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الصبح إذا انفلق من ظلمة الليل –

انفالق الحب
معنى الفلق

رقم السورة في
المصحف
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آخر سورتين في القرآن للحفظ من الشرور. سورة الفلق للحفظ من

الشرور الخارجية وسورة الناس للحفظ من الشرور الداخلية والتي ال

 .تفرى بالعين

هذه السورة وسورة الناس يبدآن ب"أعوذ"، وهو سؤال الحفظ. علَّمنا

.هللا أن نسأله الحفظ من جميع الشرور

سبب النزول



هناك الكثير من المخاطر حولنا في هذه الحياة. الحشرات الّساّمة، الحيوانات المفترسة، الفيروسات
الضارة، السحر، والكثير من األمور األخرى. بعضها تُرى بعين مجردة واألخرى ال تُرى وال نعرفها.

فعلّمنا هللا أن نسأله الحفظ من جميع الشرور، بذكر اسم واحد من أسمائه الحسنى،
"الرب". هللا الرب هو ُمربينا، وُمصلحنا، الذي يحفظنا ويعتني بنا.

وهو فالق الحب والنوى وهو الذي يُنّوُر حياتنا. فقط هللا قارد عىل أن يحفظنا من الشرور. 
علّمنا هللا أن نسأله الحفظ من ظلمة الليل وكل الشرور التي تأتي معها. وعلّمنا أن نسأله

الحفظ من السحرة وشر سحرهم. 
ونوع آخر من الشرور هو شر الحاسد التي يُحب إزالة النعم من الناس. علينا أن نعوذ بالله

من شر الحاسد، عندما يحسد.

خالصة السورة



سورة الفلق تُعلمنا أن نسأل هللا الحفظ باسمه "الرب". فقط الرب
قادر عىل أن يحفظنا من كل الشرور كالفيروسات واألمراض. ال أحد

وال شيء يحفظنا من الشرور. 
 

ال شيء يحصل إال أن يأذن هللا تعاىل له أن يحصل وإذا أذن هللا له
أن يحصل سيكون بحكمة. 

 
علينا أن نؤمن أننا عندما نقرأ هذه السورة. هللا تعاىل سيحفظنا.

الدروس المستفادة



من قرأ سورة اإلخالص و سورة الفلق، وسورة الناس في الصباح والمساء كفته
من كل شيء.  

 
يتحصن بهم المسلم عند النوم، النبي صىل هللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل

فراشه كلَّ ليلٍة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: "قل هو هللا أحد"، و "قل
أعوذ برب الفلق"، و "قل أعوذ برب الناس"، ثم يمسح بهما ما استطاع من

جسده، يبدأ بهما عىل رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات".
 

عندما نقرأ هذه السور تحفظنا من الشرور ونحصل أيضا عىل أجر اتباع سنة النبي
(صىل هللا عليه وسلم).

هل تعلم؟
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