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Hadż jest piątym filarem islamu.

Hadż oznacza udanie się do Mekki w Arabii Saudyjskiej 
oraz wykonanie określonych czynności, które Allah 
rozkazał wykonad. Te czynności muszą zostad wykonane 
w określonym czasie.

Muzułmanie, jeśli mają taką możliwośd, powinni 
uczestniczyd w pielgrzymce Hadż przynajmniej raz 
w życiu.

Podczas pielgrzymki muzułmanie odwiedzają miejsca 
w samej Mekce i niedaleko od niej.

Pierwszego i ostatniego dnia pielgrzymki muzułmanie 
odwiedzają Kãbę, która nazywa się „domem Allaha”.

Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga - na tych, 

którzy mają ku temu środki - odprawienia pielgrzymki do 

tego Domu. A kto nie wierzy... zaprawdę, Bóg jest bogaty, 

ponad światami!  (Koran, 3: 96-7)



Muzułmanie biorą udział w pielgrzymce Hadż w miesiącu 

Ḏul Hidżah.

Pielgrzymka Hadż składa się z kilku etapów.

Każdy z etapów musi zostać przeprowadzony w ściśle

określonym czasie.

Aby wziąć udział w pielgrzymce, muzułmanin musi być 

w stanie ihraam (mężczyżni obwijają się dwoma białymi 

kawałkami materiału; kobiety skromnie ubierają).
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1. Pierwszego dnia pelgrzymi opuszczają Mekkę, 

udają się do miejsca zwanego Mina.

2. Drugiego dnia przemieszczają się na wzgórze Arafah.

Po zachodzie słońca muzułmanie udają się do miejsca 

zwanego Muzdalifah.

3. Trzeciego dnia muzułmanie są w Minie oraz odwiedzają 

Mekkę. Noc spędzają w Minie.

4. Czwarty dzień spędzają w Minie.

5. Piąty dzień spędzają w Minie, oraz odwiedzają Mekkę 

kończąc w ten sposób pielgrzymkę.
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Narysuj Kãbę.
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Hadż jest jednym z najważniejszych rytuałów, 

jakie muzułmanie mogą odbyć.

Jeśli pielgrzymka hadż zostanie wykonana poprawnie, 

wszystkie grzechy z przeszłości zostają wymazane.

Osoby, które uczestniczą w pielgrzymce hadż są gośćmi 

Allaha.

Nagrodą za udział w pielgrzymce hadż jest Raj.

Muzułmanie poznają prawdziwą jedność podczas 

tej pielgrzymki.
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Jak ważna jest pielgrzymka?
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• Jeśli pielgrzymka została wykonana poprawnie, 
bez opuszczenia żadnego elementu, Allah 
wybaczy nam nasze grzechy. Będziemy bez 
grzechu, jak nowo narodzone dziecko.

• Musimy jednak pamiętać o odpowiedniej intencji 
i uczestniczyć w pielgrzymce według nauk 
islamu.

• Cokolwiek robimy musimy pamiętać, dlaczego 
daną rzecz robimy. Czy robimy to dla Allaha czy 
jest jakaś inna przyczyna?

• Kto odprawi hadż tylko dla przyjemności Allaha 
i nie popełni [w trakcie] grzechu, powróci tak 
czysty [wolny od grzechu] jak w dniu w którym 
matka wydała go na świat”.
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Robimy baranka. Wytnij tułów oraz

głowę i sklej obie części.

Wzór:
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Abraham (pokój z nim) był wielkim prorokiem. Kiedy był młody, 
żył między ludźmi, którzy odmawiali czczenia Allaha. Zamiast 
tego modlili się do innych rzeczy, między innymi do bożków, 
które sami sobie zrobili. Pewnego razu Abraham (pokój z nim) 
powiedział do swojego ojca: „Czy bierzesz te bożki za bogów? 
Jeśli tak, to ty i twoi ludzie źle robicie.” 

Abraham (pokój z nim) wiedział, że nie jest właściwe czcid 
bożki, bo było to sprzeczne z wolą Allaha. Allah nauczył 
Abrahama także wielu innych rzeczy. Pewnego wieczoru 
na przykład, Abraham zobaczył na niebie świecącą gwiazdę 
i powiedział: „To jest mój Bóg!” Ale gdy gwiazda zniknęła, 
stało się dla Abrahama jasne, że ta gwiazda nie była Bogiem. 

Innym razem Abraham zobaczył świecący jasno księżyc 
na nocnym niebie i znów powiedział: „To jest mój Bóg!” 
Ale kiedy księżyc zniknął, Abraham zdał sobie sprawę, 
że księżyc nie był Bogiem. 

W koocu zobaczył on jasne słooce wschodzące o świcie 
i powiedział: „To musi byd mój Bóg, ponieważ jest to 
największa rzecz na niebie.” Ale kiedy nadszedł zmrok, 
Abraham znów zdał sobie sprawę, że to nie był Bóg. Tylko 
Allah był Bogiem. Abraham powiedział wtedy: „O moi ludzie, 
jestem wolny od waszej winy, że czcicie inne bożki poza 
Allahem. Stanowczo i prawdziwie zwracam się ku Temu, który 
stworzył niebo i ziemię i nigdy nie będę czcid żadnych bożków, 
tylko Allaha”. 
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Abraham (pokój z nim) miał także plan, by zająd się 
bożkami. Kiedy ludzie odeszli, zniszczył wszystkie bożki 
i wizerunki. Zostawił największego z nich nietkniętego. 
Kiedy ludzie odkryli, że wszystkie ich bożki są 
roztrzaskane w kawałki, bardzo się zezłościli. Krzyczeli: 
„Kto to zrobił naszym bogom?” Wtedy niektórzy z nich 
przypomnieli sobie, że słyszeli jak Abraham (pokój z 
nim) mówił o nich źle. Przyprowadzili więc Abrahama 
(pokój z nim) i spytali go: „Czy to ty zrobiłeś to naszym 
bogom Abrahamie?” On odpowiedział: „Nie, to ten 
największy z nich to zrobił. Czemu ich nie zapytacie, 
jeśli potrafią mówid?” 

Na to ludzie czczący bożki zawstydzili się. „Wiesz 
dobrze, że one nie potrafią mówid” – odpowiedzieli 
Abrahamowi (pokój z nim), a on spytał „Czy zatem 
czcicie rzeczy, które ani nie potrafią przynieśd wam 
dobra, ani was skrzywdzid?” 

Ludzie zezłościli się jeszcze bardziej. W odpowiedzi 
wrzucili Abrahama (pokój z nim) do ognia. Abraham 
(pokój z nim) mógł się okropnie poparzyd, a nawet 
zginąd. Ale Allah mu pomógł. Sprawił, że ogieo stał się 
zimny, tak że Abraham (pokój z nim) wcale się nie 
poparzył. 
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Później Abraham (pokój z nim) odszedł od tych ludzi i 
przeniósł się do innego kraju. Kiedy był już starym 
człowiekiem, urodzili mu się dwaj synowie: Izmael 
(pokój z nim) i Izaak (pokój z nim). Obaj byli ludźmi 
dobrymi i sprawiedliwymi i obaj byli prorokami Allaha. 
Syn Izaaka (pokój z nim) – Jakub, także był prorokiem. 
Możecie więc zobaczyd, że Abraham (pokój z nim) 
i jego dzieci otrzymali ogromne błogosławieostwo 
od Allaha. 

Zanim się tak stało Abraham (pokój z nim) musiał 
przejśd trudny test. Przyśniło mu się, że poświęca 
swojego pierworodnego syna.”

Abraham (pokój z nim) bardzo się zasmucił, ale 
jednocześnie wiedział, że jeśli Allah (pokój z nim) dał 
mu rozkaz, musi go usłuchad. Najpierw spytał swojego 
syna, czy się zgodzi. Syn był dobry i pobożny, pocieszył 
ojca: „Drogi ojcze” – powiedział cicho – „Jeśli Allah ci 
to rozkazał, to musisz Go posłuchad i mnie poświęcid. 
Nie bój się. Z pomocą Allaha będę dzielny.” 

Tak więc pełny smutku Abraham (pokój z nim) 
przygotował się do zabicia swojego syna. Ale zanim to 
zrobił, usłyszał głos: „Pokazałeś swoje dobre intencje, 
to wystarczy. Już wypełniłeś wolę Allaha.” 
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W taki sposób syn Abrahama (pokój z nim) został ocalony, 
a Abraham (pokój z nim) zrozumiał, że Allah go 
wypróbował. Oczywiście Abraham (pokój z nim) 
bardzo się cieszył, że nie musiał zabijad swojego syna. 
Obaj podziękowali Allahowi i w zamian za to poświęcili 
zwierzę, tak jak rozkazał. 

Na pamiątkę tego wydarzenia, my muzułmanie co roku 
obchodzimy święto i tak jak Abraham (pokój z nim) i 
jego syn, poświęcamy zwierzątko. To przypomina nam, 
że Allah wypróbował Abrahama (pokój z nim) aby 
zobaczyd, czy Go posłucha. Prorok Abraham (pokój 
z nim) przeszedł ten test pomyślnie i aby to 
upamiętnid, świętujemy to. I tak, jak Prorok Abraham 
(pokój z nim), dzielimy się mięsem z zabitych zwierząt z 
ludźmi biednymi i naszymi przyjaciółmi. Przy tej okazji 
dziękujemy także Allahowi za wszystko, co nam dał, 
oraz za lekcję, jaką nam dał poprzez syna Abrahama 
(pokój z nim). 

Później Abraham (pokój z nim) i jego syn Izmael (pokój 
z nim) zbudowali Kabę w Mekce, a następnie pomodlili 
się: „O Allahu, przyjmij ten dom dla Swojej chwały i 
pomóż nam, oraz ludziom, którzy do nas przybywają, 
byd dobrymi muzułmanami. 
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Allah wysłuchał tych modlitw i pobłogosławił Kabę 
i miasto Mekka. Do dzisiaj muzułmanie z całego świata 
przybywają do Kaby w czasie pielgrzymki. Przychodzą 
pieszo, przyjeżdżają na wielbłądach, autami 
i samolotami. Kaba jest najstarszym domem 
modlitewnym Allaha na ziemi. To w Kabie wszyscy 
muzułmanie czczą razem Allaha, tak ci, którzy żyli 
wcześniej, ci, którzy żyją teraz, jak i ci, którzy będą 
żyd w przyszłości.

Źródło:

https://sites.google.com/site/oislamiedladzieci/Home/

historie-prorokow/abraham
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Muzułmanie wykonujący hadżdż i umrę (większą 
i mniejszą pielgrzymkę), przebiegają siedem razy 
pomiędzy wzgórzami Safa i Marła znajdującymi się 
w pobliżu Kaby. Robią tak dla upamiętnienia oddania, 
z jakim Hagar szukała wody dla swojego maleokiego 
syna. Hadżar (oby Allah był z niej zadowolony) była 
żoną proroka Abrahama (pokój z nim), a ich synem był 
prorok Izmael (pokój z nim).

Niedługo po urodzeniu się Izmaela, Allah nakazał 
Abrahamowi, by zaprowadził swoją żonę – Hadżar 
– i ich syna do nieurodzajnej pustynnej doliny 
i pozostawił ich tam, by założyli nową cywilizację. 
Abraham (pokój z nim) usłuchał Allaha. Kiedy 
odchodził, Hadżar pobiegła za nim, prosząc, by nie 
zostawiał jej w tej dolinie, lecz on nie reagował. 
Zapytała więc: „Czy Allah ci tak nakazał?” Kiedy 
Abraham potwierdził, pokornie została, mówiąc: 
„W takim razie nas nie zaniedba”. Zaufała Allahowi 
i wróciła do swojego syna. Abraham wracał do domu, 
wznosząc prośby do Allaha:

{Panie nasz! Oto osiedliłem częśd mojego potomstwa 
w dolinie nieurodzajnej, obok Twego świętego Domu. 
Panie nasz! Niech oni odprawiają modlitwę, a Ty 
uczyo, aby serca ludzi skłoniły się ku nim, i daj im 
owoców jako zaopatrzenie! Byd może oni będą 
wdzięczni!} [Koran 14:37]
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Hadżar miała ze sobą jedynie worek daktyli i bukłak 
z wodą. Kiedy zapas wody się skooczył, błagała Allaha 
o pomoc. Wydawało jej się, że dziecko umiera z 
pragnienia. Wspięła się na wzgórze Safa i rozejrzała się 
dookoła. Nie było tam wody, zwierząt, ani żadnych 
ludzi. Zeszła więc ze wzgórza Safa i pobiegła do innego 
wzgórza – Marła. Biegała tak pomiędzy tymi dwoma 
wzgórzami, wypatrując wody, jednak bezskutecznie. 
Allah zatroszczył się o nią i jej synka. Sprawił, że z ziemi 
wytrysnęło źródło, z którego mogła czerpad wody 
do woli. To źródło istnieje do dziś; nazywa się 
Zamzam.

Dzięki wodzie ze źródła Zamzam i daktylom, Hadżar 
i jej syn przetrwali. Wkrótce obok wzgórza Marła 
przejeżdżali Beduini, którzy wraz z całymi rodzinami 
poszukiwali miejsca do osiedlenia się. Kiedy zobaczyli 
ptaki krążące nad doliną, zrozumieli, że musi tam byd 
woda. Gdy ujrzeli źródło, obok którego siedziała 
Hadżar z dzieckiem, czy mogą tam pozostad. Ona 
wyraziła zgodę, zastrzegając jedynie, by źródło 
Zamzam zawsze należało do Izmaela i jego potomków. 
To od przybyszy Izmael nauczył się języka arabskiego, 
a gdy dorósł, poślubił jedną z ich kobiet.
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W tamtych czasach, gdy Abraham pozostawił żonę 
i dziecko na pustyni, Hadżar biegała pomiędzy 
wzgórzami w upale, po gorącym piasku, wycieoczona 
z pragnienia. Dziś pielgrzymi dla upamiętnienia tego 
wydarzenia także przebiegają pomiędzy wzgórzami 
Safa i Marła, jednak w dużo łatwiejszych warunkach. 
Oddanie, z jakim Hagar szukała wody dla syna oraz jej 
niezachwiana wiara w Allaha pokazują jak wspaniałą 
była matką i jak bardzo wierzącą osobą była. Jeśli 
pojedziecie na hadżdż, pamiętajcie o tym wydarzeniu 
i pomyślcie o wspaniałej matce, na pamiątkę której 
muzułmanie dziś biegają pomiędzy wzgórzami Safa 
i Marła. Pomyślcie też o swojej własnej mamie i o tym, 
że ona dla was prawdopodobnie zrobiłaby to samo, 
co Hadżar dla swojego synka. 

Żródło: 

https://sites.google.com/site/oislamiedladzieci/Home/

kacik-dzieciecy/swieta-islamskie/eid-al-adha/

o-tym-jak-hadzar-szukala-wody 
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Słowo Arafah oznacza „wiedzied”. Jest to miejsce, 
w którym Prorok Adam i Ewa spotkali się po 
opuszczeniu Raju. Prorok Ibrahim odwiedził to miejsce 
i wykonał łuquf (oznacza “stad”). Również Prorok 
Mohammed wykonał łuquf w tym miejscu 
i powiedział, że Hadż bez wykonania łuquf w Arafah
nie jest ważny.

Należy przybyd do Arafah przynajmniej przed południem 

9 dnia i opuścid tuż po zachodzie słooca.

W Arafah muzułmanie modlą się i składają duã’ do Allaha, 

proszą o wybaczenie wszelkich grzechów.
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Muzdalifah to miejsce pomiędzy Arafah i Miną. 9 dnia 
pielgrzymi udają się do tego miejsca, aby spędzid noc. 
Zbierają tutaj kamienie, które następnie zabierają ze 
sobą do Miny. Każdy z pielgrzymów musi zebrad 
przynajmniej 49 kamyczków.

Mina to małe miasto położone niedaleko Mekki. Nikt tutaj 
nie mieszka, ale każdego roku pielgrzymi udają się do 
niego, aby spędzid 2-3 dni. Mieszkają w specjalnie 
przygotowanych na tą okazję namiotach.

To tutaj Prorok Ibrahim zaprowadził swojego syna 
Ismaila, aby złożyd go w ofierze. 

Pielgrzymi przybywają 10 dnia i udają się do miejsca 
zwanego Dżamarat (są to trzy filary, każdy z nich 
symbolizuje szatana, który starał się odwieźd Proroka 
Ibrahima od złożenia ofiary). Każdy z pielgrzymów musi 
rzucid po 7 kamyczków w każdych z filarów. Ten rytuał 
powtarza się podczas kolejnych dni przebywania w 
Minie.

10 dnia pielgrzymki składają ofiarę w Minie oraz 
ścinają włosy i paznokcie (kobiety tylko obcinają tylko 
kosmyk włosów).
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Muzułmanie wypowiadają następujące słowa podczas 
pielgrzymki:

Labaik Allahumma Labbaik Labbaik La szarika laka labbaik. 
Innal hamda łan neãmata laka łal mulk, la szarika laka.

Tutaj jestem, O Panie! Tutaj jestem, tutaj jestem, Ty nie 
masz żadnych towarzyszy. Tutaj jestem. Zaprawdę 
wszystkie chwała i błogosławieosto jest dla Ciebie 
i Królestwo. Ty nie masz żadnego towarzysza.
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W jaki sposób muzułmanie podróżują na Hadż:

H

H

H

H

H
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Muzułmanie przybywają na pielgrzymkę z różnych 

stron świata. Zjeżdzają się, aby się modlić i

wznosić duã’.

Rzeczy, o które ludzie proszą w duã’ch.

Dobre zmiany, jakie zachodzą w ludziach.

Rzeczy i miejsca, które ludzie widzą 

podczas pielgrzymki.



Dokończ zdania wybierając poprawny wyraz:

piątym wymazane Mekce rytuałów

Nagrodą gośćmi Arafah Minie

Hadż jest ....................................... filarem islamu.

Hadż jest jednym z najlepszych ...................., w którym 

muzułmanin może uczestniczyć.

Jeśli pielgrzymka zostanie wykonana prawidłowo, wówczas

zostają ................. wszystkie grzechy z przeszłości.

Ci, którzy uczestniczą w ................... są gośćmi Allaha.

........................... za udział w pielgrzymce jest Raj.

Drugiego dnia pielgrzymki muzułmanie udają się do ...........

Trzeciego dnia muzułmanie zostają w ............................

Muzułmanie kończą pielgrzymkę w ..................................
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Wykreślanka

A D Ć I N A E M M E L

L L M O O I E O A J S

O U E T Y U M P R R J

B D A R H P R A A D A

K Z S F J Ć L W F U L

M U Z D A L I F A H E

U E Ó D D U A Ą H Ć A

L N W M E K K A Y P H

V B A L J M K B Ć Q K
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Muzułmanie podczas pielgrzymki odwiedzają różne 

miejsca, czy możesz znaleźć nazwy?

Mina

Mekka

Muzdalifah

Arafah


