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Wprowadzenie
Wieczna cześć i chwała Najwyższemu Bogu, który w Swojej nie-
skończonej mądrości stworzył ludzkość i wszystkie światy dla 
wielkiego celu.

Niechaj pozostaje miłosierdzie i pokój Boga z Muhamma-
dem Mustafą, ostatnim Wysłannikiem i Prorokiem, który wy-
słany został jako najwyższy dar miłosierdzia Najwyższego dla 
całego wszechświata, a także z jego rodziną, współtowarzysza-
mi i zwolennikami.

Ilmihal stanowi minimum wiedzy (ilm) o przekonaniu wiary 
(itikad) i sposobach wielbienia Stwórcy (ibadat), określanych jako 
niezbędne dla wiary.

Zgodnie z poleceniem naszego szlachetnego Proroka (saał) 
„poszukiwanie wiedzy stanowi obowiązek każdego muzułma-
nina i muzułmanki”. Bez wątpienia Ilmihal zawiera tę wiedzę, 
którą posiadać, zgodnie ze słowami Wysłannika (saał), powinni 
wszyscy muzułmanie ( fard).

Właśnie dlatego, każdy wyznawca islamu, mężczyzna i ko-
bieta, obowiązany jest nauczyć się itikadu i ibadatu.

Bez względu na to, że istnieje wielka ilość książek noszących 
tytuł Ilmihal, napisanych przez rozmaitych autorów, uznaliśmy, 
że konieczne jest przygotowanie tego podręcznika, który, jeśli 
Bóg pozwoli, ułatwi wysiłek dzieci i młodzieży nad opanowa-
niem niezbędnej wiedzy podstaw islamu.

Niech Najwyższy Bóg przyjmie nasze działanie!
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Nasza religia  – islam 

Religia (din) – stanowi Boskie Prawo, przestrzeganie którego 
z własnego pragnienia i wolnej woli prowadzi ludzi do pokoju 
i szczęśliwości na tym świecie, a następnie w życiu przyszłym.

Bóg Najwyższy, poczynając od pierwszego człowieka i pierw-
szego proroka, Adama (alajhis salaam, pokój z nim, as), wysyłał 
do ludzi proroków, poprzez których przekazywał im ich religie, 
w zasadzie będącą islamem. Stopniowo ulegały one zniekształ-
ceniu, a ich podstawa została utracona. Z tego powodu Najwyż-
szy Bóg poprzez naszego Proroka Muhammada (sallallaahu alaj-
hi ła sallaam, pokój i błogosławieństwo Boga z Nim, saał), zesłał 
teraz pełną i ostatnią z prawdziwych religii – islam. Ten, kto ją 
wyznaje nazywa się muzułmaninem. 

My, dzięki Bogu, jesteśmy muzułmanami.

SZARIAT
Słowo „szariat” używane jest zarówno w odniesieniu do samej 
religii, jak i oddawania czci Stwórcy oraz przepisów prawa is-
lamu. 

WIAR A (IMAN)
Wiara to pełne, ze szczerym przekonaniem, przyjęcie sercem 
i potwierdzenie językiem tego wszystkiego, co przekazał nam 
Bóg Najwyższy za pośrednictwem Proroka Muhammada (saał). 
Wiara sercem stanowi podstawę imanu, a obwieszczenie wiary 
językiem jest potrzebne do tego, aby traktowano człowieka jako 
muzułmanina za życia i po śmierci. Obwieścić wiarę językiem 
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– oznacza wypowiedzieć kalimat szahadę, czyli wyznanie wia-
ry – „Aszhadu allaa ilaaha illallaah ła aszhadu anna Muhammadan 
abduhuu ła rasuuluh” („Oświadczam, że nie ma żadnego bóstwa, jest 
tylko Bóg, a Muhammad jest Wysłannikiem Boga”), i przyjąć to całą 
swoją duszą. 

Istnieje sześć fi larów (zasad) wiary. Poniżej znajduje się zapis 
po arabsku, w transkrypcji i tłumaczeniu tekst „Amantu billa-
ahi”, zawierający te sześć fi larów:

„Aamantu billaahi ła maalaa’ikatihii ła kutubihii ła rusulihii łal jau-
mil aachiri ła bil kadari chajrihii ła szarrihii minallaahi ta’aalaa łal 
ba’su ba’dal małti hakkun aszhadu allaa ilaaha illallaahu ła aszhadu 
anna muhammadan abduhu ła rasuuluh”.
„Wierzę w Boga Najwyższego, w Jego aniołów, w Jego księgi, w Jego 
proroków, w Dzień Sądu, w boskie przeznaczenie i w to, że zarówno 
dobro, jak i zło pojawiają się z woli Boga Najwyższego, i że istnieje 
życie po śmierci. Zaświadczam, że nie ma żadnego bóstwa, a jest tylko 
Bóg, i zaświadczam, że Muhammad jest Jego sługą i posłańcem”.

FILARY WIARY:
1. Wiara w Boga Najwyższego.
2. Wiara w Jego aniołów.
3. Wiara w Jego Księgi.
4. Wiara w Jego proroków.
5. Wiara w Dzień Sądu.
6. Wiara w kadar, przeznaczenie: w to, że dobro i zło pochodzą 

od Boga, i w prawdziwość wskrzeszenia po śmierci.

         

         

.         

Muhtasar Ilmihal 18-06-2009.indd   7 19.12.2012   13:35:12
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Jeżeli ktoś nie zgadza się chociażby z jednym z sześciu wy-
mienionych fi larów imanu, to znaczy, że odrzuca je wszystkie. Na 
przykład, jeżeli człowiek zgadza się z pięcioma fi larami imanu, 
ale nie wierzy w Dzień Sądu lub w przeznaczenie, to w takiej sy-
tuacji nie może uważać się za muzułmanina.
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Wiara w Na jwy¿szego Boga 

Pierwszą podstawą wiary jest wiara w Najwyższego Boga. Ozna-
cza, że uznajemy istnienie Najwyższego Boga, do którego przy-
należą wszystkie doskonałe sifaty (właściwości, atrybuty). Innymi 
słowy, uznajemy, że Bóg posiada wszelkie najlepsze cechy, nie ma 
jakichkolwiek niedostatków i jest jak najdalej od nich.

Sifaty Najwyższego Boga podzielone są na dwie grupy: sifaty 
zatijja (atrybuty istoty, bytu) i sifaty subutijja (atrybuty działania).

SIFATY ZATIJJA
Rozróżniamy sześć atrybutów bytu Boga:
1.  Łudżud: Istnienie. Bóg istnieje.
2.  Kidam: Istnienie bez początku. Wieczny Bóg nie ma początku.
3.  Baka: Nieskończoność. Istnienie Boga jest wieczne.
4.  Łahdanijja: Jedyność. Bóg jest Jedyny, zarówno w Swojej 

istocie, jak i w Swoich sifatach, i nie ma współtowarzyszy.
5.  Muhalafatun lil chaładis: Odmienność od każdego stworze-

nia. Bóg Jedyny nie jest podobny do nikogo ani do niczego 
i nie ma nikogo ani niczego, co byłoby podobne do Niego. 

6.  Kijam bi nafsihi: Samoistność. Bóg nie potrzebuje nikogo ani 
niczego i od nikogo ani niczego nie jest zależny. 

SIFATY SUB UTIJJA
1.  Hajat: Życie. Bóg jest żywy i daje życie. 
2.  Ilm: Wiedza. Bogu wiadome jest wszystko, co było i będzie, 

skryte i jawne, nawet to, co kryje się w ludzkich sercach.
3.  Sami: Wsłuchanie. Bóg słyszy wszystko.
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4.  Basir: Widzenie. Bóg widzi wszystko, przed Nim nie ukryje 
się nawet czarna mrówka idąca ciemną nocą po czarnym ka-
mieniu. Także odgłos jej kroków się nie ukryje.

5.  Irada: Wola. Wola Boga jest wszechogarniająca. Wszystko, co 
zechce, wprowadza w życie tak, jak tego zapragnie. Wszystko 
dzieje się zgodnie z Jego wolą.

6.  Kudrat: Potęga. Bóg jest wszechmogący, wszystko jest dla 
Niego możliwe. 

7.  Kalam: Mowa. Najwyższy Bóg panuje nad mową bez ko-
nieczności używania liter i dźwięków.

8.  Takłin: Stworzenie. Bóg jest Stwórcą, stworzył wszystko z ni-
czego.
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Wiara w anio³ów

Drugą podstawą imanu jest wiara w aniołów, którzy zostali 
stworzeni ze światła (nur). Są istotami, które w razie potrzeby 
mogą przybierać jakąkolwiek dowolną postać. 

Aniołowie nie mają płci i są bezgranicznie posłuszni Bogu. 
Nie piją, nie jedzą i nie znają zmęczenia. Wypełniają swoje obo-
wiązki w niebie, na ziemi oraz przy Tronie Boga (Al-Arsz). Ich 
liczbę zna tylko Bóg. Mamy czterech głównych aniołów.

CZTEREJ GŁÓWNI ANIOŁOWIE
1. Dżibril (Gabriel, as): jego misja to przekazywanie prorokom 

(as) objawień Najwyższego Boga. Jest pośrednikiem między 
Bogiem i Jego posłańcami.

2. Mikail (Michał, as): odpowiada za niektóre zjawiska natu-
ralne, jak np. wiatr, opady (deszcz i śnieg), a także za wzrost 
zbóż oraz innych roślin.

3. Israfi l (Rafael, as): powierzono mu zadęcie w surmę na znak 
nadejścia Dnia Sądu i wskrzeszenie w ten dzień martwych.

4. Azrail (Azrael as): anioł śmierci. Jego obowiązkiem jest za-
bieranie dusz ludzi w momencie śmierci.
Oprócz tego, każdemu człowiekowi towarzyszy trzystu 

osiemdziesięciu czterech aniołów, które wypełniają przeznaczo-
ne im obowiązki. Przykładowo, kiraman katibin zapisują wszyst-
kie działania człowieka, a hafazat są aniołami opiekuńczymi. 
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Wiara w Boskie Ksiêgi

Trzecią podstawą imanu jest wiara w Boskie Księgi. Aby prze-
kazać ludziom Swoje prawa, przykazania i zakazy, Najwyższy 
Bóg wysyłał poprzez posłańców (as) Święte Księgi. 

W sumie za pośrednictwem Dżibrila (as) posłańcom (as) prze-
kazano sto suhufów (zwojów) i cztery Kutuby (Księgi). 

SUHUFY (ZWOJE)
Ogółem zostało objawionych sto zwojów:
1. Dziesięć Adamowi (as).
2. Pięćdziesiąt Szisowi (Set, as).
3. Trzydzieści Idrisowi (Enoch, as).
4. Dziesięć Ibrahimowi (Abraham, as).

KUTUBY (KSIĘGI)
Zostały zesłane cztery Księgi:
1.  Taurat (Tora) Musie (Mojżesz, as).
2.  Zabur (Psalmy) Dawudowi (Dawid, as).
3.  Indżil (Ewangelia) Isie (Jezus, as).
4.  Koran Prorokowi Muhammadowi (saał).

Od chwili zesłania Świętego Koranu trzy wcześniejsze Księ-
gi, podobnie jak i wszystkie Pisma, utraciły swoją moc. 

Święty Koran składa się ze 114 rozdziałów (sur), podzielo-
nych na 6666 świętych wersetów (ajatów). Ajatem nazywamy 
tekst zawierający się pomiędzy dwoma pauzami. 
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Do dzisiejszego dnia w Koranie nie została zmieniona ani 
jedna litera. Wszystkie wydrukowane na świecie egzemplarze 
ostatniej Świętej Księgi są identyczne. Koran do Dnia Sądu znaj-
duje się pod ochroną Boga i nie będzie poddany żadnym zmia-
nom. 
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Wiara w proroków 

Czwartym warunkiem imanu jest wiara w proroków i wysłan-
ników Boga (as). Prorokami (as) były wybrane osoby, które Bóg 
wysłał jako ostrzeżenie, w celu przekazania ludziom Swoich 
przesłań, zaleceń, nakazów i zakazów. Przychodzili, aby ocalić 
ludzi przed popełnianiem błędów takich jak wielobóstwo i bał-
wochwalstwo oraz innych grzechów. 

Ludzkość nie jest w stanie samodzielnie odnaleźć drogi 
ocalenia, dlatego więc, aby wskazać jej właściwy kierunek do 
szczęścia na tym i ostatecznym świecie, Najwyższy wysłał pro-
roków. Bóg obdarzył ich siłą i cudownymi zdolnościami (mu-
’dżiza). Zgodnie z Jego wolą wykonali wiele niespotykanych 
działań, które nie leżały w możliwościach zwykłych ludzi.

Pierwszy człowiek Adam był też pierwszym prorokiem (as). 
Oznacza to, że człowiek, będący ukoronowaniem dzieła Boga, 
od samego początku został stworzony jako istota ludzka, a nie 
pochodzi od małpy, jak twierdzą niektórzy uczeni. Ich zało-
żenie odrzuca także współczesna nauka. Nie ma najmniejszej 
wątpliwości, że naszymi przodkami były nie małpy, ale pierwsi 
ludzie, Adam i Hawwa (Ewa), którzy stworzeni zostali w Raju. 

ATRYBUTY (SIFATY) PROROKÓW
Należy znać pięć sifatów, które przynależą prorokom (as):
1.  Sidk: prawdziwość. Prorocy nigdy nie kłamali.
2.  Amanat: wiarygodność. Można było im zaufać we wszystkim.
3.  Tablig: obwieszczanie, dokładność i wypełnianie tego, co 

powierzone. Bez wahania i z odwagą przekazywali nakazy 
i zakazy Najwyższego Boga.
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4.  Fatanat: wyjątkowa przenikliwość, bystrość i mądrość. 
5.  Ismat: bezgrzeszność. Byli dalecy od wszelkich grzechów.

Pięć cech, odróżniających ostatniego Proroka Muhammada 
(saał) od pozostałych proroków:
1. Przewyższa pozostałych proroków (as).
2. Wysłany do całej ludzkości i wszystkich dżinnów.
3. Jest ostatnim w łańcuchu wszystkich proroków (hatamul anbi-

ja), po nim nie pojawi się już żaden prorok z nowym szariatem. 
4. Zesłany został jako miłosierdzie Boga dla wszystkich światów.
5. Jego szariat będzie obowiązywał aż do Dnia Sądu.

IMIONA PROROKÓW WYMIENIONE 
W ŚWIĘTYM KORANIE 
Poczynając od czasu przybycia proroka Adama (as) do pojawie-
nia się ostatniego Proroka Muhammada (saał), na ziemi według 
jednego przekazu były 124 tysiące, a według innego 224 tysiące 
proroków (as). W Świętym Koranie wymieniono z imienia tylko 
dwudziestu ośmiu z nich, których koniecznie trzeba znać:
Adam
Idris (Enoch)
Nuh (Noe)
Hud (Eber)
Salih (Salah)
Ibrahim (Abraham)
Lut (Lot)
Ismail (Izmael)
Ishak (Izaak) 
Jakub
Jusuf (Józef)
Szuajb (Jetro)
Harun (Aaron)
Musa (Mojżesz)

Dawud (Dawid)
Sulejman (Salomon)
Ajjub (Hiob)
Zul Kifl  (Ezechiel)
Junus (Jonasz)
Iljas (Eliasz)
Al-Jasa (Elizeusz)
Zakarijja (Zachariasz)
Jahja (Jan)
Isa (Jezus)
Muhammad
Uzajr (Ezrasz)
Lukman (Lokman)
Zul Karnajn
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Według niektórych teologów Uzajr, Lukman i Zul Karnajn 
nie byli prorokami, ale świętymi, aulija.

Zdolność do czynienia cudów została dana prorokom (as) 
w przypadkach nagłej konieczności. Najwyższy Bóg obdarzał 
ich mu’dżizą, odpowiednio do poziomu wiedzy i rozwoju spo-
łecznego ich epoki. 

W czasach proroka Musy (as) szczególnie poważano czaro-
dziejstwo. Dlatego dana mu została mu’dżiza – laska przemie-
niająca się w żmiję – co przewyższyło każde czarodziejstwo. 

Za życia proroka Isy (as) rozwinęło się uzdrawianie. Z tego 
powodu otrzymał niespotykane w owym czasie możliwości 
uzdrawiania chorych, m.in. przywrócenie wzroku ślepym, 
a nawet ożywianie zmarłych.

W czasach naszego umiłowanego Proroka (saał) bardzo ce-
niona była poezja i literatura. Największym z cudów, który 
otrzymał, jest Święty Koran. Żaden człowiek nie będzie nigdy 
w stanie stworzyć niczego podobnego do tej Księgi.
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Ostatni Prorok Muhammad (saa³ )

Przodkowie Proroka Muhammada (saał)
Rodowód Proroka Muhammada (saał) zaczyna się od najdalsze-
go przodka Adnana, pochodzącego z rodu Ismaila (Izmaela, as): 
Muhammad (saał), Abdullah, Abdulmuttalib, Haszim, Abduma-
naf, Kusajj, Kilab, Murra, Ka’b, Lu’ajj, Galib, Fihr, Malik, Nadr, Ki-
nana, Chuzajma, Mudrika, Iljas, Mudarr, Nizar, Ma’add, Adnan.

Przodkami Muhammada (saał) ze strony matki są: Amina, 
Łahb, Abdumanaf, Zuhra, Kilab.

Największym i najdoskonalszym pod każdym względem ze 
wszystkich proroków (as) jest bez wątpienia Muhammad Mu-
stafa (saał). Wielu z poprzednich proroków (as) było posłanych 
przez Boga do określonego narodu, plemienia, ludności samo-
dzielnego miasta lub wioski. Nasz Prorok Muhammad (saał) zo-
stał skierowany jako miłosierdzie dla całej ludzkości, wszelkich 
stworzeń i wszystkich osiemnastu tysięcy światów.

Aby zrozumieć, jak wielkim miłosierdziem dla ludzkości jest 
osoba Proroka Muhammada (saał), należy udać się na wyciecz-
kę w historię, poznać czasy, w jakich znajdowała się ludzkość 
przed jego pojawieniem się.

Jak wiadomo, przed przyjściem Proroka Muhammada (saał) 
w świecie panował zamęt, zło i niezgoda. Ludzie popadli w he-
rezję, prowadzili rozpustny tryb życia, a sprawiedliwość była dla 
nich obcym słowem. Silny mógł bezprawnie sięgnąć po majątek, 
życie, honor i godność słabego. Niektóre plemiona, ulegając prze-
sądom i fałszywym wierzeniom, grzebały żywcem swoje nowo 
narodzone córki. Zdziczenie i niemoralność doszły do tego, że 
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z jedną kobietą mogło współżyć kilku mężczyzn. W tychże cza-
sach kobieta w społeczeństwie nie darzona była jakimkolwiek 
szacunkiem, traktowano ją niczym rzecz, którą można kupić lub 
sprzedać. Ludzie żyli podzieleni na wrogie sobie plemiona i rody, 
między którymi obowiązywała krwawa zemsta.

W takim oto mrocznym okresie historii, jako miłosierdzie 
dla ludzkości, rankiem dwunastego dnia rabiul ałłala (trzeciego 
miesiąca kalendarza księżycowego) 571 roku według kalenda-
rza gregoriańskiego w Mekce przyszedł na świat wielki Mu-
hammad (saał).

Jeszcze przed osiągnięciem czterdziestego roku życia, gdy 
zesłane mu zostało proroctwo i szariat, ujawniło się w Muham-
madzie (saał) wiele cudownych cech. Każde jego działanie, jego 
cały sposób życia był przykładem pełnej zgodności z polece-
niem Boga: „Bądź wierny wszystkiemu, co jest ci przepisane”.

Muhammadowi (saał) obca była hipokryzja i obmawianie. 
W czasach, gdy nikt nikomu nie wierzył i nikt w nikim nie 
pokładał zaufania, jemu dowierzali wszyscy. Gdy pojawiły się 
jakieś sporne sprawy, ludzie zwracali się do niego, aby je rozsą-
dził, i zawsze zgadzali się z jego decyzjami. Nawet ci, którzy nie 
uznawali jego proroczej misji, nie mogli zaprzeczyć uczciwości 
i słuszności Muhammada (saał). Cenili okazywaną przez niego 
wysoką moralność i niespotykaną mądrość. Dlatego też nazy-
wali go „Muhammad al-Amin” (Muhammad Godny Zaufania).

Rzeczywiście, Prorok Muhammad (saał), posłany przez Boga 
jako miłosierdzie dla światów, zniszczył pogaństwo i za pomocą 
wiary i światła islamu wyzwolił ludzkość z ciemności. Tym sa-
mym dał ludziom klucz do szczęśliwości w tym oraz w wiecz-
nym życiu i wskazał drogę ku wielkiej cywilizacji. 

Obecnie wielu niebędących muzułmanami uczonych-orien-
talistów, bezstronnie studiując historię islamu, zmuszonych 
było uznać wielkość i wyjątkowe cechy Ostatniego Proroka 
(saał). W jednej z prac znanego brytyjskiego fi lozofa Thomasa 
Carlyle’a czytamy:
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„Kocham Muhammada za całkowity brak obłudy […]. Niemożliwe 
jest znalezienie miernika, według którego dałoby się go ocenić. Jest on 
na tyle wielki, że nie poddaje się ocenie”.

Jeżeli taki entuzjazm, zainteresowanie i miłość do Proroka 
(saał) wyrażają niemuzułmanie, to z jaką miłością i szacunkiem 
powinniśmy odnosić się do niego my – jego zwolennicy i na-
stępcy!

Należy dodać, że po przyjściu Proroka Muhammada (saał), 
Pieczęci Proroków, prawa (szariaty) posłanych przed nim pro-
roków (as) utraciły już swoją moc. Ciągłość łańcucha posłań-
ców całkowicie i do końca zamknęła się na naszym Proroku 
(saał), a prawdziwych odpowiedzi na zagadnienia prawowier-
ności należy szukać jedynie w przesłaniach, które zostały mu 
zesłane. 

Właśnie dlatego, Muhammad (saał), zobaczywszy w rękach 
czcigodnego Omara (radijallaahu anhu, niech Bóg będzie z nie-
go zadowolony, ra) unieważnione stronice Tory, zwrócił mu 
uwagę: „Omarze, czy na podobieństwo żydów i chrześcijan 
pozostajesz w nieufności i wątpliwości wobec prawdziwości 
danego mi proroctwa oraz zesłanego mi Koranu? Przysięgam 
na Boga, że gdyby Musa (as), któremu objawiona została Tora, 
żyłby, to nie pozostałoby mu nic innego, jak zostać moim zwo-
lennikiem”.

Te słowa Proroka (saał) świadczą, że obecnie i Ewangelia, 
i Tora utraciły swoje znaczenie. W naszych czasach – aż do Dnia 
Sądu – najwyższym przewodnictwem dla ludzkości pozostaje 
jedynie szariat Proroka Muhammada Mustafy (saał).

Nasz obowiązek – dobrze znać swojego Proroka (saał)
Aby stać się człowiekiem szanowanym, moralnym i uczciwym 
na tym świecie i zasłużyć na szczęście w życiu przyszłym, nale-
ży dobrze znać Proroka Muhammada (saał) i być jego prawdzi-
wym naśladowcą. 
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Ojciec naszego Proroka (saał) miał na imię Abdullah, a mat-
ka – Amina. Zmarł dwa miesiące przez narodzinami Muham-
mada (saał). Muhammad (saał) – jego inne imiona to Ahmad, 
Mahmud, Mustafa – przyszedł na świat w Mekce, przed świ-
tem w poniedziałek, 12 dnia rabiul ałłala, co odpowiada dacie 
20 kwietnia 571 według kalendarza gregoriańskiego. Już przy 
urodzeniu nie był podobny do innych dzieci. Bijące od niego 
światło proroctwa oślepiało oczy patrzących na niego.

Do czwartego roku życia Muhammad (saał) pozostawał ze 
swoją matką mleczną, Halimą, potem powrócił do swojej ro-
dziny. Gdy miał sześć lat, jego matka, Amina, zabrała go w od-
wiedziny do krewnych w Medynie. Odwiedzili tam mogiłę ojca 
Proroka (saał). W drodze powrotnej Amina nagle zachorowała 
i zmarła. Pochowano ją nieopodal wioski Abła. 

Wziął go do siebie jego dziadek ze strony ojca, Abdulmutta-
lib, który zmarł jednak dwa lata później, gdy Muhammad (saał) 
był ośmiolatkiem. Wtedy zamieszkał z rodziną swojego wujka 
ze strony ojca, Abu Tabiba. Wujek kochał Muhammada (saał) 
bardziej niż swoje dzieci i nigdzie od siebie nie puszczał. Przez 
jakiś czas Muhammad (saał) pomagał swojemu wujkowi w go-
spodarstwie i – podobnie jak wielu proroków – pasł owce. 

Mając lat trzynaście, Prorok (saał) razem z Abu Talibem udał 
się do kraju Szam. Po drodze zajechali do miasta Busra (Bosra), 
gdzie mieszkał uczony mnich o imieniu Bahira. Wiedział, że po 
proroku Isie (as) przyjdzie następny prorok, który będzie nazy-
wany Ahmad. Mnich znał również inne przymioty ostatniego 
proroka.

Pewnego dnia, gdy słońce paliło bezlitośnie wszystko co 
żywe, Bahira zobaczył, jak przez pustynię wędrowała grupa 
podróżnych, a nad nimi nieustannie podążała chmura. Zasko-
czony mnich przypomniał sobie o znakach ostatniego proroka 
i pospieszył zaprosić wędrowców do siebie w gości. Prorok (saał) 
pozostał, aby pilnować wielbłądów i ładunku. Wtedy Bahira 
spostrzegł, że chmura znajduje się nad Muhammadem (saał), 
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zaprosił także jego. Gdy chmura ponownie przesunęła się za 
Muhammadem (saał), mnich wręcz oniemiał. Poprosił Proroka 
(saał), aby odsłonił plecy, i zobaczywszy między jego łopatkami 
prorocze znamię, pocałował je. Potem powiedział Abu Tabibo-
wi, że jego krewny to prorok, którego oczekują wszyscy wie-
rzący, i poradził, aby powrócili do Mekki, aby niesprawiedliwi 
ludzie nie wyrządzili krzywdy Muhammadowi (saał).

Mając siedemnaście lat, Muhammad (saał) ponownie wyru-
szył w podróż, podczas której odwiedził mnicha Nasturę, któ-
ry zastąpił Bahirę. Nastura także rozpoznał ostatniego Proroka 
(saał). 

Już w dzieciństwie i młodości Prorok (saał) wyróżniał się 
przyzwoitością jak nikt inny na tym świecie. Każde jego dzia-
łanie, każde słowo było rzetelne i pewne. Już wtedy zasłużył na 
ogólny szacunek mieszkańców Mekki.

Jako dwudziestopięciolatek pojechał w sprawach handlo-
wych bogatej i szanowanej mieszkanki Mekki, Chadidży al-
-Kubry (radijallaahu anha, niech Bóg będzie z niej zadowolony, 
ra). Wyprawa okazała się bardzo udana i Chadidża (ra), widząc 
niezwykłą prawość i rzetelność Muhammada (saał), zapropo-
nowała mu małżeństwo. Miał wówczas dwadzieścia pięć lat, 
ona zaś czterdzieści. Chadidża (ra) urodziła Prorokowi (saał) 
dwóch chłopców – Kasima i Abdullaha – oraz cztery dziew-
czynki – Zajnab, Rukajję, Umm Kulsum i Fatimę. Synkowie 
zmarli jeszcze w dzieciństwie, córki natomiast dorosły i wy-
szły za mąż.

Przez kilka lat z rzędu nawiedzały Mekkę ulewne deszcze 
i huragany. Następstwem żywiołów była konieczność odbu-
dowy Kaaby. Mieszkańcy Mekki wspólnym wysiłkiem od-
nowili Kaabę. Gdy trzeba było ustawić na miejsce wysłany 
z Raju Czarny Kamień (Hadżarul Asład), pomiędzy mekkań-
czykami wybuchł spór. Każde plemię chciało samo wykonać 
to szlachetne zadanie. Wreszcie zwrócono się do Proroka (saał) 
z prośbą o radę. Muhammad (saał) rozłożył wielką tkaninę 
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i na niej położył Hadżarul Asład. Następnie kazał przedstawi-
cielom wszystkich plemion chwycić za rogi tkaniny i zanieść 
Kamień do Kaaby. Tam wziął Kamień i własnymi rękoma 
ustawił go na właściwym miejscu. Tak rozstrzygnięty został 
ten spór.

W owym czasie wewnątrz Kaaby ustawiona była wielka ilość 
kamiennych bożków. Muhammad (saał) nigdy nie oddawał czci 
idolom, od dzieciństwa czuł do nich obrzydzenie i modlił się 
wyłącznie do Boga, trzymając się religii Ibrahima (as). Od czasu 
do czasu wspinał się na górę Hira nieopodal Mekki i w samot-
ności rozmyślał o wszechmocy i wielkości Boga. Zanurzał się 
w morzu bezgranicznej miłości do Boga i całym sercem wspo-
minał Go (wykonywał zikr), w świetle jaśniejącego w jego sercu 
jedynobóstwa (tałhidu).

Pewnego dnia, gdy Muhammad (saał) ponownie przebywał 
w jaskini na górze Hira, pogrążony w głębokich rozmyślaniach 
o Bogu, pojawił się przed nim archanioł Dżibril (as), przysłany 
do niego z woli Boga, aby obwieścić mu o jego prorockiej misji.

– Głoś! – powiedział Dżibril (as).
– Co mam głosić? – zapytał Prorok (saał).
– Głoś! – powtórzył Dżibril (as).
Muhammad (saał) powtórzył swoje pytanie. Wtedy Dżibril 

(as) objął go i trzykrotnie mocno ścisnął jego klatkę piersiową. 
Wtedy Prorok (saał) zapytał: „Co mam głosić?”. Dżibril (as) wy-
powiedział ajat, który Prorok (saał) powtórzył za nim. Ajat ten 
stał się pierwszym objawieniem (łahi):

Głoś! W imię twego Pana, który stworzył, stworzył człowieka 
z grudki krwi skrzepniętej! Głoś! Twój Pan jest najhojniejszy. On na-
uczył piórem, nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział (96:1-5).

W ten sposób Muhammadowi (saał) została powierzona pro-
rocka misja.

Pełny tekst Świętego Koranu został zesłany w ciągu dwu-
dziestu trzech lat. Podczas pierwszych Prorok Muhammad 
(saał), przezwyciężając ogromne trudności i cierpienia, wyzy-
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wał mekkańczyków do wstąpienia na drogę prawdy. Zacho-
wując cierpliwość oraz wytrwałość głosił istnienie i jedyność 
Boga.

Następnie wyemigrował do Medyny Promiennej (Madinatul 
Munałłara), gdzie przez dziesięć lat z całym poświęceniem reali-
zował swoją prorocką misję. Ukazując przykłady humanizmu 
i dobroci, zaszczepiał w ludziach kulturę i rozjaśniał światłem 
islamu ich ciemne dusze. W ten sposób wypełniał swoje proroc-
kie obowiązki, aż w wieku sześćdziesięciu trzech lat zakończył 
ziemskie życie. Pozostawił w spadku bezcenny dar: Święty Ko-
ran oraz sunnę sanijja, będące przewodnictwem ludzkości aż do 
Dnia Sądu.

Chwała i pozdrowienia ci, Wysłanniku Boga (saał)! Pobłogo-
sławił cię i wywyższył sam Pan Światów – Najwyższy Bóg. Ty 
jesteś miłosierdziem Boga dla wszystkich światów. Jesteś Proro-
kiem Ludzi oraz dżinnów. Jesteś Hatamul Anbija – Ostatnim Pro-
rokiem. Jesteś tym, który został wyróżniony słowami Najwyż-
szego Boga: „Lau laaka lau laaka maa chalaktul afl aak” („Gdyby nie 
ty, gdyby nie ty, nie stworzyłbym wszechświata”). O Muham-
madzie Mustafo (saał), wybrańcu Boga!

WSPÓŁTOWARZYSZE PROROKA (ASHABUL KIRAM) 
Ashabami (ra), czyli współtowarzyszami Proroka, nazywamy 
muzułmanów, którzy widzieli go przynajmniej raz w życiu.

Wszyscy ashabowie byli szanowanymi ludźmi, mającymi 
szczęście widzieć ostatniego Proroka (saał) na własne oczy. 
W najtrudniejszych latach, zgromadziwszy się wokół niego, 
nie żałując ani majątków, ani życia, wszystkimi siłami walczyli 
o rozpowszechnianie na ziemi wiary oraz islamu. Z tego powo-
du współtowarzysze (ra) zyskali sobie głęboką życzliwość Wy-
słannika Boga (saał) i stali się dla nas wszystkich jasnym wzo-
rem do naśladowania.

Odgrywali też główną rolę w rozpowszechnianiu naszej 
wielkiej religii. Gdyby w naszych czasach ktoś obsypał złotem 
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wszystkich potrzebujących, to i tak nie osiągnąłby duchowego 
stopnia choćby najmniejszego z ashabów Proroka (saał). 

W sercach wszystkich muzułmanów powinna być obecna mi-
łość i szacunek do wszystkich współtowarzyszy Proroka (saał). 
Nie powinniśmy wypowiadać nawet najmniejszych zarzutów 
wobec któremukolwiek z nich. Ashabul kiram byli bowiem mudż-
tahidami, zdolnymi do objaśniania kwestii religijnych i praw-
nych oraz podejmowania inicjatywy (idżtihadu) w tym zakresie, 
i zawsze czynili to w zgodności z Koranem. Potępiając któregoś 
z nich, człowiek dotkliwie szkodzi swojej wierze i naraża ją na 
duże niebezpieczeństwo. Wtedy, dopóki nie przywróci swoich 
przekonań do pełnej zgodności z nauką islamu, narażony jest 
na ryzyko pozostania bez wiary.

Rozróżniamy dwie grupy ashabów: muhadżirów i ansarów.
Muhadżirowie (uczestnicy hidżry) to muzułmanie z Mekki, 

którzy pozostawili swój majątek i posiadłości i okazując posłu-
szeństwo Bogu, przesiedlili się z Mekki do Medyny. 

Ansarowie (pomocnicy) to miejscowi muzułmanie z Medy-
ny, którzy, jak i czym tylko mogli, okazywali braterską pomoc 
muzułmanom przybyłym z Mekki. 

Obie grupy swoimi działaniami zyskały sobie przychylność 
Najwyższego Boga. Współtowarzysze Proroka (ra) są najwięk-
szymi ludźmi po Proroku (saał). Do najbardziej szanowanych 
i cenionych zaliczają się: Abu Bakr (ra), Omar (ra), Osman (ra) 
oraz Ali (ra).
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Wiara w Dzieñ S¹du

Piąty fi lar imanu to wiara w Dzień Sądu.
Pod tym pojęciem rozumiemy:
 – znak nastąpienia tego Dnia – anioł Israfi l zadmie w surmę;
 – ożywienie i wyjście z grobów wszystkich umarłych;
 – wręczenie im ksiąg z zapisem ich ziemskich uczynków 
(daftarul amal, zapis nadziei);

 – zgromadzenie wszystkich ludzi w określonym miejscu, 
gdzie zdadzą rachunek ze swoich czynów, a ich dobre i złe 
uczynki zostaną zważone;

 – wstawiennictwo naszego Proroka (saał) za wierzącymi 
(szafa’at);

 – most – Sirat – nad Piekłem;
 – rajskie źródło (Kausar), Raj (Dżanna) i Piekło (Dżahannam).
Życie przyszłe to wieczne życie po zakończeniu ziemskiego. 

Bóg Najwyższy stworzył ten świat i wszelkie stworzenie prze-
mijającymi. 

Na pierwszy dźwięk surmy ten świat zakończy swoje istnie-
nie i zginie, a wszystko co żyje, umrze.

Na drugi dźwięk surmy wszystkie stworzenia Boga ponow-
nie ożyją, aby, zebrawszy się w wyznaczonym do tego miejscu 
(mahszar), zdać przed Bogiem rachunek ze wszystkich swoich 
czynów. Zostaną zapytani o wszystko, łącznie z najdrobniejszy-
mi szczegółami, i pokrzywdzeni przedstawią roszczenia swo-
im prześladowcom. 

Po zakończeniu rozrachunku sprawiedliwi trafi ą do Raju, 
a grzesznicy do Piekła. Część z tych, którzy zasłużyli na Raj, zo-
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stanie zaszczycona możliwością kontemplowania wspaniałości 
Boga. 

ADŻAL (OKREŚLONY CZAS ŚMIERCI)
Jest to przynależny do Boga koniec ziemskiego życia człowieka. 
Adżalu nie można ani przybliżyć, ani oddalić nawet na chwilę. 
Obojętnie z jakiego powodu umiera człowiek, dzieje się to za-
wsze wtedy, gdy nastąpi z góry wyznaczony temu czas.
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Wiara w przeznaczenie (kadar ) 
i jego spe³nienie (kada )

Szóstym fi larem imanu jest wiara w przeznaczenie (kadar). Cza-
sem pojęcie istoty przeznaczenia i spełnienie przeznaczenia jest 
trudne do zrozumienia. Aby ułatwić sobie to zadanie, rozważ-
my najpierw aspekt nazywany iradatul dżuzijja.

IRADATUL DŻUZIJJA 
– INDYWIDUALNA WOLNOŚĆ WYBORU
Iradatul dżuzijja jest to dane przez Boga każdemu człowiekowi 
prawo ograniczonej realizacji swojej wolnej woli, tzn. wolności 
wyboru. Ma ono szczególnie ważne znaczenie, bowiem w jego 
następstwie Bóg przyczynia się bądź do dobra, jeśli człowiek kie-
ruje swoją wolę ku dobru, bądź do zła, jeśli człowiek wybiera zło.

Jednak jedynym Stwórcą jest wyłącznie Najwyższy Bóg. 
Jeżeli On czegoś nie zapragnie i nie stworzy, to nic nie po-
wstanie. Człowiek pozostaje jedynie odbiorcą rezultatu (kasib) 
stosownie do swojej woli, ale rzeczywistym stwórcą pozostaje 
tylko Bóg.

Dana człowiekowi wolność wyboru podobna jest do kiero-
wania samochodem: w którą stronę obrócisz kierownicę, tam 
też skieruje się pojazd. Dlatego człowiek okazujący nieposłu-
szeństwo nakazom Boga nie może odżegnać się odpowiedzial-
ności za swoje czyny, mówiąc: „Cóż mogę zrobić, skoro taka jest 
wola Boga i On tak stworzył?”. To prawda, że Bóg tak nakazał, 
ale też pragnął i pozwolił uczynić właśnie tak, ponieważ wie-
dział już wcześniej, dokąd człowiek skieruje swoją wolę. 
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Gdyby człowiekowi nie zostałoby dane prawo indywidual-
nej swobody wyboru, to oznaczałoby, że Najwyższy Stwórca 
nie dał Swym poddanym żadnej możliwości sprawdzenia się, 
i że zmusza ich do czynienia dobra lub zła. W rzeczywistości 
dla Boga całkowicie obce jest zmuszanie Swoich poddanych do 
popełniania grzechów, a następnie karanie ich za to. 

Są ludzie twierdzący: „Jeszcze przed swoim stworzeniem 
(azal) niektóre dusze zostały odrzucone, a niektóre nie. Ci, któ-
rych dusze były odrzucone, i tak zakończą życie jako odrzucają-
cy Boga – niewierni (kafi rzy)”. W żadnym wypadku rozumować 
tak nie należy, taki pogląd całkowicie zaprzecza wierze czło-
wieka. 

Wieczność (azal) nie może stanowić przedmiotu sporu. Tam, 
dobrowolnie lub pod przymusem, wszystkie dusze oddawały 
cześć Bogu (sadża). Kiedy w azalu, poddając ludzkie dusze pró-
bie, Najwyższy Bóg zapytał: „Alastu bi Rabbikum?” („Czyż nie 
jestem waszym Panem?”), to wszystkie bez wyjątku odpowia-
dały: „Balaa!” („Tak! Jesteś naszym Panem!”).

Teraz wielu błądzących mówi: „Bez względu na to, jak się 
starasz, Bóg i tak skieruje jednych na drogę prawdy, innych zaś 
na drogę fałszu”. Takie twierdzenie jest zasadniczo niewłaści-
we, bowiem opiera się na błędnej interpretacji ajatu Koranu, 
który porusza tę sprawę.

Jeden ze współczesnych uczonych skomentował i wyjaśnił 
ten ajat następująco: „Bóg kieruje na prawdziwą drogę tych, 
którzy sami ku niej podążają, i przyzwala na drogę zguby tym, 
którzy sami tego pragną”. I dodał: „W wieczności nie zostaje 
przesądzone, że np. Ahmad pójdzie do Raju, a Abdullah do 
Piekła, po prostu tak, sam z siebie. Powiedziano, że tam przy-
gotowywane są tylko rozliczne odzienia: szaty wiary, posłu-
szeństwa, światła. Ci, którzy będą je nosić, zasłużą na Raj, ci 
natomiast, którzy założą odzież niewiary, nieposłuszeństwa 
i niesprawiedliwości trafi ą do Piekła.
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Człowiekowi zapewniona jest możliwość realizowania wła-
snego prawa do osobistej wolności i dokonania wyboru tej lub 
innej odzieży. Innymi słowy, w życiu przyszłym dostanie się 
w takie miejsce, dla którego przeznaczona jest odpowiednia 
»odzież«, wybrana przez człowieka dzięki wolności jego oso-
bistej woli”. 

Skoro człowiek sam odpowiada za swoje czyny, to nie powi-
nien buntować się przeciwko Bogu, ale postępować ku swemu 
wyższemu przeznaczeniu i przywództwu Boga i być z tego za-
dowolony. Na nas spoczywa obowiązek modlenia się do Naj-
wyższego Boga o ocalenie przed znanymi i nieznanymi nie-
szczęściami oraz proszenie o zdrowie i pomyślność w życiu, 
oddawanie czci i wykonywanie dobrych uczynków. W jednym 
z hadisów naszego Proroka (saał) czytamy: „Jałmużna odwraca 
nieszczęście i przedłuża życie”.

KADAR (PRZEZNACZENIE)
Kadar (albo takdir) to przeznaczenie przez Najwyższego Boga 
wszystkich dobrych oraz złych uczynków, które powinny zaist-
nieć od wieczności (azal) do nieskończoności (abad) na podsta-
wie Jego bezgranicznej wiedzy. 

KADA (SPEŁNIENIE PRZEZNACZENIA)
Kada to spełnienie przez Najwyższego Boga tego wszystkie-
go, co zostało przez Niego wcześniej zdecydowane, dokładnie 
o czasie, zgodnie z Jego wiedzą oraz Jego wolą.

RIZK
Rizk oznacza środki do istnienia albo dary, które Najwyższy 
Bóg daje żywym istotom, aby mogły utrzymać się przy życiu. 
Człowiek, zgodnie ze swoją wolną wolą, może wybrać sposób 
zdobywania tych środków – dozwolony lub zakazany przez 
szariat. 
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Najwyższy Bóg daje ten rizk, który człowiek wybrał, kierując 
się swoją wolą. Dlatego ludzie zdobywający środki na utrzyma-
nie z tego, co zakazane, ponoszą odpowiedzialność za swoje 
działania. 

Swoje życie zawdzięczamy nie jedzeniu, ale Temu, kto daje 
nam możliwość jego posiadania. Środki do istnienia każdej ży-
wej istocie daje Najwyższy Bóg. Trzeba wierzyć w Niego i tylko 
Jego prosić o rizk, bowiem jest On skarbcem ogromnym i nie-
wyczerpanym.

Kto szczerze wierzy w Boga, ten nie będzie doświadczał 
trudności. Udziałem tych, którzy, zapomniawszy o dającym do-
bra – Bogu, będą, nie przebierając w środkach, myśleć jedynie 
o zdobywaniu chleba powszedniego, stanie się wiele nieszczęść 
i rozczarowań. 

TAŁAKKUL
Tałakkul – występuje wtedy, gdy człowiek, który poczynił wszel-
kie starania (koszty materialne, wysiłek moralny) w celu osią-
gnięcia określonego rezultatu, tym niemniej pokłada nadzieję 
w Bogu, ufa tylko Jemu, że to uzyska. Jeśli zaś nie osiągnie tego, 
co oczekiwał, to nie dręczy się, ale okazuje pogodzenie ze swo-
im losem i mówi: „Może dla mnie to i lepiej”. Przecież w Świę-
tym Koranie Najwyższy Bóg nakazuje: „Przepisana jest wam wal-
ka, choć czujecie do niej nienawiść. Zdarza się, że czujecie niechęć do 
jakiejś rzeczy, która jest dla was dobra, a kochacie jakąś rzecz, która jest 
dla was zła. Bóg wie, ale wy nie wiecie!” (2:216).

WARUNKI ZACHOWANIA IMANU
Iman jest dla każdego muzułmanina wartością podstawową. 
Aby chronić swoją wiarę aż do Dnia Sądu, należy zwracać uwa-
gę na następujące warunki:
1. Wierzyć w to, co ukryte (gajb). Tajemnym lub ukrytym jest to, 

co nie podlega pojmowaniu przez pięć zmysłów: Bóg, anioło-
wie, Raj, Piekło, dżinny itd.
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2. Uznawać, że halal jest naprawdę halalem, a haram – naprawdę 
haramem.

3. Nie nazywać halalem tego, co dotyczy haramu, np. nie wolno 
przedstawiać jako halal będące haramem napoje alkoholowe, 
w tym także piwo. Nie wolno przedstawiać jako halal poży-
czania pieniędzy na procent i innych zakazanych rzeczy. 

4. Bać się gniewu Boga (wykształcać w sobie bogobojność).
5. Z szacunkiem odnosić się do świętości islamu (do wszystkie-

go, co określane jest w islamie jako święte) i nie dopuszczać 
do ich lekceważącego traktowania.

6. Ufać miłosierdziu Boga.
7. Uznawać bezbożnika (kafi ra) za bezbożnika, a wierzącego 

(mu’mina) za wierzącego. Na przykład, jeśli ktoś nazywa wie-
rzącym tego, kto słowami, piórem lub czynami okazuje wro-
gość religii, ten sam staje się niewierzącym. Podobnie staje się 
niewierzącym ten, kto nazywa bezbożnika wierzącym.

8. Nie wyznaczać Bogu miejsca. Na przykład muzułmanin nie 
może twierdzić, że Bóg znajduje się w niebiosach.

9. Wierzyć w Święty Koran. Jeśli ktoś powie, że Koran ma wady, 
jest w nim wiele zbędnego, albo, że Dżibril (as) podczas prze-
kazywania go popełnił błąd, to staje się niewierzącym (kafi rem).

CO OCHRANIA IMAN
Iman podobny jest do pochodni, zapalonej przez Boga w ser-
cu człowieka. Jego ochronnymi twierdzami, bronionymi przez 
okopy i mury, są fardy, ładżiby, sunny, mustahaby, manduby i nafi le 
(wyjaśnienie tych pojęć podane będzie w dalszej części).

Iman jest ochraniany, gdy wykonujemy wszystkie wymienio-
ne rodzaje wielbienia Boga: znajduje się wówczas pod ochroną 
otaczającej go twierdzy. Człowiekowi, uchylającemu się od wy-
konywania fardów, ładżibów i sunny, ciężko będzie ocalić swoją 
wiarę.
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CZYNY I SYTUACJE, 
KTÓRYCH MUZUŁMANIN POWINIEN UNIKAĆ
1. Fałszywe przekonania, sprzeczne z zasadami ahlus sunna łal 

dżamaat.
2. Niewykonywanie aktów wielbienia Boga (amal).
3. Nieuczciwość w intencjach i czynach.
4. Trwanie w grzechu.
5. Okazywanie niewdzięczności za szczęście bycia muzułmaninem.
6. Brak strachu przed śmiercią w niewierze.
7. Okazywanie innym niesprawiedliwości i okrucieństwa.
8. Niezwracanie uwagi na azan (wezwanie do modlitwy).
9. Nieposłuszeństwo wobec rodziców (jest dopuszczalne, gdy 

działania rodziców są sprzeczne z islamem).
10. Nadmierne i niepotrzebne przysięganie.
11. Lekceważące odnoszenie się do namazu, nieprzestrzeganie 

jego podstawowych zasad.
12. Spożywanie napojów, które są uznawane za haram (niedo-

zwolone).
13. Prześladowanie muzułmanów.
14. Przypisywanie sobie prawości, nie mając takowej. 
15. Niezwracanie uwagi na swoje grzechy.
16. Zadowolenie z siebie, przedstawianie się jako wielkiego 

uczonego. 
17. Oszczerstwo i obmawianie kogoś za plecami.
18. Zazdrość i brak cierpliwości w stosunku do ludzi.
19. Nieposłuszeństwo przełożonym i władzy (ulul amr).
20. Pozytywne lub negatywne ocenianie człowieka nie mając 

ku temu podstaw.
21. Rozpowiadanie kłamstw.
22. Unikanie studiowania religii.
23. Dążenie mężczyzn do upodobnienia się do kobiet, a kobiet 

– do mężczyzn. 
24. Odnoszenie się z szacunkiem do wrogów islamu,
25. Okazywanie wrogości uczonym – znawcom religii.
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ADILLATUSZ SZARIAT
Za dowody szariatu uznajemy cztery źródła, do których odwo-
łują się lub na których opierają się uczeni przy podejmowaniu 
decyzji w sprawach religii lub szariatu:
1.  Kitab: Święty Koran.
2.  Sunna: słowa i działania Proroka Muhammada (saał) lub jego 

milcząca zgoda jako zatwierdzenie czynów innych osób. 
3.  Idżmal umma (idżma): jednogłośna zgoda muzułmańskich 

uczonych (mudżtahidów), żyjących w tym samym czasie, w ja-
kiejś sprawie.

4.  Kijasul fukaha (kijas): orzeczenie podjęte w jakiejś sprawie 
na podstawie analogii. W przypadkach, gdy sprawy nie moż-
na rozwiązać bezpośrednio, opierając się na Kitabie, sunnie 
i idżmie, do wnioskowania dochodzi na podstawie rozwiąza-
nia podobnego problemu w przeszłości. Bierze się przy tym 
pod uwagę podobieństwo jawnych oraz ukrytych przyczyn 
i motywów. 
ldżtihad: wielostronne i głębokie wykorzystanie nauki przy 

wypracowaniu szariackiego orzeczenia na podstawie szariackich 
dowodów. 

Mudżtahid: poważny uczony, który może wydać szariackie 
orzeczenie, opierając się na świętych ajatach i hadisach Proroka 
(saał), zdolny do przeprowadzenia analogii (kijas). Aby zostać 
mudżtahidem, konieczne jest bycie nie tylko kompetentnym we 
wszystkich dostępnych dziedzinach nauk islamu, ale też posia-
dać wiedzę wewnętrzną (ilmul laduni), będącą darem Najwyż-
szego. 

DROGI I SPOSOBY ZDOBYWANIA WIEDZY
Istnieją trzy drogi zdobywania wiedzy:
1.  Chałassus salima (ludzkie zmysły): wzrok, słuch, smak, do-

tyk i węch.
2.  Chabarus sadik (prawdziwa informacja), dzielący się na dwa 

rodzaje:
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a) wiadomości (wiedza) przekazane przez proroków (as),
b) wiadomości pochodzące od grupy ludzi, niezdolnych do 
porozumienie się w kłamstwie.

3. Rozum.
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Mazhaby

Mazhab to teologiczno-prawny kodeks, opierający się na spra-
wach i rozstrzygnięciach, które orzeczone zostały przez wybit-
nych mudżtahidów na podstawie źródeł szariatu (adillatusz szariat). 

Są dwa rodzaje mazhabów:
1.  Akida – sprawy wiary.
2.  Amal – sprawy czynów.

Prawdziwym mazhabem jest ten, do którego przynależą lu-
dzie sunny i wspólnoty, ahlus sunnat łal dżamaat. Właśnie tym 
kierowali się w sprawach wiary i czynów postępujący za Proro-
kiem Muhammadem (saał) i jego towarzyszami (ashabul kiram).

AHLUS SUNNAT ŁAL DŻAMAAT
Za życia Proroka Muhammada (saał) sahabowie, zetknąwszy się 
z tym lub innym problemem, zwracali się bezpośrednio do nie-
go. Po otrzymaniu wyczerpującej odpowiedzi, uczyli się sami, 
a także uczyli innych. Po śmierci Proroka (saał) islam bardzo 
szybko się rozprzestrzeniał, muzułmanami zostawali ludzie 
z różnych kultur i cywilizacji. Zaczęły też pojawiać się grupy 
ludzi, którzy objaśniając zasady islamu według swojego mnie-
mania, wprowadzali muzułmanów w zbłądzenie. Wtedy mudż-
tahidowie z tabi’inów (uczniowie sahabów) i tabi’ut tabi’inów (na-
stępne pokolenie, uczniowie tabi’inów), aby ułatwić prawidłowe 
pojmowanie religii przez prostych wierzących i uchronić ich 
od podziałów, zaczęli systematyzować podstawy wiary islamu, 
opierając się na dziedzictwie Proroka i jego współtowarzyszy. 
Naśladowcy drogi wskazanej przez tych uczonych są naśla-
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dowcami Proroka oraz ashabów. Stanowią jedyną społeczność 
w islamie, która nazywa się mazhabem „ahlus sunnat łal dżamaat”, 
ludźmi sunny i wspólnoty. 

Imamami tego mazhabu w sprawach wiary są: imam Abu 
Mansur Muhammad al-Maturidi (podążają za nim prawie 
wszyscy muzułmanie) oraz imam Abu al-Hasan Ali Ibn Ismail 
al-Asz’ari.

Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi (rahmatullaah, mi-
łosierdzie Boga z nim, r). Urodził się w 280 roku hidżry (894 roku 
według kalendarza gregoriańskiego) w wiosce Maturid pod Sa-
markandą. Zmarł w Samarkandzie w 333 roku hidżry (945).

Imam Abu al-Hasan Ali Ibn Ismail al-Asz’ari (r) urodził się 
w miejscowości Basra w Iraku w 260 roku hidżry (873 roku we-
dług kalendarza gregoriańskiego) i umarł w Bagdadzie w 324 
roku hidżry (936).

MAZHABY W SPRAWACH PRAKTYCZNYCH
Wśród ludzi sunny i wspólnoty w sprawach czynów są cztery 
mazhaby:
1.  Mazhab hanafi cki: jego założycielem był Imam A’zam – Wiel-

ki Imam – Abu Hanifa (r). Urodził się w Kufi e w 80 roku hi-
dżry (699 roku według kalendarza gregoriańskiego) i zmarł 
w Bagdadzie w 150 roku hidżry (767).

2.  Mazhab malikicki: założony przez imama Malika ibn Anasa 
(r), który urodził się w Medynie Promiennej w 93 roku hidżry 
(711 roku według kalendarza gregoriańskiego) i zmarł w tym 
samym mieście w 179 roku hidżry (795).

3.  Mazhab szafi ’icki: jego założycielem był imam Muhammad 
ibn Idris asz-Szafi ’i (r). Urodził się w Gazie (Palestyna) w 150 
roku hidżry (767 roku według kalendarza gregoriańskiego) 
i zmarł w Egipcie w 204 roku hidżry (819).

4.  Mazhab hanbalicki: założył go imam Ahmad ibn Hanbal (r), 
który urodził się w Bagdadzie w 164 roku hidżry (780 roku 
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według kalendarza gregoriańskiego) i zmarł tamże w 240 
roku hidżry (855).
Orzekane w prawdziwych mazhabach postanowienia w spra-

wach praktyki religijnej opierają się na Koranie, sunnie, idżmie 
oraz kijasie.

Za życia Proroka (saał) muzułmanie zapoznawali się z różny-
mi sprawami, zwracając się bezpośrednio do samego Proroka 
(saał), a po jego śmierci – do szanownych ashabów kiram (sahabów).

Imamowie mazhabów studiowali zagadnienia religii islamu 
u ashabów i na podstawie uzyskanych wiadomości opracowali 
swoje zbiory. W przypadkach, gdy odpowiedzi nie było w aja-
tach, hadisach lub u ashabów, imamowie przedstawiali swoje po-
glądy na tę albo inną sprawę, opierając się na swojej wiedzy. 
W efekcie tego powstały mazhaby.
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Filary islamu

Islam to poddanie się Najwyższemu Bogu z uznaniem s łowa-
mi i potwierdzeniem w sercu prawdziwości tego, co przekazał 
nam poprzez naszego Proroka (saał). 

Islam wspiera się na pięciu fi larach:
1.  Wyznaniu wiary (kalimat szahada).
2.  Wykonywaniu namazu.
3.  Zakacie.
4.  Poście w czasie ramadanu.
5.  Hadżdżu.

Człowiek nieuznający chociażby jednego fi laru, nie zalicza 
się do muzułmanów.

KALIMAT SZAHADA
Kalimat szahada, formuła wyznania wiary, jest pierwszym fi la-
rem islamu.

„Aszhadu allaa ilaaha illallaah ła aszhadu anna Muhammadan abdu-
hu ła rasuuluhu”.

„Oświadczam, że nie ma żadnego bóstwa, jest tylko Bóg, a Muham-
mad jest Jego sługą i Wysłannikiem”.

.            

Muhtasar Ilmihal 18-06-2009.indd   32 19.12.2012   13:35:13
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AF’ALUL MUKALLAFIN
(CZYNY, ZA KTÓRE PONOSI SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ)
Islam przewiduje wypełnianie przez jego wyznawców określo-
nych nakazów i zakazów, noszących nazwę „taklif”. Skierowane 
są one do zdrowych psychicznie muzułmanów, którzy osiągnę-
li dojrzałość płciową. Nazywa się ich mukallafami, to znaczy oso-
bami zobowiązanymi do wykonywania poleceń Boga (i odpo-
wiadającymi za to w Dniu Sądu). 

Czyny, za wykonanie lub niewykonanie których mukallaf po-
nosi odpowiedzialność, nazywane są af ’alul mukallafi n. Jest ich 
osiem:
1.  Fard, czyli obowiązki określone jasnymi zaleceniami. Dzielą 

się na dwa rodzaje:
a) fard ajn, obowiązki, które musi wypełnić każdy muzułma-
nin-mukallaf osobiście, np. modlitwa piątkowa, post w ramadanie,
b) fard kifaja, obowiązki, z których muzułmanie są zwol-
nieni, pod warunkiem wykonania ich przez któregoś z nich. 
Przykład: modlitwa pogrzebowa lub odpowiedź na czyjeś 
pozdrowienie („salaam”). Jeśli żaden muzułmanin nie wyko-
na tych fardów, wtedy odpowiedzialność i grzech spada na 
wszystkich muzułmanów, zamieszkujących w danej miejsco-
wości.

2.  Ładżib, obowiązki, które określone są nakazami, lecz nie tak 
oczywistymi jak fardy, np. wykonanie modlitwy łitr i mo-
dlitw świątecznych.

3.  Sunna, czyli wypowiedzi oraz czyny Proroka Muhammada 
(saał), a także inne działania, które zatwierdzał. Sunna dzieli 
się na dwa rodzaje:
a) sunna muakkada. Działania, które Prorok Muhammad 
(saał) wykonywał zawsze i rzadko kiedy opuszczał, np. sunny 
przed fardem modlitwy porannej ( fadżr) i południowej (zuhr),
b) sunna gajr muakkada. Działania, które Prorok Muham-
mad (saał) wykonywał od czasu do czasu, np. sunna przed far-
dem modlitwy popołudniowej (asr) lub nocnej (isza).



40    

4.  Mustahab. Pewne działania, które Prorok (saał) lubił wyko-
nywać, np. dawanie jałmużny lub nadobowiązkowy post.

5.  Mubah. Działania neutralne, których wykonanie nie stano-
wi dobrego uczynku, a niewykonanie nie powoduje grzechu. 
Przykład: siedzenie, stanie, jedzenie, picie, chodzenie itd.

6.  Makruh. Są to niezalecane i niepochwalane uczynki, których 
należy unikać. Pomniejszają wynagrodzenie (sałaby) za wy-
konywanie bogobojnych czynów. Przykład: rozglądanie się 
wokół podczas odbywania modlitwy.

7.  Mufsid, czyli to, co narusza rozpoczęty przez człowieka akt 
czci, np. krwawienie lub ropienie, gdy jest się w stanie rytu-
alnej czystości, śmiech podczas modlitwy, spożywanie jedze-
nia lub picia podczas postu itd.

8.  Haram, to uczynki zakazane przez jasne polecenia, np. picie 
napojów alkoholowych, zażywanie narkotyków, spożywanie 
mięsa świni, okazywanie nieposłuszeństwa rodzicom itd.
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Namaz

Namaz (modlitwa) jest drugim fi larem islamu. Po wypowie-
dzeniu wyznania wiary , istotnym i najważniejszym obowiąz-
kiem wierzącego jest wykonywanie namazu. Stanowi to ozna-
kę wiary w Boga i służenia Mu. Namaz, jako forma wielbienia 
Najwyższego, istnieje we wszystkich religiach monoteistycz-
nych. 

Namaz składa się z dwunastu fardów: sześciu szartów, czy-
li warunków namazu, i sześciu ruknów – części składowych 
namazu. 

SZARTY NAMAZU
1. Oczyszczenie się z hadasu (fi zyczne wykonanie oczyszczenia).
2. Oczyszczenie się z nadżasy (oczyszczenie ubrania i miejsca).
3. Satrul aurat (zakrycie określonych części ciała).
4. Istikbalul kibla (zwrócenie się w kierunku Kaaby).
5. Łakt (nadejście czasu namazu).
6. Nijjat (intencja).

RUKNY NAMAZU
1. Takbirul iftitah (takbir otwierający).
2. Kijam (stanie).
3. Kira’at (recytacja Koranu).
4. Ruku (skłon w pasie).
5. Sadżda (pokłon do ziemi).
6. Ka’dal achirat (końcowe siedzenie).
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SZARTY (WARUNKI) NAMAZU

RYTUALNE OCZYSZCZENIE
Pierwszym szartem (warunkiem) namazu jest rytualne oczysz-
czenie się z hadasu. Hadas dzieli się na:
a) mały: brak u człowieka małego rytualnego oczyszczenia, ta-

haratu,
b) duży: brak u człowieka dużego oczyszczenia, guslu, zanie-

czyszczenie (stan dżunub), np. wytrysk nasienia w efekcie 
kontaktu intymnego lub podczas snu, a także okres oczysz-
czenia poporodowego lub menstruacji u kobiet.
I mężczyzna, i kobieta, zamierzający wykonać namaz, zobo-

wiązani są uczynić małe obmycie, łudu. Aby wejść w stan ry-
tualnej czystości po kontaktach intymnych lub polucji, jest ko-
nieczne zrobienie pełnego obmycia, guslu, czyli oczyszczenia 
całego ciała. Stanowi to obowiązkowy warunek. Gusl jest fardem 
dla kobiet po zakończeniu okresu oczyszczenia poporodowego 
oraz menstruacji.

TAHARAT (ŁUDU, ABDEST, MAŁE OBMYCIE)
Taharat to doprowadzenie ciała do stanu rytualnej czystości 
poprzez obmycie (i mash, przetarcie mokrą dłonią po określo-
nych częściach ciała) zgodnie z odpowiednimi zasadami. Wielu 
aktów wielbienia Boga nie wolno wykonywać bez rytualnego 
oczyszczenia. Niedopuszczalne jest np. wykonywanie namazu, 
tałafu – obejścia wokół Kaaby (podczas hadżdżu i umry), dotyka-
nie Świętego Koranu. Kto wykonuje namaz, będąc w stanie ry-
tualnej nieczystości i wiedząc o tym, ten staje się niewiernym.

FARDY TAHARATU
1.  Umycie twarzy.
2.  Umycie rąk (łącznie z łokciami).
3.  Mash, potarcie mokrą ręką po jednej czwartej głowy.
4.  Umycie stóp (łącznie z kostkami).
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SUNNY TARAHATU
1.  Intencja (nijjat).
2.  Wypowiedzenie „A’uuzu billaahi minasz szajtanir radżiim” 

i „Bismillaahir rahmaanir rahiim”.
3.  Obmycie nadgarstków.
4.  Użycie misłaka.
5.  Obmycie kolejnych części ciała, zanim wyschną poprzednie.
6.  Trzykrotne przepłukanie ust i nosa.
7.  Przetarcie mokrymi palcami uszu.
8.  Podczas mycia rąk przetarcie między palcami.
9.  Trzykrotne obmycie każdej części ciała.
10. Przetarcie całej głowy.
11. Mycie rąk i stóp, poczynając od koniuszków palców.
12. Przestrzeganie kolejności obmywania.

Oprócz dua, które powinno się wypowiadać przy rytualnym 
obmywaniu, podczas mycia każdej części ciała dobrze jest wy-
powiedzieć „Bismillaahir rahmaanir rahiim” oraz szahadę.

CZYNY NIEZALECANE (MAKRUH) 
PODCZAS TAHARATU
1.  Wydmuchiwać nos prawą ręką.
2. Myć każdą podlegającą oczyszczeniu część ciała więcej lub 

mniej niż trzy razy.
3.  Pryskać wodą na twarz.
4.  Wykonać obmywanie wodą nagrzaną na słońcu.
5.  Używać mniej lub więcej wody niż należy. 
6.  Rozmawiać podczas obmywania.
7.  Nie wykonywać sunny taharatu.

OKOLICZNOŚCI, KTÓRE UNIEWAŻNIAJĄ TAHARAT 
(MAŁE OBMYCIE)
1.  Wydzielenie moczu, ekskrementów, krwi, nasienia itp.
2.  Krwawienie i wyciek ropy lub surowicy.
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3.  Wymioty pełnymi ustami.
4.  Niepoczytalność.
5.  Stan nietrzeźwości (upojenie).
6.  Omdlenie.
7.  Wypuszczanie gazów.
8.  Sen w pozycji leżącej na boku albo siedząc na jednym bio-

drze z nogami wyciągniętymi na boki lub siedząc po turec-
ku, gdy pośladki nie przylegają ściśle do miejsca siedzenia. 
Jeżeli człowiek zaśnie, siedząc z pełnym przyciśnięciem do 
miejsca siedzenia, to jego rytualne omycie nie zostaje naru-
szone.

9.  Głośny śmiech podczas namazu (gdy jest słyszalny dla oto-
czenia).

10. Krwawienie z dziąseł, gdy ilość krwi przewyższa lub jest 
równa ilości wypluwanej śliny.
Golenie, strzyżenie włosów i obcinanie paznokci oraz gole-

nie się nie narusza rytualnej czystości, podobnie jak krwawie-
nie w ilości mniejszej od wypluwanej śliny.

KOLEJNOŚĆ TAHARATU PRZED NAMAZEM
1. Jeśli jest możliwość, to najlepiej usiąść na podwyższonym 

miejscu, skierować twarz w stronę Kaaby i powiedzieć: „A’u-
uzu billaahi minasz szajtanir radżiim” oraz „Bismillaahir rahma-
anir rahiim”.

2. Trzykrotnie obmyć obie dłonie do nadgarstków. Przetrzeć 
mokrymi palcami jednej ręki miejsca między palcami drugiej 
i na odwrót. Jeżeli mamy na palcu pierścionek lub obrączkę, 
należy ją przesunąć, aby woda dotarła pod spód (fot. 1).

3. Powiedzieć „Bismillaahir rahmaanir rahiim”, nabrać wody i trzy-
krotnie przepłukać usta (fot. 3). Oczyścić zęby misłakiem (fot. 
2), a jeśli go nie ma, to palcami – wielkim i wskazującym. Po 
tym przepłukać usta jeszcze dwa razy.

4. Po wypowiedzeniu „Bismillaahir rahmaanir rahiim” wciągnąć 
wodę do nosa (fot. 4). Jeśli nie jest się w trakcie postu, to wodę 



    45

należy wciągnąć głębiej, potem wydmuchać nos lewą ręką. Tę 
czynność powtarzamy jeszcze dwukrotnie.

5. Wyrazić szczerą intencję (nijjat) i powiedzieć „Bismillaahir rah-
maanir rahiim”, następnie, nabrawszy wody w dłonie, obmyć 
twarz z góry na dół, od skraju włosów do podbródka włącz-
nie, policzki – do uszu (fot. 5). Przetrzeć ręką nad brwiami. 
Wszystko to powtarzamy jeszcze dwa razy. Podczas mycia 
twarz należy przecierać. 

6. Powiedzieć „Bismillaahir rahmaanir rahiim” i umyć, przeciera-
jąc, prawą rękę do łokcia (fot. 6) i powtórzyć to jeszcze dwa 
razy. W taki sam sposób umyć lewą rękę (fot. 7).

7. Mówiąc „Bismillaahir rahmaanir rahiim”, przetrzeć mokrą dło-
nią po jednej czwartej części głowy (fot. 8). Następnie palcami 
wskazującymi obetrzeć środek uszu i jednocześnie kciukami 
miejsca za uszami (fot. 9). Pełny mash: zmoczyć ręce, odwieść 
kciuki i palce wskazujące, a pozostałe trzy palce każdej dłoni 
zetknąć razem i wewnętrzną stroną położyć na górną część 
głowy, na linii włosów. Potem przesunąć nimi po głowie do 
karku, gdzie kończą się włosy (fot. 10). Przy powrotnym ru-
chu przesunąć dłońmi po bokach głowy. Palcami wskazują-
cymi przetrzeć wnętrze uszu, kciukami zaś – z góry w dół 
– miejsca za uszami. Zewnętrznymi częściami palców (bez 
kciuka i palca wskazującego) przetrzeć tył szyi (gardła się nie 
przeciera).

9. Obmycie nóg należy zacząć od prawej stopy, wypowiadając 
przy tym „Bismillaahir rahmaanir rahiim” (fot. 11). Miejsca po-
między palcami stóp przecierać małym palcem lewej ręki. 
Mycie prawej stopy zaczyna się od małego palca, a lewej sto-
py od wielkiego palca, czyniąc to z dołu do góry. Lewą stopę 
myje się tak samo jak prawą, rozpoczynając od wypowiedze-
nia „Bismillaahir rahmaanir rahiim”. Obie stopy myje się do ko-
stek (fot. 12).
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Zalecane jest, stojąc twarzą do kibli, wypić kilka łyków wody, 
która pozostała po obmyciu. Dobrze raz, dwa lub trzy razy wy-
recytować surę Noc przeznaczenia.

SURA NOC PRZEZNACZENIA 

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Innaa anzalnaahu fi i lajlatil kadr. Ła 
maa adraaka maa lajlatul kadr. Lajlatul kadri chajrum min alfi  szahr. 

Tanazzalul malaa’ikatu łar ruuhu fi ihaa bi izni rabbihim min killi 
amr. Salaamun hija hattaa matla’il fadżr”.

„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Zaprawdę, zesłaliśmy ten 
Koran w Noc Przeznaczenia. Skąd miałbyś wiedzieć, co to jest Noc 
Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia jest lepsza od tysiąca miesięcy! 

Zstępują wówczas Aniołowie i Duch za pozwoleniem swego Pana, aby 
wypełnić każde polecenie. Ona jest pokojem aż do nastania brzasku”.

GUSL (DUŻE OBMYCIE)
Gusl to obowiązkowe pełne rytualne obmycie całego ciała, 
włącznie z płukaniem wnętrza ust oraz nosa, w celu oczyszcze-
nia z rytualnej nieczystości: następstw kontaktów intymnych 
i wytrysku nasienia podczas snu, a także po menstruacji i za-
kończeniu stanu poporodowego.

FARDY GUSLU
Przy wykonywaniu pełnego obmycia należy spełnić trzy obo-
wiązkowe warunki:
1.  Przepłukać wnętrze ust.
2. Przemyć wnętrze nosa.
3.  Obmyć całe ciało.

  2       1      
      3      

5        4       

Muhtasar Ilmihal 18-06-2009.indd   39 19.12.2012   13:35:14
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SUNNY GUSLU
Do sunny pełnego obmycia zalicza się: 
1.  Intencja.
2. Wypowiedzenie „Bismillaahir rahmaanir rahiim”. 
3.  Obmycie, w pierwszej kolejności, narządów płciowych.
4.  Właściwa kolejność obmywania: najpierw polać wodę na gło-

wę, następnie na prawe ramię, potem na lewe. Wszystko to 
wykonuje się trzykrotnie, jednocześnie pocierając ciało.

5.  Zakrycie intymnych części ciała.

KOLEJNOŚĆ GUSLU
Zgodnie z sunną pełne obmycie wykonuje się następująco:
1.  Wypowiedzenie intencji wykonania guslu, następnie obmycie 

rąk i umycie miejsc intymnych z przodu i tyłu, nawet jeśli są 
czyste.

2. Wypowiedzenie „Bismillaahir rahmaanir rahiim” i wykona-
nie taharatu jak przed modlitwą. Jeśli przy stopach zbiera się 
woda, to myje się je na ostatku.

3.  Przepłukanie ust i nosa większą ilością wody niż podczas 
zwykłego taharatu, ponieważ przy tym wykonuje się fard gu-
slu oczyszczenia ust i nosa.

4.  Trzykrotnie oblanie i obmycie głowę. Włosy na głowie, broda 
i wąsy powinny przemoknąć do skóry. 

5.  Trzykrotnie oblanie prawego ramienia, obmycie ściekającą 
wodą prawej strony ciała.

6.  Trzykrotnie oblanie lewego ramienia i obmycie lewej strony 
ciała.
Podczas obmywania całe ciało pocieramy ręką, aby nie pozo-

stało na nim ani jedno miejsce, do którego nie dotarłaby woda, 
łącznie z pępkiem oraz wnętrzem uszu.
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KORONKI NA ZĘBACH I PLOMBY
Czasem słyszy się rozmowy o tym, że u ludzi z koronkami na 
zębach lub z zaplombowanymi zębami gusl nie można uznać 
za wykonane, ponieważ nie mogą w pełni uwolnić się od 
brudu.

Według szkoły hanafi ckiej przy pełnym obmyciu płukanie 
ust i nosa odnosi się do zewnętrznych części ciała, dlatego ich 
oczyszczenie jest fardem. Zdaniem mazhabu szafi ’ickiego stanowi 
to sunnę.

Jeśli człowiek wykonujący gusl posiada na zębach koronki 
lub plomby, to przy przepłukaniu ich gusl uznaje się za wyko-
nany. W przypadku posiadania ruchomych protez zębowych, 
należy je wyjąć i opłukać usta bez nich – tylko wówczas gusl 
będzie wykonany poprawnie. 

Podobna sytuacja pojawia się podczas pełnego obmycia oso-
by z zabandażowaną raną. Wystarczającym jest wówczas po-
wierzchowne przetarcie bandaża lub nałożonego gipsu. Nie ma 
konieczności zdejmowania opatrunku albo szyny z kończyny 
w celu rytualnego obmycia. To samo odnosi się do zębów: opłu-
kujemy je z koronkami i plombami.

Podczas taharatu obmycie twarzy jest fardem, ale człowiek 
z bardzo gęstą brodą może poprzestać na przetarciu mokrą dło-
nią po powierzchni brody, nie mocząc jej aż do samej skóry. 

SPRAWA PLOMB
Jeżeli człowiek ma problemy z zębami, to oczywiście może za-
łożyć na nie koronki lub wstawić plomby. Jednak czynienie 
tego bez potrzeby, tylko dla urody, uznaje się za niedopusz-
czalne. 

Zgodnie z zaleceniami jednego z mudżtahidów mazhabu hana-
fi ckiego Muhammada (r), dozwolone jest wzmocnienie chwie-
jących się zębów złotym drutem i wstawienie złotych zębów 
w miejsce tych, które wypadły lub zostały usunięte. Imam 
A’zam Abu Hanifa (r) uznał za dopuszczalne pokrycie zębów 
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nie złotymi, a tylko srebrnymi koronkami. Według niektórych 
źródeł, imam Abu Jusuf (r) zgodził się w tej sprawie z opinią 
imama Muhammada (r). Można zatem oprzeć się na wniosku 
imama Muhammada (r). Muzułmańscy uczeni wydali stosow-
ną fatwę (rozstrzygnięcie) na podstawie idżtihadów (orzeczeń 
religijno-prawnych) dwóch imamów: Abu Jusufa (r) i Muham-
mada (r). 

W islamie nie wolno uznawać za dopuszczalne tego, co nie 
jest dozwolone przez szariat, pod pretekstem ułatwienia rozwią-
zania jakiegoś problemu. Tak samo nie wolno sztucznie utrud-
niać rozwiązywania spraw poprzez traktowanie dozwolonego 
za niedozwolone. 

TAJAMMUM
Jest to przecieranie twarzy i rąk, łącznie z łokciami, dłońmi 
oczyszczonymi dwukrotnym uderzeniem o ziemię lub inne 
podłoże, zamiast wykonania taharatu (małego obmycia) lub gu-
slu (dużego obmycia), zgodnie z odpowiednią intencją w wa-
runkach braku wody lub niemożliwości jej wykorzystania. 

Fardy tajammumu:
1. Intencja.
2. Dwukrotne uderzenie dłońmi o ziemię, po pierwszym razie 

przetarcie twarzy, po drugim ręki do łokcia i odwrotnie.

WYKONANIE TAJAMMUMU
Muzułmanin powinien wykonać tajammun w następujących sy-
tuacjach:

 – brak wody, 
 – niemożność skorzystania z wody z powodu zagrożenia za-
ostrzenia się choroby,

 – niebezpieczeństwo napadu nieprzyjaciela i pojawienie się 
innych podobnych poważnych przeszkód.
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Tajammum wykonuje się następująco: należy wypowiedzieć 
„A’uuzu billaahi minasz szajtanir radżiim” oraz „Bismillaahir rah-
maanir rahiim”. Następnie uderza się dłońmi o ziemię albo inną 
powierzchnię i pociera po niej w przód i do tyłu. Później prze-
cierać się twarz. Następnie ponownie uderza się o ziemię, prze-
suwa dłońmi w przód i do tyłu, i przeciera nimi ręce do łokci 
– najpierw prawą, potem lewą.

Jeśli ma się na palcu pierścionek (obrączkę), to przy wykony-
waniu tajammumu powinno się go zdjąć lub przesunąć na palcu, 
aby przetrzeć miejsce pod nim. 

MASH PO POWIERZCHNI HUFFÓW
Mężczyźni i kobiety mogą wykonywać mash (przecieranie mo-
krymi dłońmi) po skórzanych skarpetach, które nazywają się 
„mest” lub „huff”. W tym celu powinny być spełnione następu-
jące warunki:
1.  Huffy zakłada się po wykonaniu taharatu.
2. Powinny zakrywać stopę do kostek i piętami. Muszą być 

trwałe, zdolne wytrzymać przejście co najmniej dwunastu 
tysięcy kroków.

3. Nie powinny być dziurawe lub rozerwane (jeśli jest rozerwa-
nie, to nie może przewyższać szerokości trzech palców stopy), 

4.  Huffy nie powinny przepuszczać wody, być odpowiednio 
grube i trzymać się na nogach bez sznurowadeł.

5. Jeżeli stopa, na którą ma być założony huff, była amputowana, 
jest konieczne, aby zachowała się część wychodząca od kostek, 
przynajmniej na szerokość trzech palców dłoni. W przypadku 
zachowania się tylko pięty z kostkami, danej osobie nie wol-
no robić mashu (zwilżenia większej części) także i drugiej nogi 
w huffi e, bowiem mash wykonuje się wyłącznie na obie. 
Nie jest dozwolone robienie mashu na zwykłe skarpety, po-

nieważ nie spełniają przedstawionych powyżej wymagań, po-
dobnie jak na zwykłe buty lub kalosze, gdyż mogą okazać się 
nieczyste.
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KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA MASHU
Fardem jest jednokrotne przetarcie mokrą dłonią po obuwiu 
(huffach) od palców do kostek, następnie w górę po cholewce na 
wysokość trzech palców. Zgodnie z sunną, rozpostartymi palca-
mi przesuwa się od czubka huffa do końca cholewki. 

OKOLICZNOŚCI UNIEWAŻNIAJĄCE MASH
1. Spadanie, zdjęcie huffów z nóg.
2. Zamoczenie większej części jednej stopy wodą, która przedo-

stała się przez huffa.
3. Upłynięcie czasu trwania mashu. Jeżeli człowiek w huffach nie 

znajduje się w podróży (nie jest podróżnikiem), wtedy rytu-
alna czystość zachowuje się na 24 godziny od chwili założe-
nia huffów, a w przypadku podróżującego okres ten wynosi 
72 godziny.
Oprócz tego, wszystko, co unieważnia taharat, unieważnia 

także mash. Dlatego, jeśli nawet okres ważności mashu nie minął, 
powtarzamy go przy nowym taharacie. Oznacza to, że przy ob-
mywaniu ponownie przesuwamy mokrymi dłońmi po huffach.

MASH PO OSŁONIĘTEJ I NIEOSŁONIĘTEJ RANIE
Człowiek, który z powodu zwichnięcia, złamania lub zranienia 
ma jakąkolwiek część ciała zabandażowaną, zaklejoną plastrem 
lub zagipsowaną, i z tego powodu nie ma możliwości obmycia 
tego miejsca, może wykonać mash po powierzchni większej czę-
ści bandaża itp. Jeśli przetarcie może wyrządzić szkodę, wtedy 
mashu się nie robi. 

W przeciwieństwie do mashu po huffach, przetarcie po po-
wierzchni opatrunku, bandażu, gipsu itp. nie ma okresu waż-
ności. Można więc kontynuować go do pełnego wygojenia się 
rany. Nie ma też znaczenia, czy podczas zakładania bandażu 
było się w stanie rytualnej czystości. 
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Jeśli po wykonaniu mashu bandaż rozwiąże się lub spada 
albo na dotychczasowy opatrunek zostanie nałożony nowy, to 
odnowienie mashu nie jest konieczne. 

SZCZEGÓLNE SYTUACJE KOBIET

Są trzy sytuacje, właściwe tylko kobietom: menstruacja (hajd), 
okres połogu (nifas), krwawienie po zakończeniu osobistego 
czasu menstruacji (istihada).

Hajd. Jest to cykliczne krwawienie z macicy kobiety, która 
osiągnęła wiek dojrzałości. Menstruacja zaczyna się u dziew-
czynek w wieku 9–13 lat, a kończy najpóźniej w wieku pięć-
dziesięciu pięciu lat. Wydzielająca się przy tym krew nazy-
wana jest „menstruacyjną”, zaś stan „menstruacyjnym” lub 
„okresem”.

Nifas. To wydzielenie krwi z macicy zaraz po porodzie. 
Istihada. Jest to krew, wydostająca się z kobiety po zakończe-

niu indywidualnego okresu menstruacji (najkrócej po trzech, 
najdłużej po dziesięciu dniach). W przypadku położnic jest to 
krwawienie po upływie czterdziestu dni. Nie stanowi prze-
szkody ani w wykonywaniu obowiązkowych zasad religijnych 
– namazu, postu itp. – ani też w kontaktach seksualnych. Kobieta 
w czasie istihady przed każdą modlitwą powinna wykonać taha-
rat. Krew ta porównywalna jest krwi, która leci z nosa.

Najkrótszy czas menstruacji wynosi trzy, najdłuższy zaś 
dziesięć dób. Okres czystości pomiędzy dwoma menstruacjami 
nazywa się tuhur i trwa co najmniej piętnaście dni. Górna gra-
nica trwania nie jest określona.

Nie ma również ustalonej granicy najkrótszego czasu trwa-
nia nifasu. U  niektórych kobiet po porodzie w ogóle nie ma 
krwawienia lub, jeśli jest, to szybko ustaje. W takich przypad-
kach kobieta po porodzie powinna zrobić pełne obmycie (gusl), 
wykonać namaz oraz inne obowiązkowe obrzędy religijne. Naj-
dłuższy okres nifasu to czterdzieści dni po porodzie. U kobiet, 
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które urodziły bliźnięta, dni nifasu oblicza się od porodu pierw-
szego dziecka.

U poszczególnych kobiet z powodów ich osobistych właści-
wości w pewne dni zwykłego czasu menstruacji (niezależnie 
od trwania) krew nie wypływa, a następnie krwawienie się 
wznawia. Jednak i te dni, gdy nie ma krwawienia, zaliczają się 
do ogólnego czasu hajdu. Na przykład, jeśli podczas najkrótszej, 
trwającej trzy dni menstruacji, w drugim dniu nie będzie krwa-
wienia, to ten dzień i tak wlicza się do ogólnego trzydniowego 
okresu hajdu.

Zakończenie menstruacji rozpoznać można po kolorze wy-
dzieliny, która powinna stać się całkiem jasna. Wydzielający 
się płyn może mieć barwę nie tylko czerwoną, ale też ziemistą, 
mętną, zieloną, żółtą lub czarną.

Niektóre kobiety mają nieregularny cykl menstruacyjny. 
W jednym miesiącu okres może trwać sześć dni, a w następ-
nym pięć. Po przekroczeniu pięciu dni kobieta zobowiązana 
jest wziąć gusl, wykonywać modlitwy lub podjąć post. Jednak, 
na wszelki wypadek, szóstego dnia powinna powstrzymać się 
od współżycia z mężem.

U innych kobiet mogą być ustabilizowane, regularne okresy 
menstruacji, trwające sześć, siedem lub dziewięć dni. Uważa się, 
że okres ustawia się na samym początku, tj. jeśli czas trwania 
pierwszej menstruacji wynosi siedem dni i następnie ustaje, to 
tyle, jako reguła, będzie w następnych.

Ustalony okres miesiączek może jednak się zmienić. Aby 
uznać, że tak się stało, konieczne jest, żeby powtórzył się dwa 
razy pod rząd. Jeżeli u kobiety, która ma stabilny sześciodniowy 
okres, w ciągu dwóch miesięcy wydłuży się, na przykład, do 
ośmiu dni, wtedy uważany jest za ośmiodniowy. 
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CZYNY I DZIAŁANIA ZAKAZANE (HARAM) 
PODCZAS HAJDU I NIFASU
1. Wykonywanie namazu. Kobietom podczas hajdu oraz nifasu 

zabronione jest wykonywanie namazu. Opuszczonych wów-
czas modlitw nie pozostawia się jednak do późniejszego od-
robienia (jako dług – kada). Nie mogą także wykonywać pokło-
nów do ziemi (sadżda) podczas słuchania Koranu lub na znak 
wdzięczności Bogu. Jeśli kobieta zechce, to gdy nadejdzie czas 
namazu, może zrobić taharat i siadając na dywaniku modlitew-
nym przesuwać paciorki taspihu: astagfi rullaah (przebacz mi, 
Boże), subhaanallaah (dzięki Bogu), alhamdulillaah (chwała Bogu),

2. Poszczenie. Podczas hajdu lub nifasu nie może pościć. Post 
w ramadanie przenosi się na późniejszy okres jako wymagany 
do uzupełnienia.

3. Recytowanie Świętego Koranu. Wolno recytować tylko te 
ajaty, które wchodzą w zakres zikru (wykonywanie zikru), wy-
chwalania Boga (sanaa) lub zwracania się do Boga z prośbą, 
podziękowaniem itp. (dua), i które wypowiada się w tych ce-
lach. Nie wolno recytować ajatów zawierających nakazy i za-
lecenia, nawet jako zikr, sannę i dua.

4. Dotykanie Szlachetnego Koranu (nawet jakiegokolwiek od-
dzielnego wersetu). Nie wolno dotykać ajatów, gdziekolwiek 
byłyby napisane – na papierze, tkaninie lub ścianie. Jednak 
w przypadku konieczności dozwolone jest dotykanie Koranu 
albo innych ksiąg oraz przedmiotów, gdzie znajdują się ajaty, 
jeżeli znajdują się w futerałach lub okładkach, nieprzyszytych 
ani nieprzyklejonych do nich. Nie jest zalecane trzymanie 
Koranu lub stronicy z ajatami przez rękaw i uważa się je za 
makruh.

5. Wejście do meczetu. 
6. Tałaf wokół świętej Kaaby (obchodzenie Kaaby). 
7. Odbywanie stosunku seksualnego z małżonkiem.
8. Dotykanie (z pożądaniem) przez męża jakiejkolwiek części 

ciała żony od pępka do rzepki kolanowej, jeśli nie są zasło-
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nięci. Nie jest zakazane spanie z mężem w jednym łóżku. Je-
dzenie i picie przygotowane przez kobietę w czasie miesiącz-
ki nie jest uważane za makruh. 

TAHARAT Z NADŻASY

Drugim szartem (warunkiem) namazu jest oczyszczenie z nadża-
sy miejsca modlitwy, ciała i ub rania. 

Są dwa rodzaje nadżasy:
1. Duża nadżasa. Zalicza się do niej: ludzkie nieczystości 

(mocz, kał), ślina stworzeń, których mięso jest zakazane, od-
chody drobiu: kur, kaczek i gęsi, krew, ropa, nasienie, maź 
i płyn – bezbarwne wydzieliny z narządów płciowych, wy-
miociny, gdy wypełniają całe usta i więcej, wino i inne napoje 
zaliczane do haram. Namazu nie można zrobić, jeżeli miejsce 
jego wykonania, ciało lub odzież pozostają zanieczyszczone 
następującą ilością wymienionych nieczystości: twardymi – 
3,2 grama i więcej, rzadkimi – w objętości dłoni lub większej.

2. Mała nadżasa. Zalicza się do niej: koński mocz, odchody 
zwierząt domowych i dzikich, których mięso dozwolone jest 
do spożycia, odchody ptaków, których mięso nie jest spoży-
wane. Nie wolno wykonywać namazu, jeśli wymienione nie-
czystości pokrywają więcej niż jedną czwartą powierzchni 
ciała człowieka albo jego odzieży. 

ISTINDŻA, ISTINKA, ISTIBRA
Istindża oznacza oczyszczenie odpowiednich narządów po za-
łatwieniu potrzeby.
Istinka to oczyszczenie (wytarcie) odpowiednich miejsc po za-
łatwieniu potrzeby najpierw jakimś stosownym suchym mate-
riałem, następnie przemycie wodą, a potem wytarcie do sucha. 
Istibra pełne oczyszczenie męskiego narządu po oddaniu mo-
czu. Zaleca się w tym celu zakaszlnąć, kilkakrotnie potupać 
w miejscu i wykonać skłony na boki.
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SATRUL AURAT
Trzecim szartem (warunkiem) namazu jest zakrycie intymnych 
części ciała (satrul aurat), których odkrywanie uważa się za ha-
ram (zakazane). Dla mężczyzn aura to część ciała od pępka do 
dolnej krawędzi rzepki kolanowej. U kobiet obejmuje całe ciało 
z wyjątkiem dłoni (do nadgarstków), stóp oraz twarzy.

ISTIKBALUL KIBLA
Czwartym szartem namazu jest istikbalul kibla, (zwrócenie się 
twarzą w kierunku Kaaby). Osoby  znajdujące się w Mekce i wi-
dzące Kaabę, powinny stanąć twarzą prosto na Kaabę. Ci, któ-
rzy są z dala od Mekki i nie mogą zobaczyć Kaaby, powinni jak 
najdokładniej zwrócić się w jej kierunku. 

ŁAKT (ZGODNOŚĆ CZASU NAMAZU)
Piąty szart namazu to wykonanie każdej z pięciu modlitw we 
właściwym dla niej czas ie (łakt). Namaz wykonany przed nadej-
ściem odpowiedniego czasu, uznawany jest za nieważny. 

Czasy modlitw są rozpisane dla każdej miejscowości zgod-
nie z kalendarzem, odpowiednio do położenia geografi cznego. 

ŁAKTUL KARAHAT 
(CZAS NIEODPOWIEDNI DO WYKONANIA NAMAZU)
Są trzy okresy, podczas których namazu się nie wykonuje:
1. W ciągu około 32 minut po wschodzie słońca, zgodnie z opi-

nią imama Abu Jusufa (r) i imama Muhammada (r), i około 48 
minut – według imama Abu Hanify(r).

2. Równo w południe i w ciągu 15–20 minut przed południo-
wym namazem, dopóki słońce znajduje się w zenicie.

3. W ciągu 45 minut przed wieczornym namazem (magrib), tuż 
przed zachodem słońca. W tym czasie można jednak wyko-
nać fard namazu popołudniowego (asr) z bieżącego dnia. 
Podczas tych trzech okresów nie wolno wykonywać ani mo-

dlitw opuszczonych (kaza), fard i ładżib, ani dżanaza namazu, na-
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wet jeśli zmarły jest już obmyty i zawinięty w całun. Nie wol-
no również robić sadżdatut tilałatu (pokłonu przy recytowaniu 
określonych ajatów Koranu), nawet jeżeli recytacja tego ajatu 
rozpoczęła się przed nastąpieniem łaktul karahatu. W takiej sy-
tuacji należy go powtórzyć później. W tych trzech okresach nie 
wykonuje się nafi l namazu (modlitwy dodatkowej, wykonywa-
nej oprócz pięciu obowiązkowych). Skoro jednak będzie zro-
biona, to jej powtórzenie po zakończeniu czasu karahat nie jest 
konieczne. W okresach karahatu można wykonywać zikr i recy-
tować Koran. 

Wykonywanie nafi l namazu po nadejściu czasu modlitwy po-
rannej ( fadżr), z wyjątkiem sunny fadżru, do wschodu słońca i po 
namazie popołudniowym (asr) do zachodu słońca, uznawane jest 
za makruh.

NIJJAT
Szóstym szartem namazu jest nijjat, czyli zamiar, intencja wyko-
nania ku chwale Boga modlitwy oraz wiedza, którą modlitwę 
będzie się wykonywało (poranną, wieczorną itd.)

Nijjat robi się z całej duszy. Formalna intencja bez przeko-
nania, bez szczerości, oznacza niewykonanie szóstego warun-
ku namazu – nijjatu. Jeden ze znanych muzułmańskich uczo-
nych, imam Rabbani, w 186 liście, znajdującym się w zbiorze 
Al-Maktubat al-Szarif (Szlachetne Pisma), napisał: „Gdyby było 
dozwolone wyrażanie nijjatu tylko językiem, to wielu ogra-
niczyłoby się do wymawiania słów nijjatu, nie przejmując się 
jego duchowym wyrażeniem. Tym sposobem, zniweczony 
byłby jeden z fardów namazu – nijjat z duszy. Wówczas namaz 
nie zostałby przyjęty”.

Nijjat powinien wychodzić z głębi serca. Przy wykonywaniu 
namazów fard, świątecznych oraz łitr intencja musi być wykona-
na na konkretną modlitwę, na przykład: „Zamierzam wykonać 
poranny namaz lub dżuma’a (piątkowy), łitr namaz, świąteczny 
namaz”.
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Należy zauważyć, że w wezwaniu do porannego namazu po 
słowach „Hajja alal falaah”, a przed „Allaahu akbar”, dodaje się 
dwukrotnie: „Assalatu chajrun minan nałm”.

W przypadku nafi l namazów wystarczy zrobić następujący 
nijjat: „Zamierzam wykonać modlitwę”, nie konkretyzując jej 
nazwy.

AZAN I IKAMA

Azan – wezwanie do namazu.
Ikama – oznajmienie o stawaniu do modlitwy.

Azan jest sunną muakkada o podobnym znaczeniu jak ładżib. 
Nadejście czasu każdego namazu ogłasza się azanem. W ciągu 
dnia wykonuje się pięć obowiązkowych namazów i tyleż razy 
rozlega się azan.

   
     

    
  
  

   
   

(    )
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AZAN 
 
Allaahu akbar, Allaahu akbar,
Aszhadu allaa ilaaha illallaah, 
aszhadu allaa ilaaha illallaah. 
Aszhadu anna Muhammadar Rasuulullaah, 
aszhadu anna Muhammadar Rasuulullaah. 
Hajja alas salaah, hajja alas salaah. 
Hajja alal falaah, hajja alal falaah. 
Allaahu akbar, Allaahu akbar. 
La ilaaha illallaah
Assalatu chajrun minan nałm 
(Wypowiada się dwukrotnie podczas wezwa-
nia do modlitwy porannej po słowach „Hajja 
alal falaah”)
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Słowa ikamy są takie same jak azanu, tylko w ikamie do mo-
dlitwy porannej po słowach „Hajja alal falaah”, a przed „Allaahu 
akbar”, dodaje się dwukrotnie: „Kad kaamatis salaah”.

Zalecane jest wykonywanie azanu oraz ikamy zarówno wtedy, 
gdy muzułmanin modli się w domu, jak też poza nim. Nie wol-
no intonować azanu przed nadejściem czasu modlitwy. Zgodnie 
z sunną azan nie jest przepisany do określonego czasu, a odno-
si się bezpośrednio do momentu rozpoczęcia namazu. Dlatego 
pożądane jest wypowiedzenie azanu także przy wykonywaniu 
pominiętego namazu (kada). 

Nie jest dozwolone, aby azan wykonywała osoba nieświado-
ma (nieposiadająca wiedzy o islamie) lub rozpustna – uważa się 
to za makruh. Może natomiast dokonać tego niedojrzały chło-
piec, który potrafi  odróżnić dobro od zła, błędne od właściwego 
(mummajiz). Kobiety nie mogą intonować azanu ani ikamy. 

Azanu należy słuchać z szacunkiem, powtarzając do siebie 
słowa wychwalania (takbir „Allaahu akbar”) i świadectwa wiary 
(szahadę: „Aszhadu al laa ilaaha illallaah ła aszhadu anna Muhamma-
dan abduhuu ła rasuuluh”). Po zakończeniu azanu wypowiada się 
następujące dua:

„Allaahumma Rabba haazihid da’łatit taammati łas salaatil kaa’imati 
aati Muhammadanil łasiilata łal fadiilata ła ba’shu makaaman Mah-

muudanil lazii ła adtahu innaka laa tuchliful mii’aad”.
„O Boże! Panie tego doskonałego wezwania i tej modlitwy, która 

zostanie wykonana, udziel Muhammadowi łaski przebywania blisko 
Ciebie i wspaniałości. Wynieś go do wysokiej pozycji (Makam Mah-

mud), którą Mu obiecałeś. Bez żadnych wątpliwości, Ty nigdy nie 
łamiesz Swych obietnic”.

      
       
.       
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RUKNY NAMAZU
Istnieje sześć elementów modlitwy, zwanych ruknami:
1. Takbirul iftitah.
2. Kijam.
3. Kira’at.
4. Ruku.
5. Sadżda.
6. Ka’dal achirat.

TAKBIRUL IFTITAH
Pierwszy rukn namazu nazywa się takbirul iftitah i oznacza wy-
powiedzenie na początku modlitwy słów „Allaahu akbar”. Nie 
wolno przy tym rozciągać pierwszej sylaby: „A-a-allaahu”. Jeśli 
ktoś tak robi, to oznacza, że przystąpił do namazu, a uczynienie 
tego w trakcie (np. przed pokłonem), narusza namaz.

KIJAM
Drugi rukn namazu – kijam – to stanie, będące konieczne przy 
wykonywaniu modlitw fard i łażib. Osobom zdrowym, mogą-
cym  stać na nogach, nie wolno odbywać namazów na siedząco.

Namazy nafi l i mustahab, nawet jeśli nie ma żadnej ważnego 
powodu, można wykonywać siedząc. Jednak sunnę namazu po-
rannego obowiązkowo robi się na stojąco. Zalecane jest wyko-
nywanie wszystkich modlitw na stojąco.

KIRA’AT
Jest to trzeci rukn namazu. Polega na recytowaniu z pamięci aja-
tów Koranu na głos, aby wypowiadający słyszał sam siebie . 

Kira’at jest fardem przy wykonywaniu namazów łitr i nafi l, a tak-
że w każdym rakacie modlitwy składającej się z dwóch rakatów 
oraz w dwóch pierwszych rakatach modlitw z czterech rakatów.

Wypowiadanie ajatów w dwóch ostatnich rakatach namazu 
jest sunną. Wielkość kira’atu stanowi fard: są to trzy krótkie ajaty 
albo jeden długi, równy trzem krótkim. 
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NIEKTÓRE SURY I AJATY 
RECYTOWANE PODCZAS NAMAZU

SURA OTWIERAJĄCA (FATIHA)

„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”.
„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 
prostą, drogą tych, którym błogosławisz, a nie tych, którzy zasłużyli 

na Twój gniew, i nie tych, którzy błądzą”.

WERSET TRONOWY
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„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Allaahu laa ilaaha illaa hułal, 
hajjul kajjuum. Laa ta’chuzuhuu sinatun ła laa nałm. Lahuu maa fi s 

samaałaati ła maa fi l 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 hifzuhumaa, ła hułal alijjul aziim”.

„Bóg! Nie ma boga oprócz Niego, Istniejącego! 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!”.

SURA OTWARCIE

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alam naszrah laka sadrak. Ła 
łada’naa anka łizrak. Alladii ankada zahrak. Ła rafa’naa laka zikrak. 

Fa inna ma’al usri jusraa. Inna ma’al usri jusraa. Fa izaa faragta 
fansab. Ła ilaa rabbika fargab”.

„Czy nie otworzyliśmy twej piersi i nie zdjęliśmy z ciebie ciężaru, 
który przygniatał ci plecy? Czy nie wywyższyliśmy twego znaczenia? 

Obok trudności jest też łatwość. Zaprawdę, obok trudności jest też 
łatwość. Jeśli więc skończyłeś, to bądź przygotowany i ku twemu 

Panu zwróć swe starania!”.
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SURA SŁOŃ

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alam tara kajfa fa’ala rabbuke bi 
ashaabil fi il. Alam jadż’al kajdahum fi i tadliil. Ła arsala alajhim tajran 

abaabiil. Tarmiihim bi hidżaaratim min sidżdżiil. Fadża’alahum 
ka’asfi m ma’kuul”.

„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Czy widziałeś, co zrobił 
twój Pan z towarzyszami słonia? On obrócił ich podstęp w zbłądzenie 

i wysłał przeciwko nim ptaki stadami, obrzucające ich kamieniami 
z wypalonej gliny. I uczynił ich niczym łodygi objedzone”. 

SURA KURAJSZYCI 

„Bismillaahir rahmaanir rahim. Li iilaafi  kurajsz, iilaafi him rihlatasz 
szitaa’i łas sajf. Fal ja’buduu rabba haazal bajt. Allazii at’amahum min 

dżuu’ił ła aamanahum min chałf”.
„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Dla przychylności 

Kurajszytów, ich przychylności podczas 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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SURA POTRZEBA 

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Ara ajtal lazina jukazzibu 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’un. Ła jamna’uunal maa’uun”.

„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Czy widziałeś tego, który 
za kłamstwo uważa religię? To jest ten, który przepędza sierotę 

i nie zachęca do nakarmienia ubogiego. Biada modlącym się, którzy 
są niedbali w swych modlitwach, którzy chcą być widziani, ale 

odmawiają wsparcia w potrzebie”.

SURA OBFITOŚĆ 

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Innaa a’tajnaakal kausar. Fa salli li 
rabbika łanhar. Inna szaani’aka hułal abtar”.

„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Zaprawdę, My 
obdarzyliśmy cię obfi tością, módl się zatem do twego Pana i złóż 

ofi arę! Ten, kto cię nienawidzi, będzie bezpotomny”.
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SURA NIEWIERNI 

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Kul jaa ajjuhal kaafi ruun! 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”.

„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! 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 religia i dla mnie jest moja religia«”.

SURA POMOC 

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Izaa dżaa nasrullaahi łal fath, ła 
raajtan naasa jadchuluuna fi i diinillaahi afłaadżaa. Fasabbih bi hamdi 

rabbika łastagfi rh innahuu kaana tałłaabaa”.
„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! 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 przebaczeniem”.
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SURA PALMOWE WŁÓKNA 

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Tabbat jadaa abii lahabin ła tabb. 
Maa agnaa anhu maaluhu ła maa kasab. Sa jaslaa naaran zaata lahab. 
Łamra atuhuu hammaa latal hatab. Fii dżiidihaa hablum mim masad”.

„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Niech przepadną 
ręce Abu Lahaba! I niech on przepadnie! Nie pomoże mu ani 

jego bogactwo, ani jego zyski. Będzie się palił w ogniu palącym 
płomieniem, i jego żona, nosząca drewno na opał, z powrozem 

z palmowych włókien na szyi”.

SURA CZYSTOŚĆ WIARY 

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Kul hułallaahu ahad, allaahus 
samad. Lam jalid ła lam juulad, ła lam jakul lahuu kufułan ahad”.

„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Powiedz: »On, Bóg 
Jedyny, Bóg Samoistny. On nie rodził i nie został zrodzony. I nie ma 

nikogo, kto byłby Mu równy!«”.
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SURA ŚWIT

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Kul a’uuzu bi rabbil falak. Min 
szarri maa chalak ła min szarri gaasikin izaa łakab, ła min szarrin 

naffaasaati fi l ukad, ła min szarri haasidin izaa hasad”.
„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! 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 zaczyna zazdrościć«”.

SURA LUDZIE 

„Bismillaahir rahmaanir rahiim. Kul a’uuzu bi rabbin naas. Maalikin 
naas. Ilaahin naas. Min szarril łasłaasil channaas. Alladii jułasłisu fi i 

suduurin naas. Minal dżinnati łan naas”.
„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Powiedz: »Szukam 

schronienia u Pana ludzi, Władcy ludzi, Boga ludzi, przed złem 
szeptów upadłego, który szepcze w piersi ludzi, spośród dżinnów 

i ludzi!«”.
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NIEKTÓRE DUA WYPOWIADANE 
PODCZAS WYKONYWANIA NAMAZÓW

TAKBIR I „SUBHANAKA”

„Allaahu akbar, subhaanaka allaahumma ła bihamdika ła tabaara 
kasmuka ła  ta’aalaa dżadduka (ła dżalla sanaa’uk) ła laa ilaaha gajruk”.

„Bóg jest Wielki, chwała Tobie, o Boże! Dzięki należą się Tobie 
i błogosławione jest Twoje imię, i Twój Majestat jest Największy 

(Twoja chwała jest Wielka). Nie ma innego bóstwa oprócz Ciebie”.

TAHIJJAT

„Attahijjaatu lillaahi łas salałaatu łat tajjibaat. Assalaamu alajka 
ajjuhan nabijju ła rahmatullaahi ła barakaatuh. Assalaamu alajnaa ła 
alaa ibaadillaahis saalihiin. Aszhadu allaa ilaaha illallaah ła aszhadu 

anna Muhammadan abduhu ła rasuuluh”.
„Wszystkie rodzaje ustnych, cielesnych i fi nansowych aktów czci 
należą do Boga. Pozdrowienia dla Ciebie, o Proroku, i miłosierdzie 
i błogosławieństwa Boga. Pokój niech będzie z nami i z prawymi 

sługami Boga. Oświadczam, że nie ma żadnego bóstwa, a jest tylko 
Bóg, i oświadczam, że Muhammad jest Jego sługą i wysłannikiem”.
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SALAŁATUSZ SZARIF (MODLITWA 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA)

„Allaahumma salli alaa Muhammadin ła alaa aali Muhammad, 
kamaa sallajta alaa Ibraahiima ła alaa aali Ibraahiim. 

Innaka hamiidun madżiid.
Allaahumma baarik alaa Muhammadin ła alaa aali Muhammad, 

kamaa baarakta alaa Ibraahiima ła alaa aali Ibraahiim. Innaka 
hamiidun madżiid”. 

„Boże! Módl się za Muhammada i członków rodziny Muhammada, 
tak jak modliłeś się za Ibrahima i członków rodziny Ibrahima. 

Zaprawdę, jesteś Godny Chwały, Wspaniały. 
Boże! Pobłogosław Muhammadowi i członkom rodziny Muhammada, 

tak jak pobłogosławiłeś Ibrahimowi i członkom rodziny Ibrahima. 
Zaprawdę, jesteś Godny Chwały, Wspaniały”.

DUA RECYTOWANE PO SALAŁATUSZ SZARIF

„Rabbanaa aatinaa fi d dunjaa hasanatan ła fi l aachirati hasanatan ła 
kinaa azaaban naar”.

„Panie nasz! Obdarz nas dobrem na tym świecie i dobrem w życiu 
przyszłym i ochroń nas od kary ognia”.

          
.         

          
 .          
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„Rabbana gfi rlii ła liłalidajja ła lil mu’miinina jauma jakuumul 
hisaab”.

„Panie nasz! Przebacz mnie, moim rodzicom i wiernym, gdy 
nadejdzie Dzień Rozliczenia”.

DUA RECYTOWANE PO „RABBANA ATINA” 
PRZED „SALAAMEM”

„Allaahumma innii a’uuzu bika min azaabi dżahannama ła a’uuzu 
bika min azaabil kabri ła a’uuzu bika min fi tnatil masiihid dadżdżali 

ła a’uuzu bika min fi tnatil mahjaa łal mamaat”.
„O Boże! Szukam u Ciebie schronienia przed karą Piekła i szukam 

u Ciebie schronienia przed karą grobu, i szukam u Ciebie schronienia 
przed pokusami dadżdżala, i szukam u Ciebie schronienia przed 

zamieszaniem życia i śmierci”.

Abdullah ibn al-Abbas (ra) przekazał, że nasz Prorok (saał) 
nalegał na zapamiętanie tego dua jak sury ze Świętego Koranu.

.          
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DUA „KUNUT ”

„Allaahumma innaa nasta’iinuka ła nastagfi ruka ła nastahdiika ła 
nu’minu bika ła natuubu ilajka ła natałakkalu alajka ła nusnii alajkal 
chajra kullahu naszkuruka ła laa nakfuruka ła nachla’u ła natruku 

man jafdżuruk.
Allaahumma ijjaaka na’budu ła laka nusalli ła nasdżudu ła ilajka 
nas’aa ła nahfi du nardżuu rahmataka ła nachszaa azaabaka inna 

azaabaka bil kuffaari mulhik”.
„O Boże! Modlimy się o Twoje wsparcie i pokierowanie, 

i o przebaczenie. Wierzymy w Ciebie i zwracamy się do Ciebie 
w skrusze, i ufamy Tobie. Chwalimy Cię w najlepszy sposób 

i dziękujemy Ci za całe dobro, którym nas obdarzyłeś, i nie jesteśmy 
niewdzięczni wobec Ciebie. Opuszczamy i odwracamy się od tego, kto 

jest Ci nieposłuszny.
O Boże! Ciebie czcimy, tylko dla Ciebie wykonujemy modlitwę 
i kłaniamy się do ziemi. Wszelkimi siłami staramy się okazać Ci 
posłuszeństwo. Liczymy tylko na Twoje miłosierdzie i boimy się 

Twojej kary. Zaprawdę, niewierzący będą ukarani”.

         
           

.           
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RUKU

Jest to czwarty rukn namazu. Ruku wykonuje się po wypowie-
dzeniu z pamięci sur i ajatów Koranu w pozycji stojącej. Robiąc 
skłon, mężczyźni powinni głowę i plecy utrzymywać w jednej 
linii. Obejmują przy tym kolana dłońmi z rozpostartymi palca-
mi. Kobiety natomiast kładą dłonie nieco powyżej kolan. 

Przy modlitwie na siedząco robi się ruku, pochylając głowę 
do poziomu kolan.

SADŻDA

St anowi piąty rukn namazu. Sadżdę wykonuje się po ruku, gdy 
podnosi się do pozycji stojąc. Jest to pokłon do ziemi, przy któ-
rym do podłoża (ziemi lub podłogi) dotyka siedem części ciała: 
czoło, nos, końce palców obu stóp, kolana oraz dłonie. Podczas 
sadżdy wzrok kieruje się na boki nosa. Dłonie ze złączonymi pal-
cami układa się po prawej i lewej stronie na poziomie twarzy 
w kierunku kibli.

KA’DAL ACHIRAT

Szósty rukn namazu nazywa się ka’dal achirat i oznacza ostatnie 
siedzenie. 

Ostatnie siedzenie w namazie trwa tak długo, aby wystarczy-
ło czasu na wypowiedzenie modlitwy „Tahijjat”. Podczas kadal 
achirat mężczyźni siadają na obie nogi, ale przekładając środek 
ciężkości na lewą stopę, zaś place prawej kierują w stronę kibli. 
Kobiety siadają na udach, przenosząc obie stopy na prawą stro-
nę Ten rodzaj siedzenia nazywa się tałarruk. Ręce leżą swobod-
nie na kolanach w kierunku kibli.
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ŁADŻIBY NAMA ZU

1. Na początku namazu wypowiedzieć wyraźnie słowa „Alla-
ahu akbar”.

2. Wyrecytować z pamięci surę Otwierającą (Fatihę).
3. Wyrecytować po zakończeniu Fatihy jedną krótką surę lub 

ajat równoważny długością surze. 
4. Wykonać kira’at (recytacja sur lub ajatów) w pierwszych 

dwóch rakatach.
5. Wykonać dwie sadżdy (pokłony do ziemi), jedną za drugą.
6. Dopilnować ta’dilul arkan, to jest wyraźnego i spokojnego 

wykonywania wszystkich elementów namazu z utrzyma-
niem każdej części ciała w określonym dla niej położeniu. 

7. Wymówić „Tahijjat” w każdej ka’dzie.
8. Przekazać „salaam” przy zakończeniu modlitwy.
9. Wypowiedzieć bezgłośnie Fatihę i dodatkowe sury lub ajaty 

przy wykonywaniu fardów modlitwy południowej i popołu-
dniowej. 

10. Głośne wypowiedzenie przez imama Fatihy i innych sur 
oraz ajatów podczas wykonywania fardów namazu poranne-
go wieczornego i nocnego, a także podczas modlitw świą-
tecznych i piątkowej. 

11. Siedzieć po dwóch pierwszych rakatach namazów, składają-
cych się z trzech albo czterech rakatów.

12. Recytować Fatihę przed dodatkowymi surami bądź ajatami.
13. Wykonać sadżdatus sahł (pokłon zapomnienia) za pominięty 

przez zapomnienie jakiegokolwiek ładżib namazu.
14. Wypowiedzieć dua „Kunut” podczas namazu łitr.
15. Jednocześnie dotknąć ziemi czołem i nosem w czasie 

sadżdy.
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SUNNY NAMAZU

1. Intonacja azanu.
2. Podniesienie rąk przy pierwszym takbirze („Allaahu akbar”): 

mężczyźni do poziomu uszu, kobieta do poziomu ramion.
3. Złożenie rąk zaraz po takbirze. Kobiety kładą ręce na piersi; 

prawą na lewą. Mężczyźni kładą złożone ręce poniżej pęp-
ka, obejmując nadgarstek lewej ręki kciukiem oraz małym 
prawej.

4. Recytowanie dua „Subhanaka”.
5. Recytacja „A’uuzu billaahi minasz szajtanir radżiim” i „Bismillaahir 

rahmaanir rahiim”.
6. Recytacja w każdym rakacie „Bismillaahir rahmaanir rahiim” 

przed Fatihą. 
7. Wypowiedzenie „Aamiin” na końcu Fatihy.
8. Wykonanie takbiru podczas skłonu i powracanie z niego 

podczas ruku i sadżdy. 
9. Trzykrotne wypowiedzenie tasbihu podczas ruku: „Subhaana 

rabbijal aziim”.
10. Dopilnowanie prawidłowego ułożenia rąk i tułowia 

podczas ruku. Przy skłonie w pasie mężczyźni obejmują ko-
lana rękoma z nieco rozpostartymi palcami, plecy i głowę 
trzymają na jednym poziomie w położeniu horyzontalnym. 
Kobiety nie muszą trzymać głowy i pleców na tym samym 
poziomie, a ręce kładą na kolanach bez rozpościerania 
palców.

11. Głośne wymówienie przez imama podczas prostowania się 
z ruku „Sami Allaahu liman hamida”.

12. Wypowiedzenie przez modlących się podczas prostowania 
się z ruku „Rabbanaa ła lakal hamd”.

13. Wypowiedzenie obu powyższych formuł, gdy wykonuje się 
modlitwę w samotności.

14. Trzykrotne wypowiedzenie w sadżdzie „Subhaana rabbijal 
a’laa”.
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15. Prawidłowe ułożenie palców w sadżdzie: dłonie leżą na ziemi 
ze zwartymi palcami.

16. Prawidłowe ułożenie brzucha i rąk podczas sadżdy przez 
mężczyzn: brzuch nie dociska do ud, ręce, oprócz dłoni, nie 
dotykają ziemi.

17. Prawidłowe ułożenie brzucha i rąk podczas sadżdy przez ko-
biety: brzuch dociska do ud, a łokcie przyciskają do tułowia.

18. Prawidłowe położenie rąk podczas recytacji „Tahijjatu” i sie-
dzeniu: ręce położone na uda, palce rozluźnione.

19. Prawidłowe siedzenie przy recytacji „Tahijjatu” przez męż-
czyzn: na stopie lewej nogi, gdy prawa stopa ustawiona jest 
wertykalnie i opiera się na palcach.

20. Prawidłowe siedzenie przy recytacji „Tahijjatu” przez kobie-
ty: na lewym udzie, ze stopami przeniesionymi na prawą 
stronę. 

21. Rozpoczęcie przekazania salaamu na zakończenie namazu od 
prawej strony. 

22. Recytacja salałatu dla naszego Proroka (saał) podczas ostat-
niego siedzenia.

ZASADY WYKONANIA NAMAZU

1. Wstanie wszystkich modlących się po wypowiedzeniu 
przez muezina słów „Hajja alal falaah”.

2. Dotknąć kciukami płatków uszu przy recytacji wprowadza-
jącego takbiru.

3. Podczas kijamu skierować wzrok ku miejscu sadżdy.
4. Podczas ruku skierować wzrok na końce palców stóp.
5. Wypowiedzieć tasbih podczas ruku i sadżdy od pięciu do 

siedmiu razy.
6. Podczas sadżdy dotknąć ziemi najpierw nosem, a następnie 

czołem.
7. Podczas sadżdy skierować wzrok na boki nosa.
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8. Podczas salaamu skierować wzrok na ramiona. 
9. Przy ziewaniu nie do opanowania zakryć usta zewnętrzną 

stroną prawej ręki.
10. Wykonywać namaz w możliwie najczystszej odzieży.
11. Przekazać salaam w prawo, wykonać intencję (nijjat) pozdro-

wienia współwyznawców i aniołów, znajdujących się po 
prawej stronie.

12. Przekazać salaam w lewo, wykonać intencję (nijjat) pozdro-
wienia współwyznawców i aniołów, znajdujących się po le-
wej stronie.

13. Podczas samodzielnego wykonywania namazu, przekazując 
salaam, wykonać intencję pozdrowienia aniołów, które zapi-
sują ludzkie czyny i działania – kiraman katibin i hafaza.

14. Powstrzymać się, na ile to możliwe, od kaszlu.

DZIAŁANIA MAKRUH W NAMAZIE

1. Rozglądanie się bez potrzeby na strony podczas wykonywa-
nia namazu.

2. Rozpraszanie się wyglądem i ubraniem (dopuszczalne jest 
lekkie poruszenie części ubrania, która przylgnęła do ciała).

3. Bezcelowe klikanie lub strzelanie palcami.
4. Usuwanie kamyków z miejsca wykonania sadżdy.
5. Wspieranie się pod boki.
6. Drapanie raz lub dwa tego samego miejsca (ale jeśli podczas 

namazu cieknie z nosa, to lepiej go wytrzeć, niż zabrudzić 
miejsce modlitwy).

7. Siedzenie bez powodu po turecku.
8. Wykonywanie namazu patrząc w twarz innemu człowieko-

wi.
9. Wykonywanie namazu przed płonącymi węglami lub 

ogniem.
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10. Wykonywanie namazu, gdy przed modlącym się, nad jego 
głową, na prawo i lewo od niego lub z tyłu znajdują się wy-
obrażenia żywych stworzeń. Niedopuszczalne jest również, 
aby na jego ubraniu były dostępne dla oka podobne wize-
runki.

11. Przeciąganie się.
12. Ziewanie.
13. Podczas czytania „Tahijjatu” siedzenie na piętach, gdy palce 

stóp opierają się na ziemi.
14. Siedzenie na pośladkach, przyciągnąwszy zgięte nogi do 

piersi lub podpierając się rękoma. 
15. Modlenie się w starym i zniszczonym ubraniu, mimo że ma 

się nowsze i lepsze (dobrze modlić się w zwykłej, codziennej 
odzieży, ale nie ma też przeciwwskazań, jeśli namaz wyko-
nuje się w stroju domowych, jak np. piżama, koszula nocna, 
szlafrok itp. Al-Nur al-Islam).

16. Wykonywanie namazu bez nakrycia głowy (jednak, jeśli mo-
dlący się robi to nienaumyślnie, wtedy nie uważa się tego za 
makruh).

17. Zmienianie ułożenia palców rąk i stóp w czasie i poza sadżdą 
– powinny być skierowane w stronę kibli. 

18. Niezajmowanie podczas wspólnej modlitwy wolnego miej-
sca w przednim rzędzie i zostawianie go pustym. 

19. Wykonywanie namazu naprzeciw mogiły.
20. Wykonywanie namazu przed nieczystościami, nieosłonięty-

mi zasłoną.
21. Wykonywanie namazu porannego, stojąc w jednym rzędzie 

z kobietami, nawet jeśli stoją w pewnym odstępie, ale nie są 
oddzielone kotarą. 

22. Wykonywanie namazu, powstrzymując się od pójścia do to-
alety.

23. Odrywanie, podczas podnoszenia się z sadżdy, od ziemi ko-
lan przed rękoma.
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24. W czasie sadżdy odrywanie od ziemi jednej nogi. 
25. Wykonywanie ruku, zanim zrobi to imam.
26. Podnoszenie się z ruku, zanim zrobi to imam.
27. Wykonywanie sadżdy, nim zrobi to imam.
28. Podnoszenie się z sadżdy, nim zrobi to imam.
29. Podczas sadżdy bez powodu opierać się na rękach wcześniej 

niż na kolanach.
30. Podnoszenie się, bez powodu opierając się o ścianę lub zie-

mię.
31. Wycieranie w czasie namazu ziemi z czoła.
32. Nieprzestrzeganie kolejności sur recytowanych dodatkowo 

po surze Otwierającej, opuszczanie jednej sury między tymi, 
które były wypowiadane w pierwszym i ostatnim rakacie. 
Przykładowo, jeżeli w pierwszym rakacie dodatkową była 
sura 101, to w drugim można użyć 102, ale nie 103. Można 
też wypowiedzieć surę 104 lub każdą następną. 

33. Recytowanie w kolejnym rakacie sury lub ajatu, będących 
wcześniejszymi od tych, które były wypowiedziane w po-
przedzającym rakacie. Przykładowo, w pierwszym rakacie 
wyrecytować dziesiąty ajat, a w drugim piąty. 

34. Podczas namazu fard dwukrotne użycie tej samej sury w jed-
nym rakacie albo też w każdym z dwóch rakatów.

35. Wypowiedzenie w drugim rakacie namazu fard o trzy ajaty 
więcej niż w pierwszym.

36. Recytowanie Koranu razem z imamem, jeśli prowadzącym 
jest imam.

37. Podczas sadżdy nieuzasadnione dotykanie do ziemi czałmą, 
a nie czołem. 

38. Nieuzasadnione opieranie się o ścianę podczas kijamu.
39. Przechylanie się (kiwanie) w lewo lub prawo podczas kijamu. 
40. Stanie bez powodu na jednej nodze.
41. W czasie wykonywania namazu liczenie na palcach ilości 

wypowiedzianych ajatów i tasbihów.
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42. Wykonywanie namazu w samotności w czasie wspólnego 
namazu.

43. Znajdowanie się imama poza mihrabem.
44. Stanie przez imama w miejscu o 50 cm niższym od miejsca 

dżamaatu (uczestników wspólnego namazu).
45. Stanie przez imama w miejscu o 50 cm wyższym niż miejsce 

dżamaatu (jeśli razem z imamem stoi jakaś inna osoba, wte-
dy ten zakaz traci moc).

46. Głośne wypowiadanie „Bismillaahir rahmaanir rahiim” i „Aamiin”.
47. Zakańczanie kira’atu przy wykonywaniu ruku.
48. Przedwczesne wypowiadanie takbiru, zikru oraz sur i ajatów 

w pozycji ruku.
49. Wypowiadanie tasbihów ruku i sadżdy po uniesieniu głowy.
50. Wykonywanie namazu z niezakrytymi ramionami lub z pod-

winiętymi rękawami.
51. Wykonywanie namazu, nie zaznaczywszy przed sobą 

umownej granicy (sutra), jeśli istnieje możliwość przecho-
dzenia kogoś przed modlącymi się (za sutrę może służyć ja-
kikolwiek przedmiot).

52. Wąchanie czegoś.
53. Wzdychanie, nawet jeśli westchnienie będzie niesłyszalne 

(jeśli ktoś usłyszy, to namaz zostaje całkowicie naruszony).
54. Owijanie wokół głowy materiału lub czegoś innego i pozo-

stawianie góry odkrytej.
55. Wykonywanie namazu z zakrytymi ustami i nosem (opaską, 

bandażem lub czymś podobnym).
56. Podczas wykonywania wspólnego namazu, zajmowanie 

przez imama drugiej grupy miejsca w mihrabie imama, który 
prowadził pierwszą modlitwę.



80    

DZIAŁANIA UNIEWAŻNIAJĄCE NAMAZ 
 

1. Głośne mówienie i śmianie się, także ciche, jeśli samemu się 
słyszy (jeśli śmiech słyszą inni, to zepsuty jest nie tylko na-
maz, ale też taharat tego, kto się śmieje).

2. Jęczenie, wydawanie odgłosów „ach”, „och”, „uf” itp.
3. Płakanie (jednak płacz z powodu strachu przed karą Boga 

nie psuje namazu).
4. Odkaszlanie w celu oczyszczenia gardła bez szczególnej po-

trzeby.
5. Żucie gumy.
6. Trzykrotne pociąganie za włosy podczas jednego ruknu.
7. Trzykrotne podrapanie jakiejś części ciała podczas jednego 

ruknu, naruszając przy tym właściwe ułożenie rąk.
8. Przejście w czasie jednego rakatu dwóch lub więcej rzędów.
9. Przeczesywanie włosów lub brody.
10. Wykonywanie modlitwy prowadzonej przez tego samego 

imama, stojąc w jednym rzędzie z kobietą, jeżeli nie rozdzie-
la ich wolna przestrzeń, w której mógłby się zmieścić jeden 
człowiek.

11. Odwracanie bez powodu twarzy i ciała od kibli.
12. Mówienie przy wykonywaniu namazu o pomyłkach innych, 

poza pomyłkami imama.
13. Recytowanie Koranu z błędami, które zmieniają znaczenie. 
14. Rozmyślnie pozdrawiać i odpowiadać na pozdrowienie (je-

śli ktoś daje „salaam”, myśląc, że namaz się skończył, wtedy 
nie jest naruszony, ale za tę pomyłkę należy wykonać sadż-
datus sahł).

15. Odkrycie jednej czwartej aury (miejsc, podlegających zakry-
ciu) na czas, w którym można trzykrotnie wypowiedzieć 
tasbih (celowe odkrycie aury unieważnia namaz).

16. Uderzanie podczas sadżdy obiema nogami lub trzykrotnie 
jedną nogą o ziemię. 

17. Jednoczesne oderwanie podczas sadżdy obu nóg od ziemi.
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JAK WYKONAĆ NAMAZ

Człow iek, przygotowujący się do namazu, powinien upewnić 
się, czy na jego ubraniu, ciele lub w miejscu wykonywania mo-
dlitwy, nie ma nieczystości, który mogłyby przeszkadzać w jej 
wykonaniu. Następnie wykonuje taharat i staje twarzą w kie-
runku kibli. Stara się wówczas uwolnić się od ziemskich proble-
mów, pamięta i czuje wewnętrznie, że stoi przed Bogiem. Potem 
z całego serca czyni intencję (nijjat) wykonania namazu.

Na przykład, jeśli ktoś pragnie wykonać sunnę porannego na-
mazu, to składa szczerą intencję w sercu: „Mam zamiar wyko-
nać sunnę dzisiejszej modlitwy porannej ku zadowoleniu Boga”. 
Jeśli chce się wykonać fard namazu porannego: „Zamierzam 
wykonać fard dzisiejszej modlitwy porannej ku zadowoleniu 
Boga”. Przed wykonaniem nafi l namazu: „Zamierzam wykonać 
nafi l namaz ku zadowoleniu Boga.” Następnie unosi się obie dło-
nie z rozpostartymi palcami, dłońmi w stronę kibli, do poziomu 
uszu, dotykając kciukami płatków uszu. Wypowiada się takbirul 
iftitah (początkowy takbir) „Allaahu akbar” (fot. 13). Kobiety pod-
noszą ręce tak, aby końce palców sięgały do poziomu ramion 
(fot. 14).

Potem mężczyzna kładzie prawą dłoń na lewej, obejmując 
kciukiem i małym palcem nadgarstek lewej ręki. Złożone w ten 
sposób ręce opuszcza nieco poniżej pępka (fot. 15). Kobieta skła-
da ręce na piersi, położywszy prawą dłoń na wierzchu lewej 
(fot. 16). Wzrok, zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety skiero-
wany jest na miejsce ich sadżdy.

Po właściwym ułożeniu rąk wypowiada się dua „Subhanaka”, 
po niej „A’uuzu billaahi minasz szajtanir radżiim” i „Bismillaahir 
rahmaanir rahiim” i surę Fatihę, kończąc ją wypowiedzeniem 
do siebie „Aamiin”. Następnie recytuje się dodatkową surę 
lub długi werset równy długości krótkiej sury. Skończywszy, 
opuszcza się ręce na boki i wykonuje ruku ze słowami „Allaahu 
akbar”.
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Podczas ruku mężczyzna opiera dłonie na kolanach, ogarnia-
jąc je rozpostartymi palcami. Głowa i plecy utrzymywane są 
prosto, na jednym poziomie (fot. 17). Kobieta skłania się mniej 
niż mężczyzna (fot. 18). Wykonując ruku przynajmniej trzykrot-
nie wypowiada się „Subhaana rabbijal aziim”. Należy kierować 
wzrok na końce palców stóp, jednak nie pochyla się głowy, lecz 
trzyma prosto, na poziomie pleców. Po ruku prostuje się, recy-
tując przy tym „Sami Allaahu liman hamida” i „Rabbanaa ła lakal 
hamd”. 

Po wyprostowaniu się ze słowami „Allaahu akbar” wykonu-
je się sadżdę. Najpierw opuszcza się na kolana, później opiera 
na obu rękach, a dopiero wtedy miejsce sadżdy dotyka czołem 
i nosem (czoło i nos powinny ściśle dotykać ziemi, czuć jej twar-
dość). Palce rąk i nóg należy skierować w stronę kibli.

Podczas sadżdy mężczyzna trzyma łokcie nieco rozchylone 
na strony, brzuch nie przyciska do ud, palce stóp skierowane 
w stronę kibli (fot. 19). Kobieta natomiast przyciska łokcie do ciała, 
brzuch do ud, a palce stóp opiera tylną stroną o ziemię (fot. 20). 

W sadżdzie trzykrotnie wypowiada się „Subhaana rabbijal 
a’laa”, następnie ze słowami „Allaahu akbar” podnosi się pozycji 
siedzącej na czas równy wypowiedzeniu „Subhanallaah”. Potem, 
mówiąc „Allaahu akbar”, robi się drugą sadżdę i ponownie trzy-
krotnie recytuje „Subhaana rabbijal a’laa”. Po wypowiedzeniu 
„Allaahu akbar” podnosi się w celu wykonania drugiego raka-
tu. Dłonie układa się we wcześniejsze położenie, powtarza się 
„Bismillaahir rahmaanir rahiim” i recytuje Fatihę, dodatkową surę 
lub ajat. Potem, podobnie jak w pierwszym rakacie, wykonuje się 
ruku i sadży.

Po skończeniu drugiej sadżdy w drugim rakacie mężczyzna 
siedzi na lewej nodze ze stopą ułożoną w kierunku prawej. Pra-
wa stopa jest ustawiona pionowo i opiera się na palcach zgię-
tych w kierunku kibli (fot. 21). Kobieta siedzi na udach z nogami 
przeniesionymi na prawą stronę (fot. 22). W dżalsie wypowiada 
się się dua „Tahijjat”, „Allahumma salli”, „Allahumma barik” i „Rab-
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bana atina”. Następnie wymawia się pozdrowienie „Assalaamu 
alajkum ła rahmatullaah” (fot. 23 i 24), zwracając najpierw głowę 
w prawo, potem w lewo. Wtedy namaz uważa się za zakończony 
(fot. 25 i 26).

Fard namazu porannego wykonuje się w taki sam sposób, 
jak sunnę tej modlitwy. Mężczyźni przed fardem intonują ikamę 
(oznajmienie o stawaniu do modlitwy). Po zakończeniu każde-
go namazu (tj. po przekazaniu pozdrowienia „Assalaamu alajkum 
ła rahmatullaah”) recytuje się: 

„Allaahumma antas salaamu ła minkas salaam. Tabaarakta jaa zal 
dżalaali łal ikraam”.

„O mój Boże! Ty jesteś pokojem i od Ciebie pochodzi pokój. Jesteś 
błogosławiony, o Posiadaczu Majestatu i Honoru”.

Następnie wypowiada się poniższy tasbih:

„Subhaanallaahu łal hamdulillaahu ła laa ilaaha illallaah ła Allaahu 
akbar. Ła laa hałlaa ła laa kułłata illaa billaahil alijil aziim”.

„Chwała Bogu i podziękowania. Nie ma żadnego bóstwa, a jedynie 
Bóg, i Bóg jest Największy. I nie ma nigdzie mocy ani siły poza 

Bogiem Najwyższym, Potężnym”.

Potem recytuje się ajat Al-Kursi (Allaahu laa ilaha illaa huu. Al-
hajjul kajjuum), po nim zaś tasbih: trzydzieści trzy razy „Subha-
nallaah”) trzydzieści trzy razy „Alhamdulillaah”, trzydzieści trzy 
razy „Allaahu akbar”. Po tasbihu wypowiada się następujące dua, 
zawierające wychwalanie Boga, uznanie Jego jedyności i potęgi 
(tahlil, tahmid, takbir):

           
.        
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„Allaahu akbar, laa ilaaha illallaahu łahdahuu laa szariika lah. Lahul 
mulku ła lahul hamdu juhji ła jumiitu ła huła hajjul laa jamuutu 

bijadihil chajru ła huła alaa kulli szaj’in kadiir”.
„Bóg jest Największy, nie ma żadnego bóstwa, jest tylko Bóg, 

Jedyny i bez współtowarzysza. On jest władcą wszystkiego i Jemu 
tylko należy się chwała. On daje życie i daje śmierć, jest Żyjący 
i Nieśmiertelny. W Jego rękach jest dobro i On ma moc ponad 

wszystkim”. 

Po tych słowach podnosi się ręce i wypowiada dua (fot. 27 
i 28).

Wszystkie namazy wykonuje się w podobny sposób. Jednak, 
według wiarygodnych informacji, w pierwszym siedzeniu mo-
dlitw fardowych, składających się z trzech i czterech rakatów, nama-
zów sunna muakkada z czterech rakatów oraz modlitwy łitr recytuje 
się jedynie „Tahijjat”, bez „Allahumma salli” i „Allahumma barik”. 

Robiąc modlitwy sunna gajr muakkada z czterech rakatów, jak 
sunna namazu wieczornego oraz sunna z czterech rakatów namazu 
nocnego, wykonywana przed fardem, podczas pierwszego sie-
dzenia po „Tahijjacie” recytuje się dua „Allahumma salli” i „Alla-
humma barik”. Na początku trzeciego rakatu, w odróżnieniu od 
innych modlitw z czterech rakatów, recytuje się także „Subhana-
kę”, potem „A’uuzu billaahi minasz szajtanir radżiim” i „Bismillaahir 
rahmaanir rahiim”, a następnie Fatihę.

Intencję wykonania modlitwy  wykonuje się tylko w myślach 
lub w myślach i słowach, zwracając się twarzą w kierunku kibli.

Przy wykonywaniu sunny namazu porannego nijjat w my-
ślach wyraża się tak: „Zamierzam ku chwale Boga wykonać 
sunnę dzisiejszej modlitwy porannej”. Przy wykonywaniu far-
du: „Zamierzam ku chwale Boga wykonać fard dzisiejszej mo-
dlitwy porannej”.

Przy wykonywaniu sunny modlitwy południowej nijjat wy-
raża się następująco: „Zamierzam ku chwale Boga wykonać 
sunnę dzisiejszej modlitwy południowej”. Przy wykonywaniu 
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fardu: „Zamierzam ku chwale Boga wykonać fard dzisiejszej 
modlitwy południowej”. Potem przy sunnie wykonywanej po 
fardzie: „Zamierzam ku chwale Boga wykonać ostatnią sunnę 
dzisiejszej modlitwy południowej”

Przy sunnie modlitwy popołudniowej: „Zamierzam ku chwa-
le Boga wykonać sunnę dzisiejszej modlitwy popołudniowej”, 
przy fardzie: „Zamierzam ku chwale Boga wykonać fard dzisiej-
szej modlitwy popołudniowej”.

Przy fardzie modlitwy wieczornej: „Zamierzam ku chwale 
Boga wykonać fard dzisiejszej modlitwy wieczornej”, przy wy-
konywaniu sunny: „Zamierzam ku chwale Boga wykonać sunnę 
dzisiejszej modlitwy wieczornej.

Przy wykonywaniu nocnej modlitwy – sunny przed fardem: 
„Zamierzam ku chwale Boga wykonać sunnę przypadającą 
przed fardem dzisiejszej modlitwy nocnej”, przy fardzie: „Zamie-
rzam ku chwale Boga wykonać fard dzisiejszej modlitwy noc-
nej”, przy sunnie po fardzie: „Zamierzam ku chwale Boga wyko-
nać sunnę przypadającą po fardzie dzisiejszej modlitwy nocnej”

Przy wykonywaniu łitr namazu: „Zamierzam ku chwale Boga 
wykonać łitr namaz”.

PIĘCIOKROTNY NAMAZ

NAMAZ PORAN NY (AS-SUBH ALBO AL-FADŻR):
Namaz fadżr składa się z czterech rakatów: dwóch sunny i dwóch 
fardu. Najpierw wykonywana jest sunna, następnie fard. 

Po zrobieniu taharatu należy stanąć twarzą w stronę kibli, 
czyniąc w sercu intencję: „Zamierzam ku chwale Boga wyko-
nać sunnę dzisiejszej modlitwy porannej”. Następnie wypowia-
da się takbir wprowadzający, „Allaahu akbar”, i wykonuje dwa 
rakaty namazu (kolejność opisana została w rozdziale Jak wyko-
nać namaz).
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Fard namazu porannego wykonuje się tak samo jak sunnę. 
Zaczyna się od wypowiedzenia ikamy – oznajmienia początku 
namazu (kobiety podczas wykonywania wszystkich modlitw 
nie muszą jej wykonywać) oraz nijjatu (intencji): „Zamierzam 
ku chwale Boga wykonać fard dzisiejszej modlitwy porannej”. 
Podczas fardu porannego namazu sunną jest recytowanie długiej 
sury. Kolejność ich mówienia była przedstawiona powyżej. 

NAMAZ POŁUDNIOWY (AZ-ZUHR)
Przed wykonaniem namazu południowego należy najpierw 
wypowiedzieć nijjat wykonania sunny południowej modlitwy. 
Pierwsze dwa rakaty robi się tak samo jak sunnę modlitwy po-
rannej. Po przejściu do siedzenia (dżalsy) recytuje się dua „Ta-
hijjat” i nie dając salaamu, wstaje ze słowami „Allaahu akbar” do 
trzeciego rakatu. Wypowiada się wtedy Fatihę i dodatkową surę 
lub ajat. Po zakończeniu czwartego rakatu ponownie się siada 
i recytuje dua „Tahijjat”, „Allahumma salli”, „Allahumma barik” 
i „Rabbana atina”. Namaz kończy się przekazaniem salaam.

Fard namazu zuhr wykonuje się podobnie jak sunnę. Mężczyź-
ni recytują ikamę, intencja brzmi tak: „Zamierzam ku chwale 
Boga wykonać fard dzisiejszej modlitwy południowej”. W raka-
tach trzecim i czwartym recytuje się tylko Fatihę, bez dodatko-
wej sury lub ajatu. Również w trzecim i czwartym rakacie in-
nych modlitw fardowych nie wypowiada się już, oprócz Fatihy, 
niczego.

Przypadającą po fardzie sunnę namazu południowego wyko-
nuje się dokładnie tak, jak sunnę namazu porannego, z intencją: 
„Zamierzam ku chwale Boga wykonać ostatnią sunnę dzisiejszej 
modlitwy południowej”.

NAMAZ POPOŁUDNIOWY (AL-ASR)
Najpierw należy wykonać cztery rakaty sunny. Przystępując do 
namazu, trzeba wypowiedzieć intencję: „Zamierzam ku chwa-
le Boga wykonać sunnę dzisiejszej modlitwy popołudniowej”. 
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Pierwsze dwa rakaty wykonuje się jak sunnę modlitwy porannej. 
Jednak w drugim rakacie po „Tahijjacie” recytuje się „Allahumma 
salli” i „Allahumma barik”. Nie dając salaamu, wstaje się ze słowa-
mi „Allaahu akbar” i przystępuje do trzeciego rakatu. Wykonuje 
się jeszcze dwa rakaty, ale przed Fatihą recytuje się „Subhanakę”, 
A’uuzu billaahi minasz szajtanir radżiim” i „Bismillaahir rahmaanir 
rahiim”. 

Fard namazu popołudniowego przebiega podobnie jak fard 
modlitwy południowej. Zmienia się tylko intencja: „Zamierzam 
ku chwale Boga wykonać fard dzisiejszej modlitwy popołudnio-
wej”. Przed przystąpieniem do wykonywania fardu, mężczyźni 
nie powinni zapominać o wymówieni ikamy. 

NAMAZ WIECZORNY (AL-MAGRIB)
Modlitwę wieczorną rozpoczyna się od wykonania fardu, a na-
stępnie sunny. Przed przystąpieniem do modlitwy należy wy-
powiedzieć ikamę i uczynić w sercu intencję: „Zamierzam ku 
chwale Boga wykonać fard dzisiejszej modlitwy wieczornej”. Po 
tym robi się trzy rakaty namazu. 

Rakaty pierwszy i drugi przebiegają jak fard modlitwy po-
rannej. Następnie, siedząc w dżalsie, wypowiada się „Tahijjat” 
i ze słowami „Allaahu akbar” wstaje do trzeciego rakatu. W trze-
cim rakacie recytuje się tylko Fatihę, wykonuje ruku i sadżdę i po-
nownie siada w dżalsie. Siedząc, wypowiada się dua „Tahijjat”, 
„Allahumma salli”, „Allahumma barik”, „Rabbana atina” i daje się 
„salaam”.

Po fardzie robi się intencję: „Zamierzam ku chwale Boga wy-
konać sunnę dzisiejszej modlitwy wieczornej” i wykonuje dwa 
rakaty sunny na podobieństwo sunny modlitwy porannej.

NAMAZ NOCNY (AL-ISZA)
Podczas namazu nocnego najpierw wykonuje się cztery rakaty 
sunny, tak samo jak sunnę modlitwy popołudniowej. Następnie, 
po wyrecytowaniu ikamy, robi się cztery rakaty fardu podobnego 
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do fardu modlitwy południowej, a potem dwa rakaty sunny jak 
w namazie porannym. Różnica między nimi zawiera się tylko 
w nijjacie.

NAMAZ ŁITR
Modlitwa łitr jest ładżibem i składa się z trzech rakatów, wyko-
nywanych po nocnym namazie. W każdym rakacie recytuje się 
Fatihę i dodatkową surę.

Łitr wykonuje się następująco: najpierw czyni się intencję: 
„Zamierzam ku chwale Boga wykonać namaz łitr”. Następnie, 
wypowiedziawszy takbir „Allaahu akbar”, wstaje się do wykona-
nia namazu. Po dwóch pierwszych rakatach, jak podczas sunny 
modlitwy porannej, siada się w dżalsie i recytuje „Tahijjat”. 

Potem, mówiąc „Allaahu akbar”, trzeba wstać do trzeciego ra-
katu, w którym recytuje się Fatihę i jeszcze jedną surę. Następnie 
opuszcza się ręce, ale nie robi ruku, tylko podnosi się dłonie do 
uszu, mówiąc takbir „Allaahu akbar”. Ręce składa się na brzuchu, 
wypowiadając dua „Kunut”. Potem opuszcza się je, wypowiada 
„Allaahu akbar” jak w innych namazach i robi ruku. Po wykona-
niu sadżdy siada się w dżalsie, recytując „Tahijjat”, „Salałat” i dua, 
oraz przekazuje „salaam”.

W ten sposób rozpatrzyliśmy wszystkie namazy wykonywa-
ne w ciągu doby: pięć modlitw razem z ich fardami, ładżibami 
i sunną.

ILOŚĆ RAKATÓW W PIĘCIU NAMAZACH 
a)  Rakaty fard: dwa w modlitwie porannej, cztery w południo-

wej, cztery w popołudniowej, trzy w wieczornej oraz cztery 
w nocnej. W sumie siedemnaście rakatów fard,

b)  Rakaty ładżib: są to tylko trzy rakaty namazu łitr,
c)  Rakaty sunny muakkada: dwa w modlitwie porannej, sześć 

(cztery plus dwa) w południowej, dwa w wieczornej i dwa 
w nocnej. W sumie dwanaście rakatów,
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d)  Rakaty sunny dodatkowej, gajr muakkada: cztery w modli-
twie popołudniowej i cztery w nocnej. W sumie osiem raka-
tów.

SADŻDATUS SAHŁ
Pokłon zapomnieni a jest ładżibem, wykonywanym w celu na-
prawienia popełnionych podczas wykonywania namazu pomy-
łek, niezależnie od tego, z jakich powodów zostały popełnione: 
przez zapomnienie, zaniedbanie lub błąd w wykonaniu. 

PODSTAWY DO SADŻDATUS SAHŁ
Sadżdatus sahł jest konieczny w przypadku pominięcia lub opóź-
nienia jakiegoś ładżibu i opóźnienia fardu modlitwy. Przy opusz-
czeniu choćby jednego fardu, wykonanie pokłonu zapomnienia 
nie wystarcza – trzeba powtórzyć całą modlitwę.

Jeżeli ktoś np. podczas modlitwy wypowie na głos to, co po-
winien powiedzieć do siebie, albo w modlitwie łitr opuści dua 
„Kunut” lub zapomni o pierwszym siedzeniu podczas modli-
twy z czterech rakatów, to w celu naprawienia tych pomyłek 
musi wykonać sadżdatus sahł. W ten sposób błąd zostanie na-
prawiony.

Pominięcie którejś sunny modlitwy nie wymaga wykonania 
pokłonu zapomnienia.

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA SADŻDATUS SAHŁ
Sadżdatus sahł wykonuje się następująco: po wypowiedzeniu 
„Tahijjatu” przekazuje się „salaam” w prawo i w lewo, a następ-
nie robi się dwie następujące po sobie sadżdy.

Po drugiej sadżdzie siada się i recytuje „Tahijjat”, „Allahumma 
salli”, „Allahumma barik”, „Rabbana atina”, a następnie przekazuje 
„salaam”.

Jeżeli osoba, która musi wykonać pokłon zapomnienia, jest 
imamem, to w celu naprawienia pomyłki lub pominięcia, przed 
sadżdatus sahł przekazuje „salaam” tylko w prawo. 
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NAMAZ PIĄTKOWY (DŻUMA’A NAMAZ)

Piątkowy  namaz jest fardem wykonywanym z dżamaatem w cza-
sie modlitwy południowej. Oprócz warunków właściwych dla 
pięciokrotnego namazu, dżum’a namaz ma jeszcze dwie grupy 
warunków dodatkowych: 
 – łudżub, warunki, które czynią piątkową modlitwę obowiąz-
kową ( fardem),

 – sihhat, warunki zapewniające piątkowej modlitwie ważność.

ŁUDŻUB MODLITWY PIĄTKOWEJ
1. Być mężczyzną (nie kobietą lub hermafrodytą).
2. Być człowiekiem wolnym (nie niewolnikiem lub więźniem).
3. Być stałym mieszkańcem (nie w podróży).
4. Być zdrowym (nie chorym tak bardzo, że nie można dojść na 

wspólną modlitwę).
5. Być widzącym (nie niewidomym).
6. Mieć zdrowe nogi (nie być sparaliżowanym).
7. Brak innych poważnych przyczyn, niepozwalających uczest-

niczyć w piątkowym namazie (np. strach przed napadem wro-
ga, bardzo silny deszcz, błoto, breja itp.).

SIHHAT MODLITWY PIĄTKOWEJ 
1. Prowadzenie modlitwy piątkowej w miastach i większych 

miejscowościach (także w wioskach, gdzie jest to dozwolo-
ne).

2. Prowadzenie modlitwy piątkowej przez osobę uprawnioną 
lub jej przedstawiciela.

3. Wykonanie modlitwy w czasie zwykłego namazu południo-
wego.

4. Wygłoszenie chutby przed dżamaatem.
5. Obecność co najmniej trzech osób (nie licząc imama).
6. Ogólna dostępność miejsca przeprowadzania modlitwy piąt-

kowej.
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INTENCJA WYKONANIA PIĄTKOWEGO NAMAZU
W odniesieniu do pierwszych czterech rakatów wypowiada się 
nijjat: „… wykonania części pierwszej sunny modlitwy piątko-
wej”. Późniejsze dwa rakaty, wykonywane w myśli z imamem, 
są fardem modlitwy piątkowej. Następne cztery rakaty stanowią 
ostatnią sunnę tego namazu.

Wykonywane po nich jeszcze cztery rakaty noszą nazwę 
„zuhrul achir”. Intencja do nich jest następująca: „Zamierzam 
wykonać będący dla mnie fardem, ale jeszcze niewykonany 
przeze mnie fard ostatniej modlitwy południowej ”.

Jeżeli wykona się intencję w ten sposób, to w sytuacji, gdy 
modlitwa piątkowa z powodu niewypełnienia któregoś z jej 
warunków, nie była ważna, będzie oznaczało, że wykonany zo-
stał chociaż południowy namaz. Jeśli zaś będzie zaliczony, wte-
dy zuhrul achir uważa się za ostatni pominięty (kada) południo-
wy namaz.

Nijjat do dwóch rakatów, wykonywanych po zuhrul achir, 
brzmi tak samo jak intencja do sunny czasu.

Jeżeli tych dziesięć rakatów, przypadających po fardach nama-
zu dżuma’a, nie zostanie wykonanych, oraz w przypadku jakich-
kolwiek pominięć w wypełnieniu obowiązkowych warunków, 
modlitwa piątkowa nie będzie zaliczona. Oznacza to, że odro-
bieniu (kada) podlega też modlitwa południowa tego dnia. Dla-
tego w żadnym przypadku nie należy odstępować od wykona-
nia po fardzie tych dziesięciu rakatów. 

NAMAZ ŚWIĄTECZNY
Namaz świąteczny jest ładżibem dla tego, komu piątkowy namaz 
przypisany został jako fard. Są dwie modlitwy świąteczne: Ra-
madan Bajram (Id al-Fitr) i Kurban Bajram (Id al-Adha). Wykony-
wane są 45 minut po wschodzie słońca i trwają prawie do połu-
dnia. Składają się z dwóch rakatów i są wykonywane dokładnie 
tak samo jak fard modlitwy porannej. Różnica polega jedynie na 
tym, że w każdym rakacie dodatkowo wymawia się trzykrot-
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nie takbir „Allaahu akbar”. Pierwsze trzy recytowane są w pierw-
szym rakacie po dua „Subhanaka”, ale przed Fatihą. Pozostałe trzy 
takbiry w drugim rakacie po kira’acie dodatkowej sury. Wypo-
wiedzenie tych sześciu takbirów jest ładżibem. W modlitwach 
świątecznych ładżibem są również takbiry wykonywane podczas 
ruku, z powodu ich bliskości do rozpatrywanych sześciu takbi-
rów. Takbirul iftitah (wprowadzający), będący fardem w każdym 
namazie, jest fardem również w modlitwie świątecznej. Inne tak-
biry są sunną.

Kazanie (chutba) jest wygłaszane przez imama po wykonaniu 
modlitwy świątecznej. Podczas chutby namazu Ramadan Bajramu 
mówi się o sadace fi tr, a w czasie Kurban Bajramu kazanie dotyczy 
znaczenia i zalet składania ofi ar. W Kurban Bajramie w dwudzie-
stu trzech namazach, poczynając od modlitwy porannej dnia 
Arafat do modlitwy wieczornej czwartego dnia święta, po wy-
konaniu fardu jest ładżibem wypowiedzenie takbiru taszrik:

„Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illallaahu łallaahu akbar, 
Allaahu akbar ła lillaahil hamd”.

„Bóg jest Największy, Bóg jest Największy, nie ma żadnego bóstwa, 
jest tylko Bóg, i Bóg jest Największy, Bóg jest Największy i chwała 

należy się Bogu”.

Wypowiedzenie takbiru taszrik zaraz po fardzie modlitwy sta-
nowi ładżib dla każdego muzułmanina, mężczyzny i kobiety, 
niezależnie od tego, czy namaz wykonywany jest wspólnie, czy 
też indywidualnie. Dotyczy to zarówno musafi ra (podróżujące-
go), jak i mukima (stałego mieszkańca). 

MODLITWY KADA
Wszyscy psychicznie zdrowi muzułmanie oraz muzułman-
ki, osiągnąwszy dojrzałość zgodnie z szariatem, wraz z innymi 
obowiązkami religijnymi muszą w odpowiednim czasie, bez 
opuszczania, wykonywać modlitwy. Do opuszczania modlitwy 
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należy podchodzić ze szczególną surowością. Bóg Najwyższy 
w pięćdziesięciu pięciu miejscach Świętego Koranu przepisuje 
każdemu muzułmaninowi i każdej muzułmance wykonywanie 
modlitwy. Trzydzieści trzy razy wskazuje na obowiązek wyko-
nywania namazu na równi z zakatem. 

W Świętym Koranie o namazie wspomina się w ponad stu 
ajatach, co wyraźnie wskazuje, jak wielką wartość i dobrodziej-
stwo stanowi ten fi lar islamu. Świadczy to również o tym, jak 
ciężka będzie kara dla tych, którzy nie wykonują modlitwy.

W jednym ze świętych hadisów nasz Prorok (saał) powiedział: 
„W Dniu Sądu poddany Boga w pierwszej kolejności zostanie za-
pytany o wykonywanie lub niewykonywanie modlitwy”. Zwraca 
się tu uwagę na to, że człowiek, który rozliczy się z wykonywania 
modlitwy, z łatwością odpowie i za inne swoje działania. Ten zaś, 
kogo odpowiedź będzie negatywna, poniesie surową karę.

Jeśli ktoś zamiast wykonania jednego rakatu modlitwy da 
miliony złotych jałmużny lub zamiast samodzielnego zrobie-
nia dwóch rakatów, inny człowiek wykona za niego sto rakatów, 
to nawet wtedy modlitwa pozostanie jego długiem, z którego 
nie będzie w stanie się rozliczyć. Spłacić go może jedynie sam 
dłużnik. Dlatego, jeśli ktoś z powodu niedbałości bądź lenistwa 
nie wykonana jakiejś modlitwy we właściwym czasie, to musi 
niezwłocznie odbyć ją jako kadę – w zamian za opuszczoną. Za 
pozostawienie modlitwy na kadę trzeba wyrazić skruchę (taubę) 
i prosić Boga o wybaczenie.

Dłużnik powinien znać liczbę opuszczonych namazów i zli-
kwidować ten dług, wykonując te modlitwy jako kadę. Dozwolo-
ne jest rozpoczęcie od najwcześniej opuszczonych, korzystniej 
jednak zacząć od ostatniego pominiętego namazu. Kara bowiem 
za opuszczone w bardziej dojrzałym wieku jest większa. Zwra-
ca się tylko pozostawione na kadę fardy i modlitwy łitr, które są 
ładżibem. Namazów sunny to nie dotyczy. 
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Modlitwy kada można wykonywać o dowolnej porze, z wy-
jątkiem czasów karahat (łaktul karahat), o czym była mowa przy 
omawianiu czasu modlitwy jako jednego z jej warunków. 

Dłużnik, spłacający modlitwę kada, może wykonywać sunnę 
pięciu dziennych namazów, a także namazy tahadżdżud, ałłabin, 
duha, tasbih i hadżat, wykonywane podczas świętych nocy, oraz 
inne nafi l namazy. Nie ma żadnych ograniczeń w ich wykony-
wania (Ibn Abidin, tom I, s. 688).

NIEKTÓRE NAMAZY NAFIL

Muzułmanin, nie musi ograniczać się rygorystycznym wyko-
nywaniem namazów, będących dla niego fardem. Powinien starać 
się wykonywać nafi l (dodatkowe) modlitwy: ałłabin, tahadżdżud, 
duha, tasbih itp. Za ich zrobienie otrzymać może niezliczoną licz-
bę sałabów (nagród) i hasanatów (dobrodziejstw). Według jedne-
go ze świętych hadisów (hadisy kudsi) Bóg Najwyższy nakazuje: 
„Mój poddany, wykonując fardy, chroni się przed Moją karą, 
a wykonując nafi le, zbliża się ku Mnie”.

NAMAZ AŁŁABIN 
Za namaz ałłabin Najwyższy Bóg obdarza stoma hasanatami: sie-
demdziesięcioma pięcioma w życiu przyszłym i dwudziestoma 
pięciom na tym świecie. 

Oznacza to, że ten, kto rzeczywiście wykonuje modlitwę ałła-
bin, nie będzie doznawać cierpień w miejscu zwanym Mahszar, 
gdzie nastąpi zbiórka po wskrzeszeniu zmarłych. Namaz ałłabin 
składa się z sześciu rakatów, wykonywanych po dwa po modli-
twie magrib.

NAMAZ DUHA
Za namaz duha również można uzyskać sto sałabów: siedemdzie-
siąt pięć jest ofi arowanych przez Najwyższego Boga na tym 
świecie, a dwadzieścia pięć w życiu przyszłym. 
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Oznacza to, że ten, kto naprawdę wykonuje tę modlitwę, nie 
będzie cierpiał trudności w ziemskim życiu. Duha namaz składa 
się z sześciu rakatów, które wykonuje się po dwa, po 45 minutach 
od wschodu słońca.

NAMAZ TAHADŻDŻUD 
Sałaby za ten namaz są niezmierne. Modlitwy osób, które ją wy-
konują, będą przyjęte przez Boga, a wartość tych ludzi wzro-
śnie. Nasz Prorok (saał) nigdy nie opuszczał tahadżdżudu. 

Modlitwa ta również składa się z sześciu rakatów. Jej czas 
trwa od północy do brzasku (czas tuż przed samym świtaniem, 
zwany imsak). W tym przypadku północ jest obliczona przez 
dodanie dwunastu godzin do czasu południa, np. jeżeli połu-
dnie rozpoczyna się o godz. 12.30, to północ o 00.30.

NAMAZ TASBIH 
Tasbih jest najważniejszym z aktów skruchy i wezwań do Boga 
z prośbą o odpuszczenie grzechów. Wykonuje się go całym 
sobą, z całej duszy. 

Według słów Ikrima (ra), który usłyszał to od Ibn Abbasa 
(ra), nasz Szlachetny Prorok (saał), zwracając się do swego sza-
nownego wujka ze strony ojca, Abbasa (ra), przekazał mu nastę-
pujące wskazówki odnośnie namazu tasbih: „O wujku, okażę ci 
szacunek i dam dziesięć rad, za spełnienie których Bóg wyba-
czy ci grzechy – minione i przyszłe, dokonane przez pomyłkę 
i celowo, małe i duże, ukryte i jawne… Jeśli będziesz w stanie, 
to wykonuj namaz tasbih każdego dnia. Jeśli nie zdołasz każdego 
dnia – to zrób raz w miesiącu. Skoro nie będziesz mógł tego 
uczynić, wykonaj raz w roku, a gdy nie uda ci się i to, wtedy 
chociaż raz w życiu!”.
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KOLEJNOŚĆ WYKONANIA NAMAZU TASBIH 
Modlitwa ta składa się z czterech rakatów, podczas których trzy-
sta razy wypowiada się tasbih wychwalający Boga:

„Subhaanallaahi łal hamdulillaahi ła laa ilaaha illallaahu łallaahu 
akbar ła laa hałla ła laa kułłata illaa billaahil alijjil aziim”.

„Chwała niech będzie Bogu i chwała Bogu. Nie ma żadnego bó-
stwa, jest tylko Bóg, Bóg jest Wielki i nie ma nigdzie mocy jak tylko 

u Boga Najwyższego, Najpotężniejszego”.

Tasbih w czasie wykonywania namazu tasbih wypowiada się 
następująco:
 – 15 razy po dua „Subhanaka” (przed Fatihą),
 – 10 razy po dodatkowej surze,
 – 10 razy stojąc, po podniesieniu się z ruku (kauma),
 – 10 razy podczas pierwszej sadżdy,
 – 10 razy w dżalsie między dwoma sadżdami,
 – 10 razy przy drugiej sadżdzie.

W pierwszym rakacie wypowiada się siedemdziesiąt pięć tas-
bihów, tak samo w drugim, trzecim i czwartym rakacie. 

Namaz tasbih należy do bardzo zalecanych działań. Uczynie-
nie z niego przyzwyczajenia stanowi mustahab – jest uznane za 
dobry uczynek. Nie należy się lenić. Tasbih można również robić 
z dżamaatem, aby ci, którzy nie wiedzą, skorzystali z okazji wy-
konania go. Podczas wspólnego namazu tasbih imam najpierw 
wypowiada nijjat i następnie głośno recytuje tasbih, zaś dżamaat 
słucha.

           
.        

Muhtasar Ilmihal 18-06-2009.indd   88 19.12.2012   13:35:16
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DŻANAZA (CEREMONIAŁ POGRZEBOWY)
Jeżeli jesteśmy przy umierającym muzułmaninie (muhtazar), to 
należy położyć go na prawym boku, nieco unosząc lewy, twa-
rzą w kierunku kibli. Obecni powinni recytować kalimat szahadę 
(wyznanie wiary) i czytać lub wypowiadać surę Ja sin.

Po śmierci głowę zmarłego owija się kawałkiem materiału 
(np. bandażem), który podtrzymuje brodę, i zawiązuje się na 
ciemieniu. Następnie zamyka się oczy, a ręce układa wzdłuż 
boków. Na brzuchu kładzie się ciężki przedmiot, aby zapobiec 
wzdęciom. Do czasu obmycia nieboszczyka nie należy czytać 
Koranu. Podczas obmywania ciało układa się na specjalnym 
łożu nogami w stronę kibli. Następnie, zakrywszy aurę, zdejmu-
je się z niego ubranie i myje ciało letnią wodą.

Jeśli osoba zmarła była za życia mukallafem, to osoba obmy-
wająca, nie zdejmując tkaniny zakrywającej aurę, wykonuje mu 
istindżę (obmycie części intymnych) ręką owiniętą w materiał. 
Podczas rytualnego obmywania nie leje się wody do ust i nosa. 
Jeśli jednak wiadomo, że osoba zmarła była w stanie dżunu-
bu, wymagającego wykonania guslu, wtedy należy użyć wody 
zarówno do ust, jak i do nosa. Jeśli muzułmanin miał gusl, to 
wystarczy zrobić mash – przetarcie ust od wewnętrznej strony, 
zębów, nozdrzy i pępka.

Głowę i brodę myje się mydłem i wodą, jednak włosów się 
nie rozczesuje. Następnie obraca się zmarłego na lewy bok i ob-
mywa prawy, po czym układa na prawym boku, aby obmyć 
lewy. Potem, unosząc górną część ciała i opierając o sobie, robi 
się mash brzucha. Jeśli pojawią się nieczystości, to wystarczy 
zmyć je wodą, bez potrzeby powtarzania obmywania. Ciało 
wyciera się czystą tkaniną i owija w sawan (całun).

KAFAN (CAŁUN)
Kafan to tkanina, w którą zawija się ciało zmarłego muzułmani-
na, i w której składa je do mogiły. 
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Całun dla mężczyzn to kamis, izar i lifafa. Dla kobiet składa się 
także z kamisu, izara i lifafy, do czego dochodzi zakrycie głowy 
i tkanina zawiązywana na piersi. 

Przy niedostatecznej ilości materiału dla mężczyzn wystar-
czy izar i lifafa, a dla kobiet izar, lifafa i zakrycie głowy. Gdy i tego 
brakuje, można pogrzebać zmarłego zawiniętego tylko w tkani-
nę z białej bawełny. 

KOLEJNOŚĆ ZAWIJANIA W KAFAN
Zmarłego ubiera się w kamis od szyi do stóp, następnie zawija 
w izar od głowy do stóp. Potem, na całą długość, owija się lifafą, 
a jej oba końce zawiązuje. Całun zawija się z lewa na prawo. Nie 
przyszywa się do niego kieszeni ani kołnierza, nie zszywa się 
też brzegów tkaniny.

W przypadku kobiet zakrycie głowy układa się na kamisie, 
pod lifafą.

NAMAZ DŻANAZA
Modlitwa pogrzebowa jest fardem kifaja, wykonywanym jako dua 
(modlitwa) za zmarłego brata-muzułmanina lub siostrę-muzuł-
mankę. Przed jej wykonaniem, trzeba się dokładnie upewnić, 
czy zmarły był muzułmaninem. Jeżeli tego nie wiadomo lub 
jeszcze nie ustalono okoliczności, potwierdzających jego przy-
należność do islamu, wtedy dżanaza namazu się nie wykonuje. 
Dla ustalenia prawdy konieczne jest świadectwo zasługującego 
na zaufanie muzułmanina lub inne dowody.

Zmarły powinien być rytualnie obmyty i zawinięty w kafan. 
Podczas wykonywania namazu zmarły powinien znajdować się 
przed imamem i dżamaatem. 

Ciało zmarłego powinno być w całości lub przynajmniej 
w większej części. Jeśli brakuje większej części lub znajduje się 
tylko połowa ciała bez głowy, wtedy nie obmywa się go ani nie 
wykonuje modlitwy pogrzebowej. Zwłoki należy tylko owinąć 
w całun i pochować.



    99

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DŻANAZA NAMAZU
Modlitwa pogrzebowa składa się z czterech rakatów wypowia-
dania takbiru i czytania specjalnego dua w kijamie (stojąc). Nie 
robi się ani sadżdy, ani ruku.

Imam stoi naprzeciw klatki piersiowej zmarłego, za nim rzę-
dami ustawia się dżamaat. Informuje się wspólnotę, czy zmarła 
osoba była mężczyzną, czy kobietą, od tego bowiem zależna 
jest intencja. Uczestnicy modlitwy wypowiadają ją w myślach, 
przed wykonaniem za imamem takbiru: „Przyłączam się do tego 
imama w celu wykonania modlitwy ku zadowoleniu Boga, zro-
bienia dua za duszę zmarłego (lub zmarłej)”. 

Podczas pierwszego takbiru ręce podnosi się do poziomu 
uszu, a następnie składa poniżej pępka. Potem recytuje się „Sub-
hanakę” z dodaniem „ła dżalla sanaa’uka”.

Potem, nie podnosząc rąk, wypowiada się drugi takbir. Imam 
mówi je głośno, a pozostali uczestnicy modlitwy – do siebie. 
Dalej recytuje się „Allahumma salli” oraz „Allahumma barik”, 
przechodząc do trzeciego takbiru i wypowiedzenia dua dżanaza 
(pogrzebowego).

Ci, którzy nie znają tego dua, mogą w tym czasie recytować 
dua „Kunut” (czyli „Allaahumma innaa nasta’iinuka”) lub Fatihę, 
czyniąc intencję jej recytacji jako dua. Kończąc, wykonuje się 
czwarty takbir i opuściwszy ręce na boki daje „salaam”, zwraca-
jąc głowę ku prawemu i lewemu ramieniu. 

Po trzecim takbirze wypowiada się następujące dua dżanaza:

           
         

         
         

         
.     
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„Allaahummagfi r lihajjinaa ła majjitinaa, ła szaahidinaa, ła 
gaa’ibinaa, ła kabiirinaa, ła sagiirinaa, ła zakarinaa, ła unsaanaa. 
Allaahumma man ahjajtahu minnaa fa ahjihi alal islaami ła man 

tałaffajtahu minnaa fatałaffahu alal iimaani, ła chussa haazal 
majjita bir rałhi, łar raahati, łar rahmati, łal magfi rati, łar ridłaan. 

Allaahumma in kaana muhsinan fazid fi i ihsaanihi ła in kaana 
musii’an fatadżaałaz anhu, ła lakkihil amna, łal buszraa, łal 
karaamata, łaz zulfaa birahmatika jaa arhamar raahimiin”.

„O Boże! Wybacz grzechy żywym i martwym, będącym świadkami 
i nieobecnym, dorosłym i dzieciom, mężczyznom i kobietom. 
O Boże, tym z nas, których ożywiasz, pozwól żyć w islamie, 

a tym z nas, którzy umierają, pozwól umrzeć w wierze. I ukój tego 
umarłego w duchu, obdarz pociechą i miłosierdziem, przebaczeniem 
i życzliwością. O Boże, jeśli zmarły czynił dobro, to powiększ swoje 
miłosierdzie ku niemu, a jeśli popełnił czyny niegodne, to wybacz 

mu. Weź go pod swoją obronę, daj mu powodzenie i przyjmij z jego 
godnością i pokorą w swoim miłosierdziu, o Najmiłosierniejszy 

z Miłosiernych”.

W przypadku mężczyzny używa się słów: tałaffajtahu / fata-
łaffahu; kobiet: tałaffajtahaa / fatałaffahaa; wielu zmarłych: tałaffaj-
tahum / fatałaffahum. 

Jeżeli zmarły był chłopcem, wówczas dua, zaczynając od 
słów „alal iimaani”, wypowiada się tak: „Allaahummadż alhu lanaa 
faratan ładż’alhuu lanaa adżran ła zuhraa. Allaahummadż alhu lanaa 
szaafi ’an ła muszaffa’an”.

Jeśli zmarła była dziewczynką, wtedy dua, zaczynając od 
słów „alal iimaani”, recytuje się następująco: „Allaahummadż alhaa 
lanaa faratan ładż’alhaa lanaa adżran ła zuhraa. Allaahummadż alhaa 
laana szaafi ’an ła muszaffa’an”.
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WAŻNE PRZYPOMNIENIE:

Wielu muzułmanów podczas dżanaza namazu dając „salaam” 
po czwartym rakacie albo w ogóle nie opuszcza rąk, albo przy 
zwrocie głowy w prawo opuszcza prawą rękę, a zwrocie w lewo 
– lewą rękę.

Oba te działania są nieprawidłowe. Właściwy sposób pole-
ga na tym, że po wypowiedzeniu czwartego takbiru przekazuje 
się „salaam” z opuszczonymi rękoma. Należy pamiętać, że ręce 
łączy się tylko w kijamach, gdzie sunną jest wspominanie Boga 
(zikrullaah). W kijamach, gdzie zikr nie jest sunną, rąk się nie łączy, 
lecz trzyma je opuszczone (Durar, t. I, s. 53).

Podczas wykonywania dżanaza namazu, gdy imam wypowia-
da na głos takbir „Allaahu akbar”, niektóre osoby podnoszą gło-
wy. To również stanowi błędne działanie. W czasie modlitwy 
pogrzebowej nie czyni się żadnych ruchów głową ani innymi 
częściami ciała.

Jeśli miejsce wykonywania dżanaza namazu lub obuwie jest 
brudne, wówczas należy zdjąć buty i stanąć na nich.

MOGIŁA I POCHÓWEK
Po wykonaniu dżanaza namazu sunną jest niesienie tabutu z cia-
łem, trzymając za cztery rogi. Jeśli możliwe, to należy nieść cho-
ciażby czterdzieści kroków, w miarę szybko i bez kołysania. Nie 
jest zalecane (makruh) głośne wykonywanie zikru i siadanie na 
cmentarzu, zanim zmarły nie zostanie złożony w ziemi.

Minimalna głębokość mogiły powinna wynosić połowę 
wysokości człowieka, natomiast szerokość i długość tyle, aby 
zmarły swobodnie się w niej zmieścił. Lepiej, gdy grób będzie 
jeszcze głębszy. Po wykopaniu dołu, wykonuje się w nim niszę 
(„lahit”, „lahd”) – jeśli ziemia ma odpowiednią twardość – w któ-
rej układa się ciało. Lahit robi się w ścianie na stronie kibli. Tam 
należy umieścić zmarłego, opuszczając go od strony kibli.



102    

Zmarłego układa się na prawym boku, twarzą w kierunku 
kibli, wypowiadając przy tym:„Bismillaahi ła alaa millaati Rasuulil-
laah” („W imię Boga i zgodnie z drogą Wysłannika Boga”). Rozwią-
zuje się zawiązki na kafanie przy głowie i nogach. 

Aby na zmarłego, który leży w lahicie, nie padała ziemia, ni-
szę zasłania się cegłami lub deskami. Jeżeli cegły z gliny są ła-
two dostępne, to używanie zamiast nich cegieł ceramicznych 
lub polan itp. materiałów uważa się za makruh.

Mogiłę należy zasypać tą samą ziemią, która została z niej 
wykopana. Kopczyk, uklepany w formie wielbłądziego grzbie-
tu, powinien wystawać ponad powierzchnię ziemi około 20 cm. 
Nie powinien być nazbyt długi ani mieć kątów prostych. 

Nie będzie grzechem postawienie na mogile kamienia z za-
pisanym dla pamięci imieniem i nazwiskiem zmarłego. Nie 
wolno dokonywać pochówków w domu – stanowi to makruh. 
W ten sposób można grzebać jedynie proroków. Nie jest także 
dozwolone chowanie zmarłych w ziemi, zagarniętej siłą od wła-
ściciela. 

Kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego można składać 
w ciągu trzech dni. Po upływie tego czasu uważane jest to za 
niepotrzebne i makruh. 

Przewożenie zmarłego w celu pochowania z jednego miasta 
do drugiego uznaje się za bezużyteczne i makruh.

Ku czci duszy zmarłego wykonuje się hatmy z recytacją kali-
mat tałhidu i Świętego Koranu. Wykonanie tych oraz podobnych 
hatmów pomoże zmarłemu w otrzymaniu odpłaty i korzyści. 
Oprócz tego, w celu uradowania jego duszy, należy rozdawać 
jałmużnę, wykonywać dobre uczynki, wspierać biednych i zor-
ganizować poczęstunek.

W GROBIE
Po pochówku do zmarłego przychodzą dwaj aniołowie i zadają 
mu pytania: kto jest jego Panem, jaką wyznaje religię, kto jest 
jego prorokiem i jaką ma Świętą Księgę. 
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Posiadającemu iman, posłusznemu Bogu i wykonującemu 
dobre uczynki, Najwyższy Bóg da siłę, aby właściwie odpowie-
dział na pytania aniołów. Jednak niewierzący i sprzeciwiający 
się Bogu, zobaczywszy pytających aniołów, Munkara i Nakira, 
ze strachu przed nimi stracą mowę i nie zdołają odpowiedzieć 
na zadawane pytania.

Temu muzułmaninowi, który odpowie na ich pytania, anio-
łowie przekazują dobrą wieść o tym, że dostanie się do Raju. Od 
tego momentu będzie spotykał się z miłosierdziem i wynagra-
dzaniem od Boga.

Niewierzącym i grzesznikom, którzy nie zdołają odpowie-
dzieć na pytania, aniołowie powiedzą: „Biada wam!”. Poczu-
ją wówczas oddech Piekła i już w grobie zaczną doświadczać 
trudności i cierpienia. 

PYTANIA ZADAWANE W GROBIE I ODPOWIEDZI NA NIE

– Kto jest twoim Panem?
 – Moim Panem jest Bóg Najwyższy, Allah.
– Co jest twoją religią?
 – Moją religią jest islam.
– Kto jest twoim prorokiem?
 – Moim Prorokiem jest Muhammad (saał).
– Co jest twoją Księgą?
 – Moją księgą jest Święty Koran.
– Co jest twoją kiblą?
 – Moją kiblą jest Dostojna Kaaba.
– Od kogo pochodzisz?
 – Pochodzę od Adama (as).
– Z jakiego ludu jesteś wiarą?
 – Jestem z ludu Abrahama (as). Zaprawdę, jestem 
    muzułmaninem, alhamdulillaah. 
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ODWIEDZANIE GROBÓW
Odwiedzanie grobów jest zalecane (mandub) zarówno dla męż-
czyzn, jak i dla kobiet. W tym czasie powinno się recytować: 
raz Fatihę oraz jedenaście razy surę Czystość wiary, są bowiem 
poświęcone duszom zmarłych. Korzystne jest również wypo-
wiadanie sur Ja sin i Pomnażanie. 

Nie jest naganne recytowanie sur i dua przy mogile, jednak 
przechodzenie przez nią bez modlitwy, spanie, siedzenie na 
niej, brudzenie i śmiecenie uznawane jest za makruh. 

Makruhem jest również ponadto koszenie trawy i ścinanie 
drzew rosnących na mogiłach, ponieważ w trakcie swojego 
wzrastania przyczyniały się do odpuszczenia grzechów zmar-
łych, leżących pod nimi. Nie ma natomiast nic złego w wycina-
niu uschłych drzew i wyrywaniu zeschłej trawy, chociaż lepiej 
powstrzymać się także i od tego. W żadnym też wypadku nie 
wolno przynosić tego do domu, aby używać do rozpałki. Trzeba 
zwracać na to specjalną uwagę. 

SPRAWY ZWIĄZANE Z PODRÓŻOWANIE (SAFAR)
Safarem uważa się pieszą podróż lądową w ciągu  osiemnastu 
godzin (lub na dystansie dziewięćdziesięciu kilometrów). Na 
morzu wyniesie to sześćdziesiąt mil. Osoba, która wyrusza na 
taką odległość, zgodnie z szariatem nazywa się musafi rem (po-
dróżnikiem, pielgrzymem). Po wyrażeniu intencji podróży, bez 
względu na środek transportu i długość jej trwania, obowiązują 
go zasady szariatu dotyczące musafi rów.

Podróżny staje się musafi rem, gdy zostawi za sobą ostatni dom 
swego miasta lub wioski. Jeżeli dzieje się to w ramadanie, wów-
czas może nie przestrzegać postu. Opuszczone dni postu musi 
później odrobić (jako kadę). Lepiej jednak trzymać post, jeśli nie 
zaszkodzi to zdrowiu. Modlitwy fard, składające się z czterech 
rakatów, musafi r powinien skracać do dwóch rakatów. W całości 
natomiast, bez skracania, powinien wykonywać fardy modlitwy 
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wieczornej i porannej oraz namazu łitr, a także wszystkie sunny 
składające się z czterech rakatów. 

Jeżeli osoba podróżująca wykona namazy fardowe z czterech 
rakatów w całości, bez skrócenia, to popełni błąd, za który po-
winna prosić Boga o wybaczenie. Oprócz tego, przed przekaza-
niem „salaam” powinna wykonać dodatkowo sadżdatul sahł, aby 
skorygować pomyłkę. Jeżeli jednak podczas przerwy w podró-
ży uczestniczy w modlitwie, przyłączając się do miejscowego 
imama, wtedy, razem z dżamaatem, wykonuje modlitwę w ca-
łości. Jeśli natomiast podróżny sam występuje w roli imama, 
wówczas przekazuje „salaam” po dwóch rakatach, a osoby będą-
ce podróżnymi, które przyłączyły się do niego, wykonują „sa-
laam” razem z nim. Jeśli osoby są stałymi mieszkańcami danej 
miejscowości (mukim), to po przekazaniu przez imama „salaam” 
wstają i wykonują namaz w całości. 

Jeżeli musafi r planuje zostać w obcym mieście lub wiosce 
przez co najmniej piętnaście dni, to przestaje być uważany za 
podróżnego i obowiązany jest do odmawiania modlitw w cało-
ści. W przypadku, gdy nie ma zamiaru pozostawania w jakiejś 
miejscowości przez piętnaście dni, ale ze względu na niezakoń-
czone sprawy lub z innych poważnych powodów zmuszony jest 
pozostawać tam miesiącami, a nawet latami, spodziewając się 
jednak wyruszyć w drogę powrotną nie dzisiaj, to jutro, wtedy 
niezależnie od czasu przebywania, zgodnie z szariatem, uzna-
wany jest za musafi ra.

Każdy musafi r, powróciwszy do swojego miejsca pobytu, 
przestaje być podróżnym. Tutaj, bez względu na to, ile chciałby 
pozostawać, uznawany jest za mukima (miejscowego) i musi wy-
konywać namazy bez skracania. 

Jeśli podróżny w czasie podróży opuścił podlegające skróce-
niu namazy fard z czterech rakatów i pozostał ich dłużnikiem, to 
zwraca je, gdy znajdzie się w miejscu czasowego przebywania 
albo po powrocie do miejsca stałego zamieszkania, jako dwa 
rakaty kada namazu. 
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Jeśli zaś muzułmanin, będąc u siebie w miejscu zamieszka-
nia, opuścił modlitwę składającą się z czterech rakatów i nie zdą-
żył ich tam zwrócić, gdyż wyruszył w podróż, wtedy w miejscu 
czasowego przebywania powinien wykonać za nie kada namaz 
z czterech rakatów. 

ŁATAN (OJCZYZNA, MIEJSCE)
Ojczyzna, jako miejsce przebywania muzułmanina, dzieli się 
na trzy rodzaje:
1.  Łatanul asli – miejsce, w którym się urodził i założył rodzinę 

albo w którym zamierza na stałe zamieszkać.
Łatanul asli przestaje być takowym z chwilą znalezienia in-
nego podobnego miejsca przebywania. Przykładowo, jeżeli 
mężczyzna zamieszka z rodziną w innym mieście lub wio-
sce, wtedy miejsce jego urodzenia nie stanowi już dla niego 
łatanul asli. Jeśli więc przyjedzie do swego dawnego łatanul 
asli i pozostanie tam na mniej niż 15 dni, to powinien skracać 
namaz fard z czterech do dwóch rakatów. Dokładnie tak czy-
nił nasz Prorok (saał) przy przyjeździe z Medyny do Mekki, 
gdzie się urodził, wyrósł i ożenił. 
Jeśli ktoś ma więcej niż jedną żonę i każda z nich mieszka 
w innej miejscowości, to podczas przebywania u którejkol-
wiek ze swoich legalnych żon nie będzie uznawany za musa-
fi ra. Łatanul ikamat nie narusza łatanul asli.

2.  Łatanul ikamat – miejsce czasowego pobytu, w którym mu-
safi r zamierza pozostawać co najmniej 15 dni. Powinno znaj-
dować się nie mniej niż 90 kilometrów od jego łatanul asli. 
Modlitwy z czterech rakatów odmawia się tam bez skracania. 
Łatanul ikamat można zmienić na inny łatanul ikamat lub po 
powrocie na łatanul asli. Nie przestaje jednak być łatanul ikma-
tem podczas przemieszczenia się do łatanus sukna. 

3.  Łatanus sukna – miejsce, znajdujące się co najmniej 90 lub 
więcej kilometrów od łatanul asli, gdzie musafi r zamierza po-
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zostawać nie dłużej niż 15 dni. Namazy fard z czterech rakatów 
wykonywane są tam jako dwa rakaty.

SADŻDATUT TILAŁAT (WERSETY POKŁONU)

W tekście Świętej Koranu obok niektórych ajatów zapisane jest 
s łowo „sadżda” lub wstawiony odpowiedni znak. Oznacza to, że 
po ich przeczytaniu należy wykonać sadżdatut tilałat. Dla czyta-
jącego Koran muzułmanina stanowi to obowiązek – ładżib. Po-
winien w tym celu zwrócić się w stronę kibli i, nie podnosząc 
rąk, wypowiedzieć takbir „Allaahu akbar” i wykonać sadżdę. Bę-
dąc w pokłonie do ziemi trzykrotnie recytuje „Subhaana rabbijal 
a’laa”, następnie, wypowiedziawszy takbir „Allaahu akbar”, pod-
nosi się i stojąc, mówi: „Sami’naa ła ata’naa gufraanaka rabbaana ła 
ilajkal masiir”. 

Osoba, która usłyszy wypowiedzenie zaznaczonego ajatu, 
również powinna wykonać sadżdatut tilałat. 

Ajaty Świętego Koranu, po odczytaniu których wykonuje się 
sadżdatut tilałat:
1. Sura Przegrody, ajat 206.
2. Sura Grom, ajat 15.
3. Sura Pszczoły, ajat 49.
4. Sura Podróż nocna, ajat nr 107.
5. Sura Maria, ajat nr 58.
6. Sura Pielgrzymka, ajat 18.
7. Sura Rozróżnienie, ajat 60.
8. Sura Mrówki, ajat 25.
9. Sura Pokłon, ajat 15.

10. Sura Sad, ajat 24.
11. Pokłon Wyjaśnione, ajat 37.
12. Sura Gwiazda, ajat 62.
13. Sura Rozerwanie, ajat nr 21.
14. Sura Skrzepnięta krew, ajat 19.
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WIELBIENIE WYKONYWANE  PODCZAS 
ŚWIĘTYCH NOCY

LAJLATUL MAŁLID 
Lajlatul Małlid jest dwunastą nocą (z dnia jedenastego na dwu-
nasty) rabiul ałłala, kiedy to nasz Prorok Muhammad (saał) 
uszczęśliwił świat swoimi urodzinami. 

W tę noc wykonuje się namaz tasbih, do którego intencję wy-
raża się słowami: „O Panie! Na cześć Twego Ulubieńca, nasze-
go sławnego Proroka, korony stworzenia, który napełnił świat 
jasnością w tę noc swoich urodzin, uczyń mnie, Twego słabego 
sługę, godnym Twojego przebaczeniem i Twojego uspokojenia. 
Bóg jest wielki”.

LAJLATUL RAGA’IB 
Jest to noc z czwartku na piątek pierwszego z trzech świętych 
miesięcy – radżaba. Była nocą poślubną rodziców Proroka Mu-
hammada (saał), gdy został poczęty. Podczas niej, pomiędzy 
modlitwą wieczorną a nocną, wykonuje się namaz hadżat (mo-
dlitwę potrzeby), składający się z dwunastu rakatów. Po każdych 
dwóch daje się „salaam”. 

Nijjat wykonania namazu hadżat wypowiada się następująco: 
„O Panie! Na cześć naszego Proroka (saał) uczyń mnie godnym 
znaleźć uspokojenie, Twoje przebaczenie i oddanie Tobie. Zalicz 
mnie do grona poddanych, którzy okazują Ci uwielbienie. Wy-
baw mnie od cierpienia na tym świecie i w życiu przyszłym”.

W każdym rakacie tej modlitwy wypowiada się: raz Fatihę, 
trzykrotnie surę Noc przeznaczenia i dwanaście razy surę Czy-
stość wiary. Po zakończeniu rakatów recytuje się siedem lub sie-
demdziesiąt razy salatul ummijja:
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„Allaahumma salli alaa sajjidinaa muhammadinin nabijjil ummijji ła 
alaa aalihii ła sahbihii ła sallim”.

„O Boże, módl się za naszego Pana Muhammada, Proroka ummy, 
jego potomków i jego towarzyszy, i daj im pokój”.

Podczas oddzielnej sadżdy siedemdziesiąt razy wykonuje się 
następujący tasbih: 

„Subbuuhun kudduusun rabbunaa ła rabbul malaa’ikati łar ruuh”.
„Chwała świętemu Panu naszemu i Panu aniołów i ducha”.

Następnie, w siedzeniu po sadżdzie, wypowiada się dua:

„Rabbigfi r łarham ła tadżaałaz ammaa ta’lamu innaka antal a’azzul 
akram”.

„Panie! Przebacz i bądź miłosierny, okaż łaskę tym, których znasz. 
Zaprawdę, jesteś Najpotężniejszy, Najhojniejszy”.

Potem znowu wykonuje się sadżdę i powtórnie siedemdzie-
siąt razy recytuje się tasbih:

„Subbuuhun kudduusun rabbunaa ła rabbul malaa’ikati łar ruuh”.
„Chwała świętemu Panu naszemu i Panu aniołów i ducha”.

.      
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LAJLATUL MIRADŻ 
Jest to noc wniebowstąpienia Proroka Muhammada (saał) przy-
padająca z dwudziestego szóstego na dwudziesty siódmy dzień 
radżaba. Tej nocy po modlitwie isza wykonuje się namaz hadżat, 
złożony z dziewiętnastu rakatów. Jego kolejność jest następują-
ca: w każdym rakacie dziesięć razy wypowiada się surę Czystość 
wiary, a po każdych dwóch rakatach przekazuje „salaam”. Po za-
kończeniu modlitwy recytuje się:
 – cztery razy Fatihę,
 – sto razy:

„Subhaanallaahi łal hamdulillaahi ła laa ilaaha ilaallaahu łallaahu ak-
baru ła laa hałla ła laa kułłata illaa billaahil alijjil aziim”. 

„Cześć Bogu i chwała Bogu. Nie ma żadnego bóstwa, jest tylko Bóg 
i Bóg jest Największy i nie ma nigdzie mocy jak tylko u Boga Najwyż-

szego, Najpotężniejszego”.
–  sto razy:

„Astagfi rullaahal aziim ła atuubu ilajk”

„Proszę o przebaczenie Boga Najpotężniejszego i żałuję za grzechy”.

–  sto razy salałatusz szarif.
Namaz ten można wykonywać również w wersji składającej się 
ze stu rakatów. 
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LAJLATUL BARA’AT 
Noc uwolnienia (zwana także nocą ocalenia lub przebaczenia) 
przypada z czternastego na piętnasty dzień szabana. Nijjat wy-
konania modlitwy tej nocy można wyrazić tak: „O Panie! Mam 
intencję wykonać tę modlitwę ku Twojemu zadowoleniu. Uczyń 
mnie godnym Twojego przebaczenia i daj mi uspokojenie. 
Uchroń mnie przed cierpieniem na tym świecie i w życiu przy-
szłym. I zalicz mnie do tych, którzy są uszczęśliwieni Tobą ”.

W każdym ze stu rakatów tego namazu wypowiada się raz 
Fatihę i dziesięć razy surę Czystość wiary. Po każdych dwóch ra-
katach daje się „salaam”. 

Po modlitwie recytuje się:
–  czternaście razy:

„Astagfi rullaahal aziim ła atuubu ilajk”.
„Proszę o przebaczenie Boga Najpotężniejszego i żałuję za grzechy”.

–  czternaście razy:

„Allaahumma salli ła sallim ła baarik alaa sajjidinaa muhammadin ła 
alaa aali muhammad”.

„O Boże, obdarz pokojem i błogosławieństwem naszego Pana Mu-
hammada i rodzinę Muhammada”.

–  czternaście razy Fatihę,
–  czternaście razy ajat Al-Kursi,
–  czternaście razy surę Komnaty,
–  raz surę Ja sin,
–  czternaście razy surę Czystość wiary,
–  czternaście razy surę Świt,
–  czternaście razy surę Ludzie,

.     
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–  czternaście razy:

„Subhaanallaahi łal hamdulillaahi ła laa ilaaha illallaahu łallaahu ak-
bar, ła laa hałla ła laa kułłata illaa billaahil alijjil aziim”

„Cześć Bogu i chwała Bogu. Nie ma żadnego bóstwa, jest tylko Bóg, 
i Bóg jest Największy i nie ma nigdzie mocy, jak tylko u Boga Naj-

wyższego, Najpotężniejszego”.

– czternaście razy salaatul muhdżijaat, następnie wykonać dua.

LAJLATUL KADR 
Przyjęto obchodzić ją nocą dwudziestego siódmego dnia ra-
madanu. W Świętym Koranie poświęcona jej została cała sura: 
„W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego! Zaprawdę, zesłaliśmy ten 
Koran w Noc Przeznaczenia. Skąd miałbyś wiedzieć, co to jest Noc 
Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia jest lepsza od tysiąca miesięcy! 
Zstępują wówczas Aniołowie i Duch za pozwoleniem swego Pana, aby 
wypełnić każde polecenie. Ona jest pokojem aż do nastania brzasku” 
(sura Noc przeznaczenia).

Jest to noc początku objawienia Świętego Koranu, podczas 
której Wszechmogący Bóg przyjmuje skruchę wyrażoną przez 
wierzących i wybacza im grzechy.

W noc przeznaczenia muzułmanie wykonują namaz składa-
jący się z czterech rakatów. Po każdych dwóch przekazuje się „sa-
laam”. W pierwszym rakacie raz recytuje się Fatihę i trzykrotnie 
surę Noc przeznaczenia. W drugim rakacie raz Fatihę i trzykrot-
nie surę Czystość wiary. Rakaty trzeci i czwarty wykonywane są 
w ten sam sposób. 

Nijjat do tej modlitwy brzmi następująco: „O Panie! Ze wzglę-
du na tę noc, z uwagi na naszego Proroka (saał), z uwagi na Two-

           
.        
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je miłosierdzie przyjmij naszą skruchę. Zalicz mnie do tych ze 
swoich poddanych, którym przebaczyłeś i których obdarzyłeś 
swoim błogosławieństwem”.

Po wykonaniu namazu wypowiada się raz:

„Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illallaahu łallaahu akbar, 
Allaahu akbar, ła lillaahil hamd”.

„Bóg jest Największy, Bóg jest Największy, nie ma żadnego bóstwa, 
jest tylko Bóg i Bóg jest Największy, Bóg jest Największy i Bogu niech 

będzie chwała”.

Następnie po sto razy:
– surę Noc przeznaczenia,
– surę Rozerwanie,
– oraz stokrotnie: 

„Allaahumma innaka afułłun kariimun tuhibbul afła fa’ fu annii”.
„O Boże, Ty jesteś hojny w przebaczaniu, kochający przebaczanie, 

przebacz mi również”. 
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Post 

Trzecim fi larem islamu jest post. Muzułmański post oznacza 
powstrzymywanie się od jedzenia, picia, współżycia seksualne-
go. Zaczyna się od przedświtu i trwa do zachodu słońca, w celu 
wypełnienia jednego z rodzajów oddawania czci Najwyższemu 
Bogu.

FARDY POSTU

1. Nijjat.
2. Znajomość początku i zakończenia postu.
3. Powstrzymanie się od działań naruszających post, poczyna-

jąc od przedświtu aż do zachodu słońca. Czas początku postu 
nazywa się„imsak”, a zakończenia (przełamania) – „iftar”.

RODZAJE POSTU

1.  Fard.
2.  Ładżib.
3.  Sunna.
4.  Mandub. 
5.  Nafi l. 
6.  Makruh. 

Post fard: wypełniany przez cały ramadan, także podczas od-
rabiania (kada) dni postu opuszczonych w tym miesiącu i postu 
kaffarat (pokuty, odkupienia).
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Post ładżib: dla odrobienie naruszonego postu nafi l oraz 
post nazr (jeśli się zobowiązało).

Post sunna: przypadający na dziewiąty i dziesiąty dzień 
(tzw. Dzień Aszura) muharrama.

Post mandub: są to trzy dni postu wykonywane w każdym 
miesiącu według hidżry. Za mandub uznawany jest post w dni 
trzynasty, czternasty i piętnasty, nazywane „ajjam bijd”.

Post nafi l: wszystkie, poza wymienionymi powyżej, jeśli nie 
stanowią makruhu.

Post makruh: jest to post, wykonywany tylko w Dniu Aszura 
(bez poszczenia w dzień poprzedzający lub następny). Za ma-
kruh tahriman uważa się także wykonywanie postu w pierwszy 
dzień Ramadan Bajramu oraz od pierwszego do czwartego dnia 
Kurban Bajramu. 

DWA RODZAJE POSTU 
Pierwszym są posty, których intencję robi się w nocy: wykony-
wane za opuszczone dni postu w ramadanie (kada); post w za-
mian naruszonego postu nafi l, wykonany dzień za dzień; posty 
kaffarat, posty nazr, niewyznaczone na konkretny dzień. 

Drugi to posty, których intencja nie musi być wyrażona 
w nocy: post w ramadanie, posty nafi l i nazr, których dni są usta-
lone zawczasu. W tych przypadkach nijjat można wykonać za-
równo w nocy, jak i w pierwszej połowie dnia postu (do połu-
dnia). 

W ramadanie wszystkie posty zalicza się jako wypełnianie 
obowiązkowego postu ramadanowego, niezależnie od tego, dla 
wykonania jakiego postu został wyrażony nijjat: zwykłego, nafi l 
lub ładżib. 

OKOLICZNOŚCI NARUSZAJĄCE POST, 
WYMAGAJĄCE JEGO ODROBIENIA (KADA)
1. Przypadkowe połknięcie czegoś, jeśli pamięta się o byciu 

w stanie postu.
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2. Przypadkowe połknięcie wody, nabranej do ust lub nosa 
w celu popłukania.

3. Wykonanie intencji po minięciu określonego terminu (po 
południu).

4. Świadome kontynuowanie jedzenia (lub picia) po przełknię-
ciu czegoś przez zapomnienie, chociaż nie naruszyło to po-
stu.

5. Połykanie wpadających do ust kropli deszczu lub stopione-
go śniegu.

6. Zastrzyk.
7. Wdychanie i wprowadzanie (zakraplanie, smarowanie) le-

karstwa do nosa.
8. Zakraplanie olejku do ucha.
9. Jedzenie, pomyłkowo zakładając, że jeszcze nie nadszedł 

czas postu.
10. Jedzenie, pomyłkowo zakładając, że nadszedł już czas prze-

łamania postu, iftar.
11. Połknięcie zwymiotowanego jedzenia.
12. Połykanie cudzej śliny (nie współmałżonka ani bliskiej oso-

by).
13. Połykanie własnej śliny, gdy już opuściła usta.
14. Włożenie, w celach higienicznych, wewnątrz narządów 

płciowych palców zmoczonych wodą lub posmarowanych 
olejem.

15. Wdychanie dymu palących się aromatycznych ziół itp.
16. Połykanie razem ze śliną krwi z dziąseł, jeśli jest jej więcej 

lub tyle samo co śliny. 

OKOLICZNOŚCI NARUSZAJĄCE POST, WYMAGAJĄCE 
ODROBIENIA (KADA) ORAZ ODKUPIENIA (KAFFARAT)
1.  Świadome jedzenie lub picie.
2.  Świadome, pomimo zakazu, stosunki seksualne.
3.  Świadome palenie papierosów.
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4.  Żucie i połykanie ziemi oraz gliny przez osobę, która jest do 
tego przyzwyczajona. 

5.  Przerwanie postu po obmawianiu kogoś za plecami, jeśli 
uznało się, że i tak naruszyło to post. 

6.  Połykanie śliny współmałżonka lub bliskiej osoby.

Za złamanie wymienionych powyżej zakazów należy nie 
tylko odrobić (jako kadę) dni postu, które z tego powodu sta-
ły się nieważnymi, ale też wykonać dwumiesięczny ciągły post 
jako odkupienie (kaffarat). 

OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCE DLA POSTU MAKRUH 
1. Próbowanie czegoś dla smaku bez potrzeby.
2. Żucie czegoś bez potrzeby.
3. Żucie żywicy lub gumy, używanej wcześniej i pozbawionej 

smaku.
4. Całowanie się.
5. Pieszczoty z żoną (mężem).
6. Połknięcie śliny, zebranej w ustach w nadmiernej ilości.
7. Oddanie krwi.

UCZYNKI NIENARUSZAJĄCE POSTU
1.  Jedzenie lub picie albo kontakt seksualny przez zapomnie-

nie.
2. Mimowolna ejakulacja przy zwykłym (bez pożądania) pa-

trzeniu na kobietę lub myśleniu, niebędąca efektem dotyku 
lub pocałunku.

3.  Polucje we śnie.
4.  Całowanie się, jeśli nie wywoła polucji. 
5.  Pozostawanie do rana w stanie niepoczytalności.
6.  Przełknięcie śluzu powstającego w ustach.
7.  Przełknięcie wydzieliny z nosa.
8.  Dostanie się wody do uszu.
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9. Przełknięcie jedzenia, pozostałego między zębami jeszcze 
w czasie posiłku przed świtem, nie większego od ziarna 
grochu.

10. Mimowolne wymioty, nawet w większej ilości. 
11. Pomalowanie oczu proszkiem antymonowym (kohlem). 
12. Obmawianie ludzi za ich plecami. 
13. Zakraplanie oczu.

SADAKA FITR
Jest to jałmużna przekazywana w ramadanie. Stanowi ładżib dla 
każdego lepiej sytuowanego muzułmanina, dysponującego mi-
nimalną kwotą (nisabem) wielkości 82 gramów złota. 

Aby stała się ładżibem, konieczne jest spełnienie następują-
cych warunków: dający sadakę fi tr powinien być muzułmani-
nem, człowiekiem wolnym, posiadającym środki przewyższają-
ce kwotę, która jest niezbędna dla zaspokojenia jego osobistych 
potrzeb. 

Wielkość majątku, z którego wydziela się sadakę fi tr (a także 
zakat), nazywa się nisabem.

W odróżnieniu od zakatu, do wydzielenia określonej sumy 
na tę jałmużnę nie jest konieczne, aby odpowiednie bogactwo 
rosło, a zatem nie ma potrzeby czekać na roczne rezultaty jego 
wzrostu. Sadakę fi tr przekazuje się tam, gdzie i zakat.

Ten ładżib wykonuje się podczas zakończenia świątecznego 
namazu w dzień Ramadan Bajramu. 

NAMAZ TARAŁIH
Namaz stanowi sunnę podczas ramadanu. Jest sunną muakkada dla 
mężczyzn i kobiet, składającą się z dwudziestu rakatów. Najle-
piej wykonywać go ze wspólnotą, ale można także samodziel-
nie. Czas jego wykonywania przypada między modlitwą nocną 
a modlitwą łitr.

„Salaam” w tym namazie przekazuje się po każdych dwóch 
lub czterech rakatach. Jest sunną pozostanie potem przez chwilę 
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w pozycji siedzącej i recytowanie salałatusz szarif, salatul ummijja, 
ajatów i dua.

Imam, prowadzący modlitwę tarałih, powinien brać pod 
uwagę skład dżamaatu (wiek, mazhab itd.). Jeżeli np. są tam mu-
zułmanie należący do szkoły szafi ’ickiej, to powinien dać „sala-
am” po każdych dwóch rakatach.
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Zakat

Jest to przekazanie przez zamożnych muzułmanów, którzy 
dysponują nisabem (z zachowaniem określonych warunków), 
środków na własność (tamlik) tym, którzy zgodnie z szariatem na 
nie zasługują. Z tego względu, jeśli ktoś wyrazi nijjat zapłace-
nia zakatu i za te środki nakarmi jakiegoś biedaka, to nie będzie 
tu aktu przeniesienia własności, zatem zakat, będący fardem, nie 
zostanie uznany za wypełniony.

Dla muzułmanina zakat jest fardem, gdy spełnione będą na-
stępujące warunki:
 – muzułmanin musi być dojrzały płciowo (balig), zdrowy psy-
chicznie, wolny, bez długów,

 – muzułmanin powinien być przez rok właścicielem środków, 
przewyższających jego własne podstawowe potrzeby,

 – bogactwo, rozpatrywane jako nisab, powinno cechować się 
powiększaniem – nama. 
Jednak od złota i srebra według ilości odpowiadającej nisa-

bowi, zakat płaci się także w przypadku, gdy nie ma przyrostu.
Nisab jest ustanowioną przez szariat jednostką miary, zgod-

nie z którą określa się konieczność (ładżib) wydzielenia zakatu. 
Dla złota, wyłączając część przeznaczoną do spłaty długów, 
wynosi on 82 gramy, ich równowartość w gotówce lub towary 
o odpowiedniej wartości.

Z pieniędzy na zakat odlicza się złotówkę z każdych czter-
dziestu złotych. Z trzody wydziela się w zależności od zwierzę-
cia, którego się jest właścicielem: z owiec – jedną z czterdziestu, 
z wielbłądów – jednego na pięć, z krów – jedną z trzydziestu.

Zakat obejmuje także drogocenne metale oraz kamienie.
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USZR
Stanowi zakat odliczany z produkcji rolnej. Obejmuje dziesiątą 
część plonu zebranego z pól (uszrijja). Jednak ze zbiorów, otrzy-
manych z pól nawadnianych za opłatą, uszr wynosi tylko dwu-
dziestą część plonu. 

Uszr wypłaca się ze zbiorów m.in. pszenicy, jęczmienia, ryżu, 
prosa, ziemniaków, kapusty, buraków, arbuzów, ogórków, pomi-
dorów, bakłażanów, koniczyny, oliwek, sezamu, trzciny cukrowej, 
owoców oraz miodu. Muzułmanie, którzy zajmują się rolnictwem, 
sadownictwem i ogrodnictwem, aby to, czym się odżywiają, było 
halal, powinni obowiązkowo płacić uszr jako rodzaj zakatu.

MASARIF ZAKAT
Istnieje osiem miejsc, gdzie można skierować zakat. Są one wy-
raźnie wskazane w 60 ajacie sury Skrucha. 

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST ZAKAT
Zakat przeznacza się dla:
1. Biednych, którzy nie posiadają majątku w wysokości nisabu.
2. Nędzarzy, którzy nie mają niczego.
3. Zbierających zakat.
4.  Muallafatul kulub, ludzi, których serca zmiękną po otrzyma-

niu zakatu.
5. Jeńców, pragnących wyzwolić się z niewoli.
6. Dłużników, nieposiadających środków na spłatę długów.
7. Działających ze względu na Boga – w sprawie Boga, na dro-

dze Boga (fi  sabilillaah).
8. Podróżujących (znajdujących się poza swoją ojczyzną), będą-

cych bez środków do życia. 
Zakat może być dany każdej z wymienionych grup. Najlepiej 

jednak przekazywać go nędzarzom, którzy nie posiadają żad-
nych środków do egzystencji, a także fi  sabilillaah, znajdującym 
się na drodze Boga.
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Had¿d¿

Pielgrzymka jest piątym fi larem islamu, wykonywanym pod-
czas zul hidżdży. W jej skład wchodzi postój w dolinie Arafat 
(łukuf) w stanie ihram podczas Dnia Arafa i wykonanie tałafu, 
obejścia Kaaby. Odbycie hadżdżu raz w życiu stanowi fard dla 
każdego muzułmanina, który posiada ku temu możliwość. 

WARUNKI, KTÓRE CZYNIĄ HADŻDŻ FARDEM
1. Człowiek podejmujący się hadżdżu musi być muzułmaninem.
2. Powinien osiągnąć dojrzałość (balig).
3. Być psychicznie zdrowym.
4. Być człowiekiem wolnym.
5. Posiadać odpowiednie środki fi nansowe, pozwalające na 

zaspokojenie jego podstawowych potrzeb i na utrzymanie 
członków rodziny do jego powrotu, a także na pokrycie wy-
datków związanych z podróżą. 

6. Osoba, która przyjęła islam w kraju niemuzułmańskim, po-
winna wiedzieć, że wykonanie hadżdżu jest obowiązkiem.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO WYKONANIA HADŻDŻU
1. Zdrowie pozwalające na podjęcie hadżdżu.
2. Bezpieczeństwo na trasie pielgrzymki.
3. Towarzyszenie kobiecie wyruszającej na hadżdż przez męża 

lub bliskiego krewnego (z którym małżeństwo jej zakazane: 
synem, bratem, ojcem itp.).

4. Zakończenie okresu oczekiwania (idda) przez wdowę lub 
rozwódkę. 

5. Brak formalnych przeszkód, np. uwięzienie.
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WARUNKI (SIHHAT), 
KTÓRYCH WYKONANIE CZYNI HADŻDŻ WAŻNYM
1.  Ihram, wejście w stan uświęcenia z intencją wykonania hadż-

dżu. 
2.  Zaman, właściwy miesiąc wykonania pielgrzymki, zul hidż-

dża.
3.  Makan, oddanie czci Bogu podczas hadżdżu we właściwych 

miejscach (Kaaba i Arafat).
4.  Islam, bycie muzułmaninem.

KURBAN 

Kurban oznacza złożenie w czasie kurban bajramu ofi ary z nada-
jącego się do tego zwierzęcia, jako przejaw miłości do Najwyż-
szego Boga i oddanie Mu czci. 

Muzułmanie, na których spoczywa obowiązek dawania sa-
daki fi tr, powinni złożyć w ofi erze kurbana. Oznacza to, że ten 
obowiązek obejmuje muzułmanów, będących właścicielami ni-
sabu (ilości dobytku, z którego wymagane jest wydzielenie jał-
mużny fi tr), pod warunkiem, że są ludźmi wolnymi i stałymi 
mieszkańcami (mukim).

Kurban składany jest na ofi arę w intencji odkupienia grze-
chów ofi arującego. Powiedziane jest, że razem z pierwszymi 
kroplami krwi ofi arowanego zwierzęcia, ze szczerą intencją 
w imię Boga, grzechy tego muzułmanina zostają wybaczone. 

CZAS SKŁADANIA KURBANA
Zwierzęta składa się w ofi erze w pierwszy, drugi lub trzeci 
dzień Kurban Bajramu. Jednak, biorąc pod uwagę możliwość po-
myłki w określaniu terminów, nie zaleca się odkładania tego 
na trzeci dzień. Za najkorzystniejszy uznawany jest pierwszy 
dzień święta. 
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KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA KURBANA
1. Zwierzę jest układane w kierunku Kaaby (bez sprawiania 

mu bólu).
2. Na stojąco wypowiada się kurban dua.
3. Trzykrotnie wymawia się takbir: „Allaahu akbar, Allaahu ak-

bar, laa ilaaha illallaahu łallaahu akbar, Allaahu akbar, ła lillaahil 
hamd”. Następnie, po słowach „Bismillaahi Allaahu akbar”, 
zwierzę składa się w ofi erze.
Najlepiej, aby te działania prowadziła osoba, która składa 

kurbana. Jednak ci, którzy nie są w stanie uczynić tego osobiście, 
powinni powierzyć złożenie ofi ary innemu muzułmaninowi, 
czyniąc go swoim przedstawicielem. Najodpowiedniejszym 
jest, aby przy składaniu ofi ary był obecny sam ofi arodawca.

Mięso złożonego w ofi erze zwierzęcia dzieli się na trzy czę-
ści. Jedną zostawia się dla rodziny, drugą przeznacza dla przy-
jaciół i bliskich, a trzecią rozdaje wśród biednych jako sadakę 
(jałmużnę).

CZYM JEST  GRZECH. GŁÓWNE GRZECHY

Grzech oznacza popełnienie wszelkich czynów i postępków, 
które są zakazane przez Boga (haram). Grzechy dzielą się na 
dwie kategorie:
–  ciężkie (wielkie),
–  małe.

GŁÓWNE CIĘŻKIE GRZECHY
1.  Dodawanie Bogu współtowarzyszy (szirk).
2.  Morderstwo.
3.  Fałszywe oskarżenie kobiety o cudzołóstwo.
4.  Cudzołóstwo.
5.  Ucieczka z pola bitwy. 
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6.  Czarodziejstwo (zajmowanie się samodzielnie lub zlecanie 
komuś).

7.  Bezprawnie wydawać własność sieroty dla własnych celów. 
8.  Nieposłuszeństwo wobec matki i ojca, jeśli ich oczekiwania 

są zgodne z szariatem.
9.  Grzeszenie w obrębie Haram Szarif (tam, gdzie nakazane jest 

przebywanie w ihramie).
10. Lichwiarstwo.
11. Złodziejstwo.
12. Picie napojów alkoholowych.

Ciężkich grzechów mamy dwanaście. Oprócz tego, każdy 
inny postępek, podobny do któregoś z wymienionych, zalicza 
się do wielkich grzechów. Są to, na przykład, narkomania, ho-
moseksualizm itd. Ponadto, nawet mały grzech, stale popełnia-
ny, staje się wielkim grzechem. 

TAUBA I ISTIGFAR

Tauba – skrucha, pokuta.
Istigfar – zwrócenie się do Boga z prośbą o wybaczenie grze-
chów.

Podobnie do tego, jak fi zyczny brud zmywamy mydłem 
i wodą, tak i od grzechu, który osiadł w duszy niczym choro-
ba, zanieczyszczając ją i prowadząc człowieka do Piekła, moż-
na uwolnić się szczerą skruchą i zwróceniem do Boga z prośbą 
o przebaczenie i z żalem za postępowanie. 

Ludzie pojawiają się na świecie całkowicie czyści i piękni, 
jak też stworzył ich Bóg. Prorok Muhammad (saał) mówił, że 
serce człowieka stworzone zostało przez Najwyższego na po-
dobieństwo lustra. Jeśli człowiek zabrudzi swoją duszę i za-
szczepi w niej nikczemne uczucia, jak podejrzliwość, nieufność, 
zatwardziałość, pychę, mściwość i zawiść, to sprowadzi na sie-
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bie niebezpieczną chorobę. Jeżeli nie uwolni się od niej, wtedy 
(niech Bóg uchroni nas od tego!) jego miejsce będzie w Piekle. 
Środkiem ocalenia od tej dolegliwości jest skrucha, zwrócenie 
się do Boga o wybaczenie grzechów i oczyszczenie serca z in-
nych zamiarów, a także szczere – aż do łez – żałowanie za po-
pełnione czyny.

Aby oczyścić się z grzechów, człowiek zobowiązany jest po-
kajać się i wciąż prosić Boga o przebaczenie. Zaleca się zwra-
canie do Najwyższego, wykonywanie namazu, wypowiadanie 
salałatusz szarif i dua o północy i o świcie. 

ROZPACZ JEST NIEDOPUSZCZALNA
Muzułmanin nie powinien popadać w rozpacz. Człowiek 
wpada w niewiarę zarówno wtedy, gdy myśli, że „narobił tyle 
grzechów, że nie minie go Piekło, i nie ma dla niego żadne-
go ratunku”, jak i wtedy, gdy przejawia pewność w to, że nie 
zostanie przez Boga ukarany, ponieważ, według swego mnie-
mania, „wykonywał tylko dobre uczynki, za które zasługuje 
na Raj”. Nasz Prorok (saał) powiedział: „Muzułmanin powi-
nien pozostawać pomiędzy strachem a nadzieją”. Wierzący, 
wiedząc o miłosierdziu Najwyższego Boga, żyje w nadziei, 
ale z powodu własnych słabości – w strachu. Jeśli usłyszy, że 
Wszechmogący komuś przeznaczył Raj, myśli: „Czy tym czło-
wiekiem mogę być ja?”. Jeśli zaś usłyszy, że ktoś będzie wrzu-
cony do Piekła, także zastanawia się: „Czy tym nieszczęśni-
kiem mogę być ja?”.

W jednym z hadisów kudsi mowa jest o następujących słowach 
Boga: „Jeżeli Mój sługa zapragnie zbliżyć się do Mnie o krok, Ja zbliżę 
się ku niemu o dwa. Jeżeli Mój sługa ruszy na spotkanie ze Mną wol-
nym krokiem, Ja pobiegnę ku niemu”. Hadis ten wyraża gotowość 
Najwyższego do wybaczenia Swemu słudze i pomocy we wstą-
pieniu na Drogę Prawdy, jeśli tylko zwróci się ku niemu z mo-
dlitwą o przebaczenie.
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WARUNKI PRZYJĘCIA SKRUCHY
1. Człowiek powinien wiedzieć o szkodliwych skutkach grze-

chu, który popełnił. Grzech bowiem oddala od szczęścia na 
tym świecie i w życiu przyszłym. 

2. Należy odczuwać duchowy ból i szczerze żałować za popeł-
niony grzech.

3. Trzeba wykonać intencję niewykonywania już więcej takie-
go grzechu. Zgrzeszywszy, należy niezwłocznie zrobić do-
bry uczynek, następnie wykonać modlitwę i wymówić istig-
far. Najlepszym jest tasbih namaz.
Szczególnie trzeba prosić o przebaczenie tych, wobec których 

okazało się niesprawiedliwość. Bóg nie wybacza temu, komu nie 
wybaczyli ci, którym wyrządzona została niesprawiedliwość. 
Skrucha i zwrócenie się o wybaczenie grzechów, wyrażające się 
jedynie w słowach, a nie płynące z czystego serca, bez zamiaru 
niepopełniania już grzechów, jest bezużyteczne.

WIELKA PROŚBA O PRZEBACZENIE

„Subhaanallaahi ła bihamdihii subhaanallaahil aziimi astagfi rullaahal 
aziima ła atuubu ilajk”.

Ci, którzy mimowolnie dopuścili się wielkiego grzechu, po-
winni wielokrotne wypowiedzieć poniższe dua:

„Allaahummama magfi ratuka ałsa’u min zunuubii ła rahmatuka 
ardżaa indii min amalii”.

     
.      
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Podstawowa przyczyna wszystkich grzechów i niemoral-
nego postępowania człowieka zawiera się w „nafs ammara” – 
naszym ego, pragnieniu, które popycha nas do niewłaściwych 
działań. Z tego powodu Prorok Muhammad (saał) powiedział: 
„Twoim najgorszym wrogiem jest twoje nafs, znajdujące się po-
między dwoma brwiami”.

Poniżej rozważymy pokrótce pogląd na nafs Muhammada 
Szamsuddina Nuriego, przedstawiony w jego książce Miftahul 
kulub (Klucz do serc).

NAFS AMMARA 

Wszechmogący Bóg obdarzył człowieka duchem zwierzęcym 
(ruh hajłani), tworząc go dzięki objawieniu Swego wielkiego sifa-
tu „Dżalal”, a następnie także duchem ludzkim (ruh insani), któ-
ry został stworzony przez Najwyższego Boga dzięki objawieniu 
przez Niego wielkiego sifatu „Dżamal”. Ludzkim ciałem rządzi 
ruh hajłani pospołu z ruhem insani. Każdy z nich ma swojego mi-
nistra i swojego doradcę. Owi władcy zarządzają stanem czło-
wieka poprzez swoich ministrów oraz doradców.

Ministrem ruha hajłani, źródłem jego wiedzy jest akl maasz 
(umysł materialny), zaś doradcą – szatan. Ministrem i doradcą 
ruha insani jest natomiast akl maad (umysł wieczności), który 
współpracuje z aniołami. Ruh szajtani (hajłani) znajduje przy-
jemność w rzeczach takich, jak jedzenie, picie, stroje – czer-
pie rozkosz i siłę z tego wszystkiego, co daje człowiekowi ze-
wnętrzne zadowolenie, i tym odnosi zwycięstwo nad ruhem 
insani. 

Ruh insani czerpie satysfakcję ze wspominania Najwyższe-
go (zikr), rozmyślania, wykonywania modlitw, postępowania 
zgodnego z nakazami Boga i powstrzymywania się od tego, co 
zostało przez Niego zakazane, i dzięki temu wygrywa z ruhem 
hajłani.
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Jak wspomniano powyżej, w człowieku panują dwie siły. 
Ponieważ właściwości jednej z nich są przeciwstawne dru-
gim, między nimi bezustannie toczy się walka. Ruh hajłani 
w swojej istocie to ammara bissu, pożądanie, które wszelkimi 
siłami, poprzez skrajności i ekscesy, popycha człowieka do 
nikczemnych uczynków i zachowań. Nazywane to jest jesz-
cze nafsem. Chociaż właściwości nafsu też są stworzone przez 
sifat „Dżalal” Najwyższego Boga, ruh hajłani stale czerpie 
przyjemność i siłę z postępków człowieka, niepochwalanych 
przez Boga. 

Główną istotą ruha insani jest czystość oraz uczciwość, dlate-
go nazywa się go właściwością, cechą człowieka. Jeśli człowiek 
ją posiada, to można uznać, że osiągnął doskonałość. Ta właści-
wość (sifat) również pochodzi od samego Najwyższego Boga, 
ale jest w pełni zgodna z tym, co Bóg aprobuje, i stara się od 
tego nie oddalać. 

Właśnie dlatego te dwie przeciwległe właściwości znajdują 
się w stanie wojny pomiędzy sobą. Jeżeli np. ruh insani nie zdo-
ła w człowieku przezwyciężyć ruha hajłani, który będzie pozo-
stawiony sam sobie, wtedy człowiek zostanie w stanie ammara 
bissu. Z czasem ruh hajłani stłumi ruh insani w takim stopniu, 
że człowiek stanie się podobny do zwierzęcia. Mało tego, może 
upaść jeszcze niżej i w rezultacie będzie godny pożałowania na 
tym świecie i w świecie przyszłym. 

Jeśli jednak ruh insani nie pozostawi ruha hajłani samego so-
bie i będzie stale, w każdej chwili, toczył z nim walkę, wtedy, 
pomimo oporu, podporządkuje sobie ruha hajłani i zmusi go do 
słuchania swoich rozkazów, czyli doprowadzi do postępowania 
zgodnie z nakazami Najwyższego Boga. Tym sposobem, w tych 
ludziach pojawia się nadzieja na ocalenie. Należy jednak oba-
wiać się utraty tej szansy, bowiem nafs jest przewrotne i pod-
stępne.



130    

DŻIHAD

Dżihad oznacza wysiłek, gorliwe staranie na rzecz Boga (na dro-
dze Boga), oddanie wszystkich sił i możliwości w celu rozprze-
strzeniania islamu. 

Niestety, dzisiaj możemy zauważyć, że dżihad, bardzo często 
rozumiany jedynie jako „zbrojna walka za wiarę”, wykorzy-
stywany jest w celu osiągnięcia celów politycznych. Ci, którzy 
zaślepiwszy dzieci, wysyłają je na pewną śmierć, zapominają 
o jednej z nienaruszalnych zasad islamu: „Ten, kto zabija jed-
nego człowieka, jest niczym ten, który zabił wszystkich ludzi”. 
Wiedząc, że taka obsesja i fanatyzm jest wytworem ignorancji 
i niewiedzy, w celu ratowania swoich dzieci powinniśmy uczyć 
je prawdziwego islamu, tego, że dżihad to, przede wszystkim, 
zmaganie z własnym nafsem.

OBOWIĄZKI MUZUŁMANÓW W SPOŁECZEŃSTWIE

1.  Poszanowanie sąsiadów
Najbliżsi nam, po członkach rodziny i krewnych, są nasi 
sąsiedzi. Należy zwracać uwagę na sprawy sąsiadów, aby 
w żadnym przypadku nie wywołać ich niepokoju ani słowa-
mi, ani postępowaniem. Dlatego też nasz Prorok (saał) po-
wiedział: „Dżibril w swoich wskazaniach przekazał mi tak 
wiele o prawach sąsiadów, że już nieomal myślałem, że są-
siad znajdzie się wśród moich spadkobierców”. 

2.  Gościnność
Jeden z hadisów naszego Proroka (saał) mówi: „Kto wierzy 
w Boga i Dzień Sądu, ten niechaj odnosi się do gościa z sza-
cunkiem”. Podkreśla, że przybycie podróżnego nie spowodu-
je zubożenia gospodarza i nie doświadczy on z tego powo-
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du trudności. Przeciwnie, przyjście gościa przyniesie w jego 
dom pomyślność i dostatek. 

Prorok (saał) powiedział: „Bóg da temu domowi dziesięć 
razy więcej, niż może zjeść gość. Jeżeli dziesiąta część tego 
zostanie przeznaczona na poczęstunek dla gościa, to dzie-
więć z całości pozostanie w domu”. 

Dla muzułmanów, którzy posiadają mieszkanie pozwa-
lające na przyjmowanie gości, odnoszenie się do nich z sza-
cunkiem, w zgodzie z wymaganiami islamu, uważane jest 
za bardzo ważny obowiązek. 

3.  Inne społeczne obowiązki muzułmanów
Muzułmanie zobowiązani są także:
 – uznawać prawa innych ludzi, nie wyrządzać im krzywdy, 

odnosić się z szacunkiem do ich honoru oraz prawa wła-
sności,

 – czynić dobro, nie zazdrościć innym,
 – nie wyśmiewać innych i nie stawiać ich w przykrym po-
łożeniu.
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Niektóre dua

DUA PRZY WYJŚCIU Z DOMU W GODZINACH 
PORANNYCH

„Bismillaahi tałakkatu alallaahi laa hałla ła laa kułłata illaa billaahil 
alijjil aziim”.

DUA WYPOWIADANE RANKIEM, ZWŁASZCZA 
W CENTRACH HANDLOWYCH I NA BAZARZE

„Laa ilaaha illallaahu łahdahu laa szariika lah. Lahul mulku ła lahul 
hamdu juhjii ła jumiit. Ła huła hajjul laa jamuutu bijadihil chajr. 

Ła huła alaa kulli szaj’in kadiir”.
„Nie ma bóstwa, jest tylko Bóg, który jest Jedyny i nie ma 

współtowarzysza. Do Niego należy władza i Jemu należy się chwała. 
On daje życie i sprowadza śmierć. On jest Żywy i Nieśmiertelny, 

w Jego rękach znajduje się wszelkie dobro. I On nad każdą rzeczą jest 
Wszechwładny”. 

.             
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To dua wymawia się jedenaście razy każdego ranka. Czy czło-
wiek idzie na rynek, czy też po prostu ulicą – wszędzie należy 
je powtarzać. Nasz Prorok (saał) powiedział: „Ktokolwiek bę-
dzie wypowiadał to wezwanie, temu Najwyższy Bóg zaliczy za 
to tysiąc dobrych uczynków, odpuści mu tyle samo grzechów, 
tyle samo razy wywyższy jego zalety”. Światło wiary jeszcze 
bardziej opromieni mówiącego dua muzułmanina. Powyższe 
dua będzie najlepszym powodem do wstawiennictwa Posłańca 
Boga (saał) za muzułmaninem przed Bogiem w Dniu Sądu.

„Subhaanallaahi mil’al miizaani ła muntahal ilmi ła mablagar ridaa ła 
zinatal arsz”.

To dua powinno się wymawiać trzykrotnie każdego ran-
ka i wieczora. Pomoże ono osiągnąć długie i szczęśliwe życie, 
odejść z wiarą, uchronić się przed cierpieniem w grobie, prze-
kroczyć most sirat i zasłużyć na Raj. 

DUA PRZED WEJŚCIEM DO TOALETY

„A’uuzu billaahil chubsi łal chabaa’is”.
„Szukam u Boga schronienia przed wszelkimi nieczystościami”.

DUA PRZY WYCHODZENIU Z TOALETY

„Alhamdu lillaahil lazii azhaba annil azaa ła aafaanii min zalik”.
„Chwała niech będzie Bogu, który zbawił mnie od bólu i uwolnił od tego”.
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Ten, kto przy wychodzeniu z toalety stale wymawia po-
wyższe dua, nie będzie cierpiał na bóle dróg moczowych i od-
bytnicy. 

Do toalety i wanny należy wchodzić lewą nogą, a wychodzić 
prawą. Do domu i meczetu trzeba wchodzić prawą nogą, wy-
chodzić zaś lewą.

DUA PO KOSZMARZE SENNYM

Aby uchronić się przed szkodliwymi następstwami koszmarów 
sennych, powinno przeczytać się surę Zgromadzenie, poczynając 
od ajatu dwudziestego drugiego do końca, następnie Fatihę, je-
denaście razy surę Czystość wiary oraz to dua, poświęcając je na-
szemu Prorokowi (saał): „O Boże! Jeśli przyśnił mi się na dobrą 
sprawę, wówczas uczyń dobro stałym. Jeśli na złą – spraw, aby 
prowadził ku dobremu. Niech ten sen okaże się korzystny dla 
nas i obróci się w zło dla naszym wrogów”. 

W tym celu, aby dobry sen sprawdził się szybciej, trzeba 
przeczytać Fatihę i jedenaście razy surę Czystość wiary i poświę-
cić je naszemu Prorokowi (saał).

DUA DO POZYSKANIA BOGACTWA 

Prosząc Boga o pomoc, aby stać się zamożnym i zabezpieczo-
nym fi nansowo, powinno się trzykrotnie rano i wieczorem wy-
mawiać następujące dua:

„Jaa hamiidal fi ’aali zalmanni alaa dżamii’i chalkihii bilutfi h”.
„O Godny Chwały, który skutecznie wspierasz wszelkie stworzenie 

w swej dobroci”.

.        

Muhtasar Ilmihal 18-06-2009.indd   121 19.12.2012   13:35:17



    135

DUA PRZED SNEM

Przed snem powinno wypowiedzieć się następujące dua:

„Allaahumma bismika amuutu ła ahjaa”.
„O mój Boże, z Twoim imieniem umieram i żyję”.

DUA PO PRZEBUDZENIU

Budząc się rankiem, należy wymówić takie słowa:

„Alhamdu lillaahil lazii ahjaanaa ba’da maa amaatanaa ła ilajhil ba’su 
łan nuszuur”.

„Chwała niech będzie Bogu, który ożywia nas po śmierci. Do Niego 
prowadzi nasze zmartwychwstanie i staniemy przed Nim w Dniu 

Sądu”.

DUA, KTÓRE WARTO WYPOWIADAĆ ZAWSZE

„Allaahumma arinal hakka hakkan łarzuknal itabaa’a ilajhi ła arinal 
baatila baatilan łarzuknal idżtinaaba anh”.

„O mój Boże, pokaż nam prawdziwą Prawdę, abyśmy za nią poszli, 
i pokaż nam fałsz jako fałsz i pozwól nam go uniknąć”.

        
.   
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„Allaahumma jaa mukallibal kuluubi sabbit kalbii alaa diinika ła taa’a-
tikal islaam”.

„O mój Boże, który kształtujesz serca, wzmocnij moje serce w Twojej 
religii i posłuszeństwie islamowi”.

DUA PRZY SPOTKANIU Z CZŁOWIEKIEM, KTÓREGO 
DOTKNĘŁO NIESZCZĘŚCIE

Kiedy spotkamy człowieka, któremu przytrafi ło się nieszczę-
ście, aby nie spotkało ono także nas, należy wypowiedzieć na-
stępujące dua: 

„Alhamdu lillaahil lazii aafaanii mimmab talaaka bihii ła faddalanii 
alaa kasiirin mimman chalaka tafdiilan”.

„Chwała niech będzie Bogu, który ocalił mnie przed nieszczęściem, 
które ciebie dosięgło, i wywyższył mnie ponad wiele ze swoich 

stworzeń”.

Człowiek nigdy nie powinien śmiać się z tych, którym przy-
trafi ło się nieszczęście, ani obwiniać ich o to. To, z czego się 
śmieje, może zdarzyć się także jemu.

DUA MIĘDZY FARDEM A SUNNĄ PORANNEJ 
MODLITWY

     
.     
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„Jaa hajju, jaa kajjuumu, jaa zal dżalaali łal ikraam, as’aluka an 
tuhjija kalbii binuuri ma’rifatika abadan, jaa Allaahu, jaa Allaahu, jaa 

Allaahu, jaa badii’as samaałaati łal ard”.
„O Wiecznie Żyjący, o Samowystarczalny, o Ty, Godny Wszelkiej 

Czci i Chwały, proszę Cię, abyś na zawsze ożywił moje serce 
światłem Swojej wiedzy. O Boże, o Boże, o Boże, o Stworzycielu nieba 

i ziemi!”.

Kto stale recytuje trzykrotnie powyższe dua w określonym 
czasie, ten z pewnością zakończy życie będąc muzułmaninem. 

KONIECZNOŚĆ PORANNEGO WSTAWANIA
Biorąc pod uwagę to, że Bóg obdarza środkami utrzymania 
o świcie, ten więc, kto śpi w tym czasie, nie otrzyma w peł-
ni tego, co jest dla niego przeznaczone. Dobrze, aby wszyscy 
domownicy, od małego do wielkiego, wstawali jeszcze przed 
wschodem słońca. Po wschodzie, kto zechce, może znowu pójść 
spać. 

Dua powinno się recytować trzy razy, ponieważ trzykrotne 
wypowiedzenie jest jednym z powodów ich przyjęcia.
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SALAŁATY SZARIF

SALAT MUNDŻIJJA 

„Allaahumma salli alaa sajjidinaa Muhammadin ła alaa aali sajjidinaa 
Muhammadin salaatan tundżiinaa bihaa min dżamii’il a’hłaali łal 

aafaati ła takdii lanaa bihaa dżamii’al haadżaati ła tutahhirunaa bihaa 
min dżamii’is sajji’aati ła tarfa’unaa bihaa indaka a’lad dardżaati ła 

tuballigunaa bihaa aksal gaajaati min dżamii’il chajraati fi l hajaati ła 
ba’dal mamaati innaka alaa kulli szaj’in kadiir”.

„Boże mój, módl się za naszego Pana Muhammada i rodzinę naszego 
Pana Muhammada, który modlił się, aby nas ocalić od wszelkich 

okropności i plag, zapewnić nam wszystkie potrzeby, abyśmy 
oczyścili się z wszelkich grzechów i świadomi końca wszystkiego 

doczekali dobra w tym życiu i po śmierci. Jesteś ponad wszystkim, 
Najpotężniejszy”.

SALAT FATHIJJA
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„Allaahumma salli ła sallim ła baarik alaa sajjidinaa Muhammadinil 
faatihi limaa uglika łal chaatimi limaa sabaka naasiril hakki bil hakki 
łal haadii ilaa siraatikal mustakiimi ła alaa aalihi hakka kadrihi ła 

mikdaarihil aziim”.
„Boże mój, pozdrów i daj pokój, i pobłogosław naszemu Prorokowi 
Muhammadowi, zdobywcy tego, co zamknięte, pieczęci tego, co jest 

prawdą w prawdzie, i przewodnikowi po drodze prostej. I uczyń, 
Boże, prawdą przeznaczenie, i nadaj mu odpowiednią wielkość”.

SALAT NARIJJA

„Allaahumma salli salaatan kaamilatan ła sallim salaaman taamman 
alaa sajjidinaa Muhammadinil lazii tanhallu bihil ukadu ła tanfaridżu 

bihil kurabu ła tukdaa bihil hałaa’idżu ła tunaalu bihir ragaa’ibu ła 
husnul chałaatimi ła justaskul gamaamu biładżhihil kariimi ła alaa aalihi 

la sahbihi fi i kulli lamhatił ła nafsin bi’adadi kulli ma’luumin lak”.
„Boże mój, obdarz modlitwą piękną i obdarz spokojem bezgranicznym 

naszego Pana Muhammada, dla którego węzły są rozwiązane, jego 
cierpienia i udręki są rozwiązane, zaspokojone pragnienia i piękne 
spełnienia, i chmury dają deszcz dzięki jego hojnemu obliczu, i jego 
rodzinę i towarzyszy w każdym spojrzeniu, w liczbie, którą znasz”.

Każdego dnia powinniśmy wielokrotnie wypowiadać sala-
łaty szarif dla naszego Proroka Muhammada (saał). Szczególnie 
przydatne jest stałe recytowanie salatu mundżijja i salatu narijja. 
Powinno się nauczyć ich na pamięć i powtarzać wielokrotnie 

           
           

        
.            
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o każdej porze dnia. Należy wypowiadać te salałaty jako chatm 
– gdy doświadczamy jakichkolwiek trudności.

Po wykonaniu odpowiedniej ilości (cyklu) salałatów szarif na 
zakończenie wymawia się dua z poświęceniem całości naszemu 
Prorokowi Muhammadowi (saał), z modlitwą do Najwyższego 
Boga o wybaczenie naszych grzechów oraz z prośbą o pomoc. 
W tym przypadku trzeba tysiąc razy powtórzyć salat mundżijja 
i 4444 razy salat narijja. 

CHATM – DUA PO PRZECZYTANIU KORANU
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TRZYDZIEŚCI DWA FARDY

Fardy namazu: dwanaście.
Podstawy wiary (imanu): sześć.
Podstawy islamu: pięć.
Fardy taharatu: cztery.
Fardy guslu: trzy.
Fardy tajammunu: dwa.
Razem: trzydzieści dwa.

FARDY NAMAZU

Szarty (zewnętrzne):
1. Oczyszczenie z hadasu.
2. Oczyszczenie z nadżasy.
3. Satrul aurat, zakrycie miejsc intymnych.
4. Istikbalul kibla, zwrócenie się w stronę kibli.
5. Łakt, odpowiedni czas namazu.
6. Nijjat, intencja.
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Rukny (wewnętrzne)
1. Takbirul iftitah, rozpoczęcie modlitwy słowami „Allaahu akbar”.
2. Kijam, stanie.
3. Kira’at, recytacja Koranu.
4. Ruku, skłon w pasie.
5. Sadżda, pokłon do ziemi.
6. Ka’dal achirat, ostatnie siedzenie podczas recytacji tahijjatu.

FILARY WIARY
1. Wiara w istnienie i jedyność Boga.
2. Wiara w aniołów Boga.
3. Wiara w Księgi Boga.
4. Wiara w proroków Boga.
5. Wiara w Dzień Sądu.
6. Wiara w przeznaczenie oraz w to, że dobro i zło są stworzone 
przez Boga Najwyższego.

FILARY ISLAMU
1. Kalimat szahada, wyznanie wiary.
2. Namaz, modlitwa. 
3. Zakat, obowiązkowa jałmużna.
4. Post w ramadanie.
5. Hadżdż, pielgrzymka do Mekki.

FARDY TAHARATU
1. Umycie twarzy.
2. Umycie rąk (włącznie z łokciami).
3. Mash, przetarcie mokrymi dłońmi jednej czwartej głowy.
4. Mycie stóp (włącznie z kostkami).

FARDY GUSLU
1. Przepłukanie ust.
2. Przemycie wodą nosa.
3. Obmycie całego ciała.
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FARDY TAJAMMUMU
1. Nijjat, intencja.
2. Dwa klepnięcia dłońmi o ziemię i przetarcie po określonych 

częściach ciała (mash).

PIĘĆDZIESIĄT CZTERY FARDY

1. Wykonywać zikr z uznaniem Jedyności Boga.
2. Nosić czyste ubranie, zdobyte w sposób zgodny z szariatem.
3. Wykonywać małe obmycie, taharat. 
4. Uczestniczyć w piątkowym namazie.
5. Wykonywać pełne obmycie, gusl, w celu oczyszczenia się 

z dżunubu.
6. Zaufać miłosierdziu Boga (tałakkul) w sprawie zaopatrzenia, 

rizku.
7. Jeść i pić rzeczy dozwolone, halal. 
8. Być zadowolonym z tego, co Bóg daje. 
9. Ufać miłosierdziu Boga we wszystkich sprawach.
10. Być zadowolonym z losu, który Bóg nam przeznaczył. 
11. Być wdzięcznym Bogu za Jego dary.
12. Zachowywać spokój podczas nieszczęść.
13. Żałować za grzechy.
14. Szczerze oddawać cześć Bogu.
15. Uznawać szatana za wroga. 
16. Uznawać Koran za dowód prawdy.
17. Być przygotowanym do śmierci.
18. Wzywać innych ku dobru, powstrzymywać ich od złych 

uczynków. 
19. Powstrzymywać się przed obgadywaniem ludzi za ich ple-

cami, wysłuchiwaniem oszczerstw i nieprzyzwoitych słów.
20. Odnosić się z dobrocią do rodziców i okazywać im posłu-

szeństwo. 
21. Odwiedzać krewnych i utrzymywać z nimi kontakt.
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22. Ochraniać to, co zostało dane na przechowanie.
23. Nie żartować w sposób niedozwolony w islamie.
24. Być posłusznym Bogu i Jego Wysłannikowi Muhammadowi 

(saał). 
25. Zwracać się do Boga z prośbą o wybaczenie grzechów 

i ochronę przed nimi. 
26. Okazywać miłość i nienawiść ze względu na Boga. 
27. Wyciągać wnioski z lekcji życia. 
28. Zastanawiać się nad istotą bytu (wielkością i mocą Najwyż-

szego Boga i celem stworzenia przez Niego człowieka). 
29. Dążyć do wiedzy. 
30. Powstrzymywać się od złych, pesymistycznych myśli (su az-

-zann)
31. Powstrzymywać się od nieprzyzwoitych żartów pod kogo-

kolwiek adresem. 
32. Nie zachwycać się tym, co zakazane, haram.
33. Być prawdomównym i sprawiedliwym.
34. Powstrzymywać się od rozwiązłości i gnuśności.
35. Nie zajmować się czarodziejstwem.
36. Przestrzegać dokładności miary i wagi (nie zaniżać miary 

ani wagi).
37. Obawiać się kary Boga (kształtować w sobie bogobojność).
38. Dawać jałmużnę temu, kto nie ma środków na utrzymanie.
39. Wierzyć w miłosierdzie Boga.
40. Nie ulegać swoim złym namiętnościom.
41. Przestrzegać zakazu picia alkoholu i używania narkotyków.
42. Nie dopuszczać do bluźnierczych myśli i opinii o Bogu 

wśród muzułmanów.
43. Płacić zakat i uczestniczyć materialnie w dżihadzie.
44. Nie utrzymywać kontaktów seksualnych z żoną podczas 

menstruacji i w okresie oczyszczenia poporodowego.
45. Zachowywać czystość duszy od wszystkich grzechów.
46. Nie dopuszczać do marnotrawstwa majątku sierot na wła-

sne potrzeby.
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47. Nie popadać w pychę i zarozumialstwo.
48. Trzymać się z daleka od cudzołóstwa i homoseksualizmu.
49. Zapewniać warunki do wykonywania pięciokrotnego nama-

zu.
50. Nie dążyć do osiągnięcia materialnego dostatku za pomocą 

niesprawiedliwości. 
51. Nie dodawać Bogu współtowarzyszy (szirk).
52. Unikać obłudy.
53. Nie dawać fałszywych przysiąg, nie składać fałszywych ze-

znań.
54. Nie wypominać danej jałmużny.

WYPOWIEDZI NIEKTÓRYCH ZNANYCH LUDZI ZACHO-
DU NA TEMAT ISLAMU, ŚWIĘTEGO KORANU I NASZE-

GO PROROKA MUHAMMADA MUSTAFY (saał)

Z tekstu o islamie w Everyman’s encyclopedia: 
„Islam ustanawia zasady regulujące wszystkie elementy życia 
społeczeństwa. Przedstawia sobą kompletny zbiór praw. Znaj-
dują się w nim zasady dotyczące rozlicznych aspektów, poczy-
nając od spraw czystości, poprzez problemy handlu i przestęp-
czości, kończąc na zasadach strzyżenia brody i wąsów. Wszyst-
kie prawa są w nim jednakowo ważne”.

Otto von Bismarck: 
„[…] Chociaż w całości i wszechstronnie zapoznałem się ze 
wszystkimi zesłanymi z nieba Księgami, jednak w ani jednej 
nie znalazłem żadnej mądrości i dokładności. Siła ich praw nie 
jest zdolna zabezpieczyć szczęścia nawet mieszkańców jednego 
domu, a co dopiero całego społeczeństwa. Jednak nie dotyczy 
to Księgi wyznawców Muhammada – Koranu. Znalazłem mą-
drość w każdym słowie Koranu […].
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[…] Przykro mi, że nie żyłem w tym samym wieku co ty, o Mu-
hammadzie! Chociaż chwała nauczyciela islamu i głosiciela Ko-
ranu przynależy do ciebie, to jednakże ta Księga nie jest twoja. 
Jest boska. Odrzucanie jej boskości jest tak śmieszne, jak nie-
uznawanie istniejącej obecnie wiedzy naukowej. Dlatego ludz-
kość, doświadczając pojawienia się takiej niezwykle potężnej 
siły jak ty, wcześniej nigdy tego nie widziała. Kłaniam ci się ze 
szczerym podziwem i szacunkiem”.

Johann Wolfgang von Goethe o Świętym Koranie:
„Czy Koran istniał od stulecia? Nie bardzo się w tym rozeznaję! 
Że Księgą Ksiąg jest Koran, ja, muzułmanin, za prawdę uwa-
żam”. 

PYTANIA DO MAŁEGO MUZUŁMANINA

Pytanie: Czy jesteś muzułmaninem?
Odpowiedź: Tak, jestem muzułmaninem, alhamdulillaah.
Pytanie: Co powoduje, że uważasz się za muzułmanina?
Odpowiedź: Uznanie Jedynego Boga, Świętego Koranu i Proroka 

Muhammada (saał).
Pytanie: Od kiedy jesteś muzułmaninem?
Odpowiedź: Jestem muzułmaninem od czasu, który nazywamy 

„balaa”.
Pytanie: Co nazywamy czasem „balaa”?
Odpowiedź: Tak nazywamy misak, czyli czas stworzenia przez 

Najwyższego Boga naszych dusz, gdy zapytał: „Alastu bi rab-
bikum?” („Czyż nie jestem waszym Panem?”). Odpowiedzieli: 
„Balaa” („Tak, poświadczamy”). Oznacza to, że od tamtego cza-
su jestem muzułmaninem.

Pytanie: Kto jest twoim Panem?
Odpowiedź: Bóg.
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Pytanie: Kto cię stworzył?
Odpowiedź: Bóg.
Pytanie: Czyim jesteś poddanym?
Odpowiedź: Jestem poddanym Boga.
Pytanie: Jak odpowiedzieć na pytanie, ilu jest bogów? 
Odpowiedź: Odpowiem: „Jeden Bóg”.
Pytanie: Co świadczy o tym, że Bóg jest jeden?
Odpowiedź: Pierwszy ajat świętej sury Czystość wiary.
Pytanie: O czym mówi ten ajat?
Odpowiedź: Powiada: „Mów: On – Bóg Jeden”.
Pytanie: Jakie są, według ciebie, racjonalne dowody na to?
Odpowiedź: Istnienie tego świata, jego urządzenie i przestrzega-

nie w nim określonego porządku.
Pytanie: Czy można stwarzać sobie wyobrażenia Boga?
Odpowiedź: Nie, ponieważ człowiek nie jest zdolny wyobrazić so-

bie Boga. Może jednak rozmyślać o sifatach Boga.
Pytanie: Czym jest iman ja’s, wiara rozpaczy?
Odpowiedź: Oznacza to przyjęcie wiary w ostatnim momencie 

przed śmiercią, jak uczynił faraon Ramzes II. 
Pytanie: Czy taki iman jest ważny?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie: Czym jest tauba ja’s, skrucha rozpaczy?
Odpowiedź: Jest to skrucha za grzechy popełnione przed śmiercią 

przez muzułmanina, wypełniającego obowiązki religijne. 
Pytanie: Czy taka skrucha jest dopuszczalna?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Co jest twoją religią?
Odpowiedź: Moją religią jest islam. 
Pytanie: Jaka jest twoja Święta Księga? 
Odpowiedź: Moją księgą jest Święty Koran.
Pytanie: Gdzie znajduje się twoja kibla?
Odpowiedź: Moją kiblą jest Dostojna Kaaba.
Pytanie: Od kogo pochodzisz?
Odpowiedź: Pochodzę od Adama (as).
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Pytanie: Do jakiego narodu zaliczasz się pod względem wiary?
Odpowiedź: Jestem z narodu Ibrahima (Abrahama, as).
Pytanie: Z czyjej ummy jesteś?
Odpowiedź: Jestem z ummy Muhammada (saał).
Pytanie: Gdzie się urodził i gdzie znajduje się obecnie nasz Prorok 

Muhammad (saał)? 
Odpowiedź: Nasz Prorok (saał) urodził się w Mekce. Po pięćdzie-

sięciu latach wykonał hidżrę do Medyny. Obecnie spoczywa 
tam w Rauzatul Mutahhara.

Pytanie: Ile imion ma nasz Prorok (saał)?
Odpowiedź: Ma wiele pięknych imion, z których powinniśmy znać 

co najmniej cztery: Muhammad, Mustafa, Ahmad i Mahmud.
Pytanie: Jakim imieniem nazywają głównie naszego Proroka 

(saał)?
Odpowiedź: Najczęściej nazywany jest Hazrat Muhammad Mu-

stafa (saał).
Pytanie: Jak zwano ojca naszego Proroka (saał)?
Odpowiedź: Abdullah.
Pytanie: Jak zwano matkę naszego Proroka (saał)?
Odpowiedź: Amina.
Pytanie: Jak zwano matkę mleczną naszego Proroka (saał)?
Odpowiedź: Halima.
Pytanie: Jak zwano akuszerkę naszego Proroka (saał)?
Odpowiedź: Szifa.
Pytanie: Jak zwano dziadka naszego Proroka (saał)?
Odpowiedź: Abdulmuttalib.
Pytanie: W jakim wieku był Muhammad (saał), gdy zostało mu 

zesłane posłannictwo?
Odpowiedź: Posłannictwo było mu zesłane, gdy miał czterdzieści 

lat.
Pytanie: Przez ile lat Muhammad (saał) wypełniał swoją proroczą 

misję na ziemi?
Odpowiedź: Wypełniał swoją proroczą misję przez dwadzieścia 

trzy lata.



150    

Pytanie: Kiedy zakończyło się jego ziemskie życie?
Odpowiedź: Jego życie zakończyło się, gdy miał sześćdziesiąt trzy 

lata.
Pytanie: Ile córek miał nasz Prorok (saał)?
Odpowiedź: Miał cztery córki: pierwszą była Zajnab (ra), następną 

Rukajja (ra), potem Umm Kulsum (ra) i Fatima (saa). 
Pytanie: Ilu synów miał nasz Prorok (saał)?
Odpowiedź: Miał trzech synów: pierwszym był Kasim (ra), na-

stępnym Abdullah (inne imię Tajjib) (ra) i ostatnim Ibrahim 
(ra).

Pytanie: Czy możesz wymienić szanowne żony (azładżul tahirat) 
naszego Proroka (saał)?

Odpowiedź: Tak, mogę. Oto matki wiernych: Chadidża (ra), Sauda 
(ra), Ajsza (ra), Hafsa (ra), Zajnab bint Chuzajma (ra), Umm Sa-
lama (ra), Zajnab bint Dżahsz (ra), Dżułajrijja (ra), Umm Habi-
ba (ra), Safi jja (ra), Majmuna (ra), Marija (ra). Ze swoją pierwszą 
żoną, Chadidżą (ra), która była od niego piętnaście lat starsza, 
nasz Prorok (saał) przeżył razem dwadzieścia pięć lat.

Pytanie: Która z żon naszego Proroka (saał) zmarła ostatnia?
Odpowiedź: Ostatnia zmarła Umm Salama (ra).
Pytanie: Kto jest największym z ludzi, którzy przyszli na ten świat 

i którzy przyjdą w przyszłości? 
Odpowiedź: To nasz Prorok Muhammad Mustafa (saał).
Pytanie: Ilu wnuków miał nasz Prorok (saał)?
Odpowiedź: Miał dwóch wnuków: Hasana (ra) i Husajna (ra).
Pytanie: Czyimi byli dziećmi?
Odpowiedź: Byli dziećmi Alego (ra) i Fatimy (ra).
Pytanie: Kogo nazywamy Prorokiem?
Odpowiedź: Prorokiem nazywamy człowieka, któremu Bóg po-

wierzył misję przekazania ludziom swoich objawień, przy-
kazań i zakazów.

Pytanie: Ilu proroków skierował Bóg do ludzkości?
Odpowiedź: Zgodnie ze słowami naszego Proroka (saał), podany-

mi w jednym z przekazów, było ich sto dwadzieścia cztery 
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tysiące. Według innego – liczba proroków to dwieście dwa-
dzieścia cztery tysiące.

Pytanie: Ilu proroków zostało w Świętym Koranie wspomnianych 
z imienia?

Odpowiedź: Dwudziestu ośmiu.
Pytanie: Możesz wymienić ich imiona?
Odpowiedź: Są to: Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, 

Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf, Szuajb, Harun, Musa, Dawud, Su-
lejman, Ajjub, Zul Kifl , Junus, Iljas, Al-Jasa, Zakarijja, Jahja, 
Isa, Muhammad (salawatullaahi alaa nabijjina wa alajhim adż-
ma’in). Trzej – Uzajr, Lokman i Zul Karnajn – nazywani są 
świętymi, aulija.

Pytanie: Kiedy urodził się i kiedy zmarł nasz Prorok Muhammad 
Mustafa (saał)? 

Odpowiedź: Urodził się w poniedziałek dwunastego rabiul ałłala 
571 roku, a zmarł dwunastego rabiul ałłala 632 roku według 
kalendarza gregoriańskiego.

Pytanie: W którym rok nasz Prorok (saał) wykonał hidżrę?
Odpowiedź: Wykonał hidżrę w 622 roku według kalendarza gre-

goriańskiego. Od tego czasu rozpoczyna się muzułmańska 
rachuba lat.

Pytanie: Kim jest anioł?
Odpowiedź: To bezgrzeszne stworzenie z promieni światła (nur), 

zdolne w razie potrzeby do przekształcenia się i przyjęcia 
dowolnego kształtu, bezustannie oddające cześć Bogu.

Pytanie: Jakie są imiona czterech wielkich aniołów?
Odpowiedź: To Dżibril (as), Mikail (as), Israfi l (as) i Izrail (as).
Pytanie: Jak nazywają się cztery wielkie Święte Księgi i którym 

prorokom zostały zesłane? 
Odpowiedź: Taurat zesłany Musie (as), Zabur Dawudowi (as), Indżil 

Isie (as) i Święty Koran naszemu Prorokowi Muhammadowi 
Mustafi e (saał).

Pytanie: Co to są suhufy (zwoje), ile ich jest i komu zostały zesłane?
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Odpowiedź: Suhufami nazywają się oddzielne Objawienia, zesła-
ne przez Najwyższego Boga poprzez Dżibrila (as) niektórym 
prorokom (oprócz Świętych Ksiąg). Jest ich sto, z których 
dziesięć zostało zesłanych Adamowi (as), pięćdziesiąt Szitowi 
(as), trzydzieści Idrisowi (as) i dziesięć Ibrahimowi (as).

Pytanie: Ile rodzajów mazhabów istnieje w islamie?
Odpowiedź: Są dwa rodzaje.
Pytanie: Jakie to rodzaje? 
Odpowiedź: Mazhaby wiary i mazhaby czynów.
Pytanie: Ilu jest imamów w mazhabach wiary?
Odpowiedź: Dwóch imamów.
Pytanie: Kto to?
Odpowiedź: Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi (r) oraz 

imam Abu al-Hasan Ali Ibn Ismail al-Asz’ari (r).
Pytanie: Ile jest mazhabów czynów?
Odpowiedź: Są cztery takie mazhaby.
Pytanie: Jak się nazywają?
Odpowiedź: Są mazhaby: hanafi cki, szafi ’icki, malikicki i hanbalicki.
Pytanie: Do którego mazhabu wiary należysz?
Odpowiedź: Do mazhabu ahlus sunnat łal dżamaat (ludzi sunny 

i wspólnoty).
Pytanie: Do którego mazhabu czynów należysz?
Odpowiedź: Do mazhabu hanafi ckiego.
Pytanie: Kto jest imamem naszego mazhabu wiary?
Odpowiedź: Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi (r).
Pytanie: Kto jest imamem wiary (teologii) w mazhabach szafi ’ickim, 

malikickim i hanbalickim?
Odpowiedź: Abu al-Hasan Ali Ibn Ismail al-Asz’ari (r).
Pytanie: Skąd pochodził imam Abu Mansur Muhammad al-Ma-

turidi (r)?
Odpowiedź: Był Turkiem z wioski Maturid w pobliżu Samarkan-

dy. 
Pytanie: Kiedy zmarł?
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Odpowiedź: Zmarł w 333 roku hidżry (995 według kalendarza 
gregoriańskiego). Pytanie: Skąd pochodził Abu al-Hasan al-
-Asz’ari (r) i kiedy zmarł? 

Odpowiedź: Pochodził z Basry i zmarł w 324 roku hidżry (936 we-
dług kalendarza gregoriańskiego).

Pytanie: Ile jest akceptowalnych powodów opuszczenia namazu 
z późniejszym jego odrobieniem (kadą)?

Odpowiedź: Trzy.
Pytanie: Możesz je wymienić?
Odpowiedź: Tak, mogę. Są to: a) kiedy człowiek przypadkowo 

przespał czas modlitwy, b) gdy podczas walki przeciwnik 
nie pozwala na wykonanie modlitwy we właściwym czasie, 
c) kiedy człowiek zapomniał o czasie modlitwy. 

Pytanie: Czy mógłbyś podać trzydzieści dwa fardy?
Odpowiedź: Tak. Mamy sześć fi larów imanu (wiary), pięć fi larów 

islamu, dwanaście fardów namazu, cztery fardy taharatu, trzy 
fardy guslu i dwa fardy tajammumu – razem trzydzieści dwa.

Pytanie: Czym są fi lary imanu?
Odpowiedź: Jest to wiara w istnienie i jedyność Boga, w Jego anio-

łów, w Święte Księgi, w proroków, w Dzień Sądu, w przezna-
czenie – w to, że i dobro, i zło stworzone są przez Boga.

Pytanie: Ile jest fi larów islamu?
Odpowiedź: Pięć: wypowiedzenie świadectwa wiary (kalimat sza-

hady), wykonywanie namazu, przestrzeganie postu podczas 
ramadanu, płacenie zakatu, wykonanie hadżdżu.

Pytanie: Ile jest fardów w taharacie?
Odpowiedź: Cztery: obmycie twarzy od linii włosów do płatków 

uszu oraz dolnej części podbródka, obmycie rąk do łokci 
włącznie, przetarcie mokrymi dłońmi jednej czwartej wierz-
chu głowy, obmycie stóp łącznie z kostkami.

Pytanie: Ile fardów jest w guslu?
Odpowiedź: Trzy: przepłukanie ust dużą ilością wody, przemycie 

nosa dużą ilością wody, obmycie całego ciała, aby nie pozo-
stawić na nim suchego miejsca.
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Pytanie: Możesz opisać kolejność wykonywania guslu?
Odpowiedź: Tak. Najpierw wypowiadam cicho „Bismillaahir Rah-

maanir Rahiim” („W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego”) i czy-
nię nijjat (intencję). Następnie myję miejsca intymne i robię 
oczyszczenie jak przed namazem. Trzykrotnie przepłukuję 
usta, trzykrotnie wciągam wodę do nosa, potem trzykrotnie 
polewam wodą głowę. Później oblewam się wodą, trzy razy 
od prawego ramienia i trzy razy od lewego, za każdym ra-
zem pocierając całe ciało, aby nie zostało na nim żadne suche 
miejsce. Myję palce pod pierścionkami i środek pępka. Jeżeli 
będzie na mnie cokolwiek, co nie przepuszcza wody, wtedy 
muszę to zdjąć. Kobiety powinny przemyć nawet dziurki na 
kolczyki w uszach.

Pytanie: Ile jest fardów w tajammumie?
Odpowiedź: Dwa: nijjat wykonania tajammumu, dwukrotnie ude-

rzenie dłońmi o ziemię i zrobienie mashu (potarcia) najpierw 
twarzy, następnie rąk.

Pytanie: Jak wykonuje się tajammum?
Odpowiedź: Najpierw wypowiadam intencję, następnie uderzam 

dłońmi o czystą ziemię i pocieram nimi twarz. Ponownie 
uderzam o czystą ziemię i znowu wykonuję mash: pocieram 
prawą rękę lewą, a potem lewą rękę prawą.

Pytanie: Ile jest fardów w namazie? 
Odpowiedź: Ogółem mamy dwanaście fardów: sześć wewnętrz-

nych (szarty) i sześć zewnętrznych (rukny). 
Pytanie: Co obejmują szarty?
Odpowiedź: Obejmują oczyszczenie z hadasu, oczyszczenie z nad-

żasy, satrul aurat, istikbalul kibla, łakt i nijjat. 
Pytanie: Jakie są rukny?
Odpowiedź: Są to: takbirul iftitah, kijam, kira’at, ruku, sadżda i ka’dal 

achirat.
Pytanie: Ile namazów wykonuje się dziennie?
Odpowiedź: Dziennie wykonuje się pięć namazów: poranny, połu-

dniowy, popołudniowy, wieczorny i nocny.



    155

Pytanie: Ile rakatów jest w każdym z tych namazów?
Odpowiedź: Modlitwa poranna składa się z czterech rakatów: 

dwóch sunny i dwóch fardowych. Namaz południowy ma 
dziesięć rakatów: najpierw wykonujemy cztery rakaty sunny, 
potem cztery fardowe, a po nich dwa sunny. Namaz popołu-
dniowy liczy osiem rakatów: na początku cztery sunny i na-
stępnie cztery fardowe. Namaz wieczorny składa się z pięciu 
rakatów: trzech fardowych, które wykonujemy jako pierwsze, 
po nich zaś robimy dwa sunny. Modlitwa nocna ma trzy-
naście rakatów: najpierw cztery sunny, potem cztery fardowe, 
dwa sunny i na koniec trzy rakaty łitr, będące ładżibem. W cią-
gu dnia wykonuje się czterdzieści rakatów.

Pytanie: Co należy zrobić, gdy po wypowiedzeniu Fatihy zapomni 
się o dodatkowej surze? 

Odpowiedź: W takim przypadku należy wykonać sadżdatus sahł, 
pokłon zapomnienia, w celu skorygowania popełnionej po-
myłki.

Pytanie: W jakich przypadkach wykonuje się sadżdatus sahł?
Odpowiedź: Należy go wykonać, jeżeli podczas modlitwy opuści-

my lub wykonamy z opóźnieniem ładżib, a także gdy wyko-
namy z opóźnieniem fard. 

Pytanie: Co się stanie, jeśli sadżdatus sahł nie zostanie wykonany?
Odpowiedź: Wtedy namaz będzie niekompletny.
Pytanie: Jak wykonuje się sadżdatus sahł?
Odpowiedź: Po końcowym siedzeniu w namazie – wypowiedze-

niu „Tahijjatu” i przekazania „salaam” w jedną lub dwie (jeśli 
bez dżamaatu) – wykonuje się dwie sadżdy (pokłony do zie-
mi), następnie, siedząc, wypowiada się „Tahijjat”, „Allahum-
ma salli”, „Allahumma barik” i „Rabbana atina” i daje „salaam” 
w obie strony.

Pytanie: Czy możesz wymienić okoliczności, w których musisz 
wykonać sadżdatus sahł?

Odpowiedź: Tak, mogę. Powinienem wykonać sadżdatus sahł 
w następujących okolicznościach: jeżeli zapomnę wyrecy-
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tować dodatkową surę, jeżeli zapomnę wypowiedzieć takbir 
„Kunut” i dua „Kunut” lub zapomnę o takbirze albo o dua „Ku-
nut”, jeżeli w namazie z czterech rakatów nie wstanę od razu 
po recytacji „Tahijjatu” w pierwszym siedzeniu, a zacznę mó-
wić „Allaahumma salli alaa Muhammadin”. 

Pytanie: Jak nazywają się noce, szczególnie drogie dla muzułma-
nów, które spędza się na czuwaniu i czytaniu modlitw?

Odpowiedź: Nazywamy je Świętymi Nocami.
Pytanie: Ile jest takich nocy?
Odpowiedź: Jest ich pięć: Noc Małlid, Noc Raga’ib, Noc Miradż, Noc 

Bara’at i Noc Kadr.
Pytanie: Co to jest Lajlatul Małlid?
Odpowiedź: Jest to noc przyjścia na świat naszego Proroka (saał). 
Pytanie: Co to jest Lajlatul Raga’ib?
Odpowiedź: Jest to noc, w której pobożna Amina poczuła pod ser-

cem naszego wielkiego Proroka (saał). 
Pytanie: Co to jest Lajlatul Miradż?
Odpowiedź: Jest to noc, gdy nasz Prorok (saał), zgodnie z wezwa-

niem i wolą Wszechmogącego Boga, jako niespotykany cud 
odbył wędrówkę w niebiosa i odwiedził kilka światów, aby 
zobaczyć władztwo Boga.

Pytanie: Co to jest Lajlatul Bara’at?
Odpowiedź: Jest to noc, gdy z bezkresnego źródła wiedzy Boga 

(Ochranianej Tablicy, Lałhul Mahfuz) na niebo naszego świata 
został zesłany Święty Koran. Podczas niej zostają ocenione 
sprawy, działania i środki utrzymania, dane ludziom w cią-
gu roku. Zgodnie z tym Bóg przebacza muzułmanom grze-
chy i czyni ich godnymi swojego miłosierdzia. 

Pytanie: Co to jest Lajlatul Kadr?
Odpowiedź: Jest to noc, podczas której rozpoczęło się zsyłanie 

Świętego Koranu naszemu Prorokowi Muhammadowi (saał).
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ÔÎÒÎ 1 - ���� ������ �� ��������. ��� ����� �������� ����� ���� 
��������� ���������� ����� �������� ������ ����. ���� �� ������� ����-
��, �� �� �������, ����� ��� ��� ������ ����.
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Fot. 1. Dłonie obmywamy do nadgarstków. Przecieramy mokrymi palcami jednej ręki 
między palcami drugiej. Jeżeli mamy na palcach pierścionki lub obrączkę, to przesuwamy 

ją, aby pod spód dostała się woda.

Fot. 2. Czyszczenie zębów misłakiem jest sunną taharatu. Misłak trzymamy prawą dłonią, 
opierając go na małym palcu i kciuku. Czyszczenie zębów rozpoczynamy od prawej 

strony.
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ÔÎÒÎ 3 - ������ ����� �������� ������ ��� ���� � ��������������. 
������ ����������� ����, �� ��������� ��������� ���� � ������, �������� 
�� ������.

ÔÎÒÎ 4 - � ��� ���� �������� ������ �����. ���������� ������� ��-
��� ����� ����������� ���� �� ������ ��������� ���� � ��� ������� ��

Muhtasar Ilmihal 18-06-2009.indd   147 19.12.2012   13:35:23

Fot. 3. Prawą dłonią nabieramy wodę i przepłukujemy nią usta. Podczas postu, aby 
uniknąć przedostania się wody do gardła, należy nabrać jej nieco mniej.

Fot. 4. Wodę do nosa podajemy prawą dłonią, a wydmuchujemy lewą. Osoby poszczące 
nie powinny wciągać wody zbyt szybko i głęboko.
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ÔÎÒÎ 5 - ���� ����, ������� �� ���� ����� ������ ���� �� ���������� 
������������,  ���� ���� �� ����� ����.
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Fot. 5. Twarz myjemy, rozpoczynając od skraju włosów, z góry w dół do podbródka 
włącznie, w tym policzki aż do uszu.

Fot. 6. Woda nabrana do prawej dłoni powinna spłynąć po przedramieniu. Lewa ręka 
obmywa prawą łącznie z łokciem. Na skórze nie powinno zostać ani jedno suche miejsce.
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ÔÎÒÎ 7 - ���� ���������� � ������ ����� ���� � � ��� ������ �� ����. 
���� ������ ������� ������, ��� ���� ������ ���� ���� �����. � ��������-
�� �� ���� �� �������� �� ������ ������ �����.
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Fot. 7. Woda nabrana do lewej dłoni powinna spłynąć po przedramieniu. Prawa ręka 
obmywa lewą łącznie z łokciem. Na skórze nie powinno zostać ani jedno suche miejsce.

Fot. 8. Mokrą prawą dłonią robimy mash: przecieramy głowę od linii włosów w kierunku 
karku. 
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ÔÎÒÎ 9 - ������������� �������� ���������� ��� � ���������� ���-
���� � ������������ �������� �������� �� �����.

ÔÎÒÎ 10 - ������� �������� ���� ������� ������� ���, �������� 
������� � ������������, ���������� �� ��� �����. ��� ���� �������� ���� 
������������ �� � ���� ����������, � ����� � ������ ����� ����, � �����-
�� ����.
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Fot. 9. Wskazującymi palcami przecieramy wnętrze uszu, a jednocześnie kciukami miejsca 
za uszami.

Fot. 10. Tylną częścią trzech mokrych palców, poza kciukiem i wskazującym, przecieramy 
tył szyi. Dłonie przesuwamy przy tym nie w stronę podbródka, ale prosto ku dolnej części 

uszu, na boki twarzy.
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ÔÎÒÎ 11 - �������� ����� ���� ����������� ���������� ����� ����-
���� ������ ����, ������� � �������, ����� � ������� �������� ������, 
����� ������ ��� ������ � �����������.

ÔÎÒÎ 12 - ����� ���� ������ ������� ������ ����, �� ���������� 
�������� ����� ���� ����������� ����� �������� ���������� � �������� 
������ � ������������� � �������.
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Fot. 11. Małym palcem lewej dłoni przecieramy miejsca między palcami prawej stopy, 
poczynając od małego palca w stronę palucha. Umyta zostaje cała stopa razem z kostkami.

Fot.12. Lewą stopę myje się podobnie jak prawą, ale przecieranie małym palcem lewej dłoni 
miejsc między palcami zaczyna się od palucha i kończy na małym palcu stopy. 
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Fot. 13. Takbir. Wzrok kierujemy 
na miejsce, które dotkniemy czołem 
podczas wykonywania sadżdy. 
Wnętrza dłoni zwrócone w stronę 
kibli, kciuki dotykają płatków 
uszu. Stopy równolegle do siebie, 
rozstawione na szerokość czterech 
palców (dłoni).

Fot. 14. Takbir kobiety. Wzrok 
skierowany na miejsce sadżdy. Ręce 
spoczywają na piersi z końcami palców 
na poziomie barków, ale nie wyżej.
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Fot. 15. Kijam. Wzrok skierowany 
na miejsce sadżdy. Ręce złożone 
na brzuchu, nieco poniżej pępka. 
Kciuk i mały palec prawej dłoni 
obejmują nadgarstek lewej ręki. Stopy 
równolegle do siebie, rozstawione na 
szerokość czterech palców (dłoni).

Fot. 16. Kijam kobiety. Wzrok 
skierowany na miejsce sadżdy. Ręce 
złożone na piersi, z prawą dłonią na 
lewej (bez obejmowania nadgarstka).
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Fot. 17. Ruku. Wzrok skierowany 
na końce palców stóp. Głowa i szyja 
na jednym poziomie, równolegle do 
powierzchni miejsca modlitwy. Nogi 
wyprostowane. Rozpostarte palce dłoni 
obejmują kolana.

Fot. 18. Ruku kobiety. Wzrok 
skierowany na końce palców stóp. 
Skłon nie tak głęboki jak u mężczyzn: 
głowa powyżej pleców. Dłonie ze 
złączonymi palcami spoczywają 
swobodnie, nie obejmują kolan.
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Fot. 19. Sadżda. Głowa pomiędzy dłońmi, czoło i nos dotykają podłoża. Palce skierowane 
w stronę kibli. Łokcie odsunięte są od boków ciała, nie dotykają też namazłyka. Brzuch nie 

opiera się na udach. Palce stóp zwrócone w kierunku kibli. Piety złączone.

Fot. 20. Sadżda kobiety. Czoło i nos dotykają podłoża. Głowa spoczywa pomiędzy dłońmi. 
Place skierowane w stronę kibli. Łokcie dotykają nazmazłyka i przylegają do ciała. Brzuch 

przyciśnięty do ud.
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Fot. 21. Ka’da (siedzenie). Wzrok 
skierowany na kolana. Dłonie 
swobodnie ułożone na kolanach. 
Siedzenie przesunięte na lewą stopę. 
Prawe podudzie lekko wysunięte 
w bok, stopa wsparta na ugiętych 
palcach, skierowanych w stronę kibli.  

Fot. 22. Ka’da kobiety. Wzrok 
skierowany na kolana. Dłonie 
swobodnie ułożone na kolanach. Oba 
podudzia ze stopami przesunięte 
w prawo. Siedzi się nie na lewej nodze, 
ale na podłodze.
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Fot. 23. Salaam (pozdrowienie) 
w prawą stronę. Dłonie spoczywają 
swobodnie na udach, w pobliżu kolan. 
Prawa stopa wspiera się na ugiętych 
palcach, skierowanych w stronę kibli. 
Głowa zwraca się w prawo, wzrok 
skierowany na bark.

Fot. 24. Salaam kobiety w prawą 
stronę. Dłonie spoczywają swobodnie 
na udach, w pobliżu kolan. Oba 
podudzia ze stopami przesunięte 
w prawo. Głowa zwraca się w prawo, 
wzrok skierowany na bark.



    171

Muhtasar Ilmihal 18-06-2009.indd   159 19.12.2012   13:35:46

Muhtasar Ilmihal 18-06-2009.indd   159 19.12.2012   13:35:46

Fot. 25. Salaam w lewą stronę. Dłonie 
spoczywają swobodnie na udach, 
w pobliżu kolan. Prawa stopa wspiera 
się na ugiętych palcach, skierowanych 
w stronę kibli. Głowa zwraca się 
w lewo, wzrok skierowany na bark.

Fot. 26. Salaam kobiety w lewą stronę. 
Dłonie spoczywają swobodnie na 
udach, w pobliżu kolan. Oba podudzia 
ze stopami przesunięte w prawo. 
Głowa zwraca się w lewo, wzrok 
skierowany na bark.
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Fot. 27. Dua. Dłonie złączone 
i uniesione, końce palców na wysokości 
barków. Dłonie rozwarte i ustawione 
pod kątem (np. 45 stopni) ku twarzy. 
Kciuki skierowane na boki.

Fot. 28. Dua kobiety. Dłonie złączone 
i uniesione, końce palców na wysokości 
barków. Dłonie rozwarte i ustawione 
pod kątem ku twarzy. Kciuki 
skierowane na boki.
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