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Powtórzenie ostatniej lekcji

َراطََ اْهِدَها ُمْسَتِقيَمَ الِصّ
ْ
(6)ال

Ihdinaṣ ṣiraṭal mustaqim

Prowadź nasdrogą,prostą.

اَكَ اَكَ َهْعُبُدَ ِايَّ (5)َهْسَتِعيُنَ َوِايَّ
Ijakanaãbuduła ijakanastãin

Oto Ciebieczcimyi Ciebieprosimy o pomoc.



Przejdźmy dalej...

Powtórz 3 razy.

ِذيَنَ ِصَراَطَ
َّ
َعَلْيِهْمَ َاْهَعْمَتَ ال

Ṣiraṭallaṯinaanãmtaãlajhim

Drogątych,których odbarzyłeś łaską;



Droga…

Kto dostępuje łaski od Allaha?

Prorocy i dobrzy ludzie, tacy jak 
Prorok Mohammed.

- Był najlepszy ze wszystkich.

- Podporządkował się wszystkiemu, 
o co prosił go Allah.

- Był bardzo uprzejmy i dobry 
dla ludzi.



Droga…

Prorok Mohamed nigdy nie marnował czasu. 
Chciał posiąść coraz to większą wiedzę, 
dlatego też zwykł prosić Allaha:

Chodzisz do szkoły, aby uzyskać wiedzę. 
Powinieneś prosić Allaha za każdym razem, 
aby obdarzył cię wiedzą. 
Inszaallah zostaniesz uczonym, menadżerem, 
lekarzem, inżynierem lub kimś innym.

َ ًما ِزْدِهي َرِبّ
ْ
 ِعل

Rabizidniãilmen

Panie,zwiększ mojąwiedzą.



Powtórzmy przynajmniej 3 razy

 „Sprawić przyjemność Allahowi” ze 
zrozumieniem, z przekonaniem (Chcemy 
iść za Prorokiem Mohammedem. Chcemy 
go we wszystkim naśladować. Od dzisiaj 
chcemy być posłuszni Allahowi, być mili 
dla mamy i taty; braci i sióstr; przyjaciół 
i nauczycieli; uczyć się dobrze i robić 
dobre rzeczy).

ِذيَنَ ِصَراَطَ
َّ
َعَلْيِهْمَ َاْهَعْمَتَ ال

Ṣiraṭallaṯinaanãmtaãlajhim

Drogątych,których odbarzyłeś łaską;



Nie zaś…

َمْغُضوِبََغْيرَِ
ْ
 َعَلْيِهْمَال
ṟajril maṟḍubiãlajhim

nie zaśtych, którzy Cię rozgniewali;

يَنََولََ ِ
ّ
ل
ٓ
ا (7)الضَّ

łalaḍḍallin

I nietych, którzy zbładzili.



1. Nie ...

Pierwsza grupa to:

Osoby, które znają drogę, ale ją nie 
podążają.  Allah jest na nich zły.

Jeśli Allah gniewa się na kogoś, niszczy go.

Allah gniewa się na te osoby, które się Go 
nie słuchają mimo, że znają właściwą 
drogę. Jeśli ktoś jej nie zna, musimy mu 
powiedzieć o prawdziwej drodze w miły 
i grzeczny sposób.



1. Nie ...

Jeśli ktoś nie słucha się Allaha mimo, że 
zna właściwą drogę; to nawet jeśli jest 
znany, piękny i bogaty, umierając straci 
to wszystko.

Jeśli Allah gniewa się na kogoś, wówczas 
pośle go do piekła na tysiące, miliony lat 
lub nawet na zawsze. 

Czy chcesz być taki, jak oni? Nie, nie patrz 
nawet na nich.



2. Nie ...
Druga grupa to:

Osoby, które nie znają właściwej drogi
i dlatego są zagubione.

Lub osoby, które zagubione mimo, że mają
możliwość znalezienia właściwej drogi
(dzięki Koranowi).

Nie powinniśmy lubić osób, które mimo, że
mogą postępować dobrze, nie robią tego.

Naszymi przyjaciółmi powinny być osoby,
które chcą podążać drogą Allaha.



Powtórzmy przynajmniej 3 razy
„Sprawić przyjemność Allahowi” ze zrozumieniem 
oraz  przekonaniem, że NIE CHCEMY NALEŻEĆ 
DO TYCH DWÓCH GRUP. 
Chcemy być posłuszni Allahowi, słuchać rodziców, 
nauczycieli, starszych,  uczyć się dobrze, robić dobre 
rzeczy i być mili dla innych.

َمْغُضوِبََغْيرَِ
ْ
 َعَلْيِهْمَال
ṟajril maṟḍubiãlajhim

nie zaśtych, którzy Cię rozgniewali;

يَنََولََ ِ
ّ
ل
ٓ
ا (7)الضَّ

łalaḍḍallin

I nietych, którzy zbładzili.



Nie zapomnij....

– Słuchać nagrania.

– Zawiesić kartkę ze słowami i znaczeniem 
sury.

– Recytować surę od czasu do czasu w ciągu 
dnia.


