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امت سیادت واقای خودش را دراین ایه میبیندومدد میگیرد.:کنتم خیر امةاخرجت للناس. وعزتش رادراین ایه می 

یابد:واهلل العزةولرسوله وللمومنین. تایید وهدایتش رانیز ازاین ایه می گیرد:اهلل ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات 

دراین ایه می بیند:ومایعلم جنودربک االهو. ودراخر یاریش راازاین ایه میگیرد:ولینصرنّ اهلل من الی النور. وقوتش را 

واین معنی خیلی خاصی است ک مختص نهضتهایی است که تکیه برخدادارندوایمان  .ینصره ان اهلل لقوی العزیز

ین ایه دقت وتامّل کنید:فانهم ورفتارشان براساس راه خدااست.وغیر نهضت های دینی هرگز اینگونه نیستند.درا

 یالمون کماتالمون وترجون من اهلل ماال یرجون

براساس این ایه کریمه می توان وظایف وتکالیفی راکه امت درنهضت دارد رافهمید وشناخت.:)فاذکرونی اذکرکم(پس 

رگمی ها ازان وظیفه وتکلیف اول:این است که امت دائما هدف واالیش رابرای خوددرنهضت رهبرقراردهدودرسرد

 هدایت بخواهدکه این گونه حرکت پاداشش تاییدخداست ومحکم شدن نقشه ها وبرنامه هاوموفقیت دراهداف است

وتکلیف ووظیفه دوم:این است که امت برنامه هاتعریف کندومیزان موفقیت رابیان کند.واگرحقیقت شکراینه که 

مت باید درهرپیروزی که بدست می اورد این راراهی نعمتهارادرجای خودبکاربگیریم ودرچیزی که خلق شده پس ا

قرار دهدبرای پیروزی بعدی .ومتوقف نشوددرهمان پیروز اول.قطعاوظیفه یک مسلمان این است که ازدنیا حرکت به 

سمت منتهای کمال .ویک پیروزی اورا ازپیروزیهای دیگر بازنداردویک وظیفه اوراازوظایف دیگربازندارد.واینگونه است 

ک امت میتواندنجات پیداکندازدوران استثماروانتفاء که بعداز به دست اوردن پیروزی غالبا دروه منفعت ونعمت که ی

است.وامت میتواندبه خیرباشد مادامی که مجاهدت میکندوتالش میکندولی اگربه سمت منفعت طلبی برگردد انگاه 

 نشانه های شکست درامت بوجودمی آید

این است که مشقت هاو نزاع ها وستیزهاراتحمل کندوروح نصروپیروزی را بانماز  وظیفه سوم امت:ازوظایف امت

درخودش ایجادکندوازفیض خدااستمدادکندوآن چیزهایی که ازدست داده به خاطرمشکالت ازخدابخواهدوقوتش را 

 بدست بیاورد.وهمین طورعزم شدیدرا

رو است وبه کارگیرمیگیری ازان درباالترین نمازپرکردن روح ازنیروی معنوی است وروزه هم محافظت براین نی

قدرممکن،این قوت حتی اگربراثر تالش زیادبی تاب بشه وبوسیله ان چه عذابش میدهندازبین برود باردیگربوسیله 

نماز تجدید میشود ،واین تالزم عجیبی است بین نمازوروحیه .وکسی میتواند این رابفهمدکه نفسش راصفاداده 

درصبروحقیقت واثارومعنای صبرحرفهای وسیعی وجودداردکه شایدما درکالم دیگری به ان  وروحش راتقویت کرده.

بپردازیم اگرخدابخواهد.امااگرامت بتواند درجهادازصبرونماز کمک بگیردانگاه خدابااوست وامت درک میکندپیروزی 

 وتایید خدارا.ودرکنف حمایت خداقرارمیگیرد

ینی .وان وظیفه مهمی است که تاوقتی که امت ان رااداکندهیچ گاه پرچم اینجا وظیفه چهارم ازوظایف امت رامی ب

جهادازدستش سقوط نمی کند.وهیچ روزی ازایام سستی وضعف به امت راه نمی یابد.ان واجب این است که :امت 

فداشدن را به معنای غنیمت تعبیرکندنه شکست ونه پیروزی ونه شکست وتجارتی تلقی کندکه هرگزسودان تمام 

می شود،واینکه اعتقادداشته باشدکه مرگ درمیدان شرف همان حیات همیشگی وجاودان است،واینکه فنادرراه ن

وظیفه عین بقاست.واین معنی ایست که اگرامتی به ان برسد شکی نیستکه همیشه پیروز میدان است هرچندکه 



ی داشته باشد.که چگونه برامت درمسیرش گردنه هاومشکالت خاصی باشد.واین عقیده رابه عنوان یک کتیبه اول

 مستولی شده این عقیده که سرّاین پیروزی عقیده است

ایا نمی شنوندبارقه های پیروزی را ازکالم عمیربن الحمامدرجنگ بدر: به سمت خدابدون زادوتوشه باید دویدبه غیر 

ه بامحمد ص بیعت کردیم توشه تقوی وعمل صالح. یااینکه ازرجزهای انصاربین صفوف این است: ماکسانی هستیم ک

که جهادکنیم تاوقتی که زنده ایم. آگاه باشید که بهترین سرودها یی که درگوش مجاهد مومن شنیده میشودوشیرین 

واین همه  (وَالَ تَقُولُوا لِمَن یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ :ترین ان درقلب انسان این اشعار عالی است درقران مجید

یکپارچه جمع کرد وان هدف واال ست درکالم (أَحْیَاءٌ وَلَکِن الَ تَشْعُرُونَ فَاذْکُرُونِی)نهضت رادریک چینش ونظمارکان 

  :قولِهِ تعالى(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَبْرِ أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَالَ تَکْفُرُونِ )والقوةُ المعنویةِ فی .  :خداوند

فی قولِهِ (وَالصَّالَةِ وَالَ تَقُولُوا لِمَن یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللّهِ)ونیروی معنویه درسخن خداوند:یاایهاالذین... والقوةُ المادیةِ.

أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ أنهما سبیالن ال ثالثَ لهما أولُهما ما علمَت )ونیروی مادی درکالم خداوند:والتقولوا.... واعلَم.  :تعالى

ما (نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ)وهو  :تعالى(فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ)وهو سبیلُ البقاءِ والمجدِ وثانیُهما وما یُشیرُ إلیه قولِهِ 

هورِ فأی سبیلٍ من السبیلین تختارُ أمتُنا؟ ودانستی که دوتا راه بیشترنیست سبیلُ الفناءِ والتد  :یشیرُ إلیه قولِهِ تعالى

کرده است به ان خداوند متعال (فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ)وان وراه سومی نداردیکی ازان دورا دانستی وانچه که اشاره 

خدای تعالی درکالمش :)نسوا اهلل  راه ،راه بقا وپیروزی است.ودومین راه را نیز اشاره کرده است به ان  :دربیانش

فانساهم انفسهم (.وان راه فنا ونابودی وسقوط ونابسامانی است،پس امت ما کدام راه راازاین دوراه اختیارکرده است؟ 

 *وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَوَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ وَاألنفُسِ   وسائلِ إعددِ األمةِ(من وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوفِ

الْمُهْتَدُونَ )أُولَئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِکَ هُمُ  *الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

المربّونَ إنّ أعظمَ مظاهرِ القوّةِ فی اإلنسانِ أن یتغلبَ على ما یُحیطُ بِه و أن  یقولُ 511 - 511سورة البقره: آیات 

یُخضعَ الصعابَ إلرادتِهِ، وإذا وصَلَت األمةُ الى هذا الحدِ فلم تتأثَر بالحوادثِ ولم تبال بالعقباتِ وکان عندَها من المناعةِ 

ا، کانت خلیقةٌ بأن ترثَ األرضَ وتسودُ الدنیا وتُحسنُ الخالفةَ فی الطبیعیةِ ما یَحُولُ بینَها وبینَ تسرّبُ الوهنُ إلیه

الکونِ. ازوسائل آماده سازی امت: مربیون می گویندازبزرگترین مظاهرنیروی انسانی این است که برمحیط خودغلبه 

همیت ندارد که چه کندومشکالت رادربرابراراده خودخاضع سازد.اگرامتی به این امررسیدانگاه ازحوادث تاثیرنمیگیرد.ا

مشکالتی وچه گردنه هایی پیش رو دارد.وقتی که مناعت طبع دارد ووهن وسستی رابه طبع خودراه نمیدهد .ان وقت 

است که این امت می تواند زمین رابه ارث ببرد ودنیا را سیادت ومدیریت کند وخلیفه ای نیکودرهستی باشد. واآلیةُ 

ربّانیةِ التی تُنشئ فی األمةِ هذه المناعةُ وتطبعُها بطابعِ القوّةَ الحقیقیةِوتجعلُها أسمىَ الکریمةِ تشیرُ الى )التدریباتِ( ال

من ظروفِها وأقوى ممّا یُحیطُ بها، ویجمعُ هذه التمریناتَ االبتالءِ أو االختبارِ الذی یبتلی اهللُ به الناسَ لتصفو به 

ومةَ الصِعابِ وتحملَ الصدماتَ، فإن صَبرَ العبدُ على اختبارِ اهللِ إیّاه نفوسَهم وتتطهرَ من األدرانِ أرواحِهِم ویعتادوا مقا

ه وشغَلَته الغایةَ عن ألَمِ الوسیلةِ، کانت العاقبةُ خیراً وأبدَله اهللُ بهذا الصبرِ قوّةً فی الدنیا وثواباً فی اآلخرةِ وکان مثلُ

ن جزَعَ وتألمَ أفسدَ على نفسِهِ العالجَ وکان االختبارُ وباالً علیه. کمثلٍ مَن یُصبرُ على مرارةِ الدواءِ امالً فی الشفاءِ، وإ

وایات کریمه اشاره دارد به تمرینات الهی ای که درامت اسالمی باعث رشد مناعت طبع میشودکه با نیروی حقیقی 

د.واین تمرینها این مناعت رامحکم میکند وازباالترین فرصت هابرای ان قرارمیدهد.وقویتر ازاحاطه محیط ظاهرمیشو

وابتال یا آزمایشات جمع شده دراین ایه.که خدامیخواهدمبتال کندمردم راتا صاف شودنفوس انسانهاوروحشان 

ازناپاکیها تطهیربشودوبه مقاومت مشکالت عادت کنندوتحمل کنند صدمات را. اگربنده برامتحانات الهی صبرکند 

بتش خیراست وخدابه واسطه صبرش به اوقوت دردنیا وثواب وغایت وهدف نهایی بنده راازدردوسایل بازداشت،عاق

دراخرت میدهدومثال ان ادم مثل کسی است که برتلخی دارو صبرمیکندکه به شفا وبهبودی برسد اما اگرجزع وفزع 



 کندوتالّم داشته باشد راه عالج رابرخودش باطل کرده واین امتحان وبالی برای اومیشد. وأساسُ الصبرِ على االبتالءِ

 اإلیمانُ باهللِ واالشتغالُ بمراقبةِ عظمتِهِ والتسلیمُ لحکمةِ تصرفِهِ ولهذا وردَ فی األثرِ: )الصبرُ شطرُ اإلیمانِ( وفی قولِ اهلل

مِن قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ  یُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ (الم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَکُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ الَ :تبارک وتعالى

الْکَاذبینَ المقاومةِ یکونُ دلیالً على )اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ ، ومِن ذلک تَرى أنّ االختبارَ کما یکونُ تدریباً على

ویُعلی منزلتَهُ وکان االبتالءُ وسیلةً الى اإلیمانِ والتسلیمِ، فإذا صَبرَ العبدُ وسلّمَ کان ذلک دلیلٌ إیمانَهُ فیُرفعُ اهللُ درجتَهُ 

واساس    :منعَک فأعطاکَ وربّما أعطاکَ فمنَعَک(رفعَ الدرجاتِ وإعالءِ الرتبِ ونوالِ الفضلِ، وربّما إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ

حکمت وتصرفاتش  أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَاب ومراقبت عظمت خداوتسلیم به)صبردرامتحان ایمان به خداست واشتغال

سود.واین هم وارد شده که صبر جزیی ازایمان استوازکالم خداوندتعالی است که) الم احسب الناس...(همان طورکه 

میبینید امتحان الهی تمرینی است برایمقاومت،نشانه ای است برایمان وتسلیم پس هرگاه بنده ای صبرکرد وتسلیم 

ا باالمیبرد وجایگاهش رارفیع می سازد وامتحان وسیله این باالرفتن شد ان دلیلی ایمانش است پس خدادرجه ی اور

درجه واعلی است.چه بسا گاهی خداشمارامنع میکندولی به شمادرعین حال میدهد.وچه بسا می إِنَّمَا یُوَفَّی 

هُم بِغَیْرِ حِسَاب منها: ـ أَجْرَ)والتمریناتُ التی ذکرَتها اآلیةُ أنواعٌ، .  :دهدبه توپس درحالی که منع میکند(الصَّابِرُونَ

 الخوفُ وإنّما بدأَ القرآنُ به ألنّه غریزةٌ مستقرةٌ فی النفسِ الصقةٌ بالفؤادِ تُولدُ مع المرءِ منذُ وُلِدَ وتتحرکُّ ألدنى مؤثرٍ

تُ وسکنتُ وذهبَ من وتتولدُ عنها األوهامُ والخرافاتُ،فإذا استطاعَ اإلنسانُ أن یکبحَ جماحَها وألّا یتأثرَ بمثیراتِها خُمد

نفسِهِ ما تولدَ عنها من الجُبنِ والوهمِ والخِرافةِ وصارَ شجاعاً قویّ النفسِ بعدَ أن کونَ رِعدیداً خائِرَ العزیمةِ، وبذلک 

ا یُحسنُ استعدادُهُ النفسیُ وتکونُ الصدماتُ التی تلی هذه الصدمةَ أقلَّ منها أثراً وأضعفَ خطراً. وتمریناتی که انواع انر

ترس ،همانا شروع کرد قران با آن زیرا که ترس غریزه ای است که در نفس وجود دارد و  :قران ذکرکرده،ازجمله

مربوط به قلب است باانسان متولد می شود. از وقتی که انسان به دنیا می آید و با کمترین موثری به حرکت در می 

انسان بخواهد مانع از سرکشی او شود و از پیروزی های او  آید واز ترس ،اوهام و خرافات پدید می آید و هر زمان که

متاثر نشود. حمزه و ساکن می ماند و هرچی از این غریزه در انسان بوجود آمده می رود از ترس و وهم و خرافات و 

شجاع می شود انسان بعد از ترسو بودنش و سست عنصر بودنش قوی النفس می گردد و به واسطه آن استعداد 

و نیکو می گردد و صدماتی که از ان حاصل میشود اثر کمتری دارد و خطر ضعیف تری دارد. ـ یلی ذلک نفسی ا

صَلَبَ الجوعُ وإنّما ثَنىَ به القرآنُ ألنّه أَلَمُ الجسمِ فإذا تعودُ اإلنسانُ مقاومةَ دواعیهِ والصبرَ على حرارتِهِ فقد قوىَ جسمُهُ و

بعد از ترس  .ةِ الجوعِ الى قوةِ روحِهِ بمقاومةِ الخوفِ فکان إنساناً کامالً جسماً وروحاًعَودُهُ وانضمتُ قوةُ جسمِهِ بمقاوم

گرسنگی می آید و قرآن گرسنگی را ستایش کرده زیرا که گرسنگی درد جسم است و زمانی که انسان مقاومت در 

د و عادتش محکم می گردد و برابر انگیزه ها و صبر بر حرارت گرسنگی را عادت خود قرار داد جسمش قوی می شو

ضمیمه می شود قوه ی جسمش با مقاومت در برابر گرسنگی به قوه ی روحش با مقاومت در برابر ترس . درنتیجه 

   :می شود. ـ یأتی بعد هذین التدریبِ الثالثُ فی قولِهِ تعالى(یک انسان کامل از لحاظ جسمی وروحی وَنَقْص مِنَ

مْوَالِ وَاألَنْفُسِ وَالَّثمَرَاتِ المألوفاتِ من مظاهرِ البیئةِ القریبةِ الى الشخصِ، الحبیبةِ الى النفسِ، األَ)وهو الصبرُ على مفارقِةِ

خُلِقتُ ألوفاً لو رَحلِتُ الى الصِبا لِفارقتُ  :ولأللفةِ على القلبِ سلطانٌ ولها فی النفسِ منزلةٌ، ورحِمَ اهللُ أبا الطیب إذ یقولُ

وَنَقْص مِنَ األَمْوَالِ وَاألَنْفُسِ ) :کیاً بعد از این دومورد ،سومی می آیددربیان خداوندداریمشیبی موجعَ القلبِ با

وآن صبر است بر جدا شدن از چیزهایی که به آن انس دارد از ظواهر زندگی ای که به شخص وابسته  (وَالَّثمَرَاتِ

در نفس جایگاه خاصی دارد . خداوند رحمت است و نفس آن را دوست دارد و انس با قلب داردوپادشاهی میکند و

کند ابوالطیب را که می گوید : خلق شدم در حالی که انس دارم اگر رحلت کنم جدا خواهم شد در حالیکه قلبم به 

درد آمده ودر حالیکه گریه می کنم. هذه المألوفاتُ التی تعوُقُ اإلنسانَ عن العظائمِ وتحولُ بینَه وبینَ الجِدّ فی 



، یریدُ القرآنُ أن یعوِّدَ األمةَ الصبرَ على مفارقتِها وعدمَ الرکونِ إلیها حتى یتحررَّ اإلنسانُ حریةً کاملةً وحتى ال المطالبِ

این اشیاءی که مأنوس با انسان است عاجز می کند انسان را در سختیها و بین  .یقفَ شیءٌ من دونِ وصولِهِ الى الغایةِ

استه هایش جدایی می اندازد.قرآن می خواهد امّت ،صبر بر مفارقت آنها را عادت انسان وکوشش او در رسیدن به خو

خود قرار دهد و وابسته به آنها نباشد تا اینکه انسان یک آزادی کامل داشته باشد و چیزی او را در رسیدن به هدف 

سمُه بمقاومةِ الجوعِ، وتحررَّ من أغاللِ فإذا دَرَّبَت نفسُه الصبرَ، وقویت روحُه بمقاومةِ الخوفِ، وقَوىَ ج .متوقف نسازد

الثوابِ فی الدنیا   :قولَهُ تعالى(وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ)یُبشرُهم بحسنِ األجرِ وجزیلِ البیئةِ وقیودِ المألوفاتِ، تَحقّقَ له 

پس هنگامیکه نفس تمرین صبر کرد و روح انسان با  .بالمناعةِ التی تُخففُ وَقعَ المصائبِ، وفی اآلخرةِ بالنعیمِ المقیمِ

مقاومت در برابر ترس قوی شد وجسمش با مقاومت در برابر گرسنگی قوی شد و از قید متعلقات دنیایی آزاد گردید 

و انها را به حسن اجر وجزیل ثواب در   :خداوند(وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ)قول خداوند برایش محقق می شوددرگفتاروکالم 

دنیا بشارت می دهدبا مناعت طبعی که مصایب را تخفیف می دهد ،و در آخرت با نعمتهای ماندگارنیز بشارت 

میدهد. ولمّا کانَ أعظمُ شیءٍ یُساعدُ على الصبرِ ویَتقوى به اإلنسانُ على مرارةِ هذه التدریباتِ اللجوءُ إلى اهللِ تبارکَ 

المثلِ األعلى: )وقد یهونُ على المستنجحِ العملِ( لهذا کان أحسنُ شعارِ للمبتلى وتعالى وتذکُّرُ الغایةَ السابقةِ وتمثُّلُ 

مُصِیبَةٌ  عندَ االبتالءِ أن یضعَ مراقبةَ اهللِ نُصبَ عینیه وأن یهتفَ من اعمالِ قلبِهِ مسترجعاً وأن یحقّقَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ

إِنَّا لِلّهِ وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ لطائفِ اللطائفِ وعوارفِ المعارفِ ما )العجیبِ من وفی هذا الترکیبِ  :معنى قولِهِ تعالى(قَالُوا

وهللِ (قل إِنَّ األَمْرَ کُلَّهُ یَدِقُّ ویَرِقُّ وما هو بهذا النظامِ ألیقُ وأخلقُ. وحَسَبَ اإلنسانُ أن یذکرَ فی محنتِهِ أنّ هللِ بَدأُه 

لِلّهِ را )هنگامی که بزرگ ترین چیزی که انسان را بر صبر کمک می کند و انسان   :انهایتُهُ لیکونَ هللِ ما بینَهم

دربرابر این تمرینات قوی می سازد تمسّک به خدا ویادآوری هدف از پیش تعیین شده و به تصویر کشیدن مقام 

ین شعار برای کسی که اعالی انسان )در حالیکه آن آسان است بر کسی که عملش به نتیجه می رسد (بنابر این بهتر

مبتال به آزمایش شده این است که مراقبت الهی را نصب العین خود قرار دهد واز اعماق قلبش فریاد بزند در حالیکه 

ودر این .  شود معنای قول خداوند(انّا للّه وانّا الیه راجعون می گوید و محقق می الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا

إِنَّا لِلّهِ وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ ترین لطایف و معروف ترین معارف آن چیزی است که دقیق )عجییب ،از لطیفترکیب 

وظریف است و آن چیزی است که با این نظام هماهنگ تر وسزاوار تر است وانسان گمان می کند که در سختی 

ی اوست تا ما بین خلقتش و پایان عمرش نیز برای هایش یاد می کند که شروعش به اذن خدا بوده و نهایتش نیز برا

صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ )  :مضمونِها اآلیةُ الکریمةُ فی قولِهِ تعالى(خدا باشد. أمّا البُشرى فقد أشارَت الى أُولئِکَ عَلَیْهِمْ

اشاره کرده (اما بشارت ،پس أُولئِکَ .ت العالوةُوَرَحْمَةٌ وَأُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سمَعَها عمر)رض( فقالَ: نِعمَ العدالنِ ونعمَ

عمر آن را شنید .عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِکَ هُمُ   :آیه ی کریمه به مضمون بشارت در قول خداوند

اءُ والتشریفُ والتکریمُ الْمُهْتَدُونَ والصالةُ من اهللِ على عبدٍ: الثن).وگفت چه خوب است عدالن و جه خوب است برتری

نیةُ والرحمةُ والعفوُ وإغداقُ النِعمِ ظاهرةً وباطنةً. فاألولى إشارةٌ الى اللطائفِ الروحیةِ ولهذا عَبَّرَ عنها بلفظِ الصالةِ. والثا

ا وهذه المِنَحَ فی إشارةٌ الى اللطائفِ الحسیةِ ولهذا عَبَّرَ عنها بلفظِ الرحمةِ، ومن جَمَعَ اهللُ له هذه الصفاتِ فی الدنی

اآلخرةِ فقد هُدِی الى صراطٍ مستقیمٍ، ولنا فی الصبرِ وثوابِهِ والدَوافعِ إلیه کلماتٌ أخرى إن شاءَ اهللُ. ونماز از جانب خدا 

بر بنده حمد وتشریف و رحمت و عفو و توسعه ی نعمت ظاهری و باطنی است . پس اول اشاره به لطایف روحی دارد 

آن به لفظ صالت تعبیر کرد و دومی اشاره به لطایف حسی دارد و به خاطر همین تعبیر کرد از آن و بخاطر همین از 

با لفظ رحمت و کسی که خداوند برای او این صفات را جمع کند در دنیا واین بخششها را در آخرت پس به تحقیق 

بر نزدیک می کند کلمات دیگری به راه راست هدایت شده است و برای ما در صبر وثواب آن و چیز هایی که به ص
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دکتر صبحی صالح که  ...کتاب التبعت  06علم الرسم القرآنی ) شیوه نگارش قرآن( متون معاصر صفحه اول صفحه 

نفری برای  4نویسند : دربارة نحوه نگارش قرآنی کمیته مشهورترین اثرش نهج البالغه را جمع آوری کرد ، می

برداری که در زمان عثمان بود شیوة خاصی را تبعیت کردند که خود عثمان هم راضی به این کتابت قرآن بود. نسخه

قبالً قرآن به صورت پراکنده بود که نسخه برداری کردند قرآن را و رسم مصحف بود )شیوه نگارش( که رسم مصحف 

. وجه تسمیه آن زمان ، چون در آن عهد نوشته شده و گویند و بیشتر به خلیفه نسبت دادند. رسم الخط عثمانی بود

ای که ای از تقدّس را دارد. چونکه منصوب به پیامبر )ص( بود و آن خلیفهبه عثمانی نسبت داده شده چون هاله

کرد. برای این است که در بین عموم شاید این نظر از آن کتاب خدا را به خشوع و آرامش و طمأنینه قرائت می

کتاب پاراگراف دوم ولقد بلغ  05-05صفحه دوم صفحه  .باشد که مصحف خون خلیفه بر آن ریخته است برخواسته

بعضی غلو کردند در رسم الخط قرآنی فکر کردند رسم الخط توفیقی است و فقط به پیامبر )ص( نسبت دادند که  ...

و به معاویه گفته شده کتبه وحی : به معاویه او این کار را کرده ، وضع کرده و خداوند آن را آورده و دست بشر نبوده 

نسبت دادند و قتی که قلم را بر مرکّب زدی مرکب را رها کن قلم را درآور، که اول باء را بنویس بعد ببین را، که 

ها کشیده باشد و بعدش میم را بر گوشة چپ خود بگذار، متذکر می شود که این شیوه توفیقی است و این یک دندانه

شود تنها راه درست نوشتن رسم الخط قرآنی است. ابن مبارک از عالقمندان به این خص و دقیق انجام میحالت مش

نظر هست که در کتاب البریز نقل کرد که انسادش که گفته صحابه و غیر صحابه هیچ اختیاری ندارد که در کتابت 

کند و به پیامبر )ص( نسبت دادند که کم و زیاد کند هر چه که هست توفیقی است و کسی حق ندارد کم و زیاد 

آید از کجا بیاید باید های که میص( امر کرد به کتابت قرآن که به شکل امروزی وجود دارد. اینکه الف)پیامبر 

کند که کتابش را به این ویژگی مختص شده و کتابهای دیگر رعایت شود برای اینکه اسراری که عقول بشر درک نمی

که توفیقی است و خدا به انسان ارائه کرده . همان طور که نظم قرآن معجزه است رسم الخط هم  این ویژگی را ندارد

زیاد  –کند که به آن برسد درمائه الف داریم ولی در سورة الف نیست یا بایید معجزه است این را عقل درک نمی

لف دارد چرا آمده یا در سوره نساء الف یا ناخواست چطور عقل انسان که زیاده الف . در سوره حج سعوا ا –بودن یاء 

 –نیامده و یسر با عو و جاء الف نیامده یا در عتوا در جایی الف آمده و در فرقان الف ندارد و توی این کلمات آمنوا 

ی رسیم که بعضدانیم و عقول به آن نمیالف آمده ولی در جاءُ و باءُ الف نیامده و در لیعفوا الف دارد و این را هم نمی

دانیم در بعضی جاها حذف نشده و در لیعفو سوره نساء الف ندارد مثل قرآن، یا چگونه از موارد الف حذف شده نمی

به یوسف و زخرف و ثابت  –رسد که بعضی حرفها مثابه حذف و بعضی نه ، مثل حذف الف از قرءنا عقل به وجه می

ر سهوات در سورة فصّلت و حذف الف در دیگری، در میعاد کردن آن در بقیه مواضع، یا ثابت کردن الف بعد از واو د

اثبات الف و حذف در سورة انفال و در سراجاً الف ثابت است و حذف الف در سوره فرقان یک مورد الف ندارد. چگونه 

د گیرنگیرند در صورت قرائت قرآن و بعضی نمیرسند به حذف بعضی از آنها، و این نتیجه که بعضی از افراد میمی

دلیلش را، اسرار آنرا، اسرار مخفی ماند بر مردم که کسی نمی تواند علم پیدا کند بر آنها، مگر اینکه خداوند سعه صدر 

نصیب شخص کند تا بفهمد اضافه کند و اسرار آنرا اگر بخواهیم نظیر این را پیدا کنیم مثل حروف مقطعه که 



دانیم. رسم الخط هم همینطور است و این اسرار را نمی یس که –طه  –المز  –دانیم مثل الم اسرارش را نمی

و علی هذا االساس... بر این  .فهمیم معانی آنرااینجوری است که رسم قرآن حرف به حرف اسراری دارد که نمی

 تا یاء دارد. که 2اساس که زرقانی در کتاب مناهل خود ایرادی ندانسته که داللت بر این حساب بیاورد مثال ایید که 

آسمان را خدا با دستش بنا کرده زمانی که اینطور نوشتند بایید و اشاره به قدرت خدا که بناکرد که زیاده ساخت و 

نفری آمدند و به نسخه برداری قرآن پرداختند و مصحف  4رساند. خالصه: که یک گروه بناء زیادی معنا را می

دند ولی نظراتی که قبول نداشتند ولی قبول نداشتن عثمانی را به عثمان نسبت دادند چون به پیامبر منصوب بو

پاراگراف دوم کتاب وال ریب... شکی نیست که  05تا  02صفحه  .شدنظرات دلیل بر ملغی شدن مصحف عثمانی نمی

گوید سخت است مشکل، منطقی نیست که بگویم رسم الخط یا شیوه برد و میصبحی صالح غلّو را زیر سوال می

وفیقی است و این هم منطقی نیست بگویم اسراری دارد که این عیناً همان بحث را دارد. و اینکه نگارش قرآن امر ت

توانیم مقایسه کنیم با حروف مقطعه در قرآن هست که عیناً وحی واقعاً نمی .رسد بگویم توفیقی صحیح به نظر نمی

عثمان ابداء شد کلمه رسم که خلیفه هم است ولی در رسم الخط این بحث را نداریم این اصطالحی بود که در زمان 

با این اصطالح موافقت کرد و گفتند که اگر اختالف داشته باشد و زیدبن ثابت هم باشد در موقع اختالف رجوع کنید 

به زبان قریش بنویسید معیار است زبان قرآن زبان قریش است. احترام رسم الخط عثمانی تا کجا و اینکه خوبست که 

شویم التزام جوهری دارد ولی به این معنا نیست که قائل به توقیف شویم احترام به رسم الخط قرآنی مستلزم به آن 

از امام  .تا جایی که احمدبن حنبل دارد حرام است در جایی که مخالفت شود کم و زیاد شود که مصحف نباشد

ر اساس کُتّاب و نویسندگان اولی باید کند که یکی سئوال کرد بر این اساس بنویسید گفت: نه ولی بمالک هم نقل می

بنویسید. هر چند تحولی در نگارش قرآن وجود دارد ولی جایز نیست خط قرآن را عوض کنیم به روش امروز 

ها نگفتند که منتها هیچکدام از امام سنی .بنویسید. ) نظر امام مالک( از فقه شاخص و حنفی .. هم اقوالی وجود دارد

است باید نظر قدما را بنویسیم و عیناً چیزی است که پیامبر )ص( گفته. بلکه گفتند التزام به  این رسم الخط توفیقی

ای است که اتحاد کلمه خوب است که امت به یک شعار حرف بزنند. سری از اسرار الهی است که در این ارزش شبهه

پاراگراف دوم  05صفحه  .ل معنی نداردواقع عثمان قانون را وضع کرد و زیدبن ثابت آن را اجرا کرد. و توفیقی خی

علی ان من العلماء... بعضی از علماء هستند که اکتفا نکردند به این امر بلکه مباح هست. بعضی گفتند توفیقی بعضی 

گفتند اشکال ندارد. بعضی پا را فراتر گذاشتند و گفتند یک اصطالح هست در پیشگام مخالفان قاضی ابوبکر باقالنی 

گوید در کتابت خدا این را واجب نکرده هیچ چیز را اصالً عقالنی نیست که بگویم انتهار اینگونه میکه در کتاب 

خواستند قرآن بنویسند . روش خاصی را نگفته و لذا این توفیقی توفیقی است . برای اینکه خدا به کسانی که می

شود که در نصوص کتاب مقدس از نی بیان میشود در کتابت یا باید یک جایی بشنویم یا توقیف باشد. نظر باقالنمی

مفاهیم کتاب که در رسم القرآن جایز نیست که از حد معنا تجاوز کنیم و در سنت پیامبر )ص( هم چیزی نیست که 

واجب بدانیم و اجماع هم چنین داللتی ندارد. بلکه سنتی که داللت دارد سنت به هر نحو آسانی درست است بلکه 

کردند که در چهارچوب بنویسید چون سنت اینگونه بود برای کند که قرآن را بنویسید و امر نمیرسول خدا امر می

نوشتند، بعضی کم و زیاد می کردند مثل بینیم. چون آن زمان هر که یک جوری میهمین ما اختالفات عدیده را می

باعث شد کتابت زیادی شکل  گذاشتند لذاگذاشتند در خطوط معارف شرعیه بعضی الف میسعوا بعضی الف نمی



گیرد. کامالً جایز است که با حروف کوفی بنویسید خط اولی که برای قرآن بود خط کوفی بود. الم را مثل کاف 

نوشتند الف را کج بنویسید اشکال ندارد یا غیر این را تجربه کنید و همچنین بر اساس خط و هجاء قدیمی یا می

گوید به اندازه تار مو حق نداریم چون توقیفی وجود ندارد. در نگارش یکی می جدید یا بین قدیم و جدید بنویسید

گوید آزاد هستید چون خطوط مصحف و بسیاری از حروف به شکلهای مختلف نوشته کم و زیاد کنیم ، یکی می

فهمیده نشده نویسند بدون اینکه هیچ گناهی برای شما بدانیم و هیچکدام شود و مردم هم آن را به هر صورت میمی

ها و عقود و و هیچ حد و حدودی برای مردم در این بین وجود ندارد که اینها عالماتی و اسمهایی هستند که اشاره

رموزی در خودشان دارد و کاتب به هر صورت بتواند آن را تصویر کند ولی فقط معنا را برساند. از اینجا مشخص 

ا بخوانیم و باید مشخص کند از کجا آمده و حجت خود را شود که هر کس رسم الخطی مخصوص دارد آن رمی

گویند کسانی که رسم الخط قرآنی را توفیقی آشکار کند. مخلوط نکرده که باید ما اجالل کنیم یا دلیل بیاوریم می

توانیم در رسم الخط قرآنی گری. لذا نمیدانستند تسلیم عواطف خود شدند و تسلیم شعر گونه مثل صوفیهمی

و انا  01تا انتهای صفحه  04صفحه  .توانیم سلیقه ای انجام دهیمای عمل کنیم و حرکات شرعیه را نمیهسلیق

 لنذهب ... همانا در رسم


