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K orespondent BBC w Darfurze (Sudan) relacjonował taką scenę z nieszczęsne-

go miasta dotkniętego wojną i głodem: „Pośród odoru i much leżą wycień-

czone dzieci, spoglądające tępo przed siebie… Stoją w obliczu śmierci głodo-

wej, która jest okrutna i powolna.  Większość dzieci jest zbyt wyczerpanych, by 

jeść… Niektóre z nich mają łuszczącą się skórę i patologiczne zmiany na ciele, które przy-

chodzą wraz z długotrwałym głodem… Ich skóra jest pofałdowana, luźno zwisająca przy 

kościach. Matki siedzą obok bezsilne…”

Dr Leslie Jermyn z Global Aware Cooperative wskazuje na nierówną dystrybucję za-

sobów żywności, jako główną przyczynę głodu na świecie. „Klęski głodu mogą być i są 

przewidywane z przerażającą dokładnością, gdyż trwa to lata, zanim niedobory żywno-

ści przekształcą się w katastrofę. Te nieszczęścia dotykają nas, choć przecież produkuje-

my ilość żywności wystarczającą dla zaspokojenia potrzeb każdego mężczyzny, kobiety i 

dziecka na planecie. Dlaczego więc tak się dzieje?”

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: ludzie żyjący w krajach dobrobytu nie potrafią 

pojąć, czym jest realnie głód, gdyż sami w większości przypadków nigdy go nie doświad-

czyli. Gwałtowne huragany, które niekiedy uderzają w kraje bogate, pozostawiając za so-

bą zabitych i przejściowe braki żywności, mogą „służyć” zrozumieniu, czym realnie jest 

głód. Jednak nie sposób tego przyrównać do głodu, który trwa całe życie, a który nęka 

wiele narodów w Afryce i Azji, gdyż pomoc w krajach rozwiniętych gospodarczo nastę-

puje szybko i jest efektywna. Trudno oczekiwać, by człowiek cierpiący na nadwagę zrozu-

miał, czym jest brak wody do picia. Z drugiej strony łatwiej jest zrozumieć takie nieszczę-

ścia ludziom, którzy regularnie poszczą. Być może pośród wielu przyczyn, dla których Bóg 

Wszechmocny nakazał ludziom pościć, jest także ta, byśmy mogli bardziej wczuć się w 

sytuację naszych braci dotkniętych cierpieniem. Post zachowujemy jedynie ze względu 

na aprobatę Boga, jednak ma on skutki społeczne oraz przynosi korzyść wielu osobom, 

tak pod względem duchowym, jak i medycznym. Post uruchamia w nas ukrytą moc we-

wnętrzną, i możemy zbliżyć się do reszty ludzkości, a szczególnie do tych, którzy są po-

zbawieni nawet podstawowych środków do życia. Czujemy się wówczas bardziej zmoty-

wowani do podania im pomocnej dłoni. 

Post w miesiącu ramadanie jest dla muzułmanów, jak Czytelnik przekona się w trakcie 

lektury tej książki, czasem najbardziej błogosławionym. Jest jakby trampoliną dla tych, któ-

rzy pragną „wyskoczyć” w świat poza nimi i spojrzeć na Prawdę ukrytą za tysiącami zasłon – 

poza możliwością percepcji naszych zmysłów. To czas wypełniony duchowością i dający wy-

tchnienie oraz spokój naszym sercom. Ma on też wymiar społeczny: nawet instytucje chro-

niące nas przed przestępcami mogą odetchnąć. Statystyki dowodzą, że w miesiącu ramada-

nie liczba przestępstw spada do poziomu najniższego w ciągu całego roku. 

Całkiem niedawno kolacje spożywane w czasie ramadanu zaczęły służyć zupełnie no-

wemu celowi: promocji dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego. Obywatele 

muzułmańscy krajów niemuzułmańskich podjęli wezwanie Proroka do posługi sąsiadom 

i bliźnim i dzielenia się z nimi posiłkiem. W ten sposób kolacje zwane iftar łączą ludzi róż-

nych sposobów życia, dając im jednocześnie możliwość nawiązania nowych przyjaźni i 

nadzieję na bardziej pokojowy świat. 

Książka Ramadan: błogosławiony miesiąc islamu opowiada o tym najważniejszym dla 

muzułmanów miesiącu, zajmując się różnymi jego aspektami i otwiera swoiste okno na 

świat zarówno tym, którzy islamu i postu nie znają, jak i tym, którzy post już praktykują.

przedmowa
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Post w
Ramadanie

i rozwój samokontroli

RAMADAN JEST 
MIESIĄCEM 

INTENSYWNEJ 
MODLITWY I 

ODDAWANIA 
CZCI BOGU, 

CZYTANIA KORANU 
I ZASTANAWIANIA 

SIĘ NAD JEGO 
NAUKAMI, A TAKŻE 

WDZIĘCZNOŚCI, 
DOBROCZYNNOŚCI, 

PRAKTYKOWANIA 
SAMOKONTROLI I 

UPRZEJMOŚCI ORAZ 
PRACY NAD SAMYM 
SOBĄ, ŻEBY STAĆ SIĘ 
DUCHOWO LEPSZĄ 
OSOBĄ I POPRAWIĆ 

RELACJE Z INNYMI.

Y. A. Aslandogan & Muhammed Cetin
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Ramadan jest miesiącem inten-
sywnej modlitwy i oddawa-
nia czci Bogu, czytania Kora-
nu i zastanawiania się nad je-

go naukami, a także wdzięczności, dobro-
czynności, praktykowania samokontroli i 
uprzejmości oraz pracy nad samym sobą, 
żeby stać się duchowo lepszą osobą i po-
prawić relacje z innymi.

Ramadan jest dziewiątym miesiącem 
muzułmańskiego kalendarza księżyco-
wego. Jest także szczególnym miesiącem 
dla ponad miliarda muzułmanów z całe-
go świata. Nieraz nazywa się go sułtanem 
11 miesięcy. W tym miesiącu dorośli, zdro-
wi muzułmanie poszczą od brzasku do za-
chodu słońca. Post polega na powstrzy-
mywaniu się w ciągu dnia od jedzenia, pi-
cia oraz kontaktów intymnych, a zatem – 
od ok. półtorej godziny przed wschodem 
słońca aż do jego zachodu. Tradycja pro-
rocka zaleca spożycie wczesnego śniada-
nia przed nadejściem brzasku. Z końcem 
dnia post jest przerywany posiłkiem, zwa-
nym iftar. Zgodnie z tradycją Proroka po-
winno się przerwać post daktylem, oliwką 
bądź odrobiną wody. 

Poszczenie nie jest takie trudne

Nie-muzułmanom post może wydawać się 
czasem trudności i wyrzeczeń. Jednak do-
świadczenie muzułmanów jest inne. Jest co 
najmniej pięć czynników, które czynią po-
szczenie łatwiejszym, niż to z pozoru wyglą-
da. To: 1)  swoista magia intencji, 2) duch 
wspólnoty, 3) zdolność ludzkiego ciała do 
adaptacji, 4) współpraca społeczna i kultu-
ralna oraz 5) pomoc boska. Wstępna inten-
cja odbycia postu zmniejsza w sposób zna-
czący odczuwaną trudność. Kiedy już ktoś 
zdecyduje się pościć, to post staje się o wie-
le bardziej możliwy do wykonania. Wiedza 

i obserwacja, jak inni wierni poszczą wraz z 
nami, dzielenie z nimi wczesnego śniadania 
lub iftaru wzmacnia ducha wspólnoty. Po 
trzecie zaś, ludzkie ciało jest zadziwiająco 
zdolne do adaptacji. Podczas pierwszych 
kilku dni postu ciało przystosowuje się do 
nowego „grafiku” i poszczący nie odczu-
wa głodu w taki sposób, jak by odczuwał 
w normalnych warunkach. W społeczno-
ściach, gdzie muzułmanie stanowią więk-
szość bądź znaczącą liczebnie mniejszość, 
istnieje system pomocy i współpracy ofero-
wany poszczącym, jak na przykład elastycz-
ny urlop i godziny pracy. Wreszcie wierzą-
cy, który podejmuje się poszczenia, otrzy-
muje pomoc od Boga, co znacznie ułatwia 
wypełnienie zobowiązania. 

Co roku pości ponad 500 milionów mu-
zułmanów, w wieku od 9 do 90 lat. Post 
nie przeszkadza im w normalnym wykony-
waniu pracy czy też prowadzeniu biznesu. 
Jako filar życia religijnego w islamie, post 
jest prawdopodobnie najbardziej praktyko-
waną formą kultu. Muzułmanie myślą o ra-
madanie jako o swego rodzaju remoncie ge-
neralnym ich życia duchowego. 

Cztery wymiary ramadanu  

Post, jako trzeci „filar” bądź religijny obo-
wiązek w islamie, ma kilka wymiarów: wy-
miar związany z zachowaniem, wymiar reli-
gijny, wymiar społeczny i wymiar duchowy. 

Pierwszy to oczywisty wymiar społecz-
ny. Poszczenie w miesiącu ramadanie sta-
nowi sposób na uczenie się samokontroli. 
Ze względu na niezajmowanie się zaspo-
kajaniem potrzeb cielesnych w godzinach 
dziennych, duch uzyskuje przewagę nad 
ciałem. Jest wyzwalany z kajdan nałożonych 
na niego przez pragnienia zmysłowe. Post 
pozwala na przerwę w trzymaniu się sztyw-
nych zwyczajów i w pobłażaniu sobie. 
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W czasie postu nie tylko żołądek, ale rów-
nież język, oczy, uszy i inne części ciała oraz 
serce i umysł zobowiązane są do wstrzemięź-
liwości. Podobnie, jak kontrolujemy nasze 
pragnienia zmysłowe, musimy również pa-
nować nad naszymi negatywnymi emocjami 
i działaniami. Wysłannik Islamu, Muham-
mad (niech będzie z nim pokój i błogosła-
wieństwo), powiedział, że poszczenie to nie 
tylko powstrzymywanie się od jedzenia i pi-
cia, lecz również od wszelkich czynów bez-
bożnych. Jeśli człowiek nie panuje nad swo-
imi zmysłami i swoim zachowaniem, to Bóg 
nie wymaga od niego, by powstrzymywał się 
od jedzenia. Prorok dodał, że jeśli ktoś obra-
ża poszczącego słowami, postąpi wobec nie-
go niewłaściwie i nieuprzejmie, a nawet w ja-
kiś sposób zrani, to ten powinien odpowie-
dzieć: „Ja poszczę. Oto ja poszczę”. Zgodnie 
z naukami mistrzów sufizmu, podczas mie-
siąca ramadanu muszą być ściśle kontrolo-
wane nie tylko organy ciała muzułmanina, 

ale również jego myśli i uczucia. 
Społeczne znaczenie postu polega tak-

że na tym, że poszczący doświadcza gło-
du, dzięki czemu rozwija swoją sympatię 
dla tych, którym się mniej poszczęściło, 
i uczy się wdzięczności wobec Boga oraz 
doceniania wszystkich Jego darów. Post 
zwiększa współczucie dla wszystkich po-
zbawionych codziennych środków na 

przeżycie. Choć każdy wie, w znaczeniu 
abstrakcyjnym, że są na świecie ludzie cier-
piący z głodu i ubóstwa, to jednak ta wie-
dza nie może stać się wystarczająco duża, by 
mieć realne przełożenie na nasze codzienne 
zachowanie. Jednak podczas postu w rama-
danie wiedza ta jest internalizowana, gdyż te-
raz już nie tylko wiemy, że istnieją głodni lu-
dzie, ale też mamy wgląd w ich doświadcze-
nie głodu. Ta pogłębiona, uwewnętrzniona 
wiedza pomaga nam zminimalizować mar-
notrawstwo i szczerze czynić wszystko, co w 
naszej mocy, by pomóc potrzebującym. 
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Ramadan jest również miesiącem hojności. 
Ludzie są bardziej szczodrzy, serdeczniejsi i w 
większym niż zazwyczaj stopniu gotowi czynić 
dobro i pomagać innym. Muzułmanie często za-
praszają siebie nawzajem, przyjaciół i innych go-
ści, muzułmanów i nie-muzułmanów – w szcze-
gólności sąsiadów – niezależnie od wyznania, by 
wspólnie spożyć kolację, podzielić się podarunka-
mi oraz życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze. 

Poszczenie stanowi praktykę obecną poprzez 
wieki w takich religiach, jak judaizm i chrze-
ścijaństwo i jest w nich uznawane za ważny 
element oddawania czci Bogu. O tym związ-
ku przypomina werset koraniczny: O wy, któ-
rzy wierzycie! Przepisany jest wam post, tak jak był 

przepisany tym przed wami, abyście zasłużyli na 
Bożą ochronę (przed pokusami cielesnymi) i byście 
stali się pobożni (Koran, 2:183).

Wymiar duchowy

W wymiarze duchowym, poszczenie w miesiącu 
ramadanie stanowi akt posłuszeństwa. Prowadzi 
do szczerej wdzięczności, która jest „sercem” od-
dawania czci Bogu. Daje również przewagę du-
chowej stronie naszej osobowości nad skłonno-
ściami fizycznymi. Jeśli wyobrazimy sobie nasze 
ciało jako statek, to nasz umysł, serce i pragnienia 
cielesne są jak ręce, które usiłują przejąć kontro-
lę nad statkiem. Poszczenie osłabia efektywność 
zmysłowej natury człowieka, wzmacnia zaś efek-
tywność umysłu i serca w kontrolowaniu ciała.

Doświadczenie głodu łamie iluzoryczne pa-
nowanie zmysłowej natury człowieka, ego, i 

przypominając o jej wrodzonej bezradności 
przekonuje ją, że jest jedynie sługą. Samoświa-
domość, pojęcie „Ja”, stanowi część depozytu, 
który  ludzie otrzymali jako namiestnicy Boga 
na Ziemi [Koran, Sprzymierzeni, 33:72]. 

„Wszechmocny Stwórca wyposażył każ-
dą istotę ludzką w ego, które daje wskazówki i 
przykłady wzywające ludzi i dające im możliwość 
rozpoznania prawd o Atrybutach Pana Stworze-
nia i Jego zasadniczych cechach”. [Nursi, 2005, 
552] Chociaż Bóg jest bliżej nas, niż nasz tętnica 
szyjna [Koran], Jego Imiona i Atrybuty nie mo-
gą być w pełni zrozumiane, gdyż są nieskończo-
ne a my jesteśmy stworzeniami ograniczonymi i 
śmiertelnymi. Atrybuty związane z moralnością, 

w jakie wyposaża nas Bóg, mogą 
służyć nam jako jednostki miary dla 
porównywania i lepszego docenie-
nia Imion i Atrybutów Boga.

Można by zapytać: „Dlaczego 
Bóg uczynił nasze ego środkiem do 
poznawania Swoich Imion i Atry-
butów?” Nursi odpowiada na to 
pytanie w sposób następujący:

Byt absolutny i wszechogarniający nie ma granic i z 
tego względu nie można go „ubrać” w kształty bądź 
formę. Nie sposób go także określić w taki sposób, by 
pojąć jego zasadniczą naturę. Na przykład światło nie 
odkreślone przez ciemność nie może być rozpoznane 
ani dostrzeżone. Kiedy jednak pociągniemy hipote-
tyczną bądź rzeczywistą linię graniczną ciemności, to 
możemy światło odgraniczyć. Podobnie, Boskie Atry-
buty i Imiona (Wiedza, Moc, Mądrość i Współczucie) 
nie mogą zostać określone, „odgraniczone”, gdyż są 
wszechogarniające i nie mają granic. Zatem zasadni-
czo nie można ich poznać ani zaobserwować. Aby zo-
stały rozpoznane potrzeba granic hipotetycznych. 

W naszym przypadku, tą granicą hipotetyczną jest 
nasze ego. Ego wyobraża sobie fikcyjne panowanie, 
moc i wiedzę i wyznacza linię demarkacyjną, hipote-
tyczną granicę Wszechogarniającym Atrybutom. Mó-
wi: „To jest moje, a reszta jest Jego”. Zatem ego do-
konuje podziału. Za pomocą tej miniaturowej miary, 
jaką zawiera, powoli pojmuje prawdziwą naturę Bo-
skich Atrybutów i Imion. 

Poprzez to wyimaginowane panowanie ego może 
pojąć Panowanie Stwórcy Wszechświata. Za pomo-

EGO WYOBRAŻA SOBIE FIKCYJNE PANOWANIE, 
MOC I WIEDZĘ I WYZNACZA LINIĘ DEMARKA-
CYJNĄ, HIPOTETYCZNĄ GRANICĘ WSZECH-
OGARNIAJĄCYM ATRYBUTOM. MÓWI: „TO JEST 
MOJE, A RESZTA JEST JEGO”.
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cą swojego pozornego posiadania, może pojąć realne 
Posiadanie swego Stwórcy, mówiąc: „Ja jestem wła-
ścicielem tego domu, a Stwórca jest Właścicielem te-
go stworzenia”. Poprzez swoją wiedzę częściową ego 
może dostrzec Jego Wiedzę Absolutną. Poprzez swo-
ją sztukę ułomną i pretensjonalną może mieć intuicję 
o pierwotnej, oryginalnej sztuce Wzniosłego Stwórcy. 
Ego mówi na przykład: Ja zbudowałem i urządziłem 
ten dom, za zatem musi być Ten Jeden, który zbudo-
wał i urządził ten wszechświat”. 

Ego zawiera tysiące stanów, atrybutów i sposo-
bów postrzegania, które w pewnej mierze odkrywają 
i umożliwiają poznanie Boskich Atrybutów i Jego za-
sadniczych Cech. To jak miara, zwierciadło lub instru-
ment służący do oglądania i dowiadywania się z funk-
cją wskazującą. [Nursi, 2005, 552]

Nie jest konieczne, by jednostka miary rzeczy-
wiście istniała. Tak, jak linie hipotetyczne w geo-
metrii, jednostka miary może być wyobrażona 
za pomocą hipotezy lub założenia. Zmysłowe Ja 
jednak zapomina nieraz o swojej prawdziwej na-
turze i wyobraża sobie, że jego „wiedza”, „moc”, 
„własność” i „zdolności” są czymś rzeczywistym. 
Jeśli Ego zapomina o swojej prawdziwej naturze 
i celu owych odczuć, to staje się ziarnem, któ-
re może wyrosnąć na drzewo „faraońskie”. Said 
Nursi podkreśla znaczenie postu dla zachowania 
kontroli nad swoją zmysłową jaźnią.

Post w ramadanie łamie iluzoryczne panowanie cielesne-
go Ja i przypominając mu, że jest zasadniczo bezradne, 
przekonuje, że jest sługą. Ponieważ zmysłowe Ja nie chce 
uznać swego Pana, uparcie rości sobie pretensje do pano-
wania, nawet jeśli cierpi. Jedynie głód może zmienić taki 
temperament. Wysłannik Boży relacjonował, że Bóg zapy-
tał nafs (zmysłowe Ja): „Kim jestem Ja, a kim jesteś ty?” 
Ono odrzekło: „Ty jesteś Sobą, a ja jestem sobą”. Jakkol-
wiek ciężkie Bóg zadawał męki nafs (zmysłowej naturze 
człowieka) i powtarzał Swoje pytanie, to otrzymywał tę sa-
mą odpowiedź. Kiedy jednak poddał Ego głodowi, ono po-
wiedziało: „Ty jesteś moim Współczującym Panem, a ja 
jestem Twoim bezradnym sługą”. [Nursi, 1995, 222-3]

Wnioski

Post w ramadanie może wydawać się tym, któ-
rzy go nie doświadczyli trudną formą oddawa-
nia czci Bogu. Jednak wiele czynników, w tym 
te wymienione powyżej, pomagają wiernym wy-

pełnić ich zobowiązanie. Tylko Bóg zna praw-
dziwą mądrość, która stoi za postem, lecz my 
uzyskujemy wejrzenie weń dzięki Koranowi, tra-
dycji profetycznej i naszym osobistym doświad-
czeniom. Poszczenie stanowi przede wszystkim 
środek samokontroli, drogę do wzrastania w po-
bożności i znalezienia wolności od tyranii pra-
gnień zmysłowych. Po drugie, poszczenie daje 
okazję do refleksji, wdzięczności i wzmożone-
go oddawania czci Bogu. Umożliwia członkom 
wspólnoty pełniej współczuć tym, którzy cierpią 
z powodu głodu i nędzy. W wymiarze ducho-
wym, post prowadzi do szczerego uznania war-
tości Boskich dobrodziejstw i głębokiej wdzięcz-
ności za nie, co stanowi istotę pobożności. Do-
świadczenie głodu przypomina Ja człowieka o 
jego prawdziwej naturze: o słabości i zależności 
od łaski Boga. Przypomina też o celu jego stwo-
rzenia, którym jest wiedza, wiara, czczenie Boga 
i miłość wobec Niego a także służba ludzkości.

Literatura

Nursi, S. The Words, The Light, Inc., NJ: 2005.

Nursi, S. The Letters, Truestar, London: 1995.
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Miesiąc ramadan (to miesiąc,) w któ-
rym zesłany został Koran jako przewod-
nictwo dla ludzi, i jako jasna prawda 
przewodnictwa i jako rozróżnienie (po-
między prawdą i kłamstwem). Zatem 
kogo spośród was zastanie ów miesiąc, 
ten musi pościć; a kto jest tak chory, że 
nie może pościć, albo jest w podróży, (to 
obowiązuje go ta sama) liczba innych 
dni. Bóg chce wam ułatwić, a nie chce 
wam utrudnić; tak byście mogli wypeł-
nić liczbę dni wymaganych; i wysławiaj-
cie Boga, gdyż was prowadził, i być może 
okażecie (Mu) wdzięczność.

Krowa, 2:185



Rzut oka na Ramadan
1.

Ramadan jest 
dziewiątym miesiącem 

muzułmańskiego 
kalendarza 

księżycowego.1 2.
Objawienie koraniczne 

rozpoczęło się w ramadanie, 
w Noc Mocy, która przynosi 

więcej błogosławieństw 
niż tysiąc miesięcy.

3.
Poszczenie w miesiącu 

ramadanie stanowi jeden 
z filarów – zasadniczych 

powinności – w 
islamie.

4.
Post zaczyna się o brzasku a 

kończy się o zachodzie słońca.

5.
Za zasługę uważa się spożycie posiłku przed 

brzaskiem (posiłek zwany sahur).

6.
Nie wolno poniechać przerwania 

postu o zachodzie słońca 
posiłkiem iftar.

7.
W miesiącu ramadanie bardzo zaleca 

się obdarowywanie posiłkami, zapraszanie 
gości, organizowanie spotkań rodzinnych, a 

szczególnie – karmienie biednych.

8.
Należy uważać, żeby nie jeść zbyt wiele w czasie 
łamania postu o zachodzie słońca (podczas iftaru).

9.
Poszczenie nie oznacza jedynie pozostawanie 

głodnym, lecz również trzymanie pod 
kontrolą wszelkich złych pragnień i 

działań.

  1. Kalendarz muzułmański składa się z następujących miesięcy: Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Dżumada 
Awwal, Dżumada Thani, Radżab, Szaban, Ramadan, Szawwal, Dhu al-Kada, Dhu al-Hidżdża.

10.
Tarawih jest specjalną modlitwą, 

wykonywaną jedynie w czasie ramadanu.

11.
Poza poszczeniem, muzułmanie w czasie ramadanu 

spędzają więcej czasu na modlitwie, refleksji, 
recytowaniu i studiowaniu Koranu.

12.
Na zakończenie ramadanu muzułmanie 

obchodzą trzydniowe święto Eid al-
fitr.

9
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Kathleen St.Onge

ZOBOWIĄZANIE ZOBOWIĄZANIE 
DO POSTU W DO POSTU W 

RAMADANIE WYRASTA RAMADANIE WYRASTA 
Z FUNDAMENTU Z FUNDAMENTU 
SAMOKONTROLI SAMOKONTROLI 

ZACHOWYWANEJ ZACHOWYWANEJ 
W SPOSÓB W SPOSÓB 

ZDYSCYPLINOWANY, ZDYSCYPLINOWANY, 
A PIERWOTNĄ A PIERWOTNĄ 

INTENCJĄ POSZCZENIA INTENCJĄ POSZCZENIA 
POWINNA BYĆ JEDYNIE POWINNA BYĆ JEDYNIE 

PRZYJEMNOŚĆ BOGA.PRZYJEMNOŚĆ BOGA.



Kiedy w Kanadzie 
rozpoczyna się 
„Nowy Rok”, 
większość mu-

zułmanów wciąż jeszcze roz-
myśla nad ramadanem, który 
dopiero co minął. Powszech-
ną na Zachodzie tradycją jest 
noworoczne zobowiązywa-
nie się do samokontroli i opa-
nowywania jakiejś słabości, 
na przykład spożywania cu-
kierków bądź palenia papie-
rosów. Zobowiązanie do po-
szczenia w miesiącu ramada-
nie wyrasta z podobnych fundamentów samokon-
troli, ale w sposób o wiele bardziej zdyscyplino-
wany, a pierwotną intencją zachowywania postu 
powinna być jedynie przyjemność Boga. Szlachet-
ny Koran nakazuje nam post, byśmy mogli się na-
uczyć samoograniczenia. Cud polega na tym, że 
samoograniczenie jest czymś więcej jak tylko po-
minięciem obiadu. Stale praktykowane samoogra-
niczenie jest fundamentem jednego z kluczowych 
atrybutów wierzącego: czujności. 

Czym jest czujność?  To stan baczności, któ-
ry działa jak osobisty system ostrzegawczy, któ-
ry ma trzymać nas z dala od wszystkiego, co mo-
że osłabić naszą wiarę. Z łaski Boga, otrzymali-
śmy jasne znaki pokazujące, że erozja może po-
woli zmienić nawet najtwardsze substancje ziemi. 
Twarde i mocne skały stopniowo mogą zniszczeć 
w wyniku powolnego działania takich sił natury, 
jak wiatr i woda… aż linia brzegowa zmieni się 
całkowicie. Kolejnym znakiem dla nas jest top-
nienie lodowców – w wyniku najmniejszej zmia-
ny w temperaturze globu lud zaczyna topnieć, 
zmieniając ostatecznie geografię całego świata. 

W życiu ludzkim erozja zdarza się w sferze spo-
łecznej, gdy stopniowo rezygnujemy z naszych 
wartości i naszych przekonań. Pewien muzułmań-
ski chłopiec ze szkoły mojego syna powiedział mu 
w tym tygodniu, że nie ma obowiązku obmywa-

nia się przed modlitwą, że jest 
to jedynie zalecane. Być może 
w następnym kroku pojawi się 
myśl, że jedna lub więcej co-
dziennych modlitw nie jest ko-
niecznych, lecz zalecanych. Je-
śli nie trzymamy się w sposób 
jasny naszych granic, to z cza-
sem będą się one cofać. Znaki 
tego są wokół nas. 

Wszyscy jesteśmy zagro-
żeni tego rodzaju erozją. 
Nikt nie budzi się rano i nie 
myśli: „Zrujnuję dzisiaj swo-
ją rodzinę”. Proces rozpoczy-

na się powoli wraz z jakimś niewłaściwym spoj-
rzeniem, zapachem – pokusa zostaje zrodzona. 
Żaden nastolatek nie myśli: „Stanę się alkoholi-
kiem”. Raczej rozpoczyna od „jednego łyka” od 
kolegi lub prywatki – „ponieważ kolega idzie”. A 
co z muzułmankami i muzułmanami, którzy pra-
cują w trudnych warunkach? Dzień pod dniu lu-
dzie stają się coraz bardziej zajęci zapełnionymi 
grafikami i nie zawsze można się dostosować do 
czasów modlitw. Jak mocna będzie wiara i prak-
tyka po kilku latach? To jasne, że skoro tylko czuj-
ność się osłabia, rozpoczyna się erozja. Jak inaczej 
można wyjaśnić to, że dzisiaj miliony ludzi na ca-
łym świecie przekraczają „zapomniane” zakazy? 

Kto z nas jest dość silny, by oprzeć się takiemu 
potknięciu? Ilu z nas przerzuca kanały telewizyj-
ne i zatrzymuje się choćby przez minutę na pro-
gramach, o których wiemy, że są nieodpowied-
nie? Niewłaściwe tematy i obrazy wypełniają na-
sze zmysły i są trudne do „strząśnięcia”, skoro tyl-
ko usadowią się na siatkówkach naszych oczu i 
na bębenkach naszych uszu. Zatem, zamiast mieć 
w głowach pisma, gdy jedziemy od A do B, nas 
interesuje jaki zespół muzyczny jest w Top 10. 
Jakże łatwo nasze dzieci kopiują komików, któ-
rzy wyśmiewają każdego tylko dla samego śmie-
chu! Jakże łatwo my i nasze rodziny przysłuchu-
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jemy się sztuczkom marketingowym, których ce-
lem jest to, byśmy „tęsknili” za ozdobami życia 
doczesnego. W ten sposób nasze myśli są stop-
niowo zastępowane bezużytecznymi rozrywka-
mi, a nasz czas eroduje – czas, który jest przecież 
tak cenny – każda sekunda jest darem i być może 
ostatnią sekundą. 

Dla wspólnot i narodów czujność stanowi wy-
zwanie o wiele większe. Często milczymy wobec 
ważnych kwestii, które będą dotykać ludzkości na 
zawsze. Zazwyczaj jesteśmy zajęci zmaganiem się 
ze swoim własnym życiem i trudno jest zmienić 
status quo. W rzeczywistości jest tyle rzeczy, któ-
rych nie wiemy, że bardzo trudne staje się ustrze-
żenie siebie i pozostanie czujnym. Strzeżenie wia-

CUD POLEGA NA TYM, ŻE SAMOOGRA-

NICZENIE JEST CZYMŚ WIĘCEJ JAK TYLKO 

POMINIĘCIEM OBIADU. STALE PRAKTYKO-

WANE SAMOOGRANICZENIE JEST FUN-

DAMENTEM JEDNEGO Z KLUCZOWYCH 

ATRYBUTÓW WIERZĄCEGO: CZUJNOŚCI.

ry wymaga stałego wysiłku, ale odzyskanie utra-
conej wiary jest jeszcze trudniejsze.

Zasadniczo, czujność polega na rozwijaniu 
i strzeżeniu osobistych granic. Poprzez rama-
dan uczymy się uznawać nasze ciało za „wrota”, 
przez które możemy wpuścić coś bądź też po-
wstrzymać przedostanie się czegokolwiek. Wszy-
scy znamy uczucie towarzyszące poszczeniu – 
ilekroć bierzemy coś do ust po zachodzie słoń-
ca, sami siebie pytamy, czy to jest dozwolone. Ta 
reakcja jest kluczowym mechanizmem działania 
czujności. Za każdym razem, gdy coś styka się 
z naszymi zmysłami, powinniśmy pytać, czy to 
jest dla nas dobre, czy też nie. Jeśli czynimy tak 
za każdym razem, to jesteśmy bezpieczni a łaska 
Boga będzie z nami, gdyż taka jest Jego obietni-
ca. Jeśli będziemy czuwać nad sobą, to Bóg bę-
dzie czuwał nad nami.
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O wy, którzy wierzycie! Przepisany jest 
wam post, tak jak był przepisany tym przed 
wami, abyście zasłużyli na Bożą ochronę 
(przed pokusami cielesnymi) i byście stali 
się pobożni. (Post jest przez) określoną licz-
bę dni. Jeśli ktoś z was jest tak chory, że nie 
jest w stanie pościć, lub podróżuje, musi po-
ścić taką samą liczbę innych dni. Dla tych 
jednak, którzy nie potrafią już znosić tru-
dów postu, jest wykup – wyżywienie jednej 
osoby biednej (za każdy opuszczony dzień, 
albo wspomożenie jej równowartością pie-
niężną). Ale przecież lepiej, jeśli ktoś z wła-
snej woli czyni większe dobro (dawanie wię-
cej na dobroczynność, albo poszczenie po 
dojściu do zdrowia) i lepiej jest dla was, by-
ście pościli (, o ile możecie), gdybyście tylko 
wiedzieli (, jaka jest wartość postu). 

Sura Krowa, 2:283-184
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Ramadan jest czasem zjednoczenia i wspól-
noty. Gromadzenie się ludzi, by wspólnie dzie-
lić wieczorny posiłek jest najczęstszym powo-
dem spotkań. Muzułmanie są w ramadanie za-
chęcani bardziej niż w innym czasie do dzie-
lenia z innymi swojego majątku i żywności – 
szczególnie ze swoimi sąsiadami. Prawa sąsia-
dów są w islamie niezwykle podkreślane i sza-
nowane. Bardzo mocno zalecał ich poszanowa-
nie Prorok Muhammad. Abu Dharr relacjonuje, 

że Wysłannik Boży powiedział: „Kiedy gotuje-
cie zupę, dodajcie do niej więcej wody, po czym 
zajrzyjcie do sąsiedniego domu i poczęstujecie 
jego mieszkańców zupą”.1 Gdy jeden z Towa-
rzyszy Proroka rzekł doń: „O Wysłanniku Bo-
ży, my jemy a jednak nie daje nam to satysfak-
cji”, on odrzekł: „Być może jecie sami?” Oni na 
to: „Tak!”. Prorok rzekł im: „Jedzcie wspólnie i 
wspominajcie Imię Boga. Wtedy w posiłku bę-
dzie błogosławieństwo.”2 W islamie sąsiedzi i w 
ogóle bliźni zachęcani są do okazywania wza-
jemnej sympatii nie tylko poprzez wspólne po-
siłki, ale też wymianę prezentów i pozdrowień, 
oraz dzielenie się szczęściem i smutkiem.

Ponieważ definicja „sąsiada” i „bliźniego” 
jest włączająca a nie wyłączająca, i stąd rozsze-
rza jedność ku tym, którzy nie należą do wia-
ry muzułmańskiej, naszymi bliźnimi są zarów-
no chrześcijanie jak i żydzi. W języku arabskim 
słowo „sąsiad” (dżaar) odnosi się zarówno do 
muzułmanów, jak i niemuzułmanów, wierzą-
cych i ateistów, przyjaciół i wrogów, cudzo-
ziemców i rodaków, tych, którzy traktują nas 
dobrze i tych, którzy traktują nas źle, krewnych 

i obcych, tych, których 
domy znajdują się blisko 
oraz tych, których domy 
są w oddali, W tradycji 
muzułmańskiej istnieją 
trzy definicje „sąsiedz-
twa”. Według relacji Al-
Uza’i i Ibn Szihaba zapi-
sanych w zbiorze al-Bu-

chariego (księga autentycznych tradycji proroc-
kich) definicja sąsiedztwa obejmuje „czterdzie-
ści domów w każdym kierunku (z prawa, z le-
wa, z frontu i z tyłu)”. Ali ibn Talib, zięć Pro-
roka Muhammada i czwarty kalif powiedział: 
„Kto słyszy to samo wezwanie (do modlitwy) 
jest sąsiadem”. Niektórzy uczeni muzułmańscy 
twierdzą, że ktokolwiek mieszka w tym samym 
mieście bądź wsi, ten jest sąsiadem. Ta opinia 
oparta jest na wersecie z rozdziału koraniczne-
go Sprzymierzeni (Ahzab, 33:60). 

Tę tradycję dobrosąsiedztwa muzułmanów 
wobec chrześcijan i żydów potwierdza zarów-
no historia jak i nauczanie islamu. Historia po-

GDY JEDEN Z TOWARZYSZY PROROKA RZEKŁ DOŃ: „O 
WYSŁANNIKU BOŻY, MY JEMY A JEDNAK NIE DAJE NAM TO 
SATYSFAKCJI”, ON ODRZEKŁ: „BYĆ MOŻE JECIE SAMI?” ONI 
NA TO: „TAK!”. PROROK RZEKŁ IM: „JEDZCIE WSPÓLNIE 
I WSPOMINAJCIE IMIĘ BOGA. WTEDY W POSIŁKU BĘDZIE 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.”
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świadcza, że chrześcijanie i żydzi, zwani przez 
Koran „Ludźmi Księgi”, żyli w spokoju obok 
muzułmanów w wielu rejonach świata islamu, 
wiedząc, że ich osoby, honor i majątek są bez-
pieczne. Cieszyli się dobrymi stosunkami są-
siedzkimi, byli traktowani dobrze i mieli wol-
ność wyznawania swojej religii. Ich starożyt-
ne świątynie wciąż stoją w wielu wioskach na 
szczytach gór, otoczone tysiącami domów mu-
zułmańskich. Muzułmańscy sąsiedzi troszczą się 
o pomyślność swoich chrześcijańskich sąsiadów. 
Zgodnie z zachowanymi relacjami Prorok Mu-
hammad zachęcał do okazywania dobrej wo-
li wobec chrześcijan i żydów. Umierając, Pro-
rok oświadczył Umarowi: „Tobie powierzam 
Ludzi Księgi, chrześcijan i żydów”. Kiedy zaś 
Umar ranny oddawał ducha, ostrzegał: „Powie-
rzam wam mniejszości żyjące obok nas. Bójcie 
się Boga w odniesieniu do nich i traktujcie ich 
sprawiedliwie”.

Ramadan jest płodnym miesiącem, który 
umożliwia promowanie pokoju, jedności oraz 
zrozumienia bliźnich, szczególnie nie-muzuł-
manów. Ramadan zbliża ludzi i wzmacnia ro-
dzinę oraz wspólnotę dzięki spotkaniom orga-
nizowanym po to, by przerwać post. To jest ten 
aspekt ramadanu, który łączy i jednoczy ludzi 
wiary. Poza tym obecność ludzi reprezentują-
cych różnorodne przekonania religijne w tak 
ciepłej i przyjaznej atmosferze daje możliwość 
dialogu międzyreligijnego. 

Dialog pomiędzy religiami jest skutkiem 
zbliżania ludzi różnego pochodzenia w celu wy-
kraczania poza dzielące ich granice. Konflikty 
pomiędzy wyznawcami różnych religii wynikają 
z braku wzajemnego zrozumienia i wiedzy o so-
bie. Jeśli ci ludzie się spotykają mają możliwość 
poznawania się to wtedy pojmują że więcej jest 
rzeczy, które ich łączą od tych, które ich dzielą. 
Ta wiedza sprzyja miłości, miłość zaś przyniesie 
naszemu światu pokój. 

Podejmując dialog, chrześcijanie, żydzi i 
muzułmanie dowiadują się, że jest między nimi 

wiele podobieństw, w tym wspólne księgi świę-
te. Zgodnie z islamem, Tora i Ewangelia po-
chodzą od Boga, a Koran wspiera i uzupełnia 
ich nauczanie. Jak stwierdziliśmy wyżej, Ko-
ran określa chrześcijan i żydów mianem Ludzi 
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Księgi. Wiele razy jest wspomniany w Koranie 
Abraham i przedstawiany jest jako przykład do 
naśladowania. Nauczanie Proroka Abrahama 
jako takie promuje jedność pomiędzy wyznaw-
cami religii Abrahamowych. Zawarte w Kora-
nie przykłady zachowania proroka Abrahama 
stanowią swego rodzaju przewodnik dla wier-
nych, jak mają się otworzyć na ludzi i zapraszać 
do wspólnego posiłku:

Czy dotarła do was opowieść o zacnych gościach Abra-
hama? Oni stanęli przed nim i powiedzieli: „Pokój”. 
On odrzekł (na ich pozdrowienie): „Pokój!” (i pomy-
ślał:) Nieznani ludzie. Wrócił do swego gospodarstwa, 
po czym przyniósł (pieczone) tłuste cielę. Położył je 
przed nimi i rzekł: „Nie będziecie jeść?” (A gdy zoba-
czył, że nie jedli,) stał się wobec nich pełen obaw. Oni 
rzekli (do niego): „Nie lękaj się!” I obwieścili mu rado-
sną nowinę o (mającym się narodzić) synu, obdarzo-
nym dogłębną wiedzą. (Koran, 51:24-28)

W ostatnich latach wiele instytutów dialo-
gu międzyreligijnego i fundacji organizowa-
ło kolacje ramadanowe, na których gromadzili 
się przedstawiciele różnych religii. Pozytywne 
reakcje uczestników wskazują na to, jak wiel-
ki potencjał ma ta tradycja dla promocji jedno-
ści, harmonii i porozumienia pomiędzy ludźmi 
reprezentującymi wszystkie wyznania. Ludzie 
ci wypowiadali się, że wspólne kolacje rama-
danowe są wspaniałą okazją dla dialogu pomię-
dzy wyznaniami. Dr Whitney Bodman, profe-
sor na Austin Presbyterian Theological Seminary 
podczas kolacji ramadanowej zorganizowanej 
przez IID—Institute of Interfaith Dialogue: 
„Potrzebujemy więcej wiedzieć o sobie nawza-
jem … i o to chodzi w naszym dialogu. Spra-
wa polega jednak również na tym, by nieść ca-
łemu światu uzdrowienie, piękno i łaskę. Niech 
tak się stanie”. Dr Donald S. Nesti, dyrektor 
w Center for Faith and Culture na Uniwersy-
tecie Świętego Tomasza przyznał współuczest-
nikom, że istnieją wspólne korzenie w „Abra-
hamie i Muhammadzie” oraz „w Jezusie, Synu 
Marii”. Na tym samym spotkaniu Dr William 
Martin, szef Wydziału Socjologii na Uniwersy-

tecie Rice, poruszony odczuciem jedności, ja-
kie miał przy tej okazji, stwierdził: „…tak wie-
le dla mnie znaczyło zobaczenie innych ludzi 
w ich własnej scenerii religijnej, zobaczenie jak 
serdeczni i mili są ludzie, z którymi – jak wcze-
śniej sądziłem – nie mam nic wspólnego, jak 
podobne mają pragnienia”.  

Ramadan jest jednością,

Ramadan jest miesiącem Boga, krynicą błogosła-
wieństw i czasem pokoju

Ramadan jest fontanną na drodze przechodzącej 
przez pustynię
Ramadan – to schody do gwiazd i brama do niebios

Ramadan to umiłowany, wyczekiwany przez jede-
naście miesięcy każdego roku

Ramadan jest cudowną ręką zmieniającą cały 
świat w kaplicę
Posiłki w ramadanie są jednoczącą siłą ludzkości
Ramadan jest latarnią w ciemności oceanów, jest 
słońcem przepędzającym ciemność
Poprzez ramadan słońce jaśnieje nad kontynentami 
i czuwa nad błogosławionymi ludźmi całego świata

Jeśli dojdziesz do ramadanu, obmyj sobie w jego 
ogrodzie swoje serce i duszę
Odnów swą obietnicę i zaczerpnij nowej energii…

Literatura
1 Muslim 26:25
2 Hasan: Abu Dawud, potwierdzone przez Al-Hafidh al-

Iraqi w Tachridżul Ihja
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Kamran MofId

Spoglądając na ekrany telewizyjne, czy-
tając gazety i słuchając wiadomości na-
pełniamy się niepokojem i rozpaczą od-
nośnie roli religii w erze globalizacji, a 

także relacji pomiędzy Wschodem a Zachodem. 
Wydaje się, że w tych niespokojnych czasach ter-
min „religia” został zawłaszczony przez propaga-
torów jego antytezy – mianowicie sporów ide-
ologicznych i politycznych, konfliktu i walki.

Nie wolno nam jednak popadać w rozpacz. 
Musimy wciąż myśleć pozytywnie i zachować na-
dzieję. W czasach – nie tylko bezprecedensowej 
intensywności antagonizmów międzynarodo-
wych – ale też coraz powszechniejszego odcho-
dzenia od wartości duchowych, niezwykle budu-
jące jest obserwowanie, jak wielu ludzi ze wszyst-
kich wspólnot religijnych ciężko pracuje, żeby 
odwrócić ten trend samozagłady, budując mosty 
pojednania i pokoju ponad kulturami, religiami i 
cywilizacjami. Oni wszyscy pragną zapobiec te-
mu, co zostało nazwane zderzeniem cywilizacji. 

Zobowiązani do pielęgnowania swojej ducho-
wości, współczucia i szacunku dla innych, ludzie 
autentycznie religijni nie mogą zezwolić na za-
właszczenie i wykorzystanie religii przez ideolo-
gów wykluczających innych ludzi. Musimy wy-
stąpić wspólnie w zmaganiach o pokój, dialog, 
wzajemny szacunek i sprawiedliwość. Musimy 
uznać różnorodność religijną i to, że żadna re-
ligia nie może rościć sobie prawa do monopolu 

na Prawdę. W istocie, w tym okresie naszej hi-
storii społecznej i wspólnej podróży – gdy musi-
my stawić czoła globalizacji, globalnemu ocieple-
niu, AIDS, różnym pandemiom, ubóstwu, nie-
sprawiedliwości i innym problemom – potrzebu-
jemy siebie nawzajem o wiele bardziej niż kiedy-
kolwiek – a przyszłość naszego świata wymaga, 
abyśmy nauczali naszych studentów, wiernych i 
nasze wspólnoty wartości i korzyści, jakie niesie z 
sobą dialog, współpraca i współzależność. 

Miesiąc ramadan jest w moim przekonaniu 
wspaniałą okazją ku temu, by w tej erze globa-
lizacji muzułmanie i niemuzułmanie okazywa-
li sobie wzajemnie sympatię i współczucie pod-
czas wspólnej podróży, zwanej życiem. Poza tym, 
dla mnie ramadan jest czasem, w którym wszy-
scy ludzie pobożni powinni zintensyfikować swo-
je działania w celu budowania dobrych relacji po-
między wyznawcami różnych religii, promo-
cji dialogu kulturowego oraz wspólnej pracy na 
rzecz większej sprawiedliwości i trwałego pokoju 
na świecie. Jaki jest zatem duch ramadanu? 

Miesiąc ramadan jest czasem refleksji ducho-
wej, kontemplacji, modlitwy, dobrych uczynków 
oraz spędzania czasu wraz z rodziną i przyjaciół-
mi. Zamysłem postu jest wspomożenie muzuł-
manów w nauczeniu się samodyscypliny, wstrze-
mięźliwości i szczodrości. Miesiąc ten przypo-
mina także muzułmanom o cierpieniu biednych, 
którzy tylko rzadko mogą najeść się do syta.

Globalizacja dla Wspólnego Dobra
Duch Ramadanu&&
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Ramadan jest także miesiącem miłosierdzia. 
Muzułmanie wzywani są do okazywania miło-
sierdzia, współczucia, szczodrości oraz troski o 
wszystkie stworzenia Boga, w tym samych sie-
bie, inne istoty ludzkie a także zwierzęta. Ludzie 
są bowiem namiestnikami Boga na Ziemi. Współ-
uczestnictwo w ramadanowym poście i wspólne 
doświadczanie go tworzy przestrzeń, którą dzielą 
liczni muzułmanie na całym globie i przyczynia się 
do wytworzenia się unikalnego zmysłu solidarno-
ści pomiędzy nimi. Dzieląc się radością święta Eid 
al-Fitr, obdarowując (fitra) potrzebujących i dając 
datki dobroczynne biednym (zakat), muzułmanie 
uczestniczą w uzdrawianiu ran społeczeństwa, za-
wiązywaniu bliższych więzi z innymi, redystrybu-
cji dóbr oraz w łączeniu się z tymi, którzy są w 
potrzebie. Ten aspekt ramadanu przyczynia się do 
stworzenia społeczeństwa sprawiedliwego i współ-
czującego opartego o dzielenie się i dawanie, nie 
zaś – konsumpcjonizm i materializm. 

W wymiarze duchowym ramadan przekiero-
wuje serca ludzkie z aktywności doczesnych ku Bo-
gu. Muzułmanie proszą Boga o wybaczenie grze-
chów i miłosierdzie. Nadrzędną wartością jest czy-
stość myśli i działania. Wierni starają się także pod-
nieść swój poziom świadomości Boga. Muzułma-
nie odczuwają wówczas pokój, który wynika z ak-
tów pobożności oraz pokrewieństwa ze współwy-
znawcami. Ramadan to czas wewnętrznej refleksji, 
przemyślenia znaczenia, jakie ma życie oraz wła-
snego miejsca w świecie. To miesiąc skruchy, du-
chowej pokuty i miłosierdzia. Ze względu na od-
dalenie się od pragnień cielesnych wierni osiąga-

ją oni pewien poziom panowania nad zmysłami i 
tym samym zbliżają się do Boga. 

Muzułmanie na całym świecie muszą uznać ra-
madan za wspaniałą okazję do zbliżenia wyznaw-
ców innych religii i ludzi różnych profesji dla 
wspólnego dobra, wzmocnienia w nas człowie-
czeństwa, duchowości i miłości. To wyniesie nas 
ponad pesymizm ku ostatecznemu optymizmo-
wi, zawróci z ciemności ku światłu, przeniesie z 
zimy ku wiośnie. Ten duchowy fundament pod 
nadzieję w tym okresie bezsensownego niszcze-
nia może pomóc nam uznać ostateczny cel życia i 
naszej podróży po tym doczesnym świecie. 

Niechaj Bóg przyjmie nasz post, przebaczy 
nam nasze grzechy i prowadzi nas wszystkich 
Prostą Ścieżką. Niech Bóg błogosławi nas wszyst-
kich w czasie ramadanu, czyniąc nas narzędziem 
pokoju i dając nam siłę zmagać się o świat, który 
jest sprawiedliwy, współczujący i harmonizujący 
z Jego przebaczeniem, miłosierdziem i pokojem. 
Niech zbliży nas do Siebie, a także nas wszystkich 
do siebie nawzajem. 

Dr Kamran Mofid jest założycielem Inicjatywy – Globa-
lizacja dla Wspólnego Dobra (GAGI). Misją GCGI jest pro-
mocja wartości moralnych i duchowych a także cnót osobi-
stych w obszarze gospodarki, handlu, ekonomii i stosunków 
międzynarodowych a także postęp w zakresie porozumienia i 
działania w najważniejszych kwestiach globalnych społeczeń-
stwa obywatelskiego, prywatnej przedsiębiorczości, sektora 
publicznego, rządów a także instytucji krajowych i międzyna-
rodowych. Celem jest promowanie wspólnych rozwiązań po-
litycznych dla wyzwań, jakie stawia globalizacja. 

Website: www.commongood.info

19



20
www.tughrabooks.com www.antstores.com

Published by Distribution:

Islam, prawdopodobnie najmniej rozumiana religia świata znajduje się wśród 
„najgorętszych” tematów naszych czasów. Pytania i odpowiedzi dotyczące 
islamu, tom 1 i 2 zostały pomyślane tak, by dać informację z pierwszej ręki – 
od jednego z najznamienitszych współczesnych uczonych muzułmańskich. 

Tom pierwszy zajmuje się najbardziej zasadniczymi kwestiami dotyczącymi 
wiary muzułmańskiej, np. Bóg i natura Jego istnienia; czy islam może rozwiązać 
każdy problem? Czy Koran został napisany przez Proroka Muhammada? 
Poruszone są również takie problemy, jak Posłannictwo Proroka, Szatan, 
itp. Tom drugi sięga głębiej, obejmując wielką różnorodność tematyki i 
pomagając w ten sposób zainteresowanym studiami nad islamem. Wyjaśnia 
m.in. mądrość zawartą w przesłaniu koranicznym, etykę i duchowość, cnoty 
związane z posługą Bogu, a także zapowiedzi dotyczące przyjścia Mahdiego 
i Mesjasza. Chociaż pytania zawarte w tomie drugim zostały wybrane przy 
założeniu, że jego czytelnik jest już zaznajomiony z treścią tomu pierwszego, 
to jednak możliwa jest lektura niezależna. W niniejszej książce każde pytanie 
wraz z odpowiedzią stanowi niejako oddzielną całość i jedno pytanie nie jest 
wyprowadzane z drugiego. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
DOTYCZĄCE 

ISLAMU
TOM 1

M. FETHULLAH GÜLEN
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Sen tych, którzy poszczą jest oddawaniem 
czci Bogu, a ich milczenie jest wysławianiem 
Boga. Osoba poszcząca będzie nagrodzona 
za akty czci oraz dobre uczynki przez Szczo-
drego Pana. Ich modlitwy są przyjęte, a grze-
chy wybaczone”.1

Post będzie się wstawiał za wiernym w 
Dniu Sądu Ostatecznego. Akt postu będzie 
mówił: „O, Boże – ja odmawiałem im posił-
ku i współżycia intymnego w czasie dnia. 
Pozwól mi zatem się za nimi wstawić”. Bóg 
przyjmie tę prośbę i pozwoli, by post się za 
nich wstawiał.2

1. Al-Muttaqi, 3, 327.
2. Munziri, al-Targhib wa’l-Tarhib, 2, 84
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PPierwszorzierwszorzęędnym celem muzułmadnym celem muzułmańńskiej skiej 
duchowoduchowośści jest ustanowienie zaci jest ustanowienie zażżyłej i yłej i 
osobistej bliskoosobistej bliskośści z Bogiem. Podczas, ci z Bogiem. Podczas, 
gdy zasady wiary kierujgdy zasady wiary kierują ą muzułmanina muzułmanina 

wzdłuwzdłuż ż szerokiej szerokiej śściecieżżki ku Bogu, to piki ku Bogu, to pięęć filarów ć filarów 
islamu stanowi swoisty podrislamu stanowi swoisty podręęcznik, jak przekro-cznik, jak przekro-
czyć tczyć tę śę ściecieżżkkę ę i usuni usunąąć barierć barierę ę pomipomięędzy muzuł-dzy muzuł-
maninem a Bogiem.

ZASADNICZAZASADNICZA  
DUCHOWADUCHOWA
KORZYŚĆ Z KORZYŚĆ Z 
POSZCZENIAPOSZCZENIA
Mehmet OzalpMehmet Ozalp

„JEŚLI WIERZĄCY 
NIE PORZUCI 

KŁAMSTW, I BĘDZIE 
POSTĘPOWAŁ 

KIERUJĄC SIĘ NIMI 
W CZASIE POSTU, 

TO BÓG NIE 
POTRZEBUJE, ABY 

POWSTRZYMYWAŁ 
SIĘ OD JEDZENIA I 

PICIA”.
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Podczas, gdy szachada, świadectwo wiary, od-
dziela człowieka od panów ograniczonych i fałszy-
wych, to salat, czyli modlitwa rytualna oddziela 
człowieka od spraw doczesnych, natomiast za-
kat – datki dobroczynne, odłączają wierzącego 
od bólów związanych ze światem materialnym. 
Hadż (pielgrzymka) zaś jest środkiem oddziele-
nia od ciężaru grzechów i rasizmu bądź nacjona-
lizmu. Saum (post) oddziela wierzącego od pra-
gnień fizycznych i impulsów emocjonalnych. 

Co wydaje się nałożoną na samego siebie pró-
bą jest w rzeczywistości głęboko ludzkim do-
świadczeniem. Post ma na celu uporanie się z 
fundamentalną słabością ludzkiej natury – ten-
dencją do działania pod wpływem impulsu.

Stałe ćwiczenie się w sile woli, ażeby powstrzy-
mać się od jedzenia, picia oraz współżycia intym-
nego, choć przecież ciało stale wysyła impulsy do 
ludzkiego mózgu, oznacza, że wola człowieka jest 
pod kontrolą. Poszczenie nie oznacza jedynie po-
zostawanie głodnym bądź spragnionym. To także 
zmaganie, by powstrzymać destrukcyjne impulsy 
zmysłowej natury człowieka. Prorok Muhammad, 
niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo, za-
uważył: „Jeśli wierzący nie porzuci kłamstw, i bę-
dzie postępował kierując się nimi w czasie postu, to 
Bóg nie potrzebuje, by powstrzymywał się od je-
dzenia i picia”. Zatem głównym efektem postu jest 
powściągnięcie wszystkich impulsów fizycznych 
które nie pochodzą świadomie od człowieka. W 
ten sposób absolutna zależność człowieka od tych-
że pragnień i bodźców jest rozłączana i zmieniana 
w zależność względną. Wtedy człowiek prowadzo-
ny jest już tylko przez Boga i zbliża się ku Niemu.

Zatem, fundamentalną korzyścią duchową 
z postu jest ćwiczenie siły woli i osiągnięcie sa-
mokontroli, której potrzebujemy w każdym wy-
miarze naszego życia. Poszczenie przez kolejne 
30 dni wyostrza siłę woli, a samokontrolę czyni 
zwyczajem. To jest prawdą do tego stopnia, że 
na końcu ramadanu ludzie czują się tak, jak gdy-
by wciąż pościli. Korzyści z osiągnięcia tak moc-
nej siły woli rozciągają swoje efekty na wszystkie 
aspekty ludzkiego życia. Bardzo ważne jest za-
chowanie nabytych zdolności przez cały rok – do 

następnego ramadanu. Szlachetny Prorok zwykł 
był pościć poza ramadanem również w każdy 
poniedziałek i czwartek. Zalecał muzułmanom 
postępować tak samo, albo wypracować swo-
ją własną formułę regularnego poszczenia, choć 
nie uczynił z tego obowiązku.

W latach 1960-tych przeprowadzono na Uni-
wersytecie Stanford interesujący eksperyment. 
Zbadano mianowicie zdolność dzieci 4-letnich 
do opierania się pokusie. W pokoju na stole po-
łożono cukierek ślazowy i dzieciom powiedzia-
no, że mogą mieć albo jeden cukierek natych-
miast, albo dwa, jeśli zaczekają, aż tester pójdzie 
coś załatwić i wróci. Niektóre dzieci czekały na 
dwa cukierki, a inne wolały natychmiast zjeść je-
den. Zgodnie z planem eksperymentu, wszystkie 
te dzieci obserwowano następnie przez 14 lat, 
żeby stwierdzić, jak sobie poradzą w życiu.

Te dzieci, którzy oparły się pokusie, jako nasto-
latki były asertywniejsze, efektywniejsze i lepiej so-
bie radziły z frustracjami, jakich dostarcza życie… 
Natomiast spośród drugiej grupy dzieci jedna trze-
cia miała mniej powyższych cech, a zamiast tego 
– nieco bardziej problematyczny portret psycho-
logiczny… Poza tym ci, którzy okazali cierpliwość 
byli lepszymi studentami niż ci, którzy działali 
zgodnie ze swoimi kaprysami i mieli lepsze wyniki 
na egzaminach do college’u. Nie ma chyba umie-
jętności bardziej fundamentalnej niż opieranie się 
bodźcom, impulsom. To podstawa wszelkiej sa-
mokontroli, gdyż wszelkie emocje z natury rzeczy 
prowadzą do aktywowania jakichś impulsów.1

Oczywiście, to, jak ktoś jest wychowywany w 
dzieciństwie ma ogromny wpływ na umiejętność 
samokontroli. Jeśli nasi rodzice czynią wszystko 
to, co chcemy i dają nam wszystko, o cokolwiek 
poprosimy, to nasza samokontrola będzie niska. 
Całe szczęście, islamska praktyka postu może 
przełamać to uwarunkowanie z dzieciństwa.

Literatura
1.  Coleman, Daniel, Emotional Intelligence, Bloomsbury, 

London (1996) pp.81-82.
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WCIĄŻ  SĄDZĘ, ŻE 
RAMADAN DAWNIEJ 

BYŁ BARDZIEJ 
ZACHWYCAJĄCY I 

CUDOWNIEJSZY NIŻ 
DZISIAJ I BARDZO 

ZA NIM TĘSKNIĘ!

BEŞIR AYVAZOĞLU
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Jeśli mamy do czynie-
nia ze zdrową i po-
stępową kontynuacją 
w życiu kulturalnym 

społeczeństw, to wszelkie 
dziedzictwo przeszłości jest 
także obecne „dzisiaj”. Ży-
jąc teraźniejszością, nie-
świadomie żyjemy również 
przeszłością. 

Jednakże, jak to jest w 
przypadku wielu społeczno-
ści muzułmańskich dzisiaj, w społecznościach, 
które nie były w stanie uchwycić swojego dzie-
dzictwa kulturowego to „dzisiaj” jest na swo-
im najbardziej podstawowym poziomie. Szcze-
gólnie w czasie ramadanu bardziej odczuwamy 
tę prostotę i obojętność. Wiemy, że ramadan w 
przeszłości był szerzej i milej obchodzony. Kie-
dy ci, którzy w pełni radowali się bogactwem 
przeszłości zaczynają mówić o swoich doświad-
czeniach, to głęboko wzdychają i opowiadają z 
wielka nostalgią. 

Nostalgia jest takim mechanizmem psycho-
logicznym, który można traktować, jako ozna-
kę zdrowia psychicznego. Niemal w każdym 
czasie kryzysu wzrastają tendencje do nostal-
gii, gdyż ludzie, którzy są zdesperowani obec-
ną sytuacją uciekają ku starym dobrym czasom, 
czasom, które wydają się jaśniejsze od dzisiej-
szych ale swoim wspomnieniem budują równo-
wagę w swoim duchowym świecie. W rzeczy-
wistości przeszłość, w której szukamy spoko-
ju mogła być wypełniona trudnościami daleko 

większymi niż te, z którymi 
mierzymy się dzisiaj. A jed-
nak nasza pamięć wyrzuca 
wszystkie złe wspomnienia 
z przeszłości i przedstawia 
nam ją jako bajeczny świat 
składający się ze szczegól-
nych i rozkosznych zdarzeń. 
Niepokojącą stroną takiego 
nastawienia może być za-
trzymanie się człowieka w 
przeszłości, a tym już powi-

nien zając się lekarz. Sądzę jednak, że podróże 
w przeszłość, które nie zrywają łączności z te-
raźniejszością – czyli nostalgia – są bardzo po-
mocnie dla naszego dobrego samopoczucia du-
chowego. Jakże by to było wspaniale, gdyby 
ucieczka zaczynająca się od słów: „To były tak 
cudowne czasy, że ich wyobrażenie warte jest 
całego świata…” i „O, te stare dobre czasy ra-
madanu!..” mogła został przeobrażona w po-
dróż kulturalną, która przenosi wartości z prze-
szłości do teraźniejszości… 

Wspomnienia z ramadanu z czasów mojego 
dzieciństwa przemykają przed moimi oczyma. 
Niezależnie, co kto mówi, ja wciąż sądzę, że ra-
madan dawniej był bardziej zachwycający i cu-
downiejszy niż dzisiaj i bardzo za nim tęsknię!

Mój pierwszy świadomie smakowany rama-
dan był pewnej surowej zimy. Wtedy rozpo-
cząłem pościć. Po obu stronach ulicy powsta-
wały szerokie zwały śniegu, które nie topnia-
ły miesiącami. Długie, ostre sople lodu, iskrzy-
ły się w słonecznym świetle i zwisały z okapów 
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– a my przeżywaliśmy radosne chwile, zjeżdża-
jąc na drewnianych sankach. Jedna z ulic, przy 
której mieszkaliśmy, rozpościerała się na stro-
mym wzgórzu i zimą była pokryta lodem – jak 
szkłem. Kiedy siedzieliśmy na naszych sankach 
i zjeżdżaliśmy w dół wzgórza, to czuliśmy się 
tak, jakbyśmy frunęli na drugi koniec ulicy. La-
ta 1960-te były wolne od jakiegokolwiek lęku 
przed ruchem ulicznym…

Kiedy dzieci zaczynały pościć, to były trak-
towane przez rodziców w sposób szczególnie 
czuły i delikatny. Nasze kieszenie były wypeł-
nione smakołykami iftarowymi, których się nie 
mogliśmy doczekać, by je zjeść… Cukierki, 
miętusy, orzechy włoskie… Wiele smakołyków 
nieznanych dzisiejszym dzieciom: suszone figi, 

morwy, fasolki chleba świętojańskiego, a tak-
że… przesłodzone lizaki różnorodnych kształ-
tów i kolorów. Wydaje mi się, że liczba sprze-
dawców lizaków wzrastała zawsze w ramada-
nie. Nieraz byliśmy naprawdę głodni: jęczeli-
śmy i mieliśmy zawroty głowy. Wtedy starsi 
członkowie naszych rodzin brali nas „na bara-
na”, żeby nas uspokoić i rozerwać.

Równo minutę lub dwie przed przerwaniem 
postu dawano salwę z działa na zamku, by po-
wiadomić ludzi, że zbliża się czas iftaru. Wybie-
galiśmy wtedy na ulicę, żeby zobaczyć wystrza-
ły i iluminację minaretów. Zapychając kieszenie 
smakołykami, wszystkie dzieci biegły z powro-
tem do domów i krzyczały: „Wystrzeliło działo, 
wystrzeliło działo!” To był wspaniały widok. 

Jakże smaczne to były iftary, choć bardzo 
skromne! Wszyscy członkowie rodziny gro-
madzili się wokół niskiego, okrągłego stołu i 
jedliśmy ze smakiem wszystko to, co dał nam 
Bóg. Nigdy nie zapomnę buzującego kociołka 
i czajnika gwiżdżącego na piecu. Zaraz po ko-
lacji podawano dobrze wygotowaną herbatę. 
A potem modlitwa tarawih… Modlitwa stano-
wiąca cykl 33 aktów czci wykonywana w zgro-
madzeniu, gdzie wszyscy się znali – w małym 
drewnianym meczecie przy ulicy. Wciąż sły-
szę głos muezinów, melorecytujących Piękne 
Imiona Boga: „Ja Hannan, Ja Mannan”, które 
śpiewano w przerwach… My, jako niegrzeczne 
dzieci, staliśmy w tylnych rzędach i nie mogli-
śmy się powstrzymać, żeby nie chichotać… Po 

modlitwach tarawih nie 
sposób opisać naszych 
zabaw – w chowanego, 
rzucania śnieżkami, bie-
gania z pistoletami zro-
bionymi z puszek…

A gdy ramadan przy-
padał na miesiące zimo-
we, to mijał tak szybko! 
Starsi ludzie bardzo za 

nim tęsknili. Mogły ich nieco pocieszyć jedy-
nie świąteczne dni, przed którymi trwały w do-
mach gorączkowe przygotowania. Nasze ma-
my i ciotki zwykły były przygotowywać wiel-
kie garnki pełne nadziewanych liści winorośli, 
obowiązkowa była też specjalna zupa i oczywi-
ście – baklawa! To były trzy najbardziej zasad-
nicze potrawy na naszych świątecznych stołach. 
Ze wszystkimi dziećmi z naszej ulicy zwykliśmy 
zaraz po śniadaniu ramadanowym brać długi kij 
i śpiewając chodzić od drzwi do drzwi… Nasze 
ciotki i inni ludzie przypinali nam do tego kija 
woreczki z ciastkami i pączkami… Zajadaliśmy 
się tymi smakołykami z wielkim apetytem. 

Dokładnie pamiętam ożywienie, jakie niósł 
ze sobą ramadan, miesiąc, którego przybycie by-

ZARAZ PO KOLACJI PODAWANO DOBRZE WYGOTOWA-
NĄ HERBATĘ. A POTEM MODLITWA TARAWIH… MODLI-
TWA STANOWIĄCA CYKL 33 AKTÓW CZCI WYKONY-
WANA W ZGROMADZENIU, GDZIE WSZYSCY SIĘ ZNALI 
– W MAŁYM DREWNIANYM MECZECIE PRZY ULICY.
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ło bardzo oczekiwane… To tak, jak gdyby czło-
nek rodziny wyjechał na jakiś czas w daleką po-
dróż, po czym wreszcie powrócił… A potem 
znowu odjeżdżał… Jednak świąteczna radość 
równoważyła smutek jego odejścia i otrzymywa-
liśmy piękny start w nasze zwyczajne życie…

Obecnie, szczególnie w wielkich miastach, 
duchowa atmosfera ramadanu nie jest odczuwa-
na tak, jak była odczuwana kiedyś. Nie sądzę, by 
można było powiedzieć: Sułtan jedenastu mie-
sięcy wciąż stymuluje ducha ludzi i uwzniośla 
rutynę życia codziennego. Ci, którzy poszczą są 
tolerowani tylko wtedy, jeśli nie naruszają zwy-
kłego porządku dnia. W dalszym ciągu zaczyna-
ją pracę wcześnie rano a opuszczają swoje biura 
po zakończeniu godzin pracy, bez względu na 
to, kiedy „wystrzeli działo” (a zresztą: jakie dzia-
ło?...).  W dawnych czas ramadan był wydarze-
niem nadzwyczajnym, jak nagła zmiana z dnia 
na noc. Życie, które  przez jedenaście miesięcy 
płynęło bardzo wolno, nagle nabierało wielkiej 
energii i stawało się bardzo dynamiczne. 

W przeszłości nie znaliśmy czegoś takiego, 
jak „życie nocne”. Po zapadnięciu zmroku, uli-
ce całkowicie się opróżniały a całe miasto wypeł-
niała głęboka cisza. Słyszeliśmy jedynie gwizda-
nie strażników, szczekanie psów oraz kroki ludzi 
wracających do domu. Jak to ujął poeta Ahmed 
Haşim w jednym ze swoich artykułów: „ludzie 
nie uważali, że dzień rozpoczyna się o północy 
a kończy następnej północy. Mieliśmy krótkie, 
proste, łatwe do przeżycia dni, które zaczynały 
się o wschodzie, a kończyły o zachodzie słońca”. 
Ten sposób życia odwracał się całkowicie, skoro 
tylko nadchodził ramadan a ulice nocą zapełnia-
ły się ludźmi. Kawiarnie, sklepy a nawet urzędy 
państwowe były otwarte aż do sahuru, czyli po-
siłku przed brzaskiem, ulice rozjaśniano ozdob-
nymi latarniami i pochodniami a jaśniejące mi-
narety oferowały hipnotyzujący spektakl świateł, 
który rozpalał ciemną sylwetkę miast.

Na ulicach, które pozostawały spokojne i ci-
che przez wszystkie inne miesiące, posiłki i roz-
rywki po iftarze, a szczególnie po modlitwie ta-
rawih uważane były za swego rodzaju nagrodę 
za niejedzenie i niepicie oraz za trzymanie pod 
kontrolą swoich pragnień w ciągu dnia. Dni ra-
madanowe były tak ciche jak w innych miesią-
cach noce. Piękno i duchowe emocje towarzy-
szące cierpliwym oczekiwaniom iftaru mogą 
zrozumieć i poznać jedynie ci, którzy doświad-
czyli postu. Dla współczesnych dzieci, żyjących 
w nowoczesnych miastach, gdzie światła przy-
ćmiewa zanieczyszczenie, niezwykle trudno so-
bie wyobrazić, jakże cudownie było obserwo-
wać latarnie i pochodnie rozświetlające ciemne 
noce przeszłości…

Modlitwy eidowe  były – obok modlitw ta-
rawihowych – kolejnym, wspaniałym źródłem 
przyjemności dla nas – dzieci. Chętnie chodzi-
liśmy do meczetu i uczestniczyliśmy w modli-
twach zbiorowych, ucząc się, jak się zachowy-
wać we wspólnocie wiernych. Po modlitwie 
świątecznej sąsiedzi składali sobie życzenia na 
dziedzińcu meczetu. Prawdziwe celebrowanie 
świąt odbywało się jednak w domach. Po po-
rannej krzątaninie co znamienitsi członkowie 
lokalnej społeczności zwykli się zbierać i od-
wiedzać wszystkie domy. Dzięki nim nikt nie 
czuł się samotny.

Ramadan wciąż pozostaje pięknem dzielo-
nym przez większość muzułmanów na całym 
świecie. Jego wspaniałość dzielona jest także z 
nie-muzułmanami poprzez zapraszanie na ifta-
ry organizowane przez ludzi zaangażowanych 
w dialog międzywyznaniowy. Dopóki żyją lu-
dzie, którzy poszczą, ta wspaniałość i to piękno 
będą trwać… Każda społeczność potrzebuje ra-
dości, które można dzielić z innymi i wspólnie 
z innymi przeżywać. Szczęście wzrasta a smu-
tek maleje, jeśli je można dzielić z innymi… 



M. FETHULLAH GÜLENM. FETHULLAH GÜLEN
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Świat przechodzi upadki i wzloty, ludzkość 
jest niespokojna i boryka się w swoim ży-
ciu z koszmarami. Ramadan jest ponow-
nie w drodze, pojawiając się na horyzon-

cie jak cicha pełnia księżyca. Jego światłość zaczę-
ła rozjaśniać ciemności naszego horyzontu i cho-
ciaż jest to tylko przejściowe światło, to jednak 
odczuwamy w naszych duszach ulgę. Bez wzglę-
du na to, do jakiego stopnia ludzie są zanieczysz-
czeni w swoich myślach i uczuciach, to niemal 
każdy ramadan obdarza ich swoim bukietem uro-
kliwego i błogosławionego światła, oczyszczają-
cego ich serca z kurzu i zepsucia, oświetlającego 
ich według ich zdolności i barwiącego ich swym 
własnym kolorem. Usuwa wszystko to, co spowi-
ja mgłą nasz horyzont i wpływa do naszych serc 
ze swoim niebiańskim zapachem i radością.

Jego światło rozpryskuje się nad nami jak nie-
biańskie fajerwerki. Uspokaja nasz niepokój i łago-

dzi nasze surowe i agresywne myśli. Niemal zawsze, 
gdy przychodzi ramadan, jak spokój płynący z nie-
bios, on pojawia się pośród nas ze swoimi niebiań-
skimi kolorami, sprawiając że czujemy w naszych 
duszach jego magię… Za każdym razem, gdy go-
ścimy ramadan, ten błogosławiony miesiąc jest tak 
czarujący, że pozostaje wciąż tak samo świeży, jak 
wtedy, gdy przyszedł do nas za pierwszym razem. 
A jego odejście pozostawia nas z głęboką tęskno-
tą… I czekamy potem cały rok na te dni, kiedy po-
wróci… Pomimo to, post wraz z jego iftarem i sa-
hurem a także z modlitwami tarawih zawsze ma w 
sobie coś z poufałości. Pod tym względem ani je-
go przybycie nie wywołuje zdziwienia, ani też je-
go odejście nie stanowi niespodzianki. Ma jednak 
taki aspekt niebiański, który może być odczuwany 

jedynie przez nasze sumienie i naszą świadomość. 
To dzięki temu swojemu aspektowi ramadan zdol-
ny jest oczyścić nasze serca i powiedzieć nam nowe 
rzeczy w świeżym języku…

Ramadan nigdy nie traci koloru, nie płowieje, 
nie staje się nudny, i nie nuży swoich gospodarzy. 
Przeciwnie, zawsze przychodzi jak wiosna i deli-
katnie nas owija. Potem zaś odchodzi i pozosta-
wia nas z uczuciem, że nadeszła jesień. 

Niemal każdego roku, gdy zrasza nasze głowy, 
niczym tajemnica płynąca z Niebios, ramadan da-
je się odczuć za każdym razem inaczej i staje się 
coraz bardziej czarujący i urokliwy. 

Ramadan igra z miesiącami i dniami, zawsze 
przybywa w nieco inny sposób i obejmuje nas swo-
ją pogodą, barwą i wzorem. Czasem ramadan wy-
lewa na nas swoje niebiańskie ciepło w sercu zi-
my. Czasem zaś łączy się z żarem lata i przypomi-
na nam, byśmy użyli swojej woli, byli zdetermino-

wani i skierowali się ku ho-
ryzontowi życia duchowego. 
Niekiedy ramadan opada jak 
mgła na wiosenne kwiaty i re-
cytuje nam wiersze o zmar-
twychwstaniu życia. Innym 
razem natomiast przedziera 
się przez mrok jesieni i obda-
rza nas swoją radością. Zabie-
ra nas z wąskiej drogi docze-

sności do przestronnego klimatu Tamtego Świata.
Podobnie, jak wiemy, kiedy wzejdzie i zaj-

dzie słońce, tak samo wiemy – dzięki obliczeniom 
astronomicznym, kiedy nadejdzie ramadan. Jed-
nak z każdą swoją wizytą, ramadan raczy nas wie-
lością niespodzianek i całkowicie zmienia nasze 
życie. Zmienia pory naszych posiłków, pójścia 
spać i wstawania rano. Zmienia nas w istoty du-
chowe, proporcjonalnie do naszych zdolności. A 
każdym swoim aspektem przemawia do naszych 
serc o wierności, która jest spoza niebios. 

Niemal każdego roku, kiedy nadchodzi rama-
dan, niebiosa prawdziwie schodzą na ziemię: na 
ulicach światła, minarety otaczają lampy, a fajer-
werki wybuchające tu czy tam przypominają nam 
o gwiazdach i meteorytach na niebie. Głęboki stan 

RAMADAN NIGDY NIE TRACI KOLORU, NIE PŁOWIE-
JE, NIE STAJE SIĘ NUDNY, I NIE NUŻY SWOICH GO-
SPODARZY. PRZECIWNIE, ZAWSZE PRZYCHODZI JAK 
WIOSNA I DELIKATNIE NAS OWIJA. POTEM ZAŚ OD-
CHODZI I POZOSTAWIA NAS Z UCZUCIEM, ŻE NA-
DESZŁA JESIEŃ. 
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duchowy wiernych w meczecie, który stają się co-
raz to czystsi i bardziej wysublimowani, niewinni 
jak aniołowie, ich czuwanie i to, jak rozpoczynają 
i kończą post – wszystko to inspiruje nas i uświa-
damia nam, że obcujemy z istotami duchowymi. 
To jest prawdą do takiego stopnia, że wierny, któ-
ry jest otwarty na horyzont serca i duchowość, do-
świadcza co ranek, z każdym posiłkiem przedpost-
nym nowego święta. A z każdym posiłkiem, któ-
ry ma przerwać post doświadczają nowego ożywie-
nia. Wierni uczestniczą w każdej modlitwie tarawi-
howej z nową przyjemnością duchową i wielokroć 
czują się tak, jakby się znajdowali w świecie ma-
rzeń. Ten błogosławiony miesiąc jest stale owija-
ny boskim przebaczeniem. Obiecuje to samo tym, 
którzy żyją w jego atmosferze a jednak ma różno-
rodny wpływ na każdą osobę mającą jakiś poziom 
wiary religijnej. Szczególnym urokiem zmienia ser-
ca wiernych, odbijając swoją barwę w ich naturze. 
Otwarcie bądź nie czyni tych, którzy wierzą całym 
swoim sercem, świadomymi innych wymiarów, 
przygotowując ludziom drogę do przekroczenia 
swojej cielesności i stania się innymi istotami.

Wraz z nadejściem ramadanu, ludzkie emocje 
emanują szeptami z Innego Świata. Daje się je od-
czuć wszędzie – jak wspaniałe zapachy. Przez cały 
miesiąc ten błogosławiony okruch czasu obdarza 
nas mądrymi, głębokimi poematami, których za-
sadniczymi składnikami są wiara i cześć oddawana 
Bogu, i które przekraczają horyzont nauk… Ni-
gdy nie mamy dosyć spoglądania na nie…

Jak słońce dosięga wszystkiego na ziemi w 
pewnym stopniu, a jego promienie odbijają się w 
określonej częstotliwości, tak samo w czasie rama-
danu światy poza-niebiańskie wchodzą w interak-
cję z Ziemią i jej mieszkańcami, a szczególnie z 
sercami wiernych. Czyste wymiary duchowe ema-
nują ducha i urok, który daleko przewyższa świa-
tło słoneczne.  Manifestuje swoje własne głębie w 
sercach otwartych na Boskość i tchnie w nich głę-
bię wiary. Dzięki temu obydwa światy: doczesny 
i niebiański się spotykają. Akty czci przepływają 
z jednego do drugiego, a dobroć i błogosławień-
stwa płyną z niebios. Ten stan wywołuje w nas 

pełne głębi marzenia i uczucia, i rozumiemy, że 
na tym świecie nic nie może być naprawdę piękne 
bądź fascynujące. Czasami, gdy dźwięki w mecze-
cie mieszają się z jego światłami i spadają na nasze 
głowy, każdy czuje, że jest w takim stanie, które-
go nigdy już nie chce opuszczać. 

W ramadanie odczuwamy każdego dnia ra-
dość świętowania, jesteśmy jej świadomi pod-
czas naszej podróży z domu do pracy a potem 
do meczetu i z powrotem. Odczuwamy ją, gdy 
pogrążamy się w marzeniach sennych, które nas 
otwierają na wieczność… Nieraz biegniemy do 
meczetu, usiłując skrócić dystans, jaki nas dzie-
li do naszego Pana… Wzmacniamy nasze życze-
nia dobra poprzez modlitwę i usiłujemy się oczy-
ścić z duchowego brudu poprzez skruchę i szuka-
nie schronienia u Boga. Dzień i noc dokonujemy 
wobec Boga oceny naszego miejsca i jest to nowa 
szansa na oczyszczenie i zmianę kolorów naszego 
życia. Przestaje ono być dla nas zagadką a staje się 
czymś tak pięknym, że nigdy nie mamy go dosyć. 
Wdychamy je, odczuwamy i staje się przyjemno-
ścią, która się w nas wlewa. 

A wezwanie do modlitwy rozbrzmiewające 
wokół i dźwięk wychwalania Boga płynący z me-
czetów, obecna tam fascynująca atmosfera ducho-
wa, szczególny język modlitw tarawihowych, w 
których uczestniczą kobiety i mężczyźni, starzy i 
młodzi – wszyscy muzułmanie… wszystko to wy-
nosi ramadan na poziom tak niemożliwy do na-
śladowania, że ci, którzy czują i zachowują post 
w ramadanie smakują go dogłębnie i jakby prze-
bywali obok mieszkańców niebios – są zachwyce-
ni. Czasem w ramadanie zdolność do odczuwania 
tego wszystkiego zależy od duchowej głębi jed-
nostki… A wierny może odczuwać taką nieziem-
ską atmosferę, jak gdyby z minaretów dobywał się 
głos Bilala, muezina Proroka… Imam jest wów-
czas osobą uprzywilejowaną, która ma tytuł na-
miestnika Boga, a ludzie wokół odbierani są jak 
błogosławieni Towarzysze, którzy mieli zaszczyt 
oglądać Proroka. Wiernego ogarnia całkowicie za-
chwyt, nie może powstrzymać łez i czuje się tak, 
jak gdyby był tylko jeden krok od bram Raju. 



Jest kilka powiedzeń Proroka Muham-
mada odnoszących się do tego miesiąca: 
„W czasie ramadanu bramy miłosierdzia są 
otwarte, a wrota Piekieł przymknięte, diabły 
zaś są powiązane łańcuchami”.1

Prorok Muhammad zalecał, aby muzułma-
nie spożywali posiłek przed świtem: „Jedzcie 
sahur. Jest w nim błogosławieństwo”.2 

Zaleca się, aby posiłek przerywający post 
spożyć szybko. 

„Ludzie, którzy przerywają post szybko, 
zawsze wiodą pomyślne życie.”3

Jak relacjonowali Towarzysze: „Prorok 
przerywał swój post szybko i modlił się mo-
dlitwę wieczorną”. Nigdy ich nie opóźniał”.4

    
1 Muslim, Sijam, 1.
2 Muslim, Sijam, 45; Rijad as-Salihin, II, 495.
3 Muslim, Sijam, 48.
4 Muslim, Sijam, 49, 50.
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Ten rozdział Szlachetnego Koranu 
składa się z pięciu wersetów, a jego 
nazwa pochodzi od słowa al-qadr 
(moc, przeznaczenie, miara, war-

tość) w wersecie pierwszym. Tematyka tej sury 
oscyluje wokół Lajlat al-Qadr (Nocy Przezna-
czenia, Mocy i Miary), która nadchodzi w trze-
ciej części świętego miesiąca ramadanu. Wiel-
ką wartość ma spędzenie tej błogosławionej no-
cy na oddawaniu czci Bogu.

W Imię Boga Miłosiernego, Współczującego!

1. Oto My zesłaliśmy go (Koran) w Noc Przeznaczenia i 
Mocy. 

2. Co pozwoli ci pojąć, czym jest Noc Przeznaczenia i Mocy. 
3. Noc Przeznaczenia i Mocy jest lepsza od tysiąca miesięcy.
4. Podczas niej za pozwoleniem swego Pana schodzą anio-
łowie i Duch z dekretami dotyczącymi każdej sprawy;

5. (Ta Noc) to czyste miłosierdzie i bezpieczeństwo (dla 
sług, którzy spędzają ją na oddawaniu czci Bogu, docenia-
jąc jej wartość). (I tak jest) aż do pojawienia się brzasku.

Każda rzecz i zdarzenie istnieją w Bożej Wie-
dzy. Ponieważ Boga nie dotyczą ramy i ograni-
czenia czasu i przestrzeni, w Jego Wiedzy nie ist-
nieje podział na przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość. Czas jest punktem, albo teraźniejszością. 
Stwarzanie oznacza, że On nadaje zewnętrzną eg-
zystencję „archetypom” w Swojej Wiedzy, zgod-
nie z miarą świata, do którego dana rzecz nale-
ży. Jego Wola dla rzeczy i zdarzeń na tym świecie 
polega na tym, że mają one przejść pewien pro-
ces, dzięki któremu mogą zacząć istnieć. 

Jeśli Bóg chce, by jakaś rzecz istniała, albo że-
by miało miejsce jakieś zdarzenie, to postanawia, 
by zaistniało wraz ze specyficzną dla siebie toż-
samością. Jak opisuje werset 15:21, każda rzecz 
i zdarzenie są identyfikowane wraz ze swoją na-
turą przez Boże Przeznaczenie. Przenosi ono to 
zdarzenie lub rzecz z wymiaru Boskiej Wiedzy do 
wymiaru Boskiej Władzy i Mocy, a Boska Moc 

noc mocy 
ALİ ÜNAL

Interpretacja 97 Rozdziału Koranu – Qadr
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stwarza je wedle miary określonej przez Przezna-
czenie. (Zawsze powinniśmy mieć na uwadze to, 
że wszystkie nasze wyjaśnienia odnoszące się do 
Boga wynikają z naszej perspektywy i „skrojone” 
są wedle naszej miary kontaktów ze Stwórcą. 

Zatem każdy rok ma swoją własną tożsamość 
dla Działań Boskiego Przeznaczenia i Mocy w 
czasie całych dziejów Wszechświata, a w szcze-
gólności człowieka. Podczas każdego roku jest ta-
ka noc, gdy każda rzecz i wydarzenie mające za-
istnieć w tymże roku przechodzi z Boskiej Wie-
dzy do dyspozycji Boskiej Władzy. Jak wnosimy 
z innych wersetów, np. 2:185, który stanowi, że 
Koran został zesłany w miesiącu ramadanie, owa 
noc, to Noc Przeznaczenia, Władzy i Miary:

„Miesiąc ramadan (to miesiąc,) w którym ze-
słany został Koran jako przewodnictwo dla ludzi, i 
jako jasna prawda przewodnictwa i jako rozróżnie-
nie (pomiędzy prawdą i kłamstwem). Zatem kogo 
spośród was zastanie ów miesiąc, ten musi pościć; 
a kto jest tak chory, że nie może pościć, albo jest w 
podróży, (to obowiązuje go ta sama) liczba innych 
dni. Bóg chce wam ułatwić, a nie chce wam utrud-
nić; tak byście mogli wypełnić liczbę dni wymaga-
nych; i wysławiajcie Boga, gdyż was prowadził, i 
być może okażecie (Mu) wdzięczność.” 

Skoro ta Noc jest w miesiącu ramadanie – we-
dług kalendarza księżycowego, który jest o 11 dni 
krótszy od słonecznego – to tą Nocą może być 
każda noc roku solarnego – raz na 354 lata. 

Koran był zsyłany na dwa sposoby – jeden ca-
łościowo, a drugi – w częściach. Komentatorzy 
Koranu twierdzą, że Koran został zesłany w swej 
całości z Najwyższej, Na Zawsze Przechowywa-
nej Tablicy do Niebios Świata – Bejt al-Ma’mur. 
Nie znamy natury owego Bejt (Dom), ani natury 
Koranu zsyłanego doń, albo do Niebios Świata. 
Jednak w świetle poniższych wersetów sury Du-
chan 44.1 -6  można wnioskować, że tak jak każ-
da Boska Księga była identyfikowana wraz z jej 
szczególną naturą w swej całości przez Przezna-
czenie, albo przenoszona w swej całości  z Boskiej 

Wiedzy (Najwyższej, Na Zawsze Przechowywa-
nej Tablicy), albo Księgi Matki. Koran także zo-
stał zdefiniowany w swej całości i przeniesiony z 
tego samego pierwotnego źródła w Dniu Prze-
znaczenia, Mocy i Miary.

W Imię Boga Miłosiernego, Współczującego!
1. Ha. Mim. 
2. Na tę Księgę jasną, w sposób jasny ukazującą prawdę.
3. My zesłaliśmy ją w noc pełną błogosławieństw; zaiste – 

My zawsze ostrzegaliśmy (ludzkość od czasu stworzenia).
4. Tej nocy każda rzecz jest rozpoznana i wyróżniona z mą-

drych względów,
5. Jako rozkaz wychodzący od Nas; zaprawdę, My zawsze 

posyłaliśmy wysłanników (spośród aniołów i istot ludz-
kich, ażeby przekazywali Nasze dekrety i przewodnictwo),

6. Jako Miłosierdzie od twojego Pana – On z pewnością 
wszystko słyszy, jest Wszechwiedzący.

Aniołowie, nazywani w 44:5 wysłannikami, są 
odpowiedzialni za sprawy wszechświata a także 
życie wszystkich istot żywych. Pośród nich są od-
powiedzialni za przekazywanie objawienia Pro-
rokom: Gabriel i jego pomocnicy. Oni otrzymują 
od Boga Jego dekrety i wyruszają w drogę, by je 
zanieść. Oni schodzą również na ziemię ze szcze-
gólną łaską i miłosierdziem Bożym w Noc Prze-
znaczenia, Mocy i Miary. 

Duch, jak zostało to już wyjaśnione w surze 
70, przyp. 1, jest najprawdopodobniej istota po-
dobną do aniołów. Według Imama al-Ghazzali, 
jest aniołem, albo istotą podobną do anioła, któ-
rej Bóg zleca tchnienie ducha do ciała każdego 
człowieka. Bediuzzaman Said Nursi utrzymu-
je, że każdą rzecz, każdą istotę reprezentuje jakiś 
duch. Zatem Duch może być odpowiedzialny 
za wszystkie inne duchy, reprezentuje ich cześć 
oddawaną Bogu i przedstawia ją Bogu. W cza-
sie Nocy Przeznaczenia, Mocy i Miary on mo-
że schodzić na ziemię, by tchnąć pokój i żywot-
ność w tych, którzy nie śpią, lecz czuwają. (Bóg 
wie najlepiej)

Dalsze odniesienia i wyjaśnienie pojęć wspomnianych 
w tekście (np. Najwyższa Tablica), zob. Ali Ünal, The 
Qur’an with Annotated Interpretation in Modern English, 
The Light, Inc., NJ: 2006.
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Drzewo Ramadanowe

Kiedy stary pasterz przycho-
dził na łąkę wypasać swo-
je owce, to odpoczywał 

pod jabłonią obok wzgórza. A kiedy 
przychodziła jesień, to zwykł mówić 
do jabłoni:

- Proszę, moja droga, daj stare-
mu człowiekowi jabłko!

Wtedy smaczne i dojrzałe jabłko 
spadało z jabłoni. Pasterz brał swój 
nóż, ozdobiony masą perłową i kro-
ił jabłko na części. Mieszał je następ-
nie z jogurtem i jadł z apetytem, 
który pobudzało świeże powietrze.

Posadził to drzewo jabłoni przed 
dwudziestu laty i podlewał je na po-
czątku bardzo często. Po wykonaniu 
ablucji podlewał drzewo wodą, która 
pozostała w naczyniu. Drzewo jabło-
ni rosło i zaczęło wydawać owoce. W 
tamtych czasach pasterz był młody i 
zrywanie jabłek nie sprawiało mu żad-
nego problemu. Jednak z upływem 
lat, drzewo rosło a pasterz stawał się 
coraz starszy. Ile by lat nie upłynęło, 
to było wciąż to samo drzewo, którym 
się opiekował, jak dzieckiem. Gładząc 
drzewo, mówił: „Moje dziecko, zrzuć 
mi mój udział na dzisiaj”. I jabłko spa-
dało z drzewa, a on nie musiał po-
wtarzać swojej prośby. Tak działo się 
przez lata bez jakichś zakłóceń. 

Mieszkańcy wsi mogli oglądać to 
z pewnej odległości i poszła pogło-

ska, że ów stary pasterz jest człowie-
kiem świętym. Dlatego też nie po-
zwalali nikomu innemu zrywać owo-
ców z „drzewa pasterza”, a jeśli ktoś 
się ośmielił, to został upomniany. 

Któregoś dnia pasterz ponow-
nie poprosił o jabłko. Jednak, cho-
ciaż gałęzie aż uginały się od jabłek, 
żadne z nich nie spadło. Człowiek 
poprosił drzewo ponownie i po-
nownie, ale drzewo nie odpowie-
działo. Wówczas stary pasterz od-
szedł od drzewa, łzy spływały z je-
go twarzy, zwilżając białą brodę, a 
on sam szukał pocieszenia w towa-
rzystwie swoich owieczek. To było 
pierwszy raz, kiedy jego „dziecko” 
go odrzuciło. 

Staruszek zgiął się we dwoje, 
a jego ciało stało się zbyt ciężkie, 
aby nogi mogły je nieść. Kiedy ze-
brał owce i kierował się w kierun-
ku wioski, został zaskoczony we-
zwaniem do wieczornej modlitwy 
pochodzącym z wiejskiego mecze-
tu. Poczuł się jakby nowonarodzo-
ny i coś w nim zaświtało. Nie zwra-
cając uwagi na swoje stare serce po-
biegł z radością do drzewa. Piesz-
cząc swoje drzewo, mówił: „Moje 
drogie, przyczyniłoś temu zapomi-
nalskiemu starcowi zmartwienia… 
Dlaczegoś mi nie powiedziało, że to 
był pierwszy dzień ramadanu i po-
winienem był pościć!”

Cüneyd Suavi

OPOWIEOPOWIEŚŚCI RAMADANOWECI RAMADANOWE
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 Po przerwaniu postu

Wraz z kilkoma profesorami 
college’u zostaliśmy zapro-
szeni na iftar do pewnego 

businessmana. Kiedy już zbliżał się czas 
przerwania postu, temat naszej rozmo-
wy zmienił się i przechodził ku posiłko-
wi i jedzeniu. Byliśmy głodni niczym 
wilcy i pragnęliśmy pochłonąć jak naj-
szybciej posiłek. Wówczas przyszedł 
czas i wszyscy wstaliśmy. Zanim dotar-
liśmy stołu, nasz gospodarz podał nam 
daktyle – abyśmy w ten sposób prze-
rwali post, i zasugerował, abyśmy spo-
żyli posiłek dopiero po modlitwie. 

Tak się złożyło, że nie byłem w stanie 
wstać na sahur – posiłek przed brzaskiem 
- i byłem naprawdę rozczarowany tą su-
gestią. Wtedy gospodarz zaproponował: 

– Czy mógłbyś poprowadzić mo-
dlitwę? Słyszałem, że czynisz to dosyć 
często. 

Zrobiłem parę kroków do przo-
du, żeby już nie tracić ani chwili czasu. 
Kiedy jeden z przyjaciół zaczął recyto-
wać przed modlitwą ikamę, mój bied-
ny żołądek połączył się z nim w żało-
snym głodowym nawoływaniu. Pokój 
jadalny był pełny gości. Właśnie wte-
dy, gdy miałem rozpocząć modlitwę, 
wszedł najmłodszy syn naszego gospo-
darza, niosąc talerz z pizzą i położył 
go tuż obok mnie. Sądzę, że ów chło-
piec był trochę niegrzeczny. Musiał 
wyczuć stopień mojego głodu, gdyż 
urwał kawałek z porcji pizzy i wziął go 
do ust, spojrzał na mnie z lekko złośli-
wym uśmieszkiem i oblizał się ze sma-
kiem, przełykając pizzę. Pokusa była 
wystarczająco silna, by mnie zdekon-
centrować. Za mną stał profesor fizy-
ki z mojego wydziału. Wiedziałem, że 
nie za bardzo lubi pizzę i poprosiłem, 
by poprowadził modlitwę, gdyż ja nie 
jestem w stanie zrobić tego popraw-
nie. Ów dobry człowiek nie odmówił 

mi i zajął moje miejsce. Kiedy ikama 
została wyrecytowana drugi raz, chło-
piec wszedł ponownie do pokoju, tym 
razem niosąc salaterkę pełną ryżu, a na 
jej wierzchu był pieczony w piecu kur-
czak. Mój przyjaciel nie mógł oderwać 
od ryżu wzroku. Przełykał ciągle ślinę i 
rzekł do naszego gospodarza:

– Przypomniałem sobie właśnie. Le-
piej, by to gospodarz prowadził modli-
twę. 

Nasz gospodarz był zaskoczony, ale 
się zgodził. Tym razem ktoś inny wy-
recytował ikamę i w końcu mogliśmy 
rozpocząć modlitwę. 

Gospodarz był hafizem i znał cały 
Koran na pamięć. Miał wielu uczniów. 
Recytując wersety z wielką precyzją, 
wcale się nie spieszył. Skończywszy su-
rę al-Fatiha, kontynuował, recytując 
surę Ja Sin. Sądziłem, że wyrecytuje je-
dynie kilka początkowym wersetów, 
tymczasem on wyrecytował cały roz-
dział Koranu. Po dwudziestu minu-
tach dopiero rozpoczynaliśmy drugą 
część modlitwy, a on zaczął recytować 
surę ar-Rahman. Zapewne ze względu 
na wspomniane w niej błogosławień-
stwa w Raju, mój głód jednak stał się 
już zupełnie nie do zniesienia a nogi za-
częły się uginać pode mną. Wreszcie po 
pół godziny, modlitwa była skończo-
na. Wówczas nasz gospodarz rzekł:

– Ja nie byłem dzisiaj w stanie pościć, 
gdyż niedawno miałem operację. Musi-
cie być głodni, zapraszam do stołu. 

Kiedy pochłanialiśmy jedzenie, po-
myślałem, jakże słabymi jesteśmy stwo-
rzeniami i jakże wspaniałe są błogosła-
wieństwa, które uznajemy za zagwa-
rantowane. Każdy kawałeczek pokar-
mu przedostawał się przez moje gardło z 
ogromną przyjemnością, a ja byłem głę-
boko zamyślony i wdzięczny. I czułem 
się jak sułtan w tym miesiącu ramadanu, 
który jest sułtanem wszystkich miesięcy.



IbrahIm B. Syed
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Muzułmanie czerpią korzyści tera-
peutyczne i duchowe począwszy 
od ablucji, aż do ruchów fizycz-
nych podczas modlitwy (salat) – 

podniesienie rąk na początku modlitwy (takbir), 
stania – kijam, pochylania się – ruku, padania na 
twarz – sadżda, podnoszenie się z niego i krót-
kie oczekiwanie przed drugą sadżdą (dżalsa), sie-
dzenie w pozycji wyprostowanej na końcu każ-
dego z cykli (taslim). Muzułmanie w ciągu roku 
wykonują pięć codziennych modlitw obowiąz-
kowych (salat) oraz modlitwy nadobowiązko-
we (sunna, nafl), natomiast w okresie ramadanu 
również modlitwy tarawih. Skutkiem są umiar-
kowane ćwiczenia fizyczne, odpowiednie do każ-
dego muskułu ciała. Niektóre muskuły poruszają 
się izometrycznie, a inne – izotonicznie. Energia 
potrzebna muskułom podczas takiego ćwicze-
nia dostarczana jest przez proces, zwany glycoge-
nolysis. Poziom metabolizmu muskułów wzrasta 
podczas wykonywania salat, z czego wynika re-
latywny niedobór tlenu i substancji odżywczych. 
Ten niedobór powoduje kalibrowy wzrost na-
czyń krwionośnych, tym samym umożliwiając 
powrót krwi do serca. Przejściowy wzrost cięża-
ru na sercu wzmacnia muskuł serca i usprawnia 
cyrkulację w jego obrębie. 

W czasie ramadanu wykonywane są dodat-
kowe modlitwy po modlitwie nocnej isza – i 
są to modlitwy tarawihowe, które oscylują mię-
dzy 8 a 20 cykli z małą przerwą po każdych 
dwu lub czterech cyklach, poświęconą wy-
chwalaniu Majestatu Boga. Od przerwania po-
stu (iftar), poziom cukru we krwi zaczyna ro-
snąć. Tuż przed posiłkiem iftar poziom cukru 
i insuliny jest najniższy. Po około godzinie od 
posiłku iftar poziom cukru i insuliny znacząco 
wzrasta. Krążący po organizmie cukier pobie-
rają muskuły i wątroba. Cukier we krwi osiąga 

wysoki poziom po godzinie lub dwóch i zaczy-
nają przynosi skutek korzyści z modlitwy tara-
wih. Krążący cukier w wyniku przemian meta-
bolicznych zamienia się podczas modlitwy ta-
rawih w dwutlenek węgla i wodę. Stąd też mo-
dlitwy tarawihowe pomagają pozbyć się niepo-
trzebnych kalorii i usprawniają elastyczność i 
koordynację, redukują związane ze stresem re-
akcje organizmu u osób zdrowych, a także dają 
ulgę w niepokoju i depresji.

Samopoczucie emocjonalne i fizyczne
Łagodne ćwiczenia wykonywane podczas mo-
dlitw tarawih wspomagają sprawność fizyczną, 
samopoczucie emocjonalne i wydłużają życie. 
Dodatkowy wysiłek polepsza wytrzymałość, ela-
styczność i siłę. Zauważono, że pięć modlitw co-
dziennych (salat) powoduje takie same zmiany fi-
zjologiczne, ale bez skutków ubocznych, jak jog-
ging bądź spacer pięć kilometrów. Poza popra-
wieniem zdrowia, osoba wykonująca pięć co-
dziennych modlitw będzie przygotowana do nie-
oczekiwanych ćwiczeń, jak podniesienie dziecka, 
krzesła, „złapanie” autobusu miejskiego. A oso-
by starsze będą mogły uczynić to wydajniej i bez-
pieczniej. Zaobserwowano, że te osoby, które po-
szczą i wykonują modlitwy tarawih szybciej wra-
cają do zdrowia i są bardziej krzepkie.

Osoby starsze
W miarę starzenia się człowieka, zmniejsza się 
jego aktywność fizjologiczna, kości stają się 
cieńsze, a bez odpowiedniej troski – pojawia się 
osteoporoza (, która powoduje złamania przy 
upadku ze względu na spadek obecności mine-
rałów w kościach. Kości stają się wtedy struk-
turalnie niestabilne, kruche i podatne na zła-
mania). Osteoporoza jest najpowszechniejsza 
pośród kobiet w okresie po menopauzie (ze 
względu na redukcję estrogenu), oraz tych, któ-
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re przeszły usunięcie obu jajników. Kobiety są 
sześć razy bardziej podatne na typ I osteoporo-
zy niż mężczyźni. Najlepszą strategią na zapo-
bieżenie osteoporozie jest wysoki pobór wap-
na i witaminy D, regularne ćwiczenia i zamia-
na estrogenu. Ze względu na powtarzające się 
i regularne ruchy ciała podczas modlitwy (sa-
lat), poprawia się siła mięśni, ścięgien, elastycz-
ność oraz funkcjonowanie układu krążenia. Za-
tem modlitwy salat i tarawih pomagają ludziom 
starszym poprawić jakość życia i uporać się z 
nieprzewidzianymi trudnościami, jak np. upa-
dek ciała. W związku z tym modlitwy tarawih 
poprawiają ich odporność, pewność siebie i sza-
cunek do samego siebie.

Korzyści wynikające z łagodnych ćwiczeń
Modlitwa tarawih uważana jest za swego rodza-
ju łagodne ćwiczenie. Korzyści z niego płyną-
cych jest wiele i tutaj je omówimy.

Działanie na muskuły szkieletu
Niećwiczone i nieużywane mięśnie zanikają po-
mimo dostępności białka. Podczas modlitw ta-
rawih i salat, porusza się każdy mięsień ciała, 
niektóre izotonicznie a inne izometrycznie. To 
łagodne ćwiczenie poprawia również wytrzy-
małość i zmniejsza zmęczenie. Pomaga nie-
sprawnym wykorzystać większość z pozosta-
łych zdolności. Przepływ krwi w spoczywają-
cym mięśniu jest słaby. Natomiast podczas mo-
dlitw zwiększa się. Przepływ krwi czasem na-
wet się zwiększa już na samą myśl o rozpoczę-
ciu modlitwy tarawih. Poza tłuszczami, białka-
mi i węglowodanami ciało ludzkie potrzebuje 
jeszcze minerałów takich, jak potas do prawi-
dłowego działania nerwów i mięśni. Można go 
znaleźć w owocach, mięsie, owocach morza i 
mleku. Niedobór potasu prowadzi do proble-
mów neurologicznych i problemów z mięśnia-
mi. Potas jest również ważny dla prawidłowe-
go przepływu impulsów nerwowych. Potas jest 
również istotny dla aktywności enzymów ko-
mórkowych i pomaga regulować reakcje che-

miczne, poprzez które węglowodany zamienia-
ne są na energię, a aminokwasy – na białko. Jo-
ny potasu powodują także rozszerzanie się ar-
terii. Podczas modlitwy tarawih może podnieść 
się nieco skurczowe ciśnienie krwi (większa licz-
ba w B.P.), a rozkurczowe ciśnienie krwi mo-
że pozostać niezmienione lub nawet spaść. Jed-
nak po modlitwie tarawih ciśnienie krwi może 
opaść do nieco poniżej normalnego poziomu, 
co jest dobrą oznaką. Modlitwy tarawih popra-
wiają wydajność oddychania. Ponadto przy-
spiesza krążenie w naczyniach włoskowatych 
otaczających dziąsła. Powoduje to głębsze od-
dychanie. Wzrost wchłaniania tlenu sprawia, że 
człowiek czuje się lepiej. Ci, którzy wykonują 
modlitwy tarawih są bardziej aktywni i uważni, 
także w późniejszym wieku życia. Modlitwy ta-
rawih zwiększają siłę fizyczną i redukują ryzyko 
uszkodzenia ścięgien oraz tkanek łącznych. Od 
40-go roku życia obniża się gęstość kości. Mo-
dlitwy tarawih zwiększają gęstość kości u ko-
biet i utrzymują normalny stan struktur kości. 
Także ryzyko osteoporozy zmniejsza się w zna-
czącym stopniu dzięki modlitwom obowiązko-
wym i tarawihowym. Wpływają one również na 
smarowność stawów, usprawniają ich elastycz-
ność. Modlitwy zapobiegają także głębokiemu 
skrzepowi żył (będącemu przyczyną owrzodze-
nia nóg w starości).

Efekty metaboliczne
Modlitwy salat i tarawih poprawiają kontro-
lę wagi i aktywują utratę kalorii bez wzmagania 
się apetytu. Kombinacja umiarkowanego reżi-
mu dietetycznego, posiłki sahur i iftar wraz z 
modlitwami tarawih prowadzą do spadku wa-
gi. To doprowadza zarówno do redukcji pozio-
mu tłuszczu, jak i wagi ciała, ale waga wolna 
od tłuszczu może lekko wzrosnąć, lub pozostać 
stabilna. Dlatego podczas ramadanu nie należy 
się zbytnio objadać na sahur i iftar, ale powinno 
się wykonywać modlitwy salat i tarawih, ażeby 
stracić nieco z nadmiaru wagi ciała.
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Zdrowie umysłu
Jest powszechnie znanym faktem, że ćwiczenia 
fizyczne poprawiają nastrój, myślenie i zacho-
wanie. Poprawiają jakość życia, dają człowieko-
wi lepsze samopoczucie, redukują niepokój i de-
presję oraz przyczyniają się do wzrostu samooce-
ny i zaufania do siebie. Oprócz ćwiczeń fizycz-
nych, salat wzmacnia pamięć u osób starszych, 
szczególnie poprzez stałe powtarzanie wersetów 
ze Szlachetnego Koranu i inwokacji wysławiają-
cych Jego Imię. To stałe powtarzanie wersetów 
pomaga też uchronić się od natarczywych, złych 
myśli. Uczony z Uniwersytetu Harvarda dr Her-
bert Benson stwierdził, że powtarzanie modli-
twy, wersetów koranicznych, bądź wspominanie 
Boga – związane z aktywnością mięśni i biernym 
ignorowaniem myśli – powoduje relaksację obni-
żającą ciśnienie krwi, zmniejszenie poboru tlenu, 
obniżenie tempa bicia serca i oddychania. Modli-
twa tarawih powoduje rozluźnienie organizmu. 
Ten łagodny stan umysłu może być po części 
związany z uwalnianiem betaendorfin (morfin 
endogenicznych) do układu krążenia. Endorfiny 
są tylko jednym rodzajem neuropeptydów złożo-
nych z wielu aminokwasów działających na cen-
tralny i peryferyjny system nerwowy w celu ob-
niżenia bólu. Endorfiny dzieli się na alfaendor-
finy, betaendorfiny oraz gammaendorfiny i po-
wodują one skutki farmakologiczne podobne do 
morfiny. Betaendorfina znajduje się w mózgu, 
zaś obszar gastryczno-jelitowy jest najważniej-
szy dla uśmierzenia bólu zarówno u ludzi, jak i 
u zwierząt. Podczas porodu wiele kobiet wyzwa-
la endorfiny, ażeby uśmierzyć odczuwanie bólu. 
Wyzwalanie endorfin związane jest z odczuwa-
niem euforii. Kobiety, które rodzą dziecko bez 
środków medycznych lub z małą ich ilością, na-
zywają ten stan „euforią porodową”.  

Wnioski
Poprzez modlitwy tarawihowe i salatowe islam 
łączy ruchy fizyczne z ćwiczeniami duchowy-
mi. Jeśli wspomniane modlitwy praktykuje się 
przez całe życie, to dana osoba uczy się podej-

mowania trudnego zadania medytacji podczas 
fizycznych manewrów salat i tarawih i korzysta 
zarówno z dobroczynnych skutków ruchu, jak i 
z błogosławieństw swoistej gimnastyki ducho-
wej. Modlitwy tarawihowe i salatowe są unikal-
ne z tego względu, że napięcie budowane pod-
czas ćwiczeń fizycznych jest redukowane przez 
czynnik duchowy. U tych, którzy praktykują 
modlitwy tarawih obserwowane są następujące: 
spalanie kalorii i tracenie na wadze ciała, utrzy-
mywanie układu mięśni i elastyczność stawów 
(sztywne stawy są nieraz efektem słabego ich 
ćwiczenia, nie artretyzmu), rosnące tempo me-
tabolizmu, polepszone krążenie i funkcjonowa-
nie płuc i serca, obniżenie zagrożenia choroba-
mi serca, podwyższenie zmysłu samokontroli, 
obniżenie poziomu stresu, podwyższenie zdol-
ności do koncentracji, redukcja depresji, polep-
szenie zasypiania i podwyższenie zdolności do 
powstrzymywania apetytu. Są również groma-
dzone dowody na to, że ludzie wykonujący re-
gularnie salat oraz modlitwy nadobowiązko-
we mogą opóźnić utratę masy kostnej w swojej 
starości, chroniąc się w ten sposób przed oste-
oporozą, która dotyka zarówno mężczyzn, jak i 
kobiety. Można również w ten sposób opóźnić 
proces starzenia i zapewnić w pewnym stopniu 
ochronę zdrowia w późniejszym życiu. Regu-
larna modlitwa salat i tarawih w ciągu całego 
życia ma korzystny wpływ na ogólne zdrowie 
i długowieczność. Odwraca też efekt skracania 
życia wywoływany paleniem papierosów. Na-
wet ludzie z wysokim ciśnieniem krwi (, które 
stanowi najważniejsze źródło chorób serca) mo-
gą obniżyć w taki sposób o połowę zagrożenie 
śmiercią. Zresztą dotyczy to innych cięższych 
chorób. Poprzez praktykowanie wspomnianych 
modlitw można również przeciwdziałać gene-
tycznym skłonnościom do wczesnej śmierci. 

Zatem modlitwy obowiązkowe i dobrowol-
ne stanowią dla muzułmanów konieczność – 
dzięki nim mogą zachować życie i jego pożąda-
ną jakość aż do późnego wieku.
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Ramadan odkry-
wa niektóre z 
najgłębszych se-
kretów miesz-

kańców Stambułu. Samo mia-
sto przypomina ramię morza, 
które przecina je w połowie 
i jest stabilne na powierzch-
ni, natomiast w środku targa-
ne jest osobliwymi prądami, 
znanymi tylko rybakom-we-
teranom. Post, pomimo swej 
prywatnej natury („Post jest 
Mój”, jak głosi jeden z hadisów), jest sprawą w o 
wiele większym stopniu publiczną, aniżeli jakikol-
wiek inny rytuał religijny, być może ze względu na 
swoją cechę żywiołowości; i w tym mieście ramadan 
zmusza każdego do zdecydowania, jak stanąć w ob-
liczu Boga. Nikt tutaj nie jest zaskoczony widokiem 
ludzi w zielonych czapkach, skurczonych za kierow-
nicą starych szahinów i przedzierających się przez 
zatłoczone miasto dziesięć minut przed zachodem 
słońca. Bardziej interesujący są modni mężczyźni z 
warkoczykiem i kozią bródką (obecna moda), dys-
kretnie przyjmujący szklankę herbaty, gdy azan, czy-
li wezwanie do modlitwy, dzieli miasto na wdzięcz-
nych i winnych. Pierwszą lekcją, jakiej udziela mia-
sto jest to, by nie sądzić według pozorów. 

Azan rozbrzmiewa z tysiąca minaretów, a wte-
dy nagle ożywają stoiska z jedzeniem i bary z tra-
dycyjnymi potrawami, zwanymi borek, śpiące ca-
ły dzień i przed zachodem słońca obsługujące je-
dynie turystów i religijnych cyników. Gigantycz-
na gorączka ogarnia cały Stambuł. Wielu miesz-
kańców czeka za stołami restauracji już godzinę 
przed zachodem słońca, a ci, którzy wciąż krzą-
tają się po ulicach muszą teraz zmagać się o to, 
by dostać gorący posiłek. Tak wygląda sytuacja 
nawet w szykownych, zwesternizowanych przed-
mieściach: Kadiköy, Beyoğlu i Şişli. A tymcza-

sem w pobliżu wielkich me-
czetów, gdzie minarety świe-
cą jak latarnie morskie, targ 
szybko wraca do życia. Wo-
kół wielkiego kompleksu me-
czetu Sultanahmet setki ulicz-
nych sprzedawców, z których 
wielu nie przestrzega zaka-
zu noszenia nie-zachodnich 
ubrań, wykrzykuje zalety cu-
kierków, maślanki, prażonej 
kukurydzy, kasztanów, her-
baty z kwiatów lipy i pikant-

nych kiełbasek. Aromat flaczków i tytoniu miesza 
się z religijnymi pieśniami Güneşdoğdu, Bahriy-
eli i Özera. Dzieci leniwie gapią się na ulicznych 
wykonawców (wróżbitów z króliczkami, teatrzy-
ki cieni, beznogich żebraków na wózku). 

Nagle pojawia się człowiek przebrany w strój 
Goofy’ego, a za nim idą ludzie z kamerami. To jest 
Doggy – główna atrakcja telewizyjnego programu 
dla dzieci na kanale Hilal TV, jednego z piętna-
stu tureckich kanałów religijnych. Jak się wyda-
je, Doggy przyszedł do Sultanahmet po to, by py-
tać dzieci o ich wiek. Najmłodsze są onieśmielone, 
starsze jednak są dość obeznane z Doggim. Mó-
wią pewnie do mikrofonu, podając swoje imiona i 
wiek, i opowiadając, co najbardziej lubią w rama-
danie. Potem w studio Doggy pochyli swoją gło-
wę, gdy jedno z dzieci będzie recytować poemat o 
ubóstwie Proroka. Kamera robi zbliżenie na twarz 
małej dziewczynki, która ma łzy w oczach.

Jakoś nie na miejscu wydają się w tym tłumie tu-
ryści. Zabawa i radość nie zajmują żadnego miejsca 
w ich rozumieniu islamu. A ta wesoła, lecz całko-
wicie trzeźwa gromada i zgiełk zdaje się ich niepo-
koić. Kiedyś, w czasach takich poszukiwaczy przy-
gód, jak Nerval i Loti, różnica foule Orientale po-
zwalała Europejczykom na olimpijski spokój, gdy 
kontemplowali „tureckie obyczaje”, stanowiące 
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dla nich rzadkie przedstawienie osobliwej mena-
żerii. Teraz jednak, gdy tureckie stroje i język cia-
ła zostały zwesternizowane, a tak naprawdę, gdy 
młodzi Turcy ubierają się modniej niż sami turyści, 
różnica pomiędzy tym, co „orientalne” a „europej-
skie” została w dużej mierze zniesiona. To nowe 
miasto niesie z sobą więcej wyzwań właśnie dla-
tego, że jest mniej obce, i wielu odwiedzających 
raczej wstrzymuje oddech, zamiast oddychać tym 
powietrzem, które ożywia owe wesołe tłumy. 

Tym, co turystów przy Sultanahmet napraw-
dę mierzi nie są, oczywiście uśmiechający się Tur-
cy, lecz fakt, że cała ta radość wydaje się mieć or-
ganiczny związek z wielkim cieniem sułtańskiego 
meczetu, wynurzającego się zza kramików. Wy-
soko nad tłumem zawieszony jest napis, ułożony 
z żarówek, którego przesłanie zmienia się co kil-
ka dni. Dzisiaj jest to: „Poczucie wspólnoty jest 
łaską”. Ci, którzy wejdą na dziedziniec w czasie 
ramadanu, napotkają tam olbrzymie targi książ-
ki, gdzie sześćdziesiąt spośród wiodących w kraju 
wydawców religijnych wystawia swoje najnow-
sze publikacje. W ostatnich latach dawny typ lite-
ratury, jakkolwiek wydrukowane modlitewniki w 
jaskrawych kolorach, albo podręczniki dla gospo-
dyń domowych, ustąpiły miejsca nowszemu, bar-
dziej wyszukanemu asortymentowi książek. 

Błękitny Meczet, pomimo swojego ogromu, 
jest podczas modlitw tarawihowych pełen. I nie 
jest to szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwa-
gę piękno tutejszej ceremonii. W niektórych me-
czetach przestrzega się tego, by recytować peł-
ny chatm – cały Koran, po dwadzieścia stron co 
noc – tutaj jednak modlitwa tarawih trwa krócej 
niż godzinę, po czym tłum dołącza do radosne-
go rozgardiaszu na zewnątrz. Po każdym czwar-
tym cyklu (rak’a) ma miejsce krótkie wspólno-
towe wspominanie Boga (zikr) w formie salat-i 
ummije, a na końcu następuje modlitwa, przypo-
minająca dumną godność ottomańskiego języka. 
Jak to dobrze wiedzą wierni mówiący w urdu, 
modlitwy w języku, w którym wszystko zdarza 
się przed czasownikiem robią olbrzymie wraże-
nie dramatyzmu: „I nasze grzechy, w tym i we 
wcześniejszych miesiącach, przeciwko Tobie i na-

szym współrodakom, wybacz nam Panie! I spra-
wy muzułmanów tutaj i na świecie, Panie nasz, 
uporządkuj! I duszy sułtana Ahmeta, syna sułta-
na…, Panie nasz – racz dać odpoczywanie!”

W czasach osmańskich wielcy recytatorzy osią-
gali największą widownię  podczas ceremonii zwią-
zanych z ramadanem. A w ostatnich czasach poczy-
niono pewne kroki, aby ożywić jakość symfonicz-
ną, jaką miały dawne modlitwy tarawihowe. Zna-
jomość maqam - trybu muzycznego ma tutaj zna-
czenie aksjomatyczne. W meczetach podczas rama-
danu zezwala się na recytację młodszym, mniej wy-
kwalifikowanym recytatorom z wysokimi głosami, 
nawet jeśli ceremonia jest transmitowana przez te-
lewizję. Przynajmniej jednak w teorii mogą być słu-
chani jedynie ci, którzy mają idżaza – certyfikat do 
recytacji w systemie maqamów. Stąd też pieśniarz 
w meczecie Fatiha, wykonujący po każdym czwar-
tym cyklu ilahi (hymn religijny) w formie gazala al-
bo kasydy, może nadać całej ceremonii charakter ar-
tystyczny. Stambulski azan i ikama są często w ma-
qam Hidżaz albo Saba, ale modlitwa yatsi (isza) jest 
zazwyczaj w Rast. To powoduje kontrast, artykuło-
wany przez muezina, który ceremonialnymi słowa-
mi gromadzi wiernych na modlitwę tarawih, skła-
dającą się z dwudziestu cykli modlitewnych. Roz-
poczynają się one, jak przewiduje tadżwid, w ma-
qam Saba, lecz po czterech cyklach recytator modu-
luje głos w jeden z trybów, które mogą następować 
po Saba: Nahavand, Kurd bądź Rast. Imam mecze-
tu rozpoczyna wtedy piąty cykl w tym samym try-
bie, rozpoczynając swoisty dialog modalny, który – 
jak mają nadzieję  - zazwyczaj słusznie – ludzie zna-
jący się na rzeczy, przejdzie podczas modlitwy Witr 
z powrotem do Saba. Zatem podczas tarawih mo-
że wystąpić aż sześć maqamów. Kani Karaca, stary 
i ociemniały muezin z meczetu Süleymaniye, po-
trafi niewątpliwie wiele więcej, wystrzeliwując swój 
głos w szlachetne, cieniste przestrzenie jednego z 
największych arcydzieł Sinana. 

Wysokie standardy artystyczne stambulskiego 
ramadanu przyciągają na wieloraki sposób uwagę 
ludności tureckiej. Nawet jakieś dusze zupełnie 
zsekularyzowane przyjdą na tarawih, jakby przy-
szły na operę. I w rezultacie wielu z nich znajdu-
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je Boga. Postacią symboliczną tej siły odrodzenia 
jest Ahmet Özhan, jeden z najpopularniejszych w 
Turcji piosenkarzy śpiewających piosenki o miło-
ści. Powrócił on do religii, a jego wystąpienia w 
meczetach sprowadziły niezliczonych świeckich 
Turków z powrotem do korzeni. 

Tłumy są wielkie, szybko zapełniające prze-
strzeń meczetów. Jednak 27 dnia miesiąca rama-
dan, kiedy to, jak dekretuje Mufti, jest najpraw-
dopodobniej Lajlat al-Qadr (Noc Mocy, gdy roz-
poczęło się Objawianie Koranu), imamowie i tłu-
my przełączają się na jeszcze wyższy bieg. Modli-
twa sabah (fadżr) najchętniej jest wykonywana w 
meczecie Eyüp. Jednak nawet, jeśli ktoś przyj-
dzie o drugiej nad ranem, to trudno się przebić 
do wnętrza meczetu, taki panuje tam wtedy tłok. 
Tam też Turcy – bardziej niż gdziekolwiek indziej 
w mieście, celebrują Koran.

Za pięćsetletnim platanem, posadzonym jesz-
cze ręką samego Zdobywcy na dziedzińcu mecze-
tu, leży grób, który stanowi największy magnez 
spośród miejsc pielgrzymkowych w Mieście. To 
miejsce, ta przestrzeń błyszczy turkusami dzięki 
płytkom z Izniku, które należą do największych ar-
cydzieł ceramicznych świata. Zaraz obok znajduje 
się cela zbudowana na nocne czuwanie (i’tikaf) dla 
księżniczki Adile, która przed stuleciem tutaj spę-
dzała swoje ramadany, zanim została pochowana 
pośród grobów rodziny sułtana. Na zewnątrz le-
żą groby dowódców wojskowych, sajjidów i ule-
mów, a wśród nich grób Ebussuuda Efendiego, 
wielkiego nauczyciela tafsiru, czyli komentarzy ko-
ranicznych, który ożywił szariat za panowania suł-
tana Sulejmana. Tutaj również znajdują się groby 
świątobliwych niewiast i budynki wielkich madras 
i tekkes, za kamiennymi schodami, gdzie nowy 
sułtan, odwiedzając meczet z okazji swojego wstą-
pienia na tron schodził z konia i resztę Drogi „Ko-
ronacyjnej” pokonywał pokornie na piechotę. Przy 
Eyüp także sułtan musiał zejść z rumaka. 

Miasto obfituje w inne miejsca o charakterze sa-
kralnym, które odegrały swoją rolę w utrzymaniu 
żywotności ducha tureckiego. Trzeba wziąć prom 
i udać się z Seraglio Point do dzielnicy Üsküdar, 
a tam znajdziemy kompleks grobowy Aziza Mah-

muda Huda’i (zm. 1628). Pełno tam odwiedzają-
cych z każdej grupy społecznej (to dzielnica, gdzie 
mieszkają zamożniejsi ludzie religijni). Wyżej na 
wzgórzu znajduje się pustelnia Selami Baby, der-
wisza i podopiecznego sułtana, gdzie są wciąż po-
pularne źródła wody mineralnej. Tam też znajduje 
się cmentarz bohaterów wojennych. Kiedy prom 
zbliża się już do brzegu, na transparencie pomię-
dzy minaretami księżniczki Mihrimy (zm. 1578 r.) 
można przeczytać: „ISLAM TO DOBRE OBY-
CZAJE”. Księżniczka ta była w swoim czasie naj-
bogatszą kobietą świata. W pobliżu zacumowany 
jest pasażerski Statek Ramadan, wynajęty przez 
władze dzielnicy Üsküdar, na którym można prze-
rwać post i posłuchać muzyki religijnej, kontem-
plując jednocześnie niepowtarzalny horyzont eu-
ropejskiego brzegu.

Inny tłum podąża meczetu Szlachetnego Płasz-
cza Hırka-i Şerif. W owym meczecie znajduje się 
płaszcz Błogosławionego Proroka, podarowany 
sławnemu sufiemu – Uwajsowi al-Qarani z Je-
menu. Odwiedzają go tłumy, szczególnie kobiet. 
Pierwsze dwa tygodnie przeznaczone są dla miesz-
kańców Stambułu, koniec miesiąca zaś dla piel-
grzymów z zewnątrz. Meczet wydaje się zbyt ma-
ły dla tak wielu odwiedzających. Został przebudo-
wany przez sułtana Abdulmecita w stylu rokoko, 
w którym zbudował również swój kiczowaty pałac 
Dolmabahce. Ażeby jednak trochę odkupić swoje 
błędy, sułtan podarował nieco monumentalnej ka-
ligrafii, stanowiącej dzieło jego własnej, uzdolnio-
nej ręki i można ją wciąż podziwiać na ścianach.

Wzrastająca obecność kobiet w meczetach po-
woduje interesujące problemy. Sinan i jego przy-
jaciele byli hanafitami i ni poświęcili zbyt wiele 
uwagi kwestii miejsca na modlitwę kobiet. Obec-
nie jednak coraz większa liczba kobiet odwie-
dza meczety, co szczególnie widać podczas ra-
madanu. Z tego względu w meczecie Sultanah-
met pozostawiono obszerną przestrzeń dla kobiet 
w głównej sali modlitewnej. Nie jest to możliwe 
jednak w ograniczonej przestrzeni meczetu Płasz-
czu i w związku z tym w sąsiednim meczecie Ho-
ca Uveis przeznaczono główną salę wyłącznie dla 
kobiet – na modlitwy zbiorowe, szczególnie Öğle 
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(zuhr, południowa modlitwa) oraz Ikindi (mo-
dlitwa popołudniowa, asr). Wspomniany pro-
ces narasta. Obecnie w Turcji większość studen-
tów teologii to kobiety, a w 2005 r. wyznaczono 
pierwsze kobiety-mufti.

Lajlat al-Qadr związana jest z kolejną zmianą 
nastroju. Transparent na meczecie Sultanahmet 
teraz brzmi: „Wstawiaj się (za nami) o, Wysłan-
niku Boży”. Najbardziej przejmujący jest Dzień 
Arefe – przeddzień święta. Stacje telewizyjne po-
zostają w pogotowiu, zwłaszcza, gdy zbliża się 
czas akşam – modlitwy po zachodzie słońca. Ze-
spół mężczyzn, którzy każdego popołudnia w ra-
madanie zasiadali na statku na Bosforze i dysku-
towali o Religii i Życiu, teraz rozmawiają o prze-
baczeniu. Transmisja na żywo z meczetu Ey-
üp pokazuje, jak mufti Kayseri kończy post dłu-
gą modlitwą. Nawet przerw na reklamy jest nie-
wiele. (MAMO, JA CHCĘ HERBATNIKÓW 
HITITE. PROSZĘ DAJ MI JE. HAYIR. GAZ: 
PONIEWAŻ TWOJE ŻYCIE JEST DLA NAS 
CENNE. MEBLE BELLONA: JAKŻE JE-
STEM SZCZĘŚLIWY, ŻE JE ZNALAZŁEM.)

Następnego dnia post kończy się Bajramem 
Mniejszym. Mądrze jest wyjść na modlitwę 
świąteczną krótko po modlitwie porannej, al-
bo nawet pozostać w meczecie już po tej mo-
dlitwie (sabah) i czekać tam, aż pojawi się imam 
bajramowy – około godziny po wschodzie słoń-
ca. Zatem opuszczam swój dom w ciemności i 
idę cichymi ulicami mojej dzielnicy. Ledwo wi-
dać graffiti: USUWANIE SZKODNIKÓW 
DZWOŃ 538 244 7622. PRECZ Z FENER-
BAHCE. TEN, KTO MIŁUJE ALLAHA NIE 
WYRZUCA TUTAJ SWOICH ŚMIECI. Sto-
sowniej życzą nam wszelkiego dobra politycy 
– wysoko nad ulicą: NIECH WASZ BAJRAM 
BĘDZIE POMYŚLNY I BŁOGOSŁAWIONY 
(PARTIA OCALENIA). ŻYCZYMY WAM 
WESOŁEGO BAJRAMU (REPUBLIKAŃ-
SKA PARTIA LUDOWA). WY, WASZE RO-
DZINY I CAŁY NASZ KRAJ – RADUJMY 
SIĘ SPOKOJNYM I KORZYSTNYM BAJ-
RAMEM (PARTIA SPRAWIEDLIWOŚCI I 
ROZWOJU). 

Wewnątrz meczetu sułtana Bejazita (budowę 
ukończono w 1506 r.) popularnego wśród sufic-
kich pietystów ze względu na to, że został wybu-
dowany wyłącznie ze środków dozwolonych, jest 
jeszcze miejsce dla mnie. W mihrabie hodża recy-
tuje w lokalnym stylu hadr surę al-Rahman.  Ma-
my jeszcze godzinę. Zauważam, że po każdej mi-
nucie hodża robi przerwę, podczas gdy każdy w 
meczecie recytuje bajramowy takbir. Następnie 
nauczyciel czyta przekład tekstu. Udział wiernych 
oznacza, że głos hodży musi pozostać przez go-
dzinę w jednym pojedynczym maqamie i on tego 
dokonuje, a ta surowa recytacja pozostaje całko-
wicie w zgodzie z atmosferą owego ascetyczne-
go budynku. 

Pojawia się imam bajramowy i ludzie w po-
bliżu mihrabu wstają, okazując szacunek. Przypo-
mina zgromadzeniu wiernych o hanafickich tra-
dycjach bajramowej modlitwy i wielki tłum cich-
nie w modlitwie. Po teslimie imam wstępuje na 
minbar, jeden stopień na jeden krok, aż po nie-
omal minucie znajdzie się trzy stopnie od szczy-
tu minbaru. Tutaj skłania się krótko w stronę qi-
bli (kierunek na Ka’bę w Mekce) z ręką na sercu 
i odwraca się, aby głos religii wypełnił meczet, 
tak jak już wypełniał tysiąc Bajramów wcześniej. 
Przemawia o konieczności zachowania tej chwi-
li – ramadanu i byśmy nie porzucili współczucia, 
skoro tylko minie ten miesiąc. 

Po chutbie, wiele osób z tłumu tworzy okrąg 
na dziedzińcu pod kolumnadą. Na dźwięk sala-
t-i ummijje, każda osoba porusza się po okręgu, 
obejmuje po kolei wszystkich, składa im życzenia, 
a potem sama staje na końcu. Ta procedura zajmu-
je długi czas, jest jednak dobrowolna więc znajduję 
boczne wyjście i ponownie wchodzę na ulice – tym 
razem już zatłoczone. Sklepy są zamknięte, ale au-
tobusy i tramwaje są darmowe przez trzy dni świą-
teczne i wielu mieszkańców Stambułu już rozpo-
czyna serię wizyt u przyjaciół i krewnych, co stano-
wi centralną część tego rodzinnego święta. 

Tego wieczoru transparent wysoko nad wschod-
nimi minaretami meczetu Sultanahmet głosi: Elve-
da: Żegnaj.



Następujący hadis opisuje, jak błogosławioną 
rzeczą jest post w ramadanie, i że poszczenie to 
dużo więcej niż ograniczanie jedzenia i picia. To tak-
że kontrola rąk, języka i oczu. Szczególnie w okresie 
ramadanu muzułmanie nie powinni plotkować:

„Wszechmocny Bóg powiedział: ‘Każdy dobry 
czyn lub forma kultu wykonywana przez człowieka 
sama w sobie przynosi mu korzyść. Lecz z postem 
jest inaczej. Post jest wyłącznie dla mnie. Tylko 
Ja nagradzam.’ Post jest jak tarcza. Kiedy wierny 
pości, nie powinien używać złych słów ani krzy-
czeć. Jeśli ktoś usiłuje się wówczas z wami wadzić 
bądź przeklina, mówcie: ‘Poszczę’. ‘Przysięgam na 
Boga, u którego jest dusza Muham mada, że od-
dech poszczącego będzie pachniał najsłodziej w 
Dniu Sądu Ostatecznego’. Są dwa ważne rodzaje 
radości, które dają ulgę osobie poszczącej: ulga 
iftaru o zmierzchu i ulga oraz radość nagrody da-
nej przez Boga w zamian za poszczenie po powro-
cie wiernego do Niego”.1

1  Muslim, Sijam, 163
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To, że jastrząb poluje na wróbla przy-
czynia się do czujności wróbla i roz-
wijania się w nim zdolności uciecz-
ki. Choć deszcz, elektryczność bądź 

ogień czasem ludzi ranią, to jednak nikt ich nie 
przeklina. Post może być trudny, a jednak daje 
ludziom energię, aktywność i zdolność obrony. 
System immunologiczny dziecka zazwyczaj zy-
skuje moc dzięki chorobie. Gimnastyka nie jest 
łatwa, a przecież jej znaczenie jest zasadnicze 
dla zdrowia i siły ciała. Duch ludzki uszlachet-
nia się poprzez oddawanie czci Bogu i medyta-
cję, ale także poprzez chorobę, cierpienie i trud-
ności. One umożliwiają im zasłużenie na Raj, 
gdyż Bóg zapewnia wielką nagrodę w zamian za 
niewielką ofiarę. Trudności i cierpienia wznoszą 
ludzi na wyższe poziomy duchowości i będą na-
grodzone po wielokroć na Tamtym Świecie. To 
dlatego wszyscy Wysłannicy doświadczyli naj-
większych cierpień i trudności. 

Trudności, cierpienia i nieszczęścia sprawia-
ją, że grzechy wiernych są przebaczane i od-
puszczane, odpędzają ich od grzechów i podstę-
pów szatańskich, zmysłowego Ja, pomagają im 
docenić błogosławieństwa Boże i otwierają bra-
my wdzięczności. Skłaniają również bogatych i 
zdrowych do tego, aby zainteresowali się bied-
nymi i chorymi i im pomagali. Ci, którzy ni-

gdy nie cierpieli, nie potrafią pojąć sytuacji lu-
dzi głodnych, chorych i dotkniętych nieszczę-
ściem. Poza tym, te trudności mogą pomóc w 
ustanowieniu bliższych relacji pomiędzy różny-
mi warstwami społecznymi.

Jaka jest rola intencji w poszczeniu?
Intencja ma zasadnicze znaczenie w naszych 
działaniach, gdyż Prorok Muhammad, niech 
będą z nim pokój i błogosławieństwo, powie-
dział, że nasze działania są sądzone wedle in-
tencji. Intencja jest duchem naszych uczynków, 
gdyż bez niej nie ma nagrody. Jeśli pozostajesz 
głodny i spragniony od brzasku aż do zacho-
du słońca, ale bez intencji poszczenia, to Bóg 
nie uzna tego za post. Jeśli pościsz bez intencji 
zyskania aprobaty Boga, to nie otrzymasz na-
grody. Zatem, cokolwiek człowiek zamierza – 
oczyma za to jakąś odpłatę. 

Ci, którzy mają mocną wiarę w Boga i intencję 
wiary –zostaną nagrodzeni wieczną szczęśliwością 
w Raju. Jednak ci, którzy są zdeterminowani nie 
wierzyć, którzy usunęli ze swoich serc wrodzoną 
tendencję do wiary, będą ofiarami swojego od-
wiecznego przeznaczenia i zasłużą na karę wiecz-
ną. Zaś co do tych, którzy głęboko zasiali w sobie 
niewiarę i utracili zdolność do wiary, Koran po-
wiada: Tym, którzy trwają rozmyślnie przy niewie-
rze, jest obojętne, czy ich ostrzegasz czy też nie ostrze-

HIkmet IsIk

DLACZEGO BÓG NAKAZUJE 
MUZUŁMANOM POŚCIĆ?
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gasz (, co do końca, jaki ich czeka); oni nie uwierzą. 
Bóg opieczętował ich serca i słuch, a na ich oczach jest 
zasłona. Czeka ich sroga kara (na Tamtym Świecie) 
(Baqara, 2:6-7).

Co z tymi, którzy twierdzą, że poszczenie przez 
tak długi czas jest niezdrowe, odbija się na wy-
dajności pracy a nawet na rozwoju kraju?
Życie ludzkie składa się z dwóch głównych sił: 
ducha i ciała. Choć czasem działają one w har-
monii, to jednak częstszy jest konflikt, w któ-
rym jedna z nich pokonuje drugą. Jeśli panoszą 
się siły zmysłowe, to duch staje się coraz bar-
dziej bezsilny, gdyż poddaje się tymże siłom. Je-
śli zaś ktoś potrafi kontrolować pragnienia cie-
lesne, umieścić serce (, które jest siedzibą inte-
lektu duchowego) ponad rozumem, i przeciw-
stawić się pragnieniom zmysłów, to wtedy ów 
człowiek zdobywa Wieczność. 

W porównaniu z poprzednimi stuleciami 
ludzie mogą być obecnie bogatsi i cieszyć się 
większymi wygodami. Choć z drugiej strony o 
wiele łatwiej wpadają w pułapkę oczarowania, 
chciwości, uzależnień i fantazji. Im bardziej za-
spokajają swoje zwierzęce instynkty, tym bar-
dziej za nimi pędzą. Wchodzą w złe spekulacje, 
aby zaspokoić swoją chciwość i zarabiać ciągle 
więcej i więcej; sprzedają swoją duszę Szatano-
wi za najbardziej banalne korzyści. I zrywają z 
prawdziwymi wartościami ludzkimi stopniowo 
– dzień za dniem. 

Poświęcanie korzyści czerpanych z docze-
snych przyjemności ma to samo znaczenie dla 
postępu człowieka, jak korzenie dla wzrostu 
drzewa. Tak, jak drzewo rośnie w bezpośred-
nim związku ze zdrowiem i siłą swoich korzeni, 
tak ludzie wzrastają w doskonałości, aby uwol-
nić się od egoizmu – i żyć dla innych. 

W jakie praktyki duchowe należy wkładać 
wysiłek w okresie ramadanu?
Samokrytyka: samokrytykę można określić jako 
poszukiwanie i odkrywanie własnej wewnętrz-
nej i duchowej głębi i podejmowanie koniecz-
nego wysiłku duchowego i intelektualnego w 

celu zdobycia prawdziwych wartości ludzkich. 
Dzięki temu człowiek może odróżnić pomię-
dzy dobrem a złem, rzeczami szkodliwymi i ko-
rzystnymi, a także umieć zachować prawość ser-
ca. Ponadto wierny może ocenić teraźniejszość i 
przygotować się na przyszłość. Może ustanowić 
stały związek z Bogiem, gdyż taka relacja zale-
ży od zdolności wiernego do życia duchowego i 
świadomości, co zachodzi w świecie wewnętrz-
nym danej osoby. Sukces przynosi zachowanie 
natury niebiańskiej człowieka oraz stałą regene-
rację wewnętrznych uczuć i zmysłów. 

Refleksja: refleksja stanowi ważny krok w zacho-
waniu świadomości tego, co zachodzi wokół 
nas i prowadzi do wyciągania właściwych wnio-
sków. Ze względu na to największy przedstawi-
ciel ludzkości, najlepszy pod względem refleksji 
i innych wartości, mówi: „Żaden akt czci nie da-
je takiej zasługi, jak refleksja. Zatem rozważaj-
cie dobrodziejstwa, jakie daje wam Bóg, ale nie 
rozważajcie Jego Istoty, gdyż nigdy nie zdoła-
cie Jej zgłębić”. Tymi słowami, które wskazują 
na wartość refleksji, i chwałę ludzkości Prorok 
określa jednocześnie granice refleksji i przypo-
mina nam o naszych własnych ograniczeniach. 

Wdzięczność: wdzięczność manifestuje się prze-
konaniem i uznaniem, że wszelkie dobrodziej-
stwa są od Boga i urządzeniem swego życia we-
dle tego. Można okazywać Bogu wdzięczność 
słownie a także swoim codziennym życiem i 
uznaniem, że życie, ciało oraz wszelkie zdol-
ności i osiągnięcia oraz dobrodziejstwa pocho-
dzą od Boga. „Czyż nie widzicie, że Bóg uczynił 
wszystko, co w niebiosach i wszystko, co na zie-
mi, by wam służyło, i nie szczędził wam Swo-
ich łask, widzialnych i ukrytych?” (Lokman, 
31:20); On daje wam spośród tego wszystkie-
go, o co prosicie i będziecie liczyć dobrodziej-
stwa Boga, to nigdy ich nie zliczycie” (Abra-
ham, 14:34). 

Oczywiście wierny powinien wzrastać we 
wszystkich cnotach w okresie ramadanu, gdyż 
jest to ku temu najwłaściwszy okres w roku.
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Miesiąc ramadan. W sercach mu-
zułmanów na całym świecie 
dostrzegamy  magiczny entu-
zjazm. W tym miesiącu muzuł-

manie wchodzą na tajemny szlak. Na tym szla-
ku eterycznego czasu dusze mają okazję wyzwo-
lenia… wyzwolenia od niewoli doczesności i 
przejścia do świata bezcielesności…

Każdy człowiek podróżuje po jakimś szlaku, 
szlaku, który w ostateczności prowadzi do Bo-
ga. Ponieważ miliony ludzi idzie tym szlakiem, 
to będą tacy, którzy dotrą do celu swojej podró-
ży,  a także tacy, który dotrą w jego pobliże, oraz 
tacy, którzy całkowicie zbłądzą. W czasie rama-
danu wierny może osiągnąć zgodę z Bogiem, i 
dzięki temu zaznać prawdziwego smaku wiary 
oraz dotrzeć do znaczenia i duchowej esencji ist-
nienia. Dla uzyskania tego boskiego daru, wier-
ni starają się spędzać miesiące szaban i radżab na 
modlitwach, dobrych uczynkach i zachowywa-
niu czystych intencji. 

Każda osoba, w każdej sekundzie ma poten-
cjał do tego, aby zbliżyć się do Wieczności. Wy-
rażając czyste intencje, szczerość i pokorę mo-
żemy dokonywać czynów, które przyjmie od 
nas Bóg i tylko za pomocą owych świadomych 
uczynków jesteśmy w stanie osiągnąć współczu-
cie, przebaczenie i miłosierdzie Boga. 

Miesiąc Ramadan jest naprawdę miesiącem 
świętowania. Koran, to źródło piękna w obu 
światach zaczął być objawiany w „Noc Mocy” 

(Lajlat al-Qadr). Każda modlitwa recytowana tej 
nocy jest lepsza od modlitw tysiąca miesięcy. Ten 
miesiąc jest rzeczywiście wspanialszy od wszel-
kich innych świąt. Jak powiadał Prorok Muham-
mad: „Wrota niebios są szeroko otwarte, wro-
ta piekieł przymknięte, a Szatan skrępowany”.1 
Ramadan jest miesiącem błogosławieństw, mie-
siącem walki o życie przyszłe, miesiącem szuka-
nia porady u Boga. Poszczenie, tarawih, suplika-
cje, iftar, sahur, sadaka, fitra – wszystko to niesie 
wiernych ku błogosławieństwom Boga. 

Najmiłosierniejszy Bóg daje pomnożoną wie-
lokroć nagrodę za każdy czyn w czasie ramada-
nu. Jest to aż do siedmiuset razy więcej błogo-
sławieństw niż podczas innych miesięcy. Bóg 
oświadczył: Post jest dla mnie i Ja dam za niego 
nagrodę każdemu, kto poświęca dla Mnie jedze-
nie i pragnienia”.2 Wspomniana nagroda musi 
być czymś ponad ludzkie wyobrażenie. Jednak 
w hadisach Proroka odnajdujemy pewną wska-
zówkę odnośnie charakteru owej nagrody za 
post w ramadanie:

Zapach z ust poszczącego jest dla Boga przyjemniej-
szy niż zapach musku.3 

Kto pości jeden dzień na drodze Boga, Bóg umiesz-
cza pomiędzy nim a Piekłem rów o takiej szerokości ja 
odległość pomiędzy niebiosami i ziemią.4 

Ten, kto daje posiłek (iftar) innej poszczącej osobie, 
otrzymuje także jej nagrodę, bez umniejszenia nagrody 
tej ostatniej.5 

Nie ma wątpliwości, że ramadan jest miesiącem mo-
jej wspólnoty. Jeśli któryś z nich zachoruje, inni idą go 
odwiedzić. Jeśli muzułmanie poszczą, i nie kłamią, ani 
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nie mówią o innych w ich nieobecności, jeśli przerywa-
ją post dozwolonym pokarmem, jeśli wypełniają swo-
je obowiązki, jeśli idą się pomodlić w ciemności nocy 
i brzasku, to będą wybawieni od swoich grzechów, jak 
wąż zrzucający swoją starą skórę.6

W miesiącu ramadanie są tacy, dzień i noc, którym 
Bóg daruje wolność od Ognia, i dla każdego muzułma-
nina jest suplikacja, którą może wypowiedzieć.7 

To są jedynie krople z tych błogosławieństw, 
jakie daje Bóg, a poprzez suplikację, czy-
ste uczynki i intencję poszczenia wierny może 
otrzymać akceptację i nagrodę od Boga. 

Muzułmanie praktykują post pomiędzy brza-
skiem a zachodem słońca, i w tym czasie po-
wstrzymują się od jedzenia, picia i stosunków 
intymnych. Ponadto muszą powstrzymywać się 
od słów i działań, które nie podobają się Bogu. 
Post jest obowiązkiem dla wierzącego i stanowi 
jeden z pięciu filarów wiary. Post daje siłę du-
szy muzułmanina i dzięki niej może ona odczu-
wać współczucie wobec tych bliźnich, którzy są 
potrzebujący. Post uczy tego, kto nigdy nie od-
czuł przejmującego ukąszenia głodu, jak czuje 
się głodujący człowiek. Post nie tylko podno-
si na wyższy poziom duchowość, ale też mo-
że poprawić samopoczucie fizyczne danej oso-
by. Przypomina też wierzącemu o wszechmo-
cy Boga i stanowi oczyszczenie duszy człowie-
ka, buduje jego osobowość. Umacnia też mi-
łość i współczucie. Uszlachetnia serce i odświe-
ża dobre obyczaje. Uczy, jak być cierpliwym, i 
stanowi też tarczę przeciwko grzechom. Jest jak 
oczyszczająca jałmużna bądź wybawienie ciała. 
Bez refleksji i głębokiego zrozumienia zasadni-
cze korzyści płynące z postu mogą zostać prze-
oczone i niedocenione. 

Najważniejszy cel poszczenia
Jeśli każdy dobry czyn obiecuje korzyść, to jaki 
jest najważniejszy cel poszczenia, i jakie są z nie-
go korzyści? Jeśli spojrzeć na odpowiednie werse-
ty koraniczne, to możemy łatwiej dostrzec szcze-
gólne cechy postu: 

„O wy, którzy wierzycie! Przepisany jest wam post, tak 
jak był przepisany tym przed wami, abyście zasłużyli na 
Bożą ochronę (przed pokusami cielesnymi) i byście stali 
się pobożni.” (2:183) 

„To granice ustalone przez Boga; nie zbliżajcie się do nich 
(utrzymujcie od nich bezpieczną odległość). Tak Bóg 
wyjaśnia ludziom Swoje znaki (Objawienie), aby mogli 
stać się pobożni i byli chronieni od kary”. (2:187)

W obu wersetach obecne jest to samo po-
jęcie: świadomość Boga – pobożność. Fizycz-
no-duchowym i doczesno-niebiańskim celem 
poszczenia jest utrzymywanie przez wiernego 
świadomości Boga.

W odniesieniu do jak najlepszego skorzy-
stania z ramadanu możemy wymienić dwie za-
sadnicze drogi. Pierwsza droga: post w rama-
danie musi być zamierzony. To jest horyzont, 
do którego należy dojść: duchowo, umysłowo 
i emocjonalnie. Nie odnosimy się tutaj do in-
tencji każdego postu. To intencja serca i duszy. 
Wielkie błogosławieństwa od Boga można osią-
gnąć wtedy, gdy cały ramadan jest spędzony z 
największą świadomością. Nasz Prorok mówi: 
„Czyny są jedynie poprzez intencje, i każdy ma 
tylko to, co zamierzył”.8

Rzeczywista wartość uczynku jest zawarta 
w jego intencji i tylko dzięki najczystszej inten-
cji można dojść do prawdziwej szczerości przed 
Bogiem. 

Jeśli wierzący potrafi dostosować swoje in-
tencje do tego, co Bóg aprobuje, to może osią-
gnąć niezliczone korzyści. Człowiek może wzno-
sić się duchowo nawet podczas snu, rozmowy, 
picia i jedzenia – wszystko według intencji w 
tych działaniach. Intencja może zamienić szkło 
w diament i na odwrót. Z czystą intencją mo-
żemy stać się królami pośród królów, lecz z nie-
czystymi intencjami ta sama osoba może stać 
się królem błaznów. Intencja to religia i wiara, 
to pierwotna wartość człowieczeństwa. Cnota 
osoby ukryta jest w jego intencjach. 
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Usiłowanie osiągnięcia najwyższego pozio-
mu wiary, ale bez szczerej intencji – jest bez 
znaczenia. Każdy musi sam siebie pytać przed 
podjęciem każdej decyzji, ażeby wiedzieć, jak 
czysta jest jego intencja: „Czy ten uczynek jest 
ze względu na Boga, Jego zgodę i Jego rozkaz?” 
Jeśli człowiek nie jest świadom wagi tych pytań, 
to nie osiągnie właściwej intencji. Stałe powta-
rzanie tychże pytań wzmacnia wpływ intencji 
na człowieka. Rozumowanie stojące za naszy-
mi uczynkami i słowami określa podstawę mą-
drego życia. Życie wypełnione celem zapewnia 
osobie bezcenne błogosławieństwa, które otrzy-
ma w niebiosach. 

Said Nursi powiadał, że „intencja przekształ-
ca wszelkie czyny w akty czci”.9 Wierny może 
osiągać korzyści ze wszystkich swoich czystych 
uczynków, którym towarzyszyła czysta inten-
cja. Ten, kto podróżuje po to, by się pomodlić, 
osiąga błogosławieństwo w czasie swojej dro-
gi, choć przecież samo chodzenie nie jest czy-
nem nagradzanym. Ponieważ jednak stanowi 
środek prowadzący do oddawania czci, to przy-
nosi nagrodę. Oznacza to, że „z właściwą inten-
cją wszystkie inne uczynki osoby, która wyko-
nuje modlitwy stają się aktami czci”.10 „Dzię-
ki czystej intencji otrzymacie udział w wychwa-
laniu Boga, ofiarowanym przez rośliny i drze-
wa w waszym ogrodzie, zarówno te kwitnące 
jak i dające owoce”.11 „Podobnie, jak niebiosa i 
wszystkie gwiazdy mogą pojawić się na małym 
kawałku szkła, tak samo zasługa i nagroda mo-
gą zostać umieszczone w inwokacji bądź werse-
cie, który wymaga przejrzystości poprzez czyste 
intencje”.12 „Choć zdolność do naśladowania 
każdego aspektu praktyki Proroka jest właści-
wością jedynie najwyższych rangą spośród ludzi 
błogosławionych, to przecież każdy może mieć 
pełny udział dzięki czystej intencji”.13 „Tak, jak 
swoje cuda ma świętość, tak samo ma je czy-
sta intencja i szczerość”.14 „Skoro dobre uczynki 
należą do istnienia, to ludzie mogą rościć sobie 
do nich pretensje poprzez wiarę, życzenie i in-

tencję”.15 „Dzięki intencji, jeden staje się tysią-
cem, niewiele staje się wielością, a wielość staje 
się nieskończonością”.16 „Człowiek może dzię-
kować Bogu za niezliczone i uniwersalne do-
brodziejstwa swoją powszechną intencją i nie-
ograniczoną wiarą, gdyż intencja i wiara stano-
wią największe, uniwersalne podziękowanie”.17 
Oto dobry przykład, jak można zamienić każ-
de działanie z prostego czynu w modlitwę za 
pomocą swoistej magii intencji. Imam al-Sujuti, 
który uważany jest za odnowiciela (mudżaddid) 
wieku IX, mówi, że „pił wodę zamzam z inten-
cją stania się jak Siradż al-Din al-Balquni w ju-
rysprudencji i jak Ibn Hadżar Asqalani w hadi-
sach”.18 Sujuti pił wodę zamzam ze szczególną 
intencją i czyn zwyczajny, taki jak picie stał się 
uczynkiem nadzwyczajnym. Ta okazja powinna 
nam towarzyszyć w każdym momencie życia, a 
szczególnie podczas ramadanu. Prorok Miło-
sierdzia głosi: „Kto pości w ramadanie z wiarą 
i szuka swojej nagrody u Boga, ten będzie miał 
przebaczone swoje dawne grzechy”.19 To prze-
słanie może się spełnić jedynie w przypadku czy-
stej intencji. Poza początkową intencją poszcze-
nia, wierny musi sobie najpierw życzyć miło-
sierdzia, przebaczenia i innych błogosławieństw 
od Boga. Intencja musi być szczera i jasna. A 
wtedy nasze codzienne czyny staną się aktami 
czci. Musimy zatem brać w Imię Boże, dawać 
w Imię Boże, jeść w Imię Boże, czytać w Imię 
Boże, i wszystko w ogóle czynić w Jego Imię. 
Szczerość oznacza zwrócenie się ku Bogu i kro-
czenie szlakiem ku Niemu oraz to, że jesteśmy 
zawsze Jego świadomi. 

Jedną z najbardziej pożałowania godnych 
chwil w życiu przyszłym jest konsekwencja ży-
cia „bez intencji”. Można zmienić całe życie w 
akt czci i zaniedbanie tego to wielki błąd. Oczy-
wiście na Tamtym Świecie będzie wiele okazji, 
by powiedzieć: „Gdybym tylko…” Będzie wie-
le okazji, by wyznać, że nakazy Boga nie mo-
gły zostać spełnione, a że przekroczenie zaka-
zów było trudne do uniknięcia. Jednak najbar-
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dziej godne pożałowania są te proste, zwyczaj-
ne uczynki, których nie da się usprawiedliwić. 
Wiele razy ludzie będą mówić do siebie: „Gdy-
bym tylko…” Szansa obrócenia naszych co-
dziennych działań w akty czci minęła. A nagro-
da może być dana nawet za uśmiech, płacz, sen 
a nawet wędrówkę. Aniołowie będą stale zapi-
sywać nasze nagrody, nawet wtedy, gdy będzie-
my wyczerpani kontemplowaniem wszechświa-
ta i pragnieniem zdobycia wiedzy. 

O Boże, wypełnij moje serce świadomym lę-
kiem przed Tobą, i spraw, aby moje intencje 
znalazły twoją aprobatę. Niechaj ręka mojej in-
tencji wskazuje jedynie Ciebie w każdej minu-
cie mojego życia. Spraw, bym uciekł Szatanowi 
i mojej naturze zmysłowej. Spraw bym znalazł 
Twoją drogę za pomocą Twojego światła. Po-
zwól mi zbliżyć się do Ciebie, tak blisko, jak to 
tylko możliwe. Pozwól mi Ciebie odnaleźć.

Drugi sposób: Wiara w wiedzę. Wiara w 
prawdę musi zostać uznana, zarówno men-
talnie, jak i emocjonalnie. Także praktykowa-
nie wiedzy teoretycznej może zintensyfikować 
wiarę. Wiedza transcendentalna, która jest kar-
miona wiedzą o prawdzie staje się częścią na-
szego systemu wierzeń, i nazywana jest „wia-
rą przez wiedzę”. Sprawą fundamentalną jest 
wiara w wiedzę akceptowaną, gdyż dana osoba 
może praktykować jedynie w takim stopniu, w 
jakim wierzy a nie zgodnie ze zdolnością swo-
jej wiedzy. 

Z perspektywy „wiedzy, która powinna być 
znana”, każda osoba może być uznana za „nie-
piśmienną”, a z perspektywy „prawdy, w którą 
należy wierzyć”, większość z nas jest słabej wia-
ry. Wiedza, która nie jest w stanie podnieść czy-
jejś wiary, jest tylko częścią kultury. Jeśli brak 
jest wiedzy o prawdzie, to wiara słabnie. 

Wierzcie w znane prawdy. „O wy, którzy 
wierzycie! Wierzcie w Boga i Jego Posłańca…” 
Każda osoba jest sługą swojego serca i żyje nie 
według swojej wiedzy, ale według swojej wiary. 

Każda osoba czyni to, co czuje w swoim sercu, 
a nie to, co jest zawarte w jej mózgu. Jeśli wie-
dza w czyimś mózgu przechodzi do jego serca, 
to wtedy może żyć tak, jak tego wymaga religia. 
Dzisiaj jest większa potrzeba wiary niż pozornej 
wiedzy. Czytane książki, wszystkie prowadzo-
ne rozmowy, a także wszystkie nasze doświad-
czenia powinny uzupełniać siły naszej wiary. Ta 
konieczność słuchania i rozumienia jest ważniej-
sza teraz niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli wie-
rzący nie poddaje się życzeniom swojego zmy-
słowego ja, lecz jest posłuszny wersetom Kora-
nu i hadisów, to może uzyskać boską opiekę w 
czasie ramadanu – a szatan będzie wtedy skrę-
powany. Każdy człowiek ma okazję pomnożyć 
swoje błogosławieństwa i zainwestować wszyst-
kie swoje czyny w życie wieczne. Wierzący mo-
że się nawet wznieść na poziom „pewności na 
stopniu wiedzy” i „i pewności na stopniu świa-
dectwa”, a także nawet „absolutnej pewności”. 
Wreszcie, kilka godzin spędzonych w czasie ra-
madanu z czystą intencją, kontemplacją Boga, i 
prawdziwie będąc na ścieżce islamu, może wie-
lorako dotknąć ludzką wieczność – wraz z każ-
dym czynem, jakiego dokonuje.
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Prorok Muhammad powiedział wier-
nym, że specjalna brama będzie otwar-
ta dla tych, którzy szczerze poszczą w 
czasie miesiąca ramadanu:

„Istnieje Brama do Nieba zwana Raj-
jan. W Dniu Sądu Ostatecznego mogą 
przejść przez nią jedynie ci, którzy po-
ścili. Wówczas zostaną wezwani, wsta-
ną i wejdą przez nią. Po tym, jak wej-
dzie ostatni z tych, którzy pościli, Brama 
zostanie zamknięta i nikt (więcej, poza 
tymi, którzy już weszli, i którzy w swoim 
życiu pościli) nie będzie w stanie przez 
nią przejść.1

1 Muslim, Sijam, 166
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Bóg rozpoczął objawianie Koranu w ra-
madanie. Ma to wiele implikacji, m.in.: 
ażeby przywitać miesiąc ramadan, kie-
dy objawiony został Koran, wierni po-

winni być, jak aniołowie, rezygnując z jedzenia i 
picia. Powinni również starać się zrezygnować z 
próżnych zajęć zmysłowego Ja oraz z jego rażących 
potrzeb. W czasie ramadanu powinni recytować 
Koran bądź się mu przysłuchiwać, jak gdyby był 
objawiany po raz pierwszy. Jeśli to możliwe, to po-
winni mu się przysłuchiwać tak, jakby słyszeli Pro-
roka Muhammada, albo Archanioła Gabriela recy-
tującego go do Muhammada, albo Boga objawia-
jącego go do Muhammada poprzez Gabriela. Po-
winni brać pod uwagę Koran w swoich codzien-
nych działaniach, i przekazując jego przesłanie in-
nym, ukazywać Boski cel jego Objawienia. 

Ramadan zmienia świat muzułmański w ol-
brzymi meczet, w którym miliony recytują Ko-
ran mieszkańcom Ziemi. Ukazując rzeczywistość 
wersetu: „Miesiąc ramadan, w którym został ob-
jawiony Koran” (2:185), ramadan dowodzi, że 
jest miesiącem Koranu. Podczas, gdy niektórzy 
w wielkim zgromadzeniu w olbrzymim mecze-
cie świata islamu przysłuchują się jego recytacji 
z uroczystym nabożeństwem, to inni go recytu-
ją. Jest rzeczą niestosowną porzucić ów niebiań-
sko-duchowy stan przez posłuszeństwo cielesnej 
jaźni – jedząc i pijąc w tym „świętym” meczecie, 
gdyż to powoduje nienawiść całego zgromadze-
nia. Także sprzeciwianie się tym muzułmanom, 
którzy poszczą jest niestosowne i musi prowoko-
wać niechęć i pogardę świata islamu.

Poszczenie w ramadanie ma wiele celów zwią-
zanych z nagrodami duchowymi danej osoby, 

gdyż każdy został posłany na ten świat po to, by 
obsiewać go nasionami świata przyszłego. Poni-
żej wyjaśnimy jeden taki cel:

Nagrody za dobre uczynki wykonane w cza-
sie ramadanu są mnożone przez tysiąc. Jeden z 
hadisów powiada, że za każdą literę w Koranie 
Bóg daje 10 nagród. Recytowanie jednej litery 
oznacza 10 dobrych uczynków i daje 10 dobrych 
uczynków w Raju. Jednak w czasie ramadanu ta 
nagroda jest pomnażana przez tysiąc i nawet wię-
cej za takie wersety, jak werset Tronu (Baqara 2: 
255). Nagroda jest nawet większa w piątkowe 
noce ramadanowe. Poza tym każda litera jest po-
mnażana 30 tysięcy razy, jeśli jest recytowana w 
czasie Nocy Władzy. 

W czasie ramadanu Koran, którego każda lite-
ra wydaje 30 000 owoców Raju, staje się olbrzy-
mim, błogosławionym drzewem, które produku-
je miliony trwałych owoców rajskich.  Jakże ko-
rzystny to handel i jak wielka strata dla tych, któ-
rzy nie doceniają liter Koranu. 

Zatem ramadan jest najwłaściwszym czasem 
na taki handel w imię Wieczności. To jak najżyź-
niejsze pole, które uprawia się, aby zebrać żniwo 
na Tamtym Świecie. To wyjątkowe i znamieni-
te święto z paradą tych, którzy czczą Królestwo 
swego Pana. 

To dlatego post w ramadanie jest obowiązko-
wy i wierni nie mogą zaspokajać zwierzęcych in-
stynktów swego cielesnego Ja oraz pławić się w 
bezużytecznych fantazjach. Ponieważ stają się jak 
aniołowie, gdy poszczą lub wchodzą w taki han-
del, każdy wierny jest zwierciadłem odbijającym 
Samowystarczalność Boga. Może stać się czystym 

ŚWIĘTY MIESIĄC 
RAMADAN

Bediüzzaman Said Nursi
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duchem, ubranym jedynie w ciało – jeśli opuści 
świat na określony czas. 

Jeden ramadan może zapewnić wiernemu 
80-letnią wartość nagrody, gdyż Koran deklaru-
je, że Noc Mocy może być korzystniejsza, niż 80 
lat bez takiej nocy (Qadr, 97:3). Król może wy-
znaczyć święta dla upamiętnienia jakiejś okazji, jak 
np. wstąpienie na tron, a następnie w tych dniach 
zaszczycić wiernych poddanych szczególnymi ła-
skami. Podobnie, Wieczny i Pełen Majestatu Król 
18 000 światów objawił w czasie ramadanu Ko-
ran każdemu z nich. Mądrość wymaga tego, aby 
ramadan był szczególnym boskim świętem, w cza-
sie którego Bóg wylewa Swe błogosławieństwa, a 
istoty duchowe się zbierają. Zakładając, że ramadan 
jest takim zarządzonym przez Boga świętem, post 
jest nakazany po to, aby ludzie powstrzymywali się 
w pewnej mierze od swoich zajęć fizycznych. 

Post umożliwia również ludziom pozbycie się 
grzechów popełnionych przez ich zmysły i wyko-
rzystanie ich we właściwych dla nich aktach czci. 
Ci, którzy poszczą, powinni chronić swój język od 
kłamstwa, obmawiania i przeklinania, a zająć go 
recytacją Koranu, wysławianiem Boga, szukaniem 
Jego przebaczenia i wzywaniem błogosławieństwa 
dla Proroka Muhammada. Powinni powstrzymy-
wać swoje oczy i uszy przed oglądaniem i słucha-
niem rzeczy zabronionych. Przeciwnie, powinni 
spoglądać na rzeczy, z których mogą wyciągnąć 
duchową lekcję, oraz słuchać Koranu. Kiedy żo-
łądek, który jest swego rodzaju fabryką, przestaje 
funkcjonować, inne części ciała (małe warsztaty) 
również można łatwo zatrzymać.

***
Jednym z celów postu jest przestawienie ludzi 

na dietę fizyczną i duchową. Jeśli działa natura zmy-
słowa człowieka, je i pije, jak tylko tego pragnie, to 
szkodzi to zdrowiu. Lecz, co ważniejsze, szkodę 
ponosi ich życie duchowe, gdyż nie rozróżniają po-
między dozwolonym i zakazanym. Taka zmysłowa 
natura nie potrafi być posłuszna sercu i duszy. Nie 
uznając żadnych zasad, trzyma człowieka na wodzy 
i kieruje nim bądź nią, jak tylko zechce. 

Poszczenie w miesiącu ramadanie przyzwycza-
ja zmysłowe Ja do diety, a samodyscyplina do po-
słuszeństwa. Żołądek nie doznaje szkody z przeje-

dzenia, gdyż poprzedni pokarm jest prawidłowo 
strawiony. Ucząc się odmawiać sobie tego, co jest 
dozwolone, człowiek może iść za rozkazami rozu-
mu i religii i powstrzymać się przed tym, co jest 
zakazane. Dzięki temu zmysłowa natura człowieka 
nie psuje życia duchowego swego właściciela. 

Większość ludzi cierpi do pewnego stop-
nia głód. Ażeby cierpliwie znieść długo trwają-
cy głód, ludzie powinni ćwiczyć się w samody-
scyplinie i surowości. Post w ramadanie daje taki 
trening cierpliwości, sprawiając, że ludzie odczu-
wają głód przez 15 albo nawet 24 godziny – jeśli 
opuszczą sahur – posiłek przed brzaskiem. Post 
leczy zatem niecierpliwość i brak wytrwałości, 
które stanowią podwójne utrapienie człowieka.

Wiele części ciała służy w jakiś sposób żołądko-
wi. Jeśli ta „fabryka” nie zaprzestanie w którymś 
z miesięcy swojej codziennej rutyny, to owe czę-
ści ciała zajmują się tylko sobą i zapominają o od-
dawaniu czci Bogu. To dlatego święci zawsze wy-
bierali surowość jako drogę do duchowej i ludz-
kiej doskonałości. Post w ramadanie przypomina 
nam, że nasze ciało zostało stworzone do czegoś 
więcej niż tylko służenie żołądkowi. W czasie ra-
madanu wiele części ciała doświadcza przyjemno-
ści anhelicznych i duchowych – przeciwnych do 
materialnych. W efekcie, wierni, którzy poszczą, 
doświadczają poziomu duchowej przyjemności 
i oświecenia w zależności od stopnia duchowej 
doskonałości. Poszczenie w miesiącu ramadanie 
uszlachetnia ludzkie serce, ducha i rozum i naj-
głębsze zmysły. Nawet, jeśli żołądek się skarży, to 
te zmysły się radują. 

O Boże, obdarz pokojem i błogosławieństwa-
mi naszego mistrza Muhammada w sposób, w 
jaki zechcesz i obdaruj go tym, na co zasłużył, 
w liczbie równej nagrodom za recytowanie li-
ter Koranu w czasie ramadanu. Daj także pokój i 
błogosławieństwo jego Rodzinie i Towarzyszom. 
Niech będzie pochwalony Pan Honoru i Władzy, 
który jest ponad tym, co (niektórzy) Jemu fał-
szywie przypisują. Pokój niech będzie Wysłanni-
kom, a wszelka chwała  - Bogu, Panu Światów. 
Amen. 

Adaptowane z Listów, List 29-ty.



“Pewnego dnia, gdy Prorok poszedł 
do Sa’da ibn Ubada, ten wyjął kawałek 
chleba i kilka oliwek. Prorok je zjadł. 
Potem powiedział: Niechaj ci, którzy 
poszczą mają na waszych stołach iftar, 
niechaj uczestniczą w nim dobrzy lu-
dzie, i niech anioły się za was modlą”.1

Prorok Muhammad powiedział: 
„Jeśli ktoś zaprasza osobę poszczącą 

na iftar, to zyska błogosławieństwa, jak 
by pościł – bez umniejszenia błogosła-
wieństw tej ostatniej”.2

1 Riyadh al-Salihin, II, 517
2 Riyadh al-Salihin, II, 516
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Eid jest błogosławieństwem i szczegól-
nym darem. Jest to boski prezent przy-
niesiony przez Proroka.

Pierwsze obchody świąt islamu zaczęły się po 
Emigracji Proroka, pokój z nim. Kiedy Wysłan-
nik Boży przybył do Medyny, istniała tam już 
tradycja spędzania dwóch dni w roku na zaba-
wach i rozrywce. Prorok zmieniał tradycje, któ-
re były częścią Epoki Ignorancji i zmienił także 
tę tradycję, mówiąc: „Bóg Wszechmogący za-
stąpił te dwa dni lepszymi. To są: Święto Ra-
madanu (Eid al-Fitr) i Święto Ofiarowania (Eid 
al-Adha)”.

Radość Eid al-Fitr 
Eid al-Fitr jest jednym ze znaków islamu. Do 
dnia dzisiejszego dzielą tę radość młodzi i starzy 
na równi, zarówno ci, którzy się modlą, jak i ci, 
którzy się nie modlą, a nawet niewierzący. To 
święto przynosi szczęście, spokój i ulgę. 

Ci, którzy doceniają to błogosławieństwo, 
doznają przyjemności ze względu na świado-
mość, że uczynili wszystko, co potrafili w tej 
doczesnej próbie jako słudzy Boga. Doznają też 
radości Boskiego przebaczenia. Choć post jest 
nakazany przez wszystkie dni ramadanu, to nie 
wolno pościć w dni świąteczne. W czasie Eid 

ŚWIĄTECZNA 
RADOŚĆ PO RAMADANIE

Eid al–Fitr

serdar güler
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wierni cieszą się zaopatrzeniem danym przez 
Szczodrego Boga. Dają też datki dobroczynne, 
przyjmują gości i dzielą się prezentami. Obda-
rowują dzieci, krewnych, biednych i potrzebu-
jących…

Jak powiedział Prorok: „To są dni jedzenia 
i picia”. 

Rozrywka
Historia świątecznej rozrywki sięga wstecz do 
czasów Proroka. Nawet te dwa poniższe przy-
kłady dowodzą tego, że sunna, czyli praktyka 
Proroka uwzględnia naturę ludzką:

Był dzień Eid. Dwie dziewczyny spośród 
Ansarów (rodowitych mieszkańców Medyny, 
pomocników Proroka) grały na tamburynie i 
śpiewały pieśni. Abu Bakr al-Siddiq zobaczył 
to i natychmiast zareagował, mówiąc do swojej 
córki Aiszy: „Dźwięki szatańskie w domu Wy-
słannika Bożego!” Prorok dał następującą od-
powiedź: „O, Abu Bakrze, każda wspólnota ma 
swoje święto. A to jest nasze”. 

Innego dnia dwóch Sudańczyków urządziło 
turniej z oszczepami i tarczami. Wysłannik Bo-
ży zapytał Aiszę: „Czy chciałabyś oglądać? Kie-
dy odrzekła, że chciałaby, to pozwolił jej usiąść 
za sobą. Oparła swoją głowę o jego ramię i oglą-
dali turniej. Prorok zachęcał uczestników. Aisza 
opowiadała: „Oglądałam turniej, aż się znudzi-
łam. Wtedy Wysłannik Boży spytał: ‘Czy już 
wystarczy?’ i kiedy ja odrzekłam, że „Tak”, on 
powiedział: „Chodźmy więc”. 

Rozbrzmiewa „Allahu Akbar”
Choć rozrywki eidowe są w granicach dozwolo-
nych przez religię, to czasem nie potrafimy kon-
trolować naszych uczuć i przekraczamy grani-
ce. Konieczne jest utrzymywanie równowagi. 
Wspominanie Boga i wdzięczność oczyszcza-

ją serca i stanowią naszą powinność wobec Bo-
ga. Said Nursi stwierdza, że poprzez okazywa-
nie wdzięczności Bogu powiększają się błogo-
sławieństwa, których doznajemy. 

W dni świąteczne często powtarza się „Al-
lahu Akbar” (Bóg jest wielki). Kiedy to wypo-
wiadamy, do naszego serca wpływa następują-
ca refleksja:

„Moc i wiedza Boga Wszechmogącego ogar-
niają nas i są większe od wszystkiego innego. 
Nic nie jest w stanie uciec spod Jego władzy 
bądź być wyłączone z Jego wiedzy. Zmartwych-
wstanie, wyzwolenie z ubóstwa a nawet wiecz-
na błogość są niczym w porównaniu z Jego 
wielkością”. 

Modlitwa Eid
Innym aktem religijnym podczas Eid jest mo-
dlitwa. Przestrzeganie obowiązkowych mo-
dlitw stanowi esencję wdzięczności. Wiernym, 
którzy zbliżają się do swego Pana podczas mo-
dlitw tarawihowych w ramadanie, zazdroszczą 
nawet aniołowie o poranku dnia Eid. Nawet 
wierni, którzy nie zachowują codziennych mo-
dlitw odczuwają ekscytację przy wejściu do me-
czetu podczas święta. Nieświadomie przyzwy-
czajają się do codziennych modlitw. Tego bło-
gosławionego poranka meczety są pełne i więk-
szość czasu zgromadzenie modli się na wolnym 
powietrzu. Tłumy w meczecie są większe niż te 
podczas modlitw piątkowych. Mogą one rzeczy-
wiście odczuć znaczenie słów Proroka: „Pierw-
sza rzecz, jaką dziś czynimy jest modlitwa”.

Eid to nie zakładanie nowego ubrania, lecz słod-
ki uśmiech na twojej twarzy.

Eid to nie oddalenie się od domu, lecz od grze-
chów.

Eid to nie dobre ubieranie się i wyglądanie pięk-
nie, lecz ozdobienie się pobożnością.



Na czym polega datek dobroczynny sadaqa al-
fitr?

Fitr oznacza „przerwanie postu, stan pier-
wotny, naturę ludzką –taką, jak stworzył 
ją Bóg”. Sadaqa al-fitr– datek dobro-

czynny dawany przez muzułmanów przed 
modlitwą świąteczną (kończącą rama-
dan) zwany jest fitra. Ten drobny datek 
jest nakładany na każdego muzułma-
nina, który ma środki, aby utrzymać 
siebie i swoją rodzinę. Jest to akt czci 
związany z posiadaniem. Fitra jest 
dawana raz w roku, przy końcu ra-
madanu. 

Ów datek dobroczynny jest przyj-
mowany jako zaopatrzenie na święto 
i jest uznawany za swoistą opłatę za 
doczekanie dnia świątecznego bez kło-
potów i trudności. Abdullah ibn Umar 
relacjonował hadis, że „Wysłannik Bo-
ży nakazał każdemu niewolnikowi, wol-
nemu człowiekowi, każdemu mężczyźnie 
i kobiecie, młodemu i staremu dawać datek 
dobroczynny jednego sa’a (jednostka miary 
= ok. 3350 g) przed modlitwą Eid”.1 

AlI Budak

TEN DROBNY DATEK 
JEST NAKŁADANY 

NA KAŻDEGO 
MUZUŁMANINA, 

KTÓRY MA ŚRODKI, 
ABY UTRZYMAĆ SIEBIE 

I SWOJĄ RODZINĘ.

 Dobroczynność w
Miesiącu Ramadanie
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W innym hadisie Abu Sa’id al-Chudri mó-
wi: W czasach Proroka zwykliśmy dawać jeden 
sa’a żywności, a naszą żywnością był jęczmień, 
rodzynki, daktyle i mleko”.2  W innym hadisie 
Prorok powiedział: „Dawajcie sadaqa al-fitr za 
tych, którymi się opiekujecie”.3

Wierni dają ów datek jako podziękowanie za 
swoje życie, które jest błogosławieństwem da-
nym im od Boga. Zatem wypełnienie tego obo-
wiązku nie jest uzależnione od tego, czy ktoś 
pościł, czy też nie. Wierzący, którzy nie po-
szczą, są również zobowiązani do wywiązywa-
nia się z tej powinności. Jednak o ile ludzie nie 
poszczący dziękują w ten sposób za dar życia, 
to poszczący okazują w ten sposób wdzięczność 
zarówno za życie, jak i za zdolność do poszcze-
nia w ramadanie, co samo w sobie już jest bło-
gosławieństwem. 

Jak przekazuje Tradycja Proroka Muham-
mada, sadaqa al-fitr wymazuje skazy powsta-
łe wskutek niewłaściwego zachowania w rama-
danie i wydoskonala post. Pozwala również lu-
dziom biednym na radowanie się dniem świą-
tecznym.4 Ponadto zapewnia wybawienie od 
mąk śmierci i grobu. 

Więcej ludzi jest zobowiązanych do tego 
datku aniżeli tych, którzy muszą płacić zakat 
(oczyszczający, obowiązkowy datek na dobro-
czynność), który stanowi jeden z pięciu filarów 
islamu. Każdy więc, kto ma jakieś środki, ma 
szansę cieszyć się możliwością podarowania cze-
goś w Imię Boga i wspomożenia potrzebujących 
ze swojej społeczności. Więcej jeszcze: biedni 
otrzymują pomocną dłoń bez potrzeby żebrania 
o pomoc i poniżania się. W ten sposób buduje 
się nowy most solidarności i przyjaźni.

Kto jest obowiązany do sadaqa al-fitr?
Do sadaqa al-fitr obowiązane są osoby spełnia-
jące następujące wymogi: 

Są muzułmanami: tylko muzułmanie są obo-
wiązani do dawania tego datku. Jednak według 

Imama Szafi’ego opiekun muzułmanina sam 
niebędący muzułmaninem musi wykonać tę po-
winność za swego podopiecznego. 

Posiadają więcej niż przepisana wartość za-
opatrzenia (nisaab): dawać datek ramadano-
wy muszą ci, którym po wywiązaniu się z te-
go obowiązku pozostałaby jeszcze przewidzia-
na wartość zaopatrzenia. To znaczy warunkiem 
jest posiadanie własności o wartości 85 g zło-
ta bądź 595 g srebra. W odróżnieniu od za-
katu (oczyszczających datków na dobroczyn-
ność) nie obowiązuje warunek, że dana wła-
sność wzrasta bądź zyskuje na wartości, oraz że 
powinna być posiadana przez rok. Według sza-
fickiej, hanbalickiej i malikickiej szkoły islam-
skiego prawoznawstwa po to, aby być obowią-
zanym do datku ramadanowego nie ma potrze-
by posiadania przewidzianej wartości własno-
ści. Wystarczy posiadanie wystarczającej ilości 
jedzenia na dzień i noc Eid i możliwości za-
spokojenia swoich podstawowych potrzeb. 
Jeśli wierzący traci swoją własność, albo jeśli 
własność się zmniejsza do tego stopnia, że jest 
mniejsza od przewidzianej, to obowiązek sada-
qa al-fitr nie jest anulowany. Jeśli zaś wierzący 
umiera zanim dopełni swojego obowiązku, to 
jest on anulowany. Zatem ten datek nie ma być 
płacony od własności. Jednak lepiej, żeby spad-
kobiercy spełnili powinność za zmarłego. 

Zdrowie i dorosłość nie są warunkami ko-
niecznymi do sadaqa al-fitr. Według opinii Abu 
Hanify i Abu Jusufa datek ów powinien być 
również płacony z własności chorego umysło-
wo oraz małoletnich dzieci. Ojciec wypełnia 
obowiązek za swoje dzieci. 

Muzułmanin musi również wywiązać się z 
obowiązku sadaqa al-fitr za swoich podopiecz-
nych i za tych, którzy sami nie byliby zobowią-
zani do wypełniania owej powinności. Dziadek 
płaci sadakę za dzieci swojego zmarłego syna. 
Jednak nie ma obowiązku dawania jej za osoby, 
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o które się troszczymy, np. rodziców, dorosłych 
dzieci, małżonkę, siostry i braci. Wedle opinii 
Abu Hanify możemy dać sadakę za te osoby, je-
śli tego chcemy. Natomiast uczeni innych szkół 
są zdania, że osoba, która sama musi płacić da-
tek ramadanowy, powinna czynić to również za 
osoby, za które jest odpowiedzialna, np. rodzi-
ce czy żona. O ile ma na to środki.

Datek ramadanowy należy złożyć wtedy, 
gdy kończy się ramadan, a przed rozpoczęciem 
pierwszego dnia świątecznego. Zatem obowią-
zek nie ciąży na osobach, które umierają lub 
biednieją przed brzaskiem Eid. Każdy, kto się 
rodzi bądź przyjmuje islam przed brzaskiem mu-
si wypełnić powinność datku ramadanowego. 

Kiedy należy przekazywać datek ramadanowy?
Datek ramadanowy można przekazywać po-
cząwszy od pierwszego dnia ramadanu aż do 
pierwszego dnia świątecznego. Jednak uczeni 
zalecają złożenie tego datku jeden bądź dwa dni 
przed świętem, gdyż z Tradycji Proroka wynika 
jasno, że głównym celem owej sadaki jest zaspo-
kojenie potrzeb biednych przed świętem. Opóź-
nienie przekazania datku poza pierwszy dzień 
świąteczny jest niewskazane, lecz nie unieważ-
nia powinności. 

Jaką wartość musi mieć datek ramadanowy?
Jak wspomniano wyżej, w czasach Proroka wier-
ni dawali 3.350 kg takich produktów spożyw-
czych, które były wówczas w największym uży-
ciu: daktyli, jęczmienia, rodzynek itp. Istnieją 
także przekazy o tym, że Towarzysze Proroka, 
w tym Czterej Sprawiedliwi Kalifowie zwykli 
dawać pół sa’a pszenicy lub jeden sa’a dakty-
li, rodzynek bądź jęczmienia. Biorąc pod uwa-
gę Tradycję i inne przekazy, uczeni prawoznaw-
stwa kanonicznego zgodzili się co do tego, że 
datek ramadanowy należy przekazywać w for-
mie najpowszechniej spożywanej w danym re-
gionie żywności. Ponadto, ilość przekazywane-

go datku musi wystarczyć do wyżywienia jednej 
osoby przez cały dzień. 

Rodzaje żywności, który wymieniliśmy wy-
żej były najpowszechniej używane w owym cza-
sie i istniał oczywiście przelicznik pomiędzy ni-
mi. Generalnie należy zauważyć, że wysokość 
datku musi być określana wedle standardów ży-
cia danej społeczności – nie mniej niż ilość po-
trzebna do wyżywienia przez jeden dzień jed-
nej osoby. Oczywiście w naszych czasach nie by-
łoby właściwe dawanie jednego sa’a jęczmienia, 
czy też rodzynek. Obecnie uczeni muzułmańscy 
są zdania, że wartość datku musi być określana 
zgodnie z następującymi zasadami:       

1.  Należy brać pod uwagę przeciętną war-
tość pieniężną jednego sa’a jęczmienia, 
daktyli, pszenicy i rodzynek. Ułatwi to 
wiernym uniknięcie trudności w oblicza-
niu wartości sadaki. Mogą bowiem poja-
wić się różne liczby, w zależności od jako-
ści poszczególnych produktów. Najlepiej 
uwzględniać przeciętną wartość. 

2. Uwzględnianie jako miernika normalne-
go dziennego zaopatrzenia jednej osoby. 
Wartość uzyskana w ten sposób nie może 
być mniejsza niż najniższa wartość tego, 
co zaleca tradycja Proroka.

Najlepiej wiec brać jako podstawę datku nor-
malne dzienne zaopatrzenie jednej osoby. Po-
winna być to jednak osoba dającego i jej stan-
dardy życia, a nie standardy życia obdarowane-
go. Łączy się to bowiem z celem przekazywa-
nia sadaki. Wspiera ten sposób myślenia Koran. 
W odniesieniu do kwoty pokutnej za złamanie 
przysięgi, czytamy: …. jako pokutę, macie wy-
żywić dziesięć biednych osób, z przeciętnego je-
dzenia, jakim żywicie swoje rodziny (Stół zasta-
wiony, 5:89). 

Poza tym, wartości zawarte w przekazach 
Proroka i źródłach kanonicznych to warto-
ści minimalne. Jest rzeczą oczywistą, że głów-
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nym celem było zapobieżenie żebraniu o jedze-
nie i wspomożenie biednych, aby mogli cieszyć 
się świętem. Z tego względu wierny powinien 
przekazać taką kwotę pieniędzy, jaką normalnie 
wydaje na jedzenie w ciągu jednego dnia. Naj-
lepiej podzielić miesięczne wydatki na jedzenie 
na trzydzieści i wynik podzielić jeszcze przez 
liczbę członków rodziny. W ten sposób uzyska-
my kwotę, jaką mamy zapłacić za jedną osobę. 
Oczywiście, wierni, którzy mają odpowiednie 
środki, mogą dawać więcej i będzie to lepsze. 
Bóg wie najlepiej. 

Jak należy przekazywać ramadanowy datek 
na dobroczynność?
Dawanie tego datku stanowi akt czci, zatem, 
tak jak przed innymi aktami czci trzeba złożyć 
intencję. Można ją wypowiedzieć (pomyśleć) 
dając sadakę, bądź przesuwając jej przekazanie 
na później. 

Złożenie intencji oznacza zdecydowanie się 
w sercu na przekazanie datku ze względu na Bo-
ga. Choć uczynienie intencji w sercu wystarcza, 
to zalecane jest jej wypowiedzenie. Osoba, któ-
ra przekazuje datek, czyni to, jak by dawała ja-
kąś rzecz biednym, potrzebującym czy też ubo-
gim uczniom. Przekazując go, nie musi mówić: 
„Oto sadaqa al-fitr”. 

Lepiej jest dać pieniądze, gdyż trudne mo-
że być ustalenie, czego potrzebuje osoba mają-
ca otrzymać datek. Otrzymując pieniądze, może 
zaspokoić swoje realne potrzeby. Oczywiście, 
można też przekazać produkty spożywcze będą-

ce w powszechnym użyciu w danym regionie. 
Sadaka musi być przekazana do rąk tych, którzy 
mają ją otrzymać. I nie może to być np. umo-
rzenie pożyczki. Taki „datek” byłby nieważny. 

Komu dajemy datek ramadanowy?
Datek ramadanowy może być przekazany tym 
osobom, które są uprawnione do otrzymania 
zakatu (oczyszczających, obowiązkowych dat-
ków na dobroczynność). Toteż osoby nieupraw-
nione do otrzymania zakatu nie mogą otrzymać 
sadaqa al-fitr. Wierny nie może przekazać datku 
ramadanowego osobom bogatym ani też swo-
jej małżonce, rodzicom, dziadkom, dzieciom, 
wnukom ani krewnym, za których jest odpo-
wiedzialny. 

Przy przekazywaniu sadaqa al-fitr pierwszeń-
stwo należy dać biednym sąsiadom i krewnym, 
nawet jeśli mieszkają w oddali, a także uczniom. 
Datek można przekazać jednej lub więcej osób. 
Lepiej jednakże dać go tylko jednej osobie, gdyż 
w ten sposób można w większym stopniu za-
spokoić jej potrzeby. Z drugiej strony może się 
zdarzyć, że wiele osób da sadakę tej samej oso-
bie, jeśli jest ona uznawana za uprawnioną do 
datku ramadanowego. [Przełożył. J. S.] 
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