
Lekcja-2a

Al Fatiḥah (wersety 5-6)

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego

polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com



Powtórzenie ostatniej lekcji

ِ ْحٰمن  ِِ الرَّ يم  ح   (3)الرَّ
ArraḥmanirArraḥmanir

Miłosiernemu,Litościwemu,

ِ ك  ِ َمال  ِ َيْوم  ين   
 (4)الد 

MalikiJałmid-din.

KrólDniaSądu.

ْمد ِاَِ ََ
ْ
ِ للِ  ل يَنِ َرب   م 

َ
َعال

ْ
 (2)ال

AlḥamdulillahiRabbil ãlamin.

(Wszelka) chwała 
(i wdzięczność)

Allahowi, Panuświatów.



Przejdźmy dalej...

اَكِ د ِ ِايَّ اَكِ َهْعب  ِ َوِايَّ ين  (5)َهْسَتع 
Ijakanaãbuduła ijakanastãin

Oto Ciebieczcimyi Ciebieprosimy o pomoc.

 Pamiętamy o Dniu Sądu.  Wszyscy 
chcemy otrzymać nagrodę w tym dniu 
i nie chcemy, aby Allah nie gniewał się 
na nas lub nas ukarał. 
Powiedźmy zatem:

Powtórz 3 razy.



Oddajemy cześć

Co znaczy czcić?

Modli się, pościć, oddawać zakat, odbywać hadż, 
pamiętać o Allahu, …

Coś jeszcze??? Zdobywanie wiedzy, chodzenie 
do szkoły, uczenie się przedmiotów, Koranu, 
matematyki, fizyki, angielskiego,...

Także, słuchanie rodziców, nauczycieli, 
pomoc innym, dziele się rzeczami z braćmi 
i siostrami…



Oddajemy cześć

Robimy te wszystkie rzeczy, aby sprawić 
przyjemność Allahowi i to jest właśnie 
oddawnie czci. 

Jeśli tak postępujemy, Allah:

• sprawi, że wszystko będzie dla nas łatwe

• oraz nagrodzi nas za to 
(ale – modlitwa jest najważniejsza)



Prosimy o pomoc

O Allah! Bez Twojej pomocy, nie 
jesteśmy w stanie nic zrobić. 
Nie możemy oddawać Ci czci. 

Jeśli nam pomożesz, wszystko jest 
możliwe:

modlić się o czasie; poznawać Koran; 
uczyć się innych przedmiotów; słuchać 
rodziców, nauczycieli; być miłym dla 
ludzi, unikać złych rzeczy; … 

اَكِ ِ َوِايَّ ين  (5)َهْسَتع 
ła ijakanastãin

I Ciebieprosimy o pomoc.



Powtórzmy przynajmniej 3 razy

 Sprawiać przyjemność Allahowi – On patrzy 
ze zrozumieniem i z wiarą (że zrobimy 
wszystko, aby postarać się postępować 
podobnie).

 Jeżeli to mówimy, staramy się tak 
postępować. Inaczej będzie to kłamstwem, 
a Allah nie lubi kłamstw.

اَكِ د ِ ِايَّ اَكِ َهْعب  ِ َوِايَّ ين  (5)َهْسَتع 
Ijakanaãbuduła ijakanastãin

Oto Ciebieczcimyi Ciebieprosimy o pomoc.



Przejdźmy do kolejnego wersetu

 Prosimy o wskazówki…

َها َراطَِ اْهد  يَمِ الص   ْسَتق  م 
ْ
(6)ال

Ihdinaṣ ṣiraṭal mustaqim

Prowadź nasdrogą,prostą.

Powtórz 3 razy



Prowadź nas, pokaż nam …

 Drogą prostą, prawidłowy sposób 
robienia rzeczy.  

 Jak żyć w sposób najwłaściwszy.

 Czy widziałeś, aby ktoś chodził po ulicy 
zygzakiem? Nie, to dziwny sposób 
chodzenia.

 Chodzenie prosto po równej ulicy jest 
najlepszym, najkrótszym, ale także 
i najszybszym sposobem.



Prowadź nas, pokaż nam …

Podobnie, w naszym życiu musimy znać 
właściwą drogę, aby dobrze żyć.

Jak oddawać cześć Allahowi?

Jak być miłym dla mamy i taty, braci 
i sióstr, nauczyciela, przyjaciół itd? 

Jak spędzać czas? Jak się czyć się, kiedy 
jest czas na naukę i bawić się, kiedy jest 
czas na zabawę.



Prowadź nas, pokaż nam …

 NAJWAŻNIEJSZA JEST MODLITWA.  

 KORAN POKAZUJE NAM TĘ DROGĘ.  
Prorok Mohammed pokazał nam, 
jak go (Koran) praktykować.

 Dlatego musimy poznawać Koran 
i życie Proroka, a Allah pokaże nam 
tę prawdziwą drogę.



Powtórzmy przynajmniej 3 razy

Recytując, pamiętaj:

 Sprawić przyjemność Allahowi 
– On patrzy ze zrozumieniem i wiarą 
(że my chcemy podążać prostą drogą).

َها َراطَِ اْهد  يَمِ الص   ْسَتق  م 
ْ
(6)ال

Ihdinaṣ ṣiraṭal mustaqim

Prowadź nasdrogą,prostą.



Nie zapomnij....

Recytować Al Fatiḥah:

– Sprawiasz przyjemność Allahowi

– ze zrozumieniem

– z zaangażowaniem, uczuciem, 
przekonaniem 

I oczywiście, chcemy postępować zgodnie 
z Koranem – każdego dnia.


