
BŁYSK DWUDZIESTY TRZECI 

 

Traktat o przyrodzie 

 

 

Początkowo niniejszy traktat był 

uwagą szesnastą do „Błysku 

Siedemnastego”, jednakże jego traktatu 

uczyniła zeń „Błysk dwudziesty trzeci”, 

wymierzony przeciwko prądowi 

niewiary, wypływającemu z 

niewłaściwego podejścia do pojęcia 

natury. Traktat ów niszczy ten prąd 

całkowicie, rozbijając jego podstawy i 

roztrzaskując je na kawałki. 



Uwaga 

 

Za pomocą dziewięciu rozdziałów (nazwanych „absurdami”, a napisanych na podstawie co 

najmniej dziewięćdziesięciu dziewięciu absurdów), traktat ten ukazuje prawdę o filozofii, 

uprawianej przez ignorantów spośród naturalistów, ukazuje oddalenie ich prądu od zasad 

logiki oraz skalę jego bezczelności i fałszu.  

Część tych absurdów, opisanych w innych traktatach, została niniejszym wymieniona raz 

jeszcze, wraz z innymi absurdami, bądź przytoczona w nieco krótszej formie. 

Nasuwa się pytanie: Jak to możliwe, że znani filozofowie oraz sławni uczeni 

zaakceptowali ten okropny nonsens (naturalizmu – przyp. red. polskiej) i powierzyli mu 

wodze swoich umysłów?! 

Odpowiedź brzmi: Nie poznali istoty swojego sposobu myślenia
1
 ani tego, co się za nim 

kryje. Nie są świadomi absurdów, wynikających z ich filozofii, ani związanych z ową 

filozofią szkód i przejawów nonsensu, które zostały wymienione na początku każdego z 

absurdów, opisanych i odrzuconych w niniejszym traktacie. 

Jestem w pełni gotów do przedstawienia każdemu, kto ma wątpliwości co do mojego 

stanowiska, niezbitych dowodów oraz oczywistych argumentów, dowodzących prawdziwości 

powyższych słów,. Przedstawiam te dowody szeroko i szczegółowo. 

                                                 
1
 Powodem, który uczynił napisanie tego traktatu niezwykle pilnym i naglącym, był podły atak na Szlachetny 

Koran, bezczelne naruszenie prawd wiary poprzez zafałszowanie ich, związanie ateizmu z naturą, użycie 

określenia „nonsens” wobec wszystkiego, czego nie pojmują ograniczone i zgniłe umysły „naturalistów”.  

Atak ów wzbudził w mym sercu silny gniew, który wpłynął na wydźwięk traktatu, wymierzającego silny 

policzek w bezbożników i członków fałszywych prądów intelektualnych, sprzeciwiających się prawdzie.  

Poza tym jednym przypadkiem, „Traktaty Światła” używają jedynie łagodnej i delikatnej retoryki. (Przyp. 

autora.) 



W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego! 

 

له َلاوت وَل رَ رقالْت ُرُسلُهم أفي للاه  ض فاط فا ه  

„Ich posłańcy powiedzieli: ‘Czy może istnieć jakakolwiek wątpliwość co do Boga, 

Stworzyciela niebios i ziemi?’”  

(Koran, 14:10) 

 

Ten szlachetny werset – poprzez zadanie pytania – wskazuje jasno i dobitnie na istnienie 

Boga oraz na Jego Jedność. 

Zanim wyjaśnimy tę tajemnicę, zwróćmy uwagę na następującą kwestię: 

W roku 1338 hidżry (1922 kalendarza gregoriańskiego) zostałem zaproszony do Ankary. 

Podczas tej wizyty byłem świadkiem radości wiernych z porażki Grecji w starciu z armią 

muzułmańską. Niemniej jednak, pośród tej fali radości zauważyłem przerażające herezje, 

podle przenikające wraz ze swoimi zepsutymi pojęciami do niezachwianych zasad ludzi wiary 

w celu zepsucia i zatrucia ich. W głębi ducha smuciłem się i wołałem do Najwyższego i 

Wszechmogącego Boga, prosząc go o pomoc w odparciu tego strasznego demona, który chce 

naruszyć fundamenty wiary. Wsparcie znalazłem w przytoczonym wyżej szlachetnym 

wersecie, skorzystałem z zawartych w nim myśli i znaczeń, aby wykazać oczywistość 

istnienia i Jedności Boga, niechaj Chwała Mu będzie.  

Okazałem wtedy silny, mocny i ucinający głowę herezji dowód, zawarty następnie w 

traktacie w języku arabskim. Traktat wydrukowałem w Ankarze, w drukarni „Yeni Gün”. Nie 

przyniósł on jednak oczekiwanej pomocy w walce z herezją i nie udało mu się zatrzymać 

procesu przenikania jej do ludzkich umysłów. Stało się tak, ponieważ krótki traktat bardzo 

ogólnie omawiał temat, a w ówczesnej Turcji niewielu ludzi znało język arabski lub 

interesowało się nim. Dlatego – niestety! – urojenia ateizmu rozpowszechniły się wśród ludzi, 

co zmusiło mnie do ponownego napisania traktatu (wraz z jego dowodami i pewnymi 

objaśnieniami) w języku tureckim. 

Jako że część tych dowodów została już opisana i wyjaśniona na łamach „Traktatów 

Światła”, to niniejszym wymienimy je w sposób skrócony. Część innych dowodów, 

znajdujących się w innych traktatach, jest wspomniana również w tymże, a każdy z nich jest 

niczym część traktatu. 



Wstęp 

 

O, człowieku! 

Wiedz, iż istnieją przerażające słowa, od których bije odór niewiary. Wychodzą z ust 

ludzkich, a powtarzają je języki ludzi wiary, nieświadomych niebezpieczeństw znaczenia 

słów, które wypowiadają. Wymienimy poniżej trzy niezwykle niebezpieczne rodzaje takiej 

mowy: 

Rodzaj pierwszy: Twierdzenie, że coś zostało „stworzone przez przyczyny”, tzn. że 

przyczyny są czymś, co doprowadziło do istnienia daną rzecz. 

Rodzaj drugi: Twierdzenie, że coś „sformowało się samo”, tzn. że jakaś rzecz 

ukształtowała się sama z siebie i sama sobie daje byt, a następnie sama przybiera formę. 

Rodzaj trzeci: Twierdzenie, że „takiej to a takiej rzeczy wymaga natura”, tzn. że ta rzecz 

jest naturalna, a natura jest tym, co dało tej rzeczy byt i sprawiło jej istnienie koniecznym. 

Jako że byty istnieją na naszych oczach, w żaden sposób nie możemy im zaprzeczyć, a 

każde stworzenie przychodzi do bytu w perfekcyjnej formie i w określonym celu; nie istnieje 

ono wiecznie, lecz jest czymś nowym. 

Bezbożniku! Powiadasz, że to stworzenie – na przykład zwierzę – zostało przywołane do 

istnienia przez znajdujące się na świecie przyczyny (czyli, że jego istnienie jest wynikiem 

nałożenia się przyczyn materialnych) lub sformowało się samo w sobie, bądź przychodzi na 

świat, bo natura i jej oddziaływanie tak chciały! A powinieneś powiedzieć: „Potęga 

Wszechmocnego i Chwalebnego Stwórcy dała mu istnienie!” 

Zgodnie z rozsądkiem, nie istnieje żaden inny sposób, w jaki to stworzenie może zacząć 

istnieć, poza powyższymi czterema. I skoro zostanie w niepodważalny sposób udowodnione, 

że trzy pierwsze sposoby są niemożliwe, fałszywe i nieprawdopodobne, to logika i 

oczywistość dowiodą prawdziwości sposobu czwartego, zakładającego Jedność Stwórcy. 

Jeśli chodzi o rodzaj pierwszy, a mianowicie o twierdzenie, iż zbieg różnych przyczyn 

istniejących w świecie stwarza byty i nadaje im istnienie, a także prowadzi do kształtowania 

się rzeczy, to wymienimy tutaj jedynie trzy obalające owo twierdzenie absurdy spośród wielu 

innych. 

Absurd pierwszy 

Wyjaśnimy go na następującym przykładzie: 

W aptece znajdują się setki buteleczek i fiolek, wypełnionych różnymi substancjami i 

związkami chemicznymi. Spośród wszystkich tych lekarstw i substancji potrzebujemy jednej 

życiodajnej maści w celu utworzenia innej mikstury, przeciwdziałającej truciznom. Jeśli 

wejdziemy do apteki, znajdziemy w niej ogromną liczbę rodzajów życiodajnych maści 

(podobnej do tej, która jest nam potrzebna), a gdy zaczniemy analizować każdą z nich, 

zauważymy, że to niezwykle precyzyjnie przygotowany preparat, składający się z różnych 

składników, wymieszanych w ściśle odmierzonych proporcjach. Z jednej fiolki wzięto dirham 

(jeden gram) tego, z drugiej trzy gramy owego, z innej dziesięć gramów tego, i w ten sposób 

uzyskano określony skład lekarstwa, a gdyby proporcje, w jakich zmieszano wszystkie 

składniki, różniły się choćby o gram, nasza maść straciłaby swe życiodajne właściwości. 

Teraz wyobraźmy sobie, że uzyskaliśmy naszą substancję przeciwdziałającą toksynom, że 

dokonaliśmy dokładnej analizy chemicznej owego preparatu i zobaczyliśmy, że również 

zawiera on odpowiednie ilości rozmaitych substancji, wziętych z określonych fiolek według 



precyzyjnych proporcji. Gdybyśmy zaś pomylili się w rachubie i zwiększyli bądź zmniejszyli 

stężenie jednej z substancji składowych choćby o drobinkę, to lekarstwo straciłoby swoje 

właściwości.  

Wnioskujemy z tego, że różne substancje zostały odmierzone we właściwych proporcjach 

za pomocą precyzyjnych wag. Czy możliwym i logicznym jest, by powstanie tej maści, której 

każda część została dokładnie wymierzona, było dziwnym zbiegiem okoliczności bądź 

wynikiem rozbicia się fiolek i przypadkowego zmieszania się ich zawartości wskutek 

trzęsienia ziemi, które dotknęło aptekę?! Czy istnieje absurd bardziej dziwny i mniej logiczny 

od tego?! Czy jest bardziej wierutna bzdura?! Czy istnieje fałsz mniej prawdziwy od tego?! 

Nawet szczególnie tępy osioł, gdyby mógł mówić, powiedziałby: „Jakimże głupcem jest ten, 

kto mówi coś takiego!” 

Na podstawie tego przykładu możemy powiedzieć, że każda żywa istota jest zestawem 

życiodajnych substancji oraz maści. Każda roślina przypomina nasze panaceum na toksyny, 

gdyż składa się z różnych związków i substancji, wymierzonych w dokładnych proporcjach. 

Nie ma wątpliwości co do tego, że przypisywanie stworzenia tak wspaniałej istoty 

przyczynom materialnym i pierwiastkom oraz twierdzenie, że „przyczyny nadały jej 

istnienie” – to fałsz i absurd daleki od logiki, podobny twierdzeniu, mówiącemu że życiodajna 

maść powstała w wyniku przypadkowego zmieszania się substancji z fiolek. 

Podsumowując to, co powiedzieliśmy powyżej: Widzimy, że życiodajne substancje 

wymierzone za pomocą wagi zarządzenia i przeznaczenia przez Mądrego, Wiedzącego nie 

mogą istnieć w tym wielkim świecie, będącym ogromną, wspaniała apteką, inaczej, jak tylko 

dzięki nieskończonej Mądrości, nieograniczonej Wiedzy oraz wszechobejmującej Woli. Jakże 

nieszczęśliwym jest ten, komu wydaje się, że wszelkie istoty są produktem całościowych 

elementów wszechświata (które to elementy są ślepe i głuche w swym ruchu i biegu), bądź że 

wszystko należy do natury materii lub jest dziełem przyczyn materialnych! 

Niewątpliwie osoba, której przychodzi do głowy, że to niezwykłe lekarstwo stworzyło 

samo siebie i poprzez siebie w wyniku zderzenia się fiolek i wycieku ich zawartości, jest 

najbardziej nieszczęśliwą i najgłupszą osobą na świecie, której halucynacje są gorsze od 

halucynacji pijanego do nieprzytomności człowieka!  

Tak, niewiara to halucynacja i szaleństwo pijanego! 

 

Absurd drugi 

Ten, stworzenie każdej rzeczy przypisuje nie Jedynemu, Wszechmocnemu, Chwalebnemu, 

lecz przyczynom materialnym, twierdzi, że większość pierwiastków i przyczyn na świecie ma 

wpływ na istnienie każdej żywej istoty. 

Sytuacja, w której sprzeczne i bardzo różniące się od siebie przyczyny spotykają się (bez 

ingerencji Stwórcy) w pełnym porządku, z kompletną precyzją i zupełną zgodą w organizmie 

niewielkiego stworzenia – takiego jak mucha – to oczywisty absurd, odrzucany przez 

każdego, kto ma umysł choćby wielkości skrzydła muchy, tymi słowy: „To absurd, to fałsz, to 

niemożliwe!” 

Mały organizm muchy jest jakby esencją wszystkich pierwiastków, z których składają się 

wszelkie stworzenia, jeśli więc jego stworzenie nie zostanie przypisane absolutnej Mocy 

Boskiej, to materialne przyczyny musiałyby istnieć obok tego ciała bezpośrednio w 

momencie jego stworzenia, musiałyby także wejść w wątłe ciało muchy i do komory oka, 

które to ciało reprezentuje. Jest tak dlatego, że jeśli przyczyny są czymś materialnym, to 

muszą znajdować się w pobliżu powodującego bądź w nim samym. Wówczas wszystkie 



pierwiastki musiałyby w sposób materialny wejść we wszystkie filary świata wraz z ich 

sprzecznymi właściwościami. Czy nie wstydzi się tych słów nawet najgłupszy z sofistów? 

 

Absurd trzeci 

Skoro istoty posiadają formę pojedynczą, to muszą pochodzić z jednego źródła, jednej 

ręki, tak jak mówi o tym jasna i potwierdzona zasada, według której pojedyncza rzecz może 

pochodzić jedynie z jednego źródła. Jeśli więc przyjmiemy, że dowolny byt spośród różnych 

form życia posiada doskonały porządek i harmonię, oraz ukazuje nieskończoną dokładność i 

perfekcję, to oczywistym jest, że nie pochodzi od wielu rąk – między którymi musiałyby 

wybuchnąć konflikty i walki – lecz z jednej ręki, należącej do jednej, jedynej, wszechmocnej, 

mądrej istoty. Stąd przypisywanie regularnego, uporządkowanego, skoordynowanego, 

harmonijnego, jednolitego bytu szeregowi ślepych, głuchych, martwych, 

nieuporządkowanych, pomieszanych przyczyn naturalnych bez emocji ani rozsądku oraz 

twierdzenie, że te przyczyny stwarzają ten wspaniały byt, wybierając go spośród 

nieograniczonych możliwości i prawdopodobieństw – to przyjęcie stu jeden niemożliwości, 

bardzo oddalonych od wszelkich kryteriów intelektu i rozsądku. 

Pozostawmy na razie ten absurd i spójrzmy na wzajemne przenikanie się przyczyn 

materialnych. Widzimy, iż przyczyny naturalne mogą wpływać na żywe istoty jedynie z 

zewnątrz, jednakże nie mogą dotrzeć do ich wnętrza, które jest bardziej uporządkowane, 

zharmonizowane i doskonałe niż strona zewnętrzna. Małe i delikatne stworzenia, które w 

ogóle nie mogą zrównać się z tymi przyczynami materialnymi, są najdoskonalszymi i 

najwspanialszymi spośród stworzeń. 

Czyż więc przypisywanie stworzenia wszelkich bytów ślepym, głuchym, martwym, 

głupim, sprzecznym przyczynom nie jest ślepotą nad ślepotami i głuchotą, od której nie ma 

większej głuchoty? 

 

Jeśli chodzi o rodzaj drugi, a więc o twierdzenie, że coś „wzięło się samo z siebie”, takie 

stanowisko zawiera wiele absurdów, a ich fałsz i nieprawdopodobieństwo pojawiają się za 

każdym razem, kiedy przyjrzymy się takim twierdzeniom. Poniżej omówimy trzy spośród 

wielu podobnych absurdów: 

 

Absurd pierwszy 

O ty, uparty, który odrzucasz prawdę! Zaprawdę, siła twojej pychy spowodowała, iż 

grzęźniesz w bagnie nieskończonej głupoty, przyjmując sto jeden absurdów! 

O ty, uparty, który odrzucasz prawdę! Bez wątpienia istniejesz i nie jesteś prostym i 

martwym materiałem, który nie ulega nieomal żadnym przemianom. Jesteś wielką, doskonałą 

fabryką, której „maszyny” wciąż się regenerują. Jesteś niczym wysmukły pałac, którego 

elewacja wciąż jest odnawiana. Komórki twojego organizmu nieustannie pracują i 

funkcjonują, nawiązując relacje ze znajdującymi się wokół ciebie przejawami bytu – poprzez 

pobieranie pożywienia w celu przedłużenia życia. 

Pracujące w twoim organizmie atomy nie naruszają ściśle określonych relacji i więzi. Ty z 

kolei korzystasz z niezwykłego układu tych atomów, ciesząc się swoimi wszelkimi emocjami 

i zmysłami.  

Jeśli nie uważasz, że te atomy są małymi sługami Wszechmocnego, Wiecznego, 

drobiazgami, podporządkowanymi prawom Jego, Chwalebnego, żołnierzami Jego 



zorganizowanej armii lub końcówkami pióra Boskiego Przeznaczenia, tudzież kropkami 

postawionymi przez pióro Boskiej Mocy – wynika z tego, że każdy z atomów, na przykład, 

twojego oka, posiada małe oko, widzące wszystkie części twojego ciała oraz wszystkie 

stworzenia, które są w relacji z nimi. Ten atom zna całą twoją przeszłość i przyszłość, zna 

twoje pochodzenie, przodków oraz potomków, a także źródło każdej substancji, z której jesteś 

zbudowany i zasoby pożywienia, z którego korzystasz. Taki atom zatem musi posiadać wielki 

umysł! 

O ty, który wyłączasz swój umysł przy rozważaniu tych kwestii! Czyż przypisywanie 

przez kogoś nierozumnego (jak ty) takiej wiedzy, zdolności czucia i rozsądku, który 

tysiąckrotnie przewyższa podobnych Platonowi, pojedynczemu atomowi, nie jest wierutną 

bzdurą i bezgranicznym idiotyzmem?! 

 

Absurd drugi 

O, człowieku! Twoje ciało przypomina wspaniały, wielki pałac o tysiącu i jednej kopule, a 

na każdej z kopuł umieszczone są kamienie, które przylegają do siebie, czyniąc budowlę 

stabilną, pomimo że nie posiada kolumn. Twoje istnienie – jeśli o tym pomyślisz – jest tysiące 

razy dziwniejsze od tego pałacu, bowiem pałac twojego ciała nieustannie się odnawia, 

osiągając doskonałe i wspaniałe uporządkowanie. 

Jeśli odwrócimy wzrok od twojego ducha, serca, bądź przymiotów moralnych, które same 

w sobie są cudem, a skupimy się na pojedynczej części twojego ciała, dojdziemy do wniosku, 

że ciało przypomina dom z kopułami. Atomy, z których składa się ta lub owa część (na 

przykład oko czy język), współpracują ze sobą w całkowitym porządku i doskonałej harmonii 

– niczym kamienie na kopułach – tworząc niezwykłą budowlę, wspaniałe dzieło, ukazując 

otoczeniu olśniewający cud spośród cudów Mocy Boskiej.  

Gdyby te atomy nie były podporządkowane rozkazowi Wszechmocnego Stwórcy, to każdy 

z nich musiałby posiadać całkowitą władzę nad resztą atomów w organizmie, a jednocześnie 

być całkowicie podporządkowanym tej reszcie – musiałby być taki, jak wszystkie inne, a 

równocześnie być ich przeciwieństwem! Musiałby w tym samym czasie posiadać większość 

szlachetnych cech, które posiada jedynie Bóg Najwyższy, być całkowicie podporządkowany i 

całkowicie wolny! 

Przypisywanie pojedynczego, uporządkowanego i zorganizowanego stworzenia – które 

zgodnie z tajemnicą monoteizmu może być tylko śladem Jednego, Jedynego – tym 

niezliczonym atomom jest stokroć absurdalne, z czego zdaje sobie sprawę każdy, kto ma choć 

trochę rozumu! 

 

Absurd trzeci 

Gdyby twoje istnienie nie było zapisane piórem Jednego, Jedynego, Wszechmocnego, 

Wiecznego, a byłoby wydrukowane w drukarniach natury i przyczyn, wówczas musiałyby 

istnieć miliony wzorów zorganizowanych aparatów funkcjonujących w twoim organizmie – 

poczynając od najmniejszych komórek działających z nieskończoną precyzją, kończąc na 

największych układach organizmu ludzkiego. 

By zrozumieć ten absurd, weźmy za przykład niniejszą książkę. Jeśli uważasz, że została 

ona przepisana ręcznie, to do jej przepisania wystarczyłoby jedno pióro, poruszane przez 

wiedzę piszącego i przelewającego na papier to, co chce. Jednakże jeśli uznamy, że książka 

nie została przepisana ręcznie i nie pochodzi od pióra piszącego, lecz została ukształtowana 



sama z siebie, a jej pismo przypiszemy naturze, wówczas każda jej litera musiałaby posiadać 

swoją własną metalową odbitkę – tak jak w drukarni znajdują się metalowe matryce, których 

liczba jest równa liczbie liter. Wśród tych matryc musiałyby znajdować się także wielkie, na 

których drobną czcionką zapisanoby to, co mieści się na całej stronie, co wymagałoby użycia 

tysięcy drobnych literek! 

A co powiedziałbyś, jeśli te litery nachodziłyby na siebie w regularny sposób, przybierając 

postawę i kształt twojego ciała?! Wówczas każda jego część i organ musiałyby posiadać 

wzory, a liczba wzorów równała by się liczbie organów, których przecież jest bez liku! 

Załóżmy, że powiesz, iż ta składająca się ze stu absurdów sytuacja się wydarzy. Nawet 

wtedy musi istnieć tyle wzorów, ile matryc, z których mogłyby być odlane, jeśli nie zostaną 

przypisane jednemu pióru. Wszystkie organy są regularnymi i uporządkowanymi istotami, 

tęskniącymi do swego Stwórcy. Zrozum więc bezsens swojego myślenia, które zawiera tyle 

absurdów i bredni, ile atomów jest w twoim ciele! 

O ty, który odrzucasz prawdę, powróć do swego rozumu i porzuć to straszne zbłądzenie! 

 

Jeśli chodzi o rodzaj trzeci, a więc o mówienie o czymś: „Tego wymaga natura”, z wielu 

absurdów tego poglądu przytoczymy trzy: 

 

Absurd pierwszy 

Jeżeli perfekcja i doskonałość, z których przebijają wyraźna mądrość i zamysł, widoczne 

we wszystkich stworzeniach, zwłaszcza żywych, nie zostaną przypisane pióru Boskiego 

Przeznaczenia oraz Absolutnej Mocy Boga, lecz – zamiast tego – ślepej, głuchej, tępej 

naturze oraz jej sile, wówczas natura musiałaby posiadać niezliczone drukarnie i maszyny, 

dzięki którym tworzy każdą rzecz. Musiałaby przydawać każdej rzeczy moc tworzenia całego 

wszechświata. Musiałaby wreszcie posiadać wielką mądrość, dzięki której mogłaby zarządzać 

wszystkimi sprawami. 

Na przykład blask słońca, odbijający się w mieniących się kroplach wody bądź na 

rozsypanych tu i tam kawałkach szkła daje efekt lepszy niż na idealnej fotografii. Gdyby te 

odbicia i błyski nie były przypisane prawdziwemu słońcu, które posyła do nas swój jasny 

promień, to w każdym kawałku szkła – które jest niezwykle drobne – musiałoby istnieć małe, 

naturalne słońce, noszące cechy i przymioty samego słońca; trzeba by było uznać istnienie 

ilości słońc, równej liczbie atomów w kawałku szkła. 

W świetle tego przykładu widzimy, że jeśli nie przypisze się stworzenia wszystkich istot 

(nie tylko żywych) wyłącznie przejawom Pięknych Imion Boga, Który jest Światłem niebios i 

ziemi, trzeba będzie założyć istnienie sił natury, posiadających absolutną moc, wolę, wiedzę i 

mądrość w każdym ze stworzeń (zwłaszcza w tym żywym), a więc trzeba by było przyjąć 

istnienie boskości w każdym stworzeniu! 

Taki wzór myślenia jest bardziej fałszywy niż jakikolwiek inny absurd, bowiem ten, kto 

przypisuje wspaniały i precyzyjny akt stworzenia, przejawiający się nawet w najmniejszej 

istocie, wydumanej ręce natury, która nie posiada nawet zdolności odczuwania, z pewnością 

takim rozumowaniem zepchnie siebie samego w otchłań i będzie jeszcze bardziej zagubiony 

niż zwierzę. 

 

Absurd drugi 



Jeśli doskonale zorganizowane, wspaniałe, uporządkowane, stworzone z perfekcją i 

mądrością istoty nie zostaną przypisane Wszechmocnemu i Wszechmądremu, lecz zamiast 

tego naturze, to natura musiałaby w każdej garści gleby przygotować tyle fabryk i drukarni, 

ile znajduje się w Europie, by ta garść mogła wytwarzać piękne kwiaty i smaczne owoce. 

Albowiem garstka gleby, która wykonuje funkcję małej hodowli kwiatów, posiada gotowość 

do przyjęcia nasion każdego kwiatu bądź owocu na ziemi, niezależnie od jego kształtu i 

koloru. Jeśli nie przypiszemy tego Mocy Wszechmogącego i Potężnego Stwórcy, wówczas 

każda garść ziemi musiałaby posiadać naturalną maszynę, przystosowaną do wszystkich 

rodzajów kwiatów, jakie są na świecie, ponieważ w przeciwnym razie nie moglibyśmy 

oglądać tylu gatunków kwiatów i owoców! Nasiona – podobnie jak zarodki i jaja – zawierają 

rozmaite substancje (wodór, tlen, węgiel, azot itd.), które zmieszały się ze sobą, nie 

przybierając określonego kształtu. Wewnątrz każdej rzeczy w pozornie nieuporządkowany 

sposób płyną powietrze, woda, ciepło i światło – proste byty, nie posiadające rozum ani 

uczuć. Powstawanie z garści gleby niezliczonych kwiatów o wspaniałych, regularnych i 

perfekcyjnych kształtach i formach niechybnie prowadziłoby do wniosku, iż znajdują się w 

niej miniaturowe „fabryki” czy też „drukarnie” (których musiałoby być nawet jeszcze więcej 

niż w Europie!), niezbędne do produkcji nieskończonych ilości żywych tkanek, układających 

się w przeróżne formy! 

Jakże daleka od zdrowego rozsądku jest ateistyczna ideologia naturalistów! Bądź świadom 

tego i zobacz, jak daleko od rozumu i nauki są ci, którzy uważają, że są mędrcami i 

naukowcami, gdy mówią, że to natura stwarza byty. To ci, którzy uczynili z wierutnej i 

absurdalnej bzdury swoją ideologię – drwij więc z nich i odnoś się do nich z pogardą! 

Ktoś może spytać: „To prawda, że wiele absurdów i wielkich dylematów powstaje, gdy 

tworzenie bytów przypisze się naturze, lecz w jaki sposób te problemy i dylematy znikają, 

gdy cały proces stworzenia zostanie przypisany Jednemu, Jedynemu, Który nie potrzebuje 

nikogo i niczego? Jakże ten fałsz przemienia się w oczywistość?” 

Odpowiedzmy na to pytanie. Jak była o tym mowa w „absurdzie pierwszym”, światło 

słońca i odbicia jego promieni ukazały same siebie z całkowitą łatwością, bez żadnego 

wysiłku ani trudności, we wszystkich materiałach, poczynając od maleńkich kawałków szkła, 

kończąc na największych powierzchniach mórz i oceanów, przez co można odnieść wrażenie, 

że każdy z okruchów szkła i każde z mórz jest idealnym słońcem. Jeśli zapomnimy o relacji 

pomiędzy tymi odbiciami a prawdziwym słońcem, to niechybnie będziemy musieli uznać 

odrębne istnienie naturalnego słońca w każdym atomie. Oczywiście ten absurd nie jest 

zgodny z rozumem. 

Tak jak widać na powyższym przykładzie, przypisywanie stworzenia każdej rzeczy 

bezpośrednio Jednemu, Jedynemu, Który nie potrzebuje nikogo, dzięki Któremu ponadto 

wszystkie istoty będą połączone więzią – staje się łatwe i oczywiste. Jednakże jeśli ta więź 

zostanie zerwana, a każda istota będzie pozostawiona wolna, aby mogła robić, co zechce, 

wtedy posłuszne funkcjonowanie przemieni się w nieposłuszeństwo i bunt. Jeśli wszystko 

przypisze się naturze, wówczas pojawią się setki tysięcy absurdalnych problemów i 

dylematów. Gdy spojrzymy na małą muchę, to będziemy musieli założyć, iż ślepa natura 

posiada absolutną moc, dzięki której może stworzyć cały wszechświat oraz zarządzać nim, 

bowiem wyłącznie dzięki ślepej naturze mucha została stworzona we wspaniałym – pomimo 

jej niewielkich rozmiarów – kształcie i zawiera większość substancji, z których składa się 

reszta stworzeń, będąc niczym ich skrócony spis treści. 

To nie jest jeden absurd, lecz tysiąc jeden absurdów! 



Wniosek: Tak samo, jak absurdem i niemożliwością byłoby istnienie kogoś równego 

Najwyższemu Bogu bądź Jego wspólnika w Boskości i Władzy, tak absurdem i 

niemożliwością jest przydawanie Mu współtowarzyszy w stwarzaniu bytów. 

Kwestie opisane w „absurdzie drugim” (o których pisaliśmy w wielu traktatach) zostaną 

wyjaśnione, jeśli uświadomimy sobie, że przypisanie stworzenia wszystkich rzeczy Jednemu, 

Jedynemu czyni to stworzenie równie łatwym, jak stworzenie jednej rzeczy. Jednakże w razie 

przypisania stworzenia przyczynom i naturze, stworzenie i przywołanie do istnienia jednej 

rzeczy staje się problemem wielkim jak stworzenie wszystkiego. Jako że udowodniliśmy ten 

fakt poprzez przytoczenie niezbitych dowodów, poniżej zamieszczamy w skrócie tylko jeden 

spośród nich. 

Jeśli ktoś służy sułtanowi jako żołnierz bądź urzędnik, może zdziałać o wiele więcej, niż 

mógłby zdziałać samemu. Może na przykład w imię sułtana wziąć do niewoli wielkiego 

dowódcę, mimo że jest tylko szeregowym. Może nosić skarby sułtana, sprzęt oraz amunicję, 

lecz nie nosi ich sam z siebie, bowiem gdyby nie był w służbie sułtana, nie musiałby ich 

nosić. Wykonuje niezwykłe prace, jak gdyby sam był wielkim sułtanem, posiada cechy 

wielkiej armii, pomimo że jest jednostką – a wszystko to zawdzięcza służbie sułtanowi. 

Dzięki podobnej przynależności mrówka była w stanie zniszczyć pałac okrutnego Faraona, a 

komar mógł zniszczyć potężnego Nimroda. Dzięki takiej relacji małe nasionko sosny, 

podobne do nasionka pszenicy, kształtuje wszystkie organy wielkiego drzewa sosnowego.
2
 

Jeśli relacja zostanie zerwana, określony byt, by nie stracić swojej funkcji, musiałby posiadać 

siłę, dzięki której wykona pracę o wiele większą od tej, która jest mu przeznaczona. Jednakże 

w rzeczywistości poszczególny byt jest w stanie wykonywać jedynie zadania, które zostały 

mu przydzielone jako będące w zasięgu jego ograniczonej siły, a gdyby zażądać od niego 

wykonania tych zadań, które wykonywałby w pierwszym przypadku, wówczas wyszłaby na 

jaw jego niemoc.  

Ten, kto wierzy w takie urojenia, płynące po niebie omamów i fantazji, powinien ze 

wstydu schować się pod ziemię. 

Wniosek z powyższego jest taki, że przypisanie każdego bytu Temu, Którego istnienie jest 

oczywiste, jest niezwykle łatwe i ewidentne. Z kolei przypisywanie stworzenia naturze tworzy 

niemożliwy do rozwiązania dylemat, wychodzący poza granice rozsądku. 

 

Absurd trzeci 

Wyjaśnimy go na dwóch przykładach, które już pojawiły się w kilku traktatach: 

Przykład pierwszy 

Prymitywny, naiwny człowiek, nie posiadający żadnego pojęcia o cywilizacji, wchodzi do 

wspaniałego, wielkiego pałacu, który posiada wszelkie środki odpoczynku i relaksu, a jego 

światła rozjaśniają gęsty mrok. Człowiek powoli zbliża się do pałacu, zaczyna krążyć i 

oglądać jego wspaniałość, ozdoby i perfekcję, które wprawiają go w zdumienie. Ze względu 

na swoją naiwność i głupotę wyobraża sobie, że pałac sam sobie daje istnienie, sam daje sobie 
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 Jeśli zaistnieje związek między rzeczą a jej Stwórcą, wówczas nasionko otrzyma od Boskiego 

Przeznaczenia rozkaz i zaszczyt wykonania niezwykłych zadań. Jednakże jeśli odrzucimy jego istnienie, 

wówczas stworzenie tego nasionka będzie wymagało o wiele więcej narzędzi, mocy i zdolności niż te, które są 

potrzebne do stworzenia ogromnego drzewa sosnowego, bowiem wszystkie części sosen, które pokrywają 

górskie zbocza i których piękno jest wyraźnym śladem Mocy Boskiej, musiałyby znajdować się w nasionku, w 

którym znajdowałaby się również „fabryka” tego wielkiego drzewa. Niemniej jednak w nasionku znajduje się 

drzewo, będące przejawem Boskiej Mocy, którą my zobaczymy w formie sosny. 



moc budowania swoich komnat i korytarzy, tworzenia pięknych obrazów i zachwycających 

ozdób. Nie może wyobrazić sobie nikogo spoza pałacu, komu mógłby przypisać jego budowę. 

Poczyna więc poszukiwać budowniczego wewnątrz budynku. Uznaje, że zdolny do 

wybudowania podobnego pałacu był któryś ze znajdujących się w nim przedmiotów, 

jednakże za każdym razem, gdy wzrok tego człowieka pada na jakąkolwiek rzecz, wątpi on w 

jej zdolność do wybudowania takiego pałacu, który zdumiewa duszę i umysł swoją 

wspaniałością. Wreszcie nogi prowadzą owego człowieka do jednej z komnat pałacu, gdzie 

wnet znajduje notatnik, a w nim szczegółowy plan budowy pałacu, a także listę znajdujących 

się w nim przedmiotów i przepisy, dotyczące zarządzania całym majątkiem. Pomimo, że ten 

notatnik (który jest metaforą ułożonych przez Boga praw naukowych), podobnie jak jego 

zawartość, nie był w stanie wybudować pałacu i ozdobić go (nie posiada bowiem ręki, którą 

mógłby pracować, ani oczu, którymi mógłby patrzeć), człowiek przywiązuje się do niego, 

gdyż widzi zgodność jego zawartości z rzeczami, znajdującymi się w pałacu, aż mówi: „To 

właśnie notatnik wybudował ten pałac, wykończył go i ozdobił, a także stworzył i 

uporządkował wszystkie znajdujące się w nim przedmioty.” Tymi słowy ujawnia głębię 

swojej ignorancji i zakorzenionej głupoty.  

Dokładnie tak, jak w tym przykładzie – do wielkiego pałacu świata (który jest jeszcze 

bardziej uporządkowany, bardziej perfekcyjny, piękniejszy i wspanialszy od pałacu z 

powyższego przykładu, bowiem każdy z aspektów świata promieniuje wspaniałymi cudami i 

wzniosłymi mądrościami) zbliża się ktoś spośród tych, którzy wierzą w ideologię naturyzmu i 

odrzucają wielkość Boskości w pałacu świata, uprzednio nastawiając się przeciwko cudom 

stworzenia Boga Najwyższego, Który jest ponad wszelkie Swoje stworzenia i ponad wszelką 

ich możliwość. Zaczyna poszukiwać przyczyny stwarzającej pośród prawdopodobieństw i 

stworzeń. Widzi prawa Boże oraz listę stworzeń Pana, lecz błędnie – a jakże wielki to błąd! – 

nazywa wszystko naturą, która wszak przypomina stronę ze spisu procesów zachodzących za 

sprawą Boskiej mocy lub tablicę zapisywaną przez Boskie Przeznaczenie. 

Taki człowiek mówi: „Dopóki wszystkim rzeczom brakuje przyczyny, która powołałaby je 

do istnienia, a nie ma żadnej innej rzeczy, która byłaby tak mocno z nimi związana, jak ten 

notatnik, to dochodzę do wniosku, że właśnie on jest tym, który dał rzeczom istnienie. Będę 

tak uważał, ponieważ nie podoba mi się wiara w Potężnego i Chwalebnego Stwórcę.” Sądzi 

tak, pomimo że wolny od urojeń rozum (na który taki człowiek rzekomo się powołuje!) 

całkowicie odrzuca przypisywanie spraw Boskich, które wymagają Mocy absolutnej, 

ślepemu, głuchemu i niemocnemu zeszytowi. 

Odpowiadamy mu: „O ty, głupi jak but! Wznieś swą głowę ponad bagno natury, byś ujrzał 

Potężnego Stwórcę, o Którym zaświadczają wszystkie stworzenia, od atomów po galaktyki, 

wskazując na Niego na różne sposoby, mówiąc o Nim wszelkimi językami! Spójrz na 

przejawy Mocy Tego Wszechmocnego Stworzyciela, Który wybudował wspaniały pałac 

świata i Który sam zapisał Swoje prawa i zarządzenia, niby w wielkim zeszycie. Uratuj siebie 

samego od tego grzesznego obłąkania!” 

Przykład drugi 

Odizolowany od świata cywilizacji człowiek wchodzi do wielkiego obozu wojskowego i z 

zadziwieniem patrzy na musztrę, którą żołnierze wykonują z perfekcją, całkowitym 

posłuszeństwem i dyscypliną. Widzi ich skoordynowane ruchy tak, jakby były jednym 

ruchem, którym dowódca porusza cały batalion, brygadę czy dywizję. Zdaje się, że wszyscy 

otwierają ogień, gdy pojedyncza osoba wydaje rozkaz, a wszyscy żołnierze zaprzestają 

strzelania, gdy zaprzestaje go ich dowódca. Człowiek czuje się zmieszany, a jego naiwny 

umysł nie jest w stanie pojąć, że dowódca z kolei wykonuje jedynie rozkazy generała, rządu 

czy sułtana; wyobraża sobie zatem sznur, wiążący tych żołnierzy ze sobą. Następnie zaczyna 



wyobrażać sobie, jak dziwny musi być ten urojony sznur. To powoduje, że czuje się jeszcze 

bardziej zmieszany i zawstydzony, aż wreszcie odchodzi.  

Ten sam człowiek w piątek dociera do wielkiego meczetu Ağa Sofia i widzi zastępy 

modlących się za jednym mężczyzną ludzi, którzy na zawołanie imama wstają, siadają, 

skłaniają się i wybijają pokłony. Jako że nic nie wie o Boskim prawie szariatu ani o zasadach, 

kierujących modlitwą muzułmanina, zaczyna wyobrażać sobie, że wszyscy ludzie w meczecie 

również są związani ze sobą materialnymi sznurami, które ograniczyły swobodę ich ruchów. 

Myśląc w ten sposób, odchodzi, wypełniając swój umysł błędnymi wyobrażeniami, które 

wywołują kpiny nawet najbardziej szorstkich i brutalnych ludzi. 

To jest właśnie przykład ateisty, który przychodzi na ten świat, będący wielkim obozem 

dla żołnierzy Potężnego Władcy oraz wielkim meczetem, w którym wychwala się Jedynego, 

Wiecznego, Godnego Czci – przynosząc ze sobą straszną głupotę ideologii naturalizmu. 

 Wyobraża on sobie, że zasady, których ślady dostrzega w więzi pomiędzy układami 

wspaniałego wszechświata, a które pochodzą z wielkiej Mądrości Chwalebnego Stwórcy, są 

prawami materialnymi, więc traktuje je w swoich „rozważaniach” tak, jak traktuje materię i 

rzeczy martwe. 

Uważa, że Boskie prawa, które są najbardziej zgodnym z naturą systemem, ustanowionym 

przez Jedynego Godnego Czci, i które mogą być pojęte przez umysł ludzki i naukę, są 

odrębnymi i materialnymi istotami. 

Sądzi, że te ustanowione przez Boską Wiedzę i Mowę prawa, które mogą być pojęte 

jedynie przez naukę, posiadają moc stwarzania i przydawania istnienia. Nadaje więc im 

nazwę natury i wyobraża sobie siłę zawartą w manifestacjach Mocy Pana jako niezależną moc 

samą w sobie. 

Jakże wielka to głupota i ignorancja! Czyż nie jest jeszcze większa od tej, przytoczonej w 

powyższym przykładzie?! 

 

Wniosek 

Przyroda według rozumienia naturalistów to nie mające nic wspólnego z prawdą urojenie. 

Jeśli miałoby ono być prawdziwe, to przyroda musiałaby posiadać zewnętrzną istotę i siłę 

sprawczą. Tymczasem w rzeczywistości jest ona rzeźbą, a nie rzeźbiarzem, stworzeniem 

Stwórcy, a nie Stwórcą, grupą zasad, ale nie Władcą, naturalnym prawem, lecz nie 

Prawodawcą, zasłoną stworzoną dla chwały, a nie Stworzycielem, ulegającą wpływom naturą, 

ale nie faktycznym Twórcą, grupą praw, a nie Wszechmocnym i miarką, a nie Budowniczym. 

 

Podsumowanie 

Dopóki istoty rzeczywiście istnieją, rozum nie jest w stanie wyobrazić sobie więcej niż 

czterech sposobów powstania bytu – które wymieniliśmy po kolei, udowadniając fałsz i 

oczywisty absurd trzech spośród nich. Stąd niechybnie dochodzimy do niepodlegającego 

wątpliwościom wniosku, przekazanego przez niniejszy werset –  

 

 أفي للا فا فا ل َلاو وَل رَ رض

„Czyż może istnieć jakakolwiek wątpliwość co do Boga, Stwórcy niebios i ziemi?” 

(Koran, 14:10) 



 

– który w sposób oczywisty i ewidentny wskazuje na istnienie Tego, Kogo istnienie jest 

konieczne, na Jego całkowitą Boskość, pochodzenie każdej rzeczy z ręki Jego Mocy oraz to, 

że władza nad niebiosami i ziemią jest w Ręku Jego, Najwyższego. 

O ty, czcicielu przyczyn! O ty, biedaku, zwiedziony przez przyrodę! 

Skoro natura każdej rzeczy jest stworzona tak samo, jak sama rzecz, skoro tak samo jak 

ona istnieje od niedawna, skoro tak samo posiada znak wspaniałego stworzenia i perfekcji – 

to pozorna przyczyna istnienia tej rzeczy również jest czymś nowym. Skoro istnienie każdej 

rzeczy wymaga wielu narzędzi, to musi być Ktoś, Kto posiada absolutną Moc, by stworzyć 

naturę w owej rzeczy, powołać do istnienia jej przyczynę, a także nie potrzebować niczego i 

nikogo, w tym żadnych pośredników w stwarzaniu i władzy. 

Czyż może to być ktoś inny, jak nie Wszechmogący, Bogaty i Wywyższony, Który przez 

Swą Chwałę bezpośrednio stwarza pozornie czyniącego wraz z przyczyną, a także pozorny 

związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nimi? Który łączy wszystko w porządku i 

harmonii, czyniąc z przyczyn i natury zasłonę ręki Jego Wielkiej Mocy, Jego Wielkości i 

Chwały, by Jego Chwała pozostała czysta i święta? Który czyni ponadto z owych przyczyn 

przedmiot skarg z powodu ich pozornych niedostatków? 

Cóż jest łatwiejsze do pojęcia i bliższe rozumowi: wyobrażenie, że zegarmistrz wykonuje 

koła zębate zegara i jego tryby, następnie montuje je według określonego porządku i 

precyzyjnie wymierza ruchy ich wskazówek, czy twierdzenie, że zegarmistrz w każdym z kół 

zębatych, wskazówek i precyzyjnych mechanizmów tworzy niezwykłą maszynę, której 

powierzy wykonanie zegara? Spytaj wraz ze mną: „Czyż nie jest to pustosłowie, absurd i 

niemożność?” Porozmawiaj ze swoim niesprawiedliwym umysłem, po czym sam bądź sędzią 

i decydującym. 

Które z wyobrażeń jest łatwiejsze do przyjęcia przez logikę i rozsądek: pisarza, 

przynoszącego przyrządy do pisania, takie jak atrament, pióro i papier, a następnie piszącego 

książkę, czy też pisarza, który wytwarza dla tej książki drukarnię, bardziej złożoną i 

skomplikowaną od samej książki, i tej maszynie powierza zadanie napisania książki bez 

żadnej interwencji z jego strony, mówiąc: „Zacznij pisać książkę”? 

Czyż takie urojenie nie jest tak zagmatwane i niepojęte, jak nakazywanie książce, by sama 

się napisała?! 

Powiesz: „Prawdą jest, że wykonanie maszyny do drukowania książki jest bardziej 

skomplikowane i trudniejsze od napisania książki, jednakże maszyna drukarska jest w stanie 

w krótkim czasie wydrukować tysiące egzemplarzy książki, co jest wielkim ułatwieniem.” 

Odpowiem: „Chwalebny Stwórca powołał do istnienia – dzięki Swojej absolutnej Mocy 

oraz kolejnym, różnorodnym manifestacjom Jego Pięknych Imion – cechy i formy 

charakterystyczne dla każdej rzeczy, stąd nie ma dwóch idealnie takich samych stworzeń, co 

zostało zarządzone przez Tego, Który nie potrzebuje nikogo ani niczego.” 

Po to, by każde stworzenie spełniło sens swojego istnienia, musi posiadać cechę 

charakterystyczną, odróżniającą je od innych. Spójrz więc uważnie na twarz człowieka, a 

zobaczysz, że na tej twarzy zgromadziło się wiele charakterystycznych znaków, dzięki 

którym można odróżnić jej właściciela od wszystkich innych ludzi, żyjących od czasów 

Adama, niech będzie z nim pokój, aż do końca świata – pomimo oczywistego podobieństwa 

pomiędzy ludźmi. 

Rysy każdej twarzy są jakby rodzajem księgi, która różni się od każdej innej księgi. Aby 

stworzyć taką księgę, zachowując całą doskonałość jej wykonania, należy posiadać cały 



alfabet liter o odpowiednim rozmiarze, ułożyć je we właściwych miejscach na odpowiedniej 

matrycy, by następnie utworzyć specjalny wzór jednej twarzy, który będzie różnił się od 

pozostałych. Trzeba by było także przygotować materiały do wykonania twarzy na podstawie 

tego wzoru, włożyć je do innej dla każdej twarzy maszyny, która z kolei musiałaby różnić się 

elementami konstrukcji od innych maszyn. To wszystko wymagałoby istnienia fabryk, z 

których każda musiałaby produkować maszynę przeznaczoną dla danej, jednej tylko twarzy. 

Następnie każda z takich fabryk czy drukarni – jeśli założymy, że istnieją – będzie wymagać 

określonej organizacji i odpowiedniego zaprogramowania, nie mówiąc już o ułożeniu jej liter. 

Znajdujące się w ciele każdej żywej istoty substancje są o wiele bardziej złożone od 

materiałów drukarskich. Sprowadzenie tych substancji z różnych stron świata w określonych 

proporcjach, a następnie uporządkowanie ich wedle potrzeby i w końcu włożenie ich do 

maszyny wymaga przede wszystkim stwórcy, który wykonałby maszynę drukarską, a może to 

być jedynie twórcza Wszechmogący Stwórca ze Swoją Mocą i Wolą, która od razu zostaje 

wykonana. Tak więc uważanie za prawdopodobne, by natura była niczym maszyna drukarska, 

to wierutna bzdura, całkowicie pozbawiona sensu! 

Na przykładzie zegara i książki zobaczyliśmy, że Chwalebny Stwórca jest zdolny do 

każdej rzeczy, sam jest Stwórcą przyczyn i czynników, a także Tym, Który Swoją Mądrością 

wiąże czynniki i przyczyny, Tym, Który poprzez Swoją Wolę określił naturę rzeczy i uczynił 

je zwierciadłem, odbijającym manifestacje wielkiego prawa stworzenia, wedle którego to 

prawa został stworzony wszechświat. To prawa Boga regulują wszystkie sprawy 

wszechświata. Bóg poprzez Swoją Wszechmoc powołał do istnienia „twarz” natury, na której 

opiera się widoczny świat zewnętrzny, a następnie stworzył rzeczy wedle tej natury i 

wymieszał je według mądrego zamysłu. 

Teraz przedłożymy tę sprawę twojemu niesprawiedliwemu umysłowi, by zobaczyć, co 

przyjmie twój umysł i w co uwierzy. Czy w logiczną prawdę, wynikającą z niezliczonych, 

niepodważalnych i oczywistych dowodów? Czy w przypisanie rzeczom niezliczonych 

mechanizmów, mądrości i zamysłu działań?! Czy też może w przypisanie tego wszystkiego 

naturze i przyczynom, które są nieczułymi, martwymi, stworzonymi substancjami? Czyż 

wszelkie możliwości poza pierwszą nie są wychodzącym poza granice rozsądku urojeniem? 

Czciciel natury – ten odrzucający prawdę – jeśli będzie obdarzony rozumem, odpowie: 

„Skoro wzywasz mnie do rozsądku, przyznaję: droga, którą kroczyliśmy do tego momentu, 

jest po stokroć absurdalna i szkodliwa, a także zła i zepsuta. Ten, kto posiada choć krztynę 

rozumu, na podstawie rozważań intelektualnych i badań naukowych, popartych wyżej 

wspomnianymi dowodami zda sobie sprawę, iż przypisywanie stwarzania przyczynom i 

naturze jest niemożliwe i absurdalne, a oczywistym i koniecznym jest przypisywanie każdej 

rzeczy bezpośrednio Temu, Którego istnienie jest oczywiste i konieczne. Chwalę więc Boga, 

Który poprowadził mnie do wiary!” 

Może jednak powiedzieć również: „W moim umyśle pozostała jedna wątpliwość. Oto 

wierzę w Boga jako Pana i Stwórcę każdej rzeczy, lecz co zaszkodzi Jego Wielkości i 

Potężnej Władzy, jeśli wychwalimy niektóre częściowe przyczyny za utworzenie przez nie 

małych, błahych rzeczy? Czy w jakikolwiek sposób zmniejszy to Potęgę Jego, 

Chwalebnego?” 

Odpowiem: „W wielu traktatach niezbicie udowodniliśmy, że pojęcie władzy całkowicie 

odrzuca jakiekolwiek wmieszanie się.”  

Władca nawet najniższego szczebla nie pozwoli własnemu synowi na wchodzenie w swoje 

kompetencje. Podejrzenie o wtrącanie się w kompetencje władzy popchnęło niektórych 

władców do zabicia swoich niewinnych synów, pomimo bogobojności i prawości tych 



ostatnich. Ukazuje to prawdziwość zasady, zabraniającej wchodzenia w czyjeś kompetencje 

kierownicze – a zasada ta dotyczy wszystkiego, poczynając od przewodniczącego małej 

gminy, kończąc na królach, walczących o zdobycie niepodzielnej władzy nad krajami. 

Niezależność władzy wymaga również przestrzegania innej zasady, a mianowicie zasady 

niepodzielności władzy. Na przestrzeni długiej historii ludzkości wielokrotnie widzieliśmy, 

jak złamanie tej zasady doprowadzało do walk, zabójstw, wypędzeń i rozlewu krwi.  

Pomyśl o człowieku, który nie jest w stanie załatwić większości swoich spraw bez 

wsparcia innych ludzi. Nie posiada on władzy nad prawie żadną rzeczą, lecz mimo to odrzuca 

wchodzenie innych ludzi w sferę jego kompetencji, odrzuca ich współudział w tych niewielu 

rzeczach, nad którymi ma kontrolę, i z całych sił stara się zachować niezależność swojej 

pozycji. Spójrz na Absolutnego Władcę, Który zasiada na Tronie Boskości i przewyższa 

wszystko swoją Boską Władzą, Który jest całkowicie niezależny i zupełnie nikogo ani 

niczego nie potrzebuje – to właśnie jest Bóg, nasz Potężny Pan. Porównaj ograniczoną władzę 

człowieka, który zawsze potrzebuje innych ludzi i całkowitą, nie potrzebującą niczego, 

wszechobejmującą Władzę Boga. Jakże oczywista zasada, zabraniająca wchodzenia w czyjeś 

kompetencje, staje się w Jego przypadku! Jak oczywiste prawo niepodzielności i braku 

wspólnika staje się w przypadku Jego absolutnej Władzy!  

Pytasz z kolei: „Jeśli niektóre przyczyny będą czczone z powodu niektórych częściowych 

spraw, to czy umniejszy to choć trochę kierowaną do Wszechmogącego Boga cześć 

wszystkich stworzeń, poczynając od atomów, kończąc na galaktykach?” 

Odpowiem: „Mądry, Wszechwiedzący, Chwalebny Stwórca stworzył wszechświat niczym 

drzewo, uczynił posiadaczy uczuć na podobieństwo doskonałych owoców, zaszczycił 

człowieka, czyniąc go najlepszym ‘owocem’ spośród posiadaczy uczuć, a następnie z 

wdzięczności i czci uczynił najlepszy owoc życia człowieka, stanowiący efekt i cel jego 

stworzenia.”  

Czy więc rozumnym jest sądzić, by ten absolutny Władca i niepodzielny Suweren, Jeden 

Jedyny, oddał sprawy człowieka, który jest owocem całego świata, w ręce jakichś przyczyn? 

Czy rozumnym jest sądzić, by oddał On owoc życia człowieka (a mianowicie wdzięczność i 

cześć) innym istotom – po tym, jak stworzył cały wszechświat dla poznania Jego Boskości i 

dla umiłowania Jego Władzy? Czy możliwe jest, żeby wynik stworzenia i owoc wszechświata 

spadał w czeluść zgnilizny absurdu?! Ależ nie, niech Bóg uchroni! Jak w wielu miejscach 

mówi Koran: Chwała niech będzie Bogu; On jest ponad tym, co oni Mu przypisują jako 

współtowarzyszy! 

Czy możliwe jest, by Chwalebny Bóg akceptował to, co nie jest zgodne z Jego Mądrością i 

Boskością, a mianowicie oddawanie czci niektórym przyczynom w ten sam sposób, w jaki 

stworzenia czczą Jego? Przecież On, Chwalebny i Najwyższy, dał poznać stworzeniom Swoje 

działania i Miłosierdzie poprzez wszelkie rzeczy tego świata. Jak On, Chwalebny – 

zważywszy na to wszystko – może pozwolić na przekazanie miłości najlepszego i 

najdoskonalszego (pod względem czci, wdzięczności i wysławiania) spośród Swoich 

stworzeń innym stworzeniom? Jak może pozwolić innym stworzeniom na to, by Go 

zapomniały, po tym, jak ukazał poprzez Swoje czyny Jego wyższe cele we wszechświecie, a 

mianowicie poznanie Go i oddawanie mu Czci? Ależ nie! Chwała niech będzie Bogu, Który 

jest ponad to, co o Nim mówią! (por. 17:43). 

Co powiesz, o prawdomówny, po tym, co przed chwilą usłyszałeś?  

Odpowie: „Chwała niech będzie Bogu, Który ułatwił mi rozwiązanie tych wątpliwości, 

ukazując mi je w świetle Jedności Boga, Który jest Jedynym zasługującym na cześć! Chwała 



niech będzie Bogu za to, że ukazał mi dwa mocne i jasne dowody, których nie można 

odrzucić!”  

Czy ktokolwiek poza człowiekiem pysznym i upartym może zaprzeczać światłu słońca?! 



Zakończenie 

 

Naturalista, po tym, jak porzucił swoją ideologię i wyobrażenia, i wszedł ze zmienionym 

sposobem myślenia w strefę wiary, mówi: „Chwała niech będzie Bogu! Wyznaję, że 

wszystkie moje wątpliwości znikły, jednakże pozostało w mojej duszy coś, co nie daje mi 

spokoju i powiększa moje zmieszanie, a mianowicie pytania, na które nie znam odpowiedzi.” 

Pytanie pierwsze 

Słyszymy, jak wielu ludzi, którzy z lenistwa porzucają część aktów kultu, a zwłaszcza 

tych, którzy porzucili modlitwę, mówi: „Czy naprawdę Chwalebny i Najwyższy Pan – Który 

nie posiada żadnej potrzeby – potrzebuje naszych aktów kultu? Czemu grozi nam w Jego 

Szlachetnej Księdze największą karą w Ogniu piekielnym? Jak ta straszna groźba za błahy i 

nieważny błąd ma się do cudownego, miłego i delikatnego stylu w innych miejscach Księgi?” 

Faktycznie Chwalebny i Najwyższy Bóg, Który nie posiada żadnej potrzeby, w ogóle nie 

potrzebuje twojej czci, o człowieku – bowiem nie potrzebuje niczego. To ty potrzebujesz czci 

i jest ci ona niezbędna. Twój duch cierpi na chorobę, a kult to balsam leczący rany twojego 

ducha i uśmierzający bóle twej duszy, co udowodniliśmy na łamach wielu traktatów. 

Wyobraź sobie, że chory zwraca się do miłosiernego lekarza, który nalega, by tamten zażył 

lekarstwo na swoją chorobę, pytając: „Co masz z tego lekarstwa, skoro tak bardzo nalegasz, 

bym je zażył?” Czy te słowa nie są dowodem na głupotę i nierozsądek pacjenta? 

A oto wyjaśnienie groźby koranicznej pod adresem osoby pozostawiającej akty czci i 

wytłumaczenie ostrzeżenia przed surową karą: 

Jak sułtan w celu ochrony praw jego poddanych surowo karze złoczyńcę, popełniającego 

naruszające prawa innych ludzi przestępstwo, tak samo Władca Wieczności surowo karze 

porzucającego modlitwę i inne akty czci, bowiem ten mocno narusza prawa istot i w podły 

sposób krzywdzi Jego poddanych. Doskonałe cechy stworzeń Boga ukazują się w formie czci, 

skierowanej do Mądrego Stwórcy, niechaj Chwała Mu będzie. Ten, kto porzucił akty kultu, 

nie widzi czci, oddawanej przez inne istoty – i nie zobaczy, albowiem odrzuca ją, obniżając 

wartość stworzeń Boga, z których każde jest niczym wspaniały list, napisany znakami kultu i 

wychwalania, kierowanego do Najwyższego Stwórcy. Każda z istot jest także zwierciadłem, 

odbijającym manifestacje świetlistych Imion Pana. Taka osoba – poprzez swoje odrzucenie – 

spycha je z wysokiego poziomu, nie widzi w ich istnieniu niczego, jak tylko bezsensowną 

egzystencję, pozbawia je ich funkcji i uznaje je za coś bez znaczenia, poprzez co narusza ich 

godność i doskonałość, przypuszczając atak na autentyczność ich istnienia. 

Tak, każdy człowiek patrzy na wszechświat swoim własnym spojrzeniem i według tego, co 

pokazuje mu jego własne zwierciadło. Postrzega świat w porównaniu do formy, w której 

ukształtował go Chwalebny Stwórca. Świat, jaki dostał od Stwórcy, postrzega wedle 

posiadanej w sercu wiary. Smutny i nieszczęsny człowiek postrzega wszelkie istoty jako 

szlochające i nieszczęśliwe, z kolei radosny i szczęśliwy postrzega je jako uśmiechnięte, 

śmiejące się i radujące. 

Ten, który w swojej ignorancji i odrzuceniu porzuca akty czci, posiada całkowicie 

nieprawdziwe wyobrażenie o istotach, atakując ich prawa. Ponadto porzucający modlitwę 

krzywdzi samego siebie poprzez rezygnację z modlitwy, bowiem nie jest właścicielem swojej 

duszy, która jest sługą jej Króla, Władcy i Stwórcy. Tak więc Prawdziwy Pan człowieka 

ostrzega go i grozi surową karą, by wyegzekwować Swoje prawo od duszy nakazującej zło. 

Gdy człowiek porzuca akty czci, które są efektem i celem jego stworzenia, narusza tym 



samym granicę poszanowania dla Boskiej Mądrości i Woli Pana, Który surowo go za to 

karze. 

Wniosek z powyższego jest następujący: Tak, jak porzucający akty czci krzywdzi samego 

siebie oraz duszę, która jest sługą Prawdziwego Boga, tak samo krzywdzi inne stworzenia, nie 

przestrzegając ich praw. Tak, skoro niewiara jest ignorowaniem istot i niedocenianiem ich 

wartości, to porzucenie czci jest odrzuceniem ich doskonałości oraz występkiem przeciwko 

Mądrości Bożej. Stąd porzucający ją zasługuje na ostrą groźbę i surową karę. Tutaj Bóg w 

Szlachetnym Koranie wybiera jak najbardziej właściwy i przystosowany do sytuacji styl 

groźby i ostrzeżenia, by przekazać wymienioną powyżej prawdę. 

Z kolei ten, który prawidłowo, w powadze i refleksji wykonuje akty czci i wspomina Boga, 

odkrywa cześć, oddawaną przez inne istoty poprzez wychwalanie przez nie Boga i postrzega 

ją jako niezbity fakt. 

Pytanie drugie 

Nasz przyjaciel, który porzucił ideę naturalizmu i został zaszczycony wiarą w Boga, 

powiada: „Zupełne podporządkowanie się każdej istoty w każdej sprawie, w każdej części i 

we wszystkim, co czyni, Woli i Mocy Bożej, to tak wielka i doniosła prawda, że nasze 

ograniczone umysły nie są w stanie jej pojąć. Możemy zaobserwować obfitość istot i zupełną 

łatwość, z jaką są stwarzane, które to obfitość i łatwość są oczywistym wynikiem 

Jedynobóstwa, potwierdzonego niniejszym przez niezbite dowody i argumenty.” 

 Zostało to również potwierdzone przez Szlachetny Koran: 

 

 ما خلقكم رال بعثكم إال كنفس رَحدة

„Stworzenie i zmartwychwstanie was wszystkich 

jest jak [stworzenie i zmartwychwstanie] zaledwie jednej duszy.” 

(Koran, 31:28) 

 

 رما أمل َلاواعة إال كل ح َلبصل أر هو أقلب

„Sprawa Godziny jest tak bliska, jak mrugnięcie okiem, bądź jeszcze bliższa.” 

(Koran, 16:77) 

 

Ten, kto uwierzył, zapyta: „To wszystko czyni wielką prawdę łatwości stwarzania 

przystępną dla umysłu, jaki jest więc sens i tajemnica tej łatwości?” 

Owa tajemnica została w sposób jasny i oczywisty wytłumaczona w „Liście 

Dwudziestym”, a zwłaszcza w jego uzupełnieniu, przy okazji wyjaśniania szlachetnego 

wersetu: 

 

 رهو على كل فيء قديل

„On jest nad każdą rzeczą Wszechwładny.”  

(Koran, 57:2) 

 



Poniżej w skrócie przytoczymy zawarte tam dowody i argumenty. 

Jeśli przypisze się stworzenie wszystkich istot Jedynemu Stwórcy, wówczas proces ten 

okaże się łatwy niczym stworzenie jednej istoty. Jednakże jeśli przypisze się je wielu 

stwórcom, wtedy proces stworzenia jednej istoty okaże się tak trudny, niczym stworzenie 

wszystkich po kolei. Stworzenie jednego nasionka byłoby trudne niczym stworzenie drzewa, 

lecz jeśli stwarzanie zostanie przypisane Prawdziwemu Stwórcy, niechaj Chwała Mu będzie, 

to stworzenie wszystkich istot stanie się proste niczym stworzenie jednego drzewa, 

stworzenie drzewa niczym stworzenie nasionka, stworzenie ogrodu niczym stworzenie 

wiosny, a stworzenie wiosny niczym stworzenie kwiatu. 

Wskażemy tutaj pokrótce na jeden lub dwa spośród setek dowodów, które szczegółowo 

omówiliśmy w innych traktatach, a które dotyczą tajemnic i mądrości, kryjących się w 

obfitości niezliczonych stworzeń, a także w wielości gatunków i osobników, przychodzących 

na świat z łatwością, w uporządkowanej i perfekcyjnej formie. 

Przykładowo, dowodzenie stu żołnierzami przez jednego oficera jest stokrotnie łatwiejsze 

od dowodzenia jednym żołnierzem przez stu oficerów. 

Gdy rozkaz wyposażenia całej armii w sprzęt wojskowy zostanie wydany z jednego 

ośrodka, na podstawie jednego przepisu, i będzie skierowany do jednej fabryki przez jednego 

dowódcę, wówczas zapewnienie dużych ilości sprzętu będzie tak łatwe, jak wyposażenie 

pojedynczego żołnierza. Jeśli natomiast rozkaz wyposażenia jednego żołnierza w sprzęt 

wojskowy zostanie wydany przez kilka ośrodków i skierowany do kilku fabryk przez wielu 

dowódców, to zapewnienie małej ilości sprzętu będzie tak trudne, jak wyposażenie całego 

wojska. Trzeba by było znaleźć tak wiele fabryk, ilu żołnierzy w całej armii, by wyposażyć 

każdego z nich po kolei. 

Można także zauważyć, że pojedyncze drzewo, które pobiera niezbędne substancje za 

pomocą jednego korzenia, z jednego źródła i na podstawie jednego prawa, wydaje tysiące 

owoców z taką łatwością, z jaką wydawałoby jeden owoc. W przeciwnym razie każdy z 

owoców otrzymywałby niezbędne dla życia substancje z różnych ośrodków i różnych 

korzeni, a wówczas utworzenie jednego owocu (lub nasionka, które jest niczym spis treści 

drzewa) byłoby tak trudne i skomplikowane, jak utworzenie samego drzewa, bowiem drzewo 

potrzebuje do życia substancji podobnych tym, których potrzebuje nasionko. 

Istnieją setki podobnych przykładów, które ukazują łatwość przychodzenia na świat 

tysięcy istot za jednym razem, wielokroć większą niż wtedy, gdyby jedna istota wielokrotnie 

przychodziła na świat. Udowodniliśmy tę prawdę w wielu traktatach, do których odsyłamy, 

niemniej jednak powiemy tutaj o wielkiej tajemnicy, związanej z łatwością przychodzenia na 

świat, i rozważymy ją z punktu widzenia Wiedzy i Mocy Boskiej oraz Przeznaczenia. 

Jesteś jedną z istot Boga, jeśli więc oddasz się w ręce absolutnie Wszechmocnego, 

zrozumiesz, że stworzył cię dzięki jednemu rozkazowi, w oka mgnieniu, z nicości. Jeśli 

natomiast nie oddasz się w Jego ręce, lecz oprzesz się na naturze i przyczynach materialnych, 

wówczas będziesz musiał dokładnie poszukać wszystkich substancji twojego organizmu, 

zebrać je z każdego zakątku świata, a następnie umieścić w laboratoriach i zbadać niezwykle 

precyzyjnymi instrumentami. Jesteś bowiem streszczeniem całego wszechświata, jego 

dojrzałym owocem, skróconym spisem treści i próbówką, zawierającą wszystkie jego 

substancje. 

Ludzie rozumni wiedzą, że przyczyny materialne mogą jedynie nakładać się na siebie i 

gromadzić, nie mogą zaś utworzyć z nicości tego, czego w nich nie ma, dlatego więc byłyby 

zmuszone do zebrania wszystkich substancji, niezbędnych dla życia niewielkiej istoty żywej, 



ze wszystkich zakątków świata. Zrozum więc zupełną łatwość, wynikającą z Jedynobóstwa 

oraz wielkie trudności, płynące z politeizmu i zbłądzenia. 

Drugi dowód szczegółowo omawia fakt, że dla Boskiej Wiedzy stwarzanie jest niezwykle 

proste. 

Boskie Przeznaczenie jest rodzajem Boskiej Wiedzy, która określa miarę każdej rzeczy, 

niczym jej wzorzec. Ta określona przeznaczeniem miara jest czymś w rodzaju planu bądź 

modelu danej rzeczy, gdy więc Boska Moc przywołuje tę rzecz do istnienia, czyni to z 

całkowitą łatwością, wedle określonej miary. Jeżeli natomiast nie przypiszemy stworzenia 

danej rzeczy Temu, Który posiada absolutną, wszechobejmującą i wieczną Wiedzę, a 

mianowicie Potężnemu, Wszechmogącemu Bogu, to nie tylko pojawią się tysiące problemów, 

lecz zaistnieją także setki absurdów, bowiem jeśli nie będzie tej przepisanej przez 

Przeznaczenie miary naukowej, dla stworzenia małego organizmu zwierzęcego trzeba będzie 

użyć tysięcy wzorów materialnych! 

Zrozum więc tajemnicę całkowitej łatwości, zawierającą się w Jedynobóstwie, oraz 

wielość i niezliczoność problemów, jaką niosą ze sobą politeizm i wielobóstwo. 

Poznaj tę wzniosłą prawdę, którą wyraża szlachetny werset: 

 

َلبصل أر هو أقلب رما أمل َلاواعة إال كل ح  

„Sprawa Godziny jest tak bliska, jak mrugnięcie okiem, bądź jeszcze bliższa.” 

(Koran, 16:77) 

 

Pytanie trzecie 

Ten, który wcześniej odnosił się do tajemnicy Boskiego Stworzenia z wrogością, lecz 

został obdarzony wiarą i poszedł drogą prostą, pyta: „O co chodzi niektórym współczesnym 

filozofom, którzy powiadają, że nic nie może powstać z nicości ani nic nie może przestać 

istnieć, a to, co porusza wszechświat, to jedynie synteza i analiza substancji?” 

Filozofowie, którym nie udało się spojrzeć na istoty w świetle Jasnego Koranu, spojrzeli 

na nie z punktu widzenia natury i przyczyn, po czym doszli do wniosku, że teza o 

ukształtowaniu się i powstaniu stworzeń poprzez czynniki natury oraz przyczyn wiąże się z 

wielkimi problemami i dylematami – jak mówiliśmy o tym przy okazji wyjaśniania absurdów 

takiego myślenia. Wobec tej trudnej kwestii filozofowie podzielili się na dwie grupy. 

Członkowie pierwszej z nich zostali nihilistami i pozostawili rozsądek (będącym jednym 

ze zmysłów człowieka), spadając do poziomu niższego niż poziom zwierząt, bowiem ich 

ideologia zaczęła odrzucać istnienie w ogóle, aż odrzuciła nawet istnienie ich samych. Taką 

negację uznali oni za bardziej rozsądną i łatwiejszą do pojęcia od wyobrażenia sobie natury i 

przyczyn jako sił sprawczych – dlatego odrzucili istnienie samych siebie i wszystkich 

stworzeń, wpadając do otchłani całkowitej ignorancji. 

Z kolei druga grupa uznała, że jeśli przypiszemy stwarzanie przyczynom i naturze (jak 

sądzą ludzie błądzący), wówczas stworzenie bardzo małej rzeczy, takiej jak komar czy 

nasionko, będzie wiązało się z niezliczonymi problemami i będzie wymagało wielkiej mocy, 

której umysł nie jest w stanie pojąć. Członkowie tej grupy uznali, że wypowiedzenie słów: 

„Nic nie może powstać z nicości” zmusza ich do odrzucenia samego pojęcia stwarzania! 

Uznali ponadto, że zniknięcie jakiejkolwiek rzeczy także jest niemożliwe i stwierdzili, iż byt 



nie znika. Wyobrazili sobie wynikanie szeregu sytuacji (takich jak analiza, synteza, dzielenie 

się i łączenie) jedynie z przypadkowych ruchów atomów! 

Spójrz na tych, którzy uważają się za najbardziej rozsądnych, a którzy wpadli w bagno 

głupoty i ignorancji, i zobacz, jak zbłądzenie czyni ze szlachetnego człowieka – gdy zrzeknie 

się wiary – obiekt kpin i drwin z każdej strony. 

My z kolei pytamy: „Jak można wykluczyć stworzenie jakiejkolwiek rzeczy przez 

Absolutną Moc, która każdego roku stwarza na powierzchni ziemi tysiąc gatunków istot 

żywych, która stworzyła niebiosa i ziemię w sześć dni, która każdej wiosny, na oczach 

człowieka i w zasięgu jego słuchu, w sześć tygodni stwarza na powierzchni ziemi rośliny i 

zwierzęta jeszcze bardziej perfekcyjne niż cały wszechświat? Jak można wykluczać, że istoty, 

których plany i miary są określone przez Wieczną Wiedzę, zostały stworzone z wielką 

łatwością, niczym niewidoczne dla nas pismo substancji chemicznych?”  

Wykluczanie przydawania form zewnętrznych istotom, które na początku istniały jedynie 

w zamyśle Wiecznej Mocy, a następnie odrzucanie samego faktu stwarzania – to głupota 

większa od tej, którą charakteryzują się znani nihiliści! 

Jako że dumne i słabe dusze tych nieszczęśników, którzy posiadają jedynie niewielką 

wiedzę, nie są w stanie spowodować zniknięcia żadnej rzeczy; jako że nie są oni w stanie 

stworzyć z nicości jakiejkolwiek istoty; jako że natura i przyczyny (którym oddają oni cześć, 

szczycąc się tym), również są niezdolne do stworzenia czegoś z niczego – słyszymy, jak 

wyprowadzają ogólną zasadę, która mówi: „Materia nie znika, ani nie pojawia się z niczego.” 

Z tej zasady próbują oni wyprowadzić ogólny sąd, który według nich dotyczy nawet Mocy 

absolutnie Wszechmogącego! 

Tak jest, Potężny, absolutnie Wszechmogący stwarza na dwa sposoby. 

Sposób pierwszy to kreacja i tworzenie. On Chwalebny z nicości kreuje istnienie 

stworzenia, z nicości powołuje do istnienia wszystko, czego to stworzenie potrzebuje, aby 

przekazać mu Swoje zaopatrzenie. 

Sposób drugi to budowanie, produkcja i wykańczanie. Bóg stwarza część istot z samych 

elementów wszechświata, ukazując doskonałość Jego Mądrości i przejawy Jego Pięknych 

Imion. Wysyła do tych istot podporządkowane Jego rozkazom atomy i substancje (zgodnie z 

prawami rozdzielania zaopatrzenia we wszechświecie) i czyni je poddanymi Swoim istotom 

tak, by dokończyć tworzenie wszechświata.  

Zaiste, dwa sposoby tworzenia przez Wszechmogącego, posiadającego absolutną Moc, to 

kreacja i budowanie. Spowodowanie zniknięcia jakiejkolwiek istoty oraz stworzenie czegoś z 

niczego jest dla Niego bardzo łatwe, podlega bowiem Jego stałemu i uniwersalnemu prawu. 

Ten, kto wyklucza istnienie Mocy Twórczej, która stwarza z nicości trzysta tysięcy istot i 

żywych stworzeń, przydając im ich formę, cechy, charakter i naturę, aż do poziomu atomu; 

ten, kto mówi: „Ona nie jest w stanie stworzyć czegoś z niczego”, niechybnie spadnie w 

ciemność nicości. 

Mówi ten, który pozbył się naturalizmu i wszedł na drogę prawdy: „Chwała niechaj będzie 

Bogu tyle razy, ile atomów jest we wszechświecie! Chwała Jemu, Który pozwolił mi na 

zdobycie doskonałej wiary, uratował mnie od urojeń i zabłądzenia, i dzięki Którego Łasce 

znikły wszystkie moje wątpliwości i obiekcje.” 

Chwała niech będzie Bogu za religię islamu i doskonałość wiary. 

 



 سبحانا ال علم لنا إال ما عل تنا إنا أنت َلعليم َلحكيم

„Chwała niech będzie Tobie, nie mamy żadnej wiedzy, jak tylko tę, której nas nauczyłeś; 

Tyś jest Wszechwiedzący, Mądry.” 

(Koran, 2:32.) 

 


