
MĄDROŚĆ W ISLAMIE 
 

"Mądrość w Islamie" polega na tym, iż pokazuje on 
prawdziwe cele, do jakich powinniśmy dążyć. 
Hojność jego miłosierdzia, przebaczenia oraz 
wskazówki są wręcz wspaniałe w swej 
wyrazistości. Wyobraź sobie, że korzystasz z nich 
każdego dnia? Ważne jest, aby wyrobić w sobie 
nawyk praktyki, a później zaprosić innych do 
praktykowania tych pięknych słów mądrości. 

Pewnego dnia do Mahometa (Niech Pokój Będzie z 
Nim) przyszedł Beduin i powiedział do niego "O, 
Wysłanniku Allaha! Przyszedłem zadać Ci kilka 
pytań o sprawy tego życia oraz tego po śmierci." 

 

- Pytaj o co chcesz. 
 - Chciałbym być najbardziej wyuczonym 
człowiekiem. 
- Bój się Allaha, a nim będziesz. 
 - Chcę być najbogatszym człowiekiem na 
świecie. 
- Bądź szczęśliwy, a będziesz najbogatszym 
człowiekiem na świecie. 
 - Chciałbym być najlepszą wersją siebie. 
- Chciej dla innych tego czego chcesz dla siebie, a 
będziesz najlepszą wersją siebie. 
 - Chcę być najlepszym człowiekiem. 
- Rób dobre rzeczy dla innych, a będziesz. 
 - Chcę być najbardziej faworyzowany 
przez Allaha. 
- Wielb Allaha, a będziesz przez niego 
faworyzowany. 
 - Chciałbym żyć pełnią wiary. 
- Mając dobre zasady, będziesz żył pełnią wiary. 
 - Chcę być pośród tych co czynią dobro. 
- Miłuj Allaha jakbyś go widział. Jeśli go nie 
widzisz, on widzi Ciebie. Dzięki temu będziesz 
pośród tych co czynią dobro. 
 - Chcę być posłuszny Allahowi. 
- Obserwując rozkazy Allaha będziesz 
posłuszny. 
 - Chcę być wolny od grzechu. 

- Obmyj się z nieczystości, a będziesz wolny od 
grzechów. 
 - W Dniu Sądu chcę być wzniesiony ku 
światłu. 
- Nie błądź, a będziesz wyniesiony ku światłu w 
Dniu Sądu. 
 - Chcę, by Allah obdarzył mnie swym 
miłosierdziem. 
- Jeśli masz miłosierdzie dla siebie i innych, 
Allah da Ci miłosierdzie w Dniu Sądu 
Ostatecznego. 
 - Chciałbym mieć mało grzechów. 
- Jeśli szukasz przebaczenia u Allaha jak tylko 
możesz, Twoje grzechy będą nieliczne. 
 - Chciałbym być najbardziej honorowym 
człowiekiem. 
- Jeśli nie będziesz narzekał do innych ludzi, 
będziesz najbardziej honorowym człowiekiem. 
 - Chcę być najsilniejszym człowiekiem. 
- Jeśli swoje zaufanie powierzysz w Allahu, 
będziesz najsilniejszym człowiekiem. 
 - Chcę powiększyć swoje zabezpieczenie. 
- Jeśli zachowasz czystość, Allah da Ci 
bezpieczeństwo. 
 - Chcę być kochany przez Allaha i jego 
Wysłannika. 
 - Jeśli kochasz Allaha i jego Wysłannika, 
oni będą kochali Ciebie. 
 - Chcę być wolny od gniewu Allaha w 
Dniu Sądu Ostatecznego. 
- Jeśli nie stracisz panowania na jakąkolwiek 
częścią siebie, będziesz wolny od gniewu Allaha 
w Dniu Sądu Ostatecznego. 
 - Co mnie ustrzeże przed grzechami? 
- Łzy, Pokora i Choroba. 
 - Jakie są najlepsze uczynki w oczach 
Allaha? 
- Łagodne maniery, skromność i cierpliwość. 
 - Co jest najgorsze w oczach Allaha? 
- Wybuchowość i skąpstwo. 
 - Co niszczy gniew Allaha w tym życiu 
oraz życiu wiecznym? 
- Ukryta miłość i życzliwość do krewnych. 
 - Co ugasi ogień piekielny w Dniu Sądu 
Ostatecznego? 
- Cierpliwość w niedoli i nieszczęściu. Imam Ibn 
Hambal powiedział: "Nigdy nie słyszałem o 
tradycji bardziej bogatej w piękno religii i 
bardziej korzystnej, niż w tym hadisie. Zawiera 
on wszystkie dobre rzeczy Islamu." 
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