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Koran jest pełen modlitw  
i wskazówek. Wyraża uczucia 
wierzącego w prostych, ale 
potężnych słowach, które 
podnoszą na duchu oraz 
wzbogacają serce i umysł.
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Koran poucza nas, że powiniśmy modlić się w czasie 
podróży: 

„Ten, który uczynił ziemię kolebką dla was.... On stworzył 
wszelkie pary, dał wam statki, a także zwierzęta  
wierzchowe, tak abyście mogli wygodnie podróżować na 
ich grzbietach, a potem wspominali dobroć waszego Pana - 
kiedy się już na nich dobrze usadowicie” (Koran 43:10-13). 
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Dlatego Prorok Mohammed jadąc na wielblądzie 
lub koniu bardzo często recytował następującą 
modlitwę: 

„Chwała niech będzie Temu, który nam to 
(zwierzę) podporządkował, albowiem my sami 
nie moglibyśmy tego osiągnąć”. 
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Ta modlitwa przypomina nam, że 
każdy środek transportu - czy  
będzie to zwierzę, takie jak  
koń lub wielbląd - czy  maszyna  
np. samochód, samolot albo statek 
naprawdę są błogosławieństwem  
od Allaha Wszechmogącego.
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Wykorzystując wszystkie dostępne środki, które Stwórca nam 
ofiarował, jesteśmy w stanie sprawić, że się przemieszczamy.  
Np. samochody pracują dzięki benzynie lub gazowi, a które 
zostały stworzone przez Allaha. Bez tego nie moglibyśmy jeździć  
samochodem.
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Podobnie samoloty latają dzięki sile, która istnieje w powietrzu. 
Bez tej siły żaden samolot nie mógłby latać.

Powinniśmy być wdzięczni Allahowi za  
wszelkie błogosławieństwa i czuć respekt, 
ponieważ ludzie nie mógliby zrobić niczego,  
jeśli Stwórca nie dostarczyłby nam tych  
wszystkich zasobów naturalnych, które  
wykorzystujemy.
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Dlatego niezależnie od tego czy siedzimy w samochodzie, 
czy na pokładzie statku, powinniśmy powiedzieć modlitwę. 
To jest dowodem na to, że zdajemy sobie sprawę,  
że wszelkie rzeczy, które posiadamy są  
błogosławieństwem od Allaha Wszechmogącego, naszego 
Stwórcy.
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W czasie podróży Prorok Mohammed 
wymawiał także inną, krótką modlitwę: 

„O Allah, Ty jesteś moim towarzyszem 
w czasie podróży i opiekunem mojej 
rodziny”. 
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Subhanalladi sahharalana hada łama kunnalahu muqrinin  
ła inna ila rabbina lamunqalibun.

„Chwała niech będzie Temu (Allah), który nam to (pojazd) 
podporządkował, albowiem my sami nie moglibyśmy tego 
osiągnąć. I, zaprawdę, my powrócimy do naszego Pana!” 

(Koran 43:13-14). 

Allahumma antasahib fisafar łalhalifa filahl. 

„O Allah, Ty jesteś moim towarzyszem w czasie podróży  
i opiekunem mojej rodziny”. 
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Te dwie krótkie modlitwy 
dają podróżnemu poczucie 
bezpieczeństwa, ułatwiają 
podróż i powiększają jej  
znaczenie.

Dowiedz się więcej:
Przeczytaj fragmenty  
Koranu dotyczące modlitwy 
podróżnego Sura 43:10-14.

20


