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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 6/10/39اخوت     ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( مراهچ جلسه )فلق    سوره مبارهک           

 

 6 یلا 1تاحفص رد سالک رد هدش هئارا بلاطم هدیکچ

این شناسایی . مندی از فلق بود که به طرح کردن موضوع انواع فلق منجر شد مبحث گذشته شناسایی و استفاده و بهره

بشناسیم، ثالثاً قدرت تشخیص های فلق را  ویژگی شناسی، ثانیاً تشخیص فلق و فلقکاربردهای اوالً کند که  ایجاب می

و خامساً درک . رابعاً قلمروهای فلق و منفعتی که فلق در این ساحت دارد را شناسایی کنیم .انواع فلق را داشته باشیم

 .بهتری از سوره مبارکه فلق پیدا کنیم

 

 کاربردهای موضوع فلق

های  های روزانه و نهایتاً برنامه نیز برنامه ،انههای سالی در یک منظر کلی فلق در ساحت چشم انداز و افق و نیز برنامه

 .باشدشود ممکن است هر یک از انواع فلق منطبق با یکی از موارد یاد شده  ای تقسیم می لحظه

 

 :های فلق ویژگی

 ها و رخدادها در بستری از تدریج  که پدیده ستاست و دانستن این نکته ضروری تدریج، اولین ویژگی

 .آنها نیز این صفت و ویژگی را دارد پس فلقِ ،افتند اتفاق می

 این صفت فلق را  .مشخص است تگیری و قدر است که به معنای اندازه تقدیرمبحث  ،دومین ویژگی

 .نماید پذیر و مختصات پذیر می تعریف

  ،یگر داد جدید و شروع برای یک اتفاق و رخد است که به معنای ورود به مرحله نقطه عطفویژگی سوم

 .دهد و خبر از وقایع بعد می استدهنده ل نقطه عطف تمای. رت خاص و متمایز استبه صو
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  پیوندد هر  فلق در بستری از نو شدن و تجدید به وقوع می. است همراهی فلق با ظهور جدیدویژگی چهارم

 ...همچنین هر هفته و  ،شود روز دوباره شروع می

 

 انواع فلق

 هایی که در آن وجود و از مالک ها و شاخصه. دریافت کردتوان  میانواع فلق را  از انواع مخلوقاتی که وجود دارند 

 .مند شد توان بهره میدارد 

 در این ساحت سخن از . است شدن مدل شب و روز است که ویژگی اصلی آن آشکار و نهان: مدل اول

شود، از این  دارد و این آشکار می ی کسی را دوست میاینکه کس. سعی نیز شاخص بعدی است. سیر است

 . مدل پیروی شده است

فاما " :بسیار گویاست در آنها و تعاریف موجود  و مؤلفه مثَل ویژه در این خصوص سوره مبارکه لیل است

من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی فسنیسره للیسری و اما من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیسره 

 . در این هر دو مثل که ذکر شد نقطه عطف فسنیسره است. "یللعسر

رود در مقطع امتحانات در پاسخ به این سؤال که در چه مقطعی قرار  به عنوان مثال فرزندی که مدرسه می

توان گفت که  در یک جمع بندی عمومی می. رود شود سال بعد به کالس پنجم می دارد، توضیح داده می

 .حوادث روزمره است های مربوط به برنامه ای بوده و ناظر به حیث کاربرد بیشتر لحظهفلق در این ساحت از 

 .شود ظاهر می "ف"در قرآن این نوع از فلق با قالب ادبی 

  مدل دوم، مدل جنین یا رویش است و ساحت آن ساحت طی شدن مراحل است و چندانکه در مدل قبلی

ها داشت، در این مدل نقطه عطف و تمایزی که به نسبت  تدریج موضوعیت بیشتری به نسبت سایر ویژگی

تلفیقی نیز  های البته مدل. یعنی باید تغییر وضعیت دیده شود. شود، برجستگی بیشتری دارد قبل دیده می

که داللت بر برخی محذوفات ) "فای فصیحه"در قرآن . وجود دارد که گاهی مثبت و گاهی منفی است

 . قالب ادبی مناسب این بستر است "اذا فجائیه"و نیز  "ثم"و نیز ( دارد

ک در ی. ل قبل و بعد انقالبشان، مصداق موضوع فلق در این مدل و نوع هستندبه عنوان مثال بنی اسرائی

بلوغ عاطفی به نسبت سایر . افتد بندی کلی تأثیرات عمده در زندگی به واسطه این نوع از فلق اتفاق می جمع

 .ها فلق از این نوع است دوره
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 محسوب و عامل فلق  ،(تأثیر و تأثر از حیث بستر) مدل سوم، مدلی است که مبتنی بر تأثیر عوامل است

قرار ها در بستر و محیط مشخص و تأثیر گذار  در این مدل همه پدیده .؛ مانند باران و احیای ارضشود می

 . کننده بودن آن موضوعیت دارد و تعیین است تأثیرات فراوان دارای ردارند و کمترین تغییرات در این بست

  ،سازد، مصادیق این نوع از فلق و نظام  قلمروی با احکام خاص می بیت، حاکمیت یا هر چیزی کهرحم 

پیام این مدل از نظام آفرینش . کند لمرو وحکم مختص به آن، حیات مخصوص به خود را پیدا میق  .هستند

قالب ادبی این مدل بیشتر  . شود بستری هدایتی بسازیم، حیات معنوی مسدود می یماین است که اگر نتوان

ت مربوط مباحث طیب و خبیث و غیر آن به این ساح .است (چه لفظی و چه معنوی)مفعول فیه  ظرف و

در این  .کند هایی است که در این دوره موضوعیت پیدا می شاخص ویژگی گیری تقدیر و اندازه. شود می

 .بسترشان سالم است یا نه یاشود که پدر و مادر اختالف دارند  ها معلوم می مدل با دیدن بچه

 از حیث کاربرد این ساحت . اثر است و ذی استایی با ولی، حکم خدا مدل همر ،های فلق مدل چهارم از مدل

و در آن تبعیت از دین، منذر، . جمالت شرطی قالب ادبی آن است .ای و آن به آن است ها لحظه برنامه

 ولیی هواهللانّ  :سوره مبارکه شوری مبین این بستر است. رسول و غیر آن اهمیت دارد

 

 :قلمرو فلق

کند و این قاعده مبحثی با عنوان قلمرو فلق را ایجاد  های دیگر ارتباط پیدا می هر فلقی در کنش و واکنش خود با فلق

 : افتد همه این اتفاقات بین دو حد از ظهور اتفاق می. نماید می

 ظهور طبعی شیء -

 . که وابسته به دستگاه ادراکی است :ظهور فهمی شیء -

 .شناساند دو قلمروهای فلق را میضرایب به دست آمده از این 

هر مخلوقی به سمت مقصدی که جواز رسیدن به آن وجود دارد در حرکت است و این مقصد نافع توضیح اینکه 

یابی به  که امید داشتن و دست ،(تعبأ، تهیأ، اعداد، استعداد)این سیر نیازمند انواع آمادگی است. حال و ظرفیت اوست

 .آورد آنها به وجود می طلب الزم را در تحقق ،عطا

آثار این طلب و . نیازمند طلب و امید است ،از آنجا که هر مخلوقی برای دریافت مراحل و تکاملش به سمت نهایت

 .مندی است امید شامل امکان ذاتی، امکان بکارگیری و استفاده از دیگران، احضار امکانات و ظرفیت بهره
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 : تعیین کننده در موضوع فلق هستندکه  یسه عنصر شود؛ میبا این بیان نسبت سه عنصر با هم معلوم 

  .یکی شیء، دوم ناظر به آن، سوم هادی

و ضرر شیء روی ناظر اثر گاهی نفع . تواند در شیء دیگر اثر بگذارد و در آن فلق ایجاد کند  فلق شیء مییعنی 

. رونی استو ناظر است و کامالً بی نفع و دافع شر از شیء به کننده کند که هدایت گاهی هادی پیدا میگذارد و  می

 .ن رسیدن به مقصد استآکنند و  ، فرد را به یک مطلوب هدایت میهستند سببِ ارتباط با فلق این هر سه عنصر که

 

و  شود میحاصل کالم اینکه با ایجاد طلب و امید رسیدن به چیزی در فرد، سطحی از رسیدن فرد به آن چیز ایجاد 

 .شناسی ممکن و میسر است این همه به مدد فلق و فلق

 

 :سوره مبارکه فلق

 بر این اساس هر کسی در . «قل اعوذ برب الفلق».اولین نکته توجه به امری است که به پیامبر خدا شده است

 .بردن به رب فلق است  ای از عصمت، نیازمند به پناه هر درجه

 ه است و این تأکید مشخص کننده جایگاه این موضوع برای دیگران امر به پیامبر گویای اولویت داشتن پنا

 .است

 شود در  در این آیه توجه به فلق در سیر ربوبیت پروردگار به عنوان راهکار اصلی پناه بردن محسوب می

بنای عالم بر فلقیت . شود که در پناه بردن کلیدی است قیدی متذکر می. آورد کالم نوعی تعلیل به وجود می

توجه به سیر شدن در مخلوق و ربوبیتی که در آن است . توان به معرفت دست یافت و بدون آن نمی است

 .منشأ پناه بردن است

 تحلیل درست از فلق همان عوذ و پناه بردن است. 

 نظامی که بر اساس فلق استوار است و  .توان فهمید که این واژه مربوط به هدایت منذر است از لفظ قل می

 .اصل قرار دادار به عنوان در آن اختی

 مندی از آن  در نظام اجتماعی انسان است قل در سوره مربوط به هدایت انواع فلق است و بهره. 

 فهم ربوبیت پیرامون آن هدایت از مندی خلق  شود که برای بهره از مکان و جایگاه معنایی قل فهمیده می

 .اند در این معرکه تنها نگذاشتهبه بیان دیگر قرآن و وحی ما را . تشریعی وضع شده است
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 و . انجامد شود، اگر به خوبی تفصیلی شود به عوذ می علم توحید که در این سوره با فهم رب فلق حاصل می

اذا »تعبیر نزدیک به . شناختی از توحید که عین عمل است. شود آن علمی است که مستقیماً به عمل منجر می

مفهوم رب فلق باید برای فرد ملموس  ،بنابراین برای تقویت استعاذه/ «علیهم آیات الرحمن خرّوا سجّداً تتلی

تواند در آن  شوند مگر آنکه قبل حین و بعد آن خدا را می چون اشیاء و مخلوقات دیده نمی. و مشهود شود

ت و شناخت فلق وقتی نافذ و بلکه با این وصف فهم مطلق ربوبیت مقدمه فهم رب فلق اس .مشاهده نماید

 .گیرد که بستری از معرفت درست توحیدی وجود داشته باشد میشکل 

 شود این شناخت به صورت تدریجی ایجاد می. انسان نیازمند به شناخت تفصیلی از مخلوقات مرتبط است .

نهادینه شدن این شناخت منوط به ایجاد معرفت نسبت به مراحل زندگی و صفاتی است که در هر مرحله 

 .اخت وابستگی تامّی به توحید و شناخت اسماء و صفات الهی دارداین شن .شود شکوفا می

  شود، در حالی که خدا ثابت و مخلوق متغیر  و پایین می اینکه ارتباط انسان با خدا در چشم انسان باالاز

شود که انسان در هر حالی نسبت به خدا مقصر است و این مفهوم عوذ را ایجاد  این فهمیده می ،است

خدا رحمن است مشیت باید اتفاق بیفتد تا رحمتی نازل شود یعنی شیء از حیث قبل و بعد تناسب  .نماید می

دهنده است البته استفاده از این نکته مشروط بر پناه بردن انسان  خداوند در هر حالتی پناه. با رحمت پیدا کند

 .است

  طور طبیعی افراد در مواجهه با شرور در پناه بردن جهت پناه به سمت خدا و غیر خدا اهمیت دارد زیرا به

 .شود برند مهم این است که به چه کسی پناه برده می پناه می

 و این امکان با . ها به خداوند خواهد انسان از خداوند پی به اشیاء ببرد و نه از اشیاء و پدیده این سوره می

 .شناسی میسّر است فلق

 ها در آینده و گذشته و حال  این فلق. های متعددی است اش دارای فلق هر انسانی به عنوان مخلوق زندگی

تواند  بینی کند  و بر اساس فلق می شناسی آینده خودش را پیش تواند بر اساس فلق انسان می. جاری هستند

اهمیت دارد تغییراتی است ( رویکرد به گذشته و آینده)آنچه در این دو منظر . گذشته خود را تحلیل کند

  .تا بتواند رحمت خدا را بیشتر کند خودش ایجاد کندکه الزم است در 

 خدا تنها پناهگاه است خدا مهربان است و دائماً در فیض رسانی . باید خدا را به عنوان پناهگاه پذیرفت

رحمت و ارائه نعمت پیوسته و بدون هیچ وقفه و انسان باید خود را در معرض این نعمت و رحمت قرار 

 .دهد
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 ی فلق شناسی در زندگی باید به اتفاقات بُعد زمان داد و یکی را گذشته و دیگری را  برای تشخیص کاربرد

در فلق شناسی . داو بعد موانع دریافت رحمت را مورد توجه قرار د( آینده در گذشته) آینده تعیین کرد

ذهنی و شود بسیاری از این موانع  با این تحلیل معلوم می. کنند موانع هستند که جلوگیری از فیض می

این موقعیت و معرفت در انسان ایجاد طلب و امید . توهمی هستند و این ذهنیت خود مانع رحمت است

 .دارایی عطا شده به انسان، که خداوند به آن افتخار کرده است .نماید می

 اگر انسان به این موضوع توجه ، البته رب فلق کسی است که وجود مانع در فیض رسانی او مانع فیض نیست

   .داشته باشد
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 :سالک بلاطم حورشم

سراغ تشخیص  ها به ویژگیبا توجه به  پس از آن. ی کلی فلق را بدانیمهاکاربرد فلق قبل از آن باید ویژگیبرای 

 .رویم انواع می

 :ویژگی های کلی فلق

 :تدریج .1

 . افتد اما به تدریج اتفاق می ،فلق است چیزیممکن است که یک دفعه نشان داده شود که 

 

 :(گیری، قدرت مشخص اندازه) تقدیر .2

 .دارد محدودیت، حد و محدوده .پذیر است در واقع تعریف پذیر یا مختصات 

 
 :نقطه عطف .3

خبر از وقایع بعد از آن باشد و  میتمایز دهنده  یک اتفاق و رخداد دیگر بصورت خاص است، ایشروع 

 (مهم استخیلی .)دهد می

 
 :همراه با ظهور جدید .4

 .همراه باشدیک ظهور جدیدی با یعنی حتما بایستی 

ها شاخص در فلق شناسی این ویژگی .گذاریم زیرا آیه خود قرآن است میها نبود اسمش را فلق ن هرکدام از این رگا

 .هستند
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 :ییها تشخیص انواع با توجه به مالک

 .مدل شب و روز که بحث نهان و آشکار است -1

 :شود که هرجا که در قرآن فلق در این حالت به این صورت شناخته می 

 هایش،  ها و مالک نشانه+  هم باشدو حرکت  "رضا فی االسیرو"مثال  باشدسخن از سیر  -

 رود، بمثال دنبال ابتغاء وجه  باشدبحث سعی  -

 باشدهرجایی که سخن از آشکار و نهان  -

 .(عسر و یسر)مشاهده دارد، نهفته و آشکارقابلیت مدل شب و روز مانند این  

 .به عنوان مثال فعالیت های ما 

؛ مثال یک نفر خیلی دوست دارید؛ (یا خوب یا بد ) دیاهبینید و قبال ندید شما بعضی از صفاتی که در خودتان می

 .شب و روزی استمدل  صفت مانند این معلوم است که .آشکار شدن یک صفت

در . فهمد رود که فرد نمی است یعنی شب آن قدر پاورچین پاورچین می "اذا یسر"ش ا "لیل"در مدل شب و روز 

 وجود داشتهمدل شب و روز وضعیت این گونه است که ممکن است خودش نفهمد و بعد بفهمد ولی این حرکت 

 .است

 . یعنی اگر کسی کارش در دشواری و شب است حتما باید حرکت کند ،بحث امید است یکی از ثمرات بحث فلق

 .نقطه عطف محسوس است ولی ممکن است مشاهده نشود مهم است، در واقع تدریج خیلی شب و روز مدلدر 

 .گیرد تغیرات در مدل شب و روز به صورت تدریجی صورت می .(یعنی االن هست ولی ممکن است نبیند)

 .شود مربوط به قلمروهای فلق میبحث این  .شود ریف نمیفلق به نسبت انسان تع

های  های روزانه و برنامه های سالیانه، برنامه به چشم انداز و افق دید، برنامه کاربرد در حوزه فلقدر این مدل،  

 .کند افتد و نشانه هم پیدا می امالء و استدراج بر اساس قانون شب و روز اتفاق می .شود ای تفکیک می لحظه

البته نوعا این گونه نیست ولی  ،آورد می "فا"خواهد پی در پی بیاورد نوعا با  حوادث روزمره را که در قرآن می

 .کند مطرح میرا  هروقت این گونه است مدل شب و روز 

 .این مدل بحث مرحله است .مدل دوم مدل جنین و رویش است -2

نقطه عطف افتد و در اینجا  یک اتفاقات خاص می توانیم این فلق را بشناسیم که در اثر مراحل می مواقعی

زنید هیچ اتفاقی  سر می چند روز به آن ،دگذاشتی در خاکدونه لوبیا را  مثال. خیلی مهم و پررنگ است

  .بینید که جوانه زده است افتد و یک دفعه یک روز می نمی
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وم و ساختار دوم را به ساختار اول اضافه کنند به مرحله د برخی این گونه هستند که از ساختار مدل اول هجرت نمی

 نتشاد دوجو اب هک مثال چه بسیار جوانانی. کنند که این برخی موارد خوب و برخی موارد بد است می

 .اند مانده دوخ در کودکی یهای جوان خصوصیت

همراه  "فصیحهفا "خص و باال "فا"و  "ثم"زند و نوعا در قرآن با کلمه  ای اتفاقات خاص را رقم می های مرحله مدل

 .گویم خواهد بگوید اتفاقات بسیاری این وسط افتاده که من بقیه اش را نمی فا فصیحه می .است

در اتفاقات خاص این دوران حتما باید تغییرات خاص ببینید و کامال متمایز است مثل دوران قبل از بلوغ و بعد از 

 .گویید شما نقطه عطف را به همین می. بلوغ

آید به نام  یک دفعه یک صفت خاصی بوجود می ،رود یعنی همین که با یک شیب خاصی پیش می بلوغ عاطفی هم

آستانه تحریک و انفجار  این تغییر وضعیت باید مشخص باشد، کند و یک باره تغییر خاصی می همراهی با دیگران

 .است

در بنی اسرائیل : مثالش این است. ، ثم و فا مطرح می شود"اذا فجائیه"در آیات قرآن هرجا که تغییر خاص است با 

فرمایند انقالب ما انفجار نور بود مدلش این  این که امام می. گوییم ها فلق می به قبل و بعد از نقالب آن ،سوره قصص

 .گونه است

یعنی در واقع تغییر  ،از چشمم افتادی رگویید دیگ ست مثال شما میهدر زندگی ما که بعضی از اتفاقات مانند 

بدی غیبت و تهمت هم به خاطر این است که تغییر وضع ناگهانی در زندگی فرد . ناگهانی یک نفر نسبت به یک آدم

  .کند یا جامعه ایجاد می

چند ثانیه منجر به فوت  ضرع رد اهنتلغزد ممکن است  م که مییروم باال پا روم و دارم می مثل این که من کوه می

 .آید رود ولی ناگهانی فرود می بله به تدریج می ..دگویند این راه را نرو و حرف گوش ندهکافی است که ب. من شود

غیر قابل خورد که قبل و بعدش  ی اتفاقاتی رقم مینیع .فاصله بین مرگ و حیات است ،فاصله بین اینها زیاد است

 .مهم استبسیار این مسائل  مقایسه است و

ورت به ص عقاولاف روز است انذار خیلی در آن اثر ندارد اما زندگی اش به صورت شب ودر واقع چون مدل اصلی

( تدریج)یعنی در واقع تاثیرات عمده در زندگی به وسیله این فلق دراد تیمهاا خیلی این مدل فلق ذلتدریج است 

 .افتد اتفاق می

و  کند سبک دعای عرفه این گونه است که یک به یک اتفاقاتی که در آن یک نقطه عطف خاص است را بیان می

 .هرکدام هم فاصله اش با آن یکی خیلی زیاد است
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 .نقطه عطف فردیت به جامعیت است بلوغ عاطفی

 رضامدل باران و احیای  :مدل سوم مدل تاثیر عوامل است -3

وجود هرجایی که قرار گرفتن در یک بستر و محیط مشخص و تاثیر گذار در این مدل . عامل فلق است

شود زیرا در  هرجا که یک بستر ایجاد می. شود یک رحم درست میکه نی هرجا یع .قابل مشاهده است دارد

 . قوانین محیط تاثیر گذار است. شود مخصوص به خودش ایجاد می آن یک حیات

رحم طاغوت مسلمانیت نیست مگر این که از  مسلمان شدنی که در قالب یک حاکمیت طاغوت صورت بگیرد حتما

 .خارج شود

یعنی اگر کسی در بیت ولی خدا ، کند و یک سری قوانین مخصوص به خودش را ایجاد میهر رحمی یک قلمرو 

اگر کسی تحت تابش وحی و نورانیت خدا قرار نگیرد حیات مخصوص را به . قرار نگیرد امکان حیات معنوی ندارد

 .کند طور طبیعی پیدا نمی

زمند است که اگر آن بستر مهیا حیاتی بستری نیا کند یعنی برای هر های رحم است که او را احیا می در واقع ویژگی

گیرد لذا آرزوی رجعت برای  یعنی اگر امام زمان نیایند حیات اجتماعی صورت نمی .شود ود آن حیات ایجاد نمینش

 .هر مسلمانی واجب تکوینی و عقلی است

این به  .شود د میحیات معنوی مسدوبه طور طبیعی اگر ما نتوانیم بستر هدایتی در خانواده و در جامعه فراهم کنیم 

ظاهرش یک  .کند بستر هدایتی خودش را خدشه دار می ،ای اختالف باشد این معنی است که اگر در خانواده

از مسائل هدایتی  خیلیبندد و در این خانه  اختالف ساده بین والدین است ولی در واقع بستر هدایتی را برای نسل می

 .افتد اتفاق نمی همالئک

 است حاال یا لفظا یا معنوی مثال فی بیوت اذن اهلل یا مثال معنایش "همفعول فی"و  "ظرف"قالب ادبی این مدل 

بحث . یا شودهالزم نیست بعضی از کارها انجام شود بلکه باید بستر درست شود و فضا م زیاداالن در جامعه اسالمی 

های درونش هم بی تفاوت  در ظاهر هم طیب نشود انسان اگر د حتیلَیعنی یک بَ ،شود میمطرح طیب و خبیث اینجا 

 .شود رحمت الهی در این شهر از این جهت وارد نمی. شوند می

ها همه  این حی شدن به وسیله انذار، سپس و بعد اغالل ،کند ه مبارکه یس از همان ابتدا بحث انذار را مطرح میسور

به بعد با بحث رجل  11کند و از آیه  بستر سازی را مطرح می 12تا  1از آیه  .است بستر سازی برای احیا یک جامعه

موضوع سوره این است که ورود پیامبر به یک جامعه عامل حیات و  .دهد یسعی بستر سازی را با مثال توضیح می

 .ش عامل موت جامعه استننبود
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همان طور که رشد . شود میست که در ساحت فردی و اجتماعی تعریف   ها ها و ظرفیت ای از توان مجموعهانسان 

در او به ظهور  این صفت امکان داردممکن است به نهایت رشد فردی برسد اما اگر در جامعه نباشد  ،فردی داریم

یعنی دیدنی است که یک همچین فردی وقتی رئیس یک  ،را ندیدیم (ع)مثال ما ظهور اجتماعی قمر بنی هاشم. نرسد

. یک سری صفات است که در ساحت اجتماعی بروز پیدا می کند وال غیر. کند شود چگونه مدیریت می اجتماع می

امام  اجفگویند که ر می 7-تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ-6-یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ دگوی میکه به خاطر همین در سوره نازعات 

 (.دهند به رجعت نسبت می ار نآ که کال) .(ع)امیرالمومنین است و رادف( ع)حسین

در بسترش نگاه که ی یا شخص را ش .هر بستری خواص مربوط به خود دارد ،شوند مدل بسترها مهم میدر این 

 ،بینی نمی بینی بلکه بسترش را می بینی خودش را یعنی هرکسی را می .گیرد رنگ و اثر از بستر میبینی  میکنی  می

هر بستری خواص مخصوص به . نیست اش اختالف هست یا توانی بفهمی که در خانواده بینی می مثال بچه را می

 .خودش را دارد حتی بسترهای معمولی

 .مهم است بسیارو بحث بستر . شود بستر مربوط به مدیریت کننده می

یعنی مدل قمر . بحث تبعیت از ذی اثر است با ولی، هم راستایی با حکم خدا و مدل چهارم، هم راستایی -4

 .شمسو 

شود که هرگاه انسان  مهم است و این گونه می بسیارن در راستای حکم خدا در این مدل جمالت شرطی و قرار گرفت

 .شود در راستای حکم الهی قرار گیرد در والیت اوست و قوانین والیت خدا بر او جاری می

شود  اش می شوری و آیهشود  می اش همان قبلی است اما بسترش می شود والیت و سوره .حکم، رسول، منذر دین،

 .لّیاهلل هو الو

خص در مدل چهارم که لحظه و نزدیک کنید باال تان را با اینها تنظیم می های روزانه در مدل اول و چهارمی برنامه

 .است

 وس زمینه و در مدل دوم مرحله پ در مدل سوم. ما منافعش نزدیک استدر مدل دوم و سوم از انسان دور است ا

 .بیشتر در چشم انداز و افق است

 یرگید یزیچ هب سپیده زد و  ای سپیده دم دگویی مثال میخود پدیده مورد نظر است  ، یک موقعفلقگویید  می وقتی

 .نداریدکاری  مه
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این پدیده روی این انسان تاثیر  اجنیا .دوشیم نآ یعنی شاهد و ناظر دنیبیمه دم را انسانی سپید اما یک موقعی 

 .ی دیگر استیجادر گذارد یعنی پدیده یک جای دیگر است و اثرش روی فرد  می

شاهد  هم یک موقعی ،[گذارد یک موقع در او اثر می]، (سپیده دم) دارای طبع و ذات خودش است یک موقع پس

 .استکه این رخداد مشابه فلق  .افتد میاین اتفاق در خود آدم  بلکه پس اثر و کارکرد ندارد ،این پدیده نمی شود

در فلق ها این گونه است که فلق بیرونی با فلق درونی ارتباط پیدا می . پس سه حالت شد یکی طبع، اثر، و انعکاس 

 .انعکاس این بستگی به انواع فلق در بیرون و درون دارد. کنند

 .یروریت یک شی داردص مدل فلق بستگی به خلق و 

فلق ها در  ،(اثر)است و هم دیگری( فلق)ارد هم خودشهرچیزی چون در عالم خلق قرار دارد و تدریج و تقدیر د

 .گذارند و هیچ فلقی در عالم تنها نیست و در ارتباط با دیگری است گیرند و تاثیر می ارتباط با هم قرار می

 . ظهور طبعی شی ، ظهور فهمی شی: کنیم دو معنی دارد وقتی مطرح میرا ظهور شی 

 . ظهور طبعی شی آن به آن و لحظه به لحظه است -

 ی این گونه است که قبال میکروسکوپمثال دستگاه ادراک. ظهور فهمی شی وابسته به دستگاه ادراکی است -

در ظهور فهمی شی دستگاه ها خیلی . شد و از وقتی آمد خیلی چیزها دیده شد نبود و خیلی چیزها دیده نمی

 .شوند مهم می

 . بسته به پدیدار شدن ساختارهای فلق شناسی استپیشرفت علم وا

در مسیرش نفع و که شی  یعنی .کند گذارد و در آن فلق ایجاد می شی داریم در یک شی دیگر اثر می فلقِ موقع یک

کند و  به نفع و جلوگیری از ضرر می هادی شده و هدایتبا هدایت  یک موقع نیز. گذارد ضرر دارد روی ناظر اثر می

 .شود ق میناظر فل

 .ناظر و یک هادی داریم یک بنابراین در هر فلقی یک ذی نفع، 

نمایان است با این که حرفی از آن  بسیارش شده ندعایی که شب جمعه و شب عرفه سفارش به خوانددر فلق در 

 وقته ....اللهم . و جائزته.... اللهم . نزده است

جائزه از جواز و نائله از . رفت یعنی یک مقصد، یک جائزه و نائله. یک رفتی دارد( شی)این است که هرمخلوقی  

 د هر گوی این دعا می. با عطا و نیل ارتباط دارد منتها در هر لحظه است. جائزه یعنی اجازه و جواز دادن. نیل است
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که همه را در  خواهد می، عداد و استعداد ، تهیأًار تعباًبه سمت جائز و نائل در حرکت است و برای این کمخلوقی 

 .کند کتاب لغت آماده کردن و آماده شدن معرفی می

 هدامآ ایپس یک آماده شدن د ).دراد تاناکما هب هراشا أیهت .کند مثال در طبعش امکان ایجاد می یعنی منتها تبعأ 

حضرت .تسا تکرح تهج بلط یارب مه استعداد و تسا هنیمز هب طوبرم دادعإ (نیل /تسآن هن در کرد

اش  واع آمادگی را برای امیدواری دست یابی به عطا و طلب مقصد و جایزهفرماید ای خدایی که در مخلوق ان می

 .کنی فراهم می

 . شود مهم می بسیاراین جا واژه رجا و طلب   

و این طلب و امید . ئ برای دریافت مراحل و تکاملش به سمت نهایتش، طلب و امید اوستادارایی هر مخلوق و شی

احضار . امکان به کارگیری و استفاده از دیگران را پیدا می کند .کند پیدا میشود که فرد  منجر به امکان ذاتی می

 .شود ظرفیت بهره مندی در او تولید میو  کند امکانات می

شود که در هر مخلوقی اصل حرکت وابسته به طلب و امید است و اصل  ش این مییااگر این حرف پذیرفته شود معن 

یابی به  این یعنی طلب دست. سنجش طلب و امید است( آن به مرحله دیگر ای و طی ظهور مرحله) شاخص در فلق

این منجر به شاخص پیدا کردن در فلق . اید یابی اش را ایجاد کرده دست هرچیزی در انسان ایجاد کنی امکان

 . شود می

گرفتن امید و طلب از هرمخلوقی یعنی . شاخص سقوط است در واقع ،امیدی و فقدان طلب محل سقوط انسان استنا

 .کند سیر او قطع شد و سقوط می

ی در واقع یا یعن ،دهند گیرند یا به هم می هم میاز موجودات اشیاء و انسان کارشان این است که طلب و امید را 

 .دنعت می دهند یا وسنک محدود می

یعنی این گونه است که  .شود انحراف انسان از همین جا آغاز می ممکن است طلب و امید انسان به مخلوق برگردد و

شود و برآیند حرکات  محدود می سپس شود و انسان به خدا وصل نشود طلب و امیدش وابسته به دیگران میاگر 

 .شود تبدیل به صفر می

*** 
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 :ببریمتوانیم به رب فلق پناه  چگونه میبنا داریم متناسب با آیات سوره فلق ببینیم 

 (.پناه ببریم در چهار آیه بعدی آمده است از چه چیز)

پیامبر هم به  .کند این اهمیت موضوع را مشخص می .است و عوذ از جانب پیامبر است شده امر به پیامبر -1

و این یعنی هرکسی در هر درجه ای از عصمت نیازمند پناه  .عنوان یک مخلوق باید به رب فلق پناه ببرد

 .ق استبردن به رب فل

مثل این که خدا به  ،شود تاکید بر پناه بر اشخاص دیگر مسلم می ولویت داشتن پناه وبه وسیله امر به رسول ا -2

 .دهد نشان می دهد که بقیه نسبت به این امر اولی ترند پیامبر امر به تقوا می

در . شود در این آیه توجه به فلق در سیر ربوبیت پروردگار به عنوان راهکار اصلی پناه بردن محسوب می  -1

 گوید قل اعوذ برب الفلق  یعنی وقتی می .کند آورد یا نوعی مناط سازی می کالم نوعی تعلیل بوجود می

 . شود که در پناه بردن کلیدی است قیدی را متذکر می

شما ربوبیت خدا را به وسیله فلق مشاهده  .کند می رو مسیر هر مخلوقی از فلق عبو فلقیت استبنای عالم بر چون 

را ببینید  رب وقتی توانستید قبل، حین و بعد شی و ظهور. فلق استطریق برای شما از  ربوبیت کنید یعنی ظهور می

 .این یعنی رب فلق

یعنی برای شی ذات قائل نیست . منزله مشاهده رب استبرای فرد ظهور شی چه قبلش، چه بعدش و چه حین آن به 

 .بیند بیند و رب را می و شی را نمی

پس توجه به سیر مخلوق در ربوبیتی که در  ،ور از مخلوق پدیده یا رخداد استفلق مربوط به هر مخلوقی است و منظ

 .به سمت کمال را ببینیدیت لق یعنی شما سیر مخلوقفگوییم رب  یعنی وقتی می .آن است منشاء پناه بردن است

در واقع رخدادها به (. رخداد)و تصادف( پدیده)ماشین: مثال .ت دارد و رخداد اثر شی استکه شئی ستچیزی پدیده

 .گردند پدیده ها بر می

 ادراک درست/  مشاهده درست/ حرکت/ امید / طلب :عوذ

 .عوذ شود انعکاس مثبت به فلق می

هدایت منذر رحمتی برای . فلق استوار است و در آن اختیار به عنوان اصل قرار داردیعنی کل نظامی که براساس  :قل

 .قل مربوط به هدایت منذر است. آید هدایت فلق ها به شمار می

 .قل در سوره مربوط به هدایت انواع فلق و بهره مندی از آن در نظام اجتماعی انسان است
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 .قل در سوره به منظور هدایت فلق است

 :قل

فهمیم  از همین آیه می. ستبرای بهره مندی از فلق و فهم ربوبیت پیرامون آن هدایت تشریعی وضع شده ا -1

 .که خدا انسان را در ربوبیت و ربوبیت فلق تنها نگذاشته است و قرآن و وحی عهده دار این هدایت هستند

فصیلی شود به عوذ شود اگر به خوبی ت کال علم توحید که در این سوره با فهم رب فلق حاصل می -2

 .انجامد می

های  شود و این از ویژگی هایی است که مستقیم به عمل تبدیل می ادراک جملهعلم توحید اگر تفصیلی شود از 

شناخت عمل  آنشناختی از توحید در عالم ایجاد کرد که خود ایشان . است تصاصی حرکت پیامبر در عالم امکاناخ

شود گفت که ساز و کار عوذ در  لذا می .افتاد کرد بالفاصله به سجده می وت میبود وقتی آیات رحمان را برایش تال

 .سوره فهم معنای رب فلق است

تواند ی بتواند رب فلق را مشهود کند میبرای تقویت استعاذه مفهوم رب فلق ملموس و مشهود شود یعنی اگر کس

کند بنابراین را قبل و بعد و حینش مشاهده می استعاذه کند چون اشیاء و مخلوقات را نمی بیند مگر این که خدا

 .غفلت معنایی ندارد و دائم در ذکر است

د دعای عرف می خواند ولی شروع خود حضرت دار .درک این مسئله مفید است ردخیلی خواندن دعای عرف 

گوید که اگر و می کندیات حاال را و این دو را سرهم میکند سابقه قبل و عنایات خود را را مرور کردن و عنامی

رسیده و خیلی خوب هم رسیده اما  "ب"تا  "الف"نقطه  ..ی آوردی ونی تا اینجا هم نمقرار بود تو مرا هدایت نک

 .گوید حاال که شما مرا تا اینجا آوردی تا انتها هم ببرمی اذلهم به خوبی برسد  "ج"معلوم نیست که تا 

 .است خود استغاذه و دیدن ربوبیت خدا در این سه حالت

 .شناخت انسان به تدریجی اتفاق می افتد و برای شناخت تفصیلی اول باید شناخت به مراحل پیدا کرد

. شود این شناخت به صورت تدریجی ایجاد می. انسان نیازمند به شناخت تفصیلی از مخلوقات مرتبط است -1

این شناخت منوط به ایجاد  روید نهادینه شدن باید از یک جایی شروع شود یعنی شما وقتی به این سمت می

یعنی شما اول به صورت  .است معرفت نسبت به مراحل زندگی و صفاتی که در هر مرحله شکوفا می شود

 .های کلی تر می شود تبدیل به شناخت کم کم. دکنی کلی یک شناخت کلی ولی تفصیلی ایجاد می
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 . قائل هستیبینی یا برایش مثلیت می... لم یلد و ،رب را چگونه می بینیاین است که مفهوم رب  از قبلمقدمات الزم 

دانیم  برایمان باز نشده، نمی .است که تفصیلی نشده در همین علم توحید استافتیم  همه مسائلی که ما در آن گیر می

تر به سوره  این خدا کجای زندگی ماست و ما چگونه با او در تعامل هستیم و به خاطر همین فهم سوره توحید اولی

 .معوذتین است

 .الزمه فلق شناسی فهم توحید است. برای توضیح رب فلق ابتدا فرد باید ربوبیت را جای دیگری فهم کرده باشد

 .وذ رب فلق استعو علم . یعنی عوذ عمل است باشد، میظهور علم رب فلق عوذ عمل ظهور علم است و 

 .علم به توحید :شود میطلب و امید و رب فلق  :شود می اصل عوذ. عمل دعای عرفه طلب است

 :طلب دو حالت دارد

 . و دیگری طلب علمی است که رغبت و میل جزء این است. است آنطلب تکوینی که عمل جزء یکی 

ایجاد طلب و امید است در  ازاگر اسم علم علم باشد ناگزیر . علم یک موقعی علم است و یک موقعی علم نیست

 .مش را علم نگذاریدغیر این صورت اس

 .بندیم برای ظهور یا برای نور آن را جمع نمی. فلق ما به ازای نور است

عوض رب در سوره توحید  .رب الشئ دارد "یک"که همه اینها  .شی یک قبل دارد و یک بعد دارد و یک ظهور

 .شود بلکه رب ثابت است و شئ متحرک است نمی

 .در حالی که خداوند ثابت است شود عوض میمن نسبت به خدا در بین  حاالت ظن حسن 

 .شود ارتباط من با خدا مرتب باال و پایین می. داند در هر حالی در مواجهه با خدا انسان خودش را مقصر می

 . استعاذه کارش این است که رب ثابت است تو متغیر هستی

گیرید؟ خدا  یا شما یک چیزی را نمی دهد این یعنی خدا یک چیزی را نمی د،شناسی شما خداوند را عطا کننده می

 .لعالمین استرحمت ال

 :اگر کسی این گونه فکر کند حالتش این می شود که. مشیت باید اتفاق بیفتد تا نزول اتفاق بیفتد 

یعنی الزم  .که بنده پناه ببرد است مشروط به این استفاده از آن ،خداوند در هر حالتی پناه دهنده بنده است -4

 .برای پناه بردن بنده کاری انجام دهد یعنی تغییری را در خود صورت بدهدخدا نیست 
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زیرا به طور طبیعی افراد در مواجهه با . در پناه بردن جهت پناه که به سمت خدا یا غیر خداست اهمیت دارد -5

 .برند مهم است که به چه کسی پناه می ، اینبرند شرور پناه می

ها در  این فلق. اش به عنوان مخلوق دارای فلق های متعددی است عیهر انسانی یا خودش یا حیثیت اجتما -6

های گذشته  توان برگشت و فلق می .رف یک زمان نیستاست و ص آینده و در گذشته و حال وجود داشته

تواند آینده خودش  بر اساس فلق شناسی می ،هر انسانی یک سیر زندگی به سمت کمال دارد. را مرور کرد

رویکرد به )آنچه در این دو منظر . تواند گذشته خودش را تهلیل کند و بر اساس فلق می. را پیش بینی کند

اهمیت دارد تغییراتی است که الزم است در خودش ایجاد کند تا بتواند رحمت خدا بیشتر ( آینده و گذشته

مد وقتی در تواند بفه و بعد می فهمد ظرفش این قدر است از تحلیل گذشته می .درک کند یا دریافت کند

شود ظرفش کوچک است و چیز قابل ارائه ندارد و در خودش اهمیت تغییر را حس  محضر خدا وارد می

 طالب تغییر می شود بینید و پس نقش عوامل تاثیر را پررنگ می. کند می

اگر قرار  کنیم یعنی مثال اگر یک زندگی با آرامشی داریم مشکل ما این است که در زندگی از عوامل تغییر فرار می

 . شود زند در صورتی که او باعث تغییر تو می مان را بهم می خواهیم چون آرامش گوییم نمی می ،دیای بیا است بچه

شود و مشکل  خواه می فرد ابتالءگونه  این. ظرفش بزرگ شود تا اگر بناست کسی ظرفش وسیع شود باید تغییر یابد

 .کند یرش طلب میمشکالت را به عنوان عوامل تغی. شود خواه می

 هبشود و شان میعامل تعدیل نامه دننک حیحص هدافتسا نآ زا رگاشان مشکل خاصی است  کسانی که در زندگی

 .دنشوپیشگاه خدا عزیز می رد مه تهج نیمه

تنها پناهگاه  ها خدا گاهدر بین همه پناه. خدا هم هست .خدا را به عنوان پناهگاه بپذیرید شود گفته میدر این سوره 

و انسان باید  است خدا مهربان است و دائما در فیض رسانی رحمت و ارائه نعمت پیوسته و بدون هیچ وقفه. است

 .خود را در معرض این رحمت و نعمت قرار دهد

 یک قبل داشتی یک بعد: چگونه 

بعد این را ارزیابی کند و آینده در گذشته کند یعنی  اش را قبل و بعدش را دربیاورد وهرکسی یک تکه از زندگی

چه  ،شد شد تا عنایت خدا بیشتر می کرد که وسعتش بیشتر می چه کارهایی باید می سپس ببیند این منآینده را ببیند و 

 چه عیبی منجر شد که نگذاشت که منِ. دیهایش را پیدا کن این را مدل کنید و نقطه ضعف .کرد تغییراتی باید می

 .دینقدی بر زندگی خود کن. دو رشد کند یک نفس بکشد و منِ
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ون در چ ،شود اشاره می زین به موانع دریافت رحمت واسعه دوشیم هتسناد هکه خدا را همه کارفلق شناسی در حالی رد

 .کنند هستند که جلوگیری از فیض می یفلق شناسی موانع

از موانعی که در مسیر کمال انسان است ذهنی و توهمی  بسیاری. طلب داشت و ادخ در موانع باید امید به رحمت

 .است

یعنی طلب و اراده او را به عنوان دو تا بال حرکت  .به طلب و اراده او نازیده استو خدا انسانی را خلق کرده است 

 . او فرض کرده است

برای  اماموانع برای ما مانع هستند  .دهد اما اگر قرار است خدا بدهد، می !ما کندیم هک ،اگر بناست ما حرکت کنیم

 .خدا و فیض خدا مانع نیستند

 .دنکیم زاب نامیارب ار هار و راه حل شود رب فلق میمواجه موانع قرار بگیریم اگر در 

کافی است امید . است اهماورای این حرف وا دخیل نیست و  شایدر فیض رسان رب فلق کسی است که وجود مانع

 .شود حل می "تواند می"همین مقدار که انسان بفهمد  . تان را افزایش دهید و طلب

 .می پرش توجه به سمت رب فلق ببینیموانع را سکو دیاب ام .فلق استعلت گیر افتادن در موانع عدم اعتماد به رب 

 :نیرمت

بحث فلق را در بخشی از زندگی خودتان مشخص  راک نیا ماجنا یارب .به کار ببرید ناتیگدنز ردعلم به فلق را 

 .دیآیم دوجوب نآوضعیت بعد و ظهوراتی که به واسطه  ،نی وضعیت قبلعلم فلق یع .کنید

اطالع  تان از نقش موانع در وضعیت ،کنید وقتی که نازل کردید خودتان را نازل  سپسکنید  یک قسمت را شناسایی  

 .شود شود وضعیت بعد به قبل مطلوبیت نداشته باشد مشخص می باعث می ها و موانعی که ایراد اینگونه. کنید پیدا می

این که  برای .دوب دهاوخ وا اولین مرحله ،کند کنندگی آنها پیدا میکه انسان علم به موانع و نقش کندهمین مقدار 

به خدا  عوضوم خدا را ثابت بگیرید و به صورت جزئی برای رفع آن دیرادرب هار رس زا (ار یتفص الثم)عنام نآ دیناوتب

 .پناه ببرید

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات (عج)  


