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Katarzyna Pachniak 

Al-Munqi∂ min a¬-¬alÇl 

AbË ∞Çmid al-¥azÇlÈ (1058-1111) nazywany jest …uΔΔat al-islÇm (dowód,

argument islamu”) i powszechnie uwa˝any za jednego z najwybitniejszych

uczonych muzu∏maƒskich. Do dziÊ imponuje wszechstronnoÊcià. W swych

dzie∏ach zajmowa∏ si´ problemami teologicznymi, filozoficznymi, teorià

polityki, etykà i mistycyzmem. By∏ blisko zwiàzany zarówno z dworem

kalifów abbasydzkich, jak i Turków seld˝uckich. Do jego protektorów

nale˝a∏ s∏ynny wezyr seld˝ucki Ni≤Çm al-Mulk, za∏o˝yciel bagdadzkiej

uczelni zwanej An-Ni≤Çmiyyà. Na niej w∏aÊnie Al-¥azÇlÈ naucza∏ w latach

1091-1095 teologii i prawa w duchu ‰Çfi‘ickim. Podobnie jak jego

protektor, uczony by∏ obroƒcà sunnizmu i nieprzejednanym wrogiem

isma’ilizmu, z którym walczy∏ na polu doktrynalnym. W 1095 roku, z

przyczyn nie do koƒca wyjaÊnionych, Al-¥azÇlÈ zdecydowa∏ si´ porzuciç

czynne ˝ycie naukowe w Bagdadzie i udaç w podró˝. Najprawdopodobniej

wp∏yw na jego decyzj´ mia∏a Êmierç Ni≤Çma al-Mulka, zamordowanego w

1092 roku przez nizarytów. Po podró˝y wróci∏ do miasta rodzinnego, ‡Ësu,

i napisa∏ swe wielkie, s∏ynne dzie∏o I…yÇ’ ‘ulËm ad-dÈn (“O˝ywienie nauk

religii”, 1096-1103). Do czynnego ˝ycia naukowego wróci∏ dopiero w 1106

roku.

Al-Munqi∂ min a¬-¬alÇl to dzie∏o powsta∏e najprawdopodobniej mi´dzy

1105 a 1107 rokiem, czyli w chwili powrotu do czynnego ˝ycia naukowego.

Niekiedy nazywane jest pami´tnikiem Al-¥azÇlego. Nic bardziej mylnego.

Wprawdzie na pierwszych stronach uczony podaje pewne fakty ze swojego

˝ycia, dotyczàce nader interesujàcego dla badaczy okresu porzucenia

Bagdadu, lecz jest to jedynie ogólna wzmianka, co wi´cej, nie wydaje si´,

aby by∏ do koƒca szczery i wymieni∏ wszystkie przyczyny swej decyzji. Al-

Munqi∂ dostarcza nam informacji nie tyle o ˝yciu uczonego, ile o jego

drodze duchowej i formacji intelektualnej. Czytelnik dowiaduje si´ wiele na

temat podejÊcia uczonego do wspó∏czesnych mu dziedzin nauki, dziedzin,

którymi sam si´ zajmowa∏. Dzie∏o to jest szczególnie cenne, gdy pragniemy
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uchwyciç przyczyny zainteresowania uczonego mistycyzmem, który by∏

ostatnim etapem jego intelektualnej przygody. Sam Al-¥azÇlÈ podkreÊla∏, ˝e

postanowi∏ zajàç si´ mistycyzmem, gdy˝ uÊwiadomi∏ sobie, i˝ znane mu

dotychczas drogi poznania i wynikajàca z nich interpretacja zjawisk

otaczajàcego go Êwiata pozostawiajà niedosyt i nie sprawiajà mu ju˝

satysfakcji. Dlatego te˝ zdecydowa∏ si´ podà˝aç Êcie˝kà mistycznà, Êcie˝kà

g∏´bokiego, osobistego kontaktu z Bogiem. Al-¥azÇlÈ zetknà∏ si´ z

mistycyzmem z m∏odoÊci, wprowadzenie w jego teori´ i praktyk´

zawdzi´cza∏ mistykowi Al-FÇrma∂iemu (zm. 1084). S∏ynnym mistykiem

by∏ jego brat A…mad (zm. 1126). Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e Al-¥azÇlÈ by∏

naturà poszukujàcà pod wzgl´dem intelektualnym, interesowa∏o go

wszystko, co mog∏o doprowadziç do jak najpe∏niejszego poznania Boga i

zapewniç najlepsze funkcjonowanie ummy na ziemi. Nic dziwnego, ˝e

stara∏ si´ jak najpe∏niej poznaç ówczesne nurty intelektualne. Al-¥azÇlÈ

posiada∏ zdolnoÊç do eklektycznych syntez. Sk∏adniki w∏asnego, i to

spójnego, Êwiatopoglàdu bra∏ ze wszystkich znanych mu systemów

filozoficznych i religijnych. Lektura Al-Munqi∂ min a¬-¬alÇl umo˝liwia

czytelnikowi wglàd w sposób myÊlenia muzu∏maƒskiego uczonego

˝yjàcego na prze∏omie XI i XII wieku. 



W imi´ Boga Najwy˝szego i LitoÊciwego!*

Chwa∏a Bogu, którego chwa∏a otwiera ka˝de przes∏anie i ka˝dy traktat

(maqala). Modlitwa za Mu…ammada Wybranego (Al-Mu^†afò), Proroka

przekazujàcego proroctwo i przes∏anie (^Ç…ib an-nubuwwa wa-#r-risÇla)

oraz dla jego rodu i towarzyszy, którzy wyprowadzajà [ludzi] z b∏´du. 

Poprosi∏eÊ mnie, bracie w religii, abym wskaza∏ ci cel nauk, ukaza∏ ich

najpe∏niejszà i powiedzia∏, jak w najg∏´bszych warstwach skomplikowane

sà [teorie] niektórych szkó∏ (ma∂Çhib). Opowiem ci teraz, jakie trudnoÊci

napotka∏em, próbujàc wydobyç prawd´ spoÊród sprzecznych opinii

prezentowanych przez rozmaite ugrupowania (firaq), z powodu

ró˝norodnoÊci i zasad przez nie stosowanych. WyjaÊni´, jak zdo∏a∏em si´

oderwaç od dna taqlÈdu1, by dojÊç do wy˝yn rozwa˝ania nauczania

(istib^Çr). Przedstawi´, jak najpierw skorzysta∏em z kalÇmu, po drugie, jak

poczu∏em niech´ç do metod stosowanych przez zwolenników nauczania

(ta‘lÈm), ograniczajàcych poznanie prawdy do Êlepego naÊladowania

imama. Nast´pnie wyjaÊni´, jak znienawidzi∏em metody filozofowania, i

jak wreszcie zaakceptowa∏em sufizm (ta^awwuf). Opowiem, jakà

najwspanialszà prawd´ ujrza∏em w szczegó∏owym badaniu wypowiedzi

ró˝nych ludzi, zwolenników prawdy. Opowiem, co sprawi∏o, ˝e chocia˝

mia∏em wielu studentów, porzuci∏em ˝ycie naukowe w Bagdadzie i po

d∏ugim czasie powróci∏em do Niszapuru. Spiesz´ z odpowiedzià na twà

proÊb´, gdy˝ wiem, ˝e ˝ywisz szczere pragnienie uzyskania wyjaÊnienia.

Szukajàc pomocy w Bogu, pok∏adajàc w nim nadziej´, proszàc Boga, aby

by∏ przy mnie i aby by∏ dla mnie ucieczkà, powiadam: 

Musicie wiedzieç – aby Bóg najwy˝szy kierowa∏ wami i u∏atwia∏ wam

dà˝enie do prawdy – ˝e spory ludzi dotyczàce religii i wyznaƒ (milal),

sprzeczne opinie przywódców rozmaitych systemów religijno-prawnych
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* Podstawa przek∏adu: AbË ∞Çmid al-¥azÇlÈ, Al-Munqi∂ min a¬-¬alÇl, DÇr al-
Fikr al-LubnÇnÈ, Bejrut 1993. 

1 TaqlÈd – naÊladownictwo polegajàce na tym, ˝e nie mo˝na samodzielnie
interpretowaç Koranu i sunny, lecz nale˝y korzystaç z istniejàcych ju˝ interpretacji.
W kr´gach szyickich taqlÈd dotyczy∏ wiernego powtarzania opinii imama, co
krytykowa∏ Al-¥azÇlÈ. Ze wzgl´du na p∏ynnoÊç t∏umaczenia termin ten b´dzie
przek∏adany jako taqlÈd bàdê jako naÊladownictwo. 



(ma∂Çhib) oraz obfitoÊç sekt (firaq) i ró˝norodnoÊç bractw (sufickich),

wszystko to tworzy g∏´bokie morze, w którym wi´kszoÊç ludzi uton´∏a, zaÊ

ocaleli tylko nieliczni. Ka˝da grupa utrzymuje, ˝e to ona ocala∏a, bo “ka˝da

partia cieszy si´ tym, co ma”. To w∏aÊnie obieca∏ nam Pan wys∏anników (tj.

Prorok) (sayyid al-mursalÈn), niech si´ Bóg za niego modli, a jest on

prawdomówny i szczery: “Moja spo∏ecznoÊç podzieli si´ na siedemdziesiàt

trzy sekty, lecz tylko jedna z nich zostanie ocalona.” I sta∏o si´ tak, jak

zapowiedzia∏ hadis. 

Od czasów najwczeÊniejszej m∏odoÊci i rozkwitu mego wieku czyli od

czasu osiàgni´cia dojrza∏oÊci przed ukoƒczeniem dwudziestego roku ˝ycia

a˝ do teraz, a mam obecnie ponad pi´çdziesiàt lat, zanurza∏em si´ w

g∏´binach tego bezdennego oceanu i Êmia∏o przemierza∏em jego bezkresne

tonie. Udawa∏o mi si´ uniknàç wszelkich niebezpieczeƒstw, zag∏´bia∏em si´

w ka˝dy niejasny problem, usi∏owa∏em si´ zmierzyç z ka˝dà k∏opotliwà

sprawà, odwa˝nie podejmowa∏em si´ ka˝dego trudnego zadania. Z uwagà

rozpatrywa∏em (doktryny) wszystkich sekt. Usi∏owa∏em przeniknàç

tajemnice ka˝dego ugrupowania religijnego (†a’ifa)2.

Da∏o mi to mo˝liwoÊç odró˝nienia mówiàcego prawd´ od k∏amcy,

nosiciela g∏´bokiej tradycji od zwolennika heretyckich nowinek. Za ka˝dym

razem, gdy spotka∏em batynit´ (isma’ilit´), wypytywa∏em go o sprawy

dotyczàce jego wyznania, podobnie, gdy natknà∏em si´ gdzieÊ na zahiryt´,

pragnà∏em nauczyç si´ od niego zasad zahiryzmu, spotkawszy zaÊ filozofa

usi∏owa∏em pojàç istot´ jego filozofii. Gdy na drodze mej pojawi∏ si´

mutakallim, stara∏em si´ sformu∏owaç samodzielny sàd (iΔtihÇd) co do celu

jego kalamu i prowadzonej przez niego dysputy (muΔÇdala), gdy zaÊ

napotka∏em sufiego, dà˝y∏em do zg∏´bienia tajemnic jego mistycyzmu. ZaÊ

spotkanie z ascetà (muta‘abbid) sk∏ania∏o mnie do przyjrzenia si´

praktykom ascetycznym. Nawet gdy zetknà∏em si´ z tkwiàcym w b∏´dzie

heretykiem (zindÈq mu‘a††il), to pragnà∏em wyÊledziç motywy, jakie go

sk∏oni∏y do przyj´cia b∏´dnych poglàdów i dualizmu. 

Od najm∏odszych lat najwa˝niejszym moim nawykiem i

przyzwyczajeniem by∏o pragnienie zrozumienia prawdziwej natury

wszelkich spraw. Kierowa∏em si´ tu instynktem, wrodzonà cechà danà mi

przez Boga, odzwierciedlajàcà si´ w moim temperamencie, nie by∏a to dla

mnie kwestia wyboru czy wyrachowania. W koƒcu, zbli˝ajàc si´ do

dojrza∏oÊci, wyswobodzi∏em si´ od taqlÈdu i odcià∏em od wszelkich
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2 †Ç’ifa – tym terminem okreÊla si´ ugrupowanie religijne, tak˝e jednostk´
religijnà oderwanà od wi´kszej ca∏oÊci. 

3 W oryginale ‘alÇ fi†ra – dla natury, charakteru poddania si´ Bogu. 



przepojonych naÊladownictwem doktryn (al-‘aqÇ’id al-murË†a). Sta∏o si´

tak, gdy˝ zobaczy∏em, ˝e m∏odzie˝ chrzeÊcijaƒska dojrzewa w atmosferze

chrzeÊcijaƒstwa, m∏odzie˝ ˝ydowska w atmosferze judaizmu, muzu∏manie

zaÊ, by wyznawaç islam. S∏ysza∏em niegdyÊ nast´pujàcy hadis pochodzàcy

od Proroka, niech Bóg ma go w swojej opiece: „Ka˝dy rodzi si´ dla

w∏aÊciwej sobie religii3, to jego rodzice czynià go chrzeÊcijaninem, ˝ydem

czy te˝ zoroastryjczykiem.” Moje najg∏´bsze jestestwo (bÇ†inÈ) popchn´∏o

mnie do poszukiwania, jaka to prawda jest zawarta w tej podstawowej

naturze (al-fi†ra al-a^liyya) i czym sà w istocie te doktryny, przekazywane

autorytatywnie (bi-taqlÈd) przez ojców i nauczycieli. Zapragnà∏em

rozró˝niç prawd´ i k∏amstwo zawarte w opiniach przykazywanych poprzez

taqlÈd oraz w wyjaÊniajàcych je zasadach (awÇ’il talqiyanat). Powiedzia∏em

sam do siebie: “Przede wszystkim, skoro moim pragnieniem jest posiadanie

wiedzy o prawdziwych rzeczach, musz´ si´ najpierw dowiedzieç, czym jest

w∏aÊciwie sama wiedza? “ Sta∏o si´ dla mnie jasne, ˝e dostateczna i g∏´boka

wiedza (al-‘ilm al-yaqÈnÈ) to taka, która nie pozostawia miejsca na

zwàtpienie (rayb), pomy∏k´ czy te˝ jakiekolwiek przypuszczenie, umys∏ nie

mo˝e mieç nawet cienia wàtpliwoÊci. Pewna wiedza musi tak˝e

wyprowadzaç z b∏´du i musi to czyniç tak niezachwianie, ˝e nawet gdyby

ktoÊ, kto jest w stanie przemieniç kamienie w z∏oto, lub lask´ w w´˝a4 chcia∏

wykazaç k∏amstwo, nie móg∏by obudziç ˝adnej wàtpliwoÊci czy zaprzeczyç

prawdzie. Ja przecie˝ wiem, ˝e dziesi´ç to wi´cej ni˝ trzy. Gdyby mi ktoÊ

powiedzia∏, ˝e to nieprawda, ˝e trzy to wi´cej od dziesi´ciu i na dowód

zapragnà∏ przemieniç lask´ w w´˝a, co wi´cej, zrobi∏by to w mojej

obecnoÊci, to jednak nie zwàtpi∏bym w to, co wiem. Móg∏bym si´ jedynie

zdziwiç w jaki sposób mu si´ to uda∏o, jednak nie dopuÊci∏bym do siebie

˝adnego zwàtpienia. 

Po tym wszystkim wiem ju˝, ˝e wszystko, czego nie wiem w ten sposób,

z takà niezachwianà pewnoÊcià, to wiedza niepewna i nie zas∏ugujàca na

zaufanie. Ka˝da zaÊ wiedza niosàca mo˝liwoÊç pomy∏ki nie jest w

rzeczywistoÊci wiedzà.
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4 Aluzja do wspomnianego kilkakrotnie w Koranie przedstawionego przez
Moj˝esza znaku Bo˝ej mocy: “Skoro przyszed∏eÊ z jasnym dowodem, to dostarcz
go – jeÊli jesteÊ z liczby prawdomównych!” Wtedy Moj˝esz rzuci∏ swà lask´ i sta∏a
si´ w´˝em prawdziwym!” (K 7:106-107). “Powiedzia∏ Bóg: “Rzuç jà, o Moj˝e-
szu!” On rzuci∏ jà i oto sta∏a si´ w´˝em, który pe∏za∏. (K 20, 10-20). 



Wprowadzenie do sofistyki i odrzucenie wszelkich nauk

Przeanalizowa∏em ró˝ne bliskie mi rodzaje wiedzy i stwierdzi∏em, ˝e nie

posiadam wiedzy ca∏kowicie pewnej, z wyjàtkiem zmys∏ów i prawd

koniecznych (¬arËriyyÇt). Rzek∏em: „Teraz, kiedy ogarn´∏a mnie rozpacz,

nie mam najmniejszej ochoty zajmowaç si´ jakimikolwiek problemami

oprócz tych, które sà oczywiste, a sà to: percepcja zmys∏owa (al-…issiyyÇt) i

prawdy konieczne. Najpierw musz´ je opanowaç, aby nabraç pewnoÊci czy

moje zaufanie do rzeczy poznawalnych zmys∏owo i b∏´dna wiara w prawdy

konieczne sà tego samego rodzaju co wiara, którà pok∏ada∏em wczeÊniej w

naÊladowaniu innych i co wiara, jakà wi´kszoÊç ludzi pok∏ada w doktrynach

(na≤ariyyÇt). A mo˝e jest to wiara potwierdzona, w której nie ma ˝adnej

skazy i ˝adnego z∏a? Z wielkim entuzjazmem przystàpi∏em do badania

percepcji zmys∏owej i koniecznych prawd, aby zobaczyç, czy mog´ w nie

zwàtpiç. Te wysi∏ki przywiod∏y mnie do wniosku, ˝e nie mog´ sobie ju˝

d∏u˝ej pozwoliç na pok∏adanie wiary w percepcj´ zmys∏owà. Ogarnia∏a

mnie coraz wi´ksza wàtpliwoÊç, która mówi∏a mi: „Skàd bierze si´ wiara w

percepcj´ zmys∏owà ? Najwa˝niejszym zmys∏em jest wzrok. Dzi´ki niemu

mo˝na patrzeç na cieƒ, widzieç go, jak trwa w bezruchu i stwierdziç, ˝e nie

ma ˝adnego ruchu. Nast´pnie po godzinie dzi´ki doÊwiadczeniu i

obserwacji zmys∏ uznaje, ˝e cieƒ si´ porusza. Nie czyni tego jednak

dokonujàc jednego szybkiego skoku, lecz przesuwa si´ stopniowo o malutki

kawa∏ek i tak nigdy nie trwa w bezruchu. Patrzy on na cia∏o niebieskie

(kawkab) i widzi, ˝e jest tak ma∏e jak dinar. Jednak dzi´ki wskazaniom

p∏ynàcym z geometrii wiadomo, ˝e cia∏o niebieskie jest wi´ksze od ziemi.

W tym i podobnych przypadkach percepcji zmys∏owej, zmys∏ wydaje sàdy,

lecz sàd rozumu zadaje mu k∏am i nie ma sposobu, aby to k∏amstwo obroniç. 

Rzek∏em: Tak upad∏a równie˝ moja wiara w percepcj´ zmys∏owà. Byç mo˝e

pozostaje tylko wiara w prawdy rozumowe, które wywodzà si´ z

elementarnych zasad, aksjomatów (al-awwaliyyÇt). Powiedzia∏em, ˝e tak

jak dziesi´ç to wi´cej ni˝ trzy, to ta sama rzecz nie mo˝e byç jednoczeÊnie

potwierdzona i zaprzeczona, nie mo˝e te˝ byç jednoczeÊnie niedawno

stworzona i wieczna, zarazem istniejàca i nie istniejàca, konieczna i

niemo˝liwa. Na co me zmys∏y odpar∏y mi: Czy nie uwa˝asz, ˝e twoja wiara

w prawdy rozumowe jest taka jak w zmys∏y? Przedtem zwyk∏eÊ nam ufaç,

lecz gdy uzna∏eÊ s∏usznoÊç sàdu rozumowego, zada∏eÊ nam k∏am. Jednak

gdyby nie s∏usznoÊç sàdu rozumowego, czy˝ nie uwa˝a∏byÊ dalej, ˝e

przekazuj´ prawd´? Byç mo˝e poza sàdem rozumowym istnieje inne
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poznanie (idrÇk), które, objawiwszy si´, mog∏oby zadaç k∏am

prawid∏owoÊci rozumu, tak samo jak objawi∏a si´ prawid∏owoÊç rozumu i

ukaza∏a k∏amstwo zmys∏ów? Fakt, ˝e takie poznanie jeszcze si´ nie

objawi∏o, nie Êwiadczy, ˝e jest to niemo˝liwe. 

Moja dusza zastanowi∏a si´ chwil´ nad odpowiedzià na to pytanie, a

zmys∏y podtrzymywa∏y swój kszta∏t w snach. Rzek∏y mi: Czy nie widzisz,

˝e pogrà˝ywszy si´ we Ênie uwa˝asz rzeczy i stany wyobra˝one za pewne i

niepodwa˝alne i w takim stanie nie wàtpisz w nie? Nast´pnie budzisz si´ i

wiesz, ˝e wszystkie rzeczy, które sobie wyobra˝a∏eÊ i do których by∏eÊ

przekonany, nie majà ˝adnej podstawy i mocy. Dlaczego wierzysz, ˝e to

wszystko do czego jesteÊ przekonany na jawie, p∏ynàce ze zmys∏u czy

rozumu, jest prawdziwe? Jest to prawdà ze wzgl´du na stan, w którym si´

znajdujesz. Lecz jest mo˝liwe, ˝e znajdziesz si´ w stanie, który b´dzie tak

podobny do tego, co prze˝ywasz na jawie, jak twoja ÊwiadomoÊç na jawie

przypomina sen. Ze wzgl´du na to twoja ÊwiadomoÊç na jawie b´dzie jak

sen ! JeÊli wszed∏eÊ w taki stan, mo˝esz byç pewien, ˝e wszystko, co

wyobrazi∏eÊ sobie w swym umyÊle, to tylko wyobra˝enia pozbawione treÊci.

Jest mo˝liwe, ˝e ten stan sufi nazywajà swym „stanem” [ekstazy]. Twierdzà,

˝e w tym stanie, w który wprowadzajà si´ zag∏´biwszy w swe wn´trze i

uwolniwszy od zmys∏ów, doÊwiadczajà stanów nie osiàgalnych rozumowo.

Byç mo˝e takim stanem jest Êmierç, gdy˝ rzek∏ prorok Boga, chwa∏a mu:

„Ludzie Ênià, a gdy umierajà, stajà si´ Êwiadomi.” Byç mo˝e wi´c ˝ycie na

tym Êwiecie jest snem w odniesieniu do innego Êwiata. Kiedy cz∏owiek

umiera, objawiajà si´ mu rzeczy przeciwne do tego, co widzi za ˝ycia. Mówi

si´ mu na ten temat: „...wi´c zdj´liÊmy z ciebie zas∏on´ i dzisiaj twoje

spojrzenie jest przenikliwe.” (K, 50:22). 

Kiedy objawi∏y mi si´ te myÊli, zacz´∏y penetrowaç mojà dusz´.

Próbowa∏em znaleêç jakiÊ Êrodek zaradczy, lecz nie by∏o to ∏atwe. Odrzuciç

[takie myÊli] mo˝na tylko dzi´ki dowodowi, a uzyskanie dowodu jest

mo˝liwe tylko dzi´ki stworzeniu wiedzy o pierwszych zasadach. A jeÊli nie

by∏o wczeÊniejszego przygotowania (musallamÇt), nie jest mo˝liwe

przedstawienie dowodu. Ta choroba trwa∏a prawie dwa miesiàce, w tym

czasie pozostawa∏em sceptyczny (dos∏. ‘alÇ ma∂hab as-safÇsi†a – wed∏ug

szko∏y sofistów) wobec faktu, chocia˝ nie wobec j´zyka ludzkiego czy

mowy, a˝ Bóg najwy˝szy uleczy∏ mnie z tej choroby. Moja dusza wróci∏a do

zdrowia i równowagi. Powróci∏y konieczne prawdy rozumowe, które

przyjà∏em pok∏adajàc zaufanie w ich pewnoÊç i g∏´bokà prawdziwoÊç

(yaqÈn). To wszystko nie dokona∏o si´ dzi´ki systematycznemu dowodowi

czy zbudowaniu dogmatu (kalÇm), lecz dzi´ki Êwiat∏u, które Bóg najwy˝szy

wla∏ w mojà pierÊ. To Êwiat∏o jest kluczem do wi´kszej cz´Êci poznania.



Ten, kto myÊli, ˝e odkrycie rzeczy jest mo˝liwe dzi´ki dok∏adnym

wskazówkom, zaw´˝a szerokie Bo˝e mi∏osierdzie. Kiedy zapytano proroka

Boga, chwa∏a mu, o “rozszerzenie” (‰ar…), to objaÊni∏ to s∏owami Boga

najwy˝szego: “Kogo Bóg chce prowadziç prostà drogà, rozszerza

(yu‰arrihu) jego pierÊ dla islamu.” (K. 6: 125). Rzek∏ te˝: „To jest Êwiat∏o,

które Bóg najwy˝szy wlewa w serce.” Zapytano: „A jaki jest tego znak?”

Rzek∏: „Wyrwanie si´ z domu Êlepoty i powrót do domu wiecznoÊci.” O tym

w∏aÊnie rzek∏ prorok Mu…ammad, chwa∏a mu: „Bóg Najwy˝szy stworzy∏

stworzenia w ciemnoÊci, póêniej obdarzy∏ je swym Êwiat∏em.” Dlatego te˝

Êwiat∏o powinno wystarczyç do poszukiwania odkrycia rzeczy. Âwiat∏o

wyp∏ywa z Bo˝ej wielkodusznoÊci. Trzeba do niego dà˝yç, jak powiedzia∏

Prorok, pokój mu: „Wasz pan w waszych czasach poczyni∏ dary, a wy idêcie

za nimi.” Sedno tej opowieÊci jest takie, aby wiedzieç, ˝e najwy˝szym

zadaniem jest poszukiwanie tego, co nie jest poszukiwane. Nie poszukuje

si´ elementarnych zasad, gdy˝ sà obecne. A jeÊli poszukuje si´ tego, co jest

obecne, ta rzecz ginie i ukrywa si´. JeÊli ktoÊ poszukuje tego, co nie jest

poszukiwane, to nie oskar˝a si´ go o umniejszanie w poszukiwaniu tego, co

jest poszukiwane. 

O rodzajach poszukujàcych

Kiedy Bóg najwy˝szy w swej ∏asce i wielkim mi∏osierdziu uleczy∏ mnie z

choroby, uzna∏em, ˝e sà cztery grupy poszukujàcych:

1) Mutakallimowie5, którzy utrzymujà, ˝e sà ludêmi myÊli i intelektualnej

spekulacji (an-na≤ar). 

2) Batynici, którzy utrzymujà, ˝e sà nosicielami ta‘lÈmu6, a wyró˝nia ich

nauka p∏ynàca od bezgrzesznego imama.

3) Filozofowie7, którzy utrzymujà, ˝e sà ludêmi logiki (man†iq) i dowodu

(burhÇn). 

4) Mistycy (sufi), którzy twierdzà, ˝e jednoczà si´ z Bogiem i posiadajà

zdolnoÊç widzenia i odkrywania. 

Powiedzia∏em sobie: Prawda nie le˝y poza tymi czterema grupami. Sà to
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5 Chodzi tu o teologów zajmujàcych si´ teologià spekulatywnà czyli kalamem. 
6 Ta‘lÈm to istniejàca w szyizmie i isma’ilizmie doktryna polegajàca na wiernym

przyjmowaniu nauki p∏ynàcej od bezgrzesznego i nieomylnego imama. Al-¥azÇlÈ
ostro jà krytykowa∏ w swych dzie∏ach, szczególnie w Fa¬a’i… al-ba†iniyya. 

7 Mianem falÇsifa okreÊlano filozofów pozostajàcych pod wp∏ywem myÊli
greckiej.
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tylko ludzie post´pujàcy Êcie˝kà poszukiwania prawdy. A jeÊli nie posiadajà

prawdy, to jej zdobycie nie ma sensu. Nie ma te˝ sensu powrót do taqlÈdu

(Êlepe naÊladownictwo) po tym, jak si´ od niego odesz∏o, poniewa˝

warunkiem uprawiania taqlÈdu jest to, ˝e cz∏owiek nie wie, i˝ on tylko Êlepo

naÊladuje. Kiedy si´ zaÊ orientuje, p´ka szk∏o taqlÈdu. Nie mo˝na naprawiç

tego p´kni´cia, nie mo˝na go z∏o˝yç czy zestawiç inaczej ni˝ k∏adàc szk∏o w

ogieƒ, aby powsta∏ z niego inny, nowy twór. Pospieszy∏em, aby pójÊç tymi

Êcie˝kami i przebadaç, co mówià te grupy, poczàwszy od nauki kalÇmu,

nast´pnie na Êcie˝ce filozofii. Jako trzecie przeanalizowa∏em autorytatywne

nauki batynitów, aby na koƒcu pójÊç Êcie˝kà sufich. 


