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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج : تتبع ونگارش

 ٢٠١٧ مارچ ١۶

  

 ٣۴ -تفسير احمد
  ٢ -»الفلق«تفسير سوره  ترجمه و

 »فلق«ٔه ترجمه و تفسيرسور

ِقل أعوذ برب الفلق«  َ َ ْ ِّ َ ِ ُ ُ َ ْ ُأعوذ« »  پروردگار فلق  به برم  می بگو پناه«)١( » ُ ُ ِالفلق«. گردم  ّمتوسل می. برم  ناه میپ:  » َ َ َ ْ « :

 . شود  می  و شكافته  منفلق  از آن  زيرا شب  است صبح

ناى حفظ كردن خويش و پرھيز دادن از شر از متكلم وحده از مضارع آن است، به مع » اعوذ«كه كلمه  » عوذ«مصدر 

  .تواند  آن شر را دفع كند  که مییراه پناه بردن به ذات

 و اين كلمه در صورتى كه با دو فتحه باشد   به معناى شكافتن و جدا كردن است-  ف و سكون ل به فتح » فلق  « ۀ و كلم

 ھنگام  صبح اطالق مى شود، و فلق يعنى آن لحظه اى كه  اين كلمه برًصفت مشبھه به معناى مفعول خواھد بود، وغالبا

  .نور گريبان ظلمت را مى شكافد و سر بر مى آورد

ِقل أعوذ برب الفلق «بدين اساس معنای  َ َ ْ ِّ َ ِ ُ ُ َ ْ   كه آن را فلق ی بگو من پناه مى برم به پروردگار با عظمت:شود چنين می» ُ

 پناه بردن از شر، كه خود ساتر خير و مانع آن است، بر كسى پوشيده لۀأمى كند و مى شكافد، و مناسب اين تعبير با مس

  .نيست

شكافد ، اين اصطالح  به معنی طلوع صبح به كار رفته   سياه شب میۀ صبح ، پردۀصبح از آنجا كه به ھنگام دميدن سپيد

  . است

 عدم شكافته شده است ۀآفرينش ھستی پردچرا كه با . اند  ی خلق ، يعنی ھمه آفريدگان جھان دانستهابعضی آن را به معن

 نيستی شكافته ۀو نور وجود آشكار گرديده است ، و ھر روز و ھر ساعت ھم با آفرينش و پيدايش ھر موجودی پرد

  آورد شود و سيمای ھستی سر به در می می

 خلقت سر بر آورد، ۀھر چيزى است كه از كتم عدم به وسيل » فلق« مراد از كلمه : ولى برخی  از مفسرين گفته اند

 و بيرون آوردن موجود به عالم وجود است، در نتيجه رب فلق  كه خلقت و ايجاد در حقيقت شكافتن عدم براى اين

  .مساوى با رب مخلوق است
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يعنى از شر ھر مخلوقى، چه انسان و » از شر ھر چه كه او خلق كرده و داراى شر است «  (2)»  من شر ما خلق« 

نبايد توھم كرد  )ما خلق ( انات و چه ھر مخلوق ديگرى كه شرى ھمراه خود دارد، پس، از عبارت چه جن و چه حيو

  .كه تمامى مخلوقات شرند و يا شرى با خود دارند، زيرا مطلق آمدن اين عبارت دليل بر استغراق و كليت نيست

َومن شر غاسق إذا وقب«  َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ ِّ ًو از شر شب بدان گاه كه كامال «)٣ (»َ و جھان را به زير تاريكی خود ( رسد   فرا میّ

  ).گيرد می

 که آب از آنجا  گودی و گودالی در کوه است ی ا  ھم به معن»  وقب « .  ی جھنده و دمنده استادر لغت به معن »   غاسق«

  .  آيد پائين می

  .گيرد  ان را زير بال و پر خود میرسد و جھ که فرامی شبی . باشد  ی شب و آنچه در آن است میا بيشتر به معنتدراين آي

اندازد که چه بسا  ، شب به دل و درون انسان می گذشته از اين.  آور است  شب بدين ھنگام خود به خود ھراسناک و ترس

جانور :  از قبيل. آيد ّ که به تصور درنمی چيز پنھانی در رسد و حادثۀ ناگھانی درگيرد، از ھر قسم و از ھر نوعی

  .تازد ه میای ک ّدرنده

 که در  سی از شھوت و ھوا و ھو. ھا به دل اندازد کند که به تالش ايستد و وسوسه  که تاريکی بدو کمک می شيطانی

. آورد  کند ويورش می جنبد و حرکت می  که می از ھر چيز پيدا و ناپيدائی. تنھائی و در تاريکی بيدار و برانگيخته بگردد

  .گردد  گيرد و تاريک تاريک می رسد و جھان را فرامـی  که فرامی گاه در شب بدان . . 

ٍغاسق «ھدف از ور شديم  آکه  ياد  طوری ِ َوقب « شب تاريك  وھدف از  :  » َ َ  در ًءبنا. فرا رسيد و فرا پوشيد: » َ

َومن شر غاسق إذا وقب « ترجمه  کلی  َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ ِّ    چون از شر تاريکی«  برم ی م  پناه دم  پروردگار سپيده به »و« توانيم  گفته می» َ

ھا منتشر   افق  به آن  آورد و تاريکی   روی  چون  از شر شب برم  می  پناه دم  پروردگار سپيده  به ھمچنين: يعنی »فراگيرد

  . شود

در   : تاريک از آن جھت است که   هللا  از شر شب  به  بردن ور شديم ، پناهآکه در فوق ياد  طوری :مفسرين می فرمايند

خيزند و   بر می کاری  فساد و تبه  شر به  می شوند ، ، اھل  خويش بيرون  مضره از سوراخھای  و حشرات  درندگان شب

  .باشد  نمی  پنھان  که  است   ديگریۀ مخاطرعديد که در شب نيز وطوری

 خواب  وقتی که. ب ھستپناه می برم به خدا از شری که در ش «:  فرمودهت هللا در تفسير اين آيةعالمه سعدی رحم

شياطين شب  زيرا . »پوشاند و بسياری از اجنه ھای شرور و حيوانات موذی پخش و پراکنده می گردند مردم را فرو می 

 بقره، آية ۀخصوص خواندن سوره ذکر خدا و ب ، »بسم هللا«خواندن . را در خانه ھای مسکونی مردم می گذرانند

 :و در حديث صحيح از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت شده که فرمودند   می راندالکرسی آنھا را از خانه ھا بيرون

موقع تاريک شدن ھوا کودکان را مراقبت کنيد، زيرا شياطين در اين برھه از زمان به کثرت وارد محل زندگی مردم «

   . متفق عليه. »می شوند

ٍکم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذھب ساعة من الليل إذا کان جنح الليل، أو أمسيتم، فکفوا صبيان «: و فرمودند

ًفحلوھم، وأغلقوا األبواب، واذکروا اسم هللا، فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا وقتی تاريکی شب فرا می رسد يا : يعنی.»ً

 پاسی از شب می وقتی. موقع شام شود، کودکانتان را در منازل نگاه داريد، زيرا شياطين در اين لحظات پخش می شوند

يد، زيرا شياطين نمی توانند، ئگذرد، آنگاه کودکانتان را آزاد بگذاريد و درھا را ببنديد و موقع بستن درھا نام خدا را بگو

  ٣٣٠۴: بخاری شماره. درب بسته ای را باز کنند 

  

  ترسد؟ چرا انسان از تاريکی شب می
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ی  ئعلمای چينا وعی از ترس وجود شما را فرا می گيرد،که شب فرا می رسد ن شما اگر احساس کرده باشيد زمانی

که  ترسد تا از تاريکی و اين انسان بيشتر از شب می: ورده اند بدين نتيجه رسيده اندآعمل ه  در اين عرصه بی کهتحقيقات

   .تر است که آن را از اجداد خود به ارث برده است بدن انسان در شب ھوشيارتر و متالطم

 که در طول شب و حتی در اتاق روشن ھم زندگی وسکونت می کند وحشت یخويش دريافتند افراد تقامحققان در تحقي

بدن انسان ھنگام شب تغيير حالت داده و نسبت به وقايع اطرافش . بيشتری نسبت به تصاوير و صداھای ترسناک دارند

   .شود که اين حالت باعث ايجاد ترس و وحشت در شخص خواھد شد ھوشيارتر می

ھای وقايع احتمالی تھديدکننده  اين محققان در تحقيقا ت خويش می نويسند که انسانھا در طول شب  نسبت به نشانه

  .پذيری بيشتری دارند واکنش

ِومن شر النفاثات فی العقد«  ِ ِ َِ ُ ْ َ َّ َّ ِّ َ جادوگر : يعنی»  افسونگر از شر زنان « برم  می  پناه دم  پروردگار  سپيده به» و« )۴(» َ

   .کردند می افسون را ديگران ھا گره در کردن فوت با که ھستند جادوگری زنان افراد اين از منظور» ھا  در گره مندهد«

 ھمينقدر فقط جادوگر، مردان از  ونه آمده عمل هب وریآ ياد جادوگر زنان از متبرکه تآي اين در چرا  که اين درمورد

 است منطق ھمين بنابر .مردان به نسبت داشت رواج زنان ميان در يشترب جادو و سحر زمان، آن در که توانيم می گفته

 که فرمايند می مفسرين از برخی( .مردان به نسبت  است وردهآ عمل هب زنان بر بيشتر کيدأت نأالش عظيم قرآن که

  برم  می  پناه دم  پروردگار  سپيده به» و «: گفت توان می صورت درآن ، شود گرفته مبالغه ۀصيغ بروزن اگر »نفاثات«

  )شود می ومردان زنھا شامل صورت اين در که» از شرافسونگران زياد «

ِالنفاثات « َ َّ َجمع نفاثة ، دمندگان :  » َّ َّ ّجزء عم طباره ، جزء عم شيخ محمد عبده : نگا ( چينان فساد پيشه است  مراد سخن. َ ّ ّّ

ّصيغه مبالغه است و برای مذكر و مؤنث به كار می) .  تفھيم : نگا (ه ، كنايه از افسون و جادو است دميدن در گر. رود  ّ

دميدند، و  كردند و بدانھا می ھا فوت می زدند و ھمراه با مقداری آب دھان به گره ھا را گره می افسونگران رشته). القرآن

ّكردند ، تا به عامه مردم نشان دھند كه گره پيوند زناشوئی فالن مرد و فالن زن را باز و آنان را  ھا را باز می سپس گره
  . اند از ھم جدا ساخته

دھند و بدين وسيله  زان و دوستداران در پيش اينان و آنان نشان میچينان ھم خويشتن را در لباس دلسو ّنمامان و سخن

  .چينان به ھم شبيه است لذا كار افسونگران و سخن . كنند  پيوندھا را سست و گسسته می

ِالعقد«  َ ُ َجمع عقدة ، گره:  » ْ ْ  ارتباط  ؛ از قبيل پيوند زناشوئی، رابطه دوستی، ھای انسانھا است مراد پيوندھا و رابطه. ھا  ُ

  . مكتبی

 بودند   يھودی اعصم  لبيدبن زنان: مراد از آنان: گويد  می ابوعبيده.   است یئ تنھا  به ، يا دميدن  دھان  با آب  ھمراه دميدن: نفث

  . خدا صلی هللا عليه و آله وسلم را سحر كردند  رسول كه

َومن شر حاسد إذا حسد« َ َ ََ ِ ٍ ِ ِِّ َ   . ورزد ه حسد میّو از شر حسود بدان گاه ك)۵(»َ

ٍحاسد « ِ  ، ۵۴/  نساء ۀ ، سور١٠٩ /    بقرهۀسور( خواھد  كسی كه زوال نعمت ديگران را می. بدخواه . حسود :  » َ

  ). ١۵ /    فتحۀسور

ّفرمايد كه انسان از شر و بال و  در اين سوره ، پروردگار با عظمت ما  به طور عام   برای بندگان خويش دستور می

َھای شرور ، خويشتن را در پناه خدا دارد ، سپس در آيات سوم و چھارم و پنجم ھمين سوره به   ھمه آفريدهاذيت و آزار

ّطور خاص اشاره به سه منبع عمده شرھا شده است که شر ھا عبارتند از  گر ، و  ِچينان توطئه خنس و  شب تاريك : ّ

  . حسودان بدخواه
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َومن شر حاسد إذا حسد«  َ َ ََ ِ ٍ ِ ِِّ َ  زمانی: اه بردن به پروردگار با عظمت از شر اشخاص حسود که حسد می ورزند ،يعنیپن » َ

 حسد خود را آشكار   كه  كند زيرا كسی  عمل  آن  مقتضای  را آشكار ونمايان می  سازد ،  و به  حسود، حسدش که شخصی 

 او با   رسد،  بلكه  فرد محسود نمی  به وضرری  زيانی دارد ، از او ھيچ مخفی می را در نھان خويش نگاه و كند وآن نمی

شود و   می رسد متأسف  می  ديگران  به  كه  او از خيری به اين حسودی اش به خود ضرر وزيان می رساند ، چه  كار و اين

يکی از عاليم اشخاص حسود ھمين است که او  .  است  غمگين ثر وھميشهأ مت برد و ازسرور وخوشحالی  ديگران  می رنج

ه اش نمايان نيست نمايد ، خوشحالی ومسرت  ھيچ وقت در چھر زندگی با حسد وغم شب وروز خويش را سپری میدر 

  .شود  سر می برد ، حتی لحاظات خوشحالی  اش ھم به غم واندوه سپری میه ی در غم وغصه خويش بومانند انسانھا

  .   است  گذاشته  منت سی بر ك  با آن  پروردگار متعال  كه  است  نعمتی  زوال  تمنای:حسد

از آن در اين سوره ياد  کيد نموده است وأپروردگار با عظمت  بر موضوع ومريضی حاسد بدين منظور ت: اند  گفتهءعلما

  . شود  می  و غير آنان ، حيوان  انسان  به رساندن  زيان  وری خاصی نموده که حسد سببآ

   غبطه مؤمن:  يحسد  يغبط، و المنافق المؤمن«: ّ و سلم فرمودند ی هللا عليه ّ هللا  صل رسول  كه است  آمده   شريف در حديث

  .»ورزد  حسد می  منافق خورد ولی می

   مورد عصيان  و زمين  در آسمان  پروردگار با عظمت ما با آن  كه  است  گناھی  حسد اولين ونخستين  كه  ذكر است شايان

 حاسد منفور و  پس.   بر ھابيل  قابيل  حسد ورزيد و در زمين  آدم عليه السالم بر  ابليس ؛ زيرا در آسمان قرار گرفت

  .  مطرود است

 و  ّپروردگار  جل جالله  فعل   سبب  به ندارند بلكه ، حسد و مانند اينھا تأثير ذاتی  چشم سحر، زخم: اند  گفتهء علما ھمچنين

  ، اين شود اما در حقيقت  می  داده چيزھا نسبت  اين ر امر، اثر بهلذا فقط در ظاھ. شوند  می  او مؤثر واقع تأثيرگذاری

ُوما ھم «: فرمايد  می  و ماروت  سحر ھاروتۀ دربار  كه كند چنان  تأثير را ايجاد می  كه  است ّپروردگار  جل جالله َ َ
ِبضآرين به من أحد إال بإذن هللا ِ ِّ ِ ِ ِ ِْ ِ َِّ ٍ َ ََ ْ َ  پروردگار با  فرمان  نبودند مگر به رسان  زيان  كسی د به با سحر خو  و ماروت ھاروت: ( »ِّ

  ). ١٠٢/ سوره بقره) (عظمت ما

،   و سل  مانند طاعون ی ساري  امراض  ذاتی  تأثيرگذاری  و عدمءاشيا  اين   ذاتی  تأثيرگذاری  عدم  رغم  به  كه اما بايد دانست

ّ هللا صلی هللا عليه و سلم به  رسول كه  چنان ست ا  مطلوب قدر امكان  پرھيز و احتياط از آنھا بهًشرعا   از زخم  پرھيز نمودن  ّ

  . كردند  چنين  کاکايش   در طاعون ّ جل جالله  دستور دادند و نيز عمر و صحابه  مجذوم  و فرار از شخص چشم

ّ صلی هللا عليه  و سلم    هللا  رسول  كه اند زيرا ھنگامی  و دعا را جايز شمرده  دم  به  توسلءاكثر علما: قابل تذکر است که  ّ

  .   گذشت كه  نمود چنان  دعا خواند و دم  برايشان عليه السالم  كردند، جبرئيل  ناراحتی احساس

ّ هللا  صلی هللا عليه   و سلم برای رسول: فرمود  كه   است هللا عنھما آمده  رضی عباس  ابن  روايت  به  شريف در حديث ّ  

   : دادند  ما تعليم  دعا را به  اين  دردھا و از تب ۀ ھم ما از شفايابی

   به برم  می ؛ پناه  و كريم  بخشنده  خدای نام به»  شر حر النار   نعار ومن  عرق  شر كل  من  العظيم ، أعوذ با  الكريم  هللا بسم«

  . »  آتش  دارد و از شر گرمای  شديدی ضربان  كه   از شر ھر رگی پروردگار بزرگ

:  بخواند  مرتبه  در آيد و بر او ھفت است  فرانرسيده   اجلش  بر مريضی  كه ھر كس«: است  آمده   شريف  در حديث ھمچنين

 تو را   كه خواھم  می عظيم ، پروردگار عرش از پروردگار با عظمت »   يشفيك  أن  العظيم  العرش ، رب  العظيم  هللا أسال« 

  . »يابد  میءا مريضی  شف  دھد؛ آنءشفا

   :   است  رضی هللا عنه آمده   حضرت علی  روايت  به  شريف  درحديث ھمچنين
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   رب  البأس أذھب«خواندند  ش اين دعا را میم به عيادت مريض می رفتند بر سرکه پيامبر صلی هللا عليه وسل ھر زمانی

 تو   كه  بدهء ببر، شفا  را از بين درد و ناراحتی!  م پروردگار  مرد ای»  إال أنت  ، ال شافی  الشافی  أنت ، اشف الناس

  . »  نيست ای دھندهء، جز تو شفا  ھستی بخشءشفا

ّ هللا  صلی هللا عليه   و سلم حسن رسول«  :   كه است هللا عنھما آمده   رضی عباس ابن  روايت   به  شريف  در حديث ھمچنين ّ  

   هللا أعيذكما بكلمات« : فرمودند و می) خواستند  می  از خدا پناه  برايشان يعنی(كردند   رضی هللا عنھما را تعويذ می وحسين

 قرار   پروردگار  با عظمت   تامه  كلمات  را در پناه شما دو تن( »  المة   عين  كل ، ومن  وھامة  شيطان  كل  من التامة

  . »  باری رزنش س  و از ھر چشم و از ھر جانور زھرداری   از شر ھر شيطانی دھم می

  :  است  رضی هللا عنه آمده  ثقفی العاص ابی بن  حضرت عثمان روايت  به  شريف  در حديث ھمچنين

    هللا در يکی از روز ھا به درد شديد مبتال شدم ، شدت اين درد به حدی بود که قريب بود از پای رفتن بمانم ، نزد رسول

ّصلی هللا عليه و سلم آمدم   ، أعوذ بعزة  هللا بسم « : بار بگو  درد بگذار و ھفت  را بر باالی  راستت دست«: ودند فرم ، ايشان ّ

   من پس.  يابم  در خود می  كه  از شر آنچه برم  می  پناه  وی  هللا و قدرت  عزت به!  خدا نام به( » شر ما أجد من   وقدرته هللا

  .» و پروردگار با عظمت مرا شفا بخشيد  كردم چنان

  امه دارداد

 


