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W IMIĘ BOGA MIŁOSIERNEGO, 

MIŁOŚCIWEGO!

111 pytań i odpowiedzi w celu przygotowania się do dnia śmierci

Każdy człowiek, wcześniej lub później, zaczyna rozmyślać o śmierci i ży-
ciu pozagrobowym. W niniejszej pracy zostały zebrane informacje o tym, 
co powinien przedsięwziąć człowiek kończący życie, jak należy postępować 
z ciałem po śmierci: wykonanie rytualnego obmycia, zawinięcie w całun, 
pogrzeb. Objaśnia się, czym jest Dzień Sądu, rozliczenie za przeżyte ziem-
skie życie, nagroda i kara, jak odprawia się modlitwy za zmarłego. 

W niniejszej publikacji poruszone są problemy dotyczące życia do-
czesnego i pozagrobowego z punktu widzenia muzułmańskiej religii isla-
mu, co stanowi źródło wiedzy dla szerokiego kręgu czytelników. Materiał 
został przygotowany w formie pytań i odpowiedzi w celu łatwiejszego i wy-
godniejszego posługiwania się nim. Człowiek powinien być stale gotowy na 
śmierć, bowiem tylko Bóg Najwyższy zna jej czas!



Wstęp
„Bóg nie nakłada na żadną duszę ciężaru ponad jej możliwości. Każde dobro 
będzie na jej korzyść, a każde zło przeciwko niej: «O Panie, nie potępiaj nas, 
jeśli zapomnieliśmy albo się pomyliliśmy. O Panie, nie nakładaj na nas ciężaru, 
jaki nałożyłeś na tych, którzy byli przed nami. O Panie, nie obciążaj nas tym, 
co ponad nasze siły. Zmaż nasze grzechy, przebacz nam i zmiłuj się nad nami. 
Tyś jest naszym opiekunem, wspomóż nas przeciwko niewiernym»”1. 

(Święty Koran, sura Al-Bakara, Krowa, 2:286)

Chwała Bogu Najwyższemu, Stwórcy ludzi z  grudki ziemi, którzy 
do ziemi powrócą i do Dnia Sądu zmartwychwstaną oraz stawią się przed 
obliczem Pana światów.

Ta oto książka przestrzega, uprzedza i jednocześnie obwieszcza o naj-
ważniejszym wydarzeniu w  ziemskim życiu człowieka – o  śmierci, która 
prowadzi go albo do Raju, albo do Piekła. 

Niniejsza praca jest napomnieniem również dla mnie, pouczeniem 
dla moich bliskich i  krewnych, przestrogą dla ludzi, aby nie zatracili się 
w tym ozdobionym ziemskimi błyskotkami życiu i nie zapominali o przy-
szłej szczęśliwej wieczności.

Potrudźmy się zatem dla tego Dnia, co do którego nie ma wątpliwo-
ści, po którym nie istnieje nic oprócz Raju z jego prawdziwymi rozkoszami, 
niech Allah wprowadzi nas tam, i nic oprócz Piekła z jego przeraźliwymi 
karami, oby Allah nas od nich ustrzegł. „[…] Bóg nie zmieni tego, co jest 
w ludziach, dopóki oni sami tego nie zmienią. […]” (sura Ar-Rad, Grzmot, 
13:11) – o tym jest mowa w Świętym Koranie. 

Błogosławieństwo i pozdrowienie Prorokowi Muhammadowi.
Chwała Allahowi, Panu światów.

Raszid Bułtaczejew

1  Wszystkie wersety z Koranu w tłumaczeniu Musy Çaxarxana Czachorowskiego. 
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1. Jak Allah opisał życie ziemskie?
Allah, niech Jego wielkość będzie wywyższona, opisał życie ziem-

skie za pomocą licznych określeń. Oto niektóre z nich: życie na ziemi – to 
szybko kończąca się samoułuda, przypominająca dzieci, które rozchodzą 
się po godzinnej zabawie. Bóg Najwyższy powiedział: „Życie tego świata 
jest jedynie zabawą i  grą […]” (sura Al-Ankabut, Pająk, 29:64), „Życie 
tego świata jest pociągające dla niewiernych […]” (sura Al-Bakara, Krowa, 
2:212).

Życie na ziemi jest również nazwane krótkotrwałą rozkoszą. „Wiedz-
cie, że życie tego świata jest tylko zabawą i grą, złudnym upiększaniem i chwa-
leniem się między sobą […]” (sura Al-Hadid, Żelazo, 57:20). Wszystko 
w  życiu stanowi jedynie pokusę: majątek, dzieci, nagromadzone kintary2 
złota i srebra, zwierzęta i rośliny – są przyjemnościami ukazującymi blask 
ziemskiego życia i jego tymczasowym, przemijającym upiększeniem. Allah 
Najwyższy powiedział: „Upiększeniem dla ludzi jest miłość do rzeczy, do ko-
biet i do synów, do zgromadzonych zasobów złota i srebra, do wierzchowców 
szlachetnych, do stad i upraw. Takie są przemijające przyjemności życia tego 
świata, ale zbliżenie do Boga jest najlepszym celem” (sura Al Imran, Rodzina 
Imrana, 3:14).

2  Miara wagi równa 44,928 kg.
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2. Czym jest śmierć?
Śmierć nie jest całkowitym przerwaniem życia, ale przejściem z jed-

nego świata do drugiego, rozdzieleniem związku ciała z duszą, rozłączoną 
w celu przepytania i odróżnienia posłusznych ludzi od niepokornych.

3. Dlaczego Allah stworzył śmierć i życie?
Allah, niech Jego wielkość będzie wywyższona, stworzył śmierć i ży-

cie w celu sprawdzenia synów Adama i doświadczenia ich problemami oraz 
trudnościami, w  tym najbardziej skomplikowaną i  ostateczną, jaką jest 
śmierć. One są potwierdzeniem wielkości Stwórcy, Jego mocy dawania ży-
cia i uśmiercania. On jest Tym, kto włada w niebiosach i na ziemi według 
własnej woli, w Jego rękach jest zarządzanie, On czyni potężnym i poniża 
kogo zechce, daje życie i je odbiera. Jest Tym, kto stworzył życie i śmierć, 
ożywił i pozbawił życia, kogo postanowił. „On daje życie i On je odbiera, 
i  do Niego zostaniecie sprowadzeni” (sura Junus, Jonasz, 10:56), „Nie ma 
boga oprócz Niego. On daje życie i sprowadza śmierć. On jest Panem waszym 
i Panem waszych praojców” (sura Ad-Duchan, Dym, 44:8), „Do Niego należy 
królestwo niebios i ziemi. On daje życie i sprowadza śmierć. On każdą rzecz 
ma w Swojej mocy!” (sura Al-Hadid, Żelazo, 57:2).

4. Czy dla człowieka śmierć jest złem?
W rzeczy samej, Allah chwalił tych, którzy uwierzyli w Niego i ob-

darzył ich w życiu doczesnym i pozagrobowym. Bóg Najwyższy wskazywał, 
że życie wierzącego, zarówno mężczyzny, jak i kobiety, czyniących dobro, 
uczyni szczęśliwym i zaspokojonym, jego rizk [utrzymanie] – będzie halal3. 
Wyróżni człowieka w życiu pozagrobowym nagrodą za najlepsze jego czyny, 
jak było powiedziane: „Nikt nie będzie miał życia szczęśliwego, oprócz tego 

3  Dozwolone.
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w Raju, tak jak życie w nim – wieczne – bez śmierci i szczęście – bez pro-
blemów”. A więc, nie każda śmierć jest złem. Jeśli Bóg upokorzył śmiercią 
tyranów, to przyniesie ona ulgę wierzącemu, prawemu człowiekowi. 

5. Czy dla wierzącej osoby śmierć jest dobrem? 
Abu ad-Darda, niech Allah będzie z niego zadowolony, powiedział: 

„Nie ma wierzącego, dla którego śmierć nie byłaby dobrem, a jeśli ktoś mi 
nie wierzy, to Allah Najwyższy mówi: «[…] ale to, co jest u Boga, jest lepsze 
i trwalsze […]» (sura Asz-Szura, Narada, 42:36), zaś dla osoby niewierzącej 
śmierć jest złem. Bóg Najwyższy powiedział: «I niechaj nie myślą niewie-
rzący, że zwłoka, jaką im daliśmy, jest dla nich dobrem […]» (sura Al Imran, 
Rodzina Imrana, 3:178)”. Habbar Ibn al-Aswad powiedział: „Śmierć jest 
podobna do mostu, łączącego osobę kochającą z ukochaną”.

6. Czy jest dozwolone pragnienie śmierci?
Pragnienie śmierci nie jest dozwolone, oprócz sytuacji poddawania 

człowieka próbie. Allah Najwyższy, opowiadając o  Marjam, powiedział: 
„Och, bodajbym umarła wcześniej i została zupełnie zapomniana! […]” (sura 
Marjam, Maria,19:23). Zostało powiedziane, że Marjam życzyła sobie 
śmierci z powodu dwóch powodów: jednym z nich był lęk przed zarzutami 
o  jej zły stosunek do religii, co byłoby dla niej pokusą do czegoś niedo-
brego. Drugi to obawa, aby ludzie z  jej przyczyny nie rzucali oszczerstw, 
kłamstw i nie cudzołożyli, co byłoby dla nich zgubne. A  tylko Allahowi 
znana jest prawda.

Od Malika, od Abu az-Zinada, od Al-A’radża, od Abu Hurajry, niech 
Allah będzie z nich zadowolony, jest przekazywane, że Prorok Muhammad, 
pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, powiedział: „Nie nadejdzie godzi-
na Dnia Sądu dopóki mężczyzna nie przejdzie obok grobu innego mężczy-
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zny i powie: «O jeśli ja byłbym na jego miejscu»”. To z powodu ciężaru, 
który spocznie na ludziach, z powodu zdeprawowanego, słabego stanu re-
ligii, lęku przed jej zniknięciem. Nie dlatego, że ciało człowieka doznało 
jakiejś szkody lub czegoś innego, lub utraty pieniędzy, co bywa przyczyną 
pomniejszenia błędów człowieka (Sahih al-Buchari 6698). 

7. Kto może pragnąć śmierci?
Tym, komu dozwolone jest pragnienie śmierci, jeśli tylko nie istnieje 

niebezpieczeństwo utraty religii, jest szahid4. Zdarza się, że mudżahid5 na 
drodze Allaha chce wrócić żywy, jednak jest zabijany i umiera. I to z powo-
du miłości zostania szahidem z dostrzeganymi w tym zaletami. Od Anasa 
Ibn Malika, niech Allah będzie z niego zadowolony, od Proroka Muham-
mada, pokój i  błogosławieństwo Allaha z  Nim, jest przekazywane: „Nie 
wejdzie do Raju ten, kto chce powrócić do tego życia, a  kto nie ma na 
ziemi niczego, oprócz szahida, pragnącego powrócić do tego życia, aby być 
zabitym dziesięć razy z powodu widocznych wartości” (Sahih al-Buchari).

8. Jakiego rodzaju bywa śmierć?
Allah Najwyższy powiedział: „Bóg przyjmie dusze w  chwili śmierci, 

a tych, którzy nie umarli, podczas snu. I zatrzymuje te dusze, o których śmierci 
postanowił, a inne odsyła do ustalonego terminu. Zaprawdę, w tym są znaki 
dla ludzi, którzy się zastanawiają!” (sura Az-Zumar, Grupy, 39:42). A więc, 
śmierć ma dwa rodzaje: jeden z  nich to: prawdziwa i  pełnowartościowa 
śmierć, rozdzielająca duszę od ciała, co nosi nazwę śmierci. Drugi rodzaj to 
śmierć w czasie snu, ponieważ śpiący człowiek jest podobny do zmarłego, 
nie widzi i nie słyszy, jednak jego dusza się nie oddziela.

4  Słowo to oznacza albo męczennika na drodze islamu, albo świadka (przyp. tłum.).
5  Bojownik za wiarę, w języku polskim funkcjonuje forma mudżahedin (przyp. tłum.).



11

9. Czy życie i śmierć są próbą dla człowieka?
W życiu i  śmierci zawiera się wszystko: pouczenia, doświadczenia, 

udręki. Czcigodny Wysłannik, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, na-
kazywał nam zwracać się ku Allahowi, aby ustrzec się pokus. Od Anasa Ibn 
Malika, niech Allah będzie z niego zadowolony, jest przekazywane: „Pro-
rok, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, mówił: «O Allahu, zwracam 
się ku Tobie, aby uniknąć nieudolności i lenistwa, tchórzliwości i niedołę-
stwa. Uciekam się pod Twoją obronę, aby uniknąć kary w grobie, chronię 
się u Ciebie w ucieczce przed kuszeniem żywych i martwych»” (Sahih al-
-Buchari 6006). 

10. Czy jakiekolwiek stworzenie może uniknąć śmierci?
Śmierć nie robi różnic między żywymi ze względu na to, kim oni 

są, a to znaczy, że wszyscy są śmiertelni. Bóg Najwyższy powiedział: „Za-
prawdę, tyś jest śmiertelny i oni są śmiertelni! Później, w Dniu Zmartwych-
wstania, będziecie się sprzeczać przez swoim Panem” (sura Az-Zumar, Gru-
py, 39:30,31). Żadne stworzenie nie może uciec od tego nieuchronnego 
czasu, obojętnie jak daleko byłby od niego. Allah Najwyższy oznajmił: 
„Powiedz: «Śmierć, od której uciekacie, niewątpliwie was spotka. Potem bę-
dziecie sprowadzeni do Tego, który zna ukryte i jawne, i On obwieści wam 
to, coście czynili»” (sura Al-Dżuma, Zgromadzenie, 62:8). Nie można 
ustrzec się od przeznaczenia. 

11. Czy istnieje śmierć w życiu pozagrobowym?
Z całą pewnością śmierć jest prawdą w życiu na tym świecie i bez żad-

nej wątpliwości stanowi ogromne nieszczęście. Allah Najwyższy rzekł: „[…] 
i dosięgnie was nieszczęście śmierci” (sura Al-Ma’ida, Stół zastawiony, 5:106). 
W życiu pozagrobowym zaś nie ma ani śmierci, ani niebytu, ani przerwania 
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istnienia, tam trwa nieustająca wieczność w Raju rozkoszy albo w Piekle 
męczarni. Bóg Najwyższy powiedział: „A ci, którzy nie uwierzyli i uznali 
Nasze znaki za kłamstwo, oni będą towarzyszami ognia i w nim pozostaną na 
wieczność” (sura Al-Bakara, Krowa, 2:39). Allah Najwyższy ogłosił: „A ci, 
którzy uwierzyli i czynili rzeczy dobre, będą mieszkańcami Raju i pozostaną 
w nim na wieczność” (sura Al-Bakara, Krowa, 2:82).

12. Kiedy człowiek umiera?
Każda dusza ma swój termin, który nie nadejdzie przedwcześnie i nie 

będzie też odroczony. Tchórzostwo nie przedłuży życia, podobnie jak od-
waga go nie skróci. Człowiek nie umrze do osiągnięcia wyznaczonego mu 
kresu – określonego czasu. Allah Najwyższy oznajmił: „Nikt nie umrze ina-
czej, jak za pozwoleniem Boga. To jest termin ustalony i zapisany. Kto pragnie 
nagrody tego świata, temu ją damy. Kto zaś pragnie nagrody w życiu ostatecz-
nym, temu także ją damy. My szybko odpłacimy tym, którzy są wdzięczni” 
(sura Al Imran, Rodzina Imrana, 3:145). Ludzie zgodnie uznają, że śmierć 
nie wybiera ani określonego wieku, ani czasu, ani choroby. Człowiek stale 
powinien być na nią gotowy. 

13. Jak należy przygotować się do śmierci?
Przygotowaniem do śmierci jest skrucha za grzechy oraz zaprzestanie 

niesprawiedliwych czynów. Bóg Najwyższy powiedział: „[…] Kto spodziewa 
się spotkać swego Pana, niech czyni dobro i nie dodaje nikogo, gdy oddaje cześć 
swemu Panu, Jedynemu” (sura Al-Kahf, Grota, 18:110). Należy stale być go-
towym na śmierć i pamiętać o niej, gdyż przychodzi nagle, bez zapowiedzi, 
a wiedzę o niej ma tylko Allah Najwyższy. Człowiek nieustannie powinien 
być przygotowany na śmierć, wykonywać modlitwy, pościć, wypłacać za-
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kat6, wyrażać skruchę za grzechy, szczerze wypełniać wszystkie akty czci 
i tym samym zbliżać się do Boga, mając nadzieję na Jego łaskę i przebacze-
nie. 

14. Jakie są warunki skruchy? 
Jeśli człowiek, który popełnił grzechy i przewinienia, postanowił wy-

razić żal, to aby jego skrucha przed Allahem Najwyższym była szczera, ko-
nieczne jest spełnienie następujących warunków:

1. Żal powinien być szczery, a nie tylko stanowić prośbę wyrażoną 
słownie.

2. Grzeszne postępowanie należy natychmiast przerwać i więcej go 
nie powtarzać. 

3. Trzeba podjąć twarde postanowienie, aby nie popełniać podob-
nych czynów. Powinniśmy czuć skrępowanie w stosunku do Boga 
Najwyższego, lęk przed Nim i nikim innym.

Jeśli któryś z warunków będzie naruszony, skrucha nie okaże się pra-
widłowa.

15. Co oznacza szczera skrucha?
Szczera skrucha – to niedopuszczenie niesprawiedliwości, rozstrzyga-

nie sporów, pokorna postawa. Osoba wyrażająca żal powinna zadośćuczy-
nić spornej stronie, zmienić ubranie, miejsce pobytu, jedzenie, wydatki, 
ozdoby, łoże, moralność; otworzyć swoje serce. Jeśli skrusze towarzyszyć 
będą takie okoliczności, to Bóg, w  swojej szczodrości, przyjmie ją. Allah 
Najwyższy mówi: „Przebaczam zawsze temu, kto się nawróci, wierzy, czyni 
dobro i idzie drogą prostą” (sura Ta ha, 20:82).

6   Obowiązkowy coroczny podatek pobierany od każdego dorosłego muzułmanina. Jeden z pię-
ciu fi larów islamu (przyp. tłum.).
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16. Jaka jest korzyść z pamiętania o śmierci?
Rzeczywiście, pamiętanie o  śmierci prowadzi do ustawicznego od-

czuwania niepokoju o  tym przejściowym świecie i w każdym momencie 
kieruje myśli do życia wiecznego, pozagrobowego. Z tego powodu człowiek 
znajduje się w jednym z dwóch stanów: skrępowania i doświadczania, do-
statku i miłosierdzia. Jeśli człowiek znajduje się w położeniu skrępowania 
i doświadczania, to pamiętanie o śmierci przynosi ulgę w części jego trosk 
i smutków. Nie będą one trwać wiecznie, bowiem przerwie je śmierć. Jeśli 
zaś człowiek jest w stanie miłosierdzia, zadowolenia i dostatku, to wspo-
minanie o śmierci nie pozwala mu ulegać urokowi tego życia, zapominać 
o Bogu i dziękowaniu za Jego łaski. 

17. Jaka jest zaleta wspominania o śmierci i kara za niepamięta-
nie o niej?

Ad-Dakkak powiedział: „Kto dużo wspomina o śmierci, będzie ob-
darowany trzema rzeczami: szybszym przyjęciem skruchy, zadowoleniem 
serca, aktywnością w oddawaniu czci. Kto natomiast nie będzie pamiętać 
o  śmierci, zostanie ukarany na trzy sposoby: odroczeniem przyjęcia żalu, 
niezadowoleniem z niskiego poziomu życia, lenistwem w oddawaniu czci”.

18. Czy można pożądać śmierci?
Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, zakazał 

pożądać śmierci i prosić o nią. Z czasów Anasa, niech Allah będzie z niego 
zadowolony, została przekazana jego wypowiedź: „Wysłannik Allaha, pokój 
i błogosławieństwo Allaha z Nim, powiedział: «Nikt z was nie powinien 
pragnąć śmierci z powodu biedy, w jakiej się znalazł. Jeśli zmuszony jest jej 
pożądać, niech powie: ‚O Allahu, trzymaj mnie przy życiu, dopóki życie 
będzie dla mnie lepsze, i uśmierć mnie, jeśli śmierć będzie dla mnie lep-
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sza – Allahumma ahini ma kanat al-hajatu chajran li ła tałaff ani ma kanat 
al-łafatu chajran li’»” (Sahih al-Buchari 5990, Sahih Muslim 2680). Wy-
słannik Allaha, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, powiedział: „Nikt 
z was nie powinien prosić o śmierć dla siebie, gdyż jeżeli któryś z was jest 
dobrym człowiekiem, to jego dobre uczynki mogą być jeszcze zwielokrot-
nione, a ten, kto grzeszył, może się poprawić” (Sahih al-Buchari 5349). 

19. Czy byli prorocy, którzy wyprzedzili śmierć? 
Allah Najwyższy mówi: „[…] Czy nie daliśmy wam wystarczająco dłu-

giego życia, aby opamiętał się ten, kto był upomniany? I przychodził do was 
ostrzegający. Skosztujcie zatem! Dla niesprawiedliwych nie ma żadnego po-
mocnika!” (sura Al-Fatir, Stwórca, 35:37). Bóg powiedział także: „[…] My 
nie karaliśmy nikogo wcześniej, zanim nie wysłaliśmy posłańca” (sura Al-Isra, 
Podróż Nocna, 17:15). W zbiorze Al-Buchariego znajduje się wypowiedź 
Proroka Muhammada, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim: „Allah wy-
baczył sześćdziesięciojednoletniemu człowiekowi i  przedłużył mu życie” 
(Sahih al-Buchari 6056). Później nie będzie dla niego przebaczenia, jeśli 
sam się nie opamięta.

20. Czy dla muzułmanina śmierć jest odkupieniem?
Śmierć jest odkupieniem wszystkiego, czego zmarły doznał w czasie 

choroby: bólu i cierpienia. Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo 
Allaha z Nim, przekazał: „Żadnego muzułmanina nie dosięgnie ból, choro-
ba lub temu podobne, poza tym, że Allah poprzez nią zdejmuje z człowie-
ka grzechy, podobnie jak drzewo, które zrzuca swoje liście” (Sahih Muslim 
2571). 

Od Abu Hurajry, niech Allah będzie z niego zadowolony, od Proroka 
Muhammada, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, jest przekazywane: 
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„Kto Prosi Boga o rzeczy dobre, tego On pokocha” (Sahih al-Buchari 5321, 
Muwatta imam Malik 1684). I zmiłuje się nad nim.

21. Jakie jest położenie muzułmanina wobec śmierci?
Dżabir przekazał: „Słyszałem, jak Wysłannik Allaha, pokój i błogo-

sławieństwo Allaha z Nim, mówił: «Żaden z was nie umrze do tej pory, 
dopóki nie będzie dobrze myśleć o Allahu»” (Sahih al-Buchari, 6103, Sahih 
Muslim 2877). Al-Fudajl Ibn Ijad wyjawił: „Lęk jest lepszy od prośby do 
tego czasu, dopóki sługa jest uczciwy. A kiedy do niego przychodzi śmierć, 
to prośba jest lepsza od lęku”. Najwyższy w świętym hadisie7 mówi: „W sto-
sunku do Swojego sługi jestem taki, jak on myśli o Mnie. A więc niech Mój 
sługa myśli o Mnie, co chce”.

22. W jaki sposób człowiek umiera?
Allah Najwyższy w Swojej Księdze o śmierci wspomniał krótko i do-

kładnie. Przekazał: „[…] Tych, których wezwą aniołowie, ponieważ czynili 
dobro […]” (sura Al-Nahl, Pszczoły, 16:32). Obwieścił również: „Powiedz: 
«Zabierze was anioł śmierci, któremu powierzone są wasze dusze […]»” (sura 
As-Sadżda, Pokłon, 32:11). Powiedział: „Kiedy zaś śmierć zbliża się do któ-
regoś z was, wówczas Nasi posłańcy zabierają jego duszę i nigdy nie zawodzą” 
(sura Al-An‘am, Trzody, 6:61). Allah Najwyższy rzekł: „Kiedy aniołowie 
będą zabierać dusze tych, którzy byli dla siebie niesprawiedliwi […]” (sura 
An-Nisa, Kobiety, 4:97). Wyjawił: „Gdybyś ty widział, jak aniołowie zabie-
rają dusze tych, którzy nie uwierzyli. Oni biją ich po twarzach i po plecach 
[…]” (sura Al-Anfal, Łupy, 8:50). Przekazał: „Jak więc to będzie, gdy anio-
łowie zabiorą ich dusze, bijąc ich po twarzy i po plecach?” (sura Muhammad, 
47:27).

7  Relacja opisująca wydarzenie, czyn, zachowanie się lub wypowiedź Proroka Muhammada, po-
kój i błogosławieństwo Allaha z Nim (przyp. tlum.).
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23. W jaki sposób anioł śmierci zabiera kilka dusz w jednym czasie?
Czasami śmierć jest kojarzona z aniołem śmierci bezpośrednio wy-

pełniającym ten akt, niekiedy z jego pomocnikami, aniołami, gdyż zdarza 
się, że oni również wypełniają tę misję. Czasami za śmierć czyni się odpo-
wiedzialnym Allaha Najwyższego, gdyż On jest prawdziwie uśmiercającym. 
Nasz Stwórca powiedział: „Bóg przyjmie dusze w chwili śmierci, a tych, którzy 
nie umarli, podczas snu. I zatrzymuje te dusze, o których śmierci postanowił, 
a  inne odsyła do ustalonego terminu. Zaprawdę, w  tym są znaki dla ludzi, 
którzy się zastanawiają!” (sura Az-Zumar, Grupy, 39:42).

Anioł śmierci zabiera dusze, jego pomocnicy znajdują się obok umie-
rającego (stan agonii), a Allah uśmierca. Ponieważ anioł śmierci zajmuje się 
tym za pośrednictwem aniołów lub bezpośrednio sam, jemu przypisywane 
jest zabieranie duszy.

24. Jakie są cechy przedśmiertnej agonii?
W świętym Koranie zawarte są ajaty8, opisujące stan agonii i męczar-

nie śmierci. Allah Najwyższy powiedział: „I odrętwienie śmierci jest prawdą: 
tym, przed czym uciekasz!” (sura Kaf, 50:19). Pan również przekazał: „[…] 
Gdybyś tylko widział tych niegodziwców w objęciach śmierci, gdy aniołowie 
wyciągną ku nim ręce, mówiąc: «Oddajcie swe dusze, dzisiaj otrzymacie za-
płatę, karę poniżającą, za to, że mówiliście nieprawdę przeciwko Bogu i po-
gardzaliście Jego znakami!»” (sura Al-An‘am, Trzody, 6:93). Bóg wyjawił: 
„Wcale nie! Kiedy dusza dojdzie do obojczyka, będzie powiedziane: «Kto jest 
czarownikiem?» i  człowiek pomyśli, że to rozstanie, splącze się noga z  nogą 
[ciężary życia ziemskiego złączą się z uciążliwościami przedśmiertnej agonii 
lub nogi człowieka będą złożone razem w całunie]” (sura Al-Kijama, Zmar-
twychwstanie 75:26-29).

8   Wersety (przyp. tłum.).
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25. Czy wszystkie stworzenia przechodzą przedśmiertną agonię?
Niektórzy uczeni wypowiedzieli się, że jest to konieczne, zgodnie 

z wiernością wypowiedzi i autentycznością słowa. Picie z pucharu jest nie-
przyjemne w smaku, próbowano go i wciąż się próbuje. Są tam dwie gru-
py, poziomy i formy. Tylko Allah Najwyższy – Jedyny, Wieczny, niemający 
współtowarzyszy, ustanowił zgubę i śmierć dla wszystkim stworzeń, oprócz 
Siebie. Allah, niech Jego wielkość będzie wywyższona, uczynił rozróżnienie 
między stworzeniami. Każdy zakosztuje łyk ze swojego pucharu i po nim 
przejdzie w stan agonii. Bóg Najwyższy powiedział: „Każda dusza zakosz-
tuje śmierci […]” (sura Al Imran, Rodzina Imrana, 3:185). Jest przekaza-
na wypowiedź A’iszy, niech Allah będzie z niej zadowolony: „Widziałam 
Proroka Muhammada, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, przed jego 
śmiercią. Obok niego stała miska z wodą, w której zanurzał rękę, następnie 
przecierał twarz, a potem mówił: «O Allahu, pomóż mi odejść z tego świata 
i w przedśmiertnej agonii – Allahumma ajini ala gamaratil-maut, ła sakia-
ratul-maut»” (Sunan at-Tirmizi 985).

26. Dlaczego dla niektórych wierzących śmierć jest ciężka?
Istnieje przekaz od Zajda Ibn Aslama, sługi Umara Ibn al-Chatta-

ba, niech Allah będzie z niego zadowolony, że jeśli wierzący był obciążony 
jakimiś grzechami, o których nie wiedział, jego śmierć jest cięższa. Dzieje 
się tak dlatego, aby poprzez ciężar przedśmiertnej agonii umierający mógł 
osiągnąć swoje miejsce w Raju. Jeśli zaś niewierzący popełnił w tym życiu 
czyny właściwe, to jego śmierć będzie lżejsza jako nagroda za dobre uczyn-
ki, ale potem czeka go Piekło. 



19

27. Co mówić w obecności osoby umierającej? 
Muslim przekazał słowa Umm Salamy, niech Allah będzie z niej za-

dowolony, wypowiedziane przez nią: „Prorok Muhammad, pokój i  bło-
gosławieństwo Allaha z Nim, przekazał: «Jeśli ktoś odwiedza chorego lub 
umierającego, powinien wymawiać tylko dobre słowa. Zaprawdę, anioło-
wie dodają amin do wszystkiego, co mówicie!» Po śmierci Abu Salamy po-
szłam do Proroka, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, aby go powia-
domić: «O Wysłanniku Allaha, Abu Salama zmarł». On rzekł: «Powiedz:
,O Allahu, przebacz mi i  jemu i pozostaw mi po nim dobrą spuściznę!’» 
Wówczas odparłam: «Niech Allah zostawi mi tego, kto jest lepszy od niego 
– Muhammada, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim»” (Sahih Muslim 
919, Sunan at-Tirmizi 948, Sunan Ibn Madża 1447). 

28. Co podpowiadamy osobie umierającej?
Istnieje przekaz od Abu S’aida al-Chudriego: „Prorok Muhammad, 

pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, ogłosił: «Podpowiedzcie osobom 
umierającym: la ilaha illa Allah – nie ma boga prócz Allaha»” (Sahih Mu-
slim 916). 

29. Jaka mądrość zawarta jest w podpowiedzeniu osobie umie-
rającej?

Od Wasila Ibn Aty, od Proroka Muhammada, pokój i błogosławień-
stwo Allaha z Nim, jest podawane: „Przyjdźcie do waszych bliskich umiera-
jących osób i podpowiedzcie im: la ilaha illa Allah, w ten sposób powiado-
micie ich o Raju. Zaprawdę, przed śmiercią nawet najmądrzejszy człowiek 
traci rozum, i zaprawdę, szatan w obliczu ludzkiej śmierci jest bliżej niż ktoś 
inny. Przysięgam na Tego, w którego dłoni jest moja dusza, że «patrzenie» 
na anioła śmierci jest cięższe niż tysiące uderzeń mieczem. Przysięgam na 
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Tego, w którego dłoni jest moja dusza, że dusza sługi nie opuści tego życia, 
dopóki każda żyłka po kolei nie odczuje bólu w przeciwwadze mu”.

30. Czy koniecznie trzeba podpowiadać osobie umierającej? 
Od Abu Hurajry, niech Allah będzie z  niego zadowolony, przeka-

zano: „Słyszałem jak Wysłannik Allaha, pokój i błogosławieństwo Allaha 
z Nim, mówił: «Anioł śmierci przyszedł do mężczyzny, popatrzył na jego 
serce i nic w nim nie znalazł. Następnie rozdzielił jego brodę na dwie części 
i  stwierdził, że część języka dotyka twardego podniebienia i wymawia: la 
ilaha illa Allah. Dzięki słowom szczerej wiary, uzyskał przebaczenie»”. Al-
-Kurtubi powiedział: „Należy osobie umierającej podpowiedzieć i przypo-
mnieć świadectwo wiary, nawet jeśli była maksymalnie czujna”.

31. Dlaczego spojrzenie umierającego jest skupione?
Muslim zaczerpnął od Abu Hurajry, niech Allah będzie z niego za-

dowolony, następującą informację: „Wysłannik Allaha, pokój i  błogosła-
wieństwo Allaha z  Nim, rzekł: «Czy patrząc na umierającego człowieka, 
nie widzicie jego skupionego spojrzenia?» Ludzie odpowiedzieli – «tak». 
Wówczas Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, powiedział: «To 
ma miejsce wtedy, gdy spojrzenie skierowane jest na duszę»” (Sahih Muslim 
921, Sunan al-Bajhaki 6400).

32. Czy płacz bliskich zmarłego ma na niego wpływ?
Nie należy mocno płakać, lamentować, popadać w rozpacz z powodu 

śmierci bliskiej osoby, gdyż wpływa to na nią ujemnie. Ubajd Allah Ibn 
Umar, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał, że kiedy Hafsa 
płakała po Umarze, powiedziano jej: „Ciszej, córko! Czyżbyś nie wiedziała, 
że Wysłannik Allaha, pokój i  błogosławieństwo Allaha z  Nim, dał znać: 
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«Naprawdę, zmarły męczy się z powodu płaczu [lamentu] jego bliskich po 
nim»” (Sahih Muslim, 927). 

33. Jakie są zasady obmywania zmarłego i zawinięcia go w całun?
Rytualne obmycie zmarłego i zawinięcie go w całun jest zbiorowym 

obowiązkiem tych muzułmanów, którzy o nim wiedzą. Jeśli niektórzy z nich 
wykonają tę czynność, to zdejmą grzech z pozostałych. W przeciwnym razie 
każdy, kto był ze zmarłym lub wiedział o jego śmierci i nie uczynił tego, 
weźmie na siebie grzech. 

34. Co jest pożądane przy zawijaniu zmarłego w całun?
Osoba zawijająca zmarłego w całun powinna wykonywać to staran-

nie. Dżabir Ibn Abd Allah, niech Allah będzie z niego zadowolony, Prorok 
Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, przekazali: „Jeśli ktoś 
z was zawija swojego brata w całun, to powinien to zrobić starannie” (Sahih 
Muslim 943).

35. Jakie warunki powinna spełniać osoba wykonująca obmy-
wanie zmarłego?

Wymagane jest, aby osoba wykonująca rytualne obmywanie zmar-
łego była wyznania muzułmańskiego, godna zaufania, dokładna, znająca 
zasady obmycia. 

36. Kto obmywa mężczyznę i kto obmywa kobietę? 
Jeśli zmarłym jest mężczyzna, jego obmycia dokonują mężczyźni. Nie 

jest to dozwolone kobietom, z wyjątkiem żony, która może obmyć swojego 
męża. Jeśli zmarłą osobą jest kobieta, obmywają ją kobiety. Mężczyźni nie 
mogą obmywać kobiety. Dozwolone jest obmycie żony przez męża. Jeśli 
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nie ma ani kobiet, ani męża do obmycia kobiety lub nie ma ani mężczyzn, 
ani żony do obmycia mężczyzny, wówczas wykonuje się tajammum (suche 
obmycie). Jeśli zmarłym jest dziecko poniżej siedmiu lat, nie mające popę-
du płciowego, może być obmywane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. 

37. Jaka powinna być woda, służąca do obmycia ciała zmarłego?
Woda przeznaczona do obmycia ciała zmarłego powinna być czysta. 

Jeśli jest konieczne, to można ją zagrzać, aby zmyć brud ze zmarłego lub 
w przypadku silnego chłodu.

38. Jakie czynności należy wykonać przed obmyciem zmarłego?
Należy przykryć aurę – miejsce pomiędzy pępkiem i kolanami zmar-

łego. Zdejmuje się z nieboszczyka ubranie, ciało układa na specjalnej kon-
strukcji służącej do obmywania, nachylonej w stronę nóg, aby woda i nie-
czystości mogły spłynąć. Miejsce obmywania zwłok powinno być zadaszo-
ne i niedostępne dla osób postronnych. 

39. Kto może być obecny przy obmywaniu zwłok?
W obmywaniu zwłok mogą uczestniczyć tylko osoby myjące i  zaj-

mujące się ciałem. Obecność osób postronnych jest niewskazana. Nie może 
być tak, jak się obecnie często dzieje, że zaprasza się na nie ludzi niczym 
na wesele. Nie dotyczy to wykonywania modlitwy pogrzebowej (dżanaza 
namaz) (patrz dalej). 

40. W jaki sposób wykonuje się rytualne obmycie?
Osoba obmywająca powinna unieść górną część ciała nieboszczyka 

do pozycji półsiedzącej i  lekko uciskając, przeciągnąć ręką po jego brzu-
chu, aby wyszły nieczystości. W tym momencie należy polać obfi ciej wodą 
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w celu zmycia tego. Obmywający przed rozpoczęciem obmywania wypo-
wiada bi-ismi Allah (w imię Allaha), następnie bierze gąbkę [myjkę] i za-
czyna obmywać miejsca oczyszczane podczas małego obmycia (łudu), na-
stępnie obmywa prawą stronę ciała, zaczynając od szyi, potem rękę, ramię, 
klatkę piersiową, bok, biodro, nogę i stopę. Tak samo postępuje się z lewą 
stroną. Od Umm Atijji jest wiadome, że Prorok Muhammad, pokój i bło-
gosławieństwo Allaha z Nim, nakazał jej obmyć córkę, mówiąc: „Zacznij 
z jej prawej strony i miejsc małego obmycia” (Sahih Muslim 939). 

41. Ile razy obmywa się ciało zmarłego?
Konieczne (ładżib) jest jednokrotne obmycie ciała zmarłego, wskaza-

ne – trzykrotne. Pożądanym jest podczas ostatniego obmycia użycie kam-
fory, która wzmacnia ciało, uszlachetnia je i ochładza. Efekt kamfory powi-
nien utrzymać się przez odpowiednio długi czas. 

42. Jak postępujemy z włosami kobiety w trakcie obmywania?
Jeśli kobieta ma długie włosy, należy je rozdzielić na trzy części i roz-

puścić z tyłu.

43. Jakie są normy (hukm) obmywania w sytuacji braku wody? 
Jeśli niemożliwe jest obmycie zwłok z powodu braku wody lub oba-

wy rozpadu ciała, np. osoby spalonej, albo jeśli zmarłą jest kobieta, a wśród 
mężczyzn nie ma jej męża, lub zmarłym jest mężczyzna i wśród kobiet nie 
ma jego żony, wtedy nieboszczyka obmywa się suchym oczyszczeniem (ta-
jammum), przecierając jego twarz i  ręce. Osoba wykonująca tę czynność 
powinna być w rękawiczkach. 
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44. Jakie warunki powinien spełniać całun?
Całun powinien mieć taką wielkość, aby można było zawinąć w nie-

go całe ciało nieboszczyka. Zalecane jest, aby był biały i czysty. Niezależnie 
od tego, czy jest nowy, co lepsze, czy używany, ważne, aby był wyprany.

Od A’iszy, niech Allah będzie z niej zadowolony, jest przekazywane, 
że Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, był zawi-
nięty w trzy jemeńskie, białe, bawełniane płótna. Wśród nich nie było ani 
koszuli [szytej], ani turbanu (Sahih al-Buchari 1205). 

45. Jaka jest kolejność zawijania w całun mężczyzny i kobiety?
Porządek zawijania w całun mężczyzny jest następujący: trzy kawałki 

białego bawełnianego płótna układa się jeden na drugim. Płótno na spo-
dzie powinno być najdłuższe, dłuższe niż ciało nieboszczyka, aby końce po 
zawinięciu ciała można było związać. Drugi kawałek powinien być trochę 
dłuższy niż ciało zmarłego, ale krótszy od dolnego. Trzecie płótno, wierzch-
nie, składa się na połowę, pośrodku wycina otwór w kształcie litery „T”, 
aby móc przesunąć głowę. Jego długość powinna być taka, aby zakrywa-
ło ciało wraz z kolanami z przodu i z tyłu. Połowę tego płótna umieszcza 
się na wierzchu dwóch pierwszych, a drugą połowę opuszcza u wezgłowia. 
Ciało nieboszczyka, obowiązkowo z zakrytą aurą (część ciała od pępka do 
kolan), układa się na plecach na wierzchu trzech płócien. Głowę i brodę 
należy przetrzeć oleistymi wonnościami. Drugą połowę, opuszczoną u wez-
głowia, wierzchniego płótna przewleka się przez głowę, zakrywając tym 
samym przednią część ciała nieboszczyka. Następnie ciało owija się drugim 
płótnem, najpierw z lewej strony, a potem z prawej. Później zawija się trze-
cie płótno. Pozostawione brzegi całunu powinny być u głowy dłuższe niż 
u nóg. Całun związuje się, aby uniknąć rozwinięcia. Zawiązki zdejmowane 
są dopiero w grobie.
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Porządek zawijania w całun zwłok kobiety jest taki sam, jedynie z do-
datkiem dwóch kawałków tkaniny. Włosy kobiety, jeśli są długie, rozdziela 
się po połowie i układa na klatce piersiowej, na wierzchu pierwszego płót-
na. Głowę i  włosy okrywa się chustką. Piersi należy osłonić jeszcze jed-
nym kawałkiem tkaniny i owinąć ciało najpierw z lewej, a potem z prawej 
strony. Następnie zawija się drugie i  trzecie płótno. Dziecko do siedmiu 
lat – dziewczynka lub chłopiec – może być zawinięte w jedno płótno, ale 
też w dwa lub trzy. W ten sposób, ciało mężczyzny owija się w trzy kawałki 
tkaniny, a kobiety – w pięć. 

46. Czy z pochówkiem należy się śpieszyć?
Wskazany jest rozsądny pośpiech z pochówkiem po wykonaniu ry-

tualnego obmycia ciała i zawinięcia w całun. Od Abu Hurajry, niech Allah 
będzie z  niego zadowolony, od Proroka Muhammada, pokój i  błogosła-
wieństwo Allaha z Nim, istnieje przekaz: „Pospieszcie się z pogrzebem. Jeśli 
on [pogrzeb] będzie sumiennie odprawiony, to jest dobrem ofi arowanym 
zmarłemu, a jeśli jest inaczej, to będzie złem, które zdejmujecie ze swojego 
karku” (Sahih al-Buchari 1252). 

47. Jak należy zachować się na pogrzebie?
Człowiek uczestniczący w  pogrzebie powinien oddać się zadumie 

oraz rozmyślaniu i  z  pokorą podążać w  kondukcie na cmentarz. Należy 
dobrze myśleć o zmarłym, nawet jeśli był występny za życia. Źle jest myśleć 
o sobie, nawet jeśli uważamy się za pobożnych. Odejście z tego świata jest 
realne, ale jego istota jest nieznana. 
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48. Jakie są zasady modlitwy pogrzebowej (dżanaza namaz)?
Modlitwa pogrzebowa jest obowiązkiem zbiorowym. Jeśli została 

odprawiona przez niektóre osoby, to pozostali nie są obciążeni grzechem 
zaniechania. Dla nich jest to sunną9. Jeśli nikt nie odprawi modlitwy, do-
puszczają się grzechu wszyscy, którzy jej zaniechali.

49. Jaka jest nagroda za modlitwę pogrzebową?
Abu Hurajra, niech Allah będzie z  niego zadowolony, przekazał: 

„Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, dał znać: 
«Ten, kto uczestniczył w pogrzebie do czasu odprawienia modlitwy pogrze-
bowej otrzyma karat, a  ten, kto był obecny podczas pochówku do czasu 
złożenia zwłok do ziemi – dwa karaty». Zapytano Wysłannika: «Ile to dwa 
karaty»? Prorok odpowiedział: «Tyle, co dwie ogromne góry»” (Sahih al-
-Buchari 1261, Sahih Muslim 945). 

50. Jakie są warunki modlitwy pogrzebowej?
Warunki modlitwy pogrzebowej są następujące:
• osoba odprawiająca modlitwę i zmarła powinny być wyznawcami 

islamu;
• rytualna czystość (małe lub pełne obmycie);
• zakrycie aury;
• przyjęcie kierunku Kaaby do modlitwy;
• intencja.

51. W którym miejscu stoi imam podczas modlitwy pogrzebowej?
Jeśli zmarłym jest mężczyzna, to odprawiający modlitwę imam staje 

naprzeciw klatki piersiowej leżącego przed nim nieboszczyka. Jeśli zmarłą 

9  Tzn. postępowaniem wynikającym z tradycji Proroka Muhammada, pokój i błogosławieństwo 
Allaha z Nim (przyp. tłum.).
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jest kobieta, imam staje przy środku jej ciała. Samra Ibn Dżundub, niech 
Allah będzie z niego zadowolony, przekazał: „Wykonywałem modlitwę za 
Prorokiem, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, nad kobietą zmarłą po 
porodzie. On stał naprzeciw środka jej [ciała]” (Sahih al-Buchari 1267).

52. Z czego składa się modlitwa pogrzebowa?
Modlitwa pogrzebowa składa się z czterech takbirów10 „Allahu akbar” 

(Allah jest wielki). Przekaz pochodzi od Abu Hurajry, niech Allah będzie 
z niego zadowolony: „Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Alla-
ha z Nim, powiadomił ludzi o śmierci An-Nadżasziego tego dnia, kiedy on 
zmarł. Poszedł z  ludźmi do miejsca odprawienia modlitwy i wyrecytował 
cztery takbiry «Allahu akbar» [Allah jest wielki]” (Sahih al-Buchari 1268, 
Sahih Muslim 951).

53. Czy w modlitwie pogrzebowej jest recytowana sura Al-Fatiha?
Talha Ibn Abd Allah oraz Ibn Auf, niech Allah będzie z nich zadowo-

lony, przekazali: „Wykonywałem modlitwę dżanaza za Ibn Abbasem, niech 
Allah będzie z  niego zadowolony, który wyrecytował surę Otwierającą11, 
a następnie powiedział: «Żebyście wiedzieli, że jest to sunna»”12 (Sahih al-
-Buchari 1270).

54. Jakie dua jest wykonywane po trzecim takbirze w modlitwie 
pogrzebowej?

Istnieje następujący przekaz wypowiedzi Aufa Ibn Malika: „By-
łem świadkiem tego, jak Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo 

10  Zwrot wyrażający wielkość Allaha (przyp. tłum.).
11  Sura Al-Fatiha, pierwsza sura Świętego Koranu.
12  To co czynił, mówił i czego nie odrzucał Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim.
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Allaha z Nim, wykonywał modlitwę dżanaza nad zmarłym ansarem13. Sły-
szałem jego słowa: «Allahumma igfi r lahu ła-irhamhu, ła-afi hi ła-afi  anhu, 
ła-akrim nuzulahu ła-łassi mudhalahu ła-ighsilhu bi-al-ma ła-as-saldż ła-
-albard, ła-nakkihi min al-chataja kama junka as-saubu al-abjadu min ad-
-danas. Ła-abdulhu daran chajran min darihi ła-ahlan chajran min ahlihi 
ła-adhilhu al-dżannata ła-kihi fi tnat al-kabri ła-azab an-nar – O Allahu, 
przebacz mu, zmiłuj się i ochroń, bądź dla niego szczodry, uczyń mu grób 
obszerny. Obmyj go wodą, śniegiem, gradem, oczyść go z grzechów, tak 
jak oczyszcza się biała odzież z brudu. Zamień mu schronienie na lepsze 
niż posiada i otoczenie na korzystniejsze od tego, w którym się znajduje. 
Wprowadź go do Raju i uchroń od doświadczeń w grobie i mąk w Pie-
kle»” (Sunan Ibn Madża 1500).

Jest przekazane, że Abu Hurajra, niech Allah będzie z niego zado-
wolony, powiedział: „Kiedy Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławień-
stwo Allaha z Nim, wykonywał modlitwę pogrzebową, mówił; «Allahumma 
igfi r li-hajjina ła-majjitina, ła-szahidina ła- gha’ibina, ła-saghirina ła-kabi-
rina, ła-zikrina ła-unsana. Allahumma man ahjajtahu minna fa-ahihi ala 
al-islam, ła-man tałaff ajtahu minna fa-tałaff ahu ala al-iman. Allahumma 
la tahrimna adżrahu ła-la tudillina badahu – O Allahu, wybacz tym, któ-
rzy żyją, i  tym, którzy umarli, obecnym i nieobecnym, małym i  starym, 
mężczyznom i kobietom. O Allahu, tego, komu Ty darujesz życie, ożyw 
z  islamem, a tego, komu odbierasz życie, uśmierć z wiarą. O Allahu, nie 
obdzielaj nas wynagrodzeniem za niego [za wykonaną nad nim modlitwę 
dżanaza] i nie sprowadzaj nas z prawdziwej drogi po nim [po jego śmier-
ci]»” (Sunan Ibn Madża 1498).

13  Zwolennik, pomocnik Proroka, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim (przyp. tłum.).
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55. Co oznacza odpoczywający i odpoczywający od niego?
Abu Katada, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał, że 

Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, przecho-
dził obok zmarłego i  rzekł: „Odpoczywający i odpoczywający od niego”. 
Ludzie powiedzieli: „O  Wysłanniku Allaha! Co oznacza odpoczywający 
i odpoczywający od niego?” Prorok orzekł: „Wierzący sługa odpoczywa od 
uciążliwości życia ziemskiego, a od niegodziwego sługi odpoczywają wie-
rzący, kraje, drzewa, zwierzęta” (Sahih Muslim 950).

56. Jak należy postąpić, widząc kondukt pogrzebowy?
Osoba, która napotyka kondukt żałobny, powinna przepuścić go 

przed sobą. Amir Ibn Rabi’a, niech Allah będzie z niego zadowolony i Pro-
rok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, przekazali: „Jeśli 
ktoś z was zobaczy kondukt żałobny, ale nie uczestniczy w nim, niech po-
stoi do czasu, aż kondukt minie go lub dopóki on [kondukt żałobny] nie 
zatrzyma się tak, aby osoba została z  tyłu za konduktem” (Sahih Muslim 
958). 

57. Jaki jest pierwszy stopień świata pozagrobowego?
Ibn Madża od Haniego Ibn Usmana, niech Allah będzie z niego za-

dowolony, przekazał: „Kiedy Usman, niech Allah będzie z niego zadowolo-
ny, stał przy grobie, to płakał tak, że brodę miał mokrą od łez. Powiedziano 
mu wówczas: «Wspomnij o Raju i Piekle i nie rozpaczaj, a płacz z powodu 
tego». On orzekł: «Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławieństwo Alla-
ha z Nim, obwieścił: ‚Prawdą jest, że mogiła to pierwszy stopień życia po-
zagrobowego i jeśli się uratuje od niej [od kary w grobie], to jest tak, że po 
tym jest lżej, a jeśli się nie ocali, to będzie tak, że wówczas będzie trudniej’»” 
(Sunan Ibn Madża 4267). 
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58. Kto jako pierwszy wykopał grób?
Istnieją rozbieżności na temat, kto jako pierwszy wykopał grób. Jed-

ni uczeni są zdania, że był to kruk, kiedy syn Adama, pokój z nim, Kabil 
[Kain], zabił swojego brata Habila [Abla]14. Inni skłaniają się ku temu, że 
była to rodzina Izraelitów. 

59. Czym charakteryzuje się grób? 
Grób ma formę wzgórka, wzniesionego piędź lub dwie piędzi (45 

cm) nad powierzchnię ziemi. Nie może być wykonany z gliny, kamienia lub 
gipsu, gdyż jest to zabronione. 

60. Czego nie wolno robić na mogile?
Muslim zrelacjonował następujący przekaz Dżabira, niech Allah bę-

dzie z niego zadowolony: „Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławień-
stwo Allaha z Nim, zakazał cementowania grobu, siadania na nim i budo-
wania czegokolwiek na grobie” (Sahih Muslim 970). At-Tirmizi przekazał 
również wypowiedź Dżabira, niech Allah będzie z niego zadowolony: „Pro-
rok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, zabronił cemen-
towania grobu, malowania i  stawiania konstrukcji na nim oraz deptania 
mogiły” (Sunan at-Tirmizi 1058). 

61. Kto odprowadza zmarłego do grobu?
Muslim przekazał następującą wypowiedź Anasa Ibn Malika, niech 

Allah będzie z niego zadowolony: „Wysłannik Muhammad, pokój i bło-
gosławieństwo Allaha z  Nim, obwieścił: «Zmarłego do grobu odprowa-
dza troje. Dwoje wraca, a jedno zostaje: odprowadzają go rodzina, majątek 

14  Opis tego jest zawarty w Świętym Koranie, sura 5, ajaty 27-31.
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i  czyny. Rodzina i majątek wracają, a uczynki zostają»”(Sahih al-Buchari 
6149, Sahih Muslim 2960). 

62. Czy do zmarłego dociera wynagrodzenie za jałmużnę, ofi a-
rowaną w jego intencji?

Wynagrodzenie [hasanat] za jałmużnę, ofi arowaną w intencji zmar-
łego, dochodzi do niego. Muslim zrelacjonował wypowiedź Abu Huraj-
ry, niech Allah będzie z niego zadowolony: „Mężczyzna rzekł do Proroka: 
«Zmarł mój ojciec i zostawił środki bez obwieszczenia ostatniej woli. Czy 
będzie odkupieniem za niego jałmużna przekazana w jego intencji?» Prorok 
odrzekł: «Tak»” (Sahih Muslim 1630).

63. Co przynosi zmarłemu pożytek po śmierci?
Nieboszczykowi przynoszą po śmierci pożytek: modlitwa w jego in-

tencji, spłata jego długów, wypełnienie za niego opuszczonego postu i zo-
bowiązań. Pożytkiem również jest: wiedza przekazana przez niego innej 
osobie, książka zapisana w spadku rodzinie, zbudowany meczet lub dom 
pielgrzyma, jałmużna ofi arowana z  własnych środków za życia, pobożne 
dziecko, modlące się za zmarłego. Abu Hurajra, niech Allah będzie z niego 
zadowolony, powiedział, że Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławień-
stwo Allaha z Nim, rzekł: „Kiedy człowiek umiera, jego czyny przerywają 
się, oprócz trzech: kontynuowana jałmużna [al-dżarija]15, przekazana i wy-
korzystywana przez innych wiedza, pobożne dziecko, modlące się za zmar-
łego” (Sahih Muslim 1631, Sunan Abu Dawud 2880).

15  Jałmużna, ofi arowana ku pożytkowi innych, a tym samym przynosząca korzyść człowiekowi po 
śmierci, np. meczet zbudowany ze środków ofi arodawcy.
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64. Po śmierci człowieka recytuje się surę Ja sin. Czy są ku temu 
wskazówki w wiarygodnych źródłach?

Ahmad przekazał następujące słowa Proroka Muhammada, pokój 
i błogosławieństwo Allaha z Nim: „Sercem Koranu jest sura Ja sin. Czło-
wiek, rozmyślający o Bogu i życiu pozagrobowym, recytujący tę surę, zyska 
przebaczenie Pana Najwyższego. Recytujcie ją swoim zmarłym” (Musnad 
Ahmad – Musnad al-Basri). Jednakże uczeni różnią się w podejściu do czasu 
recytacji tej sury. Niektórzy z nich skłaniają się ku temu, że Ja sin nale-
ży recytować umierającej osobie, pragnąc dla niej przychylności Pana, tym 
bardziej, że łaskawi aniołowie są obecni przy odchodzącym z tego świata 
i słuchają recytacji Koranu. 

W  innym hadisie przytoczony jest przekaz: „Nie ma żadnego nie-
boszczyka, przy śmierci którego nie byłaby recytowana sura Ja sin i co nie 
byłoby uwzględnione w łasce Allaha”. Są również poglądy, że ta sura po-
winna być recytowana po śmierci: przed lub po pochówku. Nieodpłatna 
recytacja Koranu i tym samym darowanie hasanatu [wynagrodzenia] zmar-
łemu, z pozwolenia Allaha Najwyższego, przynosi mu pożytek. Poza tym, 
sura Ja sin wyróżnia się szczególnym znaczeniem i wartością. Recytacja tej 
sury, niezależnie od sytuacji, jest korzystna dla zmarłego, gdyż stanowi jego 
hasanat i  słuchają jej obecni przy nieboszczyku aniołowie. Jednocześnie 
jest dobrodziejstwem, zarówno dla recytujących, jak i  słuchających, jako 
napomnienie i pouczenie. Anas, niech Allah będzie z niego zadowolony, 
powiedział, że Wysłannik Muhammad, pokój i  błogosławieństwo Allaha 
z Nim, rzekł: „Zaprawdę, każda rzecz ma serce. Sercem Koranu jest Ja sin. 
Temu, kto wyrecytuje Ja sin, Allah zapisze za jego recytację dziesięciokrotną 
recytację Koranu” (Sunan at-Tirmizi 3048). 
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65. Czy sura Al-Mulk, Królestwo, jest wsparciem dla człowieka? 
Sura Al-Mulk chroni człowieka od kary w grobie i ognia w Piekle. 

Abu Hurajra, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał, że Prorok 
Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, powiedział: „Prawdą 
jest, że sura z Koranu, złożona z trzydziestu ajatów, ujmowała się za człowie-
kiem, dopóki nie otrzymał przebaczenia. Tą surą jest Tabaraka al-lazi bi-
-jadihi al-mulk” (Sunan at-Tirmizi 3053). Abu Hurajra, niech Allah będzie 
z  niego zadowolony, poinformował również, że Wysłannik Muhammad, 
pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, obwieścił: „«Zaprawdę, zawiera-
jąca trzydzieści ajatów sura z Księgi Wszechmogącego i Najwyższego Al-
laha wstawiła się za człowiekiem, wyciągnęła go z Piekła i wprowadziła do 
Raju». Tą surą jest Al-Mulk” (Mustadrak al-Hakim 3838). 

66. Czy zmarły męczy się w grobie, gdy żałobnicy po nim 
lamentują?

Nieboszczyk męczy się w grobie, jeśli żywi lamentują po nim, szcze-
gólnie jeśli sam miał zwyczaj głośnego zawodzenia nad zmarłymi i nawo-
ływał do tego. Istnieje przekaz od Ibn Umara, niech Allah będzie z niego 
zadowolony, i od Proroka Muhammada, pokój i błogosławieństwo Allaha 
z Nim, że: „Nieboszczyk męczy się w mogile z powodu lamentowania po 
nim” (Sahih Muslim 927).

67. Co jest lepsze: dół w ziemi czy nisza? 
Niszę tworzy się z jednej strony grobu, gdy ziemia jest twarda, i jest 

lepsza niż dół. Prawdą jest, że Pan Najwyższy wybrał niszę dla Swojego Pro-
roka, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim. Jeśli chodzi o dół, to kopie 
się go pośrodku mogiły. 
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68. Co jest pożądane dla osób żegnających zmarłego?
Abu Dawud zrelacjonował wypowiedź Usmana Ibn Aff ana, niech 

Allah będzie z niego zadowolony: „Wysłannik Muhammad, pokój i błogo-
sławieństwo Allaha z Nim, gdy zakończył obrządek pochówku zmarłego, 
stanął przy grobie i powiedział: «Poproście o wybaczenie i wytrwałość dla 
swego brata. Zaprawdę, on teraz jest przepytywany»” (Sunan Abu Dawud 
3221). 

69. Jaki jest okres żałoby kobiet po zmarłym?
Żałoba kobiet po zmarłym trwa jedynie trzy dni. Jednakże żonę obo-

wiązuje po mężu okres żałoby przez cztery miesiące księżycowe i dziesięć 
dni. Al-Buchari przytacza hadis, w którym Umm Habiba, niech Allah bę-
dzie z niej zadowolony, słyszała, jak Wysłannik Muhammad, pokój i błogo-
sławieństwo Allaha z Nim, powiedział: „Nie jest dozwolone kobiecie, wie-
rzącej w Allaha i Dzień Ostatni, pozostawać w żałobie po zmarłym dłużej 
niż trzy dni, oprócz żałoby po mężu. Żałoba po mężu trwa cztery miesiące 
i dziesięć dni” (Sahih al-Buchari 1221/1222). 

70. Czy grób naciska na zmarłego?
Grób ma właściwość nacisku na leżącego w nim zmarłego. Niech Al-

lah Najwyższy uwolni nas od tego uciskania! A’isza, matka prawowiernych, 
niech Allah będzie z niej zadowolony, przekazała: „Wysłannik Muhammad, 
pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, powiedział: «Prawdą jest, że mo-
giła ma właściwość ucisku. Jeśli ktokolwiek jest w stanie uratować się od 
tego, to ocali się także Sad Ibn Mu’az»” (Sahih Ibn Hibban 3112). An-
-Nasa’i zrelacjonował wypowiedzi Wysłannika Muhammada, pokój i bło-
gosławieństwo Allaha z Nim, i Abd Allaha Ibn Umara, niech Allah będzie 
z niego zadowolony: „To jest ten, z powodu którego poruszył się Tron Mi-
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łosiernego Allaha i  otwarły się drzwi niebios. O  tym zdarzeniu zaświad-
czyło siedemdziesiąt tysięcy aniołów: został ściśnięty, a potem uwolniony”. 
An-Nasa’i wyjawił: „Mowa jest o Sadzie Ibn Mu’azie” (Sunan an-Nasa’i – 
Księga Pogrzebów 2182). 

71. O co dwaj aniołowie zapytają zmarłego w grobie? 
Al-Buchari przekazał informację zaczerpniętą od Anasa Ibn Malika, 

niech Allah będzie z niego zadowolony: „Wysłannik Muhammad, pokój 
i błogosławieństwo Allaha z Nim, powiedział: «Prawdą jest, że kiedy sługa 
zostanie złożony do grobu, żegnający go odejdą i on usłyszy tupot ich nóg. 
Wówczas podejdą do niego dwaj aniołowie, którzy posadzą go i powiedzą: 
‚Co mówiłeś o tym człowieku – Muhammadzie, pokój i błogosławieństwo 
Allaha z  Nim?’ Wierzący powie: ‚Zaświadczam, że on jest sługą Allaha 
i  Jego Wysłannikiem’. Wtedy usłyszy: ‚Spójrz na swoje miejsce w Piekle. 
Allah Najwyższy zamienił je na miejsce w Raju. On zobaczy ich wszystkich’. 
A obłudnik i niewierzący zostanie zapytany: ‚Co mówiłeś o tym człowieku?’ 
On odpowie: ‚Nie wiem. Mówiłem to, co inni ludzie’. Aniołowie powiedzą: 
‚Nic nie wiedział i nic nie recytował’. Zostanie wtedy uderzony żelaznym 
młotkiem pomiędzy uszy i wrzaśnie tak głośno, że usłyszą go ci, którzy są 
obok, oprócz dżinnów i ludzi»” (Sahih al-Buchari 1273). Zmarły zostanie 
zapytany o jego Boga, proroka, religię, Świętą Księgę. Odpowiedziami na te 
pytania są następujące słowa: „Moim Bogiem jest Allah, prorokiem – Mu-
hammad, religią – islam, Księgą – Koran!”

72. Co jest przyczyną mąk w grobie?
Al-Buchari i Muslim zrelacjonowali wypowiedź Ibn Abbasa, niech 

Allah będzie z niego zadowolony: „Prorok, pokój i błogosławieństwo Alla-
ha z Nim, przeszedł obok dwóch grobów i powiedział: «Rzeczywiście, oni 
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męczą się i to nie z powodu wielkiego grzechu. Pierwszy z nich rozpowiadał 
plotki, a drugi nie oczyszczał się z moczu». Prorok wziął świeżą gałązkę, 
przełamał ją na pół, wetknął po jednej części w każdą mogiłę i powiedział: 
«Możliwe, że to przyniesie im ulgę, dopóki nie wyschną»” (Sahih al-Buchari 
1295, Sahih Muslim 292). 

73. Co uratuje wierzącego zmarłego od próby i mąk w grobie?
Wystąpienie i wymiar kar, zarówno w tym życiu, jak i w pozagrobo-

wym, zależy bezpośrednio od popełnionych przez człowieka czynów i wy-
stępków. Jeśli były to uczynki bogobojne, dobre, wówczas nagroda za nie 
będzie właściwa. To dotyczy również próby w  grobie. Muslim przekazał 
taką wypowiedź Salmana: „Słyszałem, że Wysłannik Muhammad, pokój 
i błogosławieństwo Allaha z Nim, obwieścił: «Ochrona granic muzułmań-
skiego kraju od wroga jest lepsza niż miesiąc trzymania postu i spędzania 
czasu na modlitwie. Jeśli taki człowiek umrze, to zatroszczy się o niego do-
konany czyn, określi się jego los i zostanie on uratowany od próby w gro-
bie»” (Sahih Muslim 1913). 

74. Jakiej modlitwy o ochronę od męczarni w grobie uczył Pro-
rok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim?

W hadisach Proroka Muhammada, pokój i błogosławieństwo Allaha 
z Nim, przytoczonych jest kilka wariantów próśb do Allaha Najwyższego 
o ochronę przed męczarniami w grobie. Oto jedna z nich. Ibn Abbas, niech 
Allah będzie z  niego zadowolony, przekazał, że Wysłannik Muhammad, 
pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, nauczał tej modlitwy, a także sur 
z Koranu, mówiąc: „Powiedz: «O Allahu, zaprawdę, uciekam się do Ciebie 
od mąk Piekła, od męczarni w grobie. Chronię się u Ciebie od prób Anty-
chrysta, uciekam się do Ciebie od doświadczeń życia i śmierci! – Allahum-
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ma, inni a’uzu bi-ka min azabi dżahannam, ła-a’uzu bi-ka min azab al-kabr, 
ła-a’uzu bi-ka min fi tnat al-masih ad-dadżdżal, ła-a’uzu bi-ka min fi tnat al-
-mahja ła-al-mamat!»” (Sahih Muslim 590, Sunan Ibn Madża 3840). 

75. Czy zmarły dowie się o swoim miejscu w Raju lub Piekle? 
Al-Buchari i Muslim przekazali wypowiedź Ibn Umara, niech Allah 

będzie z niego zadowolony, że Wysłannik Muhammad, pokój i błogosła-
wieństwo Allaha z Nim, rzekł: „Zaprawdę, jeśli ktoś z was umrze, to ran-
kiem i wieczorem będzie mu pokazane jego miejsce. Jeśli będzie spośród 
mieszkańców Raju, to wśród mieszkańców Raju, a jeśli spośród mieszkań-
ców Piekła, to wśród mieszkańców Piekła. Będzie mu powiedziane – to jest 
twoje miejsce do czasu zmartwychwstania w Dniu Sądu” (Sahih al-Buchari 
694, Sahih Muslim 2866). 

76. Jaki jest stosunek religii do odwiedzania grobów?
Odwiedzanie grobów – to sunna Proroka, pokój i błogosławieństwo 

Allaha z Nim. Muslim przekazał informację Abu Hurajry, niech Allah bę-
dzie z niego zadowolony: „Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo 
Allaha z Nim, odwiedził grób matki, zapłakał, doprowadził do łez osoby 
mu towarzyszące i rzekł: «Poprosiłem Pana, aby pozwolił mi prosić za nią 
o przebaczenie, ale nie zezwolił mi; poprosiłem o zgodę na odwiedzenie jej 
grobu i zaakceptował to. Odwiedzajcie groby, zaprawdę one przypominają 
wam o śmierci!»” (Sahih Muslim 976, Sunan Abu Dawud 3234). 

77. Jaki jest pożytek z odwiedzania grobów?
Abu Hurajra, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał na-

stępującą wypowiedź Wysłannika Muhammada, pokój i błogosławieństwo 
Allaha z  Nim: „Odwiedzajcie groby, zaprawdę, one przypominają wam 
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o  życiu pozagrobowym” (Sunan Ibn Madża 1569). A  więc odwiedzanie 
grobów i refl eksja o śmierci zmusza człowieka do niepokoju o popełnione 
grzechy, do ustawicznego wystrzegania się pokus w krótkotrwałym życiu 
ziemskim. Odwiedzanie grobów zmiękcza także twarde serca i  pomaga 
w pokonywaniu trudności w życiu doczesnym.

78. Czy dozwolone jest odwiedzanie cmentarzy przez kobiety?
W kwestii odwiedzania grobów przez mężczyzn istnieje zgoda wśród 

uczonych, zaś w kwestii kobiet występują rozbieżności. Odwiedzanie gro-
bów przez kobiety jest dozwolone, jeśli one wybrały się same, bez towarzy-
stwa mężczyzn, ustrzegły się pokus, były skromne i nie popełniły czynów 
zakazanych przez religię. At-Tirmizi zrelacjonował wypowiedź Abu Hu-
rajry, niech Allah będzie z niego zadowolony, że Wysłannik Muhammad, 
pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, „przeklął odwiedzające groby” (Su-
nan at-Tirmizi 1061). Niektórzy uczeni skłaniają się ku temu, że było tak 
do czasu, zanim Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, otrzymał 
pozwolenie na bywanie na grobach. Uzyskanie pozwolenia na odwiedza-
nie grobów objęło zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Inni uczeni są zdania, 
że nie jest pożądane bywanie kobiet na grobach ze względu na ich słabą 
wytrzymałość i silne emocje. Ibn Masud, niech Allah będzie z niego zado-
wolony, poinformował, że Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławień-
stwo Allaha z Nim, powiedział: „Zabroniłem wam bywać na cmentarzach, 
jednakże odwiedzajcie je. Zaprawdę, jest to przejaw umiaru w życiu docze-
snym i przypomnienie o życiu pozagrobowym” (Sunan Ibn Madża 1571). 

79. Co mówi się przy wejściu na cmentarz?
Muslim relacjonuje następującą wypowiedź A’iszy, niech Allah bę-

dzie z niej zadowolony: „Powiedziałam: «O Wysłanniku Allaha, co mam 



39

mówić, kiedy idę na cmentarz?» On odpowiedział: «Powiedz: ‚Pokój wie-
rzącym i wyznającym islam mieszkańcom – As-Salamu ala ahl ad-dijar, min 
al-muminin, ła-al-muslimin. Niech Allah zmiłuje się nad tymi, którzy żyli 
przed nami, i nad tymi, którym przeznaczone jest życie po nas. I, zaprawdę, 
my, jeśli Allah sobie zażyczy, dołączymy do was’»” (Sahih Muslim 974). 

80. Jaki jest porządek odwiedzania grobów?
Osoba, która postanowiła odwiedzić groby, powinna przestrzegać 

określonego porządku. Należy zachować pokorę, nie stawać na mogile, 
nie siadać i  nie opierać się na niej łokciami. Wypada stanąć przed gro-
bem, przywitać zmarłego, zwracając się do niego jak do obecnego. Abu 
Hurajra, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał, że Wysłannik 
Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, podszedł do grobu 
i pozdrowił zmarłego, mówiąc: „As-Salamu alajkum dara kaumi muminin. 
Antum as-sabikun, ła-nahnu bi-kum in sza Allah, al-lahikun – Pokój wam 
mieszkańcom domu ludzi wierzących. Jesteście poprzednikami i my, jeśli 
Allah zażyczy, do was dołączymy” (Sahih Ibn Hibban 3171). Recytowane 
są sury z Koranu, wynagrodzenie za które adresowane jest do osoby pocho-
wanej w grobie. Następnie za osobę zmarłą odmawiane jest dua (modlitwa) 
o miłosierdzie i przebaczenie. 

81. Czy można usłyszeć głos osoby zmarłej, która jest poddawa-
na karze?

Muslim przedstawił informację, zaczerpniętą od Zajda Ibn Sabita, 
niech Allah będzie z  niego zadowolony, który przekazał: „Kiedy Prorok 
Muhammad, pokój i  błogosławieństwo Allaha z  Nim, siedział na oślicy 
przed domem rodziny An-Nadżdżar i my byliśmy razem z nim, zwierzę 
gwałtownie ruszyło i omal nie zrzuciło Wysłannika. W tym miejscu było 
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pochowanych pięć lub sześć osób. Prorok zapytał: «Kto zna osoby pocho-
wane w tych grobach?» Jeden z mężczyzn odpowiedział: «Ja». Prorok dalej 
pytał: «I kiedy one zmarły?» Mężczyzna poinformował: «One odeszły z tego 
świata, wierząc w wielobóstwo». Wtedy Wysłannik rzekł: «Zaprawdę, ci lu-
dzie cierpią w swoich mogiłach i gdyby nie byli pogrzebani, wezwałbym ich 
do Allaha. Gdybyście usłyszeli jęki z powodu kary, które ja słyszę»” (Sahih 
Muslim 2867). 

82. Czy zmarły wyczuwa obecność osoby, która przyszła 
go odwiedzić? 

Są dowody, świadczące o spotkaniach zmarłych i ich rozmowach, za-
lecenia czynów żyjących w intencji zmarłych. Ibn al-Mubarak zrelacjonował 
następujący przekaz Abu Ajjuba, niech Allah będzie z niego zadowolony: 
„Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, powiedział: 
«Kiedy dusza wierzącego została przyjęta, spotkali ją miłosierni ludzie spo-
śród sług Allaha, podobnie jak wysłanego w tym życiu posłańca spotyka się 
i wypytuje». Jedni mówią do drugich: «Popatrzcie, wasz brat odpoczywa, 
a przecież miał wielkie zmartwienie». Zmarli wypytują: «Co robił ten, a co 
ta, czy wyszła za mąż»”. Jeśli chodzi o wiedzę zmarłych o żywych osobach, 
które przyszły ich odwiedzić, to w hadisie Ibn Abbasa, niech Allah będzie 
z niego zadowolony, jest mowa, że Prorok Muhammad, pokój i błogosła-
wieństwo Allaha z  Nim, powiedział: „Każdy człowiek, który przechodzi 
obok grobu wierzącego brata, którego znał w życiu doczesnym, witając go, 
na pozdrowienie otrzymuje odpowiedź, jeśli tamten go również znał”. Ibn 
Abd al-Barr, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał: „Słyszałem 
o tym od Proroka, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim”. Abu Hurajra, 
niech Allah będzie z niego zadowolony, wyjawił, że Wysłannik Muhammad, 
pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, powiedział: „Nie ma ani jednego 
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witającego mnie, [z  powodu czego] Allah nie zwrócił mojej duszy, abym 
mógł odpowiedzieć na jego pozdrowienie” (Sunan al-Bajhaki 10050).

Jest prawdą, że zmarły słyszy stukot obuwia osób odprowadzających 
go, kiedy po pochówku odchodzą od grobu. Wspomina się, że w tym mo-
mencie dusza zmarłego wraca do ciała. Przekazywane jest również i  to, że 
dusze znajdują się w grobach. W hadisach wskazuje się, że dusza zmarłego 
jest w rękach anioła, który dogląda jego ciała podczas obmywania, zawijania 
w całun i odprowadzenia na miejsce spoczynku. Kiedy ciało znajduje się na 
marach [tabucie], mówi się do zmarłego: „Posłuchaj dobrych słów pod twoim 
adresem!” Istnieje następujący przekaz A’iszy, niech Allah będzie z niej zado-
wolony: „Wchodząc do domu, w którym spoczywał Wysłannik Muhammad, 
pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, zdejmowałam ubranie, mówiąc: «To 
jest mój mąż i ojciec». Ale kiedy obok niego został pochowany Umar, to przy-
sięgam na Allaha, zachodziłam tam tylko ubrana, krępując się Umara, niech 
Allah będzie z niego zadowolony” (Mustadrak al-Hakim 4402). 

83. Czy dozwolone są niepochlebne wypowiedzi o zmarłych?
Niepochlebne wypowiedzi i  pomstowanie na zmarłych jest niedo-

zwolone. A’isza, niech Allah będzie z niej zadowolony, powiedziała: „Prorok 
Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, poinformował: «Nie 
pomstujcie na zmarłych! W rzeczy samej, oni już doszli do tego, co wcze-
śniej dokonali»” (Sahih al-Buchari 1329, Sunan an-Nasa’i – Księga Pogrze-
bów, Sunan al-Bajhaki 6979, Mustadrak al-Hakim 1419). 

84. Co zostaje po człowieku w grobie?
Muslim przekazał następującą wypowiedź Abu Hurajry, niech Allah 

będzie z  niego zadowolony: „Wysłannik Muhammad, pokój i  błogosła-
wieństwo Allaha z Nim, rzekł: «Po człowieku nic nie pozostanie oprócz jed-



42

nej kosteczki – kości ogonowej, z której powstaną do życia ludzie w Dniu 
Sądu»” (Sahih Muslim 2955). Powiedział również: „Wysłannik Muham-
mad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, ogłosił: «Całe ciało syna Ada-
ma pochłonie ziemia, oprócz kości ogonowej, z której on był stworzony 
i z niej zostanie odrodzony»” (Mauta Imam Malik 567, Sunan Abi Dawud 
4743, Sahih Ibn Habbar 3138). 

85. Czym jest al-Barzach?
Al-Barzach w  języku arabskim oznacza przegrodę między dwiema 

rzeczami. To słowo jest wspomniane w  wypowiedzi Allaha Najwyższe-
go: „[…] I ustawił między nimi barierę i przegrodę nie do przebycia” (sura 
Al-Furkan, Rozróżnienie 25:53). Ten, kto umiera, wchodzi do al-Barzach. 
Allah Najwyższy powiedział: „[…] Za nimi stoi już przegroda aż do Dnia, 
w którym zostaną wskrzeszeni” (sura Al-Muminun, Wierni, 23:100). 

86. Jakie są normy wiary w karę w grobie i rozkosze w nim?
Wiara w  karę w  grobie, w  rozkosze w  niej i  jej pokusy jest obo-

wiązkowa (ładżib), a potwierdzenie tego – nieodzowne. Poinformował nas 
Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, że Pan 
Najwyższy ożywi dorosłego16 sługę w grobie, przywróci mu życie, uczyni 
go świadomym, podobnie jak za życia, aby rozumiał, o co będzie zapytany 
i  w  jaki sposób powinien odpowiedzieć na pytania, żeby pojmował, że 
jest to wola Pana i co zostało mu przygotowane w mogile: poważanie czy 
hańba. 

16  Człowiek, który osiągnął dojrzałość płciową i zobowiązany jest wypełniać normy prawa muzuł-
mańskiego.
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87. Jakiej odpowiedzi należy udzielić osobie, która neguje karę 
w grobie?

Niektórzy ludzie odrzucali karę w  grobie, mówiąc: „Jest to zabo-
bon, a nie prawda”. Odpowiadając im, można argumentować: „Allah jest 
w mocy uczynić wszystko, co sobie zażyczy: ukarać i napełnić rozkoszą. Nie 
zwraca naszej uwagi na to wszystko, a nawet skrywa przed nami”. Uprosz-
czając odpowiedź, można wskazać: „Pomyśl o stanie osoby śpiącej, o wyda-
rzeniach, które widzi we śnie i nie odczuwa tego; nie wie, kto patrzy na nią 
spośród tych, którzy nie śpią. Chwała Allahowi, Najwyższemu, Potężnemu 
– Subhan Allah al-Azim al-Kadir”.

88. Czy zmarli odwiedzają się wzajemnie? 
Dżabir, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał: „Wysłan-

nik Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, rzekł: «Polep-
szajcie całuny waszych zmarłych, zaprawdę, oni odwiedzają się wzajemnie 
w mogiłach»”. Ibn Sirin, niech Allah będzie z niego zadowolony, również 
powiedział: „On lubił ładny całun, gdyż mówi się, że oni odwiedzają się 
wzajemnie w swoich całunach” (Musannaf Ibn Abi Szajba – Księga Pogrze-
bów 49/3). 

89. Jakimi właściwościami obdarzeni są mieszkańcy Raju, a ja-
kimi mieszkańcy Piekła?

Ibn Abbas, niech Allah będzie z  niego zadowolony, przekazał: 
„Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, rzekł: 
«Mieszkańcy Raju – to ci słyszący, których uszy Allah napełnił dobrymi 
pochwałami ludzi, a mieszkańcy Piekła są tymi słyszącymi, których uszy 
są wypełnione przez Allaha złymi słowami o ludziach»” (Sunan Ibn Madża 
4224). 
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Anas, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał: „Prorok 
Muhammad, pokój i  błogosławieństwo Allaha z  Nim, przeszedł obok 
zmarłego, pochwalił go dobrymi słowami i  rzekł: «Obowiązkowo, obo-
wiązkowo, obowiązkowo». Mijał drugiego zmarłego, wyraził się złymi 
słowami i  powiedział: «Obowiązkowo, obowiązkowo, obowiązkowo». 
Umar powiedział: «Twój wykup – mój ojciec i matka». Przeszedł obok 
trzeciego zmarłego, wysławił go dobrem i ja powiedziałem: «Obowiązko-
wo, obowiązkowo, obowiązkowo». Minął jeszcze jednego zmarłego, wy-
powiedział o nim złe słowa i ja oznajmiłem: «Obowiązkowo, obowiązko-
wo, obowiązkowo». Wówczas Wysłannik Muhammad, pokój i błogosła-
wieństwo Allaha z Nim, wyjawił: «Ten, kto został wychwalony dobrem, 
obowiązkowo trafi  do Raju, a dla tego, o kim wypowiedziano złe słowa, 
będzie Piekło. Jesteście świadkami Allaha na ziemi». On wypowiedział to 
trzykrotnie” (Sahih Muslim 949). 

90. Kto jako pierwszy trafi  do Raju i kto jako pierwszy będzie 
w Piekle?

Abu Hurajra, niech Allah będzie z niego zadowolony, poinformował: 
„Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, rzekł: 
«Jako pierwsi wejdą do Raju ci trzej: męczennik [szahid], skromny, mający 
dzieci mężczyzna i  sługa, najpiękniej oddający cześć Panu i wypełniający 
obowiązki przed gospodarzami. Jako pierwsi do Piekła wejdą ci trzej: pa-
nujący – niesprawiedliwy władca, posiadacz dużej ilości pieniędzy, niewy-
płacający należności i wyniosły biedak»” (Musannaf Ibn Abi Szajba – Księga 
Wartość Dżihadu). 
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91. Kto jako pierwszy będzie palił się w Piekle? 
Abu Hurajra, niech Allah będzie z niego zadowolony, przekazał: „Sły-

szałem, jak Wysłannik Muhammad mówił: «Zaprawdę, pierwszymi ludźmi 
skazanymi w Dniu Sądu będzie tych troje: mężczyzna, który poniósł śmierć 
w walce. Został on doprowadzony na rozliczenie i zaznajomiony z całym 
swoim życiem. Powiedziano mu: ‚Cóż tam robiłeś?’ On odpowiedział: ‚Wal-
czyłem ku Twojej chwale, dopóki mnie nie zabito’. Usłyszał odpowiedź: 
‚Skłamałeś, walczyłeś, aby powiedziano o tobie, że jesteś odważny, i tak było 
mówione’. Po tym wydano rozkaz, aby zaciągnąć go twarzą w dół i wrzucić 
do Piekła. Drugim skazanym na Piekło był mężczyzna, który posiadł wie-
dzę, nauczał jej innych i recytował Koran. Przyprowadzono go na rozlicze-
nie i zapoznano z jego życiem. Zadano mu pytanie: ‚Cóż tam robiłeś?’ On 
odpowiedział: ‚Zdobyłem wiedzę, nauczyłem jej innych i recytowałem Ko-
ran ku Twojej chwale’. Usłyszał odpowiedź: ‚Skłamałeś, posiadłeś wiedzę, 
aby mówiono o tobie, że jesteś uczony, recytowałeś Koran, aby zachwalano, 
jaki to z ciebie recytator. I to wszystko było powiedziane’. Padło polecenie, 
aby powleczono go twarzą w dół i rzucono do Piekła. Trzecim skazanym 
na Piekło był mężczyzna, któremu Allah dał i pomnożył różnego rodzaju 
majątek. Jego również doprowadzono na rozrachunek i podsumowanie ży-
cia. Otrzymał pytanie: ‚Cóż tam robiłeś?’ Odpowiedział: ‚Nie przepuściłem 
okazji żadnej inwestycji, z  której Ty byłbyś zadowolony i  inwestowałem 
w nie ku Twojej chwale’. Powiedziano mu wówczas: ‚Skłamałeś, czyniłeś to, 
aby wysławiano cię, jaki jesteś hojny, i tak mówiono’. Rozkazano pociągnąć 
go twarzą w dół i wtrącić do Piekła»” (Sunan an-Nasa’i  – Księga Dżiha-
du 4345, Mustadrak al-Hakim 364). Powinniście być z  Bogiem szczerzy 
w swoich czynach! 



46

92. Kto trafi  do Raju bez rozrachunku? 
Umar Ibn Hasin, niech Allah będzie z  niego zadowolony, przeka-

zał, że Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, 
powiedział: „«Z mojej ummy17 trafi  do Raju bez rozliczenia siedemdziesiąt 
tysięcy». Zapytano go: «Kim są ci ludzie, Wysłanniku Muhammadzie?» On 
odpowiedział: «Są to ci, którzy niczego [złego] nie popełnili po kryjomu, 
nie doszukiwali się zła w drugim człowieku, nie ukrywali niczego, a ufali 
swemu Panu»” (Sahih Muslim 372/218). 

93. Jaki jest los samobójcy?
Dżundub Ibn Abd Allah al-Badżali, niech Allah będzie z niego zado-

wolony, przytoczył taką wypowiedź Proroka Muhammada, pokój i błogo-
sławieństwo Allaha z Nim: „«Mężczyzna był ranny i odebrał sobie życie». 
Na to Allah orzekł: «Mój sługa się pospieszył. Raj dla niego jest zakazany»” 
(Sahih al-Buchari 1298).

Abu Hurajra, niech Allah będzie z Niego zadowolony, podał taką wia-
domość: „Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, ogło-
sił: «Ten, kto udusi sam siebie, będzie dusić siebie także w ogniu. Ten, kto sam 
siebie zadźga, będzie dźgał siebie także w ogniu»” (Sahih al-Buchari 1299).

94. Ile drzwi prowadzi do Piekła?
Abu Ibn Kab powiedział: „Do Piekła prowadzi siedmioro drzwi. Naj-

straszniejsze z nich są żarem, mękami, spiekotą, mają nieprzyjemny zapach 
i są przeznaczone dla cudzołożników, którzy dopuścili się cudzołóstwa, wie-
dząc o jego zakazie i nie wyrazili skruchy”. 

Ibn Umar, niech Allah będzie z Niego zadowolony, przekazał: „Wy-
słannik Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, powiedział: 

17  Społeczność, wspólnota muzułmańska (przyp. tłum.).
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«Do Piekła prowadzi siedmioro drzwi: jedne z nich przeznaczone są dla 
tych, którzy obnażyli miecz przeciwko mojej ummie» – lub było powiedzia-
ne – «przeciwko ummie Muhammada, pokój i  błogosławieństwo Allaha 
z Nim» (Sunan at-Tirmizi 5129). 

95. Kiedy zamykają się drzwi Piekła? 
Abd Allah Ibn Amr, niech Allah będzie z Niego zadowolony, prze-

kazał wypowiedź Proroka Muhammada, pokój i błogosławieństwo Allaha 
z Nim: „Prawdą jest, że Piekło jest rozpalane każdego dnia i jego drzwi są 
otwierane, z wyjątkiem piątku. Rzeczywiście, ogień w piątek nie jest rozpa-
lany i drzwi czeluści piekielnych nie są otwierane”. Abu Katada, niech Allah 
będzie z Niego zadowolony, przekazał, że Prorok, pokój i błogosławieństwo 
Allaha z Nim, „zakazał odprawiania modlitw w środku dnia, oprócz piątku, 
dlatego, że ogień piekielny jest rozpalany każdego dnia z wyjątkiem piątku” 
(Sunan al-Bajhaki 5479).

Abu Hurajra, niech Allah będzie z Niego zadowolony, poinformo-
wał, że Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, 
rzekł: „Kiedy nastąpi ramadan, otworzą się drzwi nieba i zamkną się drzwi 
Piekła, a szatani zostaną zakuci w łańcuchy” (Sahih al-Buchari 1800). 

96. Jak wygląda Piekło?
Drzwi Piekła są żelazne i  pokryte kolcami. Czeluści piekielne są 

mroczne, ich podwaliny – twarde, mocne, szkliste. Ogień jest nad nimi 
i pod nimi. „A nad nimi będą zasłony z ognia i pod nimi będą zasłony” (sura 
Az-Zumar, Grupy, 39:16). Ogień płonął tam tysiąc lat, dopóki nie po-
czerwieniał, następnie kolejne tysiąc lat, zanim zbielał i dalsze tysiąc lat, aż 
poczerniał. Jest czarny, mroczny, zmieszany z gniewem Allaha. 
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97. Kto pokona most przez Piekło w Dniu Sądu?
Anas Ibn Malik, niech Allah będzie z Niego zadowolony, przekazał, 

że anioł Dżibril [Gabriel], pokój z nim, zszedł do Wysłannika Muhamma-
da, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, czytając ten oto ajat: „«Tego 
Dnia, gdy ziemia zostanie zamieniona na inną ziemię […]» (sura Ibrahim, 
Abraham, 14:48). Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, zapytał: 
«Gdzie będą ludzie w Dniu Sądu, Dżibrilu?» – «Muhammadzie, oni będą 
na białej ziemi, na której nigdy nie popełniono błędu» – odpowiedział anioł 
– «[…] a góry będą niczym kłęby zgrzebnej wełny» (sura Al-Kari’a, Wydarze-
nie przerażające, 101:5). Dżibril rzekł: «To wełna. Góry będą topić się z bo-
jaźni przed Piekłem, Muhammadzie. To w Dniu Sądu doprowadzi Piekło 
do pośpiesznych wydarzeń. Piekło ma siedemdziesiąt powodów, a  każdy 
powód po siedemdziesiąt tysięcy aniołów gotowych stanąć przed Allahem 
Najwyższym». On nakaże mu: «Mów, Piekło». Powie: «Nie ma boga oprócz 
Allaha. Przysięgam na Twoją chwałę i potęgę, dzisiaj na pewno zemszczę się 
na tym, kto Cię znieważył i oddawał cześć innemu. Mnie przejdzie tylko 
ten, kto ma na to pozwolenie». Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha 
z Nim, rzekł: «Dżibrilu, czym jest to pozwolenie Dnia Sądu?» Anioł odpo-
wiedział: «Raduj się i głoś! Ten, kto zaświadczył, że nie ma boga oprócz Al-
laha, ten przejdzie przez most Piekła»”. Anas Ibn Malik, niech Allah będzie 
z Niego zadowolony, przekazał, że Wysłannik Muhammad, pokój i błogo-
sławieństwo Allaha z Nim, powiedział: „Chwała Allahowi, który uczynił 
moją ummę właścicielem słów: «la ilaha illa Allah» – nie ma boga oprócz 
Allaha”.

98. Ilu jest stróżów Piekła? 
Istnieje następujący przekaz Azraka Ibn Hanisa i mężczyzny z rodu 

Tamimów: „Byliśmy u  Abu al-Ałłama i  on przeczytał nam ten oto ajat: 
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«A skąd miałbyś wiedzieć, co to jest otchłań? Ona niczego nie pozostawia i nie 
oszczędza, paląca na czarno ludzi, nad nią jest dziewiętnastu» (sura Al-Muddassir, 
Okryty płaszczem, 74:27-30). «Jakich dziewiętnastu?» On powiedział: 
«Dziewiętnastu aniołów lub dziewiętnaście tysięcy aniołów». Powiedzia-
łem: «Zgodnie ze słowem Wszechmogącego i Najwyższego: ‚[…] ich liczbę 
uczyniliśmy próbą dla tych, którzy nie uwierzyli […]’ (sura Al-Muddassir, 
Okryty płaszczem, 74:31)». On powiedział: «Masz rację, jest dziewiętnastu 
aniołów, każdy z nich trzyma w ręku pręt z dwoma zębami, uderzeniu któ-
rego towarzyszy siedemdziesiąt tysięcy stłuczeń»” (Musannaf Ibn Abi Szajba 
– Księga Napomnień o Piekle 67). 

99. Jaka jest wielkość Piekła?
Abu S’aid al-Chudri, niech Allah będzie z Niego zadowolony, prze-

kazał, że Prorok Muhammad, pokój i  błogosławieństwo Allaha z  Nim, 
rzekł: „Terytorium ognia otoczone jest czterema mocnymi ścianami, a każ-
da z nich jest rozległa na czterdzieści lat” (Sunan at-Tirmizi 2710).

100. Jakie właściwości ma ogień piekielny? 
Abu Hurajra, niech Allah będzie z  Niego zadowolony, przekazał: 

„Wysłannik Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, powie-
dział: «Ogień, który będzie rozpalony – to tylko jedna z siedemdziesięciu 
części ognia Piekła». Zapytano go: «Wysłanniku Muhammadzie, pokój 
i błogosławieństwo Allaha z Nim, czy będzie ona wystarczająca?» Prorok 
odrzekł: «Ta część przewyższa pozostałe sześćdziesiąt dziewięć części!»” (Sa-
hih Ibn Hibban 7462). 
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101.W jaki sposób wejdą tam mieszkańcy Piekła? 
Zikr Ibn Wahb poinformował: „Abd ar-Rahman Ibn Zajd, opowia-

dając nam, rzekł: «W Dniu Sądu Piekło powita ich złośliwie, jak gwiazdy 
zmuszone do ucieczki». Błogosławiony i Najwyższy Al-Dżabbar18 powie-
dział: «Zawróćcie ich do niego i oni będą zawróceni», o czym jest mowa 
w słowie Najwyższego: «Tego Dnia będziecie zawróceni wstecz, ale nikt was 
nie obroni przed Allahem»”. Przed wejściem napotka ich żar, stracą wzrok 
i wejdą tam jako ślepcy, z zakutymi w łańcuchy rękami, nogami i szyjami”. 
Zikr Ibn Wahb dodał: „Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Al-
laha z Nim, oznajmił: «Między ramionami strażników Piekła jest niczym 
między wschodem i zachodem». Ci, którzy zostaną do niego wrzuceni, nie-
omal dosięgną dna, gdzie napotka ich ogień i wyrzuci na wierzch, a jeśli ze-
chcą się wydostać, wtedy napotykają aniołów, którzy uderzą ich żelaznymi 
maczugami. Zgodnie z rozkazem, oni wrócą na samo dno. To z powodu 
ich uporu. On przekazał: «Za każdym razem, gdy będą chcieli wyjść z niego, 
zostaną tam zawróceni»” (sura As-Sadżda, Pokłon, 32:20).

102. Co jest pożywieniem mieszkańców Piekła?
Allah Najwyższy powiedział: „Oto drzewo az-Zakkum będzie pożywie-

niem grzesznika, podobnym do roztopionej miedzi, gotującej się w ich brzu-
chach niczym wrząca woda” (sura Ad-Duchan, Dym, 44:43-46). 

103. Co piją mieszkańcy Piekła?
Allah Najwyższy powiedział: „Nie zakosztują tam chłodu ani picia, 

a tylko wrzątek i ropę cuchnącą jako zapłatę odpowiednią” (sura Nn-Naba, 
Wieść, 78:24-26).

18  Jedno z imion Allaha Najwyższego.
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Allah Najwyższy obwieścił: „I kiedy oni będą prosić o pomoc, to otrzyma-
ją wodę podobną do roztopionego metalu, która opali ich twarze. Jakże straszny 
to napój, jakże złe to miejsce odpoczynku!” (sura Al-Kahf, Grota, 18:29). 

104. Jaką odzież mają mieszkańcy Piekła?
Allah Najwyższy rzekł: „Dla tych, którzy nie uwierzyli, będą szaty skro-

jone z ognia […]” (sura Al-Hadżdż, Pielgrzymka, 22:19).
Pan Najwyższy powiedział: „[...] ich odzież będzie ze smoły […]” (sura 

Ibrahim, Abraham, 14:50).
Zostawmy teraz Piekło jego mieszkańcom i przejdźmy do Raju i jego 

rozkoszy!

105. Jakimi cechami wyróżniają się mieszkańcy Raju w życiu 
ziemskim?

Ibn Wahb zrelacjonował: „Słyszałem, jak Ibn Zajd powiedział: «Allah 
obdzielił mieszkańców Raju w życiu ziemskim bojaźnią i smutkiem, łzami 
i współczuciem, a w życiu pozagrobowym zamienił to na szczęście i  ra-
dość». Po tym wyrecytował słowa Wszechmogącego i Najwyższego Allaha: 
«Byliśmy wcześniej wśród swych rodzin zaniepokojeni, ale Bóg okazał nam 
dobroć i wybawił nas od kary palącego wiatru […]»” (sura At-Tur, Góra, 
52:26-27).

106. Czym charakteryzuje się Raj?
Abu Hurajra, niech Allah będzie z Niego zadowolony, przekazał taką 

informację: „Wysłannik Muhammad, pokój i  błogosławieństwo Allaha 
z Nim, oznajmił: «Allah Najwyższy i Wszechmogący powiedział: ‚Przygo-
towałem Swoim prawowiernym sługom to, czego oczy nie widziały i uszy 
nie słyszały, i nie ma tam żadnych zagrożeń dla ludzkiego serca’». Następnie 
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Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, wyrecytował: 
«I nie wie żadna dusza, jakie radości dla ich oczu ukryte są jako nagroda za ich 
czyny»” (sura As-Sadżda, Pokłon, 32:17) (Sahih al-Buchari 4501). 

107. Jakie są właściwości rzek w Raju?
Pan Najwyższy rzekł: „Taki jest obraz Raju obiecanego bogobojnym: są 

tam strumienie z niepsującą się wodą i strumienie z mleka, którego smak się nie 
zmienia, i  strumienie z wina sprawiające przyjemność pijącym, i  strumienie 
z miodu klarownego […]” (sura Muhammad, 47:15). 

108. Jaką odzież mają mieszkańcy Raju?
Allah Najwyższy powiedział: „[…] ubrani w zielone szaty z delikat-

nego jedwabiu i ciężkiego brokatu […]” (sura Al-Kahf, Grota, 18:31). Pan 
Wszechmogący oznajmił: „[…] a  ich odzież będzie z  jedwabiu” (sura Al-
-Fatir, Stwórca, 35:33). 

109. Ile jest poziomów w Raju?
Mu’az Ibn Dżabala, niech Allah będzie z Niego zadowolony, prze-

kazał taką informację: „Słyszałem, jak Prorok Muhammad, pokój i błogo-
sławieństwo Allaha z Nim, powiedział: «Raj ma sto poziomów, odległości 
między którymi są jak między niebem i ziemią. Najwyższy z nich – Firdaus, 
średni – Firdaus, na Firdausie jest Tron i  z  niego wypływają rzeki Raju. 
Jeśli kierujecie prośby do Allaha, to błagajcie Go o Firdausa»” (Sunan Ibn 
Madża 4331). 

Abu Hurajra, niech Allah będzie z Niego zadowolony, przekazał taką 
wypowiedź Proroka Muhammada, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim: 
„W Raju jest sto poziomów. Odległość między dwoma poziomami wynosi 
sto lat” (Sunan at-Tirmizi 2649).
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110. Dla kogo przewidziane są komnaty w Raju?
Ali Ibn Abi Talib, niech Allah będzie z Niego zadowolony, podał do 

wiadomości taką informację: „Wysłannik Muhammad, pokój i błogosła-
wieństwo Allaha z Nim, powiedział: «Prawdą jest, że w Raju są komnaty, 
których zewnętrzne strony są widoczne od wewnątrz i wewnętrzne – od 
zewnątrz». Wtedy wstał Beduin i zapytał: «Dla kogo one są, Wysłanniku 
Allaha?» «Dla tych, którzy miło rozmawiali, karmili innych, stale pości-
li i wykonywali nocne modlitwy, kiedy inni spali»” (Sahih Ibn Chuzajma 
2136, Sunan at-Tirmizi 2647). 

111. Czym charakteryzują się mieszkańcy Raju?
Abu Hurajra, niech Allah będzie z Niego zadowolony, przekazał taką 

wypowiedź Proroka Muhammada, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim: 
«Zaprawdę, pierwsza grupa wchodząca do Raju jest podobna do księży-
ca w noc Badru. Następna przypomina jasno świecącą gwiazdę na niebie. 
Mieszkańcy Raju nie oddają moczu, nie wypróżniają się, nie plują i  nie 
oczyszczają nosa. Ich grzebienie są ze złota, pot ma zapach piżma, kadzielni-
ce są z lutnią, a żony – czarnookie. Są stworzeni na podobieństwo jednego 
mężczyzny – ich ojca – Adama – wysokiego na sześćdziesiąt łokci do nie-
ba»” (Sahih al-Buchari 3149). 

Między nimi nie ma różnic ani nienawiści, ich serca są niczym jedno 
serce – wysławiają Allaha z rana i wieczorem. Wychwalają – tak samo, jak 
oddychają – z miłości, a nie z obowiązku. 
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