
ZROZUMIEĆ ISLAM 

1 



Islam  

 religia monoteistyczna, druga na świecie pod 
względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. 
Świętą księgą islamu jest Koran 

 Islam błędnie określany jako mahometanizm. 

 Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie 
się Bogu. Islam ma wspólne korzenie z judaizmem 
i chrześcijaństwem.  

 Zgodnie z nauką Mahometa objawienie przekazane 
Żydom i chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i 
Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione.  

 Muzułmanie wierzą, że wersety Koranu zostały 
stopniowo objawione Mahometowi poprzez 
Archanioł Gabriela  pomiędzy 610 r. n.e., a jego 
śmiercią 8 czerwca 632 roku.  
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Pięć zasad i obowiązków muzułmanina 

wyznanie wiary w jedynego Boga ,  

pięciokrotna modlitwa w ciągu doby,  

post w miesiącu ramadan,  

jałmużna na rzecz ubogich  

pielgrzymka do Mekki przynajmniej 
raz w życiu.  
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Wyznanie wiary w jednego Boga 
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 Szahada to formuła, powtarzana w rozmaitych sytuacjach, będąca 
potwierdzeniem dwóch dogmatów wiary: „Nie ma innego bóstwa prócz 
Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Jej wypowiedzenie jest 
warunkiem zostania muzułmaninem.  

 Szepcze się ją do ucha nowo narodzonemu dziecku, wypowiada w trakcie 
codziennych modłów, a także przy różnych czynnościach w ciągu dnia. 
Szahada jest elementem zdobniczym meczetów, medres, mauzoleów. 
Wypowiedzenie szahady lub napisanie jej na jakimś przedmiocie świadczy 
o tym, że to, co się robi, chce się poświęcić Bogu.  

 Muzułmanie, którzy polegli w walce za wiarę, nazywani są od szahady – 
szahidami. Polegli za wiarę idą po śmierci prosto do raju, nie muszą czekać na 
Dzień Sądu Ostatecznego. 

 



Modlitwa 
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 Każdy muzułmanin powinien odmawiać modlitwę pięć razy dziennie o wyznaczonych porach dnia.  

 Modlitwy odmawia się o ściśle wyznaczonych porach: przed wschodem słońca, w południe, po południu, przed zachodem słońca 
i w nocy. Dodatkowo w krajach islamskich o porach modlitwy przypomina azan, czyli wołanie muezzina z wieży minaretu. 

 Modlitwę można odmawiać wszędzie. Miejsce modlitwy powinno być uprzątnięte, muzułmanin modli się bez butów. Do 
modlitwy, w czasie której bije pokłony, używa maty czy też modlitewnego dywanika. Nie wolno odmawiać modlitwy w miejscach 
nieczystych, takich jak cmentarz, rzeźnia, śmietnik czy łaźnia. 

 Modlitwa powinna być odmawiana w stanie rytualnej czystości, który osiąga się wyniku ablucji. Jeśli nie zrobiło się nic, co 
naruszyłoby ten stan, przed modlitwą nie trzeba dokonywać ablucji. Stan czystości naruszają: sen, utrata przytomności, dotknięcie 
osoby odmiennej płci, z wyjątkiem własnej żony czy męża, załatwianie potrzeb fizjologicznych lub dotykanie intymnych części 
ciała. W meczetach lub przed meczetami są specjalne miejsca i urządzenia do ablucji – dawniej były to fontanny czy studnie, teraz 
są to najczęściej łazienki. Ablucji dokonuje się w ściśle określony sposób: najpierw wypowiada się intencję obmycia się, 
następnie wypowiada się basmalę, czyli formułę modlitewną: „W imię Boga miłosiernego i litościwego”, potem kolejno 
następuje umycie rąk i zębów, płukanie ust, wciąganie wody do nosa z prawej ręki i wydmuchiwanie jej do lewej, obmycie 
i otarcie twarzy od włosów do brody i od ucha do ucha, przetarcie wodą głowy i uszu z zewnątrz i wewnątrz, umycie stóp do 
kostek i palców u nóg, a potem wytarcie. Kiedy nie ma dostępu do wody, można myć się piaskiem lub drobnymi kamykami. 

 Muzułmanin musi być zwrócony twarzą w stronę Mekki. Modlitwę poprzedza wypowiedzenie intencji – bez niej modlitwa jest 
nieważna. Potem wypowiada się właściwą formułę modlitewną. Modlitwa składa się z określonej liczby rytualnych pokłonów. 
Każda z pięciu obowiązkowych codziennych modlitw ma nieco inny układ. Z różnych okazji odmawia się ponadto modlitwy 
specjalne. Podstawowe modlitwy specjalne to: modlitwa piątkowa, modlitwa dwóch świąt – Święta Zakończenia Postu i Święta 
Ofiar, modlitwy nocne w czasie ramadanu, modlitwy podróżne, pogrzebowe, o deszcz, modlitwy w chwili niebezpieczeństwa, 
zaćmienia słońca i księżyca. 

 Dla muzułmanów szczególne znaczenie ma modlitwa piątkowa, odmawiana w piątek w południe podczas wspólnych, 
uroczystych modłów całej gminy. Piątek jest dla muzułmanów najważniejszym dniem tygodnia i jest to dzień wolny od pracy. 

 



Post 
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 Post jest jednym z obowiązków każdego dorosłego muzułmanina. 
Post odbywa się w ramadanie, dziewiątym miesiącu kalendarza 
arabskiego.  

 Post stanowi dla muzułmanów symbol oczyszczenia religijnego, 
dzięki niemu człowiek oczyszcza się z grzechów i występków. 

  Jest w islamie okresem intensywnej religijności: w meczetach są 
kazania, specjalne pouczenia dla wiernych, wiele mówi się 
o zasadach wiary.  

 Jest też okresem wzmożonego życia społecznego – odbywają 
się wspólne modły, wspólne biesiady po zachodzie słońca.  



Jałmużna 
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 Zasady obowiązkowej jałmużny są zapisane w Koranie 
i dodatkowo regulowane przez prawo muzułmańskie.  

 Koran stwierdza, że ludzie biedni i prości mają prawo do części 
majątku bogatszych. Z drugiej strony istnieje nakaz dzielenia się 
nadmiarem posiadanych dóbr. Ten podatek jest płacony raz do 
roku przez każdego muzułmanina i wynosi 2,5 procent 
dochodów ponad tak zwane minimum, czyli obowiązuje dopiero 
po osiągnięciu pewnego pułapu zamożności. Płaci się go gotówką 
lub w naturze i jest przeznaczony na biednych, sieroty, wdowy 
i wszystkich ludzi potrzebujących wsparcia. 



Pielgrzymka do Mekki (hadżdż) 
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 To obowiązek, który każdy muzułmanin powinien wypełnić przynajmniej raz w życiu. Obowiązkową 
pielgrzymkę odbywa się w określonym czasie – w ciągu ostatnich dziesięciu dni miesiąca zu al-hidżdża. 
Dokładne warunki, jakie musi spełnić muzułmanin podczas pielgrzymki do Mekki, określają przepisy prawa 
muzułmańskiego.  

 Na przykład: w pielgrzymkę nie powinny udawać się kobiety, które nie mają prawnego opiekuna. Pierwszym 
obrządkiem pielgrzymki po wejściu do Mekki jest siedmiokrotne okrążenie Al-Kaby i dotknięcie lub 
pocałowanie Czarnego Kamienia.  

 Potem następuje bieg (który jest faktycznie szybkim marszem) między dwoma pagórkami, kończący się 
wypiciem wody ze świętego źródła Zamzam. Bieg ten odbywa się na pamiątkę poszukiwania przez Hagar 
wody na pustyni.  

 Kulminacyjnym punktem pielgrzymki jest Święto Ofiar, w trakcie którego składa się ofiarę z barana, 
wielbłąda lub krowy dla upamiętnienia ofiary Abrahama. Osoby, które nie są w stanie osobiście odbyć 
pielgrzymki, mogą wysłać inną osobę w zastępstwie. Rocznie do Mekki pielgrzymuje około trzech milionów 
wiernych. Osoba, która odbyła pielgrzymkę, jest w swojej społeczności szczególnie szanowana i otrzymuje 
tytuł hadżdżi. 
 



 Za ostatniego proroka islam uznaje Mahometa, a za ostatnią 
objawioną księgę – Koran.  

 Przed Mahometem Allah miał zesłać wielu innych proroków, wśród 
nich Adama, Abrahama , Mojżesza  i Jezusa .  

 Przesłanie Mahometa początkowo głoszone było wśród 
przedstawicieli plemion arabskich, z czasem jednak rozpowszechniło 
się na całym świecie. Obecnie Arabowie stanowią około 20-25% 
wyznawców islamu.  

 Islam jest uważany przez wyznawców za trzecią (po judaizmie i 
chrześcijaństwie) i ostateczną religię objawioną.  
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Ortodoksyjny islam  

 dzieli się na 3 główne odłamy:  

 

sunnicki,  
szyicki  
i charydżycki. 
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Podział sztuki islamu jest związany z dynastiami 
panującymi 

 Do najważniejszych należą: sztuka epoki  

 Omajjadów (głównie Syria, 661-750),  

 Abbasydów (Irak, 750-945),  

 Fatymidów (Egipt, 969-1171),  

 Seldżuków (Iran, Anatolia, połowa XI-XIII w.),  

 Mameluków (Egipt, Syria, 1250-1517),  

 Mongołów (Iran, Transoksania, połowa XIII-XV w.),  

 Turków osmańskich (Anatolia, Bałkany, XIV-XIX w.),  

 Safawidów (Iran, 1502-1857). 
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Charakterystyka 

 Istotną cechą formalną jest niezwykły rozwój 
dekoracji pokrywającej każdą powierzchnię 
przedmiotu niezależnie od materiału z jakiego 
został wykonany.  

Wobec zakazu przedstawiania istot żywych, 
najczęstszą formą dekoracji był ornament 
roślinny i geometryczny, który przerodził się w 
arabeskę  
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VII – VIII w. 
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Muzułmanie na świecie -  mapa aktualna 
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Sztuka islamu 

  czyli sztuka państw muzułmańskich, rozwijała się na terenach 
podbitych przez Arabów w VII w. i na początku VIII w.  

 Objęła swoim zasięgiem Palestynę , Syrię , Mezopotamię , Persję , 
Turkiestan , Afganistan , Indie , Afrykę Północną oraz Półwysep 
Iberyjski . 

  Zachowała trwałość i jednolitość form w ciągu wielu wieków. 
Powodem tego była monoteistyczna religia będąca religią życia 
publicznego, bez podziału na sferę religijną i świecką. 
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Charakterystyczne elementy architektury islamskiej 

 kopuły oparte na kolistych murach, pendentywach lub trompach często 
złożonych z maleńkich celek lub pionowo spiętrzonych stalaktytów; łuki 
kopuł i sklepień mają często przekrój wydłużonych półelips, parabol. 

 występują łuki podkowiaste i wielolistne. Zwłaszcza na terenie Indii 
można spotkać łuki zaczynające się w strefie zewnętrznej linią 
wybrzuszoną, która przechodzi w linie proste stykające się w osi otworu 
pod kątem rozwartym. 

 meczety z minaretami 
 wielkie dziedzińce są często połączone z centralną salą modlitw 
 dekoracja za pomocą geometrycznych i powtarzalnych ornamentów 

(arabesek) 
 częste używanie dekoracyjnego kaligrafowanego pisma jako ornamentu 
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Rodzaje sklepień 
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Rodzaje minaretów 
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Sztuka islamu wprowadziła nowe detale 
architektoniczne 

 Łuk podwyższony 
 kolisty 
 ostry 

 Łuk stalaktytowy i lambrekinowy  
 Łuki wieloarkadkowe 
 Łuk ostry obniżony (podobny do łuku Tudorów) 
 Sklepienia kopułowe  
 Płaszczyzny ścian budowli zdobione są malowanymi płytkami 

fajansowymi lub mozaiką . 
 łuk podwyższony kolisty 
 łuk podwyższony ostry 
 łuk wieloarkadkowy 
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cd. 

 skierowanie uwagi raczej na przestrzeń wewnętrzną niż zewnętrzną budowli 
 rzadkie są przedstawienia figuralne (ludzi i zwierząt). Częstym motywem są - 

zazwyczaj stylizowane i uproszczone - liście roślin. Wystrój wykonywany w 
formie malowideł lub mozaiki z płytek fajansowych o jaskrawych, nasyconych 
barwach, spotykany jest zarówno na płaszczyznach ścian jak i wewnętrznej 
powierzchni kopuł. 

 kolumny o głowicach w formie stalaktytów, spiętrzonych belek i rozłożystych 
wachlarzy 

 architektura islamu jest często nazywana "architekturą zasłony", gdyż jej 
piękno leży w przestrzeniach wewnętrznych (dziedzińcach i pokojach), które 
nie są widoczne z zewnątrz. 

 użycie monumentalnych form, takich jak wielkie kopuły, wysokie minarety i 
duże dziedzińce, ma sprawiać wrażenie siły i potęgi. 
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Znaczenie kolorów w Islamie 
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 biały jest symbolem czystości rytualnej, dobrej wróżby, ozdrowienia. Odpowiada mu żywioł wodny. 
Białe stroje noszą wierni podczas pielgrzymki do Mekki, biały turban oznacza wyznawcę islamu, 
a także sam islam; 

 czarny oznacza ascetów. Utożsamia się go również z tym, co złowrogie i nieznane, z otchłanią 
i wrogiem. Ludzie o „czarnych twarzach” są w islamie symbolem nieprzyjaciół. Odpowiada mu żywioł 
ziemia; 

 czerwony – jest symbolem życia, miłości i krwi. Jest też kolorem ochronnym – dziecku po urodzeniu 
zawiązuje się czerwoną nitkę na rączce, by ustrzec je przed złymi duchami. Dla sufich jest symbolem 
imama Alego. Odpowiada mu żywioł powietrze; 

 zielony jest najbardziej charakterystyczną barwą islamu. Symbolizuje raj, mądrość i proroków. 
Zielony turban noszą potomkowie Mahometa. Dla beduinów zielony jest symbolem oazy i życia; 

 niebieski – przypisuje mu się własności ochronne, poza tym jest symbolem chrześcijan; 

 żółty – łączony jest z żywiołem ognia. Symbolizuje żydów. 
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Wpływy innych kultur na architekturę islamu 

 Charakterystyczny dla islamu styl rozwinął się wkrótce po śmierci 
proroka Mahometa w 632 r.  

 Od początku korzystała ona z dorobku architektury starożytnego 
Rzymu, Egiptu, a także architektury perskiej i bizantyjskiej.  

 Wczesnym przykładem takiego może być meczet Kopuły Skały w 
Jerozolimie ze sklepionymi przestrzeniami wewnątrz, okrągłą 
kopułą i użyciem powtarzalnych elementów dekoracyjnych. 
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 Wielki Meczet w Samarze w Iraku, ukończony w 847, składa się z 
hipostylowej sali z rzędami kolumn, na której wspiera się wielki 
spiralny minaret. 

 Nie do końca wyjaśniony jest wpływ architektury islamu na rozwój 
gotyku w Europie. 
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Architektura mauretańska 

 Specyficzne formy architektury islamskiej powstały na terenach 
Hiszpanii i Północnej Afryki wraz z podbojem tych terenów przez 
Arabów w VIII w. Były to obszary wzajemnych wpływów islamu i 
kultury zachodniej Europy. Na rok 785 datuje się budowę 
Wielkiego Meczetu w Kordowie.  

 Najwybitniejszym osiągnięciem architektury mauretańskiej jest 
wspaniały obronny pałac Alhambra w Grenadzie.  

 Architektura chrześcijańska powstała na terenach objętych władzą 
muzułmanów nazywana jest architekturą mozarabską 
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Mihrab 

 Mihrab– nisza, zwykle na planie półokrągłym lub wielobocznym 
(niekiedy tylko ozdobna płyta) w sali modlitw w meczecie, 
znajdująca się pośrodku ściany kibli. Wskazuje kierunek Mekki, w 
którym powinni modlić się wierni. Zwykle jest bogato zdobiony. 

 W architekturze perskiej często nie ma wnęki mihrabowej, lecz 
tylko oznaczone kafelkami lub ozdobnie kutym kamieniem miejsce; 
czasem mianem mihrab określa się zagłębienie wykute w podłodze 
przed wnęką w ścianie. 
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Kibla 

 – kierunek, w którym muzułmanie powinni zwracać się podczas modlitwy. Zwyczaj ten 
jest starym obyczajem ludów semickich. Obowiązek ten został wyznaczony przez Koran i 
opisany jest w literaturze teologicznej. W pierwszych latach islamu muzułmanie modlili 
się w kierunku Jerozolimy Kierunek ten został przejęty od Żydów i nakazany przez 
Mahometa wraz z wprowadzeniem obowiązku modlitwy. 

 Wraz ze zmianą poglądów przez Mahometa w drugim roku hidżry wyznaczył on nowy 
kierunek, którym została Mekka. Według tradycji muzułmańskiej zmiana kierunku 
modłów nastąpiła w małym meczecie w pobliżu Medyny. W tym meczecie Prorok 
modlący się w kierunku Jerozolimy odwrócił się i rozpoczął modły w kierunku Mekki. Od 
tamtej pory meczet ten nosi nazwę Masdżid al-kiblatajn (Meczet dwóch kierunków). 

 Obecnie muzułmanie na całym świecie modlą się zawsze w stronę świątyni Kaaby w 
Mekce. Kierunek w meczetach wyznacza mihrab. 

 Kibla jest również zachowywana w przypadku grzebania zmarłych. Ciała chowanych 
muzułmanów układane są na prawym boku i skierowane twarzami w kierunku Mekki. 
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Medresa 
 albo madrasa– teologiczna szkoła muzułmańska, początkowo mieszcząca się przy meczecie, później 

samodzielna, w której nauczano Koranu, prawa oraz język arabskiego. Od około X wieku medresy uzyskały 
pewną samodzielność, zaczęto wykładać w nich także nauki ścisłe. 

 Zwykle na medresę składa się kompleks zabudowań skupionych wokół dziedzińca. Znajdują się tam sale 
wykładowe (audytoria w ejwanach), biblioteka, często także pokoje dla uczniów (hudżra) i nauczycieli. 

 W świecie islamu edukacja i religia są nierozłączne. Od momentu osiągnięcia wieku szkolnego 
muzułmańskie dzieci spędzają zazwyczaj kilka lat na studiowaniu Koranu i uczeniu się jego fragmentów na 
pamięć w szkole działającej przy lokalnym meczecie.  

 Następnie uczęszczają na zajęcia prowadzone przez uczonego, po czym najzdolniejsi z nich trafiają do 
medresy. Chociaż medresy nie są uświęconymi miejscami sprawowania kultu religijnego, ich funkcja w 
świecie islamu polega na nauczaniu religii i wykładaniu jej zasad.  

 Medresy, które zaczęły powstawać w XI wieku, często z inicjatywy przedstawicieli mniejszościowych 
odłamów islamu, takich jak sufi, wydają swoim studentom dyplomy, które uprawniają ich do nauczania w 
medresach. Dziś w wielu częściach muzułmańskiego świata uczelnie te zostały usunięte w cień przez świeckie 
uniwersytety prowadzące nauczanie w zachodnim stylu. Jednak w krajach takich jak Pakistan czy Iran 
medresy nadal cieszą się powodzeniem. 

 Medresy odegrały dużą rolę w ukształtowaniu ruchu talibów 
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