
To opracowanie podzielone jest na 3 cześci. Podstawowa jest przeznaczona dla dzieci 
w wieku 6-7 lat, cześd 2 dla dzieci w wieku 7-8, a częśd trzecia dla dzieci 9-10.



Modlitwa jest obowiązkiem każdego muzułmanina.

Muzułmanie modlą się 5 razy dziennie.

Kiedy nadchodzi czas na modlitwę powinniśmy przerwać 

zabawę, naukę i przygotować się do modlitwy.

Modląc się powinnićmy czuć, że stoimy przed Allahem 

i że On na nas patrzy (chociaż my nie możemy Go 

zobaczyć).

Muzułmanie rozmawiają z Allahem poprzez modlitwę. 

Jest to najlepszy sposób okazania Mu wdzięczności

i oddania czci. Poprzez modlitwę muzułmanie dziękują 

Allahowi za to wszystko, co posiadają, czego doświadczają.

Modlitwa oczyszcza nas z grzechu i pomaga robić 

dobre rzeczy. Sprawia, że zbliżamy się do Allaha 

oraz jest kluczem do Raju.

Modlitwa jest największą różnicą pomiędzy muzułmanami 

a niemuzułmanami. 
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Modlitwa w islamie

„Wspominajcie Mnie więc, a Ja was będę wspominać!” 

(Koran 2:152)
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Modlitwy muszą być wykonane w odpowiednim 

czasie w ciągu dnia.

Nazwy i czasy modlitwy:

Fadżr przed wschodem słońca

Ẓuhr w południe (kiedy słońce jest najwyżej 

na niebie)

Ãṣr późnym popołudniem

Maṟrib tuż po zachodzie słońca

Isza’ późnym wieczorem
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Modlitwa w islamie
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Pory modlitw

Fadżr Ẓuhr

1
Ãṣr

Maṟrib

Isza’

3 4

5

5

4

3

1

południe

zachód

słońca

wschód

słońca

wieczór



Każda modlitwa dzieli się na cykle, które nazywają 

się raqãet (spolszczona wersja: rakatami).

Liczba raqãet dla każdej modlitwy jest ściśle 

określona:

Fadżr składa się z 2 raqãet

Ẓuhr składa się z 4 raqãet

Ãṣr składa się z 4 raqãet

Maṟrib składa się z 3 raqãet

Isza’ składa się z 4 raqãet
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Modlitwa w islamie

Pokoloruj rysunek.
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Jak się modlimy? Część 1

2

1 Podnosimy dłonie mówiąc: „Allaku Akbar”

- wymawiamy takbir.

Prawą dłoń kładziemy na lewej dłoni

na piersi.

3 Recytujemy początkowe duã’ (po cichu).

4 Szukamy schronienia u Allaha

przed szatanem.

5 Recytujemy surę Al Fatiḥah, 

a po niej kolejną – jaką znamy na pamięć.
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Wykonujemy skłon  (ruquã).

Prostujemy się.

Wykonujemy pokłon do ziemi (sudżud).

Ponownie wykonujemy pokłon (sudżud).

Podnosimy się do pozycji siedzącej.

Recytujemy taszahud i salałet.

Na zakończenie robimy taslim

- odwracamy głowę w prawo, 

a następnie w lewo.
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10

11

12

8

7

6
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Osoba, która kichnie mówi:  Alḥamdulillah

Znaczenie:                           Chwała Allahowi

Osoba, odpowiada, kiedy ktoś kichnie:

Jarḥamuka Allah

Znaczenie:                            Oby Allah się nad toba zmiłował

Prorok nauczał swoich towarzyszy, aby wspominali  Allaha przy każdej 

okazji.  Muzułmanie, gdy kichają powinni pamiętać o Allahu.

DUÃ’

Apsik!

Alḥamdulillah

Jarḥamuka Allah
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BANK POJĘĆ

Łudu’ Czynność oczyszczenia np. przed modlitwą.

Salah (salat) Modlitwa. Kilka modlitw to salałet.

Qiblah Kierunek modlitwy, zwracamy się w kierunku 

Kãby.

Duã’ Prośby do Allaha o wybaczenie, pomoc itd.

Raqãh (rakat) Jeden cykl modlitwy (kilka to raqãet) 

Dżamãh Zbiorowa modlitwa.

Masdżid Meczet – muzułmanie otrzymują większą 

nagrodę, jeśli modlą się razem w meczecie.

Ḫuszuã Spokój, pokora podczas modlitwy.

Ḏikr Wspominanie Allaha.

z jego obą 

Czy wiesz, że:

Hadis to wiadomośd lub informacja. W islamie słowo to odnosi 
się do powiedzeo i czynów Proroka Mohammeda; rzeczy, 
które akceptował i informacji, które są związane z jego osobą
(np. co zalecił robid).
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Pokoloruj nazwy modlitw.

Fadżr

Ẓuhr

Ãṣr

Maṟrib

Isza’

2 raqãet

4 raqãet

4 raqãet

4 raqãet

3 raqãet
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AlḥamdulillahAlḥamdulillah

Alḥamdulillah Alḥamdulillah

Alḥamdulillah

Alḥamdulillah

Jarḥamuka Allah

Apsik!
Apsik!

Przyjżyj się rysunkom i znajdż błąd. 

Postaw X pod rysunkiem zawierającym błąd.

Jarḥamuka Allah

Jarḥamuka Allah

Jarḥamuka Allah
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Połącz linią nazwy modlitwy z porą dnia?

Fadżr

Ẓuhr

Ãṣr

Maṟrib

Isza’

przed wschodem słońca

po zachodzie słońca

późnym wieczorem

po południu

w południe 
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Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

– poprawną pomaluj na zielono.

Fadżr odmawiamy wcześnie rano przed wschodem słońca. 

Ẕuhr odmawiamy późnym popołudniem przez zachodem słońca.

Ãṣr odmawiamy popołudniu.

Maṟrib odmawiamy przed zachodem słońca.

Isza’ odmawiamy w nocy.

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie
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Gdzie modlitwa zaprowadzi tego chłopca?

Ogień

piekielny
Raj
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Połącz linią słowa ze zdaniami.

Grzechy

Salah

Muzułmanie

Salah

Isza’

nazwa modlitwy.

pomaga nam pamiętad o Allahu.

odprawiaj pięd razy dziennie.

mogą zostad anulowane 
przez modlitwę.
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Kto jest gotowy do modlitwy?
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Przyjżyj się uważnie rysynkom 

i ułóż je w odpowiedniej kolejności?
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Co musimy zrobić zanim zaczniemy modlitwę?

Pokoloruj na niebiesko poprawną odpowiedź.

Zakryd ciało.

Dużo jeśd.

Ubrudzid się.
Znad 

dokładny 
czas.

Zrobid łudu’.

Mied 
odpowiednią 

intencję.
Pid dużo.

Robid dużo 
hałasu.

Stanąd 
w kierunku 

Kãby.
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Teraz jest  czas na modlitwę. 

Pomóż Abdullahowi dostać się 

jak najszybciej do meczetu.
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Modlitwa
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Muzułmanie modlą się razem w meczecie. Jeśli w podbliżu 

nie ma meczetu, wówczas modlą się w domu, razem 

z innymi członkami rodziny. 

Dziewczynki i kobiety  nie muszą się modlić w meczecie 

– najlepiej, jeśli pomodlą się w domu.

Allah wybacza grzechy muzułmanom, którzy się modlą. 

On nagradza tych, którzy o Nim pamiętają.

Muzułmanie, jeśli nie pamiętają o Allahu, przestają 

robić rzeczy, które przynoszą im korzyść.

Modlitwa w islamie (część 2)

„I ci, którzy się troszczą 

o swoje modlitwy

-oni będą w Ogrodach 

-uszanowani!”

(Koran 70:34-35)

„Zaprawdę, modlitwa chroni 

od szpetoty i powstrzymuje 

od niegodziwości! 

A wspominanie Boga 

jest większe.” (Koran 29:45)
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Nie możemy zapomnieć o ḫuszuã (spokój, pokora) 

podczas modlitwy. 

Jednym z celów szatana jest rozproszyć ludzi 

podczas modlitwy. Muzułmanin powinien 

skoncentrować się, kiedy się modli. 

Niekiedy ludzie modląc się myślą o czymś innym

.

Ali ibn Abi Taalib powiedział, że ten werset  oznacza 

pokorę w sercu i że  podczas modlitwy 

nie należy rozglądać się wokół siebie.

Ibn Abbass powiedział, że ten werset odnosi się 

to tych osób, które lękają się Allaha 

i są spokojni podczas modlitwy.
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Modlitwa w islamie (część 2)

„Szczęśliwi są wierzący, którzy są pokorni w swoich 

modlitwach.” (Koran 23: 1-2)
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Przed rozpoczęciem modlitwy muzułmanie muszą:

• Znać odpowiedni czas, kiedy odprawia się określoną 

modlitwę.

• Być w stanie łudu’.

• Zakryć konieczne części ciała (chłopcy 

i mężczyźni: dziewczynki i kobiety).

• Skierować się w kierunku Kãby (kierunek modlitwy).

• Mieć odpowiednią intencję 

(tzn. mieć w sercu chęć 

odprawienia modlitwy).
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Przygotowania do modlitwy (część 2)
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Muzułmanie kierują się w stronę Kãby podczas modlitwy. 

Ten kierunek nazywa się qiblą.

Kierujemy się w stronę qibli niezależnie od tego, gdzie 

jesteśmy.

Jeśli nie jesteśmy pewni, w którym kierunku jest Kãba, 

musimy postarać się, aby jak najlepiej go określić

(np. przy użyciu kompasu,  z łatwością możemy znależć 

ten kierunek; ale wystarczy, że będziemy wiedzieć, 

gdzie jest północ i wówczas z łatwością możemy 

określić kierunek qibli).

24

Qiblah (część 2)

„My zaś teraz chcemy zwrócić się w kierunku, 

który ciebie zadowoli. Zwróć więc twoją twarz 

w kierunku świętego meczetu.” (Koran 2:144)
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Jak się modlimy? (część 2)

Modlitwę wykonujemy w następujący sposób:

1. Kierujemy się w stronę qibli i wypowiadamy w sercu intencję 

wykonania modlitwy.

2. Wymawiamy takbir („Allahu Akbar”) podnosząc dłonie do góry 

na wysokość uszu.

3. Prawą dłoń kładziemy na lewej dłoni na piersi. Stojąc patrzymy 

w dół (w miejsce, gdzie będziemy wykonywać pokłon – sudżud).

4. Następnie:

- wypowiadamy istiãḏah i bismilah (po cichu),

- recytujemy surę Al – Fatiḥah,

- po niej „Amin” oraz

- surę lub kilka wersetów z Koranu.
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5. Podnosimy dłonie na wysokość uszu mówiąc takbir.

Następnie wykonujemy skłon – ruquã i będąc w skłonie     

wypowiadamy trzy razy następujący tasbih #1:

„ Subhana rabbijal ãẓim”.

6. Następnie prostujemy się  i wypowiadamy  ḏikr #1:  

„ Sami allahu liman hamida”.

Stojąc wyprostowani wypowiadamy kolejny ḏikr #2:

„ Rabbana ła lakal-hamd.”
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7. Wypowiadamy takbir i wykonujemy pokłon do ziemi   

(sudżud). W sudżud wypowiadamy 

trzy razy tasbih #2: „ Subhana rabbijal-ãla”.

8. Podnosimy  się do pozycji siedzącej wypowiadając takbir. 

Siedząc z dłoni położonymi na łudach mówimy          

istiṟfaar: „ Rabbiṟfirli”.

8. Następnie robimy kolejny sudżud.

9. Podnosimy się z sudżudu, aby rozpocząć kolejne raqãh.   

Wypowiadamy takbir.

10. Drugi raqãh wykonujemy w ten sam 

sposób, co pierwszy.
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11. Podczas drugiego sudżudu w drugim raqãh siadamy 

z dłońmi na łudach, mówiąc taszahud

i salałet (modlitwa o błogosławieństwo

dla Proroka) prostujemy 

palec wskazujący.

Modlitwa Głośno Cicho

Nazwa Fadżr Maṟrib Isza’ Ẓuhr Ãṣr

Należy pamiętać, że modlimy się po cichu  lub głośno. 

Oto schemat:
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Jeśli modlitwa składa się tylko z 2 rakatów (fadżr) wówczas:

• mówimy duã’ po recytacji salałet dla Proroka oraz 

• robimy taslim w prawą i lewą stronę.

Jeśli modlitwa składa się z 3 rakatów (maṟrib), wówczas:

• Mówimy takbir i wstajemy jeszcze raz po recytacji taszahud 

na zakończenie drugiego raqãh.

• Odprawiamy trzeci raqãh, tak samo jak poprzednie, 

ale recytujemy  tylko surę  Al – Fatiḥah.

• Na koniec drugiego sudżudu w trzecim raqãh, siedząc 

recytujemy  taszahud, salałet, mówimy duã’ i kończymy modlitwę      

poprzez taslim.

Jeśli modlitwa składa się z 4 rakatów (ẓuhr, ãṣr i isza’) wówczas:

• Mówimy takbir i wstajemy po recytacji taszahud w drugim raqãcie.

• Wykonujemy trzeci i czwarty raqãh, w ten sam sposób jak dwa     

poprzednie, ale recytujemy tylko surę  Al – Fatiḥah.

• Po zakończeniu drugiego sudżudu w czwartym raqãh, siedząc  

recytujemy taszahud, salałet, mówimy duã’ i kończymy modlitwę 

poprzez taslim.
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Takbir

Allahu  Akbar Allah jest Wielki

Istiãḏah

Auḏu billahi minszszajtanirradżim

Szukam ochrony u Allaha przed szatanemprzeklętym.

Bismalah

Bismillah (W imię Allaha)

Tasbih#1

Subhana rabijal ãẓim 

Chwała mojemu Panu, Najpotężniejszemu

Ḏikr #1

Sami allahu liman hamida

Allah słucha tego, kto Go wychwala

Ḏikr #2

Rabena ła lakal-hamd

Panie nasz, oddajemy Ci chwałę

Istiṟfar   Rabiṟfirli  Panie wybacz mi

Tasbih #2

Subhana rabijal-ãla

Chwała mojemu Panu Najwyższemu

Wyrażenia wymawiane podczas modlitwy:
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Taszahud

Attahijatu lillahi łaṣ-ṣalałatu aṭ-ṭajibat as-salamu 

ãlaika, ajjuhan-nabiju ła rahmatullahi ła barakatu, 

as-salamu ãlajna ła ãla ibadil-lahiṣ-ṣaliḥin. 

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.

Salałet

Allahumma ṣalli ãla muḥammad ła ãla eli muḥammad 

kama ṣallajta ãla ibrahim ła ãla eli ibrahim innaka 

ḥamidum-madżid. 

Allahumma barik ãla muḥammad ła ãla eli 

muḥammad kama barakta ãla ibrahim ła ãla eli 

ibrahim innaka ḥamidum-madżid. 

O Allahu, pobłogosław Muhammadowi  i jego rodzinę

tak, jak pobłogosławiłeś Abrahamowi i jego rodzinie.

Zaprawdę, Ty jesteś Wychwalony, Wspaniały.

O Allahu, bądź miłościw dla Muhammada

i jego rodziny tak, jak byłeś miłościw dla Abrahama

i jego rodziny. 
Zaprawdę, Ty jesteś Wychwalony, Wspaniały.

Taslim

As-salamu ãlajkum ła raḥmatullah.
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Odpowiedz na pytania:

1. Co robi muzułmanin, kiedy wypowiada pierwszy takbir?

--------------------------------------------------------------------------

2. Gdzie muzułmanin kładzie ręce będąc podczas ruquã?

--------------------------------------------------------------------------

3. Która surę muzułmanin musi recytować podczas każdej

modlitwy?

---------------------------------------------------------------------------

4. Taszahud występuje dwa razy podczas modlitwy. Kiedy?

---------------------------------------------------------------------------

5. Kilka razy wymawiamy takbir w modlitwie. Kiedy występują

pierwsze cztery?

---------------------------------------------------------------------------

6. Kiedy muzulmanin wypowiada tasbih w modlitwie?

---------------------------------------------------------------------------
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#1 Przyporządkuj literki pod 

numerkami wskazującymi kolejność.

a) Wymawiamy takbir i podnosimy ręce.

b) Kierujemy się w stronę Kãby i przyjmujemy intencję.

c) Patrzymy na miejsce pokłonu (sudżud).

d) Podnosimy się ze skłonu (ruquã) i stojąc wymawiamy ḏihr.

e) Podnosimy ręce i wymawiamy takbir przed skłonem (ruquã). 

Następnie robimy skłon i wymawiamy tasbih trzy razy.

f) Istiãḏah, bismalah, recytowanie sury Al Fatiḥah i wymawiamy 

„Amin”. Następnie recytujemy kilka wersetów.

Kolejność

w modlitwie
1 2 3 4 5 6

Literka
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#2 Przyporządkuj literki pod 

numerkami wskazującymi kolejność.

Kolejność

w 

modlitwie

7 8 9 10 11

Literka

g)  Potwórz raqãh jak poprzednio.

f)  Podnieś ręce, powiedz takbir i istiṟfar.

i)  Zrób ponownie sudżud.

j) Podnieś się po skończeniu drugiego raqãh i wypowiedz takbir.

k) Sudżud, takbir i tasbih – trzy razy.
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Które z następujących zachowań mają wpływ

na naszą modlitwę?

Patrzenie na miejsce skłonu – sudżud.

Czyszczenie okularów.

Słuchanie Koranu, który jest recytowany

przez imana.

Martwienie się pracą domową zadaną

na kolejny dzień.

Planowanie weekendu  z przyjaciółmi.

Poprawianie ubrania.

Mówienie „Amin”, kiedy iman zakończy

recytację sury Al Fatiḥah.
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D L O P L O T M E W

S M I Y I S Z A D M

B O H A W J A S R Y

A D H B R Y S D U A

L L A U S D M Z G L

F I L A R R I I I L

M T N Y A E R D W A

K W L A J A L L A H

A A K L U C Z U J K

Wykreśl następujące słowa:

MODLITWA ALLAH ASR ISZA

SALAH DOBRY RAJ KLUCZ

MASDZID FILAR DRUGI
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Uporządkuj następujące zdania  wg ich ważności.

Muzułmanie stają się bliżsi Allahowi.

Jeśli muzułmanie zapominają o Allahu, wówczas

zaczynają mówić o rzeczach, które nie przynoszą 

im korzyści.

Modlitwa chroni muzułmanina przed złem i czynieniem zła.

Modlitwa pomaga muzułmanom powstrzymać się od grzechu.

Modlitwa  pomaga muzułmanom, aby Allaha o nich pamiętał.
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Podaj nazwy poszczególnych pozycji:

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................
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Modlitwa jest drugim filarem islamu. Jest to pierwszą 

formą oddawania czci, o którą zostaniemy zapytani 

w Dniu Ostatecznym. Jeśli modlitwa jest dobra i została 

Zaakceptowana, wówczas muzułmanin odniósł sukces.

Jeśli modlitwa była zła, w pewnym sensie zepsuta,

wówczas muzułmanin poniósł porażkę.

Allah kazał nam modlić się wszystkie 5 obowiązkowych 

modlitw o czasie.

Znaczenie modlitwy (część 3)

Allah powiedział: „A kiedy zakończycie modlitwę, 

to wspominajcie Boga, stojąc, siedząc czy spoczywając 

na boku. Kiedy jesteście bezpieczni, odprawiajcie 

modlitwę! Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest 

przepisana w oznaczonym czasie!” (Koran 4:103)

„Przestrzegajcie modlitw i modlitwy średniej, i stawajcie 

przed Bogiem w pokorze!”  (Koran 2:238)
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Znaczenie modlitwy (część 3)

Modlitwa jest rozmową pomiędzy osobą modląca się 

a Allahem. Prorok powiedział: „Kiedy ktoś się modli, 

to mówi do Allaha”.

Modlitwa składa się z różnych sposobów oddawania czci. 

Są to:

• Mówienie „Allahu Akbar” (Allah jest Wielki) na początku

modlitwy.

• Stanie, aby wypowiedzieć słowa Allaha.

• Wychwalanie Allaha podczas pokłonu.

• Skłon z głowa na ziemi i wychawalnie Jego wielkości 

w trakcie zwracania się do Allaha z prośbami (suplikacje).

• Siedzenie, aby zwracać 

się z prośbami do Allaha 

i wypowiedzieć taszahud.

• Wypowiedzenie taslim 

na końcu modlitwy.
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Zalety modlitwy (część 3)

• Modlitwa jest filarem islamu, bez niej islam nie mógłby

być w pełni praktykowany.

• W czasie modlitwy muzułmanie dziękują Allahowi 

za wszelkie błogosławieństwa, które od Niego otrzymali.

• Modlitwa pokazuje znaczenie oddawania czci w islamie,

ponieważ muzułmanie zwracają się tylko do Allaha.

• Modlitwa pozwala muzułmanom na szczere 

skoncentrowanie się na oddawaniu czci Allahowi.

• Modlitwa przypomina muzułmanom o Allahu. 

Allah powiedział do Mojżesza: „ Zaprawdę, Ja jestem 

Bogiem! Nie ma boga, jak tylko Ja! Czcij Mnie więc 

i odprawiaj modlitwę, wspominając Mnie! 

• Modlitwa jest jak prywatna rozmowa z Allahem i jest

prowadzona poprzez recytowanie Koranu, suplikacje.

• Modlitwa tworzy związek pomiędzy muzułmaninem 

a Allahem (zbliża muzułmanina do Niego).
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Zalety modlitwy (część 3)

•Modlitwa jest znakiem, po którym można odróżnić

Muzułmanina od niemuzułmaniem.

•Modlitwa daje muzułmaninowi możliwość uświadomienie 

sobie, że istnieje coś większego niż dunia (życie 

na tym świecie). Muzułmanin wie, że to życie tutaj zostało 

stworzone w określonym celu.

• Celem naszego życia jest oddawanie czci tylko Allahowi

i trzeba mieć nadzieję na uzyskanie nagrody w eḫirah

(w przyszłym życiu).

To co oddziela człowieka od politeizmu i niewiary jest 

odrzucenie dodawania Allahowi towarzyszy w czci.
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Warunki modlitwy (część 3)

1. Islam – osoba musi przyjąć islam, zanim Allah

zaakceptuje jej modlitwy.

2. Zdrowy rozsądek – modlitwa jest obowiązkowa dla każdej

zdrowej umysłowo osoby.

3. Odróżnienie zła od dobra – modlący musi umiec 

rozpoznać różnicę między złem a dobrem.

4. Być w stanie czystości (łudu’ lub kąpiel od głowy do stóp).

5. Pozbycie się brudu – ciało, ubrania i miejsce 

modlitwy muszą być wolne od nieczystości.

6. Odpowiednie zakrycie ciała –muzułmanin musi zakryć 

pewne części ciała. Ałra (ãłrah) kobiety to całe ciało 

oprócz twarzy i dłoni, a mężczyźni muszą zakryć ciało 

od pępka do kolan (najlepiej jednak od ramion).

7. Czas – obowiązkowe modlitwy należy wykonać w ściśle 

określonym czasie.

8. Kierunek - należy zwracać się w kierunku Kãby w Mekkce 

– pierwszej świątyni zbudowanej dla oddwania czci 

Allahowi.

9. Intencja – musimy mieć intencję modlena się dla  Allaha.
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Filary modlitwy (część 3)

Modlitwa składa się z części, które muszą zostać wykonane

i pominięcie ich powoduje, że modlitwa będzie nieważniona. 

Te czynności  nazywają się filarami 

(filary=arken; filar=rukn).

1. Stanie.

2. Takbirat al-iḥram (na początku modlitwy).

3. Recytacja sury Al Fatiḫah.

4. Ruquã (skłon).

5. Wyprostowanie się po ruquã.

6. Sudżud (pokłon).
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Filary modlitwy (część 3)

7. Podniesienie się z sudżud.

8. Siedzenie pomiędzy dwoma pokłonami.

9. Spokój (ḫuszuã) podczas wykonywania całej modlitwy.

10. Końcowy taszahud.

11. Dwa taslimy (wypowiedzenie: „As-salamu...” oraz odwrócenie

głowy w prawą i lewą stronę).

12. Siedzenie i wypowiedzenie taszahud.

13. Salałet.

14. Wykonanie elementów modltiwy w odpowiedniej kolejności.
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Ładżibat (zalecane) cześci modlitwy – to są 

czynności, które należy wykonać, ale jeśli o nich 

zapomnimy, modlitwa nadal jest ważna.

1. Wszystkie takbiry – oprócz pierwszego rozpoczynającego 

modlitwę.

2. Powiedzenie: „ Subhana rabijal ãẓim”  przynajmniej raz 

podczas wykonywana skłonu (ruquã).

3. Powiedzenie: „ Sami allahu liman hamida” – zarówno iman 

i osoba, która modli się indywidualnie, wypowiadają te słowa.

4. Powiedzenie: „ Rabena ła lakal-hamd”.

5. Powiedzenie: „ Subhana rabijal-ãla” przynajmniej raz podczas 

pokłodnu (sudżud).

6. Powiedzenie omiędzy dwoma pokłonami (sudżud):             

„Rabiṟfirli”.

7. Pierwszy taszahud.

8. Usiąść do pierwszego taszahud.
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Zalecane części modlitwy (część 3)

naukapoprzezzabawe.wordpress.com



• Róźnica między filarem modlitwy a zalecanym elementem 

polega na tym, że jeśli zapomni się o którymś z filarów 

(rukn) cała modlitwa jest nieważna. W takiej sytuacji należy 

cofnąć się w modlitwie, wykonać opuszczony element a 

następnie dokończyć modlitwę. Dodatkowo należy zrobić 

pokłon a zapomnienie (szadżda us-sajł). 

Np. Jeśli zapomniało się wykonać filar – skłon (ruquã), 

a zaczyna się sudżud, należy powrócić do skłonu (ruquã), 

dokończyć modlitwę i następnie zrobić sadżdat us-sahł 

na końcu modlitwy. 

• Sadżdat us-sahł (pokłon za zapomnienie) składa się 

z dwóch pokłonów z taslimem na zakończenie.

• Jeśli ktoś zapomni wykonać zalecaną część modlitwy 

wytarczy, jeśli wykonana sadżdat us-sahł 

(pokłon za zapomnienie). 

Np. zapomniano wypowiedzieć pierwszy taszahud 

i przypomniano sobie o tym sobie później, należy wykonać 

sadżdat us-sahł na zakończenie modlitwy.

• Jeśli ktoś specjalnie opuści zalecaną część modlitwy, 

wówczas cała modlitwa jest nieważna.
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Różnica pomiędzy filarami a zalecane 
częściami modlitwy (część 3)
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Czynności, które unieważniają (mubṭilet) modlitwę:

• Rozmowa – osoba jest świadomo, że uczestniczy w modlitwie; 

kiedy ktoś wie, co robi; osoba rozmawia specjalnie.

• Śmiech.

• Jedzenie.

• Picie.

• Specjalne odkrycie części ciała (ãłrah).

• Odwrócenie się od kierunku Kãby.

• Niepotrzebne ruchy i wiercenie się podczas modlitwy.

• Utrata stanu czystości.
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Co unieważnia modlitwę? (część 3)
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Allah powiedział: „ którzy (starannie) odprawiają swoje

modlitwy” (Koran 23,9)

Czynności, które nie powinniśmy robić podczas modlitwy 

(makruḥet):

• Poruszanie głową lub ciałem 

bez powodu.

• Patrzenie do góry.

• Zamykanie oczu.

• Położenie przedramion na ziemi podczas pokłonu.

• Czynności, które zakłucają spokój podczas modlitwy 

– np. bawienie się/ ruszanie palcami, nogami, ubraniem, 

zegarkiem itd.

• Modlenie się w momencie, kiedy musimy skożystać z toalety.

• Modlenie się, kiedy jedzenie i napoje zostały podane (wówczas 

wykonanie modlitwy powinno zostać opóźnione).

• Kierowanie się w stronę obrazka/zdjęcia.
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Co jest niepożadane podczas modlitwy?  (część 3)
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Sunen modlitwy to są słowa lub czynności, które 

Prorok mówił/robił modląc się, ale nie są obowiązkowe 

(sunnah – to jedna czyność, sunen – liczba mnoga).

Jeśli muzułmanin wykona sunen modlitwy, wówczas 

zostanie nagrodzony przez Allaha, ale nie ma grzechu, 

jeśli te czynności się pominie.

Sunen modlitwy – ruchy:

• podniesie rąk na początku modlitwy, przed skłonem (ruquã) 

i kiedy powstajemy z tej pozycji,

• położenie prawej ręki na lewej na klatce piersiowej,

• patrzenie na miejsce pokłonu (sudżud),

• siedzenie na lewej nodze podczas, gdy prawa skierowana ku górze 

podczas dwóch pokłonów (sudżud) i taszahud,

• położenie rąk na kolanach podczas skłonu (ruquã),

• położenie sutry przed sobą (ściana, filar, torba lub coś podobnego).
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Sunen  modlitwy?  (część 3)
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Sunen modlitwy – słowa:

• rozpoczynające duã’,

• szukanie ochrony u Allaha przed Szatanem,

• wypowiedzenie „bismillah”,

• wypowiedzenie „amin” po recytacji sury Al Fatiḥah,

• wychwalanie Allaha więcej niż raz podczas skłonu i pokłonu,

• salałet podczas pierwszego taszahudu,

• wypowidzenie duã’ podczas ostatniego taszahud,

• wykonywanie na głos modlitwy fadżr, dżumãh, dwóch pierwszych 

raqãet  modlitwy maṟrib i isza’, dwóch modlitw podczas ãid, 

modlitwy 

o deszcz,

• recytowanie więcej niż sury Al Fatiḥah podczas modlitwy.
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Sunen modlitwy?  (część 3)
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Prorok wypowiadał okręślone zwroty, w których wspominał 

Allaha po zakończeniu obowiązkowych modlitw.

• Szukanie u Allaha wybaczenia, 3 razy po zakończeniu 
każdej modlitwy:

Astaṟfirullah x 3 razy Wymacz mi Allahu

• Allahumma antas-salem ła minkas-salem tabarakta 
je ḏaldżaleli łal-ikraam

O Allahu, Ty jesteś Źródłem Pokoju i od Ciebie pochodzi pokój; 
Ty jesteś Błogosławiony, o Majestatyczny, Hojny.

• La ilaaha illallaah łaḥdahu la szarika lahu lahu mulk
ła lahul ḥamd ła huwa ãla kulli szaaj’in qadir 
Nie ma boga poza Allahem, On jest Jedyny i nie ma żadnego 
partnera. Do Niego należy Władza i wszelka Chwała, On ma 
władzę nad wszystkim.

• Prorok powiedział, że kto wypowie te słowa po każdej 
modlitwie, jego grzechy zostaną zapomniane:

Subḥaanallah x 3 razy Cześć Allahowi

Alḥamdulillah x 3 razy Wszelka Chwała Allahowi

Allaku Akbar   x 3 razy Allah jest Wielki

• Prorok powiedział, że ktokolwiek wypowie weset Al Kursi 

na zakończenie obowiązkowej modlitwy, nic może mu 
przeszkodzić, aby dostać się do Raju.

52

Wspominanie Allaha po modlitwie?  (część 3)
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Popatrz na chłopca, który się modli. Czy możesz 

powiedzieć, jaki błąd popełnił? O jakim filarze 

modlitwy zapomniał? Czy powinien poprawić ten 

błąd?
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Połącz słowa z opisem (definicją).

Islam modlitwa w trakcie przeznaczonego na 

nią czasu

Modlitwa o czasie właściwa nejah modlitwy

Być w stanie czystości być odpowiednio ubranym do modlitwy

Odróżniąć dobro od zła odpowiedni wiek

Kierunek modlitwy oczyścić ciało, ubranie i  miejsca, 

gdzie odbywa się modlitwa

Okrycie ciała łudu’, ṟusl kiedy jest wymagany

Intencja musi być muzułmaninem

Pozbyć się nieczystości kierować się w stronę Kãby
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Popatrz na rusunki. Czy wiesz, co się dzieje? 

Jakie sytuacje nie powinny wydarzyć się podczas 

modlitwy? Co ma zrobić osoba, jeśli ktoś chce 

przed nią przejść podczas modlitwy?
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Wyobraź sobie, że teraz jest czas na modlitwę. 

Ułóż czynności w odpowiedniej kolejności.

Ubrać się odpowiednio.

Odróżniać zło od dobra.

Skierować się w kierunki qibli.

Oczyści z brudu.

Być muzułmaninem.

Intencja.

Być w stanie czystości.

Określić czas modlitwy.
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Zaznacz poprawną odpowiedż.

Ładżib Rukn

Takbir kiedy podnosimy się 

z ruquã

Takbirat al Ihram

Wypowiedzenie: „Rabbiṟfirli”

Recytacja sury Al Fatiḥah

Pierwszy taszahud

Salałet
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Podaj określenia  w j. arabskim

Filary modltiwy ...................................................................

Filar modlitwy ...................................................................

Obowiązkowe modlitwy ...................................................

Pokłon za zapomnienie ...................................................

Które z podanych zwrotów znaczy „nieważność 

modlitwy’?

a) Mubiqat

b) Muslimet

c) Mubṭilet
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Jeśli osoba zapomni wykonać określonego 

elementu podczas  modlitwy, czy może to 

poprawić? Wytłumacz, w jaki sposób i dlaczego.

Oto zapomniane elementy modlitwy:

Siedzienie pomiędzy dwoma sadżdah.

Nie wypowiedznie pierwszego taszahud.

Satr al ãłrah.

Takbirat al ihram.

Tasbir podczas ruquã przynajmniej raz.

Ruquã.

Wypowiedzenie: „ Sami allahu liman hamida” podnosząc się 

ze skłonu.
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Kolejność:
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Kolejność

w modlitwie
1 2 3 4 5 6

Literka B A C F E D  

Kolejność:

naukapoprzezzabawe.wordpress.com

a) Wymawiamy takbir i podnosimy ręce.

b) Kierujemy się w stronę Kãby i przyjmujemy intencję.

c) Patrzymy na miejsce pokłonu (sudżud).

d) Podnosimy się ze skłonu (ruquã) i stojąc wymawiamy ḏihr.

e) Podnosimy ręce i wymawiamy takbir przed skłonem (ruquã). 

Następnie robimy skłon i wymawiamy tasbih trzy razy.

f) Istiãḏah, bismalah, recytowanie sury Al Fatiḥah i wymawiamy 

„Amin”. Następnie recytujemy kilka wersetów.
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Kolejność

w 

modlitwie

7 8 9 10 11

Literka K F I J G

g)  Potwórz raqãh jak poprzednio.

f)  Podnieś ręce, powiedz takbir i istiṟfar.

i)  Zrób ponownie sudżud.

j) Podnieś się po skończeniu drugiego raqãh i wypowiedz takbir.

k) Sudżud, takbir i tasbih – trzy razy.

Kolejność:
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Patrzenie na miejsce skłonu – sudżud.

Czyszczenie czyichś okularów.

Słuchanie Koranu, który jest recytowany

przez imana.

Zamartwianie się pracą domową zadaną

na kolejny dzień.

Planowanie weekendu  z przyjaciółmi.

Poprawiając swoje ubranie.

Mówiąc „Amin”, kiedy iman zakończy

recytację sury Al Fatiḥah.

Poprawna odpowiedż:
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Muzułmanie stają się bliżsi Allahowi.

Jeśli muzułmanie zapominają o Allahu wówczas

zaczynają mówić o rzeczach, które nie przynoszą 

im korzyści.

Ona chroni muzułmanina przed złem i czynieniem zła.

Ona pomaga muzułmanom powstrzymać się od grzechu.

Ona pomaga muzułmanom, aby Allaha o nich pamiętał.

Kolejność:
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TAKBIR

DŻALSA

SUDŻUD/SADŻDA

QIJAM

RUQUÃ

Nazwy pozycji:
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