بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
سوره بمارکه انس

ّ
تعلمی استعاذه از رش وسوسه

بررسی واژگان سوره
القرب مع الظهور

بعنوان انس يعنی نزديک شدن به چيزي يا کسی که اين

أنس

هو

(ناس)

االستيناس ،فی مقابل النفور و نزديکی با آشکاري و انس گرفتن همراه است به جاي
الوحشة و البعد.

آنکه از آن چيز پنهان شده و از آن دوري شود .ناس از
اناس گرفته میشود که به حيثيت اجتماعی انسان اشاره
دارد.

ملک

هو التسلّط على شیء بحيث يکون از ريشه ملک به معناي تسلط همه جانبه بر چيزي
اختياره بيده.

است .پس مالک حقيقی هر چيزي بر همه ابعاد وجودي
آن تسلط دارد.

أله/وله

أنّ اإللهة بمعنى العبادة .و الفرق بين الهه به معناي عبادت است و فرقی که با آن دارد در اين

(اله)

المادّتين أنّ العبادة قد أخذ فيها قيد است که در عبادت قيد خضوع و در الهه قيد تحيّر
الخضوع ،و إله أخذ فيه قيد التحيّر.

وجود دارد.

وسوس

هو جريان صوت خفىّ يحدث فی جريانی در درون انسان است که گويی صوت و صدايی

(وسواس)

النفس من دون أن يکون على حقيقة ،مخفی است .اين جريان که صوت مخفی کاذب است
سواء کان من شيطان إنس أو جنّ أو به دليل زوال و فقدان علم و يقين بر فرد عارض می
من خطرة باطنيّة.

شود و او را دچار خطوراتی میکند که باعث تزلزل در
او میشود.

خنس

و التأخّر و االنقباض إذا کان من شأنه از ريشه خنس به معناي گرفتگی و عقب انداختن و
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تاخير در امري است که در آن تاخير جايز نيست.

(خناس)

التقدّم و االنبساط.

صدر

هو ما يقابل الورود .فالنظر فی الورود صدور در مقابل ورود و به معناي به سمت بيرون خارج

(صدور)

الى جهة الصيرورة الى محيط ،کما أنّ شدن است يعنی جايی که ادراک انسان ابراز شده و
الصدور ناظر الى جهة صيرورة الى صادر میگردد.
خارج محيط معيّن.

جنن(جنّ)

هو التغطية و المواراة.

از جنن به معناي پوشاندن و مخفی کردن میآيد .جن
موجودي است که از منظر حواس انسان مخفی است.
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