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Iman
wiara

Iman to arabskie słowo.

Co oznacza słowo iman?
Iman oznacza wiarę lub przekonanie.

Osoba posiadająca iman nazywa się mu’min.
Muzułmanin to też mu’min.

1 - Allah
2 - Anioły

3 - Księgi Allaha

4 - Wysłannicy

5 - Dzień Ostateczny

6 - Przeznaczenie

7 - Zycie po śmierci

Wyznanie wiary 
al imanul mufassal

składa się z siedmiu elementów.

Wierzę w Allaha,
i w Jego anioły,
i w Jego Księgi,
i w Jego wysłanników,
i w Dzień Ostateczy
i w fakt, że o wszystkim, 
dobrym i złym, 
zadecydował Allah Wszechmogący,
oraz w życie po śmierci.

Amantu bi Llahi
ła malajkatihi

ła kutubihi
ła rusulihi

ła jaumil achiri
łal qadri

chairihi ła szarrihi
min Allahi łata ala
łal bati badal małt



Allah stworzył nas. On Sam stworzył wszystko.
Stworzył również anioły.

Kim są anioły?
Anioły są specjalnymi sługami Allaha.

Czy różnią się od nas?
Tak, są inne niż my. Allah nas stworzył z gliny, a anioły ze światła. 
My mamy wolną wolę, i możemy wybierać między dobrem a 
złem. Aniołowie nie mają wolnej woli - mają wiedzę.

Co robią anioły?
Aniołowie robią to, co Allah im każe robić. Wychwalają Go przez 
cały czas i zawsze go słuchają. Nie mogą Mu być nieposłuszne. 
Zawsze są gotowe, aby wypełniać rozkazy Allaha.

Istnieje wiele aniołów. Najpotężniejsze z nich to:

   Dżibrail lub Dżibril                         Gabriel

   Mikail lub Mikal             Michał

   anioł śmierci zwany również Izrail              Azrail

   Israfil

Cokolwiek mówimy i robimy jest zapisywane przez anioły.  
Anioły, które zapisują wszystko, co robimy nazywają się 
kiraman katibun (kronikarze).

Anioły
mala’ika

Odpowiedz na pytania:

11. Co oznacza słowo iman?
2. W co wierzą muzułmanie?
3. Jak nazywają się czterej najwięksi aniołowie?

 

 

Uzupełnij brakujace słowa:

a. Osoba mająca ................. nazywa się .................... .
b. Cokolwiek .................... lub robimy jest .................... 

przez .................... .
c. Anioły ......... ................... być nieposłuszne 

...................... .
1d. Dobry mały muzułmanin .................... swoich 

.................... .
e. Jesteśmy .................... będąc .................... .

`
Przepisz słowa arabskie:




