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Pewnej nocy coś bardzo dziwnego i wspaniałego przytrafiło się Prorokowi Mohammedowi. 
Zdażenie to znane jest jako al-Isra i al-Miradż: Podróż Nocna i Wniebowstąpienie.  
Prorok został obudzony przez Anioła Gabriela. Dosiadł dziwne białe zwierzę ze skrzydłami 
nazywające się Buraq (Błyskawica) i poleciał z Mekki do meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie. 
Z tamtego miejsca Gabriel uniósł Proroka i poprowadził przez siedem niebios aż przed  
oblicze Allaha. Jednym z obowiązków, które Allah nakazał Prorokowi była modlitwa 
(salah). Allah początkowo chciał, by muzułmanie modlili się 50 razy dziennie, ale Prorok  
bardzo prosił Go, aby ta liczba została zmiejszona. W końcu Allah zgodził się, że powinno  
być 5 modlitw dziennie. To obrazuje, jak ważne jest te pięć modlitw.
Modlitwa jest jednym z filarów islamu. Obowiązkiem każdego muzułmanina, kobiety  
i mężczyzny, jest pięciokrotne odmawianie modlitwy - samotne lub wspólne.  
Wszystkie pięć modlitw muszą odbywać się w ściśle wyznaczonym czasie. Nazwy  
i pory modlitw są następujące:
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Fadżr 
modlitwa wczesnoporanna
2 raqãet między świtem  
a wschodem słońca.

4 5

Zuhr 
modlitwa południowa 
4 raqãet między południem  
a środkiem popołudnia. Ãsr 

modlitwa popołudniowa
4 raqãet między środkiem 
popołudnia a zachodem 
słońca.

.

.



4 5

Ãsr 
modlitwa popołudniowa
4 raqãet między środkiem 
popołudnia a zachodem 
słońca.

Marreb 
modlitwa o zachodzie słońca
3 raqãet między zachodem słońca 
a wczesnym wieczorem.

Isza’ 
modlitwa wieczorna
4 raqãet między 
zapadnięciem ciemności  
a połową nocy.

-



6 7

„I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, 
żeby Mnie czcili.” (Koran 51:56)

.



6 7

W powyższej tabelce zaznaczone są obowiązkowe modlitwy – fard  
– wszyscy muszą je odmówić, oraz dodatkowe – sunnah i łitr – które  
Prorok miał zwyczaj odmawiać i dobrze, jeśli również  
zostaną odprawione.

Fadżr Zuhr Ãsr Marreb Isza’. . -



8 9

„Głoś to, co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj 
modlitwę! Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty  
i powstrzymuje od niegodziwości!„(Koran 29:45)



Czasy modlitw w ciągu dnia
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Fadżr

Zuhr

Ãsr

Marreb

Isza’

południe

wschód Słońca
zachód Słońca

północ
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10 11

Aby przygotować się do modlitwy musisz umyć ręce i ramiona, przetrzeć głowę i obmyć  
stopy. Ta czynność nazywa się łudu’ lub oczyszczenie. Łudu’ podzielona jest na 12 kroków:

Powiedź: „Bismillah” i umyj obie 
dłonie aż do nadgarstków.

Obiema dłońmi obmyj buzię.

Przepłucz usta.

Przemyj prawą rękę włącznie  
z łokciem.

Nabierz trochę wody do nosa  
i wydmuchaj ją.

Przemyj lewą rękę włącznie  
z łokciem.

1 2 3

4 5 6



10 11

Przetrzyj głowę mokrymi rękoma:

Mokrymi dłońmi przetrzyj uszy  
w środku i na zewnątrz.

od przodu do tyłu 

Umyj prawą stopę włącznie  
z kostką.

i tyłu do przodu.

Umyj lewą stopę włącznie  
z kostką.

7 8 9
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Po zrobieniu łudu’ pomyśl, że chcesz się pomodlić – będzie to intencja wykonania modlitwy.

12 13

Podnieś dłonie do uszu mówiąc: Allahu Akbar, a później złóż je na piersi: prawą na lewej.

Powiedz: Audu billahi minszszajtanirradżim - Szukam ochrony u Allaha przed szatanem 
przeklętym.

Wyrecytuj surę Fatihah: 
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi Rabbil ãlamin. Arrahmanir Rahim Maliki  
Jałmid din. Ijaka naãbudu ła ijaka nastãin. Siratallatina anãmta ãlajhim rajril  
marhubi ãlajhim łaladdallin.
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego! (Wszelka) chwała (i wdzięczność) Allahowi, 
Panu światów, Miłosiernemu, Litościwemu, Królowi Dnia Sądu. Oto Ciebie czcimy i Ciebie  
prosimy o pomoc. Prowadź nas drogą prostą Drogą tych, których obdarzyłeś  
dobrodziejstwem; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.

i jedną z sur Koranu np. surę Al – Ihlas:
Qul hułal-laahu ahad  Allaahus samad. Lam jalid łalam juulad łalam jakul-lahu kufułan 
ahad.
Mów: “On Allah, ( jest) Jeden! Allah, As samad (Wiekuistny, Samowystarczalny)! Nie 
zrodził się i nie został zrodzony! I nikt Jemu nie jest równy!”
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Podnieś dłonie na wysokość uszu mówiąc: Allahu Akbar, zrób  
skłon – ruquã – i powiedz trzy razy: 
Subhana rabbijal ãzim - Chwała memu Panu Wzniosłemu.

14 15

Wyprostuj się z ruquã i mówiąc: Sami allahu liman hamida.  
Kiedy będziesz stać prosto powiedz: 
Rabbana ła lakal-hamd - Panie nasz, chwała Tobie.
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16 17

Powiedz: Allahu Akbar a następnie zrób pokłon do ziemi – sudżud 
– i powiedz trzy razy: 
Subhana rabbijal-ãla - Chwała memu Panu Najwyższemu.

6

7 Podnieś się do siadu na piętach mówiąc: Allahu Akbar, następnie 
zrób sudżud i powiedz trzy razy: Subhana rabbijal-ãla. 
Wstając powiedz: Allahu Akbar. W ten sposób kończy się pierwsze  
raqãh. Drugi raqãh wykownywany jest w ten sam sposób,  
bez kroków 1 i 2. 
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Po zakończeniu drugiego raqãh siądź na piętach i powiedz:  
Attahijatu lillahi łas-salałatu at-tajibat as-salamu ãlaika, ajjuhan-nabiju ła  
rahmatullahi ła barakatu, as-salamu ãlajna ła ãla ibadil-lahis-salihin. Aszhadu alla 
ilaha illallahu ła aszhadu anna Muhammad-an abduhu ła rasulu.
Cała cześć, modlitwy i wszystko związane z czcią, należą się Allahowi. Niech będzie 
z tobą, o Proroku, pokój, miłosierdzie Allaha i Jego błogosławieństwo. Pokój niech 
będzie z nami wszystkimi, prawymi sługami Allaha. Zaświadczam, że nie ma boga poza 
Allahem i zaświadczam, że Muhammad jest Sługą i Wysłannikiem Allaha.

Jeśli modlitwa składa się więcej niż z dwóch raqãet, powstań, aby wykonać pozostałe. Jeśli 
zaś jest to modlitwa składająca się tylko z dwóch raqãet, siedząc wypowiedz jeszcze: 

Allahumma salli ãla Muhammad ła ãla eli Muhammad kama sallajta ãla Ibrahim ła ãla 
eli Ibrahim innaka hamidum-madżid. 
O Allahu, pobłogosław Muhammadowi i jego rodzinę tak, jak pobłogosławiłeś  
Abrahamowi i jego rodzinie. Zaprawdę, Ty jesteś Wychwalony, Wspaniały.
Allahumma barik ãla Muhammad ła ãla eli Muhammad kama barakta ãla Ibrahim ła ãla 
eli Ibrahim innaka hamidum-madżid.
O Allahu, bądź miłościw dla Muhammada i jego rodziny tak, jak byłeś miłościw dla 
Abrahama i jego rodziny. Zaprawdę, Ty jesteś Wychwalony, Wspaniały.
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20 21

Odwróć głowę najpierw w prawą, a następnie w lewą stronę, mówiąc: 
As-salamu ãlajkum ła rahmatullah.

W ten sposób zakończyłeś modlitwę.
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22 23

Teraz jest czas na prośby do Allaha. Poniżej znajdziesz kilka krótkich duã’, 
które mogą być wymawiane w tym momencie. Równie dobrze możesz  
\wymyślić własne.

Rabbana etina fiddunia hasanatan ła filahirati hasanatan ła qina ãdab annar.
Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w życiu ostatecznym dobro  
i uchroń nas od kary ognia!

Rabbiszrah li sadri ła jasir li amri.
Panie mój ! Rozszerz moje piersi i ułatw moje zadanie!

Rabbi zidni ilma
Panie mój! Pomnóż moją wiedzę!

Rabbirfir łarham ła anta hairu-rahimin.
Panie mój ! Przebacz i zmiłuj się! Ty jesteś najlepszym z miłosiernych! 
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   Zapamiętaj

Celem modlitwy jest:

1. Zbliżyć ludzi do Allaha.
2. Chronić ludzi przed robieniem rzeczy zabronionych.
3. Oczyścić serce, rozwinąć umysł i ukoić duszę.
4. Przypominać ludziom o Allahu i Jego wielkości.
5. Rozwinąć dyscyplinę i siłę woli.
6. Prowadzić ludzi ku najlepszej drodze życia.
7. Pokazać równość, jedność i braterstwo.
8. Rozpowszechnić cierpliwość, nadzieję i pewność siebie.
9. Nauczyć ludzi czystości, punktualności.
10. Rozwinąć wdzięczność i współczucie.
11. Okazać posłuszeństwo i wdzięczność dla naszego  
          Stwórcy.


