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Biografia autora książki „Szyizm w Islamie” 

 
 

Allamah Sajjed Muhammad Husein Tabatabai urodził się w Iranie w mieście Tabriz 

w 1903 roku w rodzinie potomków Świętego Proroka (s.). Początkowe wykształcenie 

zdobył w rodzinnym mieście uzyskując podstawową wiedzę w zakresie nauk 

teologicznych i języka arabskiego. Mając mniej wiecej 20 lat wyjeżdża do Nadżafu, 

aby podjąć bardziej zaawansowane studia. W tamtejszych szkołach teologicznych 

(madrasah) większość studentów poszukiwała specjalizacji w tradycyjnych 

przekazach nauk teologicznych (al-ulum al-naqlijah). Chodziło im przede wszystkim 

o nauki wykładające boskie prawo (figh) lub (usul-e figh).  

Tymczasem Allamah Tabatabai interesuje się głównymi nurtami nauk tradycyjnych: 

przekazanymi i racjonalnymi. Toteż z uwagą zaczyna studiować boskie prawo i jego 

zasady u boku dwóch wielkich nauczycieli.  Są nimi Mirza Muhammad Husein Naini 

i Szeih Muhammad Husein Isfahani. W tej dziedzinie osiąga tak wielką wiedzę, że 

szybko staje się uznanym autorytetem i gdyby całkowicie poświęcił się 

wspomnianemu kierunkowi, być może stałby się biegłym doktorem nauk 

prawniczych. W przyszłości mógłby odegrać decydującą rolę w życiu politycznym 

lub społecznym narodu.  

     

Niestety  nie było to jego przeznaczeniem, bowiem bardziej zaczynają go pociągać 

prace naukowe. W związku z tym zapalczywie studiuje tradycyjne nauki 

matematyczne z Sajjed Qasus Hawansari, sporo czasu poświęca tradycyjnej filozofii 

islamskiej, włącznie z tekstami ustalonymi przez Szifa Aviceny, pracuje nad Asfar 

(Cztery duchowe podróże) Sadr’a al-Din Szirazi’ego i nad Tamid al-qawaid Ibn 

Turkah’a.  Po ukończeniu formalnych studiów, tradycyjne źródła muzułmańskie 

nazywają je etapem wiedzy zdobytej (ilmi husuli), Allamah Tabatabai pogrąża się  

w naukach intuicyjnych ( ilmi huduri) i gnostyce, dzięki którym nabyta wiedza 

otkrywa przed nim horyzonty nieznanych dotąd niebiańskich rzeczywistości.  

Allamah Tabatabai miał wielkie szczęście poznać wyjątkowego profesora z dziedziny 

gnostyki Islamu-Mirzę Alego Qadi’ego, który wprowadził go w tajemnicze boże 

światy i skierował ku podróży, której przyświecał główny cel, tj. doskonalenie życia 

duchowego.  

     

 Pewnego razu Allamah Tabatabai wyznał, że zanim zetknął się osobiście  

z profesorem Qadi’m wcześniej już studiował książkę Fusus al-hikam (Klejnoty 

mądrości)  Ibn’a Arabi’ego i sądził, że dobrze ją poznał. Tymczasem słuchając 

wykładów  Qadi’ego  i jego sposobu interpretowania Fusus’a zaskoczony wyznał, że 

na jednym ze spotkań poczuł jakby ściany auli wzięły udział w toczącej się gorącej 

dyskusji co do  prawdziwości i wartości gnostyki. To dzięki profesorowi pobyt 

Tabatabai w Nadżafie przekształcił się nie tylko w obfity i czarujący okres zdobyczy 

intelektualnych, ale również w ascetyczne życie i duchowe praktyki. Prowadzony tryb 

życia pozwalał mu doświadczać głębokich stanów spełnień duchowych, dzięki 

którym mógł się uwolnić od zwodniczych materialnych uzależnień.  Samotnie spędzał 

długie chwile poszcząc i modląc się, pogrążając się w absolutnej ciszy.  

Dzisiejsza jego nieobecność jest samą w sobie przejmującą ciszą zmuszającą do 

kontemplacji i szlifowania doskonałości, nawet jeśli teraz przemawia on tylko 

poprzez karty swoich książek.  
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Allamah Tabatabai wrócił do Tabrizu w 1934 roku i tam spędził spokojnie kilka lat 

wykładając dla małej grupy studentów. Ogólnie nie jest jeszcze popularny w 

tamtejszych religijnych kręgach Iranu.  

 

Dewastujące wydarzenia Drugiej Wojny Światowej i okupacja rosyjska na ziemiach 

irańskich w 1945 roku spowodowały, że Tabatabai przenosi się z Tabrizu do Qum.  

Miasto Qum  stanowiło kiedyś ważne centrum studiów nauk teologicznych w Persji i 

nadal nim pozostaje.  

Spokojny i skromny w obyciu Allamah Tabatabai zaczął nauczać w świętym mieście, 

koncentrując się nad komentarzami koranicznymi, teozofią i filozofią tradycyjnego 

islamu, które nie były wykładane w Qum od wielu lat.  

Jego magiczna i uduchowiona osobowość przyciągnęła szybko najinteligentniejszych 

i kompetentnych studentów. Z wyniesionych nauk Mulli Sadry pragnął ustanowić 

jeden z najważniejszych punktów dydaktycznych w swojej pracy ze studentami.  

W publicznych wystąpieniach w meczetach, w Qum, mniej więcej 400 studentów 

siadało u jego stóp, by chłonąć mądre wykłady.  

 Odkąd Tabatabai przybył do Qum w skład jego obowiązków wchodziły częste 

wyjazdy do Teheranu. Po Drugiej Wojnie Światowej, kiedy umysłami młodych ludzi 

zawładnie marksizm, to właśnie Tabatabai jako religijny erudyta zacznie studiować 

podstawy założeń komunizmu i udzieli odpowiedzi na niepokojący dialektyzm 

materialny z tradycyjnego punktu widzenia. Owocem tego będzie jedno z jego 

największych dzieł Usuli falsafah wa rawesz-e rialism (Zasady filozoficzne i metoda 

założeń realistycznych), w którym broni podstaw realizmu w sensie tradycyjnym i 

średniowiecznym - na przekór wszystkim filozofiom dialektycznym. Równocześnie 

wykształci  liczną grupę uczniów społeczności irańskiej zgodnie z założeniami 

współczesnych mu nauk. 

      

Od momentu przybycia do Qum wszystkie swoje siły skoncentrował na dzieleniu się 

wiedzą i odsłanianiu intelektualnego przesłania  Islamu. Zaczął pracować na trzech 

dydaktycznych poziomach wykładając: zwykłym studentom w Qum, którzy teraz 

rozproszeni są na terenie całego Iranu i innych ziemiach szyickich; 

wyselekcjonowanym grupom studenckim, którym wykładał gnostykę i sufizm w 

intymniejszej afmosferze, np. w swoim domu; również grupie Irańczyków o 

skromnym wykształceniu, i okazyjnie innym, z kórymi organizował zebrania w 

Teheranie.  

Dziesięć lub dwanaście lat miały miejsce systematycznie organizowane konferencje 

w Teheranie, w których brał udział m.in. Henry Corbin. Sesje, na których poruszane 

były głębokie i ważne duchowe rozterki i problemy współczesnego człowieka.  

       

W owych czasach A. Tabatabai studiował nie tylko klasyczne teksty i boży 

gnostycyzm, ale także gnostykę porównawczą i następnie zestawianą ze świętymi 

tekstami głównych religii, które zawierały nauki mistyczne, jak Tao Te-Ching, 

Upaniszada i Ewangelia św. Jana. 

 Allamah Tabatabai wywierał ogromny wływ na tradycyjne jak i nowoczesne kręgi 

Iranu. Usiłował stworzyć nową intelektualną elitę pośród współczesnych klas 

studiujących, które pragnęłyby zaznajomić się z intelektualną stroną Islamu, jak też 

jego nowoczesnym aspektem. Wielu tradycyjnych studentów należących do 

środowiska tzw. Ulema szło za jego przykładem i doceniało jego żmudną pracę. 

Niektórzy z jego uczniów takich jak Sajjed Jalal al-Din Asztijani z Uniwersytetu z 

Maszhad i Murtada Mutahhari z Uniwersytetu w Teheranie  z czasem stają się 
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wybitnymi uczonymi cieszącymi się dużym autorytetem.  Niejednokrotnie Allamah 

Tabatabai wspominał innych studentów  obdarzonych głębokim stopniem 

wtajemniczenia duchowego, którzy jednak nie chcieli się publicznie manifestować. 

Oprócz pracy nad przeładowanym programem nauczania i przewodzeniem grupom 

intelektualistów, sporo czasu poświęcał pisaniu, redagowaniu książek i artykułów, 

które potwierdzają jego wybitne zdolności intelektualne sięgające rozmiarów erudyty, 

mieszczących się w  granicach tradycyjnych nauk islamskich.  

 

W swoim domu, w Qum, ten wielce szanowany i uznawany autorytet, większość 

czasu poświęcał pisaniu komentarzy do Koranu jak spotkaniom z niektórymi 

wybitnymi studentami.  

 A. Tabatabai jest najwierniejszym symbolem zachowanych tradycyjnych nauk 

islamskich. Jego umysł przesiąknięty był wyjątkową wiedzą, którą czerpał z 

poznawania tajemnic boskich. Dla obecnie żyjących i zgłębiających nauki boże jest 

przykładem szlachetności, skromności, niezmordowanym poszukiwaczem prawdy, 

cecha charakterystyczna zresztą dla niewinnych muzułmańskich studentów na 

przestrzeni wieków. Jego wiedza i pozostawione dzieła są świadectwem tego, czym 

jest prawdziwa wiedza islamska. Jak bardzo się ona różni od powierzchownych 

sprawozdań niektórych orientalistów i niektórych sfabrykowanych karykatur ze 

strony wielu nowoczesnych muzułmanów. 

 Oczywiście  Tabatbai nie myślał kategoriami nowoczesnymi, ale trudno się dziwić, 

jeśli większość swojego doświadczenia życiowego nagromadził w tradycyjnych i 

starodawnych kulturowo kręgach środowiska irańskiego i irackiego. 

       

Allamah Tabatabai zmarł w 1980 roku w mieście Qum, w Iranie. 
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W imię Miłościwego i Litościwego Boga 
 

 
 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

 

     Obecna książka zatytułowana «Szyizm w Islamie» traktuje o prawdziwej naturze i 

tożsamości Szyizmu, który jest jednym z dwóch nurtów myślicielskich Islamu, obok 

drugiego sunnickiego. W szczególności zajmie się ona historią jego powstania, 

następnie rozwojem, metodą i sposobem myślenia, jak również nauką i kulturą 

islamską, oczywiście z szyickiego punktu widzenia. 

  

 

Znaczenie religii ( Din) Islamu. Początki powstania 

szyizmu 

 

Nie ma wątpliwości co do tego, że każdy człowiek pragnie przebywać pośród ludzi i 

spraw, które go najbardziej dotykają i interesują. Stąd aktywnie uczestniczy w 

środowisku społecznym a prace, które wykonuje wydają się spełniać zapotrzebowania 

społeczne i w rezultacie wyciskają głębokie piętno w spoleczeństwie. Sam fakt 

wykonywania takich czynności jak jedzenie, picie, spanie, wstawanie, mówienie, 

słuchanie, siadanie, spacerowanie, relacje i zebrania społeczne, rownocześnie akty 

oficjalne i tym podobne, zewnętrznie zróżnicowane, doskonale są ze sobą powiązane. 

Jakakolwiek praca, w jakimkolwiek miejscu o każdej porze dnia i nocy jest z reguły 

niemożliwa, a bierze się to stąd, że Ktoś wcześniej to po swojemu zaplanował. 

Wszelkie poczynania i czynności człowieka w ciągu całego życia mają z góry pewien 

ustalony program, któremu to człowiek stara się być posłuszny. Wynika to stąd, że 

postępowanie człowieka takie, a nie inne ispirowane jest  konkretnym  źrodłem. Tym 

źrodłem jest pragnienie osiągnięcia, w miarę możliwości, szczęśliwego życia, jak też 

spełnienia pragnień i zdobycia sukcesu. Krótko mówiąc, pragnie on w pełni i jak 

najgłębiej zaspokoić swoje potrzeby egzystencjalne. 

 

Wydaje się, że człowiek stara się ciągle dopasowywać swoje pragnienia życiowe do 

zbioru praw i norm ustalonych zarówno przez siebie, jak też przez innych, i między 

wszystkimi istniejącymi możliwościami wybiera ten właściwy sposób życia wygodny 

dla siebie. Pracuje po to, by zdobyć potrzebne środki do życia, zaspokoić swoje 

powszechne gusta i zachcianki, jak też nasycić głód i pragnienie. 
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Pije i spożywa posiłki, bo jedzenie i picie uważa za niezbędną kontynuację 

szczęśliwej egzystencji. W podobny sposób moglibyśmy mnożyć przykłady.    

Akceptacja wyżej wymienionych praw i przepisów kierujących egzystencją ludzką 

zależy w dużej mierze od podstawowej wiedzy, jaką człowiek posiada na temat 

świata, której jest częścią, i opinii, i osądu tego świata.  Wiąże się to z tym, iz całe 

postępowanie człowieka zależy od jego uniwersalnego i szerszego spojrzenia na 

otaczającą go egzystencję. Toteż dzięki chwilowej medytacji staje się jasne dla niego, 

że ludzie mają różne koncepcje widzenia świata i człowieka. 

Niektórzy uważają, że ten świat ogranicza się tylko do świata zmysłów i materii, i że 

człowiek jest na sto procent zjawiskiem materialnym, rozpoczynającym swoje życie 

wraz z oddychaniem i kończącym je , gdy umiera. Kładzie on nacisk na 

satysfakcjonujące spełnianie swoich życzeń materialnych w ulotnym świecie .Wysiłki 

jego są skupione na kontrolowaniu warunków i praw rządzących naturą. Inni, jak to 

wygląda w przypadku większości politeistów, uważają , że świat natury jest 

stworzony przez Boga stojącego ponad całym stworzeniem, Boga, który stworzył ten 

świat, w szczególności człowieka i obdarzył go łaskami przynoszącymi mu korzyści z 

dobroci Bożej. 

 

Aby zdobyć bożą akceptację, ludzie tak organizują swoje życie, że hamują swój 

gniew i niezadowolenie. Sądzą, że sprawiając Bogu przyjemność, zdobędą większe i 

trwałe zasługi, niż w przypadku gniewu, który mógłby od Boga odsunąć. 

 

Inni jeszcze, oprócz wiary w istnienie Boga , uważają , że człowiek posiada życie 

wieczne i jest odpowiedzialny za swoje dobre i złe czyny. Jawnie zatem akceptują 

istnienie dnia, w którym dzieła dobre i złe będą osądzone i odpowiednio nagrodzone. 

( Dzień Sądu Ostatecznego) Na przykład jak to wygląda w przypadku zoroastrów, 

żydów, chrześcijan i muzułmanów, którzy konsekwentnie wysilają się nad tym, aby 

postępować zgodnie z wiarą w celu osiągnięcia szczęścia w tym i innym świecie. 

Całość tych podstawowych przekonań i wierzeń odnośnie natury człowieka i świata, a 

także praw rządzących , które zgodnie i harmonijnie wpisują się w życie ludzi , 

nazwane są religią ( din). Jeśli tylko istnieją różnice w podstawowych prawach wiary, 

one same przybierają nazwy szkół takich jak szkoła sunnicka czy szyicka w Islamie i 

nestorska w chrześcijaństwie.   

Wniosek taki,  że człowiek, jeśli nawet nie wierzy w boskość, nigdy nie rezygnuje 

całkowicie z odczuwania religii, naprzód traktując ją jako pewien program na życie 

oparty na stałej wierze. 

 

Religii nie da się oddzielić od życia, po prostu nie jest ona kwestią zwykłych 

czynności ceremonialnych. 

Świety Koran potwierdza, że człowiek nie ma innego wyboru jak iść drogą religii, 

drogą, którą Bóg przed nim otworzył, a wchodząc na nią może osiągnąć szczęście. 

W każdym razie ci, którzy przyjęli religię prawdy ( Islam ), szczerze biegną drogą 

Boga, podczas gdy ci, którzy tej prawdy nie zaakceptowali zostali odsunięci od bożej  

ścieżki i błądzą.
1
 

                                                 
1

         

     
    

„Przekleństwo Boga nad niesprawiedliwymi, nad tymi, którzy odwracają od drogi Boga, którzy chcą 

uczynić ją krzywą”. ( Święty Koran, Sura A’raf, w. 44 i 45). 
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Etymologicznie Islam oznacza posłuszeństwo i poddanie. Święty Koran  nazywa w 

ten sposób religię, która zaprasza ludzi do przyjęcia powyższych postaw.  

Islam- zważywszy, że ogólnym celem tej religii jest poddanie się człowieka prawom 

nim obowiązującym i normom rządzącym wszechświatem- w wyniku którego to 

poddanie jest wyrazem uwielbienia tylko Boga Jedynego i słuchania tylko Jego 

rozkazów. 

 

Jak nas informuje Święty Koran,
2
 pierwszą osobą, która nawoływała do nasladowania 

religii Islamu i jej zwolenników muzułmanów był Prorok Abraham.(a.s.).
3
 

Szi’ah dosłownie oznacza zwolenników i następców i ma na myśli specjalne prawo 

dziedziczenia władzy po Proroku (s.), a które przysługuje najbliższej rodzinie,  i tym, 

którzy w dziedzinie nauki i kultury Islamu kontynuują Szkołę Domu Proroka. 
4
 

                                                 
2

      

      
     

„A kto lepiej wyznaje religię aniżeli ten, kto poddał swoje oblicze Bogu, czyniąc przy tym dobro i 

postępujac za tradycją religijną Abrahama”. (Święty Koran, Sura An-Nisa, w. 125).   

     

     
       

     
       

     

Powiedz: „O ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego dla was i dla nas, abyśmy nie czcili 

nikogo innego, jak tylko Boga, abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy i aby jedni z 

nas nie brali sobie innych jako panów, poza Bogiem”. I jesli oni się odwrócą, to powiedzcie: „Bądźcie 

świadkami, że my jesteśmy całkowicie poddani” . (Święty Koran, Sura Al-Imran, w. 64).  

 

    
        

 

„O wy, którzy wierzycie! Chodźcie w pokoju wszyscy”. (Święty Koran, Sura Al-Baqarah, w. 208).  
3
 (a.s.) aleihis salam - skrót oznaczający Pokój Jego Duszy.  

 
4

        

        
Abraham i Isma’il powiedzieli: „Panie nasz! Uczyń nas całkowicie poddanymi Tobie, a z naszego 

potomstwa naród Tobie całkowicie poddany!”. (Święty Koran, Sura Al- Baqarah, w. 128). 

      
 

„Jest to religia waszego ojca Abrahama. On nazwał was muzułmanami”. (Święty Koran, Sura Al-Hadż, 

w. 78). 
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Historyczne okoliczności powstania szyizmu 

 

 

 

Początki i rozwój szyizmu 

 

 

Szyizm sięga czasów pierwszego lidera Szkoły Proroka – ‘Alego i jego następców, 

działających jeszcze za życia samego Proroka (s.). Już od samego początku Islam i 

jego postępująca 23- letnia działalnośc misyjna stworzyła wiele dogodnych 

warunków do tego, aby pojawiły się takie grupy, w których istnieliby szyici, to 

znaczy zwolennicy i towarzysze samego Proroka (s.).  

Podczas pierwszych dni swojej misji , Prorok (s.), zgodnie z odtworzonym tekstem 

Koranu ma nawracać na swoją religię najpierw tych najbliższych, tj. rodzinę.
5
  

W swoim przemówieniu wyrażnie mówi, że ktokolwiek pierwszy byłby gotów 

przyjąć zaproszenie do wstąpienia w jego szeregi stanie się jego następcą. Tym, który 

zrobił pierwszy krok do przodu i jako pierwszy zaakceptował religię Islamu,  

był Ali (s.). Prorok (s.) przyjmuje ten dobrowolny akt poddania się wierze 

 i w przyszłości spełni swoją obietnicę. 

 

Z punktu widzenia szyickiego wydaje się wręcz nieprawdopodobne, aby lider 

organizacji miałby przedstawić obcym już na początku swojej działalności rzekomego 

następcę, a nie przedstawia go swoim przyjaciołom i fanatycznym pomocnikom. 

Wydaje się mało prawdopodobne, żeby  przywódca wyznaczył swojego następcę i 

przedstawił go w tym charakterze, podczas gdy w przeciągu całego życia w chwili 

udzielania  mu nauki religijnej pozbawia go przywilejów i obowiązków wynikających 

z powyższej pozycji jako następcy. Tym samym odrzuca czynienie jakiejkolwiek 

różnicy między nim samym i pozostałymi. Prorok, zgodnie z autentycznie 

przekazanymi przez tradycję informacjami o jego życiu, zarówno sunnickimi jak 

szyickimi, jasno zapewnia, że Ali był wolny od wszelkich grzechów popełnionych 

mową i czynem. Cokolwiek mówił czy czynił godnie harmonizowało z naukami i 

prawami religii. W dodatku cieszył się największą wiedzą w dziedzinie nauk i 

orzeczeń Islamu.  

 

W czasach Proroka Ali (a.s.) piastuje wiele wartościowych stanowisk i dokonuje 

heroicznych poświęceń. Kiedy niewierni w Mekce postanowili zamordować Proroka i 

okrążyli jego dom, Prorok emigrując do Medyny mówi do Alego׃  

«Tej nocy będziesz spał w moim łożu zamiast mnie, chroniąc mnie w ten sposób 

przed ich pościgiem.»  

                                                 
5

   

     

„Ostrzegaj twój ród, bliskich krewnych”. (Święty Koran, Sura Asz-Szuara, w. 214). 
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Ali zaakceptował ten niebezpieczny plan z otwartymi ramionami. Historia była 

streszczana w przekazach z życia Proroka i jeszcze innych opowiadaniach. 

(Emigracja z Mekki do Medyny wyznacza początkową datę islamskiego kalendarza 

znanego pod nazwą Hidżra).  

 

Ali (a.s.) walczył w bitwach takich jak Bader, Uhud, Jaybar, Hunayn, gdzie 

zwycięstwa zdobyte z jego udziałem były znaczące. Bez jego pomocy, jak wynika z 

niektórych przekazów religii islamskiej, wróg zniszczyłby Islam i muzułmanów . 

 

Według szyitów centralnym wydarzeniem potwierdzającym wiarygodność wyboru 

Alego na zastępcę Proroka jest spotkanie w Gadir,  kiedy  Prorok wybiera Alego na 

ogólnego protektora (velajat) narodu, mianując go jego strażnikiem (wali). 

To zrozumiałe, że z powodu wyróżnień i różnorodnych zasług Alego jego szczególne 

zalety były doceniane przez wszystkich. Sam przecież Prorok okazywał Alemu 

wielkie przywiązanie, niektórzy z towarzyszy i czcigodnych przyjaciół naśladowali i 

pokochali Alego, ale też niektóre oddawane mu honory uważali za przesadne.  

U innych wzbudzało to nawet zazdrość. Nieco szerzej opisane to zostało w 

komentarzach  Proroka zawartych w szi’ah Alego i szi’ah Domu Proroka.(s.) 

 

 

 

    Przyczyny podziału na mniejszość szyicką i większość 

sunnicką 

 

Przyjaciele i zwolennicy Alego sądzili, że po śmierci Proroka (s.) kalifat i religijny 

autorytet  odziedziczy właśnie on. To przekonanie pokazuje wysoką pozycję, jaką 

zajmował Ali w opinii Proroka, jak też podkreśla bliskie relacje z ulubionymi 

towarzyszami i ogólnie muzułmanami. Otóż  wydarzenia, które nastąpiły kilka dni po 

śmierci Proroka odzwieciedlają ówczesne nastroje.  Wbrew temu, co oczekiwali w 

chwili śmierci Proroka ( s.), kiedy jeszcze jego ciało nie było pochowane, bliscy i 

przyjaciele Alego zajęci przygotowaniami do pochówku otrzymali wiadomość o 

działalności innej grupy, która na wieść o nagłej śmierci Proroka zgromadziła się w 

meczecie. Później okaże się, że to ta grupa stanowić będzie większość, która z  

pośpiechem zaplanuje wybory przyszłego kalify  pod pretekstem zabezpiecznia 

dobrobytu wspólnoty  i rozwiązania bieżących problemów. Uczyniła to bez podania 

żadnych informacji i konsultacji z Domem Proroka, jego rodziną i przyjaciółmi 

zajętymi przygotowaniami do pogrzebu.  

W ten sposób Ali i jego towarzysze zostali postawieni przed faktem dokonanym. 

 Po pogrzebie Proroka ( s.), Ali i jego towarzysze tacy jak Abbas, Zubayr, Salman, 

Abu Dharr, Miqdad y Ammar szybko zdali sobie sprawę z przedstawiającej się 

politycznej panoramy, w której został wybrany nowy kalif.  

Zgodnie zaprotestowali przeciwko autorom odpowiedzialnym za wybory w formie 

głosowania i konsultacji. Nie kryli swojego oburzenia. Przedstawili nawet swoje 

własne dokumenty i dowody, ale odpowiedź otrzymana była taka, iż dobrobyt 

społeczności muzułmańskiej był zagrożony a zorganizowane przedsięwzięcie 

rozwiązywało problem.  
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Ów protest i sprzeciw sprawiły, że mniejszość muzułmańska oddzieli się od jej 

większości i zwolennicy Alego znani będą (s.) pod  nazwą «szia’h» Alego. Natomiast 

rząd kalifa i wystosowane  żądania polityczne wobec społeczeństwa muzułmańskiego 

nie chcą dopuścić do ujawnienia podziału na dwie grupy, mało tego, nie chcą, aby ta 

ostatnia grupa została poznana. W dodatku powstały kalifat uważał wszystkich  

zbuntowanych i wycofujących się z danej przysięgi muzułmanów za dysydentów.  Co 

gorsza, padały silniejsze słowa.  

 

 Ze względu na istniejącą ówczesną politykę szyizm od samego początku został 

potępiony, a zwykłe protesty płynące z tej grupy nie zdały się na nic. 

Również Ali poprzez szacunek dla islamu i muzułmanów nie chciał doprowadzić do 

krwawego powstania, i chociaż ustąpił od strony politycznej, to w kwestiach wiary się 

nie poddał. Wszyscy pozostali zgodnie utrzymywali, że prawowitym spadkobiercą 

Proroka, jego intelektualnej i religijnej spuścizny jest Ali. To do Niego należałoby się 

odwoływać w kwestiach duchowych i religijnych i do tego wszystkich zapraszali. 

 

Dwa problemy dotyczące kwestii regencji i autorytetu w naukach 

religijnych 

 
Szyizm, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami i nauczaniami Islamu uważał, że 

pilną sprawą jest wytłumaczenie samemu społeczeństwu czym jest religia, jakie są jej 

początki, nauki i kultura. Dopiero wówczas można by mówić o doskonałym 

zaznajomieniu się społeczeństwa z naukami. Innymi słowy, szyizm sądził, że 

jednostki społeczne powinny uzyskać autentyczną wiedzę o świecie i ludziach, opartą 

na prawdziwej naturze zjawisk, ponieważ dopiero wtedy byłyby w stanie wypełnić 

wszelkie zobowiązania jako ludzie odnośnie dobrobytu względem innych, chociaż 

spełnienie tych obowiązków byłoby wbrew ich woli. Po zrobieniu tego pierwszego 

kroku rząd o charakterze religijnym powinien czym prędzej wprowadzić i umocnić 

rzeczywiste obrządki i obyczaje islamskie w społeczeństwie tak, aby człowiek nikogo 

z wyjątkiem Boga nie wielbił. Wszak tylko w ten sposób ludzie odnajdą doskonałą 

wolność osobistą i sprawiedliwość społeczną. A te dwa zadania mogłaby spełnić tylko 

szczególna osoba godna zaufania i ciesząca się protekcją Bożą, daleka od popełniania 

błędów. Bo inaczej przecież każdy mógłby przekształcić się w rządzącego państwem 

czy autorytet religijny, nie będąc przy tym wolnym od wszelkich zakłamań i 

nielojalności w stosunku do pełnionych obowiązków. Gdyby do tego doszło, 

sprawiedliwe i wyzwalające prawa Islamu mogłyby się zmieniać stopniowo w 

dyktaturę i rządy autokratyczne. Poza tym, pierwotne nauczanie prawa Islamu 

mogłoby upaść, jak to można zobaczyć w innych religiach,  być ofiarą zmian i 

wypaczeń ze strony egoistycznych studentów widzących interes w swoich 

namiętnościach. Tak jak potwierdził Prorok, osobą doskonale naśladującą Księgę 

Boga, w pełni i zgodnie z prawdą, zarówno słowem i czynem, był Ali (a.s.). 

 

Jak podaje źródło, tylko plemię Kurajsz sprzeciwiło się legalnej władzy Alego, a 

przcież przeważająca część społeczeństwa powinna była zaprotestować i wesprzeć 

legalne roszczenia Alego. (s.). Pwinna była zagłuszyć całą opozycję w imię 

szlachetnego przedsięwzięcia w ten sam sposób jak walczyli przeciw grupom, które 

nie chciały płacić podatku religijnego (zakat). Większość ze strachu przed Kurajszami 

pozostała obojętna na to, co wydawało się sprawiedliwe. 
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Powodem, dla którego szyici nie zaakceptowali modelu wyborczego kalifa, był strach 

przed szkodliwymi konsekwencjami tj. możliwą korupcją w samym rządzie 

islamskim i destrukcją solidnych filarów wysublimowanych nauk islamskich. Co w 

rezultacie nastąpiło. Późniejsze wydarzenia potwierdziły te prognozy, z tym, że ruch 

szyicki stał się bardziej niezłomny w swych przekonaniach. W początkowych latach 

ze wzgledu na małą liczbę wyznawców ruch szyicki wydawał się na zewnątrz 

przytłoczony większością, pomimo to kontynuował naukę Islamu wyniesioną z Domu 

Proroka i zapraszał społeczństwo do Jego Domu. Równocześnie w celu zapewnienia 

siły Islamu i jego postępu szyici wobec reszty społeczeństwa islamskiego nie 

stworzyli silnej opozycji. Zdarzało się nawet tak, że szyici obok sunnitów brali udział 

w świętych wojnach (Dżihad), a sam Ali (s.) służył im za przewodnika w sytuacjach 

niezbędnych. 

 

Polityczny charakter wyborów kalifa i ich niezgodnoś z 

szyickiego punktu widzenia.  

Szyici byli przekonani, że boskie prawo Islamu (Szariat), której materia została 

objaśniona w Bożej Księdze i tradycji (Sunnah) Świętego Proroka (s.), przetrwa do 

czasów Dnia Sądu i jej kontekst  nigdy nie ulegnie zmianie.
6
 Mało tego, prawdziwie 

islamski rząd, pod żadnym pretekstem nie może przeinaczyć nakazów Szariatu. 

Nadrzędnym zadaniem tego rządu byłoby podejmowanie decyzji drogą konsultacji, 

wewnątrz nakreślonych granic w Bożej Księdze, odpowiadających aktualnym 

potrzebom czasu. Częściowo przysięga szyicka i wydarzenie opisane w hadisie 

«Atrament i pióro», mające miejsce podczas choroby Proroka (s.) ujawnia fakt, że ci, 

którzy kierowali ruchem wyborczym kalifa drogą głosowania, chcieli zachować 

Księgę Bożą w formie konstytucji. Słowom i pouczeniom Proroka (s.) nie poświęcali 

dużo uwagi, natomiast kładli duży nacisk na Świętą Księgę. Pozornie zaakceptowali 

naniesione poprawki w niektórych aspektach nauk islamskich na rzecz dobra ogółu. 

Owa tendencja, kładąca nacisk tylko na niektóre Prawa Boskie, potwierdza się dzięki 

wielu stwierdzeniom przekazanym póżniej odnośnie towarzyszy Proroka (s.). Na 

przykład byli oni uważani za niezależne autorytety w dziedzinie Prawa Boskiego 

(mudźtahid), stać ich było na wypracowanie niezależnego sądu ( idźtahad) w 

kwestiach publicznych. Istniało przekonanie, że jeśli na tym polu osiągną sukces będą 

nagrodzeni przez Boga, z kolei gdy poniosą klęskę, wybaczy się im ze względu na 

przynależność do naśladowców Proroka (s.). Ta koncepcja była szeroko popierana w 

pierwszych latach po śmierci Proroka (s.). 

                                                 
6

           

      

     

„A przecież jest to Księga Wspaniała! Nie przenika do niej fałsz z żadnej strony”. (Święty Koran, Sura 

Fussilat, w. 41 i 42). 

      
„Władza należy tylko do Boga”  (Święty Koran, Sura Jusuf, w. 67). 

         
„ Ale Muhammad jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków”. (Święty Koran, Sura Al-Ahzab, w. 40). 

       

      
„A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są niewiernymi”. (Święty Koran, Sura Ma’idah, w. 

44). 
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Głośnym incydentem był przypadek znanego generała Jalida Ibn Walida, poplecznika 

kalifa. Otóż bedąc on gościem w domu znanej osobistości- muzułmanina - Maliki Ibn 

Nuuayraha, obmyślił jego śmierć. Kiedy Malik się nie spodział, ten podstępnie go 

zabił i głowę jego rzucił do spaleniska. Jeszcze tej samej nocy wziął siłą jego żonę. Ta 

zbrodnia nie spotkała się z żadną karą. Powód? Wysokie stanowisko polityczne 

generała.  Prawa Szariah w przypadku Jalida nie zastosowano. Równocześnie do 

niedawna uiszczane podatki jums na rzecz Domu Proroka (s.) zostały anulowane. 

Podobnie też hadisy i powiedzenia Proroka (s.) zostały całkowicie zabronione, a 

niektóre przypadkiem znalezione czy zapożyczone od kogoś, palone. Tego rodzaju 

zakazy utrzymują się w czasach kalifatu «hulafa raszidun», w okresie Umajjadów, i 

nie ustępują aż do czasów Omara Ibn Abd al Aziz‘a , którego rządy przypadają na lata 

od 717 do 719. 

Drugi okres kalifatu przypada na lata (634-644). W tym czasie kontynuuje się 

niektóre aspekty Prawa i lekceważy święte praktyki Proroka (s.). Niektóre z tych 

praktyk zostaną zabronione, inne ominięte, a jeszcze inne dodane. Na przykład 

pielgrzymka tamattu ( rodzaj pielgrzymki, w której ceremonia umrah stosowana jest 

w miejsce ceremonii hadż) została zabroniona przez Omara za pośrednictwem 

wydanego dekretu, który mówił, że zdrajcom grozi ukamienowanie. Recytacja słów 

salat w momencie zawołania do modlitwy «Przystąpcie do najlepszej z modlitw» (haj 

ala hajril amal) została pominięta, gdyż zdaniem Omara, zniechęcała ludzi do 

praktykowania świętej wojny (Dżihad).  

Rozwód był ważny tylko w przypadku natychmiastowego trzykrotnego 

zadeklarowania (rozwodzę się z tobą). Ci, którzy nie stosowali się do tych nakazów, 

podlegali surowym karom. 

 

Za czasów rządów drugiego kalifa nowe siły ekonomiczne i społeczne doprowadziły 

do nierównego podziału skarbu państwowego (bayt al amal) wśród społeczeństwa. 

Zbiegiem czasu przedsięwzięcie to staje się powodem powstałych różnic klasowych, 

krwawych wystąpień i przerażających walk między muzułmanami. 

W tym czasie w Damaszku rządził Mu’awiya. Styl jego rządów był bliski rządom 

królow bizantyjskich i imperialistycznych. Nawet otrzymał tytuł «Husra (Kosroes) 

Arabów» (najwyższy tytuł imperialistycznej władzy), a dzięki prostym rządom 

spotkał się z aprobatą ludzi. 

W 23 roku Hidżry z rąk niewolnika perskiego ginie już drugi kalif. Po jego śmierci 

Rada składająca się z sześciu członków wybiera trzeciego kalifa. To nie 

przeszkodziło, aby jego krewni z rodu Fatymidów zdominowali w tym czasie naród, 

wybierajac niektórych swoich władców w Hedżoz, Iraku, Egipcie i na innych 

ziemiach muzułmańskich. To właśnie oni w sposób otwarty i jawny rozluźnili zasady 

moralne wprowadzając zepsucie, korupcję, łamiąc pewne dogmaty islamskie 

wcześniej silnie wpojone. Wkrótce fala protestów zacznie napływać w stronę stolicy z 

każdego zakątka kraju. Ówczesny kalif, który znajdował się pod przemożnym 

wpływem swoich krewnych - szczególnie Marwana Ibn Hakim’a, nie zwócił  uwagi 

na przyczyny protestów. Ignorancja spowodowała, że  karał ludzi i odprawiał ich z 

niczym. 

Incydent, który miał miejsce w 35 roku Hidżry sprawił, że ludzie się zbuntowali 

przeciwko jego rządom. Po kilku dniach odnajdują ciało zamordowanego trzeciego 

kalifa. 

Trzeci kalif Ozman siedzibę swoich rządów przeniósł do Szam, tam też umieścił 

swoich krewnych Umajjadów z Mu’awiyą na czele, a dotychczasowy organ 

polityczny w Medynie pozostał tylko fasadą. Kalif pierwszy został wybrany przez 
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najbliższych towarzyszy Proroka (s.) większością głosów, drugi wybrany drogą 

testamentu, a trzeci za decyzją sześcioosobowej rady,  których członków i zakres ich 

kompetencji ustala i organizuje drugi kalif. Równocześnie postawa polityczna tych 

trzech kalifów (25 lat rządów kalifatu) w zarządzaniu sprawami wyglądała tak, że 

prawa islamskie były dostosowywane do potrzeb i opinii (idźtihad) i interesów 

tymczasowych, jakie ówczesna pozycja kalifa uważała za słuszne wprowadzać w 

życie społeczne. Dla przykładu, w dziedzinie wiedzy na temat islamu było tak, iż 

koran był recytowany bez uprzednio przeprowadzonych nad nim badań i komentarzy, 

a wyjaśnienia Świętego Proroka (s.) – hadisy, nie wychodziły poza słowo mówione. 

Piśmiennictwo, t.j. spisywanie tekstu świętego dzieła ograniczyło się do Świętego 

Koranu, a spisywanie hadisów  zostało zabronione. 

Po wojnie Yamamah, która zakończyła się w 12 roku kalendarza księżycowego, 

pewna grupa ludzi recytujących Koran – dawni towarzysze Proroka (s.) - została w tej 

wojnie wymordowana. Z tego powodu Omar ibn al Hatab zaproponował pierwszemu 

kalifie zebranie wersetów Koranu drogą piśmienną i uwiecznienie ich w formie tomu. 

Propozycję tę argumentował tym, że «jeśli wydarzyłaby się następna wojna, to 

pozostali znawcy wersetów Koranu na pamięć również zostaliby zamordowani i 

pośród nas zniknęłaby znajomość Świętej Księgi». Dlatego też niezbędna okazuje się 

rekopilacja wersetów Koranu w formie zapisanego tomu.  Zatem decyzja co do 

spisywania Świętego Koranu zapadła.  

 

Wprost przeciwnie miała się sprawa co do hadisów Świętego Proroka (s.) i objaśnień 

dotyczących Koranu. One także znajdowały się w niebezpieczństwie w obliczu 

innych sfabrykowanych  przekazów, chociażby zmiany znaczenia słów, ich ujęcie lub 

dodanie, cudzołóstwo słowne  itd. Innymi słowy, pisma te nie były zabezpieczone, a 

użyty pretekst w celu utrwalenia hadisów nie został zaakceptowany. Nie tylko ich 

zapisywanie zostało zabronione, ale cokolwiek takiego wpadłoby w ręce, miałoby 

zostać spalone. Sprawa posunęła się tak daleko, iż w nałożonych obowiązkach 

płynących z pouczeń islamskich takich jak modlitwa, pojawiły się kontrowersyjne 

objaśnienia i interpretacje. W pozostałych dziedzinach nauk nie zrobiono dużego 

kroku do przodu. Te wszystkie uświęcone wskazania i lekcje dotyczące Koranu i jego 

objaśnień nie wywarły zbyt dużego wrażenia. Większość ludzi zajętych była 

zwycięstwami wojsk islamskich i szczęśliwa ze zdobyczy wojennych, które 

przybywały na Półwysep Arabski ze wszech stron.  

Toteż druga uwaga skierowana pod adresem czytania przekazów i objawień Proroka 

(s.), gdzie autorytetem był Ali (a.s), jeden z najbardziej charyzmatycznych ludzi w 

Islamie prezentujący wszechstronną wiedzę z przeróżnych nauk i wybitną znajomość 

treści Koranu, nie spotkała się z należytym odzewem ze strony ludzi. Do tego stopnia, 

iż w kwestii zebrania wersetów Koranu (wiadoma była sprawa, że Ali przez pewien 

okres zamknął się w domu i spisał dokładną zawartość Koranu w formie 

egzemplarza)  Ali nie miał zezwolenia na udział w podobnej  pracy, ale i jego imię z 

odniesionych zasług zostało wykreślone. 

 

Ci ludzie i inne podobne wydarzenia sprawiły, że zwolennicy Alego stali się w 

swoich wierzeniach silniejsi i bardziej świadomi drogi, która się przed nimi 

rozpościerała. W rezultacie dzień po dniu zwiększali swoją aktywność i sam Ali (a.s), 

który został odseparowany od możliwości kierowania całością narodu, skoncentrował 

się na indywidualnym nauczaniu ludzi.  
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 W okresie 25 lat Ali (a.s) był świadkiem śmierci trzech bliskich osób z czworga 

przyjaciół, którzy niegdyś byli towarzyszami Proroka. Byli to jego wierni zwolennicy 

tacy jak׃ Salman al Farsi, Abuzar Gafuri, Migdod. 

Był to czas, w którym też inni towarzysze Proroka (s.) i grupa ich naśladujących z 

Hedżoz, Jemenu, Iraku i innych zakątków ziemi przyłączą się do Alego (a.s.). 

W konsekwencji tych wydarzeń po zamordowaniu trzeciego kalify naród otwarcie 

zwraca się w stronę Alego (a.s). Ze wszech stron gromadzą się ludzie, składają mu 

przysięgę wierności i wybierają go do kalifatu. 

 

Zakończenie kalifatu Alego (Ali Amir Al-Muminin) i     

sposób jego rządów 

Kalifat Alego rozpoczął się pod koniec 35 roku Hidżry księżycowej i w przybliżeniu 

trwał cztery lata i dziewięć miesięcy. Ali w czasie sprawowania swoich rządów 

kontynuował wizję i poglądy Świętego Proroka (s.). Reformom wprowadzanym przez 

swoich poprzedników przywrócił oryginalny stan. Skończył z niewłaściwymi 

strukturami politycznymi, które ustalił poprzedni rząd.  

Poczynione  tego rodzaju odważne kroki w rzeczywistości stały się wielkim 

powstaniem rewolucyjnym i zrodziły wiele problemów. 

Ali (a.s.) w swoim pierwszym przemówieniu do ludzi powiedział: « Zwróćcie uwagę 

na to, że trudności, z którymi borykaliście się w okresie misji Proroka (s.), znowu do 

Was powróciły i ponownie do czegoś zobowiązują. Powinniście dokonać całkowitych 

zmian w waszej hierarchii poglądów, tak, aby ludzie honoru, którzy przegrali, mogli 

stanąć na przodzie, i ci, którzy nieuczciwie znaleźli się na przodzie, niech się 

wycofają. Istnieje dużo fałszu, a nie ma w tym nic nowego, i jeśli rzadko pojawia się 

prawda, to czasem właśnie ona bierze górę nad wszystkim i w dodatku staje się 

nadzieją postępu. Oczywiście nieczęsto się zdarza, aby to, co samoistnie odeszło od 

człowieka, w taki sam sposób miało do niego powrócić.» 

 

Ali (a.s.) kontynuował swoje rewolucyjne rządy. Jak się później okazuje, każdy zryw 

rewolucyjny współniesie  elementy opozycyjne ze strony tych, których interesy 

zostały zagrożone. Z każdego zakątka zaczął rozlegać się sprzeciw w imię 

pomszczenia śmierci trzeciego kalifa – Ozmana. Przeciwnicy Alego wzniecili krwawe 

wojny cywilne. Trwały one, mniej więcej, przez cały okres kalifatu Alego. 

 Z szyickiego punktu widzenia inicjatorami tych domowych wojen byli ci, którzy nie 

myśleli o niczym innym jak tylko o własnych osobistych korzyściach, a rządza 

pomszczenia śmierci kalifa trzeciego posłużyła im jako pretekst do oszukania 

ludności. W tej kwestii nie było dwuznaczności. 

 

Przyczyną pierwszej wojny zwaną «Bitwą Wielbłąda» były nieszczęsne różnice 

klasowe, które wytworzyły się na skutek nierównego podziału dóbr publicznych 

wśród członków społeczeństwa. Kiedy Ali (a.s.) został wybrany do kalifatu, 

stopniowo rozdzilił bogactwo publicznie ludziom według zwyczaju, który panował za 

czasów Proroka (s.). Na tego rodzaju praktykę niechętnie patrzyli Zubajr i Talhah, 

wskutek czego wszczęli bunt. Pod pretekstem złożenia wizyty w Kaabie wyjechali z 

Medyny do Mekki. Tam przyłączyła się do nich Aisza (Umm-al-muminin), która nie 

pozostawała w dobrych stosunkach z Alim. W imię pomszczenia śmierci kalifa 

trzeciego wybuchł bunt i wreszcie krwawa «Bitwa Wielbłąda». Kiedy trzeci kalif 

został pojmany i zamordowany, Talhah i Zubajr przebywający wtedy w Medynie nie 
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udzielili mu pomocy. Po śmierci kalifa byli pierwszymi, którzy na własne życzenie i 

w imię emigrantów złożyli Alemu przysięgę wierności. Równoczśnie Aisza należała 

do tych, którzy zachęcali do zabicia kalifa i pierwsza na wieść o jego śmierci 

publicznie go znieważyła i się cieszyła. W zasadzie głównymi sprawcami śmierci 

trzeciego kalifa byli niektórzy towarzysze Proroka, ci sami, którzy z Medyny do 

pobliskich miejsc wysyłali listy, nawołując ludzi do buntu.  

 

Przyczyną drugiej wojny, zwanej «Bitwą Siffina» i trwającej półtora roku był 

Mu’awiya i jego ambitne plany zdobycia władzy. Pod pretekstem pomszczenia 

śmierci trzeciego kalifa rozpoczął wojnę, w której została przelana krew więcej niż 

stu tysięcy osób. Tym razem Mu’awiya w tej wojnie okazał się najeźdźcą, a nie 

obrońcą, mając na uwadze fakt, że zemsta nie ma nic wspólnego z obroną. Celem tej 

bitwy było doprowadzenie do rozlewu krwi i pomszczenie śmierci kalifa trzeciego. 

Tymczasem trzeci kalif w ostatnich dniach swojego życia, chcąc obronić się przed 

chaosem i zamachem na jego osobę, prosił właśnie o pomoc Mu’awiyę. Ten z kolei 

został wysłany ze swoim wojskiem z Szamu do Medyny. Stamtąd umyślnie opóźnił 

swój powrót aż do momentu zamordowania kalifa. Po tym wydarzeniu przybywa do 

Szamu i zaczyna organizować powstanie, aby pozornie pomścić śmierć kalifa
7
. 

Równocześnie po śmierci Alego (a.s.) kalifat przywłaszcza Muawiya, który nie tylko 

zapomniał pomścić śmierć trzeciego kalifa, ale więcej nie przejmował się tą sprawą.  

 

Po zakończeniu bitwy pod Siffin wybuchła następna wojna, zwana « Bitwą Nahrawon 

». W tej wojnie wzięli udział między innymi dawni towarzysze Alego (a.s.).W efekcie 

podjudzani i mobilizowani przez samego Mu’awiyę powstają przeciwko Alemu. 

 Ci ludzie zasieli chaos na terytorium Islamu. Mordowali muzułmanów i w 

szczególności zwolenników Alego (a.s.). Atakowali kobiety w ciąży, rozcinali im 

brzuchy, wyciągali nienarodzone dzieci i obcinali im głowy. 

Ali (a.s.) również i to powstanie zdołał ujarzmić.  

Wkrótce potem  Ali (a.s.) zostaje zamordowany w meczecie w Kufie  przez jednego z 

członków grupy Hałoredź w momencie rozpoczęcia modlitwy. 

 

Korzyści wyniesione przez Szyitów z trwającego pięć lat 

kalifatu Alego (a.s.) 

 

Kalifat Alego trwał cztery lata i dziewięć miesięcy, i choć nie udało mu się 

całkowicie odbudować dawnej świetności obecnie podniszczonego już systemu 

islamskiego, to jednak osiągnął sukces w trzech podstawowych kwestiach׃ 

                                                 
7
 Kiedy Ozman został otoczony przez buntowników natychmiast wysyła list do Mu’awiyi 

prosząc go o pomoc. Mu’awiya w tym momencie mobilizuje armię składającą się z 

dwudziestu tysięcy żołnierzy i wyrusza wraz z nią w stronę Medyny. Tam jednak wydaje 

rozkaz wojsku, aby zaczekało na terytorium graniczącym z Szam’em i nie ruszało się stamtąd 

do ponownego rozkazu. Tymczasem sam spieszy do Ozmana zakomunikować gotowość do 

udzielenia mu pomocy. Ozman jednak tak reaguje׃ «Ty umyślnie pozostawiłeś tam wojsko 

dążąc do tego, abym wcześniej został zabity. Potem pod pretekstem pomszczenia mojej 

śmierci zorganizujesz powstanie». (Historia Jagubi, t.2, s.152. Marudż- al zahab, t. 3, s.25. 

Historia Tabari, s.402). 
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1) Ukazując sprawiedliwy i szlachetny styl własnego życia pokazał, 

szczególnie nowemu pokoleniu, atrakcyjność i doskonałość  Świętego Proroka 

(s.). Ali, w przeciwieństwie do wystawności i przepychu panujących na 

dworze Muawiyi, prowadził życie proste i skromne, tak jakby był jednym z 

najbiedniejszych ludzi. Nigdy nie czynił różnicy pomiędzy przyjaciółmi i 

rodziną, i nie wywyższał jednych nad drugich; nie przedkładał bogactwa nad 

biedę, ani brutalną siłę nad słabość.  

2) Pomimo frasobliwych i wyczerpujących problemów, które go 

absorbowały, Ali (a.s.) pozostawił wspólnocie  muzułmańskiej niesłychanie 

wartościową i autentyczną spuściznę w postaci nauk boskich, i innych dzieł 

intelektualnych – islamskich. Przeciwnicy Alego (a.s.) mawiali׃ „Był to 

odważny człowiek, ale bez wyczucia sceny politycznej”. Twierdzili, że na 

początku swoich rządów mógł tymczasowo pogodzić się ze swoimi wrogami. 

Mógłby zbliżyć się do nich zawierając przyjaźnie, schlebiać ich próżności i 

zadowalać ich zachcianki. W ten sposób wzmocniłby swoje rządy, następnie 

mógłby szukać okazji do zniszczenia opozycji. 

 Ci, co tak uważali, zapominają o jednej sprawie bardzo istotnej. Mianowicie, 

fenomen osobowości Alego i jego «miejsce historyczne», nie polega na 

złapanej szansie czy sprzyjającej i wykorzystanej okazji politycznej. 

Reprezentował on rewolucyjny ruch; radykalny, religijny, i przede wszystkim 

duchowy. Dlatego też cele, jakie przyświecały rewolucji nie mogłyby zostać 

osiągnięte za pomocą pochlebstw i kłamstw. 

     

     Podobna sytuacja ma miejsce w czasach misji Świętego Proroka (s.). Niewierni 

i politeiści wielokrotnie zwracali się do Proroka (s.) z propozycją 

zaakceptowania ich bogów; jesli nie będzie protestował przeciwko im 

wierzeniom, oni też nie będą stawiać przeszkód w jego działalności. Ale Prorok 

(s.), podobnie jak Ali, odrzucił zaproszenie do tego rodzaju ustępstw. Co 

prawda doskonale wiedział, że w tych trudnych dniach doprowadzenie do 

rozejmu i usatysfakcjonowania wrogów ułatwiłoby mu wzmocnienie swoje 

pozycji, a następnie zorganizowanie powstania przeciwko wrogom. Niestety, 

podstawowe przesłanie Islamu nigdy nie pozwoliłoby na uratowanie 

szlachetnego celu kosztem innego, również sprawiedliwego; ani też na 

odrzucenie fałszu i zastąpienie go drugim. Na ten temat istnieje wiele wersetów 

w Koranie. Warto nadmienić, że oponenci Alego byli w stanie dotrzeć do 

wytyczonego celu i zwycięstwa za wszelką cenę. Dlatego też nic ich nie 

powstrzymało na drodze do wyrządzania krzywd i łamania praw Islamu. 

Wszystkich tych, ktorzy wyznawali się towarzyszmi Proroka (s.) i znawcami 

prawa, usuwali. Nie bez powodu Ali drżał o bezpieczeństwo Islamu.  

     Ali (a.s.) pozostawił po sobie autentyczny skarb wiedzy i pouczeń religijnych. 

Zdołano zarejestrować jedenaście tysięcy jego powiedzeń i przypowieści na 

temat różnych kwestii religijnych, społecznych i intelektualnych. Wprowadził 

gramatykę języka arabskiego i stworzył podstawy  literatury arabskiej. Był 

pierwszą osobą, która zgłębiła bezpośrdenio nauki filozoficzne (falsafe-je 

illahi), łącząc intelektualny rygor z dowodami logicznymi. Przemawiał pięknie i 

prowadził dyskusje na tematy, których nikt w ówczesnym świecie nie śmiał 

poruszać. Był tak pochłonięty matafizyką i gnostyką, iż nawet w ferworze 

wojennym wygłaszał przemówienia i dyskutował kwestie metafizyczne.  

3) Zgromadził znaczną liczbę studentów teologii i uczonych w dziedzinie 

nauk islamskich; wśród nich znajdują się liczni asceci i gnostycy, którzy stali 
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się późniejszymi prekursorami sufizmu. Są nimi Ujas Al Garani, Kumajl Ibn 

Zajjod, Mejsam Tamor i Ruszajd Hadziari. Ci mężczyzni spotkali się z 

uznaniem ze strony sufich, ktorzy pojawią się nieco później jako autorzy 

gnostyki w Islamie. Pośród uczniów Alego (a.s.) znajdują się nauczyciele 

prawa, teologii, komentarzy koranicznych i recytacji. 

 

Przekazanie kalifatu w ręce Mu’awiyi i przekształcenie go w 

monarchię dziedziczną 

 

Po śmierci Alego (a.s.) jego syn Hassan Ibn Ali, uważany w kręgu szyickim za 

drugiego Imama, zostaje okrzyknięty kalifem. Ta desygnacja jest zgodna z ostatnią 

wolą Alego (a.s.) zawartą w testamencie, jak też przypieczętowana przysięgą ludności 

muzułmańskiej złożoną Hassanowi. 

 Mu’awiya jednak nie siedział z założonymi rękami. Wyruszył na czele wojska do 

Iraku – ówczesnej stolicy kalifatu; tam zaczyna organizować wojnę przeciwko 

Hassanowi.  

Za pomocą różnych intryg i wielkich sum pieniędzy Mu’awiya stopniowo przekupuje 

generałów i pomocników Hassana (a.s.). W obliczu tych działań, Hassan (a.s.) czuje 

się zmuszony odstąpić jemu tron  na rzecz zachowania pokoju i uniknięcia rozlewu 

krwi; rezygnuje też z kalifatu pod warunkiem, że w razie śmierci Mu’awiyi, kalifat 

wróciłby do niego ponownie, a jego zwolennikom nie stałaby się żadna krzywda
8
. 

 

Ostatecznie w 40 roku Hidżry Księżycowej Mu’awiya zdobył pełną kontrolę nad 

kalifatem. Szybko wyjechał do Iraku i tam w swoim przemówieniu do narodu 

powiedział׃ «Ja nie walczę przeciwko Wam z powodu modlitw i postów, które 

praktykujecie, ale z powodu władzy, którą chcę roztoczyć nad Wami. Ten cel został 

osiągnięty». 
9
 

Ponadto dodał׃ «Umowa zawarta z Hassanem jest nieważna i zostaje anulowana. 

Uważam ją za podeptaną.»  

Mu’awiya poprzez tego rodzaju deklarację zdradził przed narodem prawdziwy 

charakter przyszłych rządow. Oświadczał mianowicie oddzielenie polityki od religii. 

Co do praw i wolności religijnych nie dawał żadnych gwarancji. Za jakąkolwiek cenę 

skoncentruje on wszystkie swoje starania na utrzymaniu władzy. Można sie domyślać, 

że tego rodzaju rząd będzie jawił się jako autokratyczny, a z kalifatem i 

reprezentantem Świętego Proroka (s.) na Ziemi i tradycyjnym Islamem, nie będzie 

miał nic wspólnego.  

To dlatego już ci, którzy zostali przyjęci w progi jego dworu zwracali się do niego 

«królu». Sam zresztą Mu’awiya, na niektórych prywatnych zebraniach, definiował 

swoje rządy jako monarchię, tymczasem podczas wystąpień publicznych, 

przedstawiał się jako kalif. Ostatecznie rządy jego oparte są na przemocy, aczkolwiek 

sama monarchia polega na dziedziczeniu władzy.  

                                                 
8
 Historia Jagubi, t. 2, s. 191 i inne źródła historyczne. 

9
 Szarch Ibn Alhadid, t. 4,160. Historia Tabari, t. 4, s. 124. Historia Ibn Asari, t. 3, s. 203. 
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Sam Mu’awiya długo nie zwleka z realizacją swoich planów i intencji. Na przyszłego 

następcę tronu wyznacza syna – Jazida, który jest nieodpowiedzialnym młodzieńcem, 

nie zdradzającym najmniejszych zainteresowań religią
10

.  

W przyszłości to zagranie polityczne stanie się przyczyną serii żałosnych wydarzeń.  

Mu’awiya już z pośpiechem desygnuje na swoje stanowisko syna, chcąc uniknąć 

przejęcia władzy przez Hassana. Poza tym w jego umyśle pojawiają się inne pomysły, 

w efekcie których sam prowokuje otrucie Hassana i jednocześnie przygotowuje 

Jazidowi drogę do władzy. 

 

Zrywając układ zawarty z Hassanem, Mu’awiya daje jasno do zrozumienia, że nigdy 

nie pozwoli szyicie wywodzącego się z Domu Proroka na spokojne życie i 

kontynuację  ideologii religijnej z przeszłości. Tak też zaczyna realizować swój plan. 

Posuwa się tak daleko, iż obwieszcza, że ktokolwiek będzie przekazywał hadisy i 

wysławiał zalety Domu Proroka, pozbawiony będzie jakiegokolwiek przywileju czy 

protekcji odnośnie życia, interesów i posiadłości.  

Równocześnie wydał rozkaz, aby ci, którzy zechcą odczytać hadis na cześć 

towarzyszy Proroka lub kalifów zostaną sowicie wynagrodzeni.  

W rezultacie zarejestrowano pokaźną część hadisów pochwalających towarzyszy,  

z których niektóre zostały sfałszowane. Ponowny rozkaz dotyczył spreparowania 

fałszywych i negatywnych opinii na temat Alego (a.s.), wygłaszanych z pulpitu na 

terenie całego terytorium Islamu. Zasada ta obowiązuje do czasów kalifatu Omara 

Ibn’a Abdul Aziz’a i obejmuje lata ( 99 – 101). 

Mu’awiya za pomocą tajnych szpiegów i komendantów sprawił, że elita i najbardziej 

wyróżniający się zwolennicy Alego zostali skazani na śmierć, a głowy ich zawieszone 

na czubkach oszczepów i obnoszone po miastach. Większość szyitów została siłą 

zmuszona do rzucania oszczerstw i przekleństw pod adresem Alego (a.s.), a ci którzy 

nie chcieli przyłączyć się do poniżeń, zostali skazani na śmierć 
11

. 

 

Najtrudniejsze dni dla Szyitów 

 

Najtrudniejszym okresem dla szyizmu były 25- letnie rządy Mu’awiya, podczas 

których żaden szyita nie czuł się bezpiecznie. Większość z nich to były poważane 

osobistości znajdujące sie w centrum podejrzeń i prześladowań ze strony aparatu 

rządzącego. Dwóch znanych szyickich liderów, żyjących w czasach Mu’awiya (Imam 

Hassan i Imam Husein), nie dysponowali wystarczającymi środkami, aby zmienić tak 

negatywne i przygnębiające okoliczności polityczne. Imam trzeci – Husein wystąpił 

przeciwko rządom Jazida i w konsekwencji został zmasakrowany wraz ze swoją 

rodziną i zwolennikami. W czasie dziesięcioletnich rządów nie był w stanie uwolnić 

szyitów z opresji. 

Wobec popełnionych okropności i zabójstw środowisko sunnickie starało się 

usprawiedliwić nieuczciwe i bezsensowne akty przemocy, które zostały wykonane 

przez niektórych towarzyszy Proroka (s.), współpracowników i powierników samego 

                                                 
10

 Jazid był lekkomyślnym i rozpustnym człowiekiem. Nosił zawsze jedwabne i ozdobne ubrania. 

Nocnym zabawom, w których brał udział, towarzyszyły muzyka i wino. Posiadał psa i małpę, które 

były dla niego zabawą i towarzystwem. Jego małpa nazywała się Abu Gajs . Ubierał ją w przepiękne 

suknie i pozwalał jej uczestniczyć w pijackich zabawach. Czasami sadzał ją na koniu i zmuszał do 

jazdy. (Historia Jagubi, t. 2, s. 196. Murudż- al zahab, t. 3, s. 77). 
11 Al-Nasojech al-Kofijech, t. 72 I 73, s. 58, 64, 78. 
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Mu’awiyi. W dalszym ciągu racjonalizują׃ «Zgodnie z przekazami ( hadisy) 

towarzysze Proroka byli niejako uprawnieni do praktykowania idźtihad (opinie 

opracowane przez doktorów prawa). Ich popełnione grzechy były odpuszczone przez 

Boga i, krótko mówiąc, Bóg jest z nich zadowolony, a jakikolwiek błąd przez nich 

popełniony, Bóg im wybacza». Tego rodzaju argumenty szyici odrzucili z dwóch 

powodów׃ 

1. Nie jest logiczne, aby lider społeczny, jakim był Prorok (s.) 

przeciwstawiał się szerzeniu takich wartości jak prawda, sprawiedliwość, 

wolność a następnie zmuszał grupę ludzi do przyjmowania Jego wierzeń, to 

niemożliwe, by członkowie  grupy poświęcili swoje życie realizując święty cel 

a następnie po jego osiągnięciu mieliby czynić, co im się podoba. Jest 

absurdalne, by Prorok (s.) kiedykolwiek usprawiedliwiał i natychmiast 

wybaczał towarzyszom popełnioną zbrodnię, czy lekkomyślność  względem 

innych ludzi.  

Gdyby tak było to te same ręce i elementy, które stworzyły dzieło, 

doprowadziłyby do Jego destrukcji. 

2.  Powiedzenia Proroka opisujące współtowarzyszy jako świętych 

rzekomo usprawiedliwiających haniebne czyny prawdopodobnie uchodzą za 

fałszywe. Autentyczność powiedzeń nie została ustalona drogą metod 

tradycyjnych. Ponadto znanym jest fakt, że towarzysze Proroka (s.) nie 

zachowywali się między sobą tak jakby byli nieskazitelni i bez winy, a 

wszelkie ich pomyłki z góry wybaczane. Jak wynika z podanych źródeł 

towarzysze byli ludźmi, którzy między sobą walczyli , wzajemnie się 

oczerniali, przeklinali i poniżali, i sami nie przypisywali sobie specjalnej, 

duchowej pozycji. Zgodnie z przedstawionymi świadkami w osobie 

niektórych powierników Proroka (s.), objawienia i powiedzenia nie są zgodne 

z prawdą, bo gdyby tak było, zamierzenie i cel zawarty w nich przyniósłby 

inne przesłanie. Na pewno powierników Proroka (s.) traktowano by jako 

osoby legalnie nieusuwalne, chronione immunitetem, i których świętość, jaką 

się cieszyli, stawiałaby ich na równi z Prorokiem. Nawiązanie do 

obwieszczonej satysfakcji i zadowolenia Boga z towarzyszy Proroka (s.) 

odnosi się do czasów przeszłych,
12

 ich zasług i wykonanych dobrze rozkazów. 

W żadnym wypadku nie odwołuje się do przyszłych nieposłuszeństw. 

 

 

Wprowadzenie rządów przez dynastię Umajjadów 

                                                 
 
12

    

   
     

      
    
     

     
 

„A z tych, którzy przybyli pierwsi spośród muhadżirów i ansarów, i z tych, którzy poszli za nimi w 

czynieniu dobra – Bóg  jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego. On przygotował dla nich Ogrody, 

gdzie w dole płyną strumyki, oni tam będą przebywać na wieki. To jest osiągnięcie ogromne! (Święty 

Koran, Sura Tuuba, w. 100)”. 

Muhadżir-nazwa tych, którzy wyemigrowali z Medyny do Mekki; 

Ansar-ci, którzy emigrantom udzielili pomocy; 
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Mu’awiya zmarł w 60 roku Hidżry Słonecznej, a jego syn Jazid na skutek złożonej 

przysięgi wierności, którą jego ojciec zdobył od wpływowych wojskowych i 

politycznych liderów tamtejszej społeczności, został kalifem. Jak podają historyczne 

dokumenty Jazid nie był człowiekiem religijnym, mało tego, już za życia ojca nie 

zwracał uwagi na zasady moralne i nie przestrzegał prawa Islamu. Z wyjątkiem 

wygodnego życia, lekkomyślności i zaspokojenia wymagań ego, nic go nie pociągało. 

Jazid w ciągu trzyletnich rządów rozwinął do tego stopnia korupcję, iż fenomen ten 

nie znajduje precedensu w całej historii Islamu, chociaż w przeszłości już tego 

rodzaju problemy miały miejsce. 

W pierwszym roku rządów Jazida, Imam Husejn - wnuk Świętego Proroka, został 

zamordowany w najbardziej barbarzyński sposób razem ze swoimi dziećmi, 

najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Jazid wystawił ciała i ścięte głowy zamordowanych 

kobiet i dzieci należących do »Domu Proroka (s.) na widok publiczny w różnych 

miastach. W drugim roku swoich rządów dokonuje generalnej masakry w Medynie, a 

żołnierzom daje trzy dni czasu na zamordowanie ludności, pozbawienie ich mienia i 

uprowadzenie kobiet. W trzecim roku swojej władzy zniszczył i spalił Swiętą Kaabę.  

 

Następnym władcą po Jazidzie jest Marwan, który zdobywa kalifat za pomocą 

ruchów politycznych, szczegółowo zarejestrowanych w książkach historycznych. 

Rząd Marwana składał się z jedenastu członków i trwał mniej więcej siedemdziesiąt 

lat. 

Wraz z rządami Marwana w progi Islamu zawitały smutne i nieszczęśliwe dni.  

W rzeczywistości rodzina Marwana utworzy silne, tyrańskie władcze imperium 

arabskie, które tylko pozornie przyjmie nazwę «Kalifatu Islamskiego».  

Podczas tych rządów niektórzy kalifowie są obojętni na uczucia religijne do tego 

stopnia, iż jeden z nich – który był następcą i representantem Proroka (s.) na ziemi 

(Walid Ibn Jazid) i uważany za jedynego protektora religii – podejmuje decyzję o 

pobudowaniu pokoju nad Kaabą i przeznaczeniu go na rozrywkę podczas 

odbywających się corocznie peregrynacji do tego świętego miejsca
13

. Mówi się 

nawet, że jeden z kalifów wystawił Święty Koran jako tarczę do strzał, a w jednym z 

wierszy czyniącym aluzję do Koranu było napisane׃ «Oskarżasz mnie o to, że jestem 

niemiłosiernym tyranem, tak, jestem tym samym niemiłosiernym tyranem, o którego 

mnie oskarżasz.W Dzień Sądu, kiedy nadejdzie Bóg, powiedz Mu, kalif cię 

rozdarł»
14

.  

Oczywiście szyici, którzy wiedli spór z sunnitami w dwóch zasadniczych kwestiach 

dotyczących sytuacji kalifatu islamskiego (w czyich rękach powinien spoczywać 

kalifat) i autorytetu  duchowego, przechodzili przez okres ciężkich i rozpaczliwych 

dni.  

W przeciwieństwie do niesprawiedliwej i nieodpowiedzialnej postawy rządu 

ówczesnej epoki, nieskazitelność i ascetyczne życie Imamów wywodzących się z 

Domu Proroka sprawiają, że Szyici w swoich wierzeniach religijnych stają się za 

każdym razem bardziej niezłomni.  

Szczególny wymiar i znaczenie miała tragiczna śmierć Huseina (a.s.), trzeciego 

Imama, który odegrał ważną rolę w głoszeniu i ekspansji szyizmu, rozszerzając go do 

oddalonych od centrum kalifatu regionów takich jak Irak, Jemen, Persja i znaczna 

część Iranu. Mówi się, że podczas rządów piątego Imama (a.s.), które trwały przez 

                                                 
13  Historia Jagubi, t. 3, s.73. 
14

  Kamel Ibn Jasir, t.5, s. 290. Tatammut – al – mantahi, s.129. 
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cały pierwszy wiek i od czasów męczeńskiej śmierci Imama trzeciego zaledwie 

upłynęło czterdzieści lat, pojawiające się różnice i słabości polityczne w rządzie 

Umajjadów wykorzystują szyici. Zaczynają się samodzielnie organizować wokół 

Imama piątego. Ze wszystkich okolicznych państw islamskich napływa potop ludzi 

chcącyh posłuchać hadisów i pragnących poznać nauki islamskie.  

Jeszcze pierwszy wiek się nie skończył, a już kilku wpływowych rządzących liderów 

buduje w Iranie miasto Qum i osadza w nim szyitów. Niestety i w tym czasie szyizm 

jest prześladowany i funkcjonuje w ukryciu, praktykując wierzenia bez zewnętrznych 

manifestacji. Wielokrotnie spadkobiercy Proroka (którzy w języku perskim nazywani 

byli sadat- alawi) zbuntowali się przeciwko niesprawiedliwym rządom, ale zostali 

pokonani. Na koniec poświęcali życie i je tracili. Surowy i pozbawiony wszelkich 

skrupułów rząd nie żałował żadnych środków na to, aby ich zgładzić. Na przykład 

ciało Zaida, który był liderem i zarazem wyznawcą szyizmu «zaidi», wyciągnęli z 

grobu i powiesili na szubienicy. Dopiero po trzech latach jego ciało zostało zdjęte i 

spalone, a prochy rozrzucone na wiatr 
15

.  

 

Szyici zgodni są co do tego, że Imamowie czwarty jak i piąty zostali otruci przez 

Umajjadów. Ta sama rzecz miała miejsce z ich poprzednikami, kalifą drugim i 

trzecim
16

. Prowokowane oszczerstwa do granic bezczelności i obsceniczne sceny ze 

strony Umajjadów przybrały taki rozmiar, że większość sunnitów czuje się zmuszona 

na ślepo złożyć kalifom przysięgę posłuszeństwa. Po tym wydarzeniu czują się w 

obowiązku podzielić kalifat na dwie grupy. W związku tym wyróżniają kalifów tzw. 

«idących słuszną drogą» (hulafa raszidun), wśród których znalazło się zaraz po 

śmierci Proroka (s.) czterech pierwszych kalifów. Byli nimi Abu Bakr, Omar, Uzman 

i Ali. Kalifowie z drugiej grupy to wszyscy ci, którzy kojarzeni są z charakterem 

rządów Mu’awiyi, pozbawieni religijnych cnót i zalet kalifów idących słuszną drogą. 

 

Umajjadzi w wyniku niesprawiedliwych rządów przyciągnęli negatywną opinię 

publiczną, iż po definitywnej klęsce i śmierci ostatniego z kalifów- ich dwaj synowie i 

niektórzy krewni podczas ucieczki ze stolicy nie znajdują nigdzie schronienia. W 

końcu po bardzo długim błąkaniu się pomiędzy pustyniami (Nubia i Abisynia) – 

wielu z nich z wyczerpania, głodu i pragnienia umiera w drodze – docierają na północ 

Jemenu. Tam przebrani za tragarzy proszą ludzi o pomoc i zdobywają potrzebne 

środki ekonomiczne na podróż do Mekki. W Mekce znikają wśród tłumu.
17

 

 

Szyizm w drugim wieku Hidżry 

W ostatniej trzeciej części wieku drugiej Hidżry, po serii krwawych powstań i wojen 

na terenie świata islamskiego spowodowanych niesprawiedliwością, represją i złą 

postawą Umajjadów, zainicjowana została nowa fala buntu w Churasanie, w Iranie. 

Zwolennicy tego ruchu w imię Domu Proroka nawoływali do powstania przeciwko 

Umajjadom. Liderem ich był perski generał Abu Muslim Marwazi, który poczynił 

stopniowo duże postępy w zmaganiach się z Umajjadami aż do całkowitego ich 

rozbicia. 
18

 Aczkolwiek u podstaw tej rewolucji leżało głębokie przekonanie o 

słuszności spraw szyickich, pomszczenie śmierci męczenników Domu Proroka 

                                                 
15

  Murudż Al-zahab, t. 3,s 217 – 219. Historia Jagubi, t. 3, s. 66. 
16

  Bihar, t.12 i pozostałe świadectwa szyickie. 
17

  Historia Jagubi, t. 3, 84. 
18

  Historia Jagubi, t.3, s. 79. Historia Ibi al Gada, t. 1, s. 208 i inne źródła historyczne. 
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włącznie z prośbą wystosowaną do ludności o złożenie w tajemnicy przysięgi 

pewnemu kalifowi – członkowi Rodziny Proroka (s.), to jednak wydawanym 

rozkazom i zadaniom nie patronowali Imamowie. Dowodem na to jest propozycja 

Abu Muslima oferująca kalifat szóstemu Imamowi. Imam Dżafar al Sadeq 

kategorycznie odrzuca tę propozycję mówiąc׃ «Ty nie jesteś jednym z moich ludzi i 

ten moment nie jest moim momentem».
19

 W końcu Abbasydzi w imię Domu Proroka 

przywłaszczają sobie kalifat 
20

 i na początku ukazują narodowi pozytywne oblicze, a 

szczególnie spadkobiercom Proroka (s.).Później pod pretekstem pomszczenia śmierci 

Proroka zmasakrowali Umajjadów do tego stopnia, że otwierali groby i gdziekolwiek 

ich znaleźli, palili.
21

 Ale nie minęło dużo czasu, zanim przejęli bezlitosny sposób 

rządów Umajjadów i nie powstrzymali się od popełnienia tych samych 

niesprawiedliwości i bezecnych aktów.  

Abu Hanif, fundator jednej z czterech szkół dotyczących prawa sunnickiego, został 

uwięziony i poddany torturom przez Al-Mansura.
22

 Ibn Hanibal, założyciel innej 

szkoły, został wychłostany.
23

 Po długich torturach i cierpieniach umiera nagle otruty 

Imam Szósty- szyita.
24

 Spadkobiercy duchowi Proroka (s.) bywali ścinani i żywi 

zakopywani lub wmurowywani w ściany urzędowych budynków.  

Harun, jeden z kalifów abbasydzkich, za czasów którego imperium islamskie osiąga 

apogeum władzy i podbojów, miał zwyczaj obserwować słońce. Pewnego dnia 

powiedział׃ «Świeć gdziekolwiek masz ochotę, ale w królestwie, które jest poza 

moim zasięgiem, nie będziesz świecić». 

Z jednej strony jego wojsko czyniło podboje od zachodu na wschód, a z drugiej 

współpracownicy kalify bez jego wiedzy zdecydowali na własny rachunek pobierać 

opłaty od ludzi za przejazd mostem do Bagdadu. Tym zarządzeniem obejmują kalifa, 

który pewnego dnia chce przekroczyć tę samą trasę i zostaje zatrzymany. Pewien 

śpiewak o imieniu Amin za odśpiewanie dwóch sławnych wersów, które rozczuliły 

kalifa, otrzymał nagrodę w wysokości trzech milionów srebrnych drachm. 

Napełniony radością rzucił się pod nogi kalify i powiedział׃ «O wodzu wierzących! 

Dlaczego dajesz mi te wszystkie pieniądze?» Kalif odpowiedział׃ «To nie ma 

znaczenia. Te pieniądze otrzymujemy z nieznanego regionu kraju».
25

  

Zaskakująca ilość bogactwa napływająca do stolicy ze wszystkich zakątków świata 

islamskiego zapełniła skarb państwa i pozwoliła stworzyć wyjątkową i wykwintną 

atmosferę. Większość tych pieniędzy była przeznaczana na przyjemności i zachcianki 

zmieniających się kalifów. Liczba pięknych niewolnic znajdujących się na dworze 

kalifów przekraczała tysiące. W związku z rozpadnięciem się rządów Umajjadów i 

zaprowadzeniem rządów Abbasydów, ruch szyicki nie odniósł najmniejszej korzyści. 

Z wyjątkiem może takiej, że imię prześladowców i despotów zostało zmienione na 

inne. 

 

                                                 
19  Historia Jagubi, t. 3, s. 86. Murudż al-zahab, t.3, s.267. 
20

  Historia Jagubi, t. 3, s. 86. Murudż al-zahab, t 3, s.270. 
21

  Historia Jagubi, t. 3, s.96-91. Historia Abul Fida, t.1,212. 
22

  Historia Abul Fida, t.2,s 6. 
23

  Historia Jagubi, t.3, s. 198. Historia Abul Fida, t. 2, s. 33. 
24

  Bihar, t. 12, Ahwalot Hadrat Sodag (a.s.). 

 
25

 Agoni Abi Al -faradż, Gazzeje Amin.  
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Szyizm w trzecim roku Hidżry 

  
Wraz z rozpoczęciem się trzeciego wieku szyizm nabrał świeżego oddechu. Powodem 

tego była sprzyjająca sytuacja kulturalna w formie pojawiających się licznych książek 

naukowych i filozoficznych, przetłumaczonych z języka greckiego, syryjskiego i 

innych na język arabski. Dużo ludzi w tym czasie studiuje zachłannie nauki ścisłe. W 

dodatku ówczesny trzeci abbasydzki kalif (217-195) wywodził się ze szkoły 

mutazylitów, i zakładając, że temu spojrzeniu religijnemu bliższe są dowody 

racjonalne, był bardziej skłonny udzielić większej wolności w kwestiach dyskusji i 

propagowaniu różnych punktów widzenia w sprawach religijnych. Teolodzy i uczeni 

szyiccy zdołali wyciągnąć największe korzyści z tej otwierającej się wolności i 

wysilili się maksymalnie w zgłębianiu nauk, jak też w rozpowszechnianiu religii 

Islamu. 

Ale nie minęło dużo czasu, kiedy ostrze szpady na nowo zwraca się w stronę szyitów 

i zapomniane bezlitosne wydarzenia z przeszłości znowu na nich spadają. Szczególnie 

odnotowuje się to w czasach rządów Mutawwakil’a (247-232 Hidżry), który odnosił 

się ze szczególną wrogością do Alego (a.s.) i jego zwolenników. Na jego rozkaz też 

został poddany kompletnej rozbiórce grób trzeciego Imama Huseina - Pana 

Męczenników, w Karbali. 

 

 

Szyizm w czwartym wieku Hidżry 

 

W czwartym wieku ponownie rodzą się sprzyjające okoliczności dla ruchu 

szyickiego, które w dużym stopniu rozpowszechniają się i wzmacniają jego pozycję. 

To dzięki osłabieniu rządu i centralnej administracji Abbasydów i buntowi 

rządzących królow Al – Bujah. Władcy ci, również szyici, posiadali wielkie wpływy 

nie tylko w centrum kalifatu, jakim był Bagdad i w prowincjach perskich, ale 

wywierali przemożny wpływ na kalifa. Ta nowa siła znacznych proporcji pozwoliła 

szyitom utrzymać się względem oponentów, którzy przedtem próbowali zdeptać ich 

popierani przez władzę  kalifów. Ta sytuacja umożliwiła szyitom propagować 

otwarcie własny religijny punkt widzenia. Jak rejestrują historycy, podczas tego 

wieku większość półwyspu arabskiego była szyicka, z wyjątkiem wielkich miast. 

Chociaż mówi się, że niektóre największe miasta takie jak Hajar, Uman, Sadah były 

również szyickie. W mieście Basra, które było centrum sunnickim, i które 

rywalizowało z miastem Kufa  pojawia się znaczna grupa szyitów. Również miasta 

takie jak Trypolis, Nablus, Tabriz, Niszapur i Herat zamieszkiwane są przez szyitów. 

Ahwaz i Zatoka Perska w Iranie również zostały zajęte przez szyickie szkoły.
26

  

Było to na początku czwartego wieku Hidżry, kiedy Naser Atrusz po wieloletnim 

propagowaniu misji religijnej na północy Iranu, zdobył władzę w Tabrystanie i 

stworzył królestwo, które przetrwało kilka generacji. Przed rządami Atrusza władzę w 

Tabrystanie sprawował przez wiele lat Hasan Ibn Zaid Al –Alawi.
27

 W tej epoce 

pojawiają się Fatymidzi, którzy byli isma’ilitami, podbijają Egipt i tworzą królestwo 
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trwające ponad dwa wieki (527-296). W tym wieku mają miejsce częste dyskusje i 

walki w takich wielkich miastach jak Bagdad, Basra, Niszapur, a wybuchają one 

między szyitami i sunnitami, w efekcie których przewagę zdobywają ci pierwsi.  

 

Szyizm w dziewiątym wieku Hidżry 

 

Od początku piątego wieku Hidżry do końca wieku dziewiątego, ruch szyicki 

kontynuował religijną ekspansję. Pojawiło się dużo królów i władców szyickich w 

różnych częściach świata islamskiego propagujących coraz bardziej  wierzenia 

szyickie. Pod koniec piątego wieku Hidżry aktywna działalność isma’ilitów sprawiła, 

że na długo zapuścili swoje korzenie w twierdzy Alamut i mniej więcej półtora wieku 

żyją w regionach centralnej Persji całkowicie niezależni.
28

  

Również Sadaci i Mar’aszi, spadkobiercy duchowi Proroka (s.), zaprowadzili swoje 

kilkuletnie rządy w Mazandaranie (Tabrystan).
29

 Jeden z królów mongolskich, szach 

Hudo Bande, przyjął religię szyicką. Jego następcy rządzili przez kilka lat i 

przyczynili się do znacznego rozwoju szyizmu. Również należałoby wspomnieć 

królów z dynastii Aq Qawlinu i Qara Qawlinu, którzy ustanowili swoje rządy w 

Tabrizie
30

 i zdominowali terytorium aż po ziemie Fars i Kerman. Podobnie władza 

Fatymidów rozciągnie się na Egipt. Oczywiście wolność religijna i możliwość jej 

praktykowania przez społeczeństwo znacznie się różnią pomiędzy królestwami. Na 

przykład wraz z przerwaniem rządów Fatymidów i nadejściem władzy Aljubitów, 

polityczna scena ulega drastycznej zmianie. Ludność szyicka począwszy od Egiptu po 

Szam całkowicie traci swoją wolność religijną. Większość szyitów zostaje podczas 

tego okresu oskarżona, a później zamordowana tylko z powodu bycia szyitą.
31

 

Pierwszą ofiarą śmiertelną był Szahide Awwal (Pierwszy Męczennik). Następną 

ofiarą jest Muhammad Ibn Makki-jeden z największych autorytetów naukowych w 

dziedzinie prawa szyickiego, który zostaje zabity w Damaszku w 786 roku Hidżry.
32

 

W Aleppo zostaje zamordowany Szeih Al-Iszraq (nauczyciel) Szihab Ud-Din 

Szuhrawardi pod zarzutem rozprzestrzeniania ezoterycznej filozofii.
33

 W przeciagu 

tego okresu ruch szyicki wzrastał liczebnie, aczkolwiek prawa i wolności religijne 

uzależnione były od warunków stawianych przez władze lokalne i państwowe 

tamtego okresu. W rezultacie religia szyicka nigdy nie została ogłoszona oficjalną w 

żadnym kraju muzułmańskim. 

 

Szyizm pomiędzy dziesiątym i jedenastym wiekiem Hidżry 

 

W 906 wieku Hidżry trzynastoletni młodzieniec Ism’ail pochodzący z domu Szeih’a 

Safi ud Dina Ardebili (zmarł w 735 roku Hidżry), szyita i nauczyciel sufizmu, 

zapoczątkował przewrót obok 300 innych wędrownych mnichów w Ardebili, celem 

zbudowania silnego państwa szyickiego.Tak czy inaczej rozpoczął podbój Iranu i 
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zniszczył posiadłości miejscowych książąt feudalnych. Następnie po serii krwawych 

wojen z miejscowymi książętami, a szczególnie z otomanami Al Uzman’a, którzy 

podtrzymywali tytuł kalifa, zdołał przekształcić Iran, region po regionie, w państwo z 

oficjalnie panującą religią szyicką.
34

 

Po śmierci Sza’a (szah) Isma’ila inni królowie wywodzący się z dynastii Safawidów 

królowali przez cały dwunasty wiek Hidżry. Wszyscy oni uznawali szyizm za 

oficjalną religię kraju i kładli duży nacisk na jej permanentną obecność w życiu. 

Szczyt władzy zdobyli w czasach królowania Sza’a Abbas’a Kabir’a, dzięki któremu  

Safawidzi zwiększają ekspansję terytorialną i podwoili ludność obszaru irańskiego 

(1384 rok Hidżry Księżycowej).
35

  Na pozostałych ziemiach muzłmańskich również 

zwiększa się liczba szyitów.    

 

Szyizm pomiędzy dwunastym i czternastym wiekiem Hidżry 

 

Podczas trzech ostatnich wieków religia szyicka rozwija się w sposób naturalny. 

Aktualnie, w ostatnich latach czternastego wieku Hidżry, szyizm staje się urzędową 

religią w takich krajach jak Iran, Jemen, Irak i większosć tamtejszych ludzi zaczyna 

wyznawać religię szyicką. Oprócz tego można powiedzieć, że na pozostałych 

ziemiach zamieszkiwanych przez muzułmanów spotkać można pewien procent 

ludności szyickiej. Obecnie oblicza się, że na świecie znajduje się około stu milionów 

szyitów.  

 

Podziały wewnątrz szyizmu 

 

Główny podział (zniknięcie niektórych mniejszych prądów religijnych) 

 

Każda religia posiada szereg własnych fundamentalnych wytycznych, które tworzą 

podstawę jej istnienia, obok kwestii drugorzędnych, również ważnych. 

Kiedy zdarza się, że zwolennicy konkretnej religii różnią się między sobą w 

kwestiach zasadniczych i niektórych aspektach drugorzędnych, ale zachowują 

wspólny środek odniesienia, rezultatem tego jest podział wewnątrz samej religii, 

zwanej( insziab). Tego rodzaju podziały istnieją od zarania we wszystkich tradycjach 

i religiach, szczególnie w czterech ujawnionych takich jak judaizm, chrześcijaństwo, 

zoroastrianizm i islam.  

W ruchu szyickim podczas rządów trzech pierwszych Imamów ( Ali, Hasan i Husein) 

nie pojawiły się żadne znaczące podziały. Później jednak po męczeńskiej śmierci 

Imama Huseina większość szyitów zaakceptowała rządy Imama Alego Ibn Al-

Husein’a al-Saddżad’a, podczas gdy mniejszość znana jako Kasonijah uważała, że 

trzeci syn Alego, Muhammad Ibn Hanafiyah był czwartym Imamem, który podobnie 

jak Imam Mahdi ukrył się w górach Radwa i pewnego dnia się pojawi. 
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Po śmierci Imama al- Saddżad’a (a.s.) większość szyitów zaakceptowała jego syna-

Muhamada al – Baqr’a (a.s.) jako Imama, z kolei mniejszość poszła za drugim synem 

Imama al – Saddżada, Zaid’em al- Szahid’em (późniejsi jego zwolennicy znani pod 

nazwą Zaidis). Po Imamie Muhammad Al-Baqr (a.s.) Szyici zaakceptowali jego syna 

Imama Dżafar’a al- Sadeq’a (a.s.). Następnie po jego śmierci większość naśladowała 

jego syna, Imama Musa’ę al-Kazim’a jako siódmego Imama. Jednakże pewna grupa 

stała się zwolennikiem starszego syna szóstego Imama, Isma’ila, który zmarł jeszcze 

za życia swego ojca. Potem grupa ta odłączy się od większości szyitów i zasłynie pod 

nazwą isma’ilitów. Inni natomiast zaakceptowali  Imama Abdullah’a al- Fatah’a i 

Muhammad’a, dwóch synów szóstego Imama. W wyniku istniejących różnic, niektóre 

grupy uznają Imama szóstego jako ostatniego Imama. 

Kontynuując, dowiadujemy się, że po śmierci Imama Musa’y al- Kazim’a, większość 

naśladuje nauki jego syna, Ali al- Reda’y jako ósmego Imama. Istnieją sprzeciwy i po 

osobie Imama Kazima nie uznają żadnego Imama. Ta grupa wsławi się pod nazwą 

waqifijah. 

Począwszy od Imama ósmego i skończywszy na Imamie dwunastym, gdzie większość 

szyitów wierzy, że tym ostatnim jest Imam Mahdi Maaud (Oczekiwany, Obiecany), 

nie tworzy się dodatkowy podział wewnątrz szyizmu. Jeśli rzeczywiście zdarzyły się 

jakieś podziały, to trwały one zaledwie kilka dni i rozwiązały się samodzielnie. Na 

przykład Imam Dżafar- syn Imama Dziesiątego w pewnym momencie po śmierci 

brata- Jedenastego Imama, przyjął rolę Imama, ale wkrótce potem sam się z niej 

wycofuje. Ponadto występują ewidentne różnice pomiędzy szyitami względem 

prawnych i religijnych kwestii, ale nie powinny być odbierane jako podziały 

wewnątrz religijnych szkół. Te wszystkie sekty, które odłączyły się od szyitów 

rozwiazały się samoistnie w krótkim czasie, z wyjątkiem dwóch grup zaiditów i 

isma’ilitów, żyjących w różnych częściach świata (Jemen, Indie, Syria, Liban) i 

działających czynnie. Zatem kim są pozostali szyici? W odpowiedzi na to zagadnienie 

zajmiemy się tymi szyitami, którzy wcielają w życie nauki dwunastu Imamów i są ich 

gorliwymi wyznawcami. 

 

Szyici i szkoła Zaiditów 

 

Zaidici są kontynuatorami nauk Zaida Al Szahid’a, syna Imama Al Saddżad’a (a.s.). 

W 121 roku Hidżry Zaid wystąpił przeciwko kalifie Hiszam’ie Al Malice (dynastia 

Umajjadów). W tym samym czasie grupa ludzi składa mu przysięgę wierności. 

Konsekwencją wydarzenia jest wojna w Kufie pomiędzy kalifą a Zaidem, w której 

ginie ten ostatni. Jego następcą jest jego syn Jahia Ibn Zaid, który powstaje przeciwko 

kalifie noszącym imię Walid Ibn Jazid i w tej potyczce też ponosi śmierć. Po jego 

śmierci zostają wybrani następujący Imamowie: Muhammad Ibn Abdallah i Ibrahim 

Ibn Abdallah, którzy z kolei zbuntowali się przeciw kalifie abbasydzkiemu (Mansur 

Al – Dawanigi) i również oni zostali zabici. 

Odtąd w przyszłości w szeregach zaiditów pojawi się organizacyjny nieporządek. Aż 

do momentu wkroczenia na scenę brata Zaida, Nasir’a Al –Utrusz’a, który 

zorganizuje powstanie w Churasanie. W efekcie będac prześladowanym przez 

autorytety rządzące, Nasir ucieka do Mazanadaran’u (Tabrystan), gdzie tamtejsza 

miejscowa ludność jeszcze nie zaakceptowała Islamu. Po trzynastu latach aktywnej 

działalności misyjnej w tym regionie, Nasir zebrał i dołączył liczną grupę ludzi do 
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szkoły zaiditów. Dzięki poparciu swoich towarzyszy podbija region i staje się 

Imamem. Przez pewien czas jego następcy kontynuują rządy na tym terytorium jako 

Imamowie. 

Według zaiditów, ktokolwiek włączyłby się w poczet następców Fatimy-córki 

Proroka (s.) i rozpocząłby powstanie w imię obrony Prawdy, ma prawo dobrowolnie 

przekształcić się w Imama, a w dodatku jeśli dysponuje wiedzą religijną i etycznie 

jest nieskazitelny, i odważny, i hojny...  

Na począku zaidici, podobnie jak sam Zaid, uznawali dwóch pierwszych Imamów. 

Byli nimi Abu Bakr i Umar, ale po jakimś czasie te imiona zaczęli wykreślać i na ich 

miejscu wpisali Imama Alego (a.s.) jako pierwszego Imama.  

Z tego, co do tej pory udało się ustalić w kwestii wierzeń zaiditów, to ogólne 

założenia Islamu (usul) pozostają w bliskości z przekonaniami mutazylitów, podczas 

gdy w nurtach czy instytucjach wywodzących się z prawa aplikują znajomość prawa 

Abu Hanifah’a – założyciela jednej z czterech szkół prawa sunnickiego. Również i 

między nimi istnieją różnice dotyczące niektórych zagadnień.
36

 

 

Szyiccy Isma’ilici i ich nowe myślicielske nurty 

 

Imam szósty (Dżafar Al – Sadeq) miał syna, który nazywał się Ismail.
37

 Był 

najstarszym z rodzeństwa i zmarł jeszcze za życia swego ojca, który prosił o 

poświadczenie jego śmierci samego zarządcę Medyny. Odnośnie tej sprawy znalazły 

się osoby, które nie uwierzyły, że Izmael umarł, lecz ukrył się i pojawi się na nowo i 

będzie obiecanym Mahdi’m. Poza tym sądzili, iż fakt zwołania ludzi  przez ojca w 

celu udowodnienia jego śmierci, był tylko pretekstem na ukrycie prawdy wobec 

strachu przed Al – Mansur’em, władcą abbasydzkim. Inni natomiast uważali, że 

Ismail był prawdziwym Imamem i jego śmierć oznacza przejście imamatu w ręce jego 

syna – Muhammada i jego następców. Dwie pierwsze grupy szybko się wyniszczyły, 

podczas gdy trzeci nurt kontynuuje po dzień dzisiejszy i również boryka się z 

wewnętrznymi różnicami i podziałami. 

Isma’ilici prezentują złożoną filozoficzną kombinację wielbicieli gwiazd i mistyki 

hinduskiej. W naukach islamskich i jego nakazach istnieje przekonanie, że każda 

zewnętrzna rzeczywistość (zaheri) zawiera aspekt wewnętrzny (batini), i każdy 

element objawień (tanzili) ma swoją interpretację (taawil). 

Isma’ilici sądzą, że ziemia nigdy nie mogłaby istnieć bez dowodów (hodżdżat) 

Bożych, które występują w dwóch rodzajch. Pierwszy to argument- mówiącego 

(noteq), i drugi - milczącego (somet). Mówiącym jest sam Prorok (s.) i tym, który 

utrzymuje ciszę jest imam lub następca (wali), który jest dziedzicem i wykonawcą 

testamentu (wasi) Proroka (s.). Tak czy inaczej argument Boży jest przejawem 

wszelkiej manifestacji władzy Bożej. Początek argumentu Bożego krąży wokół cyfry 

siedem. Prorok (nabi) wysłany przez Boga ma za zadanie głosić słowo Boże 

(nabuwat), ukazać boże prawo (szari’ach). Ponadto posiada władzę ezoteryczną 

uprawniającą go do zaznajamiania ludzi z tajemnicą bożą (welojat).  Po proroku 

pojawia się siedem wykonawców jego testamentu (wasi), którzy mają obowiązek 

                                                 
36

  Temat zaczerpnięty z dzieł Mol wa Nahl (Kraje i kultury) Szahrestoni, Kamel Abu al- sajer.  
37

  Radatul al- Safa, Habib al sijar, Abu al – Fida, Historia Ogoje Honijat. 



 35 

spełnić i doprowadzić do końca zadania postawione w testamencie (wasijat) i 

obowiązek zainicjowania ludzi w sferze życia duchowego. Zgodnie z zachowaniem 

kolejności dziedziczenia duchowej pozycji właśnie siódmy prorok posiada wyżej 

wymienione dary i w dodatku szczególny dar prorokowania (nabuwat). Krótko 

mówiąc skupia on trzy  łaski ( nabuwat, wasijat, welojat). Istniejące koło siedmiu 

wykonawców (wasis) powtarza się wraz z siódmym w sensie posiadania trzech 

uprzywilejowanych cech duchowych.  

Isma’ilici mówią, że Adam był zesłany jako prorok posiadający dar prorokowania i 

przewodnictwa duchowego. W dodatku wokół siebie miał siedmiu wykonawców 

(wasi) testamentu, z których siódmym był Noe. Mojżesz był siódmym wykonawcą 

testamentu Abrahama, Jezus siódmym wykonawcą zadań Mojżesza, Muhammad 

siódmym wykonawcą poleceń Jezusa i Muhammad Ibn Ismael siódmym wykonawcą 

Muhammada. Zgodnie z wynikłym porządkiem uważa się, że wykonawcami i 

zarządcami ( wasis) testamentu Proroka (s.) są Ali (a.s.), Husein Ibn Ali (nie 

wymieniają Imama Hasan’a pośród Imamów), Ali Ibn Husein Al-Saddżad, 

Muhammad Al- Baqr, Dżafar Al-Sadeq, Izmael Ibn Dżafar i Muhammad Ibn Ismael. 

Wkrótce po nich ukaże się seria następców, którzy wyłonią się wprost z linii 

Muhammada Ibn Ismael’a, a ktorych imiona pozostaną ukryte i nieznane.  

W następnej kolejności pojawi się pierwszych siedmiu władców kalifatu Fatymidów 

w Egipcie, z których pierwszy o imieniu Abdullah Mahdi będzie zalożycielem nowej 

dynastii Fatymidów. Ismailici wierzą, że na ziemi,oprócz Argumentu Bożego, zawsze 

obecnych jest dwunastu Szefów (nagib), będących elitą i przyjaciółmi naśladowców 

Dowodu (hodżdżat). Jednak przedstawiciele nowego nurtu myślicielskiego (Batini), 

podobnie jak Druzowie, są zdania, że pierwszych sześciu szefów są Imamami i 

pozostała szóstka pochodzi z innej grupy. 

W 287 roku Hidżry, krótko przed ukazaniem się Abdullah’a Mahdi’ego w Północnej 

Afryce (Ofarigan), pojawia się w mieście Kufa nieznajomy czlowiek z Churasanu (na 

Południu Persji), który nigdy nie ujawnił swojej tożsamości. Osoba ta w ciągu dnia 

pościła, a w nocy się modliła. Utrzymywała się z pracy rąk własnych. Zapraszała 

ludzi do wstąpienia do szkoły izmaelickiej. Tym sposobem udało się jej zgromadzić 

pokaźną grupę. Spośrod nich wybrał dwunastu szefów (nagabi) i po opuszczeniu 

Kufy słuch o nim zaginął. 

Po nieznajomym mężczyźnie pojawił się Hamdan,
38

 znany pod nazwą Karamita, 

który osiadł w Iraku i tam rozpoczął propagowanie religii batini. Z tego jak donoszą 

historycy ustanowił dwie modlitwy w Islamie zamiast pięciu. Wyeliminował 

konieczność ablucji w przypadku odbytych relacji seksualnych i dozwolił na picie 

wina. W wyniku tych wydarzeń wyłonili się współcześni mu inni liderzy batini, 

zapraszając naród do powstania przeciwko niemu w imię słusznego celu. Udało im 

zebrać grupę naśladowców. 

Wyznawcy batini nie posiadali zbytniego szacunku dla życia ludzkiego i własności 

majątkowych tych, którzy nie przynależeli do ich grupy. Z tej przyczyny prowokują 

powstania w takich miastach jak: Jemen, Bahrein, Syria (Szam), przelewając krew 

ludzi i pustosząc ich domy. Wielokrotnie zatrzymywali karawany w drodze do Mekki, 

dziesiątkując tysiące pielgrzymów i okradając ich z wszelkiej prowizji i wielbłądów. 
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Abu Tahir Al- Karamati był jednym z liderów Karamitów, ktory w 311 roku podbił 

Basrę i dopuścił sie serii zabójstw i plądrowania skarbu narodu. W 317 roku zbierze 

wielką liczbę batinis i wyruszy w stronę Mekki. Po odparciu krótkotrwałego oporu 

wkracza do miasta i masakruje dopiero co wchodzących tam pielgrzymów. Nawet 

przelana zostaje krew w Masdżed Al- Haram (meczet, w którym znajduje się Kaaba) i 

w środku samej Kaaby. Znajdującą się zasłonę w Kaabie podzielił między swoich 

wspólników. Z wewnątrz Kaaby zabrał czarny kamień i umieścił go w swoim pałacu 

w Jemenie. Przez okres 25 lat czarny kamień znajduje się w rękach Karamitów. W 

efekcie tych wydarzeń większość muzułmanów odsunęła się od batinis i wyrzuciła ich 

poza terytorium Islamu. Włącznie z władcą Fatymidów- Abdullah’em Mahdi’m, 

który w tych dniach uczestniczył w powstaniu w Północnej Afryce, a sam siebie 

uważał za Mahdi’ego Oczekiwanego, surowo  ich potępił.  

Według opinii historyków charakterystyczne i wyrożniające się cechy szkoły batinis 

zasadzają się na interpretacji zewnętrznego aspektu Islamu w sposób ezoteryczny, a 

uzewnętrznianie szari’ach (ustalone granice i prawa islamskie) są odpowiednie dla 

ludzi prostych i niezbyt oświeconych, pozbawionych duchowej doskonałości. 

 

Nizaryci, Mustalici, Druzowie, Muqannowie 

 
 

Nizaryci 

 
Abdullah Al-Mahdi w 296 roku Hidżry Księżycowej zorganizował powstanie w 

Północnej Afryce. Jako Isma’ilita ogłosił swój imamat i ufundował rząd Fatymidów. 

Jego następcy utworzyli w Egipcie centrum kalifatu. Dynastia Isma’ilitów przetrwała 

siedem lat bez żadnych podziałów. Po śmierci siódmego Imama, Al-Mustansir’a 

billah Sad Ibn Ale’go, jego dwaj synowie, Nizar i Al- Mustali, rozpoczęli bitwę o 

kalifat i imamat. Po długich kłótniach i krwawych wojnach zwyciężył Mustali. 

Swojego brata Nizar’a wsadził do więzienia i pozostawił tam aż do śmierci. 

Konsekwencją tych niesnasek i pojedynków jest podział Fatymidów na dwie grupy 

takie jak: nizari i mustalis.  

Członkowie grupy nizari są zwolennikami Hasab’a Al-Sabbah’a, który był 

najbliższym współpracownikiem Al- Mustansir’a. Po śmierci Nizar’a, Hasan Al – 

Sabbah (wcześniej udzielił wsparcia Nizar’owi), zostaje wydalony z Egiptu przez Al- 

Mustali’ego. Przybywa do Iranu i tam po krótkim czasie pojawia się w Twierdzy 

Alamut położonej blisko Qazwin. W rezultacie zdobywa Alamut i kilka innych 

pobliskich twierdz. Tam ustanowił swoje rządy i na początku swojej pracy nawraca 

ludzi na wiarę Isma’ilitów. 

Po śmierci Hasan’a (715 Hidżry Księżycowej ) rządy sprawuje Buzurg Omid 

Rudbari, a potem jego syn Kija Muhammad. Metody i sposoby rządów, jakie 

stosowali były podobne do modelu rządów Hasan’a Al- Sabbah’a. Następnym 

zarządcą jest Hasan Ali Dukril-Salam, syn Kija’y Muhammad’a. Okazuje się być 

czwartym właścicielem twierdzy Alamut, który zmodifikuje zasady rządów Hasan’a 

Al-Sabbah’a, który był wyznania nizari, a sam przyjmie ideologię batini. Kiedy 

władca mongolski dokonuje najazdu na Iran, podbija twierdze Isma’ilitów i 

wszystkich ich skazuje na śmierć, wcześniej zrównując wszystko z ziemią. Kilka 

wieków później, bo w 1255 roku Hidżry, Aga Han Mahloti, który należał do grupy 
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nizari, zbuntował się przeciw Muhammadowi Szah Qadżor’wi w Kerman’ie. Niestety 

poniósł klęskę i uciekł do Bombaju. Tam przekazał ideologię religijną batini-nizari, 

które są wyznawane po dzień dzisiejszy. Aktualnie nizari znani są pod nazwą Aga 

Hanijah. 

 

Mustalici 

 

      Mustalici- byli naśladowcami Fatymidy-Mustali’ego. Ich imamat istniał podczas 

rządów Fatymidów w Egipcie aż do 557 Hidżry Księżycowej. Wkrótce potem w 

Indiach pojawi się sekta zwana Buhra-wywodząca się z tej samej szkoły, która 

istnieje do dziś. 
39

 

Druzowie 

 

Druzowie mieszkają w górach Druz na terenie dawnego Szam ( Syria i Liban). Na 

początku byli zwolennikami nurtu myślicielskiego reprezentowanego przez kalifów 

fatymidzkich osiadłych w Egipcie. W wyniku aktywności misyjnej Nesztegin’a 

druzowie dołączą do sekty batini. Druzowie zatrzymają się „religijnie” przy boku 

kalifa Fatymidy-Al-Hakim’a Billah’a, zapewniajac wszystkich, że się ukrył, wstąpił 

do nieba i że ponownie wróci na ziemię, aczkolwiek według wierzeń niektórych 

został zamordowany. 

Muqannowie 

 

Członkowie tej sekty, przynajmniej z początku byli uczniami Ata Al-Marwi’ego, 

zwanym Muqanna, który według źródeł historycznych był zwolennikiem Abu 

Muslim’a Churasaniego. Po śmierci Abu Muslim’a, Muqanna stwierdził, że dusza 

jego wcieliła się w duszę zmarłego. Bezzwłocznie zapewnił wszystkich o swoim 

posłannictwie proroczym, a jeszcze później o boskości. W końcu w 162 roku, 

znajdując się w twierdzy Kajsz, pewien tego, że zostanie pojmany i stracony, rzuca 

się w ogień z niektórymi uczniami i na skutek odniesionych poparzeń, umiera. Jego 

zwolennicy natychmiast przyjęli ideologię szkoły Isma’ilitów i formy postępowania 

batinis. 

 

Różnice pomiędzy szyizmem z dwunastoma Imamami, a Isma’ilizmem i  

Zaidizmem 

 

Większość szyitów, od których wyżej wymienione grupy się odłączyły i 

podzieliły, nazywani są szyitami z Dwunastoma Imamami, lub też Imamitami.  

Jak już wspomnieliśmy ruch szyicki powstaje w wyniku wyłaniającej się krytyki i 

protestu odnośnie nierozstrzygniętych dwóch podstawowych problemów w Islamie, 

bez kwestionowania religijnych form życia muzułmanów, żyjących według przykazań 

Proroka (s.).A są nimi kwestie dotyczące rządu islamskiego i maksymalnego 
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 W języku gudźrati (Indie) występuje w znaczeniu „kupcy”. 
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autorytetu religijnego, do których, według szyitów, wyłączne prawo może uzurpować 

Dom Proroka. Szyici twierdzili, że kalifat islamski, w którym przewodnictwo 

ezoteryczne i przywództwo duchowe są dwoma nieodłącznymi elementami, należą do 

Alego (a.s.) i jego spadkobierców. Wierzyli, że zgodnie z pozostawionymi 

informacjami Proroka (s.) istnieje dwanaście osób- Imamów należących do Domu 

Proroka. Szyici utrzymywali, że zewnętrzne nauki i wytyczne Koranu, którymi są 

przykazania i nakazy Szariatu włącznie z wewnętrznym  duchowym życiem 

człowieka , zostaną zachowane do Dnia Sądu Ostatecznego. Te istotne prawa i 

przepisy powinniśmy uzyskać duchową drogą, jaką proponuje Dom Proroka. 

Odtąd jasno zostaje zilustrowana różnica pomiędzy szyitami na czele z Dwunastoma 

Imamami, a szyickim Zaidizmem, który ogólnie uważa, że sprawa Imamatu nie leży 

tylko w kompetencji Domu Proroka i nie ogranicza liczby Imamów do numeru 

dwanaście. Ponadto Zaidici nie przestrzegają zasad prawa islamskiego jak to ma 

miejsce w przypadku szyickich Dwunastu Imamów.  

 Różnica pomiędzy szyickimi Dwunastoma Imamami, a Isma’ilitami zasadza się na 

tym, iż według tych ostatnich liczba Imamów sprowadza się do liczby siedem i 

według nich proroctwo nie kończy się wraz z Prorokiem Muhammadem (s.). 

Uważają, że możliwa do zrealizowania jest zmiana i transformacja nakazów 

wewnątrz prawa islamskiego (szariat), szczególnie wśród batini. Przeciwnie ma się 

sprawa w przypadku Dwunastu Imamów, którzy zgodnie zaświadczają, że Prorok 

Muhammad (s.) i jego misja jest przystawioną pieczęcią ostatniego proroctwa, a poza 

tym pozostawia dwunastu wykonawców i następców swojego testamentu. Szyici 

utrzymują, że zewnętrzny charakter ustanowionego prawa islmskiego jest 

niepodważalny i nie do obalenia. Potwierdzają zgodnie, że Święty Koran posiada dwa 

równie ważne aspekty: zewnętrzny (wymiar praktyczny) i wewnętrzny (wymiar 

duchowy). 

W ostatnich dwóch wiekach pośród Imamitów ( Szyici i ich Dwunastu Imamów) 

pojawiły się dwie grup, t.j. szejhijes i karmihanijes, które wyeksponowały spore 

różnice myśli w zetknięciu z innymi grupami w kwestiach natury teoretycznej. Nie 

były to jednak jednoznaczne afirmacje, ani zaprzeczenia fundamentalnych spraw. 

Dlatego też grupy te nie stworzyły odrębnych nurtów myślicielskich i nie bierze się 

ich pod uwagę. W dodatku prezentują odmienny punkt widzenia niż szyici w kwestii 

„Ali Illahi”. Podobnie jak batini i szyiccy Isma’ilici wierzą tylko w sferę ezoteryczną, 

co w rezultacie nie wydaje się zdroworozsądkowe, toteż nie poświęcamy temu 

zagadnieniu więcej czasu. 

 

Podsumowanie czasów historii szyizmu i ich Dwunastu Imamów 

 

Jak zostało wyjaśnione na wcześniejszych stronicach rozdziału  szyici w 

przeważającej części byli zwolennikami i wyznawcami Dwunastu Imamów. 

Oryginalnie byli to ci sami bliscy przyjaciele i współpracownicy Alego (a.s), którzy 

po śmierci Proroka (s.) pod pretekstem obrony praw i założeń ideologicznych Domu 

Proroka w sprawach takich jak rola kalifatu i autorytetu religijnego, osobiście zaczęli 

krytykować i występować przeciwko nadrzędnym wizjom i założeniom szkoły 

szyickiej, aż ostatecznie odłączą się od większości.  
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Szyici w czasach rządów kalifów (35-11rok hidżry księżycowej), którzy „szli 

słuszną i nienaganną drogą”, znaleźli się pod pewną presją, która zwiększyła się wraz 

z rządami Umajjadów (132-40). Wtedy to ich własne bezpieczeństwo i 

nienaruszalność majątku zostały poważnie nadwerężone. Na przekór licznym 

przeszkodom i prześladowaniom, w swoich wierzeniach stawali się coraz bardziej 

niezłomni. W przyszłości zaowocuje to rozszerzaniem wiedzy Islamu na szeroką 

skalę. 

W połowie drugiego wieku, kiedy rządy islamskie wpadają w ręce dynastii 

Abbasydów, kondycja społeczna szyitów poprawi się na skutek ujawniającej się 

słabości klas rządzących. Znowu jednak nadejdą dla nich trudne czasy, które będą 

trwać aż do końca trzeciego wieku Hidżry i z każdą chwilą będą się pogarszać. Z 

początkiem czwartego wieku, kiedy wpływowi Al Bujih zbuntowali się, ruch szyicki 

umocnił się i mógł upowszechniać  swoją szyizację mniej więcej bez ograniczeń. 

Szyici nie unikali otwartych konfrontacji. Rozpoczęli debaty naukowe i erudyckie, 

które przeciągnęły się do końca piątego wieku. Na początku szóstego wieku 

rozpoczęła się inwazja mongolska, w efekcie której szyici pogrążają się ogólnie w 

licznych wojnach i chaosie, biorą udział w wojnach krzyżowych (dżangehoje salibi). 

Pomimo tych wydarzeń różne rządy islamskie nie wywierają szczególnej presji na 

szyitach. Przy czym przyjęcie wiary szyickiej przez niektórych królów mongolskich 

na terenie Iranu, na przykład w Mazandaranie przez Maraszi’ego, posłużyło za 

narzędzie władzy i przyczyniło się do szyickiej ekspansji. Sprawili, że czuło się 

wielką koncentrację ludności szyickiej szczególnie na terenie Iranu (miliony osób). 

Ten stan przetrwał aż do końca dziewiątego wieku, a z kolei inauguracja dziesiątego 

wieku Hidżry, w której pojawienie się dynastii Safawidów spowoduje, iż szyizm 

przekształci się w oficjalną religię panującą na rozległych perskich terytoriach.  

Tak trwa po dzień dzisiejszy, a ciekawym zjawiskiem jest fakt, że w wielu miejscach 

na świecie mieszkają dziesiątki milionów szyitów.  

 

Religijne myślenie szyitów 

 

Znaczenie i sens rozważań religijnych 

 
Przez myśl religijną rozumiemy taką formę myślenia, która zajmuje się w 

szczególności jakimkolwiek problemem natury religijnej wewnątrz samej religii, w 

tym samym znaczeniu co myśl matematyczna będąca formą myślenia zajmującą się 

kwestiami matematycznymi w obrębie matematyki i rozwiązującymi przede 

wszystkim zawiłości matematyczne. 

 

Fundamentalne aspekty w sposobie myślenia różnych religijnych szkół 

w Islamie 

 

Oczywiście nie trzeba mówić, że rozważania religijne, podobnie jak inne formy 

rozmyślań i dywagacji powinny posiadać godne zaufania źródła, z których wychodzą 

materiały najwyższej klasy, nawzajem się uzupełniające. Podobnie zresztą ma się 

sprawa z procesem niezbędnego rozumowania i dedukcji w rozwiązywaniu zadań 



 40 

matematycznych, które posiadają cały zestaw zasad i wzorów matematycznych z góry 

ustalonych. Na koniec wliczane są w poczet dodatkowych sztuk artystycznych. 

Jedynym źródłem, na którym się opiera i od którego zależy objawiona religia Islamu 

zesłana bezpośrednio z niebios, jest Koran. Święty Koran jest definitywnym 

testamentem misji proroczej Proroka (s.), zawsze żywym i uniwersalnym. To właśnie 

zawartość Koranu stanowi centrum nauczania Islamu. Oczywiście fakt, że Święty 

Koran miałby być jedynym źródłem religijnej myśli Islamu, nie chce powiedzieć, że 

odrzuca inne źrodła poprawnego rozważania jak przekonamy się o tym później. 

 

Trzy drogi myśli religijnej zawartej w Koranie 

 

W celu zbliżenia się i lepszej percepcji założeń religii Islamu, Święty Koran ukazuje 

muzułmanom trzy godne do naśladowania drogi: 1) drogę zewnętrznych i formalnych 

aspektów religii; 2) drogę dowódów intelektualnych; 3) drogę percepcji duchowej.  

Do zdobycia trzech rodzajów dróg dochodzi człowiek poprzez samooczyszczenie i 

poddanie. Można zaobserwować, ze w aspekcie formalnym Święty Koran zwraca się 

do wszystkich ludzi bez szczególnej ostentacyjności czy dowodów. Raczej 

uzależniony od najwyższej władzy – Boga - nakazuje zaakceptować prawa wiary jak 

monoteizm , misję Proroka i wiarę w życie pozagrobowe. Przesyła praktyczne 

zalecenia takie jak modlitwa, post i tym podobne.Równocześnie zakazuje ludziom 

popełniania innych rzeczy. Dlatego też, zakładając, że gdyby Koran samoistnie nie 

uwierzytelnił swojego autorytetu w kwestii wprowadzonych przykazań, nigdy nie 

doczekalibyśmy się akceptacji i posłuszeństwa ze strony ludzi. Wniosek nasuwa się 

taki, iż czytelne i zrozumiałe wyrażenia płynące z tekstu Koranu są właściwą ścieżką 

do osiągnięcia ostatecznych celów religijnych i zrozumienia nauk islamskich. 

Tego rodzaju werbalne wyrażenia jak „Wiara w Boga i Jego Proroka” i „Odmawiać 

modlitwy” nazywamy aspektami zewnętrznymi religii. Z drugiej strony w sensie 

przewodnictwa w aspekcie religijnym Święty Koran w wielu wersetach prowadzi 

człowieka drogą intelektualnego rozważania. Zaprasza go do medytacji, kontemplacji 

i dyskusji nad atrybutami Bożymi w makrokosmosie i mikrokosmosie. Objaśnia wiele 

prawd drogą intelektualnego pojmowania bez żadnych uprzedzeń. Warto nadmienić, 

że jak dotąd żadna święta księga nie polecała człowiekowi badań naukowych i 

zdobywania wiedzy, jak czyni to Święty Koran. 

W licznych słowach i wyrażeniach Święty Koran poświadcza ważność 

intelektualnego dowodzenia i racjonalnych doświadczeń. Nie podziela faktu, by 

człowiek najpierw zaakceptował wyższość nauk islamskich, a później dzięki 

intelektualnym doświadczeniom usprawiedliwił jej ważność. Raczej z całym 

zaufaniem do rzeczywistej prawdy zachęca człowieka do użycia intelektu w celu 

odkrycia autentycznych nauk islamskich, i dopiero wtedy przyjęcia owej prawdy. 

Powinien szukać dowodów w istniejącym świecie, który sam w sobie jest 

autentycznym świadectwem wiarygodności, afirmacją słów zawartych w przesłaniu 

islamskim. I w końcu człowiek powinien odnaleźć potwierdzenie swojej wiary z 

wniosków uzyskanych drogą racjonalnych doświadczeń. Najpierw powinien poszukać 

dowodów, a potem porównać z wiarą. Podobnie myśl filozoficzna jest również 

pójściem właściwą drogą, której ważność i skuteczność potwierdza Święty Koran.  
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Z drugiej strony widzimy, że Święty Koran w formie subtelnych pojęć wyjaśnia, 

że wszystkie nauki religijne wywodzą się i pochodzą z monoteizmu (wiara w Jednego 

Boga-Tawhid) i z rzeczywistego źródła wiedzy o Bogu i jego atrybutów. Doskonałą 

wiedzę o Bogu posiadają ci, których Bóg wybrał ze wszystkich miejsc na ziemi. 

Wyniósł i wywyższył ich tylko dla Siebie Samego. Są to ci ludzie, którzy zapomnieli i 

wyrzekli się samych siebie i wszystkich rzeczy tego świata na skutek oczyszczenia i 

powierzenia swoich spraw Bogu. Są nimi ci, którzy skoncentrowali swoją energię i 

uwagę w świecie transcendentalnym. Ich oczy zostały olśnione wizją światła Stwórcy 

Czystego. Doznali wewnętrznej samoprzemiany i głębszym wzrokiem dostrzegli 

prawdziwość spraw na ziemi i niebie, bo dzięki czystości serca i pokorze osiągnęli 

zapewnienie (jaqin). Rezultatem tego zapewnienia jest odsłonięcie autentycznego 

królestwa niebiańskiego, ziemskiego i nieśmiertelnego życia całego stworzenia. 

Skoncentrowanie uwagi nad następującymi świętymi wersetami kompletnie 

dodaje blasku temu stwierdzeniu: 

1)  

    
     

     
    

„ Przed tobą (Muhammad) nie posłalismy innego proroka, któremu 

objawilibyśmy te słowa: „Nie ma Boga, jak tylko Ja. Zatem wszelka chwała należy 

się Mnie.” (Święty Koran, Sura Anbjo-Wysłannicy, w. 25);
40

  

 

 

2) 

    
      

      

„ Chwała niech będzie Bogu, który jest ponad to, co oni opisują, oprócz 

szczerych sług Boga”. (Święty Koran, Sura Saffat-Szeregi, w. 159 i 160);
41

 

 

 

3)  

    
   
   
     

   
    

   
    

i następnie rzekł: „Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym, podobnym do 

was, zostało mi tylko objawione, że Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. Przeto kto się 
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  Werset sugeruje, że adoracja Boga w religii opiera się na monoteizmie.  
41

  Definicja jest częścią zrozumienia tekstu, z którego dedukuje się, że z wyjątkiem oczyszczonych i 

nieskazitelnych, których Bóg dał poznać, a których inni nie znają, Bóg jest Nieograniczony i 

Nieskończony, wolny od wszelkich defenicji. 
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spodziewa spotkać swego Pana, niech pełni pobożne dzieła i niech nie dodaje 

żadnego współtowarzysza, który oddaje cześć swojemu Panu.“ (Święty Koran, 

Sura Kahf-Gruta, w. 110);
42

 

 

4) 

   
       

i następnie rzekł: „Czcij swego Pana, aż przyjdzie do ciebie pewność”. (Święty 

Koran, Sura Hidżr-Hidżr, w.99); 
43

 

 

 

 

5)  
 

  
  

  
      

i następnie rzekł: „ Tak my pokazaliśmy Abrahamowi królestwo niebios i 

ziemi, aby był on między tymi, którzy posiadają pewność w wierze.” (Święty 

Koran, Sura Anaam-Trzody,w.75);
44

 

 

6)  

    

      

      

     

      

i następnie rzekł: „ Wcale nie tak! Zaprawdę, księga sprawiedliwych jest w 

Illijjun. A co ciebie pouczy co to jest Illijjun? To jest księga zapisana. Będą 

świadkami jej owi blisko dopuszczeni.” (Święty Koran, Sura Mutaffin-Oszuści, w. 

18-21);
45

 

 

 7)   
 

    

     

    

następnie rzekł: „ Wcale nie! Gdybyście mieli wiedzę pewną! Z pewnością ujrzycie 

ogień piekielny.” (Święty Koran, Sura Takassur-Współzawodnictwo, w. 5 i 6).
46

 

                                                 
42

  Wnioskuje się mianowicie, że do spotkania z Bogiem nie ma innej drogi jak wiara w Jednego Boga i 

samooczyszczenie. 
43

 W pełnionej adoracji Boga nie ma ważniejszej rzeczy niż nasze zapewnienie. 
44

 Jednym z zapewnień jest obecność królestwa niebiańskiego i ziemskiego. 
45

 Pozycja „dobrych“ w Księdze widnieje pod imieniem Illijjun (bardzo wywyższeni)- bliscy Bogu – 

którzy są tego potwierdzeniem, a przypadkowo znajdujące się wyrażenie (jaszhaduhu-zaświadczają ) 

nie jest tematem napisanej Księgi, lecz wyrazem promocji i wyższości świata duchowego.  
46

 Znjomość i posiadanie zapewnienia w wierze jest przyczyną natychmiastowego potwierdzenia 

niefortunnego położenia piekła (dżahannam). 
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Można zatem powiedzieć, że jedną z idących dróg w kierunku zrozumienia 

najwyższych prawd i religijnych nauk jest oczyszczenie duszy z ego i pokora w 

obcowaniu z Bogiem. 

 

Różnica pomiędzy trzema wspomnianymi wyżej drogami 

  

Wcześniej wyjaśniliśmy, że aby dobrze zrozumieć nauki religijne Święty Koran 

proponuje trzy metody: aspekt formalny i zewnętrzny samej religii, intelektualne 

rozumowanie, pokora lub szczerość i integracja w posłuszeństwie prowadząca do 

intelektualnej intuicji, ktora w konsekwencji jest odkryciem prawdy i wewnętrznej 

wizji. Najpierw jednak należałoby zrozumieć, że te trzy metody pojmowania w 

niektórych aspektach różnią się pomiędzy sobą. Zważywszy na przykład zewnętrzne 

formy religijne, którymi są wyrażenia werbalne w najprostszym języku. Znajdują się 

one w rękach wszystkich ludzi i każda osoba może odnieść korzyści zgodnie ze 

swoimi możliwościami.
47

 Z drugiej strony, pozostałe dwie drogi są przeznaczone dla 

wybranych, szczególnych grup (hauza- elita) i nie mają nic wspólnego z pozostałymi. 

Ścieżka zewnętrznych form religijnych prowadzi do zrozumienia zasad i obowiązków 

pouczeń Islamu i okazuje się substancją wiedzy w wierze i praktykach Islamu, zasad 

etyki i prawa muzułmańskiego. To kontrastuje z pozostałymi dwiema ścieżkami. Otóż 

intelektualną drogą można odkryć problemy powiązane z wiarą, etyką i ogólnymi 

zasadami, które przewodzą kwestiom praktycznym, ale idąc tą samą drogą nie 

odkryjemy religijnych, specyficznych przykazań, danych przez Święty Koran i 

Sunny. Ścieżka oczyszczenia cielesnej duszy nie może posiadać żadnych ograniczeń 

ani rozmiarów w nadchodzących owocach  prawdziwych objawień dzięki łasce Bożej. 

Ci, którzy uzyskali tego rodzaju wiedzę odizolowali się i zapomnieli o wszystkich 

sprawach, z wyjątkim Boga i są bezpośrednimi Jego wielbicielami. Bóg objawił tym 

ludziom te kwestie, które sam zechciał, a nie te, które chcieliby oni. 

 

Teraz zajmiemy się szczegółowo opisem trzech metod religijnego rozważania w 

Islamie. 

Formalny aspekt religii i jej zewnętrzne działy 

 

 Jak dotąd udało nam się ustalić, że Święty Koran jest głównym źrodłem religijnego 

myślenia w Islamie. Obdarza pełnym autorytetem wymiar i znaczenie 

wypowiedzianych słów przed uważnymi słuchaczami. Znaczenie zewnętrzne wersów 

koranicznych sprawia, że powiedzenia Proroka (s.) stają się dopełnieniem słów 

pochodzących ze Świętego Koranu i są swego rodzaju autoryzacją (prawo 

dysponowania ustawą religijną) jaką jest sama Święta Księga. Jak mówi Święty 

Koran: 

                                                 
47

  W jednym z objawień Proroka (s.), którego treść została przekazana przez sunnitów i szyitów, 

czytamy: „ My, prorocy, rozmawiając z ludźmi, dostosowujemy się do ich poziomu świadomości i 

mówimy ich językiem.” (Bihar, t.1, s 38. Usul Kafi, t. 1, s. 203). 
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 „ Tobie objawiliśmy Koran, abyś wytłumaczył innym ludziom to, co zostało im 

wyjawione“.
48

 

i kontynuuje mówiąc: 

    

   

   

  

   

 „ On jest tym, który wybrał Proroka spośród nieczytających, aby recytował im 

wersety; oczyszcza ich i ukazuje Świętą Księgę i Mądrość”.
49

  

 

 

      

   

i powiedział: „ Zaprawdę powiadam wam, w Wysłanniku Boga macie piękny 

przykład”.
50

 

Okazuje się w pełni zrozumiałe, że tego rodzaju wersety nie miałyby 

prawdziwego znaczenia, gdyby słowa i dzieła Proroka (s.) włącznie z Jego ciszą i 

aprobatą, nie były dla nas autorytetem, jakim jest Święty Koran. Zatem słowa Proroka 

(s.) są znaczące i powinny być zaakceptowane przez tych, którzy ich słuchali czy 

otrzymali z wiarygodnego źródła. Poza tym, oprócz tego źródła przekazu
51

 całkowicie 

autentycznego, pozostały dwie bezcenne rzeczy jak: Święty Koran i członkowie mego 

Domu. Zgodnie z tym hadisem i innymi dostępnie ukazanymi, słowa Proroka i Dom 

Proroka tworzą razem uzupełniający się wzajemnie obraz. Dom Proroka w Islamie 

posiada autorytet w naukach religijnych i jest niezawodnym wytłumaczeniem 

nauczań i przykazań islamskich. Powiedzenia, przekazane werbalnie są godne 

zaufania, upoważnione i wiarygodne. W związku z tym  potwierdza się fakt, że 

tradycyjne źródło, skąd wywodzi się aspekt formalny i zewnętrzny religii, jest 

dokumentem uprawniony. Stanowi podstawowe źródło myśli religijnej Islamu, w 

skład którego wchodzą dwie części: Księgi i Sunny. Poprzez Księgę się rozumie 

aspekt zewnętrzny wersetów Świętego Koranu. Sunny odzwierciedlają hadisy 

otrzymane od Proroka i czczonych Spadkobierców Domu Proroka. 

 

Tradycje współtowarzyszy Proroka (s.) 

 

                                                 
48

  Święty Koran, Sura Nahl, w. 44.  
49

 Święty Koran,  Sura Dżume, w. 2. 
50

  Święty Koran, Sura al- Ahzab, w. 21. 
51

  Źrdł. objawień w dziale I.  
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    Hadisy, które zostały przekazane przez współtowarzyszy traktowane są poważnie, 

jeśli zajmują się słowami i działalnością Proroka (s.) i nie zaprzeczają hadisom Domu 

Proroka.  Są wóczas w pełni akceptowane. Jeżeli jednak obejmują tylko punkt 

widzenia współtowarzyszy Proroka (s.), wtedy nie są brane pod uwagę w ustaleniu 

wiarygodnego źrodła przekazu. Oznacza to, że rządzący pośród towarzyszy jest 

równy jakiemukolwiek rządzącemu muzułmaninowi. W podobny sposób można 

powiedzieć, że współtowarzysze traktujący wspólne kwestie prawa islamskego 

wespół z innymi muzułmanami pełnią rolę przeciętnego muzułmanina, a nie kogoś 

wyjątkowego. 

 

Odnowiona debata na temat Świętej Księgi i tradycji 

 

Boża Księga-Święty Koran, jest pełnym i fundamentalnym źródłem zawartych myśli i 

rozważań Islamu.To właśnie Święty Koran w odróżnieniu od innych źródeł jest 

najważniejszym autorytetem religijnym w Islamie. Dlatego też powinien być 

zrozumiały dla wszystkich. 

Było powiedziane, że sam Koran się definiuje jako światło nadające blask wszystkim 

rzeczom.
52

 Również niejako rozbudza i prowokuje ludzi do refleksji względem 

wersetów i ich obserwacji, czy aby nie ma tam sprzeczności czy niedoskonałości. 

Gdyby ludzie byli w stanie skomponować podobny tekst i zastąpić nim już istniejący, 

odważnie ich do tego zaprasza. Staje się jasne, że gdyby Święty Koran nie był 

zrozumiały dla wszystkich w tej formie, w jakiej się prezentuje, nie byłoby miejsca na 

tego typu afirmacje. Oczywiście mówiąc, że Święty Koran jest dla wszystkich 

zrozumiały, w żaden sposób nie pozostaje sprzeczne z poprzednią afirmacją, że 

Prorok (s.) i Jego Dom pozostają największymi autorytetami religijnymi w dziedzinie 

nauk islamskich. Nauki, które nie są niczym innym jak opracowaniem kontekstu  

Świętej Księgi. Na przykład,  częścią islamskich nauk sa nakazy i prawa Szari’ach, 

Koran natomiast zawiera ogólnie główne zasady. Objaśnienie i opracowanie 

szczegółów takich jak odmawianie codziennych modlitw, przestrzeganie postu, 

wymiany handlu i faktycznie wszystkich aktów adoracji (ebadat) i transakcji 

(muamalat), można uzyskać tylko odwołując się do tradycji Świętego Proroka i Jego 

Spadkobierców, jak też innej części nauk islamskich, szczególnie tej, która zajmuje 

się doktryną,  etyczną praktyką zasad, pod warunkiem, że owe szczegóły będą 

zrozumiałe dla wszystkich. Pełna zrozumiała percepcja zależy od akceptacji metody 

wywodzącej się z Domu Proroka. Ponadto każdy werset koraniczny powinien być 

odpowiednio wyjaśniony i zinterpretowany przy pomocy innych wersetów 

koranicznych, a nie z wygodnego i pokrewnego nam punktu widzenia w wyniku 

przyzwyczajeń i nawyków. 

Imam Ali (a.s.) powiedział: „ Pewne części Koranu wspólnie z innymi mówią nam o 

sensie swego objawienia i jeszcze inne ów sens istnienia względem innych 

potwierdzają “.
53

 Prorok powiedział, że „Pewne działy Koranu weryfikują inne ”.
54

 

Kontynuuje w swoich wywodach: „ Ktokolwiek zinterpretowałby Koran według 

własnych teorii, przygotowuje sobie piekło“.
55

 

                                                 
 
52

  Święty Koran, Sura Araq, w.157; Sura Tafoben, w. 8.  
53

  Nahdżul Balaga, hutba 231, i inne źrdł. „Quran dar Eslam”. (Koran w Islamie) 
54

  Addar al-mansur, t. 2, s. 6. 
55

  Tafsir Saffi mugaddame, t. 1, s. 8 ; Bahor, t.19, s. 27. 
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      Prostym przykładem jest sam Koran mówiący o Koranie, w wyniku którego 

przywołuje historię Lota i jego burzliwego narodu, na temat którego wypowiada się 

po części sam Bóg:  

                                                                    

     

„I sprawiliśmy, że spadł na nich deszcz“
56

, i w innej części zmienia formę 

wypowiedzi, mówiąc: 

   

     

 „Wysłaliśmy przeciwko nim kamienną burzę”.
57

 

 

Z relacji drugiego wersetu staje się jasne, że „deszcz“ z pierwszego powinien być 

zrozumiany jako „kamienie“ spadające z nieba. Ktokolwiek studiował wnikliwie 

hadisy Domu Proroka i życie wyrożniających się współtowarzyszy i naśladowców 

Proroka (s.) nie ma wątpliwości co do czynionego komentarza ze strony Świętego 

Koranu na temat samego Koranu  - jedyna zachowana metoda komentarza 

koranicznego ukazanego przez Dom Proroka. 

 

Aspekty zewnętrzne i wewnętrzne Świętego Koranu 

  

Jak zrozumieliśmy dotychczas Święty Koran wyjaśnia miejsce religijnego 

przeznaczenia za pomocą własnych słów i wydanych poleceń  ludzkosci w dziedzinie 

doktryny i postępowania. Ale przeznaczenie Koranu nie ogranicza się do tego 

poziomu. Raczej, po tego rodzajach wyrażeniach istnieją ukryte, głębsze poziomy i 

szersze znaczenia, które mogą być tylko pojęte przez czyste serca wysoko 

uduchowionej elity. Prorok (s.), który jest nauczycielem Świętego Koranu, 

desygnowanym przez Boga, mówi: „Święty Koran ma piękną powierzchowność i 

głębokie wnętrze”.
58

 Również powiedział: „Koran posiada wewnętrzny wymiar i ten 

wymiar posiada inny wewnętrzny, i tak jest aż po siedem wymiarów 

wewnętrznych”.
59

 Ponadto w przypowieściach Imamów znajdują się niezliczone 

odniesienia do wewnętrznych aspektów Świętego Koranu.
60

 Potwierdzeniem tych 

afirmacji jest symbolika, którą Bóg wspomniał w surze Raad. W tych wersetach 

ukazana symbolika w postaci deszczu, który pada z nieba i od którego zależy życie 

ludzi na ziemi są niczym innym jak łaską Bożą. Wraz z nadejściem deszczów liczne 

strumienie wypełniają się wodą i zaczynają płynąć i każde koryto rzeki akceptuje 

stosowną ilość wody, od której uzależniona jest jego moc. Podczas przepływu wody 

strumień pokrywa się pianą, ale poniżej tej powierzchni znajduje się ta sama woda, 

która jest żródłem życia  przynoszącym korzyści ludzkości. Jak odzwierciedla ta 

                                                 
56

  Święty Koran,  Sura Szuara, w. 173. 
57

  Święty Koran, Sura Hidżr, w. 74. 
58

  Tafsire Saffi, s. 4. 
59

  Safinatul Bihar, Tafsire Saffi, s. 15 i inne komentarze z  Kafi i Ajaszy zostały przekazane w formie 

objawień.  
60

 Bihar, t. 1, s. 117.  
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symboliczna relacja, zrozumienie boskich nauk – które są źródłem życia 

wewnętrznego człowieka - różnią się znacznie między sobą.  

Istnieją tacy, którzy w obserwacji rzeczywistości nie wychodzą myślami poza świat 

materialny i egzystencję fizyczną, która trwa zaledwie kilka dni. Ludzie ci pogrążeni 

w apetytach materialnych i pożądaniach fizycznych, jedynej rzeczy, jakiej się 

obawiają, to utrata tego wszystkiego. Ci sami ludzie, biorąc pod uwagę ich 

zróżnicowane stopnie pojmowania, w najlepszym z przypadków mogą zaakceptować 

nauki Boże w ograniczonym poziomie zredukowanym do założeń i wypełnień 

praktycznych Islamu. Albo wielbienie Boga w nadziei uzyskanej rekompensy czy w 

obliczu strachu przed karą w przyszłym świecie.  

Istnieją również i tacy, którzy dzięki czystej naturze nie uważają, aby ich dobrobyt 

polegał na harmonii z przemijającymi przyjemnościami tego świata. Straty i porażki, 

gorzkie i słodkie doświadczenia tego świata nie są dla nich niczym innym jak 

atrakcyjnym złudzeniem. Wspomnienie tych, co przeszli przed nimi przez karawanę 

życia – ci sami, co wczoraj byli poszukiwaczami przyjemności i dzisaj są opowieścią 

historyczną – pozostaje aktualnym ostrzeżeniem. Tego rodzaju ludzie, którzy 

posiadają czyste dusze życie wieczne przyciąga w naturalny sposób. Pojmują różne 

zjawiska tego przejściowego świata w formie znaków i cudowności wyższego świata 

nie jako stałą rzeczywistość czy niezależność. To właśnie wtedy zdarza się, że za 

pośrednictwem wersetów i znaków na ziemi i niebie dostrzegają duchową wizję 

Światła Niekończącego Majestatu i Chwały Bożej. Ich czyste dusze zakochują się 

kompletnie w pragnieniu osiągnięcia i pojęcia symboliki stworzenia. W zamian za 

uwięzienie siebie w ciemnej i wąskiej studni osobistych korzyści, zaczynają unosić 

się w nieograniczonej przestrzeni świata wiecznego bez żadnych ograniczeń i osiągają 

zenit świata duchowego.  

Kiedy słyszą, że Bóg zabronił oddawania pokłonu bożkom, odbierają ten rozkaz jako 

natychmiastowe złożenie posłuszeństwa tylko Bogu, bo oddając tego rodzaju posługę 

oznacza kłaniać się przed kimś i służyć mu. Wybiegając myślami dalej w 

pojmowaniu tego procesu, ludzie nie powinni oczekiwać czy bać się nikogo z 

wyjątkiem Boga. Posuwając się jeszcze dalej w tych rozważaniach, nie powinni 

ulegać egoistycznym apetytom, i nie powinni koncentrować się na innych rzeczach z 

wyjątkiem Boga. W podobny sposób, kiedy dowiadują się z Koranu, iż powinni się 

modlić, co na zewnątrz oznacza spełnianie obrzędów modlitwnych wespół z 

odczuwaniem wewnętrznym, że powinni wielbić Boga i być mu posłuszni z całej 

duszy i całego serca. Oprócz tego rozumieją, że względem Boga powinni uważać się 

za nic, wyrzec się samego siebie i wspominać tylko Boga.  

Można zauważyć, że osobiste znaczenie  tych słów czy bogate uzewnętrznienie w 

tych dwóch przykładach nie wynika z ekspresji zewnętrznego porządku i zakazu w 

kwestii. Ale percepcja tych zjawisk jest nieunikniona dla kogoś, kto rozpoczął 

medytację i kontemplację na temat uniwersalnego porządku rzeczy i wolał wybrać 

prawdziwą wizję świata niż własne ego. Podczas tej debaty został wyjaśniony sens 

zewnętrznych i wewnętrznych aspektów Koranu. Stało się ewidentne, że intymne 

znaczenie Koranu nie narusza jego zewnętrznego znaczenia. Raczej jest duszą, która 

ożywia ciało. Islam, który jest uniwersalną i wieczną religią, i kładzie główny nacisk 

na zreformowanie duchowe ludzkości, nigdy nie może pozbawić się zewnętrznych 

praktycznych ustaw, które stanowią dobro całego społeczeństwa, ani prostych 

doktryn, które są stróżami tych praw. 
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Jak to możliwe, aby społeczeństwo utrzymujące tezę  -  że religia jest wyłącznie 

kwestią serca, i że serca ludzkie powinny być czyste, i że akty nie mają żadnej 

wartości-mogło żyć w sposób nieuporządkowany i równocześnie osiągnąć szczęście? 

Czy to możliwe, aby dzieła i słowa nieczyste zainspirowały kogoś do kultywowania 

czystego serca? Lub inaczej, czy mogą nieczyste słowa emanować z czystego serca?. 

Bóg mówi w swej Księdze:  

   

  

    

 „Złe kobiety dla złych mężczyzn, źli mężczyźni dla złych kobiet....“
61

 I również 

mówi: 

 

   

    

      

  

 „Roślinność na dobrej ziemi wschodzi z pomocą Bożą, podczas gdy zła ziemia 

wydaje plon, ale znikomy”.
62

 

Staje się ewidentne, że Koran posiada aspekt wewnętrzny i zewnętrzny, i że 

wewnętrzny zawiera rożne znaczeniowo poziomy. Literatura hadisów, która wykłada 

zawartość Świętego Koranu, także zawiera rożne aspekty. 

 

Zasady interpretacji Świętego Koranu 

 

Na początku powstania Islamu żaden Sunnita nie wierzył w wystarczjącą ilość 

dowodów wspierających sens istnienia aspektu zewnętrznego wersetów koranicznych, 

by przyznać sobie prawo do stworzenia innego argumentu. Generalnie nadanie innego 

znaczenia aspektowi zewnętrznemu, w dosłownym znaczeniu, nazywa się tawil. To 

co zostało określone interpretacją (tawil) Świętego Koranu, znaczenie podobne 

posiada tafsir (wyjaśnienie, wytłumaczenie). W religijnych dziełach sunnickich 

uczonych – jak rownież w zarejestrowanych kontrowersjach mających miejsce w 

różnych szkołach – często obserwuje się w partykularnym punkcie doktryny (która 

została zatwierdzona przez ulamas przez jedną szkołę lub w inny sposób drogą 

porozumienia) różni się od znaczenia aspektu zewnętrznego wersetu koranicznego. 

Ów werset jest interpretowany metodą tawil w sensie innym od nadanego mu 

wcześniej znaczenia.
63

 Czasami w dyskusji dwie strony utrzymują dwa różne punkty 

widzenia i na dowód swoich afirmacji przedstawiają wersety koraniczne. Każda część 

interpretuje zaprezentowane wersety przez inną stronę za pośrednictwem tawil. Ta 

metoda zagłębiła się w ruchu szyickim i można ją ujrzeć w niektórych teologicznych 

                                                 
61

  Święty Koran,  Sura Nur, w. 26. 
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  Święty Koran, Sura Araq, w. 58. 
63

 Słowo tawil w Koranie ma różne znaczenia:1) rezultat i zakończenie pracy (Asra 35);  2) 

interpretacja snu (Jusuf 6-36);  3) prawda o Dniu Ostatecznym (Araf-53);  4) cel i materia (Al Umran 

7);  5) ostateczny cel (Kahf 82); 
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dziełach. Ponadto licznie odbyte dyskusje na temat wersetów koranicznych i hadisów 

Domu Proroka jasno pokazują, że Święty Koran wraz z atrakcyjnym językiem, i 

elokwencją, i wyrazistą ekspresją, nigdy nie używa enigmatycznej i zagmatwanej 

metody w swojej ekspozycji i zawsze komentuje każdy temat w języku odpowiednim 

dla ludzi. To co zostało określone nazwą tawil, lub interpretacją hermeneutyczną 

Świętego Koranu, nie zajmuje się wyłącznie stroną objaśniającą, której pojęcie przez 

przeciętnego zjadacza chleba jest niemożliwe. Więcej nawet, czerpie swe źrodło z 

prawd i rzeczywistości, skąd wywodzą się główne zasady doktryn i praktycznych 

przykazań Świętego Koranu. Na całość Koranu składa się tawil, o znaczeniu 

ezoterycznym, które nie może być zrozumiane w sposób bezpośredni przez myśl 

ludzką. Wyłącznie prorocy i bezgrzeszni spośród świętych Boga i wolni od wszelkich 

defektów ludzkich , mogą kontemplować te znaczenia w pełnym wymiarze 

egzystencji. Tak będzie w Dzień Sądu Ostatecznego, kiedy tawil Świętego Koranu 

będzie wszystkim odkryty. Tego rodzaju stwierdzenie można wytłumaczyć, że tym, 

co zmusza człowieka do używania mowy , tworzenia słów i ucieczki w różne zwroty 

uwarunkowane jest potrzebą materialną i społeczną. Człowiek w życiu społecznym 

czuje się zmuszony wyrażać swoje myśli i uczucia wewnętrzne w sposób zrozumiały 

dla bliźniego. W tym celu wykorzystuje dźwięk i słuch. Okazyjnie również 

wykorzystuje w pewnej mierze wzrok i gesty. To stąd bierze się brak porozumienia 

pomiędzy głuchoniemym i niewidomym, bo jakakolwiek rzecz, którą powie 

miewidomy, drugi nie usłyszy, i cokolwiek zrobi głuchoniemy inny nie zobaczy. 

 Jak już zauważyliśmy tworzenie wyrazów i imion przedmiotów wywodzi się z 

materialnego zamierzenia zrodzonego w umyśle. Formy zwrotów i ekspresji akurat 

zostały stworzone do tych celów, stanów i warunków materialnych, odpowiadających 

zmysłom i pozostających blisko wrażliwości świata. Jak na przykład można zauważyć 

to w przypadku zwracania się do osoby upośledzonej fizycznie.  Komunikujemy się z 

nią tak, abyśmy byli zrozumieni w tym, co chcemy przekazać.  Dla ułatwienia  

musimy podać prosty przykład. Na przykład, jeśli pragniemy ukazać światło lub kolor 

osobie niewidomej od urodzenia czy chcemy mówić o przyjemnościach seksualnych 

chłopcu, który nie osiągnął wieku dojrzałości,  musimy więc szukać właściwych i 

subtelnych porównań.  

Dlatego jeśli zaakceptujemy hipotezę, w której wymiar uniwersalnej egzystencji życia 

ludzkiego posiada rozległe istnienia niezależne od świata materialnego ( i w 

rzeczywistości tak jest ), i że w każdej generacji w historii ludzkości istnieje garstka, 

która posiada wizję i zdolność pojmowania tych rzeczywistości, w takim razie 

akceptujemy, że kwestii należących do wyższych światów nie można zrozumieć za 

pomocą zwrotów werbalnych i zwykłych sposobów myślenia. Nie mogą być poddane 

racjonalnym osądom, chyba że poprzez aluzje i symbole.  

Bóg w swojej Księdze mówi: 

   

   

      

   

       

     „Stworzyliśmy z niej (ze Świętej Księgi) Koran (lektura, recytacja) w języku 

arabskim. Być może w ten sposób go rozważycie (będziecie mogli zrozumieć). To 
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jest Księga sentencji, która znajduje się pośród nas; wzniosła, mądra (przeciętny 

rozum ludzki nie jest w stanie jej zrozumieć ani objąć)”.
64

 

Również mówi: 

      

       

   

    

     „Zaprawdę powiadam, Święty Koran, zawierający się w Piśmie ukrytym, który 

dotykają tylko oczyszczone serca”.
65

 

 

 Odnośnie Proroka (s.) i Domu mówi: 

    

   

  

      

 „...Bóg tylko pragnie uwolnić was od plamy (nieczystego serca), ludzie Domu, i 

obmyjcie swe serca całkowicie.”
66

 

Jak udowadniają wersety, Święty Koran emanuje ze źródeł, które przechodzą 

ludzkie pojmowanie. Nikt nie może całkowicie zrozumieć Koranu, z wyjątkiem tych 

sług Bożych, które On wybrał do oczyszczenia. I Dom Proroka znajduje się pomiędzy 

ludźmi czystego serca.  

 

Bóg jeszcze gdzie indziej mówi: 

    

   

    

 

 „Wprost przeciwnie, zaprzeczyli temu, czego nie zdołali pojąć swoją wiedzą, i 

temu, czego wytłumacznie nie było dla nich oczywiste (jeszcze nie otrzymali 

interpretacji-wytłumaczenia zdarzeń)”. (wskazuje na Dzień Zmartwychwstania, kiedy 

poznamy Prawdę rzeczy i spraw).
67

  

I równocześnie mówi:  
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  Święty Koran, Sura Zuhruf, w.3 i 4. 
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   Święty Koran, Sura Waqeih, w.77-79. 
66

   Święty Koran,  Sura Ahzab w.33. 
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   Święty Koran, Sura Junus, w. 39. 
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 „ Dzień, w którym tawil (interpretacja) Koranu (całego tekstu Świętego Koranu) 

stanie się oczywista, ci, którzy przedtem zapomnieli o tym ( o Świętym Koranie) będą 

musieli wyznać, że nawoływanie Proroka i jego misja były prawdziwe i słuszne ”.
68

 

 

Zakończenie rozdziału hadisów 

 

Podstawowa wiarygodność hadisu ma swoją ustaloną wartość poświadczoną przez 

sam Koran i nie podlega żadnej dyskusji wśród szyitów i pozostałych muzułmanów. 

Ale z powodu poniesionej klęski przez pierwszych władców Islamu w kwestii 

zachowania hadisów, jak też wysiłków włożonych przez grupę współtowarzyszy i 

następców Proroka (s.) w propagowaniu literatury hadisów, przeznaczeniem ich było 

stawić czoło licznym trudnościom. Z drugiej strony, kalifowie ówczesnej epoki 

uniknęli zapisu i rejestracji hadisów, wydając rozkaz, że każdy hadis znaleziony na 

zewnątrz zostanie spalony. Z czasem zabroniono rozwoju działalności dotyczącej 

ustnego przekazywania hadisów. W ten sposób została zagubiona znaczna ilość 

hadisów, a niektóre zostały przeinaczone. Z drugiej strony utrzymała się inna 

tendencja pośród pewnej grupy towarzyszy Świętego Proroka (s.), którzy mieli honor 

przebywać w Jego obecności i słuchać tak naprawdę Jego słów. To właśnie ta grupa, 

szanowana przez kalifów i wspólnotę muzułmańską, rozpoczęła intensywny akcję w 

rozpowszechnianiu hadisów. Był on rozpowszechniany do tego stopnia, iż czasami 

hadisy przewyższały w poczytności Święty Koran, i niektóre orzeczenia koranicznych 

wersetów były przez niektóre osoby interpretowane za pośrednictwem hadisów.
69

 

Wielu z przekazujących treść hadisów podróżowali wiele kilometrów, znosząc 

trudności podróży tylko po to, aby wysłuchać jednego hadisu.  

Pewna grupa profanów ubrana w stroje islamskie, z wrogami Islamu wewnątrz ich 

szeregów, rozpoczęli modyfikować i przekręcać niektóre hadisy, i równocześnie 

pomniejszyli zaufanie i wartość tych, które naówczas były słuchane i znane.
70

 Z tej to 

racji islamscy erudyci zaczęli myśleć nad jakimś rozwiązaniem. Stworzyli dwie 

nauki: Radżul i Daraje. Zajmują się one biografią ludzi znanych i czczonych (ci, 

którzy słuchali i przekazali ustnie hadisy w pierwszych dekadach), w celu odróżnienia 

hadisów prawdziwych od fałszywych. Ruch szyicki oprócz szukania potwierdzenia 

autentyczności przekazanych dokumentów ( zachowany przekaz łańcuchowy t.j. z 

osoby na osobę) zawierających hadisy, uważa korelację tekstu hadisu ze Świętym 

Koranem jako jeden z niezbędnych wyznaczników w sensie ukazania 

autorytatywności i wartości tego dzieła. 

W źródłach szyickich znajduje się dużo hadisów Proroka (s.)
71

 i sami Imamowie z 

autentycznymi przekazanymi dokumentami sami zapewniają, że przekazany hadis - 
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   Święty Koran, Sura A’raf, w.53. 
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  Kwestia anulowania tekstu koranicznego w oparciu o hadis jest jednym z tematów podejmowanych 

przez naukę Usul. W kręgach sunnickich co do tej kwestii istnieje głębokie przekonanie, że tak właśnie 

jest i jak odzwierciedla przypadak Fadaq (ziemia przekazana Fatimie przez Proroka (s.) i zabrana 

później przez kalifów)  pierwszy kalif też tak uważał. 
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  Świadectwa popierające temat znajdują się w zebranych dziełach m.in. w „Ahbar-e- mułzuah” i 

również w książce „Ridżal” (nauka prowadząca skrupulatne badania nad osobami przekazującymi 

treść hadisów), jak również przekazanie wymyślonych i zakłamanych hadisów przez niektórych 

przekazicieli.  
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  Bihar, t. 1, s. 139.  
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będący przeciwieństwem Koranu, pozbawiony jest wszelkiej wartości. Wyłącznie ten 

hadis jest wiarygodny, który zachowuje spójność z Koranem. W związku z tymi 

informacjami, opierający się na hadisach szyici, nie biorą pod uwagę tego 

wszystkiego, co sprzeciwia się Koranowi. Jeżeli natomiast chodzi o hadisy, których 

zgodności czy niezgodności ze Świętym Koranem nie da się uzgodnić, zgodnie z 

instrukcjami otrzymanymi od Imamów odsuwa się je w niepamięć, ani akceptując, ani 

odrzucając.
72

  

Nie trzeba dodawać, że również pośród szyitów można znaleźć i takich, którzy, 

podobnie jak sunnici, postępują zgodnie z treścią hadisów, które wywodzą się z 

różnorodnych tradycyjnych źródeł.  

 

Metoda szyicka w kwestii postępowania względem hadisu 

 

Usłyszany hadis z ust Proroka (s.) czy ze strony Imamów jest akceptowany tak samo 

jak Święty Koran. Jednak co się tyczy hadisów zdobytych z ręki pośredników, 

większość szyitów korzysta z nich pod warunkiem, że łańcuch przekazu informacji 

potwierdzi się jako dowód niezbity w każdym z jego zapisów. Wymagane są wiedza i 

zapewnienie – zgodne z tekstem Świętego Koranu czy definitywne dowody odnośnie 

prawdy i zasad doktrynalnych. Odnośnie tych dwóch typów hadisów
73

 to żaden z nich 

nie ma znaczenia w sensie doktryny i stąd noszą nazwę hadisów bez znaczenia – t.j. 

„tradycja jednego przekazu” (habar-e-wahid). Zatem ustalając normy Szariat’u, z 

powodu wyrażonych racji, szyici są posłuszni również jednej tradycji ogólnie 

akceptowanej jako godnej zaufania. Toteż można by powiedzieć, że dla szyitów jeden 

hadis zdefiniowany i uznany jest absolutnie wiążący i powinien być naśladowany, 

podczas gdy hadis nieudowodniony, ale generalnie będący w użyciu jest pewny, 

używa się go tylko w opracowaniach prawnych Szariat’u. 

 

Ogólna metodologia nauczania w Islamie  

 

Zdobywanie wiedzy jest jednym z obowiązków religijnych w Islamie. Prorok (s.) 

powiedział: „Poszukiwanie wiedzy dotyczy wszystkich muzułmanów ( jest 

obowiązkowe).
74

 Zgodnie z hadisem całkowicie udowodnionym i objaśniającym sens 

tego powiedzenia, wiedza tutaj oznacza trzy główne założenia Islamu: Jedność – 

Tawhid, Proroctwo – Nuwbat, Życie pozagrobowe – Ma’ad. Oprócz tych naukowych 

gałęzi, oczekuje się od każdej osoby nabycie wiedzy z dziedziny norm i praw Islamu 

zgodnie z przedstawiającymi się okolicznościami i potrzebami indywidualnymi 

człowieka. Oczywiście jest zrozumiałe, że nabycie ogólnej wiedzy religijnej, nawet w 

sensie ograniczonym, jest możliwe. Ale nabycie szczegółowej wiedzy w dziedzinie 

ustaw i praw religijnych przy pomocy korzystania z podstawowych dokumentów 

Księgi i Sunny, i opartych na technicznych rozumowaniach ( które nazywają się fegh-

e estedloli-orzecznictwo religijne poparte dowodami), nie jest możliwe dla 
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  Bihar, t.1, s. 117. 
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   Dział udowodniający tradycję jednego przekazu powinien być nabyty w podstawowych naukach  

(usul). 
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  Bihar, t. 1, s. 172. 
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wszystkich. Tylko nieliczne osoby mogą sprostać tym naukowym wyzwaniom. 

Ponadto w tej dziedzinie nie jest wymagana podstawowa znajomość ze względu na 

wyjątkową wartość tematu.   

Dlatego też studiowanie praw i ideologii islamu za pośrednictwem rozumowania 

zostało ograniczone za sprawą tezy „jest wystarczające to, co niezbędne” (wodżeb-e-

kafai) do osób dysponującymi umysłowymi możliwościami i godnymi tego rodzaju 

studiów. Obowiązkiem pozostałych ludzi, zgodnie z generalną zasadą potrzeby 

(ponieważ ignorant uzależniony jest od tego, co wie) jest poszukanie przewodnika dla 

osób studiujących, t.j.osób zdolnych i godnych, nazywanych mudźtahid i faqih. Ten 

proceder polegający na naśladowaniu mudźtahid nazywa się imitacją- taqlid. 

Oczywiście ta imitacja różni się od religijnych imitacji zasad wiedzy, co zabrania sam 

tekst Koranu: „Nie idź wcale za tym, o czym nie masz wcale wiedzy”.
75

  Powinno się 

wiedzieć, że w założeniach szyickich jest zabroniona imitacja orzeczeń i praw 

zmarłego mudźtahid’a. To znaczy osoba, która nie zna odpowiedzi na nurtujący go 

problem za pomocą idźtihad, to zgodnie z obowiązkami religijnymi powinna iść za 

opinią żyjącego mudźtahid’a . Nie może być uzależniona od punktu widzenia jakiegoś 

uczonego, którego nie ma wśród żywych. Chyba że osoba ta otrzymała  poradę 

jeszcze za życia osoby. Tego rodzaju praktyka jest jednym z faktorów, który utrzymał 

na przestrzeni epok żywe i świeże szyickie prawoznawstwo islamskie. Obecnie 

istnieją osoby, które kontynuują ścieżkę niezależnych sądów i obkurczają problemy 

orzecznictwa religijnego z jednej generacji do następnej. 

Sunnici w wyniku zawartej zgody i wydanych opinii (idźma), która miała miejsce 

w piątym wieku Hidżry, zadecydowali, że trzeba poprzestać na jednej z czterech szkół 

(Abu Hanifa, Ibn Malik, Al-Szafi czy Ahmad Ibn Hanbal). Legalnie nie uznano 

wolnej imitacji idźtihad pochodzącej z innej szkoły poza wyżej wymienionymi. W 

rezultacie orzeczanie przetrwało na tych samych prawach jak to miało miejsce 1200 

lat temu. Aktualnie niektóre indywidualności ze świata sunnickiego odsunęły się od 

zawartej ugody i praktykują wolny idźtihad. 

 

 

Szyizm i przekazane nauki 

 

Nauki islamskie, które zawdzięczją swoją egzystencję ulama’m islamskim podzielili 

je na dwie kategorie: intelektualne (aqli) i przekazane (naqli). Nauki intelektualne 

obejmują takie jak filozofia i matematyka, przekazane to takie, które uzależnione są 

od przekazywanych źródeł, jak na przykład nauka języka, hadisy czy historia . Bez 

wątpienia główną przyczyną pojawienia się łańcucha nauk przekazywanych w Islamie 

jest Święty Koran. Z wyjątkiem dwóch czy trzech dyscyplin takich jak historia, 

genealogia i poezja. Inne nauki zostały przekazane pod wpływem Świętej Księgi. 

Muzułmanie inspirowani dyskusjami i badaniami religijnymi rozpoczęli kult tych 

nauk, z których najważniejsze są literatura arabska (gramatyka, retoryka, czy 

myślenie metaforami) i te, które wyrażane są w formach zewnętrznych (recytacja 

Koranu, komentarz koraniczny-tafsir, hadis, biografia wybitnych osobistości, łańcuch 

przekazu hadisów i zasady orzecznictwa religijnego - prawoznawstwo). Szyici 
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  Święty Koran, Sura Al- Isra, w. 36; W tej kwestii nauki prawne (Usul) odwołują się do rozdziału 

idźtihad i taqlid. 
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odegrali znaczącą rolę w położeniu podwalin i utworzeniu powyższych nauk. To oni 

byli faktycznymi fundatorami i twórcami wielu  nauk . Gramatyka arabska została 

usystematyzowana przez Abul’a – Asuad’a al – Duali’ego – jednego ze 

współtowarzyszy Proroka (s.) i przez Alego (a.s.), który podyktował kompendium do 

zorganizowania nauki arabskiej gramatyki.
76

 Jednym z założycieli nauki elokwencji 

(retoryka i nauka matafor) był Sahib Ibn Abbad – szyita będący wizyrem Al- Bujeh’a.  

Pierwszym słownikiem języka arabskiego był Ketab al – Ayn,
77

 złożony ze 

skomplikowanego studium Halil’a Ibn Ahmad’a ,szyita, który ufundował naukę 

poezji. Był także wielkim nauczycielem gramatyki Sibuuayh. Recytacja koraniczna 

Osem’a
78

obraca się wokół Alego (a.s) dzięki pośrednikowi i Abdallahowi Ibn 

Abbasowi, który był pierwszym uczniem Alego w dziedzinie hadisu. Znane są 

kontrybucje Domu Proroka i jego zwolenników w kwestiach hadisu i orzecznictwa 

religijnego. Założyciele czterech szkół o prawie sunnickim są znani z powodu 

przyłączenia się do piątego i szóstego Imama szyickiego.  

W początkach orzecznictwa religijnego osiągnięte znaczne postępy przez uczonego 

szyitę Wahid’a Bahbahoniego i kontynuowane przez Szejh’a Martada Ansari’ego nie 

zostały nigdy zrównane z poziomem orzecznictwa sunnickiego za sprawą istniejących 

różnic. 

 

 

Rozważania intelektualne, filozoficzne i teologiczne
79

 
 

Jak już wspomnieliśmy w pierwszej części  książki Koran akceptuje rozumowanie 

intelektualne i uważa je za jedną z religijnych form myślenia. Po potwierdzeniu misji 

poroczej Muhammada (s.) rozpowszechniane są dowody intelektualne i wartości 

aspektów zewnętrznych Świętego Koranu, który jest objawieniem Bożym, jak też 

powiedzeń (hadisy) Proroka (s.) i Jego Domu. 

Intelektualne dowody pomagające człowiekowi odnaleźć rozwiązanie problemów 

znajdują się w jego ( fitrat) naturze danej przez Boga i dzielą się na dwie 

części:burhon-argumenty i dżedol-dialektyka.  

Burhon – jest pewnego rodzaju dowodem na to, że pojawiające się przesłanki są 

zgodne z prawdą i rzeczywistością, nawet jeśli nie byłyby widoczne gołym okiem. 

Innymi słowy jest to propozycja, jaką człowiek przyjmuje i jej istnienie potwierdza 

dzięki inteligencji, jaką Bóg go obdarzył, jak na przykład, że „trzy oznacza mniej niż 

cztery”. Tego rodzaju myśli nazywane są rozważaniami intelektualnymi. W 

przypadku, w którym  dziedzina zajmie się uniwersalnymi problemami egzystencji 

takimi jak pochodzenie człowieka i koniec świata, pozwala się dojść do myśli i 

rozważań filozoficznych. 
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Dżeddol – jest dowodem na to, że niektóre z jego przesłanek opierają się na 

konkretnych danych i faktach. Chociażby  przypadek osób wierzących w jedną 

religię, dla których wspólne praktykowanie obrzędów eksponuje ich punkty widzenia 

wewnątrz religii uzasadniające ich takie a nie inne postępowanie. Święty Koran 

wykorzystał dwa rodzaje dowodów i istnieje wiele wersetów, które to potwierdzają. 

Przede wszystkim Koran nawołuje do szczerej medytacji i badań nad uniwersalnymi 

zasadami istniejącego świata i zasad generalnego porządku kosmicznego, jak również 

nad osoblwymi układami takimi jak niebo, gwiazdy, dzień i noc, ziemia, rośliny, 

zwierzęta i człowiek, itd. W sposób elokwentny wychwala intelektualne badania nad 

tymi materiami. 

Na drugim miejscu Święty Koran nakazał człowiekowi zastosować dialektyczne 

myślenie, które generalnie nazywane jest teologiczną debatą (kalam), usiłującą 

pokazać w najlepszy sposób prawdę nie podlegającą dyskusji. Mówi się w Koranie: 

„Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z 

nim w najlepszy sposób”.
 80

 

 

 

Inicjatywa szyicka w islamskiej filozofii i teologii 

 

Jeśli chodzi o teologię (kalam) staje się jasne, że szyici od początku wraz ze swoim 

oddzieleniem się od większości sunnickiej rozpoczęli debatę z oponentami co do 

swoich własnych partykularnych punktów widzenia. To prawda, że na debatę składają 

się dwie części, w której biorą udział obaj przeciwnicy. Jednak szyici pozostawali 

zawsze w pozycji atakujacej- wychodząc z inicjatywą, podczas gdy druga strona 

przyjmowała pozycję obronną. Podczas stopniowego rozwoju nauki Kalam, który 

osiągnął swój szczyt w drugim i trzecim wieku Hidżry wraz z ekspansją szkoły 

mutazylitów to właśnie uczeni i erudyci szyiccy, jak też uczniowie z Domu Proroka 

stali się głównymi nauczycielami Kalam. 
81

 Z drugiej strony łańcuch teologów 

szyickich takich jak asaryci, mutazylici czy jescze inni uplasuje się zaraz za 

pierwszym Imamem szyickim. Co się tyczy tych, którzy zaznajomili się z 

powiedzeniami i dziełami współtowarzyszy Proroka (oblicza się dwanaście tysięcy 

zarejestrowanych imion spośród 120 tysięcy istniejących) przyznają, że większość z 

nich nie jest wiarygodna z punktu widzenia filozoficznego. Współtowarzysze i uczeni 

naśladujący swoich poprzedników (generacja współczesnych Prorokowi) i w 

rzeczywistości Arabowie ówczesnej epoki nie byli zaznajomieni z intelektualną 

debatą. Nie ma przykładów pokazujących ważne dzieła filozoficzne w twórczości 

erudytów w pierwszych wiekach. Wyłącznie glębokie przemyślenia i hadisy szyickich 

Imamów, szczególnie pierwszego i ósmego, zawierają niewyczerpany skarb 

filozoficznych medytacji w kontekście Islamu. To pozwoliło na to, żeby niektórzy 

studenci przyswoili tego rodzaju rozważania i przemyślenia . Oczywiście Arabowie 

nie byli zaznajomieni z filozoficzną myślą aż do czasu kiedy ujrzeli niektóre 

przykłady w pierwszych początkach drugiego wieku w przekładach niektórych dzieł 

filozoficznych na język arabski. Następnie na początku trzeciego wieku zostaną 

licznie przetłumaczone  dzieła filozoficzne z języka arabskiego na język grecki, 
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syryjski i inne, w rezultacie którego znajomość filozofii stanie się znana szerszej 

publiczności. Niestety, większość prawników nie odnosiła się zbyt przychylnie do 

filozofii i innych nauk intelektualnych, bo byli zaledwie nowymi mieszkańcami w tej 

dziedzinie. Z początku ich sprzeciw nie wywarł ujemnego wpływu wskutek 

rządowego  poparcia dla tych nauk. Później jednak warunki uległy zmianie i w 

wyniku ekstremalnych zakazów wiele z tych prac zostało zniszczonych. Przykrym 

wspomnieniem są  „Karty” Braci Nieskazitelnych – dzieło nieznanych autorów 

rzucone w morze – potwierdzające nieprzychylne warunki epoki.  

Po tym trudnym okresie filozofia zaczyna odżywać w początkach czwartego 

wieku Hidżry dzięki znanemu filozofowi Abu Nasr al – Farabi. W piątym wieku 

Hidżry w wyniku prac wybitnego filozofa Abu Ali Sina (Avicena) flozofia objazdowa 

osiągnęła swoje apogeum. W wieku szóstym Sheih al- Suhrawardi uzystematyzował 

filozofię oświeceniową i z tego powodu został skazany na śmierć z rozkazu Sakah’a 

Al-Din’a A jubi’a. Odtąd w przyszłości filozofia przestaje istnieć pośród większości 

muzułmańskiej świata sunnickiego. Nie pojawiło się więcej wybitnych filozofów w 

świecie muzułmańskim, wyjątkiem jest Andaluzja – na pograniczu świata 

islamskiego, gdzie pod koniec siódmego wieku Ibn Ruszd - andaluzyjski Averroes 

próbował odrodzić studia filozoficzne.
82

 

 

Zasługi szyitów w tworzeniu filozofii i pozostałych nauk ścisłych 

 

Tak więc od początku ruch szyicki odgrywał skuteczną rolę w kształtowaniu myśli 

filozoficznej w Islamie, jak również odegrał główną rolę w poprzednim rozwoju i 

propagowaniu filozofii i islamskich nauk. Aczkolwiek po odejściu Ibn’a Ruszd’a 

filozofia zniknęła ze świata sunnickiego, to jednak kontynuuje żywa w kręgach 

szyickich. Po nim pojawiło się wielu innych wybitnych filozofów takich jak: 

Hawodźach Tusi, Mirdamad, Sadr Al-Din, którzy studiowali i wyeksponowali 

koncepcję filozoficzną. W podobny sposób pojawiają się inne znane figury w 

dziedzinie nauk ścisłych, a są nimi Nasir Al-Din Tusi (filozof i matematyk) i 

Birdżandi – który był wyróżniającym się matematykiem. 

Te wszystkie nauki, szczególnie metafizyka, poczyniły wielkie postępy dzięki 

niespożytej energii studiujących szyitów. Powyższy fakt można dostrzec, jeśli 

porównamy prace Nasir’a, Szamsa Din-a Turkah,a, Mirdamad’a i Sadr’a Sziraz’a z 

zapiskami uczonych z przeszłości. 

 

Dlaczego filozofia zajmuje tak zaszczytne miejsce pośród szyitów 

 

Jak wiemy czynnikiem, który znacznie się przysłużył do pojawienia myśli 

filozoficznej i metafizycznej wśród szyitów i równocześnie rozpowszechnił się w 

innych kołach islamskich był skarb wiedzy pozostawiony przez Imamów. Upartość i 

kontynuacja specyficznego sposobu myślenia w szeregach szyickich zawdzięcza 

owemu bogactwu wiedzę, którą szyici propagowali z tak wielkim namaszczeniem. 

Dla wyjaśnienia tej sytuacji wystarczy porównanie spuścizny wiedzy pozostawionej 
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przez Dom Proroka z zachowanymi filozoficznymi pismami na przestrzeni wieków. 

W wyniku tego porównania można jasno zobaczyć jak dzień po dniu filozofia 

islamska ogarniała źródło wiedzy za każdym razem obficiej aż do dziewiątego wieku 

Hidżry, kiedy to filozofia islamska i ten inspirujący skarbiec mądrości zostaje 

całkowicie opanowany. Rzecz jasna, wewnątrz istniały podziały i różnice co do 

interpretacji niektórych założeń filozoficznych. 

 

Intelektualne osobistości wyróżniające się w szeregach 

szyickich 

Zyqat al – Islam Muhammad Ibn Jaqub Kulajni (zmarły w 329 wieku Hidżry) był 

pierwszą osobą, która dokonała oddzielenia hadisów szyickich od książek prawnych 

(usul),
83

 klasyfikując i organizując je zgodnie z tytułami przepisów prawnych i 

artykułami wyznaniowymi. Książka Kulajni’ego znana pod tytułem „Kafi”dzieli się 

na trzy części: Prawa, Dziedziny i Różne, zawierająca 16.199 hadisów. Jest uważana 

za najbardziej wiarygodną i popularną kompilację hadisów znanych w całym świecie 

szyickim. Inne trzy prace, które są uzupełnieniem „Kafi” są książkami napisanymi 

przez prawnika Sheih’a Saduq’a Muhammad’a Ibn ‘a Babayuh’a Qumi (zmarły w 

381 wieku Hidżry), i inne dwie książki zatytułowane „ Kitab al-tandhib ” i „Kitab al - 

Istabsar” autorstwa Sheih’a Muhammad’a Tusi’ego (zmarły w 460 roku Hidżry 

Słonecznej). 

Abul Qazim Dżafar Ibn Hasan Ibn Jahia Hilli (zmarły w 678 roku), znany pod 

imieniem Muhaqqaq, uchodzi za niepowatarzalnego geniusza w naukach prawnych. 

Mało tego,uważa się go za głównego prawnika szyickiego. Pośród wybitnych jego 

dzieł znajdują się „Kitab-u mujtasar-u nafi” i „Kitab-u szarajeh”, traktujące kwestie 

haram i halal, a które wędrowały z rąk do rąk pomiędzy prawnikami szyickimi przez 

siedemset lat. I zawsze były odbierane przez pryzmat ciekawości i admiracji. 

Tytułem dalszego uzupełnienia musimy po Muhaqqaq’u zacytować Szahid’a 

Awwal’a (Pierwszy Męczennik) „Szams’a al-Din’a Muhammada Ibn’a Makki’ego, 

który został zamordowany w Damaszku w 786 roku Hidżry Słonecznej, pod zarzutem 

bycia szyitą. Posród jego wybitnych dzieł prawnych znajduje się „Lumah-u 

Damszqijjah”, które napisał w więzieniu w przeciągu siedmiu dni. 

Również Szeijh Dżafar Kashif al-Ghita Nadżafi (zmarły w 1227) powinien być tu 

wymieniony ze względu na wybitne dzieło „Kaszf al-Ghita”. 

Szeijh Martazi Ansari (zmarły w 1281 Hidżry Księżycowej) wyróżniał się  

znajomością nauk prawnych i w dziedzinie „Usul-e amalijah”, co stało się jego 

ulubionym polem badań . Więcej niż sto lat jego książki kontynuują w szyickich 

zestawach prawnych. 

Hawadże Nasir al-Din Tusi (zmarły w 676 Hidżry Księżycowej) jest pierwszym 

uczonym, który uczynił z Kalam naukę kompletną. Pośród jego mistrzowskich dzieł 

znajduje się „Nadźrid al -Kalam”, które przez siedem wieków przetrwało jako 

referencja w tej dyscyplinie. Warta była wielu komentarzy zarówno ze strony 

szyitów, jak też sunnitów. Hawadże oprócz tego, że był geniuszem w naukach 
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teologicznych (kalam), to w dziedzinie filozofii i matematyki stał się jedną z 

niepowtarzalnych figur, jak poświadczają jego nieocenione zasługi położone w 

dziedzinie nauk ścisłych. Równocześnie owocem jego wysiłków jest istnienie 

planetarium Maragah’a. 

Sadr al-Din Szirazi (zmarły w 979 Hidżry Księżycowej) znany również jako 

Mulla Sadra al-Mutalhin, okazał się filozofem, który po długich wiekach rozproszenia 

filozoficznego w Islamie wprowadził porządek i harmonię w sferę problemów 

filozoficznych, na przykład w kwestiach matematycznych. Ponadto wprowadza 

filozofię na nowe tory w celu rozstrzygnięcia setek problemów, które nie mogły być 

rozwiązane za sprawą filozofii objazdowej. Połączył filozofię i gnostykę, co w 

rezultacie przyczyniło się do znacznego postępu. Objaśnił i udostępnił znaczenie 

wielu skarbów mądrości zawartych w ezoterycznych źródłach religijnych i w 

głębokich metafizycznych manifestacjach Imamów wywodzących się z Domu 

Proroka, które przez wiele wieków były uważane za nierozwiązywalne tajemnice 

alegoryczne, wątpliwej natury. Tak oto gnostyka, filozofia i ezoteryczne aspekty 

religii zostały zharmonizowane i zaczęły biec wspólnym torem.  

Warto uprzedzić, że przed Mulla’ą Sadr’rem znaczni uczeni tacy jak Szeih 

Szuhruwardi – autor „Hakimatul eszraq”, i Szams al-Din Turkah- filozof z szóstego 

wieku Hidżry poczynili wielkie kroki wprowadzając ład i harmonię w sferę gnostyki. 

Jednak całkowity sukces w tej dziedzinie zawdzięcza się Sadr’owi. 

Sadra al- Mutalehin odniósł sukces w ukazaniu esencji  ruchu (Harakat-e 

Dżawohari)
84

 i w odkryciu intymnego związku czasu z trzema wymiarami przestrzeni 

(Bułd-e-Robeh)
85

 , oczywiście, relatywności pomiędzy światem ciał obcych a 

światem umysłowym). Napisał mniej więcej 50 książek i traktatów. Największym 

jego dziełem jest książka pod tytułem „Asfar”, składająca się z czterech tomów. 

 

Odkrycie lub wyjawienie 
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Człowiek i gnostyczne rozumowanie 

 
 Większość ludzi zajęta jest zdobywaniem środków do życia i zaspokojeniem 

codziennych potrzeb i nie przejmuje się kwestiami duchowymi, to jednak w ich 

naturze spoczywa wrodzony impuls pchający do szukania Rzeczywistości nieznanej. 

U pewnych jednostek ta siła jest uśpiona, potem się budzi i otwarcie manifestuje, w 

rezultacie prowadząc do serii duchowych wydarzeń.  

Każdy człowiek wierzy w stałą Rzeczywistość pomimo różnych afirmacji ze strony 

sufich i sceptyków, którzy nawołują do prawdy i do rzeczywistości, iluzji i 

przesądów. Przypadkowo zdarza się, że człowiek oczami czystego umysłu i czystej 

duszy widzi permanentną Rzeczywistość wyciśniętą we Wszechświecie i stworzonym 

porządku, i równocześnie zauważa niestały i przemijający charakter różnorodnych 

części i elementów świata. Ponadto jest zdolny kontemplować te zjawiska jak lustra, 

które są odbiciem piękna jednej permanentnej rzeczywistości. Rozkosz płynąca ze 

zrozumienia tej Rzeczywistości zmazuje inną radość i sprawia, że wszystkie słodkie i 

materialne rzeczy pojawiają się jako nieważne. 

 

Ta wizja jest samą gnostyczną „atrakcyjnością Bożą”, która zwraca uwagę człowieka 

skoncentrowanego na Bogu w kierunku transcendentalnego świata, budzącego w 

swoim sercu czystą miłość do Boga. Dzięki tej atrakcji zapomina o wszystkich innych 

rzeczach. Wszystkie różne życzenia i pożądania z jego umysłu się wymazują. Ta 

swoista atrakcyjność prowadzi człowieka do adoracji i uwielbienia Niewidzialnej 

Boskości, która w rzeczywistości jest bardziej ewidentna i zamanifestowana niż to 

wszysto co jest widoczne i  zasłyszane. Tak naprawdę jest to ta sama wewnętrzna 

atrakcyjność, która zrodziła egzystencję różnych religii na świecie, religii, które 

opierają się na adoracji Boga.  

Gnostyk (aref) jest osobą, która uwielbia Boga dzięki nabytej wiedzy i miłości, jaką 

czuje do Niego, a nie z powodu nadziei uzyskania nagrody lub ze strachu przed 

karą
86

. W tej ekspozycji wydaje się jasne, że nie powinniśmy uważać gnostyki jako 

religii znajdującej się pośród innych, lecz powinniśmy traktować ją jako centrum 

wszystkich religii. Gnostyka jest jedną ze ścieżek adoracji i uwielbienia Boga, drogą 

opartą na wiedzy połączonej prędzej z miłością niż ze strachem czy nadzieją. Jest to 

ścieżka, która polega na udowodnieniu istnienia intymnej rzeczywistości z religią, niż 

pozostanie usatysfakcjonowanym wyłącznie dzięki zewnętrznej formie i 

racjonalnemu rozważaniu. Wszystkie objawione religie, nawet te, które pojawiają się 

w formie adoracji idolów, mają pewnych naśladowców idących drogą gnostyki. 

Politeistyczne religie i judaizm, chrześcijaństwo, zoroastrianizm, i w końcu Islam, 

posiadają wierzących, wsród których są i gnostycy. 

 

Pojawienie się gnostyki w Islamie 
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Pośród współtowarzyszy Proroka (s.) Ali (a.s) jest jednym z najbardziej znanych osób 

ze względu na swoją elokwentną ekspozycję gnostycznych prawd i duchowych 

studiów (Nahdżul Balaga). Jego językowa ekspresja wyrażona na tym polu odsłania 

skarbiec wiedzy nieprzebranej i bezcennej. Wśród prac innych bliskich mu 

towarzyszy nie przetrwało dużo materiału, które zajmowałyby się podobnymi 

kwestiami. Naśladowcami i uczniami Alego byli Salmon Farsi, Ujas Qarni, Kumajl 

Ibn Zajad, Raszid Hedżri i Misam Tammur- sławni gnostycy Islamu. Stali się oni 

wybitnymi figurami w tzw. łańcuchu duchowym niektórych osobistości (salsele), 

oczywiście po Alim (a.s.). Kontynuując po tej linii, spotykamy innych, którzy byli 

uważani za ludzi świętych i ludzi Boga, a byli nimi Tołłus Jamani, Molek Ibn 

Dajanor, Ibrahim Adham, Szagig Balhi. Ci ludzie nie przemawiali publicznie na temat 

spraw gnostyki i sufizmu, zewnętrznie przedstawiali się jako asceci i nie ukrywali 

faktu, że w przygotowaniu duchowym zostali zainicjowani przez poprzednią grupę. 

Po tej grupie w końcach drugiego i trzeciego wieku pojawiły się takie nazwiska jak: 

Bajazid Bastami, Maarufe Karhi i Dźunajd Bagdodi, którzy jak pozostali szli drogą 

sufizmu i otwarcie deklarowali swój związek z gnostyką i sufizmem. 

Rozpowszechnili pewne ezoteryczne ekspresje i zwroty oparte na wizji duchowej, co 

zostało przyjęte negatywnie i wydało na nich wyrok skazujący ze strony niektórych 

prawników i teologów. Mało tego, niektórzy z nich zostali uwięzieni i wychłostani, a 

nawet zamordowani. 

W ten sposób „tariqah” kontynuowała swój rozwój aż do wieku siódmego i ósmego, 

osiągając szczyt władzy i rozszerzając swoje wpływy. Odtąd z mniejszą lub większą 

siłą kontynuuje swoją egzystencję aż po dzień dzisiejszy, wewnątrz świata 

islamskiego.
87

 

Większość gnostyków i sufistów, jak to dzisiaj obserwujemy, pojawili się najpierw w 

religii sunnickiej, a potem dopiero pośród szyitow.  

Okazuje się niezbędne uzupełnienie, iż w Islamie nie istnieje dokładnie nakreślona 

metoda duchowej Ścieżki, za pomocą której człowiek poznaje samego siebie i może 

się realizować lub znaleźć się naprzeciw prawdy. Raczej dużo źrodeł potwierdza, że 

muzułmanie odkryli wiele duchowych metod, jak na przykład życie zakonne w 

chrześcijaństwie, które zostały zaakceptowane przez Boga.
88

 Dlatego też każdy 

nauczyciel naszkicował pewne akcje i metody, które on uważał za właściwe w 

duchowej ścieżce, jak na przykład szczególna ceremonia bycia zaakceptowanym 

przez mistrza, detale, za pomocą których zwołuje się nowych adeptów z założeniem 

tuniki, zastosowaniem muzyki, śpiewu i innych metod wprowadzających w ekstazę 

podczas wzywania Boga. W niektórych przypadkach tariqah stała się zewnętrznie 

oddzielona od Szaria’ch. I wydaje się trudne dla kogoś obcego dojrzeć intymną 

                                                 
87

 Przekład z książek „Tazakurat ul-Awlija” i „Taroeq” i innych dzieł. 
88

  Bóg Najwyższy powiedział:  

   
    

     
  

 

 „...i stan zakonny, który oni wprowadzili – My im go nie przepisaliśmy – poszukując zadowolenia 

Boga, oni jednak nie zachowali go tak, jak powinni go byli zachować”; 

„rohban” (zakonnicy) –bezokolicznik oznaczający tark kardan- opuścić; z powodu uwielbienia Boga 

zakonnicy odłączają się od ludzi i społeczeństwa, ale „ruhban”oznacza uczeni i chrześcijański 

wielbiciel. (Święty Koran, Sura Hadid, w. 27). 
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relację pomiędzy nimi. Ale mając na uwadze teoretyczne założenia szyizmu i 

studiując głębiej podstawowe źródła Islamu, to znaczy Koran i Sunny, szybko się 

potwierdzi, że to przywództwo duchowe nie zostało nadzorowane przez sam Islam 

(cokolwiek by to było), albo też Islam przyjął postawę obojętną w objaśnieniu 

duchowej natury programu, aby być naśladowanym.  

 

 

Przewodnictwo duchowe zawarte w Koranie, Sunnie – 

zalążkiem powstania gnostycznej wiedzy i jej założeń 

 

 

Bóg Najwyższy – w różnych miejscach Koranu nakazał człowiekowi dokonać 

refleksji na temat Świętej Księgi i czynić wysiłek w tym kierunku, i nie zadowalać się 

elementarnym i powierzchownym zrozumieniem. W wielu wersetach Księgi 

stworzony świat i wszystko to, co się na nim znajduje bez wyjątku, są 

potwierdzeniem Boskości w formie samych wersetów, symboli i znaków. Poprzez 

częste wchodzenia w małą refleksję nad sensem znaków i symboli i dzięki zgłębianiu 

prawdziwego ich znaczenia, okazuje się, że rzeczy nazwane są po imieniu i dzięki 

temu się manifestują, jak też dają się poznać, nie tyle one same, co odmienna od niej 

rzeczywistość (esencja samych rzeczy). Na przykład umocowane czerwone światło na 

znak niebezpieczeństwa przypominają nam ciągle o niebezpieczeństwie w sposób 

taki, że czerwone światło nie postrzegamy tak, jak powinno się postrzegać. Jeśli ktoś 

zacznie rozmyślać na temat kształtu lub esencji światła czy koloru, w jego umyśle 

obecna będzie tylko lampa, jej kształt, kolor, szkło, a nie koncepcja 

niebezpieczeństwa. W podobny sposób bywa ze światem i jego zjawiskami, które są 

w każdym aspekcie znakami i symbolami Boga-Twórcy Wszechświata, 

pozbawionymi jakiejkolwiek własnej ontologicznej niezależności. Nieważne jak my 

to widzimy, nie wyrażają nic innego jak tylko Czystego Boga. Ktokolwiek jest zdolny 

widzieć świat i jego ludzi kierując się przesłaniem duchowym Koranu, nie dostrzeże 

innej rzeczy z wyjątkiem Boga. Zamiast widzieć urodę tego świata pozornie 

atrakcyjnego oczami pożyczonymi, ujrzy Nieskończoną Urodę – Ukochanego, który 

objawia się Sam w formie postopniowanych granic i poziomów tego świata. To w 

miłości Bożej powinniśmy pogrzebać wszyskie nasze sprawy. Wydaje się być 

zrozumiałe, że Boga nie poznajemy drogą zmysłów t.j. za pomocą wzroku, słuchu, 

wyobraźni czy intelektu, ale jedynie drogą znaków, objawień, symboli, które są 

duchowymi przewodnikami dla człowieka.
89

 Na tej drodze duchowej, jeśli ktoś nie 

posiada innego celu z wyjątkiem pamiętania o Bogu i zapomnienia o wszystkim 

innym, i kiedy słyszy jak Bóg przemawia w Koranie: „Wierzący! Martwcie się o 

siebie samych. Kto zbłądzi nie może was skrzywdzić...”
90

, wówczas zrozumie, że 

jedyną prawdziwą drogą jest samorealizacja. Prawdziwym jego przewodnikiem jest 

Bóg, który zmusza go do samopoznania i widzenia Boga poprzez odbicie swojej 

duszy, uzyskując rzeczywisty cel swoich poszukiwań. Dlatego też Ali (a.s.) 

                                                 
89

  Ali (a.s) powiedział: „Bóg nie jest tym, którego poznaliśmy dzięki rozumowaniu, oczywiście jest On    

Kimś, do którego prowadzą wszystkie drogi”. Bihar, t. 2, s. 186. 
90

  Święty Koran, Sura Maada, w. 105. 
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powiedział: „Kto poznał samego siebie, zaprawdę poznał Boga ”.
91

 I również 

powiedział: „Ci, którzy spośród was lepiej znają Boga, to ci, którzy najlepiej znają 

siebie”.  

Co się tyczy naśladowania programu Seir-u-Suluk (iść drogą duchową), to w Koranie 

znajduje się dużo wersetów nakazujących człowiekowi pamiętać o Bogu, jak na 

przykład takie słowa:  

      

„Wspominajcie mnie więc, i ja Was wspominać będę ”.
92

, i inne podobne.  

 

Człowiekowi ponadto nakazuje się pełnienie sprawiedliwych czynów, które w pełni 

opisane są w hadisach i Świętym Koranie. Bóg pod koniec podsumowania dobrych 

akcji mówi:  

     

    

„Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór-dla każdego”.
93

 

 

Czy to jest możliwe do wyobrażenia, aby Islam mógł odkryć partykularną ścieżkę, 

która stanie się ścieżką wszystkich ludzi? Jak mógł udostępnić tę ścieżkę innym i 

równocześnie odmówić wyjaśnienia tego, jak ją naśladować?  

Otóż Bóg w teologii dał nam poznać, mówiąc:  

     

   

   

      

  „Zesłaliśmy Tobie Księgę jako wyjaśnienie dla każdej rzeczy i drogę prostą, i 

miłosierdzie, i wieczną cześć dla całkowitych poddanych ”.
94

 

 

 

Wiedza na temat Boga 

 

Teoretyczne poglądy na świat z punktu widzenia egzystencji i 

rzeczywistości. Konieczność i potrzeba istnienia Boga 

 

Percepcja i świadomość, które się przeplatają z egzystencją człowieka uwypuklają w 

sposób naturalny istnienie Boga, jak też i świata. Dlatego też, wprost przeciwnie do 
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  Garur -al Hukm, t. 2, 665. 
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  Święty Koran, Sura Al- Baqarah, w. 152. 
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  Święty Koran, Sura Al- Ahzaba , w. 21. 
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  Święty Koran, Sura an-Nahl , w. 89. 
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tych, którzy wątpią w swoją własną egzystencję i wszystkie rzeczy.  Traktują świat 

jako iluzję i fantazję, i my wtedy wiemy, że kiedy człowiek zaczyna istnieć,wtedy 

właśnie jest świadomy i doznaje olśnienia, i w końcu odkrywa siebie i świat. To 

znaczy nie ma wątpliwości „On istnieje i inne rzeczy istnieją”. Dopóki człowiek w ten 

sposób odbiera zawartą w nim egzystencję, to nie można w nią wątpić czy ją 

przeinaczać. Percepcja tej rzeczywistości i egzystencji w przeciwieństwie do 

sceptyków, a którą człowiek odbiera za pomocą inteligencji, pozostaje nienaruszona.  

Przy tym nigdy nie można udowodnić, że jest fałszywa. To znaczy afirmacja 

sceptyków, którzy zaprzeczają rzeczywistości, nigdy nie może być uważana za pewną 

ze względu na samą egzystencję człowieka. Wewnątrz egzystencji istnieje 

permanentna rzeczywistość, która się sama odkrywa.Tymczasem każde zjawisko na 

tym świecie, które posiada rzeczywistosć, a którą my odkrywamy jako ludzie 

świadomi, prędzej czy później traci ową rzeczywistość i zanika. Z tego samego 

powodu jest zrozumiałe, że świat widoczny gołym okiem i jego części nie są esencją 

rzeczywistości (która może zostać zmazana lub zniszczona). Raczej opiera się na 

rzeczywistości stałej, za pomocą której przechodzą do egzystencji. Tak bardzo są ze 

sobą powiązane i utrzymują kontakt z rzeczywistością, i razem tworzą egzystencję, 

aby wkrótce się oddzielić od niej i przekształcić w nie-istniejących.
95

 My nazywamy 

tę Rzeczywistość Niezmienną (to znaczy, Egzystencja lub Ktoś Niezbędny lub 

Konieczny-wodżeb-al-wudżud), którą jest sam Bóg. 

 

Inny punkt widzenia człowieka podczas kontaktu ze światem 

 

Ukazana droga w poprzedniej części w celu udowodnienia Bożej egzystencji jest 

bardzo prosta i jasna do tego stopnia, że człowiek może ją przebiec dzięki swojej 

naturze i inteligencji danej przez Boga bez żadnych komplikacji. Ale dla większości 

ludzi, ze względu na swoją ciągłą troskę o sprawy materialne i pochłonięcie 

przyjemnościami za pomocą wszystkich zmysłów stało się trudne odzyskanie tak 

prostej, priorytetowej i nieskazitelnej natury podarowanej im przez Boga. Dlatego też 

Islam przedstawia swoją religię jako uniwersalną, która wierzy w równość wszystkich 

ludzi wewnątrz religii i przedstawia ludziom inne dowody na egzystencję Boga. 

Szuka rozmowy z nimi i pragnie udostępnić poznanie Boga za pomocą drogi, która 

stała się przyczyną separacji i odłączenia człowieka od Boga. 

Święty Koran poucza tłumy ludzi wyposażając ich w wiedzę o Bogu za 

pośrednictwem róznych form. Co więcej, przyciąga uwagę w kierunku stworzenia 

świata i porządkowi, gdzie Bóg sam sprawuje w nim rządy. 

Zaprasza ludzkość do kontemplacji nad horyzontami i własnymi duszami, bo w 

przeciągu kilkuletniego ziemskiego życia, nieważne w jakim stanie się znajdują 

ludzie i jaką ścieżkę wybiorą, nigdy nie wyjdą poza wszechświat i jego ustalony 

porządek.
96

 Inteligencja człowieka i jego zdolność rozumienia nie może przejść obok 

                                                 
 

95
         

       
 

 „Powiedzieli ich posłańcy: „Czyż można wątpić o Bogu, stwórcy niebios i ziemi?” Święty Koran, Sura 

Ibrahim, w. 10. 
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stworzonych cudowności na niebie i ziemi, które obserwuje.Ten rozległy świat 

egzystencji rozciąga się przed naszymi oczami, zarówno w częściach jak i w całości, 

jak też w kontynuującym procesie zmian i transformacji. W każdym momencie 

dokonuje autoprezentacji w nowej formie i bez precedensu. Pod wpływem praw, 

które nie znają żadnych wyjątków zapoznaje się ze wszystkimi nowościami. 

Począwszy od najbardziej oddalonych planet i skończywszy na najmniejszych 

cząstkach, które tworzą części tego świata. Każda część stworzenia posiada 

wewnętrzny porządek i kontynuuje swój kurs w sposób zaskakujący pod rozkazami, 

które nie przyjmują żadnych protestów. Świat rozciąga swoje pole aktywności 

począwszy od najmniejszego stopnia do najwyższego i w ten sposób realizuje swój 

własny cel doskonałości. Ponad partykularnym porządkiem na świecie znajduje się 

porządek bardziej uniwersalny - i w końcu kosmiczny- który jednoczy niezliczone 

części wszechświata i łączy porządki szczególniejsze z drugimi, nie akceptując w 

ustawicznym ruchu żadnego wyjątku i nie przyzwalając na zakłócenie tego prawa.    

Porządek stworzonego świata wygląda jak czuła opiekunka do dziecka, która 

sadowiąc człowieka na ziemi pozwala mu rosnąć i się rozwijać. Słońce, księżyc, 

gwiazdy, woda i ziemia, noc i dzień, pory roku, bogactwa pod ziemią i na jej 

powierzchni, innymi słowy wszystkie siły natury, używają swoich sił i możliwości w 

zaopatrywanie człowieka w dobrobyt i spokój. Tę wzajemną relację i harmonię 

można odkryć między wszystkimi zjawiskami i również pomiędzy człowiekiem i jego 

najbliższymi i dalszymi sąsiadami, jak też wewnątrz samej osoby. Ta kontynuacja i 

harmonia da się zaobserwować w strukturze wewnętrznej każdego zjawiska na 

świecie.  

Jeśli stworzony świat dostarczył człowiekowi pożywienia to rownież dał mu nogi, aby 

poszedł go poszukać, ręce, aby naprawić, buzię, aby jeść, i zęby, aby przeżuwać. 

Stworzył relacje międzyludzkie za pomocą serii środków, które funkcjonują 

nawzajem za pomocą pewnych kanałów. Końcowym celem dla tego stworzenia jest 

przetrwanie i perfekcja. Uczeni tego świata nie mają watpliwości co do tego, że 

niezliczone powiązania pomiędzy zjawiskami odkryte na przestrzeni kilku tysięcy lat 

są niczym innym jak skromnymi przykładami i echami sekretów całego stworzenia i 

wodospadem różnych odgałęzień. Wciąż każde nowe odkrycie stawia człowieka 

przed nowym nieznanym elementem. Czy ktoś mógłby powiedzieć, że ten rozległy 

świat egzystencji zjednoczony we wszystkich częściach, odłączony i przenikający się, 

świadczący o wiedzy i nieskończonej władzy nie potrzebuje stwórcy i mógłby 

przetrwać bez żadnej racji czy przyczyny? Co można by powiedzieć na temat 

uporządkowanych pól, szczególnej i uniwersalnej równowagi, i na koniec na temat 

                                                                                                                                            
      

      
      
     

    
        

     
     

    
  „Zaprawdę, w niebiosach i na ziemi są znaki dla wierzących. W stworzeniu was samych i w mnogości 

wszelkich zwierząt – są znaki dla ludzi, którzy są przekonani; I w zmiennym następstwie nocy i dnia, i 

w tym darze, jaki Bóg zsyła z nieba dla ożywienia ziemi, po jej śmierci, i w zmianie kierunku wiatrów 

– są znaki dla ludzi rozumnych. Takie są znaki Boga, które My tobie recytujemy w całej prawdzie. W 

jakie więc opowiadanie, jeśli nie o Bogu i Jego znakach, oni uwierzą?” Święty Koran, Sura al-Jathiyah, 

w. 3-6. 
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kosmicznego porządku za pomocą niezliczonych powiązań czyniącego ze świata 

jedność, która biegnie swoim torem zgodnie z prawami, które nie uznają protestów, i 

wreszcie, że wszystko pojawiło się bez uprzedniego planu, a wyłącznie za sprawą 

przypadku? Czy ktoś mógłby potwierdzić, że każde zjawisko, które istnieje w 

kosmosie samodzielnie wprowadziło prawo i ustalony porządek w użycie, zanim 

jeszcze zaczęło istnieć? Czy ktoś mógłby potwierdzić, że ten świat będący jedną 

całością i posiadający jedność, harmonię i połączenie pomiędzy jego częściami, 

okazałby się rezultatem licznych i różnych porządków wywodzących się z różnych 

źródeł? 

Oczywiście, inteligentny człowiek, który wszystkie wydarzenia i zjawiska kojarzy 

z jedną przyczyną, i czasami poświęci dużo czasu badaniom i wysiłkom w celu 

zdobycia wiedzy na temat owej nieznanej przyczyny, nigdy nie zaakceptuje 

egzystencji świata bez istnienia tego Kogoś jako przyczyny. Tego rodzaju osoba 

obserwując kilka ułożonych cegieł w sposób regularny podsumuje je jako efekt pracy 

ludzi posiadających umiejetność i znajomość tematu . Równocześnie zaprzeczy takiej 

wersji, że jakaś przyczyna czy siła w sposób przypadkowy ułożyła te cegły. Dochodzi 

więc do wniosku, że istnieje plan i cel z góry ustalony. Nie uważa kosmicznego 

porządku jako kwestii przypadku czy wypadku. W takim razie świat i jego ustalony 

porządek jest wystarczającym dowodem na to, że Stwórca Wszechwiedzący, który 

sprowadził go do egzystencji za pośrednictwem Nieograniczonej Władzy i Wiedzy, 

roztoczył swój rząd. Wszystkie częściowe przyczyny, które wytwarzają indywidualne 

zdarzenia na świecie, w ostatniej chwili wracają do Niego. We wszystkich formach 

znajdują się pod Jego władzą i są prowadzeni Jego Mądrością. Wszystko, co istnieje 

potrzebuje Jego, ale On nie potrzebuje nikogo i nie jest zależny od żadnych przyczyn 

i warunków. 

 

Jedność Boża 

 

Cała ta rzeczywistość, którą możemy sobie wyobrazić na tym świecie jest 

rzeczywistością ograniczoną, to znaczy jest rzeczywistością uzależnioną od pewnych 

przyczyn i niezbędnych warunków. Jeśli one nie istnieją, ta rzeczywistość nie może 

istnieć we wszechświecie. Każda rzeczywistość ma jasno zakreślone granice, których 

nie może przekroczyć. Tylko Bóg nie jest ograniczony i nie mieści się w żadnych 

pojęciach, dlatego, że Jego rzeczywistość jest absolutna i istnieje On w Swej 

Nieskończoności, niezależnie od tego jak chcielibyśmy to odebrać. Jego Byt nie 

potrzebuje żadnej przyczyny i nie jest niczym uwarunkowany. Jest zrozumiałe, że w 

przypadku istniejącej nieograniczoności, nie możemy wyobrazić sobie 

wielokrotności, ponieważ jakakolwiek druga przypuszczalna rzeczywistość będzie 

inna od pierwszej, czego rezultatem byłaby każda rzeczywistość ograniczona i 

ograniczająca rzczywistość drugiej. Na przykład, gdybyśmy ustalili liczbę 

nieograniczoną, obok tej liczby nie możemy utworzyć innej podobnej o wymiarze 

nieograniczonym. Więc przypuszczamy, że byłaby taka sama jak pierwsza. Ale 

powiedzieliśmy, że Bóg jest Jeden, nie ma wspólników czy równych sobie.
97

 

                                                 
97

   W czasie Bitwy Wielbłąda pewien Arab zbliżył się do Alego (a.s.) i zapytał, czy On może 

potwierdzić, że Bóg jest Jeden. Ludzie z każdej strony zaczęli dokuczać Arabowi, mówiąc: „Czy nie 

widzisz, że Amir-al-Muminin jest zajęty? ”  Ali (a.s.) odpowiedział: „ Mówiąc, że Bóg jest Jeden 

oznacza, że posiada cztery znaczenia: dwa z tych znaczeń są fałszywe i dwa poprawne. Odnośnie 
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Esencja Boża i jej atrybuty 

 

Jesli dokonamy wstępnej analizy natury ludzkiej to ujrzymy jej esencję w formie 

indywidualnej osobowości, jak również jej zalety czy atrybuty za pośrednictwem 

których poznamy esencję, jak na przykład narodziny w tym miejscu, bycie synem tej 

osoby, bycie pilnym, zdolnym, ładnym, wysokim, lub posiadanie przeciwnych cech. 

Niektóre z nich, chociażby pierwszy i drugi, nigdy nie mogą oddzielić się od swej 

esencji, i inne, jak na przykład bycie pilnym i zdolnym, mają możliwość odłączenia 

się i zmieniania. Łącznie wszystkie są różne od esencji i równocześnie różne 

pomiędzy sobą. To zagadnienie obejmujące różnicę pomiędzy esencją a zaletami czy 

atrybutami samymi w sobie jest najlepszym dowodem na to, że esencja posiada 

cechy, które to pozwalają poznać samą esencję, to jednak obie pozostają ograniczone 

i skończone. Mianowicie, jeśli esencja byłaby nieograniczona i nieskończona, 

również obejmowałaby cechy i atrybuty, i także każde cechy czy atrybuty włączałyby 

do środka inne, i w konsekwencji wszystko stałoby się jednym. Na przykład, esencją 

człowieka byłaby jego zdolność, pilność, wysoki wzrost , uroda, i w dodatku 

wszystko razem wzięte miałoby to samo znaczenie.  

Na tym przykładzie dochodzimy do wniosku, że Esencji Bożej i jej wymiaru nie 

jesteśmy w stanie tak naprawdę wytłumaczyć na przykładzie atrybutów człowieka. 

Jedna cecha czy atrybut może jedynie spowodować pewne ograniczenie czy położenie 

tamy, a Boża Esencja przechodzi ponad wszystkimi nakreślonymi ograniczeniami 

(nawet ograniczenie tej transcendencji, która w rzeczywistości przyczynia się do 

powstania atrybutu).  

 

Znaczenie Bożych atrybutów  

 

 W stworzonym świecie jesteśmy świadomi wielu doskonałości, które pojawiają się w 

formie atrybutów. Te atrybuty są pozytywne i gdziekolwiek się pojawią czynią 

podmiot jeszcze bardziej doskonalszy i zwiększają jego wartość ontologiczną, jak 

można to zobaczyć między osobą żyjącą – na przykład człowiekiem – i rzeczą 

martwą – na przykład – kamieniem. Bez wątpienia Bóg stworzył i rozdał wszystkie 

                                                                                                                                            
niepoprawnych znaczeń, ktoś mógłby powiedzieć „Bóg jest jeden” i myśleć o liczbie i liczeniu. To 

znaczenie jest fałszywe, bo ten po którym nie ma drugiego nie może wejść w kategorię numerów. Nie 

zauważyłeś, że ci, którzy mówiąc Bóg jest trzeci w Trójcy (chrześcijanie) popadają w niewierność? 

Inną rzeczą jest powiedzieć, że ten czy tamten jest jedyną pozostałością z tej rasy, pewien gatunek czy 

rodzaj lub członek tego gatunku. To znaczenie również  jest niepoprawne, jeśli porównamy je z 

Bogiem, ponieważ narzuca porównanie Boga, a Bóg znajduje się ponad wszelkimi porównaniami i 

zestawieniami. Teraz odnośnie znaczeń, które są poprawne, kiedy przypisuje się je Bogu. Pierwszy z 

nich mówi, że Bóg jest jeden i nie czyni żadnego porównania z Nim i z innymi rzeczami. Bóg posiada  

jedność. Jeszcze inną formą jest wyrażenie, że Bóg jest jeden w znaczeniu liczebnym-Bóg nie jest 

wielością czy nie dzieli się na części, ani wewnętrznie, umysłowo czy wyobrażeniowo- Bóg posiada tę 

jedność.” (Bihar, t. 3, s. 207.)  

Ali (a.s.) również powiedział: „Poznać Boga oznacza poznanie Jego Jedności” (Bihar, t. 2, s. 186.) 

Oznacza to poznanie przyczyn istnienia Najwyższego Boga, którego egzystencja jest nieograniczona i 

nieskończona w przyczynach Jego Jedności, ponieważ stworzenie drugiego w Nieskończoności jest 

niewyobrażalne.  
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doskonałości swoim stworzeniom. Gdyby On ich nie posiadał w całości nie mógłby 

rozdzielić innym. Z drugiej strony, jeśli poprawnie rozumujemy,  powinniśmy 

zakończyć, że Bóg – Stwórca – posiada Wiedzę, Władzę i całą doskonałą 

rzeczywistość. I jak się wspomniało Jego symbole - Wiedzy i Władzy, i w 

konsekwencji - symbole życia - widziane w porządku kosmicznym. Zważywszy 

jednak, że Esencja Boża jest nieograniczona i nieskończona to doskonałości, które są 

wyeksponowane jako Jego Atrybuty, w rzeczywistości są tym, czym Jego Esencja i 

razem stanowią jedno. Obserwowana różnica pomiędzy Esencją i Atrybutami i 

równocześnie pomiędzy własnymi Atrybutami znajduje się na poziomie koncepcji. 

Esencją jest jedna zaangażowana Rzeczywistość, która jest niepodzielna. Islam, aby 

uniknąć pomyłki ograniczającej Esencję Bożą za sprawą nadania Bogu atrybutów 

zaprzeczających zasadę doskonałości, nakazał swoim naśladowcom zachować 

równowagę między afirmacją i zaprzeczaniem. Nakazał im uwierzyć, że Bóg posiada 

Wiedzę, ale nie taką, jaką posiadają inni, posiada władzę, ale nie taką, która jest 

równa innym. Bóg słyszy - ale nie dzięki uszom, widzi - ale nie dzięki oczom, jak to 

bywa w przypadku człowieka.
98

 

Inne objaśnienia znaczeń atrybutów 

 

Generalnie atrybuty dzielą się na dwa typy: doskonałe i niedoskonałe. Atrybuty 

doskonałe, jak wspomnieliśmy przedtem, są natury pozytywnej i nadają ontologicznie  

wyższą wartość i większe znaczenie podmiotowi. To pozostaje zrozumiałe ze 

względu na porównanie żywego i zdolnego człowieka z człowiekiem martwym, który 

rzecz jasna nie posiada wiedzy i zdolności. Atrybuty niedoskonałe są odwrotnością 

poprzednich. Kiedy analizujemy niedoskonałe atrybuty, widzimy, że są negatywne i 

eksponują braki w doskonałości, np.: ignorancja, niecierpliwość, brzydota, choroba. 

W związku z tym można powiedzieć, że zanegowanie niedoskonałego atrybutu jest 

zaletą i cechą doskonałości. Na przykład, sprzeciwienie się ignorancji jest wyrazem 

wiedzy i zaprzeczeniem bezsilności są władza,umiejętnośc, siła. Z tej racji Święty 

Koran skojarzył każdy pozytywny atrybut bezpośrednio z Bogiem, negując w Nim 

jakikolwiek niedoskonały atrybut, przypisując Mu zaprzeczenie tych niedoskonałości, 

jak On Sam mówi: 

 

   

    

 „On jest Znawcą Wszechmocnym”,
99

 

                                                 
98

 Imam szósty powiedział: „Bóg posiada egzystencję permanentną i Jego wiedza jest Nim samym – 

nie jest czymś wyuczonym, Jego słuch jest Nim samym – nie czymś usłyszanym, Jego wzrok jest Nim 

samym – nie czymś widzącym, Jego władza jest Nim samym – nie czymś zdobytym. (Bihar, t. 2, s. 

125). Cyt. z Ahlul Bayt. (zob. Nahdżul Balaqo, Bihar, t. 2). 

Imamowie piąty i ósmy powiedzieli: „Bóg Najwyższy jest światłem i nie jest pomieszany z 

ciemnością, i jest Mądrością – w której nie ma ignorancji, jest Życiem – w którym nie ma śmierci”. 

(Bihar, t. 2, s. 129). 

Imam ósmy powiedział: „Odnośnie Bożych atrybutów istnieją trzy rodzaje szkół. Pierwsza porównuje 

Boże atrybuty z ludźmi, druga przeczy tej tezie i trzecia oświadcza, że to On, który jest najlepiej 

zorientowany i Sam potwierdza atrybuty. Szkoła zaprzecza tezie, iż miałyby  związek z resztą bytu.  

(Bihar, t. 2, s. 94). 

 

 
99

   Święty Koran, Sura Rum, w. 54. 
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 i kontynuuje: 

     

    

     

 „Bóg! Nie ma Boga, jak tylko-Żyjący, Istniejący! Nie chwyta go ani drzemka, ani 

sen”,
100

  

lub:  

   

    

     „Wiedzcie, iż nie jesteście zdolni sprowadzić do niemocy Boga.”
101

  

 

 Ten  punkt nigdy nie powinien zostać zapomniany, że Bóg Najwyższy jest Absolutną 

Rzeczywistością, bez żadnych ograniczeń i nazewnictw. Toteż doskonały atrybut
102

 

przypisany Bogu nie posiada żadnego ograniczenia. Bóg nie jest materią, nie posiada 

ciała i nie jest ograniczony miejscem i czasem. Natomiast skupia wszystkie cechy 

pozytywne. Każdy atrybut, który w rzeczywistości przynależy do Niego, wolny jest 

od pojęcia zawężającego granice, jak Sam mówi: 

 

      

    „Nic nie jest do Niego podobne”. 
103

 

 

Atrybuty akcji i czynów 

 

Poza tym atrybuty dzielą się na atrybuty określające esencję i atrybuty określające 

czyny. Czasami jeden atrybut zależy od określenia takiego jak życie, wiedza, władza, 

które zależą od osoby-żywego człowieka, inteligentnego i zdolnego, które idą w 

parze. Możemy wyobrazić sobie samego człowieka posiadającego powyższe 

przymioty bez brania pod uwagę innego czynnika. W innym przypadku bywa tak, że 

atrybut nie zależy tylko od określenia, lecz by go uczynić wyjątkowym, niezbędna 

jest weryfikacja na przykład w przypadku pisania, konwersacji, prośby i, tym 

podobne. Osoba może być pisarzem, jeśli posiada atrament, pióro, i może prowadzić 

konwersację, kiedy ma obok słuchacza. W ten sam sposób może błagać, kiedy jest 

powód do prośby. Sama egzystencja człowieka nie jest wystarczająca, by zaistniały te 

cechy. Stąd wynika jasno, że Boże Atrybuty, które są tym samym, czym jest Esencja 

Boża, jak zaznaczyliśmy, są wyłącznie pierwszego typu. Odnośnie drugiego typu, 

gdzie realizacja uzależniona jest od czynników zewnętrznych, nie można uznawać 

tego za Atrybuty Esencji i równe Esencji, dlatego, że to wszystko jest inne od Boga, 

to znaczy stworzonego przez Niego. Umiejscowione jest w ustalonym porządku 

                                                 
100

  Święty Koran, Sura Baqarah, w. 255. 
101

  Święty Koran, Sura Tałbah, w. 2. 
102

  Imam szósty powiedział: „Boga nie można zdefiniować za pomocą czasu, przestrzeni, ruchu, 

odpoczynku. Raczej On sam jest Twórcą czasu, przestrzeni, ruchu i odpoczynku”. Bihar, t. 2, s. 96. 
103

 Święty Koran, Sura Szuura, w. 11. (Nie istnieje nic, co byłoby podobne do Niego.) 
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stworzenia, które następuje po nim. Atrybuty należące do Boga, a powstałe po 

stworzeniu świata takie jak Stwórca, Wszechmocny, Dawca Życia, Dawca Śmierci, 

Dawca Chleba, itd. nie są takie same jak Jego Esencja, a tylko jej uzupełnieniem czy 

dodatkiem. Są Atrybutami Akcji.  

Poprzez atrybuty Akcji rozumie się znaczenie określenia czy atrybutu wywodzącego 

się z tego aktu czy czynu, a nie z Esencji, jak w przypadku wyrazu „Stwórca”, które 

dostrzega się w akcie stworzenia jaki miał miejsce. Poprzez Stworzenie rozumie się 

określenie lub atrybut Boga jako Stwórcy. Ten atrybut zależny jest od stworzenia, a 

nie od Czystej Esencji Boga Najwyższego, a to dlatego, że Esencja nie zmienia 

swojego stanu z pojawieniem się innego Atrybutu. 

Szyizm, atrybuty wolnej woli (erade) i przemówienia (kalam) uważa w znaczeniach 

dosłownych jako Atrybuty Akcji (wola oznacza chcieć coś i przemówienie oznacza 

zakomunikowanie znaczenia za pośrednictwem wyrażenia, zwrotu). Teolodzy- 

Sunnici odbierają ten temat w znaczeniu naukowym i uważają za Atrybuty Esencji.
104

 

   Boży dekret i determinacja (przeznaczenie)
105

  
 

 

    Prawo przypadkowości rządzi całym światem egzystencji bez wyjątków. Zgodnie z 

tym prawem każde zjawisko i jego egzystencja są uzależnione od przyczyn i 

warunków, które czynią tę egzystencję możliwą. Jeżeli te wszystkie przyczyny, 

zwane przyczynami skonsumowanymi (przyczyny niezbędne i wystarczajace), 

istnieją, egzystencja zjawiska zawarta w kwestii czy przypuszczalny efekt 

przekształci się w egzystencję zdecydowaną i potrzebną. Sumując braki wszystkich 

lub tylko niektórych przyczyn, realizacja czy egzystencja zjawiska jest niemożliwa.  

                                                 
104

 Imam szósty powiedział: „Bóg posiada mądrość i władzę, które stanowią Jego esencję – nie są one 

nabyte. Rawi powiedział: „Powiedziałem: „Czy On przemówił? Imam odpowiedział: Słowo zostało 

stworzone. Bóg był i, nic nie mówił. Później On stworzył i ustanowił Słowo (Kalam)”. (Bihar, t. 2, s. 

147).  

Imam ósmy powiedział: „Wolna wola jest jednym z atrybutów ludzi,  dopiero później pojawia się czyn. 

Wola jest nam dana od Boga i stworzona jest przez Niego, bo Bóg w odróżnieniu od nas nie posiada 

intencji, celu i rozważań. (Bihar, t. 2, s. 147). 

                                                                                                                                                                 
105

 „Qazo” oznacza: werdykt, zakończenie, podjęcie decyzji. Zastosowanie znaczenia tego wyrazu jest 

podobne do sytuacji w sądzie, gdzie wśród dwóch walczących przeciwników jeden jest sędzią i wydaje 

wyrok.  

„Gadr” oznacza: ilość i determinację. Pojawiające się wydarzenia na świecie są z góry zaplanowane i 

zdeterminowane Bożą decyzją, pozostają w ścisłym zwązku z Bożym dekretem, oczywiście 

przedstawiając ów punkt widzenia od tej strony. Rozpatruje kwestię od strony ograniczeń, ilości, 

miejsca, czasu zachowując związek z dekretem Bożym (gadr). Analizuje początki ogólnej 

przypadkowości i systemu przyczyn i skutków na tym świecie, i całości ustalonych wcześniej 

wydarzeń. Każdy fakt, niezbędna potrzeba egzystencji w postaci kształtu, wyjątkowość czasu i miejsca 

i reszty egzystencji pochodzą z wstępnych przyczyn. I pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i 

przyszłością,  i każdą istniejącą rzeczą i jej wstępnymi przyczynami istnieje nieunikniony związek. 

Toteż przeznaczenie każdej istniejącej jednostki znajduje się w rękach innego istniejącego bytu, który 

jest jej przyczyną i sprawia, że dzięki niej istnieje ta własnie jednostka. Oznacza to, że ta przyczyna 

jest jednocześnie efektem przyczyny poprzedniej i tak kontynuuje cały proces. Dlatego też 

zaakceptować zasady generalnej przyczynowości narzuca akceptację nieodzowności i konieczności 

każdego wydarzenia, jak też jej partykularność, kształt, rozmiar i cechy owej przyczyny. W związku z 

tym dekret i determinacja Boża (qazo i gadr) nie są niczym innym jak samą mądrością i wolą Bożą, z 

których rodzi się porządek przyczyn i skutków świata. (Dzieła zebrane, Szahid-e-Mutahhari, t. 1, s. 

381). 
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Analiza i badania nad tą tezą wyjaśnią nam dwa poniższe punkty: 

1) Jeżeli porównamy zjawisko (efekt) z ogólną przyczyną i z częściami 

całej przyczyny to relacja z nią opiera się na potrzebie i na zdeterminowanej 

pełnej relacji. Jednocześnie jej relacja z każdą z tych części pełnej przyczyny 

(które nazywają się przyczynami niepełnymi i częściowymi) jest relacją 

możliwości i brakiem całkowitej determinacji. Te przyczyny powiązane są 

ściśle ze skutkiem zjawiska i wyłącznie z możliwością egzystencji, a nie z jej 

potrzebą. 

Toteż świat egzystencji w swojej całości, której każda część posiada niezbędne 

powiązanie z całkowitą przyczyną z prostego faktu, jakim jest przejście do 

istnienia, rządzi się w sposób naturalny. Jej struktura składa się z serii stałych i 

niezbędnych wydarzeń. Jednakże charakter możliwości chroni się i zachowuje w 

swoich częściach, zważywszy, że każda część zjawiska jest oddzielna i niezależna 

w swoich procesach, które łączą się i wiążą w częściowych przyczynach, które są 

różne od ogólnych przyczyn. 

Święty Koran nazwał owe „królestwo potrzeby” Bożym Dekretem (qazo), 

gdyż potrzebuje wyjść poza źródło rodzące egzystencję świata i stanowi pewnego 

rodzaju nakaz-wyrok (hukm) - stały i niepodważalny Boży Dekret. Oparty jest on 

na sprawiedliwości i nie akceptuje żadnego wyjątku i dyskryminacji. Bóg 

Wszechmocny mówi: 

    

    

 

   „Czyż nie do Niego należy stworzenie i rozkaz”?
106

 

 

 

 I również: 

    

    

        

 

„Kiedy On coś postanowi, to tylko mówi: „Bądź!- i ono się staje”.
107

  

 

Jednocześnie mówi: 

     

 

  

„Bóg sądzi. I nikt nie może powstrzymać Jego wyroku.”
108

 

                                                 
106

  Święty Koran, Sura Araf, w. 54.  
107

  Święty Koran, Sura Baqarah, w. 117. 
108

  Święty Koran, Sura Ra’ad, w. 41. 
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2) Każda część przyczyny wiąże właściwy wzór i wymiar skutku tak, aby 

przekształcił się on w egzystencję zgodnie z ogółem określonych wymiarów 

wynikających z pełnej przyczyny. I tak przyczyny, które tworzą możliwym 

oddychanie człowieka, nie produkują oddechu w znaczeniu absolutnym i 

nieskończonym. Raczej wysyłają określoną ilość powietrza w stronę jamy 

ustnej i nosa, i docierają do płuc za pośrednictwem dróg oddechowych w 

danym czasie i w sposób zdeterminowany. Tak samo przyczyny wzroku 

człowieka (włączając samego człowieka) nie tworzą wzroku tak sobie bez 

ograniczenia i pewnych uwarunkowań, ale raczej budują wzrok za pomocą z 

góry przewidzianych organów, i w efekcie stając się zmysłem wzroku- w 

każdym calu- ograniczonym i wymierzonym. Potwierdzenie tej prawdy 

istnieje bez wyjątku we wszystkich zjawiskach świata i wszystkich 

wydarzeniach, jakie mają w nim miejsce. 

Święty Koran ten aspekt prawdy nazwał Determinacją lub Przeznaczeniem (qadr) i 

odniósł go do Boga Wszechmogącego, który jest źródłem stworzenia, tak jak się 

powiedziało: 

    

   

  

 

 

 „Zaprawdę, stworzyliśmy każdą rzecz według pewnej miary”.
109

 

 

 I kontynuuje:  

     

  

   

     

 

 

 „I nie ma żadnej rzeczy, których nie posiadalibyśmy pełne skarby. My zsyłamy 

ją tylko według wiadomej miary”.
110

 

 

Podobnie ma się sprawa z Dekretem Bożym (qazo) t.j. egzystencją każdego 

zjawiska i wydarzenia, które mają miejsce w porządku kosmicznym, i które są 

potrzebne i nie mogą być pominięte. Tak samo bywa w przypadku Determinacji 

czy Przeznaczenia (qadr). Otóż każde zjawiska czy wydarzenia, które mają miejsce 

w świecie, nigdy nie wykażą się najmniejszym stopniem nieposłuszeństwa 

względem Boga i nie przekroczą praw wcześniej przez Niego ustalonych. 

 

                                                 
109

  Święty Koran, Sura Gamar, w. 29. 
110  Święty Koran, Sura Hidżr, w. 21. 
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Człowiek i wolna wola
111

  

 

Działalność człowieka w świecie jest nieodzowną częścią zjawisk całego 

stworzenia i jego istnienie uzależnione jest całkowicie od pojawiających się 

przyczyn. Podobnie jest w przypadku innych zjawisk na świecie. I zważywszy, że 

człowiek jest częścią Stworzenia i pozostaje w ścisłym kontakcie z pozostałymi 

częściami, to nie możemy zaakceptować tezy, iż inne części nie wywierają 

żadnego wpływu na pozostałe czynności. Na przykład w momencie kiedy człowiek 

bierze kawałek chleba do jedzenia. Do wykonania tej akcji potrzebuje wyłącznie 

pomocy swoich rąk, buzi, wiedzy, siły i woli, jak również egzystencji chleba w 

zewnętrznym świecie, jego dyspozycji – żeby nie było przeszkód w jego zdobyciu 

– i innych warunków przestrzenno-czasowych. Gdyby jakakolwiek z tych części 

nie istniała, akcja nie doszłaby do skutku. Potrzeba akcji w stosunku do 

pozostałych części ogólnej przyczyny nie przeczy możliwości powiązania z akcją 

człowieka, która jest jedną z części totalnej przyczyny. Człowiek, aby zrealizować 

akcję, posiada do dyspozycji wolną wolę. (ehtior). 

 Istniejąca potrzeba w związku pomiędzy akcją i wszystkimi częściami przyczyny 

nie oznacza powiązania akcji z niektórymi częściami przyczyny, a którą człowiek 

jest jedną z tych części, bo musi również zachodzić relacja potrzeby i determinacji. 

Proste zrozumienie tych spraw przez człowieka potwierdza ten punkt widzenia, 

gdyż widzimy, że ludzie za pomocą inteligencji danej przez Boga są w stanie 

dokonać rozpoznania w sprawach typu zdrowie, choroba, dojrzałość, duży, mały, 

wysoki, itd. Pierwsza grupa, która powiązana jest bezpośrednio z wolą człowieka, 

uważa, że akt musi być wypełniony zgodnie z wolnym wyborem osoby, biorąc pod 

uwagę akceptację lub cenzurę ze strony ludzi. W drugiej grupie człowiek nie ma 

obowiązku i nie znajduje się pod żadnym Bożym rozkazem, dlatego, że nie może 

rozporządzać wolną wolą w tych kwestiach. Na początku pojawienia się Islamu 

istniały dwie szkoły wśród sunnitów, które zajęły się teologicznymi aspektami 

akcji – działaniem człowieka. Z jednej strony grupa uważała, że człowiek i jego 

akcja jest rezultatem narzuconej woli Bożej, że człowiek i jego akcje są całkowicie 

zdeterminowane, a wolna wola pozbawiona wszelkiej wartości i sensu. Druga 

grupa uważała, że człowiek jest zupełnie wolny w swoich dokonaniach i nie jest 

uzależniony od woli Bożej i znajduje się poza nakazami Opatrzności (qadr).  

                                                 
111

 Tutaj nasuwa się nam następujące pytanie. Mianowicie, uznając ogólne zasady przyczynowości 

pytamy, czy jest możliwe, aby człowiek zaakceptował lub odrzucił wolną wolę i wolność, jakimi 

przecież swobodnie rozporządza ?  Odpowiedź powinna brzmieć w ten sposób: istnieniu zasad ogólnej 

przyczynowości nie można zaprzeczyć, mało tego, nie uznają one żadnych sprzeciwów, zważywszy, że 

umysł człowieka jest zdolny do racjonalnego myślenia i w dodatku posiada mozliwość wolnego 

wyboru, bo tak został stworzony. To znaczy, że został mu dany intekekt, myśl i wolna wola. Człowiek 

stosując własną wolę,  nie jest jak kamień, który spada z góry na dół przyciągany przez grawitacyjną 

siłę ziemi. Nie jest też rośliną, która rośnie do pewnego momentu, chcąc nie chcąc. Zatem jej funkcja 

jest bardzo ograniczona. Równocześnie nie jest zwierzęciem, który żyje jedynie satysfakcjonując swoje 

instynkty. Oczywiście człowiek zawsze znajduje się na skrzyżowaniu dróg i nic nie jest mu narzucone, 

z wyjątkiem chyba jednego – musi dokonywać wyboru. Pozostałe drogi nie są przed nim zamknięte. 

Wybór dla niego jest tym, co zachowuje relację z opinią,  myśleniem, wolną wolą i osobistymi 

zachciankami człowieka. To znaczy sposób myślenia i wybór dokonany przez niego jest jedną ze 

specjalnych dróg, którą on określa. W ten oto sposób człowiek dokonuje wyboru. Znajduje się on 

zawsze naprzeciw kilku prac i  na rozdrożu kilku dróg i zdeterminowany wyborem tylko jednej drogi 

zachowuje relację z osobistymi petycjami. (Be madźmueje-Asare-Szahide-Mutaharri, t. 1, 385).  
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Ale zgodnie z naukami Domu Proroka, które leżą w zgodzie z dosłownymi 

naukami Świętego Koranu, człowiek w swoich akcjach jest przecież wolny 

(muhtor), ale nie jest niezależny (mustaqil). To za pośrednictwem wolnej woli Bóg 

Najwyższy zdeterminował i wyznaczył akcję. Zgodnie z naszymi poprzednimi 

badaniami Bóg uporządkował i uczynił z akcji niezbędny aspekt naszego życia za 

pomocą wszystkich części totalnej (całkowitej) przyczyny, wśród których znajdują 

się wola człowieka i jego wolny wybór. W rezultacie owej Bożej Woli akcja jest 

potrzebna, ale wewnątrz niej człowiek posiada wolną wolę. Zatem akcja jest 

niezbędna ze względu na wszystkie części wywołującej jej przyczyny i możliwa 

dzięki wolnemu wyborowi odnośnie tej jednej z wszystkich części, jakim jest 

człowiek.  

Szósty Imam (a.s.) powiedział: „Nie jest to absolutna determinacja ani wolna wola, 

lecz coś pomiędzy dwoma krańcami.
112

 

 

 

Wiedza na temat Proroka (s.) 

 

Dotrzeć do mety: ogólny przewodnik 

 

Ziarno pszenicy umieszczone pod warstwą ziemi w odpowiednich warunkach 

zaczyna dojrzewać i wchodząc w fazę rozwoju zaczyna przybierać coraz to nowe 

formy i kształty. Naśladując pewien ustalony porządek i wytyczoną drogę 

kontynuuje swoj rozwój i zmienia się w dojrzałą roślinę o pszenicznych kłosach. 

Jeśli jedno z ziaren upadłoby na ziemię, na nowo rozpocząłby się cały ten cykl 

rozwoju aż do osiągnięcia końcowego etapu. To samo zdarza się w przypadku 

ziarna pochodzącego z drzewa owocowego i umieszczonego głęboko w ziemi. Tak 

samo rozpoczyna swój proces rozwoju, rośnie, w końcu rodząc młode, zielone 

pąki. Jednak ziarno to przechodzi przez inną ścieżkę rozwoju i transformacji, 

ponieważ przekształca się w końcowym etapie w wielkie, zielone drzewo, pełne 

owoców. 

Weźmy na przykład proces przebiegu rozwoju spermy zwierzęcia, które na 

początku zaczyna rozwijać się wewnątrz skorupy jaja lub w brzuchu matki, 

oczywiście w zgodzie z osobliwym rozwojem świata zwierząt, aż do momentu, w 

którym przekształci się w doskonały gatunek lub rodzaj.  

Ta partykularna droga uporządkowanego rozwoju została zaobserwowana w 

każdym rodzaju stworzenia tego świata i jest zdeterminowana intymną naturą tych 

samych istniejących gatunków. Z ziaren zielonej pszenicy nigdy nie zakiełkują 

jęczmienne płatki, jak też nie powstaną z niech owca, koza czy słoń. Podobnie 

zapłodnione przez samca zwierzę rodzaju żeńskiego nigdy nie wyprodukuje 

pszenicznych kłosów czy drzew jaworowych. Jeśli nawet miałaby pojawić się 

                                                 
112

. Imam szósty (a.s.) powiedział: „Bóg jest stwórcą Najmiłościwszym, bo ci, którzy popełniają 

grzechy, ponoszą też karę. Bóg jest najpotężniejszy, bo sprawia, że to, co niemożliwe do zrealizowania 

staje się dzięki Niemu realne.” (Bihar, t. 3, s. 5 i 6). 

Ponownie Imam szósty (a.s.) konynuuje: „Bóg jest Hojny, bo to nad czym ludzie nie mają władzy, On 

sprawia, że życzenia się spełniają, zaprowadza w swoim królestwie swoje rządy.” (Bihar, t. 3, s. 15). 

Ta kwestia staje się zrozumiała, jeśli odniesiemy ją do dwóch pojęć:obowiązek i wolna wola. 
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niedoskonałość w organach czy naturalnych funkcjach nowo narodzonego lub też 

owca narodziłaby się bez oka, czy kwiat pszenicy nie wydałby kłosów – w tym 

wypadku nie mielibyśmy wątpliwości co do tego, że wszystkie te dziwne 

wydarzenia zrodziły się za sprawą dżumy lub plagi lub innej sztucznej przyczyny. 

Porządek i regularność w rozwoju i tworzeniu rzeczy, umieszczenie każdego 

rodzaju czy gatunku istnień wewnątrz typu generacji, ustawiczny rozwój zgodnie z 

porządkiem i partykularną zasadą, pozostaje faktem niezbitym.  

 Na podstawie tej jasnej interpretacji można wyłonić dwa wnioski:  

1) Pomiędzy różnymi etapami rozwoju, jaki przechodzi każdy 

rodzaj sworzenia od początku do końca swojej egzystencji, istnieje ciąg 

dalszy i międzypołączenie, tak jakby każdy ów rodzaj w każdym momencie 

swego rozwoju byłby popychany z tyłu (poprzedni stan) i przyciągany przez 

to, co ma nastąpić później. 

2) Z powodu ciągłości i międzypołączenia wyżej wspomnianego, 

ostatnim etapem w rozwoju każdego gatunku jest cel i centralny punkt 

egzystencjalnej uwagi nad tym gatunkiem. Poprzyjmy to uwagą zwykłego 

orzecha, który wypuszczając spod ziemi zielone kiełki jest całkowicie od 

samego początku skoncentrowany na już rozwiniętym drzewie. Tak samo 

wystarczy odrobinę spermy w jaju czy w brzuchu zwierzęcia i już porusza 

się nowe stworzenie – od momentu poczęcia do przekształcenia się w pełne 

zwierzę. 

Święty Koran naucza, że całe stworzenie i zachowanie rzeczy i zjawisk należy 

absolutnie do Boga. Uważa, że podróż i atrakcja, w które zaplątane są rodzaje i 

niejako wpisane w scieżkę rozwoju stworzenia znajdują swój rodowód w Bożym 

przewodnictwie. Jak On Sam mówi: 

 

    

     

    

 

 „Powiedział: Pan nasz to Ten, który dał każdej rzeczy kształt, następnie 

poprowadził drogą prostą”.
113

 

 

 

 

 

 Kontynuuje: 

 

      

       

 

 „Stworzył świat i nadał wszystkiemu naturalną, umiarkowaną formę. 

Wyznaczył los i poprowadził”.
114

  

 

 

                                                 
113  Święty Koran, Sura Tah, w. 5. 
114  Święty Koran, Sura Aali, w. 32. 
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Rezultatem tych manifestacji są te słowa: 

 

   

    

 

 

 „Każdy ma jakiś kierunek, ku któremu się zwraca”.
115

 

 

 

 

I kontynuuje wypowiedź: 

 

    

   

      

  

  

       

 

 

      „Nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi,  dla zabawy, 

stworzyliśmyje w całej prawdzie, lecz większość ludzi nie wie”.
116

 

 

 

 

Specjalne przewodnictwo 

 

 
Wydaje się zrozumiałym fakt, że rodzaj ludzki nie jest odstępstwem od generalnej 

reguły. Ten twórczy Przewodnik, który roztacza swoje rządy nad innymi 

istniejącymi  gatunkami również rozporządza życiem człowieka. W podobny 

sposób każdy stworzony rodzaj istnienia wyposażony w szczególny kapitał podąża 

swoją wyznaczoną drogą w kierunku doskonałości, i w tym kierunku porusza się. 

Równocześnie wraz z pomocą istniejącego przewodnika odnajduje adres do 

prawdziwej doskonałości. 

  Chociaż człowiek ma wiele wspólnego zarówno ze światem zwierząt, jak i 

roślin to jednak cechą charakterystyczną, która go odróżnia od innych jest rozum. 

  Za pomocą rozumu i mądrości rodzaj ludzki jest zdolny sam myśleć i 

zastosować wszystkie możliwe środki w celu uzyskania korzyści. Na przykład 

lecieć w rozległe przestrzenie niebios czy zanurzyć się w głębokościach morza, 

poddać swoim rozkazom wszystkie stworzone rzeczy począwszy od minerałów, 

roślin, zwierząt znajdujących się na powierzchni ziemi  i nawet odnieść korzyści 

nad członkami tego samego rodzaju, do którego przynależy.  

Sama natura człowieka głęboko tkwiąca w jego wnętrzu  postrzega swoje szczęście 

i doskonałość w osiągnięciu pełnej wolności. Niestety, musi jednak w tym 

względzie poczynić pewne ustępstwa ze względu na to, iż człowiek jest wytworem 
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  Święty Koran, Sura Baqra, w. 147. 
116

  Święty Koran, Sura Duhon, w. 38-39. 
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społecznym i posiada nieskończone potrzeby, których sam nigdy nie mógłby 

zaspokoić. Ponadto pozostaje w ścisłej intymnej relacji społecznej z innymi 

członkami rodzaju ludzkiego, które posiadają te same egocentryczne instynkty i 

miłość do wolności. Musi zatem poświęcić coś z własnej wolności na rozpoczętej 

już drodze.  

Reasumując, korzyści, które człowiek osiąga kosztem innych muszą być też 

jednocześnie opłacalne dla innych. Człowiek musi oddać z własnej pracy 

ekwiwalent wysiłków, które otrzyma od innych. W efekcie, człowiek musi 

koniecznie zaakceptować układ społeczny oparty na wzajemnej współpracy.  

Ta prawda jest zilustrowana w przypadku nowo narodzonych dzieci. W 

początkowym etapie swoich wymuszanych zachcianek stosują krzyk i płacz i 

odrzucają kategorycznie obwiązkowość i dyscyplinę. Ale stopniowo, dzięki 

ewolucji umysłowej i otrzymanemu wychowaniu dostrzegają, że problemy 

życiowe nie mogą być rozwiązywane wyłącznie za pośrednictwem buntu i siły. 

Powoli zaczynają właściwie postrzegać warunki społecznej egzystencji. Pod 

koniec osiągają wiek, który czyni z nich pełnoprawnych obywateli dysponującymi 

w pełni rozwiniętymi umysłowymi zdolnościami i umiejętnościami gotowymi 

podporządkować się normom społecznym istniejącego otoczenia. 

  

Kiedy jednostka społeczna akceptuje wspólną potrzebę współpracy pomiędzy 

członkami społeczeństwa również uwzględnia potrzebę praw regulujących życie 

społeczne, objaśniając obowiązek każdego obywatela i ustalając karę dla 

łamiącego prawa. Dlatego też ludzie akceptują prawa, które w wyniku społecznej 

aplikacji  mogą doprowadzić każdą jednostkę do prawdziwego szczęścia i 

znalezienia dobrobytu proporcjonalnego do włożonego cennego wysiłku ze strony 

społeczeństwa.  

 

Te prawa i przepisy są uniwersalnymi prawami, jakich szukał człowiek od 

początku swojej egzystencji aż po dzień dzisiejszy. Poszukiwał ich zawsze, 

uznając je za główne pragnienia.  

Jeśli ten cel nie byłby możliwy do zdobycia i nie byłby wpisany w przeznaczenie i 

naturę człowieka, to dążenie do tego celu nie przekształciłoby się w dozgonne 

pragnienie człowieka.
117

 

 Bóg Najwyższy odniósł się do rzeczywistości ludzkiego społeczeństwa, 

mówiąc: 

 

    

   

   

   

   

     

                                                 
117

  Człowiek o naturze skromnej i nieskomplikowanej w sposób naturalny lubi, kiedy ludzie na świecie 

posiadają wszelkie wygody, cieszą się pokojem i zdrowiem. Z punktu widzenia filozoficznego takie 

atrybuty jak zainteresowania, życzenia, apetyt stanowią tylko dodatkowe cechy i potrzebują zachować 

relację z dwiema stronami np. ten, który pragnie i to, czego się pragnie. Jest zrozumiałe, że jeśli nie 

istnieje ów pragnący, nie ma tego, czego się pragnie. W końcu  wszystkie te sprawy znajdują swój 

koniec w percepcji doskonałości negatywnej, bo jeżeli doskonałość nie była możliwa do osiągnięcia, to 

w wyniku tego traci znaczenie defektu. 
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    „My dostarczamy środki do życia i podnosimy kategorię jednych nad drugimi, 

po to, aby ci pierwsi służyli tym drugim.”
118

 

 

 Na temat egoizmu i dążenia człowieka do zmonopolizowania rzeczy wyłącznie 

dla niego samego, Bóg mówi: 

 

     

      

      

                

 

 „Człowiek z natury jest niecierpliwy. Słaby w obliczu nieszczęść i niewdzięczny, 

kiedy fortuna mu sprzyja”.
119

 

 

 

Rozum i prawo 

 
Jeśli zagłębimy się uważnie w temacie to odkryjemy, że człowiek ustawicznie 

poszukuje takich praw i zasad życiowych, które mogłyby zapewnić mu szczęście i 

dobrobyt na tym świecie. Ci ludzie, zarówno indywidualnie, jak też w grupach 

zgodnie z naturą obdarzoną przez Boga uznają potrzebę istnienia praw, które bez 

dyskryminacji i wyjątku dostarczałyby im szczęścia, praw regulujących ogólną 

optykę  doskonałości pomiędzy rodzajem ludzkim. 

Ewidentną rzeczą jest fakt, że na przestrzeni różnych epok ludzkiej historii tego 

rodzaju przepis czy formuła nie została wymyślona przez rozum ludzki. Gdyby 

same prawa egzystencji złożyły ciężar  stworzenia tego rodzaju norm i przepisów 

na barkach ludzkich, w takim razie zostałyby sporządzone w obrębie 

dotychczasowej historii. Tak się jednak nie stało. 

W tym przypadku każda jednostka posiadająca zdolność samodzielnego 

rozumowania odebrałaby ludzkie prawo dosłownie w podobny sposób jak  

rozumie się niezbędność istnienia praw regulujących  praw życie społeczne.  

Mówiąc bardziej zrozumiałymi słowami, ludzie powinni  stworzyć wspólnie 

prawo, którego celem byłoby dostarczenie  szczęścia i powodzenia całej ludzkości.  

Powinni zmierzać w kierunku ustalenia doskonałych praw i reguł życiowych za 

pomocą rozwijającego się procesu samego Stworzenia i natury powstałego świata. 

 

Gdyby człowiek przebywał w oryginalnym, naturalnym stanie jestestwa, które 

opiera się na mądrości i rozumie, wtenczas tego prawa byłyby odbierane przez 

każdego człowieka naturalnie dzięki rozumowi, przy czym zdając sobie sprawę co 

jest dla niego dobre lub nie, wraz z upływem codziennego życia. Niestety, jak 

dotąd, nie ma żadnej wiadomości  na temat istnienia tego rodzaju praw. Prawa 

stworzone przez ludzi, lub pojedyncze jednostki, czy wymyślone przez jednego 

zarządzającego lub narody – i które zostały upowszechnione w różnych 

społeczeństwach – uważane są przez niektórych za bezpieczne, i przez innych za 

                                                 
118  Święty Koran, Sura Zuhruf, w. 32. 
119

  Święty Koran, Sura Miaradź, w. 21. 
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wątpliwe. Niektórzy są  ich świadomi, a inni je po prostu  ignorują. Nigdy jednak 

nie zdarzyło się, aby wszyscy ludzie – będący sobie równymi w podstawowej 

strukturze rozumowania danej przez Boga -  posiadali wspólną świadomość 

wyjątkowości praw i przepisów, które mogłyby wyprodukować szczęście w 

świecie i w życiu człowieka. 

 

 

    Świadomość i tajemnicza mądrość zwana objawieniem 

 
 Zatem poprzedni rozdział oddał jasno, że prawa nie gwarantują szczęścia 

ludzkości i racjonalnie nie można ich pojąć. Zważywszy, że zgodnie z tezą 

generalnego przewodnika, który kieruje całym stworzeniem niezbędna jest 

egzystencja jednej świadomości dotyczącej praw rodzaju ludzkiego. Powinna 

istnieć inna możliwość porozumienia wewnątrz rodzaju ludzkiego, która 

pozwoliłaby zrozumieć rzeczywiste zobowiązania życiowe. Włącznie z 

zaangażowaniem wewnętrznym wszystkich ludzi. Ta świadomość i percepcja, inna 

od rozumu i zmysłu, nazywa się świadomością objawienia.  

 Oczywiście, obecność tego rodzaju zdolności w osobowości ludzkiej 

niekoniecznie chce powiedzieć, że tego rodzaju cecha istnieje u wszystkich 

jednostek. Tak bywa chociażby w przypadku prokreacji, którą zostali obdarzeni 

wszyscy ludzie lub świadomością przyjemności małżeńskiej i gotowością do tego 

związku tylko tych, którzy osiągnęli wiek dojrzałości. W podobny sposób 

świadomość objawienia jest nieznaną i tajemniczą świadomością i obcą tym, 

którzy nie weszli w wiek dojrzały. 

 

 Bóg Najwyższy nawiązuje w swoim Słowie do objawienia Swojego Bożego 

Prawa i umiejętności pojęcia tej kwestii przez rozum ludzki. Odzwierciedla to w 

następujących wersetach:  

 

    

   

   

  …   

   

     

   

 

„Objawiliśmy ci to, co objawiliśmy Noemu i Prorokom, którzy szli za nim. 

Objawiliśmy się Abrahamowi, Izmailowi, Izaakowi, Jakubowi, plemionom, 

Jezusowi, Hiobowi, Jonaszowi, Aronowi i Salomonowi. I wręczyliśmy Dawidowi 

Psalmy. Na wstępie opowiedzieliśmy ci o niektórych Wysłańcach, a o innych nie – 

z Mojżeszem sam Bóg rozmawiał – o wysłańcach będących zwiastunami dobrych 

wiadomości, aby ludzie nie mogli szukać usprawiedliwiających pretekstów po 

przyjściu Wysłańców...” 
120

 

 

 

       Prorocy – nieomylność ich proroctwa 

                                                 
120

  Święty Koran, Sura An-Nisa, w. 163 i 165. 
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Pojawienie się Proroków potwierdza percepcję tezy objawienia wcześniej  już 

podkreślonej. Prorocy Boga byli osobami, którzy zapraszali do przyjęcia nowiny 

objawienia i proroctwa, przynosząc jednocześnie namacalne dowody odnośnie 

tego, co obwieszczali. Propagowali pośród ludzi przekazania religii Bożej, (które 

są samym Prawem Bożym gwarantującym szczęście) i udostępnili ją wszystkim 

ludziom. Zważywszy, że ilość ludzi obdarzona darem prorokowania była 

ograniczona zaledwie do paru osób, Bóg Najwyższy uzupełnił i udoskonalił owe 

przewodnictwo dla pozostałej ludzkości obarczając misją propagowania religii 

Swoich Proroków. Prorok powinien posiadać takie jakości charakteru jak 

niezawodność-nieomylność (izman). Aby otrzymać objawienie Boże, szanować je 

i sprawić, by dotarło do narodu prorok powinien być wolny od grzechu. Nie może 

popełnić grzechu lub nieposłuszeństwa (masijat). Przyjęcie objawienia, 

zachowanie go i jego propagowanie są trzema zasadami ontologicznego 

przewodnictwa. Poza tym istnienie błędu wydaje się być pozbawione sensu. Jest 

nie do pomyślenia, aby prorok grzeszył i sprzeciwiał  się wymaganiom religijnego 

wezwania i rozpowszechniania, gdyż przeczyłoby to oryginalnemu założeniu 

przesłania religijnej misji. To zniszczyłoby zaufanie ludzi, ich zaufanie do prawdy 

i ważności przesłania. W konsekwencji zniszczyłaby przyświecający cel samej 

deklaracji religijnej. Bóg Najwyższy w swoim Słowie nawiązuje do wiarygodności 

i  niezawodności Proroków, mówiąc: 

 

   

   

   

 

 „To jest właściwa ścieżka do Boga, spośród Swoich sług prowadzi tego, kogo 

zechce”.
121

 

I również mówi: 

 

 

 

 

    

      

     

    

    

      

  

   

 

     „On zna dobrze to, co skryte, i nie ujawni nikomu, co u Niego jest skryte, 

jedynie posłańcowi, którego Sobie upodobał. I zaprawdę, On prowadzi przed nim i 

za nim straż, aby wiedział, czy posłańcy przekazują posłannictwa swego Pana.”
122

 

 

                                                 
121

  Święty Koran, Sura Anaam, w. 87. 
122

  Święty Koran, Sura Dzinn, w. 26 i 28. 
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  Prorocy i obwieszczona religia 

 

 
To, co otrzymali Boży Prorocy w formie zwiastowanego objawienia i przesłania 

Bożego dla ludzkości było religią (din), to znaczy sposób życia i ludzkich 

obowiązków gwarantujących prawdziwe szczęście człowieka.  

  

Generalnie objawiona religia składa się z dwóch części: doktryny i praktyki. 

Doktrynalna część objawionej religii polega na serii zasad i podstawowych 

sposobów widzenia prawdziwej natury rzeczy odnośnie tego, w jaki sposób 

człowiek powinien ułożyć fundamenty swego życia. Składają się one z trzech 

uniwersalnych części: Bożej  Jedności (tawhid), proroctwa (nabuwat) i wiary w 

życie pozagrobowe (ma’ad). Jeśli w tych trzech fundamentalnych zasadach istnieje 

choć jedna pomyłka lub bałagan, religia nie będzie zdolna zdobyć naśladowców.  

 

 Praktyczna część objawionej religii opiera się na serii praktycznych i moralnych 

przykazań, na które składają się obowiązki człowieka względem Boga i 

społeczeństwa. 

Wynika to z drugorzędnych obowiązków, jakie zostały nałożone na człowieka w 

różnych boskich prawach i występują w dwóch rodzajach, a są to: zasady (ahloq) i 

akcje (amal). Każda z nich dzieli się na dwie części. 

W pierwszej części (ahlaq-e fardi) możemy wyeksponować jakość wiary, 

szczerość, poddanie Bogu, zadowolenie i pokora. W drugiej części (amal-e-fardi)  

wyróżniamy codzienne modlitwy, post i poświęcenie (zwane oddawaniem czci, 

które symbolizują pokorę i usłużność człowieka przed Bożym Tronem).  

      

Następną częścią są zasady i akcje mające powiązanie ze społeczeństwem ludzkim 

(ahlaq-e edźtemai) i które występują w dwóch rodzajach.  

W pierwszym możemy odnotować jakość miłości pomiędzy rodzajem ludzkim, 

pragnienie dobra dla innych, sprawiedliwości i hojności. W drugim odnajdujemy 

obowiązek utrzymywania kontaktów społecznych, handlu i wzajemnej wymiany i 

tym podobnych akcji zwanych transakcjami (muamelat). 

 

 Z drugiej strony punktem koncentrującym uwagę na rodzaju ludzkim, który 

zmierza ku stopniowemu osiąganiu doskonałości, bo ludzka społeczność w miarę 

upływu czasu staje się pełniejsza. Powinno się zaobserwować równoległy rozwój 

objawionych praw. Święty Koran potwierdza  ten stopniowy rozwój, który został 

odkryty drogą rozumu. Można wywnioskować z wersetów, że każde Boże Prawo 

okazuje się za każdym razem pełniejsze od poprzedniego (Szari’ach). Na przykład 

zostało powiedziane: 
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 „My tobie również zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość      

Księgi, która była przed nią, i chroniąc ją.
 123

 

     

 

 Oczywiście Święty Koran potwierdza, że życie człowieka na tym świecie nie jest 

wieczne i jego rozwój nie jest nieograniczony.  Ogólne zasady rządzące 

nałożonymi obowiązkami jednostki ludzkiej z punktu widzenia doktryny i praktyki 

w pewnej fazie muszą ustąpić. Dlatego też któregoś dnia proroctwo i Szari’ach 

zostaną uznane za zakończone, kiedy to doskonałość doktryny i ekspansja 

praktycznych poprawek osiągną ostateczny pułap swojego rozwoju. 

Z tego powodu Święty Koran chce zaznaczyć jasno, że Islam jest ostatnią i 

najkompletniejszą z objawionych religii (religia Muhammada). Przedstawia siebie 

jako Księgę Świętą, która nie może być wyeliminowana, a Proroka nazywa (s.) 

Pieczęcią Proroków (hatam-e anbija) i spogląda na religię Islamu ogarniającą 

wszystkie pozostałe religijne nakazy i obowiązki. Jak Sam (Bóg)  mówi: 

 

 

     

       

     

   

 

  „ A przecież to jest Księga wspaniała! Nie przenika do niej fałsz z żadnej 

strony 
124

. I również: 

 

    

    

   

    

 

 „Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem  

Boga i pieczęcią proroków”.
125

 I kontynuuje: 

 

 

   

   

  

 

 „Zesłaliśmy tobie Księgę jako wyjaśnienie dla każdej rzeczy.”
 126

 

                                                                                                     

 

                                                 
123

  Święty Koran, Sura Maada, w. 47. 
124

  Święty Koran, Sura Fussilat, w. 41i 42. 
125

  Święty Koran, Sura Ahzab, w. 40. 
126

  Święty Koran,  Sura Nahl, w. 89. 
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    Prorocy i istniejące dowody objawień i proroctw 

 
Współcześni uczeni prowadzili badania nad kwestią objawień i proroctw i 

usiłowali wyjaśnić czym jest objawienie, proroctwo i sprawy z nimi związne za 

pomocą założeń społecznej psychologii. Mówią oni, że prorocy boży byli ludźmi o  

nieskazitelnej, niewinnej naturze i silnej woli, żywiący ogromną miłość do 

ludzkości.  

 Aby przygotować ludzkość do postępu duchowego i materialnego rozwoju jak też  

zreformować upadające społeczeństwa, ustanowili prawa i normy, i zaprosili 

ludzkość do ich przyjęcia. Zważywszy, że ludzie tamtejszych czasów nie 

akceptowali logiki racjonalnego rozumowania. Prorocy według doniesień 

współczesnych zapewniali, że oni i ich nauka nadchodzi ze świata 

transcendentalnego. Każdy prorok uważał się natchnionym przez Ducha Świętego.   

 

 Nauki, które każdy z nich ukazywał pochodziły od Ducha Świętego i zostały 

opatrzone tytułem „objawienie i proroctwo”. Przykazania będące rezultatem 

pouczeń i obowiązków zostały nazwane „księgą objawień”. 

 Każdy wnikliwy obserwator księgi objawień, szczególnie Świętego Koranu jak też 

i życia Proroków, nie zwątpi w prawdziwość tej tezy. Prorocy Boga nie byli 

ludźmi polityki.
127

 To, co otrzymali, rozpowszechnili, nic nie dodając, ani nic nie 

ujmując. Prorocy potwierdzali istnienie tajemniczej świadomości, jaką obdarzył 

ich niewidoczny gołym okiem świat.  

W ten sposób zdobyli wiedzę pochodzącą bezpośrednio od Boga, na którą składało 

się szczęście człowieka w tym i innym świecie. Taka wiedzę propagowali wśród 

rodzaju ludzkiego. 

 To ewidentne, że w celu potwierdzenia proroctwa niezbędne jest ukazanie 

dowodu i przyczyny. To tylko fakt mówiący, że  ukazane prawa Szariatu przez 

proroka  zgodne z założeniami logiki nie okazują się wystarczające w zestawieniu 

z determinowaną prawdą proroczego przesłania. Zważywszy, że człowiek, który 

zapewnia, że jest prorokiem – oprócz tego, że musi udowodnić słuszność i  

wiarygodność Szariatu (Prawo) – potwierdza wzajemną łączność ze światem 

niewidzialnym za pośrednictwem objawienia i proroctwa. Fakt ten potwierdza, że 

Bóg obdarzył człowieka misją propagowania wiary. Stwierdzenie to domaga się  

poparcia dowodami. Toteż (jak nas informuje Święty Koran) zwykli ludzie o 

prostej i nieskomplikowanej mentalności zawsze będą szukać cudów ze strony 

Bożych proroków w celu potwierdzenia autentyczności ich przesłania.  

 Znaczenie tej prostej i poprawnej logiki jest takie, że objawienie,  w którym 

prorok nas utwierdza jest komunikowane przez Boga, a ludzi równych prorokowi  

nie znajduje się na ziemi. Zatem niezbędna jest niewidzialna umiejętność, jaką Bóg 

w sposób nadprzyrodzony obdarza Swoich proroków, dzięki której słyszą Jego 

Słowa i otrzymują pozwolenie na przekazanie ich światu. Jeśli to jest prawdą, w 

takim razie prorok powinien prosić Boga jeszcze o inny cud, by ludzie uwierzyli w 

prawdziwość przesłanego proroctwa.  

  

To jasne, że żądanie cudów od proroków jest zgodne z zasadą logiki, i 

zobowiązuje Bożego proroka do czynienia cudów na początku swojej misji – 
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  Polityka proroków sprowadzała się do uczciwie i szczerze wykonywanej misji: mówieniu przy 

natchnieniu ciszy wewnętrznej i uczuciu odpowiedzialności wobec praw Bożych i potrzeb wszystkich 

ludzi. 
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zgodnie z zapotrzebowaniami ludzi – w celu udowodnienia swojej misji. Święty 

Koran potwierdził ten argument relacjonując cuda wielu proroków na początku ich 

misji lub po tym jak ich zwolennicy prosili o dowody. 

     Oczywiście wielu współczesnych badaczy i uczonych zaprzeczyli cudom, bo 

ich opozycja nie opierała się na satysfakcjonujących rozumowaniach. Oprócz tego 

nie ma żadnych podstaw do sądzenia, że dotychczasowe odkryte przyczyny 

wydarzeń za pośrednictwem badań i eksperymentów pozostają permanentne i 

niezmienne, i żadna okoliczność nie wydarza się bez specjalnych przyczyn z 

wyjątkiem tych, które generalnie je współtworzą. Zrelacjonowane cuda dotyczące 

proroków Boga nie są niemożliwe, ani też nie pojawiają się wbrew rozsądkowi 

(jak na przykład stwierdzenie, że liczba trzy jest liczbą parzystą). Raczej byłoby to 

„złamaniem tego, co jest konwencjonalne”, wydarzeniem, które przypadkowo było 

obserwowane i słuchane w mniejszej grupie ludzi, prowadzących ascetyczne 

ćwiczenia. 

 

 

     Liczba Bożych proroków 

 

 
Według przekazów tradycyjnych wiemy, że w przeszłości było dużo proroków. 

Fakt ten został potwierdzony przez Święty Koran. Księga wspomina niektórych po 

imieniu i wylicza ich charakterystyczne cechy charakteru, ale nie podaje dokładnej 

liczby. Wyspecjalizowane tradycje historyczne w tym temacie nie wyznaczyły 

konkretnej liczby proroków. Wyjątkiem jest znany hadis Świętego Proroka (s.), 

którego narrator – Abuzarr Gafari wymienił liczbę proroków sięgających 124 

tysięcy osób.  

 

 

  Najważniejsi prorocy jako przedstawiciele Bożego Prawa 

  

 
 Z Koranu możemy wydedukować, że nie wszyscy Boży Prorocy zdołali przynieść 

Szariat (to znaczy kompletne, pełne Prawo). Właściwie pięciu z nich – Noe, 

Abraham, Mojżesz, Jezus i Prorok Muhammad –  są „zdeterminowanymi 

posiadaczami lub właścicielami” (ulul-e azm).  

 

 

 Bóg w Świętym Koranie mówi:  

 

 

 

„On ustanowił dla was, jeśli chodzi o religię, to, co już polecił Noemu, i to, co 

objawiliśmy tobie, i to, co poleciliśmy Abrahamowi, Mojżeszowi i Jezusowi”. 
128

 

 

 

                                                 
128

  Święty Koran, Sura Szura, w. 13.  
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 I powiedział: 

   

  

   

  

    

   

     

 

 „I oto uczyniliśmy przymierze z prorokami: z Noem, Abrahamem, Mojżeszem i 

Jezusem – synem Marii, i z tobą; zawarliśmy z nimi uroczyste przymierze”.
129

 

 

 

   Poroctwo Muhammada 

 
Ostatnim prorokiem wysłanym przez Boga jest Hadrat-e Muhammad (s.), w rękach 

którego znajdują się Księga i Prawo i w którym muzułmanie pokładali nadzieję. 

Prorok  (s.) urodził się w Mekce w Hedżoz, 53 lata przed rozpoczęciem kalendarza 

księżycowego. Był członkiem plemienia Kurajszytów z rodu Haszymidów. Plemię 

wywodziło się z najszlachetniejszych i najstarszych rodzin arabskich. 

 

Jego ojciec nazywał się Abdullah i matka Aminah. Swoich rodziców stracił we 

wczesnym dzieciństwie. Z czasem oddany zostaje pod opiekę swojego dziadka ze 

strony ojca – Abbdul Mutaleb, który również wkrótce umiera. Po tym wydarzeniu 

Prorok (s.) przechodzi pod tutelę swojego wuja – Abu Talib’a, który zabiera go do 

swojego domu i staje się jego pełnoprawnym opiekunem. Prorok (s.) dorastał w 

domu wuja. Zanim osiąga wiek dojrzałości bierze udział w podrózy do Szamu, 

towarzysząc karawanom wuja.  

Prorok nie otrzymał formalnego wykształcenia, toteż nie umiał czytać ani pisać. Po 

osiągnięciu wieku dojrzałości zasłynie ze swojej mądrości, grzeczności i 

wierności.  

Dzięki wrodzonej spostrzegawczości i wierności przyciąga uwagę jednej z kobiet 

plemienia Kurajsz –Chadidży. Kobieta znana z bogactwa wybiera go na zarządcę 

swoich posiadłości i w jego rękach zostawia kwestię kierowania handlem. 

Pewnego razu Prorok (s.) wraz z towarem wyruszył do Damaszku. Tam dzięki 

swojej zwinności handlowej uzyskał nadzwyczajne korzyści. Wkrótce po tym 

Chadidża wyszła z propozycją małżeństwa i on ją zaakceptował. Po zawarciu 

związku, Prorok (s.) ma wówczas 25 lat, utrzymywał się z zarządzania fortuną 
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  Święty Koran, Sura Al-Ahzab, w. 7. 



 85 

swojej żony aż do ukończenia czterdziestego roku życia, zdobywając w ten sposób 

dobrą reputację dzięki takim cechom jak mądrość i wierność. Kategorycznie 

odrzuca oddawanie czci bożkom, co było zwyczajną praktyką religijną pośród 

Arabów z Hedżoz. Od czasu do czasu oddala się w ustronne miejsce, gdzie w 

tajemnicy przed innymi oddaje się rozmowom z Bogiem.  

 

W wieku czterdziestu lat przebywa w jaskini Hira, w górach regionu Tihmam w 

pobliżu Mekki. W momencie gdy odprawiał ćwiczenia duchowe został wybrany 

przez Boga do misji proroczej i propagowania nowej religii. W tym momencie Bóg 

objawia mu pierwszy rozdział Świętego Koranu – Sura Alaq. Jeszcze tego samego 

dnia wracając do domu spotyka w drodze swojego kuzyna – Ali Ibn Talib’a (a.s.), 

który po wysłuchaniu relacji z ust kuzyna zadeklarował się zaakceptować jego 

wiarę. Następnie Prorok (s.) wszedł do domu i opowiedział wydarzenie żonie i ona 

także przyjęła Islam. 

   

Kiedy Święty Prorok (s.) po raz pierwszy wystąpił z zaproszeniem innych do 

przyjęcia przesłania spotkał się z  niespokojnymi i bolesnymi reakcjami. Przez 

pewien czas czuł się zmuszony do rozpowszechniania misji w tajemncy, aż do 

momentu ponownego odezwania Bożego – tym razem miał zapraszać krewnych i  

wszystkich swoich najbliższych do przyjęcia przesłania. Ale i tym razem to 

nawoływanie okazało się bezowocne i nikt nie poświęcił mu uwagi, z wyjątkiem 

Alego (a.s.) – który już wcześniej zaakceptował wiarę. (Jednakże zgodnie z 

przekazanymi dokumentami ze strony Domu Proroka i istniejącymi poematami 

skomponowanymi przez Abu Talib’a, szyici uważają, że ten ostatni również objął 

religię Islamu jako że był jedynym protektorem Proroka (s.). Przypuszcza się, że  

ukrył wiarę, aby utrzymać na zewnątrz władzę, jaką dzielił z plemieniem Kurajsz). 

  

Po jakimś czasie, zgodnie z Bożą instrukcją, Prorok (s.) nadaje rozpowszechnianiu 

misji religijnej charakter jawny. W początkach publicznego propagowania religii 

Prorok i świeżo nawróceni muzułmanie spotkali się z najsurowszą reakcją i 

bolesnymi torturami ze strony mieszkańców Mekki. 

Z najgorszym potraktowaniem spotkali się ze strony Kurajszytów aż do tego 

stopnia, że pewna grupa muzułmanów opuściła swoje domostwa  i wyemigrowała 

do Abisynii.  

Prorok (s.) wraz ze swoim wujem – Abu Talib’em i krewnymi znaleźli schronienie 

przez trzy lata w przełęczy górskiej Abu Talib, w jednej z twierdz w dolinie 

Mekki. Nikt nie utrzymywał z nimi kontaktu i nie zawierał żadnych transakcji, a i 

sami nie kwapili się wyjść z miejsca kryjówki.  

Wielbiciele idoli z Mekki od samego początku poddali Proroka (s.) wszelkim 

torturom, takim jak rzucanie obraźliwych słów, ośmieszanie, oczernianie, bicie i 

wreszcie zranienie, czasami okazywali mu uprzejmi i grzeczność. Łudzili się, że w 

ten sposób mogą odsunąć go od misji. Obiecywali mu wielkie sumy pieniędzy, 

przywództwo i rządy plemieniem.  Wobec tych propozycji i obietnic Prorok (s.) 

pozostawał nieugięty, wręcz odwrotnie, wzmocniły one jego wolę i determinację w 

doprowadzeniu do końca swojej misji.  

   

 Któregoś razu ludzie obiecujący bogactwo i władzę  Prorokowi (s.) udali się tam , 

gdzie akurat przebywał.  Wówczas Prorok (s.) zaczął do nich  przemawiać 

językiem metafory. Zwrócił się do nich tymi słowami: „Gdybyście położyli słońce 

na dłoni mojej prawej ręki i księżyc na dłoni lewej ręki, nie odstąpiłbym od 
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posłuszeństwa względem Jedynego Boga i nie powstrzymałbym się od wykonania 

swojej misji”.  

 

 Mniej więcej w dziesiątym roku swojej misji prorockiej, kiedy Prorok opuszcza 

łańcuch górski zwany Abu Talib, jego wuj Abu Talib – będący jego jedynym 

protektorem – umiera, jak również i jego pobożna żona. Odtąd w przyszłości nie 

będzie nikogo, kto chroniłby go w ten sposób i szukał miejsc, gdzie mógłby się 

ukryć. W dodatku bałwochwalcy w tajemnicy uknuli plan, by zabić Proroka (s.). 

Późną nocą okrążyli Jego dom chcąc wkroczyć do niego i pokawałkować cialo 

Proroka w łóżku. Ale Bóg Najwyższy powiadomił  Proroka (s.) o tym planie i 

nakazał mu, aby wyruszył w stronę Jazreb. Prorok (s.) zamiast siebie na posłaniu 

zostawił Alego (a.s.) i w nocy opuścił dom pod opieką Bożą, przechodząc 

niezauważony pośród swoich wrogów. Znalazł kryjówkę w jaskini w pobliżu 

Mekki. Następnie trzy dni później jego zrezygnowani wrogowie wszędzie go 

szukający ostatecznie porzucili nadzieję o jego schwytaniu i powrócili do Mekki. 

Wtedy Prorok (s.) opuszcza jaskinię i wyrusza w drogę w kierunku Jazreb. 

 

Ludzie zamieszkujący Jazreb, których liderzy już wcześniej zaakceptowali 

przesłanie Proroka (s.) i złożyli posłuszeństwo, przyjęli go z otwartymi ramionami 

i ofiarowali swoje posiadłości i życie do jego dyspozycji. Prorok (s.) po raz 

pierwszy utworzył małą społeczność islamską i podpisał układy z żydowskimi 

plemionami w mieście i najbliższych okolicach, jak również z potężnymi 

plemionami arabskimi tamtejszego regionu.  Tam też wszczął propagowanie 

Islamu, a Jazreb stał się znany pod nazwą „Madinatul-Rasul”(miasto Proroka). 

    

Islam z dnia na dzień rozrastał się i przybierał na sile. Muzułmanie, którzy w 

Mekkce zostali uwięzieni w sieci niesprawiedliwości przez rządzących 

Kurajszytów stopniowo opuszczali domy i posesje i emigrowali do Medyny, 

krążąc wokół osoby Proroka (s.) jak motyl wokół lampy. Ta grupa zasłynęła pod 

nazwą „emigranci” (muhadżarin), a ci, którzy pomogli Prorokowi (s.) w Jazrebie,  

znani są pod nazwą  „pomocnicy” (ansar).  

 

 Islam postępował bardzo szybko do przodu, ale równocześnie idolatrzy z 

plemienia Kurajszytów, jak też plemiona z Hedżoz nieustannie dokuczali 

muzułmanom. Mowa tu o hipokrytach (munafaquin) z Medyny, którzy przebywali 

pośród wspólnoty muzułmańskiej i ich poglądy nie były otwarcie znane, stwarzali 

muzułmanom coraz to nowe konfliky aż do tego stopnia, że sytuacja ta z czasem 

przekształciła się w otwartą wojnę.  

  

Miały miejsca liczne bitwy pomiędzy muzułmanami i Arabami, politeistami, i 

Żydami, w których większość wierzących odniosła zwycięstwo. W sumie 

wybuchło więcej niż 80 większych i mniejszych bitew. We wszystkich większych 

konfliktach, takich jak bitwy pod Budr, Uhud, Handaq i Hebra, Prorok (s.) 

osobiście znajdował się na polu bitwy. Zarówno w tych bitwach jak i dużo 

mniejszych zwycięstwo zostało odniesione dzięki zwinnościom Alego (a.s). Była 

to jedyna osoba, która nigdy nie opuściła żadnego pola bitwy. Podczas tych 

wszystkich trwających dziesięć lat wojen a wszczętych od momentu emigracji z 

Mekki do Medyny zginęło około 200 muzułmanów i mniej więcej tysiąc wiernych.  

 Dzięki pozytywnej działalności Proroka (s.) i bezinteresownych wysiłków 

istotnych grup „muhadżarinów i ansararów” Islam rozpowszechnił się w ciągu 
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dziesięciu lat na Półwyspie Arabskim. Jednocześnie zostały wystosowane listy do 

królów takich krajów jak  Persja, Bizancjum i Abisynia, zapraszające ich do 

zaakceptowania religii Islamu. 

Podczas tego całego okresu Prorok (s.) żył w biedzie i był z tego dumny.
130

 Nigdy 

nie spędził w swoim życiu nawet jednej chwili na próżnowaniu. Raczej podzielił 

swój czas na trzy części: jedna dla Boga- pogrążona w głębokiej adoracji i 

rozpamiętywaniu, druga w domu - w służbie potrzeb domowych, i trzecia-w 

służbie ludziom. Podczas tego okresu poświęcił sporo uwagi wspólnocie islamskiej 

i zwalczał jakiekolwiek istniejące zło, zaspokajał potrzeby muzułmanów, 

wzmacniał więzy zewnętrzne i wewnętrzne, jak też nie zaniedbywał innych 

podobnych spraw.  

Po dziesięcioletnim pobycie w Medynie Prorok (s) zachorował i kilka dni później 

umiera. Zgodnie z zachowanymi tradycyjnymi przekazami jego ostatnie 

wypowiedziane słowa dotyczyły wydanych poleceń odnośnie osobistych sług i 

kobiet. 

 

 

  Prorok i Święty Koran 

 

 
Od Proroka domagano się, podobnie jak od innych wysłańców Bożych, by dokonał 

cudu. Prorok (s.) potwierdził władzę proroków dotyczącą czynienia cudów, jak 

potwierdza Święty Koran. Zostało zrelacjonowanych dużo cudów dokonanych 

przez Proroka (s.) i niektóre komentowane z tzw.łańcucha tradycyjnych przekazów 

można uznać za wiarygodne. Ale permanentnym cudem Proroka (s.)  jest wciąż 

żywy Święty Koran. Święty Koran jest świętym tekstem składającym się z sześciu 

tysięcy i kilkuset wersetów (ojat)
131

 podzielonych na 114 rozdziałów (surah) 

długich i krótkich. Wersety były objawiane stopniowo w przeciągu 23 lat misji 

proroczej Muhammada (s.). Jeden werset aż po cały rozdział zostają mu objawione 

w różnych okolicznościach, zarówno w nocy czy w ciągu dnia, w podrózy czy 

podczas odpoczynku, w czasie wojny czy pokoju, podczas dni pełnych 

poświęcenia i słabości, czy podczas samotnych chwil.  

 

 Święty Koran sam dokonuje autoprezentacji za pośrednictwem wielu wersetów w 

formie bezdyskusyjnych terminów i zwrotów kwalifikujących Księgę jako 

wydarzenie-cud.  

   

 Arabowie, zgodnie z zachowanym świadectwem historycznym, osiągnęli jak na 

owe czasy wysoki poziom w rozwoju kultury języka w sensie elokwencji i 

elegancji w mowie, słodyczy języka i jego płynnej ekspresji. Sam Koran zaprasza 

ich do współzawodnictwa i rywalizacji (z Koranem) i zredagowania coś na wzór 

podobnego piękna i niedoścignionej autentyczności. Święty Koran mówi, że 

gdybyśmy chcieli uznać Księgę za wywód czysto ludzki stworzony przez Proroka 

(s.) czy za wyuczony środek będący otrzymaną instrukcją od innej osoby to 

Arabowie powinni być zdolni do stworzenia czegoś podobnego 
132

, lub dziesięć 

                                                 
130

  W słynnym objawieniu pt:. „Al-faqru-fakhri”- na temat życia Proroka (s.) wg Siratu-Ibn Hiszam, 

Siratu-Halbi, Bihar, t. 6. 
131

  Liczba wersetów koranicznych wynosi 6236 wg wydawnictw krajów arabskich. 
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podobnych rozdziałów
133

 czy chociażby jeden z jego wersetów
134

 lub stosując 

jakikolwiek środek, aby zdobyć podobny cel.  

Szanowani i elokwentni Arabowie podchwycili w sugestii wyzwanie jakie 

zaoferował Koran i zgodnie potwierdzili, że jest magiczny i nie jest możliwy do 

odtworzenia.
135

 

 

Święty Koran nie tylko zaprasza i prowokuje ludzi do współzawodnictwa z 

eleganckim, mądrym i elokwentnym językiem, ale okazyjnie namawia do 

rywalizacji z czysto zmysłowego punktu widzenia, co równocześnie stanowi 

wyzwanie dla umysłowych zdolności ludzi i dzinów (dzinn), zważywszy, że 

Święty Koran jest książką zawierającą kompletny program na życie ludzkie.  

Jeśli przeanalizujemy uważnie kwestię odkryjemy, że Bóg stworzył rozległy 

program, który obejmuje wszystkie aspekty niezliczonych form, etycznych 

uczynków, i wierzeń ludzkości, mając na uwadze wszystkie szczegóły i wyjątki po 

to, by stał się Prawdą (haqq) i religią Prawdy (Din-e Haqq).  

Islam jest religią, której założenia i cele opierają się na prawdzie i mają na 

względzie rzeczywiste dobro ludzkości, a nie pragnienia i skłonności większości 

ludzi czy kaprysy pojedynczego i władczego zarządcy.  

  

U podstaw tego szerokiego programu zakorzenione jest najcenniejsze Słowo Boga, 

a jest nim wiara w Jego Jedność. Na domiar tego, z głównych religijnych założeń 

włączonych w program możemy wydedukować najbardziej subtelne, moralne i 

etyczne cechy ludzkie. Poddawane są one niezliczonym analizom na tle  

społecznych czy indywidualnych uwarunkowań, takich jak prawa, które im 

przysługują, i które biorą swój początek w adoracji Jedynego- co w dalszym ciągu 

poddawane jest intelektualnej i duchowej obróbce.  

   

W Islamie relacja i ciągłość pomiędzy założeniami (usul), a zastosowaniem (furu) 

wygląda następująco. Otóż jakiekolwiek specjalne zastosowanie prawa, które 

byłoby wprowadzone w konkretnej kwestii – jeśli cofniemy się do źródła- krąży 

wokół głównego założenia Jedności (Tawhid), i jeśli Jedność zostanie zastosowana 

                                                                                                                                            
132

 Święty Koran, Sura Tur, w. 34. 

    

    
„Niech więc przytoczą podobne opowiadania, jeśli mówią prawdę”.. 

 
133

  Święty Koran, Sura Hud, w. 13. 
      

    
„Albo powiedzą: On to wymyślił, Powiedz: Przynieście dziesięć sur zmyślonych podobnych do niego”. 

 
134

  Święty Koran, Sura Junus, w. 38. 

      

  
  „Oni, być może powiedzą: Wymyślił go! Powiedz: Przynieście więc surę podobną do niego”. 

 
135  Święty Koran, Sura Muddasser, w. 24 i 25. 

          

        
„Potem odwrócił się, wbił się w pychę i powiedział: „To nic innego, jak tylko czary, które się 

przekazuje. To nic innego jak tylko słowo ludzi śmiertelnych.” 
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i przeanalizowana, tworzy podstawę do stawianych wymagań i specjalnych norm 

w wyżej opisanej kwestii. Oczywiście, końcowe opracowanie tak rozległej religii o 

podobnej spójności i współpołączeniu, a nawet przygotowaniu w tym celu 

elementarnego indeksu, wybiega poza normalne umiejętności najlepszych 

autorytetów w prawie na świecie.  

  

Ale tutaj mówimy o człowieku - Proroku, którego życie i stan posiadania w 

krótkim czasie otoczone zostały tysiącami trudności, On sam zaplątany w 

krwawych bitwach, przeciwstawiający się wewnętrznym i zewnętrznym 

przeszkodom, by w końcu powstać sam jeden przeciw wszystkim. Prorok (s.) 

nigdy nie otrzymał instrukcji, nie nauczył się czytać, ani pisać
136

. Zanim został 

Prorokiem (s.) dwie trzecie swojego życia spędził w gronie ludzi nie posiadających 

żadnych wyszukanych zwyczajów i w dodatku niezbyt cywilizowanych. Jego 

życie na ziemi mijało pośród znikomej ilości wody, braku kontemplowania 

roślinności i parzącego ciało wiatru. Ponadto żył między ludźmi, których życie 

przebiegało w najniższych podstawowych warunkach zdominowanych przez 

sąsiednie siły polityczne. 

 

Zatem wydawać by się mogło, że Święty Koran jest swego rodzaju wyzwaniem dla 

człowieka. Polega ono na tym, iż Księga została objawiona Prorokowi stopniowo, 

w ciągu 23 lat, w okolicznościach życiowych całkowicie rożniących się między 

sobą – w czasach wielkich trudności, spokoju, wojny, władzy czy słabości itd. 

Gdyby Księga nie wyszła od Boga lecz byłaby napisana i przekazana przez 

człowieka, zaobserwowałoby się natychmiast wiele sprzeczności i brak spójności. 

Jej efekt końcowy na pewno okazałby się doskonalszy niż jego początek, biorąc 

pod uwagę nieustanną potrzebę stopniowego doskonalenia się każdego człowieka. 

Poza tym pierwsze wersety mekkańskie są tej samej jakości co wersety medyńskie, 

i od początku do końca nie istnieje w Koranie żadna najmniejsza różnica pomiędzy 

nimi.  

Święty Koran jest księgą, której jedne rozdziały podobne są do drugich,  których 

zadziwiająca i inspirująca umiejętność wielbienia w sumie tworzy niepowtarzalny 

styl i wartość w najwyższym wymiarze.
137

 

 

 

   Człowiek składa się z ducha i ciała 

 

 
Ci, którzy są zanajomieni w pewnym stopniu z naukami islamskimi wiedzą, że 

wewnątrz pouczeń Świętej Księgi i tradycji Proroka (s.) znajduje się dużo odwołań 

do ducha i ciała czy duszy i ciała. I chociaż jest stosunkowo łatwo zrozumieć ciało 

i to, co cielesne - możliwe do poznania za pomocą zmysłów, niewątpliwie 

zrozumienie ducha i duszy jest trudne i złożone. 

Ludzie chętni do intelektualnych wywodów, jak np. teolodzy i filozofowie, 

zarówno sunnici jak szyici, zaprezentowali różne punkty widzenia odnośnie 

duchowej rzeczywistości (ruh). Tymczasem Islam uważa duszę i ciało za dwie 

przeciwstawne rzeczywistości. Ciało wraz ze śmiercią traci oznaki życia i 
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  Święty Koran,  Sura Junus, w. 16. Sura An-Kabut, w. 48. Sura Baqara, w. 23. 
137

 Święty Koran, Sura Nisa, w. 82. 
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stopniowo się rozkłada, ale z duszą tak nie jest. Dokładniej mówiąc, życie już od 

samego początku należy do duszy. Kiedy dusza przyłączy się do ciała, to z kolei 

ciało nabiera życia dzięki duszy. I kiedy dusza oddzieli się od ciała i zerwie z nim 

swój związek – wydarzenie, które nazywa się śmiercią, ciało przestaje 

funkcjonować, podczas gdy dusza nadal jest żywa.  

 To, czego możemy się nauczyć z rozważań wersetów Świętego Koranu i na 

podstawie powiedzeń Imamów Domu Proroka, dusza ludzka jest czymś 

niematerialnym, która ma coś wspólnego z ciałem materialnym. Bóg Najwyższy w 

Księdze powiedział: 

    

       

    

      

   

   

   

   

        

„Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny. Następnie umieściliśmy go–jako 

kroplę nasienia w naczyniu solidnym. Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia 

grudkę krwi zakrzepłej; potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalążek 

ciała; a z tego zalążka stworzyliśmy kości; wtedy oblekliśmy te kości ciałem; 

następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem. Niech będzie błogosławiony Bóg, 

najlepszy ze stwórców ”.
138

  

 

Jasno wynika z wersetów, że na początku jest opisany stopniowy rozwój 

stwarzania materii, i później, kiedy odnosi się do pojawienia duszy, świadomości i 

woli, nadmienia się inny rodzaj tworzenia, różny od poprzedniej formy. W innej 

części mówi się, że w odpowiedzi na pytania zadawane przez sceptyków, jak na 

przykład jest możliwe, by tworzone ciało ludzkie przekształcało się w 

oryginalnego człowieka podczas gdy śmierć dokonuje jego rozkładu i jego części 

się rozpraszają i gubią: Powiedz: „Zabierze was anioł śmierci, który miał pieczę 

nad wami; potem do waszego Pana będziecie sprowadzeni”. Oznacza to, że ciała 

rozkładają się po śmierci i gubią się pośród cząsteczek ziemi, ale człowiek, tzn. 

dusza została zabrana przez Anioła śmierci i pozostaje chroniona przez Boga.
139

 

  

Wersety koraniczne objaśniają w sposób zrozumiały niematerialność duszy samej 

w sobie, kiedy potwierdzają: „I zapytają ciebie o Ducha. Powiedz: Duch pochodzi 

od rozkazu mojego Pana... ”.
140

 W innym przypadku objaśniając swój rozkaz 

(amr), On mówi: „Chwała niech będzie Temu, w którego ręku jest władza 

królewska nad każdą rzeczą! Do Niego będziecie sprowadzeni.”
141

 Sens tych 

wersetów polega na tym, że rozkaz Boga w tworzeniu rzeczy nie jest stopniowy 

ani nie ogranicza się do kondycji czasu i przestrzeni. Zatem dusza nie posiadająca 

innej rzeczywistości prócz rozkazu Boga, nie jest materialna i jej egzystencja nie 

                                                 
138 Święty Koran, Sura al-Muminun, w. 12-14. 
139

  Święty Koran, Sura As-Sadżda, w. 11. 
140

  Święty Koran, Sura Al-Isra, w. 85. 
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  Święty Koran, Sura Ya Sin, w. 83. 
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posiada typowych cech materialnych. To znaczy, nie ma chrakterystycznych cech 

podziału, zmiany i usytuowania w przestrzeni-czasie.  

 

 

 Dyskusja na temat duszy z innej pespektywy 

 
Badania intelektualne co do duszy potwierdzają punkt widzenia Świętego Koranu. 

Każdy z nas jest świadomy innej rzeczywistości, która istnieje wewnątrz nas 

samych, którą rozumie się przez  ja. Ta świadomość ciągle się utrzymuje we 

wnętrzu człowieka. Czasami on zapomina o tym, że posiada głowę, ręce, nogi, i 

inne części ciała lub całe ciało. Ale jego ja istnieje, nie opuszcza jego 

świadomości. Percepcji tej nie może dzielić ani analizować. Chociaż ciało ludzkie 

w sposób permanentny przechodzi przez liczne modyfikacje i transformacje, 

przybierając różne pozycje w przestrzeni i przechodząc przez różne momenty w 

czasie, rzeczywistość istniejącego ja pozostaje nietknięta. Nie dotyka jej żadna 

zmiana ani transformacja. Wydaje się jasne, że gdyby ja było materialne, 

przyjęłoby cechy charakterystyczne owej materii
142

 – czym są podzielność, zmiana 

i umiejscowienie w czasie i przestrzeni. Ciało uznaje wszystkie charakterystyczne 

cechy materii, i z powodu relacji z duszą i ciałem uważa się, że te szczegóły są też 

właściwe dla duszy. Jeśli jednak poświęcimy trochę uwagi staje się ewidentne, że 

ten moment obecny i bliższy, ten punkt w przestrzeni, lub ta forma czy inna, ten 

adres czy ruch są charakterystyką ciała. Dusza od nich jest wolna. Raczej, każde z 

tych wyznaczników dosięga duszę za pośrednictwem ciała. To samo rozumowanie 

można zastosować niezmiennie w  uświadamianiu i zdobywaniu wiedzy, które są 

jedną z charakterystycznych cech duszy. Najwidoczniej, gdyby wiedza była 

jakością materialną, to zgodnie z warunkami materii powinna była zaakceptować 

podzielność i być zdeterminowana czasem i przestrzenią. Oczywiście jest 

niezbędnym uzupełnienie, że tego rodzaju dyskusja mogłaby przeciągnąć się w 

nieskończoność i istnieje dużo znaków zapytania związanych z tym tematem, 

których nie można byłoby rozwiązać na podstawie obecnego kontekstu.  

  Krótka dyskusja wyżej przedstawiona jest podanym opisem wierzeń islamskich 

odnośnie ciała i duszy. Jednak pełna dyskusja dotycząca tej materii zawarta jest w 

dziełach filozoficznych islamu. 

 

 

 Śmierć z punktu widzenia Islamu 

 
  

 Chociaż powierzchowna wizja śmierci ukazana jest jako unicestwienie człowieka 

i postrzeganie życia ludzkiego jako okresu czasu składającego się z kilku dni 

pomiędzy jego narodzinami i śmiercią, to Islam interpretuje śmierć jako przejście 

człowieka z jednego stanu życia do drugiego. Zgodnie z Islamem człowiek posiada 

życie wieczne, które nie zna końca. Śmierć, która jest tylko oddzieleniem duszy od 

ciała, wprowadza człowieka w inny stan życia, w którym to szczęście czy 

nieszczęście uzależnione są od dobrych czy złych dzieł popełnionych w życiu 

poprzednim. Święty Prorok powiedział: „Zostałeś stworzony po to, aby przetrwać, 
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a nie po to, aby być unicestwiony. Rzecz w tym, że zostaniesz przeniesiony z 

jednego domu do drugiego”.
143

 

 

 

Czyściec 

 

 
Według Świętej Księgi i przekazów proroków można wywnioskować, że 

pomiędzy śmiercią i zmartwychwstaniem ogólnym, człowiek posiada życie 

ograniczone i tymczasowe – czym jest tzw. „stan zawieszony pośrodku” zwany 

(barzah) i więź pomiędzy tym życiem i życiem wiecznym.
144

 Po śmierci człowiek 

jest przesłuchany odnośnie wierzeń, które utrzymywał i rozliczany z dobrych i 

złych dzieł, jakie zdołał wyrządzić w tym życiu. Później po podsumowanym 

spotkaniu i ostatecznym wyroku (przebywając na poziomie „środkowym”, 

pomiędzy śmiercią i zmartwychwstaniem) jest skazany w wyniku odbytego sądu 

na życie przyjemne i szczęśliwe lub ruinę i  życie nieszczęśliwe. W tak 

zorganizowanym nowym życiu kontynuuje w oczekiwaniu na dzień ogólnego 

zmartwychwstania.
145

 Stan człowieka znajdującego się na poziomie barzah jest 

bardzo pododobny do tej osoby, która została wezwana do sali sądowej w celu 

osądzenia uczynków przez nią popełnionych. Przesłuchuje się ją i dokonuje 

przeglądu wszystkich aktów aż do uzupełnienia jej historii. Później oczekuje 

wyroków. Dusza człowieka umieszczona na poziomie środkowym posiada taką 

samą formę, jaką posiadała na tym świecie. Jeśli jest to człowiek cnotliwy, żyje 

szczęśliwie i hojnie zgromadzony wokół ludzi czystych i bliskich Bożej 

Obecności. Jeśli byłby to człowiek zły, w tym wypadku żyje z bólem i 

przytłoczony towarzystwem sił demonicznych i liderów, którzy zboczyli z dobrej 

drogi. Bóg, odnośnie kondycji życia tych, którzy żyli w stanie szczęśliwym, 

powiedział: 

   

    

    

   

     

    

  

    

    

       

   

     

   

    

 

 

                                                 
143

  Bihar, t. 3, s. 161. 
144

  Bihar, t. 2, Bob-e-al-barzah. 
145

   Idem. 



 93 

 

 „I nie uważaj tych, którzy zostali zabici na drodze Boga, za umarłych. Przeciwnie, 

oni są żyjący!” Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie, radując się tym, co dał 

im Bóg ze Swojej łaski. I oni radują się na myśl o tych, którzy się jeszcze z nimi 

nie połączyli i pozostali w tyle, ponieważ oni nie doznają żadnego strachu i nie 

bedą zasmuceni. Oni się radują błogosławieństwem i łaską od Boga, i tym, że Bóg 

nie gubi nagrody wierzących”.
146

  

I opisując stan innej grupy, którzy na tym świecie nie zrobili uczciwego użytku z 

bogactwa i swoich posiadłości, Bóg mówi: 

 

 

    

   

     

    

      

    

   

      

 

„A kiedy przyjdzie do któregoś z nich śmierć, on powie: Panie mój! Odpraw mnie 

z powrotem! Być może, ja uczynię jakieś dobre dzieło wśród tego, co 

pozostawiłem”. Ależ nie! To jest tylko słowo, które on wypowiada; a za nimi jest 

przegroda aż do Dnia, w którym oni zostaną wskrzeszeni.
147

 

 

 

 

  Dzień Sądu – Zmartwychwstanie 

 

 
Pośród świętych tekstów Święty Koran jest jedyny, który omawia szczegółowo  

Dzień Sądu. Chociaż Talmud nie wspomniał tego Dnia i Ewangelia tylko 

nawiązała do niego, Święty Koran wspomina Dzień Sądu setki razy, stosując różne 

imiona. Przeznaczenie, jakie czeka ludzkość Koran czasami opisuje szczegółowo, 

a czasami krótko. Również przypomina wielokrotnie, że wiara w Dzień Sądu 

znajduje się na tym samym poziomie ważności jak wiara w Boga i jest jednym z 

trzech założeń Islamu. Dodaje jeszcze, że ktokolwiek pozbawiony jest tej wiary, to 

znaczy zaprzecza Zmartwychwstaniu, znajduje się poza zasięgiem nauk Islamu i 

nie czeka go nic innego jak zatracenie.  

 

I taka jest prawda dotycząca wyżej wspomnianej kwestii, ponieważ gdyby nie 

zostały odpowiednio oszacowane akcje w sensie nagrody i kary Bożej, przesłanie 

religijne składające się z serii dekretów Bożych – z rzeczy, które On rozkazał i 

zakazał, nie posiadałoby najmniejszego efektu. To samo byłoby z egzystencją i 

nie-egzystencją proroctwa i misji religijnej. W rzeczywistości, nie-egzystencja 
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byłaby bardziej pożądana od egzystencji, ponieważ zaakceptować religię i iść w 

ślad za regułami Prawa Bożego nie jest możliwe bez akceptacji ograniczeń i tego, 

co nazywa się utratą „wolności”.
148

 Gdyby poddać się temu, co nie odniosłoby 

żadnego efektu, ludzie nigdy nie zaakceptowaliby czy wyrzekli swojej wolności na 

rzecz czegoś, co nie funkcjonuje. Z tego argumentu wypływa jasno, że ważność 

wspominania i zapamiętania Dnia Sądu jest równoważne zasadzie religijnej. To 

jasne, że wiara w Dzień Sądu jest najważniejszym czynnikiem, który prowadzi 

człowieka do zaakceptowania cnoty i powstrzymania się od  czynienia rzeczy 

występnych i grzechów śmiertelnych – podobnie jak brak wiary w Dzień Sądu jest 

głównym  korzeniem wszelkiego grzechu i złego aktu. Bóg Wszechmocny 

powiedział w Swojej Księdze:„Zaprawdę, tych, którzy schodzą z drogi Boga czeka 

kara straszna za to, iż zapomnieli o Dniu rozrachunku!”
149

 Jak można 

wywnioskować ze świętych wersetów, zapomnienie o Dniu Ostatecznym uważa 

się za przyczynę zejścia z drogi Boga. Medytacja nad celem stworzenia człowieka, 

wszechświata, czy celem praw Bożych jest odpowiedzią, że będzie Dzień Sądu.  

 

 Kiedy medytujemy kwestię stworzenia widzimy, że nie ma żadnej akcji (która jest 

koniecznym typem ruchu) bez konkretnego celu i zadania. Akcja nigdy nie istnieje 

bez celu, uważana jest za niezależną i samą w sobie. Raczej jest wstępem do celu i 

istnieje ze względu na wartość samego celu. Nawet akcje, które powierzchownie 

wydają się być stworzone bez  celu, jak na przykład instynktowne czynności czy 

zabawy dzieci – jeśli je przestudiujemy uważnie to odkryjemy cel zgodny z 

rodzajem podjętej akcji. Co się tyczy reakcji wiedzionych czystym instynktem, 

które generalnie są formą ruchu, przedmiot kierujący się w stronę ruchu jest celem 

i zadaniem akcji. Stworzenie świata i człowieka jest czynnością Boga, i Bóg 

znajduje się poza spełnieniem aktu pozbawionego sensu i celu, jak tworzyć, 

odżywiać, odebrać życie, i znowu tworzyć, odżywiać i odebrać życie i zniszczyć, 

pod warunkiem, że nie byłoby stałego celu, który ścigałby te czynności. 

Koniecznie w stworzeniu świata i człowieka musi przyświecać stały cel i intencja. 

Oczywiście korzyść z tego nie akumuluje się po stronie Boga, który znajduje się 

poza jakąkolwiek potrzebą, a raczej gromadzi się po stronie samych stworzeń. 

Toteż powinno się powiedzieć, że świat i rodzaj ludzki kierują się ku permanentnej 

rzeczywistości i w stronę egzystencji doskonalszej, która nie akceptuje zniszczenia 

i korupcji.  

   

Również, kiedy studiujemy uważnie kondycję człowieka z punktu widzenia 

edukacji i religijnego przygotowania zobaczymy, że w wyniku przewodnictwa 

boskiego i przygotowania religijnego, ludzie dzielą się na dwie kategorie, to 

znaczy ludzi dobrych i złych. Jednkże w tym życiu nie ma żadnej  zaznaczonej 

różnicy pomiędzy ludźmi. A dokładniej jest odwrotnie, sukces i powodzenie 

należy do tych, którzy są źli i niesprawiedliwi. Czynieniu dobra towarzyszą 

trudności i zmartwienia i wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i opór przeciwko 

przemocy. Zważywszy na to, że tak jest, Sprawiedliwość Boża stwarza potrzebę 
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  Kwestia utraty wolności nie dotyczy wymiaru legalnego czy intelektualnego, np. pozbawienie 
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istnienia innego świata, w którym każda jednostka ludzka otrzyma zasłużoną 

zapłatę za swoje czyny i prowadzone życie. Bóg Najwyższy jasno odnosi się do 

tych dwóch przedstawionych prób: „My nie stworzyliśmy niebios i ziemi, i tego, 

co jest między nimi, dla zabawy. Stworzyliśmy je w całej prawdzie, lecz większość 

ludzi nie wie”.
150

 I również powiedział: „My nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i 

tego, co jest między nimi, nadaremnie. Takie jest mniemanie tych, którzy nie 

wierzą, lecz biada tym, którzy nie wierzą w obliczu ognia. Czy My będziemy 

traktować tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, tak jak tych, którzy sieją 

zgorszenie na ziemi? Czy będziemy traktować bogobojnych tak jak 

rozpustników?”.
151

 W innym jeszcze miejscu jest napisane odnośnie prób, którym 

zostanie poddany człowiek: „Ci, którzy popełniają złe czyny, sądzą, że My 

będziemy ich traktować tak jak tych, którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła, że 

jednakowe będzie ich życie i ich śmierć? Jak źle oni rozsądzają! Bóg stworzył 

niebiosa i ziemię w prawdzie, aby każda dusza została nagrodzona za to, czego 

dokonała – i oni nie doznają niesprawiedliwości ”.
152

 

 

 

 Inne komentarze związane z Dniem Zmartwychwstania 

 
W drugiej części książki omawiając znaczenie egzoteryczne (zoher) i ezoteryczne 

(batin) Koranu zaznaczyliśmy, że nauki islamskie są objaśnione w Księdze za 

pomocą różnych dróg i ostatecznie sprowadzone są do dwóch wymiarów: 

wewnętrznego i zewnętrznego.  

 

 Objaśnienie wymiaru egzoterycznego (zewnętrznego) sprowadza się do prostego i 

niezbyt skomplikowanego poziomu myślenia i  modelu rozumienia raczej 

wspólnego dla większości ludzi, co pozostaje w kontraście z objaśnieniem 

wymiaru ezoterycznego (wewnętrznego), którego zagadnienie szerzej rozumie 

tylko elita –  oczywiście za pomocą szczególnej wizji osiągniętej drogą ćwiczeń 

życia duchowego.  

 

 Wytłumaczenie, jakie emanuje z egzoterycznej wizji przedstawia Boga jako 

absolutnego zarządcę stworzonego świata, gdzie wszystko jest pod Jego wpływem.  

Bóg stworzył legiony aniołów po to, aby doprowadzili do końca Jego rozkazy, 

które On pozwala poznać we wszystkich aspektach całego stworzenia. Do każdej 

części stworzenia i jego porządku przypisana jest specjalna grupa aniołów, którzy 

są opiekunami wyznaczonej domeny. Rodzaj ludzki jest Jego stworzeniem i ludzie 

są Jego sługami, którzy powinni słuchać Jego rozkazów i zakazów. I prorocy są 

przekazicielami Jego przesłań, głosicielami Jego praw i przepisów, które On 

przesłał ludzkości, wymagając od niej całkowitego posłuszeństwa. Bóg obiecał 

nagrodę za wiarę i posłuszeństwo, karę i cierpienia za niewierność i grzech. I nie 

zerwie swojej obietnicy. Również zważywszy, że jest On sprawiedliwy i owa 

sprawiedliwość sprawi, że w innej egzystencji  te dwie grupy tj. ludzie cnotliwi i 

ludzie źli – będą oddzieleni. Cnotliwi posiądą na własnosć życie szczęśliwe i 

ludzie źli zostaną pogrążeni w lichej i nędznej egzystencji. W ten sposób Bóg, 

zgodnie ze Swoją sprawiedliwością i obietnicą, jaką uczynił, doprowadzi do 
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zmartwychwstania wszystkich ludzi – którzy żyli na tym świecie i umarli, bez 

wyjątku, i szczegółowo przebada ich wierzenia i dzieła. Osądzi ich zgodnie z 

prawdą i każdy otrzyma to, na co zasługuje. W imieniu uciśnionych wymierzy 

sprawiedliwość. Każdemu przyzna nagrodę za jego własne czyny. Jedna grupa 

zostanie przeznaczona do nieba na zawsze i druga na wieczność do piekła.  

 

 To jest objaśnienie egzoteryczne (zoheri) Koranu. Oczywiście, jest prawdziwe i 

poprawne. Ale jego język jest skomponowany z pojęć i obrazów wyniesionych z 

życia społecznego i pomysłowości człowieka w takim celu, aby jego ogólne 

korzyści były większe i poszerzyły gamę czynności.  

 

Ci, którzy zagłębili się w rzeczach w sensie duchowym i są obeznani w jakimś 

stopniu z językiem ezoterycznym Świętego Koranu, rozumieją jednak, za 

pośrednictwem swoich manifestacji, znaczenie i sens tego, co przekracza 

przeciętny i  zwykły poziom pojmowania i rozumienia owych rzeczy . Święty 

Koran, pośród najprostszych i nieskomplikowanych ekspozycji nawiązuje od czasu 

do czasu do celu ezoterycznego, jaki przyświeca przesłaniu. Za pomocą licznych 

aluzji Święty Koran potwierdza, że świat stworzony ze wszystkimi jego częściami, 

z których człowiek tworzy jedną z nich, porusza się w kierunku egzystencjalnej 

konwersji, co zawsze mieści się w dążeniu człowieka do osiągnięcia doskonałości 

Bożej. Nadejdzie dzień, w którym ruch ten zakończy się i straci całkowicie swoją 

niezależną i oddzielną egzystencję przed Majestatem i Wspaniałością Boską.  

 

Człowiek również tworzy część tego świata. Jego specyficzna doskonałość istnieje 

dzięki świadomości i wiedzy, porusza się z pośpiechem ku Bogu. Kiedy osiągnie 

przemianę, zaobserwuje jasno Prawdę i Jedność z Bogiem Jedynym. Ujrzy 

Władzę, Potęgę i inne zalety doskonałości należące wyłącznie do Bożej Esencji. 

Odsłoni się im rzeczywistość każdej rzeczy taka jaka jest w swej istocie. To jest 

pierwszy etap do wejścia w świat wieczności. Człowiek dzięki wierze i dobrym 

uczynkom jest zdolny komunikować się, relacjonować, spokrewniać się i być 

przyjacielem Boga. Bliski otoczeniu, szczęśliwy i radosny jak nigdy, można 

napisać ludzkim językiem - będzie żył blisko Boga i cieszył się Jego obecnością i 

towarzystwem bezgrzesznych ludzi w wyższym świecie. Gdyby jednak człowiek z 

powodu  przywiązania do życia i jego ulotnych przyjemności oddzielił się od 

wyższego świata i  zaprzestał pragnienia bycia z Bogiem, Jego miłości, lekceważył  

obecność czystych istnień znajdujących się w jego obecności, to dotkną go 

zmartwienia i wieczne przeciwności.  

 

Jest prawdą, że dobre i złe uczynki człowieka na świecie są przejściowe i znikają, 

ale formy i ślady tych aktów dobrych i złych robią sobie miejsce w jego duszy i 

będą mu towarzyszyć wszędzie. Są one nagromadzonym kapitałem przyszłego 

życia – słodkiego lub gorzkiego.  

 

Te potwierdzenia można wyjąć z następujących wersetów Koranu: 
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„Zaprawdę, powrócisz przecież do Twojego Pana! ”
153

  

 

I powiedział:  

 

     

   

„Czyż nie do Boga zmierzają wszystkie sprawy? ”
154

 

 

 

I powiedział: 

 

       

 „Rozkaz, tego Dnia, będzie należeć do Boga”.
155

 

 

 

 I kontynuuje: 

 

  

    

   

     

      

      

 

„O ty, duszo uspokojona, powróć do twego Pana, zadowolona i z upodobaniem 

przyjęta! Wejdź więc między moje sługi! Wejdź do mojego ogrodu”.
156

 

 

 

 

 Wśród racji udzielonych pewnym członkom rodzaju ludzkiego w Dzień Sądu, 

mówi: 

  

     

   

   

     

 

 „Ty wcale nie dbałeś o to, więc zdjęliśmy z ciebie zasłonę i dzisiaj twoje 

spojrzenie jest przenikliwe.”
157

 

 

 Odnośnie objaśnień Świętego Koranu (tawil) – prawdy, objaśnienia według 

których Święty Koran jest źródłem ich opracowań – Bóg mówi: 

 

                                                 
153

  Święty Koran, Sura Alaq , w. 8.  
154

  Święty Koran, Sura Asz-Szura, w. 53. 
155

  Święty Koran, Sura Al-Infitor , w. 19. 
156

  Święty Koran, Sura Fadżr, w. 27-30. 
157

  Święty Koran, Sura Qaf, w. 22. 
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 „Czy oni oczekują czegoś innego aniżeli jej wyjaśnienia? W Dniu, kiedy 

nadejdzie jej wyjaśnienie, ci, którzy o niej zapomnieli poprzednio, powiedzą: 

„Posłańcy naszego Pana przychodzili z prawdą. A czy my mamy orędowników, 

którzy by orędowali za nami?” Albo też, czy my będziemy mogli powrócić, by 

czynić co inego niż to, co czyniliśmy?” Oni stracili swoje dusze i odsunęło się od 

nich to, co oni wymyślali. ”
158

 

 

 I mówi: 

   

   

    

     

 

 „W tym Dniu Bóg wypłaci w pełni, co im się slusznie należy; i dowiedzą się, że 

Bóg jest prawdą oczywistą.”
159

  

 

 I powiedział: 

   

    

     

 

 „...wtedy, o człowieku! Zwrócisz się do swego Pana całkowicie i spotkasz 

Go.”
160

   

 

I również: 

    

       

 

 „Kto spodziewa się spotkania Boga – to przecież termin Boga nadejdzie! On 

jest Słyszący, Wszechwiedzący”.
161

 

 

                                                 
158

  Święty Koran, Sura  A’raf, w. 53. 
159  Święty Koran, Sura An-Nur, w. 25. 
160  Święty Koran, Sura Al-Insziqaq, w. 6. 
161

  Święty Koran, Sura Al-Ankabut, w. 5. 
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 I powiedział:  

 

     

   

   

     

 

 „Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana, niech nie dodaje żadnego 

współtowarzysza, kiedy oddaje cześć swojemu Panu.”
162

  

 

I powiedział: 

    

     

    

     

        

     

     

   

       

    

      

      

 „Lecz kiedy przyjdzie bardzo wielkie nieszczęście, w tym Dniu przypomni 

sobie człowiek, nad czym się trudził; i pokazany będzie ogień piekielny temu, kto 

potrafi widzieć. Wtedy, dla tego, kto się zbuntował i wolał życie tego świata, 

zaprawdę, dla niego miejscem schronienia będzie ogień piekielny. Lecz dla tego, 

kto się lękał stawienia się przed swoim Panem i powstrzymał duszę od 

namiętności, to, zaprawdę, dla niego Ogród będzie miejscem schronienia!”
163

  

  

Odnośnie nagrody za czyny Bóg mówi:  

 

  

   

    

       

„O wy, którzy nie wierzycie! Nie usprawiedliwiajcie się dzisiaj! Zostanie wam 

zapłacone tylko za to, co czyniliście.”
164

  

 

 

Ciąg dalszych kolejnych stworzeń 

  

                                                 
162

  Święty Koran, Sura Al-Kahf, w. 110. 
163

  Święty Koran, Sura An-Naziyat, w. 34-41. 
164

  Święty Koran, Sura At-Tahrim, w. 7. 
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Ten stworzony świat, jaki obserwujemy nie będzie istniał wiecznie i bez końca. 

Nadejdzie dzień, w którym życie na tym świecie i jego mieszkańców dobiegnie 

końca, jak to potwierdza Święty Koran:  

 

   

   

   

  

„My stworzyliśmy niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi, w prawdzie i na 

określony czas”.
165

  

 

 Można by zapytać czy przed stworzeniem tego świata i obecnej rasy ludzkiej 

istniał inny świat i inna rasa?  

Bezpośredniej odpowiedzi na ten temat nie znajdziemy w Koranie. Tam możemy 

odkryć tylko napomknienia, aluzje co do ciągłości i następstw całego stworzenia. 

Ale w przekazanych nam tradycjach (rewojat) Imamów z Domu Proroka, zapewnia 

się, że samo to stworzenie nie ogranicza się do świata widzialnego. Dużo światów 

istniało w przeszłości i będzie istnieć w przyszłości. Te pytania znalazły 

pozytywne odpowiedzi w  przekazach Imamów.
166

  

 

 

 Wiedza o Imamie (Imamologia) 

 

 Znaczenie Imama 

 
 Imam czy lider jest tytułem nadawanym osobom, które obejmują przywództwo 

nad pewną społecznością lub szczególnym społecznym ruchem, lub polityczną 

ideologią, albo formami naukowego lub religijnego myślenia. Naturalnie, z 

powodu kontaktu z narodem, jaki ma utrzymywać, powinien zweryfikować swoje 

zdolności czy idą  one zgodnie w parze ze zdolnościami jakie są niezbędne w 

ważnych decyzjach, które trzeba byłoby podjąć.
167

 

 

 Jak zostało wyjaśnione w poprzednich rozdziałach święta religia Islamu udziela 

wskazówek odnośnie wszystkich aspektów życia dotyczących wszystkich ludzi. 

Prowadzi badania nad życiem ludzkim z duchowego punktu widzenia i w 

rezultacie orientuje człowieka i inetrweniuje na poziomach egzystencji materialnej 

i formalnej z punktu widzenia jednostek. W podobny sposób zainterweniuje na 

poziomie zycia społecznego i jego przepisów (tzn. w charakterze rządu nad 

społeczeństwem) . W ten sposób imamat i przywództwo religijne w Islamie można 

studiować z trzech różnych perspektyw: z perspektywy rządu islamskiego, z 

                                                 
165

  Święty Koran, Sura Al-Ahqaf), w. 3.  
166

  Bihar, Czop-e Kampani, t. 14, s. 79. 
167

  Sprawa jest tego rodzaju, że rządy imama były krótkie i bardzo ograniczone, a ilość jego 

zwolenników  bardzo mała. Poza tym nigdy ich siła nie polegała na ekspansywności i poszerzaniu 

swoich wpływów. Czasami było tak, że imamat znalazł się w rękach silnego władcy, który z kolei 

poszerzał swoją władzę i w efekcie miał mnóstwo zwolenników, co w konsekwencji prowadziło do 

poszerzenia obszaru imamatu. Sumując, czasami imamat ogranicza się do władzy nad małą grupą ludzi 

z przywódcą na czele (rahbar) lub dotyczy prowadzenia modlitwy zbiorowej, lub też czasami ogranicza 

się do objęcia rządów w społeczeństwie o charakterze politycznym. 
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perspektywy nauk i nakazów religijnych, z punktu widzenia kierowniczego i 

innowacyjnego przewodzenia w życiu duchowym.  

Szyizm uważa, że Islam potrzebuje uprzywilejwanego przewodnictwa w wyżej 

wymienionych trzech  aspektach, dlatego też osoba zajmująca się funkcją 

sprawowania tego stanowiska - będąca liderem religijnym na tym obszarze - 

powinna być wyznaczona przez Boga i Proroka.  

 Oczywiście, jak wiemy, sam Prorok był wyznaczony mocą Boga.  

 

 

Imamat i następca Świętego Proroka. Rządy islamskie 

 

Znaczenie Imama 

 
Człowiek dzięki naturze danej  mu przez Boga przekonuje się, że żadna 

zorganizowana społeczność taka jak państwo, miasto, wieś, plemię czy nawet 

ognisko domowe złożone z kilku osób, nie mogłaby przetrwać bez kogoś, kto 

nadałby kierunek i bieg wszystkim wydarzeniom i którego myśl orientowałaby 

wolę każdej jednostki i wprowadziłaby członków społeczeństwa do pełnienia 

społecznych obowiązków. Bez zarządcy różne części społeczeństwa rozproszyłyby 

się w krótkim czasie i zapanowałby nieład i chaos. Dlatego też, ktokolwiek 

zarządza społecznością, wielką czy małą, jeśli jest zainteresowany swoim 

stanowiskiem i postępem społecznej egzystencji, przeznaczy następcę pod swoją 

tymczasową lub permanentną nieobecność. Nigdy nie opuści środowiska, które 

znajduje się pod jego tutelą i nie pozostanie obojętny na ciągłość wydarzeń i 

zniszczenie. Głowa rodziny – na przykład – która żegna się z rodziną na kilka dni 

lub miesięcy, przeznaczy kogoś z rodziny na swoje stanowisko lub wyznaczy 

kogoś innego spoza kręgu i zostawi sprawy domu w jego rękach. Szef jakiejś 

instytucji, lub dyrektor szkoły, albo właściciel firmy wybierze pod swoją 

nieobecność swojego reprezentanta chociaż na kilka godzin itd. 

   

Islam jest religią, która zgodnie z tekstami Świętego Koranu i Sunny buduje swoje 

silne założenia w oparciu o ich stałą naturę. Jest to religia przejmująca się życiem 

społecznym, jak może zweryfikować to każdy obserwator. Szczególną uwagę jaką 

Bóg i wyznaczony przez Niego Prorok poświęcili naturze społecznej i jej sprawom  

została przedstawiona w założeniach religijnych i jest nie do odrzucenia i przydaje 

rangi Islamowi. Prorok nigdy nie zaniedbał kwestii kształtowania się grup 

społecznych,  kiedy wpływ Islamu penetrował umysły ludzi i środowiska.  

W każdym razie, jeśli jakakolwiek wieś czy miasto przechodziły w ręce 

muzułmanów, w krótkim możliwym czasie wyznaczał zarządcę w rękach którego 

zostawiał do załatwienia sprawy muzułmanów. W każdej ważnej ekspedycji 

wojskowej pod hasłem Wojna Święta (dżihad) wyznaczał więcej niż jednego lidera 

czy komendanta, t.j.według kolejności. W wojnie Muta wyznaczył nawet czterech 

liderów, w przypadku gdyby zmarł pierwszy, drugi objąłby naychmiast 

zarządzanie i jego rządy natychmiast byłyby zaakceptowane. I gdyby ten umarł, 

pozostaje trzeci następca itd.  

Prorok ukazał osobiste zainteresowanie się kwestią dziedzictwa i nigdy nie przestał 

wyznaczać następców, jeśli to było konieczne. W jakiejkolwiek sytuacji, kiedy 

opuszczał miasto Medynę zawsze wyznaczał kogoś na swoje  miejsce. Nawet 

kiedy emigrował z Mekki do Medyny i aby utrzymać admininistracyjne sprawy 
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miasta w swoich rękach i zwrócić ludziom całe powierzone mu zaufanie, miał 

zwyczaj mianować Alego (a.s.) swoim następcą. W podobny sposób, po śmierci 

Proroka (s.) Ali (a.s.) zostanie jego następcą i dłużnikiem spraw osobistych.  

Szyici twierdzą, że to niemożliwe, aby umierający Prorok (s.) nie mianował nikogo 

na swoje stanowisko i w rękach swojego narodu zostawił wybór lidera kierującego 

sprawami muzułmanów wprawiającego w ruch koło społeczności islamskiej.  

 

Podstawową naturą człowieka jest niewątpliwie znaczenie faktu, że tworzywo 

społeczeństwa zależy od regulacji wspólnych obyczajów, które są w praktyce 

akceptowane przez większość grup społecznych, i że egzystencja i ciągłość 

społeczeństwa zależy od rządu sprawiedliwego konsekwentnie wcielającego 

przepisy prawne. Nikt, kto jest inteligentny nie ma co do tego wątpliwości i nie 

zapomina o tej  rzeczywistości. Równocześnie nie można zapomnieć o szczególnej 

i szerokiej roli szariatu islamskiego, jego znaczeniu jakie przypisywał mu sam 

Prorok, i w rezultacie wykonał żmudną pracę w sensie jego aplikacji i przetrwania. 

Nikt nie dyskutuje co do posiadanego geniuszu umysłowego, doskonałości i 

inteligencji, spostrzegawczej wizji i zdolności refleksji Proroka Islamu 

(potwierdzone za pośrednictwem Objawienia i Proroctwa).  

   

Co do tego zgodni są wszyscy z ustalonymi tradycjami sunnickimi jak też 

szyickimi, co do kolekcji hadisów (w rozdziale na temat kuszenia, buntu i 

podobnych analogii) przekazanych przez Proroka. To On właśnie przepowiedział 

problemy i bunt, w które zaplącze się po Jego śmierci wspólnota islamska. Formy 

korupcji, które spenetrują ciało islamskie, pojawienie się światowych rządców, 

którzy poświęcą tę religię w imię własnych interesów i celów bez skrupułów.  

 

Czy to możliwe, aby Prorok nie uciekał się do rozmów dotyczących szczegółów 

wydarzeń i prób, które nastąpią lata czy wieki później po jego śmierci i 

równocześnie zaniedbał spełnienie kwestii następstwa tronu zanim opuści ten 

świat? Lub może uważał to za mało ważną sprawę, co z jednej strony jest 

zrozumiałe, a z drugiej strony mające tak ogromne znaczenie?  

Jeśli zaakceptujemy hipotezę (szyizm jej nie akceptuje), że desygnacja władcy w 

społeczeństwie islamskim jest dozwolona przez Szariat i mogłaby być 

zrealizowana przez ludzi bliskich, zatem niezbędny  byłby komentarz odnośnie 

sprawy ze strony samego Proroka (s.). Udzieliłby wystarczających instrukcji 

społeczności muzułmańskiej w taki sposób, aby byli świadomi istniejących 

problemów, od których zależy byt społeczeństwa islamskiego,  jego rozwój jak też 

istnienie symboli i praktyk religijnych. 

  

Jednakże nie ma żadnego śladu co do objaśnień Proroka lub Jego instrukcji 

odnośnie tej kwestii. Gdyby coś takiego się wydarzyło, to ci, którzy zastąpili 

Proroka (s.) i utrzymali władzę w swoim ręku nie sprzeciwiliby się temu 

zdarzeniu. W związku z tym pierwszy kalif przekazał kalifat drugiemu kalifie 

drogą zapisu. Drugi kalif wybrał trzeciego kalifa za pośrednictwem rady 

składającej się z sześciu członków spośród których on sam był członkiem, przy 

czym on sam zadysponował i rozpisał procedury wyborcze. Mu’awiya zmusił 

Imama Hassana do zawarcia pokoju i w ten sposób został odsunięty od kalifatu. Po 

tym wydarzeniu kalifat został przekształcony w dziedziczną monarchię. Stopniowo 

wiele praktyk religijnych identyfikowanych z pierwszymi latami rządu islamskiego 

(takie jak święta wojna, uporządkowanie rzeczy dozwolonych i niedozwolonych, 



 103 

zakreślenie granic ludzkiego postępowania) zostały osłabione i nawet zniknęły z 

życia politycznego społeczności, anulując na tym polu wszystkie wysiłki Proroka 

Islamu.
168

      

Szyizm prowadził badania nad podstawową naturą człowieka i  jego długą tradycją 

mądrości, która przetrwała pośród ludzi. Zagłębił się w główne założenia Islamu, 

jakimi było obudzenie pierwotnej natury człowieka.  Badał i dociekał stosowane 

metody przez Proroka (s.) w przewodzeniu społeczności muzułmańskiej. 

Problemy, które pojawiły się przed muzułmanami poprowadziły do podziału i 

separacji. Przyczyną krótkiego życia wspólnoty muzułmańskich rządów w 

pierwszych wiekach było zaniedbywanie i nieprzestrzeganie zasad religijnych.  

Rezultat tych studiów doprowadził szyitów do wniosku, że znajduje się dużo  

tradycyjnych  tekstów pozostawionych przez Proroka, które ukazywałyby prawa w 

kwestii desygnacji Imama i następcy Proroka (s.). Sugestia ta istnieje dzięki 

wersetom koranicznym i hadisom, które szyizm uważa za wiarygodne, podobnie 

jak werset na temat „Oje-e welojat” i hadisy: Gadir, Safinah, Thaqalayn, Heqq, 

Manzilat, Daawat-e-aszireje-agrabin i inne. Nie zostały one zrozumiane w 

jednakowy sposób przez szyitów i sunnitów. Przez sunnitów zostały 

zinterpretowane przez sunnitów inaczej, zostawiając sprawę bez odpowiedzi. 

 

 

Imamat w Koranie i hadisie 

 
Szyici, aby udowodnić, że rządy kalifatu należały do Alego Ibn Abu Taleb’a (a.s.) 

odwołali się do Koranu: 

   

  

   

  

   

    

 

 

 „Waszym opiekunem jest Bóg, Jego Posłaniec i ci, którzy uwierzyli; którzy 

odprawiają modlitwę, którzy dają jałmużnę, skłaniając się pokornie.”
169

        

 

Zarówno komentarzyści sunniccy jak szyiccy zgodni są co do tego, że objawiony 

werset korański dotyczy osoby Alego Ibn Abi Talib’a (a.s.) i wiele tradycji 

sunnickich i szyickich wspierają ten punkt widzenia. Abu Dhar Gafuri powiedział: 

„Pewnego dnia odmówiliśmy modlitwę w południe razem z Prorokiem. Osoba 

potrzebująca pomocy zwróciła się do ludzi, ale nikt jej nic nie dał. Osoba wzniosła 

wysoko ręce do nieba, mówiąc: "Ach Boże! Bądź świadkiem, że w meczecie 

Proroka (s.) nikt mi nic nie dał". W tym samym czasie Ali Ibn Abi Talib był 

pogrążony w modlitwie i znajdował się w pozycji pochylonej. Wskazał palcem na 

osobę potrzebującą, która zbliżywszy się do niego sciagnęła z jego palca 

                                                 
168

  Odnośnie tematu mającego związek z imamatem i następcą Świętego Proroka (s.) korzysta z 

następujących źródeł: Sirej-e ibn Haszam, t. 2, s. 223-271.  Torihe abil qada, t. 1, s. 126. Gajetal-

maram, s. 664. 
169

  Święty Koran, Sura Ma’idah, w. 55.   
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pierścionek i następnie sie oddaliła. Święty Prorok (s.), który obserwował całą 

scenę podniósł głowę ku niebu i rzekł: "Ach Boże! Mój brat Mojżesz Ci 

powiedział: "Poszerz moje serce i spraw, aby moja praca stała się łatwa, i spraw, 

aby moje słowa stały się zrozumiałe dla wszystkich, i spraw, aby mój brat Harun 

był moim pomocnikiem i ministrem. Ach Boże! Jestem Prorokiem, poszerz moje 

serce i spraw, aby praca moja była łatwa i uczyń z Alego mojego pomocnika i 

ministra".  

Abu Dharr powiedział: "Prorok jeszcze nie skończył przemawiać, kiedy zostaje 

objawiony następny werset"”.
170

  

 Inny werset, który Szyici uważają za dowód na to, że kalifat  należał do Alego 

(a.s.) brzmi: 

 

    

    

   

   

   

   

      

 

 „Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. Nie 

obawiajacie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem waszą religię 

i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię”.
171

  

   

 Zanim nadszedł ten szczególny dzień nadziei dla wierzących niewierni pragnęli 

śmierci islamu. Bóg jednak dzięki zrealizowaniu szczególnego planu pozbawił ich 

raz na zawsze nadziei zniszczenia Islamu. To wydarzenie stało się przyczyną 

wzmocnienia i udoskonalenia Islamu i stało się niebagatelną przyczyną do 

rozpowszechniania religijnych przykazań. To była kwestia tak wielkiej wagi, iż 

kontynuacja Islamu była od niej uzależniona. Wydaje się, że poniższy werset 

zachowuje związek z poprzednim:  

 

    

     

     

    

     

 

„O Posłańcu! Obwieszczaj to, co ci zostało zesłane od twojego Pana! A jeśli tego 

nie uczynisz, to nie zdołasz przekazać Jego posłania. Bóg uchroni się przed 

ludźmi. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niewiernych!”
172

 

 

                                                 
170

  Dahar Al-Aqabi, Dzieło Tabari, wyd. Kair, 1356, s. 16. Wspomniane hadisy z niewielką różnicą od 

poprzednich zostały przekazane w następujących dziełach: Aldarul-Mansur, t. 2, s. 293. Bahrani, 

Gajatul-maram, s. 103.  Z racji objawień zostały przekazane 24 hadisy z książek sunnickich i 19 z 

książek szyickich. 
171

  Święty Koran, Sura Ma’idah, w. 3. 
172

  Święty Koran, Sura Ma’idah, w. 67. 
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 Ten werset wskazuje, że Bóg zlecił Prorokowi wykonanie ważnej misji. Gdyby jej 

nie wykonał, wystawiłby na podstawowe niebezpieczeństwo założenia Islamu i 

proroctwo. Problem wydawał się dużo poważniejszy, gdyż Prorok (s.) obawiał się 

opozycji i zakłóceń ze strony ludzi. Toteż nie śpieszył się i poczekał na sprzyjającą 

okoliczność, aż nadszedł ostateczny rozkaz od Boga przynaglający do wykonania 

zadania, bez żadnej obawy z czyjejkolwiek strony. Ta kwestia nie była aż tak 

szczególnym rozkazem religijnym w dosłownym znaczeniu tego słowa, bo 

proklamowanie jednego czy kilku religijnych przykazań nie jest istotniejsze od 

kogoś, kto chciałby się dopuścić  zniszczenia Islamu. Sumując, powinniśmy 

powiedzieć, że Prorok (s.) swobodnie głosił przykazania i nie obawiał się nikogo.  

 

Te wskazania i świadectwa są wiadomościami wielkiej wagi, mówiącymi nam o 

tym, że wspomniane wersety zostały zesłane w dniu Gadir-e Hum i traktują o 

przewodnictwie duchowym (velojat) Alego (a.s.). Poza tym ten punkt potwierdzili 

komantarzyści szyiccy i sunniccy. 

 

Abu Zaid Hudri mówi: „Prorok (s.) zgromadził ludzi tam, gdzie był Ali (a.s.). 

Wówczas wziął Jego rękę i podniósł ją tak wysoko, że można było zobaczyć białą 

pachę  Bożego Proroka (s.)”. Wtedy został objawiony następny werset: „Dzisiaj ci, 

którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. Nie obawiajcie się ich, 

lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i 

obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią! Wybrałem dla was islam jako religię”.
173

   

 

Wówczas został objawiony następujący werset: „Dzisiaj udoskonaliłem waszą 

religię, uzupełniłem w was moją łaskę , i jestem szczęśliwy, że Islam jest waszą 

religią”. Prorok powiedział: "Bóg jest Wielki (Allahu Akbar), zważywszy, że 

religia się udoskonaliła i że hojność Boża się spełniła, Jego satysfakcja osiągnięta i 

stanowisko Alego zdobyte. Później dodał: Jeśli jestem autorytetem i 

przewodnikiem dla kogokolwiek, to Ali (a.s.) również jest dla tego kogoś 

przewodnikiem i autorytetem. Ach Boże! Bądź przyjacielem dla przyjaciół Alego i 

wrogiem Jego wrogów. Ktokolwiek Mu pomoże, pomóż mu i ktokolwiek Go 

opuści, opuść go".”
174

  

    

Dokonując podsumowania, powiedzmy, że wrogowie Islamu uczynili wszystko, 

aby go zniszczyć. Kiedy stracili nadzieję na osiągnięcie celu, nic innego im nie 

pozostało prócz nadziei. Myśleli, że po śmierci protektora Islamu-Proroka (s.) 

religia owa pozostanie bez przewodnika i w sposób definitywny zaginie. Ale 

podczas Gadir Hum to życzenie zostało anulowane i Prorok (s.) mianował Alego 

(a.s.) lidera narodu. Później, po rządach Alego (a.s) to odpowiedzialne i niezbędne 

stanowisko spoczęło na barkach Jego rodziny.
175

   

Niektóre hadisy, które nawiązują do Gadir Hum, przewodnictwa Alego (a.s.) i do 

prestiżu Domu Proroka (s.), cytujemy poniżej. 

  Hadis Gadir: Prorok (s.) Islamu po powrocie z ostatniej pożegnalnej podróży 

(hodźdźatul wada’a) zatrzymał się w Gadir Hum, zebrał muzułmanów i po 
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  Aluzja co do istnienia małej różnicy pomiędzy poprzednimi objawionymi wersetami. Szahid-e 

Mutahari,  Imamat i rahbari s. 120). 
174

  Bahrani, Gayat-al- maram, , s. 336, gdzie cytuje się 6 hadisów ze źródeł szyickich i 15 sunnickich z 

racji objawień wersetów koranicznych. 
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  Dla większego objaśnienia zob. Allamah Tabatabai, Tafsir al-Mizan, t. 5, s. 177-214 I t. 6, s. 50-64. 
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wygłoszeniu przemówienia wybrał Alego (a.s.) na lidera i duchowego 

przewodnika muzułmanów. 

 

 Bura’a mówi: Towarzyszyłem Prorokowi (s.) w Jego ostatniej  pożegnalnej 

podróży. Kiedy przybyliśmy do Gadir Hum rozkazał przygotować miejsce. 

Następnie wziął za rękę Alego (a.s.) i postawił go po swojej prawicy i rzekł: „ Czy 

jesteście posłuszni mojej woli ? Odpowiedzieli (zgromadzeni): "Tak, jesteśmy 

posłuszni." Wówczas Prorok powiedział: "Dla tych, którzy uważają mnie za szefa 

(maula) i za zwierzchnika, któremu są posłuszni, szefem będzie Ali (a.s.). Ach 

Boże! Bądź przyjacielem dla przyjaciół Alego."  

Omar Al-Jattab później powiedział do Alego: "Oby ta funkcja była ci przyjemna, 

dlatego że teraz ty jesteś moim szefem i szefem wierzących".
176

  

 

 Hadis safinah: Mówi Ibn Abbas: „Prorok (s.) powiedział: "Moja rodzina jest 

jak barka Noego, kto wsiądzie do niej będzie uratowany, i kto się od niej oddali, 

zatonie"”.
177

  

  

 Hadis saqalajn: „Zaid Ibn Erqam zrelacjonował nastepujące słowa Proroka 

(s.): „Wydaje się, że Bóg mnie wezwał i powinienem być posłuszny Jego 

zawołaniu. Ale zostawiam pośród was dwie rzeczy wielkie i piękne: Ksiegę Boga i 

moją religię. Uważajcie na to jak postępujecie z nimi. Oboje nie rozłączą się aż do 

ponownego spotkania ze mną w Kausarze (w raju).
178

 

 Hadis saqalajn uchodzi za jeden z najwiarygodniejszych. Został spisany dzięki 

wielu łańcuchom przkazicieli i w różnych wersjach. Szyici i sunnici zgadzają się 

co do ich autentyczności. Z tego hadisu i podobnych można wywnioskować 

mnóstwo ważnych punktów. Mianowicie: 1) Do Dnia Sądu przetrwa w taki sam 

sposób Święty Koran i spadkobiercy Proroka. Nie minie dzień bez obecności 

figury Imama – duchowego lidera ludności. 2) Za pośrednictwem dwóch skarbów 

(amanah) zaopatrzone będą wszystkie intelektualne i religijne potrzeby 

muzułmanów. Hadis zaprezentował muzułmanom swoją rodzinę jako autorytet 

wiedzy i ogłosił przedsięwzięcia swojej Rodziny jako godne uczynki. 3) Nie 

można oddzielić Świętego Koranu od Domu Proroka. Żaden muzułmanin nie ma 

prawa odrzucić nauki członków Domu Proroka i odejść od reprezentowanego 

przewodnictwa. 4) Jeśli ludzie będą posłuszni członkom jego Rodziny i pójdą za 

ich słowem, nigdy nie zboczą z dobrej drogi. Bóg zawsze będzie z nimi. 5) 

Odpowiedzi na intelektualne i religijne potrzeby ludzi znajdują się w rękach 

Rodziny Proroka. Ktokolwiek bedzie je naśladował nie popełni błędu i osiągnie 

pełne szczęście. To znaczy, członkowie Domu Proroka są wolni od jakiegokolwiek 

błędu i grzechu, i są niezawodni. Z tego możemy wywnioskować, że nawiązując 

do Członków i rodziny nie ma na myśli wszystkich spadkobierców i krewnych 

Proroka (s.). Raczej odnosi się do specyficznych osób, doskonałych w naukach 

                                                 
176 Al-Bidayah  wal-nihayah, t. 5, s. 208, t. 7, s. 346; Dhakhair al-Uqba, s. 567; Al-Fusul al-muhimmah, 

Ibn Sabbogh, Nadżaf, 1950, t. 2, s. 23; Khasis, Nasar, Nadżaf, 1369, s. 31. W dziele Gayat al-maram, 

s. 79, Bahrani zacytował 89 różniących się między sobą przekazów treści hadisu ze źródeł sunnickich i 

43 ze źródeł szyickich.  
177 Dhakhir al-uqba, s. 20, al-Sauaiq al-muhriqah, Ibn Hayar, Kair, 1312, s. 150 i 184; Tarkih al- 

Julafa, Jalal al-Din Suyuti, Kair, 1312, s. 114. W Gayat al-maram, s. 237, Bahrani cyt. do hadisu 11 

zachowanych łańcuchów ze źródeł sunnickich i 7 ze źródeł szyickich. 
178

  Al Bidyah wal-ninayah, t. 7, s. 209; Dhakhir al-Uqba, s. 16; al-Fusul al-muhimman, s. 22; Khasis, 

s. 30; al-Sauaiq al-muhriqah, s. 147. W dziele Gayat-al-maram zostało zarejstrowanych 39 wersji 

wyżej wspomnianego hadisu ze źródeł sunnickich i 82 szyickich. 
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religijnych i chronionych przeciwko pomyłkom i grzechom. Są nimi Ali Ibn Abi 

Talib (a.s) i 12 wybranych do Imamatu w ustalonej kolejności. Ta interpretacja 

została potwierdzona przez tradycje szyickie.  

  

 Na przykład Ibn Abbas powiedział: „Powiedziałem Prorokowi: "Kim są twoi 

spadkobiercy, których należy miłować (odnośnie muzułmanów)?"  

On odpowiedział: "Ali, Fatima, Al-Hassan, Al Husain"”.
179

  

 Dżaber przekazał słowa Proroka (s.), który powiedział: „Bóg umieścił dzieci 

proroków na szczycie swojego "kręgosłupa", a moje dzieci wzdłuż kręgosłupa 

Alego”.
180

  

 

 Hadis Haqq: Umm Salmah powiedział: „Słyszałem, kiedy Prorok (s.) mówił: Ali 

przebywa z prawdą (Haqq) i Świętym Koranem, i Prawda i Święty Koran również 

są z nim, i oni są nierozdzielni aż do momentu, w którym się połączą ze mną w 

Kausarze.”
181

 

 

Hadis manzilah: Sad Ibn Waqqas powiedział: „Prorok Boży (s.) powiedział do 

Alego (a.s): „Czy jesteś niezadowolony z tego, ile znaczysz dla mnie w 

porównaniu z Harunem, który wiele znaczył dla Mojżesza, z wyjątkiem tego, że po 

mnie nie będzie innego proroka ”.
182

 

 

Hadis daawate asziah: Prorok (s.) zaprosił na obiad swoich krewnych i po 

obiedzie zwrócił się do nich tymi słowami: „Nie znam nikogo, kto przyniósłby 

swojemu narodowi lepsze rzeczy od moich... Bóg mi rozkazał, abym was 

przybliżył do Niego. Kto mnie wspomoże w tej kwestii i będzie moim bratem, 

moim dziedzicem (wasi) i następcą (halifa=kalif) spośród was? ”  

Wszyscy zamilkli, ale Ali (a.s.), najmłodszy ze wszystkich wykrzyknął: „Ja będę 

drugim tobą i pomocnikiem”. Wówczas Prorok objął ramieniem Alego (a.s) i 

powiedział: „On jest moim bratem, dziedzicem i następcą. Powinniście być mu 

posłuszni”. Następnie grupa słysząca te słowa zaczęła rozchodzić się, śmiejąc się i 

mówiąc do Abu Taliba: „Muhammad rozkazał ci, abyś był posłuszny swojemu 

synowi”.
183

  

 Mniej więcej większość hadisów jest do siebie w tej kwestii podobna. Hazifah 

powiedział: „Prorok Boży powiedział: "Jeśli państwo uczynią z Alego (a.s) mojego 

reprezentanta i następcę – a myślę, że tak uczynią-znajdą w nim spostrzegawczego 

przewodnika, który poprowadzi ich ścieżką prostą”.
184

  

 

Ibn Marduyah wyraził to, co Prorok (s.) powiedział: „Jeśli ktoś pragnie, aby jego 

życie i śmierć były jak moje, następnie wejść do raju, powinien po mnie kochać 

Alego (a.s.) i naśladować mój Dom, ponieważ oni są moimi spadkobiercami i 

zostali stworzeni z tej samej gliny. Moja wiedza i zrozumienie zostały na nich 
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  Janabi al-mauaddah, Sulaiman Ibn Ibrahim Qunduzi, Teheran, 1308, s.311. 
180 Janabi al-mauaddah, s. 318 
181 Gayat al-maram, s. 539, którego tekst hadisu został zrelacjonowany przez źródła sunnickie  w 14 

wersjach i  przez źródła szyickie w 10 wersjach. 
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  Halijat al-auliah, Abu Nuaym, Isfahani, t. 1, Kair, 1351, s. 64; Kifayat al-talib, s. 67. 
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przelane. Toteż oszczerstwo padnie na tych, którzy zaprzeczają ich  cnotom. Moje 

wstawiennictwo (Dzień Sądu) nigdy ich nie obejmie.”
185

 

     

 

     Zatwierdzenie poprzednich rozdziałów 

 
 Mijały ostatnie dni choroby Proroka (s.). Towarzyszyli mu niektórzy 

współtowarzysze, w których obecności poprosił, aby przynieśli mu papier i 

atrament. Wówczas zwrócił się do nich tymi słowami: „Zapiszę wam rzeczy, 

których przestrzeganie sprawi, że nigdy się nie zagubicie”. Niektórzy z obecnych 

uważali, że Prorok (s.) był zanadto chory, aby być zdolnym do dyktowania 

czegokolwiek. I rzekli: „Ten człowiek ma halucynacje. Księga Boga jest 

wystarczająca dla nas.” Wytworzyło się tyle wrzawy z tego powodu, że Prorok (s.) 

poprosił obecnych, aby wyszli, gdyż w Jego obecności nie powinno być 

skandalu.”
186

 

  

 Na temat hadisów w sprawie przejęcia funkcji rządowych po Proroku 

powiedziano już wiele.  Nastepujące po sobie wydarzenia po śmierci Proroka (s.), 

szczególnie kwestia Alego (a.s.), tak naprawdę nie została skonsultowana sprawa 

wyboru następcy Proroka (s.). Szyici  dochodzą do wniosku, że Święty Prorok 

chciał podyktować swoje zamiary odnośnie osoby, która miałaby go zastąpić, ale 

nie zdołał tego uczynić. Intencja negatywnie manifestujących się niektórych 

obecnych współtowarzyszy wydała się być zamierzona i przeszkodziła w podjęciu 

ostatniej decyzji, która byłaby wyraźnie ogłoszona. Ci, którzy przerwali mowę 

Proroka pomawiając go o majaczenie w chorobie , nie wydawali się specjalnie 

przejęci sprawami zewnętrznymi. Ich troska sprowadzała się do rzekomych słów, 

które mógłby wypowiedzieć Prorok podczas choroby, a które nie byłyby po ich 

myśli. A poza tym nie słyszało się, aby Prorok podczas swojej długiej choroby 

wygłosił coś bezsensownego, sprawa, która później została potwierdzona przez 

przekazicieli hadisów. Ponadto zgodnie z założeniami Islamu, Prorok (s.) i jego 

słowa są chronione od wszelkich pomyłek i błędów mocą Boga, co znaczyłoby, że 

Prorok jest osobą nietykalną.  

     

 Na drugim miejscu, jeśli intencja wynikłej dyskusji byłaby prawdziwa, w takim 

razie nie ma miejsca na późniejsze zdanie: „Księga Boga jest wystarczająca dla 

nas” (wypowiedziane przez kalifa drugiego). Przypuśćmy, że stwierdzając  

istnienie bezsensownych słów Proroka (s.) w czasie choroby poświadczałoby tylko   

niepodważalną potrzebę istnienia Świętego Koranu i osoba Proroka w tym 

wypadku byłaby zbędna. A przecież ani jednemu współtowarzyszowi Proroka nie 

ukryło się przesłania mówiącego, że Księgi Boga i proroka Bożego w równym 

stopniu należy słuchać i naśladować. Oczywiście, proroka mówiącego i 

postępującego zgodnie z tekstem Świętej Księgi. Sumując, ludzie naprzeciw praw 

Bożych i  Jego wysłannika nie mają żadnej możliwości wyboru i wolności 

postępowania. 

     

                                                 
185

 Muntahb Kanzal-ummal,  (w:) Mushadi Ahmad, Kair, 1368, t. 7, s. 94.   
186

 Al-Bidayah wal-nihayah, t. 5, s. 277. Szar Ibn al-Hadid, t. 1, s. 133. Al-Komel fil tarih, t. 2, s. 217. 

Torihe Rasul wal maluk, talif Tabari, t. 2, s. 436. 



 109 

  Na trzecim miejscu znajduje się sytuacja podczas której choroba Proroka zostanie 

wykorzystana  przez pierwszego kalifa, który w swoim testamencie prawem 

ostatniej woli wybrał drugiego kalifa swoim następcą. Uzman spisywał testament 

zgodnie z rozkazem kalifa, który w międzyczasie stracił przytomność. Jednakże 

nie powtórzył słów, które wygłosił w czasie choroby Proroka (s.) według hadisu  

„Atrament i papier”.
187

 Ten fakt został odzwierciedlony w innym hadisie i 

zrelacjonowany przez Ibn Abbas’a.
188

 Istnieją komentarze, w których drugi kalif 

miałby wyznać następujące słowa: „Wiedziałem, że Święty Prorok chciał 

potwierdzić, że kalifat należał do Alego (a.s)
189

, ale ze względów pokojowych dla 

Islamu, przeszkodziłem. Kontynuuje: „Gdyby Ali odziedziczył kalifat 

zaprowadziłby ludzi w kierunku prawdy i sprawiedliwości, a tego Kurajszyci nie 

zaakceptowaliby. Dlatego też odsunęliśmy Alego od kalifatu.”  

Najwidoczniej według zasad religijnych człowiek powinien pchnąć tych, którzy 

zeszli z drogi prawdy, aby z powrotem na nią weszli. Nie powinno się opuścić 

prawdy tylko dlatego, że inni ją opuścili. Kiedy pierwszy kalif został 

poinformowany o tym, że niektóre plemiona odmówiły płacenia podatku 

religijnego, wszczął wojnę i powiedział: „Jeśli nie oddadzą mi dziesięciny jaką 

płacili Prorokowi (s.) wywołam im wojnę”.
190

 Oczywiście mówiąc to, chciał dać 

do zrozumienia, że prawda i sprawiedliwość powinny na nowo odżyć za 

jakąkolwiek cenę. Na pewno problem prawowitego kalifatu był dużo ważniejszy 

niż znaczenie dziesięciny. Z  kolei szyizm uważa, że to samo prawo zaaplikowane 

przez pierwszego kalifa powinno być zażądane przez społeczność islamską 

rozwiązujące raz na zawsze problem następcy Świętego Proroka. 

 

 

   Imamat i jego rola w eksponowaniu nauk boskich 

 

 
 W poprzedniej dyskusji dotyczącej kwestii proroctwa zgodnie z obowiązującym 

prawem generalnego przewodnika- stałego i niezbędnego, każdy stworzony rodzaj 

z innych rodzajów stworzenia jest nakierowany drogą rozwoju i powstania w 

kierunku doskonałości  własnego gatunku. Rodzaj ludzki nie stanowi odstępstwa 

od normy. Człowiek powinien kierować się drogą instynktu  w poszukiwaniu 

rzeczywistości i za pośrednictwem medytacji odnośnie życia społecznego. W ten 

sposób jego dobrobyt na tym świecie i innym jest zagwarantowany. Innymi słowy, 

aby zdobyć szczęście i doskonałość człowiek powinien zaakceptować serię 

doktryn i obowiązków praktycznych i oprzeć na nich swoje życie. Ponadto zostało 

obwieszczone, że droga do zrozumienia pełnego programu na życie, zwana religią, 

nie jest częścią rozumowania tylko objawienia i proroczego przesłania, które  

manifestują się w niektórych nieskazitelnych istnieniach ludzkich, a są nimi 

prorocy.  

 

To prorok pochodzi od Boga, dzięki objawieniu i wiedzy wypływających z 

obowiązków ludzi. Informując ich o spełnianiu tych powinności w sposób uczciwy 

może zaprowadzić ich do szczęśliwego życia. Jest jasne, że podobne rozumowanie 
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dowodzi potrzeby istnienia wiedzy w kierowaniu rodzajem ludzkim po to, aby 

osiągnąć szczęście i doskonałość. Również dowodzi istnień jednostek, które 

zarezerwowały jak dotąd nietykalny i  pełny pokład wiedzy i dowodzą ludźmi 

wówczas, kiedy okazuje się to niezbędne. Podobnie jak to, że istotą uwagi Bożej 

jest niezbędne istnienie człowieka, który sam drogą objawienia poznałby 

obowiązki i mechanizmy funkcjonowania rodzaju ludzkiego. W ten sposób jest 

również niezbędne, aby tego rodzaju procesy i ludzkie obowiązki pochodzenia 

niebiańskiego przetrwały na tym świecie,  by mogły kiedyś zostać zaprezentowane 

ludzkości w razie potrzeby. Inaczej mowiąc, powinny istnieć osoby, które 

przechowując religię Bożą mogłyby wykładać ją w koniecznych, niezbędnych 

sytuacjach.  

  

Zatem osoba, na której barkach spoczywa odpowiedzialność za przechowanie 

Przesłania Bożego, po tym jak przechodzi przez różne etapy chce powiedzieć, że 

została wybrana przez Boga do tej funkcji i nazywa się imamem. Podobnie osoba, 

która jest obdarzona darem prorokowania, a jego rola polega na otrzymywaniu 

rozkazów i praw Bożych,  jak też ich przekazywaniu nazywana jest prorokiem. 

Może się zdarzyć, że imamat i proroctwo połączą się w jedną osobę. Mogą istnieć 

również oddzielnie jako dwie niezależne osoby spełniające swoją posługę. 

 Ukazany poprzednio dowód na istnienie niezawodności proroków również jest 

dowodem na istnienie niezawisłości i nietykalności Imamów, ponieważ Bóg musi 

zachować ich prawdziwą religię nietkniętą. Oczywiście w takim stanie, w którym 

mogłaby się rozpowszechniać pośród rodzaju ludzkiego we wszystkich epokach. 

Naturalnie nie byłoby to możliwe bez protekcji i wparcia Bożego. 

 

 

     Różnica pomiędzy Prorokiem i Imamem 

 

 
Poprzednie dyskusje dotyczące przyjęcia rozkazów i przepisów Bożych przez 

proroków są dowodem na istnienie przyczyn i podstaw proroctwa, a tym samym są 

potwierdzeniem ich przyjęcia. Nie zapewniają ciągłości proroctwa, ale sam fakt, że 

ustalone zasady proroctwa zostały zachowane w sposób naturalny prezentuje to 

ideę natarczywości i kontynuacji. A to jednocześnie chce powiedzieć, że obecność 

proroka (nabi) nie zawsze musi być obecna pośród rodzaju ludzkiego. Ale 

egzystencja Imama, który jest stróżem Bożej religii, to inna sprawa. Tworzy on 

permanentną potrzebę ludzkiej społeczności. Społeczność ludzka nigdy nie może 

zostać pozbawiona figury, którą szyizm nazywa imamem. Niezależnie od tego czy 

została uznana przez innych czy też nie. Bóg Najwyższy powiedział w Świętej 

Księdze: 
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 „Jeśli oni nie wierzą w nie, to My już powierzyliśmy je ludziom, którzy nie bedą 

niewiernymi”.
191

 

 

Jak wcześniej zostały wspomniane funkcje proroctwa i imamatu, które można 

sprowadzić do jednej osoby i która jest przeznaczona do funkcji proroctwa lub 

imamatu, co oznacza przyjęcie Bożych praw, ich przechowanie i objaśnienie. 

Czasami te dwie funkcje mogą istnieć osobno jak w czasach, w których nie 

mieszka żaden Prorok, ale istnieje pomiędzy ludźmi prawdziwy Imam. Jest jasne, 

że liczba Bożych proroków była ograniczona i w niektórych historycznych 

epokach po prostu nie istniała. 

 Bóg w Księdze niektórych proroków przedstawił jako Imamów, np. Proroka 

Abrahama, na temat którego zostało powiedziane: 

   

  

    

   

     

     

     

 

 „Oto Pan doświadczył Abrahama pewnymi słowami; i on wypełnił je”. Powiedział 

Bóg: "Ja uczynię ciebie przewodnikiem dla ludzi". Abraham powiedział: "Z 

mojego potomstwa również?" Bóg powiedział:"Moje przymierze nie obejmuje 

niewiernych"”.
192

 

  

I Bóg powiedział: 

  

    

 „I ustanowiliśmy ich przywódcami prowadzącymi drogą prostą, według naszego 

rozkazu”.
193

 

 

 

      

Imamat i jego rola w wymiarze ezoterycznym religii 
      
 

Imam pełniący funkcję przewodnika i lidera zewnętrznych aktów ludzi, również  

spełnia funkcję ich przewodnika duchowego i ezoterycznego prowadzącego ku 

Bogu. W celu wyjaśnienia tej prawdy jest konieczny powrót do dwóch wstępnych 

komentarzy.  

 Po pierwsze nie ma wątpliwości co do tego, że zgodnie z opinią Islamu jak 

również pozostałymi religiami jedynym sposobem uzyskania szczęścia czy 

nieszczęścia jest dobre lub złe postępowanie. Człowiek może odróżnić czyny 

dobre od złych dzięki przykazaniom religijnym i dzięki własnej inteligencji danej 

przez Boga. Na drugim miejscu jest droga objawienia i proroctwa, gdzie Bóg 

                                                 
191

  Święty Koran, Sura al-Anaan, w. 89. 
192

  Święty Koran, Sura al-Baqara, w. 124. 
193

  Święty Koran, Sura al-Anbija, w. 73. 
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wychwalił albo potępił czyny człowieka przemawiając językiem dostępnym dla 

wszystkich grup społecznych. Bóg obiecał życie wieczne tym, którzy czynią 

dobro, są posłuszni i akceptują nauki płynące z objawień. Mowa  jest tu o 

pragnieniach człowieka harmonizujących z doskonałością ludzką. Złoczyńców i 

niegodziwców Bóg ostrzegł przed gorzkim życiem wiecznym, w którym 

doświadcza się wszystkich rodzajów gorzkich rozczarowań i nieszczęść. 

     

 Bez wątpienia Bóg znajduje się ponad wszystkim tym, co moglibyśmy sobie 

wyobrazić. Nie posiada ograniczonego sposobu myślenia ukształtowanego dzięki 

partykularnym strukturom społecznym. Oczywiście Porządek Boży jest właściwy 

systemowi stworzenia, w którym sama egzystencja i pojawienie się w niej 

wszystkich rzeczy funkcjonuje w historii stworzenia dzięki Bogu według 

autentycznych relacji. Z drugiej strony, jak zostało wspomniane w Świętym 

Koranie
194

 i hadisach, religia zawiera prawdy i rzeczywiste wymiary 

przewyższające rozum ludzki. Objawione zostały nam przez Boga w języku 

zrozumiałym i dopasowanym do naszego intelektualnego poziomu.  

  

Na podstawie tego komentarza możemy wywnioskować, że istnieje prawdziwy 

związek pomiędzy dobrymi czynami i typem życia, które przygotowuje człowieka 

do życia wiecznego. Związek determinujący szczęście i nieszczęście w przyszłym 

życiu zgodnie z Wolą Bożą. Mówiąc prościej, każda akcja dobra czy zła w życiu 

jest prawdziwą konsekwencją rozgrywającą się w duszy człowieka, co w dalszym 

ciągu określa charakter życia przyszłego. Otóż chciałoby się powiedzieć, że 

jednostka ludzka jest czymś w rodzaju niesfornego chłopaka, którego chce się 

dobrze wychować. Z pouczeń nauczyciela chłopak nie słyszy innych słów z 

wyjątkiem: „Zrób i Nie rób!” I nie rozumie sensu czynności, które mu się zleca. 

Tymczasem kiedy dorasta jest zdolny osiągnąć szczęśliwe życie społeczne w 

wyniku wcześniejszych pouczeń duchowych i umysłowych nabytych podczas 

tamtejszego edukacyjnego okresu.  Niestety, jeśli odmówi spełnienia poleceń 

nauczyciela to nic z wyjątkiem przeszkód go nie czeka. 

Ot, chociażby inny przykład! Pewna chora osoba zbadana przez lekarza spełnia 

jego zalecenia medyczne tyczące się odpowiedniej żywności i  wskazanych 

ćwiczeń. Słowem, pacjent nie ma innego obowiązku jak tylko wykonać właściwie 

zalecenia lekarskie. 

Rezultatem posłuszeństwa jest uzyskanie silnej konstytucji fizycznej, zdrowia i 

radości. 

      

Sumując powyższe rozważania, możemy powiedzieć, że człowiek wewnątrz życia 

zewnętrznego posiada życie wewnętrzne - życie duchowe, które zachowuje ścisłą 

relację z działalnością i postępowaniem człowieka, bo dzięki nim wzrasta.  

A szczęście i nieszczęście zależą całkowicie od poziomu jego wewnętrznego życia. 

 Święty Koran potwierdza komentarz i kładzie nacisk na poniższe wersety,
195

 w 

których afirmuje egzystencję innego życia i innego ducha dla cnotliwych i 

                                                 
194

 „Oto uczyniliśmy ją Koranem arabskim! Być może, zrozumie! On jest w Matce Księgi u Nas, 

wzniosły, mądry!”. (Święty Koran, Sura Zukhruf, w. 3-4). 
195

  „I każdej duszy towarzyszy popędzający i świadek. Ty wcale nie dbałeś o to, więc zdjęliśmy z 

ciebie zasłonę i dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe ”.( Święty Koran, Sura Qaf, w. 21-22). 

 „Tego, kto spełni dobre dzieło-czy to mężczyzna, czy kobieta-i jest wierzącym, My ożywimy życiem 

wspaniałym, i takim wypłacimy ich wynagrodzenie czymś piękniejszym niż to, co czynili”. (Święty 

Koran, Sura an-Nahl, w. 97).  
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wierzących- życie wzniosłe i duch bardziej oświecony. Święty Koran zapewnia, że 

akty ludzkie wyciskają głębokie ślady w duszy ludzkiej tkwiącej zawsze w 

człowieku. 

       

Istnieje dużo proroctw nawiązujących do tego punktu. Na przykład przywołajmy 

Hadis Mi’aradź (Wniebowstąpienie Nocą), w którym Bóg zwraca się do Proroka 

(s.) tymi słowami: „Ten, kto chce swoim postępowaniem sprawić Mi Przyjemność 

powinien posiadać trzy zalety: wdzięczność- w której nie istnieje ani odrobina 

ignorancji, pamięć- którą nigdy nie obezwładni kurz zapomnienia, i miłość- która, 

wybierze moją miłość ponad wszelką miłość do innych stworzeń. Jeśli mnie kocha, 

Ja go kocham. Oczami serca sprawię, że ujrzy Mój Majestat i nie ukryję rzeczy 

wielkich przed moimi stworzeniami. Zaopiekuję się nimi w ciemnościach nocy i w 

świetle dnia aż do momentu, w którym konwersacje i komunikacje między 

stworzeniami się zakończą. Sprawię, że usłyszą Moje Słowo i słowo Moich 

Aniołów. Ja odkryję przed człowiekiem tajemnicę moich stworzeń, które do tej 

pory przed nim ukryłem. Ja okryję go płaszczem skromności aż do tego stopnia, że 

inne stworzenia naprzeciw poczują się zawstydzeni. Będzie chodził po ziemi z 

winą odpuszczoną. Uczynię, aby jego serce więcej widziało i czuło, i nie ukryję 

przed nim tajemnic Raju i Piekła. Ja sprawię, że pozna to wszystko, czego ludzie 

doświadczą w Dzień Sądu w sensie strachu i katastrofy.
196

 

  

Ze strony Imama Sadeq został zrelacjonowany następujący przekaz. Otóż Prorok 

(s.) przyjął u siebie Harizah’a Ibn Malik’a i zapytał go: „Powiedz mi, jaki ty jesteś, 

Harizah”? Ten odpowiedział: „Ach, Boży Proroku, ja żyję jak prawdziwy człowiek 

wierzący”. Prorok (s.) powiedział: „Kada rzecz posiada swoją własną prawdę. 

Jakie są twoje prawdziwe słowa?” Harizah powiedział: „Ach, Proroku Boży, moja 

dusza odsunęła się od tego świata. Spędzam noce na czuwaniu, a w ciągu dnia 

jestem spragniony wody. Wydaje mi się, jakbym kontemplował  Tron mojego Pana 

a rozrachunki sumienia zostały wyrównane, i jakbym kontemplował  ludzi w Raju, 

którzy nawzajem odwiedzają się w niebie, jakbym słyszał krzyki ludzi 

nadchodzących z Piekła”. Wówczas Prorok (s.) powiedział: „To jest sługa Boży, 

którego serce Bóg oświecił”
197

.  

      

Czasami trzeba pamiętać, że niektórzy kierując innymi w dobrych lub złych 

uczynkach, nie zawsze postępują zgodnie z tym, co mówią. Jednak w przypadku 

Proroków i Imamów – których przewodnictwo i przywództwo wynika z 

narzuconego Porządku Bożego – o tego rodzaju postępowaniu nie może być 

mowy. Oni praktykują religię, której przewodnictwo objęli. Życie duchowe, w 

kierunku którego prowadzą rodzaj ludzki nie jest sprzeczne z ich własnym życiem 

duchowym, bo Bóg nie zostawi kierownictwa w obcych rękach, chyba że sam 

                                                                                                                                            
 „O wy, którzy wierzycie! Odpowiadajcie Bogu i Jego Posłańcowi, kiedy on was wzywa do tego, co 

wam daje życie. I wiedzcie...”. ( Święty Koran, Sura al-Anfal, w. 24). 

 „Tego dnia, kiedy każdej duszy zostanie przedstawione to, co uczyniła dobrego, i to, co uczyniła 

złego”. (Święty Koran, Sura al-Imaran, w. 30). 

 „Zaprawdę, My przywracamy do życia umarłych i zapisujemy, co oni przygotowali pierwej i co 

pozostawili, i każdą rzecz wyliczyliśmy w jasnym rejestrze”. (Święty Koran, Sura Ja Sin, w. 12). 

 

  
196

  Bihar al-anuar, t. 77, s. 21. 
197  Wafi, Mulla Mubsin Fayd Kashani, Teheran, 1310, t. 3, s. 33. 
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osobiście zajmie się prowadzeniem człowieka. Specjalny Boży Porządek  nigdy 

nie może zostać naruszony. 

      

Na podstawie tej dyskusji możemy dojść do następujących wniosków:  

1) W każdej religii istniejąca wspólnota proroków i Imamów jest pierwszą 

referencją w sensie wewnętrznego doskonalenia i duchowej realizacji jaką 

przepowiadają. To oni powinni ją praktykować i faktycznie ją praktykują 

zgodnie z otrzymanymi naukami i partycypują w życiu duchowym, jakie 

wyznają. 

2)  Są pierwszymi najcnotliwszymi i najdoskonalszymi osobami spośród 

wszystkich liderów i głów państw rządzących. 

3) Osoba, na barkach której spoczywa odpowiedzialność kierowania 

społeczeństwem zgodnie z ustalonymi nakazami Bożymi jest przewodnikiem 

życia i zewnętrznych uczynków ludzi. Również jest liderem duchowym, zatem 

życie duchowe i jego wymiar ma wpływ na poziom życia duchowego ludzi i 

ich religijnych praktyk.
198

. 

 

 

Imamowie i liderzy Islamu 

 
Z poprzednich dyskusji jasno wynika, że Islam po śmierci Świętego Proroka (s.) 

istniał i istnieć będzie wewnątrz społeczności islamskiej (umma) w połączeniu z 

Imamem (lider wybrany przez Boga). W społeczności szyickiej zostały przekazane 

liczne hadisy dotyczące proroków
199

 , charakterystycznych cech Imamów, ich 

liczby i to, że wszyscy pochodzą z plemienia Kurajszytów i wywodzą się z Domu 

Proroka. Również zapowiadają one przyjście Imama Mahdiego (Mahdi Obiecany) 

jako ostatniego z Imamów. Wyodrębnione zostały słowa Świętego Proroka
200

 

                                                 
198

„I ustanowiliśmy ich przywódcami prowadzącymi drogą prostą, według Naszego rozkazu. I           

objawiliśmy im sposób czynienia dobrych dzieł...”. (Święty Koran, Sura al-Anbiya, w. 73). 

 „I uczyniliśmy z nich imamów, którzy prowadzą drogą prostą według Naszego rozkazu – za to, iż byli 

cierpliwi”. (Święty Koran, Sura Sadżda, w. 24). 

 Z tego możemy wywnioskować, że oprócz bycia liderem i zewnętrznym przewodnikiem Imam 

również jest obdarzony nadprzyrodzonym darem duchowym, aby przewodniczyć ludziom i przyciągać 

ich ku duchowemu światu. Imam wpływa i podbija serca ludzi drogą prawdy, iluminacji, światła i  

tajemniczą stroną własnej egzystencji.  W ten sposób kieruje rodzaj ludzki ku doskonałości i do 

wyższego ostatecznego egzystencjalnego celu.            
199

 Dżaber Ibn Samurah powiedział, że słyszał jak Prorok Boży (s.) mówił : „Ta religia będzie potężna i 

silna aż do czasów istnienia 12 Imamów i namiestników Bożych (kalifów). Dżaber powiedział: 

„Ludzie powtórzyli pytanie: „Ach, ojcze, co powiedział Prorok?”  Mój ojciec odpowiedział: „Prorok 

powiedział, że wszyscy reprezentanci i następcy (kalifowie) będą z rodu Kurajszytów”.  Sahih, Abu 

Duwwad, Kair 1348, t. 2, s. 207. Istnieją inne o podobnej treści hadisy. Na przykład  Suleiman Farsi 

powiedział: „Poszedłem do Proroka (s.) i zobaczyłem Huseina siedzącego na jego kolanach, Prorok 

całował jego oczy i buzię, mowiąc: "Ty jesteś szlachetnym człowiekiem, synem szlachetnego 

człowieka – Imama –syna Imama, próbą  (hodźdźat), synem  próby-sprawdzianu , ojcem 9 prób, z 

których dziewiąta jest jego obroną (qaem)" ”.  Janabi al - mauddah, Suleiman Ibrahim Ganduzi, s. 

308.    
200

 Zob. Al-Gadir, Ghayat al-maram, Izbat al-Hudat, Muhammad Ibn Hassan, Hurr al-waqba, Qum, 

1337-39; Dhakhair al-uqba, Manaqib, Khuarazmi, Nadżaf, 1385; Tadhkirat al-Khauss, Sibt Ibn Jazzi, 

Teheran, 1285;  Janabi al-mauaddah, Al-Fusul al-muhimman, Dalail al-imamah, Muhammad Ibn Jari 

Tabari, Nadżaf, 1369; al-Nass wal-idźtihad, Szaraf al-Din Musavi, Nadżaf, 1375, Usul al-Kafi, t. 1, 

Kitab al-irszad, Szeih Raszid Mufid, Teheran, 1377.  
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wypowiadającego się na temat Imamatu Alego (a.s.) i pierwszego i drugiego 

Imama. Podobnie sami poprzedni Imamowie pozostawili zdefiniowane opinie na 

temat zasad dziedziczenia. Zgodnie z opiniami zawartymi w źródłach szyickich 

Dwunastu Imamów, których było 12 i ich święte imiona są następujące: 1) Ali Ibn 

Abi Talib; 2) Hassan Ibn Ali; 3) Husein Ibn Ali; 4) Ali Ibn Husein; 5) Muhammad 

Ibn Ali; 6) Dżafar Ibn Muhammad; 7) Musa Ibn Dżafar; 8) Ali Ibn Musa; 9) 

Muhammad Ibn Ali; 10) Ali Ibn Muhammad; 11) Hassan Ibn Ali; 12) Mahdi. 

 

 

   Krótka historia dwunastu Imamów 

 
   Imam Pierwszy 

 
Hadrate Amir Al Muminin Ali był synem Abu Taleb’a – szeih’a Bani Haszim. 

Abu Talib był wujem i opiekunem Świętego Proroka (s.), osobą, która zabrała go 

do domu i wychowała jak własnego syna. Kiedy Prorok (s.) został wybrany do 

swojej misji, Abu Talib zawsze go bronił i odpierał wszelkie zło ze strony 

niewiernych grup arabskich, a szczególnie ze strony Kurajszytów. 

 Ali (a.s) zgodnie z tradycyjnymi znanymi przekazami urodził się dziesięć lat 

przed rozpoczęciem misji proroczej Muhammada. Istniejący głód w Mekce i 

okolicach sprawia, że Prorok  poprosił wuja - ojca Alego, aby ten sześcioletni 

chłopiec zamieszkał razem z nim (ojciec Alego – Abu Talib posiadał dużo dzieci i 

nie znajdował się w najlepszej sytuacji ekonomicznej). Ali od wczesnego 

dzieciństwa został bezpośrednio umieszczony opieką Proroka (s.), który był jego 

kuzynem.
201

  

Kilka lat później, kiedy Prorok (s.) został obdarzony przez Boga darem 

prorokowania i po raz pierwszy doświadczył Bożego objawienia w jaskini Hira,  

wracając do domu spotkał w drodze Alego (a.s). Opowiedział Alemu, co mu się 

przydarzyło i ten natychmiast przyjął nową wiarę.
202

   

 Innym razem Prorok (s.) zgromadził wszystkich krewnych i namawiał ich do 

przyjęcia religii. Powiedział: „Jeśli ktoś z obecnych zaakceptuje moją religię, 

będzie moim następcą, kalifem, dziedzicem i wykonawcą testamentu”. Pierwszą 

osobą, która się podniosła i zaakceptowała wiarę był Ali (a.s). Prorok (s.) przyjął 

jego deklarację i dodatkowo przypięczętował wyznanie jego wiary”.
203

 

 W ten oto sposób Ali (a.s.) stał się pierwszą osobą, która przyjęła nową religię i 

pierwszą wśród naśladowców Proroka (s.), która nigdy nie wielbiła nikogo innego 

oprócz Jedynego Boga.  

  

Ali (a.s.) przebywał zawsze w towarzystwie Proroka (s.) aż do czasu kiedy Ten 

ostatni musiał wyemigrować z Mekki do Medyny. Podczas owej nocy, kiedy 

Prorok emigruje do Medyny niewierni okrążają Jego dom zdecydowani wejść do 

niego przed  świtem i poszarpać Posłańca w łóżku na kawałki. Tej nocy Ali (a.s.) 

spał na miejscu  Proroka (s.), który w międzyczasie uchodził przed wrogami do 

Medyny
204

. Wkrótce po wyjeździe Proroka (s.) i zgodnie z jego życzeniami Ali 
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zajmie się zwracaniem należności ludziom, którzy przedtem zostawili Posłańcowi 

Bożemu (s.) w depozycie. Później (a.s.) pojechał do Medyny w towarzystwie 

swojej matki – córki Proroka i dwóch innych kobiet.
205

 Również w Medynie Ali 

(a.s.) towarzyszył Prorokowi (s.) prywatnie i publicznie. Prorok (s.) przeznaczył 

Alemu na żonę swoją kochaną córkę Fatimę ze związku z Chadidżą. I kiedy 

zacieśnił braterskie więzy ze swoimi współtowarzyszami, Alego mianował swoim 

bratem.
206

  

Ali wraz z Prorokiem brał udział we wszystkich wojnach, z wyjątkiem bitwy pod 

Tabuk, gdzie musiał pozostać w Medynie zamiast Proroka
207

. Nie wycofał się z 

żadnej bitwy i nigdy nie uciekł przed wrogiem. Zawsze posłuszny Prorokowi (s.) 

do tego stopnia, iż sam Prorok o nim powiedział: „Ali (a.s.) nigdy nie odejdzie od 

Prawdy i Prawda od Alego (a.s.)”.
208

   

 

 W dzień śmierci Proroka (s.) Ali (a.s.) miał 33 lata. Chociaż wyróżniał się 

spośród wszystkich współtowarzyszy Proroka (s.) pełnieniem cnót religijnych to 

niezbitym dowodem pozostawał fakt, że z jednej strony cieszył się szacunkiem 

ludzi w kwestii przyznania mu przyszłego kalifatu, to z drugiej zdobył licznych 

wrogów politeistów podczas przelanych walk przy boku Proroka. Z tego też 

powodu został całkowicie odsunięty od spraw życia politycznego. Wtenczas 

oddala się samotnie do swojego domu i tam zaczyna inicjować intelektualnie 

pojedyncze jednostki w dziedzinie nauk Boskich.  

W międzyczasie minęło 25 lat rządów pierwszych trzech kalifów, którzy 

bezprawnie przywłaszczyli sprawowanie kalifatu po śmierci Świętego Proroka 

(a.s.).  

Dopiero po śmierci trzeciego zamordowanego kalifa naród uroczyście składa 

Alemu przysięgę wierności i obwołuje go czwartym kalifą. 

 

Podczas swojego kalifatu , który trwał cztery lata i dziewięć miesięcy, Ali (a.s.) 

kontynuował linię rządów Proroka (s.) nadając im charakter duchowej odnowy, 

wdrażając przy tym mnóstwo wartościowych różnorodnych reform. Naturalnie 

reformy uderzały w interesy pewnych sektorów, które szukały wyłącznie 

osobistych korzyści. Konsekwencją było utworzenie grupy ludzi składającej się z 

takich osób jak: Tallah, Zubair z pomocą Aiszy –Matki Wierzących i Mu’awiyi, 

którzy śmierć trzeciego kalifa wykorzystali jako pretekst do stworzenia opozycji. 

Szybko zorganizowali rozróby i bunt przciwko Alemu (a.s.). 

  

W celu zduszenia korupcji Ali (a.s.) wszczął walkę z Matką Wierzących
209

 – 

Aiszą, Tallahem, Zubairem pod Basrą (Basora), zwaną „Batalią Wielbłąda”. 

Zapoczątkował inną wojnę przeciwko Mu’awiyi na granicy z Irakiem i Szam, 

która trwała półtora roku i została nazwana „Batalią Siffin”. Również doszło do 

walki przeciwko członkom grupy Hawaredź
210

 w Nahrawon – bitwą znaną pod 

nazwą  „Batalia Nahrawon”.  
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 117 

W ten sposób większą część kalifatu Alego (a.s.) pochłonęło zwalczanie opozycji 

wewnętrznej.  

W końcu nie minęło sporo czasu, kiedy rano w19 dniu miesiąca Ramadanu w 40 

roku Hidżry zostaje zamordowany Ali. Bestialsko zaatakowany w meczecie w 

Kufie (a.s.) przez jednego z rodu Hawaredź o imieniu Abdul Rahman, umiera jako 

męczennik nocą 21 tego samego miesiąca.
211

  

  

Amir Al Muminin Ali (a.s.) według opinii przyjaciół i wrogów nie posiadał 

żadnego defektu. W ramach nakreślonych cnót islamskich był przykładem 

doskonałości, wychowanym i wykształconym człowiekiem przez Proroka (s.). 

Dyskusje, jakie miały miejsce na temat jego osobowości, niezliczona moc książek 

napisanych  zarówno przez szyitów jak też sunnitów i członków innych religii lub 

zwykłych zainteresowanych ludzi, nie znajdują mu równego wśród innych 

historycznych osobistości. 

 

Ali (a.s.) w naukach islamskich i w ogólnie nabytej wiedzy był w kręgu bliskich 

mu współtowarzyszy i generalnie muzułmanów jednym z najmądrzejszych 

wyznawców  Proroka (a.s.). W swoich błyskotliwych przemowach był pierwszym, 

który otworzył demonstracyjnie drzwi logicznym naukowym rozprawom w 

Islamie. Pierwszy w eksponowaniu nauki Boskiej, filozoficznej czy metafizycznej 

(marife ilahi), rozprawiał na tematy ezoteryczne Świętego Koranu, uporządkował 

gramatykę arabską w celu uwiecznienia form ekspresji i zwrotów. Uchodził za 

największego krasomówcę języka arabskiego.  

Ali (a.s.) jest wzorowym przykładem odwagi i męstwa. We wszystkich wojnach, w 

których uczestniczył za życia i też po śmierci Proroka (a.s.), nigdy nie okazał 

strachu czy niepokoju. Chociaż  w bitwach pod Uhud, Hunain, Heibar, Handaq 

pomocnicy Proroka  (s.) i muzułmańskie wojska drżeli ze strachu, rozpraszali się i 

uciekali, to Ali (a.s.) nigdy się nie poddał wrogowi.  Żaden z wojowników 

walczących z Alim (a.s.) nie uszedł z życiem. Pomimo swoich możliwości i 

posiadanej władzy nie zabił osłabionego wroga, ani nie angażował się w pościg, 

gdy ten uciekał. Wrogom nie organizował zasadzek i nie oblewał ich wodą.  

 

Nie ma wątpliwości co do tego, historia to potwierdza, że Ali w czasie Bitwy 

Haibar został zaatakowany w budynku, w którym przebywał. Wtenczas zbliżył się 

do drzwi, chwycił za pierścień i z całą siłą je wyrwał i rzucił obok.
212

 

Również w dniu, w którym została podbita Mekka, Prorok rozkazał, aby zostały 

zniszczone wszystkie idole. Największym bożkiem w Mekce okazał się „Hubal”, 

figura zrobiona z ogromnego kamienia umieszczona na najwyższym podium w 

Kaabie. Idąc za rozkazem Proroka (s.) Ali wspiął się na jego ramiona, stamtąd na 

sufit Kaaby i zepchnął Hubala na ziemię.
213

 

 

 Ali (a.s.) był niezrównany jeśli chodzi o ascetyczny religijny tryb życia i 

oddawanie chwały Bogu. Niektórzy skarżyli się na porywczy charakter Alego 

(a.s.), na co Prorok (s.) im odpowiadał: „Nie krytykujcie Alego, bo on jest kochany 

przez Boga”
214

.  
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Abu Darda, jeden ze współtowarzyszy Alego (s.), ujrzał pewnego dnia jego ciało 

rozciągnięte na ziemi i sztywne jak drzewo pośród plantacji palm w Medynie.  

Zaraz poszedł do domu Alego (a.s.), by poinformować jego szlachetną żonę – 

córkę Proroka (s.) i złożyć jej swoje kondolencje. Córka Proroka (s.) powiedziała: 

„Mój kuzyn Ali nie umarł. Raczej, będąc bogobojnym w modlitwie, zemdlał. Ten 

stan nawiedza go często”.  

 

Istnieje wiele historii relacjonujących miłosierdzie Alego w stosunku do ludzi 

wyobcowanych społecznie, jego uprzejmość, współczucie dla biednych i 

potrzebujących i pogrążonych w skrajnej nędzy. Dzięki niemu wielu z tych ludzi 

ujrzało światło dzienne, bo Ali wydawał wszystko, co zarabiał na rzecz biednych. 

Osobiście prowadził skromne i skrajnie proste życie. Kochał rolnictwo i poświęcał 

temu zajęciu dużo czasu wykopując studnie z wodą, sadząc drzewa i uprawiając 

ziemię.  Wszystkie pola, które uprawiał czy studnie, które budował zamieniał na 

ubrania lub wiano i wręczał ludziom potrzebującym. Jego rozdawane dary 

zasłynęły pod nazwą  „jałmużny Alego (a.s.)” i przynosiły znaczne dochody w 

wysokości 24 tysięcy dynarów w złocie aż do końca jego życia
215

. 

 

 

Imam Drugi 

 

 
Imam Hassan Mudźtabah (a.s.) był drugim Imamem. On i jego brat Husein byli 

synami Amira Al-Muminin’a Alego (a.s.) i Hadrat’y Fatimy, córki Proroka (a.s.). 

Prorok (s.) wiele razy zaznaczał, że: „Hassan i Husein są moimi dziećmi”. Nieco 

później Ali (a.s.) powie swoim pozostałym dzieciom, które miał z innymi żonami 

po śmierci Fatimy: „Wy jesteście moimi dziećmi, ale Hassan i Husein są dziećmi 

Proroka (s.)”
216

.  

Imam Hassan (a.s.) urodził się w trzecim roku Hidżry w Medynie.
217

 Przez siedem 

lat stykał się z życiem Proroka (s.),  wzrastał i rozwijał się pod jego czujnym i 

miłosnym wzrokiem. Po śmierci Proroka (s.), która miała miejsce trzy miesiące lub 

sześć miesięcy wcześniej, zanim jeszcze umarła Hadrat-e Fatima, Hassan został 

bezpośrednio umieszczony pod opieką swojego szlachetnego ojca. 

 Imam Hassan (a.s.) po męczeńskiej śmierci czcigodnego ojca, zgodnie z jego wolą 

i według rozkazu Bożego, został Imamem. Piastował też zewnętrzną funkcję w 

charakterze kalifa przez okres sześciu miesięcy, podczas których rozporządzał 

sprawami gminy muzułmańskiej. Podczas tego okresu, Mu’awiya – zaciekły wróg 

Alego (a.s.) i jego rodziny, kierowany wygórowaną ambicją walczył wiele lat o 

kalifat, używając jako pretekstu pomszczenie śmierci trzeciego kalifa. W końcu 

domagając się otwarcie rządów kalifa, wyruszył ze swoją armią do Iraku, aby 

zagarnąć siłą kalifatem Imama Hassana.  

Wybuchła wojna i Mu’awiya  rozpoczął stopniowo przekupywać generałów i 

komendantów z armii Hassana (a.s.) ogromnymi sumami pieniędzy i fałszywymi 
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obietnicami, namawiając do buntu.
218

 Ostatecznie Imam został zmuszony do 

zawarcia pokoju i odstąpienia kalifatu Mu’awiyi pod warunkiem, że ten ostatni 

zwróci mu go na wypadek śmierci i nie będzie prześladował członków domu 

Proroka i jego zwolenników.
219

  

   

W ten oto sposób Mu’awiya przywłaszczył kalifat islamski i wtargnął do Iraku. W 

podanym oficjalnie do wiadomości publicznej komunikacie anulował i unieważnił 

wszystkie warunki pokojowe (uzgodnione z Hassanem) i ze wszystkich stron 

surowo gnębił członków Domu Proroka i szyitów.  

Podczas jego dziesięcioletniego imamatu Imam Hassan żył w warunkach 

uwałaczającyh godności ludzkiej, bezbronny i narażony na niebezpieczeństwo we 

własnym domu. Na koniec został otruty z rąk swojej żony na zlecenie Mu’awiyi. 

Umarł jako męczennik.
220

 

 Imam Hassan (a.s.) w sensie osobowości przypominał swojego ojca i  był 

doskonałym odbiciem swojego dziadka. On i jego brat zawsze przebywali w 

towarzystwie Proroka (s.), kiedy ten jeszcze żył i który czasami nosił ich na swoich 

ramionach. Zarówno sunnici jak szyici przekazali następujące powiedzenie 

Proroka (s.) odnośnie Hassana i Huseina: „Ci dwaj synowie moi są Imamami, nie 

ma znaczenia czy w tej chwili siedzą czy stoją” (aluzja do pełnienia rzeczywistej 

lub fikcyjnej funkcji kalifatu)
221

. Również istnieje dużo przekazanych tradycji 

przez Proroka (s.) i Alego (a.s.) odnośnie faktu, że Imam Hassan zdobył urząd 

imamatu po śmierci czcigodnego ojca.  

 

  Imam Trzeci 

 

 
Imam Husein (Sayyid Al-Szuhada - „Pan męczenników”) był drugim synem Alego 

i Fatimy. Urodził się w czwartym roku Hidżry i po męczeńskiej śmierci brata-

Imama Hassana, przekształcił się w Imama zgodnie z Bożym życzeniem i wolą 

brata.
222

 Husein był Imamem przez okres dziesięciu lat i jego imamat zbiegł się z 

kalifatem Mu’awiyi, z wyjątkiem sześciu (w przybliżeniu) ostatnich miesięcy. 

Imam Husein żył w bardzo ciężkich warunkach, ciemiężony i prześladowany. 

Wzięło się to stąd, że przepisy i prawa religijne straciły swoją moc prawną, a poza 

tym formy rządu Umajjadów zdobyły autorytet. Po drugie Mu’awiya i jego 

pomocnicy zdołali uruchomić wszystkie możliwe środki w celu odsunięcia od 

władzy Dom Proroka (s.) i szyitów. Chcieli w ten sposób wykreślić z pamięci imię 

Alego (a.s.) i jego rodzinę. I przede wszystkim Mu’awiya dążył do  przygotowania 

gruntu przyszłej władzy dla swojego syna Jazida, który ze względu na brak zasad 

moralnych i rozwiązły tryb życia nie cieszył się poparciem wśród większości 

muzułmanów. Toteż Mu’awiya pospieszył się stłumić jakąkolwiek opozycję, 

wcielił nowe i surowsze reformy. Imam Husein musiał cierpieć i tolerować 

wszelkiego rodzaju uciski czynione przez Mu’awiyę i jego zwolenników. Ta 
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sytuacja trwała aż do 60 roku Hidżry, kiedy Mu’awiya umiera, a rządy po nim 

obejmuje jego syn Jazid.
223

 

  

Składanie przysięgi wierności (bajat) było starodawną tradycją arabską 

celebrowaną w istotnych kwestiach narodowych takich jak królowanie czy 

rządzenie. Rządzący, szczególnie ci ważniejsi, podawali dłoń królowi lub 

księciowi na znak wierności, posłuszeństwa i pomocy, dzięki czemu obiecywali 

swoje poparcie dla ich działalności. Złamanie przysięgi po jej wczesnym 

oficjalnym wygłoszeniu było równe z pozbawieniem honoru, a nawet uważane za 

akt kryminalny. Naśladując przykład Świętego Proroka (s.) naród wierzył, że 

dobrowolne i nieprzymusowe złożenie przysięgi wierności było wystarczająco 

wymowne. 

Mu’awiya prosił już wcześniej niektórych ludzi, aby złożyli przysięgę wierności 

jego synowi, ale nie udało mu się tego wymóc na Huseinie. W swojej ostatniej 

woli zlecił Jazidowi, że gdyby Husein odrzucił mu złożenie przysięgi wierności 

powinien go milcząco zlekceważyć i przejść do porządku dziennego. Za bardzo 

zdawał sobie sprawę z katastroficznych konsekwencji płynących z wymuszania 

pośpiechu na osobie Imama Huseina.
224

 

    

Ale Jazid pełen egoizmu i zepsucia odrzucił rady ojca i wkrótce po jego śmierci 

wysłał do Huseina gubernatora Medyny z prośbą, aby ten złożył mu przysięgę 

posłuszeństwa. W przypadku, gdyby odmówił, niech gubernator przyśle mu głowę 

Huseina do Szamu.
225

 

 Po tym jak gubernator Medyny poinformował Imama Huseina o podobnym 

żądaniu, ten pod pozorem przemyślenia sprawy poprosił o odrobinę czasu i nocą 

wyruszył z rodziną do Mekki. Poszukał schronienia w świątyni Bożej, bo według 

wierzeń islamskich jest to święte miejsce i bezpieczne. To wydarzenie miało 

miejsce pod koniec miesiąca Radżab i na początku miesiąca Sza’aban w 60 roku 

Hidżry. Imam Husein ukrywał się w Mekce około czterech miesiący. 

Ta wiadomość rozprzestrzeniła się za pośrednictwem społeczności muzułmańskiej. 

Z jednej strony ludzie zmęczeni nieprawością rządów Mu’awiyi i jeszcze bardziej 

nieusatysfakcjonowani rządami Jazida, sympatyzowali z Huseinem i wyrażali 

swoją aprobatę. Z drugiej strony zaczęło napływać morze listów, specjalnie z Iraku 

z miasta Kufy, zapraszające Imama Huseina do przyjęcia przywództwa nad 

narodem, zorganizowania powstania i wyzwolenia od niesprawiedliwości i 

nieprawości. Tego rodzaju sytuacja była niebezpieczna dla Jazida. 

Pobyt Imama Huseina w Mekce kontynuował aż do momentu rozpoczętej 

peregrynacji (hadź) przez muzułmanów z całego świata, którzy podróżują masowo 

do Mekki, aby spełnić obrzędy związane z  pielgrzymką. Imam odkrył, że 

niektórzy z popleczników Jazida przebrani w specjalne stroje pielgrzymów (ihram) 

wkroczyli do Mekki z misją zabicia go
226

.  

   

Imam skrócił obrzędy i podjął decyzję o natychmiastowym wyruszeniu z miasta. 

Wśród ogromnej rzeszy ludzi wstaje i w krótkim przemówieniu informuje 
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wszystkich zebranych, że jedzie w stronę Iraku
227

. Również oświadczył, że będzie 

męczennikiem. Prosi wszystkich muzułmanów o wsparcie w  celu osiągnięcia 

mety. Pragnie złożyć życie w imię obrony praw Boga. Dzień później wraz z 

rodziną i grupą towarzyszy wyruszył do Iraku. 

Imam Husein był zdecydowany nie poddać się władzy Jazida, ale i wiedział, że 

zostanie zabity. Był świadomy, że jego śmierć jest nieunikniona w obliczu 

potężnych wojsk Umajjadów, w dodatku wspomaganych przez korupcyjne sektory 

– ludzi słabej woli i słabego ducha, szczególnie w Iraku. Niektórzy wybitni ludzie 

z Mekki wyszli mu do skrzyżowania i uprzedzili Huseina o niebezpiecznym ruchu, 

do jakiego się posuwa. Ale odpowiedział, że kategorycznie odmawia złożenia 

przysięgi wierności i przyjęcia niesprawiedliwego i uciskającego rządu. Dodał, iż 

wie, że idąc do jakiegokolwiek miejsca nie będzie bezpieczny i może być 

zamordowany. Toteż opuszczając Mekkę powiedział, że chce ją uchronić od 

przelewu krwi wyrażając należny jej szacunek
228

. 

   

Imam Husein pomaszerował w kierunku Kufy. Nie minęło kilka dni w drodze, 

kiedy  otrzymał wiadomość, że powiernicy Jazida w mieście, do którego się 

udawali skazali na śmierć tamtejszego zarządzającego i zdecydowali przetrzymać 

jeszcze innego znanego człowieka w Kufie. Związali im ręce i ich ciała zostały 

pociągnięte  ulicami miasta.
229

 Miasto i jego okolice znajdowały się pod ścisłą 

kontrolą niezliczonych wrogo nastawionych żołnierzy, oczekujących przyjazdu 

Huseina. Ten ostatni nie miał wyboru jak udać się na wojnę i zmierzyć się ze 

śmiercią,  zdeterminowany iść raz wybraną ścieżką
230

.  

     Mniej więcej 70 kilometrów od Kufy, na pustyni zwanej Karbalą, Imam i jego 

oddział zostali otoczeni przez wojsko Jazida. W ciągu ośmiu dni pozostawali w 

jednym miejscu, podczas gdy koło uformowane przez wrogów coraz bardziej się 

zawężało, zwiększała się liczba wrogów. W końcu Imam z rodziną i małą ilością 

współtowarzyszy zostali otoczeni i zamknięci przez oddział 30 tysięcy 

żołnierzy
231

. Podczas tych dni Imam obwarował swoją pozycję i dokonał 

ostatecznej selekcji swoich towarzyszy
232

. W nocy wezwał ich do siebie i w 

krótkiej przemowie powiedział do nich, że „nie mamy wyboru w tej walce z 

wyjątkiem  poniesienia śmierci męczeńskiej. Zważywszy, że naszego wroga 

interesuje tylko moja osoba, w zwiąku z tym zwalniam was z obowiązku walki. 

Zatem ci, którzy chcą uciec i zachować życie mogą to uczynić nocą”. Potem 

nakazał zgasić światła i większość współtowarzyszy się rozproszyła. Tylko garść 

tych, którzy kochali naprawdę Imama – w przybliżeniu około 40 bliskich 

pomocników – i niektórych z Bani Haszim (jego krewni) zostali
233

.  

 

Imam ponownie zebrał wszystkich tych, którzy zostali przy jego boku i wystawił 

ich na próbę. Zwrócił się do swoich współtowarzyszy i krewnych bani Haszim i 

powtórzył, że wróg jest zainteresowany wyłącznie jego osobą. Każdy mógłby 

skorzystać z ciemności nocy i uciec przed niebezpieczeństwem. Ale tym razem 

wierni towarzysze Imama zgodnie odpowiedzieli, że nie zejdą z drogi Prawdy 
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nawet przez chwilę, on jest ich liderem i nigdy nie zostawią go samego. 

Powiedzieli, że będą bronić świętego celu aż do ostatniej kropli krwi, jeśli jeszcze 

będą mieli siłę władać szpadą
234

.  

  

W ostatni dziewiąty dzień miesiąca dobiegła  do Imama ostatnia petycja ze strony 

wroga. Musi wybrać: posłuszenstwo lub wojnę. Imam poprosił o trochę czasu pod 

pretekstem udania się na duchowe nocne wielbienie Boga. Równocześnie podjął 

decyzję o wejściu w zbrojną akcję już następnego dnia
235

.  

W dziesiątym dniu Muharram w 61 roku Hidżry Imam ustawił się naprzeciw 

wroga z małą grupą zwolenników, mniej niż 90 osób, 40 z nich to 

współtowarzysze Imama i 30 członków dawnego oddziału wroga, którzy 

przyłączyli się nocą. W ciągu dnia trwającej bitwy dołączyli krewni, ich dzieci, 

bracia, bratankowie i bratanice, kuzyni i kuzynki. Tego dnia walczyli od rana aż do 

oddania ducha. Imam, wszyscy młodzi haszymici, wspótowarzysze i jego rodzina 

ponieśli męczeńską śmierć. Wśród zamordowanych znalazły się dzieci Imama 

Huseina, jeden miał 11 lat, drugi 13, trzeci 5 lat, a najmłodszy jeszcze był 

karmiony piersią matki.
236

 

 

 Po zakończeniu wojny oddział wroga ograbił „haram” Imama i podpalił jego 

namiot. Obcięli głowy ofiarom, rozebrali ich do naga i ciała rzucili na ziemię bez 

pogrzebania. Później zabrali członków „haramu” do Kufy, z których większość to 

były kobiety i dzieci bezbronne, razem ze ściętymi głowami męczenników. 

Pomiędzy uwięzionymi było trzech mężczyzn, syn Imama Huseina, 22 letni Ali 

Ibn Husein, który był bardzo chory i nie mógł się poruszać – późniejszy czwarty 

Imam, następnie czteroletni syn i Muhammad Ibn Ali – który przekształci się w 

piątego Imama, na końcu Hassan Muzanna – syn drugiego Imama, który też był 

zięciem Imama Huseina – zostawszy ranny podczas bitwy wydawał się na pół 

umarły. W tym stanie zostało znalezione jego ciało i na prośbę jednego z 

generałów nie obcięto mu głowy. Zabrano go z pozostałymi więźniami do Kufy, a 

stamtąd do Damaszku, gdzie przebywał Jazid.  

Tragiczne wydarzenie mające miejsce w Karbali, schwytanie kobiet i dzieci Domu 

Proroka – z którymi wrogowie krążyli z miasta do miasta, deklaracje poczynione 

przez córkę Alego – Zejnab i czwartego Imama, który znajdował się wśród 

uwięzionych, zaszkodziło Umajjadom. Tego rodzaju nadużycie względem ludzi 

Domu Proroka anulowało propagandę, jaką Mu’awiya prowadził przez kilka lat. 

Sprawa nabrała takich rozmiarów, że w końcu sam Jazid skazał i potępił czyny 

swoich ludzi. Wydarzenie w Karbali stało się decydującym czynnikiem obalenia 

rządu Umajjadów, aczkolwiek na efekt trzeba było czekać kilka lat. Tamtejsze 

wydarzenie  również wzmocniło korzenie szyickie. W rzeczywistości 

natychmiastowe rezultaty nie dały długo na siebie czekać. Pojawiły się przewroty i 

rebelie przeplatane krwawymi wojnami, które trwały dwanaście lat. I ci, którzy 

uczestniczyli w zamordowaniu Imama żadnemu nie udało się zbiec przed zemstą i 

zasłużoną karą.  

  

 Ktokolwiek studiowałby historię życia Imama Huseina i Jazida i podłoże 

historyczne ówczesnej epoki nie będzie wątpił, że w tych okolicznościach Imam 

Husein (a.s.) nie miał innej możliwości jak zostać męczennikiem. Złożyć przysięgę 
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wierności Jazidowi oznaczało wyrazić pogardę względem religii i nakazów Islamu. 

Rzecz nie do pomyślenia dla Imama, ponieważ Jazid nie tylko nie okazał żadnego 

szacunku odnośnie Islamu, ale bezczelnie podeptał jego prawa i fundamenty.  

 Poprzednicy Jazida, aczkolwiek się przeciwstawili religijnym normom, 

przynajmniej na końcu je uszanowali. Czuli się dumni z faktu, że byli 

współtowarzyszami Proroka (s.) i innych figur religijnych, w których ludzie 

wierzyli.  

  

Wynika jasno, że interpretacja wyżej opisanych faktów przez niektórych 

historyków jest fałszywa, szczególnie jeśli chodzi o komentarze dotyczące dwóch 

braci, Hassana i Huseina. Według nich, dwaj bracia różnili się co do wydawanych 

opinii i prezentowanych postaw, bo jeden z nich wybrał drogę pokojową, a drugi - 

ścieżkę wojenną; pierwszy doprowadził do układu pokojowego z Mu’awiyą – 

chociaż posiadał 40 tysięcy żołnierzy, podczas gdy drugi poszedł na wojnę 

przeciwko Jazidowi z 40 ludźmi. Możemy odpowiedzieć, że ten sam Imam 

Husein, który odmówił Jazidowi posłuszeństwa tylko przez jeden dzień, żył przez 

10 lat pod rządami Mu’awiyi. Podczas gdy jego brat cierpiał 10 lat pod presją 

Mu’awiyi bez możliwości sprzeciwu.  

     

Możemy przypuszczać, że gdyby Imam Hassan lub Imam Husein pokonali 

Mu’awiyę lub zostali zamordowani, ich śmierć nie przyniosłaby najmniejszego 

pożytku dla Islamu. Ich rzekoma śmierć nie odniosłaby zamierzonego skutku w  

polityce Mu’awiyi, pozornie sprawiedliwej. Otóż sam często podkreślał, że był 

współtowarzyszem Proroka (s.), wiele razy kopiował słyszane objawienia i 

niejednokrotnie mówił, że jest wujem każdego wierzącego. Stosował całą gamę 

możliwych taktyk w celu zachowania religijnych pozorów swojego rządu.  

Ponadto, wykorzystywał swoje zdolności teatralne po to, aby zrealizować swoje 

cele. W przypadku braci mógłby zlecić ich zamordowanie swoim poddanym i 

później podsumować wydarzenie jako moment słabości i szukać motywu do 

pomszczenia ich śmierci. Tak uczynił przecież w przypadku kalifa trzeciego. 

Przynajmniej takie zrobił wrażenie. 

 

 

   Imam Czwarty  

 
   Imam Ali Ibn Husein, zwany Zein Al – Abidin i Saddżad, był synem trzeciego 

Imama i jego żony – księżnej wszystkich kobiet, córki Jazdigard’a – króla Iranu. 

Był jedynym synem Imama Huseina, który przeżył, bo trzej jego bracia: Ali Akbar 

– 25 lat , Dżafar – 5 lat, Ali Asgar – który był jeszcze niemowlęciem, polegli jako 

męczennicy w bitwie pod Karbalą
237

. Imam również towarzyszył w podróży 

swojemu ojcu, która zakończyła się fatalnie pod Karbalą, ale z powodu ciężkiej 

choroby i niezdolności do dźwigania broni i pełnym uczestnictwie w walce, 

uniknął świętej wojny i męczeńskiej śmierci.
238

 Został wysłany z pozostałymi 

więźniami do Szamu. Spędziwszy jakiś czas w więzieniu  zostaje wysłany z 

honorami do Medyny. Jazid chciał ugody z opinią publiczną. Ale po raz drugi z 
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rozkazu kalifa rodu Umajjadów – Abd Al – Malik został pojęty w łańcuchy i 

wysłany do Szamu. Potem znowu powrócił do Medyny
239

.  

   

Imam czwarty powróciwszy z Medyny całkowicie wycofał się z życia 

publicznego. Zamknął drzwi swojego domu dla obcych i spędzał czas adorując 

Boga. Utrzymywał kontakt wyłącznie z elitą szyicką. Były to następujące osoby 

Abu Hamzah Zumali, Abu Jalid Kabuli. Oni to rozpowszechnili wewnątrz szyitów   

religijną wiedzę zdobytą od Imama. W ten sposób szyizm znacznie się 

rozprzestrzenił i eksponował ten religijny program podczas rządów piątego Imama. 

Wśród prestiżowych prac Imama znajduje się książka zatytułowana „Sahifah 

Sadżdżadiajah”. Składa się z 57 suplikacji będących wyrazem najsubtelniejszych 

pouczeń Bożych. Znane są  one pod nazwą „Psalmy Domu Proroka”.  

 

Imam czwarty zmarł w 95 roku Hidżry po 35 latach sprawowania Imamatu 

(według niektórych przekazicieli szyickich został otruty przez Walid’a Ibn’a 

Abdul’a Malikę za namową kalifa Hiszam’a z dynastii Umajjadów)
240

. 

   

 

 

 Imam Piąty 

 

 
Imam Muhammad Ibn Al-Baqer (słowo Baqer oznacza kogoś, kto rozdziela, 

rozwarstwia; tytuł nadany mu przez Proroka)
241

 był czwartym synem Imama i 

urodził się w 57 roku Hidżry. Był obecny w wydarzeniach pod Karbalą. Liczył 

wówczas zaledwie cztery lata. Później, z wyroku Bożego i dekretu tych, którzy go 

poprzedzili w pełnieniu funkcji, obejmuje bezpośrednio po ojcu Imamat. Zmarł w 

114 lub 117 roku Hidżry (według szyickich tradycji zostaje otruty przez Ibrahima 

Ibn Abdallah’a – bratanka Hiszama, kalifa z Umajjadów).  

Podczas trwania imamatu Baqr’a niesprawiedlliwe rządy Umajjadów 

powowdowały prawie codziennie zamieszki i walki w niektórych częściach świata 

islamskiego. Poza tym sama rodzina Umajjadów pochłonięta wewnętrznymi 

sporami na moment przestała zajmować się członkami Domu Proroka. Z innej 

strony, tragedia pod Karbalą i doznane cierpienia przez reprezentantów Domu 

Proroka sprawiły, że Imam Czwarty stał się atrakcyjną osobistością przyciągającą 

wielu muzułmanów z całego świata w kierunku Imamów. Te ważne czynniki 

umożliwiły ludziom, a specjalnie szyitom wyruszyć do Medyny i zobaczyć się z 

Imamem Piątym. Z kolei  przed Imamem roztaczała się wizja rozpowszechniania  

prawdziwych nauk Islamu i przesłań Domu Proroka.  

Takiej okazji wcześniej nie nadarzyła się Imamom. Dowodem na to są niezliczone 

tradycje relacjonowane przez samego Imama Piątego i pokaźny numer 

znamienitych naukowców i erudytów szyickich przygotowanych przez Imama 

Piątego. Ich imiona zostały zarejestrowane w książkach biograficznych pod 

pretekstem najbardziej znamienitych figur w Islamie
242

. 
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  Imam Szósty  

 

 
 Imam Dżafar Ibn Muhammad, zwany Sadeq, był synem Imama Piątego, który 

urodził się w 83 roku Hidżry. Zmarł w 148 roku Hidżry otruty i zamęczony intrygą 

kalifa abbasydzkiego Mansur’a, według tradycji szyickiej
243

. 

Podczas imamatu Dżafara istniały sprzyjające możliwości i odpowiedni klimat do 

propagowania nauk religijnych. Było to możliwe dzięki rewolucjom w krajach 

islamskich i krwawym wojnom, a w szczególności powstaniu Musawwidah’a 

(czarne ubrania lub flagi), który dążył do obalenia kalifa z dynastii Umajjadów. W 

ostateczności doprowadził do ich upadku i wygaśnięcia. Te nadzwyczajne 

otwierające się szanse dla nauk szyickich były konsekwencją sprzyjących 

okoliczności przygotowywanych w ciągu 25 lat przez Imama Piątego, 

propagującego prawdy płynące z nauczań Islamu, jak też nauk płynących z Domu 

Proroka.  

  

Imam Szósty wykorzystał tę odpowiednią okazję do szerzenia nauk religijnych aż 

do końca swojego Imamatu. Jego rządy zbiegły się z końcową władzą Umajjadów 

i początkową kalifów abbasydzkich. Wskazał drogę naukową wielu studentom w 

różnorodnych dziedzinach naukowych, intelektualnych i tradycyjnych – 

przekazanych,  chociażby chemikom.: Zurarah, Muhammad Ibn Muslim, Mumin 

Taq, Hiszam Ibn Kakam, Aban Ibn Taghlib, Hiszam Ibn Salim, Hurayz, Hiszam 

Kalbi Nassabah i Jabir Ibn Hajjan. W przyszłości nawet mieli honor cieszyć się z 

osiągnięć swoich uczniów, znanych sunnickich erudytów takich jak Qazi Sukuni, 

Qadi Abul-Bahtari i inni. Mówi się, że jego lekcje i długie sesje pouczeń 

przygotowały cztery tysiące erudytów i uczonych w dziedzinie hadisów i innych 

naukach
244

. Liczba zarezerwowanych tradycji ze strony Imamów (Piątego i 

Szóstego) jest liczebnie większa niż wszystkie hadisy zarejestrowane przez 

Proroka (s.) i innych dziesięciu Imamów. Niestety do końca swego życia Imam był 

ograniczony surowymi restrykcjami nałożonymi przez abbasydzkiego kalifa 

Mansur’a. To właśnie on wydał rozkaz o torturowaniu i niemiłosiernym zabijaniu 

następców Proroka (s.) i szyitów. Namawiał do akcji, które w okrucieństwie i 

bezmyślności prześcignęły samych Umajjadów. Z jego rozkazu odbywały się 

grupowe aresztowania, niektórzy z nich porzucani w ciemnych więzieniach i 

torturowani aż do śmierci, podczas gdy inni zostali ścięci lub spaleni czy 

umieszczeni w cemencie albo wmurowani w ściany budynku.  

   

Kalif Hiszam wydał rozkaz o aresztowaniu Imama Szóstego i przewiezieniu go do 

Damaszku. Chwilę potem Imam został aresztowany przez Saffah’a –kalifa 
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Damad również zamieszcza swoje komentarze, mówiąc, że według jego obliczeń liczba uczniów 

Imama wynosiła 4 tysiące osób.  
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abbasydzkiego i stamtąd zabrany do Iraku. Nieco później ponownie aresztuje go 

Mansur i stamtąd zabiera do Samarrah, gdzie zatrzymuje go pod swoją kontrolą, 

traktuje okrutnie, myśląc kilkakrotnie o zamordowaniu. W końcu Imam otrzymuje 

pozwolenie na powrót do Medyny, gdzie resztę życia spędza w ukryciu. Pod 

koniec życia zostaje otruty i zamęczony z powodu intryg Mansura
245

.  

Mansur w międzyczasie jak otrzymał wiadomość o śmierci Imama, wystosował list 

do gubernatora  Medyny z instrukcją, aby poszedł do domu zmarłego pod 

pretekstem złożenia kondolencji rodzinie, ale z ukrytą intencją przeczytania 

testamentu. Zamiarem kalifa było ścięcie głowy jakiemukolwiek szykującemu się 

następcy zmarłego Imama. Oczywiście celem Mansura było skończenie raz na 

zawsze z kwestią imamatu i z aspiracjami szyickimi.  

 

Oczywiscie gubernator Medyny przeczytał testament i zobaczył, że Imam w 

ostatnim żądaniu wyodrębnił cztery osoby, by spełniły jego wolę, m.in.: 

aktualnego kalifa, gubernatora Medyny, Abdallah’a Aftah’a, najstarszego syna 

Imama i jego najmłodszego syna – Musę. Ostatecznie spisek Mansur’a się nie 

powiódł
246

. 

 

   Imam Siódmy 

 

 
Imam Musa Ibn Dżafar Al-Kazim, syn szóstego Imama, urodził się 128 roku 

Hidżry i został otruty i zamęczony w więzieniu w 183 roku H
247

. Przekształcił się 

w Imama po śmierci swojego ojca z Rozkazu Bożego i za zgodą tych 

poprzedników. Imam żył w czasach kalifów takich jak: Mansur, Hadi, Mahdi i 

Harun. Były to czasy trudne i smutne.  

Pewnego razu Harun wybrał się na pielgrzymkę do Medyny i tam bezzwłocznie 

aresztował Musę, kiedy ten modlił się w Meczecie Proroka. Został pojmany w 

łańcuchy i uwięziony. Następnie zabrany z Medyny do Basry i stamtąd do 

Bagdadu. Przez wiele lat przekazywali go z jednego więzienia do drugiego. Na 

koniec zostaje otruty w więzieniu Sindi Ibn Szohed i pochowany na cmentarzu 

Kurajszytów, który aktualnie mieści się w mieście Kazmijjah
248

.  

 

 

   Imam Ósmy 

 

 
Imam Al-Rida (Ali Ibn Musa) był synem siódmego Imama i według niezawodnych 

danych historycznych urodził się w 148 roku H. i zmarł w 203 roku H 
249

. Zdobył 

Imamat po śmierci swojego ojca, za pośrednictwem Rozkazu Bożego i poparcia 

przodków. Okres imamatu zbiegł się z abbasydzkim kalifą Harunem i nieco 
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później jego synów Amina i Mamuna. Po śmierci ojca, Mamun wszedł w konflikt 

z Aminem, co doprowadziło do krwawej wojny i w rezultacie zabicia Amina. Po 

jego śmierci Mamun zostanie kalifą 
250

.  

Dotychczasowa  polityka kalifatu abbasydzkiego względem szyitów zaczęła 

przybierać na sile i przemocy. Za każdym razem, kiedy zwolennicy Alego (alawis, 

alawitas) buntowali się i prowokowali zbrojne zrywy stwarzali kalifatowi wiele 

trudności. Z czasem  doprowadziło to do poważnych konsekwencji. 

 

Imamowie i liderzy szyiccy z Domu Proroka nie współpracowali z tymi, którzy 

prowokowali zamieszki i nie interweniowali w ich sprawy wewnętrzne. Szyici 

tamtych czasów byli dostatecznie liczebną grupą  i nadal uważali Imamów za 

swoich religijnych liderów, którym należało się obowiązkowe posłuszeństwo i 

ślepa wiara. 

 Uważali, że kalifat był w rękach ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z 

autorytetem imamów, a raczej ich rządy były bliskie polityce dworom króla 

perskiego czy rzymskich cesarzy, utworzonych przez grupę ludzi bardziej 

zainteresowanych przyziemnymi sprawami niż ścisłym wypełnianiem zasad 

religijnych. Kontynuacja tego rodzaju sytuacji była niebezpieczna dla struktur 

kalifatu i stanowiła poważne zagrożenie. 

  

Mamun wpadł na pomysł znalezienia środków zaradczych wobec 

przedstawiających się problemów, których polityka abbasydzka przez okres 75 lat 

nie była w stanie rozwiązać. Aby osiągnąć cel wybrał na swojego następcę Imama 

Ósmego, licząc na przezwyciężenie wszelkich problemów. Pragnęli uniknąć, by 

zwolennicy Proroka (s.) powstali przeciw rządom, bo przecież sami byliby niejako 

uwikłani w system rządowy. Po drugie doprowadzić naród do utraty wiary i 

zerwania z Imamami. To osiągnęłoby się drogą zaplanowanych konfliktów w 

codziennych kwestiach Imamów i samej polityki kalifatu, którą szyici określali 

jako złą i nieczystą. W ten sposób forma organizacji religijnej runęłaby i nie 

stanowiłaby żadnego zagrożenia dla kalifatu
251

. Najwidoczniej ziszczając plan 

usunięcia Imamów reszta spraw nie stanowiłaby dla Abbasydów żadnego 

problemu. 

W celu wykonania tego zadania Mamun poprosił Imama, aby pojechał z Mekki do 

Medyny. Kiedy wreszcie przyjechał natychmiast zaoferowano mu imamat i 

później kalifat. Imam przeprosił i odmówił przyjęcia propozycji, ale w końcu był 

popchnięty przyjąć funkcję, pod warunkiem, że nie będzie się wtrącał w sprawy 

rządu. Nieważne czy byłoby to obsadzanie stanowisk czy odwoływanie  

urzędników państwowych
252

.  

To wydarzenie miało miejsce w 200 roku Hidżry. Mamun zdał sobie szybko 

sprawę z popełnionego błędu, gdyż nastąpiła szybka ekspansja szyizmu, większa 

łączność narodu z Imamem, zadziwiające przyjęcie Imama przez ludzi i nawet 

przez wojsko i urzędników państwowych. Mamun szybko poszukał środka 

zaradczego, jakim było otrucie i zamęczenie Imama. Po jego śmierci ciało Imama 

zostało pochowane w mieście irańskim Tus, które dzisiaj nazywa się Maszhad. 

 Mamun okazywał wielkie zainteresowanie w posiadaniu intelektualnych dzieł  

przetłumaczonych na język arabski. Organizował zebrania, w których studenci 
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różnych religii i sekt prowadzili debaty religijne i erudycyjne. Imam Ósmy 

również brał udział w zebraniach i dyskusjach z uczonymi reprezentującymi różne 

religie. Niektóre z tych dyskusji zostały zarejestrowane w istniejących kolekcjach 

szyickich hadisów
253

.  

 

 

   Imam Dziewiąty 

 

 
Imam Muhammad Ibn Ali, nazywany Al-Taqwa i Dżawod lub Ibn Al-Rida, był 

synem Imama ósmego. Urodził się w 195 roku H. w Medynie i według 

zachowanych tradycji zmarł jako męcznnik w 220 roku H., otruty przez swoją 

żonę, córkę Mamuna, na żądanie kalifa abbasydzkiego Mutasima. Prochy jego 

spoczywają obok grobu ojca – Imama Siódmego, w Kazmijjah.  

Muhammad Ibn Ali został Imamem po śmierci swego czcigodnego ojca z wyroku  

Bożego, jak też poparty wydanym dekretem swoich przodków. Kiedy zmarł jego 

ojciec przebywał wtenczas w Medynie. Mamun wezwał go do Bagdadu, który był 

wówczas stolicą kalifatu i okazał się w stosunku do niego przesadnie uprzejmy. Do 

tego stopnia, że dał mu za żonę swoją córkę i utrzymywał go w Bagdadzie. W 

rzeczywistości miał ścisły plan trzymać kontrolę nad Imamem  z bliska i z daleka 

od domu.  

 Imam spędził jakiś czas w Bagdadzie i później, za pozwoleniem Mamuna 

skierował się do Medyny, gdzie przebywał aż do śmierci kalifa.  

 Kiedy Mutasim został kalifą wezwał Imama z Bagdadu do powrotu i otruł go za 

pomocą żony Imama
254

.  

 

 

 

  Imam Dziesiąty 

 
Imam Ali Ibn Muhammad Naqi (czasami nazywany imieniem Hadi) był synem 

dziewiątego Imama. Urodził się w 212 roku Hidżry w Medynie. Zgodnie z relacją 

przekazicieli szyickich stał się również męczennikiem. Poniósł śmierć otruty przez 

kalifę abbasydzkiego – Muataz’a w 254 roku H.
255

. 

   

Życie jego zbiegło się z rządami siedmiu kalifów abbasydzkich takich jak: 

Mamun, Mutasim, Utaniq, Wożeq, Mutawwaqil, Muntasir, Mustain i Muataz. Jego 

czcigodny ojciec umarł otruty w Bagdadzie podczas rządów Mutasim’a w 220 

roku. W owym czasie Ali Ibn Muhammad Al-Naqi przebywał w Medynie. Właśnie 

tam został Imamem, zgodnie z ustalonym Porządkiem Boskim i według dekretu 

poprzednich Imamów. Usadowił się w Medynie udzielając lekcji z dziedziny nauk 

religijnych aż do czasów nadejścia rządów Mutawwaqil’a. W 243 roku H. został 
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oskarżony pod zarzutem pewnych fałszywych obciążeń. Mutawwakil nakazał 

jednemu ze swoich oficjalnych urzędników zaprosić Imama, żeby pojechał do 

Samarrah, ówczesnej stolicy. Sam kalif napisał do niego list pełen form 

grzecznościowych, zapraszając na spotkanie w stolicy
256

. W momencie przybycia 

Imama do stolicy kalif oddał mu należyte honory. Ale jednocześnie wszelkimi 

możliwymi mu sposobami tworzył problemy i zniesławiał. Wielokrotnie wzywał 

Imama do siebie celem zgładzenia go lub poniżenia, śledząc i obserwując jego 

siedzibę.  

  

 Niechęć Mutawwakila do Domu Proroka była tak wielka, iż nie miała sobie 

równych wśród kalifów. Przede wszystkim wystąpił przeciw Alemu (a.s.), którego 

był zaciętym wrogiem i otwarcie go przeklinał. Nawet rozkazał pewnemu 

pajacowi, aby go ośmieszał podczas organizowanych zmysłowych uczt. W 237 

roku H. nakazał, aby mauzoleum Imama Huseina w Karbali i wiele innych w 

pobliżu domów zostały zrównane z ziemią. Następnie kazał wylać wodę na grób 

Imama, a ziemia na której znajdował się grób oddana została pod uprawę, by w ten 

sposób zatrzeć najmniejszy ślad po tym miejscu
257

.  

W epoce Mutawwakil’a sytuacja czcigodnych alawitów znalazła się w żałosnym 

stanie do tego stopnia, iż kobiety nie posiadały nawet welonów służących im jako 

nakrycie głowy. Niektóre z nich dysponowały starymi czadorami, których używały 

podczas modlitwy.
258

 Podobne naciski wywierano na przebywających w Egipcie 

czcigodnych alawitach.  

 Imam dziesiąty ze stoicką cierpliwością zaakceptował tortury i prześladowania  

Mutawwakil’a, a po jego śmierci ten program przemocy  kontynuowali Muntasir, 

Mustain, Muataz, którzy knując intrygi przeciw Imamowi w końcu go otrują za 

pomocą Muataz’a. 

 

 

  Imam Jedenasty 

 
Imam Hassan Ibn Ali Al-Askari, syn dziesiątego Imama, urodził się w 232 roku 

Hidżry. Jak głoszą źródła szyickie ustawiczne podżegania abbasydzkiego kalifa 

Muatamid’a doprowadziły do otrucia i następnie śmierci Imama Jedenastego w 

260 roku
 259

.   

Imam Jedenasty stał się Imamem po śmierci swojego czcigodnego ojca zgodnie z 

Porządkiem Bożym i za sprawą dekretu poprzednich Imamów. Siedem lat 

sprawował tę funkcję. Z powodu  brutalnych represji i nakładanych restrykcji 

przez wrogi mu kalifat żyje w ukryciu nie manifestując zbytnio swoich przekonań 

(taqiah). Nie utrzymywał żadnych kontaktów społecznych z ogółem społeczności 

szyickiej. Wyłącznie elita z tej grupy miała do niego dostęp. Większość czasu 

swojego życia spędził w więzieniu
260

.  
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W tej epoce dochodzi do skrajnych i bezlitosnych prześladowań. Społeczność 

szyicka w tym czasie stała się liczebnie silna jak też miała duży udział we władzy. 

Wszyscy wiedzieli, że szyizm wierzył w imamat, a tożsamość Imamów była 

znana.Toteż kalifat jak nigdy dotąd pieczołowicie kontrolował Imamów. Usiłował 

zniszczyć ich i oddalić wszelkimi możliwymi sposobami od władzy za pomocą 

zagadkowych planów, z uwzględnieniem zabójstwa. W dodatku kalifat dowiedział 

się z przekazów samego Imama jak również ich przodków, że elita szyicka 

oczekiwała przyjścia syna Imama Jedenastego (Mahdi Obiiecany).  

 Nadejście Mahdi’ego zostało przepowiedziane w autentycznych hadisach Proroka 

(s.), były cytowane zarówno przez źródła szyickie jak też sunnickie
261

.  

 Z tego powodu Jedenasty Imam był obserwowany i kontrolowany jak żaden z 

dotychczasowych Imamów. Współczesny epoce kalif podjął decyzję o  

zakończeniu imamatu w historii szyizmu. Skorzystał ze wszystkich możliwych 

środków, aby zamknąć im raz na zawsze drzwi.  

   

Dlatego też kalif Mutamid na wieść o chorobie Imama wysyła lekarza i kilku 

zaufanych agentów do jego domu, aby przebywali w pobliżu i obserwowali 

sytuację od środka. Wkrótce po śmierci Imama przeszukano dom i przebadano 

medycznie wszystkie niewolnice Imama. Przez dwa lata tajni agenci kalifa szukali 

przypuszczalnego potomka-następcy Imama, aż stracili resztki nadziei w jego 

znalezieniu
262

. Imam Jedenasty został pochowany w swoim domu, w mieście 

Samarrah, obok swojego czcigodnego ojca.  

Należy pamiętać, że Imamowie wywodzący się z Domu Proroka w ciągu swojego 

życia przygotowali setki erudytów i mędrców. To właśnie dzięki nim uzyskaliśmy 

krótką relację z życia Imamów. Aby więcej nie przedłużać opisanej wyżej kwestii 

dodajmy tylko, że lista ich nazwisk i prac, jak też biografie nie zostały tutaj 

ujęte
263

. 

 

 

 Imam Dwunasty 

 

 
Imam Mahdi Obiecany, którego generalnie się wspomina pod imieniem Imam Asr 

(Imam Czasu) i Saheb-e Al Zaman (Pan Epoki), jest synem Imama Jedenastego. 

Nosił to samo imię co Święty Prorok (Muhammad). Urodził się w Samarrah w 266 

H. i wychowywany pod tutelą swego ojca aż do momentu, w którym Imam 

Jedenasty umiera śmiercią męczeńską. Żył z dala od spojrzeń ludzkich i tylko 

niektórzy z elity szyickiej mogli się z nim zobaczyć.  
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 Po śmierci męczeńskiej ojca został Imamem i z woli Bożej ukrył się przed ludźmi 

(gajbat). Dlatego też ukazywał się tylko specjalnie wydelegowanym osobistościom 

(nawwab) i wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach
264

.  

    

 

Specjalne delegacje 

 

 
 Imam wybrał na pewien czas specjalnego delegata Uzmana Ibn Said’a Umurui, 

jednego ze współtowarzyszy swojego ojca i dziadka, niegdyś bardzo zaufanego 

przyjaciela. Za pośrednictwem delegata Imam udzielał szyitom odpowiedzi na 

postawione pytania i gnębiące ich zagadnienia. Następnym wydelegowanym był 

syn Uzmana, Imam Muhammad Ibn Uzman Umari. Po jego śmierci specjalnym 

delegatem był Abul Qasim Husein Ibn Ruh Naubahati, i z kolei wyznaczony po 

jego zgonie, Ali Ibn Muhammad Samuri.  

 Kilka dni po śmierci Samuri w 329 roku Hidżry zostaje wydane zarządzenie, w 

którym  Imam Mahdi ogłosił, że w ciągu sześciu dni umrze. Odtąd delegacja musi 

wycofać się z pełnienia swojej funkcji. W międzyczasie dla Imama rozpocznie się 

etap tzw. większego „ukrycia” (Gajbat-e Kubra), który trwałby aż do odwołania 

Bożego i pozwoliłby Imamowi Mahdi’emu ponownie się ukazać
265

. 

„Ukrycie” Imama Dwunastego dzieli się na dwie części. Pierwsza, „ukrycie 

mniejsze” (gajbat-e Sugra), która rozpoczęła się w 260 roku i zakończona została 

w 329. Trwała dokładnie 69 lat.  

 Druga część, zwana „ukryciem większym” (Gajbat-e Kubra), rozpoczęła się w 

329 roku H. i będzie kontynuować tak długo jak Bóg zechce.  

 

  W jednym z hadisów, którego autentyczność wszyscy potwierdzają, Prorok (s.) 

powiedział: „ Gdyby na świecie pozostawał tylko jeden dzień życia, Bóg 

przedłużyłby ten dzień aż do wysłania światu Mahdi’ego spośród mojej 

społeczności i mojego Domu (potomkowie) ”. Jego imię będzie podobne do 

mojego. Napełni ziemię sprawiedliwością w taki sam sposób jak napełniona była 

uciskiem i tyranią
266

.  

 

Ogólna dyskusja na temat przyjścia (ukazania się) Imama Mahdi’ego 

 
 W rozważaniach na temat proroctwa i imamatu zauważyliśmy, że na tle 

ustalonego prawa ogólnego przewodnictwa, które rządzi całym stworzeniem, 

człowiek obdarzony jest zdolnością przyjęcia Bożego objawienia za pomocą 

proroctwa, co prowadzi go do osiągnięcia doskonałości i szczęścia. Oczywiście, 

gdyby doskonałość i szczęście nie były pisane człowiekowi okazałby się absurdem 

i nonsensem fakt, że obdarowany jest tym przywilejem. Bo przecież w całym 

stworzeniu nic nie istnieje na próżno, co byłoby absurdem.   

 Innymi słowy, odkąd człowiek zamieszkał ziemię, pragnął ukierunkować 

szczęśliwie swoje życie społeczne w prawdziwym znaczeniu tego słowa. I był 

pełen nadziei w dotarciu do celu. Jeśli to pragnienie nie miałoby rzeczywistej 

                                                 
264

   Bihar al-anuar, t. 51, s. 342 i 343. Al-Gaibah, Muhammad Ibn Hassan Tusi, Teheran, 1324, s. 214-

243. Asabatul Hudah, t. 6 i 7.  
265

   Bihar al-anuar, t. 51, s. 360 i 361. Al-Gaibah, Szeih Tusi, s. 242. 
266

   Fusul al-muhimmah, s. 271.  
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egzystencji, nigdy więc nie zostałoby wyryte w intymnej naturze człowieka. 

Podobnie gdyby nie istniała żywność, nie istniałoby uczucie głodu. Gdyby nie 

istniała woda, nie istniałoby uczucie pragnienia. Jeśli nie istniałaby reprodukcja, 

nie istniałaby atrakcyjność seksualna pomiędzy mężczyzną i kobietą.  

      

 Zatem z  racji wewnętrznej potrzeby i determinacji przyszłość ujrzy dzień, w 

którym wspólnota ludzka będzie przesiąknięta pełnią sprawiedliwości, gdzie 

wszyscy żyć będą w spokoju i ciszy, kiedy całym rodzajem ludzkim zawładnie 

cnota i doskonałość. Oczywiście stworzenie podobnej sytuacji nastąpi z inicjatywy 

człowieka. Liderem  tej społeczności będzie zbawiciel ludzki, co w hadisie zostało 

zapisane pod imieniem Mahdi.  

  We wszystkich wyróżniających się religiach na świecie, takich jak Hinduizm, 

Buddyzm, Chrześcijaństwo, Zoroastrianizm, Islam istnieją odniesienia do osoby, 

która przyjdzie wybawić rodzaj ludzki. Wymienione religie zakomunikowały 

szczęśliwe wiadomości w sensie ogólnym, chociaż istnieją różnice co do 

szczegółów, które można odkryć kiedy wymienione nauki są porównywane. Hadis 

Świętego Proroka (s.), znany jako „Mahdi Obiecany wywodzi się z mojego 

potomstwa, rodziny (z mojej generacji)” , nawiązuje do tej samej prawdy.  

 

 

Szczegółowa dyskusja na temat przyjścia (ukazania się) 

Imama Mahdi’ego 

 
 Istnieją niezliczone cytowane hadisy, zarówno ze źródeł sunnickich jak też 

szyickich, lub Świętego Proroka (s.), Imamów Domu Proroka, odnośnie 

pojawienia się Imama Mahdi’ego, który jest z rodziny Proroka. Jego ponowne 

przyjście przygotuje ludzkość do osiągnięcia prawdziwej doskonałości i pełnej 

realizacji życia duchowego
267

.  

Poza tym istnieje więcej przekazanych tradycji odnośnie faktu, w którym się 

stwierdza, że Mahdi jest synem Imama Jedenastego-Hassana Al-Askari’ego
268

. 

Zgodnie potwierdzają, że od momentu narodzin aż do przecierpianego długiego 

„ukrycia”, Mahdi pojawi się na nowo, napełniając uciśniony świat 

sprawiedliwością
269

.  

                                                 
267

   Abu Dżafar (Imam Piąty) powiedział: „Kiedy pojawi się nasz Imam (qaim) umieści on swoją rękę 

nad głowami sług. Następnie sprawi, że dusze się zgromadzą i ich intelekty się udoskonalą ”. Bihar al-

anuar, t. 52, s. 328, hadis 47. Ale w dziełach: Ketob-e al Kafi, Ketob-e al Aql, Ketob-e al Dziahl t. 1, s. 

25, hadis 21 ten temat został skomentowany trochę inaczej. Mianowicie Abu Dżafar powiedział: 

„Kiedy pojawi się nasz Imam (qaim) Bóg umieści jego rękę nad głowami swoich sług. Później za jego 

mową dusze się zgromadzą i za sprawą jego ich umysły się udoskonalą”.   
268

 Abu Abdullah (Imam Szósty) powiedział: „Nauka i wiedza składa się z 27 liter, i zasób wiedzy, 

którą przekazali nam prorocy obejmuje tylko dwie pierwsze litery. Kiedy nasz Imam się pojawi, 

odkryje pozostałych 25 liter, doda do nich dwie pierwsze i rozprzestrzeni wśród ludzi”. ( Bihar al-

anuar, t. 52, s. 336).   
269

  Imam Ali Ibn Musa A-Rida ( Imam Ósmy) powiedział w jednym z hadisów: „Po mnie Imamem 

będzie mój syn, Muhammad, i po nim jego syn Ali, i później syn Alego, Hassan, i później po Hassanie 

jego syn – Hudździa Al-Qaem, którego nadejście będzie oczekiwane w momencie trwającego ukrycia i 

będzie posłuszny, kiedy się ponownie pojawi. Gdyby na świecie pozostał tylko jeden dzień do 

przeżycia, Bóg wydłużyłby ten dzień po to, aby on ukazał się i wypełnił świat sprawiedliwością tak, 

jak przedtem był pełen ucisku. Ale kiedy to się stanie? Co się tyczy informacji odnośnie godziny, 

zaprawdę mój ojciec powiedział mi, że słyszał od swojego ojca, który usłyszał od swojego ojca, który z 

kolei usłyszał od swoich przodków, a którzy później usłyszeli od Alego (a.s.), kiedy zadawano pytanie 
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    Dwa pytania i odpowiedzi 

 

 
    Przeciwni zapatrywaniom  szyickim dowodzą, że Imam „Ukryty” obecnie 

miałby mniej więcej 1. 200 lat, a to jest dla przeciętnego człowieka niemożliwe. W 

rzeczywistości można powiedzieć, że oskarżenie opiera się wyłącznie na 

nieudowodnionym fakcie, a nie na niemożliwości samego zjawiska. Oczywiście 

tak długi czas życia lub jeszcze dłuższy jest nieprawdopodobny. Ale ci, którzy 

studiują hadisy Świętego Proroka (s.) i życie imamów przekonują nas, że mogą oni 

czynić cuda gdyż są ludźmi namaszczonymi przez Boga. Cuda tak naprawdę nie są 

niemożliwe i nie mogą być odrzucone przez argumenty naukowe. Nigdy nie 

można udowodnić, że przyczyny i czynniki funkcjonujące na świecie są tylko te, 

których możemy dotknąć i zobaczyć gołym okiem. I inne przyczyny, których nie 

znamy i których mechanizmy działania nie były dostrzegalne, nie pojmiemy ich 

lub najzwyczajniej w świecie nie istnieją. Jest jednak możliwe, aby niektórzy 

ludzie posiadali cechy pozwalające żyć tysiąc i więcej lat. Medycyna jeszcze nie 

straciła nadziei na odkryciu przyczyn długiego okresu życia. W każdym razie nie 

zakwestionowali tego „Ludzie Księgi”, jak na przykład żydzi, chrześcijanie i 

muzułmanie, gdyż z góry akceptują cuda proroków zgodnie z własnymi świętymi 

pismami. 

 Przeciwnicy ruchu szyickiego również argumentują, że chociaż ci ostatni sądzą, że 

niezbędne jest istnienie imamów w celu wyeksponowania przykazań, prawd 

religijnych, to jednak ukrywanie się Imama jest jakby zaprzeczeniem samego celu 

w sobie. Ukrywający się Imam, do którego nie ma przystępu ludzkość, nie może 

być w żadnym wypadku użyteczny i skuteczny. 

Przeciwnicy twierdzą, jeśli Bóg pragnie sprowadzić Imama w celu zreformowania 

i ulepszenia ludzkości, jest On zdolny do stworzenia go w konkretnym momencie i 

nie musiałby stwarzać go setki lat wcześniej.  

 

                                                                                                                                            
Świętemu Prorokowi (s.): "Ach Proroku Boży! Kiedy pojawi się Imam (qaim), który należy do twojej 

rodziny?" Prorok (s.) odpowiedział: "Jego przypadek jest podobny do Dnia Zmartwychwstania. Tylko 

Bóg oznajmi to we właściwym momencie. Od niego zależy wszystko, co znajduje się między niebem i 

ziemią. Nie przyjdzie do was inaczej jak niespodzianie"”. (Bihar al-anuar, t. 51, s. 154).  

Saqr Ibn Abi Dulaf powiedział: „Usłyszałem od Imama Abu Dżafar’a Muhammada Ibn’a Alego 

Al-Rida ( Imam Dziewiąty), który powiedział: "Po mnie Imamem będzie mój syn, Ali. Jego rozkaz 

będzie moim rozkazem, jego słowo będzie moim słowem, być mu posłusznym będzie oznaczać być 

mnie posłusznym. Jego syn, Hassan, będzie imamem. Jego rozkaz będzie rozkazem jego ojca. Być 

posłusznym mu oznacza być posłusznym jego ojcu. Potem Imam zamilkł. Powiedziałem do niego: 

"Ach synu Proroka, kto będzie Imamem po Hassanie? Imam wyraźnie zapłakał i powiedział: 

"Zaprawdę, po Hassanie Imamem będzie jego oczekiwany syn, Al-Qaim bar-haqq"  (ten, który 

podnosi się, wstaje w imię prawdy) ”. Bihar al-anuar, t. 51, s. 158.  Musa Ibn Dżafar Baqdodi 

powiedział: „Usłyszałem od Imama Askari, który miał powiedzieć: „Widzę, że po mnie pojawią się 

różnice pomiędzy wami odnośnie Imama, który mnie zastąpi. Wiedzcie, że ci którzy zaakceptują 

Imamów Bożych, ale odrzucą mojego syna, są tymi, którzy przyjmują wszystkich proroków, ale 

zaprzeczają proroctwu Muhammada, Proroka Bożego. I kto wypiera się Muhammada Proroka Bożego 

(s.) to tak jakby wyrzekał się wszystkich proroków Boga, bo być posłusznym ostatniemu z naszych 

oznacza być posłusznym pierwszemu, i zanegować ostatniego oznacza zprzeczyć pierwszemu. Ale 

uwaga: „To prawda, mój syn będzie przebywał w ukryciu, co do czego ludzie będą mieli wątpliwości, 

z wyjątkiem tych, których chroni Bóg”.  
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W odpowiedzi należałoby powiedzieć, że ci, którzy tak sądzą nie pojęli 

rzeczywistego sensu istnienia figury Imama, gdyż w dyskusji na temat znaczenia 

imamatu zostało wyłożone, że obowiązek Imama nie ogranicza się tylko do 

formalnego wyjaśnienia nauk religijnych i objęcia przywództwa ezoterycznego 

narodu. Tak jak ma obowiązek kierować ludźmi zewnętrznie, również spełnia 

funkcję Welojat’a i przewodnika ezoterycznego ludzi. Jest on tym, który kieruje 

życiem duchowym człowieka i prowadzi go w stronę Boga. Z całą pewnością jego 

obecność czy nieobecność fizyczna nie odgrywa najważniejszej roli. Imam 

kontroluje wewnętrznie ludzi i znajduje się w kontakcie z ich duszami i duchami. 

Nawet jeśli się ukrywa przed nimi. Jego egzystencja jest zawsze potrzebna, 

aczkolwiek nie nadszedł jeszcze czas na jego rzeczywiste ukazanie się, ani też na 

uniwersalną rekonstrukcję świata, którą doprowadzi do końca. 

 

 

 

    Duchowe przesłanie szyitów 

 

 
 Duchowe przesłanie szyitów do świata można ująć w jednym zdaniu: „Poznajcie 

Boga”. Innymi słowy, szyizm naucza jak iść ścieżką Bożego poznania w celu 

osiągnięcia szczęścia i zbawienia. Ta wiadomość jest zawarta w wypowiedzianym 

zdaniu Świętego Proroka (s.), kiedy po raz pierwszy rozpoczynał swoją misję 

proroczą: „Ach ludzie! Poznajcie Boga w Jego Jedności i uznajcie Go. W ten 

sposób zostaniecie zbawieni”.  

 

 Podstawowym wytłumaczeniem tego przesłania jest człowiek i jego naturalne 

przywiązanie do wielu przedmiotów i przyjemności materialnych w prozaicznym 

życiu. Kocha napoje i smaczne jedzenie, eleganckie ubrania, pałace i atrakcyjne 

okolice, piękną i przyjemną kobietę, szczerych przyjaciół i wielkie bogactwo.  

W pewnym sensie pociąga go władza polityczna, reputacja, rozległość swoich 

posiadłości i rząd, i zniszczenie wszystkich tych, którzy sprzeciwiliby się mu w 

czymkolwiek. Ale w jego intymnej głęboko skrywanej naturze, jaką dał mu Bóg, 

ten sam człowiek rozumie, że te wszystkie środki zostały stworzone dla ludzi, a nie 

odwrotnie. Przedmioty same powinny podporządkować się człowiekowi i pozostać 

do jego dyspozycji. Dbać w życiu tylko o żołądek i to, co znajduje się poniżej 

żołądka równa się logice pstępowania bydła czy owcy. Pokawałkować, pociąć i 

zniszczyć innych równa się logice postępowania tygrysa, wilka i lisa. Sumując, 

powinniśmy powiedzieć, że wpisana w egzystencję ludzką logika pragnie zdobyć 

mądrość pozwalającą na prawidłowe odnalezienie się w samym istnieniu tego 

świata. 

      Logika oparta na mądrości, włącznie z władzą, jaką posiada w rozróżnianiu 

rzeczywistości od nierzeczywistości , kieruje nas do prawdy, a nie w kierunku 

naszych emocji czy namiętności, egoizmu czy egocentryzmu. Ta logika uważa 

człowieka za nieodzowną część całości stworzenia bez żadnej oddzielnej 

niezależności czy możliwości egocentrycznego buntu. Kontrastuje ze zwykłymi 

wierzeniami, w których człowiek jest panem stworzenia i ujarzmia zbuntowaną 

naturę podbijając ją siłą, aby słuchała jego pragnień i żądań. W końcu zobaczymy 

tego samego człowieka sprowadzonego do roli instrumentu rządzonego przez 

Uniwersalną Naturę.  
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Logika oparta na mądrości zaprasza człowieka do ścisłej koncentracji  

w zrozumieniu egzystencji tego świata aż do punktu, w którym stanie się jasne, że 

egzystencja i wszystko, co ją otacza nie wychodzi poza nią samą, ale raczej bierze 

się z Nieskończonego Źródła. Wtedy pozna, że cała uroda i brzydota, wszystkie 

stworzenia niebios i ziemi manifestujące się zewnętrznie jako niezależne 

rzeczywistości zdobędą prawdziwą rzczywistość jedynie dzięki innej 

Rzeczywistości. I objawią się one w zwierciadle Jej Światła, a nie za 

pośrednictwem ich samych. W podobny sposób owe rzeczywistości,  jak też i 

władza, i wczorajsza wielkość na dzień dzisiejszy nie mają większego znaczenia. 

Chyba tylko w postaci legendy i bajek. Równocześnie wymienione rzeczywistości 

nie będą niczym innym jak leniwie rozpamiętywanym snem w stosunku do dnia 

jutrzejszego jako realnej rzeczywistośći. Wyłącznie Bóg jest Rzeczywistością w 

znaczeniu absolutnym – Jedyny, który nie zniknie. Pod opieką Jego Egzystencji 

wszystkie rzeczy dostępują stanu istnienia i objawiają się za pomocą Światła Jego 

Esencji.  

       

Jeśli człowiek dokona wysiłku dochodząc do podobnego punktu widzenia i siły 

zrozumienia, wówczas namiot lub szałas jego oddzielnej egzystencji pęknie przed 

jego oczami jak bańka mydlana, która znika na powierzchni wody. Ujrzy na 

własne oczy, że świat i wszystko, co się na nim znajduje uzależnione jest od 

Nieskończonej Egzystencji, która posiada Życie, Władzę, Wiedzę, i wszelką 

doskonałość w najwyższym stopniu. Człowiek i każdy inny twór na świecie są jak 

rozmaite okna, które prezentują się według swoich możliwości, a świat wieczności  

przewyższa ich zrozumienie i znajduje się poza ich zasięgiem. 

      

To właśnie następuje w tym momencie kiedy człowiek zdaje się na całkowitą 

opiekę Bożą, łączy się z Bogiem Jedynym. Oddziela się od wszystkich wiążących 

go spraw i w obliczu Jego Wielkości i Majestatu składa pokłon i upokarza się. 

Wyłącznie wtedy poddaje się Bogu i jego kierownictwu, co oznacza, że cokolwiek 

poznaje jest poznaniem w Bogu. Dzięki przewodnictwu Bożemu zostaje 

ozdobiony duchowymi i moralnymi cnotami i wyposażony w czyste akcje. 

Podobnie jak w Islamie, który jest niczym innym jak poddaniem się Bogu. 

Oznacza  religię w najbardziej pierwotnej naturze rzeczy. 

      

To jest ostatni stopień najwyższej doskonałości ludzkiej i stan człowieka 

doskonałego (Enson-e Kamel), to znaczy Imam, który osiągnął powyższą rangę 

dzięki łasce Bożej. Dlatego ci, którzy dostąpili tego stanu drogą praktyk i metod 

religijnych – na różnych poziomach w tej kwestii, są prawdziwymi naśladowcami 

Imama. Wydaje się zrozumiałe, że poznanie Boga i Imama jest nieodłączne tak 

samo jak poznanie Boga jest bezwarunkowo połączone z wiedzą o samym sobie. 

Dlatego kto zna dobrze własną symboliczną egzystencję dotarł już do poznania 

egzystencji prawdziwej, która należy wyłącznie do Boga, który jest niezależny i nie 

potrzebuje żadnej rzeczy. 
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