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O kalendarzu, modlitwie i świętach muzułmańskich

Trudno zrozumieć znaczenie świąt muzułmańskich bez zapoznania się ze strukturą kalendarza 

islamskiego. Dlatego rozważania na temat tych świąt wypada poprzedzić wiadomościami 

wstępnymi na temat chronologii islamskiej.

1. Struktura roku islamskiego - kalendarz muzułmański (at-taqwim) Muzułmanie przyjmują 

kalendarz księżycowy, tzn. taki, w którym miesiące określane są pozycją księżyca względem Ziemi. 

Każdy rok składa się z 12 miesięcy po 29 lub 30 dni (co odpowiada w przybliżeniu okresowi 

jednego obiegu księżyca Wokół Ziemi). Zatem każdy miesiąc zaczyna się od nowiu księżycowego. 

W konsekwencji rok muzułmański jest krótszy o 11 dni od roku słonecznego. Co 33 lata powstaje 

więc jeden rok słoneczny.

Fakt, że miesiące w roku księżycowym trwają 29 lub 30 dni, oraz sytuacja w świecie islamskim, 

w którym sunnici i szyici posiadają odmienne sposoby datowania, powodują rozbieżności (do 

dwóch dni) w ustalaniu świąt muzułmańskich.

Muzułmańska rachuba czasu bierze swój początek od dnia wyjścia (hidżra) Muhammada z 

Mekki do Medyny, które według kalendarza chrześcijańskiego przypada na 15 lipca 622 roku. W 

każdym trzydziestoletnim cyklu (obliczanym od hidżry) lata zwykłe mają po 354 dni, a 11 lat 

posiada po 355 dni.

Zatem islamski rok nie jest równoznaczny z chrześcijańskim. Aby uzyskać odpowiednik 

chrześcijański islamskiej rachuby czasu, należy zastosować się do następującego wzoru:

rok islamski - 3% (danego roku islamskiego) + 621,54 = rok chrześcijański.

Muzułmanie następująco określają miesiące swego kalendarza księżycowego: - miesiąc 

pierwszy - Muharram, - miesiąc drugi - Safar, - miesiąc trzeci - Rabi' al-awwal, - miesiąc czwarty - 

Rabi' al-tani, - miesiąc piąty - Dżumada al-ula, - miesiąc szósty - Dżumada al-ahira, - miesiąc 

siódmy - Radżab, - miesiąc ósmy - Szaban, - miesiąc dziewiąty - Ramadan, - miesiąc dziesiąty - 

Szawwal, - miesiąc jedenasty - Zu al-qada, - miesiąc dwunasty - Zu al-hidżdża.

2. Muzułmańskie dni i okresy świąteczne Należy pamiętać o zasadniczym podziale w świecie 

muzułmańskim na sunnitów i szyitów (tych drugich jest ok. 10% wszystkich muzułmanów) i o 

wspomnianej różnicy w ich kalendarzach. Dlatego niniejsze zestawienie bierze pod uwagę święta 



obu tych grup. Święta muzułmańskie przypadają, zgodnie z porządkiem kalendarza islamskiego, w 

następujące dni i miesiące:

Dzień pierwszy pierwszego miesiąca Muharram (Nowy Rok) - Jest to dzień świadczenia 

uczynków miłosiernych w postaci jałmużny.

Dzień dziesiąty pierwszego miesiąca Muharram - 'Aszura (Święto Aszura) - Jest to dzień 

modlitwy i postu, podczas którego otwarta jest świątynia w Mekce. Dla szyitów dzień ten jest 

upamiętnieniem Husajna, wnuka Muhammada. Husayn ibn 'Ali (ok. 625-680) jest czczony 

szczególnie przez szyitów jako święty męczennik i prawowity sukcesor Muhammada.

Dzień drugi trzeciego miesiąca Rabi' al.-awwal (Drugi dzień miesiąca, w którym narodził się 

Muhammad) - Jest to święto Proroka. Data narodzin Muhammada nie jest dokładnie znana. 

Przypuszcza się, ze urodził się on między 567 a 573 rokiem.

Dzień dwudziesty siódmy siódmego miesiąca Radżab - 'id al-isra (Święto nocnej podróży 

niebiańskiej Muhammada - mi aradż) - To święto jest pamiątką wzniesienia się Proroka do nieba z 

placu świątynnego w Jerozolimie.

Dzień piętnasty miesiąca Ósmego Sza-ban (Noc Niewinności) - Muzułmanie wierzą, że w 

tym dniu w niebie jest potrząsane drzewo życia, na którego liściach wypisane są imiona wszystkich 

ludzi. Każdy zatem posiada swój „liść” na drzewie życia. Ten, którego liść spadnie podczas 

potrząsania, umrze tego samego roku. Pozostali zaś liczą na odpuszczenie grzechów przez Boga.

Dzień pierwszy miesiąca dziewiątego Ramadan (Noc Przejrzenia) - tego dnia rozpoczyna się 

miesiąc postny, z chwilą gdy na niebie pojawi się młody półksiężyc. Od tej chwili, przez cały 

Ramadan, od wschodu aż do zachodu słońca obowiązuje post. Posiłek można tylko spożywać po 

zachodzie słońca.

Dzień dwudziesty siódmy (lub 21, lub 23, lub 29) miesiąca dziewiątego Ramadan - 'Layla 

al-qadr, po turecku Kadir Geczesi (Noc Siły lub Noc Przeznaczenia) - Muzułmanie wierzą, że w tę 

noc nastąpiło objawienie (przekazanie) Muhammadowi pierwszych pięciu wersów Koranu. 

Podkreśla się dobroć Boga, który przekazał ludzkości cud w postaci Koranu. W tę noc pobożni 

wyznawcy islamu czytają Koran aż do świtu.

Pierwszy dzień dziesiątego miesiąca Szawwal - 'id al-fitr (zakończenie Postu) - to święto 

kończy ścisły post obowiązujący w miesiącu Ramadan. Na ten dzień przypada szczególna modlitwa 

rytualna.

Dzień dziesiąty miesiąca dwunastego Zu al-hidżdża - 'id al-adba (Święto Ofiarowania) - 



jest to święto celebrowane na pamiątkę ofiary z Ismaëila dokonanej przez proroka Abrahama.

Święta muzułmańskie w latach 1420 i 1421 według chronologii islamskiej, czyli w latach 1999 i 

2000 ery chrześcijańskiej, przedstawiają się następująco:

Nowy islamski rok 1420 (1 Muharram) - 17 kwietnia 1999 r. - Narodziny Muhammada (2 

Rabi' al-awwal) - 26/27 czerwca 1999 r. - Początek Ramadanu - 10 grudnia 1999 r. - "Noc 

Przeznaczenia" (Layla al-qadr) - 3/4 stycznia 2000 r. - Koniec Ramadanu (Święto ustania postu) - 8 

stycznia 2000 r. - Święto ofiary ('id al-adha) - 17 marca 2000 r.

Nowy islamski rok 1421 (1 Muharram) - 6 kwietnia 2000 r. - Narodziny Muhammada (2 

Rabi 'al-awwal) - 14/15 czerwca 2000 r. - Początek Ramadanu - 29 listopada 2000 r.

3. 'Id al-isra - Święto Niebiańskiej Podróży Proroka Większość świąt muzułmańskich 

omówiono w kalendarzu właściwym. Tutaj skoncentruję się tylko na jednym z nich. W 27 dniu 

siódmego miesiąca Radżab przypada 'id al-isra, czyli święto nocnej podróży niebiańskiej 

Muhammada (mi aradż). Tradycja muzułmańska nawiązuje do koranicznej wzmianki: "Chwała 

Temu, który przeniósł swojego sługę nocą z meczetu świętego do meczetu dalekiego, którego 

otoczenie pobłogosławiliśmy, aby mu pokazać niektóre nasze znaki" (XVII, 1).

Tradycja łączy „nocną podróż” z „podróżą do nieba” Jedna z wersji przekazuje relację samego 

Proroka: „Zrobiła się dziura w dachu mego domu, kiedy byłem w Mekce, i Gabriel zszedł przez nią. 

Rozciął mi pierś i obmył ją wodą z Zamzamu. Potem przyniósł dzbanuszek ze złota, napełniony 

mądrością i wiarą, i wlał mi jej w pierś; potem znów zamknął. Następnie wziął mnie za rękę i uniósł 

w niebo” (z franc. tłum. H. Olędzka).

Inna tradycja tak ukazuje to wydarzenie: "Prorokowi przywiedziono rumaka Al-Buraka. 

Rumaka tego dosiadali już przed nim inni prorocy; stawia on z każdym krokiem swe kopyto tak 

daleko, jak tylko sięga jego spojrzenie. Muhammad został posadzony na wierzchowca i podróżując 

w towarzystwie Gabriela oglądał cudowności miedzy niebem i ziemią, aż dotarł do Jerozolimy. Tam 

spotkał się z przyjacielem Boga, Abrahamem, a pośród innych proroków z Mojżeszem i Jezusem, 

którzy zgromadzili się na jego przyjęcie, i modlił się wraz z nimi" (z niem. tłum. J. Marzęcki).

Wokół nocnej podróży Muhammada narosła olbrzymia ilość różnorodnych opowiadań w 

tradycji muzułmańskiej. Pewna wersja eksponuje następujące detale tego wydarzenia: „Gdy już 

pomodliłem się w Jerozolimie, przyniesiono mi drabinę, tak piękną, że nic równie pięknego jeszcze 

nie widziałem. Była to drabina, na którą kierują wzrok przeznaczeni na śmierć, gdy zbliża się 

koniec. Gabriel kazał mi po niej wchodzić, aż przywiódł mnie do jednej z bram niebieskich, zwanej 

bramą odźwiernych” (z niem. tłum. J. Marzęcki).



Prorok przeszedł przez siedem pięter nieba. W każdym z nich spotykał jednego ze swych 

wielkich proroków-poprzedników. Muhammad dotarł aż do siódmego nieba, gdzie może oglądać 

samego Boga. Prorok targuje się ze stwórcą na temat ilości modlitw, które powinny być odmawiane 

przez muzułmanów. Jeden z haditów tak opisuje to wydarzenie: „Mahomet, wyjechawszy do nieba, 

zwiedził kolejno sześć niższych kręgów niebieskich, gdzie powitał znajdujących się tam proroków: 

Adama, Idrisa, Abrahama, Mojżesza i Jezusa. Następnie wszedł do nieba, gdzie bóg przepisał dla 

jego ludu 50 modlitw codziennie. Gdy Mojżesz dowiedział się, że bóg przepisał Arabom 50 

modlitw codziennie, poradził Mahometowi, żeby powróciwszy do Boga, wytłumaczył mu 

niemożność spełnienia przez arabów tego rozkazu. Mahomet posłuchał rady i Bóg liczbę 

przepisanych modlitw zmniejszył do połowy. Ale gdy mojżeszowi, którego znów Mahomet spytał o 

radę, nie podobało się i to nowe polecenie i skłonił Proroka do przedstawienia jeszcze raz Bogu, że 

Arabowie rozkazu takiego spełnić nie są w możności, Mahomet wrócił do Boga, gdzie udało mu się 

wyjednać zmniejszenie liczby modlitw do pięciu. Mojżesz wszelako, uważając i tę liczbę za 

niemożliwą dla Araba, radził Mahometowi potargować się jeszcze. Ale Mahomet odpowiedział: 

"Teraz już bym się przecież wstydził przed Bogiem” (tłum. J.A. Święcicki).

W ten sposób niebiańska podróż Proroka posiadała konkretny, praktyczny cel.

W ciągu wieków szeroko dyskutowano w teologii muzułmańskiej na temat, czy tę podróż 

należy traktować jako wydarzenie realne, czy też wizję. Szyici przywiązują dużą wagę do tego 

wydarzenia. W ich tradycji połączono relacje o podróży niebiańskiej Proroka z wersami Koranu 

LIII, 8-9: "[...] Następnie zbliżył się i pozostał w zawieszeniu, w odległości dwóch łuków lub 

jeszcze bliżej". Na tej podstawie teologia szyicka przedstawia Muhammada unoszącego się w 

niebie w odległości dwóch strzał od Boga.

Dla muzułmańskich mistyków wniebowstąpienie Mahometa jest dowodem na 

wniebowstąpienie duszy.

Święto nocnej podróży Proroka jest okazją do przybliżania postaci Muhammada muzułmanom, 

dlatego w tym dniu organizowane są specjalne prelekcje na temat osoby Proroka.

4. Modlitwa muzułmańska Jan Paweł II w swej książce Przekroczyć próg nadziei (Lublin 

1994) pisze: „Obraz wyznawcy Allaha, który bez względu na czas i miejsce pada na kolana i 

pogrąża się w modlitwie, pozostaje wzorem dla wyznawców prawdziwego Boga, zwłaszcza dla 

tych chrześcijan, którzy mało się modlą lub nie modlą się wcale, opuszczając swe wspaniałe 

katedry” (s. 83).

Większość muzułmanów daje przykład oddania się Bogu przez modlitwę. Wyróżnia się 

modlitwę rytualną (obowiązkową), która przynależy do tzw. Pięciu filarów islamu, oraz modlitwę 



nadobowiązkową. Modlitwa obowiązkowa powinna być odprawiana w następujących porach:

1) w czasie od świtu do wschodu słońca (salat al-fadżar),

2) w porze obiadowej (salat al-zuhr),

3) po południu (salat al-'asr),

4) wieczorem, tuż po zachodzie słońca (salat al-maghrib),

5) z zapadnięciem nocy (salat al-'isza).

Koran poleca: „I uczyńcie wasze domy świątynią, i odprawiajcie modlitwę!” (X, 87).

Czas modlitwy ogłasza muzzezin nawołujący z wieży minaretu:

„Bóg jest wielki! Bóg jest wielki! Bóg jest wielki! Bóg jest wielki!

Wyznaję, że nie ma bóstwa oprócz Boga! Wyznaję, że nie ma bóstwa oprócz Boga!

Wyznaję, że Muhammad jest Prorokiem Boga! Wyznaję, że Muhammad jest Prorokiem Boga! 

Przybywajcie na modlitwę! Przybywajcie na modlitwę!

Spieszcie ku zbawieniu! Spieszcie ku zbawieniu!

Bóg jest wielki! Wyznaję, że nie ma bóstwa oprócz Boga!”

(tłum. M.M. Dziekan).

Odmawiający modlitwę muzułmanin powinien zwrócić się w kierunku Mekki (kierunek 

modlitwy - qibla). Jeśli modlitwa odbywa się poza meczetem - a więc kiedy trudno jest ustalić 

właściwy kierunek - wierny winien modlić się kolejno we wszystkie strony świata. Wyznawcy 

islamu nie są zobowiązani do odprawiania modlitwy w meczecie. Wymaga się jednak, aby miejsce 

modlitwy było rytualnie czyste. Podróżujący muzułmanin często wyznacza swe miejsce modlitwy 

przez wzięty ze sobą dywanik, a nawet w razie konieczności przez płachtę gazety.

Czystość rytualna, o której wiele mówi tradycja islamska, obowiązuje każdego muzułmanina w 

czasie modlitw. Do rytualnych oczyszczeń używa się najczęściej wody, którą można znaleźć w 

każdym meczecie. Gdy jej brak, co zdarza się w czasie podróży przez pustynię - można dokonać 

oczyszczenia piaskiem. Stąd w teologii muzułmańskiej mówi się o trzech rodzajach oczyszczeń: 

wudu' („mała ablucja”), ghusl (obmycie po znaczniejszym zabrudzeniu) i tajmmum (oczyszczenie, 

w którym woda zastępowana jest piaskiem).

O konieczności oczyszczenia przed modlitwą mówi Koran: „O, wy, którzy wierzycie! Kiedy 

stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze, nogi myjcie - aż do kostek. A jeśli jesteście w 

stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was 

przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to 



poszukajcie dobrego piasku i wycierajcie nim twarz i ręce”.

Po oczyszczeniu, przed modlitwą wymagane jest wzbudzenie intencji, czyli nijja. Na początku 

modlitwy wypowiada się w pozycji stojącej formułę „bóg jest wielki”. Następnie odmawiana jest 

al-faticha, czyli pierwsza (tzw. otwierająca) sura Koranu: „W imię Boga Miłosiernego, 

Litościwego! Chwała Bogu, Panu światów, Miłosiernemu, 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”.

Następnymi czynnościami podczas modlitwy są, wykonywane w odpowiedniej kolejności, 

różne skłony (ruku') i czołobicia (sudżud). W skład każdego cyklu modlitewnego wchodzi 

wykonanie siedmiu ruchów: skłon, wyprost, padnięcie na kolana i czołobicie, przejście do pozycji 

siedzącej na udach, drugie czołobicie). Podczas modlitwy wypowiada się różne fragmenty Koranu i 

teksty uwielbiające Boga. Na zakończenie modlitwy przekazuje się pokój wszystkim stworzeniom 

Boga.

Modlitwa na zakończenie modlitwy obowiązkowej - salat al-witr:

„Boże, zaprawdę, Ciebie prosimy o pomoc i wskazanie prostej drogi, Ciebie prosimy o 

przebaczenie. Wierzymy w Ciebie i na Ciebie się zdajemy, i składamy Ci dziękczynienie za całe 

dobro, jakie nam zesłałeś. Dziękujemy Ci i nie występujemy przeciwko Tobie, nie odsuwamy cię i 

nie pozostawiamy, uciekamy od tych, którzy grzeszą przeciwko Tobie. Boże, Tobie cześć oddajemy, 

do Ciebie się modlimy i przed Tobą wybijamy pokłony, ku Tobie zdążamy i Tobie służymy. 

Błagamy o Twoje miłosierdzie, boimy się Twej kary. Zaprawdę, ciężka kara spotka tych, którzy w 

Ciebie nie uwierzyli”

(tłum. M.M. Dziekan).

Tylko w piątki należy odmawiać modlitwę obowiązkową w meczecie, którą określają 

dodatkowe zasady. Wierni ustawiają się w równych rzędach i naśladują prowadzącego modlitwę 

immama. Jeśli meczet jest zbyt mały, rozciągane są przed jego drzwiami dywany lub zielone maty. 

W meczetach obowiązuje rozdział płci. Kobiety modlą się oddzielnie, albo w innym pomieszczeniu.

Teologia muzułmańska podkreśla, że modlitwa buduje łączność człowieka z Bogiem i posiada 

moc oczyszczającą. Jedna z tradycji islamskich przekazuje słowa Muhammada: „Wyobraźcie sobie, 

że ktoś miałby przed swym domostwem rzekę i kąpał by się w niej pięć razy dziennie; czy 

pozostałoby na nim choć trochę brudu?” Towarzysze Proroka odpowiedzieli: „Ani odrobiny”. 

Wtedy Prorok rzekł: „Podobnie jest z pięcioma modlitwami, Bóg zmazuje przez nie grzechy”. 


