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WSTĘP

Szanowni Czytelnicy!

Ta oto książka otrzymała tytuł Podstawy wiedzy muzułmańskiej. Za-
warte jest w niej wezwanie do wiary i oddawania czci Bogu. Zaprawdę, 
niewiara, ciemnota, popełnianie grzechów są dla człowieka straszną 
ciemnością i chorobą, która z trudem poddaje się leczeniu i przeszkadza 
w poznaniu zasad religii i otaczającej rzeczywistości. Celem niniejszej 
książki jest przekazanie ludziom wiedzy, za pomocą której mogą wy-
rwać się z tej ciemności i osiągnąć imponujący poziom wiary. 

Człowiek nieznający religii, niewierzący w Boga, widzi wiele, z czym 
się nie zgadza. Nie wie jednak, jak to zmienić, i stopniowo godzi się z tym, 
a z czasem zaczyna popełniać czyny, które budzą dezaprobatę. Dla takiej 
osoby normalnym zachowaniem jest stan upojenia alkoholowego, a tak-
że niezwracanie uwagi na brak szacunku ze strony otoczenia i bliskich 
członków rodziny. Taki człowiek może łatwo obrazić, a nawet znieważyć 
swoich rodziców. Wulgarny język jest dla niego rzeczą normalną, a gra-
nice dobra i zła rozmyte. To, co dziś uważa za dobre, nazajutrz odrzuca 
i na odwrót. Tak mija mu życie, za progiem którego oczekuje go rozlicze-
nie ze wszystkiego, co uczynił.

Wiara w Boga ofiarowuje człowiekowi szczęście w życiu doczesnym 
i wiecznym. Osoba wierząca ma głęboką pewność, co jest dobrem, i stara 
się je wykonywać. Wie również, co jest złem i tego unika.

Religia nie jest teorią, która znajduje się tylko na stronicach książ-
ki; to praktyka, której miejsce znajduje się w życiu codziennym. Religia 
uczy człowieka okazywania miłości do Najwyższego, który stworzył ten 
przepiękny świat. Człowiek wierzący odczuwa przyjemność, patrząc na 
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stworzenia swego Pana: morza, rzeki, rośliny, zwierzęta, gwiazdy i pla-
nety.

„Zaprawdę, Bóg nakazuje sprawiedliwość, dobroczynność i szczodrość 
wobec krewnych. On zakazuje nieprzyzwoitości, przeniewierstwa i ucisku. 
On was napomina. Być może, będziecie pamiętać!”1. 

„O wy, którzy wierzycie! Nie naruszajcie świętości symboli Boga […]”2. 

„Powiedz: »Czy równi są ci, którzy wiedzą, i ci, którzy nie wiedzą?« 
Pamiętają o tym tylko ci, którzy otrzymują napomnienie”3.

„I napominaj, ponieważ napominanie przynosi korzyść wiernym!”4. 

„A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie wzajemnie po-
wiernikami i opiekunami. Oni nakazują sobie to, co uznane, a zakazują so-
bie tego, co złe, stają do modlitwy, płacą podatek i są posłuszni Bogu i Jego 
Wysłannikowi. Bóg okaże im miłosierdzie. Bóg jest Potężny, Mądry!”5.

„Wspomagajcie się nawzajem w pobożności i bogobojności, ale nie wspo-
magajcie się nawzajem w grzechu i wrogości”6.

„Na czas przedwieczorny! Zaprawdę, człowiek zmierza do zguby, 
oprócz tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, zachęcają się wzajemnie do 
prawdy i zachęcają się wzajemnie do cierpliwości”7. 

„To jest Moja droga prosta. Idźcie nią i nie podążajcie innymi drogami, 
aby nie oddaliły was od Jego drogi. To zostało wam nakazane, abyście byli 
ostrożni!”8.

„Zaprawdę, jakże doskonałe jest to, do czego Bóg was nawołuje! Zapraw-
dę, Bóg jest Słyszący, Widzący!”9.

Religia uczy człowieka miłości do rodziców, żony, dzieci, braci w wie-
rze. Dzięki zdobytej wiedzy religijnej i woli Boga człowiek przestanie 
popełniać grzechy i tym samym zrzuci z siebie trudny do wytrzymania 

1. Sura An-Nahl, Pszczoły, 16:90.
2. Sura Al-Maida, Stół zastawiony, 5:2.
3. Sura Az-Zumar, Grupy, 39:9.
4. Sura Az-Zarijat, Rozpraszające, 51:55. 
5. Sura At-Tauba, Skrucha, 9:71.
6. Sura Al-Maida, Stół zastawiony, 5:2.
7. Sura Al-Asr, Pora przedwieczorna,103:1–3.
8. Sura Al-An’am, Trzody, 6:153.
9. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:58.
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ciężar. I, otrzymawszy to wszystko, w zachwycie skłoni się i odda cześć 
Wszechmogącemu Bogu. Zacznie wielbić swojego Pana, a najlepszym 
sposobem oddawania czci Bogu jest pięciokrotna modlitwa. Ona daje 
człowiekowi duchowe pożywienie i zapewnia duchowy rozwój.

Za pomocą postu człowiek kontynuuje oczyszczanie swojej duszy 
i ciała. Za pośrednictwem jałmużny przejawia troskę o swoich braci 
w wierze.

Odbywając hadżdż, przyłącza się do milionów ludzi, którzy we 
wspólnym porywie wyrażają wdzięczność Wielkiemu Stwórcy – Bogu 
Najwyższemu za to, że dał im możliwość godnie ocenić Jego dary: wia- 
rę, modlitwę, post, jałmużnę i pielgrzymkę. 

Drodzy Bracia i Siostry. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tej książ-
ki, polecicie ją do przeczytania swoim bliskim, znajomym, którym ży-
czycie wszystkiego, co najlepsze. Być może, Bóg poprzez tę książkę po-
każe im prawdziwą drogę i odniosą z tego korzyść. Wskazujący dobro 
jest podobny do tego, który je uczynił. Wierzymy również, że zwróci-
cie się do Boga Najwyższego z modlitwą za tych, którzy uczestniczyli 
w przygotowaniu tej publikacji, a On nie zostawi waszej prośby bez od-
powiedzi. Bóg jest przecież Słyszący i Widzący.

Chwała Bogu, Panu światów, niech Bóg błogosławi i pozdrawia na-
szego Proroka Muhammada (sallallaahu alajhi ła sallaam, pokój i błogo-
sławieństwo Boga z nim, saał), jego ród i współtowarzyszy.

Sejfettin Jazydży
6.08.1990 r.

Ankara





ROZDZIAŁ PIERWSZY 
 

AKIDA 
(ZASADY WIARY)
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CZĘŚĆ  I 
ISLAM  I  JEGO  WŁAŚCIWOŚCI

• Czym jest religia

• Islam pośród innych religii

• Cel islamu

• Cechy islamu 

CZYM  JEST  RELIGIA
Wyróżniamy trzy rodzaje religii:

1. Hakk – prawdziwa religia. Jest to religia przekazana ludziom 
przez Jednego, Jedynego Boga – Boga poprzez proroków. Dotarła 
do naszych dni bez żadnych zmian i zniekształceń. Tą religią jest 
islam.

2. Muharraf – zmieniona religia. Jest to religia przekazana ludziom 
przez Boga za pośrednictwem proroków. Jednak po pewnym cza-
sie uległa zmianom i zniekształceniom spowodowanym przez lu-
dzi.

3. Batil – fałszywa religia. Jest to religia wymyślona przez ludzi. Nie 
ma żadnego związku z religiami, które rozpowszechniali prorocy.

Prawdziwa religia – to Boskie Prawo, doprowadzające zdrowo my-
ślącego człowieka, zgodnie z jego wolą, do szczęścia w życiu doczesnym 
i przyszłym.
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ISLAM  POŚRÓD  INNYCH  RELIGII
Pierwszym człowiekiem i wysłannikiem Boga był prorok Adam 

(alajhis salaam, pokój z nim, as). Pierwszą religią ludzkości – prawdzi-
wa religia. Islam – to oddanie i czczenie Jednego, Jedynego Boga. Wszy- 
scy prorocy, od Adama do Jezusa (alajhimus salaam, pokój z nimi, as), 
rozpowszechniali islam, religię monoteistyczną i uczyli oddawania czci 
Bogu. Jednak podstawy wiary i zasady religijne tych proroków z czasem 
zostały przez ludzi zmienione i straciły swoją autentyczność.

Dlatego Bóg zesłał ostatniego Proroka Muhammada (saał). Poprzez 
niego ponownie została przekazana wszystkim ludziom prawdziwa do-
skonała religia – islam, religia wszystkich proroków. W obecnym czasie 
prawdziwą religią na ziemi jest islam. Fałszywe wyznania nie mają żad-
nej wartości przed Bogiem Najwyższym. Islam jest jedyną religią apro-
bowaną przez Pana. Świadectwem tego jest werset z Koranu:

Znaczenie: „Religią Boga jest islam” (Sura Ali Imran, Rodzina Im-
rana, 3:19).

Znaczenie: „A kto szuka innej religii niż pełne poddanie się woli 
Boga, to nie będzie ona od niego przyjęta i w życiu ostatecznym 
znajdzie się wśród tych, którzy ponieśli stratę” (Sura Ali Imran, Ro-
dzina Imrana, 3:85). 

 

CEL  ISLAMU
Celem islamu jest uczynienie ludzi szczęśliwymi. Ci, którzy będą 

przestrzegać praw islamu, osiągną szczęście w tym i przyszłym życiu. 

Islam zawiera w sobie trzy podstawy:

1. Iman – wiara. Wierząca osoba otrzyma pokarm duchowy, oczy-
ści swoje serce od fałszywych przekonań religijnych i napełni je 
prawdziwą wiarą, pozna prawdę. 

2. Amal – czyny. Jest to postępowanie człowieka. Obowiązki zwią-
zane z czynami są dwojakiego rodzaju: 

a) obowiązki człowieka wobec Stwórcy (ibada10),

b) obowiązki ludzi wobec siebie.

3. Ahlak – etyka.

10. Ibada – oddawanie czci Bogu.
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CECHY  ISLAMU 
1. Islam – to prawdziwa religia, która uczy poddania i wielbienia tyl-

ko Boga. Po niej nie będzie żadnej religii. Prawa islamu będą ist-
nieć aż do Dnia Sądu. Ostatnim Prorokiem, który rozpowszechnił 
islam jest Muhammad (saał) i po nim nie będzie innych proroków.

2. Islam jest religią dla wszystkich. Prorok Muhammad (saał) przy-
niósł islam wszystkim narodom. Poprzedni prorocy byli posłani 
tylko do określonych społeczeństw. 

Istnieje wypowiedź Proroka Muhammada (saał), która oznacza: 
„Najpiękniejsze słowa, jakie wypowiedziałem ja i wszyscy prorocy 
przede mną – to nie ma żadnego bóstwa oprócz Allaha”.

3. Zasady islamu odpowiadają na wszystkie potrzeby ludzi.

4. Islam uznaje wszystkich proroków, którzy byli przed Muhamma-
dem (saał) i wszystkie Święte Księgi, które pojawiły się przed Ko-
ranem w ich pierwotnej, prawdziwej formie.

5. Prawa, przekazane przez Proroka Muhammada (saał), zmieniły 
prawa poprzednich posłańców, ponieważ tamte były zesłane dla 
określonych narodów na ograniczony czas. Ostatnie prawa zosta-
ły przekazane całej ludzkości i nie będą zmienione do Dnia Sądu 
Ostatecznego.

6. Islam – to religia pokoju i miłości. Uczy ludzi wysokiej moral-
ności, miłosierdzia, wzajemnego szacunku. Nawołuje do pokoju 
i zgody.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Jakie istnieją religie?

2. Czym jest prawdziwa religia?

3. Wyjaśnij pozycję islamu pośród innych religii.

4. Jaki jest cel islamu i jakie są jego podstawy?

5. Jakie są cechy islamu?
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CZĘŚĆ  II 
IMAN  –  WIAR A

• Muzułmańskie świadectwa wiary

• Podstawy wiary (iman)

• Ludzie z punktu widzenia wiary

• Wiara dająca człowiekowi spokój i szczęście

• Związek pomiędzy imanem (wiarą) i amalem (czynem)

• Warunki prawidłowej i pełnej wiary

MUZUŁMAŃSKIE ŚWIADECTWA WIARY 
W islamie istnieją świadectwa wiary, które każdy człowiek powinien 

znać, w pełni w nie wierzyć i jak najszybciej wypowiedzieć, jeśli był nie-
wierzącym.

KALIMATUL TAŁHID

ِ ٌد َرُسوُلُ الّلٰ ُ ُمَحّمَ َلاِٰلَه اِّلَ الّلٰ
Laa ilaaha illallaah, Muhammadar rasuulullaah

Znaczenie: „Nie ma żadnego bóstwa oprócz Allaha, a Muhammad 
jest Jego Wysłannikiem”.

KALIMATUSZ SZAHADA

دًا َعْبُدُه َو َرُسولُُه ُ َو اَْشَهُد اَّنَ ُمَحّمَ اَْشَهُد اَْن َلاِٰلَه اِّلَ الّلٰ
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Aszhanu allaa ilaaha illallaah ła aszhadu anna muhammadan ab-
duhu ła rasuuluuh

Znaczenie: „Zaświadczam, że nie ma żadnego bóstwa oprócz Alla-
ha, i zaświadczam, że Muhammad jest Jego Sługą i Wysłannikiem”.

PODSTAWY  WIARY  (IMAN)
Znaczenie leksykalne słowa „iman” – to „wierzyć w coś”. Termino-

logiczne znaczenie – „wierzyć w Boga i we wszystko, co zostało zesłane 
poprzez Proroka Muhammada (saał), wierzyć w to sercem i potwierdzać 
słowami”.

Wiara jest podzielona na dwie kategorie:

1. Idżmali iman – wiara ogólna. Jest to wiara w prawdziwość islamu 
w ogóle. To oznacza, że osoba wypowiada muzułmańskie świa-
dectwa wiary (kalimatul tałhid i kalimatusz szahada), potwierdza-
jąc swoją wiarę w Boga i Jego Proroka Muhammada (saał). Wierzy 
we wszystko, co zostało przez Nich przekazane, nie znając jeszcze 
podstaw religii. Jest to pierwszy, początkowy stopień wiary. Na-
stępnie człowiek powinien poznać religię i szczegółowo uwierzyć 
w każdy dogmat wiary. Nosi to nazwę tafsili iman.

2. Tafsili iman – jest to wiara w każdy odrębny dogmat islamu, 
szczegółowo.

Dogmaty wiary

Istnieje sześć dogmatów wiary. Należy wierzyć w każdy z nich:

1. Wiara w Boga.

2. Wiara w Jego aniołów.

3. Wiara w Jego Księgi.

4. Wiara w Jego wysłanników.

5. Wiara w Dzień Sądu.

6. Wiara w przeznaczenie i w to, że i dobro, i zło jest stworzone przez 
Boga.

Wymienione dogmaty są zebrane w dua Amantu, które należy znać 
na pamięć. 
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Dua Amantu:

ِخِر َو ِباْلَقَدِر َخْيِر۪ه َو  ِ َو َمٰلِٓئَكِت۪ه۪ َو ُكُتِب۪ه َو ُرُسِل۪ه َو اْلَيْوِم اْلٰ ٰاَمْنُت ِبالّلٰ
 ُ ِ تََعاٰلى َواْلَبْعُث بَْعَد اْلَمْوِت َحّقٌ اَْشَهُد اَْن َلٓ اِٰلَه اِّلَ الّلٰ ۪ه ِمَن الّلٰ َشّرِ

ًدا َعْبُدُه َو َرُسولُُه َو اَْشَهُد اَّنَ ُمَحّمَ
Amantu billaahi ła malaaikatihi ła kutubihi ła rusulihi łal jałmil 

achiri ła bil kadari chajrihi ła szarrihi minallaahi ta’alaa łal ba’su 
ba’dal małti hakk. Aszhadu allaa ilaaha illallaahu ła aszhadu anna 
muhammadan abduhu ła rasuuluh.

Znaczenie: „Uwierzyłem w Boga, w Jego aniołów, w Jego Księgi, 
w Jego wysłanników, w Dzień Sądu, w przeznaczenie i w to, że dobro 
i zło jest stworzone przez Boga, i że zmartwychwstanie po śmierci jest 
prawdą. Zaświadczam, że nie ma żadnego bóstwa prócz Boga, i za-
świadczam, że Muhammad jest Jego Sługą i Wysłannikiem”.

LUDZIE  Z  PUNKTU  WIDZENIA  WIARY
Z punktu widzenia wiary wyróżnia się trzy kategorie ludzi: muzuł-

manie, munafikowie i kafirowie.

1. Muzułmanin (wierzący) – to człowiek, który uwierzył w sercu 
i potwierdza słowami swoją wiarę w Jedynego Boga i w Proroka 
Muhammada (saał). Muzułmanin wierzy, że wszystko, co prze-
kazał Prorok Muhammad (saał) jest prawdą. 

2. Munafik (pozornie wierzący) – człowiek, który udaje wierzą-
cego (na przykład wypowiada świadectwa wiary), ale sercem nie 
wierzy w islam.

3. Kafir (niewierzący) – osoba, która i sercem, i słowem odrzuca 
islam.

WIAR A  DAJĄCA  CZŁOWIEKOWI  SPOKÓJ  
I  SZCZĘŚCIE

Człowiek jest istotą złożoną z duszy i ciała. Ciało potrzebuje codzien-
nego pożywienia, a dusza pokarmu duchowego. 
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Najważniejszym pokarmem dla duszy jest prawidłowa wiara. Osoba 
wierząca w Boga i ufająca Mu otrzyma duchowy pokarm i siłę. Ważne 
jest zrozumienie, że kluczem do spokoju i zaufania jest wiara w istnienie 
Boga.

Bóg w Koranie powiedział:
Alaa bi zikrillaahi tatma’innul kuluub.
Znaczenie: „Serca znajdują ukojenie we wspominaniu Boga” (Sura 

Ar-Rad, Grom, 13:28).
Wiara chroni człowieka od samotności i pustki. Jest pożywieniem 

dla duszy i światłem naszego serca. W życiu człowiek zderza się z róż-
nymi trudnościami. W takich momentach ludzie, wierzący w Boga ser-
cem, nie wpadają w rozpacz. Mając silną więź z Najwyższym Stwórcą, 
poprzez miłość i uwielbienie Go, pokonują problemy i osiągają szczęście. 
Ci zaś, którzy nie wierzą, wpadają w rozpacz i trwogę. Aby ratować siebie 
i wyjść z tak trudnego położenia, szukają ukojenia w używaniu alkoholu 
i narkotyków. To jednak jeszcze bardziej pogrąża ich w kłopotach. Tym 
sposobem pozbywają się szczęścia w życiu doczesnym i przyszłym.

 

ZWIĄZEK  POMIĘDZY  IMANEM  (WIAR Ą) 
I  AMALEM  (CZYNEM)

Jeśli człowiek ma wiarę w sercu, uznaje prawo szariatu, ale nie prze-
strzega go, to nie jest uznawany za niewierzącego (kafir). Za nieposłu-
szeństwo wobec nakazów Najwyższego uważany jest za grzesznika. Ten, 
kto popełnił ciężki grzech, z różnych przyczyn ignorując nakaz Boga, 
pozostaje osobą wierzącą. Czeka go jednak kara za popełniony wystę-
pek. Mimo wszystko ma możliwość wyrażenia skruchy za błąd. Bóg Naj-
wyższy, jeśli zechce, może wybaczyć mu w achirze (życiu pozaziemskim), 
może wyrazić pozwolenie na wstawiennictwo za nim, a także może od-
płacić mu za grzechy. Ale ostatecznie, jeśli w sercu człowieka jest wiara, 
Bóg pozwoli mu wejść do Raju. W Koranie zawarte są ajaty, wskazujące, 
że ludzie, którzy dopuścili się wielkich przewinień, z wyłączeniem grze-
chów wielobóstwa (szirk) i niewiary (kufr), są ludźmi wierzącymi. 

Na przykład:
„O wy, którzy wierzycie! Przypisane jest wam prawo wykupu za za-

bójstwo”11.

11. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:178.
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W przytoczonym ajacie o zabójcach mówi się jak o ludziach wierzą-
cych.

W innej surze wskazane jest:

„I jeśli dwie grupy spośród wierzących będą się zwalczać, to zapro-
wadźcie między nimi pokój” 12. 

Jak widzimy, walczących ludzi nazywa się tu wierzącymi. W innym 
ajacie mówi się:

„O wy, którzy wierzycie! Zwróćcie się do Boga ze szczerą skruchą!” 13.

W powyższym wersecie jest mowa o wielkim grzechu, popełnionym 
przez ludzi wierzących, niemniej jednak zwraca się do nich jak do ludzi 
wierzących, nawołując do wyrażenia skruchy. Jest to dowód, że wierzą-
cy człowiek, który dopuścił się ciężkiego przewinienia, jest grzesznym 
muzułmaninem, ale nie kafirem. Osoba, która mocno zgrzeszyła, jest 
uważana za muzułmanina, po jej śmierci wykonywane są modlitwy 
o spokój duszy i przebaczenie grzechów. Tak było od wieków i tak jest do 
dnia dzisiejszego. Grzeszny człowiek zasługuje na karę Boga, ale dopóki 
w Niego wierzy i nie neguje nakazów szariatu – jest muzułmaninem.

Oddawanie czci Bogu (ibada) chroni i pogłębia wiarę. Strzeże wie-
rzącego od kary, zarówno w życiu doczesnym, jak i pozaziemskim, oraz 
przybliża do Raju. Niewykonywanie aktów czci jest przyczyną osłabie-
nia i gaśnięcia światła wiary. Ibada jest podobna do szkła, chroniącego 
płomień w lampie. Wykonując modlitwę, przestrzegając postu i wypeł-
niając inne akty czci, człowiek chroni i umacnia wiarę, nie pozwala jej 
zgasnąć. Tracąc wiarę, człowiek pozbawia się Raju.

WARUNKI  PR AWIDŁOWEJ  I  PEŁNEJ  WIARY
Nieznajdowanie się w stanie strachu. Jeśli ktoś był niewierzący i przed 

śmiercią (widząc aniołów śmierci), bojąc się kary, wypowiada wyznanie 
wiary muzułmańskiej (kalimatusz szahada), to jego słowa nie będą przy-
jęte. W Świętym Koranie jest powiedziane: „Nie pomogła im jednak ich 
wiara, gdy zobaczyli Naszą karę. To jest droga Boga, którą ustanowił 
dla Swoich sług” (Sura Al-Mumin, Wierzący, 40:85). 

12. Sura Al-Hudżurat, Komnaty, 49:9.
13. Sura At-Tahrim, Zakazane, 66:8.
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Człowiek powinien być jak najdalej od czynów i słów, negujących 
prawa szariatu. Na przykład, jeśli ktoś uznaje wszystkie filary religii, ale 
odrzuca modlitwę, to odchodzi od wiary, gdyż w islamie wszystko, w co 
człowiek powinien wierzyć, stanowi całość. Jeśli ktoś neguje chociażby 
jeden dogmat, to oznacza, że odrzuca wszystkie pozostałe.

Nieodzownym jest przyjęcie i uświadomienie sobie, że wszystkie 
prawa szariatu są prawdziwe i doskonałe. Jeśli ktoś nie akceptuje cho-
ciażby jednego z nich, to oznacza odejście od islamu. Znamienity teolog 
islamu imam An-Nałałi w swojej książce Minhadż napisał: „Odstąpienie 
od wiary następuje wówczas, gdy człowiek z powodu swoich błędnych 
przekonań, słów i czynów odchodzi od islamu. Odstąpienie następuje 
niezależnie od tego, jak zostało przeprowadzone: w formie żartu, z upo-
ru lub przekonania”14.

Najcenniejszą rzeczą muzułmanina jest wiara. Człowiek, który po-
siada wiarę, w życiu doczesnym uzyska spokój i pomyślność, a w przy-
szłym życiu – wieczne szczęście. Warunkiem wejścia do Ogrodów Raju 
jest zachowanie wiary do ostatniego tchu. Osoba wierząca, która utra-
ciła wiarę przed śmiercią, nie pozyska łask Boga w życiu pozaziemskim 
i na zawsze trafi do Piekła. Jej wszelkie dobre uczynki przepadną. 

Dlatego powinniśmy strzec wiary i unikać wszystkiego, co może do-
prowadzić do jej porzucenia. Jeśli kogoś dotknie taka sytuacja, to należy 
ponownie przyjąć islam, wypowiadając muzułmańskie świadectwa wia-
ry, okazać skruchę i prosić Boga o przebaczenie.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Wypowiedz muzułmańskie świadectwa wiary i wyjaśnij ich zna-

czenie.

2. Na jakie kategorie umownie podzielona jest wiara?

3. Co oznacza idżmali iman?

4. Co oznacza tafsili iman?

5. Wyrecytuj dua Amantu i wyjaśnij jego znaczenie.

6. Jakie kategorie ludzi wyróżniamy z punktu widzenia wiary?

14. Religijne opinie, związane z odstępstwem od wiary [w:] Minhadż.
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7. Wyjaśnij, co oznaczają spokój i szczęście, jakie daje człowiekowi 
wiara.

8. Wytłumacz, jaki jest związek pomiędzy wiarą i oddawaniem czci 
(ibada).

9. Jakie są warunki prawidłowej i pełnej wiary?
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CZĘŚĆ  III 
WIAR A  W  BOGA

• Istnienie i Jedyność Boga

• Sifaty (atrybuty) Boga 

• Miłość do Boga

• Znaczenie wiary

ISTNIENIE  I  JEDYNOŚĆ  BOGA 
Pierwszym z sześciu dogmatów islamu jest wiara w Boga. Najważ-

niejszym obowiązkiem każdej świadomej osoby, która osiągnęła dojrza-
łość płciową, jest wiara w istnienie Jednego Jedynego Boga. Patrząc na 
otaczający nas świat, zauważymy, że nic nie odbywa się samo z siebie. 
Jeśli jest zegar, to jest i zegarmistrz, który go wykonał; jeśli mamy obraz 
zdobiący nasz salon, to istnieje też jego autor; jeśli widzimy budynek, to 
gdzieś znajduje się jego budowniczy. Istnienie Wszechświata mówi nam 
o istnieniu jego Stwórcy, Boga władającego nieograniczoną siłą i mocą. 
Zadziwiająca harmonia i ład we Wszechświecie potwierdzają Jedyność 
Boga, który stworzył nas i pozwolił naszym sercom kierować się ku Nie-
mu. Wszystkie stworzenia potrzebują Go i Jego miłosierdzia, nie mogą 
funkcjonować bez Stwórcy ani przez moment. Naszemu Panu przypi-
sane są najwznioślejsze sifaty (atrybuty), godne tylko Jego. Sifaty Boga 
są wieczne i przynależne tylko Jemu. Bóg nie ma żadnych skaz, przy-
pisywanych Mu przez osoby niewierzące. Dlatego, aby być prawdziwie 
wierzącym, należy właściwie poznać i wierzyć w atrybuty Boga. 
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SIFATY  (ATRYBUTY)  BOGA
Każdy muzułmanin powinien znać czternaście atrybutów Boga, 

gdyż przekonanie do nich określa w wielu sprawach wiarę człowieka. 
Wspomniane są w Świętym Koranie dosłownie lub w domyśle. Zalicza 
się do nich sześć sifatów zatijja i osiem sifatów subutijja.

Sifaty zatijja (atrybuty istnienia):

1. Al-Łudżud (Istniejący) – istnienie Boga. Jego nieistnienie jest 
niemożliwe. Tak jak nie ma listu bez jego autora, budowli bez jej 
konstruktora, tak też istnienie tego świata jest niemożliwe do wy-
obrażenia sobie bez Tego, kto go stworzył. Jego imię – Allah15. Kto 
nie uznaje istnienia Stwórcy, ten jest osobą niewierzącą (kafirem).

2. Al-Kidam (Niemający początku) – Bóg jest wieczny, nie ma po-
czątku. Bóg istniał i oprócz Niego nie było nic. Wszystko, co egzy-
stuje, oprócz Boga (czas, miejsce, zjawiska itd.), ma swój początek, 
a to oznacza, że zostało stworzone.

3. Al-Baka (Nieskończony) – Bóg istnieje nieskończenie. Wszyst-
ko, co stworzone (oprócz niektórych tworów16), ma swój koniec, 
jedynie trwanie Boga jest wieczne.

4. Al-Łahdanijja (Jedyny) – Bóg w swoim istnieniu i atrybutach 
jest Jedyny, nie ma nic podobnego do niego i nie ma współtowa-
rzyszy. Jest niepodzielny. 

5. Al-Muhalafatun lil haładis (Niepodobny do żadnego stwo-
rzenia) – Bóg nie jest podobny do niczego, co zostało stworzone. 
Nie można Go przedstawić w żadnej formie. Nie należy mówić, 
że Bóg to – „Światło”, „Wyższy Rozum”, „Duch Święty”, „Super 
Siła”, „Absolut” itp. Bóg jest Stwórcą światła, rozumu, ducha, siły 
i nie jest żadnym z nich.

6. Al-Kijam bi nafsihi (Samoistny) – Bóg nikogo i niczego nie po-
trzebuje, Jego zaś potrzebują wszystkie istoty. On nie został przez 
nikogo stworzony. Jego istnienie pochodzi od Niego Samego. 

15. Imię Stwórcy w ostatniej Świętej Księdze – Koranie.
16. Na przykład, Raj i Piekło, dusze ludzi i dżinnów nie mają końca istnienia, ale 
ich nieskończoność różni się od nieskończoności Boga. Nieskończoność istnienia 
dał im Bóg, który jest wieczny sam z siebie. 
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Czas i przestrzeń są również Jego dziełem. Jako że Stwórca nie 
potrzebuje Swoich stworzeń, On nie potrzebuje również ani cza-
su, ani przestrzeni. 

Sifaty subutijja (atrybuty działania)

1. Al-Hajat (Wiecznie żywy) – Bóg jest wiecznie żywy. Jego życie 
jest inne niż nasze. My żyjemy ciałem i duszą, Bóg nie potrzebuje 
niczego i nikogo. Świadectwem tego, że wyłącznie Bóg daje życie, 
jest istnienie naszego świata. 

2. Al-Ilm – (Wszechwiedzący) – Bóg Najwyższy wie wszystko, co 
było, jest i będzie. Wie, co jest tajne i jawne, co ukryte w sercu. 
Jego wiedza jest wieczna i niezmienna – nie zmniejsza się i nie 
powiększa.

3. As-Sami (Wszystkosłyszący) – Bóg słyszy absolutnie wszystko. 
Jego słyszenie nieporównanie doskonalsze od naszego. Do sły-
szenia nie potrzebuje żadnych organów. Siła Jego słyszenia jest 
wieczna. 

4. Al-Basir (Wszystkowidzący) – Bóg widzi wszystko, ale inaczej 
niż my. Nie potrzebuje do tego żadnych narządów. Jego widzenie 
jest wieczne. 

5. Al-Irada (Posiadający absolutną wolę) – Bóg czyni wszystko, 
cokolwiek zechce. Wszystko dzieje się zgodnie z Jego wolą. Nic 
nie może wydarzyć się bez Jego woli (przypadkowo lub wbrew 
Jego woli). Co Bóg zechce, to się dzieje. On stworzył zarówno do-
bro, które popiera, jak i zło, którego nie akceptuje. W błędzie są ci, 
którzy sądzą, że dobro pochodzi od Boga, a zło od szatana, ponie-
waż nie ma dwóch stwórców. Bóg obdarzył człowieka rozumem 
i dał mu prawo wyboru pomiędzy dobrem i złem. W celu skiero-
wania ludzi na drogę prawdy skierował do nich proroków, uczynił 
z nich nauczycieli i przykład do naśladowania. 

6. Al-Kudra (Wszechmogący) – Bóg jest władcą nieograniczonej 
siły i mocy. Nie ma niczego, co nie byłby w stanie uczynić. Nic 
nie jest dla Niego trudne, nie potrzebuje żadnych narządów ani 
narzędzi. Bez problemu może stworzyć i maleńki pyłek, i Wszech-
świat. Wszystko, co zapragnie uczynić, dzieje się natychmiast. 
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7. Al-Kalam (Władający mową) – Bóg, aby się wypowiedzieć, nie 
potrzebuje ust, liter, głosu, słów, ani przerw między nimi. Zwrócił 
się do proroków za pomocą Świętych Ksiąg, które zesłał. One są 
mową Boga, która jest wieczna i nie została stworzona.

8. At-Takłin (Stworzyciel) – Bóg jest Stworzycielem Wszechświa-
ta i wszystkiego, co się w nim znajduje. Jeśli zapragnie cokolwiek 
stworzyć, to z całą pewnością będzie. Jeśli zechce zniszczyć to, co 
stworzył, uczyni to. 

Wiara w Boga zawiera się w następujących konkluzjach:

Bóg istnieje i jest Jedyny. Nie ma początku i końca Jego egzystencji. 
On nie jest podobny do żadnego Swojego stworzenia. Bóg jest wiecz-
nie Żywy, Wszechmogący, Wszystkosłyszący, Wszystkowidzący. Czyni 
wszystko, co zechce, i nikt nie może Mu w tym przeszkodzić. Bóg włada 
nieograniczoną siłą i mocą. Jest Stwórcą Wszechświata. Może stworzyć 
wszystko, czego zapragnie, z niczego. Mową Boga są Święte Księgi, ze-
słane prorokom, aby zrozumieli Jego nakazy. Koran – to Święta Księga 
islamu. Ten, kto wierzy w Boga, otrzyma zaszczytne miejsce wśród Jego 
stworzeń. Taka wiara oczyści serca ludzi ze złych zamiarów i upiększy 
dobrymi myślami i wysokim morale. Człowiek, nawet znajdujący się 
w odosobnieniu, nie będzie zachowywał się nieetycznie, gdyż wierzy, że 
Bóg wie i widzi wszystko. Wiara w Boga jest źródłem moralności.

MIŁOŚĆ  DO  BOGA
Bóg dał nam oczy, abyśmy widzieli, uszy, żebyśmy słyszeli. Język, 

abyśmy mówili, ręce do pracy i nogi do chodzenia. Najwyższy obdzie-
lił nas rozumem i umiejscowił na czele wszystkich stworzeń. Abyśmy 
mogli żyć w zdrowiu i szczęściu, Stwórca obdarzył ziemię rozlicznymi 
darami: od powietrza, którym oddychamy, do wody, którą pijemy. Je-
śli nawet na krótki czas zostanie zatrzymany oddech człowieka, on nie 
będzie w stanie żyć i umrze. Jeśli w każdym momencie naszego życia 
będziemy rozmyślać o tym darze, którego potrzebujemy, zrozumiemy, 
jak wiele dobrodziejstw dał nam Bóg.

Jak pięknie o tym powiedziano w Świętym Koranie:

„On jest tym, który zsyła z nieba wodę. Z niej pijecie i z niej czerpią 
rośliny, którymi karmicie swoje stada.



27

Dzięki niej wyrastają dla was pastwiska, gaje oliwne, palmy, wi-
norośl i różnego rodzaju owoce. Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, 
którzy się zastanawiają.

On poddawał wam dzień i noc, słońce i księżyc. I gwiazdy są pod-
porządkowane Jego rozkazowi. Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, 
którzy się zastanawiają.

I w tym, co rozsiał dla was na ziemi w rozmaitych barwach, zapraw-
dę, jest znak dla ludzi, którzy pamiętają.

On jest Tym, który podporządkował morze, abyście jedli z niego 
świeże mięso i wydobywali z niego ozdoby, które nosicie. I widzicie 
statki prujące fale, abyście mogli poszukiwać Jego dobroci. Być może, 
będziecie wdzięczni!

On postawił na ziemi góry niewzruszenie stojące, aby ona nie koły-
sała się z wami. A także rzeki i drogi, które mają was prowadzić. 

I znaki wskazujące, i nawet gwiazdami oni się kierują. 

Czy ten, który stwarza, jest taki jak ten, który nie stwarza? Czy wy 
się nie opamiętacie? 

Jeśli chcecie zliczyć dobrodziejstwa Boga, to ich nie zliczycie. Za-
prawdę, Bóg jest Przebaczający, Miłościwy.

Bóg wie, co ukrywacie i co ujawniacie” (Sura An-Nahl, Pszczoły, 
16:10–19).

Człowiek lubi tego, kto wyświadcza mu dobro. Jeśli tak jest, to na 
największą miłość zasługuje Bóg, gdyż dobro, którym nas obdarza, jest 
przeogromne. Osoba, mająca świadomość, że wszystko, co posiada, 
łącznie z życiem – jest darem Najwyższego Boga – zaczyna odczuwać 
miłość do Niego. Przejawia się to nie tylko w słowach. Człowiek okazuje 
szacunek osobie, którą kocha, i nie robi tego, co się jej nie podoba. Mi-
łość do Boga – to zikr, wspominanie Jego imion, wypełnianie z miłością 
wszystkich Jego nakazów i unikanie czynów przez Niego zakazanych. 
Jeśli w ten sposób będziemy kochać Boga, to On odwzajemni tę miłość 
i da nam jeszcze więcej dobrodziejstw w życiu przyszłym niż w tym. Mi-
łość do Boga i bycie kochanym przez Niego – to największe szczęście dla 
człowieka. 
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ZNACZENIE  WIARY
W wirze walki pod Uhud do Proroka Muhammada (saał) pod-

szedł śmiały Amr bin Sabit i, zwróciwszy wzrok na pole bitwy, zapytał: 
„O Wysłanniku Boga! Co należy uczynić na początku: przyjąć wiarę 
(wypowiedzieć świadectwo wiary), czy przystąpić do walki?”. Prorok 
(saał) odpowiedział: „Najpierw złóż wyznanie wiary, potem walcz!”. 
Amr bin Sabit (radijallaahu anhu, niech Bóg będzie z niego zadowolony, 
ra) dostąpił zaszczytu bycia muzułmaninem i przyłączył się do bitwy. Po 
zakończonym boju, widząc go wśród szahidów, Wysłannik Boga (saał) 
rzekł: „Mało zrobił, dużo zyskał!”17.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Co jest pierwszym obowiązkiem człowieka?

2. Ile atrybutów (sifatów) Boga powinien znać muzułmanin?

3. Wymień atrybuty istnienia (sifaty zatijja).

4. Wymień atrybuty działania (sifaty subutijja).

5. Na czym polega wiara w Boga?

17. Al-Buchari, Dżihad, 13; Muslim, Imara, 144.
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CZĘŚĆ  IV 
WIAR A  W  ANIOŁÓW

• Cechy aniołów 

• Imiona aniołów i ich obowiązki

• Co nam daje wiara w aniołów

• Dżinny

CECHY  ANIOŁÓW
Drugim filarem islamu jest wiara w aniołów. Wierzący w Boga powi-

nien wierzyć także w Jego aniołów.

Stworzenia Boga są różnego rodzaju. Bywają widoczne i niewi-
doczne. Istnieją takie, których nie możemy dostrzec, gdyż możliwości 
ludzkiego widzenia są ograniczone. Na przykład, człowiek nie może 
zobaczyć przedmiotów i organizmów mikroskopijnej wielkości, a także 
powietrza, wiatru, prądu elektrycznego, intelektu, duszy. Nie widzimy 
tego, ale wiemy, że istnieje. Nie możemy również zobaczyć aniołów, ale 
wierzymy, że są, ponieważ jest o nich mowa w Koranie i hadisach Proro-
ka Muhammada (saał). Wszystko, co Bóg przekazał Prorokowi Muham-
madowi (saał) jest prawdą. Dlatego bez żadnych zastrzeżeń wierzymy 
w aniołów.

Aniołowie są stworzeni ze światła. Nie jedzą, nie piją i nie mają 
określonej płci. Są zdolni do przyjmowania ludzkiego kształtu, ale bez 
oznak płci. Ich zadaniem jest ścisłe wypełnianie nakazów Boga i nigdy 
nie popełniają grzechów. Cały czas są zajęci służeniem Najwyższemu 
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Bogu i nawet na chwilę nie odstępują od tego. Aniołowie obdarzeni są 
wielkimi zdolnościami i każdemu z nich Bóg wyznaczył określoną rolę, 
miejsce i położenie. Są śmiertelni i zmartwychwstaną w Dzień Sądu.

 

IMIONA  ANIOŁÓW  I  ICH  OBOWIĄZKI
Aniołowie są wszędzie: w niebiosach i na ziemi. Ich liczbę zna tyl-

ko Bóg. Aniołowie wypełniają obowiązki nałożone na nich przez Boga. 
Mają, podobnie jak ludzie, dusze. Iblis (szatan) nie jest aniołem, ale dżin-
nem kafirem.

Obowiązkiem niektórych aniołów jest wyłącznie oddawanie czci 
Bogu. Inni powołani zostali do wykonywania określonych zadań na 
tym świecie. Robią np. takie rzeczy, których człowiek nie miałby siły 
zrealizować. Są tacy, którzy wspierają ludzi w najtrudniejszych chwilach. 
Aniołowie starają się, aby ludzie czynili dobro. Tworząc aniołów, Bóg 
okazał Swoją Potęgę. 

Główni aniołowie i ich obowiązki:

Dżibril (Gabriel, as) – najważniejszy anioł, który utrzymuje więź 
pomiędzy Bogiem i prorokami. To on przyniósł prorokom Święte Księ-
gi, w tym Koran naszemu Wysłannikowi (saał). Dżibril posiada 600 
skrzydeł. Jego siła jest tak wielka, że gdyby Bóg dał mu rozkaz przesu-
nięcia wszystkich gór, uczyniłby to z łatwością. 

Niegdyś w Mekce Prorok Muhammad (saał) poprosił Boga o możli-
wość zobaczenia Dżibrila w całej okazałości. Otrzymał takie pozwole-
nie. Dżibril pokazał tylko dwa skrzydła i zakrył nimi całą przestrzeń od 
zachodu do wschodu. 

Mikail (Michał, as) – odpowiada za zjawiska przyrodnicze, takie jak 
deszcz, wiatr, śnieg, urodzaj itp. 

Israfil (Rafael, as) – obwieszcza o nadejściu Dnia Sądu Ostateczne-
go oraz Zmartwychwstaniu. Anioł zadmie wówczas dwa razy w surmę: 
po pierwszym zadęciu – wszystkie żywe istoty stracą życie, po drugim – 
rozpocznie się zmartwychwstanie ludzi w celu ostatecznego rozrachun-
ku w Dzień Sądu. 

Azrail (Azrael, as) – obowiązkiem jego jest odbieranie duszy lu-
dziom w momencie śmierci. 
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Oprócz czterech głównych aniołów są jeszcze inni, pełniący różne 
funkcje. Oto niektórzy z nich:

Aniołowie, nosiciele Tronu Boga (Al-Arsz) – jest ich czterech, 
a w Dniu Sądu będzie ośmiu.

Kiraman katibin (szlachetni pisarze) – aniołowie zapisujący nasze 
dobre i złe uczynki. Jeden z nich, o imieniu Rakib, znajduje się z prawej 
strony i zapisuje dobre słowa oraz czyny, a drugi – Atid – stoi z lewej stro-
ny i zapisuje złe występki. Kiraman kitabin notują wszystkie poczynania 
ludzi w Księdze Czynów.

Munkar i Nakir – aniołowie, którzy przychodzą do człowieka w gro-
bie i sprawdzają jego wiarę. 

Ridwan – opiekun Raju.

Malik – stróż Piekła.

CO  NAM  DAJE  WIAR A  W  ANIOŁÓW
W każdym czasie obok człowieka znajdują się aniołowie kiraman ki-

tabin i rejestrują jego uczynki. Nawet gdy nie ma z nami nikogo, to nie 
jesteśmy sami. Osoba wierząca wie o tym i nigdy nie powie, że nikt jej 
nie widzi, kiedy jest sama. Nie popełni złego czynu, gdyż wie, że obok 
są aniołowie, zapisujący jej postępki. W ten sposób wiara w aniołów 
powstrzymuje nas od popełnienia złych czynów. Są jeszcze inni anio-
łowie, którzy powstrzymują ludzi od popełniania grzechów i skłaniają 
do dobrego postępowania. Anioł jest przykładem dobra i wzywa do jego 
czynienia, szatan natomiast to przykład zła, namawiający do robienia 
niegodziwości.

Na przykład, jeśli widzimy biednego, głodnego człowieka, to odzywa 
się w nas wewnętrzny głos, aby udzielić mu pomocy. Ale przemówi też 
i drugi głos, mówiący, że nie należy tego czynić, ponieważ uszczuplimy 
swoje fundusze. Pierwszy głos pochodzi od anioła, a drugi od szatana.

Dlatego powinniśmy wspierać osoby potrzebujące, gdyż głos, wzy-
wający nas do czynienia dobra, jest głosem naszego przyjaciela. Jeśli po-
słuchamy go, zasłużymy u Boga na sałaby18. Powinniśmy starać się nie 

18. Sałab – nagroda.
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postępować za wezwaniem szatana, ponieważ dąży do oddalenia nas od 
czynienia dobra i pragnie, abyśmy grzeszyli. Dlatego rozumiemy, że wia-
ra w aniołów powstrzymuje nas od złego postępowania, podnosi naszą 
kulturę i moralność. 

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „I aniołowie, i szatan wywołu-
ją w sercach ludzi różne myśli. Szatan namawia do czynienia zła i odejścia 
od prawdy. A aniołowie nawołują do popełniania dobra i powstrzymują od 
czynienia zła”19.

DŻINNY
Dżinny – to nazwa istot delikatnych, lekkich, metafizycznych, któ-

rych nie można dostrzec za pomocą narządów zmysłów. Święty Koran 
i wiarygodne hadisy udowadniają istnienie dżinnów, a ludzie o zdrowych 
zmysłach potwierdzają ich bytność. To, że nie widzimy dżinnów, świad-
czy tylko o tym, że nasze oczy nie są w stanie ich dostrzec. W Świętym 
Koranie znajduje się oddzielna sura Dżinn, opowiadająca o nich.

W Księdze Boga jest powiedziane, że dżinny to rozumne istoty, stwo-
rzone przez Boga z ognia: „i stworzył dżinny z bezdymnego ognia”20.

Dżinny zostały stworzone wcześniej niż ludzie:

„My stworzyliśmy człowieka z suchej gliny, z uformowanego mułu, 
a dżinny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego”21.

Dżinn oznacza „zakryty”, „zasłonięty”. Istoty te posiadają duszę i ro-
zum, co odróżnia je od zwierząt i roślin. Podobnie jak ludzie jedzą, piją22, 
zawierają małżeństwa, rozmnażają się. Są wśród nich przedstawiciele 
płci męskiej i żeńskiej. Dżinny rodzą się, rosną i umierają. Tylko długość 
ich życia, w porównaniu z ludźmi, jest o wiele dłuższa. One żyją około 
1000 lat. Podobnie jak ludzie, dżinny zobowiązane są wierzyć w Boga 
i czcić Go23. I analogicznie, są wśród nich wierzący i niewierzący, w więk-
szości jednak są bezbożnikami24. Dżinny, które wyznają islam, trafią do 

19. Imam At-Tirmizi.
20. Sura Ar-Rahman, Miłosierny, 55:15. 
21. Sura Al-Hidżr, Kamienna, 15:26–27.
22. Muslim, Salat, 33; At-Tirmizi, Tafsir, 47.
23. Sura Az-Zarijat, Rozpraszające, 51:56.
24. Sura Al-Dżinn, Dżinny, 72:11–13.
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Raju razem z wierzącymi ludźmi, a niewierzące demony pójdą do Piekła. 
Dżinny mogą występować w różnej postaci i formie i wykonywać trud-
ną fizyczną pracę. Kiedy prorok Sulejman (Salomon, as) rozkazał prze-
wieźć z Jemenu tron Belkis, królowej Saby, to nastąpiło takie zdarzenie:

„Ifryt spośród dżinnów powiedział: »Przyniosę ci go, zanim pod-
niesiesz się ze swojego miejsca. Jestem do tego wystarczająco silny 
i godny zaufania«”25.

Prorok Sulejman (as) w tym czasie przebywał z dala od Jemenu. 
Zdolność dżinna do dostarczenia tronu w jednej chwili z tak odległego 
miejsca świadczy o ogromnej sile i prędkości tych istot. A to, że Ifryt roz-
mawiał z Prorokiem Sulejmanem (as), dowodzi, że dżinn może przyjmo-
wać różne postaci i formy, widzialne dla ludzkiego oka. Bóg Najwyższy 
przekazał dżinny do dyspozycji Proroka Sulejmana26 (as).

Prorok wykorzystał ich do wypełnienia trudnych i skomplikowanych 
prac27. Dżinny nie dysponują wiedzą o świecie pozaziemskim. Jednak, 
ponieważ są istotami posiadającymi duszę, są w stanie wiele wiedzieć 
i widzieć, oczywiście w zakresie, w jakim pozwala im Bóg w porówna-
niu z ludźmi. W Koranie jest mowa, że dżinnom jest obca wiedza o życiu 
pozagrobowym:

„A kiedy postanowiliśmy o jego śmierci, to wskazał na jego śmierć 
tylko robak z ziemi, który pogryzł jego laskę. A kiedy on upadł, wtedy 
dżinny zrozumiały, że gdyby znały to, co ukryte, to nie pozostawałyby 
w karze upokarzającej”28.

Prorok Muhammad (saał) został skierowany jako Wysłannik Boga 
do wszystkich ludzi i dżinnów29. Ze Świętego Koranu dowiadujemy się, 
że dżinny słuchały Koranu, recytowanego im przez Proroka Muhamma-
da (saał). „Powiedzieli: »O ludu nasz! Słyszeliśmy Księgę zesłaną po 
Mojżeszu, potwierdzającą to, co przyszło przed nim. Ona prowadzi ku 
prawdzie i ku drodze prostej«”30. Są również hadisy o tym, że Prorok 
Muhammad (saał) nauczał dżinny religii i recytował im Koran.

25. Sura An-Naml, Mrówki, 27:39.
26. Sura Sad, 38:35–39; sura Saba, 34:12–23; Al-Buchari, Anbijja, 40; Muslim, 

Masadżid, 8.
27. Sura Saba, 34:12–13.
28. Sura Saba, 34:14.
29. Sura Al-An’am, Trzody, 6:130.
30. Sura Al-Ahkaf, Wydmy, 46:30.
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PYTANIA  I  ZADANIA
1. Opisz aniołów i opowiedz o ich cechach.

2. Dlaczego aniołowie są niewidzialni?

3. Wymień głównych aniołów i ich funkcje.

4. Co daje nam wiara w aniołów?

5. Opowiedz o dżinnach.



35 

CZĘŚĆ  V 
WIAR A  W  KSIĘGI

• Istota łahi (objawienia)

• Rodzaje objawień

• Święte Księgi i zwoje

• Zesłanie Świętego Koranu

• Zapis ajatów Koranu i złożenie Księgi 

• Cechy Świętego Koranu

• Nasze obowiązki wobec Świętego Koranu

• Święte wypowiedzi Proroka Muhammada (saał) o dobrodziej- 
stwie recytacji Koranu

ISTOTA  ŁAHI  (OBJAWIENIA)
Termin „łahi” w znaczeniu leksykalnym oznacza szybki i ukryty 

przekaz wiadomości. Sens specjalistyczny tego słowa to: objawienia, 
przekazane prorokom przez Boga bezpośrednio lub przez pośrednika, 
zawierające dokładną wiedzę.

Objawienia były zsyłane różnymi drogami do wybranych sług Boga 
– proroków.

RODZAJE  OBJAWIEŃ
1. Wiarygodne sny. Bóg zsyła prorokom objawienia poprzez widze-

nia senne. We śnie pierwsze objawienia otrzymał Prorok Muham-
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mad (saał). Potem wszystko to, co widział we śnie, ziściło się na 
jawie.

2.  Natchnienie. Bóg zsyła to, co zechce, bez pośredników, prosto 
do serc proroków.

3. Słyszenie mowy Boga. Nie widząc Boga, bez czyjegokolwiek po-
średnictwa, bez określonego miejsca, wizerunku, bez kierunku. 
Mowa Boga nie składa się z liter i dźwięków.

4. Za pośrednictwem anioła. Objawienia przekazane prorokom 
poprzez aniołów.

Anioł, przekazujący Mowę Boga, czasami przychodził do proroków 
w swojej prawdziwej postaci, a czasami jako człowiek. Osoby, znajdujące 
się w pobliżu, widziały go i słyszały. Bywało również tak, że gdy anioł 
doręczał objawienia, prorocy słyszeli go, ale nie widzieli. 

W ten sposób, za pośrednictwem głównego anioła Dżibrila, zesłany 
został naszemu Prorokowi Muhammadowi (saał) Święty Koran.

ŚWIĘTE  KSIĘGI  I  ZWOJE
Trzecim dogmatem islamu jest wiara w Święte Księgi, które Bóg 

Najwyższy zesłał Swoim sługom za pośrednictwem proroków. Pisma 
te zostały przekazane ludzkości w formie całkowitej, bez zniekształceń 
i uzupełnień. One nauczają ludzi prawdziwej wiary, tzn. Jedynobóstwa, 
wiedzy o Stwórcy, Jego potędze, atrybutach, przepięknych imionach, 
a także właściwego sposobu życia, zgodnego z nakazami Najwyższego. 
Święte Księgi zawierały nakazy i zakazy Boga. To z nich ludzie czerpa-
li wiedzę o swoich powinnościach, w nich ukazano drogi osiągnięcia 
szczęścia w tym i przyszłym życiu.

Jako muzułmanie wierzymy we wszystkie Święte Księgi, które 
zostały objawione prorokom. Wiemy również, że Pisma Święte po-
przedzające Koran, były zniekształcone. Dlatego nie wierzymy w nie, 
mimo że funkcjonują obecnie, ale uznajemy te, które zostały obja-
wione prorokom w pierwotnej wersji. Prorok Muhammad (saał) był 
posłany nie wyłącznie do jakiegoś jednego narodu, ale do wszystkich 
ludzi i dżinnów. A prawa zawarte w Koranie są przewodnikiem życia 
dla całej ludzkości.
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Koran, objawiony Prorokowi Muhammadowi (saał), zachował się 
w oryginalnej formie. Jest to Mowa Boga i ani razu nie był zmieniony.

Niektórym prorokom Bóg przekazał pisma, składające się z kilku 
stron. Noszą one nazwę Suhuf, co oznacza stronice lub zwoje. Są także 
cztery Wielkie Księgi. Każda kolejna Księga potwierdzała prawdziwość 
poprzednich Ksiąg i zawierała uzupełniającą informację, do przyswoje-
nia której dojrzewał dany naród lub cała ludzkość na danym etapie swo-
jego rozwoju. 

Zwoje, w sumie sto stron, były zesłane następującym prorokom:

1. Prorokowi Adamowi (as) – 10 zwojów;

2. Prorokowi Szisowi (Set, as) – 50 zwojów;

3. Prorokowi Idrisowi (Enoch, as) – 30 zwojów;

4. Prorokowi Ibrahimowi (Abraham, as) – 10 zwojów.

Cztery Wielkie Księgi były objawione:

1. Tora (Taura) – prorokowi Musie (Mojżesz, as);

2. Psałterz (Zabur) – prorokowi Dawudowi (Dawid, as);

3. Ewangelia (Indżil) – prorokowi Isie (Jezus, as);

4. Koran – Prorokowi Muhammadowi (saał). 

ZESŁANIE  ŚWIĘTEGO  KOR ANU
Wysłannik Muhammad (saał) przed rozpoczęciem swojego proroc-

twa przebywał w odosobnieniu w jaskini Hira, znajdującej się nieopodal 
Mekki. Tam rozmyślał o wielkości Boga. 

Nocą, z niedzieli na poniedziałek, w miesiącu ramadan 610 roku na-
szej ery, będąc w pieczarze, Prorok Muhammada (saał) całym sercem 
oddał się Bogu i w tym czasie na rozkaz Najwyższego przyszedł do niego 
jeden z głównych aniołów, Dżibril, mówiąc: „Głoś”. Anioł powtórzył to 
polecenie trzy razy. Nasz ukochany Prorok (saał) zapytał: „A co mam 
mówić?”. W odpowiedzi anioł Dżibril przekazał mu pięć ajatów. Takim 
sposobem naszemu Prorokowi (saał) dane było pierwsze objawienie, 
które stało się początkiem zsyłania Świętego Koranu.
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Pierwsze objawienie Prorok Muhammad (saał) otrzymał w wieku 
czterdziestu lat. Pierwszymi wersetami, które zostały przekazane Proro-
kowi (saał), były ajaty z sury Al-Alak (Skrzepnięta krew):

Ikraa bismi rabbikal lazii chalak. Chalakal insaana min alak. 
Ikraa ła rabbukal akram. Allazii allama bil kalam. Allamal insaana 
maa lam ja’lam.

Znaczenie: „Głoś! W imię twego Pana, który stworzył, stworzył czło-
wieka z grudki krwi skrzepniętej! Głoś! Twój Pan jest najhojniejszy. 
On nauczył piórem, nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział”31. 

Na podstawie otrzymanych objawień stało się jasne, że Muhammad 
(saał) jest ostatnim Wysłannikiem Boga. Koran był zsyłany w postaci 
wersetów, czasami przekazywano całe sury. Święta Księga islamu zosta-
ła objawiana w przeciągu 23 lat. 

Ajaty były przeważnie zsyłane w związku z jakimś wydarzeniem lub 
pojawieniem się jakiegoś problemu. Te epizody i sprawy noszą nazwę 
sababu nuzul (przyczyny zesłania). 

Ostatni werset przekazany Prorokowi (saał) to ajat z sury Al-Bakara 
(Krowa):

Łattakuu jalman turdża’uuna fiihi ilallaahi summa tułaffaa kullu 
nafsim maa kasabat ła hum laa juzlamuun.

Znaczenie: „Bójcie się tego Dnia, w którym zostaniecie sprowadzeni 
do Boga. Wtedy każdej duszy będzie wypłacone to, co zarobiła. I nikt 
nie dozna niesprawiedliwości!”32.

Koran zawiera 114 sur (rozdziałów), które składają się z ajatów. Naj-
krótsze sury liczą po trzy wersety, najdłuższa – 286 wersetów (Al-Ba-
kara, Krowa). W sumie Koran zawiera 6666 wersetów. Świętą Księgę 
islamu rozpoczyna sura Al-Fatiha, Otwierająca, zawierająca krótkie 
i głębokie sformułowania podstaw wiary. Ze względu na czas zsyłania 
sury dzielą się na mekkańskie (lata 610–622, 86 sur) i medyńskie (lata 
622–632, 28 sur), które w większości są dłuższe od mekkańskich. Tekst 
Koranu, dla wygody recytacji i zapamiętywania w określonym porząd-
ku, jest podzielony na 30 dżuzów (części).

31. Sura Al-Alak, Skrzepnięta krew, 96:1–5.
32. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:281.
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ZAPIS  AJATÓW  KOR ANU  I  ZŁOŻENIE  KSIĘGI
Prorok Muhammad (saał) po otrzymaniu objawień zwracał się do 

wyznaczonych pisarzy z prośbą o zapisywanie objawień i wskazywał 
każdemu ajatowi miejsce w surze. Skrybowie zapisywali tak, jak wska-
zywał im Prorok (saał). Większość sahabów33 uczyła się na pamięć re-
cytowanych ajatów. Z tego powodu, dzięki zapisom i zapamiętywaniu, 
Koran w czasach Proroka Muhammada (saał) zachował się w pierwotnej 
formie.

Objawianie ajatów trwało wiele lat i za życia Proroka (saał) nie zosta-
ły zebrane w jedną księgę. Po śmierci Wysłannika (saał) kalifem został 
Abu Bakr. To on powołał komisję złożoną z autorytatywnych towarzy-
szy Proroka (saał), która zestawiła zapisane strony Koranu i to, czego 
nauczyli się na pamięć hafizowie34. Stronice, zbrane w jedną całość, na-
zywają się Mushaf.

Kolejność rozmieszczenia sur została wskazana przez Proroka 
Muhammada (saał) jeszcze za jego życia. Złożoną Świętą Księgę wziął 
pod opiekę kalif Abu Bakr. 

W okresie rozprzestrzeniania się islamu w innych krajach, trzeci kalif, 
Osman, zwiększył liczbę egzemplarzy Koranu i rozesłał je do innych kra-
jów muzułmańskich. Takim sposobem objawiona Prorokowi Muham-
madowi (saał) Księga Boga zachowała się bez zmian do naszych czasów 
i przetrwa do Dnia Sądu Ostatecznego. Święta Księga islamu, którą trzy-
mamy w rękach, jest tą samą, która została wyuczona na pamięć i zapisa-
na w czasach Proroka Muhammada (saał). Pierwszy kalif Abu Bakr nadał 
jej formę księgi, a kalif Osman powiększył liczbę egzemplarzy. 

Pogląd, według którego Święty Koran zawiera tylko zapożyczenia 
z wcześniejszych pism, szczególnie z Tory i Ewangelii, należy rozpatry-
wać w świetle istniejących faktów. Jest jasne, że religijna tematyka Ko-
ranu i innych Świętych Ksiąg w znaczącej mierze jest zbieżna. Faktem 
jest i to, że jest w nim mowa o tych prorokach, o których wspomina się 
w Biblii, ale twierdzenie na podstawie tego, że w Koranie są po prostu 
zapożyczenia z wcześniejszych Pism, byłoby zasadniczo błędne. Weźmy 
pod uwagę chociażby to, że jak przedstawiona jest w Świętym Koranie 

33. Sahaba – współtowarzysze Proroka (saał).
34. Hafiz – osoba znająca Koran na pamięć.
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sama istota, same podstawy religii. Ani Staremu, ani Nowemu Testa-
mentowi, ani żadnej innej księdze nie udaje się nawet zbliżyć do tych 
wielkich i szlachetnych prawd, które są zawarte w Księdze islamu. Dalej 
przypomnijmy, w jaki sposób opowiedziana jest historia proroków w Bi-
blii, a jak w Koranie: on wyraźnie dąży do naprawy jej błędów, dokładnie 
tak, jak w przypadku podstawowych postulatów religijnego nauczania. 
W Biblii liczni prorocy Najwyższego przedstawieni są jako ludzie, któ-
rzy dopuścili się strasznych grzechów. Biblia mówi, że Abraham (Ibra-
him) kłamał i wypędził Hagar (Hadżar) i jej syna, że Lot (Lut) wszedł 
w kazirodczy związek ze swoimi córkami, że Aron (Harun) stworzył 
cielca w celu oddawania mu czci i prowadził do niego Izraelitów, aby od-
dawali mu cześć, że Dawid (Dawud) cudzołożył z żoną swego żołnierza, 
Uriasza, że Salomon (Sulejman) czcił bożków. Święta Księga islamu nie 
przyjmuje żadnego z tych stwierdzeń i z całą stanowczością zaprzecza 
większej ich części. Dobre imię proroków zostaje przywrócone, a pa-
mięć o nich oczyszczona z rzuconej klątwy. 

CECHY  ŚWIĘTEGO  KOR ANU
Koran jest Świętą Księgą zesłaną przez Boga ostatniemu i najbardziej 

poważanemu Prorokowi Muhammadowi (saał). 

Jest wiele wyjątkowych właściwości, które wywyższają Koran spo-
śród innych Ksiąg. 

Główne wyróżniające cechy Koranu:

1. Święty Koran zachowa się do Dnia Sądu Ostatecznego w pierwot-
nej formie, w jakiej został objawiony za czasów Proroka Muham-
mada (saał). Niektóre wcześniejsze Święte Pisma znikły całkowi-
cie, niektóre uległy zmianom i zniekształceniom i żadne z nich nie 
zachowało się w tej postaci, w jakiej zostało objawione przez Boga. 

Bóg Najwyższy zagwarantował nienaruszalność Świętego Kora-
nu następującym ajatem:

Innaa nahnu nazzalnaz zikra ła innaa lahuu la haafizuun.

Znaczenie: „My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego 
ochraniającym!”35.

35. Sura Al-Hidżr, Kamienna, 15:9.
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2. Koran był zesłany nie od razu, a w częściach: w postaci ajatów lub 
sur, w zależności od czasu i wydarzeń. To daje możliwość łatwiej-
szego nauczenia się na pamięć i zrozumienia. 

3. Koran jest ostatnią Bożą Księgą i po niej nie będzie żadnych in-
nych Pism. Prawa Świętego Koranu będą obowiązywać aż do 
Dnia Sądu i nie ulegną zmianie. A wcześniejsze Prawa były obja-
wione tylko na określony czas. 

4. Koran jest Księgą zesłaną dla całej ludzkości na wieczność, od-
powiadającą na wszystkie potrzeby ludzi we wszystkich czasach. 
Takimi nie były wcześniejsze Księgi, przekazane dla określonych 
narodów. 

5. Koran jest wiecznym i największym cudem, danym Prorokowi 
Muhammadowi (saał). Słowa Koranu i jego prawdy – to niezrów-
nany cud. 

W Koranie jest mowa o potędze Boga, są przytoczone logicznie uza-
sadnione dowody jedyności Boga, opisane atrybuty i najpiękniejsze 
imiona Boga, przedstawiona historia stworzenia świata i człowieka, 
dzieje ludzkości i opowiadania o prorokach. Mówi się w nim o niebio-
sach, ciałach niebieskich, planetach, Ziemi i jej strukturze, klimacie 
i pogodzie, świecie roślinnym i zwierzęcym, ludzkości, narodzinach 
i śmierci człowieka. Ukazane zostało, co czeka każdego po śmierci, jak 
wygląda wskrzeszenie wszystkich zmarłych, Dzień Sądu, Raj i Piekło. Są 
zalecenia dotyczące sposobu życia człowieka, tego, co jest mu zakazane 
przez Najwyższego, i jakie są jego obowiązki. Jest powiedziane, co sta-
nowi dla człowieka dobro, a co zło. Koran nawołuje do czynienia dobra 
i powstrzymywania się od złych uczynków. Uczy służenia Najwyższe-
mu: wykonywania modlitwy, przestrzegania postu i innych aktów czci. 
Podaje, jak należy prowadzić handel, w jaki sposób budować relacje z ro-
dzicami, małżonkami, dziećmi, braćmi, siostrami, innymi krewnymi, ze 
wszystkimi muzułmanami. Jest w nim mowa o tym, co wpływa na dobre 
i złe samopoczucie w rodzinie i społeczeństwie, o zabójstwie, zemście, 
porządku prawnym, o wojnach, o świętej wojnie (dżihad) i wielu innych 
zagadnieniach, aż do polowania i jego zasadach włącznie.

Sens wielu ajatów Koranu staje się zrozumiały wraz z rozwojem roz-
maitych nauk. W wersetach Świętej Księgi znajdują odzwierciedlenie 
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liczne odkrycia naukowe ostatnich dziesięcioleci. Ta okoliczność zadzi-
wia i zachwyca wielu uczonych światowej sławy, co doprowadza ich do 
przyjęcia islamu. 

Koran jest podobny do niewyczerpalnego, nieograniczonego źródła, 
które zaspokaja pragnienie naukowej wiedzy człowieka.

NASZE  OBOWIĄZKI  WOBEC  ŚWIĘTEGO  
KOR ANU

Każdy muzułmanin powinien: 

1. wiedzieć, że Koran, jako Słowo Boże, należy recytować bez błę-
dów, zgodnie z zasadami recytacji (tadżłid); 

2. brać Koran do rąk po wcześniejszym rytualnym obmyciu (łudu); 
zaczynać recytację od słów „A’uuzu36–Bismillaah”37, w miarę 
możliwości kierując się w stronę Mekki; traktować Słowo Boże 
z szacunkiem i zgłębiać jego interpretację;

3. recytować Koran w miejscach czystych; nie wśród ludzi, którzy są 
zajęci innymi sprawami i nie słuchają jego recytowania;

4. z szacunkiem odnosić się do recytowania Koranu przez inne oso-
by, słuchać tej recytacji;

5. przechowywać Koran w czystym miejscu, na odpowiedniej wy-
sokości;

6. wypełniać nakazy i unikać zakazów Koranu, żyć w zgodzie z jego 
zasadami.

ŚWIĘTE  WYPOWIEDZI  PROROK A 
MUHAMMADA  (SAAŁ)  

O  DOBRODZIEJSTWIE  RECYTACJI  KOR ANU 
„Najlepszym z was jest ten, kto uczy się Koranu i naucza go innych”.

36. A’uuzu – A’uuzu billaahi minasz szaajtanir radżiim (Szukam schronienia u Boga 
od szatana przeklętego).

37. Bismillaah – Bismillaahir rahmaanir rahiim (W imię Boga Litościwego, 
Miłościwego).
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„Ten, kto wygłosi z Koranu jedną literkę, otrzyma jedno wynagrodzenie, 
a za każde wynagrodzenie dostanie dziesięć gratyfikacji”.

„Ten, kto wysłucha jednego ajatu z Koranu, otrzyma wielkie wynagro-
dzenie”. 

„Recytujcie Koran, on będzie obrońcą w Dzień Sądu tych, którzy go re-
cytowali”. 

„Wierzący, który recytuje Koran, jest podobny do słodkiej pomarańczy, 
która ma przyjemny zapach i smak, a wierzący, który nie recytuje Koranu, 
przypomina daktyla, nieposiadającego zapachu, ale słodkiego w smaku. 
Obłudnik, który recytuje Koran, jest podobny do bazylii, mającej przyjemny 
zapach, ale gorzki smak, a hipokryta, nierecytujący Koranu, przypomina ty-
kwę bez zapachu i gorzką w smaku”38.

„Zaprawdę, jednych ludzi Bóg wywyższy za pośrednictwem tej Księgi 
(Koranu), a innych poniży”. 

„W Dniu Sądu na głowy rodziców tych, którzy recytują Koran i postę-
pują według jego nakazów, będzie nałożona korona, której blask będzie 
silniejszy niż światło słońca, oświetlające domy” (Pomyślcie o tym, jakie 
wynagrodzenie czeka na ludzi recytujących Koran).

Prorok Muhammad (saał) powiedział Abu Zarowi: „Wyjdź z domu 
i naucz się jednego ajatu z Koranu. To będzie lepsze, niż wykonanie stu ra-
katów modlitwy nafil”.

„Ten, kto recytuje Koran i uczy się go na pamięć, i ten, kto wie, czym jest 
haram i halal, dostąpi Raju i będzie mógł wstawić się za dziesięcioma krew-
nymi”.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Co oznacza objawienie?

2. Jakie są rodzaje objawień?

3. Wyjaśnij, jakimi sposobami Prorok Muhammad (saał) otrzymy-
wał objawienia. 

4. W jaki sposób został przekazany Święty Koran naszemu Proro-
kowi (saał)?

38. Al-Buchari, Fadailul Koran, 17; At-Tirmizi, Adab, 79.
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5. Jakim prorokom były zesłane Boże Księgi?

6. Jak został objawiony Święty Koran? Jakie ajaty były zesłane jako 
pierwsze?

7. Opowiedz, jak złożono Koran.

8. Co oznacza Mushaf?

9. Jakie cechy ma Święty Koran?

10. Jakie mamy obowiązki względem Koranu?

11. Naucz się na pamięć pięciu hadisów, w których jest mowa o zale-
tach recytacji Koranu.
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CZĘŚĆ  VI 
WIAR A  W  PROROKÓW

• Proroctwo i nieodzowność proroków

• Obowiązki proroków

• Szczególne cechy przynależne prorokom

• Imiona proroków wspominane w Koranie

• Wspólność podstaw religii, którą rozpowszechniali prorocy

• Co oznacza mu’dżiza i karamat?

• Cuda Proroka Muhammada (saał)

• Cechy naszego Proroka (saał)

• Prorok Muhammad (saał) – ostatnim prorokiem

• Wypowiedzi znamienitych ludzi o Proroku Muhammadzie (saał)

• Do czego nawoływał Prorok Muhammad (saał)

PROROCTWO  I  NIEODZOWNOŚĆ  PROROKÓW
Czwartym dogmatem islamu jest wiara w proroków. Proroctwo – to 

misja otrzymania i przekazu wiedzy, nakazów i zakazów od Najwyższe-
go Boga. Do wypełnienia posłannictwa Bóg wybrał najlepszych i naj-
godniejszych Swoich poddanych, dlatego prorokiem nie można zostać 
własnym wysiłkiem, starając się służyć Bogu. Prorocy zostali posłani 
w celu wskazania prawdziwej drogi ludziom, którzy potrzebują takich 
przewodników. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nawet człowiek jest w stanie 
pojąć swoim umysłem istnienie Boga, to jednak nie potrafi wgłębić się 
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w Jego wspaniałe atrybuty, nie zdoła wykonać oddawania czci Bogu, nie 
dowie się o Dniu Sądu i o tym, kto otrzyma wynagrodzenie w przyszłym 
życiu, a kto karę; nie uzyska wiedzy, jak może zasłużyć na szczęście 
w tym oraz w następnym życiu.

W tym celu Bóg Najwyższy powierzył prorokom obowiązek naucze-
nia ludzi tego wszystkiego i ukazania im drogi ku szczęściu w życiu do-
czesnym i po nadejściu końca świata.

Muzułmanie uznają i wierzą we wszystkich proroków, poczynając 
od pierwszego Wysłannika Adama, włączając Noego, Abrahama, Moj-
żesza, Jezusa (alajhimus salaam, pokój z nimi, as) i kończąc na ostatnim 
Proroku Muhammadzie (saał).

W Świętym Koranie nie jest powiedziane, ilu dokładnie było proro-
ków. Jednak o ich liczbie można dowiedzieć się z niektórych hadisów. 
Wysłannik Muhammad (saał), zapytany o liczbę proroków podał 124 
tysiące (według innych informacji 224 tysiące)39.

Sura Mumin, Wierzący, 40:78, opisuje następująco:

„Wysyłaliśmy posłańców przed tobą (Muhammadzie): o niektó-
rych ci opowiadaliśmy, a o innych ci nie opowiadaliśmy”.

Jak widzimy z tego wersetu, dokładna liczba wysłanników nie jest 
znana i dlatego lepiej jej nie wskazywać. Z uwagi na to, w przypadku 
określenia jakiejś liczby mogłaby się wydarzyć rzecz następująca: jeśli 
w rzeczywistości liczba proroków okazałaby się większa od niej, to wów-
czas prawdziwych proroków nie uznano by za proroków. Lub na odwrót, 
jeśliby ich liczba była mniejsza, to wtedy powstałoby niebezpieczeństwo 
zaliczenia do proroków tych, którzy w istocie nimi nie byli. Dlatego wła-
ściwym jest mówienie tak: „Uwierzyłem we wszystkich proroków po-
słanych przez Boga, począwszy od proroka Adama i skończywszy na 
Proroku Muhammadzie (saał)”. 

Wszyscy prorocy są jednej wiary. Jej podstawową zasadą jest mono-
teizm, to znaczy poddanie się i czczenie tylko Jedynego Boga. Prorocy 
nauczali ludzi, aby nie ubóstwiali kamieni, obrazów, zwierząt lub innych 
ludzi, nie oddawali czci temu wszystkiemu, gdyż godny uwielbienia jest 
tylko Stwórca. 

39. Ahmad ibn Hanbal, Musnad, VI, 266.
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Dlatego muzułmanie nie ubóstwiają żadnego z proroków. Kochają 
ich wszystkich i podążają za nimi. Prorok Jezus (as) nie nauczał ludzi 
czczenia siebie i swojej matki. On przyszedł do ludzi, szerzył wśród nich 
dobro, głosił religię wszystkich proroków, religię poddania się i uwiel-
bienia wyłącznie Stwórcy. Po arabsku czczenie i poddanie się Jedynemu 
Stworzycielowi w zgodzie z prawem Bożym nosi nazwę islam, a ten, kto 
go wyznaje jest muzułmaninem. Z tego powodu wiemy i mówimy, że 
islam jest religią wszystkich proroków.

Religia była jedna, ale zasady jej przestrzegania różniły się między 
sobą. Na przykład, w czasach proroka Adama (as) muzułmanom było 
nakazane wykonywanie jednej modlitwy dziennie, później, za następ-
nych proroków – dwóch modlitw. My zaś obowiązkowo odbywamy 
codziennie pięciokrotny namaz (modlitwa). Prorok Muhammad (saał) 
głosił, że najlepsze słowa, które on i wcześniejsi prorocy powtarzali, to 
„La ilaha illallaah”, co oznacza, że nie ma żadnego bóstwa, a jest wy-
łącznie Jedyny Bóg.

OBOWIĄZKI  PROROKÓW 
Prorocy opowiadali ludziom o Bogu, uczyli podstaw wiary i odda-

wania czci. Wyjaśniali prawa religii, normy moralne i sami wypełniali 
wszystko, do czego nawoływali. Byli we wszystkim wzorcem dla innych. 
Aby ludzie uwierzyli w ich proroczą misję, z woli Boga wykonywali to, co 
nie było w mocy innych, to znaczy czynili cuda. Prorocy pocieszali wia-
domością wejścia do Dżanny40 tych, którzy przestrzegali nakazów Boga, 
a tych, którzy tego nie czynili, ostrzegali przed mękami czekającymi na 
nich w Dżahannamie41. W Świętym Koranie jest powiedziane:

Kul siruu fil ardi summan tuuru kajfa kaana aakibatul mukazzi-
biin.

Znaczenie: „Powiedz: „Przejdźcie się po ziemi i popatrzcie, jaki był 
koniec tych, którzy zaprzeczali prawdzie”42.

Prorocy – to wybrani przez Boga mężczyźni, wyróżniający się wy-
soką moralnością i stanowiący ludziom wzór. Należy wierzyć, że każ-

40. Dżanna – Raj.
41. Dżahannam – Piekło.
42. Sura Al-An’am, Trzody, 6:11.
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dy z nich był wierny, mądry i przewidujący. Żaden prorok nie okazał się 
kłamcą, zdrajcą ani głupcem. Wszyscy byli nieomylni, wolni od kufru43 
oraz wielkich i małych grzechów przed i po uzyskaniu proroctwa.

SZCZEGÓLNE  CECHY  PRZYNALEŻNE  
PROROKOM

1. Sidk – prawdziwość. Prorocy cechowali się najwyższym stopniem 
prawdomówności. Nigdy nie kłamali. Wszystko, o czym mówili, 
spełni się lub już się zdarzyło. 

2. Amanat – zaufanie. Prorokom można było ufać we wszystkim. 
Nigdy nie przywłaszczali sobie tego, co dane im było na przecho-
wanie.

3. Fatanat – rozum i przenikliwość. Prorocy wyróżniali się mądro-
ścią, wnikliwością i rozsądkiem. 

4. Ismat – bezgrzeszność. Prorocy nigdy nie popełniali grzechów  
ani jawnych, ani ukrytych. Nigdy nie byli muszrikami44 – ani 
przed, ani po otrzymaniu proroctwa. Ale, będąc ludźmi, popeł-
niali błędy, do których zdążyli się przyznać, zanim inni mogli po-
dążyć za nimi. 

5. Tablig – przekaz wiadomości. Prorocy przekazywali ludziom pra-
wa Boga w takiej postaci, w jakiej otrzymywali je od Najwyższe-
go, bez jakichkolwiek zmian.

IMIONA  PROROKÓW  WSPOMNIANE 
W  KOR ANIE

Pierwszym prorokiem był Adam (as), ostatnim – Muhammad (saał). 
Między nimi było wielu proroków. Imiona 25 wysłanników są wspo-
mniane w Świętym Koranie. W rzeczywistości ich liczba jest znacznie 
większa. Wierzymy we wszystkich proroków, których dokładną liczbę 
zna tylko Bóg, nie czyniąc między nimi różnicy. 

43. Kufr – niewiara.
44. Muszrik – poganin, niewierzący.
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Imiona proroków wymienione w Koranie:

1. Adam 

2. Idris (Enoch)

3. Nuh (Noe)

4. Hud

5. Salih

6. Lut (Lot)

7. Ibrahim (Abraham)

8. Ismail (Izmael)

9. Ishak (Izaak)

10. Jakub

11. Jusuf (Józef)

12. Szuajb (Jetro)

13. Harun (Aron)

14. Musa (Mojżesz)

15. Dawud (Dawid)

16. Sulejman (Salomon)

17. Ajjub (Hiob)

18. Zulkif l (Ezechiel)

19. Junus (Jonasz)

20. Iljas (Eliasz)

21. Al-Jasa (Elizeusz)

22. Zakarija (Zachariasz)

23. Jahja (Jan)

24. Isa (Jezus)

25. Muhammad (saał)
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WSPÓLNOŚĆ  PODSTAW  RELIGII,  
KTÓR Ą  ROZPOWSZECHNIALI  PROROCY

Istnieje jedna prawdziwa religia, zesłana przez Stwórcę. Jest to islam. 
Prawdziwa religia opiera się na podstawach, które nie ulegają zmianie. Są 
to: iman (wiara), ibada (oddawanie czci), ahlak (etyka).

Jednakże z upływem czasu, biorąc pod uwagę potrzeby ludzi, niektó-
re prawa religii i zasady ich przestrzegania uległy zmianie. Z nadejściem 
Proroka Muhammada (saał) religia została dopełniona.

CO  OZNACZA  MU’DŻIZA  I  KAR AMAT?
Mu’dżiza (cud) – to zjawiska nadprzyrodzone, udowadniające praw-

dziwość proroctw. Zwykli ludzie nie mogą dokonywać cudów, co jest 
dane tylko prorokom. Mu’dżiza dokonuje się wyłącznie dzięki woli i po-
tędze Boga. Każdy prorok dokonywał cudów na dowód swojego proroc-
twa.

Karamat – to zjawiska nadprzyrodzone, dziejące się z woli Boga 
wśród świętych prawowiernych – wali. 

Łalajat – jest to stopień zbliżenia do Boga, po osiągnięciu którego 
człowiek staje się świętym prawowiernym (wali). Według muzułmań-
skich uczonych wali to człowiek, który bardzo skrupulatnie wypełnia 
nakazy Koranu i sunny i unika grzechów. Jest o tym mowa w Świętym 
Koranie:

„Zaprawdę, przyjaciele Boga nie muszą się obawiać i nie będą się 
smucić. Ci, którzy wierzą i są bogobojni, otrzymają wieść radosną 
w życiu tego świata i w życiu ostatecznym. Nie zmieni się słowo Boga! 
To jest sukces ogromny!”45.

„Bóg jest opiekunem tych, którzy wierzą. On wyprowadza ich 
z ciemności do światła. A opiekunami niewierzących są fałszywe bożki. 
One wyprowadzają ich ze światła w ciemność. Tacy będą towarzysza-
mi ognia i będą przebywać w nim na wieczność”46.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Oni są takimi ludźmi, że jeśli 
ich widzicie, to od razu wspominacie Boga”.

45. Sura Junus, Jonasz, 10:62–64.
46. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:257.
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Z punktu widzenia zjawiskowości, między mu’dżizą i karamatem 
nie ma różnic. Rozbieżność polega tylko na tym, że mu’dżiza występu-
je u proroka, który otwarcie demonstruje ją ludziom na potwierdzenie 
swojego proroctwa, a karamat zachodzi u świętego prawowiernego, 
który nie został wezwany do jego demonstrowania jako potwierdzenie. 
Mówi się o tym w Świętym Koranie:

„Pan przyjął ją z łaskawością należną i sprawił, że wyrosła w czy-
stości. Wtedy powierzył ją Zachariaszowi. Ilekroć zachodził Zacha-
riasz do jej izby, to znajdował przy niej pożywienie. Zapytał: »O Ma-
rio, skąd to u ciebie?« Ona powiedziała: »To jest od Boga«. Zaprawdę, 
Bóg zapewnia zaopatrzenie, komu chce, bez rozliczania”47.

Karamat ashabi kahf

Powiedziane jest o tym w Świętym Koranie: 

„Czy sądzisz, że towarzysze Groty i Napisu byli czymś zdumiewają-
cym spośród Naszych znaków? Oto młodzieńcy ukryli się w grocie i po-
wiedzieli: »Panie nasz! Obdarz nas miłosierdziem od Ciebie i wskaż 
nam właściwą drogę w naszej sprawie«. I zapieczętowaliśmy ich uszy 
w grocie na długie lata, a potem obudziliśmy ich, aby sprawdzić, która 
z dwóch grup lepiej obliczy czas tam spędzony” 48.

Karamat łali – Asafa bin Bahira

Asaf bin Bahira, człowiek bogobojny, pracował jako wezyr u proroka 
Sulejmana (as). Zdarzyło się, że przyniósł w mgnieniu oka tron królowej 
Belkis. Jest to opisane w Koranie:

„Powiedział: »O wielmożni! Który z was przyniesie mi jej tron, 
zanim oni przyjdą do mnie poddani?« Ifryt spośród dżinnów powie-
dział: »Przyniosę ci go, zanim podniesiesz się ze swego miejsca. Jestem 
do tego wystarczająco silny i godny zaufania«.

Powiedział ten, który miał wiedzę z Księgi: »Przyniosę ci go, zanim 
zdąży wrócić do ciebie twoje spojrzenie«. I kiedy Salomon zobaczył go 
stojącego mocno przed sobą, powiedział: »To jest z łaski mego Pana, 
aby mnie wypróbować, czy będę wdzięczny, czy niewdzięczny. Kto jest 
wdzięczny, ten jest wdzięczny dla własnej duszy, a kto jest niewdzięcz-
ny: zaprawdę, mój Pan jest Samowystarczalny, Szlachetny!«”49.

47. Sura Al-Imran, Rodzina Imrana, 3:37.
48. Sura Al-Kahf, Grota, 18:9–12.
49. Sura An-Naml, Mrówki, 27:38–40.



52 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

Karamat towarzyszy Proroka Muhammada (saał)

Przekazywana jest wypowiedź Anasa (ra), że pewnego razu, gdy 
dwóch mężczyzn spośród towarzyszy Proroka (saał) wyszło od niego 
ciemną nocą, przed nimi zapaliło się coś w rodzaju dwóch kaganków, 
oświetlających im drogę, a kiedy się rozstali, z każdym z nich została jed-
na taka lampka, która rozjaśniała mu drogę, dopóki nie dotarł do swoje-
go domu50.

Istnieje wiele hadisów potwierdzających występowanie karamatu 
wali. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w Ogrodach poboż-
nych ludzi, rozdział 253. 

CUDA  PROROK A  MUHAMMADA  (SAAŁ)
Prorok Muhammad (saał) jako dowód swojego proroctwa, które 

otrzymał od Boga, okazywał wiele cudów. Oto niektóre z nich:

1. Pewnego razu, kiedy zbliżał się czas modlitwy al-asr, Prorok 
Muhammad (saał) nie miał wody do wykonania obmycia. Przy-
niesiono mu wówczas naczynie, w którym było niewiele płynu. 
Wysłannik Boga (saał) zanurzył rękę w wodzie, która zaczęła 
przybywać, wyciekając mu między palcami. Wypływała tak dłu-
go, dopóki obmycia nie dokonało trzysta osób, które znajdowały 
się razem z nim.

2. Na początku swojej proroczej misji, gdy liczba muzułmanów była 
niewielka, Prorok Muhammad (saał) wygłaszał swoje chutby (ka-
zania), stojąc na pniu. Kiedy wyznawców islamu przybyło, Wy-
słannik Boga (saał) polecił wykonać minbar (kazalnica), składa-
jący się z trzech stopni. Podczas jednego z piątkowych kazań, gdy 
Prorok (saał) wygłaszał z minbaru chutbę, w meczecie rozległ się 
jęk. To jęczał z tęsknoty za Prorokiem (saał) pień, który wcześniej 
służył mu za minbar. Słysząc to, Prorok (saał) zszedł z kazalnicy, 
zbliżył się do pnia i pogładził go. Po tym jęki umilkły.

3. To wydarzenie miało miejsce półtora roku przed przesiedleniem 
Proroka Muhammada (saał) z Mekki do Medyny. Pewnej nocy, 
na niebiańskim stworzeniu o imieniu Burak, Prorok Muham- 

50. Al-Buchari, Salat, 79.



53

mad (saał), w asyście anioła Dżibrila, przeniósł się z meczetu Al-
-Haram w Mekce do meczetu Al-Aksa w mieście Al-Kuds (obec-
nie Jerozolima), skąd wzniósł się do nieba. To był cud jedyny 
w swoim rodzaju. Cała podróż odbyła się w krótkim czasie. To 
wydarzenie jest potwierdzeniem bezgranicznej potęgi Najwyż-
szego Boga.

4. Największym i najwspanialszym cudem jest Koran. Recytacja 
Słowa Bożego pieści ucho i uspokaja duszę. Koran to źródło nie-
zliczonych łask. Wysokie normy zawarte w Świętej Księdze mogą 
uczynić ludzkość szczęśliwą. Koran jest niezrównanym arcydzie-
łem. Na przestrzeni wieków odkrycia naukowe potwierdzają jego 
niepodważalne prawdy.

CECHY  NASZEGO  PROROK A  (SAAŁ)
Bóg w Świętym Koranie powiedział: 

Ła maa arsalnaaka illaa kaaffatal linnasi basziiran ła naziira.

Znaczenie: „Wysłaliśmy cię do wszystkich ludzi tylko jako zwiastu-
na wieści radosnej i ostrzegającego, ale większość ludzi nie wie”51. 

Kul jaa ajjuhan naasu innii rasuulullaahi ilajkum dżamii’an.

Znaczenie: „Powiedz: »O ludzie! Jestem Wysłannikiem Boga do 
was wszystkich«”52. 

My, muzułmanie, wierzymy we wszystkich proroków i nie robimy 
między nimi różnic. Jednocześnie Wysłannik Muhammad (saał) zajmu-
je wyjątkowe miejsce pośród wszystkich nich i posiada swoje przymioty. 
Oto najważniejsze z nich:

1. Prorok Muhammad (saał) – ukochany sługa Boga, najlepsze i naj-
większe Jego stworzenie. 

2. Jest ostatnim prorokiem i po nim nie będzie żadnego.

3. Prorok Muhammad (saał) został posłany do całej ludzkości, 
w przeciwieństwie do wcześniejszych posłańców, którzy byli skie-
rowani do odrębnych narodów.

51. Sura Saba, 34:28.
52. Sura Al-A’raf, Przegrody, 7:158.
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4. Jego proroctwo działa do Dnia Sądu Ostatecznego. Prorocza mi-
sja innych proroków obejmowała tylko określony czas. 

5. Prawa, które przekazał Prorok Muhammad (saał), będą obowią-
zywać do Dnia Sądu.

PROROK  MUHAMMAD  (SAAŁ) 
–  OSTATNIM  PROROKIEM

Bóg powiedział w Koranie:

Ła lakir rasuulallaahi ła chaataman nabijjiin.

Znaczenie: „Muhammad jest Wysłannikiem Boga i Pieczęcią Pro-
roków”53. 

Wysłannik Muhammad (saał) jest największym z proroków. Koran 
to ostatnia Księga zesłana ludzkości. Po Proroku Muhammadzie (saał) 
drzwi do proroctwa zostały zamknięte. Prorok Muhammad (saał) jest 
prorokiem wszystkich narodów zamieszkujących ziemię. Ta prawda jest 
odzwierciedlona w Koranie. Wcześniejsi prorocy byli skierowani jedy-
nie do określonych narodów. Podobni są do lamp oświecających domy, 
a nasz Prorok Muhammad (saał), zesłany do całej ludzkości, jest niczym 
słońce, rozświetlające cały świat. Kiedy słońce wschodzi, żadne lampy 
nie są potrzebne.

WYPOWIEDZI  ZNAMIENITYCH  LUDZI  
O  PROROKU  MUHAMMADZIE  (SAAŁ) 

Prorok Muhammad (saał) jest wielką osobowością w historii ludz-
kości. Amerykański uczony Michael Hart w swojej pracy badawczej 
100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości zamieścił 
100 nazwisk wybitnych osobistości. Następnie napisał, że najwybit-
niejszą z nich jest Prorok Muhammad (saał). Książka Harta ukazała się 
w roku 1978 i wywołała wielkie zainteresowanie. Doktor Michael Hart 
udowadnia, że Muhammad (saał) jest wyjątkową jednostką. Niektórzy 
byli zakłopotani: jakim sposobem Prorok Muhammad (saał) okazał się 

53. Sura Al-Ahzab, Sprzymierzeni, 33:40.
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pierwszym spośród wybitnych ludzi na świecie? Odpowiedź jest jedna: 
Prorok Muhammad (saał) osiągnął ogromne sukcesy na wszystkich 
płaszczyznach, dzięki temu, że został wybrany przez Boga, o czym jest 
mowa w hadisie54, aby być „lepszym od wszystkich synów Adama”.

*

Jeden ze znanych niemieckich polityków, książę Otto von Bismarck, 
z szacunkiem do naszego Proroka (saał) mówił: „Żałuję, że nie żyłem 
w twoich czasach, o Muhammadzie! Ludzkość jeden raz widziała wy-
brańca i więcej już nie zobaczy. Z głębokim szacunkiem kłaniam się 
przed tobą”.

*

Francuski filozof Alex Livozon oznajmił: „Księga Koran, zesłana 
Prorokowi Muhammadowi, jest doskonała. Ona wskazuje ludzkości 
prawdziwą drogę. Nie ma żadnych wątpliwości, że Prorok jest rzeczywi-
stym Wysłannikiem Boga”.

*

Wybitny pisarz rosyjski Lew Tołstoj oświadczył: „Prorok Muham-
mad jest wielkim władcą, który zjednoczył wspólnotę w świetle prawdy. 
Jest to wystarczające, aby darzyć go poważaniem. On uratował ludzi od 
przelewu krwi i osiągnął pokój. Odkrył im drogi duchowego wzniesie-
nia się. Taki człowiek zasługuje na powszechny szacunek”. 

DO  CZEGO  NAWOŁYWAŁ 
PROROK  MUHAMMAD  (SAAŁ)

Pierwsza chutba55

O ludzie, okazujcie skruchę, dopóki śmierć was nie ogarnie. Wyko-
nujcie dobre uczynki, zanim macie możliwość. Rozdawajcie więcej sa-
daki, jawnie i skrycie. Wykonujcie zikr, żeby pogłębić wasz związek z Bo-
giem. Czyńcie tak, a On da wam rizk (utrzymanie) i pomoc. Bóg odpłaci 
wam za wszystko, co straciliście.

54. Hadis – sentencja, wypowiedź lub czyn Proroka Muhammada (saał).
55. Chutba – kazanie.
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Wiedzcie, że w tym roku, w tym miesiącu i w tym miejscu Bóg usta-
nowił jako fard (obowiązek) modlitwę dżuma’a (piątkową) do Dnia 
Sądu. Jeśli ktoś opuszcza tę modlitwę, to nie ma różnicy, czy jest spra-
wiedliwym władcą, czy nie, niech jego sprawy nigdy się nie polepszą 
(w domyśle muzułmańskie państwo). Inne modlitwy takich ludzi nie 
będą pełne, oprócz tych, którzy czynią pokutę (Ibn Madża, Ikama, 78).

O ludzie, przygotowujcie się za życia do Dnia Sądu. Każdy z was 
umrze i zostawi stado bez pasterza. I Bóg powie mu bez pośrednika 
i tłumacza: „Czy nie przychodził do ciebie mój wysłannik i nie przy-
nosił ci moich nakazów? Dałem ci bogactwo i wiele łask, a ty co przy-
niosłeś dzisiaj dla siebie?”. Potem każdy zapytany spojrzy na prawo, na 
lewo i niczego tam nie zobaczy. Skieruje wzrok na wprost i ujrzy Piekło. 
Dlatego chrońcie siebie od ognia piekielnego. Budźcie się i wykonujcie 
dobre uczynki, nawet jeśli będzie to dana komuś połówka daktyla. Jeśli 
ktoś z was nie znajdzie połówki daktyla, niech dobre słowa będą jego 
szlachetnym zachowaniem, gdyż za jedno okazane dobre działanie jest 
wynagrodzenie od 1 do 700. Pokój z wami, miłosierdzie Boga i Jego bło-
gosławieństwa56.

Druga chutba

Proszę Boga o pomoc od zła naszego ego (nafs) i niegodziwych czy-
nów. Tego, komu Bóg wskazał prawdziwą drogę, nikt nie zdoła z niej 
sprowadzić. Tego, kogo Bóg nie skierował na właściwą drogę, nikt nie 
pokieruje. Zaświadczam, że nie ma żadnego bóstwa, a jest tylko Bóg. 
On jest Jedyny i nie ma współtowarzyszy. Najpiękniejsze ze wszystkich 
słów – to Księga Boga. Ocalony jest ten, czyje serce Bóg upiększa Ko-
ranem i komu daje wiarę, i kto wybiera słowa Świętej Księgi ze wszyst-
kich słów. Bez wątpienia, słowo Boże jest najjaśniejsze i najpiękniejsze. 
Kochajcie to (tego), co (kogo) kocha Bóg. Nieustannie wykonujcie zikr 
i powtarzajcie Jego słowa. Niech wasze serca nie obojętnieją na słowa 
Boga, gdyż one rozwiązują wszystkie sprawy, wyjaśniają dobre działa-
nia, dają wiedzę o prorokach, tłumaczą najpiękniejsze historie, mówią, 
co jest halal, a co haram. 

Czcijcie tylko Boga Jedynego i nie popełniajcie szirku. Postępujcie dokład-
nie według Jego nakazów. Niech wasze czyny będą potwierdzeniem tego, co 

56. Ibn Hiszam, t. 1, s. 277–278.
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wypowiada język. Kochajcie się wzajemnie za pośrednictwem Koranu. Za-
prawdę, naruszający Jego nakazy poniosą karę. Bóg nie kocha tych, którzy 
łamią Jego zasady. Niech miłosierdzie Boga będzie nad wami57.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Kim są prorocy i dlaczego ludzie ich potrzebują?

2. Jakie są obowiązki proroków?

3. Wymień cechy, koniecznie przynależne prorokom. 

4. Podaj imiona proroków, wymienione w Koranie. Kto był pierw-
szym prorokiem, a kto ostatnim?

5. W czym zawiera się wspólnota podstaw religii, którą prorocy roz-
powszechniali?

6. Co oznacza mu’dżiza i karamat?

7. Opowiedz o niektórych cudach Proroka Muhammada (saał).

8. Jakim cudem jest Święty Koran?

9. Opowiedz o właściwościach naszego Proroka (saał).

10. Dlaczego Prorok Muhammad (saał) jest ostatnim prorokiem?

11. Do czego nawoływał Prorok Muhammad (saał) w swoich chut-
bach? 

57. Kisasul Anbija, t. 1, s. 125.
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CZĘŚĆ  VII 
WIAR A  W  DZIEŃ  SĄDU

• Co oznacza wiara w Dzień Sądu

• Co daje wiara w Jałmul Achira58 

• Śmierć

• Grób

• Kijamat – koniec świata

• Zmartwychwstanie

• Wynagrodzenie, kara. Raj i Piekło

CO  OZNACZA  WIAR A  W  DZIEŃ  SĄDU
Piątym dogmatem islamu jest wiara w Dzień Sądu. Wierzący w Boga 

Najwyższego i Jego Wysłannika Muhammada (saał) powinien wierzyć 
w nadejście końca świata i Dnia Sądu. Jest to opisane w Koranie i prze-
kazane nam przez Wysłannika Boga (saał), a te źródła nie zawierają 
kłamstw i niepewnych wiadomości.

Ten świat, wszyscy ludzie i żywe stworzenia, które na nim żyją, ma 
swój kres. Zgodnie z Przeznaczeniem Najwyższego, kiedy nadejdzie 
określony przez Boga czas, anioł Israfil zadmie w surmę i będzie to ozna-
czało koniec świata. Od tego strasznego dźwięku wszystkie żywe isto-
ty umrą. Zmieni się też poprzedni porządek położenia ziemi i niebios 
i Wszechświat przyjmie inny wygląd. 

58. Jałmul Achira – Dzień Sądu.
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Po nastąpieniu końca świata minie jakiś czas i zgodnie z wolą Boga 
Israfil zadmie w surmę po raz drugi. Wszyscy ludzie zostaną wskrzesze-
ni i zgromadzą się na placu zgromadzeń Mahszar59. Tam każdy stanie 
przed Bogiem i rozliczy się ze swoich czynów w dunji60. Aniołowie ki-
raman katibin wydadzą księgi czynów, w których są zapisane dobre i złe 
uczynki ludzi. Każdy człowiek odczyta swoje czyny, popełnione w życiu 
doczesnym. Będą ujawnione i zważone na bardzo dokładnej sprawiedli-
wej wadze skryte i jawne grzechy każdego. Na jednej szali będą położone 
dobre uczynki, a na drugiej – złe. Jeśli przeważy dobro, to zgodnie z wolą 
Boga człowiek trafi do Raju. Jeśli cięższe będą złe czyny, to Bóg, według 
Swojego, miłosierdzia może przebaczyć grzesznikowi lub poddać go ka-
rze w Piekle, zgodnie ze Swoją sprawiedliwością. Człowiek niewierzący 
na jednej szali wagi będzie miał złe uczynki, a druga pozostanie pusta, 
gdyż warunkiem przyjęcia dobrych czynów jest szczera wiara w sercu. 
Wszyscy niewierzący trafią do Piekła. 

Ludzie otrzymają zapłatę zgodnie z tym, co czynili w życiu docze-
snym. Każdy zbierze w achirze to, co zasiał na tym świecie, i niczyje pra-
wa nie będą naruszone.

Prorok Muhammad (saał) powiedział:

„W Dniu Sądu człowiek nie odejdzie z miejsca rozrachunku, dopó-
ki nie odpowie na cztery pytania: Jak spędził życie? Jak posłużył się 
swoim ciałem? Jak zapracował i rozporządził swoim majątkiem? Jak 
spożytkował swoją wiedzę religijną?”61.

Czas, który rozpocznie się od Zmartwychwstania i będzie trwać 
wiecznie, nosi nazwę achira. Jednym z ważnych filarów islamu jest wiara 
w to, że wszyscy ludzie umrą, potem zmartwychwstaną i będą żyć wiecz-
nie. 

CO  DAJE  WIAR A  W  JAŁMUL  ACHIR A
Wiara w Dzień Sądu wzbudza uczucie odpowiedzialności za swoje 

czyny i stosunek do ludzi. Oznacza wierzenie w zmartwychwstanie po 

59. Mahszar – miejsce zgromadzenia w Dniu Sądu.
60. Dunja – świat, w którym żyjemy.
61. At-targib łat-tarhib, t. I, s. 125.
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śmierci, w rozliczenie przed Bogiem ze swoich czynów w życiu docze-
snym. To również przyjęcie, że za dobre uczynki czeka człowieka nagro-
da, a za złe – kara. Wiara w Dzień Sądu daje nam następujące korzyści:

1. To przekonanie chroni człowieka od niegodziwego postępowa-
nia, kieruje go na właściwą drogę i czyny, doskonali moralność. 
Członkowie społeczeństwa, ukształtowanego z ludzi cechują-
cych się taką wiarą, nie uczynią nikomu zła. Każdy z nich będzie 
odnosił się z szacunkiem do innego człowieka i starał się czynić 
dobro przy każdej okazji. Relacje pomiędzy wierzącymi ludźmi 
wyróżniają się wzajemnym zrozumieniem i miłością. Człowiek 
wierzący w Dzień Sądu osiąga wysokie morale, przyczynia się do 
umocnienia pokoju i zgody w społeczeństwie. 

2. Osoba, która wierzy w Jałmul Achira przygotowuje siebie do życia 
wiecznego. Kiedy wybieramy się w daleką podróż, to wcześniej 
robimy zapas prowiantu i innych niezbędnych rzeczy, które mogą 
się przydać w drodze. Jeśli tego nie uczynimy, podróż może oka-
zać się nieudana i nie osiągniemy celu. Podobnie należy przygoto-
wywać się do Dnia Sądu, do życia wiecznego. Wymaga to zaopa-
trzenia się w wiarę, cierpliwość i przestrzeganie nakazów Boga. 

Ten, kto oswaja się z Dniem Sądu, w przyszłym życiu osiągnie sukces. 
Ten zaś, kto się nie przygotowuje, zrozumie swój błąd już w momencie 
śmierci. Zechce cofnąć się z powrotem do tego świata, aby naprawić go, 
ale będzie za późno i Bóg nie przyjmie jego prośby. W Koranie jest po-
wiedziane: 

Hattaa izaa dżaa’a ahadahumul małtu kaala rabbir dżi’uun la’al-
lii a’malu saalihan fiimaa taraktu kallaa.

Znaczenie: „A kiedy do któregoś z nich przyjdzie śmierć, on powie: 
»Panie mój! Odeślij mnie z powrotem, abym mógł uczynić coś dobre-
go w tym, co zaniedbałem!« Nie! To jest tylko puste słowo, które wy-
powiada. Za nimi stoi już przegroda aż do Dnia, w którym zostaną 
wskrzeszeni”62. 

3. Wiara w Dzień Sądu przynosi ulgę w życiu i pocieszenie w bie-
dzie. W życiu doczesnym bywa tak, że ktoś czyni dobro drugiemu 

62. Sura Al-Mu’minun, Wierzący, 23:99–100.
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człowiekowi i umiera, nie otrzymawszy wdzięczności. Bywa, że 
ktoś nie może odzyskać swoich praw w ciągu całego życia. Zdarza 
się, że tyrani umierają i nie doznają kary. Ten, kto w tym życiu nie 
otrzymał sprawiedliwej zapłaty za swoje czyny, bezwarunkowo 
dostanie ją w Dzień Sądu Ostatecznego. Czyniący dobro zostanie 
wynagrodzony, tyran będzie ukarany, utracone prawa odzyskane.

ŚMIERĆ
Bóg stworzył człowieka, dał mu życie i przewidział czas jego pobytu 

na tym świecie. Z góry określił każdemu, kiedy i ile czasu będzie żyć, 
gdzie i jak umrze. Przyczyny zgonu mogą być różne, ale sama śmierć nie-
unikniona. Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Najwyższego, 
składającym się z duszy i ciała. Dzięki duszy nasze ciało zyskuje życie 
i ruch. Kiedy przychodzi czas określony przez Boga, dusza oddziela 
się od ciała i następuje śmierć. Odejście z tego świata jest przewidziane 
każdemu człowiekowi, uratować się od tego nie można. W Świętym Ko-
ranie jest opisane:

Kullu nafsin zaa’ikatul małt.

Znaczenie: „Każda dusza zakosztuje śmierci”63.

Ajnamaa takuunuu judrikkumul małtu ła lał kuntum fii buru-
udżim muszajjadah.

Znaczenie: „Gdziekolwiek będziecie, śmierć was znajdzie, nawet 
gdybyście byli w wysokich wieżach”64.

Śmierć nie jest unicestwieniem, a przejściem z życia przemijającego 
do wiecznego. Dla tych, którzy szczerze wierzyli i wypełniali swoje po-
winności przed Bogiem, jest to przejście do wiecznego, przepięknego 
schronienia.

GRÓB
Okres istnienia człowieka od śmierci do czasu zmartwychwstania 

odbywa się w grobie. Ciało zmarłego rozkłada się, miesza się z ziemią; 

63. Sura Al-Imran, Rodzina Imrana, 185.
64. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:78.
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tylko dusza, oddzielona od ciała, nie umiera. Są ludzie, których ciała nie 
ulegają rozkładowi – to ciała proroków i świętych osób.

Po pochówku do zmarłego podchodzą dwaj aniołowie: Munkar i Na-
kir, którzy go przepytują. Dla tych, którzy prawidłowo odpowiedzą na 
ich pytania, mogiła stanie się miejscem odpoczynku. Tym, którzy nie 
będą w stanie dać godnej odpowiedzi, grób będzie miejscem straszli-
wych mąk. Prorok (saał) opisuje mogiłę następująco: „Grób jest jednym 
z ogrodów Raju lub jedną z przepaści Piekła”65.

Grób będzie odpoczynkiem w jednym z ogrodów Raju dla tych, 
którzy prawidłowo wierzyli i wypełniali obowiązki wobec Boga, byli 
dobrymi ludźmi w stosunku do innych. A ci, którzy nie wierzyli i nie wy-
konywali tych powinności, będą przebywać w mogile niczym w jednej 
z otchłani Piekła.

KIJAMAT  –  KONIEC  ŚWIATA
Jak było powiedziane wcześniej, zgodnie z postanowieniem Boga, 

w ustalonym przez Niego czasie, Israfil, jeden z czterech głównych 
aniołów, zadmie w surmę. Rozlegnie się przeraźliwy dźwięk i wszystkie 
żywe istoty umrą. Wszechświat się zmieni, a niebiosa rozstąpią. Słońce 
zatrzyma się i zgaśnie, Księżyc przyćmi się i połączy ze Słońcem. Migo-
czące gwiazdy pogasną i posypią się jak grad. Ziemia zatrzęsie się, morza 
wzburzą, góry oderwą się od ziemi i uniosą niczym puch. Po tym niebio-
sa i Ziemia przybiorą nowy kształt. Te wydarzenia noszą nazwę kijamat, 
co oznacza koniec świata. Kiedy nastąpi ten czas, wie tylko Bóg.

W Świętym Koranie zawarty jest następujący opis: 

Ła nuficha fis suuri fasa’ika man fis samaałaati ła man fil ardi illaa 
man szaa’allaahu summa nuficha fiihi uchraa fa izaa hum kijaamun 
janzuruun.

Znaczenie: „I zadmą w trąbę, i ci wszyscy, którzy są w niebiosach i na 
ziemi, zostaną porażeni, oprócz tych, których Bóg zechce oszczędzić. 
Potem zadmą w trąbę po raz drugi i oto oni powstaną i będą się rozglą-
dać”66. 

65. Adżłuni, Kaszful Hafa, t. II, s. 90.
66. Sura Az-Zumar, Grupy, 39:68.
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Ła nuficha fis suuri fa izaa hum minal adżdaasi ilaa rabihim jan-
siluun. Kaaluu jaa łajlanaa man ba’sanaa mim markadinaa hazaa 
maa ła’adar rahmanu ła sadakkal mursaluun.

Znaczenie: „A kiedy zadmą w trąbę, oto oni wyjdą z grobów, po- 
spieszając do swego Pana! Oni powiedzą: »Biada nam! Kto podniósł 
nas z miejsca naszego spoczynku?« Usłyszą: »To jest to, co obiecał  
Miłosierny, i prawdę mówili posłańcy!«”67.

ZMARTWYCHWSTANIE
Po nastąpieniu końca świata, kiedy anioł Israfil ponownie zadmie 

w surmę, ludzie zmartwychwstaną i pojawią się na placu zgromadzeń. 
Dla Stworzyciela nie jest niczym trudnym wskrzeszenie zmarłych:

Ła jakuulul insaanu a’izaa maa mittu lasałfa uchradżu hajjaa? 
Fała rabbika lanah szurannahum łasz szajaatiina summa lanuhdiran 
nahum hałla dżahannama dżisijjaa.

Znaczenie: „Człowiek zapytał: »Gdy umrę, to będę wyprowadzony 
żywy?«. Czyżby człowiek nie przypominał sobie, że My stworzyliśmy 
go wcześniej, gdy był niczym?”68.

Ajahsabul insaanu allan nadżma’a izaamah? Balaa kaadirina 
alaa an nusałłija banaanah.

Znaczenie: „Czy człowiek sądzi, że nie zbierzemy jego kości? Nie! 
My możemy złożyć nawet końce jego palców”69. 

Ałalam jaral insaanu annaa chalaknaahu min nutfatin fa izaa 
huła chasiimum mubiin! Ła daraba lanaa masalan ła nasija chal-
kah: kaala man juhjil izaama ła hija ramiim? Kul juhjiihal lazii an-
sza ahaa ałłala marrah! Ła huła bikulli chalkin aliim. Allazii dża’ala 
lakum minasz szadżaril achdari naaran fa izaa antum minhu tuuki-
duun. Ała lajsal lazii chalakas samaałaati łal arda bikaadir alaa an 
jachluka mislahum; balaa ła hułal challaakul aliim. Innamaa amru-
hu izaa araada szaj’an an jakuula lahuu kun fajakuun. Fa subhaanal 
lazii bijadihi malakuutu kulli szaj’in ła ilajhi turdża’uun.

67. Sura Ja sin, 36:51–52.
68. Sura Marjam, Maria, 19:66–67.
69. Sura Al-Kijama, Zmartwychwstanie, 75:3–4.
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Znaczenie: „Czyżby człowiek nie widział, że stworzyliśmy go z kro-
pli nasienia? I oto stał się jawnym przeciwnikiem! Przytacza Nam 
przypowieści i zapomina o swym stworzeniu. Mówi: »Kto ożywi ko-
ści, które zmurszały?« Powiedz: »Ożywi je Ten, który stworzył je po 
raz pierwszy. On ma pełną wiedzę o każdym stworzeniu. On jest tym, 
który uczynił dla was ogień z zielonego drzewa i oto wy zapalacie z nie-
go«. Czyż Ten, który stworzył niebiosa i ziemię, nie jest zdolny stwo-
rzyć podobnych do nich? Tak! On jest Stwórcą, Wiedzącym! Kiedy On 
zechce jakiejś rzeczy, to Jego rozkazem jest tylko: »Bądź!« – i ona jest. 
Chwała niech będzie Temu, w którego ręku jest panowanie nad wszyst-
kim! Do Niego wszyscy powrócicie”70.

Juchridżul hajja minal majjiti ła juchridżul majjita minal hajji ła 
juhjil arda ba’da małtihaa ła kazaalika tuchradżuun.

Znaczenie: „On wyprowadza żyjącego z martwego i wyprowadza 
martwego z żyjącego. On ożywia ziemię po jej śmierci. Tak oto wy bę-
dziecie wyprowadzeni (z grobów)”71.

Jaa ajjuhan naasu in kuntum fii rajbim minal ba’si fa’inna chalak-
naakum min turaabin summa min nutfatin summa min alakatin sum-
ma mim mudgatim muchallakatin la gajri muchallakatil linubajjina 
lakum. Ła nukirru fil arhaami maa naszaa’u ilaa adżalim musamman 
summa nuchridżukum tiflan summa litabluguu aszuddakum ła min-
kum man jutałaffa ła minkum man juraddu ilaa arzalil umuri likaj-
laa ja’lama min ba’di ilmin szaj’aa. Ła taral arda haamidatan fa izaa 
anzalnaa alajhal maa ahtazzat ła rabat ła ambatat min kulli załdżim 
bahiidż.

Znaczenie: „O ludzie! Jeśli macie wątpliwości co do zmartwych-
wstania, to pomyślcie, że My stworzyliśmy was z prochu, potem z kropli 
nasienia, potem z grudki krwi zakrzepłej, potem z kęska ciała częścio-
wo ukształtowanego i bezkształtnego, aby wam to objaśnić. I umiesz-
czamy w łonach to, co chcemy, aż do oznaczonego czasu. Następnie 
wyprowadzamy was jako niemowlęta, abyście osiągnęli dojrzałość. 
Niektórzy z was umierają wcześniej, a niektórych doprowadzamy do 
takiego wieku, że nie wiedzą już niczego, co niegdyś wiedzieli. I widzisz 

70. Sura Ja sin, 36:77–83.
71. Sura Ar-Rum, Bizantyjczycy, 30:19.
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ziemię wysuszoną i bezpłodną, ale kiedy My ześlemy na nią wodę, ona 
porusza się, pęcznieje i wydaje w parach wszelkiego rodzaju wspaniałe 
rośliny”72.

Bóg Najwyższy obwieszcza, że zmartwychwstanie nastąpi bez-
względnie. Przygotowaniem nas do tego powinna być znana prawda 
Proroka Muhammada (saał): „Jak żyjecie, tak i umrzecie. Jak umrzecie, 
tak i zmartwychwstaniecie!”.

Allaahu laa ilaaha illaa huła la jadżma’annakum ilaa jałmil kija-
amati laa rajba fiih, ła man asdaku minallaahi hadiisaa?

Znaczenie: „Bóg! Nie ma boga oprócz Niego. On zbierze was razem 
w Dniu Zmartwychwstania, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. 
Cóż jest prawdziwsze niż opowieść Boga?”73. 

Jas’alu ajjaana jałmul kijaamah? Fa izaa barikal basar. Ła cha-
safal kamar. Ła dżumi'asz szamsu łal kamar. Jakuulul insaanu jał-
ma’izin ajnal mafarr? Kallaa laa łazar. Ilaa rabbika jałma’izinil mu-
stakarr. Junabba’ul insaanu jałma’izim bimaa kaddama ła achchar.

Znaczenie: „On pyta: »Kiedy będzie Dzień Zmartwychwstania?«. 
Wtedy, gdy wzrok będzie porażony i księżyc będzie przyćmiony, i zej-
dzie się słońce z księżycem. Tego Dnia człowiek powie: »Gdzież jest 
schronienie?«. Nie! Nie ma schronienia! Tego Dnia jedynie u Twego 
Pana będzie miejsce schronienia! Tego Dnia oznajmione będzie czło-
wiekowi to, co zawczasu przygotował, i to, czego zaniechał”74. 

Dokładny termin nadejścia Dnia Sądu nie jest zapisany ani w Kora-
nie, ani w hadisach. Znane są tylko jego małe i wielkie znaki.

Małe znaki:

1. Rozprzestrzeni się ignorancja, zaniknie wiedza religijna, ludzie 
zaczną otwarcie używać alkoholu i uprawiać cudzołóstwo.

2. Życie ludzkie straci na wartości, zabójstwa staną się powszechne.

3. Sprawiedliwość i prawo przestaną działać, pojęcia halal i haram 
odejdą w niepamięć.

72. Sura Al-Hadżdż, Pielgrzymka, 22:5.
73. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:87.
74. Sura Al-Kijama, Zmartwychwstanie, 75:6–13.
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4. Zmniejszy się posłuszeństwo rodzicom i zwiększy podporządko-
wanie kobietom.

5. Rozpowszechni się oszustwo przy ważeniu i odmierzaniu, na co 
wszyscy będą narzekać.

6. Szacunek do człowieka zmniejszy się do ostateczności. Nikt nie 
będzie słuchał rad.

7. W miastach zwiększy się liczba migrantów i uchodźców. Domy 
będą wyższe. Źli ludzie o niskim morale będą cieszyć się poważa-
niem, sprawować władzę i mieć wiele do powiedzenia. 

8. Znacznie rozprzestrzeni się wróżbiarstwo i gry hazardowe. Czas 
będzie lecieć niezauważalnie.

9. Nasili się marnotrawstwo. Pierwszeństwo zyskają dobra i za-
szczyty życia ziemskiego.

Wielkie znaki:

1. Pojawi się dym, który utrzyma się przez czterdzieści dni.

2. Ukaże się Dadżdżal (Antychryst).

3. Wyłoni się zwierzę Dabbatul Ard.

4. Słońce wzejdzie na zachodzie.

5. Narody Jadżudż i Madżudż rozproszą się po ziemi.

6. Na ziemię zstąpi prorok Isa (Jezus, as).

7. Od strony Hidżazu pojawi się wielki ogień.

8. W trzech miejscach: na zachodzie, wschodzie i na Półwyspie 
Arabskim zapadnie się powierzchnia ziemi.

WYNAGRODZENIE,  K AR A.  R AJ  I  PIEKŁO
Za spełnienie dobrych uczynków otrzymuje się wynagrodzenie, a za 

złe postępowanie – karę.

Życie ziemskie jest wielką próbą dla człowieka. Ten, kto był dobry 
wobec innych, wypełniał nakazy Boga i wystrzegał się od tego, co On 
zakazał, będzie szczodrze wynagrodzony. W achirze zostanie w pełni 
oddane każdemu za to, co uczynił w życiu doczesnym. 
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Bóg Najwyższy powiedział: 

Ła nada’ul małaaziinal kista li jałmil kijaamati falaa tuzlamu naf-
sun szaj’aa; ła in kaana miskaala habbatim min chardalin atajnaa bi-
haa; ła kafaa binaa haasibiin.

Znaczenie: „My ustawimy wagi sprawiedliwości w Dniu Zmar-
twychwstania i żadna dusza nie zostanie w niczym pokrzywdzona. 
Jeśli nawet będzie coś na ciężar ziarnka gorczycy, My przyniesiemy to 
i rozliczymy!”75. 

Faman ja’mal miskaala zarratin chajran jarah. Ła man ja’mal  
miskaala zarratin szarraan jarah.

Znaczenie: „Kto uczynił dobra na wagę pyłku, zobaczy je (w księ-
dze swoich czynów, i Bóg odpłaci mu za to), i kto uczynił zła na wagę 
pyłku, zobaczy je (i jemu odpłaci za to, gdyż Bóg nie postępuje nie-
sprawiedliwie z nikim)”76. 

Dżanna (Raj) – to miejsce wynagrodzenia muzułmanów. Są tam 
dary, których nie spotkamy na tym świecie i które trudno sobie wyobra-
zić. W Raju każdy człowiek może otrzymać wszystko, czego zapragnie 
i nie musi na nic czekać. Nie ma tam strachu, smutku i chorób. W Dżan-
nie nie istnieje śmierć, nikt się nie starzeje, wszyscy zachowują wieczną 
młodość. Kto wszedł do Raju, nigdy go nie opuści. Znajdzie tam wszyst-
ko, co mu potrzebne i będzie cieszyć się i rozkoszować bezgranicznie. 
W Koranie jest powiedziane:

Łallaziina aamanuu ła amilus saalihaati ulaa’ika ashaabul dżan- 
nati hum fiihaa chaaliduun.

Znaczenie: „A ci, którzy uwierzyli i czynili rzeczy dobre, będą 
mieszkańcami Raju i pozostaną w nim na wieczność”77.

Lahum maa jaszaa’uuna fiihaa ła ladajnaa maziid.

Znaczenie: „Będzie tam dla nich wszystko, czego zapragną, a My 
mamy jeszcze więcej”78.

Wysłannik Boga przekazał: „Kiedy mieszkańcy Raju wejdą do Raju, 
obwieszczający powie: »Zaprawdę, będziecie żyć (wiecznie) i nigdy nie 

75. Sura Al-Anbija, Prorocy, 21:47.
76. Sura Al-Zalzala, Trzęsienie ziemi, 99:7–8. 
77. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:82.
78. Sura Kaf, Grota, 50:35.



69

umrzecie, i, zaprawdę, będziecie cieszyć się zdrowiem i nigdy nie zachoru-
jecie, i, zaprawdę, będziecie młodzi i nigdy się nie zestarzejecie, i, zaprawdę, 
będziecie opływać w dostatek i nigdy nie dotknie was nic złego!«”79.

Istnieje przekaz, że Sahl bin Sa’d (ra) powiedział: (Pewnego razu) 
znajdowałem się wśród towarzyszy Proroka (saał), który opisywał 
(obecnym) Raj. Na zakończenie Wysłannik rzekł: „W Raju jest to, czego 
oko nie widziało, o czym ucho nie słyszało i czego nawet serce człowieka nie 
wyobrażało”. Po tym wyrecytował (ajat, w którym jest obwieszczone): 
„Ich boki zrywają się z posłań i oni wyzywają swego Pana w lęku oraz 
nadziei i rozdają z zaopatrzenia, którym ich obdarzyliśmy. I nie wie 
żadna dusza, jakie radości dla ich oczu ukryte są jako nagroda za ich 
czyny”80. 

Ludzie, którzy wyrządzali krzywdę i zło innym, nie wypełniali naka-
zów Boga i naruszali Jego zakazy, poniosą karę w Piekle. 

Ten, kto odszedł z tego świata jako niewierzący, zostanie w Piekle 
na wieczność. Wierzący, którzy nie przestrzegali nakazów Boga, jeśli 
Najwyższy im nie przebaczy, będą w Piekle przez jakiś czas, a potem 
wejdą do Raju. Munafikowie (obłudnicy) również pozostaną w Piekle na 
wieczność. Potwierdzeniem tego są ajaty: 

Łallaziina kafaruu ła kazzabuu bi’aajaatinaa ulaa’ika ashaabun 
naari hum fiihaa chaaliduun. 

Znaczenie: „A ci, którzy nie uwierzyli i uznali Nasze znaki za kłam-
stwo, oni będą towarzyszami ognia i w nim pozostaną na wieczność”81.

Innal munaafikiina fid darkil asfali minan naari ła lan tadżida la-
hum nasiiraa.

Znaczenie: „Zaprawdę, obłudnicy będą w najniższej głębi ognia 
i nie znajdziesz dla nich pomocnika”82.

79. Muslim, Dżannat, 22.
80. Muslim, Dżannat, 5. 
81. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:39.
82. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:145.
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PYTANIA  I  ZADANIA
1. Co oznacza Dzień Sądu (Jałmul Achira)?

2. Jakie korzyści daje wiara w Dzień Sądu?

3. Czym jest śmierć?

4. Co czeka człowieka w grobie?

5. Co oznacza kijamat i zmartwychwstanie?

6. Wyjaśnij znaczenie słów: wynagrodzenie i kara?

7. Czym jest Raj i Piekło? Kto trafi do Raju, a kto do Piekła? 
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CZĘŚĆ  VIII 
WIAR A  W  K ADAR  (PRZEZNACZENIE) 

I  K ADA  (JEGO  SPEŁNIENIE)

• Co oznacza kadar (przeznaczenie) i kada (jego spełnienie)

• Odpowiedzialność człowieka

• Co daje wiara w przeznaczenie i jego spełnienie

• Tajemnicę zna tylko Bóg Najwyższy

• Rizk (pożywienie)

• Adżal (wyznaczony czas śmierci)

• Tałakkul (zaufanie) i praca

• Znaczenie pracowitości w islamie

CO  OZNACZA  KADAR  (PRZEZNACZENIE)  
I  KADA  (JEGO  SPEŁNIENIE)

Szóstym dogmatem islamu jest wiara w przeznaczenie i jego spełnie-
nie, a także wiara w to, że dobro i zło pochodzi od Boga. Powinniśmy 
wiedzieć: wszystko, co istnieje na świecie – dobro i zło, zdrowie i choro-
ba, ubóstwo i bogactwo, a także inne rzeczy – jest z woli Najwyższego 
Boga. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Co Bóg chciał, to i było, cze-
go nie chciał – nie było”83. 

Nie należy myśleć, że dobro pochodzi z woli Boga, a zło wbrew Jego 
woli. Jeśli ktoś tak sądzi, to przypisuje Najwyższemu słabość, a to jest 

83. Abu Dawud.



72 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

niedowiarstwo. Człowiek nie jest do niczego przymuszany. Bóg dzięki 
Swojej wiecznej wiedzy przewidział, że Jego stworzenia będą doświad-
czać różnych rzeczy i jakie czyny będą popełniać. Przeznaczenie jest 
z woli Boga, a wybór i działanie należy do człowieka. Te dwa procesy 
są nierozłączne, w przeciwnym przypadku misja proroków – pouczanie 
i kierowanie ludzi na drogę prawdy oraz zesłanie Ksiąg – byłoby bezsen-
sowne.

Leksykalne znaczenie słów „kadar” i „kada”:

Kadar (przeznaczenie) – jest to przeznaczenie wszystkiego, co dzieje 
się we Wszechświecie. Wszystkie wydarzenia, ich czas, miejsce i właści-
wości przewidziane są przez Najwyższego Boga według Jego nieograni-
czonej wiedzy.

Kada (spełnienie) – jest to spełnienie przez Boga wszystkiego w wy-
znaczonym przez Niego czasie. To tak, jak byśmy porównali kadar do 
planu, a kadę do jego realizacji. Wszystko, co dzieje się we Wszechświe-
cie, stwarza się wedle wiecznej wiedzy i woli Wszechmogącego. Innego 
Stwórcy, oprócz Niego, nie ma.

Wiara w kadar i kadę oznacza, że dobro i zło, pomyślność i niepowo-
dzenie – to wszystko jest zamysłem Stwórcy. Przewidziany jest również 
czas, w którym powinno spełnić się to, co postanowił nasz Pan.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  CZŁOWIEK A
Czyny człowieka są dwojakiego rodzaju:

Czyny bezwarunkowe – to takie, które nie są związane z wolą i wy-
borem człowieka w życiu, na przykład: bicie serca, drżenie rąk, wysoki 
lub niski wzrost. Czynności bezwarunkowe dane są człowiekowi przez 
Boga i odbywają się bez bezpośredniego udziału jego woli, dlatego nie 
odpowiada za nie. 

Czyny warunkowe – to takie, które są zależne od woli i wyboru czło-
wieka. Na przykład: siedzenie lub stanie, chodzenie, wykonywanie roz-
maitych czynności itd. Czyny warunkowe, podobnie jak i bezwarunko-
we, dane są przez Boga, ale wiążą się z wyborem człowieka. Wszystko 
określa i stwarza Bóg. Pragnienia i wybór człowieka są także stworzone 
przez Najwyższego. To On dał człowiekowi swobodę wyboru, wolę wy-
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konania lub niewykonania jakiegoś czynu. Jeśli człowiek wybierze do-
bro i dołoży starań do jego realizacji, to z woli Boga dobro się stanie. 
Gdy osoba wybierze zło i będzie zmierzać do jego urzeczywistnienia, to 
z woli Stwórcy zło się dokona.

Stąd wynika, że dobro i zło pochodzi od Boga. Uczeni muzułmańscy 
powiedzieli: „Stworzenie zła nie jest złem, a popełnienie zła jest złem”. 

Nie oznacza to bynajmniej, że zło jest prawdą, sprawiedliwością 
i słusznością. Bóg Najwyższy stworzył rzeczy z ich przeciwieństwami 
w taki sposób, aby ludzie mogli łatwo rozróżnić uduchowione i nieudu-
chowione, etyczne i naganne, dobre i złe, zadowolenie i rozgoryczenie 
itd. Oprócz tego Bóg wskazał nam drogi postępowania, abyśmy mogli 
ustrzec się od nikczemnych i złych rzeczy, a także dał nam siłę przeciw-
stawienia się złu. Gdyby nie było na świecie zła, nie zrozumielibyśmy 
i nie docenilibyśmy dobra. Wówczas nie mógłby ziścić się najgłębszy 
sens świata – bycie miejscem doświadczeń dla ludzi. Człowiek posiada 
wrodzoną skłonność do czynienia dobra, a skłonność do zła nabywa 
później. Ogromną w tym rolę odgrywa wychowanie, nauka, środowi-
sko człowieka, a także obyczaje w nim panujące. Bóg nie akceptuje zła, 
jednak dopuszcza jego istnienie, aby poddać człowieka próbie. Człowiek 
odpowiada tylko za te czyny, które następują z jego woli i wyboru. Jeśli 
wykonywał dobre uczynki, zostanie za nie nagrodzony, a jeśli złe, to bę-
dzie ukarany, chyba że Bóg mu przebaczy.

CO  DAJE  WIAR A  W  PRZEZNACZENIE  
I  JEGO  SPEŁNIENIE

Muzułmanin wierzy w przeznaczenie i wie, że wszystkie wydarze-
nia we Wszechświecie następują z woli Boga i są przez Niego kreowane. 
Równocześnie jest świadomy, że każdy człowiek ma możliwość wybo-
ru. Posiadając taką wiarę, osoba ze wszystkich sił będzie dążyć do dobra 
w tym życiu i nie zlęknie się trudności. Muzułmanin wierzy, że Bóg do-
pomoże mu w osiągnięciu dobrych celów. 

Osoba, która wie, że musi odpowiedzieć za swoje czyny, będzie wy-
korzystywać swobodę wyboru do popełniania dobrych uczynków i uni-
kania tych, które zasługują na karę. Wiara w przeznaczenie wzmacnia 
poczucie odpowiedzialności. 



74 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

Człowiek wierzący w przeznaczenie ze zrozumieniem odnosi się do 
dosięgających go kłopotów i niepowodzeń, gdyż wie, że wszystko odby-
wa się z woli Boga i w każdym zdarzeniu jest sens i jakiś znak. Rozumie, 
że ludzkie możliwości są ograniczone i nie podejmie się niczego ponad 
siły. Z pokorą przyjmie to, co Bóg mu przeznaczył i pokłada w Nim uf-
ność. Wiara w przeznaczenie pomaga w pokonywaniu trudności i przy-
nosi ukojenie duszy. 

TAJEMNICĘ  ZNA  TYLKO  BÓG  NAJWYŻSZY
Jak podaje pewna legenda, istniało niegdyś arabskie plemię, w któ-

rym wszystkie najważniejsze decyzje były podejmowane zgodnie z rada-
mi i wskazówkami żyjącego tam bogobojnego mędrca. Pewnego ranka 
mieszkańcy znaleźli wszystkie swoje psy martwe. Wówczas udali się do 
mędrca i opowiedzieli mu o tym. Po chwili namysłu ten odpowiedział: 
„Mam nadzieję, że w ich śmierci jest wasz ratunek!”. Wówczas jeden 
z członków plemienia zapytał: „Czcigodny panie, psy były naszymi stró-
żami, a koguty naszymi muezinami! Jaki może być pożytek z ich śmier-
ci?”. Mędrzec odpowiedział: „Tajemnicę zna tylko Bóg Najwyższy. 
Niewątpliwe, On skrył w tym wielką mądrość, której my na razie nie 
możemy zrozumieć”. Następnej nocy żaden człowiek z tego plemienia 
nie mógł rozpalić ognia. „Co za bieda nas dopadła?” – zaczęli się wszy-
scy zastanawiać. Prawda wyjaśniła się następnego ranka. Okazało się że 
minionej nocy w ich okolicy zjawili się rozbójnicy. Dokonując napadów 
na okoliczne osady, doszli i do ich mieściny. Nie słysząc jednak ani szcze-
kania psów, ani piania kogutów, nie widząc żadnego ognia, poszli dalej. 
Takim sposobem plemię zostało uratowane i jego majątek ocalony84.

RIZK  (POŻYWIENIE)
Rizk – to pożywienie niezbędne do utrzymania każdej żywej istoty. 

Daje je Bóg. Stwórca powiedział:

Ła maa min daabbatin fil ardi illaa alallaahi rizkuhaa.

Znaczenie: „Nie ma żadnego stworzenia na ziemi, aby jego zaopa-
trzenie nie zależało od Boga” 85. 

84. Silkus-suluk.
85. Sura Hud, 11:6.
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Człowiek, zgodnie z nakazem Boga, jest zobowiązany do zapraco-
wania w uczciwy sposób na utrzymanie. Ten, kto zdobył rizk w sposób 
niedozwolony, wykorzystując darowaną przez Boga wolność wyboru 
i żywił się zakazanymi produktami, poniesie karę, jeśli Najwyższy mu 
nie przebaczy. 

ADŻAL86  (WYZNACZONY  CZAS  ŚMIERCI)
Niezaprzeczalnym jest fakt, że człowiek przychodzi na ten świat na 

krótki czas. Jest podobny do podróżującego, który wraca do ojczyzny. 
Jego życie – to ograniczony czas, trwający od narodzin do śmierci. Adżal 
– to wyznaczony czas nadejścia śmierci, koniec życia, czas przerwania 
pobytu człowieka na tym świecie.

Bóg przeznaczył każdej istocie, ile i kiedy będzie żyć, gdzie i jak 
umrze. Bez względu na przyczynę śmierci, nikt jej nie uniknie. Człowiek 
umiera, gdy przychodzi adżal. O nieuchronności śmierci w przewidzia-
nym czasie Bóg powiedział w Koranie:

Fa izaa dżaa’a adżaluhum laa jasta’chiruuna saa’atan ła laa ja-
stakdimuun.

Znaczenie: „A kiedy nadejdzie ich termin, oni nie będą mogli opóź-
nić go ani przyspieszyć nawet o moment”87.

Powinniśmy dbać o swoje zdrowie, unikać sytuacji zagrażających 
naszemu życiu, nie tracić na próżno czasu, pracować tak, jakbyśmy mieli 
żyć wiecznie, i prowadzić życie tak, jakbyśmy mieli umrzeć jutro. 

Człowiek powinien wypełniać swoje obowiązki na czas i nie zosta-
wiać nic na później, gdyż nie wie, kiedy nastąpi godzina jego śmierci i ży-
cie doczesne dobiegnie końca. 

TAŁAKKUL  (ZAUFANIE)  I  PR ACA
Tałakkul – to zaufanie Bogu, ale nie oznacza to nicnierobienia. Czło-

wiek powinien uczynić wszystko niezbędne dla jakiejś sprawy, a potem 
pokładać nadzieję w Bogu. Na przykład, rolnik, który pragnie bogatych 
plonów, uczyni ku temu wszystko, co jest konieczne i możliwe. Przed 

86. Adżal – wyznaczony czas śmierci.
87. Sura An-Nahl, Pszczoły, 16:61.
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posianiem ziarna zaorze glebę i wzbogaci ją nawozem. Będzie polewać 
zasiewy i chronić od szkodników. Jeśli zaś chodzi o kiełkowanie nasion 
i wzrost roślin – na to rolnik nie ma wpływu i pokłada zaufanie w Bogu. 
To jest właśnie tałakkul – prawdziwe zaufanie Bogu. Jeśli ktoś będzie 
oczekiwać, że jego sprawy załatwią się same, bez jego aktywnego udzia-
łu, a tylko mając nadzieję w Bogu, wtedy nie będzie to prawdziwy tałak-
kul. Taka „ufność” nie powinna cechować muzułmanina. 

Pewnego razu Prorok Muhammad (saał) powiedział do mężczyzny, 
który, ufając Bogu, nie przywiązał swojego wielbłąda: „Najpierw przy-
wiąż wielbłąda, a potem zaufaj Bogu”88. Tałakkul należy uczynić po tym, 
gdy podjęliśmy wszelkie niezbędne działania.

Dążenie do zarabiania na życie jest obowiązkiem, ocenianym jako 
oddawanie czci Bogu, podobnie jak modlitwa, post itp.

Bóg w Koranie powiedział:

Fa izaa kudijatis salaatu faantasziruu fil ardi łabtaguu min fadlil-
laahi.

Znaczenie: „A kiedy modlitwa zostanie zakończona, to rozejdźcie 
się po ziemi i szukajcie łaski Boga, i wspominajcie często Boga”89. 

Nasz ukochany Prorok Muhammad (saał) powiedział, że poszukiwa-
nie dozwolonego zarobku jest fardem. Kalif Omar (ra) oznajmił: „Niech 
nikt z was nie zaniecha poszukiwania zaopatrzenia, mówiąc: »O Boże, daj 
mi utrzymanie«. Przecież wiecie, że z nieba ani złoto, ani srebro nie spada”. 

Nasza religia nakazuje pracę. Jest ona obowiązkiem każdego muzuł-
manina. Aby osiągnąć sukces w dowolnej sprawie, należy najpierw dać 
z siebie wszystko, a dopiero potem liczyć na Boga.

ZNACZENIE  PR ACOWITOŚCI  W  ISLAMIE
Celem islamu jest uczynienie człowieka szczęśliwym. Nasza religia 

wskazuje ludziom drogi osiągnięcia szczęścia w życiu doczesnym i po 
nadejściu końca świata. Islam nakazuje pracę na rzecz obu światów. 

Bóg w Koranie ogłosił:

88. Adżulini, Kaszful Hafa, t. I, s. 144.
89. Sura Al-Dżuma’a, Zgromadzenie, 62:10.
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Ła al lajsa lil insaani illaa maa sa’aa. Ła anna sa’jahuu sałfa juraa. 

Znaczenie: „Dla człowieka przeznaczone jest tylko to, na co zasłuży 
staraniem, i jego starania będą dostrzeżone” 90.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Najlepszym pożywieniem dla 
człowieka jest takie, na które zapracował własnym wysiłkiem. Jeden z Wy-
słanników Boga, Dawud (as), także zarabiał na życie swoją pracą”91.

Pewnego razu Prorok Muhammad (saał) i jego współtowarzysze zo-
baczyli przechodzącego obok dobrze zbudowanego, krzepkiego mężczy-
znę. Jeden z sahabów powiedział: „O Wysłanniku! Gdyby on pracował 
w imię Boga!”. Na te słowa Prorok (saał) odpowiedział: „Jeśli ten człowiek 
wyszedł z domu, aby zarobić na utrzymanie swoich dzieci, to oznacza, że jest 
na drodze Boga. Jeśli opuścił dom, żeby dać swoim starym rodzicom to, czego 
oni potrzebują, to również jest na drodze wiary. Jeśli nawet wyszedł, aby za-
robić dla siebie na chleb, i w tym przypadku jest na drodze wskazanej przez 
Boga. Ale jeśli wyszedł w celu samochwalstwa, to służy szatanowi”92. 

Dwa z pięciu filarów islamu (zakat i hadżdż) są obowiązkiem każde-
go majętnego muzułmanina. A zamożność i bogactwo osiąga się pracą. 
Godną szacunku jest ta osoba, która pracuje, gdyż dzięki pracy przynosi 
pożytek sobie, swojej rodzinie i swojemu narodowi. 

Prorok Muhammad (saał) przekazał: „Najlepszym człowiekiem jest 
ten, kto przynosi pożytek ludziom”93. Wysłannik Boga (saał) zawsze na-
woływał do pracy. Powiedział też: „Ponosi stratę ten, którego dwa dni są 
podobne do siebie”94. To oznacza, że muzułmanin każdego dnia powinien 
robić krok do przodu. 

Pewnego razu do Proroka (saał) podszedł ubogi muzułmanin z Me-
dyny i poprosił o pomoc. Wysłannik Boga (saał) zapytał: „Czy nie masz 
niczego w domu?”.

Biedak odpowiedział: 

– Mam w domu tylko dzbanek i narzutę, na jej jednej połowie śpię, a dru-
gą się przykrywam.

90. Sura An Nadżm, Gwiazda, 53:39–40.
91. Al-Buchari, Buju, 15; Anbija, 37.
92. At-targib wat-tarhib, t. II, s. 524.
93. 250 hadisów, s. 121.
94. Adżulini, Kaszful Hafa, t. II, s. 233.
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– Idź i przynieś mi te rzeczy. 

Mężczyzna dostarczył je Prorokowi (saał). 

Wysłannik (saał) zapytał:

– Kto kupi to ode mnie?

Jeden z muzułmanów odezwał się:

– O Wysłanniku, kupię to za jednego dirhema [moneta arabska – przyp. 
tłum].

Prorok (saał) ponownie zapytał:

– Czy jest ktoś, kto dałby więcej? 

Inny muzułmanin zaproponował:

– Dam za to dwa dirhemy.

Prorok Muhammad (saał) oddał rzeczy kupującemu, a pieniądze 
przekazał biedakowi z Medyny, mówiąc:

– Za jednego dirhema kup jedzenie, a za drugi siekierę i przynieś ją do 
mnie.

Kiedy mężczyzna dostarczył topór, Prorok (saał) swoimi rękoma do-
robił do niego trzonek. 

– A teraz idź do lasu, narąb drewna i sprzedaj je. I żebym przez 15 dni 
cię tu nie widział.

Biedak przyszedł po 15 dniach, mówiąc że zarobił 10 dirhemów. Za 
jedną część pieniędzy kupił pożywienie, a za drugą – odzież. Prorok 
(saał) rzekł:

– Lepiej jest pracować, niż prosić o jałmużnę, gdyż u żebraka w Dzień 
Sądu pojawią się czarne plamy na twarzy95.

Wysłannik Boga (saał) oznajmił: „Najlepszym człowiekiem jest ten, kto, 
nie zostawiając tego życia dla życia wiecznego i życia wiecznego dla doczesne-
go, pracuje na rzecz obu światów i kto nie jest ciężarem dla innych ludzi”96.

„Jeśli muzułmanin posadzi drzewo lub posieje cokolwiek i z tych plo-
nów pożywi się człowiek, zwierzę lub ptak – to będzie zaliczone mu jako 
sadaka”.

95. At-targib wat-tarhib, t. II, s. 523.
96. Muhtarul-Ahadis.
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Pewnego razu kalif Omar (ra) zobaczył kilku mężczyzn, którzy sie-
dzieli po próżnicy. Zapytał ich, kim są.

– Jesteśmy spośród tych, którzy powierzyli swoje sprawy Bogowi i za-
ufali Mu – odpowiedzieli.

– Zaprawdę, mylicie się – odparł Omar. – Jesteście nierobami, żyjący-
mi na rachunek innych ludzi. Ten, kto rzeczywiście ufa Bogu, najpierw sieje 
ziarno w ziemi, a następnie pokłada nadzieję w Bogu, dającemu pożywienie 
(rizk).

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Co oznacza kadar i kada?

2. Na jakie kategorie dzielą się czyny człowieka?

3. Dlaczego człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje czyny?

4. Wyjaśnij, co daje wiara w przeznaczenie i jego spełnienie?

5. Wyjaśnij, co oznacza rizk i adżal?

6. Wyjaśnij sens pojęć „zaufanie” i „praca”.

7. Opowiedz o znaczeniu pracy w islamie.





ROZDZIAŁ  DRUGI 
 

IBADA 
(ODDAWANIE  CZCI)
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CZĘŚĆ  I 
IBADA

• Czym jest ibada?

• Rodzaje aktów czci

• Stopnie ibady

• Zalety oddawania czci

• Mazhaby w islamie (szkoły prawa muzułmańskiego). Różnice 
w opiniach – to miłość do Boga

• Uczeni – następcy proroków

• Niech niewiedzący zapytają wiedzących

CZYM  JEST  IBADA?
Ibada – to oddawanie czci Bogu, wysławianie Go i okazywanie 

wdzięczności za wszystkie otrzymane od Niego dary.

Bóg jest Tym, Kto stworzył nas z niczego, obdarzył nas wzrokiem, 
słuchem i mową. Dzięki łasce Boga mamy rozum i uprzywilejowaną 
pozycję w porównaniu do innych stworzeń. Bóg ofiarował nam wiele 
bezcennych darów, począwszy od tlenu, który wdychamy, i kończąc na 
wodzie, którą pijemy.

Bóg nie pozostawił nas bez Swojej opieki, zesłał proroków i Święte 
Księgi i wskazał nam drogi osiągnięcia szczęścia w życiu doczesnym 
i wiecznym.

Bóg nakazał nam okazywanie Mu wdzięczności, zdobywanie wiedzy 
o Nim i czczenie Go. 



84 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

Jeśli ktoś otoczy nas swoją miłością, troską, uwagą, mnóstwem da-
rów, to oczywiście będziemy mu wdzięczni, z radością spełnimy jego 
polecenie, prośbę. Jak więc możemy być niewdzięczni wobec naszego 
Pana, który dał nam życie i wszystko, co posiadamy. Celem naszego 
życia powinna być wiara i oddawanie czci Wielkiemu Stwórcy. Dzięki 
temu możemy dostąpić zaszczytu znalezienia się w gronie Jego ukocha-
nych sług i osiągnąć bezgraniczne szczęście w Raju.

RODZAJE  AKTÓW CZCI
Wyróżnia się trzy rodzaje ibady:

1. Ibada wykonywana osobiście przez wierzącego (ibada osobą). 
Na przykład odprawianie modlitwy lub przestrzeganie postu. 
Każdy muzułmanin powinien wypełniać tę ibadę sam; nie można 
jej zlecić innej osobie. Nie wolno pościć ani modlić się za kogoś.

2. Ibada związana ze stanem posiadania (ibada majątkiem). Za-
licza się do niej jałmużnę (zakat) i złożenie ofiary. W tej ibadzie 
poręczenie jest dopuszczalne.

3. Ibada wykonywana osobiście przez wierzącego i związana 
z zamożnością (ibada osobą i majątkiem). Jest to hadżdż (piel-
grzymka do Mekki).

Starsi, chorzy i inwalidzi, którzy nie są w stanie odbyć pielgrzymki, 
ale dysponują odpowiednimi środkami, mogą zlecić innemu muzułma-
ninowi wypełnienie hadżdżu zamiast siebie.

STOPNIE  IBADY
Z reguły człowiek wypełnia akt czci, kierując się jedną z następują-

cych intencji:

1. Ibada Bogu, który jest Jedyny, godny absolutnej chwały i głębo-
kiego uwielbienia.

Jest to najwyższy stopień ibady. Wykonując nakazy Boga, wierzą-
cy oczekuje tylko Jego zadowolenia.

2. Ibada w intencji dostąpienia Raju i ze strachu przed Piekłem.
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Człowiek, wykonujący ibadę z takim zamysłem, przestrzega na-
kazów Boga, ale bardziej wskazane byłoby czynienie tego jedynie 
dla zadowolenia Boga. 

3. Ibada w celu szybkiego uzyskania korzyści i afiszowanie się w śro-
dowisku swoją pobożnością. Jest to najniższy stopień ibady. Co 
więcej, nie jest uważana za akt czci, gdyż wszystko, co dzieje się 
nie przez wzgląd na Stwórcę, nie przedstawia przed Bogiem żad-
nej wartości i nie ma za to nagrody. 

ZALETY  ODDAWANIA  CZCI
Nasza dusza, podobnie jak i ciało, potrzebuje pożywienia, tyle że 

duchowego. Tą duchową strawą jest wiara i wielbienie Stwórcy. Ibada 
uszlachetnia naszą duszę, powstrzymuje nas od popełnienia grzechów 
i chroni to, co najcenniejsze – wiarę. 

Pomimo tego, że w życiu człowiek spotyka się z rozmaitymi kłopo-
tami i czasem popada w beznadziejne, wydawałoby się, sytuacje, to od 
pogrążenia się w rozpaczy i przygnębieniu uratuje siebie dzięki ibadzie. 
Poprzez akty czci wierzący zbliża się do Boga, znajduje schronienie 
w Jego miłosierdziu i osiąga spokój. Oprócz tego ibada przynosi pożytek 
nie tylko duszy człowieka, ale i jego ciału. Przed modlitwą muzułmanin 
powinien wykonać obmycie, a pięciokrotny namaz sprzyja utrzyma-
niu czystości ciała i trosce o zdrowie. Wykonywanie podczas modlitwy 
określonych ruchów zapewnia człowiekowi fizyczną aktywność. Prze-
strzeganie postu normalizuje trawienie. A taki rodzaj aktu czci jak zakat 
przynosi korzyść społeczeństwu, gdyż pomaga w rozwiązywaniu pro-
blemów ubogich muzułmanów.

MAZHABY  W  ISLAMIE 
(SZKOŁY  PR AWA  MUZUŁMAŃSKIEGO) 

RÓŻNICE  W  OPINIACH  –  TO  MIŁOŚĆ  DO  BOGA
Jak wiemy z nauki o islamie, ludzkość, od czasów proroka Adama (as), 

rozwijała się i doskonaliła, podobnie do tego, jak dorasta człowiek. I dla-
tego Boskie Prawa (szariaty), zsyłane poprzez proroków dla ludzi, różni-
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ły się w zależności od stanu określonych plemion i narodów. Z czasem, 
gdy ludzkość dosłownie „wyrosła” z wieku dziecięcego, ludzie w rów-
nym stopniu otrzymali możliwość nabywania jednej i tej samej wiedzy 
od jednego i tego samego Nauczyciela. Nie było już potrzeby, aby funk-
cjonowały różne szariaty. Bóg zesłał ostatniego Proroka Muhammada 
(saał) i szariat dostępny dla całej ludzkości. Jednak z powodu warunków 
i miejsca zamieszkania, a także charakterów, zdolności intelektualnych 
i fizycznych, obszarów działalności itp. czynników różniących ludzi, 
zaistniała konieczność niewielkich odmian w niektórych zasadach sza-
riatu. I właśnie ta elastyczność w rozwiązywaniu podstawowych proble-
mów nadaje naszej religii uniwersalny charakter, pozwala na jej istnienie 
i rozwój w różnych warunkach. Islam jest religią otwartą dla każdego 
człowieka na Ziemi. 

Prorok Muhammad (saał) w różnym czasie wykonywał jedne 
i te same rytuały z niewielkimi zmianami, udzielał różnych wskazówek 
w jednej i tej samej sprawie, uczył ludzi postępować zgodnie z rozumem 
w tej samej sytuacji. Wszystko jednak, co dotyczyło kwestii podstawo-
wych i ważnych, było jedyne i niezmienne; wszelkie przykłady Proroka 
Muhammada (saał), rady i pouczenia były prawidłowe w każdej sytuacji.

Uczeni muzułmańscy, dokładnie przestudiowawszy Koran i sun-
nę Proroka Muhammada (saał) i wziąwszy pod uwagę podobieństwa 
i różnice, usystematyzowali zdobytą wiedzę w szkoły teologiczno-praw-
ne – mazhaby. W początkowym okresie rozprzestrzeniania się islamu 
istniało ponad dziesięć mazhabów. Z czasem wiele z nich rozpadło się 
z powodu braku ludzi do ich kontynuacji i rozwoju. W obecnym czasie 
z obiektywnych przyczyn zachowały się cztery oficjalnie uznane mazha-
by. Każda szkoła nosi imię swojego założyciela-imama: Abu Hanify, Asz- 
-Szafi’iego, Malika ibn Anasa, Ahmada ibn Hanbala (radijallaahu an-
hum, niech Bóg będzie z nich zadowolony, ra).

Ktoś może zapytać: „Prawda jest tylko jedna, więc jak mogą być pra-
widłowe ustalenia czterech szkół?”. Uczony Bediuzzaman Said Nursi 
odpowiada na to pytanie następująco: „Podobnie jak woda przy pięciu 
różnych chorobach ma pięć znaczeń: dla jednej osoby, sądząc po charak-
terze jej choroby, woda jest lekarstwem, dlatego z medycznego punktu 
widzenia jest dla niej ładżibem (obowiązkowa). Dla innego człowieka, 
z powodu jego dolegliwości, woda może być szkodliwa jak trucizna: 



87

z perspektywy medycyny stanowi dla niego haram (niedozwolona). 
Trzeciemu osobnikowi woda wyrządzi niewielką szkodę i w aspekcie 
medycznym będzie dla niego makruhem (niewskazana). Czwartej oso-
bie woda przyniesie pożytek i według medycyny będzie mu sunną (za-
lecana). Piątemu człowiekowi woda ani nie zaszkodzi, ani nie pomoże, 
niech więc pije na zdrowie – woda jest w tej sytuacji mubahem (dozwo-
lona). I takim sposobem prawda się podzieliła. Każda z pięciu interpre-
tacji jest prawdą. Czy można zatem powiedzieć, że woda jest jedynie 
lekarstwem, tylko ładżibem, a niczym innym być nie może i pozostałe 
ustalenia są nieprawidłowe?! Podobnie Boskie Prawa (hukmy) zmieniają 
się w mazhabach w zależności od ludzi, którzy podporządkowują się im, 
przy czym zmieniają się poprawnie i każde prawo staje się prawdziwe 
i użyteczne”. 

Wszyscy założyciele mazhabów wykorzystali te same źródła szaria-
tu, z których podstawowymi są Koran i sunna. Drugorzędne, takie jak 
idżma (jednomyślne postanowienie), kijas (rozumowanie przez analo-
gię), istihsan (preferencyjne stanowisko), urf (zwyczajowe prawo) i inne, 
każdy z nich wykorzystywał według swojego uznania, zgodnie z własną 
logiką oraz systemem metod i technik, które wykorzystywał podczas 
badań. Podstawy (asł) zasad wiary we wszystkich mazhabach są jed-
nakowe, a różnice dotyczą zagadnień mniej znaczących ( furu). Opinie 
uczonych, tworzących wymienione szkoły, obejmują wszystkie możliwe 
strony życia społeczeństwa muzułmańskiego, wyjaśniają istotę Koranu 
i sunny oraz wypływające z nich ustalenia w dostępnej i zrozumiałej for-
mie. Przyjmując teologiczno-prawne ustalenia jednej ze szkół, muzuł-
manie uznają również pozostałe trzy mazhaby za prawdziwe i słuszne. 
Między szkołami istnieją trwałe więzi, zarówno na poziomie uczonych 
teologów, jak i zwykłych muzułmanów. Niektóre rozbieżności w sposo-
bie oddawania czci nie przeszkadzają im we wzajemnym szanowaniu się, 
gdyż właśnie te różnice, o których mówił Prorok (saał), są miłosierdziem 
Boga dla ludzi.

UCZENI  –  NASTĘPCY  PROROKÓW
Czy każdy muzułmanin ma prawo samodzielnie podejmować roz-

strzygnięcia ważnych problemów fikhu? Zanim odpowiemy na to pyta-
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nie, rozważmy jakie miejsce w islamie zajmuje wiedza i światli ludzie. 
Znajomość religii to wielki dar od Boga, którym On upiększa umysły 
i serca ludzi według Swojej woli. Jest o tym mowa w Koranie:

„Bóg wywyższy tych z was, którzy wierzą, i tych, którzy otrzymali 
wiedzę. Bóg jest świadomy tego, co czynicie!”97.

„Takie przypowieści My przytaczamy ludziom, ale rozumieją je tyl-
ko posiadający wiedzę”98.

„Zaprawdę, boją się Boga tylko ci z Jego sług, którzy mają wiedzę”99. 

„Bóg zaświadcza, że nie ma boga oprócz Niego. I aniołowie, i ludzie 
posiadający wiedzę, poświadczają zgodnie ze sprawiedliwością, że nie 
ma boga oprócz Boga, Potężnego, Mądrego”100. 

Prorok Muhammad (saał) powiedział o tym: „Komu Bóg życzy dobra, 
temu daje zrozumienie religii. Ja jestem tylko rozdającym, a dającym jest 
Bóg”101.

Abu Umama Bahili (ra) opowiedział zdarzenie, podczas którego Wy-
słannikowi Boga wspomniano o dwóch mężczyznach: jeden z nich był 
zwykłym sługą Boga, a drugi – uczonym. Muhammad (saał) oznajmił: 
„Wyższość uczonego nad zwykłym wierzącym jest taka, jak moja przewaga 
nad ostatnim z was. Prawdą jest, że Bóg, Jego aniołowie, wszystkie stworze-
nia w niebiosach i na ziemi, nawet mrówki w swoich norkach i ryby błogosła-
wią nauczającego ludzi dobra”102 .

W innym hadisie jest powiedziane: „Kto podąża drogą zdobywania 
wiedzy, tego Bóg wyprowadzi na jedną ze ścieżek prowadzących do Raju. 
Aniołowie z radości ścielą pod nim swoje skrzydła. O przebaczenie dla uczo-
nego proszą wszystkie stworzenia w niebiosach i na ziemi, a nawet ryby w wo-
dzie. Zaprawdę, wyższość uczonego nad zwykłym wierzącym jest taka, jak 
przewaga księżyca w pełni nad gwiazdami. Zaprawdę, uczeni są następcami 
proroków. I zaprawdę, prorocy nie zostawiali w spadku dinarów i dirhamów, 
a pozostawili wiedzę. Kto ją wziął, ten otrzymał szczęśliwy los”103.

97.  Sura Al-Mudżadala, Skarżąca się, 58:11.
98.  Sura Al-Ankabut, Pająk, 29:43.
99.  Sura Fatir, Stwórca, 35:28.
100. Sura Ali Imran, Rodzina Imrana, 3:18.
101. Al-Buchari.
102. At-Tirmizi.
103. Abu Dawud.
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Dlatego uczeni są zgodni w tym, że do podejmowania samodziel-
nych rozstrzygnięć kwestii prawnych uprawniony jest jedynie mudżta-
hid (znawca prawa i teologii islamu – przyp. tłum). Osoba ubiegająca się 
o tytuł mudżtahida powinna:

Znać zgodną opinię wspólnoty (idżma) w określonej kwestii prawa 
z jego wariantami w różnych mazhabach.

Posługiwać się metodami fikhu.

Perfekcyjnie władać językiem arabskim.

Znać na pamięć Koran i jego interpretację (tafsir).

Wykazać się znajomością nie mniej niż trzech tysięcy hadisów z peł-
nymi komentarzami.

Prowadzić rygorystyczne, pobożne życie. 

Za ostatnich sunnickich mudżtahidów wysokiego stopnia uznaje się 
założycieli mazhabów.

Aby mudżdahidowie prawidłowo interpretowali Koran i hadisy, Bóg 
Najwyższy obdarzył ich mądrością i ostrością umysłu, siłą woli i jeszcze 
wieloma innymi zaletami, głównie bogobojnością, a co za tym idzie – 
boską światłością ich serc. Oto krótka informacja o tych niezwykłych 
ludziach.

Założycielem pierwszego mazhabu jest Abu Hanifa ibn Numan ibn 
Sabbit al-Imam al-Azam, żyjący w latach 699–767. W młodości otrzy-
mał znakomite wykształcenie ogólne i teologiczne. Był bardzo bogo-
bojnym, szczodrym, milczącym i ref leksyjnym człowiekiem. Dostąpił 
zaszczytu spotkań z niektórymi współtowarzyszami Proroka Muham-
mada (saał). Wielki imam noce spędzał na modlitwach. Każdej nocy, 
podczas jednej modlitwy, potrafił wyrecytować cały Koran. W ciągu 40. 
lat wykonywał poranną modlitwę, trzymając czystość z nocnej ablucji. 
Szkoła hanaficka jest popularna w Indiach, Pakistanie, Bangladeszu, 
Republice Południowej Afryki, Jordanii, Libii, Sudanie, Libanie, części 
Chin, Turcji, Rosji, centralnej Azji, Egipcie, Afganistanie itd. (1/3 mu-
zułmańskiego świata).

Założycielem drugiego mazhabu jest Malik ibn Anas al-Asbahi, któ-
ry żył w latach 713–795. W młodości kształcił się pod przewodnictwem 
około stu uczonych. Napisał wiele książek, między innymi Al-Muwattę 
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– jeden z pierwszych zbiorów hadisów. Bardzo lubił hadisy i nigdy nie 
czytał ich bez rytualnego obmycia. Był wyjątkowo uczciwy i nigdy nie 
krępował się przyznać do niewiedzy, jeśli nie znał odpowiedzi na jakieś 
pytanie. Nie czynił różnic między studentami, nawet jeśli między nimi 
byli królowie. Szkoła malikicka jest rozpowszechniona w Algierii, Tune-
zji, Maroku, Sudanie, części Egiptu i w innych częściach Afryki. 

Założycielem trzeciego mazhabu jest Asz-Szafi’i Abu Abdullah 
Muhammad ibn Idris, żyjący w latach 767–820. Był uczniem Malika 
ibn Anasa. Otrzymał dobre wykształcenie, ceniono go za skromność, 
sprawiedliwość, życzliwość i uczciwość. Wyróżniał się znakomitą pa-
mięcią: mając dziewięć lat znał na pamięć cały Koran. Jako pierwszy 
napisał książkę o podstawach prawa muzułmańskiego Usul al-fikh. 
W ramadanie recytował w swoich modlitwach cały Koran sześćdziesię-
ciokrotnie. Jego noce podzielone były na trzy części: jedną spędzał na 
modlitwach, drugą na nauce, a trzecią przeznaczał na sen. Doktryna tej 
szkoły ukształtowała się pod wpływem mazhabów hanafickiego i mali-
kickiego i przyjęła ich cechy. Szkoła szaficka jest popularna w Indonezji, 
Malezji, Tajlandii, części Indii i Sri Lance, Arabii, Palestynie, Ugandzie, 
Kenii, części Egiptu, Syrii, RPA i in.

Czwarty mazhab założył Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah, który 
żył w latach 780–855. Pobierał nauki u wielu wybitnych uczonych. Ze-
brał wielką liczbę hadisów Proroka (saał) w księgę Musnad, która liczy 
ponad 40 tysięcy opowieści. Był wybitnym uczniem imama Szafi’iego, 
który powiedział o nim: „Opuściłem Bagdad, gdzie nie było człowieka 
bardziej wykształconego, skromnego, uczciwego i inteligentnego niż Ahmad 
ibn Hanbal”. Imam Ahmad codziennie wykonywał 300 rakatów dodat-
kowych modlitw. W jego pogrzebie uczestniczyło ponad 800 tysięcy 
mężczyzn i 60 tysięcy kobiet. Szkoła hanbalicka jest rozpowszechniona 
w Arabii Saudyjskiej i innych krajach Zatoki Perskiej oraz w Iraku i Syrii.

Podążając za wskazaniem Proroka Muhammada (saał): „Nauczajcie 
ludzi (religii), ułatwiajcie i nie utrudniajcie”104, ci wybitni uczeni ułatwili 
uporządkowanie codziennego życia każdego muzułmanina w zgodzie 
z wymaganiami szariatu. Ich praca stanowi tak ogromny wkład w na-
szą religię, że, gdyby nie pomoc Boga, byłaby ponad ludzkie możliwości. 
Dlatego prawdziwy muzułmanin powinien być szczerze wdzięczny tym, 

104. Ahmad bin Hanbal, Musnad.
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którzy poświęcili swoje życie wnikliwemu studiowaniu Koranu i sun-
ny i nauczaniu innych. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Nie jest 
z mojej wspólnoty ten, kto nie szanuje naszych starszych, nie jest miłosierny 
wobec naszych młodszych i nie okazuje poważania naszym uczonym”105.

NIECH  NIEWIEDZĄCY  ZAPYTAJĄ 
WIEDZĄCYCH

Skoro mudżahid jest człowiekiem posiadającym wystarczającą wie-
dzę do rozumienia i interpretacji źródeł szariatu, to nie musi dostoso-
wywać się do jakiegoś mazhabu. A jak powinien postępować zwykły 
muzułmanin?

Z dzieciństwa jest dla nas naturalny i dobrze znany porządek rzeczy, 
w którym poszukujący wiedzy przez wiele lat jest uczniem, zdobywają-
cym naukę z ust bardziej wykształconych osób, osiągając doświadczenie 
pod ich kierunkiem. Staje się ich zwolennikiem (mukallidem). Można to 
zaobserwować w dowolnej dziedzinie nauki. Jeśli zaś chodzi o wiedzę 
o islamie, to Bóg w Koranie ustanowił następujący porządek: „Zapytaj-
cie się zatem ludzi posiadających napomnienie, jeśli sami nie wiecie”106.

„Niech wyprawi się grupa z każdej społeczności, aby zgłębiać reli-
gię i napominać swój lud, kiedy do niego powróci”107.

W hadisach jest powiedziane:

„Słuchaj uważnie! Cały świat i wszystko, co w nim jest przeklęte (tzn. 
pozbawione miłości Boga), oprócz trzech rzeczy: zikru Boga i wszystkiego, 
co zbliża do Niego, uczonego i ucznia wiedzy religijnej”108. 

„Uczcie się Koranu i nauczajcie go innych, zdobywajcie wiedzę i przeka-
zujcie ją ludziom, uczcie się fardów i zaznajamiajcie z nimi ludzi”109.

„Wierzący nigdy nie nasyci się dobrem (tzn. wiedzą). Słucha do tej pory, 
aż dostąpi Raju”110.

105. Ahmad ibn Hanbal, Musnad, Tabarani.
106. Sura Al-Anbija, Prorocy, 21:7.
107. Sura At-Tauba, Skrucha, 9:122.
108. At-Tirmizi.
109. Al-Bajhaki.
110. At-Tirmizi.
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„Zaprawdę, uczeni są podobni do gwiazd na niebie, według których wy-
znacza się drogę w ciemnościach na lądzie i na morzu. Jeśli stracą swój blask, 
to podróżujący mogą zabłądzić”111.

Bóg Najwyższy skierował Swojego Wysłannika (saał), aby głosił Ko-
ran i nauczał go. Szlachetni towarzysze otrzymali wiedzę od Proroka 
Muhammada (saał), a sami przekazali nauczanie religijnym uczonym. 
Pozostali muzułmanie, podążając za ustanowionym przez Boga porząd-
kiem, powinni zdobywać wiedzę od znawców islamu i z ich książek. Ta-
kim sposobem, zgodnie z jednomyślną opinią uczonych, jeśli człowiek 
nie jest znawcą religii, to powinien być uczniem (mukallidem) i postępo-
wać (maklid) za jednym z mudżdahidów, co zgadza się z Koranem i sun-
ną. Muzułmanin może swobodnie wybrać mazhab i według własnego 
życzenia trzymać się jednego z nich.

Uczeni muzułmańscy są jednomyślni w opinii, że odejście od podą-
żania drogą wyznaczoną przez uczonych prowadzi do zbłądzenia. Pro-
rok Muhammad (saał) powiedział: „Bóg nie zabierze wiedzy, pozbawiając 
jej Swoich sług. On pozbawi wiedzy, zabierając do Siebie mędrców. Tym sa-
mym, jeśli nie będzie żadnego uczonego, ludzie wybiorą sobie niewykształ-
conych przywódców. A kiedy będą pytani, udzielą odpowiedzi bez rzetelnej 
wiedzy. Zbłądzą sami i doprowadzą innych do zejścia z właściwej drogi”112.

„Bądź uczonym lub uczniem, lub uważnie słuchającym, lub kochającym 
(wiedzę i jej znawców). Nie bądź piątym, gdyż zginiesz. Piąty – to ten, który 
nienawidzi wiedzy i uczonych”113.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Czym jest ibada?

2. Dlaczego oddajemy cześć Bogu?

3. Wymień rodzaje aktów czci.

4. Opowiedz o stopniach ibady.

5. Jakie są korzyści z oddawania czci?

111. Ahmad ibn Hanbal, Musnad.
112. Al-Buchari.
113. Bazar, Tabarani, Madżmauz zawawid.
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CZĘŚĆ  II 
ISLAM

• Co oznacza islam

• Filary islamu

• Kim jest mukallaf

• Obowiązki mukallafa

CO  OZNACZA  ISLAM
Islam – to poddanie się woli Jedynego Stwórcy – Boga – zgodnie 

z zesłanymi przez Niego prawami. Uległość wobec Boga jest rozumiana 
jako uznanie wszystkiego, co głosił Prorok Muhammad (saał), i wypeł-
nianie tego, do czego nawoływał. 

FILARY  ISLAMU
Islam opiera się na pięciu filarach:

1. Wyznanie wiary (kalimatul tałhid i kalimatusz szahada).

2. Pięciokrotna modlitwa.

3. Post w miesiącu ramadan.

4. Płacenie zakatu (podatku) – dawanie określonej kwoty z posiada-
nego majątku na rzecz potrzebujących muzułmanów.

5. Pielgrzymka (hadżdż) – odbycie jej chociaż raz w życiu, jeśli są ku 
temu możliwości.
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KIM  JEST  MUKALLAF
Mukallaf – to osoba pełnoletnia, w pełni władz umysłowych. Jest zo-

bowiązana do wypełniania wszystkich zaleceń religii i unikania tego, co 
zakazane.

Osoba staje się mukallafem po spełnieniu dwóch warunków:

1. Musi być poczytalna.

2. Powinna być pełnoletnia.

Pełnoletność związana jest z dojrzałością płciową. Jej nadejście zale-
ży od rozwoju fizycznego człowieka, na który w niemałym stopniu wpły-
wają warunki klimatyczne. Chłopcy osiągają dojrzałość w wieku 12–15 
lat, a dziewczynki 9–15 lat. Jeśli po osiągnięciu 15 lat według kalendarza 
księżycowego (około 14,5 lat według kalendarza słonecznego) człowiek 
nie przejawia cech pełnoletności, to i tak uważany jest za mukallafa.

Stając się mukallafem, wierzący zobowiązany jest do przestrzegania 
nakazów i zakazów islamu.

OBOWIĄZKI  MUKALLAFA
Czyny mukallafa noszą nazwę af ’alul mukallafin114. Religijne obo-

wiązki mukallafa dzielą się na osiem rodzajów:

1. Fard – akt czci, którego wykonanie jest obowiązkowe. Przykła-
dem fardu jest pięciokrotna modlitwa, post w miesiącu ramadan, 
zakat itd.

Osoba, która wypełnia fard, otrzymuje wynagrodzenie. Czło-
wiek, który bez ważnej przyczyny nie wykonuje fardu, popełnia 
grzech i zasługuje na karę, jeśli Bóg mu nie wybaczy. Ten, kto od-
rzuca obowiązek wykonania fardu, odchodzi od religii. 

Istnieją dwa rodzaje fardu:

a) Fard ajn – do jego wykonywania zobowiązany jest każdy mu-
zułmanin indywidualnie. Przykładem fardu ajn jest codzienna 
pięciokrotna modlitwa.

b) Fard kifaja – nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Wystarczy, 
jeśli wypełni go przynajmniej jedna osoba ze wspólnoty. Na 

114. Af ’alul mukallafin – czyny mukallafów.
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przykład, jeśli ktoś wykonał modlitwę pogrzebową (al-dżana-
za), to obowiązek nałożony na wszystkich muzułmanów danej 
miejscowości uważa się za wykonany.

2. Ładżib – zalecane akty czci, których wypełnienie nie jest koniecz-
ne. W odróżnieniu od fardu nie ma tak mocnych i konkretnych 
dowodów na jego obowiązkowe wykonanie. Przykładem ładżibu 
jest sadaka w okresie ramadanu, świąteczne modlitwy, składanie 
ofiary podczas Kurban Bajramu itd. 

Człowiek wykonujący ładżib otrzymuje wynagrodzenie, a ten, 
kto nie robi go bez istotnego powodu, poniesie karę, jeśli mu Bóg 
nie wybaczy. 

3. Sunna – są to czyny, które wykonujemy za przykładem Proroka 
Muhammada (saał). Człowiek wykonujący sunnę otrzyma wy-
nagrodzenie i wstawiennictwo (szafaat) Proroka Muhammada 
(saał) w Dniu Sądu. Świadome niewykonywanie sunny jest na-
ganne. 

Istnieją dwa rodzaje sunny: 

a) Sunna muakkada – to, co nasz ukochany Prorok (saał) wyko-
nywał prawie zawsze, opuszczając tylko w wyjątkowych sytu-
acjach. Przykładem sunny muakada są sunny porannych, połu-
dniowych i wieczornych modlitw. 

b) Sunna gajri muakada – to sunna, którą nasz umiłowany Prorok 
(saał) wykonywał rzadko. Przykładem są cztery rakaty sunny 
do fardu popołudniowych i nocnych modlitw.

4. Mustahab – czyny, które są zalecane, na przykład modlitwa nafil. 
Osoby wykonujące mustahab otrzymują wynagrodzenie, a ci, któ-
rzy tego nie czynią – nie popełniają grzechu. 

5. Mubah – są to neutralne czyny, w spełnianiu których mamy swo-
bodę. Przykładem mubahu jest: siedzenie, wstawanie, sen, jedze-
nie, picie. Jeśli wykonujemy te czyny z nadzieją na nagrodę od 
Boga, to ona nas nie ominie. Na przykład, zwyczaj wcześniejsze-
go kładzenia się spać można traktować jako środek, sprzyjający 
wykonaniu dodatkowych nocnych modlitw lub, w mniejszym 
stopniu, obowiązkowej modlitwy porannej. W podobnych przy-
padkach sen staje się czczeniem Boga i jednym z dobrych czynów, 
za który człowiek otrzymuje nagrodę.
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6. Haram – czyny kategorycznie zakazane przez naszą religię. Na 
przykład, niezgodne z prawem zabicie człowieka, kradzież, picie 
napojów alkoholowych, gry hazardowe, spożywanie wieprzowi-
ny, wykonywanie tatuaży, cudzołóstwo, oszukiwanie na wadze, 
uprawianie wróżbiarstwa i magii, nieuprzejmy stosunek do rodzi-
ców itd. (Patrz rozdział trzeci, temat: „Co w islamie jest zakaza-
ne”). 

Osoba, która popełnia haram, dopuszcza się grzechu i poniesie 
karę. Człowiek, który lęka się Boga i unika haramu, otrzyma na-
grodę (sałab). Ten, kto odrzuca haram (np. mówi, że szariat nie 
zabrania picia napojów alkoholowych) – staje się kafirem (niewie-
rzącym).

7. Makruh – to, czego nasza religia nie aprobuje, ale też kategorycz-
nie nie zakazuje. 

Wyróżnia się dwa rodzaje czynów makruh:

a) Tahriman makruh – zbliżony do haramu. Przykładem tahriman 
makruhu jest niewykonanie ładżibu. Osoba, powstrzymująca 
się od czynów tahriman makruh otrzyma nagrodę, a wykonu-
jąca je poniesie karę, jeśli Bóg jej nie przebaczy.

b) Tanzihan makruh – zbliżony do halalu. Przykładem tanzihan 
makruhu jest niewykonanie sunny. Osoba, która wystrzega się 
czynów tanzihan makruh, otrzyma nagrodę, a wykonująca je 
nie zostanie ukarana. 

8. Mufsid – czyny i zachowanie, które przerywają rozpoczęty akt 
czci. Przykładem jest rozmowa podczas modlitwy, świadome je-
dzenie i picie w czasie postu. Naruszenie aktu czci bez przyczyny 
jest grzechem i podlega karze.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Co oznacza islam?

2. Na ilu filarach opiera się islam? Wymień je.

3. Kim jest mukallaf?

4. Co oznacza pełnoletność?

5. Opowiedz o obowiązkach mukallafa.
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CZĘŚĆ  III 
CZYSTOŚĆ

• Oczyszczenie. Jakie znaczenie w islamie ma czystość
• Rodzaje wody
• Istindża
• Zasady wykonania istindży
• Istibra
• Zasady korzystania z toalety
• Korzyść z rytualnego obmycia
• Fardy obmycia
• Sunny obmycia
• W jaki sposób wykonuje się rytualne obmycie (łudu)
• Czego należy unikać podczas obmycia
• Okoliczności naruszające rytualne obmycie
• Czego nie wolno robić bez łudu
• Mash (przecieranie)
• Przecieranie opatrunku
• Gusl – duże obmycie
• Stan uzr (usprawiedliwiony)
• Nadżasa
• Cechy fizjologiczne kobiet
• Tajammum
• Tasattur (przykrycie)
• Znaczenie hidżabu
• Jak należy przykrywać intymne części ciała (aura)
• Czystość otaczającego nas środowiska
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OCZYSZCZENIE. 
JAKIE  ZNACZENIE  W  ISLAMIE  MA  CZYSTOŚĆ
Niewątpliwie czystość jest jednym z podstawowych warunków zapo-

biegania chorobom i ich szerzeniu się w społeczeństwie. Z tego powodu 
islam przywiązuje wielką wagę do czystości ciała i odzieży oraz zachęca 
do utrzymywania czystości w otaczającym środowisku. W Koranie jest 
powiedziane:

Innallaaha juhibbut tałłaabiina ła juhibbul mutatahhiriin.

Znaczenie: „Zaprawdę, Bóg miłuje tych, którzy nawracają się ku 
Niemu, i miłuje tych, którzy się oczyszczają”115.

Aby być w gronie umiłowanych sług Boga, należy znać umiejętność 
prawidłowego oczyszczania się.

Prorok Muhammad (saał) głosił: „Oczyszczenie – to połowa wiary”116. 
„Kluczem do modlitwy jest czystość”117. 

Tymi słowami Prorok (saał) podkreślił, że nasza religia nadaje 
oczyszczeniu duże znaczenie.

Kiedy muzułmanin przystępuje do modlitwy, staje przed Bogiem. 
Dlatego konieczne jest, aby jego ciało, odzież i miejsce oddawania czci 
były czyste. Ważna jest również czystość duchowa, należy więc oczysz-
czać się nie tylko fizycznie, ale i wewnętrznie.

Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Zaprawdę, Bóg nie patrzy na wa-
szą powierzchowność i wasze bogactwo, ale na wasze serca”.

„Wiedzcie, że w organizmie człowieka jest kawałek mięśnia. Jeśli on bę-
dzie zdrowy, to i całe ciało będzie zdrowe. A jeśli on zachoruje, to i całe ciało 
będzie chore. Zaprawdę, jest to serce”118.

„Kiedy wierzący popełni grzech, na jego sercu pojawi się czarna plama. 
Jeśli on od razu zrozumie swój błąd, przyzna się do niego i nie powróci do 
grzeszenia, jego serce odzyska pierwotną czystość. Czarne piętno zostanie 
wymazane przez skruchę. Jeśli nie uczyni tego i nadal będzie grzeszył, czar-
ne plamy całkowicie pokryją jego serce”119.

115. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:222.
116. Muslim, Taharat, 1; Ahmad ibn Hanbal, IV, 260.
117. Abu Dawud, Salat, 73; At-Tirmizi, Tahara, 3.
118. Al-Buchari, Iman, 39. 
119. At-Tirmizi, Tafsir, 83; Ibn Madża, Zuhd, 29.
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Znamienity muzułmański uczony, imam Gazali, oznajmił: „Choroby 
serca są leczone za pomocą wiedzy i przestrzegania szariatu”. 

RODZAJE  WODY
Z punktu widzenia fikhu wyróżnia się dwa rodzaje wody:

1. Mutlak – woda naturalna, np. woda deszczowa, ze stopionego 
śniegu, jeziorna, rzeczna, morska, źródlana i studzienna, która nie 
ma żadnych domieszek.

2. Mukajjad – woda czysta, ale nie oczyszczająca, np. sok z arbuza 
lub winogron. Taka woda jest również nazywana liajnihi. Woda 
zmieszana z czymkolwiek czystym, np. z mlekiem, herbatą lub 
kawą, ma nazwę li gajri ajnihi. Wodą mukajjad nie wykonuje się 
ani guslu120, ani łudu121.

Mamy pięć rodzajów wody mutlak:

1. Woda czysta i oczyszczająca. Jest to woda, która nie zmieniła ko-
loru, smaku ani zapachu i nie była wcześniej wykorzystywana do 
obmycia. Nadaje się do wykonywania różnego rodzaju oczyszcze-
nia, zarówno do guslu, jak i do łudu, a także do picia, przygotowy-
wania posiłków i innych celów spożywczych.

2. Woda czysta i oczyszczająca, lecz wykorzystywanie jej jest niewska-
zane. Jest to woda o niewielkiej objętości, którą piły zwierzęta 
i ptactwo domowe, np. koty, kury lub ptaki łowne, jak sokół albo 
jastrząb. Używanie jej do guslu i łudu, gdy mamy dostęp do czystej 
wody, stanowi makruh. Jeśli jednak nie ma innej, wtedy obmycie 
się nią jest dozwolone.

3. Woda czysta sama w sobie, ale nieoczyszczająca. Jest to woda, która 
wcześniej była używana do obmycia. Taką wodą nie wykonujemy 
ponownie ani guslu, ani łudu. 

4. Woda nieczysta. Jest to woda o małej objętości, która zawiera 
drobne nieczystości.

120. Gusl – obmycie całego ciała.
121. Łudu – obmycie określonych części ciała.
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Jeśli jednak objętość takiej wody jest większa niż dwa kulla122, 
wówczas jest uważana za czystą i nadającą się do rytualnego ob-
mycia, pod warunkiem, że jej swoiste cechy – kolor, smak i zapach 
– nie uległy zmianie.

5. Woda o wątpliwej czystości. Jest to woda, z której pił osioł lub muł. 
Taką wodę możemy wykorzystać do obmycia się z nieczystości, 
ale nie wykonujemy nią ani guslu, ani łudu. Jeżeli jednak nie ma 
innej – czystej – wody, to możemy użyć jej do obmycia, ale potem 
należy wykonać tajammum, ponieważ czystość takiej wody jest 
wątpliwa.

ISTINDŻA
Leksykalne znaczenie słowa „istindża” oznacza uwolnienie się od 

czegokolwiek. W prawodawstwie muzułmańskim termin ten oznacza 
oczyszczenie okolic narządów wydalania krwi, płynów nasiennych, mo-
czu i kału.

Według szkoły prawnej Abu Hanify:

– jeśli wydzielone ekskrementy zanieczyściły wyłącznie okolicę na-
rządów wydalniczych i osoba wykonuje modlitwę bez uczynienia istin-
dży, jej czyn jest dopuszczalny123, ale uważany za makruh.

– jeśli ekskrementy zanieczyściły miejsce wielkości dirhema, to istin-
dża wodą jest ładżibem (zalecana).

– jeśli ekskrementy zabrudziły powierzchnię przewyższającą wiel-
kość dirhema, to istindża jest fardem (obowiązkowa).

Oprócz tego, dla kobiet usuwanie nieczystości w okolicach narządów 
intymnych, jest fardem niezależnie od wielkości zanieczyszczenia.

ZASADY  WYKONANIA  ISTINDŻY
1. Istindżę wykonujemy wodą, a w sytuacji jej braku za pomocą ma-

teriału stałego (papierem toaletowym, liśćmi, kamieniem itp.). 

122. Dwa kulla – pojemność wody równa w przybliżeniu 60 cm3.
123. Według szkoły szafi’ickiej tego typu czyny są niedopuszczalne. 
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Makruhem (niepożądanym) jest używanie do tego kości, wapna, 
węgla, suchej karmy dla zwierząt, kawałka tkaniny, waty, papieru 
do pisania. 

2. Wykorzystywanie do istindży takich rzeczy jak liście lub kamienie 
jest sunną, jednak najlepiej stosować wodę (znacznie korzystniej 
także z medycznego punktu widzenia). Najlepszym sposobem 
jest użycie jednocześnie i materiałów stałych, i wody. Najpierw 
usuwamy odchody np. papierem toaletowym, a potem zabrudzo-
ne miejsce myjemy wodą.

3. Podczas oczyszczania wskazane jest napiąć się w celu dokładniej-
szego usunięcia ekskrementów, a następnie starannie obmyć oko-
lice narządów wydalniczych. 

4. Istindżę należy wykonywać lewą ręką, a prawą polewać wodę. 

ISTIBR A
Słowo „istibra” również oznacza uwolnienie się od czegokolwiek. Isti-

brę wykonują mężczyźni. W tym celu należy zaczekać do zakończenia 
wydzielania moczu. Kolejność wykonania istibry zależy od właściwości 
organizmu danego mężczyzny. Do wykonania istibry może być wystar-
czające wstawanie, pokasływanie, kilkakrotne przysiady, przejście co 
najmniej 40 kroków, wyciśnięcie ostatków moczu z kanału moczowego 
itp. Nie wolno wykonać łudu bez upewnienia się, że wyciek moczu się za-
kończył. Jeśli ślad moczu na bieliźnie jest większy od zagłębienia dłoni, 
wówczas odzież ta jest uważana za brudną.

Ibn Abbas (ra) przekazał: „Pewnego razu Wysłannik Boga, przecho-
dząc obok dwóch grobów, powiedział: »Oni teraz doświadczają ogrom-
nych mąk, ale nie z powodu wielkich grzechów – jeden z nich rozsiewał plotki, 
a drugi nie oczyszczał się właściwie z moczu«. Następnie poprosił o świeżą 
palmową gałązkę, rozdzielił ją na dwie części, wetknął u wezgłowia mo-
gił i dodał: »One przyniosą im ulgę w cierpieniach, dopóki nie uschną«”124.

124. Muslim, Taharat, 111.
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ZASADY  KORZYSTANIA  Z  TOALETY
1. Idąc do toalety, nie należy zabierać ze sobą zapisków zawierają-

cych wersety z Koranu lub modlitwy. 

2. Pożądane jest podwinięcie dolnej części nogawek i zdjęcie skar-
petek w celu uniknięcia ochlapania.

3. W toalecie nie należy głośno mówić (bez potrzeby), recytować 
Koranu, jeść, pić, pluć, rysować po ścianach. Jeśli ktoś nam prze-
kazuje „salaam” (pozdrowienie), nie odpowiadamy na nie.

4. Do toalety wchodzimy lewą nogą, recytując przy tym dua:

„Allaahumma innii a’uuzu bika minal chubsi łal chabaa’is”

Znaczenie: „Mój Boże! Szukam u Ciebie schronienia od wszelkich 
nieczystości”. 

5. Nie należy załatwiać małej potrzeby na stojąco (jest to makruh). 
Trzeba usiąść, opierając się bardziej na lewej nodze, gdyż to sprzy-
ja naturalnemu opróżnieniu pęcherza moczowego. 

6. Jest niedozwolone (tahriman makruh) zwracanie się twarzą lub 
plecami w kierunku Kaaby z odkrytymi intymnymi częściami 
ciała, zarówno podczas pobytu w zamkniętym pomieszczeniu, 
jak i na otwartej przestrzeni.

7. Nagannym zachowaniem (makruh) jest załatwianie potrzeb fizjo-
logicznych (małych i dużych) do źródeł wody (przepływowych 
i stojących), w zacienionych miejscach125, na szczeliny w ziemi126, 
na drogach, pod owocowymi drzewami.

8. Po opróżnieniu należy wykonać istindżę. 

9. Z toalety wychodzimy prawą nogą i następnie recytujemy dua:

„Alhamdulillaahil lazii azhaba annil azaa ła aafaanii”

Znaczenie: „Chwała Bogu, który wybawił mnie od cierpienia 
i przyniósł ulgę”.

10. Następnie należy dokładnie umyć ręce mydłem lub innym środ-
kiem myjącym i wykonać ponownie łudu. 

125. Jest przyjęte, że w zacienionych miejscach odpoczywają ludzie.
126. Zgodnie z naturą w szczelinach ziemi mogą żyć owady i drobne gryzonie.
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KORZYŚĆ  Z  RYTUALNEGO  OBMYCIA
Łudu (małe obmycie) – jest to obmycie i przetarcie określonych czę-

ści ciała. Na temat korzyści z wykonywania obmycia Prorok Muham-
mad (saał) wypowiedział się następująco: „Kiedy człowiek podczas obmy-
wania oczyszcza ręce, przebaczane są mu grzechy popełnione rękoma, kiedy 
myje twarz, przebaczane są grzechy uczynione oczami, kiedy przeciera gło-
wę, uzyskuje przebaczenie za grzechy popełnione uszami, a kiedy myje nogi, 
to zmazuje grzechy uczynione nogami podczas chodzenia”127.

Wiadomym jest, że Abu Hurajra (ra) powiedział: „Słyszałem, jak mój 
najukochańszy przyjaciel (Prorok Muhammad, saał) rzekł: »(W Raju) 
ozdoby wierzącego zakryją te miejsca, które on obmywał«”128. 

Abu Hurajra (ra) przekazał, jak to pewnego razu Wysłannik Boga 
(saał) przyszedł na cmentarz i powiedział: „Pokój z wami, o przebywają-
cy w schronieniu wierzący, my również, jeśli Bóg zechce, dołączymy do was 
/ Assalaamu alajkum, dara kaumin mu’miniina, ła inna in sza allaah 
bikum lahikuna / i chciałbym, abyśmy zobaczyli naszych braci!”. Ludzie 
zapytali: 

„O Wysłanniku Boga, a czy my nie jesteśmy twoimi braćmi?”. W odpo-
wiedzi Prorok rzekł: „Wy jesteście moimi towarzyszami, a moimi braćmi są 
ci, którzy jeszcze nie przyszli na (ten) świat”. Obecni ponownie zapytali:

„O Wysłanniku Boga, jak my poznamy tych (członków) twojej wspólno-
ty, którzy jeszcze nie przyszli (na ten świat)?”. Prorok (saał) odparł: 

„Powiedzcie mi, jeśli człowiek posiada konie z białymi gwiazdami na łbie 
i białymi pierścieniami na nogach, które znajdują się wśród koni ciemnej ma-
ści bez żadnych domieszek, czy nie rozpozna on swoich koni?”. Towarzysze 
odezwali się:

„Oczywiście, że rozpozna, o Wysłanniku Boga!”. Wówczas Prorok 
(saał) wyjawił:

„Zaprawdę, dzięki obmyciu oni przyjdą, świecąc białymi gwiazdami na 
głowach i białymi pierścieniami na rękach i nogach, a ja już będę ich oczeki-
wać przy źródle”129.

127. Muslim, Musafirun, 294; At-Tirmizi, Taharat, 2.
128. Muslim, Taharat, 40. 
129. Muslim, Taharat, 39; Ibn Madża, Zuhd, 36.
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FARDY  OBMYCIA
1. Jednokrotne obmycie twarzy.

2. Jednorazowe umycie rąk łączne z łokciami.

3. Jednokrotne przetarcie wilgotną dłonią jednej czwartej części 
głowy.

4. Jednokrotne umycie nóg łącznie z kostkami.

Jeśli jeden z fardów nie zostanie wykonany, obmycie staje się nieważne.

SUNNY  OBMYCIA
1. Wypowiedzenie intencji do obmycia.

2. Recytacja „A’uuzu”130 i „Bismillaah”131.

3. Umycie dłoni.

4. Czyszczenie zębów z użyciem misłaka132 lub szczoteczki do zę-
bów.

5. Wykonywanie obmycia bez przerw, aby obmyte części nie zdąży-
ły wyschnąć.

6. Podczas obmywania przecieranie części ciała rękoma. 

7. Trzykrotne przepłukanie ust.

8. Dokładne przepłukiwanie ust przez osoby, które nie są na czczo.

9. Trzykrotne przemywanie nosa: prawą ręką nabrać wody do nosa, 
a lewą wydmuchać.

10. Przestrzeganie kolejności obmywania.

11. Trzykrotne obmywanie każdej części ciała.

12. Rozpoczynanie obmycia od prawej strony.

13. Zaczynanie mycia rąk i nóg od palców.

130. A’uuzu – A’uuzu billaahi minasz szaajtanir radżiim (Szukam schronienia u Boga 
od szatana przeklętego).

131. Bismillaah – Bismillaahir rahmaanir rahiim (W imię Boga Litościwego, 
Miłościwego).

132. Misłak – gałązka z drzewa arakowego służąca jako naturalna szczoteczka do 
zębów.
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14. Przeczesywanie palcami gęstej brody podczas jej obmywania.

15. Zdjęcie biżuterii z palców.

16. Przecieranie uszu.

17. Przecieranie szyi.

18. Przecieranie całej głowy.

19. Przemywanie miejsc między palcami.

W  JAKI  SPOSÓB  WYKONUJE  SIĘ  
RYTUALNE  OBMYCIE  (ŁUDU)

Na początku podwijamy rękawy. W miarę możliwości zwracamy się 
w kierunku Kaaby. Należy wykonać intencję do obmycia w imię Boga 
i wypowiedzieć: „A’uuzu billaahi minasz szaajtanir radżiim, bismilla-
ahir rahmaanir rahiim”. Trzykrotnie myjemy ręce. Jeśli mamy na palcu 
pierścionek, to należy go zsunąć, aby woda obmyła miejsce pod nim. 
Trzykrotnie prawą ręką nabieramy do ust wody i przepłukujemy je. Na-
stępnie trzy razy prawą ręką nabieramy wody do nosa, a wydmuchujemy 
w lewą. Trzykrotnie obmywamy twarz. Trzy razy myjemy prawą rękę, 
a po niej lewą, łącznie z łokciami. Mokrymi dłońmi przecieramy gło-
wę. Ponownie moczymy dłonie i przecieramy uszy tak, aby palce wska-
zujące znalazły się wewnątrz, kciuki zaś na tylnej zewnętrznej części 
uszu. Potem grzbietem palców przecieramy szyję. Trzykrotnie myjemy 
prawą stopę, a następnie lewą, łącznie z kostkami. Zwracamy tu uwagę, 
aby woda przepłukała przestrzenie między palcami. Po obmyciu należy 
zwrócić się ku Kaabie i wypowiedzieć muzułmańskie świadectwa wiary. 
Na tym obmycie się kończy. Istnieją specjalne dua (modlitwy), które re-
cytuje się podczas obmywania. Ich wykonanie jest zalecane, jednak nie 
ma wpływu na ważność rytuału.

Dua recytowane po zakończeniu obmycia:

„Allaahumma dż’alnii minat tałłabiina ła dż’alnii minal mutatahhiriin”

Znaczenie: „O Boże, uczyń mnie jednym z tych, którzy okazali skruchę 
i oczyścili się!” 
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CZEGO  NALEŻY  UNIK AĆ  
PODCZAS  OBMYCIA

1. Nadmierne zużycie wody. 

2. Przesadne oszczędzanie wody.

3. Ochlapywanie wodą twarzy lub innych części ciała.

4. Rozmowy bez konieczności.

5. Wykonywanie obmycia w nieczystych miejscach.

6. Oczyszczanie nosa prawą ręką.

7. Bezzasadne korzystanie z czyjejś pomocy.

OKOLICZNOŚCI  NARUSZAJĄCE 
RYTUALNE  OBMYCIE

Obmycie narusza:

1. Wyciek krwi, ropy lub innej wydzieliny z dowolnej części ciała.

2. Wymioty pełnymi ustami.

3. Krwotok z ust (jeśli krwi jest więcej niż śliny lub tyle samo).

4. Załatwienie potrzeby fizjologicznej, w tym oddanie gazów.

5. Stan upojenia alkoholowego, zamroczenie lub utrata przytomno-
ści.

6. Głośny śmiech podczas modlitwy.

7. Sen w pozycji leżącej lub w oparciu o coś.

CZEGO  NIE  WOLNO  ROBIĆ  BEZ  ŁUDU
1. Wykonywać modlitwy.

2. Dotykać Koranu.

3. Wykonywać pokłonu sadżdatut tilałat.

4. Wykonywać tałafu (okrążenia) Kaaby.
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MASH  (PRZECIER ANIE)
Chuff (mest) – to specjalny rodzaj skórzanych skarpet. Osoba, która 

nałoży chuffy po obmyciu, przy powtórnym wykonywaniu łudu nie musi 
ich zdejmować, a wystarczy jeśli tylko je przetrze, czyli wykona mashalal 
chuffajn. Jest to jedno z ułatwień w naszej religii. Chuffy powinny speł-
niać następujące warunki:

1. Muszą sięgać do kostek.

2. Powinny wytrzymać drogę 6 km.

3. Nie może być w nich dziury większej lub równej wielkości trzech 
małych palców u nogi (niezależnie od tego, czy skarpeta jest po-
rwana, czy rozpruta).

4. Powinny być obcisłe, aby trzymały się na nogach bez sznurówek.

5. Nie powinny przemakać przy krótkotrwałym zanurzeniu w wo-
dzie.

Chuffy nakłada się po rytualnym obmyciu (łudu). Okres ważności 
przetarcia wynosi:

– dla tych, którzy są w podróży – 24 godziny od momentu pierwsze-
go (po ich nałożeniu) naruszenia łudu;

– dla podróżnych – 3 doby (72 godziny) od momentu pierwszego na-
ruszenia łudu.

Po upływie tego czasu należy wykonać łudu, łącznie z umyciem nóg.

W jaki sposób wykonujemy przecieranie chuffów

Wykonujemy obmycie w ustalonej kolejności. Kiedy dochodzi do ob-
mycia nóg, wówczas moczymy prawą rękę i trzema rozsuniętymi palcami 
przecieramy wierzchnią część prawego chuffa od końca palców do kostek 
włącznie. Tak samo postępujemy z lewym. Podeszwy nie przecieramy.

Jeśli część stóp obu nóg została amputowana, to wspomniane powy-
żej skarpety założyć można wtedy, gdy długość pozostałych części nie 
jest krótsza niż szerokość trzech palców u rąk. 

Jeśli po amputacji stopy została część krótsza niż szerokość trzech 
palców, to chuffów się nie nakłada i nogi należy myć. W sytuacji, gdy jed-
na noga jest zdrowa, a druga w większej części amputowana, również 
myjemy obie nogi. Na jedną zdrową nogę chuffa nie nakładamy.
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Co narusza przecieranie chuffów

1. Wszystkie okoliczności, które naruszają łudu. Przy kolejnym oby-
ciu nóg nie myjemy, a tylko robimy mash, czyli przecieranie chuf-
fów.

2. Zdjęcie chuffów (celowe lub niezamierzone). Jeśli osoba, będąca 
w stanie łudu, zdjęła jeden lub oba chuffy, to łudu nie zostaje naru-
szone. W takim przypadku należy tylko umyć nogi.

3. Jeśli osoba jest w stanie nieczystości (dżanab)133, wtedy powinna 
zdjąć chuffy i wykonać gusl. 

4. Jeśli skończył się okres ważności chuffów.

PRZECIER ANIE  OPATRUNKU
1. Jeśli na ciele człowieka znajduje się rana zakryta opatrunkiem, to 

przed wykonaniem łudu lub guslu należy go zdjąć, aby woda opłu-
kała każde miejsce.

2. Jeśli nie można zdjąć opatrunku lub przemywanie rany jest nie-
wskazane, należy opatrunek jeden raz przetrzeć mokrą ręką.

3. Jeśli rana jest zabezpieczona lekarstwem, ale bez opatrunku, 
a woda jej nie zaszkodzi, wówczas przemywamy ją. Jeśli jednak 
woda może zaszkodzić zdrowiu, to w tym przypadku ranę jedy-
nie przecieramy. Gdy i przecieranie jest niezalecane, miejsce rany 
omijamy.

GUSL  –  DUŻE  OBMYCIE
Gusl – to pełne obmycie, przy którym na ciele człowieka nie pozosta-

je ani jedno suche miejsce.

Sytuacje, w których obowiązkowo należy wykonać gusl:

1. Stan nieczystości (dżanab), wywołany następującymi czynnika-
mi:

– zbliżenie seksualne,

133. Patrz: Gusl – duże obmycie.
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– wyciek spermy u mężczyzn i analogicznej wydzieliny u kobiet, 
nawet jeśli nie doszło do stosunku płciowego (zarówno podczas 
czuwania, jak i w czasie snu).

2. Po zakończeniu menstruacji u kobiet.

3. Po zakończeniu krwawienia poporodowego u kobiet.

W Świętym Koranie jest powiedziane:

„A jeśli jesteście w stanie nieczystości, to weźcie kąpiel”134.

Dlatego w takich sytuacjach zaleca się, jak tylko można najszybciej, 
wykonać pełne obmycie całego ciała.

Czego nie należy czynić bez guslu

1. Wykonywać modlitwy.

2. Recytować i czytać Koranu.

3. Dotykać Koranu.

4. Wykonywać okrążenia Kaaby.

5. Bez potrzeby wchodzić do meczetu.

Jeśli nie ma podstawy do wykonywania fardu guslu, to pożądanym 
jest wypełnienie guslu sunny w takich sytuacjach, jak modlitwa piątkowa 
i namazy świąteczne.

Fardy guslu

Obowiązkowe czynności podczas guslu:

1. Umycie ust.

2. Przemycie nosa.

3. Umycie całego ciała bez pozostawienia suchych miejsc.

Sunny guslu

1. Wypowiedzenie intencji do guslu ku zadowoleniu Boga i wyrecy-
towanie „Bismillaahir rahmaanir rahiim”.

2. Umycie dłoni i intymnych miejsc.

3. Pozostawanie z zakrytą aurą.

4. Nabranie wody prawą ręką i trzykrotne dokładne przepłukanie ust. 
Osoby trzymające post powinny uważać, aby nie połknąć wody.

134. Sura Al-Maida, Stół zastawiony, 5:6.
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5. Trzykrotne nabranie do nosa wody prawą ręką i wydmuchanie 
w lewą. 

6. Wykonanie łudu.

7. Trzykrotne umycie głowy.

8. Umycie prawej strony ciała, a następnie lewej – po trzy razy. Sta-
rać się przy tym przecierać ręką obmywane części ciała.

9. Na koniec spłukanie wodą całego ciała tak, aby nie zostało żadne-
go suchego miejsca, nawet wielkości czubka igły.

Na co należy zwracać uwagę podczas guslu

Podczas wykonywania guslu należy dokładnie umyć pępek, uszy, 
przestrzenie między zębami, cebulki włosów, brwi, wąsów, brody, dziur-
ki od kolczyków. 

W czasie guslu nie recytujemy dua, nie rozmawiamy bez potrzeby.

Kiedy nie mamy zakrytej aury135, nie zwracamy się w kierunku Ka-
aby. 

Jeśli osoba chce wykonać gusl, przemyje usta i nos, a następnie wej-
dzie do zbiornika wodnego (basen, jezioro, morze itp.) i umyje całe cia-
ło, jest to uznane za gusl.

STAN  UZR  (USPR AWIEDLIWIONY)
Jeśli u kogoś z powodu choroby lub innych dolegliwości nie ustępują 

okoliczności naruszające łudu, jego stan nosi nazwę uzr (usprawiedli-
wiony). Zasady obmycia w takiej sytuacji stanowią ułatwienie w naszej 
religii.

Jeśli z nosa lub jakiejkolwiek rany leci krew lub ropa, jeśli bezwiednie 
sączy się mocz, to należy poczekać do zakończenia wycieku, zrobić ob-
mycie i wykonać modlitwę. Jeśli jednak podobna wydzielina wypływa 
podczas trwania modlitwy i nie ustaje nawet w czasie obmycia, wtedy 
uznaje się to za usprawiedliwione (uzr). Będąc w takiej sytuacji, po na-
dejściu pory modlitwy, należy zrobić obmycie i wykonać modlitwę. Jeśli 
w trakcie modlitwy nie nastąpiły inne okoliczności naruszające obmycie 

135. Aura – część ciała od pępka do kolan włącznie.
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oprócz tych, które uznaje się za usprawiedliwione, wówczas dozwolone 
jet wykonanie innych modlitw, np. kady136 lub nafilu137.

Obmycie w stanie uzr traci ważność po upływie czasu modlitwy. Dla-
tego, aby wykonać modlitwę w stanie uzr, konieczne jest obmycie, wyko-
nane w czasie danej modlitwy.

NADŻASA
Nadżasa – nieczystość kalająca ciało człowieka, jego odzież i miejsce 

modlitwy. Wyróżnia się dwa rodzaje nadżasy:

1. Nadżasa lekka. Zalicza się do niej: 

– kał ptaków nienadających się do jedzenia, np. jastrząb, wrona;

– mocz zwierząt dozwolonych do spożycia, np. koń, krowa, owca 
itp.

2. Nadżasa ciężka. Do niej odnosi się:

– kał, mocz i wydzielina z narządów płciowych człowieka;

– kał zwierząt dozwolonych do spożycia;

– kał, mocz, ślina, mięso i skóra zwierząt zakazanych do spożycia, 
np. pies, wilk;

– mięso, kości, niewyprawiona skóra zwierzęcia uśmierconego 
niezgodnie z prawem muzułmańskim;

– świnia w całości, nawet po obróbce;

– kał ptactwa nadającego się do jedzenia, np. gęś, kura itp.;

– padlina;

– krew, ropa, limfa, wydzielina z chorych oczu;

– środki odurzające;

– wymiociny.

136. Kada – modlitwa zaległa do wyrównania za niewykonaną o czasie.
137. Nafil – modlitwa dodatkowa.
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Nadżasą nie jest:

– kał gołębi i wróbli;

– krew ryb, pcheł;

– ciecz wydzielająca się z dozwolonego mięsa;

– krew i tłuszcz wodnych zwierząt;

– łzy, ślina i plwocina człowieka;

– sierść, wyschnięta kość, wydzielina z nosa zwierząt (oprócz świni);

– wyprawiona skóra zwierząt (oprócz świni) zabitych niezgodnie 
z szariatem;

– mięso i niewyprawiona skóra zwierząt (oprócz świni) zabitych 
zgodnie z szariatem; 

– środki odurzające, które zamieniły się w ocet;

– artykuły perfumeryjne, zawierające łatwo ulatniający się spirytus.

Dopuszczalna ilość nadżasy

Dopuszcza się nadżasę na ciele, odzieży i miejscu modlitwy w nastę-
pujących wielkościach:

– ciężka gęsta nadżasa – o wielkości pestki arbuza;

– ciężka płynna nadżasa – o objętości zagłębienia w dłoni;

– lekka nadżasa – w rozmiarze ¼ części odzieży.

Wymieniona ilość nadżasy jest wybaczalna i nie stanowi przeszkody 
w wykonaniu modlitwy. Jednakże pożądane jest wypełnianie aktu czci 
po wcześniejszym pełnym oczyszczeniu.

Oczyszczenie z nadżasy

1. Najpierw należy usunąć nieczystość.

2. Trzykrotnie przemywamy w bieżącej wodzie i wykręcamy (jeśli 
jest to odzież) miejsce, gdzie była nieczystość.

3. Jeśli musimy oczyścić rzecz, którą jest trudno wykręcić (dywan, 
kołdra, futro), należy ją trzykrotnie przemyć, za każdym razem 
dając wodzie całkowicie ściec.

4. Jeśli nadżasa została usunięta, ale po trzykrotnym przemyciu nie 
udało się całkowicie pozbyć jej koloru lub zapachu, uważa się nie-
czystość za zlikwidowaną. 
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5. Przedmioty gładkie, jak nóż, szkło itp., wystarczy dokładnie prze-
trzeć, ale lepiej przemyć je wodą.

6. Jeśli nieczystość wyschła, można ją po prostu zeskrobać. Jeśli jest 
mokra, koniecznie należy spłukać ją trzykrotnie.

7. Jeśli osoba zapomniała, jakie miejsce zostało zanieczyszczone, 
powinna trzy razy przemyć przypuszczalny obszar. Będzie to 
równoznaczne z usunięciem nadżasy.

CECHY  FIZJOLOGICZNE  KOBIET
Wyróżniamy trzy właściwości fizjologiczne kobiet:

1. MENSTRUACJA – HAJD

Kobiety po osiągnięciu dojrzałości płciowej zaczynają miesiączko-
wać. Menstruacje powtarzają się w określonych dniach w cyklu mie-
sięcznym. Zazwyczaj kobiety miesiączkują do 55 lat, ale niektóre prze-
stają wcześniej. 

Czas menstruacji u kobiet bywa różny. Według szariatu minimalny 
okres miesiączki trwa trzy dni, średni – pięć dni, maksymalny – dziesięć 
dni. Krwawienie nie musi być w tym okresie ciągłe, te dni i tak są uzna-
ne za dni menstruacyjne. Jeśli wyciek krwi będzie trwał cztery dni, po-
tem zatrzyma się na piętnaście dni, a następnie znowu pojawi się przez 
cztery dni, to pierwsze cztery dni są traktowane jako krwawienie mie-
sięczne, następne piętnaście dni będą okresem czystości, oddzielającym 
poprzednią miesiączkę od następnej, a kolejne cztery dni zaliczane są 
do nowej menstruacji. Wobec tego, jeśli krwawienie trwa jeden dzień, 
potem są dwa dni przerwy, po czym wznawia się na jeden dzień, uważa 
się, że miesiączka trwała cztery dni, oczywiście jeśli przed tymi dniami 
występował okres pełnej czystości. W sytuacji, gdy krwawienie trwało 
dwa dni, po czym kobieta przez pięć dni była czysta, a następnie znowu 
pojawiła się krew przez jeden dzień, to okres menstruacji wynosi osiem 
dni.

Niektóre czyny w tych dniach są dla kobiet zakazane, dlatego należy 
zwracać uwagę na czas rozpoczęcia i zakończenia menstruacji.
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W okresie menstruacji jest zakazane:

1. wykonywanie modlitwy (jednak, jak przedstawia Al-Barkawi 
w swoim przesłaniu, jest pożądane, aby kobieta wykonała rytu-
alne obmycie i posiedziała w domu, w tym miejscu, w którym 
zazwyczaj się modli, tyle czasu, ile trwa modlitwa i wysławiała 
Boga. Ibn Abidin poinformował, że istnieje przekaz mówiący, że 
będzie jej za to przyznana nagroda jak za najlepszą modlitwę). 

2. przestrzeganie postu;

3. recytacja Koranu; dozwolone jest recytowanie ajatów, które za-
wierają słowa modlitwy do Boga, jeśli kobieta pragnie zwrócić się 
o pomoc;

4. trzymanie w dłoniach Koranu;

5. wykonywanie tałafu Kaaby;

6. wchodzenie do meczetu bez nadzwyczajnej potrzeby;

7. odbywanie stosunku płciowego.

Po zakończonej miesiączce należy obowiązkowo wykonać gusl. Za 
opuszczone w czasie menstruacji modlitwy nie wykonujemy modlitw 
kada, ponieważ są przez Boga wybaczone. Opuszczone dni postu w ra-
madanie podlegają wyrównaniu w wymiarze dzień za dzień. 

2. OCZYSZCZENIE W OKRESIE POŁOGU – NIFAS

Poporodowe oczyszczenie u kobiet nosi nazwę nifas. Okres połogu 
następuje od momentu urodzenia dziecka i trwa maksymalnie czter-
dzieści dni. Najkrótszy czas krwawienia nie jest określony. Po zakończe-
niu połogu kobieta wykonuje gusl i przystępuje do wypełniania ibady, 
bez czekania na upływ czterdziestu dni. Jeśli w okresie czterdziestu dni 
od porodu występowały dni bez krwawień, a potem ponownie się poja-
wiało, wówczas te dni również zaliczane są do nifasu. 

Wszystkie czyny, które są zakazane w czasie menstruacji, pozostają 
także zakazane w okresie połogu. Wykonanie guslu po połogu jest obo-
wiązkowe ( fard). Opuszczone modlitwy nie są wyrównywane, a zaległy 
post w ramadanie jest odrabiany.
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3. KRWAWIENIE Z POWODU CHOROBY – ISTIHADA 

Jeśli comiesięczne krwawienie u kobiet trwa krócej niż trzy dni, to 
uważane jest za wydzielanie z powodu choroby, tj. usprawiedliwione. 
W takiej sytuacji należy kierować się regulacją dla osób, które znajdują 
się w stanie uzr. (Patrz rozdział „Stan uzr”). Kobieta powinna modlić się, 
trzymać post i wykonywać inne akty czci. Jeśli krwawienie było krótsze 
niż trzy dni, a kobieta w oczekiwaniu na dalszy wyciek zaprzestała mo-
dlitw, to powinna je odrobić jako zaległe. 

Po zakończeniu krwawienia wykonanie guslu nie jest obowiązkiem 
( fard), lecz czynem chwalebnym (mustahab).

Jeśli menstruacja trwa powyżej dziesięciu dni, a połóg powyżej czter-
dziestu dni, po zakończeniu maksymalnego okresu (nawet jeśli krwa-
wienie nadal występuje), kobieta powinna wykonać rytualną kąpiel 
i przystąpić do modlitwy. Wyciek krwi powyżej maksymalnego terminu 
narusza rytualne oczyszczenie, podobnie jak krwotok z nosa lub innej 
części ciała. Jeśli te wycieki są stałe, to one także traktowane są jako wy-
baczalne (uzr). 

TAJAMMUM
Tajammum – to rytualne oczyszczenie za pomocą ziemi lub podob-

nego środka bez użycia wody. W określonych sytuacjach zastępuje łudu 
lub gusl. Jest darem Boga dla Proroka Muhammada (saał) i dla nas, jego 
następców, w celu ułatwienia oddawania czci. 

Fardy tajammumu:

1. Wyrażenie intencji.

2. Dwukrotne uderzenie dłońmi o czysty piasek, ziemię (lub pył, 
gdy brak jest piasku lub ziemi) i przetarcie nimi twarzy. Ponowne 
uderzenie dłońmi o ziemię i przetarcie rąk, z łokciami włącznie.

Sunny tajammumu:

1. Wypowiedzenie „Bismillaahi”.

2. Przestrzeganie kolejności postępowania.

3. Wykonanie tajammumu bez dłuższych przerw.

4. Podczas uderzania przeciągnięcie ręką po piasku, ziemi lub pyle 
najpierw do przodu, a potem do tyłu. 
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5. Trzymanie rozsuniętych palców podczas uderzania dłońmi o pia-
sek.

6. Strząśnięcie z rąk resztek piasku, ziemi lub pyłu, uderzając jedną 
o drugą.

7. Wykonywanie tajammumu po nadejściu czasu modlitwy. 

Jak wykonujemy tajammum:

1. Najpierw podwijamy rękawy aż za łokcie. Zdejmujemy zegarek 
i pierścionki lub przesuwamy je, aby móc oczyścić miejsca pod 
nimi.

2. Wypowiadamy intencję do tajammumu wykonywanego zamiast 
łudu lub guslu. 

3. Mówimy „A’uuzu–Bismillaahi”.

4. Otwartymi dłońmi uderzamy o piasek, ziemię lub pył. Jeśli za-
chodzi potrzeba, to resztki piasku należy strząsnąć, uderzając jed-
ną ręką o drugą. 

5. Przecieramy dłońmi twarz.

6. Ponownie uderzamy dłońmi o piasek, ziemię lub pył (w razie po-
trzeby resztki piasku strząsamy jak za pierwszym razem).

7. Lewą dłonią przecieramy prawą rękę łącznie z łokciem, a następ-
nie prawą dłonią przecieramy lewą rękę razem z łokciem.

Okoliczności naruszające tajammum:

1. Wszystkie czynniki, które naruszają obmycie.

2. Wykrycie wody lub możliwości skorzystania z niej.

3. Usunięcie przyczyny wykonania tajammumu (np. zagojenie się 
rany).

W jakich sytuacjach wykonujemy tajammum:

1. Jeśli w promieniu 2 km nie ma wystarczającej ilości czystej wody, 
aby wykonać łudu lub gusl.

2. Jeśli jest woda, ale brakuje możliwości jej użycia.

3. Jeśli choroba lub rany nie pozwalają na zastosowanie wody.
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TASATTUR  (PRZYKRYCIE)
Tasattur – jest to zakrycie intymnych części ciała (aura). Dotyczy za-

równo mężczyzn, jak i kobiet. Kwestia związana z tasatturem omawiana 
jest w Koranie, hadisach i opowieściach o towarzyszach Proroka (saał). 

W Świętym Koranie jest powiedziane:

Jaa banii aadama kad anzalnaa alajkum libaasan jułaarii sał- 
aatikum ła riiszan ła libaasut takłaa zaalika chajr. Zaalika min aaj- 
aatil laahi la’allahum jazzakkaruun. Jaa banii aadama laa jaftinan-
na kumusz szajtaanu kamaa achradża abałajkum minal dżannati 
janzi’u anhumaa libaasahumaa lijurijahumaa sał aatimimaa.

Znaczenie: „O synowie Adama! My zesłaliśmy wam odzież, aby 
okryła waszą nagość oraz aby was zdobiła. Szata pobożności jest jed-
nak najlepsza. Takie są znaki Boga. Być może, będziecie o tym pamię-
tać. O synowie Adama! Niechaj nie zwiedzie was szatan, jak zwiódł 
i wyprowadził waszych rodziców z Raju, pozbawiając ich odzienia, 
aby pokazać im ich nagość. On i jego zastępy obserwują was stamtąd, 
skąd wy ich nie widzicie. My uczyniliśmy szatanów opiekunami tych, 
którzy nie wierzą”138.

Tasattur zakrywa ciało przed cudzymi spojrzeniami i powstrzymu-
je od zakazanych pożądań. Zasłanianie intymnych miejsc zobowiązuje 
człowieka do bycia przyzwoitym i skromnym. Głównym celem zakrycia 
aury przez osobę wierzącą jest wypełnienie nakazu Boga. 

Jeśli spojrzymy na świat stworzony przez Boga, to łatwo zauważymy, 
że wszystko ma pokrycie, które je osłania: atmosfera ziemi, kora drzew, 
skóra zwierząt, skórka owoców itp. Gdyby tej osłony nie było, stworze-
nia wyginęłyby. Okryciem człowieka jest odzież. I w tym ukryta jest 
wielka mądrość Najwyższego. 

Zwierzęta żyją w tych samych warunkach klimatycznych co czło-
wiek. Jednak ich powłoka ochronna została dana im przez Boga w osta-
tecznej wersji. Człowiek jednak, w odróżnieniu od zwierząt, powinien 
wykorzystać wiedzę i rozum, aby chronić nie tylko swoje ciało, ale też 
własną godność i reputację. Odzież zarówno chroni człowieka przed od-
działywaniem środowiska zewnętrznego, jak i stanowi jego ozdobę. 

138. Sura Al-A’raf, Przegrody, 7:26–27.
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W islamie określone są normy zakrywania aury, a także ustalona do-
puszczalność patrzenia na te lub inne części ciała. 

Bóg w Koranie objawił:

Kul lil mu’miniina jagudduu min absaarihim ła jahfazuu furu-
udżahum zalika azkaa lahum.

Znaczenie: „Powiedz wierzącym mężczyznom, aby skromnie opusz-
czali swój wzrok i strzegli swej intymności. To będzie dla nich czystsze”139.

W Koranie znajduje się werset mówiący o kobietach:

Ła kul lil mu’minaati jagdudna min absaarihinna ła jahfazna furu-
udżahunna ła laa jubdiina ziinatahunna illaa maa zahara minhaa.

Znaczenie: „Powiedz wierzącym kobietom, aby skromnie opuszcza-
ły swój wzrok i strzegły swej intymności. Niech nie wystawiają na po-
kaz swych ozdób, oprócz tego co jest widoczne”140.

Ajsza (ra), żona Proroka Muhammada (saał), opowiedziała o zdarze-
niu, kiedy to Asma, córka Abu Bakra, przyszła do Proroka (saał) w prze-
świtującej odzieży. Wysłannik Boga (saał) odwrócił się od niej i rzekł: 
„O Asmo! Kobieta, która osiągnęła dojrzałość, nie powinna odsłaniać miejsc 
oprócz tych” – i pokazał na twarz i dłonie141.

Ajsza (ra) powiedziała również: „Bóg nie przyjmie modlitwy kobiety, 
która ma niezakrytą aurę”142. 

Kobieta powinna zasłaniać całe ciało – oprócz twarzy, dłoni i stóp. 
Jest zobowiązana do zakrywania włosów. Jeśli nie obawia się wywołania 
fitny143, nie musi zakrywać twarzy i dłoni.

Wysłannik Boga powiedział: „W Piekle będą dwie grupy ludzi, których 
jeszcze nie widziałem (pojawią się oni po Proroku Muhammadzie). Jedni 
z nich trzymają w rękach bat podobny do krowiego ogona, którym chłoszczą 
ludzi. A drudzy są ubrani tak, jakby byli rozebrani i przymuszają innych, by 
ubierali się podobnie. Głowy tych kobiet podobne są do wielbłądzich garbów. 
Te kobiety nie dostąpią Raju, nawet z oddali nie poczują jego zapachu”144.

139. Sura An-Nur, Światło, 24:30.
140. Sura An-Nur, Światło, 24:31.
141. Abu Dawud, Libas, 31.
142. Ibn Madża, Taharat, 132; At-Tirmizi, Salat, 160. 
143. Fitna – niezgoda.
144. Muslim, Dżannat, 52. 
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Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, nie powinni nosić obcisłej odzie-
ży. Opięte ubranie czasami bywa bardziej kompromitujące niż przeźro-
czyste. Chodzenie w takim ubiorze jest niepożądane (makruh), jednak 
wykonywanie w nim modlitwy nie jest zakazane. Noszenie luźnej odzie-
ży jest dla zdrowia korzystniejsze niż obcisłej, która powoduje złe krąże-
nie krwi w organizmie. 

Ubranie powinno być nieprzeźroczyste na tyle, aby nie można było 
rozróżnić koloru skóry. Nie wolno wykonywać modlitwy w przeźroczy-
stej odzieży, gdyż nie zakrywa aury. 

Kobieta może używać perfum, jeśli przebywa w kręgu rodziny lub 
innych kobiet. Nie wypada stosować wonności przed wyjściem z domu, 
w meczecie lub wśród mężczyzn. Prorok Muhammad (saał) powiedział: 
„Jeśli jakaś kobieta wyjdzie z domu, używając perfum z zamiarem, aby za-
pach był wyczuwalny w otoczeniu – jest to pierwszy krok do ziny”145.

Kobieta nie powinna nosić odzieży podobnej do męskiej, a mężczy-
zna – podobnej do damskiej.

Wysłannik Boga (saał) oznajmił: „Bóg przeklął kobiety, które upodab-
niają się do mężczyzn, i mężczyzn, którzy upodabniają się do kobiet”146.

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę odróżniających się od siebie za-
równo fizycznie, jak i duchowo. W islamie są ustanowione zasady relacji 
między mężczyznami i kobietami i określone różnice w ich ubiorze. 

ZNACZENIE  HIDŻABU
Sens hidżabu w islamie polega na ochronie kobiet od zamachów na 

jej godność.

Bez wątpienia piękno kobiety jest wielkim darem od Boga, radują-
cym wzrok mężczyzny. Jednak podstawą rodzinnego szczęścia zawsze 
były wartości duchowe człowieka. I bez względu na to, jak bardzo będzie 
obnażone kobiece ciało, nigdy nie zamieni moralnego piękna, jeśli tylko 
człowiek nie zniży się do poziomu zwierzęcia. 

Czy mądre jest uważanie obnażania się ludzi za oznakę cywilizacji, 
jeśli nagość jest zewnętrznym atrybutem przedstawicieli zacofanych 

145. Zina – cudzołóstwo.
146. Al-Buchari, Libas, 62; At-Tirmizi, Adab, 24.
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plemion? Wręcz przeciwnie, proces bezwstydnego roznegliżowania 
można szybciej nazwać oznakami utraty kultury i duchowej degradacji 
społeczeństwa. 

Jeśli kobieta chce, aby ją szanowano, nie powinna swoim zachowa-
niem wywoływać pożądania obcego mężczyzny. To oznacza, że jest 
zobowiązana ubierać się w odpowiedni strój, w przypadku muzułman-
ki – hidżab – zakrywający ciało przed spojrzeniami osób postronnych. 
Kobieta w hidżabie nie może być obiektem męskiego pożądania, ponie-
waż jej wygląd zewnętrzny mówi o skromności, cnotliwości, godności, 
a twarz nabiera wewnętrznego blasku – nur.

Zgodnie z hadisem Proroka Muhammada (saał): „Żonę wybiera się, 
biorąc pod uwagę cztery cechy: jej zamożność, pozycję społeczną, urodę i bo-
gobojność. A więc wybierajcie taką, która lęka się Boga, inaczej znajdziecie 
się w kłopotliwej sytuacji”147 – radził Prorok (saał).

Jak widzimy, wynikający z szariatu nakaz zakrywania ciała kobiety 
pomaga mężczyźnie ustrzec się błędu w wyborze towarzyszki życia, nie 
dać się uwieść tylko jej zewnętrznemu urokowi, ale, kierując się wska-
zówkami Proroka (saał), wybrać żonę według jej najwyższych cech mo-
ralnych. Tym bardziej, że zewnętrzne piękno szybko przemija, zaś du-
chowe bogactwo z czasem przynosi małżonkom coraz większe szczęście. 

Kobieta wyznająca islam, wychowana pod jego zbawienną osłoną, 
przyjmuje hidżab ze spokojnym sercem i radosną duszą, będąc mocno 
przekonana o jego nieodzowności, gdyż jest to nakaz Wszechmogące-
go Boga, a nie samowola mężczyzn lub dogadzanie ich zachciankom. 
Kobieta rozumie, że hidżab jest czymś więcej niż styl ubierania się. To 
życiowa pozycja haja (skromność, powściągliwość, wstydliwość), którą 
Prorok (saał) nazwał częścią wiary. 

Oprócz podstawowego przeznaczenia – ochrony czystości kobiety 
(i społeczeństwa ogółem) – hidżab spełnia jeszcze jedną należytą funk-
cję. Jeśli mężczyzna, aby opowiedzieć o Stwórcy, potrzebuje – w mniej-
szym stopniu – krasomówstwa i obecności ludzi chcących go wysłuchać, 
to kobiecie wystarczy wyjść z domu w okryciu i każdy, kto ją zobaczy, 
pomyśli o Bogu.

147. Al-Buchari, Nikah, 15; Muslim, Rada, 53.
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JAK  NALEŻY  PRZYKRYWAĆ 
INTYMNE  CZĘŚCI  CIAŁA  (AUR A)

Zakrycie aury jest jednym z warunków wykonania modlitwy i dlate-
go należy być w tej kwestii bardzo uważnym.

Zakrywanie aury przez mężczyzn

Mężczyźni w obecności innych mężczyzn i kobiet (z wyjątkiem swo-
jej żony), a także w czasie modlitwy powinni zakrywać części ciała od 
pępka do kolan włącznie (kolana także należą do aury). 

Zakrywanie aury przez kobiety

1. Aurą muzułmańskich kobiet dla obcych mężczyzn jest całe ciało 
oprócz twarzy, dłoni i stóp. 

2. Aurą muzułmanek wobec innych muzułmańskich kobiet jest 
część ciała od pępka do kolan, a wobec niemuzułmanek taka sama 
jak dla obcych mężczyzn.

3. Kobieta w obecności osób, z którymi wiąże ją pokrewieństwo 
(mahram), może odsłonić ręce, włosy, szyję, uszy i łydki. Mahram 
może patrzyć na te części jej ciała.

Zakrywanie aury przez dzieci

U dzieci do czterech lat nie wyróżnia się aury. Od czterech lat do wie-
ku dojrzałości płciowej aurą są narządy płciowe i należy je zakrywać. 

Tasattur wobec męża i żony 

Pojęcie aury między małżonkami nie istnieje. Mogą patrzyć wzajem-
nie na wszystkie części ciała. 

Tasattur podczas leczenia i w razie konieczności

Podczas leczenia lub w razie innej konieczności kobieta może do-
tknąć obcego mężczyznę, a mężczyzna kobietę. Zalecane jest, aby ko-
bieta zwracała się do lekarzy płci żeńskiej, a mężczyźni do lekarzy płci 
męskiej. Jednak, jeśli nie ma takiej możliwości, dopuszcza się korzysta-
nie z usług lekarzy płci przeciwnej. 
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CZYSTOŚĆ  OTACZAJĄCEGO  NAS  
ŚRODOWISK A

Czystość dotyczy nie tylko ciała, odzieży lub domu. W naszej religii 
zakres czystości jest o wiele szerszy. Z tego powodu konieczne jest od-
notowanie kwestii czystości środowiska. Problem czystości otoczenia 
odnosi się nie tylko do nas, ale i do innych ludzi. Zanieczyszczenie prze-
strzeni wokół nas oznacza przynoszenie szkody innym. Muzułmanin 
zaś nie powinien wyrządzać szkody, a wręcz przeciwnie, troszczyć się 
o wszystkie istoty żywe. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Utrzy-
mujcie swoje podwórka w czystości”. Tym samym sugerował troskę o oto-
czenie domu. 

Zaśmiecanie środowiska jest dla muzułmanina niestosownym za-
chowaniem. Szczególnie powinien on troszczyć się o takie miejsca, jak 
parki, zagrody, meczety. 

Bóg Najwyższy w Koranie obwieszcza, że kocha schludnych muzuł-
manów.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Jakie znaczenie ma czystość w islamie?

2. Jakie są rodzaje wody?

3. Jakie są zasady korzystania z toalety?

4. Czym jest istindża?

5. Co oznacza istibra?

6. Jakie znaczenie ma łudu?

7. Wymień fardy i sunny łudu i opowiedz o kulturze łudu.

8. W jaki sposób wykonuje się łudu?

9. Czego należy unikać podczas łudu i co je narusza?

10. Czego nie wolno robić bez łudu?

11. W jaki sposób przecieramy chuffy?

12. W jakich sytuacjach przecieramy opatrunek?

13. Czym jest gusl i kiedy się go wykonuje?
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14. Czego nie wolno robić bez guslu?

15. Jakie są fardy i sunny guslu?

16. W jaki sposób wykonuje się gusl?

17. Jak postępujemy w stanie uzr?

18. Wymień właściwości fizjologiczne kobiet.

19. Czym jest tajammum i jakie są jego fardy oraz sunny?

20. W jaki sposób wykonuje się tajammum?

21. W jakich sytuacjach wykonuje się tajammum?

22. Czym jest tasattur?

23. Jak należy zakrywać intymne części ciała?

24. Na czym polega sens hidżabu? 
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CZĘŚĆ  IV 
MODLITWA  (I)

• Wartość modlitwy. Kto jest zobowiązany do wykonywania modlitwy
• Pory modlitw
• Rodzaje modlitw
• Fardy modlitwy
• Filary (rukny) modlitwy
• Ładżiby modlitwy
• Sunny modlitwy
• Kultura modlitwy (mandub)
• Okoliczności naruszające modlitwę
• Czyny niewskazane (makruh) podczas modlitwy
• Porządek wykonywania modlitw
• Pięciokrotne modlitwy
• Modlitwa al-łitr
• Dua, które recytuje się po modlitwie
• Dua – to wielbienie Boga
• Dua po modlitwie
• Sadżdatus sahł (pokłon zapomnienia)
• Sadżdatut tilałat
• Sadżdatusz szukur (pokłon wdzięczności)
• Warunki otrzymania wynagrodzenia za modlitwę
• Zikr – wychwalanie Boga
• Zalety recytacji salałatu (pozdrowienie Proroka Muhammada, saał)
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WARTOŚĆ  MODLITWY. 
KTO  JEST  ZOBOWIĄZANY 

DO  WYKONYWANIA  MODLITWY
Modlitwa jest jednym z pięciu filarów islamu i jej wykonywanie sta-

nowi obowiązek wszystkich muzułmanów.

Najważniejszą powinnością ludzi jest wiara w istnienie i Jedyność 
Boga oraz w proroctwo Muhammada (saał). Głównym natomiast ob-
rządkiem dla wierzących jest modlitwa. 

O wartości modlitwy świadczy fakt, że polecenie wypełniania fila-
rów islamu Bóg przekazał Prorokowi Muhammadowi (saał) przez anio-
ła Dżibrila (Gabriel, as). W tym samym czasie, podczas lajlatul miradż 
(noc wniebowstąpienia), Prorok Muhammad (saał) otrzymał bezpo-
średnio od Boga obowiązek wykonywania modlitwy.

Pięciokrotna modlitwa stała się fardem (obowiązkiem) półtora roku 
przed hidżrą (przesiedlenie z Mekki do Medyny), w noc wniebowstą-
pienia.

Modlitwa jest ibadą, aktem czci, który oczyszcza duszę, rozświetla 
serce i wywyższa człowieka przed Bogiem. 

Nasz ukochany Prorok (saał) powiedział: „Modlitwa jest ostoją religii. 
Kto opuszcza modlitwę, ten niszczy swoją religię”.

Modlitwa przyczynia się do oczyszczenia duszy i ciała. Wykonując 
modlitwę, muzułmanin umacnia wiarę, chroni siebie od grzechów i staje 
się czystym sługą Boga, godnym dostąpienia Raju. 

Pewnego razu Prorok (saał) zapytał swoich towarzyszy: „Czy na wa-
szym ciele zostanie brud, jeśli będziecie pięć razy kąpać się w rzece, która 
płynie przed waszym domem?”. Oni odpowiedzieli: „O Wysłanniku Boga, 
żadnego brudu nie będzie”. Na te słowa Prorok (saał) rzekł: „I pięciokrotna 
modlitwa jest podobna do tego. Bóg modlitwą zmazuje grzechy”. 

Pogłębiając bogobojność i miłość do Stwórcy w ludzkich sercach, 
modlitwa odsuwa od grzesznych czynów. Jest o tym mowa w Świętym 
Koranie: 

Utlu maa uuhija ilajka minal kitaabi ła akimis salaata innas sala-
ata tanhaa anil fahszaa’i łal munkar.
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Znaczenie: „Głoś to (Muhammadzie), co zostało ci objawione 
z Księgi i stawaj do modlitwy, modlitwa bowiem powstrzymuje przed 
tym, co haniebne i nieprzyzwoite”148. 

W hadisie jest powiedziane: „[…] dzięki modlitwie można dostąpić 
zadowolenia Boga; modlitwa zaszczyci sługę miłością aniołów; modlitwa – 
droga Proroków; modlitwa – kaganek wiedzy, podstawa wiary, przyczyna 
przyjęcia dua i pomyślności; modlitwa czyni pożywienie błogosławionym 
i jest pożyteczna dla ciała; modlitwa – broń przeciwko wrogowi; modlitwa 
oddala od szatana; jest obrońcą osoby modlącej się przed aniołem śmier-
ci; modlitwa – to światło w grobie i łoże w nim; modlitwa jest odpowiedzią 
aniołom-stróżom Munkarowi i Nakirowi; dobry towarzysz w mogile do 
Dnia Sądu; modlitwa – to cień nad modlącym się w Dzień Sądu; modlitwa 
jest koroną na głowie i okryciem na ciele; jest światłem, oświecającym drogę; 
modlitwa – to zasłona, przegroda między ludźmi; to argument wierzące-
go przed Panem; to ciężar podczas ważenia uczynków na mizanie (waga); 
przejście przez most Sirat; klucz do Raju; modlitwa – to tasbih, hamd, 
ta’zim, kira’at i dua. Są to wszystkie najlepsze czyny zebrane we właściwie 
wykonanej modlitwie”149.

Powinnością muzułmanina jest nie tylko odprawianie modlitwy 
samemu, ale też nauczanie jej swoich dzieci. Prorok (saał) usilnie ra-
dził uczyć dzieci modlitwy od wieku siedmiu lat i wzbudzanie w nich 
świadomości nieodzowności tego filaru islamu. Wysłannik Boga (saał) 
powiedział: „Kiedy tylko dziecko osiągnie wiek siedmiu lat, wymagajcie od 
niego wykonywania modlitwy. A jeśli w wieku dziesięciu lat nie będzie mo-
dlić się, należy je za to ukarać. I w tym wieku powinno się dzieciom rozdzielić 
miejsca do spania”150.

W odniesieniu do religii osoba, która nie wykonuje modlitwy, jest 
podobna do śpiącego człowieka. Jeśli nie okaże w tym skruchy i nie za-
przestanie postępować w ten sposób, czeka ją kara. A na koniec świata 
pozostanie bez ochrony. W Świętym Koranie jest powiedziane: „Oprócz 
ludzi prawej strony, którzy w Ogrodach będą się wzajemnie rozpyty-
wać o grzeszników: »Co sprowadziło was do otchłani?« Oni powie-
dzą: »My nie byliśmy wśród modlących się i nie nakarmiliśmy bied-

148. Sura Al-Ankabut, Pająk, 29:45.
149. Tanbihul-gafilin, 293.
150. Abu Dawud, Salat, 26; Ahmad ibn Hanbal, II, 180, 187.
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nego, ale pogrążaliśmy się w próżnej gadaninie wraz z pogrążającymi 
się«”151.

Muzułmanin niewykonujący modlitwy jest grzesznikiem, ale nie 
przestaje być wyznawcą islamu. Jeśli jednak uważa, że modlitwa nie jest 
obowiązkowa, to odstępuje od wiary. 

W hadisie kudsi152 znajduje się wypowiedź: „Pięciokrotną modlitwę 
uczyniłem dla twojej ummy obowiązkiem. Przyrzekłem temu, kto bę-
dzie wykonywał ją w odpowiednim czasie – Raj, a temu, kto nie będzie 
wykonywał, nie obiecałem niczego”153.

Dla mężczyzn lepiej jest wykonywać modlitwę razem z innymi mu-
zułmanami niż w pojedynkę i lepiej w meczecie niż w domu. Kobietom 
sugeruje się modlenie w domu. 

Kto jest zobowiązany do wykonywania modlitwy

Do wykonywania modlitwy zobowiązany jest człowiek, który speł-
nia trzy warunki:

1. Jest muzułmaninem.

2. Jest pełnoletni.

3. Jest poczytalny.

PORY  MODLITW
Muzułmanina obowiązuje pięciokrotna codzienna modlitwa. Są to 

modlitwy: al-fadżr (poranna), az-zuhr (południowa), al-asr (popołu-
dniowa), al-magrib (wieczorna), al-isza (nocna). Każda z nich ma okre-
ślony czas wykonywania i tego warunku obowiązkowo należy przestrze-
gać. Wcześniejsze lub późniejsze odprawienie modlitwy jest wielkim 
grzechem. W Świętym Koranie jest powiedziane: 

Innas salaata kaanat alal mu’miniina kitaabam małkuutaa.

Znaczenie: „Wtedy odprawiajcie pełną modlitwę, jaka przepisana 
jest wiernym w oznaczonym czasie”154.

151. Sura Al-Muddasir, Okryty płaszczem, 74:39–45.
152. Słowa Boga przekazane przez Proroka Muhammada (saał).
153. Ibn Madża, Ikasatu-z-Salat, 194.
154. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:103.
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O czasie modlitwy Bóg Najwyższy objawił także w Świętej Księdze: 

Fa subhaanallaahi hiina tumsuuna ła hiina tusbihuun. Ła lahul 
hamdu fis samaałaati łal ardi ła aszijjan ła hiina tuzhiruun.

Znaczenie: „Chwała niech będzie Bogu, gdy ogarnia was wieczór 
i gdy wstajecie rankiem! I chwała Mu w niebiosach i na ziemi, w porze 
przedwieczornej i gdy południe następuje!”155.

Czas porannej modlitwy al-fadżr – zaczyna się z pojawieniem rów-
noległego do horyzontu jasnego pasma na wschodzie i kończy wraz z po-
jawieniem się nad horyzontem krawędzi słonecznej tarczy.

Czas południowej modlitwy az-zuhr – zaczyna się od momentu, 
kiedy słońce przechodzi z zenitu w stronę zachodu i cień powiększa się 
w kierunku wschodu. Trwa, aż długość cienia zrówna się z długością 
obiektu (według innego uczonego – podwoi się) plus minimalny połu-
dniowy cień obiektu.

Czas popołudniowej modlitwy al-asr – zaczyna się tuż po zakoń-
czeniu modlitwy az-zuhr i trwa do pełnego zachodu słońca.

Czas wieczornej modlitwy al-magrib – zaczyna się po zachodzie 
słońca i trwa do zniknięcia łuny zachodu.

Czas nocnej modlitwy al-isza – zaczyna się po zakończeniu modli-
twy al-magrib i trwa do nadejścia pory modlitwy al-fadżr.

Pora nocnej modlitwy al-łitr – to czas nocnej modlitwy. Wykonuje 
się ją po modlitwie al-isza.

Prorok Muhammad (saał) oznajmił: „W modlitwie, wykonanej na po-
czątku jej czasu, kryje się zadowolenie Boga, a w modlitwie, wykonywanej 
pod koniec jej czasu, przebaczenie Boga”156.

Czas modlitwy al-dżuma’a – tę modlitwę odprawia się w piątki 
w porze modlitwy az-zuhr.

Czas modlitwy at-tarałih – tę modlitwę wykonuje się podczas ra-
madanu w porze modlitwy al-isza.

Pora modlitwy świątecznej – zaczyna się przykładowo 50 minut po 
wschodzie słońca i trwa do czasu osiągnięcia przez słońce zenitu.

155. Sura Ar-Rum, Bizantyjczycy, 30:17–18.
156. Dżamul-Fawaid, I, 163.
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Czas, gdy wykonywanie modlitw jest makruh

Są trzy okresy w ciągu doby, podczas których wykonywanie modlitw 
jest niewskazane:

1. w czasie wschodu słońca;

2. kiedy słońce jest w zenicie (oprócz modlitwy al-dżuma’a);

3. w czasie zachodu słońca.

Uwaga:

W czasie porannej modlitwy, oprócz sunny i fardu al-fadżr, innych 
modlitw nie odmawia się. Po fardzie modlitwy al-asr nie wykonuje się 
modlitw nafil.

Podczas zachodu słońca można wykonać tylko modlitwę al-asr z tego 
dnia, jeśli nie była wypełniona.

RODZAJE  MODLITW
Modlitwy dzielą się na:

1. Fard – obowiązkowe.

2. Ładżib – wymagane.

3. Nafil – dodatkowe.

MODLITWY FARD – OBOWIĄZKOWE:

Zalicza się do nich pięć codziennych modlitw, modlitwę piątkową 
al-dżuma’a i modlitwę pogrzebową al-dżanaza. Wykonywanie ich jest 
obowiązkowe.

1. Modlitwa poranna al-fadżr: dwa rakaty sunny, dwa rakaty fardu.

Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Są dwie chłodne modlitwy – poran-
na i popołudniowa. Kto je wykonuje, wstąpi do Raju”157. „Odprawiający mo-
dlitwę przed wschodem słońca i przed zachodem słońca nie trafi do Piekła”158. 

„Dwa rakaty porannej modlitwy są wartościowsze niż ten świat i wszyst-
ko, co się w nim zawiera”159.

157. Al-Buchari, Małakit, 26; Muslim, Masadżid, 215.
158. Muslim, Masadżid, 213, 214; Abu Dawud, Salat, 215.
159. Muslim, Musafirin, 96.
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„Nie złorzeczcie na koguta, przecież to on budzi was na modlitwę”160.

„Modlitwa (poranna) jest wyjątkowo ciężka dla obłudników”161.

Kiedy Prorok (saał) dowiedział się, że ktoś nie obudził się do samego 
rana, wzburzony powiedział: „To szatan nasikał prosto w uszy temu czło-
wiekowi”162. 

„Kiedy tylko zasypiacie, szatan zawiązuje trzy supełki z tyłu waszej gło-
wy. Uderzając łapą po każdym supełku, szepcze: »Niech ta noc będzie ci 
długa! Śpij spokojnie!« Ale trzeba się obudzić i wspomnieć Boga i wówczas 
jeden supełek rozwiąże się. Jeśli wykonacie obmycie, rozsupła się drugi wę-
zeł, a po recytacji modlitwy rozwiąże się trzeci. W rezultacie muzułmanin 
powita świt napełniony błogim spokojem i w pogodnym nastroju. W prze-
ciwnym razie człowiek wstanie zmęczony i rozbity, pochmurny i poiryto-
wany”163. 

2. Modlitwa południowa az-zuhr: cztery rakaty sunny, cztery raka-
ty fardu, dwa rakaty sunny.

Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Kto przed fardem modlitwy po-
łudniowej i po niej recytuje stale po cztery rakaty sunny, temu Bóg Piekło 
uczyni zakazanym”164 (według interpretacji uczonych sunna południo-
wej modlitwy może liczyć dwa rakaty, ale najlepsze jest wykonywanie 
czterech rakatów).

Przekazana jest wypowiedź Ajszy (ra), że „jeśli Prorok (saał) nie wy-
konał czterech rakatów przed południową modlitwą, to zawsze odpra-
wiał je po niej (po dwurakatowej sunnie)”165.

3. Modlitwa popołudniowa al-asr: cztery rakaty sunny (gajri mu-
akkada)166, cztery rakaty fardu.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Niech Bóg zmiłuje się nad 
tym, kto recytuje cztery rakaty (sunny) modlitwy przed fardem modlitwy 
popołudniowej”167.

160. Abu Dawud, Adab, 115.
161. Abu Dawud, Salat, 47.
162. Al-Buchari, Tahadżud, 13.
163. Al-Buchari, Tahadżud, 12.
164. Abu Dawud, Tatawwu, 7; At-Tirmizi, Salat, 200.
165. At-Tirmizi, Salat, 200; Ibn Madża, Ikamat, 106.
166. Są to dodatkowe czyny wypełniane przez Proroka (saał).
167. Abu Dawud, Tatawwu, 8; At-Tirmizi, Salat, 201. 
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Istnieje przekaz Ali bin Abu Taliba (ra), mówiący że: „Przed fardem 
modlitwy al-asr Prorok (saał) zazwyczaj wykonywał dodatkową 4-rakato-
wą modlitwę”168.

4. Modlitwa wieczorna al-magrib: trzy rakaty fardu i dwa rakaty 
sunny.

Ibn Omar (ra) przekazał: „Recytowałem z Prorokiem (saał) dwa rakaty 
(sunna) po wieczornej modlitwie”169.

5. Modlitwa nocna al-isza: cztery rakaty sunny (gajri muakkada), 
cztery rakaty fardu, dwa rakaty sunny.

Prorok (saał) ogłosił: „Pomiędzy każdym azanem i ikamą jest modli-
twa”, „Pomiędzy każdym azanem i ikamą jest modlitwa”, „Pomiędzy każ-
dym azanem i ikamą jest modlitwa”. Po trzecim razie dodał: „Dla tych, 
którzy chcą”170.

„Ten, kto recytował nocną modlitwę zbiorowo, jest podobny do tego, kto 
recytował ją przez pół nocy. A kto recytował zbiorowo modlitwę nocną i po-
ranną, jest podobny do tego, kto wykonywał te modlitwy całą noc”171.

INNE OBOWIĄZKOWE MODLITWY

1. Modlitwa piątkowa, al-dżuma’a (obowiązkowa dla męż-
czyzn): cztery rakaty sunny, dwa rakaty fardu, cztery rakaty sunny. 

Prorok Muhammad (saał) obwieścił: „Kto wierzy w Boga i Dzień 
Sądu, dla tego modlitwa al-dżuma’a jest obowiązkowa, oprócz podróżnych, 
niewolników, dzieci, kobiet i chorych”172.

„Temu, kto w piątek wykona obmycie i przyjdzie na modlitwę al-dżu-
ma’a oraz w milczeniu wysłucha kazania, zostaną wybaczone grzechy popeł-
nione między jedną a drugą modlitwą dżuma’a i jeszcze w ciągu trzech dni”173.

„Przysięgam, albo ludzie przestaną opuszczać piątkowe modlitwy, albo 
Bóg zapieczętuje ich serca, po tym oni na pewno znajdą się pośród osób po-
gardzanych”174.

168. At-Tirmizi, Mawakit, 201; Ibn Madża, Ikamat, 109. 
169. Al-Buchari, Tahadżud, 25,29; Muslim, Musafirin, 104.
170. Al-Buchari, Azan, 14,16; Muslim, Musafirin, 304.
171. At-Tirmizi, Salat, 165; Abu Dawud, Salat, 47.
172. Abu Dawud, Salat, 208, 209.
173. Muslim, Dżuma, 27; Abu Dawud, Salat, 203.
174. Muslim, Dżuma, 40; Ibn Madżda, Masadżid, 17.
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2. Modlitwa pogrzebowa al-dżanaza. Jest to fard kifaja (obowią-
zek zbiorowy). Składa się z czterech takbirów w pozycji stojącej. 
Nie występują w niej pokłony ruku i sadżda. 

Prorok (saał) powiedział: „Jeśli ktoś wierzy w nagrodę i oczekuje jej od 
Boga, odprowadza zmarłego (na cmentarz), wykonuje modlitwę (al-dżana-
za) i przebywa tam do czasu jego pochówku, ten wróci z nagrodą dwóch ka-
ratów175, wielkość każdego z nich podobna jest do góry Uhud. A kto odmówi 
modlitwę al-dżanaza, ale nie doczeka złożenia zwłok do grobu, ten wróci 
z nagrodą wielkości jednego karata”176.

MODLITWY ŁADŻIB

Są to modlitwy, których wykonanie jest wymagane.

1. Modlitwa al-łitr. Składa się z trzech rakatów.

Wysłannik Boga (saał) rzekł: „Niech ten, kto obawia się, że nie obudzi 
się u schyłku nocy, odmawia modlitwę łitr na jej początku, a kto jest pewny, 
że wstanie pod koniec nocy, niech odmawia modlitwę łitr z końcem nocy. Za-
prawdę jednak, modlitwa wykonywana pod koniec nocy ma świadków (anio-
łów) i dlatego wykonywanie łitru w tym czasie jest lepsze”177.

2. Modlitwa świąteczna. Składa się z dwóch rakatów.

Przekazane jest, że Dżabir (ra) powiedział: „W świąteczny dzień Pro-
rok (saał) wracał zazwyczaj (z modlitwy) inną drogą (nie tą, którą szedł na 
modlitwę)”178.

MODLITWY NAFIL:

Są to modlitwy dodatkowe, które można wykonywać poza obowiąz-
kowymi ( fardowymi). Dzielą się na dwie grupy:

1. Modlitwy nafil – wykonywane dodatkowo do modlitw fard.

Zaliczamy do nich modlitwy sunny, wykonywane przed lub po mo-
dlitwach fardowych, a także modlitwę tarałih, wykonywaną każdej nocy 
w miesiącu ramadan.

175. Karat – miara pomiaru ciężkiej wagi.
176. Al-Buchari, Iman, 35.
177. Muslim, Musafirin, 162, 163; Al-Tirmizi, Łitr, 3.
178. Al-Buchari, Idajn, 24.



134 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

2. Modlitwy nafil – odmawiane niezależnie od fardowych, nazywa-
ne także mustahab lub mandub. Wykonywane są w różnym czasie 
w celu pozyskania większego wynagrodzenia. 

Oto niektóre z nich:

a) modlitwa ad-duha, którą wykonuje się po wschodzie słońca, 
gdy upłynie czas makruh (niezalecany), a kończy się wraz ze 
zbliżeniem słońca do zenitu (około 20–40 minut przed nadej-
ściem modlitwy az-zuhr). Składa się co najmniej z dwóch raka-
tów, maksymalnie z dwunastu.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Kto stale recytuje dwa 
rakaty modlitwy ad-duha, temu będą wybaczone grzechy (małe), 
nawet jeśli jest ich tak dużo jak piany w morzu”179.

„Kto recytuje dwanaście rakatów modlitwy ad-duha, temu Bóg 
stworzy pałac w Raju”180. 

„Każdego ranka za każdy swój staw należy dawać sadakę. Każdy 
tasbih (słowa subhanallaah) jest sadaką, każdy tahmid (słowa 
alhamdulillaah) jest sadaką, każdy tahlil (laa ilaaha illallaah) 
jest sadaką, każdy takbir (Allaahu akbar) – to sadaka. I zachę-
cenie do zatwierdzonego – to sadaka, i powstrzymanie od potę-
pionego – też sadaka. A wszystko to zastępują sobą dwa rakaty 
modlitwy ad-duha”181.

b) modlitwa at-tahadżud, która jest wykonywana po północy 
i składa się minimum z dwóch rakatów.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Najlepszą modlitwą, poza 
pięcioma obowiązkowymi, jest modlitwa nocy”182. W innej sytuacji 
Prorok (saał) wyjaśnił: „Wszystkie te (modlitwy), które są wykony-
wane po nocnej modlitwie (al-isza), zaliczane są do modlitw nocy”183.

„Wykonujcie modlitwę tahadżud! Ta modlitwa była zwycza-
jem ludzi pobożnych przed wami. Jest zbliżeniem do waszego 
Pana, odkupieniem zła i ochroną od grzechów!”184.

179. Ibn Madża, Ikama, 187, nr 1382.
180. At-Tirmizi, Łitr, 15, nr 473.
181. Muslim, Salatul-Musafirin, 81.
182. Muslim, Sijam, 202; At-Tirmizi, Małakit.
183. At-Tabarani.
184. Mustadrak, Hakim.
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„Niech Bóg będzie miłościwy wobec człowieka, który wstaje 
nocą i wykonuje tahadżud, a potem budzi swoją żonę, która 
(także) odmawia tahadżud! A jeśli ona nie wstaje, to pryska ją 
wodą po twarzy. Niech Bóg będzie miłościwy wobec kobiety, 
która wstaje nocą i odprawia tahadżud, a następnie budzi swo-
jego męża i on również wykonuje tę modlitwę. A jeśli nie wsta-
je, to ona pryska mu wodą po twarzy”185.

„Śpijcie w dzień – to pomoże wam wstać nocą, aby wykonać 
tahadżud”186.

c) modlitwa tahijjatul masdżid, która składa się z dwóch raka-
tów i jest odmawiana podczas odwiedzania meczetu, z wyjąt-
kiem czasu makruh. Jeśli po wejściu do meczetu ktoś wykonał 
inną modlitwę ( fard lub sunnę), to nie musi wykonywać tej mo-
dlitwy powitania. Jeśli osoba wejdzie do meczetu podczas mo-
dlitwy dżuma, to tahijatulu nie odmawia. A gdy wierzący przy-
chodzi do tego samego meczetu kilkakrotnie w ciągu doby, to 
wystarcza jedna powitalna modlitwa.

Wysłannik Boga (saał) mówił: „W Dzień Zgromadzenia, kie-
dy nie będzie żadnego cienia, cień od Arszu [Tron Boga – przyp. 
tłum.] osłoni tych, którzy chodzili do meczetu w ciemności”187. 

„Człowiek, który wykonał w domu rytualne obmycie i udał się do 
meczetu na modlitwę, jest podobny do tego, kto ubrał się w domu 
w strój ihram i wyruszył na pielgrzymkę”188.

d) modlitwa al-ałłabin, która jest złożona z czterech rakatów 
i odprawiana po modlitwie wieczornej al-magrib.

Prorok (saał) mówił: „Kto wyrecytuje sześć rakatów po modlitwie 
al-magrib, temu zostaną odpuszczone grzechy, nawet jeśli ich licz-
ba jest równa ilości piany w morzu”189. Do wspomnianych w ha-
disie sześciu rakatów zalicza się dwa rakaty sunny muakkada 
i cztery rakaty sunny dodatkowej.

185. Abu Dawud, Łitr, 13.
186. Ibn Madża, Sijam, 22.
187. Ibn Madża.
188. Al-Buchari, Fadaiłul A’mal, 275.
189. At-Tabarani, Ibn Madża i At-Tirmizi.
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e) modlitwa obmycia, która jest złożona z dwóch rakatów i wyko-
nywana natychmiast po umyciu się (zanim woda nie wyschnie 
z powierzchni obmytych części ciała), w czasie który nie jest 
makruhem. Prorok Muhammad (saał) obwieścił: „Kto spośród 
was najlepiej, jak potrafi, wykona obmycie, a następnie gorliwie 
odmówi dwa rakaty modlitwy, ten na pewno zasłuży na Raj”190.

FARDY  MODLITWY
Modlitwa posiada dwanaście obowiązkowych elementów ( fardów). 

Sześć, tak zwanych warunków modlitwy, należy wykonać przed modli-
twą. Sześć, zwanych ruknami, w trakcie modlitwy. Aby modlitwa była 
ważna, muszą być spełnione wszystkie fardy.

Warunki modlitwy:

1. Oczyszczenie z hadasu191, który usuwany jest poprzez wykonanie 
małego (łudu) lub dużego (gusl) obmycia.

2. Oczyszczenie z nadżasy (nieczystości) ciała, odzieży i miejsca od-
prawiania modlitwy.

3. Zakrycie aury. Mężczyzna powinien być zakryty co najmniej od 
pępka do końca kolan. Kobieta powinna mieć zakryte całe ciało, 
oprócz twarzy, dłoni i stóp (Patrz rozdział „Tasattur”).

4. Kierunek na kiblę. Podczas modlitwy należy obowiązkowo zwró-
cić się w stronę kibli: w kierunku Kaaby, pierwszej świętej budowli 
wzniesionej do oddawania czci Bogu. Kaaba znajduje się w Mekce 
w meczecie Al-Haram.

5. Czas. Modlitwę należy odprawić w ustalonej porze. Modlitwa 
wykonana poza wyznaczonym czasem jest nieważna.

6. Intencja. Trzeba wiedzieć, jaką modlitwę się wykonuje, i wypo-
wiedzieć w sercu intencję jej wykonania. Wypowiedzenie intencji 
na głos jest sunną.

190. Muslim, Tahara, 17.
191. Hadas – stan wymagający wykonania łudu lub guslu.
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FILARY  (RUKNY)  MODLITWY
1. Takbirul iftitah. Wypowiedzenie przed modlitwą takbiru „Al- 

laahu akbar”. 

2. Kijam. Stanie w czasie modlitwy (przez tych, którzy mogą).

3. Kira’at. Recytacja Świętego Koranu podczas stania.

4. Ruku. Wykonanie skłonu w pasie, z położeniem dłoni na kolana.

5. Sadżda. Wykonanie pokłonu do ziemi, z jednoczesnym dotknię-
ciem podłoża kolanami, dłońmi i czołem.

6. Ka’dal achirat. Siedzenie podczas recytacji tahijjatu pod koniec 
modlitwy.

Prawidłowe wykonanie ruknów (ta’dilul arkan)

Ta’dilul arkan oznacza poprawne wykonanie filarów modlitwy. 
W czasie pozycji kijam, ruku i wyprostowaniu się po nim, w sadżdach 
i siedzeniu między nimi, należy pozostać nieruchomo chociażby na czas 
wypowiedzenia słów „Subhanallaahil aziim”. Ta’dilul arkan jest ładżi-
bem. Za nieświadome opuszczenie ładżibu wymagany jest pokłon sadż-
datus sahł. Jeśli w czasie modlitwy nie przestrzegano ta’dilul arkan, to 
lepiej wykonać modlitwę od nowa.

Wysłannik Boga (saał) ostrzegał, że „będą ludzie, którym po ich modli-
twach nie zostanie nic oprócz zmęczenia”192.

A w innym hadisie jest powiedziane: „Najgorszym złodziejem jest ten, 
który okrada swoją modlitwę”193.

ŁADŻIBY  MODLITWY
Ładżiby (wymagane czyny) w modlitwie rytualnej są następujące:

1. Wypowiedzenie słów „Allaahu akbar” podczas takbirul iftitah na 
początku modlitwy.

2. Recytowanie sury Al-Fatiha w każdym rakacie dowolnej modli-
twy.

192. Nasai.
193. Ahmad ibn Hanbal, Hakim.
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Bismillaahir rahmaanir rahiim

Alhamadu lillaahi rabbil aalamiin

Arrahmaanir rahiim

Maaliki jałmid diin

Ijjaaka na’buduu ła ijjaaka nasta’iin 

Ihdinas siraatal mustakiim

Siraatal laziina an’amta alajhim 

gajril magduubi alajhim łalad daalliin

3. W pierwszych dwóch rakatach fardu i w każdym rakacie modlitw 
al-łitr i nafil recytowanie po surze Al-Fatiha dowolnej sury z Ko- 
ranu lub trzech krótkich ajatów albo jednego ajatu dłuższego.

4. Recytowanie sury Al-Fatiha przed dodatkowymi surami lub aja-
tami.

5. W pokłonie sadżda dotknięcie podłoża jednocześnie czołem i no-
sem.

6. Siedzenie po drugim rakacie w modlitwach składających się 
z dwóch i trzech rakatów (pierwsze siedzenie).

7. Odmawianie tahijjatu podczas pierwszego i ostatniego siedzenia 
w modlitwie (patrz: „Kolejność wykonywania modlitw”, „Sunna 
porannej modlitwy”). 

8. Głośna recytacja przez imama Al-Fatihy i następnej sury w każ-
dym rakacie zbiorowego wykonania modlitwy porannej, świą-
tecznej, piątkowej, at-tarałih oraz al-łitr w ramadanie. Imam re-
cytuje również głośno surę Al-Fatiha i kolejną surę w pierwszych 
dwóch rakatach modlitw al-magrib i al-isza. Modlitwy al-zuhr 
i al-asr odprawiane są przez imama po cichu.

9. Słuchanie w milczeniu przez ludzi podążających za imamem jego 
recytacji Al-Fatihy i kolejnej sury.

10. Wzniesienie takbiru Kunut i recytacja dua Kunut w modlitwie al-
-łitr (patrz: „Kolejność wykonywania modlitw”, „Modlitwa al-ł-
itr”).

11. Wznoszenie dodatkowych takbirów w modlitwach świątecznych.
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12. Przestrzeganie ta’dilul arkan, poprawnego wykonania wszystkich 
elementów modlitwy, przyjmowanie właściwych pozycji w kijam, 
ruku, podczas siedzenia między pokłonami sadżda. 

13. Wypowiedzenie pozdrowienia (salaam) na zakończenie modlitwy.

14. Wykonanie pokłonu zapomnienia (sadżdatus sahł) w przypadku 
dopuszczenia się pomyłki:

– spóźnione odprawienie fardów lub ładżibów modlitwy.

– pominięcie przez pomyłkę jednego z wymaganych czynów (ła-
dżib).

Jeśli świadomie pominiemy ładżiby, to modlitwę należy powtórzyć.

SUNNY  MODLITWY
1. Recytacja azanu i ikamy przed fardowymi pięciokrotnymi modli-

twami i modlitwą al-dżuma’a (dla kobiet nie jest to sunna). Pro-
rok Muhammad (saał) powiedział: „Jeśli nastąpiła pora modlitwy, 
niech jeden spośród was wyrecytuje wam azan, a najbardziej godny 
będzie waszym imamem”194.

„Jeśli ludzie wiedzieliby, jak wiele wynagrodzenia (zawiera się) w re-
cytacji azanu i staniu w pierwszym rzędzie podczas modlitwy i nie 
znaleźliby innej możliwości przyznania tego prawa komuś spośród 
nich nie inaczej, jak tylko drogą losowania, to zwróciliby się ku te-
mu”195.

„Kiedy jest recytowany azan przed modlitwą, szatan, aby go nie sły-
szeć, odwraca się i, puszczając gazy, ucieka. Kiedy azan zbliża się ku 
końcowi, szatan wraca. Gdy jest recytowana ikama, on ponownie od-
wraca się i ucieka. Przed zakończeniem ikamy znowu wraca, zajmuje 
miejsce pomiędzy człowiekiem i jego nafsem i mówi mu: »Pamiętaj 
o tym, pamiętaj o tamtym…«. Szepcze człowiekowi to, czego ten na-
wet nie miał w myślach przed modlitwą. W rezultacie człowiek zapo-
mina, ile rakatów odmówił w modlitwie”196.

194. Al-Buchari, Azan, 17, 18, 49, 140.
195. Al-Buchari, Azan, 9, 32; Muslim, Salat, 129.
196. Al-Buchari, Azan, 4, Amal-fis-Salat, 18; Muslim, Salat, 19; Masadżid, 83.
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Słuchanie azanu jest mustahabem (zalecane), a powtarzanie jego 
słów za muezinem ładżibem (wymagane). Prorok Muhammad 
(saał) oznajmił: „Kiedy usłyszycie głos muezina, powtarzajcie to, co 
mówi, a następnie odmawiajcie dla mnie salałat. Wypowiadającemu 
dla mnie salałat Bóg ześle za to dziesięć salałatów (łask). Następnie 
proście Boga, abym mógł zbliżyć się ku Niemu. Zaprawdę, jest to spe-
cjalne miejsce w Raju, przeznaczona jedynie dla jednego sługi spośród 
sług Boga. Mam nadzieję, że to będę ja. Kto poprosi o moją bliskość 
do Boga, dostąpi mojego wstawiennictwa”197.

Kiedy recytowane są słowa „Hajja alas salaah” i „Hajja alal fa-
laah” słuchająca osoba wymawia „Laa hałla ła laa kułłata illaa 
billaah”. A kiedy wypowiadane są słowa „Assalatu chajrun minan 
nałm” obecni mówią „Sadakta ła bararta”. Podczas recytacji „Kad 
kaamatis salaah” słuchający artykułują „Akaamahallaahu ła ada-
amaha”.

Azan

Allaahu akbar Allaahu akbar

Allaahu akbar Allaahu akbar

Aszhadu allaa ilaaha illallaah (2x)

Aszhadu anna Muhammadar Rasuulullaah (2x)

Hajja alas salaah (2x)

Hajja alal falaah (2x) 

Allaahu akbar Allaahu akbar

Laa ilaaha illallaah

W porannym azanie po słowach „Hajja alal falaah” dwukrotnie 
wypowiada się „Assalatu chajrun minan nałm” („Modlitwa jest 
lepsza od snu”).

Znaczenie: „Bóg jest wielki. Zaświadczam, że nie ma żadnego bóstwa 
oprócz Boga. Zaświadczam, że Muhammad jest Jego Wysłannikiem. 
Śpieszcie na modlitwę! Śpieszcie po nagrodę! Bóg jest wielki. Nie ma 
żadnego bóstwa oprócz Boga”.

197. Muslim, Salat, 11.
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Dua recytowane po zakończeniu azanu

Allaahumma Rabba haazihid da’łatit 

taammati łas salaatil kaa’imati

aati Muhammadal łasiilati 

łal fadiilati ład daradżatar rafi’ah. 

Łab’ashu makaaman Mahmuudal

lazii ła’attah. 

Łarzuknaa szafaa atahu jałmal kijaamah.

Innaka laa tuchliful mii’aad.

Znaczenie: „O Boże! Jesteś Panem tego wygłoszonego wezwania 
i nadchodzącej modlitwy. Obdarz Muhammada wysoką ran-
gą i daj mu wysławione miejsce, które obiecałeś. Obdarz nas 
w Dzień Sądu jego wstawiennictwem. Zaprawdę, Ty dotrzymu-
jesz Swoich obietnic”.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Kto wyrecytuje to dua po 
azanie zasłuży na moje wstawiennictwo w Dzień Sądu”198. 

„Modlitwa odmówiona pomiędzy azanem i ikamą nie będzie odrzu-
cona”. Zapytano Proroka (saał): „Z czym mamy zwracać się do 
Pana?”. Wysłannik Boga (saał) odpowiedział: „Proście Najwyższe-
go o przebaczenie i dobro w obu światach”199. 

Ikama

Allaahu akbar Allaahu akbar

Aszhadu allaa ilaaha illallaah (2x)

Aszhadu anna Muhammadar Rasuulullaah (2x)

Hajja alas salaah (2x)

Hajja alal falaah (2x) 

Kad kaamatis salah (2x)

Allaahu akbar Allaahu akbar

Laa ilaaha illallaah

198. Al-Buchari, Azan, 8; Abu Dawud, Salat, 37; At-Tirmizi, Małakit, 43.
199. Abu Dawud, Salat, 35; At-Tirmizi, Salat, 158.
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Znaczenie: „Bóg jest wielki. Zaświadczam, że nie ma żadnego bóstwa 
oprócz Boga. Zaświadczam, że Muhammad jest Jego Wysłannikiem. 
Śpieszcie na modlitwę! Śpieszcie po nagrodę! Modlitwa rozpoczęła 
się. Bóg jest wielki. Nie ma żadnego bóstwa oprócz Boga”.

2. Podnoszenie rąk podczas wykonywania takbirul iftitah (w do-
wolnej modlitwie), także przy takbirze Kunut w modlitwie al-łitr 
oraz przy dodatkowych takbirach w czasie modlitw świątecznych. 
Mężczyźni podnoszą ręce do góry, dotykając dużymi palcami kra-
wędzi płatków uszu. Kobiety unoszą dłonie do poziomu ramion. 

3. Recytacja dua Subhanaka.

Subhaanaka allaahumma ła bihamdika

ła tabaarak asmuka ła ta’aalaa dżadduka 

ła laa ilaaha gajruk

Znaczenie: „Boże! Ty jesteś wielki, Tobie należna jest chwała, 
Twoje imię jest błogosławione, a Twoja wielkość nieosiągalna. 
Nie ma Boga oprócz Ciebie”.

4. Odmawianie „A’uuzu–Bismillaah” w pierwszym rakacie po dua 
Subhanaka. Wypowiadanie „Bismillaah” w kolejnych rakatach 
przed recytacją sury Al-Fatiha.

A’uuzu billaahi minasz szaajtanir radżiim. Bismillaahir rahmaanir 
rahiim.

Znaczenie: „Szukam schronienia u Boga od szatana przeklętego. 
W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego dla wszystkich na tym 
świecie i dla wierzących podczas nadejścia końca świata”.

5. Recytacja po cichu dua Subhanaka i „A’uuzu–Bismillaah”.

6. Po recytacji przez imama sury Al-Fatiha, ma’mum200 wypowiada 
po cichu „Aamiin”.

7. Mężczyźni powinni położyć prawą dłoń na wierzchu lewej i trzy-
mać je poniżej pępka (patrz rozdział „Kolejność wykonywania 
modlitw”, pkt. 4 kijam).

8. Wypowiedzenie takbiru („Allaahu akbar”) podczas przechodze-
nia z jednej pozycji do drugiej.

200. Ma’mum – osoba stojąca za imamem podczas modlitwy.
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9. Wyprostowując się ze skłonu ruku, wypowiedzenie „Sami Al- 
laahu liman hamida”. Po wyprostowaniu się, wymówienie „Rab-
banaa ła lakal hamd”.

10. Wypowiadanie „Subhaana rabbijal aziim” w pozycji ruku, a pod-
czas sadżdy wymówienie „Subhaana rabbijal a’laa”. 

11. W pozycji kijam odległość miedzy stopami nóg powinna mieć 
szerokość czterech palców.

12. Podczas ruku mężczyźni kładą dłonie z rozsuniętymi palcami na 
kolana. Kobiety również kładą dłonie na kolana, ale palce powin-
ny przylegać do siebie. 

13. W pozycji ruku mężczyźni trzymają głowę i plecy prosto na tym 
samym poziomie, nie zginają rąk i nóg. Kobiety schylają ciało nie-
co mniej niż mężczyźni i lekko zginają kolana.

14. Wykonując sadżdę zaleca się dotknięcie się do podłoża najpierw 
kolanami, potem dłońmi, a następnie czołem i nosem. Podczas 
wstawania z pokłonu najpierw podnosimy czoło, potem dłonie, 
następnie wstajemy i opieramy ręce na udach. 

15. W pozycji siedzącej ręce kładziemy na kolanach. 

16. Mężczyźni siadają na lewej nodze, a prawa noga pozostaje w pozy-
cji jak podczas sadżdy. Palce prawej stopy skierowane są w kierun-
ku Kaaby. Kobiety siadają na lewym udzie, podwijając pod siebie 
nogi skierowane w prawą stronę.

17. W ostatniej pozycji siedzącej odmawia się salałat i dua Rabbana 
atina.

18. Wypowiedzenie pozdrowienia „salaam”, odwracając głowę naj-
pierw w prawą, a następnie w lewą stronę.

19. Podczas przekazywania pozdrowienia wymawiamy „Assalaamu 
alajkum ła rahmatullaah”.

20. Przed modlitwą ustawiamy przed sobą jakąś przegrodę, która 
ogranicza miejsce modlitwy.
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KULTUR A  MODLITWY  (MANDUB)
1. W pozycji kijam kierujemy wzrok na miejsce, którego dotykamy 

czołem podczas pokłonu do ziemi (sadżda).

2. Podczas ruku zatrzymujemy wzrok na koniuszkach palców stóp.

3. W pokłonie do ziemi patrzymy na nos.

4. Wypowiadając pozdrowienie „salaam”, spoglądamy na ramiona.

OKOLICZNOŚCI  NARUSZAJĄCE  MODLITWĘ
1. Rozmowa w czasie modlitwy.

2. Jedzenie lub picie w czasie modlitwy.

3. Cichy śmiech narusza modlitwę, a jeśli jest słyszalny przez osoby 
stojące obok, unieważnia nie tylko modlitwę, ale także łudu.

4. Powitanie kogoś w trakcie modlitwy lub odpowiedź na powitanie.

5. Odwrócenie tułowia i twarzy od kierunku Kaaby.

6. Płacz lub wzdychanie w czasie modlitwy z powodu problemów 
związanych z życiem codziennym lub bólem. Jednak płacz spo-
wodowany bojaźnią przed Bogiem lub przeraźliwym bólem nie 
unieważnia namazu.

7. Kaszel bez przyczyny (spowodowany chorobą lub przypadkowe 
kaszlnięcie nie narusza modlitwy).

8. Działania niezwiązane z modlitwą (trzy niewłaściwe ruchy w jed-
nym ruknie).

9. Dmuchanie na coś.

10. Nieprawidłowa recytacja Koranu, zmieniająca jego sens.

11. Recytacja ajatów z mushafu (książki, Koranu).

12. Naruszenie łudu.

13. Jeśli osoba, która wykonała tajammum, uzyska dostęp do wody, 
a także gdy upłynie czas ważności mestów.

14. Wschód słońca w trakcie porannej modlitwy (al-fadżr).

15. Stanie kobiet i mężczyzn w jednym szeregu bez żadnej przegrody 
lub zasłony.
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16. Odsłonięcie aury na czas większy niż jeden rukn.

CZYNY  NIEWSK AZANE  (MAKRUH) 
PODCZAS  MODLITWY

Makruhem jest:

1. Wykonywanie niepotrzebnych gestów ciałem, rękoma, nogami 
i głową; trzymanie rąk na wysokości pasa.

2. Ziewanie, przeciąganie się.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Podczas modlitwy jest sie-
dem rzeczy pochodzących od szatana (tych, które mu się podobają): 
krwotok z nosa, drzemka, wątpliwości, ziewanie, drapanie się, rozglą-
danie na boki, zabawianie czymkolwiek”201.

3. Zamykanie oczu, spoglądanie na boki, w niebo, w stronę Kaaby.

Anas (ra) przekazał, że Wysłannik Boga (saał) oznajmił: „Dla-
czego w czasie modlitwy ludzie patrzą w niebiosa? Albo zaprzestaną 
tego, albo Bóg pozbawi ich widzenia”202.

Muzułmańscy uczeni wyjaśniali ten hadis następująco: Ci, którzy 
ustawicznie spoglądają w niebiosa, mogą nabrać przekonania, że 
znajduje się tam Bóg Najwyższy.

4. Podwijanie rękawów lub obnażanie torsu przez mężczyzn.

5. Siedzenie w kucki lub po turecku.

6. Wykonywanie modlitwy twarzą w twarz z inną osobą lub przed 
rozpalonym ogniem (odmawianie modlitwy przy świecach lub 
lampach nie jest makruhem). 

7. Wycieranie kurzu z twarzy, drapanie się. 

8. Wyrównywanie kamieni w miejscu pokłonu (jest to dopuszczal-
ne wówczas, jeśli kamienie utrudniają modlitwę).

9. Niewymówienie tasbihu w pozycji ruku i sadżda lub wypowiedze-
nie go mniej niż trzy razy.

10. Opieranie się o cokolwiek w czasie modlitwy.

201. At-Tirmizi.
202. Al-Buchari, Azan, 93; Muslim, Salat, 117.
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11. Podczas wykonywania sadżdy dotykanie podłoża tylko czołem.

12. W sadżdzie dotknięcie dłońmi do ziemi przed opadnięciem na 
kolana, a podczas wstawania uniesienie kolan przed oderwaniem 
rąk od podłoża (z powodu niedyspozycji zdrowotnej dopuszczal-
ne są odstępstwa).

13. Wykonywanie modlitwy na drodze, w łaźni, w miejscach zanie-
czyszczonych, na grobach, w pobliżu nieczystości, w cudzych po-
siadłościach bez zgody właściciela.

14. Recytacja w drugim rakacie dłuższej sury lub ajatu niż w pierw-
szym.

15. Recytacja w każdym rakacie tej samej sury, jeśli zna się inną.

16. Recytacja w drugim rakacie sury, poprzedzającej w kolejności 
w Koranie tę, która była recytowana w pierwszym rakacie. Na 
przykład, w drugim rakacie nie należy po surze Al-Fatiha recyto-
wać sury Al-Fil (105), jeśli w pierwszym, po surze Al-Fatiha, była 
recytowana sura Al-Kurajsz (106).

17. Recytacja co drugiej sury. Na przykład, w pierwszym rakacie re-
cytować surę Al-Ichlas (112), a w drugim rakacie – surę An-Nas 
(114).

18. Wykonywanie modlitwy w palcie, marynarce lub żakiecie narzu-
conym na ramiona.

19. Modlenie się w sytuacji, bliskiej naruszenia łudu (np. silnej po-
trzeby załatwienia się).

20. Stawanie do modlitwy zbiorowej w drugim rzędzie, podczas gdy 
jest miejsce w pierwszym.

21. Odmawianie modlitwy w sytuacji, kiedy jest przygotowany posi-
łek, nawet jeśli człowiek nie jest głodny (z wyjątkiem, gdy upływa 
pora modlitwy).

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Jeśli modlitwa i posiłek 
wypadają w tym samym czasie, to najpierw należy zjeść, a potem się 
pomodlić”203.

22. Odprawianie modlitwy w brudnym domowym lub roboczym 
ubraniu, jeśli mamy czyste.

203. Al-Buchari, Badul-Halk, 11, Adab, 127; Muslim, Zuhd, 56.
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23. Dotykanie przez mężczyzn łokciami do podłogi.

24. Podciąganie spodni na kolanach podczas przejścia do pozycji sa-
dżda.

PORZĄDEK  WYKONYWANIA  MODLITW
Aby modlitwa była zgodna z prawami i zasadami naszej religii, po-

winniśmy o czasie wykonywać jej fardy, ładżiby i sunny, unikać okolicz-
ności naruszających modlitwę, a także nie popełniać czynów niewska-
zanych (makruh).

PIĘCIOKROTNE  MODLITWY

MODLITWA AL-FADŻR (PORANNA) 

Modlitwa al-fadżr sklada się z dwóch rakatów sunny i dwóch raka-
tów fardu. Najpierw wykonujemy modlitwę sunnę, a następnie modlitwę 
fard.

Modlitwa sunna al-fadżr

Pierwszy rakat:

1. Ustawienie się w kierunku Kaaby tak, aby odległość między sto-
pami miała szerokość czterech palców.

2. Wypowiedzenie intencji: „Zamierzam w imię Boga Najwyższego 
wykonać dwa rakaty dzisiejszej modlitwy sunny al-fadżr”.

3. Ze słowami „Allaahu akbar” wykonać takbirul iftitah. Mężczyźni 
podnoszą ręce, kierując dłonie w kierunki Kaaby tak, aby duże 
palce znalazły się na poziomie płatków uszu. Kobiety podnoszą 
ręce do góry do poziomu ramion, kierując w kierunku Kaaby dło-
nie ze zwartymi palcami tak, aby ich końce były na poziomie bar-
ków.

4. Kijam – stanie po wykonaniu takbiru. Mężczyźni kładą prawą 
dłoń na wierzch lewej, dużym palcem i małym prawej dłoni obej-
mują lewy nadgarstek i trzymają dłonie na brzuchu poniżej pasa. 
Kobiety kładą prawą dłoń na wierzch lewej i trzymają dłonie na 
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piersi. W odróżnieniu od mężczyzn nie obejmują lewej dłoni pal-
cami prawej. Wzrok jest skierowany w miejsce wykonywania sa-
dżdy.

5. Kira’at – recytacja. W pozycji kijam odmawiamy po kolei dua 
Subhanaka, „A’uuzu–Bismillaah”, surę Al-Fatiha i dowolną surę.

6. Ruku – skłon w pasie. Wymawiając „Allaahu akbar”, wykonujemy 
ruku i trzy razy wypowiadamy „Subhaana rabbijal aziim”.

Znaczenie: „Chwała memu Panu Najpotężniejszemu”.

W pozycji ruku mężczyźni kładą dłonie z rozsuniętymi palcami 
na kolana, trzymając wyprostowane plecy i nogi, które tworzą ze 
sobą kąt prosty. Kobiety mają plecy i kolana lekko ugięte, a złączo-
ne palce dłoni układają na lekko ugiętych kolanach.

7. Przechodzenie do pozycji wyprostowanej ze słowa „Sami Allaahu 
liman hamida”.

Znaczenie: „Bóg spełnia prośby tych, którzy Mu dziękują”.

Po wyprostowaniu się, wypowiedzenie „Rabbanaa ła lakal hamd”.

Znaczenie: „Panie nasz, Tobie składamy podziękowanie”.

8. Sadżda – pokłon do ziemi. Po wypowiedzeniu „Allaahu akbar” 
dotykamy podłoża najpierw kolanami, potem rękoma, następnie 
czołem i nosem. Głowa powinna znajdować się między rękami, 
nogi przylegają do ziemi, a wzrok skierowany jest na nos. W tym 
położeniu trzykrotnie powtarzamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

Znaczenie: „Chwała memu Panu Najwyższemu”.

W czasie sadżdy łokcie mężczyzn nie dotykają ziemi i nie przy-
legają do boków. Stopy są ułożone równolegle do siebie i skiero-
wane palcami w kierunku Kaaby. Kobiety trzymają łokcie blisko 
ciała, zaś nogi mają w takim samym położeniu, co mężczyźni. 

9. Siedzenie pomiędzy dwoma sadżdami: ze słowami „Allaahu ak-
bar” odrywamy czoło od podłoża i siadamy na kolanach z uło-
żonymi na nich rękoma. Wzrok skierowany jest na uda. Siedzi-
my w spokoju tak długo, jakby wystarczyło na wypowiedzenie 
„Subhanallaah”.

Znaczenie: „Chwała niech będzie Bogu”.
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Mężczyźni siadają na lewej nodze, zgięte palce prawej stopy opar-
te są o ziemię i skierowane w kierunku Kaaby. Kobiety siadają na 
lewym udzie, nogi podwijają pod siebie i zwracają je w prawą stro-
nę, palcami w kierunku Kaaby.

10. Ze słowami „Allaahu akbar” wykonujemy drugą sadżdę i trzy-
krotnie wymawiamy „Subhaana rabbijal a’laa”.

11. Wyjście z pokłonu sadżda. Najpierw należy podnieść głowę, po-
tem unieść dłonie i położyć je na uda, a następnie powstać z kolan. 
Wstajemy ze słowami „Allaahu akbar” i w pozycji kijam składamy 
ręce na brzuchu (mężczyźni) lub na piersi (kobiety) w celu wyko-
nania drugiego rakatu.

Wymienione punkty 1–11 składają się na pierwszy rakat. 

Drugi rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną surę, którą znamy.

2. Podobnie jak w pierwszym rakacie ze słowami „Allaahu akbar” 
wykonujemy ruku i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbi-
jal aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd ”.

4. Wymawiamy „Allaahu akbar”, przechodzimy do pozycji sadżda 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Ze słowami „Allaahu akbar” podnosimy się do siedzenia pomię-
dzy sadżdami. 

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugą sadżdę i re-
cytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Wymówiwszy „Allaahu akbar”, wstajemy z sadżdy i siadamy. Męż-
czyźni siadają na lewej nodze, zgięte palce prawej stopy oparte są 
o ziemię i skierowane w kierunku Kaaby. Wzrok skierowany na 
uda. Kobiety siadają na lewym udzie, nogi podwijają pod siebie 
i zwracają je w prawą stronę, palcami w kierunku Kaaby.

8. W pozycji siedzącej odmawiamy dua Tahijjat, salałat i dua Rab-
bana atina.
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At-Tahijjat:

„Attahijjaatu lillaahi łas salałaatu łat tajjibaatu, assalaamu 
alajka ajjuhan nabijju ła rahmatullaahi ła barakaatuh. Assa-
laamu alajnaa ła alaa ibaadillaahis saalihiin. Aszhadu allaa 
ilaaha illallaah ła aszhadu anna Muhammadan abduhu ła ra-
suuluh”.

Znaczenie: „Cześć, sława, wielkość i królestwo należą do Boga. Pokój, 
miłosierdzie i błogosławieństwo Boga, niech będą z tobą, Wysłanniku. 
Pokój i miłosierdzie niech będzie z nami, sługami Bożymi. Oświad-
czam, że nie ma bóstwa prócz Boga i oświadczam, że Muhammad 
jest Jego sługą i wysłannikiem”. 

Salałat:

„Allaahumma salli alaa Muhammadin ła alaa aali Muham-
mad, kamaa sallajta alaa Ibraahiima ła alaa aali Ibraahiim. 
Innaka hamiidun madżiid.

Allaahumma baarik alaa Muhammadin ła alaa aali Muham-
mad, kamaa baarakta alaa Ibraahiima ła alaa aali Ibraahiim. 
Innaka hamiidun madżiid”.

Znaczenie: „Boże, pobłogosław Muhammada i rodzinę Muhamma-
da, jak obdarzyłeś błogosławieństwem Ibrahima i rodzinę Ibrahima. 
Ty jesteś najbardziej Wychwalony, Wysławiony! 

Boże, wywyższaj Muhammada i rodzinę Muhammada, tak jak wy-
wyższyłeś Ibrahima i rodzinę Ibrahima! Ty jesteś najbardziej Wy-
chwalony, Wysławiony!”.

Dua Rabbana atina:

„Rabbanaa aatinaa fid dunjaa hasanatan ła fil aachirati hasa-
natan ła kinaa azaaban naar”204.

Znaczenie: „Panie nasz, daj nam dobro na tym świecie i dobro w ży-
ciu ostatecznym, i obroń nas przed mękami Piekła”.

9. Przekazanie pozdrowienia (salaam). Po recytacji wymienionych 
dua odwracamy głowę w prawą stronę i wypowiadamy pozdro-
wienie „Assalaamu alajkum ła rahmatullaah”.

Znaczenie: „Pokój i błogosławieństwo Boga z wami”.

204. Sura Al-Bakara, Krowa, 2–201.
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10. Następnie kierujemy głowę w lewą stronę, mówiąc „Assalaamu 
alajkum ła rahmatullaah”.

W ten sposób kończymy modlitwę złożoną z dwóch rakatów. 

Modlitwa fard al-fadżr

Dwa rakaty porannej modlitwy fard wykonuje się tak samo jak mo-
dlitwę sunnę. Różnica polega jedynie na wyrażeniu intencji. Wypo-
wiadamy: „Zamierzam w imię Boga pomodlić się dwa rakaty porannej 
modlitwy fard”. Mężczyźni przed modlitwą sunny zobowiązani są do 
recytacji ikamy.

MODLITWA AZ-ZUHR (POŁUDNIOWA)

Modlitwa az-zuhr składa się z czterech rakatów sunny, czterech raka-
tów fardu i dwóch rakatów sunny. 

Modlitwa sunna az-zuhr:

Pierwszy rakat:

1. Ustawienie się w kierunku Kaaby z zachowaniem odległości mię-
dzy stopami na szerokość czterech palców. 

2. Wypowiedzenie intencji: „Zamierzam w imię Boga Najwyższego 
wykonać cztery rakaty sunny dzisiejszej modlitwy az-zuhr”.

3. Ze słowami „Allaahu akbar” wykonanie takbirulu iftitah. Męż-
czyźni podnoszą ręce do góry, kierując dłonie w kierunki Kaaby 
i dotykając dużymi palcami płatków uszu. Kobiety podnoszą ręce 
do góry do poziomu ramion, kierując w kierunku Kaaby dłonie ze 
złączonymi palcami.

4. Kijam – pozycja stojąca po wykonaniu takbiru. Mężczyźni kładą 
prawą dłoń na wierzch lewej, dużym palcem i małym prawej dłoni 
obejmują lewy nadgarstek i trzymają dłonie na brzuchu nieco po-
niżej pępka. Kobiety kładą prawą dłoń na wierzch lewej i trzymają 
dłonie na piersi. W odróżnieniu od mężczyzn nie obejmują lewej 
dłoni palcami prawej. Wzrok jest skierowany w miejsce wykony-
wania sadżdy.

5. Kira’at – recytacja. W pozycji kijam odmawiamy po kolei dua 
Subhanaka, „A’uuzu–Bismillaah”, surę Al-Fatiha i dowolną surę.
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6. Ruku – skłon pochylenie. Wymawiając „Allaahu akbar”, wykonu-
jemy ruku i trzy razy powtarzamy „Subhaana rabbijal aziim”. Męż-
czyźni w czasie ruku dłonie z rozsuniętymi palcami kładą na ko-
lana, trzymają wyprostowane plecy i nogi, tworzące między sobą 
kąt prosty. Kobiety skłaniają ciało mniej niż mężczyźni, a złączo-
ne palce dłoni układają na lekko ugiętych kolanach.

7. Przechodzenie do pozycji wyprostowanej ze słowami „Sami Alla-
ahu liman hamida”. Po wyprostowaniu się wypowiedzenie „Rab-
banaa ła lakal hamd ”.

8. Sadżda – pokłon do ziemi. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i wy-
konujemy pokłon do ziemi. Najpierw dotykamy podłogi kolana-
mi, potem rękoma, następnie czołem i nosem. Głowa powinna 
znajdować się między rękami, nogi przylegają do ziemi, a wzrok 
skierowany jest na nos. W tym położeniu trzykrotnie powta-
rzamy „Subhaana rabbijal a’laa”. W pokłonie do ziemi łokcie 
u mężczyzn nie dotykają ziemi i nie przylegają do boków. Stopy 
są ułożone równolegle do siebie i skierowane w kierunku Kaaby. 
Kobiety trzymają łokcie blisko ciała, zaś nogi w takim samym uło-
żeniu jak mężczyźni. 

9. Ze słowami „Allaahu akbar” wychodzimy z sadżdy i siadamy na 
kolanach z ułożonymi na nich rękoma. Wzrok skierowany jest na 
uda. Wypowiadamy „Subhanallaah”. Mężczyźni siadają na lewej 
nodze, zgięte palce prawej stopy oparte są o ziemię i skierowane 
w kierunku Kaaby. Kobiety siadają na lewym udzie, nogi podwi-
jają pod siebie i zwracają w prawą stronę, palcami w kierunku Ka-
aby.

10. Ze słowami „Allaahu akbar” ponownie przechodzimy do sadżdy 
i trzykrotnie wymawiamy „Subhaana rabbijal a’laa”.

11. Wyjście z sadżdy. Na początku należy podnieść głowę, potem 
oderwać dłonie od podłogi i położyć je na uda, a następnie pod-
nieść się z kolan. Wstać ze słowami „Allaahu akbar” i w pozycji 
kijam złożyć ręce na brzuchu (mężczyźni) lub na piersi (kobiety) 
w celu wykonania drugiego rakatu.

Wymienione punkty 1–11 stanowią pierwszy rakat.
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Drugi rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną znaną nam surę.

2. Podobnie jak w pierwszym rakacie wypowiadamy „Allaahu ak-
bar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana 
rabbijal aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd”.

4. Wymawiając „Allaahu akbar”, przechodzimy do sadżdy i trzykrot-
nie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Mówiąc „Allaahu akbar”, siedzimy między sadżdami. 

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i wykonujemy drugą sadżdę i trzy 
razy recytujemy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Wymawiamy „Allaahu akbar”, wstajemy z sadżdy i siadamy w celu 
recytacji dua Tahijjat (jest to pierwsze siedzenie). Mężczyźni sia-
dają na lewej nodze, zgięte palce prawej stopy oparte są o ziemię 
i skierowane w kierunku Kaaby. Kobiety siadają na lewym udzie, 
nogi podwijają pod siebie i zwracają w prawą stronę, palcami 
w kierunku Kaaby. Dłonie znajdują się na kolanach, wzrok jest 
skierowany na uda.

8. Ze słowami „Allaahu akbar” przyjmujemy pozycję kijam w celu 
wykonania trzeciego rakatu.

Trzeci rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, Al-Fatihę i inną 
dowolną surę.

2. Podobnie jak w pierwszym i drugim rakacie, ze słowami „Allaahu 
akbar” wykonujemy ruku i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana 
rabbijal aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd ”.

4. Wymawiając „Allaahu akbar”, przechodzimy do pozycji sadżda 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Ze słowami „Allaahu akbar” siedzimy między sadżdami. 
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6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Ze słowami „Allaahu akbar” przyjmujemy pozycję kijam w celu 
wykonania czwartego rakatu.

Czwarty rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną surę z Koranu.

2. Wypowiadając „Allaahu akbar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie 
recytujemy „Subhaana rabbijal aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd ”.

4. Wymawiając „Allaahu akbar”, przechodzimy do pozycji sadżda 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Ze słowami „Allaahu akbar” siedzimy między sadżdami.

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Mówimy „Allaahu akbar”, podnosimy się z sadżdy i przechodzimy 
do ostatniego siedzenia. Mężczyźni siadają na lewej nodze, zgię-
te palce prawej stopy oparte są o ziemię i skierowane w kierunku 
Kaaby. Kobiety siadają na lewym udzie, nogi podwijają pod siebie 
i zwracają je w prawą stronę, palcami w kierunku Kaaby. Dłonie 
znajdują się na kolanach, wzrok jest skierowany na uda.

8. W pozycji siedzącej recytujemy Tahijjat, salałat i dua Rabbana 
atina.

9. Przekazanie pozdrowienia (salaam). Po recytacji wymienionych 
dua odwracamy głowę w prawą stronę i wypowiadamy pozdro-
wienie „Assalaamu alajkum ła rahmatullaah”.

10. Następnie kierujemy głowę w lewą stronę, mówiąc „Assalaamu 
alajkum ła rahmatullaah”.

Modlitwa fard az-zuhr:

Pierwszy rakat:

1. Recytacja przez mężczyzn ikamy.
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2. Ustawienie się w kierunku Kaaby z zachowaniem odległości mię-
dzy stopami na szerokość czterech palców. 

3. Wypowiedzenie intencji: „Zamierzam w imię Boga Najwyższego 
wykonać cztery rakaty fardu dzisiejszej modlitwy az-zuhr”.

4. Wypowiadając „Allaahu akbar”, wykonać takbirul iftitah. Męż-
czyźni podnoszą ręce do góry, kierując dłonie w kierunki Kaaby 
i dotykając dużymi palcami płatków uszu. Kobiety podnoszą ręce 
do góry, do poziomu ramion, kierując w kierunku Kaaby dłonie ze 
zwartymi palcami.

5. Kijam – pozycja stojąca po wykonaniu takbiru. Mężczyźni kładą 
prawą dłoń na wierzch lewej, dużym palcem i małym prawej dło-
ni obejmują lewy nadgarstek i trzymają dłonie na brzuchu poni-
żej pępka. Kobiety kładą prawą dłoń na wierzch lewej i trzymają 
dłonie na piersi. W odróżnieniu od mężczyzn nie obejmują lewej 
dłoni palcami prawej. Wzrok jest skierowany w miejsce wykony-
wania sadżdy.

6. Kira’at – recytacja. W pozycji kijam wypowiadamy po kolei dua 
Subhanaka, „A’uuzu–Bismillaah”, surę Al-Fatiha i dowolną surę.

7. Ruku – skłon w pasie. Ze słowami „Allaahu akbar” wykonujemy 
skłon w pasie i trzy razy wymawiamy „Subhaana rabbijal aziim”. 
Mężczyźni w pozycji ruku dłonie z rozsuniętymi palcami kładą 
na kolana, trzymają wyprostowane plecy i nogi, tworzące między 
sobą kąt prosty. Kobiety skłaniają ciało nieco mniej niż mężczyź-
ni, a złączone palce dłoni układają na lekko ugiętych kolanach.

8. Wyprostowanie się ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” 
i wypowiedzenie: „Rabbana ła lakal hamd”.

9. Sadżda – pokłon do ziemi. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i wyko-
nujemy pokłon do ziemi. Najpierw opadamy kolanami na ziemię, 
potem dotykamy rękoma, następnie czołem i nosem. Głowa powin-
na znajdować się między rękami, nogi przylegają do ziemi, a wzrok 
skierowany na nos. W tym położeniu trzykrotnie powtarzamy 
„Subhaana rabbijal a’laa”. W pokłonie do ziemi łokcie u mężczyzn 
nie dotykają ziemi i nie przylegają do boków. Stopy są ułożone rów-
nolegle do siebie i skierowane w kierunku Kaaby. Kobiety trzymają 
łokcie blisko ciała, a nogi w takim samym ułożeniu jak mężczyźni. 
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10. Wypowiadając „Allaahu akbar”, podnosimy się z sadżdy i siadamy 
na kolanach z ułożonymi na nich rękoma. Wzrok skierowany na 
uda. W tej pozycji siedzimy w spokoju tak długo, ile potrzeba na 
wypowiadzenie „Subhanallaah”. Mężczyźni siadają na lewej nodze, 
zgięte palce prawej stopy oparte są o ziemię i skierowane w kierunku 
Kaaby. Kobiety siadają na lewym udzie, nogi podwijają pod siebie, 
zwracają je w prawą stronę, palcami w kierunku Kaaby.

11. Ze słowami „Allaahu akbar” przechodzimy do drugiej sadżdy 
i trzykrotnie wymawiamy „Subhaana rabbijal a’laa”.

12. Wyjście z sadżdy. Na początku należy podnieść głowę, potem 
unieść dłonie i położyć je na uda, a następnie podnieść się z ko-
lan. Wypowiadając „Allaahu akbar”, przyjmujemy pozycję kijam 
w celu wykonania drugiego rakatu.

Drugi rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną surę, którą znamy.

2. Podobnie jak w pierwszym rakacie, wypowiadając „Allaahu ak-
bar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana 
rabbijal aziim”. 

3.  Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbana ła lakal hamd”.

4. Wymawiamy „Allaahu akbar”, przechodzimy do pozycji sadżda 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Mówimy „Allaahu akbar”, podnosimy się z sadżdy i przez pewien 
czas siedzimy. 

6.  Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Następnie, wymawiając „Allaahu akbar”, wstajemy z sadżdy i sia-
damy w celu recytacji dua Tahijjat (jest to pierwsza pozycja sie-
dząca). Mężczyźni siadają na lewej nodze, zgięte palce prawej 
stopy oparte są o ziemię i skierowane w kierunku Kaaby. Kobie-
ty siadają na lewym udzie, nogi podwijają pod siebie, zwracają je 
w prawą stronę, palcami w kierunku Kaaby. Dłonie znajdują się na 
kolanach, wzrok jest skierowany na uda.
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8. Wypowiadając „Allaahu akbar”, przyjmujemy pozycję kijam 
w celu wykonania trzeciego rakatu.

Trzeci rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah” i surę Al-Fatiha.

2. Podobnie jak w pierwszym i drugim rakacie, wypowiadając „Al-
laahu akbar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie wypowiadamy 
„Subhaana rabbijal aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd ”.

4. Wymawiając „Allaahu akbar”, przechodzimy do pozycji sadżda 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Mówiąc „Allaahu akbar”, wyprostowujemy się z sadżdy i przez pe-
wien czas siedzimy. 

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Wypowiadając „Allaahu akbar”, przyjmujemy pozycję kijam 
w celu wykonania czwartego rakatu.

Czwarty rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah” i surę Al-Fatiha.

2.  Wypowiadając „Allaahu akbar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie 
recytujemy „Subhaana rabbijal aziim”. 

3.  Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbana ła lakal hamd”.

4. Wymawiając „Allaahu akbar”, przechodzimy do pozycji sadżda 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Mówiąc „Allaahu akbar” wyprostowujemy się z sadżdy i przez pe-
wien czas siedzimy. 

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Mówimy „Allaahu akbar”, podnosimy się z sadżdy i przechodzimy 
do ostatniego siedzenia. Mężczyźni siadają na lewej nodze, zgię-
te palce prawej stopy oparte są o ziemię i skierowane w kierunku 
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Kaaby. Kobiety siadają na lewym udzie, nogi podwijają pod siebie, 
zwracają je w prawą stronę, palcami w kierunku Kaaby. Dłonie 
znajdują się na kolanach, wzrok jest skierowany na uda.

8. W pozycji siedzącej recytujemy Tahijjat, salałat i dua Rabbana ati-
na.

9. Przekazanie pozdrowienia (salaam). Po recytacji wymienionych 
dua odwracamy głowę w prawą stronę, spoglądając na ramię i wy-
powiadamy pozdrowienie „Assalaamu alajkum ła rahmatullaah”

10. Następnie kierujemy głowę w lewą stronę i przekazujemy „Assala-
amu alajkum ła rahmatullaah”.

W ten sposób kończymy fard modlitwy az-zuhr. 

Następnie recytuje się dua:

„Allaahumma antas salaamu ła minkas salaamu tabaarakta jaa 
zaldżalaa li łal ikraam”205.

Znaczenie: „Boże, Ty jesteś źródłem pokoju i od Ciebie dochodzi pokój. 
Błogosławiony jesteś, o Panie wielkości i szlachetności”.

Po odmówionym dua wykonujemy dwa rakaty sunny modlitwy az-
-zuhr.

Modlitwa sunna az-zuhr wykonywana po fardzie az-zuhr

Ta modlitwa jest odprawiana podobnie jak sunna al-fadżr. Odróż-
nia się tylko intencją, którą możemy wyrazić następująco: „Zamierzam 
w imię Boga Najwyższego odmówić dwa rakaty dzisiejszej modlitwy 
sunny az-zuhr”. 

MODLITWA AL-ASR (POPOŁUDNIOWA)

Modlitwa al-asr składa się z czterech rakatów sunny (gajri muakada) 
i czterech rakatów fardu.

Modlitwa sunna al-asr:

Pierwszy rakat

1. Ustawienie się w kierunku Kaaby z zachowaniem odległości mię-
dzy stopami na szerokość czterech palców. 

205. Muslim, Masadżid, 135-136; Ibn Madża, Ikamat, 32.
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2. Wypowiedzenie intencji: „Zamierzam w imię Boga Najwyższego 
wykonać cztery rakaty sunny dzisiejszej modlitwy al-asr”.

3. Wypowiadając „Allaahu akbar”, wykonać takbirul iftitah. Męż-
czyźni podnoszą ręce do góry, kierując dłonie w kierunki Kaaby 
i dotykając dużymi palcami płatków uszu. Kobiety podnoszą ręce 
do góry do poziomu ramion, kierując w kierunku Kaaby dłonie ze 
zwartymi palcami.

4. Kijam – pozycja stojąca po wykonaniu takbiru. Mężczyźni kładą 
prawą dłoń na wierzch lewej, dużym palcem i małym prawej dłoni 
obejmują lewy nadgarstek i trzymają dłonie na brzuchu poniżej 
pępka. Kobiety kładą prawą dłoń na wierzch lewej i trzymają dło-
nie na piersi. W odróżnieniu od mężczyzn nie obejmują lewej dło-
ni palcami prawej. Wzrok jest skierowany w miejsce sadżdy.

5. Kira’at – recytacja. W pozycji kijam odmawiamy po kolei dua 
Subhanaka, „A’uuzu–Bismillaah”, surę Al-Fatiha i dowolną surę.

6. Ruku – skłon w pasie. Wymawiając „Allaahu akbar”, wykonujemy 
ruku i trzy razy wymawiamy „Subhaana rabbijal aziim”. Mężczyź-
ni w ruku dłonie z rozsuniętymi palcami kładą na kolana, trzyma-
ją wyprostowane plecy i nogi, które tworzą między sobą kąt pro-
sty. Kobiety skłaniają ciało nieco mniej niż mężczyźni, a złączone 
palce dłoni układają na lekko ugiętych kolanach.

7. Wyprostowanie się ze słowa „Sami Allaahu liman hamida”, a na-
stępnie wypowiedzenie „Rabbanaa ła lakal hamd”.

8. Sadżda – pokłon do ziemi. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i wy-
konujemy pokłon do ziemi. Najpierw dotykamy podłogi kolana-
mi, potem rękoma, następnie czołem i nosem. Głowa powinna 
znajdować się między rękami, nogi przylegają do ziemi, wzrok 
skierowany na nos. W tym położeniu trzykrotnie powtarzamy 
„Subhaana rabbijal a’laa”. W pokłonie do ziemi łokcie u mężczyzn 
nie dotykają ziemi i nie przylegają do boków. Stopy są ułożone 
równolegle do siebie i skierowane w kierunku Kaaby. Kobiety 
trzymają łokcie blisko ciała, a nogi w takim samym ułożeniu jak 
mężczyźni. 

9. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i wychodzimy z sadżdy. Siadamy 
na kolanach z ułożonymi na nich rękoma. Wzrok jest skierowa-
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ny na uda. Wypowiadamy „Subhanallaah”. Mężczyźni siadają na 
lewej nodze, zgięte palce prawej stopy oparte są o ziemię i skie-
rowane w kierunku Kaaby. Kobiety siadają na lewym udzie, nogi 
podwijają pod siebie, zwracają je w prawą stronę, palcami w kie-
runku Kaaby.

10. Ze słowami „Allaahu akbar” ponownie przechodzimy do sadżdy 
i trzykrotnie wymawiamy „Subhaana rabbijal a’laa”.

11. Wyjście z sadżdy. Na początku należy podnieść głowę, potem 
unieść dłonie i położyć je na uda, a następnie podnieść się z ko-
lan. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i przyjmujemy pozycję kijam 
w celu wykonania drugiego rakatu.

Drugi rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną surę, którą znamy.

2. Podobnie jak w pierwszym rakacie, ze słowami „Allaahu akbar” 
wykonujemy ruku i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbi-
jal aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd”.

4. Wymawiamy „Allaahu akbar” i przechodzimy do pozycji sadżda. 
Trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Mówiąc „Allaahu akbar”, wyprostowujemy się z sadżdy i przez pe-
wien czas siedzimy. 

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Następnie, wymawiając „Allaahu akbar”, wstajemy z sadżdy i sia-
damy w celu recytacji Tahijjatu i salałatu (jest to pierwsza pozycja 
siedząca). Mężczyźni siadają na lewej nodze, zgięte palce prawej 
stopy oparte są o ziemię i skierowane w kierunku Kaaby. Kobie-
ty siadają na lewym udzie, nogi podwijają pod siebie i zwracają je 
w prawą stronę, palcami w kierunku Kaaby. Dłonie znajdują się na 
kolanach, wzrok jest skierowany na uda.

8. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i przyjmujemy pozycję kijam 
w celu wykonania trzeciego rakatu.
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Trzeci rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną surę.

2. Podobnie jak w pierwszym i drugim rakacie, wypowiadając „Al-
laahu akbar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie wypowiadamy 
„Subhaana rabbijal aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd ”.

4. Wymawiając „Allaahu akbar”, przechodzimy do pozycji sadżda 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Mówimy „Allaahu akbar”, wyprostowujemy się z sadżdy i przez 
pewien czas siedzimy. 

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugą sadżdę i re-
cytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Wypowiadając „Allaahu akbar”, przyjmujemy pozycję kijam 
w celu wykonania czwartego rakatu.

Czwarty rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną surę z Koranu.

2. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie 
recytujemy „Subhaana rabbijal aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd ”.

4. Wymawiamy „Allaahu akbar”, przechodzimy do pozycji sadżda 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Mówimy „Allaahu akbar”, wyprostowujemy się z sadżdy i przez 
pewien czas siedzimy. 

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Mówimy „Allaahu akbar”, podnosimy się z sadżdy i przechodzimy 
do ostatniego siedzenia. Mężczyźni siadają na lewej nodze, zgię-
te palce prawej stopy oparte są o ziemię i skierowane w kierunku 
Kaaby. Kobiety siadają na lewym udzie, nogi podwijają pod siebie, 
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zwracają je w prawą stronę, palcami w kierunku Kaaby. Dłonie 
znajdują się na kolanach, wzrok skierowany na uda.

8. W pozycji siedzącej recytujemy Tahijjat, salałat i dua Rabbana ati-
na.

9. Przekazanie pozdrowienia (salaam). Po recytacji wymienionych 
dua odwracamy głowę w prawą stronę i wypowiadamy pozdro-
wienie „Assalaamu alajkum ła rahmatullaah”.

10. Następnie, kierując głowę w lewą stronę, mówimy „Assalaamu 
alajkum ła rahmatullaah”.

Modlitwa fard al-asr

Przed fardem modlitwy al-asr mężczyźni recytują ikamę. 

Modlitwę fard al-asr wykonuje się tak samo jak fard az-zuhr. Odróż-
nia się tylko intencją, którą możemy wyrazić następująco: „Zamierzam 
w imię Boga Najwyższego odmówić cztery rakaty dzisiejszej modlitwy 
fard al-asr”. 

MODLITWA AL-MAGRIB (WIECZORNA)

Modlitwa al-magrib składa się z trzech rakatów fardu i dwóch raka-
tów sunny.

Najpierw wykonuje się modlitwę fard, a następnie sunnę.

Modlitwa fard al-magrib:

Pierwszy rakat

1. Recytacja przez mężczyzn ikamy.

2. Ustawienie się w kierunku Kaaby z zachowaniem odległości mię-
dzy stopami na szerokość czterech palców. 

3. Wypowiedzenie intencji: „Zamierzam w imię Boga Najwyższego 
wykonać trzy rakaty fardu dzisiejszej modlitwy al-magrib”.

4. Ze słowami „Allaahu akbar” wykonanie takbirulu iftitah. Męż-
czyźni podnoszą ręce do góry, kierując dłonie w kierunki Kaaby 
i dotykając dużymi palcami płatków uszu. Kobiety podnoszą ręce 
do góry do poziomu ramion, kierując w kierunku Kaaby dłonie ze 
zwartymi palcami.
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5. Kijam – pozycja stojąca po wykonaniu takbiru. Mężczyźni kładą 
prawą dłoń na wierzch lewej, dużym palcem i małym prawej dłoni 
obejmują lewy nadgarstek i trzymają dłonie na brzuchu nieco po-
niżej pępka. Kobiety kładą prawą dłoń na wierzch lewej i trzymają 
dłonie na piersi. W odróżnieniu od mężczyzn nie obejmują lewej 
dłoni palcami prawej. Wzrok skierowany w miejsce sadżdy.

6. Kira’at – recytacja. W pozycji kijam odmawiamy po kolei dua 
Subhanaka, „A’uuzu–Bismillaah”, surę Al-Fatiha i dowolną surę.

7. Ruku – skłon w pasie. Wymawiając „Allaahu akbar”, wykonujemy 
ruku i trzy razy wymawiamy „Subhaana rabbijal aziim”. Mężczyź-
ni w pozycji ruku dłonie z rozsuniętymi palcami kładą na kolana, 
trzymają wyprostowane plecy i nogi, tworząc między nimi kąt 
prosty. Kobiety skłaniają ciało nieco mniej niż mężczyźni, a złą-
czone palce dłoni układają na lekko ugiętych kolanach.

8. Przechodzenie do pozycji wyprostowanej ze słowami „Sami Al- 
laahu liman hamida”. Po wyprostowaniu się wypowiedzenie 
„Rabbanaa ła lakal hamd”.

9. Sadżda – pokłon do ziemi. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i wy-
konujemy pokłon do ziemi. Najpierw dotykamy podłogi kolanami, 
potem rękoma, następnie czołem i nosem. Głowa powinna znajdo-
wać się między rękami, nogi przylegają do ziemi, a wzrok kieruje-
my na nos. W tym położeniu trzykrotnie powtarzamy „Subhaana 
rabbijal a’laa”. W pokłonie do ziemi łokcie u mężczyzn nie doty-
kają ziemi i nie przylegają do boków. Stopy są ułożone równolegle 
do siebie i skierowane w kierunku Kaaby. Kobiety trzymają łokcie 
blisko ciała, a nogi w takim samym ułożeniu jak mężczyźni. 

10. Wypowiadając „Allaahu akbar”, wychodzimy z pozycji sadżda 
i siadamy na kolanach z ułożonymi na nich rękoma. Wzrok kie-
rujemy na uda. Wypowiadamy „Subhanallaah”. Mężczyźni sia-
dają na lewej nodze, zgięte palce prawej stopy oparte są o ziemię 
i ustawione w kierunku Kaaby. Kobiety siadają na lewym udzie, 
nogi podwijają pod siebie i zwracają je w prawą stronę, palcami 
w kierunku Kaaby.

11. Ze słowami „Allaahu akbar” ponownie przechodzimy do sadżdy 
i trzykrotnie wymawiamy „Subhaana rabbijal a’laa”.
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12. Wyjście z pokłonu sadżda. Na początku należy podnieść głowę, 
potem unieść dłonie i położyć je na uda, a następnie podnieść się 
z kolan. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i przyjmujemy pozycję 
kijam w celu wykonania drugiego rakatu.

Drugi rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną surę, którą znamy.

2. Podobnie jak w pierwszym rakacie wypowiadamy „Allaahu ak-
bar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie mówimy „Subhaana rabbijal 
aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd ”.

4. Wymawiamy „Allaahu akbar”, przechodzimy do sadżdy i trzy-
krotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Ze słowami „Allaahu akbar” podnosimy się z sadżdy i przez pe-
wien czas siedzimy. 

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Następnie, wymawiając „Allaahu akbar”, wstajemy z sadżdy i sia-
damy w celu recytacji dua Tahijjat (jest to pierwsza pozycja sie-
dząca). Mężczyźni siadają na lewej nodze, zgięte palce prawej 
stopy oparte są o ziemię i ustawione w kierunku Kaaby. Kobie-
ty siadają na lewym udzie, nogi podwijają pod siebie, zwracają je 
w prawą stronę, palcami w kierunku Kaaby. Dłonie znajdują się na 
kolanach, wzrok skierowany na uda.

8. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i przyjmujemy pozycję kijam 
w celu wykonania trzeciego rakatu.

Trzeci rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah” i surę Al-Fatiha.

2. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie 
recytujemy „Subhaana rabbijal aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd ”.
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4. Wymawiamy „Allaahu akbar”, przechodzimy do pozycji sadżda 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Mówimy „Allaahu akbar”, wyprostowujemy się z sadżdy i przez 
pewien czas siedzimy. 

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Mówimy „Allaahu akbar”, podnosimy się z sadżdy i przechodzimy 
do ostatniego siedzenia. Mężczyźni siadają na lewej nodze, zgięte 
palce prawej stopy oparte są o ziemię i ustawione w kierunku Ka-
aby. Kobiety siadają na lewym udzie, nogi podwijają pod siebie, 
zwracają je w prawą stronę, palcami w kierunku Kaaby. Dłonie 
znajdują się na kolanach, wzrok skierowany na uda.

8. W pozycji siedzącej recytujemy kolejno Tahijjat, salałat i dua Rab-
bana atina.

9. Przekazanie pozdrowienia (salaam). Po recytacji wymienionych 
dua odwracamy głowę w prawą stronę i wypowiadamy pozdro-
wienie „Assalaamu alajkum ła rahmatullaah”.

10. Następnie kierujemy głowę w lewą stronę, mówiąc „Assalaamu 
alajkum ła rahmatullaah”.

Modlitwa sunna al-magrib

Ta modlitwa jest odprawiana tak samo jak namaz sunny al-fadżr. Od-
różnia się tylko intencją, którą możemy wyrazić następująco: „Zamie-
rzam w imię Boga Najwyższego odmówić dwa rakaty dzisiejszej modli-
twy sunny al-magrib”.

MODLITWA AL-ISZA (NOCNA) 

Modlitwa al-isza składa się z czterech rakatów sunny, czterech raka-
tów fardu i dwóch rakatów sunny. 

Modlitwa al-isza sunna

Modlitwa al-isza sunna jest wykonywana tak samo jak modlitwa sun-
ny al-asr, różni się tylko intencją: „Zamierzam w imię Boga Najwyższego 
odmówić cztery rakaty dzisiejszej modlitwy sunny al-isza”. Dwie modli-
twy sunny są sunnami gajri muakada.
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Modlitwa al-isza fard

Modlitwa al-isza fard jest wykonywano tak samo jak fard modlitwy 
az-zuhr. Różni się tylko intencją: „Zamierzam w imię Boga Najwyższe-
go odmówić cztery rakaty dzisiejszej modlitwy fard al-isza”.

Modlitwa al-isza sunna

Modlitwa al-isza sunna jest wykonywana tak samo jak modlitwa sun-
na al-fadżr, różni się tylko intencją: „Zamierzam w imię Boga Najwyż-
szego odmówić dwa rakaty dzisiejszej modlitwy sunny al-isza”.

MODLITWA  AL-ŁITR
Modlitwa al-łitr składa się z trzech rakatów. Jest wykonywana po 

modlitwie al-isza. Al-łitr różni się od innych modlitw tym, że w trzecim 
rakacie, po recytacji sury Al-Fatiha i dowolnej sury, przed wykonaniem 
ruku, podnosi się ręce do góry (jak w trakcie takbirulu iftitah), a następ-
nie łączy się je. Potem recytuje się dua Kunut, wypowiada „Allaahu ak-
bar” i wykonuje ruku.

Kolejność wykonania modlitwy al-łitr

Pierwszy rakat:

1. Ustawienie się w kierunku Kaaby z zachowaniem odległości mię-
dzy stopami na szerokość czterech palców. 

2. Wypowiedzenie intencji: „Zamierzam w imię Boga Najwyższego 
wykonać trzy rakaty dzisiejszej modlitwy al-łitr”.

3. Ze słowami „Allaahu akbar” wykonujemy takbirul iftitah. Męż-
czyźni podnoszą ręce do góry, ustawiając dłonie w kierunku Ka-
aby i dotykając dużymi palcami płatków uszu. Kobiety podnoszą 
ręce do góry do poziomu ramion, zwracając w kierunku Kaaby 
dłonie ze złączonymi palcami.

4. Kijam – pozycja stojąca po wykonaniu takbiru. Mężczyźni kładą 
prawą dłoń na wierzch lewej, dużym palcem i małym prawej dłoni 
obejmują lewy nadgarstek i trzymają dłonie na brzuchu poniżej pęp-
ka. Kobiety kładą prawą dłoń na wierzch lewej i trzymają dłonie na 
piersi. W odróżnieniu od mężczyzn nie obejmują lewej dłoni palca-
mi prawej. Wzrok jest skierowany w miejsce wykonywania sadżdy.



167

5. Kira’at – recytacja. W pozycji kijam odmawiamy po kolei dua 
Subhanaka, „A’uuzu–Bismillaah”, surę Al-Fatiha i dowolną surę.

6. Ruku – skłon w pasie. Wymawiadamy „Allaahu akbar”, wyko-
nujemy ruku i trzy razy wymawiamy „Subhaana rabbijal aziim”. 
Mężczyźni w pozycji ruku dłonie z rozsuniętymi palcami kładą 
na kolana, trzymają wyprostowane plecy i nogi, a między nimi kąt 
prosty. Kobiety skłaniają ciało nieco mniej niż mężczyźni, a złą-
czone palce dłoni układają na lekko ugiętych kolanach.

7. Przechodzenie do pozycji wyprostowanej, wypowiadając „Sami 
Allaahu liman hamida”. Po wyprostowaniu się wypowiedzenie 
„Rabbanaa ła lakal hamd”.

8. Sadżda – pokłon do ziemi. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i wy-
konujemy pokłon do ziemi. Najpierw dotykamy podłogi kolana-
mi, potem rękoma, następnie czołem i nosem. Głowa powinna 
znajdować się między rękami, nogi przylegają do ziemi, a wzrok 
skierowany na nos. W tym położeniu trzykrotnie powtarzamy 
„Subhaana rabbijal a’laa”. W pokłonie do ziemi łokcie u męż-
czyzn nie dotykają ziemi i nie przylegają do boków. Stopy są uło-
żone równolegle do siebie i ustawione w kierunku Kaaby. Kobiety 
trzymają łokcie blisko ciała, a nogi w takim samym ułożeniu jak 
mężczyźni. 

9. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wychodzimy z pozycji sadżda 
i siadamy na kolanach z ułożonymi na nich rękoma. Wzrok jest 
skierowany na uda. Wypowiadamy „Subhanallaah”. Mężczyźni 
siadają na lewej nodze, zgięte palce prawej stopy oparte są o zie-
mię i ustawione w kierunku Kaaby. Kobiety siadają na lewym 
udzie, nogi podwijają pod siebie, zwracają je w prawą stronę, pal-
cami w kierunku Kaaby.

10. Mówiąc „Allaahu akbar”, ponownie przechodzimy do pozycji sa-
dżda i trzykrotnie wymawiamy „Subhaana rabbijal a’laa”.

11. Wyjście z pokłonu sadżda. Na początku należy podnieść głowę, 
potem unieść dłonie i położyć je na uda, a następnie podnieść się 
z kolan. Wypowiadając „Allaahu akbar”, przyjmujemy pozycję ki-
jam w celu odmówienia drugiego rakatu.
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Drugi rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną surę, którą znamy.

2. Podobnie jak w pierwszym rakacie, wypowiadając „Allaahu ak-
bar” wykonujemy ruku i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana 
rabbijal aziim”. 

3. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd”.

4. Wymawiając „Allaahu akbar”, przechodzimy do pozycji sadżda 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

5. Mówiąc „Allaahu akbar” wyprostowujemy się z sadżdy i przez pe-
wien czas siedzimy. 

6. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

7. Następnie, wymawiając „Allaahu akbar”, wstajemy z sadżdy i sia-
damy w celu recytacji Tahijjatu i salałatu (jest to pierwsza pozycja 
siedząca). Mężczyźni siadają na lewej nodze, zgięte palce prawej 
stopy oparte są o ziemię i ustawione w kierunku Kaaby. Kobie-
ty siadają na lewym udzie, nogi podwijają pod siebie, zwracają je 
w prawą stronę, palcami w kierunku Kaaby. Dłonie znajdują się na 
kolanach, wzrok jest skierowany na uda.

8. Wypowiadamy „Allaahu akbar” i przyjmujemy pozycję kijam 
w celu wykonania trzeciego rakatu.

Trzeci rakat:

1. W pozycji kijam recytujemy kolejno „Bismillaah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną surę.

2. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, unosząc ręce do góry (jak w trak-
cie takbirulu iftitah), a następnie je łączymy.

3. Recytacja dua Kunut:

„Allaahumma innaa nasta’iinuka ła nastagfiruka ła nastahdii-
ka ła nu’minu bika ła natuubu ilajka ła natałakkalu alajka ła 
nusnii alajkal chajra kullahu naszkuruka ła laa nakfuruka ła 
nachla’u ła natruku min jafdżuruk.
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Allaahumma ijjaaka na’budu ła laka nusallii ła nasdżudu ła 
ilajka nas’aa ła nahfidu nardżuu rahmataka ła nachszaa aza-
abaka inna azaabaka bil kuffaari mulhik”.

Znaczenie: „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 sze-
rzyć niewiary. Odrzucimy niewierzących w Ciebie i oddalimy się 
od nich.

Boże mój, tylko Ciebie czcimy i tylko dla Ciebie wykonujemy 
modlitwę i pokłony, i staramy się przybliżyć do Ciebie. Mamy 
nadzieję na Twoje miłosierdzie i boimy się Twojego pokarania. 
Zaprawdę, kara Twoja dosięgnie niewierzących”. 

Osoba, która nie zna dua Kunut, do czasu jej nauczenia się, może 
recytować dua Rabbana atina: 

„Rabbanaa aatinaa fid dunjaa hasanatan ła fil aachirati hasa-
natan ła kinaa azaaban naar”206.

Znaczenie: „Panie nasz, daj nam dobro na tym świecie i dobro w ży-
ciu ostatecznym, i obroń nas przed mękami Piekła”.

Jeśli ktoś nie zna powyższego dua, może powiedzieć trzy razy 
„Allaahumma gfirli” (O Boże! Przebacz mi!) lub 3 razy „Jaa 
Rabbii” (O Panie!).

4. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie 
recytujemy „Subhaana rabbijal aziim”. 

5. Ze słowami „Sami Allaahu liman hamida” prostujemy się i wypo-
wiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd ”.

6. Wymawiamy „Allaahu akbar”, przechodzimy do sadżdy i trzy-
krotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 

7. Mówimy „Allaahu akbar”, podnosimy się z sadżdy i przez pewien 
czas siedzimy. 

8. Wypowiadamy „Allaahu akbar”, wykonujemy drugi pokłon do 
ziemi i recytujemy trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”.

206. Sura Al-Bakara, Krowa, 2–201.



170 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

9. Mówimy „Allaahu akbar”, podnosimy się z sadżdy i przechodzimy 
do ostatniego siedzenia.

10. W pozycji siedzącej recytujemy kolejno Tahijjat, salałat i dua Rab-
bana atina.

11. Przekazanie pozdrowienia (salaam). Po recytacji wymienionych 
dua odwracamy głowę w prawą stronę, a następnie w lewą, za każ-
dym wypowiadając pozdrowienie „Assalaamu alajkum ła rahma-
tullaah”.

DUA,  KTÓRE  RECYTUJE  SIĘ  PO  MODLITWIE
W Świętym Koranie jest powiedziane: „I wasz Pan powiedział: 

»Wzywajcie Mnie, a ja wam odpowiem!«”207, „Wzywajcie waszego 
Pana z pokorą i w skrytości. On nie kocha ludzi przekraczających gra-
nice”208.

„Kiedy Moi słudzy zapytają cię [o Muhammadzie] o Mnie, to wiedz, 
że jestem bardzo blisko i odpowiadam na modlitwę każdego wzywają-
cego”209. 

Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Dua – sedno uwielbienia (Bo-
ga)”210.

Jeśli po modlitwach fard nie wykona się modlitwy sunny (na przy-
kład po modlitwach al-fadżr i al-asr), należy trzykrotnie wypowiedzieć 
istig faar211. 

„Astagfirullaah”212

207. Sura Al-Mumin, Wierzący, 40:60.
208. Sura Al-A’raf, Przegrody, 7:55.
209. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:186.
210. Abu Dawud, Łitr, 23; Ibn Madża, Dua, 1.
211. Istig faar – prośba o wybaczenie.
212. W języku arabskim istnieją litery niemające odpowiedników w języku pol-

skim. Ich prawidłowa wymowa, szczególnie w modlitwie, ma duże znaczenie, 
gdyż zniekształcenie wymowy może doprowadzić do zmiany sensu arabskie-
go tekstu (czasami nawet na przeciwstawny). Aby zwrócić uwagę czytelnika 
na konieczność specyficznej wymowy, w transkrypcji te litery wyróżnione 
są specjalnymi znakami. Jednakże transkrypcja nie w pełni odzwierciedla 
niezbędne dźwięki, dlatego w celu prawidłowej wymowy arabskich liter 
należy zwracać się do nauczyciela lub uczyć się z nagrań audio prawidłowej 
recytacji Koranu.
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Znaczenie: „Proszę Boga o przebaczenie”.

Następnie odmawiamy:

ْكَراِم اَلُم تََباَرْكَت يَاَذا اْلِجاَلِل َو اْلِ اَلُم َو ِمْنَك الّسَ ُهّمَ اَْنَت الّسَ اَلّلٰ
„Allaahumma antas salaamu ła minkas salaam. Tabaarakta jaa 

zaldżalaali łal ikraam”213. 

Znaczenie: „O Boże, Ty jesteś nieskazitelny, od Ciebie spływa pokój i bez-
pieczeństwo. Ty jesteś Potężny i Wielkoduszny”.

„Allaahumma a’innii alaa zikrika ła szukrika ła husni ibaada-
tik”214. 

Znaczenie: „O Boże, pozwól mi godnie wspominać Ciebie, godnie dzięko-
wać Ci i najpiękniej oddawać Ci cześć”.

Salałat jest recytowany zarówno po modlitwie fard, jak i po modli-
twie sunny:

ٍد ِدنَا ُمَحّمَ ٍد َو َعلَى ٰاِل َسّيِ ِدنَا ُمَحّمَ ُهّمَ َصّلِ َعلَى َسّيِ اَلّلٰ
„Allaahumma salli alaa sajjidinaa Muhammad ła alaa aali 

Muhammad”.

Znaczenie: „Boże pobłogosław Proroka Muhammada i Jego rodzinę”.

Po salałacie wypowiadamy:

ِ َة اِّلَ ِبالّلٰ ُ اَْكَبُر َو َل َحْوَل َوَل ُقّوَ ُ َو الّلٰ ِ َو آل اِٰلَه اِّلَ الّلٰ ِ َواْلَحْمُد لِلّٰ  ُسْبَحاَن الّلٰ
اْلَعِلّيِ اْلَعظِيِم

„Subhaanallaahi łal hamdulillaahi ła laa ilaaha illaallaahu ła 
Allaahu akbar. Ła laa hałła ła laa kułłata illaa billaahil aijjil aziim. 
Maaszaa'allahu kaana ła maa lam jaszaa lam jakun”.

Znaczenie: „Bóg jest bez wad przypisywanych Mu przez niewierzących, 
chwała Bogu, nie ma Boga prócz Boga, Bóg jest Najwyższy, nie ma siły 
i ochrony jak tylko od Niego. Co On zechce, to się stanie, a czego nie zechce, 
nie będzie”.

213. Muslim, Masadżid, 135-136; Ibn Madża, Ikamat, 32.
214. Ahmad ibn Hanbal, V, 247.
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Następnie jest recytowany ajat Kursi. Wysłannik Boga (saał) powie-
dział; „Ten, kto po modlitwie fard recytuje ajat Kursi i surę Al-Ichlas, nie 
będzie miał przeszkody przed wejściem do Raju”215.

„A’uuzu billaahi minasz szaajtanir radżiim. Bismillaahir rah- 
maanir rahiim”.

ِفي  َما  لَُه  نَْوٌمۜ  َوَل  ِسَنٌة  تَْاُخُذُه  َل  وُمۚ  اْلَقّيُ اَْلَحّيُ  ُهَوۚ  اِّلَ  اِٰلَه  َلٓ   ُ الَّلٰ
ِبِاْذنِ۪هۜ  اِّلَ  ِعْنَدُهٓ  يَْشَفُع  اّلَ۪ذي  َذا  َمْن  اْلَْرِضۜ  ِفي  َوَما  ٰمَواِت  الّسَ
ِعْلِم۪هٓ  ِمْن  ِبَشْيٍء  يُ۪حيُطوَن  َوَل  َخْلَفُهْمۚ  َوَما  اَْي۪ديِهْم  بَْيَن  َما  يَْعلَُم 
ِحْفُظُهَمۚا ُدُه  يَُؤ۫ َوَل  َواْلَْرَضۚ  ٰمَواِت  الّسَ ُه  ُكْرِسّيُ َوِسَع  َشآَءۚ  ِبَما   اِّلَ 

َوُهَو اْلَعِلّيُ اْلَع۪ظيُم
„Allaahu laa ilaaha illaa hułal, hajjul kajjuum. Laa ta’chuzuhuu 

sinatun ła laa nałm. Lahuu maa fis samaałaati ła maa fil ard. Man 
zallazii jaszfa’u indahuu illaa bi iznih? Ja’lamu maa bajna ajdiihim ła 
maa chalfahum. Ła laa juhiituuna bi szaj’im min ilmihii illaa bimaa 
szaa. Łasi’a kursijjuhus samaałaati łal ard, ła laa ja’uuduhu hifzuhu-
maa, ła hułal alijjul aziim”. 

Znaczenie „A’uuzu–Bismillaah”: „Szukam schronienia u Boga od 
szatana przeklętego. W imię Boga litościwego, miłościwego dla wszyst-
kich na tym świecie i dla wierzących podczas nadejścia końca świata”.

Znaczenie ajatu Kursi: „Bóg! Nie ma Boga oprócz Niego, Istnieją-
cego! Nie ogarnia Go ni drzemka, ni sen. Do Niego należy to, co jest 
w niebiosach i na ziemi. Któż mógłby wstawić się u Niego inaczej niż 
za Jego pozwoleniem? On wie, co było przed nimi i co będzie po nich. 
Ludzie zaś nie mogą pojąć niczego z Jego wiedzy, chyba że On zechce. 
Jego Tron rozciąga się ponad niebiosami i ziemią i nie męczy Go ich 
pilnowanie. On jest Wyniosły, Wspaniały!”216.

Wysłannik Boga (saał) ogłosił: „Kto po każdej modlitwie odmówi 33 
razy »Subhaanallaah«, 33 razy »Alhamdulillaah«, 33 razy »Allaahu ak-
bar«, a setnym razem powie »Laa ilaaha illallaahu łahdahuu laa szariika 
lah. Lahul mulku ła lahul hamdu ła huła alaa kulli szaj’in kadiir«, Bóg 
przebaczy mu grzechy, nawet jeśli będzie ich tak dużo jak piany w morzu”217. 

215. Sanani, Sububulus-salam I, 200.
216. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:255.
217. Muslim, Masadżid, 144–146.
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Po recytacji ajatu Kursi odmawiamy kolejno następujące zikry:218

33 razy  ِهَّللا َناَحْبُس   »Subhaanallaah«,

33 razy         َا ,»Alhamdulillaah«  ِهّٰلِل ُدْمَحْل

33 razy         َا َا ُهّٰلل .»Allaahu akbar«  ُرَبْك

Następnie odmawiamy:

ُ َوْحَدُه َل َشريَِك لَُه لَُه اْلُمْلُك َو لَُه اْلَحْمُد َو ُهَو َعلَى  آل اِٰلَه اِّلَ الّلٰ
ُكّلِ َشْيٍئ َقديٌِر

„Laa ilaaha illallaahu łahdahuu laa szariika lah. Lahul mulku ła 
lahul hamdu ła huła alaa kulli szaj’in kadiir”.

Potem, wznosząc ręce do poziomu klatki piersiowej, wnętrzem dłoni 
do góry, odmawia się dua, które recytował Prorok Muhammad (saał), 
lub dowolne dua, niebędące w sprzeczności z szariatem.

DUA  –  TO  WIELBIENIE  BOGA
Dua – to jedna z form oddawania czci Bogu Najwyższemu. Jeśli czło-

wiek zwraca się z prośbą do Stwórcy, wówczas potwierdza swoją wiarę 
w to, że tylko Bóg Najwyższy może ofiarować mu wszystko, czego po-
trzebuje, że On jest Jedyny, Któremu można zaufać i do Którego należy 
kierować się z modlitwą. Bóg kocha ludzi, którzy zwracają się do Niego 
z różnymi (dozwolonymi przez szariat) prośbami. 

Dua jest orężem muzułmanina, które podarował mu Bóg. Pewnego 
razu Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Chcecie, to nauczę was ta-
kiego sposobu, które pomoże wam pokonać nieszczęścia i biedy, które was 
dopadają”. „Chcemy” – odpowiedzieli towarzysze. Prorok Muhammad 
(saał) rzekł: „Jeśli recytuje się dua »La ilaaha illaa anta subhaanaka innii 
kuntu minaz zaalimiin«219, i jeśli wykonuje się dua dla swojego brata w wie-
rze, który w tym czasie jest nieobecny, to ta modlitwa będzie przez Najwyż-
szego przyjęta”. Obok osoby wznoszącej dua znajdują się aniołowie i mówią 
»Aamiin«. Niech to samo stanie się z tobą”220.

218. Zikr – wspominanie Boga słownie i w sercu.
219. Nie ma żadnego bóstwa oprócz Ciebie, Ty jesteś Najwyższy. Ja swoim błędem 

zaszkodziłem sobie.
220. Muslim.
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Dua jest aktem czci nagradzanym przez Boga i w celu jego wykona-
nia istnieje określony porządek: 

1. Dua należy wykonywać z intencją zadowolenia Boga, zwracając 
się sercem do Stwórcy.

Dua należy rozpoczynać od słów wychwalenia Boga: „Alham-
du lillaahi rabbil aalamiin”, następnie wyrecytować salałat dla 
Proroka Muhammada (saał): „Allaahumma salli alaa Muham-
madin ła sallaam”, potem koniecznie należy prosić o wybaczenie 
grzechów: „Astagfirullaah”.

Przekazane jest, że Fadala ibn Ubajd (ra) powiedział: „Pewnego 
razu Wysłannik Boga (saał) usłyszał, jak jakiś człowiek, podczas 
swojej modlitwy, kierował prośby do Boga, nie wychwalając (przed 
tym) Pana i nie zwracając się do Niego z modlitwą za Proroka (saał). 
Wtedy Wysłannik Boga (saał) rzekł: »Ten (człowiek) pośpieszył 
się!« – następnie wezwał go do siebie i wyjaśnił mu/lub:…komuś 
innemu/:

»Kiedy ktoś z was zwróci się do Boga z prośbą, niech zacznie od 
wysławienia Pana Najwyższego, potem niech modli się o błogosła-
wieństwo dla Proroka (saał), a dopiero potem wznosi błagania dla 
siebie«”221.

Kalif Omar (ra) mówił: „Nasze modlitwy dosięgają niebiańskich 
sfer o nazwach »Sama« i »Arsza« i znajdują się tam do tej pory, 
dopóki nie wzniesiemy salałatów Prorokowi Muhammadowi (saał), 
i dopiero potem dochodzą do Bożego tronu”222.

2. Jeśli dua zawiera ważne prośby, to przed jego rozpoczęciem nale-
ży wykonać łudu, a jeśli niezmiernie ważne – trzeba obmyć całe 
ciało.

3. Podczas recytacji dua należy zwrócić się twarzą w kierunku Ka-
aby. 

4. Ręce należy trzymać przed twarzą wnętrzem dłoni do góry. Po za-
kończeniu dua dłońmi przeciągamy po twarzy, aby błogosławień-
stwo, którym napełniły się wyciągnięte ręce, dotknęło również 
i twarzy. Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Zaprawdę, wasz Pan 

221. Abu Dawud, Łitr, 23; At-Tirmizi, Daałat, 65.
222. At-Tirmizi, Łitr, 21. 250 a; At-Tirmizi, 3556; Abu Dawud 1488.
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Żywy, Szczodry, nie może odmówić Swojemu słudze, gdy ten wznosi 
ręce w modlitwie”223.

Anas (ra) relacjonował, że w trakcie dua Prorok (saał) podnosił 
ręce na tyle, że widać było bieliznę pod jego pachami224.

5. Prośbę należy wypowiadać tonem pełnym szacunku, po cichu, 
żeby nikt nie słyszał. Nie kierujemy spojrzenia w niebo.

6. Na zakończenie dua, tak jak na rozpoczęcie, wypowiadamy słowa 
wysławiania Boga i salałat dla Proroka Muhammada (saał), a na-
stępnie mówimy:

ا يَِصُفوَنۚ َوَساَلٌم َعلَى اْلُمْرَسليَنۚ َواْلَحْمُد  ِة َعّمَ ُسْبَحاَن َرّبَِك َرّبِ اْلِعّزَ
ِ َرّبِ اْلَعالَ۪ميَن لِلّٰ

„Subhaana rabbika rabbil izzati ammaa jasifuun ła salaamun 
alal mursaliin łal hamdulillaahi rabbil aalamiin”225.

Kiedy Bóg przede wszystkim przyjmuje dua

W określonym czasie: w miesiącu ramadan, podczas nocy lajlatul 
kadr, w czasie nocy z 14 na 15 w miesiącu szaban, obie noce Ramadan 
Bajramu i Kurban Bajramu, ostatnią trzecią część nocy, noc i dzień piąt-
ku, czas od początku świtu do pojawienia się słońca, od nastąpienia za-
chodu słońca do jego zakończenia, w okresie między azanem i ikamą, 
w czasie od przystąpienia imama do modlitwy piątkowej i do jej zakoń-
czenia.

W określonych okolicznościach: podczas recytacji Koranu, w trak-
cie picia wody zamzam226, w czasie deszczu, podczas sadżdy i wykony-
wania zikru.

W określonych miejscach: w miejscach odbywania hadżdżu 
(góra Arafat, dolina Mina i Muzdalifa, wokół Kaaby itd.), obok źródła 
Zamzam, w pobliżu grobu Proroka Muhammada (saał).

223. Muslim, 895; Al-Buchari, I, 6341.
224. Saffat, 37/180, 181.
225. Bóg jest nieskazitelny, pokój wszystkim wysłannikom Boga, chwała Bogu, 

Panu światów.
226. Zamzam – woda ze świętego źródła w pobliżu Kaaby.
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DUA  PO  MODLITWIE
„Sajjidul istigfar” (Pan przebaczenia)

„Allaahumma anta rabbii, laa ilaaha illaa anta, chalaktanii ła 
anaa abduka, ła anaa alaa ahdika ła ła’dika mastata’tu. A’uuzu bika 
min szarri maa sana’tu, abuu’u laka bini’matika alajja ła abuu’u bi-
zanbii faagfirlii fainnahu laa jagfiruz zunuuba illaa anta”.

Znaczenie: „Mój Boże! Jesteś moim Panem! Nie ma żadnego bóstwa 
oprócz Ciebie godnego czci. Ty mnie stworzyłeś. Jestem Twoim sługą. 
Staram się w miarę swoich sił dotrzymać przysięgi pokory i wierności 
Tobie. Uciekam się do Ciebie od zła popełnionych przeze mnie błędów 
i grzechów. Dziękuję Ci za wszystkie dobra, które mi podarowałeś, i pro-
szę o przebaczenie moich grzechów. Przebacz mi, gdyż nie ma nikogo, 
oprócz Ciebie, wybaczającego grzechy”227.

„Allaahumma, takabbal minnaa salaatanaa ła sijaamanaa ła ki-
jaamanaa ła kiraa’tanaa ła rukuu’ana ła sudżuudanaa ła ku’uudanaa 
ła tasbiihanaa ła tahliilanaa ła tachaszu’anaa ła tadarru’ana. Alla-
ahumma, tammim taksiiranaa ła takabbal tamaamanaa łastadżib 
du’aa’anaa ła gfir ahjaa’anaa łarham mautaanaa jaa maulaana. Al-
laahumma, ahfaznaa jaa fajjaad min dżamii’il balaajaa łal amraad.

Allaahumma, takabbal minnaa hazihis salaatal fard ma’as sunna-
tima’a dżamii’i nuksaanaatihaa, bifadlika łakaramika ła laa tadrib 
bihaa łudżuuhanaa, jaa ilahal aalamiina ła jaa chajran naasiriin. Ta-
łaffanaa muslimiina łal hiknaa bissaalihiin. Ła sallaallaahu ta’aalaa 
chajri chalkihi muhammadin ła alaa alihi ła ashaabihi adżma’iin”.

Znaczenie: „O Boże, przyjmij od nas naszą modlitwę, nasz post, nasze 
stanie przed Tobą i recytację Koranu, i skłon do pasa, i pokłon do zie-
mi, i siedzenie przed Tobą, i wysławianie Ciebie, i uznanie Ciebie jako 
Jedynego, i pokorę naszą, i nasze poważanie! O Boże, uzupełnij nasze 
uchybienia w modlitwie, przyjmij nasze prawidłowe czyny, odpowiedz 
na nasze prośby, przebacz grzechy żywym i zmiłuj się nad zmarłymi, 

227. Wysłannik Boga powiedział: „Kto w dzień wypowiada te słowa z wiarą 
w sercu i tego dnia umrze, to jeszcze przed wieczorem stanie się jednym 
z mieszkańców Raju. Kto nocą wypowie te słowa z wiarą w sercu i tej 
nocy umrze, to jeszcze przed świtem będzie jednym z mieszkańców Raju”  
(Al-Buchari, Daawat, 2). 
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o Panie nasz! O Boże, o Szczodrobliwy, ochroń nas od wszelkich bied 
i chorób. O Boże, przyjmij od nas modlitwy fard i sunny ze wszystkimi 
naszymi uchybieniami, jako że Jesteś miłosierny i szczodry, lecz nie od-
rzucaj naszych modlitw, o Panie światów, o najlepszy z Opiekunów! Daj 
ukojenie nam, muzułmanom, i przyłącz do grona pobożnych. Niech Bóg 
Najwyższy błogosławi najlepsze ze swoich stworzeń, Muhammada, jego 
rodzinę i wszystkich jego towarzyszy”.

„Allaahumma, innii a’uuzu bika min azaabil kabri, ła min azaabi 
dżahannama, ła min fitnatil mahjaa łal mamaati ła min szarri fitnatil 
masiihid dadżdżaal!”

Znaczenie: „O Boże, zaprawdę, uciekam się pod Twoją obronę od 
mąk w grobie, od mąk piekielnych, od doświadczeń życia i śmierci i od 
zła pokus dadżdżala (antychrysta)”.

„Allaahumma, innii a’uuzu bika minal buchli, ła a’uuzu bika mi-
nal dżubni, ła a’uuzu bika min an uradda ilaa arzalil umri ła a’uuzu 
bika min fitnatid dunjaa ła azabil kabri”. 

Znaczenie: „O Boże, zaprawdę, uciekam się do Ciebie od skąpstwa 
i uciekam się do Ciebie od małostkowości, i szukam u Ciebie schronienia 
od niedołęstwa wieku starczego, i szukam u Ciebie schronienia od pokus 
tego świata i mąk grobowych”.

„Allaahummagfir lii zanbii kullahu, dikkahu ła dżillahu, ła ałłal-
lahu, ła achirahu, ła alaanijatahu, ła sirrahu!”

Znaczenie: „O Boże, przebacz mi wszystkie moje grzechy, małe i duże, 
pierwsze i ostatnie, jawne i skryte!”.

„Allaahumma, innii a’uuzu biridaaka min sachatika, ła bimu’aa 
faatika min ukuubatika, ła a’uuzu bika minka, laa uhsii sanaan alaj-
ka anta kamaa asnajta alaa nafsika”.

Znaczenie: „O Boże, zaprawdę, uciekam się do Twojej życzliwości od 
oburzenia Twego i do przebaczenia Twego od kary Twojej, i uciekam się 
do Ciebie od Ciebie! Nie zliczę wszystkich pochwał, których Ty jesteś 
godny i które Ty Sam ustanowiłeś Sobie w wystarczającej mierze”.

„Rabbanaa laa tuzig kułuubanaa ba’da iz hadajtanaa ła hablanaa 
mil ladunka rahmatan innaka antal łahhaab”.

Znaczenie: „Panie nasz! Po tym, gdy skierowałeś nasze serca na drogę 
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prostą, nie sprowadzaj ich (z niej). Podaruj nam Swoją łaskę, zaprawdę, 
Ty jesteś Obdarzający”. 

„Rabbanaa laa tu’aachiznaa in nasiinaa ał achta’naa, rabbanaa ła 
laa tahmil alajnaa isran kamaa hamaltahu alal laziina min kablinaa, 
rabbanaa ła laa tuhammilnaa malaa taakatalanaa bihi ła’fu’annaa 
łagfirlanaa łarhamnaa, anta maulaanaa faansurnaa alal kałmil  
kaafiriin”.

Znaczenie: „O Panie, nie potępiaj nas, jeśli zapomnieliśmy albo się 
pomyliliśmy. O Panie, nie nakładaj na nas ciężaru, jaki nałożyłeś na 
tych, którzy byli przed nami. O Panie, nie obciążaj nas tym, co ponad 
nasze siły. Zmaż nasze grzechy, przebacz nam i zmiłuj się nad nami. Tyś 
jest naszym opiekunem, wspomóż nas przeciwko niewiernym”228.

SADŻDATUS  SAHŁ  (POKŁON  ZAPOMNIENIA)
Sadżdatus sahł – to pokłon, który wykonuje się w celu naprawienia 

zapomnienia lub błędu. Jeśli z powodu zapomnienia spóźniliśmy się 
z odmówieniem jednej z obowiązkowych części modlitwy lub przez za-
pomnienie opuściliśmy, lub nie w porę wykonaliśmy jeden z ładżibów 
modlitwy, wymagany jest sadżdatus sahł. Czyniąc pokłon zapomnienia 
poprawiamy braki modlitwy. Na przykład, jeśli zapomnimy wyrecyto-
wać dua Kunut w modlitwie al-łitr, gdy po surze Al-Fatiha zapomnimy 
wyrecytować dowolną surę i od razu wykonamy ruku, w celu naprawie-
nia błędów należy wykonać sadżdatus sahł. Pokłon zapomnienia jest 
czynem wymaganym (ładżib).

W przypadku niewykonania chociażby jednego z fardów modlitwy, 
świadomie lub przez zapomnienie, nasza modlitwa jest nieważna i nie 
może być poprawiona przez sadżdtus sahł. Należy ją powtórzyć. Jeśli 
w modlitwie świadomie opuściliśmy jeden z ładżibów, modlitwę rów-
nież należy wykonać od nowa. Jeśli popełniliśmy kilka błędów wymaga-
jących sadżdtus sahł, wykonujemy tylko jeden pokłon.

Jeśli na zakończenie modlitwy dajemy „salaam”, ale zapomnieliśmy 
wykonać sadżdtus sahł, nie musimy modlitwy powtarzać.

228. Prorok (saał) powiedział: „Temu, kto zacznie czytać nocą dwa ostatnie ajaty 
z sury Al-Bakara, to wystarczy” (Al-Buchari, Fadaiłul-Koran, 10).
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W jaki sposób i kiedy wykonujemy pokłon zapomnienia

Jeśli ktoś spóźnił się z wykonaniem jednego fardu lub ładżibu w mo-
dlitwie lub pominął ładżib przez zapomnienie, w czasie ostatniego sie-
dzenia recytuje tylko dua Tahijjat i daje „salaam” w prawą stronę. Na-
stępnie, wypowiadając „Allaahu akbar”, wykonuje sadżdę i wypowiada 
trzy razy „Subhaana rabbijal a’laa”. Następnie siada na moment, ponow-
nie wypowiada „Allaahu akbar” i wykonuje drugą sadżdę, mówiąc trzy 
razy „Subhaana rabbijal a’laa”. Po tym, wypowiadając „Allaahu akbar”, 
siada, recytuje Tahijjat, salałat, dua Rabbana atina i daje „salaam” w obie 
strony. 

Jeśli w trakcie modlitwy zbiorowej pomyli się imam, wówczas daje 
„salaam” tylko w prawą stronę. Następnie wykonuje sadżdtus sahł i koń-
czy modlitwę tak, jak osoba samodzielnie modląca się.

SADŻDATUT  TILAŁAT
W Świętym Koranie znajduje się 14 ajatów, po recytacji których nale-

ży wykonywać pokłon, noszący nazwę „al-tilałat”. Wykonanie sadżdatut 
tilałatu przez osoby, które recytowały odpowiednie ajaty lub słuchały je, 
jest ładżibem. Sadżdatut tilałat jest aktem czci Boga.

Sadżdatut tilałat nakazany jest dla osób, którzy mają obowiązek mo-
dlitwy. Kobiety w czasie menstruacji i połogu są zwolnione z jego wyko-
nywania.

Zasady wykonania sadżdatut tilałatu w czasie modlitwy

1. Jeśli po recytacji ajatów sadżdatut tilałat zamierzamy dalej recyto-
wać Koran (więcej niż trzy wersety), to po zakończeniu tego ajatu 
od razu wykonujemy sadżdatut tilałat i kontynuujemy recytację.

2. Jeśli taki ajat jest recytowany jako ostatni lub po nim recytuje się 
trzy lub mniej wersetów, to sadżdatutu tilałat nie wykonujemy 
i modlitwę kontynuujemy jak zwykle.

3. Jeśli osoba nieuczestnicząca w modlitwie usłyszy ajat wymagają-
cy sadżdatut tilałatu, powinna go wykonać. Gdy usłyszy się taki 
ajat od osoby niebiorącej udziału w modlitwie, to sadżdatut tilałat 
wykonuje się po odbytej modlitwie.
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4. Jeśli osoba recytuje ajaty sadżdy podczas modlitwy, to sadżdatut 
tilałat wykonuje się od razu i nie robi tego po zakończeniu modli-
twy.

5. Jeśli imam recytuje w modlitwie ajaty sadżdy, to zarówno on, jak 
i pozostałe osoby modlące się, wykonują sadżdatut tilałat.

Zasady wykonania sadżdatut tilałatu poza modlitwą

1. Sadżdatut tilałat wykonujemy w stanie czystości. 

2. Ustawiamy się twarzą w kierunku Kaaby i wypowiadamy intencję 
wykonania sadżdatut tilałatu.

3. Wypowiadamy „Allaahu akbar” bez podnoszenia rąk do góry 
i wykonujemy sadżdę, w której trzykrotnie mówimy „Subhaana 
rabbijal a’laa”.

4. Wstajemy ze słowami „Allaahu akbar”. Mustahabem229 jest powie-
dzenie: 

„Gufranaka Rabbanaa ła ilajkal masir”.

Znaczenie: „Prosimy, Panie, o Twoje przebaczenie i do Ciebie po-
wrócimy”.

5. Sadżdatut tilałat wykonujemy jeden raz i po nim nie dajemy „sa-
laam”.

Ajaty „sadżdatut tilałat”, występujące w Koranie.

Al-A’raf, Przegrody  7:206
Ar-Rad, Grom   13:15
An-Nahl, Pszczoły   16:48
Al-Isra, Podróż nocna  17:107
Marjam, Maria   19:58
Al-Hadżdż, Pielgrzymka  22:18
Al-Furkan, Rozróżnienie  25:60
An-Naml, Mrówki   27:25
As-Sadżda, Pokłon  32:15
Sad, Sad    38:24
Al-Fussilat, Wyjaśnione  41:37

229. Mustahab – zalecane.
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An-Nadżm, Gwiazda  53:62
An-Inszikak, Rozerwanie  84:21
Al-Alak, Skrzepnięta krew  96:19

SADŻDATUSZ  SZUKUR 
(POKŁON  WDZIĘCZNOŚCI)

Kiedy człowiek uwolni się od biedy i nieszczęścia lub w jego życiu ma 
miejsce radosne wydarzenie, może wówczas wykonać pokłon wdzięcz-
ności Bogu. Sadżdatusz szukur wykonuje się tak samo jak sadżdatut tila-
łat. Abu Bakr (ra) przekazał, że kiedy Prorok (saał) otrzymywał radosne 
wieści, wykonywał sadżdatusz szukur230. Pokłon wdzięczności jest ak-
tem zalecanym, ale zakazanym tuż po modlitwie, aby nie wprowadzać 
ludzi w błąd, że jest elementem modlitwy. Sadżdatusz szukur wykonuje-
my w dowolnym dozwolonym czasie.

WARUNKI  OTRZYMANIA 
WYNAGRODZENIA  ZA  MODLITWĘ

Oprócz wymagań, które zostały wcześniej omówione, w celu uzy-
skania od Boga wynagrodzenia za odmówioną modlitwę, niezbędne są 
następujące wymagania:

– Muzułmanin powinien mieć w sercu szczerą intencję odmówienia 
modlitwy w imię Boga. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Zapraw-
dę, Bóg przyjmie pobożny czyn, jeśli został wykonany w Jego intencji”231.

– Pożywienie, ubiór osoby modlącej się i miejsce jego modlitwy po-
winny być dozwolone (halal).

– Serce osoby modlącej się powinno być w pokorze przed Bogiem, 
chociażby przez moment.

Jeśli choćby jeden z tych wymogów nie będzie wzięty pod uwagę (na 
przykład, dywanik modlitewny został zakupiony za pieniądze pocho-

230. Ibn Madżda, Ikama, 192.
231. Al-Buchari, Badul Bahj, 1; Muslim, Imara, 155.
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dzące ze sprzedaży alkoholu), to uważa się, że modlitwa, in sza Allah232, 
będzie przez Najwyższego przyjęta, ale wynagrodzenia za nią nie będzie. 

ZIKR  –  WYCHWALANIE  BOGA
Bóg Najwyższy w ponad 250 ajatach Świętego Koranu wskazuje na 

konieczność wykonywania zikru. Zikr jest bardzo ważnym miernikiem 
miłości Boga i wiary. Osoba kochająca wielokrotnie i nieustająco pamię-
ta o ukochanym, dniem i nocą, o każdej godzinie, w każdym momencie. 
Kochające serca są w takim stanie cały czas. Człowiekowi do recytacji 
zikru nie są potrzebne kosztowności, bogactwo, majątek, dzieci itd., po-
trzebny jest mu tylko język, serce, pokora, szczerość. 

W Świętym Koranie jest powiedziane:

Znaczenie: „Nadszedł czas dla tych, którzy uwierzyli, aby ich serca 
ukorzyły się na wspominanie Boga i tego, co On zesłał z prawdy”233. 

„A wspominanie Boga jest większe”234. 

„Wspominanie Boga daje sercom ukojenie!”235. 

„Wspominajcie Mnie i Ja będę was wspominał. Bądźcie Mi wdzięcz-
ni, a nie bądźcie niewdzięcznikami!”236. 

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Różnica pomiędzy wykonują-
cym zikr Boga a tym, który go nie wykonuje, jest jak różnica między żywym 
i martwym”237.

„Oznaką miłości do Boga jest miłość do wykonywania zikru”238.

Hadisy dotyczące zikru

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Najlepszym zikrem jest »Laa 
ilaaha illallaah«, a najlepszym dua – »Alhamadu lillaah«”239.

„Uradujcie, uradujcie tych, którzy są z wami! – jest powiedziane w in-

232. Jeśli będzie taka wola Boga.
233. Sura Al-Hadid, Żelazo, 57:16.
234. Sura Al-Ankabut, Pająk, 29:45.
235. Sura Ar-Ra’d, Grom, 13:28.
236. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:152.
237. Al-Buchari, Daawat, 66.
238. Imam Sujuti, Dżamnus-sagir.
239. Ibn Madża, Adab, 55; At-Tirmizi, Nasai.
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nym hadisie. – Ten, kto szczerze zaświadczy, że nie ma żadnego bóstwa 
oprócz Boga (La ilaaha illallaah), wejdzie do Raju!”240. 

Kto odmawia rano i wieczorem po sto razy »Subhanallaahi ła biham-
dihi« – w Dzień Sądu nie będzie bardziej pobożnego pod względem czynów 
niż on, oprócz tych, którzy wypowiadają te słowa tyle samo razy lub wię-
cej”241.

Abu Hurajra (ra) przekazał, że Prorok Muhammad (saał) powie-
dział: „Ten, kto w ciągu dnia sto razy wypowie: Laa ilaaha illallaahu łah-
dahuu laa szariika lah. Lahul mulku ła laahul hamdu juhi ła jumit ła 
huła hajjun ła jamut bijaadihil chajr ła huła alaa kulli szaj’in kadiir 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Boga Jedynego, nieposiadającego towarzyszy, 
do Niego należy władza i wszelka chwała, On ożywia i uśmierca, On jest 
wiecznie Żywy, wszelkie dobro jest w Jego rękach, On jest nad każdą rze-
czą wszechwładny) otrzyma taką nagrodę (jaka przysługuje) za uwolnie-
nie dziesięciu niewolników i będzie mu zapisanych (wykonanie) sto dobrych 
uczynków, i będą zmazane (zapisy) stu przewinień, i posłużą mu one jako 
ochrona przed szatanem w tym dniu do samego wieczora, i nikt nie może 
uczynić niczego lepszego od niego, oprócz (tego) człowieka, który zrobi jesz-
cze więcej”242. 

Wysłannik Boga (saał) rzekł: „Podczas mojej nocnej podróży spotka-
łem Ibrahima (as), który powiedział (do mnie): „O Muhammadzie, przekaż 
pozdrowienia ode mnie (członkom) swojej społeczności i powiedz im, że zie-
mia w Raju jest błogosławiona, a woda słodka i że (Raj) jawi się jako rów-
nina, i że rośliny tam posadzone to są (słowa) Subhanallaahi, alhamdu 
lillaahi, ła laa ilaaha illallaahu, Allaahu akbar (Sława Bogu, chwała 
Bogu, nie ma żadnego bóstwa prócz Boga, Bóg jest Wielki)”243.

Abu Musa (ra) przekazał: 

„(Pewnego razu) Wysłannik Boga (saał) zapytał mnie: „Czy pokazać 
ci jeden ze skarbów Raju?” Odpowiedziałem: „Oczywiście, o Wysłanniku 
Boga!”, (i wówczas) on rzekł: „(Są to słowa) Laa hałla ła laa kułłata 
illaa billaahi (Nikt nie ma mocy i siły oprócz Boga)244.

240. Dżam’ul-Fawaid, I, 18.
241. Muslim, Zikr i dua, 29.
242. Al-Buchari, Badul Halk, 11, Daawat, 64-65; Muslim, Zikr, 28.
243. At-Tirmizi, Daawat, 59.
244. Al-Buchari, Daawat, 50; At-Tirmizi, Daawat, 3.
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Przekazane jest, że Sa’d bin Abu Wakkas (ra) powiedział:

„(Pewnego razu, gdy) znajdowaliśmy się u Wysłannika Boga (saał), 
on zapytał: „Czy ktoś z was może codziennie wykonać tysiąc dobrych uczyn-
ków?”. Jeden ze współtowarzyszy dociekał: „W jaki sposób może (czło-
wiek) wykonać tysiąc dobrych uczynków?!” I wówczas Prorok (saał) od-
powiedział: „(On może to robić) wychwalając Boga, wypowiadając słowa 
Subhanallaahi sto razy (w ciągu dnia) i wówczas będzie mu zapisanych 
tysiąc dobrych uczynków lub zmazanych tysiąc grzechów”245. 

Ummu Hani, córka Abu Taliba, zwróciła się do Proroka (saał) z za-
pytaniem: „O Wysłanniku Boga! Zestarzałam się i osłabłam. Jaki rodzaj 
ibady poradzisz mi wykonywać, kiedy ja tylko siedzę?” Prorok (saał) od-
powiedział: „Powiedz sto razy Subhanallaah, sto razy Alhamdulillaah 
i sto razy Laa ilaaha illallaah”246.

Ajaty i hadisy dotyczące skruchy

Bóg Najwyższy w Świętym Koranie obwieścił:

Znaczenie: „I proś o przebaczenie za twój grzech i za wierzących 
mężczyzn, i wierzące kobiety”247.

„Proś Boga o przebaczenie, albowiem Bóg jest Przebaczający, Mi-
łościwy!”248. 

„To głoś chwałę twego Pana i proś o Jego przebaczenie! Zaprawdę, 
On zawsze powraca z przebaczeniem”249. 

Wysłannik Boga (saał) oznajmił: „Zaprawdę, proszę Boga o przeba-
czenie po sto razy dziennie”250. 

Według innego przekazu Abu Hurajra (ra) powiedział: „Słyszałem, 
jak Wysłannik Boga (saał) rzekł: »Przysięgam na Boga, zaprawdę, proszę 
Boga o przebaczenie i zwracam się do Niego z pokorą ponad siedemdziesiąt 
razy dziennie«”251.

245. Muslim, Zikr, 37; At-Tirmizi, Daawat, 58.
246. Ibn Madża, Adab, 56; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, 6, 344.
247. Sura Muhammad, 47:19.
248. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:106.
249. Sura An-Nasr, Pomoc, 110:3.
250. Muslim, Zikr, 41; Abu Dawud, Łitr, 26.
251. Al-Buchari, Daawat, 3; At-Tirmizi, Tafsir, 47.
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Przekazane jest, że Ibn Omar (ra) powiedział: „Według naszych  
podliczeń w czasie jednego spotkania (z ludźmi) Wysłannik Boga za-
zwyczaj sto razy (wypowiadał słowa): »Panie mój, przebacz mi i przyj-
mij moją skruchę. Ty jesteś Przebaczający, Miłościwy!«” (Rabbi gfir lii ła 
tub’alajja. Innaka antat tałłabul gafuur rahiim)252.

Wysłannik Boga (saał) rzekł: „Temu, kto będzie stale prosić o wybacze-
nie, Bóg (wskaże) wyjście z każdego (trudnego położenia) i ulży mu w cier-
pieniu, i ześle mu szczęśliwy los, którego on nie oczekuje”253. 

„Rozgrzeszeniem popełnionych grzechów jest tauba”254.

„Temu, kto powie: »Proszę o wybaczenie Boga, oprócz którego nie ma inne-
go Boga, Żywego, Wiekuistego i okazuję Mu skruchę« (Astagfirullaahal lazii 
laa ilaaha ilaa hułal hajjul kajjuumu ła atuubu ilajh), zostaną wybaczone 
jego grzechy, nawet jeśli on uciekał (z pola walki w czasie) natarcia”255.

Przed śmiercią Wysłannik Boga (saał) (wyjątkowo) często powta-
rzał słowa: „Sława Bogu i chwała Jemu, proszę Boga o przebaczenie i okazu-
ję przed nim skruchę!” (Subhaanallaahi ła bihamdihi, astahfirullaaha 
ła atuubu ilajh!)256.

Jest przekazywana wieść od Anasa (ra), który słyszał, że Prorok 
Muhammad (saał) powiedział: 

„Bóg Najwyższy powiedział: »O synu Adama, zaprawdę, będę 
przebaczać ci, nie zwracając uwagi (na to, jakie grzechy popełniłeś) 
do tej pory, dopóki nie zaprzestaniesz wzywać Mnie i ufać Mi. O synu 
Adama, jeśli (popełnisz tyle) grzechów, aż dosięgną one chmur w nie-
biosach (ananus saama)257, a potem poprosisz mnie o wybaczenie, to 
Ja przebaczę ci! O synu Adama, zaprawdę, jeśli przyjdziesz do Mnie 
(z taką ilością) grzechów, (że zapełnią one) prawie całą ziemię, ale 
spotkasz Mnie, nie oddając czci nikomu innemu258, Ja na pewno daruję 
ci takie przebaczenie, które (zmaże wszystkie twoje winy)!«”259.

252. Abu Dawud, Łitr, 26; At-Tirmizi, Daawat, 39.
253. Abu Dawud, Łitr, 26; Ibn Madża, Adab, 57.
254. As-Sujuti, Dżamius-Sagir, II, 189.
255. Abu Dawud, Łitr, 26; At-Tirmizi, Daawat, 118.
256. Al-Buchari, Azan, 123; Muslim, Salat, 218–220.
257. Ananus saama – mówi się, gdy ma się na względzie tę część nieba, którą 

widzimy, podnosząc głowę, w tym również chmury. 
258. Inaczej mówiąc, ściśle przestrzegając jedynobóstwa.
259. At-Tirmizi, Daawat, 98.
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ZALETY  RECYTACJI  SALAŁATU 
(POZDROWIENIE 

PROROK A  MUHAMMADA,  SAAŁ)
Bóg Najwyższy w Świętym Koranie objawił:

Znaczenie: „Bóg i Jego aniołowie błogosławią Proroka. O wy, którzy 
wierzycie! Módlcie się za niego i pozdrawiajcie go z szacunkiem”260. 

Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Ten, kto (jeden raz) wypowie sa-
lałat261, Bóg pobłogosławi go za to dziesięć (razy)”262 .

„W Dniu Zmartwychwstania bliżsi mi (od pozostałych) będą ci, którzy 
częściej (od innych) wypowiadali salałat”263.

„»Zaprawdę, piątek zalicza się do najlepszych waszych dni, a więc jak 
najczęściej pozdrawiajcie mnie tego dnia, gdyż, zaprawdę, wasze błogosła-
wieństwa będą dochodzić do mnie«. (Ludzie) zapytali: »O Wysłanniku 
Boga, w jaki sposób nasze pozdrowienia będą do ciebie dochodzić, skoro ty 
będziesz już w rozkładzie?!« – (na co) Prorok (saał) rzekł: »Zaprawdę, 
Wszechmogący Wielki Bóg uczynił ciała proroków zakazanymi dla zie-
mi«”264.

„Niech dozna poniżenia ten człowiek, który nie wypowie salałatu, kiedy 
w jego obecności wspominają o mnie!”265.

„Ten, kto odmówi salałat raz w życiu lub raz w miesiącu, lub raz w tygo-
dniu, w dzień dżuma’a, może mieć nadzieję, że Bóg Najwyższy wprowadzi 
go do Raju”.

260. Sura Al-Azhab, Sprzymierzeni, 33:56.
261. Wypowiedzenie „pokój i błogosławieństwo Boga z nim” (saał) po każdym 

wspomnieniu Proroka.
262. Muslim, Salat, 70; At-Tirmizi, Łitr, 21. 
263. At-Tirmizi, Łitr, 21.
264. Abu Dawud, Łitr, 26; Ibn Madża, Ikamat, 79.
265. At-Tirmizi, Daawat, 101.
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PYTANIA  I  ZADANIA
1. Jakie znaczenie ma modlitwa?

2. Kto jest zobowiązany do wykonywania modlitwy?

3. Wymień nazwy modlitw i ich pory wykonywania.

4. Jakie są rodzaje modlitw?

5. Jakie są fardy przed modlitwą (warunki) i w czasie modlitwy ( fi-
lary)?

6. Jakie są ładżiby i sunny modlitwy?

7. Co unieważnia modlitwę?

8. Jakie czyny są niewskazane (makruh) w czasie modlitwy?

9. Czym się różni modlitwa fard od modlitwy sunny przy jednako-
wej liczbie rakatów?

10. Czym się różni sunna muakada od sunny gajri muakada?

11. Co jest recytowane w modlitwie al-łitr w odróżnieniu od innych 
modlitw?

12. Co jest recytowane po zakończeniu modlitwy?

13. Jakie są warunki otrzymania wynagrodzenia za modlitwę? 
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CZĘŚĆ  V 
MODLITWA  (II)

• Meczety

• Architektoniczne cechy meczetów

• Kultura zachowania w meczecie

• Wartość modlitwy zbiorowej

• Odprawianie modlitwy zbiorowej

• Modlitwa piątkowa (al-dżuma) i jej wykonanie

• Modlitwy świąteczne i ich odprawianie

• Takbirut taszrik

• Modlitwa at-tarałih

• Modlitwa chorego

• Modlitwa podróżnego

• Modlitwa zaległa (kada)

• Modlitwa pogrzebowa (al-dżanaza)

MECZETY
Meczet to miejsce, gdzie człowiek wspólnie ze swoimi współwy-

znawcami oddaje cześć Bogu. Masdżid (meczet) w tłumaczeniu z języka 
arabskiego oznacza „miejsce, w którym wykonuje się sadżdę”. Meczety 
nazywane są także „Domem Boga”, ponieważ w nim czcimy naszego 
Pana.
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Meczet napełnia spokojem ludzkie dusze. Jest miejscem oczysz-
czenia od zgiełku życia codziennego i rozmyślania o wieczności. Tu 
recytuje się Koran i opowiada o Proroku (saał). W meczecie zbiera się 
dżama’at, wspólnota muzułmańska. Dla muzułmanina dżama’at jest ro-
dziną, a meczet – miejscem spotkania tej rodziny. Wszyscy jej członko-
wie mogą tu przychodzić bez zaproszenia, jak do swojego domu. W me-
czecie wierzący wymieniają się miedzy sobą wiedzą, doświadczeniem 
życiowym, dyskutują i rozwiązują problemy osobiste i społeczne, okazu-
ją sobie wzajemną pomoc oraz wsparcie. Każdy jest tu gościem Najwyż-
szego. Rozsiane po całym świecie meczety są przedstawicielstwami Baj-
tullaaha, Domu Boga. Do tego świętego miejsca przychodzą zarówno ci, 
którzy oczyścili się z problemów wewnętrznych i mają spokojne serca, 
jak i ci, którzy jeszcze poszukują spokoju i noszą w sobie zbuntowane-
go ducha. Meczety są miejscem wewnętrznego odrodzenia, gdzie ludzie 
zyskują siłę i wiedzę. Meczet jest wyjątkową przestrzenią do kontaktu 
z Bogiem, do kontemplacji, wyciszenia się i ref leksji. Każdy człowiek, 
który zszedł z drogi Prawdy, powinien wiedzieć i pamiętać, że meczet 
jest dla niego zawsze otwarty i może w nim znaleźć duchową i fizyczną 
przystań. Z meczetu wierzący wyruszają też w swoją ostatnią drogę...

W Świętym Koranie jest powiedziane:

„Miejsca oddawania czci są tylko dla Boga, dlatego nie wzywajcie 
nikogo poza Bogiem!”266. 

„W domach, które Bóg pozwolił wznieść i w których wspomina się 
Jego imię, gdzie głoszą Jego chwałę rankiem i wieczorem”267. 

Wysłannik Boga (saał) mówił: „W Dzień Zgromadzenia, kiedy nie bę-
dzie żadnego cienia, cień od Tronu ochroni tych, którzy chodzili do meczetu 
w ciemnościach”268. 

„Człowiek, który w domu wykonał rytualne obmycie i udał się do mecze-
tu na modlitwę, jest podobny do tego, kto ubrał się w domu w ihram i wyru-
szył na pielgrzymkę”269. Takiemu człowiekowi za każdy krok na drodze 
do meczetu jest zapisywany jeden hasanat (wynagrodzenie) i przebacza-
ny jeden grzech.

266. Sura Al-Dżinn, Dżinny, 72:18.
267. Sura An-Nur, Światło, 24:36.
268. Ibn Madża.
269. Fadaiłul, A’mal, 275.
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„Temu, kto z rana i wieczorem chodzi do meczetu, za każdy jego ruch 
Bóg przygotowuje ugoszczenie w Raju”270.

O wartości odmówienia modlitwy w trzech głównych świątyniach 
(meczetach) Prorok Muhammad (saał) wypowiadał się następująco: 
„Wykonanie modlitwy w meczecie Al-Haram jest niczym 100 tysięcy mo-
dlitw w zwykłym meczecie. Recytacja modlitwy w moim meczecie (w mecze-
cie Proroka w Medynie) jest równa tysiącowi modlitw. A odmówienie modli-
twy w meczecie Al-Aksa przyrównuje się do 500 modlitw”271.

Od dawna muzułmanie przywiązywali dużą wagę do budowy obiek-
tów sakralnych i dlatego wiele z nich uznawanych jest za prawdziwe ar-
cydzieła architektury.

ARCHITEKTONICZNE  CECHY  MECZETÓW
Mihrab – półokrągła nisza w jednej ze ścian meczetu, wskazująca 

kierunek Mekki; w mihrabie podczas zbiorowej modlitwy znajduje się 
imam;

Minbar – specjalne schody znajdujące się na prawo od mihrabu, 
z których wygłaszane jest kazanie podczas modlitw piątkowych i świą-
tecznych;

Kursi – miejsce, z którego imam prowadzi wykład lub dyskusję; 

Minaret – wieża przy meczecie, z której muezin recytuje azan; 

Szarafa – balkon na minarecie, z którego muezin nawołuje do modli-
twy. Zazwyczaj jest tylko jeden, ale może być i kilka balkonów;

Alam – półksiężyc na szczycie meczetu lub minaretu, który jest swo-
istym symbolem islamu.

KULTUR A  ZACHOWANIA  W  MECZECIE
Meczet – to miejsce oddawania czci Bogu. Odwiedzanie go podtrzy-

muje jedność społeczności, przynosi człowiekowi niewymierną wartość 
duchową. Meczety, nazywane Domem Boga, są przez Pana wywyższo-

270. Al-Buchari, Azan, 37.
271. Askalani, Bulugul-Maram, II, 574, także Ibn Madża, Ikama, 195, nr 1406.
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ne. Każdy muzułmanin powinien okazywać szacunek meczetowi. Oto 
niektóre zasady zachowania w meczecie:

1. Do meczetu przychodzimy w stanie rytualnej czystości ciała 
i w czystym ubraniu.

2. Wchodzimy do niego prawą nogą, recytując przy tym salałat, 
a wychodzimy lewą nogą. Przed wejściem dokładnie wycieramy 
obuwie.

3. Przy wejściu obuwie zdejmujemy. Wchodzimy z szacunkiem i głę-
boką czcią. 

4. Najpierw recytujemy „tahijjatul masdżid”, modlitwę powitalną 
meczetu (jest to sunną), a następnie pozdrawiamy obecnych.

5. Zajmujemy miejsce w kierunku Kaaby. Nieprzyzwoitym jest sie-
dzenie bez przyczyny z wyciągniętymi nogami, zakłócanie spo-
koju pokrzykiwaniem, prowadzenie próżnych rozmów.

6. W meczecie nie poruszamy problemów kupna-sprzedaży.

7. Nie zajmujemy się sprawami drugorzędnymi, z wyjątkiem prze-
kazywania wiedzy religijnej.

8. Jeśli w meczecie recytowany jest Koran, głoszone kazanie lub pro-
wadzony wa’az272, należy uważnie i z szacunkiem wysłuchać.

9. Jeśli ktoś spóźni się do meczetu, powinien zająć miejsce tam, gdzie 
jest wolne, a nie przeciskać się do przodu i przeszkadzać innym.

10. Nie należy czynić tego, co może wywołać niezadowolenie otocze-
nia, w szczególności przed odwiedzeniem meczetu jeść cebulę lub 
czosnek. 

11. Nie śmiecimy w meczecie i nie prosimy o jałmużnę.

WARTOŚĆ  MODLITWY  ZBIOROWEJ
W islamie modlitwa z dżamaatem273 ma ogromne znaczenie. W czasie 

modlitwy zbiorowej muzułmanie odczuwają duchową bliskość. Po mo-
dlitwie, obcując ze współwyznawcami, wzorują się na sobie, pogłębiają 

272. Wa’az – wykład, dyskusja.
273. Dżamaat – grupa, zespół.
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swoją wiedzę, z czasem wyzbywają się złych nawyków. Dzięki częstym 
kontaktom między wierzącymi rodzą się uczucia braterstwa i wzajemnej 
pomocy. Poza tym, wynagrodzenie za modlitwę odprawioną grupowo 
jest większe, niż za wykonaną w pojedynkę. 

Prorok Muhammad (saał) powiedział o tym: „Wynagrodzenie za mo-
dlitwę zbiorową jest 27 razy większe od wynagrodzenia za modlitwę w po-
jedynkę”274.

„Ten, kto odmówił zbiorową modlitwę al-isza, to jakby modlił się przez 
pół nocy. A kto odprawił zbiorowo poranną modlitwę, to jakby modlił się 
całą noc”275.

„Modlitwa dwojga ludzi (wykonujących wspólnie) jest lepsza niż jednej 
osoby, a modlitwa trzech osób jest wartościowsza niż dwóch. I czym więcej 
ludzi, tym Bóg jest bardziej zadowolony”276. 

„Jeśli troje ludzi we wsi lub na pustyni nie zacznie wykonywać modlitwy 
zbiorowej, to bez wątpienia zawładnie nimi szatan. Bądźcie uważni wobec 
modlitwy zbiorowej, wykonujcie ją wspólnie, zaprawdę, owcę, która oddzieli 
się od stada, zawsze zjadają wilki”277.

„Przysięgam na Tego, w Czyich rękach jest moja dusza, (zdarzało się 
tak, że) chciałem nakazać, aby nazbierano drewna, potem zwołać (ludzi) na 
modlitwę, następnie wyznaczyć kogoś na imama, a potem pojawić się przed 
tymi ludźmi, (którzy nie przyszli na modlitwę) i spalić ich domy doszczęt-
nie!. Przysięgam na Boga! Jeśliby ci ludzie, którzy nie przyszli do meczetu, 
dowiedzieli się, że tu rozdają tłuste kawałki mięsa lub po dwie nóżki, na 
pewno przyszliby na nocną modlitwę”278.

Modlitwy fard można wykonywać indywidualnie, lecz odmawianie 
ich w grupie wierzących mężczyzn uważa się za sunnę muakada. Sunna 
i modlitwy nafil nie są wykonywane zbiorowo, z wyjątkiem modlitwy 
tarałih, która jest sunną, ale można ją odprawiać zarówno w grupie jak 
i indywidualnie. Modlitwę al-łitr, która jest ładżibem, wykonuje się w ra-
madanie zbiorowo. Modlitwy piątkowe i świąteczne odprawiane są wy-
łącznie z dżamaatem.

274. Al-Buchari, Azan, 30; Muslim, Masadżid, 249.
275. Muslim, Masadżid, 260.
276. Abu Dawud, Nasai, Imamat, 45.
277. Abu Dawud, Salat, 46; Nasai, Imamat, 48.
278. Al-Buchari, Ahkam, 52; Azan, 29; Muslim, Masadżid, 251–254.
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ODPR AWIANIE  MODLITWY  ZBIOROWEJ
Ten, kto zamierza wziąć udział w modlitwie zbiorowej, powinien 

w intencji zaznaczyć, że w modlitwie będzie postępował za imamem.

Popatrzmy, jak wykonuje się zbiorową modlitwę az-zuhr.

Działania tych, którzy postępują za imamem od pierwszego ra-
katu:

1. Intencja: „Zamierzam wykonać cztery rakaty fard modlitwy az-
-zuhr, podążając za imamem ku zadowoleniu Boga”.

W każdej zbiorowej modlitwie, wykonując intencję, dodajemy 
słowa „podążając za imamem”.

2. Kiedy imam głośno wypowiada „Allaahu akbar”, szeptem powta-
rzamy takbir i rozpoczynamy modlitwę. Składamy ręce, recytuje-
my po cichu Subhanakę i stoimy w milczeniu. W innych rakatach 
niczego nie odmawiamy, jedynie po głośnej recytacji przez ima-
ma sury Al-Fatiha szeptem mówimy „Aamiin”.

3. W pozycji ruku trzy razy wypowiadamy „Subhaana rabbijal aziim”. 
Kiedy imam wymówi „Sami Allaahu liman hamida”, wyprostu-
je się i powie „Rabbanaa ła lakal hamd”, również się prostujemy 
i powtarzamy za nim te słowa. W sadżdzie trzykrotnie szeptem 
wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”.

4. Podczas pierwszego siedzenia, podobnie jak imam, recytujemy 
po cichu dua Tahijjat, a w czasie ostatniego wypowiadamy Tahij-
jat, salałat, Rabbana atin i za imamem przekazujemy „salaam”.

Wykonując modlitwę grupową, we wszystkich działaniach postępu-
jemy za imamem, nie wyprzedzamy go i nie zostajemy w tyle. Jeśli oso-
ba spóźniona zdążyła wykonać intencję, takbir i ruku do czasu, aż imam 
wyprostuje się z ruku, ten rakat uważa się za zaliczony i nie należy go 
powtarzać.

Postępowanie tych, którzy przyłączają się do modlitwy od dru-
giego rakatu:

Jeśli dołączamy się do wspólnej modlitwy od drugiego rakatu, wyko-
nujemy intencję, takbir i podążamy za imamem. W ostatnim siedzeniu 
recytujemy tylko Tahijjat i czekamy na wypowiedzenie przez imama po-
zdrowienia w prawą stronę. Wstajemy, wypowiadamy „Allaahu akbar” 
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i samodzielnie odmawiamy jeden rakat, ten, na który się spóźniliśmy. 
W jego kijamie wypowiadamy Subhanakę, „A’uuzu–Bismillaah”, surę Al-
-Fatiha i dowolną surę. Następnie wykonujemy ruku, sadżdę i ostatnie 
siedzenie, w którym recytujemy Tahijjat, salałat i dua Rabbana atina. 
Modlitwę kończy się przekazaniem „salaam” na obie strony. 

Postępowanie tych, którzy przyłączają się do modlitwy od trze-
ciego rakatu:

Jeśli przyłączamy się do grupy modlitewnej od trzeciego rakatu, 
w ostatnim siedzeniu drugiego rakatu odmawiamy Tahijjat. Po przeka-
zaniu przez imama „salaam” w prawą stronę wstajemy, wypowiadamy 
„Allaahu akbar” i samodzielnie odmawiamy dwa rakaty. W pozycji kijam 
recytuje się Subhanakę, „A’uuzu–Bismillaah”, surę Al-Fatiha i dowolną 
surę. Następnie wykonuje się ruku, sadżdę i po wypowiedzeniu „Al- 
laahu akbar” wstaje się do recytacji „Bismillaah”, sury Al-Fatiha i dowol-
nej sury z Koranu. Następnie wykonuje się ruku i sadżdę. W ostatnim 
siedzeniu recytowane są Tahijjat, salałat i dua Rabbana atina. Modlitwę 
kończy się przekazaniem „salaam”. 

Jeśli włączamy się do trzeciego rakatu wieczornej modlitwy al-ma-
grib lub modlitwy al-łitr, przed zakończeniem drugiego rakatu recytu-
jemy dua Tahijjat. Po wypowiedzeniu przez imama „salaam” w prawą 
stronę wstajemy ze słowami „Allaahu akbar” i w pozycji kijam recytu-
jemy Subhanakę, „A’uuzu–Bismillaah”, surę Al-Fatiha i dowolną surę 
z Koranu. Po tym wykonujemy ruku i sadżdę, podczas której odmawia-
my Tahijjat. Przystępujemy do drugiego rakatu ze słowami „Allaahu ak-
bar”, a następnie recytujemy Bismillaah, surę Al-Fatiha i dowolną surę 
z Koranu. Następnie wykonujemy ruku i sadżdę, i w ostatnim siedzeniu 
recytujemy Tahijjat, salałat i dua Rabbana atina. Modlitwę kończy się 
przekazaniem „salaam”. 

Postępowanie tych, którzy przyłączają się do modlitwy od 
czwartego rakatu:

Wykonujemy wspólnie z imamem czwarty rakat i podczas ostatniego 
siedzenia odmawiamy tylko Tahijjat. Po wypowiedzeniu przez imama 
„salaam” w prawą stronę wstajemy ze słowami „Allaahu akbar” i w po-
zycji kijam recytujemy Subhanakę, „A’uuzu–Bismillah”, surę Al-Fatiha 
i dowolną surę z Koranu. Po tym wykonujemy ruku i sadżdę. Podczas 
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siedzenia odmawiamy tylko dua Tahijjat. Przystępujemy do drugiego 
rakatu ze słowami „Allahu akbar”, a następnie recytujemy „Bismillaah”, 
surę Al-Fatiha i dowolną surę z Koranu. Następnie wykonujemy ruku 
i sadżdę. Potem wypowiadamy „Allaahu akbar”, wstajemy i recytujemy 
„Bismillaah” oraz surę Al-Fatiha. Potem robimy ruku i sadżdę, a w ostat-
nim siedzeniu recytujemy Tahijjat, salałat i dua Rabbana atina. Modli-
twę kończy przekazanie „salaam”. 

Jeśli przyłączamy się do dżamaatu w dowolnej modlitwie po wypro-
stowaniu się imama z ruku w ostatnim rakacie, to po wypowiedzeniu 
przez niego „salaam” w prawą stronę wstajemy i odmawiamy wszystkie 
rakaty indywidualnie.

Uważa się, że człowiek zdążył na zbiorową modlitwę, jeśli dołączył 
do grupy modlitewnej, zanim imam rozpoczął przekazywanie „salaam”. 
Spóźniony otrzyma takie samo wynagrodzenie (hasanat), jak osoba, 
która wykonała za imamem pełną modlitwę.

MODLITWA  PIĄTKOWA  (AL-DŻUMA) 
I  JEJ  WYKONANIE

Piątek jest dla muzułmanów dniem świętym. Tego dnia mężczyźni 
wykonują pełne rytualne obmycie, odświętnie się ubierają i udają do me-
czetu. W Świętym Koranie jest powiedziane:

Jaa ajjuhal laziina aamanuu izaa nuudija lis salaati min jałmil 
dżumu’ati fas’ał ilaa zikrillaahi ła zarulbaj; zaalikum chajrul lakum 
in kuntum ta’lamuun. Fa izaa kudijatis salaatu fantasziruu fil ardi 
łabtaguu min fadlillaahu łazkurullaaha kasiiral la’allakum tufli- 
huun.

Znaczenie: „O wy, którzy wierzycie! Kiedy rozlegnie się wezwanie na 
modlitwę piątkową, to spieszcie wspominać Boga i pozostawcie swój 
handel. To jest dla was najlepsze, gdybyście tylko wiedzieli! A kiedy 
modlitwa zostanie zakończona, to rozejdźcie się po ziemi i szukajcie 
łaski Boga, i wspominajcie często Boga. Być może, osiągniecie powo-
dzenie!”279. 

279. Sura Al-Dżuma’a, Zgromadzenie, 62:9–10.
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Również Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Kto wierzy w Boga 
i Dzień Sądu, dla tego modlitwa dżuma’a jest fardem, oprócz podróżnych, 
niewolników, dzieci, kobiet i chorych”280.

„Jeśli ktoś z was wybiera się na modlitwę piątkową, niech wykona gusl”281. 

„Temu, kto w piątek weźmie gusl, przyjdzie na modlitwę dżuma’a i w mil-
czeniu wysłucha kazania, zostaną wybaczone grzechy popełnione między 
jedną modlitwą piątkową a drugą i jeszcze w ciągu trzech dni”282 .

„Jeśli (człowiek) wykona w piątek małe obmycie (łudu), będzie to dobre, 
jeśli ktoś zrobi pełne obmycie (niech wie, że) pełne obmycie (gusl) jest lep-
sze”283.

Modlitwa dżuma’a składa się z czterech rakatów sunny, dwóch raka-
tów fardu i czterech rakatów sunny.

Abdullah ibn Abbas (ra) przekazał, że Wysłannik Boga (saał) przed 
i po fardzie modlitwy piątkowej odmawiał cztery rakaty sunny i nie roz-
dzielał rakatów (tzn. recytował nie po dwa rakaty)284. 

Wysłannik Boga (saał) obwieścił: „»Pomiędzy każdym azanem  
i ikamą jest modlitwa. Pomiędzy każdym azanem i ikamą jest modlitwa. 
Pomiędzy każdym azanem i ikamą jest modlitwa«. Po trzecim razie do-
dał: »Dla tych, którzy chcą«”285.

„Przysięgam, albo ludzie zaprzestaną opuszczać piątkowe modlitwy, 
albo Bóg zapieczętuje ich serca, po czym na pewno okażą się wśród lekcewa-
żących”286.

Modlitwa dżuma’a odprawiana jest w piątek po południu i zastępuje 
modlitwę az-zuhr tego dnia. Jest to wyłącznie modlitwa wspólnotowa.

Modlitwa piątkowa jest obowiązkowa tylko dla pełnoletnich, zdro-
wych psychicznie mężczyzn. Dla kobiet, dzieci, opiekujących się chory-
mi, podróżnych, osób znajdujących się w niewoli, niewidomych, spara-
liżowanych i beznogich dżuma’a jest nieobowiązkowa. Jeśli jednak, nie 

280. Abu Dawud, Salat, 208, 209.
281. Al-Buchari, Dżuma, 2, 5; Muslim, Dżuma, 1, 2, 4. 
282. Muslim, Dżuma, 27; Abu Dawud, Salat, 203.
283. At-Tirmizi, Dżuma, 5; Abu Dawud, Taharat, 128.
284. Ibn Madża, Ikama, 94.
285. Al-Buchari, Azan, 14,16; Muslim, Musafirin, 304.
286. Muslim, Dżuma, 40; Ibn Madza, Masadżid, 17.
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zważając na to, odmówią tę modlitwę, to zostanie im zaliczona i nie mu-
szą wykonywać modlitwy az-zuhr.

Warunki prawidłowego wykonywania modlitwy piątkowej

1. Odprawienie modlitwy w porze modlitwy az-zuhr.

2. Wygłoszenie przed modlitwą kazania (chutba).

3. Miejsce, gdzie jest odprawiana modlitwa piątkowa, powinno być 
dla wszystkich otwarte.

4. Obecność minimum trzech osób (oprócz imama).

5. Imam powinien mieć pozwolenie do odprawienia modlitwy dżu-
ma’a od władz religijnych w danej miejscowości.

6. Modlitwa powinna być odprawiana w zamieszkałym miejscu (np. 
osiedle).

Odprawienie modlitwy piątkowej

Po azanie (wezwaniu na modlitwę), w porze modlitwy az-zuhr, naj-
pierw czynimy intencję do sunny: „Zamierzam w imię Boga odmówić 
cztery rakaty sunny modlitwy dżuma’a” . Potem przystępujemy do wy-
konania sunny, którą odprawiamy tak samo, jak sunnę modlitwy az-zuhr. 

Po odmówieniu sunny muezin recytuje drugi azan, a imam wchodzi 
na minbar i wygłasza kazanie, które jest obowiązkowe. Po chutbie recy-
towana jest ikama i wykonuje się dwa rakaty fardu modlitwy dżuma’a. 
Podążający za imamem czynią intencję: „Zamierzam w imię Boga wy-
konać za imamem dwa rakaty fardu modlitwy dżuma’a”. Fard modlitwy 
piątkowej wykonujemy tak samo jak fard modlitwy porannej.

Po zakończonej modlitwie fard samodzielnie odmawiamy cztery ra-
katy sunny. Tę modlitwę odprawia się tak jak sunnę modlitwy az-zuhr. 
Intencja do sunny jest następująca: „Zamierzam w imię Boga odmówić 
cztery rakaty sunny modlitwy dżuma’a”.

MODLITWY  ŚWIĄTECZNE  I  ICH  ODPRAWIANIE
Bajram – to święto wszystkich wyznawców islamu. Wykonanie 

wspólnej świątecznej modlitwy jest symbolem braterstwa i jedności 
wierzących. Święta są przejawem miłosierdzia Boga oraz odgrywają 
ważną rolę w pojednaniu i zbliżeniu muzułmanów. 
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Muzułmanie obchodzą dwa święta w roku:

1. Ramadan Bajram.

2. Kurban Bajram.

Muzułmanie, dla których modlitwa piątkowa jest obowiązkowa, 
świąteczne modlitwy są ładżibem (wymagane). Modlitwa świąteczna 
odprawiana jest we wspólnocie, składa się z dwóch rakatów i wyraża 
wdzięczność Bogu. Azan i ikama w czasie świąt nie są recytowane. Świą-
teczne kazanie jest sunną i wygłasza się je po modlitwie. 

Modlitwa świąteczna różni się od innych modlitw występowaniem 
sześciu dodatkowych takbirów, po trzy w pierwszym i drugim rakacie.

W JAKI SPOSÓB WYKONUJEMY MODLITWY ŚWIĄTECZNE

Modlitwa podczas Ramadan Bajramu

Pierwszy rakat:

1. Uczestnicy modlitwy ustawiają się w równych rzędach za 
imamem i wypowiadają intencję: „Zamierzam w imię Boga od-
mówić za imamem modlitwę Ramadan Bajram”. 

2. Podążając za imamem, trzykrotnie recytujemy takbir, wznosząc 
ręce do góry ze słowami „Allaahu akbar”. Potem przyjmujemy po-
zycję kijam, składając ręce na brzuchu (mężczyźni) lub na piersi 
(kobiety). 

3. Imam i dżamaat recytują szeptem dua Subhanaka. Następnie 
wznosi się trzy dodatkowe takbiry w następujący sposób:

Pierwszy takbir: imam głośno, a wspólnota szeptem recytuje tak-
bir „Allaahu akbar”, podnosząc przy tym ręce (jak podczas tak-
birulu iftitah), a następnie opuszczając. Drugi takbir: po krótkiej 
pauzie imam w ten sam sposób wykonuje drugi takbir i opusz-
cza ręce wzdłuż tułowia. Trzeci takbir: tak samo jak poprzednie, 
imam wznosi trzeci takbir i opuszcza ręce. Dżamaat powtarza 
wszystkie czynności za imamem.

4. Imam szeptem recytuje „A’uuzu–Bismillaah”, głośno surę Al-Fati-
ha i dowolną surę z Koranu, a modlący się słuchają recytacji. 

5. Imam i wspólnota wykonuje ruku i sadżdę, potem wstają do od-
mówienia drugiego rakatu, przyjmując pozycję kijam.
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Drugi rakat:

1. Imam odmawia szeptem „Bismillaah”, następnie głośno surę Al-
-Fatiha i dowolną surę z Koranu. Potem, tak samo jak w pierw-
szym rakacie, wznosi głośno trzy takbiry „Allaahu akbar”, robiąc 
między nimi przerwy . Po trzecim takbirze, nie podnosząc rąk 
wypowiada się „Allaahu akbar” i wykonuje ruku, sadżdę oraz 
ostatnie siedzenie. 

2. W pozycji siedzącej imam ze wspólnotą szeptem recytują kolejno: 
Tahijjat, salałat, dua Rabbana atina. Następnie przekazują „sala-
am”, obracając głowę w prawo i w lewo i wypowiadając „Assala-
amu alajkum ła rahmatullaah”. W ten sposób kończą modlitwę. Po 
modlitwie imam wygłasza świąteczne kazanie.

Modlitwa podczas Kurban Bajramu

Tę modlitwę odprawia się w analogiczny sposób jak modlitwę pod-
czas Ramadan Bajramu. Inna jest tylko intencja: „Zamierzam w imię 
Boga odmówić za imamem modlitwę Kurban Bajram”. Podobnie jak 
w Ramadan Bajramie kazanie jest wygłaszane po modlitwie.

TAKBIRUT  TASZRIK
Takbirut taszrik recytowany jest podczas Kurban Bajramu po modli-

twach fardowych. Rozpoczyna się od modlitwy al-fadżr w Dzień Arafa 
i kończy się po modlitwie al-asr czwartego dnia święta287.

„Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illallaah łallaahu ak-
bar, Allaahu akbar ła lillaahil hamd”.

Znaczenie: „Bóg jest Wielki, Bóg jest Wielki, nie ma bóstwa oprócz Boga 
i Bóg jest Wielki, Bóg jest Wielki i wszelkie podziękowania należą się Bogu”.

Wymieniony takbir jest ładżibem (wymagany). Wykonuje się go za-
wsze, zarówno w modlitwie zbiorowej, jak i indywidualnej. Mężczyźni 
– głośno, kobiety po cichu. Po modlitwie al-łitr takbirut taszrik nie jest 
wykonywany.

Jeśli ktoś miał zaległe modlitwy i postanowił odrobić je podczas Kur-
ban Bajramu, to po ich wykonaniu recytuje takbirut taszrik. Jeśli zaś bę-

287. Takbirut taszrik recytowany jest tylko po 23 obowiązkowych modlitwach.
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dzie wyrównywać modlitwy po świętach, to wówczas takbirutu taszrik 
nie wykonuje.

Pożądane zachowanie podczas świąt 

W dzień świąteczny należy wstać możliwie jak najwcześniej, wziąć 
gusl, elegancko się ubrać, mężczyźni mogą użyć perfum, i udać się do 
meczetu. Po drodze należy być uprzejmym, ubogim rozdawać sadakę 
(jałmużna), pozdrawiać współwyznawców z okazji święta. W dni świą-
teczne odwiedzamy przyjaciół i kuzynów, przebaczamy krzywdy i go-
dzimy zwaśnionych. Ponadto pamiętajmy o zmarłych, rozdając za nich 
sadakę, odwiedzając groby, recytując im Koran i dua. Dzieciom na świę-
ta kupuje się nowe ubrania i szykuje prezenty.

MODLITWA  AT-TAR AŁIH
At-tarałih – to modlitwa, składająca się z dwudziestu rakatów, którą 

odprawia się w ramadanie. Wykonanie jej to sunna muakada zarówno dla 
poszczących mężczyzn i kobiet, jak i dla tych, którzy nie poszczą z powo-
du choroby lub podróżowania. Modlitwa at-tarałih w meczecie stanowi 
sunnę i za wypełnienie jej obiecana jest wielka nagroda. Można jednak 
wykonywać ją również samemu w domu.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Osobie, która wykonuje mo-
dlitwę at-tarałih w ramadanie, wierząc w błogosławieństwo tego miesiąca 
i mając nadzieję na nagrodę Boga, wybaczane są wszystkie jej poprzednie 
grzechy”288.

„Bóg nałożył na was obowiązek postu w ramadanie. Ja zaś uczyniłem 
sunną wykonywanie modlitwy at-tarałih. Ten, kto ze szczerym sercem,  
w nadziei na nagrodę będzie pościć w ramadanie i odprawiać modlitwę at- 
-tarałih, wyzbędzie się grzechów i stanie się podobny do nowo narodzone-
go”289.

Odprawianie modlitwy at-tarałih

Modlitwa at-tarałih odprawiana jest po modlitwie nocnej al-isza. 
Modlitwę al-łitr w ramadanie zazwyczaj odprawia się po modlitwie at-

288. Al-Buchari, Iman, 27; Muslim, Musafirin, 174.
289. Ahmad ibn Hanbal, Nasai.



202 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

-tarałih. Dopuszcza się wykonanie modlitwy al-łitr przed modlitwą 
at-tarałih. Pożądane jest wykonanie dwudziestu rakatów. Po każdych 
dwóch rakatach daje się „salaam”. Można również przekazywać pozdro-
wienie po każdych czterech rakatach.

Odprawianie zbiorowej modlitwy at-tarałih (po dwa rakaty)

Modlitwę rozpoczyna imam wypowiedzeniem intencji: „Zamie- 
 rzam jako imam odprawić w imię Boga modlitwę at-tarałih”. Po-
tem wypowiada „Allaahu akbar” i przyjmuje pozycję kijam. 

Wspólnota modlitewna, podążająca za imamem, mówi szeptem: 
„Zamierzam w imię Boga odmówić za imamem modlitwę at-tarałih”. 
Po takbirze imama dżamaat również wypowiada „Allaahu akbar” i staje 
w pozycji kijam.

Imam i grupa wiernych szeptem recytują dua Subhanaka. Potem 
imam po cichu odmawia „A’uuzu–Bismillaah”, głośno recytuje surę Al-
-Fatiha i dowolną surę z Koranu. Wspólnota słucha. Następnie wszyscy 
wykonują ruku i sadżdę, po czym wstają do drugiego rakatu.

Imam szeptem odmawia „Bismillaah”, potem głośno recytuje surę 
Al-Fatiha i dowolną surę, po czym wszyscy wykonują ruku i sadżdę 
i przechodzą do siedzenia. 

W pozycji siedzącej imam ze wspólnotą szeptem recytują kolejno: 
Tahijjat, salałat, dua Rabbana atina. Następnie przekazują „salaam”, ob-
racając głowę w prawo i w lewo i wypowiadając „Assalaamu alajkum ła 
rahmatullaah”. 

Wymienione elementy modlitwy powtarza się dziesięć razy po dwa 
rakaty, co daje łącznie dwadzieścia rakatów.

Po zakończonej modlitwie at-tarałih odmawia się trzy rakaty modli-
twy al-łitr.

Odmówienie modlitwy at-tarałih indywidualnie (po dwa rakaty)

Jeśli odmawiamy modlitwę at-tarałih indywidualnie po dwa rakaty, 
to wykonujemy ją tak samo jak sunnę modlitwy porannej. Inna jest tylko 
intencja: „Zamierzam w imię Boga odmówić modlitwę at-tarałih”. Mo-
dlitwę dwurakatową powtarzamy dziesięć razy, a potem wykonujemy 
trzy rakaty modlitwy al-łitr.
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Odprawianie zbiorowej modlitwy at-tarałih (po cztery rakaty)

Modlitwę rozpoczyna imam wypowiedzeniem intencji: „Zamie- 
rzam jako imam odprawić w imię Boga modlitwę at-tarałih”. Imam wy-
powiada „Allaahu akbar” i przyjmuje pozycję kijam. 

Podążająca za imamem wspólnota modlitewna mówi szeptem: „Za-
mierzam w imię Boga odmówić za imamem modlitwę at-tarałih”. Po 
takbirze imama dżamaat również wypowiada „Allaahu akbar” i staje 
w pozycji kijam.

Imam i grupa wiernych szeptem recytują dua Subhanaka. Potem 
imam po cichu odmawia „A’uuzu–Bismillaah”, następnie głośno recytu-
je surę Al-Fatiha i dowolną surę z Koranu. Wspólnota słucha. Następnie 
wszyscy wykonują ruku i sadżdę, po czym wstają do drugiego rakatu.

Imam szeptem odmawia „Bismillaah”, potem głośno recytuje surę 
Al-Fatiha i dowolną surę, po czym wszyscy wykonują ruku i sadżdę 
i przechodzą do siedzenia. 

W pozycji siedzącej imam ze wspólnotą szeptem recytują kolejno 
Tahijjat i salałat. Wszyscy wstają do trzeciego rakatu i szeptem odma-
wiają dua Subhanaka. Potem imam po cichu odmawia „A’uuzu–Bismil-
laah”, następnie głośno recytuje surę Al-Fatiha i dowolną surę z Koranu. 
Wspólnota słucha. Następnie wszyscy wykonują ruku i sadżdę, po czym 
wstają do czwartego rakatu.

Imam szeptem odmawia „Bismillaah”, potem głośno recytuje surę 
Al-Fatiha i dowolną surę z Koranu, po czym wszyscy wykonują ruku i sa-
dżdę i przechodzą do siedzenia. 

W pozycji siedzącej imam ze wspólnotą szeptem recytują kolejno: 
Tahijjat, salałat, dua Rabbana atina. Następnie przekazują „salaam”, 
zwracając głowę w prawo i w lewo i wypowiadając „Assalaamu alajkum 
ła rahmatullaah”. 

Wymienione elementy modlitwy powtarza się pięć razy po cztery ra-
katy, co daje łączną liczbę dwudziestu rakatów. 

Po zakończonej modlitwie at-tarawih odmawia się trzy rakaty modli-
twy al-łitr.

Odmówienie modlitwy at-tarałih indywidualnie (po cztery rakaty)

Jeśli odmawiamy modlitwę at-tarałih indywidualnie po cztery raka-
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ty, to wykonujemy ją tak samo jak sunnę modlitwy al-asr. Inna jest tylko 
intencja: „Zamierzam w imię Boga odmówić modlitwę at-tarałih”. Mo-
dlitwę czterorakatową powtarzamy pięć razy, a potem wykonujemy trzy 
rakaty modlitwy al-łitr.

Za przykładem towarzyszy Proroka (saał), po każdych czterech ra-
katach zaleca się niewielkie przerwy, w czasie których rekomenduje się 
wychwalanie i wspominanie Boga, słuchanie krótkich kazań lub pod-
danie się kontemplacji. Jedną z formuł wychwalania Najwyższego może 
być następująca:

„Subhaana zil mulki łal malakuut. Subhaana zil izzati łal azamati łal 
kudrati łal kibrijaa’i łal dżabaruut. Subhaanal malikil hajjil lazii laa jamu-
ut. Subbuuhun kudduusun rabbul malaa’ikati łar ruuh” (trzy razy).

MODLITWA  CHOREGO
Islam, biorąc pod uwagę możliwości człowieka, przewiduje wiele uła-

twień, abyśmy mogli we właściwy sposób oddać cześć Bogu. 

Jeśli z powodu choroby nie możemy stać, to wykonujemy modlitwę 
w pozycji siedzącej. Gdy nie jesteśmy w stanie wykonać ruku i sadżdy, 
skłaniamy ciało na siedząco. Jeśli nie starcza nam siły, aby siedzieć, mo-
żemy modlić się na leżąco lub w pozycji półleżącej i wykonywać ima, 
czyli ruchy głowy i oczu. Oznacza to, że ruku i sadżdę wykonujemy skło-
nieniem głowy i skierowaniem wzroku.

Zarówno podczas modlitwy na siedząco, jak i na leżąco, w sadżdach 
pochylamy się nieco niżej niż w ruku, inaczej modlitwa będzie nieważna.

Jeśli chory nie może wykonywać ruchów głowy, robi ruku i sadżdę 
skierowaniem wzroku, a gdy i tego nie jest w stanie spełnić, modli się 
sercem lub odkłada modlitwę na później i odrabia ją po powrocie do 
zdrowia.

MODLITWA  PODRÓŻNEGO
Jesteśmy uważani za podróżnych, jeśli wyjeżdżamy z miejsca za-

mieszkania w inne miejsce na odległość 90 kilometrów i większą (od-
cinek drogi, który można pokonać pieszo (średnim krokiem) w czasie 
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18 godzin), w celu pobytu tam przez okres do 15 dni. Jeśli nasz pobyt 
będzie trwać 15 dni i dłużej, to status podróżnego mamy tylko przez 
czas drogi.

Jeśli podróżny ma czas na odmawianie modlitwy sunny, wykonuje 
ją w całości. Gdy podróżni uczestniczą w modlitwie za miejscowym 
imamem, to wykonują ją w pełni. A jeśli miejscowa społeczność bierze 
udział w modlitwie prowadzonej przez imama podróżnego, to po prze-
kazaniu „salaam”, które kończy jego skróconą modlitwę, wykonuje po-
zostałe rakaty.

Opuszczona w podróży modlitwa z czterech rakatów jest zastępo-
wana skróconą, z dwóch rakatów. Jeśli modlitwa czterorakatowa została 
pominięta w domu, to w podróży nie ulega skróceniu i należy wykonać 
ją w całości.

W drodze podróżny może korzystać z mashu (przecierania). Termin 
ważności mashu wynosi trzy doby (poza podróżą dobę). W ramadanie 
podróżny jest zwolniony z postu, ale po powrocie do domu zobowiązany 
jest opuszczone dni postu odrobić. Jeśli nie ma przeciwwskazań zdro-
wotnych, wskazane jest trzymanie postu również w podróży. Osoba po-
dróżująca jest zwolniona z obowiązku wykonywania modlitwy piątko-
wej i świątecznej. Jeśli jednak odprawi te modlitwy, to, in sza Allaah290, 
będą przyjęte. W piątek zamiast modlitwy dżuma’a, należy odmówić 
az-zuhr.

MODLITWA  ZALEGŁA  (KADA)
Modlitwa odmówiona we właściwym czasie nosi nazwę „ada’a”, 

a wykonana po zakończeniu właściwego czasu nazywa się „kada”. Nie-
odmówienie modlitwy bez ważnej przyczyny jest wielkim grzechem 
i z tego powodu należy okazać skruchę.

Jako modlitwę kada wykonuje się wszystkie zaległe modlitwy fard 
i modlitwę al-łitr. Sunny modlitw nie odrabia się, z wyjątkiem sunny al-
-fadżr, którą należy wykonać do czasu modlitwy południowej tego sa-
mego dnia. Modlitwy kada można wykonać w dowolnym czasie, z wy-
jątkiem pory makruh.

290. Jeśli będzie taka wola Boga.
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Jeśli nie pamiętamy, jakiego dnia opuściliśmy obowiązkową mo-
dlitwę, wypowiadamy następującą intencję: „Zamierzam w imię Boga 
wykonać modlitwę kada za ostatnią (lub pierwszą) niewypełnioną przeze 
mnie w porę modlitwę al-fadżr”. Podobnie wypowiadamy intencję do in-
nych modlitw (np. az-zuhr, al-asr). 

MODLITWA  POGRZEBOWA  (AL-DŻANAZA)
Odprawienie modlitwy pogrzebowej jest fardem kifaja wspólnoty 

muzułmańskiej. Modlitwa za zmarłego muzułmanina i prośba do Naj-
wyższego o przebaczenie mu grzechów to ostatni obowiązek żyjących 
wobec brata w wierze.

Warunki odprawienia modlitwy pogrzebowej

1. Zmarły musi być muzułmaninem;

2. Ciało nieboszczyka powinno być czyste rytualnie (wykonany 
gusl) i zawinięte w kafan291;

3. Zwłoki powinny znajdować się przed dżamaatem;

4. Ciało zmarłego musi być kompletne lub wielkości połowy jego 
wzrostu, ale z głową;

5. Modlitwa jest wykonywana na stojąco (z wyjątkiem osób cho-
rych);

6. Ciało nieboszczyka nie może znajdować się na ramionach ludzi 
lub na zwierzęciu;

Jeśli ktoś ze wspólnoty (wystarczy jedna osoba – kobieta lub mężczy-
zna) odprawi modlitwę pogrzebową, z pozostałych współwyznawców 
zostanie zdjęta odpowiedzialność za ten obowiązek.

Do modlitwy al-dżanaza należy spełnić wszystkie warunki, jakie 
wymagane są do zwykłej modlitwy.

Modlitwa pogrzebowa może być odprawiona w dowolnym czasie, 
z wyjątkiem pory makruh.

Elementy modlitwy al-dżanaza to: intencja, cztery takbiry i pozycja 
stojąca. Przekazanie „salaam” jest ładżibem. W modlitwie pogrzebowej 
nie wykonuje się ruku i sadżdy.

291. Kafan – całun.
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Sunny modlitwy pogrzebowej

1. Imam powinien znajdować się na poziomie klatki piersiowej nie-
boszczyka;

2. Recytacja dua Subhanaka po pierwszym takbirze.

3. Recytacja salałatu po drugim takbirze;

4. Recytacja dua Dżanaza po trzecim takbirze.

Porządek wykonywania modlitwy pogrzebowej

Ciało nieboszczyka musi być rytualnie obmyte (gusl) i zawinięte 
w całun. Nosze ze zwłokami ustawia się przed dżamaatem, a imam sta-
je na poziomie klatki piersiowej zmarłego. Uczestniczący w modlitwie 
ustawiają się w kierunku Kaaby, w rzędach za imamem (zalecane trzy 
rzędy). 

Wypowiedzenie intencji

W intencji należy określić za kogo modlitwa jest wykonywana: „Za-
mierzam wykonać modlitwę al-dżanaza za zmarłego/zmarłą (wymienić 
imię)”. Jeśli jest to mężczyzna, to recytuje się dua dla tego mężczyzny, je-
śli kobieta – dla tej kobiety, jeśli dziecko – to dua dla dziecka płci męskiej 
lub dziecka płci żeńskiej.

Jeśli tożsamość zmarłej osoby nie jest znana, to intencję wypowiada 
się następująco: „Zamierzam w imię Boga wykonać modlitwę al-dżana-
za za tego zmarłego”.

Po wypowiedzeniu intencji imam głośno, a zebrani szeptem wzno-
szą „Allaahu akbar” – pierwszy takbir i składają ręce do dua Subhanaka, 
recytowanej przez wszystkich po cichu. Do dua Subhanaka dodajemy 
słowa: „ła dżalla sanaa’uka”:

„Subhaanaka allaahumma ła bihamdika ła tabaarak asmuka ła 
ta’aalaa dżadduka ła dżalla sanaa’uka ła laa ilaaha gajruk”.

Następnie, nie podnosząc rąk, imam głośno, a pozostali szeptem wy-
mawiają „Allaahu akbar” – drugi takbir. Potem wszyscy po cichu recy-
tują salałat, po którym tak samo wznoszony jest trzeci takbir „Allaahu 
akbar”. Po nim wszyscy szeptem recytują dua Dżanaza. Jeśli modlący się 
nie znają tego dua, to recytują dua Kunut, a gdy i tego nie znają, to odma-
wiają dua Rabbana atina. W dalszej kolejności wznoszony jest identycz-
nie czwarty takbir, po którym przekazuje się „salaam” na prawą i lewą 
stronę, ze słowami: „Assalaamu alajkum ła rahmatullaah”.
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Dua Dżanaza, recytowane po trzecim takbirze:

َواُْنَثاَن َوَذَكِرنَا  ئِِبَنا  َوَغا  َوَشاِهِدنَا  ِتَنا  َوَمّيِ َنا  لَِحّيِ اْغِفْر  ُهّمَ   اَلّلٰ
ْساَلِم اْلِ َعٰلى  َفاَْحِيِه  ِمّنَا  اَْحَيْيَتُه  َمْن  ُهّمَ  اَلّلٰ َوَكِبيِرنَا   َوَصِغيِرنَا 

يَماِن  َوَمْن تََوّفَْيَتُه ِمّنَا َفَتَوّفََنا َعٰلى اْلِ
„Allaahummagfir lihajjinaa ła majjitinaa, ła szaahidinaa, ła gaa’ibi-

naa, ła zakarinaa, ła unsaanaa, ła sagiirinaa, ła kabiirinaa. Allaahumma 
man ahjajtahu minnaa fa ahjihi alal islaam. Ła man tałaffajtahu minnaa 
fatałaffahu alal iimaan”.

Znaczenie: „O Boże, przebacz naszym żyjącym i zmarłym, obecnym 
i nieobecnym, mężczyznom i kobietom, dzieciom i dorosłym. O Boże, tych 
z nas, którym dałeś życie, prowadź drogą islamu, a tych, którym odbierzesz 
życie, daj umrzeć z wiarą”.

Po dua Dżanaza recytowane są inne dua, w zależności od płci zmarłego.

Jeśli zmarłym jest mężczyzna, recytuje się:

ْضَواِن  َوالّرِ َواْلَمْغِفَرِة  ْحَمِة  َوالّرَ اَحِة  َوالّرَ ْوِح  ِبالّرَ اْلَمّيَِت  ٰهَذا  َوُخّصَ 
َفَتَجاَوْز  ُمِسيًئا  َكاَن  َواِْن  اِْحَسانِِه  ِفى  َفِزْد  ُمْحِسًنا  َكاَن  اِْن  ُهّمَ  اَلّلٰ
اَْرَحَم  يَا  ِبَرْحَمِتَك  ْلٰفى  َوالّزُ َواْلَكَراَمَة  َواْلُبْشٰرى  اْلَْمَن  ِه  َولَّقِ َعْنُه 

اِحِميَن الّرَ
„Ła chussa haazal majjita bir ruuhi łar raahati łal magfirati łar ridła-

ani. Allaahumma in kaana muhsinan fazid fii ihsaanihi ła in kaana mu-
sii’an fatadżaałaz anhu ła lakkihil amna łal buszraa łal karaamata łaz zu-
lfaa birahmatika jaa arhamar raahimiin”.

Znaczenie: „O Boże, okaż temu zmarłemu bezgraniczne miłosierdzie, 
wybacz mu grzechy i wprowadź go do Raju. O Boże, jeśli on był dobrym 
człowiekiem, to daj mu jeszcze więcej za jego dobro, jeśli był złym, to prze-
bacz mu i nie karz go. O Boże, uchroń tego zmarłego od jego lęków. Uraduj 
go Swoją szczodrością i wywyż jego pozycję w życiu wiecznym, o Boże, Mi-
łosierny, Litościwy”.
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Jeśli zmarłą osobą jest kobieta:

ُهّمَ اِْن  ْضَواِن اَلّلٰ اَحِة َو اْلَمْغِفَرِة َو الّرِ ْوِح َوالّرَ َتَة ِبالّرَ َوُخّصَ َهِذِه اْلَمّيِ
َعْنَها  َفَتَجاَوْز  ُمِسيَئًة  َكانَْت  اِْن  َو  اِْحَسانَِها  ِفي  َفِزْد  ُمْحِسًنًة  َكانَْت 
اَْرَحَم  يَا  ِبَرْحَمِتَك  ْلَفى  الّزُ َو  اْلَكَراَمَة  َو  اْلُبْشَرى  َو  اْلَْمَن  َها  لَّقِ َو 

اِحمِيَن الّرَ
„Ła chussa haazihil majjitata bir ruuhi łar raahati łal magfirati łar ri-

dłaani. Allaahumma in kaanat muhsinatan fazid fii ihsaanihaa ła in ka-
anat musii’atan fatadżaałaz anhaa ła lakkihalil amna łal buszraa łal kara-
amata łaz zulfaa birahmatika jaa arhamar raahimiin”.

Znaczenie: „O Boże, okaż tej zmarłej bezgraniczne miłosierdzie, wybacz 
jej grzechy i wprowadź ją do Raju. O Boże, jeśli ona była dobrym człowie-
kiem, to daj jej jeszcze więcej za jej dobro, jeśli była zła, to przebacz jej i nie 
karz. O Boże, uchroń tę zmarłą od jej lęków. Uraduj ją Swoją szczodrością 
i wywyż jej pozycję w życiu wiecznym, o Boże, Miłosierny, Litościwy”.

Jeśli zmarłym jest dziecko płci męskiej:

ُهّمَ اْجَعْلُه لََنا َفَرًطا َواْجَعْلُه لََنا اَْجًرا َو ُذْخًرا َواْجَعْلُه لََنا َشاِفًعا  اَلّلٰ
ًعا َو ُمَشّفَ

„Allaahummadż alhu lanaa faratan ładż’alhu lanaa adżran ła zuhraa. 
Ładż’alhu lanaa szaafi’an ła muszaffa’a”.

Znaczenie: „O Boże, uczyń tego chłopca witającym nas w Raju i uczyń go 
dla nas darem w życiu wiecznym. O Boże, uczyń tego chłopca orędownikiem 
naszym i przyjmij jego wstawiennictwo”.

Jeśli zmarłym jest dziecko płci żeńskiej:

ُهّمَ اْجَعْلَها لََنا َفَرًطا َواْجَعْلَها لََنا اَْجًرا َو ُذْخًرا َواْجَعْلَها لََنا َشاِفَعًة  اَلّلٰ
َعًة َو ُمَشّفَ

„Allaahummadż alhaa lanaa faratan ładż’alhaa lana adżran ła zuhraa, 
ładż’alhaa lanaa szaafi’atan ła muszaffa’a”.

Znaczenie: „O Boże, uczyń tę dziewczynkę witającą nas w Raju i uczyń 
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ją dla nas darem w życiu wiecznym. O Boże, uczyń tę dziewczynkę orędow-
niczką naszą i przyjmij jej wstawiennictwo”.

Ci, którzy nie znają przytoczonych dua, z intencją do dua recytują 
następujący ajat z Koranu:

ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الّنَاِر ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اْلٰ َرّبََنآ ٰاتَِنا ِفي الّدُ
„Rabbanaa aatinaa fid dunjaa hasanatan ła fil aachirati hasana-

tan ła kinaa azaaban naar”292.

Znaczenie: „O Panie, daj nam dobro na tym świecie i dobro w życiu osta-
tecznym i obroń nas przed męką ognia”.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Czym jest pokłon zapomnienia (sadżdatus sahł) i kiedy należy go 

wykonać?

2. Jakie są zalety modlitwy zbiorowej? 

3. Jak należy zachowywać się w meczecie?

4. Wymień osobliwości architektury meczetu.

5. W jaki sposób wykonujemy modlitwę zbiorową za imamem?

6. Kto jest zobowiązany do uczestnictwa w modlitwie piątkowej?

7. Ile rakatów zawiera fard modlitwy dżuma’a?

8. Dla kogo modlitwy świąteczne są ładżibem?

9. Czym się różnią modlitwy świąteczne od innych?

10. Czym jest takbirut taszrik?

11. Co jest obowiązkiem, a co pożądanym zachowaniem w czasie 
świąt?

12. Jakie są zalety modlitwy at-tarałih?

13. W jaki sposób wykonujemy modlitwę at-tarałih?

14. Jak wykonuje modlitwę osoba chora?

15. Kogo uważamy za podróżnego i jak podróżny wykonuje modlitwę?

292. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:201.
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16. Co oznacza „ada’a” i „kada”?

17. Czym jest sadżdatut tilałat i kiedy ten pokłon wykonujemy?

18. Do kogo adresowana jest modlitwa dżanaza?

19. Jaka jest intencja do modlitwy pogrzebowej? 

20. Jak wykonujemy modlitwę dżanaza?
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CZĘŚĆ  VI 
POST

• Znaczenie i zalety postu

• Kto powinien przestrzegać postu w ramadanie

• Suhur i iftar

• Itikaf

• Kiedy i jak wyrażamy intencję poszczenia

• Rodzaje postu

• Z jakich powodów możemy przenieść post w ramadanie na inny 
termin

• Fidja zamiast postu

• A jeśli bez powodu nie pościliśmy w ramadanie

• Czyności przerywające post i wymagające postu kada i kaffara

• Czynności, za które wymagany jest tylko post kada

• Czynności nieprzerywające postu

• Czynności niewskazane (makruh) w czasie postu 

• Czynności dozwolone podczas postu

ZNACZENIE  I  ZALETY  POSTU
Trzecim filarem islamu jest przestrzeganie postu w miesiącu rama-

dan. Post stał się obowiązkowy w drugim roku po hidżrze293.

293. Hidżra – emigracja Proroka Muhammada (saał) z Mekki do Medyny w 622 
r.n.e. Jest to początek ery muzułmańskiej. 
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Post oznacza powstrzymanie się od jedzenia i picia oraz stosunków 
małżeńskich od świtu do zachodu słońca. 

Czasami post trwa 29 dni, czasem 30, w zależności od liczby dni 
w ramadanie. Prorok Muhammad (saał) w swoim życiu zdążył zachować 
post dziewięciokrotnie, w tym cztery posty 29-dniowe i pięć 30-dnio-
wych.

Ramadan przedstawia dla muzułmanów szczególną wartość. Jest to 
miesiąc święty, błogosławiony. Właśnie w ramadanie, wraz z powierze-
niem Prorokowi Muhammadowi (saał) proroczej misji, ustanowiono 
początek odrodzenia islamu. W tym miesiącu rozpoczęło się zsyłanie 
naszej Świętej Księgi – Koranu. W ramadanie przypada również lajlatul 
kadr (Noc Przeznaczenia), która jest błogosławiona bardziej niż tysiąc 
miesięcy.

Muzułmanie przestrzegają postu, który oczyszcza człowieka z ze-
wnętrznych i wewnętrznych nieczystości. Bóg Najwyższy nakazuje:

„Jaa ajjuhal laziina aamanuu kutiba alajkumus sijaamu kamaa 
kutiba alal laziina min kablikum la’allakum tattakuun”.

Znaczenie: „O wy, którzy wierzycie! Przepisany jest wam post, tak 
jak był przepisany tym, którzy byli przed wami. Być może, będziecie 
wytrwali!”294.

„Kogo zastanie ten miesiąc, niechaj w nim pości”295.

Post jest szczególnym aktem oddawania czci: w życiu doczesnym 
chroni nas od złych uczynków, a w Dzień Sądu – od Piekła, przyczy-
niając się do przebaczenia przez Najwyższego naszych grzechów. Nasz 
ukochany Prorok (saał) powiedział: „Jeśliby ludzie mogli według ważności 
ocenić święty miesiąc ramadan, to pragnęliby, aby trwał cały rok”296.

„Początek ramadanu – to łaska, środek – wybaczenie, koniec – ochrona 
przed Piekłem”297.

ZALETY POSTU

1. Post umacnia naszą moralność.

294. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:183.
295. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:185.
296. Ibn Huzajma, Sahih, III, 190.
297. Ibn Huzajma, Sahih, III, 191.



215

Post przypomina nam o Bogu, zwiększa poczucie odpowiedzial-
ności, podnosi morale, oczyszcza serca od nikczemnych uczuć i myśli, 
chroni przed nieakceptowanymi występkami i nieodpowiednim sto-
sunkiem do ludzi.

Post strzeże nasze oczy od spojrzeń na rzeczy zakazane, nasz język – 
od kłamstwa i brzydkich słów, nasze uszy – od plotek, nasz żołądek – od 
niedozwolonych pokarmów, nasze ręce – od nagannych czynów, a nasze 
nogi – od chodzenia w zabronionych sprawach.

Mądrość tego aktu czci polega na tym, aby dla zadowolenia Boga wy-
pełniać Jego nakazy oraz unikać grzesznych czynów.

2. Post wzbudza w nas uczucie miłosierdzia.

Człowiek, który nie doświadczył w życiu głodu, nie zrozumie biedy 
bliźniego. Trzymając post, doświadczamy na sobie cierpienia, jesteśmy 
gotowi wyciągnąć rękę do potrzebujących i pomóc im w pokonaniu pro-
blemów.

3. Post pozwala docenić dobra, darowane nam przez Boga.

Często nie doceniamy wartości tego, co posiadamy. Jego znaczenie 
uświadamiamy sobie dopiero wówczas, gdy to stracimy. Tymczasem po-
szczący, odsuwający się od wielu dóbr Stwórcy, lepiej rozumie ich war-
tość, uczy się dbać o nie i jeszcze bardziej dziękować Bogu za wszystko, 
co otrzymał.

4. Post umacnia zdrowie człowieka.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Trzymajcie post – pozyskacie 
zdrowie”298.

Dzięki powstrzymaniu się od picia i jedzenia, zmęczone nieprzerwa-
ną pracą organy trawienne odpoczywają i po ramadanie aktywizują swo-
je funkcje.

Uczeni dowiedli, że post ma dobroczynne działanie dla ludzkiego 
organizmu. Według opinii wybitnego francuskiego naukowca, laureata 
Nagrody Nobla, dr. Alexisa Carrela, w czasie głodówki z organizmu wy-
dobywają się toksyny i następuje regeneracja ciała. 

5. Post uczy człowieka cierpliwości.

298. Kaszful-hafa, t. II, s. 33.
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Jeśli jesteśmy w stanie wyrobić w sobie dyscyplinę powstrzymania 
się od jedzenia i picia, to jesteśmy też zdolni do godnego zniesienia 
wszelkich, zgotowanych nam przez życie, uciążliwości, przetrwania 
biedy i kłopotów, a także w razie konieczności przystąpienia do walki 
z wrogiem. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Post – połowa cier-
pliwości”299.

6. Post umożliwia wierzącemu zmazanie grzechów.

W Świętym Koranie jest napisane: „Poszczący i poszczące, strzegą-
cy swej czystości i strzegące swej czystości, wspominający często Boga 
i wspominające: dla nich Bóg przygotował przebaczenie i nagrodę 
ogromną”300.

Prorok Muhammad (saał) rzekł: „Temu, kto wierząc i oczekując na-
grody od Boga, przestrzega postu w miesiącu ramadan, będą przebaczone 
popełnione przez niego wcześniej grzechy”301.

7. Post ułatwia wejście do Raju.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Zaprawdę, są w Raju wrota, 
noszące nazwę Ar-Rajan, przez które w Dzień Sądu będą wchodzić poszczą-
cy. I nie przejdzie przez nie nikt oprócz nich. Będzie powiedziane: »Gdzie są 
ci, którzy pościli?« – i oni wstaną. I nie wejdzie przez (te wrota) nikt oprócz 
nich. A kiedy oni wejdą, (te wrota) zostaną zamknięte i więcej nikt przez nie 
nie przejdzie”302. 

8. Post będzie naszym orędownikiem w Dzień Sądu.

Prorok Muhammad (saał) przekazał: „Post i Koran w Dzień Sądu 
wstawią się za wierzącymi. Post powie: »O mój Panie! Ja odsuwałem tego 
sługę od jedzenia i wszystkich cielesnych pragnień w ciągu całego dnia. Przyj-
mij moje wstawiennictwo za tego sługę!« Koran powie: »Ja odsuwałem tego 
sługę od snu w nocy. Przyjmij moje wstawiennictwo za tego sługę!« Oboje 
będą ujmować się (za tym sługą)”303.

9. Bóg Najwyższy przyjmuje dua osoby poszczącej.

299. At-Tirmizi, Daawat, 86.
300. Sura Al-Ahzab, Sprzymierzeni, 33:35.
301. Al-Buchari, Iman, 28, Saum, 6; Muslim, Sijam, 203.
302. Al-Buchari, Saum, 4; Muslim, Sijam, 166.
303. Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 174.
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Z tego powodu osoba trzymająca post powinna jak najwięcej prosić 
Boga o dobro w życiu doczesnym i po śmierci, o pomyślność dla wszyst-
kich muzułmanów na świecie. Ukochany Prorok Muhammad (saał) 
ogłosił: „Dua tych trojga nie są odrzucane: sprawiedliwego władcy, poszczą-
cego do czasu spożycia posiłku i uciemiężonego”304.

„Dua osoby poszczącej nie są odrzucane w czasie posiłku po zakończo-
nym poście”305.

Dua po odbytym poście w czasie iftaru:

„Allaahumma laka sumtu ła bika aamantu ła alaa rizkika aftartu”

Znaczenie: „O Boże, ku Twojemu zadowoleniu trzymałem post, 
uwierzyłem w Ciebie, pokładam nadzieję w Tobie i posilam się poży-
wieniem od Ciebie”.

KTO  POWINIEN  PRZESTRZEGAĆ  POSTU  
W  R AMADANIE

Postu w ramadanie powinien przestrzegać każdy pełnoletni, zdrowy 
na umyśle, będący muzułmaninem. Dziecko do czasu osiągnięcia doj-
rzałości jest zwolnione z poszczenia. Warto jednak wdrażać je do trzy-
mania postu, przy czym należy uważać, aby nie wyrządziło to szkody 
jego zdrowiu i fizycznemu rozwojowi.

Kobiety w okresie menstruacji i połogu nie trzymają postu, ale po 
tym czasie zobowiązane są do postu kada (uzupełnienia opuszczonych 
dni postu).

SUHUR  I  IFTAR
Iftar – to wieczerza po zakończonym poście, a suhur – posiłek przed 

świtem. Spożycie pokarmu przed świtem (suhur) jest zalecane (mustahab).

W Świętym Koranie jest napisane: „Jedzcie i pijcie, aż odróżnicie 
białą nitkę świtu od nitki czarnej. Potem utrzymujcie post do nadej-
ścia nocy”306.

304. Ibn Madża, I, s. 557; nr 1752.
305. Ibn Madża, I, s. 557; nr 1753.
306. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:187.
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Wskazane, aby suhur był przygotowywany nie wieczorem, ale przed 
pojawieniem się pierwszych oznak świtu, gdyż za to jest większe wyna-
grodzenie. Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Przyrządzajcie suhur 
i tym sposobem nabierajcie sił do trzymania postu. Śpijcie w dzień – to po-
może wstać w nocy na modlitwę tahadżdżud”307.

„Jedzcie do czasu pojawienia się zorzy, w tym zawarty jest barakat (bło-
gosławieństwo Boga)”308.

W komentarzu do Sahih Buchari Ibn Nadżar wymienił następujące 
fakty zbawiennego znaczenia suhuru:

1. Suhur jest sunną.

2. Suhur wyróżnia muzułmanów spośród wyznawców innych reli-
gii.

3. Suhur dodaje nam sił do wypełniania aktów czci.

4. Suhur pogłębia naszą szczerość w oddawaniu czci, gdyż po zaspo-
kojeniu głodu jesteśmy bardziej skoncentrowani na pobożnych 
czynach. 

5. Suhur pomaga w opanowaniu złych emocji, często wywołanych 
głodem.

6. Suhur – to szczególny czas, kiedy są przyjmowane dua.

7. Kiedy wstaniemy na suhur, mamy możliwość odprawienia modli-
twy tahadżdżud i wykonania zikrów.

Wybitni muzułmańscy uczeni orzekli: „Kto pozostaje względnie 
głodny w ramadanie w dozwolonym (do spożycia posiłku) czasie, ten 
ustrzeże się od zła szatana w ciągu roku do następnego ramadanu”.

Iftar przynosi wyjątkową radość i nagrodę w Dzień Sądu osobie wie-
rzącej, która spędziła dzień trzymając post. Prorok Muhammad (saał) 
przekazał: „Muzułmanina, przestrzegającego postu spotykają dwie rado-
ści: jedna – w czasie iftaru, druga – kiedy stanie przed Bogiem”309.

„Ten, kto nakarmi osobę trzymającą post, otrzyma nagrodę taką samą 
jak poszczący, nie pomniejszając jego nagrody”310.

307. Ibn Madża, Sijam, 22.
308. Al-Buchari, Saum, 20; Muslim, Sijam, 45.
309. Al-Buchari, Saum, 9; Muslim, Sijam, 163.
310. At-Tirmizi, Saum, 81.
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„Jeśli ktoś z was nie przygotowuje iftaru, to niech zje daktyla, gdyż w nim 
jest błogosławieństwo (barakat). Jeśli nie macie daktyla, to posilcie się wodą, 
ona jest czysta”311.

ITIKAF
Itikaf – to czasowe odosobnienie w dowolnym miejscu w celu odda-

nia czci Bogu. Według szkoły hanafickiej są trzy rodzaje itikafu:

1. Itikaf ładżib. Na przykład, jeśli przyrzekamy Bogu spędzenie 
określonej liczby dni w odosobnieniu, gdy Bóg spełni jakieś nasze 
konkretne pragnienie. I wówczas, od momentu realizacji tej proś-
by, itikaf jest dla tej osoby ładżibem (wymagany). Można również 
bezwarunkowo przyjąć jako ładżib odosobnienie na określone 
dni.

2. Itikaf sunna. Odosobnienie w ostatnich dziesięciu dniach rama-
danu.

3. Itikaf nafil. W tej kategorii człowiek może wyrazić intencję bycia 
w odosobnieniu przez dowolną liczbę dni, nawet przez całe życie.

Według szkoły imama Abu Hanify itikaf nie może być krótszy niż 
jeden dzień. Za itikaf wierzący otrzymuje duże wynagrodzenie, niezli-
czone korzyści i błogosławieństwo.

Najlepszym miejscem do itikafu są: Święty Meczet w Mekce, Meczet 
Proroka w Medynie i Meczet al-Aksa w Jerozolimie.

W następnej kolejności według znaczenia – reprezentacyjny meczet 
w miejscu zamieszkania i, na koniec, meczet najbliżej położony. Wy-
mienione warunki odnoszą się zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. 
Według opinii niektórych uczonych, itikaf można również wypełniać 
we własnym domu, w specjalnie wydzielonym na czas odosobnienia po-
mieszczeniu. Jest to ułatwienie, szczególnie dla kobiet. 

Jeśli tylko można byłoby naprawdę uzmysłowić sobie ten dar Boga, 
to oczywiście dołożylibyśmy wszelkich starań, aby wykonać pobożne 
czyny, w tym itikaf. Nikt z nas nie wie, ile jeszcze świętych miesięcy ra-
madan powitamy w swoim życiu. Być może, właśnie ten ramadan jest 

311. At-Tirmizi, Zakat, 26; Abu Dawud, Saum, 21.
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ostatni, a po nim nastąpi rozrachunek za nasze dotychczasowe czyny!

Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Szukaj lajlatul kadr wśród niepa-
rzystych ostatnich dziesięciu nocy ramadanu”312.

„Kiedy nadchodzi miesiąc ramadan, wrota niebios otwierają się, a wrota 
Piekła zamykają się i szatani skuwani są łańcuchami”313.

KIEDY  I  JAK  WYR AŻAMY 
INTENCJĘ  POSZCZENIA

Przed przystąpieniem do postu należy obowiązkowo wyrazić inten-
cję, inaczej post będzie nieważny. Można uczynić to w dowolnym czasie 
od wieczora do świtu. 

Wskazane jest wykonanie intencji po spożyciu porannego posiłku, 
zwanego suhur. Jeśli ktoś nie wstał na suhur, a obudził się później, może 
wyrazić intencję także po czasie imsak314, nawet po wschodzie słońca, 
ale przed południem. Ważne, aby po nastąpieniu czasu ismak nie robić 
niczego, co naruszyłoby post. 

Jeśli ktoś nie zamierza wstawać na suhur, może wyrazić intencję po-
szczenia już wieczorem poprzedniego dnia.

Jeśli post w ramadanie był opuszczony, wówczas w charakterze długu 
należy spłacić go w innych miesiącach jako post kada. Intencję do postu 
kada wykonujemy podobnie – po zachodzie słońca i do wschodu. W in-
nym czasie intencja do postu kada i postu kaffarat jest niedozwolona.

Intencję wyrażamy w sercu. To oznacza, że posiadanie w sercu pra-
gnienia trzymania postu następnego dnia, uznawane jest za złożony za-
miar. Za wyrażenie intencji uważa się także wstanie przed postem na 
suhur. Osoba zamierzająca pościć może również wyrazić intencję słow-
nie, głośno albo szeptem:

„Boże mój! Z myślą o Twoim zadowoleniu będę trzymać post”.

312. Al-Buchari, Lajlatul kadr, 3.
313. Al-Buchari, Saum, 5; Muslim, Sijam, 1, 2, 3, 4, 5.
314. Imsak – czas zakończenia posiłku przed przystąpieniem do postu. 
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RODZAJE  POSTU
Wyróżniamy sześć rodzajów postu:

1. Post fard (obowiązkowy). Jest to post w ramadanie, kada za post 
w ramadanie i kaffarat za post w ramadanie. 

2. Post ładżib (wymagany). Jest to post nazr315 i kada za naruszony 
post nafil.

3. Post sunna (tradycja Proroka). Zalicza się tu m.in. post w mie-
siącu muharram – 9. i 10. dnia lub 10. i 11. dnia.

4. Post mustahab (zalecany). Prorok Muhammad (saał) powie-
dział: „»Najbardziej chwalebnym jest post, którego przestrzegał 
prorok Dawud (as). Prorok Dawud (as) jednego dnia trzymał post, 
a drugiego dnia nie trzymał«. Abdullah ibn Omar rzekł: »Ja mogę 
trzymać jeszcze więcej«. Prorok (saał) odpowiedział: »Wyżej tego 
nie ma«”316. Zaleca się przestrzeganie postu 13., 14. i 15. dnia 
w każdym miesiącu według muzułmańskiego kalendarza księ-
życowego, w poniedziałki i czwartki każdego tygodnia, sześć dni 
w miesiącu szałłal po poście w ramadanie, w pierwszych dziesię-
ciu dniach miesiąca zu al-hidżdża oraz miesiąca szaaban.

5. Post makruh (niepożądany). Przykładem jest poszczenie tylko 
jednego dnia – 10. muharrama, post jedynie w piątek lub w sobo-
tę, lub wyłącznie w niedzielę (należy trzymać post we czwartek 
i piątek lub w piątek i sobotę, lub w sobotę i niedzielę). 

6. Post haram (niedozwolony). Zalicza się tu post w pierwszy dzień 
Ramadan Bajramu, post we wszystkie dni Kurban Bajramu oraz 
dwu- i trzydniowy ścisły post bez przyjmowania posiłku.

Z  JAKICH  POWODÓW  MOŻEMY  PRZENIEŚĆ  
POST  W  R AMADANIE  NA  INNY  TERMIN

Nieprzestrzeganie postu w ramadanie bez ważnej przyczyny jest 
wielkim grzechem, który pociąga za sobą karę (jeśli Bóg nie wybaczy). 
Jednak w niektórych sytuacjach można nie zachowywać postu lub  

315. Nazr – przyrzeczenie złożone Bogu.
316. Muslim, Sijam, 192, 203; Ibn Madża, Sijam, 43.
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przerwać już rozpoczęty. Nasza religia zezwala na niezachowanie postu 
z następujących powodów:

1. Choroba. Człowiek, który ma obawy, że jego post zaostrzy choro-
bę lub wydłuży okres rekonwalescencji, może nie trzymać postu. 
Po powrocie do zdrowia powinien za opuszczone dni postu wy-
pełnić post kada.

2. Podróż. Człowiek, odbywający w ramadanie podróż na odległość 
powyżej 90 km, może nie przestrzegać postu. Po powrocie powi-
nien za opuszczone dni postu wypełnić kada.

Jeśli jednak w podróży nie ma przeszkód w trzymaniu postu, 
wówczas lepiej jest pościć. 

3. Przymus lub groźba. Jeśli od poszczącego żąda się pod groźbą 
śmierci lub okaleczenia, aby nie pościł, to może on przerwać swój 
post. Później powinna te dni wyrównać postem kada. 

4. Ciąża i karmienie piersią. Jeśli kobieta ciężarna lub karmiąca 
obawia się, że post może zaszkodzić zdrowiu jej lub dziecka, może 
nie trzymać postu. Po wyjściu z tego stanu zobowiązana jest do 
postu kada. 

5. Silny głód lub pragnienie. Jeśli człowiek poszczący odczuwa tak 
silny głód lub pragnienie, że obawia się stracić rozum lub wyrzą-
dzić poważną krzywdę swojemu organizmowi, może przerwać 
post, a potem wyrównać postem kada. W Koranie jest napisane: 

„Nie przyczyniajcie się własnymi rękoma do zguby”317. 

„I nie zabijajcie samych siebie! Zaprawdę, Bóg jest dla was mi-
łościwy!”318.

6. Starość. Osoby w podeszłym wieku, które nie mają siły, aby po-
ścić, mogą postu nie przestrzegać. Nie wypełniają też kady, a za 
każdy dzień postu przekazują zadośćuczynienie ( fidja).

FIDJA  ZAMIAST  POSTU
Ludzie w podeszłym wieku, niemający sił, aby pościć, i przewlekle 

317. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:195.
318. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:29.
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chorzy, którzy stracili nadzieję na wyzdrowienie, za każdy dzień postu 
w ramadanie przekazują fidję (zadośćuczynienie). 

Fidję traktuje się tak, jak sadakę al-fitr. Można przekazać ją w dowol-
nym czasie, zarówno na początku ramadanu, jak i w środku lub na za-
kończenie.

Można, wedle własnego wyboru, wypłacić datek jednej osobie lub 
rozdać wielu potrzebującym. Jeśli muzułmanin nie ma środków finan-
sowych na ten cel, to powinien prosić Boga o wybaczenie. 

Jeśli chorzy powrócą do zdrowia lub starsi nabiorą sił, aby pościć, zo-
bowiązani są do postu kada. Przekazana przez nich fidja zaliczana jest 
jako sadaka.

A  JEŚLI  BEZ  POWODU  NIE  POŚCILIŚMY 
W  R AMADANIE

Przestrzeganie postu w ramadanie jest ścisłym nakazem naszej reli-
gii, który powinien być wypełniany przez wszystkich muzułmanów.

Jeśli wierzący bez ważnej przyczyny nie trzymał postu, powinien za 
opuszczone dni wypełnić post kada (dzień za dzień).

Jeśli muzułmanin świadomie i bez powodu złamie rozpoczęty post, 
jest zobowiązany nie tylko do kady, ale też do kaffaratu (o poście kaffarat 
traktuje następny rozdział).

Ten, kto nie trzyma postu w ramadanie bez ważnego powodu, uważa-
ny jest za grzesznika i ciąży na nim odpowiedzialność przed Bogiem. Za 
ten grzech powinien prosić Stwórcę o przebaczenie i, nie tracąc czasu, 
spełnić post kada, a jeśli zachodzi konieczność – kaffarat.

Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Jeśli ktoś złamie post w ramada-
nie, oprócz tych, którym jest to przez Najwyższego dozwolone (podróżni, 
kobiety w ciąży i połogu, chorzy itd.), to nie może wyrównać tego dnia (otrzy-
mać takie samo wynagrodzenie), nawet jeśli będzie trzymać post przez całe 
życie”319.

319. Al-Buchari, Abu Dawud, At-Tadż, II, s. 68.
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CZYNNOŚCI  PRZERYWAJĄCE  POST  
I  WYMAGAJĄCE  POSTU  KADA  I  KAFFAR AT

Jeśli poszczący w ramadanie świadomie i bez ważnej przyczyny po-
pełni jedną z następujących czynności:

– pił, jadł lub zażywał lekarstwo (tabletki lub płyn),

– wchodził w stosunki intymne, 

– palił tytoń,

powinien wyrównać złamany post kadą, dzień za dzień, i jako odku-
pienie zachować post kaffarat, będący karą w tym życiu za świadome 
złamanie postu w ramadanie. Kaffarat nie nakłada się na inne złamane 
posty (w tym również na kadę).

Czas trwania postu kaffarat wynosi 60 dni. Jeśli kaffarat zostanie 
przerwany, to należy wykonać go od nowa. Kobiety, wykonujace kaffa-
rat, przerywają go na czas menstruacji i kontynuują od pierwszego dnia 
po jej zakończeniu.

Jeśli ktoś z ważnych przyczyn nie może zachować sześćdziesięcio-
dniowego postu, jest zobowiązany do nakarmienia (śniadanie i kolacja) 
sześćdziesięciu ubogich muzułmanów (dobrze znaleźć bogobojnych). 
Posiłek powinien być wystarczający (np. chleb pszenny) i nie wydaje się 
go niewierzącym. Dozwolone jest nakarmienie śniadaniem lub kolacją 
jednego biednego 120 razy albo ugoszczenie sześćdziesięciu osób śnia-
daniem i sześćdziesięciu osób kolacją.

Zamiast posiłku można wypłacić równowartość pieniężną, np. co-
dziennie przez 60 dni dawać datek jednej osobie lub w ciągu jednego 
dnia dać sześćdziesięciu potrzebującym. Jeśli jednej osobie damy całą 
sumę jednorazowo, wtedy kaffarat będzie zaliczony jak za jeden dzień.

Jeśli człowiek świadomie złamał post kilkakrotnie w ciągu jedne-
go lub podczas kilku ramadanów, wystarczy spełnić jeden kaffarat za 
wszystkie przewinienia.

Abu Hurajra (ra) zrelacjonował: „(Pewnego razu), kiedy siedzieliśmy 
razem z Prorokiem (saał), podszedł do niego jakiś mężczyzna i powiedział:

– O Wysłanniku Boga! Ja już nie żyję!

Prorok (saał) zapytał: 

– Co z tobą? 
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Mężczyzna odpowiedział: 

– Byłem z żoną (w kontakcie intymnym) w czasie postu.

Wysłannik Boga (saał) zapytał: 

– Czy masz niewolników, których możesz uwolnić? 

Przybysz odrzekł: 

– Nie. 

Prorok (saał) ponownie zadał pytanie: 

– A czy możesz pościć przez dwa miesiące pod rząd? 

Mężczyzna dał odpowiedź: 

– Nie. 

Prorok (saał) kolejny raz zapytał: 

– A czy możesz nakarmić 60 biedaków? 

Ten odrzekł, że nie. 

Abu Hurajra (ra) powiedział: 

– Po tych słowach Prorok (saał) przez pewien czas zachował milcze-
nie i my również pozostaliśmy w takim stanie. Tymczasem Prorokowi 
(saał) przyniesiono wykonany z liści palmowych kosz pełen daktyli. 
Wysłannik Boga (saał) zapytał:

– Gdzie jest ten człowiek, który zadawał pytania?

Mężczyzna odezwał się: 

– Jestem tutaj. 

Wówczas Prorok (saał) rzekł: 

– Weź to i rozdaj jako jałmużnę. 

Mężczyzna zapytał:

– Czy mam to rozdać wśród biedniejszych ode mnie, o Wysłanniku 
Boga (saał)? Przysięgam na Boga, że w granicach Medyny nie ma rodzi-
ny biedniejszej niż moja. 

Wtedy Prorok (saał) zaśmiał się tak, aż pokazały się jego zęby, a po-
tem rzekł:

– Idź i nakarm tym swoją rodzinę”320.

320. Al-Buchari, Saum, 30; Muslim, Sijam, 81.
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CZYNNOŚCI,  ZA  KTÓRE  WYMAGANY  JEST  
TYLKO  POST  KADA

1. Jeśli zjedliśmy lub wypiliśmy coś, co zazwyczaj do jedzenia się nie 
nadaje (na przykład papier, ziemię, bawełnę itp.).

2. Jeśli zapuściliśmy lekarstwo do nosa.

3. Jeśli wkropliliśmy lekarstwo do ucha.

4. Jeśli połknęliśmy wodę podczas płukania gardła lub przemywa-
nia nosa.

5. Jeśli nieświadomie przełknęliśmy kroplę deszczu lub płatek śnie-
gu, które wpadły nam do jamy ustnej.

6. Jeśli przerwaliśmy post pod przymusem lub groźbą.

7. Jeśli ktoś wleje śpiącej osobie wodę do jamy ustnej.

8. Jeśli sztucznie wywołamy wymioty.

9. Jeśli za wcześnie przystąpiliśmy do iftaru, sądząc, że już nadeszła 
pora modlitwy al-magrib. 

10. Jeśli nie zauważyliśmy, że minął czas suhuru i kontynuowaliśmy 
jedzenie i picie, sądząc, że czas postu jeszcze nie nastąpił.

CZYNNOŚCI  NIEPRZERYWAJĄCE  POSTU
1. Zjedzenie lub wypicie czegoś (zbliżenie intymne) przez zapo-

mnienie. Jeśli osoba przypomni sobie o poście, natychmiast 
przerwie tę czynność i przepłucze jamę ustną, jej post pozostaje 
ważny. Jeśli zaś po przypomnieniu sobie, że pości, nie przerwie 
jedzenia lub picia, jej post jest złamany.

2. Zapuszczenie lekarstwa do oczu.

3. Wpadnięcie wody do ucha.

4. Kąpiel.

5. Mimowolne wymioty.

6. Polucja.

7. Oddanie krwi.
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8. Wciągnięcie pyłu i dymu do nosa lub gardła wbrew naszej woli.

9. Przełykanie śliny.

CZYNNOŚCI  NIEWSK AZANE  (MAKRUH)  
W  CZASIE POSTU

1. Próbowanie czegoś dla smaku (bez przełykania).

2. Przełykanie śliny nagromadzonej w jamie ustnej.

3. Wielokrotne oddanie krwi, osłabiające organizm człowieka.

4. Wycieńczająca praca.

CZYNNOŚCI  DOZWOLONE  PODCZAS  POSTU
Nie jest zabronione:

1. wąchanie i używanie perfum;

2. mycie zębów przy pomocy misłaka lub szczotki do zębów;

3. płukanie jamy ustnej;

4. przepłukanie nosa;

5. mycie się.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Na czym polega post?

2. Jakie są zalety postu?

3. Kto powinien przestrzegać postu w ramadanie?

4. Naucz się na pamięć dua iftaru. 

5. Kiedy i jak wyrażamy intencję poszczenia?

6. Jakie są rodzaje postu?

7. Z jakich powodów możemy przenieść post w ramadanie na inny 
termin?

8. Co oznacza fidja?
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9. Co oznacza kada i kafarat?

10. Z powodu jakich czynności wymagany jest post kada i kaffarat?

11. Z powodu jakich czynności wymagany jest tylko post kada?

12. Wymień czynności nieprzerywające postu.

13. Jakie czynności są niewskazane w czasie postu?

14. Co oznacza itikaf?
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CZĘŚĆ  VII 
ZAK AT  (JAŁMUŻNA  OBOWIĄZKOWA)

• Znaczenie i zalety zakatu

• Dla kogo zakat jest obowiązkiem

• Nisab

• Kto otrzymuje zakat

• Majątek, od którego nie płaci się zakatu

• Majątek, z którego zakat należy wypłacać. Wymiar zakatu

• Kara za niepłacanie zakatu

• Jałmużna al-fitr

ZNACZENIE  I  ZALETY  ZAKATU
Czwartym filarem islamu jest obowiązkowa jałmużna (zakat). Zo-

stała nakazana muzułmanom w drugim roku po hidżrze, podobnie jak 
post w ramadanie. Zakat – to akt czci Boga za pomocą majątku.

Zakat oznacza coroczne przekazanie przez zamożnych muzułma-
nów 1/40 części swojego majątku na rzecz potrzebujących. 

O zakacie razem z modlitwą wspomina się w Koranie 37 razy, co po-
twierdza ich ważną rolę w islamie. 

Zakat jest aktem czci, który wybawia serce człowieka od skąpstwa, 
oczyszcza jego majątek, wzbudza w nim uczucie miłosierdzia i współ-
czucia dla uboższych. Dzięki zakatowi umacniają się więzi między ma-
jętnymi i żyjącymi w niedostatku, usuwa się zawiść. W społeczeństwie 
rozwija się wzajemna pomoc, wsparcie, umacnia się jedność. 
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Zakat oczyszcza nie tylko ludzkie serca, ale sprzyja uwolnieniu się 
od przywiązania do bogactwa i pieniędzy. Według islamu muzułmanin 
powinien być poddanym tylko Bogu i nie uzależniać się od innych ma-
terialnych rzeczy.

Zakat sprzyja wzrostowi dobrostanu wierzących. Na ich majątek Bóg 
zsyła swoją łaskę i ochronę. Nasz ukochany Prorok (saał) powiedział: 
„Chrońcie wasz majątek wypłatą zakatu”321.

Zakat jest miarą szczerości wierzącego. Wydzielając jałmużnę, czło-
wiek zawierza siebie Bogu i okazuje Mu wdzięczność za podarowane dobra 
i łaski. Przynosi pożytek społeczeństwu i pozyskuje szacunek otoczenia.

Dzięki wypłacie zakatu biedny człowiek może żyć na przyzwoitym 
poziomie i wypełniać swoje obowiązki wobec Boga. Czuje się pełnowar-
tościowym członkiem godnej społeczności, która nie zapomina o nim, 
troszczy się o niego, okazuje wsparcie, nie poniża. Człowiek przyjmuje 
pomoc z rąk zamożnych, ale nie ma poczucia upokorzenia, utraty god-
ności osobistej, gdyż bierze tę część, która mu się należy według prawa.

DLA  KOGO  ZAKAT  JEST  OBOWIĄZKIEM
Do płacenia zakatu zobowiązana jest osoba:

1. wyznania muzułmańskiego;

2. zdrowa psychicznie;

3. pełnoletnia;

4. wolna;

5. majętna (tzn. powinna władać majątkiem lub pieniędzmi wielko-
ści nisabu po odliczeniu zobowiązań i wydatków na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb). 

Kryteria zamożności, według których przekazuje się zakat:

1. osiągnięcie minimalnej wartości majątku (nisabu), np. 80,18 gra-
ma złota lub 561 gramów srebra;

2. władanie danym majątkiem co najmniej przez rok księżycowy 
(354 dni);

3. majątek powinien mieć tendencję wzrostową.

321. At-targib wat-tarhib, t. I, s. 520.



231

NISAB
Nisab – to miara majątku, od którego należny jest zakat, zgodna z za-

sadami religii. Według prawa religijnego, szariatu, za osobę zamożną 
uważa się taką, która dysponuje majątkiem lub pieniędzmi o wartości 
nisabu, po potrąceniu zobowiązań i wydatków na zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb.

Aby dać jałmużnę al-fitr lub złożyć ofiarę, konieczne jest dysponowa-
nie minimalnym majątkiem lub pieniędzmi o wartości nisabu. Nie jest 
wymagane posiadanie majątku przez pełny rok oraz nie musi być speł-
nione kryterium wzrostowe stanu posiadania.

KTO  OTRZYMUJE  ZAK AT
W Świętym Koranie jest powiedziane:

„Jałmużna jest tylko dla ubogich i potrzebujących, dla zajmują-
cych się jej zbieraniem i rozdawaniem, dla tych, których serca zostały 
zjednane, na wykupienie niewolników i dłużników, na drogi Boga oraz 
dla podróżnego. To jest nakazane przez Boga. Bóg jest Wiedzący, Mą-
dry!”322. 

Zakat otrzymują następujące osoby:

1. ubodzy ( fakirzy), którzy nie są zamożni z punktu widzenia religii; 
ich stan posiadania nie osiąga nisabu. Nawet jeśli są zdolni do pra-
cy zarobkowej, można ich wesprzeć zakatem.

2. potrzebujący (miskin), którzy nie mają podstawowych środków 
do życia;

3. osoby zajmujące się zbieraniem i rozdawaniem zakatu;

4. osoby, które przyjęły islam; daje się im zakat w celu umocnienia 
ich więzi z religią;

5. niewolnicy, którzy chcą się wykupić z niewoli (w czasach współ-
czesnych ta kategoria ludzi już nie występuje);

6. dłużnicy, których zobowiązania przewyższają wartość majątku;

7. ludzie na drodze Boga (dżihad), którzy rozpowszechniają islam, 

322. Sura Al-Tauba, Skrucha, 9:60. 
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zdobywają wiedzę i nauczają religii; według opinii niektórych 
uczonych można dać zakat ubogim, którzy pragną odbyć piel-
grzymkę;

8. podróżni, którzy w ojczyźnie mają majątek powyżej nisabu, ale 
będąc w podróży, znaleźli się bez środków i potrzebują pomocy; 
daje się im zakat w celu umożliwienia powrotu do domu.

Przy wypłacie zakatu pierszeństwo ustala się w następującej ko-
lejności:

1. rodzeństwo, a następnie ich dzieci;

2. wujkowie i ciocie ze strony ojca i matki;

3. inni krewni;

4. sąsiedzi;

5. ubodzy w pobliskim środowisku;

6. potrzebujący w miejscowości, w której żyjemy.

Zakatu nie daje się:

1. ojcu i matce, babci i dziadkowi;

2. synowi, córce i ich potomkom; 

3. zamożnym;

4. niemuzułmanom;

5. mężowi lub żonie;

6. rodzinie Proroka i jego rodowi;

7. dzieciom poniżej siedmiu lat i psychicznie chorym.

MAJĄTEK,  OD  KTÓREGO  
NIE  PŁACI  SIĘ  ZAKATU

Jest to majątek i przedmioty pierwszej potrzeby. Oto niektóre z nich: 
dom, w którym mieszkamy i jego wyposażenie, odzież i obuwie, środki 
transportu osobowego, książki nieprzeznaczone do sprzedaży, narzę-
dzia i sprzęt niezbędne do wykonywania zawodu, niezbędne produkty 
żywnościowe, biżuteria z diamentami, szmaragdami itp. (oprócz złota 
i srebra), które nie są przeznaczone do sprzedaży.



233

MAJĄTEK,  Z  KTÓREGO  ZAKAT  
NALEŻY  WYPŁACAĆ.  WYMIAR  ZAKATU

1. Złoto: 80,18 g i więcej – zakat – 1/40 część (2,5%).

2. Srebro: 561 g i więcej – zakat – 1/40 część.

3. Gotówka: o wartości nisabu lub większa – zakat – 1/40 część; 
(nisab gotówki liczony jest jak nisab złota, tzn. kwota pieniędzy 
powinna być ekwiwalentem 80,18 g złota).

4. Towar handlowy: wartość nisabu i więcej – zakat – 1/40 część.

5. Nisab owiec i kóz: 40 sztuk – zakat – jedna owca lub koza.

6. Nisab krów i bawołów: 30 sztuk – zakat – jedno roczne cielę.

7. Nisab wielbłądów: 5 sztuk – zakat – jedna owca lub koza.

Wymiar zakatu od zwiększonego pogłowia zwierząt ulega wzrosto-
wi. Zakat od wymienionego majątku można płacić inwentarzem lub go-
tówką.

Warunkiem prawidłowego płacenia zakatu jest intencja wyrażona 
przez płacącego podczas przekazywania zakatu.

K AR A  ZA  NIEPŁACENIE  ZAKATU
Tych, którzy nie płacą zakatu, spotka kara w życiu doczesnym i po 

śmierci.

W Świętym Koranie jest napisane:

„A tym, którzy zbierają złoto i srebro i nie rozdają tego na drodze 
Boga, przekaż wieść o karze bolesnej, w Dniu, gdy będzie to rozpalone 
w ogniu Piekła i będą tym napiętnowane ich czoła, ich boki i grzbie-
ty: »To jest to, coście zgromadzili dla samych siebie. Spróbujcie zatem 
tego, coście zgromadzili!«”323.

„Biada bałwochwalcom, którzy nie dają jałmużny i nie wierzą w ży-
cie ostateczne!”324.

W Dzień Sądu mieszkańcy Raju zapytają grzeszników:

323. Sura Al-Tauba, Skrucha, 9:34–35.
324. Sura Fussilat, Wyjaśnione, 41:6-7.
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„»Co sprowadziło was do otchłani?« Oni powiedzą: »My nie byli-
śmy wśród modlących się i nie nakarmiliśmy biednego«”325. 

Prorok Muhammad (saał) wypowiedział się podobnie: „Jeśli ktoś, 
komu Bóg podarował dobra, nie będzie wypłacał zakatu, to w Dzień 
Sądu przed jego oczami pojawią się dwie czarne żmije, które owiną 
jego szyję i chwytając za podbródek, powiedzą: »Jestem twoim bo-
gactwem, które zgromadziłeś«”326. Następnie Wysłannik Boga (saał) 
recytował ajat ze Świętego Koranu: „Niech ci, którzy skąpią z tego, co 
otrzymali od Boga z Jego łaski, nie myślą, że jest to dla nich dobre. Nie, 
to jest dla nich gorsze. To, czego skąpili, w Dniu Zmartwychwstania bę-
dzie dla nich obrożą okręconą wokół szyi. Do Boga należy dziedzictwo 
niebios i ziemi. Bóg jest dobrze obeznany ze wszystkim, co czynicie”327. 

Jeśli ktoś z jakiegoś powodu, na przykład ze skąpstwa lub niewiedzy, 
nie wypłaca zakatu, nie staje się kafirem, lecz uważany jest za wielkiego 
grzesznika. 

JAŁMUŻNA  AL-FITR
Jałmużna al-fitr jest formą pomocy biednym i potrzebującym. Prze-

kazywanie al-fitr jest wymagane (ładżib) od muzułmanów, którzy 
w dzień bajramu posiadają majątek wielkości nisabu i nie są zadłużeni. 
Nie ma tu warunku dysponowania majątkiem przez rok ani też, aby za-
soby miały tendencję wzrostową. 

Najlepszą porą do dawania al-fitr jest czas przed modlitwą świątecz-
ną podczas Ramadan Bajramu, ale można to uczynić również w ciągu 
całego dnia. Wymaga się, aby osoba zamożna wypłacała al-fitr nie tylko 
za siebie, ale też za swoje niepełnoletnie dzieci.

Zazwyczaj jako jałmużnę al-fitr daje się określoną ilość jednego z na-
stępujących produktów:

1. pszenica – 1460 g;

2. owies – 2920 g;

325. Sura Al-Muddassir, Okryty płaszczem, 74:42–44.
326. Al-Buchari, Zakat, 3; Ibn Madża, Zakat, 2.
327. Sura Ali Imran, Rodzina Imrana, 3:180.
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3. rodzynki – 2920 g;

4. daktyle – 2920 g.

Jałmużnę al-fitr można dać zarówno w formie produktów, jak i wy-
płacić ekwiwalent pieniężny, w zależności od tego, co obdarowanemu 
będzie bardziej potrzebne. Jeden al-fitr przeznacza się jednej osobie 
potrzebującej, ale można jej dać i więcej. Przy przekazywaniu jałmużny 
wyrażamy intencję w sercu, aby nie zranić odbiorcy. Al-fitr otrzymują 
ci, którym należny jest zakat.

Do wypłacania al-fitru zobowiązane są również osoby, które nie trzy-
mały postu w ramadanie.

Dając jałmużnę al-fitr podczas święta, zamożni muzułmanie spra-
wiają radość ubogim. Przekazana jałmużna sprzyja przyjęciu postu wie-
rzącego, ochronie od mąk śmierci i kary w grobie.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Jakie są zalety postu?

2. Kto powinien płacić zakat?

3. Kto otrzymuje zakat, a kto nie?

4. Z jakiego majątku nie nalicza się zakatu?

5. Z jakiego majątku i w jakim wymiarze nalicza się zakat?

6. Co oznacza nisab?

7. Czym jest jałmużna al-fitr?
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CZĘŚĆ  VIII 
HADŻDŻ  (PIELGRZYMK A)

• Znaczenie i zalety pelgrzymki

• Dla kogo i kiedy pielgrzymka jest obowiązkowa

• Rodzaje pielgrzymek

• Ihram, talbijja, tałaf, saj, łakfa

• W jaki sposób odbywamy hadżdż

• Umra

• Jak wykonujemy umrę

ZNACZENIE I ZALETY PIELGRZYMKI
Pielgrzymka jest piątym filatrem islamu. W czasie hadżdżu, który 

odbywa się na początku miesiąca zu al-hidżdża, muzułmanie w celu  
oddania czci Bogu odwiedzają święte miejsca: Mekkę, Medynę i ich 
okolice. 

W Świętym Koranie jest powiedziane: 

Zaprawdę, pierwszy Dom ustanowiony dla ludzi został w Bakce, 
błogosławieństwo i przewodnictwo dla światów. 

Tam są jasne znaki: stanowisko Abrahama. Ktokolwiek tam wcho-
dzi, jest bezpieczny. Pielgrzymka do niego jest obowiązkiem ludzi wo-
bec Boga: tych, którzy mogą sobie na to pozwolić. A kto jest bez wiary: 
Bóg jest bogaty ponad światy”328.

328. Sura Ali Imran, Rodzina Imrana, 3:96–97.
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O zaszczycie odprawienia modlitwy w trzech najważniejszych me-
czetach, Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Modlitwa wykonana 
w Masdżid al-Haram (Święty Meczet) tysiąckrotnie przewyższa modlitwę, 
odprawioną w innych meczetach. Modlitwa odprawiona w moim meczecie 
(w Meczecie Proroka w Medynie) jest równa tysiącu modlitw. A recytacja 
modlitwy w Meczecie Al-Aksa jest porównywalna do pięciuset modlitw wy-
konanych w innych świątyniach”329.

Wypełnienie rytuałów pielgrzymkowych zostało muzułmanom 
nakazane w dziewiątym roku po hidżrze. Hadżdż jest obowiązkiem, 
chociażby raz w życiu, dla tych muzułmanów, którzy mają ku temu wa-
runki. 

Założenie ihramu330 w czasie pielgrzymki czyni równymi między 
sobą ludzi bogatych i biednych. Zgromadzenie tak wielkiej liczby wie-
rzących w świętym miejscu w Mekce przypomina o „Placu Mahszar”, na 
którym zmartwychwstali muzułmanie będą przed Bogiem rozliczać się 
ze swoich czynów. Pielgrzymka pogłębia wiedzę i horyzonty, człowiek 
nabywa umiejętności pokonywania trudności, uwalnia się od przywią-
zania do rzeczy materialnych, umacnia się miłość i miłosierdzie do ubo-
gich, potęguje się muzułmańska więź i braterstwo.

Odwiedzenie miejsc narodzin Proroka Muhammada (saał), kolebki 
islamu, przyprawia o drżenie serca i czyni mocniejszymi religijne uczu-
cia. Tam człowiek staje się pokorniejszy i poddany Bogu, otrzymuje za 
każdy akt czci hojne wynagrodzenie. Temu, kto w imię Boga wypełnia 
wszystkie pielgrzymkowe rytuały i powstrzymuje się od zadawania in-
nym krzywd, Bóg przebaczy przewinienia, z wyjątkiem grzechu naru-
szenia praw drugiego człowieka.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Kto w imię Boga odbędzie ha-
dżdż i powstrzyma się od złych słów i czynów, powróci bezgrzeszny, jakim 
był w dniu narodzin”331.

329. Askalani, Bulugu, II, 574, patrz również Ibn Madża, Ikama, 195, nr 1406.
330. Ihram – biały, bawełniany ubiór pielgrzyma.
331. Al-Buchari, Hadżdż, 4; Muslim, Hadżdż, 438.
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DLA  KOGO  I  KIEDY  
PIELGRZYMK A  JEST  OBOWIĄZKOWA

Pielgrzymka jest obowiązkowa, jeśli spełnione są następujące 
warunki:

1. bycie muzułmaninem;

2. pełnoletność;

3. zdrowie psychiczne;

4. bycie wolnym;

5. znajomość obowiązków ( fard) hadżdżu (warunek dla osób miesz-
kających w niemuzułmańskim kraju, które przyjęły islam);

6. posiadanie środków do zabezpieczenia rodziny na czas pielgrzy-
mowania aż do powrotu;

7. posiadanie finansów na odbycie hadżdżu i powrót;

8. przybycie na pielgrzymkę we właściwym czasie.

Inne uwarunkowania odbycia hadżdżu:

1. zdrowie fizyczne (nie być niewidomym, nazbyt wiekowym lub 
chorym);

2. brak przeszkód do odbycia pielgrzymki (np. człowiek nie może 
być w więzieniu);

3. bezpieczeństwo podróży;

4. kobiecie powinien towarzyszyć mąż lub inny mahram (opiekun, 
osoba, z którą wiąże ją pokrewieństwo lub więzi uniemożliwia-
jące zawarcie związku małżeńskiego); według szkoły szafickiej 
dopuszczalny jest hadżdż grupowy w towarzystwie co najmniej 
dwóch wiarygodnych kobiet; 

5. rozwiedziona kobieta może odbyć pielgrzymkę po iddzie332.

Przy zaistnieniu wymienionych warunków hadżdż staje się obowiąz-
kowy.

332. Idda – trzy cykle menstruacyjne u kobiet.
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Fardy hadżdżu:

1. Wejście w stan ihram;

2. Przebywanie w dolinie Arafat;

3. Tałaful333 ifada.

Ładżiby hadżdżu:

1. Wejście w stan ihram w mikacie.

2. Wystrzeganie się czynów zabronionych w ihramie.

3. Podczas okrążenia Kaaby bycie w stanie czystości rytualnej z za-
słoniętą aurą. 

4. Rozpoczynanie okrążenia Kaaby od strony Czarnego Kamienia. 
Obchodzimy Kaabę pieszo, mając ją po lewej stronie.

5. Po każdym tałafie (siedmiokrotnym okrążeniu) wykonujemy mo-
dlitwę z dwóch rakatów.

6. Tałaf wykonujemy poza miejscem zwanym Hatim.

7. Siedmiokrotne saj (przejście/bieg) pomiędzy wzgórzami Safa 
i Marła.

8. Saj rozpoczyna się na Safie i kończy na Marłie, w miarę możliwo-
ści na własnych nogach.

9. Postój na równinie Arafat do zachodu słońca. 

10. Pobyt w Muzdalifie od świtu do wschodu słońca pierwszego dnia 
Kurban Bajramu.

11. Obrzucanie kamieniami trzech steli w Minie, symbolizujących 
szatana (wypowiadamy przy tym „Bismillaah”, „Allaahu akbar”).

12. Złożenie ofiary ze zwierzęcia (kurbana) przez osoby wypełniają-
ce pielgrzymkę al-kiran lub at-tamattu.

13. Po kamienowaniu szatana przez trzy dni Kurban Bajramu w Mi-
nie ostrzyżenie włosów.

14. Wykonanie siedmiokrotnego okrążenia Kaaby.

15. Wykonanie tałafulu ifada (zijara) podczas Kurban Bajramu.

16. Pożegnalne okrążenie Kaaby przed wyjazdem z Mekki.

333. Tałaf – rytualne okrążenie Kaaby (Mekka).
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RODZAJE  PIELGRZYMEK
Bóg Najwyższy w Koranie ogłosił:

„Wyprzedzajcie się więc w rzeczach dobrych”334.

Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Śpieszcie się z odbyciem piel-
grzymki, gdyż nikt z was nie wie, kiedy śmierć do niego przyjdzie”335.

„Odbywający pielgrzymkę są gośćmi Boga. O co poproszą, On im da od-
powiedź. Jeśli proszą o przebaczenie, On im wybaczy”336.

Rodzaje pielgrzymek:

1. Ifrad – to tylko sama pielgrzymka bez umry. Pielgrzym po wejściu 
w stan ihram wykonuje jedynie intencję do hadżdżu i wypełnia 
obowiązki z nim związane. Nie musi składać kurbana337.

2. Tamattu – to połączenie umry z hadżdżem, przedzielone przerwą 
między nimi. Do obu wchodzimy oddzielnie w stan ihram. Oso-
by, odbywające pielgrzymkę tamattu, zobowiązane są do złożenia 
kurbana.

3. Kiran – jest połączeniem pielgrzymki z umrą w jednym ihramie. 
Pielgrzym, wchodząc w stan sakralizacji, wykonuje jedną intencję 
do odbycia hadżdżu i umry. Najpierw wykonywana jest umra, a po 
niej hadżdż. Pielgrzym, wykonujący kiran, jest zobowiązany do 
ofiarowania kurbana.

Osoba według własnego uznania wybiera określony typ pielgrzymki. 
Każdy z nich jest prawidłowy, pod warunkiem przestrzegania przedsta-
wionych wymogów.

IHR AM,  TALBIJJA,  TAŁAF,  SAJ,  ŁAKFA
Ihram – stan powstrzymania się pielgrzyma od niektórych dozwolo-

nych w życiu codziennym czynów. Muzułmanin, który wyraził intencję 
odbycia pielgrzymki i wyrecytował dua Talbijja, uważany jest za będą-
cego w stanie ihram.

334. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:148.
335. Abu Dawud, Manasik, 5; Ibn Madża, Manasik, 1.
336. Ibn Madża, Manasik, 5.
337. Kurban – ofiara ze zwierzęcia.
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Czynności niedozwolone w ihramie:

1. Ubieranie się w szytą odzież (oprócz kobiet).

2. Pieszczoty, pocałunki, kontakty intymne.

3. Używanie pachnideł.

4. Łowiectwo lub pomoc w polowaniu.

5. Ścinanie i łamanie zielonych gałązek, zrywanie trawy.

6. Golenie i strzyżenie.

Talbijja – dua, która jest recytowana w stanie ihram. Mężczyźni re-
cytują talbijję głośno, a kobiety ciszej.

„Labbajka Allaahumma labbajk. Labbajka laa szariika laka lab-
bajk. Inna alhamda łan ni’mata laka łal mulk, laa szariika lak”. 

Tałaf – jest to rytuał siedmiokrotnego okrążenia Kaaby. Wykonuje-
my go, zaczynając od Czarnego Kamienia, w kierunku przeciwnym do 
ruchu zegara.

Saj – siedmiokrotne przejście/bieg między wzgórzami Safa i Marła, 
które znajdują się w pobliżu Kaaby wewnątrz Świętego Meczetu. Należy 
przebyć drogę cztery razy w jedną stronę i trzy razy z powrotem. Saj roz-
poczyna się od Safy i kończy się na Marłie.

Łakfa – oznacza pobyt w określonym czasie na równinie Arafat 
i w dolinie Muzdalifa. Postój na Arafacie jest fardem, a w Muzdalifie ła-
dżibem. 

W  JAKI  SPOSÓB  ODBYWAMY  HADŻDŻ 
Pielgrzymkę odbywamy ze środków dozwolonych (halal) przez 

prawo muzułmańskie. Pielgrzym przed wyjazdem powinien uregulo-
wać swoje zobowiązania finansowe i przeprosić osoby, które być może 
uraził. Wyraża taubę338, prosi Boga o wybaczenie, w miarę możliwości 
wyrównuje zaległe modlitwy. Przed podróżą wykonuje dwa rakaty mo-
dlitwy nafil, okazuje skruchę wobec członków rodziny, krewnych, przy-
jaciół, żegna się z nimi i opuszcza dom. Podczas hadżdżu pielgrzym po-
winien wystrzegać się brzydkich słów i niestosownego odnoszenia się 

338. Tauba – skrucha.
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do innych. W mikacie339 muzułmanin wchodzi w stan ihram. W tym celu 
obcina paznokcie, skraca wąsy, usuwa owłosienie pod pachami i w pa-
chwinach, bierze gusl. Jeśli nie ma możliwości pełnego obmycia, wyko-
nuje łudu. Następnie mężczyźni zawijają swoje ciało dwoma kawałkami 
białej tkaniny, które noszą nazwę izar i rida. Głowa mężczyzn powin-
na być odkryta. Strój pielgrzyma nosi nazwę ihram. Kobieta, aby wejść 
w stan uświęcenia nie musi zmieniać ubrania. W mikacie wykonuje się 
dwa rakaty modlitwy sunny, wyraża intencję do odbycia określonego ro-
dzaju pielgrzymki i recytuje talbijję. Tym sposobem pielgrzym wchodzi 
w stan uświęcony – ihram.

Po przybyciu do Mekki bierzemy gusl lub łudu. Potem udajemy się do 
Meczetu Al-Haram, odbywamy tałaful kudum wokół Kaaby i wykonu-
jemy dwa rakaty modlitwy nafil. Kolejnym rytuałem jest saj (przejście/
bieg) pomiędzy wzgórzami Safa i Marła. Następne dni, nie wychodząc 
z ihramu, spędzamy w Mekce. W miarę możliwości modlimy się w Świę-
tym Meczecie. 8. zul-hidżdża w jałmut tarłijja pielgrzymi udają się do 
Miny, a w dzień Arafat (9. zul-hidżdża) po porannej modlitwie prze-
mieszczają się na równinę Arafat i tam spędzają czas, wznosząc prośby 
do Boga o łaskę i wybaczenie grzechów. Tego dnia w porze modlitwy 
az-zuhr łączą się dwie modlitwy, az-zuhr i al-asr. Po zachodzie słońca 
pielgrzymi udają się do Muzdalify, gdzie odprawiają wspólną modlitwę 
al-magrib i al-isza, spędzają tam noc i po świcie wracają do Miny.

Rytuały pierwszego dnia Kurban Bajramu:

1. rzucanie siedmioma kamieniami w dużą stelę;

2. golenie lub strzyżenie włosów na głowie i wyjście z ihramu. Od-
bywający pielgrzymkę ifrad mogą od razu wyjść z ihramu, gdyż 
nie muszą składać w ofierze kurbana, zaś ci, którzy wypełniają ha-
dżdż tamattu lub hadżdż kiran, golą (strzygą) włosy i wychodzą 
z ihramu po złożeniu ofiarnego zwierzęcia. 

3. Tałaful ifada wokół Kaaby.

Rytuały drugiego dnia Kurban Bajramu:

Rzucanie siedmioma kamieniami w każdą ze steli: małą, średnią 
i dużą. Jeśli ktoś nie wykonał tałafulu ifada pierwszego dnia święta, 
może to uczynić drugiego lub trzeciego dnia. 

339. Mikat – miejsce, w którym pielgrzymi wchodzą w stan ihram.
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Rytuały trzeciego dnia Kurban Bajramu:

Rzucanie siedmioma kamieniami w każdą ze steli: małą, średnią 
i dużą. Po tym rytuale jeszcze tego dnia pielgrzymi wracają do Mekki. 
Przed opuszczeniem Mekki wykonują pożegnalne okrążenie Kaaby (ta-
łaful łada).

Powyżej zostały omówione rytuały pielgrzymki ifrad. Porządek ha-
dżdżu tamattu i hadżdżu kiran przedstawia się nieco inaczej.

Pielgrzymka tamattu

Pielgrzym w mikacie wchodzi w stan ihram. Przybywa do Mekki, 
odbywa umrę, następnie strzyże włosy i wychodzi ze stanu uświęcenia 
(ihram). Znajduje się w Mekce do dnia tarłijja (ósmy dzień zul-hidżdża). 
W tym dniu wyraża intencję do pielgrzymki tamattu i ponownie wcho-
dzi w ihram. W dalszej kolejności rytuały są takie same. Są dwie różnice 
od pielgrzymki ifrad:

1. Po obrzuceniu steli w dniu Kurban Bajramu składana jest ofiara ze 
zwierzęcia, pielgrzymi golą (strzygą) włosy i wychodzą z ihramu;

2. Po tałafulu ifada wykonuje się saj pielgrzymki.

Pielgrzymka kiran

Pielgrzymi, którzy wybrali ten rodzaj hadżdżu wyrażają jednocze-
śnie intencję do hadżdżu i umry i wchodzą w stan ihram. Po przybyciu 
do Mekki najpierw odbywają umrę, po niej tałaful kudum, a następnie 
wykonują saj. Będąc cały czas w stanie uświęcenia, oczekują dnia tarłij- 
ja, następnie przemieszczają się do Arafatu i kontynuują pielgrzymkę, 
jak opisano powyżej. W odróżnieniu od hadżdżu ifrad po kamienowa-
niu steli, symbolizujących szatana, składają zwierzę ofiarne, po zabiciu 
którego strzygą włosy i wychodzą z ihramu.

UMR A
Umra – to wykonanie w stanie uświęcenia tałafu i saju oraz wyjście 

z ihramu poprzez ogolenie lub ostrzyżenie włosów. 

Umra jest sunną i można ją odbywać o dowolnej porze w ciągu roku 
oprócz dnia Arafat i dni taszrik. Wysłannik Boga (saał) powiedział: 
„(Odbycie każdej kolejnej) umry (po poprzedniej) jest odkupieniem (popeł-
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nionych grzechów) między nimi, a co dotyczy nieskazitelnego hadżdżu, to 
nie będzie za niego innej nagrody oprócz Raju”340.

JAK  WYKONUJEMY  UMRĘ 
W mikacie wykonujemy rytualne oczyszczenie ciała, wypowiadamy 

intencję do umry, recytujemy dua Talbijja i wchodzimy w stan ihram. 
Przybywając do Mekki, siedmiokrotnie okrążamy Kaabę. Po tałafie od-
mawiamy dwa rakaty modlitwy, a następnie odbywamy saj pomiędzy 
wzgórzami Safa i Marła. Po tym golimy lub strzyżemy włosy i wycho-
dzimy ze stanu ihram.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Co oznacza hadżdż?

2. Jakie znaczenie ma pielgrzymka?

3. Dla kogo hadżdż jest obowiązkowy?

4. Jakie są rodzaje pielgrzymki?

5. W jakiego rodzaju pielgrzymce złożenie kurbana nie jest ładżibem 
(wymagane)?

6. Co oznacza stan ihram, dua Talbijja, tałaf, saj, łakfa?

7. Co to jest umra i jak ją wykonujemy?

340. Al-Buchari, Umra, 1; Muslim, Hadżdż, 437.
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CZĘŚĆ  IX 
KURBAN  (OFIAR A  ZE  ZWIERZĘCIA)

• Znaczenie ofiarowania kurbana
• Kto jest zobowiązany do złożenia kurbana
• W jaki sposób i kiedy składa się ofiarę
• Co należy zrobić z mięsem i skórą kurbana
• Kurban nazr
• Zwierzęta dozwolone i zakazane do złożenia w ofierze
• Mięso dozwolone i zakazane do spożycia
• Obrzędy związane z narodzinami dziecka:

– recytacja azanu i ikamy;
– at-tahnik;
– golenie głowy;
– kurban akika;
– nadanie imienia nowo narodzonemu dziecku;
– pożądane imiona;

– obrzezanie;

– urok (złe oko).

• Przysięga i jej dotrzymanie

ZNACZENIE  OFIAROWANIA  KURBANA
Ofiara składana podczas Kurban Bajramu jest aktem czci realizowa-

nym za pomocą środków materialnych. Składanie w ofierze zwierzęcia 
jest ładżibem. Zostało ono objawione w drugim roku hidżry.
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Kurbana ofiarowuje się w imię Boga jako akt wdzięczności za Jego 
dary i miłosierdzie. W jednej z wypowiedzi Proroka (saał) jest podkre-
ślone: „Najgorszymi spośród skąpych ludzi są ci, którzy nie dają na rzeź 
ofiarnego zwierzęcia, chociaż powinni byli to uczynić”. Prorok Muhammad 
(saał) podczas Kurban Bajramu składał w ofierze dwoje zwierząt: jedno 
– za siebie, a drugie – za swoją ummę (wspólnotę). Muzułmanie, dyspo-
nujący odpowiednim majątkiem i pragnący pozyskać jeszcze więcej łask 
Stwórcy, również ofiarowują dwoje lub więcej zwierząt.

Rytuał ofiarowania reguluje sprawy socjalne w społeczeństwie. Przy-
pomina zamożnym ludziom o spoczywającym na nich określonym obo-
wiązku zarówno przed Bogiem, jak i społeczeństwem. Jeśli dysponują 
wystarczającymi możliwościami, to powinni wykorzystać je w szlachet-
nych celach, a nie ku własnemu materialnemu zadowoleniu. Kiedy świec-
kie społeczeństwo nie przejawia troski o ubogich i udaje, że nie widzi 
biedy, to Najwyższy uzupełnia tę lukę i napomina ludzi o otaczeniu opie-
ką i wsparciem potrzebujących, gdyż wszyscy są wobec Stwórcy równi.  
O utrzymywaniu dobrych relacji między ludźmi Bóg Najwyższy mówi: 

Znaczenie: „Czcijcie Boga i nie dodawajcie Mu współtowarzyszy! 
Czyńcie dobro rodzicom, krewnym, sierotom, ubogim, sąsiadom, któ-
rzy są wam bliscy i którzy są dla was obcy, towarzyszowi przy waszym 
boku, podróżnemu oraz tym, którymi zawładnęły wasze prawice. Bóg 
nie kocha ludzi aroganckich i pełnych pychy”341.

Nakaz Boży jest również odzwierciedlony w słowach czcigodnego 
Proroka Muhammada (saał): „Ten, kto jest syty, gdy jego sąsiad pozostaje 
głodny, nie jest spośród nas”342 (tzn. jest człowiekiem słabej wiary).

Z wypowiedzi Proroka (saał) wynika, że na ludziach ciąży obowią-
zek pomocy potrzebującym, jeśli ma się ku temu możliwości.

Rytuał składania ofiary zaciera różnice między ludźmi, zbliża ich 
i sprzyja umocnieniu jedności i przyjaźni. W dni świąteczne muzułma-
nie starają się spełnić dobre uczynki nie tylko wobec swoich bliskich, ale 
też innych ludzi. Starają się rozdawać jałmużnę, a także mięso ofiarnego 
zwierzęcia jako podarunek. W domu każdego muzułmanina w dni Kur-
ban Bajramu panuje gościnność i szczodrość. 

341. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:36.
342. Hajsami, Madżmauz-Zawaid, VIII, 167.
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To święto otwiera wielką drogę do pokoju, zgody i jednoczenia lu-
dzi na całym świecie. Uczy solidarności, szacunku, bezinteresowności 
i dobra. Nie trudno jest zrozumieć znaczenie ofiarności, w której zawie-
ra się sprawiedliwość, wszechwiedza i mądrość Stwórcy, ukierunko-
wana na zabezpieczenie potrzeb głodujących, najbiedniejszych warstw 
społecznych, którzy, tak samo jak i inni, mają prawo do godnego życia. 
Wyobraźmy sobie, ilu ludziom majętny człowiek może przynieść radość 
i pocieszenie, a najważniejsze – pozyskać zadowolenie Pana i osobistą 
duchową satysfakcję. 

Dzięki temu złożona ofiara nie tylko sprzyja wewnętrznemu oczysz-
czeniu muzułmanina, ale zabezpiecza żywność biedniejszej części spo-
łeczeństwa na świecie, chociażby na krótki czas. 

KTO  JEST  ZOBOWIĄZANY  
DO  ZŁOŻENIA  KURBANA

Bóg Najwyższy powiedział:

„Fasalli lirabbika łanhar”

naczenie: „Módl się zatem do twego Pana i złóż ofiarę!”343.

Osoba składająca ofiarę powinna być:

1. muzułmaninem;

2. psychicznie zdrowa;

3. pełnoletnia;

4. wolna;

5. niebędąca w podróży;

6. posiadająca majątek o wartości nisabu344 (nie jest wymagane dys-
ponowanie majątkiem przez rok).

W  JAKI  SPOSÓB  I  KIEDY  SKŁADA  SIĘ  OFIARĘ
Kurbana najlepiej ofiarować w pierwszy dzień bajramu, ale można też 

w drugi lub trzeci. W większych miejscowościach, w których odprawia-

343. Sura Al-Kausar, Obfitość, 108:2.
344. Nisab – minimalna wartość majątku, ekwiwalent wartości 80,18 g złota.
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ne są modlitwy świąteczne, kurban jest składany tuż po nabożeństwie. 
W wioskach i osadach, gdzie modlitw się nie odprawia, zwierzę ofiaro-
wuje się z nadejściem świtu. W hadisie jest powiedziane: „Dzisiaj (tzn. 
w święto) pierwszą rzeczą jest odprawienie (świątecznej) modlitwy, potem 
ofiarowanie kurbana. Kto tak uczyni, wypełni naszą sunnę. Jeśli ktoś złoży 
kurbana wcześniej (przed modlitwą), to będzie uznane jako zwykłe mięso, 
zarżnięte dla swojej rodziny”345.

Rytualny ubój zwierzęcia nocą jest niedozwolony (makruh) z obawy 
o popełnienie błędu w ciemności. Jeśli jednak miejsce jest doskonale 
oświetlone, rytuał jest dopuszczalny.

Po modlitwie al-magrib trzeciego dnia Kurban Bajramu ofiarowanie 
kurbana jest zakazane.

Osoba, która potrafi, zarzyna zwierzę sama, a jeśli nie umie, zleca tę 
czynność innemu muzułmanowi. Wykonywanie uboju kurbana przez 
ludzi Księgi stanowi makruh, a powierzanie tego muszrikom346 i ateistom 
jest zakazane. Należy dobrze odnosić się do zwierzęcia przeznaczone-
go na ofiarę. Nie wolno związanego zwierzęcia wlec za nogi po ziemi, 
ostrzyć lub szukać noża, kiedy kurban jest już obezwładniony, zarzynać 
zwierzę na oczach drugiego kurbana. Nóż powinien mieć odpowiednią 
ostrość. Te oraz inne szczegóły uboju świadczą o tym, że stosunek do 
wszystkich stworzeń Boga powinien być humanitarny, uważny, zmniej-
szający strach i cierpienie zwierzęcia. 

Wskazane jest, aby zwierzę leżało na lewym boku, głową zwróconą 
ku Kaabie. Ze słowami „Bismillaahi, Allaahu akbar” przerzynany jest 
przełyk, drogi oddechowe i główne tętnice. Można również recytować 
takbir Taszrik:

„Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha ilallaahu łallaahu ak-
bar, Allaahu akbar ła lillaahil hamd”.

Znaczenie: „Bóg jest wielki, Bóg jest wielki, nie ma żadnego bóstwa 
oprócz Boga, Bóg jest wielki i wszelkie podziękowania należą się Bogu”.

oraz następujący ajat:347

Kul inna salaatii ła nusukii ła mahjaaja ła mamaati lillaahi rabbil 
aalamiin.

345. Al-Buchari, Idajn, 8, 10; Adahi, 1, 11; Muslim, Adahi, 7.
346. Muszrik – poganin, niewierzący.
347. Sura Al-An’am, Trzody, 6:162–163.
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Znaczenie: „Powiedz: „Moja modlitwa, moje poświęcenie, moje ży-
cie i moja śmierć należą do Boga, Pana światów! On nie ma żadnego 
współtowarzysza”.

Wyrażamy następującą intencję: „O Boże Najwyższy, w imię Twojego 
błogosławieństwa przynoszę ofiarę”. 

Dopóki dusza zwierzęcia nie opuści ciała, nie wolno oddzielać głowy 
i zdejmować skóry. W czasie składania ofiary nie wystarczy powiedzieć 
„Bismillaah”, ale trzeba koniecznie wymówić „Bismillaah, Allaahu 
akbar”. Jeśli osoba zarzynająca kurbana świadomie nie wypowiedziała 
pełnej formuły, mięso zwierzęcia staje się zakazane, a gdy nie wymówiła 
przez zapomnienie, jest to wybaczane.

CO  NALEŻY  ZROBIĆ  Z  MIĘSEM  
I  SKÓR Ą  KURBANA

Mięso zwierzęcia ofiarnego można rozdać lub zostawić sobie. Zale-
cane (mandub) jest rozdzielenie mięsa na trzy części: jedną część dzieli 
się wśród biednych, drugą część – wśród krewnych i przyjaciół, a trzecią 
część zostawia się sobie. 

Niedozwolona jest sprzedaż mięsa i skóry kurbana oraz rozliczenie 
się tym z osobą wykonującą ubój. Dozwolone jest wykorzystanie skóry 
na własne potrzeby, można ją oddać biednym lub organizacji charyta-
tywnej. Dopuszcza się przekazanie mięsa z kurbana niemuzułmanom 
w formie podarunku. 

KURBAN  NAZR
Kurban nazr – to dobrowolne złożenie zwierzęcia ofiarnego ku zado-

woleniu Boga, będące ładżibem. 

Są dwa rodzaje kurbana nazr: 

1. Nazr niezwiązany z jakimkolwiek warunkiem, na przykład jeśli 
przyrzekliśmy: „W imię Boga złożę kurbana”, to od momentu 
obietnicy kurban staje się dla nas ładżibem.

2. Nazr związany z jakimś warunkiem, np. jeśli powiedzieliśmy: 
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„Jeśli chory wyzdrowieje, to w imię Boga złożę kurbana”, wtedy, 
po powrocie osoby do zdrowia, złożenie ofiary staje się obowiąz-
kiem. Można złożyć kurbana wcześniej, nie czekając na wyzdro-
wienie osoby.

Wszystkie mięso kurbana nazr rozdaje się biednym; ofiarodawca 
nie może go jeść. Niedozwolone jest spożywanie kurbana nazr również 
przez żonę ofiarodawcy, jego rodziców, dzieci, dziadków i wnuków. Nie 
daje się mięsa kurbana nazr ludziom zamożnym. 

Ofiara ze zwierzęcia za osobę zmarłą składana jest podczas Kurban 
Bajramu. Mięso ofiarne można rozdać lub zostawić sobie. 

ZWIERZĘTA  DOZWOLONE  I  ZAK AZANE  
DO  ZŁOŻENIA  W  OFIERZE

Można składać w ofierze następujące zwierzęta: owcę, kozę, krowę, 
bawoła i wielbłąda. Koza i owca powinny być co najmniej roczne, kro-
wa i bawół – co najmniej dwuletnie, wielbłąd – co najmniej pięcioletni. 
Owca może być półroczna, jeśli osiągnęła wielkość rocznego zwierzęcia. 
Wobec kozy istnieje surowy wymóg – roczny wiek. 

Wskazane jest, aby zwierzę było zakupione na kilka dni przed ubo-
jem i przetrzymane w zagrodzie. Jeśli w oborze znajduje się kilka jedna-
kowych zwierząt przeznaczonych na ofiarę, warto zaznaczyć swoje.

Owca lub koza może zostać ofiarowana przez jedną osobę. Krowa, 
bawół lub wielbłąd może stanowić ofiarę od jednego do siedmiu ofiaro-
dawców. W rodzinie wystarczy, jeśli ofiarę złoży właściciel zwierzęcia.

Niedozwolone jest składanie w ofierze ptactwa (typu kogut, kura, 
kaczka itp.), a także dzikich parzystokopytnych zwierząt (np. dziki ba-
wół, koza itp.). 

Zwierzęta ofiarne powinny być zdrowe, chociaż dopuszczalne są nie-
wielkie wady, np. nadłamany róg, niewielki ubytek w uzębieniu, utyka-
nie. Są jednak takie uszczerbki, które wykluczają zwierzę jako ofiarne: 

1. ślepota na jedno lub oboje oczu;

2. całkowicie złamany jeden lub oba rogi;

3. ubytek więcej niż połowy ucha lub połowy ogona;
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4. jeśli zwierzę ma uszkodzone kończyny i nie może utrzymać się na 
nogach;

5. wrodzony brak ucha lub ogona;

6. znaczny uszczerbek w uzębieniu, uniemożliwiający odżywianie 
się;

7. choroba;

8. znaczne osłabienie;

9. uszkodzone sutki;

10. u kozy lub owcy ubytek jednego sutka, zaś u krowy lub bawoła 
dwóch sutków.

MIĘSO  DOZWOLONE  I  ZAK AZANE  
DO  SPOŻYCIA 

Zgodnie z zasadami islamu mięsem dozwolonym (halal) do spożycia 
przez muzułmanów jest mięso zwierząt i ptactwa hodowlanego, m.in. 
krowy, bawołu, wielbłąda, konia, owcy, kozy, kury, żurawia, strusia, go-
łębia, zająca, gęsi. Dopuszczalna jest szarańcza i każda ryba. Według 
opinii wielkiego imama Abu Hanify nie w pełni aprobowane jest spoży-
wanie koniny. Ten pogląd opiera się na tym, że koń był wcześniej wyko-
rzystywany jako środek lokomocji i w działaniach wojennych.

Aby mięso wymienionych zwierząt i ptactwa było dozwolone (ha-
lal), muszą być przestrzegane rytuały uboju. Polegają one na przerżnię-
ciu tętnic szyjnych, przełyku i dróg oddechowych oraz wypowiedzeniu 
imienia Boga („Bismillaahi, Allaahu akbar”). Osoba, wykonująca rytuał, 
powinna być muzułmaninem lub spośród ludzi Księgi (wyznania chrze-
ścijańskiego lub żydowskiego), w pełni władz umysłowych.

Mięso zwierząt drapieżnych, posiadających kły i żywiących się padli-
ną, jest surowo zakazane do spożycia. Do nich zalicza się lwy, tygrysy, wil-
ki, szakale, hieny, gepardy, lisy, sobole, niedźwiedzie, psy, jaszczurki itd. 
Konsumpcja mięsa dzikich roślinożernych zwierząt (gazeli, jeleni, dzikich 
krów, zajęcy itp.) jest dozwolona przy zachowaniu wspomnianego uboju 
rytualnego. Podczas polowania z bronią palną, konieczne jest podczas wy-
strzału wypowiedzenie imienia Boga („Bismillaahi, Allaahu akbar”). Jeśli 
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zwierzę w czasie polowania zostało tylko ranne, myśliwy, pomagając sobie 
nożem, powinien dopełnić rytuału zarżnięcia zwierzęcia.

Nie jest dozwolone spożywanie mięsa osła, muła, kota, wiewiórki, 
słonia, drapieżnych ptaków (orzeł, sokół, wrona, czarny sęp, jastrząb, 
kania), nietoperzy. Kategorycznie zakazane jest mięso świni. 

Nie je się mięsa zwierząt i owadów, wywołujących obrzydzenie, np. 
myszy, żab, żmii, much, żuków, motyli, skorpionów. Za niejadalne uwa-
ża się skorupiaki i mięczaki morskie, takie jak ośmiornice, małże, kraby 
itp. Nie spożywa się mięsa gadów, żyjących na lądzie i w morzu, np. żół-
wia, krokodyla.

OBRZĘDY  ZWIĄZANE  
Z  NARODZINAMI  DZIECK A

Wszystkie nakazy i zalecenia, o których będzie mowa: składanie 
życzeń, golenie głowy, at-tahnik, al-akika, nadawanie imienia oraz ob-
rzezanie mają ogromny wpływ na życie dziecka. Wymienione obrzędy 
są nieodzowne, gdyż przynoszą dzieciom pożytek, zdrowie i siłę. Jeśli 
rodzice dołożą starań do wcielenia w życie sunny Proroka Muhamma-
da (saał) wobec nowo narodzonych, będzie to, z woli Boga, powodem 
wdzięczności ich dzieci w przyszłości.

Dzieci są darem i łaską Najwyższego. Dlatego zalecane jest jak naj-
szybsze powiadamianie o narodzinach dziecka lub złożenie gratulacji 
rodzicom noworodka i jego bliskim. Sunną jest recytacja następującego 
dua: „O Boże Najwyższy, dopomóż ojcu i matce wychować dziecko o wyso-
kim morale. I daj im siły do poprowadzenia go drogą islamu”348.

Składanie życzeń i gratulacji napełniają serca rodziców radością, 
podtrzymują braterskie więzi pomiędzy muzułmanami, co w rezultacie 
umacnia jedność i solidarność we wspólnocie. O roli powiadamiania 
o narodzinach i składania życzeń świadczą wersety, zawarte w Koranie. 
Bóg Najwyższy powiedział: „O Zachariaszu! Przynosimy ci dobrą no-
winę o synu, którego imię będzie Jan. Nikomu nie daliśmy wcześniej 
takiego imienia”349. Wysłannik Boga (saał) gratulował rodzicom nowo 
narodzonych dzieci i recytował im dua.

348. Szirbeni, Mugni’l-Muhtacz, IV, 296.
349. Sura Marjam, Maria, 19:7.
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Jako że dzieci są darem Boga, powiadamianie o narodzinach dziecka 
i składanie rodzicom życzeń, jest zalecane nie tylko przy urodzeniu się 
chłopca, co jest przyjęte w niektórych krajach, ale i przy pojawieniu się 
na świecie dziewczynki. Istnieje następująca wypowiedź Proroka (saał): 
„Ten, kto wychował i wykształcił dwie lub trzy córki, lub siostry, a potem 
wydał je za mąż, na pewno wejdzie do Raju”350.

Ojciec dziecka, po szczęśliwym porodzie, powinien złożyć życzenia 
swojej żonie i podziękować Najwyższemu. Tradycją w niektórych rodzi-
nach jest obdarowywanie rodziców dziecka kwiatami i upominkami. 
Nie jest to sprzeczne z islamem. Prorok (saał) głosił: „Wymieniajcie się 
prezentami, to pogłębi waszą miłość”351. 

„Obdarowujcie się wzajemnie upominkami, gdyż one zmazują w sercach 
nienawiść i gniew”352.

RECYTACJA AZANU I IKAMY

Wskazane, aby tuż po przyjściu na świat dziecka, ojciec wyrecytował 
do prawego ucha noworodka azan, a do lewego – ikamę353. Jest to sunna. 
Ali (ra) w hadisie zrelacjonował: „Ci, którym urodziło się dziecko, niech do 
prawego ucha noworodka wyrecytuje azan, a do lewego – ikamę”354. Według 
przekazu Ibn Abbasa (ra), właśnie tak postąpił Prorok (saał), recytując 
do prawego ucha swojego wnuka Hasana azan, a do lewego – ikamę355. 

Sens i tajemnica recytacji azanu i ikamy zawiera się w tym, że pierw-
szymi słowami, usłyszanymi przez dziecko po pojawieniu się na świe-
cie, będą słowa wywyższenia i wychwalenia Boga i Jego Wysłannika 
Muhammada (saał), a także wezwanie do służenia Bogu, do pobożności 
i dobru. Oprócz tego słowa świadectwa Jedynobóstwa (laa ilaaha illal- 
laah) oraz azanu odpędzają szatana przeklętego i chronią dziecko od 
jego machinacji. 

Sunną jest także wypowiedzenie do prawego ucha następujących 
słów ze Świetego Koranu:

350. At-Tirmizi; Abu Dawud.
351. Munawi, Fajzu’ul-Kadir, III, 271. 
352. At-Tirmizi, Uwala, 6.
353. Patrz rozdział Sunna modlitwy.
354. Al-Bajhaki.
355. Abu Dawud, Adab, 107; At-Tirmizi, Adahi, 16.
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„Ła innii u’iizuhaa bika ła zurrijjatahaa minasz szajtaanir ra-
dżiim”356.

Znaczenie: „I ją oraz jej potomstwo powierzam Twej opiece przed 
szatanem ukamienowanym”.

Według jednej z relacji Prorok (saał) do prawego ucha nowo naro-
dzonego dziecka recytował surę Al-Ichlas357.

AT-TAHNIK

At-tahnik – to rytuał, polegający na przetarciu dziąseł dziecka od le-
wej strony do prawej miąższem dojrzałego daktyla lub inną słodkością, 
np. miodem, cukierkiem, cukrem. Obrzęd jest sunną. O jego zalecie 
świadczy hadis przekazany przez Abu Musę (ra): „Kiedy urodził mi się 
syn, zaniosłem go do Proroka (saał). Wysłannik Boga (saał) nadał mu imię 
Ibrahim i przetarł dziąsła miąższem daktyla”358.

Prawdopodobnie sens at-tahnik tłumaczony jest tym, że dziecku na 
początku jego życia daje się poczuć nie gorycz, a słodycz – słodycz życia 
i wiary. Wskazane jest powierzenie wykonania tego i innych obrzędów 
osobie bogobojnej, uczciwej, dobrej. Mamy wówczas nadzieję, że jej po-
zytywne cechy wpłyną na charakter dziecka i jego dalsze zachowanie. 

GOLENIE GŁOWY

W siódmym dniu życia dziecka goli się mu włosy na głowie. Nie wy-
rzuca się ich, lecz zbiera i waży. Odpowiadającą wadze włosów ilość sre-
bra lub jej ekwiwalent pieniężny należy rozdać jako jałmużnę ludziom 
biednym i potrzebującym. Następnie włosy powinno się zakopać w czy-
stym miejscu. 

Sens i cel golenia głowy:

– golenie głowy wzmacnia włosy i skórę na głowie; jednocześnie po-
prawia się wzrok, węch i słuch;

– rozdana jałmużna polepsza byt potrzebujących; w tym przejawia 
się socjalna solidarność między muzułmanami; 

356. Sura Ali Imran, Rodzina Imrana, 3:36.
357. Wahbi Zuhajli, III, 640, 641.
358. Al-Buchari; Muslim.
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– golenie głowy w siódmym dniu po narodzinach oznacza oczyszcze-
nie i jest początkiem wypełniania sunny.

O potrzebie golenia głowy mówi hadis, przekazany przez Anasa (ra): 
„Prorok nakazał zgolić włosy Hanasowi i Husajnowi w siódmym dniu po 
narodzinach. Potem zważył je i odpowiadające ich wadze srebro rozdał jako 
jałmużnę”.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że w naszej religii zabronione jest 
strzyżenie lub golenie części głowy. Świadczy o tym hadis przekazany 
przez Abdullaha ibn Omara (ra): „Wysłannik Boga (saał) zakazał golenia 
części głowy”359.

KURBAN AKIKA

Kurban akika jest wyrażeniem wdzięczności Bogu za nowo naro-
dzone dziecko. Ofiarę składa się w celu pozyskania łask Najwyższego 
i ochrony dziecka od chorób. Akiką nazywane są włosy noworodka. Inna 
nazwa to nasika. 

Według szkoły hanafickiej akika jest mubahem lub mandubem, 
a w opinii trzech pozostałych szkół – sunną. 

Kurban akika może być ofiarowany w czasie od dnia narodzin dziec-
ka do jego pełnoletności. Jest jednak pożądane, aby złożyć ofiarę siód-
mego dnia od narodzin.

Zwierzę przeznaczone na akikę musi spełniać takie same wymogi jak 
na kurbana. Mięso kurbana akika może spożywać ofiarodawca i jego bli-
scy oraz można rozdać je innym. 

W intencji zarówno chłopca, jak i dziewczynki ofiarowywana jest 
jedna owca. Jedna z opinii mówi, że w celu pozyskania łask Najwyższego 
dla chłopca składa się w ofierze dwie owce.

Kości ofiarnego zwierzęcia nie powinny być rąbane, a przecinane 
w miejscach połączenia stawów. Uważa się to za przyczynę zdrowia 
dziecka (jest to mustahab). Inni są zdania, że należy kości rąbać, aby 
dziecko było skromne i nie miało złych nawyków (to także jest musta-
habem). 

Ibn Abbas (ra) zrelacjonował, że Prorok Muhammad (saał) ofiaro-

359. Al-Buchari, Libas, 72; Muslim, Libas, 72.
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wał oddzielnie za każdego wnuka, Hasana i Husajna, po jednej owcy, 
mówiąc: „Z narodzinami dziecka wiąże się akika, dlatego spuśćcie za niego 
krew ofiarnego zwierzęcia, golcie dziecku włosy”360.

Hasan Basri przekazał wypowiedź Samury ibn Dżunduba, który zre-
lacjonował słowa Proroka (saał): „Każde dziecko jest darem, w intencji 
jego należy w siódmym dniu złożyć ofiarę, ogolić mu głowę i nadać imię”.

NADANIE IMIENIA NOWO NARODZONEMU DZIECKU

Nadanie imienia jest ważnym i doniosłym wydarzeniem w życiu 
nowo narodzonego dziecka. Imię jest częścią osobowości człowieka, 
dlatego w islamie przywiązuje się do niego dużą wagę. 

Sumrat (ra) przekazał następującą wypowiedź Wysłannika Boga 
(saał): „Każde dziecko związane jest z akiką, siódmego dnia po urodzeniu 
goli się mu głowę, nadaje imię, składa się za niego akikę”361. Z tego hadisu 
wynika, że pożądane jest nadanie imienia dziecku w siódmym dniu po 
narodzinach. Są także hadisy, które głoszą, że można nazwać noworodka 
już pierwszego dnia po przyjściu na świat. Anas (ra) oznajmił, że Prorok 
Muhammad (saał) powiedział: „W nocy urodził mi się syn i nazwałem go 
imieniem mojego ojca (tzn. ojca proroków) – Ibrahim”362 .

Z przytoczonych hadisów wynika, że imię można nadać noworodko-
wi zarówno pierwszego dnia, jak i trzeciego, siódmego lub nawet później 
– w zależności od uznania rodziców.

POŻĄDANE IMIONA

Każde dziecko ma prawo do dobrego imienia. Rodzice powinni roz-
ważnie wybrać dziecku godziwe i piękne imię, gdyż jest ono elementem 
jego tożsamości, ma bezpośredni wpływ na dalsze jego życie. Tym sa-
mym wypełnimy nakazy Wysłannika Boga (saał).

Abu Darda (ra) przekazał następujące pouczenie Proroka Muham-
mada (saał): „W Dzień Sądu będziecie wzywani po imieniu i po imieniu wa-
szych ojców, wybierajcie więc dobre imiona”363.

360. Abu Dawud, Adahy, 20.
361. At-Tirmizi.
362. Al-Buchari, Adab, 105, 106; Muslim, Adab, 2.
363. Abu Dawud, Adab, 61.
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Ibn Omar (ra) przytoczył następujące słowa Wysłannika (saał): „Za-
prawdę, ulubione przed Bogiem imiona – Abdullah (sługa Boga), Abdurah-
man (sługa Miłosiernego)”.364

Można nadawać dziecku imiona Boga, dodając do nich przedrostek 
„abd” (sługa), np. Abdulkarim, Abdurrahim, Abdulgafur itp. Nie wolno 
nazywać dziecka tylko imionami, np. Allah, Kuddus (wolny od niedo-
skonałości), Chalik (stwórca), Ar-Rahman (miłosierny). Są to atrybuty 
należące tylko do Boga Najwyższego. 

Pożądane są imiona naszego Proroka (saał) – Muhammad, Ahmad, 
Habib, Jasin, Mustafa, Taha i inne, a także imiona wszystkich proro-
ków i wysłanników – Musa, Isa, Junus, Jusuf365 (alajhimus salaam, pokój 
z nimi, as) itp. Mile widziane jest również nazywanie dzieci imionami 
ashabów, imamów, ludzi pobożnych, szejków, bohaterskich przodków. 
Nie ma wątpliwości, że ich błogosławieństwo będzie miało wpływ na 
los dziecka.

Nagannym jest nazywanie dzieci (i również dorosłych) imionami 
ośmieszającymi, nieprzyjemnymi, przezwiskami, np. ślepy, kulawy, głu-
chy i in. Jeśli jednak kogoś można rozpoznać tylko w ten sposób, wtedy 
jest to dozwolone. 

W Świętym Koranie jest powiedziane:

„Niech jedni ludzie nie szydzą z drugich. […] Nie obrażajcie się 
wzajemnie i nie obrzucajcie się wyzwiskami! Złe jest imię sugerujące 
zepsucie po przyjęciu wiary!”366.

Nieodpowiednie, brzydkie imię można zamienić na ładne. Jest to 
sunna. Prorok (saał) imię Barra zamienił na Zajnab367. Ajsza (ra) rów-
nież przekazała, że Wysłannik Boga (saał) zazwyczaj zamieniał brzyd-
kie imiona na odpowiednie.

OBRZEZANIE

Usunięcie napletka u chłopców (hitana) jest jednym z zalecanych 
rytuałów w islamie. Przekazano z czasów Wysłannika Muhammada 

364. Al-Buchari, Adab, 105, 106; Muslim, Adab, 2.
365. Patrz cz. VI „Wiara w proroków”.
366. Sura Al-Hudżurat, Komnaty, 49:11. 
367. Muslim, Adab, 14,15; At-Tirmizi, Adab, 66.
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(saał), że prorok Ibrahim (as) wykonał obrzezanie według nakazu Boga 
w wieku 80 lat. Od tamtej pory obrzęd stał się zalecany w szariatach ko-
lejnych proroków.

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Człowiek ma w swojej naturze 
potrzebę wykonania pięciu czynności: obrzezania, obcinanania paznokci, 
usuwania owłosienia pod pachami i w pachwinach, strzyżenia wąsów”. Ist-
nieje następujący hadis: „Kto przyjął islam, niech wykona obrzezanie, 
nawet jeśli jest dorosły”. Jednak należy mieć na uwadze, że obrzezanie 
nie jest warunkiem przyjęcia islamu. Jest to pożądana i popierana pro-
cedura, rekomendowana przez Proroka Muhammada (saał), mająca na 
celu troskę o zdrowie człowieka. Dlatego niewykonanie obrzezania nie 
jest przeszkodą w wierze w Boga Jedynego i przyjęciu islamu.

Zaleca się wykonanie obrzezania w jak najwcześniejszym okresie 
wieku dziecięcego, ale można też w późniejszym czasie, najlepiej przed 
uzyskaniem pełnoletności. Istnieje hadis, według którego Wysłannik 
Boga (saał) złożył ofiarę za wnuków Hasana i Husajna i dopełnił obrze-
zania siódmego dnia po narodzinach.

Oprócz zaleceń naszej religii, obrzezanie jest zabiegiem wyjątkowo 
wskazanym dla przyszłego mężczyzny również z medycznego punktu 
widzenia. Dowiedziono, że infekcje spowodowane gronkowcem, droż-
dżakami i innymi drobnoustrojami doprowadzają do licznych chorób 
organów płciowych zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Wśród ludności 
praktykującej obrzezanie nie występuje rak prącia u mężczyzn, a u ko-
biet rzadziej rozwija się rak szyjki macicy. Według danych amerykań-
skich lekarzy, którzy przebadali 200 tysięcy mężczyzn w szpitalach woj-
skowych, infekcje dróg moczowych występują jedenaście razy częściej 
wśród osób nieobrzezanych. Z tego względu obrzezanie jest szeroko 
rozpowszechnionym zabiegiem w wielu krajach na świecie, nie tylko 
z motywów religijnych.

Mężczyźni, którzy z różnych przyczyn nie doświadczyli obrzezania 
w dzieciństwie, a wykonali je w wieku 30–40 lat, zauważyli wyraźne po-
lepszenie potencji, co jest bardzo ważne dla harmonii i szczęścia w rodzi-
nie, mającej w islamie wielkie znaczenie.
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UROK (ZŁE OKO)

Matka, która często, nie odrywając wzroku, patrzy na swoje dziecko, 
może je zauroczyć. Nadmierna miłość źle wpływa na dziecko. Patrzyć 
na dzieci z uwielbieniem można i nawet trzeba, ale należy to robić ze 
słowami „Ma sza Allaah. Laa hałla ła laa kułłata illaa billaah”, co ozna-
cza „Bóg tak chciał. Nikt nie ma siły i mocy oprócz Niego”. Można też 
powiedzieć: „Barakallaah” („Niech Bóg błogosławi”). Te słowa mają 
magiczną moc: Najwyższy unieszkodliwia siłę negatywnego spojrzenia.

Zjawisko złego oka istnieje.

Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Zjawisko złego oka jest praw-
dą”368. 

Na czym polega istota uroku i w jaki sposób, według islamu, można 
się od niego uchronić? Oprzyjmy się na hadisach Proroka (saał). W opo-
wieści przekazanej przez Ajszę (ra) jest powiedziane: „Szukajcie schro-
nienia u Boga, gdyż urok jest prawdą”369. 

Kiedy człowiek uzna istnienie uroku, powinien poznać sposoby za-
bezpieczenia się przed nim. Prorok (saał) polecał swoim towarzyszom 
recytację ajatu Al-Kursi, sury Al-Falak i An-Nas. Kiedy do Proroka 
Muhammada (saał) zostało przyprowadzonych dwoje chorych dzieci, 
rzekł: „Recytujcie im dua. Zaprawdę, jeśliby coś mogło wyprzedzić prze-
znaczenie, to tym byłoby złe oko”. Gwarantowaną ochroną od uroku jest 
przestrzeganie zasad religii.

W celu zabezpieczenia się od złych oczu, Prorokowi (saał) zosta-
ły specjalnie zesłane dwa ajaty z sury Al-Kalam, Pióro. W tefsirze Ma-
hmuda al-Alusiego Ruhul Ma’ani przytoczona jest opowieść Hiszama 
ibn al-Kalbiego: „Pewien Arab po kilku dniach odosobnienia w swoim 
namiocie władał takimi właściwościami: jeśli spojrzał na przechodzą-
ce obok niego stada owiec i wielbłądów i powiedział: »Nie widziałem 
piękniejszego stada niż to«, wówczas po tych słowach zwierzęta zaczy-
nały chorować i padały. Poganie z Mekki, szukający różnych sposobów 
zaszkodzenia Wysłannikowi Boga (saał), zwrócili się do wymienionego 
mężczyzny w celu rzucenia uroku na Proroka (saał). Ten wyraził zgo-
dę, ale Bóg uchronił swojego ulubionego Wysłannika (saał), zsyłając 51. 

368. Al-Buchari, Tibb, 36; Libas, 86; Muslim, Salam, 41.
369. Ibn Madża, 2/1159, hadis 3508.
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i 52. ajat sury Al-Kalam”. Te ajaty są przeznaczone do zdejmowania uro-
ku. W książce Israri Muhammadije (Tajemnice Muhammada) jest powie-
dziane: „Wpływ tego ajatu będzie jednakowy: jeśli wypowiemy go na 
człowieka lub na wodę, którą osoba wypije lub umyje się nią, albo można 
go w formie zapisu nosić przy sobie, aby uwolnić się od uroku”. 

Przestrzeganie tych obrzędów, mimo że są tylko zalecane, uważa się za 
ważne i pobożne. Z nimi są związane dalsze sukcesy w wychowaniu dziec-
ka i jego zachowanie. Rzeczy złożone zaczynają się od prostych, duże – od 
małych, a obowiązkowe – od rekomendowanych. Dlatego, jeśli nie będziemy 
przywiązywać uwagi do pożądanych czynów, to słusznie doprowadzi to do 
niedbalstwa także w wypełnianiu obowiązków. 

PRZYSIĘGA  I  JEJ  DOTRZYMANIE
Przysięga – to wypowiedzenie imienia Boga w celu wzmocnienia po-

wiedzianego słowa.

Rodzaje przysięgi:

1. Lagła – przysięga wypowiedziana przez pomyłkę. Na przykład 
ktoś posiada pieniądze, a myśląc, że ich nie ma, mówi: „Przysię-
gam na Boga! Nie mam pieniędzy”. Taki rodzaj przysięgi nie wy-
maga odkupienia (kaffarat). W Koranie jest powiedziane: „Bóg 
karze was nie za (nieumyślne) niedotrzymanie przysięgi”370.

2. Kamus – świadomie złożona fałszywa przysięga. Na przykład ktoś 
mówi: „Przysięgam na Boga! Widziałem to”, a w rzeczy samej – 
nie widział. Lub: „Przysięgam na Boga! Oddałem dług”, gdy tym-
czasem nie oddał. Tego rodzaju przysięga jest wielkim grzechem. 
Krzywoprzysięzca powinien okazać skruchę i prosić Boga o prze-
baczenie. Jeśli fałszywa przysięga naruszy czyjeś dobra, to należy 
naprawić szkodę i przeprosić pokrzywdzonego. Za krzywoprzy-
sięstwo nie ma odkupienia.

3. Mun’akida – złożenie przysięgi o wykonaniu czegoś lub niewyko-
naniu w przyszłości. Na przykład „Przysięgam na Boga! Jutro od-
dam dług” lub: „Przysięgam na Boga! Nie będę rozmawiać z tym 

370. At-Tirmizi, Malik, Ibn Madża.
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człowiekiem”. Jeśli osoba składająca przysięgę nie dotrzyma jej, 
powinna dążyć do jej odkupienia. Prorok Muhammad (saał) po-
wiedział: „Jeśli ktoś złożył przysięgę, a potem zobaczył lepsze roz-
wiązanie niż to z przysięgi, niech złamie swoją przysięgę i da odku-
pienie”371.

W Świętym Koranie jest napisane: 

„Bóg nie będzie was rozliczał za wasze daremne przysięgi, ale On 
rozliczy was za przysięgi, które złożyliście świadomie”372.

Zadośćuczynienie za złamanie przysięgi

Zadośćuczynieniem za niedotrzymanie przysięgi jest ubranie dzie-
sięciu ubogich ludzi lub wypłacenie dziesięciu potrzebującym datku 
w wymiarze zakatu al-fitr. Jeśli osoba nie dysponuje pieniędzmi, za-
miennie powinna pościć przez trzy kolejne dni.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Kto jest zobowiązany do złożenia kurbana?

2. Kiedy składa się ofiarę ze zwierzęcia?

3. Co należy zrobić z mięsem i skórą kurbana?

4. Jakie zwierzęta są dozwolone, a jakie zakazane do złożenia w ofie-
rze?

5. Co oznacza kurban nazr? Dla kogo jest przeznaczone mięso i skó-
ra kurbana nazr?

6. Mięso jakich zwierząt jest dozwolone do spożycia (halal), a jakich 
zakazane (haram)?

7. Czym jest przysięga i jakie są jej rodzaje?

8. Jak można odkupić złamaną przysięgę? 

371. Alusi, Ruhul-Maani, 29/38.
372. Sura Al-Maida, Stół zastawiony, 5:89.
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CZĘŚĆ  X 
BŁOGOSŁAWIONE  MIESIĄCE,  DNI  I  NOCE

• Piątek (dżuma’a)

• Dni świąteczne

• Miełlud – dzień narodzin Proroka Muhammada (saał)

• Miesiąc muharram

• Dzień Aszura

• Miesiąc radżab i noc raga’ib

• Noc al-isra i al-miradż

• Miesiąc szaban i noc al-bara’at

• Noc al-kadr (noc przeznaczenia)

PIĄTEK  (DŻUMA’A)
Piątek jest świątecznym i świętym dniem tygodnia dla muzułma-

nów. W świętym hadisie jest powiedziane: „Żydzi wybrali sobie sobotę, 
chrześcijanie – niedzielę, a muzułmanom Bóg podarował piątek”. Piątek 
rozpoczyna się od zachodu słońca we czwartek i trwa do zachodu słoń-
ca w piątek. 

Zwielokrotniając nagrodę za pobożność i dobre uczynki w określo-
nych przedziałach czasowych, Bóg w Swojej łasce umożliwia Swoim 
sługom przeważenie szali wagi w Dzień Sądu w stronę dobra. Takim 
czasem w każdym tygodniu jest dzień i noc piątkowa. Według hadisu 
Proroka Muhammada (saał) piątek jest lepszym dniem nawet niż dni 
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świąteczne (Kurban Bajram, Ramadan Bajram, dzień Aszura). Popełnie-
nie grzechu w piątek jest zlekceważeniem tego świątecznego dnia i mi-
łosierdzia Boga w tym dniu. Dlatego w piątek nie tylko zwielokrotnia się 
nagroda za dobre uczynki, ale również kara za przewinienia. Co tydzień 
wierzący gromadzą się w meczetach, aby wspólnie odprawić piątkową 
modlitwę. Zbiorowa modlitwa al-dżuma’a integruje muzułmanów, czy-
ni ich wspólnotę jednością. 

Piątek jest dniem szczególnym, w którym miały miejsca ważne wy-
darzenia. W piątek Bóg stworzył naszego praojca, proroka Adama (as). 
W tym dniu był również przesiedlony na ziemię, w piątek też zmarł.

Prorok Muhammad (saał) ogłosił: „Najlepszy dzień – to piątek. Adam 
został stworzony tego dnia, tego dnia trafił do Raju i w tym dniu został ode-
słany z Raju”373.

Koniec świata nastąpi w piątek, zaś mieszkańcy Raju będą doznawać 
rozkoszy – widzieć Boga Najwyższego – także w piątki.

W piątek jest taka chwila, kiedy Bog przyjmuje nasze dua, ale ten mo-
ment jest nieznany. Dzieje się tak dlatego, aby muzułmanie w wielbieniu 
Boga trwali przez cały dzień, gdyż oddawanie czci tego dnia jest bardzo 
cenne.

Prorok Muhammad (saał) również obwieścił: „W piątek jest określony 
czas, w którym prośby (dua) modlących się ludzi będą przez Boga przyjmo-
wane”374.

Jak należy spędzić piątek i noc w przeddzień.

1. Przygotowania do piątku rozpoczynamy od czwartkowej modli-
twy popołudniowej al-asr. W tym czasie przyjmowane są dua. 
O świcie należy wziąć gusl (pełne rytualne obmycie), podstrzyc 
brodę, obciąć paznokcie, ubrać się w czystą odzież.

2. W nocy z czwartku na piątek i w piątek rekomenduje się recytację 
sury Al-Kahf, Grota, a także salałatów (pozdrowienia) Proroko-
wi Muhammadowi (saał) co najmniej 300 razy. Jest o tym mowa 
w hadisie: „Najcenniejszym dniem jest piątek, recytujcie jak najwięcej 
salałatów na moją cześć, gdyż one do mnie dochodzą”.

373. Muslim, Dżuma, 17; At-Tirmizi, Dżuma, 1, 2. 
374. Ahmad ibn Hanbal, II, 311. 
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3. Pożądane (sunna) jest w piątek przestrzeganie postu, do którego 
intencję (nijjat) należy wyrazić we czwartek wieczorem. Powi-
nien to być post dwudniowy, a więc w piątek i sobotę lub w czwar-
tek i piątek. 

4. Tego dnia dobrze jest rozdawać sadakę, dostarczać radości bli-
skim, odwiedzać krewnych, szczególnie rodziców, chorych 
i groby rodziny oraz przyjaciół, przygotowywać sobie i gościom 
smaczne potrawy. 

5. W miarę możliwości należy poświęcić rozmyślaniu o życiu osta-
tecznym, aby oczyścić się wewnętrznie. Wskazane jest też uczest-
nictwo w wykładach, pogłębiających wiedzę o religii.

6. Dorośli, w pełni władz umysłowych mężczyźni, mają obowiązek 
uczestnictwa w zbiorowej modlitwie al-dżuma’a, jeśli mieszkają 
w miejscowości, gdzie takie modlitwy są odprawiane. Według 
hadisu ten, kto bez ważnej przyczyny (np. choroba itp.) opuści trzy 
piątkowe modlitwy, będzie zaliczany do munafików (hipokrytów). 

Ci, na których został nałożony obowiązek udziału w modlitwie al-
-dżuma’a, mają zakaz handlu i zajmowania się innymi sprawami po tym, 
gdy rozlegnie się wezwanie do modlitwy (azan) aż do czasu jej zakoń-
czenia375. Zaleca się przychodzenie na piątkową modlitwę możliwie jak 
najwcześniej w celu zajęcia miejsca w pierwszym rzędzie.

DNI  ŚWIĄTECZNE
Muzułmanie w ciągu roku obchodzą dwa główne święta:

1. Ramadan Bajram (Święto zakończenia postu ramadan)

2. Kurban Bajram (Święto Ofiarowania)

Bajram – oznacza święto. Zbiorowe odprawienie modlitwy świątecz-
nej jest symbolem braterstwa i jedności wierzących. Święta mają dużą 
wartość emocjonalną, zbliżają do Boga, skłaniają do zadumy i ref leksji 
nad własnym postępowaniem, służą integracji i pojednaniu muzułma-
nów.

375. Zakaz dotyczy tylko mężczyzn. Dla kobiet modlitwa nie jest obowiązkiem  
i mogą wykonywać dowolną pracę, jeśli zachodzi taka konieczność.
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Na zakończenie postu w ramadanie ubogim i sierotom rozdawana 
jest jałmużna (zakatul fitr), a podczas Kurban Bajramu dzieli się wśród 
wiernych mięso zwierząt ofiarnych. Święta stanowią okazję do spotkań 
rodzinnych, pojednania skłóconych, obdarowywania się upominkami. 
Tradycją jest odwiedzanie w tych dniach cmentarzy, recytacja zmarłym 
sur z Koranu, kierowanie próśb o odpuszczenie im grzechów, rozdawa-
nie za zmarłych sadaki.

MIEŁLUD  –  DZIEŃ  NARODZIN  PROROK A 
MUHAMMADA  (SAAŁ)

Prorok Muhammad (saał), ostatni i największy Wysłannik Boga, 
został skierowany przez Stwórcę do zbawienia ludzkości. Urodził się 
w nocy 12. dnia rabi al-ałłaala, trzeciego miesiąca według kalendarza 
księżycowego 571 roku.

W tym czasie na ziemi panował chaos, zacofanie, ucisk i bezprawie. 
Ludzie puścili w niepamięć wiarę w Boga. Prorok Muhammad (saał) 
swoim przyjściem na świat rozświetlił Ziemię i rozpromienił ludzkie 
serca wiarą. Nastąpiła epoka równości, sprawiedliwości i braterstwa. Lu-
dzie, którzy podążyli za Prorokiem (saał) osiągnęli prawdziwe szczęście. 

Źródła przyjmują jako rok narodzin Proroka Muhammada (saał) 571 
rok według chronologii chrześcijańskiej. W przekazie Ibn Abbasa (ra) 
jest powiedziane: „Wysłannik Boga (saał) pojawił się na świecie w ponie-
działek, w poniedziałek przybył do Medyny, w poniedziałek odszedł do in-
nego świata. W poniedziałek wbudował Hadżarul Aswad (Czarny Kamień) 
w Kaabie. W poniedziałek odniesiono zwycięstwo w bitwie pod Badrem. 
W poniedziałek został zesłany 3 ajat sury Al-Ma’ida:

„Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię”376.

Wszystkie te wydarzenia są znakami szczególnego znaczenia tego 
dnia. Noc narodzin Proroka Muhammada (saał) jest nazywana Miełlud, 
w języku arabskim Al-Małlid i pobożni ludzie (łali) uważają ją za najbar-
dziej czczoną po Nocy Przeznaczenia (lajlatul kadr).

Dzień narodzin Proroka Muhammada (saał) jest obchodzony od 
stuleci. Tego dnia w hołdzie Wysłannikowi Boga (saał) odbywają się 

376. Ahmad, I, 277; Hajsami, I, 196. 
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okolicznościowe modlitwy, przypominane są historie z jego życia, sta-
nowiące dla wierzących wzorzec moralności. Muzułmanie starają się 
zasłużyć na miłość Proroka (saał), robiąc dobre uczynki.

Podczas Miełludu uroczyście recytowany jest Koran, zikr, salałat, 
istig far377, poezja o narodzinach Proroka, jego życiu i proroczej misji 
(poetyckie opowiadania tego typu noszą nazwę małlid). Wyrażana jest 
radość z okazji urodzin Wysłannika (saał), wdzięczność Bogu za łaskę 
uczynienia nas częścią jego wspólnoty. Rozdawana jest również sadaka, 
organizowany poczęstunek, prowadzone są okolicznościowe dyskusje. 
Jednym słowem, w ten świąteczny dzień muzułmanie okazują troskę 
i uwagę pokrzywdzonym i wierzącym.

Istotę tej bezgranicznej miłości do Swojego Wysłannika (saał) 
Stwórca Wszechświata wyraził następującym stwierdzeniem: 

„Bóg jednak nie ześle na nich kary, gdy jesteś pośród nich”378. 

To Boskie przesłanie skierowane było do obłudników. Warto po-
myśleć o tym, że skoro hipokryci, żyjący w jednym kraju z Prorokiem 
Muhammadem (saał), otrzymali taką gwarancję, to wręcz trudno wy-
obrazić sobie, jakiej łaski dostąpią prawdziwie wierzący, podążający jego 
śladami. Muzułmanie nie tylko uwierzyli w misję Wysłannika (saał), 
oni pokochali go wielką miłością i obdarzyli głębokim szacunkiem. Sło-
wa nie są w stanie wyrazić tu ludzkich uczuć. Zaiste, na ile muzułmanin 
pokocha Muhammada (saał), na tyle osiągnie szczęście i spokój w tym 
i przyszłym życiu.

Podczas obchodów dnia narodzin Proroka (saał) kategorycznie zakaza-
ne są próżne rozmowy, w szczególności o osobach nieobecnych, i naruszanie 
innych zasad moralnych.

Za życia Posłańca Boga (saał) muzułmanie organizowali wszystko, 
co wchodzi w obchody Małlidu, ale termin „małlid” nie był stosowany. 
Jego brak w hadisach przez niektórych był uznawany jako „zakaz obcho-
dzenia Małlidu”. Jednakże Al-Hafiz As-Sujuti w artykule Dobre intencje 
w obchodzeniu Małlidu zaprezentował następujące stanowisko szariatu 
wobec świętowania narodzin Proroka (saał) w miesiącu rabi al-ałłaal: 
„»Podstawą do obchodów Małlidu jest zgromadzenie ludzi, recytacja wy-

377. Istig far – modlitwa o przebaczenie grzechów.
378. Sura Al-Anfal, Zdobycz, 8:33.
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branych sur z Koranu, opowieści o tych ważnych wydarzeniach, które miały 
miejsce w czasie narodzin Proroka Muhammada (saał), przygotowanie od-
powiedniego poczęstunku. Jeśli Małlid przygotujemy w ten sposób, to ta no-
wość jest przez szariat akceptowana. Muzułmanie za obchody Małlid otrzy-
mują sałab379, gdyż jest to wydarzenie zorganizowane w celu wywyższenia 
Wysłannika Boga (saał) i pokazania przeżywania przez wierzących radości 
z jego świętowania. Jest powiedziane również: »Wszędzie, gdzie recytowany 
jest małlid, obecne są anioły, a także łaska i dobro Boga zostaną zesłane na 
tych ludzi«”. 

Inni znamienici muzułmańcy uczeni (ulema380), świetnie znający 
niuanse i uwarunkowania naszej religii, na przestrzeni wieków bez żad-
nych wątpliwości aprobowałi Małlidy i sami w nich uczestniczyli. Powo-
dów ku temu było wiele. Oto niektóre z nich:

1. Bóg Najwyższy zaleca nam okazywanie miłości do Wysłannika 
Muhammada (saał), a tym samym radości z jego narodzin.

2. Prorok Muhammad (saał) cenił swoje przyjście na świat (prywat-
nie przestrzegał postu w poniedziałek, w dniu swoich narodzin), 
ale nie jako fakt prywatnej biografii. Okazywał wdzięczność Bogu 
za swoje życie, które jest łaską dla człowieka, wychwalał Stwórcę 
za to dobrodziejstwo.

3. Miełlud jest spotkaniem wierzących w celu wyrażenia radości 
z okazji narodzin Proroka (saał) i miłości do niego. W jednym 
z hadisów jest powiedziane: „każdy w Dniu Sądu znajdzie się obok 
tego, kogo kocha”. 

4. Opowieści o narodzinach Proroka (saał), jego życiu i misji sprzy-
jają pogłębianiu wiedzy o nim, wyzwalają przeżycia wzmacnia-
jące wielbienie Wysłannika (saał) i ugruntowują wiarę muzuł-
manów. Przecież sam Bog w Świętym Koranie pokazuje wiele 
przykładów z życia poprzednich proroków ku pokrzepieniu serca 
Muhammada (saał) i pouczeniu wierzących.

5. Prorok Muhammad (saał) aprobował i nagradzał poetów, opiewa-
jących go w swoich utworach. 

379. Sałab – wynagrodzenie od Boga za dobre uczynki; inaczej hasanat.
380. L. poj. alim.
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6. Nasza religia wysoko ceni integrację muzułmanów, zbiorowe mo-
dlitwy, pogłębianie wiedzy religijnej i rozdawanie dobrowolnej 
jałmużny. 

Jak wiadomo z muzułmańskich źródeł, jedną z mamek opiekujących 
się Muhammadem (saał) była kobieta o imieniu Sawbija, niewolnica 
Abu Lahaba, zaciętego wroga Wysłannika (saał). Abu Lahab, kiedy do-
wiedział się od Sawbii o narodzinach swojego krewnego, z radości dał 
jej wolność. To zachowanie, popełnione przede wszystkim z rodzinnych 
względów, zostało mu zaliczone w życiu pozagrobowym jako dobry 
uczynek. 

Po śmierci Abu Lahaba ktoś z jego bliskich zobaczył go we śnie i za-
pytał: „Co słychać u ciebie?”.

Abu Lahab odpowiedział:

„Jestem w Piekle i przeżywam okropne męki. I tylko w poniedział-
kowe noce moja sytuacja trochę się poprawia. Wówczas mogę ugasić 
pragnienie cienkim strumieniem wody, który przecieka mi przez palce 
i przynosi ochłodę. To dzięki temu, że wypuściłem na wolność swoją 
niewolnicę, gdy powiadomiła mnie o narodzinach Muhammada. Za to 
Bóg w Swoim miłosierdziu nie opuszcza mnie w poniedziałkowe noce”.

Ibn Dżafar skomentował to wydarzenie następująco: „Jeśli tak nie-
wierzący człowiek jak Abu Lahab, jedynie z powodu radości z narodzin 
bliskiego krewnego Muhammada (saał) popełnił dobry uczynek, za któ-
ry na jedną noc uzyskiwał przebaczenie Boga, to kto wie, jakimi łaskami 
obdarzy Pan osobę wierzącą, która, aby zaskarbić miłość Proroka (saał), 
otworzy swoje serce i okaże szczodrość w tę świąteczną noc”.

Nie wszystko, czego nie robił Wysłannik Boga (saał), jest niepożąda-
ne lub zakazane. Na przykład, za życia Proroka nie były zebrane w jedną 
księgę ani Koran, ani hadisy, nie opracowano poszczególnych dyscyplin 
nauki o islamie, takich jak fikh, akida, tafsir Koranu i hadisów, nie było 
książek o religii, szkół, religijnych programów w radiu i telewizji itp. Jed-
nak nie tylko nie jest to zakazane, lecz zalecane, dobre.

Co zaś dotyczy się poglądów zacofanych ludzi, że świętowanie naro-
dzin Proroka (saał) jest jego wywyższaniem, to sam Wysłannik (saał) 
powiedział: „Nie wywyższajcie mnie, jak chrześcijanie wywyższyli Jezusa 
(as), jestem tylko Wysłannikiem Boga i Jego sługą” (Ahmad, 1, 153).
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Uczeni muzułmańscy odpowiedzieli, że ten dowód jest fałszywy. 
Warto zwrócić uwagę, że w hadisie jest zakazane wywyższanie w taki spo-
sób, jak czynią to chrześcijanie, nazywając Jezusa (as) „synem Bożym”. 
Podczas Małlidu nie odbywa się tego typu wysławiane, wspomina się tyl-
ko cechy moralne Proroka (saał), co nie jest sprzeczne z szariatem. Prze-
cież Prorok (saał) za życia wychwalał swoich towarzyszy, a oni wychwa-
lali jego. Muhammad (saał) nie zakazywał im tego, a aprobował. Często 
cytowali razem z Prorokiem (saał) wiersze i poematy, i on sam zachęcał 
ich do tego. Warto wspomnieć powitanie Proroka (saał) przez mieszkań-
ców Medyny z pieśnią na ustach. Czy taki gest jest sprzeczny z szariatem? 
Gdyby tak było, czy Prorok (saał) przemilczałby to? Jeśli Proroka (saał) 
cieszyło takie zachowanie jego przyjaciół, to czy będzie on niezadowolo-
ny z naszych gestów, wyrażających pochwałę jego moralności?

Stąd wniosek, że obchodzenie Małlidu jest wydarzeniem akcepto-
wanym przez prawo muzułmańskie i w żadnym wypadku nie należy go 
negować. Wręcz przeciwnie, można nazwać je sunną, gdyż sam Prorok 
(saał) doceniał swój dzień urodzin. Miał tu na względzie swoją misję na-
łożoną mu przez Boga – być we wszystkim przykładem dla ludzi. Kiedy 
Prorok (saał) został zapytany, dlaczego pości tego dnia, odpowiedział: 
„Tego dnia urodziłem się, tego dnia zostałem skierowany (do ludzi) i (tego 
dnia) on (Koran) był mi zesłany”381. 

Miełlud jest dla muzułmanów dniem świątecznym, dniem wdzięcz-
ności Najwyższemu. Każdy muzułmanin nie tylko tego dnia, ale w ciągu 
całego życia powinien dążyć do zgłębiania wiedzy o Proroku (saał), być 
podobnym do niego i zasłużyć na godność bycia w Raju w bliskości z nim. 
Aby osiągnąć to, należy kochać Proroka (saał) bezgraniczną miłością.

Historia islamu przepełniona jest epizodami, świadczącymi o bez-
kresnej wierności i miłości przyjaciół Proroka (saał). 

Oto relacja Anasa ibn Malika (ra): 

Pewnego razu do Proroka przyszedł Arab z zapytaniem:

– O Rasulullahu! Kiedy nastąpi koniec świata?

Prorok odpowiedział na to pytaniem: 

– A co przygotowałeś do innego świata?

381. Muslim, Sijam, 197–198. 
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Przybysz odpowiedział:

– Miłość do Boga i Jego Wysłannika!

Prorok Muhammad (saał) odpowiedział:

– W takim przypadku, na tamtym świecie będziesz razem z tymi, któ-
rych kochałeś na tym.

Anas ibn Malik (ra), kontynuując tę historię, dodał: „Nic, oprócz tej 
radości, nas tak nie cieszyło jak informacja Wysłannika (saał): »Zapraw-
dę, ty jesteś z tymi, kogo kochasz!« I ja kocham Boga, Jego Wysłannika, 
Abu Bakra i Omara. Chociaż nie mogłem wykonać nawet maleńkiej czę-
ści czynów, które były ich udziałem, jednak nie tracę nadziei na przyszłe 
przebywanie w innym świecie w bliskości z Prorokiem Muhammadem 
(saał)382.

Poważanie dnia Miełlud pozwala na odnowienie w sercu miłości do 
Proroka (saał), zwrócenie się do Boga ze słowami wdzięczności za zesła-
nie go na ten świat, ref leksyjną recytację Koranu i zastanowienie się, co 
wydarzyłoby się na tym świecie, gdyby tego człowieka nie było. 

MIESIĄC  MUHARR AM
Muharram jest pierwszym miesiącem kalendarza muzułmańskiego 

i jednym z czterech miesięcy (radżab, zu-al-kada, zu-al-hidzdża, muhar-
ram), w czasie których Bóg zakazał prowadzenia wojen, konfliktów itp. 
O wielkim poważaniu tego miesiąca wielokrotnie wspomina się w Ko-
ranie i sunnie. Dlatego każdy muzułmanin powinien spędzić ten miesiąc 
w służbie Bogu Najwyższemu. Imam Gazali w swojej książce Ihja ulum 
ad-din napisał, że jeśli spędzi się miesiąc muharram na wielbieniu Boga, 
to można żywić nadzieję, że jego dobrodziejstwa spłyną na pozostałe 
miesiące roku. 

W hadisie Proroka Muhammada (saał) jest powiedziane: „Po miesią-
cu ramadan najlepszym do trzymania postu jest muharram – miesiąc Bo-
ga”383. W innej wypowiedzi Wysłannika (saał), przekazanej przez Taba-
raniego, mówi się: „Ten kto pościł jeden dzień w muharramie, będzie miał 

382. Muslim, Birr, 163.
383. Muslim, Sijam, 202, 203; Abu Dawud, Saum, 56.
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zaliczone jak za 30 dni postu”384. Według jeszcze innego hadisu wysoko 
nagradzany jest post w czwartki, piątki i w niedzielę w miesiącu muhar-
ram. Imam An-Nałałi w jednej ze swoich prac napisał: „Ze wszystkich 
błogosławionych miesięcy muharram jest lepszy do trzymania postu”.

Muharram – to miesiąc okazywania skruchy i czczenia Boga, dlatego 
należy bardzo się starać, aby nie utracić możliwości przebaczenia grze-
chów przez Boga Najwyższego i pozyskania wynagrodzenia za dobre 
uczynki. Jeśli w pierwszym dniu muharramu wyrecytujemy 1000 razy 
surę Al-Ichlas bez przerwy z „Bismillaah”, to Stwórca odpuści winy za na-
ruszenie cudzych praw i taki człowiek nie umrze bez przebaczenia przez 
innych ludzi.

DZIEŃ  ASZUR A
W muharramie, dziesiątego dnia, przypada najważniejszy w tym mie-

siącu błogosławiony dzień – Aszura385. Tego dnia w historii ludzkości 
odbyło się wiele wydarzeń. W dzień Aszura Bóg Najwyższy stworzył 
niebiosa, ziemię, Al-Arsz386, aniołów, pierwszego człowieka i proroka 
Adama (as).387 Koniec świata również nastąpi w dzień Aszura. Tego dnia 
miało miejsce wiele wydarzeń związanych z życiem proroków: 

– Bóg Najwyższy przebaczył grzechy prorokowi Adamowi (as); po 
wielkim Potopie arka Noego (as) przybiła do brzegu góry Dżudi (Irak); 
urodził się prorok Ibrahim (as); wznieśli się do nieba prorocy Isa (Jezus) 
i Idris (Enoch) (as); prorok Ibrahim (Abraham) (as) uratował się z po-
żaru wznieconego przez pogan; prorok Musa (Mojżesz) (as) i jego na-
stępcy uniknęli prześladowań faraona, który zginął tego dnia w otchłani 
morza; prorok Junus (Jonasz) (as) wydostał się z wnętrza ryby; prorok 
Ajjub (Hiob) (as) po ciężkich chorobach powrócił do zdrowia; prorok 
Jakub (as) spotkał się z synem; prorok Sulejman (Salomon) (as) został 
królem; prorok Jusuf (Józef) (as) wyszedł z więzienia.

Tego dnia śmiercią szahida (wojownika za wiarę) poległ wnuk Proroka 
Muhammada (saał) – Husajn. 

384. At-Tabarani.
385. Aszura – od słowa „aszara”, oznaczającego w języku arabskim „dziesięć”.
386. Al-Arsz – najtwardszy przedmiot stworzony przez Boga.
387. Alajhi salam – pokój z nim.
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W dzień Aszura, a także w dzień poprzedni i następny, rekomendo-
wany jest post. Według jednego z hadisów, post oczyszcza muzułmani-
na z grzechów za poprzedni rok, a za odrobinę sadaki ofiarowanej tego 
dnia, Bóg Najwyższy da wynagrodzenie wielkości góry Uhud388. W in-
nym hadisie jest powiedziane: „Kto w dzień Aszura nakarmi i napoi swoją 
rodzinę, temu Bóg da pomyślność w ciągu roku”389. Jeśli w Aszura weźmie-
my gusl, to Bóg ochroni nas od chorób w ciągu roku. Jeśli pomalujemy 
oczy czernidłem, to Bóg zabezpieczy nas przed chorobami oczu. Kto 
złoży wizytę choremu w Aszura, to tak jakby odwiedził wszystkich sy-
nów (tzn. wszystkich ludzi) proroka Adama (as). W ten świąteczny dzień 
rozdawana jest sadaka, recytowany Koran, sprawiane są przyjemności 
dzieciom i bliskim, a także inne szlachetne uczynki.

MIESIĄC  R ADŻAB  I  NOC  R AGA’IB
Radżab jest pierwszym z trzech błogosławionych miesięcy (radżab, 

szaban, ramadan), które są największą łaską Najwyższego Boga okaza-
ną Jego sługom. W tym czasie wynagrodzenie za dobre uczynki, za akty 
czci, Stwórca zwielokrotnia i wybacza grzechy ludziom, którzy szczerze 
okazują skruchę. Dzięki temu muzułmanie mają możliwość przeważe-
nia w stronę dobra szali wagi w Dzień Sądu Ostatecznego. Nieskorzysta-
nie z tej łaski Najwyższego jest nierozsądne i niegodne muzułmanina.

Jeden z hadisów Proroka Muhammada (saał) mówi: „Jeśli pragniecie 
spokoju przed śmiercią, szczęśliwego końca (śmierć z imanem) i ocalenia od 
szatana – szanujcie te miesiące, przestrzegając postu i okazując skruchę”.

Kiedy następował miesiąc radżab, nasz Prorok (saał) zwracał się do 
Boga: „Błogosław dla nas te miesiące – radżab i szaban – i zbliż nas ku 
ramadanowi”390.

Radżab jest również jednym z czterech miesięcy (radżab, zu al-kada, 
zu al-hidżdża, muharram), w których Bóg zakazał prowadzenia konflik-
tów, wojen itp. W tym miesiącu miały miejsce dwa ważne wydarzenia: 
w pierwszą piątkową noc al-raga’ib rodzice Proroka Muhammada (saał), 
Abdullah i Amina, zawarli związek małżeński; tej nocy został poczęty 

388. Uhud – góra w pobliżu Medyny.
389. At-Tabarani.
390. Dżamius sagir, t. V, s. 131.
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błogosławiony Posłaniec Muhammad (saał). Radżab jest nazywany 
miesiącem Boga, ze względu na szczególnie okazywaną przez Niego 
szczodrość i łaski.

Hadis Proroka (saał) powiada: „Pamiętajcie o radżabie – miesiącu 
Boga; kto będzie przestrzegać postu chociażby przez jeden dzień w radża-
bie, z tego Najwyższy będzie zadowolony”. 

Pierwsza piątkowa noc w miesiącu radżab nosi nazwę noc al-raga’ib 
(lajlatul raga’ib). W hadisie mówi się: „Jest pięć nocy, podczas których proś-
by są spełniane: pierwsza piątkowa noc radżabu, noc w połowie szabana, 
piątkowa noc i obie noce świąt (Ramadan Bajram i Kurban Bajram)”. 

Wyjątkowymi są również dwudziesta siódma noc i dzień miesiąca 
radżab. Wymienione noce zaleca się spędzić na czuwaniu i modlitwie, 
a dnie – trzymając post.

Dwudziesta siódma noc radżabu – to noc cudownej podróży (al-isra) 
i wniebowstąpienia (al-miradż) naszego Proroka (saał). W tym miesiącu 
zaleca się jak najczęstsze recytowanie sury Al-Ichlas.

NOC  AL-ISR A  I  AL-MIR ADŻ
Z woli Boga nasz ukochany Prorok (saał) przeniósł się z meczetu 

Al-Haram, znajdującego się w Mekce, do meczetu Al-Aksa, który mie-
ści się w Jerozolimie. Stamtąd razem z aniołem Dżibrilem (as) wznie-
śli się do „siódmego nieba”, do miejsca „Sidratul muntaha”. Tam Prorok 
Muhammad (saał) usłyszał przemowę Boga, która nie była podobna do 
mowy żadnego z boskich stworzeń, bez dźwięków, bez liter, bez pauz, 
ani w języku arabskim, ani w żadnym innym. Błogosławiony Prorok 
(saał) słyszał głos Boga bez żadnych pośredników. 

Niebiańska podróż składała się z dwóch etapów: pierwszym, zwa-
nym Al-Isra, było przeniesienie się z Mekki do Jerozolimy. Drugi, no-
szący nazwę Al-Miradż, wniebowstąpienie. Prezentem dla wierzących, 
przyniesionym przez Proroka Muhammada (saał) z tego wniebowstą-
pienia, była pięciokrotna modlitwa. 

Noc Al-Miradż (lajlatul miradż) jest jednym z największych cudów 
naszego Proroka (saał). Miała ona miejsce półtora roku przed hidżrą 
w 27. noc miesiąca radżab.
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W jednym z hadisów jest powiedziane, że istnieje pięć nocy, podczas 
których przyjmowane są dua: noc z czwartku na piątek, dziesiąta noc 
muharramu, piętnasta noc szabanu, noc przed Ramadan Bajramem i noc 
przed Kurban Bajramem. Tej nocy ze Strzeżonych Tablic usuwane są 
imiona osób, które zmarły w ciągu roku.

MIESIĄC  SZABAN  I  NOC  AL-BAR A’AT
Według wypowiedzi Proroka (saał) nazwa miesiąca szaban pochodzi 

od słowa „tasza’aba”, co oznacza „rozpowszechnianie”. W tym miesiącu 
rozpowszechnia się dobro. 

Trzymanie postu w miesiącu szaban jest mustahabem (zalecane). Aj-
sza (ra) przekazała: „Prorok Muhammad (saał) w żadnym innym miesiącu 
nie pościł bardziej niż w szabanie. Cały miesiąc szaban trzymał post”391. 

W szabanie, z 14. na 15., jest jedna z błogosławionych nocy – noc al-
-bara’at (lajlatul bara’at). Bara’at oznacza „uwolnienie”, „pełne oddziele-
nie”, i jest czasem oczyszczenia z grzechów. Bóg Najwyższy przebacza 
grzechy wierzącym, którzy Go o to proszą.

W hadisach jest powiedziane, że tej nocy przebaczane są grzechy 
wszystkim muzułmanom, oprócz zawistników, czarowników, spożywa-
jących alkohol, zerwających więzi z krewnymi, nieposłusznych wobec 
rodziców, cudzołożników, zarozumialców i wzniecających kłótnie392.

Z tego powodu zaleca się spędzić całą noc bara’at na modlitwach 
i wspominaniu Boga. 

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „W piętnastą noc miesiąca sza-
ban módlcie się, a w następny dzień trzymajcie post. Tej nocy bezgranicznie 
łaskawy Najwyższy Bóg ofiarowuje dobro proszącym u Niego. On powie-
dział następujące słowa: 

– Czy nie ma proszących o wybaczenie? Ja przebaczam. 

– Czy nie ma proszących o pomyślność? Ja obdarzam.

– Czy nie ma chorych proszących o wyzdrowienie? Ja uzdrawiam.

– Jeśli macie życzenia – proście. Ja je spełnię393.

391. Muslim, Salat, 176; Abu Dawud, Saum, 58.
392. Ahmad ibn Hanbal,  II, 176.
393. Ibn Madża, At-Tadż, II, 93.
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W lajlatul bara’at recytuje się trzykrotnie surę Jasin: pierwszy raz 
w intencji dalszego życia, drugi raz – za ochronę przed biedą i nieszczę-
ściami i trzeci raz – za rozszerzenie dobra. 

NOC  AL-KADR  (NOC  PRZEZNACZENIA)
Wydarzenie, które przyjęto świętować w 27. noc ramadanu, nazywa 

się „Nocą Przeznaczenia” (lajlatul kadr). Dokładna data tej nocy nikomu 
ze śmiertelników nie jest znana. Może to być dowolna noc w czasie świę-
tego miesiąca ramadan. Podczas lajlatul kadr został naszemu Prorokowi 
Muhammadowi (saał) zesłany Święty Koran – ostatnia Boża Księga. 
Tej nocy w różnych okresach były objawione Święte Księgi także innym 
prorokom: Zabur (Psalmy) – prorokowi Dawudowi (as), Taura (Tora) – 
prorokowi Musie (as), Indżil (Ewangelia) – prorokowi Isie (as). Zapraw-
dę, powiedział Najwyższy: „Nie czynimy różnic między Jego prorokami”. 
Wszystkim Stwórca powierzył głoszenie prawdy, wszystkim dał religię 
poddania się Bogu Jedynemu – islam (sura Al-Bakara, Krowa, 2:285).

W Koranie jest mowa, że Noc Przeznaczenia jest lepsza od tysiąca 
miesięcy. Prorok Muhammad (saał) powiedział o niej: „Przebaczane są 
grzechy przeszłości temu, kto uwierzył w wyższość i świętość lajlatul kadr 
i oczekując nagrody jedynie od Boga, spędzi ją na modlitwach”394.

Pewnego razu Ajsza (ra) zapytała Proroka (saał): „O Wysłanniku 
Boga! Kiedy nastapi lajlatul kadr, to jakie dua mam recytować?”.

Prorok (saał) odpowiedział: 

„Allaahumma, innaka afułłun, kariimun. Tuhibbul afła, fa’fu annii”.

Znaczenie: „O Boże, Ty jesteś Przebaczający, Szczodry. Kochasz prze-
baczać – przebacz i mnie”395.

Noc Przeznaczenia muzułmanie powinni spędzać na modlitwach, 
jak zalecał nasz Prorok (saał). 

Czym jest święto według szariatu? W odróżnieniu od świeckich 
świąt, ustalonych przez ludzi w związku z jakimiś wydarzeniami, święta 
muzułmańskie i błogosławione noce są przekazane ludziom przez 
Boga za pośrednictwem Jego Posłańca Muhammada (saał).

394. Al-Buchari, Iman, 25, 27, 28, 35; Saum, 26; Muslim, Musafirin, 173–176.
395. At-Tirmizi, Daałat, 84; Ibn Madża, Dua, 5.



279

Według islamu święto to powód świadomej radości, związanej 
z bezgraniczną miłością naszego Stwórcy. To dla każdego muzułma-
nina możliwość wielokrotnego pomnożenia dobrych uczynków, które 
w Dzień Sądu będą porównywane (drogą ważenia) ze złymi, a tym sa-
mym szansa przeważenia szali wagi z dobrem. Święta religijne dają wie-
rzącym bodziec do bardziej gorliwego oddawania czci. Dlatego w święta 
oraz w błogosławione dni i noce muzułmanie odprawiają dodatkowe 
nabożeństwa, recytują Koran i specjalne modlitwy. W tych dniach mają 
miejsce okolicznościowe spotkania integracyjne, sprawiające radość bli-
skim, sąsiadom, znajomym i nieznajomym, wzajemne przyjacielskie wi-
zyty, dawana jest sadaka i przekazywane prezenty. Stosowanie w dniach 
świąt muzułmańskich napoi alkoholowych i innych, zakazanych w isla-
mie, używek jest bluźnierstwem i profanacją tych świąt. 

Niestety, muzułmanie, pod wpływem otaczającego wielowyznanio-
wego społeczeństwa, często mieszają pojęcie „święto” z wydarzeniami 
niemającymi żadnego związku z islamem.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Jakie są zalety piątku (dżuma’a)?

2. Ile jest świąt muzułmańskich w ciągu roku? Czym się charaktery-
zują te święta?

3. Opowiedz o Miełludzie (dniu narodzin Proroka Muhammada)?

4. Co to jest noc al-raga’ib?

5. Opowiedz o nocy al-bara’at.

6. Czym jest noc al-kadr (Noc Przeznaczenia)?

7. Co jest zalecane w błogosławione noce?

8. Jaki jest stosunek islamu do świeckich świąt?





ROZDZIAŁ  TRZECI 
 

AHLAK 
(ETYK A)
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CZĘŚĆ  I 
ISLAM  I  ETYK A

• Co oznacza ahlak
• Etyka w islamie
• Rola wiary i aktów czci w moralnym doskonaleniu człowieka
• Prorok Muhammad (saał) – wzór wysokiej moralności
• Znaczenie moralności w życiu każdego człowieka
• Praca i moralność
• Czy moralność może ulec zmianie
• Moralność imama Abu Hanify

CO  OZNACZA  AHLAK
Ahlak – to nawyki człowieka, mające odzwierciedlenie w jego czy-

nach i relacjach z otoczeniem. Wyróżniamy dwa rodzaje sposobów za-
chowania: pożyteczne i szkodliwe. 

Aby pozyskać zadowolenie Najwyższego, należy kategorycznie wy-
zbyć się złych nawyków i krok po kroku kształtować w sobie wspaniałą 
moralność islamu, wykonując dobre, pobożne uczynki.

ETYK A  W  ISLAMIE
Jednym z celów islamu jest wychowanie ludzi o wysokim morale. 

Nasz ukochany Prorok (saał) mówił: „Jestem posłany do was w celu dosko-
nalenia moralności”396.

396. Kaszful-hafa, t. I, s. 211.  
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„Najukochańszym i najbardziej podobnym do mnie w Dzień Sądu jest 
ten, kto cechuje się wysoką moralnością”397. 

Prorok (saał) zapytany, jakich poddanych lubi Bóg, odpowiedział: 
„Tych, którzy cechują się wysoką moralnością”. Ktoś zadał jeszcze jedno 
pytanie: „O Wysłanniku Boga! A jaki wierzący jest najmądrzejszy?”. 
Prorok (saał) rzekł: „Najmądrzejszy jest ten, który rozmyśla o śmierci 
i przygotowuje się do niej”398.

Zarówno oddawanie czci, jak i przestrzeganie zasad moralnych jest 
nakazem Boga.

ROLA  WIARY  I  AKTÓW  CZCI  
W  MOR ALNYM  DOSKONALENIU  CZŁOWIEK A

Muzułmanin jest świadomy wiedzy Boga o wszystkich jego czynach, 
które są zapisywane przez właściwych aniołów. Wierzy również, że 
w Dzień Sądu za dobre uczynki otrzyma wynagrodzenie, a za złe ponie-
sie karę, jeśli Bóg mu nie przebaczy.

W Świętym Koranie Bóg Najwyższy przekazał: 

„Faman ja’mal miskaala zarratin chajran jarah. Ła man ja’mal 
miskaala zarratin szarran jarah”.

Znaczenie: „Kto uczynił dobra na wagę pyłku, zobaczy je, i kto uczy-
nił zła na wagę pyłku, zobaczy je”399.

Wiedząc o tym, muzułmanin stara się nie popełniać grzechów i dą- 
ży do czynienia dobra. Osoba niewierząca lub słabej wiary nie poczu-
wa się do odpowiedzialności przed Bogiem i dopuszcza się różnego ro- 
dzaju występków i przewinień. 

Akty czci pogłębiają wiarę: pięciokrotna modlitwa uczy nas nie-
ustannego pamiętania o Wielkim Stwórcy Wszechświata – Allahu, post 
pobudza w sercach miłosierdzie, strzeże ręce od zakazanych rzeczy i ję-
zyk od kłamstwa, jałmużna chroni od skąpstwa i pomnaża wzajemną 
pomoc i wsparcie. Wszystko to doskonali moralnie człowieka i przynosi 
pożytek społeczeństwu.

397. At-Tirmizi, Birr, 71.
398. Ibn Madża, Zuhd, 31.
399. Sura Az-Zalzala, Trzęsienie ziemi, 99:7–8.
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PROROK  MUHAMMAD  (SAAŁ) 
–  WZÓR  WYSOKIEJ  MOR ALNOŚCI

Prorok Muhammad (saał) – to człowiek, z woli Boga Najwyższego 
wyróżniający się wyższym morale i szlachetniejszymi ludzkimi cecha-
mi. Ajsza (ra), zapytana o Proroka Muhammada (saał), odpowiedziała: 
„Jego moralność – to Koran”400.

Prorok Muhammad (saał) w swoim życiu przestrzegał zasad moral-
nych i uczył tego swoich towarzyszy. W Świętym Koranie jest powie-
dziane:

„Lakad kaana lakum fii rasuulillaahi usłatun hasanatul liman ka-
ana jardżullaaha łal jałmal aachira ła zakarallaaha kasiiraa”.

„Macie w Wysłanniku Boga piękny przykład dla każdego, kto po-
kłada nadzieję w Bogu i w Dniu Ostatnim i kto często Boga wspomi-
na”401. 

W tym ajacie Bóg Najwyższy nakazuje, aby życie Proroka Muham-
mada (saał) było dla nas przykładem postępowania według zasad isla-
mu.

ZNACZENIE  MOR ALNOŚCI 
W  ŻYCIU  K AŻDEGO  CZŁOWIEK A

Jak wiemy, ogromna zbiorowość ludzi, która nazywana jest narodem, 
składa się ze zjednoczenia rodzin. Rodziny zaś złożone są z indywidu-
alnych osób. Siła i pomyślność narodu polega na mocnej strukturze ro-
dzin. A trwałość i szczęście rodziny jest możliwe dzięki przestrzeganiu 
zasad etycznych przez każdego jej członka. 

Dlatego ważnym jest, aby wszyscy domownicy cechowali się wyso-
ką moralnością. Wiemy, że nie można skonstruować mocnego statku ze 
spróchniałego drewna i nie jest możliwe zbudowanie silnego społeczeń-
stwa z nieodpowiedzialnych jednostek.

400. Szarhusz-szifa, Alijjul-Kari, t. I, s. 222.
401. Sura Al-Ahzab, Sprzymierzeni, 33:21.
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PR ACA  I  MOR ALNOŚĆ
Islam zaleca muzułmanom pracę, która da im utrzymanie i niezależ-

ność. Praca i wynagrodzenie za nią bywają różne. Należy zwracać szcze-
gólną uwagę, aby zdobywać pieniądze legalną drogą i nie wiązać naszego 
utrzymania z niedozwolonymi źródłami.

Prorok (saał) uradował dobrą nowiną tych, którzy uczciwie praco-
wali: „Ci, którzy handlowali uczciwie, w Dzień Sądu będą z prorokami”402.

„Bogactwo nie szkodzi tym, którzy boją się Boga”403.

„Bierzcie to, co jest dozwolone, i zostawcie to, co jest zakazane”404.

„Oddajcie zapłatę robotnikowi do czasu, zanim wyschnie mu pot”405. 

„Temu, kto pożycza z zamiarem zwrócenia długu o czasie, dopomoże 
Bóg Najwyższy”406. 

„Z trzema Bóg nie będzie rozmawiać w Dniu Sądu, nie spojrzy na nich 
i nie usprawiedliwi ich. Dla nich będą kary bolesne”. Prorok (saał) powtó-
rzył to trzykrotnie. Po tych słowach Abu Zarr wykrzyknął: „Niech ich 
imiona będą przeklęte! Niech ich nadzieje nie spełnią się! Kim oni są, 
o Wysłanniku Boga?”. Prorok (saał) odpowiedział: „Ci, którym duma nie 
pozwala podnieść poły odzieży; ci, którzy wypominają komuś okazaną po-
moc; ci, którzy fałszywą przysięgą zbywają towar”407.

„Dozwolone zostało wyjaśnione i zakazane zostało wyjaśnione. Jednak 
są między nimi wątpliwości, które większości ludziom trudno odróżnić. Kto 
wyeliminuje rozterki, ten uratuje swój honor i swoją wiarę. A kto zacznie 
wątpić, ten wejdzie w niedozwolone, podobnie jak pastuch, który wprowadzi 
swoje stado w niesprawdzone miejsce, a ono może okazać się niebezpiecz-
ne”408.

Prawdomówność – to jedna z zasad muzułmańskiej etyki. Muzuł-
manin powinien unikać kłamstwa, zawiści, ihtikaru (skup produktów 
żywnościowych i sprzedaż ich tylko po podwyższeniu cen). „Fałszywa 

402. 250 hadisów, s. 62.
403. Ibn Madża, Tidżarat, 1. 
404. Ibn Madża, Tidżarat, 2.
405. Ibn Madża, Ruhun, 4.
406. Nisai, Buju, 99.
407. Muslim, Iman, 171; At-Tirmizi, Buju, 5; Abu Dawud, Libas, 25.
408. Al-Buchari, Iman, 39; Buju, 2; Muslim, Musakat, 107, 108.  
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przysięga może przyśpieszyć zbyt towaru, ale pozbawia handel błogosła-
wieństwa”409.

Producent i zatrudnieni u niego pracownicy powinni wytwarzać to-
war dobrej jakości, bez wad i oszustwa. Jeśli robotnik wykonuje swoją 
pracę niedbale (sądząc, że nikt go nie widzi), to pobiera nienależne mu 
wynagrodzenie, a to jest przez naszą religię niedozwolone.

Islam nakazuje ludziom pracę i zarabianie pieniędzy uczciwą, legalną 
drogą. Należy przy tym pamiętać, że przyszliśmy na ten świat, aby zdać eg-
zamin, a następnie stawić się przed swoim Panem.

CZY  MOR ALNOŚĆ  MOŻE  ULEC  ZMIANIE
Dziecko przychodzi na świat czyste i bezgrzeszne. Jeśli otrzyma od 

rodziców należyte wychowanie, to wyrośnie na prawego człowieka. Je-
śli nie będzie miało wzorców postępowania, trudno oczekiwać od niego 
dobroci i etyczności. 

Aby pozbyć się choroby ciała, przyjmujemy różne lekarstwa. Oczysz-
czamy również swoją duszę, doskonaląc ją i uszlachetniając. 

Prorok (saał) powiedział: „Doskonalcie swoją moralność”. Te słowa 
Proroka (saał) potwierdzają, że cechy osobowości mogą ulec zmianie. 

Obcowanie z ludźmi zdemoralizowanymi z czasem doprowadza do 
tego, że człowiek przejmuje ich zepsute zachowanie i wady. Posłaniec 
Boga (saał) przekazał: „Przyjaźń z prawym człowiekiem lub grzesznikiem 
jest porównywalna do przyjaźni z handlarzem piżma lub kowalem. U pierw-
szego możesz kupić piżmo lub poczuć jego zapach. U drugiego możesz spalić 
swoją odzież od iskier lub poczuć nieprzyjemny zapach”410.

Naszą powinnością jest podtrzymywanie relacji przyjacielskich  
z dobrymi ludźmi i unikanie złych. Jeśli zaś zbliżamy się do zdemora- 
lizowanego człowieka to tylko w celu, aby mu pomóc.

409. Ahmad ibn Hanbal, Musnad, 235.
410. Muslim, Birr, 146.
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MOR ALNOŚĆ  IMAMA  ABU  HANIFY
Imam Abu Hanifa (ra) jest jednym ze znamienitych muzułmańskich 

uczonych, posiadającym ogromną wiedzę, ostry umysł i wysokie mora-
le. Niczym gwiazda wskazująca drogę wędrowcowi, swoim przykładem 
ukierunkowywał poszukujących prawdy na prawidłowy szlak.

Zajmując się handlem, Abu Hanifa (ra) był wierny swoim zasadom 
moralnym. Myślał bardziej o innych niż o sobie. Pewnego razu spotkał 
kobietę sprzedającą jedwabną sukienkę. Zapytał ją o cenę. Kobieta od-
powiedziała: 

– Sto dirhemów. 

Abu Hanifa sprzeciwił się:

– Ta sukienka jest warta więcej niż sto dirhemów. Powiedz, ile chcesz 
za nią.

Kobieta podniosła cenę do stu monet, ale zacny Abu Hanifa ponow-
nie się z tym nie zgodził. Według niego sukienka przedstawiała wyższą 
wartość. 

W ten sposób cena sukienki doszła do czterystu dirhemów, ale imam 
nadal upierał się przy swoim. Kobieta pomyślała, że on żartuje, ale imam 
poprosił, aby cenę skonsultowała z kimś innym. Wreszcie cena została 
ustalona i Abu Hanifa (ra) kupił sukienkę za pięćset dirhemów. 

Imam Abu Hanifa (ra) dał nam przykład, aby również mieć na wzglę-
dzie dobro innych ludzi.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Co oznacza ahlak?

2. Jakie znaczenie w islamie ma moralność?

3. Jaka jest rola wiary oraz ibady w moralnym doskonaleniu człowieka?

4. Jakimi cechami moralnymi wyróżniał się Prorok Muhammad 
(saał)?

5. Jaki jest stosunek do pracy z punktu widzenia etyki islamu?

6. Jak sądzisz, czy moralność człowieka może ulec zmianie? 
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CZĘŚĆ  II 
OBOWIĄZKI  Z  PUNKTU  WIDZENIA  ETYKI

• Obowiązki muzułmanina

• Obowiązki wobec Boga, Proroka i Koranu

• Obowiązki wobec siebie

• Zasady gościnności

• Dobre maniery przy stole

• Kultura słowa

• Inne zasady dobrego wychowania

• Warto przeczytać: Islam zabrania rozrzutności (israf)

OBOWIĄZKI  MUZUŁMANINA
Obowiązki muzułmanina dzielą się na:

1. obowiązki wobec Boga, Proroka i Koranu;

2. obowiązki wobec siebie;

3. obowiązki wobec rodziny;

4. obowiązki wobec ojczyzny i narodu;

5. obowiązki wobec całej ludzkości.
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OBOWIĄZKI  WOBEC  BOGA, 
PROROK A  I  KOR ANU

Obowiązki wobec Boga. Bóg stworzył nas z niczego, obdzielił do-
skonałymi organami i dał do dyspozycji wszystko, co jest na tym świe-
cie. Dobrodziejstwa, jakie otrzymał człowiek od Stwórcy, nie zostały 
dane żadnym innym stworzeniom. W hadisie kudsi jest powiedziane: 
„O człowieku! Gdybym ciebie stworzył bez języka, nie mówiłbyś; jeśli-
bym stworzył cię bez oczu, nie widziałbyś; tworząc ciebie głuchym, nie 
słyszałbyś. Dlatego bądź Mi wdzięczny i nie zaprzeczaj, znając war-
tość podarowanych ci rzeczy, przecież powrócisz do Mnie”. 

Z tego względu mamy następujące obowiązki wobec Boga Naj-
wyższego:

1. wierzenie w istnienie i Jedyność Boga;

2. odmawianie modlitwy;

3. wypełnianie nakazów Najwyższego i unikanie rzeczy zakaza-
nych;

4. absolutna miłość do Niego;

5. wychwalanie Boga Jego Imionami;

6. okazywanie wdzięczności za Jego dary.

Obowiązki wobec Proroka. Bóg Najwyższy powierzył misję roz-
powszechnienia islamu Prorokowi Muhammadowi (saał). Wysłannik 
Boga (saał) rozświetlił ziemię światłem islamu i wskazał ludziom drogi 
osiągnięcia szczęścia. Dlatego jesteśmy zobowiązani do:

1. wierzenia, że Muhammad (saał) jest największym i ostatnim pro-
rokiem;

2. kochania go i recytowania salałatów podczas wspominania jego 
imienia;

3. podążania przez niego wskazaną drogą;

4. życia, wzorując się na jego wysokiej moralności.

W Świętym Koranie jest powiedziane: „O wy, którzy wierzycie! 
Bądźcie posłuszni Bogu, bądźcie posłuszni Wysłannikowi”411.

411.  Sura An-Nisa, Kobiety, 4:59. 
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„Skoro kochacie Boga, to idźcie za mną, aby Bóg was pokochał i wy-
baczył wam wasze grzechy. Bóg jest Przebaczający, Miłościwy!”412. 

Obowiązki wobec Koranu:

1. wierzenie, że Koran jest ostatnią Księgą zesłaną przez Boga Pro-
rokowi Muhammadowi (saał);

2. piękna recytacja Świętej Księgi zgodnie z przyjętymi zasadami. 
Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Lepszym spośród was jest 
ten, kto uczy się Koranu i naucza go innych”413;

3. dążenie do zrozumienia podczas recytacji znaczenia świętych aja-
tów;

4. okazywanie szacunku wobec Koranu zarówno podczas jego słu-
chania, jak i recytacji;

5. wypełnianie nakazów Koranu i unikanie rzeczy przez niego za-
kazanych.

W Świętym Koranie jest powiedziane: „Zaprawdę, ten Koran pro-
wadzi ku temu, co najprostsze, i zwiastuje wieść radosną wiernym, któ-
rzy czynią dobre dzieła, że czeka na nich nagroda wielka”414. 

„I powiedz: »Przyszła prawda i zniknęło kłamstwo. Zaprawdę, 
kłamstwo musi zniknąć!« My zsyłamy w Koranie to, co jest uzdrowie-
niem i miłosierdziem dla wiernych, a niesprawiedliwym wyłącznie po-
większa stratę”415.

Jeden ze znamienitych muzułmańskich uczonych (tabiin) Hasan 
Basri (ra) powiedział: „O ludzie, Koran Karim – Księga Boga – jest dla 
wierzących leczeniem, a dla bojących się Boga – drogowskazem. Kto podąży 
za Księgą Boga, znajdzie prawdziwą drogę, a kto zawróci z niej, będzie nie-
szczęśliwy i narazi siebie na niebezpieczeństwa”.

OBOWIĄZKI  WOBEC  SIEBIE
Człowiek posiada duszę i ciało i dlatego ma obowiązki dwojakiego 

rodzaju:

412. Sura Ali Imran, Rodzina Imrana, 3:31.
413. Al-Buchari, Fadaiłul-Koran, 21; Abu Dawud, Łitr, 14.
414. Sura Al-Isra, Podróż nocna, 17:9.
415. Sura Al-Isra, Podróż nocna, 17:81–82.
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1. obowiązki wobec ciała;

2. obowiązki wobec duszy.

Obowiązki wobec ciała:

1. Prawidłowe odżywianie. Aby być silnym i zdrowym, należy 
zwracać uwagę na to, co jemy i pijemy. W Świętym Koranie jest 
powiedziane: 

Jaa ajjuhan naasu kuluu mimmaa fil ardi halaalan tajjibaa.

Znaczenie: „O ludzie! Jedzcie z tego na ziemi, co dozwolone i do-
bre, i nie naśladujcie szatana”416. 

Prorok Muhammad (saał) rzekł: „Silny wierzący jest lepszy i bar-
dziej kochany przez Boga niż słaby wierzący”417.

Z tego wynika, że Prorokowi (saał) zależało, aby muzułmanie 
byli silni nie tylko duchowo, ale i fizycznie. 

2. Troska o zdrowie. Muzułmanin powinien dbać o swoje zdro-
wie, a kiedy zachoruje, poddać się leczeniu. Jeden z Arabów za-
dał pytanie: „O Wysłanniku Boga! Czy leczenie jest dozwolone?”. 
Posłaniec (saał) odrzekł: „O słudzy Boga! Leczcie się ze swoich 
chorób, naprawdę, Bóg nie zesłał żadnej choroby, nie dając od niej 
uzdrowienia lub wybawienia, z wyjątkiem jednej”. Padło drugie py-
tanie: „O Proroku, a co to?”. „Starość”418 – odpowiedział Posłaniec 
(saał).

Nasza religia zakazuje zażywania alkoholu i narkotyków i naka-
zuje unikanie różnego rodzaju środków szkodliwych dla naszego 
organizmu. 

Zdrowie jest jednym z największych darów naszego Stwórcy 
i należy o nie szczególnie dbać. Trudno jest żyć pełnią życia i być 
szczęśliwym człowiekiem, jeśli nie mamy zdrowia, a tak często 
je bagatelizujemy. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Wiele 
ludzi oszukuje siebie w dwóch sprawach (tzn. nie mogą ocenić dwóch 
rzeczy): zdrowia i czasu wolnego”419.

416. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:168.
417. Muslim, Kadar, 34; Ibn Madża, Zuhd, 14.
418. Dżamius-sagir.
419. Dżamius-sagir w artykule Nun.
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Aby zachować zdrowie, należy przestrzegać zaleceń lekarzy, 
przyjmować szczepionki i unikać miejsc, w których można się za-
razić. W jednym z hadisów Proroka (saał) powiedziano: „Unikaj-
cie trądu jak lwa”420.

Islam przywiązuje dużą wagę do medycyny. Prorok Muhammad 
(saał) leczył się sam i radził innym leczyć się w zależności od moż-
liwości w danym czasie. Prorok (saał) powiedział: „Wśród mu-
zułmanów nie ma takiej osoby, której Bóg w chorobie nie oczyściłby 
z grzechów, podobnie jak On oczyszcza drzewo z liści”421.

„Wszystko, co jest zsyłane pobożnej osobie: ból głowy, zmęczenie, cho-
roba lub smutek, nawet zwykłe przygnębienie – jest odkupieniem jego 
grzechów”422.

W islamie słynni są tacy znawcy medycyny, jak Abu Bakr Rady 
i Ibn Sina, z których wiedzy korzysta się w Europie i w obecnym 
czasie. Leczenie nie stoi w sprzeczności z pokładaniem nadziei 
w Bogu (tałakkul), wręcz przeciwnie, po zastosowaniu konwen-
cjonalnej terapii szczere zaufanie Najwyższemu i modlitwa są 
nieodzowne.

3. Dbanie o czystość. Czystość odgrywa ważną rolę w zachowaniu 
zdrowia, a więc ciało, odzież i miejsce zamieszkania muzułmani-
na powinny być schludne. Prorok Muhammad (saał) głosił: „Czy-
stość – połowa wiary”423. 

„Kiedy ktoś z was obudzi się, niech najpierw umyje ręce, zanim do-
tknie naczynia z wodą (lub innego kuchennego naczynia), gdyż nie 
wiadomo, do czego jego ręka dotykała we śnie”424.

„Pięć obowiązkowych warunków bytu człowieka: bycie obrzezanym, 
usuwanie owłosienia pod pachami, usuwanie owłosienia w pachwi-
nach, obcinanie paznokci, przystrzyganie wąsów”425. 

„Nakładajcie białą odzież. Naprawdę ona jest czystsza i przyjemniej-
sza. I zawijajcie w biały całun zmarłych”426.

420. Al-Buchari.
421. Al-Buchari, Tibb, 1; Muslim, Salam, 69.
422. Muslim, Birr, 52.
423. Muslim, Tahara, 1; Ahmad ibn Hanbal, 260.
424. Al-Buchari, Łudu, 26; Muslim, Tahara, 87. 
425. Al-Buchari, Libas, 51; Muslim, Tahara, 49, 50. 
426. Abu Dawud, Libas, 13; Tibb, 14; At-Tirmizi, Dżanaiz, 18; Adab, 46.
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Prorok Muhammad (saał) przywiązywał dużą wagę do higieny 
jamy ustnej. Mówił: „Używajcie misłaka”427.

„Modlitwa wykonana po wcześniejszym użyciu misłaka ma siedem-
dziesięciokrotną wyższość”428. 

„Używajcie misłaka, gdyż on oczyszcza jamę ustną – to jest pożądane 
przez Boga Najwyższego. Anioł Dżibril tak usilnie radził mi używać 
misłaka, że aż przestraszyłem się, czy aby nie będzie to przypisane 
mnie i mojej społeczności jako fard”429. 

„Jeśli byłbym przekonany, że nie obciążę swoją społeczność, nakazał-
bym używać misłaka przy każdym obmyciu”430.

Misłak to szczotka do zębów, wykonana z drzewa arakowego, 
rosnącego w Arabii Saudyjskiej. Do higieny jamy ustnej można 
wykorzystywać współczesne szczotki do zębów, wyprodukowane 
z czystego surowca.

Obowiązki wobec duszy:

1. Ochrona duszy przed fałszywymi przekonaniami.

2. Podtrzymywanie w duszy prawdziwej wiary i słusznych poglą-
dów.

3. Upiększanie duszy prawdziwą i pożyteczną wiedzą. Prorok 
Muhammad (saał) o znaczeniu wiedzy wypowiedział się nastę-
pująco: „Dążenie do zdobywania wiedzy jest obowiązkiem każdego 
muzułmanina”431.

„Kto dąży do pogłębiania wiedzy, to zdobyta przez niego wiedza jest 
odkupieniem jego grzechów”432 .

„Kto odbywa podróż w celu nabycia wiedzy, ten jest na drodze Boga 
aż do powrotu”433.

„Temu, kto podąża drogą w celu nabycia wiedzy, Bóg ułatwia drogę, 
prowadzącą do Raju”434.

427. Bajhaki, Misłak.
428. Ahmad ibn Hanbal, Musnad, VI, 272.
429. Ibn Madża, Tahara, 7; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, V, 263.
430. Al-Buchari, Saum, 27; Muslim, Tahara, 42.
431. Ibn Madża, Mukaddima, 17.
432. At-Tirmizi, Ilm, 2; Ibn Madża, Mukaddima, 23.
433. At-Tirmizi, Ilm, 2.
434. At-Tirmizi, Ilm, 2.
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„Ten, kto znając odpowiedź, nie odpowie na zadane pytanie, w Dniu 
Sądu będzie poskromiony ogniem”435.

„Kto uczy się nie w imię Boga i chce posiąść wiedzę dla kogoś innego 
niż Bóg, niech szykuje sobie miejsce w Piekle”436. 

4. Wyzbywanie się negatywnych, zgubnych myśli i skłonności.

5. Wyrabianie w sobie pozytywnych cech charakteru.

Negatywne cechy charakteru: wrogość, gniew, zawiść, kłamliwość, 
nieumiejętność dotrzymywania słowa, obłuda, bezwstydność, brak 
szacunku do muzułmanów, brak manier, bezwzględność, tchórzo-
stwo, lenistwo, skąpstwo, arogancja, despotyzm, niesprawiedli-
wość, niecierpliwość, grubiaństwo, korzystanie bez pozwolenia 
z cudzej własności powierzonej na przechowanie, okrucieństwo.

Pozytywne cechy charakteru: życzliwość, miłosierdzie, szczerość, 
odwaga, pracowitość, cierpliwość, nieśmiałość, szacunek do star-
szych, filantropia, dyskrecja, uprzejmość, pokora, dobre maniery, 
umiejętność wybaczania, skromność, opanowanie, wstrzemięźli-
wość słowna.

Szejk Abdul-Kadir Gejlani (ra) powiedział: „O synu! Przyjaźnij 
się z tymi, którzy pomogą ci w kształtowaniu twego ego. Bądź na ich 
wykładach. I nie przebywaj z tymi, którzy będą ci pomagać w podą-
żaniu za aspiracjami własnego ego. Najpierw zajmij się kształtowa-
niem swojej świadomości, a jak ją ukształtujesz, to zajmij się innymi. 
Wychowując innych, nie zapominaj o swoim wychowaniu”.

ZASADY  GOŚCINNOŚCI
1. Zapraszamy w gości ludzi pobożnych, przyzwoitych, biednych, 

z wyłączeniem grzeszników (jeśli chcemy zaprosić grzeszników, 
to tylko w celu opowiedzenia im o religii i wezwania do nawró-
cenia się).

2. Nie przyjmujemy osoby, której obecność zawstydza pozostałych 
gości.

435. At-Tirmizi, Ilm, 3; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 499.
436. At-Tirmizi, Ilm, 6.
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3. Nie zapraszamy do siebie tylko zamożnych ludzi.

4. Nie nadużywamy gościnności i nie przesiadujemy za długo po 
spożyciu posiłku.

5. Gościmy zaproszoną osobę, nie pytając, czy będzie jadła, czy nie.

DOBRE  MANIERY  PRZY  STOLE
1. Używamy tylko dozwolonych (halal) produktów. W Świętym 

Koranie jest napisane: „O wy, którzy wierzycie! Jedzcie rzeczy 
dobre, w które was zaopatrzyliśmy, i bądźcie wdzięczni Bogu, 
skoro go czcicie”437.

W innej surze jest powiedziane: „Jedzcie rzeczy dobre i czyste 
i czyńcie rzeczy dobre. Ja wiem o wszystkim, co wy czynicie”438.

Szejk Abdul-Kadir Gejlani (ra) powiedział: „O synu! Żywność 
haram zabija serca, a halal – ożywia je. Są produkty, które jedząc 
człowiek żyje tylko życiem ziemskim, a są produkty, podczas jedzenia 
których człowiek myśli o życiu wiecznym. Jest żywność, która pomaga 
w kształtowaniu miłości do Boga – Stworzyciela obu światów”.

2. Myjemy ręce przed i po posiłku. Prorok Muhammad (saał) rzekł: 
„Błogosławieństwo żywności – to mycie rąk przed i po jedzeniu”439.

3. Nie wypada spóźnia się na posiłek, aby inni nie musieli na nas cze-
kać.

4. Rozpoczynamy posiłek od wypowiedzenia „Bismillaah” i koń-
czymy słowami „Alhamdulillaah”. Prorok Muhammad (saał) po-
wiedział: „Jeśli ktoś z was rozpoczyna posiłek, niech powie »Bismil- 
laah«. Jeśli zapomni, to po przypomnieniu niech wypowie »Bismilla-
ahi ałłalaahu ła aachirahu« ”440.

5. Powinno się jeść potrawę prawą ręką i brać to, co znajduje się 
przed nami. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Powiedz 
»Bismillaah«, jedz prawą ręką i bierz to, co przed tobą”441. „Jeśli 

437. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:172.
438. Sura Al-Muminun, Wierzący, 23:51.
439. At-Tirmizi, At’ima, 39.
440. Abu Dawud, At’ima, 15; At-Tirmizi, At’ima, 47.
441. Al-Buchari, At’ima, 2; Muslim, Aszriba, 108.
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ktoś z was je, niech je prawą ręką, i jeśli pije, niech pije prawą ręką; 
naprawdę, szatan je lewą ręką i pije lewą ręką”442.

„W żadnym wypadku nie jedzcie i nie pijcie lewą ręką, gdyż tylko sza-
tan je lewą ręką i pije lewą ręką”443. 

6. Wkładamy do ust niewielkie kawałki pokarmu i przegryzamy 
z zamkniętymi ustami.

7. Nie rozmawiamy z pełnymi ustami. Nie opowiadamy bzdur przy 
stole, śmiejemy się głośno.

8. Dokładnie przeżuwamy każdy kęs i sięgamy po kolejny dopiero 
wtedy, gdy przełkniemy poprzedni.

9. Nie wypada dmuchać na gorące potrawy ani pić duszkiem zim-
nych napoi.

10. Prorok Muhammad (saał) pouczał: „Jeśli ktoś z was pije, niech nie 
parska do naczynia z płynem i w ustronnym miejscu niech nie dotyka 
do ciała prawą ręką”444.

11. Nie jemy i nie pijemy z naczyń z wyszczerbionymi brzegami. 

Prorok pił trzema łykami, po każdym przełknięciu brał oddech 
i powiadał: „Bezsprzecznie jest to korzystne, woda dostaje się do or-
ganizmu, swobodnie przepływając przez gardło”445.

W innym hadisie Posłaniec Boga (saał) przekazał: „Nie pijcie wody 
jednym tchem jak wielbłąd, a pijcie dwoma lub trzema łykami. Po-
wiedzcie »Bismillaah« przed rozpoczęciem picia i »Alhamdulil- 
laah« po wypiciu”446.

12. Nie dopuszczamy się przy stole nieprzyzwoitych czynów.

13. Nie marnotrawimy jedzenia, nakładamy na talerz tyle, ile może-
my zjeść. W Świętym Koranie jest powiedziane: „Jedzcie i pijcie, 
ale nie trwońcie, albowiem Bóg nie kocha tych, którzy marnotra-
wią!”447.

442. Muslim, Aszriba, 105, 106; Abu Dawud, At’ima, 19.
443. Muslim, Aszriba, 104–106.
444. Al-Buchari, Łudu, 18; Muslim, Taharat, 63.
445. Muslim, Aszriba, 122, 123.
446. At-Tirmizi, Aszriba, 13; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, V, 426.
447. Sura Al-A’raf, Przegrody, 7:31.
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14. Wypada zjeść wszystko, co nałożyliśmy na talerz.

15. Jeśli spożywamy posiłek w towarzystwie innych osób, wypada 
poczekać, aż wszyscy zjedzą, i wówczas można wstać od stołu.

16. Powinniśmy poczekać, aż posiłek rozpocznie osoba najstarsza 
wiekiem.

17. Nie wypada jeść na ulicy.

18. Przykrywamy naczynia z potrawami i napojami.

Prorok Muhammad (saał) przekazał: „Nie wypuszczajcie dzieci na 
podwórko przed zachodem słońca, gdyż w tym czasie szatany zapeł-
niają każdą przestrzeń. Za jakiś czas po zachodzie słońca można je 
wypuścić. Zamykaj drzwi ze wspominaniem imienia Boga (np. Bimil-
laah), zgaś lampę wypowiadając imię Boga, zakryj naczynie z wodą 
z imieniem Boga, przykryj naczynie z jedzeniem z przypomnieniem 
imienia Boga. (A jeśli nie znajdziesz przykrywki), połóż coś (na 
wierzch). Wówczas szatan nie otworzy zamkniętego. Gaście lampy, 
gdyż może je strącić mysz i wydarzy się pożar”448. 

Szejk Muhjiddin Ibn Arabi (ra) wyjaśnił ten hadis następująco: 
„W ciągu roku jest jedna nieznana noc, w czasie której zsyłane są 
wszystkie choroby. Te choroby na pewno trafią do otwartego na-
czynia z wodą lub jedzeniem”.

KULTUR A  SŁOWA
Tak jak powinniśmy być uważni, co trafia do naszych ust podczas  

posiłku, tak należy zachować ostrożność w wypowiadaniu się. Islam 
uczy nas kontrolowania swoich wypowiedzi. 

Kultura słowa wymaga:

1. zastanowienia się nad skutkami wypowiedzi; 

2. wystrzegania się próżnych słów;

3. nieprzerywania innym wypowiedzi oraz nieużywania obraźli-
wych słów;

4. prowadzenia rozmowy z ludźmi na poziomie ich statusu społecz-
nego;

448. Al-Buchari, Badul Halk, 11; Muslim, Aszriba, 96.
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5. niewychwalania kogoś ponad miarę i niewprawiania w zakłopo-
tanie;

6. niepodnoszenia głosu w rozmowie ze starszą osobą;

7. wystrzegania się gadatliwości;

8. unikania min, wytykania błędów rozmówcy, przybierania pozy 
wyższości; 

9. nieużywania brzydkich słów, niekłamania, nieskładania fałszy-
wej przysięgi, niezłorzeczenia, nieplotkowania, nieskładania 
obietnic, których nie możemy spełnić;

10. nieironizowania i nieużywania przezwisk; 

11. niezdradzania cudzych sekretów. Kiedy zapytano Proroka (saał), 
gdzie jest droga do ocalenia, odrzekł: „Pilnuj swego języka”449.

Imam Ar-Rifa’ij (ra) przekazał: „Twój język jest podobny do lwa: 
jeśli go pilnujesz, to i on ochronia ciebie, a jeśli go wypuścisz – on 
ciebie zje”.

W hadisach jest powiedziane: „Kto wierzy w Boga i Dzień Sądu, 
niech mówi dobre rzeczy lub niech milczy”450.

„Temu, kto poręczy mi za to, co znajduje się w jego ustach i między 
nogami, ja poręczę za (za to, że on wejdzie do Raju) Raj”451. 

„Zaprawdę, sługa może wypowiedzieć słowa miłe Bogu, do których 
sam nie przywiązuje wagi, ale za to Bóg wywyższy go o (wiele) stopni. 
I, zaprawdę, sługa może wypowiedzieć (takie) słowa, które wywoła-
ją gniew Boga, do których sam (wypowiadający się) nie przywiązuje 
żadnego znaczenia, ale z ich powodu będzie wtrącony do Piekła”452.

„Kiedy syn Adama budzi się z rana, wszystkie części jego ciała wy-
rażają swoją pokorę wobec języka, mówiąc: »Bój się Boga w imię 
nas, gdyż my (zależymy) tylko od ciebie, i jeśli ty będziesz trzymać 
się prosto, to i my będziemy prości, a jeśli ty skrzywisz się, to i my się 
skrzywimy«”453.

449. Rijadus-Salihin, t. III, s. 107.
450. Al-Buchari, Nikah, 80; Adab, 31,85; Muslim, Iman, 74, 75. 
451. Al-Buchari, Rikak, 23; At-Tirmizi, Zuhd, 61.
452. At-Tirmizi, Zuhd, 61.
453. At-Tirmizi, Rada, 11; Ibn Madża, Nikah, 3.
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INNE  ZASADY  DOBREGO  WYCHOWANIA
Nasze oczy, uszy, ręce i nogi również podlegają kontroli i wymagają 

dobrych manier.

Oto one:

1. Ręce i nogi trzymamy z dala od rzeczy niedozwolonych (haram) 
i od wyrządzania krzywdy innym.

2. Nie patrzmy na innych z zawiścią, nie spoglądajmy na rzeczy za-
kazane, nie dopatrujmy się słabych stron innych ludzi i nikogo nie 
dręczmy wzrokiem.

3. Nie słuchajmy kłamstw, plotek i wypowiedzi, niemających warto-
ści ani dla tego życia, ani dla przyszłego.

4. Nie wyrządzajmy szkody zdrowiu, honorowi i majątkowi innej 
osoby. 

WARTO  PRZECZYTAĆ: 
ISLAM  ZABR ANIA  ROZRZUTNOŚCI  (ISR AF)

Islam nakazuje nam pracę i zarabianie na życie w legalny sposób, 
a zabrania rozrzutności i trwonienia zarobionych środków. W Koranie 
jest mowa: „Jedzcie i pijcie, ale nie trwońcie, albowiem Bóg nie kocha tych, 
którzy marnotrawią!” (Sura Al-A’raf, Przegrody, 7:31).

Ostatnie słowa ajatu – „albowiem Bóg nie kocha tych, którzy marnotra-
wią” – wyraźnie wskazują, że rozrzutność jest zabroniona i są przestrogą 
dla muzułmanów. Oczywistym jest też, że nikt nie chce być niekocha-
nym przez Boga. Islam zaleca, abyśmy nie byli chciwi, zawsze panowali 
nad sobą, trzymali się złotego środka i podejmowali rozsądne decyzje.

W Korane jest powiedziane: „I ci, którzy rozdając, nie są rozrzutni i nie 
skąpią, lecz trzymają się pomiędzy jednym i drugim”(Sura Al-Furkan, Roz-
różnienie, 25:67).

Tu widzimy, że islam uczy nas zarówno zarabiania, jak i wydawania 
pieniędzy. Obowiązkiem naszym jest słuchanie zaleceń Boga i rad Pro-
roka (saał), a tym samym prowadzenie wyważonego stylu życia, bez po-
padania w skrajności. 
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Odpady chleba i żywności w wielu krajach osiągnęły zatrważające 
rozmiary i to zjawisko jest rozrzutnością. W istocie do śmietnika wy-
rzucamy nie tylko chleb, ale również pracę rolnika i piekarzy, a także 
wydane na pieczywo pieniądze. 

Prorok Muhammad (saał) nakazuje nam szacunek do chleba. Wy-
rzucając go, nie trzymamy się zaleceń Proroka (saał) i okazujemy mu 
brak szacunku.

Trwonienie czasu, kupowanie bez potrzeby drogich rzeczy, pożycza-
nie pieniędzy na zakup zbędnych przedmiotów jest także israfem.

Ci, którzy nie wykorzystają swego życia i bogactwa na dobre uczynki, 
będą przepytani w Dzień Sądu. 

Prorok Muhammad (saał) oznajmił: „W Dzień Zmartwychwstania 
sługa nie wstanie z miejsca, dopóki nie będzie zapytany w czterech sprawach:

1. o życie: jak je spędził?

2. o wiedzy: jak ją wykorzystał?

3. o pieniądze: jak je zdobył i na co je wydał?

4. o ciele: jak je wykorzystał?” (at-targib łat-tarhib t. I, s. 125)

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Na jakie kategorie dzielą się obowiązki muzułmanina?

2. Jakie mamy obowiązki wobec Boga, Proroka i Koranu?

3. Jakie mamy obowiązki wobec siebie, swojej duszy i swojego ciała? 

4. Wymień pozytywne i negatywne cechy charakteru człowieka.

5. Jakie zasady dobrego wychowania obowiązują podczas posiłku?

6. Jakich zasad powinniśmy przestrzegać podczas rozmowy?

7. Jak powinniśmy panować nad swoimi oczami, uszami, rękoma 
i nogami?
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CZĘŚĆ  III 
OBOWIĄZKI  WOBEC  RODZINY

• Znaczenie rodziny w islamie

• Obowiązki członków rodziny wobec siebie

• Zobowiązania rodziców wobec dzieci

• Obowiązki dzieci wobec rodziców

• Obowiązki rodzeństwa wobec siebie

• Powinności w stosunku do krewnych

• Obowiązki wobec sąsiadów

ZNACZENIE  RODZINY  W  ISLAMIE
Rodzina – to mała grupa społeczna, składająca się z męża i żony, ro-

dziców i dzieci. Rodzina jest fundamentem narodu. Jeśli rodzina żyje 
w spokoju i szczęściu, wtedy i naród jest silny i trwały.

Rodzina jest pierwszą nauczycielką życia, pierwszą szkołą uczącą 
szacunku do zwyczajów i tradycji swojego narodu. W rodzinie dzieci 
otrzymują pierwsze lekcje dotyczące obowiązków wobec Boga, swojego 
narodu i ojczyzny. Obserwując dorosłych, dzieci chcą być do nich we 
wszystkim podobne. Tym sposobem charakter człowieka kształtuje się 
już w dzieciństwie.
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OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW  RODZINY 
WOBEC  SIEBIE

Podstawą rodziny jest mąż i żona. Prorok Muhammad (saał) powie-
dział: „Pamiętajcie, że wy i wasze kobiety macie wobec siebie zobowiąza-
nia”454.

Obowiązki męża i żony wobec siebie

Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Dla mnie na tym świecie najuko-
chańsze są (pobożne) kobiety, wonności i światło moich oczu – modlitwa”455.

1. Małżonkowie powinni darzyć się wzajemną miłością. Święty Ko-
ran głosi: „Żyjcie z nimi (waszymi żonami) w życzliwości”456. 

Prorok Muhammad (saał) oznajmił: „Prawdziwie wierzącym jest 
ten, kto ma dobry charakter. Lepszym spośród was jest ten, kto dobrze 
odnosi się do żony”457.

2. Mąż powinien zarabiać środki, dozwolone przez prawo muzuł-
mańskie (halal), na utrzymanie rodziny i zaspokajać jej niezbęd-
ne potrzeby.

Pewnego razu Prorok Muhammad (saał) został zapytany: „O Wy-
słanniku Boga! Jakich praw kobiet powinniśmy przestrzegać?”. 
Wysłannik odrzekł: „Jeśli jesz sam, to nakarm i ją, jeśli kupujesz 
sobie ubranie, to kup i jej. Nie bij jej po twarzy, nie wyzywaj i po kłótni 
nie zostawiaj samej w domu”458.

3. Mąż powinien pomagać członkom swojej rodziny w spełnianiu 
obowiązków religijnych. Wysłannik Boga (saał) powiedział: 
„Kogo Bóg obdarzył pobożną żoną, temu pomógł w połowie religii, 
tak więc niech on boi się Boga w pozostałej połowie”459.

4. Mężowi nie powinien być grubiańskim i surowym wobec żony, lecz 
traktować ją czule. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Mąż nie 
powinien pogardzać swoją żoną. Nawet jeśli jedna z cech jej charakteru 
nie podoba mu się, to powinien zadowolić się inną jej cechą”460.

454. At-Tirmizi, Rada, 11; Ibn Madża, Nikah, 3. 
455. An-Nasai.
456. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:19.
457. At-Tirmizi, Rada, 11; Abu Dawud, Sunna, 15. 
458. An-Nałałi.
459. Al-Hakim.
460. Muslim, Rada, 61. 
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5. Mąż powinien cierpliwie odnosić się do wad żony, być łagodny 
wobec jej lekkomyślności, wyrozumiały i dobroduszny. Posłaniec 
Boga (saał) rzekł: „Traktujcie kobiety dobrze, gdyż, zaprawdę, ko-
bieta jest stworzona z żebra, a największą krzywizną wyróżnia się jej 
górna część (język). Jeśli spróbujesz wyprostować żebro (tzn. zmienić 
to, co jest swoiste dla kobiet od urodzenia), to złamiesz je (tzn. zepsu-
jesz relacje z nią), a jeśli zostawisz je w spokoju, to ono tak i zostanie 
krzywe. Dlatego (zawsze) traktujcie kobiety dobrze”461.

6. Mąż powinien zabiegać o dobre samopoczucie żony, żartować z nią, 
ale w granicach własnej godności. Wysłannik Boga (saał) powie-
dział: „Kiedy mąż patrzy na żonę z milością i ona patrzy na niego z mi-
łością, wówczas Bóg Najwyższy patrzy na nich z miłosierdziem. I kiedy 
mąż weźmie żonę za ręce, ich grzechy spadają między palcami”462.

7. Mąż ma obowiązek traktowania żony rzetelnie, nie powinien 
przymykać oczu na jej niegodne czyny, ale też nie snuć bezpod-
stawnych podejrzeń. Posłaniec Boga (saał) przekazał: „Rozpusta 
jednej niegodziwej kobiety jest podobna do rozpusty tysiąca niegodzi-
wych mężczyzn. Pobożność i prawość jednej kobiety jest podobna do 
prawości siedemdziesięciu pobożnych ludzi”463.

„Nie bądźcie jak ci, którzy biją swoje żony jak niewolników, a następ-
nie na koniec dnia kładą się z nimi do jednego łóżka”464.

8. Mąż nie powinien skąpić pieniędzy na żonę, ale też nie powinien 
być rozrzutny ponad miarę.

9. Mąż ma obowiązek wspierania żony w wypełnianiu przez nią po-
winności religijnych i poszerzaniu wiedzy o islamie. Wysłannik 
Boga (saał) powiedział: „Każdy z was jest pasterzem i każdy z was 
jest odpowiedzialny za swoją wspólnotę. Władca jest pasterzem i po-
nosi odpowiedzialność za swoją wspólnotę (państwo). Mąż jest paste-
rzem swojej rodziny, żona jest pasterzem dla domu, męża i jego dzieci 
i ponosi odpowiedzialność za nich”465.

461. Al-Buchari, Anbija, 1, Nikah, 80; Muslim, Rada, 60.  
462. Ar-Rafigi.
463. Al-Buchari.
464. Al-Buchari, Tafsiru sufa, 91; Muslim, Dżannat, 49.
465. Al-Buchari, Dżuma, 11, Nikiah, 81,90; Muslim, Imara, 20.
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„Szlachetnie odnoście się do rodziców, wówczas doznacie łaski od 
swoich dzieci. Bądźcie czyści wobec żon (tzn. nie dopuszczajcie się 
zdrady), wówczas i one będą wobec was czyste”466.

„Wasza bliskość z żonami jest zapisywana jako dobry uczynek”. 
Zapytano Wysłannika: „O Wysłanniku Boga! Czyżby za miłość 
i bliskość jest nam zapisywana nagroda? Prorok odpowiedział: 
„Jeśli ktoś dopuszcza się zakazanej bliskości, zapisywane jest mu to 
jako grzech, a za dozwoloną bliskość zapisywana jest nagroda”467. 

Obowiązki żony wobec męża

1. Żona powinna darzyć męża miłością i szacunkiem, okazywać mu 
przywiązanie, pomagać w prowadzeniu gospodarstwa i wycho-
wywać dzieci.

2. Żona powinna być gospodarna i rozważna w wydawaniu zarobio-
nych przez męża pieniędzy. 

3. Żonie nie wypada żądać od męża rzeczy niemożliwych przez nie-
go do spełnienia, należy zadowolić się tym, co się ma od Boga i nie 
narzekać.

4. Żona nie powinna prosić męża o cokolwiek, jeśli jest świadoma, 
że jej prośbę trudno będzie spełnić lub będzie całkowicie niemoż-
liwa do realizacji. Posłaniec Boga (saał) rzekł: „Bóg kocha takie 
kobiety, które są uprzejme do swoich mężczyzn i niedostępne, jak 
twierdza wobec innych mężczyzn”468.

5. Żonie nie wypada prowadzić z mężem rozmowy podniesionym 
głosem ani krzyczeć na niego. Wysłannik Boga (saał) powiedział: 
„Za każdym razem, kiedy na tym świecie kobieta powoduje cierpienie 
swojego męża, jego żona spośród hurys469 mówi: »Nie męcz go, niech 
Bóg ciebie ukarze! On jest tylko twoim gościem, który już wkrótce zo-
stawi cię (i uda się do nas!)«”470.

6. Kobieta powinna używać perfum i kosmetyków dla niego.

466. At-Tabarani.
467. Muslim.
468. Dajlami.
469. Wiecznie młoda i piękna dziewica w Raju.
470. At-Tirmizi, Rada, 19; Ibn Madża, Nikah, 62.
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7. Kobieta ma obowiązek strzec ogniska domowego i swego honoru. 
Posłaniec Boga (saał) ogłosił: „Kobiecie, która odmawia pięć obo-
wiązkowych modlitw, trzyma post w miesiącu ramadan, strzeże swo-
jego honoru i jest posłuszna mężowi, będzie powiedziane: »Wejdź do 
Raju przez tę bramę, przez którą życzysz«”471.

 „Jeśli jakaś kobieta umrze, a mąż był z niej zadowolony, ona wejdzie 
do Raju”472.

Pewnego razu Wysłannik Boga (saał) przebywał wśród swo-
ich towarzyszy. Podeszła do niego Asma, córka Jazida, mówiąc: 
„O Wysłanniku Boga! Czy mój ojciec i matka będą odkupieniem 
za ciebie? Przyszłam do ciebie jako przedstawicielka kobiet. Bóg 
Najwyższy posłał ciebie z prawdą do wszystkich mężczyzn i kobiet 
i my uwierzyliśmy w ciebie i twojego Pana. Ale my, jako kobiety, 
zawsze jesteśmy w domu i spełniamy wszystkie wasze pragnienia. 
Wam mężczyznom dana jest wyższość w tym, że możecie uczest-
niczyć w meczetach w piątkowych i zbiorowych modlitwach, od-
wiedzać chorych, wykonywać modlitwy pogrzebowe, wielokrot-
nie odbywać pielgrzymki, walczyć na drodze Boga. Ale nie ma 
wątpliwości, że my, kiedy wy udajecie się na hadżdż lub na wypra-
wę, pilnujemy siebie i waszego majątku, szyjemy dla was ubrania 
i wychowujemy wasze dzieci. W takiej sytuacji, czy my, kobiety, 
jesteśmy współuczestnikami wszystkich waszych wymienionych 
dobrych uczynków?”. Asma przepięknie wyraziła myśli kobiet.

Wysłannik Boga (saał) bardzo uważnie wysłuchał wypowiedzi 
kobiety, odwrócił się twarzą do towarzyszy i zapytał: „Czy kiedy-
kolwiek usłyszeliście od kobiety wypowiedź w kwestii religii piękniej-
szą niż ta?”. Następnie Prorok Muhammad (saał) skierował się do 
Asmy, mówiąc: „Kobieto, zrozum dobrze i wyjaśnij tym, które ciebie 
skierowały do mnie, że jeśli żona będzie dobrze odnosić się do męża 
i on będzie z niej zadowolony, to jej czyny będą równe z tymi aktami 
czci, które wymieniłaś”. Odpowiedź Proroka ucieszyła kobietę, któ-
ra z radości wypowiedziała; „Laa ilaaha illallaah” i odeszła473.

471. 250 hadisów, s. 186. 
472. At-Tirmizi, Rada, 10.
473. Abu Dawud; Ibn Asir, Usdul Gaba, VII, 19.
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ZOBOWIĄZANIA  RODZICÓW  WOBEC  DZIECI
Dzieci są darem Boga Najwyższego, ozdobą rodziny i przynoszą 

domowi szczęście. Rodzice powinni się cieszyć z przyjścia dziecka na 
świat, bez względu na płeć. Oni są odpowiedzialni przed Bogiem i spo-
łeczeństwem za wychowanie swojego potomstwa. Ich obowiązki są na-
stępujące:

1. Recytacja nowo narodzonemu do prawego ucha azanu, a do le-
wego ikamy. 

2. Nadanie godnego, muzułmańskiego imienia. Prorok Muhammad 
(saał) ogłosił: „W Dzień Sądu będziecie wzywani waszymi osobisty-
mi imionami i imionami waszych ojców. Tak więc nadawajcie ładne 
imiona”474.

3. Złożenie w ofierze owcy (akika). Jest to sunną.

Hasan Basri (ra) przekazał wypowiedź Proroka (saał), zaczerp-
niętą z relacji Samura bin Dżunduba (ra): „Każde dziecko jest da-
rem w zamian za zwierzę za nie, które należy złożyć w ofierze siód-
mego dnia, ogolić dziecku głowę i nadać mu imię”.

4. Wychowanie dziecka na zdrowego fizycznie i duchowo człowie-
ka.

5. Karmienie dziecka dozwoloną żywnością. Prorok Muhammad 
(saał) powiedział: „Ze środków wydanych w imię Boga, największe 
wynagrodzenie otrzymuje się za środki rozdysponowane na rodzi-
nę”475.

6. W żadnym wypadku niestosowanie siły fizycznej wobec dzieci. 
Nie wolno psuć dzieci pobłażaniem. Najlepszą metodą wycho-
wawczą jest dawanie dzieciom osobistego przykładu postępowa-
nia we wszystkim. Posłaniec Boga (saał) wyraził się następująco: 
„Żaden ojciec nie może zrobić dziecku lepszego prezentu niż dobre 
wychowanie”476.

„Ci, którzy będą wychowywać dziewczynki, niech okażą im troskę, 
gdyż one będą przegrodą, chroniącą ich od ognia w Piekle”477.

474. Abu Dawud, Adab, 61.
475. Muslim, Zakat, 38; At-Tirmizi, Birr, 42.
476. At-Tirmizi, Birr, Sila, 33.
477. Al-Buchari, Zakat, 10; Muslim, Birr, Sila, 147; At-Tirmizi, Birr, Sila, 13. 
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„Osoba wychowująca dwie córki do osiągnięcia przez nie wieku doj-
rzałości, w Dzień Sądu będzie obok mnie”. Tu Prorok (saał) połą-
czył wskazujące palce obu rąk478.

7. Zapobieganie kłótniom między dziećmi i nieobciążanie ich obo-
wiązkami ponad możliwości. Należy wymagać od dzieci skrom-
ności i pokory.

8. Uczenie dziecka modlitw i wykonywania innych obowiązków 
religijnych. Prorok Muhammad (saał) pouczał: „Kiedy dziecko 
osiągnie wiek siedmiu lat, wymagajcie od niego wykonywania mo-
dlitwy. A jeśli w wieku dziesięciu lat nie będzie recytować modlitwy, 
to wymierzcie mu za to karę (za niechęć do odmawiania modlitwy). 
I w tym wieku rozdzielajcie łóżka dzieci”479.

9. Wykształcenie dziecka, nauczenie zawodu, aby mogło zarabiać na 
utrzymanie w życiu dorosłym. Ali ibn Abu Talib powiedział: „Wy-
chowujcie swoje dzieci nie tylko na czas teraźniejszy, ale i na przyszły, 
gdyż one są stworzone dla przyszłości”.

10. Dzieci mogą przystępować do recytacji czegokolwiek tylko po 
wyrażeniu zgody przez rodziców. Wdrażanie do recytacji należy 
rozpoczynać od modlitw o ochronę przed wszelkim złem i koń-
czyć odmawianiem dua w intencji rodziców.

11. Okazywanie miłości dzieciom, poświęcanie im czasu, którego 
potrzebują tak, jak jedzenia. Nasz Prorok (saał) kochał dzieci 
i zajmował się nimi.

Czcigodna Aisza (ra) opowiedziała: „Pewien Arab zwrócił się do 
Proroka (saał) z zapytaniem: „O Wysłanniku! Czy ty całujesz 
dzieci? My nie całujemy”. Prorok (saał) odrzekł: „Cóż mogę zrobić, 
jeśli Bóg pozbawił twoje serce miłosierdzia?”480.

12. Równe traktowanie wszystkich dzieci w rodzinie, niefaworyzo-
wanie żadnego z nich. Prorok Muhammad (saał) pouczał: „Bójcie 
się Boga i jednakowo traktujcie swoje dzieci”481.

13. Wydawanie za mąż lub żenienie dzieci we właściwym czasie. 

478. Muslim, Birr, Sila, 149.
479. Abu Dawud, Salat, 26; Ahmad ibn Hanbal, II, 180, 187.
480. Al-Buchari, Adab, 18; Muslim, Fadail, 64; Ibn Madża, Adab, 3.
481. Al-Buchari, Hiba, 12; Muslim, Hiba, 13; Abu Dawud, Buju, 83. 



310 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

14. Przejawianie cierpliwości w sytuacji śmierci dziecka. Wysłannik 
Boga (saał) powiedział: „»Muzułmanina, któremu zmarło troje 
niepełnoletnich dzieci, Bóg Najwyższy wprowadzi do Raju«. Prorok 
został zapytany: »A tego, któremu zmarło dwoje dzieci?«. Posłaniec 
odpowiedział: »Jego również«. Za moment ponownie został zapy-
tany: »A tego, któremu zmarło jedno dziecko?«. Prorok odrzekł: 
»I tego, któremu zmarło jedno dziecko, Bóg Najwyższy wprowadzi 
do Raju. Przysięgam na tego, w czyjej dłoni jest moja dusza, nawet 
to dziecko, które nie zostało donoszone, wprowadzi ich do Raju, jeśli 
rodzice, wiedząc o nagrodzie, w czasie śmierci dzieci wykażą się cier-
pliwością«”482.

OBOWIĄZKI  DZIECI  WOBEC  RODZICÓW
W Świętym Koranie jest powiedziane: 

„Ła kadaa rabbuka allaa ta’buduu illaa ijjaahu ła bil łaalidajni 
ihsaanaa. Immaa jabluganna indakal kibara ahaduhummaa ał kila-
ahumaa falaa takul lahummaa uffin ła laa tanharhumaa ła kul lahu-
maa kałlan kariimaa. Łachfiz lahumaa dżanaahaz zulli minar rah-
mati ła kur rabbir hamhumaa kamaa rabbajaanii sagiiraa”.

„Twój Pan nakazał, abyście nie czcili nikogo innego oprócz Niego! 
I rodzicom okazuj dobroć, a jeśli jedno z nich lub oboje dojdą za twego 
życia do wieku sędziwego, to nie mów im: »Fuj!« i nie odpychaj ich, ale 
zwracaj się do nich słowami szlachetnymi. I pochyl ku nim miłosiernie 
skrzydło pokory, i mów: »Panie mój, obdarz ich Swym miłosierdziem, 
podobnie jak oni mnie, gdy byłem mały«”483.

1. Okazywanie szacunku rodzicom. Prorok Muhammad (saał) ob-
wieścił: „Zadowolenie Pana z zadowolenia rodziców i gniew Pana 
z gniewu rodziców”484. „Nie może syn w pełni wypłacić się ojcu, 
oprócz syna, który wykupił ojca z niewoli”485.

2. Nieopuszczanie rodziców w potrzebie. Posłaniec Boga (saał) 
przekazał: „Raj znajduje się pod nogami waszych matek”486.

482. At-Tabarani.
483. Sura Al-Isra, Podróż nocna, 17:23–24.
484. At-Tirmizi, Birr, Sila, 3.
485. Muslim, Itk, 25; At-Tirmizi, Birr, Sila, 8.
486. Wypowiedź Anasa, relacja al-Hatij.
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3. Niesprawianie nawet najmniejszego bólu rodzicom podczas kon-
taktów z nimi. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Niech ocie-
ra nosem o ziemię, niech ociera nosem o ziemię, niech ociera nosem 
o ziemię”.

Zapytano Wysłannika (saał):

– O Proroku, o kim jest mowa?

– O tym, kto dożył do czasu, kiedy zestarzeli się jego rodzice lub jedno 
z nich, i nie mógł wejść do Raju, gdyż nie zasłużył na zadowolenie 
rodziców – odpowiedział Prorok487.

4. Delikatność i uprzejmość w rozmowie z rodzicami, nieobraża-
nie się na nich. Prorok Muhammad (saał) głosił: „Najlepszy czyn 
przed Bogiem – to o czasie wykonana modlitwa i dobry stosunek do 
rodziców”488.

5. Niezwłoczne przyjście do rodziców na ich wezwanie. 

6. Wypełnianie poleceń rodziców (jeśli nie są sprzeczne z szaria-
tem).

7. Swoim zachowaniem przynoszenie radości rodzicom. Prorok 
Muhammad (saał) przekazał: Jednym z większych grzechów jest 
przeklinanie pod adresem rodziców.

Wysłannik (saał) został zapytany:

– Czyżby ktoś mógł przeklinać rodziców? Na to Posłaniec (saał) 
odrzekł:

– Tak, bywa, że ktoś przeklina czyjegoś ojca, ten odpowiada mu tym 
samym, i kiedy ktoś wypowiada przekleństwa pod adresem czyjejś 
matki, ten również odpowiada mu tym samym”489.

8. Niepodnoszenie głosu na rodziców.

9. Okazywanie troski rodzicom, jeśli jej potrzebują. 

10. Nieprzechodzenie przed rodzicami z przodu, ale obejście ich 
z tyłu.

11. Poproszenie o pozwolenie wyjścia.

487. Muslim, Birr, 9, 10; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 254.
488. Al-Buchari, Mawakit, 5, Adab, 1.
489. Muslim, Iman, 145; At-Tirmizi, Birr, 4.
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12. Po śmierci rodziców proszenie Boga Najwyższego o przebacze-
nie im grzechów i recytacja w ich intencji dua, dawanie za nich 
jałmużny, wypełnienie ostatniej ich woli, dobry stosunek do ich 
przyjaciół. Nie robimy niczego, o co rodzice nas by obwinia-
li. Prorok Muhammad (saał) przekazał: „Najlepszym z dobrych 
uczynków jest podtrzymywanie więzi z tym, kto jest drogi waszemu 
ojcu”490.

Prorok (saał) powiedział także: „Bóg karze za grzechy w Dzień 
Sądu tego, kogo zechce, ale tylko ci, którzy występowali przeciwko ro-
dzicom, poniosą karę jeszcze za życia”491.

OBOWIĄZKI  RODZEŃSTWA  WOBEC  SIEBIE
1. Rodzeństwo powinno kochać się wzajemnie.

2. Bracia i siostry stanowią jedną całość i nic nie powinno tej jedno-
ści naruszać.

3. Rodzeństwo nie powinno kłócić się z powodu spadku, pieniędzy, 
majątku.

4. Starsi bracia i siostry powinni kochać i chronić młodsze rodzeń-
stwo, opiekować się nim jak ojciec i matka, być miłosiernymi. 
Młodsi muszą szanować starszych i nie obrażać ich.

5. Rodzeństwo jest zobowiązane do troski o więzy rodzinne, wspie-
rania się i czynienia sobie wzajemnie dobrych uczynków.

POWINNOŚCI  W  STOSUNKU  DO  KREWNYCH
W Świętym Koranie jest powiedziane:

„Ła budullaaha ła laa tuszrikuu bihi szaj’an ła bil łaalidajni ihsa-
anan ła bizil kurbaa łal jataamaa łal masaakiini łal dżaari zil kurbaa 
łal dżaaril dżunubi łas saahibi bil dżambi łabnis sabiili ła maa mala-
kat ajmaanukum”.

„Czcijcie Boga i nie dodawajcie Mu współtowarzyszy! Czyńcie 

490. At-Tirmizi, Birr, Sila, 5.
491. Zbiór hadisów, s. 58.
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dobro rodzicom, krewnym, sierotom, ubogim, sąsiadom, którzy są 
wam bliscy i którzy są dla was obcy, towarzyszowi przy waszym boku,  
podróżnemu oraz tym, którymi zawładnęły wasze prawice. Bóg nie  
kocha ludzi aroganckich i pełnych pychy”492. 

Islam przykłada dużą wagę do prawidłowych relacji rodzinnych. Mu-
zułmanin powinien:

1. szanować i cenić krewnych. Prorok Muhammad (saał) pouczał: 
„Wierzący w Boga i Dzień Sądu niech troszczy się o krewnych”493.

2. pomagać kuzynom, jeśli znajdą się w potrzebie. Wysłannik Boga 
(saał) oznajmił: „O ludzie! Pozdrawiajcie się wzajemnie! Podtrzy- 
mujcie więzi rodzinne! Zapraszajcie się wzajemnie w gości! Odma- 
wiajcie modlitwy nocą, kiedy inni śpią i wejdźcie do Raju z pokojem!”494.

3. odwiedzać i pamiętać o krewnych. Posłaniec Boga (saał) ostrze-
gał: „Kto zerwie więzi z krewnymi, nie wejdzie do Raju (w pierwszej 
kolejności)”495.

„Zaprawdę, czyny synów Adama przedstawiane są Bogu w nocy 
z czwartku na piątek; i nie będą przyjęte czyny tego, kto zerwał więzi 
z krewnymi”496.

4. dbać o utrzymywanie więzi z kuzynami mieszkającymi daleko, 
korespondować z nimi, rozmawiać przez telefon. Prorok Muham-
mad (saał) rzekł: „Kto pragnie pomnożenia dostatku i przedłużenia 
życia, niech podtrzymuje więzi z krewnymi”497.

Nasi wujkowie i ciocie są jak nasi rodzice – należy im okazywać 
szacunek i poważanie.

OBOWIĄZKI  WOBEC  SĄSIADÓW
Oprócz odpowiedzialności za rodzinę, mamy powinności wobec lu-

dzi, którzy żyją obok nas, naszych sąsiadów. Islam nawołuje do urzymy-

492. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:36.
493. Al-Buchari, Ilm, 37; Sajd, 8; Muslim, Iman, 74–77, 130.
494. At-Tirmizi, At’ima, 45; Kijama, 42; Ibn Madża, At’ima, 1.
495. Al-Buchari, Adab, 11; Muslim, Birr, 16–19.
496. Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 484.
497. Al-Buchari, Adab, 12; Muslim, Birr, 16, 17.
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wania dobrosąsiedzkich relacji, gdyż właśnie do sąsiadów zwracamy się 
o pomoc, z nimi dzielimy nasze radości i troski. Jest o tym mowa w Świę-
tym Koranie i Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Sąsiad zasługuje 
na to, że jeśli zachoruje, to powinieneś go odwiedzić; jeśli umrze – pochować; 
jeśli zbiednieje – udzielić pożyczki; jeśli jest w potrzebie – pomóc; jeśli wie-
dzie mu się dobrze – pogratulować; jeśli wpadnie w kłopoty – pocieszyć go” 
(At-Tabari).

„Ten, kto jest syty, gdy jego sąsiad głodny, nie jest spośród nas”498 (tzn. 
jest osobą słabej wiary).

– nie wywyższaj swojego budynku ponad jego budynek;

– utrzymuj swoje ognisko z dala od niego, nie irytuj go zapachem swojego 
garnka, oprócz sytuacji, gdy chcesz go ugościć;

Jeśli kupujecie owoce, poczęstujcie sąsiadów, a jeśli nie chcecie ugościć, to 
nie pokazujcie ich sąsiadowi i zapobiegajcie temu, aby dzieci sąsiadów wi-
działy wasze dzieci, jedzące owoce na ulicy”499.

Ibn Omar (ra) opowiedział następującą historię. W pewnej miej-
scowości znajdowało się siedem domostw. Któregoś razu do jednego 
z mieszkańców (wszyscy byli towarzyszami Proroka »saał«) przysłano 
jako sadakę głowę owcy. Ten przekazał ją sąsiadowi, uznawszy, że jego 
rodzina bardziej potrzebuje jedzenia niż on. Drugi sąsiad przekazał trze-
ciemu, a trzeci pomyślał o czwartym. I tak sadaka okrążyła wszystkie 
domy i ponownie wróciła do pierwszego500. 

Podstawowe powinności wobec sąsiadów

1. Przestrzeganie praw sąsiada, nieobrażanie go ani słowem, ani 
czynem. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Anioł Dżibril dał 
mi tyle dobrych wskazówek, dotyczących stosunków z sąsiadem, więc 
przypuszczam, że sąsiad będzie zaliczony do moich następców”501.

2. Pozdrawianie się wzajemne przy spotkaniu.

3. Niedopatrywanie się wad sąsiada i wybaczanie błędów.

4. Niepodglądanie sąsiada.

498. Hajsami, Madżmauz-Zawaid, VIII, 167.
499. Ibn Hadżar, Fathul Bari, X, 460 (Adab, 31); Dżamul-Fawaid, 1464.
500. Hakim, 2, 526.
501. Al-Buchari, Adab, 28; Muslim, Birr, 140, 141; Ibn Madża, Adab, 4.
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5. Miłe pogawędki z sąsiadami i ich dziećmi, dzielenie wzajemnych 
radości i smutków.

6. Pomaganie w potrzebie, dawanie upominków. Nie poniżamy są-
siada przy przyjmowaniu podarunku, jeśli wydaje nam się, że pre-
zent jest małowartościowy. 

7. Służenie dobrą radą w sprawach życiowych i religijnych.

8. Niezakłócanie spokoju. Przy budowie domu nie utrudniamy są-
siadowi dostępu do światła i powietrza. Wysłannik Boga (saał) 
powiedział: „Kto uwierzył w Boga i Dzień Sądu, niech nie sprawia 
bólu swoim sąsiadom”502.

9. Udzielenie pożyczki, kiedy sąsiad zwróci się do nas z prośbą. Pro-
rok Muhammad (saał) oznajmił: „Kto udzieli bratu pomocy w po-
trzebie, temu w potrzebie pomoże Bóg”503.

10. W przypadku sprzedawania domu najpierw zaproponować jego 
kupno sąsiadowi.

11. Odwiedzanie chorych sąsiadów, wyrażanie współczucia rodzinie 
zmarłego, uczestnictwo w pogrzebie. Prorok Muhammad (saał) 
powiedział: „Lepszym spośród przyjaciół przed Bogiem jest ten, kto 
lepiej odnosi się do przyjaciela, a lepszym spośród sąsiadów przed Bo-
giem jest ten, kto lepiej odnosi się do sąsiada”504.

Szczerze życzymy sąsiadowi tego, czego pragnęlibyśmy dla siebie 
i nie robimy niczego złego, co dla nas byłoby niemiłe.

Naszym obowiązkiem są dobre relacje z sąsiadami innych wyznań. 
Tak było zawsze w całej historii islamu. 

Pewnego razu Abdullah syn Omara (ra) nakazał swojemu słudze zar-
żnąć owcę, a mięso rozdać sąsiadom, przy czym rozdawanie rozpocząć 
od sąsiadów niemuzułmnów. Powtórzył to trzy razy505.

Wiara wymaga od muzułmanina przestrzegania wymienionych za-
sad dobrosąsiedztwa, lecz z przykrością można powiedzieć, że w obec-
nych czasach oddaliliśmy się od tych przepięknych założeń islamu. 

502. Al-Buchari, Nikah, 80; Adab, 31, 85.
503. At-Tirmizi, Hudud, 3; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 9.
504. At-Tirmizi, Birr, Sila, 28; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 168. 
505. Alijjul-Kari, Szarhu Ajnuł-Ilm, t. I, s. 291.
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Większość sąsiadów nie zna się wzajemnie, nie pozdrawia się, a o obo- 
pólnej pomocy nie ma nawet co mówić. Krok po kroku, my, muzuł- 
manie, powinniśmy zmienić tę sytuację, dając przykład przyjaźni, wza-
jemnej pomocy i przyzwoitości. 

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Jakie znaczenie ma rodzina w islamie?

2. Jakie są obowiązki małżonków wobec siebie?

3. Jakie są zobowiązania rodziców wobec dzieci?

4. Jakie są powinności dzieci wobec rodziców?

5. Jakie są obowiązki rodzeństwa wobec siebie?

6. Jakie są powinności między krewnymi?

7. Co jest powinnością sąsiadów wobec siebie?
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CZĘŚĆ  IV 
OBOWIĄZKI  WOBEC  OTACZAJĄCEGO 

ŚRODOWISK A

• Obowiązki wobec ludzi

• Obowiązki w stosunku do zwierząt

• Powinności muzułmanina żyjącego zgodnie z etyką islamu

• Co w islamie jest zakazane

• Warto przeczytać: Wielkie zagrożenie dla ludzkości: napoje al-
koholowe i narkotyki

OBOWIĄZKI  WOBEC  LUDZI
1. Nikomu nie wyrządzamy szkody.

Nasza religia zakazuje ingerowania w majątek, życie, mieszkanie, 
wolność i godność człowieka. Powinnością i jedną z podstawowych za-
sad muzułmanina jest szanowanie praw innych i niewyrządzanie niko-
mu szkody ani słowem, ani czynem. Prorok Muhammad (saał) rzekł: 
„Muzułmanin – to ten, od którego języka i ręki nie ma krzywdy muzułma-
nom”506 (należy rozumieć, że wyrządzanie krzywdy innym wierzącym 
jest w sprzeczności z wizerunkiem muzułmanina). 

„Bóg podporządkował wam waszych braci. I ten, komu podlega brat, 
niech podzieli się z nim jedzeniem i ubraniem i nie nakłada na niego pracy 
ponad siły. Jeśli już nałoży – niech mu pomoże”507.

506. Al-Buchari, Iman, 4,5, Rikak, 26.
507. Al-Buchari, Iman, 22, Adab, 44; Muslim, Iman, 38.
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2. Pomagamy ludziom.

Należy okazywać takt i uprzejmość, pomagać potrzebującym, chro-
nić samotnych, sieroty, starców, inwalidów, wyciągać pomocną dłoń, 
wskazywać drogę tym, którzy zabłądzili itd. Prorok Muhammad (saał) 
radził: „Nie naśladujcie ludzi nierozumnych, którzy twierdzą: »Będziemy 
dobrze odnosić się do tych, którzy dobrze odnoszą się do nas i odpowiemy 
złem dla tych, kto nam wyrządził krzywdę«”508. „Każdy dobry uczynek, 
popełniony przez osobę żyjącą zgodnie z islamem, zaliczany jest jej dziesię-
ciokrotnie, a nawet więcej – do siedmiuset razy, zaś zły czyn zaliczany jest jej 
jako jedna kara”509.

Abu Berza (ra) zwrócił się do Proroka (saał) z następującą prośbą: 
„O Wysłanniku Boga! Naucz mnie czegoś, co przyniesie mi pożytek”. 
Na te słowa Prorok (saał) odpowiedział: „Uprzątaj z drogi muzułmanina 
to, co może wyrządzić mu krzywdę”510.

3. Okazujemy szacunek starszym i miłosierdzie młodszym.

Jesteśmy zobowiązani do okazywania szacunku rodzicom, starsze-
mu rodzeństwu, nauczycielom i innym ludziom starszym wiekiem. Wy-
słannik Boga (saał) powiedział: „Do młodzieńca, który otacza szacunkiem 
starszego z powodu jego wieku, Bóg skieruje tego, kto okaże mu poważanie 
na starość”511. 

Powinniśmy okazywać miłosierdzie i pomagać młodszym, samot-
nym, słabym i sierotom. Prorok Muhammad (saał) mówił: „Nie będzie 
lepszym spośród nas ten, kto nie okaże miłosierdzia młodszym”512.

„Tego, kto dał schronienie, nakarmił i napoił sierotę wyznania muzuł-
mańskiego, bez wątpienia Bóg wprowadzi do Raju, jeśli nie ciążą na nim 
niewybaczalne grzechy”513.

4. Pozdrawiamy się wzajemnie.

Przy spotkaniu muzułmanie pozdrawiają się wzajemnie. Przekazy-
wanie pozdrowienia (salaam) jest sunną, a odpowiadanie na nie fardem 

508. At-Tirmizi, Birr, 62.
509. Al-Buchari, Iman, 31; Muslim, Iman, 205.
510. Muslim, Birr, 131, 132; Ibn Madża, Adab, 7.
511. At-Tirmizi, Birr, 75.
512. At-Tirmizi, Birr, 5.
513. At-Tirmizi, Birr, 14.
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(obowiązek). Wskazane, aby młodsi jako pierwsi witali starszych, osoba 
przechodząca – siedzącą. Pozdrowienie „Salaam” umacnia braterstwo 
wśród muzułmanów. Prorok Muhammad (saał) głosił: „Muzułmanin 
wobec drugiego muzułmanina ma sześć obowiązków: pozdrawiaj go przy 
spotkaniu; przyjmuj jego zaproszenie; służ radą, jeśli prosi cię o to; życz mu 
(jarhamukallaah) kiedy kichnie i wychwali Boga (alhamdulillaah); odwiedź 
go podczas choroby; odprowadź go w ostatnią drogę, kiedy odejdzie z tego 
świata!”514.

Abdułła bin Amr (ra) przekazał: „Ktoś zapytał: »O Wysłanniku Naj-
wyższego! Co w islamie jest najlepsze?«. »Najlepsze – jeśli nakarmisz 
głodnego i pozdrowisz znajomych oraz nieznajomych« – odpowiedział 
Prorok”515.

„Kto z was przybył ponownie, niech pozdrowi obecnych i ten, kto opusz-
cza was, niech także wypowie pozdrowienie tym, którzy zostają. I pierwsze 
pozdrowienie nie przewyższa według ważności ostatniego pozdrowienia”516. 

Z przekazu Anasa (ra): 

„Podczas spotkania z dziećmi Anas pozdrawiał je i mówił: »Prorok 
postępował tak samo«”517.

5. Nie gniewamy się. 

Muzułmanie po kłótni powinni pogodzić się, niezależnie od przy-
czyny sporu. Prorok Muhammad (saał) nakazywał: „Nie zezwala się mu-
zułmanom na bycie w konflikcie między sobą dłużej niż trzy dni”518.

Z tego hadisu wynika, że żywienie przez długi czas do kogoś urazy 
lub bycie w zatargu jest grzechem. To potwierdza jeszcze inna wypo-
wiedź Proroka (saał): „Bycie obrażonym na brata muzułmanina przez rok 
jest grzechem podobnym do rozlewu jego krwi”519.

6. Powinniśmy godzić skłóconych.

Jeśli jesteśmy świadkami konfliktu dwóch muzułmanów, naszą po-
winnością jest zażegnanie sporu.

514. Muslim, Salam, 6; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 68.
515. Al-Buchari, Iman, 6,20; Muslim, Iman, 63.
516. At-Tirmizi, Isti’zan, 15.
517. Al-Buchari, Isti’zan, 15; Muslim, Salam, 15; Abu Dawud, Adab, 136. 
518. Abu Dawud, Adab, 47. 
519. Abu Dawud, Adab, 47.
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W Świętym Koranie jest napisane: 

„Innamal mu’minuuna ichłatun fa aslihuu bajna achałajkum”.

„Wierzący są bowiem dla siebie braćmi! Zaprowadźcie więc pokój 
między braćmi i bójcie się Boga!”520. 

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Lepszą jałmużną jest pogo-
dzenie tych, którzy są skłóceni”521.

7. Odwiedzajmy bliskich.

Muzułmanin powinien poczuwać się do obowiązku odwiedzania ro-
dziców, krewnych i przyjaciół. Przy wizytycie wypada wziąć pod uwagę:

a) właściwą porę odwiedzin;

b) niezamęczanie gospodarzy swoim przyjściem;

c) w miarę możliwości uprzedzenie o przyjściu;

d) przyzwoity strój;

e) niewchodzenie do czyjegoś domu lub pokoju bez pozwolenia.

8. Przyjmujemy gości.

Gościnność jest nieodłączną częścią naszej religii i zajmuje ważne 
miejsce w tradycjach muzułmańskich narodów. Prorok Muhammad 
(saał) powiedział: „Kto wierzy w Boga i Dzień Sądu, niech ugości swojego 
gościa”522.

„Gościna trwa trzy dni, a lepsze przyjęcie – jeden dzień i jedną noc. Wy-
datki na goszczącego powyżej tego czasu – to jałmużna. I niedozwolone jest 
przebywać w gościach powyżej tego okresu”523.

Podstawowe zasady gościnności:

a) przyjmujemy gości uprzejmie, życzliwie, dobrym słowem;

b) otaczamy należytym szacunkiem i ugoszczamy poczęstunkiem;

c) jesteśmy pogodni, nie karcimy dzieci i obsługi w obecności gości;

d) żegnając gości, odprowadzamy ich i dziękujemy za wizytę.

520. Sura Al-Hudżurat, Komnaty, 49:10.
521. Wybór hadisów, s. 237.
522. Al-Buchari, Adab, 31, 85; Rikak, 23; Ibn Madża, Adab, 5.
523. Al-Buchari, Adab, 31, 85; Rikak, 37; Muslim, Lukata, 14,15.
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9. Przyjmujemy zaproszenie.

Jeśli nie mamy ważnego powodu do odmówienia, należy przyjąć 
zaproszenie i częstować się tym, co zostanie nam zaproponowane. To 
umacnia braterskie relacje pomiędzy muzułmanami. Prorok Muham-
mad (saał) rzekł: „Jeśli brat muzułmanin zaprosi was na wesele (lub gdzie 
indziej) przyjmijcie jego zaproszenie”524. Prorok (saał) nie czynił różnicy 
między bogatymi i biednymi, przyjmował zaproszenie od wszystkich. 
Posłaniec Boga (saał) powiedział: „Gorszą gościną jest przyjęcie weselne, 
na które zostali zaproszeni tylko bogaci, a o biednych zapomniano”525.

„Muzułmanin wobec drugiego muzułmanina ma pięć obowiązków: od-
powiedzenie na pozdrowienie, odwiedzenie chorego, uczestnictwo w pochów-
ku zmarłego, przyjęcie zaproszenia, życzenie zdrowia kichającemu”526.

10. Nie doszukujemy się wad u innych osób.

Muzułmanin nie powinien wtrącać się do cudzego życia, oceniać 
czyjeś słabe strony, obmawiać. Widząc błędy brata muzułmanina, nie 
poniżając go i nie kłócąc się z nim, należy subtelnie zwrócić mu uwagę. 
Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Kto skryje wady muzułmanina, 
Bóg skryje jego wady w Dzień Sądu. I Bóg wspiera niewolnika, pomagającego 
swojemu bratu”527. 

Hasan Basri (ra) przekazał: „Nie będziecie ludźmi silnej wiary 
do czasu, dopóki będziecie obwiniać za swoje błędy innych. Dlatego 
w pierwszej kolejności spójrzcie na siebie, naprawcie swoje błędy, zanim 
popatrzycie na innych”.

11. Wybaczajmy zło.

Człowiek o wysokim morale powinien umieć wybaczać zło i odpo-
wiadać na nie dobrem. Prorok Muhammad (saał) mówił: „Ci, którzy wy-
różniają się tymi trzema cechami, dzięki miłosierdziu Boga, wejdą do Raju”. 
„Jakimi cechami?” – zapytali towarzysze. „Dawać temu, kto tobie nie daje, 
pójść do tego, kto do ciebie nie przychodzi, wybaczać ciemiężycielom”528.

„Bój się Boga, bez względu na to gdziekolwiek jesteś i kimkolwiek jesteś. 
Zło dobrem naprawiaj. Postępuj z ludźmi należycie”529.

524. Al-Buchari, Nikah, 74;  Muslim, Nikah, 100.
525. Al-Buchari, Nikah, 2;  Muslim, Nikah, 107, 108.
526. Al-Buchari, Dżanaiz, 2; Abu Dawud, At’ima, 1.
527. Muslim, Zikr, 38.
528. Wybrane hadisy, 211.
529. At-Tirmizi, Birr, 55; Darimi, Rikak, 47; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, III, 5.
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12. Odwiedzajmy chorych.

Powinnością muzułmanina jest odwiedzanie chorych. Przy odwie-
dzinach należy wziąć pod uwagę porę dogodną dla chorego, aby nie za-
kłócić mu czasu na posiłek, przyjęcie lekarstwa, sen, lub kiedy odczuwa 
silne bóle.

Staramy się nie zabierać dużo czasu osobie odwiedzanej, chyba że 
zostaniemy dłużej na jej wyraźną prośbę. Nie wypada wnikliwie przy-
glądać się choremu, zadawać mu wielu pytań, wyrażać ubolewanie. Po-
wstrzymujemy się od rozmów o śmierci i zmarłych oraz wywołujących 
zmęczenie chorego. Wypowiadamy szczere dua w celu jego wyzdrowie-
nia.

Prorok Muhammad (saał) przekazał: „Nakarmcie głodnych, odwiedz-
cie chorych, darujcie wolność swoim niewolnikom”530.

„Kto odwiedził chorego, przebywa w Raju do czasu powrotu do domu”531. 

Wysłannik Boga (saał) niektórych chorych głaskał prawą ręką i mó-
wił: „Wybaw go z tej niemocy, Panie nasz! Przywróć mu zdrowie, Ty jesteś 
Uzdrawiający. Nie ma innego uzdrowienia oprócz tego od Ciebie. Ozdrów 
go, niech choroba odejdzie bez śladu”532.

Znamienity muzułmański uczony Imam Gazali (ra) przekazał: 
„Sługa Boga powinien dziękować Bogu i za biedy, gdyż dla wierzącego 
nie ma biedy w tym życiu oprócz kufru i grzechów. W biedzie może być 
ukryty dla ciebie pożytek, o czym nawet nie wiesz. Bóg wie lepiej, co jest 
dobre dla ciebie. To, co uważasz dla siebie za złe, w rzeczywistości może 
okazać się dla ciebie dobrem.

Najlepszą i najbezpieczniejszą drogą jest okazywanie pokory przed 
przeznaczeniem i w każdej sytuacji dziękowanie Bogu Najwyższemu”.

13. Bierzemy udział w modlitwie pogrzebowej (al-dżanaza).

Naszym ostatnim zobowiązaniem wobec zmarłego muzułmanina jest 
odprowadzenie go w ostatnią drogę, uczestnictwo w modlitwie pogrze-
bowej i prośba do Boga Najwyższego o przebaczenie mu grzechów. Wy-
słannik Boga (saał) powiedział: „Jeśli ktoś, kto wierzy w nagrodę i ocze-

530. Al-Buchari, At’ima, 1; Darimi, Sajar, 62.
531. Muslim, Birr, 39; Imam Malik, Muwatta, 17. 
532.Al-Buchari, Tibb, 40; Muslim, Salam, 46.
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kuje jej od Boga, odprowadzi zmarłego (na cmentarz), odmówi modlitwę 
(al-dżanaza) i pozostanie tam do czasu jego pochówku, to wróci z nagrodą 
wielkości dwóch karatów533, których wielkość jest podobna do góry Uhud. 
A kto odprawi modlitwę al-dżanaza, ale nie dotrwa do pochówku, ten wróci 
z nagrodą wielkości jednego karata”534.

Imam Gazali (ra) przekazał: „Mądry człowiek powinien powiedzieć 
swojemu nafs: »Moim jedynym kapitałem jest moje życie. Jest bardzo 
cenne, bowiem nawet jednego jego oddechu nie sposób przywrócić. 
Wszystkie oddechy są policzone i ubywają«. Dlatego wykorzystaj je 
w zbożnym celu i patrz na ten świat tak, jakbyś jutro miał umrzeć. Chroń 
swoje narządy od haramu i bój się Boga”.

14. Bądźmy życzliwi wobec innych.

Muzułmanin powinien okazywać innym życzliwość, życzyć bratu 
muzułmaninowi tego, czego chciałby dla siebie. Prorok Muhammad 
(saał) powiedział: „Twój uśmiech do brata jest jałmużną od ciebie. I twoje 
wezwanie ku dobru, i twój sprzeciw wobec zła – to jałmużna. I twoje sprowa-
dzenie na drogę prawdy osoby, która zbłądziła – jałmużna od ciebie. I twoje 
uprzątnięcie drogi z kamieni, kolców i kości – jałmużna od ciebie. I twoje 
podanie wody bratu jest jałmużną od ciebie”535.

Imam Gazali (ra) oznajmił: „O synku, wszystko, co istnieje, odbywa 
się z woli Boga. Kogoś On uczynił bogatym, a kogoś biednym, jednego 
zdrowym, a drugiego inwalidą, kogoś światłym, a kogoś niewykształ- 
conym. W ten sposób zachowana jest harmonia tego świata. Jeśli spo-
tkasz ludzi na niższym poziomie niż ty, nie upokarzaj ich. Nie bądź 
wobec nich zarozumiały, przecież na ich miejscu mógłbyś być również  
i ty, a oni – na twoim. Mając to na uwadze, przyjaźnij się z takimi ludź- 
mi. Staraj się być wobec nich skromny, okazuj człowieczeństwo i swoją 
religijność. Tylko w ten sposób możesz pozyskać szczęście.

Pragniesz spokoju na tym i w przyszłym świecie – nikomu nie wyrzą-
dzaj krzywdy! Jeśli zobaczysz człowieka młodszego od siebie, powiedz: 
»On ma mniej grzechów ode mnie«, a gdy zobaczysz starszego – to 
powiedz: »On ma wynagrodzeń więcej niż ja. On ma ukrytych wiele 

533. Karat – jednostka wagi używana w jubilerstwie.  
534. Al-Buchari, Iman, 35.
535. At-Tirmizi, Birr, 36.
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dobrych cech, o których, być może, nie wiem«. Zobaczysz światłego 
człowieka, pomyśl: »On ma wiedzę i uratuje siebie«. A jeśli spotkasz 
osobę mniej wykształconą od ciebie, to powiedz: »On nie wie, dlatego 
Bóg mu przebaczy«. 

Nawet, jeśli spotkasz niewierzącego, pomyśl, być może Bóg natchnie 
go wiarą, przebaczy mu i on stanie czysty przed Nim. Na ile poznasz 
siebie i będziesz traktować siebie z pozycji niżej od innych, na tyle twój 
status przed Bogiem wzrośnie”.

OBOWIĄZKI  W  STOSUNKU  DO  ZWIERZĄT
Islam nakazuje okazywanie szacunku zwierzętom. Nie możemy im 

sprawiać bólu, lecz powinniśmy przejawiać wobec nich miłosierdzie. 
Prorok Muhammad (saał) przytoczył opowieść o pewnej kobiecie, która 
źle potraktowala kota (zamknęła go w pomieszczeniu bez jedzenia i pi-
cia, w rezultacie czego zwierzę po kilku dniach zmarło). Kobieta z tego 
powodu trafiła do Piekła. 

Prorok Muhammad (saał) opowiedział również historię pewnej 
grzesznej kobiety, która okazała miłosierdzie psu. Pewnego razu owa ko-
bieta była w podróży i dokuczało jej pragnienie. Znalazła studnię, napiła 
się wody i zobaczyła psa, który z pragnienia lizał wilgotny piasek. Poża-
łowała go, weszła do studni, nabrała wody do swojego buta, chwyciła go 
w zęby, wydobyła się ze studni i napoiła spragnione zwierzę. Bóg Najwyż-
szy był zadowolony z zachowania tej kobiety i wybaczył jej grzechy536.

Ibn Omar (ra) przekazał: „Prorok potępił tego, kto sprawiał ból i cier-
pienie zwierzętom”537.

Prawo muzułmańskie wprowadziło pewne ograniczenia dotyczące 
zwierząt, np. nie zezwala się na trzymanie w domu psów i hodowlę świń.

Prorok Muhammad (saał) poinformował: „Aniołowie nie wchodzą do 
domu, w którym są wizerunki istot i pies”538. 

„Kto ma innego psa poza gospodarczym i myśliwskim, to każdego dnia 
jego dobre uczynki będą pomniejszane o dwa karaty”539.

536. Al-Buchari, Anbija, 54; Muslim, Salam, 151, 154, Birr, 133; Nasai, Kusuf, 14.
537. Al-Buchari, Zabaih, 25; Nasai, Daajja, 41; Darimi, Adai, 13.
538. Muslim, Libas, 83, 87.
539. Al-Buchari, Hars, 3; Muslim, Musakat, 57.
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Psy, podobnie jak i inne zwierzęta, Bóg stworzył w celu służby czło-
wiekowi, a nie odwrotnie. Z przykrością trzeba powiedzieć, że w obec-
nym czasie można zaobserwować sytuację odmienną. Ludzie hodują 
psy w mieszkaniach, pozwalają im spać w swoich sypialniach, wydają na 
ich utrzymanie spore sumy pieniędzy. W niektórych krajach liczba psów 
wzrosła na tyle, że napadają na przechodniów. Ludzie, którzy okazują 
niebywałą troskę o karmienie, pielęgnację i leczenie swoich zwierząt, 
są obojętni wobec śmierci z głodu, ubóstwa i chorób setek tysięcy osób 
na świecie. Niektóre młode rodziny wolą sprawić sobie psa, a nie rodzić 
dzieci. Wszystko to jest wywołane nieznajomością przykazań Stwórcy 
i odciąga człowieka od prawdy.

POWINNOŚCI  MUZUŁMANINA  
ŻYJĄCEGO  ZGODNIE  Z  ETYK Ą  ISLAMU

Muzułmanin powinien:

1. Bez wątpliwości wierzyć w dogmaty wiary i zaświadczyć o tym 
słownie;

2. Dążyć do zdobywania wiedzy religijnej, stale recytować Święty 
Koran, zikr, salałaty i oczyszczać swoje myśli od złego;

3. Wykonywać akty czci według nakazu Boga Najwyższego i za 
przykładem Proroka Muhammada (saał), przestrzegać szariatu, 
być pokornym;

4. Unikać czynów zakazanych w islamie (np. używania napoi alko-
holowych, gier hazardowych, kradzieży itp.);

5. Wystrzegać się kłamstwa, nieuczciwości, krzywoprzysięstwa, 
oszczerstw. Wysłannik Boga (saał) powiedział: „Bądźcie sobą! 
Zaprawdę, prawdziwość prowadzi do dobra, a dobro – do Raju. Je-
śli człowiek jest prawdziwy w słowach i żyje pobożnie, stanie przed 
Stwórcą jako bogobojny. Unikajcie kłamstwa! Zaprawdę, kłamstwo 
doprowadza do grzechu, a grzech – do Piekła. I jeśli człowiek w dal-
szym ciągu kłamie, stanie przed Bogiem jako kłamca”540.

„Unikajcie kłamstwa. Zaprawdę, ono jest jak zło. Kto je popełnia 
i inne (złe rzeczy), (znajdzie się) w ogniu”541.

540. Al-Buchari, Adab, 69; Muslim, Birr, 105; Darimi, Rikak, 7.
541. Muslim, Birr, 105; Muslim, Birr, 103–105; Abu Dawud, Adabin, 80.
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6. Pilnować się, aby nikomu nie sprawiać bólu ani słowem, ani czy-
nem. Prorok Muhammad (saał) przekazał: „Kto wierzy w Boga 
i w Dzień Sądu, niech mówi dobre rzeczy lub milczy”542.

7. Dotrzymywać obietnicy, nie sięgać po cudzą własność powierzo-
ną na przechowanie. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Nie 
wchodź w konflikt z wyznawcą tej samej religii, nie drwij z niego i nie 
składaj obietnicy, której nie dotrzymasz”543;

8. Wystrzegać się złości bez powodu. Można wyrazić niezadowole-
nie, kiedy stwierdzimy przekroczenie granic, zawsze jednak sta-
rajmy się zachować godność; 

9. Wypełniać swoje zobowiązania najlepiej, jak tylko się potrafi;  
dotrzymywać tajemnic; być zawsze szczerym i mieć poczucie 
wstydliwości;

10. Unikać podżegania do złości między ludźmi. W Świętym Koranie 
jest napisane: 

„Łal fitnatu akbaru minal katl”.

„Prześladowanie jest gorsze od zabicia”544.

11. Trzymać się z dala od obłudy, godzić skłóconych; czyny nie mogą 
być sprzeczne ze słowami; Wysłannik Boga (saał) przekazał: 
„Niewątpliwie, gorszym spośród ludzi jest człowiek dwulicowy, który 
zwraca się jedną twarzą do jednych i drugą – do drugich”545;

„Najwyższy pokazuje dwulicowość każdego, kto czyni dobro nie 
w imię Jego. Najwyższy odkrywa (skryte działania) każdego, kto czy-
ni dobro na pokaz”546.

„Są trzy oznaki obłudnika: fałszywa mowa, niedotrzymanie danego 
słowa i zawłaszczenie rzeczy danych na przechowanie”547.

12. Utrzymywać relacje z ludźmi o wysokim morale, stronić od złych. 
Wielki muzułmański uczony Imam Gazali (ra) powiedział: „Syn-
ku, ważne jest, z kim obcujesz. Zgniłe jabłko nie stanie się dobre, je-

542. Al-Buchari, Adabin, 31, 85; Muslim, Iman, 74.
543. At-Tirmizi, Birr, 58.
544. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:217.
545. Al-Buchari, Manakib, 1; Adab, 52; Muslim, Birr, 98.
546. Al-Buchari, Rikak, 36; Ahkam, 9; Muslim, Zuhd, 47, 48.
547. Al-Buchari, Iman, 24; Dżizja, 17; Muslim, Iman, 106–108.
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śli włożymy je do skrzynki z dobrymi jabłkami. Może jednak zepsuć 
całą skrzynkę dobrych owoców. Dlatego zawsze przebywaj w kręgu 
ludzi pobożnych. Dobry przyjaciel jest podobny do sprzedawcy pach-
nideł, czy ty kupisz u niego je, czy on cię nimi skropi, wszystko jedno 
– przesiąkniesz tymi zapachami, będąc obok.

Człowiek przebywa z tymi, których lubi, i w Dniu Sądu znajdziesz 
się wśród tych, których lubiłeś na tym świecie. Dlatego bierz udział 
w sohbetach (dyskusje) uczonych, podejmujących działania zgodne ze 
zdobytą wiedzą i sohbetami aulija Boga”. 

13. Wystrzegać się pychy. Wysłannik Boga (saał) pouczał: „Nie wej-
dzie (jako pierwszy) do Raju ten, kto w swoim sercu ma chociażby 
odrobinę pychy”548.

„Ten, kto ma o sobie wysokie mniemanie i okazuje pychę, stając przed 
Bogiem, wywołuje Jego gniew”549.

14. Stronić od zazdrości. Prorok Muhammad (saał) rzekł: „Unikajcie 
zazdrości. Zaprawdę, zawiść spala dobro, tak jak ogień trawi drew-
no”550. 

„I nie zejdą się w sercu sługi wiara i zawiść”551.

15. Szanować rodziców i nie przysparzać im przykrości; 

16. Kochać młodszych, poważać starszych;

17. Dbać o prawidłowe relacje z sąsiadami;

18. Przeprosić za naruszenie czyichś praw, naprawić błąd i prosić 
Boga o odpuszczenie winy;

19. Przeprosić osobę obrażoną i nie mścić się na niej;

20. Prowadzić życie tak, jakbyśmy mieli żyć na tym świecie wiecz-
nie, i przygotowywać się do przyszłego życia tak, jakbyśmy mieli 
umrzeć jutro; zarabiać na utrzymanie w dozwolony sposób;

21. Starać się czynić dobro wszystkim, pomagać biednym, znajdują-
cym się w trudnym położeniu, samotnym; dawać na miarę możli-
wości i bez skąpstwa jałmużnę;

548. Muslim, Iman, 91.
549. Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 118.
550. Ibn Madża, Zuhd, 22; Abu Dawud, Adabin, 44.
551. Nasai, Dżihad, 8.
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22. Być bezinteresownym na drodze Boga, robić wszystko z całych 
sił;

23. Być skromnym, nie wywyższać się i nie lekceważyć innych. Pro-
rok Muhammad (saał) powiedział: „Zaprawdę, Bóg objawił mi, że-
byście byli pokorni, nie wywyższali się i nie oddawali się zbytkom”552.

24. Uważać wszystkich muzułmanów za braci. Wysłannik Boga (saał) 
głosił: „Unikajcie podejrzeń; zaprawdę, podejrzenie jest gorsze od 
kłamstwa. I nie podsłuchujcie, i nie bądźcie wścibscy, i nie rywalizuj-
cie, i nie zazdrośćcie, i nie wyrządzajcie krzywdy, i nie odwracajcie się 
do siebie plecami. I bądźcie, słudzy Boga, braćmi”553.

25. Wykazywać się cierpliwością, nie tracić nadziei i nie wpadać w po-
płoch w sytuacjach trudnych. Prorok Muhammad (saał) rzekł: 
„Każdemu, kto wykazuje się cierpliwością, Bóg daruje jeszcze więcej 
cierpliwości. Nikt nie otrzymał lepszego dobra niż cierpliwość”554. 

„Patrzcie na tego, kto jest na niższym poziomie od was i nie spoglądaj-
cie na tego, kto jest wyżej od was. Naprawdę, to jest nieodzowne, żeby 
z wdzięcznością przyjmować dobrodziejstwa Boga”555.

W Świętym Koranie jest powiedziane:

„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Na czas przedwie-
czorny! Zaprawdę, człowiek zmierza do zguby, oprócz tych, 
którzy wierzą i czynią dobre dzieła, zachęcają się wzajemnie do 
prawdy i zachęcają się wzajemnie do cierpliwości”556. 

26. Nawoływać do dobra i powstrzymywać się od zła. Posłaniec Boga 
(saał) mówił: „Kto widzi zło, niech powstrzyma je swoją ręką. Nie 
może ręką – niech zatrzyma słownie. Nie może słownie – niech nie 
akceptuje sercem. To ostatnie jest słabą oznaką wiary557.

„Przysięgam na tych, do kogo należy moja dusza, przekazujcie dobro 
i powstrzymujcie się od zła, inaczej w najbliższym czasie dosięgnie 

552. Muslim, Dżannat, 64; Abu Dawud, Adab, 40; Ibn Madża, Zuhd, 16.
553. At-Tirmizi, Birr, 55.
554. At-Tirmizi, Birr, 76.
555. At-Tirmizi, Kijama, 58; Ibn Madża, Zuhd, 9; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 

254 
556. Sura Al-Asr, Czas przedwieczorny, 103:1–3.
557. Al-Buchari, Ilm, 28; Nasai, Iman, 17; Muslim, Ilm, 78; Ru’ ja, 2–6.
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was kara Boga. Nawet, jeśli po tym będziecie recytować dua, ono nie 
będzie przyjęte”558. To oznacza, że zaprzestanie wzywania ludzi do 
czynienia dobra, jest przyczyną kary bożej. Usta wierzących są 
godne do mówienia dobrze i o dobru. Jest o tym mowa w hadisie: 
„Religia – to rada”559.

„Wątpiących o nienaruszalność granic Boga i przekraczających te 
granice można porównać do ludzi ciągnących los na chybił trafił, 
żeby (zająć miejsca) na statku, w rezultacie czego jedni ulokowali się 
w górnej części (statku), a inni – w dolnej. Kiedy ci z dolnej części 
chcieli zaczerpnąć wody, musieli przechodzić przez znajdujących 
się na pokładzie i (wreszcie) powiedzieli: »A czy nie zrobić dziurę 
(w dnie), żeby przez nią czerpać wodę, nie niepokoić tych, którzy są 
na górze?«. I jeśli oni zostaną pozostawieni sami sobie i podejmą taką 
decyzję, to zginą wszyscy, jeśli zaś ktoś schwyci ich za ręce, to uratuje 
się sam i uratuje wszystkich (pozostałych)”560. 

27. W sytuacjach trudnych zaufać Bogu Najwyższemu i w Nim po-
kładać nadzieję;

28. Stale prosić Boga Najwyższego o przebaczenie grzechów w Dniu 
Sądu i rozmyślać o tym Dniu.

Hadisy dotyczące etyki

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Zaprawdę, lepszymi spośród 
was są ci z lepszą moralnością”561.

„Słudzy Boga, bądźcie braćmi”562.

„Wierzący są związani z wierzącymi dosłownie jak kamienie budynku”. 
Następnie Posłaniec Boga (saał), zaciskając palce rąk, pokazał tę więź563.

„Kto wybawi brata z biedy, tego z biedy wybawi Bóg”564.

„I dobre słowo jest sadaką”565.

558. At-Tirmizi, Fitan, 9. 
559. Muslim, Iman, 95; Al-Buchari, Iman, 42.
560. Al-Buchari, Szirkat, 6; At-Tirmizi, Fitan, 12.
561. Al-Buchari, Adab, 39; Muslim, Fadail, 68.
562. Al-Buchari, Nikah, 45; Muslim, Birr, 23; Abu Dawud, Adab, 47.
563. Al-Buchari, Mazalim, 5; At-Tirmizi, Birr, 18.
564. At-Tirmizi, Hudud, 3; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 9.
565. Al-Buchari, Dżihad, 128; Adab, 34; Muslim, Zakat, 56. 
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Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Pomóż bratu swojemu, czy on 
tyran, czy też uciemiężony”.

„O Proroku, zrozumiała jest dla nas pomoc uciemiężonemu, ale jak 
pomóc tyranowi?” – zapytano Wysłannika (saał). 

„Powstrzymajcie go za ręce” – odpowiedział Prorok (saał)566.

Posłaniec Boga (saał) powiedział: „Siedem kategorii ludzi będzie ukry-
tych przez Boga w cieniu Al-Arszu w Dniu Sądu, kiedy nie będzie innego 
cienia: sprawiedliwy władca; młodzieniec, który wyrósł, oddając cześć Bogu; 
człowiek sercem związany z meczetem; dwoje pobożnych, kochających się 
wzajemnie, spotykających się i rozstających się z imieniem Boga; mężczy-
zna, mówiący pięknej kobiecie, kuszącej go: »Naprawdę, boję się Boga!«; 
osoba dająca jałmużnę na tyle dyskretnie, że jej lewa ręka nie wie, co dała 
prawa; człowiek, roniący łzy w samotności podczas wspominania Boga”567.

Prorok (saał) rzekł: „Niewdzięczny ludziom – niewdzięczny Allaho-
wi”568. 

„Ułatwiajcie i nie utrudniajcie; pocieszajcie i nie odpychajcie”569.

„Kto nie współczuje – nie otrzyma współczucia”570. 

„Unikajcie zawiści. Zaprawdę, zawiść spala dobro, tak jak ogień trawi 
drewno”571.

„Bądźcie z dżamaatem, zaprawdę, wilk pożera owcę, która odeszła od 
stada”572.

CO  W  ISLAMIE  JEST  ZAK AZANE
Wszystko, co w islamie jest zakazane, nosi nazwę haram. Podobnie, 

jak odnosimy pożytek z przestrzegania nakazów Boga, tak samo czer- 
piemy korzyści z unikania rzeczy i czynów zakazanych. Bóg stworzył 
haram jako próbę dla ludzi. Kto naruszy zakaz, poniesie karę. Dlatego 
należy wiedzieć, co jest zakazane i unikać tego. 

566. Al-Buchari, Mazalim, 4.
567. Al-Buchari, Azan, 36; Zakat, 16; Muslim, Zakat, 91.
568. Abu Dawud, Adab, 11; At-Tirmizi, Birr, 35.
569. Al-Buchari, Ilm, 11; Muslim, Dżihad, 5; Abu Dawud, Adab, 5.
570. Al-Buchari, Adab, 18; Muslim, Fadail, 65; Abu Dawud, Adab, 5.
571. Ibn Madża, Zuhd, 22; Abu Dawud, Adab, 44.
572. Abu Dawud, Salat, 46; Nisai, Imamat, 48.
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Czyny zakazane w islamie:

1. Dodawanie współtowarzyszy Bogu Jedynemu;

2. Nieposłuszeństwo i sprzeciwianie się rodzicom;

3. Zabicie bez powodu człowieka;

4. Krzywdzenie innych, zawłaszczanie cudzej własności, cudzołó-
stwo;

5. Stosowanie środków odurzających, w tym narkotyków, spożywa-
nie napoi alkoholowych;

6. Uprawianie gier hazardowych, zajmowanie się lichwą;

7. Naruszenie wierności małżeńskiej. Prorok Muhammad (saał) 
powiedział: „Stworzono synowi Adama sytuację do cudzołóstwa, 
której uniknąć nie może: zdradą oczu jest spojrzenie573, zdradą uszu 
– wysłuchiwanie574, zdradą języka – mowa575, zdradą ręki – chwy-
tanie576, a zdradą nogi – kroki. (Co dotyczy) serca, to ono odczuwa 
pożądanie i chce, a narządy intymne albo to potwierdzają577, albo 
odrzucają”; 

8. Oszukiwanie na wadze i mierze;

9. Kradzież, oszustwo, kombinatorstwo;

10. Spożywanie padliny, wieprzowiny i mięsa innych niedozwolo-
nych zwierząt;

11. Nieuczciwość, krzywoprzysięstwo, plotkowanie, poświadczanie 
nieprawdy, naśmiewanie się z kogoś, obrzucanie przezwiskami, 
niedotrzymywanie obietnic. Prorok Muhammad (saał) rzekł: 
„Czy opowiedzieć wam o mieszkańcach Piekła? Są to ludzie bez ser-
ca, dalecy od rozumienia dobra i zadufani w sobie”578;

573. Rodzaj spojrzenia ukradkiem rzucany na coś zakazanego.
574. Mowa o czynach zakazanych w świetle szariatu oraz o wysłuchiwaniu i wy-

powiadaniu słów niedozwolonych.
575. Inaczej mówiąc, wypowiedź niedozwolona.
576. Tzn. zbliżenie do czegoś niedozwolonego.
577. Tzn. że jeśli wymienione czynniki odnoszą się do założeń popełnienia zdra-

dy, to narządy intymne albo dopuszczą się cudzołóstwa, albo nie. 
578. Al-Buchari, Ajman, 9; Adab, 6; Muslim, Dżannat, 46; At-Tirmizi, Dżahan-

nam, 13.
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12. Bezprawne wykorzystanie majątku sieroty. Wysłannik Boga 
(saał) powiedział: „Unikajcie (popełnienia) siedmiu zgubnych 
(grzechów)”. Ludzie zapytali: „O Wysłanniku Boga, a jakie to są 
(grzechy)?”. Posłaniec odpowiedział: „Oddawanie czci innym rów-
norzędnie z Bogiem, magia, niezgodne z prawem zabójstwo czło-
wieka, lichwiarstwo, bezprawne wykorzystanie majątku sieroty, wy-
cofanie się w dniu natarcia i obarczenie winą o cudzołóstwo czyste 
wierzące kobiety, niemyślące (o niczym złym)”579;

13. Łapówkarstwo;

14. Gniewanie się, mszczenie, żywienie urazy, pozostawanie w po-
czuciu krzywdy;

15. Bycie niesprawiedliwym, różnicowanie ludzi;

16. Hipokryzja, wywyższanie się;

17. Wygłaszanie religijnych wywodów bez posiadania odpowiedniej 
wiedzy;

18. Utrzymywanie przyjaźni ze złymi ludźmi;

19. Uprawianie czarów i magii. Posłaniec Boga (saał) rzekł: „Modli-
twa tego, kto pojawi się u wróżbity, zapyta go o coś i uwierzy mu, nie 
będzie przyjmowana przez czterdzieści dni”580.

Istnieje przekaz Aiszy (ra), która powiedziała: (Pewnego razu) 
ludzie zadali Wysłannikowi pytanie o wróżbitów i on odpowie-
dział: „Nie ma (w nich) nic”581. Ludzie powiedzieli: „O Wysłanniku 
Boga, ale oni czasami coś nam mówią i to okazuje się prawdą!”. 
Wówczas Posłaniec Boga (saał) odrzekł: „To słowo (mające od-
niesienie do) prawdy, które dżinn (na początku) wykrada, a (potem) 
wkłada je do ucha swojego przyjaciela582, a oni dodają do niego sto 
(słów) kłamstwa”583. 

„Zaprawdę, aniołowie, przypominający o uczynkach, które zostały 
postanowione w niebiosach, schodzą z obłoków, a podsłuchujący sza-

579. Al-Buchari; Muslim.
580. Muslim, Salam, 125.
581. Tzn. nie ma w nich żadnej prawdy.
582. Tzn. swojego przyjaciela spośród wróżbitów.
583. Al-Buchari, Tibb, 46; Muslim, Salam, 122–124.
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tani słyszą ich (słowa) i podsuwają je czarodziejom, (następnie) tamci 
(dodają do usłyszanych od szatanów) sto słów kłamstwa od siebie”584;

20. Wchodzenie do cudzego domu bez pozwolenia lub podczas nie-
obecności gospodarzy;

21. Nieszczere wykonywanie pobożnych uczynków;

22. Ujawnianie cudzych niedociągnięć;

23. Podjudzanie do niegodnych i niesprawiedliwych czynów;

24. Niedbalstwo w stosunku do powierzonych na przechowanie rze-
czy;

25. Unikanie służby wojskowej, zdrada ojczyzny;

26. Ubieranie się przez kobiety w męską odzież, a przez mężczyzn 
w damską. Wysłannik Boga (saał) rzekł: „Bóg wyklął kobiety 
upodobniające się do mężczyzn i mężczyzn, którzy upodobniają się 
do kobiet”585;

27. Noszenie przez mężczyzn złotej biżuterii i jedwabnej odzieży;

28. Wykonywanie tatuaży. Posłaniec Boga (saał) powiedział: „Niech 
Bóg przeklnie tego, kto robi i komu robią nakłucia”586;

29. Pożyczanie pieniędzy na procent: w Świętym Koranie jest napi-
sane: 

„Bóg zezwolił na handel, a zabronił lichwy” (Sura Al-Bakara, 
Krowa, 2:275). 

Znana jest wypowiedź Masuda (ra): „Wysłannik Boga przeklął za-
ciągającego dług u lichwiarza i zajmującego się lichwą”587; 

30. Skąpstwo. Prorok Muhammad (saał) ogłosił: „Szczodry jest blisko 
Boga, blisko Raju, blisko ludzi i daleko od Piekła. Skąpy jest daleko 
od Boga, daleko od Raju, daleko od ludzi i blisko Piekła. Szczodry 
ignorant jest bardziej lubiany przez Boga niż sumiennie modlący się 
skąpiec”588. 

584. Al-Buchari, Badul halk, 6.
585. Al-Buchari, Libas, 62; At-Tirmizi, Adab, 24.
586. Al-Buchari, Libas, 83, 85, 87.
587. Muslim, Musakat, 105–106; At-Tirmizi, Buju, 2.
588. At-Tirmizi, Birr, 40.
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„O dzieci Adama! Zaprawdę, ofiarowanie części waszego bogactwa 
jest dobrem dla was, skąpstwo – jest dla was złe. Nie będziecie osą-
dzani, jeśli zostawicie sobie niezbędne rzeczy. Przekazywanie darów 
zacznijcie od swoich dzieci. I ręka dająca jest lepsza od biorącej”589.

„Skąpstwo zmusiło waszych poprzedników do przelewania krwi mię-
dzy sobą i stosowania rzeczy niedozwolonych”590; 

31. Bycie na osobności z obcą kobietą. Wysłannik Boga (saał) rzekł: 
„Niech nikt z was w żadnym wypadku nie chodzi do obcych kobiet!”. 
Ktoś z ansarów zapytał: „Powiedz mi, a jeśli to będzie bliski kuzyn 
męża?”. Prorok (saał) odrzekł591: „Bliski krewny – to zguba!”

Pod pojęciem bliskiego krewnego należy rozumieć brata ciotecz-
nego (stryjecznego), syna brata lub syna wuja (uważa się, że skoro 
mężczyzna jest bliskim krewnym męża i ma swobodny dostęp do 
domu, może być przyczyną niebezpiecznej pokusy). 

32. Upodobnianie się do szatana i niemuzułmanów. Posłaniec Boga 
(saał) powiedział: „Niech nikt z was w żadnym wypadku nie je i nie 
pije lewą ręką, gdyż, zaprawdę, szatan posługuje się lewą ręką, kiedy 
je i pije”592.

„Zaprawdę, Żydzi i chrześcijanie nie malują (włosów), a wy postę-
pujcie inaczej niż oni!”593 (chodzi tu o malowanie siwych włosów 
na brodzie i głowie na żółty lub czerwony kolor; farbowanie na 
czarny kolor jest zakazane).

33. Golenie wyłącznie części głowy. (Pewnego razu) Wysłannik 
Boga (saał) zobaczył chłopca z ogoloną częściowo głową i zabro-
nił tego, mówiąc: „Albo zgalajcie (włosy) całkowicie, albo nie ruszaj-
cie ich wcale”594.

Istnieje następujący przekaz Alego (ra): „Posłaniec Boga (saał) za-
braniał kobietom golenia głowy”595;

589. Muslim, Zakat, 97; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, V, 262.
590. Muslim, Birr, 57.
591. Al-Buchari, Nikah, 111; Muslim, Salam, 20.
592. Muslim, Aszriba, 107.
593. Al-Buchari, Anbija, 50; Ibn Madża, Libas, 32.
594. Abu Dawud, Taradżuł, 14.
595. An-Nasai, Zinat, 4; At-Tirmizi, Hadżdż, 75.
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34. Nazywanie muzułmanina kafirem (niewiernym). Prorok Muham-
mad (saał) powiedział: „Jeśli ktoś powie swojemu bratu (w islamie): 
»O niewierny« – to wróci do jednego z nich, i jeśli on jest takim, jak 
zostało powiedziane (oznacza, że zasłużył na to), w przeciwnym ra-
zie to wróci do (tego, kto to powiedział)”596;

35. Lamentowanie nad zmarłym. W świetle szariatu opłakiwanie 
zmarłego jest dopuszczalne, jedynie surowo zabronione jest 
lamentowanie. Niedozwolone jest również, aby bliscy krewni 
zmarłego rozdzierali na sobie szaty, rwali włosy, drapali się po 
twarzy lub dokonywali innych uszkodzeń ciała. Prorok Muham-
mad (saał) rzekł: „Zmarły przechodzi męki w grobie z powodu la-
mentu po nim”597.

„Ten, kto w imię zmarłego rozdziera na sobie szaty, bije się po twa- 
rzy lub lamentuje, co było zwyczajem w okresie dżahilijji (okres ciem-
noty i niewiedzy przed islamem), nie jest spośród nas (tzn. nie jest  
spośród ludzi pobożnych)”598; 

36. Malowanie wizerunków. Prorok Muhammad (saał) powiedział: 
„Zaprawdę, ze wszystkich ludzi największym mękom w Dniu Zmar-
twychwstania zostaną poddani malujący wizerunki!”599.

„Każdy malujący wizerunki (znajdzie się) w ogniu, gdzie za każdy 
stworzony przez niego obraz będzie stworzone to, co będzie go męczyć 
w Piekle”.

Ibn Abbas (ra) powiedział600: „Jeśli już rzeczywiście musisz to robić, 
to (przedstawiaj) drzewa i wszystko to, co nie ma ducha”601. Prorok 
Muhammad (saał) przekazał: „Bóg Najwyższy powiedział: »A kto 
jest bardziej niesprawiedliwy, niż (człowiek) próbujący stworzyć coś 
na Moje podobieństwo? Niech oni stworzą mrówkę lub ziarno pszeni-
cy, lub niech stworzą ziarno jęczmienia!« ”602.

596. Al-Buchari, Adab, 73; Muslim, Iman, 111.
597. Al-Buchari, Dżanazis, 36, 38, 39; Manakib, 8; Muslim, Iman, 165; At-Tirmizi, 

Dżanazis, 22, 25.
598. Al-Buchari, Dżanazis, 34; Muslim, Dżanazis, 28; At-Tirmizi, Dżanazis, 23.
599. Al-Buchari, Libas, 89, 91, 92, 95; Muslim, Libas, 96, 97, 98.
600. Zwrócił się do mężczyzny, który mu powiedział, że może zarabiać na życie 

tylko malując obrazy, gdyż nic innego nie potrafi.
601. Al-Buchari, Buju, 104; Muslim, Libas, 99.
602. Al-Buchari, Libas, 90; Muslim, Libas, 101.
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WARTO  PRZECZYTAĆ: 
WIELKIE  ZAGROŻENIE  DLA  LUDZKOŚCI: 

NAPOJE  ALKOHOLOWE  I  NARKOTYKI
Islam przywiązuje duże znaczenie do zdrowia człowieka i dlatego 

kategorycznie zabrania picia i przyjmowania innych substancji, wyrzą-
dzających szkodę ciału i duszy.

Wzrost zażywania narkotyków w obecnych czasach nakazuje poważ-
ne rozważenie problemu. Z ostrzeżeń naszego Proroka (saał) wiemy, jak 
może być niszczące spożywanie napojów alkoholowych i innych środ-
ków odurzających: „Trzymajcie się jak najdalej od alkoholu, będącego mat-
ką wszystkich grzechów” (Kaszful Chafa, t. 1, s. 382), „Alkohol jest kluczem 
do wszelkich głupot” (Dżami us-Sagir).

Alkohol wpływa na mózg, hamuje pracę komórek nerwowych, ogra-
nicza funkcje umysłowe i człowiek staje się żałosny, a czasami szalony 
i niebezpieczny dla siebie oraz innych ludzi. Rozregulowuje również 
cały organizm i doprowadza do wielu chorób. 

Celowe niszczenie zdrowia, szczególnie mózgu, będącego wyjątko-
wą cechą wyróżniającą człowieka spośród zwierząt, jest bardzo smutne. 
Czy nie napoje alkoholowe bywają czasami przyczyną wypadków dro-
gowych, które z kolei kończą się śmiercią?

Bóg Najwyższy powiedział: „O wy, którzy wierzycie! Wino, hazard, 
poświęcone kamienie i wróżenie ze strzał, są obrzydliwością poczynioną 
przez szatana. Unikajcie tego, a być może, osiągniecie powodzenie” (Sura 
Al-Ma’ida, Stół zastawiony, 5:90) i uczynił haramem napoje alkoholowe 
i gry hazardowe. A Prorok Muhammad (saał) poinformował: „Jeśli coś 
jest zdolne do wywołania stanu upojenia w dużej ilości, to i zakazane jest 
używanie tego nawet w małej ilości” (Dżami us-Sagir). Takim sposobem 
Prorok (saał) pragnął, aby muzułmanie trzymali się jak najdalej od tego 
szkodliwego nałogu.

Powinniśmy również poważnie zastanowić się nad zgubnymi skut-
kami zażywania narkotyków, które degradują system nerwowy i funkcje 
mózgu, a tym samym szkodzą zdrowiu i doprowadzają do śmierci czło-
wieka. 
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Ci, którzy z ciekawości sięgają po narkotyki, z czasem mają problem 
z wyjściem z uzależnienia. Z narkotykami jest tak, jakbyśmy próbowali 
truciznę. W takiej sytuacji należy chronić nasze dzieci i czuwać nad ich 
bezpieczeństwem, zachowaniem i kręgiem kolegów. 

Najlepszą ochroną jest unikanie złego środowiska.

PYTANIA I ZADANIA
1. Jakie są obowiązki muzułmanina wobec otaczającego środowiska?

2. Jak powinniśmy przyjmować gości?

3. Jak należy zachować się w czasie wizyty?

4. Dlaczego należy być miłosiernym w stosunku do zwierząt?

5. Jakimi cechami powinien wyróżniać się muzułmanin?

6. Co jest zakazane w islamie? 





ROZDZIAŁ  CZWARTY 
 

SIJAR 
ŻYCIORYS  PROROK A  MUHAMMADA  (SA AŁ)
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CZĘŚĆ  I 
NARODZINY  I  DZIECIŃSTWO 

MUHAMMADA  (SA AŁ)

• Półwysep Arabski w okresie przedislamskim

• Rodowód Muhammada (saał)

• Narodziny Muhammada (saał)

• Dzieciństwo Muhammada (saał)

• Warto przeczytać: Kaaba pod ochroną Boga Najwyższego

PÓŁWYSEP  AR ABSKI 
W  OKRESIE  PRZEDISLAMSKIM

W okresie przedislamskim Arabowie żyli w skrajnej ciemnocie. Było 
wśród nich bardzo mało ludzi umiejących pisać i czytać. O przestrzega-
niu praw człowieka nawet nie było mowy. Silni dominowali nad słaby-
mi. Kobiety, pozbawione większości praw, sprzedawano i kupowano na 
podobieństwo rzeczy. Zabijanie nowo narodzonych dziewczynek było 
powszednie. I nikt nie chciał zmieniać takiej sytuacji, która wywoływała 
smutek i gorycz w sercach. 

Wiara w Jedynego Stwórcę poszła w zapomnienie i ludzie czcili boż-
ki wykonane własnymi rękami. Wewnątrz Kaaby ustawiono ponad 360 
posążków, chociaż świątynia była wzniesiona przez proroka Ibrahima 
(as) i jego syna Ismaila (as) w celu oddawania czci Bogu Najwyższemu. 
Ponadto w każdym domu znajdował się bożek, któremu oddawali cześć 
członkowie rodziny. Pijaństwo, gry hazardowe i inne przejawy rozpust-
nego trybu życia były powszechne w społeczności, zaś uczucia miłosier-
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dzia i dobroci całkowicie znikły z ludzkich serc. Położenie ludzi w in-
nych częściach świata było jeszcze gorsze. 

Społeczność odczuwała potrzebę nadejścia ostatniego proroka, któ-
ry uratowałby ludzkość z tej beznadziejnej sytuacji i pokazał drogę do 
szczęścia, zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu. 

RODOWÓD  MUHAMMADA  (SAAŁ)
Ojcem hazrata [hazrat – tytuł honorowy używany w islamie wobec 

dwunastu wzniosłych osób – przyp. tłum.] Muhammada (saał) był 
Abdullah. Ojciec Abdullaha to Abdulmuttalib, który pochodził z rodu 
Banu Haszim z plemienia Kurajszytów i należał do mekkańskiej elity. 

Matka hazrata Muhammada (saał), Amina, była córką Wahba, rodo-
wód którego pochodzi od gałęzi Banu Zuhra z plemienia Kurajszytów. 

Historia rodu Muhammada (saał), który zarówno ze strony ojca, jak 
i matki, miał szlachetne pochodzenie, bierze swój początek od proroka 
Ibrahima (as).

NARODZINY  MUHAMMADA  (SAAŁ)
Prorok Muhammad (saał) przyszedł na świat w 571 roku w Mekce 

w poniedziałek o świcie 12. dnia miesiąca rabbi al-ałłal, co odpowiada 
dacie 20 kwietnia. 

Z narodzinami Muhammada (saał) świat nabrał blasku. Jego ojcu 
nie dane było zobaczyć jedynego syna, gdyż zmarł dwa miesiące przed 
przyjściem dziecka na świat. 

Kiedy Amina powiła dziecko, przypominające promień światła, 
jego dziadek Abdulmuttalib urządził wielką ucztę i nazwał ukochanego 
wnuka Muhammadem. Gdy pytano go: „Jak nazwałeś swojego wnuka?”, 
odpowiadał: „Muhammad”. Wówczas mówiono mu: „Wśród twoich 
przodków nie było osób z takim imieniem. Jaki cel ci przyświecał, nazy-
wając tym imieniem wnuka?”. Dziadek odpowiadał: „Mam nadzieję, że 
w niebiosach wychwalać będzie go Pan, a na ziemi – ludzie”.

Tej nocy, kiedy narodził się nasz Prorok (saał), na świecie wydarzyły 
się dziwne historie. W pałacu władcy Iranu (Kisry) spadło 14 kolumn, 
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wyschło jezioro Sawa, jednocześnie zgasły światła, którym przez tysią-
ce lat oddawali hołd czciciele ognia. Wszystkie wymienione wydarzenia 
wskazywały, że w przyszłości Iran upadnie, Imperium Bizantyjskie zo-
stanie zniszczone, a kult ognia pójdzie w zapomnienie. Rzeczywiście, 
tak się stało.

DZIECIŃSTWO  MUHAMMADA  (SAAŁ)
Wśród znanych rodzin Mekki tradycją było oddawanie nowo na-

rodzonych dzieci pod opiekę piastunek, mieszkających w pobliskich 
wsiach. Tłumaczono to faktem, że gorący klimat Mekki nie sprzyjał 
zdrowiu dzieci. 

Przez trzy dni nasz Prorok był karmiony piersią swojej matki, a na-
stępnie przez kobietę o imieniu Suwajba. Z czasem Muhammad został 
powierzony karmicielce Halimie, pochodzącej z plemienia Sa’d. Nowa 
opiekunka kochała go bardziej niż swoje dzieci i chroniła przed naj-
mniejszym nawet podmuchem wiatru. 

Fułajma, młodsza córka Halimy i mleczna siostra Muhammada, rów-
nież bardzo go lubiła i z radością się z nim bawiła. To dziecko przyniosło 
szczęście tej rodzinie. Pewnego razu mąż Halimy powiedział:

„Halimo, ten sierota przyniósł nam pomyślność. Od tego dnia, kiedy 
pojawił się u nas, nasze zwierzęta zaczęły dawać więcej mleka i jest ono 
tłustsze. Nasz dom napełnił się radością i dostatkiem. Czuję, że jest to 
niezwykłe dziecko”.

Po pięcioletnim pobycie w rodzinie Halimy, Muhammad (saał) wró-
cił z powrotem do Mekki, do swoich bliskich. 

Amina, matka Muhammada (saał), miała krewnych w Medynie. 
Pewnego razu postanowiła odwiedzić z dzieckiem kuzynów w tym mie-
ście, a także pokazać mu grób ojca. Gościnny pobyt trwał miesiąc, po 
czym Amina z synem i służącą Umm Ajman udali się w podróż powrot-
ną. Wieczorem dotarli do wsi Abwa, gdzie zatrzymali się na nocleg. 

Tam Amina zachorowała. Delikatnie pocałowała swoje jedyne dziec-
ko, siedzące u jej wezgłowia, i z tęsknotą, przytulając je do piersi, pogła-
skała. Czując, że wkrótce pożegna się z tym światem i więcej nie zobaczy 
syna, przemówiła: „Wszystko nowe starzeje się i wszystko przemija. I ja 
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umrę, ale to mnie nie smuci, gdyż wydałam na świat czyste dziecię. Zo-
stawię światu ogromne dobro”.

Po tych słowach Amina odeszła z tego świata, zostawiając sześcio-
letniego Muhammada (saał) całkowitym sierotą. Ummu Ajman wróciła 
z dzieckiem do Mekki. 

Od tej pory przez dwa lata wychowaniem Muhammada zajmował się 
dziadek Abdulmuttalib. Przeczuwając zbliżającą się śmierć, dziadek po-
wierzył ośmioletniego wnuka swojemu synowi Abu Talibowi, prosząc 
go o należytą opiekę nad chłopcem. Wuj i jego żona Fatima roztoczyli 
wyjątkową pieczę nad Muhammadem, w niczym mu nie skąpili i kochali 
jak własnego syna.

WARTO  PRZECZYTAĆ: 
K A ABA  POD  OCHRONĄ  BOGA  NAJWYŻSZEGO 

Kaaba jest pierwszym sanktuarium wzniesionym w celu oddawania czci 
Bogu. Wybudowali ją prorocy Ibrahim (as) i Ismail (as) zgodnie z nakazem 
Boga Najwyższego. Kaaba, która znajduje się w Mekce na Półwyspie Arab-
skim, na przestrzeni całej historii zachowała swoją świętość i przyciągała 
ludzi. 

W okresie przedmuzułmańskim Arabowie zapełnili Kaabę bożkami, 
użytkując ją nie w takich celach, do jakich została stworzona. Po zdobyciu 
Mekki przez naszego Proroka (saał) w roku 630 ta święta budowla została 
oczyszczona z posążków bożków.

W epoce przedmuzułmańskiej Mekka stanowiła handlowe centrum Ara-
bów i w celu odwiedzenia Kaaby corocznie przybywało tam mnóstwo ludzi. 

Aby odciągnąć ludzi od bywania w Kaabie i sprowadzić ich do swojego 
kraju, jemeński władca Abraha zbudował w mieście Sana ogromną świąty-
nię. Jednak nie zdołał osiągnąć swojego celu. Wówczas postanowił zburzyć 
Kaabę. Wspólnie z armią, wzmocnioną słoniami, napadł na Mekkę. 

Mieszkańcom Mekki nie starczyło sił, aby skutecznie stawić opór wrogo-
wi. Armia króla Abrahy przystąpiła do grabieży bydła i majątku Arabów, 
dostarczając zdobycz swojemu władcy. Wśród zrabowanego stada zwierząt 
znalazło się sto wielbłądów, będących własnością Abdulmuttaliba, dziadka 
Muhammada (saał).
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Przedstawiciele ludności mekkańskiej przybyli do króla Abraha. Władca 
zapytał o powód wizyty. Abdulmuttalib, który był wśród przybyłych, zażą-
dał zwrotu zagrabionych wielbłądów. Na co Abraha odpowiedział: 

– Myślałem, że przyszliście prosić mnie, abym nie burzył Kaaby. A wy 
martwicie się o swoje zwierzęta!

Abdulmuttalib odrzekł:

– Jestem gospodarzem swoich wielbłądów i oczekuję ich zwrotu. Kaaba 
ma swojego Gospodarza i On ją obroni.

Abraha zwrócił wielbłądy Abdulmuttalibowi i niebawem ruszył na Ka-
abę. Na czele armii szedł ogromnych rozmiarów słoń. Kiedy wojsko zbliżyło 
się do Kaaby, słoń zatrzymał się i nie wykonał ani jednego kroku. Cofano go 
z powrotem i następnie ponownie kierowano ku Kaabie, ale mimo wysiłku 
ludzi, uparcie stał w miejscu.

Wtedy nastąpiło dziwne zdarzenie. Roje ptaków zakryły całe niebo i za-
częły latać nad wojskiem. W dziobach i łapkach trzymały drobne kamienie, 
które zrzucały, niczym małe bomby, na przybyszy. Od uderzeń kamyków na 
ciałach wojowników tworzyły się otwarte rany i dzięki temu w krótkim okre-
sie czasu armia uległa rozbiciu. Kaaba została uratowana. Abraha z trudem 
ocalił się i wrócił do kraju. Za jakiś czas zmarł. Tak jak powiedział Abdul-
muttalib, Kaabę od zniszczenia ocalił jej Gospodarz – Bóg. 

W ten sposób Najwyższy ukarał tych, którzy chcieli zniszczyć świątynię 
i ochronić fałszywą wiarę. Bóg uczylił to dlatego, że niebawem miał urodzić 
się Jego ukochany sługa – Muhammad (saał). Przytoczone wydarzenie mia-
ło miejsce w roku 571 i po upływie pięćdziesięciu pięciu dni na świat przy-
szedł nasz ukochany Prorok Muhammad (saał).

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Jaka była sytuacja na Półwyspie Arabskim w okresie przedislam-

skim?

2. Jak nazywali się rodzice Muhammada (saał)?

3. Kiedy i gdzie urodził się Muhammad (saał)? Kim była jego mlecz-
na matka?

4. Co się wydarzyło w noc narodzin Muhammada (saał)? O czym 
świadczyły te wydarzenia?
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5. Kto nadał imię naszemu Prorokowi Muhammad (saał) i dlacze-
go?

6. Kiedy zmarli rodzice Muhammada (saał)?

7. Kto wychowywał Muhammada (saał) po śmierci matki? 
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CZĘŚĆ  II 
MŁODOŚĆ  I  OŻENEK  MUHAMMADA  (SA AŁ)

• Wyjazdy Muhammada (saał) poza granice Hidżazu

• Operacje handlowe Muhammada (saał)

• Małżeństwo Muhammada (saał) z Chadidżą i ich dzieci

• Rozstrzygnięcie przez Muhammada (saał) sporu podczas re- 
konstrukcji Kaaby

WYJAZDY  MUHAMMADA  (SAAŁ) 
POZA  GR ANICE  HIDŻAZU

Wuj naszego Proroka (saał), Abu Talib, zajmował się handlem. Pew-
nego razu na jedną z handlowych wypraw zabrał ze sobą Muhammada 
(saał). Po drodze zatrzymali się w mieście Busra. Tam doszło do zna-
miennego spotkania z mnichem o imieniu Bahira.

Mnich zauważył w chłopcu oznaki ostatniego proroka, którego imię 
i cechy były wymienione w Torze i Ewangelii. Poradził wówczas Abu 
Talibowi, aby zabrał chłopca z powrotem do Mekki, gdyż istnieje zagro-
żenie skrzywdzenia go przez Żydów. Wuj wziął radę mnicha do serca, 
zmienił swoje plany, zrezygnował z dalszej wyprawy, załatwił sprawy 
handlowe w Busrze i ruszył w drogę powrotną.

W wieku 17 lat Muhammad (saał) ze swoim drugim wujem, Zubaj-
rem, odwiedził Jemen.



348 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

OPER ACJE  HANDLOWE  MUHAMMADA  (SAAŁ) 
Pewna znana mieszkanka Mekki, zamożna wdowa o imieniu Cha-

didża, dostarczając niektórym ludziom swój kapitał, prowadziła z nimi 
wspólne interesy handlowe. Został jej zarekomendowany uczciwy i god-
ny zaufania Muhammad (saał), któremu powierzyła swoje pieniądze 
i towar i wyprawiła na handel do Syrii.

Dzięki swojej uczciwości i prawości Muhammad (saał) odniósł ku-
piecki sukces i wrócił z dużo większym zyskiem niż oczekiwała Chadi-
dża. Od tej pory cała odpowiedzialność za powodzenie interesów Cha-
didży spoczęła na Muhammadzie (saał). 

MAŁŻEŃSTWO  MUHAMMADA  (SAAŁ) 
Z  CHADIDŻĄ  I  ICH  DZIECI

Po powrocie z Syrii Prorok Muhammad (saał) ożenił się z Chadi-
dżą, szlachetną i majętną kobietą, pochodzącą z plemienia Kurajszytów. 
W tym czasie Muhammad (saał) miał dwadzieścia pięć lat, a Chadidża 
– czterdzieści. Razem stworzyli szczęśliwą rodzinę. 

Muhammad (saał) miał siedmioro dzieci, trzech chłopców i cztery 
dziewczynki, w tym sześcioro dzieci z Chadidżą, a jedno – z Marią. Sy-
nowie nazywali się Kasim, Abdullah i Ibrahim, a dziewczynki – Zajnab, 
Rukija, Ummu Gulsum i Fatima. Kasim i Abdullah zmarli w Mekce jako 
małe dzieci, jeszcze przed objawieniem proroctwa. Ibrahim przyszedł 
na świat w Medynie po hidżrze i tam zmarł także jako dziecko. Wszyst-
kie córki wyszły za mąż, ale odeszły z tego świata za życia Muhammada 
(saał). Ród Proroka (saał) był kontynuowany poprzez kuzyna Alego, 
który ożenił się z jego córką, Fatimą.

ROZSTRZYGNIĘCIE  PRZEZ  MUHAMMADA  (SAAŁ)  
SPORU  PODCZAS  REKONSTRUKCJI  K A ABY

Spływające z gór silne strumienie wody zniszczyły część Kaaby 
i mieszkańcy Mekki postanowili świątynię odremontować. Kiedy ścia-
ny były już gotowe i przyszła kolej na postawienie we właściwym miej-
scu Czarnego Kamienia (Hadżarul Asład), doszło do kłótni pomiędzy 
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plemionami. Każde z nich chciało dostąpić zaszczytu przeniesienia 
i położenia kamienia na miejsce. Ostatecznie ustalono, że sędzią w spo-
rze będzie godny zaufania Muhammad (saał) i wszyscy uszanują jego 
rostrzygnięcie. 

Muhammad (saał), znając wartość Czarnego Kamienia, położył go 
na kobiercu. Poprosił przedstawicieli każdego plemienia, aby schwycili 
za brzegi dywanu i podnieśli go. Kiedy to uczynili, Muhammad swoimi 
szlachetnymi rękami umieścił kamień na miejscu. 

Ta historia pokazuje, jak wszystkie plemiona darzyły Muhammada 
(saał) szacunkiem i zachwycały się jego mądrością. Tym sposobem zo-
stał również zażegnany międzyplemienny spór. Muhammad (saał) miał 
wówczas trzydzieści pięć lat.

Do czasu powierzenia misji proroctwa Muhammad (saał) wyróż-
niał się wysokim morale, był bardzo uczciwym i godnym zaufania czło-
wiekiem. Dzięki tym cechom charakteru nazywano go „Muhammad 
Amin”, co oznacza „Niezawodny Muhammad”. Swoim nieskazitelnym 
i wzorcowym życiem świecił wśród ludzi jak gwiazda. Był uwielbiany 
i bardzo szanowany. Bóg Najwyższy obdarzył go najlepszymi zaletami, 
gdyż w celu ocalenia ludzkości powierzył mu obowiązki proroka.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Dokąd, poza Hidżaz, wyjeżdżał Muhammad (saał) w dzieciń-

stwie i w młodości?

2. Kiedy i z kim Muhammad (saał) zawarł małżeństwo?

3. Ile dzieci miał Muhammad (saał)?

4. Jaką rolę odegrał Muhammad (saał) podczas sporu wokół rekon-
strukcji Kaaby?

5. Dlaczego Muhammada (saał) nazywano „Muhammad Amin” – 
„Niezawodny Muhammad”?
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CZĘŚĆ  III 
JAK  MUHAMMAD  (SA AŁ)  ZOSTAŁ  PROROKIEM. 

POTAJEMNE  POWOŁANIE

• Pierwsze objawienie (łahi) (610 r.)

• Okres fatrat (przerwa w zsyłaniu objawień)

• Początek wzywania do islamu

• Pierwsi muzułmanie

• Pierwsze przesiedlenie do Abisynii (Etiopia)

• Stosunek Negusa, króla Etiopii, do muzułmanów

PIERWSZE  OBJAWIENIE  (ŁAHI)  (610 r.)
Kiedy Muhammad (saał) osiągnął wiek czterdziestu lat, zaobserwo-

wano w nim pewne przemiany. Brał jedzenie i na całe dnie udawał się 
do jaskini Hira, znajdującej się w niewielkiej odległości od Mekki. Tam 
pogrążał się w modlitwie i zadumie o wielkości Boga, Stwórcy Wszech-
świata. Miewał prorocze sny, które się urzeczywistniały. Wyraźnie wi-
dział, czego nikt inny nie mógł zobaczyć lub wiedzieć. Taki stan trwał 
przez sześć miesięcy. Tak Bóg Najwyższy wychowywał go i przygotowy-
wał do misji proroctwa.

W ramadanie 610 roku według kalendarza gregoriańskiego, w nocy 
z niedzieli na poniedziałek, Muhammad (saał) jak zwykle zaszył się 
w jaskini i całym sercem oddał się Bogu. O świcie pojawił się przed nim 
anioł Dżibril (as), który nakazał: 

– Czytaj!

Muhammad (saał) odpowiedział:
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– Nie potrafię czytać.

Dżibril (as) ponownie nakazał:

– Czytaj!

Muhammad (saał) znowu odpowiedział:

– Nie umiem czytać. 

Kiedy po raz trzeci anioł przemówił tymi słowami, Muhammad 
(saał) zapytał: „A co mam czytać?”. I wówczas Dżibril (as) wyrecytował 
mu pierwsze ajaty sury Al-Alak:

Głoś! W imię twego Pana, który stworzył,

 stworzył człowieka z grudki krwi skrzepniętej!

Głoś! Twój Pan jest najhojniejszy.

On nauczył piórem,

nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział603.

W ten sposób Muhammadowi (saał) zesłane zostało pierwsze ob-
jawienie, a następnie przekazywane kolejne ajaty Koranu. Potem anioł 
znikł. Usłyszane ajaty Prorok (saał) zaczął recytować tak, jakby były za-
pisane w jego sercu. 

Muhammad (saał) wrócił do domu, przerażony wagą pierwszego 
objawienia, wielkością nałożonej na niego misji i odpowiedzialnością. 
Opowiedział o tym wydarzeniu Chadidży, która uspokojała go i rzekła: 

„Ciesz się! Nie bój się! Przysięgam na Boga, w dłoni którego jest moja 
dusza, ty będziesz prorokiem tej społeczności i Bóg nigdy cię nie opuści. 
Ty zawsze przestrzegasz praw krewnych, dotrzymujesz obietnic, wyka-
zujesz cierpliwość w trudnych sytuacjach, jesteś gościnny i zawsze spie-
szysz z pomocą potrzebującym. Bóg nie zostawi takiego Swojego sługi”.

OKRES  FATR AT 
(PRZERWA  W  ZSYŁANIU  OBJAWIEŃ)

Po zesłaniu pierwszych pięciu ajatów sury Al-Alak objawienia na 
pewien czas wstrzymały się. Dżibril (as) nie pojawiał się. Ten czas był 
potrzebny, aby Prorok (saał) przygotował się do kolejnych zesłań. Tak 

603. Sura Al-Alak, Skrzepnięta krew, 96:1–5.
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się stało, Muhammad (saał) całym sercem pragnął nadejścia objawień 
i osiągnął już taki stan duszy, że mógł je przyjmować. 

I wtedy ponownie zjawił się Dżibril (as) i przyniósł pierwsze ajaty 
sury Al-Muddassir. Znaczenie tych ajatów jest następujące:

„O ty, okryty płaszczem!

Wstań i ostrzegaj!

I Pana swego wychwalaj!

I odzież swą oczyszczaj!

I obrzydliwości unikaj!”604

Po tym objawienia były zsyłane bez przerwy i cały Święty Koran zo-
stał przekazany w ciągu dwudziestu trzech lat.

Okres przerwy między zesłaniami objawień nosi nazwę „fatratul łahji”.

POCZĄTEK  WZYWANIA  DO  ISLAMU
Muhammad (saał), który otrzymał misję proroczą wraz z pierwszy-

mi objawieniami, na początku opowiadał o islamie i nawoływał do praw-
dziwej wiary tylko zaufanych ludzi. Pierwsi muzułmanie przez trzy lata 
oddawali cześć Bogu potajemnie. W tym czasie islam przyjęło trzydzie-
ści osób. 

PIERWSI  MUZUŁMANIE
Pierwszymi muzułmanami, którzy przyjęli nową religię, islam, była 

żona Proroka (saał), Chadidża, i syn wuja, Ali. Po nich Zajd ibn Harisa – 
wyzwolony niewolnik – i Abu Bakr.

PIERWSZE  PRZESIEDLENIE  DO  ABISYNII 
(ETIOPIA)

Życie w Mekce z każdym dniem stawało się coraz trudniejsze. Mu-
zułmanie nie mogli otwarcie wypełniać nałożonych na nich obowiąz-
ków religijnych i recytować Koranu. Z tego powodu Muhammad (saał) 

604. Sura Al-Muddassir, Okryty płaszczem, 74:1–5.
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zaproponował muzułmanom przesiedlenie się do Etiopii, gdzie poczują 
się bardziej bezpieczni.

Pierwsza grupa, licząca jedenastu mężczyzn i cztery kobiety, ukrad-
kiem opuściła Mekkę i przez Morze Czerwone udała się do Etiopii. To 
wydarzenie miało miejsce w piątym roku misji proroczej Muhamma-
da (saał). Wśród emigrantów był Osman (ra) i jego żona Rukija, córka 
Muhammada (saał). Nowo przybyli muzułmanie zostali dobrze przyję-
ci i mogli bezpiecznie i spokojnie żyć. 

Kiedy wieść o życzliwym przyjęciu muzułmanów w Etiopii dotarła 
do mieszkańców Mekki, po roku nastąpiła kolejna emigracja (hidżra) 
osiemdziesięcioosobowej grupy na czele z Dżafarem Tajarem, bratem 
Alego.

STOSUNEK  NEGUSA,  KRÓLA  ETIOPII, 
DO  MUZUŁMANÓW

Wrogo nastawieni poganie Mekki, kiedy dowiedzieli się o spokojnym 
i bezpiecznym życiu muzułmanów w Etiopii, postanowili im zaszkodzić. 
Wysłali do władcy Etiopii, Negusa, dwóch posłańców z drogimi prezen-
tami. Posłowie poprosili władcę, żeby pozwolił im zabrać stąd ludzi, któ-
rzy ucieki z Mekki i tu znaleźli schronienie. Negus, który był chrześci-
janinem, wezwał muzułmanów i zadawał im pytania o islam. Wysłuchał 
obu stron i dał wiarę wypowiedziom muzułmanów. Posłowie z niczym 
powrócili do Mekki.

Po tym zdarzeniu Negus otoczył muzułmanów jeszcze lepszą opie-
ką i życzliwością. Mieszkańcy Etiopii i muzułmanie żyli między sobą 
w zgodzie.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. W jakim wieku Muhammad (saał) zaczął otrzymywać pierwsze 

objawienia? Kiedy i gdzie było mu zesłane pierwsze objawienie?

2. Co jest nazywane okresem fatrat?

3. Proszę wymienić imiona pierwszych muzułmanów.

4. Dlaczego część muzułmanów przesiedliła się do Etiopii?

5. Z jakim przyjęciem spotkali się muzułmanie w Etiopii?
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CZĘŚĆ  IV 
OTWARTE  GŁOSZENIE  ISLAMU

• Otwarte głoszenie islamu

• Pogarda niewiernych (muszrików) wobec muzułmanów

• Najgorsi wrogowie Muhammada (saał) 

• Przyczyny wrogości Kurajszytów do islamu

• Zwrócenie się pogan do Abu Taliba i odpowiedź Proroka 
Muhammada (saał)

• Jak Hamza został muzułmaninem

• Jak Omar został muzułmaninem

OTWARTE  GŁOSZENIE  ISLAMU
Po trzech latach tajnego nawoływania do islamu i kolejnym zesłaniu 

Prorokowi Muhammadowi (saał) następujących ajatów, nastąpił okres 
otwartego głoszenia religii:

„I ostrzegaj twój ród, najbliższych krewnych, i pochyl twe skrzydła 
ku wierzącym, którzy podążają za tobą. Jeśli oni cię nie słuchają, to 
powiedz: »Jestem niewinny temu, co wy czynicie!«”605.

„Głoś otwarcie to, co zostało ci nakazane, i odwróć się od bałwo-
chwalców!”606.

605. Sura Asz-Szu’ara, Poeci, 26:214–216.
606. Sura Al-Hidżr, Kamienna, 15:94. 
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Po zesłaniu wymienionych ajatów Prorok Muhammad (saał) przygo-
tował uroczysty poczęstunek i zaprosił swoich krewnych. Wyjaśniając 
sens wiary w Jedynego Boga, zaczął zachęcać do religii. Nie spodobało 
się to jego wujowi, Abu Lahabowi, który sprzeciwił się zaproszeniu do is-
lamu i rozpędził zebranych. Postępując zgodnie z nakazem Boga, Prorok 
(saał) zaczął otwarcie zapraszać mieszkańców Mekki do religii. Wszedł 
na górę Safa i zaczął zwoływać ludzi. Słyszący wezwanie zgromadzili się 
na placu. Wówczas Prorok (saał) zapytał: 

– Czy uwierzycie mi, jeśli powiem, że za tym wzgórzem znajduje 
się armia wroga?

Zebrani jednogłośnie odpowiedzieli:

– Tak, uwierzymy. Nigdy bowiem nie słyszeliśmy, abyś kłamał.

Wtedy Prorok (saał) powwiedział:

– Musicie zatem wiedzieć, że Bóg wybrał mnie na proroka. Po-
przez anioła zesłał mi Swoje słowo. Nakazał mi nawoływać ludzi do 
islamu, który jest prawdziwą religią. Bóg jest Jedyny. Nie ma żad-
nego bóstwa oprócz Niego. Ja jestem prorokiem posłanym do was 
i całej ludzkości.

Obecny na spotkaniu Abu Lahab wstał i zaczął znieważać Proroka 
(saał). Ludzie rozeszli się. Zaproszenie do religii nie przyniosło rezul-
tatu. 

POGARDA  NIEWIERNYCH  (MUSZRIKÓW) 
WOBEC  MUZUŁMANÓW

W celu zmuszenia muzułmanów do wyrzeczenia się prawdziwej 
wiary i zgaszenia światła islamu, poganie zaczęli ciemiężyć ich, dręczyć 
i torturować. Jeden z najgorszych wrogów islamu, Umaj ibn Halaf, kładł 
Bilala Habasziego na rozgrzany piasek, na jego piersiach umieszczał 
kamienie i całymi godzinami trzymał go na słońcu, mówiąc przy tym: 
„Jeśli nie wyrzekniesz się islamu, zabiję cię tym sposobem”. Kiedy Bi-
lal nie ugiął się pod groźbami, Umaj ibn Halaf przywiązał do jego szyi 
sznur i ciągnął go z jednego krańca Mekki do drugiego. Nie zważając na 
tak straszne tortury, Bilal nieustannie powtarzał: „Bóg jest Jedyny, Bóg 
jest Jedyny!”. Ostatecznie hazrat Abu Bakr wykupił Bilala, oswobodził  
z niewoli i uratował od tortur Umaja. 
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Innego muzułmanina, Ammara ibn Jasira, położono na rozpalony  
do czerwoności piasek i bito do nieprzytomności, w rezultacie czego za-
kończył życie. Jego matkę, Sumaję, Abu Dżahl zabił włócznią. Jasir opu-
ścił ten świat, zamęczony przez pogan. Jasir i jego żona Sumaja zostali 
pierwszymi szahidami (męczennikami) w islamie.

Poganie pastwili się nad wieloma muzułmanami. Habbaba ibn Ara-
ta położono na rozpalone węgle, a Abu Fukaha związano i wleczono po 
gorącym piasku. Nie zważając na zadawane męki i cierpienia z powodu 
wiary, prawdziwi wierzący nie poddawali się i nie wyrzekali się islamu. 
Jedną z większych zasług Abu Bakra wobec islamu było wykupienie 
i darowanie wolności wielu niewolnikom, którzy doświadczyli dotkli-
wych represji i prześladowań za przyjęcie islamu.

NAJGORSI  WROGOWIE  MUHAMMADA  (SAAŁ)
Poganie nie cofali się przed niczym. Wrogość, tortury i znieważanie 

Proroka (saał) oraz innych muzułmanów wciąż się nasilały. 

Najwięcej upokorzeń i krzywd Prorok Muhammad (saał) doznał od 
następujących osób:

1. Abu Lahab: mimo że był rodzonym wujem Muhammada (saał), 
okazał się najbardziej zagorzałym jego wrogiem. Już od pierwszych 
dni jego proroctwa stał się wielkim przeciwnikiem Muhammada 
(saał). Jego żona przy każdej okazji rozrzucała kolce na drodze, po 
której przechodził Prorok (saał). Sura Al-Masad, Palmowe włókna, 
została zesłana w związku z tymi dwojga ludźmi. Abu Lahab, kie-
dy dowiedział się o zwycięstwie muzułmanów w bitwie pod Badr, 
zmarł ze zmartwienia. Pewnego razu jego syn, Utajba, zaatakował 
naszego Proroka, schwycił go za kołnierz i porwał koszulę. Wy-
słannik (saał) oburzył się z powodu tego incydentu i zwrócił się 
do Boga z następującą modlitwą: 

„O Allahu! Poślij na niego jakiegoś drapieżnika!”.

Bóg wysłuchał prośby Swojego ukochanego Proroka. Kiedy Utaj-
ba zmierzał na jarmark, po drodze zaatakował go lew i rozszarpał. 
To była kara za znieważenie Proroka (saał).
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2. Abu Dżahl: był również zawziętym wrogiem Muhammada 
(saał). Znęcał się nad wieloma muzułmanami, m.in. zabił matkę 
Ammara ibn Jasira. Zginął w bitwie pod Badr.

3. As ibn Łajl: człowiek, który przekroczył wszelkie granice nie-
nawiści wobec naszego Proroka. Po śmierci syna Muhammada 
(saał), Kasima, As ibn Łajl szydził z niego mówiąc: „Zakończył 
się ród Muhammada”. Tymi słowami sprawił wielką przykrość 
Wysłannikowi (saał), którego serce po stracie syna pękało z bólu. 
Został Muhammadowi (saał) zesłany ajat, dotyczący tego czło-
wieka „Ten, kto cię nienawidzi, będzie bezpotomny”607. Kiedy 
Łajl przejeżdżał przez górską przełęcz, wierzchowiec, na którym 
siedział, zrzucił go na ziemię i ugryzł w nogę. Z powodu doznane-
go obrażenia As ibn Łajl zmarł. 

4. Łalid ibn Mugira.

5. Umaj ibn Halaf.

6. Utba ibn Rabija.

Trzej ostatni wymienieni poganie wyróżniali się również wielką nie-
chęcią i pogardą wobec Proroka Muhammada (saał).

PRZYCZYNY  WROGOŚCI  KUR AJSZYTÓW 
DO  ISLAMU

1. Islam znosił religijne i klasowe różnice, głosił równość ludzi  
przed Bogiem. Przywódcy Kurajszytów nie godzili się na zrówna-
nie praw bogatych i niewolników. W obawie przed utratą swoich 
przywilejów zajmowali wrogie stanowisko wobec islamu.

2. Mekka stanowiła arabskie centrum handlowe. Wewnątrz Kaaby 
znajdowało się 360 bożków. Zdaniem pogan te posążki przycią-
gały Arabów ze wszystkich miejsc Półwyspu Arabskiego. Kuraj-
szyci, obawiając się, że po wyrzuceniu bożków z Kaaby zgodnie 
z islamem, nikt nie przyjedzie do Mekki i nastąpi koniec handlu, 
przynoszącego im dochód. 

3. W ciągu stuleci tradycja oddawania czci bożkom silnie się zako-
rzeniła. Narody kultywujące prymitywną kulturę nie mogły lek-

607. Sura Al-Kałsar, Obfitość, 108:3.
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ko wyrzec się tego, co odziedziczyły po swoich przodkach. Z tego 
powodu stawały się wrogami nowego. Islam znosił tradycję czcze-
nia bożków i głosił wiarę w Jedynego Boga – Allaha.

4. Aby zostać przywódcą wśród Arabów, nie były wymagane ani 
zdolności, ani godności. Wystarczyło spełnić dwa warunki: być 
bogatym i posiadać wielu synów. 

Muhammad (saał) nie odpowiadał tym wymogom i Arabowie 
nie chcieli go uznać za przywódcę. Ponadto między Haszymitami 
i Umajjadami od dawna toczyła się walka o dominację. Muham-
mad (saał) wywodził się z Haszymitów, większość jego wrogów 
była Umajjadami.

ZWRÓCENIE  SIĘ  POGAN  DO  ABU  TALIBA 
I  ODPOWIEDŹ  PROROK A  MUHAMMADA  (SAAŁ)

Abu Talib, wuj Muhammada, bardzo kochał swojego bratanka, oka-
zywał mu wsparcie i pomagał w głoszeniu islamu. Wpływowi ludzie 
Mekki zwrócili się do Abu Taliba, aby porozmawiał z Muhammadem 
(saał) i odwiódł go od głoszenia islamu. Następnie zaczęli mu grozić. 
Kiedy wuj opowiedział Prorokowi (saał) o zajściu, ten odrzekł: 

„Bóg Najwyższy zobowiązał mnie do przekazania wszystkim ludziom 
prawdziwej religii. Niczego nie robię z własnej woli. Jestem wysłannikiem 
Boga. O mój wuju! Jeśli nawet dadzą mi do jednej ręki słońce, a do drugiej – 
księżyc, to ja i tak nie zrezygnuję ze swojej misji”.

Słysząc taką odpowiedź, Abu Talib zadeklarował swoje wsparcie: 
„Synu, rób swoje. Dopóki ja żyję, nikt nie może cię skrzywdzić”.

JAK  HAMZA  ZOSTAŁ  MUZUŁMANINEM
Nie zważając na trudności, Prorok (saał) kontynuował swoją misję 

i liczba muzułmanów zwiększała się z każdym dniem. 

Zdarzenie miało miejsce w szóstym roku pełnienia posłannictwa. 
Pewnego razu Prorok (saał) przebywał na wzgórzu Safa. Przechodzący 
obok niego Abu Dżahl obraził go. Muhammad (saał) nie zareagował. 
Jakaś kobieta był świadkiem tej przykrej sceny i opowiedziała o tym wu-
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jowi Proroka (saał), Hamzie. W tym czasie Hamza jeszcze nie był mu-
zułmaninem, ale z powodu wyrządzenia krzywdy jego bratankowi bar-
dzo się oburzył. Natychmiast udał się na wzgórze, gdzie trwało zebranie 
pogan, i zwracając się do Abu Dżahila, zapytał:

– To ty swoimi słowami obraziłeś syna mojego brata?

Następnie uderzył Abu Dżahila swoim łukiem po głowie. Po tym  
wydarzeniu Hamza przyjął islam i zajął miejsce obok Proroka (saał).

JAK  OMAR  ZOSTAŁ  MUZUŁMANINEM
Widząc, że Hamza przyjął islam, a siły muzułmanów stale rosną, 

poganie Mekki wpadli w popłoch. Aby rozwiązać ten problem, zebrali 
się w miejscu nazywanym „Darun Nadła” (Dom Zgromadzeń). Po ana-
lizie skomplikowanej sytuacji i propozycji Abu Dżahla postanowili za-
bić Muhammada (saał). To straszne zadanie powierzyli najśmielszemu 
mężczyźnie, trzydziestotrzyletniemu Omarowi. Ten wziął miecz i udał 
się na poszukiwanie Muhammada (saał), aby go zabić. 

Muzułmanie w tym czasie zgromadzili się w Domu Arkama. Wśród 
nich był również Prorok (saał). Po drodze Omar spotkał Nuaima, który 
zapytał go:

– Hej, Omarze! Dokąd tak spieszysz?

Omar odpowiedział:

– Idę zabić Muhammada (saał), który podburza ludzi na siebie.

– Skomplikowanego zadania się podjąłeś – odrzekł zirytowany Nu-
aim.

Omar wykrzyknął:

– I ty jesteś po stronie Muhammada (saał)?

– Hej, Omarze, zostaw mnie w spokoju i lepiej spójrz na swoich bli-
skich. Twój szwagier Said i siostra Fatima przyjęli islam – odpowiedział 
Nuaim.

– Więc najpierw zabiję ich – wypowiedział Omar.

Słysząc te słowa, Omar jeszcze bardziej rozzłościł się i w gniewie 
udał się do domu siostry. Kiedy zbliżył się do niego, usłyszał recytację 
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ajatów z sury Ta ha, które zostały zesłane Muhammadowi (saał). Wi-
dząc uzbrojonego Omara, domownicy przestraszyli się i natychmiast 
schowali Święty Koran. Omar raptownie otworzył drzwi i zapytał, 
co czytali. Szwagier i siostra do niczego się nie przyznali, więc Omar 
jeszcze bardziej się rozgniewał. Wykrzyczał: „To oznacza, że wszystko, 
o czym usłyszałem, jest prawdą”. Schwycił za kołnierz szwagra, powa-
lił go na podłogę i zaczął okładać pięściami. Uderzył również po twa-
rzy swoją siostrę, która stanęła w obronie męża. Zalana krwią kobieta 
upadła na ziemię, ale z odwagą, wypływającą z wiary, powiedziała:

„Omarze, bój się Boga. Popatrz, co zrobiłeś z kobietą. My już je-
steśmy muzułmanami. Możesz zrobić z nami, co zechcesz, ale nie wy-
rzekniemy się wiary”.

Omar usiadł, zamyślił się, a za chwilę poprosił, aby siostra przy-
niosła to, co czytała. Fatima podała mu kartki z zapisanymi ajatami. 
Omar zaczął uważnie czytać i jego serce zmiękło. Niezrównana har-
monia, głębia sensu, słodycz i piękno Koranu zawładnęły duszą Oma-
ra. Teraz jego serce otworzyło się dla islamu. Za jakiś czas udał się do 
Muhammada (saał), usiadł przed nim i wypowiadając szahadę, został 
muzułmaninem. Zszokowani ludzie, będący w otoczeniu Muhamma-
da (saał), bardzo ucieszyli się i wszyscy razem wyrecytowali świadec-
two wiary.

Przyjęcie islamu przez Omara dodało siły pozostałym wierzącym 
i umocniło islam. Omar zapytał:

– A ilu was jest?

– Razem z tobą czterdziestu – odpowiedzieli obecni.

Wszyscy, na czele z Prorokiem (saał), udali się do Kaaby. Tam 
otwarcie odprawili zbiorową modlitwę. Poganie byli zszokowani, wi-
dząc Omara, wysłanego przez nich do zabójstwa Proroka (saał), który 
został muzułmaninem. 

Ajaty Koranu, przeczytane w domu siostry, zmiękczyły twarde 
i okrutne serce Omara i rozświetliły jego ciemną duszę. One także 
przekształciły jego wrogość do Muhammada (saał) w przyjacielskie 
relacje.
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PYTANIA  I  ZADANIA
1. Dlaczego i jak Muhammad (saał) zaczął otwarcie głosić wśród 

ludzi islam?

2. W jaki sposób poganie znęcali się nad muzułmanami i jak muzuł-
manie te męki znosili?

3. Kto najbardziej okazywał wrogość wobec Proroka (saał)?

4. Co było przyczyną wrogości Kurajszytów do Proroka (saał)?

5. Kim był Abu Talib i jak chronił Muhammada (saał)?

6. Jak Hamza i Omar zostali muzułmanami?
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CZĘŚĆ  V 
BOJKOT  I  LATA  SMUTKU

• Bojkot muzułmanów przez pogan

• Śmierć Abu Taliba i Chadidży

• Podróż do Taifu

• Złożenie przysięgi w Akabie

• Cud Miradżu (Wniebowstąpienie)

• Modlitwa – dar Miradżu

BOJKOT  MUZUŁMANÓW  PRZEZ  POGAN
Przyjęcie islamu przez Hamzę i Omara, a także umocnienie się isla-

mu wywołało wśród pogan strach. Z tego powodu zorganizowali spo-
tkanie i podjęli decyzję o bojkocie muzułmanów:

„Od tej pory zostaną zerwane wszelkie więzi z muzułmanami i Ha-
szymitami, którzy są krewnymi Muhammada. Nikt nie będzie się z nimi 
spotykać, handlować, zawierać małżeństwa z ich córkami”. 

Zawarte postanowienie zostało spisane przez Mansura ibn Ikrmę 
i wywieszone na ścianie Kaaby. 

Bojkot trwał trzy lata, rozpoczął się w siódmym roku proroctwa 
Muhammada (saał) i zakończył w dziesiątym. Był to dla muzułmanów 
bardzo trudny czas. Poganie robili wszystko, aby żywność nie trafiała 
do osiedli, w których muzułmanie znaleźli schronienie. W imię religii 
wyznawcy islamu znosili wszelkie trudności, cierpieli głód i ubóstwo. 
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Zmuszeni byli żywić się liśćmi drzew. Dzieci, płaczące z wycieńczenia, 
wywoływały smutek w sercu.

Pomimo wszelkich upokorzeń i pastwienia się nad muzułmanami, 
poganie nie byli w stanie osiągnąć celu i powstrzymać rozprzestrzenia-
nia się islamu. W tym czasie mrówki zjadły przyklejony do ściany Kaaby 
tekst postanowienia o bojkocie, został tylko napis „Bóg” (zgodnie z tra-
dycją tamtych czasów, postanowienie rozpoczynało się od słów „Z Two-
im imieniem, o Allahu” – „Bismikallaahumma”, które zostało wykorzy-
stane zamiast wyrażenia „W imię Boga” – „Bismillaah”). Oprócz tego 
ręka Mansura ibn Ikrimy, który spisał to porozumienie, odmówiła mu 
posłuszeństwa i został inwalidą. 

Tak minęły trzy lata. W końcu wrogowie poddali się. Część z nich 
zdjęła ze ściany Kaaby wcześniej podpisane porozumienie, porwała je 
i nastąpił kres bojkotu. Muzułmanie wyszli z niego o wiele silniejsi.

ŚMIERĆ  ABU  TALIBA  I  CHADIDŻY
Bojkot zakończył się, Prorok (saał) i muzułmanie odetchnęli. Minęło 

kilka miesięcy i Wysłannika (saał) ogarnęły kolejne strapienia. Była to 
śmierć bliskich i dających mu wsparcie osób – wuja Abu Taliba i kilka 
dni później jego żony Chadidży. 

To oni w najtrudniejszych sytuacjach byli przy nim i podtrzymywali 
go na duchu. Abu Talib kochał Muhammada (saał) i chronił jak wła-
snego syna. A Chadidża była wierną żoną, jako pierwsza przyjęła islam, 
w ciężkich chwilach pomagała i wspierała. Oboje byli mu podporą i po-
cieszeniem. Ten rok pogrążył Proroka (saał) w głębokim przygnębieniu 
i został nazwany „Rokiem smutku”. Po śmierci Abu Taliba i Chadidży 
cierpienia i męki Proroka (saał) i muzułmanów rosły z dnia na dzień. 

Pewnego razu Prorok (saał) szedł ulicą i jakiś podły mężczyzna 
obrzucił go piaskiem po głowie. Kiedy wrócił do domu, córka Fatima, 
widząc ojca w takim stanie, oczyściła go i rozpłakała się. Muhammad 
(saał), widząc łzy córki, uspokoił ją słowami: „Nie płacz, moje dziecko! 
Bóg Najwyższy będzie strzec twego ojca”, czym potwierdził swoje zaufa-
nie do Boga.
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PODRÓŻ  DO  TAIFU
Po śmierci wuja Abu Taliba i żony Chadidży, Prorok (saał), razem 

z adoptowanym synem Zajdem, wyprawił się do Taifu. Celem jego po-
dróży było choćby na krótko zapomnieć o wszelkich przykrościach, ja-
kich doświadczył w Mekce, ale przede wszystkim zaproszenie do isla-
mu mieszkańców Taifu. Prorok wyjaśniał tubylcom istnienie Jedynego 
Stwórcy Boga, ale oni mu nie uwierzyli, znęcali się nad nim i wyśmiewali 
i nakazali opuścić miasto. Dzieci i złoczyńcy obrzucili go kamieniami. 
Zajd własnym ciałem zasłaniał Proroka (saał) przed uderzeniami. Ran-
ny w nogę Prorok (saał) usiadł na ziemi. Kiedy chciał wstać, ponow-
nie w jego stronę poleciały kamienie. Mężczyźni zdołali stamtąd uciec 
i przygnębieni usiedli w cieniu przydrożnej winnicy. Po krótkim odpo-
czynku wrócili do Mekki. Pobyt w Taifie był jednym ze smutniejszych 
epizodów w życiu Wysłannika Muhammada (saał). Mimo tego nie stra-
cił nadziei i dalej kontynuował swoją misję. 

ZŁOŻENIE  PRZYSIĘGI  W  AK ABIE 
Prorok Muhammad (saał) przez wiele lat zachęcał mieszkańców 

Mekki do przyjęcia islamu, ale wciąż spotykał się z ich uporem i nie-
chęcią. Nie zważając na przeciwności losu, głosił islam i zapraszał ludzi 
do przyjęcia tej religii. Bóg Wszechmogący dał Prorokowi (saał) kolej-
ną możliwość. W celu rozpowszechnienia islamu przygotował bardziej 
sprzyjające środowisko. Była nim Medyna. 

W jedenastym roku proroctwa, w okresie pielgrzymki, Wysłannik 
(saał) spacerował w okolicach Mekki. Spotkał tam sześcioosobową gru-
pę ludzi, która przybyła z Medyny. Muhammad (saał) przedstawił się 
im jako prorok, recytował ajaty z Koranu, opowiedział o nakazach Boga 
Najwyższego i zaprosił do przyjęcia islamu. 

Przybysze okazali się mądrymi i ref leksyjnymi ludźmi. Przekonali 
się, że słowa Proroka (saał) są logiczne, sensowne i przyjęli islam. Po po-
wrocie do Medyny przystąpili do rozpowszechniania religii. 

Pierwsza przysięga w Akabie (12. rok proroctwa)

W następnym roku z Medyny do Mekki przybyła dwunastoosobowa 
grupa na czele z Asadem ibn Zurarą. Wśród nich było pięć osób, które 
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w poprzednim roku przyjęły islam. Przybysze spotkali się z Prorokiem 
(saał) w miasteczku Akaba. Przynieśli ze sobą przysięgę (biat), na mocy 
której zobowiązali się do wypełniania następujących obowiązków: „Nie 
będziemy dodawać Bógowi żadnych wspótowarzyszy, nie będziemy 
kraść, nie będziemy cudzołożyć, nie będziemy kłamać i oczerniać in-
nych, nie będziemy sprzeciwiać się nakazom Proroka”. To przyrzeczenie 
zostało nazwane „Pierwsza przysięga w Akabie”.

Mieszkańcy Medyny poprosili Wysłannika (saał), aby skierował do 
ich miasta osobę, która będzie nauczać religii. W celu spełnienia tej misji 
Prorok (saał) wysłał tam Musabę ibn Umajrę, który należycie wykonał 
zadanie i islam w Medynie rozprzestrzeniał się. 

Druga przysięga w Akabie (13. rok proroctwa)

W kolejnym roku z Medyny do Mekki przybyło już siedemdziesięciu 
pięciu muzułmanów, a wśród nich dwie kobiety. Ponownie spotkali się 
z Prorokiem (saał) w Akabie i przynieśli mu „Drugą przysięgę w Aka-
bie”, w której przyrzekli chronić Muhammada (saał) tak, jak strzegą 
swoje żony i córki. Podczas wręczania przyrzeczenia wszyscy podali 
rękę Prorokowi (saał).

Wówczas Wysłannik (saał) zwrócił się do przybyszy, aby spośród sie-
bie wybrali dwunastu przedstawicieli. Reprezentanci przybyłych przy-
rzekli „podporządkowanie się Prorokowi zarówno w dobrym czasie, jak 
i w chwilach trudnych, mówienie zawsze prawdy i nieokazywanie stra-
chu na drodze Boga”. 

Obie przysięgi w Akabie stały się kamieniem milowym w rozprze-
strzenianiu się islamu.

CUD  MIR ADŻU  (WNIEBOWSTĄPIENIE)
W języku arabskim słowo „miradż” oznacza „wznosić się do góry”, 

a słowo „isra” tłumaczone jest jako „nocna podróż”. Półtora roku przed 
hidżrą w 27. noc miesiąca radżab Muhammad (saał) został przeniesiony 
z Mekki do Al-Kuds (Jerozolima). Ta nocna podróż nosi nazwę „Isra”. 
Stamtąd wzniósł się do nieba, gdzie poznał świat aniołów. To wydarze-
nie nosi nazwę „Miradż” – Wniebowstąpienie.

Poganie nie uwierzyli w historię Miradżu, który jest przejawem bez-
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granicznej mocy Najwyższego Stwórcy i największym cudem Muham-
mada (saał), gdyż nie mogli pojąć wielkości i siły Boga. Z powodu 
ograniczeń myślowych i przywiązania do fałszywych wierzeń nie byli 
w stanie zaakceptować cudu Miradżu.

Prawowierni bez żadnych wątpliwości uwierzyli i uznali Miradż.  
Abu Bakr na wieść o cudzie Miradżu wzniósł okrzyk: „Jeśli to powie- 
dział Muhammad, jest to prawdą”. Tym potwierdził słowa Proroka 
(saał). Po tym zdarzeniu Abu Bakr zyskał przydomek „Siddik”, co ozna-
cza „Potwierdzający”, „Prawdziwy”.

MODLITWA  –  DAR  MIR ADŻU
Kiedy podróżnik wraca do domu, przywozi swoim bliskim prezenty. 

Tak samo Muhammad (saał) ze świętej podróży Miradż powrócił z waż-
nym przekazem i darami. 

W noc Wniebowstąpienia Prorok (saał) był wyniesiony do wyso-
kiej rangi, gdzie dostąpił zaszczytu spotkania z Bogiem i bez żadnych 
pośredników usłyszenia bożych objawień. Tu były mu podarowane trzy 
rzeczy:

1. Ostatnie dwa ajaty sury Al-Bakara („Wysłannik i wierzący uwie-
rzyli w to…”).

2. Dobra wiadomość, że zwolennicy muzułmańskiej wspólnoty, 
którzy nie będą dodawać współtowarzyszy Bogu, wejdą do Raju.

3. Pięciokrotna modlitwa, która jest podstawowym filarem i warun-
kiem islamu.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Na czym polegał bojkot muzułmanów przez pogan i ile lat on 

trwał?

2. Kiedy zmarł wuj Proroka (saał) Abu Talib i żona Chadidża? Jak 
ten rok został nazwany?

3. W jakim celu Prorok (saał) udał się do Taifu i jak ta wyprawa się 
zakończyła? 
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4. Jakie znaczenie miały dwie przysięgi w Akabie?

5. Kiedy Muhammad (saał) dostąpił zaszczytu Wniebowstąpienia 
(Miradż)?

6. Jakie dary Prorok (saał) otrzymał od Boga podczas Miradżu?
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CZĘŚĆ  VI 
HIDŻR A  I  PIERWSZE  LATA  W  MEDYNIE

• Hidżra (przesiedlenie) Proroka (saał) z Mekki do Medyny (622 r.)

• Powitanie Proroka (saał) w Medynie

• Budowa Meczetu Proroka (Masdżidun Nabawi)

• Braterstwo pomiędzy ansarami i muhadżirami

• Szkoła Proroka (saał) i „Ashabus Suffa” („ludzie podcienia”)

HIDŻR A  (PRZESIEDLENIE)  PROROK A  (SAAŁ) 
Z  MEKKI  DO  MEDYNY  (622 r.)

W historii islamu przesiedlenie Proroka (saał) z Mekki do Medyny 
nazywane jest „hidżrą”. Z powodu nieustających cierpień i udręk muzuł-
manów w Mekce, Prorok (saał) postanowił przesiedlić swoich zwolenni-
ków do Medyny. W imię religii muzułmanie porzucili swoje domostwa, 
gdzie się urodzili i wzrastali, pozostawili majątki i z nadzieją na lepsze 
przesiedlili się do Medyny. 

Oprócz Abu Bakra, Alego i jeszcze kilku muzułmanów razem z Pro-
rokiem (saał) w Mekce nie pozostał nikt. Nie zważając na wszelkie trud-
ności, Muhammad (saał) kontynuował swoją misję. Tak zakończył się 
trzynasty rok jego proroctwa w Mekce.

Przyjęcie islamu przez mieszkańców Medyny i przesiedlenie muzuł-
manów z Mekki mogło doprowadzić do stworzenia silnej muzułmań-
skiej wspólnoty. Taka perspektywa wywołała wśród pogan strach. Aby 
w zarodku zniszczyć islam, potajemnie zebrali się w miejscu nazywanym 
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„Darun nadła” (Dom zebrań) i zgodnie z propozycją Abu Dżahla posta-
nowili zabić Muhammada (saał). Aby wykonać to przerażające zadanie, 
wpadli na pomysł wyboru z każdego rodu po jednym przedstawicielu 
i wspólnego, z bronią w ręku, okrążenia domu Proroka (saał). 

Bóg Najwyższy poprzez Dżibrila (as) powiadomił Proroka (saał) 
o potajemnie powziętym postanowieniu zabicia go i nakazał mu przesie-
dlić się do Medyny. Aby zmylić napastników, Prorok (saał) polecił Ale-
mu, aby położył się do jego łóżka, a sam wyszedł z domu, nie zważając na 
krąg otaczających jego dom przeciwników. Udał się do Abu Bakra, wy-
prowadzając w pole pięćdziesięciu uzbrojonych wrogów. Bóg Najwyższy 
ochronił Swojego Wysłannika. 

Po zakończeniu niezbędnych przygotowań Prorok (saał) razem 
z Abu Bakrem udali się nocą do jednej z jaskiń na górze Sawr, znajdującej 
się w odległości półtoragodzinnej jazdy z Mekki. Rankiem poganie do-
myślili się, że Prorok (saał) opuścił dom i rozpoczęli poszukiwania. Za 
znalezienie Muhammada (saał) wyznaczyli nagrodę w postaci stu wiel-
błądów. Uczestniczący w poszukiwaniach przedstawiciele różnych ple-
mion dotarli do jaskini, w której ukrywał się Muhammad (saał). Zauwa-
żyli, że na wejściu do pieczary znajdowała się pajęczyna. Jedni chcieli 
wejść do środka, inni odradzali, mówiąc: „Jeśliby wszedł tam człowiek, 
to strąciłby pajęczynę i gołębie gniazdo”. I prześladowcy wycofali się.

Kiedy Abu Bakr słyszał głosy przybyłych pogan, wpadł w popłoch:

– O Wysłanniku Boga! Zabiją nas. 

– Nie lękaj się, Bóg jest z nami! – odpowiedział Muhammad (saał). 

To, że pająk zakrył swoją pajęczyną wejście do jaskini, a gołębica 
uwiła gniazdo wśród gałęzi rosnącego tam drzewa i złożyła jajka – było 
cudem. Bóg Najwyższy chronił Swojego ukochanego Proroka (saał) za 
pomocą tych cudów i nieznana siła odwiodła wrogów od miejsca schro-
nienia Muhammada (saał).

Po trzech dniach ukrywania się w pieczarze, Prorok (saał) i Abu Bakr 
wyruszyli w drogę do Medyny. Ślady uciekinierów zauważył wojownik 
o imieniu Suraka i podążył za nimi. Ze wszystkich sił pognał na koniu 
i zbliżał się do nich. W tym momencie koń się potknął i zwalił Surakę na 
ziemię. Wojownik szybko podniósł się i ruszył dalej, ale tym razem nogi 
zwierzęcia ugrzęzły aż po kolana w piasku. Będąc w takim położeniu, 
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Suraka przestraszył się i odstąpił od ataku. Poprosił Muhammada (saał) 
o wybaczenie i zawrócił z powrotem. Spotykając po drodze innych prze-
śladowców Proroka (saał), zawracał ich z drogi, mówiąc, że nikogo tam 
nie ma. Z czasem Suraka został muzułmaninem. 

Prorok Muhammad (saał), kończąc swoją trwającą cały tydzień, hi-
storyczną podróż, w poniedziałek dotarł do wsi Kuba, znajdującej się 
w pobliżu Medyny. Tu spotkało go miłe powitanie i spędził tam ponad 
dziesięć dni.

W tej osadzie pod jego kierunkiem zbudowano meczet Kuba. Prorok 
(saał) osobiście brał udział w budowie, pracował jak zwykły robotnik 
i swoimi błogosławionymi rękami znosił potrzebne kamienie.

POWITANIE  PROROK A  (SAAŁ)  W  MEDYNIE
W piątek Prorok (saał), razem z innymi muzułmanami, udał się 

z Kuby do Medyny. Kiedy wszyscy dotarli do miejsca, gdzie żyło plemię 
Banu Salim, nadszedł czas modlitwy południowej. Muhammad (saał) 
poinformował muzułmanów, że wykonywanie piątkowej modlitwy 
(dżuma’a) jest obowiązkowe ( fard). Wszyscy odmówili wspólnie modli-
twę i udali się w dalszą podróż.

W świątecznym nastroju mieszkańcy Medyny po obu stronach dro-
gi wypatrywali dostojnego gościa. Na przywitanie wołano: „Witaj, Wy-
słanniku Boga!”. Dzieci z radością wykrzykiwały: „Przybył Wysłannik 
Boga!”.

Prorok (saał), którego wszyscy chcieli gościć u siebie, zatrzymał się 
w domu Halida ibn Zajda (Abu Ajjuba al-Ansari). Tam pomieszkiwał 
przez siedem miesięcy.

BUDOWA  MECZETU  PROROK A 
(MASDŻIDUN  NABAWI)

Obok domu Abu Ajjuba al-Ansari znajdował się niezagospodarowa-
ny kawałek ziemi. Muhammad (saał) kupił ten plac i wybudował na nim 
meczet, na obwodzie którego rozmieścił pokoje dla swojej rodziny i tu 
zamieszkał. Przy budowie meczetu Prorok (saał) pracował osobiście, 
dźwigając na plecach cegły.
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BR ATERSTWO  POMIĘDZY 
ANSAR AMI  I  MUHADŻIR AMI

Prorok (saał) wiedział o konieczności zacieśnienia braterstwa pomię-
dzy muzułmanami. Muzułmanie – przybysze z Mekki – zostali nazwani 
muhadżirami (przesiedleńcami), a mieszkańcy Medyny, którzy przyjęli 
i pomagali przesiedleńcom – ansarami (pomocnikami). 

Ansarowie pomagali, jak tylko mogli, muhadżirom, którzy zostawili 
w Mekce cały swój majątek. Przygarnęli ich do swoich domów, pocie-
szali, dzielili się chlebem i wszystkim, co było potrzebne. Prorok (saał) 
ogłosił muhadżirów i ansarów braćmi. Każdy wybrał sobie brata.

Ludzkość nie zna tak solidarnej wspólnoty, gdzie wszyscy szczerze 
się kochają i pomagają sobie wzajemnie. Historia muzułmańskiego bra-
terstwa może być przykładem dla całego świata.

To braterstwo było silniejsze niż więzi krwi. Ansarowie i muhadżiro-
wie, którzy na przestrzeni całej historii islamu zawsze są wspominani 
z wielkim szacunkiem, wnieśli ogromny wkład w naszą religię.

SZKOŁA  PROROK A  (SAAŁ)  I  „ASHABUS SUFFA” 
(„LUDZIE  PODCIENIA”)

Z jednej strony Meczetu Proroka był podcień, po arabsku – „suffa”. 
Ludzi, którzy znaleźli tu schronienie, nazwano „ludźmi podcienia” – 
„ashabi suffa”.

Tam mieszkali bezdomni. Kiedy mieli pracę, zarabiali na swoje 
utrzymanie, a kiedy byli bezrobotni, opiekował się nimi Prorok (saał) 
i jego zamożni towarzysze. Jeśli ktoś z „ludzi podcienia” ożenił się, prze-
prowadzał się do oddzielnego domu i zakładał rodzinę.

„Ludzie podcienia” zawsze byli w otoczeniu Proroka (saał) i czerpa-
li od niego wiedzę. Czas spędzali na oddawaniu czci Bogu i zgłębianiu 
wiedzy. „Szkoła podcienia” była fundamentem systemu kształcenia i wy-
chowania w islamie. Nauczycielem w tej szkole był sam Prorok (saał). 
Tu wykształcenie zdobył Abu Hurajra – sahaba, który przekazał pokole-
niom większość hadisów Muhammada (saał). 

Wśród wychowanków Szkoły Proroka byli wielcy uczeni, którzy naj-
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lepiej rozumieli i wyjaśniali zasady islamu, Święty Koran i hadisy. Z ich 
grona wybierano ludzi , których wysyłano w charakterze nauczycieli do 
innych miejsc. Dlatego ten obiekt, noszący nazwę „Suffa”, jest uznawa-
ny za pierwszą szkołę w islamie. Jej absolwenci odegrali ogromną rolę 
w rozpowszechnianiu islamu i nauce jego zasad.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Co oznacza słowo hidżra?

2. Co było powodem przesiedlenia Proroka (saał) i muzułmanów?

3. Opowiedz o hidżrze i cudach, jakich doświadczył Prorok Muham-
mad (saał) w czasie przesiedlenia. 

4. Jaki meczet jest pierwszy w historii islamu?

5. Jak powitano Proroka (saał) w Medynie? W czyim domu Prorok 
(saał) się zatrzymał?

6. Gdzie wybudowano Meczet Proroka – Masdżidun Nabawi?

7. Kogo nazywa się ansarami i muhadżirami?

8. Kogo nazywa się „ludźmi podcieni” – „ashabi suffa”? Czym zasłu-
żyli się dla islamu?
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CZĘŚĆ  VII 
WOJENNE  W YPR AW Y  MUHAMMADA  (SA AŁ)  (I)

• Przyczyny bitwy pod Badr

• Bitwa pod Badr i jej skutki (2 r. h./624 r.)

• Przyczyny bitwy pod Uhud

• Bitwa pod Uhud i jej skutki (3 r. h./625 r.)

• Gorzka lekcja z bitwy pod Uhud

• Przyczyny bitwy Handak (Rowu)

• Bitwa Handak (Rowu) i jej skutki (5 r. h./626 r.)

• Porozumienie w Hudajbiji (6 r. h./628 r.)

• Konsekwencje porozumienia w Hudajbiji

• Listy do władców sąsiednich krajów z zaproszeniem do przyjęcia 
islamu

• Zdobycie Hajbaru (6 r. h./628 r.)

• Przybycie muzułmanów do Kaaby (umra wynagradzająca) (7 r. 
h./629 r.)

PRZYCZYNY  BITW Y  POD  BADR
Po osiedleniu się Muhammada (saał) w Medynie, mekkańscy poga-

nie nie powstrzymali się od wrogości wobec muzułmanów. Dotarli do 
obrzeży Medyny, gdzie zobaczyli stado pasących się wielbłądów, należą-
cych do muzułmanów. Ponadto Kurajszyci wysłali posłańca do Abdul-



376 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

laha ibn Ubaja i zlecili mu zabicie lub wypędzenie Muhammada (saał) 
z Mekki. Ostrzegli, że w przypadku niewykonania zadania, zaatakują 
Medynę. Jednocześnie, w celu przygotowania się do planowanej bitwy, 
wyprawili do Syrii znaczną handlową karawanę. 

W tak niebezpiecznej sytuacji muzułmanie musieli zachować czuj-
ność i podjąć niezbędne środki zapobiegawcze. Aby zatrzymać trans-
port do Syrii, w ramadanie drugiego roku hidżry Muhammad (saał), na 
czele armii liczącej 305 wojowników, wyruszył w drogę. Na wieść o tym, 
Kurajszyci zorganizowali tysięczne wojsko i skierowali się do Medyny. 
Kiedy dotarli do miasteczka Badr, zatrzymali się i wzięli pod swoją kon-
trolę źródła wody.

Muzułmanie, którzy wyprawili się w drogę nie w celu walki, ale po-
wstrzymania karawany Kurajszytów, otrzymali wiadomość o zbliżającej 
się w ich stronę licznej armii wroga. Prorok (saał), po naradzie ze współ-
towarzyszami, postanowił spotkać się z przeciwnikiem. 

Muzułmanie dotarli do Badru i zatrzymali się na odpoczynek. Nie 
mogli zaopatrzyć się w wodę, gdyż przybyli tu wcześniej Kurajszyci prze-
chwycili źródła. Pomoc nadeszła od Boga. Tej nocy spadł deszcz i wyba-
wił muzułmanów z pragnienia.

Zwyczajem Proroka (saał) było rozpowszechnianie islamu drogą po-
kojową poprzez głoszenie wiedzy religijnej. Nikt nikogo do islamu nie 
przymuszał. W tej jednak sytuacji, w perspektywie zagrażającego nie-
bezpieczeństwa ze strony pogan, Bóg Najwyższy zezwolił muzułmanom 
na przystąpienie do walki. 

BITWA  POD  BADR  I  JEJ  SKUTKI  (2 r. h./624 r.)
Poganie mieli znaczącą przewagę nad muzułmanami, zarówno li-

czebną jak i zbrojną, więc byli przekonani o swoim zwycięstwie. Siły du-
chowej wyznawców islamu nie brali pod uwagę. Będzie to bitwa prawdy 
ze zbłądzeniem, wiary z niewiarą. Przyszłość islamu zależała od skut-
ków tej walki.

Następnego dnia rankiem obie armie spotkały się na polu walki 
i bitwa rozpoczęła się. Właśnie w tym momencie Muhammad (saał) 
wzniósł ręce do góry i zaczął modlić się: 
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„O Allahu! Okaż mi dziś swoją pomoc, którą obiecałeś!”.

Następnie pokłonił się do ziemi i zaczął błagać Boga:

„O Allahu! Jeśli dziś muzułmanie będą zwyciężeni, to nie będzie ni-
kogo, kto mógłby Cię czcić”.

Bóg Najwyższy wysłuchał prośby Proroka (saał). 

Muzułmanie walczyli, zagrzewani siłą czerpaną z religii, i z pomocą 
Boga pokonali przewyższającą ich armię przeciwnika. Śmierć na polu 
bitwy poniosło 70. wojowników wroga i 70. wzięto do niewoli. Życie 
stracił najzagorzalszy przeciwnik islamu Abu Dżahl. Po stronie muzuł-
manów poległo jako szahidzi czternastu mężczyzn. Bitwa zakończyła się 
pełnym zwycięstwem muzułmanów.

Oddziały Muhammada (saał), okryte chwałą, wróciły do Medyny. 
Prorok (saał) nakazał swoim zwolennikom dobre traktowanie jeńców, 
a niektórym zakładnikom za wykup zwrócono wolność. 

Ci jeńcy, których nie stać było na zapłatę okupu, a posiedli umiejęt-
ność czytania i pisania, mogli uzyskać wolność, gdy nauczyli tej sztu-
ki dziesięciu muzułmanów. Ten pomysł Muhammada (saał) świadczy 
o tym, jaką wagę przywiązywał islam do wykształcenia. 

PRZYCZYNY  BITWY  POD  UHUD
Poganie po porażce pod Badr wrócili w smutnym nastroju do Mekki 

i pogrążyli się w żałobie. Abu Lahab, jeden z wielu zatwardziałych wro-
gów Proroka (saał), ze zmartwienia zakończył życie. 

Aby pomścić porażkę pod Badr, nieprzyjaciel przygotował trzyty-
sięczną armię. Do wojska dołączyły także kobiety, których bliscy w bi-
twie pod Badr ponieśli śmierć. Oddziały pod przywództwem Abu Sufja-
na niebawem wyruszyły na wojenną wyprawę. Po drodze rozbiły obóz 
przed granicami Medyny, u podnóża góry Uhud.

Abbas, wujek Proroka (saał), który jeszcze nie był muzułmaninem 
i mieszkał w Mekce, dowiedział się o zbliżającym się do Medyny zagro-
żeniu. Ponieważ bardzo kochał Muhammada (saał), wysłał więc do nie-
go list i uprzedził go o planowanym ataku.
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BITWA  POD  UHUD  I  JEJ  SKUTKI  (3 r. h./625 r.)
Muhammad (saał) zebrał swoich towarzyszy w celu ustalenia takty- 

ki obrony. Zebrano oddział w sile tysiąca wojowników, ale w czasie mar-
szu trzystu mężczyzn zawróciło z drogi. Byli to pozorni muzułmanie, 
którzy w rzeczywistości nie wierzyli w Boga. 

Muzułmanie przybyli na miejsce obozowiska nieprzyjaciela. Dwie 
armie stanęły w bojowym szyku naprzeciwko siebie. Z tyłu wojska Pro-
roka (saał) znajdowała się góra Uhud, a z lewej strony dolina. Aby unie-
możliwić atak przeciwnika z tej strony, Prorok (saał) rozmieścił tam 
pięćdziesięciu najlepszych strzelców. Dodatkowo surowo nakazał im: 
„Bez względu na to, czy szala zwycięstwa będzie po naszej stronie, czy 
po stronie wroga, bez mojego pozwolenia nie opuszczajcie swoich pozy-
cji. Gdy kawaleria przeciwnika zbliży się, strzelajcie do nich”.

Bitwa rozpoczęła się i muzułmanie zaczęli odnosić zwycięstwo. 
Kobiety, zasilające oddziały wroga, zaczęły uciekać. Jednak ostateczne 
zwycięstwo nie było jeszcze przesądzone i należało zachować czujność. 

Tymczasem muzułmanie, w tym również 50. strzelców, zlekceważy-
li ostrzeżenia Proroka (saał). Pewni zwycięstwa opuścili swoje pozycje 
i zajęli się zbieraniem trofeów, porozrzucanych przez nieprzyjaciela.

Przeciwnik natychmiast wykorzystał nieobecność strzelców na sta-
nowiskach. Szybko przegrupował siły i przez dolinę, opuszczoną przez 
strzelców, zaatakował muzułmanów. Na skutek tego ataku wojsko 
Muhammada (saał) znalazło się w trudnym położeniu. Bezpieczeństwo 
muzułmanów, utrata tak bliskiego zwycięstwa stałą się przyczyną śmier-
ci oddanego przyjaciela i wuja Proroka (saał), Hamzy, oraz wielu innych 
wojowników. Muhammad (saał) wyszedł z walki z pękniętym zębem 
i pokaleczoną twarzą. Nawet w najtrudniejszych chwilach bitwy Prorok 
(saał), wycierając zakrwawioną twarz, błagał Boga: „O Panie! Przebacz 
mojemu narodowi. Oni nie wiedzą, co robią”. 

Oto miłosierdzie i miłość, jaką Muhammad (saał) odczuwał do lu-
dzi! 

W bitwie pod Uhud 70. muzułmanów poniosło śmierć jako szahidzi, 
przeciwnik stracił dwadzieścia dwie osoby. W czasie walki wielką od-
powiedzialnością wykazały się muzułmańskie kobiety, które roznosiły 
żołnierzom wodę i opatrywały im rany. 
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Po wielu latach Prorok (saał) przechodził obok góry Uhud, gdzie od-
była się ta bitwa, i wspominając ten smutny dzień, powiedział do swoich 
towarzyszy: 

„Muzułmanie! Po tym wydarzeniu nie ma żadnej możliwości, aby-
ście czcili bożków. Nie mam co do tego nawet najmniejszych wątpliwo-
ści. Boję się tylko, że będziecie bardziej wielbić rzeczy świata doczesne-
go”.

Chociaż poganie w tej bitwie odnieśli zwycięstwo, to nie osiągnęli 
swojego celu dotarcia do Medyny i opuścili pole walki. Muzułmanie 
jeszcze przez jakiś czas próbowali zewrzeć siły i dać odpór przeciwniko-
wi, który jednak nie zdecydował się na ponowną walkę. Poganie wrócili 
do Mekki, a muzułmanie do Medyny. 

GORZK A  LEKCJA  Z  BITWY  POD  UHUD
Chociaż początkowo muzułmanie, jak się wydawało, odnosili zwy-

cięstwo, to dlaczego ostatecznie ponieśli porażkę?

Tu zawiera się ważna przestroga, którą powinni rozważyć muzułma-
nie. 

Ignorowanie pouczeń poważanych osób, zlekceważenie rozkazu 
przełożonego, opuszczenie posterunku, którego ochrona jest świętym 
obowiązkiem, w celu osiągnięcia osobistych korzyści – wszystko to do-
prowadza do porażki armii i przynosi szkodę nie tylko tym, którzy się 
tego czynu dopuścili, ale i całemu narodowi.

Tak właśnie wydarzyło się w bitwie pod Uhud. Oddział strzelców, 
pozostawiony do ochrony doliny, zbagatelizował rozkaz Muhammada 
(saał) i oddalił się w celu zdobycia trofeów. I to było przyczyną porażki 
armii muzułmańskiej i tragedii muzułmanów.

To historyczne wydarzenie miało gorzki smak i było bolesną nauczką. 

PRZYCZYNY  BITWY  HANDAK  (ROWU)
Po przyjeździe do Medyny Prorok (saał) zawarł porozumienie z miej-

scowymi Izraelitami. Po zakończeniu bitwy pod Uhud Żydzi z plemie- 
nia Banu Nadir zaczęli na różne sposoby szkodzić muzułmanom. Nie 
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ograniczyli się tylko do zerwania porozumienia, ale też podjęli próbę za-
bicia Muhammada (saał). Z tej przyczyny wysiedlono to plemię z miasta. 

Wykorzystując ten powód, przywódcy Żydów udali się do Mekki 
i zawarli porozumienie z Kurajszytami. Po dwóch latach od zakończenia 
bitwy pod Uhud, dziesięciotysięczna armia pogan pod przywództwem 
Abu Sufjana wyruszyła na Medynę. Muhammad (saał) zgromadził swo-
ich towarzyszy i wspólnie obmyślili plan wojny. Ustalono podjęcie nie-
typowej taktyki, a mianowicie wykopanie rowu wokół miasta. 

BITWA  HANDAK  (ROWU)  I  JEJ  SKUTKI 
(5 r. h./626 r.)

W celu obrony Medyny i uniemożliwienia wejścia wroga do miasta, 
mieszkańcy przystąpili do wykonania okopów. Muzułmanie, na czele 
z Prorokiem (saał), mieli na to jedynie sześć dni, pracowali więc bez wy-
tchnienia.

Kiedy nieprzyjacielska armia zbliżyła się do Medyny i zobaczyła 
rów, była zaskoczona. Zaczęto szukać przejścia, ale go nie znaleziono. 
Muzułmanie stali na posterunku dniem i nocą, gotowi w każdym czasie 
odeprzeć atak. Do samego rana na straży stał sam Muhammad (saał). 
Oblężenie Medyny przeciągało się i zaczęły pojawiać się trudności. Pa-
nowała zima, dokuczał chłód i głód. Muzułmanie doświadczyli ogrom-
nych strat. Blokada trwała 27 dni. W ostatnim dniu oblężenia Muham-
mad (saał) zwrócił się z modlitwą do Boga: 

„O Allahu! O Panie, który zesłałeś Koran! O Panie, gniew, którego 
szybko dogania wrogów. Spraw, żebyśmy ich pokonali. O Allahu, uczyń 
tak, aby oni stracili cierpliwość!”

Po zakończonym dua twarz Muhammada (saał) rozpromieniała. 
Jego modlitwa została przyjęta. Przekazał wojownikom radosną wieść, 
że Bóg okaże im Swoją pomoc. 

Wieczorem po stronie nieprzyjaciela zerwał się silny i porywisty 
wiatr, który szybko przemienił się w huragan. Burza piaskowa zrywała 
namioty, pył zatykał oczy.

Pęd powietrza przewracał kotły z jedzeniem, gasił ogień. Przyroda 
dosłownie walczyła z wrogiem. Ten obraz mocno przestraszył Kuraj-
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szytów i ich sojuszników, którzy nocą uciekli, zostawiając swoje zapasy 
i majątek. 

Rankiem huragan zakończył się. Po wrogach nie zostało śladu. Mu-
zułmanie podziękowali Bogu Najwyższemu za pomoc i uratowanie 
z opresji. Najeźdźcy po doznanych porażkach pod Badr, Uhud i w bitwie 
Handak (Rowu) zrozumieli, że nie są w stanie przezwyciężyć islamu 
i już nigdy więcej nie atakowali muzułmanów.

POROZUMIENIE W HUDAJBIJI (6 r. h./628 r.)
Muzułmanie, którzy przesiedlili się z Mekki do Medyny, bardzo tę-

sknili do miejsc, gdzie się urodzili i wychowali. Przede wszystkim bar-
dzo pragnęli odwiedzić świętą Kaabę. W szóstym roku hidżry Prorok 
(saał) oraz 1400-osobowa grupa towarzyszy udali się do Mekki. 

Na wieść o tym Kurajszyci postanowili nie wpuścić muzułmanów do 
swojego miasta, którzy zmuszeni zostali do zatrzymania się w miastecz-
ku Hudajbija. Prorok (saał) wysłał posłańca do Mekki z wiadomością 
o ich pokojowym przybyciu jako pielgrzymów. Kurajszyci nie wyrazili 
zgody i zaproponowali przeniesienie pielgrzymki na następny rok. 

Po długich rozmowach pomiędzy muzułmanami i poganami podpi-
sano porozumienie. Warunki paktu były następujące:

1. Muzułmanie w tym roku nie odwiedzą Kaaby i muszą wrócić do 
Medyny. 

2. W przyszłym roku mogą przybyć do Kaaby, ale nie pozostaną tam 
dłużej niż trzy dni.

3. Muzułmanie będą mogli wjechać do Mekki tylko bez broni. 

4. Muzułmanie nie zabiorą z Mekki żadnego muzułmanina, zaś me-
dyńczyk, który chce zostać w Mekce, może to uczynić. 

5. Jeśli ktoś z mekkańskich muzułmanów lub bałwochwalców przy-
będzie do Medyny, należy go zawrócić. Gdy ktoś z muzułmanów 
przejdzie na stronę Kurajszytów, pozostanie z nimi. 

6. Różne arabskie plemiona mają prawo przyłączania się do wybra-
nych przez siebie stron. 

Po zawarciu porozumienia Prorok Muhammad (saał) wraz z towa-
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rzyszącymi mu muzułmanami udali się w drogę powrotną, nie odwie-
dziwszy Kaaby.

KONSEKWENCJE  POROZUMIENIA 
W  HUDAJBIJI

Na początku wydawało się, że warunki paktu są ciężkie dla muzuł-
manów. Nie zważając na to, Muhammad (saał) przyjął je, gdyż przewi-
dział, że w przyszłości to porozumienie będzie korzystne. I tak w rzeczy-
wistości się stało. W drodze powrotnej do Medyny została zesłana sura 
Al-Fath, Zwycięstwo, w której Bog Najwyższy powiadomił o nadchodzą-
cym wielkim zwycięstwie. Tym porozumieniem mekkańscy poganie po 
raz pierwszy uznali istnienie muzułmanów. 

Nie minęło wiele czasu, gdy część mieszkańców Mekki przyjęła is-
lam i zjawiła się w Medynie. Jednakże poganie zażądali wydalenia ich, 
zgodnie z zawartym porozumieniem. Uciekinierzy, którzy przyjęli is-
lam, nie wrócili do Mekki, lecz zaczęli osiedlać się w jednym miejscu, 
położonym pomiędzy Mekką a Medyną. Był to ważny punkt, przez któ-
re przejeżdżały handlowe karawany. 

Z czasem powstał tam silny oddział muzułmański i Kurajszyci po-
czuli obawę, że ich szlak handlowy może być zagrożony. Z tego powodu 
wysłali posłańców do Muhammada (saał) z prośbą o zmianę jednego 
z punktów porozumienia, który zezwalałby mekkańczykom na przesie-
dlenie się do Medyny. Muhammad (saał) uwzględnił tę prośbę, gdyż 
było to korzystniejsze dla wyznawcom islamu.

Zawarcie paktu w znacznej mierze zmniejszyło napięcie pomiędzy 
muzułmanami i bałwochwalcami. Można było zapobiec napaści ze 
strony pogan. Muzułmanie otrzymali gwarancję bezpieczeństwa i głos 
islamu był coraz bardziej słyszalny. Jednym z rezultatów hudabijskiego 
porozumienia było przybycie sporej grupy znanych ludzi z Mekki do 
Medyny i przyjęcie przez nich islamu. Zwiększenie liczebności muzuł-
manów sprzyjało rozprzestrzenianiu się islamu.
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LISTY  DO  WŁADCÓW  SĄSIEDNICH  KR AJÓW 
Z  ZAPROSZENIEM  DO  PRZYJĘCIA  ISLAMU

Muhammad (saał) został posłany jako prorok do całej ludzkości. Po 
zawarciu porozumienia w Hudajbiji mógł przystąpić do wypełniania 
swojej misji – głoszenia islamu na całym świecie. Zachęcając do islamu, 
wysłał listy do cesarza Bizancjum, władcy Iranu, Egiptu, Etiopii, Bahraj-
nu i Omanu. Prorok (saał) zamówił sobie pieczątkę z napisem „Muham-
madur Rasuulullaah” – „Muhammad Wysłannik Boga” – i pieczętował 
nią wysyłane listy. Król Etiopii przyjął zaproszenie Muhammada (saał) 
i został muzułmaninem. Cesarz Bizancjum i władca Egiptu życzliwie 
przyjęli posłańców Muhammada (saał), ale proponowaną religię od-
rzucili. Jeśli chodzi o panującego w Iranie, to odniósł się agresywnie 
do doręczycieli, w złości rwąc list. Za jakiś czas ów władca został zabity 
przez swojego syna, tym samym ponosząc karę za brak szacunku wobec 
Muhammada (saał).

ZDOBYCIE  HAJBARU  (6 r. h./628 r.)
Hajbar to żydowska osada, położona na trasie do Syrii. Znajduje się 

w niej siedem twierdz. Tam zamieszkała część Żydów, którzy zostali 
wypędzeni z Medyny. Mieszkańcy Hajbaru planowali napad na Medy-
nę. Muhammad (saał) wysłał do nich posłańca z propozycją zawarcia 
porozumienia. Żydzi odmówili i podpisali pakt z Arabami z Gatafanii 
w sprawie operacji wojennej przeciwko muzułmanom. Wspólna armia 
hajbarsko-gatafańska nie zdążyła rozpocząć najazdu, gdyż muzułmanie 
w sile 1600. wojowników wyprzedzili ich i pierwsi wyruszyli na wojnę. 
W ciągu trzech dni dotarli do Hajbaru. Żydzi na widok muzułmanów 
ukryli się w swoich twierdzach. Muhammad (saał) wzniósł do Boga na-
stępującą modlitwę:

„O Allahu! Prosimy Cię o ten kraj, jego mieszkańców i dobra tego 
kraju. Uciekamy się pod Twoją obronę od zła mieszkańców tego kraju 
i wszystkiego, co w nim się znajduje!”.

Na początku Muhammad (saał) zaproponował zawarcie pokojowe-
go porozumienia, ale Żydzi je odrzucili. Rozpoczęła się ostra walka, 
która trwała około dziesięciu dni. Ostatecznie twierdze zostały zdobyte. 



384 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

W bitwie szczególną walecznością wykazał się Ali. Kiedy w czasie walki 
odpadła mu tarcza, chwycił leżące w pobliżu twierdzy skrzydło bramy 
i wojował dalej. W starciu zginęło jako szahidzi dziesięciu muzułmanów 
i 93. Żydów. Pomocne w bitwie okazały się muzułmańskie kobiety, które 
roznosiły wodę i podawały lekarstwa. Pomagały żołnierzom, oddając im 
pieniądze, zarobione na wykonywaniu i sprzedaży sznurów. 

Żydzi, kiedy znaleźli się w beznadziejnym położeniu, zwrócili się 
z prośbą o zawarcie pokoju. Nalegali o pozwolenie pozostania na tym 
terenie i uprawiania ziemi. Zaproponowali oddawanie połowy zbiorów 
muzułmanom. Ich prośba została przyjęta. Mimo dobrego potraktowa-
nia Żydzi przygotowali ucztę, na której próbowali otruć Proroka (saał). 
Bóg Najwyższy ostrzegł Muhammada (saał), który wyrzucił zatruty ka-
wałek mięsa i dzięki temu uniknął śmierci.

PRZYBYCIE  MUZUŁMANÓW  DO  K A ABY 
(UMR A  WYNAGR ADZAJĄCA)  (7 r. h./629 r.)

Zgodnie z hudajbijskim porozumieniem muzułmanie mogli po ro- 
ku przybyć do Mekki w celu odbycia pielgrzymki. Razem z Muham-
madem (saał) wyprawiło się do Mekki 2000 muzułmanów. Zobaczyw-
szy Kaabę, wszyscy muzułmanie wydali okrzyk: „Bóg jest Wielki!” Po 
opuszczeniu Kaaby, zgodnie z zasadami islamu, wierzący wyszli ze 
stanu ihram. Następnego dnia w południe towarzysz Proroka (saał), 
Bilal Habaszi, swoim mocnym pięknym głosem wykonał azan. Prorok 
wszedł do Kaaby. 2000 muzułmanów, wszyscy razem, odmówiło połu-
dniową modlitwę. 

Po trzech dniach pobytu muzułmanie wrócili do Medyny. W czasie 
wizyty w Mekce poganie uważnie obserwowali muzułmanów. Czystość 
wyznawców islamu, ich moralność zrobiły dobre wrażenie na bałwo-
chwalcach i rozbudziły miłość do religii. Znani ludzie spośród Kurajszy-
tów, tacy jak Halid ibn Łalid i Amr ibn As, udali się do Medyny i przyjęli 
islam.
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PYTANIA  I  ZADANIA
1. Kto i kiedy walczył pod Badr?

2. Jakie były przyczyny bitwy pod Badr i jakie były jej skutki?

3. Kiedy miała miejsce bitwa pod Uhud? 

4. Jakie były przyczyny bitwy pod Uhud? Jak zakończyla się ta bi-
twa?

5. Jakie wnioski powinni wyciągnąć muzułmanie z bitwy pod Uhud?

6. Kiedy i gdzie odbyła się bitwa Handak? Jakie były skutki tej bi-
twy?

7. Kiedy i między kim zawarto porozumienie w Hudajbiji? Jakie 
były jego konsekwencje?

8. Do władców jakich krajów Muhammad (saał) wysłał listy z za-
proszeniem do przyjęcia islamu?

9. Kiedy i jak zdobyto Hajbar?

10. Kiedy muzułmanie na czele z Prorokiem (saał) odwiedzili Kaabę?





387 

CZĘŚĆ  VIII 
WOJENNE  WYPR AWY  MUHAMMADA  (SAAŁ)  (II)

• Zdobycie Mekki (8 r. h./630 r.)

• Bitwa w Hunajn (8 r. h./630 r.)

• Bitwa w Autas 

• Blokada Taifu (8 r. h./630 r.)

• Wyprawa na Tabuk(9 r. h./631 r.)

• Warto przeczytać: Zburzenie meczetu Dirar

• Cechy wojennych wypraw Proroka (saał)

• Pielgrzymka na czele z Abu Bakrem (9 r. h./631 r.)

• Pożegnalna pielgrzymka (hadżdż) (10 r. h./632 r.)

• Pożegnalne kazanie (chutba)

• Warto przeczytać: Cytaty z pożegnalnego kazania Proroka (saał)

• Choroba i śmierć Proroka Muhammada (saał) (10 r. h./632 r.)

• Wydarzenia po śmierci Proroka Muhammada (saał)

• Dzieci Proroka Muhammada (saał)

• Al-aszara al-mubaszszara – dziesięć osób uradowanych wieścią 
o dostąpieniu Raju

• Towarzysze (sahabowie) Proroka (saał)

• Wysoka moralność Proroka Muhammada (saał), która jest świa-
tłem dla ludzkości
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ZDOBYCIE  MEKKI  (8 r. h./630 r.)
Mieszkańcy Mekki zerwali pakt zawarty w Hudajbiji. Muhammad 

(saał) wysłał do nich kuriera z prośbą o przestrzeganie warunków po-
rozumienia, ale nie przyniosło to rezultatu. Prorok (saał) postanowił 
zdobyć Mekkę. W ramadanie ósmego roku hidżry zorganizował dziesię-
ciotysięczną armię i wyruszył na Mekkę. 

Mekkańczycy nie mieli możliwości powstrzymania muzułmanów. 
Wojsko muzułmańskie przybyło do Mekki z czterech stron. Prorok 
(saał) pragnął zająć miasto bez rozlewu krwi. Nakazał swoim wojow-
nikom:

„W żadnym wypadku nie dopuśćcie do rozlewu krwi, nie przystępuj-
cie do zbrojnego starcia”.

Wszystko przebiegło według tego zamysłu. Mekka została zdobyta 
tak, że nikt nie został ranny ani zabity. Prorok Muhammad (saał) udał 
się do meczetu Haram Szarif i nakazał oczyszczenie Kaaby z bożków. 
Następnie do zebranych tam ludzi wygłosił kazanie, w którym mówił 
o Jedynym Bogu – Allahu, o równości ludzi i zaniechaniu krwawej ze-
msty. Potem wyrecytował następujący ajat z Koranu:

„O ludzie! My stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczynili-
śmy was narodami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zapraw-
dę, najbardziej szanowanym z was jest dla Boga ten, kto jest najbar-
dziej bogobojny. Zaprawdę, Bóg jest Wiedzący, Świadomy! O ludzie! 
My stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was naroda-
mi i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej 
szanowanym z was jest dla Boga ten, kto jest najbardziej bogobojny. 
Zaprawdę, Bóg jest Wiedzący, Świadomy!”608.

Słuchający tych słów mekkańczycy w przeszłości próbowali zabić 
Proroka (saał) i zadawali niebywałe męki pierwszym muzułmanom. 
Robili wszystko, aby zniszczyć islam w zarodku. Teraz, z pochylonymi 
głowami, oczekiwali na wyrok w swojej sprawie. 

Prorok Muhammad (saał) zapytał:

– Ej, Kurajszyci! Jak myślicie, co teraz z wami zrobię?

– Jesteś naszym szlachetnym bratem – odpowiedzieli. 

608. Sura Al-Hudżurat, Komnaty, 49:13.
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Muhammad (saał) i tu pokazał swoją wielkoduszność:

– Dzisiaj nikt nie będzie was za nic obwiniać. Jesteście wolni!

I ogłosił ogólną łaskę. Zmiłował się nad wszystkimi. 

Szlachetny Prorok (saał), który zdobył Mekkę, swoim bezgranicz-
nym miłosierdziem i przebaczeniem zawładnął ludzkimi duszami. Była 
to lekcja pięknej moralności i cnoty. W dniu zajęcia Mekki azan do po-
łudniowej modlitwy Bilal Habaszi wyrecytował z dachu Kaaby. Po od-
bytej modlitwie Prorok (saał) udał się na wzgórze Safa. Również tam 
zebrali się ludzie, którzy niedawno przyjęli islam. Najpierw mężczyźni, 
a potem kobiety, złożyli przysięgę, zobowiązującą do posłuszeństwa wo-
bec Proroka (saał). 

BITWA  W  HUNAJN  (8 r. h./630 r.)
Po zdobyciu Mekki Kaaba została oczyszczona z bożków i większość 

pogan przyjęła islam. Religia muzułmańska na Półwyspie Arabskim za-
częła się w szybkim tempie rozprzestrzeniać. W okolicach Mekki żyło 
liczne plemię Hawazin, które jeszcze czciło idoli. Oni to, w obawie, aby 
ich bożków nie spotkał taki sam los jak w Kaabie, postanowili przystąpić 
do walki z muzułmanami. 

Prorok (saał) do tego czasu przebywał w Mekkce. Kiedy dowiedział 
się o przygotowaniach przeciwnika do wojny, zebrał 12 tysięcy wojow-
ników i wyruszył do Hunajn, gdzie zgromadzone były siły wroga. 

Nieprzyjaciel przygotował zasadzkę w wąskiej dolinie. Muzułmanie, 
przekonani o swojej liczebności, nie podjęli żadnych środków ostrożno-
ści. O świcie, podczas przeprawy przez dolinę, zostali zaatakowani przez 
wroga. Wpadli w popłoch i zaczęli uciekać, co mogło wywołać fatalne 
skutki. 

Tylko jeden bohater pozostał na polu bitwy, odważnie stawiając czoło 
druzgocącemu atakowi armii przeciwnika. Był nim Muhammad (saał). 

Prorok (saał) zaczął przywoływać rozpierzchniętych muzułmanów. 
Słysząc głos Proroka (saał), wojownicy zebrali siły i przystąpili do natar-
cia. Nagły atak był zaskoczeniem dla nieprzyjaciela, który zaczął ucie-
kać. Tym sposobem w krótkim czasie muzułmanie najpierw ponieśli po-
rażkę, a potem zwyciężyli, co sprawiło im wielką radość. Na polu bitwy 
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wróg pozostawił tysiące wielbłądów i owiec, a także dużo srebra. Wielu 
członków plemienia Hawazin trafiło do niewoli. 

Bitwa w Hunajn zakończyla się triumfem, dzięki odwadze i harcie 
ducha Proroka Muhammada (saał).

BITWA  W  AUTAS
Muzułmanie pędzili za uciekającym z Hunajnu wrogiem aż do miej-

sca o nazwie Autas. Dogonili uciekinierów, kiedy ci zbierali siły do kolej-
nego ataku, rozgromili ich i odnieśli ostateczne zwycięstwo. Nieprzyja-
ciel jeszcze długo nie mógł otrząsnąć się z porażki. W walce zginęło jako 
szahidzi czterech muzułmanów, a przeciwnik stracił siedemdziesięciu 
wojowników.

BLOK ADA  TAIFU  (8 r. h./630 r.)
Malik ibn Aus, przywódca pogan w bitwie w Hunajn, ukrył się w Ta-

ifie. Wiedząc o tym, muzułmańska armia okrążyła to miasto. 

Mieszkańcy Taifu schronili się w twierdzy i przystąpili do obrony. 
Blokada trwała miesiąc. Ostatecznie twierdza, ze względu na jej solid-
ne wykonanie, nie została zdobyta i muzułmanie wycofali się. Z cza-
sem mieszkańcy Taifu przekonali się do islamu i zostali muzułmanami. 
W celu nauczenia muzułmańskich mekkańczyków zasad religii i recyta-
cji Koranu Muhammad (saał) pozostawił tam Muaza ibn Dżabala, a sam 
ze swoimi współtowarzyszami wrócił do Medyny.

WYPR AWA  NA  TABUK  (9 r. h./631 r.)
Tabuk jest miastem położonym na trasie z Medyny do Syrii. Zdoby-

cie Mekki stworzyło sprzyjające warunki do rozpowszechnienia islamu. 
Aby nie dopuścić do tego, Bizancjum zaczęło przygotowywać wyprawę 
przeciwko muzułmanom. Otrzymało w tym wsparcie arabskich chrze-
ścijan. Dowiedziawszy się o tym, muzułmanie postanowili przyjąć do 
swoich oddziałów ochotników. Ogromną pomoc w przygotowaniach do 
bitwy okazali Abu Bakr i Omar. 
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Kobiety przekazywały biżuterię, chcąc w ten sposób wnieść swój 
skromny wkład we wspólną sprawę. Aby odeprzeć wroga, Prorok (saał) 
wyruszył z Medyny z armią liczącą 30 tysięcy wojowników i po pokona- 
niu setek kilometrów dotarł do Tabuku. Przeciwnik unikał bezpośred- 
niego starcia i skrył się w twierdzach. Ponieważ nikt nie wyszedł naprze-
ciwko muzułmanom, armia Proroka (saał) wróciła z powrotem. 

WARTO  PRZECZYTAĆ: 
ZBURZENIE  MECZETU  DIR AR

W celu podzielenia wiernych meczetu Kuba i poróżnienia muzułmanów, 
a także aby przygotować miejsce dla Abu Amira, zawziętego wroga isla-
mu, obłudnicy (munafikowie) wybudowali meczet w pobliżu Medyny. Abu 
Amir, którego tam oczekiwali, brał udział w bitwach pod Uhud i w Hunajn 
przeciwko Muhammadowi (saał), ale nie osiągnąwszy celu zbiegł do Syrii. 
Stamtąd przysłał do swoich zwolenników wiadomość: „Zbrójcie się w miarę 
możliwości, przygotowujcie się i wybudujcie dla mnie meczet. Udam się do 
bizantyjskiego imperatora i przyjdę z ogromną armią, aby wypędzić z Me-
dyny Muhammada i jego współtowarzyszy”.

Podżegani przez tego człowieka obłudnicy wybudowali meczet Dirar. 
A swoją odmowę do odwiedzania Meczetu Proroka tłumaczyli starością 
i chorobami. Na zewnątrz budowla przypominała meczet, ale w rzeczywi-
stości było to miejsce sporów, mających na celu rozbicie muzułmanów.

W celu otwarcia meczetu zaproszono Proroka (saał). Tymczasem Bóg 
Najwyższy zesłał anioła Dżibrila, który ostrzegł Muhammada (saał), że 
budowie meczetu przyświecał fałszywy zamysł podzielenia muzułmanów. 
Z tej przyczyny w czasie powrotu z wyprawy do Tabuku Muhammad (saał) 
rozkazał zburzyć i podpalić tę budowlę. Dzięki temu obłudnicy nie zrealizo-
wali swego planu. Abu Amir zakończył życie w Syrii żałosną śmiercią. 

CECHY  WOJENNYCH  WYPR AW 
PROROK A  (SAAŁ)

Muhammad (saał) nawoływał ludzi do islamu dobrym słowem, nigdy 
nie był niegrzeczny i nie obrażał nikogo, w przeciwieństwie do pogan, 
którzy pogardzali Prorokiem (saał) i jego zwolennikami. Z powodu swo-
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ich religijnych przekonań wielu muzułmanów było poddawanych niesa-
mowitym mękom, niektórzy ponieśli śmierć zadaną w bestialski sposób.

Minione trzynaście lat były dla muzułmanów trudne, pełne cier-
pienia i przkraczające daleko granice humanitaryzmu. Ostatecznie byli 
zmuszeni opuścić miejsca, gdzie się urodzili i wychowali, i wyemigrować 
do Medyny. Ale i w Medynie nie pozostawiono ich w spokoju. W takiej 
sytuacji nie pozostało im nic innego, jak tylko obrona własna. Odpo-
wiedzią na tę skomplikowaną sytuację, w drugim roku po hidżrze, były 
zesłane ajaty zezwalające na walkę:

„Dozwolone jest walczyć tym, którzy doznali niesprawiedliwości. 
Zaprawdę, Bóg jest władny udzielić im pomocy!”609.

„Walczcie na drodze Boga z tymi, którzy walczą przeciwko wam, 
lecz nie bądźcie napastnikami. Bóg nie miłuje tych, którzy są napast-
nikami”610.

Biorąc pod uwagę przytoczone ajaty i analizując wojenne wyprawy 
Proroka Muhammada (saał), możemy podsumować je następująco:

1. Wyprawy Proroka Muhammada (saał) nie miały charakteru 
ofensywnego, gdyż islam jest religią pokoju. 

2. Działania wojenne miały charakter obronny i podejmowane 
były w celu powstrzymania ataków wroga, wywyższenia imienia 
Boga, ochrony religii, życia i majątku muzułmanów, gdyż ludzie 
dotknięci przemocą i niesprawiedliwością mają prawo do obrony. 

PIELGRZYMK A  NA  CZELE  Z  ABU  BAKREM 
(9 r. h./631 r.)

W 9 roku hidżry, kiedy nadszedł czas pielgrzymki, Muhammad (saał) 
oddelegował do Mekki 300 osób na czele z Abu Bakrem. Tuż za nimi 
wyprawił Alego, który wyjaśniał zasady hadżdżu i ogłosił następującą 
informację:

„Po tym zakazuje się wykonywania hadżdżu poganom i odwiedzania 
Kaaby bez zakrycia części ciała”. 

609. Sura Al-Hadżdż, Pielgrzymka, 22:39.
610. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:190.



393

Po raz pierwszy w historii islamu, właśnie w tym roku, zostały wypeł-
nione rytuały pielgrzymki zgodnie z wymogami religii.

POŻEGNALNA  PIELGRZYMK A  (HADŻDŻ) 
(10 r. h./632 r.)

Po zdobyciu Mekki islam zaczął szybko się rozprzestrzeniać. Wia-
ra w Jedynego Boga mocno zakorzeniła się w ludzkich sercach. Ludzie 
zrozumieli, że zbawienie zawiera się w islamie i zaczęli powszechnie 
przyjmować religię. Prorok (saał) zbierał obfite płody szlachetnej walki, 
którą prowadzil przez 23 lata. Jako podsumowanie swojej działalności, 
w dziesiątym roku hidżry, Wysłannik (saał), z grupą liczącą 100 tysięcy 
muzułmanów, udał się do Mekki na pielgrzymkę. Na górze Arafat, zwra-
cając się do 124 tysięcy wiernych, wygłosił znamienite kazanie. Po nim 
zostały zesłane następujące ajaty:

„Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i dopełniłem Moją ła-
skę nad wami: wybrałem dla was islam jako religię”611. 

Prorok (saał) zrozumiał, że zbliża się czas jego do innego świata i nie 
będzie mógł już więcej odbyć pielgrzymki. Dlatego wygłosił kazanie, 
które nosi nazwę „Chutbatul łada” – „Pożegnalne kazanie”.

 Po zakończeniu rytuałów hadżdżu, Wysłannik Boga (saał) razem ze 
swoimi współwyznawcami wrócił do Medyny. 

POŻEGNALNE  K AZANIE  (CHUTBA)
Wysłannik Boga (saał) w pożegnalnej chutbie po raz ostatni powie-

dział o równouprawnieniu, wyjaśnił zasady islamu, umożliwiające życie 
w pokoju i szczęściu. I chociaż w tym czasie nie było żadnych głośników, 
i tak każde słowo Proroka (saał) było przekazywane z ust do ust i wszy-
scy obecni słyszeli jego wypowiedź w jednej chwili. 

W tym kazaniu, wygłoszonym dużo wcześniej, nim pojawiła się „De-
klaracja praw człowieka”, zostały ogłoszone podstawowe normy bronią-
ce prawa człowieka. 

611. Sura Al-Ma’ida, Stół zastawiony, 5:3.
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W pożegnalnym kazaniu zawarte zostały następujące zasady:

1. Anuluje się wszystkie zwyczaje, które miały miejsce w okresie 
przedmuzułmańskim. 

2. Wszyscy ludzie są sobie równi. Człowiek może przewyższać dru-
giego tylko swoją rangą przed Bogiem. 

3. Życie, majątek i godność człowieka są nienaruszalne i nie podle-
gają niczyjej ingerencji. 

4. Przedmioty dane na przechowanie powinny być zwrócone wła-
ścicielowi. 

5. Zakazane są wszystkie rodzaje lichwy. 

6. Znosi się zemstę krwi. 

7. Mężczyźni powinni szanować prawa kobiet, a kobiety prawa męż-
czyzn. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą unikać cudzołó-
stwa. 

8. Wszyscy muzułmanie są braćmi. Zabrania się łamania praw braci 
w wierze. 

9. Należy godziwie traktować podległych robotników.

WARTO  PRZECZYTAĆ: 
CYTATY  Z  POŻEGNALNEGO  K AZANIA 

PROROK A (SAAŁ)
„O ludzie! Słuchajcie uważnie moich słów, gdyż nie wiem, czy będę 

jeszcze z wami w tym miejscu w następnym roku.

O ludzie, tak jak wy czcicie ten święty miesiąc, ten dzień, to miasto, 
tak samo święte i nienaruszalne są dla was wasza krew, wasz majątek 
i godność.

Moi towarzysze! Jutro staniecie przed Panem i obowiązkowo zosta-
niecie zapytani o każdy wasz czyn. Uważajcie, żebyście po mnie nie wró-
cili do starych zwyczajów i nie zabijali się wzajemnie. Niech ci, którzy tu 
są obecni, przekażą moją ostatnią wolę nieobecnym w tym miejscu. Jest 
zupełnie możliwe, że ten, komu moje słowa zostały przekazane, zrozu-
mie je lepiej niż ten, kto jest obecny, ale zachowa je sobie.



395

Moi towarzysze! Kto przechowuje cudze rzeczy, niech je zwróci wła-
ścicielowi. Znoszone są wszelkie operacje na procent, ale zaciągnięty 
dług należy zwrócić. Nie bądźcie okrutni w stosunku do innych i sami 
nie poddawajcie się okrucieństwu. Zgodnie z nakazem Boga zabrania 
się lichwy. Każdy rodzaj tego obrzydliwego zwyczaju, który pozostał 
z okresu ignorancji, jest przeze mnie potępiony.

Moi towarzysze! Całkowicie znosi się wszelkie krwawe waśnie, cią-
gnące się od czasów dżahilijji (okres przedmuzułmański).

O ludzie! Dzisiaj szatan na zawsze stracił możliwość podporządko-
wania was jego woli na tej ziemi. Będzie jednak zadowolony z uwiedze-
nia was w małych rzeczach. Wystrzegajcie się go dla bezpieczeństwa 
waszej religii. 

O ludzie, bójcie się Boga w relacjach z kobietami. Zaprawdę, bierzecie 
je za żony pod opieką Boga. One są dla was prawowite, zgodnie z Jego 
wolą. Mówię wam prawdę: macie prawa w stosunku do waszych żon, 
tak jak one wobec was. Jeśli przestrzegają waszych praw, to należy im się 
prawo do jedzenia, ubrania i dobroci. Traktujcie wasze kobiety dobrze, 
obchodźcie się z nimi należycie, gdyż są waszymi lojalnymi towarzysz-
kami. I macie prawo niewyrażania zgody na utrzymywanie przez nie re-
lacji z osobami, których wy nie akceptujecie.

Prawowierni! Zostawiam wam jedną rzecz i jeśli będziecie się jej 
mocno trzymać, to nie zejdziecie z prawidłowej drogi. Jest to Księga 
Boga – Koran. 

Prawowierni! Pamiętajcie, że każdy muzułmanin jest bratem dla 
innego muzułmanina i wszyscy razem tworzą jedną wspólnotę. Żadna 
rzecz, należąca do muzułmanina, nie będzie legalna dla innego muzuł-
manina, jeśli nie została przekazana dobrowolnie i szczerze. Dlatego nie 
bądźcie niesprawiedliwi wobec siebie. Przecież macie w stosunku do sie-
bie określone prawa.

Ludzie! Bóg Najwyższy określił prawa każdego (w Koranie). Nie ma 
potrzeby sporządzania testamentu spadkobiercom. 

Ludzie! Pan jest Jedyny. Najwartościowszym przed Bogiem jest ten 
spośród was, kto się Go boi. Arab w niczym nie przewyższa nie-Araba, 
oprócz bojaźni Boga”. 

Potem Wysłannik Boga (saał) zapytał: „Ludzie! Jeśli jutro zapytają 
was (o mnie), co odpowiecie?”.
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„Będziemy zaświadczać, że wypełniłeś misję proroka, wykonałeś 
swoje obowiązki, dawałeś nam wskazówki i rady” – usłyszał odpowiedź. 

Wtedy Prorok (saał) podniósł wskazujący palec do góry, następnie 
opuścił go i kierując w stronę ludzi, zawołał:

„O Panie, bądź świadkiem! O Panie, bądź świadkiem! O Panie, bądź 
świadkiem!”.

CHOROBA  I  ŚMIERĆ  MUHAMMADA  (SAAŁ) 
(10 r. h./632 r.)

Po zakończeniu pożegnalnej pielgrzymce, Prorok (saał) wrócił do 
Medyny. Po pewnym czasie zachorował. Zrozumiał, że jego droga życio-
wa dobiega końca i nadszedł czas przejścia do innego świata. Choroba 
z każdym dniem coraz bardziej dawała znać o sobie. 

Chociaż czuł się źle, kiedy usłyszał azan, szedł do meczetu i odpra-
wiał modlitwę. Na trzy dni przed śmiercią jego stan zdrowia pogorszył 
się. Nie mógł pójść już do meczetu i wyznaczył Abu Bakra na imama 
i prowadzącego modlitwy. 

Córka Muhammada (saał) Fatima codziennie odwiedzała ojca. Le-
żąc na łożu śmierci, udzielił jej ostatniej wskazówki:

„O córko Proroka, Fatimo! Staraj się robić dobre uczynki, które ura-
tują cię od mąk w Dniu Sądu. To, że jesteś córką Proroka, w niczym ci nie 
pomoże. Nie będę mógł ocalić ciebie od koszmaru tego Dnia”.

Kiedy Prorok (saał) jeszcze bardziej osłabł, wówczas zwrócił się do 
swoich współtowarzyszy:

„Znowu spotkacie się ze mną, tym razem przy źródle Kausar. Kto 
pragnie spotkać się ze mną tego Dnia, niech pilnuje swoich rąk i języ-
ka od grzesznych czynów i słów. Dostałem wiadomość, że nadszedł mój 
czas odejścia z tego świata. Cieszę się ze spotkania z Bogiem, ale jest mi 
smutno, że muszę się rozstać ze swoją wspólnotą. Otrzymałem wiado-
mość i idę do Boga”. 

Dwa dni przed śmiercią Muhammad (saał) z pomocą swoich współ-
towarzyszy przyszedł do meczetu. Powoli wszedł na minbar, zwrócił się 
twarzą w kierunku zebranych i powiedział:
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– Ej, muzułmanie! Jeśli kogokolwiek obraziłem, jestem gotów odpo-
wiedzieć za to. 

– Jeśli kogoś uderzyłem, oto moje plecy. Niech (pokrzywdzony) po-
dejdzie i uderzy.

– Jeśli jestem komuś coś winien, oto mój majątek. Niech (ten, wobec 
kogo mam dług) podejdzie i weźmie swoje. 

8 czerwca w poniedziałek Prorok (saał) poczuł się lepiej i poszedł do 
meczetu. W miejscu, gdzie usiadł, wykonał wspólną poranną modlitwę, 
którą poprowadził imam Abu Bakr. Po powrocie do domu poczuł się go-
rzej. Przed obiadem zwrócił się do Boga z następującą modlitwą: 

„O Panie! Ulżyj mi w przedśmiertnych cierpieniach. Zabierz bez 
mąk moją duszę!”.

Obok niego stało naczynie z wodą. Prorok (saał) zwilżał w nim ręce 
i przecierał twarz. 

Około południa podniósł rękę, skierował wskazujący palec do góry 
i wypowiedział: „Ilaa Rafiiki A’laa” („Do Wielkiego Przyjaciela”). To 
były jego ostatnie słowa. 

Wysłannik Boga (saał) oddał duszę swojemu Panu w wieku 63 lat. 
Było to w poniedziałek dwunastego dnia miesiąca rabbi al-ałłal w dzie-
siątym roku hidżry lub ósmego czerwca 632 roku według kalendarza 
gregoriańskiego. 

Prorok Muhammad (saał) został pochowany w Medynie, gdzie zmarł. 
Miejsce jego pochówku nosi nazwę „Rawzai Mutahhara” – „Czysty ogród”. 
W ciągu dwudziestu trzech lat swojej proroczej misji, Muhammad (saał) 
trzynaście lat spędził w Mekce i dziesięć w Medynie. Będąc ostatnim pro-
rokiem, w imię szczęścia ludzkości, godnie wypełnił swoją misję.

WYDARZENIA  PO  ŚMIERCI 
PROROK A  MUHAMMADA  (SAAŁ)

Śmierć Proroka Muhammada (saał) pogrążyła Medynę i muzułma-
nów w głębokim smutku. Niektórzy współtowarzysze nie mogli uwie-
rzyć w odejście z tego świata swojego Proroka. Uspokoił ich krótką prze-
mową Abu Bakr, który wcześniej pożegnał Muhammada (saał), całując 
go w czoło.
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Jeszcze tego dnia, po długiej debacie, Abu Bakr został wybrany na 
pierwszego kalifa. Nazajutrz, we wtorek, muzułmanie złożyli mu przy-
sięgę w meczecie. Tego dnia został pochowany Prorok Muhammad 
(saał) w tym miejscu, w którym zmarł.

Kiedy Prorok (saał) zachorował, miał tylko siedem dirhemów, ale i te 
pieniądze polecił rozdać biednym jako jałmużnę. Po śmierci swoim bli-
skim nie zostawił żadnego majątku. 

Największą spuścizną, jaką zostawił Prorok (saał), jest islam, wypro-
wadzający ludzi z mroku życia ziemskiego do światła, a także zasady mo-
ralności, które pomagają ludziom osiągnąć spokój i szczęście.

Jakże szczęśliwi są ci, którzy idą jasną drogą, wskazaną przez Święty 
Koran i nakreśloną przez Proroka (saał)!

DZIECI  PROROK A  MUHAMMADA  (SAAŁ)
Prorok był ojcem siedmiorga dzieci, trzech synów o imieniu Kasim, 

Abdullah i Ibrahim oraz czterech córek: Zajnab, Rukija, Ummu Gulsum 
i Fatima.

Sześcioro dzieci urodziło się ze związku z Chadidżą, a Ibrahima 
wydała na świat Marija. Kasim i Abdullah zmarli w wieku dziecięcym, 
jeszcze przed nałożeniem misji proroczej na Muhammada (saał). Pro-
rok (saał) był bardzo zasmucony stratą synów. Zgodnie z arabskim zwy-
czjem Muhammadowi (saał) był nadany od imienia syna przydomek 
„Abul Kasim”, co oznacza „Ojciec Kasima”. Muhammadowi (saał) bar-
dzo podobało się imię syna i wspominając je, znajdował uspokojenie.

Po śmierci syna Ibrahima, który przyszedł na świat w Medynie, 
Muhammad (saał), roniąc łzy, powiedział: 

„Oczy są pełne łez, serce – pełne smutku. Mówimy tylko to, z czego 
zadowolony jest Bóg. O Ibrahimie, twoja śmierć pogrążyła nas w wiel-
kim żalu”.

Tego dnia miało miejsce zaćmienie słońca. Mówiono, że „zaćmienie 
słońca nastąpiło z powodu śmierci Ibrahima”.

Prorok (saał) zaprzeczył tym słowom, mówiąc, że jest to błędne ro-
zumowanie:
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„Bezsprzecznie, słońce i księżyc – są to znaki Boga. Ich zaćmienie 
nigdy nie następuje z powodu śmierci ludzi”. 

Wszystkie córki Muhammada (saał) osiągnęły dojrzałość i wyszły za 
mąż. Trzy z nich, oprócz Fatimy, zmarły za życia Proroka (saał). Młod-
sza córka, Fatima, zawarła małżeństwo z Alim. Ród Proroka (saał) jest 
kontynuowany przez potomków Alego. 

AL-ASZAR A  AL-MUBASZSZAR A  –  DZIESIĘĆ  OSÓB 
URADOWANYCH  WIEŚCIĄ  O  DOSTĄPIENIU  RAJU

Prorok (saał) przekazał dobrą wiadomość, że dziesięciu współtowa-
rzyszy (sahaba) wejdzie do Raju. Ci wybrańcy nazywani są „al-aszara 
al-mubaszszara”, co w tłumaczeniu oznacza „dziesięć osób uradowanych 
wieścią o dostąpieniu Raju.

Są to następujący współtowarzysze Proroka (saał):

1. Abu Bakr.

2. Omar.

3. Osman. 

4. Ali.

5. Tałha ibn Ubajdullah.

6. Zubajr ibn Awwam.

7. Abdurrahman ibn Auf.

8. Sad ibn Wakkas.

9. Said ibn Zajd.

10. Abu Ubajda ibn Dżarrah.

TOWARZYSZE  (SAHABOWIE)  PROROK A  (SAAŁ)
W szerokim znaczeniu słowem „sahaba” określa się ludzi, którzy zna-

li Proroka (saał) i zmarli jako muzułmanie. W języku polskim zamiast 
sahaba używa się określenia „towarzysz Muhammada”.

Wśród sahabów wyróżnia się dwie grupy:



400 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

1. Muhadżirowie 

Muzułmanie, którzy w celu wybawienia się z mąk zadawanych przez 
pogan i spokojnego odbywania praktyk religijnych, przesiedlili się z Mek- 
ki do Medyny, nazywani są „muhadżirami” – „przesiedleńcami”.

2. Ansarowie

Mieszkańcy Medyny, którzy okazali wszelką możliwą pomoc muzuł-
manom przesiedlonym z Mekki do Medyny, nazywani są „ansarami” – 
„pomocnikami”.

WYSOK A  MOR ALNOŚĆ  PROROK A 
MUHAMMADA  (SAAŁ),  KTÓR A  JEST 

ŚWIATŁEM  DLA  LUDZKOŚCI
Narodziny najukochańszego sługi Boga, ostatniego i największego 

Proroka, Muhammada (saał), było jak promyk szczęścia. Tak jak woda 
ożywia wyschniętą ziemię, tak Bóg Najwyższy za pośrednictwem Wy-
słannika Muhammada (saał) dał nowe życie światu. Dzięki światłu wia-
ry, którą podtrzymywał w sercach, zlikwidowane zostały nieprawdziwe 
wierzenia. Miejsce niewiedzy zajęła wiedza, na obszarze złych uczyn-
ków znalazły się prawda i sprawiedliwość, a zamiast zła i nienawiści po-
jawiła się miłość do ludzi. 

W pełnym znaczeniu tego słowa stworzone zostało muzułmańskie 
braterstwo. Kobieta zajęła godne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie. 
Nasz ukochany Prorok (saał) pokazał ludziom drogi pozyskania szczę-
ścia zarówno na tym, jak i na drugim świecie. Na początku sam podpo-
rządkowywał się zasadom moralnym, których nauczał i tym samym stał 
się przepięknym przykładem dla ludzkości. 

Serce Proroka (saał) przepełnione było miłością do ludzi. Był tak 
dobry, że czasami oddawał potrzebującym ludziom wszystko co miał, 
a sam pozostawał głodny. Był miłosierny nie tylko dla ludzi, ale i dla 
zwierząt. W pewnej sytuacji ze swojej ręki napoił kotkę, cierpiącą pra-
gnienie w czasie upału.

Prorok (saał) bardzo kochał dzieci i czule je przytulał. Pewnego razu 
jakiś Beduin zobaczył Proroka całującego dziecko i powiedział:
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– Mam dziesięcioro dzieci i nigdy żadnego nie pocałowałem.

– Nie ma miłosierdzia dla tego, kto nie jest miłosierny – odpowie-
dział Prorok (saał).

Prorok Muhammad (saał) pozwalał swoim ukochanym wnukom, 
Hasanowi i Husajnowi, wchodzić sobie na plecy nawet w czasie modli-
twy. Tolerował ich zachowanie i ze spokojem czekał, aż skończą zabawę. 

Wysłannik Boga (saał) był wyjątkowo skromny. Nie dzielił ludzi na 
biednych i bogatych. Szedł z wizytą, nawet jeśli zapraszał go sługa. Sie-
dział przy jednym stole z nędzarzami i żebrakami. Odwiedzał chorych 
i modlił się o ich powrót do zdrowia. Kiedy przychodził na spotkanie, 
zajmował jakiekolwiek wolne miejsce i nigdy nie wyciągał nóg w stronę 
zebranych.

Zdarzyło się, że do Muhammada (saał) przyszedł pewien mężczy-
zna, drżący ze strachu. Prorok (saał) zwrócił się do niego ze słowami: 
„Mój przyjacielu, nie bój się. Nie jestem władcą. Jestem synem Kuraj-
szytki, która jadła suszone mięso”. 

Wysłannik (saał) żył zwyczajnie, osobiście łatał swoją odzież, napra-
wiał obuwie, robił zakupy na bazarze i przynosił je do domu. Starał się 
nie być dla nikogo ciężarem. 

Nasz ukochany Prorok (saał) był wzorową głową rodziny. Uprzejmie 
odnosił się do kobiet i pomagał im w pracach domowych. Znana jest wy-
powiedź Proroka (saał): „Najszlachetniejszym spośród was jest ten, kto 
dobrze traktuje swoje żony”.

Prorok (saał) lubił przyjmować gości i osobiście ich obsługiwać, bez 
względu na to, czy byli muzułmanami, czy ludźmi innego wyznania. Ni-
gdy nikogo nie obrażał, nie oskarżał i nie obwiniał.

Anas, który przez dziesięć lat towarzyszył Prorokowi (saał), wyjawił: 

„Prorok nigdy nie powiedział mi nawet »uff«. Jeśli robiłem coś (nie 
tak), nigdy nie czynił mi wyrzutów: »Dlaczego to zrobiłeś? Jeśli czegoś 
nie zrobiłem, też nie pytał dlaczego«”.

Muhammad (saał) mówił miękkim głosem, na jego twarzy gościł 
uśmiech. Uważnie słuchał ludzi i nie przerywał wypowiedzi rozmówcy. 
Nigdy nie robił wymówek prosto w twarz za popełnione czyny.

Prorok (saał) prowadził proste, uczciwe życie. Wyglądał schludnie, 
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dbał o higienę ciała i czystość odzieży. Do czyszczenia zębów używał 
misłaka612. Nie lubił niechlujstwa. Przypominał wierzącym o przycho-
dzeniu do meczetu w czystości. 

Pewnego razu, gdy zauważył kogoś o nieświeżym wyglądzie, zwrócił 
dyskretnie uwagę: „Byłoby lepiej, gdybyś przyszedł do meczetu odświe-
żony”. 

Wysłannik Boga (saał) zawsze mówił prawdę. Dotrzymywał obiet-
nic i nie lubił fałszywych ludzi. Dzięki swojej szczerości i wiarygod-
ności miał przydomek „Muhammad Amin”, co oznacza „Niezawodny 
Muhammad”. 

Muhammad (saał) był bardzo szczodrym człowiekiem. Nigdy ni-
czego nie odmawiał, jeśli o coś go poproszono. Znana jest następująca 
wypowiedź Proroka (saał): „Ja tylko rozdaję. Daje Bóg”. Jednocześnie 
nie lubił proszących o pieniądze i aby im pomóc, wskazywał sposób za-
robienia środków na utrzymanie. 

Wysłannik Boga (saał) nie był mściwy i lubił wybaczać. Odpłacał 
się dobrem nawet tym, którzy byli wobec niego niesprawiedliwi. Nie 
zapominał o ludziach, którzy wyświadczyli mu dobro i zawsze życzli-
wie o nich mówił. Okazywał szacunek starszym, a młodszych traktował 
z miłością i miłosierdziem. Widząc swojego mlecznego brata, zrywał się 
na nogi, rozkładał na ziemi płaszcz i na nim usadzał przyjaciela.

Wysłannik Boga (saał) nie lubił trwonić czasu i siedzieć bezczynnie. 
Podczas budowy meczetu nosił kamienie i pracował jak zwykły robot-
nik mimo próśb innych ludzi, aby odpoczął.

Podczas jednej z wypraw Prorok (saał) ze swoimi towarzyszami za-
trzymał się na odpoczynek i kolację. Rozdzielono obowiązki. Prorok 
(saał) od razu zaproponował zebranie chrustu, gdyż nie chciał być bez-
czynny, gdy inni pracują. 

Nawet w okresie, kiedy materialnie wiodło mu się dobrze, prowadził 
skromne życie i rozdawał potrzebującym wszystko, co miał. Tym spo-
sobem nie tylko nawoływał do socjalnej sprawiedliwości w społeczeń-
stwie, ale wdrażał ją w praktyce, będąc przykładem dla innych.

Jakże szczęśliwi są ci, którzy kroczą jego drogą!

612. Pałeczka z gałązki drzewa arakowego, służąca jako szczoteczka do zębów.
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PYTANIA  I  ZADANIA
1. Kiedy zdobyto Mekkę?

2. Co było przyczyną bitwy pod Hunajn i jakie były jej skutki?

3. Jak zakończyła się bitwa w Autas i blokada Taifu?

4. Kiedy Prorok Muhammad (saał) wrócił z Mekki do Medyny?

5. Czym charakteryzowały się wojenne wyprawy Proroka (saał)?

6. Jak wyglądała pielgrzymka na czele z Abu Bakrem?

7. Kiedy odbyła się pożegnalna pielgrzymka?

8. Jakie zasady zostały ogłoszone podczas pożegnalnej pielgrzymki?

9. Kiedy i gdzie zmarł Prorok Muhammad (saał)?

10. Gdzie został pochowany Prorok (saał)? Jak nazywa się miejsce 
jego spoczynku?

11. Ile dzieci miał Prorok (saał)? Wymień ich imiona.

12. Co oznacza wyrażenie „Al-aszara al-mubaszszara”? Wymień 
imiona osób zaliczanych do tej grupy. 

13. Kogo nazywamy sahabami?

14. Jakimi cechami wyróżniał się Prorok Muhammad (saał)? 





405 

ANEKS  I

Osoba, która postanowiła przyjąć islam, obowiązkowo zastana-
wia się nad zagadnieniem:

JAK  PRZYJĄĆ  ISLAM?
Przyjęcie islamu nie sprawia trudności. Nie są do tego wymagane 

wcześniejsze przygotowania. Należy tylko, z chwilą podjęcia zamiaru 
zostania muzułmaninem lub muzułmanką, uczynić co następuje: ze 
szczerym zamiarem przyjęcia islamu wypowiedzieć słowa dwóch świa-
dectw wiary w języku arabskim – „Aszhadu allaa ilaaha illallaah ła 
aszhadu anna Muhammadar Rasuulullaah” – lub w języku polskim 
– „Wiem, wierzę całym sercem i zaświadczam słowami, że nie ma żadnego 
bóstwa prócz Boga, i wiem, wierzę całym sercem i zaświadczam słowami, że 
Muhammad jest Wysłannikiem Boga”.

Świadectwo wiary muzułmanin opiera się na rozumieniu, że Bóg jest 
Jeden dla całej ludzkości i tylko On godny jest czci. Nie wolno odda-
wać czci ludziom, przedmiotom, obrazom, zwierzętom. Wyznawca is-
lamu wierzy we wszystkich proroków, posłanych do ludzi przez Boga 
Najwyższego, począwszy od pierwszego człowieka i proroka Adama 
(as) do ostatniego z proroków i wysłanników – Muhammada (saał). 
Wierzy także w Noego, Abrahama, Izmaela, Dawida, Mojżesza, Jezusa 
i wszystkich pozostałych posłańców Boga (według przekazu było ich 
łącznie 124000), niech Bóg ich wszystkich błogosławi. Muzułmanin 
uznaje i wierzy, że wszyscy prorocy wyznawali jedną wiarę – poddanie 
się i oddawanie czci Jedynemu Stwórcy (co w języku arabskim nazywa 
się „islam”), uznaje w oryginalnej wersji przekazane przez wysłanników 
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Boga Święte Księgi, takie jak Psałterz, Tora, Ewangelia i Koran (w obec-
nym czasie w niezmienionej wersji istnieje tylko ostatnia ze Świętych 
Ksiąg – Koran).

Po szczerym wypowiedzeniu słów świadectw wiary osoba staje się 
muzułmaninem lub muzułmanką. O przyjęciu islamu powinny wiedzieć 
osoby ze społeczności muzułmańskiej, dlatego należy wypowiedzieć 
szahadę w obecności dwóch muzułmanów (mężczyzn) o nieskazitelnej 
moralności (aby w przypadku śmierci ta osoba mogła być pochowana 
według obrządku muzułmańskiego). W tym celu należy wypowiedzieć 
przed świadkami słowa dwóch świadectw wiary muzułmańskiej, ale 
tym razem nie dla przyjęcia islamu, ale z zamiarem wspominania Boga.

Przyjęcie przez człowieka islamu stanowi wielki dar Stwórcy. Od tej 
pory należy troszczyć się o swoją wiarę i dbać o przekonania. Sprzyja 
temu zdobywanie wiedzy religijnej. Prorok (saał) przypominał ludziom 
o obowiązku zgłębiania i poszerzania wiedzy. Imam Ali (ra) powiedział, 
że wiedza jest lepsza niż bogactwo, gdyż człowiek strzeże bogactwa, 
a wiedza strzeże człowieka. Dlatego po przyjęciu islamu ważne jest po-
siadanie przewodnika, który wesprze w zdobywaniu niezbędnej wiedzy 
religijnej.

Muzułmanie życzą wszystkim ludziom, aby doszli do prawdziwej 
wiary – poddania się i czczenia Jedynego Stwórcy.
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ANEKS  II

• Ciężkie grzechy

• Skrucha

CIĘŻKIE  GRZECHY
Ciężkimi grzechami są takie, o których jest mowa w Koranie i hadi-

sach, oraz takie, za które człowiek poniesie karę w Piekle, jeśli nie będzie 
za nie ukarany za życia, zgodnie z prawem szariatu, lub jeśli Bóg mu nie 
przebaczy. Prorok Muhammad (saał) ostrzegł nas przed dziewięcioma 
ciężkimi grzechami:

1. Kufr (niewiara) i szirk (dodawanie Bogu współtowarzysza);

2. Zabójstwo człowieka (z wyjątkiem przypadków dozwolonych 
przez szariat);

3. Oskarżenie niewinnej osoby o cudzołóstwo;

4. Dezercja z frontu podczas wojny w obronie religii;

5. Lichwa;

6. Wykorzystanie pieniędzy osieroconych dzieci do celów osobi-
stych;

7. Uprawianie magii;

8. Popełnienie grzechu w meczecie Al-Haram;

9. Zadawanie cierpienia rodzicom.

Jeden z muzułmańskich uczonych wymienił następujące ciężkie 
grzechy: zabójstwo człowieka (z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez 
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szariat), cudzołóstwo i homoseksualizm, używanie napojów alkoho-
lowych i narkotyków, uprawianie magii, oskarżenie niewinnej osoby 
o cudzołóstwo lub homoseksualizm, opuszczenie postu w ramadanie 
bez ważnej przyczyny (określonej w szariacie), grabież, poświadczanie 
nieprawdy, łapownictwo, stwarzanie warunków do popełnienia grzechu 
(np. zakładanie domów publicznych itp.), niewypłacanie zakatu, sute-
nerstwo, dezercja z frontu w czasie wojny w obronie religii, oszustwo 
w handlu, plotkowanie i oszczerstwo, składanie fałszywej przysięgi, 
nieprawdziwe zapewnienie, że jest o tym mowa w Koranie lub, że tak 
powiedział Prorok, zerwanie więzi z rodzicami i krewnymi, opuszcze- 
nie modlitwy bez ważnej przyczyny, spożywanie mięsa wieprzowego 
lub zabitego niezgodnie z rytuałem, kradzież. 

SKRUCHA
Człowiek, który dopuścił się grzechu, powinien jak najszybciej oka-

zać skruchę. W tym celu należy:

– okazać żal za popełniony czyn;

– powstrzymać się od dalszego grzeszenia;

– wyrazić intencję niepopełniania więcej tego czynu.

Jeśli popełniony grzech nie zawiera w sobie żadnego zobowiązania 
lub nie dotyczy innych muzułmanów, np. osoba nie wykonała modlitwy, 
nie trzymała postu i nie wypłaciła zakatu, do czego była zobowiązana – 
powinna wykonać to jako dług.

Jeśli grzech dotyczy innych muzułmanów, np. osoba ukradła, pobiła 
kogoś bez przyczyny – powinna zwrócić przywłaszczoną rzecz, przepro-
sić poszkodowanego i prosić o wybaczenie.

Jeśli ktoś odszedł od wiary, powinien wypowiedzieć świadectwa 
wiary z zamiarem przyjęcia islamu.

Skruchę należy wyrazić jak tylko można najszybciej, np. jeśli ktoś 
spożywa alkohol, to nie powinien czekać aż alkohol się skończy, tylko 
od razu przestać pić. 

Skrucha przyjmowana jest jedynie za życia, dopóki człowiek nie zo-
baczy anioła śmierci Azraela, jednego ze znaków końca świata, wschodu 
słońca na zachodzie. Od tego momentu skrucha nie jest przyjmowana.
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ANEKS  III 
ZAWARCIE  MAŁŻEŃSTWA  (NIKAH)

• Znaczenie małżeństwa w islamie

• Zaręczyny w islamie

• Zawarcie małżeństwa (nikah)

• Przeszkody do zawarcia małżeństwa

• Mahr (wiano)

• Jak odbywa się akt zaślubin

• Rozwód (talak)

• Rodzaje rozwodu

ZNACZENIE  MAŁŻEŃSTWA  W  ISLAMIE
Islam małżeństwu nadaje duże znaczenie. W Świętym Koranie jest 

powiedziane:

„Ła min aajaatihii an chalaka lakum min anfusikum azłaadżal li-
taskunuu ilajhaa ła dża’ala bajnakum maładdatan ła rahmah; inna 
fii zaalika la aajaatil likałmin jatafakkaruun”.

Znaczenie: „I z Jego znaków jest to, że On stworzył dla was żony 
z was samych, abyście znaleźli w nich odpoczynek, i ustanowił między 
wami miłość oraz miłosierdzie. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, 
którzy się zastanawiają!”613.

613. Sura Ar-Rum, Bizantyjczycy, 30:21.
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„Ła ankihul ajaamaa minkum łas saalihiina min ibaadikum ła 
imaa’ikum; in jakuunuu fukaraa’a jugnihimullaahu min fadlih; łal- 
laahu łaasi’un aliim”.

Znaczenie: „Żeńcie tych spośród was, którzy są samotni, jak rów-
nież ludzi prawych spośród waszych niewolników i niewolnic. Jeśli są 
biedni, to Bóg ich wzbogaci ze Swojej łaski. Zaprawdę, Bóg jest Ogar-
niający, Wiedzący”614. 

Prorok Muhammad (saał) w swoich wypowiedziach zalecał wierzą-
cym zawieranie małżeństw. W jednym z jego hadisów jest powiedziane: 
„O młodzieży! Niech założy rodzinę ten z was, kto może się ożenić”615. 

W innym hadisie przekazano: „Są cztery sunny właściwe dla wszystkich 
proroków… jedna z nich – zawarcie małżeństwa”616.

Istnieje wiele hadisów i ajatów Koranu, mówiących o wspólnym życiu 
mężczyzny i kobiety w ramach prawa ustanowionego przez Boga, tzn. 
w małżeństwie zgodnym z szariatem.

Z przytoczonych ajatów wynika, że Bóg stworzył kobietę i mężczy-
znę dla siebie wzajemnie, okazując szczodrość dla Swoich sług. Stwo-
rzenie rodziny jest możliwe wyłącznie poprzez zawarcie małżeństwa. 
Związek małżeński ma ogromne znaczenie dla zachowania moralności 
w społeczeństwie. Osoby, które unikają zawarcia małżeństwa, skłonne 
są do nieformalnych związków. 

Islam różni się od chrześcijaństwa, które w charakterze obrządku re-
ligijnego proponuje swoim wyznawcom przyjmowanie życia we wspól-
nocie zakonnej lub w celibacie.

ZARĘCZYNY  W  ISLAMIE
Zaręczyny (chitba).

Zaręczyny – to uroczyste ogłoszenie życzenia zawarcia związku 
małżeńskiego z określoną kobietą. Oświadczyny składa kobiecie lub jej 
rodzinie sam mężczyzna, jego rodzina lub inne zaufane osoby. Jeśli od-
powiedź kobiety albo jej rodziny jest pozytywna, zaręczyny są przyjęte.

614. Sura An-Nur, Światło, 24:32. 
615. Al-Buchari, Nikah, 1; Muslim, Nikah, 1. 
616. At-Tirmizi, Nikah, 1; Muslim, t. V, s. 421.
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Zaręczyny są czasem przygotowania do wesela i bliższego poznania 
się młodych i ich rodzin. Po chitbie narzeczeni wciąż są dla siebie obcy 
i nie mogą zamieszkać razem. 

Co jest pożądane przy wyborze małżonka.

Aby rodzina była mocna, a związek małżeński długi, należy uważnie 
wybierać partnera. Przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę 
religijność i moralność przyszłego małżonka. 

Pożądane cechy panny młodej:

1. Religijność. Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Żonę wybie-
ra się według czterech cech: jej zamożności, pozycji społecznej, urody 
i pobożności – a więc wybierajcie bogobojną, (inaczej) okażecie się 
w trudnym położeniu”617. 

„Pobożny muzułmanin osiąga szczęście i pomyślność u boku moral-
nej i bogobojnej żony. Taka kobieta będzie mu posłuszna, a on, pa-
trząc na nią, będzie odczuwać radość. Ona mu pomoże dotrzymać 
słów przysięgi małżeńskiej. W przypadku nieobecności męża w domu, 
taka żona dba zarówno o swój honor, jak i honor oraz majątek mę-
ża”618. 

„Świat jest pełen materialnych dóbr i miłosierdzia. Największym 
z nich jest wierząca i praktykująca żona”619. 

W surze Al-Bakara, Krowa, jest powiedziane:

„Rabbanaa aatina fid dunjaa hasanatan ła fil aachirati hasa-
natan ła kinaa azaaban naar”620. 

„O Panie, daj nam dobro na tym świecie i dobro w życiu osta-
tecznym i obroń nas przed męką ognia”.

Kalif Ali tłumaczył ten ajat następująco: „O nasz Panie! Ześlij nam 
na ziemi bogobojną żonę. Daj nam (w przyszłości) w Raju hurysę 
(małżonkę). Panie! Uchroń nas od (mąk ognia) oszustwa, podstępu, 
a także opętania i intryg kobiet”621.

617. Al-Buchari, Nikah, 15; Muslim, Rada, 53. 
618. Ibn Madża, Nikah, 5/1857.   
619. Muslim, Rada, 64; Nasai, Nikah, 15; Ibn Madża, Nikah, 5. 
620. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:201.
621. Ali Al-Kari, Mirkat, VI, 265.



412 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

2. Zdolności rozrodcze. Prorok Muhammad (saał) powiedział: 
„Żeńcie się z kobietą, która może kochać i rodzić dzieci, gdyż w Dzień 
Sądu będę dumny z liczebności mojej ummy622 wobec wspólnot innych 
proroków”.

3. Dziewictwo. Wysłannik Boga (saał) przekazał: „Wybierajcie na 
żonę dziewicę”.

4. Religijność rodziny, w której wychowała się wybranka. 

Należy zwracać uwagę na pochodzenie panny młodej, co ma zna-
czenie przy dziedziczeniu cech przez potomstwo. Aby dziecko 
było dobrze wychowane i religijne, musi urodzić się w etycznej 
rodzinie. Przecież tylko ze zdrowego korzenia może wyrosnąć 
zdrowa i piękna roślina. Abu Said i Hudri (ra), przekazali następu-
jącą wypowiedź Proroka (saał): „Bądźcie dalecy od hadra i diman”. 
Towarzysze zapytali: „A co to jest »hadra« i »diman«, o Wysłan-
niku Boga?”. Prorok odpowiedział: „Kobieta, która wyrosła w grze-
chu”623.

5. Uroda. 

6. Pożądane, aby kandydatka na żonę nie była bliską krewną.

Pełnoletni mężczyzna nie może spoglądać na aurę obcej kobiety. 

Jeśli mężczyzna chce poślubić kobietę, to może patrzeć na jej twarz, 
dłonie i stopy. 

Zerwanie zaręczyn.

Zaręczyny to nie zawarcie małżeństwa i dlatego każda ze stron może 
je zerwać. Nie należy jednak robić tego bez przyczyny. Jeśli narzeczeni 
obdarowali się wzajemnie prezentami, to po zerwaniu zaręczyn mają 
prawo do ich zwrotu.

ZAWARCIE  MAŁŻEŃSTWA  (NIKAH)
Islam przypisuje duże znaczenie do rodziny, fundamentem której jest 

małżeństwo. Związek małżeński – to kroczenie drogą proroków i sunna 
naszego Proroka Muhammada (saał).

622. Umma – wspólnota Proroka (saał).
623. Dajlami.
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Wstąpienie w związek małżeński chroni godność kobiety, jest on 
bowiem twierdzą honoru i czystości obu małżonków. Relacje pozamał-
żeńskie są sprzeczne z naturą człowieka i jego przeznaczeniem. Wspólne 
życie bez ślubu jest według islamu niedozwolone i oceniane jako niebez-
pieczny i ciężki grzech, za który ponosi się karę od Boga. Islam nie do-
puszcza zdrady małżeńskiej, którą uznaje się jako czyn występny prze-
ciwko moralności, czystości i pięknu życia rodzinnego. I nie może być 
większej głupoty i nierozwagi, żeby zamienić świat szczęścia i spokoju, 
jakie niesie małżeństwo, na pogmatwane nielegalne związki i relacje. Nie 
należy zapominać, że siła każdego narodu polega na jego moralności, na 
straży której stoi rodzina. Muzułmański uczony Muhuddin Arabi (ra), 
nawołując młodych ludzi do zawarcia małżeństwa, mówił o godności 
tych osób, które pomagają im w tym: „Sadaką dżarijja jest pomoc dwóm 
osobom w stworzeniu szczęśliwej rodziny. Wszystko, co dobre zostanie przez 
członków tej rodziny zrobione, będzie zapisane im jako dobry uczynek”.

Bóg Najwyższy wzywa Swoje sługi do szczęśliwego, uczciwego 
i przyzwoitego życia. Rodzina stwarza ku temu możliwości. Jednak mał-
żeństwo oparte na braku wiedzy, wygodzie i pożądaniu cielesnym nie 
może przynieść ludziom spełnienia. W takiej sytuacji małżonkowie nie 
mogą należycie spożytkować ważnego wydarzenia w ich życiu do roz-
woju swojej duchowości. 

Rodzina, założona według nakazu Boga Najwyższego w intencji po-
zyskania Jego zadowolenia, jest odzwierciedleniem Raju na ziemi. Życie 
rodzinne Adama (as) i bogobojnej Ewy, rozpoczęte w Raju z woli Stwór-
cy, opierało się na filarach islamu. I my, aby nasze rodziny przepełnione 
były szczęściem Raju i światłem wiosennego nieba, powinniśmy starać 
się stworzyć w domu taką duchową atmosferę, jaka była u naszych praro-
dziców: żyć w miłości do Boga i być bogobojnymi. Rodziny zbudowane 
na takich szlachetnych fundamentach są upamiętnione w Koranie: ro-
dzina proroka Ibrahima, rodzina proroka Musy z córką proroka Szuajba 
(as). 

W Świętym Koranie jest napisane: 

„Ła in chiftum allaa tuksituu fil jataamaa fankihuu maa taaba la-
kum minan nisaa’i masnaa la sulaasa ła rubaa’a fa in chiftum allaa 
ta’diluu fałaahidatan ał maa malakat ajmaanukum zaalika adnaa 
allaa ta’uuluu”.
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Znaczenie: „To żeńcie się z kobietami, które wybierzecie: z dwoma, 
trzema albo czterema. Jeśli jednak boicie się, że nie zdołacie zachować 
wobec nich sprawiedliwości, wówczas żeńcie się tylko z jedną lub z tą, 
którą zawładnęły wasze prawice. To będzie bardziej odpowiednie, 
abyście uniknęli niesprawiedliwości”624.

Prorok Muhammad (saał) ogłosił: „O młodzieży! Ten, kto ma siły 
i możliwości, niech się żeni”.

Ślub – to zawarcie związku małżeńskiego, po którego usankcjonowa-
niu dozwolona jest bliskość kobiety i mężczyzny.

Filary (rukny) zawarcia małżeństwa:

1. akt wyrażenia zgody (idżab ła kabul – propozycja i jej przyjęcie);

2. obecność stron (pana młodego i pani młodej lub ich opiekunów).

Warunki uprawomocnienia się aktu zawarcia małżeństwa (in- 
-ikad):

1. obustronna zgoda stron;

2. wyrażenie aktu zgody w jednym i tym samym miejscu i czasie;

3. słyszenie i rozumienie aktu zgody przez strony;

4. brak odmowy składającego propozycję do przyjęcia zgody;

5. strony lub opiekunowie powinni być mukallafami;

6. brak przeszkód do zawarcia małżeństwa.

PRZESZKODY  DO  ZAWARCIA  MAŁŻEŃSTWA
Zakaz zawierania związku małżeńskiego z bliskimi krewnymi:

1. matka, babcia ze strony ojca i matki, matka babci i wyżej;

2. córki i wnuczki;

3. rodzona siostra i jej córki oraz wnuczki, córki i wnuczki rodzo-
nego brata, córki i wnuczki synów rodzonego brata lub rodzonej 
siostry;

4. ciocie będące siostrami ojca i matki lub tylko siostry ojca.

624. Sura An-Nisa, Kobiety, 4:3. 
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Zakaz zawierania małżeństwa z powinowatymi:

1. teściowa i jej matka;

2. matka synowej;

3. przybrane córki i córki przybranych synów;

4. synowa, jej córki i wnuczki;

5. macocha i jej matka oraz babcie.

Zakaz zawierania małżeństwa pomiędzy mlecznym rodzeń-
stwem.

Przeszkody ilościowe:

1. piąta żona;

2. nie wolno jednocześnie być w związku małżeńskim z dwiema ro-
dzonymi siostrami lub kobietą i jej rodzoną ciocią.

Muzułmanin nie może zawrzeć małżeństwa z poganką, ateistką 
lub kobietą, która odeszła od wiary.

Trzykrotny rozwód uniemożliwia zawarcie ponownego związku 
małżeńskiego z tą samą kobietą.

MAHR  (WIANO) 
Mahr – to obietnica mężczyzny przekazania przyszłej żonie pienię-

dzy lub innych cennych przedmiotów. Podarowanie mahru jest ładżi-
bem. 

Wyróżnia się dwa rodzaje mahru:

1. Mahr mukaddam – mahr przekazywany w dniu zawarcia małżeń-
stwa;

2. Mahr mu’adżdżal – mahr wydawany po rozwodzie lub śmierci 
męża.

JAK  ODBYWA  SIĘ  AKT  ZAŚLUBIN
Przy zawieraniu małżeństwa należy podać:

1. imię panny młodej;
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2. imię pana młodego;

3. imiona ich rodziców;

4. imiona świadków;

5. jeśli są opiekunowie, to ich imiona;

6. rodzaj mahru i jego wielkość.

Osoba udzielająca ślubu prosi o przebaczenie grzechów i wygłasza 
ślubne kazanie, co jest sunną. 

Następnie wyczytuje imiona obecnych i zwraca się do panny młodej:

– „Bismillaahi ła a’laa sunnati Rasuulillaahi…”. Czy wzięłaś za męża 
takiego to za taki i taki mahr mua’dżal lub muadżal w obecności świad-
ków?

– Tak. Wzięłam (pożądane trzykrotne wypowiedzenie).

O to samo pytany jest pan młody i odpowiada jak panna młoda. Na-
stępnie jest recytowana dua.

Są różne formy wyrażenia zgody na zawarcie małżeństwa, ważne, 
aby pytania do pary młodej i odpowiedzi na nie były w czasie przeszłym.

ROZWÓD  (TALAK)
W islamie rozwód odbywa się bez procesu sądowego, gdyż życie ro-

dzinne skrywa wiele tajemnic i słowa wypowiedziane w sądzie nie za-
wsze są prawdziwe. Niekiedy jednak, w wyjątkowych sytuacjach, posta-
nawia o tym sąd. Bog Najwyższy w Świętym Koranie ogłosił: 

„Laa dżunaaha alajkum in tallaktumun nisaa”.

Znaczenie: „Nie będzie dla was grzechem, jeśli rozwiedziecie się 
z żonami”625.

W islamie rozwód jest dopuszczalny, ale nie pochwalany. Wypowiedź 
Proroka Muhammada (saał) w tej kwestii jest następująca: „Najbardziej 
nielubianą przez Boga z dozwolonych rzeczy (halal) jest rozwód (talak)”626.

Kobieta i mężczyzna w małżeństwie mają równe prawa, ale do roz-
wodu bardziej uprawniony jest mężczyzna.

625. Sura Al-Bakara, Krowa, 2:236.
626. Abu Dawud, Talak, 3; Ibn Madża, Talak, 1.
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Dopuszcza się przeniesienie prawa do rozwodu na kobietę w trakcie 
nikahu lub po. W takim przypadku oboje małżonkowie mają równe pra-
wa do rozwodu.

Islam zezwala na trzykrotny rozwód i ponowne zejście się małżon-
ków. Po pierwszych dwóch rozwodach mężczyzna może przyjąć swoją 
żonę bez nikahu w okresie iddy (określony czas, w trakcie którego kobie-
ta nie może wyjść za mąż). Po trzecim rozwodzie są inne warunki.

RODZAJE  ROZWODU
1. Radżi – to rozwód, który daje prawo mężczyźnie przyjęcia żony 

w okresie iddy bez ponownego ślubu i żadnych innych warunków. 
Dopuszczalny tylko po pierwszym i drugim rozwodzie;

2. Ba’in – rozwód, który kończy małżeństwo i bez ponownego wzię-
cia ślubu byli małżonowie nie mogą do siebie powrócić. Dotyczy 
pierwszego i drugiego rozwodu;

3. Trzykrotny rozwód – może nastąpić natychmiast po wypowie-
dzeniu „Jesteś rozwiedziona trzykrotnie” lub „Jesteś rozwiedzio-
na, jesteś rozwiedziona, jesteś rozwiedziona”, lub w rezultacie 
trzech rozwodów.

Aby byli małżonkowie mogli powrócić do siebie po trzykrotnym 
rozwodzie, niezbędna jest chulla. Chulla oznacza, że po upływie iddy 
po trzykrotnym rozwodzie kobieta wychodzi za mąż za innego mężczy-
znę, spędza z nim noc poślubną i jeśli małżeństwo rozpada się z powodu 
śmierci lub rozwodu, to po zakończeniu iddy może powrócić do pierw-
szego męża. Biorą ponownie ślub i mąż ma znowu prawo do trzech roz-
wodów.

Przyczyny rozwodu:

1. wzajemna niechęć do siebie, nieetyczność małżonka;

2. odmowa lub niemożność utrzymania rodziny;

3. ciężka choroba lub choroba psychiczna małżonka;

4. niemoralność i nieumiarkowanie jednego z małżonków, marno-
trawstwo, skąpstwo, obżarstwo, doprowadzenie do pogorszenia 
warunków życia rodziny;
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5. bezpłodność jednego z małżonków;

6. wzajemne wymówki;

7. złe odnoszenie się do siebie wzajemnie;

8. wady jednego z małżonków, utrudniające życie rodzinne;

9. ujawnienie przeszkody do zawarcia małżeństwa, np. wyjaśnienie, 
że kobieta jest mleczną siostrą męża;

10. cudzołóstwo małżonka;

11. nieprzestrzeganie nakazów Boga.

Hadisy dotyczące zawarcia małżeństwa

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Bądźcie bogobojni w relacjach 
z kobietami, gdyż wzięliście je jako amanat (zakładniczki) Boga”627.

„Niech wierzący nie gniewa się na swoją wierzącą żonę, gdyż jeśli nie 
podoba mu się jakaś cecha jej charakteru, to niech polubi inną jej cechę”628.

„Najdoskonalszą wiarą cechuje się ten spośród wierzących, kto wyróżnia 
się najlepszą moralnością, a lepszymi spośród was są ci, którzy dobrze trak-
tują swoje żony”629.

PYTANIA  I  ZADANIA
1. Jakie znaczenie ma małżeństwo w islamie?

2. Co oznacza „chutba”?

3. Jakie są warunki zawarcia małżeństwa?

4. Jak odbywa się akt ślubu?

5. Jakie są przeszkody do zawarcia małżeństwa?

6. Co oznacza „mahr”?

7. Opowiedz o rozwodzie w islamie i jego rodzajach.

627. Abu Dawud, Manasik, 56; Ibn Madża, Manasik, 84.
628. Muslim, Rada, 61; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, II, 329.
629. At-Tirmizi, Rada, 11; Ibn Madża, Nikah, 50.
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DUA  RECYTOWANE  PODCZAS 
OBMYWANIA  CIAŁA

1. Przystępując do rytualnego obmycia ciała, mówimy „A’uzuu” 
i „Bismillaah” oraz następującą dua:

ْساَلَم نُوًرا ِ اّلَذِي َجَعَل اْلَماَء َطُهوًرا َو َجَعَل اْلِ اَْلَحْمُد لِلّٰ
Alhamdu lillaahil lazii dża’alal maa’a tahuuran ła dża’alal islaama 
nuura.

Znaczenie: „Chwała Bogu, który uczynił wodę oczyszczającą, a is-
lam światłem”.

2. Nabierając wody do ust, mówimy:

ُهّمَ اْسِقِني ِمْن َحْوِض نَِبّيَِك َكْاًسا َل اَْظَماُ بَْعَدُه اَلّلٰ
Allaahumma skinii min haudi nabijjika kasan laa azmał ba’dahu 
abada.

Znaczenie: 

„O Boże! Napój mnie ze źródła Proroka z takiej czaszy, żebym ni-
gdy więcej nie odczuwał pragnienia”.

3. Przemywając nos, wypowiadamy:

ُهّمَ َل تَْحِرْمِني َرايَِحَة نَِعيِمَك َو َجّنَاتَِك اَلّلٰ
Allaahumma laa tahrimnii raajihata na’iimika ła dżannaatik.

Znaczenie: „O Boże! Nie pozbawiaj mnie zapachu Swoich dóbr 
i Raju”.
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4. Przemywając twarz, recytujemy:

ُهّمَ بَّيِْض َوْجِهي ِبُنوِرَك يَْوَم تَْبَيّضُ ُوُجوٌه َو تَْسَوّدُ ُوُجوٌه اَلّلٰ
Allaahumma bajjid ładżhii binuurika jałma tabjaddu łudżuuhun ła 
tasładdu łudżu. 

Znaczenie: „O Boże! Oświetl moją twarz światłem tego dnia, kie-
dy niektóre twarze będą białe, a niektóre czarne”.

5. Myjąc prawą rękę, mówimy:

ُهّمَ اَْعِطِني ِكَتاِبي ِبَيِميِني َو َحاِسْبِني ِحَسابًا يَِسيًرا اَلّلٰ
Allaahumma a’tinii kitaabii bijamiinii ła haasibnii hisaaban jasiira.

Znaczenie: „O Boże! Podaj mi moją księgę (czynów) z prawej stro-
ny i ulżyj mi w moim rozliczeniu”.

6. Myjąc lewą rękę, wypowiadamy:

َل  َو  َظْهِرى  َوَراِء  ِمْن  َل  َو  ِبِشَمالِي  ِكَتاِبي  ُتْعِط  َل  ُهّمَ  اَلّلٰ
ُتَحاِسْبِني ِحَسابًا َشديًِدا

Allaahumma laa tu’ti kitaabii biszimaalii ła laa min łaraa’i zahrii ła 
laa tuhaasibnii hisaaban szadiida.

Znaczenie: „O Boże! Nie podawaj mi mojej księgi (czynów) z le-
wej strony i z tyłu, nie poddawaj mnie ciężkiemu rozliczeniu”. 

7. Przecierając głowę, mówimy:

ِني ِبَرْحَمِتَك َو اَْنِزْل َعلَّيَ ِمْن بََرَكاتَِك ُهّمَ َغّشِ اَلّلٰ
Allaahumma gaszszinii birahmatika ła anzil alajja min barakaatik.

Znaczenie: „O Boże! Okryj mnie swoją łaską i ześlij mi pomyśl-
ność”.
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8. Przecierając uszy, recytujemy:

ِبُعوَن اَْحَسَنُه ُهّمَ اْجَعْلِني ِمَن اّلَِذيَن يَْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيّتَ اَلّلٰ
Allaahumma dż’alnii minallaziina jastami’uunal kałla fajatta-
bi’uuna ahsana.

Znaczenie: „O Boże! Uczyń mnie spośród tych, kto słyszy słowa 
prawdy i podąża ku dobru”.

9. Przecierając szyję, mówimy:

ُهّمَ اَْعِتْق َرَقَبِتي ِمَن الّنَاِر اَلّلٰ
Allaahumma a’tik rakabatii minan naar.

Znaczenie: „O Boże! Oddziel moje ciało od ognia Piekła”.

10. Myjąc nogi, wypowiadamy:

َراِط يَْوَم تَِزّلُ فِيِه اْلَْقَداُم ُهّمَ ثَّبِْت َقَدَمّيَ َعلَى الّصِ اَلّلٰ
Allaahumma sabbit kadamajja alas siraati jałma tazillu fiihil akda-
am.

Znaczenie: „O Boże! Tego dnia kiedy moje nogi będą się ślizgać, 
uczyń je twardo stojącymi na moście Sirat”.
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DUA  RECYTOWANE  PODCZAS 
MODLITWY  SUBHANAKA

To dua recytujemy podczas modlitwy w pozycji stojącej:

1. W pierwszym rakacie każdej modlitwy po odmówieniu takbiru 
otwierającego – takbirul iftitah.

2. Podczas wykonywania sunny modlitwy popołudniowej (al-asr), 
kiedy wstajemy do trzeciego rakatu, ale przed recytacją sury Al-
-Fatiha.

3. Podczas wykonywania sunny początkowej modlitwy nocnej (al-i-
sza), kiedy wstajemy do trzeciego rakatu, ale przed recytacją sury 
Al-Fatiha.

4. Jeśli modlitwa tarałih wykonywana jest po cztery rakaty, to po 
wyprostowaniu się do trzeciego rakatu, przed recytacją sury Al-
-Fatiha.

5. Po pierwszym rakacie modlitwy pogrzebowej (al-dżanaza).

َك َوَجّلَ  ُهّمَ َوبَِحْمِدَك َوتََباَرَك اْسُمَك َوتََعاٰلى َجّدُ ُسْبَحانََك الّلٰ
ثََنٓاُ۬ؤَك َوَلٓ اِٰلَه َغْيُرَك

Subhaanaka allaahumma ła bihamdika ła tabaarak asmuka ła 
ta’aalaa dżadduka (ła dżalla sanaa’uka) ła laa ilaaha gajruk.

Wyrażenie w nawiasach recytowane jest tylko w czasie modlitwy 
pogrzebowej.

Znaczenie: „Boże! Ty jesteś wielki, Tobie należna jest chwała, 
Twoje imię jest błogosławione, a Twoja wielkość nieosiągalna. 
Nie ma Boga oprócz Ciebie”.
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Uwaga: W celu ułatwienia czytania osobom nieznającym języka 
arabskiego, podana jest transkrypcja sur i dua na alfabet łaciński. Po-
nieważ nie wszystkie litery alfabetu łacińskiego odpowiadają arabskim, 
niemożliwe jest nauczenie się prawidłowej recytacji tego tekstu. Dlatego 
recytacji sur i dua należy uczyć się z pomocą dobrego nauczyciela.

Jednym z obowiązkowych warunków modlitwy ( fard) jest recytacja 
Koranu. Jeśli przyjmiemy, że nieprawidłowa recytacja Koranu, prowa-
dząca do zniekształcenia jego sensu, czyni modlitwę nieważną, to stanie 
się oczywiste znaczenie prawidłowej nauki sur, które recytujemy w cza-
sie modlitwy. 

AT-TAHIJJAT

ِبّىُ َوَرْحَمُة  اَلُم َعلَْيَك اَّيَُها الّنَ َباُت اَلّسَ ّيِ لََواُت َوالّطَ ِ َوالّصَ ِحّيَاُت لِلّٰ اَلّتَ
الِ۪حيَن اَْشَهُد اَْن َلٓ اِٰلَه  ِ الّصَ اَلُم َعلَْيَنا َوَعٰلى ِعَباِد الّلٰ ِ َوبََرَكاُتُه اَلّسَ الّلٰ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ُ َواَْشَهُد اَّنَ ُمَحّمَ اِّلَ الّلٰ
„Attahijjaatu lillaahi łas salałaatu łat tajjibaatu, assalaamu alajka aj-

juhan nabijju ła rahmatullaahi ła barakaatuh. Assalaamu alajnaa ła alaa 
ibaadillaahis saalihiin. Aszhadu allaa ilaaha illallaah ła aszhadu anna 
Muhammadan abduhu ła rasuuluh”.

Znaczenie: „Cześć, sława, wielkość i królestwo należą do Boga. Pokój, 
miłosierdzie i błogosławieństwo Boga, niech będą z tobą, Wysłanniku. 
Pokój i miłosierdzie niech będzie z nami, sługami Bożymi. Oświadczam, 
że nie ma Boga prócz Boga i oświadczam, że Muhammad jest Jego sługą 
i Wysłannikiem”. 

Allaahumma salli i Allaahumma barik

Te dua recytowane są w następujących sytuacjach:

1. W ostatniej pozycji siedzącej we wszystkich modlitwach, po od-
mówieniu dua At-Tahijjat.

2. W pierwszej pozycji siedzącej podczas odmawiania sunny mo-
dlitwy popołudniowej (al-asr) i nocnej (al-isza), po odmówieniu  
dua At-Tahijjat.



425

3. Jeśli modlitwa tarałih jest wykonywana po cztery rakaty, to Alla-
ahumma salli i Allaahumma barik recytowane są po drugim raka-
cie, tuż za dua At-Tahijjat. 

4. Po drugim takbirze modlitwy pogrzebowej.

ALLAAHUMMA SALLI

اِْبٰره۪يَم  َعٰلٓى  َصّلَْيَت  َكَما  ٍد  ُمَحّمَ ٰاِل  َوَعٰلٓى  ٍد  ُمَحّمَ َعٰلى  َصّلِ  ُهّمَ  اَلّلٰ
َوَعٰلى ٰاِل اِْبٰره۪يَم اِّنََك َحِميٌد َمِجيٌد.

Allaahumma salli alaa Muhammadin ła alaa aali Muhammad, kamaa 
sallajta alaa Ibraahiima ła alaa aali Ibraahiim. Innaka hamiidun madżiid. 

Znaczenie: „Boże, pobłogosław Muhammada i rodzinę Muhamma-
da, jak obdarzyłeś błogosławieństwem Ibrahima i rodzinę Ibrahima. Ty 
jesteś najbardziej Wychwalony, Wysławiony!”.

ALLAAHUMMA BARIK

ٍد َكَما بَاَرْكَت َعٰلٓى اِْبٰره۪يَم  ٰاِل ُمَحّمَ َوَعٰلٓى  ٍد  ُهّمَ بَاِرْك َعٰلى ُمَحّمَ اَلّلٰ
َوَعٰلى ٰاِل اِْبٰره۪يَم اِّنََك َحِميٌد َمِجيٌد

Allaahumma baarik alaa Muhammadin ła alaa aali Muhammad, ka-
maa baarakta alaa Ibraahiima ła alaa aali Ibraahiim. Innaka hamiidun 
madżiid.

Znaczenie: „Boże, wywyższaj Muhammada i rodzinę Muhammada, 
tak jak wywyższyłeś Ibrahima i rodzinę Ibrahima! Ty jesteś najbardziej 
Wychwalony, Wysławiony!”

Rabbana atina i Rabbana gfirli

Te dua recytowane są w następujących sytuacjach:

W pozycjach siedzących modlitwy po odmówieniu Allaahumma salli 
i Allaahumma barik. 

Jeśli ktoś nie zna dua Al-Kunut, może wyrecytować ajat Rabbana ati-
na.
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RABBANA ATINA

الّنَاِر َعَذاَب  َوِقَنا  َحَسَنًة  ِخَرِة  اْلٰ َوِفى  َحَسَنًة  ْنَيا  الّدُ ِفى  ٰاتَِنا   َرّبََنٓا 
اِح۪ميَن ِبَرْحَمِتَك يَا اَْرَحَم الّرَ

Rabbanaa aatinaa fid dunjaa hasanatan ła fil aachirati hasanatan ła 
kinaa azaaban naar.

Znaczenie: „Panie nasz, daj nam dobro na tym świecie i dobro w życiu 
ostatecznym, i obroń nas przed mękami Piekła”.

RABBANA GFIRLI

َرّبََنٓا اْغِفْر۪لى َولَِوالَِدّىَ َولِْلُمْؤِم۪نيَن يَْوَم يَُقوُم اْلِحَساُب
Rabbanaa g firlii ła li łaalidajja ła lil mu’miniina jałma jakuumul hi-

saab.

Znaczenie: „Panie nasz, przebacz mnie i moim rodzicom, i wszystkim 
wierzącym w Dniu, kiedy nastąpi rachunek.

DUA AL-KUNUT

Jest recytowane w trzecim rakacie modlitwy łitr, po surze Al-Fatiha 
i dodatkowej surze. Należy podnieść do góry ręce i wznieść takbir, na-
stępnie złączyć dłonie i odmówić dua Al-Kunut:

 َونُْؤِمُن ِبَك َونَُتوُب  ُهّمَ اِّنَا نَْسَت۪عيُنَك َونَْسَتْغِفُرَك َونَْسَتْه۪ديَك  اَلّلٰ
 َونُْث۪نى َعلَْيَك اْلَخيَر ُكّلَُه نَْشُكُرَك َوَل   َونََتَوّكَُل َعلَْيَك  اِلَْيَك 

  َونَْخلَُع َونَْتُرُك َمْن يَْفُجُرَك  نَْكُفُرَك 
   َواِلَْيَك نَْسٰعى َونَْحِفُد  ى َونَْسُجُد  ُهّمَ اِّيَاَك نَْعُبُد َولََك نَُصّل۪  اَلّلٰ
 اِر ُمْلِحٌق  اِّنَ َعَذابََك ِباْلُكّفَ نَْرُجو َرْحَمَتَك َونَْخٰشى َعَذابََك 
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Allaahumma innaa nasta’iinuka ła nastagfiruka ła nastahdiika ła 
nu’minu bika ła natuubu ilajka ła natałakkalu alajka ła nusnii alajkal chaj-
ra kullahu naszkuruka ła laa nakfuruka ła nachla’u ła natruku min jafdżu-
ruk.

Allaahumma ijjaaka na’budu ła laka nusallii ła nasdżudu ła ilajka 
nas’aa ła nahfidu nardżuu rahmataka ła nachszaa azaabaka inna azaaba-
ka bil kuffaari mulhik.

Znaczenie: „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 oddalimy się od nich.

Boże mój, tylko Ciebie czcimy i tylko dla Ciebie wykonujemy mo-
dlitwę i pokłony, i staramy się przybliżyć do Ciebie. Mamy nadzieję na 
Twoje miłosierdzie i boimy się Twojego pokarania. Zaprawdę, kara Two-
ja dosięgnie niewierzących”. 
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WYBR ANE  SURY 
RECYTOWANE  W  CZASIE  MODLITWY

SUR A AL-FATIHA, OTWIER AJĄCA

 ﴿1﴾
يِنۜ  ۪حيِمۙ ﴿3﴾ َمالِِك يَْوِم الّد۪ ْحٰمِن الّرَ ِ َرّبِ اْلَعالَ۪مينَۙ ﴿2﴾ اَلّرَ اَْلَحْمُد لِلّٰ
َراَط اْلُمْسَت۪قيمَۙ ﴿6﴾  ﴿4﴾ اِّيَاَك نَْعُبُد َواِّيَاَك نَْسَت۪عيُنۜ ﴿5﴾ اِْهِدنَا الّصِ
يَن  اّل۪ ٓ الّضَ َوَل  َعلَْيِهْم  اْلَمْغُضوِب  َغْيِر  َعلَْيِهمْۙ  اَْنَعْمَت  اّلَ۪ذيَن  ِصَراَط 

﴾7﴿
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamadu lillaahi rabbil aalamiin. 

Arrahmaanir rahiim. Maaliki jałmid diin. Ijjaaka na’buduu ła ijjaaka na-
sta’iin. Ihdinas siraatal mustakiim. Siraatal laziina an’amta alajhim gajril 
magdubi alajhim łalad daalliin.

Aamiin

Znaczenie: „W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Chwała Bogu, 
Panu światów, Miłosiernemu, Miłościwemu, Władcy Dnia Sądu! Tylko 
Ciebie czcimy i tylko u Ciebie szukamy pomocy. Prowadź nas drogą pro-
stą, drogą tych, którym błogosławisz, a nie tych, którzy zasłużyli na Twój 
gniew, i nie tych, którzy błądzą”.
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SUR A AL-FIL, SŁOŃ

Te i inne sury są recytowane w modlitwach w pozycji stojącej po 
surze Al-Fatiha.



اَلَْم تََر َكْيَف َفَعَل َرّبَُك ِباَْصَحاِب اْل۪فيِلۜ ﴿1﴾ اَلَْم يَْجَعْل َكْيَدُهْم ۪في 
ِمْن  ِبِحَجاَرٍة  تَْر۪ميِهْم  اَبَا۪بيلَۙ ﴿3﴾  َطْيًرا  َعلَْيِهْم  َواَْرَسَل  تَْض۪ليلٍۙ ﴿2﴾ 

يٍلۖۙ ﴿4﴾ َفَجَعلَُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل ﴿5﴾ ِسّج۪
Alam tara kajfa fa’ala rabbuka bi ashaabil fiil? Alam jadż’al kajdahum 

fii tadliil ła arsala alajhim tajran abaabiil. Tarmiihim bi hidżaaratim min 
sidżdżiil, fadża alahum ka’asfim ma’kuul.

Znaczenie: „Czy nie widziałeś, co zrobił twój Pan z towarzyszami 
słonia? On obrócił ich podstęp w zbłądzenie i wystawił przeciwko nim 
ptaki stadami, obrzucające ich kamieniami z wypalonej gliny. I uczynił 
ich niczym łodygi objedzone”.

SUR A AL-KUR AJSZ, KUR AJSZYCI



َفْلَيْعُبُدوا  ْيِفۚ ﴿2﴾  َوالّصَ َتٓاِء  الّشِ ِرْحلََة  ۪اياَلِفِهْم  ُقَرْيشٍۙ ﴿1﴾  ياَلِف  ِل۪
َرّبَ ٰهَذا اْلَبْيتِۙ ﴿3﴾ اَّلَ۪ذٓي اَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوٰاَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف ﴿4﴾

Li iilaafi kurajsz, iilaafihim rihlatasz szitaa’i łas sajf. Fal ja’buduu rabba 
haazal bajt. Allazii at’amahum min dżuu'in ła aamanahum min chałf.

Znaczenie: „Dla przychylności Kurajszytów, ich przychylności pod-
czas podróżowania zimą i latem. Niech oddają cześć Panu tego Domu, 
który ich nakarmił, gdy byli głodni, i zapewnił bezpieczeństwo przed 
strachem”.
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SUR A AL-MA’UN, POTRZEBA



َوَل  اْلَي۪تيمَۙ ﴿2﴾  يَُدّعُ  اّلَ۪ذي  َفٰذلَِك  يِنۜ ﴿1﴾  ِبالّد۪ ُب  يَُكّذِ اّلَ۪ذي  اََراَْيَت 
ينَۙ ﴿4﴾ اَّلَ۪ذيَن ُهْم َعْن  يَُحّضُ َعٰلى َطَعاِم اْلِمْس۪كيِنۜ ﴿3﴾ َفَوْيٌل لِْلُمَصّل۪

َصاَلتِِهْم َساُهونَۙ ﴿5﴾ اَّلَ۪ذيَن ُهْم يَُرٓاُؤ۫نَۙ ﴿6﴾ َويَْمَنُعوَن اْلَماُعوَن ﴿7﴾
Ara’ajtal lazii jukaddibu bid diin? Fa zaalikal lazii jadu’ul jatiim. Ła 

laa jahuddu alaa ta’aamil miskiin. Fa łajlul lil musalliin. Allaziina hum an 
salaatihim saahuun. Allaziina hum juraa’uuna ła jamna’uunal maa’uun.

Znaczenie: „Czy widziałeś tego, który za kłamstwo uważa religię? To 
jest ten, który przepędza sierotę i nie zachęca do nakarmienia ubogie-
go. Biada modlącym się, którzy są niedbali w swych modlitwach, którzy 
chcą być widziani, ale odmawiają wsparcia w potrzebie”.

SUR A AL-KAUSAR, OBFITOŚĆ



ُهَو  َشانَِئَك  اِّنَ   ﴾2﴿ َواْنَحْرۜ  لَِرّبَِك  َفَصّلِ   ﴾1﴿ اْلَكْوثََرۜ  اَْعَطْيَناَك  اِّنَٓا 
اْلَْبَتُر ﴿3﴾

Inna a’tajnaakal kausar. Fasalli li rabbika łanhar. Inna szaani’aka hułal 
abtar.

Znaczenie: „Zaprawdę, My obdarzyliśmy cię obfitością, módl się za-
tem do twego Pana i złóż ofiarę! Ten, kto cię nienawidzi, będzie bezpo-
tomny”.
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SUR A AL-KAFIRUN, NIEWIERNI



ُقْل يَٓا اَّيَُها اْلَكاِفُرونَۙ ﴿1﴾ َلٓ اَْعُبُد َما تَْعُبُدونَۙ ﴿2﴾ َوَلٓ اَْنُتْم َعاِبُدوَن 
َمٓا اَْعُبُدۚ ﴿3﴾ َوَلٓ اَنَا۬ َعاِبٌد َما َعَبْدُتمْۙ ﴿4﴾ َوَلٓ اَْنُتْم َعاِبُدوَن َمٓا اَْعُبُدۜ 

﴿5﴾ لَُكْم ۪ديُنُكْم َولَِي ۪ديِن ﴿6﴾
Kul jaa ajjuhaal kaafiruun! Laa a’budu maa ta’buduun. Ła laa antum 

aabiduuna maa a’bud. Ła laa ana aabidum maa abattum. Ła laa antum 
aabiduuna maa a’bud. Lakum diinukum ła lija diin.

Znaczenie: „Powiedz: »O wy, niewierni! Ja nie czczę tego, co wy 
czcicie, i wy nie czcicie tego, co ja czczę. Ja nie będę czcił tego, co wy 
czcicie, i wy nie będziecie czcić tego, co ja czczę. Dla was jest wasza reli-
gia i dla mnie jest moja religia«”. 

SUR A AN-NASR, POMOC



 ِ الّلٰ ۪ديِن  يَْدُخُلوَن ۪في  الّنَاَس  َوَراَْيَت  َواْلَفْتحُۙ ﴿1﴾   ِ الّلٰ نَْصُر  َجٓاَء  اَِذا 
ابًا ﴿3﴾ ْح ِبَحْمِد َرّبَِك َواْسَتْغِفْرُهۜ اِّنَُه َكاَن تَّوَ اَْفَواًجۙا ﴿2﴾ َفَسّبِ

Izaa dżaa'a nasrullaahi łal fath. Ła raajtan naasa jadchuluuna fii dii-
nillaahi afłaadżaa. Fasabbih bi hamdi rabbika łastagfirh. Innahu kaana 
tałłaabaa.

Znaczenie: „Kiedy nadejdzie pomoc Boga i zwycięstwo i zobaczysz 
ludzi tłumnie przystępujących do religii Boga, to głoś chwałę twego 
Pana i proś o Jego przebaczenie! Zaprawdę, On zawsze powraca z prze-
baczeniem”.
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SUR A AL-MASAD, PALMOWE WŁÓKNA



 ﴾2﴿ َكَسَبۜ  َوَما  َمالُُه  َعْنُه  اَْغٰنى  َمٓا   ﴾1﴿ َوتَّبَۜ  لََهٍب  اَ۪بي  يََدٓا  تَّبَْت 
الََة اْلَحَطِبۚ ﴿4﴾ ۪في ۪جيِدَها  َسَيْصٰلى نَاًرا َذاَت لََهٍبۚ ﴿3﴾ َواْمَراَُتُهۜ َحّمَ

َحْبٌل ِمْن َمَسٍد ﴿5﴾
Tabbat jadaa abii lahabin ła tabb! Maa agnaa anhu maaluhuu ła maa 

kasab. Sajaslaa naaran zaata lahab. Łamra atuhuu hammaalatal hatab. Fii 
dżiidihaa hablum mim masad!

Znaczenie: „Niech przepadną ręce Abu Lahaba! I niech on przepad-
nie! Nie pomoże mu ani jego bogactwo, ani jego zyski. Będzie się palił 
w ogniu palącym płomieniem, i jego żona, nosząca drewno na opał, z po-
wrozem z palmowych włókien na szyi”.

SUR A AL-ICHLAS, CZYSTOŚĆ WIARY



َمُدۚ ﴿2﴾ لَْم يَِلْد َولَْم يُولَدْۙ ﴿3﴾ َولَْم يَُكْن  ُ الّصَ ُ اََحٌدۚ ﴿1﴾ الَّلٰ ُقْل ُهَو الّلٰ
لَُه ُكُفًوا اََحٌد ﴿4﴾

Kul hułallaahu ahad. Allaahus samad. Lam jalid ła lam juulad, ła lam 
jakullahuu kufułan ahad.

Znaczenie: „Powiedz: »On, Bóg Jedyny, Bóg Samoistny. On nie ro-
dził i nie został zrodzony. I nie ma nikogo, kto byłby Mu równy!«”.
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SUR A AL-FALAK, ŚWIT



اَِذا  َغاِسٍق  َشّرِ  َوِمْن  َما َخلَقَۙ ﴿2﴾  َشّرِ  ِمْن  اْلَفلَقِۙ ﴿1﴾  ِبَرّبِ  اَُعوُذ  ُقْل 
اثَاِت ِفي اْلُعَقدِۙ ﴿4﴾ َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد اَِذا َحَسَد  ّفَ َوَقبَۙ ﴿3﴾ َوِمْن َشّرِ الّنَ

﴾5﴿
Kul a’uuzu bi rabbil falak. Min szarri maa chalak. Ła min szarri gaasi-

kin izaa łakab. Ła min szarrin naffaasaati fil ukad. Ła min szarri haasidin 
izaa hasad.

Znaczenie: „Powiedz: »Szukam schronienia u Pana świtu przed 
złem tego, co stworzył, i przed złem ciemności, gdy się rozszerza, i przed 
złem tych, którzy dmuchają na węzły, i przed złem zazdrosnego, gdy za-
czyna zazdrościć«”.

SUR A AN-NAS, LUDZIE



ُقْل اَُعوُذ ِبَرّبِ الّنَاسِۙ ﴿1﴾ َمِلِك الّنَاسِۙ ﴿2﴾ اِٰلِه الّنَاسِۙ ﴿3﴾ ِمْن َشّرِ 
ِمَن   ﴾5﴿ الّنَاسِۙ  ُصُدوِر  ۪في  يَُوْسِوُس  اَّلَ۪ذي   ﴾4﴿ اْلَخّنَاسِۙ  اْلَوْسَواِس 

ِة َوالّنَاِس ﴿6﴾ اْلِجّنَ
Kul a’uuzu bi rabbin naas. Maalikin naas. Ilaahin naas. Min szarril 

łasłaasil channaas. Alladii jułasłisu fii suduurin naas. Minal dżinnati łan 
naas.

Znaczenie: „Powiedz: »Szukam schronienia u Pana ludzi, Władcy 
ludzi, Boga ludzi, przed złem szeptów upadłego, który szepcze w piersi 
ludzi, spośród dżinnów i ludzi!«”.



435 

RYTUALNE  OBMYCIE  W  ILUSTR ACJACH

1. Podwijamy rękawy powyżej łokci i wyrażamy intencję: „Zamie-
rzam ku zadowoleniu Boga wykonać ablucję”. Następnie wypo-
wiadamy „A’uuzu billaahi minasz szajtaanir radżiim” i „Bismilla-
ahir rahmaanir rahiim”.

2. Trzy razy myjemy dłonie do nadgarstków. Należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na przestrzenie między palcami. Jeśli na palcu mamy 
pierścionek, należy go przesunąć lub zdjąć, aby woda opłukała 
każde miejsce.
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RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

1) Önce kollar dirseklerin yukarısı-
na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Al-
lah rızası için abdest almaya" diye ni-
yet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeyta-
nirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" 
okunur.

(Resim: 1)

2) Eller bileklere kadar üç kere yı
kanır. Parmak aralarının yıkanmasına 
dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa 
oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

(Resim: 2)

Resim: 1

Resim: 2
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nirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" 
okunur.

(Resim: 1)

2) Eller bileklere kadar üç kere yı
kanır. Parmak aralarının yıkanmasına 
dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa 
oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

(Resim: 2)

Resim: 1

Resim: 2
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3. Prawą dłonią nabieramy do ust wody i trzykrotnie przepłukujemy 
gardło.

4. Prawą dłonią trzy razy nabieramy wody i wciągamy ją do nosa.

5. Za każdym razem lewą ręką oczyszczamy nos.

322

3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı 
ayrı su alınıp her defasında iyice çal-
kalanır.

(Resim: 3)

5) Sol el ile sümkürülerek burun te-
mizlenir.

(Resim: 5)

4) Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı 
ayrı su çekilir.

(Resim: 4)

Resim: 3

Resim: 5

Resim: 4

322

3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı 
ayrı su alınıp her defasında iyice çal-
kalanır.

(Resim: 3)

5) Sol el ile sümkürülerek burun te-
mizlenir.

(Resim: 5)

4) Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı 
ayrı su çekilir.

(Resim: 4)

Resim: 3

Resim: 5

Resim: 4

322

3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı 
ayrı su alınıp her defasında iyice çal-
kalanır.

(Resim: 3)

5) Sol el ile sümkürülerek burun te-
mizlenir.

(Resim: 5)

4) Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı 
ayrı su çekilir.

(Resim: 4)

Resim: 3

Resim: 5

Resim: 4
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6. Trzykrotnie przemywamy twarz, zaczynając od linii włosów na 
czole i kończąc na podbródku.

7. Trzy razy dokładnie myjemy prawą rękę razem z łokciem.

8. Trzykrotnie myjemy lewą rękę razem z łokciem, zwracając uwagę, 
aby nie pozostawić suchego miejsca.

323

6) Alında saçların bittiği yerden iti-
baren kulakların yumuşağına ve çene 
altına kadar yüzün her tarafı üç kere 
yıkanır.

(Resim: 6)

8) Sol kol dirseklerle beraber üç 
kere yıkanır. 

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir 
yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

(Resim: 8)

7) Sağ kol dirseklerle beraber üç 
kere yıkanır. 

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir 
yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

(Resim: 7)

Resim: 6

Resim: 8

Resim: 7

323

6) Alında saçların bittiği yerden iti-
baren kulakların yumuşağına ve çene 
altına kadar yüzün her tarafı üç kere 
yıkanır.

(Resim: 6)

8) Sol kol dirseklerle beraber üç 
kere yıkanır. 

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir 
yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

(Resim: 8)

7) Sağ kol dirseklerle beraber üç 
kere yıkanır. 

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir 
yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

(Resim: 7)

Resim: 6

Resim: 8

Resim: 7

323

6) Alında saçların bittiği yerden iti-
baren kulakların yumuşağına ve çene 
altına kadar yüzün her tarafı üç kere 
yıkanır.

(Resim: 6)

8) Sol kol dirseklerle beraber üç 
kere yıkanır. 

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir 
yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

(Resim: 8)

7) Sağ kol dirseklerle beraber üç 
kere yıkanır. 

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir 
yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

(Resim: 7)

Resim: 6

Resim: 8

Resim: 7
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9. Zwilżamy dlonie w czystej wodzie i wewnętrzną ich częścią oraz 
palcami przecieramy głowę. 

10. Zwilżonymi palcami wskazującymi przecieramy małżowiny usz-
ne od wewnątrz, a dużymi palcami – ich część zewnętrzną.

11. Następnie zewnętrzną stroną trzech pozostałych palców przecie-
ramy szyję. Nie wymaga się ponownego zwilżania rąk.

324

9) Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ 
elin içi ve parmaklar başın üzerine ko-
nularak bir kere meshedilir.

(Resim: 9)

11) Elleri yeniden ıslatmaya gerek 
olmadan geriye kalan üçer parmağın 
dışı ile de boyun meshedilir.

(Resim: 11)

10) Eller ıslatılarak sağ elin şehadet 
parmağı ile sağ kulağın içi, baş parma-
ğı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet 
parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı 
ile de kulağın arkası meshedilir.

(Resim: 10)

Resim: 9

Resim: 11

Resim: 10

324

9) Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ 
elin içi ve parmaklar başın üzerine ko-
nularak bir kere meshedilir.

(Resim: 9)

11) Elleri yeniden ıslatmaya gerek 
olmadan geriye kalan üçer parmağın 
dışı ile de boyun meshedilir.

(Resim: 11)

10) Eller ıslatılarak sağ elin şehadet 
parmağı ile sağ kulağın içi, baş parma-
ğı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet 
parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı 
ile de kulağın arkası meshedilir.

(Resim: 10)

Resim: 9

Resim: 11

Resim: 10

324

9) Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ 
elin içi ve parmaklar başın üzerine ko-
nularak bir kere meshedilir.

(Resim: 9)

11) Elleri yeniden ıslatmaya gerek 
olmadan geriye kalan üçer parmağın 
dışı ile de boyun meshedilir.

(Resim: 11)

10) Eller ıslatılarak sağ elin şehadet 
parmağı ile sağ kulağın içi, baş parma-
ğı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet 
parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı 
ile de kulağın arkası meshedilir.

(Resim: 10)

Resim: 9

Resim: 11

Resim: 10
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12. Trzykrotnie myjemy prawą nogę razem z kostkami. Mycie zaczy-
namy od opuszków palców i dokładnie przemywamy przestrzenie 
między palcami.

13. Trzy razy dokładnie myjemy lewą nogę razem z kostkami.

Po zakończonej ablucji zwracamy się w stronę Kaaby i w pozycji sto-
jącej recytujemy kalimatusz szahadę – świadectwo wiary.

325

12) Sağ ayak üç kere topuklarla be-
raber yıkanır. Yıkamaya parmak uçla-
rından başlanır ve parmak araları iyice 
temizlenir.

(Resim: 12)

13) Sol ayak topuklarla beraber yı-
kanır. Yıkamaya parmak uçlarından 
başlanır ve parmak araları iyice temiz-
lenir.

(Resim: 13)

Resim: 12

Resim: 13

Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.

325

12) Sağ ayak üç kere topuklarla be-
raber yıkanır. Yıkamaya parmak uçla-
rından başlanır ve parmak araları iyice 
temizlenir.

(Resim: 12)

13) Sol ayak topuklarla beraber yı-
kanır. Yıkamaya parmak uçlarından 
başlanır ve parmak araları iyice temiz-
lenir.

(Resim: 13)

Resim: 12

Resim: 13

Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.
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MODLITWA  W  ILUSTR ACJACH

Jako przykład pokazany jest sposób wykonania dwóch rakatów po-
rannej modlitwy z uwzględnieniem różnic w pozycjach ciała mężczyzn 
i kobiet. Ponieważ nie ma rozbieżności pomiędzy modlitwami z dwóch 
rakatów a innymi modlitwami, nie przedstawiamy ich na oddzielnych 
ilustracjach.

FARD  MODLITW Y  POR ANNEJ

PIERWSZY RAKAT

1. Stajemy twarzą w kierunku Kaaby tak, aby pomiędzy stopami 
była zachowana odległość na cztery palce, a opuszki palców zwró-
cone w stronę Kaaby.

2. Mężczyźni recytują ikamę.

Wyrażenie intencji (nijat)

3. Wypowiadamy intencję do konkretnej modlitwy: „Zamierzam 
w imię Boga Najwyższego wykonać obowiązkową ( fard) modli-
twę poranną”.

Takbir otwierający – takbirul iftitah

4. Takbir otwierający (takbirul iftitah) – jest to wypowiedzenie słów 
„Allaahu akbar”, co oznacza rozpoczęcie modlitwy.
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Wypowiadając takbir, mężczyźni podnoszą ręce do góry, dotyka-
jąc dużymi palcami płatków uszu. Palce są trochę rozsunięte.

(ilustracja 1)

Kobiety, wypowiadając słowa takbiru, podnoszą ręce do góry 
do poziomu ramion, przy czym dłonie powinny być skierowane 
w kierunku Kaaby. 

(ilustracja 2)
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RESİMLERLE NAMAZIN KILINIŞI

Örnek olarak sabah namazının iki rek’at farzının kılınışı resimlerle an
latılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. İki rek’atli bir 
namazdaki hareketler ile diğer namazlardaki hareketler arasında fark ol
madığından onların resimlerle anlatılmasına gerek duyulmamıştır.

Sabah Namazının Farzının Kılınışı:
Birinci Rek’at:
1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye 

doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.
2) Kamet getirilir. (Erkekler için)
Niyet:
3) “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılma-

ya” diye niyet edilir.
İftitah tekbiri:
4) “Allahü Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır.

Resim: 2

Resim: 1

Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin 
içi kıbleye karşı, parmaklar normal 
açık lıkta ve parmak uçları omuz hiza-
sına gelecek şekilde ellerini yukarıya 
kal dırır. (Resim: 2)

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi 
kıb leye karşı ve parmaklar normal açık-
lıkta bulunur.

Başparmaklar, kulak yumuşağı hi
zasına gelecek şekilde eller yukarıya 
kal dırılır.  (Resim: 1)
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RESİMLERLE NAMAZIN KILINIŞI

Örnek olarak sabah namazının iki rek’at farzının kılınışı resimlerle an
latılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. İki rek’atli bir 
namazdaki hareketler ile diğer namazlardaki hareketler arasında fark ol
madığından onların resimlerle anlatılmasına gerek duyulmamıştır.

Sabah Namazının Farzının Kılınışı:
Birinci Rek’at:
1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye 

doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.
2) Kamet getirilir. (Erkekler için)
Niyet:
3) “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılma-

ya” diye niyet edilir.
İftitah tekbiri:
4) “Allahü Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır.

Resim: 2

Resim: 1

Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin 
içi kıbleye karşı, parmaklar normal 
açık lıkta ve parmak uçları omuz hiza-
sına gelecek şekilde ellerini yukarıya 
kal dırır. (Resim: 2)

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi 
kıb leye karşı ve parmaklar normal açık-
lıkta bulunur.

Başparmaklar, kulak yumuşağı hi
zasına gelecek şekilde eller yukarıya 
kal dırılır.  (Resim: 1)
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Kijam (pozycja stojąca)

5. Po takbirze mężczyźni kładą prawą dłoń na wierzch lewej, dużym 
i małym palcem prawej dłoni obejmują lewy nadgarstek. Dłonie 
trzymają poniżej pasa. Wzrok powinien być skierowany w miejsce 
wykonywania pokłonu do ziemi – sadżdy.

6. W pozycji kijam recytujemy:
a) dua Subhanaka;
b) „A’uuzu” i „Bismillaah”;
c) surę Al-Fatiha;
d) dowolną surę z Koranu.

(ilustracja 3)

Kobiety po takbirze prawą dłoń kładą na wierzch lewej i trzymają 
dłonie na piersi.

(ilustracja 4)
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Resim: 3

Resim: 4

Kıyam:
5) Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere ba

kılır.
6) Ayakta sırasıyla:
a) Sübhaneke,
b) Eûzübesmele,
c) Fatiha sûresi,
d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin 
üzerinde ve sağ elin baş ve küçük par
makları sol elin bileğini kavramış ola
rak ellerini göbek altında bağlarlar. 

(Resim: 3)

Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde 
olacak şekilde ellerini göğüs üstüne 
ko yarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ 
elin parmakları ile sol elin bileğini kav
ramazlar.

(Resim: 4)
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Resim: 3

Resim: 4

Kıyam:
5) Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere ba

kılır.
6) Ayakta sırasıyla:
a) Sübhaneke,
b) Eûzübesmele,
c) Fatiha sûresi,
d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin 
üzerinde ve sağ elin baş ve küçük par
makları sol elin bileğini kavramış ola
rak ellerini göbek altında bağlarlar. 

(Resim: 3)

Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde 
olacak şekilde ellerini göğüs üstüne 
ko yarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ 
elin parmakları ile sol elin bileğini kav
ramazlar.

(Resim: 4)
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Ruku (skłon pochylenie)

7. Wymawiając „Allaahu akbar”, wykonuje się ruku (skłon w pasie) 
i trzy razy wypowiada „Subhaana rabbijal aziim”. Mężczyźni ręce 
kładą na kolana, głowę i plecy trzymają prosto na tym samym po-
ziomie. Wzrok powinien być skierowany na palce nóg.

(ilustracja 5)

Kobiety w pozycji ruku kładą dłonie na kolana, skłaniając ciało 
nieco mniej niż mężczyźni.

(ilustracja 6)
328

Resim: 5

Resim: 6

Rükû:
7) “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve burada üç defa “Sübhâne 

Rabbiye’l-azim” denilir. Rükû da iken ayakların üzerine bakılır.

Erkekler, rükûda, parmakları 
açık olarak elleri ile dizlerini tu-
tup sırtını dümdüz yaparlar. Diz-
lerini ve dirseklerini dik tutarlar.

(Resim: 5)

Kadınlar, rükûda, sırtlarını 
biraz meyilli tutarak erkekler-
den daha az eği lirler. Ellerini 
(parmaklarını aç mayarak) dizleri 
üzerine koyarlar ve dizlerini bi-
raz bükük bulundururlar.

(Resim: 6)

328

Resim: 5

Resim: 6

Rükû:
7) “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve burada üç defa “Sübhâne 

Rabbiye’l-azim” denilir. Rükû da iken ayakların üzerine bakılır.

Erkekler, rükûda, parmakları 
açık olarak elleri ile dizlerini tu-
tup sırtını dümdüz yaparlar. Diz-
lerini ve dirseklerini dik tutarlar.

(Resim: 5)

Kadınlar, rükûda, sırtlarını 
biraz meyilli tutarak erkekler-
den daha az eği lirler. Ellerini 
(parmaklarını aç mayarak) dizleri 
üzerine koyarlar ve dizlerini bi-
raz bükük bulundururlar.

(Resim: 6)
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Wyprostowanie się z ruku

8. Wyprostowujemy się z pozycji ruku, wymawiając „Sami Allaahu 
liman hamida”. Ręce opuszczamy wzdłuż tułowia. Po wyprosto-
waniu się, wypowiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd”.

Wyprostowanie się mężczyzn po wyjściu z pozycji ruku.

(ilustracja 7)

Wyprostowanie się kobiet po wyjściu z pozycji ruku.

(ilustracja 8)

329

Resim: 7

Resim: 8

Rükûdan kalkış:
8) “Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta 

“Rabbena leke’l-hamd” denilir.

Erkeklerin, rükûdan kalkıp doğrul-
ması.

(Resim: 7)

Kadınların, rükûdan kalkıp doğ-
rulması.

(Resim: 8)

329

Resim: 7

Resim: 8

Rükûdan kalkış:
8) “Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta 

“Rabbena leke’l-hamd” denilir.

Erkeklerin, rükûdan kalkıp doğrul-
ması.

(Resim: 7)

Kadınların, rükûdan kalkıp doğ-
rulması.

(Resim: 8)
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Sadżda (pokłon do ziemi)

9. Wymawiając „Allaahu akbar”, wykonujemy pokłon do ziemi, sa-
dżdę. W tej pozycji kolejno opuszczamy kolana, potem dłonie, 
a następnie czoło i nos. Mężczyźni nie zbliżają łokci do ziemi 
i tułowia. Palce rąk są złączone i umieszczone na poziomie twa-
rzy. Stopy ustawione pionowo, skierowane w kierunku Kaaby, 
palce nóg nie odrywają się od ziemi. Wzrok kierujemy na czubek 
nosa. W tej pozycji trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal 
a’laa”.

(ilustracja 9)

Kobiety w pokłonie do ziemi mają łokcie zbliżone do ciała.

(ilustracja 10)

330

Secde:
9) "Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce diz ler, 

sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin 
arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede 
burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

Erkekler, secdede dirsekle-
rini yan larından uzak, kollarını 
yerden kalkık bulundururlar.

Ayaklar, parmaklar üzerinde 
dik tu tulur ve parmak uçları kıb-
leye gelecek şekilde yere konur.

(Resim: 9)

Resim: 9

Resim: 10

Kadınlar, secdede kollarını 
yan larına bitişik halde bulundu-
rurlar.

Ayaklar, parmaklar üzerine 
dik tu tulur ve parmak uçları kıb-
leye gelecek şekilde yere konur.

(Resim: 10)
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Secde:
9) "Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce diz ler, 

sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin 
arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede 
burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

Erkekler, secdede dirsekle-
rini yan larından uzak, kollarını 
yerden kalkık bulundururlar.

Ayaklar, parmaklar üzerinde 
dik tu tulur ve parmak uçları kıb-
leye gelecek şekilde yere konur.

(Resim: 9)

Resim: 9

Resim: 10

Kadınlar, secdede kollarını 
yan larına bitişik halde bulundu-
rurlar.

Ayaklar, parmaklar üzerine 
dik tu tulur ve parmak uçları kıb-
leye gelecek şekilde yere konur.

(Resim: 10)
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Pozycja siedząca pomiędzy pokłonami do ziemi

10. Wypowiadając „Allaahu akbar”, siadamy. Dłonie powinny leżeć 
na kolanach, palce na poziomie rzepki. Obowiązkowo należy 
usiąść na lewej stopie, czubkiem skierowanym w prawą stronę. 
Prawa stopa ustawiona jest pionowo, palce oparte o ziemię i skie-
rowane w stronę Kaaby. Wzrok kierujemy na pierś. W takiej pozy-
cji pozostajemy przez czas potrzebny na wypowiedzenie „Subha-
nallaah”.

(ilustracja 11)

Kobiety siadają, przenosząc obie stopy na prawą stronę. 

(ilustracja 12)

11. Ze słowami „Allaahu akbar”, ponownie wykonujemy sadżdę 
i trzykrotnie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”.
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Erkekler, sol ayağını yere 
yayarak onun üzerine oturur, 
sağ ayak par makları kıbleye 
yönelmiş durumda dik tutulur.

(Resim: 11)

Resim: 11

Resim: 12

Kadınlar, ayaklarını yatık 
olarak sağ tarafına çıkarır ve 
öylece otururlar.

(Resim: 12)

İki secde arası oturuş:
10) "Allahü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. 

Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların 
üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa 
bir an oturulur.

331

Erkekler, sol ayağını yere 
yayarak onun üzerine oturur, 
sağ ayak par makları kıbleye 
yönelmiş durumda dik tutulur.

(Resim: 11)

Resim: 11

Resim: 12

Kadınlar, ayaklarını yatık 
olarak sağ tarafına çıkarır ve 
öylece otururlar.

(Resim: 12)

İki secde arası oturuş:
10) "Allahü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. 

Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların 
üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa 
bir an oturulur.



448 PODSTAW Y WIEDZY MUZUŁM AŃSKIEJ

12. Wypowiadając „Allaahu akbar”, przyjmujemy pozycję stojącą 
w celu wykonania drugiego rakatu.

(ilustracja 3–4)

Podnosząc się z pokłonu do ziemi, najpierw unosimy głowę, potem 
ręce. Następnie kładziemy dłonie na kolana i prostujemy nogi.

Wszystkie wymienione czynności, począwszy od takbirulu iftitah, 
stanowią jeden rakat. 

DRUGI RAKAT

1. W pozycji stojącej odmawiamy:

a) dua Subhanaka;

b) „A’uuzu” i „Bismillaah”;

c) surę Al-Fatiha;

d) dowolną surę z Koranu.

2. Podobnie jak w pierwszym rakacie, wypowiadając „Allaahu ak-
bar”, wykonujemy ruku i trzykrotnie mówimy „Subhaana rabbijal 
a’laa”.

(ilustracja 5–6)

3. Wyprostowujemy się z pozycji ruku, wypowiadając „Sami Alla-
ahu liman hamida”. Ręce opuszczamy wzdłuż tułowia. Po wypro-
stowaniu się, wypowiadamy „Rabbanaa ła lakal hamd ”.

(ilustracja 7–8)

4. Ze słowami „Allaahu akbar”, przechodzimy do sadżdy i trzykrot-
nie wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”.

(ilustracja 9–10)

5. Wymawiając „Allaahu akbar”, wyprostowujemy się z sadżdy 
i przez czas potrzebny do wypowiedzenia „Subhanallaah” siedzi-
my.

(ilustracja 11–12)

6. Mówiąc „Allaahu akbar”, wykonujemy drugą sadżdę i trzykrotnie 
wypowiadamy „Subhaana rabbijal a’laa”. 
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Ka’dal achirat (pozycja siedząca pod koniec modlitwy)

7. Ze słowami „Allaahu akbar” wychodzimy z sadżdy i siadamy. Dło-
nie powinny leżeć na kolanach, a palce dotykać rzepki. Wzrok kie-
rujemy na pierś. 

(ilustracja 13)

8. W pozycji siedzącej odmawiamy:

a) dua At-Tahijjat;

b) dua Allaahumma salli;

c) dua Allaahumma barik;

d) Rabbana atina.

(ilustracja 14)

W tej pozycji mężczyźni siedzą na lewej stopie, zwróconej czub-
kiem w prawo. Prawą stopę ustawiają pionowo, a jej palce kierują 
w kierunku Kaaby. 

(ilustracja 13–14)
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Ka’de-i ahire (Namazın so-
nunda oturuş):

7) “Allahü Ekber” diyerek 
secdeden kalkıp oturulur.

Otururken, el parmakları dizle-
rin hi zasına gelecek şekilde eller 
uylukların üzerine konur ve kuca-
ğa bakılır.

8) Oturuşta sırasıyla;
a) Ettehiyyatü,
b) Allahümme salli,
c) Allahümme bârik,
d) Rabbenâ âtina... duaları 

okunur.
Resim: 13

Resim: 15

Erkekler, sol ayağını yere yaya-
rak onun üzerine oturur, sağ ayak par
makları kıbleye yönelmiş durumda dik 
tutulur.

(Resim: 13-14)

Kadınlar, ayaklarını yatık 
olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece 
otururlar.

(Resim: 15)

Resim: 14
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Kobiety siadają, przenosząc obie stopy na prawą stronę.

(ilustracja 15)

Przekazanie pozdrowienia (salaam) w prawą stronę

9. Odwracamy głowę w prawo, kierując wzrok na prawe ramię i wy-
powiadamy pozdrowienie „Assalaamu alajkum ła rahmatullaah”.

Mężczyźni dają salaam w prawą stronę.

(ilustracja 16)                                                 (ilustracja 17)

Kobiety dają salaam w prawą stronę.

Przekazanie pozdrowienia (salaam) w lewą stronę

10. Następnie odwracamy głowę w lewo, kierując wzrok na lewe ra-
mię i wypowiadamy pozdrowienie „Assalaamu alajkum ła rah-
matullaah”. W ten sposób kończy się modlitwę złożoną z dwóch 
rakatów.
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(Resim: 13-14)
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otururlar.

(Resim: 15)

Resim: 14
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Sağ tarafa selâm verilişi:
9) Önce başını sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" de-

nir. Selâm verirken omuzlara bakılır.

Resim: 16

Resim: 17

Erkeklerin, sağ tarafa selâm verişi.
(Resim: 16)

Kadınların, sağ tarafa selâm verişi.
(Resim: 17)
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Erkeklerin, sağ tarafa selâm verişi.
(Resim: 16)

Kadınların, sağ tarafa selâm verişi.
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Mężczyźni dają salaam w lewą stronę.

(ilustracja 18)                                                 (ilustracja 19)

Kobiety dają salaam w lewą stronę.

DUA (PROŚBY DO BOGA)

Wykonując dua, ręce podnosimy do poziomu piersi. Dłonie są wznie-
sione do góry i trochę rozsunięte.

Chłopiec, wykonujący dua.

(ilustracja 20)                                                 (ilustracja 21)

Dziewczynka wykonująca dua.
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Resim: 18

Resim: 19

Erkeklerin, sol tarafa selâm verişi.
(Resim: 18)

Kadınların, sol tarafa selâm verişi.
(Resim: 19)

Sol tarafa selâm verilişi:
10) Sonra başını sola çevirerek, "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" 

denilir. Böylece iki rekat namaz tamamlanmış olur.
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Resim: 18

Resim: 19

Erkeklerin, sol tarafa selâm verişi.
(Resim: 18)

Kadınların, sol tarafa selâm verişi.
(Resim: 19)

Sol tarafa selâm verilişi:
10) Sonra başını sola çevirerek, "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" 

denilir. Böylece iki rekat namaz tamamlanmış olur.
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DUA
Dua ederken, eller göğüs hizasına kaldırılır. Eller göğe doğru açılarak 

avuçların içi yüze doğru biraz meyilli tutulur ve iki elin arası açık bu
lundurulur. (Resim: 20-21)

Resim: 20

Resim: 21

Dua eden bir erkek çocuğu.
(Resim: 20)

Dua eden bir kız çocuğu.
(Resim: 21)
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