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Kontynujmy naukę
Sury Al Fatiḥah

َاَ   ُ ْح  َ
ح
َ للَه ْل ه ب  َ ر  ين  ْه

 
اْل ع 

ح
 (2)اْل

AlḥamdulillahiRabbil ãlamin.

(Wszelka) chwała 
(i wdzięczność)

Allahowi, Panuświatów.



Al ḥamd: wszelka chwała 

i wdzięczność 
Chwała  Allahowi

Allah jest najlepszy; doskonały, #1.  
On stworzył ten cudowny, piękny świat. 
Popatrz na rośliny i kwiaty; spójrz na góry, 
rzeki; WSZYSTKO JEST DOSKONAŁE. 
Powiedz to z uczuciem.

Wdzięczność  Allahowi

• On dał nam oczy, uszy, rodziców, 
przyjaciół, zabawki, słodycze, jedzenie, 
ziemię, niebo, powietrze,..., dał nam życie, 
wszystko, co posiadamy. 
Powiedz to z uczuciem.



 Również uczy nas, abyśmy nigdy nie narzekali.

 Po podziękowaniu osobie, może ona zadać 
tobie pytanie: „dlaczego mi dziękujesz?” 
Odpowiadając: „Dziękuję za pomoc, jaką mi 
ofiarowałeś” – sprawiasz, że staje się ona 
szczęśliwa i pomoże tobie jeszcze bardziej.

 Mówiąc  „alḥamdulillah” – pomyśl o czymś, 

inszaallah, otrzymasz tego więcej. 

 Allah powiedział, że jeśli dziękujesz mi, 
dam ci tego więcej. 

Al ḥamd: wszelka chwała 

i wdzięczność 



 Aby otrzywać więcej, musimy podziękować 
Allahowi za wszystko, co otrzymuje.

 Mówiąc: „alḥamdullilah”  - musimy pamiętać  

o dobrych rzeczach, które otrzymaliśmy, że: 
modliłeś się, byłeś dobry dla rodziców, 
poszedłeś do szkoły, odrobiłeś pracę domową, 
otrzymałeś dobry stopień na klasówce.

 Wypowiadając:„alḥamdullilah” - zyskujesz 

pewność siebie pracując coraz więcej.

Al-Ḥamd: wszelka chwała 
i wdzięczność 



Rabb

– Wyobraźmy sobie, że mamy kotka – ile 
wysiłku ponosimy, aby pomóc mu urosnąć. 
Chronimy go, karmimy go, bawimy się z nim 
.... Rabb oznacza kogoś, kto opiekuje się 
wszystkim, dzięki czemu możemy dorastać.

– On opiekuje się nami, naszymi rodzinami, 
naszym miastem, naszym krajem, całym 
światem, milionami ludzi na świecie. Karmi 
każdego z nas. Pomaga nam dorosnąć.

 ر ب
Rabb
Pan



Świat: istnieje świat ludzi, świat 
zwierząt, świat roślin....

Teraz powtórzmy to jeszcze 3 razy 
i POSTARAJMY SIĘ TO POCZUĆ:

َ ين  ْه
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ح
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Alãlamin 

światów
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AlḥamdulillahiRabbil ãlamin.

(Wszelka) chwała 
(i wdzięczność)

Allahowi, Panuświatów.



Ar-Rahmaan & Ar-Raheem

Oba słowa: „arraḥman, arraḥim” oznaczają, że jest 

On bardzo Miłosierny. Jest tak dobry, że:

– Stworzył nas.

– Dał nam umysł do myślenia; oczy do patrzenia; uszy 
do słuchania; rodziców, aby się nami opiekowali.

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

– On dostarcza nam te dobrodziejstwa bez przerwy.

– Kocha nas bardzo. 

POCZUJ JEGO MIŁOSIERDZIE I MIŁOŚĆ.

َ نه
ْٰ حح ََ اْلرَّ يمه حه  (3)اْلرَّ

ArraḥmanirRaḥim.

Miłosiernemu,Litościwemu,



The Day of Judgement

Najważniejszy dzień w naszym życiu…

Tego dnia, Allah nagrodzi cię (ze względu na 
swoją łaskę) rajem – który jest pełen 
nagród. Pełen przyjemności. Będzie istniał 
na zawsze.

Za wszystko, co robimy dzisiaj, zostaniemy 
nagrodzeni. 
Koło nas są anioły, które prowadzą zapiski 
zawierające wszystkie nasze uczynkami.

َ كه اْله َ م  مه وح َ ي  ينه ه
 ُ  (4)اْل

MalikiJałmid din.

KrólowiDniaSądu.



Król…

 Kto jest Królem tego dnia?

 Allah jest Królem tego dnia.

 Upewni się, że dobrzy ludzie otrzymają 
nagrodę za każdy uczynek. Jeśli się 
uśmiechasz do mamy lub taty; słuchasz 
nauczyciela; dzielisz zabawkami ze 
swoim braćmi lub siostrami. 

 On cię wynagrodzi.



Dzień Sądu

Jeśli zaś robimy złe rzeczy, zostaniemy 
ukarani tego dnia. 

Zatem, kiedy słyszysz: „maliki jałmid din”, 
powinieneś czuć podniecenie  
ze względu na nagrodę, ale też czuć
strach i zamierzać unikać czynienia 
złych rzeczy i obracania się wśród złych 
przyjaciół. 



Nie zapomnij…

– Recytować sury Fatiḥah ze zrozumieniem

– Czuć i wiedzieć, że Allah patrzy i słucha 

– Zamierzać robić dobre uczynki 

– Niech Allah da wam Tałfiq (szczęście) 
do recytowania Koranu, rozumienia Koranu 
i postępowania wg Koranu.

َ ك  ُه ْح  َ به
َو  مَّ َاْلله  ك  ان   َ بح َس  هه ُه ْح  َ به

َو  َهللاه ان   َ بح  س 
َ ك  يح

 
َِاْل وب  ت  ن  َو  ك  ر  فه

غح ت  سح َن  ت  ََانح َِاالَّ ه 
 
َِاْل ََانَالَّ  ُ ه  شح  ن 


