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 تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آنمرحله سوم: 

 به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 1بندي سوره توان در جمع با توجه به آنچه گذشت مي

 منظور از شرّ در سوره چيست؟ .1

 گويد در خارج از انسان وجود دارد؟ چرا؟ آيا شرّي كه در سوره از آن سخن مي .2

 به رب الفلق پناهنده شد؟ توان از شرور ياد شده در سوره مي  چگونه .3

 توان از آن بهترين استفاده را كرد؟ ايد؟ چگونه مي آيا تاكنون شاهد فلق چيزي بوده .4

تواند داشته باشد؟ برخي از مصاديق پناه بردن به رب فلق  چه نقشي مي  هاي الهي در يك جامعه، فلق در تحقق آرمان .5

 را در اين جامعه يادآور شويد.  

كنيد؟ آيا از آن  تعقلي و شناختي و توجهي و گرايشي انتخاب مي  اي سوره را به عنوان گزارهه كداميك از گزاره .6

    توان به عنوان غرض سوره ياد كرد؟ گزاره مي

 مرحله چهارم: طهارت براي تدبر )ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره(

كي از موضوعات سوره را انتخاب كرد. طبيعي است گاهي توان ي براي محسوس شدن سوره و فهم بيشتر استعاذه مي

 تريم.  كنيم برخي از موضوعات سوره براي ما كاربرد بيشتري دارد و ما نسبت به عمل به آن محتاج احساس مي

يكي از مسائلي كه هر انساني در طول زندگي خود با آن مواجه است موضوع حسد است. حسد به عنوان يكي از 

و در واقع  2آيد. ها و يا به عبارت ديگر احساس فقدان نعمت به وجود مي عي در اثر توجه به نعمتهاي اجتما آسيب

                                                             
 بندي سوره ارائه داد عبارتند از: توان در جمع برخي از مطالبي كه مي 1

 گيري نامطلوب فرد نسبت به وقايع پيرامون است.  منظور از شرّ در سوره، موضع .1

 شود كه باور و رفتار نامطلوب داشته باشد.  ببرد از هر آسيبي در امان است؛ زيرا آسيب آن موقعي به انسان وارد مي اگر كسي به رب فلق پناه .2

 ها را به انسان بدهد. لذا توبه و استغفار از مصاديق پناه به رب فلق است. تواند مهارت مقابله با آسيب ها مي توجه به نشانه .3

 انسان اگر براي پناه به رب فلق از حسد خود نسبت به ديگران جلوگيري كند توفيق قرائت سوره را يافته است.  .4

 عكس نوع، حسب به كبر در چنانچه گردد،برمي نفس ذلّ رؤيت به آن عمده كه است بسيارى اسباب حسد براى : از117 ص حديث، چهل شرح 2

 و شود پيدا او نفس براى از سركشى و ترفع و تعزز حالت يك آن از ديد فاقد را غير و كرد خود در  كمالى رؤيت كه انسان كه طور همان. است آن

 و. كند توليد حسد نباشد نفسانيه مصلحات و خارجيه عوامل اگر كه دهد رخ انكسارى و ذلّ حالت يك او در ديد كامل را غير كه وقتى كند، تكبر

 حسد گفت توانمي و. ورزد حسد خود تلوتالى يا خود مثل بر نعمت و كمال صاحب چنانچه پندارد، خود با غير همسرى در را خود ذلّ كه شود گاه

 .غير از است كمال و نعمت زوال ميل آن اثر كه است نفس ذلّ و انقباض حال همان
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هايي است كه خداوند به فرد داده و اعتراض به اوست. اين آفت از نقص در شناخت خداوند و  دليل آن غفلت از نعمت

  3شود و داراي مراتب و درجاتي است. فقدان ايمان به او ناشي مي

 شد: كرد دچار اين آفت نمي حسود به موارد زير توجه مياگر 

نمود؛ زيرا  كرد و در مورد نحوه شكر آنها تأمل مي هاي به وديعه نهاده شده مي توجه خود را معطوف به نعمت .1

هاي خود او قرار داده است. از اينرو شب و روز  خداوند تقديرات و هدايت هر كسي را متناسب با امكانات و توان

نساني با انسان ديگر متفاوت است و خداوند براي همه فلق قرار داده و خود او رب فلق است. )طي شدن شب هر ا

 تواند فرد را از دام حسد برهاند. و رسيدن به روز( بنابراين توجه به فلق خود مي

در صدد استفاده كرد و  هاي خود استفاده مي هاي آشكار شده ديگران توجه كرده، از آنها در كشف نعمت به نعمت .2

شود تا به خودشناسي و  هاي ديگران نيز نشانه و فلق براي او مي آمد. در اين صورت نعمت بهينه آنها برمي

   هاي خود برسد.   خودآگاهي و شكر نعمت

هاي ديگران نعمتي براي اوست؛ چرا كه حيات  اي نبيند. زيرا خيرات و نعمت اساساً انسان بين خود و ديگران فاصله .3

 سان حياتي اجتماعي است و دراين زندگي هيچ نعمتي انحصاري نيست. ان

ها براي  تواند به انسان و جامعه بزند به قدري مهلك است كه توجه به بخشي از آن آسيب هايي كه حسد مي آسيب .4

ر بگذرد خود هايش بايد بشناسد و تا قبل از آنكه كار از كا ها را با نشانه پرهيز از حسد كافي است. انسان اين آفت

 4را نجات بدهد.

                                                             
 حال حسب به و حسود، حال حسب به و محسود، حال حسب به درجاتى، و است اقسامى حسد براى از كه بدان : و111 ص حديث، چهل شرح 3

 منال و مال قبيل از خارجيه امور يا صالحه اعمال و مناسك يا حميده خصال يا عقليه كماالت به چنانچه محسود، حال حسب به اما .نفسه في حسد

 حسود، حال حسب به اما و .شود توهم كمال كه صورتى در برند حسد ها اين از يك هر مقابالت به يا برند، حسد آن غير و حشمت و عظمت و

 توان مى كه نفسه، في حسد حال حسب به اما و .شود مى آن ذكر بعدها كه اسبابى از شود پيدا آن غير يا خوف يا تكبر يا عداوت از حسد چنانچه

 اسباب حسب به كه كثيره است مراتبى ضعف و شدت جانب در آن براى از پس، ها، سابقي آن نه است اين حسد حقيقيه تقسيمات و درجات گفت

 .كند پيدا اختالف آثار حسب به نيز و شود، مختلف
 مفاسد و كبر و قلبيه كثيره امراض شود زاييده نيز او از و. است قلبيه مهلكه امراض از يكى خودش حسد كه : بدان118ص  حديث، چهل شرح 4

 مفاسد ناچار و پردازيم، مى است ظاهر پر كه آنها از بعضى ذكر به ما و. است مستقل سببى انسان هالك براى و است موبقات از يك هر كه اعمالى

 بن معاوية صحيحة فى است داده خبر مصدّق صادق آنچه آن براى است بس پس خودش، مفاسد اما .است پوشيده نويسنده نظر از كه دارد اى خفيه

 ليأتي الرّجل إنّ: عليه السالم جعفر،أبي عن مسلم بن محمّد صحيحة في و. الفخر و العجب و الحسد الدّين آفة: عليه السالم أبوعبداهلل، قال: قال وهب

 يا فعلى لغزش هر با بيايد مرد همانا: »فرمود عليه السالم، باقر، حضرت» يعنى الحطب؛ النّار تأكل كما اإليمان ليأكل الحسد إنّ و فيكفّر بادرة بأىّ

 اوصاف تمام .« خورد مى را هيزم آتش چنانچه را ايمان خورد مى آينه هر حسد همانا و شود، آمرزيده پس شود صادر او از غضب در كه زبانى

قسمت به است راضى و تعالى خداى به است بين خوش مؤمن: شود پيدا باطن و ظاهر در حسد از كه آثارى با است منافى مؤمن صوريه و معنويه
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5. ........ 

6. ....... 

7. ....... 

 حال اگر فردي دچار حسد ديگران شد بايد چه كند؟

حسد ديگران نبايد او را از رساندن خير به ديگران منع كند و باعث اشتباه، گناه و يا برخوردهاي غير عاقالنه شود.  .1

 زيرا در اين صورت است كه دچار شر شده است.

است كه ديگران نيز   هاي الهي به خود بكند، زيرا آنقدر نعمت آشكار بوده حسد ديگران او را بايد متوجه نعمت .2

ها قدر خود را بيشتر بداند.  تر آن نعمت اند پس سزاوار است با شناخت بهتر و ويژه فهميده و به او حسد برده

تواند نقش يادآوري نعمت را  دارد.( بنابراين حسود مي  فهمد كه نعمت )بسياري از مواقع انسان با حسد حسودان مي

 براي انسان و جامعه داشته باشد.   

3. ......... 

4. ......... 

در پايان الزم است پس از تدبر در سوره مباركه فلق عزم خود را جزم كرده تا براي ورود به قرآن و طهارت يافتن، خود 

 گيرد. حسود جاي نمي را از حسد پاك نماييم، زيرا مفاهيم قرآن در دل

                                                                                                                                                                                                    

 بدى مؤمن. شده ذكر شريف حديث در چنانچه او، تقديرات از است روبرگردان و تعالى حق به است غضبناك حسود فرموده، بندگانش بين كه هايى

 رذيله اين گرفتار دنيا حب شدت از نكرده،حسود غلبه او بر دنيا حب مؤمن. است آن خالف بر حسود دارد، عزيز را آنها و خواهد نمى را مؤمنين

 و است جبين گشاده مؤمن. زند مى چرخ محسود اطراف در حزنش و خوف حسود مرجع، و تعالى مبدأ از جز ندارد حزنى و خوف مؤمن. شده

 ايمان آفت حسد پس. اوقات از بسيارى در كند تكبر حسود است، متواضع مؤمن. است عبوس و درهم جبينش حسود اوست، صورت در او بشراى

 دست از است قلوب حيات و آخرت نجات سرمايه كه را ايمان كه رذيله اين زشتى در است بس. آتش را هيزم كه سان آن خورد مى را آن و است

 تقديرات از اعراض و نعمت ولى و خالق بر غضبناكى است حسد منفكه غير لوازم از كه بزرگى مفاسد از و. كند بيچاره و مفلس را او و بگيرد انسان

 فهميم مى نه است، كر و كور ما گوش و چشم و كرده محجوب را ما مدارك تمام آن به اشتغال و طبيعت عالم غليظ ظلمانى حجابهاى امروز. اوست

 .چيست ما اصلى دائمى مسكن و ملكوت در اعراض و غضب اين صورت دانيم مى نه و او، از برگردانيم رو و الملوك مالك از غضبناكيم كه


