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 W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego 

Wstęp

Chwała Bogu, Panu światów. Świadczę, że nie ma Boga oprócz Boga 
Jedynego, który nie ma współtowarzyszy, i  świadczę, że Muhammad jest 
Jego sługą i Prorokiem, niech Bóg się za Niego modli i da pokój Jemu, Jego 
rodowi, Jego towarzyszom i kolejnym ich pokoleniom aż po Dzień Sądu.

A dalej. Zaprawdę, Bóg stworzył dżinny i  ludzi, aby oddawali mu 
cześć jako Jedynemu, aby byli Mu posłuszni, a  tym, którzy posłuchają 
jego nakazów, obiecał w  nagrodę Raj [Al-Dżanna]. Tym zaś, którzy Mu 
się sprzeciwią, obiecał Piekło [An-Nar] jako karę pochodzącą od Niego. 
I niech wszyscy wiedzą, że Raj i Piekło zostały przez Niego stworzone, cze-
go dowodem są słowa na temat Raju: „On jest przygotowany dla ludzi 
bogobojnych”1 (sura Al Imran, Rodzina Imrana, 3:133) i Piekła: „Bójcie 
się ognia, który jest przygotowany dla niewiernych” (sura Al Imran, Rodzi-
na Imrana, 3:131). A w hadisach czytamy: „Zaprawdę, Bóg stworzył ludzi 
przeznaczonych do Raju i uczynił to, kiedy jeszcze znajdowali się w lędź-
wiach swych ojców. Oni czynią to, co czynią mieszkańcy Raju. I stworzył 
ludzi przeznaczonych do Piekła i uczynił to, kiedy jeszcze znajdowali się 

1 Wszystkie wersety z Koranu w tłumaczeniu Musy Çaxarxana Czachorowskiego, NKM MZR 
w RP, Białystok 2018 [przyp. wydawcy]. 
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w  lędźwiach swych ojców. Oni czynią to, co czynią mieszkańcy Piekła”. 
Przekazał go Muslim2 i inni. Raj jest miejscem dla przyjaciół Boga, Jemu 
posłusznych i  dla Jego Proroka, niech Bóg się za Niego modli i  da Mu 
pokój. Piekło jest karą dla wrogów Boga, którzy Mu się sprzeciwiają i Jego 
Prorokowi. Zaprawdę, Twój Pan nie skrzywdzi nikogo. Dobry uczynek jest 
niczym dziesięć jemu podobnych aż po siedemset razy i jeszcze więcej, a zły 
ma wagę jego samego i Bóg go wybacza. I ponieważ wielu ludzi – jak twier-
dzi Al-Ghazali3 – nie dozna sedna religii i wiary na tamtym świecie w sa-
mej głębi swego serca, a wskazuje na to moc ich przygotowania do upału 
lata i chłodu zimy, a jednocześnie brak przygotowania na gorąco Gehenny 
i  jej przenikliwe zimno, niech Bóg uchroni nas, naszych rodziców i mu-
zułmanów od doznania tego wszystkiego oraz tego, co bliskie jest Piekłu 
w słowach i bezpośrednim doświadczeniu. Ponieważ dostrzegłem wyraźnie 
lekceważenie przez ludzi spraw Tamtego Świata, Dnia Sądu, Raju i Piekła, 
napisałem pracę Asbab duchul Al-Dżanna wa-an-nadżat min An-Nar [Przy-
czyny wysłania do Raju i ratunku przed Piekłem], która była drukowana kilka 
razy, niech Bóg da z niej pożytek, Jemu chwała i podziękowanie. Uczyniłem 
to także po to, aby wskazać, jakie cierpienie czeka niewiernych, politeistów, 
buntowników i  heretyków w  ogniu Gehenny, niech Bóg uchroni przed 
nią nas, naszych rodziców i muzułmanów, od doznania tego wszystkiego 
oraz tego, co bliskie jest Piekłu w słowach i bezpośrednim doświadczeniu. 
Praca ta jest skrótem traktatu At-Tachwif min An-Nar [Ostrzeżenie przed 
Piekłem] al-hafi za asz-szajcha Abd ar-Rahmana Ibn Ahmada Ibn Radżaba4, 
niech Bóg ma go w opiece, do którego dodałem fatwę szajcha al-islama Ibn 

2 Muslim Ibn al-Hadżdżadż (821–875), autor jednego z najważniejszych i najpopularniejszych 
zbiorów hadisów znanego jako Sahih [przyp. MMD].
3 Abu Hamid al-Ghazali (1058–111) – jeden z najwybitniejszych fi lozofów i teologów islamu, 
autor obszernego dzieła Ihja ulum ad-din (Ożywienie nauk religijnych) [przyp. MMD].
4 Ibn Radżab al-Hanbali (1335–1393), prawnik, uczony, znawca hadisów z  Bagdadu [przyp. 
MMD].
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Tajmijji5 o sytuacji mieszkańców Raju i mieszkańców Piekła oraz innego 
opracowania zatytułowanego Nida lahu sada jakul: Inkazu anfusakum min 
an-nar [Wołanie, którego echo mówi: „Uratujcie swe dusze przed ogniem”]. 
Praca moja nosi tytuł Wasf An-Nar wa-asbab duchuliha wa-ma jundżi min-
ha [Opis Piekła, przyczyn zesłania do niego i co od niego ratuje].

Proszę Boga, aby dał pożytek temu, kto napisał tę książkę oraz temu, 
kto ją wydrukował i przeczytał lub usłyszał oraz postępował zgodnie z jej 
zaleceniami. I aby zebrał nas i naszych rodziców oraz nasze dzieci, a także 
wszystkich, których kochamy w Ogrodach szczęśliwości razem z tymi, nad 
którymi Bóg się zlitował spośród proroków, prawowiernych i męczenników 
oraz ludzi dobro czyniących. Niech Bóg się modli i da pokój naszemu Pro-
rokowi Muhammadowi, Jego rodowi i wszystkim towarzyszom. 

Abd Allah Ibn Dżar Allah al-Dżar Allah
12.06.1412/19.12.1991

5 Taki ad-Din Ibn Tajmijja (1236–1328), uczony muzułmański, prawnik szkoły hanbalickiej
i tradycjonista [przyp. MMD].



Opis ognia Gehenny, przed którym Bóg ratuje nas 
i muzułmanów, powody zesłania do niego i co od niego ratuje

Chwała Bogu, Panu światów, modlitwa i pokój Wysłańcowi Boga, 
naszemu Prorokowi Muhammadowi, Jego rodowi i  wszystkim towarzy-
szom.

A dalej. Piekło zostało opisane w Szlachetnej Księdze i Przeczystej 
Sunnie w celu ostrzeżenia przed nim oraz uczynkami i słowami, które do 
niego prowadzą. Powstało na ten temat wiele prac, które zebrane zostały 
w At-Tachwif min An-Nar [Ostrzeżeniu przed Piekłem] al-hafi za asz-szajcha 
Abd ar-Rahmana Ibn Radżaba.
(1)  W prawdziwym hadisie czytamy: „Ten wasz ogień to tylko siedem-

dziesiąta część ognia piekielnego”.
(2)  Tamże: „Tego dnia w Piekle będzie siedemdziesiąt tysięcy rzemieni 

ciągniętych przez siedemdziesiąt tysięcy aniołów” (Muslim). Ucieka-
my się do Boga przed Piekłem i wszystkim, co do niego zbliża ze słów 
i uczynków.

(3)  Tamże: „Będą pośród nich tacy, których ogień pochłonie aż po pięty, 
i tacy, których pochłonie do pasa, i tacy, których pochłonie do oboj-
czyka” (Muslim).

(4)  I tamże: „Najlżejsze cierpienie w Piekle czeka tego, kto będzie miał 
sandały z  ognia, od których rozpali się jego mózg niczym kocioł. 
Nikt nie może cierpieć bardziej od niego, a w rzeczywistości będzie 
to tylko najlżejsze cierpienie”.

8



(5)  Pokarmem mieszkańców Piekła będzie najgorętsze i najbardziej gorz-
kie drzewo o wstrętnym zapachu, drzewo Zakkum lub jemu podob-
ne oraz cuchnąca ropa.

(6)  Napojem mieszkańców Piekła będzie wrząca woda o najwyższej moż-
liwej temperaturze, takiej, że kiedy zbliżą swe twarze do niej, to zo-
staną poparzone, a jeśli się jej napiją, poszarpane zostaną ich wnętrz-
ności: „I kiedy oni będą prosić o pomoc, to otrzymają wodę podobną 
do roztopionego metalu, która opali ich twarze. Jakże straszny to na-
pój!” (sura Al-Kahf, Grota, 18:29). I dalej: „I będą pili wrzącą wodę, 
rozdzierającą ich wnętrzności” (sura Muhammad, 47:15).

(7)  Odzieniem mieszkańców Piekła będzie smoła i  żelazo oraz ogień. 
Niech Bóg nas uchroni przed czymś podobnym!

(8)  Nasz Pan ostrzegł nas przed nim, mówiąc: „Ostrzegam was przed 
ogniem płonącym” (sura Al-Lajl, Noc, 92:14). To również Jego sło-
wa: „Bójcie się ognia, który jest przygotowany dla niewiernych” (sura 
Al Imran, Rodzina Imrana, 3:131).

(9)  Istnieją dwa podstawowe powody cierpienia piekielnego. Pierwszy 
to ten, kiedy serce zaprzecza przesłaniu Boga i jego Prorokowi, drugi 
zaś, kiedy ciało sprzeciwia się poddaniu się Bogu i Jego Prorokowi: 
„Zostało nam objawione, że kara spadnie na tych, którzy kłamali i się 
odwrócili” (sura Ta ha, 20:48).

(10)  Tym, co ratuje przed Piekłem jest uciekanie się przed nim do Boga, 
płacz ze strachu przed Bogiem i unikanie uczynków, które do niego 
prowadzą.

(11)  Prorok, niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój, bardzo często 
ostrzegał przed Piekłem zarówno podczas modlitwy, jak i w innych 
okolicznościach.

9
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(12) Najczęstszą modlitwą Proroka, niech Bóg się za Niego modli i da Mu 
pokój, była taka: „Panie nasz, daj nam na tym świecie dobro i dobro 
na Tamtym Świecie i daruj nam cierpienia Piekła”. Muslim za Ana-
sem6, niech Bóg się nim raduje.

(13)  Zawsze prorocy, prawowierni i męczennicy oraz ludzie dobro czynią-
cy bali się Piekła i ostrzegali przed nim.

(14)  Właściwa miara strachu wynosi tyle, ile wypełnianie obowiązków 
i unikanie uczynków zakazanych.

(15)  Wśród przodków był taki, który, gdy ujrzał Piekło, wzburzył się 
i  zmienił. Rzekł Najwyższy: „My uczyniliśmy je przypomnieniem” 
(sura Al-Waki’a, Wydarzenia, 56:73).

(16)  Wśród przerażonych byli tacy, którym strach nie pozwalał spać. Je-
den z przodków rzekł: „Byłem zdziwiony – jak może spać ten, kto 
pragnie Raju. I byłem zdziwiony – jak może spać ten, kto chce unik-
nąć Piekła?”

(17)  Wśród przerażonych byli tacy, którym strach przed piekłem nie po-
zwalał się śmiać. Była grupa wśród naszych przodków, którzy przy-
sięgli Bogu nigdy się nie śmiać. Rzekł Sa’id Ibn Dżubajr7, niech Bóg 
będzie mu miłościw, rzekł: „Jak mogę się śmiać, jeśli Piekło płonie, 
łańcuchy są przygotowane, a piekielne oddziały stoją w pogotowiu?”

(18)  Wśród przodków byli tacy, którzy popadli w  chorobę ze strachu 
przed Piekłem i zmarli z tego powodu.

(19)  Rzekł Bóg Najwyższy: „A na tych, którzy boją się stanąć przed swym 
Panem, czekają dwa Ogrody” (sura Ar-Rahman, Miłosierny, 55:46).

(20)  I rzekł, Jemu modlitwa i pokój: „Gdybyście wiedzieli to, co ja wiem, 
mało byście się śmiali, a dużo byście płakali”. Wtedy towarzysze Pro-

6 Anas Ibn Malik (zm. ok. 709–711), towarzysz Proroka, przekaziciel wielu tradycji [przyp. 
MMD].
7 Sa’id Ibn Dżubajr (665–714), znany tradycjonista [przyp. MMD].
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roka, niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój, schowali twarze 
w dłoniach i zaszlochali.

(21)  I  opowieść o Nim, niech Bóg się za Niego modli i  da Mu pokój. 
Rzekł: „Nie zapomnijcie o dwóch wielkich sprawach: Raju i Piekle”. 
Po czym zapłakał, aż pociekły mu łzy. Przekazał Abu Jala al-Mausili8 
i inni.

(22)  Piekło stworzył Bóg dla buntowników spośród dżinnów i  ludzi 
i nimi jest wypełniane. Rzekł Najwyższy: „My wezwiemy do Piekła 
wielu dżinnów i ludzi” (sura Al-Araf, Przegrody, 7:179). Rzekł także: 
„I spełniło się słowo twego Pana: «Ja zapełnię Piekło dżinnami i ludź-
mi pospołu»” (sura Hud, 11:119).

(23)  Płacz ze strachu przed Piekłem ratuje przed nim. Ucieczka do Boga 
przed Piekłem wymaga, żeby strzec się przed nim, jak była o  tym 
mowa. W hadisach czytamy: „Ogień piekielny nie dotknie tego, kto 
płacze ze strachu przed Bogiem, aż mleko wróci do matczynej piersi”. 
Przekazali An-Nasa’i9 i At-Tirmizi10, twierdząc, że jest zdrowy. Tam-
że: „Ogień piekielny nie tknie dwojga oczu: oka, które płakało ze 
strachu przed Bogiem, i tego, które strzegło na drodze Boga”. Przeka-
zał At-Tirmizi i stwierdził, że jest dobry.

(24)  Miejsce Piekła jest w głębi, w siódmej ziemi, w najgłębszym i naj-
węższym Sidżdżinie. Raj zaś znajduje się nad Tronem. Stworzenia 
im bardziej się wznoszą, stają się coraz obszerniejsze, a  im bardziej 
spadają w głąb, stają się coraz węższe. Raj znajduje się w najszerszym 
i  najwyższym miejscu, Piekło zaś w  najniższym i  najwęższym. Na 
Twarz Boga, uciekamy od niego i od tego, co doń zbliża.

8 Abu Jala al-Mausili (825–919), teolog i znawca hadisów [przyp. MMD].
9 Abu Abd ar-Rahman an-Nasa’i  (zm. 915), znawca hadisów, autor zbioru As-Sunan [przyp. 
MMD].
10 Abu Isa at-Tirmizi (zm. 824), znawca hadisów, autor zbioru Dżami [przyp. MMD].
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(25)  Piekło ma siedem kręgów, a to: Gehenna [Dżahanna], Płonący Ogień 
[Laza], Buchający Ogień [Hutama], Rozżarzony Ogień [Sa’ir], Pie-
kący Ogień [Sakar], Gorejący Ogień [Dżahim], Otchłań [Hawija].

(26)  Piekło znajduje się w  odległości siedemdziesięciu lat, jak czytamy 
w hadisach przekazanych przez Muslima i innych.

(27)  Bramy Piekła są zamknięte dla jego mieszkańców, jak powiedział Bóg 
Najwyższy: „Nad nimi zamknie się ogień” (sura Al-Balad, Miasto, 
90:20).

(28)  Bramy Piekła są zamknięte, zanim wejdą tam jego mieszkańcy: 
„A kiedy tam dojdą, otworzą się jego bramy” (sura Az-Zumar, Grupy 
39:71).

(29)  Płomienne namioty otoczą niewiernych – rzekł Bóg Najwyższy: „My 
przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych ogień, który otoczy ich ni-
czym płomienny namiot” (sura Al-Kahf, Grota, 18:29), a zatem oto-
czy ich niczym mur.

(30)  Piekło jest czarne i jego mieszkańcy są czarni, wszystko tam jest czarne. 
Wskazują na to słowa Boga Najwyższego: „Ich twarze pokryte będą 
jakby strzępami mrocznej nocy. Oni są towarzyszami ognia i w nim 
pozostaną na wieczność” (sura Junus, Jonasz, 10:27). I  Jego słowa: 
„Tego Dnia, gdy niektóre twarze pojaśnieją, a niektóre pociemnieją” 
(sura Al Imran, Rodzina Imrana, 3:106). Zdrowe hadisy potwierdzają, 
że zbuntowani heretycy spalą się w Piekle, aż staną się niczym węgiel.

(31)  O panującym tam żarze rzekł Bóg Najwyższy: „Mówili: «Nie wyru-
szajcie w taką spiekotę». Powiedz: «Ogień Piekła jest gorętszy!» Gdy-
byż oni mogli to zrozumieć!” (sura At-Tauba, Skrucha, 9:81). W obu 
zbiorach zdrowych hadisów czytamy: „Piekło poskarżyło się do swego 
Pana i rzekło: «Jedna moja część zjada drugą». Darował mu więc dwa 
oddechy: jeden w zimie i jeden w lecie. To najgorętszy powiew samu-
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mu i powiew chłodu w największe zimno”. Tam czytamy również: 
„Ogień, który rozpalają synowie Adama to jedna siedemdziesiąta 
ognia piekielnego”.

(32)  Ogień piekielny płonie codziennie przez pół dnia, czasem płonie 
także w innym czasie, zapłonie również w Dniu Zmartwychwstania. 
Rzekł Bóg Najwyższy: „I kiedy Piekło się rozpali” (sura At-Takwir, 
Zwijanie, 81:12). Oznacza to, że zapłonie od grzechów synów Ada-
ma, które wzbudzają gniew Boga, a ogień ten będzie się stale wzma-
gał. Uciekamy się do Boga przed Jego gniewem i karą i uciekamy się 
do Niego od Piekła i od tego, co doń zbliża spośród słów i uczynków. 
I będzie parzyć jego mieszkańców, jak rzekł Bóg Najwyższy: „A ile-
kroć ogień przygaśnie, My go rozpalimy” (sura Al-Isra, Podróż noc-
na, 17:97).

(33)  Panować tam będzie wściekłość i  wycie. Rzekł Bóg Najwyższy: 
„A kiedy on zobaczy ich z oddali, wówczas usłyszą jego wściekłość 
i wycie” (sura Al-Furkan, Rozróżnienie, 25:12).

(34)  Wspominając o  jego dymie, iskrach i  płomieniach rzekł Bóg Naj-
wyższy: „A towarzysze lewej strony: co będzie z towarzyszami lewej 
strony? […] Będą w podmuchu palącym i wrzącej wodzie, w cieniu 
czarnego dymu, który nie daje ochłody ani odświeżenia” (sura Al-
-Waki’a, Wydarzenia, 56:41-44). W wersecie tym wspomniane jest 
to, co chroni na tym świecie od cierpień i żaru. To woda, powietrze 
i  cień. Powietrzem Gehenny jest samum, czyli gorący wiatr. Woda 
jest wrząca, a cień daje tylko czarny dym. A jest to kłąb dymu, który 
darował nam Bóg w całym swoim miłosierdziu i łasce.

(35)  O piekielnych łańcuchach, okowach i kajdanach rzekł Bóg Najwyż-
szy: „Zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy, oko-
wy i  ogień płonący” (sura Al-Insan, Człowiek, 76:4). Rzekł także 
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Najwyższy: „I  nałożymy jarzma na szyje tych, którzy nie wierzyli” 
(sura Saba, 34:33). I  rzekł Najwyższy: „Zaprawdę, mamy dla nich 
łańcuchy i Piekło, i pożywienie, które dławi gardło, i karę bolesną” 
(sura Al-Muzammil, Owinięty szatą, 73:12–13). A oto trzy rodza-
je cierpienia: Pierwsze to jarzma, które nakłada się na szyję; drugie 
to kajdany, trzecie zaś – łańcuchy. Rzekł Bóg Najwyższy: „A potem 
obwiążcie go łańcuchem, którego długość ma siedemdziesiąt łokci!” 
(sura Al-Hakka, Nieuniknione, 69:32). Łańcuch wprowadzany jest 
przez jego odbyt aż dochodzi do ust, podobnie jak nadziewany jest 
kurczak do pieczenia.

(36)  O kamieniach rzekł Najwyższy: „O wy, którzy wierzycie! Strzeżcie 
siebie i swoje rodziny od ognia, którego paliwem są ludzie i kamie-
nie!” (sura At-Tahrim, Zakazanie, 66:6). I rzekł Najwyższy: „Bójcie 
się tego ognia, którego paliwem będą ludzie i kamienie. On przygo-
towany jest dla niewiernych” (sura Al-Bakara, Krowa, 2:24). Komen-
tatorzy różnią się w  interpretacji owych kamieni. Niektórzy, wśród 
nich Ar-Rabi Ibn Anas11, mówią, że kamienie to idole [asnam], które 
przygotowane zostały zamiast Boga, jak rzekł Najwyższy: „Zaprawdę, 
wy i to, co czcicie zamiast Boga, będzie opałem dla Piekła! Wy do nie-
go przyjdziecie!” (sura Al-Anbija, Prorocy, 21:98). Większość jednak 
komentatorów twierdzi, ze kamienie to siarka, którą zapalany jest 
ogień. Mówią, że istnieje pięć rodzajów cierpienia związanych z ka-
mieniami: szybkość odczucia, smród, gęsty dym, szybkość przywie-
rania do ciała i ich ogromna temperatura. A kiedy się nagrzeją, niech 
Bóg nas przed tym chroni swoim miłosierdziem i szlachetnością.

(37)  Była już wcześniej mowa o pokarmie mieszkańców Piekła i co będą 
pili. Bóg Najwyższy wspomina cztery rodzaje piekielnych napojów:

11 Ar-Rabi Ibn Anas (zm. 756), komentator Koranu i znawca hadisów [przyp. MMD].
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  1. Wrząca woda [hamim] to wrzątek, który parzy i pali twarze 
oraz rozrywa wnętrzności.

  2. Lodowaty gnój [ghasak] – to niezwykle zimny płyn.
  3. Ropa [sadid] czyli mieszanka gnilnego płynu ustrojowego 

[kajh], krwi i potu.
  4. Metaliczna woda [mahl] przypominająca rozpalony, czarny 

olej o wstrętnym zapachu.
(38)  Wielu spośród przodków wzdrygało się na myśl o pokarmach i na-

pojach mieszkańców Piekła, tak, że czasem powstrzymywali się od 
spożywania czegokolwiek na tym świecie. Imam Ahmad12 mówił: 
„Strach powstrzymuje mnie przed jedzeniem i piciem, więc się po-
wstrzymuję”.

(39)  „Dla nich ogień będzie posłaniem i przykryciem” (sura Al-Araf, Prze-
grody, 7:41).

(40)  O tym, jak mieszkańcy Piekła są ogromni, wstrętni i obrzydliwi. Al-
-Buchari13 przytacza hadis przekazany przez Abu Hurajrę14: „Pomię-
dzy ramionami niewiernego jest odległość trzech dni, jakie przebywa 
szybki jeździec”. Potwierdził go Muslim, przekazując nieco odmien-
ną wersję Abu Hurajry: „Pomiędzy ramionami niewiernego w Piekle 
jest odległość trzech dni galopu szybkiego jeźdźca”. Muslim przytacza 
również wypowiedź Proroka, Jemu modlitwa i pokój, za Abu Huraj-
rą: „Kieł niewiernego jest niczym góra Uhud, a grubość jego skóry to 
marsz trzech dni”.

(41)  Rzekł Bóg Najwyższy: „Ogień będzie palił ich twarze i  będą szcze-
rzyć zęby z  rozdziawionymi ustami” (sura Al-Muminun, Wierzący, 

12 Ahmad Ibn Hanbal (zm. 780), prawnik, eponim hanbalickiej szkoły prawnej [przyp. MMD].
13 Muhammad al-Buchari (810–887), zbieracz tradycji, autor najważniejszej obok zbioru Muslima 
kolekcji hadisów Sahih [przyp. MMD].
14 Jeden z  najważniejszych i  najbardziej wiarygodnych przekazicieli tradycji (ok. 600–ok. 678) 
[przyp. MMD].
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23:104). Za Abu Sa’idem15, za Prorokiem, niech Bóg się za Niego 
modli i da Mu pokój: „«będą szczerzyć zęby z rozdziawionymi ustami» 
ze względu na zniekształcenie przez ogień. Górna warga wyciągnie się, 
aż dosięgnie połowy głowy, a dolna wydłuży się aż do piersi”. Potwier-
dzili to Imam Ahmad i At-Tirmizi określając ten hadis jako zdrowy.

(42)  Wśród cierpień mieszkańców Piekła będzie wleczenie ich na twa-
rzach: „Tego Dnia będą zaciągnięci na twarzach w ogień” (sura Al-
-Kamar, Księżyc, 54:48).

(43)  Mieszkańcy Piekła będą także cierpieli przez wciąganie ich na szczyt 
ognia i wrzucanie do niego.

(44)  Samobójca znajdzie się w Piekle. W obu Sahihach16 przytaczane są za 
Abu Hurajrą słowa Proroka, niech Bóg się za Niego modli i da Mu 
pokój: „Kto zabił samego siebie mieczem, jego miecz pozostanie na 
zawsze w jego dłoni, zagłębiając się w brzuchu w Piekle po wszyst-
kie czasy, na wieczność. Kto zadał sobie śmierć za pomocą trucizny, 
w tego dłoni po wszystkie czasy, na wieczność, pozostanie trucizna, 
którą będzie pił w Piekle. Kto rzucił się z góry i w ten sposób po-
niósł śmierć, będzie rzucany w ogień piekielny po wszystkie czasy, na 
wieczność”.

(45)  Wśród mieszkańców Piekła będą tacy, którzy będą krążyć z wycią-
gniętymi na wierzch wnętrznościami, jak zapisano w Sahihu za Usa-
mą Ibn Zajdem17.

(46)  Wśród mieszkańców Piekła będą tacy, którzy zostaną rzuceni do 
miejsca tak ciasnego, że nie będzie w nim możliwości się poruszyć. 
Rzekł Bóg Najwyższy: „A jeśli zostaną tam wrzuceni w ciasne miej-

15 Abu Sa’id al-Chudri (zm. najpóźniej 693), towarzysz Proroka, jeden z najmłodszych wyznaw-
ców islamu, przekaziciel hadisów [przyp. MMD].
16 Chodzi o zbiory hadisów Al-Buchariego i Muslima.
17 Usama Ibn Zajd (zm. 674), towarzysz Proroka, jeden z najmłodszych jego zwolenników, uczest-
nik wielu walk, przekaziciel hadisów.



sce, powiązani łańcuchami, będą wzywać zniszczenia” (sura Al-Fur-
kan, Rozróżnienie, 25:13).

(47)  Cierpienie niewiernych w Piekle nie zostanie ani ostudzone, ani prze-
rwane, ani złagodzone, lecz trwać będzie po wieczne czasy. Rzekł Bóg 
Najwyższy: „Grzesznicy zaś w karze Piekła będą na wieczność! I nie 
będzie dla nich ułatwienia, i będą tam pogrążeni w rozpaczy” (sura 
Az-Zuchruf, Ozdoby, 43:74-75). „Na tych, którzy nie wierzą, czeka 
ogień Piekła. Nie będzie postanowione, aby umarli, a  ich kara nie 
zostanie zmniejszona” (sura Al-Fatir, Stwórca, 35:36).

(48)  Największym cierpieniem mieszkańców Piekła będzie zasłonięcie 
przed nimi Boga Najwyższego, oddalenie ich od Niego, Jego odwró-
cenie się od nich oraz Jego gniew na nich. Rzekł Bóg Najwyższy: 
„Ależ nie! Oni tego Dnia zostaną oddzieleni od swego Pana” (sura 
Al-Mutaffi  fun, Oszukujący, 83:15).

(49)  To, na co zasłużą sobie mieszkańcy Piekła wchodząc do niego, 
niech Bóg nas przed tym chroni swoim miłosierdziem i szlachetno-
ścią. Rzekł Bóg Najwyższy: „Potem wy, którzy błądzicie i zarzucacie 
kłamstwo, zakosztujecie z  drzewa Az-Zakkum. Będziecie wypeł-
niać nim swoje brzuchy i  popijać to wrzącą wodą, pić łapczywie 
niczym spragnione wielbłądy. Takie będzie ich ugoszczenie w Dniu 
Sądu” (sura Al-Waki’a, Wydarzenia, 56:51-56). Ajaty te wskazu-
ją, że mieszkańcy w chwili wejścia do niego otrzymają do jedzenia 
owoce drzewa Az-Zakkum, a do picia wrzącą wodę, a przybędą do 
Gehenny spragnieni. Powiedział Bóg Najwyższy: „A  grzeszników 
popędzimy do Piekła niczym stado do wodopoju” (sura Marjam, 
Maria, 19:86).

(50)  Wzmianka o  płaczu mieszkańców Piekła, ich jękach i  szlochach, 
krzykach i  modlitwach, które nie zostaną wysłuchane. Rzekł Bóg 

17
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Najwyższy: „Ci, którzy będą nieszczęśliwi, znajdą się w ogniu, pogrą-
żeni w jękach i płaczu” (sura Hud, 11:106).

(51)  Mieszkańcy Piekła chcieliby opuścić to miejsce, ale nikt im nie odpo-
wiada. Rzekł Bóg Najwyższy: „«Panie nasz! Wyprowadź nas stąd, a je-
śli powrócimy do zła, to z pewnością będziemy ludźmi niesprawiedli-
wymi». Bóg powie: «Pozostaniecie tam w hańbie i nie odzywajcie się 
do Mnie!»” (sura An-Nur, Światło, 24: 106–108). I rzekł Najwyższy: 
„Oni zawołają: «O Maliku18! Niech Twój Pan nas osądzi!», a on po-
wie: «Wy tu zostaniecie!»” (sura Az-Zuchruf, Ozdoby, 43:77). 

(52)  Mieszkańcy Piekła stale pragną radości, aż śmierć ich zarżnie. Tym-
czasem otacza ich beznadzieja, coraz większa żałość i smutek. W Sa-
hihach, za Abu Sa’idem czytamy słowa Proroka, niech Bóg się za 
Niego modli i da Mu pokój: „Nadejdzie śmierć w Dniu Zmartwych-
wstania i będzie on niczym baran z bielmem na oku. Zatrzymany 
zostanie pomiędzy Rajem a Piekłem, po czym nadejdzie rozkaz, żeby 
go zarżnąć. I  zabrzmi głos: «O, mieszkańcy Raju, wieczność, nie 
śmierć». I: «O, mieszkańcy Piekła, wieczność, nie śmierć». Następnie 
Prorok Boga, niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój, wyrecy-
tował: «Ostrzegaj ich przed Dniem przygnębienia, gdy sprawa będzie 
rozstrzygnięta, oni bowiem są niedbali i nie wierzą»” (sura Marjam, 
Maria, 19:39). W innym przekazie w Sahihach czytamy: „Wzrośnie 
niepomiernie radość mieszkańców Raju i  wzrośnie niepomiernie 
smutek mieszkańców Piekła”.

(53)  Wzmianka o ukazaniu Piekła w Dniu Zmartwychwstania i o  tym, 
jak wypełznie z niego mówiąca szyja, uciekamy się przed nią do Boga 
Najwyższego. „I tego Dnia, gdy ukazane będzie Piekło, człowiek so-
bie przypomni, ale na cóż mu wówczas to przypomnienie?” Za Ibn 

18 Malik – anioł, stróż Piekieł.
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Masudem19, za Prorokiem, niech Bóg się za Niego modli i da Mu 
pokój, który powiedział: „Nadejdzie w  Dniu Zmartwychwstania 
Gehenna z  siedemdziesięcioma tysiącami rzemieni, a  każdy będzie 
ciągnięty przez siedemdziesiąt tysięcy aniołów”. Przekazał to Muslim 
i Imam Ahmad za Abu Hurajrą, za Prorokiem, niech Bóg się za Nie-
go modli i da Mu pokój, który rzekł: „W Dniu Zmartwychwstania 
wyjdzie szyja z Piekła. I powiedział: «Zaleciłem ukarać trzech: tego, 
kto jest niewzruszonym tyranem, tego, kto modli się do kogoś in-
nego niż Bóg i tego, kto tworzy obrazy»”. Przytacza ten hadis Imam 
Ahmad i At-Tirmizi.

(54)  Wspomnienie nadejścia Piekła, od którego uratował nas Bóg, bo jest 
najbardziej miłosiernym z miłosiernych.

  Rzekł Bóg Najwyższy: „Myślicie, że nikt z was tam nie przyj-
dzie? To jest nieodwołalnie postanowione przez twego Pana. Potem 
uratujemy tych, którzy byli bogobojni, a niesprawiedliwych zostawi-
my tam na kolanach” (sura Marjam, Maria, 19:71-72).

  Towarzysze Proroka i  ludzie z  następnego pokolenia różnili 
się w wyjaśnieniu przybycia. Część z nich mówiła, że przybycie to 
przejście po Siracie. Tak twierdzili Ibn Masud, Dżabir20, Al-Hasan21, 
Katada22, Abd ar-Rahman Ibn Zajd Ibn Aslam23, Al-Kalbi24 i inni.

19 Abd Allah Ibn Masud (zm. 650), towarzysz Proroka, prawnik i zbieracz tradycji [przyp. MMD].
20 Dżabir Ibn Abd Allah al-Ansari (zm. 697), towarzysz Proroka, przekaziciel ponad tysiąca trady-
cji [przyp. MMD].
21 Al-Hasan Ibn Ali (624–670), wnuk Proroka, drugi imam szyicki [przyp. MMD].
22 Katada Ibn Di’ama (zm. 735/736), komentator Koranu i  znawca tradycji z Al-Basry [przyp. 
MMD].
23 Abd ar-Rahman Ibn Zajd Ibn Aslam (zm. 753/754), prawnik i  znawca hadisów z  Medyny, 
[przyp. MMD].
24 Dihja Ibn Chalifa al-Kalbi (zm. ok. 670), towarzysz Proroka, jego poseł do cesarza Herakliusza, 
przekaziciel hadisów [przyp. MMD].
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  Inni twierdzą, że przybycie to wejście – tak uważa Ibn Abbas25. 
Opowiada się za tym w  wielu przekazach: „Dla wiernego będzie 
chłodne i bezpieczne, a zatrzyma się na nim niewierny i politeista. 
Prawdopodobnie to pierwsze stwierdzenie jest prawdziwsze. Ludzie 
po Siracie przechodzą szybko, zależnie od ich uczynków. Być może 
prawdą jest, a Bóg wie najlepiej, że przybycie niewiernego do Piekła 
to wejście do niego, a przybycie wiernego to przejście przez Sirat”.

(55)  Kiedy sługa Boży zatrzyma się przed swoim Panem, spotka go Piekło. 
Prorok, niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój, opowiadał, że 
naprzeciwko siebie ujrzy Piekło. Dodał, że jałmużna uratuje przed 
Piekłem tego, kto ją dał. W  Sahihach znajdujemy słowa Proroka, 
niech Bóg się za Niego modli i  da Mu pokój, za Adim Ibn Hati-
mem26: „Do każdego z was przemówi Bóg, a nie będzie między wami 
tłumacza. Spojrzy ten, kto stoi z  prawej, i  ujrzy to, co nadejdzie. 
I  spojrzy ten, kto z  lewej, i  ujrzy to, co nadejdzie. Potem spojrzy 
przed siebie i ujrzy tylko Piekło. Bójcie się więc Piekła, nawet, jeśli 
to będzie bardzo trudne”. W  przekazie Al-Buchariego: „A  kto nie 
potrafi , to przez dobre słowo”. A oto hadis przekazany przez Abd ar-
-Rahmana Ibn Samurę27: „Prorok, niech Bóg się za Niego modli i da 
Mu pokój, powiedział: «Widziałem człowieka z moich stron, który 
bał się ognia piekielnego i jego płomieni. Kiedy dał jałmużnę, jego 
głowa znalazła się w cieniu»”. Hadis ten przekazał al-hafi z Abu Musa 

25 Abd Allah Ibn Abbas (619–688), kuzyn Proroka, jeden z jego towarzyszy, komentator Koranu 
i przekaziciel hadisów [przyp. MMD].
26 Adi Ibn Hatim at-Ta’i (zm. ok. 685–688), syn słynnego poety staroarabskiego Hatima at-Ta’ie-
go, chrześcijanin, który przyjął islam, towarzysz Proroka [przyp. MMD].
27 Abd ar-Rahman Ibn Samura (zm. 670), przekaziciel tradycji, gubernator Sidżistanu [przyp. 
MMD].
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al-Madini28, a także At-Tabarani29, którego wysławiał szajch al-islam 
Ibn Tajmijja, powołując się na niego.

(56)  Sytuacja heretyków w  Piekle i  ich wyjście stamtąd z  łaski Najmi-
łosierniejszego i z pomocą wstawienników. W hadisach czytamy, że 
heretycy przemierzają Sirat i niektórzy z nich się uratują, a niektó-
rzy spadną do Piekła. Kiedy mieszkańcy Raju wejdą tam, pozostawią 
swoich braci, którzy znaleźli się w Piekle, i będą prosić Boga Pełnego 
Chwały o wydostanie ich stamtąd.

(57)  Właściwymi mieszkańcami Piekła są niewierni i politeiści. Oni pozo-
staną tam na wieki, jak rzekł Najwyższy: „On przygotowany jest dla 
niewiernych” (sura Al-Bakara, Krowa, 2:24). W Sahihach czytamy, 
że Bóg Najwyższy rozkazał Adamowi wysłać do Piekła tysiąc sied-
miuset siedemdziesięciu siedmiu ludzi. A kiedy Prorok, niech Bóg 
się za Niego modli i da Mu pokój, spotkał się ze swoimi towarzysza-
mi, rzekł: „Dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu będzie spo-
śród ludów Goga i Magoga, a jeden spośród was”. W pewnej liczbie 
zdrowych hadisów jest mowa o tym, że większość synów Adama to 
mieszkańcy Piekła, i że mniej jest tych, którzy posłuchali proroków, 
niż tych, którzy ich nie posłuchali. Wszyscy ci, którzy nie posłuchali 
proroków, znajdą się w Piekle, poza tymi, do których nie dotarło we-
zwanie albo nie mogli go zrozumieć. Czytamy w hadisach, że wspól-
nota ta podzieli się na siedemdziesiąt trzy sekty, a wszystkie znajdą się 
w Piekle – poza jedną – tą, której przewodzi Prorok, niech Bóg się za 
Niego modli i da Mu pokój i Jego towarzysze, On i ci, którzy trzy-
mają się Księgi Boga Najwyższego i tradycji Jego Proroka, niech Bóg 

28 Abu Musa al-Madini (1107–1108–1185/1186), prawnik szafi ’icki i  tradycjonista [przyp. 
MMD].
29 Sulajman at-Tabarani (821–918), jeden z najwybitniejszych uczonych muzułmańskich swoich 
czasów, autor ponad 20 dzieł z zakresu tradycji i prawa muzułmańskiego [przyp. MMD].
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się za Niego modli i da Mu pokój. Tylko ta grupa, jako jedyna, zosta-
nie uratowana. Prosimy Boga, aby uczynił nas spośród nich, a Koran 
wskazuje, że większość ludzi w Piekle to ci, którzy poszli za Szata-
nem. Co się zaś tyczy zbuntowanych heretyków, to większość z tych, 
którzy pójdą do Piekła to kobiety, jak jest o tym mowa w Sahihach, 
chutbie modlitwy z powodu zaćmienia i w innych miejscach. Rzekł 
Prorok, niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój: „Spojrzałem na 
Piekło i większość jego mieszkańców to były kobiety”.

(58)  Cechy mieszkańców Piekła opisał Bóg mówiąc: „«Co sprowadziło 
was do otchłani?» Oni powiedzą: «My nie byliśmy wśród modlących 
się i nie nakarmiliśmy biednego, ale pogrążaliśmy się w próżnej gada-
ninie wraz z pogrążającymi się i uznaliśmy za kłamstwo Dzień Sądu, 
dopóki nie przyszła do nas pewność»” (sura Al-Mudassir, Okryty 
płaszczem, 74:42-47). A zatem wśród powodów tego, że zostali ze-
pchnięci do Piekła było to, że nie modlili się, nie dawali jałmużny 
i pogrążyli się w sprawach nieważnych, a także zaprzeczyli karze i na-
grodzie w Dniu Zmartwychwstania. I tak czyniąc, umarli. Prosimy 
Boga o przebaczenie. W Sahihach czytamy, że Prorok, niech Bóg się 
za Niego modli i da Mu pokój, powiedział: „W Piekle znajdują się 
prześladowcy, tyrani i pełni pychy, ci, którzy odrzucają prawdę i nie-
nawidzą ludzi”. Rzekł Bóg Najwyższy: „Czyż nie Piekło jest siedzibą 
dla nazbyt dumnych?” (sura Az-Zumar, Grupy, 39:60).

  Widać z hadisów przytoczonych w tym rozdziale, że cechami 
mieszkańców Piekła są zdrowe i silne ciało, bogactwo, napawanie się 
dobrami doczesnymi, duma i wywyższanie się ponad innych.

  W Sahihu Muslima czytamy, że pięć jest rodzajów mieszkań-
ców Piekła:
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  1. Słabi, którzy nie mają wystarczająco dużo woli, żeby dbać 
o to, co jest dla nich pożyteczne.

  2. Zdrajcy, którzy w żadnej sytuacji nie ukrywają swoich żą-
dzy, w tym ci, którzy oszukują na miarach i wagach. Chodzi także 
o zagrożenie bezpieczeństwa oraz o tych, którzy zdradzili Boga i Jego 
Proroka, czyniąc po kryjomu to, co zakazane, a pozorując, że tego 
unikają.

  3. Ludzie przebiegli, którzy oszukiwali ludzi w  każdej chwili 
dnia i nocy we wszystkich sprawach. Przebiegłość jest cechą hipokry-
tów. Oznacza to pozorne ukazywanie dobra i rzeczywiste zło, aby zdo-
być majątki innych ludzi i napawać się nimi. To to samo, co oszustwo, 
kłamstwo i obłuda. W hadisach czytamy: „Kto nas oszukał, ten nie 
jest spośród nas, i tak jak oszust oraz człowiek przebiegły znajdzie się 
w Piekle”.

  4. Kłamcy i  skąpcy. To cechy ludzi, którzy w skrajny sposób 
dążą do tego, żeby posiąść to, co do nich nie należy. Stąd rodzi się 
skąpstwo, czyli usilne trzymanie swojego majątku w rękach i niechęć 
do wydawania go w pożytecznych celach. Chciwość to przejmowa-
nie majątku ponad miarę, a skąpstwo oznacza niechęć wydawania go 
w godnych celach.

  5. Nieprzyzwoici i  obsceniczni. W  Sahihach czytamy hadis 
przekazany przez A’iszę, że Prorok, niech Bóg się za Niego modli 
i da Mu pokój, powiedział: „Do najgorszych ludzi w oczach Boga 
w  Dniu Zmartwychwstania będą należeć ci, których ludzie uni-
kali z powodu ich nieprzyzwoitości”. At-Tirmizi dodaje takie sło-
wa: „Bóg nienawidzi nieprzyzwoitych i obscenicznych”. Chodzi tu 
o uczynki i słowa. 
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(59)  „Pierwszymi, którzy wejdą do Piekła będą zbuntowani heretycy” czy-
tamy u Imama Ahmada wedle hadisu Abu Hurajry, którzy przekazał 
słowa Proroka, niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój: „Przed-
stawieni mi zostali pierwsi trzej, którzy wejdą do Raju i pierwsi trzej, 
którzy wejdą do Piekła. Pierwszym z  trzech, którzy wejdą do Raju 
będzie męczennik, następnie niewolnik, który nie zajmuje się spra-
wami tego świata, lecz podporządkowuje się woli Boga, oraz człowiek 
ubogi a prosty z gromadką dzieci. Pierwszym z trzech, którzy wejdą 
do Piekła będzie niesprawiedliwy emir, następnie człowiek bogaty, 
który nie udziela swojego bogactwa na chwałę Boga, oraz dumny 
biedak”. Potwierdził ten hadis At-Tirmizi i  rzekł: „To dobry hadis, 
a tych trzech charakteryzuje ucisk, skąpstwo i pycha”.

  W Sahihu Muslima za Abu Hurajrą, niech Bóg się nim raduje, 
w długim hadisie, w którym wspomniany jest wojownik, recytator 
Koranu i człowiek dający jałmużnę, chwalący się swoimi uczynkami. 
Rzekł: „Będą oni pierwszymi stworzeniami Boga, którymi roznieco-
ny zostanie ogień piekielny w  Dniu Zmartwychwstania”. Połączył 
ten hadis z poprzednim, twierdząc, że ta trójka to pierwsi, którymi 
będzie podpalony ogień, a tamta trójka to pierwsi, którzy wejdą do 
Piekła. Rozniecenie ognia ważniejsze jest od wejścia do Piekła. Albo-
wiem rozniecenie ognia wymaga większej mocy, niż po prostu wejście 
do Piekła. Przytacza się też twierdzenie, że pierwsi będą rozpustni 
recytatorzy, nawet przed politeistami.

  Ibn Radżab przekazał wiele hadisów dotyczących wychodzenia 
szyi z Piekła w Dniu Zmartwychwstania. Powstaje ona z  szeregów 
politeistów, pyszałków, ludzi czyniących obrazy, wedle innych prze-
kazów także z samobójców, którzy uczynili to niezgodnie z prawem. 
Powstanie z nich pięćset lat przed wszystkimi innymi ludźmi. Prze-
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kazał Ibn Abbas i inni spośród przodków, że stanie się to, zanim roz-
postarte zostaną księgi i ustawione wagi. Jeden z hadisów wskazuje, 
że stanie się to jeszcze przed rozliczeniem ludzi, a Bóg wie najlepiej. 
Niech Bóg się modli za naszego Proroka Muhammada, Jego ród 
i wszystkich towarzyszy.

  Boże mój, błagamy Cię o Raj i to, co doń zbliża spośród słów 
i  uczynków. Uciekamy się do Ciebie od Piekła i  od tego, co doń 
zbliża spośród słów i uczynków. Panie nasz, daruj nam dobro na tym 
i  na tamtym świecie i  uratuj nas przed ogniem piekielnym. Panie 
nasz, oddal od nas cierpienie Gehenny, nawet jeśli cierpienie to jest 
miłością. Panie, zaprawdę, jesteśmy wierzącymi, wybacz nam więc 
nasze grzechy i oddal od nas cierpienia Piekła. Panie nasz, przyjmij to 
od nas – Ty wszystko słyszysz i wszystko wiesz. I niech Bóg się modli 
i da pokój naszemu Prorokowi Muhammadowi.
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Co należy czynić, żeby pójść do Raju, a co, żeby pójść do Piekła 

Zapytano szajcha al-islama Ibn Tajmijję (niech Bóg będzie mu miło-
ściw), co należy czynić, żeby pójść do Raju, a co, żeby pójść do Piekła.

Odpowiedział więc: „Chwała Bogu, Panu światów. Mieszkańców 
Raju cechuje wiara i pobożność, zaś mieszkańców Piekła niewiara i bunt. 
Aby pójść do Raju należy wierzyć w Boga, Jego anioły, Księgi, proroków 
i Dzień Ostatni oraz wierzyć w przeznaczenie – dobre i złe. A także wierzyć 
w dwie szahady: szahadę, że nie ma Bóstwa oprócz Boga i że Muhammad 
jest Prorokiem Boga, modlić się, dawać jałmużnę, pościć w ramadanie oraz 
odbyć pielgrzymkę do Domu. Należy czcić Boga tak, jakbyś Go widział, 
a jeśli Go nie widzisz, to On widzi ciebie. Mieszkańcy Raju wierzą w hadisy, 
są szczerzy, wierni przymierzu, szanują rodziców i krewnych, czynią dobro 
sąsiadom, sierotom, ubogim i niewolnikom spośród ludzi, a także zwierzę-
tom roboczym. Pójdą do Raju ci, którzy wierni są Bogu, zdają się na Niego, 
kochają Jego i Jego Proroka, boją się Boga i pragną Jego miłosierdzia. Zwra-
cają się do Niego, cierpliwie znoszą Jego wyroki i dziękują za Jego łaski. 
Czytają i recytują Koran, wspominają Boga i modlą się do Niego oraz czują 
pragnienie, by Go poznać. Powinni nakazywać dobro i zakazywać zła oraz 
walczyć na drodze Boga z niewiernymi i hipokrytami.

Pójdziesz do Nieba, jeśli dasz innemu z tego, co posiadasz, wybaczysz 
temu, kto cię skrzywdził, albowiem Bóg przeznaczył Raj dla pobożnych: 
«Dla tych, którzy rozdają w szczęściu i w niedostatku, którzy powstrzymu-
ją gniew i wybaczają ludziom. Zaprawdę, Bóg kocha czyniących dobro» 
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(sura Al Imran, Rodzina Imrana, 3:134). Aby pójść do Raju trzeba być 
sprawiedliwym we wszystkich sprawach i wobec wszystkich, nawet wobec 
niewiernych.

Zesłanie do Piekła jest wynikiem politeizmu, zadawania kłamu 
prorokom, zawiści, kłamstwa, zdrady, ucisku, rozpusty, zrywania więzów 
rodzinnych, tchórzliwego uchylania się od dżihadu, pomylenia tajemni-
cy z  tym, o  czym można mówić otwarcie, zwątpienia w Ducha Bożego, 
przekonania o Bożej przebiegłości, dziękowania za cudze nieszczęścia, prze-
chwalania się doznanymi łaskami, odrzucenia nakazów Boga i przekracza-
nia nakreślonych przez Niego granic, wywyższania się ponad Stwórcę, zda-
wania się na stworzenia, zamiast na Stwórcę, hipokryzji, słuchania tego, 
co jest sprzeczne z Księgą i  sunną, poddawania się stworzeniu przeciwko 
Stwórcy, trzymania się błędu, naśmiewania się ze znaków Boga, zwątpienia 
w prawdę, ukrywania wiary wtedy, kiedy wskazane jest ukazanie jej i danie 
świadectwa. Przyczyną tego jest także uprawianie czarów, nieposłuszeństwo 
rodzicom, pożeranie majątków sierot, lichwa, ucieczka z pola bitwy oraz 
rzucanie oszczerstw na wierne, sprawiedliwe muzułmanki.

Trudno zwięźle odpowiedzieć na te dwa pytania, ale ogólnie można 
powiedzieć, że do Raju wejdą ci, którzy posłuszni są Bogu, zaś do Piekła 
ci, którzy się buntują przeciwko Niemu i Jego Prorokowi: «Takie są granice 
ustanowione przez Boga. Ten, kto jest posłuszny Bogu i Jego Wysłanniko-
wi, będzie wprowadzony do Ogrodów, przez które płyną strumienie. Tam 
pozostaną na wieczność, a jest to osiągnięcie niezmierne! Kto zaś nie słucha 
Boga i Jego Wysłannika i przekracza Jego granice, będzie wprowadzony do 
ognia, gdzie pozostanie na wieczność. I czeka go kara hańbiąca!» (sura An-
-Nisa, Kobiety, 4:13–14). A Bóg wie najlepiej”.
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Wołanie, którego echo mówi: 
„Uratujcie swe dusze przed Piekłem”

Do każdego, kto wierzy w Boga i Dzień Ostatni, do tego, kto wie, że 
Bóg go widzi i zna wszystkie jego uczynki – zarówno to, co robi w tajem-
nicy, jak i to, co jawnie; do tego, kto pragnie osiągnąć słuszny cel i boi się 
kary; do tego, kto pragnie radości swej duszy i jej uratowania.

Wzywam ciebie oraz samego siebie do postępowania zgodnie z naka-
zami Boga i unikania tego, co zakazuje. Do recytacji i czytania Szlachetnego 
Koranu, rozważania go i postępowania zgodnie z jego wskazówkami. I do 
postępowania zgodnie z sunną Proroka Boga, Jemu modlitwa i pokój, aby 
osiągnąć wieczną radość oraz uratować się od wiecznej nędzy i  ciężkiego 
cierpienia bez końca. Gdybyś był chory, wezwałbyś lekarza, a on poradził-
by ci porzucić najsłodsze pożądania i postraszyłby cię śmiercią, gdybyś ich 
spróbował. Albo zagroziłby nasileniem się choroby – wtedy odsunąłbyś je 
od siebie i powstrzymałbyś się przed nimi, dbając o swoje zdrowie i życie. 
Czy należy zatem wierzyć bardziej lekarzowi, czy Bogu Najwyższemu? Albo 
czy choroba jest bardziej niebezpieczna niż Piekło? Czyżbyś nie chronił się 
przed chłodem zimy i  gorącem lata? Przecież ogień Gehenny jest goręt-
szy i wywołuje większe cierpienie: „Powiedz: «Ogień Piekła jest gorętszy!» 
Gdybyż oni mogli to zrozumieć!” (sura At-Tauba, Skrucha, 9:81). A kto 
doń wejdzie, nie umrze tam, ani nie będzie żył. Jego cierpienie nigdy się 
nie skończy, nie osiągnie radości ani nie znajdzie wyjścia, pozostanie tak 
na wieki. Czy wierzyłeś zatem w Boga prawdziwą, najprawdziwszą wiarą 
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i  bałeś się jego kary, czyniąc wszystko, co dobre, aby się uratować? Czy 
tkwi w  tobie wystarczająca siła, żeby uniknąć ognia? Czy jesteś spośród 
tych, którzy zaprzeczają Dniowi Zmartwychwstania? Bój się więc Boga, 
bracie muzułmaninie, i uratuj swoją duszę od Piekła, wykonując obowiązki 
i unikając tego, co zakazane. Uratuj swoją duszę od Piekła, oddając głęboką 
cześć Bogu, uratuj swoją duszę od Piekła, przestrzegając pięciu modlitw, 
odprawiając je o odpowiedniej porze w grupie w meczecie. Wiesz przecież, 
jaki ważny to nakaz. Wiesz, jak ważny to obowiązek i jaka kara czeka za jego 
lekceważenie. Modlitwa to pierwsze, co zostało nakazane przez Boga Jego 
wyznawcom. To pierwsza rzecz, o którą zapytany zostanie wierny w Dniu 
Zmartwychwstania, a  jeśli odpowie twierdząco, zostanie zbawiony, a  jeśli 
przecząco, zostanie skazany na zatratę. Strzeż się więc przed świadomym 
pomijaniem modlitwy, bo będziesz spośród tych, którzy zostaną zatraceni. 
Jest ona fi larem wiary i  tym, co odróżnia islam od niewiary. Wiesz prze-
cież, że Bóg nakazał pięć modlitw każdej doby każdemu dorosłemu i roz-
sądnemu muzułmaninowi. Z wyjątkiem kobiet w połogu i miesiączkują-
cych nakazał ją w każdej sytuacji – w zdrowiu i chorobie, podczas postoju 
i w podróży, w bezpieczeństwie i strachu – w miarę możliwości. Uczynił, że 
przez nią wybaczane są kłamstwa, grzechy, nieprzyzwoitości i inne uczynki 
zakazane temu, kto ją odprawia z pełnym przekonaniem. Bóg sprawił, że 
przestrzeganie modlitwy jest jednym z fi larów dopuszczenia do Raju. Rzekł 
Najwyższy: „I tymi, którzy strzegą modlitw. Oni będą w Ogrodach usza-
nowani” (sura Al-Ma’aridż, Stopnie, 70:34–35). Jej opuszczanie jest jedną 
z przyczyn wejścia do Piekła, jak rzekł Najwyższy o przestępcach, że jeśli 
zostaną zapytani: „«Co sprowadziło was do otchłani?», to powiedzą: «My 
nie byliśmy spośród modlących się»” (sura Al-Mudassir, Okryty płaszczem, 
74:42–43). W hadisach czytamy: „Kto opuszcza modlitwę świadomie, tego 
ominie dobro od Boga” (za Ahmadem i At-Tabaranim). Nakazana jest rów-
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nież skrucha. Kto wyrazi skruchę, nad tym Bóg się zmiłuje i wybaczy mu, 
zamieniając zło na dobro. Mężczyzna powinien modlić się w meczecie, poza 
sytuacjami wskazanym w prawie, jak strach, choroba, deszcz lub podróż.

Bracie muzułmaninie, uratuj swoją duszę przed Piekłem dając jał-
mużnę ze swego majątku, kiedy cieszysz się nim i zanim stanie się przyczy-
ną twojego cierpienia, i zanim stanie się żmiją, która oplącze cię w grobie 
i w Dniu Zmartwychwstania, zanim bogactwo to zapłonie w ogniu Ge-
henny, po czym przypali twoje boki, ramiona i plecy, jak powiedział o tym 
Najbardziej Prawdomówny w  hadisie przekazanym przez Al-Buchariego 
i Muslima.

Uratuj swoją duszę przed Piekłem, przestrzegając postu w ramadanie 
i dbając o to, żeby nie przerwać go któregoś dnia bez usprawiedliwienia, bo 
to jeden z największych grzechów. Czyń to wszystko, zanim zostaniesz za-
pytany w chwili śmierci, czy modliłeś się, pościłeś, dawałeś jałmużnę i byłeś 
dobry dla innych, bo wtedy żadna twoja prośba już nie będzie wysłuchana: 
„Bóg jednak nie da zwłoki żadnej duszy, gdy nadejdzie jej czas” (sura Al-
-Munafi kun, Obłudnicy, 63:11).

Strzeż się odkładania nakazanej pielgrzymki – jeśli masz możliwość ją 
odbyć – bo umrzesz jako buntownik, zanim odwiedzisz Dom. Uratuj swo-
ją duszę przed Piekłem, będąc posłusznym rodzicom i utrzymując dobre 
kontakty z rodziną, czyniąc dobro sąsiadom, nie szkodząc im, bo to należy 
do największych grzechów. Strzeż się przed jedzeniem tego, co zakazał Bóg, 
w jakiejkolwiek byłoby formie, bo to prowadzi prosto do Piekła. Strzeż się 
przed czynieniem czegokolwiek, co zakazał Bóg, bo nakazane jest ci posłu-
szeństwo wobec Niego, a  zakazane sprzeciwianie się Jego woli. Strzeż się 
przed czynieniem wbrew sunnie twojego Proroka – niech Bóg się za Niego 
modli i da Mu pokój – słowem lub uczynkiem. Tak, jak Bóg nakazał posłu-
szeństwo sobie, tak nakazał również posłuszeństwo wobec swojego Proroka, 
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niech Bóg się za Niego modli i da Mu pokój. To taki sam dobry uczynek. 
Strzeż się przed lichwą, bo to przeciwko Bogu, a kto walczy z Bogiem, zo-
stanie pokonany! Strzeż się kpin z czegokolwiek, gdzie wspomniany został 
Bóg lub Koran albo prorocy, bo to przejaw niewiary. Strzeż się przed opóź-
nianiem skruchy, bo umrzesz nagle, zanim ją wyrazisz, i znajdziesz się wśród 
tych, którzy stracą. Wiedz, bracie, że twoje życie jest ograniczone, a twoje 
oddechy policzone, nie trać więc na darmo żadnego z nich. Pamiętaj, aby 
żaden z nich nie został stracony bez sensu. Szanuj swoją młodość, zanim się 
zestarzejesz, zdrowie, zanim zachorujesz, życie, zanim umrzesz, bogactwo, 
zanim zbiedniejesz, wolny czas, zanim pochłonie cię praca. Nie zmarnuj 
niczego z tego, co dał ci twój Pan – dostatku, dzieci, zdrowia i szczęścia. 
Korzystaj z tego wszystkiego, bo wkrótce możesz to wszystko stracić.

Rzekł poeta30:
Majątek i rodzina to tylko depozyty,
które pewnego dnia będziesz musiał oddać.

I rzekł inny:
Po swojej śmierci człowiek nie weźmie do grobu
nic ponad to, co uczynił za życia.

Człowiek jest tylko gościem u swej rodziny,
pozostaje u niej jakiś czas, po czym odjeżdża.

Każdy, kto umiera, odczuwa żal. Jeśli czynił dobro, umiera, żałując, 
że nie uczynił jeszcze więcej dobra. Jeśli czynił zło, żałuje, że nie wyraził 
skruchy. Jeśli umrzesz i zostaniesz pochowany w swoim grobie, zobaczysz, 
że to jeden z ogrodów Raju – albo ciemny loch gdzieś w Piekle – niech Bóg 

30 Labid Ibn Rabi’a, poeta staroarabski z przełomu VI i VII w.
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cię przed tym uchroni! Jeśli czyniłeś dobrze, twoje dobre uczynki cię uratu-
ją, a jeśli czyniłeś źle, to cię pogrążą.

Kiedy zostaniesz wskrzeszony na Sąd Ostateczny, wstaniesz bosy 
i nagi, będą z tobą tylko twoje uczynki, które poprowadzą cię albo do Raju, 
albo do Piekła, niech Bóg cię przed nim uchroni.

Skłaniaj więc swoją głowę w pokorze przed Bogiem, dopóki jeszcze 
możesz, i  przygotuj się, aby móc stanąć przed twoim Panem z  dobrymi 
uczynkami. Rzekł Najwyższy: „Niech strzegą się ci, którzy lekceważą jego 
rozkaz, aby nie dosięgła ich niezgoda lub kara ogromna” (sura An-Nur, 
Światło, 24:63). „Zwróćcie się wszyscy do Boga ze skruchą. Być może, osią-
gniecie powodzenie!” (sura An-Nur, Światło, 24:31). „Bójcie się tego Dnia, 
w  którym zostaniecie sprowadzeni do Boga. Wtedy każdej duszy będzie 
wypłacone to, co zarobiła. I nikt nie dozna niesprawiedliwości!” (sura Al-
-Bakara, Krowa, 2:281).

Boże nasz, wybacz nam, zaprawdę, Ty jesteś Wybaczający i Miłosier-
ny. Boże, daj nam uczynki, które Cię radują, i oddal od nas bunt przeciwko 
Tobie. Amen, o Panie światów, Żyjący, Czuwający, Pełen Chwały i Dosto-
jeństwa. O Panie wszystkiego, o Ty, który wszystko możesz, o Ty, który 
odpowiada na prośbę tego, który Cię prosi.

I niech Bóg modli się za Muhammada, Jego ród i towarzyszy. Pokój 
wam.



Niniejsza książeczka to skrót pracy Ibn Radżaba al-Hanbalego (1335–
1393) pt. At-Tachwif min An-Nar [Ostrzeżenie przed Piekłem] uczonego 
muzułmańskiego pochodzącego z Bagdadu. Ibn Radżab działał także w Je-
rozolimie, Kairze i Damaszku, gdzie zmarł i został pochowany. Zajmował 
się głównie tafsirem, fi khem i nauką o hadisach. Jest autorem kilkudziesięciu 
prac, w tym obszernego i bardzo popularnego komentarza do Czterdziestu 
hadisów An-Nawawiego. Rozpoczął także pisanie komentarza do Sahihu 
Al-Buchariego, ale nie zdążył go ukończyć przed śmiercią. Wśród jego prac 
znajdujemy również dzieła biografi czne, w tym słownik uczonych hanba-
lickich.

Skrótu średniowiecznego opracowania dokonał Abd Allah Ibn Dżar 
Allah al-Dżar Allah, współczesny (zm. 1994) teolog z Arabii Saudyjskiej, 
autor ponad stu, głównie krótkich, popularnych opracowań z zakresu teo-
logii islamu [MMD].
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