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Bismiallâhi rrahmani rrahîm 

alhamdulillâhi rabbil âlamîn

arrahmânir rahîm

maliki jaumid dîn

ijjâka na abudu ła ijjâka nastaîn 

ihdinâ ssirâtal mustaqîm

sirâtalladhîna an amta alejhim  
rajril mardûbi alejhim ła lâ  

d’dâallîin

W Imię Boga Miłosiernego,  
Litościwego!

Chwała Bogu, Panu światów,

Miłosiernemu i Litościwemu,

Królowi Dnia Sądu.

Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy  
o pomoc.

Prowadź nas drogą prostą

drogą tych, których obdarzyłeś 
dobrodziejstwami; nie zaś tych, na 
których jesteś zagniewany, i nie 
tych, którzy błądzą.

Bismillâhi rrahmani rrahîm 

qul huł allahu ahad

Allâhu ssamad

Lam jalid łalam jûlad

Łalam jaku llahu kufułan ahad

W Imię Boga Miłosiernego,  
Litościwego!

 Mów: „On - Bóg Jeden,

Bóg Wiekuisty! 

Nie zrodził i nie został zrodzony! 

Nikt Jemu nie jest równy!” 
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Bismillâhi rrahmani rrahîm 

innâ atajnâkal kautar 

fasalli lirabbika łanhar 

inna szâni aka hułal abtar

W Imię Boga Miłosiernego,  
Litościwego!

Zaprawdę, My daliśmy tobie  
obfitość! 

Módl się przeto do twego Pana 
i składaj ofiary!

Zaprawdę, ten, kto ciebie  
nienawidzi - pozostanie bez  
potomstwa!

Bismillâhi rrahmani rrahîm 

łal asr

innal insana lafi husr 

Illal ladina amanu ła amilus  
salihati ła tałasał bil haqqi  

ła tałasał bis sabr  

W Imię Boga Miłosiernego,  
Litościwego!

Na porę przedwieczorną! 

Zaprawdę, człowiek jest na drodze 
zguby! 

Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli  
i czynili dobre dzieła, i zachęcali 
się wzajemnie do prawdy,  
i zachęcali się wzajemnie do  
cierpliwości.

Surat Al-Kałsar Surat Al-Asr
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                                    bismillah  
                             w imię Allaha    -    kiedy zaczyna coś robić

                        assalamu alejkum 
                              pokój z tobą    -    kiedy wita muzułmanina

                         ła alejkum salam 
                             i z tobą pokój   -    w odpowiedzi

                                 in sza Allah 
                         jeśli Allah zechce   -    mając nadzieję coś zrobić

                               subhan Allah 
                          chwała Allahowi   -    chwaląc kogoś

                               ma sza Allah 
                                 o Allah lubi   -    wyrażając podziw

                                fi amanillah 
                    oby Allah cię chronił   -    kiedy kogoś żegna

                  dżazak Allahu hajran 
  niech Allah nagrodzi cię dobrem    -    kiedy dziękuje

                     tałakkaltu ala Allah 
                       zaufałem Allahowi   -    rozwiązując problem

                     la illaha il Allah 
    nie ma boga poza Allahem   -    kiedy wstaje rano

                       al hamdu lillah 
                           dzięki Allah   -    kiedy kicha

                      jarhamuk Allah 
      niech cię Allah błogosławi   -    kiedy słyszy kichnięcie

                                     amin 
                 niech tak się stanie  -    kiedy wznosi dua

                                ja Allah 
                                    Allah!  -     kiedy się boi lub coś go boli

                          astarfirullah 
                   Allah, wybacz mi   -    żałując złego uczynku

                          na’udubillah 
    u Allaha szukam schronienia  -    okazując niechęć

inna lillahi ła inna alajhi radżiun 
                 należymy do Allaha i do niego wrócimy  
                  dowiadując się o śmierci muzułmanina

Muzułmanin mówi:



Miesiace kalendarza islamskiego:

  1. Muharram
2. Safar
3. Rabiã ałal
4. Rabiã attani
5. Dżumadi ałal
6. Dżumadi attani
7. Radżab
8. Szãban
9. Ramadan

10. Szałal
11. Dul lqãdah
12. Dul hidżah

Kalendarz muzułmański składa się z 12 miesięcy księżycowych. 

Każdy rok wg kalendarza muzułmańskiego ma 354 lub 355 dni. Na 
codzień posługujemy się kalendarzem słonecznym (gregoriańskim).  

Rok słoneczny ma 365 lub 366 dni. 
Wszystkie święta muzułmańskie określane są zgodnie z fazami 

księżyca, dlatego nie są stałe.  Co roku mają miejsce około 10 dni 
wcześniej niż w roku poprzednim.




