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Assalamu alejkum ła 
raḥmatullah

– Czy wiesz, co to oznacza ............

– Modlimy się za każdego o miłosierdzie/łaskę

للاِه
َوَرْحَمةِ  ْمِ َعَلْيك  اَلم ِ السَّ

łara…ḥmatul-laah alejkum as-salamu

Allaha. i  łaska z wami Pokój 



Rozpoczynamy naukę Koranu

– Od dzisiaj rozpoczynamy poznawanie 
Koranu, Księgi Allaha

– Pytanie 1: Która książka jest najlepsza?  
Koran.  Ponieważ jest Księgą Allaha.

– Pytanie 2: Co się stanie, jeśli będziemy 
studiować Koran i STOSOWAĆ się do 
niego? Pokaże nam to drogę do stania się 
najlepszym; do zdobycia pomyślności.



Pomyślni ... Gdzie?

(i) Staniemy się najlepsi na świecie.  

– Najlepszym uczniem; najlepszym synem 
lub córką; najlepszym przyjacielem; oraz

– Kiedy dorośniemy, staniemy się najlepszą 
osobą, najlepszym sąsiadem, najlepszym 
doktorem, najlepszym menadżerem, 
najlepszym naukowcem itd.

(i) Dostaniemy się do raju dzięki łasce Allaha, 
gdzie będziemy żyć szczęśliwi po wieczność.



Która klasa jest najlepsza?

– Ta klasa, w której  będziemy studiować 
Koran, jest najlepsza.

– Prorok Mohammed powiedział: „Najlepsi 
spośród was to ci, którzy uczą się Koranu 
i nauczają go innych”.

– Dlatego też, powiem za Prorokiem: „Jesteś 
najlepszy, ponieważ studiujesz Koran”.



Kiedy poznajemy Koran, 
pamiętaj o 3 rzeczach.

1. Poznajemy Koran, aby sprawić 
przyjemność Allahowi; wówczas będzie 
z nas zadowolony. 
On zawsze jest PEŁEN ŻYCIA i PATRZY 
oraz przysłuchuje się nam z wysoka. 
Nawet, gdy jesteśmy w tej klasie.

2. Poznajemy z zainteresowaniem i pełną 
uwagą. 



Kiedy poznajemy Koran, 
pamiętaj o 3 rzeczach.

3. Zrozum i poczuj to.  
Czy mówimy do starszych bez zrozumienia?

Czy mówimy: „Jestem szczęśliwy” 
ze smutkiem w głosie lub „Jestem zły” 
w radosnym tonie?

Jeśli zatem recytujemy Koran bez uczuć, 
- czy to jest w porządku? 
Pamietaj, że Allah na nas patrzy.



Zanim zaczniemy recytować 
Koran:

– Allah poradził nam powiedzieć:   
Auḍu billahi:  Szukam ochrony u Allaha

– Nie widzimy Allaha, ale Allah nas widzi. 
Słyszy nas.  Wie, co myślimy. Posiada pełną 
moc. Wszystko jest pod Jego nadzorem.

– Bierzemy Jego ochronę, tzn. otrzymujemy 
od Niego ochronę.. mówiąć „Auḍu billah”. 

Może On zesłać nam anioły. Może odsunąć 

od nas wszystkich wrogów.



Poćwiczmy teraz (3 kroki).

– Auḍu: szukam ochrony; Billahi: u Allaha;  
Auḍu billahi: Szukam schronienia u Allaha. 

(5 razy)

وذ ِ اللِه َاع  ِ به ْيَطانه
َنِالشَّ ِ مه يمه جه  الرَّ

Auḍubillahi minaszszajṭanir radżim.   

Szukam ochronyu Allahaprzez  szatanemprzeklętym.



Szatan?

– Kim jest szatan?

Jest  dzinem - nie widzimy go.

– Gdzie on jest? Każdy ma wokół siebie 
szatana. Nie martw się. Nie daj się 
przestraszyć. Mamy też zawsze wokół siebie 
aniołów, które nas chronią. 
Allah wraz ze swoją wieeeelką siłą jest ponad 
nami wszystkimi, aby nas chronić.



الرجيم   Przeklęty

– Jaki jest?  Szatan jest przeklęty. Został 
pozbawiony miłosierdzia Allaha.

– Pamiętaj, że chce on tego samego dla nas. 
Nienawidzi nas. On chce, abyśmy wraz 
z nim poszli do piekła.



Co szatan robi?

– Co robi? Szepcze.  Mówi coś bardzo złego 
do naszych serc; wkłada złe myśli w nasze 
serca. Czujesz, jakbyś chciał robił złe 
rzeczy. To jest jego ATAK.



Czy czujesz to Czasami?

– Nie jesteś posłuszny Allahowi.

– Nie słuchasz się rodziców/ nauczycieli.

– Rozmawiasz w klasie.

– Jesteś niedobry dla przyjaciół w klasie 
lub poza nią.

– Nie jesteś przygotowany do nauki; każdego 
przedmiotu ... nie tylko Koranu. A przecież  
wszystkie przedmioty pozwalają zdobyć 
nam wiedzę. 
Oczywiście, najważniejszy jest Koran.



Nienawidź szatana, zwalcz szatana.

Kto jest naszym największy wrogiem?
Szatan.

– Zwalcz to złe uczucie.  Jak???

– Powiedz: „Auḍu billahi” i poczuj, jak Allah 
daje ci ochronę.

– Powiedz: „minasz-szajtanir-radżim: i poczuj
nienawiść do szaitana w sercu.



Powiedz Auḍu billahi ... KIEDY?

– Rozpoczynamy recytowanie 
Koranu; oraz

– czujemy, jakbyśmy chcieli robić 
złe rzeczy. 



Poćwiczmy teraz (3 kroki).

– Min: od; Asz-szajtan: szatana; Ar-radżim: 
przeklętego (ten, który został odrzucony); 
minasz-szajtanir-radżim: przed szatanem 
przeklętego. (5 razy)



Sury i Fatiḥah

– Sura oznacza rozdział

– Koran ma 114 sur / rozdziałów

– Fatiḥah: otwarcie (Otwieram okno, 

drzwi, książkę)

– Sura Fatiḥah: Otwierający rozdział; 

pierwszy rozdział
(3 razy; wraz z dziećmi)



Zacznijmy Surę Fatiḥah

– powtórz (3 razy)

(1)الرَِّحيِم الرَّْحٰمِناهلِلِبْسِم
Bismillahirraḥmanirraḥim.

W imięAllaha,Miłościwego,Litościwego.



Ar-raḥman & Ar-raḥim

Oba słowa: „arraḥman, arraḥim” oznaczają, 

że jest On bardzo Miłosierny. Jest tak 
dobry, że:

– Stworzył nas,

– ZABAWKI, CZEKOLADĘ,

– Dał nam oczy, aby widzieć; uszy, aby słyszeć; 
rodziców, którzy o nas dbają.

– Dał nam ziemię, abyśmy mogli na niej mieszkać 
i tlen, abyśmy mogli oddychać. 
Wszystko za darmo.

– Ofiarowuje nam te wszystkie dobrodziejstwa 
bez przerwy.  



Ar-raḥman & Ar-raḥim

– Kocha nas bardzo. O wiele bardziej 
niż nasza mama i taka. POCZUJ JEGO 
MIŁOSIERDZIE I MIŁOŚĆ.

Mówimy: „bismillah”

• rozpoczynając każdą czynność.

I powinniśmy BYĆ PRZEKONANI, 
że Allah przy tym pomoże.
On słucha. On jest pełen życia.



Powtórzmy, czego nauczyliśmy się  

– sprawiać przyjemność Allahowi

– z pełnym zaangażowaniem 

– ze zrozumieniem i uczuciami

Auḍu billahi....


