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Islam 

 

Obecnie Islam ma ponad 1,5 miliarda wyznawców i jest to druga największa religia na 

świecie. Islam narodził się na Bliskim Wschodzie, a stamtąd rozprzestrzenił się do wielu 

krajów Azji i Afryki. Także w Europie mieszka wielu muzułmanów (muslimer), najwięcej we 

Francji, Niemczech oraz Anglii. 
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Islam w Norwegii i Polsce  
W Norwegii mieszka ponad 140 000 muzułmanów. Większość z nich to obywatele norwescy, lecz ich 

rodzice lub dziadkowie pochodzą z krajów, gdzie wyznawany jest islam. Największa grupa 

muzułmanów w Norwegii pochodzi z Pakistanu. Inne kraje to Bośnia i Hercegowina, Somalia, Turcja, 

Irak i Iran. Norwescy muzułmanie są niejednolitą grupą i różnią się od siebie w wielu kwestiach – 



Polsk tekst om islam 

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

jedni przestrzegają prawa muzułmańskiego, a inni nie są zbyt religijni. Na przykład niektóre kobiety z 

Pakistanu noszą hidżab, te z Afryki północnej zakrywają także twarz, natomiast wiele Turczynek nie 

używa nakrycia głowy. Muzułmanie w Polsce pojawili się ponad 600 lat temu. Są to potomkowie 

Tatarów, którzy przywędrowali na ziemie Litwy, Polski i Białorusi z nieistniejącego już, potężnego 

państwa Złotej Ordy. Obecnie mieszka w Polsce około 5 000 Tatarów, głównie na Podlasiu. Mówią w 

języku polskim, lecz kultywują własne tradycje i zachowali poczucie odrębności religijnej. Polscy 

Tatarzy mają 3 meczety: w Bohonikach, Kruszynianach oraz Gdańsku. 

 

Allah  
Po arabsku Bóg (gud) znaczy Allah. Dlatego też używa się tego słowa mówiąc o Bogu w 

islamie. Allah stworzył świat i wszystko, co żyje. Jest on – według wyznawców – święty, 

wszechmocny (allmektig), łaskawy i miłosierny. Aby ludzie wiedzieli jak wypełniać jego wolę, 

dał on im Koran – świętą księgę islamu. Ci, którzy nie będą go słuchać pójdą do piekła, a 

wierni mu wyznawcy trafią do nieba, gdzie zawsze jest słodka woda i cień – jak w oazie na 

pustyni. Muzułmanie modląc się 5 razy dziennie wyznają wiarę mówiąc: „Nie ma innego 

Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem”. Jest to pierwsze zdanie, które 

nowonarodzonemu dziecku szepcze się do ucha, a ostatnie, które usłyszy umierający 

muzułmanin. 

 

Mahomet 
Muzułmanie wierzą w Allaha, oraz że Mahomet jest jego prorokiem (profet). Przed 

przyjściem Mahometa było na ziemi wielu proroków, między innymi Abraham, Mojżesz, 

Dawid i Jezus. Najważniejszym dla muzułmanów jest jednak Mahomet. Urodził się on w 570 

roku n.e. w Mekce, które to miasto leży dziś na terenie Arabii Saudyjskiej. Pewnego razu 

śpiącemu Mahometowi ukazał się archanioł Gabriel i powiedział, że Mahomet jest prorokiem 

Allaha i ma głosić, że Allah jest jedynym Bogiem na świecie. W jego rodzinnym mieście jego 

nauki nie były on jednak dobrze przyjęte i Mahomet musiał uciekać przed prześladowaniami. 

Udał się wtedy w podróż do Medyny. Było to w roku 622 n.e. i od tego momentu liczy się lata 

w rachubie kalendarza muzułmańskiego. Mekka jest centrum religijnym islamu i 

najświętszym miastem muzułmanów oraz celem ich pielgrzymek z całego świata zwanych 

hadżdż. 
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Koran  
Koran to święta księga islamu. Jest on napisany po arabsku i według muzułmanów jest to 

język Boga. Tłumaczenia na inne języki nie są uznawane jako teksty Koranu. Księga 

podzielona jest na 114 rozdziałów zwanych surami. Wszystkie sury oprócz jednej 

rozpoczynają się od słów: „W imię Allaha miłosiernego, litościwego...”. Zanim muzułmanin 

weźmie do ręki Koran musi on umyć ręce aż po łokcie i stopy po kostki. Święta księga 

powinna leżeć na innych książkach, a czytając ją należy trzymać ją na wysokości serca. 
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Prawo i reguły 
W islamie ważne jest posłuszeństwo Allahowi. Reguły, których należy przestrzegać są 

zapisane w Koranie. Prawo kierujące życiem muzułmanina nazywa się szariat. Dotyczy ono 

zasad co należy jeść, jak się ubierać i jak się zachowywać. Muzułmanin ma być dobry dla 

innych ludzi, szczodry i gościnny. Nie powinien być kłótliwy ani obmawiać innych. Wyznawca 
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islamu powinien tylko jeść pożywienie dozwolone (tillatt) przez Koran, czyli halal. Zakazane 

jest na przykład spożywanie wieprzowiny (svinekjøtt) i należy unikać alkoholu. Nie wszyscy 

muzułmanie stosują się jednak do zakazu picia alkoholu. Nie powinno się także pokazywać 

nago innym, także osobom tej samej płci. Mężczyźni mają zakrywać ciało od pasa w dół, a 

kobiety całe ciało. Wiele muzułmanek nosi także nakrycie głowy (hodeplagg) zwane 

hidżabem. Nie wszyscy jednak wyznawcy islamu przestrzegają reguł dotyczących ubioru. 

Piątek jest dniem świętym dla muzułmanów i w ten dzień wielu z nich modli się w meczecie 

(moské), czyli muzułmańskim domu modlitwy. 

 

Pięć filarów islamu to część  

prawa szariatu. Dzieci nie  

muszą ich przestrzegać, dobrze  

jednak jeśli próbują. 

1. Wyznanie wiary (trosbekjennelsen). Brzmi ono: „Nie ma innego Boga prócz  

Boga Jedynego, a Mahomet jest jego Prorokiem”. Ten, który wypowie te słowa i  

faktycznie w nie wierzy, jest muzułmaninem.  

2. Modlitwa (bønnen). Muzułmanie modlą się pięć razy dziennie. Gdy się  

modlą zwracają się w stronę Mekki. W każdym meczecie – czyli muzułmańskim  

domu modlitwy – jest znak na ścianie wskazujący, gdzie znajduje się Mekka.  

Osoba przewodnicząca rytualnej modlitwie w meczecie to imam. 

3. Jałmużna (almissen). Każdy muzułmanin powinien płacić część swych  

pieniędzy na biednych. Część z tych pieniędzy przeznaczana jest także na  

nauczanie innych ludzi o Allahu. 

4. Post (fasten). Podczas postu dorośli nie jedzą i piją od świtu do zachodu  

słońca. Trwa to przez cały miesiąc, który nazywa się ramadan. Wielkie święto  
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kończące post nazywa się id. 

5. Pielgrzymka (pilegrimsreisen). Każdy wyznawca islamu, jeśli tylko może,  

powinien udać się przynajmniej raz w życiu na pielgrzymkę do Mekki. Do tego  

miasta mają wstęp tylko muzułmanie. Najpiękniejszym przeżyciem dla  

pielgrzyma jest moment, gdy może okrążyć świątynię Kaaba siedem razy oraz  

ucałować czarny kamień – najświętszy kamień, który według legendy został tam  

przyniesiony przez archanioła Gabriela. 
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