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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 8/9/99    اخوت ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (اول جلسه )الفلق    سوره مبارهک           

 

 :03های جزءنکاتی راجع به سوره

. کار کردن آن سخت است اما  خواندن آن آسان است، برای همین تسا های کوچک جمع شدهکل قرآن در سوره

هو  ماواا ااکواا هو  ماواا       اذلو  جمع بندی موضوو  اسوت   نینچمهکوچک و قابل مرور کردن است و  اههروس نیا

ل مفاهی  در کول قورآن موسو سووره و وا و نوا  مود        یک مدل هستند برای یک سری: اکااإدر مااا  .تفصیل دارند

اکواا یعنوی بیوان    إ. باید از این مدل استفاده کنید هرجا خواستید استعاذه کنید. دهنداستعاذه را در کل قرآن نشان می

  .اایات جاری در کل قرآن

برای موضوعات مطرح کارهای اختصاصی ارائه راه. ضوعات مطرح شده هستندبیان راهکار برای مو: در مااا تفصیل

 .رسید باید تفصی ی آن را در سوره و ا و نا  ببینیده باره و آل عمران به استعاذه میمسو وقتی در سور تسا شده

 .شوداما در سور این جزء بهتر دیده میاین دو نکته واط در مورد جزء سی نیست برای کل قرآن است 

دست آورد و به آن رجو  کند و یک وه  اختصاصی قابول  مجمو  این دو بحث این است که انسان یک وه  ک ی ب

 .توسعه که اتی اگر گمانه زنی و متشابه باشد اشکالی ندارد اما وه  ک ی آن محک  باشد

تواند اجورا  شوند و میه یک نرا اوزار در درون انسان میها باالخص در مااا ااکامشان تبدیل بهرکداا از این سوره

گوویی  چوون   های ب ند بوه ایون نحوو موی    این را در مورد سوره. ن رق  بزندیاری را برای انساشود و به تدریج منابع بس

 .دسترسی به اینها سریع است اما آنها سریع نیست هب دسترسی
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با مفاهیمی که خودش  به بچه هامسو . شودقرائت میی درجات ع می متفاوت اب روس نیا البا تبا توجه به نکا نینچمه

 .دهندها از جزء سی آموزش میها را به بچههمین دلیل است که سورهبه . قابل آموزش است است نآ درگیر

توان کل قرآن را مسو با دستگاه سوره و ا  می. ردشود روش مطالعه کل قرآن را بدست آوهای جزء سی میبا سوره

قورآن را در   های جزء سی را افظ کنید اما کلتوانید واط سورهسن آن به این دلیل است که شما میا. مطالعه کرد

این موضو  را اهل بیت این طور مطرح کردند که اگر وون سوره را هورک    .نمازهایتان یا در روزمرتان مرور کنید

 .بخواند یک سوا قرآن را خوانده است و اگر سه بار بخواند کل قرآن را خوانده است

 .باره را با معانی سوره و ا بخوانید توانید سورهمینش روی ه  انعطاف دارد یعنی میقرآن مسانی است یعنی مضا

 .توان کل قرآن را با آن مشاهده کرداال سوره و ا این گونه است که می

 .ای که قابل انعطاف استآیه 7ر اسمش سبع مسانی است یعنی مسانی بودن قرآن سوره امد است و به همین خاط عبس

جدا از  ار نآکند ا خدا وقتی بحث نماز را مطرح میما ی خوانکنی  که قرآن میخوانی  ااسا  نمیما وقتی نماز می

-گوید قو  الیول بعودش موی    داند مسل سوره مزمل که وقتی میا یک مدل قرآن خواندن میر نآ هک ب داندقرآن نمی

 .گوید نماز بخوان یا قرآن وجر بخوان

 . اندتعبییر شده به مفصوت سوره های جزء سی

 .کنی  باید روی جزء سی کار کنی اگر بخواهی  تمایز قرآن را نسبت به بایه کتب مشخص 

مشکل در بحث تدبری مطرح کردن خی ی  اریز د و بنده از گفتن آنها اباء داراهای جزء سی خی ی سنگین هستنسوره

ها را باز کنوی  و  مجبوری  بعضی از بحث شوی میوی  از اوزه قرآن خواندن خارج شوقتی ما وارد تح یل می. است

 .اوراد باید آمادگی داشته باشند و بدانند این ه  جزء برنامه است اذل دوشسوره کار  ج سه یک واژه از یک 4یا 0
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 سوره مبارکه فلق

 : 1آیه 

ابراز درونی و تبدیل شدن اعتااد به ورآیند عم ی به این معنا که در قل یک طروش اعتااد و یوک طوروش عمول    : قل

روتوار   کی اینکه در گفتار مشهود باشد یکی این که دراست پ  یک باور  به عمل رسیده است که دو االت دارد ی

یک عم یاتی است که متکی بوه   شود خص وقتی امر به قل میهای قرآن نوعا از این مدل است باالمشهود باشد و قل

 .باور است

دوری از پناه بردن از یک خطر در پیش رو یعنی خود را در امنیت قرار دادن ، به محل امن رجو  کردن برای : اعوذ

د یبیا خواهدمیآسیب ا برطرف کند یا ر نآ خواهدمی  و دوع و روع یعنی یا آسیب آمده ها که دو االت داردآسیب

 .کنی یعنی یا درمان است یا پیشگیری است ا دوعر نآ یهاوخیم امش و

 .شود منعو جفتش میدوع = پیشگیری                  روع= درمان 

 .کند و برای وه  رب باید و ا را شناختا بیان میمضاف و مضاف الیه ، ویژگی رب را با و : رب الف ا

 . است نآ ست که شا وجر، شکاف همه اینها درالطروین، ع ت آمدن انشااق این ا بین إبانة اصول مع انشااق: و ا

توانی ورق قائول  گویند یعنی مین ابانه میآ کند بهک چیزی ورق میک چیزی با یاز ریشه بین است وقتی بین ی: ابانه

وهمیود کوه یوک    یم  شما وگویند سپیده دا شود مسو میایزی است که بین دو طرف ایجاد میو بیشتر یک تم بشوی

 .شود تمایز بین شب و روزع میقاو رد کهطروش شب بوده و یک طروش روز 

 . رود که در نظاا تادیر هستندمی ا واط در اوزه مخ وقاتی به کارو 

زیرا عال  امور بوه    ه  در عال  خ ا است نه عال  امرشود و و ا میکتاب خ ا  نآ ک نظاا مجردات داری  که درما ی

 .این معنا مادار ندارد

رب از جهت ایجاد  دوی والا است در واقع رب الف ا میشکند به معنوجود مبارکی که و ا را ایجاد می اون: ارب و 

 .انفوق در مخ وقات
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 .همه کارهگوید یعنی گوید وقتی ارباب میب میاربا قرآن جمعش را  ردبگیری   ر از ربب گا ،همه کاره: رب

  .مالکیت در تدبیر دارد یعنی تدبیر اشیاء بدست اوست (رب): عومه

 .شود سرپرستو اس  نزدیکترش می بینی می وا هلل خودمان که یک کاری ه  ازرب همان ال اله اال ا

ی  گویاو به کمال است و وقتی این را مین کسی که متصدی و مالک تدبیر در تدبیر شی در رساند: عومه مصطفوی

-ق دادنش به واسطه انفوق صورت موی اضاوه کنی  یعنی مالکیت در تدبیر و سرپرستی و سو نآ باید انفوق را ه  به

 .گیرد

 .ماهیت و ا از شکاف جدا نیست

 :2آیه 

کنی  بوه خواطر هموین شورو      ن میکه در واقع داری  محل و محدوده تمایز را تعیینیان یعنی ، مِبحث تمایز است: مِن

 . تمایز یا محل تمایز است

 .گویند مِن شرو  غایت استدر عربی می

 .است که بازه  تمایز دارد "بعضی از"ها ن انوا  دارد که یکی از آنمِ

 .هاانوا  تمایز کارکردن ن یعنیکارکردن روی انوا  مِ

توانیود بگوییود کوه انووا      یعنوی موی  . ه  قابل بررسی استبا وه  معنای مِن در قرآن قضیه تمایز را به صورت محصور

 .تا خارج نیست 0تا یا  5تمایز مسو از این 

ن چیوزی اسوت   آخیر به معنای . ر قابل جمع نیست، مفهوا متناقض است یعنی با خیما یاابل الخیر: عومه مصطفی :شرّ

صدر بگیری  بهتر و و اگر م  رجحان داده شده استشود یعنی اتما نسبت دارد به موارد دیگر که که ترجیح داده می

 .شوداوعل تفضیل می
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هوای  شوود جوزء آیوت    موی  عقو او ردگویی  قابل رجحان و کنی  و مییعنی خودش را بررسی میشود می ردصم وقتی

شود و مصدر را در جوای  مصدر شود صفتش از مصدرش گروته میوقتی . مطرح است نآ و اتما نسبیت در رجحان

 .برگردانی به معنای مصدریبرای درست کردن انوا  خیر یا مضاف و مضاف الیه که باید   کنیه میدص استفاخا

 . دار تشخیص استتعال عهده+ کند نظاا تفکر با توجه به این چیزی که عومه مصطفی مطرح می

یعنی قید تفکر صحیح در موضو  خیور و شور مهو     . موضو  خیر و شر برای کسی که تفکرش کار نکند مبه  است 

 .از جن  خیر و شرّ امکان دارد ،اگر انسان واقد تفکر صحیح باشد هر ااتمالی در مواجهه او با مسائل .است

یعنوی    .دهود دوری و پرهیز از آن را موی  وهمد و خود گواهی بهکه انسان با قوه تفکر و تعال می شر ضررهایی است

 .شودعتبار قوه تعال و تفکر شناخته میشر وجود خارجی ندارد یعنی به ا

کند ضرر است و ضرر در مااا اختیار شور  شود و او را از منفعت ها دور میتی که در  ساختار انسان ایجاد میاختوال

  .در ضرر این گونه نیستکنی  ولی شر مفهومی از اختیار را وارد می در .است

 اذلو کند ست مواجهه با ضرر ایجاد هدایت میمواجهه با ضرر بوده ایی که انسان کرده است به خاطر هاهمه پیشروت

 .اوتدگر ضرر را برداری  رشد اتفاق نمیا

شر در درون خوود اتموا ضورر اسوت و هور ضورری       . همه شرها به طور طبیعی ضرر هستند ولی هر ضرری شر نیست

 . کن است شر باشدمم

اا رجحوان اشوتباهی   توانود در ماو  کرده است شر دارد یعنی مواخ ا موی   ما خ ا یعنی هرچه خدا خ ا: دو االت دارد

 .آیدضرر دارد و این اصو جور در نمی اما اگر بگوید ماخ ا یعنی هرچه خدا خ ا کرده است رجحان داده شود

.  ان داده شودحجتواند اشتباهی راز این جاست که در مااا رجحان مید توانتواند شر داشته باشد و این میماخ ا می

 .کندپیدا میخارج با وجود انسان معنا چون شر در عال  

-به اختیار یا رجحانش ربوط پیودا موی   آید ممکن است دچار ضرری شود که ن در مواجهه با مسائ ی که پیش میانسا

 .کند
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 .ضررهای ااصل از رجحان اشتباها یضرر ناخواسته از جانب مخ وقات : شر

 شود قید معنایی عوذشر می. برای در امان قرار گروتن پناه بردن به واسطه مواجهه با شر و شر عامل محرک: عوذ

 .نه بالعک  

 0آیه 

 .وقتی که نهادینه شود، داخل شود و استارار یابد: تاریکی    اذا وقب/ ظ مت : غاسا

 وار /ناامیدی/ هنگ های وارداتی به انحراف کشنندهور / عصبت /جهل: مصادیا غاسا

 .شود پناه بردن اتمی استوقتی غاسا وقب می

لویت ایون  وکند که اود بعدا پناه ببر، یعنی تاکید میوَقَب نه این که بگذار نهادینه بش إِذَا غَاسِاٍ شَرِّ گوید مِنوقتی می

 .است که قبو از نهادینه شدن پناه ببر

خواهود بگویود کوه    و موی  کنود ولوویتی ایجواد موی   کند یک نظاا اکند ب که تاکید میقیدی محدود نمی هر: وَقَب إِذَا

 .ماهیت غسا، وقب است

 :4آیه 

گویود  موی  وکنود  اذا نفست زیرا وقتی وی العاد موی  شَرِّ مِن الْعُاَد یک همچین االتی دارد که وَ وىِ النَّفَّسَاتِ شَرِّ مِن وَ

 .کائن در تادیرش است

کنند به صورت نابجا ، گره باز را بسته میو االت دارند یا گره بسته را بازدمند که دها میکسانی که در گره :نفاثات

 . دهندبینشان ارتباط باشد را ارتباط مید یا دونفری که نباید ننکدو نفر را که بسته شده را باز مییعنی پیوند 

 .الْعُاَد خی ی خوب است وىِ فَّسَاتِاگر کسی بخواهد مصداقا به شر شناخت پیدا کند النَّ

 . ونث استشان مها لفظبعضی از واژه
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-ن عایوده موی  آ در ساات اعتاادات ه  داری  کوه بوه  پیوند در ساات روابط البته عاد را  ،عاد به معنی پیوند است

وابوط اسوت و مسبوت    خود عُاد در تبوع ر . نذر، قس ، بیع استمصادیاش عاد نکاح، . تسا هگویند اما در قرآن نیامد

 .باشد را سست کردرا به معنی سست کردن بگیری  و عاودی که باید  ثتوانی  نفاست بنابراین می

گیرد در واقع ا میماعاد نکاای نباید صورت بگیرد  کشود که اختول در عاود یعنی یدر بحث عروی این گونه می

زنند که یا یک اروهایی مهخانواده تقونآ کنداقش این است که یک نفر ازدواج میوردن پیوندهاست مصدبه  خ

 .اوتدشود و اختوف میشان شکرآب میبین

ای نفهمد که ک خانوادهت به خاطر مخفی بودنش است شاید یهایی که مونث اسنفاثات در واقع شاید یکی از ع ت

 .مخالفتش نفاثات است

دارد که بوه صوورت تکووینی اتفواق      یماعی است و در مراال رشدش در هر مرا ه پیوندهای جدیدانسان طبعا اجت

اختول در پیونودها مسواوی بوا اخوتول در روابوط اسوت،       ... کند مسو پیوند اقتصادی، شغ ی و اوتد و انوا  پیدا میمی

اگر کسی نتواند با . کندغذیه عمل میاختول در روابط مساوی با کند شدن ب وغ یا ماندن در مراال ب وغ است مسل ت

 . سیر طبیعی است نیا هتبلا و اشدتواند خوب بمادرش خوب باشد با همسرش ه  نمی پدر و

 مونث بودن بیشتر با مخفی بودن در ارتباط است

 .باید از خودش پناه ببرد اذلکند خودش نفاثات باشد آدا هیچ وقت وکر نمی

 :5آیه 

ط ب ازاله )شودآن خواسته می( ازبین روتن)ازاله شود، دوما نعمت دیده میبحث نعمت خی ی مه  است، اوال : ااسد

 .و نوعا ه  در ارتباط با دیگران است( نعمت از دیگران

 .کنددن نعمت از دیگران اقداا عم ی میبرای از بین بر: اذا اسد

 .درک هجوتبه اذا  دیاب ه بردن به رب و ابرای شناخت و ا و پنا

 اه، هرگآنگاه: اذا 
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 یرد؟گهمه این شرها در این سه قرار میشر را بیان کرده است، آیا  4یا  0این که خدا این 

ر که پناه ببرد بوه  به پیامب  کندو به واسطه این تج ی خدا امر می در اصل همه اتفاقات تج ی اس  رامان و رای  است

 .ر خاصگید اا عاا است و سه تهنآ زا رب و ا که یکی

 :برای پناه بردن

 محل در امان قرار گروتن شناخت .1

 .شناخت راه امنیت جستن یعنی ورآیند پناه بردن است .2

 .هایی است که الزا است در مواجهه با آنها پناه بردشناخت موانع و آسیب .0

 های خودعمل کردن نسبت به شناخت .4

 :عم یاتی کردن

 .کنند نباشدء کسانی که این شرور را ایجاد میخود ورد جز .1

 . الا بشناسی  یعنی نو  پناه بردن به سمت والا استخدا را به عنوان خ .2

 .شودهمه موارد باال با و ا مشخص می .0

 .روع کنی   در مراتبهایی دارد که باید ن سوره و سوره نا  خودشان یک گرهای

  ..ازسوره مدل دربیاری  برای کل قرآنخواهی  ما می

در  و ادیر هستنداوزه مخ وقاتی است که دارای تدر عال  خ ا است، از معاوله ارکت است و در : پیش ورض و ا

شود و یک منتهایی دارد و یک سیری گویید ارکت از یک مبدائی شرو  میوقتی و ا می. اوتدعال  خ ا اتفاق می

 .یک ارکت بیرونی ودارد و یک صیروریت یعنی مخ وق یک ارکت درونی دارد 

کنیود  تعریو  موی   ارخود این که ارکت . دهدنشان می ز قبل به بعد خود راارکت ا ای از شی است کهو ا مرا ه

 مرا ه شناسی. = این ارکت ور  از مخ وقیت است یعنی اتما باید یک چیزی باشد که خ ا شده باشد

 واژه و ا در قرآن واژه مرا ه شناسی است
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 . هر اتفاقی در عال  محصول خ ا و و ا است

 .پناه را ه  بفهمی  توانی  مکانیزااگر و ا را خوب بشناسی  می

 اما آثار آن قابل مشاهده استقابل مشاهده نیست خود صیروریت  . تج ی درونی است: صیروریت

 .سیر ناظر به مرا ه است و صیروریت ناظر به مرتبه است. هر موجودی در هر سیری یک سیروریتی ه  دارد

کتی صورت و صروریت اوست که بر اسا  ار هر تکام ی که در موجودات و انسان اتفاق می اوتد محصولی از سیر

 نشانه شناسی= شود های قابل رویت و ا گفته میو به این نشانه هایی قابل رویت استگروته و به واسطه نشانه

 .آیده شناسی در قرآن مبااث ع   در میاز مبانی مرا ه شناسی و نشان اذل 

را بواال آوردیو  و    یوک جوایی سویر و صوروریت    یک جایی مرا ه مرا ه شدن را باال آوردی  شد مرا ه شناسوی و  

 .شناسی گذاشتی  اسمش را نشانه

 .خواهد عال  بر ع می بشود آغازش سوره و ا استعم ی سوره و ا است یعنی هرکسی میآغاز هر 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
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