
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, częśd 9-10.



• Zanim pójdziesz do szkoły czy przyjęcie bierzesz 

kąpiel, myjesz  twarz, zmieniasz ubranie, czeszesz 

włosy, a dopiero potem wychodzisz.

• Kiedy idziemy na spotkanie z Allahem, powinniśmy 

starać się jeszcze bardziej. Allah jest tym, kto dał nam 

wszystko to, co posiadamy.

• Zanim zaczniemy się modlić do Allaha, powinniśmy 

wziąć łudu’.

Łudu’ jest również przypomniem o konieczności 

sprawdzenia  swojej czystości:

- Czy jestem czysty? Czy ładnie pachnę?

- Czy moje zęby, ręce i twarz są czyste?

- Czy moje ubranie jest czyste?

- Czy postprzątałem pokój?

Dlaczego łudu’ jest ważne?
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Dlaczego łudu’ jest ważne?

• Utrzymanie czystości jest częścią islamu.

• Prorok Mohammed powiedział, że Allah 

zaakceptuje naszą modlitwę, jeśli wykonamy 

wcześniej łudu’.

• Prorok pokazał, jak należy zrobić łudu’. 

Powinniśmy robić łudu dokładnie tak samo, 

jak on to robił. 

O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, 

to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; 

przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie 

- aż do kostek. (...) Bóg nie chce sprawiać wam 

trudności, lecz chce was tylko oczyścić. (Koran 5:6)

Zaprawdę, Bóg miłuje 

nawracających się i miłuje 

oczyszczających się!

(Koran 2:222)
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O czym należy pamiętać?

• Czynności, które przerywają łudu’:

– korzystanie z ubikacji

– puszczenie bąków

– głęboki sen

– utrata przytomności

• Czynności, które nie przerywają łudu’:

– jedzenie i picie

– śmiech

– wymiotowanie

– rozmowa podczas robienia łudu’
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Jak wykonujemy łudu’?

Miej chęć oczyszczenia się (intecję wykonania łudu’).

Powiedź: „Bismillah”.

Umyj trzy razy obie dłonie.

Przepłucz swoje usta

i nabierz niewielką ilość wody

do nosa, po czym ją wydmuchaj  

- powtórz każdą czynność trzy razy.

Obiema dłońmi przemyj trzy razy 

całą buzię.
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Przemyj trzy razy swoje ręcę

(włącznie z łokciem i dłońmi) 

- zaczynając od prawej ręki.

Przetrzyj swoją głowę oraz uszy 

(w środku i na zewnątrz) mokrymi dłońmi. 

Obmyj swoje stopy (włącznie z kostką)

- trzy razy, zaczynając od prawej stopy.

Wypowiedz dua (szahadę).

Te wszystkie czynności powinny być wykonane w podanej kolejności, 

jedna po drugiej bez przerywania i bez dłuższej przerwy między nimi.

Mycie twarzy, rąk i stóp trzy razy jest zalecane, ale wystarczy,

jeśli zrobimy to raz.
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Po arabsku:

Jak to czytamy (transliteracja):

Allahumma inni ãuḏu bika minal ḫubṯ łalḫabaiṯ

Znaczenie:         

Boże, uchroń mnie przed diabłami i diablicami

Te dua wypowiadamy przed wejściem do toalety. Będąc w środku nie 

wymawiamy imienia  Allaha i nie wnosimy żadnych ozdób, na których 

pojawia się imię Allaha (np. piersionek, wisiorek). 

Pamiętajmy również, aby wchodzić do toalety lewą nogą.

DUÃ’
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„ Allahumma inni

ãuḏu bika minal

ḫubṯ łalḫabaiṯ”
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BANK POJĘĆ

Łudu’ Czynność oczyszczenia np. przed modlitwą.

Szahadah (szahada) Wyznanie wiary.

Sunnah (sunna) Czynność, którą Prorok robił lub zaakceptował

np. mycie rąk przed jedzeniem.

Fard Czynność wymagana przez  Allah (powiedział 

nam to poprzez Koran).

Duã’ Modlitwa, w której prosimy Allaha 

o wybaczenie, pomoc itd.

Nejah Intencja, chęć zrobienia czegoś.

Istindża’ Mycie za pomocą wody.

Istidżmer Mycie za pomocą suchych przedmiotów 

(np. papier toaletowy, kamień).

Taharah Czystość (miejsca, ubrania, osoby oraz serca  

i umysłu).
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Po Koranie, Hadis/Sunna jest drugim źródłem wiedzy w islamie. Sunna 

pomaga nam  zrozumieć niektóre zasady wymienione w Koranie. Sunna 

wyjaśnia nam, jak musimy podażać za tymi zasadami. Prorok nauczał i żył 

zgodnie z Koranem. Hadisy dotyczą postępowania Proroka i jego nauk.

Czy wiesz, że:
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Pokoloruj tę czynność, która wymaga zrobienia łudu’.
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Która osoba musi zrobić łudu’ (zaznacz X).
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Uporządkuj rysunki w odpowiedniej kolejności.
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Pokoloruj rysunek, który przerywa łudu’.
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Uporządkuj w odpowiedniej kolejności.

Recytuj duã’ (szahady).

Umyj trzy razy rękę włącznie z łokciem i dłońmi, zaczynając 

prawej.

Umyj trzy razy twarz.

Opłócz usta i wydmuchaj wodę z nosa, trzy razy.

Umyj dłonie trzy razy.

Wypowiedz intencję zrobienia łudu’.

Przetrzyj głowę raz i uszy (w środku i na zewnątrz).

Powiedz: „Bismillah”

Umyj trzy razy stopy włącznie z kostką zaczynając od prawej.
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Która z czynności nie jest częścią łudu’.
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Dokończ zdania:

1. Allah nie akceptuje modlitwy, jeśli osoba nie zrobi ................

2. Łudu’ musi być wykonane w odpowiedniej ............................

3. Jest wymagane umycie buzi, dłoni i stóp ..............................

Zaznacz, co jest prawdą (v), a co nieprawdą (X):

1. Śmiech przerywa łudu’.

2. Jeśli mama ucałuję Cię, twój stan łudu’ zostaje przerwany.

3. Jedzenie i picie nie przerywa łudu’.

4. Głęboki sen przerywa łudu’.

5. Bycie chorym przerywa łudu’.
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Zanim zaczniemy czytać Koran, 

powinniśmy wcześniej wykonać jedną 

z następujących czynności.

Którą?

Umyć tylko ręce.

Dokonać łudu’.

Zdjąć buty.
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Przyporządkuj słowa do odpowiedniej 

tabelki:

Czynności, które nie 
przerywają łudu’:

Czynności, które 
przerywają łudu’:

korzystanie 
z ubikacji

śmiech

utrata 
przytomności

jedzenie 
i picie

rozmowa   

podczas 

wykonania 

łudu

wymiotowanie

głęboki senpuszczanie 
gazów

17naukapoprzezzabawe.wordpress.com



Dlaczego robimy łudu’?
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Łudu’
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Dlaczego łudu jest ważne? (część 2) 

Allah chce, abyśmy zawsze byli czyści. 

Łudu’ pomaga nam przygotować się, abyśmy mogli 

stanąć przez  Allahem w stanie czystości.

Łudu’ jest niezbędne również do:

* wykonania tałaf (okrążenie wokół Kãby) 

podczas hadż lub ummry,

* trzymania Koranu podczas czytania.

Allah lubi ludzi, którzy są czyści i umyci.

Prorok powiedział: „Czystość jest połową wiary”.
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Za poprawne wykonywanie łudu  zostaniemy 

nagrodzeni.

W celu uzyskania pełnej nagrody musimy spełnić 

następujące warunki:

• Ciało i ubranie musi być czyste. 

• Jeśli wcześniej korzystałeś z toalety wykonaj 
prawidłowy  rytuał oczyszczenia (istindża’).

• Jeśli wykonujesz łudu’ w łazience, w której  jest 
również  toaleta – poczekaj z wypowiedzeniem 
dua i szahady, aż opuścisz tę łazienkę.

• Dobrze będzie, jeśli zamkniesz przykrywę 
toalety przed rozpoczęciem łudu’.

• Upewnij się wychodząc,  że łazienka jest czysta 
i sucha.

Jak wykonujemy łudu’? (część 2)

21naukapoprzezzabawe.wordpress.com



Przyjżyj się tym rysunkom i odpowiedz

na pytania.

1. Co ci chłopcy robią?
.............................................................................................
.............................................................................................

2. Jaki błąd popełnili?
..............................................................................................
..............................................................................................

3. Co powinni byli zrobid?
..............................................................................................
..............................................................................................
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Odpowiedz na następujące pytania:

1. Czy wymagane jest mycie twarzy, rąk oraz stóp

trzy razy?

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

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

2. Czy poszczególne kroki wykonania łudu’ muszą być

wykonane w odpowiedniej kolejności?

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

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

3. Co oznacza nejah?

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

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

4. Kiedy muzułmanin wykonuje łudu’ musi umyć twarz.

Wyjaśnij, jak musi umyć twarz.

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

......................................................................................
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Istnieją cztery elementy fard łudu’. Ominięcie chociaż

jednej z niej powoduje, że łudu’ jest nieważne:

1) Mycie twarzy od czoła (początków włosów) aż 

po dolną część podbródka, od jednego ucha 

do drugiego. Tę czynność wykonujemy tylko raz 

(mycie trzy razy jest sunną).

2) Obmycie obu przedramion razem z łokciem, raz.

3) Obmycie przynajmniej ¼ części głowy mokrymi 

dłońmi. Po arabsku ta czynność nazywa się masah.

4) Obmycie obu stóp włącznie z kostką, raz.

Jeśli jakakolwiek część z wymienionych części ciała 

będzie sucha, wówczas łudu będzie nieważne.

Łudu’ – czynności fard (część 3)
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Istnieje trzynaście aktów sunna łudu’. Jeśli jakakolwiek 

z poniżej wymienionych czynności zostanie pominięta, 

łudu’ będzie ważne, i otrzymamy pełną nagrodę.

1. Recytowanie intencji przed rozpoczęciem łudu.

2. Recytowanie „Bismillah..”

3. Umycie dłoni łącznie z nadgarstkami, trzy razy.

4. Umycie ząb misłakiem.

5. Przepłukanie ust trzy razy.

6. Przemycie nosa trzy razy.

7. Przetarcie mokrymi palcami brody.

8. Przetarcie mokrymi palcami między palcami u ręki 

i stopy.

9. Mycie każdej cześci ciała, która wymaga umycia 

podczas wykonywania łudu, trzy razy (oprócz 

obmycia głowy).

10. Przetarcie raz całej głowy.

11. Przetarcie uszu.

12. Wykonanie wszystkich kroków łudu w prawidłowej

kolejności.

13. Umycie każdej części ciała natychmiast zanim 

wyschnie wcześniej umyta cześć przed 

rozpoczęciem kolejnej czynności.

Łudu’ – czynności sunnah (część 3)
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Istnieje siedem czynności zalecanych (mustaḥabet to 

l. mn)  – jeśli je wykonamy zostaniemy za to nagrodzeni, 

ale nie będzie to grzech, jeśli ich nie wykonamy.

1. Umycie najpierw prawej części ciała.

2. Obmycie karku.

3. Nie zaakceptowanie pomocy od innych podczas 

wykonywania łudu’.

4. Obrócienie się w kierunku Kãby.

5. Siedzienie na podwyższonym, czystym miejscu.

6. Nabieranie wody prawą ręką podczas przemywania 

nosa.

7. Używanie małego palca do czyszczenia środka uszu.
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Łudu’ – czynności  zalecane (część 3)



Istnieje sześć czynności niepożądanych (makruḥet, l.mn)

– jeśli je wykonamy cała nagroda z wykonania łudu 

przepadnie, ale łudu’ nadal będzie ważne.

1. Wykonanie łudu’ w brudnym miejscu.

2. Wyczyszczenie nosa przy użyciu prawej ręki.

3. Rozmawianie podczas wykonywania łudu’.

4. Nie wykonanie łudu’ w odpowiedniej kolejności 

(np. rozpoczęcie od umycia stóp).

5. Marnowanie wody podczas wykonywania łudu’.

6. Użycie zbyt mało wody.
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Łudu’ – czynności niepożądane (część 3)
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Kolejność:
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Niepoprawna  czynność to:
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Recytuj duã’ (szahadę).

Umyj trzy razy rękę włącznie z łokciem i dłońmi, zaczynając 

prawej.

Umyj trzy razy twarz.

Opłócz usta i wydmuchaj wodę z nosa, trzy razy.

Umyj dłonie trzy razy.

Wypowiedz intencję zrobienia łudu’.

Przetrzyj głowę raz i uszy (w środku i na zewnątrz).

Powiedz: „Bismillah”

Umyj trzy razy stopy włącznie z kostką zaczynając od prawej.

Kolejność:

naukapoprzezzabawe.wordpress.com


