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Rodzice i dzieci 
w islamie
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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.







Odpowiedz na pytania:

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

`
Przepisz słowa arabskie:
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Prawdomównosc̀`
Mówienie prawdy to bardzo dobry zwyczaj. Jeśli zawsze mówimy 
prawdę, chronimy się przed wieloma kłopotami. Oto opowieść o kimś, 
kto zrobił wiele złych rzeczy, ale obietnica mówienia prawdy ocaliła 
mu życie.
Pewnego dnia do Proroka Mohammeda przyszedł 
mężczyzna i powiedział: „O proroku Allaha, mam wiele złych 
przyzwyczajeń. Z którego z nich powinieniem zrezygnować od 
razu?” Prorok odpowiedział: „Najpierw zrezygnuj z kłamania
i zawsze mów prawdę”. Mężczyzna obiecał to i poszedł do domu.
W nocy już prawie wychodził z domu, aby coś ukraść. Przed wyjściem 
pomyślał przez chwilę o obietnicy danej Prorokowi. „Jeśli jutro 
Prorok zapyta mnie, gdzie byłem, co powinienem mu powiedzieć? 
Jak mogę powiedzieć, że kradłem? Nie, nie powinienem tego mówić. 

Ale nie mogę kłamać! Jeśli 
zaś powiem prawdę, wszyscy
mnie znienawidzą i będą 
nazywać mnie złodziejem. Mogę 
zostać ukarany za kradzież”. 



Mężczyzna zatem postanowił nie kraść tej nocy i zrezygnować 
z tego złego przyzwyczajenia.
Następnego dnia poczuł chęć napicia się wina, ale zanim to 
zrobił, pomyślał: „Co powiem Prorokowi, jeśli ten zapyta się 
mnie, co robiłem w ciągu dnia? Nie mogę skłamać, a jeśli powiem
prawdę ludzie zaczną mnie unikać, ponieważ muzułmanin nie może 
pić wina”. Zatem zrezygnował z picia wina.
W ten sposób, kiedykolwiek mężczyzna pomyślał o zrobieniu czegoś 
złego, za każdym razem przypominał sobie o swojej obietnicy
mówienia prawdy. Po kolei rezygnował ze swoich wszystkich  złych 
nawyków i stał się dobrym muzułmaninem i dobrą osobą. 

Jeśli zawsze mówisz prawdę, jesteś dobrą osobą i dobrym
muzułmaninem, to Allah będzie cię lubił i uszczęśliwiał. Jeśli Allah
– nasz Stwórca – jest zadowolony, nagradza nas Rajem, który jest 
miejscem szczęścia i radości.

Obiecaj: Będę zawsze mówił prawdę.



Słowa i uczynki 
powinny isc w parze

Był raz sobie chłopiec, który lubił jeść słodycze. Ciągle prosił o nie 
swojego ojca. Jego ojciec był biedny. Nie zawsze mógł sobie pozwolić, 
aby kupić słodycze synowi. Ale chłopiec nie rozumiał tego i ciągle 
domagał się cukierków.

Ojciec chłopca myślał długo, co zrobić, aby jego dziecko nie prosiło 
o tak dużo łakoci. Usłyszał, że niedaleko mieszka mędrzec, który 
kocha Allaha i modli się do Niego. Postanowił zabrać syna do tego 
wyjątkowego mężczyzny. Może jemu uda się przekonać chłopca, aby 
przestał ciągle prosić o łakocie.

Ojciec zaprowadził syna do mędrca i powiedział: „Czy mógłbyś 
wyjaśnić mojemu synowi, żeby przestał prosić o  słodycze, bo nie 
stać mnie, aby mu je kupować?” Mędrca czekał test, ponieważ 
on też bardzo lubił słodkości. Jak więc mógł prosić chłopca, aby 
przestał się ich domagać? Poprosił, aby ojciec przyprowadził 
do niego syna za miesiąc.

W ciągu miesiąca mądry człowiek sam przestał jeść słodycze i kiedy 
chłopiec z ojcem do niego powrócili rzekł: „Mój drogi chłopcze, 
czy mógłbyś przestać prosić o łakocie? Twojego ojca nie stać na 
kupowanie ich”. Od tego czasu chłopiec przestał prosić.

Ojciec zapytał mędrca: „Dlaczego nie poprosiłeś mojego syna 
podczas naszej pierwszej wizyty?” Mężczyzna odpowiedział: „Jak 
mógłbym poprosić twojego syna, aby przestał prosić o słodycze, 
skoro ja sam je kochałem?  W ciągu ostatniego miesiąca sam 
przestałem je jeść”.

` `



Własny przykład ma większą moc niż słowa. Kiedy prosimy kogoś o 
zrobienie czegoś, musimy sami tak postępować. Nie możemy prosić 
innych o coś, czego sami nie możemy zrobić. Allah mówi:

Dlaczego mówicie to, czego nie czynicie? Bardzo nienawistne jest 
Bogu, iż mówicie to, czego nie czynicie. (Koran, 61:2-3)

Upewnij się zawsze, czy twoje słowa i czyny 
są takie same.



Piec obowiazków
`

`

`

Jesteśmy muzułmanami. Musimy wypełniać podstawowe obowiązki 
muzułmanów.

        Jakie są podstawowe obowiązki muzułmanina?
Jest ich pięć:

Te pięć obowiązków nazywa się       Filarami Islamu (arkanul islam).

1
szahadah 

wyznanie 
wiary

2salah 
modlitwa 

3zakahobowiazkowa  
jałmuzna

4
sałm 

post w

ramadanie 

5
hadz

 

pielgrzymka 

do Mekki

.

.

.
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Wyznanie wiary
szahadah

Co to jest szahadah?
Szahadah to: Aszhadu alla ilaha illallahu ła 
aszhadu anna muhammad-an abduhu ła rasulu.

Oznacza to: Zaświadczam, że nie ma boga poza Allahem 
i zaświadczam, że Muhammad jest Sługą i Wysłannikiem 
Allaha.
Te słowa określa się również jako 
    al kalimatut Taijibah.

Szahadah jest pierwszym obowiązkiem muzułmanina. 

Człowiek staje się muzułmaninem poprzez wypowiedzenie szahady 
i wiarę w to, co powiedział. Wypowiadając szahadę, wyrażamy 
wiarę, że Allah jest naszym Stwórcą i Panem. On stworzył nas i dał 
nam wszystko. 

Mówimy również, że Mohammed jest wysłannikiem Allaha. Jest dla 
nas wzorem przywódcy, który wskazuje nam prawdziwą drogę. 
Mohammed został zesłany, aby nas właściwie poprowadzić. Jest 
naszym nauczycielem. Jest ostatnim wysłannikiem Allaha.

Powinniśmy też zawsze pamiętać o wierze w anioły, księgi Allaha, 
dzień sądu ostatecznego, przeznaczenie i życie po śmierci.



Salah
modlitwa
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Zakah
podział majatku
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Surat Al-Kałsar



Surat Al-Asr



Muzułmanin mówi:






