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Sura Al Falaq

– Kto chce ochronić się przed każdego 
rodzaju złem i krzywdą? Oczywiście, że 
każdy z nas. Recytacja tej sury daje nam 
ochronę Allaha przed wszelkiego rodzaju 
nieszczęściami – złem, krzywdą, chorobą, 
kradzieżą itd.

– Jeśli weźmiemy ochronę od Allaha, 
wówczas nikt nie będzie mógł nas 
skrzywdzić, w żaden sposób – ponieważ 
Allah posiada większą moc niż jakakolwiek 
osoba lub cokolwiek.



Poznajmy 1 werset

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

َفَلِق  ِبَرّبِ  َاُعوُذ  ُلْل 
ْ
(1)ال

Qulauḏubi-rab-bil-falaq

Mów:“Szukam ochronyu Panabrzasku,

(2)َخَلَق  َما َشّرِ  ِمن
minszar-rimaaḫalaq

przedzłemtego, costworzył; 

(3)َوَلَب  ِاَذا َغاِسق   َشّرِ  َوِمن
ła minszar-riṟaasiqiniḏałaqab

przedzłemciemności,kiedyzapada, 



Qul:  Mów

– Qul oznacza „mów” tzn. powiedz innym, 
całemu światu w najładniejszy 
i najspokojnieszy sposób. Powinniśmy 
nie tylko wierzyć lub praktykować, 
ale też nauczać innych tego, co poznaliśmy.

 ُلْل 

Qul

Mów



Biorę ochronę

– Tzn. biorę ochronę od Allaha. Mówię to ze 
zrozumieniem i silnym przekonaniem, że 
Allah jest dokładnie nad nami, aby chronić 
nas.

– Kontroluje dzień i noc. Sprawia, że po dniu 
nastaje noc, a słońce daje światło.

َفَلِق  ِبَرّبِ  َاُعوُذ  ُلْل 
ْ
(1)ال

Qulauḏubi-rab-bil-falaq

brzasku          u Pana     „Szukam ochrony    Mów:



Przed złem i krzywdą

– Od zła i krzywdy pochodzącącego
od wszelkiego stworzenia. Zło jest jak 
ciemność i Allah jest tym jedynym, który 
przegania ciemność i przynosi brzask 
(rabbil falaq), dlatego też może oddalić 
każdą krzywdę.

(2)َخَلَق  َما َشّرِ  ِمن
minszar-rimaaḫalaq

przedzłemtego, costworzył; 



Od zła, niebezpieczeństwa 
i krzywd wszelkich stworzeń

Allah stworzył wszystkie rzeczy na zawsze, 
ze swojej mądrości. Ale źli ludzie nie słuchają  
Allaha i krzywdzą innych.

Możemy zostać zranieni przez zwierzęta lub 
przez różne inne rzeczy np. potknąć się na ulicy, 
zostać uderzeni przez piłkę, skaleczyć się…

Ranimy się także ze względu na nasze własne 
błedy.

(2)َخَلَق  َما َشّرِ  ِمن
minszar-rimaaḫalaq

przedzłemtego, costworzył; 



Przykład #1

– Allah stworzył nas wszystkich, abyśmy 
robili dobre rzeczy. Ale jeśli ciałem 
chłopiec sprawia krzywdę innym 
– kto za to winić. Chłopca! 

Wówczas mówimy: „Panie, bierzemy 
twoją ochronę przed takimi ludźmi”.



Przykład #2

– Samochód. Jeśli umiesz prowadzić, wówczas 
możemy dojechać dokąd chcemy. Ale, jeśli nie 
umiemy prowadzić samochodu lub mylimy się, 
wówczas może wydarzyć się wypadek. To nie 
jest wina samochodu, że miał miejsce wypadek, 
prawda? To my powinniśmy być uważniejsi. 
Również ktoś inny może uderzyć w nas 
samochód.

– Zatem bierzemy ochronę od Allaha przed 
wszystkim i każdą osobą. Widzisz, jak Allah jest 
dobry! Jak bardzo nas kocha. Dał nam przepis, 
jak możemy się chronić.



Powtórzmy 

(2)َخَلَق  َما َشّرِ  ِمن
minszar-rimaaḫalaq

przedzłemtego, costworzył; 



Poznajmy kolejne wesety

(3)َوَلَب  ِاَذا َغاِسق   َشّرِ  َوِمن
ła minszar-riṟaasiqiniḏałaqab

przedzłemciemności,kiedyzapada, 

اَثاِت  َوِمن َشّرِ  فَّ ُعَكِد  ِفي النَّ
ْ
(4)ال

Ła min szar-rin naf-faaṯaatifil-uqad

i przed złemdmuchającychwwęzły

(5)َحَسَد  ِاَذا َحاِسد   َوِمن َشّرِ 
ła min szar-riḥaasidiniḏaḥasad

i przed złemzawistnika,którynienawidzi.”



3 rzeczy, które sprawiają, 
że zło się pojawia

1. Noc

2. Magia

3. Zazdrość



Noc – kiedy staje się 
bardzo ciemna

Co jest bardziej niebezpieczne – dzień czy 

noc? Kiedy jest noc, wiele, wiele złych 

rzeczy się wydarza:

 Złym ludziom np. złodziejom łatwiej jest 

zaatakować i okraść innych w nocy.

 Trudniej jest otrzymać pomoc w nocy.

 Trudniej jest także ocenić, co jest dobre, 

a co złe, kiedy jest ciemno.



Kiedy śpimy

– Kiedy śpimy w nocy, nawet nie wiemy, co 

się w koło nas dzieje:

…pożar w domu lub

…powódź lub jakieś robaki (wąż, skorpion) 

nas atakują. 

– Allah do tej pory nas ochraniał.

– Teraz kiedy to wiemy, powinniśmy 

o tym pamiętać modląc się i prosić Allaha 

o ochronę.



Noc – kiedy robi się bardzo 
ciemno
 Zamiast pójść wcześnie spać, rozmawiamy 

lub oglądamy telewizję, może wyglądać 

to niewinnie, ale to niszczy nasze zdrowie 

i dlatego też jest złem.

 Kłamanie okresowo może być dobre, ale 

wiedzie do kary. Jest zatem złem.

 Musimy szukać ochrony u Allaha przed 

wszystkimi rzeczami, które powodują, 

że się boimy.



Prorok jest wzorem

– Dlatego też Prorok prosił nas, abyśmy 

nie wychodzili w nocy z domu i poszli 

spać wcześnie.

– Nie powinniśmy grać ani wałęsać się 

po dworzu, kiedy robi się ciemno.

– Idź spać wcześnie i wstawaj wcześnie. 

To jest przepis Proroka, który wstawał 

nawet przed modlitwą fadżr.


