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Popatrz na obrazek.
Co to jest?

To jest strona Koranu.

Czym jest Koran?
Koran to Księga Allaha. Każde słowo Koranu jest słowem Allaha.

.

Koran 



W jaki sposób Koran został objawiony Prorokowi Mohammedowi?
Allah zesłał Koran, słowo po słowie, za pośrednictwem Anioła  
Gabriela. Gabriel przekazał słowa Allaha Mohammedowi. Prorok 
poprosił swoich towarzyszy, aby zapisali dokładnie to, co Gabriel mu 
powiedział. Wielu towarzyszy nauczyło się Koranu na pamięć.

Jak dużo czasu zajeło objawienie całego Koranu?
Koran był przekazywany przez okres 23 lat.

Czy w Koranie zostały naniesione jakieś zmiany?
Nie, żadne zmiany nie zostały dokonane przez ponad 1400 lat.

Dlaczego Koran nie został zmieniony?
Koran nie został zmieniony, ponieważ Allah go chroni. Nikt nie może 
go zmienić. Allah powiedział, że zesłał go i że będzie go chronił.  

Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie (Koran) 
i My jesteśmy jego stróżami! 

(Koran 15:9)

Jaki język jest językiem Koranu?
Jest to język arabski.

Koran jest cudowna księgą - przewodnikiem. Jest pełen wspaniałych 
rymów. Czytanie go jest przyjemne, daje uczucie spokoju i szczęścia. 
Koran mówi nam, co mamy robić, aby być dobrymi i unikać złych 
nawyków. Podpowiada, jak zachowywać się wobec rodziców, braci, 
sióstr, przyjaciół i sąsiadów. Allah powiedział w Koranie:

Rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym, i sierotom, 
i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie! 

(Koran 2:83)



Allah poprosił nas, abyśmy czytali Koran i podąrzali za tym, co 
głosi. Powinniśmy nauczyć się czytania Koranu i rozumienia jego  
znaczenia. Będziemy szczęśliwi i zostaniemy nagrodzeni, jeśli 
będziemy przestrzegać zaleceń Allaha, które znajdują się  
w Koranie.

Koran jest ostatnią księgą - przewodnikiem.

Panie, Miłosierny, prowadź nas drogą Koranu. 



Odpowiedz na pytania:

11. Czym jest Koran?
2. W jaki sposób został objawiony Koran?
3. Ile trwało objawienie całego Koranu?
4. Jakich trzech rzeczy doświadczamy czytając  

Koran?
5. Co Koran mówi o rodzicach?
6. Czy Koran został zmieniony?
7. Który z aniołów przekazał Koran Prorokowi  

Mohammedowi?

Przepisz słowa arabskie i powiedz co znacza:
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