 “ﻻ ﺿﺮر:ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
”وﻻ ﺿﺮار
Abu Said relacjonował, że Wysłannik Allaha rzekł:
Zarówno szkoda jest zakazana jak i odpłacanie szkody za
szkodę jest zakazane.
On the authority of Abu Sa’Eed that the Messenger of
Allah (sa) said : There should be neither harming [darar] nor
reciprocating harm [diraar].

ُ
اﻟﺤﺪﯾﺚ أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻹﺳﻼم اﺗﺨﺬه اﻟﻌﻠﻤﺎ ٌء َﻣﺪﺧﻼ
ﻟﺒﯿﺎن ﻣﺎ ﯾﺘﻤﯿ ُﺰ ﺑﮫ اﻹﺳﻼ ُم ﻣﻦ
ِ
أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤ ِﺔ ودر ِء اﻟﻤﻔﺴﺪ ِة وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
ِ ﻗﻮاﻋ ٍﺪ ﺑﻨﯿﺖ ﻣﻦ
ُ ت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔُ ﻓﺜﻢ ﺷﺮ
.(ع ﷲ
ِ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل )ﺣﯿﺜﻤﺎ وﺟﺪ
Ten hadis stanowi jeden z fundamentów islamu, w
oparciu o który uczeni zreferowali cechy charakterystyczne
islamu wobec pożytku, np. Zasada, wedle której rozumiemy,
iż szari’a krąży tam, gdzie jest pożytek i interes dla ludzi.
This hadith is one of the foundations of Islam, based on
which scholars have described the characteristics of Islam
towards the good, eg The Principle, according to which we
understand that Sharia is circulating where there is benefit and
interest for people.

اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻠﻨﻔﺲ وﻟﻠﻨﺎس
وﺟﻠﺐ
ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا ان اﻟﻀﺮ َر ﻣﺤﺮم ﻓﻲ دﯾﻦ اﻹﺳﻼم وان اﻟﻨﻔ َﻊ
َ
ِ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﻘﻮل ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ
ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻮ ﷲُ إﻟﯿﮫ ﻋﺒﺎ َده
َ
“ﯾﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻲ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ وﺟﻌﻠﺘﮫ ﺑﯿﻨﻜﻢ ﺣﺮاﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﻈﺎﻟﻤﻮا” ﻓﻜﻞ ﻣﺎ
.ﺎﻵﺧﺮ ﻓﮭ َﻮ ﺣﺮا ٌم ﻓﻲ دﯾﻦ اﻹﺳﻼم
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ أو ﺑ
ﯾﻀﺮ
ِ
ِ
W związku z tym należy wiedzieć, iż wszelka szkoda jest
zakazana w Islamie. I że pożytek oraz stwarzanie dobra dla
ludzi jest zamiarem religii. Możemy to zrozumieć na
podstawie hadisu Kudsi, w którym Bóg rzekł: „O słudzy moi,
zaiste Ja zakazałem niesprawiedliwości sobie i uczyniłem ją
między wami zakazaną. Przeto nie wyrządzajcie sobie
nawzajem niesprawiedliwości. Stąd wszystko, co stanowi
krzywdę i szkodę dla innych, w Islamie jest haram.
Therefore, it is important to know that all harm is forbidden
in Islam. And that the use and creation of good for people is
the intention of religion. We can understand this on the basis
of the Kudsi Hadeeth, in which God said: " O My servants, I
have forbidden injustice for Myself and have made it
forbidden amongst you, so do not be injustice against another.
Therefore, everything that constitutes harm and harm to others
is haram in Islam.

ﺗﻘﻮل ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺮوﯾﮫ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ أﻧﮫ
ان ﻻ ﯾَ ْﻌﺒَﺄ ُ ﱠ
ك ﱠ
ﯾﻦ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﱠ
ٌ  َو ِدﯾ َﻮ،ﷲُ ﺑِ ِﮫ َﺷ ْﯿﺌًﺎ
ٌ  ِدﯾ َﻮ:ٌﷲِ ﺛَﻼﺛَﺔ
ُ ان ﻻ ﯾَ ْﺘ ُﺮ
ُ او
ُﷲُ ِﻣ ْﻨﮫ
ِ  ))اﻟ ﱠﺪ َو:ﻗﺎل
 ﻗَﺎ َل ﱠ،ك
ان ﻻ ﯾَ ْﻐﻔِ ُﺮهُ ﱠ
ان اﻟﱠ ِﺬي ﻻ ﯾَ ْﻐﻔِ ُﺮهُ ﱠ
 إِ ﱠن ﱠ:ُﷲ
ٌ  َو ِدﯾ َﻮ،َﺷ ْﯿﺌًﺎ
ُ  ﻓَﺄ َ ﱠﻣﺎ اﻟ ﱢﺪﯾ َﻮ،ُﷲ
ُ ْﷲُ ﻓَﺎﻟ ﱢﺸﺮ
َ†ٱ
،[48:ك ﺑِ ِﮫ ]اﻟﻨﺴﺎء
َ ﻻَ ﯾَ ْﻐﻔِ ُﺮ أَن ﯾُ ْﺸ َﺮ

‘A’isza relacjonowała, iż prorok rzekł: „Zbiory czynów są
trzy: Zbiór którego grzechów Bóg nie wybacza: czyli
politeizm, ponieważ Allah nie wybacza tym dodającym Jemu
współtowarzyszy, a wybacza komu chce mniejszy grzechy.
'A'isza reported that the Prophet said: "Books of acts are
three: A book of whose sins God does not forgive: that is,
polytheism, because Allah does not forgive for those who add
others gods with Allah, but He forgives whom He wills the
smaller sins.

َوأَ ﱠﻣﺎ اﻟﺪﱢﯾ َﻮانُ اﻟﱠ ِﺬي ﻻ ﯾَ ْﺘ ُﺮ ُك ﱠ
ﺎص ﻻ
َ ُﷲُ ِﻣ ْﻨﮫ
ُ ﺼ
َ ِ ا ْﻟﻘ،ﻀﺎ
ً ﻀ ِﮭ ْﻢ ﺑَ ْﻌ
ِ ﺷ ْﯿﺌًﺎ ﻓَﻈُ ْﻠ ُﻢ ا ْﻟ ِﻌﺒَﺎ ِد ﺑَ ْﻌ
،ََﻣ َﺤﺎﻟَﺔ
Drugi zbiór: jest to zbiór grzechów ludzi wobec siebie
nawzajem - w stosunku do których grzechów - Bóg nie
wybacza, póki oni nie odstąpią lub rozliczą między sobą.
The second book for which sins Allah will show no mercy:
it is a group of sins of men against each other - Allah will
show no mercy about these matters unless they do not depart
or be settled among themselves.

ان اﻟﱠ ِﺬي ﻻ ﯾَ ْﻌﺒَﺄ ُ ﱠ
ُ َوأَ ﱠﻣﺎ اﻟ ﱢﺪﯾ َﻮ
 ﻓِﻲ،ﷲُ ﺑِ ِﮫ َﺷ ْﯿﺌًﺎ ﻓَﻈُ ْﻠ ُﻢ ْاﻟ َﻌ ْﺒ ِﺪ ﻧَ ْﻔ َﺴﮫُ ﻓِﯿ َﻤﺎ ﺑَ ْﯿﻨَﮫُ َوﺑَﯿ َْﻦ َرﺑﱢ ِﮫ
 ﱠ: ﻗَﺎ َل،ﺻﻼ ٍة ﺗَ َﺮ َﻛﮭَﺎ
" ،ﻚ َوﯾَﺘَ َﺠﺎ َو ُز إِ ْن َﺷﺎ َء
َ ِﷲُ ﯾَ ْﻐﻔِ ُﺮ َذﻟ
َ ﺻ ْﻮ ِم ﯾَ ْﻮ ٍم ﺗَ َﺮ َﻛﮫُ أَ ْو
َ

A wreszcie zbiór grzechów popełnionych wobec Boga. Te
najmniej Boga obchodzą, dlatego jeśli zechce wybaczy, a jeśli
nie to On rozliczy”
And finally, a book of sins committed against God. They
will be the least for God’s mercy. If he wills He will forgive
and if not then he settles "

اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﮫ ھﻮ أن ﯾﻌﻔ َﻮ
ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺳﺒﯿ ُﻞ
ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺒﺎ ِد ﻣﻦ
َ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻹﺳﻼ ُم ﯾﻌﺘﺒ ُﺮ أن ﻣﺎ
ٍ
ِ
اﻟﺸﺮك
اﻟﻤﻈﻠﻮ ُم ﻋﻦ ﻣﻦ ظﻠﻤﮫ إذ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﷲِ وﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎ ِده إذا ﻟﻢ ﯾﺼﻞْ إﻟﻰ درﺟﺔ
ِ
Stąd Islam uznaje, iż wszelkie krzywdy ciążące na
sumieniach ludzi, jedynym ich rozwiązaniem jest
odpuszczenie ich przez osobę w stosunku do której były
wyrządzone, bowiem wszystkie sprawy, które są zawieszone
między człowiekiem a Bogiem, jeśli nie osiągną poziomu
szirk (dodawania Bogu współtowarzyszy),
Hence, Islam recognizes that all harms on the consciences
of people, the only solution for them is to be forgiven by the
person in relation to whom they were caused, because all
matters that are suspended between man and God, if they do
not reach the level of shirk (adding God to fellowmen),

ﺑﯿﻦ
َ ﻗﺎﺑ ٌﻞ ﻟﻠﻌﻔﻮ واﻟﺼﻔﺢ واﻟﻐﻔﺮان ﻛﺮﻣﺎ ً وﺟﻮداً وﺗﺠﺎوزاً ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ أﻣﺎ ﻣﺎ
.ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﻔﺮان إﻻ إذا ﻋﻔﺎ اﻟﻤﻈﻠﻮ ُم ﻋﻦ ﻣﻦ ظﻠﻤﮫ
ٍ اﻟﻌﺒﺎ ِد ﻓﮭﻮ اﻟﻐﯿ ُﺮ

mogą one być obiektem odpuszczenia Bożego i
wybaczenia, natomiast to, co tkwi między ludźmi należy do
puli spraw, które nie mogą osiągnąć wybaczenia bez
odpuszczenia przez osobę, w stosunku do której były
wyrządzone.
they could be objects of God's forgiveness, but what lies
between people belongs to a pool of matters that can not be
forgiven without the forgiveness of the person in relation to
whom they were done.
 ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ،ﻟﻤﺎ ﻣﺎت أﺣ ُﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑ ِﺔ وﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ دﯾﻨﺎران
:اﻟﺪﯾﻨﺎرﯾﻦ ﻋﻨﮫ؟(( ﻓﺘﺤﻤﻠَﮭﺎ أﺑﻮ ﻗﺘﺎدة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ وﻗﺎل
 ))ﻣﻦ ﯾﺘﺤﻤ َﻞ:ﻟﺼﺤﺎﺑﺘﮫ
ِ
.ھﻲ ﻋﻠﻲ ﯾﺎ رﺳﻮ َل ﷲ
Prorok (SAAŁ) pokazał w sunnie przy licznych okazjach
jak ważne jest, aby nie zostawić przeciwko sobie
niespełnionych zobowiązań należących do osób trzecich.
Jeden z towarzyszy Proroka zmarł będąc zadłużonym na 2
dinary wobec osoby nie należącej do grona towarzyszy, zanim
został pochowany Prorok (SAAŁ)
The Prophet (SAAŁ) has shown in the sunna on numerous
occasions how important it is not to leave unfulfilled
obligations toward others. One of the Prophet's companions
died being indebted for 2 dinars to a non-companion's man,
before the Prophet buried him

َ
))أدﯾﺖ
: ﻓﻤﺎ زال ﯾﻠﻘﺎﻧﻲ رﺳﻮ ُل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﯾﻘﻮل:ﻗﺎل أﺑﻮ ﻗﺘﺎدة
 ﻓﻘﺎل، ﻧﻌﻢ: ))أدﯾﺖ ﻋﻨﮫ؟(( ﻓﻘﻠﺖ: ﺣﺘﻰ ﻟﻘﯿﻨﻲ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻘﺎل، ﺑﻌﺪ، ﻻ:ﻋﻨﮫ(( ﻓﺄﻗﻮل
َ
.((ﺑﺮدت ﺟﻠﺪﺗُﮫ
 ))اﻵن:رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
rzekł do towarzyszy, czy ktoś z towarzyszy przejmie na
siebie ten dług. Abu Qatada zgłosił się. Później rzekł on, że za
każdym razem gdy Prorok mnie spotkał, spytał, czy spełniłeś?
Aż pewnego dnia odpowiedziałem, że tak. Wówczas Prorok
rzekł „To teraz dopiero dozna spokoju w swym grobie”.
He asked his companions, if any one would take over this
debt. Abu Qatada took the matter. Later he said that every
time the Prophet met him, he asked him if he did? Until one
day he replied that yes. Then the Prophet said: "Only now he
(the dead companion) will experience peace in his grave".

ًﻣﻈﺎھﺮ ِه وﻣﺠﺎﻻﺗﮫ أﻗﻮاﻻً وأﻓﻌﺎﻻ
ت
اﻟﻀﺮ ُر ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﺣﺮا ُم ﻓﻲ ﻛﻞ
ِ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎ
ِ
ِ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻞ إن اﻟﻀﺮ َر ﺣﺮام
 وﺗﺤﺮﯾ ُﻢ اﻟﻀﺮر ﻟﯿﺲ ﻣﻘﺘﺼﺮاً ﻋﻠﻰ.ﻟﻠﻀﺮر
اﻟﻤﺆدﯾ ِﺔ
َ
ِ
وﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﯾﻘﻮل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ
ِ
Szkody w stosunku do innych osób są zakazane we
wszystkich przejawach, zarówno w czynie, w mowie jak i
zachowaniu. I są zakazane wobec każdego człowieka bez
względu na przynależność człowieka do religii. Przykładem
może być werset, w którym Bóg oznajmił, iż
Wrongs in relation to other people are prohibited in all
manifestations, both in deed, in speech and behavior. And it is

forbidden for every man, regardless of man's affiliation to
religion. An example is the verse in which God declared that

ﺎس َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ َو َﻣ ْﻦ أَﺣْ ﯿَﺎھَﺎ
َ ض ﻓَ َﻜﺄَﻧﱠ َﻤﺎ ﻗَﺘَ َﻞ اﻟﻨﱠ
ٍ “ َﻣﻦ ﻗَﺘَ َﻞ ﻧَ ْﻔﺴًﺎ ﺑِ َﻐﯿ ِْﺮ ﻧَ ْﻔ
ِ ْﺲ أَ ْو ﻓَ َﺴﺎ ٍد ﻓِﻲ ْاﻷَر
”ﺎس َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ
َ ﻓَ َﻜﺄَﻧﱠ َﻤﺎ أَﺣْ ﯿَﺎ اﻟﻨﱠ
„Kto zabije człowieka, który nie popełnił zabójstwa ani nie
szerzył zgorszenia na ziemi, ten będzie (odpowiadał) tak,
jakby zabił całą ludzkość. Kto zaś ocali (cudze) życie, temu
będzie (policzone) tak, jakby ocalił życie całej ludzkości”
(5;32)
He who slays a soul unless it be (in punishment) for murder
or for spreading mischief on earth shall be as if he had slain all
mankind; and he who saves a life shall be as if he had given
life to all mankind. (5;32)
ﻛﻜﻞ
 ﻓﻘﺪ ﻛﺮم ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ.وﻟﺤﺮﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم رﻛﯿﺰةٌ ﺛﺎﻧﯿﺔ
َ
ٍ اﻹﻧﺴﺎن
 َوﻟَﻘَ ْﺪ َﻛ ﱠﺮ ْﻣﻨَﺎ ﺑَﻨِﻰ ءا َد َم َو َﺣ َﻤ ْﻠﻨَ ٰـﮭُ ْﻢ ﻓِﻰ: ﻓﻘﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ،وﻓﻀﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت
ًﻀﯿﻼ
ِ ْٱﻟﺒَ ّﺮ َو ْٱﻟﺒَﺤْ ِﺮ َو َر َز ْﻗﻨَ ٰـﮭُ ْﻢ ّﻣ َﻦ ٱﻟﻄﱠﯿّﺒَ ٰـ
ِ ﯿﺮ ّﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ﺗَ ْﻔ
ٍ ِﺖ َوﻓَﻀ ْﱠﻠﻨَ ٰـﮭُ ْﻢ َﻋﻠَ ٰﻰ َﻛﺜ
،[70:]اﻹﺳﺮاء
Zakaz krzywdy w stosunku do człowieka ma w Islamie
jeszcze inny fundament, mianowicie: człowiek jest istotą
szlachetną. Bóg rzekł: „My obdarzyliśmy szlachetnością
potomstwo Adama i przemieszczaliśmy je po lądzie i po
morzu, i zaopatrzyliśmy je z dóbr, i wyróżniliśmy ogromnym
wyróżnieniem spośród tych, których stworzyliśmy”. (17;70)

The prohibition of harm to people has another foundation in
Islam, namely: human beings are noble beings. God said:
"And We have certainly honored the children of Adam and
carried them on the land and sea and provided for them of the
good things and preferred them over much of what We have
created, with [definite] preference". (17;70)

 ﻛ ُﻞ ﺑﻨﻲ.ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼم
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻹﺿﺮار
وھﺬا اﻷﺻ ُﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ِ
ِ
.آد َم ُﻣ َﻜ ﱠﺮ ٌم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ
Z tych dwóch fundamentów wypływa także doktryna
świętości istoty ludzkiej w Islamie. Werset ten stanowi drugi
fundament, na bazie którego zbudowany jest zakaz krzywdy w
Islamie. Stąd również wypływa równość wszystkich ludzi
przed Bogiem.
The right of sanctity of the human being in Islam also flows
from these two foundations. This verse is the second
foundation upon which is built the prohibition of injustice in
Islam. Hence also comes the equality of all people before God.

Hence the elements of human rights in Islam can not
contradict the two foundations:
1. Hadith " There should be neither harming nor reciprocating
harm"
2. And the verse: " We have certainly honored the children of
Adam".

ﯾﺘﻌﺎرض ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ أﺣﺪ ھﺎذﯾﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﻦ ﻓﻲ
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز أن
َ
 “ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار” و ﻗﻮل ﷲ َوﻟَﻘَ ْﺪ: أي ﺣﺪﯾﺚ.ﻓﮭﻢ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﺖ َوﻓَﻀ ْﱠﻠﻨَ ٰـﮭُ ْﻢ َﻋﻠَ ٰﻰ
ِ َﻛ ﱠﺮ ْﻣﻨَﺎ ﺑَﻨِﻰ ءا َد َم َو َﺣ َﻤ ْﻠﻨَ ٰـﮭُ ْﻢ ﻓِﻰ ْٱﻟﺒَ ّﺮ َو ْٱﻟﺒَﺤْ ِﺮ َو َر َز ْﻗﻨَ ٰـﮭُ ْﻢ ّﻣ َﻦ ٱﻟﻄﱠﯿّﺒَ ٰـ
،[70:ﻀﯿﻼً ]اﻹﺳﺮاء
ِ ﯿﺮ ّﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ﺗَ ْﻔ
ٍ َِﻛﺜ
Stąd elementy prawa człowieka w Islamie nie mogą być
sprzeczne z tymi dwoma wspomnianymi fundamentami:
1. Hadis "Zarówno szkoda jest zakazana jak i odpłacanie
szkody za szkodę jest zakazane"
2. Oraz werset: "„My obdarzyliśmy szlachetnością
potomstwo Adama".

ﻛﻞ ﻣﻦ أﺻ ﱠﺮ ﻋﻠﻰ
رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﯾﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎ َل اﻹﺳﻼ ِم
ِ واﻹﯾﻤﺎن ﻋﻦ
ِ
اﻟﺨﻠﻖ
أذﯾ ِﺔ
ِ
W licznych hadisach Prorok (SA), uznał, iż wiara i religia
ludzi krzywdzących innych nie jest doskonała, nie jest pełna.

In the many hadiths the Prophet (SA), recognized that the
faith and religion of people who hurt others are not perfect are
not full.
 ﻓﻼ ﯾﻜﻮن،(( ))اﻟﻤﺴﻠ ُﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ اﻟﻨﺎسُ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﮫ وﯾﺪه:ﻓﯿﻘﻮل ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
،اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﻛﺎﻣﻼً إﻻ إذا ﺳﻠﻢ اﻷﺧﺮون ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﮫ وﯾﺪه
Posłuchajcie co Prorok mówi: „Muzułmanin to ten, od
którego inni ludzi są bezpieczni, od czynów jego ręki i
języka”.
Listen to what the Prophet says: “The Muslim is the one
which other people are safe from acts of his hand and tongue".

 ﱠ: وﯾﻘﻮل أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻗَﺎ َل
 ﱠ،وﷲِ ﻻ ﯾ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ
 ﱠ،وﷲِ ﻻ ﯾ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ
وﷲِ ﻻ
 َﻣ ْﻦ ﯾﺎ رﺳﻮ َل ﱠ: ﻗِﯿ َﻞ،ﯾ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ
ُ ْاﻟﱠﺬي ﻻ ﯾﺄ: ﷲِ؟ ﻗَﺎ َل
. أي أذﯾﺘَﮫ.ُﻣﻦ ﺟﺎ ُرهُ ﺑَ َﻮاﺋِﻘَﮫ
A w innym hadisie mówi: „Na Allaha nie wierzy! Na
Allaha nie wierzy! Na Allaha nie wierzy!”. Rzekli towarzysze:
Kto wysłanniku Allaha. Rzekł: Kogo sąsiad nie czuje się
bezpieczny przed jego bezeceństwami”.
And in another hadith he says: "By Allah does not believe!
By Allah does not believe! By Allah he does not believe! ".
They said: Who O Messenger of Allah. 'Whom neighbor does
not feel safe from his indecencyties".

ْ ﺎﻧﺖ ِﻋ ْﻨ َﺪه َﻣ
ْ  َﻣ ْﻦ َﻛ:  ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ ﻗَﺎ َل،َوﻋﻦ أَﺑﻲ ھُ َﺮ ْﯾ َﺮة
ﺿ ِﮫ أَ ْو
ِ ْﻈﻠ َﻤﺔٌ ﻷَ ِﺧﯿ ِﮫ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺮ
،ﻮن ِدﯾﻨَﺎ ٌر َو َﻻ ِدرْ ھَ ٌﻢ
َ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَ ْﻠﯿﺘَ َﺤﻠﱠ ْﻠﮫ ِ ِﻣ ْﻨﮫ ْاﻟﯿَ ْﻮ َم ﻗَ ْﺒ َﻞ أَ ﱠﻻ ﯾ ُﻜ
Dlatego Prorok nakazał swym towarzyszom: „Jeśli na
którymś z was ciąży krzywda w stosunku do któregoś z
waszych braci to niech ją odkupi zanim nie zostanie ona
rozliczona z jego uczynków w dniu sądnym.
Therefore, the Prophet ordered his companions: "If any of
you has a harm in relation to one of your brothers let him
redeem it to not be accounted from his deeds on the day of
judgment.

ْ ﺻﺎﻟِ ٌﺢ أُ ِﺧ َﺬ ِﻣ ْﻨﮫُ ﺑِﻘَ ْﺪ ِر َﻣ
ٌ َوإن ﻟَ ْﻢ ﯾَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﮫُ ﺣ َﺴﻨ
ْ ،ﻈﻠَﻤﺘِ ِﮫ
ْ
ﺎت أُ ِﺧ َﺬ ِﻣ ْﻦ
َ إن َﻛ
َ ﺎن ﻟَﮫُ َﻋ َﻤ ٌﻞ
 ﻓَ ُﺤ ِﻤ َﻞ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ،ﺻﺎﺣﺒِ ِﮫ
ت
ِ
ِ ﺳﯿﱢﺌَﺎ
Bo wówczas, jeśli zabraknie mu uczynków, nabywa
grzechy na miarę swej krzywdy”.
Because if then his deeds run out, God burdens him from
the sins of people adequate to their harm"

