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Terminologia u¿yta w ksi¹¿ce. 
 

�Muzuùmanie, kiedy wspominaj¹ Allaha () oraz Wysùannika 
Muhammada () i wszystkich Wysùanników (), a tak¿e 
Anioùów () i towarzyszy Wysùannika Muhammada () 
wypowiadaj¹ specjalne sùowa okazuj¹c im w ten sposób wielki 
szacunek. 
Ksi¹¿ka ta w swojej tre�ci zawiera arabskie zwroty, których 
znaczenia s¹ nastêpuj¹ce:  
 

 ALLAH:  Subhaanahu wa ta´ala- Chwaùa Jemu i 
              Wyniosùo�ã. 

  Wysùannik Muhammad: salla-llahu ´alaihi wa salam- 
Pokój i bùogosùawieñstwo Allaha niech bêd¹ z nim. 

  Anioùowie i Wysùannicy: ´alaihim salaam- Pokój z 
nimi. 

 Towarzysz Wysùannika Muhammada: radia-llahu   
 ´anhu- Niech Allah bêdzie zadowolony z niego. 

  Towarzysze Wysùannika Muhammada: radia-llahu 
 ´anhum- Niech Allah bêdzie zadowolony z nich.  
Ώέ  (Rabb) Zamiast tego sùowa , które oznacza Bóg, niektórzy 
wol¹ u¿ywaã sùowa Pan, poniewa¿ pierwsze sùowo(Bóg) pochodzi z 
Ewangelii i okre�la siê nim równie¿ Mesjasza za� sùowo  Pan 
tùumaczy siê jako przywódca, sêdzia, król  jednak nie oddaj¹ one 
peùnego znaczenia sùowa Bóg. 
Sùowo 'Rabb' natomiast oznacza: Stwórca, Jedyny Ýywiciel, jedynie 
On utrzymuje stworzenia przy ¿yciu i On sam decyduje o ich 
poczêciu i �mierci. 
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ϳΩϦ  (Diin) Sùowo to tùumaczone jest jako wiara, jednak w jêzyku 
arabskim oznacza ono ukierunkowanie stylu ¿ycia prywatnego i 
spoùecznego i okre�la wszystkie formy czczenia Boga oraz ¿ycie 
polityczne, a tak¿e szczegóùowe prawa i ogólne zasady postêpowania 
tak jak czysto�ã, moralno�ã i inne sprawy dotycz¹ce ogólnego ¿ycia.  

 

_____________________________________________________  
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W imiê Boga Miùosiernego, Lito�ciwego 

 
Chwaùa Allahowi Bogu �wiatów oraz pokój i 

bùogosùawieñstwo niechaj bêd¹ z prorokiem Muhammadem, 
z Jego rodzin¹ i z wszystkimi Jego towarzyszami  

 
 
Wprowadzenie: 
 

Kiedy mówimy o wysùanniku Muhammadzie () to mówimy 
o najwiêkszej doskonaùej ludzkiej postaci wszechczasów. Kto 
pozostawi na bok religijny fanatyzm i osobiste upodobania i 
zacznie studiowaã historiê ¿ycia Proroka () zapoznaj¹c siê z 
jego moralnym zachowaniem i szlachetnymi cechami 
charakteru Wysùannika () ten z pewno�ci¹ za�wiadczy o jego 
wielkiej i doskonaùej osobowo�ci. Niektórzy sprawiedliwi i 
uczciwi nie-muzuùmanie tak¿e �wiadcz¹ o tym. 
   Nie¿yj¹cy profesor Hasan Ali, niech Allah bêdzie dla niego 
lito�ciwy, powiedziaù w swoim czasopi�mie �Noor al-Islam�, 
¿e jego kolega Brahmin1 stwierdziù pewnego razu: �Uznaje i 
wierze, ¿e Wysùannik islamu jest najwiêkszym i najbardziej 
rozwiniêtym czùowiekiem w historii.� Profesor Hasan Ali, 
zapytaù go: �Dlaczego uwa¿asz Go za takiego czùowieka?� 
Brahmin odpowiedziaù: �Ýaden z ludzi nie posiadaù 
jednocze�nie takiego charakteru, sposobu zachowania siê, 
manier i zasad moralnych takich, jakie on posiadaù. Byù on 
królem, który zjednoczyù caù¹ Zatokê, jednocze�nie bêd¹c 

                                                 
1 Brahmin: czùonek najwy¿szej z czterech hinduskich kast; kasta kapùañska. 
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skromnym i pokornym. Wierzyù, ¿e wszelka wùadza nale¿y 
tylko do Boga.� 
 

   Wielkie bogactwa mogùy nale¿eã do Wysùannika (), ale on 
jednak ¿yù bardzo skromnie i biednie, czasami pozostawaù 
gùodny, a w jego domu ogieñ nie byù rozpalany nawet przez 
kilka dni. Byù on wielkim przywódc¹; kierowaù np. maù¹ grup¹ 
w bitwie przeciwko tysi¹com i zdecydowanie pokonywaù ich. 
Kochaù pokój i pokojowe rozejmy, pomimo, ¿e miaù mnóstwo 
odwa¿nych i walecznych towarzyszy po swojej stronie. Ka¿dy 
z nich byù gotów stawiaã czoùa tysi¹com nieprzyjacióù bez 
najmniejszego poczucia strachu. Prorok byù jednak 
czùowiekiem o dobrym sercu, miùosiernym i nie chciaù 
niepotrzebnego rozlewu krwi. Bardzo troszczyù siê o sprawy 
Póùwyspu Arabskiego, jednocze�nie nie zaniedbuj¹c swojej 
rodziny, domostwa, biednych i wszystkich, którzy byli w 
potrzebie. Byù gorliwy w nawoùywaniu do islamu tych, którzy 
zapominali o swoim Stwórcy i zbaczali z drogi prostej. 
Generalnie byù on czùowiekiem, któremu zale¿aùo na 
polepszeniu, doskonaleniu i ogólnemu dobrobycie ludzko�ci, 
jednocze�nie sam nie pozwalaù sobie na bogactwo i 
przyjemno�ci. Zajmowaù siê czczeniem Boga i uwielbiaù czyniã 
rzeczy, które zadawalaj¹ Stwórcê. Nigdy nie byù zawistny i 
m�ciwy z powodów osobistych. Nawet modliù siê o dobro dla 
swoich nieprzyjacióù i przestrzegaù ich przed kar¹ Bo¿¹. 
  

   Je¿eli chodzi o sprawy materialne i przyziemne byù bardzo 
wstrzemiêêliwy i modliù siê czêsto przez caù¹ noc. Byù bardzo 
odwa¿nym i mê¿nym ¿oùnierzem, niezawodnym Prorokiem, 
który zdobyù narody i pañstwa. Sypiaù na macie z siana i 
poduszce wypeùnionej ostrymi, suchymi wùóknami. Pomimo, 
¿e ludzie okrzyknêli go przywódc¹ Arabów, królem Póùwyspu 
Arabskiego i otrzymaù wiele bogactwa, które nagromadzone 
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byùo w meczecie, on i jego rodzina prowadzili proste, skromne 
¿ycie. 
   Fatima ()2 ¿aliùa siê na ciê¿k¹ pracê, jak¹ wykonywaùa, 
mielenie ziarna i noszenie wody i jak to odcisnêùo siê na jej 
zdrowiu. Jednak Prorok () nie podarowaù jej bogactwa, a 
poradziù jej modlitwê i poleciù rodzaj suplikacji do Boga o 
wsparcie. Przyjaciel Proroka Omar ()3 przyszedù pewnego 
razu do Wysùannika() i spojrzaù na jego pokój, zobaczyù, ¿e 
nic tam nie ma, oprócz maty, na której siedziaù Prorok, a która 
odciskaùa �lady na jego ciele. Jedynym prowiantem w jego 
domu byùa poùowa Saa�4 jêczmienia i pojemnik z wod¹ 
wisz¹cy na �cianie, to byùo wszystko, co posiadaù Prorok () w 
czasie, kiedy ju¿ poùowa ludno�ci Póùwyspu Arabskiego byùa 
pod jego kontrol¹. 
   Kiedy Omar () to zobaczyù nie mógù siê powstrzymaã od 
pùaczu. Wtedy Wysùannik Bo¿y () mu odpowiedziaù: 
�O Omarze! Dlaczego pùaczesz? Rzekù: �Jak mam nie 
pùakaã skoro cesarz Bizancjum i Chosrow - król Persji 
ciesz¹ siê przyjemno�ciami ¿ycia doczesnego, a 
Wysùannik Bo¿y nie posiada nic ponad to, co ja widzê.� 
Wtedy Wysùannik () rzekù: �O Omarze! Czy nie 
akceptujesz tego, ¿e oni maj¹ w zamian ¿ycie doczesne a 
my ostateczne?.� (Buchari, hadis nr.4629) 

  

   Kiedy Prorok () sprawdzaù swoje oddziaùy przed zajêciem 
Mekki, Abu Sufjan staù za Al-abbas (), wujkiem Proroka i 
spogl¹dali na sztandary armii muzuùmañskiej.W tym czasie 
Abu Sufjan nie byù jeszcze muzuùmaninem. Byù zdumiony 
ogromn¹ liczb¹ muzuùmanów, która zalewaùa drogê w 

                                                 
2 Fatima byùa jedn¹ z córek wysùannika Muhammada (). 
3 Jeden z najbli¿szych przyjacióù i towarzyszy Proroka (), drugi kalif po �mierci 
  Proroka (). 
4 Saa�- jednostka miary równa czterem gar�ciom (trzymaj¹c dùonie razem zùo¿one przy 
  nabieraniu). 
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kierunku Mekki jak woda. Nikt nie byù w stanie ich zatrzymaã, 
ani nic nie mogùo stan¹ã im na przeszkodzie. Wtedy Abu 
Sufjan powiedziaù do Al-abbasa: �O Al-abbas, twój bratanek 
staù siê wielkim królem! Al-abbas odpowiedziaù; �To nie 
panowanie królewskie, to bardziej posùannictwo i przesùanie 
islamu�. 
 

   Odej at-Ta�i syn Hatima at-Ta�i, który byù uosobieniem  
szczodro�ci jeszcze jako chrze�cijanin wzi¹ù pewnego razu 
udziaù w zebraniu prowadzonym przez Wysùannika (). 
  

   Widz¹c jak towarzysze Proroka powa¿aj¹ go i z jakim 
szacunkiem odnosz¹ siê do Wysùannika () poczuù siê 
zdezorientowany, czy byù to prorok czy te¿ król? Zadaù sobie 
pytanie: �Czy to król czy jeden z wysùanników Boga?� Kiedy 
tak rozmy�laù, pewna kobieta-nêdzarka podeszùa do 
Wysùannika ()  i powiedziaùa : �Chcê ci powiedzieã co� 
poufnego� Prorok () zapytaù siê, w którym miejscu Medyny 
chce siê z nim spotkaã i udaù siê za ni¹ odpowiadaj¹c na 
potrzebê tej biednej kobiety szanuj¹c jej wolê i pomagaj¹c jej. 
Kiedy Odej zobaczyù pokorê i skromno�ã Proroka i jego 
gotowo�ã pomocy ka¿demu, a szczególnie temu 
najbiedniejszemu odkryù prawdê i przestaù zadawaã sobie 
pytania i przyj¹ù islam. 
 

   Podamy kilka opinii i stwierdzeñ orientalistów dotycz¹cych 
wysùannika Muhammada (). My muzuùmanie mocno 
wierzymy w Posùañca Bo¿ego i jego przesùanie i nie 
potrzebujemy w zwi¹zku z tym takich opinii nie-
muzuùmanów, aby utwierdziã siê w tym przekonaniu, jednak 
podajemy je z nastêpuj¹cych dwóch powodów: 
 

a) aby posùu¿yùy one jako napomnienie i przestroga dla 
nazywaj¹cych siê tylko muzuùmanami, a którzy porzucili 
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drogê Proroka () i jego nauczanie i dziêki czemu mo¿e 
wezm¹ to pod uwagê i wróc¹ do swojej religii. 
b) dla nie-muzuùmanów, ¿eby poznali, kim byù Prorok 
Muhammad () wedùug opinii ludzi nale¿¹cych do ich 
autorytetów, co pozwoli im zbli¿yã siê do islamu. 
 

   Proszê wszystkich czytelników, aby nie kierowali siê 
wcze�niejszymi pogl¹dami i uprzedzeniami przy 
poszukiwaniu prawdy przy zetkniêciu siê z materiaùami 
islamskimi czy te¿ innymi. Proszê Boga, aby otworzyù ich 
serca na dostrze¿enie i zaakceptowanie prawdy, wskazaù im 
wùa�ciw¹ drogê i natchn¹ù ich, aby wedùug niej kroczyli. 
 

Abdurrahman Abdulkarim Alsheha 
 

P. O. Box /59565/Riyadh � 11535 - Arabia Saudyjska 

Email:  alsheha@yajoo.com     www.islamland.com 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alsheha@yajoo.com
http://www.islamland.com


Muhammad Wysùannik Bo¿y-pokój z Nim-                                      

___________________________________________________ 
10 

Rodowód wysùannika Muhammada ()? 
 

Abu al-Kasim (ojciec Kasima), Muhammad, syn Abdullaha, 
syna Abdul Mutaliba. Pochodziù z plemienia arabskiego 
Kurejszytów. 
Jego rodowód siêga do Adnana potomka Ismaila (), a Ismail 
() byù synem Ibrahima () � ukochanym przez Allaha ()- 
niech Bóg ich wszystkich bùogosùawi. Rodowód matki 
Muhammada () - Aminy córki £ahba siêga równie¿ do 
Adnana potomka Ismaila ().  Wysùannik () rzekù: 
 

"Zaprawdê Bóg wybraù Kinanê spo�ród potomstwa 
Ismaila, a z Kinany wybraù Kurejszytów, a z Kurejszytów 
wybraù klan Haszim, a z niego wybraù mnie."  
       (Sahih Muslim, hadis nr.2276) 

   Muhammad ()) miaù szlachetne pochodzenie. Nawet jego 
wrogowie potwierdzali ten fakt, tak jak po�wiadczyù to przed 
Herakliuszem wùadc¹ Rzymu Abu Sufjan, najgorszy wróg 
islamu zanim staù siê muzuùmaninem. 
  Abdullah bnu Abbas () kuzyn Wysùannika () 
opowiedziaù, ¿e Wysùannik Bo¿y () napisaù do Herakliusza i 
zachêcaù go do przyjêcia islamu poprzez wysùanie jednego z 
towarzyszy Dihja Al Kalbi () z listem do Herakliusza. Dihja 
() dorêczyù ten list gubernatorowi Buszry a ten 
Herakliuszowi. 
   Herakliusz jako znak wdziêczno�ci Bogu przeszedù 
wcze�niej na piechotê drogê od Hims do Ilya ( Jerozolima) za 
to, ¿e Bóg pozwoliù mu odnie�ã zwyciêstwo nad wojskami 
perskimi. Gdy dotarù do niego list od Wysùannika (), po 
przeczytaniu go, powiedziaù: �Odszukajcie dla mnie jednego z 
jego ludzi (Araba z plemienia Kurejszytów), abym mógù siê od 
niego czego� dowiedzieã o tym wysùanniku Boga�. 
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   W tym czasie Abu Sufjan bnu Harb przebywaù w Szam5 
(terytorium Górnej Syrii) z kilkoma kupcami Kurejszytami, 
podczas rozejmu, jaki Wysùannik Boga zawarù z poganami z 
plemienia Kurejszytów. Abu Sufjan powiedziaù: �Posùaniec 
Herakliusza odnalazù nas w Górnej Syrii i zabraù mnie i moich 
towarzyszy do Ilya i zostali�my osobi�cie przedstawieni 
Herakliuszowi. Przebywaù wtedy w swoim królewskim 
dworze, ubrany w koronê, otoczony wy¿szymi rang¹ 
osobisto�ciami bizantyjskimi. Herakliusz rzekù do swego 
tùumacza: 
�Zapytaj, kto z nich jest najbli¿szy temu, który twierdzi, ¿e 
jest wysùannikiem Boga�. Abu Sufjan dodaù: 
�Odpowiedziaùem: Ja jestem mu najbli¿szy�, wiêc zapytaù: 
�Jak bliski jeste� mu?� Odpowiedziaùem: �Jestem jego 
kuzynem i nie ma nikogo z plemienia Abd Manaf, oprócz 
mnie�, Herakliusz powiedziaù: �Podejdê do mnie� i 
rozkazaù, aby moi towarzysze stanêli koùo mnie i zwróciù siê 
do swojego tùumacza: �Powiedz jego towarzyszom, ¿e mam 
zamiar zapytaã siê go o czùowieka, który twierdzi, ¿e jest 
prorokiem Boga. Je¿eli bêdzie kùamaù od razu mu siê 
przeciwstawcie�.   Abu Sufjan dodaù: 
�Na Boga! Nie powiedziaùbym prawdy o Wysùanniku, gdyby 
to nie spowodowaùo, ¿e moi towarzysze nazwaliby mnie 
kùamc¹, ale to wstyd byã nazwanym kùamc¹, wiêc 
powiedziaùem prawdê�. �Herakliusz powiedziaù 
tùumaczowi: �Zapytaj go, z jakiej rodziny ten prorok 
pochodzi�. Ja odpowiedziaùem: �Pochodzi ze szlachetnej 
rodziny po�ród nas�. On odpowiedziaù: �Czy kiedykolwiek 
kto� spo�ród was twierdziù to samo przed nim?� 
Odpowiedziaùem, ¿e nie. �Czy kiedykolwiek zanim to 

                                                 
5 to historyczny region na Bliskim Wschodzie odgraniczaj¹cy okrêg 
�ródziemnomorski. Gùównie wù¹cza siê do niego tereny obecnej Syrii, Libanu, 
Palestyny i Jordanii. 
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ogùosiù byù znany z jaki� kùamstw?� Odpowiedziaùem, ¿e 
nie. Herakliusz zapytaù: �Czy kto� z jego przodków byù 
królem?�, Odpowiedziaùem: �Nie�. �Czy jego zwolennikami 
s¹ dostojnicy czy biedacy?�, Odpowiedziaùem: �Biedni s¹ 
jego zwolennikami�. On zapytaù: �Czy ich liczba codziennie 
zwiêksza siê czy maleje?�, odpowiedziaùem: �Ich liczba 
zwiêksza siê�. On powiedziaù: �Czy ktokolwiek, kto przyj¹ù 
jego religiê byù z tego niezadowolony i w zwi¹zku z tym 
odrzuciù j¹?�, odpowiedziaùem, ¿e nie. Herakliusz zapytaù: 
�Czy on dotrzymuje obietnic?�, odpowiedziaùem, ¿e tak. 
�Jeste�my teraz w trakcie zawierania rozejmu z nim i 
obawiamy siê, ¿eby nas nie zawiódù�. 
  Potem Abu Sufjan przyznaù siê innym: Nic nie 
powiedziaùem zùego i kùamliwego o Muhammadzie tylko te 
sùowa �obawiam siê, aby nas nie zawiódù� i nie chcê, aby 
przez to ludzie nazwali mnie kùamc¹.  
   Herakliusz zapytaù: �Czy kiedykolwiek byli�cie z nim w 
stanie wojny?�, odpowiedziaùem, ¿e tak. �Jaki byù wasz 
wynik bitwy z nim?� Odrzekùem: �Czasami on byù 
zwyciêzc¹, a czasami my�. Powiedziaù: �Co wam rozkazaù?� 
Odpowiedziaùem: � Kazaù nam czciã tylko Jedynego Boga i 
nikogo innego, oraz pozostawiã to, co nasi przodkowie 
zwykli czciã. Kazaù nam tak¿e modliã siê, dawaã jaùmu¿nê, 
byã czystymi moralnie, dotrzymywaã obietnic i zwracaã to, 
co nam zostaùo powierzone�. Kiedy to powiedziaùem 
Herakliusz rzekù do swego tùumacza: �Powiedz mu, ¿e 
pytaj¹c go o pochodzenie tego proroka odpowiedziaù, ¿e 
nale¿y on do szlachetnej rodziny. Jest prawd¹, ¿e wszyscy 
wysùannicy wywodzili siê ze szlachetnych rodów. 
   Zapytaùem ciê potem czy ktokolwiek z was twierdziù to 
samo, twoja odpowiedê zaprzeczyùa temu. Gdyby� 
potwierdziù to, pomy�laùbym, ¿e ten czùowiek ubiega siê o 
co�, co ju¿ kto� przed nim zrobiù. Kiedy zapytaùem siê czy 
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kiedykolwiek zarzucono mu mówienie kùamstw, 
zaprzeczyùe�; wiêc uwa¿am, ¿e czùowiek, który nigdy nie 
oszukaù ludzi, tym bardziej nie bêdzie mówiù kùamstw o 
Bogu. Nastêpnie zapytaùem, czy kto� z jego przodków byù 
królem, tak¿e zaprzeczyùe�. Gdyby� to potwierdziù, 
pomy�laùbym wtedy, ¿e ten czùowiek pragnie królestwa 
swych przodków. Kiedy zapytaùem ciê, czy w jego �lady id¹ 
bogaci czy biedni, odpowiedziaùe�, ¿e jego zwolennikami s¹ 
biedni ludzie. Rzeczywi�cie zwolennikami wysùanników 
Boga s¹ wùa�nie biedacy. Póêniej zapytaùem, czy ich liczba 
zwiêksza siê czy zmniejsza. Odpowiedziaùe�, ¿e zwiêksza 
siê. Faktycznie, to jest nastêpstwem prawdziwej wiary. 
Zapytaùem ciê czy kto�, kto przyj¹ù tê wiarê byù w zwi¹zku z 
tym niezadowolony i porzuciù j¹ póêniej, odpowiedziaùe�, ¿e 
nie. To jest znak, ¿e ta wiara jest prawdziwa, kiedy 
zadowolenie z niej wypeùni serce, ka¿dego bêdzie to cieszyã. 
Zapytaùem czy dotrzymuje obietnic. Odpowiedziaùe�, ¿e tak. 
Tacy wùa�nie s¹ wysùannicy; zawsze dotrzymuj¹ obietnic. 
Kiedy zapytaùem ciê czy walczyùe� przeciwko niemu i czy on 
walczyù z tob¹, potwierdziùe� i odpowiedziaùe�, ¿e czasami 
on zwyciê¿yù a czasami wy. Zaprawdê, tak jest z 
wysùannikami, którzy poddani s¹ próbie, ale zawsze do nich 
nale¿y ostateczne zwyciêstwo. Nastêpnie zapytaùem, co wam 
nakazuje. Odpowiedziaùe�, ¿e nakazuje wam czciã tylko 
jedynego Boga, pozostawiã to, co czcili wasi przodkowie, 
modliã siê, mówiã prawdê, zachowaã czysto�ã, dotrzymywaã 
danych obietnic i oddawaã to, co zostaùo wam powierzone. 
To s¹ rzeczywi�cie cechy proroka, który wiem, ¿e miaù siê 
pojawiã, ale nie wiedziaùem, ¿e bêdzie to jeden spo�ród was. 
Je¿eli wszystko, co powiedziaùe� jest prawd¹, wkrótce 
zajmie on ziemiê pod moimi stopami i gdybym wiedziaù, ¿e 
w koñcu go spotkam, to od razu chciaùbym siê z nim 
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zobaczyã, a gdybym ju¿ byù obok niego to napewno 
obmyùbym jego stopy�.  Abu Sufjan dodaù: 
�Herakliusz poprosiù, wiêc o list od wysùannika Boga i zostaù 
on przeczytany. Jego tre�ã brzmiaùa nastêpuj¹co: 
W imiê Boga, Najlito�ciwszego i Najmiùosierniejszego. Ten 
list jest od Muhammada, sùugi Boga, Jego wysùannika, do 
Herakliusza, wùadcy Bizancjum. Pokój niech bêdzie z tymi, 
którzy pod¹¿aj¹ wùa�ciw¹ drog¹. Zapraszam ciê do poddania 
siê Jedynemu Bogu. Zaakceptuj islam, a bêdziesz 
zabezpieczony; przyjmij islam, a Bóg obdarzy ciê podwójn¹ 
nagrod¹. Je¿eli odrzucisz zaproszenie do islamu, bêdziesz 
odpowiedzialny za zmylenie i niepoprowadzenie swojego 
ludu na wùa�ciw¹ drogê. 

Powiedz: "O ludu Ksiêgi! Dochodêcie do sùowa 
jednakowego dla was i dla nas: aby�my nie czcili 
nikogo innego, jak tylko Boga, aby�my nie dodawali 
Jemu niczego za wspóùtowarzyszy i aby jedni z nas 
nie brali sobie innych jako panów, poza Bogiem. "A 
je�li oni siê odwróc¹, to powiedzcie: "B¹dêcie 
�wiadkami, ¿e my jeste�my caùkowicie poddani!.6   
             (Kur�an 3;64) 

Abu Sufjan dodaù: 
�Kiedy Herakliusz skoñczyù przemawiaã, rozlegùa siê wielka 
wrzawa spowodowana przez bizantyjskich dostojników i 
haùas byù tak wielki, ¿e nie rozumiaùem, co oni mówili wiêc 
odprawiono nas z dworu�. 
�Gdy wyszedùem z moimi towarzyszami zostali�my sami, 
powiedziaùem wtedy do nich �Zaprawdê, sprawy syna Abi 
Kabszy (tj. Proroka) zyskaùy na mocy. Król Rzymian 
odczuwa trwogê z jego powodu�. 
Abu Sufjan rzekù: 

                                                 
6 Znaczenie wersetów Kur�anu w tùumaczeniu prof. Józefa Bielawskiego. 



Muhammad Wysùannik Bo¿y-pokój z Nim-                                      

___________________________________________________ 
15 

�Na Boga, coraz bardziej jestem pewny, ¿e ta religia, 
któr¹ on gùosi w koñcu zwyciê¿y i ja zaakceptuje islam.�
                  (Buchari, hadis nr.2782) 

Miejsce urodzenia i dzieciñstwo Muhammada () 
 

  Prorok urodziù siê w roku 571 (n.e.) w plemieniu 
Kurejszytów, w Mekce (stolica religijna, Póùwysep Arabski). 
Arabowie wykonywali pielgrzymkê do Mekki i okr¹¿ali 
Ka�bê, która byùa wybudowana przez proroka Abrahama () 
i jego syna Ismaila (), niech Bóg Jedyny im bùogosùawi. 
Wysùannik () byù sierot¹. Ojciec Muhammada () zmarù 
przed jego urodzeniem, a jego matka umarùa, kiedy miaù 6 lat. 
Byù wtedy pod opiek¹ swego dziadka, Abdul Mutaliba, ale 
kiedy i on odszedù, opiek¹ otoczyù go wujek Abu Talib. Jego 
plemiê jak równie¿ inne, oddawaùy cze�ã ró¿nym bo¿kom 
wykonanym z kamienia, drewna, a nawet ze zùota. Niektóre z 
tych idoli byùy umieszczone wokóù Ka�by. Ludzie wierzyli, ¿e 
mog¹ one uchroniã od zùa lub powiêkszyã ich dobrobyt. 
   Prorok () byù godnym zaufania i uczciwym czùowiekiem. 
Nigdy nie byù zdradliwy, mo¿na byùo na nim polegaã, nigdy 
nie skùamaù i nie oszukiwaù; byù znany po�ród swych ludzi 
jako �Al-Amin�, czyli �Godny Zaufania�. Ludzie powierzali 
mu swoje warto�ciowe przedmioty, kiedy udawali siê w 
podró¿.Nazywany te¿ byù �As-Sadik� czyli  �Prawdomówny�, 
gdy¿ nigdy nie kùamaù. Wyró¿niaù siê dobrymi manierami, 
ùadnie siê wypowiadaù i uwielbiaù pomagaã innym. Posiadaù 
piêkne cechy charakteru i byù uwielbiany przez ludzi.  
Bóg Najwy¿szy () mówi: 

Zaprawdê, ty jeste� obdarzony wspaniaùym 
charakterem!. (Kur�an 68;4) 
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   Sùynny angielski historyk i pisarz, Tomasz Carlyle (1795-
1881r.) napisaù w swojej ksi¹¿ce �Heroes, Hero-Worship and 
the Heroic in History�: 
 

�Od wczesnego wieku, Muhammad byù znany jako czùowiek 
rozwa¿ny i rozmy�laj¹cy. Jego towarzysze nazywali go �Al- amin, 
Wierny�. Czùowiek prawdy i wierno�ci, szczery w tym, co czyniù, 
mówiù lub my�laù. Raczej oszczêdny w sùowach, ale tre�ciwy, 
milcz¹cy, gdy nie byùo nic wa¿nego do powiedzenia, ale zawsze 
trafnie odnosz¹cy siê do poruszanej sprawy, roztropny, m¹dry, 
szczery, kiedy zabieraù gùos zawsze rzucaù �wiatùo na poruszan¹ 
kwestiê. To byù jedyny w swoim rodzaju sposób wypowiadania siê 
wart naprawdê mówienia! W caùym jego ¿yciu odnajdujemy, ¿e byù 
on postrzegany jednakowo jako autentycznie braterski czùowiek. 
Powa¿ny, ale jednocze�nie uprzejmy i miùy, szczery z charakteru, 
serdeczny, towarzyski czasami nawet ¿artobliwy, naturalny w swym 
u�miechu. Ýywioùowy, spontaniczny, prawdziwy i sensowny 
czùowiek! Obdarzony wspaniaùym umysùem,........� 
 

   Wysùannik () lubiù samotnie przebywaã w grocie zwanej 
Hira zanim jeszcze zostaù powoùany na wysùannika Bo¿ego. 
Zdarzaùo siê, ¿e zostawaù w tej grocie przez kilka nocy. 
 

   Nigdy nie braù udziaùu w ¿adnych kùamstwach i nie znosiù 
faùszu, nigdy nie spo¿ywaù napojów odurzaj¹cych, nigdy nie 
pokùoniù siê przed ¿adn¹ rzeêb¹ czy figurk¹ bo¿ka, ani na ni¹ 
nie przysiêgaù i nie skùadaù dla niej ofiary. Byù pasterzem dla 
swych ludzi jak pasterz czuwaj¹cy nad stadem owiec. 
Wysùannik Boga () powiedziaù: 
�Ka¿dy prorok wysùany przez Boga musiaù byã pasterzem. 
Zapytali go jego towarzysze: A ty Wysùanniku? Odrzekù: 
Ja te¿ pasùem za pewn¹ opùat¹ dla Mekkañczyków.� 

(Buchari, hadis nr.2143) 

 



Muhammad Wysùannik Bo¿y-pokój z Nim-                                      

___________________________________________________ 
17 

W wieku 40 lat, Muhammad () otrzymaù objawienie bêd¹c w 
grocie Hira. Aisza () Matka Wiernych, powiedziaùa: 
�Pierwsz¹ rzecz¹, jaka przytrafiùa siê Prorokowi podczas 
pobytu w Hira opodal Mekki byùy widzenia. Za ka¿dym 
razem, kiedy mu siê one objawiaùy byùy przejrzyste i 
bardzo realne jak pojawienie siê �witu. Wysùannik Boga 
() polubiù to samotne miejsce medytacji. Spêdzaù tam 
dùugie godziny w ci¹gu dnia i nocy przed powrotem do 
swojej rodziny. Zabieraù tam ze sob¹ zapas wody i 
po¿ywienia. Kiedy wracaù do swej ¿ony Chadid¿y7 
zabieraù �wie¿y zapas wody i wracaù jeszcze raz do groty, 
by kontynuowaã sw¹ medytacjê. Prawda, która zostaùa 
mu objawiona przyszùa do niego, kiedy przebywaù w 
grocie Hira. Anioù Gabriel () ukazaù siê Prorokowi i 
rozkazaù mu czytaã. Muhammad ()) odpowiedziaù: �Nie 
potrafiê czytaã!� Gabriel porwaù Muhammada w ramiona 
tak, ¿e ten nie mógù prawie oddychaã i ponowiù swe 
polecenie kolejny raz: �O Muhammad! Czytaj!� I znowu, 
Muhammad odpowiedziaù: �Nie potrafiê czytaã!� Na to 
Anioù Gabriel pochwyciù go w ramiona i po raz trzeci 
poleciù mu czytaã, ale ten odpowiadaù, ¿e nie potrafi  wiêc 
ponownie chwyciù go mocno. Tym razem Anioù Gabriel 
rozluêniù u�cisk i powiedziaù: 

Czytaj! W imiê twego Pana, który stworzyù! 
Stworzyù czùowieka z grudki krwi zakrzepùej! 
Czytaj! Twój Pan jest Najszlachetniejszy! Ten, który 
nauczyù czùowieka przez pióro; Nauczyù czùowieka, 
tego, czego on nie wiedziaù. (Kur�an 96;1-3) 

 

�Bo¿y Wysùannik () wróciù do domu zakùopotany i caùy 
dr¿¹cy. Wszedù do domu i rzekù do Chadid¿y: Nakryj 

                                                 
7 Pierwsza ¿ona proroka () 
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mnie! Nakryj! Tak te¿ zrobiùa, a¿ doszedù do siebie. 
Nastêpnie opowiedziaù, co siê wydarzyùo w grocie Hira. 
Powiedziaù: Zaczynaùem ju¿ siê o siebie martwiã, co siê ze 
mn¹ stanie. Chadid¿a () uwierzyùa mu i zapewniùa 
mówi¹c: Nie obawiaj siê! Zaprawdê przysiêgam na 
Allaha, który jest Wywy¿szony, On ciê nigdy nie poni¿y! 
Jeste� dobry dla swych przyjacióù i dla swoich bliskich. 
Pomagasz potrzebuj¹cym i biednym. Jeste� hojny i 
przyjazny dla swych go�ci. Sùu¿ysz ludziom w potrzebie. 
Chadid¿a udaùa siê do swego kuzyna £araka ibn Naùfal 
bin Asad bin Abdul Uzza. Czùowiek ten zostaù 
chrze�cijaninem w czasie przed islamem, zwanym er¹ 
ignorancji. Byù on m¹drym czùowiekiem, przepisywaù 
ksiêgi. Przepisaù Pismo �wiête po hebrajsku. Byù ju¿ 
starym czùowiekiem. Chadid¿a ()powiedziaùa do kuzyna: 
O kuzynie, posùuchaj, co twój bratanek ma ci do 
powiedzenia. £araka zapytaù:  Co takiego chcesz mi mój 
drogi bratanku powiedzieã? Wysùannik Bo¿y () 
poinformowaù go, co wydarzyùo siê w grocie Hira i co tam 
ujrzaù. Sùysz¹c to £araka rzekù: Zaprawdê, przysiêgam na 
Boga! To byù ten sam Anioù Gabriel, który przyszedù do 
proroka Moj¿esza (). Chciaùbym do¿yã czasu, kiedy 
twoi ludzie wypêdz¹ ciê z Mekki! Wysùannik Bo¿y () 
zdziwiù siê tymi sùowami: Czy oni mnie wypêdz¹ z 
Mekki?! £araka potwierdziù to mówi¹c: Ýaden jeszcze 
czùowiek nie zostaù tak obarczony, ¿e za przekazanie tak 
wa¿nego przesùania, jego ludzie wyst¹pi¹ przeciw niemu. 
Je¿eli do¿yjê tego bêdê ciê wspieraã. £araka jednak po 
niedùugim czasie zmarù.� ( Buchari, hadis nr.3) 
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   Wspomniane wy¿ej wersety z sury �Ikra� zapocz¹tkowaùy 
proroctwo Muhammada () nastêpnie za� zesùane byùy mu 
nastêpuj¹ce wersety: 

O ty, okryty pùaszczem! Powstañ i ostrzegaj! I twego 
Pana wysùawiaj! I twoje szaty oczyszczaj! Od 
obrzydliwo�ci - uciekaj!. (Kur�an 74;1-4) 

 

   To objawienie zapocz¹tkowuje jego misjê jako wysùannika 
Bo¿ego. 
   Wraz z pojawieniem siê tego fragmentu rozdziaùu Kur�anu, 
Prorok () rozpoczyna publiczne nawoùywanie do islamu. 
Najpierw zaczyna w�ród swych ludzi. Niektórzy z nich od 
razu uparcie odmawiaj¹ sùuchania go, dla nich to, do czego 
nawoùywaù Muhammad () byùo czym� nowym. 
 

   Religia islamu jest kompletn¹ drog¹ ¿yciow¹, która zawiera 
w sobie nie tylko aspekt religijny, ale dotyczy te¿ spraw 
spoùecznych, polityki i ekonomii. 
   Co wiêcej islam nie tylko nawoùywaù ludzi do czczenia Boga, 
ale do porzucenia idoli (faùszywych bóstw) i rzeczy, które oni 
czcili; zabraniaù im rzeczy, które dla nich byùy przyjemne, tak 
jak np. spo¿ywanie napojów odurzaj¹cych, korzystanie z 
lichwy, uprawianie cudzoùóstwa i hazard. Tak¿e nawoùywaù 
ludzi do sprawiedliwo�ci i uczciwo�ci miêdzy sob¹ a jedyn¹ 
rzecz¹, która mo¿e ich ró¿niã to stopieñ bogobojno�ci. Jak to 
mo¿liwe ¿eby Kurejszyci najszlachetniejsi z plemion (w�ród 
Arabów) mieliby stan¹ã na równi z niewolnikami? Nie tylko 
ludzie nie chcieli sùuchaã tego i odmawiali przyjêcia islamu, 
ale tak¿e zaczêli prze�ladowaã Proroka () i potêpiaã go, 
mówi¹c, ¿e jest szaleñcem, magikiem i kùamc¹, czego 
wcze�niej przed nadej�ciem islamu nie �mieli o nim mówiã. 
Nawoùywali i podburzali nie�wiadome i ciemne tùumy 
przeciwko niemu, krzywdzili go i torturowali jego 
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towarzyszy. Abdullah bnu Mas�ud (), bliski towarzysz 
Proroka () powiedziaù: 
�Kiedy Prorok () staù modl¹c siê nieopodal Ka�aby, 
grupa Kurejszytów siedziaùa niedaleko. Jeden z tej grupy 
powiedziaù: Czy widzicie tego mê¿czyznê? Kto przyniesie 
mi nieczysto�ci i wnêtrzno�ci wielbù¹dzie i poùo¿y mu na 
plecach jak bêdzie robiù pokùon? Najbardziej nikczemny 
z nich ochoczo podj¹ù siê tego. Kiedy Prorok pokùoniù siê, 
ten poùo¿yù na niego te brudy, ale Wysùannik () nie 
podniósù siê. Zaczêli siê tak gùo�no �miaã i kpiã, ¿e 
nieomal poprzewracali siê na siebie. Kto� poszedù do 
Fatimy, która wtedy byùa mùod¹ dziewczynk¹ i 
poinformowaù j¹ o tym incydencie. Po�pieszyùa w 
kierunku Wysùannika i zdjêùa z niego te nieczysto�ci, 
nastêpnie odwróciùa siê w ich kierunku i zaczêùa im 
zùorzeczyã.� ( Buchari, hadis nr.498) 

 

   Munib al-Azdi (), jeden z towarzyszy Proroka () 
powiedziaù: Zobaczyùem wysùannika Bo¿ego jeszcze w czasie 
przed islamem (czas ignorancji) przemawiaj¹cego do ludzi: 
  

�Powiedzcie, i¿ nie ma bóstwa wartego czci, której warty 
jest tylko Jedyny Bóg, je¿eli chcecie, aby siê wam 
powiodùo. Wtedy znaleêli siê tacy, którzy zaczêli pluã i 
rzucaã piachem w jego twarz, którzy przeklinali go, a¿ do 
poùudnia. A¿ jaka� dziewczynka przyszùa z wielkim 
pojemnikiem wody, a on umyù sobie twarz i rêce, wtedy 
powiedziaù: O córko, nie obawiaj siê, twój ojciec nie 
bêdzie upokorzony ani nie spotka go bieda.�  
            (Mu�ad¿am al-Kabir, hadis nr. 805) 

   Zapytano towarzysza Proroka () Abdullaha bnu Amr bnu 
al-As () o zùo, jakie wyrz¹dzali Wysùannikowi poganie, a on 
odpowiedziaù: 
�Raz pewien poganin zbli¿yù siê do Proroka (), kiedy 
ten siê modliù obok Ka�aby i skrêciù mu pod szyj¹ jego 
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ubranie dusz¹c go. Abu Bakr8 szybko zbli¿yù siê i chwyciù 
czùowieka za ramiê i odepchn¹ù go od Proroka mówi¹c: � 
Czy zabijesz czùowieka tylko, dlatego, ¿e on gùosi, ¿e Bóg 
Jedyny jest jego Panem i objawia mu dobre wie�ci?.� 
                    (Buchari, hadis nr.643) 

 

   Pomimo tych przykrych wydarzeñ Prorok () nie zaprzestaù 
nawoùywania do islamu. Gùosiù swoje przesùanie wielu 
plemionom, które przychodziùy do Mekki na Had¿d¿9. Kilka z 
nich pochodz¹cych z miasta Yatrib (miasto na póùnoc od 
Mekki, dzisiaj znane jako Medyna) uwierzyùo mu i 
zaprzysiêgùo wspieraã go i pomagaã, je¿eli przybyùby do nich. 
Prorok ()wysùaù do tych plemion  Mus�aba bnu Umair (), 
aby nauczaù ich zasad Islamu. Po wszystkich tych 
trudno�ciach i udrêkach, jakim muzuùmanie musieli stawiaã 
czoùa w Mekce a jakie wyrz¹dzali im ich rodacy, Bóg pozwoliù 
im wyemigrowaã do Medyny. Mieszkañcy tego miasta 
przywitali ich i przyjêli w jak najlepszy sposób. Medyna staùa 
siê stolic¹ nowego pañstwa islamskiego i miejscem, z którego 
islam zacz¹ù rozprzestrzeniaã na caùy �wiat. 
   Wysùannik Boga () osiedliù siê tam i nauczaù ludzi recytacji 
Kur�anu oraz reguù religii. Mieszkañcy Medyny byli bardzo 
poruszeni i wzruszeni cudownym charakterem i wspaniaùymi 
manierami Proroka (). Kochali go bardziej ni¿ siebie samych, 
sùu¿yli mu pomoc¹ i po�wiêcili wszystko, co mieli na drodze 
islamu. Spoùeczno�ã ta byùa silna a jej czùonkowie byli 
obdarzeni wielk¹ wiar¹ i byli bardzo szczê�liwi. Ludzie 
szanowali siê i panowaùo miêdzy nimi prawdziwe braterstwo, 
które byùo wyraênie widoczne. Wszyscy byli sobie równi � 
bogaci, szlachetni i biedni, czarni i biali, Arabowie i nie-
Arabowie � wszyscy byli uznani przez religiê Boga jako równi, 
                                                 
8 Najbli¿szy z towarzyszy Proroka (), pierwszy kalif islamu po �mierci Wysùannika  
9 Pielgrzymka do Mekki 
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nikt siê nie ró¿niù niczym poza bogobojno�ci¹. Po tym jak 
Kurejszyci dowiedzieli siê, ¿e przesùanie Proroka () 
rozprzestrzeniùo siê, wypowiedzieli mu wojnê i walczyli 
przeciwko niemu w pierwszej bitwie w dziejach islamu, w 
bitwie pod Badr. Ta bitwa toczyùa siê miêdzy dwiema 
grupami, z których jedna miaùa przewagê zbrojn¹ i liczebn¹. 
Muzuùmanów byùo 314, podczas gdy pogan byùo ponad 1000. 
Bóg obdarzyù zwyciêstwem Wysùannika () i jego towarzyszy. 
Po tej bitwie nast¹piùo jeszcze kilka starã miêdzy poganami i 
muzuùmanami. Po o�miu latach Prorok () byù gotów 
stworzyã armiê licz¹ca 10 tysiêcy wojowników. Wyruszyli w 
kierunku Mekki i zdobyli j¹. W ten sposób Muhammad () 
pokonaù tych, którzy wcze�niej prze�ladowali go z wielkim 
okrucieñstwem i z takim samym okrucieñstwem torturowali 
jego towarzyszy. To przez nich musieli uciekaã by ratowaã 
swe ¿ycie pozostawiaj¹c caùy swój dobytek. Rok, w którym 
Wysùannik () odniósù zwyciêstwo byù rokiem przeùomowym 
nazwanym �Feth� �Rokiem Zwyciêstwa�. Bóg Najwy¿szy 
()mówi: 

Kiedy przychodzi pomoc Boga i zwyciêstwo, kiedy 
widzisz ludzi przystêpuj¹cych tùumnie do religii 
Boga, gùo� chwaùê twego Pana i pro� go o 
przebaczenie! Zaprawdê, On jest ci¹gle 
przebaczaj¹cy!. (Kur�an 110;1-3) 

 

   Po zwyciêstwie, Prorok () zwoùaù ludzi z caùej Mekki i 
zwróciù siê do nich tymi sùowami: 
�Jak my�licie, co zamierzam z wami zrobiã?� 
Odpowiedzieli: Potraktujesz nas jak dobry bratanek i 
wspaniaùomy�lny brat! Wysùannik () rzekù:  Idêcie, 
jeste�cie wolni.� (Bajhaki, hadis nr.18055) 

 

   Ten nieprawdopodobny akt przebaczenia spowodowaù, ¿e 
wielu przyjêùo islam. Wysùannik () wróciù do Medyny. Po 
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jakim� czasie, Prorok () zamierzaù udaã siê na Had¿d¿, wiêc 
skierowaù siê do Mekki wraz z 114,000 towarzyszy i wykonaù 
pielgrzymkê. Ta pielgrzymka znana jest pod nazw¹ 
�Had¿d¿atul - £adaa�, czyli pielgrzymka po¿egnalna, 
poniewa¿ Prorok () nie odbyù ju¿ nastêpnej, zaraz po tej 
zmarù. Dziewi¹tego dnia Dhul-Hid¿d¿a (jeden z miesiêcy 
kalendarza muzuùmañskiego) na wzgórzu Arafat, Prorok () 
wygùosiù swe ostatnie po¿egnalne kazanie. Powiedziaù wtedy: 
�O ludzie, sùuchajcie mnie uwa¿nie. Nie wiem, czy bêdê z 
wami tutaj w przyszùym roku. Dlatego sùuchajcie uwa¿nie 
tego, co chcê wam powiedzieã i przeka¿cie moje sùowa 
tym, którzy nie mog¹ tutaj dzisiaj byã. O ludzie, tak jak 
uwa¿acie miesi¹c Had¿u, ten dzieñ i to miasto (Mekkê) 
jako �wiête, tak samo uwa¿ajcie ¿ycie i wùasno�ã ka¿dego 
muzuùmanina za �wiêto�ã. Oddawajcie dobra wam 
powierzone ich prawowitym wùa�cicielom. Nie 
krzywdêcie nikogo, a nikt was nie skrzywdzi. 
Pamiêtajcie, ¿e z pewno�ci¹ spotkacie swojego Pana, 
który zna wszystkie wasze uczynki. Bóg Jedyny (I) 
zabroniù wam lichwy, dlatego lichwa powinna byã 
zniesiona. Natomiast wszelki maj¹tek zgromadzony 
nale¿y wyù¹cznie do swojego wùa�ciciela. Uwa¿ajcie na 
szatana, chroñcie wasz¹ religiê. On straciù wszelk¹ 
nadziejê na zwodzenie was w du¿ych sprawach, dlatego 
miejcie siê na baczno�ci by nie zwiódù was w 
drobnostkach. O ludzie, to prawda, ¿e macie szczególne 
prawa wzglêdem swoich ¿on, ale one równie¿ maj¹ 
odno�nie was. Pamiêtajcie, ¿e po�lubili�cie je za 
pozwoleniem Allaha i w Jego zaufaniu. Nale¿y im siê, 
aby�cie o nie dbali w dobroci. Dobrze traktujcie swoje 
¿ony, poniewa¿ one s¹ waszymi partnerkami i 
prawdziwym oparciem. Jest waszym prawem wymagaã 
by nie przyjaêniùy siê z tymi, których nie uwa¿acie za 
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przyjacióù i bogobojnych. O ludzie, sùuchajcie mnie 
uwa¿nie, czcijcie Jedynego Boga, odmawiajcie piêã 
modlitw dziennie, po�ãcie podczas Ramadanu, dawajcie 
Zakat, i odbywajcie Pielgrzymkê - Had¿ je�li tylko 
jeste�cie w stanie. Caùa ludzko�ã pochodzi od Adama () 
i Ewy. Ýaden Arab nie przewy¿sza nie-Araba i ¿aden nie-
Arab nie przewy¿sza Araba. Biaùy nie jest lepszy od 
czarnego, ani czarny nie jest lepszy od biaùego, tylko i 
wyù¹cznie w pobo¿no�ci i dobrych uczynkach. Wiedzcie, 
¿e ka¿dy Muzuùmanin jest bratem innego muzuùmanina, 
wszyscy tworz¹ jedn¹ wspólnotê bratersk¹ umma al-
islamija. Nic nie powinno zostaã przyznane 
muzuùmaninowi z tego, co nale¿y do jego brata bez jego 
zgody i przyzwolenia. Pamiêtajcie, nie b¹dêcie wzglêdem 
siebie niesprawiedliwi. Pamiêtajcie, ¿e oto pewnego dnia 
staniecie przed Jedynym Panem i odpowiecie za swoje 
uczynki. O ludzie, ¿aden prorok ani wysùannik nie 
przyjdzie po mnie i ¿adna nowa religia nie zostanie 
objawiona. O ludzie! Zrozumcie dokùadnie sùowa, które 
wam przekazujê. Zostawiam po sobie dwie rzeczy Kur�an 
i moj¹ Tradycjê. Je�li bêdziecie siê ich trzymaã nigdy nie 
zbù¹dzicie. Wszyscy ci, którzy mnie teraz sùuchaj¹ 
powinni przekazywaã te sùowa innym, a tamci kolejnym, 
byã mo¿e ci ostatni zrozumiej¹ me sùowa lepiej ni¿ ci, 
którzy usùyszeli je bezpo�rednio ode mnie. Jedyny Bo¿e! 
Obieram ciebie za �wiadka, i¿ przekazaùem Twoje 
przesùanie.� 

 

   Prorok () zmarù w poniedziaùek, 12 Rabia al-aùùal w 11 roku 
Hid¿ry (ery muzuùmañskiej) w Medynie i tam te¿ zostaù 
pochowany. Muzuùmanie byli wstrz¹�niêci jego �mierci¹, 
niektórzy nie mogli w to uwierzyã. Omar () powiedziaù: 
�Ktokolwiek powie, ¿e Muhammad nie ¿yje, zabijê go!� Omar 
() nie chciaù w to uwierzyã i wykrzykiwaù, ¿e to nieprawda. 
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Wtedy wyszedù Abu Bakr () i przemówiù do muzuùmanów 
czytaj¹c sùowa Stwórcy: 

Muhammad jest tylko Posùañcem. Posùañcy 
przeminêli ju¿ przed nim. Czy je�li on umrze lub 
zostanie zabity, wy obrócicie siê na piêtach? A kto 
obraca siê na piêtach, nie zaszkodzi w niczym Bogu, 
lecz Bóg zapùaci tym, którzy s¹ wdziêczni.  
            (Kur�an 3;144) 

   Kiedy Omar () usùyszaù ten werset, przestaù krzyczeã, 
uspokoiù siê, gdy¿ byù bardzo wra¿liwy je¿eli chodzi o 
stosowanie praw i zasad Bo¿ych. Prorok () zmarù w wieku 63 
lat. 
   Muhammad () mieszkaù w Mekce przez 40 lat zanim zostaù 
powoùany do gùoszenia przesùania jako prorok. Po nadaniu mu 
przez Boga tej szlachetnej misji, nastêpne 13 lat nawoùywaù 
ludzi do czystej monoteistycznej wiary, jak¹ jest islam. Póêniej 
wyemigrowaù do Medyny i przebywaù tam przez 10 lat. Nadal 
otrzymywaù tam objawienie, a¿ do momentu, kiedy Kur�an 
zostaù w caùo�ci przekazany, a religia islamu dopeùniona. 
 

   Sùynny dramaturg i krytyk, George Bernard Show, (zm. w 
1950r.) powiedziaù: 
�Zawsze miaùem wielki szacunek do religii Muhammada ze wzglêdu 
na jej wspaniaù¹ ¿ywotno�ã. To jedyna religia, która jawi siê jako 
posiadaj¹ca mo¿liwo�ci adoptowania siê do zmieniaj¹cych siê etapów 
¿ycia, co powoduje, ¿e islam przyci¹ga do siebie w ka¿dej epoce. 
Przepowiedziaùem, ¿e wiara Muhammada jest do przyjêcia w 
przyszùo�ci tak jak teraz obserwujemy pocz¹tek jej akceptacji w 
dzisiejszej Europie. Úredniowieczni klerycy, b¹dê to z gùupoty i 
zajadùo�ci lub fanatyzmu, traktowali islam jako mahometanizm i 
przedstawiali go w czarnych kolorach. W rzeczywisto�ci uczeni byli 
nienawi�ci, jednocze�nie do Muhammada jak i gùoszonej przez niego 
religii. Dla nich byù on antychrystem. Przestudiowaùem postaã tego 
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wspaniaùego czùowieka i wyra¿am opiniê, ¿e nie tylko nie byù ¿adnym 
antychrystem, ale zasùuguje na miano Zbawiciela ludzko�ci� 10. 
A dr G. Lebon11 w jego ksi¹¿ce �Cywilizacja Arabów� pisze 
tak: 
�Je�li warto�ã ludzi mierzy siê na podstawie ich szlachetnych 
czynów to Muhammad jest najwiêksz¹ postaci¹ wszechczasów. 
Niektórzy zachodni naukowcy zaczêli sprawiedliwie oceniaã postaã 
Muhammada () pomimo, ¿e fanatyzm religijny przeszkodziù 
niektórym z nich w przyznaniu mu tej nale¿nej Prorokowi zasùugi.� 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Encyklopedia of Seerah (historia ¿ycia Proroka), autor: Afzalur Rahman 
11 Francuski lekarz i historyk, studiowaù cywilizacje Wschodu 
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Charakterystyka proroka Muhammad () 
 

   Prorok () byù �redniego wzrostu, na tle grupy wydawaù siê 
wy¿szy od tych, którzy w rzeczywisto�ci byli wy¿si od niego. 
Miaù dosyã jasn¹ karnacjê skóry z ró¿owawym zabarwieniem. 
Miaù czarne, falowane wùosy, zazwyczaj do ramion. Czasami 
czesaù siê z przedziaùkiem po �rodku, innym razem miaù je 
splecione. 
   Byù silnej budowy, miaù szerokie ramiona, a jego koñczyny 
byùy dùugie i muskularne, ciaùo symetryczne, jego brzuch 
nigdy nie byù wydatny. Jego twarz byùa promienna �tak jakby 
sùoñce zataczaj¹c swój kr¹g �wieciùo z niej�- opisuje jeden z 
jego towarzyszy. Jego szyja byùa jasna, czoùo uwydatnione, 
êrenice du¿e i czarne; jego rzêsy byùy dùugie i grube, nos byù 
dùugi, pochyùy z w¹skimi nozdrzami. Posiadaù te¿ lekkie 
owùosienie na karku i na piersi. Miaù gêst¹ brodê, na której w 
chwili �mierci miaù 17 siwych wùosów. 
   Jego chód byù stanowczy, a szedù tak szybko, ¿e innym 
nawet wysportowanym osobom trudno byùo za nim nad¹¿yã.  
Kiedy odwracaù siê w stronê jakiej� osoby, robiù to caùym 
ciaùem po�wiêcaj¹c swoj¹ uwagê mówi¹cemu i okazuj¹c mu 
swoje zainteresowanie. Kiedy na co� wskazywaù u¿ywaù caùej 
dùoni, aby nikogo nie obraziã. Podobnie, kiedy krytykowaù 
czyje� zachowanie nie wymieniaù imienia tej osoby, a mówiù 
ogólnie np.:  Dlaczego niektórzy robi¹ tak i tak? 
 

   Nie u�miechaù siê zbyt szeroko, a jego �miech byù zazwyczaj 
u�miechem, który ukazywaù tylko czê�ã przednich zêbów. 
Kontrolowaù swoje emocje, a jego najwiêksz¹ zùo�ã wyra¿aùa 
zaczerwieniona twarz. Raz powiedziaù o sobie w ten sposób: 
   Jestem najbardziej opanowanym z potomków Adama i nie 
mówiê tego z poczucia dumy.  (Tirmizi) 
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   Brak dumy i zarozumiaùo�ci w zachowaniu Proroka () byù 
zauwa¿alny nawet przez dzieci, które chodziùy z Prorokiem 
po ulicach Medyny bawi¹c siê z nim i trzymaj¹c go za rêkê. 
Kiedy� Wysùannik Boga () powiedziaù tak: 
 

�Ten, kto nie okazuje miùosierdzia dla dzieci i nie szanuje 
starszych nie jest jednym z nas.� (Abu Daùud) 

 

Bóg Jedyny () mówi: 
Posùañca, który recytuje wam jasne znaki Boga, aby 
wyprowadziã z ciemno�ci do �wiatùa tych, którzy 
wierz¹, którzy peùni¹ dobre dzieùa. Kto wierzy w 
Boga i czyni dobro, tego On wprowadzi do 
Ogrodów, gdzie w dole pùyn¹ strumyki; oni bêd¹ 
tam przebywaã nie�miertelni na zawsze. Bóg daù 
jemu piêkny udziaù. (Kur�an 65;11) 

 

   Ali (), kuzyn Proroka i jego ziêã, powiedziaù o Wysùanniku 
() tak: 
�Byù ostatnim z proroków, Prorokiem o najbardziej ùagodnym 
sercu i najlepszym usposobieniu, jednym z najuczciwszych, 
najbardziej towarzyskich i przyjacielskich. Ktokolwiek go 
zobaczyù byù nim zachwycony, a ktokolwiek poznaù go bli¿ej, 
pokochaù go. Ci, którzy go opisywali mówili: 
�Nigdy nie znaùem nikogo takiego, do kogo mo¿na by byùo go 
porównaã. Nie byùo drugiego takiego jak on.�  
 

   Ukochana ¿ona Proroka, Aisza (), tak mówiùa o swoim 
bezinteresownym mê¿u: 
�Zawsze przyù¹czaù siê do robót domowych, potrafiù 
zacerowaã swe ubranie, naprawiã buty i zamie�ã podùogê. 
Potrafiù doiã, przywi¹zywaã i karmiã swe zwierzêta.� 
        (Buchari) 

Okre�laùa te¿ jego charakter w ten sposób: 
 Jego moralno�ã byùa Kur�anem. 
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Bóg Jedyny () mówi: 
Wy macie w Posùañcu Boga piêkny wzór - dla 
ka¿dego, kto siê spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i 
kto Boga czêsto wspomina. (Kur�an 33;21) 

 
Zwyczaje moralne i cechy charakteru Proroka () 

 

1.M¹dro�ã i rozs¹dek: 
   Bo¿y Wysùannik () posiadaù niezwykùy intelekt, wyró¿niaù 
siê m¹dro�ci¹ i rozs¹dkiem. Nikt nie miaù tak doskonaùego 
umysùu.  
   Wielki uczony Kadhi Iyadh, niech Allah obdarzy go Swym 
miùosierdziem, tak powiedziaù: 

�Staje siê to oczywistym i jasnym dla ka¿dego badacza, który 
czytaj¹c biografiê Proroka pozna jego sytuacjê i dowie siê o jego 
warto�ciowych i tre�ciwych przemówieniach i wypowiedziach oraz 
zwyczajach, jego pozytywnych sposobach zachowania, moralnym 
charakterze, jego znajomo�ci Tory i Ewangelii jak równie¿ innych 
�wiêtych pism, oraz znajomo�ci pogl¹dów mêdrców i wiedzy 
dotycz¹cej minionych narodów, jego umiejêtno�ci dawania przykùadu 
innym i urzeczywistniania dziaùañ oraz poprawnych sposobów 
zachowania w ró¿nych sytuacjach dotycz¹cych sfery emocjonalnej. 
Byù on przykùadem i paradygmatem, do którego ludzie mogli odnosiã 
siê w sytuacjach zwi¹zanych ze wszystkimi gaùêziami wiedzy: 
czynno�ciach odnosz¹cych siê do sposobu oddawania czci, medycyny, 
prawa i dziedziczenia, genealogii, jak równie¿ w innych sprawach. 
Znaù to wszystko bez wcze�niejszego uczenia siê, studiowania 
poprzednich pism, czy te¿ przebywania z uczonymi. Muhammad 
() nie uczêszczaù do szkóù, nie umiaù te¿ czytaã i pisaã. Nigdy 
wcze�niej nie posiadaù tej wiedzy a¿ do momentu, kiedy zostaù 
prorokiem. Jego m¹dro�ã byùa peùna. To Bóg Najwy¿szy(I) 
przekazywaù mu wiedzê o tym, co wydarzyùo siê w przeszùo�ci i o 
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tym, co nadejdzie. To byù znak, ¿e Wùadza nale¿y tylko do Boga i 
wszystko jest w Jego mocy�12.  
 

2.Czynienie wszystkiego tylko dla Boga (): 
 

    Prorok () czyniù wszystko ku zadowoleniu Boga. Kiedy 
nawoùywaù do islamu ludzie dokuczali mu i obra¿ali go, ale 
pomimo tego byù cierpliwy i wszystko to znosiù licz¹c tylko na 
nagrodê od Boga. Abdullah bnu Mas�ud () powiedziaù: 
Prorok () przypominaù proroka pokrzywdzonego przez jego 
ludzi. Otarù twarz z krwi i rzekù:  
�Bo¿e przebacz mojemu ludowi, bo nie s¹ �wiadomi tego, 
co czyni¹!.�(Buchari, hadis nr.3290) 

 

Jundub bnu Sufjan () opowiadaù jak Prorokowi () krwawiù 
palec podczas jednej z bitew i wtedy powiedziaù: 
�To tylko krwawi¹cy palec, co cierpi na drodze Boga.�  

(Buchari, hadis nr.2648) 
 

3.Szczero�ã: 
   Prorok () byù szczery i uczciwy we wszystkich sprawach, 
tak jak Bóg tego wymaga. Jedyny Bóg () tak mówi: 
 

Powiedz: Zaprawdê, moja modlitwa, moje praktyki 
religijne, moje ¿ycie i moja �mierã - nale¿¹ do Boga, 
Pana �wiatów! On nie ma ¿adnego wspóùtowarzysza. 
To mi zostaùo nakazane i ja jestem pierwszym z tych, 
którzy siê poddali caùkowicie. (Kur�an 6;162-163) 

 

4.Moralno�ã, obyczaje i przyjaêñ: 
 

   Prorok () pozostawiù po sobie przykùad do na�ladowania 
dla caùej ludzko�ci. Jego ¿ona Aisza () zapytana o jego 
maniery tak odpowiedziaùa: 
Jego zwyczajami byù Kur�an. 

                                                 
12 Qadhi iyadh : Al-Shifa bita�reef Hokuk al-Mostafa 
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   Mówi¹c to Aisza () miaùa na my�li fakt, ¿e Prorok () 
postêpowaù zawsze zgodnie z Kur�anem, prawem w nim 
zawartym, stosowaù jego nakazy, wystrzegaù siê tego, co byùo 
zakazane i wykonywaù dobre uczynki, które byùy w nim 
wspomniane. Wysùannik Bo¿y () powiedziaù: 
�Bóg wysùaù mnie jako posùañca bym udoskonaliù dobre 
maniery i czyniù dobro.� (Buchari i Ahmad) 

 

Jedyny Bóg () tak opisuje Wysùannika (): 
Zaprawdê, ty jeste� obdarzony wspaniaùym 
charakterem!.  (Kur�an 68;4) 

 

   Anas bnu Malik () sùu¿yù Prorokowi () przez 10 lat. 
Przebywaù z nim w domu i na zewn¹trz, kiedy Prorok 
podró¿owaù i kiedy osiadù w Medynie. Dobrze znaù zwyczaje 
Wysùannika ().  Anas () powiedziaù: 
 

�Wysùannik byù najbardziej moralny spo�ród ludzi.� 
(Muslim, hadis nr.2310) 

5.Grzeczno�ã i dobre maniery: 
   Prorok () byù zawsze wzorem dobrych manier i staraù siê 
byã uprzejmym dla wszystkich, nawet dla dzieci. Sehl bnu 
Sa�d() przekazaù: �Pewnego razu, kiedy Prorok () byù z 
grup¹ ludzi, przyniesiono mu napój, którego skosztowaù. Po 
jego prawej stronie staù chùopczyk, po lewej starsi mê¿czyêni. 
Czuj¹c szacunek do starszych, ale nie chc¹c uraziã uczuã 
dziecka, zapytaù go: 
�Czy nie masz nic przeciwko, abym daù im siê napiã? 
Chùopiec odpowiedziaù O Proroku Bo¿y! Wolaùbym nie 
straciã okazji picia po tobie. Sùysz¹c to Prorok () podaù 
mu napój.�13 (Buchari, hadis nr.2319) 

 
 

                                                 
13 Zgodnie z muzuùmañsk¹ etykiet¹, powinno rozpoczynaã siê czynno�ã od prawej  
    strony 
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6.D¹¿enie do pojednania, ugody i poprawy: 
 

   Gdy pojawiù siê jaki� spór i sprawa wymagaùa pojednania, 
Wysùannik () �piesznie pod¹¿aù, aby j¹ rozwi¹zaã. Sehl bnu 
Sa�d powiedziaù: Kiedy pewnego razu usùyszaù, ¿e mieszkañcy 
Kub�a14 sprzeczali siê o co�, Prorok () powiedziaù: 
 

�Chodêmy rozwi¹zaã tê sprawê i pogódêmy ich.�  
(Buchari, hadis nr.2547)  

 

7.Nakazywanie dobra i zakazywanie zùa: 
 

   Je¿eli Prorok () zaobserwowaù co�, co nie zgadzaùo siê z 
zasadami religii, napominaù w odpowiedni sposób. Abdullah 
bnu Abbas () powiedziaù:  
�Wysùannik Boga zauwa¿yù mê¿czyznê, który nosiù 
pier�cieñ ze zùota15, podszedù i zdj¹ù mu go...Nastêpnie 
rzekù: Czy który� z was chciaùby roz¿arzony wêgiel 
wùo¿yã do rêki? Kiedy Prorok () odszedù kto� 
powiedziaù do tego mê¿czyzny Zabierz swój pier�cieñ i 
zrób z niego u¿ytek (sprzedaj¹c go). Czùowiek 
odpowiedziaù� Nie! Na Boga! Nigdy ju¿ nie wezmê tego 
pier�cienia po tym jak Bo¿y Wysùannik zdj¹ù mi go.� 
                 (Muslim, hadis nr. 2090) 

 

  Abu Said al-Chudari () powiedziaù: Sùyszaùem jak Bo¿y 
Wysùannik () mówiù: 
�Je¿eli ktokolwiek z was bêdzie �wiadkiem zùego czynu, 
niech naprawi go rêk¹, a je�li nie potrafi tego uczyniã, 
niech zrobi to jêzykiem, a je�li i tego nie potrafi uczyniã 
niech zrobi to sercem, lecz to jest dowodem najsùabszej 
wiary.� (Muslim, hadis nr.34) 

 
 

8.Czysto�ã: 
    

                                                 
14 Miejscowo�ã dawniej na przedmie�ciach Medyny 
15 W islamie zabronione jest mê¿czyênie noszenie wyrobów ze zùota 
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   Towarzysze przechodzili obok Wysùannika (), kiedy miaù 
siê wùa�nie obmyã przed modlitw¹. Pozdrowili go w imiê 
Boga, ale on nie odpowiedziaù dopóki nie znalazù siê w stanie 
czysto�ci (wykonaù obmycie - ùudu), a nastêpnie przeprosiù ich 
mówi¹c: 
�Nie lubiê wspominaã imienia Boga, kiedy jestem w 
stanie nieczysto�ci.� (Ibn Chuzejma, hadis nr.206) 

 

9.Panowanie nad swoim jêzykiem: 
 

   Abdullah bnu Aùfa () powiedziaù: 
�Bo¿y Wysùannik () byù zajêty wspominaniem Boga, nie 
mówiù bez potrzeby, nie lubiù pró¿nej rozmowy. 
Przedùu¿aù modlitwy, czas kazania za� skracaù, nie 
marnowaù w ten sposób swego czasu, który wolaù 
przeznaczyã na pomoc biednym, potrzebuj¹cym i 
wdowom.�(Ibn Hibban , hadis nr.6423) 

 

10. Czczenie Boga ponad miarê:  
 

   Aisza () powiedziaùa, ¿e Prorok () zwykle modliù siê w 
nocy tak dùugo, a¿ jego stopy byùy spuchniête. Powiedziaùa: 
�O Bo¿y Wysùanniku, dlaczego tak robisz, przecie¿ Bóg i tak ci 
ju¿ wybaczyù twoje wszystkie grzechy?�. 
Wysùannik () odpowiedziaù: 
 

�Czy¿ nie powinienem byã Jego wdziêcznym sùug¹?� 
(Buchari, hadis nr.4557) 

11.Wyrozumiaùo�ã i ùagodno�ã: 
 

   Abu Hurajra () przekazaù: Pewnego razu towarzysze 
przyszli do Proroka () poskar¿yã siê na pewne plemiê zwane 
Daùs, które odmówiùo przyjêcia islamu. Chcieli, aby Prorok () 
zùorzeczyù tym ludziom, ale on odpowiedziaù: 
 

�O Bo¿e! Poprowadê drog¹ prost¹ plemiê Daùs i 
przywiedê je do nas.� ( Buchari, hadis nr.2779) 
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12.Dobry wygl¹d: 
 

 Towarzysze podkre�lali, ¿e Prorok () byù przystojnym 
mê¿czyzn¹. Al-Bara�a bnu Azib () powiedziaù: 
 

�Prorok byù �redniego wzrostu, dobrze zbudowany. 
Wùosy siêgaùy mu do uszu. Raz zobaczyùem go w 
czerwonym stroju, wygl¹daù piêknie.�   (Buchari, hadis nr.3358) 

 
13.Skromno�c i pow�ci¹gliwo�ã w sposobie ¿ycia: 
 

Wiele przykùadów wskazuje na to, ¿e Prorok () nie 
przywi¹zywaù uwagi do przyziemnych przyjemno�ci. 
Abdullah bnu Mas�ud () powiedziaù: 
 

�Bo¿y Wysùannik poszedù przespaã siê na macie. Kiedy 
wstaù na jego plecach odcisnêùy siê �lady maty. 
Powiedzieli�my mu: O Bo¿y Wysùanniku czy nie zrobiã ci 
lepszego posùania? On odpowiedziaù: Co mi po rzeczach 
tego �wiata. Mam zwi¹zek z tym �wiatem jak podró¿nik, 
który stan¹ù pod cieniem drzewa na odpoczynek, póêniej 
ruszyù znowu w drogê; zostawiaj¹c cieñ za sob¹!� 
                (Tirmizi, hadis nr.2377)  

Amr Ibn Al-Harith (), szwagier Wysùannika () 
powiedziaù: 

 

�Kiedy Prorok () umarù to nie posiadaù nic, ani 
niewolnika, ani ¿adnej innej wùasno�ci, z wyj¹tkiem 
biaùego muùa, broni i kawaùka ziemi, któr¹ nakazaù rozdaã 
jako jaùmu¿nê.�  (Buchari , hadis nr.2588) 
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14.Altruizm: 
 

   Prorok () bardziej martwiù siê o innych ni¿ o siebie. Sahl 
ibn Sa�d () powiedziaù: 
 

�Pewna kobieta podarowaùa Prorokowi burdah (ubiór). 
Prorok zapytaù towarzyszy: Czy wiecie, co to jest burdah? 
Oni odpowiedzieli: Tak Proroku, to jest ubiór, którego 
brzegi s¹ utkane. Kobieta powiedziaùa: O wysùanniku 
Boga, osobi�cie utkaùam ten strój dla ciebie. Prorok () 
wzi¹ù strój a jeden z towarzyszy rzekù: O Proroku podaruj 
mi go. Wysùannik zgodziù siê i zùo¿ywszy go podarowaù 
swojemu towarzyszowi. Inni towarzysze mieli pretensje 
do tego, który prosiù Proroka o strój. Mówili: Czemu 
prosiùe� Wysùannika () skoro wiesz, ¿e on nie odmawia 
nikomu. Ów towarzysz rzekù: Prosiùem o ten strój, bo chcê 
mieã caùun po mojej �mierci. Sahl () dodaù: Rzeczywi�cie 
ten ubiór posùu¿yù dla niego jako caùun po jego �mierci.�
                 (Buchari, hadis nr.1987) 

 

15. Silna wiara i ufno�ã w Bogu: 
 

Pomimo wielu prze�ladowañ ze strony niewiernych, jakim 
musiaù Prorok () i jego towarzysze stawiã czoùa, zawsze 
przypominaù im, ¿e zwyciêstwo nale¿y do wierz¹cych, a Wola 
Bo¿a nadejdzie. 
   Kiedy Abu Bakr () i Wysùannik () ukryli siê w grocie po 
opuszczeniu swych domów w celu emigracji do Medyny, 
niewierz¹cy Mekkañczycy wysùali swoich zwiadowców, aby 
ich wytropili. Zbli¿yli siê do groty tak bardzo, ¿e Abu Bakr 
() widziaù ich stopy. Abu Bakr () opowiada: 
�Spojrzaùem na stopy pogan, kiedy byli�my w 
grocie(Thaùr). Powiedziaùem: O Wysùanniku Boga, je�li 
który� z nich spojrzy na swoje stopy to nas ujrzy. 
Wysùannik() rzekù: O Abu Bakrze, co my�lisz o dwóch a 
trzeci z nimi to Bóg.�  (Muslim, hadis nr.1854) 
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16.Dobroã i wspóùczucie: 
 

   Prorok ()byù bardzo ¿yczliwym i dobrym czùowiekiem, to 
dawaùo siê zauwa¿aã w dobrym traktowaniu dzieci. Abu 
Kuteda () powiedziaù: 
 

�Bo¿y Wysùannik trzymaù na plecach maù¹ dziewczynkê o 
imieniu Umamah, córkê Abul-As, podczas wykonywania 
modlitwy. Kiedy pochylaù siê kùadù j¹ na podùodze, a 
kiedy wstawaù znów braù j¹ na rêce.�    (Buchari, hadis nr. 5650) 

 

17.Prostota i uùatwianie: 
 

   Prorok () zawsze poszukiwaù dla swych ludzi ùatwiejszych 
rozwi¹zañ. Anas () przekazaù, ¿e Bo¿y Wysùannik () 
powiedziaù: 
�Czasami stajê do modlitwy z intencj¹ przedùu¿enia jej, 
ale gdy sùyszê pùacz¹ce dziecko skracam modlitwê, bo 
wiem, ¿e matka cierpiaùaby z powodu pùaczu dziecka.� 

 (Buchari, hadis nr.677) 
 

18.Bojaêñ przed Bogiem: 
 

   Abu Hurajra () przekazaù, ¿e Bo¿y Wysùannik () 
powiedziaù: 
�Czasami, kiedy wracam do domu znajduje daktyla na 
moim posùaniu, chcê go zje�ã, ale bojê siê, ¿e jest on z 
jaùmu¿ny (sadaka).�16 (Buchari, hadis nr.2300) 

 

19. Rozdawanie na drodze Boga (): 
  Anas bnu Malik () powiedziaù: 
�Zawsze, gdy proszono Wysùannika o co� nigdy nie 
odmawiaù. Pewnego dnia przyszedù do niego mê¿czyzna i 
Wysùannik oddaù mu liczne stado owiec. Mê¿czyzna 
wracaj¹c do swojego ludu krzyczaù: O ludzie! Przyjmijcie 

                                                 
16 Zgodnie z nakazem Boga, Prorokowi i jego rodzinie nie wolno byùo korzystaã z 
jaùmu¿ny pod ¿adn¹ postaci¹ 
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islam, bo Muhammad rozdaje tak, jak czùowiek nieboj¹cy 
siê biedy.� (Muslim, hadis nr.312) 

 

20.Wspóùdziaùanie i pomoc: 
 

   Prorok () nie byù wùadc¹, który tylko rozkazuje swoim 
podwùadnym i ka¿e im wykonywaã swe polecenia. Raczej 
zawsze sam pilnowaù swoich spraw, a tak¿e pomagaù innym w 
ich wspólnych obowi¹zkach. Pewnego razu zapytano Aiszê 
() jak Prorok () zachowywaù siê w stosunku do swojej 
rodziny. Odpowiedziaùa: 
 

�Pomagaù rodzinie i braù udziaù w pracach domowych, ale 
jak usùyszaù woùanie na modlitwê zostawiaù sw¹ pracê i 
szedù siê pomodliã.� (Buchari, hadis nr.644) 

 

Al-Bara�a bnu Azib () powiedziaù: 
 

�Widziaùem Bo¿ego Wysùannika w czasie kopania rowu 
przed bitw¹ zwan¹ Al-chandak, gdy nosiù piach tak, ¿e 
jego piersi byùy zakurzone i  wtedy recytowaù wiersze.� 

(Buchari, hadis nr.2870) 
 

21.Prawdomówno�ã: Aisza () powiedziaùa: 
 

�Cech¹, której Prorok () najbardziej nienawidziù byùo 
kùamstwo do takiego stopnia, ¿e je�li kto� kùamaù w 
obecno�ci Wysùannika, to miaù on do tego czùowieka 
wielk¹ pretensjê, a¿ ten okazaù skruchê.�   
              (Tirmizi, hadis nr.1973) 

 

   Nawet jego nieprzyjaciele za�wiadczali o jego 
prawdomówno�ci. Abu D¿ahl, który byù jednym z najgorszych 
wrogów islamu, powiedziaù: 
 �O Muhammadzie! Nie powiedziaùem, ¿e jeste� kùamc¹! Ja 
tylko zaprzeczam temu, do czego nawoùujesz ludzi.� 
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Bóg () objawiù: 
 

My wiemy, ¿e ciebie zasmuca to, co oni mówi¹. A 
przecie¿ oni nie uwa¿aj¹ ciebie za kùamcê; lecz 
niesprawiedliwi odrzucaj¹ znaki Boga.     (Kur�an 6;33) 

 

22.Unikanie skrajno�ci, nie przekraczanie granic 
     naznaczonych przez Boga: 
 

Aisza () powiedziaùa: 
�Zawsze, gdy Wysùannik () miaù do wyboru dwie 
sprawy, to wybieraù tê ùatwiejsz¹, pod warunkiem, aby 
nie byùa ona grzechem. A je�li w niej bêdzie grzech to 
bêdzie najdalej od od Proroka. Na Boga! Prorok nigdy nie 
rewan¿owaù siê za to, co kto� mu zùego wyrz¹dziù, ale gdy 
przekroczone zostaùy granice Boga, to wtedy rewan¿owaù 
siê dla sprawy Boga.� (Buchari, hadis nr.6404) 

 

23.Miùy wyraz twarzy: Abdullah bnu Al-harith () 
powiedziaù: 
 

�Nigdy nie widziaùem innego czùowieka, któryby siê tyle 
u�miechaù, co Prorok.� (Tirmizi, hadis nr.3641) 

 

24.Uczciwo�ã, lojalno�ã, rzetelno�ã: 
 

   Prorok () sùyn¹ù ze swej uczciwo�ci. Poganie z Mekki, 
którzy nie ukrywali swej wrogo�ci do Proroka (), zwykle 
zostawiali swoje kosztowno�ci pod jego opiek¹. Rzetelno�ã i 
uczciwo�ã Muhammada () wystawiona zostaùa na próbê, 
kiedy mekkañscy poganie prze�ladowali go, torturowali jego 
towarzyszy i wypêdzili z ich wùasnych domów. Wtedy 
Wysùannik () kazaù swojemu kuzynowi Alemu bnu Abi 
Talib(), aby wstrzymaù z emigracj¹ przez trzy dni do czasu, 
kiedy zwróci im ich wùasno�ci, które powierzyli 
Wysùannikowi ().17  

                                                 
17Biografia wg Ibn Hiszam, Tom 1, str.493 (wersja arabska)  
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   Inny przykùad jego uczciwo�ci, lojalno�ci i rzetelno�ci mo¿na 
byùo zauwa¿yã podczas ukùadu pod Hudajbija, gdzie zgodziù 
siê na punkt traktatu, zezwalaj¹cego muzuùmanom, którzy 
chcieli odej�ã od islamu na powrót do Mekki, a tak¿e pozwalaù 
na wyjazd tym mieszkañcom Mekki, którzy chcieli opu�ciã 
miasto i przyj¹ã islam pod warunkiem, ¿e otrzymali zgodê 
opiekunów. Zgodziù siê odesùaã z powrotem do Mekki 
ka¿dego, kto nie miaù takiego pozwolenia.  
   Przed zawarciem ukùadu pewnemu czùowiekowi o imieniu 
Abu D¿andal bnu Amr udaùo siê uciec z Mekki od pogan, aby 
doù¹czyã do Muhammada (). Ale kiedy podpisano ukùad, 
poganie za¿¹dali od Wysùannika (), aby zwróciù im 
uciekiniera. Prorok zgodziù siê na to, tak wiêc Abu D¿andal 
musiaù wróciã do Mekki. Bo¿y Wysùannik () tak powiedziaù: 
�O Abu D¿andalu, b¹dê cierpliwy i panuj nad sob¹. Bó 
przyniesie ci ulgê i znajdzie rozwi¹zanie dla ciebie i tobie 
podobnych. Podpisali�my z nimi ukùad i nie mo¿emy mu 
siê sprzeniewierzyã lub zachowaã w zdradliwy sposób.� 

(Bajhaki, hadis nr.18611) 
 

25.Bohaterstwo i odwaga: Ali () powiedziaù: 
�Powinni�cie go widzieã w dniu bitwy pod Badr! Podczas 
silnego ataku wroga szukali�my schronienia za jego plecami, 
a on byù najbli¿ej wroga i najsilniejszy w walce.� 

(Ahmad, hadis nr.654) 
O bohaterstwie i odwadze Proroka () w normalnych 
okoliczno�ciach tak mówi Anas bnu Malik (): 
�Wysùannik Allaha () byù najlepszym i 
najodwa¿niejszym z ludzi. Pewnej nocy mieszkañcy 
Medyny przestraszeni mocnymi odgùosami wyszli, aby 
zobaczyã, co siê dzieje, wtedy ujrzeli na koniu Proroka() 
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z mieczem, który zd¹¿yù ju¿ sprawdziã caù¹ sytuacjê i 
uspokoiù ludzi.� (Buchari, hadis nr.2751) 

 

   Nigdy nie czekaù na innych, aby sprawdziã, co siê dzieje w 
przypadku problemów, zawsze gotowy do stawienia czoùa 
nieprzyjacielowi. 
 

�Przed bitw¹ Uhud Wysùannik () prosiù o radê swoich 
towarzyszy. Doradzili mu, aby wyj�ã z miasta naprzeciw 
wrogowi. Prorok () jednak miaù inny pomysù, ale 
zgodziù siê na to, co proponowali jego towarzysze. 
Towarzysze, którzy doradzili Prorokowi () wyj�cie i 
rozpoczêcie walki ¿aùowali póêniej tego i tùumaczyli siê, 
i¿ nie byùo ich zamiarem sprzeciwiã siê Wysùannikowi. 
Powiedzieli: O Wysùanniku, rób, co uwa¿asz za sùuszne 
albo pozostañ, je�li chcesz. Prorok () odpowiedziaù: 
Wysùannik, gdy ju¿ przywdziaù zbrojê nie powinien 
odkùadaã jej na bok, a¿ do chwili, gdy Bóg rozstrzygnie 
pomiêdzy nim a jego wrogiem.� Nastêpnie Prorok () 
ruszyù do walki. (Ahmad, hadis nr.14829) 

 

26. Hojno�ã i szczodro�ã: Ibn Abbas () powiedziaù: 
 

�Prorok () byù najbardziej hojnym czùowiekiem. 
Najbardziej szczodrym byù podczas Ramadanu. Gabriel 
() spotykaù siê z nim ka¿dej nocy tego �wiêtego miesi¹ca, 
aby nauczaã go Kur'anu. Wysùannik Bo¿y byù najbardziej 
szczodrym czùowiekiem, nawet bardziej szczodrym ni¿ 
dobre wiatry w gotowo�ci i po�piechu, by speùniaã dobre 
uczynki.� (Buchari, hadis nr.6) 

 

Abu Dar () powiedziaù: 
�Pewnego dnia szedùem z Wysùannikiem () po �cie¿kach 
Medyny i naprzeciw nas widoczna byù góra Uhud, wtedy 
to Prorok () rzekù do mnie: O Abu Dar! 
Odpowiedziaùem: Sùucham ciê Wysùanniku Allaha? 
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Rzekù: Nawet, je�li posiadaùbym tyle zùota jak ta góra 
Uhud, to nie zostanie u mnie po trzech nocach ani 
jednego dinara, bo przeznaczê wszystko na oddanie 
dùugów i rozdanie ludziom.� (Buchari, hadis nr.2312) 

 

D¿abir bnu Abdullah () powiedziaù: 
�Wysùannik () nigdy nie odmówiù nikomu swej rzeczy, 
je¿eli kto� go o ni¹ poprosiù.� (Buchari, hadis nr.5687) 

 

27.Wstydliwo�ã i skromno�ã: Abu Said Al-chudari () 
powiada: 
 

�Posùaniec Bo¿y () byù bardziej wstydliwym od 
dziewicy, a kiedy mu siê co� nie spodobaùo, mo¿na byùo 
to zauwa¿yã po jego twarzy.� (Buchari, hadis nr.5751) 

 

Aisza () powiedziaùa: 
�Pewna kobieta zapytaùa Proroka () o k¹piel, jak¹ 
nale¿y wykonaã po zakoñczeniu menstruacji. Prorok () 
zawstydziù siê, odwróciù twarz i odpowiedziaù: Obmyjcie 
siê i oczyszczajcie siê u¿ywaj¹c perfumowanej tkaniny. 
Byù zmieszany t¹ sytuacj¹, wiêc odci¹gnêùam kobietê na 
bok i powtórzyùam jej, co powiedziaù.�    (Buchari, hadis nr.313) 

 

28.Pokora: 
 

   Bo¿y Wysùannik () byù jednym z najbardziej pokornych 
ludzi. Prorok () nigdy nie wywy¿szaù siê nad innymi, zawsze 
zachowywaù pokorê i skromno�ã w relacjach ze swymi 
towarzyszami. Jak jaki� nieznajomy wszedù do meczetu i 
spojrzaù na siedz¹cych tam mê¿czyzn nie byù w stanie 
rozró¿niã gdzie siedzi Prorok (). Anas bnu Malik () 
powiedziaù: 
�Pewnego razu jak siedzieli�my z Bo¿ym Wysùannikiem 
() w meczecie, jaki� mê¿czyzna przybyù wùa�nie na 
wielbù¹dzie, przywi¹zaù go i zapytaù: Który z was to 
Muhammad? Bo¿y Wysùannik () siedziaù wtedy na 
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podùodze wraz ze swymi towarzyszami. Skierowali�my 
tego Beduina mówi¹c: To ten jasny czùowiek siedz¹cy na 
podùodze.� Prorok () nie wyró¿niaù siê spo�ród 
towarzyszy. (Buchari, hadis nr.63) 

 

   Prorok () nigdy nie zastanawiaù siê, gdy trzeba byùo pomóc 
najbiedniejszym, sùabszym i potrzebuj¹cym. Nigdy z powodu 
biedy jakie� osoby nie daù jej odczuã, ¿e jest gorsza, zawsze 
sùu¿yù pomoc¹ i staraù siê speùniã jej potrzeby.  
Anas bnu Malik () powiedziaù: 
 

�Pewna kobieta z Medyny, która byùa trochê umysùowo 
niedorozwiniêta przyszùa do Proroka i zapytaùa: �Mam do 
ciebie pro�bê, czy mo¿esz mi pomóc?� Prorok 
odpowiedziaù na jej potrzebê i pomógù jej.�  
                 (Muslim, hadis nr.2326) 

 

29.Miùosierdzie i wspóùczucie: Abu Mas�ud Al-ansari () 
powiedziaù: 
 

�Pewien czùowiek przyszedù do Proroka () i ¿aliù siê: O 
Bo¿y Wysùanniku! Przysiêgam na Boga! Spóêniam siê na 
modlitwê Fad¿r (modlitwa poranna), poniewa¿ 
prowadz¹cy zbytnio j¹ przedùu¿a. Póêniej dodaù: Nigdy 
te¿ nie widziaùem Bo¿ego Wysùannika () ¿eby 
przemawiaù w zùo�ci. Prorok () odpowiedziaù: O Ludzie! 
S¹ po�ród was tacy, którzy zniechêcaj¹ innych! Je¿eli 
prowadzicie modlitwê skracajcie j¹. Pamiêtajcie, ¿e w�ród 
modl¹cych siê z wami s¹ starzy, sùabi i tacy, którzy maj¹ 
do zaùatwienia ró¿ne sprawy. �  (Buchari, hadis nr.670) 

Usama bnu Zaid () przekazaù: 
�Pewnego razu Wysùannik () poszedù odwiedziã swego 
umieraj¹cego wnuka. Bo¿y Wysùannik () usiadù koùo 
dziecka. W pewnym momencie oczy dziecka 
znieruchomiaùy. Gdy Prorok () to zobaczyù zacz¹ù 
pùakaã. Sa�d () powiedziaù do niego: Co siê dzieje Bo¿y 
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Wysùanniku? On odpowiedziaù: £zy s¹ znakiem 
miùosierdzia Boga, jakie Najwy¿szy umie�ciù w sercach 
swych sùug. Zaprawdê, Bóg jest Miùosierny dla tych, 
którzy okazuj¹ miùosierdzie innym.�    (Buchari, hadis nr.2942)  

 

30. £agodno�ã i wybaczenie: Anas bnu Malik () powiedziaù: 
 

�Pewnego razu, gdy szedùem z Bo¿ym wysùannikiem (), 
byù wtedy ubrany w jemeñski pùaszcz (rodzaj peleryny) 
zakoñczony szorstkim koùnierzem. Jeden z Beduinów 
podszedù i chwyciù go tak mocno, ¿e na jego szyi zostaùy 
�lady zrobione przez ostre koñce pùaszcza. Beduin 
powiedziaù: Daj mi trochê bo¿ego bogactwa, jakie 
posiadasz. Bo¿y wysùannik () spokojnie odwróciù siê w 
stronê Beduina u�miechn¹ù siê i kazaù daã mu jakie� 
pieni¹dze.� (Buchari, hadis nr.2980) 

 

   Historia o pewnym Ýydzie, Rabinie Zaid bnu Sa�nah, który 
daù co� Wysùannikowi () w formie po¿yczki, tak¿e ukazuje 
ùagodno�ã i wybaczenie, jakim odznaczaù siê Muhammad (). 
Zaid powiedziaù: 
�Na dwa lub trzy dni przed oddaniem mi dùugu, Bo¿y 
Wysùannik () braù udziaù w pogrzebie jednego z 
Ansarów. Abu Bakr, Omar i Uthman () oraz kilku 
innych towarzyszy byùo razem z nim. Po odmówieniu 
modlitwy pogrzebowej Prorok () siadù przy �cianie, a ja 
do niego podszedùem, zùapaùem go za brzeg ubrania, 
spojrzaùem ostro i powiedziaùem: Muhammadzie! Czy nie 
zwrócisz mi tego dùugu, który zaci¹gn¹ùe� ode mnie? Na 
Boga! Wiem z do�wiadczenia, ¿e nikt z rodu Abdul 
Muttaliba nie spóênia siê ze zwrotem po¿yczki! 
Spojrzaùem na Omara bnu Al-chattaba, którego oczy, byùy 
przepeùnione zùo�ci¹! Spojrzaù na mnie i krzykn¹ù: Ty 
wrogu Boga, jak mo¿esz tak mówiã i odnosiã siê w ten 
sposób do Bo¿ego Wysùannika?! Przysiêgam na Tego, 
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który zesùaù prawdê przez Proroka, ¿e gdyby nie to, ¿e 
przez ten czyn nie wejdê do Rajskich Ogrodów teraz 
�ci¹ùbym ci mieczem gùowê! Prorok () przygl¹daj¹c siê 
Omarowi w spokoju i opanowaniu powiedziaù: Omarze, 
powiniene� lepiej udzieliã szczerej rady, a nie 
postêpowaã w taki sposób! Omarze, idê i oddaj mu tê 
po¿yczkê, dodaj jeszcze do tego dwadzie�cia Sa�a (rodzaj 
miary) jako rekompensatê za to, ¿e go nastraszyùe�! Zaid 
opowiada: �Omar poszedù ze mn¹ i zwróciù po¿yczkê i daù 
mi ponad to dwadzie�cia Sa�a (gar�ci) daktyli. Zapytaùem 
go, co to ma znaczyã? On odpowiedziaù: Bo¿y Wysùannik 
kazaù mi tobie daã ten dodatek, za to, ¿e ciê nastraszyùem. 
Zaid nastêpnie zapytaù siê Omara: Czy wiesz, kim jestem? 
Omar () odpowiedziaù: Nie. A kim jeste�? Zaid 
odpowiedziaù: Nazywam siê Zaid bnu Sa�nah. Wtedy 
Omar dociekliwe zapytaù: Rabin? Zaid potwierdziù: Tak, 
jestem rabinem. Omar () zapytaù go: Dlaczego w taki 
sposób zachowaùe� siê w stosunku do Proroka? Zaid 
odpowiedziaù: O Omarze, widziaùem ju¿ wszystkie znaki 
proroctwa na twarzy Wysùannika oprócz, dwóch, które 
dzisiaj poznaùem - pierwsza to, ¿e jego ùagodno�ã 
przewa¿a nad zùo�ci¹, a druga to - im wiêcej kto� jest dla 
niego niemiùy, tym on jest milszy i przebaczaj¹cy. Teraz 
jestem przekonany o jego proroctwie. O Omarze, biorê 
ciebie za �wiadka i wyznajê, ¿e nie ma ¿adnego bóstwa 
wartego czci, jest tylko Jeden, Jedyny Bóg, islam jest moj¹ 
religi¹, a Muhammad jest Prorokiem Bo¿ym. Przyrzekam 
oddaã poùowê swego maj¹tku muzuùmanom, a jestem 
jednym z najbogatszych ludzi w Medynie � dam im to, ze 
wzglêdu na Boga�. Obaj Zaid i Omar wrócili do Proroka 
(). Zaid wyznaù mu: Za�wiadczam, i¿ nie ma ¿adnego 
bóstwa wartego czci, istnieje tylko Jeden Jedyny Bóg, 
któremu nale¿y siê cze�ã, a Muhammad jest Jego sùug¹ i 
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wysùannikiem. W ten sposób Zaid bnu Sa�nah staù siê 
muzuùmaninem i braù udziaù w wielu bitwach. Zgin¹ù w 
bitwie pod Tabuk - niech Bóg obdarzy go Swym 
miùosierdziem.�  (Ibn Hibban , hadis nr.288) 

 

   Widzimy te¿ przykùad wielkiej wytrwaùo�ci i przebaczenia, 
kiedy Prorok () daruje i wybacza winy Mekkañczykom po 
opanowaniu i wej�ciu do Mekki. Gdy Bo¿y Wysùannik () 
zebraù wszystkich ludzi, którzy go obra¿ali, szkodzili mu, 
ubli¿ali, torturowali jego bliskich i przyjacióù oraz wygnali z 
ich wùasnych domów z Mekki, powiedziaù do nich tak: 
 

�Co my�licie, co teraz z wami zrobiê? Oni odpowiedzieli:  
Ty potrafisz robiã tylko dobre rzeczy, jeste� dobrym i 
hojnym bratem, oraz miùym i szczodrym bratankiem. 
Prorok odpowiedziaù: Idêcie, jeste�cie wolni, róbcie jak 
sobie ¿yczycie.� (Bajhaki, hadis nr.18055) 

  

31.Cierpliwo�ã: 
 

   Bo¿y Wysùannik () jest znakomitym przykùadem czùowieka 
niezwykle cierpliwego i wytrwaùego. Znany byù z cierpliwo�ci 
w stosunku do ludzi jeszcze zanim rozpocz¹ù nawoùywanie do 
islamu, chocia¿ oni czcili bo¿ki i czynili wiele grzechów. Byù 
cierpliwy oczekuj¹c tylko nagrody od Boga i wytrwaù 
prze�ladowania i obelgi, jakie poganie z Mekki stosowali 
wobec niego i jego towarzyszy. Wykazywaù te¿ du¿y spokój i 
tolerancjê wobec zniewag ze strony hipokrytów w Medynie. 
Jego cierpliwo�ã byùa wielokrotnie wystawiana na próbê, 
szczególnie wtedy, gdy traciù najbli¿sze osoby. Za jego ¿ycia 
zmarùa jego ukochana ¿ona Chadid¿a () i prawie wszystkie 
jego dzieci ( oprócz Fatimy ), jak równie¿ jego stryj Abu Talib. 
Wysùannik () zachowywaù jednak spokój szukaj¹c tylko 
nagrody u Boga. Anas bnu Malik () powiedziaù: 
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�Weszli�my z Prorokiem () do domu Abu Saifa, który 
byù kowalem. Ýona Abu Saifa byùa mleczn¹ niani¹ 
Ibrahima, syna Proroka. Wysùannik () wzi¹ù swojego 
synka na rêce i pocaùowaù go. Po jakim� czasie przyszedù 
znowu zobaczyã siê z synkiem, który umieraù. Wysùannik 
() zacz¹ù pùakaã. Abdurrahman bnu Aùf () powiedziaù: 
O Bo¿y Proroku, ty pùaczesz! Wysùannik odpowiedziaù: O 
Aùf! To jest miùosierdzie! Wtedy jeszcze wiêcej ùez 
popùynêùo z oczu Proroka () i dodaù: £zy lec¹ nam z 
oczu, serce jest zasmucone, a my mówimy tylko to, co jest 
miùe Bogu, jeste�my smutni i zmartwieni z powodu twej 
�mierci, O Ibrahimie!.�  (Buchari, hadis nr.1241) 

 

32.Sprawiedliwo�ã i uczciwo�ã: 
 

   Bo¿y Wysùannik () byù sprawiedliwy i uczciwy w ka¿dej 
sytuacji w swoim ¿yciu i religii. Nigdy nie odstêpowaù od 
sprawiedliwej drogi i byù bezstronny w os¹dach. Aisza () 
przekazaùa, ¿e pewna kobieta z rodziny Machzum pochodz¹ca 
ze szlachetnego plemienia zostaùa przyùapana na kradzie¿y. Ze 
wzglêdu na presti¿ Kurajszytów, niektórzy powa¿ani ludzie 
wstawili siê za ni¹, by uchroniã j¹ od kary. Najbardziej lubiany 
przez Proroka () Usama bin Zaid byù tym, który przemówiù 
do niego w tej sprawie. Wtedy Bo¿y wysùannik ()powiedziaù: 
 

�O Usamo! Czy wstawisz siê w jej sprawie 
przeciwstawiaj¹c siê nakazowi Boga i wymierzeniu kary, 
jak¹ naznaczyù Bóg?! Bo¿y Wysùannik () wstaù i wygùosiù 
mowê, wypowiadaj¹c te sùowa: "To, co zgubiùo narody 
przed wami to, ¿e je¿eli osoba szlachetna spo�ród nich 
ukradùa, wybaczano jej, a je¿eli zrobiùa to samo osoba 
biedna wymierzano jej ustalon¹ karê. Na Boga, je¿eli 
Fatima, moja córka dopu�ciùaby siê kradzie¿y, uci¹ùbym 
jej rêkê.�  (Buchari, hadis nr.3288) 
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   Bo¿y Wysùannik () byù sprawiedliwy i uczciwy do tego 
stopnia, ¿e pozwalaù innym, aby zrewan¿owali siê mu, je¿eli 
uwa¿ali, ¿e ich uraziù. Usaid bnu Hudhair () powiedziaù: 
 

�Pewien mê¿czyzna z Ansarów, ¿artowaù sobie siedz¹c z 
ludêmi i �miej¹c siê, kiedy Prorok () wùa�nie obok niego 
przechodziù nios¹c kawaùki gaùêzi i niechc¹cy potr¹caj¹c 
go nimi, ukùuù go. Mê¿czyzna zapytaù: O Proroku! Czy 
pozwolisz, ¿e ci siê zrewan¿ujê tym samym, co ty mi 
zrobiùe�? Prorok () powiedziaù: Proszê bardzo, zrób to! 
Ów mê¿czyzna po�piesznie wyja�niù: O Wysùanniku 
Bo¿y, ale ty masz na sobie ubranie, a ja zostaùem 
szturchniêty w odsùoniêt¹ czê�ã; to nie bêdzie 
sprawiedliwe. Wtedy Bo¿y Wysùannik uchyliù górn¹ czê�ã 
swojego ubrania odsùaniaj¹c bok, a czùowiek ten lekko 
ucaùowaù Proroka mówi¹c: Tylko tego pragn¹ùem, 
Wysùanniku Allaha!.� (Abu Daùud, hadis nr.5224) 

     

33.Bojaêñ przed Bogiem i ci¹gùa pamiêã o Nim: 
 

   Bo¿y Wysùannik () byù tym, który caùy czas pamiêtaù o 
Bogu i wspominaù Go. Abdullah bnu Mas�ud() powiedziaù: 
 

�Pewnego razu Bo¿y Wysùannik () powiedziaù do mnie: 
Zarecytuj co� z Kur�anu. Abdullah bnu Mas�ud () 
odpowiedziaù: Czy mam recytowaã go tobie, któremu jest 
objawiony? Tak. Odpowiedziaù Prorok. Wiêc zacz¹ùem 
recytowaã surê An-Nisa18 (�Kobiety�) a¿ doszedùem do 
tego wersetu: 

I jak to bêdzie, kiedy My przyjdziemy ze 
�wiadkami od ka¿dego narodu i przyprowadzimy 
ciebie jako �wiadka przeciwko nim?.       (Kur�an (4;41) 

 

                                                 
18 Czwarty rozdziaù (sura) Koranu 
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�Gdy Prorok () usùyszaù ten fragment, powiedziaù: 
Wystarczy ju¿! Abdullah bnu Mas�ud () opowiada dalej, 
¿e gdy odwróciù siê zobaczyù Bo¿ego Wysùannika 
pùacz¹cego.� (Buchari, hadis nr.4763) 

 

Aisza () powiedziaùa: 
�Gdy Bo¿y Wysùannik () zauwa¿yù ciemne chmury 
niespokojnie chodziù w ró¿ne strony, wchodziù i 
wychodziù z domu. Gdy deszcz zaczynaù padaã, wówczas 
Prorok () spokojnie odpoczywaù. Aisza () zapytaùa go o 
to jego zachowanie, a on zarecytowaù nastêpuj¹cy werset: 

A kiedy oni zobaczyli chmurê zbli¿aj¹c¹ siê do ich 
dolin, powiedzieli: "To jest chmura, która nam 
przyniesie deszcz." Przeciwnie! To jest to, co 
starali�cie siê przy�pieszyã: wiatr, w którym jest 
dotkliwe cierpienie. (Kur�an 46;24).� (Buchari, hadis nr.3034) 

34.Peùne zadowolenie i spokój duszy: 
 

   Wysùannik () radziù ludziom, by prowadzili proste ¿ycie, 
nie martwili siê zbytnio o doczesne bogactwo i my�leli o 
nagrodzie od Boga, a to przyniesie im spokój i zadowolenie 
wewnêtrzne. Omar bnu Al-chattab () powiedziaù: 
 

�Wszedùem do domu Proroka i zobaczyùem jak siedzi na 
macie. Miaù skórzan¹ poduszkê wypeùnion¹ suchymi 
li�ãmi. Przy stopach miaù dzbanek z wod¹ i kilka ubrañ 
wisiaùo na �cianie. Na jego boku widoczne byùy �lady 
odci�niête od maty, na której le¿aù. Omar() rozpùakaù siê 
jak to zobaczyù. Prorok () zapytaù go: O Omarze! 
Dlaczego pùaczesz? Rzekù: Jak mam nie pùakaã skoro 
cesarz Bizancjum i Chosrow-król Persji ciesz¹ siê 
przyjemno�ciami ¿ycia doczesnego, a Wysùannik Boga nie 
posiada nic ponad to, co ja widzê.� Wtedy Wysùannik () 
rzekù: �O Omarze! Czy nie akceptujesz tego, ¿e oni maj¹ 
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w zamian ¿ycie doczesne a my ostateczne?.�  
                 (Buchari, hadis nr.4629)  

 

35.Pragnienie dobra, nawet dla swoich wrogów: 
 

Aisza () powiedziaùa: 
 

�Zapytaùam Bo¿ego wysùannika (): Czy prze¿yùe� gorszy 
dzieñ od dnia bitwy pod Uhud? Rzekù: Du¿o 
wycierpiaùem ze strony twego ludu, ale najgorszym byù 
dzieñ Akaba, w którym przedstawiùem islam plemieniu 
Abdujalil i nikt nie przyj¹ù mojego zaproszenia a ponad 
to obrzucili mnie kamieniami i byùem ranny. Póêniej, gdy 
wracaùem wielce zmartwiony i zraniony ujrzaùem na 
niebie chmurê, na której byù Archanioù Gabriel i on 
skierowaù do mnie te sùowa: Allah zna zùe zachowanie 
twego ludu wobec ciebie i dlatego wysùaù wraz ze mn¹ 
Anioùa gór, wiêc rozka¿ mu, co chcesz. Anioù pozdrowiù 
mnie i powiedziaù: Je�li chcesz abym zwaliù na nich góry 
za to, co ci zrobili, to powiedz? Prorok() odpowiedziaù: 
Ale¿ nie! Pragnê, aby przyszùy po nich pokolenia, które 
bêd¹ czciã Jedynego Boga nie dodaj¹c Mu 
wspóùtowarzyszy.�  (Buchari, hadis nr.3059) 

 

Ibn Omar () rzekù: 
 

�Gdy zmarù Abdullah bnu Ubajj bnu Salul19 przyszedù 
jego syn Abdullah do Wysùannika ()  prosz¹c go o szatê, 
która posùu¿y jako caùun dla jego ojca i o wykonanie 
modlitwy pogrzebowej. Prorok ()  daù mu swoj¹ szatê i 
udaù siê na pogrzeb. Wtedy Omar () powiedziaù: O 
Wysùanniku Boga, jak mo¿esz modliã siê za duszê tego 
czùowieka, skoro Bóg () ci tego zabroniù? Prorok () 
odpowiedziaù: Jedyny Bóg () daù mi wybór. [Pro� o 

                                                 
19 Jeden z najwiêkszych hipokrytów, który sprawiaù problemy Prorokowi (), m.in. 
rozgùaszanie oszczerstwa na temat ¿ony Proroka � Aiszy () 
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przebaczenie dla nich albo nie pro� dla nich o 
przebaczenie! Je�li bêdziesz prosiù dla nich o 
przebaczenie nawet siedemdziesi¹t razy] Bêdê prosiù za 
niego wiêcej ni¿ siedemdziesi¹t razy. Wysùannik () 
rzeczywi�cie modliù siê za o duszê tego zmarùego. Po tym 
wydarzeniu Bóg () objawiù: 

[I nie módl siê za któregokolwiek z nich, kiedy umrze, ani 
nie stój nad jego grobem!].�  (Buchari, hadis nr.2400) 
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Wybrane cechy etyki Proroka () 
 

 Bliskie i za¿yùe stosunki z jego towarzyszami. 
Úwiadczy za tym nasza wiedza o szczegóùach z ¿ycia 
Wysùannika(). Stanowi on wzór, który nale¿y na�ladowaã we 
wszystkich sprawach. D¿arir ibn Abdullaha () powiedziaù: 
 

�Prorok () nigdy nie ukrywaù siê przede mn¹. Ilekroã go 
spotykaùem u�miechaù siê do mnie. Pewnego razu ¿aliùem 
siê, ¿e trudno mi utrzymaã siê w siodle. Poklepaù mnie po 
piersi i wzniósù pro�bê do Boga: O Bo¿e! Umocnij go i 
prowadê i uczyñ prowadz¹cym.� (Buchari, hadis nr.5739) 

 

   Prorok () zabawiaù towarzyszy i tchn¹ù w nich rado�ã. 
Anas ibn Malik () powiedziaù: 
�Prorok () byù najlepszym z ludzi. Miaùem brata, 
przezywanego Abu Umajr� Miaù wtedy wiêcej ni¿ 2 lata. 
Gdy Bo¿y wysùannik () odwiedzaù nas, woùaù: Abu 
Umajrze! Có¿ robi twój ptaszek? W ten sposób zabawiaù 
go- powiedziaù Anas.� (Muslim, hadis nr. 2150) 

 

Wysùannik Bo¿y () zabawiaù towarzyszy tak¿e na inne 
sposoby. Anas () przekazaù,: 
�¿e pewien Beduin o imieniu Zahir ibn Huram, 
obdarowywaù Proroka prezentami. Prorok () 
zaopatrywaù Zahira, gdy ten wyruszaù z powrotem do 
domu. Wysùannik () mówiù: Zahir nas opuszcza na 
pustyniê, a my bêdziemy kiedy� z nim. Prorok () 
przybyù do niego niespodziewanie, gdy Zahir sprzedawaù 
co� na targu. Zaszedù go od tyùu i chwyciù. Zaskoczony 
Zahir krzykn¹ù: Puszczaj! Odwróciù gùowê i zobaczyù 
wtedy Proroka (). Wtenczas obj¹ù Wysùannika, a ten 
woùaù: Kto kupi tego oto niewolnika? Zahir powiedziaù: 
Proroku, mnie trudno sprzedaã. Prorok () odpowiedziaù: 
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U Boga jeste� najlepszym towarem albo miaù rzec: U Boga 
jeste� drogi!.� (Ibn Hibban, hadis nr.5790) 

 

 Wù¹czanie jego towarzyszy do podejmowania decyzji 
w kwestiach, w których brak tekstu religijnego. Abu Hurajra 
() wspominaù,: 
 

�¿e zapamiêtaù Proroka jako niezwykle czêsto siêgaj¹cego 
po opinie towarzyszy.� (Tirmizi, hadis nr.1714) 

 

 Odwiedzanie chorych bez wzglêdu na wyznanie. 
Prorok wypytywaù siê o swoich towarzyszy i ich zdrowie. Gdy 
dotarùa do niego wiadomo�ã o czyjej� chorobie po�piesznie 
udawaù siê w odwiedziny, a wraz z nim towarzysze. 
Odwiedzaù tak¿e innowierców. Anas () przekazaù,: 
 

�¿e zachorowaù chùopiec ¿ydowski, który byù na usùugach 
u Proroka (). Wysùannik () oznajmiù towarzyszom: 
Chodêmy do niego, odwiedziã go. Zastali ojca u 
wezgùowia syna. Prorok () powiedziaù: Je�li powiesz �la 
ilaha illa Allah� (�nie ma boga jak tylko Jedyny Bóg�) 
bêdê przez te sùowa wstawiaù siê za tob¹ w Dniu 
Zmartwychwstania. Chùopiec skierowaù wzrok na ojca, on 
powiedziaù: Zastanów siê nad tym, co powiedziaù Abu Al-
Kasim (Prorok). Chùopiec wyznaù wiarê. Prorok wtedy 
powiedziaù: Chwaùa Bogu, który wybawiù chùopca od 
ognia Gehenny.� (Sahih Ibn Hibban, hadis nr.2960) 

 

 Wdziêczno�ã za dobro i odpùacanie za nie. Prorok () 
powiedziaù: 
 

�Je�li kto� bêdzie w imiê Boga prosiù o pomoc, temu 
pomó¿cie. Kto poprosi w imiê Boga, temu dajcie. A je�li 
kto� zaprasza, przyjmijcie jego zaproszenie. Je�li kto� 
wy�wiadczy wam dobro, temu odpùaãcie dobrem. 
Gdyby�cie nie mieli, co mu daã, pro�cie Boga dla niego 
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tak dùugo, a¿ poczujecie ¿e�cie mu odpùacili.�  
       (Imam Ahmad, hadis nr.6106) 

 

Aisza () powiedziaùa: 
�Prorok przyjmowaù prezenty i okazywaù wdziêczno�ã za 
nie.� (Buchari, hadis nr. 2445) 

 

 Kochaù to, co ùadne i dobre. Anas () powiedziaù: 
�Nie dotykaùem jedwabiu, ani brokatu delikatniejszego 
od dùoni Proroka. Nie w¹chaùem zapachu piêkniejszego 
od zapachu Proroka.� (Buchari, hadis nr.3368) 

 

 Miùowaù wstawiaã siê w ka¿dej sprawie, gdy chodziùo 
o dobro i dobre zachowanie. Ibn Abbas () przekazaù,: 
 

�¿e m¹¿ Bariry byù niewolnikiem. Nazywaù siê Mughith. 
Przypominam sobie, jakby to byùo dzisiaj, ¿e Mughith 
chodziù za Barir¹ i pùakaù tak mocno, ¿e ùzy spùywaùy mu 
do brody. Prorok () zapytaù Abbasa: Abbasie, czy¿ nie 
jest zadziwiaj¹ce, jak Mughith j¹ bardzo kocha, a jak 
Barira go nienawidzi.� Do Bariry, która ¿yùa w niezgodzie 
z mê¿em Wysùannik ()  przemówiù tak: Gdyby� tak 
wróciùa do niego? Zapytaùa: Czy to twój nakaz? Nie. Jak 
tylko wstawiam siê za Mughithem- odparù Wysùannik 
(). Ona powiedziaùa: Nic mi do niego.�(Buchari, hadis nr.4979) 

 

 Potrafiù zajmowaã siê sob¹. Spytano Aiszê (), co 
Prorok() robiù w domu? Odrzekùa: 
 

�Byù jak inni � zwykùym czùowiekiem. Oczyszczaù swe 
ubranie, doiù owce, potrafiù zajmowaã siê sob¹.� 

(Mesned Abi ja�la, hadis nr.4873) 
 

Jego cnotliwy charakter sprawiaù, ¿e sùu¿yù innym. Aisza () 
powiedziaùa:  
�W domu sùu¿yù swojej rodzinie, a kiedy rozbrzmiewaù 
Alan, wychodziù na modlitwê.�     (Buchari, hadis nr. 5048) 
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Bezstronne �wiadectwa niektórych �wiatùych ludzi 
Zachodu 

 

 Niemiecki poeta, Goethe powiedziaù: �Poszukiwaùem w 
historii najlepszego przykùadu dla czùowieka. Znalazùem go w osobie 
arabskiego Proroka � Muhammada.� 
 Prof. K. Moure20 w ksi¹¿ce �The Developing 
human�� napisaù: �Nie mam obiekcji, ¿eby zaakceptowaã Kur�an 
jako sùowo Bo¿e. W VII w. stan wiedzy nie byù wystarczaj¹cy, ¿eby 
opisaã pùód tak, jak to jest w Kur�anie. Wniosek jest jeden, opis zostaù 
objawiony przez Boga Muhammadowi.� 
 Will Kurant w jego ksi¹¿ce �Historia cywilizacji� 
napisaù: �Je�li mierzymy wybitno�ã czùowieka jako stopieñ wpùywu 
na ludzi, to mo¿emy orzec, ¿e Prorok muzuùmanów jest 
najwybitniejsz¹ postaci¹ z wybitnych postaci w historii.�  
Zdoùaù zapanowaã nad plemiennym szowinizmem i znie�ã 
powszechne przes¹dy. Ustanowiù ponad judaizmem, 
chrze�cijañstwem i lokaln¹ religi¹, religiê prost¹, ùatw¹ i siln¹. 
Zdoùaùa ona przetrwaã do naszych czasów, jako wa¿na i znacz¹ca 
religia�. 
 Georgie De Tulz w ksi¹¿ce �Ýycie� napisaù: 
�W¹tpienie, w to, ¿e Muhammad nie jest prorokiem jest 
równoznaczne z w¹tpieniem we wszechmoc Bo¿¹ obejmuj¹c¹ 
wszelkie stworzenia.�  
 Willz w ksi¹¿ce �Prawdziwy Prorok� napisaù: 
�Wszystkie znaki jasno dowodz¹, ¿e Prorok byù prawdomówny. Jego 
rodzina i bliscy byli pierwszymi, którzy w niego uwierzyli. Znali 
jego tajemnice i gdyby mieli, choã cieñ w¹tpliwo�ci, nie uwierzyliby 
mu.� 
 Orientalista Heil w ksi¹¿ce �Cywilizacja Arabów� 
napisaù: �W historii ludzkiej nie ma drugiej takiej religii, która 
rozprzestrzeniùaby siê tak szybko i zmieniùa �wiat tak jak religia 

                                                 
20 Profesor anatomii i embriologii na uniwersytecie w Toronto, w Kanadzie. 
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Islam. Za spraw¹ Muhammada pojawiùa siê wspólnota, 
zaprowadzono kult Boga na ziemi, ustanowiono podstawy 
sprawiedliwo�ci i równo�ci spoùecznej. Zapanowaù porz¹dek, 
organizacja, posùuszeñstwo i potêga po�ród ludów, które wcze�niej 
¿yùy w stanie chaosu.� 
Orientalista hiszpañski Jean Leek w ksi¹¿ce �Arabowie� 
napisaù: �Nie mo¿na lepiej opisaã biografii Proroka, ni¿ tak jak 
opisaù j¹ Kur�an: 

My posùali�my ciebie tylko jako miùosierdzie dla 
�wiatów!. (Kur�an 21;107) 

      Muhammad byù uosobieniem prawdziwego miùosierdzia, a ja 
modlê siê za niego z utêsknieniem.� 
 Bernard Shaw napisaù w ksi¹¿ce �Islam za sto lat�: 
�Úwiat przyjmie Islam i choãby nie staùo siê to pod jego nazw¹ to 
stanie siê to pod inn¹. Nadejdzie dzieñ, w którym Zachód zacznie 
wyznawaã Islam. Ju¿ od stuleci zachód czyta ksi¹¿ki przesi¹kniête 
kùamstwami o islamie. Napisaùem ksi¹¿kê o Muhammadzie, lecz 
skonfiskowano j¹ z powodu, ¿e odbiega od tradycji Anglików.� 
Powiedziaù tak¿e: �Islam jest t¹ religi¹, w której znajdziemy zalety 
pozostaùych religii, a w innych religiach nie znajdziemy zalet 
Islamu.� 
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Ýony Wysùannika () 
 

   Prorok Muhammad () o¿eniù siê z 11 kobietami dopiero po 
�mierci pierwszej ¿ony Chadid¿y (). Wszystkie byùy 
wcze�niej mê¿atkami, albo byùy w podeszùym wieku. Tylko 
Aisza () byùa dziewic¹. Sze�ã jego ¿on pochodziùo z 
plemienia Kurejszytów, piêã byùo Arabkami, a jedna 
Koptyjsk¹, która urodziùa mu syna Ibrahima. Prorok () 
powiedziaù:  
�Kiedy zapanujecie nad Koptami, troszczcie siê o nich, bo 
s¹ Ludêmi Ksiêgi i ù¹czy was z nimi zwi¹zek 
pokrewieñstwa.� (Mossanef Abdurrezak, hadis nr.19375) 

 

Powody wielo¿eñstwa Proroka byùy ró¿norakie: 
 

1. Religijno-prawne; byùo tak w wypadku maù¿eñstwa z 
Zajnab bint D¿ahsz (). Arabowie przed islamem uwa¿ali za 
niedopuszczalne maù¿eñstwo ojca z ¿on¹ pasierba. Uwa¿ali, ¿e 
¿ona pasierba i ¿ona rodzonego syna s¹ traktowane 
jednakowo. Prorok ()o¿eniù siê z byù¹ ¿on¹ pasierba, aby 
uniewa¿niã przedislamskie obyczaje. O tym mówi Najwy¿szy 
Bóg ():  

Dali�my j¹ tobie [Prorokowi] za ¿onê, aby wierni 
nie mieli ¿adnej trudno�ci, je�li chodzi o ¿ony i ich 
adoptowanych synów, kiedy wywi¹¿¹ siê wzglêdem 
nich ze swoich powinno�ci. Rozkaz Boga ma byã 
speùniony!. (Kur�an 33;37) 

2. Polityczne, maj¹ce na celu po¿ytek dla misji Islamu 
oraz, aby poù¹czyã serca i uzyskaã sympatiê innych plemion. 
Prorok () wszedù w zwi¹zki pokrewieñstwa z najwiêkszym 
plemieniem arabskim oraz z innymi plemionami. Muhammad 
() nakazaù tak samo postêpowaã swoim towarzyszom. 
Prorok () powiedziaù Abd ar-Rahmanowi ibn Aùf przed 
posùaniem go do warowni Dauma al-D¿undul: 
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Je�li bêd¹ tobie posùuszni, o¿eñ siê z córk¹ ich wùadcy. 
(Tabari, str. 83) 

Cl. Cahan21 powiedziaù: �Ze wzglêdu na nasz¹ wspóùczesn¹ 
�wiadomo�ã, pewne przejawy ¿ycia Muhammada mog¹ byã dla nas 
niezrozumiaùe. Tymczasem plany Proroka nie miaùy nic wspólnego z 
chêci¹ czerpania przyjemno�ci z doczesno�ci. O¿eniù siê z 9 kobietami 
dopiero po �mierci Chadid¿y (). Jest pewne, ¿e wiêkszo�ã zwi¹zków 
maù¿eñskich byùo motywowanych wzglêdami politycznymi. Ich celem 
byùo pozyskanie przychylno�ci notabli niektórych plemion. 
Mentalno�ã arabska przekonuje, ¿e czùowiek winien dziaùaã w 
zgodzie z natur¹ stworzon¹ przez Boga.� 
 

3. Spoùeczne. Prorok ¿eniù siê z wdowami zasùu¿onych 
dla misji towarzyszy. Byùy to kobiety starsze, mimo to o¿eniù 
siê z nimi okazuj¹c wielkie miùosierdzie i ùaskawo�ã. 
 

   Wùoska pisarka L.Veccia Vaglieri napisaùa w ksi¹¿ce 
�Obrona Islamu�: �Muhammad nie o¿eniù siê przez dùugie lata 
mùodo�ci. A nale¿y wspomnieã, ¿e w tym wieku popêd jest silny, a 
przecie¿ ¿yù w spoùeczeñstwie, gdzie instytucja maù¿eñstwa nie 
istniaùa lub istniaùa w szcz¹tkowej formie. Rozprzestrzenione byùo 
wielo¿eñstwo, a rozwód byù bardzo prosty. Pomimo tego o¿eniù siê z 
tylko jedn¹ kobiet¹ � Chadid¿¹. Byùa od niego o wiele starsza. Ýyù z 
ni¹ przez 25 lat w miùo�ci. Nie o¿eniù siê w ci¹gu tych lat z inn¹. 
Zmarùa, gdy miaùa 50 lat. Dopiero wtedy zawieraù zwi¹zki 
maù¿eñskie motywowane wzglêdami spoùecznymi lub politycznymi. 
Prorokowi zale¿aùo przez te zwi¹zki na obdarzeniu ùask¹ kobiet 
znanych z pobo¿no�ci, albo do nawi¹zania zwi¹zków pokrewieñstwa 
z niektórymi plemionami i klanami. Dawaùo to sposobno�ã otwarcia 
drogi dla misji. Poza Aisz¹ (), wszystkie ¿ony Proroka byùy 
wcze�niej mê¿atkami, byùy w podeszùym wieku i nie byùy zbyt piêkne. 
Czy¿, wiêc Muhammad mógù byã czùowiekiem szukaj¹cym 

                                                 
21 Urodziù siê w roku 1909, absolwent Uniwersytetu w Sorbonie, wykùadowca w 
paryskiej Szkole Jêzyków Wschodnich  
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po¿¹dania? Byù czùowiekiem, a nie Bogiem. Byã mo¿e nowe 
maù¿eñstwa po �mierci Chadid¿y() byùy spowodowane tym, ¿e 
chciaù mieã syna. Prorok poniósù odpowiedzialno�ã za liczn¹ rodzinê, 
byù sprawiedliwy wobec ¿on. Nie rozwiódù siê z ¿adn¹ z nich. Jego 
zachowanie byùo podobne do zachowania innych proroków, np. 
Moj¿esza, z t¹ ró¿nic¹, ¿e o ich ¿yciu niewiele wiemy, za to du¿o o 
¿yciu Proroka.� 
 

   Sùynny angielski pisarz, Thomas Carlyle napisaù o Proroku 
w swojej ksi¹¿ce �Wybitni ludzie�:�Muhammad nie byù 
czùowiekiem popêdu, pomimo, ¿e byù o to oskar¿any 
niesprawiedliwie. Mylili�my siê pos¹dzaj¹c go o to. Nie zale¿aùo mu 
na przyjemno�ci!� 
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Wybrane dowody na posùannictwo Muhammada () 
Kur�an 

 

Allah () objawiù w Kur�anie: 

Muhammad nie jest ojcem ¿adnego z waszych 
mê¿czyzn, lecz jest Posùañcem Boga i pieczêci¹ 
proroków. (Kur�an 33;40) 

   Jezus () zapowiedziaù proroctwo Muhammada () w 
Ewangelii: 

Oto powiedziaù Jezus, syn Marii: O synowie Izraela! 
Jestem wysùany od Boga do was, aby potwierdziã 
prawdziwo�ã tego, co przede mn¹ byùo zesùane w 
Torze, i zwiastowaã Posùañca, który przyjdzie po 
mnie, a którego imiê - Ahmad!. (Kur�an61;6) 

Sunna,  czyli Tradycja Proroka 
 

   Prorok () powiedziaù: 
�Ja i prorocy, którzy byli przede mn¹ jeste�my podobni 
do historii czùowieka buduj¹cego dom. Ten czùowiek 
ukoñczyù budowê domu, ale zostaùo jeszcze miejsce na 
cegùê na skraju budynku. Ludzie ogl¹dali ten dom z 
zachwytem jednocze�nie zwracaj¹c uwagê: Czemu nie 
poùo¿yùe� ostatniej cegùy? Ja jestem t¹ ostatnia cegù¹ i 
pieczêci¹ proroków.� (Buchari, hadis nr.3342) 

 

Poprzednie Ksiêgi objawione 
 

   Ata ibn Jasar powiedziaù,: 
�¿e spotkaù Abdullaha ibn Amra ibn Al-Asa () i 
poprosiù go: Powiedz mi co� o cechach posùañca Boga 
opisanych w Torze. Dobrze. Na Boga, jego opis jest w 
Torze, a czê�ã z tego opisu jest w Kur�anie: O proroku, 
posùali�my ciê jako �wiadcz¹cego, gùosz¹cego dobr¹ 
wie�ã, ostrzegaj¹cego i nakazuj¹cego analfabetom. Ty 
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jeste� moim sùug¹, posùañcem. Nazwaùem Ciê ufnym. Nie 
jeste� twardym, ani surowym, ani krzycz¹cym po targach, 
ani nie odpùacasz zùem za zùo, lecz przebaczasz. Nie 
powoùam go do siebie dopóki naród nie stanie siê dobry i 
nie bêdzie gùosiù: � Nie ma boga jak tylko Bóg Jedyny� Za 
pomoc¹ ciebie otworzê oczy za�lepionych niedowiarków, 
uszy gùuchych na wezwanie i serca zasklepionych w 
otoczce.� (Bajhaki, hadis nr.13079) 

 

   Prof. Abd Al.-Ahad Daud22 powiedziaù: �Próbowaùem 
trzymaã siê w mojej rozprawie niektórych fragmentów Pisma 
�wiêtego, które jednak nie dopuszcza do jakiejkolwiek 
dyskusji filologicznej. Nie siêgaùem, do tekstu ùaciñskiego, 
greckiego czy aramejskiego, gdy¿ byùo to pozbawione sensu. 
Przytoczê tutaj jeden tekst, z poprawionej kopii kolportowanej 
przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne: 
 

�Wzbudzê im proroka spo�ród ich braci, takiego jak ty i wùo¿ê w jego 
usta moje sùowa��(1) Cytaty z Biblii Tysi¹clecia wyd. 1971 
(Ksiêga Powtórzonego Prawa 18,18) Je�li te sùowa nie mówi¹ o 
Muhammadzie, to proroctwo nie wypeùniùo siê. Jezus nigdy 
nie twierdziù, ¿e te wersety odnosz¹ siê do jego osoby. Nawet 
uczniowie Jezusa my�leli podobnie i oczekiwali ponownego 
nadej�cia Mesjasza, aby speùniùo siê proroctwo. Do chwili 
obecnej jest sprawa pewna, ¿e pojawienie siê Mesjasza za 
pierwszym razem, nie odwoùuje siê do znaczenia zawartego w 
sùowach: �wzbudzê im proroka�takiego jak ty�, pomijaj¹c ju¿ 
to, ¿e powrót Mesjasza nie bêdzie speùnieniem tej 
przepowiedni. Mesjasz - w co wierzy Ko�cióù- pojawi siê 
ponownie jako sêdzia, a nie jedynie przybywaj¹cy z 
prawodawstwem. Obiecanym jest ten, kto przyjdzie nios¹c 
�prawo w prawicy ¿arliwe i o�wietlaj¹ce.� Maj¹c na wzglêdzie 

                                                 
22 Fragment ksi¹¿ki �Muhammad w �wiêtej Ksiêdze� 
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okre�lenie osoby zapowiadanego proroka, przytoczymy inne 
proroctwo przypisywane Moj¿eszowi, jakby nie byùo, pomo¿e 
wyja�niã, czym jest ��wiatùo bo¿e o�wietlaj¹ce od strony 
Paranu. Paran to doliny Mekki. W ksiêdze Powtórzonego 
Prawa (33;2) czytamy ��Pan przyszedù z Synaju i za�wieciù im z 
Seiru, zaja�niaù z góry Paran i nadszedù z Meribat przy Kadesz, po 
prawicy jego pùon¹cy ogieñ..�[Uwaga w tek�cie arab. 
��przybywa z nim 10 tys. Úwiêtych�] 
 

   W tych sùowach dokonano porównania �wiatùa bo¿ego do 
�wiatùa sùonecznego. To �wiatùo przybywa z Synaju, a bùyszczy 
z Seiru, lecz migocze potêg¹ z Paranu. Mówi, ¿e bêdzie z nim 
10 tys. Úwiêtych i ¿e w prawicy bêdzie niósù prawo. Ýaden 
Izraelita, nawet Jezus, nie mieli nic wspólnego z Paranem. To 
Had¿ar i jej syn Ismail bù¹kali siê wokóù êródùa �as-Sabu� i 
póêniej zamieszkali w dolinach Paranu (Ksiêga Rodzaju 
21;21): �Mieszkaù stale na pustyni Paran; matka za� jego 
sprowadziùa mu ¿onê z ziemi egipskiej.� To od jego pierwszego 
syna Kedara pochodz¹ Adnanici, którzy s¹ przodkami 
Arabów, zamieszkali Paran i tam byùa ich ojczyzna. Czy¿ nie o 
to proroctwo chodzi, które speùniùo siê w osobie proroka 
Muhammada? Przecie¿ miaù zwi¹zki rodzinne, dalekie z 
Izraelitami przez Kedara (przodka Adnanitow. Pojawiù siê w 
Paranie, wszedù do Mekki z 10 tys. wiernych, przyniósù prawo 
¿arliwe�) 
 

   Przytoczmy proroctwo Habakuka, które jest warte 
przeczytania: �Úwiêty z góry Paran, Majestat Jego odkrywa 
niebiosa, a ziemia peùna jest Jego chwaùy.�(Habakuk 3;3) Wyraz 
�chwaùy� jest o tyle wa¿ny, ¿e wyraz Muhammad znaczy 
dosùownie �pochwalony�. Maùo tego, to Arabowie 
zamieszkiwali Paran. Obiecano im objawienie: �Niech gùos 
podniesie pustyniê z miastami osiedla, które zamieszkuje Kedar! 
Mieszkañcy Sela niech wznosz¹ okrzyki, ze szczytów gór niech 
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nawoùuj¹ rado�nie. Niech oddaj¹ chwaùê Panu i niechaj gùosz¹ cze�ã 
Jego na wyspach! Jak bohater posuwa siê Pan i jak wojownik pobudza 
waleczno�ã, rzuca hasùo, okrzyk wydaje wojenny. Góruje mêstwem 
nad nieprzyjacióùmi.� (Ks.Izajasza 42; 11-13) 
 

   Oprócz tych proroctw mowa jest o dwóch innych, wartych 
odnotowania, wspomniany jest tam Kedar (Adnan) (K.Izajasza 
60): �Powstañ! Úwieã, bo przyszùo twe �wiatùo i chwaùa Pana 
rozbùyska nad tob¹�Zaleje ciê mnogo�ã wielbù¹dów, dromadery z 
Medianu i z Elfy. Wszyscy oni przybêd¹ z Saby�Wszystkie stada 
Kedaru zbior¹ siê przy tobie, barany Nebajotu stan¹ na twe usùugi. 
Pod¹¿aj¹, by je przyjêto na moim oùtarzu, tak, i¿ u�wietniê dom 
mojej chwaùy.� 
  

   Inne proroctwo (Ks. Izajasza 21; 13-17): �Wyrok na Arabiê. 
Którzy w zaro�lach na stepie nocujecie, wy gromady Dedanitów, 
wynie�cie wodê naprzeciw spragnionych! Mieszkañcy kraju Tema, z 
chlebem waszym wyjdêcie na spotkanie uchodêców! Bo przed rzezi¹ 
uciekli, przed mieczem dobytym, przed ùukiem napiêtym, przed 
wirem walki. Albowiem tak powiedziaù Pan do mnie: �Jeszcze jeden 
rok taki, jak rok najemnika, a skoñczy siê caùa chluba Kedaru. 
Ostatek z pocztu ùuczników, dzielnych synów Kedaru, bêdzie bardzo 
nieliczny.�  
   Przeczytaj te proroctwa z Ksiêgi Izajasza o tym, ¿e 
przybêdzie �wiatùo Bo¿e z Paranu.  
   Ismail () zamieszkaù w Paranie, tam urodziù mu siê syn 
Kedar (Adnan), który byù protoplast¹ Arabów. Synom Kedaru 
przeznaczono, ¿e otrzymaj¹ objawienie od Boga. Pasterze 
kedaryccy mieli ofiarowaã w �Domu Potêgi� ofiarê �wiêt¹. 
Niesprawiedliwo�ã szerzyùa siê tam wieki, a¿ przyszedù czas 
¿eby ten zak¹tek ziemi przyj¹ù �wiatùo Bo¿e. Potêg¹ staùa siê 
chluba Kedarytów ich ùuczników i bohaterskich wojowników 
z ich potomków�Te proroctwa mog¹ mówiã tylko o osobie z 
Paranu, o Muhammadzie! (Zob. Us. Habakuka 3;3) 
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   Muhammad () jest potomkiem Ismaila () i jego syna 
Kedara. Kedar mieszkaù w Paranie. Muhammad jest jedynym 
prorokiem, od którego Arabowie przyjmowali objawienie 
Boskie wtedy, gdy ciemno�ci otoczyùy ziemiê i poprzez niego 
�wiatùo Bo¿e, za�wieciùo w Paranie. Mekka jest jedynym 
miastem, w którym wychwala siê imiê Pana w Jego Domu. 
Muhammad byù prze�ladowany i zmuszony do emigracji z 
Mekki. Nie min¹ù rok od ucieczki, przed mieczami i ùukami, a 
ju¿ spotkali siê potomkowie Kedara w bitwie pod Badr. Byùa 
to pierwsza bitwa miêdzy Prorokiem (), a mieszkañcami 
Mekki. Pokonano siùê potomków Kedara- ùuczników i utracili 
sùawê. Je�li nie oto chodzi w tych proroctwach, to znaczy, ¿e 
siê jeszcze nie speùniùy! Dom Bo¿y, w którym chwali siê imiê 
Pana, i który wspomniany jest w Pi�mie �wiêtym to Dom Bo¿y 
Al-Haram w Mekce. Nie jest to ko�cióù jak twierdzili 
interpretatorzy chrze�cijañscy, albowiem potomstwo Kedara  
(Ks.Izajasza 60;7) nie przyù¹czyùo siê do Ko�cioùa Chrystusa. 
Prawda jest taka, ¿e osady kaderyckie nie ulegùy wpùywowi 
nauk Ko�cioùa Chrystusa. 
 

   Wzmianka o 10 tys. �wiêtych te¿ jest wa¿na (K. 
Powtórzonego Prawa, 33). Je�li przeczyta siê wszystkie 
historie nie znajdzie siê wzmianki o Paran, tylko tê jedn¹. 
Prorok Muhammad (), gdy zdobyù Mekkê, wkroczyù na czele 
10 tys. wiernych z Medyny. W prawicy niósù prawo, które 
starùo w proch inne prawa. Przewodnikiem i Duchem Prawdy, 
o którym przepowiadaù  Mesjasz jest nikt inny jak tylko 
Muhammad (). Nie mo¿na zaakceptowaã zdania, ¿e jest to 
Duch Úwiêty, jak twierdz¹ teologowie. Mesjasz powiedziaù: 
�Lepiej bêdzie dla was abym odszedù daleko. Je�li nie odejdê daleko to 
Przewodnik nie przybêdzie do was. Je�li odejdê, to wam go po�lê.� Te 
sùowa oznaczaj¹, ¿e Przewodnik musi przybyã po Mesjaszu i 
nie byù obecny w momencie tej deklaracji. Paradoksalne, czy¿ 
mo¿emy mówiã, ¿e Mesjasz byù bez Ducha Úwiêtego, bo 
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przecie¿ przybycie ducha byùo uzale¿nione od odej�cia 
Mesjasza? 
 

   To, w jaki sposób opisaù go Mesjasz, �wiadczy, ¿e chodzi mu 
o czùowieka, a nie o ducha: �Nie bêdzie mówiù w swoim imieniu 
tylko powtórzy ludziom to, co usùyszy.� 
 

   Czy¿ mamy obowi¹zek uznaã, ¿e Bóg i duch Úwiêty, to dwa 
oddzielne byty, i ¿e duch Úwiêty mówi sam z siebie i to, co 
usùyszy od Boga? Te sùowa Mesjasza wskazuj¹ wyraênie o 
tym, kogo posùaù Bóg. Jest to Duch Prawdy. W ten sam sposób 
mówi o Muhammadzie Kur�an: 

Wcale nie! On przyszedù z prawd¹ i potwierdziù 
prawdziwo�ã posùañców. (Kur�an37;37) 

 

 
Dowody z Ewangelii  
 

   Wg Ewangelii Barnaby, Jezus () powiedziaù (112;16-80): 
�Bowiem Bóg wzniesie mnie z ziemi, a zdrajcê zmieni w 
wygl¹dzie. Ka¿dy bêdzie my�laù, ¿e zdrajca to ja. Kiedy umrze 
najgorsz¹ �mierci¹, pozostanê na tym padole dùugi czas ,a¿ do 
czasu przyj�cia Muhammada, �wiêtego posùañca Bo¿ego� 
Wedùug Ew. Barnaby czytamy tak¿e: �Kiedy Adam stan¹ù na 
nogach zobaczyù w powietrzu napis brzmi¹cy: �Nie ma boga 
jak tylko Bóg Jedyny i Muhammad jest Jego Wysùannikiem� 
Pierwszy czùowiek powiedziaù: �Bùogosùawiony ten dzieñ, w 
którym przybêdziesz na �wiat�. 
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Wybrane argumenty rozumowe potwierdzaj¹ce 
prawdziwo�ã posùannictwa i proroctwa 

Muhammada () 
 

 Posùaniec Muhammad () byù czùowiekiem 
niepi�miennym: nie umiaù czytaã i nie potrafiù pisaã. Ýyù 
po�ród ludu niepi�miennego. Jedynie garstka znaùa pismo i 
posùugiwaùa siê nim. Niepi�mienno�ã byùa jego atutem, gdy¿ 
nikt nie mógù siê sprzeciwiã objawieniu i stwierdziã, ¿e 
Muhammad () sam wymy�liù i napisaù to, o czym gùosi. Bóg 
() powiedziaù:  
 

Ty nie recytowaùe� przedtem ¿adnej Ksiêgi ani nie 
kre�liùe� jej swoj¹ prawic¹. Dlatego te¿ zwolennicy 
faùszu pow¹tpiewaj¹. (Kur�an29;48) 

 

   Wysùannik () przyniósù co�, czego Arabowie nie potrafili 
na�ladowaã i byli tym oczarowani; stylem i czysto�ci¹ jêzyka. 
W ten sposób Kur�an jest wiecznym cudem. Bo¿y Wysùannik 
() powiedziaù: Ka¿dy prorok otrzymaù jaki� znak, w który 
uwierzyli ludzie. Ja otrzymaùem od Boga objawienie. Pragnê, 
aby w Dniu Zmartwychwstania stanêùo za mn¹ jak najwiêcej 
moich na�ladowców. Choã lud Proroka () zaliczaù siê do 
elokwentnych znawców jêzyka, to Kur�an byù dla nich 
wyzwaniem; pierwszym byùo to, aby przynie�li co� 
podobnego do Kur�anu. Drugim wyzwaniem byùo, aby 
przynie�li jedn¹ surê, podobn¹ do tej z Kur�anu: 
 

A je�li pozostajecie w w¹tpliwo�ci wobec tego, co 
zesùali�my Naszemu sùudze, to przynie�cie surê 
podobn¹ do tego i wezwijcie waszych �wiadków, 
poza Bogiem, je�li jeste�cie prawdomówni.  
             (Kur�an2;23) 
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Ostatnie wyzwanie dotyczyùo caùej ludzko�ci: 
 

Powiedz: Je�liby siê zebrali ludzie i d¿iny, aby 
stworzyã co� podobnego do tego Kur�anu, to oni nie 
zdoùaliby uczyniã nic podobnego, nawet gdyby siê 
wzajemnie wspomagali. (Kur�an17;88) 

 

 Prorok () kontynuowaù misjê, mimo trudno�ci, jakie 
spotkaùy go ze strony jego ludu, nawet pomimo tego, ¿e chcieli 
dokonaã na nim skrytobójstwa, aby przerwaã jego misjê. 
Wbrew tym przeciwno�ciom dopeùniù zadania i dokoñczyù 
misjê nowej religii, zachowaù cierpliwo�ã. Gdyby byù kùamc¹� 
oczywi�cie tak nie byùo-porzuciùby misjê w strachu o swoje 
¿ycie, zwùaszcza, ¿e jego lud gotowy byù podj¹ã ka¿de kroki, 
aby przerwaã dziaùalno�ã Proroka (). 
 

 Dr. M. H. Durrani23 napisaù: �Wiara, gorliwo�ã, 
cierpliwo�ã i siùa woli, tym kierowaù siê Muhammad a¿ do 
ostatecznego sukcesu. Te czynniki s¹ jasnym dowodem na jego 
wielk¹ szczero�ã w misji. Gdyby cokolwiek w¹tpiù, nie byùby w 
stanie, wytrwaã w obliczu tylu przeciwno�ci, które trwaùy 20 lat. 
Czy¿ nie mo¿e byã wiêkszy dowód na jego szczero�ã w d¹¿eniu do 
celu, na prawo�ã charakteru i wzniosùo�ã duchow¹. Te wszystkie 
czynniki prowadz¹ nas do rzeczywistego wniosku: Czùowiek ten jest 
z pewno�ci¹ posùañcem, to nasz prorok Muhammad (). W jego 
cechach byùy znaki �wiadcz¹ce o cnotliwo�ci, dobrotliwo�ci, 
prawdomówno�ci i szczero�ci. Cale jego ¿ycie, my�li, 
prawdomówno�ã, prostolinijno�ã, bogobojno�ã, hojno�ã, wiara i 
dokonania, �wiadcz¹ oczywi�cie, ¿e mamy do czynienia z prorokiem. 
Ka¿dy czùowiek, który podejmie siê neutralnych badañ nad ¿yciem i 
przesùaniem Proroka (), za�wiadczy, ¿e Muhammad byù posùañcem 
Boga, a ksiêga � Kur�an jest objawiona od Boga. Ka¿dy czùowiek 

                                                 
23 Od 1939-1963 byù ksiêdzem, a nastêpnie przyj¹ù islam 
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my�l¹cy, d¹¿¹cy bezstronnie do prawdy w koñcu dojdzie do takiego 
wniosku.� 
 Rzecz¹ powszechnie znan¹ jest to, ¿e ka¿dy czùowiek z 
przyrodzenia ma zamiùowanie do tego ¿ycia: maj¹tku, 
jedzenia, picia, maù¿eñstwa. Bóg () powiedziaù: 
 

Upiêkszane jest ludziom upodobanie do 
namiêtno�ci: do kobiet i do synów, do 
nagromadzonych kintarów zùota i srebra, do koni 
wyró¿niaj¹cych siê szlachetno�ci¹, do trzód i 
zasiewów. To jest u¿ywanie ¿ycia na tym �wiecie. 
Lecz u Boga jest najpiêkniejsza przystañ!. (Kur�an3;14) 

 

   Czùowiek z wysiùkiem d¹¿y do osi¹gniêcia tych rzeczy, 
ró¿nymi sposobami. Jedni osi¹gaj¹ je sposobem dozwolonym 
przez Islam, a inni sposobem niedozwolonym. Je�li zgodzimy 
siê, co do tego, to nale¿y zauwa¿yã, ¿e na pocz¹tku misji 
Proroka () jego lud wszelkimi rodzajami bogactwa 
doczesnego chciaù go przekupiã. Obiecywali, ¿e speùni¹ ka¿d¹ 
jego zachciankê i potrzebê, ¿e je�li zapragnie wùadzy, dadz¹ 
mu j¹, a je�li zechce siê o¿eniã, to dadz¹ mu najpiêkniejsz¹ z 
kobiet. Je�li zale¿y mu na pieni¹dzach, to je dostanie. 
Wszystko to pod warunkiem, ¿e zostawi swe przekonania 
religijne. Jego odpowiedê byùa zdecydowana, a postawa peùna 
ufno�ci w wolê Bo¿¹: 
 

�Na Boga, gdyby poùo¿yliby w mojej prawej rêce sùoñce, a 
w lewej ksiê¿yc, abym porzuciù tê sprawê, nie zaniecham 
jej, dopóki Bóg nie uczyni jej zwyciêskiej albo zginê za 
Jego sprawê.�  (Ibn Hiszam, str. 170) 

   Je�li byùby czùowiekiem kùamliwym � a nim nie byù - 
przyj¹ùby ofertê ludu i wykorzystaù okazjê do osi¹gniêcia 
sukcesu doczesnego. To, co mu proponowano, byùo szczytem 
marzeñ ka¿dego czùowieka.  
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Dr. M. H. Durrani powiedziaù: �Prorok przez 13 lat znosiù trudy 
misji w Mekce, przez 8 lat w Medynie, mimo tego, nie cofn¹ù siê w 
swoim postanowieniu, d¹¿yù do obranego celu, wykazuj¹c wielki hart 
ducha, niezwykù¹ cierpliwo�ã i niezùomno�ã. Jego lud ofiarowywaù 
mu wùadzê królewsk¹, wszelkie bogactwa w kraju, w zamian za 
odst¹pienie od misji i zaniechanie szerzenia religii. Prorok () 
odrzuciù te przekupstwo i zdecydowaù siê na ponoszenie trudów 
misji. Dlaczego? Dlaczego nie zale¿aùo mu na zaszczytach, 
bogactwach, wùadzy, itp.? Ka¿dy musi siê nad tym gùêboko 
zastanowiã , aby dotrzeã do odpowiedzi�. 
 

 Ka¿dy wie, ¿e ludzie zasiadaj¹cy na stanowiskach 
przywódczych maj¹ dostêp do wszystkiego, co obejmuje 
wùadza: dóbr, ludzi, sùu¿by. Muhammad () byù �wiadomy, 
¿e doczesno�ã nie jest miejscem wiecznego pobytu. 
Ibrahim () przekazaù za Alkam¹, a ten za Abdullahem (),: 
 

�¿e Prorok poùo¿yù siê na macie z li�ci palmowych. Wzór 
maty odcisn¹ù siê na jego skórze. Abdullah powiedziaù 
Prorokowi: Posùañcu Bo¿y, który jeste� dro¿szy od mego 
ojca i matki, gdyby� nam wcze�niej powiedziaù, to 
posùaliby�my tobie czym� miêkkim�. Prorok () odrzekù: 
Co mi po rzeczach tego �wiata? Mam zwi¹zek z tym 
�wiatem jak podró¿nik, który stan¹ù pod cieniem drzewa 
na odpoczynek, póêniej ruszyù znowu w drogê, 
zostawiaj¹c cieñ za sob¹!� (Ibn Mad¿a , hadis nr.4109) 

 

An-Nu�man ibn Baszir () powiedziaù: 
�Widziaùem kiedy� Proroka (), ¿e nie miaù, ani jednego 
suchego daktyla, którym mógùby siê naje�ã.�   
            (Muslim, hadis nr. 2977) 

Abu Hurajra () powiedziaù: 
�Rodzina Muhammada nigdy nie byùa najedzona przez 
trzy dni. Tak byùo, a¿ do �mierci Wysùannika ().� 
                (Buchari, hadis nr.5057) 
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Pomimo tego, ¿e caùy Póùwysep Arabski byù pod wùadz¹ 
Muhammada () i przez niego muzuùmanie uzyskali wszelkie 
dobrodziejstwa to jednak czasami nie starczaùo mu jedzenia. 
Aisza () przekazaùa,: 
�¿e Prorok () kupiù jedzenie od ¿yda za to, ¿e oddaù w 
zastaw kolczugê.� (Buchari, hadis nr.2088) 

Absolutnie nie oznacza to, ¿e Wysùannik () nie mógù 
osi¹gn¹ã tego, co chciaù. Bogactwa spùywaùy do niego, 
przynoszono mu ofiary i prezenty do meczetu. Prorok () 
niezwùocznie rozdawaù je miêdzy biednych i potrzebuj¹cych. 
Jego niektórzy towarzysze byli bogaci, rywalizowali ze sob¹ o 
to, kto lepiej sùu¿y Wysùannikowi i wydawali to, co mieli 
najdro¿sze. Prorok znaù jednak prawdziw¹ warto�ã ¿ycia 
doczesnego: 
�Na Boga, doczesno�ã w porównaniu z wieczno�ci¹ jest 
jakby kto� wùo¿yù palec wskazuj¹cy do morza i zobaczyù 
ile z palca mu skapnêùo.� (Muslim, hadis nr.2858) 

 

Lady E. Cobold w ksi¹¿ce pt. �Pielgrzymka do Mekki [wyd. 
1934 w Londynie] napisaùa: �Muhammad byù przywódc¹ Póùwyspu 
Arabskiego, lecz nie my�laù o tytuùach i zaszczytach, ani o tym jak je 
spo¿ytkowaã. Byù taki jak przedtem, zadawalaùo go bycie posùañcem 
Boga i sùug¹ muzuùmanów. Sam czy�ciù swój dom i naprawiaù swe 
buty. Byù ùaskawy jak delikatny wietrzyk. Gdy przychodziù do niego 
biedak, dawaù mu, co sam posiadaù, a czêsto sam miaù niewiele, ledwo 
starczaùo dla niego.� 
 

 Czasami miaùy miejsce w ¿yciu Proroka () trudne 
sytuacje, które wymagaùy wyja�nieñ i rozwi¹zañ, a sam Prorok 
() nie mógù ich od siebie udzielaã, bo nie byùo o tym 
objawienia. Tak wiêc w tych ciê¿kich chwilach Wysùannik () 
prze¿ywaù niemoc, smutek i psychiczne obci¹¿enie. Ýyù w 
stanie napiêcia duchowego. Przykùadem na to jest pos¹dzenie 
jego ¿ony Aiszy () o zdradê, wtedy to Wysùannik () musiaù 
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cierpliwie znosiã przez caùy miesi¹c kpiny i szykany 
oszczerców godz¹ce w jego honor, a¿ do chwili, gdy otrzymaù 
objawienie od Allaha (), który oczy�ciù z zarzutów jego ¿onê. 
Je�li Muhammad () byùby fantast¹ to szybko znalazùby 
rozwi¹zanie z tej kùopotliwej dla niego sytuacji, lecz on byù 
cierpliwy i nigdy nie mówiù pod wpùywem namiêtno�ci. 
 

 Prorok ()nigdy nie przypisywaù sobie ponadludzkiej 
pozycji i nienawidziù przesadnego wychwalania go. Anas () 
powiedziaù: 
 

�Ýaden czùowiek nie byù tak lubiany przez swoich 
towarzyszy jak Prorok(). I dodaù: A oni nie wstawali na 
powitanie Proroka() gdy¿ wiedzieli jak on tego 
nienawidzi.� (Tirmizi, hadis nr.2754) 

 

   W. Irving24 mówi: Znaczne zwyciêstwa Wysùannika () nie 
spowodowaùy, ¿e staù siê zarozumiaùy i ignorancki, poniewa¿ walczyù 
dla sprawy islamu a nie dla osobistych korzy�ci. Nawet u szczytu 
jego potêgi Wysùannik() wykazywaù siê prostot¹ i skromno�ci¹. 
Wysùannik() przychodz¹c do ludzi nie lubiù jak wstawali na jego 
widok i gdy przesadzali z powitaniem go. Je�li za� miaù na celu 
stworzyã wielkie pañstwo to zapewne byùo to pañstwo islamskie, w 
którym rz¹dziù sprawiedliwo�ci¹ i nigdy nie miaù na my�li, aby 
wùadza byùa dziedziczona przez jego rodzinê� 
 

 Objawienie kilku wersetów Kur�anu, w których 
Najwy¿szy Bóg () napomina Wysùannika () za pewne jego 
zachowania, np.: 
 

O Proroku! Dlaczego zakazujesz sobie tego, co 
dozwoliù ci Bóg, chc¹c przypodobaã siê twoim 
¿onom? Bóg jest przebaczaj¹cy, lito�ciwy!.  
               (Kur�an 66;1) 

                                                 
24 Amerykañski orientalista 
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   Tùumacz¹c powy¿szy werset chodzi o to, ¿e Wysùannik 
zabroniù sobie je�ã miodu w celu zadowolenia jego ¿on i 
dlatego przyszùo napomnienie od Boga () aby nie zabraniaù 
sobie tego, co jest dozwolone przez Stwórcê. A w innym 
wersecie czytamy: 

Niech Bóg ci przebaczy! Dlaczego ich pozostawiùe�, 
zanim dali siê tobie jasno poznaã ci, którzy mówili 
prawdê, i ci, którzy byli kùamcami?. (Kur�an 9;43) 

 

   Werset ten gani Proroka za to, ¿e po�pieszyù siê z przyjêciem 
kùamliwych wymówek od hipokrytów, którzy nie chcieli 
uczestniczyã w bitwie Tabuk i wybaczyù im to bez 
sprawdzenia ich w celu odró¿nienia kùamców od 
prawdomównych. W kolejnych wersetach Stwórca () mówi: 
 

Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby braù jeñców, 
dopóki on nie dokona caùkowitego podboju ziemi. 
Wy pragniecie tego, co przypadkowe na tym �wiecie, 
a Bóg chce ¿ycia ostatecznego. Bóg jest potê¿ny, 
m¹dry! Gdyby nie byùo przepisu od Boga, który ju¿ 
przyszedù wcze�niej, to do�cigaùaby was straszna 
kara za to, co�cie wziêli. (Kur�an 8;67-68) 

 

Ty nie masz nic do czynienia w tej sprawie, czy On 
siê zwróci ku nim, czy On ich ukarze. Oni przecie¿ 
s¹ niesprawiedliwi!. (Kur�an 3;128) 

 

Zachmurzyù siê i odwróciù, bo przyszedù do niego 
niewidomy. Sk¹d mo¿esz wiedzieã? Mo¿e on siê 
oczy�ci.  (Kur�an 80;1-3) 

 

    Zatem, je�li Muhammad () byùby oszustem w Kur�anie nie 
byùoby wersetów krytykuj¹cych go. 
 

   Angielski badacz Lightner w jego ksi¹¿ce pt. �Religia 
islamu� pisze: �Pewnego razu Bóg objawiù Jego prorokowi werset 
zawieraj¹cy siln¹ jego krytykê z powodu, ¿e odwróciù siê od biednego 
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i niewidomego i rozmawiaù z bogatym i wpùywowym mê¿czyzn¹. To 
objawienie staùo siê jawne i je�li Muhammad jak twierdz¹ gùupcy 
byùby faùszywym prorokiem, to wersetów o takiej tre�ci nie byùoby�. 
 

 Do niezbitych dowodów �wiadcz¹cych o 
prawdziwo�ci misji Proroka () nale¿y sura Al-masad 
(Sznur), w której zawarta jest ostateczna decyzja wej�cia jego 
stryja Abu Lahaba do piekieù. Sura ta zesùana byùa na pocz¹tku 
misji Wysùannika () a wiêc je�li byùby kùamc¹, to nie wydaùby 
takiego ostatecznego wyroku na swojego stryja, który kiedy� 
przecie¿ mógùby przyj¹ã islam. 
 

Dr. Gari Miller25 mówi: �Ten mê¿czyzna o imieniu Abu Lahab 
paùaù wielk¹ nienawi�ci¹ do islamu do tego stopnia, ¿e �ledziù 
Muhammada i ostro krytykowaù wszystko, co mówiù. Je�li Wysùannik 
() rozmawiaù z ludêmi to Abu Lahab czekaù, a¿ on skoñczy 
rozmowê i szedù do nich pytaj¹c ich, co mówiù Muhammad. Je�li 
powiedzieli: biaùy, to on mówiù czarny, a je�li powiedzieli noc to on 
mówiù na przekór, dzieñ. Tym sposobem sprzeciwiaù siê ka¿demu 
sùowu, które wyszùo z ust Proroka () chc¹c zasiaã w sercach ludzi 
w¹tpliwo�ci, co do misji Muhammada ().Na dziesiêã lat przed 
�mierci¹ Abu Lahaba zostaùa objawiona sura Al-masad, w której 
brzmiaù wyrok o jego wej�ciu do piekùa. Oznaczaùo to, ¿e czùowiek ten 
nigdy nie przyjmie islamu�. 
 

   Przez okres caùych dziesiêciu lat Abu Lahab mógù przyj�ã do 
ludzi i powiedzieã: �Muhammad mówi, i¿ ja nigdy nie 
przyjmê islamu i z pewno�ci¹ wejdê do piekùa, lecz ja teraz 
ogùaszam, ¿e chcê przyj¹ã islam i zostaã muzuùmaninem�. A 
teraz jak my�licie, czy Muhammad () jest prawdomówny czy 
nie? Czy to objawienie na pewno pochodzi od Boga? Ale Abu 
Lahab nie zrobiù tego nigdy, mimo ¿e sprzeciwiaù siê 

                                                 
25 Byù jednym z najwiêkszych misjonarzy chrze�cijañskich w Kanadzie, potem przyj¹ù 
islam i staù siê nawoùuj¹cym do islamu 
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Prorokowi (). Inaczej mówi¹c tak jakby Muhammad () miaù 
powiedzieã do Abu Lahaba: �Nienawidzisz mnie i chcesz mnie 
zniszczyã, to masz szanse tego dokonaã i udowodniã, i¿ jestem 
kùamc¹�. Lecz Abu Lahab nigdy tego nie zrobiù przez caùe 
dziesiêã lat, ani nie przyj¹ù islamu ani te¿ nie udawaù, ¿e jest 
muzuùmaninem. Przez dziesiêã lat Abu Lahab miaù szansê 
zniszczyã islam jedn¹ chwil¹. Jednak te sùowa nie s¹ sùowami 
Muhammada (), lecz jest to objawienie od Boga znaj¹cego 
�wiat niewidzialny i wiedz¹cego doskonale, ¿e Abu Lahab 
nigdy nie przyjmie islamu. 
   A sk¹d mógù Prorok Muhammad () wiedzieã, ¿e Abu 
Lahab potwierdzi to, co zostaùo zesùane w surze, je�li nie byùo 
to objawione od Boga ()? I sk¹d ta pewno�ã Proroka () 
przez dziesiêã lat, i¿ on zna prawdê, je�li nie byùo to 
objawienie? 
 

   Je�li kto� rzuca komu� tak powa¿ne wyzwanie to znaczy, ¿e 
jest to objawienie od Boga (). Najwy¿szy Stwórca () mówi: 
 

Niech zgin¹ obie rêce Abu Lahaba i niech on sam 
zginie! Nie zdadz¹ mu siê na nic jego maj¹tek i to, co 
zyskaù. Bêdzie siê paliù w ogniu pùomiennym, i jego 
¿ona - nosz¹ca drzewo; bêdzie ona mieã na szyi 
sznur z wùókien palmy. (Kur�an111;1-5) 

 

 W Kur�anie wystêpuje imiê Ahmad zamiast 
Muhammad w nastêpuj¹cym wersecie: 

Oto powiedziaù Jezus, syn Marii: O synowie Izraela! 
Jestem wysùany od Boga do was, aby potwierdziã 
prawdziwo�ã tego, co przede mn¹ byùo zesùane w 
Torze, i zwiastowaã Posùañca, który przyjdzie po 
mnie, a którego imiê - Ahmad! Lecz kiedy on 
przyszedù z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: To 
s¹ czary oczywiste!. (Kur�an61;6) 
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Je�li Muhammad () byù kùamc¹, to takie imiê mogùo nie byã 
w ogóle wspomniane w Kur�anie.  
 

 Religia Muhammada () istnieje do dnia dzisiejszego 
pomimo skromnych �rodków zarówno finansowych jak i 
ludzkich potrzebnych do nawoùywania na drogê Prawdy i 
ludzie przyjmuj¹ islam tùumnie wol¹c go od innych religii. Z 
drugiej strony wzmo¿one wysiùki ludzi wrogo nastawionych 
do islamu i chc¹cych odwróciã innych od tej religii nie trac¹c 
¿adnej ku temu okazji. Oznacza to jedno, ¿e Bóg () chroni 
Jego religiê. 

Zaprawdê, My posùali�my napomnienie i My 
jeste�my jego stró¿ami!. (Kur�an15;9) 

 

    Angielski pisarz Th. Carlyle mówi o Muhammadzie (): 
 �Czy widzieli�cie kiedykolwiek kogo�, kto jest kùamc¹ i stworzyù 
niesamowit¹ religiê? Kùamca nie jest w stanie zbudowaã domu z 
cegieù, gdy¿ nie zna siê na materiaùach budowy i nie zbuduje domu 
tylko jak¹� klitkê, która prêdzej zawali siê ni¿ przetrwa. Jak¿e wiêc 
Muhammad () mo¿e byã kùamc¹ i zbudowaã dom, którego filary 
wytrzymaùy 12 wieków i w którym mieszka ponad dwie�cie milionów 
ludzi? Ja za� wiem, ¿e ka¿dy czùowiek musi przestrzegaã w jego 
¿yciu praw natury, inaczej niczego nie osi¹gnie.... Kùamstwem jest 
to, co rozpowszechniaj¹ wrogowie islamu nawet, je�li upiêkszaj¹ ich 
zùe informacjê do tego stopnia, ¿e wierz¹, i¿ jest to prawda... 
Nieszczê�ciem jest, ¿e ludzie s¹ oszukiwani przez te kùamstwa.� 
Kur�an jest pierwszym êródùem religii islamu i jest chroniony 
przez Stwórcê (): 

Zaprawdê, My posùali�my napomnienie i My 
jeste�my jego stró¿ami!.  (Kur�an15;9) 
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   Bóg Najwy¿szy () chroni Kur�an poprzez zapisanie go w 
Ksiêdze i umysùach ludzi z pokolenia na pokolenie, poniewa¿ 
zapamiêtanie Kur�anu oraz recytacja, uczenie siê go i 
nauczanie innych nale¿¹ do spraw, o które muzuùmanie 
szczególnie dbaj¹ rywalizuj¹c miedzy sob¹ w celu osi¹gniêcia 
dobra wspomnianego w hadisie:  
Najlepszy z was to ten, kto uczy siê Kur�anu i naucza go 
innych. 
 

   W historii byùo wiele prób sfaùszowania Kur�anu poprzez 
dodawanie, zmniejszanie lub zmianê niektórych liter i 
wszystkie te próby speùzùy na niczym. To dziêki temu, ¿e 
ùatwo i szybko wykryto te zmiany w wersetach Kur�anu. Je�li 
chodzi o Sunnê Proroka ()- drugie êródùo islamu to zostaùa 
zachowana po dzi� dzieñ dziêki sprawiedliwym i zaufanym 
muzuùmanom, którzy po�wiêcili siê zebraniu hadisów Proroka 
() i posegregowali ich na wiarygodne i niewiarygodne. Kto 
wiêc zapozna siê z ksiêgami zawieraj¹cymi hadisy dowie siê, 
jaki wielki trud zostaù wykonany w celu zachowania 
wszystkiego, co przekazywaù Prorok (), bez najmniejszego 
cienia w¹tpliwo�ci co do wiarygodno�ci tych hadisów. 
 

   Amerykañski pisarz Michael Hart w jego ksi¹¿ce pt. �Sto 
postaci, które miaùy najwiêkszy wpùyw na dzieje ludzko�ci� 
pisze: � Muhammad byù zaùo¿ycielem i propagatorem jednej z 
najwiêkszych religii �wiata. Staù siê jednym z wielkich przywódców 
politycznych �wiata. Pomimo upùywu trzynastu wieków od jego 
�mierci wpùyw jego religii jest nadal silny.�  
 

 Zasady, z którymi przyszedù Prorok () s¹ prawidùowe 
i wa¿ne w ka¿dym miejscu i czasie. Úwiadcz¹ o tym rezultaty 
praktykowania tych zasad. Jest to dowód na to, ¿e wszystko, 
co zostaùo przekazane Prorokowi () jest objawieniem od 
Boga (). Nasuwa siê pytanie: Dlaczego Muhammad () nie 
mógù byã prorokiem skoro Allah wysùaù wielu proroków? Je�li 
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odpowiedê zabrzmi: Nic nie stoi na przeszkodzie uznaã go za 
Proroka. Dlaczego wiêc zaprzecza siê jego posùannictwu i 
proroctwu do wszystkich ludzi a uznaje siê posùannictwa 
innych proroków wysùanych przed nim? 
 

 Systemy prawne odnosz¹ce siê do wszystkich dziedzin 
¿ycia: spoùecznych, wojennych, maù¿eñskich i rodzinnych, 
gospodarki, polityki oraz obrzêdów religijnych, itd zawarte w 
islamie, z którymi przyszedù Muhammad () s¹ doskonaùe i 
nawet, je�li caùa ludzko�ã zbierze siê by wymy�liã podobne 
prawa nie bêdzie w stanie tego dokonaã. Czy jest zatem 
mo¿liwe, aby analfabeta, czùowiek nieumiej¹cy czytaã i pisaã 
mógù sam wymy�liã taki kompletny system, który 
uporz¹dkowaù wszystkie aspekty ¿ycia ludzkiego? Wszystko 
to wskazuje na prawdziwo�ã jego posùannictwa i na to, ¿e nie 
mówiù nic od siebie.  
 

 Nale¿y dodaã, ¿e Muhammad () nie staù siê 
Prorokiem i nie byù zobowi¹zany do gùoszenia misji jak tylko 
dopiero, gdy miaù czterdzie�ci lat, po tym jak min¹ù okres jego 
mùodo�ci, witalno�ci i entuzjazmu i przyszedù czas staro�ci, 
wyciszenia i spokoju. 
 

   Th. Carlyle w jego ksi¹¿ce pt. �Wybitni ludzie� pisze: �..Co 
demontuje zarzuty tych, którzy twierdz¹, ¿e Muhammad nie byù 
prawdomównym w jego posùannictwie to fakt, ¿e jego mùodo�ã 
nacechowan¹ dynamik¹ i zapaùem spêdziù w zaciszu u boku swojej 
¿ony Chadid¿y (). Nigdy nie próbowaù przez caùy ten okres 
wywoùaã haosu swoj¹ osob¹ pragn¹c wùadzy lub sùawy. I zostaù 
Prorokiem, gdy minêùa jego mùodo�ã i przyszùa staro�ã i podj¹ù siê 
wielkiego wyzwania, którym byùo gùoszenie wzniosùej misji�.  
   Angielski krytyk R. Landau w jego ksi¹¿ce �Islam i 
Arabowie� pisze: �Misja Muhammada byùa tak wielka, ¿e ¿aden 
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kùamca kieruj¹cy siê egoizmem26 nie byùby w stanie osi¹gn¹ã sukcesu 
swoimi wysiùkami. Szczero�ã, jak¹ odznaczaù siê Muhammad () 
podczas wykonywania jego misji i gùêboka wiara jego na�ladowców w 
to, co byùo mu zesùane oraz przetrwanie w wierze islamu wielu 
pokoleñ wskazuje na to, ¿e bezpodstawne jest oskar¿enie 
Muhammada () o celowe oszustwo. Poza tym historia nie zna 
przypadku celowego wymy�lenia faùszywej religii, która 
przetrwaùaby tak dùugo. Pomimo, ¿e islam istnieje od tysi¹ca trzystu 
lat to wci¹¿, z ka¿dym rokiem przybywa nowych jego wyznawców. 
Karty historii nie daj¹ nam ani jednego przykùadu oszusta, 
przybywaj¹cego z posùannictwem na bazie, którego stworzyù wielkie 
imperium i jedn¹ z najwiêkszych cywilizacji �wiata nacechowan¹ 
szlachetno�ci¹ i dobroci¹�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Opis Muhammada przedstawiany przez niektórych dawnych pisarzy zachodnich 
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Do czego zobowi¹zuje nas o�wiadczenie, ¿e 
Muhammad () jest wysùannikiem Boga? 

 

1. Wiara w posùannictwo Muhammada () skierowane nie 
do konkretnego narodu i czasu, w którym zostaùo objawione, 
ale do caùej ludzko�ci. Jest to, zatem posùannictwo uniwersalne 
nieograniczone ani miejscem ani czasem, a¿ do nadej�cia 
koñca �wiata.  

Bùogosùawiony niech bêdzie. Ten, który zesùaù 
rozró¿nienie Swemu sùudze, aby byù ostrzegaj¹cym 
dla �wiatów!. (Kur�an 25;1) 

 

W innym wersecie czytamy: 
Posùali�my ciê do wszystkich ludzi jako zwiastuna 
radosnej wie�ci i ostrzegaj¹cego. (Kur�an 34;28) 

 

   Posùannictwo Muhammada () ró¿ni siê od posùannictwa 
innych proroków, gdy¿ ich misja prorocza skierowana byùa do 
narodów w czasach, w których oni ¿yli. Jezus () powiedziaù:  
 

"Jestem posùany tylko do owiec, które poginêùy z domu 
Izraela." (Mateusz, 15;24) 
 

2. Wiara w to, ¿e prorok Muhammad () byù nieomylny, 
gdy przekazywaù religiê od Allaha (): 

On nie mówi pod wpùywem namiêtno�ci. To jest              
tylko objawienie, które mu zostaùo zesùane. 

(Kur�an 53;3-4) 
 

   Je�li chodzi o pozostaùe sprawy dotycz¹ce osoby Proroka () 
to jest on tylko czùowiekiem a wiêc opinie, które wydawaù byùy 
wynikiem jego osobistych przemy�leñ. Prorok () powiedziaù: 
  

�Przychodzicie do mnie ze skarg¹ i mo¿e, kto� z was 
przedstawi silniejszy argument od drugiego a ja os¹dzam 
na podstawie tego, co usùyszê od rozmówcy. Niechaj 
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pamiêta ten, komu zas¹dziùem, do czego nie ma prawa, ¿e 
jakby siêgaù po kawaùek ognia.� ( Buchari i Muslim) 

 

3. Wiara w to, ¿e posùannictwo Muhammada () jest 
miùosierdziem dla wszystkich ludzi.  Bóg () mówi: 
 

My posùali�my ciebie tylko jako miùosierdzie dla 
�wiatów!. (Kur�an 21;107) 

      Prorok Muhammad () jest miùosierdziem w caùym tego 
sùowa znaczeniu, poniewa¿ wyprowadziù ludzi z czczenia 
stworzeñ ku czczeniu Boga ludzko�ci, z niesprawiedliwo�ci 
innych religii do sprawiedliwo�ci islamu, z ciasnoty ¿ycia 
doczesnego ku nieograniczono�ci ¿ycia ostatecznego. 
 

4. Wiara w to, ¿e Muhammad () jest ostatnim 
prorokiem, pieczêci¹ proroków i najlepszym z nich wszystkich 
i ¿e po nim wygasùo proroctwo.Bóg() mówi: 

Muhammad nie jest ojcem ¿adnego z waszych 
mê¿czyzn, lecz jest Posùañcem Boga i pieczêci¹ 
proroków. (Kur�an 33;40) 

 

   Prorok () powiedziaù: 
�Zostaùem wyró¿niony spo�ród wszystkich proroków z 
powodu sze�ciu spraw:...., ùupy s¹ mi dozwolone, ziemia 
jest dla mnie meczetem i czysto�ci¹, jestem wysùany do 
wszystkich ludzi i po mnie wygasùo proroctwo.� 

(Muslim i Tirmizi) 
 

5. Silne przekonanie, ¿e islam zostaù udoskonalony i jest 
kompletny, co oznacza, i¿ nie ma miejsca na dodanie do religii 
lub zmniejszenie z niej czegokolwiek. 
 

Dzisiaj udoskonaliùem dla was wasz¹ religiê i 
obdarzyùem was w peùni Moj¹ dobroci¹; wybraùem 
dla was islam jako religiê. (Kur�an 5;3) 
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   To, co da siê zauwa¿yã z uniwersalno�ci islamu, to jego 
przenikanie do ró¿nych aspektów ¿ycia jak polityka, 
gospodarka, spoùeczeñstwo i etyka, a wiêc jest on religi¹ i 
pañstwem. Angielski my�liciel Kwelem w jego ksi¹¿ce 
�Doktryna islamu� (str.119-120) mówi: �Regulacje prawne 
islamu nie dotycz¹ samych obowi¹zków moralnych i religijnych... 
lecz jest to ogólne prawo dla �wiata islamskiego. Równie¿ jest to 
kompletne prawo, które zawiera sprawy cywilne, handlowe, wojenne, 
s¹downicze i karne a nade wszystko jest to prawo religijne, wokóù 
którego obracaj¹ siê wszystkie sprawy od duchowych a¿ po sprawy 
¿ycia doczesnego, od zachowania duszy do zdrowia ciaùa, od praw 
grupy do spraw jednostki, od osobistych korzy�ci czùowieka do 
korzy�ci ogóùu, od cnoty do grzechu, od praw talionu w ¿yciu 
doczesnym do praw talionu w ¿yciu po�miertnym... 
   Dlatego zawarto�ci¹ Kur�an ró¿ni siê od innych �wiêtych ksi¹g 
chrze�cijañskich, które przewa¿nie zawieraj¹ przypowie�ci i 
opowiadania historyczne oraz paradoksy w kwestii czczenia...� 
 

6. Silna wiara, ¿e Wysùannik Muhammad () przekazaù 
depozyt, który otrzymaù od Boga () i wykonaù swoj¹ misjê 
oraz byù dobrym doradc¹ dla jego wspólnoty ukazuj¹c jej 
ka¿de dobro i nakazuj¹c czynienie go, a tak¿e ostrzegaù przed 
zùem jednocze�nie zakazuj¹c czynienia go. Prorok () podczas 
pielgrzymki po¿egnalnej przemawiaj¹c do tysiêcy wiernych 
mówiù:  
�Czy ja wam przekazaùem? Odpowiedzieli: Tak. Rzekù: O 
Allahu, b¹dê tego �wiadkiem.� ( Buchari i Muslim) 

 

7. Wiara w to, ¿e prawodawstwo zesùane Prorokowi () 
jest jedynym akceptowanym przez Stwórcê () i jedynym 
sposobem czczenia Go i na jego podstawie Bóg () bêdzie 
s¹dziù ludzi, za� inne prawodawstwa nie s¹ akceptowane 
przez Stwórcê.  Bóg Najwy¿szy () mówi:  
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A od tego, kto poszukuje innej religii ni¿ islam, nie 
bêdzie ona przyjêta; i on w ¿yciu ostatecznym bêdzie 
w liczbie tych, którzy ponie�li stratê. (Kur�an, 3; 85) 

 

8. Posùuszeñstwo Prorokowi na podstawie sùów Boga 
 (): 

A kto posùucha Boga i Jego Posùañca, bêdzie wraz z 
tymi, którym Bóg okazaù dobroã: z prorokami i 
sprawiedliwymi, z mêczennikami i �wiêtymi. Jak¿e 
oni s¹ piêkni jako towarzysze!. (Kur�an 4;69) 

 

   Posùuszeñstwo to polega na stosowaniu siê do nakazów i 
zakazów Wysùannika ().  

A to, co wam daje Posùaniec, to bierzcie; a czego 
wam zakazaù, od tego siê powstrzymajcie!.  
               (Kur�an 59;7) 

 

   Bóg Jedyny () oznajmia nam, jakie s¹ konsekwencje 
nieposùuszeñstwa wobec Proroka (): 

A kto siê zbuntuje przeciw Bogu i przeciw Jego 
Posùañcowi i przekroczy Jego granice, to Bóg 
wprowadzi go do ognia, gdzie bêdzie przebywaù na 
wieki. I ta kara bêdzie dla niego poni¿aj¹ca!. 
              (Kur�an 4;14) 

 

9. Bezwzglêdne akceptowanie opinii prawodawczych 
Wysùannika (): 
 

Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierz¹, dopóki 
nie uczyni¹ ciebie sêdzi¹ w tym, co jest przedmiotem 
sporu miêdzy nimi. Potem nie znajd¹ ju¿ w sobie 
sprzeciwu, co do tego, co rozstrzygn¹ùe� i poddadz¹ 
siê caùkowicie. (Kur�an 4;65) 

 

   Przedkùadanie prawodawstwa i opinii Wysùannika () nad 
inne os¹dy i prawa, na podstawie sùów Boga (): 
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Czy¿ oni pragn¹ s¹du z czasów pogañstwa? Któ¿ 
jest lepszy od Boga w s¹dzeniu ludzi, którzy 
posiadaj¹ pewno�ã?. (Kur�an 5;50) 

 

10. Kroczenie drog¹ Proroka (): 
 

Powiedz:  Je�li kochacie Boga, to postêpujcie za 
mn¹! Wtedy i Bóg bêdzie was miùowaù i przebaczy 
wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczaj¹cy, 
lito�ciwy!. (Kur�an 3;31) 

 

   Nale¿y na�ladowaã Wysùannika () i braã go za najlepszy 
przykùad. Bóg () mówi: 
 

Wy macie w Posùañcu Boga piêkny wzór � dla 
ka¿dego, kto siê spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i 
kto Boga czêsto wspomina. (Kur�an 33;21) 

 

   Na�ladowanie Proroka Bo¿ego () wymaga od nas 
studiowania jego drogi ¿yciowej po to, aby�my prawidùowo 
postêpowali.  
  Zin Al-Abidin � Ali bnu Al-Husain bnu Ali bnu Abi Talib () 
mówiù: 
�Nauczali�my bitew Proroka() tak jak nauczali�my sur z 
Kur�anu.� ( Bidaja ùa nihaja- Ibnu Kesir)  

   Nale¿y zwróciã uwagê, ¿e bitwy byùy czê�ci¹ ¿ycia 
Wysùannika (). 
 

11. Uznanie pozycji danej Prorokowi() przez Boga () 
bez przesadzania odno�nie jego osoby. Wysùannik () 
powiedziaù: 
�Nie podno�cie mojej pozycji bardziej ni¿ to, na co 
zasùugujê, bo Allah zanim ogùosiù mnie wysùannikiem 
wybraù mnie na sùugê.� (Tabarani) 
 

12. Pro�ba do Stwórcy () o bùogosùawieñstwo i pokój dla 
Wysùannika () przy wspominaniu jego imienia. 
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Zaprawdê, Bóg i Jego anioùowie bùogosùawi¹ 
Proroka! O wy, którzy wierzycie! Módlcie siê za 
niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju!. 
           (Kur�an 33;56) 

 

Wysùannik() powiedziaù: 
�Sk¹pcem jest ten, kto wspominaj¹c mnie, nie prosi Boga o 
bùogosùawieñstwo dla mnie.�  (Tirmizi) 
 

13. Umiùowanie i szacunek dla Proroka () ponad miùo�ã i 
szacunek do czego� innego. Jemu, bowiem nale¿y siê 
wdziêczno�ã po Bogu (I) za to, ¿e poprowadziù ludzi drog¹ 
prost¹, która gwarantuje szczê�cie w ¿yciu doczesnym i 
ostatecznym.  

Powiedz:  Je�li wasi ojcowie, wasi synowie i wasi 
bracia, wasze ¿ony i wasz ród, i wasze maj¹tki, które 
zdobyli�cie, i handel, o którego zastój siê obawiacie, 
i mieszkania, które wam siê podobaj¹, s¹ wam 
milsze ani¿eli Bóg i Jego Posùaniec oraz zmaganie siê 
na Jego drodze - to oczekujcie, a¿ przyjdzie Bóg ze 
Swoim rozkazem. Bóg nie prowadzi drog¹ prost¹ 
ludzi szerz¹cych zepsucie. (Kur�an 9;24) 

 

   W poni¿szym hadisie Prorok () wyja�niù, czego mo¿emy 
oczekiwaã w zamian za miùo�ã do niego. 
  

�Pewien czùowiek zapytaù: O Wysùanniku Bo¿y (), kiedy 
nadejdzie Godzina? Wysùannik spytaù: A co 
przygotowaùe� na t¹ Godzinê? Ów czùowiek 
odpowiedziaù: Nie przygotowaùem na ni¹ zbyt du¿o 
postu, modlitwy i jaùmu¿ny, ale kocham Boga i Jego 
Wysùannika. Prorok rzekù: Bêdziesz wiêc w raju z tymi 
których kochasz.� (Buchari i Muslim) 
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Prorok () powiedziaù: 
�Je�li znajd¹ siê w czùowieku trzy rzeczy to odczuje on 
sùodko�ã wiary. S¹ to: najwiêksze umiùowanie Boga i Jego 
Wysùannika, kochanie drugiego czùowieka tylko dla Boga, 
nienawi�ã powrotu do niewiary po tym jak Bóg uratowaù 
go z niej, tak jak nienawidzi siê wtr¹cenia do piekùa.� 
            (Muslim)  

   Miùo�ã do Wysùannika () zobowi¹zuje nas do darzenia 
miùo�ci¹ tych, których on kochaù, tak jak jego rodzina, 
towarzysze oraz wymaga od nas nienawidzenia tych, których 
Prorok() nienawidziù, bo Wysùannik () kochaù i nienawidziù 
tylko dla Boga (). 
 

14. Nawoùywanie do religii Wysùannika () i praca na 
rzecz rozpowszechnienia jej w�ród ludzi i przekazywania jej 
tym, do których ona jeszcze nie dotarùa i o¿ywienie jego 
Tradycji m¹dro�ci¹ i dobrym napomnieniem. To poprzez 
nauczanie ludzi ¿yj¹cych w niewiedzy o islamie i 
zapominaj¹cych o jego zasadach oraz poprzez wsparcie tych, 
którzy czyni¹ dobro. 
  

Wzywaj ku drodze twego Pana z m¹dro�ci¹ i 
piêknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi w 
najlepszy sposób!. (Kur�an 16;125) 

 

Prorok () powiedziaù: 
�Przekazujcie ode mnie chocia¿ jeden werset.� 

 

15. Obrona osoby Wysùannika () oraz jego Tradycji 
poprzez odrzucanie wszystkiego, co niesprawiedliwie 
przypisuje siê samemu Prorokowi i wyja�nienie ludziom 
prawd o islamie. Obrona Tradycji Wysùannika () i jego misji 
poprzez wyja�nienie w¹tpliwych kwestii poruszanych przez 
wrogów islamu. 
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16. Trzymanie siê Sunny (Tradycji) Proroka () na 
podstawie hadisu: 
 

�Trzymajcie siê mojej Sunny oraz Sunny prawych 
kalifów, którzy przyjd¹ po mnie, tak mocno jak 
zagryzienie zêbów i unikajcie dodawania do religii 
nowych spraw, bo ka¿de dodawanie jest nowink¹ a ka¿da 
nowinka jest bù¹dzeniem.� 
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Podsumowanie 
 

   Na zakoñczenie tej pracy zacytujemy sùowa francuskiego 
poety Alfonsa de la Martaine27, który mówiù o wielko�ci 
Muhammada ():  
�Nigdy czùowiek nie wyznaczyù sobie bardziej wzniosùego celu, 
dobrowolnie lub nie, bo cel ten byù nadludzki, miaù posùu¿yã obaleniu 
przes¹dów dotycz¹cych czùowieka i jego Stwórcy; przedstawiania 
Boga jako czùowieka i czùowieka jako Boga; cel sùu¿¹cy przywróceniu 
istniej¹cej rozumowej i nienaruszalnej koncepcji bosko�ci, która 
pogr¹¿ona byùa w chaosie baùwochwalstwa; oddawania czci szpetnym 
bo¿kom. Nigdy ¿aden czùowiek nie podj¹ù siê takiej pracy ponad 
ludzkie siùy i przy u¿yciu tak sùabych �rodków, ale on Muhammad 
() miaù w swoim zamy�le do przeprowadzenia tego wielkiego 
projektu, jedyny instrument, siebie samego i ¿adnej innej pomocy 
poza garstk¹ paru wiernych mê¿czyzn ¿yj¹cych na skraju pustyni. 
 

Nigdy te¿ wcze�niej ¿aden czùowiek nie ukoñczyù tak wielkiej i 
trwaùej rewolucji w �wiecie, kiedy to niespeùna dwa wieki po jego 
pojawieniu siê, islam jako wiara i wùadza panowaù w caùej Arabii i 
opanowaù w imiê Boga, Persjê, Khorasan (wschodni Iran), 
Transoxiana (obecnie tereny w Centralnej Azji: Uzbekistan i 
poùudniowo-wschodni Kazachstan), zachodnie Indie, Syriê, Egipt, 
Abisyniê, caù¹ póùnocn¹ czê�ã kontynentu afrykañskiego, kilka wysp 
Morza Úródziemnego, Hiszpaniê i czê�ã wschodniej Europy.� Je¿eli 
trzema kategoriami ludzkiego geniuszu s¹: wzniosùy cel, maùe �rodki 
do jego realizacji i zdumiewaj¹ce rezultaty, to kto mógùby odwa¿yã 
siê porównywaã kogokolwiek z wielkich ludzi do Muhammada ()? 
Najsùynniejsi ludzie tworzyli tylko armie, prawa i mocarstwa. Je¿eli 
co� tworzyli, to tylko potêgê materialn¹, która to rozpadaùa siê czêsto 
na ich oczach.  
 

                                                 
27 Byù on poet¹, czùonkiem rz¹du i raz kandydowaù na prezydenta. 
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   Ten czùowiek (Muhammad) poruszyù nie tylko armie, mocarstwa, 
systemy prawne, ludzi, dynastie, co wiêcej poruszyù oùtarze, bo¿ków, 
religie, ideologie, wierzenia i dusze; co trzeci mieszkaniec �wiata to 
muzuùmanin. 
 

�Na podstawie Ksiêgi, której ka¿da litera staùa siê prawem, stworzyù 
on duchow¹ spoùeczno�ã, w której poù¹czyù ludzi ró¿nych ras i 
jêzyków. Pozostawiù trwaù¹ cechê tej spoùeczno�ci muzuùmañskiej, 
jak¹ jest odrzucanie faùszywych bo¿ków i poddanie siê Jednemu, 
Jedynemu Bogu. Wspaniaùo�ã i cnota na�ladowców Muhammada 
zostaùa uformowana poprzez patriotyzm sprzeciwiaj¹cy siê 
kategorycznie bezczeszczeniu Niebios, cudem byùo podporz¹dkowanie 
1/3 ziemi temu dogmatowi, cudem rozumu i rozs¹dku. 
 

�Gùoszenie idei jedno�ci Boga w�ród wyjaùowionych teologii, byùo ju¿ 
cudem, który spowodowaù, ¿e wypowiadane sùowa ustami Proroka 
obaliùy i zniszczyùy wszystkie �wi¹tynie faùszywych bogów, spalaj¹c 
ich bo¿ków z jednej trzeciej czê�ci ziemi. Jego ¿ycie, medytacja, jego 
bohaterskie przeciwstawianie siê przes¹dom i zabobonom jego kraju, 
furii baùwochwalstwa, jego wytrwaùo�ã w tych poczynaniach przez 
15 lat w Mekce, akceptacja publicznego zniewa¿ania i nieomal¿e 
zostania ofiar¹ swych bliênich: wszystko to i ostatecznie jego 
emigracja, nieustanne nauczanie i walka z przeciwno�ciami, wiara w 
zwyciêstwo, oraz jego nadludzkie przezwyciê¿anie niepowodzeñ, 
cierpliwo�ã w zwyciêstwie, jego ambicja, która byùa absolutnie 
po�wiêcona jednej idei, jego niekoñcz¹ce siê modlitwy, jego duchowe 
rozmowy z Bogiem, jego �mierã i jego triumf po �mierci, to wszystko 
utwierdza w przekonaniu o jego autentyczno�ci jako prawdziwego 
wysùannika Boga, dziêki czemu byù w stanie przywróciã dogmat 
wiary. Dogmat, który tùumaczy jedno�ã Boga i Jego niematerialno�ã. 
Dziêki temu dogmatowi znamy Boga i wierzymy w Jego �wiat 
niewidzialny. 
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Filozof, orator, apostoù, ustawodawca, odnowiciel racjonalnych 
przekonañ i wierzeñ.....Zaùo¿yciel 20 ziemskich mocarstw i jednego 
niemaj¹cego granic duchowego królestwa, tym wùa�nie jest 
Muhammad. Bior¹c pod uwagê wszystkie standardy, jakimi mo¿na 
by zmierzyã ludzki geniusz, mo¿emy zadaã pytanie, czy jest jaki� 
wiêkszy czùowiek od niego? 
 
 
 
 

Abdurrahman Abdulkarim Alsheha 
P. O. Box 59565 
Riyadh � 11535  

 Arabia Saudyjska 
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�Pokój i bùogosùawieñstwo Allaha () niechaj bêd¹ z 
wysùanym jako miùosierdzie dla �wiatów - naszym 
Wysùannikiem Muhammadem (), z jego rodzin¹, 

towarzyszami oraz wszystkimi, którzy szli jego �ladami, a¿ do 
Dnia S¹du Ostatecznego.� 

 
 
 

Prosimy Allaha, aby przyj¹ù od nas wysiùki wùo¿one w tê pracê 
Je�li osi¹gnêli�my sukces to zapewne od Allaha 

a je�li popeùnili�my bùêdy to 
od nas i od szatana.��

��

   
 
   Drogi czytelniku! Religia islamu jest religi¹ objawion¹ i 
caùo�ciow¹. Jest konstytucj¹ szczê�liwego ¿ycia doczesnego i 
wiecznego. 
 
   Je�li zauwa¿ysz u niektórych muzuùmanów zùe zachowanie i 
niemoralne postêpowanie to wiedz, ¿e islam nie ma z tym nic 
wspólnego, a powodem nagannego zachowania niektórych 
muzuùmanów jest brak wiedzy religijnej lub sùaba wiara. Nie 
mo¿na os¹dzaã islamu na podstawie nieprawidùowego 
postêpowania niektórych jego wyznawców.  
 
   Ta podstawowa informacja stanie siê kluczem do szukania 
prawdy, której powinny towarzyszyã nastêpuj¹ce sprawy: 
-pozostawienie osobistych kaprysów i fanatyzmu religijnego 
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-szczera chêã do poznania prawdy a nie wyszukiwanie i 
wytykanie bùêdów  
-niezale¿no�ã w my�leniu, aby Twój os¹d nie byù 
przywùaszczeniem cudzych pogl¹dów 
 

-  Je�li chc¹ Pañstwo otrzymaã dodatkowe informacje o islamie 
prosimy napisaã na nastêpuj¹cy adres:  

 

Centrum Islamskie 

Ul. Hetmañska 63 

15-727 Biaùystok - Polska 

 

lub prosimy pisaã na adres: 

E-mail : pl@islamland.com 

 

Prosimy odwiedziã nastêpuj¹ce linki: 

 

www.islam.org.pl                                   www.islam.com.pl  

www.muzulmanka.pl                            www.planetaislam.com    

www.islam.pl                                          www.as-salam.pl  

 www.islam.info.pl                                 www.islam-guide.com  
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