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WIARY
To opracowanie podzielone jest na 2 cześci. Podstawowa jest przeznaczona 
dla dzieci w wieku 7-8 lat, cześć 2 dla dzieci w wieku 9-10.

FILARÓW



Wiara, czyli Iman

Wiara to inaczej Iman w języku arabskim.

Wszyscy muzułmanie wierzą w to samo. 

Allah powiedział: 

„A ktokolwiek odrzuca wiarę, to jego działanie jest 
daremne i on w życiu ostatecznym znajdzie się wśród 
tych, którzy ponieśli stratę.” (Koran, 5:5)

„ Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca, w Księgę, którą 
zesłał Swemu Posłańcowi, i w Księgę, którą zesłał 
przedtem! A kto nie wierzy w Boga, w Jego aniołów, 
w Jego Księgi, w Jego Posłańców i Dzień Ostatni 
- ten zbłądził zbłądzeniem dalekim.” (Koran, 4:136)

Podstawy wiary islamskiej zapisano w formie 
al Iman Mufassal –pełnego wyznania wiary.
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Prorok powiedział: „ Iman lub wiara, to wiara w Allaha, 
Jego anioły, Jego księgi, Jego wysłanników, Dzień Sądu 
Ostatecznego oraz wiara w Przeznaczenie 
i wynikające z niego dobro i zło.” (hadis)



Wiara w Allaha oznacza przekonanie, że Allah jest 
Panem wszystkiego.

Allah jest Stworzycielem, Projektantem oraz Opiekunem 
wszechświata.

Allah jest Doskonały, nie ma żadnych słabości.

Wszyscy prorocy zostali zesłani z tym samym 
wezwaniem do tałhidu – czyli oddawania czci tylko 
Allahowi.

ALLAH 

Allah powiedział „Nic nie jest do Niego podobne. On jest 
Słyszący, Widzący!” (Koran, 42:11)
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Tałhid oznacza wiarę w Jednego Allaha oraz oddawanie 
czci tylko Jemu.

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



ANIOŁY
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Anioły wypełniają rozkazy Allaha.

Wiara w anioły to drugi filar wiary. W języku arabskim 
malak oznacza anioła, a anioły to malaa’ikah.

Anioły stworzone są ze światła i oddają cześć tylko 
Allahowi. 

Anioły nie jedzą, nie piją i nie śpią. Należą do świata 
niewidocznego.

Tylko Allah zna prawdziwą liczbę aniołów.

Niektóre anioły wykonują szczególne zadania. 
Gabriel jest odpowiedzialny za przekazywanie objawień 
Allaha Jego wysłannikom.
Michał przynosi deszcz, a Israfil zadmie w trąbę w Dniu 
Sądu Ostatecznego.
Anioł Śmierci zabiera dusze ludziom.
Zabanijah jest dziewiętnastym opiekunem Piekła.
Muãqibat przez cały czas chroni ludzi.



KSIĘGI
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W języku arabskim kutub oznacza książki, a jedna 
książka to kitaab.

Trzecim filarem wiary jest wiara w objawione Księgi.

Muzułmanie wierzą we wszystkie Księgi zesłane przez 
Allaha Jego wysłannikom, dzięki którym wiedzieli i 
nauczali ludzi, jak poprawnie czcić Go oraz jak być 
szczęśliwym w tym życiu i po śmierci.

Księgi, które wcześniej zostały zesłane przez Allaha:
Tora  - została objawiona Prorokowi Mojżeszowi,
Biblia  - została objawiona Prorokowi Jezusowi,
Psalmy  - zostały objawione Prorokowi Dawidowi,
Pisma  - zostały objawione Prorokowi Ibrahimowi.

Allah powiedział: „Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli 
w to, co im zostało zesłane od ich Pana. Wszyscy 
uwierzyli w Boga i w Jego aniołów, w Jego Księgi 
i w Jego posłańców.” (Koran, 2:285)



WYSŁANNICY
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Wszyscy wysłannicy Allaha są prawdomówni i prawi. 
Ich zadaniem było nawoływanie ludzi do oddawania czci 
Allahowi.

Czwarty filar wiary to wiara w wysłanników Allaha.

Allah posłał wysłanników do każdego narodu. 

Wysłannicy nie zmieniali ani nie ukrywali żadnej z części 
wiadomości, którą mieli przekazać.

Wysłannicy byli ludźmi. Nie byli podobni do Allaha i nie 
dzielili żadnej z Jego cech. Wiedzieli tylko tyle, ile objawił  
im Allah.

Najważniesi wysłannicy zwani są Ulul-Ãzm. Są to: Noe, 
Ibrahim, Mojżesz, Jezus i Mohammed.

Muzułmanie nie oddają czci żadnemu z wysłanników.

Jeśli ktoś nie wierzy choćby w jednego wysłannika, 
jest muzułmaninem, ponieważ częścią wiary 
muzułmanina jest wiara we wszystkich wysłanników 
Allaha.



DZIEŃ SĄDU OSTATECZNEGO
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Muzułmanie wierzą, że umrze wszystko oprócz Allaha.

Piąty filar wiary to wiara w Dzień Sądu Ostatecznego.

Muzułmanie wierzą, że kiedy nadejdzie Dzień Sądu 
Ostatecznego, cały wszechświat zostanie zniszczony.

Po śmierci Allah przywróci ludzi do życia w Dzień Sądu 
Ostatecznego. To będzie bardzo długi dzień, i Allah spyta 
każdego o jego życie na ziemi.

Allah oceni każdego człowieka na podstawie jego 
uczynków i zachowania. Możemy zostać nagrodzeni 
lub ukarani – wszystko zależy od naszego postępowania 
za życia.



PRZEZNACZENIE
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Szósty filar wiary to wiara w Przeznaczenie (Kadar).

Przeznaczenie oznacza, że wszystko: dobre 
lub złe, zostało napisane przez Allaha, zanim jeszcze 
Allah stworzył ludzi.

Muzułmanie wierzą, że jedynie Allah jest Władcą i Panem 
wszechświata, i tylko On posiada całkowitą wiedzę 
na temat przeszłości i przyszłości.

Całe zło, jakiego doświadczamy, chodzi od Allaha, 
jako test lub kara, ponieważ On wie wszystko i jest 
najmądrzejszy.

Jak nazywa sie po polsku Al Lauh al Mahfuz – clear 
Book?

Allah powiedział: 
„Abyście wiedzieli, że Bóg jest nad każdą rzeczą 
wszechwładny i że obejmuje każdą rzecz Swoją 
wiedzą.” (Koran, 65:12)

„Kiedy On chce jakiejś rzeczy - zawiera się w słowie: 
"Bądź!" - i ona jest.” (Koran, 36:82)



DUÃ’
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Kiedy spotkamy kogoś 
mówimy:
SALAM ALEJKUM

Kiedy zaczynamy jeść 
wypowiadamy: 
BISMILLA

Kiedy widzimy coś wspaniałego 
mówimy:
SUBHANALLA

Kiedy słyszymy, że ktoś kicha 
mówimy:
JARHAMUKALLA



BANK POJĘĆ

Pokój Mieć spokój, harmonię i radość. Aby nie 
martwić się -  bez obaw lub roztargnienie.

Tałhid Oddawanie czci tylko Allahowi.

Posluszeństwo Zrezygnować z czegoś dla kogoś innego. 
Na przykład rezygnujemy z naszych własnych 
pragnień, aby przypodobać sięi Allahowi.

Atrybuty Cechy.

Poszanowanie Czyniąc coś kierowanie się szacunkiem 
oraz nie naruszanie lub zranienie osoby 
w jakikolwiek sposób. poszanowanie.

Iman Wiara.

Kadar Przeznaczenie.
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Ludzie wpłacają pieniądze do banków, aby były 
bezpieczne.
Tak samo postępuj - niech te słowa i ich znaczenie 
były bezpieczne w twoim banku pamięci.
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Wymień   
sześć

filarów
wiary:



Znajdź 5 różnic pomiędzy 
tymi rysunkami.
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Zrób własną dekorację.
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• Wiara w Allaha to tałhid. Znaczenie językowe słowa tałhid 
to „jednocząc”. W odniesieniu do Allaha, oznacza wiarę, 
że On jest jeden, nie ma żadnych współtowarzyszy i tylko 
On jest Stwórcą i Opiekunem wszystkiego.

• Tałhid znaczy również, że Allah posiada wyjątkowe 
imiona i atrybuty.

• Tałhid do oddawanie czci tylko Allahowi.

• To Allah daje i odbiera życie. Nie posiada dzieci, 
towarzyszy ani doradców. Wszystko jest zależne 
od Niego, a On nie potrzebuje nikogo ani niczego.

• Wiara w Allaha to pierwszy filar wiary (Iman).

• Imię Allah zostało objawione przez Jego samego.

    Allah powiedział:
 „Zaprawdę, Ja jestem Bogiem! Nie ma boga,

 jak tylko Ja!  Czcij Mnie więc i odprawiaj modlitwę, 
wspominając Mnie!” (Koran, 20:14) 
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Wiara w Allaha (część 2)

.
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Wiara w Allaha (część 2)

Allah nie je, nie śpi i nie bywa zmęczony. 

On jest Stwórcą, Projektantem i Opiekunem wszechświata. 

Allah jest Pierwszy, bez początku – co oznacza, że Allah 
nie urodził się.

Allah jest Ostatni, bez końca – co oznacza, że On nigdy 
nie umrze.

Allah widzi, słyszy i wie wszystko. Nic i nikt nie jest podobny 
do Niego. Allah jest doskonały pod każdym względem.

Bardzo ważne jest, aby rozumieć imiona i atrybuty Allaha 
w taki sam sposób, jak rozumiał je Prorok Mohammed 
i jego towarzysze.

Towarzysze nigdy nie zapytali Proroka Mohammeda:
„Jak wygląda Allah?” lub „Jak słyszy Allah?”. Bez dyskusji 
zaakceptowali fakt, że Allah słyszy, widzi i wie wszystko.

Allah powiedział: „Nic nie jest do Niego podobne. 
On jest Słyszący, Widzący!” (42:11)



• Wiara w Anioły to drugi filar wiary (Imanu).

• Muzułmanie wierzą, że anioły istnieją i zostały 
stworzone ze światła. Różnym aniołom zostały 
przyporządkowane różne zadania. Kiedy Allah 
rozkaże aniołom coś zrobić, wykonują to zadanie 
doskonale.

 Allah opisał anioły: „Strzeżcie się sami i wasze rodziny 
od ognia; którego strawą będą ludzie 
i kamienie! Wokół niego będą aniołowie, ogromni, 
straszni; oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, 
lecz wypełniają to, co jest im nakazane.” (Koran, 66:6)

• Istnieje wielu aniołów i tylko Allah zna ich prawdziwą 
liczbę.

• Anioły posiadają imiona, ale tylko kilka z nich jest nam 
znanych. Np. Gabriel, Michał, Israfil, Malik - każdy 
z nich ma określone zadanie do wykonania.

• Aniołowie nie mają płci: nie są kobietami czy 
mężczyznami. Nie są też dziećmi Allaha.
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Wiara w Anioły (część 2)



• Wiara w Księgi to trzeci filar wiary (Imanu).

• Muzułmanie wierzą we wszystkie Boże Księgi, które 
zostały zesłane przez Allaha Jego Wysłannikom 
i Prorokom. 

 Allah powiedział: "My wierzymy w Boga i w to, co nam 
zostało zesłane, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi, 
Isma`ilowi i Izaakowi, Jakubowi i pokoleniom; i w to, 
co zostało dane prorokom od ich Pana. My nie robimy 
żadnej różnicy między nimi i poddajemy się Jemu 
całkowicie." (Koran, 2:136)

• Muzułmanie wierzą w księgi objawione, których nazwy 
zostały wymienione w Koranie. Są to:

– Tora

– Biblia

– Psalmy

– Pisma Ibrahima

– Pisma Mojżesza

• Muzułmanie wierzą również w inne księgi objawione, 
które nie zostały wymienione w Koranie, chociaż ich 
nazwy oraz imiona Proroków, którym zostały objawione 
nie są znane.
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Wiara w Księgi (część 2)



• Żadne pojedyncze słowo nie zostało usunięte ani dodane 
w Koranie od momentu jego objawienia, ponieważ Allah 
obiecał strzec Koran.

 
 Allah powiedział: „Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie 

i My jesteśmy jego stróżami!” (Koran, 15:9)

• Koran jest ostatnią Bożą Księgą, która została objawiona. 
Prawa zawarte w tej księdze, są tymi samymi prawami, 
jakie zawierały pozostałe Boże Księgi.

• Wierzyć w Koran oznacza wierzyć, że jest to Słowo 
Allaha objawione Prorokowi Mohammedowi przez okres 
23 lat i że zawiera prawdę. W Koranie nie ma błędów 
gramatycznych ani sprzeczności.

• Muzułmanie nie zaprzeczają nawet pojedynczej literze 
umieszczonej w Koranie.

• Jeśli ktoś uważa, że w Koranie są błędy, nie jest 
muzułmaninem.
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Wiara w Księgi (część 2)



• Czwarty filar wiary (Imanu) to wiara w Wysłanników Allaha.

• Allah zesłał Wysłanników i Proroków, aby nauczali ludzi 
tałhidu. 

 Allah powiedział: „ Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli 
w to, co im zostało zesłane od ich Pana. Wszyscy 
uwierzyli w Boga i w Jego aniołów, w Jego Księgi 
i w Jego posłańców. My nie czynimy różnicy między 
żadnym z Jego posłańców!” (Koran, 2:285)

• Muzułmanie wierzą we wszystkich 25 Proroków 
i Wysłanników wymienionych z imienia w Koranie. Wierzą 
również w pozostałych Proroków i Wysłanników, których 
imiona nie zostały wymienione w Koranie.

 Allah powiedział: „Posłaliśmy do każdego narodu 
posłańca: "Czcijcie Boga i unikajcie 
bałwochwalstwa!” (Koran, 16:36)

 „ I posłańcom - o których opowiadaliśmy tobie poprzednio, 
i posłańcom - o których ci nie opowiadaliśmy” 
(Koran, 4:164)

• Wszyscy Wysłannicy i Prorocy byli prawdomównymi 
osobami. Zostali wybrani przez Allaha, aby prowadzić ludzi 
ku prawdzie.

• Mohammed jest ostatnim Wysłannikiem. 

 Allah powiedział: „Muhammad nie jest ojcem żadnego 
z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga 
i pieczęcią proroków.” (Koran, 33:40)
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Wiara w Wysłanników (część 2)



• Wiara w Dzień Sądu Ostatecznego to piąty filar wiary.

• Wszystko dobiegnie końca, a następnie ludzie zostaną 
wskrzeszeni i poddani ocenie za to, co zrobili.

 Allah powiedział: „ I zadmą w trąbę. Ci, którzy są 
w niebiosach, i ci, którzy są na ziemi, zostaną porażeni 
piorunem, z wyjątkiem tych, których Bóg zechce 
oszczędzić! Następnie zadmą w nią po raz drugi 
- i oto oni będą stać i patrzeć.” (Koran 39:68)

• Dzień Sądu Ostatecznego będzie trwał 50 tysięcy lat. 
 Tego dnia ludzie zostaną poddani sprawdzianom np. 

ważenie uczynków, przechodzenie po moście nad Piekłem 
i całościowy osąd. 

• Ważenie uczynków polega na zważeniu na wadze ludzkich 
uczynków. Wszystkie dobre uczynki zostaną ułożone na 
jednej szali, a złe na drugiej. Jeśli dobre uczynki są 
cięższe, oznacza zdanie testu - Raj. Jeśli złe są cięższe, 
oznacza karę w Piekłe.

• Przejście po moście jest bardzo trudną rzeczą. Jest wiele 
hadisów, który opisuje ten most. To będzie trudny test dla 
osób, które odrzuciły islam, a łatwy dla tych, którzy byli 
cierpliwi za życia.
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Wiara w Dzień Sądu 
Ostatecznego (część 2)



• Allah nagrodzi ludzi za ich cierpliwość i posłuszeństwo, 
sprawiając, że Dzień Sądu Ostatecznego będzie 
dla nich łatwy.

• Pierwszą rzeczą, o którą ludzie zostaną zapytani 
podczas Dnia Sądu Ostatecznego, będzie modlitwa 
(salah). Jeśli ktoś za życia wykonał to zadanie 
odpowiednio, wówczas dalsza ocena będzie łatwa.

• Bardzo ważne jest, aby muzułmanie oceniali samych 
siebie niź osądzać innych, gdyź Allah poprosi, abyśmy 
opowiedzieli, co zrobiliśmy.

• Allah będzie pytał o wszystko np. jak traktowaliśmy swoich 
rodziców, jak wydawaliśmy pieniądze.
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Wiara w Dzień Sądu 
Ostatecznego (część 2)



• Kadar (przeznaczenie) to szósty i ostatni filar wiary.

• Prawdziwa wiara w przeznaczenie składa się 
z przekonania, że:

– Allah ma wiedzę o wszystkim, co się wydarzy,

– wszystko, co ma się wydarzyć, zapisane jest na Tablicach 
(al lałh al mahfuḍ,

– dzieje się tylko to, czego Allah chce,

– Allah tworzy wszystko, co się dzieje.

• Al lałh al mahfuḍ  zawierają zapisane wszystkie 
wydarzenia, które miały, mają lub będą miały miejsce.

• Podstawową częścią wiary w przeznaczenie jest 
zaakceptowanie tego, co się wydarzy, bez względu 
na wynik. 

• Prorok powiedział, że jeśli wierzący doświadczają dobra, 
powinni dziękować Allahowi, a jeśli doświadczają zła, 
powinni uzbroić się w cierpliwość.

• Jeśli ktoś nie akceptuje następstw przeznaczenia, 
to tak naprawdę odrzuca, co Allah dla niej zaplanował.

• Przeznaczenie opiera się na mądrości Allaha. Nic nie 
dzieje się przez przypadek.
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Wiara w Przeznaczenie (część 2)



• Kiedy muzułmanom zdarza się coś złego, powinni być 
cierpliwi i zwracać się do Allaha o pomoc.

• Nie należy pytać, dlaczego coś się wydarzyło, lub 
poddawać w wątpliwość tego, co Allah zaplanował.

 Allah powiedział: „ On nie będzie zapytywany o to, 
co czyni, a oni będą zapytywani.” (Koran, 21:23)

• Qadar (przeznaczenie) nie powinno być używane, jako 
wymówka do robienia złych rzeczy. Nie można postępować 
źle i twierdzić, że to się dzieje ze względu na 
przeznaczenie, ponieważ każdy może dokonać wyboru.

 Pewnego razu złodziej mówi o przeznaczeniu szukając 
wymówki.  Powiedział: „Ukradłem ze względu na 
przeznaczenie.” Umar ibn Al Ḥatab odpowiedział: 
„Ukradłeś ze względu na przeznaczenie i zostaniesz 
ukarany ze względu na przeznaczenie.”
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Wiara w Przeznaczenie (część 2)



KORAN i HADIS (część 2)
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.

Islam uczy nas, abyśmy kierowali się sprawiedliwością w życiu. 
Powinniśmy zawsze próbować czynić właściwe rzeczy i mówić 
odpowiednie słowa.

Czasami może nam się wydawać, że osiągniemy porażkę, jeśli postąpimy 
właściwie, ale tak naprawdę uzyskamy za to nagrodę od Allaha.

Postępując sprawiedliwie uzyskujemy bardzo ważna pozycję w islamie. 
Prorok zawsze był spawiedliwym. On zawsze podejmował właściwe 
decyzje i zachęcał muzułmanów, aby kierowali się sprawiedliwością.

Nawet jeśli muzułmanie robili interesy, byli sprawiedliwi. Gdy inni 
to widzieli, oni również stawali się muzułmanami. 

Muzułmanie wiedzą, że jesli będą postępować niesprawiedliwie, Allah 
będzie o to ich pytał podczas Sądu Ostatecznego.

Jeśli będą postępować sprawiedliwie, wówczas zapanuje spokój 
w społeczeńśtwie.  

Prorok kierował się zawsze zasadami islamu. Hadisy 
dają nam wskazówki dotyczące wielu aspektów życia 
oraz pomagają nam lepiej zrozumieć islam. 
Hadisy są bardzo cenną pomocą.

Dlaczego potrzebujemy 
hadisów?



Wykreślanka

A N Ć I S L A M A M W

L A Y E O I M O S J I

O R Q A I M A N T R A

B O A R H P R D W D R

K K A L J Ć L Q O U A

W I L A F I Ć G R I L

U K L D T A K A D A R

L O A I E C Z N Y P H

V B H L J Ą O B Ć Q K
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Czy możesz znaleźć następujące słowa:

Kadar            Allah             Wiara
Iman          Koran         

Czy rozumiesz ich znaczenie?


