
dla
najmłodszych

 .9 .

polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com



Zakah
podział majatku

Trzecim obowiązkiem jest zakah.

Co to jest zakah?
Zakah to akt wiary, podobnie jak modlitwa, post czy pielgrzymka. To 
czynność za pomocą której sprawiamy Allahowi przyjemność. Polega 
na przekazaniu części pieniędzy osobom potrzebującym, by mogły 
się utrzymać.

Kto może skorzystać z takiej pomocy?
Osoby biedne, potrzebujące, ludzie w trudnej sytuacji życiowej.

Kto płaci zakah?
Zakah płaci każdy muzułmanin, który ma wiecej pieniędzy, niż  
potrzebuje i wydaje. Zakah oblicza się od wszystkich oszczędności, 
które zostały przechowane przez rok.

Ile zakah trzeba zapłacić?
Zakah to 2,5% wartości zebranych pieniędzy, złotej oraz srebrnej 
biżuterii. Inaczej liczy się go w przypadku bydła i upraw, które 
muzułmanin posiada. My i nasze majątki należymy do Allaha. Allah dał 
nam wszystko, co posiadamy. Musimy dzielić się nadmiarem z osobami, 
które mają zbyt mało.

Zakah to nie to samo, co datek (sadakah). Zakah to coroczna opłata 
i jest przeznaczona tylko na rzeczy określone przez Allaha (Koran 
9:60). Datki można przekazywać kiedy się chce i na dowolne cele. 
Allah lubi tych, którzy rozdają również datki.

Allah da nam więcej, jeśli będziemy płacić Zakah.

Czwartym obowiązkiem muzułmanina jest sałm.

Co oznacza sałm?
Sałm to post w miesiącu ramadan.
Na czym polega post?
Post to powstrzymanie się od jedzenia i picia od wschodu do  
zachodu słońca. Poszcząc w miesiącu ramadan trzeba pamiętać, aby 
nie kłamać, nie łamać obietnic i nie robić innych złych rzeczy.
Czy musimy pościć?
Allah nakazał nam post, dzięki czemu uzyskamy jego przychylność 
i ochronimy dusze przed chciwością, egoizmem i innym złem.
Co jeszcze jest szczególne dla miesiąca ramadan?
W tym miesiącu po modlitwie isza następuje modlitwa tarałih. Przed 
wschodem słońca jemy posiłek, który nazywa się sahur, i przerywamy 
post spożywając iftar.
W ramadanie jest jedna szczególna noc. Allah powiedział, że jest  
lepsza niż tysiąc miesięcy (Koran, 97). Nazywa się Noc Przeznaczenia  
(Lailat ul Qadr). Przypada podczas ostatnich dziesięciu nocy rama-
danu i w tym czasie musimy modlić się tak dużo, jak tylko możemy.

Czy są jakieś święta?
Po zakończeniu ramadanu są święta i nazywają się Eid ul Fitr. Jest to 
dzień dziękczynienia Allahowi. Rano wszyscy odprawiają specjalną  
modlitwę świąteczną. Święta to dla muzułmanów radosny czas.

Ramadan to miesiąc, w którym Allah szczególnie nas błogosławi  
i bardzo wiele przebacza. 

O Allah, pomóż nam pościć w Ramadanie, aby cię uszczęśliwić.

Sałm
post
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Hadz
pielgrzymka do Mekki

Hadż to piąty obowiązek w islamie.

Co to jest Hadż?
Hadż jest to odwiedzenie Kãby w Mekce podczas miesiąca dul 
hidżah. Robią to ci muzułmanie, którzy mogą sobie pozwolić 
na taka wyprawę. Muzułmanin powinien być na pielgrzymce  
przynajmniej raz. Hadż jest aktem czci (eibadah) – czynnością, której 
głównym celem jest przypodobanie się Allahowi.

Co to jest Kãba?
Kãba to Dom Allaha (Baitullah) w Mekce. To szescienna budowla 
przykryta czarnym materiałem. Muzułmanie modląc się kierują się  
ku Kãbie. Ten kierunek nazywa się Qiblah.

Kto zbudował Kãbę?
Kãba została zbudowana po raz pierwszy przez pierwszego  
proroka: Adama. Później odbudowali ją prorocy Ibrahim i Ismail. 
Jest pierwszym budynkiem zbudowanym na ziemi w celu czczenia 
Allaha. Hadż jest wielkim wydarzeniem dla muzułmanów. Wtedy 
przyjeżdzają ze wszystkich zakątków świata do Mekki. To coroczne 
zebranie muzułmanów.

Na zakończenie pielgrzymki jest święto. Nazywa się Eid ul Adha. 
Tego dnia rano odprawia się specjalną świąteczną modlitwę. W tym 
dniu wspominamy, że Prorok Ibrahim był gotów ofiarować Allahowi 
swojego syna, Ismaila.

Hadż uczy nas, że wszystko należy tylko do Allaha.  
Zawsze musimy to, czego od nas oczekuje Allah.
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Odpowiedz na pytania:

1  1. Co to jest zakah?
2. Jak myślisz, dlaczego tak ważne jest ofiarowanie 

zakah?
3. Jak dużo zakah należy płacić?
4. Kto nam dał majątek?
5. Co to jest sałm?
6. Dlaczego trzeba pościć?
7. Co to jest Lajlat al Qadr?
8. Jakie są święta w islamie?
9. Co to jest hadż?

10. Gdzie się jedzie na hadż?
11. Gdzie jest Kãba?
12. W jakim kierunku modlą się muzułmanie?

Napisz opowiadanie o jednym z Eid
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