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An Nas: ostatnia sura

– Ta sura daje nam ochronę od Allaha przed 
naszymi wszystkimi wrogami.

– Każdy z nas ma przy sobie szatana. Nie bój 
się. Mamy też koło siebie anioły. I Allah 
ze swoją przeogromną mocą jest także 
zawsze z nami.

Jak dużo jest tu nas teraz? Przynajmniej tyle 
samo jest tu szatanów i jeszcze więcej 
aniołów. A Alah jest ponad nami wysoko, 
patrzać i ochraniając nas.



Ostatnia sura

– Allah kocha nas i dlatego też daje nam wzór 
do ochrony samych siebie.

– Allah umieścił tę surę na końcu Koranu. 
Nawet jeśli przeczytamy Koran, musiemy 
postępować zgodnie z jego naukami. Jednak 
szatan nie chce, abyśmy to robili. Dlatego 
na końcu Koranu Allah umieścił tę surę, 
abyśmy siebie ochronili przed szatanem.



اِسِ َمِلِكِ (2)النَّ
Malikin-naas

Królaludzi,

َاُعوُذِ ُقْلِ

Qulauḏu

Mów:„Szukam ochrony

ِ اِسِ ِبَرّبِ (1)النَّ
bi-rab-bin-naas

u Panaludzi,

ـِال اِسِ ِهِـٰ (3)النَّ
ilaahin-naas

Bogaludzi,

َوْسَواِسِ ِمنَِشّرِِ
ْ
اِسِ ال َخنَّ

ْ
(4)ال

Min szar-ril łasłaasil ḫan-naas

przed złemszepczącego,wycofującego się,

ِذي
َّ
اِسِ ِفيُِصُدورِِ ُيَوْسِوُسِ ال (5)النَّ

Allaḏijułasłisufii ṣuduurin-naas

któryszepczew sercaLudzi,

ِةِ ِجنَّ
ْ
اِسِ ِمَنِال (6)َوالنَّ

Minal-dżin-natiłan-nas

spośród dżinówi ludzi.”



Qul A’oozu bi

– Qul – oznacza „mów” – powiedz innym na całym 
świecie w najładniejszy i najspokojniejszy 
sposób. Powinniśmy czytać Koran, rozumieć go, 
wierzyć w niego, podążać za nim i później 
nauczać o tym innych.

– A’oozu bi– szukam ochrony u Allaha tzn. ja biorę 
ochronę od Allaha. Mówię to ze zrozumieniem 
i silnym przekonaniem, że Allah jest dokładnie 
nade mną, aby dać mi ochronę.

َاُعوُذِ ُقْلِ

Qulauḏu

Mów:„Szukam ochrony



1. Rabbin-naas: Pan ludzi

– Pan – ten, który karmi ludzi, pomaga im dorosnąć, 
opiekuje się nimi. Allah karmi nas nie tylko 
jedzeniem, ale także jeszcze czymś. Czym Allah 
nas karmi? Co to jest? Tlen. Jeśli zatkasz nos, 
umrzesz.

– Pamietaj, pieniądze nie mogą nas nakarmić. Jeśli 
na świecie zabraknie pożywienia, czy możemy 
zjeść pieniądze? Czy możemy jeść papier? 
Banknoty, monety? Nie, tylko Allah karmi nas 
i pomaga nam dorosnąć i opiekuje się nami.

ِ اِسِ ِبَرّبِ (1)النَّ
bi-rab-bin-naas

u Panaludzi,



َربِّ النَّاس

– Wyobraź sobie wszystkich ludzi na całym 
świecie i pomyś teraz, jak Allah karmi nas 
wszystkich, pomaga nam dorosnąc, spełnia 
nasze potrzeby.

– Poczuj moc, ale też szczodrość i dobroć 
Allaha, kiedy to mówisz.



2. Malikin-naas: Król ludzi

– Wyobraź sobie, że Allah ma kontrolę nad 
każdym z mieszkańców ziemi. Daje im życie, 
a także śmierć. On naprawdę jest 
prawdziwym Królem ze wszelką mocą. 
On jest królem wszystkich ludzi, ale także 
reszty wszechświata. Jest Królem króli.

– Kiedy mówimy: „On jest królem”, oznacza to, 
że także musimy spełniać jego rozkazy.

اِسِ َمِلِكِ (2)النَّ
Malikin-naas

Królaludzi,



3. Ilaahin-naas:  Bóg ludzi

– On jest prawdziwym Bogiem, nawet jeśli 
nietkórzy nie oddają Mu czci, ponieważ Go 

nie znają, są niedobrzy lub są arogantami.

– Słyszałeś o wypadkach samolotowych, 
gdy wszyscy ludzie w środku samolotu 
płaczą i proszą Allaha lub Boga o ocalenie.
Oni wiedzą, że Allah jest tylko Tym, który 
może ich ocalić. Każdy z nas mając duży 
problem, postępuje podobnie.

ـِال اِسِ ِهِـٰ (3)النَّ
ilaahin-naas

Bogaludzi,



Bóg ludzi

– Wyobraź sobie każdego mieszkańca 

ziemi oddającego skłon Allahowi.  

Poczuj Jego wielkość. Wtedy poczujemy

moc i działąnie tej sury, która jest 

modlitwą. 

ـِال اِسِ ِهِـٰ (3)النَّ
ilaahin-naas

Bogaludzi,



اِسِ َمِلِكِ (2)النَّ
Malikin-naas

Królaludzi,

َاُعوُذِ ُقْلِ

Qulauḏu

Mów:„Szukam ochrony

ِ اِسِ ِبَرّبِ (1)النَّ
bi-rab-bin-naas

u Panaludzi,

ـِال اِسِ ِهِـٰ (3)النَّ
ilaahin-naas

Bogaludzi,



4. Min szar-ril łasłasil:  
przed złem szepczącego

– Kiedy zapominamy, że Allah na nas patrzy, 
szatan szepce. Kiedy tylko pomyślimy źle, 
powinniśmy natychmiast schronić się        
u Allaha. W jaki sposób? Poprzez 
powiedzenie: „Auḏubillah”, modlitwę lub 
recytowanie tej sury, poprawianie innych, 
dobre postępowanie, pomaganie innym, 
dobre maniery itd.

َوْسَواِسِ ِمنَِشّرِِ
ْ
 ال

Min szar-ril łasłaasil

przed złemszepczącego,



Ḫannas: kto wycofuje się

– Kiedy mówimy: „ Auḍubillah” i robimy dobre 
rzeczy, wówczas szatan natychmiast przegrywa. 
Pokonujemy go i staje się ḫannas tzn. wycofuje 
się, ucieka.

اِسِ َخنَّ
ْ
(4)ال

ḫan-naas

wycofującego się,

َوْسَواِسِ ِمنَِشّرِِ
ْ
اِسِ ال َخنَّ

ْ
(4)ال

Min szar-ril łasłaasil ḫan-naas

przed złemszepczącego,wycofującego się,



5. Allaḏi jułasłisu fii -
ṣuduurin-naas: 

– Allah daje możliwość szatanowi szeptania 
nam do serc. To jest dla nas test, w ten 
sposób Allah poznaje, czy słuchamy Jego, 
czy też szatana. 

– Bardzo łatwo możemy poznać, kiedy 
szatan szepce.

ِذي
َّ
اِسِ ِفيُِصُدورِِ ُيَوْسِوُسِ ال (5)النَّ

Allaḏijułasłisufii ṣuduurin-naas

któryszepczew sercaLudzi,



Szatan szepce

Kiedykolwiek czujeś, że:

- nie chce ci się lub jesteś zbyt senny, aby 
pomodlić się,

- słuchałeś lub oglądałeś złe rzeczy,

- nie słuchałeś się rodziców, kłuciłeś się z nimi,

- rozpowszechniałeś złe informacje o innych,

- biłeś się, odpowiadałeś brzydko itd.,

- wyzywałeś, robiłeś brzydkie miny,

- nie dotrzymywałeś obietnicy, kłamałeś.



Ma specjalne zadanie dla ciebie

– Szatan będzie ci szeptaś, abyś nie słuchał się Allaha,     
nie modlił, nie słuchał rodziców. Później 
sprawi, że poczujesz niechęć do nauki, odrabiania lekcji. 
Zaczniesz oczukiwać na testach, przeszadzać w klasie itd.

– Dlaczego? On chce, abyś stał się żebrakiem, sprzątaczem 
lub dozorcą, kiedy podrośniesz. Wtedy będziesz miał 
niewielkie szanse, aby zdobyć nagrody. Nie będziesz miał 
pieniędzy, aby pomagać innym, nie będziesz miał czasu 
na modlitwę.

– Szatan chce cię zniszczyć.

– Słuchając jego, nie poznasz prawdy o tym, kim jest Allah.



ِذي
َّ
اِسِ ِفيُِصُدورِِ ُيَوْسِوُسِ ال (5)النَّ

Allaḏijułasłisufii ṣuduurin-naas

któryszepczew sercaLudzi,



– Każdy z nas ma szatana wokół siebie. Jest dżinem, 
którego nie możemy zobaczyć. Więc, nie możesz walczyć 
z nim lub go uniknąć.

– Możesz powiedzieć: „Dlaczego szatan posiada tyle mocy?” 
Otóż Allah kocha nas i pokazuje nam, jak możemy łatwo 
pokonać szatana. Tak naprawdę Allah dał nam więcej 
mocy niż szatanowi.

ِةِ ِجنَّ
ْ
اِسِ ِمَنِال (6)َوالنَّ

Minal-dżin-natiłan-nas

spośród dżinówi ludzi.”



Szatan widzi nas, ale nie my jego. Mimo to, 
możemy go pokonać poprzez zastosowanie 
instrukcji od Allaha. Nie jest to wspaniałe?



Szatan w ludziach

Chłopiec lub dziewczynka może zachowywać 
się podobnie, jak szatan. Każdy, kto prosi 
nas o zrobienie złych rzeczy, jest jak szatan, 
ponieważ on/ona naśladują szatana.



Szatan w ludziach

Przykład:

Czasami twój najlepszy kolega może poprosić 
cię o zrobienie złych rzeczy np. uderzenie 
kogoś w klasie, ściąganie na teście itd. 

Wtedy on postępuje jak agent szatana 
lub sam szatan i nie powinnieneś go słuchać. 
I o wiele ważniejsze, nie powinniśmy przede 
wszystkim prosić innych, aby robili złe 
rzeczy.



Koniec

- Pamięaj, że szatan jest o nas zazdrosny,       
bo Allah kocha nas (a nie jego). Jest  
najgorszym i najniebezpieczniejszym wrógiem  
- naszym wrogiem #1. On chce, abyśmy nie 
słuchali Allaha i stracili wszystko, co 
posiadamy.

- Dlatego też kochaj tę surę i recytuj ją ciągle, 
jak robił to Prorok Mohammed.

- On recytował tę surę po każdej modlitwie, 
przed pójściem spać, z prosząc Allaha             
o pomoc i ochronę przedniebezpieczeństwem.


