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Bóg jest opiekunem tych, którzy wierzą; 
On ich wyprowadza z ciemności 
ku światłu.

(sura al-Bakara, Krowa, 2:257) 
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Jakże wspaniałe jest dzieło Boga!

B ył taki czas, gdy ludzie jeszcze w ogóle nie ist-
nieli� Nie było ani błękitnego nieba, ani słoń-
ca, ani gwiazd i księżyca� Nie było nawet naszej 

planety, na której teraz kwitną kwiaty i przepięknymi gło-
sami śpiewają ptaki� Nie było niczego, oprócz Najwyższe-
go Boga� Był tylko On�

Bóg zapragnął i pojawili się ludzie� Zachciał i pojawiło 
się niebo, Ziemia, ptaki, owady, morza i rzeki� Pojawił się 
Wszechświat i wszystko to, co w nim jest� Bóg powiedział: 
„Niech się stanie!” i wszystko się pojawiło� On stworzył 
wszystko to, co żywe i nieżywe, w najpiękniejszej formie�

Bóg obdarzył nas oczyma, byśmy widzieli; obdarzył 
nas uszami, abyśmy mogli słuchać� Dał nam rozum, byśmy 
mogli rozróżniać dobro od zła� Dał duszę nam i wszystkim 
żywym istotom: ptakom, kwiatom i drzewom�

Najwyższy Twórca stworzył całe to piękno, które nas otacza�

Najwspanialszy z najwspanialszych, nasz Bóg, napełnił 
ziemię cudownym pięknem�

CZĘŚĆ PIERWSZA
BÓG – NASZ STWÓRCA

Czyńcie dobro,  
bo, zaprawdę, Bóg 

miłuje czyniących dobro!

(sura al-Bakara, 
Krowa, 2:195)
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Wszystko we Wszechświecie zostało stworzone tak, jak 
być powinno i w takiej liczbie, w jakiej miało być� Panuje 
tam doskonała harmonia i równowaga� Ziemia zaczęła się 
kręcić, słońce świecić, ptaki szczebiotać�

Pan nasz stworzył prarodziców wszystkich ludzi – Ada-
ma i Ewę (radijallahu anhum, niech Allah będzie z nich 
zadowolony)� Stworzył miłość� Adam i Ewa (ra) zakocha-
li się w sobie i stali się mężem i żoną� Zrodziły się z nich 
dzieci� I tak zaczął się rozmnażać ród człowieczy� Ludzi 
było coraz więcej i rozprzestrzenili się po całym świecie� 
Pojawiły się wielkie narody o różnych kolorach skóry, mó-
wiące w różnych językach� Ludzie gromadzili się, tworząc 
wsie, miasta i kraje�  

Przyjęcie imanu (wiary)
Ludzie, którzy żyli w różnych zakątkach ziemi, z czasem 

zaprzestali przestrzegać wskazówek proroka Adama (alejhi 
salam, pokój z nim), ukazujących drogę ku prawdzie� Prze-
stali odwdzięczać się Bogu za wszystkie dary, którymi ich 
obdarzył, zaczęli czynić zło jeden drugiemu� Rozpoczęły się 
wojny, pojawiła wrogość i chęć zniszczenia� Na ziemi prze-
lała się krew� Wielu ludzi zginęło� Wtedy Najwyższy Bóg 
skierował do ludzi proroków i Księgi, by przypomnieć im  
o prawdzie i ocalić ich od tego zgubnego stanu, w którym 
się znaleźli�

Prorocy wzywali ludzi do poznawania Boga, aby o Nim 
nie zapominali� Objaśniali narodom, że trzeba czynić dobro, 
pomagać sobie wzajemnie, być sobie braćmi i siostrami� 
Niektórzy ludzie z całego serca uwierzyli dobrym posłań-
com Boga i stali się muzułmanami (wierzącymi)�

[…] a Bóg kocha tych, 
którzy się oczyszczają.

(sura at-Tauba,  
Skrucha, 9:108)



A ci, do których okrutnych serc nie dotarło przesłanie 
imanu (wiary), stali się kafirami (niewierzącymi)� Dalej czy-
nili na ziemi zło i przelewali krew� 

Część ludzi udawało tylko, że uwierzyli, ale w ich ser-
cach nie było wiary� Przeżyli oni swoje dwulicowe życie 
w kłamstwie i oszustwie, stając się munafikami (hipokry-
tami)�

Moja religia – islam
Aby ludzie w końcu zaczęli żyć w szczęściu i poko-

ju, Bóg wysłał do nich ostatniego Proroka – Muhammada 
(saał), z wielką misją przyniesienia ludzkości religii isla-
mu�

Islam – to wiara we wszystko, co jest w Świętym Kora-
nie i przestrzeganie wszystkich jego nakazów�

Religia – to boskie przykazania, kierujące ludzi ku do-
bru i prawdzie, by znaleźli harmonię i szczęście na tym  
i tamtym świecie�

Religia islamu – to uniwersalna i doskonała religia, 
przekazana przez Pana naszego całej ludzkości�

Islam oznacza życie, pokój, porządek i spokój�
Poprzez długie stulecia muzułmanie żyli jak bracia, za-

wsze byli źródłem pokoju na ziemi� Nasi przodkowie udo-
wodnili, że ludzie należący do różnych ras, narodów i reli-
gii, mogą żyć w zgodzie i dobrobycie�

Islam – to przykład miłości�
Bóg nazwał nas muzułmanami� Muzułmaninem nazy-

wamy człowieka, który wierzy w Boga i szczerze oczekuje 
na Jego łaskę�

Bóg nie kocha ludzi 
niesprawiedliwych.

(sura al Imran, 
Rodzina Imrana, 

3:140)
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Słowo „muzułmanin” oznacza, że należymy do takich 
ludzi, którym wszyscy ufają i którzy nikomu nie szkodzą�

Jesteśmy wdzięczni Bogowi za to, że stworzył nas mu-
zułmanami i skierował na taką drogę życia�

Bóg nas bardzo kocha
On – Pan najwyższej miłości, dzięki której stworzył nas 

wszystkich i to wszystko, co nam jest potrzebne�

Bóg nas kocha� Z tej przyczyny wysłał do nas proro-
ków (as), wzywających ludzi do dobra, uczciwości i czy-
stości, nieczynienia zła i niesprawiedliwości oraz wystrze-
gania się nikczemności� Co by się stało z ludźmi, gdyby 
Pan nie wysłał do nas proroków? W jaki sposób poznali-
byśmy prawdę i zyskali całe to piękno, które nas otacza?

Oddajemy cześć Bogu, aby zasłużyć na Jego miłość� 
Żeby kochał On nas nawet mocniej, strzeżemy się wszyst-
kiego, co jest przez Niego zabronione�

A o tym, na co pozwala nasz Pan, a czego nie, dowiadu-
jemy się, czytając Najświętszy Koran�

Bóg nie kocha tych, którzy czynią zło� Nie kocha kłam-
ców, prześladowców, niesprawiedliwych, nie kocha pysz-
nych i niewiernych� 

Nasz Pan kocha tych, którzy czynią dobro, postępu-
ją sprawiedliwie, przestrzegają czystości, pomagają bied-
nym� Kocha tych, którzy są wdzięczni za niezliczone dary 
i oddają Mu cześć�

Nasz Stwórca stworzył Raj, aby przyjąć w nim ukocha-
nych i dostojnych muzułmanów� 

On – Przebaczający, 
Miłościwy!

(sura al-Burudż, 
Konstelacje, 85:14)
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Ozdobił On rajskie ogrody nieskończonym i nieopisa-
nym pięknem� Dżenna – to dom, napełniony nieskończoną 
łaską i niespotykanymi aromatami�

Wspólnota islamu – to wspólnota miłości� Kochamy 
wszystkie stworzenia za ich miłość do Stwórcy�

Filary islamu
W naszej religii są specjalne rodzaje oddawania czci, 

które mają ogromne znaczenie� Są one także nazywane fi-
larami (podstawami) islamu� Oczywiście, oddawanie czci 
nie ogranicza się tylko do nich, ale pięć tych filarów jest 
szczególnie ważne:

1� Wypowiedzenie szahady, wyznania wiary�
2� Wypełnienie pięciu codziennych modlitw�
3� Przestrzeganie postu w miesiącu ramadan�
4� Płacenie zakatu�
5� Pielgrzymka hadżdż (przynajmniej raz w życiu)�

Krok pierwszy – 
wyznanie wiary, szahada

Szahada – są to słowa: Aszhadu an la ilaha illallah 
wa aszhadu anna muhammadan rasulullah, co oznacza: 
„Oświadczam, że nie ma Boga prócz Allaha, a Muham-
mad jest Jego Wysłannikiem”� Wymawiając te słowa, czy-
nimy pierwszy krok w islamie i stajemy się muzułmani-
nem� Szahada jest to wyrażenie słowami tej wiary, którą 
mamy w sercu, dzięki czemu ludzie różnych narodów stają 
się braćmi�

Zaprawdę, Bóg nie 
kocha rozrzutników!

(sura al-Araf,  
Wzniesione krawędzie, 

7:31)
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Tałhid jest sercem islamu� Są to słowa: La ilaha illal-
lah muhammadan rasulullah, co oznacza: „Nie ma Boga 
prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem”�  
W tych słowach zawiera się główna zasada islamu – wiara 
w Boga Jedynego i Jego Wysłannika (saał)�

Wiemy o tym, że Bóg nas kocha i staramy się nie utra-
cić tej miłości� Nasza religia jest religią pokoju i szczęścia� 
Prowadzi nas do zdrowia, dobra i wszystkiego, co jest naj-
lepsze�

Każdy dobry czyn to oddanie 
czci Stwórcy

Oddawanie czci – to słowa i czyny, których nauczyli-
śmy się od Proroka (saał) i które są miłe Bogu� Wykony-
wanie łudu, modlitwy, mówienie dobrych słów, właściwe 
postępowanie względem rodziców – to wszystko jest od-
dawaniem czci� Jest tym także namawianie innych do czy-
nienia dobra, przeciwstawianie się złu, czytanie Koranu, 
uczciwa praca, godzenie skłóconych, pomaganie sierotom 
i bezdomnym – to wszystko oznacza wielbienie Stwórcy�

Położyć do gniazda ptaszka, który z niego wypadł; 
przeprowadzenie przez ulicę starszego człowieka; odwie-
dzanie chorych; uśmiechanie się do ludzi lub podlanie 
usychającego kwiatka – to także oddawanie czci�

Jeśli potraktujemy swoje czyny jako wielbienie Pana, 
wówczas stają się one piękniejszymi� W ten sposób i my 
sami stajemy się lepszymi i wszystko wokół nas�

Każda rzecz wykonana w celu zasłużenia na miłość 
Boga – to oddanie Mu czci�

I stworzyłem dżinny 
i ludzi tylko po to, 
żeby Mnie czcili

(sura az-Zarijat, 
Rozpraszające, 51:56) 
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Czyńcie dobro, bo, zaprawdę,  
Bóg miłuje czyniących dobro!

(sura al-Bakara, Krowa, 2:195)
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Oddawanie Stwórcy czci stanowi wyraz i wskaźnik 
naszej miłości do Niego� 

Udawanie oddawania czci tylko w tym celu, aby 
widzieli to inni, jest stratą czasu�

Nasz najwspanialszy Panie, wiemy, że jesteś Jedyny –  
i tylko Tobie oddajemy cześć�

Bo przecież wielbić należy tylko Wszechmogącego 
Boga�

Jedyny, godny czci, to Ty, mój Boże�

Jestem wdzięczny Panu
Trzeba być wdzięcznym Bogu, który nas stworzył z ni-

cości, który dał nam życie i wszelakie łaski, i ze szczerego 
serca oddawać mu cześć�

W jaki sposób możemy wyrazić wdzięczność Naj-
wyższemu Stwórcy?

Gdy jemy pożywienie, które On nam dał, to mówimy 
alhamdulillah� A podlewając usychający kwiatek, dzię-
kujemy Panu, że zapewnił nam wodę�

Wykonując modlitwę, przestrzegając postu, wyrażamy 
wdzięczność swoim ciałem� Oddając zakat potrzebują-
cym, biednym, samotnym, wyrażamy wdzięczność swoim 
majątkiem�

Odwiedzając Kaabę, aby oddać cześć wspólnie z inny-
mi muzułmanami, dziękujemy Stwórcy i naszym ciałem,  
i majątkiem�

Wykonujcie modlitwę 
tak, jak ja ją 
wykonuję.

(Buchari, „Azan”, 18)



Uczymy się od naszego Proroka 
(saał) jak wielbić Stwórcę

W Świętej Księdze – Koranie wymienione są pod-
stawowe formy oddawania czci naszemu Panu, abyśmy  
je dokładnie wykonywali� A jak należy to czynić, nauczył 
nas ukochany Prorok (saał) na własnym przykładzie� 
Mówił między innymi: „Wykonujcie modlitwę tak, jak 
ja ją wykonuję”� I odprawiamy modlitwę właśnie tak, jak 
uczył Prorok (saał)� 

W Świętym Koranie Wszechmocny Bóg zwraca uwagę 
na to, abyśmy we wszystkich swoich poczynaniach naśla-
dowali naszego kochanego Proroka (saał), on bowiem jest 
dla nas najlepszym wzorem� 

Pojęcia związane 
z oddawaniem czci

Odpowiedzialność człowieka przed swoim Stwórcą 
wyraża się w oddawaniu Mu czci� Różne są sposoby 
wielbienia Pana�

Te, które są obowiązkiem dla każdego muzułmanina, 
nazywają się fard�

Te, które muzułmanie uważają za obowiązkowe, 
nazywają się ładżib� W odróżnieniu od fard ładżib nie  
jest aż tak kategoryczny� Na przykład, ofiara ze zwierzę- 
cia (kurban), wykonywanie świątecznych modlitw i mod-
litwy łitr, płacenie sadaki fitr – są zaliczane do ładżib�

Muzułmanin to 
człowiek, który 

ani językiem, ani 
postępowaniem 

nie czyni ludziom 
krzywdy.

(Muslim, „Iman”, 14)
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Czyny, które wykonywał nasz ukochany Prorok Mu-
hammad (saał) lub zalecał czynić je inny, niezawierające 
się w fard albo ładżib, nazywają się sunną�

Wykonywanie modlitwy tarałich, mycie rąk przed i po 
jedzeniu, mycie zębów – to właśnie sunna� Jest jeszcze 
wiele innych wspaniałych przykładów zachowań Proroka 
(saał), które należą do sunny�

Rzeczy, których nasza religia całkowicie zabrania i któ-
re są potępione przez Boga, nazywają się haram� Jest to  
na przykład: zabicie człowieka, kłamstwo, kradzież, ha-
zard – wszystko to są złe czyny, haram� W naszej religii 
zakazane jest także spożywanie wieprzowiny i alkoholu 
(haram)�

Makruh – to czyny i postępowanie, których islam nie 
pochwala� Na przykład: rozglądanie się na boki podczas 
modlitwy, zaśmiecanie i zatruwanie otaczającego nas 
środowiska – stanowi makruh i nie jest aprobowane�

Nagroda od naszego Pana za wielbienie Go i dobre 
uczynki nazywa się sałab (hasanat)�

Wszechmocny Bóg w Dzień Zmartwychwstania 
nagrodzi ludzi Rajem za ich dobre uczynki�
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Czystość jest połową 
wiary!

(Muslim, „Łudu”, 1)

Islam – religia czystości

T rzeba myć się regularnie, czyścić zęby, 
utrzymywać ciało w czystości�  Bardzo ważne jest 
przestrzeganie schludności w toalecie� Oprócz 

tego należy dokładnie dbać o czystość swojego ubrania  
i otaczającego nas środowiska�

Czystość jednak nie polega tylko na tym� Musimy też 
zachowywać w czystości nasze serce, chronić je przed 
nieczystościami, takimi jak zawiść i egoizm�

Aby najlepiej oddawać cześć naszemu Panu, musimy 
oczyścić i nasze ciało, i swoje otoczenie, i nasze wnętrze�

Wykonuję łudu i oczyszczam się
Przed wypełnieniem różnych elementów oddawania 

czci, takimi jak modlitwa, tałaf (obchodzenie Kaaby), na-
leży zrobić łudu (obmycie)� Łudu – to rodzaj oczyszcze-
nia, przygotowującego nas do oddawania czci Stwórcy� 

CZĘŚĆ DRUGA
CZYSTOŚĆ POCHODZI 

OD WIARY



Wszystkie nasze działania zaczynamy od zwrotu  
bismillah, tak też rozpoczynamy oddawanie czci, wypo- 
wiadając: bismillahir rahmanir rahim� Zanim wykonamy  
łudu, czynimy intencję, na przykład: „Przyjmuję łudu, by 
zadowolić Boga”, a potem wypowiadamy słowa: bismil- 
lahir rahmanir rahim� Intencję łudu najlepiej wypowie- 
dzieć w duchu, nie na głos� Następnie należy umyć 
ręce i przepłukać trzykrotnie gardło i nos� Aby przeczy-
ścić nos, ostrożnie wciągamy trochę wody do nosa i wy-
dmuchujemy ją, najpierw prawą, a potem lewą dziur-
ką� Potem trzy razy obmywamy twarz, następnie trzy-
krotnie ręce, aż za łokcie� Mokrymi dłońmi przecią-
gamy po włosach, od czoła do karku� Nazywa się to 
mash, czyli przecieranie� Znów moczymy dłonie i lekko 
oraz szybko przecieramy uszy, jednocześnie małymi pal- 
cami wewnątrz, a kciukami na zewnątrz� Następnie tylną  
stroną wilgotnych dłoni przeciągamy po szyi� Na koniec 
trzykrotnie myjemy stopy aż za kostki i łudu jest wypełnione�

Wykonując łudu, należy uważać, aby nie marnować 
niepotrzebnie wody� Jeśli na ciele jest zabandażowana rana 
lub złamanie, trzeba też przetrzeć  opatrunek wilgotną ręką 
(mash)�

Przyjmując pięć razy dziennie łudu, świetnie oczysz-
czamy te części naszego ciała, które najbardziej się brudzą� 
Łudu przyzwyczaja nas do utrzymywania czystości�

Nasz ukochany Prorok (saał) zwracał wielką uwagę na 
czystość i nie cierpiał ludzi, którzy o nią nie dbali�

Czystość jest bardzo ważna dla zdrowia�

Wykonując łudu, nie tylko oczyszczamy nasze ręce  
i nogi, ale jednocześnie oczyszczamy nasze serce i umysł 
od złych i głupich myśli, przygotowując się do modlitwy�

Islam opiera się na 
pięciu [filarach]: 
poświadczeniu, że 

nie ma boga oprócz 
Allaha, a Muhammad 

jest Jego Wysłannikiem; 
wykonywaniu modlitwy, 
płaceniu zakatu, odbyciu 

hadżdżu do Domu 
[Boga] i przestrzeganiu 

postu w miesiącu 
ramadan.

(Buchari, „Iman”, 2)
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Jak długo ważne jest łudu?
Łudu traci swoją ważność w następujących przypadkach:

1� Użycia toalety za małą i dużą potrzebą�
2� Otworzenia się rany, gdy pocieknie z niej krew�
3� Cofnięcia się pożywienia, na tyle, aby wypełniło całe 

usta (wymioty)�
4� Puszczenia gazów�
5� Zaśnięcia�
6� Zaśmiania się podczas modlitwy tak głośno, że usły-

szeli to znajdujący się w pobliżu ludzie�
7� Utraty przytomności�

Oczyszczenie piaskiem: tajammum
Nasza religia dopuszcza pewne ułatwienia w przypad-

kach, gdy trudno nam poradzić sobie z oddawaniem czci� 
Przykładem tego jest tajammum� Jeśli z jakichkolwiek po-
wodów nie możemy znaleźć wody, aby wykonać łudu, albo 
jest tak brudna, że nie można jej użyć, lub też mamy na cie-
le rany, których nie można zmoczyć, wtedy do oczyszcze-
nia używamy ziemi�

Aby wykonać tajammum, wypowiadamy bismillah  
i intencję oczyszczenia� Następnie przesuwamy wte i we-
wte dłońmi po czystej ziemi, strząsamy nadmiar piasku 
i przecieramy nim twarz (wykonujemy mash)� Kolejny 
raz pocieramy dłońmi ziemię wte i wewte i robimy mash 
rąk, aż za łokcie� Tak właśnie wykonuje się oczyszczenie 
piaskiem – tajammum� Po nim możemy już przystępować 
do modlitwy, tałafu (okrążenia Kaaby) i innych rodzajów 
oddawania czci, które wymagają łudu�

Religią prawdziwą 
w oczach Boga 

jest islam!

(sura al Imran, 
Rodzina Imrana, 3:19)
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Ważność tajammum przerywają te same powody, 
które unieważniają łudu� Ponieważ tajammum dokonuje 
się podczas braku wody, to jeśli już ją znajdziemy, 
oczyszczenie staje się nieważne i wymaga zrobienia łudu�

Oczyszczenie od stóp do głów – gusl 
Aby dokonać rytuału gusl (pełne oczyszczenie), wypo-

wiadamy bismillah i intencję, np� „Pragnę zrobić gusl ku 
zadowoleniu Boga”� Potem myjemy ręce, wszystkie zabru-
dzone części ciała i miejsca intymne�

Prawą dłonią nabieramy do ust wody i przepłukujemy 
je oraz gardło� Powtarzamy to trzykrotnie� Następnie 
prawą dłonią trzy razy nabieramy wody i wciągamy do 
nosa, za każdym razem wydmuchując ją, kolejno prawą  
i lewą dziurką� Dalej wykonujemy normalne łudu jak  
przed modlitwą� Potem trzy razy polewamy wodą głowę,  
trzy razy prawą stronę pleców i trzy razy lewą stronę� Za 
każdym razem dobrze rozcieramy wodą ciało, żeby nie  
zostało na nim suchych miejsc� Dokładnie czyścimy wnę-
trze ucha i małżowinę, pępek, szczeliny między zębami,  
a także włosy�

Podczas guslu nie wypowiadamy dua i nie rozmawiamy 
bez potrzeby� Nie trwonimy też wody, Bóg bowiem nie 
lubi marnotrawstwa�

Co najmniej raz w tygodniu należy wymyć całe ciało� 
Można to wykonać  w piątek przed obiadem, jednocześnie  
dokonując gusl przed piątkową modlitwą� W ten sposób 
wypełnia się ablucja według sunny naszego ukochanego 
Proroka (saał), czym zyskujemy zadowolenie Najwyższe-
go�

Gdyby przed domem 
jednego z was była 
rzeka i ten człowiek 
myłby się codziennie 

pięć razy, czy 
zostanie wówczas 
na nim jakikolwiek 
brud? Tak samo jest 
z modlitwą. Dzięki 

modlitwie Bóg 
oczyszcza nas 

z błędów i grzechów.

(Buchari, „Muslim”, 6)
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Odprawiajcie modlitwę 
i dawajcie jałmużnę!                       
A cokolwiek dobrego 
przygotujecie pierwej  
dla siebie samych, 
znajdziecie to u Boga. 
Zaprawdę, Bóg widzi  
jasno to, co wy czynicie!

(sura al-Bakara, 
Krowa, 2:110)



Oddawanie czci poprzez modlitwę

D rugim z pięciu filarów islamu jest wykonywa-
nie modlitwy� Jest to taki rodzaj oddawania 
czci, który pomaga podtrzymywać w nas pło-

mień miłości i oddania Panu� W naszej Świętej Księdze – 
Koranie, a także w hadisach Proroka (saał), często wspo-
mina się o doniosłości modlitwy� Dlatego stała się ona pod-
porą islamu�

Przygotowanie do modlitwy
Zanim rozpoczynamy modlitwę, należy spełnić pew-

ne warunki� Pierwszym obowiązkiem jest łudu� W miarę 
możliwości należy założyć na siebie dobrą, czystą odzież� 
Także miejsce, w którym będzie odbywać się modlitwa, 
powinno być schludne� Modlitwa powinna odbywać się  
o ustalonej porze�

Na przykład, nie możemy odbywać modlitwy al-ma-
grib, dopóki nie nadejdzie jej czas� Twarzą powinniśmy 
zwrócić się ku Kaabie i wypowiedzieć intencję modlitwy� 

Odprawiajcie modlitwę 
i dawajcie jałmużnę; 
skłaniajcie się z tymi, 
którzy się skłaniają!

(sura al-Bakara,  
Krowa, 2:43) 
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Kierując się, gdziekolwiek byśmy się nie znajdowali, pod-
czas modlitwy w stronę Kaaby, należy oczyścić myśli i du-
szę od wszystkiego oprócz Boga i kierować się tylko ku 
Niemu� 

Wykonujemy modlitwę
Po pierwsze, nie marnując wody, wykonujemy łudu� 

Następnie, doprowadziwszy się do porządku, rozkładamy 
swój dywanik modlitewny – namazłyk według kibli� Jeśli 
nie mamy dywanika, wystarczy, aby miejsce modlitwy 
było czyste� Można modlić się nawet na gołej ziemi�

Wypowiadamy bismillah i intencję modlitwy; męż-
czyźni dotykają kciukami płatków uszu i wymawiają: 
Allahu akbar� Kobiety unoszą ręce na wysokość ramion� 
Mężczyźni chwytają prawą ręką nadgarstek lewej ręki, 
łącząc je na wysokości pasa, a kobiety składają ręce na  
piersi – prawą na lewej� Recytujemy dua subhanaka, a na- 
stępnie wypowiadamy: audu billahi minasz szajtanir ra-
dżim, bismillahir rahmanir rahim. Potem recytujemy surę  
al-Fatiha, po niej zaś jeszcze którąś, znaną nam surę z Kora-
nu oraz dodajemy: Allahu akbar� Teraz wykonujemy skłon 
– ruku, opierając dłonie na kolanach� W tej pozycji trzykrot- 
nie wypowiadamy: subhana rabbijal azim, co oznacza: 
„Wszelka chwała należna jest memu Najpotężniejszemu 
Panu”� Po ruku wyprostowujemy się ze słowami: sami 
Allahu liman hamida, co znaczy: „Bóg słucha tego, 
który Go wychwala”� A gdy już stoimy prosto, mówimy: 
Rabbana ła lakal hamd, czyli: „Panie mój, chwała Tobie”� 
Następnie wypowiadamy Allahu akbar i wykonujemy 
pokłon, sadżda� Powtarzamy w duchu trzykrotnie: subhana 
rabbijal ala, czyli: „Wszelka chwała należna jest memu 

Modlitwa jest 
podporą wiary. 

(Tirmizi, „Iman”, 8) 
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Najwyższemu Panu”, dodajemy Allahu akbar, po czym 
przysiadamy na podwiniętych nogach� Powtarzamy zno- 
wu Allahu akbar i wykonujemy kolejny sadżda z trzykrot- 
nym wypowiedzeniem w myślach: subhana rabbijal ala�  
W pozycji sadżda człowiek jest najbliżej swojego Stwórcy� 
Gdy już wypowiemy Allahu akbar i wstaniemy na nogi, 
liczy się to za jeden rakat modlitwy� Rozpoczynając drugi 
rakat, recytujemy surę al-Fatiha i inną dowolnie wybraną; 
potem robimy ruku i dwa razy sadżda, jak w pierwszym 
rakacie� Skończywszy, siadamy na podwiniętych nogach 
i recytujemy dua taszahhud, allahumma salli, allahumma 
barik, rabbana i wykonujemy taslim: odwracamy głowę  
w prawo, wypowiadając: assalamu alejkum ła rahmatullah, 
co znaczy: „Pokój i miłosierdzie Boga niech będzie z wa-
mi”; powtarzamy te słowa, odwracając głowę w lewo� Na 
tym kończy się modlitwa składająca się z dwóch rakatów� 
Tak, na przykład, wykonuje się też dwa rakaty sunny lub 
dwa rakaty fard porannej modlitwy al-fadżr�

A jak należy wykonać modlitwę, która składa się z 3 
lub 4 rakatów? W takim przypadku, po zrobieniu dwóch 
rakatów, recytacji dua taszahhud, ze słowami Allahu 
akbar wstajemy na trzeci rakat� Wypowiadamy bismillah, 
recytujemy tylko surę al-Fatiha oraz wykonujemy ruku  
i dwa razy sadżda� W czwartym rakacie znów mówimy 
surę al-Fatiha, robimy ruku i dwa razy sadżda� Po 
czwartym rakacie siadamy, wypowiadamy dua taszahhud, 
allahumma salli, allahumma barik, rabbana i dajemy 
salam w prawo i w lewo�

Wieczorna modlitwa fard al-magrib składa się z trzech 
rakatów� Po dua taszahhud w drugim rakacie wstajemy 
na trzeci ze słowami: bismillah, recytujemy al-Fatihę, 
wykonujemy ruku, sadżda i siedząc te same dua, co  

Zaprawdę ci, którzy 
wierzą i czynią 
dobre dzieła; ci, 

którzy odprawiają 
modlitwę i dają 
jałmużnę – będą 

mieli nagrodę 
u swego Pana; nie 
doznają strachu 

i nie będą się 
smucić!

(sura al-Bakara, 
Krowa, 2:277)
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w innych modlitwach� Al-magrib kończy się daniem salam 
w obie strony�

W każdym rakacie obowiązkowo musi być recytowana 
sura al-Fatiha�

Osoby chore lub słabe mogą pomodlić się na siedząco, 
lub nawet leżąc, pomagając sobie ruchami oczu (iszara)�

Jeśli zapomnieliśmy lub nie mogliśmy wykonać 
któregoś rakatu, należy to później wyrównać przez 
wykonanie kada, w których recytuje się tylko modlitwy 
obowiązkowe – fard� Kobiety podczas swych przypadłości 
nie wykonują modlitw i nie muszą też robić kada�

Osoby, będące w podróży (więcej niż 90 km od 
domu), zamiast czterech rakatów wykonują tylko dwa� 
Modlitwy al-magrib i łitr wykonywane są bez skracania� 
Takie są ułatwienia poczynione dla nas, aby było możliwe 
wykonywanie modlitw bez utrudnienia�

W czasie modlitwy wszystkie ruchy należy wykonywać 
nieśpiesznie i dokładnie�

Modlitwa po modlitwie
Po zakończeniu modlitwy odmawiamy tespih (róża-

niec) i recytujemy dua� Prosimy w nich Boga o spełnienie 
naszych życzeń, o pomoc w potrzebie� Zwracamy się do 
Niego ze wszystkimi prośbami� Jest przecież nam tak bli-
ski, że słyszy wszystkie nasze modlitwy� Całą naszą duszą 
kierujemy się w stronę Boga, oddajemy cześć tylko Jemu  
i tylko Jego prosimy o pomoc� 

Pouczenie proroka 
Lokmana (as) dla jego 

syna: „O synu mój! 
Odprawiaj modlitwę, 

nakazuj to, co jest 
odpowiednie i zakazuj 
tego, co godne nagany! 
Znoś cierpliwie, co cię 

dosięgnie – to należy do 
dobrych postanowień”.

(sura Lukman,  
Lokman, 31:17)  
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Jak długo ważna jest moja  
modlitwa?

Modlitwa traci swoją ważność w następujących 
przypadkach:

1� Rozmowy podczas jej wykonywania;
2� Jedzenia lub picia w jej trakcie;
3� Śmiechu, nawet tak cichego, że tylko sami go 

słyszymy;
4� Odwrócenia się od kibli w czasie modlitwy;

5� Recytowania Koranu z takimi błędami, że zmienia 
się jego sens;

6� Jeśli w jakiś sposób łudu utraciło właśnie ważność�

Są także takie działania, które wprawdzie nie unieważ-
niają modlitwy, ale nie są dobrze widziane� To, na przy-
kład, rozglądanie się na boki, ziewanie, zamykanie oczu, 
opieranie się o coś, zamiast stania o własnych siłach�

Pokłon sadżda za pomyłkę 
w modlitwie

Za przypadkowe pomyłki, które poczyniliśmy lub za-
pomnienie czegoś w czasie modlitwy, należy wykonać 
sadżda-sahł, pokłon zapomnienia� Na przykład, jeśli 
zapomnimy, który to właśnie rakat wykonujemy, to 
kończymy modlitwę, wykonując tyle rakatów, ile według 
nas pozostało, a potem wykonujemy sadżda-sahł�

[…] tym spośród nich 
[…] którzy odprawiają 

modlitwę i tym,  
którzy dają jałmużnę, 
i tym, którzy wierzą  
w Boga i w Dzień 

Ostatni – tym My damy 
nagrodę ogromną.

(sura an-Nisa,  
Kobiety, 4:162)
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Powiedz: „Zaprawdę, moja modlitwa  
i moje praktyki religijne, moje życie i moja 
śmierć – należą do Boga, Pana światów!”

(sura an-An’am, Trzody, 6:162)
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Sadżda-sahł robimy następująco: w czasie ostatniego 
sadżda, po dua taszahhud dajemy salam w prawo, a na-
stępnie wypowiadamy Allahu akbar i dwukrotnie powta-
rzamy sadżda� Później, jak w innych modlitwach, recytu-
jemy dua taszahhud, allahumma salli, allahumma barik, 
rabbana i dajemy salam w obie strony�

Wezwanie do modlitwy – azan
Azan – to wezwanie do modlitwy, które wykonuje się 

po to, aby muzułmanie zawsze wiedzieli, kiedy nadchodzi 
czas kolejnej modlitwy� 

Azan – to symbol występowania w danej społeczności 
wspólnoty muzułmańskiej� Gdy brzmi azan, należy prze-
rwać wszystkie wykonywane czynności, słuchać i powta-
rzać jego słowa, okazując w ten sposób respekt i poszano-
wanie�

Słowa azanu
Allahu akbar – 4 razy;

aszhadu an la ilaha illallah (oświadczam, że nie ma 
Boga oprócz Allaha) – 2 razy;

aszhadu anna Muhammadan rasulullah (oświadczam, 
że Muhammad jest Jego wysłannikiem) – 2 razy;

hajja alas salat (przychodźcie na modlitwę) – 2 razy;

hajja alal falah (przychodźcie ku zbawieniu) – 2 razy;

Allahu akbar (Allah jest wielki) – 2 razy;
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la ilaha illallah (nie ma boga oprócz Allaha) – 1 raz�

Przy porannej modlitwie po słowach hajja alal falah 
dodajemy: assalatu chajrun minan naum, co oznacza: 
„Modlitwa jest lepsza od snu”�

Po zakończeniu azanu recytuje się następującą dua: 
„Boże mój! O Boże, któryś jest Panem tego doskona-
łego wezwania i tejże modlitwy, którą wykonujemy, ob-
darz Muhammada (saał) najwyższym miejscem w Raju  
i daj mu najwyższy stopień orędownika za wiernych, któ-
ry mu obiecałeś� Zaprawdę, Ty nie łamiesz danej obietni-
cy”� Amin!

Meczety
Meczetami nazywamy te święte miejsca, w których 

muzułmanie wspólnie oddają cześć Stwórcy� Meczety za-
zwyczaj umiejscowione są w centralnych punktach miej-
scowości lub dzielnic, w miejscach najbardziej zaludnio-
nych� Przyjęte jest, że obok meczetów zazwyczaj znajdują 
się  medresy� Pierwszym, który nakazał budować medre- 
sy obok dużych meczetów, był dostojny Omar (ra)� Przez 
wiele stuleci meczety służyły nie tylko jako miejsca modli-
twy, ale były także centrami edukacji�

Meczety są miejscami spokoju i światła� Każdy może 
znaleźć w nich pokój Boży�

Imamowie – to ludzie, którzy uzyskali religijne 
wykształcenie i prowadzą modlitwy w meczetach� Na-
uczają o religii i głoszą kazania�

Muezini – to ludzie, którzy potrafią pięknie i melo-
dyjnie recytować azan, zawiadamiający muzułmanów 

Głoś to, co ci zostało 
objawione z Księgi  

i odprawiaj modlitwę! 
Zaprawdę, modlitwa 
chroni od szpetoty 

i powstrzymuje 
od niegodziwości!                           

A wspominanie Boga jest 
większe. Bóg wie,  

co wy robicie.

(sura al-Ankabut,  
Pająk, 29:45)  





Meczety są światłem i radością.
Dusza znajduje w nich uspokojenie.



o nadchodzącym czasie modlitwy, a także ikamę przed 
modlitwą fard� W ikamie padają te same słowa, co  
w azanie, z tym że po słowach hajja alal falah dodaje  
się: kad kamatis salah, co oznacza: „Rozpoczyna się 
modlitwa”� Ikamę powtarzają mężczyźni przed modlitwą 
fard� Tych, którzy objaśniają nam naszą religię przed 
modlitwą tarałich w czasie ramadanu i przed modlitwą 
dżuma, nazywamy waizami� Waizowie nastawiają po-
zytywnie ludzi, którzy przyszli na modlitwę, przyzywają 
do czynienia dobra, objaśniają religijne niuanse i edukują�

Dach meczetu, w formie półsferycznej, to kopuła� 
Minaret jest wysoką, smukłą wieżą, z której muezini 
głoszą azan, aby słychać go było jak najdalej� Zazwyczaj 
przy meczecie jest jeden minaret, ale przy większych może 
być ich więcej� Widok minaretu z daleka już pokazuje, że 
tu mieszkają muzułmanie� Są też ozdobą osady lub miasta�

Na dziedzińcach wielu meczetów znajdują się miejsca 
do robienia łudu�

Wewnątrz meczetu jest specjalna nisza, zwrócona  
w stronę kibli, która nazywa się mihrab� Często ozdabia  
się ją różnokolorowymi mozaikami� Z prawej strony 
mihrabu znajduję się podwyższenie ze schodkami, nazy-
wane minbar� W czasie piątkowych i świątecznych mo-
dlitw z minbaru imam czyta kazanie, chutbę� Meczety są 
głównymi miejscami działalności i współpracy muzułma-
nów� Podczas budowy meczetu każdy pomaga ile może  
i w czym może� Dzięki temu żadna nowa osada, żadna 
dzielnica nie pozostaje bez azanu� Bywają też całkiem ma-
leńkie meczety� Na przykład w przemysłowych lub innych 
obiektach są specjalnie wyznaczone pokoje, by pracujący 
tam ludzie mogli wykonywać swoje modlitwy.
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Pięć razy dziennie – modlitwa
Modlitwa – to oddawanie czci, wykonywane obowiąz-

kowo pięć razy dziennie� Przypomina nam o naszym 
Stwórcy, podnosi nas na duchu, odciąga od złych spraw  
i uczynków�

Tak jak łudu, robione przed modlitwą, oczyszcza nasze 
ciało, tak modlitwa oczyszcza naszą duszę� Człowiek, który 
pięć razy dziennie staje z modlitwą przed Najwyższym 
Bogiem, powstrzymuje się od wszelkiego zła�

Nasz Prorok (saał) nauczył nas, że tak jak powinniśmy 
wykonywać łudu, tak też powinniśmy wypełniać modlitwę�

Nakaz pięciokrotnej modlitwy objawił się Prorokowi 
(saał) w lajlat al-miradż (Noc Wniebowstąpienia)�

Pięć obowiązkowych modlitw dziennych to: al-fadżr, 
al-zuhr, al-asr, al-magrib, al-isza� Każda z nich ma swo-
ją ustaloną porę odprawiania� Nie możemy ich zamie-
niać miejscami� Jeśli nie zdążyliśmy wypełnić modlitw  
o właściwym czasie, będziemy musieli odpłacić to mod-
litwą kada�

Zaprawdę,  
modlitwa dla 

wiernych  
jest przepisana  
w oznaczonym 

czasie!

(Sura an-Nisa,  
Kobiety, 4:103)  
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Ile powinno być rakatów  
w modlitwach?

Modlitwa Sunna  
początkowe Fard Sunna 

końcowe Razem

al-fadżr 2 2 - 4

al-zuhr 4 4 2 10

al-asr 4 4 - 8

al-magrib - 3 2 5

al-isza 4 4 2 10

łitr - - 3 3

Wykonujemy wspólną modlitwę
Ludzie od samego rana gdzieś wyruszają: niektórzy 

do pracy, inni do szkoły� Są zajęci przez cały dzień�  
W meczecie ludzie zbierają się wspólnie, dlatego też jest 
to miejsce jednoczące� Modlitwa prowadzona w meczecie 
z dżamaatem wzmacnia poczucie braterstwa, jedności  
i wspólnoty� Gdy wierni wspólnie kierują się do meczetu, 
jak jedno ciało i serce, pomiędzy nimi znikają wszelkie 
społeczne różnice, wszyscy stają się równi przed Bogiem� 
Biedny i bogaty, młody i stary – w jednym rzędzie stają do 
modlitwy ramię w ramię�

Nasz Prorok (saał) zwracał wielką uwagę na znaczenie 
wspólnej modlitwy i objaśniał, że jest ona o wiele bardziej 
wartościowa niż wykonywana w pojedynkę�

Odprawiajcie 
modlitwę i dawajcie 

jałmużnę!  
A cokolwiek dobrego 

przygotujecie 
pierwej dla siebie 

samych, znajdziecie 
to u Boga. 

Zaprawdę, Bóg 
widzi jasno to, co wy 

czynicie!

(Sura al-Bakara, 
Krowa, 2:110)  
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W czasie modlitwy z dżamaatem kierujemy się 
postępowaniem imama� Wypowiadamy w duchu tekbir 
i dua subhanaka, a następnie, milcząc, postępujemy za 
imamem�

Jako że meczety są miejscami wspólnego oddawania 
czci, należy przestrzegać tam pewnych określonych zasad� 
Do meczetu należy przyjść czystym i w schludnej odzieży� 
Nie należy jeść wcześniej cebuli, czosnku lub innych rze-
czy, których zapach może być nieprzyjemny dla otoczenia� 
Nie należy zachowywać się w sposób, który może prze-
szkadzać innym; nie wolno hałasować�

Nasze modlitwy
Modlitwa wykonywana przez nas pięć razy dziennie 

porządkuje nasze życie� Przypomina nam o tym, że 
cały czas jesteśmy widoczni dla Boga� To poczucie, że 
bez przerwy jest przy nas Bóg, powstrzymuje nas przed 
czynieniem zła�

Dżuma – to modlitwa piątkowa, która w czasie 
południowego al-zuhr odbywa się w meczetach razem 
z dżamaatem. Jest cotygodniową wspólną modlitwą 
wiernych� W ten dzień meczety zapełniają się ludźmi,  
gdyż modlitwy dżuma nie wykonuje się w domu, a obo- 
wiązkowo w meczecie z dżamaatem� W dawnych cza-
sach, w miastach i większych miejscach zamieszkania, 
modlitwa piątkowa odbywała się w największym z me-
czetów� Stąd wzięła się nazwa „meczet soborowy” dla 
niektórych historycznych meczetów� Dżuma składa się  
z 4 początkowych rakatów sunny, 2 rakatów fard i 4 ra-
katów końcowych sunny� Po azanie wykonuje się 4 rakaty 

O wy, którzy 
wierzycie!  Kiedy 

zostanie ogłoszone 
wezwanie do 

modlitwy – w Dniu 
Zgromadzenia – 

śpieszcie gorliwie 
wspominać Boga                           

i pozostawcie 
wszelki handel! 

To będzie dla was 
lepsze, o, gdybyście 
mogli to wiedzieć!

(Sura al-Dżuma, 
Zgromadzenie, 62:9) 
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C óż tam dzieje się w Medynie? Ludzie tłumnie 
biegną do meczetu�

Tak, to nastąpił czas modlitwy i dźwięczy 
już azan – wszyscy są bardzo podekscytowani� Zmaga-
ją się między sobą, kto szybciej dobiegnie do świątyni�  
O czymś tam rozmawiają i coś tam rozpytują jeden dru-
giego�

Jeden z nich pyta: „Czy to możliwe, że sam Wysłannik 
Boga (saał) będzie dziś prowadził modlitwę?”

A drugi mu odpowiada: „Czyż to możliwe? Przecież on 
odszedł już do Pana… O czym ty mówisz?”

Pierwszy mówi: „Czyżbyś nie słyszał, że to Bilal (ra), 
muezin Rasulullaha wyśpiewuje azan!”

Muezin intonował azan, płacząc� Z żalu po rozłące 
z ukochanym Prorokiem (saał), serca ludzi napełniły 
się smutkiem, a ich oczy – łzami� Wszyscy, jak byli  

w meczecie, słuchali azanu i płakali�

Po śmierci Proroka (saał) jego ulubiony muezin 
Bilal (ra) ani razu nie mógł obwieścić azanu� 
Za każdym razem, gdy padały słowa: aszhadu 

CZYTAMY 
„MUEZIN Z PRZEPIĘKNYM 

GŁOSEM – BILAL (RA)”
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anna Muhammadan rasulullah, jego gardło dławiło się, 
nie pozwalając wydobyć głosu i zaczynał płakać� Dlatego 
też wyjechał z Medyny� Wszystkie miejsca w tym mieście 
przepełnione były dla niego wspomnieniami o Wysłanniku 
(saał)� Ulice, po których chodził, ziemia, po której stąpał – 
wszystko o nim przypominało� Żal i gorycz po jego utracie 
stała się nie do wytrzymania� 

Dlatego dostojny Bilal (ra) po odejściu Proroka (saał) 
do innego świata, nie mógł już dłużej pozostać w Medy-
nie� Poprosił dostojnego Abu Bakra (ra) o pozwolenie na 
wyjazd i przeniósł się w okolice Damaszku�

Za czasów dostojnego Omara (ra), Bilal (ra) uczestni-
czył w zajęciu Jerozolimy, ale nie powrócił do Medyny�

Jednak pewnego razu Bilal (ra) ujrzał we śnie Wys-
łannika Boga (saał), który zapytał go: „Bilalu, czy to 
możliwe, że nie przyjdziesz mnie odwiedzić?”

I jak tu Bilal (ra) mógł pozostać na miejscu, gdy wzy- 
wał go sam Prorok (saał)? W dodatku rzeczywiście za-
tęsknił już za drogami, po których chodził Prorok (saał),  
za górami, na które padał jego wzrok; za meczetem,  
w którym się modlił� Nie wiedział jednak Bilal (ra), czy 
jego serce wytrzyma widok tego wszystkiego�

Odpowiedziawszy na wezwanie, muezin wyruszył do 
Medyny�

Jego przyjaciele bardzo się za nim stęsknili� A on – za 
swoimi przyjaciółmi…

Bilal (ra) wspominał przeszłość� Przed oczami stanęły 
mu lata spędzone w Mekce, w biedzie, niedostatku, męki  
i prześladowania ze strony pogan�
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Sury, które recytujemy w czasie 
modlitwy i ich treść

Sura al-Fatiha

Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu lillahi rabbil 
alamin. Arrahmanir rahim. Maliki jałmid din. Ijjaka 
na’budu wa ijjaka nasta’in. Ihdinas siratal mustakim. 
Siratal ladina an’amta alajhim gajril magdubi alajhim 
walad dallin. 

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Chwała 
Bogu, Panu światów, Miłosiernemu, Litościwemu, Królo-
wi Dnia Sądu� Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o po-
moc� Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obda-
rzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś za-
gniewany, i nie tych, którzy błądzą�

29 

NAMAZDA OKUNAN SÛRELER 

FÂTİHA SÛRESİ 

� يمِ  ١
�
ْ��ِن الرَّح بِْســــــــــــــــــــمِ اِ� الرَّ

� يِن   ٤ يمِ    ٣    َماِلـِك َيْومِ الّد�
�
ِن الرَّح ْ�ـ� ـَ�   ٢   َالرَّ

�
ö َاْحلَْمـُد  رَِبّ الَْعاَمل ü  ü ِ�ِ

اَط� يَم   ٦   ِ�َ
�
ـَراَط اْملُْستَـق ُ�      ٥   ِاْهـِدنَـا الِصّ

�
ـاَك نَْستَع ـاَك نَْعبُـُد َوِايَّ ü  ِايَّ ö

� ٧   �َ
�
اّل يَن َانَْعْمَت َعَليِْهْم  َغْ�ِ اْملَْغُضوِب  َعَليِْهْم َوالَ الضَّ

�
�الَّذ ü

FİL SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

�
�

يِل   ١   َالَْم َ¡َْعْل َكيَْدُهْم �
�
öَالَـْم َتَر َكيَْف َفَعَل َربَُّك بِاَْصَ£ـاِب الْف

يِهـْم بِِ£َجـارٍَة ِمْن�
�
يـَل  ٣   َتـْرم

�
ا َابَـاب يـٍل   ٢   َوَارَْسـَل َعَليِْهـْم طَـْ�ً

�
ü َتْضل ü

� يٍل  ٤   َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل   ٥
�
gِسجّ  ü

KUREYŞ SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح  اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ الرَّ

� يْـِف  ٢  َفْليَْعبُـُدوا تَـاِء َوالصَّ يـَالفِِهــْم رِْحَلـَة الّشِ
�
يــَالِف ُقـَرْيـٍش  ١  ا

�
;ِال � ü

� ى َاطَْعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوا�َمنَُهْم ِمْن َخْوٍف  ٤
�
َذا الْبَيِْت ٣    َالَّذ �رَبَّ ه�   ü

48       SURY I MODLITWY         UCZĘ SIĘ CZCIĆ BOGA

CZĘŚĆ CZWARTA
SURY I DUA



Sura al-Fil, Słoń

Bismillahir rahmanir rahim. Alam tara kajfa fa’ala 
rabbuka bi ashabil fil. Alam jadż’al kajdahum fi tadlil. Ła 
arsala alajhim tajran ababil. Tarmihim bi hidżaratim min 
sidżdżil.  Fadża alahum ka a’sfin ma’kul.

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Czy nie 
widziałeś, jak postąpił twój Pan z towarzyszami słonia? Czy 
nie zniweczył ich podstępu? Czy nie rzucił przeciwko nim 
ptaków lecących stadami, które obrzuciły ich kamieniami  
z palonej gliny? I uczynił ich jak objedzone pole zboża�

Sura al-Kurajsz, Kurajszyci

Bismiallahir rahmanir rahim. Li ilafi kurajsz. Ilafihim  
rihlatasz szita’i łas sajf. Fal ja’budu rabba hadal bajt. Alla-
di at’amahum min dżu’in ła amanahum min chałf.

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Dla zgody 
Kurajszytów, dla zgody ich w podróżowaniu zimą i latem! 
Niech oni czczą Pana tego Domu, który ich nakarmił, kiedy 
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�
�الَّذ ü

FİL SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

�
�

يِل   ١   َالَْم َ¡َْعْل َكيَْدُهْم �
�
öَالَـْم َتَر َكيَْف َفَعَل َربَُّك بِاَْصَ£ـاِب الْف

يِهـْم بِِ£َجـارٍَة ِمْن�
�
يـَل  ٣   َتـْرم

�
ا َابَـاب يـٍل   ٢   َوَارَْسـَل َعَليِْهـْم طَـْ�ً

�
ü َتْضل ü

� يٍل  ٤   َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل   ٥
�
gِسجّ  ü
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� يمِ
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� يْـِف  ٢  َفْليَْعبُـُدوا تَـاِء َوالصَّ يـَالفِِهــْم رِْحَلـَة الّشِ
�
يــَالِف ُقـَرْيـٍش  ١  ا

�
;ِال � ü

� ى َاطَْعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوا�َمنَُهْم ِمْن َخْوٍف  ٤
�
َذا الْبَيِْت ٣    َالَّذ �رَبَّ ه�   ü
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� يمِ  ١
�
ْ��ِن الرَّح بِْســــــــــــــــــــمِ اِ� الرَّ

� يِن   ٤ يمِ    ٣    َماِلـِك َيْومِ الّد�
�
ِن الرَّح ْ�ـ� ـَ�   ٢   َالرَّ

�
ö َاْحلَْمـُد  رَِبّ الَْعاَمل ü  ü ِ�ِ

اَط� يَم   ٦   ِ�َ
�
ـَراَط اْملُْستَـق ُ�      ٥   ِاْهـِدنَـا الِصّ

�
ـاَك نَْستَع ـاَك نَْعبُـُد َوِايَّ ü  ِايَّ ö

� ٧   �َ
�
اّل يَن َانَْعْمَت َعَليِْهْم  َغْ�ِ اْملَْغُضوِب  َعَليِْهْم َوالَ الضَّ
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�الَّذ ü
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ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

�
�

يِل   ١   َالَْم َ¡َْعْل َكيَْدُهْم �
�
öَالَـْم َتَر َكيَْف َفَعَل َربَُّك بِاَْصَ£ـاِب الْف

يِهـْم بِِ£َجـارٍَة ِمْن�
�
يـَل  ٣   َتـْرم

�
ا َابَـاب يـٍل   ٢   َوَارَْسـَل َعَليِْهـْم طَـْ�ً

�
ü َتْضل ü

� يٍل  ٤   َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل   ٥
�
gِسجّ  ü
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� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح  اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ الرَّ

� يْـِف  ٢  َفْليَْعبُـُدوا تَـاِء َوالصَّ يـَالفِِهــْم رِْحَلـَة الّشِ
�
يــَالِف ُقـَرْيـٍش  ١  ا

�
;ِال � ü

� ى َاطَْعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوا�َمنَُهْم ِمْن َخْوٍف  ٤
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َذا الْبَيِْت ٣    َالَّذ �رَبَّ ه�   ü
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byli głodni, i zapewnił im bezpieczeństwo, aby nie żyli  
w strachu!

Sura al-Ma’un, Wspomożenie

Bismillahir rahmanir rahim. Ara’ajtal ladi jukaddibu 
biddin. Fa dalikal ladi jadu’ul jatim. Ła la jahuddu ala ta’amil 
miskin. Fa łajlul lil musallin. Alladina hum an salatihim 
sahun. Alladina hum jura’un. Ła jamna’unal ma’un.

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Czy widziałeś 
tego, który za kłamstwo uważa religię? To jest ten, który  
z pogardą odpycha sierotę, który nie zachęca do nakar-
mienia biednego� Biada modlącym się, którzy są niedbali 
w swojej modlitwie, którzy tylko chcą być widziani,  
a odmawiają wspomożenia�

Sura al-Kautar, Obfitość

Bismillahir rahmanir rahim. Inna a’tajnakal kautar.  
Fasalli li rabbika łanhar. Inna szani’aka hułal abtar.

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Zaprawdę, 
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� يمِ
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ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

يـَم  ٢  َوَال�
�
ى َيـُدعُّ الْيَت

�
ِلـَك الَّـذ يـِن  ١  َفـذ�

�
ُب بِـالـدّ ى ُيَكـّذِ

�
üَارََاْيـَت الَّـذ ö

يـَن ُهـْم َعْن�
�
ـَ�  ٤  َالَّـذ

�
ِ�  ٣  َفـَوْيـل� ِلْلُمَصلّ

�
üَ�ُـضُّ َعـ�� طََعـامِ اْملِْسك ö

� يَن ُهْم ُيَراُؤَن  ٦  َوَيْمنَُعوَن اْملَاُعوَن  ٧
�
üَصَالِ�ِْم َساُهوَن  ٥  َالَّذ

o ¢ ü

KEVSER SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح  اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ الرَّ

� öِانَّا َاْعَطيْنَاَك الَْكْوثََر ١  َفَصّلِ ِلَربَِّك َوانَْ§ْر ٢  ِانَّ َ¦انِئََك ُهَو اْالَبَْ£ُ ٣ ö ¢

KÂFİRÛN SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

نْتُـْم� ْعبُــُدوَن  ٢  َوَال اَ ْعبُــُد َمــا تَ ــا الَْكــافِــُروَن  ١  َال اَ َ ُّ̄ ــا اَ ــْل َي ¢قُ ü ¢ ü ¢
� ـْم نْتُ ــْم  ٤  َوَال اَ نَـا َعــابِــد� َمـا َعبَــْدتُ ْعبُــُد  ٣  َوَال اَ ¢َعـابِــُدوَن َمــا اَ ü

¤ ¢ ; ¢
يِن  ٦   �

�
ينُُكْم َو²َِ د

�
ْعبُُد  ٥  لَُكْم د öَعابُِدوَن َما اَ ¢

30 

MÂUN SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

يـَم  ٢  َوَال�
�
ى َيـُدعُّ الْيَت

�
ِلـَك الَّـذ يـِن  ١  َفـذ�

�
ُب بِـالـدّ ى ُيَكـّذِ

�
üَارََاْيـَت الَّـذ ö

يـَن ُهـْم َعْن�
�
ـَ�  ٤  َالَّـذ

�
ِ�  ٣  َفـَوْيـل� ِلْلُمَصلّ

�
üَ�ُـضُّ َعـ�� طََعـامِ اْملِْسك ö

� يَن ُهْم ُيَراُؤَن  ٦  َوَيْمنَُعوَن اْملَاُعوَن  ٧
�
üَصَالِ�ِْم َساُهوَن  ٥  َالَّذ

o ¢ ü
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� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح  اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ الرَّ

� öِانَّا َاْعَطيْنَاَك الَْكْوثََر ١  َفَصّلِ ِلَربَِّك َوانَْ§ْر ٢  ِانَّ َ¦انِئََك ُهَو اْالَبَْ£ُ ٣ ö ¢
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� يمِ
�
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نْتُـْم� ْعبُــُدوَن  ٢  َوَال اَ ْعبُــُد َمــا تَ ــا الَْكــافِــُروَن  ١  َال اَ َ ُّ̄ ــا اَ ــْل َي ¢قُ ü ¢ ü ¢
� ـْم نْتُ ــْم  ٤  َوَال اَ نَـا َعــابِــد� َمـا َعبَــْدتُ ْعبُــُد  ٣  َوَال اَ ¢َعـابِــُدوَن َمــا اَ ü

¤ ¢ ; ¢
يِن  ٦   �

�
ينُُكْم َو²َِ د

�
ْعبُُد  ٥  لَُكْم د öَعابُِدوَن َما اَ ¢
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My daliśmy tobie obfitość! Módl się przeto do twego Pana 
i składaj ofiary! Zaprawdę, ten, kto ciebie nienawidzi – 
pozostanie bez potomstwa!

Sura al-Kafiruna, Niewierni

Bismillahir rahmanir rahim. Kul ja ajjuhal kafirun. La 
a’budu ma ta’budun. Ła la antum abiduna ma a’bud. Ła la 
ana abidum ma abattum. Ła la antum abiduna ma a’bud. 
Lakum dinukum ła lijad  din.

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Powiedz:  
„O wy – niewierni! Ja nie czczę tego, co wy czcicie, ani 
wy nie jesteście czcicielami tego, co ja czczę� Ja nie jestem 
czcicielem tego, co wy czciliście, ani wy nie jesteście 
czcicielami tego, co ja czczę� Wy macie waszą religię, a ja 
mam moją religię”� 

Sura an-Nasr, Pomoc

Bismillahir rahmanir rahim. Ida dża’a nasrullahi łal  
fath. Ła ra ajtannasa jadchuluna fi dinillahi afładża. Fa-

30 

MÂUN SÛRESİ 

� يمِ
�
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يـَم  ٢  َوَال�
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ى َيـُدعُّ الْيَت

�
ِلـَك الَّـذ يـِن  ١  َفـذ�

�
ُب بِـالـدّ ى ُيَكـّذِ

�
üَارََاْيـَت الَّـذ ö

يـَن ُهـْم َعْن�
�
ـَ�  ٤  َالَّـذ

�
ِ�  ٣  َفـَوْيـل� ِلْلُمَصلّ
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üَ�ُـضُّ َعـ�� طََعـامِ اْملِْسك ö

� يَن ُهْم ُيَراُؤَن  ٦  َوَيْمنَُعوَن اْملَاُعوَن  ٧
�
üَصَالِ�ِْم َساُهوَن  ٥  َالَّذ
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نْتُـْم� ْعبُــُدوَن  ٢  َوَال اَ ْعبُــُد َمــا تَ ــا الَْكــافِــُروَن  ١  َال اَ َ ُّ̄ ــا اَ ــْل َي ¢قُ ü ¢ ü ¢
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¤ ¢ ; ¢
يِن  ٦   �

�
ينُُكْم َو²َِ د

�
ْعبُُد  ٥  لَُكْم د öَعابُِدوَن َما اَ ¢
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NASR SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

يِن 
�
 د

�
اَس َيـْدُخُلـوَن � اِ�ِاَذا َجـاَء نَـُْ  َوالَْفتُْح  ١   َورََاْيـَت النـَّ  ü اِ� �

� ابًا   ٣ öَاْفَواًجا   ٢   َفَسبِّْح بَِ�ْمِد َربَِّك َواْستَْغفِْرُه ِانَُّه َكاَن َتوَّ ü

LEHEB SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

� ى َ¢ٍَب َوَتبَّ   ١   َما َاْغن�ى َعنُْه َمالُُه َوَما َكَسَب   ٢   َسيَْص��
�
öَتبَّْت َيَدا َاب � ö �

يـِدَهـا َحبْـل£ ِمـْن�
�
 ج

�
;نَــارًا َذاَت َ¢َـٍب   ٣   َواْمـَرَاُتـُه َ�َّـالَــَة اْحلََطـِب   ٤   � ö ;

� َمَسٍد   ٥
İHLÂS SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

َمــُد   ٢   لَـْم َيِلـْد َولَــْم ُيـولَـْد   ٣    َولَـْم üُقــْل ُهـَو  َاَحـد£   ١   الصَّ ; ; َاُ� اُ�
� َيُكْن لَـُه ُكُفًوا َاَحد£  ٤ 



sabbih bi hamdi rabbika łastagfirh. Innahu kana tałłaba.
W imię Boga Miłosiernego Litościwego! Kiedy 

przychodzi pomoc Boga i zwycięstwo, kiedy widzisz ludzi 
przystępujących tłumnie do religii Boga, głoś chwałę twego 
Pana i proś go o przebaczenie! Zaprawdę, On jest ciągle 
przebaczający!

Sura al-Masad, Sznur

Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat jada abi lahabin ła 
tab. Ma agna anhu maluhu ła ma kasab. Sa jasla naran data 
lahab. Łamra atuhu hamma latal hatab. Fi dżidiha hablum 
min masad.

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Niech zginą 
obie ręce Abu Lahaba i niech on sam zginie! Nie zdadzą 
mu się na nic jego majątek i to, co zyskał� Będzie się palił 
w ogniu płomiennym i jego żona – nosząca drzewo; będzie 
ona mieć na szyi sznur z włókien palmy�

Sura al-Ichlas, Szczerość wiary
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� َيُكْن لَـُه ُكُفًوا َاَحد£  ٤ 
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Bismillahir rahmanir rahim. Kul hułallahu ahad. Allahus 
samad. Lam jalid ła lam julad, ła lam jakul lahu kufułan ahad.

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Mów: „On – 
Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! 
Nikt Jemu nie jest równy!”

Sura al-Falak, Jutrzenka

Bismillahir rahmanir rahim. Kul a’udu bi rabbil falak. 
Min szarri ma chalak. Ła min szarri gasikin ida łakab. Ła min 
szarrin naffatati fîl ukad. Ła min szarri hasidin ida hasad.

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Mów: 
„Szukam schronienia u Pana jutrzenki przed złem tego, 
co On stworzył, przed złem ciemności, kiedy się szerzy, 
przed złem tych, którzy dmuchają na węzły, i przed złem 
człowieka zawistnego, w chwili kiedy żywi zawiść!”

Sura an-Nas, Ludzie

32 

FELÂK SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

� ِ َغاِسٍق ِاَذا ü   ُقْل َاُعـوُذ بَِرّبِ الَْفَلِق ١   ِمْن َ�ّرِ َمـا َخَلَق ٢    َوِمْن َ�ّ   ü

� ِ َحاِسٍد ِاَذا اثَاِت ِ� الُْعَقِد ٤    َوِمْن َ�ّ فَّ ِ النـَّ ü  َوَقَب   ٣    َوِمْن َ�ّ ü

� َحَسَد    ٥
NAS SÛRESİ 

� يمِ
�
ْ��ِن الرَّح اِ�بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  الرَّ

ِ ـاِس  ٣    ِمـْن َ�ّ ـاِس   ٢    ِال�ــِه النـَّ ـاِس  ١    َمِلـِك النـَّ ü ُقــْل َاُعــوُذ بِــَرّبِ النـَّ ü  ü

 ُصـُدوِر النَّاسِ   ٥    ِمَن اْجلِنَِّة�
�

ى ُيَوْسوُِس �
�
ذ üالَْوْسَواِس اْخلَنَّاِس   ٤    َالـَّ ü

� َوالنَّاِس   ٦
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� َوالنَّاِس   ٦



Bismillahir rahmanir rahim. Kul audu bi rabbin nas. Mali-
kin nas. Ilahin nas. Min szarril łasłasil hannas. Alladi jułasłisu 
fi sudurin nas. Minal dżinnati łan nas.

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Mów: „Szukam 
schronienia u Pana ludzi, Króla ludzi, Boga ludzi, przed złem 
kusiciela, wycofującego się skrycie, który podszeptuje pokusę 
w serca ludzi – spośród dżinnów i ludzi”�

Dua, które recytujemy w czasie  
modlitwy i ich treść

Subhanaka

Subhana kallahumma ła bihamdika ła tabara kasmuka ła 
ta’ala dżadduka (ła dżalla sanauka) ła la ilaha gajruk.

Cześć i chwała Tobie, Boże� Błogosławione jest Twoje  
imię, wzniosły jest Twój majestat i wielkość� Nie ma boga,  
który byłby godny czci, oprócz Ciebie!

Taszahhud

Attahijjatu lillahi łas salałatu łat tajjibatu, assalamu alajka 
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NAMAZDA OKUNAN DUÂLAR 

SÜBHÂNEKE 

َك *� ُهـمَُّسبَْ�انَـَك  َوبَِ�ْمـِدَك * َوَتبَارََك اْسُمـَك * َوَتَعـا�� َجدُّ الل�ّ
َك *� �(َوَجلَّ ثَنَائَُك) * َوَالِال�َه َغْ�ُ

ETTEHİYYÂTÜ 

� َـا النَّبِـىُّ ـَالُم َعَليْـَك َا�ُّ يِّـبَـاُت * َالسَّ َلــَواُت َوالطَّ َوالصَّ اُت  ِ�ِ َالتَِّ�يـَّ
ـَ� *�

�
ـاِحل ـَالُم َعَليْنَـا َوَعـ�� ِعبَـاِد  الصَّ اِ�َورَْ�َـُة  َوبَـرََكـاُتـُه * َالسَّ اِ�
ًدا َعبُْدُه َورَُسولُـُه *� اُ�َاْ¤َهُد َاْن َال�ِال�َه ِاالَّ  * َوَاْ¤َهُد َانَّ ُ¢َمَّ

ALLÂHÜMME SALLİ 

يَم�
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ajjuhan nabijju ła rahmatullahi ła barakatuh. Assalamu alaj-
na ła ala ibadillahis salihin. Aszhadu an la ilaha illallah ła 
aszhadu anna Muhammadan abduhu ła rasuluh.

Wszelka cześć, modlitwy i dobre uczynki należne są tylko 
Bogu� Pokój, miłosierdzie i błogosławieństwo Boga niech 
będzie z tobą, Proroku� Pokój z nami i z wszystkimi prawymi 
sługami Boga� Oświadczam, że nie ma boga oprócz Allaha  
i oświadczam, iż Muhammad jest Jego sługą i wysłannikiem�

Allahumma salli

Allahumma salli ala Muhammadin ła ala ali Muhammad, 
kama sallajta ala Ibrahima ła ala ali Ibrahim. Innaka hami-
dun madżid.

Boże, pobłogosław Muhammada i rodzinę Muhammada, 
jak obdarzyłeś błogosławieństwem Ibrahima i rodzinę Ibrahi-
ma, Ty jesteś najbardziej Wychwalony, Wysławiony! 

Allahumma barik

Allahumma barik ala Muhammadin ła ala ali Muhammad, 
kama barakta ala Ibrahima ła ala ali Ibrahim. Innaka hamidun 
madżid.

Boże, wywyższaj Muhammada i rodzinę Muhammada, 
tak jak wywyższyłeś Ibrahima i rodzinę Ibrahima! Ty jesteś 
najbardziej Wychwalony, Wysławiony!
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Rabbana

Rabbana atina fid dunja hasanatan ła fil achirati hasanatan 
ła kina adaban nar. Rabbana gfir li ła li łalidajja ła lil mu’minina 
jałma jakumul hisab. Bi rahmatika ja arhamarrahimin.

Panie nasz, daj nam dobro na tym świecie i dobro w życiu 
przyszłym i uchroń nas przed mękami Piekła� Panie nasz, 
przebacz mnie i moim rodzicom, i wszystkim wierzącym 
w Dniu, kiedy nastąpi rachunek! W Twoim miłosierdziu,  
o Litościwy, Miłosierny!

Dua kunut

Allahumma inna nasta’inuka ła nastagfiruka ła nastahdika, 
ła nu’minu bika, ła natubu ilajka, ła natałakkalu alajka, ła 
nusni alajkal chajrakullahu naszkuruka ła la nakfuruka ła 
nachla’u ła natruku min jafdżuruk. 

Boże mój, Ciebie prosimy o pomoc i przebaczenie� Wskaż 
nam drogę prostą� Wierzymy tylko w Ciebie i tylko Tobie 
okazujemy naszą skruchę, i tylko na Twojej pomocy polegamy� 
Ciebie chwalimy i dziękujemy za Twoje dary� Nie będziemy 
szerzyć niewiary� Odrzucimy niewierzących w Ciebie i od-
dalimy się od nich�

28 

RABBENA ATİNA 

نْيَا َحَسنًَة َوِ� اْال�ِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر *� �َربَّنَا ا�تِنَا ِ� الدُّ

َ� َيْوَم َيُقوُم اْحلَِساُب  *�
�
 َوِلَواِلَدىَّ َوِلْلُمْؤِمن

�
َربَّنَا اْغفِْر�

�* �َ
�
اِ� � بَِرْ�َِتَك َيا َارَْحَم الرَّ

KUNUT DUÂLARI 

ُهمَّ يَك * َونُـْؤِمُن بَِك َونَـتُوُب�َالل�ّ
�
ينَُك َونَْستَْغفِـُرَك َونَْستَْهد

�
 ِانَّا نَْستَع

ُه نَْشُكُرَك َوَال� ـى َعَليَْك * اْخلَـْ�َ ُكلَّ
�
ـُل َعَليَْك * َونُثْن ِالَيْـَك * َونَـتَوَكَّ

نَـْكُفُرَك * َونَْخَلُع َونَـْ¥ُُك َمْن َيْفُجُرَك*�

ُهمَّ فُِد *�َالل�ّ ْ̈ ى َونَ ى َونَْسُجـُد * َوِالَيَْك نَْسع�
�
ـاَك نَْعبُُد َولََك نَُصلّ  ِايَّ

ق» *� ِ̈ اِر ُمْل ى َعَذابََك * ِانَّ َعَذابََك بِالُْكفَّ نَْرُجو رَْ�َتََك * َونَْخش�
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Zapraszamy na ramadan!

M iesiąc ramadan ma dla muzułmanów 
szczególne znaczenie� Nasza Świę- 
ta Księga – Koran została zesła-

na właśnie w tym miesiącu� W tym też czasie przy-
pada lajlat al-kadr (Noc Przeznaczenia), która jest 
błogosławiona bardziej niż tysiąc miesięcy� W rama-
danie przestrzegamy postu, który oczyszcza nas od 
wewnętrznych i zewnętrznych nieczystości�

Nasz Pan Najwyższy w ajacie, który nam zesłał 
półtora roku po hidżrze, nakazał muzułmanom odbywać 
obowiązkowy post w czasie ramadanu:

O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, 
tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami 

– być może, wy będziecie bogobojni (sura al-Bakara, 
Krowa, 2:183)�

Muzułmanie rozpoczynają ramadan z radością i entu-
zjazmem� Następują ekscytujące przygotowania do postu�  
W domach, sklepach i na bazarach zaczyna się ożywiony 
gwar� Nasze mamy i babcie przygotowują jedzenie� Ra-
dość oddawania czci Bogu w tym miesiącu jest większa niż 
zwykle; nasze stoły zapełniają się posiłkami w oczekiwa-
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nych okien� A rankiem (w muzułmańskich krajach) bębnia-
rze biją w bębny, budząc ludzi na suhur� To specjalny posi-
łek, spożywany przed wschodem słońca�

Ci, którzy nie wstali na suhur, normalnie przestrzegają 
postu, ale posiłek ten znacznie to ułatwia� Suhur powiększa 
dobro w naszym domu� Po jedzeniu czyścimy zęby, prze-
płukujemy gardło� Wypowiadamy intencję: „Boże mój!  
Z myślą o Twoim zadowoleniu będę trzymać post”�  
O tym, że nastąpił imsak (rozpoczęcia postu), dowiaduje-
my się wraz z azanem na poranną modlitwę� Azan ozna-
cza, że mamy już czas postu� Po wykonaniu porannej modli- 
twy możemy trochę odpocząć� I już do zachodu słońca, 
to znaczy do wieczornej modlitwy al-magrib, niczego nie 

jemy ani nie pijemy�

Radość postu
Celem każdego rodzaju odda-

wania czci, które obowiązkowo 
wykonuje dobry muzułmanin, jest 
wyłącznie zadowolenie naszego 
Pana� Oprócz tego jednak samo 
z siebie przynosi wiele korzyści 
zarówno każdemu z nas, jak i ca-

łej wspólnocie� Z tego względu, 
post jawi się bardzo ważnym 
elementem oddawania czci�

Nasze ciało, pracujące bez 
przerwy przez jedenaście 
miesięcy, wreszcie w czasie 
postu odpoczywa� Jak zaleca 

nam nasz ukochany Prorok 
(saał): „Przestrzegajcie postu,  

Dua iftar 
(mówimy przez 

złamaniem postu)

Boże! Zachowałem 
ten post dla Ciebie, 

zaufałem Tobie  
i uwierzyłem  

w Ciebie. Złamię go 
pożywieniem, które 
zesłałeś. Wielbię Cię 
za zesłane mi dobra! 

Amin
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a wyjdzie wam to na zdrowie” (Musnad, II, 380)�
Post wzmacnia naszą wolę� Od początku do końca 

trwania uczy nas cierpliwości� 
W czasie postu często spoglądamy na zegarek i ocze-

kujemy azanu – tak  wyglądamy pory iftaru� W niektórych 
krajach nawet strzelają z armaty, aby oznajmić jego nadej-
ście� Gdy muezin obwieści: „Allahu akbar!”, kończy się 
nasze oczekiwanie� Dziękując naszemu Panu za wszystkie 
dobra, które nam zesłał, przerywamy post� 

A jak smaczne jest pożywienie po długim poście! 
Wszystko, co przygotowały nasze mamy, smakuje jak ni-
gdy wcześniej� Woda, którą pijemy – jest najsmaczniej- 
sza, jaką kiedykolwiek piliśmy� W ten sposób jeszcze bar-
dziej zaczynamy doceniać wszystkie dobra, które podaro-
wał nam Wszechmocny Bóg� I jeszcze bardziej rozumiemy 
położenie biednych i głodujących� Z całego serca dziękuje-
my Panu za Jego dary� Modlimy się, aby nie pozbawił On 
nas tej wspaniałej uczty� W czasie postu jesteśmy radośni 
cały czas: gdy wstajemy na suhur, gdy odmawiamy sobie 
jedzenia i picia dla chwały Pana, gdy następuje iftar, gdy 
wykonujemy modlitwę tarałich� Składamy sobie wzajem-
nie świąteczne życzenia i wreszcie siadamy za stołem na 
Ramadan Bajram!

Jest zaproszenie!
W ramadanie sąsiedzi, rodzina i przyjaciele zapraszają 

się wzajemnie na iftar� Dzięki temu spotykamy się za stołem 
z tymi, których nie widzieliśmy od dłuższego już czasu� 
Sycąc się smacznymi daniami, zapoznajemy się ze sobą� 
Iftar wzmacnia rodzinne i przyjacielskie więzi� Bogatsi 
goszczą tych, którzy mają mniej oraz całkiem biednych� 

To jest miesiąc ramadan, 
w którym został zesłany 
Koran – droga prosta  

dla ludzi i jasne  
dowody drogi prostej,  
i rozróżnienie. Kogo  
z was zastanie ten 

miesiąc, to niech pości 
w tym czasie. A ten, kto 

jest chory lub w podróży, 
to przez pewną liczbę 

innych dni. Bóg chce dać 
wam ulgę, a nie chce dla 
was utrudnienia; chce, 

żebyście dopełnili tę 
liczbę i żebyście głosili 
wielkość Boga za to, że 

On poprowadził was 
drogą prostą. Być może, 

będziecie wdzięczni! 

(sura al-Bakara,  
Krowa, 2:185)  
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Zapraszając na iftar ubogich i samotnych ze swojej okolicy, 
dajemy im odczuć, że nie są zapomniani, że nie są samotni� 
Oprócz tego, w większych miejscowościach rozmaite or-
ganizacje urządzają iftary w wynajętych kawiarniach lub 
restauracjach, zapraszając wszystkich chętnych� I ci, którzy 
nie zdążyli na iftar do domu, ubodzy oraz studenci, mogą 
tam zjeść i wypić�

Idziemy na tarałich
Podczas ramadanu meczety napełniają się radością� Po 

iftarze wszyscy kierują się do meczetów, zapełniając je 
tłumem muzułmanów� Kobiety i mężczyźni, starcy i dzieci 
– wszyscy razem wykonują modlitwę tarałich.

Tarałich, to sunna odbywająca się po nocnych modli-
twach al-isza, składająca się z dwudziestu rakatów� Po ta-
rałihu wykonuje się modlitwę łitr.

Noc błogosławiona, Kadyr Noc
Według Świętego Koranu jest to pierwsza noc, kiedy 

rozpoczęło się objawianie ajatów Księgi� Nazywamy ją 
lajlat al-kadr� W Koranie czytamy, że noc ta jest bardziej 
błogosławiona od tysiąca miesięcy� Nie wiadomo, która 
to dokładnie noc miesiąca� Wiemy tylko, że jest jedną  
z ostatnich dziesięciu w ramadanie� Dlatego muzułmanie 
szukają jej wśród nich, szczególną uwagę kładąc na 
dwudziestą siódmą noc ramadanu� W tę noc wykonujemy 
szczególnie dużo modlitw, z całego serca prosząc Boga,  
aby wybaczył nam nasze grzechy i przyjął nas do Dżenny�  
W lajlat al-kadr meczety zapełniają się wierzącymi, szcze-
rze chwalącymi Pana�

Zaprawdę, zesłaliśmy go 
w Noc Przeznaczenia!  
A co cię pouczy, co to 

jest Noc Przeznaczenia?  
Noc Przeznaczenia 
– lepsza niż tysiąc 

miesięcy! Aniołowie  
i Duch zstępują tej Nocy, 
za pozwoleniem swego 
Pana, dla wypełnienia 
wszelkich rozkazów. 
Ona to pokój – aż do 
pojawienia się zorzy 

porannej! 

(sura al-Kadar, 
Przeznaczenie, 97)  
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Świetliste, jasne noce
Oprócz świąt muzułmanie obchodzą także inne 

szczególne dni i noce� Wówczas nasze matki, ojcowie, 
babcie i dziadkowie czytają Koran, często się modlą i oddają 
cześć Bogu�

Lajlat al-małlid� Dwunasta noc miesiąca rabbi al-ałłal� 
To dzień urodzin naszego ukochanego Proroka (saał)�

Lajlat al-ragaib� Pierwsza noc piątkowa miesiąca ra-
dżab, w którą miłosierdzie i dobra Boga wypełniają cały 
świat�

Lajlat al-miradż� Dwudziesta siódma noc miesiąca ra-
dżab, w którą nasz Prorok (saał) wzniósł się w niebiosa�

Lajlat al-baraat� Piętnasta noc miesiąca szaban� Bóg 
objawił, że w tę noc przebacza i nagradza wszystkich 
muzułmanów, idących śladami Proroka (saał)�

Lajlat al-kadr� Dwudziesta siódma noc miesiąca rama-
dan� W tę noc zaczęło się objawienie Koranu�

Kto powinien przestrzegać postu?
Każdy pełnoletni muzułmanin, zdrowy na umyśle, 

powinien przestrzegać postu� Jeśli jest tak chory, że nie może 
czynić tego w czasie ramadanu, wówczas może wypełnić 
post po swoim wyzdrowieniu� Jeśli przerwał post na 10 dni 
z powodu choroby, to po wyzdrowieniu pości jeszcze 10 
dni; jeśli na trzy dni, to tyle pości po powrocie do zdrowia� 
A dla ciężko chorych i sędziwych są specjalne zasady: za 
te dni, w których nie mogli pościć, czynią dobry uczynek 
zwany fidja, przeznaczony dla ubogich� 

Kto trzymał post  
z wiarą w Boga  

i nadzieją na Jego 
miłosierdzie, temu 
będą odpuszczone 
wszystkie grzechy, 

popełnione  
w przeszłości.

(Buchari, „Saum”, 6)  
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Fidja za każdy dzień opuszczonego postu powinna 
zaspokoić potrzeby w jedzeniu dla jednego człowieka na 
jeden dzień�

Oprócz obowiązkowego postu podczas ramadanu 
muzułmanie mogą dla siebie samego i ku chwale Boga 
pościć także w inne dni�

Post w poniedziałki i czwartki jest sunną naszego 
Proroka (saał)�

Najwyższy Bóg zabronił pościć podczas Ramadan Baj-
ramu i Kurban Bajramu�

Czy mój post jest ważny?
Jeśli jemy lub pijemy, pamiętając, że jest teraz 

czas postu – unieważnia to nasz wysiłek� 
Jeśli ktoś naumyślnie narusza rozpoczęty 

post bez ważnego powodu, na przykład 
ciężkiej choroby, to po zakończeniu ramadanu 
musi pościć za każdy naruszony dzień plus 
dwa miesiące bez przerwy, jako odkupienie 

grzechu� Zdarza się tak, że człowiek 
zje coś lub wypije, przypadkowo 

zapominając o przestrzeganiu postu� 
W takich przypadkach post nie zostaje 

naruszony� Jak tylko przypomnimy sobie, 
że trzymamy post, należy przepłukać usta i gardło 

oraz powrócić do poszczenia�

Post – to jeden z ulubionych przez Boga sposo-
bów oddawania czci� Kiedy pościmy, nie tylko 
powstrzymujemy się od jedzenia i picia, a także 

staramy się postępować lepiej niż zazwyczaj, wyko-
nywać punktualnie modlitwy, dużo i często czytać Koran� 

Post jest tarczą. 
Bądźcie ostrożni. 
Kiedy trzymacie 

post, nie mówcie do 
nikogo złych słów. 
Jeśli ktoś zacznie 

się z wami spierać, 
powiedzcie: Mam 
post, mam post!

(Buchari, 
„Saum”, 90) 
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Z naszych ust nie powinny padać brzydkie słowa, a swoimi 
niemiłymi czynami nie powinniśmy obrażać innych� Jeśli 
pościmy, zwracając na to specjalną uwagę, jeszcze bardziej 
zasługujemy na miłość Boga�

Nadeszło święto!
Po całym miesiącu postu nadchodzi Ramadan Bajram� 

Jakże wspaniałe jest to święto i jak bardzo go oczekujemy! 
Cieszymy się i cieszą się inni! Wstajemy wcześnie rano  
i wszyscy razem, młodzi i starzy, ruszamy do meczetu� Jeśli 
się choć trochę spóźnimy, ciężko będzie znaleźć wolne 
miejsce� Tego dnia wszyscy odwiedzają się wzajemnie� 
Dorośli obdarowują dzieci podarkami� Ich kieszenie 
zapełniają się cukierkami i prezentami� Nasze mamy 
gotują smaczne dania, słodkości i placki, żeby 
ucieszyć nas wszystkich po długim poście�

Święta są to przepiękne dni, gdy skłóceni, 
obrażeni jeden na drugiego ludzie godzą się 
i zapominają o nieprzyjaźni� Te dni sprzyjają 
wielu wspaniałym czynom: serca nasze miękną 
i napełniają się dobrem, ręce wyciągają się do 
zgody, zapominamy o niemiłych postępkach  
i powraca  przyjaźń i miłość�

A ziemia i niebo świętują ra-
zem z nami!
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Żyjemy razem

L udzie żyją we wspólnocie� Nie można żyć 
inaczej, przecież w pewnym sensie każdy 
potrzebuje każdego: piekarz piecze chleb, 

krawcowa szyje ubrania, nauczyciel uczy, policjant 
pilnuje spokoju� Między ludźmi, tworzącymi 

społeczność, istnieje podział ról� Nikt przecież 
nie może w pojedynkę zająć się wszystkimi 
swoimi potrzebami. Dlatego też mieszkamy 
razem w miastach i wsiach� A jeśli istnieje 
wspólnota, to trzeba się w niej wspierać  
i pomagać jeden drugiemu�

Rozmaita bywa zamożność i położe-
nie socjalne ludzi� Ktoś jest zabezpie-
czony materialnie, a ktoś nie� Bogaci po-

winni wyciągać pomocną dłoń do potrzebu-
jących� Gdy we wspólnocie jest rozwinięte poczu- 

cie miłosierdzia i gotowość wzajemnej pomocy, ludzie  
pomagają sobie nawzajem� Trzeba pomagać sierotom, 
wdowom i tym, którzy nie mogą na siebie zapracować� 
W przeciwnym razie nie będzie zgody i spokoju� Ludzie, 
którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, mogą wstąpić 
na złą drogę� W rezultacie we wspólnocie rozprzestrzenia 

CZĘŚĆ SZÓSTA
WIELBIENIE PRZEZ  

DZIELENIE SIĘ  
MAJĄTKIEM: ZAKAT 
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W miłosierdziu, 
miłości i wzajemnej 
opiece muzułmanie 

są całością. 
Podobnie jak  

w przypadku bólu 
jednego z narządów 

niedomaga całe 
ciało, tak też 
muzułmanie 
w przypadku 
popadnięcia  

w biedę jednego 
z prawowiernych 
odczuwają jego 
problemy, dzielą  

z nim jego żal  
i smutek.

(Buchari, „Adab”, 78)

się złodziejstwo, rozboje, napady� Tam zaś, gdzie dba się 
o niezamożnych, zamiast wrogości i zawiści, pojawia się 
wzajemna miłość i dobroć�

Dzielimy się i pomagamy 
Stwórca nasz, dając nam życie, obdarzył nas wieloma 

różnorakimi darami� Dla niektórych jest to bogactwo� 
Zamożni powinni wspierać potrzebujących, gdyż nasza 
religia kładzie wielki nacisk na okazywanie pomocy innym 
ludziom� Islam nie popiera takich cech, jak chciwość, 
zawiść i pogarda wobec biednych� Gdy dzielisz się radością 
z innymi, wtedy ona się zwiększa; gdy dzielisz się z innymi 
smutkiem, smutek ustępuje�

Zakat jest rodzajem oddawania czci, polegającym na 
dzieleniu się majątkiem�

Oddając potrzebującym część swojego majątku, 
odwdzięczamy się Bogu za Jego dary� Słowo zakat oznacza 
„oczyszczenie”� Jest on obowiązkowy dla muzułmanów, 
którzy z punktu widzenia naszej religii, są bogaci� To 
określony procent majątku, wydzielany każdego roku z tej 
części, która przewyższa nasze zwykłe potrzeby�

Zakat opłaca się raz w roku i jest obowiązkiem boga-
tych muzułmanów, ponieważ do tej części majątku mają 
prawo potrzebujący� W pewnym sensie to nie tylko 
powinność religijna, ale i moralna�

Zakat wzmacnia wzajemną pomoc we wspólnocie  
i uczy gotowości do pomocy tym, którzy jej potrzebują�  
Jeśli bogaci dają zakat, to zmniejszają się też takie nega-
tywne zjawiska, jak złodziejstwo i żebractwo�
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O wy, którzy wie-
rzycie! Rozdawaj-
cie z dobrych rze-

czy, które zyskaliście                  
i z tego, co wypro-
wadziliśmy dla was  
z ziemi. Nie zmie-
rzajcie do tego, co 
podłe, aby z tego 
rozdawać i czego 
sami nie wzięliby-
ście, jeślibyście nie 

przymknęli na to 
oczu. Wiedzcie, że 
Bóg jest bogaty,  
pełen chwały!

(sura al-Bakara,  
Krowa, 2:267) 

Ten nakaz islamu spowodował w muzułmańskiej 
społeczności powstawanie różnorakich specjalnych fun- 
dacji dobroczynnych� Są to specjalne organizacje nie-
odłączne z kulturą islamu� Powstawały w rezultacie nat- 
chnienia duchem wzajemnej pomocy w wyniku dobro-
czynnego wpływu zakatu�

Modlitwa i zakat są to dwa rodzaje bardzo ważnych 
sposobów oddawania czci� Przecież ręka, która daje, jest 
lepsza od ręki, która bierze� Ludzie bardziej też przykładają 
się do swojej pracy, aby stać się taką „dającą ręką”�

Bywają jednak problemy, których nie da się rozwiązać 
tylko swoimi siłami� Na przykład inwalidztwo albo ofiary 
katastrof naturalnych� Bez żadnych wątpliwości płacić za-
kat, dawać jałmużnę, pomagać innym w ich potrzebach, to 
wielka dobroczynność� 

Kto powinien dawać zakat?
Aby człowiek mógł dawać zakat, musi być zamożny,  

a żeby to osiągnąć, musi rozwijać się, pracować i osiągnąć 
sukces� W Świętym Koranie zaleca się: „Człowiek będzie 
miał tylko to, o co się pilnie starał” (sura an-Nadżm, 
Gwiazda, 53:39)�

Nasza religia nie popiera lenistwa, bezprawnego przy-
właszczania bogactw materialnych, a także życia na koszt 
innych� Przecież nasz ukochany Prorok poradził kiedyś że-
brakowi pracować: „Nikt nigdy nie jadł niczego lepsze-
go niż to, na co zapracował własnymi rękoma” (Bucha-
ri, „Buju”, 15)� Zakat płacą majętni, pełnoletni, będący  
w pełni władz umysłowych muzułmanie� Jeśli muzułma- 
nin ma majątek większy niż jego potrzeby, na przykład 
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Jałmużny są tylko dla 
ubogich i żebraków,  

i tych, którzy przy nich 
pracują, i dla tych, 

których serca zostały 
pozyskane, i na wykup 

niewolników, i dla 
dłużników, i dla drogi 

Boga, i dla podróżnego. 
To jest obowiązek 

nałożony przez Boga! 
Bóg jest wszechwiedzący, 

mądry!

(sura at-Tauba,  
Skrucha, 9:60) 

oprócz domu, samochodu, rzeczy osobistych, posiada jesz-
cze inne nieruchomości lub pieniądze, właśnie z tej części 
powinien dawać zakat�  

Z czego dajemy zakat?
- Złoto, srebro, pieniądze (2,5% całości),
- Produkcja rolna (10%),
- Małe zwierzęta hodowlane jak owce lub kozy (2,5%),
- Duże zwierzęta hodowlane jak krowy (3,3%),
- Dochody z handlu (2,5%),
- Dochody z dzierżawy (2,5%)�

Komu dajemy zakat?
Zakat wypłaca się tym, którzy nie mają własnego 

majątku lub dochodu i nie mogą zaspokoić swoich 
codziennych potrzeb, lub mają z tym trudności�

Zakat wypłaca się:

- chorym, słabym i starym, którzy są w potrzebie,
- dłużnikom, których dług przekracza rozmiar ich ma-

jątku, jeśli starają się go spłacić,
- pielgrzymom, którzy zostali w drodze bez pieniędzy,
- ludziom, którzy niedawno stali się muzułmanami,
- ludziom, poświęcającym się dobroczynności, nieprzy-

noszącej dochodu,
- uczniom i studentom�

W dawnych czasach zakat dawano też jeńcom, aby 
mogli wykupić się z niewoli�
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Zakat dajemy, aby zasłużyć na zadowolenie Boga� Przy 
jego wypłacie należy wystrzegać się czynienia tego na po-
kaz, dla pochwał od innych� Zwracać trzeba uwagę na to, 
aby uszanować godność potrzebujących� W pierwszej ko-
lejności powinno zadbać się o bliższą i dalszą rodzinę, któ-
ra znalazła się w trudnym położeniu�

Komu nie dajemy zakatu?
Zakatu nie dajemy niemuzułmanom� Nie dajemy go bo-

gatym� Nie dają go sobie nawzajem mąż i żona, najbliższa 
rodzina (matka i ojciec, wnuki, dziadkowie i babcie)� Nie 
wypłaca się zakatu tym, którzy mogą pracować, ale nie ro-
bią tego z lenistwa� 

Sadaka (jałmużna)
Sadaka – to dobrowolna, bezzwrotna pomoc biednym 

i potrzebującym, dawana ku zadowoleniu Boga� Słowo 
sadaka oznacza „wierność”, „oddanie” i obejmuje sobą 
wszystkie formy pomocy i dobroczynności� Jeden z jego 
rodzajów to sadaka al-fitr� Daje ją każdy muzułmanin na 
znak wdzięczności Stwórcy za swoje życie i zdrowie� Czy-
ni się to podczas ramadanu� Stanowi główne źródło zaspo-
kojenia potrzeb biednych w czasie tego miesiąca� Każdy, 
kto ma taką możliwość, powinien dawać sadakę al-fitr� 
Nie trzeba być przy tym szczególnie majętnym� Wielkość 
jałmużny określona jest zapotrzebowaniem człowieka na 
jedzenie w ciągu jednego dnia� Wypłaca się ją za wszyst-
kich członków rodziny, wliczając w to nowo narodzonych� 
Można i trzeba ją dawać także niemuzułmanom�

Jeśli dajecie jawnie 
jałmużnę, to jest 

dobrze; ale jeśli ją 
ukrywacie i dajecie 

biednym, to jest 
lepsze dla was  

i to zmazuje wam 
nieco waszych złych 

czynów. Bóg jest  
w pełni świadomy 
tego, co czynicie!

(sura al-Bakara, 
Krowa, 2:271)  
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Matka wszystkich miast – Mekka

P ierwszym miastem, w których narodził się islam, 
była Mekka, która stała się zbawieniem dla lu-
dzi� Wspominana jest w Świętym Koranie jako 

„matka miast”�

Mekka znajduje się na pustynnych terytoriach Arabii 
Saudyjskiej� Otoczona jest górami wulkanicznymi� Ze 
względu na niedostatek wody, nie rozwijało się tam 
rolnictwo ani hodowla� Co zatem sprawia, że bez względu 
na władającą nią surową przyrodę, Mekka jest tak cenna?

Jej wartość polega na tym, że znajduje się tam Kaaba, bę- 
dąca pierwszym miejscem oddawania czci Bogu na zie-
mi� Każdego roku miliony muzułmanów przybywają tutaj 
w pielgrzymce hadżdż� Także w inne pory roku Mekka 
gościnnie przyjmuje wiernych przybyłych w odwiedziny�

W tym miejscu, w tym meczecie, w którym czcił Boga 
pierwszy człowiek i pierwszy prorok – czcigodny Adam 
(as), muzułmanin modli się do Boga� Na tej ziemi wspomi-
na się czcigodnego proroka Ibrahima (as), który przywiódł 
tu swoją żonę Hadżar (ra) i syna Ismaila (as) i na nowo 
przywrócił Kaabę� Wspomina się też skierowanego jako 
miłość dla światów Proroka Muhammada (saał)�

CZĘŚĆ SIÓDMA
BŁOGOSŁAWIONA  
PODRÓŻ – HADŻDŻ
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Zaprawdę, pierwszy Dom, który został 
ustanowiony dla ludzi, to ten, który jest  
w Bakka* – błogosławiony, – droga prosta 
dla światów. W nim są znaki jasne – miejsce, 
gdzie stał Abraham, a kto wszedł do niego, 
był bezpieczny. Na ludziach ciąży obowiązek 
względem Boga – na tych, którzy mają ku temu 
środki – odprawienia pielgrzymki do tego 
Domu. A kto nie wierzy… zaprawdę, Bóg jest 
bogaty, ponad światami!
(sura al Imran, Rodzina Imrana, 3:96–97) 
* Bakka – inna nazwa Mekki



Dom wolności  
        i pokoju – Kaaba

Pierwszym budynkiem zbudowanym na ziemi, aby 
oddawać tam cześć Bogu – jest Kaaba� Nazwa ta oznacza po 
prostu „sześcian”, odpowiadając jego prostej czworokątnej 
formie, bez żadnych zbędnych ozdób�

Miejsce to nazywają także Bajt al-atik, co znaczy 
„Dom wolności”, w którym człowiek powinien 
postarać się oswobodzić od materialnych zależności� 
Ma także nazwę Bajt al-haram – „Miejsce zakazane 

(uświęcone)”… Dom Boga…
Od czasów czcigodnego Ibrahima (są) ludzie wie-

dzieli, że jest to miejsce święte i odbywano do niego 
pielgrzymki� Straż nad Kaabą oraz służenie pielgrzymom 
było zaszczytną misją� Jednak z biegiem czasu prawdziwa 
religia została skażona, pojawiły się i rozpowszechniły 
fałszywe wierzenia, Kaaba zapełniła się bożkami�

Gdy nasz ukochany Prorok (saał) oswobodził Mekkę, 
oczyścił ją z bożków i ogłosił to miejsce wraz z okoli- 
cą „poświęconym”� W ten sposób Kaaba stała się rzeczy-
wiście wolna i bezpieczna� Wszystko, co się tam znajdo-
wało, zostało uświęcone� Ludzie, zwierzęta i rośliny wzięto 
pod ochronę� Pojęcie „świętości” rozpowszechniło się na 
góry, ziemię, skały, na wszystko, co żywe i nieożywione� 
Życie każdego kwiatka, każdego najmniejszego owada 
zostało teraz wzięte pod ochronę� Wszelka nieczystość 
została zabroniona� 

Kaaba jest matką wszystkich meczetów świata� Wszyst-
kie one zwrócone są w stronę Kaaby� Modlitwę wykonuje-
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«Zaprawdę, pierw-
szy Dom, który zo-

stał ustanowiony dla 
ludzi, to ten, który 
jest w Bakka – bło-
gosławiony – droga 
prosta dla światów. 
W nim są znaki ja-
sne – miejsce, gdzie 
stał Abraham, a kto 
wszedł do niego, był 
bezpieczny. Na lu-

dziach ciąży obowią-
zek względem Boga 

– na tych, którzy 
mają ku temu środ-
ki – odprawienia 

pielgrzymki do tego 
Domu. A kto nie wie-
rzy… zaprawdę, Bóg 

jest bogaty, ponad 
światami!

(sura al Imran,  
Rodzina Imrana,  

3:96-97) 

my, zwracając się twarz w jej stronę� I ciałem, i duszą kieru-
jemy się w stronę Domu Boga�

Oddawanie czci i hadżdż
Słowo hadżdż oznacza „skierować się” i objaśnia się  

w Koranie jako rodzaj oddawania czci związany  
z „symbolami Boga”� Tałaf (obejście) wokół Kaaby, łakfa 
(postój) w Arafacie, rzucanie kamieniami w szatana, saj 
(szybki chód) między wzgórzami Safa i Marła – są to 
wszystko symbole o wielkim znaczeniu�

Hadżdż stanowi rodzaj fardu, czyli jest obowiązkiem 
dla muzułmanów, którzy mają ku temu warunki� Zawiera  
w sobie wiele różnych odmian oddawania czci, które wyko-
nują wierni, aby się oczyścić i stać godnym człowiekiem� 
Pielgrzymka oczyszcza zarówno ciało, jak i stan posiadania� 
Odbycie jej wraz z wieloma prawowiernymi przyczynia się 
do oczyszczenia duszy� W czasie tałafu muzułmanie jednoczą 
się jak krople jednej rzeki� Przyjechawszy z wszystkich 
zakątków planety, należący do różnych ras i narodów, 
mówiący różnymi językami i posiadający rozmaite tradycje, 
lecz zjednoczeni wspólną wiarą, muzułmanie spotykają się 
i zapoznają w Domu Boga, wspólnie odczuwając głębokie 
przesłanie: „Wszyscy wierzący są braćmi”�

Hadżdż – to powszechne zebranie� To miejsce, gdzie 
zacierają się różnice między wierzącymi, ze wszystkich 
kontynentów spieszącymi do jednego miejsca, do jednego 
celu: ogólnego spotkania� To Dom Boga, w którym wszyscy 
są sobie równi�

Kaaba – to miejsce, gdzie pojawia się zrozumienie życia, 
świadomość Boga i znaczenie tego, aby być jego dobrym słu-
gą� To jest miejsce, gdzie sługa spotyka się ze swoim Stwórcą�
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Rozpoczęcie wielbienia – hadżdż
Wszyscy muzułmanie, którym pozwala na to zdrowie 

i posiadane środki, choć raz w życiu powinni udać się na 
hadżdż�

Hadżdż odbywa się w miesiącu zu al-hidżdża� 
Muzułmanin, który postanowił wyruszyć w pielgrzymkę  
i dokonał już wszystkich przygotowań, czyni odpowied- 
nią intencję podróży� Zanim wyprawi się, powinien otrzy-
mać przebaczenie od wszystkich bliskich i znajomych� 
Celem hadżdżu jest przecież oczyszczenie się od wszyst-
kich grzechów i zła, które osiadły na naszym języku, w na-
szej duszy i całym życiu� Dlatego też muzułmanin, gdy już 
otrzyma wybaczenie od ludzi, których obraził, prosi o dua 
i błogosławieństwo tych, których szanuje – co odpowiada 
duchowi hadżdżu�

Jadąc z taką intencją wierzący, przybliżając się już ku 
świętym miejscom, w specjalnie przeznaczonych do tego 
punktach, mikat, przebierają się w odzież pielgrzyma – 
ihram� Ludzie z różnych krajów i kultur, o różnym statusie 
społecznym, nakładają jednakowe szaty, stając się równy-
mi przed Bogiem� Odzież ta składa się z dwóch kawał- 
ków białej tkaniny� Od samego początku pielgrzymki 
zacierają się różnice, które mogłyby spowodować, że jed- 
ni czuliby się lepsi od drugich� Bez ihramu nie wolno 
wstąpić na terytorium świętej ziemi�

W czasie nakładania ihramu recytuje się dua� Wszyscy 
jednym głosem wypowiadają talbiję: Labbajka Allahumma 
labbajk, labbajka la szarika laka labbajk, innal hamda łan 
niʻmata laka łal mulk, la szarika lak�

„Oto jestem, mój Boże, oto jestem, oto jestem. Nie masz 
żadnych współtowarzyszy, jestem tu. Zaprawdę wszelka 
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„Panie Mój! Obdarz mnie kimś sprawiedliwym!”               
I obwieściliśmy mu radosną wieść: chłopca 
wspaniałomyślnego. A kiedy ten doszedł już do wieku, 
kiedy mógł razem z nim się trudzić, on powiedział: 
„Synu mój! Oto widziałem siebie we śnie, zabijającego 
ciebie na ofiarę. Rozważ więc, co o tym myślisz?” 

Powiedział: „O mój ojcze! 
Czyń, co ci nakazano! Ty mnie 
znajdziesz cierpliwym, jeśli tak 
zechce Bóg!”

(sura as-Saffat,  
Szeregi, 37:100-109)



cześć i chwała należą się Tobie, i cała władza jest Twoja. Ty 
nie masz współtowarzyszy”�

To dosłowny odzew sług na wezwanie Boga do 
monoteizmu� Wierni mówią: „Oto jesteśmy� Przyszliśmy, 
aby oczyścić się od nielubianych przez Ciebie nawyków, 
od wszystkich grzechów� Postanowiliśmy wszyscy być 
dobrymi ludźmi, wzorowymi muzułmanami� Odrzuciliśmy 
spory, nienawiść i zło� Przyszliśmy, aby być razem, aby stać 
się braćmi”�

Miejsce spotkań – Arafat
Wieczorem ósmego dnia miesiąca zu al-hidżdża, tysiące 

muzułmanów wyruszają w drogę do Arafatu na wielkie 
spotkanie�

Słowo Arafat oznacza „być znajomym”, „znać”� 
Muzułmanie poznają tu znaczenie wydarzeń, które po raz 
pierwszy przydarzyły się w tym miejscu� Poznają swoje 
korzenie� 

To miejsce „pierwszego spotkania” w historii ludzkości� 
Gdy prarodzice ludzkości Adam i Ewa (ra) zostali zesłani  
z Raju na ten świat, zgubili się� Po długich poszukiwa- 
niach, z pomocą Boga, spotkali się na górze ar-Rahma  
w dolinie Arafat� I teraz muzułmanie z całego świata przy-
łączają się do tego wielkiego spotkania� W samej rzeczy,  
tysiące wierzących po raz pierwszy spotykają się tutaj z po-
dobnymi sobie� Wszyscy jednakowo spełniają łakfa (postój) 
i wspólną modlitwę do samego rana� Łzy zmywają grzechy 
i oczyszczają dusze�

Języki proszą i proszą… Nie dla siebie, a dla całej ummy 
Muhammada (saał) i całej ludzkości� Modlitwy wykonane 
w tym miejscu nie są odrzucane�

Panie nasz! 
Oto osiedliłem 
część mojego 

potomstwa w dolinie 
nieurodzajnej, 
obok Twego 

świętego Domu. 
Panie nasz! Niech 

oni odprawiają 
modlitwę, a Ty 

uczyń, aby serca 
ludzi skłoniły 

się ku nim, i daj 
im owoców jako 

zaopatrzenie!

(sura Ibrahim, 
Abraham, 14:37)  
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To jest miejsce, gdzie nasz ukochany Prorok (saał) 
wypowiedział swoje pożegnalne kazanie, skierowane do 
całej ludzkości�

Muzułmanie, wspominając nauki Proroka (saał) dla 
ludzkości, jakby usłyszeli je z jego ust, ruszają do Muzdalify.

Muzdalifa – to miejsce, gdzie ludzie sami sobie od-
powiadają� Pytają o to, co już wiedzą i o to, czego wiedzieć 
nie mogą� Kim jestem? Dlaczego żyję? Jakie jest znacze- 
nie życia w bezbłędnym Wszechświecie? I jeszcze wiele 
pytań, na które ludzie szukają odpowiedzi… Wierni wspo-
minają całe swoje życie, wszystko, co przeszli� Wspominają 
swe pomyłki, te nawyki i złe strony, których muszą się 
pozbyć; określają swoje cele na przyszłość� A następny 
dzień, to czas, gdy rzucają kamieniami w szatanów� To 
cenna noc, której nie należy tracić na próżno� Zwracamy  
się do Boga z modlitwami o pomoc�

Zbieramy też kamienie, aby następnego dnia obrzucić 
nimi szatanów�

Rzuć kamieniem w szatana!
Tysiące muzułmanów kierują się w stronę doliny Mina  

z zamiarem zniszczenia wszystkiego zła i grzechów w sobie 
i na całej ziemi�

Znajdują się tam trzy kamienne słupy, wyobrażające 
szatanów� Symbolizują one egoizm, pragnienia nieznające 
ani prawa, ani granic, zło  i grzech� Przecież szatan to źródło 
i natchnienie dla tych myśli i postępków, które są zakazane 
przez Boga� Szatan jest we wszystkich przeszkodach na 
drodze do Boga i prawdy� Pochodzą od niego także zawiść, 
chciwość, okrucieństwo�
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W tym czasie, gdy język wypowiada: Allahu akbar, ręce 
rzucają kamienieniami� Raz za razem, przez cztery dni,  
o odpowiednich porach, pielgrzymi rzucają siedemdziesię-
cioma kamieniami w trzech szatanów, aby źródło zła i ciem-
ności nie mogło odzyskać swojej siły�

Wielka próba
Czcigodny Ibrahim (as) i jego żona, mimo że byli już 

dosyć starzy, nie mieli dzieci� Bardzo smuciło Ibrahima (as), 
że nie pozostanie po nim potomstwo, które przyzywałoby 
ludzi ku Prawdzie� Bardzo dużo się modlił, aby Pan obdarzył 
go dzieckiem�

I Najwyższy odpowiedział na prośby czcigodnego 
Ibrahima (as), które bezustannie wznosił, nigdy nie tracąc 
nadziei� Nie patrząc na jego wiek, Bóg obdarzył go synem 
Ismailem (as)� 

Pewnego razu czcigodny Ibrahim (as) ujrzał we śnie, że 
oddaje swego syna Ismaila (as) Bogu w ofierze� Gdy zobaczył 
ten sen w ciągu kilku kolejnych nocy, postanowił opowie-
dzieć o nim swemu synowi� Ismail (as) bardzo kochał Boga  
i z oddaniem oddawał Mu cześć� Zrozumiał, że sny proroka 
Ibrahima (as) są nakazem Boga i powiedział: „Ojcze, zrób 
to, co ci polecono� Znajdziesz mnie cierpliwym”� Obaj zro-
zumieli, że jest to nakaz Boga i muszą się mu podporząd-
kować� 

Następnego dnia czcigodny Ibrahim (as) położył swo-
jego syna na kamieniu, aby poświęcić go w ofierze Bogu� 
Chcąc zadowolić swojego Pana, był gotów ofiarować to, 
co miał najdroższe na świecie – swego syna Ismaila (as)� 
To była bardzo ciężka próba� Oczywiście, Pan Światów 
wie wszystko najlepiej i jest bardzo miłosierny� Gdy tylko 

Kto odbył hadżdż 
ku chwale Boga, nie 
wymawia brzydkich 

słów i nie czyni 
niczego grzesznego 

ani niegodnego 
powróciwszy do 

domu takim, jakim 
był, gdy urodziła go 

matka.

(Buchari, „Hadżdż”, 4)
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Ibrahim (as) przystawił nóż do gardła ukochanego syna,  
gdy Bóg zesłał dobrą wiadomość� Anioł Dżibril, prze-
kazujący objawienia, przybył tam z barankiem i przekazał 
Ibrahimowi (as), że Bogu wystarczy złożenie w ofierze tego 
baranka�

Bóg był bardzo zadowolony z tak szczerego oddania 
czcigodnego Ibrahima (as) i jego syna Ismaila (as)�

Święto Kurban
Po pokonaniu szatanów znika źródło złych podszeptów 

i na znak wdzięczności Bogu, składa się Mu w ofierze 
przeznaczone dla tego zwierzęta�

Dziś święto oddania się Bogu czcigodnych Ibrahima (as)  
i Ismaila (as)� Święto serc oddanych swemu Panu, 
nieszukających żadnych powodów, aby Go nie słuchać� 
Święto hadżdżu oczyszczającego wiernych�

Mięso zwierząt ofiarnych rozdaje się jako kurban po-
trzebującym i biednym, przekazuje się muzułmanom w róż-
nych zakątkach świata� Jest to przecież święto dziękczynie-
nia� Aby uzyskać przebaczenie, trzeba okazać miłosierdzie�

Śpiesz się na tałaf
Po złożeniu ofiary ze zwierząt muzułmanie udają się na 

tałaf (obchód) Kaaby, Domu Boga, Bajtullah�
Najpierw oddają salam dla Hadżar al-Asład (Czarny 

Kamień)� Tałaf rozpoczyna się od tego kamienia, który 
przypomina nam o Dżennie i który, zgodnie z podaniami,  
z niego jest przysłany� Pielgrzymi podnoszą ręce na 
powitanie Kamienia – jest to niczym uścisk dłoni wiążący 

Zaprawdę, My 
daliśmy tobie 

obfitość! Módl się 
przeto do twego 
Pana i składaj 

ofiary! Zaprawdę, 
ten, kto ciebie 
nienawidzi – 

pozostanie bez 
potomstwa!

(sura al-Kautar, 
Obfitość, 108) 
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umowę� Po tym zaczyna się obchodzenie Kaaby� Twarze  
i spojrzenia zwrócone są w jedną stronę� Wszędzie rozlegają 
się ajaty Koranu� Dusze rozświetlają się, serca wiernych 
znajdują radość i pokój w oczyszczeniu z grzechów� 

Serca wspominają proroka Ibrahima (as), który na tych 
pustynnych terenach ustanowił pierwsze na ziemi miejsce 
oddawania czci Bogu�

Po zakończeniu obchodu wykonuje się dwa rakaty mo-
dlitwy jako dziękczynienie�

Między Safą a Marłą
Po tałafie muzułmanie odbywają saj� To swoisty dług 

wierności�  Przypomina on Hadżar (ra), matkę wszystkich 
prawowiernych, którą razem z synem Ismailem (as) osiedlił 
na tych odległych ziemiach, dokąd nawet ptaki nie dolatują, 
czcigodny prorok Ibrahim (as)���

- Dla kogo nas tu zostawiasz, Ibrahimie, na tej gorącej, 
pustynnej ziemi? – zapytała Hadżar�

- Powierzam was Bogu – odpowiedział czcigodny Ibra-
him (as)�

- Czy tak nakazał ci Bóg? – musiała zapytać�
Usłyszawszy jego odpowiedź: „Tak, Hadżar”, od razu 

podporządkowała się woli Boga, tak jak zrobił to Ibrahim 
(as)�

- Idź wtedy, Ibrahimie� Bóg wystarczy temu, kto w Nie-
go wierzy� On jest najlepszy z tych, którym można dowie-
rzać�

Po pewnym czasie czcigodny Ibrahim (as), jak to było 
mu nakazane, powrócił do Palestyny� Skończyło się jedzenie  
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i woda i Hadżar (ra) zastanawiała się, co robić� Położyła 
śpiącego syn tam, gdzie była odrobina cienia i wbiegła na 
pobliskie wzgórze, aby rozejrzeć się po okolicy w poszu-
kiwaniu wody� To było wzgórze Safa� Niczego jednak nie 
zauważyła� Pobiegła wtedy na drugie wzgórze – Marła� 
Tam dobiegł ją płacz Ismaila (as)� Czym prędzej Hadżar 
(ra) wróciła na pierwsze wzgórze� I tak biegała między 
wzgórzami siedem razy, w nadziei znalezienia wody albo 
zobaczenia idącej w dali karawany� Nie traciła nadziei, 
w pełni powierzając siebie Bogu� Cały czas się modliła� 
Biegając tak, całkiem straciła siły� Obawiając się o dziecko, 
które zostawiła same, wróciła do synka�

Hadżar (ra), podchodząc do miejsca, gdzie zostawiła 
Ismaila (as), nie mogła uwierzyć swoim oczom! Początkowo 
pomyślała, że to złudzenie od zmęczenia i gorąca, ale 
wszystko było prawdziwe� Prosto pod nogami dziecka 
było źródło! Bardzo zmieszała się ze zdumienia� Potem 
rzuciła się do dziecka� Martwiła się, że w pustyni woda 
może wyparować, wsiąknąć w piasek, zaczęła budować 
małą zaporę z piasku i kamieni, cały czas powtarzając 
przy tym: „Czekaj, czekaj! Nie uciekaj na darmo, czekaj!”  
Z tego powodu źródło nazwano Zamzam, co znaczy: 
„Czekaj, czekaj”� I ani razu woda w nim nie wysychała i nie 
znikała przez wiele stuleci aż do dzisiejszego dnia�

Safa i Marła przypominają nam o cierpliwości i walce  
o życie w pustyni czcigodnej Hadżar (ra) i jej syna Ismaila 
(as)�

Woda w tych terenach oznacza życie� Dzięki temu źródłu 
niebawem w okolicy osiedliło się wiele plemion� Stało się 
to miejscem postoju karawan� Gdy Ibrahim (as) powrócił, 
wraz ze swym synem Ismailem (as)  odbudował Kaabę�

I tak narodziła się w ludziach miłość do Kaaby� Tu urodził 
się też zesłany jako miłość dla świata najczcigodniejszy 

I ogłoś wśród lu-
dzi pielgrzymkę: oni 

przyjdą do ciebie pie-
szo lub na wszelkie-
go rodzaju wysmu-

kłych wierzchowcach; 
oni przybędą z każde-
go głębokiego jaru, 
aby świadczyć o do-
znanych dobrodziej-
stwach, aby wspomi-
nać imię Boga w dni 
oznaczone, nad tym 
zwierzęciem spośród 
trzód, jakimi ich ob-
darzyliśmy: «Jedzcie 
i nakarmcie nimi nie-
szczęśliwych, bied-
nych!» Potem niech 
kończą ze swoim za-
niedbaniem, niech 

wypełnią całkowicie 
swoje śluby i niech 

dokonają okrążeń wo-
kół dawnego Domu.

(sura al-Hadżdż,  
Pielgrzymka, 22:27–29) 
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Prorok Muhammad (saał)� Tu została objawiona ostatnia 
prawdziwa religia� Te święte ziemie stały się miejscem 
spotkania muzułmanów ze swoją historią, swoimi źródłami, 
swoimi braćmi�

Odwiedziny naszego ukochanego 
Proroka (saał)

Zakończywszy hadżdż, muzułmanie udają się do 
Medyny, aby odwiedzić ukochanego Proroka (saał)� Śpieszą 
odwiedzić Wysłannika Boga (saał), który wprawdzie 
urodził się i wyrósł w Mekce, znosił tutaj tyle trudności 
na drodze wzywania ludzi do islamu, ale został zmuszony 
odbyć hidżrę do Medyny�

Na tej ziemi, gdzie rozkwitał islam, odwiedzamy miejsca 
bitew – Badr, Uhud, Handak; cmentarz Dżannat al-Baki, 
gdzie pochowani są bliscy i następcy Proroka; meczet al-
Kuba, gdzie po raz pierwszy odbyła się piątkowa modlitwa 
– dżuma� Odwiedzamy grób Proroka (saał) i modlimy się 
w Meczecie Proroka�

Wyrażamy swoją miłość i wdzięczność Wysłannikowi 
Boga (saał)�

Drzwi Kaaby i Meczetu Proroka są otwarte dla ludzi�

To jest miłość� Miłość człowieka do Prawdy�
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„C óż jest takiego w tej Mekce? Wszyscy Arabowie 
tam jadą na tałaf… Cały handel, całe życie tam 
kipi… Cóż jest w tobie, Kaabo?!” – zamyślił 

się w milczeniu Abraha�

Abraha był władcą Jemenu� Zazdrościł, że w Mekce 
koncentrowało się życie, że była religijnym centrum� 
Jemen był bardziej rozwinięty, ale dlaczego nie przyciągał 
tak bardzo uwagi Arabów? Czego brakowało w Jemenie?

Oczywiście, Abraha znał przyczynę� W Mekce znaj-
dowało się święte miejsce pielgrzymek muzułmanów, 
Kaaba� Długo władca zastanawiał się nad tym, co zrobić� 
W końcu postanowił w stolicy Jemenu – mieście Sana 
zbudować jeszcze wspanialszą świątynię niż Kaaba  
w Mekce� I nie pożałował na to żadnych środków…

CZYTAMY

„SŁONIE I ABRAHY”
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Przepiękna świątynia została szybko zbudowana  
i nastąpił długo oczekiwany czas hadżdżu� Abraha czekał, 
aż Arabowie tłumnie ruszą do nowego miejsca chwalenia 
Pana� Nie doczekał się jednak� Ludzie jak zwykle wybrali 
się do Kaaby� 

To spowodowało, że Abraha uniósł się gniewem� 
Wreszcie, stracił rozsądek i podjął poważną, wielką 
decyzję� Postanowił zniszczyć Kaabę� 

Zebrał ogromne wojsko, któremu mekkańczycy nie 
byli w stanie się przeciwstawić� Przed oddziałami kroczyły 
bojowe słonie� Największy z nich szedł przed wszystkimi�

I tak doszli w pobliże Mekki� Zawładnęli polami 
i trzodami należącymi do mekkańczyków� Wśród 
zagrabionych zwierząt była setka wielbłądów, stanowiąca 
własność dziadka naszego Proroka (saał) – Abdul Mutta-
liba (ra)� Wpływowi mieszkańcy Mekki odbyli naradę  
i wysłali Abdul Muttaliba (ra) na spotkanie z Abrahą� 
Abrahę, wiedzącego, że miasto nie posiada dostatecznej  
siły, aby przeciwstawić się jego wojsku, ogarnął dobry 
nastrój, gdy dowiedział się, że przedstawiciel mek-
kańczyków prosi o spotkanie z nim� Przyjąwszy Abdul 
Muttaliba (ra), zapytał kpiąco:

- Z czym przyszedłeś?

- Bezprawnie zagarnąłeś nasze wielbłądy oraz nasz 
dobytek� Przyszedłem domagać się ich zwrotu�
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