
Lekcja-3

Al-Kałṯar

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego

polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com



Sura Al-Kałṯar

Allah mówi o 3 rzeczach w 3 wersetach 
tej sury: 

– Allah podkreśla rolę Proroka Mohammeda.

– Dlatego też Prorok jest proszony, aby 
modlił się i składał ofiary.

– Nawet jeśli wrogowie islamu będą bardzo 
się starać i tak przegrają w tym życiu 
i w następnym.

Poznajmy tę surę werset po wersecie.



1 werset

 
ٓ
آ َكْوَثَر َإْعَطْيَنآَك  ِإنَّ

ْ
(1)إل

Innaãṭajnakal kałṯar

Zaprawdę, My daliśmy tobie obfitość!

َك  َفَصّلِ  (   2)َوإْنَحْر  ِلَر ّبِ
Faṣalilirabbikałanḥar

Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!

ْبَتُر  ُهوَ  َشآِنَئَك  ِإنَّ  َ (  3)إْلْ
Innaszani’akahułal abtar

Zaprawdę,ten, kto 
ciebie 

nienawidzini
enawidzi 

(on)pozostanie bez potomstwa!



Błogosławieństwa na tym 
świecie

Allah obdarzył Proroka Mohammeda wieloma 
błogosławieństwami na tym świecie.

Sprawił, że Mohammed stał się ostatnim 
Prorokiem.

Objawił mu Koran.

Od wieków miliony muzułmanów szanują 
i naśladują Proroka.



Błogosławieństwa 
w przyszłym świecie

– Prorok otrzyma od Allaha rzekę Kauṯar, 
w której wodzie płynie specjalny napój.

– W Dniu Sądu ludzie będą bardzo 
spragnieni, a Prorok rozda im ochładzający 
napój (pochodzący z wody rzeki).

– Tylko te osoby, które naśladują Proroka 
będą mogły napić się tego napoju.



Świadomość

 My wszyscy chcemy spotkać Proroka. 
Wszyscy chcielibyśmy otrzymać napój 
z jego rąk. Dlatego powinniśmy kochać 
go i być mu posłusznym.

 Kto kocha go? Podnieście ręce do góry. 
Maszaallah.

 Jeśli go kochamy, powinniśmy się go 
słuchać i naśladować.



Powtórzmy 1 werset 3 razy; 
Przejdźmy do następnego..

 
ٓ
آ َكْوَثَر َإْعَطْيَنآَك  ِإنَّ

ْ
(1)إل

Innaãṭajnakal kałṯar

Zaprawdę, My daliśmy tobie obfitość!

َك  َفَصّلِ  (   2)َوإْنَحْر  ِلَر ّبِ
Faṣalilirabbikałanḥar

Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!

ْبَتُر  ُهوَ  َشآِنَئَك  ِإنَّ  َ (  3)إْلْ
Innaszani’akahułal abtar

Zaprawdę,ten, kto 
ciebie 

nienawidzini
enawidzi 

(on)pozostanie bez potomstwa!



Powtórzmy 2 werset 3 razy; 
Przejdźmy do ostatniego..

 
ٓ
آ َكْوَثَر َإْعَطْيَنآَك  ِإنَّ

ْ
(1)إل

Innaãṭajnakal kałṯar

Zaprawdę, My daliśmy tobie obfitość!

َك  َفَصّلِ  (   2)َوإْنَحْر  ِلَر ّبِ
Faṣalilirabbikałanḥar

Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!

ْبَتُر  ُهوَ  َشآِنَئَك  ِإنَّ  َ (  3)إْلْ
Innaszani’akahułal abtar

Zaprawdę,ten, kto 
ciebie 

nienawidzini
enawidzi 

(on)pozostanie bez potomstwa!



Podziękujmy Allahowi, za..

Allah poprosił Proroka, aby Mu dziękował 
poprzez:

1. odprawianie modlitw oraz

2. składanie ofiar.

Prorok robił to przez całe swoje życie.



Pamiętajmy 

Musimy zdać sobie sprawę z błogosławieństw, 
jakie każdy z nas posiada. Allah dał nam:

– Islam.  Koran, który jest wspaniałą księgą 
przewodnią.

– Życie i zdrowie, oczy i uszy, ręce i nogi itd..

– Rodziców, dom, szkołę, przyjaciół, rodzinę itd.

– Tak wiele....



My też jesteśmy błogosławieni

– Popatrz na miliony ludzi na świecie, którzy nie 
mają nic do jedzenia; ubrań, które mogliby 
założyć lub solidnego domu, w którym mogliby 
mieszkać. Allah naprawdę dał nam wiele.

– Skoro dostaliśmy tak wiele, powinniśmy 
naśladować Proroka i podziękować Allahowi 
poprzez odprawianie modlitw o czasie. 
To jest najlepsze i najważniejsze, co możemy 
zrobić.



Poświęcić się trochę, 
by podziękować Allahowi

– Kiedy nadchodzi czas na modlitwę, 
powinniśmy zostawić na chwilę zabawę, 
oglądanie kreskówki lub grę.

– Jeśli chcesz być kochany przez Allaha, staraj 
się nie omijać okazji do dziękowania Mu.



Poświęcenie w rodzinie

– Kiedy mama lub tata proszą cię o coś, powinieneś 
przerwać grę lub oglądanie kreskówek i pójść do nich
i wysłuchać, co mają do powiedzenia.

– Poprzez uszczęśliwianie mamy/taty/nauczyciela 
sprawiasz, że Allah będzie z ciebie zadowolony 
– gdyż prosił cię, abyś sprawiać im przyjemność.

– Jeśli rodzice poproszą cię o dzielenie się czymś 
z twoimi braćmi i siostrami – powinieneś się poświęcić 
i podzielić z nimi. Jeśli nadzedł czas na naukę, 
powinieneś poświęcić swoje zaintresowanie grą.



َك  َفَصّلِ  (   2)َوإْنَحْر  ِلَر ّبِ
Faṣalilirabbikałanḥar

Módl się przeto do twego Pana składaj ofiary!



Powtórzmy 3 werset 3 razy

 
ٓ
آ َكْوَثَر َإْعَطْيَنآَك  ِإنَّ

ْ
(1)إل

Innaãṭajnakal kałṯar

Zaprawdę, My daliśmy tobie obfitość!

َك  َفَصّلِ  (   2)َوإْنَحْر  ِلَر ّبِ
Faṣalilirabbikałanḥar

Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!

ْبَتُر  ُهوَ  َشآِنَئَك  ِإنَّ  َ (  3)إْلْ
Innaszani’akahułal abtar

Zaprawdę,ten, kto 
ciebie 

nienawidzini
enawidzi 

(on)pozostanie bez potomstwa!



Twój wróg... 

– On jest pozbawiony od wszystkich dobrych 
rzeczy. Abu Dżahl, Abu Lahab i innie 
wrogowie Proroka i islamu zostali 
unicestwieni. 
Nikt ich nie kocha i szanuje. Oni są odcięci 
od dobrych rzeczy na tym świecie. 

– Zostaną ukarani bardzo dotkliwie 
w ogniu piekielnym. Allah odebrał im
dobre rzeczy w tym życiu i w następnym.



Wrogowie islamu

Tak samo, wrogowie islamu dzisiaj również 
zostaną zniszczeni.

– Allah daje im tylko czas na poprawę. 
On ma nad nimi kontrolę.

– Jeśli nie w tym życiu, to w następnym 
(po śmierci) zostaną dotkliwie ukarani.

Z drugiej strony, Allah nagrodzi tych, którzy 
są mu posłuszni. Dlatego też musimy 
słuchać się Allaha tak bardzo, jak tylko 
potrafimy.



ْبَتُر  ُهوَ  َشآِنَئَك  ِإنَّ  َ (  3)إْلْ
Innaszani’akahułal abtar

Zaprawdę,ten, kto 
ciebie 

nienawidzi-

(on)pozostanie bez potomstwa!



Nie zapomnij ...

– Słuchać nagrania.

– Zawiesić kartkę ze słowami i znaczeniem 
sury.

– Recytować surę od czasu do czasu 
w ciągu dnia.


