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Pierwsze dziesięć dni Ḏul Hidżah 

Opracowane na podstawie materiałów Talibiddeen Jr. 

 

 

 

 Okładka książeczki – ściągawki (lapbook)  
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 CO TO JEST ḎUL HIDŻAH ? 

 

Kalendarz muzułmański (kalendarz hidżri) składa się z 12 miesięcy. 

Ostatnim miesiącem jest ḏul hidżah. W tym miesiącu wielu 

muzułmanów udaje się na pielgrzymkę – Hadż (do Mekki w Arabii 

Saudyjskiej).  

 

Zadanie: Zrób kalendarz  na miesiąc ḏul hidżah  

Nazwij miesiące i napisz dni. Miesiące mają 29 lub 30 dni – ilość dni 

w miesiącu zależy od zaistnienia pełni księżyca (poszukaj więcej 

informacji o pozycji księżyca, dostępne również na blogu: 

naukapoprzezzabawe.wordpress.com). 
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DLACZEGO TE PIERWSZE DZIESIĘĆ DNI SĄ SZCZEGÓLNYCH? 

 

Prorok (pokój z nim) odpowiedział:„Nie ma innych dni, w których Allah 
bardziej kochałby dobre uczynki, niż te 10 dni.” Ibn Abbas zapytał: „Nawet 
dżihad na drodze Allaha?” Prorok odpowiedział: „Nawet dżihad na drodze 
Allaha, z wyjątkiem osób, które biorą w nim udział osobiście ze swoim 
majątkiem, a wracają z niczym. (Bukhari) 

 

Zadanie: Omów pytania  

Co to jest dżihad? 

Co oznacza sformułowanie: „osoby, które biorą w nim udział osobiście 

ze swoim majątkiem, a wracają z niczym”? 

Jak nazywa się taka osoba?  
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Wersety z Koranu poświęcone pielgrzymce Hadż:  

 

I oto uczyniliśmy ten Dom miejscem nawiedzania i miejscem 

bezpiecznym. I weźcie sobie jako miejsce modlitwy stację Abrahama. 

Zawarliśmy przymierze z Abrahamem i Isma`ilem: "Oczyśćcie Mój Dom 

dla odprawiających okrążenia, dla tych, którzy pozostają w medytacji, i 

dla tych, którzy się pochylają i wybijają pokłony."  (Koran, 2:12) 

 

Zaprawdę, pierwszy Dom który został ustanowiony dla ludzi, to ten, 

który jest w Bakka - błogosławiony, - droga prosta dla światów.  

W nim są znaki jasne - miejsce, gdzie stał Abraham a kto wszedł do 

niego, był bezpieczny. 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, 3:96-97) 

 

I ogłoś wśród ludzi pielgrzymkę: oni przyjdą do ciebie pieszo lub na 

wszelkiego rodzaju wysmukłych wierzchowcach; oni przybędą z 

każdego głębokiego jaru. 

 Aby świadczyć o doznanych dobrodziejstwach, aby wspominać imię 

Boga w dni oznaczone, nad tym zwierzęciem spośród trzód, jakim ich 

obdarzyliśmy: Jedzcie i nakarmcie nimi nieszczęśliwych, biednych! 

(Koran, 22:27-28) 
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CO POWINNIŚMY ROBIĆ PODCZAS TYCH PIERWSZYCH 10 DNI? 

Te dni są najważniejsze, dlatego też powinniśmy ten czas 

wykorzystać w jak najlepszy sposób – zwiększając liczbę naszych 

uczynków.  

Powinniśmy zwiększyć ilość wypowiadania ḏikr: wypowiadając tasbih, 

tambih, tamhid oraz takbir.  

Zadanie:  

Napisz słowa podanych niżej zwrotów:  np. Takbir= Allahu Akbar. 

Wklej do książeczki-ściągawki (wraz z podanym tytułem). 

 

 

 

 

 

 

 

Takbir Tamhid 

Tahlil Tasbih 

Podczas pierwszych 10 dni miesiąca ḏul hidżah częściej 

wypowiadamy zwroty: 
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 CO OZNACZA JAŁM ARAFAH I CO POWINNIŚMY ROBIĆ W TYM DNIU? 

Po arabsku dzień nazywa się jałm. Zatem Jałm Arafah tłumaczone 

jest jako dzień Arafah. Arafah to nazwa góry, wokół której zbierają się 

pielgrzymi 9 dnia miesiąca ḏul hidżah, aby modlić się i składać 

prośby do Allaha.  

Osoby, które nie udają są na pielgrzymkę, powinny pościć tego dnia. 

 

Zapytano Proroka (pokój z nim) o post w dniu na Arafat, 

odpowiedział: „To odpokutowanie grzechów przeszłego i 

nadchodzącego roku.” (Muslim) 

Zadanie:  

1. Zaznacz na kalendarzu 9 dzień jako Jałm Arafah. Postaraj się 

tego dnia pościć. Zaplanuj swój posiłek suhur. 

2. Napisz odpowiedzi na poniższe pytania i umieść je w swojej 

książeczce-ściągawce. 
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Co oznacza Jałm Arafah?    Co pielgrzymi robią  

w Jałm Arafah? 

     Co jest dla osób 

niepielgrzymujących w czasie 

Jałm Arafah? 

     Jaka jest nagroda za post  

w Jałm Arafah? 
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CO TO EID AL ADHA? 

 

Eid al Adha to 10 dzień miesiąca ḏul hidżah. To święto z okazji 

zakończenia pielgrzymki (Hadż). 

Ten dzień znany jest również jako dzień An Nahr – Ofiary. 

 
Prorok (pokój z nim) odpowiedział: "Największym/najważniejszym 
dniem Pielgrzymki jest Dzień Ofiarowania"  (Abu Dawood) 

W tym dniu muzułmanie składają w ofierze owce, krowy, kozy a 

nawet wielbłądy. 

 

 Zadanie:  

Zaznacz ten dzień na swoim kalendarzu.  

 

Zadanie: Dobranie zwierząt.  

Wytnij karty i wykorzystaj je do gry memory lub jako karty-fiszki.  

 

 

 مجل
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 بقرة
 

              

 ماعز
 

 

 

 خروف
 

W swojej książeczce-ściągawce zrób kieszonkę i schowaj tam 

powyższe karty-fiszki.  
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DLACZEGO MUZUŁMANIE SKŁADAJĄ OFIARY W DNIU EID AL ADHA? 

Eid al Adha upamietnia dzień, w którym  Prorok Ibrahim miał złożyć 

Allahowi w ofierze swojego pierworodnego syna Ismaila. Była to 

próba wiary. Nagrodą za posłuszeństwo było ocalenie życia syna.  

W ofierze został złożony baranek.  

 

Wersety z Koranu poświęcone ofiarowaniu:  

 

Zaprawdę, wśród jego zwolenników był Abraham. Kiedy on przyszedł do 

swego Pana, z czystym sercem, powiedział do swojego ojca i do swego 

ludu: "Co wy czcicie? Czy zmyślonego kłamstwa, boga poza Bogiem, 

szukacie? A cóż myślicie o Panu światów?"  Wtedy popatrzył on 

uważnie na gwiazdy i powiedział: "Zaprawdę, jestem chory!"  I oni 

odwrócili się do niego plecami. Wtedy on skierował się ukradkiem do ich 

bogów i powiedział: Dlaczego wy nie jecie? Dlaczego wcale nie 

mówicie?" I on zwrócił się ku nim, uderzając ich prawą ręką. Wtedy 

zbliżyli się do niego pospiesznie. On powiedział:"Czy wy czcicie to, co 

wykuliście? A Bóg stworzył was i to, co wy tworzycie." Oni powiedzieli: 

"Zbudujcie jemu budowlę i wrzućcie go w ogień palący!" I oni uknuli na 

niego podstęp, lecz My sprawiliśmy, iż oni znaleźli się na dole. I on 

powiedział: "Oto ja idę do mego Pana, On mnie poprowadzi drogą 

prostą. Panie Mój! Obdarz mnie kimś sprawiedliwym!"  I obwieściliśmy 

mu radosną wieść: chłopca wspaniałomyślnego. A kiedy ten doszedł już 

do wieku, kiedy mógł razem z nim się trudzić, on powiedział: 

"Synu mój ! Oto widziałem siebie we śnie, zabijającego ciebie na ofiarę. 

Rozważ więc, co o tym myślisz?" Powiedział: "O mój ojcze! Czyń, co ci 

nakazano! Ty mnie znajdziesz cierpliwym, jeśli tak zechce Bóg!" A kiedy 

obaj poddali się całkowicie i kiedy on rzucił go twarzą na ziemię, 

zawołaliśmy do niego: Abrahamie! Widzenie senne wziąłeś za prawdę. 

W ten sposób nagradzamy czyniących dobro. Zaprawdę, to jest 
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doświadczenie oczywiste!" I okupiliśmy go wielką ofiarą. I uwieczniliśmy 

go wśród potomnych: "Pokój Abrahamowi!" W ten sposób nagradzamy 

tych, którzy czynią dobro! On jest, zaprawdę, wśród Naszych wiernych 

sług! (Koran, 37: 83-111) 

 

 

Zadanie:  

Odpowiedz na pytanie w podanej ramce. Wytnij ramkę  i wklej  

do swojej książeczki-ściągawki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co upamiętnia Eid al Adha? 

A 
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W JAKI SPOSÓB OBCHODZIMY EID AL ADHA? 

 

Tego dnia muzułmanie biorą rano kąpiel, zakładają najlepsze ubrania 

i udają się na modlitwę do meczetu.  

Są to święta wyjątkowo familijne – rodziny zbierają się, odwiedza się 

znajomych; wszyscy składają sobie życzenia. Spożywają razem 

świąteczny posiłek, na który składać się mogą potrawy przyrządzone 

z mięsa ofiarowanego zwierzęcia.  

Zwyczajem świątecznym jest również dzielenie się z potrzebującymi 

mięsem z ofiarowanego zwierzęcia. 

Również kolejne 3 dni po tym święcie są bardzo ważne - zwane są 

dniami taszriq. 

Zadanie:  

1. Które dni określamy mianem dni taszriq? 

______, ________, oraz  _______ miesiąca ḏul hidżah. 

2. Zaznacz te dni na swoim kalendarzu miesiąca ḏul hidżah. 

 

3. Wytnij kalendarz, pokoloruj, a następnie wklej do swojej 

książeczki. 

10 

 

 

 

11 

 

12 13 



13 

 

Polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com 

 

 

Gra – czy znasz odpowiedz? 

 

 

 

 

Początek 

 

 

  

Koniec 

Którym miesiącem 

w kalendarzu 

muzułmańskim 

jest  ḏul hidżah? 

 Kiedy wypada 

dzień Eid al Adha 

wg. kalendarza 

muzułmańskiego? 

Co składamy  

w ofierze podczas 

 Eid al Adha? 

 
Jaka jest nagroda 

za post podczas 

Jałm Arafah? 

 Powiedz  tahlil. 

 

Co robią pielgrzym 

w Jałm Arafah? 

 

Powiedz tasbih. 

 
Jak nazywa się  

10 dzień miesiąca  

ḏul hidżah? 

Kiedy w tym roku 

wypada Eid al 

Adha (wg 

kalendarza 

gregoriańskiego)? 

 Wymień cztery 

zwierząta, które 

można 

ofiarowanać są  

w  Eid al Adha. 

 
Które dni nazywane są 

dniami taszriq wg 

kalendarza 

islamskiego? 

 

Co oznacza słowo 

Arafah? 

Kiedy w 

kalendarzu 

islamskim wypada  

Jałm Arafah? 

 

Powiedz tamhid. 

 

Powiedz takbir. 

 

 

Który z proroków 

został pzłożyć w 

ofierze swojego 

syna? Którego?  

Jak nazywa się 9 

dzień miesiąca  

ḏul hidżah? 

 

Która surah opisuje 

ofiarowanie Ismaila? 

Co powinny robić osoby, 

które nie udają się na 

pielgrzymkę w Jałm 

Arafah? 

Kiedy w tym roku 

wypada Jałm 

Arafah (wg. 

kalendarza 

gregoriańskiego)? 


