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طفل تازه به دنيا آمدهاي زندگي را با گريه آغاز ميكند .اطرافيان طفل كه خود را بسيار نيازمند طفل
ميبينند از شنيدن صداي گريه او به شدت خوشحال مي شوند .واسطه بين آنها و نيازشان گريه طفل
مي شود و آنگاه شادي خود را با شادباش گفتن به هم ابراز ميكنند .عالم ،عالم نشانههاست .طفل كه گريه
ميكند غريبي خود را ميبيند يا به هر علت ديگر به هر حال نياز دارد كه آرام بگيرد .مادر و آغوش را كه
مييابد نشانهاي از امنيت و غذا حس ميكند و آرام ميگيرد .با نشانهاي در درون خود گرسنگي خود را
حس ميكند و با نشانهاي ،مادر را شناسايي ميكند و با نشانهاي به غذا خوردن داللت مييابد و با
نشانههاي هم از سير شدن خود مطلع ميشود .به اين نشانه در فرهنگ قرآن «فلق» گفته ميشود .اگر
كودكي فلقشناس يا نشانهشناس نباشد ،نه از گرسنگي خود با خبر ميشود و نه از سيرياش و حتماً
خواهد مرد .اين حكايت طفل ،حكايت هر لحظه آدمي است كه در اين گستره خلق در دو ساحت مادي و
معنوي حيات يافته است.

ابتدا آيات سوره را مطالعه ميكنيم:
بِسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحيمِ

به نام خداوند هستى بخش مهربان

قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ()1

بگو پناه ميبرم به رب فلق

مِن شَرِّ ما خَلَقَ ()2

از شر آنچه خلق كرده است

وَ مِن شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ ()3

و از شر تاريكي هنگامي كه گسترده ميشود

وَ مِن شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي العُقَدِ ()4

و از شر دمندگان در گرهها

وَ مِن شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ ()5

و از شر حسد كننده ،آن هنگامي كه حسد ورزد.

چنانچه گفته شد براي تدبر در سوره ،الزم است با بررسي كلمات ،آيات و موضوعات سوره ،غرض سوره
مشخص شود .غرض سوره همان هدايتي است كه خداوند از ناحيه آن سوره براي ما اراده كرده است.
همچنين گفته شد كه تفكر ،تعقل ،علم ،توجه و گرايش نسبت به اين هدايت مراحل اين تدبر است .بنابراين
براي ورود به تدبر ،از تفكر در واژه آغاز ميكنيم:
مرحله اول :بررسي واژگان سوره
در اين مرحله الزم است عالوه بر معاني واژگان سوره به تصويرسازي واژه پرداخته ،در صورت امكان ارتباط
واژگان را با هم بررسي كنيم .تقويت تصورات مربوط به واژگان و ارتباط درست آنها با هم باعث ميشود تا
بتوانيم نسبت به اتفاقات و حقايقي كه در سوره از آن ياد ميكند ،واقف شده و حتي گاهي با كشف روابط
مخفي بين آنها ،به علوم جديد برسيم .و در نهايت ،ارتباط بين اين تصويرها نوعي علم در ما به وجود آورده
و منشأ رأي و نظر و باورهاي ما ميشود.
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الف .بررسي مفاهيم واژگان سوره
قول

هو إبراز ما في القلب و إنشاؤه بأىّ وسيلة به معناي ابراز كردن آنچه انسان در درون خود

(قل)

كان

دارد است .اين ابراز كردن ميتواند با زبان،

عوذ

هو التجاء الى شيء و اعتصام به من شرّ پناه بردن از تهديدي كه در روبروي فرد است

اشاره و يا هر نوع ديگري باشد.

(أعوذ)

مواجه.

ربب

سوق شيء الى جهة الكمال و رفع النقائص

به سوي چيزي يا كسي كه ميتواند مصونيت
از اين تهديد را ايجاد كند.

(ربّ)
فلق

رفع نواقص و حوائج شيء و سوق دادنش به
سوي كمال.

هو انشقاق مع حصول إبانة بين الطرفين .و به معناي شكاف همراه با آشكاري چيزي
النظر في الشقّ الى حصول مطلق االنشقاق است در اين صورت جدايي و انفكاک از
في شيء سواء حصل تفرّق أم ال.

وضعيت قبل و تمايل به وضعيت بعد در آن
موضوعيت دارد .پس فلق عبارت از انشقاق و
شكافتن با حصول جدايى در ميان طرفين
است و در شقّ ،مطلق شكاف خوردن منظور
است ،خواه تفرّق حاصل بشود يا نه.

شرر

هو ما يقابل الخير ،و قلنا في الخير :إنّه عبارة در مقابل خير است .خير چيزي است كه بر

(شرّ)

عمّا يختار و ينتخب و يكون له رجحان و مبناي معيارهاي عقلي انتخاب شده و به عنوان
فضل .و الشرّ ما فيه ضرر و سوء اثر و فساد.

گزينه برتر گزينش ميشود .شر چيزي است
كه همراه آن ضرر و سوء اثر و فساد وجود
دارد.
به معناي پديدار شدن بر كيفيت مخصوص

خلق

هو إيجاد شيء على كيفيّة مخصوصة.

غسق

هو الظلمة النازلة المحيطة ،سواء كانت في به معناي ظلمتي است كه در محيط فرو ميآيد

است.

(غاسق)

مادّىّ أو معنوىّ.

و بر آن مسلط ميشود.

وقب

هو دخول شيء في محل.

داخل شدن در محلي را گويند.

نفث

هو نفخ شديد من الفم فيه ريق قليل.

از نفث به معناي دميدن شديدي است كه از
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طريق دهان بوده و همراه آن كمي آب دهان

(نفّاث)

نيز هست ،ميباشد.
انضمام جزئين أو أجزاء و شدّها في نقطة به معناي گره يا پيوستن دو يا چند جزء با هم

عقد

معيّنة ،و يقابله الحلّ و هو فكّ العقدة ،ماديّا و محكم كردن آنها در يك نقطه است و مقابل
أو معنويّا.

آن واژه «حلّ» است كه همان باز كردن گره
مادي يا معنوي است.

حسد

أنّ الحسد من الصفات الذميمة ،و يوجب حسد از صفات ناپسند است كه سختي

(حاسد)

التعب الشديد في نفسه دائما ،و هو يطلب شديدي را در نفس انسان ايجاد ميكند و
زوال النعمة و التضرّر لصاحب النعمة.

همواره نعمتي را از صاحب نعمت گرفته شده
و به صاحب نعمت ضرر ميرساند.

ب .تصويرسازي از واژگان
براي تصويرسازي از واژگان ،مصاديقي كه از آنها در كتابهاي لغت آمده بسيار راهگشاست .بايد در نظر
داشت آنچه در اين كتب آمده بخشي از مصاديق واژه است .بر اساس نمونههاي ذكر شده براي هر كلمه
نمونهاي ديگر ذكر كنيد.
واژه
قول
عوذ

ربّ

نمونهاي در خارج
سخن گفتن.
پناه بردن به محلي براي در امان بودن از خطر
تهديد كننده.
مالك چيزي ،آقاي كسي ،تدبيرگر و سياست
گذار.

فلق

سپيدهدم

شر

فساد و ظلم

خلق

ساير نمونهها

با استفاده از ابزار و مواد اوليه چيزي را به
وجود آوردن.

غاسق تاريكي ظلماني شب
وقب

وقبه گودالى است در سنگ كه در آن آب جمع
ميشود و علتش اين است كه در واژه وقب،
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نمونهاي در خارج

واژه

ساير نمونهها

داخل شدن وجود دارد.
نفث
عقد

با دميدن مقدارى از آب دهان بيرون انداخته
شود.
بستن ريسمان

حاسد بدخواه
ج .توجه به ارتباط بين واژگان سوره
براي به دست آوردن ارتباط وا ژگان در سوره ،دانستن نقش آنها در جمله مهم است؛ زيرا به واسطه نقشي كه
در جمله دارند حالت فعل ،فاعل ،مفعول و ...متفاوتي خواهند داشت؛ زيرا تاثير و تاثر عناصر يك سوره منوط
به نقشي است كه براي آن در سوره تعيين مي شود .بنابراين ابتدا نقش كلمات را در سوره بررسي ميكنيم:
 .1اعراب سوره

1

(قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ) «قل» فعل امر و فاعل آن مستتر است و تقدير آن «أنت» است و جمله
«أعوذ» مقول قول يا مفعول است .أعوذ نيز فعل مضارع مرفوع و فاعل آن مستتر و تقدير آن «أنا» است و
«برب الفلق» متعلق به أعوذ و «من شر» متعلق به أعوذ است و «ما» اسم موصول و مضاف إليه است و جمله
«خلق» صله و ضمير عائد آن محذوف است؛ يعني خَلَقه بوده است و «ما» ممكن است مصدريه باشد.
(وَ مِن شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ) عطف بر قبل است و «إذا» ظرف است و جمله «وقب» در محل جر بوده و به اذا
اضافه شده است.
(وَ مِن شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي العُقَدِ) عطف بر قبل است و «في العقد» متعلق به النفاثات است.
(وَ مِن شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ) عطف بر قبل است.
 .2تصويرسازي كلمات در ارتباط با هم
حال با توجه به نقش كلمات در سوره ،رخدادها و مسائلي كه سوره بر آن تاكيد دارد را تصور كنيد:
در ناحيه پناه بردن و پناهگاه:
 .1سپيده دمي هست كه انسان را به خروج از شب و تاريكي اميدوار نمايد.
 .2نشانه هايي كه بيان كننده گذر از وضعيت قبل و رسيدن به مرحله جديدند.
 .3راهي براي گريز از مشكالتي كه انسان و جامعه با آن روبروست.
 .4منفعت و كمالي كه در اثر پناه بردن نصيب پناهنده ميشود.
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در ناحيه آسيبها و شرور:
 .1آسيبي كه از ناحيه كسي يا چيزي متوجه كسي شده است.
 .2تاريكي و ظلمتي كه جاگير شده و خود را به شدت چسبانده ،گويي آمده است تا نرود.
 .3گره اي كه در زندگي كسي افتاده و گويي آنقدر محكم است كه نميخواهد باز شود.
 .4فردي كه دچار حسد ديگران شده به صورتي كه از ناحيه آنها به شدت در آسيب و رنج و اذيت است.
مشكالت زندگي وقتي به كسي رو ميآورند يكي از چهار حالت فوق در آنها قابل رؤيت است .حال برخي
از مشكالت زندگي خود يا ديگران را به ياد آورده و سوره را با توجه به تصويري كه يافتهايم مطالعه كنيد.

1

مرحله دوم :گزارهنويسي
اين مرحله ما را به مرحله تعقل نزديك ميكند؛ زيرا در صدديم تا گزارههاي حقيقي قابل استناد را كشف و
غرض سوره را كه هدايت ما در گرو آن است ،در قالب اين گزارهها كشف و مشاهده كنيم.
براي گزارهنويسي از سوره ،از هر جمله و حتي كلمه اي و نيز از هر ارتباط ميان جمله يا كلمهاي ميتوانيم
گزارههايي استخراج كنيم.
منظور از گزاره ،جمالتي با اسناد خبري است كه در فارسي از آن به نهاد و گزاره ،در عربي به مسند و
مسنداليه و در منطق به موضوع و محمول تعبير ميشود.
از آنجايي كه گزارههاي خبري در مورد هست و نيستها خبر ميدهند الزم است گزارههاي سوره كامال
منطبق بر داللت هاي ظاهري سوره باشد .طبيعي است جمالت خبري سوره خود گزارههايي هستند كه مي
توان با استفاده از آنها و تلفيق منطقي آنها به گزارههاي جديد دست يافت .تلفيق اين گزارهها بر اساس علم
منطق صورت گرفته و بايد از هر گونه شائبه تفسير به رأي منزه باشد.
به عنوان مثال به گزارههاي زير توجه نماييد و خود در ادامه آن گزارهها را تكميل كنيد:
قل اعوذ
 .1خداوند امر كرده است كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله بگويد كه پناه ميبرد.
 .2پيامبر صلي اهلل عليه و آله نيز الزم است پناه ببرد.
 .3يكي از روش ها در سيره پيامبر صلي اهلل عليه و آله كه براي تبعيت الزم است ،پناه بردن از شرور است.
.......... .4
.......... .5
برب الفلق

 1برخي از مشكالتي كه در ذهن يادآور ميشويم ميتواند در دو يا سه و يا چهار گروه نيز باشد.
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 .1خداوند با وصف رب فلق به عنوان پناهگاه معرفي شده است.
 .2وصف رب فلق ميتواند سرّ پناهگاه بودن آن و نيز علت پناه بردن را بيان كند.
 .3پناه به رب فلق ،پناه به مديريت و سياستهاي وجودي بينقص و محيط و قادر بر همه چيز است.
 .4پناه به رب فلق ،در گرو توجه به ربوبيت الهي در همه مقاطع زندگي به ويژه مقاطع حساس است.
 .5فلق به معناي نشانهاي از حركت به سمت نور و روشنايي در پناهندگي فرد مؤثر است.
.6

.........

من شر ما خلق
 .1آنچه مخلوق خداست مي تواند براي انسان مايه شر شود .و خود اوست كه مخلوق را براي خود ،شرّ
ميكند.
 .2از آنجا كه شرور بهانه اي براي پناه بردن انسان به ربّ فلق است ،هر چيزي ميتواند باعث بروز اين بهانه
باشد.
.......... .3
و من شر غاسق اذا وقب
 .1ابهامات زندگي از مصاديق تاريكي ها و ظلمات است كه الزم است از آسيب آن پناه برد.
 .2گناهان و لغزشها از ديگر مصاديق تاريكي است.
 .3قبل از آنكه تاريكي ها ماندگار و طوالني شوند الزم است انسان به رب فلق پناه برد .وجود تاريكي خود
نشان از ماندگاري آن دارد كه براي حفظ از ماندگاري آن بايد پناه جست.
 .4لطمه تاريكي ها پس از ماندگاري است كه به صورت ويژه به انسان و جامعه وارد ميشود.
 .5هر كسي الزم است مراقب باشد كه خود و كارهايش از مصاديق «غاسق» نباشد.
........ .6
و من شر النفاثات في العقد
 .1از آسيبهاي وارد بر انسان و جامعه دميدن بر گرههاست.
 .2باز شدن گرههايي كه نبايد باز شود و بسته شدن گرههايي كه موجب بروز مشكالت است ،نمونهاي از
آسيبهايي است كه انسان و جامعه با آن روبروست.
 .3برخي از افراد جامعه خواسته يا ناخواسته بر گرهها ميدمند.
 .4هر كسي بايد مراقب باشد كه خود از دمندگان در گرهها نباشد.
..... .5
و من شر حاسد اذا حسد
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 .1تمايل ،اراده و خواست براي از بين رفتن نعمتي از مصاديق حسد است.
 .2هر انساني اگر مراقب خود نباشد دچار اين آسيب خواهد شد .بنابراين اولين و مهمترين مسأله در دوري
از اين آس يب ،مراقبت از خود در مواجهه با اين بليّه فردي و اجتماعي است.
 .3حسد ممكن است در وجود كسي شكل بگيرد ولي به ظهور نرسد .بنابراين با آشكار شدن نشانههايي از
آن الزم است از بروز آن جلوگيري كرد.
 .4كسي كه دچار حسد ميشود ،از نشانههاي آن ميتواند متوجه آن شده و به رب فلق پناه ببرد .اين پناه
بردن بايد توأم با به كارگيري مهارتهايي در مهار حسد كننده باشد.
 .5حسد را ميتوان از بيماري هايي شمرد كه هم غاسق است و هم نفاثات؛ زيرا تاريكي و ظلمت است و در
گرهها نيز ميدمد.
......... .6
......... .7
........ .8
گزارههاي كلي سوره
 .1اين سوره در صدد تبيين آسيب هايي است كه از همه اطراف به انسان و جامعه وارد ميشود و يا از ناحيه
انسان و جامعه به ديگران وارد ميشود.
 .2آسيبها ابتدا خود را به صورت نشانههايي ظاهر ميكنند ،از اين رو قابل كنترل هستند.
 .3توجه به نشانهها در شناخت ،مهار و كنترل آسيبها را ميتوان با واژه فلق مرتبط دانست.
 .4فلق نشانه حركت در عالم خلق است .اين حركت در انسان منجر به كمال يا شقاوت خواهد شد .ولي
بناي عالم به روشنايي و طلوع و كمال است .بنابراين اين حركتي كه باعث كمال ميشود ،در انسان غافل
به شر منجر ميشود.
 .5سوره ما را از دامهاي شرور به پناهگاه ربّ سوق ميدهد.
 .6كسي كه خود را در معرض شرور نداند از غافلين است.
...... .7
........ .8
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براي تكميل گزارههاي خود به مطالعه تفسير الميزان به شكل گزارهها ميپردازيم:
گزارههاي تفسير الميزان درباره سوره مباركه فلق
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 در اين سوره به رسول گرامى خود دستور مىدهد كه از هر شر و نيز از خصوص بعضى شرور به او پناه
ببرد ،و اين سوره به طورى كه از روايات وارده در شأن نزولش بر مىآيد در مدينه نازل شده است.
قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ:
 مصدر «عوذ» كه كلمه «اعوذ» متكلم وحده از مضارع آن است ،به معناى حفظ كردن خويش و پرهيز
دادن از شر از راه پناه بردن به كسى است كه مىتواند آن شر را دفع كند،
 و كلمه «فلق» (به فتحه اول و سكون دوم) به معناى شكافتن و جدا كردن است،
[ فَلَق صفت مشبهه به معناي مفعول است] اين كلمه در صورتى كه با دو فتحه باشد صفت مشبههاى به
معناى مفعول خواهد بود ،نظير «قصص» به دو فتحه (چون قصص به كسره اول و فتحه دوم جمع قصه
است) ،كه به معناى مقصوص يعنى حكايت شده ،و يا نقل شده است ،و غالبا اين كلمه بر هنگام صبح
اطالق مىشود ،و فلق يعنى آن لحظهاى كه نور گريبان ظلمت را مىشكافد و سر بر مىآورد.
 و بنابراين ،معناى آيه چنين مىشود :بگو من پناه مى برم به پروردگار صبح ،پروردگارى كه آن را فلق
مىكند و مىشكافد،
 و مناسبت اين تعبير با مسأله پناه بردن از شر ،كه خود ساتر خير و مانع آن است ،بر كسى پوشيده
نيست.

1

مِن شَرِّ ما خَلَقَ:
 يعنى از شر هر مخلوقى ،چه انسان و چه جن و چه حيوانات و چه هر مخلوق ديگرى كه شرى همراه
خود دارد،
 پس ،از عبارت «ما خلق» نبايد توهم كرد كه تمامى مخلوقات شرند و يا شرى با خود دارند ،زيرا مطلق
آمدن اين عبارت دليل بر استغراق و كليت نيست.
وَ مِن شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ:
[ غسق به معناي اولين مرحله از ظلمت شب است] در صحاح مىگويد :كلمه «غسق» به معناى اولين
مرحله از ظلمت شب است ،وقتى گفته مىشود «قد غسق الليل» معنايش اين است كه تاريكى شب فرا
رسيد ،و غاسق شب ،آن ساعتى است كه شفق سمت مغرب ناپديد شود.
 و كلمه «وقوب» كه مصدر فعل ماضى «وقب» است ،به معناى داخل شدن است.
 1در ادامه تفسير آمده است :ولى بعضى از مفسرين گفتهاند :مراد از كلمه «فلق» هر چيزى است كه از كتم عدم به وسيله خلقت سر بر
آورد ،برا ى اينكه خلقت و ايجاد در حقيقت شكافتن عدم ،و بيرون آوردن موجود به عالم وجود است ،در نتيجه رب فلق مساوى با
رب مخلوق است .بعضى ديگر گفتهاند :كلمه «فلق» نام چاهى است در جهنم .مؤيد اين قول بعضى از رواياتى است كه در تفسير اين
سوره وارد شده.
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 در نتيجه معناى آيه اين مى شود :و از شر شب وقتى كه با ظلمتش داخل مىشود.
 و اگر در آيه شريفه شر را به شب نسبت داده ،به خاطر اين بوده كه شب با تاريكيش شرير را در رساندن
شر كمك مىكند ،و به همين جهت مىبينيم شرورى كه در شب واقع مىشود بيشتر از شرور واقع در
روز است .عالوه بر اين ،انسان كه مورد حمله شرور است ،در شب ناتوانتر از روز است.

1

 در آيه اول مطلق شر را ذكر كرد ،و در آيه دوم خصوص «شر غاسق» را ياد آور شد ،و اين خود از باب
ذكر خاص بعد از عام است،
[ ذكر خاص بعد از عام براي اين است] تا اهتمام بيشتر نسبت به خاص را برساند،
 و در اين سوره بعد از ذكر شر عام ،به خصوص سه شر اهتمام شده است :يكى شر شب وقتى داخل
مى شود .و دوم شر ساحران .و سوم شر حاسد ،كه مشغول توطئه مىشود.
 و اهتمام بيشتر نسبت به اين سه نوع شر به خاطر اين است كه انسان از اين سه شر غافل است؛ يعنى اين
سه نوع شر در حال غفلت آدمى حمله مىآورند.
وَ مِن شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي العُقَدِ:
 يعنى و از شر زنان جادوگر ساحر ،كه در عقدهها و گرهها عليه مسحور مىدمند ،و به اين وسيله مسحور
را جادو مىكنند.
 و اگر از ميان جادوگران ،خصوص زنان را نام برد ،براى اين بود كه سحر و جادوگرى در بين زنان بيشتر
است تا مردان،
 و از اين آيه استفاده مىشود كه قرآن كريم تاثير سحر را فىالجمله تصديق دارد ،و نظير اين آيه در
تصديق سحر آيه زير است كه در داستان هاروت و ماروت مىفرمايد« :فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَينَ
المَرءِ وَ زَوجِهِ وَ ما هُم بِضارِّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذنِ اهلل» ،و نيز نظير آن ،آيهاى است كه سخن از ساحران
فرعون دارد.

2

وَ مِن شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ:

 1در ادامه اين بخش در تفسير آمده است :ولى بعضى گفتهاند :مراد از كلمه «غاسق» خصوص شب نيست ،بلكه هر شرى است كه به
آدمى هجوم بياورد ،هر چه مىخواهد باشد.
 2در ادامه اين بخش در تفسير آمده است :ولى بعضى از مفسرين گفتهاند :آيه مورد بحث نظرى به سحر ندارد ،بلكه مرادش از دمندگان
در گرهها ،آن زنانى است كه با تسويالت خود تصميمهاى شوهران را از ايشان مىگيرند و رأى شوهران را متمايل به آن جانبى
مىكنند كه خودشان صالح مىدانند و دوست دارند ،پس مراد از كلمه «عقد» -كه جمع عقده است -رأى ،و مراد از «نفث در عقد» به
طور كنايه سست كردن تصميم شوهر است .ولى اين معنا به دور از ذهن است.
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 يعنى از شر حسود وقتى كه مبتال به حسد شده و مشغول اعمال حسد درونى خود شود و عليه محسود
دست به كار گردد.

1

1و2

در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضى از مفسرين گفتهاند :اين آيه شامل چشم زدن اشخاص شور چشم نيز مىشود ،چون

چشم زدن هم ناشى از نوعى حسد درونى مىشود ،شخص حسود وقتى چيزى را ببيند كه در نظرش بسيار شگفتآور و بسيار زيبا
باشد حسدش تحريك شده ،با همان نگاه ،زهر خود را مىريزد.
 2بحث روايي سوره در الميزان:
در الدر المنثور است كه عبد بن حميد ،از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفت :مردى يهودى رسول خدا صلي اهلل عليه و آله را
جادو كرد ،و در نتيجه آن حضرت بيمار شد ،جبرئيل بر او نازل شده دو سوره معوذتين را آورد و گفت :مردى يهودى تو را سحر
كرده و سحر مذكور در فالن چاه است ،رسول خدا صلي اهلل عليه و آله على عليه السالم را فرستاد آن سحر را آوردند ،دستور
داد گره هاى آن را باز نموده ،براى هر گره يك آيه بخواند ،على عليه السالم هر گرهى را باز مىكرد يك آيه را مىخواند ،به
محضى كه گره ها باز و اين دو سوره تمام شد ،رسول خدا صلي اهلل عليه و آله برخاست ،گويا پاىبندى از پايش باز شده باشد .و
به اين دسته روايات اشكالى كردهاند ،و آن اين است كه اين روايات با مصونيت رسول خدا صلي اهلل عليه و آله از تاثير سحر
نمىسازد ،و چگونه سحر ساحران در آن جناب مؤثر مىشده با اينكه قرآن كريم مسحور شدن آن جناب را انكار نموده ،فرموده:
« وَ قالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسحُوراً انظُر كَيفَ ضَرَبُوا لَكَ األَمثالَ فَضَلُّوا فَال يَستَطِيعُونَ سَبِيلًا» .ليكن اين اشكال وارد
نيست ،براى اينكه منظور مشركين از اينكه آن جناب را مسحور بخوانند ،اين بوده كه آن جناب بىعقل و ديوانه است ،آيه شريفه
هم اين معنا را رد مى كند ،و اما تاثير سحر در اينكه مرضى در بدن آن جناب پديد آيد ،و يا اثر ديگرى نظير آن را داشته باشد،
هيچ دليلى بر مصونيت آن جناب از چنين تاثيرى در دست نيست.
و در مجمع البيان است كه :از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله روايت شده كه بسيار مىشد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله حسن
و حسين عليهما السالم را با اين دو سوره تعويذ مىكرد.
و نيز در همان كتاب از عقبة بن عامر روايت شده كه گفت :رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود :آياتى بر من نازل شده كه
نظيرش نازل نشده ،و آن دو سوره «قُل أَعُوذُ» است ،اين حديث را در صحيح آورده .و بعيد نيست كه مراد آن جناب از نازل
نشدن مثل اين دو سوره اين باشد كه تنها اين دو سوره در مورد عوذه و حرز نازل شده ،و هيچ سورهاى ديگر اين خاصيت را
ندارد.
و در الدر المنثور است كه احمد ،بزار ،طبرانى ،و ابن مردويه از طرق صحيح از ابن عباس و ابن مسعود روايت كردهاند كه ابن
مسعود دو سوره «قُل أَعُوذُ» را از قرآنها پاك مىكرد و مىتراشيد ،و مىگفت :قرآن را به چيزى كه جزء قرآن نيست مخلوط
مكنيد ،اين دو سوره جزء قرآن نيست ،بلكه تنها به اين منظور نازل شد كه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله خود را به آن دو حرز
كند .و ابن مسعود هيچ وقت اين دو سوره را به عنوان قرآن نمىخواند.
مؤلف :سيوطى بعد از نقل اين حديث مى گويد :بزار گفته احدى از صحابه ابن مسعود را در اين سخن پيروى نكردند ،و چگونه
مى توانستند پيروى كنند ،با اينكه به طرق صحيح از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله نقل شده كه در نماز اين دو سوره را مىخواند ،و
عالوه بر اين در قرآن كريم ثبت شده است.
و در تفسير قمى به سند خود از ابوبكر حضرمى روايت كرده كه گفت :خدمت ابى جعفر عليه السالم عرضه داشتم :ابن
مسعود چرا دو سوره «قُل أَعُوذُ» را از قرآن پاك مىكرده؟ فرمود :پدرم در اين باره مىفرمود :اين كار را به رأى خود مىكرده و
گر نه آن دو از قرآن است( .مؤلف :و در اين معنا روايات بسيارى از طرق شيعه و سنى رسيده ،عالوه بر اين ،جزو بودن اين دو
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مرحله سوم :تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
با توجه به آنچه گذشت ميتوان در جمعبندي سوره 1به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
 .1منظور از شرّ در سوره چيست؟
 .2آيا شرّي كه در سوره از آن سخن مي گويد در خارج از انسان وجود دارد؟ چرا؟
 .3چگونه ميتو ان از شرور ياد شده در سوره به رب الفلق پناهنده شد؟
 .4آيا تاكنون شاهد فلق چيزي بودهايد؟ چگونه ميتوان از آن بهترين استفاده را كرد؟

سوره براى قرآن ،مورد تواتر قطعى تمامى كسانى است كه متدين به دين اسالمند ،و لذا مىبينيم در پاسخ بعضى از منكرين اعجاز
قرآن كه گفتهاند :اگر قرآن معجزه بود نبايد در جزئيت اين دو سوره براى قرآن اختالف شود ،گفتهاند تواتر قطعى هست بر اينكه
اين دو سوره جزو قرآن است ،و اين تواتر كافى است در اينكه به اختالف مذكور اعتنايى نشود ،عالوه بر اين آنها هم كه گفتهاند:
اين دو سوره جزو قرآن نيست ،نگفتهاند كه ساخته خود رسول خدا صلي اهلل عليه و آله است ،و از ناحيه خداى تعالى نازل
نشده ،و نيز نگفتهاند كه مشتمل بر اعجاز در بالغت نيست ،بلكه تنها گفتهاند جزو قرآن نيست ،كه آن هم گفتيم قابل اعتناء
نيست ،چون تواتر عليه آن قائم است).
و در الدر المنثور است كه ابن جرير ،از أبوهريره از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله روايت كرده كه فرمود« :فلق» نام
چاهى رو پوشيده است در جهنم .فلق نام درى است در جهنم كه وقتى باز شود جهنم افروخته شود ،اين روايت را عقبة بن عامر
نقل كرده .و در بعضى از آنها آمده چاهى است در دوزخ كه وقتى بخواهند دوزخ را شعلهور سازند از آنجا شعلهور مىكنند ،ناقل
اين روايت ،عمرو بن عنبسه است.
و در مجمع البيان مىگويد بعضىها گفتهاند :فلق چاهى در جهنم است كه اهل جهنم از شدت حرارت آن به دنبال پناهگاهى
مىگردند ،ناقل اين حديث سدى است .و ابوحمزه ثمالى و على بن ابراهيم هم آن را در تفسير خود آوردهاند.
و در تفسير قمى از پدرش از نوفلى از سكونى از امام صادق عليه السالم روايت آورده كه فرموده :رسول خدا صلي اهلل
عليه و آله فرمود :فقر با كفر فاصله چندانى ندارد ،و حسد آن قدر مؤثر است كه گويى مىخواهد از قضا و قدر الهى هم جلو
بزند.
و در كتاب عيون به سند خود از ملطى از حضرت رضا از پدر بزرگوارش ،و آن جناب از آباى گرامياش از رسول خدا
صلي اهلل عليه و آله روايت كردهاند كه فرمود :نزديك است كه حسد از قضا و قدر الهى سبقت بگيرد( .اين تعبير كنايه است از
شدت تاثير حسد ،نه اينكه مىتواند سبقت بگيرد ،چون تاثير حسد هم خود از قضاء و قدر الهى است).
و در الدر المنثور است كه :ابن ابى شيبه از انس روايت كرده كه گفت :رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود :حسد حسنات
آدمى را مىخورد ،آنچنان كه آتش هيزم را( .لطفى كه در اين تشبيه به كار رفته از نظر خواننده مخفى نماند).
 1برخي از مطالبي كه ميتوان در جمعبندي سوره ارائه داد عبارتند از:
 .1منظور از شرّ در سوره ،موضعگيري نامطلوب فرد نسبت به وقايع پيرامون است.
.2

اگر كسي به رب فلق پناه ببرد از هر آسيبي در امان است؛ زيرا آسيب آن موقعي به انسان وارد ميشود كه باور و رفتار نامطلوب
داشته باشد.

 .3توجه به نشانهها ميتواند مهارت مقابله با آسيب ها را به انسان بدهد .لذا توبه و استغفار از مصاديق پناه به رب فلق است.
.4

انسان اگر براي پناه به رب فلق از حسد خود نسبت به ديگران جلوگيري كند توفيق قرائت سوره را يافته است.
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 .5در تحقق آرمانهاي الهي در يك جامعه ،فلق چه نقشي ميتواند داشته باشد؟ برخي از مصاديق پناه بردن
به رب فلق را در اين جامعه يادآور شويد.
 .6كداميك از گزارههاي سوره را به عنوان گزاره تعقلي و شناختي و توجهي و گرايشي انتخاب ميكنيد؟
آيا از آن گزاره ميتوان به عنوان غرض سوره ياد كرد؟
مرحله چهارم :طهارت براي تدبر (ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره)
براي محسوس شدن سوره و فهم بيشتر استعاذه ميتوان يكي از موضوعات سوره را انتخاب كرد .طبيعي
است گاهي احساس ميكنيم برخي از موضوعات سوره براي ما كاربرد بيشتري دارد و ما نسبت به عمل به آن
محتاجتريم.
يكي از مسائلي كه هر انساني در طول زندگي خود با آن مواجه است موضوع حسد است .حسد به عنوان
يكي از آسيبهاي اجتماعي در اثر توجه به نعمت ها و يا به عبارت ديگر احساس فقدان نعمت به وجود
ميآيد 1.و در واقع دليل آن غفلت از نعمت هايي است كه خداوند به فرد داده و اعتراض به اوست .اين آفت
از نقص در شناخت خداوند و فقدان ايمان به او ناشي مي شود و داراي مراتب و درجاتي است.

2

اگر حسود به موارد زير توجه ميكرد دچار اين آفت نميشد:
 .1توجه خود را معطوف به نعمتهاي به وديعه نهاده شده ميكرد و در مورد نحوه شكر آنها تأمل مينمود؛
زيرا خداوند تقديرات و هدايت هر كسي را متناسب با امكانات و توانهاي خود او قرار داده است .از
اينرو شب و روز هر انساني با انسان ديگر متفاوت است و خداوند براي همه فلق قرار داده و خود او
رب فلق است( .طي شدن شب و رسيدن به روز) بنابراين توجه به فلق خود ميتواند فرد را از دام حسد
برهاند.
 1شرح چهل حديث ،ص  :117از براى حسد اسباب بسيارى است كه عمده آن به رؤيت ذلّ نفس برميگردد ،چنانچه در كبر به حسب
نوع ،عكس آن است .همان طور كه انسان كه رؤيت كمالى در خود كرد و غير را فاقد ديد از آن يك حالت تعزز و ترفع و سركشى از
براى نفس او پيدا شود و تكبر كند ،وقتى كه غير را كامل ديد در او يك حالت ذلّ و انكسارى رخ دهد كه اگر عوامل خارجيه و
مصلحات نفسانيه نباشد حسد توليد كند .و گاه شود كه ذلّ خود را در همسرى غير با خود پندارد ،چنانچه صاحب كمال و نعمت بر
مثل خود يا تالىتلو خود حسد ورزد .و ميتوان گفت حسد همان حال انقباض و ذلّ نفس است كه اثر آن ميل زوال نعمت و كمال
است از غير.
 2شرح چهل حديث ،ص  :116و بدان كه از براى حسد اقسامى است و درجاتى ،به حسب حال محسود ،و به حسب حال حسود ،و
به حسب حال حسد في نفسه .اما به حسب حال محسود ،چنانچه به كماالت عقليه يا خصال حميده يا مناسك و اعمال صالحه يا امور
خارجيه از قبيل مال و منال و عظمت و حشمت و غير آن حسد برند ،يا به مقابالت هر يك از اينها حسد برند در صورتى كه كمال
توهم شود .و اما به حسب حال حسود ،چنانچه حسد از عداوت يا تكبر يا خوف يا غير آن پيدا شود از اسبابى كه بعدها ذكر آن
مىشود .و اما به حسب حال حسد في نفسه ،كه مىتوان گفت درجات و تقسيمات حقيقيه حسد اين است نه آن سابقيها ،پس ،از براى
آن در جانب شدت و ضعف مراتبى است كثيره كه به حسب اسباب مختلف شود ،و نيز به حسب آثار اختالف پيدا كند.
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 .2به نعمت هاي آشكار شده ديگران توجه كرده ،از آنها در كشف نعمتهاي خود استفاده ميكرد و در
صدد استفاده بهينه آنها برميآمد .در اين صورت نعمتهاي ديگران نيز نشانه و فلق براي او ميشود تا
به خودشناسي و خودآگاهي و شكر نعمتهاي خود برسد.
 .3اساساً انسان بين خود و ديگران فاصلهاي نبيند .زيرا خيرات و نعمتهاي ديگران نعمتي براي اوست؛
چرا كه حيات انسان حياتي اجتماعي است و دراين زندگي هيچ نعمتي انحصاري نيست.
 .4آسيبهايي كه حسد ميتواند به انسان و جامعه بزند به قدري مهلك است كه توجه به بخشي از آن
آسيب ها براي پرهيز از حسد كافي است .انسان اين آفتها را با نشانههايش بايد بشناسد و تا قبل از آنكه
كار از كار بگذرد خود را نجات بدهد.

1

........ .5
....... .6
....... .7
حال اگر فردي دچار حسد ديگران شد بايد چه كند؟
 .1حسد دي گران نبايد او را از رساندن خير به ديگران منع كند و باعث اشتباه ،گناه و يا برخوردهاي غير
عاقالنه شود .زيرا در اين صورت است كه دچار شر شده است.
 1شرح چهل حديث ،ص  :118بدان كه حسد خودش يكى از امراض مهلكه قلبيه است .و از او نيز زاييده شود امراض كثيره قلبيه و
كبر و مفاسد اعمالى كه هر يك از موبقات است و براى هالك انسان سببى مستقل است .و ما به ذكر بعضى از آنها كه پر ظاهر است
مىپردازيم ،و ناچار مفاسد خفيهاى دارد كه از نظر نويسنده پوشيده است .اما مفاسد خودش ،پس بس است براى آن آنچه صادق
مصدّق خبر داده است فى صحيحة معاوية بن وهب قال :قال أبوعبداهلل ،عليه السالم :آفة الدّين الحسد و العجب و الفخر .و في صحيحة
محمّد بن مسلم عن أبيجعفر ،عليه السالم :إنّ الرّجل ليأتي بأىّ بادرة فيكفّر و إنّ الحسد ليأكل اإليمان كما تأكل النّار الحطب؛ يعنى
«حضرت باقر ،عليه السالم ،فرمود« :همانا مرد بيايد با هر لغزش فعلى يا زبانى كه در غضب از او صادر شود پس آمرزيده شود ،و
همانا حسد هر آينه مىخورد ايمان را چنانچه آتش هيزم را مىخورد ».تمام اوصاف معنويه و صوريه مؤمن منافى است با آثارى كه
از حسد در ظاهر و باطن پيدا شود :مؤمن خوش بين است به خداى تعالى و راضى است به قسمتهايى كه بين بندگانش فرموده،
حسود غضبناك است به حق تعالى و روبرگردان است از تقديرات او ،چنانچه در حديث شريف ذكر شده .مؤمن بدى مؤمنين را
نمىخواهد و آنها را عزيز دارد ،حسود بر خالف آن است .مؤمن حب دنيا بر او غلبه نكرده،حسود از شدت حب دنيا گرفتار اين رذيله
شده .مؤمن خوف و حزنى ندارد جز از مبدأ تعالى و مرجع ،حسود خوف و حزنش در اطراف محسود چرخ مىزند .مؤمن گشاده
جبين است و بشراى او در صورت اوست ،حسود جبينش درهم و عبوس است .مؤمن متواضع است ،حسود تكبر كند در بسيارى از
اوقات .پس حسد آفت ايمان است و آن را مىخورد آن سان كه هيزم را آتش .بس است در زشتى اين رذيله كه ايمان را كه سرمايه
نجات آخرت و حيات قلوب است از دست انسان بگيرد و او را مفلس و بيچاره كند .و از مفاسد بزرگى كه از لوازم غير منفكه حسد
است غضبناكى بر خالق و ولى نعمت و اعراض از تقديرات اوست .امروز حجابهاى ظلمانى غليظ عالم طبيعت و اشتغال به آن تمام
مدارك ما را محجوب كرده و چشم و گوش ما كور و كر است ،نه مىفهميم كه غضبناكيم از مالك الملوك و رو برگردانيم از او ،و نه
مىدانيم صورت اين غضب و اعراض در ملكوت و مسكن دائمى اصلى ما چيست.
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 .2حسد ديگران او را بايد متوجه نعمتهاي الهي به خود بكند ،زيرا آنقدر نعمت آشكار بوده است كه
ديگران نيز فهميده و به او حسد برده اند پس سزاوار است با شناخت بهتر و ويژهتر آن نعمتها قدر خود
را بيشتر بداند( .بسياري از مواقع انسان با حسد حسودان ميفهمد كه نعمت دارد ).بنابراين حسود
مي تواند نقش يادآوري نعمت را براي انسان و جامعه داشته باشد.
......... .3
......... .4
در پايان ال زم است پس از تدبر در سوره مباركه فلق عزم خود را جزم كرده تا براي ورود به قرآن و طهارت
يافتن ،خود را از حسد پاک نماييم ،زيرا مفاهيم قرآن در دل حسود جاي نميگيرد.
در پايان به حرز و دعايي 1از اميرالمؤمنين عليه السالم درباره استعاذه توجه نماييد:
اللَّهُمَ بِتَأَلُّقِ نُورِ بَهَاءِ عَرشِكَ مِن أَعدَائِي استَتَرتُ وَ بِسَطوةِ الجَبَرُوتِ مِن كَمَالِ عِزِّكَ مِمَّن يَكِيدُنِي احتَجَبتُ وَ
بِسُلطَانِكَ العَظِيمِ مِن شَرِّ كُلِّ سُلطَانٍ وَ شَيطَانٍ استَعَذتُ وَ مِن فَرَائِضِ نِعمَتِكَ وَ جَزِيلِ عَطِيَّتِكَ يَا مَولَايَ طَلَبتُ كَيفَ
أَخَافُ وَ أَنتَ أَمَلِي وَ كَيفَ أُضَامُ وَ عَلَيكَ مُتَّكَلِي أَسلَمتُ إِلَيكَ نَفسِي وَ فَوَّضتُ إِلَيكَ أَمرِي وَ تَوَكَّلتُ فِي كُلِّ
أَحوَالِي عَلَيكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اشفِنِي وَ اكفِنِي وَ اغلِب لِي مَن غَلَبَنِي يَا غَالِباً غَيرَ مَغلُوبٍ زَجَرتُ كُلَّ
رَاصِدٍ رَصَدَ وَ مَارِدٍ مَرَدَ وَ حَاسِدٍ حَسَدَ وَ عَانِدٍ عَنَدَ بِ بِسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحِيمِ .قُل هُوَ اهللُ أَحَدٌ اهللُ الصَّمَدُ .لَم يَلِد وَ
لَم يُولَد وَ لَم يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ كَذَلِكَ اهللُ رَبُّنَا حَسبُنَا اهللُ وَ نِعمَ الوَكِيلُ إِنَّهُ قَوِيٌّ مُعِين
خدايا به درخشش نور بهاء عرش تو از دشمنانم خود را بپوشانم و به سطوت جبروت كمال عزتت از هر كه
نقشه برايم كشد در پرده شوم و به سلطنت بزرگ تو از شر هر مسلمان ستيزهجويى و هر اهريمن سركشى
پناهنده شوم ،و نعمتهاى ريزان و عطاى شايانت را اى موالى من جويايم ،چگونه بترسم كه آرزويم تويى،
و چگونه مورد ستم قرار گيرم كه اعتمادم بر تو است ،خود را به تو سپردم ،و كارم را به تو واگذاردم ،و در
هر حالى به تو توكل دارم.
درود فرست بر محمد و خاندان محمد ،و شفايم ده ،و كارم را كفايت كن ،و مرا بر هر كس كه بر من پيروز
شده پيروز كن ،اى پيروزى كه هرگز مغلوب نشود ،من هر ديدهبانى را كه بر من ديدهبانى كند ،و هر سركشى
را كه سركشى كند ،و هر حسودى را كه حسودى كند ،و هر دشمنى را كه دشمنى كند همه را (از خود دور
كردم و) بانگ بر آنها زدم به وسيله «بِسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ،قُل هُوَ اهللُ أَحَدٌ ،اهللُ الصَّمَدُ لَم يَلِد وَ لَم يُولَد وَ
لَم يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ،كذلك اهلل ربنا حسبنا اهلل و نعم الوكيل ،انه قوى معين»
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