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Rodzice i dzieci  
w islamie

(...) rodzicom okazujcie dobroć  
i bliskim krewnym, i sierotom,  
i biednym. Przemawiajcie do ludzi  
uprzejmie! 

(Koran, 2:83)

I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego,  
jak tylko Jego; i dla rodziców - dobroć! A jeśli jedno z nich 
lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: “precz!” 
i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi 
szacunku! Pochylaj ku nim skrzydło łagodności, przez 
miłosierdzie, i mów: “Panie mój, bądź dla nich miłosierny, 
tak jak oni byli, wychowując mnie, kiedy byłem mały.” 

(Koran 17, 23-24)

Pewien mężczyzna zapytał Proroka: „Posłańcu Allaha, 
kto najbardziej zasługuje na moją troskę?”. Prorok  
powiedział: „Twoja matka”. Mężczyzna spytał: „I kto  
jeszcze?”, a Prorok odpowiedział „Twoja matka”. 

Mężczyzna zapytał ponownie „I kto jeszcze?”  
i Prorok odpowiedział „Twoja matka”.  
Mężczyzna ponowił pytanie, a wtedy Prorok 
odpowiedział: „Twój ojciec”. (Bukhari)

Prorok Mohammed powiedział: 
„Ojciec nie może dać dziecku nic 
cenniejszego niż dobre wychowanie 
go”. (Tirmidi)



Allah

Drogie dzieci!
Popatrzcie na sąsiednią stronę.

Co widzicie?
Widzicie słońce, księżyc,

gwiazdy i niebo.
Widziecie wzgórze, rzekę,

kwiaty i drzewa.

Kto to wszystko stworzył?
To Allah stworzył to wszystko.

A kto stworzył nas?
To Allah nas stworzył.

Kim jest Allah?
Allah jest naszych stwórcą.

On jest stwórcą wszystkiego.





Gdzie jest Allah?
Allah jest zawsze z nami. On wie wszystko.

Co robi Allah?
Allah sprawuje kontrolę nad całym wszechświatem 

i wszystkim, co się w nim znajduje.

Czy Allah jest sam?
Tak, Allah jest Jeden.

Kto stworzył Allah?
Nikt nie stworzył Allaha.
On zawsze jest i będzie.

On jest Pierwszy i Ostatni.

Czy Allah ma towarzyszy?
Nie, Allah nie ma żadnych towarzyszy.

Czy Allah ma mamę i tatę?
Nie, Allah nie ma mamy ani taty.

Czy Allah ma synów i córki?
Nie, Allah nie ma synów ani córek.

Kim jest dla nas Allah?
Allah jest naszym Panem i Stwórcą. 



Kim jesteśmy dla Allaha?
Jesteśmy służącymi Allaha.

Dlaczego Allah stworzył nas?
Allah stworzył nas, byśmy modlili się do Niego 

i słuchali Go. Powiedział w Koranie: 
„I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, aby 

Mnie czcili” (Koran, 51:56)

Czy możemy zobaczyć Allaha?
Nie, nie możemy zobaczyć Allaha.

Czy Allah nas widzi?
Tak, Allah zawsze nas widzi.

Allah jest arabskim słowem. 
Allah jest Wszechmogący. On jest 

Dobry i Kochający.
On dał nam wszystko, co posiadamy. 

Dał nam tatę i mamę oraz braci
i siosty, którzy dbają o nas i kochają 

nas. On dał nam jedzenie, wodę, światło, 
powietrze i wszystko, co potrzebujemy. 

Powinniśmy dziękować Allahowi za wszystko,
 co nam dał. Dziękujemy Mu, robiąc to, co 

nakazuje nam robić.

My i wszystko na ziemi
 należy do Allaha.



Allah wie wszystko

Pan Hasan miał trzech synów: Faruqa, Abdullaha oraz 
Qasima. Bardzo ich kochał. Chciał, aby wyrośli na dobrych 
muzułmanów. Pan Hasan sam był gorliwym muzułmaninem. 
Robił wszystko co mógł, aby wypełnić rozkazy Allaha.

Pewnego dnia Pan Hasan postanowił sprawdzić swoich synów. 
Każdemu z nich dał trochę słodyczy i powiedział: „Zjedzcie 
słodycze w takim miejscu, aby nikt was nie widział, a potem 
przyjdźcie do mnie”.

Faruq wziął swoje słodycze i poszedł do swojego pokoju. 
Zamknął drzwi od wewnątrz i zjadł słodycze myśląc, że nikt 
nie może go zobaczyć.

Abdullah poszedł do piwnicy i był pewien, że nikogo 
tam nie będzie. Zjadł swoje słodycze w ciemności.



Qasim myślał i myślał o miejscu, gdzie mógł zjeść słodycze 
w samotności. Nie mógł jednak znaleźć takiego miejsca. Za 
każdym razem, kiedy myślał o miejscu, pamiętał, że Allah go 
widzi. Więc nie zjadł słodyczy.

Faruq i Abdullah wrócili i powiedzieli Panu Hasanowi, co  
zrobili. Qasim przyszedł również i zwrócił słodycze ojcu 
mówiąc: „Nie ma takiego miejsca, gdzie można się schować 
przed Allahem. Nie zjdałem więc słodyczy”. Pan Hasan 
był bardzo zadowolony z Qasima. Powiedział Faruqoi  
i Abdullahowi, aby uczyli się od swojego brata Qasima.

Pan Hasan powiedział również: „Moi drodzy synowie,  
pamiętajcie zawsze, że Allah wie wszystko i widzi wszystko. 
On  jest z nami zawsze. Dlatego nie powinniśmy robić nic 
złego, nawet po kryjomu.”

To opowiadanie zostało zaczerpnięte z magazynu 

„Mała gwiazda” wydawanego w Indiach.



Allah jest jeden
Nie ma towarzyszy 

ani syna.
Zawsze jest z nami.

Gdziekolwiek będziemy, 
On tam jest.



Odpowiedz na pytania:

11. Kim jest Stwórca?
2.	 Dlaczego	Allah	nas	stworzył?
3. Gdzie jest Allah?
4. Czy Allah nas widzi?
5.	 Czy	Allah	ma	syna	lub	córkę?
6.	 Dlaczego	nie	powinniśmy	robić	nic	złego,	nawet	po	

kryjomu?

Uzupelnij brakujace slowa:

a. Allah jest naszym .................... .
b. Allah nie ma .................... .
c. Allah widzi .................... .

1d. ....................	Mu,	robiąc	to,	co	....................	nam	robić.
e. Allah jest .................... i .................... .

` ``


