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– Jeśli poznamy tę surę, zrozumiemy, kim jest 
Allah. Nasza wiara stanie się, insza alla, czysta 
i poprawna, bez żadnych wypaczeń.

– Prorok Mohammed powiedział, że sura ta 
jest równa jednej trzeciej całego Koranu 
- ponieważ uczy nas o atrybutach i cechach 
Allaha.

Al-Iḫlaaṣ: czystość (wiary)



Przykład

– Niektórzy zwracają się o pomoc do bożków, 
posągów, zdjęć itd. Zadam Ci pytanie: jeśli taki 
bożek się przewróci lub zniszczy się, czy będzie 
mógł sam się naprawić? Nie, nie może nawet 
się sam podnieść. Zatem, jak może pomóc 
nam?

– Powinniśmy czcić tylko Allaha i prosić Jego 
o pomoc. On stworzył nas i cały świat. On 
troszczy się o nas, kocha nas i wrócimy 
do niego.



Poznajmy 1 werset

************************ ْحم   ِحيِم ِبْسِم هللِا الرَّ ِن الرَّ ************************

د   هللا ُ  ُهو   ُقْل  (  1) َاح 
Qulhułal-laahuaḥad.

Mów:“OnAllah,(jest) Jeden.

هلل ُ  ُد  ا  م  ِلْد (2)الصَّ ْم ي 
 
ْم  ل

 
ل ْد  و 

 
(3)ُيول

Allaahuṣ ṢamadLam jalidłalam juulad

Allah, Aṣ Ṣamad.Nie zrodził sięinie został zrodzony!

ُكن ْم ي 
 
ه و  ل

َّ
ُفًوا     ،ل د   ك ُ (4)َاح 

Łalam jakul-lahukufułanaḥad

I niktJemunie jest równy!”



Qul: Mów

– “Qul” oznacza „mów”. Allah zwraca się do 
Proroka Mohammeda, i zarazem do nas 
wszystkich, że należy najpierw należy 
zrozumieć tę surę, a następnie powiedzieć 
o niej innym w najspokojniejszy i najlepszy 
sposób. 



Aḥad: jeden i tylko jeden

– Allah nie ma żadnych wspólników. Nie 
potrzebuje pomocy od nikogo. On sam 
nas stworzył i Jemu jedynemu powinniśmy 
oddawać cześć i być posłuszni.

– Jeśli nie wierzymy w Allaha lub 
nie słuchamy się Go, wtedy jesteśmy 
niewdzięczni i Allah będzie się na nas 
bardzo gniewał.



Przykład

– Jeśli ktoś zadałby ci pytanie: „Ile masz 
mam?” – to jakbyś się czuł?. Byłbyś zły.

– Jeśli czujesz złość, słysząc takie pytanie 
– zastanów się, jak bardzo może być zły 
Allah, jeśli słyszy, że mówimy: „nie ma 
jednego boga”.



Poćwiczmy teraz (3 razy) 

************************ ْحم   ِحيِم ِبْسِم هللِا الرَّ ِن الرَّ ************************

د   هللا ُ  ُهو   ُقْل  (  1) َاح 
Qulhułal-laahuaḥad.

Mów:“OnAllah,(jest) Jeden.



Poćwiczmy 2 werset (3 razy)

هلل ُ  ُد  ا  م  (2)الصَّ
Allaahuṣ Ṣamad

Allah, Aṣ Ṣamad.



Aṣ-Ṣamad: Samo-wystarczalny

– Każdy z nas potrzebuje pomocy Allaha. Prosimy 
Go o zdrowie, jedzenie, pieniądze, zabawki, 
ubranie, raj itd.

– On nie potrzebuje jedzenia, snu ani 
odpoczynku. Czuwa nad nami cały czas nawet 
wtedy, kiedy my śpimy. On nie potrzebuje 
żadnej pomocy od nikogo.

– On jest Samo-wystarczalny.



Poćwiczmy 3 razy i poznajmy 
3 werset

ِلْد  ْم ي 
 
ْم  ل

 
ل ْد  و 

 
(3)ُيول

Lam jalidłalam juulad

Nie zrodził sięinie został zrodzony!

هلل ُ  ُد  ا  م  (2)الصَّ
Allaahuṣ Ṣamad

Allah, Aṣ Ṣamad.



On nie ma syna ani córki

– Allah jest Potężny – nie potrzebuje 
wspólnika ani dzieci.

– Allah nie urodził nikogo ani niczego.

– Allah nie starzeje się i dlatego 
nie potrzebuje pomocy od dzieci 
(tak jak np. nasi dziadkowie).



Nie ma taty i mamy

– Nikt nie stworzył Allaha ani Go nie urodził.

– On ma moc stworzenia czego tylko chce 
przez  powiedzenie słowa: „Bądź”.

– Nie było takiego momentu, kiedy nie istniał 
Allaha lub się rodził.

– Allah był zawsze, zawsze jest i zawsze będzie.

ْم 
 
ل ْد  و 

 
(3)ُيول

łalam juulad

inie został zrodzony!



Poćwiczmy teraz (3 razy)

ِلْد  ْم ي 
 
ْم  ل

 
ل ْد  و 

 
(3)ُيول

Lam jalidłalam juulad

Nie zrodził sięinie został zrodzony!



Nikt nie jest Mu równy

- Nie ma nikogo, kogo można przyrównać 
do Allaha.

- Wszystko – żywe lub nieożywione 
– jest stworzone przez Allaha.

- Dlatego też nie możemy Go sobie 
wyobrazić lub przyrównać czegokolwiek 
do Niego.



Nikt nie dzieli się Jego mocą

- Tak naprawdę grzechem jest przyrównywanie 
Allaha do czegokolwiek lub kogokolwiek.

- Robienie posągów, obrazków przedstawiających 
Allaha jest zabronione.

- Oddawanie czci tym podobiznom to szirk 
(bardzo wielki grzech), który sprawia, że 
oddalamy się od islamu. Allah będzie na nas 
bardzo zły i nigdy nam nie wybaczy.



Poznajmy ostatni werset

ُكن ْم ي 
 
ه و  ل

َّ
ُفًوا     ،ل د   ك ُ (4)َاح 

Łalam jakul-lahukufułanaḥad

I niktJemunie jest równy!”



Recytuj z miłością

- Jeśli twój brat, tata lub wujek jest sławnym 
sportowcem, politykiem itd. – uwielbiasz 
o tym mówić i rozmawiać o nim z innymi.

- Allah jest naszym stwórcą i On jest najlepszy, 
#1 pod każdym względem. Dlatego też 
powinniśmy kochać mówić o Nim, wspominać 
bez ustanku. Zatem powinniśmy kochać 
recytować surę Al Iḫlas.

- Jeśli kochamy rozmawiać o Allahu, powinniśmy 

kochać słuchać się Jego poleceń.



Pokochaj tę surę

- Pewnien iman recytował tę surę podczas każdej 
modlitwy. Prorok Mohammed dowiedział się 
o tym i poszedł do imama, aby o tym zwyczaju 
porozmawiać. Imam mu odpowiedział, że robi 
tak, ponieważ kocha bardzo tę surę. Prorok 
powiedział mu, że miłość do tej sury zaprowadzi 
go do raju.

- Zobacz, jak ważna jest ta sura! Recytuj ją nie 
dlatego, że jest najkrótsza, ale dlatego, że jest 
tak istotna. Jeśli kochamy tę surę, Allah będzie 
nas kochał i da nam raj.



Powtórzmy, czego się 
nauczyliśmy

Recytując tę surę:

- sprawiamy przyjemność Allahowi

- ze zrozumieniem

- z zaangażowaniem, z uczuciem


