Nie ma Islamu bez wiedzy i wizji
Imam Ali Al-Ridha (Pokój z nim) powiedział:
„Inteligencja muzułmanina nie jest kompletna dopóki nie posiada dziesięciu charakterystycznych
cech. Szóstą z tych cech jest to, że nigdy nie męczy go poszukiwanie wiedzy."
Naturą zdrowego ludzkiego umysłu jest ciągłe poszukiwanie wiedzy i kultury i niezadowalanie
się ich dotychczasowym poziomem, jak również przyjemność płynąca z uczenia się, czytania
książki, studiowania, czerpania korzyści z konwersacji, słuchania wykładu lub też pytania
powiększającego wiedzę i dialogu dającego głębszy wgląd w sprawę. Muzułmanin znajduje
wielką wartość w nauce pod warunkiem, że prowadzi ona na słuszną ścieżkę, z dala od
zbłądzenia. W kulturze znajduje wielki cel pod warunkiem, że prowadzi ona do prawości i
szczerości w zachowaniu, z dala od ścieżki grzechu i zepsucia. Odnajduje w wiedzy cześć pod
warunkiem, że wiedza ta otwiera go na Boga - niech będzie chwalony i wysławiany - i pod
warunkiem, że wiedza ta jest ścieżką ku zadowoleniu Boga, niech będzie wysławiany.
Przekazano od Proroka, iż powiedział: "Każdy muzułmanin wyznacza jeden dzień każdego
tygodnia na studiowanie religii i zadawanie pytań na jej temat."
Studiowanie religii nie ogranicza się jedynie do nauki zasad prawa, lecz raczej obejmuje
wszystko co związane jest z religią - wierzenia, poglądy, koncepcje, wartości, morały i ideały.
Istota ludzka potrzebuje kultury doktrynalnej, prawnej, duchowej, moralnej, społecznej,
historycznej i politycznej. Jest to kultura życia. Te rodzaje kultury są konieczne do uformowania
ludzkiej mentalności w zgodzie z zasadami religii, jej poglądów i wartości. Jest więc
koniecznością aby człowiek uczył się i studiował w celu rozwijania swej duchowej świadomości
i religijnej kultury, ponieważ brak owej świadomości i kultury prowadzi do poważnych
konsekwencji, między innymi:
1. Działanie bez Wizji
Taka osoba miota się w swych ruchach, zachowaniu i praktykach. Człowiek pozbawiony wizji
może wmawiać sobie, że jest na właściwej drodze, podąża jednak w złym kierunku ścieżką
zbłądzenia. Ci, którzy najczęściej poruszają się na nieczytelnych, niewłaściwych ścieżkach to
ludzie którym wydaje się, że idą dobrą drogą. Wierzą oni, że ich droga prowadzi ku zbawieniu i
odkupieniu i że dotrą dzięki niej do sukcesu, rozwoju i dobrobytu. Jednakże okłamują oni
samych siebie lub też są okłamywani, ponieważ to w co wierzą i co promują jest jedynie iluzją,
mirażem, fałszem, oszustwem, błędem, odejściem od tego co słuszne...
Allah powiedział w świętej księdze, Qur'anie:
"A kto odwróci się od Mojego napomnienia, ten, zaprawdę, będzie miał życie nędzne i My
wskrzesimy go jako ślepego w Dniu Zmartwychwstania !" (TAHA/124)
2. Pośród poważnych konsekwencji braku religijnej świadomości są błędne praktyki niszczące
reputację religii i pobożnych ludzi. Dotyczy to grup, które błądzą i oskarżają ludzi o niewiarę,
grup dopuszczających się terroryzmu, zabijania, mordowania dzieci i przelewania krwi
opierając się na sloganach czerpanych z religii Islamu, jak ma to miejsce dzisiaj w Iraku i innych
miejscach świata. Ci ludzie, którzy fałszywie rzucają slogan Dżihadu (wysiłku, "świętej wojny")

i wysadzają się w powietrze pasami z materiałami wybuchowymi czy bombami-pułapkami są
odstępcami od religii. Odstępcy w dalszym ciągu są częścią rzeczywistości Islamu. Zmieniają się
nazwy, rodzaje odstępców, formy, ale odstępca pozostaje odstępcą a odejście od tego co
właściwe pozostaje odejściem od tego co właściwe. Jest to pełna nienawiści kultura oskarżania
ludzi o niewiarę, kultura przeklęta i zabroniona, prowadząca społeczeństwa do ruiny, zatracenia i
zepsucia. Nie doszłoby do tego gdyby nie brak świadomości i wizji.
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