
  

  

  

  

 :  تقديم به

 .  رسول گرامى اسالم، محمد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه وآله

 . عليهما السالم،اولين مبّلغ اسالم در يمن طالب ابى بن  اميرمؤمنان على

 .  جعفر طّيار، اولين مبّلغ اسالم در حبشه

 .  مصعب بن عمير، اولين مبّلغ اسالم در مدينه

 . ينب آبرى عليها السالم پيام رسان حرآت عاشورا در طول تاريخ ز

  و تمامى مبّلغانى آه در راه خدا جان دادند و ما را با اسالم آشنا نمودند، 

 .  به خصوص شهيدانى آه با عمل و خون خود مردم را از گمراهى نجات دادند

  

  

  

  

  

  

  سخن ناشر 

 نسخه از سوى ٤٠٠٠٠ طى دو نوبت به تعداد ١٣٧٢ پيش روى شماست در سال  آتابى آه

اما با وجود تقاضا، ديگر از . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى منتشر شد

 . سوى ناشر اقدامى صورت نگرفت

السالم و آه هدف آن نشر آثار قلمى حجة ا» مرآز فرهنگى درسهايى از قرآن« بدنبال تأسيس 

المسلمين محسن قرائتى است، تجديد نظر و اصالح آتب منتشره مورد توجه قرار گرفت و در اين 

 . گردد با شكلى جديد از سوى اين مرآز منتشر مى» قرآن و تبليغ«راستا آتاب 

 از همه آسانى آه با ارسال نظرات خود ما را در تصحيح و اصالح اين آتاب يارى نمودند تشكر 

 . ماييمن مى

  

     مرآز فرهنگى درسهايى از قرآن  

  



  

  

  

  پيشگفتار 

  

 با اينكه تبليغ و امر به معروف و نهى از منكر و انذار و ارشاد از مسايل مهم اسالم است، اّما درباره 

 به قصد خداوند توفيقى مرحمت آرد تا يك دور قرآن را. هاى آن آتب زيادى نوشته نشده است شيوه

بررسى مسئله تبليغ مطالعه و صدها آيه در مورد شيوه تبليغ و شرايط مبّلغ پيدا آردم آه آنها را 

ام در يك آتاب به مبلغان اسالم  همراه با نكاتى آه در طول بيست سال سابقه تبليغ بدست آورده

آشنا شويم و حوزه و هاى آن  به اميد آنكه امر تبليغ اسالم را جّدى بگيريم و با شيوه. عرضه آنم

آورى تجربيات و آمار و مقايسه با تبليغات ديگران و  دانشگاه با استفاده از ابزار و علوم مختلف و جمع

عليهم السالم و بزرگان  هاى تبليغ انبيا و ائمه معصومين هاى تحقيقى پيرامون شيوه نوشتن رساله

 تجهيز نمايند تا خداوند با امدادهاى غيبى دين، آسانى را آه سوز تبليغ دارند به سالح علم و تجربه

 . لغان دين خود را يارى فرمايدآند مب خود آه بخاطر سوز و خلوص مرحمت مى

 آرى، هدايت و آگاهى دادن به مردم، وظيفه مبلغان است و اين عهد و پيمانى است آه خداوند 

 . متعال از آنان گرفته است

ّن اللَّه لم ياخذ على الجّهال عهدًا بطلب العلم حّتى اخذ على ا«: فرمايد  على عليه السالم مى

   )٥١ ، ص١ ترجمه اصول آافى، ج  (»العلماء عهدًا ببذل العلم للجّهال

خداوند متعال قبل از اينكه از نادانان عهد و پيمان بگيرد آه ياد بگيرند، از دانايان پيمان گرفته است  «

 » .دآه به جاهالن بياموزن

با استفاده از .  امروزه يكى از مهمترين وسايل مورد استفاده جهانخوران بى دين، ابزار تبليغ است

ها را به  انقالب. آنند ها را ساقط مى سازند و حكومت ها را ممكن مى وسايل مدرن تبليغى، ناممكن

هاى ساده و  آشانند و افكار مسموم و فرهنگ غلط خويش را در روح و جان انسان شكست مى

پس برماست آه به اين امر مهم توجه بيشترى آنيم و با آگاهى دادن به . آنند ناآگاه تزريق مى

 . اثر سازيم ها، اين تبليغات را بى انسان

 :  بايد جمالت امام راحل قدس سره را چراغ راه خويش قرار دهيم آه فرمود

آنقدرى آه . آند  دنيا با تبليغات حرآت مىاى است پر اهمّيت و حساس يعنى تبليغات مسئله «

آنند و ما بايد به مسئله تبليغات  آنند از طريق ديگرى نمى دشمنان ما از حربه تبليغات استفاده مى

، ١٧ نور، ج صحيفه  (»بسيار اهمّيت دهيم و از همه چيزهايى آه هست بيشتر به آن توجه آنيم

   )١٥٧ ص



ندگى مسلمانان در طول تاريخ، نداشتن انسجام و تشكيالت تبليغى بوده ما  يكى از عوامل عقب

است، يعنى مرآزّيتى وجود نداشته تا نيازها را در نظر بگيرد و با توجه به نيروى تبليغى موجود، 

 . ريزى آند ها را تقسيم آرده و برايشان برنامه آن

 : فرمايد  و مىآند  قرآن آريم بر وجود تشكيالتى براى تبليغ تأآيد مى

   )١٠٤آل عمران،   (»و لتكن منكم اّمة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر «

از شما مسلمانان بايد گروهى باشند تا مردم را به خير بخوانند و امر به معروف و نهى از منكر  «

 » .آنند

تشكيالتى است آه مبلغان، امور تبليغى را بين خود تقسيم اى از آار  هاى دو نفرى نمونه  تبليغ

عليهما السالم آه موسى پيامبر و هارون به خاطر  مانند حرآت تبليغى موسى و هارون. آنند مى

 . زبان فصيحش، اعالم آننده پيام بود

رحم اللَّه «: دفرماي  شايد به همين دليل باشد آه امام صادق عليه السالم بر اينگونه تبليغ تأآيد مى

اى را آه با  خداوند رحمت آند بنده«  )٢٠٠، ص ١ بحاراالنوار، ج  (»عبدًا اجتمع مع آخر فتذّآر امرنا

 »  .ديگرى همراه شود و در راه ما تبليغ آند

هايى از آار تشكيالتى   در صدر اسالم و پيش از آن اعمالى از اولياى الهى صادر شده آه نمونه

 . است

 رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله به هنگام هجرت، على عليه السالم را به جاى خود در مكه 

و پس از هجرت، عباس را گذاشتند تا ايشان را . گذاشتند و مصعب را قبل از خود به مدينه فرستادند

 . از آخرين اخبار مطلع سازد

  (» اّن المال ياتمرون بك ليقتلوك فاخرجو جاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى« از آيه 

اى موسى رجال دربار فرعون : آمد و گفت) مصر(از دورترين نقاط شهر ) مؤمن(مردى «  )٢٠قصص، 

شود آه حضرت  ، استفاده مى»آنند آه تو را به قتل برسانند پس خارج شو درباره تو مشورت مى

 . اند مأموران مخفى داشتهموسى عليه السالم در حرآت ظلم زدايى خويش 

 امام حسين عليه السالم، محمدبن حنفيه را در مدينه گذاشتند تا مسايل مدينه را به آربال گزارش 

 . بن عقيل را روانه آوفه آردند تا وضعيت آنجا را ارزيابى آند و به ايشان خبر دهد و مسلم. دهد

همانگونه آه در . آنند ترين تشكيالت استفاده مى  امروزه دشمنان اسالم براى تبليغات خود از قوى

صدر اسالم براى سر و سامان دادن به نيروهاى متفرق خود و مبارزه عليه مسلمانان از مسجد 

 . استفاده آردند

واّلذين اّتخذوا مسجدًا ضرارًا و آفرًا و تفريقًا بين المؤمنين و ارصادًا لمن حارب اللَّه و رسوله من  «

   )١٠٧توبه،   (»قبل



تا مردم در مسجد پيغمبر و نماز (آن مردم منافقى آه مسجدى براى زيان اسالم بر پا آردند  «

و مقصودشان آفر و دشمنى و جدايى بين مسلمانان و پناهگاهى براى ) ايشان حاضر نشوند

 » .همكارى با دشمنان خدا و دشمنان ديرينه رسولش بود

زيرا در . رورت تشكيالت تبليغاتِى قوى به خاطر مقابله با دشمنان بيشتر است بنابراين امروزه ض

. توان به تبليغات جزئى و فردى اآتفا نمود مقابل دنيايى آه داراى تشكيالت بسيار قوى است نمى

مبلغان مسلمان بايد دست در دست يكديگر، با تشكيالتى منسجم و با تمام توان بر ضد هجوم 

ال اله اّال «رند و اگر ناتوان شدند مبلغان ديگر راهشان را ادامه دهند و پرچم فرهنگى دشمن بشو

 . را هميشه بر افراشته نگاه دارند» اللَّه و محّمد رسول اللَّه

چنانكه در هنگام نماز .  نبايد با رفتن يك نفر اجتماع مسلمانان و تشكيالتشان از هم فروپاشد

رود يا شهيد شود يا غش آند يا وضويش باطل شود يا بفهمد وضو جماعت اگر امام جماعت از دنيا ب

نداشته و نماز را ترك آند بايد يك نفر از صف اول آمى جلو بيايد و نماز را از همان جايى آه قطع 

 . شده است با مردم بخواند

نازل شد  در جنگ ُاحد فريادى بلند شد آه پيامبر آشته شد گروهى از مسلمانان فرار آردند، آيه 

اگر او به مرگ يا شهادت «  )١٤٤آل عمران،   (»افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم«آه 

 » .درگذشت شما به جاهليت خود رجوع خواهيد آرد؟

شود آه تبليغات و جماعت مسلمانان بايد چنان محكم باشد آه حتى با   از اين آيه استفاده مى

  .رفتن رهبر نيز بهم نريزد

اگر اولى : فرمودند آردند و مى ها رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله چند فرمانده تعيين مى  در جنگ

دادند آه  شهيد شد دومى و اگر دومى شهيد شد نفر سوم جاى او را بگيرد و بدينوسيله اجازه نمى

 . نظام فرو پاشد

 : فرمايد  چنانكه قرآن در مورد پيوستگى رسالت انبيا مى

و اضرب لهم مثًال اصحاب القرية اذ جائها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكّذبوهما فعّززنا بثالث  «

   )١٤ تا ١٣يس،   (»فقالوا اّنا اليكم مرسلون

را مثال بزن آه رسوالن حق براى هدايت آنها آمدند، ) انطاآيه(اى رسول براى اين مردم، حال قريه  «

 » . رسوالن را فرستاديم چون تكذيب آردند رسول سومى را به آمك آنها روانه آرديمنخست دوتن از

 در خاتمه بايد بگويم آه مطالب اين آتاب را ابتدا براى طالب حوزه علميه قم و دانشجويان فوق 

ام، سپس فاضل محترم آقاى دهنوى آنها را  ليسانس جامعة الصادق تهران يك دوره تدريس آرده

از دانشمند » پژوهشى در تبليغ«در آستانه چاپ نيز، آتابى به نام . و به قلم در آورده استتنظيم 

 . ام محترم جناب آقاى رهبر بدستم رسيد آه از مطالعه آن در نوشتن مقدمه آتاب بهره برده



خواهم آه اين آتاب را مفيد و آارگشا قرار دهد و گرنه علم غير مفيد به قدرى   از خداوند مى

برد  خطرناك است آه رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله هر روز از شّر چنين علمى به خداوند پناه مى

 : فرمود و مى

 » اعوذبك من علم الينفع «

 . آنم  ضمنا از آسانى آه انتقادها و پيشنهادهاى خود را درباره اين آتاب ارسال نمايند تشكر مى

     محسن قرائتى 

  

  

  

  

  مقدمه 

  

  هشدار يك امر غريزى است 

آند سايرين را هشدار   بسيار ديده شده آه در ميان حيوانات، وقتى يكى از آنها احساس خطر مى

 . دهد تا از آن استفاده آنند دهد و يا اگر به چيزى دست يافت آنها را خبر مى مى

ها به ساير  آه هنگام عبور لشگر سليمان، يكى از مورچهآند  اى را نقل مى  قرآن در اين مورد نمونه

   )١٨نمل،  (.هاى خود روند تا زير پاى لشگرياِن سليمان ِله نشوند مورچگان هشدار داد آه به النه

هنگامى آه هدهد از خورشيد پرستى مردم منطقه سبأ مطلع شد : خوانيم  همچنين در قرآن مى

   )٢٤نمل،  (.خبر دادآنرا به حضرت سليمان 

. آنند  امروزه نيز در دنيا از حيوانات، براى آشف جرائم و اطالع از ورود بيگانه به منزل استفاده مى

 . ها نيز به وديعه نهاده است بنابراين هشدار و اعالم خطر يك غريزه است آه خداوند در غير انسان

  

  تاريخ تبليغ 

اند،  آند هميشه بوده است، هشداردهندگان نيز هميشه بوده ى آه انسان را تهديد مى چون خطرات

 : فرمايد قرآن مى

   )٢٤فاطر،  (»و ان من امة اّال خال فيها نذير «

 » .است هيچ قومى بدون هشدار دهنده نبوده «

ر اسالم نازل شده او را به قيام و انذار  اولين فرد روى زمين مبّلغ بوده و اولين آياتى آه بر پيامب

 .  )٢مّدثر،  (»قم فانذر«: آند دعوت مى

  



  اهداف و محتواى تبليغ 

 اهداف تبليغ مختلف است، استكبار هدفى جز به استضعاف آشاندن مردم ندارد و لذا تمام توان و 

آند ولى هدف تبليغ در  ران و اطاعت از خود مىبوق و آرنا و بودجه خود را صرف تضعيف و تحقير ديگ

ها و هواهاى نفسانى و جهل و تفرقه و شرك و  مكتب انبياعليهم السالم نجات مردم از طاغوت

 . دعوت به خدا و قانون آسمانى است

 :  محتواى تبليغ تمام انبيا عليهم السالم يكى بوده است

   )٣٦نحل،  (»غوتَاِن اعبدوا الّله َو اجَتِنبوا الّطا «

 » .از طاغوت اجتناب آنيد و تنها خداوند را اطاعت نماييد «

 : فرمايد  قرآن در باره هدف اسالم از تبليغ، مى

 » .دعوت انبيا براى زنده آردن شماست«  )٢٤انفال،  (»َدعاآم لما يحييكم «

. هاى خفته را برانگيزانند انبيا آمدند تا عقل: فرمايد ه مى حضرت على عليه السالم در نهج البالغ

   )١البالغه، خطبه  نهج (»يثيروا لهم دفائن العقول«

اتمام حجت و ارشاد و . دعوت به عدالت و تقوى است.  هدف، نشر قانون خدا و مبارزه با ظلم است

ر بسيار ارزشمندى است آه در درجه اول بنابراين تبليغ آا. امر به معروف و نهى از منكر است

مسئوليت آن از طرف خداوند بر دوش انبيا و اوليا عليهم السالم و سپس بر دوش علماى رّبانى 

لذا تبليغ يك حرفه نيست، منبع درآمد نيست، بلكه يك وظيفه الهى و انسانى . است گذارده شده

 . است

  

  دامنه تبليغ 

صلى اهللا عليه وآله به  رسول اآرم. ان و زمان خاّصى نيست، مرز و بوم ندارد تبليغ محدود به مك

سران آشورهاى يمن، حبشه، روم، ايران و يمامه دعوتنامه نوشتند و امام خمينى قدس سره نيز 

 . هاى مارآسيستى نامه دعوت نوشتند به رهبر بزرگترين قدرت

 در آفريقا از طريق تّجار فارس آه با آشتى به آنجا سفر آشور تانزانيا و زنگبار: خوانيم  در تاريخ مى

 . آرده بودند مسلمان شدند

 در قرن يازدهم در جنگى آه اتفاق افتاد يك عالم مسلمان اسير شد، او را به روم بردند و اين فقيه 

 . با تبليغ خود اسالم را به روم برد

و مردم شمال آشور چاد از . چين وارد شد با هجرت يك عالم قزوينى به آشور چين اسالم به 

 .طريق چند زن مسلمان با اسالم آشنا شدند

 زبان و ترويج ١٢٠٠ اين بود تاريِخ تبليغ مسلمانان در قديم، ولى امروزه آليسا با ترجمه انجيل به 

 . آند مسيحيت از راديوهاى دنيا، صداى خود را در سراسر جهان پخش مى



بن ابيطالب عليه  نظير َمصَعب با هجرت به مدينه و جعفر طّيار به حبشه و على زمانى مسلمانانى 

ايم و روحانيون مسيحى و حتى  آردند ولى امروزه ما نشسته السالم به يمن، اسالم را ترويج مى

 . آنند شخص پاپ به سراسر دنيا سفر و تبليغ مى

  

  ابزار تبليغ 

هايى بود آه  در قديم، ابزار تبليغ نقش.  قلم و فيلم و نمايش نيست ابزار تبليغ، منحصر در سخن و

آم در قالب شعر و بيان و سپس به صورت آتاب و امروز به صورت  اما آم. شد بر سنگ حكاآى مى

 . فيلم و نوار در آمده است

اى از آنها را  هآند آه ما گوش  استكبار جهانى، امروز اهداف خود را با انواع وسايل در جهان پياده مى

 . آنيم بيان مى

 . عكس و پوستر. ١ 

 . روزنامه و مجله. ٢ 

 . راديو و تلويزيون. ٣ 

 . هاى پستى بروشور و مكاتبات مستمر از طريق صندوق. ٤ 

 . هاى ديپلماسى مأموريت. ٥ 

 . جنگ سرد و شايعه سازى. ٦ 

 . هاى تحريف شده تهيه و نشر آتاب. ٧ 

 . توريسم و جهانگردى. ٨ 

 . هاى جنسى تشكيل اردوهاى مختلط پسر و دختر با جاذبه. ٩ 

 .اعزام آارشناس، مشاور فرهنگى، اقتصادى، نظامى، حقوقى. ١٠ 

 . ارائه خدمات بوسيله دختران براى جذب جوانان. ١١ 

 . هاى زبان انگليسى به صورت مجانى ايجاد آالس. ١٢ 

 . برنامه ريزى براى آنترل نسل مسلمانان در آشورهايى آه تعداد  مسلمانان بيشتر است .١٣ 

 . ُمد لباس و القاى مصرف گرايى. ١٤ 

 . ازدواج با مسلمانان مهاجر. ١٥ 

 .ارائه خدمات بهداشتى و درمانى و آموزشى بصورت رايگان. ١٦ 

 برگزارى مسابقات فرهنگى . ١٧ 

 . باط خطوط تلفنى به منظور تبليغاتارت. ١٨ 

 . تهيه و صدور فيلم از طريق ويدئو و ماهواره. ١٩ 

 . انتقال فرهنگ و آداب و رسوم خود در آنار تكنولوژى. ٢٠ 



چرا امريكا در سالى آه براى قدرت نظامى خود .  اينهمه ابزار با آن بودجه آالن به منظور چيست؟

 . آند  ميليارد دالر سرمايه گذارى مى٩٠اش  گذارد براى تبليغات جهانى ه مى ميليارد دالر بودج٢٠٠

توان صدها  شوند ولى با شايعه مى با گاز، صدها نفر مسموم مى: گويد  وزير تبليغات هيتلر مى

 !!. ميليون نفر را مسموم آرد

آارتر رئيس جمهور !. ترسم مىها  ها بيش از صداى گلوله من از صداى قلم روزنامه: گويد  ناپلئون مى

 پژوهشى در تبليغ (يك دالر براى تبليغات بهتر از ده دالر براى تسليحات است: گويد اسبق امريكا مى

( . 

دهد و اين است   بهر حال اين سيمايى از تبليغات زمان ما و اهميتى آه دنياى استكبار به آن مى

 . لى ماگى و بيحا گى، بى بودجه برنامه بى

» سيروا فى االرض«آرديم و به فرمان قرآن به آيات   اگر ما مثل مسلمانان صدر اسالم هجرت مى

 رفتيم،  وار به بالد دور و نزديك، شهر و روستا، داخل و خارج مى نموديم و على عمل مى

ما همراه با مذاآرات هاى بلندپايه   اگر دانشجويان اعزامى ما به دنيا هر آدام يك مبلغ بودند و هيئت

 سياسى، اقتصادى و بازديدهاى رسمى و غير رسمى به فكر نشر فرهنگ ناب محّمدى بودند، 

 اگر هر عالمى مثل عالمه سيد شرف الدين آه با نوشتن حدود صدنامه به عالمى سّنى توانست 

 آرد،  دل او را جذب آند عمل مى

با زبان فارسى آشنا آرد ما هم چند نفرى را به زبان  اگر همانگونه آه آشور چين صدها نفر را 

 آرديم،  آرديم و هجرت را بر خود واجب و رفاه را برخود حرام مى چينى آشنا مى

زديم و هرگاه مظلومى را ديديم  ها ناله مى  اگر همينكه انحرافى ديديم هدهدوار نزد سليمان

آورديم و اسالم را به عاشقان تشنه  هجوريت در مىزديم و قرآن را از م وار در شهرها فرياد مى زينب

 آرديم،  آن در سراسر جهان معرفى مى

 اگر طلبه و دانشجوى ما با هم دوست بودند و نوجوانان فاميل و همسايه خود را هر هفته جمع 

 گفتند،  آردند و براى آنان مطالب مفيدى را با اخالص مى مى

 گفت،  خواند و آالمى را خالصه مى س با نسل نو نماز جماعتى مى اگر هر روحانى در يكى از مدار

گفت و نماز را  داشتيم آه اول وقت هرآجا بود َعَلنًا اذان مى  اگر ما روحيه شهيد نواب صفوى را مى

 آرد،  اقامه مى

م به  اگر ما مثل آيةالّله شهيد سعيدى بوديم آه وقتى از تهران براى زيارت امام رضاعليه السال

هاى مشهد به او گفته شد يكى از روستاها نياز به عالم دارد، ايشان  مشهد آمد، همينكه در خيابان

. از زيارت امام رضا عليه السالم صرف نظر آرد و گفت ثواب تبليغ در روستا آمتر از زيارت امام نيست

 . گويداز همانجا به سوى روستا رفت تا مسئله و حديثى را براى آشاورزان عزيز ب



شد و دانشمندان و نويسندگان ما به   اگر به جاى جلسات سخنرانى در آنار هم، تقسيم آار مى

 گرفتند،  اى به عهده مى هاى ناسالم هر آدام نشر اسالم را در منطقه جاى رقابت

شد  شود صرف اهل مسجد به خصوص نسل نو مى هايى آه صرف تزئينات مساجد مى  و اگر بودجه

 : ديديم آه افتاد؟ آنگاه مى اى اتفاق مى مسلمانى بدنبال شناختن و شناساندن بود، چه واقعهو هر 

 . »يدخلون فى دين الّله َافواجًا «

 (اگر مردم بدانند آه ما چه مطالبى داريم به سوى ما خواهند آمد: فرمايد  امام رضا عليه السالم مى

 .  )ا التبعونااّن الناس لو عرفوا محاسن آالمن

بنده آه تقريبًا بيست سال است در راديو و تلويزيون و حوزه .  به هرحال خداوند همه ما را بيدار آند

! ام توانم بگويم آه به وظيفه خودم عمل آرده و دانشگاه و شهرهاى مختلف برنامه تبليغى دارم نمى

اى آه بازرگانان براى تبليغ آاالى خود تالش  ازهبايد عذر تقصير به پيشگاه خداوند بريم و الاقل به اند

 . آنند براى تبليغ دين خدا تالش آنيم مى

 واتيكان و آليسا آه جز چند سفارش اخالقى، چيزى ندارند و آتابشان تحريف شده است و 

 نوع مجله و ٥٠٠٠ها ساآت هستند حدود  نشين و در برابر ظلم ها آاخ رهبرانشان همچون ابرقدرت

شود و  نامه در بيش از دو ميليارد تيراژ دارند آه بعضى از نشريات آنها به هشتاد زبان ترجمه مىروز

 . فرستند  روحانى مسيحى به آشورهاى دنيا مى٠٠٠/١٥٠

 آشورهاى مارآسيستى آه پوچى مكتبشان روشن شد و يكى پس از ديگرى سقوط آردند، 

 .  در دنيا پخش آردند زبان ترجمه و١٠١هاى رهبرانشان را به  آتاب

و » هيچ باطلى در آن راه ندارد«  )٤٢فّصلت،  (»ال يأتيه الباطل«:  ولى ما، آه هم قرآنى داريم آه

و هم رهبرانى عادل و پارسا و زاهد، » هيچ انحرافى در آن نيست«  )١آهف،  (»لم يجعل له عوجًا«

سالم . ايم ن، بخاطر نداشتِن تصميم جّدى آار چندانى نكردهترين استدالل و برها همراه با قوى

ها را جبران و دنيا را  خداوند بر امام خمينى و شهدا آه با حرآت و خون خود بسيارى از اين نارسايى

 .  به اسالم ناب محّمدى صلى اهللا عليه وآله توجه دادند

  

  تبليغ براساس آزادى 

اى پيامبر وظيفه تو ابالغ است نه اجبار و اآراه، هر آس خواست «: فرمايد  قرآن در آيات زيادى مى

بندگان خوب من آسانى هستند آه «.  )١٩عمران،  آل (»پيروى آند و هر آس نخواست پيروى نكند

 .  )١٨زمر،  (»نمايند شنوند و بهترين آنرا پيروى مى سخن را مى

 . دبر و تعقل و بصيرت و آگاهى يكى از امتيازات دين مبين اسالم است حق انتخاب بر اساس ت

رسول اآرم .  اسالم، تبليغات خود را بر اساس آزادى و از طريق منطق و موعظه استوار نموده است

صلى اهللا عليه وآله در يك روز چند نامه به چند نقطه جهان از جمله امپراطور روم و ايران و پادشاه 



ولى دعوت او بر اساس ارشاد و هدايت   )٣٢مكاتيب الرسول، ص  (ام و يمامه فرستادحبشه و ش

چنانكه شيوه دعوت آن حضرت نسبت به اهل آتاب دعوت به . بود نه اآراه و اجبار و يا تهديد و تطميع

 .  )٦٤عمران،  آل (مشترآات بود

داد رفت و آن يهودى به  فردى يهودى آه او را آزار مى آن حضرت براى دعوت به اسالم به عيادت 

 .  )٦٣، ص ١ حياة الصحابه، ج (دليل اين نوع برخورد مسلمان شد

غالم هند را آه قاتل حمزه عموى آن حضرت بود مورد عفو قرار داد و اسالم او را » وحشى «

نگرى، منطق، فطرت  گرايى، واقع  دعوت اسالم حقآرى اساس.  )٤١، ص ١ حياةالصحابه، ج (پذيرفت

 . دوستى، است و انسان

ها را از تفرقه به وحدت، از برادرآشى به اخوت، از جهل به علم، از شرك به توحيد، از   قرآن، انسان

پرستى به خداپرستى، از پليدى و ذلت و حقارت به تقوى و عزت و ايثار  توّحش به تمدن، از طاغوت

 . آند دعوت مى

، و جز وحى سخنى بر زبان جارى »ليقوم الناس بالقسط«: اند  انبيا براى قيام به قسط آمده

 . »و ما ينطق عن الهوى«: آنند نمى

بن ابيطالب عليه السالم قبيله حمدان به اسالم رو   با اين شيوه و محتوا بود آه با دعوت على

و برادرش جعفر طيار دل نجاشى پادشاه حبشه را به اسالم   )١٩٢ مكاتيب الرسول، ص (آوردند

جذب آرد و َمصَعب با هجرت خود به مدينه و دعوت و آموزش قرآن به مردم، زمينه هجرت پيامبر 

 . صلى اهللا عليه وآله را فراهم نمود

 با دروغ آند آه انسان تبليغاِت همراه  صراحت و صداقت و استدالل و اخالق اسالم زمانى جلوه مى

شعرايى آه همچون مگساِن دور شيرينى، . آند و تهمت و شايعه و اهانت ديگران را مشاهده مى

 : سرايند تا راه انحرافى خود را به ديگران القا نمايند اشعارى مى

   )٢٢٥شعراء،  (»و الشعراء يتبعهم الغاون «

: آند  اللَّه صلى اهللا عليه وآله را به تعجب وادار مى تبليغات ديگران چنان جاذبه دارد آه حتى رسول

اى  ولى اسالم حاضر نيست از هر آس و هر وسيله  )٢٠٤بقره،  (»و من الناس من يعجبك قوله«

 : فرمايد براى تبليغات خود استفاده آند، لذا قرآن مى

   )٥١آهف،  (»و ما آنت متخذ المضّلين عضدًا «

 » .مبادا از منحرفان استمداد جوئى «

   )١١٣هود،  (»و ال ترآنوا الى الّذين ظلموا فتمّسكم الّنار «

 » .به ستمگران تكيه نكنيد آه گرفتار آتش دوزخ خواهيد شد «



 دين گفتند آه اگر ما اسالم آوريم و  گاهى افراد سرشناس نزد پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله مى

، حضرت با آمال  )٣١٠ ، ص١ طبقات ابن سعد، ج (تو را بپذيريم آيا امتيازى براى ما خواهد بود

 !. نه: فرمود صراحت مى

حضرت على عليه السالم . دهد  اسالم، در تبليغات خود حتى اجازه ناسزا گفتن به دشمن را نمى

شما ناراحتم، ما با داشتن منطق نيازى به ناسزا من از ناسزاگويى : در صفين به ياران خود فرمود

 .  )٢٠٦البالغه، خطبه  نهج (نداريم

عالمت ايمان واقعى آن است آه انسان طرفدار حق باشد گرچه به : فرمايد  در جاى ديگر مى

 .  )٤٥٨البالغه، حكمت  نهج (ضررش تمام شود

بد . بليغى اسالم با ديگران خود نشانه حّقانيت اسالم استهاى ت  راستى مقايسه ميان شيوه

پژوهشى در «در اينجا جمالتى را از آتاب . نيست نگاهى به نحوه تبليغات آليسا داشته باشيم

 : آنيم بيان مى» تبليغ

آند و آلمه  بخش در ميان ملل محروم آفريقا تبليغ مى  مسيحيت گاهى به اسم الهياِت رهايى

مارآسيسم، قلب «و گاهى با چاپ آتابى به اسم . دهد را دستاويز قرار مى» ى بخشرهاي«مقدس 

آورد و سفير پاپ در ترآيه  هاى چپ در آنها قوى است بدست مى دل افرادى را آه زمينه» مسيحيت

برد  گاهى هم زنان خواننده را به آليسا مى. الئيك ايدئولوژى خوبى است: گويد اى مى طى مصاحبه

 .! بخشند  و موسيقى به آليسا رونقتا با رقص

اندازد تا  رود و صليب به گردن مجسمه آنان مى پرستان مى  آشيشى در هندوستان به معبد عورت

 . پرستان را بدست آورد براى ترويج مسيحيت دل بت

وت توان مردم را به معنويت دع  آيا با اين نوع تبليغ آه در واقع دست برداشتن از اهداف است مى

 ! آرد؟

 ٦٩٨ درمانگاه رايگان، ٢٦٦هاى مثبتى نيز دارد، مثًال بيش از دو هزار بيمارستان و   البته آليسا راه

شود و امروزه در افريقا حدود پانزده هزار  خانه در دنيا از طرف آليسا اداره مى  يتيم٢٦٥٥خانه و  جذام

 اردوگاه ١٢٠ بيمارستان و ٦٠٠  مدرسه مذهبى و٥٠٠ مدرسه عالى و ١٦٦٧١مبّلغ مسيحى در 

 درمانگاه مشغول فعاليت هستند، در حالى آه اآثر آوارگان و ايتام فرزندان مسلمانان ٥١١آوارگان و 

 . هستند

 مدرسه متوسطه و دبيرستان ساخته است و ١١١٥٤ مدرسه ابتدائى و ٣٦٤٥٠ آليسا در جهان 

 . آنند  مدارس مسيحيت تحصيل مىتنها در افريقا پنج ميليون دانش آموز مسلمان در

  

  شناخت مخاطب 



آند و در  در چه شرايطى زندگى مى.  در تبليغ بايد بدانيم آه مخاطب ما آيست؟ فرد است يا گروه

اى از رشد است و  در چه مرحله. تفاوت يا فرارى تشنه است يا بى. چه محيطى تربيت شده است

شود  اى تشبيه آرده آه با نزول باران سبز مى ضى را به زمين آمادهقرآن، روح بع. چقدر ظرفيت دارد

قلب بعضى را . زارى دانسته آه جز خار و خاشاك، روئيدنى ديگرى ندارد ولى بعضى را زمين شوره

مثل سنگ نفوذناپذير شمرده و بعضى را چنان آماده آه هرگاه سخن حقى بشنوند، اشك شوق از 

 . شود ديدگانشان جارى مى

 قرآن آه مايه شفاست، براى ستمگران بخاطر عنادى آه در برابر شنيدن هر آيه از خود نشان 

در قرآن از مسيحيان بيش از يهوديان ستايش شده است . دهند سبب سقوط بيشترى است مى

همانگونه آه در روايات از روحيه نوجوان و آمادگى پذيرش او آه بيش از ديگران است تجليل به عمل 

 . است آمده

  

  تبليغ و آگاهى الزم 

ترين آنها   تبليغ دين عالوه بر اخالص و شور و توفيق الهى نياز به معلومات وسيعى دارد آه مهم

 : عبارت است از

البالغه و سيره پيامبراآرم صلى اهللا عليه وآله و ائمه معصومين عليهم    آشنايى با قرآن آريم و نهج

 ن بزرگواران، السالم و آلمات آ

   آشنايى با شعر و تمثيل و زبان مردم، 

   آشنايى با مشكالت و روحيات مردم، 

   داشتن سليقه الزم در انتخاب مطلب، 

براى تجار، . اى آماده آرد، همانگونه آه در دعا براى علما، زهد  براى هر صنف بايد مطلب ويژه

. است گان، پيروزى و براى زنان، حيا و عفت در خواست شدهبراى رزمند. براى فقرا، صبر. سخاوت

 . شناسى و آگاه به مسايل و مشكالت دوست و دشمن بود بايد آشنا با مسايل اجتماعى و روان

همانگونه آه امر به معروف و نهى از منكر، . طلبد  دعوت هر گروهى، شرايط و بيان خاصى مى

نشيند و گاهى دوده حمام، غبار  گاهى غباِر گچ روى لباس مى. نسبت به افراد و شرايط تفاوت دارد

اگر دست بزنيد هم دست سياه . آردن گچ را بايد با زدن به لباس، دور آرد ولى دوده حمام را با فوت

هاى محيط،  شكل مبارزه با مفاسد و آلودگى. رود شود و هم دوده بيشتر به لباس فرو مى مى

 . داردها فرق  نسبت به افراد و زمان

  

  تبليغ عملى 



به خصوص .  عمِل مبلغ به گفتار خود، عالوه بر اينكه تبليغ عملى است، شرط تأثير تبليغ نيز هست

آه مردم نسبت به شيوه زندگى مبّلغ و خانواده او بسيار حساس هستند و از آسى آه سخن خدا 

 و وارستگى و پارسايى دارند و اگر زندگى آند توقع صفا واخالص و رسول و ائمه را به زبان جارى مى

 . اثر يا آم اثر خواهد شد او و همسر و فرزندانش با تجمالت ِگره بخورد سخن او بى

 (»اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم«: فرمايد  قرآن ضمن انتقاد از چنين مبلغانى، در يكجا مى

و در جاى ديگر » .آنيد ولى از خودتان غافليد دعوت مىآيا مردم را به نيكوآارى «  )٤٤بقره، 

زنيد آه خودتان به آن عمل  چرا حرفى مى«  )٢صف،  (»لم تقولون ما ال تفعلون«: فرمايد مى

 »  .آنيد نمى

گوئيم خود نيز عمل نمائيم وگرنه آموزش دادن به   بايد از خداوند استمداد آنيم آه به آنچه مى

 (براى آموزش دفن مرده، آالغى، آموزگار نسل بشر شد: فرمايد قرآن مى. زش نيستتنهايى ار

 .  )١مائده، 

هاى فلزى و سيمانى است آه آب را از  هاى خود عمل نكند همانند لوله  مبّلغ اگر به گفته

 !. آند رساند ولى چيزى از آن آب در خود او اثر نمى سرچشمه به مردم مى

هاى قيامت آن است آه انسان ببيند گروهى در اثر تبليغ و  از بزرگترين حسرت: خوانيم وايات مى در ر

اند ولى خودش بخاطر آنكه به گفتارش عمل نكرده، راهى دوزخ گرديده  ارشاد او به بهشت راه يافته

 . است

  

  

  

  جايگاه تبليغ 

  

  تبليغ چيست ؟ 

 . پيام است، با استفاده از ابزار مناسب و مؤثر، رساندن »تبليغ «

گيرد و  ها به افكار و عقايد مختلف تبليغات وسيعى صورت مى  در جهان امروز، براى جذب انسان

هاى خود  صاحبان مكاتب برآنند تا با استفاده از تبليغ مناسب، مردم را پيرو خويش سازند و انديشه

 . را بر آنان تحميل آنند

دادن   در اسالم، مراد از تبليغ، آشنا نمودن مردم با احكام اسالمى و معارف الهى و بشارت اما

، »تبشير«، »بالغ«، »انذار«در قرآن آريم براى تبليغ، آلماِت . مؤمنان و انذار و هشدار مخالفان است

ر يك به آمده است آه ه» امر به معروف و نهى از منكر«و » دعوت«، »ارشاد«، »هدايت«، »تخويف«

 . ُبعدى از ابعاد تبليغ، اشاره دارد



  

  بالغ 

   )٣٩احزاب،  (»الّذين يبلغون رساالت الّله و يخشونه و اليخشون احدًا اّال الّله  «

ترسند و از هيچكس جز  رسانند و از خدا مى هاى الهى را مى آنان آسانى هستند آه رسالت...  «

  ».ترسند او نمى

  

  انذار و تبشير 

   )١٠٥اسراء،  (»و ما ارسلناك اّال مبشرًا و نذيرًا «

 » .و ما تو را نفرستاديم مگر بعنوان بشارت دهنده و ترساننده «

  

  تخويف 

   )٥٩اسراء،  (»و ما نرسل بااليات اّال تخويفًا «

 » .فرستيم آه مردم از خدا بترسند  را تنها براى اين مىو ما معجزات و آيات «

  

  هدايت و ارشاد 

   )٢جّن،  (»يهدى الى الرشد فامّنا به «

 » .آند، بنابراين به آن ايمان آورديم قرآن به خير و صالح هدايت مى «

  

  دعوت 

   )٥نوح،  (»قال رّب اّنى دعوت قومى ليًال و نهارًا «

 » .خدايا من شب و روز قومم را دعوت آردم: نوح گفت «

  

  امربه معروف ونهى از منكر 

   )٧١توبه،  (»يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر «

 » .دارند دهند و از زشتى باز مى مردان و زنان با ايمان به نيكى دستور مى «

  

  

  

  

  قلمرو و مراحل تبليغ 



شود و در نهايت همه افراد بشر را در   دايره تبليغ وسيع است، از خود و بستگان شروع مى

 . گيرد برمى

خواهد آه بپاخيزد،   خداوند، در آغاز نهضت مقدس اسالم، از رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله مى

قم فانذر و رّبك فكّبر و ثيابك «: پاك و از پليدى دورى آندپروردگارش را بزرگ شمرد و لباسش را 

   )٥ تا ٢مّدثر،  (»فطّهر و الّرجز فاهجر

در آياتى از قرآن، شخص پيامبر مورد .  بنابراين اولين مرحله انذار، مربوط به خود رسول خداست

، »گوى تسبيح«  )٤١عمران،  آل (»َسبِّح«، »بيادآر«  )٤١عمران،  آل (»ُاْذُآر«خطاب است مانند 

 . »خدا را بزرگ شمار«  )٣مّدثر،  (»َآبِّر«

 : رسد  پس از اين مرحله، نوبت به انذار خانواده مى

   )٥٩احزاب،  (»قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنين «

 » .ن بگوبه همسران و دخترانت و زنان مؤمنا «

 :  مرحله بعد، انذار خويشاوندان است

 »  .خويشان نزديك خود را انذار آن« )٢١٤شعراء،  (»و انذر عشيرتك االقربين «

 :  و سپس اهل منطقه و شهر

   )٩٢انعام،  (»لتنذر اّم القرى و من حولها «

 » .ه در اطراف آن هستندتا انذار آنى اهل مكه و آسانى را آ «

 :  و سرانجام همه مردم دنيا

   )٣٦مّدثر،  (»نذيرًا للبشر «

 » .اين قرآن براى انذار همه افراد بشر است «

 بنابراين، آسى در تبليغ موفق خواهد بود آه ابتدا آماالتى در خود، بوجود آورده باشد، سپس فرزند 

 .  را اصالح آرده باشد و آنگاه به ارشاد مردم بپردازدو همسر و بستگان خود

  

  

  

  

  

  

  

  ضرورت تبليغ 



 اآنون آه آّفار براى نابودى اسالم متحد شده و قصد دارند تا با استفاده از ابزارهاى تبليغى، مردم 

نند، چه آسى ضرورت تبليغ مسلمان را از راه مستقيم منحرف سازند و آنان را از اعتقاداتشان جدا آ

 . آند؟ هاى صحيح تبليغى را براى دفاع در مقابل اين هجوم فرهنگى انكار مى و لزوم استفاده از روش

هاى  خواران نقش بر آب و توطئه هاى شوم جهان  با استفاده از سالح برنده تبليغ است آه نقشه

 . شود شيطانى آنان خنثى مى

با اخالص، در طول تاريخ، بار سنگين پيام رسانى و آگاه نمودن مردم مسلمان را  اگر مبّلغان فداآار و 

در مناطق مختلف » ال اله اّال الّله و محّمد رسول الّله«آشيدند در اين زمان، پرچم  بر دوش نمى

 . جهان برافراشته نبود

اى استوار، مخلصانه در اين  ده بنابراين ترديدى در ضرورت تبليغ نيست و بايد با توّآل به خدا و با ارا

و لتكن منكم اّمة يدعون الى الخير و «:فرمايد راه بزرگ قدم گذاريم آه خداى متعال در قرآن آريم مى

  ) ١٠٤آل عمران،  (»يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر

و به نيكى دستور دهند از ميان شما مسلمانان بايد گروهى باشند آه مردم را به خير دعوت آنند  «

 » .و از بدى باز دارند

 .  بى توجهى به مسأله تبليغ، قهر الهى را بدنبال خواهد داشت

لعن اّلذين آفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و آانوا  «

   )٧٩ تا ٧٨مائده،  (»يعتدون آانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه

آافران بنى اسرائيل بوسيله داوود و عيسى بن مريم لعنت شدند زيرا از حكم حق سرآشى  «

 » .داشتند نمودند و يكديگر را از اعمال زشت باز نمى آرده و به حقوق ديگران تجاوز مى

، پيش از توّلد انقالب شكوهمند اسالمى. هاى مختلف فرق دارد  ميزان ضرورت هر حرآتى در زمان

زمانى آه قدرت دين مقدس اسالم، بعنوان يك مكتب ضد استكبار و ظلم روشن نشده بود، هجوم 

فرهنگى آافران و مستكبران نيز شدت زيادى نداشت بنابراين، ضرورت بكارگيرى همه نيرو و توان 

اما امروزه، دشمن به قدرت اسالم پى برده و بر . شد مسلمانان در مقابل اين يورش احساس نمى

دت حمالت خود افزوده است بنابراين ما نيز بايد توان خويش را باال ببريم و از همه امكانات، در راه ش

 . مقابله با آن سود جوييم

 : فرمايد  اين دستور خداى متعال است آه مى

   )٦٠نفال، ا (»و أعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة و من رباط الخيل ترهبون به عدّو الّله و عّدوآم «

و اى مؤمنان براى مبارزه با آافران همه نيروها و توان خود را آماده آنيد و در حد امكان، آذوقه،  «

تسليحات، آالت جنگى و اسبان سوارى براى ترساندن دشمنان خودتان و دشمنان خدا فراهم 

 » .سازيد



ست و اگر خداى نخواسته در اين راه ا  در حال حاضر مسئوليت مبّلغان مسلمان چندين برابر شده

مقدس آوتاهى آنيم و به آن اهمّيت ندهيم، فرداى قيامت در پيشگاه الهى مسئول خواهيم بود 

 . زيرا هجرت در راه تبليغ اسالم وظيفه مبّلغان است

لينذروا و ما آان المؤمنون لينفروا آاّفة فلوال نفر من آّل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الّدين و  «

   )١٢٢توبه،  (»قومهم اذا رجعوا اليهم

آنند، تا  اى، گروهى براى آسب آگاهى عميق از مسايل دينى سفر نمى چرا از هر فرقه و طائفه «

 » .از عذاب روز قيامت بترسانند) به حقايق آشنا و(گردند، آنان را  هنگامى آه بسوى مردم برمى

  

  

  

  

  

 داش تبليغ  پا

رساند اهمّيت بسيار دارد و اهميت آن، در  اى آه پيام خدا را به بندگانش مى  تبليغ به عنوان وسيله

 . اهميت هدايت است

ها به سوى نور  ها از تاريكى  رسالت انبياى الهى و امامان معصوم عليهم السالم، هدايت انسان

. ها زنده شوند ايت شود، مثل اين است آه همه انسانبوده است و اگر انسانى از تاريكى به نور هد

و من احياها فكاّنما احيا «تواند جامعه انسانى را به صالح و نور راهبرى آند؛  زيرا يك انسان صالح مى

   )٣٢مائده،  (»الناس جميعًا

أو من آان «. ابرند؟ آرى، هدايت يك انسان به منزله زنده آردن اوست و آيا انسان زنده و مرده بر

انعام،  (»ميتًا فأحييناه و جعلنا له نورًا يمشى به فى الناس آمن مثله فى الّظلمات ليس بخارج منها

آيا آسى آه مرده بود پس او را زنده آرديم و براى او روشنى علم و ديانت قرار داديم تا با «  )١٢٢

غرق ) جهل(هاى  د مانند آسى است آه در تاريكىآن روشنى، در بين مردم با سرافرازى حرآت آن

 »  .شده و قادر بر خارج شدن از آن نيست؟

آسى آه جاهلى را راهنمايى آند و شريعت اسالم : فرمايد عليه السالم مى  امام حسن عسگرى

   )٢ ، ص٢ بحاراالنوار، ج (را به او بياموزد همراه ما در نزد خداوند خواهد بود

 :  رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه وآله خطاب به معاذ فرمود

   )١٨٤ ، ص١ بحاراالنوار، ج (»لئن يهدى الّله بك رجًال واحدًا خير لك من الدنيا و ما فيها «

 » .اگر خداوند به دست تو يك نفر را هدايت آند براى تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است «

 : فرمايد  امام صادق عليه السالم مى



 (»معّلم الخير تستغفر له دواب االرض و حيتان البحر و آل صغير و آبير فى ارض اللَّه و سمائه «

تمام موجودات زمين و ماهيان دريا و هر آوچك و بزرگى در زمين و آسمان «  )١٧ ، ص٢ بحاراالنوار، ج

 » .آنند وبى طلب آمرزش مىخدا، براى تعليم دهنده خ

   )٣٩٨ ، ص١١ وسايل الشيعه، ج (».راهنماى بر آار خير، همچون انجام دهنده آن است« و 

 : فرمايد  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله مى

وسايل  (»و ادع الناس الى االسالم و اعلم اّن لك بكل من اجابك عتق رقبة من ولد يعقوب «

مردم را به اسالم دعوت آن و بدان، در مقابل هر آسى آه تو را اجابت «  )٤٤٨ ، ص١١ الشيعه، ج

 » .آند، ثواب آزادى يك بنده از فرزندان يعقوب برايت نوشته خواهد شد

 اهمّيت آار يك مبّلغ آن قدر زياد است آه اگر در اين راه مقدس، مخلصانه تالش آند، قدم در راه 

 : زيرا آن بزرگوار فرمود.  صلى اهللا عليه وآله گذاشته است و جانشين او خواهد بودرسول خدا

 (»رحم الّله خلفائى فقيل يا رسول الّله من خلفاؤك قال الذين يحيون سّنتى و يعّلمونها عباد الّله «

ه آنان چه آسانى از ايشان سؤال شد آ. خداوند جانشينان مرا رحمت آند«  )٢٨١ ، ص٢ الحياة، ج

 » .آموزند آنند و آنرا به بندگان خدا مى آسانى آه سّنت مرا زنده مى: هستند؟ فرمود

 : فرمايد  و در جاى ديگر در حق آنان به دعا مى

قيل يا رسول الّله و من خلفاؤك قال الذين يأتون من بعدى و ) ثالث مّرات(اّللهّم ارحم خلفائى  «

گفته ). بار سه(پروردگارا جانشينان مرا رحمت آن «  )٢٨١ ، ص٢ الحياة، ج (»تىيروون أحاديثى و سّن

آيند و احاديث و سنت  آسانى آه پس از من مى: شد، جانشينان شما چه آسانى هستند؟ فرمود

 » .آنند مرا روايت مى

 :  و چه پاداشى از اين باالتر، آه مقام او از هزار عابد بيشتر است

   )، باب صفةالعلم١ اصول آافى، ج (»اّلرواية لحديثنا يشّدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد« 

هاى شيعيانمان را بدان محكم سازد از هزار عابد بهتر  آسى آه احاديث ما را روايت آند و دل «

 » .است

يد و خداوند بوسيله آن، ايمانى را گو همانا مردى سخنى مى«: فرمايد  امام صادق عليه السالم مى

وسايل  (».شوند نويسد بنابراين هم گوينده و هم شنونده هر دو آمرزيده مى در قلب ديگرى مى

   )٥١٠ ، ص١١ الشيعه، ج

  

  

  

  

  



  تبليغ براى اتمام حجت 

ما بشارت دهنده و :  نگويند تبليغ، اتمام حّجتى است به گنهكاران و آافران، تا اينكه بعدًا

 : فرمايد خداوند متعال در قرآن مى. اى نداشتيم ترساننده

   )٢٤فاطر،  (»و ان من اّمة اّال خال فيها نذير «

 » .است هيچ امتى وجود نداشته، مگر آنكه در ميانشان ترساننده و راهنمايى بوده «

   )١٥اسراء،  (»وًالو ما آّنا معّذبين حّتى نبعث رس «

آنيم، مگر اينكه پيامبرى فرستاده و احكام الهى را به او رسانده باشيم  ما هيچ آس را عذاب نمى «

 » .ولى او به فرمان آن رسول عمل نكرده باشد

ن نذّل و و لو أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا رّبنا لوال أرسلت الينا رسوًال فنتبع اياتك من قبل أ «

   )١٣٤طه،  (»نخزى

: گفتند شدند، به خدا مى بود آه قبل از فرستاده شدن رسولى، قومى عذاب مى و اگر اينگونه مى «

 » .پروردگارا چرا براى ما پيامبرى نفرستادى تا از او پيروى آنيم و دچار چنين خوارى و ذّلتى نشويم؟

 : فرمايد آند آنجا آه مى ر اين نكته تأآيد مى خداوند خطاب به اهل آتاب نيز ب

يا اهل الكتاب قد جاءآم رسولنا يبّين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير و ال  «

   )١٩مائده،  (»نذير فقد جاءآم بشير و نذير و اللَّه على آل شى قدير

اشت رسول ما آمد تا براى شما حقايق دين را بيان آند، اى اهل آتاب زمانى آه پيامبرى وجود ند «

تا نگوئيد براى ما رسولى آه بشارت دهنده و ترساننده از عذاب خدا باشد نيامد، پس آن رسول آمد 

 » .و خداوند بر هر چيزى تواناست

   )١٦٥نساء،  (»لئال يكون للناس على اللَّه حجة بعد الّرسل «

صورت است آه آافران و بدانديشان اگر دين خدا را نپذيرند و به انذار مبلغان بى توجهى  و در اين 

آنند، هيچگونه حّجتى نزد خداى متعال نخواهند داشت و بدون ترديد در آتش قهر الهى خواهند 

 . سوخت

  

  

  

  

  

  

  عنصر مكان در تبليغ 



هاى مناسب تأثير بيشترى خواهد  لهى به بندگان، در مكان تبليغ مسايل دينى و رساندن دستورات ا

شود، بهترين و  ، آه مراسم بزرگ حج در آنجا برگزار مى»مكه«هايى همچون  مكان. داشت

پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله در ايام حج پيام خدا و دعوت . ها براى تبليغ است مناسبترين مكان

امام صادق عليه السالم در بيابان عرفات، در ميان انبوه .رساندند اسالمى خويش را به مردم مى

 : فرمود آرد و در هر طرف سه بار مى ايستاد و رو به چهار طرف خود مى حاجيان مى

ايها الناس رسول اللَّه آان االمام ّثم على بن ابيطالب ّثم الحسن و الحسين ّثم علّى بن الحسين  «

   )٤٦٦، ص ٤ فروع آافى، ج (»ّثم محّمدبن على ّثم هه

اى مردم رهبر شما، پيامبر بود بعد از او، على بن ابيطالب، سپس حسن و حسين، سپس على  «

 » .بن الحسين، سپس محمدبن على و فعًال من هستم

براى او عزادارى آنند و جنايات » منى« امام باقر عليه السالم وصيت فرمود آه ده سال در سرزمين 

 زندگانى ٣٢٦ ، ص٧ ناسخ التواريخ، ج (بيت ايشان وارد شده، بگويند  ظالم را آه بر امام و اهلحكومت

 .  )امام باقر عليه السالم

نشستند و آيات قرآن را تالوت و   رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله در آنار آعبه در حجر اسماعيل مى

 . آردند تبليغ مى

سالم قبل از حرآت به آربال، چند ماه در مكه ماند تا حاجيان بيايند و رسالت  امام حسين عليه ال

خود و جنايات يزيد را براى زيارت آنندگان خانه خدا بيان آند تا هر يك از آنان پيام امام را به مردم 

 . منطقه خود برسانند و پس از آن به سوى آوفه و آربال حرآت نمود

امام رضا . اند در طول تاريخ، مسجد و منبر همراه هم بوده. بليغ است مسجد، مكان مناسب براى ت

 : فرمايد عليه السالم مى

او آلمة تدّل على ... ء  يسمع آلمة ترّده عن ردى... من اختلف الى المسجد اصاب احدى اّلثمان  «

   )٣٥٧ ، ص٣ الوسائل، ج مستدرك (»هدى

اى   آند به يكى از هشت چيز خواهد رسيد، يكى آنكه آلمهآسى آه به مسجد رفت و آمد «

 » .آند دارد يا به هدايت راهنمايى مى شنود آه او را از پستى باز مى مى

رسول خدا صلى اهللا عليه .  حضور در مسجد ويادگيرى قرآن و دستورهاى آن سبب رحمت خداست

 : وآله فرمود

 تعالى يتلون آتاب اللَّه و يتدارسونه بينهم اّال تنّزلت ما جلس قوم فى مسجد من مساجد اللَّه «

   )٣٦٣ ، ص٣ الوسائل، ج مستدرك (»عليهم السكينة و غشيتهم الّرحمة

خوانند و آن را  نشينند در حاليكه آتاب خدا را مى هيچ گروهى در مسجدى از مساجد خدا نمى «

آيد و آنان را رحمت فرا  ه بر آنان آرامش فرود مىدهند مگر اينك بين خود مورد بررسى قرار مى

 » .گيرد مى



 . گسترانند هاى خود را براى متعلمين قرآن در مساجد مى  مالئكه خدا بال

و هر نشستى درمسجد براى غير . وجود مسجد براى اقامه نماز، ياد خدا و يادگيرى دانش است «

پس مكانى مناسب براى رساندن احكام الهى   )٣٧١ ، ص٣ الوسائل، ج مستدرك (»اينها لغو است

 . است

اجلس فى «: فرمايد  امام صادق عليه السالم به يكى از شاگردان ممتازش به نام ابان بن تغلب مى

در « (، ذآر اصحاب امام صادق عليه السالم  ١٦٦ ، ص٢ منتهى االمال، ج (»المسجد و افت الناس

 » .و براى مردم فتوا بدهمسجد بنشين 

مبّلغ . ها نيست، گرچه زمينه تبليغ در آنها بيشتر است  البته تبليغ مسايل دينى منحصر به اين مكان

: هايى مانند مكان. هاى ديگر براى رسيدن به هدف الهى خويش سود جويد تواند از مكان مى

س ذآر هستند و معموًال قشرهاى هاى جنگ ، مجالس ترحيم و عزادارى آه مجال ها، جبهه پادگان

ها،  هاى آموزشى مثل دانشگاه آنند، مكان مختلف مردم مذهبى و غير مذهبى، در آن شرآت مى

ها و بطور آلى هر مكانى آه افرادى براى شنيدن سخنان خدا در آن وجود  مدارس عالى، دبيرستان

 . داشته باشد

، نور، وسعت و سكوت محيط، در تبليغ و تأثير  روشن است آه رعايت مسايلى مانند سرما و گرما

 . آن نقش مهمى دارد

  

  

  

  

  عنصر زمان در تبليغ 

 .  زمان تبليغ همچون مكان آن، اهمّيت دارد و بايد به آن توجه نمود

 براى او بايد زمانى را.  انتخاب زمان مناسب براى تبليغ، يكى از عوامل مؤثر در موفقيت مبّلغ است

سخن گفتن انتخاب آند آه مخاطبين آماده باشند، سخنرانى و گفتن احكام الهى در زمان 

گرسنگى، تشنگى، خستگى، بى حوصلگى، و هيجان نه تنها مفيد نيست، بلكه تأثيرات منفى نيز 

مبّلغ بايد سخنانش را در زمانى بگويد آه شرايط فراهم باشد وگرنه به . بر آنان خواهد گذاشت

 . ه نخواهد رسيدنتيج

 : فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

   )٣١٥ ، ص١ الحياة، ج (»و مجتنى اّلثمره لغير وقت انياعها آاّلزارع بغير أرضه «

آسى آه ميوه را قبل از رسيدنش بچيند مانند آسى است آه در زمين شخص ديگرى آشت  «

 » آرده است



اى  در آن محل بماند و به زراعت و آبيارى آن رسيدگى آند از آشت خود بهرهتواند   لذا چون نمى

 .  )١٣٩ ، ص٣ البالغه خويى، ج شرح نهج (نخواهد برد

توان به نقش زمان در آارها، خصوصًا در برخوردهاى   با نظرى به آيات قرآن و دعاهاى معصومين مى

 . تبليغى پى برد

انتخاب   )١قدر،  (»اّنا أنزلناه فى ليلة القدر«. ن را در شب قدر نازل فرموده است خداوند متعال قرآ

نيز در بهترين زمان، » قدر«زيرا شب . افزايد اين زمان، براى فرو فرستادن قرآن، بر اهمّيت آن مى

ن و ماهى آه ماه ميهمانى خدا، ماه غفران و آمرزش گناها. يعنى ماه مبارك رمضان قرار گرفته است

 .  دهند هاى انسان مؤمن و به خواب او نيز ثواب مى در آن به نفس

فاصدع بما تؤمر « سه سال پس از بعثت رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله اين آيه نازل شده است آه 

   )٩٤حجر،  (»و اعرض عن المشرآين

، با صداى بلند به مردم برسان و از مشرآان، اى اى رسول ما آنچه را آه به آن دستور داده شده «

 » .روى بگردان

دهد آه قبل از آن، زمينه و شرايط براى اعالم آشكاراى   نزول اين آيه پس از سه سال، نشان مى

 . دين خدا و دورى از آافران و مشرآان نبوده است

آردند، حضرت از  جلوگيرى مى در زمانى آه آّفار قريش از تبليغ رسول خدا صلى اهللا عليه وآله 

شدند، بر بلندى  اْلمجاز حاضر مى هاى حرام استفاده آرده، در بازارهايى مثل ُعكاظ، ِمْجنه و ِذى ماه

زيرا بنابر اعتقاد .  )٣٢٦ ، ص١ فروغ ابديت، ج (آردند ايستادند و مردم را به دين اسالم دعوت مى مى

 . رسيد اى به حضرت نمى ها حرام بود و صدمه آّفار، جنگ و خونريزى در اين ماه

 و نيز، ساليان بعد، يعنى سال نهم هجرت، زمانى آه مسلمانان قدرت پيدا آرده بودند، در بزرگترين 

و روز » برائت«شوند بعنوان روز  آه همه مردم در مكه جمع مى) روز عرفه يا عيد قربان(روز حج 

 . شود هاى مشرآين انتخاب مى الغاى پيمان

توبه،  (»ء من المشرآين و رسوله و اذان من اللَّه و رسوله الى الّناس يوم الحّج االآبر أّن اللَّه برى «

٣(   

بن ابى طالب عليهما السالم زمانى مناسب، يعنى هنگام   چنانكه براى اعالم واليت و رهبرى على

 . بازگشت حاجيان از مكه انتخاب گرديد

   )٦٧مائده،  (»ا ايها الّرسول بّلغ ما انزل اليك من ّربك ي «

 . افزود  زيرا اوًال زمانى غير عادى بود و همين نكته بر اهمّيت مسئله مى

 ثانيًا آن گردهمايى، بخاطر وجود حاجيانى آه از مناطق مختلف آمده بودند، بسيار بزرگ بود و پيام 

 . رسيد ترى مىهاى بيش حضرت به انسان



هاى مختلف   حضرت ابراهيم عليه السالم براى نفى خدايان باطل و اثبات خداى يگانه از زمان

 . استفاده نمود

   )٧٦انعام،  (» آوآبًا قال هذا رّبى فلّما أفل قال ال احّب االفلين فلّما جّن عليه الّليل رأى «

اين پروردگار من : ، ابراهيم، ستاره درخشانى را ديد و گفتهنگامى آه شب تاريك پديدار شد «

 » .روند دوست ندارم من چيزهايى را آه از بين مى: است و پس از آنكه آن ستاره غروب آرد فرمود

 همچنين وقتى ماه تابان را ديد و يا هنگام صبح با ديدن خورشيد، همان سخنان را تكرار نمود و 

افتاد، توانست  ها اتفاق مى هايى آه در اين زمان هاى مناسب و پديده زماناينگونه با استفاده از 

 . پذير و نابودشدنى است ثابت آند آه همه چيز به جز خداى يكتا زوال

، »زينت« حضرت موسى عليه السالم براى نشان دادن معجزه الهى به فرعون و جادوگران او، روز 

 : و به فرعون گفتيعنى روز عيد قبطيان را انتخاب نمود 

   )٥٩طه،  (»موعدآم يوم الّزينة و أن يحشر الّناس ضحًى «

 » .وعده ما و شما روز زينت باشد و آنهم به هنگام ظهر آه همه مردم براى تماشا بيرون بيايند «

دانى بودند و بار يكبار براى دو نفرى آه با وى زن.  حضرت يوسف عليه السالم دوبار تعبير خواب نمود

اّما زمان تبليغ در هر آدام . در هر دوبار، زمينه را براى تبليغ، مناسب ديد. ديگر براى پادشاه مصر

در مورد اول قبل از تعبير خواب، تبليغ نمود، زيرا دو زندانى به او روى آورده بودند و به . متفاوت بود

يازى آه به يوسف داشتند سخنانش را با خاطر محبوبيت و اعتمادى آه آسب آرده بود و بخاطر ن

گذشته از اين انسان زندانى دلش نرم است و آمادگى شنيدن سخنان . دادند جان و دل گوش مى

 . تبليغى را بيشتر دارد

 بنابراين حضرت قبل از تعبير خواب به آرامى و بطور مفّصل از يگانگى خداى متعال تبليغ نمود و 

 : فرمود

ما تعبدون من دونه اّال اسماًء . لّسجن ءأرباب متفّرقون خير ام اللَّه الواحد القّهاريا صاحبى ا «

سميتموها أنتم و آباؤآم ما أنزل اللَّه بها من سلطان ان الحكم اّال للَّه أمر أّال تعبدوا اّال اّياه ذلك الّدين 

   )٤٠ تا ٣٩يوسف،  (»القّيم و لكّن أآثر الناس ال يعلمون

در نظام آفرينش ) مانند بتان و فراعنه(اى دو همراه زندانى من، آيا خدايان پراآنده و بدون حقيقت  «

هايى  پرستيد اسم آنچه غير از خدا مى) بدانيد آه(مؤثرترند يا خداى يگانه و مسلط بر همه عالم؟ 

چ دليلى براى آن ايد و خداوند هي بى حقيقت و الفاظى بى معنى است آه خود و پدرانتان ساخته

است، حكم تنها از آن خداست، فرمان داده آه غير از او را نپرستيد، اين دين پا برجاست  نازل نكرده

 » .دانند ولى اآثر مردم نمى

 اما زمانى آه وى را نزد شاه بردند، پس از شنيدن خواب، بالفاصله آنرا تعبير نمود و پس از آن در پى 

زيرا مخاطب او، شاهى خودسر بود و . مد و از نفس اماره سخن گفتگناهى خود بر آ اثبات بى



اش صدمات فراوان به مردم و  احتمال داشت حضرت را طرد آند و خوابش تعبير نشود آه نتيجه

 . شد قحطى و گرسنگى مى

تواند  گرچه هر زمانى انسان مى. هاى خاصى دارد  دعا آردن و خواستن چيزى از خداوند، زمان

هاى جمعه،  هاى مخصوص همچون سحر، شب ويش را بخواند، اّما اين عمل در زمانخداى خ

 . هاى قدر و هنگام درگيرى لشگر آفر و اسالم به اجابت نزديكتر است شب

 هنگامى آه فرزندان يعقوب، پس از بازگشتن از مصر و آوردن خبر سالمتى يوسف، به پاى پدر 

اى پدر از خدا بخواه تا گناهان و «  )٩٨يوسف،  (»ستغفرلنا ذنوبنايا أبانا ا«: افتادند و به او گفتند

  )٩٧يوسف،  (»سوف أستغفر لكم«: ، حضرت يعقوب عليه السالم فرمود»خطاهاى ما را ببخشد

 » .بزودى براى شما از پروردگارم بخشش خواهم خواست«

بلكه اين دعا را براى . آنانرا ببخش! خداوندا: فرمود آرى حضرت يعقوب عليه السالم در همان لحظه ن

 (زمانى مناسبتر يعنى سحرگاهان شب جمعه آه براى اجابت دعا و پذيرش توبه بهتر است گذاشت

 . (.  به نقل از امام صادق عليه السالم مفاتيح الجنان، فضيلت شب و روز جمعه

ز خداوند فرزندانى پاك سرشت طلب نمود آه خداى بزرگ به  زآرياى پيامبر عليه السالم نيز زمانى ا

او فهميد آه زمان رحمت خداست و خدايى .حضرت مريم آرامت نموده و به او رزق آسمانى داده بود

آه به مريم آرامت نموده آه ميوه تابستانى را در زمستان و ميوه زمستانى را در تابستان به او 

 . خواهد گشتدهد، رحمتش شامل حال او نيز  مى

   )٣٨آل عمران،  (»هنالك دعا زآريا رّبه قال رّب هب لى من ّلدنك ذّرّيًة طيّبًة اّنك سميع الّدعاء «

زمانى آه در شبه جزيره عربستان، به .  معجزات پيامبران نيز هر يك مناسب زمان خود بوده است

گفتند، جايگاه و منزلت  ه فصيح و بليغ سخن مىدادند و اديبان و آسانى آ ادبيات بهاى زيادى مى

آردند، پيامبرصلى اهللا عليه وآله  خاصى در بين مردم داشتند و اشعارشان را بر ديوار آعبه آويزان مى

با قرآنى آمدند آه از نظر محتوى و فصاحت و بالغت، هيچ بشرى نتوانست حتى يك آيه مثل آنرا 

 . بياورد

ه السالم آه جادوگران ، زياد مطرح بودند و جادوگرى مورد توجه مردم  در زمان حضرت موسى علي

 . بود، حضرت با معجزه تبديل عصا به اژدها از دين خدا تبليغ آردند

ها بسيار   و در زمان حضرت عيسى عليه السالم آه زمان پيشرفت علم پزشكى بود و درمان بيمارى

 . درمان بود هاى بى و شفادادن به آور و مرضاهمّيت داشت، معجزه حضرت، زنده آردن مرده 

 و همچنين در زمان حضرت يوسف عليه السالم آه تعبير خواب در بين مردم رواج فراوانى داشت و 

 . حضرت بهترين و راستگوترين تعبير آننده خواب بودند. مورد توجه بود

ليغى، عمل امام حسين عليه السالم هاى تب  نمونه ديگر از توجه اولياى خدا به نقش زمان در حرآت

اعمال حج را نيمه تمام گذاشته، به عمره . الحجة تصميم به خروج از مكه گرفتند است آه در ماه ذى



عدول آردند و پس از طواف خانه خدا و سعى بين صفا و مروه ُمِحّل شدند و در روز هشتم 

منتهى االمال، فصل  ( آردندالحجة، آه يكى از روزهاى مهم حج است به سوى عراق حرآت ذى

انتخاب اين روز از اين جهت .  )ششم در بيان توجه به حضرت سيدالشهدا از مكه به سوى آربال

 . شود شوند و هيچكس از مكه خارج نمى اهمّيت دارد آه همه جمع مى

اهمّيت نقش توان به   با دقت در دعاهايى آه از امامان معصوم عليهم السالم رسيده است مى

 . زمان در تأثير تبليغ بيشتر پى برد

زيرا زمان، با دعاهاى طوالنى مناسبت .  در ماه مبارك رمضان، دعاهاى افطار، بسيار آوتاه ومختصرند

 : خواهد با خواندن دعايى آوتاه، مانند دار بوده واآنون مى شخص مسلمان، ساعاتى را روزه. ندارد

الجنان،  مفاتيح (» رزقك افطرنا و عليك توّآلنا فتقّبل مّنا يا أرحم الّراحمينالّلهم لك صمنا و على «

 . آند روزه خود را افطار مى.  )اعمال شبهاى ماه رمضان

 اما دعاى سحر طوالنى است زيرا قبل از اذان صبح، آمادگى بيشترى براى دعا و راز و نياز با خداى 

 . بزرگ وجود دارد

. شود در تبليغ مسايل دينى زمان مناسب در نظر گرفته نشود موجب تنفر مردم از دين مى اگر 

شايد شنيده باشيد داستان آن شخصى را آه در شب زفاف، از عروس، اصول عقايدش را 

دانم شب اول عروسى است  نمى: پرسيد و اين آار را آنقدر ادامه داد تا اينكه عروس به او گفت مى

 » .هر سخن جايى و هر نكته مقامى دارد«به هر حال !!. يا شب اول قبر؟

بايد براى . طلبد آند و بر خورد خاصى را مى هاى مختلف فرق مى  حاالت روحى مردم در زمان

هاى مختلف مانند ماه محرم، ماه مبارك رمضان، ايام حّج، ايام شادى و يا عزاى مردم، مطالب  زمان

 .و سفارشى در وقت مناسب خودش تأثير داردمناسب ارائه شود زيرا هر سخنى 

 لحظات مرگ، هنگامى آه خويشاوندان و نزديكان انسان گرداگرد او جمعند، بهترين زمان براى 

سفارش به عدالت و تقوى است، زيرا در اين لحظه، اطرافيان شخص، بخاطر نزديكى مرگ وى 

 . يرفتن سخنان وى دارندمتأثرند و از نظر روحى و روانى آمادگى بيشترى براى پذ

 سؤال حضرت يعقوب عليه السالم از فرزندانش در لحظات قبل از مرگ، در واقع سفارش به 

پرستيد؟ آنان جواب  پس از من چه آسى را مى. پرسد آنجا آه از فرزندانش مى. يكتاپرستى است

 . داى واحد استدهند آه خداى تو و پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را، آه همان خ مى

ام آنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك و اله آبائك  «

   )١٣٣بقره،  (»ابراهيم و اسمعيل و اسحق الهًا واحدًا و نحن له مسلمون

 .  زمان در تبليغ استاى از تأثير  سفارش به تقوى در زمان خروج مسافر از منزل نيز نمونه

  

  تفّقد در زمان فقر و گرفتارى 



به خاطر : پزشكى آه درمان او بدستش بود، گفت.  يكى از روحانيون در منطقه تبليغى، مريض شد

درآودآى در حاليكه فقير و : او گفت. آنم خاطره خوشى آه از يك روحانى دارم به ايشان آمك مى

هاى شب در آن حالت درد و  در نيمه. مارى لوزتين شده و بسترى بودمبى سرپرست بودم دچار بي

نااميدى، يك روحانى، به نام آيةاللَّه فيروزآبادى، در بيمارستانى آه خودش مؤسس آن بود به ديدنم 

گذرد اّما  اآنون ساليان سال از آن واقعه مى.  ريالى به من داد٢دستى بر سرم آشيد و يك . آمد

ها انسان  آرى محبت در زمان فقر و بى آسى، سال. ام ى آن خاطره را از ياد نبردههنوز طعم شيرين

 . آند را اسير خود مى

خديجه در زمانى از من حمايت آرد : فرمود  رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله درباره حضرت خديجه مى

 . هاى او در آن زمان بسيار سرنوشت ساز بود آه ياورى نداشتم و آمك

  

  

  

  

  

  ابزار تبليغ 

» قلم«ترين وسيله ارتباط با ديگران،   براى رساندن پيام، بايد ابتدا با مخاطب ارتباط برقرار نمود و مهم

 . است» سخن«و 

 : سوگند ياد آرده و فرموده است» قلم«به » سوره قلم« خداوند در 

 » نگارند قسم به قلم و آنچه بدان مى«  )١قلم،  (»ن و القلم و ما يسطرون «

 . نهاد  امام صادق عليه السالم هميشه قلم به همراه داشت و گاهى قلم را پشت گوش خود مى

 . اند هاى شهر به نمايش گذاشته  در بعضى از بالد اسالمى، مجسمه قلم را در ميدان

قلم، در پيشرفت بشر سهم . آند قل مى همين قلِم سبك، تاريِخ سنگينى را به نسل آينده منت

و لذا در . اگر قلم نبود، علم نبود، تاريخ نبود، تجربه نبود و براى هيچ چيز، سند نبود. بسزايى دارد

 » .علم را با قلم و نوشتن حفظ آنيد«: خوانيم روايات مى

ى است آه  راجع به خوشنويسى، روان نويسى، مستندنويسى و صريح نويسى، در روايات مطالب

 . ها در اين نوشته نيست مجالى براى ذآر آن

ها،  هاى يك عالم دينى را آه با آن نوشته  رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه وآله، ارزش نوشته

 : فرمايد داند و مى هاى زيادى هدايت شوند، از خون شهيدان برتر مى انسان

 (»اء الّشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداءاذا آان يوم القيامة وّزن مداد العلماء بدم «

   )١٦ ، ص٢ بحاراالنوار، ج



هنگامى آه در روز قيامت مرّآب قلم دانشمندان با خون شهيدان سنجيده شود، آن مرآب بر  «

 » .يابد خون شهيدان برترى مى

ندتر باشد زيرا همين قلم عالم است  آرى تعجبى ندارد آه قلم و نوشته عالم از خون شهيد ارزشم

پس حرآت يك مجاهد در راه خدا وجهاد و شهادتش نيز ثمره مداد عالم . آند آه شهيد پرورى مى

 . است

 : فرمايد  امام صادق عليه السالم مى

   )٣١٣ ، ص٥٧ بحار االنوار، ج (»اّن اّول ما خلق اللَّه القلم «

 » .وند آفريد قلم بوداول چيزى آه خدا «

 گرچه در جهان امروز استفاده از هنر و روش القاى غير مستقيم در تبليغ، جايگاه خاصى پيدا آرده 

اّما اينگونه نيست آه . است و تبليغ، تنها منحصر در سخنرانى و نوشتن مقاله و آتاب نيست

هاى هنرى رقابت  ند با روشتوا يك سخنرانى خوب مى. سخنرانى، اثر خود را از دست داده باشد

آند و همانند يك فيلم يا نمايش افكار مخاطبان را در طول سخنرانى تحت سلطه خود در آورد، البته 

 . در صورتى آه از شرايط الزم برخوردار باشد

  

  

  

  

  

  آداب تبليغ 

  

  آداب قلم و سخن 

  

 شروع با نام خدا . ١ 

جا آه مؤثر واقعى در هر آارى خداست و توفيق در هر عملى بستگى تمام به خواست او دارد،  از آن

پس بايد سخن با نام او آغاز شود، آه بدين ترتيب آالم پشتوانه الهى يافته و تأثير مثبتى بر مردم 

 . خواهد داشت

رد اين بود آه پيام و سخنش  اولين دستورى آه پيامبر صلى اهللا عليه وآله از جانب خداوند دريافت آ

 را با نام خدا شروع آند؛ 

   )١علق،  (»اقرأ باسم رّبك اّلذى خلق «

 » .بخوان به نام پروردگارت آه آفريد «



 : فرمايد  امام صادق عليه السالم مى

   )٨٢ ، ص٨٥ بحاراالنوار، ج (»آان رسول اللَّه يجهر ببسم اللَّه الّرحمن الّرحيم و يرفع صوته بها «

 » .نمودند آردند و آن را با صداى بلند بر زبان جارى مى پيامبر، همواره نام خدا را آشكار مى «

هاى پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله و امامان معصوم عليهم السالم نيز با نام خدا شروع   نامه

 . شده است مى

اى  ملكه سبأ به پرستش خداى يگانه، نامه» بلقيس«الم براى دعوت  حضرت سليمان عليه الس

 فرستد آه آغازش نام خداست؛  توسط هدهد برايش مى

   )٣٠نمل،  (»اّنه من سليمان و اّنه بسم اللَّه الّرحمن الّرحيم «

 :  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله فرمود

   )١٦ ، ص١ تفسير الميزان، ج(  »ه باسم اللَّه فهو ابترآّل امر ذى بال لم يبدأ في «

 .  هر آار مهّمى آه با نام خدا آغاز نشود به انجام نيكو نخواهد رسيد

آه به خاطر لحن تندش و » توبه«شوند غير از سوره  هاى مبارك قرآن همه با نام خدا آغاز مى  سوره

است با اعالم » رحمت«ندارد، زيرا نام خدا آه نشانه » للَّهبسم ا«خطاب معترضانه به آّفار، 

 .  )٢٧٣ ، ص٧ تفسير نمونه، ج(  مناسب نيست» برائت«

پس آسانى آه به نام خدا و شاه، يا آنان آه به نام خدا و .  در آنار نام خدا، ناِم ديگرى را نبايد آورد

 . اند آردند، هر دو مشرك بوده خلق شروع مى

 : نويسد چنين مى» اعلى«در تفسير سوره » ره« شهيد مطهرى 

  شروع آردن با نام غير خدا آفر و با نام خدا و غير خدا شرك، و تنها با نام خدا، توحيد است؛ 

 »  .دار ات را منّزه نام پروردگار بلند مرتبه«  )١اعلى، (  »سّبح اسم رّبك االعلى «

   )٧٨الرحمن، (  »سم رّبك ذى الجالل و االآرامتبارك ا «

 » .پروردگار تو آه صاحب عّزت و آرامت است نامش با برآت است «

. شود آه يادآورى نام خدا منحصر در گفتن و خواندن نيست  با توجه به آيات مختلف قرآن روشن مى

 را بر زبان جارى ساخت تا آن طعام براى بلكه در مسايلى همچون ذبح و شكار نيز بايد نام خدا

پرورش جسم مناسب و حالل شود و اگر آسى عمدًا نام خدا را بر زبان جارى نكند آن غذا حرام 

همانگونه آه يادآورى نام خدا، براى .  )٢٥٩٤رساله امام خمينى قدس سره، مسئله (  شود مى

  روح است اهميت بسيار دارد؛ غذاى جسم مهم است براى سخن و تبليغ آه غذاى

   )١١٨انعام، (  »فكلوا مّما ذآر اسم اللَّه عليه ان آنتم باياته مؤمنين «

 » .پس شما اى مؤمنان، اگر به آيات خدا ايمان داريد، از آنچه نام خدا بر آن ياد شد بخوريد «

   )١٢١انعام، (  »و ال تاآلوا مّما لم يذآر اسم اللَّه عليه «

 » .و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد «



  

 متصل به وحى الهى . ٢ 

مبّلغ بايد به .  آالم انسان، هيچگاه خالى از اشتباه نيست مگر اينكه متصل به وحى الهى باشد

، آه همان صراط آنچه خداى تبارك و تعالى به رسول بزرگوارش وحى نموده است تمسك جويد

 مستقيم است وگرنه خطر انحراف در پيش است؛ 

   )٤٣زخرف، (  »فاستمسك باّلذى اوحى اليك اّنك على صراط مستقيم «

 » .به آنچه به تو وحى شده تمسك آن آه تو بر راه راست هستى! اى رسول «

  است؛  آالمى آه به منبع وحى متصل باشد از هوى و هوس به دور

   )٤ تا ٣نجم، (  »و ما ينطق عن الهوى ان هو اّال وحى يوحى «

 » .سخن او چيزى جز وحى خدا نيست. گويد رسول ما از روى هواى نفس سخن نمى «

افزايد زيرا هيچگونه شك و ترديدى در درستى   همراه بودن سخن با آيات مبارك قرآن بر تأثير آن مى

پس . او خالق جهان و جهانيان است به تمام زواياى روحى مخلوقش آشناست. نيستآالم خدا 

گاه سخنان پيامبر  لذا قرآن تكيه. داند آه براى سعادت دنيا و آخرت او چه امورى الزم است مى

 گرامى اسالم صلى اهللا عليه وآله و امامان معصوم عليهم السالم بوده است؛ 

   )٩٢ تا ٩١نمل، (  »ن و ان اتلوا القرآنامرت ان اآون من المسلمي «

 » .تالوت آنم) بر اّمتم(ام آه تنها تسليم فرمان او باشم و قرآن را  دستور يافته) رسول خدا(من  «

 سوره قرآن به ٣٠ براى پى بردن به اهمّيت قرآن و نقش آن در تبليغ و هدايت، همين بس آه در اول 

 لهى اشاره شده است؛ حقانيت اين آتاب ا

   )٢ تا ١بقره، (  »الم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدًى للمتقين «

 » .اين آتاب، بدون هيچ ترديدى راهنماى پرهيزگاران است «

   )٢ تا ١اعراف، (  »لتنذر به... المص آتاب انزل اليك  «

 » .تا مردم را به آيات عذابش بترسانى... شد آتابى بزرگ براى تو نازل ! اى رسول «

  

 بر پايه حق . ٣ 

 گويى، پيام همه اديان است؛   آالم مبّلغ بايد حق باشد زيرا دين بر حق نازل شده و حق

قول الحّق و الحكم بالعدل و الوفاء : سئل االمام على بن الحسين عن جميع شرائع الّدين، فقال «

 .  )٥٠ ، ص٥ ميزان الحكمة، ج(  »بالعهد

: شخصى از امام زين العابدين عليه السالم سؤال آرد آه شرايع دين چيست؟ حضرت فرمود «

 » .سخن حق و حكم به عدالت و وفاى به عهد و پيمان

 .  وظيفه مسلمان گفتن حق است گرچه به ضررش باشد



  )٧٩ ، ص٢ بحاراالنوار، ج(  »الحق و ان آان فيه هالآكقل «: فرمايد  امام آاظم عليه السالم مى

 » .حق را بگو، گرچه هالك تو در آن باشد«

  

 پاك و دلپسند . ٤ 

هاست و آنها آه به راه خدا هدايت   آالم مبّلغ بايد پاك و دلپسند باشد، چرا آه راه خدا، راه پاآى

 . گويند اند، جز سخن پاك نمى شده

   )٢٤حج، (  »و هدوا الى اّلطّيب من القول و هدوا الى صراط الحميد «

 » .مؤمنان به سخنان پاك و به راه خداى ستايش شده هدايت شدند «

اليه يصعد «: رود شود و به سوى او باال مى  اين سخن پاك است آه مورد رضايت خداوند واقع مى

   )١٠اطر، ف(  »الكلم الّطّيب

شود، اّما سخن پاك، درختى پاآيزه  رويد و به درخت تبديل مى  سخن انسان، همچون بذر مى

آشد و در هر زمان به اذن خدا  هاى آن سر به آسمان مى اى محكم دارد و شاخه گردد آه ريشه مى

رويد و   مىريشه است آه همچون علف هرزه از روى زمين ولى سخن پليد درختى بى. دهد ثمر مى

 : هيچ قرارى ندارد

َاَلم َتر آيف َضرَب اللَّه مثًال آلمًة طّيبًة آَشجرٍة طّيبٍة اصُلها ثابت و فرعها فى الّسماء ُتؤتى اآلها  «

(  »و مثُل آلمة َخبيثٍة آشجرٍة خبيثٍة اْجُتّثت من فوق االرض مالها من قراٍر... آّل حين باذن رّبها 

   )٢٦  تا٢٤ابراهيم، 

  

 روشن و روشنگر . ٥ 

 :  هدف از بعثت، هدايت مردم به سوى خدا بوده است

  ) ٤٦ تا ٤٥احزاب، (  »داعيًا الى اللَّه باذنه... اّنا ارسلناك  «

 » .تو را فرستاديم تا به اذن خدا مردم را به سوى او دعوت آنى «

ها به سوى نور خارج سازد، آه اين هدف نزول   باشد و مردم را از تاريكى سخن مبّلغ بايد هدايتگر

 قرآن بوده است؛ 

   )١ابراهيم، (  »آتاب انزلناه اليك لتخرج اّلناس من الّظلمات الى اّلنور باذن رّبهم «

ها به   از تاريكىاين قرآن آتابى است آه ما براى تو فرستاديم تا مردم را به اذن پروردگارشان «

 » .سوى نور، خارج سازى

 آند آه خود، نور باشد؛   آرى، سخنى به سوى نور هدايت مى

   )١٥مائده، (  »قد جائكم من اللَّه نور و آتاب مبين «

 » .از طرف خداوند نور و آتابى آشكار به سوى شما آمد «



 آتاب آسمانى نداشته بلكه خداى سبحان در تورات و  سخنان روشن، اختصاصى به يك رسول و يك

 انجيل نيز هدايت و نور قرار داد؛ 

   )٤٤مائده، (  »اّنا انزلنا اّلتوراة فيها هدًى و نوٌر «

 » .ما تورات را نازل آرديم آه در آن هدايت و نور بود «

برد ومردم را با احكام الهى آشنا  ا از بين مىهاى جهل و نادانى ر  سخِن خدا، نورى است آه تاريكى

 سازد؛  مى

   )٤٦مائده، (  »و اتيناه االنجيل فيه هدًى و نوٌر «

 » .انجيل را به عيسى داديم آه در آن هدايت و نور بود «

متعال  صراحت و روشنگرى در قرآن، تورات و انجيل، نشانى بر اهمّيت هدايتگرى است و خداوند 

 خواهد آه مردم به نور فرستاده شده بر رسولش ايمان آورند؛  مى

   )٨تغابن، (  »فامنوا باللَّه و رسوله و الّنور اّلذى انزلنا «

  

 فارق حق و باطل . ٦ 

آل (  »و انزل الفرقان«:آند  از آنجا آه سخن خدا نور است و روشنى دارد، حق را از باطل جدا مى

تواند مردم  سخنى مى) فرقان يعنى جدا آننده حق از باطل(» و خداوند فرقان فرستاد«  )٤عمران، 

 را هدايت آند آه حق و باطل را از هم جدا سازد؛ 

   )٥٣بقره، (  »و اذ آتينا موسى الكتاب و الفرقان لعلكم تهتدون «

ه موسى آتاب و مايه تشخيص حق از باطل داديم به اميد آنكه هدايت و بياد آريد هنگامى را آه ب «

 » .شويد

   )٤٨انبياء، (  »و لقد اتينا موسى و هرون الفرقان و ضياًء و ذآرًا للمتقين «

ها و يادآور  ما به موسى و برادرش هارون تورات عطا آرديم آه جداآننده حق از باطل و روشنى دل «

 » .وى استاهل تق

تواند همه مردم دنيا را مورد خطاب قرار دهد و آنان را از   سخنى آه حق را از باطل جدا آند، مى

 عذاب الهى بترساند؛ 

   )١فرقان، (  »تبارك اّلذى نّزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا «

 از باطل را بر بنده خود نازل فرمود تا ترساننده ، جدا آننده حق)قرآن(بزگوار است خداوندى آه  «

 » .عالميان از عذاب الهى باشد

  

 نيكو و شايسته . ٧ 



 الگوى مبّلغ در قلم و سخن، قرآن آريم است، زيرا آه خداوند براى هدايت مردم نيكوترين سخن را 

   )٢٣زمر، (  »اللَّه نّزل أحسن الحديث«: فرستاد

 خواند؛  اى مردم را به سوى او مى  رسول گراميش نيز، با چنين شيوه

   )١٢٥نحل، (  »ادع الى سبيل رّبك بالحكمة و الموعظة الحسنة «

 » .مردم را با دليل محكم و پند و انذر نيكو به سوى پروردگار دعوت آن! اى رسول «

 سازند؛  را بر زبان جارى مى بندگان صالح خداوند نيز نيكوترين سخن 

   )٥٣اسراء، (  »و قل لعبادى يقولوا اّلتى هى أحسن «

و از گفتن حرف زشت دورى (به بندگانم بگو آه در هنگام گفتگو، نيكوترين سخن را بر زبان آورند  «

 » ).آنند

 ت؛  مبّلغ بايد اينگونه در راه تبليغش سخن بگويد آه دستور قرآن اس

   )٨٣بقره، (  »و قولوا للّناس حسنًا «

 » .با مردم با زبان خوش سخن بگوييد «

  حّتى در هنگام مجادله با دشمن نيز بايد از بكار بردن آلمات زشت و ناپسند دورى نمود؛ 

   )١٢٥نحل، (  »و جادلهم باّلتى هى أحسن «

 » .، با سخنانى نيكو مجادله آنبا ايشان! اى رسول «

چرا آه سخنان زشت و .  سخن مبّلغ بايد مؤدبانه، دوستانه، مستدل و خالى از فرياد و جنجال باشد

 شود آه آنان نيز به مقدسات اسالم توهين آنند و دشنام دهند؛  ناپسند و دشنام به آّفار سبب مى

   )١٠٨انعام، (  »ّبوا اللَّه عدوًا بغير علمال تسّبوا اّلذين يدعون من دون اللَّه فيس «

خوانند دشنام ندهند تا مبادا آنان نيز از روى جهالت و  شما مؤمنان، به آنان آه غير خدا را مى «

 » .دشمنى خدا را دشنام دهند

 رغبت ها را از شنيدن بى  از نكات مهم سخن، انتخاب الفاظ و جمالت مناسب و زيباست تا گوش

ها را به سختى نيندازد آه بنا به فرمايش حضرت على عليه السالم اين صفت بهترين  نكند و فهم

 آالم است؛ 

، ٩، فصل ١ غررالحكم و دررالكلم، ج(  »احسن الكالم ماال تمّجه االذان و ال يتعب فهمه االفهام «

   )٥٤٦ حديث

 ممكن است معانى بدى از آنها برداشت شود، خوددارى آرد، زيرا  بايد از بكار بردن آلمات دوپهلو آه

اى در دست دشمنان قرار گيرد و جامعه اسالمى را به استهزا  ممكن است اينگونه آلمات، وسيله

 . گيرند



خواستند آه هنگام سخن گفتن به آنان   در صدر اسالم مسلمانان، از پيامبر صلى اهللا عليه وآله مى

آردند آه  اى استفاده مى ان را مورد توجه قرار دهد، اما براى اين درخواست از آلمهنظر آند و آن

 . آردند يهوديان مدينه آن را به معناى ديگرى گرفته و مسلمانان را مسخره مى

 لذا از جانب خداى متعال دستور رسيد آه اين آلمه را عوض آنيد و از لفظ ديگرى به همين معنا 

 استفاده آنيد؛ 

   )١٠٤بقره، (  »يا ايها اّلذين آمنوا ال تقولوا راعنا و قولوا انظرنا «

 » .نگوييد بلكه بگوييد به ما نظر آن» راعنا«) به رسول خدا(اى اهل ايمان  «

يعنى ما را رعايت آن، اما در زبان عبرى، آه زبان يهوديان است، يعنى » مراعات«، از ماده »راعنا «

 ٣٨٦ ، ص١ تفسير نمونه، ج(  . احمق آن، لذا قرآن آريم مسلمانان را از گفتن آن نهى آرده استمارا

(  

 .  خوب سخن گفتن يكى از راههاى وصول به نيكى است

 : فرمايد  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله مى

   )١٢٦٦ ، حديث٢٦٣ الفصاحة، ص نهج(  »...سخاء الّنفس و طيب الكالم و : ثالث من أبواب البّر «

 » ...سخاوت نفس، گفتار نيكو و : سه چيز از اسباب نيكوآارى است «

 خوب و نيكو سخن گفتن اختصاص به افراد سرشناس و ثروتمند، ندارد بلكه با فقرا و يتيمان نيز بايد 

 . و هيچ فرقى بين بندگان خدا نيست. به نيكى سخن گفت

هنگامى آه در جلسه تقسيم ارث، خويشاوندان فقير و يتيمانى آه به : فرمايد داوند متعال مى خ

برند، حضور داشتند چيزى به آنان ببخشيد و با آنان به طرز  خاطر وجود خويشاوندان نزديكتر ارث نمى

 : شايسته سخن بگوييد و با اين سخن، دل آنان را بدست آوريد

   )٥نساء، (  »عروفًاو قولوا لهم قوًال م «

  

 مستدّل و منطقى . ٨ 

 خواهد؛   قرآن آريم در آيات مختلف، از مخالفان خود دليل مى

   )١١١بقره، (  »قل هاتوا برهانكم ان آنتم صادقين «

 » .گوييد برهانتان را بياوريد بگو، اگر راست مى! اى پيامبر «

   )٢٤انبياء، (  »وا برهانكم هذا ذآر من معىقل هات «

 » .اين سخن من و عالمان امت من است. بگو برهانتان را بياوريد «

   )٧٥قصص، (  »فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا اّن الحّق للَّه «

دانستند آه حّق )  شدند وآنان رسوا(برهان اقامه آنيد پس ) براى سخنان باطل خود( گفتيم آه  «

 » .از آن خداست



و استدالالت منطقى و براهين علمى در .  برهان طلبِى اسالم، نشان دهنده اهميت آن است

بطورى آه . خورد سطوح مختلف، براى مسايل گوناآون در آيات شريف قرآن، فراوان به چشم مى

 گويم همراه با بّينه و برهان است؛   مىمن هر چه از خدا: فرمايد پيامبر صلى اهللا عليه وآله مى

   )٥٧انعام، (  »قل اّنى على بّينة من رّبى «

 : خواهد آه سخنانشان محكم و استوار باشد  قرآن از مؤمنان مى

   )٧٠احزاب، (  »قولوا قوًال سديدًا «

ن وى بايد همچون يك سّد محكم جلو امواج  اين نكته براى مبّلغ اهمّيت بيشترى دارد آه سخنا

اساس  سخنانش بى: بايد آن چنان قرآنى باشد آه اگر اعتراض آردند و گفتند. فساد و باطل را بگيرد

 است 

گوييد از هر آس آه  اگر راست مى: ، در جوابشان بگويد )٣٨يونس، (  »ام يقولون افتراه «

 ره مثل آن بياوريد؛ خواهيد آمك بگيريد و يك سو مى

   )٣٨يونس، (  »قل فاتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون اللَّه ان آنتم صادقين «

 بلكه بايد با صراحت تمام با آّفار اتمام حّجت آند؛ .  مبّلغ هيچگاه نبايد از موضع ضعف سخن بگويد

كم فمن اهتدى فاّنما يهتدى لنفسه و من ضّل فاّنما يضّل قل يا ايها الناس قد جائكم الحق من رّب «

   )١٠٨يونس، (  »عليها و ما أنا عليكم بوآيل

پس هر آس . حق از جانب خدا براى هدايت شما آمد) آتاب و رسول(اى رسول ما بگو اى مردم  «

به خودش آه هدايت شد نفعش براى خود اوست و هر آس به سوى گمراهى شتافت ضررش 

 » .نيستم) از مؤاخذه خدا(نگهبان شما ) پس از اتمام حّجت(رسد و من  مى

 آرى مبّلغ، در استحكام سخن بايد به ابراهيم پيامبر عليه السالم اقتدا آند آه در مجادله با 

آرد با سخنى محكم پاسخ او را  ، آه بخاطر حكومتش مغرور شده بود و اّدعاى خدايى مى»نمرود«

  سبب بهت و حيرت او شد و او را به سكوت آشاند؛ داد و

بقره، (  »قال ابراهيم فاّن اللَّه يأتى بالّشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى آفر «

٢٥٨(   

آند و  آسى آه زنده مى: خداى تو آيست؟ ابراهيم عليه السالم فرمود: نمرود پرسيد( «

ميرانم و دستور داد آه دو زندانى را  آنم و مى ها را زنده مى من هم انسان: تنمرود گف. ميراند مى

خداى من خورشيد را از : ابراهيم عليه السالم فرمود) آوردند، يكى را آشت و ديگرى را آزاد آرد

 » .مبهوت و متحّير شد) از اين سخن(آورد پس تو آن را از مغرب بياور، نمرود،  مشرق مى

سان خدايى باشد، با نام خدا شروع شود، به سوى خدا هدايت آند و از وحى  اگر سخن ان

لو انزلنا هذا القرآن «سرچشمه بگيرد، هيچ آوهى، هر قدر رفيع، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد؛ 

   )٢١حشر، (  »على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية اللَّه



  

  

 نجيده حساب شده و س. ٩ 

  قلم و سخن بايد حساب شده و بدور از هر گونه نقص و آجى باشد؛ 

   )١آهف، (  »الحمدللَّه اّلذى انزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجًا «

ستايش و سپاس مخصوص خدايى است آه بر بنده خود آتاب را نازل آرد و در آن هيچ نقص و  «

 » .آجى قرار نداد

اطالعى و حساب نشده به شخصّيت انسان لطمه   بايد توجه داشت آه سخن گفتن از روى بى

 . زند مى

روزى در بين يكى از . از طرف او فرماندار مدينه بود» عبداللَّه بن زبير«برادر » عبيدةبن زبير  «

قوم صالح چه آرد ديديد آه خداوند براى شترى آه قيمت آن پنج درهم بود با : هاى خود گفت خطبه

و چگونه آنان را معذب ساخت؟ مقصودش از شتر، معجزه حضرت صالح عليه السالم بود آه خداوند 

 .  خوانده و مردم آن را پى آرده و آشتند» ناقة اللَّه«آن را در قرآن 

همين .  عبيدةبن زبير، اين معجزه الهى را در منبر به پنچ درهم قيمت گذارى آرد و آن را ناچيز شمرد

» شتر قيمت آن«يعنى » مقّوم الناقة«امر موجب انكار شنوندگان و اعتراض آنان شد و به او لقب 

اين لقب زبانزد عموم مردم مدينه شد و آن قدر در مجالس تكرار آردند آه سبب مسخره . دادند

   )١٢٤ سخن و سخنورى، فلسفى، ص(  .شدن فرماندار و عزل او شد

  

 مايه رشد و آمال . ١٠ 

ها شده و آنان را به آمال خود نزديكتر سازد، همانگونه آه قرآن،   سخن مبلغ بايد سبب رشد انسان

 آند و رشد دهنده است؛  مردم را به راه خير و صالح هدايت مى

   )٢جّن، (  »يهدى الى اّلرشد فامنا به و لن نشرك برّبنا أحدًا «

آند، بدين سبب ما به آن ايمان آورده و ديگر هرگز  قرآن، خلق را به راه خير و صالح هدايت مىاين  «

 » .به خداى خود مشرك نخواهيم شد

 حضرت موسى عليه السالم همراهى با خضر عليه السالم را براى رسيدن به علم و دانش و رشد 

 آند؛  و صالح، طلب مى

   )٦٦آهف، (  »ن تعلمن مّما عّلمت رشدًاقال له موسى هل اتبعك على ا «

موسى به خضر گفت آيا بدنبال تو بيايم تا آنچه به تو تعليم داده شد و مايه رشد و صالح است به  «

 من بياموزى؟ 

 : خوانيم در دعا مى.  البته هر علم و دانش و آموزشى ارزش ندارد



 » فعالّلهم اّنى اعوذبك من علم ال ين «

 » .برم فايده به تو پناه مى خداوندا از علم بى «

وگرنه پرآردن . آند يا نه دهد و آنان را عوض مى  مبلغ بايد ببيند آه آيا تبليغ او به مردم رشد مى

 . ذهن مردم از اطالعات، بدون رشد انسانى چندان مهم نيست

  

 بشارت و تشويق . ١١ 

آند و از ارتكاب اعمال زشت  ها را به انجام اعمال پسنديده ترغيب مى نسان همانگونه آه قرآن ا

او بايد انسان پاك و صالح رابشارِت پاداش . دارد سخنان مبّلغ نيز بايد اينگونه باشد بشدت بر حذر مى

 . دهد و انسان بدآار را از عذاب الهى بترساند

 دهد؛  هايى به آنها مى  قرآن آريم براى دعوت مردم به انفاق چنين بشارت

مثل اّلذين ينفقون أموالهم فى سبيل اللَّه آمثل حّبة أنبتت سبع سنابل فى آّل سنبلة ماة حّبة  «

   )٢٦١بقره، (  »واللَّه يضاعف لمن يشاء واللَّه واسع عليم

ى است آه هفت بخشند اين اموال همانند بذر هاى خود را در راه خدا مى آسانى آه دارايى «

اى يكصد دانه باشد و خداوند آنرا براى هر آس آه بخواهد دو يا چند  خوشه بروياند و در هر خوشه

 » .آند برابر مى

 : فرمايد  و در جاى ديگر براى ترغيب مردم به عمل صالح و اقامه نماز، چنين مى

ا الّزآوة لهم أجرهم عند رّبهم و ال خوف عليهم اّن اّلذين آمنوا وعملوا اّلصالحات و أقاموا الّصلوة و اتو «

   )٢٧٧بقره، (  »و ال هم يحزنون

آسانى آه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادند و نماز به پاداشتند و زآات دادند، پاداششان نزد  «

 » .شوند پروردگارشان است، نه ترسى بر آنان است و نه غمگين مى

بخشند،  ى ديگر در باره آسانى آه اموالشان را آشكارا و پنهانى در راه خدا مى و باز در جاي

 : فرمايد مى

اّلذين ينفقون أموالهم بالّليل و الّنهار سّرًا و عالنيًة فلهم أجرهم عند رّبهم و ال خوف عليهم و ال هم  «

   )٢٧٤بقره، (  »يحزنون

بخشند پاداششان نزد  م شب و روز، پنهان و آشكار، مىآنان آه اموال خود را به همگا «

 » .شوند پروردگارشان است، نه ترسى بر آنان است و نه غمگين مى

شود و نوعى آالم است بخاطر توجه هر روز نظاميان به  هاى دنيا خوانده مى  سرودى آه در ارتش

 . ارزش دفاع از وطن و تشويق آنان است



روزى پيامبر صلى اهللا عليه وآله وارد مسجد شدند و .  باشد و هم عملى تشويق هم بايد زبانى

ضمن تشويق زبانى هر دو . گروهى را در حال عبادت و گروه ديگرى را در حال گفتگوى علمى ديدند

 . آردند نشستند آه تشويق عملى آنان نيز بود گروه در جمع آنان آه بحث علمى مى

  

 جامع و متنوع . ١٢ 

آنجا آه . بينيم اى از اين جامعّيت را در بيان لقمان به پسرش مى  سخن بايد جامع باشد آه نمونه

 : گويد مى

يا بّنى اقم الّصلوة و أمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك اّن ذلك من عزم االمور  «

   )١٨ تا ١٧لقمان، (  »والتصّعر خّدك للّناس والتمش فى االرض مرحا

اى فرزند عزيزم ، نماز بپادار و امر به معروف و نهى از منكر آن و در اين آار از مردم نادان هرگونه  «

اى از عزم ثابت و همت بلند  آزار بينى صبر پيشه آن آه اين صبر و تحمل در راه هدايت خلق نشانه

 » .ور راه مرواست و هرگز با تكبر از مردم روى مگردان و در زمين با غر

 اشاره به مسايل عبادى است؛ » نماز بپادار «

 اى اخالقى است؛  مسأله» صبر پيشه آن «

 . اشاره به مسايل اجتماعى دارد» امر به معروف نهى از منكر« و 

طرح يك جنبه موضوع و .  همچنين در طرح يك موضوع بايد جوانب مختلف آن مورد بررسى قرار گيرد

 ابعاد ديگر آن ممكن است انحرافاتى را در پى داشته باشد و مشكالتى را براى مردم فراهم نگفتن

، در صورت طرح آن به عنوان يك وظيفه »امر به معروف و نهى از منكر«بطور مثال، مسئله . سازد

 . دينى بايد همه جوانبش بررسى شود تا موجب آزار، تحقير و ريخته شدن آبروى مؤمن نشود

اى به انزوا طلبى و گوشه  ، اگر درست و جامع مطرح نشود چه بسا عده»حّب دنيا« موضوع  يا

 . گيرى آشيده شوند و از جامعه بگريزند

همراه بودن آن با .  نكته ديگر آنكه سخن بايد متنوع باشد تا سبب خستگى مخاطبان نشود

حضرت على عليه السالم . آن بيفزايدتواند بر جذابّيت  هاى پندآموز، شعر و نكات لطيف مى داستان

 : فرمايد مى

البالغه فيض االسالم،  نهج(  »اّن هذه القلوب تمّل آما تمل االبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة «

   )٨٩حكمت 

هاى تازه و  شوند پس براى آنها دانش ها خسته مى شوند همانگونه آه بدن ها خسته مى قلب «

 » .دجالب بطلبي

بينيم آه خداوند متعال مطالب مختلف و متنوعى را در آنها بيان  هايى از آيات قرآن را مى  نمونه

 : فرمايد مى



ال تعبدون اّال اللَّه و بالوالدين احسانًا و ذى القربى و اليتامى والمساآين و قولوا للّناس حسنًا و ...  «

   )٨٣بقره، (  »اقيموا الّصلوة و اتوا الّزآوة

جز خدا را نپرستيد و به پدر ومادر و خويشان و يتيمان و فقيران نيكى آنيد و با مردم به زبان ...  «

 » .خوش سخن گوييد و نماز به پاى داريد و زآات بدهيد

 . اى از مطالب متنوع است  قرآن خود، مجموعه

 .  از قتل رهبران آفر تا نحوه پذيرايى يك مهمان

 .  از مسايل بلند عرفانى تا مسايل زناشويى

 .   از مسايل حقوقى تا موضوعات اجتماعى و اقتصادى و خانوادگى

 !.  از اجازه آودك براى ورود به اطاق والدين تا تخريب مسجد ضرار

  

 هشدار و موعظه . ١٣ 

 وعده عذاب شديد، هشدار داده شده و آنان بينيم آه به آافران و گناهكاران با  در آيات فراوانى مى

 را از گناه بازداشته است؛ 

   )٤عمران،  آل(  »اّن اّلذين آفروا بايات اللَّه لهم عذاب شديد و اللَّه عزيز ذوانتقام «

  ».آسانى آه به آيات خدا آفر ورزيدند عذاب شديدى دارند و خداوند توانا و انتقام گيرنده است «

(  »آدأب ال فرعون و اّلذين من قبلهم آّذبوا باياتنا فاخذهم اللَّه بذنوبهم و اللَّه شديد العقاب «

   )١١عمران،  آل

همچون شيوه آل فرعون و آسانى است آه پيش از ) شيوه آنها در انكار و تحريف حقايق( «

گناهانشان گرفت و او سخت مجازات ) آيفر(را به آنهابودند، آيات ما را تكذيب آردند و خداوند آنها 

 » .آننده است

دارد حتى اگر اين  آند و از عمل زشت برحذر مى ها را به عمل خوب ترغيب مى  آرى، قرآن انسان

) زشت يا خوب(آند آه مردم نتيجه ذّره ذّره اعمال خود را  و تأآيد مى. اى باشد عمل به اندازه ذره

 خواهند ديد؛ 

   )٨ تا ٧زلزال، (  »فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره و من يعمل مثقال ذّرة شرًا يره «

  

 صريح و قاطع . ١٤ 

اند ما نيز بايد به   همانگونه آه پيامبران الهى و اولياى او در آوبيدن بموقع باطل مسامحه نكرده

 . اى بى مورد را آنار بگذاريمه ايشان اقتدا آنيم و در اين راه، مصلحت انديشى

 مبّلغ بايد از محافظه آارى و سازشكارى به دور بوده و از چنان صالبتى برخوردار باشد آه به هيچ 

 . وجه تقاضاى مداهنه و سازشكارى از او نكنند



 اين سفارش خطاب به پيامبر اسالم آمده است آه مبادا براى راضى آردن يهود ونصارى با آنان 

و تا شما را صد در صد در راه . شوند ها از تو راضى نمى بدان آه آنان با اين مسامحه. زش آنىسا

 خود نيابند از شما راضى نخواهند شد؛ 

   )١٢٠بقره، (  »و لن ترضى عنك اليهود و ال الّنصارى حتى تتبع مّلتهم «

 : فرمايد لى عليه السالم مى بايد با صراحِت تمام سخن حق را گفت چنانكه حضرت ع

، حديث ٨، فصل ١ غررالحكم و دررالكلم، ج(  »اخسر الّناس من قدر على ان يقول الحق فلم يقل «

٣٥٤(   

 » .زيانكارترين مردم آسى است آه بتواند حق را بگويد و نگويد «

تظارات بيجاى مسلمانان هم انتقاد آرده  قرآن را در آنار انتقاِد از يهوديان، با آمال صراحت از ان

 است؛ 

   )١٢٣نساء، (  »ليس بامانّيكم و ال امانّى اهل الكتاب «

يلكه هر آس آار بد آند هر (آار به آمال و آرزوى شما مسلمانان و يهود و نصارى درست نشود  «

 » ).آه باشد آيفر آن را خواهد ديد

 -دار شدن موقعيت اجتماعى   مصالح و منافع شخصى و ترس از خدشه مبّلغ نبايد به خاطر

هاى مردم سخن بگويد و به اصطالح  پوشى آرده و طبق هوس از گفتن حق چشم... اش و  سياسى

 عوام زده شود 

 . دمآه در اين صورت، مردم رهبر او خواهند بود نه او رهبر مر  )٤٨مائده، (  »و ال تتّبع اهوائهم «

يمشى فى « بايد همچون رسول خداصلى اهللا عليه وآله در جامعه و بازارها رفت و آمد آرد 

و نيازهاى واقعى مردم را تشخيص داد و طبق آن با مردم   )٢٠ و ٧سوره فرقان آيات (  »االسواق

 . سخن گفت

  

 مناسب با مقتضاى حال . ١٥ 

ها تفاوت دارد، مبّلغ بايد با هر انسانى به اندازه عقل و ايمان او  و ايمان انسان از آنجا آه ميزان عقل 

 . سخن بگويد و چيزى را از او بخواهد آه توان انجام آن را داشته باشد

 : فرمايد  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله مى

   )٢٧، ص ١ ترجمه اصول آافى، ج(  »اّنا معاشر االنبياء امرنا ان نكّلم الناس على قدر عقولهم «

 » .ها به اندازه عقلشان سخن بگوييم ما گروه پيامبران مأموريم آه با انسان «

هاى  هاى عالم و جاهل به مطالبى متفاوت نياز دارند و با جاهل نبايد با براهين و استدالل  انسان

 : فلسفى سخن گفت

   )٤٢، ص ٢ ترجمه اصول آافى، ج(  »ال تحّدثوا الجهال بالحكمة «



 همانگونه آه استدالل و برهان در تعليم عقايد به آودآان مفيد نيست و طريقه آشنا نمودن آنان با 

محّجةالبيضاء، (  .هاى بسيار ساده آن است عقايد دينى، استفاده از آيات قرآن و داستان ها و مثال

   )٢٥٥، ص ١ ج

 آند؛  هايشان حسابرسى مى ها در روز قيامت به اندازه عقل ى متعال از انسان خدا

(  »اّنما يداّق اللَّه العباد فى الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول من الّدنيا «

   )٢٦٧ ، ص٧ بحاراالنوار، ج

رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه وآله با .  ايمان ده درجه دارد و درجات ايمان افراد، متفاوت است

سلمان از ده درجه ايمان، همه را دارا بود، . گفت هر يك از ياران خود به اندازه ايمانشان سخن مى

به همين دليل گفته شده .  )٣٤١ ، ص٢٢ بحاراالنوار، ج(  ابوذر نه درجه و مقداد هشت درجه داشت

آرد زيرا آشش آن مطالب  دانست سلمان را تكفير مى اگر ابوذر مىدانست  آه آنچه را سلمان مى

 .  )١١٤ منتهى االمال، شرح حال اصحاب رسول خدا، ص(  را نداشت

لقمان عليه السالم . بينيم  با دقت در قرآن و روايات صدها نمونه از تناسب موضوع با مخاطب را مى

دهد در حاليكه  ، به امر به معروف و نهى از منكر دستور مىبه فرزند خود در آنار فرمان به نماز

معموًال در آنار نماز، زآات مطرح است و اين به خاطر آن است آه نوجوان معموًال مالى ندارد تا 

 . فرمان زآات به او داده شود

 تر تا تر است و هم قشنگ و شيرين شود، هم آوچك  قرصى آه بعنوان داروى آودآان ساخته مى

 . آودك آه به فلسفه دارو آگاه نيست به خوردن آن ميل پيدا آند

امام عليه السالم در دعاى خود براى هر صنفى دعاى .  مراعات تناسب در سخن يك ضرورت است

براى علما وقار و سكينه، براى زنان حيا و عفت، براى رزمندگان شجاعت، براى تّجار . آند خاصى مى

 ... ر وسخاوت، براى فقيران صب

رود آه  يادم نمى.  چه زشت است اگر در مجلس ترحيِم يك عالم رّبانى، روايات علماِى بد بيان شود

اى درباره ارزش علم سخنرانى  يكى از دانشمندان بزرگ از دنيا رفت و در جلسه ختم او گوينده

د و حيوانى را علم به قدرى ارزش دارد آه اگر سگ هم تحت تعليم قرار گير: گفت آرد و مى مى

 !!. دهد شكار آند مصرف آن حيوان حالل است بنابراين علم به سگ هم ارزش مى

خواست   جعفر طيار نماينده رسول خدا صلى اهللا عليه وآله و سخنگوى هيئت تبليغى، وقتى مى

 آه مسيحى بود عرضه آند سوره مبارآه مريم را خواند و نظر اسالم را» حبشه«اسالم را بر حاآم 

، ١ فروغ ابديت، ج(  .درباره پاآدامنى مريم و موقعيت حضرت عيسى عليه السالم روشن ساخت

 . اى از سخن گفتن بر مقتضاِى حال است آه نمونه  )٢٥٦ ص

آند بطورى آه قرآن در برخورد با   نوع سخن و حتى لحن آالم نيز در مورد افراد مختلف فرق مى

تر از تارهاى عنكبوت  گويد و معبودهايشان را سست  با تندى سخن مىپرستان لجوج و جاهل بت



تر است زيرا بخشى از دستورهاى انبيا و آتب آسمانى را  آند ولى با اهل آتاب ماليم معرفى مى

 . شنيده و آمادگى بيشترى براى برخورد منطقى داشتند

على . يد به اين مطلب توجه داشت حاالت روحى افراد نيز تفاوت دارد آه در هنگام سخن گفتن با

 : فرمايد عليه السالم مى

البالغه صبحى صالح، ص  نهج(  »اّن للقلوب شهوة اقباًال و ادبارًا فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها «

٥٠٣(   

از آنند پس  ها آمادگى روى آوردن به حق را دارند و گاهى آمادگى ندارند و پشت مى گاهى قلب «

 » .حالت اشتياق و اقباِل آنها استفاده آنيد

 مبّلغ بايد بداند آه در حالت عدم آمادگى قلب، سخنانش بى تأثير خواهد بود و اگر در اين حالت 

البالغه صبحى صالح،  نهج(  »اّن القلب اذا اآره عمى«شود؛  سخنى بر قلب تحميل شود آور مى

   )٥٠٣ص 

سب با موقعيت باشد آه در غير اين صورت همچون گريه در عروسى و خنده در  سخن بايد منا

 عزاست آه عملى زشت و ناپسند است؛ 

   )٣٧٤، ص ٧٨ بحاراالنوار، ج(  »ليس من االدب اظهار الفرح عند المحزون «

  

 تناسب سّن و سخن . ١٦ 

 .  سن، خريدار ندارد گاهى سخن، آالم حقى است ولى از افراد آم

يا آنكه واعظى . اى جوان و مجرد در جلسه زنانه، درباره ازدواج و صيغه، سخن بگويد  مثل آنكه طلبه

توجه به محتوا و محيط و سّن و سواد از اصول . در مجلس ترحيم يك پيرمرد روضه على اصغر بخواند

 . مهم تبليغ است

  

 ساده و آسان . ١٧ 

 . گويى است هاى جذب مردم ساده  راه يكى از

 خداوند متعال براى توجه مردم به حقايق قرآن آن را به زبان رسول گراميش صلى اهللا عليه وآله 

 ساده نمود؛ 

   )٥٨دخان، (  »فاّنما يّسرناه بلسانك لعّلهم يتذآرون «

 » .است آه مردم، حقايق آن را متذآر شوندما قرآن را به زبان تو اى رسول آسان آرديم، اميد  «

 :  اين آيه چهار بار در سوره قمر تكرار شده است

   )١٧قمر، (  »و لقد يّسرنا القرآن للّذآر فهل من مّدآر «

 » .اى هست؟ و قرآن را براى پند گرفتن آسان نموديم، آيا پند گيرنده «



آاهد زيرا بسيارى  از آلمات سنگين و جمالت پيچيده از تأثير آن مى بسيار روشن است آه استفاده 

 . اند از مردم با اينگونه آلمات بيگانه

 سخن گفتن به زبان مردم و با سادگى آامل رمز موفّقيت رهبران الهى در جذب آنان به سوى دين 

ايشان آه با . خدا بوده است آه مصداق روشن آن در عصر آنونى امام خمينى قدس سره بودند

و اين درسى بود آه . ها انسان را شيفته خود ساختند سخنان ساده و پر محتواى خود قلب ميليون

آن بزرگوار از جّد واال مقامشان رسول گرامى صلى اهللا عليه وآله گرفته بودند آه خداى بزرگ در حق 

 : فرمايد او مى

   )١٨عنكبوت،  ( »وما على الّرسول اّال البالغ المبين «

 » .وظيفه پيامبر تبليغ روشن است «

والتكلف فى تزيين «براى عالم هشت آفت است آه يكى از آنها :  امام صادق عليه السالم فرمود

 .  )٥٢، ص ٢ بحاراالنوار، ج(  است» الكالم بزوائد االلفاظ

 . اظ زايد، خود و ديگران را به زحمت بيندازد يعنى براى زيبا نمودن آالم، با استفاده از الف

 . گويى و بى محتوا سخن گفتن است گويى غير از سست  البته بايد توجه داشت آه ساده

همانند . گويى توانا سازد  مبّلغ بايد از خداى خود بخواهد گره از زبانش بگشايد و او را بر ساده

  چنين از خدا در خواست نمود؛ حضرت موسى عليه السالم آه در آغاز تبليغ،

  ( ٢٨ تا ٢٥طه، (  »رّب اشرح لى صدرى و يّسرلى امرى و احلل عقدًة من لسانى يفقهوا قولى «

و آارم را آسان ساز و گره از زبانم بگشاى تا ) تحّملم را زياد آن(ام را وسعت ده  سينه! خدايا «

 » .مردم سخنم را بفهمند

  

 شيوا و رسا . ١٨ 

 .  فصاحت، يعنى شيوايى بيان و بالغت، يعنى رسايى و مؤثر بودن آن

چنانكه .  در عين حال آه ساده بودن سخن مورد تأآيد است، شيوايى و رسايى آالم نيز الزم است

فصاحت و بالغت قرآن آريم، مورد قبول دوست و دشمن بوده و يكى از ابعاد اعجاز قرآن به شمار 

 . آيد مى

 رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه وآله نيز آه الگوى مبّلغان است در فصاحت و بالغت چنان بود 

: فرمودند تر از تو نيافتيم و حضرت در پاسخ مى ما آسى را فصيح! اى رسول خدا: گفتند آه مردم مى

 آالم است بر زبان من ترين چه چيزى مرا از اينگونه سخن گفتن باز دارد در حاليكه قرآن آه فصيح

 : جارى شده است

و ما يمنعنى من ذلك و : فقالوا، يا رسول اللَّه ما افصحك؟ و ما راينا الّذى هو افصح منك فقال...  «

   )١٥٦ ، ص١٧ بحاراالنوار، ج(  »بلسانى نزل القرآن بلسان عربى مبين



: ور بود آه با مردم، با سخنى رسا و مؤثر سخن بگويد پيامبرصلى اهللا عليه وآله از جانب خداوند مأم

  ) ٦٣نساء، (  »قل لهم فى انفسهم قوًال بليغًا«

خواست به سوى فرعونيان برود از   هنگامى آه حضرت موسى عليه السالم به امر خداوند مى

ش زبانى فصيح داشت و پروردگار خود خواست آه برادرش هارون را نيز با او همراه آند زيرا برادر

 گفت؛  شيوا سخن مى

   )٣٤قصص، (  »و اخى هرون هو افصح مّنى لسانًا فأرسله معى «

 مبّلغ بايد در سخنان خود از زيباترين و شيواترين الفاظ استفاده آند و چنان رسا سخن بگويد آه 

 . مطلب را به بهترين نحو ممكن به مخاطب خود برساند

آسايى بر مخاطب خود داشت، سخنان حضرت على عليه  اى از سخن بليغ آه تأثير معجزه مونه ن

آنگاه حضرت عليه . السالم به هّمام بود آه پس از شنيدن صفات متقين، فريادى زد و از دنيا رفت

 : السالم فرمود

   )١٨٤خطبه االسالم،  البالغه فيض نهج(  »هكذا تصنع المواعظ البالغة باهلها «

 » .گذارد اندرزهاى بليغ و رسا اينگونه در اهلش اثر مى «

  

 نرم و آرام . ١٩ 

 سخنان مبّلغ در جايى آه اميد هدايت و تذآر وجود دارد بايد نرم باشد، آه پرخاشگرى، مخاطب را 

 . برد  مىآند، و همان مقدار اميد به هدايت او را نيز از بين به لجاجت وادار مى

خواهد آه با او به نرمى   خداوند متعال هنگام رفتن موسى و هارون به سوى فرعون از آنان مى

 سخن گويند و از پرخاشگرى بپرهيزند؛ 

   )٤٤ تا ٤٣طه، (  »اذهبا الى فرعون اّنه طغى فقوال له قوًال لّينًا لعّله يتذّآر او يخشى «

اميد است آه به خود . يد آه او طغيان آرده است و با او به نرمى سخن گوييدبه سوى فرعون برو «

 » .يا از خدا بترسد) و از خواب غفلت و غرور بيدار شود(آيد 

 :  قسمتى از سخنان نرم موسى و هارون عليهما السالم چنين است

   )٤٧طه، (  »قد جئناك باية من رّبك و الّسالم على من اّتبع الهدى...  «

ايم و سالم حق بر آسى است آه از راه  اى از سوى پروردگار تو آمده ما با معجزه) اى فرعون( «

 » .هدايت پيروى آند

 البته بايد متذآر شد آه اينگونه سخن گفتن هميشگى نيست و بستگى به مخاطبان و 

شوند و دست   راه راست هدايت نمىبا آّفارى آه به هيچ طريقى به. هاى مختلف نيز دارد مناسبت

مثًال در برخورد با . گويد اى ديگر سخن مى دارند خداوند متعال به گونه از دشمنى با دين خدا بر نمى

 : فرمايد مى» بسم اللَّه«آفار قريش با لحنى تند و بدون 



   )١توبه، (  »برائة من اللَّه و رسوله الى اّلذين عاهدتم من المشرآين «

 » .خدا و رسولش از مشرآانى آه عهد بسته و آن را شكستند بيزارند «

 : فرمايد  و يا در جايى ديگر درباره ابولهب مى

   )١مسد، (  »تّبت يدا ابى لهب و تّب «

 .  بريده باد دو دست ابى لهب، بريده باد

  

 مختصر و مفيد . ٢٠ 

مبّلغ نبايد با طوالنى آردن نوشته يا سخن خود، سبب . ر سخن، مختصر بودن آن است از صفات ديگ

 . شود خستگى مردم شود چرا آه انسان بطور طبيعى از شنيدن سخنان طوالنى خسته مى

من محا طرائف حكمته بفضول آالمه فكاّنما اعان هواه على «:فرمايد  امام آاظم عليه السالم مى

   )١٧ ، ص١ آافى، ج اصول(  »هدم عقله

هر آس با زوايد سخن خود، شيرينى و زيبايى حكيمت را محو آند گويا بر نابودى عقل خود اقدام  «

 » .آرده است

، ١ غررالحكم و دررالكلم، ج(  »خير الكالم ما اليمّل و اليقّل«: فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

   )٢٣ ، حديث٢٩فصل 

 » .آور بهترين سخن آن است آه نه آم باشد و نه مالل «

 گوى چون دّر   آم گوى و گزيده

  آز اندك تو جهان شود پر 

پذيرد و آلمات قصار بيشتر در  اى است آه جمالت آوتاه را بهتر مى  بطور آلى ذهن انسان بگونه

رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله و امامان شايد به همين دليل بسيارى از فرمايشات . ماند ذهن مى

توان گفت آه يكى از عوامل  معصوم عليهم السالم به صورت آلمه قصار بوده است با اطمينان مى

هاى طوالنى و خسته آننده  هاى مذهبى، سخنرانى عدم تمايل آودآان و جوانان به مساجد و مكان

 . است

 را براى مخاطبان خود ارائه دهد اين عمل در جلسات بعد  در صورتى آه مبّلغ سخنان آوتاه و پربارى

 : بهتر است» زياِد خسته آننده«از » آِم با دوام«نيز ادامه خواهد داشت و 

   )٢٨ ، حديث٦١ ، فصل٢ غررالحكم و دررالكلم، ج(  »قليل يدوم عليك خير من آثير ملول «

ه چندانى ندارد و مبّلغ در مقابل وقت فكر مردم مسئول هاى طوالنى آه فايد  چه بسيار سخنرانى

چنانكه سنت پيامبر گرامى صلى . بايد در آمترين زمان مفيدترين مطالب به مخاطبان برسد. است

 . هاى آوتاه و مفيد بوده است اهللا عليه وآله نيز سخنرانى

 : آنند  مؤمنان رستگار از سخنان لغو و بيهوده دورى مى



   )٢مؤمنون، (  »ينهم عن الّلغو معرضونواّلذ «

 : فايده مورد انتقاد شديد قرآن است  و آموختن سخنان مّضر و بى

   )١٠٢بقره، (  »و يتعّلمون ما يضّرهم و ال ينفعهم «

 : گويد  و پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله در دعاى خود مى

   )مفاتيح الجنان، تعقيب نماز عصر(  »ك من علم الينفعالّلهم اّنى اعوذب «

 » .برم رساند به تو پناه مى خداوندا از علمى آه نفع نمى «

  

 هماهنگ و منظم . ٢١ 

بندى شده و مرتبط با يكديگر باشد تا مطالب بصورت منظم و هماهنگ در ذهن   آالم مبلغ بايد دسته

 : فرمايد خداوند در مورد آالم خود يعنى قرآن چنين مى. مخاطب جاى گيرد

   )٢٣زمر، (  »اللَّه نّزل احسن الحديث آتابًا متشابهًا «

خداوند قرآن را فرستاد آه نيكوترين سخن آسمانى است و آتابى است آه آياتش با هم شبيه و  «

 » .هماهنگ است

ردار باشد و تا زمانى آه يك مطلب تمام نشده مطلب ديگرى آغاز  مطالب بايد از نظم منطقى برخو

 نشود و مطالب مختلف به تدريج به مردم گفته شود؛ 

   )١٠٦اسراء، (  »و قرانًا فرقناه لتقراه على اّلناس على مكث و نّزلناه تنزيًال «

 » .ىو قرآن را جزء جزء فرستاديم تا بر امت به تدريج قرائت آن «

هاى  هاى رسمى است و در سخن گفتن  البته رعايت اين مسئله بيشتر مربوط به سخنرانى

مواردى را در . بندى شده سخن نگفت توان موضوعى و دسته هاى آوچك مى معمولى و نشست

عليهما السالم در يك خطبه از موضوعات مختلف سخن  بينيم آه حضرت على البالغه مى نهج

 . گويند مى

عليه السالم شهدا و جهاد،  ، درباره خدا، تقوا، زندگى پيامبران، امام زمان١٨١بطور مثال در خطبه  

 . صحبت شده است

آنيم آه تنها يك موضوع، بطور منظم و منسجم مورد بحث   چنانكه مواردى زيادى را مشاهده مى

 . شود قوى بررسى مىگيرد مانند خطبه متقين آه از اول تا آخر صفات انسان با ت قرار مى

دارد و در واقع دو شيوه براى  توان نتيجه گرفت آه اين مسئله، بستگى به موقعيت  بنابراين مى

سخن گفتن يك مبّلغ بر روى منبر با گفتگوى او در يك . موضوعى يا متنوع. سخن گفتن وجود دارد

نوشته و از » آشكول«عنوان هايى تحت  و بعضى از نويسندگان آتاب. آند قطار يا اتوبوس فرق مى

اند آه خالى از  ، نوشته»آورد حرف، حرف مى«: »الكالم يجّر الكالم«اند و بعضى  هر درى سخن گفته

 . لطف نيست



  

 با آهنگ و حرآات مناسب . ٢٢ 

آهنگ سخنى آه مردم را به جنگ عليه آفر و الحاد ترغيب . طلبد  هر سخن آهنگ خاصى مى

 . ترساند متفاوت است نى آه آنان را از عذاب روز قيامت مىآند با سخ مى

ثّم نادى «: گويد  حضرت على عليه السالم براى ترغيب مردم به جهاد با صداى بلند سخن مى

   )١٨١االسالم، خطبه  نهج البالغه فيض(  »بأعلى صوته الجهاد، الجهاد عباد اللَّه

 دا صدايش آرام و همراه با ناله و زارى است؛  اما براى راز و نياز با خ

   )٥٥اعراف، (  »ادعوا رّبكم تضّرعًا و خفية «

 » .پروردگار خود را با حالت ناله و زارى و در پنهانى بخوانيد «

طلبد، مانند گره آردن مشت به   همانگونه آه هر سخن آهنگ خاصى دارد، حرآت خاصى نيز مى

 . عار يا بلند آردن دست به هنگام دعاهنكام ش

خواستند از شهيدان سخن بگويند دستشان را به صورت   حضرت على عليه السالم هنگامى آه مى

 : مبارك زدند و بسيار گريستند

 ١٨١االسالم، خطبه  نهج البالغه فيض(  »ثّم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء «

(  

حّرم شيبتى «خواندند، چون به فراز   حضرت صادق عليه السالم هنگامى آه دعاى ماه رجب را مى

رسيدند، با دست خود ريش مبارك را  ، مى»خدايا محاسنم را بر آتش حرام آن» «على الّنار

   )مفاتيح الجنان، اعمال ماه رجب(  .گرفتند مى

 . ، بلند شدن است»قائم«م زمان عليه السالم ، حرآت مناسب با اسم مبارك اما

 پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله، براى معرفى حضرت امير عليه السالم به عنوان خليفه مسلمانان، 

، جريان ٩٩، ص ١ االمال، ج منتهى(  .هايشان نمايان شد دست او را چنان باال گرفتند آه زير بغل

   )حجةالوداع

السالم  بيت خود آه مشمول آيه تطهيرند، على و زهرا و حسن و حسين عليهم ا براى تعيين اهل و ي

 . »هؤالء اهل بيتى«: را زير يك عبا جمع نمود و آنكاه فرمود

ها را وارانه بپوشيد، اطفال را از مادران جدا آنيد، حتى بچه   براى نماز باران دستور آمده آه لباس

مادرانشان جدا آنيد و به بيابان برويد آه همه اين حرآات براى ايجاد زمينه رأفت و حيوانات را نيز از 

 . خشوع است

  

  

  صفات مبّلغ 



  

 آگاهى . ١ 

باشد و هم بر اساس » آگاه«تواند مردم را به حق هدايت آند آه هم خود،   مبّلغ در صورتى مى

 آگاهى مردم را به دين دعوت آند؛ 

   )١٠٨يوسف، (  »قل هذه سبيلى ادعوا الى اللَّه على بصيرة انا و من اّتبعنى «

من و پيروانم با بصيرت و آگاهى آامل، مردم را به سوى خدا دعوت . بگو اين راه من است «

 » .آنيم مى

اشت توسط  حضرت خضر عليه السالم آه مسئوليت تعليم حضرت موسى عليه السالم را بعهده د

 خداوند آموزش يافته و آگاه شده بود؛ 

   )٦٥آهف، (  »و عّلمناه من لدّنا علمًا «

و ال تّتبع «: هاى نادان و ناآگاه نهى فرموده است  اينگونه است آه خداوند متعال از پيروى انسان

   )١٨جاثيه، (  »اهواء الّذين اليعلمون

با علم و آگاهى سخن بگوييد آه هيچ خيرى در سخن : فرمايد يه السالم مى حضرت على عل

   )١١٧١االسالم، ص  نهج البالغه فيض(  »ال خير فى القول بالجهل«: جاهالنه نيست

  

 : فرمايد  و در جاى ديگر مى

   )٢٧٤كلم، حديث غررالحكم و دررال(  »ال تقل ما التعلم فتتهم باخبارك بما تعلم «

گيرد و مردم  دانى نگو زيرا در اين صورت گفتارهاى درست تو نيز مورد تهمت قرار مى آنچه را نمى «

 » .نگرند نسبت به همه سخنانت با ديده ترديد مى

  

 ايمان به هدف . ٢ 

 عليه وآله اگر خورشيد  مبّلغ بايد چنان به هدف خود ايمان داشته باشد آه همچون پيامبرصلى اهللا

  )٢٨٥، ص ١ السيرة النبوّية البن هشام، ج(  را در دستى و ماه را در دست ديگرش قرار دادند،

دست از هدف خود برندارد و همچون خضر عليه السالم در گرسنگى و تشنگى نيز رسالت خويش 

 را انجام دهد؛ 

 .  )٧٧آهف، (  »دا فيها جدارًا يريد أن ينقّض فاقامهاستطعما اهلها فابوا ان يضّيفوهما فوج «

اى شدند در حاليكه گرسنه بودند از مردم درخواست غذا  موسى و خضر عليهما السالم وارد قريه «

چون در آنجا ديوارى يافتند آه در حال ) با اينحال(آردند ولى آنها از مهمان آردنشان خوددارى نمودند 

 » .ود خضر ديوار را تعمير و برپا آرد و بى وفايى مردم در اراده آنان اثر نگذاشتخراب شدن ب



 مباهله رسول خدا صلى اهللا عليه وآله با علماى مسيحيت نشانه ايمان باالى او به هدف است آه 

 : به دشمنان خدا فرمود

كم ثّم نبتهل فنجعل لعنة اللَّه على تعالوا ندع ابناءنا و ابناءآم و نساءنا و نساءآم و انفسنا و انفس «

   )٦١عمران،  آل(  »الكاذبين

آنيم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خويش را دعوت  بياييد، ما فرزندان خود را دعوت مى «

آنيم شما هم از نفوس خود، آنگاه  نماييم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت مى مى

 » .دهيم آنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار مى آنيم و در حق يكديگر نفرين مى مباهله مى

  

 پيشگام . ٣ 

 مبّلغ، امام و رهبر ديگران است پس بايد خود در همه آارها پيشگام باشد و قبل از تعليم ديگران به 

 تعليم خود بپردازد؛ 

، ص ٢ بحاراالنوار، ج(  »دأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيرهمن نصب نفسه امامًا للناس فعليه ان يب «

٥٦(   

 او بايد قبل از اينكه مردم را به انجام آارهاى خوب دستور دهد خود آنها را انجام داده و قبل از نهى 

 از اعمال زشت و ناروا خودش آن اعمال را ترك آرده باشد آه اين صفت رسوالن الهى بوده است؛ 

   )٨٨هود، (  »و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاآم عنه ان اريد اّال االصالح ما استطعت «

دارم مرتكب شوم، من جز اصالح تا آنجا آه  خواهم چيزى آه شما را از آن باز مى من هرگز نمى «

 » .خواهم توانايى دارم نمى

  

 با اخالص . ٤ 

 موفقيت مبّلغ است زيرا مؤثر واقعى، خداوند است و اگر تبليغ به خاطر خدا  اخالص در عمل رمز

 . ها اثر خواهد گذاشت انجام گيرد، بر دل

 اخالص در تبليغ، شيوه تمامى رسوالن الهى همچون حضرت نوح، هود، صالح، لوط، شعيب عليهم 

 : گفتند ه به مردم مىالسالم و خاتم رسوالن، حضرت محمد صلى اهللا عليه وآله بوده است آ

   )١٠٩شعراء، (  »و ما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى اّال على رّب العالمين «

خواهم و پاداش من تنها نزد خداوند عالميان  من براى رسالت خويش از شما پاداشى نمى «

 » .است

 : گفتند  و اسير ومسكين به آنان مىبيت پيامبر عليهم السالم در ماجراى اطعام يتيم  چنانكه اهل

   )٩انسان، (  »ال نريد منكم جزاًء و ال شكورًا «

 » .ما از شما انتظار پاداش يا سپاسى نداريم «



توجهى مردم براى   اگر مبّلغ به خاطر خوشايند مردم و تشكر و سپاسگزارى ايشان قدم بردارد، بى

اما اگر از ابتدا قصدش رضايت خداوند متعال باشد، ناسپاسى . واهد بوداو بسيار سخت و جانكاه خ

 . مردم به هيچ وجه بر وى اثرى نخواهد گذاشت

آند، نبايد در مقابل زحماتش بر مردم و بلكه بر خدا مّنت گذارد   بنابراين چون به خاطر خدا تبليغ مى

 زيرا؛ 

   )٦عنكبوت، (  » لغنّى عن العالمينو من جاهد فاّنما يجاهد لنفسه اّن اللَّه «

 » .نياز است هر آس جهد و آوشش آند به سود خود اوست و خداوند از عالميان بى «

 مبلغ اگر عزت نفس نداشته باشد، بايد چشم به اين و آن بدوزد و از اهداف اين و آن تبليغ آند، آه 

بخشد و سرزنش آسى است آه از عطا منع   مىاش ستايش از آسى است آه به او چيزى نتيجه

 : آند مى

   )مفاتيح الجنان، دعاى مكارم االخالق(  »فافتتن بحمد من اعطانى و ابتلى بذّم من منعنى «

خدايا، زيادى و آمى زندگى » «بيدك ال بيد غيرك زيادتى و نقصى«: خوانيم  در مناجات شعبانيه مى

 » .ه به دست غير تومن به دسِت توست ن

  

 عادل و بدور از حب و بغض . ٥ 

 مبّلغ بايد بدور از هرگونه حب و بغض تبليغ آند و منافع شخصى را در اين عمل مقدس دخالت 

 ندهد؛ 

يا ايها الذين آمنوا آونوا قّوامين بالقسط شهداء لّله و لو على انفسكم او الوالدين و االقربين ان  «

   )١٣٥نساء، (  »يًا او فقيرًا فاللَّه اولى بهمايكن غن

گواهى دهيد، هر چند بر ضرر خود يا ) و به حكم او(اى اهل ايمان به عدالت قيام آنيد و براى خدا  «

دهيد چه فقير باشد چه غنى، نبايد در  پدر و مادر و خويشان شما باشد، براى هر آس شهادت مى

 » . است عدول نماييد آه خداوند به رعايت حقوق آنان َاولىحكم و شهادت از حق 

ها و برخوردهايش با ديگران بايد عدالت را رعايت آند و ضوابط را  گيرى  مبلغ در سخنان، آردار، موضع

ها نكند و هيچگونه امتيازى براى غير مستحق گرچه از خويشان و نزديكان  فداى روابط و دوستى

 : فرمايد نكه قرآن مىچنا. باشد قائل نشود

 »  .هرگاه سخن گفتيد عدالت را رعايت آنيد«  )١٥٢انعام، (  »و اذا قلتم فاعدلوا «

 رعايت عدالت تنها در سخن نيست بلكه در همه اعمال حتى نگاه آردن به ديگران نيز بايد وجود 

 داشته باشد؛ 

بحاراالنوار، (  »به فينظر الى ذا و ينظر الى ذا بالّسويهآان رسول اللَّه يقّسم لحظاته بين اصحا «

   )٢٦٠، ص ١٦ ج



آردند  آردند و گاهى به اين نگاه مى رسول خدا نگاهشان را بين اصحاب بطور مساوى تقسيم مى «

 » .و گاهى به آن

همانند . جود او نيستآند آه ديگرى امتيازى دارد آه در و  انسان منصف با آمال شهامت اعالم مى

و اخى هارون هو افصح مّنى «: تر است برادر من هارون از من فصيح: موسى عليه السالم آه فرمود

   )٣٤قصص، (  »لسانًا

ها را در  گذارند و بعضى در راه حق، دوستى ها و روابط، حق را زير پا مى  بعضى به خاطر دوستى

 . زشمند استگيرند آه اين عمل ار نظر نمى

هاى حضرت على عليه السالم به فرزندانش قبل از شهادت، اين است آه حق   يكى از سفارش

   )٤٧نهج البالغه صبحى صالح، نامه (  »و قوال بالحق«بگوييد؛ 

 هنگامى آه بر مبّلغ آشكار شود، آسى دشمن خداست و قابل هدايت نيست بايد از او دورى 

 آنگونه آه حضرت ابراهيم عليه السالم چنين آرد؛ . نزديكترين عضو خانواده او باشدجويد گرچه 

   )١١٤توبه، (  »فّلما تبّين له اّنه عدو للَّه تبّرا منه «

 » .دشمن خداست، از او دورى جست) عمويش(هنگامى آه براى ابراهيم روشن شد او  «

   )٢٦زخرف، (  »ومه اّننى براء مّما تعبدونو اذ قال ابراهيم البيه و ق «

و قومش گفت من از آنچه آه ) گويد عرب به عمو نيز پدر مى(و هنگامى آه ابراهيم به پدرش  «

 » .جويم پرستيد دورى مى مى

  همانطور آه نوح عليه السالم از فرزند خود به فرمان خداوند، دل َآند؛ 

   )٤٦هود، (  » ليس من اهلك اّنه عمل غير صالحقال يا نوح اّنه «

  و حضرت لوط عليه السالم با عذاب همسرش موافق بود؛ 

   )٨٣اعراف، (  »فانجيناه و اهله اال امراته آانت من الغابرين «

 : فرمايد  چنانكه قرآن در باره ابولهب عموى پيامبر مى

   )١مسد، (  »لهب و تّبتّبت يدا ابى  «

 » .بريده باد دو دست ابى لهب، بريده باد «

خدا صلى اهللا عليه وآله پس از فتح مكه بر خالف انتظار عموى خويش، آليد آعبه را به   رسول

خداوند به شما دستور «: فرمود واگذار نمود در حاليكه اين آيه را تالوت مى» عثمان بن طلحه«

آنيد عدالت داشته  ها را به اهلش برسانيد و هنگامى آه بين مردم داورى مى د آه امانتده مى

 .  )٥٨نساء، (  »باشيد

 ها بلكه در مورد دشمنان نيز نبايد حق فراموش شود؛   نه فقط به خاطر دوستى

   )٨مائده، (  »ال يجرمّنكم شنئان قوم على اّال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى «



عدالت داشته باشيد آه به تقوا نزديكتر . دشمنى با قومى سبب نشود آه با عدالت رفتار نكنيد «

 » .است

آند و از صفات زشت بعضى   خداوند در قرآن از صفات خوب بعضى اهل آتاب به خوبى ياد مى

 . آند مسلمانان انتقاد مى

 »قل هاتوا برهانكم«به مخالفان بگو برهانتان را بياوريد : فرمايد مى خداى بزرگ به رسول بزرگوارش 

هاى شخصى را در برخورد با  ها و غرض يعنى مبّلغ بايد منطقى برخورد آند و آينه  )٦٤نمل، ( 

همانطور آه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله پس از فتح مكه همه دشمنان خود . ديگران دخالت ندهد

بينى و رضايت خدا  ها و آزارهاى چندين ساله قريشيان مانع از حق مود و نگذاشت اذيترا عفو ن

 . شود

، ١٠١، ص ٢ناسخ التواريخ، ج (   حضرت على عليه السالم در جنگ صفين به دشمن خود آب

، در آيفيت منتهى االمال(  و در بستر شهادت به قاتل خود شير داد  )زندگى على عليه السالم

 .  )عليه السالم  شهادت على

پس مبّلغ نبايد به خاطر اينكه گوينده سخن، دشمن . بينى است  از صفات مسلمان واقعى حق

 . اوست سخن حقش را ناديده بگيرد

   )١٨ تا ١٧زمر (  »فبّشر عبادى الّذين يستمعون القول فيّتبعون احسنه «

 » .آنند شنوند و از بهترين آن پيروى مى بشارت ده همان آسانى آه سخن را مىبه بندگان من  «

اى شنيدم آه از  ترين مأموران ساواك جمله آرد آه در زندان ساواك از خبيث  يكى از علما نقل مى

اطالع بودند سخت نگران  ام از دستگيرى من بى از آنجا آه خانواده. هر درس اخالقى برايم بهتر بود

پس از شكنجه، اين مأمور به سراغم آمد و گفت آيا به . دم آه چه باليى بر سر آنها آمده استبو

مگر تو مسئول آنها هستى؟ پس خدا : گفت. ام بخاطر خانواده! ها ناراحتى؟ گفتم نه خاطر شكنجه

 آردى؟  مگر زمانى آه بيرون از زندان بودى تو آنها را سرپرستى مى. چكاره است

  

 داراى سعه صدر و استقامت  .٦ 

 حضرت موسى عليه السالم بعنوان يك مبّلغ، هنگام رفتن به سوى فرعون، براى هدايت او و آگاه 

ها را درخواست نمود زيرا وجود اين  نمودن مردم، از پروردگارش فراخى سينه و قدرت تحّمل سختى

 صفت براى مبّلغ ضرورى است؛ 

   )٢٥طه، (  »رلى امرىرّب اشرح لى صدرى و يّس «

 » .ام را وسعت ده و آارم را آسان ساز سينه! خدايا «



آورند اّما در قلب ايمانى   مبّلغ بايد بداند آه مخاطبان او يكسان نيستند و بعضى به زبان ايمان مى

چراآه خداى متعال، بنابراين نبايد اندوهگين شود . گيرند ندارند و در مسير آفر بر يكديگر سبقت مى

 : فرمايد دهد و مى رسول گراميش را دلدارى مى

 »يا ايها اّلرسول اليحزنك الّذين يسارعون فى الكفر من الّذين قالوا امّنا بافواههم و لم تؤمن قلوبهم «

   )٤١مائده، ( 

داند  آند و مى  صبر پيشه مىشود و هاى منكران غمگين نمى ها و طعنه  مبّلِغ با ايمان از زخم زبان

 آه عزت براى خداست و او شنوا و داناست؛ 

   )٦٥يونس، (  »و ال يحزنك قولهم اّن العزة للَّه جميعًا هو الّسميع العليم «

به نوح . دهد هاى دشمنان و جاهالن را پاسخ مى  او، آرام و منطقى، همچون اولياى الهى، تهمت

 : فتندعليه السالم گ

   )٦٠اعراف، (  »اّنا لنريك فى ضالل مبين «

 » .بينيم اى نوح ما تو را در گمراهى آشكار مى «

 :  نوح عليه السالم در جواب گفت

   )٦١اعراف، (  »يا قوم ليس بى ضاللة و لكنى رسول من رّب العالمين «

 » .اى از سوى پروردگار جهانيان هستم لكه فرستادهاى قوم من در گمراهى نيستم ب «

 :  به هود عليه السالم پيامبر قوم عاد گفتند

   )٦٦اعراف، (  »اّنا لنريك فى سفاهة و اّنا لنظّنك من الكاذبين «

 » .آنيم آه از دروغگويان باشى يابيم و گمان مى ما تو را بى خرد مى «

 : م گفت هود عليه السال

   )٦٧اعراف، (  »يا قوم ليس بى سفاهة و لكّنى رسول من رّب العالمين «

 » .اى قوم مرا سفاهتى نيست بلكه من رسول پروردگار جهانيان هستم «

ها،   آرى، آسى آه قدم در مسير رسوالن الهى گذارده بايد همانند آنان صبور باشد و با تهمت

 هاى دشمنان، سنگر تبليغى خود را رها نكند؛   پردازىشايعات و دروغ

   )٣٥احقاف، (  »فاصبر آما صبر اولوا العزم من الّرسل «

اى از سوى ايشان براى تبليغ به يكى  العظمى بروجردى قدس سره نماينده  در زمان مرحوم آيةاللَّه

ها و   چشمگير او، دشمنان دين، با تهمتپس از مدتى به خاطر فعاليت. از شهرهاى ايران رفت

آن روحانى اعالم آرد آه در فالن روز . شايعات فراوان، عرصه را بر او تنگ آردند تا او را فرارى دهند

دوستان و دشمنان به گمان اينكه جلسه . اى مهم خواهد داشت و حرف آخر را خواهد زد جلسه

 :  و گفتخداحافظى است همه جمع شدند و او روى منبر رفت



اگر . داران رابطه دارد باور آنيد اگر پشت سر من گفتند فالنى با ارباب و خوانين و سرمايه!  اى مردم

اما اگر ... خواند باور آنيد و  اگر گفتند نماز نمى. گفتند فالنى اهل فساد و فحشاست باور آنيد

 آخرين لحظه در سنگر تبليغى خود خواهد از اين شهر برود، هرگز باور نكنيد آه من تا گفتند او مى

 . خواهم ماند

:  مبّلغى آه پيرو رسول خدا صلى اهللا عليه وآله است همچون رهبرش مأمور به استقامت است

   )١٥شورى، (  »فادع و استقم آما امرت«

 .  تبليغ در راه دين، گاهى زندان، شكنجه و تبعيد نيز بدنبال دارد

 : آه قوم لوط، تصميم به بيرون آردن پيامبر خود داشتند همانگونه 

   )٨٢اعراف، (  »و ما آان جواب قومه اّال ان قالوا اخرجوهم من قريتكم «

 : آنيم  و قوم شعيب به او گفتند آه ما تو و پيروانت را از شهر بيرون مى

   )٨٨اعراف، (  »لنخرجّنك يا شعيب و الّذين آمنوا معك من قريتنا «

 . ها بوده است ها و توهين  يكى از صفات بارز اولياى الهى، صبر و تحمل در مقابل تهمت

 :  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله را مجنون خواندند و او صبر آرد

   )٦حجر، (  »و قالوا يا ايّها اّلذى نّزل عليه الّذآر اّنك لمجنون «

 .  چنانكه برادران يوسف به او تهمت دزدى زدند و او به روى خود نياورد

   )٧٧يوسف، (  »قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسّرها يوسف فى نفسه «

نيز قبًال دزدى آرده ) يوسف(آند برادر او  دزدى مى) بنيامين(اگر : گفتند) برادران يوسف به يوسف( «

 » .آن را در دل پنهان آرد) يوسف چون تهمت دزدى را بر خود شنيد (.است

: اى براى عالمه خواجه نصيرالدين طوسى قدس سره فرستاد آه در آن نوشته بود  شخصى نامه

اى برادر : ، خواجه پس از خواندن نامه در پشت آن نوشت»اى سگ، پسر سگ» «آلب بن يا آلب«

روم  هستم وايستاده راه مى» القامة مستوى«ارد و من دو پا، من سگ چهار پا د! اى اشتباه آرده

هاى سگ دراز است و پشم دارد در حاليكه من اينگونه  ولى سگ با حالت چهار دست وپا، ناخن

   )منتهى االمال، در مناقب حضرت باقر عليه السالم(  !.نيستم

هاى  تقليد بود، در آنار شط آوفه، انبوه نامه مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى قدس سره آه مرجع 

 !. ريخت فحش مردم را به شط مى

هاى مردم بوده است  ها و ناسزاها عامل مهم نفوذ در قلب  بله همين صبر و تحمل در مقابل فحش

 : پس بايد دعا آنيم آه

الجنان،  مفاتيح(  »و اخالف من اغتابنى الى حسن الّذآر و اشكر الحسنة و اغضى عن السيئة...  «

  ) االخالق دعاى مكارم



با آسى آه غيبت مرا آرده است با ذآر خيرش مقابله آنم و شكرگزار ) خدايا مرا تأييد آن تا( «

 » .ها باشم ها و عفو آننده بدى خوبى

  

 اميدوار به وعده هاى الهى . ٧ 

 ؛ دهد  آياتى از قرآن به مسلمانان اميد مى

 گير خواهد شد؛  دهد آه دين خدا عالم   در جايى به آنان اميد مى

   )٣٣توبه، (  »هو اّلذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الّدين آلّه «

هاى عالم برترى  او خدايى است آه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه دين «

 » .دهد

 دهد آه عاقبت و رستگارى با آنهاست؛  هاى باتقوا اميد مى   در جاى ديگر به انسان

   )١٢٨اعراف، (  »اّن االرض للَّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين «

 گذرد و عاقبت از آِن زمين از آن خداست و آن را براى هر آس از بندگانش بخواهد به ارث مى «

 » .هاى با تقواست انسان

 دهد؛  اى ديگر، غلبه رسوالنش را نويد مى   و در آيه

   )٢١مجادله، (  »آتب اللَّه الغلبّن انا و رسلى «

 » .نوشته است آه من و رسوالنم، حتمًا غلبه خواهيم آرد) درلوح محفوظ(خداوند  «

 از شيطان است؛  اميدوارى از خداست و يأس و نااميدى 

   )٨٧يوسف، (  »و التياسوا من روح اللَّه اّنه ال ييأس من روح اللَّه اّال القوم الكافرون «

 » .شوند از رحمت خدا نااميد نشويد آه تنها قوم آافران از رحمت خدا نااميد مى «

شود و به  ّلغ دچار يأس و نااميدى نمى بنابراين اگر آافران و بدانديشان از حق روى گردان شدند، مب

 دهد؛  تبليغ خود ادامه مى

   )٢٠آل عمران، (  »و ان توّلوا فاّنما عليك البالغ «

 : آند آه اين صفت فقيه حقيقى است  و هيچگاه ديگران را از رحمت خدا نااميد نمى

 .  )٣٦، ص ١اصول آافى، ج (  »هالفقيه حق الفقيه من لم يقّنط الّناس من رحمةاللَّ «

آند و از سستى در آار  دهد، آار را جّدى دنبال مى  مبّلغ اميدوار، با قدرت و قّوت راه را ادامه مى

 آند؛  تبليغ پرهيز مى

   )٤٢طه، (  »اذهب انت و اخوك باياتى و التنيا فى ذآرى «

 » .برويد و در ياد من سستى روا مداريد) در پى رسالت خود(يات من اى موسى تو و برادرت با آ «

 : آند آه  و درجاهاى مختلفى از قرآن يادآورى مى

   )١٢مريم، (  »خذ الكتاب بقوة «



 » .آتاب را با قدرت بگير «

  

 اهل علم و عمل . ٨ 

ن عمل آند و در عمل به آن پشتكار داشته باشد، همچون  مبّلغ بايد پيام خدا را برساند، خود به آ

 گرفت؛  اى آرام نمى رسول خدا صلى اهللا عليه وآله آه هميشه در حال جوش و خروش بود و لحظه

   )٨ تا ٧انشراح، (  »فاذا فرغت فانصب و الى رّبك فارغب «

 زحمت بينداز و هميشه به سوى خداى اى رسول ما هنگامى آه از آارى فارغ شدى خود را به «

 » .خود مشتاق باش

شود بلكه بايد در راه افزودن بر علم و آگاهى خويش نيز   پشتكار مبّلغ، منحصر در تبليغ دين نمى

. بكوشد چرا آه در هر زمانى نياز به معلومات جديد دارد و تكيه بر مطالعات قبلى آافى نخواهد بود

 : آند عليه وآله به دستور خداوند زيادى علم و دانش را از او طلب مىلذا رسول خدا صلى اهللا 

   )١١٤طه، (  »قل رّب زدنى علمًا «

همانگونه آه حضرت ابراهيم عليه .  آن هم علم و يقين همراه با عمل و تجربه، نه فقط بصورت تئورى

 رد؛ السالم اينگونه علمى از خداوند خواست تا قلبش آرام گي

(  » و لكن ليطمئّن قلبى  قال اَو لم ُتؤمن قال بلى و اذ قال ابراهيم رّب َاِرنى آيف ُتحيى الَموتى «

   )٢٦٠بقره، 

خداوند . آنى پروردگارا به من نشان بده آه چگونه مردگان را زنده مى: و هنگامى آه ابراهيم گفت «

 » .خواهم قلبم مطمئن شود  باور دارم اّما مىآيا باور ندارى؟ عرض آرد بله: فرمود

 مبّلغى آه از نظر علم و دانش هر روزش با روز قبل از آن فرق نداشته باشد لحظاتش بى برآت 

 . است

 : فرمايد  رسول خدا مى

 اذا اتى علّى يوم ال ازاد فيه علمًا يقّربنى الى اللَّه تعالى فال بورك لى فى طلوع الشمس ذلك «

   )١٢٦نهج الفصاحه، حديث (  »اليوم

اگر روزى فرا رسد و در آن روز دانشى آه مرا به خدا نزديك آند بر من افزوده نشود، طلوع آفتاب  «

 » .آن روز بر من مبارك مباد

  

 قاطع و با شهامت . ٩ 

ها بايستد و به جز  در مقابل آج روى يكى ديگر از صفات مبّلغ واقعى اين است آه با قاطعّيت تمام 

 خدا از آسى نترسد؛ 

   )٣٩احزاب، (  »الذين يبّلغون رساالت اللَّه و يخشونه و ال يخشون احدًا اّالاللَّه «



 رساند؛   و بداند آه گمراهى ديگران به وى زيانى نمى

ّل اذا اهتديتم الى اللَّه مرجعكم جميعًا فينّبئكم يا ايها اّلذين امنوا عليكم انفسكم ال يّضّرآم من ض «

   )١٠٥مائده، (  »بما آنتم تعملون

ايد مراقب خود باشيد، هنگامى آه شما هدايت يافتيد گمراهى  اى آسانى آه ايمان آورده «

از بازگشت همه به سوى خداست و شما را . رساند اند به شما زيانى نمى آسانى آه گمراه شده

 » .سازد آرديد آگاه مى آنچه عمل مى

ها را بگيرد و اين عهدى است آه خداوند از او گرفته   وظيفه مبّلغ آن است آه بدون ترس جلو بدعت

 است؛ 

، ١ اصول آافى، ج(  »اذا ظهرت البدع فى امّتى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنةاللَّه «

   )٥٤ص 

ها در امت من ظاهر شود بر عالم است آه علم خويش را ظاهر سازد و آسى  نگامى آه بدعته «

 » .آه چنين نكند لعنت خدا بر اوست

 هاى آنان را افشا آند؛   او بايد همچون آيات قرآن راه و روش مجرمين و توطئه

   )٥٥انعام، (  »و لتستبين سبيل المجرمين «

 » .تا راه گناهكاران معين و آشكار شود) آنيم ات را بطور مفصل بيان مىو ما آي( «

 و بايد در گفتن حقايق شهامت داشته باشد، و به خاطر ترس از زورمندان و مستكبران حقايق را 

 : آنگونه آه ابراهيِم عليه السالم بر آافران شوريد و با شهامت تمام فرمود. آتمان نكند

   )٥٧انبياء، (  »دّن اصنامكمتاللَّه الآي «

 » .شكنم هاى شما را درهم مى به خدا قسم حتمًا بت «

 :  وحضرت موسى عليه السالم سامرى را توبيخ نمود و فرمود

   )٩٦طه، (  »وانظر الى الهك الّذى َظْلَت عليه عاآفًا لنحرقّنه ّثم لننسفّنه فى اليّم نسفًا «

اى نگاه آن آه آن را  بر پرستش و خدمتش ايستاده) اى و با زر و زيور ساخته(اين خدايت را آه  «

 » .دهيم سوزانيم و خاآسترش را به دريا مى مى

 :  مبّلغ مؤمن در راه تبليغ دين هيچگونه هراسى از سرزنِش سرزنش آنندگان ندارد

   )٥٤مائده، (  »ئميجاهدون فى سبيل اللَّه و ال يخافون لومة ال «

 : فرمايد فرستد، مى مى» يمن« رسول خدا صلى اهللا عليه وآله هنگامى آه معاذ را براى تبليغ به 

   )٢٦العقول، ص  ترجمه تحف(  »و ال تخف فى اللَّه لومة الئم «

 » .اى معاذ، در راه خدا از سرزنِش سرزنش آنندگان مترس «

آند و با صراحت تمام  مبّلغ واقعى و شجاع، آنجا آه الزم باشد با قاطعيت به آفار پشت مى 

 : گويد مى



 »  .دينتان براى خودتان و دين من براى من«  )٦آافرون، (  »لكم دينكم ولى دين «

هاى قدرتمند روم و ايران ايد آه نامه نوشتن رسول خدا صلى اهللا عليه وآله به امپراطور  آيا فكر آرده

تعجبى ندارد آه امام خمينى قدس سره فرزند پاك رسول اللَّه صلى . خواست؟ چه شهامتى مى

ها پس از آن به رئيس جمهور شوروى نامه بنويسد و او را به اسالم دعوت آند و از  اهللا عليه وآله قرن

ن شهامت را از جّد بزرگوارش رسول خدا رئيس جمهور امريكا بعنوان منفورترين افراد ياد آند، زيرا اي

هاى با شهامت در طول تاريخ، هيچگاه از زورمندان و  انسان. صلى اهللا عليه وآله به ارث برده است

 . اند سالطين ظالم نهراسيده

 روزى عبدالملك بن مروان در بيابان به يك مرد اعرابى رسيد عنان اسب را آشيد و توقف نمود تا با 

آرى او ستمگرى غير قابل : شناسى؟ پاسخ داد عبدالملك بن مروان را مى: گفت. نداو صحبت آ

 . واى بر تو من عبدالملكم: گفت!. هدايت است

خداوند به تو عمر طوالنى ندهد و مال و ملك به تو نبخشد آه مال خدا را خوردى و :  اعرابى گفت

 .  )٣١ ص ،١ مجموعه وّرام، ج(  حرمت او را تضييع نمودى

  

 انتقادپذير . ١٠ 

 .  انتقادپذيرى، صفت ارزشمندى است

 : خوانيم آه   در دعاى مكارم االخالق مى

 » وفّقنى لطاعة من سّددنى و متابعة من ارشدنى... الّلهم  «

 » .موفق سازخدايا، مرا به اطاعت و پيروى آسى آه به راه سداد و صالحم خواند و هدايت نمود  «

 آند؛   هيچ انسانى بدور از خطا و اشتباه نيست زيرا نفس سرآش، انسان را به بدى امر مى

   )٥٣يوسف، (  »و ما ابّرى نفسى اّن الّنفس الّمارة بالّسوء اّال ما رحم رّبى  «

 » .نكه پروردگارم رحم آندآنم آه همانا امر آننده به بدى است مگر در آ من نفسم را تبرئه نمى «

 دهد، آه گوش ندادن به حقايق، صفت آافران آوردل است؛   مبّلغ به انتقادها گوش مى

   )١٧٩اعراف، (  »لهم اذان اليسمعون بها «

 » .شنوند هايى دارند آه با آن نمى آنان گوش «

   )١٣صافات، (  »و اذا ذآّروا ال يذآرون «

 » .گيرند و هنگامى آه به آنها تذآر داده شود پند نمى «

نگرد و آسى آه  شود به ديد هدايايى ارزشمند مى  انسان مسلمان به انتقادهايى آه به او مى

 داند؛  عيوبش را گوشزد آند بهترين برادر مى

   )٢٨٢، ص ٧٤بحاراالنوار، ج (  »احّب اخوانى من اهدى الّى عيوبى «

  



 حامى محرومان . ١١ 

 بيشترين ياران و پيروان رسوالن الهى در طول تاريخ، مستضعفان و محرومان بوده و بيشترين 

 . سختى رسالت انبيا بر دوش آنان بوده است

  بنابراين مبّلغ بايد از آنان حمايت آند و از طرد آنان بپرهيزد؛ 

ء و ما  ون رّبهم بالغدوة و العشّى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيىو ال تطرد الّذين يدع «

   )٥٢انعام، (  »ء فتطردهم فتكون من الّظالمين من حسابك عليهم من شى

خوانند و مراد و مقصدشان فقط خداست، از خود مران آه نه چيزى  آنان آه صبح و شام خدا را مى «

پس اگر تو، آن خداپرستان را از خود برانى از . و نه چيزى از حساب تو بر آنهاستاز حساب آنها بر تو 

 » .ستمكاران خواهى بود

 مقدار معرفى آنند؛  هاى بى اند پيروان مستضعف رسوالن را انسان  آافران هميشه سعى داشته

   )٢٧هود، (  »و ما نريك اّتبعك اّال الّذين هم اراذلنا «

 » .آنند بينيم آه از تو پيروى مى مقدار را مى و ما تنها اشخاص پست و بى «

اند آه رسوالن آنان را از خود طرد آنند ولى عمل فرستاده خدا چيز ديگرى   و هميشه انتظار داشته

 : گويد است و مى

   )٢٩هود، (  »و ما انا بطارد اّلذين امنوا «

 » .آنم از خود دور نمى) هر چند به نظر شما فقير و بى چيز باشند(ردم با ايمان را و من هرگز آن م «

 مبّلغ بايد در آنار حمايت از محرومان، از مرفهين بى درد فاصله بگيرد، آسانى آه هميشه در مقابل 

 اند؛  پيامبران موضع گرفته

   )٣٤سباء، (  »ا ارسلتم به آافرونو ما ارسلنا فى قرية من نذير اّال قال مترفوها اّنا بم «

مابه : اى به ديارى نفرستاديم، مگر اينكه ثروتمندان عياش آن ديار گفتند و ما هيچ هشدار دهنده «

 » .رسالت شما آافريم

 اند؛  داده ها تن مى  روحيه مؤمنان ثروتمند نيز اينگونه بوده آه آمتر به سختى

   )٨٦توبه، (  »ة ان امنوا و جاهدوا مع رسوله استاذنك اولوا اّلطول منهمو اذا انزلت سور «

اى نازل شود آه به ايمان به خدا و جهاد در راه دين خدا دستور دهد، ثروتمندان از  و هرگاه سوره «

 » .حضور تو تقاضاى معافى از جهاد آنند و گويند ما را از معاف شدگان محسوب دار

ّلغ بايد بداند آه، بى توجهى به محرومان و روى گرداندن از ايشان توبيخ خداوند بزرگ را به دنبال  مب

 دارد؛ 

   )٢ و١عبس، (  »َعَبس و َتوّلى َان جائه اَالعمى «

 » چرا عبوس و ترشرو گشت از اينكه آن نابينا به حضورش آمد؟ «

  



 توآل به خدا . ١٢ 

ها بسيار مؤثر است ولى بايد توجه داشت آه مؤثر   عين حال آه عمل مبّلغ در هدايت انسان در

 واقعى خداست و مبّلغ ابزارى بيش نيست؛ 

  (.  ٥٦قصص، (  »اّنك ال تهدى من َاحَببَت ولكّن اللَّه يهدى من يشاء «

ى اّما خدا هر آس را بخواهد هدايت توانى هر آس را بخواهى هدايت آن تو نمى) اى رسول ما( «

 » .آند مى

   )١٠٧انعام، (  »و لو شاء اللَّه ما اشرآوا «

 » ).تا همه خداشناس شوند(داشت  خواست مشرآان را از شرك باز مى  اگر خدا مى

 : فرمايد  خداوند متعال به رسول گراميش صلى اهللا عليه وآله مى

 وآيل مردم نيستى؛  تو نگاهبان و 

   )١٠٧انعام، (  »و ما جعناك عليهم حفيظًا وما انت عليهم بوآيل «

  تو مسلط و توانا بر تبديل آفر آنان نيستى؛ 

   )٢٢ و ٢١غاشيه، (  »فذّآر اّنما انت مذّآر لست عليهم بمصيطٍر «

  تو جبار و اجبار آننده مردم نيستى؛ 

   )٤٥ق، (  »ماانت عليهم بجّبار «

  و هيچ چيز به دست تو نيست؛ 

   )١٢٨آل عمران، (  »ء ليس لك من االمر شى «

اى از سليمان عليه السالم به سوى ملكه  با بردن نامه» هدهد« اگر خداوند بخواهد يك پرنده يعنى 

 . گيرد ىسبا وسيله ايمان يك منطقه قرار م

 بنابراين مبّلغ، نه از ايمان مردم، بايد دچار ُعجب شود و نه از آفر آنان دچار يأس و نااميدى بلكه بايد 

 در لحظه لحظه حرآت، به خداى بزرگ توآل آند؛ 

  (.  ١٥٩آل عمران، (  »فاذا عزمت فتوّآل على اللَّه «

 » . بزرگ توآل آنپس هنگامى آه تصميم گرفتى به خداى «

  

 نرمخو ، مهربان و دلسوز . ١٣ 

 نرمى، تنها صفت سخن نيست بلكه در برخوردها نيز الزم است چرا آه با نرمى و مهربانى، مردم 

توان آسى را  شوند و به تجربه ثابت شده است آه با زور و اآراه نمى به دين خدا آشيده مى

 . هدايت نمود

   )٩٩يونس، (  »اّلناس حّتى يكونوا مؤمنينافانت تكره  «

 » توانى همه را با جبر و اآراه مؤمن گردانى؟ آيا تو مى! اى رسول «



دل بودن آنها را از دين خدا، دور  آند و تندخويى و سخت  مهربانى با مردم، آنان را جذب مى

 . سازد مى

 : فرمايد سول گراميش مى اين آالم خداى متعال است آه خطاب به ر

   )١٥٩آل عمران، (  »فبما رحمة من اللَّه لنت لهم و لو آنت فّظًا غليظ القلب النفّضوا من حولك «

بودى، مردم  دل مى اى رسول، رحمت خدا تو را مهربان و خوش خلق گردانيد و اگر تندخو و سخت «

 » .شدند از گرد تو پراآنده مى

   )١٠٧انبياء، (  » ارسلناك اّال رحمة للعالمينو ما «

 » .بر جهانيان فرستاديم» رحمت«ماتو را مايه  «

  پس با آنان به نيكى سخن بگو؛ 

   )٨نساء، (  »قولوا لهم قوًال معروفًا «

  آه نيك سخن گفتن و مهربانى با مردم برازنده توست؛ 

توبه، (  »م رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيملقد جاءآ «

١٢٨(   

رسولى از خودتان به سوى شما آمد آه ناراحتى شما برايش سخت و بر آسايش شما حريص و  «

 » .نسبت به مؤمنان رؤف و مهربان است

   )٢٢رعد، (  »ارو يدرؤن بالحسنة الّسيئة اولئك لهم عقبى الّد «

 » .است) بهشت جاويدان(گويند پاداش آنان منزلگاه نيكو  و آسانى آه بدى را با خوبى پاسخ مى «

  دين اسالم، دين سختگيرى نيست؛ 

   )١٨٥بقره، (  »يريد اللَّه بكم الُيسر و ال يريد بكم الُعسر «

 » .استه و براى شما سختى نخواسته استخداوند براى شما آسان خو «

ها، شيوه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله  محبتى ها و بى تفاوت با تنگ نظرى هاى بى  طرد انسان

 » .شما آزاديد» «انتم اّلطلقاء«: نيست آه ايشان پس از فتح مكه ، همه دشمنان را بخشيد و فرمود

اليوم «: ادة از لشكر رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرياد زداى به نام سعدبن عب  در آن روز فرمانده

حضرت با شنيدن اين جمله، پرچم را از او گرفت و به دست » .امروز روز انتقام است» «يوم الَملحمة

امروز روز » «اليوم يوم الَمرَحمة«: و فرمود  )٢٤٦، ص ٢اثير، ج  تاريخ ابن(  على عليه السالم داد

 » .سترحمت ا

(  »عليك بالرفق و العفو«: آند آه به او سفارش مى» يمن« همين رسول عزيز، هنگام سفر معاذ به 

  (.  ٢٦العقول، ص  ترجمه تحف

 » .هاى آنان را ببخش با مردم مدارا آن و بدى «

 : دهد آه  و ما را مورد خطاب قرار مى



   )٦٢ ، ص٢ حار االنوار، جب(  »ليّنوا لمن تعّلمون «

 » .آموزيد نرمى آنيد باآسانى آه به آنان دانش مى «

انسان روح لطيفى دارد و غرق در احساس و عاطفه . شود  آرى از محّبت است آه خارها گل مى

 . شود است و با آمترين رأفت و مهربانى شيفته دين خدا مى

ادفع باّلتى هى احسن فاذا اّلذى بينك و بينه عداوة آاّنه ولى و ال تستوى الحسنة وال الّسّيئة  «

   )٣٤فصلت، (  »حميم

بدى خلق را با خوبى پاسخ ده، گويى ) اى رسول(هرگز نيكى و بدى در جهان يكسان نيست  «

 » .همان آس آه با تو بر سر دشمنى است دوست و خويش تو شده است

دين اسالم دين موافق با . هاى بى مورد است گيرى از دين خدا، سخت يكى ازعوامل طرد مردم 

 و احكام آن آسان و بدون مشقت است؛ . هاست فطرت انسان

   )٧٨حج، (  »و ما جعل عليكم فى اّلدين من حرج «

 » .خداوند هيچگونه سختى در دين براى شما قرار نداد «

هاى  از ادياِن ساختگى و تحريف شده، بنايش بر سرآوبى خواسته اين دين مقدس بر خالف بعضى 

طبيعى انسان همچون خوردن طعام، تفريح و غرايز جنسى نيست بلكه در صدد آنترل اين غرايز 

 . َآن ريشه انسانيت را از بين نبرند است تا مانند سيلى بنيان

 آشتند؛   بايد يكديگر را مىدر صورت ارتكاب بعضى از گناهان) دين يهود( در اديان سابق 

   )٥٤بقره، (  »فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم «

  و چيزهاى زيادى بر آنها حرام بود؛ 

و على اّلذين هادوا حّرمنا آّل ذى ظفر و من البقر و الغنم حّرمنا عليهم شحومهما اّال ما حملت  «

   )١٤٦انعام، (  »ظمظهورهما او الحوايا او ما اختلط بع

هاى گاو و  و بر يهوديان هر حيوانى آه ُسم بدون شكاف دارد را حرام آرديم و از خوردن پى «

 » .ها و آميخته با استخوان باشد ها و روده گوسفند منعشان نموديم مگر آنچه آه بر پشت

 .  اما هيچ حكمى در اسالم، سخت و بيشتر از طاقت انسان نيست

 : فرمايد  خداوند متعال مى

   )٢طه، (  »ما انزلنا عليك القرآن لتشقى «

 » .اى پيامبر ما قرآن را بر تو نازل نكرديم آه در سختى بيافتى «

 .  مبّلغ نبايد مردم را از اسالم و دستوراتش بترساند بلكه بايد سعيش در آسان جلوه دادن آنها باشد

تر است، براى مردم روشن  د هدف دستوراتى مثل روزه، آه بر حسب ظاهر از وظايف ديگر سخت باي

مردم بايد بدانند آه قصد خداوند قرار دادن آنها در . شود تا بر ايشان شيرين و ساده جلوه آند

 : خواهد آنان را پاك آند و نعمتش را بر ايشان تمام آند سختى نيست بلكه مى



   )٦مائده، (  »ه لَيجَعل عليكم من َحرٍج ولكن يريد لُيَطّهَرآم َو ِلُيتّم نعمته عليكمما يريد اللَّ «

خواهد شما را پاك آند و نعمتش را بر  خواهد براى شما تنگناو رنج قرار دهد، ولى مى خداوند نمى «

 » شما آامل سازد

   )١٨٤بقره، (  »ّيام ُاَخرفمن آان منكم مريضًا او على سفٍر َفِعّدة من ا «

 » .پس هر آس از شما آه مريض يا مسافر باشد در ايام ديگر روزه گيرد «

براى آسانى آه » فديه«هاى قبل، محدود بودن ايام روزه و تعيين   اشاره به وجوب روزه بر امت

 . مريض يا مسافرند، همه براى آسان جلوه دادن اين تكليف الهى است

نشاطى يا ضعف و قوت آنها را در نظر بگيرد   مبّلغ در انجام اعمال دينى مردم، بايد حالت نشاط و بى

 . آه اين شيوه قرآن است

خواهد آه صد  شود خداوند متعال از آنان مى  بطور مثال پس از اينكه توان جنگيدن مسلمانان آم مى

حكم اوليه، ايستادگى بيست نفر در مقابل دويست در حالى آه . نفر در مقابل دويست نفر بايستند

 نفر بود؛ 

   )٦٦انفال، (  »اآلن َخفََّف اللَّه عنكم و َعِلَم اّن فيكم َضعفًا فان َيكْن منكم مأة صابرة يغلبوا مأتين «

و (يد ا و دانست آه شما ضعيف شده) و در حكم جهاد آسان گرفت(اآنون خدا به شما تخفيف داد  «

پس اگر صد نفر صبور باشيد بر دويست نفر از آافران غلبه ) يك نفر با ده نفر تاب مقاومت نداريد

 » .خواهيد آرد

توانيد قرآن بخوانيد در حاليكه حكم اوليه،  خواهد آه هر مقدار مى  و يا در جايى ديگر از مردم مى

داند آه  آند زيرا مى حكم را آسان مىخداوند متعال . است خواندن قرآن به اندازه ثلث شب بوده

 گيرى آنند؛  توانند مقدار شب و روز را بطور دقيق اندازه مردم نمى

   )٢٠مزمل، (  »َعِلَم َان َلن ُتحُصوه َفتاب عليكم َفاقَرؤا ما َتَيّسر من الُقران «

سرشت و  هاى پاك ربوط به انسانآميز م شويم آه برخورد نرم و محبت  در خاتمه اين بحث متذآر مى

بنابراين در برخورد با دشمنان قسم خورده دين خدا و آافران لجوجى آه به هيچ . غير لجوج است

 . دارند نبايد هيچگونه رأفت و مهربانى نشان داد وجه دست از دشمنى برنمى

 و با آافران بسيار  همچون رسول خدا صلى اهللا عليه وآله و يارانش آه با يكديگر بسيار مهربان

 : شديد بودند

   )٢٩فتح، (  »محمد رسول اللَّه واّلذين معه اشّداء على الكّفار رحماء بينهم «

  

 مردمى و درد آشنا . ١٤ 

  بزرگترين مبّلغ بشرّيت رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله از ميان خود مردم برخاست 

   )١٢٨توبه، (  »انفسكملقد جاءآم رسول من  «



 » .به تحقيق رسولى از ميان خودتان به سوى شما آمد «

قل اّنما انا «: آند آه اى رسول بگو من بشرى همانند خود شماهستم  و خداوند متعال تأآيد مى

   )٦فصلت، (  »بشر مثلكم

و با آنها   )٣٢مؤمنون، (  »لنا فيهم رسوًالفارس«:  رسولى آه از مردم است و در بين آنهاست

 . آند زندگى مى

ايم مگر اينكه از بين خودشان بوده  ما هيچ رسولى را براى مردم نفرستاده: فرمايد  خداى بزرگ مى

اى آه از خود مردم باشد و با زبان و حاالت روحى ايشان آشنا باشد  است، طبيعى است، فرستاده

 . تواند دستورات الهى را برايشان روشن آند ان زندگى آند بهتر مىو همچون آن

   )٤ابراهيم، (  »و ما ارسلنا من رسول اّال بلسان قومه ليبّين لهم «

 : فرمايد  مردمى بودن مبلغ الزمه توفيق اوست بطوريكه خداوند مى

   )٩انعام، (  » ما يلبسونو لو جعلناه ملكًا لجعلناه رجًال و للبسنا عليهم «

آوريم و همان لباسى را بر او  اى نيز به رسالت بفرستيم او را بصورت بشرى درمى اگر فرشته «

 » .پوشند پوشانيم آه مردم مى مى

 او بايد مانند مردم زندگى آند همانگونه آه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله مثل آنان بر روى زمين 

دوشيدند و دعوت غالمان را  خوردند، شير گوسفند را مى تند و بر زمين طعام مىنشس مى

االرض و يأآل على  اللَّه صلى اهللا عليه وآله يجلس على آان رسول«عباس،  عن ابن(  .پذيرفتند مى

   )٢٢٩، ص ١٦ بحاراالنوار، ج. »االرض و تعقيل الشاة و يجيب دعوة المملوك

 آسى است آه براى خود امتيازى نسبت به مردم قائل نيست و در زندگى اجتماعى  مبلغ مردمى

مانند آمك آردن در آارها، استفاده از امكانات اجتماعى و اقتصادى و انتخاب مكان نشستن با 

مى داند آه آارآردن و آمك آردن به ديگران در آارهاى اجتماعى هيچگونه . ديگران يكسان است

همانگونه آه حضرت داود عليه السالم يك مبّلغ بود و در . لمى و تبليغى او نداردمنافاتى با شأن ع

و عّلمناه صنعة لبوس «: ساخت سازى را آموخته بود و زره مى عين حال خداوند به او صنعت زره

  ( ٨٠انبياء، (  »لكم

ه آارى مشغول شدند،  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله در سفرى، همانگونه آه اصحاب هر يك ب

 : تهيه هيزم را براى پختن غذا تقّبل فرمودند و متذآر شدند

 به نقل از ١٢، ص ١ داستان راستان، ج(  »اّن اللَّه يكره من عبده ان يراه متمّيزًا بين اصحابه «

   )٦٨البصر، ص  آحل

 » .براى خودش امتيازى قائل باشداى در بين دوستانش،  دارد آه بنده خداوند متعال زشت مى «



دهد آه مسلمانان در مراسم   خداوند متعال نيز درقرآن، امتياز طلبى را نهى فرموده و دستور مى

بيايند و حقى را آه قريش براى » مشعر«وقوف آنند و از آنجا به سوى » عرفات«حج همه بايد در 

 ده است؛ ايستادند از بين بر خود قائل بودند و در عرفات نمى

  ) ١٩٩بقره، (  »ثّم افيضوا من حيث افاض النّاس و استغفروا اللَّه اّن اللَّه غفور رحيم «

آنند آوچ آنيد و از خداوند آمرزش  آوچ مى) به سوى سرزمين منى(سپس از همانجا آه مردم  «

 » .آنيد آه خدا آمرزنده مهربان است

آن بزرگوار درد . سول خدا صلى اهللا عليه وآله درد آشنا بودن ايشان بود يكى از داليل محبوبّيت ر

آرد و ياور يتيمان بود زيرا خود يتيمى بود آه خداوند او را پناه  مردم محروم و ستم آشيده را درك مى

 داد؛ 

   )٨ تا ٦ ضحى،(  » و وجدَك عائًال فاغنى  و َوجدك ضاًال فَهدى َاَلم َيِجدك َيتيمًا فآوى «

آيا خدا تو را يتيم نيافت و پناه داد و تو را گم شده نيافت و راهنمايى آرد و تو را فقير نيافت و غنى  «

 » ساخت؟

  

 ها و احزاب  دورى از جناح. ١٥ 

او به همه مردم تعلق دارد بنابراين نبايد جذب گروه .  مبّلغ، هيچگاه نبايد آلت دست ديگران شود

خاصى شود و در رفت و آمدها بايد از همراهى فرد يا افراد خاص بپرهيزد مگر اينكه افراد سرشناس، 

 . خوش سابقه و معتمد محل باشند

 قبايل مختلف در اولين روز ورود حضرت رسول صلى اهللا عليه وآله به مدينه، از ايشان دعوت آردند تا 

راه شتر را باز آنيد، : ها فرمود جلوگيرى از سوء استفادهبه منزل آنان وارد شود ولى ايشان به خاطر 

طرفى خود را  شوم و بدينوسيله بى خودش مأمور است، هر آجا نشست من همانجا وارد مى

 .  )١٠٨، ص ١٩بحاراالنوار، ج (  نسبت به تمام مسلمانان و اهل مدينه ثابت نمودند

اى اعزام  آورى زآات آه به منطقه البالغه به مسئول جمع ج نه٢٥ حضرت على عليه السالم در نامه 

شوى و اگر  هاى افراد نرو، زيرا به خانه هر آس وارد شوى با او رفيق مى به منزل: شد فرمود مى

حتمًا : آنند و خواهند گفت فردا به افرادى بگويى آه ماليات بدهند نسبت به تو سوءظن پيدا مى

بنابراين براى حفظ بى طرفى خود سر سفره آسى . و خبر داده استشخص ميزبان از احوال ما به ا

 !: ننشين و بر لب چشمه يا قنات آبى آه مربوط به همه است وارد شو

االسالم، ص  البالغه فيض نهج(  »فاذا قدمت على الّحى فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم «

٨٧٩(   

 د و به هر خبرى بالفاصله ترتيب اثر دهد بدون آنكه درباره آن تحقيق آند؛  مبلغ نبايد زود باور باش

   )٦حجرات، (  »يا ايها اّلذين امنوا ان جاءآم فاسق بنبأ فتبّينوا «



 » .ايد، اگر فاسقى براى شما خبرى آورد تحقيق آنيد اى آسانى آه ايمان آورده «

   )١٠ممتحنه، (  »ت فامتحنوهّن اللَّه اعلم بايمانهّناذا جاءآم المؤمنات مهاجرا «

اند خداوند به  زنانى آه به عنوان اسالم و ايمان از ديار خود هجرت آرده و به سوى شما آمده «

بنابراين شما از آنها تحقيق ) اما ممكن است جاسوس باشند. (ايمانشان داناتر است) صدق و آذب(

 » . آنيدآرده و امتحانشان

 دادند؛  دادند ولى ترتيب اثر نمى  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله به همه سخنان گوش فرا مى

   )٦١توبه، (  »قل ُاذن خير لكم يؤمن باللَّه و يؤمن للمؤمنين «

 مؤمنان دهد، اما به خدا ايمان دارد و فقط سخنان خوب گوش مى) منافقان(پيامبر به سخنان شما  «

 » .آند را تصديق مى

داند و مبّلغ دين بايد  هاى با تقوى را تيزهوشى مى  حضرت على عليه السالم يكى از صفات انسان

 : مصداقى از اين متقين باشد

   )٢٢٦، ص ٢ اصول آافى، ج(  »يا هّمام، المؤمن هو الكّيس الفطن «

هايش آنقدر دقيق باشد آه هيچگاه مغلوب   و موضع گيرى سخنان مبّلغ بايد آنقدر حساب شده

بايد در رفت و آمدها دقت آند و براى شناخت افراد و ايجاد ارتباط با آنها مشورت . ها نشود جّوسازى

نهج البالغه (  »من استقبل وجوه االراء عرف مواقع الخطاء«: فرمايد آند آه على عليه السالم مى

   )١١٦٩االسالم، ص  فيض

 شناسد   آسى آه از خردمنان آمك فكرى بطلبد مواضع خطا و اشتباه را مى

آه شناخت اهل زمان، احتمال خطا را در .  انسان عاقل ناچار است اهل زمانش را بشناسد

 . آند ها آم مى گيرى تصميم

نسان از هر فرصتى به گرى يعنى ا حيله. گرى است  البته بايد توجه داشت آه زيرآى غير از حيله

نفع خود استفاده آند، ولى زرنگى يعنى بتواند شرايط زمان و مكان را به دقت بشناسد و در راه 

 . هدف خويش بكار گيرد

  

 خوش سابقه . ١٦ 

. اند  سابقه خوب، صفت همه اولياى الهى بوده است آه مسئوليت تبليغ دين را به عهده داشته

 : فتندقوم صالح به او گ

   )٦٢هود، (  »يا صالح قد آنت فينا مرجّوا قبل هذا «

 » .اى صالح تو پيش از آنكه دعوى نبوت آنى در ميان ما مورد اعتماد و مايه اميدوارى بودى «

 : گويد  حضرت يونس عليه السالم به قوم خود مى

   )١٦يونس، (  »فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله افال تعقلون «



 » آنيد؟ آيا تفكر نمى) و سابقه من برايتان روشن است(من پيش از اين، عمرى را با شما زيستم  «

ام لم يعرفوا رسولهم فهم «گيرد؛   در صورتى آه مبلغ شناخته شده باشد، آمتر مورد انكار قرار مى

   )٦٩مؤمنون، (  »له منكرون

گويند آه ما تو را  آورند و همچون رفقاى زندانى يوسف عليه السالم به او مى  او روى مى و مردم به

    )٣٦يوسف، (  »اّنا نريك من المحسنين«يابيم  از نيكوآاران مى

 سابقه خانوادگى مبلغ نيز اهمّيت دارد و اگر رسول خدا صلى اهللا عليه وآله اجدادى موّحد همچون 

داشت سرعت  يل عليه السالم وپدرى همچون عبداللَّه و مادرى مانند آمنه نمىابراهيم خل

داشت، مردم، پاآى او  موفقّيتش آمتر بود و حضرت مريم عليها السالم اگر پدر و مادرى صالح نمى

يا «اى آه به او گفتند اشاره به همين نكته دارد؛  از اين رو، اولين جمله. آردند را بهيچ وجه باور نمى

   )٢٨مريم، (  »خت هرون ما آان ابوك امرء سوء و ما آانت اّمك بّغيًاا

 » .اى مريم، خواهر هارون، نه پدرت ناصالح بود و نه مادرت بدآاره «

  

 با صداقت . ١٧ 

قت زيرا همه، صدا.  صداقت از صفات ديگر مبّلغ است و مبلغ صادق، جايگاه خاصى در بين مردم دارد

 . و راستى را دوست دارند

 . ها و نگفتن حقايق عاملى مؤثر در جدايى مبلغ و مردم است پوشى  پرده

ها  داند و نقص  طبيعى است آه هر انسانى بر همه علوم مسلط نيست، بسيارى از مطالب را نمى

دار شدِن  طمهسعى در پوشاندن اين آمبودها بخاطر جلوگيرى از ل. هايى در او وجود دارد و ضعف

 . صداقتى است شخصيِت اجتماعى، نشانى از بى

 : خواهد آه به مردم بگويد  خداوند متعال از رسولش مى

   )١١٠آهف، (  »قل انما انا بشر مثلكم «

 » .من نيز بشرى مثل شما هستم «

   )١٨٧اعراف، (  »قل اّنما علمها عند رّبى «

 » .دانم و علم آن نزد خداست  زمان فرا رسيدن قيامت را نمىمن «

   )١٨٨اعراف، (  »قل ال املك لنفسى نفعًا و ال ضّرًا «

 » .من مالك نفع و ضرر خويش نيستم «

   )٥٠انعام، (  »قل ال اقول لكم عندى خزائن اللَّه و ال اعلم الغيب و ال اقول لكم اّنى ملك «

گويم آه من  هاى خدا نزد من است و نه آنكه از غيب آگاهم و نمى گويم آه گنج من به شما نمى «

 » .ام فرشته



آاهد و در نظر ديگران فردى عادى جلوه   اين گونه برخوردها گرچه در ظاهر از ارزش انسان مى

 . وندش برد و مردم شيفته مبلغ مى ها را از بين مى آند، اما فاصله مى

 : فرمايد  خداوند، خطاب به رسولش مى

   )١٢٨آل عمران، (  »ء او يتوب عليهم او يعّذبهم فاّنهم ظالمون ليس لك من االمر شى «

گذرد و اگر بخواهد به  اگر خدا بخواهد به لطف خود از آافران درمى. اى پيامبر به دست تو نيست «

 » .آند عذابشان مىجرم اينكه مردمى ستمگرند 

آنند بر صداقت در گفتار تأآيد   هنگامى آه رسول اللَّه صلى اهللا عليه وآله معاذ را راهى يمن مى

 فرمايند چرا آه عامل مهم در موفقيت مبلغ است؛  مى

   )٢٦العقول، ص  ترجمه تحف(  »و اوصيك بتقوى اللَّه و صدق الحديث... يا معاذ  «

داند دنبال نكند آه گوش و چشم و  نان مبلغ بايد بر اساس علم و صداقت باشد و آنچه را نمى سخ

 : ها همه در مقابل اين سخنان مسئولند دل

   )٣٦اسراء، (  »و ال تقف ما ليس لك به علم اّن الّسمع و البصر و الفؤاد آّل اولئك آان عنه مسئوًال «

ربال اگر مطلبى را بدون مدرك بگويد خطر آن هست آه به امام حسين عليه  حتى در نقل تاريخ آ

 : فرمايد فراموش نكنيم آه قرآن مى. بيت عزيزش عليهم السالم تهمت زده باشد السالم و اهل

   )١٠٥نحل، (  »اّنما يفترى الكذب اّلذين ال يؤمنون بايات اللَّه «

 » .گويند يات خدا ايمان ندارند دروغ مىهايى آه به آ تنها انسان «

  

 شناس  منظم و وقت. ١٨ 

هاى حضرت على عليه السالم به فرزندانش و تمامى جهانيان سفارش به نظم در   يكى از وصيت

 آارهاست؛ 

غه البال نهج(  »اوصيكما و جميع ولدى و اهلى و من بلغه آتابى بتقوى اللَّه و نظم امرآم «

   )٤٧االسالم، نامه  فيض

حضور بموقع در مسجد و اتمام بموقع سخنرانى يا . دهد  مبلغ با نظم خود، به ديگران نيز درس مى

اين شيوه اولياى الهى است و نمونه روشن آن در عصر حاضر امام . آالس مورد توجه مردم است

 . قدس سره بودند خمينى

  

 كلف ت ساده زيست و بى. ١٩ 

دهد، ساده   مبلغى آه در همه ابعاد تبليغى خود رسول اللَّه صلى اهللا عليه وآله را الگو قرار مى

رسولى آه هيچگونه تمايلى به تشريفات و زندگى . زيستى ايشان برايش قابل توجه است

 . ودفرم تجّمالتى نداشت و پيروان خويش را پيوسته به زندگى ساده و بدور از تكّلف ترغيب مى



 : آرد، گفته شد  به حضرت على عليه السالم در حالى آه پيراهنش را وصله مى

   )١٦١، ص ٤١ بحاراالنوار، ج(  »يخشع القلب و يقتدى به المؤمنون: لم ترقع قميصك؟ قال «

 » .گيرند آند و مؤمنان از آن الگو مى قلب را خاشع مى: آنى؟ فرمود چرا پيراهنت را وصله مى «

  

 . هايى از ساده زيستى رسول خدا صلى اهللا عليه وآله توجه آنيد  به نمونه

، ص ١٦ بحاراالنوار، ج(  »آان رسول اللَّه ياآل آل االصناف من الّطعام و آان يأآل ما احّل اللَّه له «

٢٤١(   

آرد و هر چه را خدا برايش حالل آرده   مىرسول خدا صلى اهللا عليه وآله همه نوع غذا را تناول «

 » .خورد بود مى

. آرد و از معاشرت با آنان اآراه نداشت چيز و مستضعف جدا نمى هاى بى  هيچگاه خود را از انسان

آرد و با آنان  شوخى مى.  )٤٧٢، ص ٢ الشيعة، ج وسائل(  آرد در مسابقات شتردوانى شرآت مى

 . خورد غذا مى

آان رسول اللَّه يحّب الّرآوب على الحمار مؤآفًا و االآل على الحضيض مع العبيد و مناولة السائل  «

   )٢٣٨، ص ١٦ بحاراالنوار، ج(  »بيديه

اى به جاى زين بر آن  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله سوار شدن بر االغ را در حاليكه پارچه «

هاى پائين و بخشش به فقيران را با دست خويش  غالمان را در مكانانداخت و غذا خوردن با  مى

 » .داشت دوست مى

(  ».ترسى؟ من پادشاه نيستم چرا از من مى«: لرزيد فرمود  به آسى آه از هيبت حضرت مى

  (االمال، در بيان اخالق رسول خدا صلى اهللا عليه وآله  منتهى

انداخت و  شد ميزبان را به زحمت نمى  خانه شخصى دعوت مى آن بزرگوار در صورتى آه به

   )٨٦ص، (  »ما انا من المتكلفين«: فرمود مى

هاى غير معقول و غير عرفى، مردم را دچار زحمت آند، بطور مثال، اگر در   مبلغ نيز نبايد با خواسته

 . در جوار ميزبان را بپذيردسفرهاى تبليغى، خانه مستقلى براى او ندارند، اطاق آوچكى 

 در مورد خوردن غذا، زمان خوابيدن و ديگر امور آداب و رسوم مردم را به هم نريزد و با ايشان 

 . همراهى آند

 :  حضرت على عليه السالم به فرزند خود فرمود

 » بّنى اذا آنت فى بلدة فعاشر بآداب اربابها «

 » .آداب مردم آن شهر زندگى آنهرگاه در شهرى بودى بر طبق  «

 .  البته منظور امام آداب و رسومى است آه رعايت آن از نظر مذهب اشكالى ندارد

  



 متواضع و باگذشت . ٢٠ 

 : دهد آه  خداوند سبحان به پيامبرش دستور مى

   )٢١٥شعراء، (  »واخفض جناحك لمن اّتبعك من المؤمنين «

 » .آنند زير بال محّبت خود بگيرو نسبت به آنها متواضع باش ؤمنانى را آه از تو پيروى مىم «

 : فرمايد ها مى  و خطاب به عموم انسان

   )٣٧اسراء، (  »و ال تمش فى االرض مرحًا اّنك لن تخرق االرض و لن تبلغ الجبال طوًال «

 غرور راه مرو آه هر قدر پا را محكم به زمين بكوبى آن را اى انسان هرگز در زمين با آبر و «

 » .ها نخواهى رسيد توانى بشكافى و هر چه گردن برافرازى به بلندى آوه نمى

رو باشد، به آرامى سخن  آند آه در رفتارش ميانه  لقمان عليه السالم به فرزندش سفارش مى

 :  صداى االغ استترين صداها، بگويد و صدايش را بلند نكند آه زشت

   )١٩لقمان، (  »واقصد فى َمشيك و اغُضض من َصوتك ِاّن َانكر االصوات َلصوت الَحمير «

عليه السالم از اين راه به  هاى تواضع، اقرار به آمال ديگران است آه حضرت موسى  يكى از نشانه

 دهد؛  ما، درس فروتنى مى

   )٣٤قصص، (  »ّنى لسانًاو اخى هرون هو َافَصح م «

هاى ناآگاه در مورد مسائل دينى و احيانًا دشمن   با توجه به اينكه برخى از مخاطبان، انسان

ترين  هستند، ممكن است زير بار سخن حق نروند و مبلغ را مورد اذّيت و آزار قرار دهند آه مناسب

ورد آنان را متنبه آرده و در مورد برخورد با دين خدا برخورد با آنان عفو و بخشش است و اينگونه برخ

هاى اين برخورد در زندگى پيامبر صلى اهللا عليه وآله و امامان معصوم عليهم  نمونه. شوند نرم مى

 . السالم زياد بوده است

 رسول خدا صلى اهللا عليه وآله پس از آن همه زجر و شكنجه از سوى قريشيان، در زمانى آه 

 : ستند آنان را مجازات آنند، فرمودندتوان مى

   )٢٥٢، ص ٢ التاريخ البن اثير، ج الكامل فى(  »ال َتثريب عليكم اليوم ِاذَهبوا َأنتم الطُّلقاء «

 » .امروز مالمت توبيخى بر شما نيست برويد شما آزاديد «

 . را بخشيدند» حمزه«قاتل عموى خود » وحشى« و حتى 

 . را عفو آرد» حّر«مام حسين عليه السالم در يك لحظه  ا

 :  و برخورد حضرت يوسف عليه السالم با برادرانش اينگونه بود

   )٩٢يوسف، (  »قال ال تثريب عليكم اليوم يغفراللَّه لكم و هو ارحم الراحمين «

امروز من شما را بخشيدم خداوند : فتگ) چون برادران را شرمگين يافت از روى مهربانى(يوسف  «

 » .ترين مهربانان است بخشد آه او مهربان نيز شما را مى

  



 تميز، خوشبو، آراسته ظاهر . ٢١ 

 يكى از عوامل موفقّيت رسول اللَّه صلى اهللا عليه وآله در گسترش اسالم تميزى، خوشبويى و 

 . آراستگى ظاهر ايشان بوده است

 »فنظر الى الماء«: آرد خواست از خانه خارج شود بعنوان آينه به آب نگاه مى وار، هرگاه مى آن بزرگ

   )٢٤٩ ، ص١٦ بحاراالنوار، ج( 

عليه السالم را از شدت  العابدين شدند مكان امام زين  هنگامى آه مردم داخل مسجد پيامبر مى

 !. شناختند بوى خوش آن مى

 : داق واقعى اين آيه قرآن هستند آه اين بزرگان مص

   )٣١اعراف، (  »خذوا زينتكم عند آّل مسجد «

 » .هاى خود حضور يابيد در هر مسجدى با زينت «

ها بطور  هاى شخصّيت و تربيت و فرهنگ انسان است و انسان  پاآيزگى لباس از مهمترين نشانه

به همين دليل است آه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله به . فطرى زيبايى وتميزى را دوست دارند

 . توجه زيادى داشتند و خوشبويى حضرت زبانزد همه مردم بود نظافت لباس، بدن و دندان

 : فرمايد  امام صادق عليه السالم مى

بحاراالنوار، (  »آان رسول اللَّه صلى اهللا عليه وآله ينفق على الطّيب اآثر مّما ينفق على الّطعام «

   )٢٤٨، ص ١٦ ج

 » .آردند رسول خدا صلى اهللا عليه وآله براى بوى خوش بيشتر از غذا خرج مى «

آند عالوه بر نظافت لباس و بدن به نظافت دهان و   از آنجا آه مبلغ بيشتر از راه سخن تبليغ مى

كه در روايات، بيان آيات قرآن و روايات معصومين ها نيز بايد توجه زيادى داشته باشد عالوه بر آن دندان

 . هاى تميز سفارش شده است عليهم السالم با دهان خوشبو و دندان

 : فرمايد  امام صادق عليه السالم مى

، ص ١٦ بحاراالنوار، ج(  »قال النّبى ما زال جبرئيل يوصينى بالّسواك حتى خفت ان اخفى او ُادرد «

٢٦٠(   

آرد  جبرئيل هميشه مرا به مسواك زدن سفارش مى: رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمود «

 » .هايم بريزد هايم از بين برود يا دندان بطوريكه ترسيدم از مسواك زدن زياد، پوشش دندان

هايى داشته باشند آه   مسئله نظافت و آراستگى ظاهر آنقدر مهم است آه پيامبران نبايد مرض

 . نّفر عمومى ايجاد آندت

 به همين دليل در جريان بيمارى حضرت ايوب عليه السالم اينكه گفته شده است بدن ايشان 

، ص ١٧ تفسيرالميزان، ج(  .متعفن و بدبو شده بود و او را از شهر اخراج آردند، تكذيب شده است

   )٢١٥ تا ٢١٤



استعمال بوى خوش، هم احترام به مسجد و مردم است و  رعايت نظافت و پوشيدن لباس تميز و 

 . هم دعوت عملى براى حضور مردم در مساجد

هاى تميز و زيباست  ها مجالس عروسى را دوست دارند بوى خوش و لباس  يكى از داليل اينكه بچه

ساجد خورد و اسالم از مسلمانان خواسته است آه در م آه در اينگونه مجالس فراوان به چشم مى

 . نيز اينگونه حاضر شوند

  

  

  

  

  

 هاى تبليغ   شيوه

  

 هاى الهى  ها و رحمت يادآورى نعمت. ١ 

 تبليغ در صورتى مؤثر است آه عالوه بر اينكه مردم، مبلغ را بخاطر علم و تقوى، نظافت و نظم و 

دهد بخاطر   دستوراتى آه مبلغ مىاخالقش بپسندند خداوند را نيز دوست داشته باشند تا به

 . عشق به خدا عمل آنند

هاى آلى  گاهى نعمت. هاى او براى مردم يادآورى شود  براى ايجاد اين حّب بايد عظمت نعمت

هاى جزئى مانند نعمت چشم و  مانند نعمت سالمتى و حيات، نعمت علم و ايمان و گاهى نعمت

 . لب و دهان

هاى الهى را برشمرده تا بدينوسيله عشق خداوند در دل مردم زنده  ه نعمت قرآن آريم در صدها آي

 . شود و دستوراتش را با جان و دل بپذيرند

يا ايها الّناس اعبدوا رّبكم الّذى خلقكم و اّلذين من قبلكم لعلكم تتقون اّلذى جعل لكم االرض  «

 من الثمرات رزقًا لكم فال تجعلوا اللَّه اندادًا و انتم فراشًا و الّسماء بناًء و انزل من الّسماء ماًء فاخرج به

   )٢٢ تا ٢١بقره، (  »تعلمون

اى مردم خدايى را بپرستيد آه آفريننده شما و پيشينيان شماست، اميد است آه پارسا و منزه  «

 گوناگون براى هاى خدايى آه زمين را فرش و آسمان را سقف قرار داد و بوسيله باران ميوه. شويد

 » .روزى شما از زمين روياند پس براى او نظير و مانندى قرار ندهيد در حاليكه آگاهيد

 : هاى ذآر شده در قرآن توجه آنيد هايى از نعمت  به نمونه

  

   نعمت استقالل و آزادى 



فاواآم و اّيدآم بنصره و و اذآروا اذ انتم قليل مستضعفون فى االرض تخافون ان يتخّطفكم الّناس  «

   )٢٦انفال، (  »رزقكم من الّطّيبات لعّلكم تشكرون

اى مؤمنان بيادآريد زمانى را آه در بين دشمنان بسيار، عده آمى بوديد، شما را در سرزمين مكه  «

ناه خود پس خداوند شما را در پ. شمردند و از هجوم مشرآان بر خود ترسان بوديد خوار و ذليل مى

ها روزى آرد، باشد آه  آورد و بيارى خود، نيرومندى و نصرت به شما عطا فرمود و از بهترين طعام

 » .شكر نعمتش بجاى آريد

  

   نعمت پيروزى بر دشمن 

(  »يا ايها الّذين امنوا اذآروا نعمةاللَّه عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحًا و جنودًا لم تروها «

   )٩احزاب، 

اى مؤمنان، نعمت خدا را بياد آريد آنگاه آه لشكرى بر ضد شما جمع شدند، پس ما بادى تند و  «

 » .ديديد بر آنها فرستاديم سپاهى آه با چشم نمى

  

  

   نعمت رزق و روزى 

   )٣فاطر، (  » يرزقكم من الّسماء واالرضيا اّيها الّناس اذآروا نعمةاللَّه عليكم هل من خالق غيراللَّه «

اى هست آه از آسمان و زمين به شما  آيا جز خداوند، آفريننده. اى مردم، نعمت خدا را بيادآريد «

 » .روزى دهد؟

  

   نعمت وحدت 

   )١٠٣ران، آل عم(  »و اذآروا نعمةاللَّه عليكم اذ آنتم اعداًء فاّلف بين قلوبكم «

هاى شما الفت و دوستى بر قرار آرد هنگامى آه با يكديگر  نعمت خدا را بياد آريد آه بين قلب «

 » .دشمن بوديد

  

   نعمت رهبرى و هدايت 

   )٢٠مائده، (  »يا قوم اذآروا نعمةاللَّه عليكم اذ جعل فيكم انبياء «

 » . برخودتان بياد آريد هنگامى آه بين شما رسوالنى را قرار داداى قوم، نعمت خدا را «

 همچنين مبلغ بايد بر اين نكته تاآيد آند آه دين اسالم، دين رحمت است و هيچگاه دِر رحمت بر 

چه بسا بندگان گناهكارى آه بخواهند توبه آنند و به سوى پروردگارشان . روى بندگان بسته نيست

 راه را برايشان باز گذاشت؛ بازگردند آه بايد 



   )١٠٤توبه، (  »الم يعلموا اّن اللَّه هو يقبل الّتوبة عن عباده «

 » پذيرد؟ اند آه خداوند توبه بندگانش را مى آيا ندانسته «

   )٣مؤمن، (  »غافر الّذنب و قابل الّتوب «

 » . ستپذير ا خداوند بخشنده گناه و توبه «

، نيز حاآى از باز بودن در »ودود«، »رئوف«، »غّفار«، »غفور« اوصاف ديگر خداوند متعال همچون 

 . رحمت است

ها و گناهان را نيز تبديل  شود بلكه عالوه بر آن بدى  رحمت خداوند تنها به پذيرش توبه محدود نمى

 آند؛  به خوبى و ثواب مى

   )٧٠فرقان، (  »سناتيبّدل اللَّه سّيئاتهم ح «

   )١١٤هود، (  »اّن الحسنات يذهبن الّسيئات «

  

 تحريك عواطف . ٢ 

آند بطور مثال براى دور نمودن مردم از  ها استفاده مى  خداوند متعال از اين شيوه براى تربيت انسان

آند آه با توجه به نفرت انسان از  يه مىغيبت آردن، آن را به خوردن گوشت برادر مرده تشب

 : خوارى عواطف و احساسات را برمى انگيزد مرده

   )١٢حجرات، (  »ايحّب احدآم ان يأآل لحم اخيه ميتًا «

فرمود، تا  ، خطاب مى»اى پدرم» «يا َاَبت« حضرت ابراهيم عليه السالم عموى خود آزر را با لفظ 

 .  )٤٢مريم، (  اش برانگيخته و به راه راست هدايت شود دلش نرم شده، عاطفهشايد از اين راه 

 بخاطر حفظ عواطف و احساسات مردم در سوره حجرات به ما سفارش شده آه از يكديگر به 

اسالم به ما سفارش آرده است آه حتى آودآان را با نام خوب و آنيه صدا بزنيد، . زشتى ياد نكنيد

اگر سخنى گفت گوش دهيد، اگر به او قولى داديد . ودآى در جايى نشست او را بلند نكنيداگر آ

ها هم فقيران را دعوت  در ميهمانى. در سالم آردن ميان فقير و ثروتمند فرقى نگذاريد. عمل آنيد

يكطرفه، بر هرگز خود را . در امر به معروف و نهى از منكر، آالم نرم بكار ببريد. آنيد وهم ثروتمندان را

 . اينها همه براى حفظ عواطف و احساسات است. حق ندانيد و انصاف را رعايت آنيد

 قرآن براى ترساندن مردم از تقسيم ناعادالنه ارث عواطف پدرى را تحريك آرده و فرزندان يتيمش را 

 سازد؛  در مقابل چشمان او مجسم مى

   )٩نساء، (  »ا خافوا عليهموليخش الذين لو ترآوا من خلفهم ذرية ضعاف «

بايد از خداى بترسند آسانى آه اگر پس از مرگ خويش فرزندانى ناتوان بر جاى گذارند از  «

 » .سرنوشت آنها بيمناآند



 و براى ترغيب فرزندان به احترام والدين و توهين نكردن به آنها پيرى و ناتوانى آنها را مطرح آرده و 

 : فرمايد مى

و بالوالدين احسانا اّما يبلغّن عندك الكبر احدهما او آالهما فال تقل لهما اّف و ال تنهر هما و قل  «

   )٢٣اسراء، (  »لهما قوًال آريمًا

ريايى يا انفاق با منت و آزار قرآن آريم چنين تمثيلى را بيان   براى دور نمودن مردم از انفاق

 : فرمايد مى

خواهيد يكى از شما باغى داشته باشد از درخت خرما و انگور آه در زير آن درختان،  آيا مى «

آه هيچ آارى (هاى روان و در آن هرگونه ميوه موجود باشد ناگاه ضعف و پيرى براى او فرا رسد  جوى

و در باغ او ) آه به آارى قادر نيستند(و او، فرزندان آوچك و ناتوانى داشته باشد ) نتواند انجام دهد

حاِل آسى آه (بادى آتش بار افتد و همه را بسوزاند و تنها منبع در آمد آودآان ضعيفش نابود شود؟

   )٢٦٦بقره، (  ».به ريا و منت يا اذيت انفاق آند اينگونه است

ن سوزى و فقر مطرح است آه همه براى برانگيخت  در اين مثال، مسايل پيرى، آودك، ضعف، آتش

 . عواطف و احساسات است

 آند؛   و براى ترغيب مردم به يارى يتيمان، روحيه برادرى را زنده مى

   )٢٢٠بقره، (  »و يسئلونك عن اليتامى قل اصالح لهم خير و ان تخالطوهم فاخوانكم «

ح آارشان بهتر است واگر در جواب بگو اصال. آنند آه با يتيمان چگونه رفتار آنند و از تو سؤال مى «

 » .با آنها رفت وآمد آنيد رواست چرا آه برادران دينى شما هستند

اى عاطفى از   حضرت عيسى عليه السالم براى برداشتن عذاب از مردم، در هنگام دعا با جمله

هم ان تعّذبهم فاّن«: خواهد؛ خدايا اگر بنى اسرائيل را عذاب آنى همه بندگان تواند خداوند مى

   )١١٨مائده، (  »عبادك

  

 سؤال آردن از مخاطب . ٣ 

يابد، بايد در تبليغ از   از آنجا آه انسان بطور فطرى و طبيعى مسايلى را بدون تلقين و تبليغ درمى

 . هاى عقل و فطرت و وجدان افراد استفاده آرد همان يافته

ها به آنان رساند آه اگر فطرت انسانى نمرده   فطرت انسان لذا بعضى مطالب را بايد با سؤال از

 . باشد حتمًا قضاوت صحيح خواهد آرد

 : فرمايد  قرآن در پايان بعضى از آيات مى

 » .دانيد شما خودتان هم مى» «و انتم تعلمون «

ولى فراموش داند   تمام آيات ذآر و تذآر نشان دهنده آن است آه انسان از درون مطالبى را مى

 : فرمايد مانند آياتى آه مى. آند آه نياز به تذآر دارد مى



 » رويد؟ آجا مى«  )٢٦تكوير، (  »فاين تذهبون «

 » آنيد؟ چگونه حكم مى«  )١٥٤صاّفات، (  »مالكم آيف تحكمون «

 » دانست؟ آيا انسان نمى» «الم يعلم «

همانگونه آه . هاى مردم و باورهاى طبيعى آنان استفاده آند ايد از وجدان و يافته به هر حال، مبلغ ب

 قرآن استفاده آرده است؛ 

ها و زمين را آفريده  فرمايد اگر از آافران و مشرآان سؤال آنى آه چه آسى آسمان  خداوند مى

. خدا آفريده استدهند  است و خورشيد و ماه فرمانبردار چه آسى هستند؟ بطور يقين جواب مى

 : دهد آه غير از اين جواب دهند زيرا وجدان آنها اجازه نمى

   )٦١عنكبوت، (  »ولئن سألتهم من خلق الّسموات و االرض و سّخر اّلشمس والقمر ليقولن اللَّه «

س از مرگش فرستد و زمين را پ  و نيز اگر از آنها سؤال آنى آه چه آسى از آسمانها آب باران مى

 آند جواب ميدهند خدا؛  زنده مى

   )٦٣عنكبوت، (  »و لئن سألتهم من نّزل من الّسماء ماء فاحيا به االرض بعد موتها ليقولّن اللَّه «

 دارد؛  هاى طبيعى، مردم را به تفكر وامى  قرآن آريم با يادآورى پديده

افرأيتم الماء اّلذى تشربون أانتم انزلتموه من ... ام نحن الزارعون أانتم تزرعونه . افرايتم ما تحرثون «

واقعه، (  »افرايتم الّنار اّلتى تورون أانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون... المزن ام نحن المنزلون 

   )٧٢ تا ٦٣

رويانيم؟  رويانيد يا ما مى مىاى را آه در زمين آشت آرديد شما آن را از خاك  انديشيد دانه آيا نمى «

نوشيد توجه داريد آه شما آن را از ابر فرو ريختيد يا ما نازل ساختيم؟ آيا  مى) هر روز(آيا آبى را آه 

 » نگريد؟ آيا شما درخت آن را آفريديد يا ما آفريديم ؟ آنيد مى در آتشى آه روشن مى

   )٦٠نمل، (  »أمَّن خلق الّسموات واالرض «

 » ها و زمين را خلق آرده است؟ چه آسى آسمان «

   )٣٥يونس، (  »هل من شرآائكم من يهدى الى الحّق «

 » تواند به راه راست هدايت آند؟ آيا از شريكان شما مشرآان آسى مى «

 پرسد؛   درباره معاد مى

   )١١٥مؤمنون، (  » ترجعونافحسبتم اّنما خلقناآم عبثًا و اّنكم الينا ال «

 » گرديد؟ آيا گمان آرديد آه شما را بيهوده آفريديم و به سوى ما باز نمى «

  ) ١٥ق، (  »افعيينا بالخلق االّول «

 » آه در برگرداندن دوباره شما عاجز باشيم ؟(آيا در آفرينش اول عاجز بوديم  «

 پرسد؛   درباره امامت مى

   )٣٥يونس، (  »افمن يهدى الى الحّق احّق ان يتبع اّمن اليهّدى «



آند براى پيروى آردن سزاورتر است يا آنكس آه  آيا آنكس آه مردم را به سوى حق هدايت مى «

 » آند؟ هدايت نمى

 : ت پيامبر لوط به قوم خود آه عمل زشت همجنس بازى را پيش گرفته بودند گف

   )٨٠اعراف، (  »اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين «

 » دهيد آه هيچكس پيش از شما آن را انجام نداده است؟ آيا عمل زشتى انجام مى «

و آيف تأخذونه و «طلبد؛  ها را به قضاوت مى  به اين آيه بنگريد آه خداوند متعال چگونه وجدان انسان

   )٢١نساء، (  »قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقًا غليظا

گيريد در حاليكه هر يك از شما از ديگرى آام گرفته است و آنان از  چگونه مهر زنان را از آنان مى «

 » اند؟ شما پيمانى محكم گرفته

 ست؟ آنيد آه اين عمل پسنديده ني  و آيا وجدان خود را قاضى نمى

  

 بيان تاريخ و سرنوشت پيشينيان . ٤ 

اند در انذار افراد موجود و  هايى آه داشته هاى گذشته و تاريخ آنان و تجربه  يادآورى سرنوشت ملت

 . آيندگان بسيار مؤثر است

 : فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

االسالم، ص  البالغه فيض نهج(  »اعمالهمو ان لم اآن عّمرت عمر من آان قبلى فقد نظرت فى  «

٩١٣(   

اگرچه من همچون گذشتگان عمر نكردم ولى چنان در آارهاى ايشان نگريستم آه مايه عبرت  «

 » .است

 : شود  در آيات زيادى، خدا حاالت افراد و اقوام گذشته را متذآر مى

   )١٦مريم، (  »و اذآر فى الكتاب مريم «

   )٤١مريم، (  »واذآر فى الكتاب ابراهيم «

   )٥١مريم، (  »واذآر فى الكتاب موسى «

  سير و حرآت در زمين نيز در واقع استفاده از تاريخ و تجربه ديگران است و آثار خوبى دارد؛ 

 ١٣٧آل عمران، (  » آان عاقبة المكذبينقد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى االرض فانظروا آيف «

(  

بنابراين در زمين گردش آنيد تا ببينيد آه تكذيب آنندگان . هايى بودند و رفتند پيش از شما ملت «

 » .هاى خدا چگونه نابود شدند وعده

م قّوة و اثاروا االرض االرض فينظروا آيف آان عاقبة الّذين من قبلهم آانوا اشّد منه او لم يسيروا فى «

   )٩روم، (  »و عمروها اآثر مّما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبيّنات



را ببينند ك از اينها بسيار ) چون عاد و ثمود(آيا در زمين حرآت نكردند تا عاقبت آار پيشينيان خود  «

مارت برافراشتند و رسوالن خدا با تواناتر بودند و بيش از اينها در زمين، آشاورزى آردند و آاخ و ع

 » .آيات و معجزات، براى هدايت آنها آمدند؟ اما چون نپذيرفتند نابود شدند

فرمايد و ايشان را  آدم داستان پدر و مادرش يعنى آدم و حّوا را بيان مى  خداى بزرگ براى عبرت بنى

 . سازد متوجه فريب شيطان مى

   )٢٧اعراف، (  »يطان آما اخرج ابويكم من الّجنةيا بنى ادم اليفتنّنكم الّش «

 » .اى فرزند آدم، مبادا شيطان شما را فريب دهد آنگونه آه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون آرد «

  

 تشويق و تهديد . ٥ 

 مالك اشتر فرمايد آنجا آه به  حضرت على عليه السالم بر استفاده از روش تشويق تأآيد مى

 : نويسد مى

و ال يكونّن المحسن و المسى عندك بمنزلة سواء فاّن فى ذلك تزهيدًا الهل االحسان فى  «

   )٥٣االسالم، نامه  البالعه فيض نهج(  »االحسان و تدريبًا ال هل االساءة على االساءة

بى رغبت شدن نيكوآار بر انجام آارهاى اى مالك، نيكوآار و بدآار نزد تو يكسان نباشد آه سبب  «

 » .نيك و وادار نمودن بدآار به بدى است

خواهد آه بياد او باشند تا او نيز بيادشان باشد و چه تشويقى باالتر   خداوند متعال از بندگانش مى

   )١٥٢بقره، (  »فاذآرونى اذآرآم«. از اينكه ولى نعمت انسان به ياد او باشد

خواهد  و از رسولش مى. آند  خداوند با قول رحمت بر بندگان، آنان را به استغفار و توبه تشويق مى

 : آه بخشنده بودن و مهربان بودن او را به بندگانش اطالع دهد

   )٤٩حجر، (  »ء عبادى اّنى انا الغفور الرحيم نبِّى «

 : ند دوست دارد خداوند آسانى را آه از رسولش تبعّيت آن

   )٣١آل عمران، (  »فاّتبعونى يحببكم اللَّه «

هو اّلذى يّصلى «: فرستد آنند درود مى  و بر آنان آه صبح و شام به ياد او هستند و تسبيحش مى

   )٤٣احزاب، (  »عليكم و مالئكته

دهند درود  ه آار نسبتًا دشوارى را انجام مىخواهد آه بر زآات دهندگان آ  و از رسول گراميش مى

 : فرستد

   )١٠٣توبه، (  »خذ من اموالهم صدقًة تطّهرهم و تزآّيهم بها و صّل عليهم اّن صلوتك سكن لهم «

اولئك عليهم صلوات من «:  و درود و رحمت خدا بر آسانى است آه هنگام مصيبت صبر پيشه آنند

   )١٥٧بقره، (  »ربهم و رحمة

 : آند  خداى بزرگ با يكسان ندانستن مقام عالم و غير عالم، دانشمندان را تشويق مى



   )٩زمر، (  »هل يستوى اّلذين يعلمون و الذين ال يعلمون «

 آموزى  اينكه نگاه آردن به عالم و درب خانه او ثواب دارد تشكر از مقام عالم و تشويق به علم

 . است

 پس از دستور خداوند به ابراهيم عليه السالم در مورد قربانى آردن فرزندش، اسماعيل عليه 

 : السالم گفت

   )١٠٢صافات، (  »يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاءاللَّه من الّصابرين «

اگر خدا بخواهد مرا از صبر آنندگان  .اى انجام بده اى پدر، آنچه را آه به آن دستور داده شده «

 » .خواهى يافت

 اينگونه انسانى بايد تشويق شود و چه تشويقى باالتر از اينكه پيامبرصلى اهللا عليه وآله از نسل 

آرى مردم بايد !. اوست و قبرش در آنار آعبه قرار گرفت تا مسلمانان بدورش بچرخند و طواف آنند

 . آن تسليم امر خداستبدور قبرى بچرخند آه صاحب 

هاى خوب آنان  او او شاآر است و با تشكر از انسان. هاى خداوند است هايى از تشويق  اينها نمونه

   )١٥٨بقره، (  »اّن اللَّه شاآر«: آند را تشويق مى

 : نمود  رسول گرامى صلى اهللا عليه وآله نيز افراد شايسته را تشويق مى

وسايل (   سال زجر آشيد نماز جعفر هديه نمود١٢ طّيار بنيانگذار اسالم در افريقا آه   به جعفر

 .  )١٩٤، ص ٥ الشيعه، ج

 .  )٤٦٦، ص ٢٢ بحاراالنوار، ج(    اسامه هيجده ساله را فرمانده نظامى آرد

 ٢٥١ تا ٢٥٠، ص ١٦بحاراالنوار، ج (    عمامه مبارك خود را بر سر حضرت على عليه السالم قرار داد

( . 

(  آرد گذاشت زيرا به پدر و مادرش بيشتر نيكى مى   به خواهر رضاعى خود احترام بيشترى مى

 .  )٣١٧، ص ٢ اعالم النساء، ج

 ١٨٨، ص ٢، ج آودك فلسفى(    امام حسين عليه السالم هزار درهم به معلم فرزندش جايزه داد

( . 

منتهى االمال، ذآر (    امام رضا عليه السالم پيراهن خود و سى هزار درهم به ِدعِبل شاعر داد

 . (.  اصحاب امام رضاعليه السالم

  امام آاظم عليه السالم قسمتى از آفن خود و چهل درهم، براى شطيطه پيرزن با تقواى 

 .  )عليه السالم منتهى االمال، در معجزات امام آاظم(  نيشابورى فرستاد

داشت و وقتى آه وارد    امام صادق عليه السالم هشام هفده ساله را بر پيرمردها مقدم مى

 : فرمود نشاند و مى شد او را در صدر مجلس مى مى

   )٢٩٥، ص ١٠ بحارالنوار، ج(  »هذا ناصرنا بقلبه و لسانه و يده «



شود بلكه  ها نه تنها سبب رشد افراد خوب و ترغيب ديگران به خوب بودن مى  اين تشويق

 . هاى فاسد نيز هست اى براى انسان شكنجه

 : فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

   )١٧٧البالغه صبحى صالح، حكمت  نهج(  »ازجر المسى بثواب المحسن «

 » .ردن به نيكوآار، انسان بد را زجر بدهبا خوبى آ «

 آيا مستحب بودن سجده بر تربت امام حسين عليه السالم براى تشويق به شهادت و زجر دادن 

 دشمنان حسين عليه السالم نيست؟ 

پرستان و مشرآان   و آيا مراسم حج آه تشويقى براى ابراهيم عليه السالم و زجرى براى بت

 نيست؟ 

دهد بر  هاى مضاعف نيز وجود دارد آه خداوند متعال به هدايت يافتگان وعده مى آن تشويق در قر

هدايتشان بيفزايد و بدين صورت آنان را به تقواى بيشتر و حرآت سريعتر در راه خودش تشويق 

 . آند مى

   )٧٦مريم، (  »و يزيد اللَّه الّذين اهتدوا هدًى «

 » .افزايد ِت هدايت يافتگان مىخداوند بر هداي «

» فله عشر امثالها«، »چند برابر» «اضعاف«، »ضعف«: فرمايد  و آياتى آه در باره پاداش الهى مى

ها آيه ديگر در مورد پاداش از  و ده» بغير حساب«، »صد برابر» «فى آل سنبلة مأة حبة«، »ده برابر«

 .  باشند همين باب مى

يعنى حالت اميد و ترس مردم » خوف و رجاء«، سبب تعادل »تشويق«در آنار »تهديد« استفاده از 

ها،  تمام آيات جهنم، حسابرسى، اعتراف. بيشترين تهديد قرآن با آيات برزخ و قيامت است. است

استمدادهاى روز قيامت، عبور از صراط، روسياهى، نامه به دست چپ دادن و صدها آيه ديگر همه 

 به خاطر تهديد است؛ 

   )٣ تا ١واقعه، (  »اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها آاذبة خافضة رافعة «

) جاى شك و ترديد(واقع شود آه در وقوعش هيچ دروغ ) قيامت(هنگامى آه آن واقعه بزرگ  «

 » .برد گروهى را پايين و جمعى را باال مى. نيست

 آند؛   گاهى با بيان آيات خسارت، تهديد مى

   )١١٩نساء، (  »و من يتخذ الّشيطان وليًا من دون اللَّه فقد خسر خسرانًا مبينًا «

 » .و آسى آه به جاى خدا، شيطان را دوست گيرد به تحقيق زيان آرده است زيانى روشن «

 اى با خود است؛   و گاهى با اين بيان آه گناه بد معامله

   )٩٠بقره، (  »فسهمبئسما اشتروا به ان «

 :  و چرا خليفه خدا در زمين بايد به دنياى پست دل بندد



   )٣٨توبه، (  »ارضيتم بالحيوة الّدنيا «

 و گاهى با بيان سرگذشت اقوامى مثل قوم عاد، ثمود، اصحاب فيل آه در همين دنيا دچار قهر 

 . ندآ الهى شدند ديگران را تهديد مى

 : آند دهد و تهديد مى  و گاهى با لحنى تند به گنهكاران وعده عذاب مى

 » .واى بر آم فروشان«  )١مطففين، (  »ويل للمطففين «

 »  .در آن هنگام واى بر تكذيب آنندگان«  )١٠مطففين، (  »ويل يومئذ للمكذبين «

 » .جوى هرزه زبان واى بر هر عيب«  )١همزه، (  »ويل لكل همزة لمزة «

يا ايها «: خواهد آه همسرانش را اينگونه تهديد آند  قرآن از رسول خدا صلى اهللا عليه وآله مى

(  »النبى قل الزواجك ان آنتّن تردن الحيوة الّدنيا و زينتها فتعالين امتعكّن و اسّرحكّن سراحًا جميًال

   )٢٨احزاب، 

اى پيامبر به همسرانت بگو آه اگر شما زندگى با زيور دنيا را طالبيد بياييد تا من مهر شما را  «

 » .پرداخته و همه را به خوبى و خرسندى طالق دهم

خواهد فرزند شرورش را تهديد به مجازات آند  ايد آه وقتى پدرى مى  حتما تاآنون ديده و شنيده

و اين معنايش ترغيب به اعمال ناپسند نيست بلكه بطور غير ! واهى بكنخ هر آارى مى: گويد مى

اعملوا «: شود هاى اينچنين مشاهده مى در قرآن نيز نمونه. آند مستقيم او را تهديد به مجازات مى

   )٤٠فّصلت، (  »ما شئتم اّنه بما تعملون بصير

 » . شما بيناستخواهيد انجام دهيد، خداوند به اعمال هرچه مى «

. دارد، بعضى تهديدهايش نيز اينگونه است) دو چندان(هاى مضاعف   همانگونه آه خداوند تشويق

 دهد آه بر عذابشان بيفزايد؛  يعنى به گناهكاران وعده مى

   )٣٠احزاب، (  »يا نساء النبى من يأت منكّن بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين «

اى زنان پيامبر هر يك از شما آه مرتكب فحشاى روشنى شود، خداوند عذاب او را دو برابر خواهد « 

 » .آرد

 .  و اين بخاطر انتسابى است آه اين زنان به رسول خدا دارند

 استفاده از روش تشويق و تهديد باهم و در آنار هم اثرش بيشتر است و اين درسى است آه 

 . دهد آه وعده عذاب را با وعده بهشت همراه آرده است آن به ما مىبسيارى از آيات قر

  

 تلقين . ٦ 

 : بايد به مردم تلقين نمود آه اگر مؤمن باشند برترند. است» تلقين«ها   روش ديگر در تربيت انسان

   )١٣٩آل عمران، (  »انتم االعلون ان آنتم مؤمنين «



شود مثل  گاهى با تكرار لفظ چيزى به انسان تلقين مى. ا لفظ است و گاهى با عمل تلقين گاهى ب

آه به تكرار آردن آنها زياد سفارش شده است و گاهى با تكرار » صلوات«و » الاله اّال اللَّه«ذآرهاى 

 حكمت نهج البالغه صبحى صالح،(  »ان لم تكن حليمًا فتحّلم«: خوانيم عمل چنانكه در روايت مى

٢٠٧(   

 » .اگر بردبار نيستى خود را به بردبارى وادار آن «

 : فرمايد  حضرت صادق عليه السالم مى

 برد اش باشد او را از غافالن ننويسند و هرگاه به آن آفن نگاه آند ثواب مى  هر آس آفنش در خانه

 .  )الجنان، آداب اموات حاشيه مفاتيح( 

 .  ديدن آفن، تلقين حقانّيت مرگ است همين

 . خوانى، تلقين شهامت و شهادت است  فلسفه روضه

 .  رجزخوانى در جبهه و تكبير گفتن هنگام هجوم به دشمن، تلقين پيروزى است

اّنى اخاف ان يأآله «: گفت خوانيم آه اگر يعقوب عليه السالم به فرزندانش نمى  در حديث مى

يوسف را » «اآله الذئب«: گفتند ، فرزندان نمى»ترسم آه يوسف را گرگ بخورد ىمن م» «الذئب

 » .گرگ خورد

  

 تشبيه و تمثيل . ٧ 

ها براى فهماندن مطالب به مردم، خصوصًا آسانى آه سواد چندانى ندارند   يكى از بهترين روش

ا اين موارد بيشتر سر و آار هاى محسوس و مناسب با محيط است زيرا مردم ب استفاده از مثال

آنند بر خالف مسايل عقلى آه فهم آنها احتياج به  دارند و با حواس ظاهرى خويش آنها را درك مى

 . آندوآاو شديد ذهن دارد

هاى  دهد و قرآن آريم سرشار از مثال  ازاين روست آه خداوند متعال به اين مسئله اهمّيت مى

  با تفكر و دقت در آنها متذآر ياد خدا شوند؛ مختلف و ساده است آه شايد مردم

   )٢١حشر، (  »و تلك االمثال نضربها للّناس لعّلهم يتفّكرون «

 » .زنيم اميد است آه تفكر آنند ها را براى مردم مى و اين مثال «

   )٢٥ابراهيم، (  »و يضرب اللَّه االمثال للناس لعّلهم يتذّآرون «

 » .زند اميد است آه متذآر شوند ها مى و خداوند براى مردم مثال «

ها آيات مختلفى است آه به بعضى از آنها اشاره خواهيم   و دليل بر متعدد و متنوع بودن اين مثال

 : فرمايد اى بطور روشن بر اين مطلب تأآيد مى آرد و خداوند متعال در آيه

   )٥٨روم، (  » هذا القران من آّل مثلو لقد ضربنا للّناس فى «



 جالب اينجاست آه خداوند از اينكه به موجودات ظاهرًا آوچك مانند پشه و حتى باالتر از آن مثال 

 آند و اين درسى است به مبلغ آه به اين نكته توجه آند؛  بزند شرم نمى

   )٢٦بقره، (  »ما فوقهااّن اللَّه ال يستحيى ان يضرب مثًال ما بعوضة ف «

هاى طبيعى آه همه جايى و عمومى هستند مانند طلوع و غروب خورشيد و مثال   استفاده از مثال

 . شناسند در قرآن آريم فراوان است به موجوداتى آه جهانيان آنها را مى

 : فرمايد آند و مى  خداى بزرگ وجود شريفش را به نور تشبيه مى

اللَّه نورالّسموات و االرض مثل نوره آمشكوة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الّزجاجة آاّنها آوآب  «

   )٣٥نور، (  »....دّرى 

ها و زمين است َمثل نورش به مشكاتى ماند آه در آن چراغى روشن است و آن  خدا نور آسمان «

 » .اى درخشان شبيه است به ستارهاى قرار دارد آه تأللو آن  چراغ در ميان شيشه

بطور مثال شتر را مثال . هاى مناسب با آن استفاده شده است  در قرآن براى هر محيطى، مثال

 زند آه عربها بيشتر با آن سروآار دارند؛  مى

   )١٧غاشيه، (  »افال ينظرون الى االبل آيف خلقت «

 » فريده شده است؟نگرند آه چگونه آ آيا شتر نمى «

آند آه مردم با اين مسايل بيشتر سروآار  هاى مربوط به آشاورزى و گياهان استفاده مى  يا از مثال

 داشتند؛ 

يا ايها اّلذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمّن واالذى آاّلذى ينفق ماله رئاء الّناس و ال يؤمن باللَّه و  «

ء مّما آسبوا  عليه تراب فاصابه وابل فترآه صلدًا ال يقدرون على شىاليوم االخر فمثله آمثل صفوان 

   )٢٦٤بقره، (  »واللَّه اليهدى القوم الكافرين

هاى خود را با مّنت و آزار باطل نسازيد، همانند آسى آه  ايد بخشش اى آسانى آه ايمان آورده «

) آار او(آورد و  د و ايمان به خدا و روز رستاخيز نمىآن مال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى

و ) و بذرهايى در آن افشانده شود(خاك باشد ) قشر نازآى از(همچون قطعه سنگى است آه بر آن 

آنها از آارى آه . و آن را صاف، رها آند) ها و بذرهارا بشويد و همه خاك(باران درشت به آن ببارد 

 » .آند آورند و خداوند جمعّيت آافران را هدايت نمى مىاند چيزى به دست ن انجام داده

ارزش بودن انفاق ريايى را گوشزد  بينيم آه خداوند با مثالى بسيار ساده، بى  در اين آيه مبارك مى

 : آند و در مقابل، انفاق در راه خودش را چنين تشبيه مى. آند مى

ثل حّبة انبتت سبع سنابل فى آل سنبلة مائة حّبة مثل اّلذين ينفقون اموالهم فى سبيل اللَّه آم «

   )٢٦١بقره، (  »و اللَّه يضاعف لمن يشاء واللَّه واسع عليم



همانند بذرى است آه هفت خوشه ) آن اموال(آنند  آسانى آه اموال خود را در راه خدا انفاق مى «

و شايستگى ( براى هر آس آه بخواهد بروياند، و در هر خوشه يكصد دانه باشد و خداوند آن را

 » .داناست) به همه چيز(واسع و ) از نظر قدرت و رحمت(آند و خدا  چند برابر مى) داشته باشد

 : فرمايد ارزش جلوه دادن دنيا اينچنين مى  در جاى ديگر براى بى

 االرض فاصبح هشيمًا تذروه و اضرب لهم مثل الحيوة الّدنيا آماء انزلناه من الّسماء فاختلط به نبات «

   )٤٥آهف، (  »ء مقتدرًا الّرياح و آان اللَّه على آل شى

فرستيم و به وسيله آن گياهان  و زندگى دنيا را براى آنها به آبى تشبيه آن آه از آسمان فرو مى «

ادها آنها را به هر اى آه ب خشكند، بگونه اما بعد از مدتى مى. روند زمين، سرسبز و درهم فرو مى

 » .آنند و خداوند بر هر چيزى تواناست سو پراآنده مى

 و چه مثالى براى بيان نامحدود بودن آلمات خدا زيباتر از تشبيه آن به اينكه اگر درياها براى نوشتن 

 : گيرند پيش از آنكه آلمات پروردگار عالميان پايان يابد آنها مرآب شوند، درياها پايان مى

آهف، (  »لو آان البحر مدادًا لكلمات رّبى لنفد البحر قبل ان تنفد آلمات رّبى و لو جئنا بمثله مددًا «

١٠٩(   

 : فرمايد آند مى  و در مورد عالمى آه به علم خود عمل نمى

   )٥عه، جم(  »مثل اّلذين حّملوا التورية ثّم لم يحملوها آمثل الحمار يحمل اسفارًا «

ها را بر  آنان آه علم تورات را با خود داشتند و به آن عمل نكردند همانند االغى هستند آه آتاب «

 » .فهمند آنند و از آن هيچ نمى پشتشان حمل مى

 و آسى آه پس از عالم شدن، به هواى نفس ميل پيدا آند، سگى است آه اگر او را تعقيب آنى 

 : رى عوعو آنديا به حال خود واگذا

   )١٧٦اعراف، (  »فمثله آمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترآه يلهث «

گردى تشبيه نموده   خداوند متعال در قرآن آريم، سرگردانى و اضطراب منافقين را به مسافر شب

 روشن سازد خواهد چراغى بيفروزد و اطراف خود را آه در تاريكى شب در حرآت است همينكه مى

 : خداوند، آن چراغ را خاموش آند و او را در همان ظلمت و تاريكى واگذارد. تا راه خود را پيدا آند

مثلهم آمثل اّلذى استوقد نارًا فّلما اضاءت ما حوله ذهب اللَّه بنورهم و ترآهم فى ظلمات ّال  «

   )١٧بقره، (  »يبصرون

اش در  اش ثابت و استوار و شاخه اى مثال زده شده آه ريشه ت پاآيزه سخن پاآيزه و حق به درخ

 : آسمان است

ابراهيم، (  »الم تر آيف ضرب اللَّه مثًال آلمة طّيبة آشجرة طّيبة اصلها ثابت و فرعها فى الّسماء «

٢٤(   



زيرا . هاى متنوع استفاده آند تواند از مثال  مبّلغ با الهام از قرآن و روايات در موارد مختلف مى

 : مانند. شوند بسيارى از مسايل با مثال زدن به فهم نزديك مى

 . برد ها را از بين مى   نماز خواندن مانند غسل آردن در نهر آب است آه پليدى

فاحيينا به االرض بعد «ها در روز قيامت همچون زنده شدن درختان در بهار است؛   زنده شدن انسان

   )٩فاطر، (  »موتها آذلك الّنشور

   )١١ق، (  »و احيينا به بلدة ميتًا آذلك الخروج «

هم اينگونه ) از قبر(خارج شدن ) تا مردم بدانند آه(زمين مرده را زنده آرديم ) و بوسيله باران( «

 » .است

 .   مرگ و حيات مانند خواب و بيدارى است

ايز نظير آپسول گاز است آه اگر در مسير صحيح خود استفاده شود حرارت، نور و برآت دارد و   غر

 . اش انفجار و نابودى است گرنه نتيجه

 : توان از تمثيل استفاده نمود مانند  در پاسخ سؤاالت عقيدتى نيز مى

 . اند؟  آيا درست است آه انسان به خاطر چند سال گناه هميشه در آتش جهنم بم

آورد و يك عمر آور  اين مثل آسى است آه در يك دقيقه چشم خود را از حدقه در مى:  پاسخ

 . ماند مى

   اگر خدا عادل است اين همه بال و حادثه تلخ براى چيست؟ 

مثل آسى آه ليوان را . آند اين اعتقاد آسى است آه با ديد ظاهرى به دنيا نگاه مى:  پاسخ

د آه در اين صورت درب ليوان براى او بسته و ته آن سوراخ است، اگر ليوان را درست نگاه واژگون ببين

دنيا ميدان رشد است و رشد انسان . دنيا خوابگاه و عشرتكده نيست . رود ها از بين مى دارد اشكال

 . بيند پس اين اعتراض آسى است آه دنيا را عشرتكده مى. ها و بالها ممكن نيست بدون سختى

  

 برهان، جدل و مناظره . ٨ 

آرده و اهل علم در صورتى آه اهل عناد و لجبازى نباشند، حرف منطقى و استداللى   افراد تحصيل

پذيرند و اگر آافر باشند حتمًا بايد از اين روش استفاده آرد زيرا استناد به قرآن آريم و سخنان  را مى

دى مفيد و مؤثر است آه اصل دين و مكتب را قبول دارند امامان معصوم عليهما السالم براى افرا

دانند و يا در مواردى مضر  بنابراين بر خالف تصور بعضى آه يادگيرى منطق و فلسفه را ضرورى نمى

شمارند، مبّلغ بايد در راه يادگيرى اين قوانين و براهين بكوشد تا قدرت پاسخگويى به ايرادهاى  مى

 ه باشد آه اين دستور خداى سبحان است؛ ها و آافران را داشت مادى

   )١٢٥نحل، (  »ادع الى سبيل رّبك بالحكمة و الموعظة الحسنة «

 » .و پند نيكو به سوى پروردگارت بخوان) استدالل(با حكمت  «



 : فرمايد داند و مى  حضرت على عليه السالم حكمت را گمشده مؤمن مى

 ٨٠نهج البالغه صبحى صالح، حكمت (  »مؤمن، فخذ الحكمة و لو من اهل الّنفاقالحكمة ضاّلة ال «

(  

 » .حكمت گمشده مؤمن است، آن را بگيريد گرچه از اهل نفاق باشد «

  )١١١بقره، (  »قل هاتوا برهانكم«خواهد برهان خويش را اقامه آنند   آيا خدايى آه از آافران مى

 . تواند دينش را بدون برهان تبليغ آند؟ مىخود 

 با دشمن خدا، آنچنان بايد محكم و استداللى برخورد آرد آه مات و مبهوت شود همانگونه آه 

 : ابراهيم عليه السالم چنين نمود

قره، ب(  »قال ابراهيم فاّن اللَّه ياتى بالّشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت اّلذى آفر «

٢٥٨(   

بطور مثال دليِل . فرمايد هاى زيادى از آيات قرآن استداللى است و حكم را با دليل آن بيان مى  نمونه

داند آه مردان قدرت تفكرشان بر نيروى عاطفه و  سرپرستى امور زنان توسط مردان را اين مى

ه از اينها مخارج زنان نيز در گذشت. احساساتشان غلبه دارد و از نيروى جسمى بيشترى برخوردارند

 . زندگى، بر عهده مردان است

 ٣٤نساء، (  »الّرجال قّوامون على الّنساء بما فّضل اللَّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم «

(  

 آند آه بوسيله آن شيطان بين شما دشمنى و اى ديگر براى حرام بودن شراب استدالل مى  در آيه

 . آند پس از نوشيدن آن دورى آنيد آينه ايجاد مى

اّنما يريد الّشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر و يصّدآم عن ذآر اللَّه و  «

  ) ٩١مائده، (  »عن الّصلوة

به آنها فرصت . ندارداى از سخنان مخالفان   مبّلغى آه قدرت استدالل داشته باشد هيچگونه واهمه

گيرد و  دهد آه سخنانشان را بگويند و پس از شنيدن آنها، با برهان و دليل جلوشان را مى مى

اين روش را در برخورِد حضرت موسى عليه السالم و جادوگران . گويد ايرادهايشان را پاسخ مى

: اى يگانه، فرعون گفتآنجا آه پس از ايمان آوردن جادوگران به خد. بينيم خداپرست با فرعون مى

 چرا قبل از اينكه من اجازه دهم به موسى ايمان آورديد؟ 

خواهى انجام  هر آار مى. ما هرگز تو را بر موسى مقدم نخواهيم داشت:  جادوگران در جواب گفتند

ما به پروردگارمان ايمان آورديم به خاطر اينكه از گناهانمان . گذرد بده آه اين زندگى دنيايى مى

هايى را آه تو بر ما تحميل آردى ببخشد و لطف و بخشايش خداوند بهتر و  درگذرد و گناه جادوگرى

 .  )٧٣ تا ٧٢طه، (  تر خواهد بود پاينده



. خواهد حق و حقيقت آشكار شود و حكمت، روش رسيدن به حق از راه علم و عقل است  قرآن مى

 : فرمايد آند آنجا آه مى مثل مجادله را نيز پيشنهاد مىهاى ديگر  اما در آنار اين روش، روش

   )١٢٥نحل، (  »و جادلهم باّلتى هى احسن «

 » .با چيزى آه بهتر است با آنها مجادله آن «

روشى است آه در آن سعى بر تسليم آردن مخالف است اما منحصر در سخنان علمى و » جدل «

ن از چيزهايى استفاده آرد آه مورد قبول طرف است اگر چه اين مطالب توا عقلى نيست بلكه مى

 . يقينى و مورد قبول همه نباشد

 مثل اينكه مخالف، سخن يك دانشمند را قبول دارد و ما با استناد به سخن آن دانشمند، او را 

 . آنيم در حاليكه خود ما ممكن است آن را قبول نداشته باشيم محكوم مى

ك جلسه مناظره علمى، آه دانشمندان مذاهب مختلف حضور داشتند، امام رضا عليه السالم  در ي

در مقابل دانشمنِد مسيحى آه معتقد بود حضرت عيسى عليه السالم فرزند خداست از جدل 

حضرت عيسى عليه السالم همه صفاتش خوب بود فقط يك : استفاده نمود به اين صورت آه فرمود

اين چه سخنى : دانشمند مسيحى گفت. اى نداشت كه به عبادت عالقهنقص داشت و آن اين

 . او عبادتش از همه مردم بيشتر بود! است؟

آرد بنده خدا بود نه فرزند خدا زيرا عبادت يعنى  پس اگر عبادت مى:  امام رضا عليه السالم فرمود

 .  )منتهى االمال، احواالت امام رضاعليه السالم(  بندگى

 .  در اين گفتگو حضرت از چيزى استفاده آردند آه مورد قبول مسيحى بود و او را محكوم آردند

 بايد توجه داشت آه در جداِل حق، هدف، تحقير طرف و اثبات برترى و پيروزى بر او نيست بلكه 

 : هدف، نفوذ در افكار و اعماق روح اوست آه اين همان مجادله به احسن است

   )١٢٥نحل، (  »ادلهم باّلتى هى احسنو ج «

 . توزى دورى آرد  در جدال عالوه بر رعايت انصاف بايد از لجاجت و آينه

» سوره يس«مجادله احسن، مانند مطلبى است آه در آخر : فرمايد  امام صادق عليه السالم مى

ر مقابل پيامبر صلى اهللا عليه وآله هنگامى آه استخوان پوسيده را د. در مورد منكران آمده است

 » يحييها اّلذى انشأها اّول مّرة«: چه آسى قدرت دارد آن را زنده آند؟ فرمود: قرار دادند و گفتند

همان خدايى آه از درخت سبز براى شما . آند آه روز اول را آفريد همان خدايى آن را زنده مى «

   )٣٠١ تا ٣٠٠، ص ١٦نه، ج تفسير نمو(  ».فرستد آتش بيرون مى

نيز داشته باشيم آه روش مهمى ) بحث آزاد(اى به شيوه مناظره   خوب است در بحث جدل اشاره

و . اند برده در تبليغ است و امامانى همچون امام باقر و صادق عليهم السالم از اين شيوه بهره مى

 . رد با مخالفان، بحث آزاد و منطقى بوده استاصوًال اساس آار همه پيامبران و رهبران الهى در برخو



 در مناظره، تنها مكتب عالى و منطق قوى و نيرومند آافى نيست بلكه بايد با روش صحيح بحث و 

 . مجادله توأم گردد

نحوه برخورد با طرف .  برخورد در بحث آزاد بايد همراه با لطف و محبت باشد و از خشونت پرهيز شود

ها  گذارد چه بسيارند آسانى آه در بحث ترين اثر را در اين مرحله مى وه بحث، عميقمناظره و شي

هاى  دقيق و موشكاف و بر مسايل علمى مسلط و آگاهند اما چون از شيوه جدال احسن و بحث

شوند حقيقت اين است  سازنده آگاه نيستند آمتر در گفتگو با ديگران موفق به نفوذ در قلب آنها مى

عقل و فكر به تنهايى آافى نيست، بايد عواطف نيز اقناع گردد آه نيمى از وجود انسان را آه اقناع 

 . دهند تشكيل مى

گويد من در آنار قبر پيامبر  او مى: خوانيم چنين مى» مفضل بن عمر« در مقدمه حديث معروف توحيد 

ابن ابى «ناگهان ديدم آردم  صلى اهللا عليه وآله بودم و در عظمت مقام آن بزرگوار انديشه مى

اى نشست و بسيار حساب شده و شيطنت آميز  وارد شد و در گوشه) مرد ماّدى معروف(» العوجا

شروع به انكار خداوند تبارك و تعالى و رسول گراميش صلى اهللا عليه وآله نمود من از سخنان او 

اد پيش گرفتى؟ و راه الح! برخاستم و فرياد زدم اى دشمن خدا. سخت خشمگين و ناراحت شدم

، ١٢ تلخيص از تفسير نمونه، ج(  آنى ؟ خداوندى آه تو را در بهترين صورت آفريده است انكار مى

   )٢٠ تا ١٤ ص

 ابن ابى العوجا رو به من آرد و گفت اگر از پيروان امام صادق عليهما السالم هستى او با ما چنين 

 هم از ما شنيده است و هرگز به ما فحش و ناسزا نگفته و در او از اين باالتر را. گويد سخن نمى

 . پاسخ ما، راه خشونت و تعدى نپيموده است او مرد بردبار، عاقل، هوشيار و متينى است

 .  بنابراين مناظره آار هر شخصى نيست و بايد در جهات مختلف آمادگى داشته باشد

 : گويد به امام عرض آردم الم مى طّيار يكى از دوستان امام صادق عليه الس

 » بلغنى انك آرهت مناظرة الناس «

 » .به من خبر رسيده آه شما از مناظره با مخالفان خشنود نيستيد «

 :  امام عليه السالم در پاسخ فرمود

(  »رههاّما مثلك فال يكره من اذا طار يحسن ان يقع و ان وقع يحسن ان يطير، فمن آان هكذا ال نك «

   )١٣٦، ص ٢بحاراالنوار، ج 

توانند بنشينند  گيرند، به خوبى مى آنند و اوج مى اّما آسى مانند تو از آسانى آه وقتى پرواز مى «

توانند پرواز آنند و اوج گيرند آسى آه چنين باشد ما از  نشينند به خوبى مى و هنگامى آه مى

 » .مناظره آردن او ناخشنود نيستيم

  

 جنگ سرد . ٩ 



اثر آردن تبليغات پيامبران از آن  هايى آه آافران و دشمنان خدا در طول تاريخ براى بى  يكى از روش

اند  و هميشه سعى داشته. اند، ايجاد شك و ترديد در دل پيرواِن اديان الهى بوده است استفاده آرده

اين . د و با تضعيف روحيه آنان قدرت و توانشان را بگيرندبا اين وسيله مردم را از اعتقاداتشان جدا آنن

 . روش امروزه نيز يكى از مهمترين ابزارهاى تبليغ جهانخواران و مستكبران است

 : شمرند دانند و رسولش را شاعر مى اساس مى  آافران زمانى سخنان قرآن را خواب و خيالى بى

   )٥انبياء، (  » شاعر فلياتنا باية آما ارسل االّولونبل قالوا اضغاث احالم بل افتراه بل هو «

محّمد آه با اين . اساس است اين مردم غافل و نادان گفتند آه سخنان قرآن خواب و خيالى بى «

آند شاعرى است آه اين آلمات را خود بافته است وگرنه بايد همچون  قرآن ادعاى پيامبرى مى

 » .اى برايمان بياورد معجزهپيامبران گذشته آيت و 

دار آردند و از اهمّيت آن آاستند، ديگر حمله به آن و   بعد از اينكه با اين سخنان آالم خدا را خدشه

خواهند آه  شرمى از پيروان قرآن مى شود به همين دليل با آمال بى دور آردن مردم از آن آسان مى

 ن داخل آنند؛ به آن گوش ندهند و سخنان لغو و باطل را در آ

   )٢٦فّصلت، (  »و قال الّذين آفروا ال تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعّلكم تغلبون «

آند آه اين جريان را رهبرى آرده و مردم را به شك و   قرآن شديدترين حمله را متوجه آسانى مى

 اندازند؛  ترديد مى

ثّم قتل آيف قّدر ثّم نظر ثّم عبس و َبَسر ثّم َادبر و استكبر فقال ان اّنه فّكر و قّدر فقتل آيف قّدر  «

   )٢٥ تا ١٩مّدثر، (  »هذا اّال سحر يؤثر ان هذا اّال قول البشر

باز هم مرگ بر او، چه فكر . مرگ بر او، انديشه بدى آرد. آن آافر فكر آرد و انديشه بدى آرد «

و روترش آرد و چهره درهم آشيد سپس روى گرداند و تكبر آرد و گفت خطايى آرد باز انديشه آرد 

 » .اين آيات گفتار بشرى بيش نيست. اين قرآن به جز سحر نيست

ارزش آردن فرستاده  برند زير سؤال بردن و بى  روش ديگرى آه آافران براى تضعيف روحيه بكار مى

ليه وآله را وابسته به غير بدانند و آنند رسول خداصلى اهللا ع بطور مثال سعى مى. خداست

 اند؛  گويند آه ديگران در آوردن اين سخنان به او آمك آرده مى

   )٤فرقان، (  »و قال اّلذين آفروا ان هذا اّال افك افتراه و اعانه عليه قوم اخرون «

ت و ديگران به او آمك خودبافته اس) محّمد(وآافران گفتند آه اين قرآن سخن دروغى است آه  «

 » .اند آرده

آنند ديگران را از رسول خدا صلى اهللا عليه وآله ارزشمندتر جلوه  هاى پليد سعى مى  اين انسان

... آنند آه اگر اين راه حق است، چرا قرآن به افراد ديگرى آه از نظر ثروت، نفوذ و دهند و مطرح مى

ند نازل نشده است و يا چرا بر انسانى همانند خودمان بهتر از رسول خدا صلى اهللا عليه وآله هست

 . فرستاده شده است



اند به ديگران بفهمانند آه فرستاده خدا بايد رئيس قبيله، شخصى   آافران هميشه سعى داشته

تواند فرستاده  پولدار و ثروتمند يا سلطان يك منطقه باشد و يك انسان فقير و بدون مقاِم دنيايى نمى

به همين دليل است آه فرعون براى به ترديد انداختن پيروان موسى و تضعيف روحيه آنها . دخدا باش

 : گويد مى

يا قوم اليس لى ملك مصر و هذه االنهار تجرى من تحتى افال تبصرون ام انا خير من هذا الذى هو  «

   )٥٢ تا ٥١زخرف، (  »مهين و ال يكاد يبين

ها از زير قصر من جارى  ردم آيا من صاحب آشور مصر نيستم؟ و آيا اين جوىاى م: فرعون گفت «

 » بينيد؟ آيا من بهترم يا چنين مرد فقير و خوارى آه هيچ منطق و بيان روشنى ندارد؟ نيست؟ نمى

فهميم يعنى  گويى نمى ما بسيار از آنچه مى:  و باز به همين دليل است آه قوم شعيب به او گفتند

ارزش و اگر مالحظه  معنى و بدون نتيجه است و تو در بين ما شخصى ناتوان و بى بىسخنانت 

 : آرديم طايفه تو نبود سنگسارت مى

   )٩١هود، (  »قالوا يا شعيب ما نفقه آثيرًا مّما تقول و اّنا لنريك فينا ضعيفًا و لو ال رهطك لرجمناك «

اند و اين سخنان مغرضانه  ها را به پيامبران الهى زده ترين تهمت آافران بدانديش در طول تاريخ بد

 . ارزش آردن مقام رسالت است همه و همه در راستاى بى

خواهند با سحِر خويش شما را از  جادوگرند و مى) موسى و هارون(اين دو تن :  فرعونيان گفتند

 : است از بين ببرندسرزمينتان بيرون آنند و روش خوب شما را آه پيروى از فرعون 

(  »قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاآم من ارضكم بسحرهما و يذهبا بطريقتكم المثلى «

   )٦٣طه، 

آنند مبّلغ نيز بايد از آن استفاده آرده و به دشمن   حال آه دشمنان خدا از اين شيوه استفاده مى

است و توانش در مقابل توان خداى متعال هيچ است و بفهماند آه بِت مورد پرستش او ضعيف 

 تواند بيافريند؛  حتى مگسى را نمى

   )٧٣حج، (  »اّن الّذين تدعون من دون اللَّه لن يخلقوا ذبابًا و لواجتمعوا له «

سى خوانيد هرگز بر خلقت مگ مى) معبود خود(هاى بى جان آه در برابر خدا  اى آافران آن بت «

 » .قدرت ندارند، هر چند همه با هم يكى شوند

  و اگر غير از اين است بايد نيازهاى پيروانشان را برآورده سازند؛ 

اعراف، (  »اّن اّلذين تدعون من دون اللَّه عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان آنتم صادقين «

١٩٤(   

خوانيد در حقيقت همه  به خدايى مى) مشرآان و يهود و نصارى( غير از خدا هر آنكس آه شما «

اگر در دعوى خود راستگوييد از آنها بخواهيد تا . هستند) بندگانى فانى و فقير و محتاج(مثل شما 

 » .مشكالت ونيازهاى شما را بر آورده سازند



 ترين آارها عاجزند؛   اين خدايان پوشالى از ساده

 »ون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بهاالهم ارجل يمش «

   )١٩٥اعراف، ( 

و آارى (هايى دارند آه با آن چيزى را بگيرند  آيا اين بتان پاهايى دارند آه با آن راه بروند؟ يا دست «

 » ايى آه با آن بشنوند؟ه يا چشمانى دارند آه با آن ببينند؟ يا گوش) انجام دهند

 : ها به آافران گفت  حضرت ابراهيم عليه السالم بعد از شكستن بت

   )٦٣انبياء، (  »بل فعله آبيرهم هذا فاسألوهم ان آانوا ينطقون «

 » .گويند از آنان سؤال آنيد اگر اين بتان سخن مى. اين آار را بزرگ آنها آرده است «

هاى دشمن، سد راه او شود و پيروان او را متزلزل سازد همانگونه آه  بايد با افشاگرى توطئه مبّلغ 

 : فرمايد آند و مى قرآن آريم افشاگرى مى

   )٦٩آل عمران، (  »وّدت طائفة من اهل الكتاب لو يضّلونكم و ما يضّلون انفسهم وما يشعرون «

ند آه شما را گمراه آنند و جز آنكه خود را گمراه مكنندبه آرزويى گروهى از اهل آتاب آرزو دار «

 » .فهمند نخواهند رسيد و اين را نمى

  

 استفاده از هنر . ١٠ 

برد و از شنيدن مطالب خشك و يكنواخت فرارى   با توجه به طبيعت خاِص انسان آه از هنر لّذت مى

 . هاى هنرى و القاى غير مستقيم استفاده نمود وشاست، براى انتقال مسايل دينى، بايد از ر

.  امروزه در آشورهاى پيشرفته جهان، استفاده از اين روش امرى مرسوم و جاافتاده است

استعمارگران، براى رسيدن به اهداف شوم خود، آمتر مردم را به طور مستقيم به آن راه دعوت 

 . سازند  خويش همراه مىميكنند بلكه بطور غير مستقيم آنها را با اهداف

فيلم، آارتون، تئاتر، :  با آمال تأسف دنياى آفر، در آفِر خود جّدى است و از تمامى امكانات مثل

، براى محكم آردن )هنر(و در يك آلمه ... سازى، خط، مسابقه، معّماو نقاشى، گرافيك، مجسمه

 . آند هاى آفر خود استفاده مى پايه

تبليغمان منحصر در . شود لمانان آنگونه آه بايد و شايد به اين مسايل توجه نمى اّما در بين ما مس

در حاليكه سخنرانى آن هم سخنرانى خوب و همراه با تمامى شرايط، يكى . سخنرانى شده است

 . از وسايل است و چون روش القاى مستقيم است اثرش به اندازه القاى غير مستقيم نيست

ى و سردمداران فاسدشان با استفاده از وسايل هنرى، فكر جوانان ما را  امروزه آشورهاى غرب

دشمن موسى » سامرى«اند همانگونه آه  اى از آنان را شيفته مرام غلط خود آرده ربوده و عده

اى ساخت آه صدايى شگفت داشت و آن را، خداى موسى  عليه السالم با زر و زيورها گوساله

 ان موسى عليه السالم را به انحراف آشاند؛ معرفى آرد و بدين ترتيب پيرو



   )٨٨طه، (  »فاخرج لهم عجًال جسدًا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسى «

 : فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

   )١٢٣٥سالم، ص اال البالغه فيض نهج(  »رّدوا الحجر من حيث جاء فاّن الّشر ال يدفعه اّال الشر «

 » .آند سنگ را از هر طرف به شما زدند به همانجا برگردانيد آه بدى را فقط مانند خودش دفع مى «

هاى هنرى  هاى علميه، توجه بيشترى به روش  پس از انقالب شكوهمند اسالمى ايران، در حوزه

اّما اين مقدار . غ شده استنويسى و شعر براى تبلي همچون تئاتر، نمايشنامه نويسى، داستان

آافى نيست و سزاوار است آه بعضى از طّالب علوم دينى آه زمينه و استعداد يادگيرى اين 

هاى تبليغى خود از آن استفاده  ها را دارند بطور جدى به آن توجه آنند تا بتوانند در فعاليت روش

 . نمايند

 : بينيم آن را در برخوردهاى اولياى الهى مىهايى از   يكى از وسايل هنرى نمايش است آه نمونه

آند و به دست او  اى را داغ مى عليه السالم براى يادآورى آتش جهنم به عقيل، ميله  حضرت على

 .  )٢٢٤البالغه صبحى صالح، خطبه  نهج(  آند نزديك مى

وسايل (  گيرد وآله عمًال وضو مى امام باقر عليه السالم براى نمايش وضوى پيامبر صلى اهللا عليه 

 .  )٢٧٢، ص ١ الشيعة، ج

 :  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمود

   )٢٧٩، ص ٨٥ بحار االنوار، ج(  »صّلوا آما رأيتمونى اصّلى «

 » .خوانم بينيد من نماز مى نماز بخوانيد همانگونه آه مى «

خوانى آه نوعى نمايش است يكى از عوامل مهم بقاى تاريخ عاشورا بوده  يه در زمان خود ما شب

 . است

 خداوند متعال براى اينكه به قابيل بفهماند چگونه برادر مرده خود را به خاك بسپارد، از يك صحنه 

 . آند فرمايد آه بازيگر آن آالغى است و با چنگال خود، زمين را گود مى نمايش استفاده مى

   )٣١مائده، (  »فبعث اللَّه غرابًا يبحث فى االرض ليريه آيف يوارى سوأة اخيه« 

 امام حسن و امام حسين عليهما السالم براى اينكه پيرمردى را متوجه وضوى اشتباهيش آنند، از 

د تا به خوانن گيرند و پيرمرد را به قضاوت مى هر دو وضو مى. آنند يك وضوى نمايشى استفاده مى

 به نقل ١٠٣ ، ص٢ داستان راستان، ، ج(  اين وسيله، وضوى صحيح را ببيند و به اشتباه خود پى ببرد

 .  )از بحاراالنوار

 روشن است آه شنيدن يك مطلب اگر با ديدن همراه شود، يعنى سمعى بصرى شود، اثر بيشترى 

ست، به همين دليل حضرت ابراهيم عليه اش اطمينان قلبى به مطلب ا خواهد داشت و نتيجه

خواهم با ديدن آن،  آنى آه مى بار الها به من نشان بده آه چگونه مردگان را زنده مى: السالم گفت

 : دلم آرام گيرد



(  »و اذ قال ابراهيم رّب ارنى آيف تحيى الموتى قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئّن قلبى «

   )٢٦٠بقره، 

 و باز به همين دليل است آه پيامبر خدا صلى اهللا عليه وآله براى توضيح دادِن راه حق و باطل از 

، ٥ محجةالبيضاء، ج(  آشيدن يك خط مستقيم و چندين خط انحرافى بر روى زمين استفاده نمود

 .  )٥٦ ص

از صحرايى : بطور مثال فرمود. ساخت اى را مى  يا براى توجه دادِن افراد، به يك مسئله مهم، صحنه

گناهان : ها فرمود آه در ظاهر چيزى نداشت، هيزم جمع آنند و پس از جمع شدن خار و خاشاك

 .  )٢٠٤ ، ص١ داستان راستان، ج(  شوند آوچك هم اينگونه جمع مى

درختى نشسته بوديم همراه با رسول خدا صلى اهللا عليه وآله در سايه : گويد  سلمان فارسى مى

آيا : هايش ريخت و بعد فرمود اى از آن درخت را تكان دادند بطورى آه برگ آه حضرت شاخه

هاى اين درخت  خواند، گناهانش همچون برگ پرسيد آه چه آار آردم؟ مؤمن وقتى نماز مى نمى

 .  )١٨ تا ١٧، ص ٤ جامع احاديث شيعه، ج(  ريزد مى

چه وقت، هنگام نماز . فدايت شوم: به امام صادق عليه السالم عرض آردم: گويد  سماعة مى

خواست، چوبى را برداشته و به ايشان  است؟ حضرت به چپ و راسِت خود نگاه آرد، گويا چيزى مى

دادم و آن بزرگوار چوب را بعنواِن شاخص در زمين فرو برد و بوسيله آن و استفاده از سايه چوب وقت 

 .  )١٦١ تا ١٦٠، ص ٤ جامع احاديث شيعه، ج(  م توضيح دادنماز را براي

  

 گويى  قصه. ١١ 

هاى زيادى در آن وجود   روش هنرى ديگر، استفاده از قصه است آه قرآن به آن اهميت داده و قصه

 . دارد

   )١٢٠هود، (  »حقو آال نقّص عليك من انباء الّرسل ما نّثبت به فؤادك و جاءك فى هذه ال «

آنيم تا قلب تو را به آن قوى و استوار گردانيم و حق براى تو  اخبار رسوالن را براى تو حكايت مى «

 » .روشن شود

  قصه در آن وجود دارد؛ ٢٦٨هاست و تقريبًا  هاى قرآن بهترين قصه  قصه

   )٣يوسف، (  »لقراننحن نّقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا ا «

 » .گوييم ها را بوسيله وحى اين قرآن به تو مى ما بهترين حكايت «

 : هاى قرآن ارزشمند است زيرا  قصه

 .  دروغ نيست، جاذبه دارد، تنّوع دارد، و در البالى آنها مطالب حقوقى، اجتماعى آمده است

 : دارد  مردم را به فكر آردن وا مى

   )١٧٦اعراف، (  »فاقصص القصص لعّلهم يتفّكرون «



 :  مايه عبرت خردمندان است

   )١١١يوسف، (  »لقد آان فى قصصهم عبرة الولى االلباب «

  

 تداعى معانى . ١٢ 

 .  تداعى معانى در آموزش، نقش بسيار مهمى دارد

گيرد و هر  شود ياد مى  معانى را همراه با خاطراتى آه با آنها همراه مى انسان از آودآى لغات و

بنابراين مبّلغ بايد از . ها معانى در ذهن پايدارتر خواهد بود ها جالبتر باشند ياد آن واژه چه آن خاطره

هاى مناسب براى تبليغ استفاده آند و گفتن مسايل دينى و ارزشمند را با خاطرات خوش  فرصت

 . سازد تا در ذهن مخاطب آامًال جا بگيردهمراه 

دادن به آسى يا زمانى آه به شاگردى  ايد آه تأثير سخن در هنگام هديه  حتمًا تاآنون تجربه آرده

 . دهيد، بيشتر است نمره خوب مى

 از شخصى آه شماره تلفن خانه او پنچ رقمى بود پرسيدند شماره تلفن منزل شما چيست؟ گفت 

 . هاى شبانه روزىعدِد نماز

 رآعت يعنى تلفن خانه ما ٤ رآعت و عشا ٣ رآعت، مغرب ٤ رآعت، عصر ٤ رآعت، ظهر ٢ صبح 

 . باشد مى) ٢٤٤٣٤(

 . زارى از مشرآان آنان را تحقير نمود  خداوند متعال با ابزار تّنفر و بى

   )١توبه، (  »براءة من اللَّه و رسوله الى الّذين عاهدتم من المشرآين «

 .  از خدا و رسولش از مشرآانى آه با شما پيمان بسته و آن را شكستند بيزارند

 : هاشان همچون سنگ است  مشرآانى آه قلب

  (.  ٧٤بقره، (  »ثّم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى آالحجارة او اشّد قسوة «

تر از آن  هايتان همچون سنگ يا سخت  دل شديد آه دل پس از اين معجزه بزرگ، باز چنان سخت

 . شد

صم بكم عمى فهم «: آنند  هم آنان آه از شنيدن، گفتن و ديدن حق آر و گنگ و آورند و تفكر نمى

   )١٧١بقره، (  »اليعقلون

 : فرمايد  خداوند متعال براى تحقير متكبران آافر از تعبيرات مختلفى استفاده مى

 : آند  گاهى با نام حيوانات آنها را تحقير مى

   )٥٢ تا ٥١مّدثر، (  »فما لهم عن الّتذآرة معرضين آاّنهم حمر مستنفرة فّرت من قسورة «

اين آافران گويى خرانى هستند . آنند  پس چه شده است آنان را آه از ياد آن روز سخت دورى مى

 : يزندگر آه از شير دّرنده مى

   )١٧٩اعراف، (  »اولئك آاالنعام بل هم اضّل اولئك هم الغافلون «



 .  آن گمراهان همچون چهارپايانند بلكه بسى گمراهترند آنان همان غافالنند

 و زمانى با گفتن اين مطلب آه خدا هيچگونه نيازى به پيروى آنها از خود ندارد و موجودات بسيارى 

 : شمرد دتش مشغولند آنها را آوچك مىبه عبا

   )٣٨فّصلت، (  »فان استكبروا فاّلذين عند رّبك يسّبحون له بالّليل و الّنهار و هم ال يسأمون «

فرشتگان شب و روز و بدون هيچ ) هيچ اهمّيتى ندارد چرا آه( و اگر آافران به عبادت خدا تكّبر ورزند 

 . عت حضرت حق مشغولندخستگى به تسبيح و طا

حد و حصر خود را به  نازند ثروت و قدرت بى  و خداوند زمانى در مقابل آافران آه به دارايى خود مى

 : آشد تا به ضعف بيش از حد خود توجه آنند و تحقير شوند رخ آنان مى

خزائن الّسموات و االرض و هم الّذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اللَّه حّتى ينفّضوا و للَّه  «

   )٧منافقون، (  »لكّن المنافقين ال يفقهون

گويند به اصحاب رسول خدا انفاق مال نكنيد تا مردم از ِگرَدش   اينها همان مردم بد خواهند آه مى

 . دفهمن ها از آن خداست اما منافقان آن را نمى هاى زمين و آسمان پراآنده شوند در حاليكه گنج

 .  تأآيد بر عزت خدا، رسول و مؤمنان در واقع تحقير آافران است

   )٨منافقون، (  »و للَّه العّزة و لرسوله و للمؤمنين ولكّن المنافقين ال يعلمون «

اعتنايى به  خواهد آه با بى  خداى بزرگ در آياتى از قرآن از رسول گراميش صلى اهللا عليه وآله مى

 . فران آنها را آوچك وپست شمردآا

   )١٢٩توبه، (  »فان توّلوا فقل حسبى اللَّه «

از تو رو گردانيدند بگو خدا براى من آافى ) مقام تو را نشناخته و(هرگاه مردم ! پس اى رسول «

 » ).اعتنايى آن و به آنان بى(است 

   )٧٠انعام، (  » و غّرتهم الحيوة الّدنياو ذر اّلذين اّتخذوا دينهم لعبًا و لهوًا «

آنان آه دين خود را بازيچه و هوسرانى گرفتند و زندگى دنيا فريبشان داد به خود ! اى رسول «

 » .واگذار

آنند آه بايد در مقابل اين   البته بايد توجه داشت آه آافران نيز در راه تحقير مؤمنان تالش مى

 . دگى نمودتحقيرها ايستا

 بطور مثال سران آافر قوم نوح، به او گفتند آه تو نيز همانند ما بشرى هستى و آسانى آه اطراف 

 . ارزشند اند مشتى افراد پست و بى تو را گرفته

فقال المال اّلذين آفروا من قومه ما نريك اّال بشرًا مثلنا و ما نريك اّتبعك اّال اّلذين هم اراذلنا بادى  «

   )٢٧هود، (  »لّراىا

بشرى مانند شما بيش نيست، از همان ) نوح(گفتند آه اين شخصى   و در جايى ديگر به مردم مى

 : آشاميد خوريد و مى آشامد آه شما مى خورد و مى چيزى مى



   )٣٣مؤمنون، (  »ما هذا اال بشر مثلكم ياآل مّما تأآلون منه ويشرب مّما تشربون «

بزودى ما نيز : فرمود آردند آه حضرت مى  و زمانى او را در حال آشتى سازى در بيابان، مسخره مى

 : آنيد شما را مسخره خواهيم آرد، همانگونه آه شما مسخره مى

د، هو(  »آّلما مّر عليه مال من قومه سخروا منه قال ان تسخروا مّنا فاّنا نسخر منكم آما تسخرون «

٣٨(   

  

  

  

 تعادل ميان دنيا و آخرت . ١٣ 

ها احتياج به استفاده   انسان موجودى مادى است و داراى غرايزى آه براى پاسخگويى به آن غريزه

هاى طبيعى انسان،  دعوت صرف به معنويات و سرآوب خواسته. از امكانات مادى و رفاهى دارد

آنند، تا از  بينيم آه مردم را ترغيب مى آياتى از قرآن آريم را مى. مطلوب دين مقدس اسالم نيست

آلوا من الّطّيبات و اعملوا «: ولى عمل صالح را از ياد نبرند. هاى پاآيزه دنيا استفاده آنند نعمت

   )٥١مؤمنون، (  »صالحًا

   )٦٩انفال، (  »للَّهفكلوا مّما غنمتم حالًال طّيبًا واتقوا ا«:  تقواى الهى پيشه آنند

 » .ايد بخوريد و تقواى الهى داشته باشيد پس آنچه را آه از حالل پاآيزه غنيمت گرفته «

 :  در عين استفاده از دنيا شكرگزار باشند

   )١٥سباء، (  »آلوا من رزق رّبكم و اشكروا له «

 :  و از شيطان پيروى نكنند

   )١٤٢انعام، (  »وا مّما رزقكم اللَّه و ال تتبعوا خطوات الّشيطانآل «

 : ها به ياد محرومان هم باشند  و در استفاده از نعمت

   )١٤١انعام، (  »آلوا من ثمرة اذا اثمر و اتوا حّقه يوم حصاده «

 » .را بدهيد) زآات(آورى، حق فقيران  هنگامى آه درخت ميوه داد از آن بخوريد و روز جمع «

آند، بايد براى   همانگونه آه قرآن، همراه با مسايل دنيايى به مسايل معنوى و اخروى نيز توجه مى

اى براى نزديكى به خداوند متعال است و  مردم روشن شود آه دنيا هدف نيست بلكه وسيله

 سرانجام نيك و زندگى عاليتر نزد خداست؛ 

ن للّناس حّب الّشهوات من الّنساء و البنين و القناطير المقنطرة من الّذهب و الفّضة و الخيل زّي «

   )١٤آل عمران، (  »المسّومة و االنعام و الحرث ذلك متاع الحيوة الّدنيا و اللَّه عنده حسن المأب

هاى ممتاز و   و نقره و اسبهاى فروان از طال محبت امور مادى، از زنان و فرزندان و دارايى «

تا در پرتو آن آزمايش و تربيت شوند ولى (چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است 



هستند و » مادى«سرمايه زندگى پست ) اينها در صورتى آه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند

 » .نزد خداست) و زندگى عاليتر(سرانجام نيك 

 د آه از دنيانصيبى دارند ولى از آن براى آخرت استفاده آنند؛  مردم بايد بدانن

   )٧٧قصص، (  »وابتغ فيما اتاك اللَّه الّدار االخرة و ال تنس نصيبك من الّدنيا «

هاى  ها و نعمت لذت(ات را هم از  در آنچه خداوند به تو داده است خانه آخرت را طلب آن و بهره «

 » .راموش مكندنيا ف) حالل

 در دعوت به سوى خدا بايد به مشكالت ماّدى مردم توجه نمود همانگونه آه رسول گرامى اسالم 

 . آرد فرمود و در اين راه تالش مى صلى اهللا عليه وآله به اين مسايل توجه مى

هاى رسول خدا صلى اهللا عليه وآله در اين موارد   حضرت على عليه السالم درباره آوشش

خورديد آه رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله مسئله آب آشاميدنى شما  شما آب آلوده مى: فرمايد مى

   )٢٦البالغه صبحى صالح، خطبه  نهج(  »تشربون الكدر«: را حل آرد

 خود آن بزرگوار در توسعه آشاورزى و احداث چاه آب براى رفع مشكالت مردم، سعى و تالش 

  .فراوان نمود

هرگاه غذا خورديد از خانه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله خارج : فرمايد اى داريم آه مى  در قرآن آيه

 : شويد و مشغول گفتگو نشويد

   )٥٣احزاب، (  »فاذا طعمتم فانتشروا و ال مستانسين لحديث «

دادند و اين عمل  آله به مردم طعام مىشود آه پيامبر گرامى صلى اهللا عليه و  از اين آيه معلوم مى

شود اين است آه  نيز نوعى توجه به مسايل مادى است و نكته جالبترى آه از آيه استفاده مى

طعام دادن، شيوه و سيره هميشگى حضرت بوده است وگرنه براى يكبار طعام دادن آيه خارج شدن 

 . شد مهمانان از منزل رسول خدا صلى اهللا عليه وآله نازل نمى

  )٢١٤شعراء، (  »و انذر عشيرتك االقربين« آن بزرگوار در ابتداى رسالت به پيروى از آيه شريف 

غذايى آماده نمود و همراه با طعام دادن، خويشان خود را براى » خويشان نزديكت را انذار آن«

 . رساندن پيام خدا، دعوت آرد

و اذا « شيوه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله نبوده است؛ از آيه  توجه به نيازهاى مادى مردم، تنها

استفاده » و هنگامى آه موسى براى قومش طلب آب آرد«  )٦٠بقره، (  »استسقى موسى لقومه

 . اند آرده شود آه انبياى ديگر نيز به مشكالت مادى مردم رسيدگى مى مى

دهد آه مشكل مسكن  و هارون عليهما السالم دستور مىاى ديگر به موسى   خداوند متعال در آيه

 : مردم را حل آنند

   )٨٧يونس، (  »و اوحينا الى موسى و اخيه ان تبّوءا لقومكما بمصر بيوتًا «



 مبلغ بايد در اين مسئله نيز به انبياى بزرگ و امامان معصوم عليهم السالم اقتدا آند و در اين 

 . دمسير تالش آن

در روز عرفه به خيمه امام حسن عليه السالم رفتم و ديدم مردم خدمت حضرت : گويد  مسروق مى

(  برند خورند و با خود مى هاى غذا موجود و در آنها غذا قرار دارد و مردم از آنها مى سفره. رسند مى

 .  )عليه السالم ، باب فضايل امام حسين١ منتهى االمال، ج

ايد؟ به مرحوم شيخ  يا تاآنون به نقض تبليغى سفره دادن براى امام حسين عليه السالم فكر آرده آ

رضاخان ملعون جلو منبر روضه خوانى و گريه : عبدالكريم حائرى يزدى مؤسس حوزه علميه قم گفتند

م را جلوه سفره دادن براى امام حسين عليه السال: آردن را گرفته است، چه آنيم؟ ايشان فرمود

 . در روزهاى عزادارى به نام امام حسين عليه السالم، به مردم غذا بدهيد. اند  آه نگرفته

  

 شيوه مقايسه آردن . ١٤ 

هاى مفيد در تبليغ روش مقايسه آردن بين حق و باطل است آه قرآن نيز در مواردى   يكى از روش

 : شود  اشاره مىبه بعضى از آنها. از اين شيوه استفاده نموده است

 : هاى ناتوان در آفريدن و زنده آردن مردگان پس از مرگ   مقايسه بين قدرت خداى يگانه و بت

   )٣٤يونس، (  »قل هل من شرآائكم من يبدأ الخلق ّثم يعيده قل اللَّه يبدأ الخلق ّثم يعيده «

باطل شما توانايى دارد آه خلق را بيافريند، آنگاه بگو آه آيا هيچيك از بتان و خدايان ) اى رسول( «

) به سوى خود(آفريند و سپس او را  همه را بسوى خود برگرداند؟ بگو تنها خداست آه خلق را مى

 » .گرداند باز مى

 :   مقايسه بين يگانگى خدا و تعّدد خدايان دروغين

   )٣٩يوسف، (  »ءأرباب متفّرقون خير ام اللَّه الواحد القّهار «

 » يا خداى يكتاى قاهر؟) و در نظام آفرينش مؤثرترند(آيا خدايان پراآنده بى حقيقت بهتر  «

 :   مقايسه بين هدايت خداى متعال به حق و گمراه آنندگى غير خدا

ّق ان قل هل من شرآائكم من يهدى الى الحّق قل اللَّه يهدى للحّق افمن يهدى الى الحّق اح «

   )٣٥يونس، (  »يّتبع اّمن ال يهّدى اّال ان يهدى

تواند آسى را به راه راست هدايت آند؟  بگو آيا هيچيك از شريكان شما مشرآان مى) اى رسول( «

آند آيا آسى آه خلق را به راه راست هدايت  بگو تنها خداست آه خلق را به راه راست هدايت مى

آند، مگر اينكه خودش هدايت شده   سزاوارتر است يا آسى آه هدايت نمىآند براى پيروى مى

 » .باشد

 : شود   مقايسه بين مالى آه بعنوان ربا و مالى آه بعنوان زآات داده مى



و ما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الّناس فال يربوا عنداللَّه و ما اتيتم من زآوة تريدون وجه اللَّه  «

  ) ٣٩روم، (  »المضعفونفاولئك هم 

داديد تا بر اموال مردم ربا خوار بيفزايد نزد خداوند هرگز ) يا هديه(و آن سودى آه شما بعنوان ربا  «

از روى شوق و اخالص به فقيران داديد ثوابش چندين برابر ) بدون ريا(شود و آن زآاتى آه  زياد نمى

 » .افزايند  آه بر دارايى خود مىو همين زآات دهندگان هستند. شود مى

 : ها و نور و مقام آافر و مؤمن   و مقايسه بين تاريكى

   )٢١ تا ١٩فاطر، (  »و مايستوى االعمى و البصير و ال الظّلمات و ال الّنور و ال الّظّل و ال الحرور «

كسان نيستند و هيچ ظلمتى با نور بينا ي) مؤمن روشن روان(آور و ) آافر تاريك دل(و هرگز  «

 » .مساوى نخواهد بود و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند

 :  آرى زندگانى با علم و ايمان هرگز با مردگان جهل و عصيان برابر نيستند

   )٢٢فاطر، (  »و مايستوى االحياء و ال االموات «

تواند مردم را به راه  هاى ناشى از گمراهى مى ى از خدا و بدبختى مبلغ با مقايسه بين امتيازات پيرو

 . راست هدايت آند

  

  

 شيوه فرض مخالف . ١٥ 

مثًال اگر چند روز بخاطر يك ضربه، انگشت . داند آه از او گرفته شود  انسان وقتى ارزش نعمت را مى

ز آارها فلج هستيم در نوشتن و حتى در شصت ما از آار بيفتد متوجه خواهيم شد آه در بسيارى ا

اگر چند لحظه، چشم خود را ببنديم، خواهيم فهميد آه چشم چه نعمت بزرگى . بستن دگمه يقه

 . است

 بهر حال خداوند متعال براى اينكه مردم را از خواب غفلت بيرون آورد و آنان را به سوى خودش 

است و » ها باز پس گرفتن نعمت«فرض مخالف يا متوجه سازد از شيوه خاصى استفاده آرده و آن 

آنى؟ اگر درختان سبز نشوند چه ميكنى؟ آيات زيادى است آه  ها تلخ باشد چه مى گويد اگر آب مى

گمان نكنند زندگانى آنان : فرمايد خداوند درباره آفار مى. آورد با اين شيوه انسان را بهوش مى

 : اى از آسمان بر آنان فرو باريم ن را فرو برد يا قطعهجاودان است بلكه اگر، بخواهيم زمين، آنا

   )٩سباء، (  »ان نشا نخسف بهم االرض او نسقط عليهم آسفًا من السماء «

 : ها در آيند  يا اينكه صورت آنان را مسخ آنيم تا به شكل سگان و بوزينه

   )٦٧يس، (  »و لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم «

 :  و خلقى جديد را به جاى آنها بياوريم آه اهل آفر و ظلم نباشند

   )١٩ابراهيم، (  »ان يشا يذهبكم و يات بخلق جديد «



ها و  هاى جديد نيست بلكه فرض از بين رفتن نعمت  منظور از فرض مخالف، تنها فرض انسان

 : هستجايگزينى چيزهاى بد به جاى آنها نيز 

 : فرمايد  خداوند متعال در مورد نعمت آب مى

   )٧٠واقعه، (  »و لو نشاء جعلناه اجاجًا فلوال تشكرون «

داديم  قرار مى) و شور(آن را تلخ ) به جاى آنكه آب را خوش و گوارا گردانيم(خواستيم  و اگر مى «

 » آنيد؟ پس چرا شكر نمى

   )٦٥واقعه، (  »اه حطامًا فظلتم تفكّهونو لو نشاء لجعلن «

سازيم تا با حسرت به سخنان بيهوده  خشك و تباه مى) آشت و زرع شما را(و اگر بخواهيم  «

 » .بپردازيد

  

 سازى و ايجاد زمينه  آماده. ١٦ 

د، در دستوراتش نيازهاى  از آنجا آه دين مقدس اسالم مخالفتى با امور فطرى و غريزى انسان ندار

. آند اش خارج است وادار نمى گيرد و هيچگاه او را بر آارى آه از عهده غريزى انسان را در نظر مى

خواهد آدم و حّوا عليهما السالم را از نزديك شدن به درختى در بهشت باز  بعنوان نمونه آنجا آه مى

دو سپس آنها را از خوردن گياهى خاص منع خواهند بخورن دهد، از هر چه مى دارد، ابتدا اجازه مى

 سازى و ايجاد زمينه است؛  و اين شيوه آماده. آند مى

   )١٩اعراف، (  »و يا ادم اسكن انت و زوجك الجّنة فكال من حيث شئتما و ال تقربا هذه الّشجرة «

د ولى نزديك اين درخت خواهيد بخوري اى آدم تو و همسرت در بهشت جاى گيريد و هر چه مى «

 » .نشويد

شود آه مالى نيز براى خودشان بماند به همين   دستور زآات زمانى از سوى مردم پذيرفته مى

هاى درختان بخورند و در وقت مناسب  دهد آه صاحبان باغ ابتدا خود از ميوه دليل خداوند اجازه مى

اشد دورى نمودن از حرام و عمل به دستورات حق فقيران را بدهند آه اگر امكان استفاده از حالل نب

 خداوند بزرگ، مشكل است؛ 

   )١٤١انعام، (  »آلوا من ثمره اذا اثمر و اتوا حّقه يوم حصاده «

 » .را بدهيد) زآات(ها حق فقيران  آورى ميوه هنگامى آه درخت، ميوه داد از آن بخوريد و روز جمع «

هاى  هايى نهفته است آه پاسخگويى به آنها نياز به استفاده از دنيا و نعمت زه در وجود انسان غري

و تنها آسب معنوّيات و . مادى دارد، اينچنين است آه خداوند نصيبى را از دنيا برايش قرار داده است

 انجام اعمال اخروى را از او نخواسته است؛ 

   )٧٧قصص، (  »نس نصيبك من الّدنياو ابتغ فيما اتيك اللَّه الّدار االخرة و ال ت «



ها و  لّذت(ات را هم از  در آنچه آه خداوند به تو داده است، خانه آخرت را طلب آن و بهره «

 » .دنيا فراموش مكن) هاى حالل نعمت

شب را خواهد آه بيشتر  داند انسان نياز به خواب و استراحت دارد از او نمى  از آنجا آه خداوند مى

 به خواندن قرآن بگذارند؛ 

   )٢٠مّزمل، (  »علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيّسر من القرآن «

داند آه شما هرگز بيشتر ساعات شب را به عبادت نخواهيد گذراند بنابراين از شما در  خدا مى «

 » .دپس هر مقدار از شب را آه ميّسر است قرآن بخواني. گذشت

آند و از رسول  دهد ابتدا زمينه را براى پذيرش آنها ايجاد مى  آرى خداوند متعال در دستوراتى آه مى

خواهد آه براى تمايل آافران و مشرآان به دين اسالم زمينه را  گراميش صلى اهللا عليه وآله نيز مى

 فراهم سازد تا امكان شنيدن آالم خدا را داشته باشند؛ 

   )٦توبه، (  »حد من المشرآين استجارك فأجره حّتى يسمع آالم اللَّهو ان ا «

به او پناه ده تا آالم خدا ) آه از دين آگاه شود(پناه آورد ) اى رسول ما(و اگر يكى از مشرآان به تو  «

 » .را بشنود

 محّبت آفار و براى يعنى براى جلب. است» المؤلفة قلوبهم« براى همين يكى از مصارف زآات، 

 . شود تمايل به دين اسالم، از زآات مصرف مى

 قبًال در بحث تناسِب سخِن مبّلغ با اقتضاى حال، نوشتيم آه مبّلغ بايد وضعيت مخاطبان خود را در 

ها معموًال متفاوت است  و آمادگى. نظر بگيرد آه معنايش در نظر گرفتن آمادگى فرد و جامعه است

بليغ تهاجمى فراهم است آه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله حاآمان آشورها و غير گاهى زمينه ت

و گاهى بايد به تبليغ تدافعى روى آورد، مانند پاسخ به . آردند مسلمانان را به اسالم دعوت مى

 . سؤاالت

به همين دليل است آه . خواهد  وضع دستورات و قوانين مشكل و مخالف طبع انسان آمادگى مى

رمان جهاد براى مسلمانان، پس از گذشت پانزده سال از بعثت رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله ف

 .  )٢١٦بقره، (  شود صادر مى

امام مدتى سر مبارآشان را پايين انداخته و بعد .  شخصى از امام رضا عليه السالم سؤالى آرد

! آرديد؟  نداشتيد و براى پاسخ من فكر مىآيا جوابش را در ذهن: آن شخص پرسيد. جواب دادند

نه، اين آار براى اين است آه جواب حكيمانه را ساده و سريع به تو : امام عليه السالم فرمودند

ندهم بلكه مدتى طول دادم تا براى آالم حكيمانه خود احترامى قايل شده باشم و همچنين با 

 . تر آردن تو زمينه سازى آرده باشم تشنه

دانيد آه چرا وقتى دو رفيق حضرت يوسف عليه السالم در زندان خوابشان را براى وى نقل   مى آيا

 : آردند، يوسف عليه السالم بالفاصله خواب آنان را تعبير نكرد؟ و فرمود



   )٣٧يوسف، (  »قال ال ياتيكم طعام ترزقانه اّال نّبأتكما بتاويله قبل ان ياتيكما «

گفت پيش از آنكه جيره غذايى شما برسد، شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهيم ) يوسف( «

 » .ساخت

خواست به آنان اطمينان دهد آه وقت غذا  زيرا مى.  علت اين برخورد چيزى نبود به جز ايجاد آمادگى

شان راحت خوردن آنها را نخواهد گرفت و قبل از رسيدن غذا خوابشان را تعبير خواهد آرد تا خيال

 . شود و با آمادگى بيشتر به سخنان وى گوش دهند

بلكه اينكار، مرحله به مرحله با ايجاد زمينه و .  خداوند متعال يكباره خوردن شراب را حرام نفرمود

آند و  آمادگى اجتماعى صورت گرفت، به اين ترتيب آه اول آن را يك نوشيدنى غير نيكو معرفى مى

 د آه از درختان خرما و انگور رزق حالل نيكو بدست آورند؛ خواه از مسلمانان مى

(  »و من ثمرات الّنخيل و االعناب تّتخذون منه سكرًا و رزقًا حسنًا اّن فى ذلك الية لقوم يعقلون «

   )٦٧نحل، 

ق نيكو هاى درخت خرما و انگور آه از آن مايع مست آننده و رز در ميوه) و براى شما مؤمنان( «

 » .نشانه قدرت حق، براى خردمندان آشكار است) نيز(آوريد  بدست مى

 . فهماند آه مايه مستى، رزق نيكو نيست  و بدين وسيله به ما مى

خواهد آه در حال مستى نزديك   و در مرحله بعد آه زمينه، تا حدودى فراهم شده است از آنان مى

 : نماز نشوند

   )٤٣نساء، (  »امنوا ال تقربوا الّصالة و انتم سكارى حّتى تعلموا ما تقولونيا اّيها اّلذين  «

 » .گوييد ايد در حال مستى، نزديك نماز نشويد تا بدانيد چه مى اى آسانى آه ايمان آورده «

 آن بيشتر هاى هاى آن را با ضررهايش مقايسه نموده و بيان شده، آه زيان  پس از اين مرحله، فايده

 : است

بقره، (  »يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم آبير و منافع للناس و اثمهما اآبر من نفعهما «

٢١٩(   

) از نظر مادى(در آنها گناه بزرگى است و منافعى : آنند، بگو درباره شراب و قمار از تو سؤال مى «

 » .نها از نفعشان بيشتر استگناه آ) ولى(براى مردم در بردارند 

 و در مرحله آخر آه زمينه بطور آامل آماده شد از خوردن آن قاطعانه و با روشنى تمام نهى فرموده 

 : است

يا اّيها اّلذين امنوا اّنما الخمر و الميسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه  «

   )٩٠مائده، (  »لعّلكم تفلحون

پليد و از ) آه يك نوع بخت آزمايى بوده(ها و ازالم  ايد شراب و قمار و بت اى آسانى آه ايمان آورده «

 » .از آنها دورى آنيد تا رستگار شويد. عمل شيطانند



  

 معرفى الگوهاى خوب و بد . ١٧ 

دارند آه معرفى الگو بعنوان يك  مردم براى حرآت در راه خدا و عمل به دستورات او نياز به الگو 

 . تواند مورد استفاده مبّلغ قرار گيرد شيوه تبليغ، مى

 بهترين الگو، براى عمل به اين شيوه، خود قرآن است آه در بعضى از آيات به معرفى اسوه و نمونه 

آله است اى آه براى مسلمانان معرفى ميكند رسول خدا صلى اهللا عليه و و بهترين اسوه. پردازد مى

 : فرمايد آنجا آه مى

   )٢١احزاب، (  »لقد آان لكم فى رسول اللَّه اسوة حسنه لمن آان يرجوا اللَّه و اليوم االخر «

براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها آه اميد به رحمت خدا و روز  «

 » .قيامت دارند

ريم منحصر به رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله نيست بلكه خداى بزرگ  معرفى الگو در قرآن آ

 آند؛  پيامبران و اولياى قبل از رسول خدا صلى اهللا عليه وآله را نيز بعنوان الگوى خوب معرفى مى

   )٤ممتحنه، (  »قد آانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم و اّلذين معه «

 » .اهيم و يارانش الگوى خوبى هستندبراى شما مؤمنان، ابر «

 حتى آسانى آه عمرى در محيط فساد بوده و در مقابل فساد ايستادگى آرده اند و تسليم 

 شوند مانند همسر فرعون؛  اند، به عنوان الگو به ديگران معرفى مى نشده

   )١١تحريم، (  »ضرب اللَّه مثًال لّلذين امنوا امرأت فرعون «

در عفت و پاآدامنى حضرت يوسف عليه السالم . آند  قرآن افرادى را بعنوان اسوه و الگو مطرح مى

و بعنوان آسانى آه دنيا آنان را غافل نكرد حضرت سليمان و . در صبر حضرت ايوب عليه السالم را. را

بن ابى طالب  ىو در شهامت حضرت داوود عليه السالم را و در ايثار عل. يوسف عليهما السالم را

 . عليهما السالم را، آه در شب هجرت در بستر رسول خدا صلى اهللا عليه وآله خوابيد

بلكه افراد بدعاقبت را نيز معرفى ميكند تا . هاى خوب ندارد  معرفى الگو در قرآن، اختصاصى به نمونه

 در خانه پيامبر خدا آند آه بطور مثال، اشاره به زن لوط و زن نوح مى. عبرتى براى مردم باشند

 : آردند، اّما راه فسق و فجور و خيانت را پيش گرفتند زندگى مى

 »ضرب اللَّه مثًال لّلذين آفروا امرات نوح و امرات لوط آانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما «

   )١٠تحريم، ( 

نوح را مثال آورده آه تحت فرمان دو بنده صالح ما خداوند براى آسانيكه آفر ورزيدند، زن لوط و زن  «

 » .بودند ولى به آنها خيانت آردند

اند، مانند حضرت  ها، آسانى هستند آه مرتكب اشتباهى شده و بعد توبه آرده  و گاهى نمونه

 : فرمايد يونس عليه السالم آه خداوند متعال درباره او مى



   )٤٨قلم، (  » الحوتفاصبر لحكم رّبك و ال تكن آصاحب «

آه بر قوم خود غضب (بر حكم پروردگارت صبر آن و همچون حضرت يونس مباش ) اى رسول( «

 » ).آرد

  

 تداوم و تكرار . ١٨ 

 براى افرادى آه از نظر روحى پذيراى حق هستند، گاهى يكبار ارائه آن آافى است مانند جادوگران 

ًا انذار بايد بطور مكرر و متنوع صورت پذيرد تا در عمق جان مخاطب نفوذ آند ولى غالب. فرعون

 همانگونه آه آيات قرآن نازل شده است؛ 

   )٥١قصص، (  »و لقد وّصلنا لهم القول لعلهم يتذّآرون «

 » .سخن الهى را پيوسته آورديم آه يادآور حقايق آن شوند) براى هدايت مردم(و ما  «

 مبّلغ بايد از تكرار آلمات، جمالت و بطور آلى مطالب پرهيز آند به جز مواردى آه تكرار در آنها 

گرچه مردم مطالب . موضوعيت دارد همچون مسايل اخالقى آه هميشه بايد تذآر داده شود

 . اخالقى را بارها و بارها شنيده باشند

ياد تكرار شود همانگونه آه قرآن آنها را زياد تكرار انگيز بايد ز  مسايل مورد ابتالى مردم و عبرت

بطور مثال داستان حضرت موسى عليه السالم و سرگذشت قومش بيشترين تكرار را از . آند مى

 آيه، مربوط به حضرت موسى عليه ٩٠٠هاى قرآن به خود اختصاص داده است و بيش از  بين قصه

 . باشد السالم و امتش مى

بار با عناوين مختلف تكرار شده است آه به » ١٠٠« اعمال و نّيات ما، حدود  آگاهى خداوند از

 : آنيم هايى از آنها اشاره مى نمونه

   )٧٤بقره، (  »و ما اللَّه بغافل عّما تعملون «

 » .خداوند از اعمال شما غافل نيست «

   )٤حديد، (  »و اللَّه بما تعملون بصير «

 » .دهيد آگاه است خداوند به آنچه انجام مى «

   )١١مجادله، (  »و اللَّه بما تعملون خبير «

 » .دهيد داناست خداوند به آنچه آه انجام مى «

   )١٤فجر، (  »اّن رّبك لبالمرصاد «

 » .اى پيامبر خدايت در آمين ستمكاران است «

   )١١٠طه، (  »بين ايديهم و ماخلفهميعلم ما «

 » او بر آينده و گذشته مردم آگاه است «

   )٤تغابن، (  »يعلم ما تسرون و ما تعلنون «



 » .داند آنيد مى داريد و آنچه را آشكار مى خداوند آنچه را پنهان مى «

 ر مفيد مطلوب است؛  بنابراين هر تكرارى ناپسند نيست بلكه تكرا

   )٢٣زمر، (  »اللَّه نّزل احسن الحديث آتابًا متشابها مثانى تقشعّر منه جلود اّلذين يخشون رّبهم «

همانند يكديگر ) از نظر لطف و زيبايى و عمق(خداوند بهترين سخن را نازل آرده، آتابى آه آياتش  «

آه از شنيدن آياتش بر اندام آسانى آه از ) انگيز قتكرارى شو(آياتى تكرارى دارد . است 

 » .افتد پروردگارشان خاشعند لرزه مى

 :  در قرآن آريم آيات متعددى تكرار شده است

 .  بار در سوره الرحمن٣١» فباّى االء رّبكما تكّذبان«:  آيه

 .  بار در سوره مرسالت١١» ويل يومئذ للمكّذبين«:  آيه

  بار ٧» ّتقوا اللَّه و اطيعونفا«:  آيه

 بار در سوره شعرا، تكرار شده ٥» و ما أسألكم عليه من اجر ان اجرى اّال على رّب العالمين«:  و آيه

 . است

 اين تكرارها به خاطر نفوذ مطلب در عمق جان است مانند تكرار سفارش به تقوا توسط خطيب نماز 

 . جمعه

هاى مختلف و متنوع آمده است آه تكرار آن مفيد  هى يك مطلب با بيان همچنين در قرآن آريم گا

 : است

   )٤١اسراء، (  »و لقد صّرفنا فى هذا القرآن ليّذّآروا «

 » .به انواع سخنان فصيح و بليغ بيان آرديم تا خلق متذآر شوند) حقايق را(و ما در اين قرآن  «

ور مكرر و پيوسته بايد به بندگان رسانده شود به همين دليل است آه  سخن خدا و دستورات او بط

 اند؛  رسوالن زيادى از سوى خداوند بزرگ به همين منظور فرستاده شده

   )٤٤مؤمنون، (  »ثّم ارسلنا رسلنا تترا «

 » .سپس پيامبرانى پى در پى بر خلق فرستاديم «

   )١٤يس، (  »كذبوهما فعّززنا بثالثاذ ارسلنا اليهم اثنين ف «

هنگامى آه دو تن از رسوالن را فرستاديم و چون تكذيب آردند رسول سومى را به ياريشان  «

 » .فرستاديم

  

 دعوت به مشترآات . ١٩ 

در جذب هاى مؤثر  يكى از روش.  آامًال روشن است آه اديان الهى مشترآات فراوانى با هم دارند

ها را آمتر  هاى ديگر به دين مقدس اسالم، بيان مشترآات است، آه اين عمل فاصله پيروان دين

 . برد آند و حالت عناد و دشمنى اهل آتاب را از بين مى مى



قل يا اهل الكتاب تعالوا الى «آند؛   خداوند روى نكات مشترك بين مؤمنان و اهل آتاب تأآيد مى

    )٦٤آل عمران، (  »بينكم اّال نعبد اّال اللَّهآلمة سواء بيننا و 

اى آه بين ما و شما يكسان است، آه جز خداى يكتا را  بگو اى اهل آتاب بياييد به سوى آلمه «

 » .نپرستيم

 :   تأآيد بر بندگى خداى يكتا

 » . شما يكى استخداى ما و خداى«.  )٤٦عنكبوت، (  »الهنا و الهكم واحد «

 :   تأآيد بر آسمانى بودن آتاب

   )٤٦عنكبوت، (  »امّنا باّلذى انزل الينا و اليكم «

 » .ما به آتاب خود قرآن و آتاب آسمانى شما ايمان داريم «

 : هاى آسمانى در مسايل زيادى با هم مشترك هستند بطور مثال  آتاب

 :   در هدايت 

   )٤٤مائده، (  »اّنا انزلنا اّلتورية فيها هدى و نور «

 » .ما تورات را آه در آن روشنى و هدايت است فرستاديم «

 :   در رهبرى و رحمت

   )١٢احقاف، (  »من قبله آتاب موسى امامًا و رحمة «

 » .زل گرديدو پيش از قرآن آتاب موسى آه امام و رحمت بود نا «

 :   در وعده بهشت به رزمندگان و شهيدان راه خدا

   )١١١توبه، (  »وعدًا عليه حقًا فى الّتورية واالنجيل والقرآن «

وعده حقى است آه در سه آتاب آسمانى، تورات و انجيل و قرآن ) وعده بهشت براى شهيدان( «

 » .در آن ياد شده است

 : آند هاى آسمانى را تصديق مى ليل است آه قرآن آتاب به همين د

   )٤٨مائده، (  »و انزلنا اليك الكتاب بالحّق مصّدقًا لما بين يديه من الكتاب «

را به حّق بر تو فرستاديم آه همه آتاب هاى پيشين را تصديق ) قرآن عظيم(و ما اين آتاب  «

 » .آند مى

ق آن است آه از سوى خدا هستند و بر رسالت رسول خدا صلى اهللا عليه وآله در  و دليل اين تصدي

 آنها تأآيد شده است؛ 

اّلذين يّتبعون الّرسول الّنبى االّمى اّلذى يجدونه مكتوبًا عندهم فى التورية و االنجيل يأمرهم  «

   )١٥٧اعراف، (  »بالمعروف و ينهيهم عن المنكر

آنند  در تورات و انجيل نوشته شده است پيروى مى) نامش(ه از رسول پيامبر اّمى آه آسانى آ «

 » .دارد دهد و از زشتى باز مى آن رسول ايشان را به نيكى فرمان مى



رسول ما حضرت محمد ! اى اهل آتاب:  مبّلغ بايد اهل آتاب را به مشترآات دعوت آند و بگويد

تا حقايق و دستورات زيادى از تورات و انجيل را آه شما پنهان مصطفى صلى اهللا عليه وآله آمد 

 آنيد برايتان بيان آند؛  مى

   )١٥مائده، (  »يا اهل الكتاب قد جاءآم رسولنا يبّين لكم آثيرًا مّما آنتم تخفون «

الكتاب لم يا اهل «آنند افشا آند؛  پوشانند و مشترآات را مخفى مى  و افرادى آه حق را مى

   )٧٠آل عمران، (  »تكفرون بايات اللَّه و انتم تشهدون

ورزيد در  چرا به آيات خدا آفر مى) آند حاال آه رسول ما آتاب شما را تأييد مى(اى اهل آتاب  «

 » .دهيد حاليكه به درستى آن شهادت مى

لَّه اّال الحّق اّنما المسيح عيسى بن مريم يا اهل الكتاب ال تغلوا فى دينكم و ال تقولوا على ال «

   )١٧١نساء، (  »رسول اللَّه

گويى نكنيد و در باره خدا به جز سخن حق مگوييد همانا مسيح عيسى بن  پس در دينتان زياده «

 » .مريم رسول خداست

تالفات، چيزهاى ساختگى تر از آش هستند، براى دامن زدن به اخ  آگاه باشيد افرادى آه آاسه داغ

 آنند؛  در دينتان ايجاد مى

   )١١٠آل عمران، (  »و لو آمن اهل الكتاب لكان خيرًا لهم «

 » .اى اهل آتاب به دين حق ايمان بياوريد آه برايتان بهتر است «

ب ندارد بلكه بيان  البته بايد توجه داشت آه بيان مشترآات اختصاص به مشترآات اسالم و اهل آتا

قدم ... مشترآات شيعه و سنى، دو جناح سياسى مسلمان، دو نژاد مسلمان مثل آرد و ترك و

 . مؤثرى در ايجاد اّتحاد و يگانگى است

  

 القاء غير مستقيم . ٢٠ 

 شيوه القاى غير مستقيم آه قبًال در بحث استفاده از هنر مطرح شد منحصر در نمايش، مسابقه، 

توان از آن استفاده آرد به اين صورت آه مطالب، مستقيمًا  نيست بلكه در سخن نيز مى... معّما و 

يا گروهى را مورد خطاب قرار . گفته نشود و دستورات الهى را در قالب داستان و مثال مطرح نمود

صادق عليه السالم آه بنا به فرموده امام » به در بگو تا ديوار بشنود«داد تا گروه ديگر بشنوند يعنى 

 . هاى قرآن گرچه به پيامبر است اّما به مؤمنان است قرآن به همين صورت نازل شده است و خطاب

   )٤٣٩ ، ص٤ترجمه اصول آافى، ج (  »َنزل القرآن باّياك اعنى و اسمعى يا جاره «

گويم ولى اى همسايه تو  مىبه تو : گويند قرآن مانند اين ضرب المثل عربى نازل شده آه مى «

 » .گوش آن

 : فرمايد  امام صادق عليه السالم در روايت ديگرى مى



 هر جا آه خداوند عزوجل پيامبرش صلى اهللا عليه وآله را سرزنش آرده مقصودش ديگران است 

به سوى آنان آرديم نزديك بود آه  اگر ما تو را ثابت قدم نمى: فرمايد  سوره اسراء آه مى٧٤مانند آيه 

   )٤٤٠ ، ص٤ ترجمه اصول آافى، ج(  .متمايل شوى) آافران(

آند آه اى عيسى آيا تو به مردم   در جاى ديگر خداوند حضرت عيسى عليه السالم را خطاب مى

 : گفتى آه من و مادرم را، دو خداى ديگر بجز خداى عالم اختيار آنيد؟

مائده، (  »ابن مريم ءانت قلت للّناس اّتخذونى و اّمى الهين من دون اللَّهو اذ قال اللَّه يا عيسى  «

١١٦(   

خواهد به پيروان حضرت عيسى عليه السالم بفهماند   خداوند با اين خطاب بطور غير مستقيم مى

 . آه اعتقادشان بر خدا بودن عيسى عليه السالم و مادرش شرك است

 از تعبيرات بايد دقت فراوانى داشته باشد و براى بيان مسايل و مطالبى آه به  مبّلغ در استفاده

اى استفاده آند تا  شود از تعبيرات آنايه مربوط به امور جنسى مى) مستقيم يا غير مستقيم(نحوى 

و اين درسى است آه قرآن آريم به ما . ذهن مخاطبان خصوصًا جوانان را معطوف اين مسايل نكند

 . دهد مى

» لمس آرديد» «المستم«خواهد از عمل زناشويى سخن گويد از لفظ   بطور مثال آن جايى آه مى

 آند؛  استفاده مى

   )٦مائده، (  »او المستم الّنساء فلم تجدوا ماء فتيّمموا صعيدًا طّيبًا «

 » .ك و پاآيزه تيمم آنيديا اگر با زنان مباشرت آرديد و آب نيافتيد، در اين صورت بر خاك پا «

فرمايد آه آنايه از عمل  استفاده مى» سخن عاشقانه«يعنى » الرفث« و يا در جاى ديگر از لفظ 

 زناشويى است؛ 

   )١٨٧بقره، (  »احّل لكم ليلة الصيام الّرفث الى نسائكم «

 » .الل استح) آميزش جنسى(در شب روزه، گفتن سخن عاشقانه به زنانتان  «

  

 القاء تدريجى . ٢١ 

هاى مختلف و به تدريج بر رسول خدا صلى اهللا  هاى تبليغى است در زمان  آيات قرآن آه بهترين پيام

مثل . گيرد عليه وآله نازل شده است آه به اين صورت مطالب به خوبى در ذهن و قلب جاى مى

آم درس بگيرد،  سى آه همان را پيش استاد آمآسى آه يك آتاب علمى را يك َشبه بخواند و آ

 گيرد؛  آند ولى دومى در عمق جانش جاى مى اّولى فراموش مى

فرقان، (  »و قال الّذين آفروا لوال نّزل عليه القرآن جملة واحدة آذلك لنّثبت به فؤادك و رّتلناه ترتيًال «

٣٢(   



 اين قرآن يكجا بر رسول نازل نشد؟ به خاطر اينكه دل تو را به چرا: و آسانى آه آفر ورزيدند گفتند «

 » .آن آرام آنيم و آيات خود را بر تو بطور مرّتب به ترتيبى روشن فرستاديم

خواهد آه آياتش را  هاى مختلف فرستاده است و از رسول گراميش نيز مى  خداوند قرآن را در زمان

 به تدريج بر مردم قرائت آند؛ 

   )١٠٦اسراء، (  » قرانًا فرقناه لتقراه على الّناس على مكثو «

 » .و قرآن را جزء جزء بر تو فرستاديم آه بتدريج بر امت قرائت آنى «

 يك علت اساسى براى تقسيم مطالب بر زمان همان ايجاد زمينه و آمادگى است آه در شيوه 

 . شد و چگونگى تحريم تدريجى شراب را توضيح داديمآماده سازى فرد و جامعه به آن پرداخته 

 : اى ديگر از تحريم تدريجى مورد ربا  و اينك نمونه

 شود؛   در مرحله اول حكم اخالقى آن بيان مى

   )٣٩روم، (  و ما اتيتم من ربًا ليربوا فى اموال الّناس فال يربوا عنداللَّه «

 » .بعنوان ربا داديد آه بر اموال مردم رباخوار بيفزايد نزد خدا افزايش نيستو آن سودى آه شما  «

 داند؛   در مرحله بعد آن را از عادات زشت و ممنوع يهوديان مى

   )١٦١نساء، (  »و اخذهم الّربوا و قد نهوا عنه «

 » .ان در حاليكه از آن نهى شده بودندبه خاطر ربا گرفتنش) ها را بر آنان حرام آرديم ما پاآيزه( «

  و در مرحله بعد از ربا، نهى شده است؛ 

   )١٣٠آل عمران، (  »يا اّيها الّذين آمنوا التأآلوا الّربوا اضعافًا مضاعفة «

 » .ايد، چند برابر ربا نخوريد اى آسانى آه ايمان آورده «

 داند؛   با خدا مى و در آخرين مرحله آن را دشمنى

   )٢٧٩بقره، (  »فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله «

 » .ايد با خدا و رسولش به جنگ پرداخته) اگر از رباخوارى دست نكشيد( «

 بنابراين در آموزش نبايد تمام ابعاد يك مسئله براى افراد غير محقق يكجا بيان شود يا تمام مسايل 

 . قسمت از آتاب آورده شوددينى در يك 

  

 پرسش و پاسخ . ٢٢ 

هايى همچون احتجاج مرحوم طبرسى شامل  هاى تبليغ سؤال و جواب است آه آتاب  يكى از شيوه

احتجاجات پيامبر صلى اهللا عليه وآله و امامان معصوم، علل الشرايع، المراجعات، توحيد مفّضل، 

 . نوع تبليغ است اى از اين  نمونه... استفتائات و

 پرسد آه هدف اثبات همان مطلب است؛   گاهى مبلغ در قالب سؤال مطلبى رااز مخاطب مى

   )١٨سجده، (  »افمن آان مؤمنًا آمن آان فاسقًا ال يستون «



 » .آيا انسان مؤمن و فاسق برابرند؟ آن دو يكسان نيستند «

   )٩زمر، (  »الّذين ال يعلمونهل يستوى اّلذين يعلمون و  «

 » .دانند برابرند دانند و آسانى آه نمى آيا آسانى آه مى «

   )٣٩يوسف، (  »ءارباب متفرقون خير ام اللَّه الواحد القّهار «

 » .هاى پراآنده بهترند يا خداى يكتاى قهار؟ آيا بت «

رسول خدا صلى اهللا عليه وآله و امامان . خواهد د و جواب مىآن  اما گاهى مخاطب سؤال مى

عليهم السالم از جمله حضرت على عليه السالم بر سؤال آردن مردم تأآيد داشتند تا از اين طريق 

 شان باشند؛  پاسخگوى نيازهاى فكرى و اعتقادى

   )٩٣البالغه صبحى صالح، خطبه  نهج(  »فاسألونى قبل ان تفقدونى «

 .  سؤال و جواب هر يك نكاتى دارد آه رعايت آنها الزم است

  سؤال بايد از چيزى باشد آه سبب ناراحتى سؤال آننده نشود؛ 

   )١٠١مائده، (  »يا اّيهاالّذين امنوا التسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤآم «

سؤال نكنيد آه اگر براى شما آشكار شود شما را ايد، از مسايلى  اى آسانى آه ايمان آورده «

 » .آند ناراحت مى

ربط يا مربوط به مسايل جزيى هستند آه در جواب آنها بايد مسايل مهمتر را  ها بى  گاهى سؤال

 بيان آرد؛ 

يسألونك عن الّشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه آبير و صد عن سبيل اللَّه و آفر به و المسجد  «

   )٢١٧بقره، (  »لحرام و اخراج اهله منه اآبر عنداللَّه و الفتنة اآبر من القتلا

آنند بگو گناهى بزرگ است ولى  مردم از تو درباره جنگ در ماه حرام سؤال مى) اى پيامبر( «

 حرم، گناه بازداشتن خلق از راه خدا و آفر ورزيدن به خدا و پايمال آردن خانه او و بيرون آردن اهل

 » .گرى از قتل فساد انگيزتر است بزرگترى است و فتنه

  ) ١٨٩بقره، (  »يسألونك عن االهّلة قل هى مواقيت للّناس و الّحج «

آنند بگو آه براى تعيين اوقات عبادات حج و معامالت  از تو درباره هالل ماه سؤال مى) اى پيامبر( «

 » .مردم است

 .ها مغرضانه است آه بايد با زيرآى از آنار آن گذشت ى سؤال و گاه

پرسيد و امام عليه السالم از پاسخ دادن   در جنگ صفين مردى مرتب نظر امام را درباره خلفا مى

 . فرمود خوددارى مى

 در جلسه سخنرانى براى دخترها و پسرها، پسرى براى خجالت دادن دخترها از سخنران سؤال 

سخنران به جاى جواب استحاضه، استعاذه يعنى پناه بردن به خدا را . تحاضه يعنى چه؟آرد اس

 . توضيح داد



 .  قبل از پاسخ دادن، ايجاد آمادگى در شنونده الزم است

 امام رضا عليه السالم در گفتن حديثى آه مردم نيشابور از ايشان تقاضا آرده بودند بعد از اتمام 

تا . را پس ازمدتى سكوت و آمى جلو رفتن محمل و آاروان، فرمود»  شروطهاانا من«حديث جمله 

 . شنوندگان آامًال آنجكاو شوند و آمادگى پيدا آنند

: داند بايد با صراحت بگويد  ندانستن جواب يك مسئله براى مبّلغ گناه نيست و اگر پاسخ را نمى

 . دانم نمى

 . دانم نمى:ودفرم.  از عالمه طباطبايى سؤالى آردند

 :  حديثى از رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله داريم آه فرمود

   )٥٢ ، ص١ اصول آافى، ج(  »من افتى بغير علم آان ما يفسده من اّلدين اآثر مّما يصلحه «

 » .آسى آه بدون علم و آگاهى فتوا بدهد، فسادش در دين بيشتر از اصالح اوست «

 : فرمودند ات قرآن بنگريد آه رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله در پاسخ بعضى از سؤاالت مى به آي

 ) دانم نمى ( )٥٠انعام، (  »ال اعلم «

 ) دانم نمى ( )٢٥جن، (  »ان ادرى «

 ) گار من استبگو علم آن نزد پرورد ( )١٨٧اعراف، (  »قل اّنما علمها عند رّبى «

  در پاسخ، گاهى الزم است از هنر نمايش و مثال استفاده شود؛ 

   )٢٦٠بقره، (  »...فخذ اربعة من الّطير : آيف تحيى الموتى قال «

 » ...چهار تا پرنده بگير و : آنى؟ گفت چگونه مردگان را زنده مى «

آن شخص . برو و داخل تنور بنشين: فرمود. آنيد م نمى امام در پاسخ آسى آه سؤال آرد چرا قيا

(  به التماس افتاد و حضرت از او گذشت و اين اشاره بود آه افراد مطيع نداريم تا قيام آنيم

 .  )١٢٣، ص ٤٧ بحاراالنوار، ج

اين گله  يا در جاى ديگر در پاسخ همان سؤال فرمود به صحرا برويم و بعد فرمود اگر به تعداد 

، ص ٢ اصول آافى، ج(  .رأس بود) ١٧(شمارش شد . آردم گوسفندان يار واقعى داشتم، قيام مى

٢٤٣(   

 از حضرت سؤال شد پنير خوردنش حرام است يا حالل؟ حضرت به جاى پاسخ به غالم پول دادند و 

 .  )١٥٢، ص ٦٥ بحاراالنوار، ج(  و سپس حضرت، همراه با سؤال آننده آن را خوردند. پنير بخر: گفتند

  

  

  

  

  



  

  وظايف مبّلغ 

  

 خودسازى و تبليغ عملى . ١ 

خواهد و آالِم انسان   از آنجا آه دعوت مردم به راستى و درستى و به تقواى الهى، دِل پاك مى

ّلغ بايد در راه خودسازى و زدودن زنگارهاى تواند چندان اثرى بر مردم داشته باشد، مب تقوا نمى بى

اى از حرآت در مسير آمال انسانى خويش باز  قلِب خويش، تالش فراوان داشته باشد و لحظه

 . نايستد

 . تواند عيب ديگران را بازگو آند آه خودش غبار آلود و زنگارزده نباشد  آيينه، زمانى مى

   )٤٤بقره، (  »لّبر و تنسون انفسكماتامرون الّناس با«: فرمايد  قرآن مى

 » .ايد دهيد و خودتان را فراموش آرده آيا مردم را به نيكى دستور مى «

   )٢صف، (  »ِلَم تقولون ما التفعلون«: فرمايد  در جاى ديگر مى

 » گوييد؟ دهيد، مى چرا آنچه را انجام نمى «

 دارى عامل مؤثرى در خودسازى است؛   زنده توجه به عبادت و شب

   )٧٩اسراء، (  »و من الّليل فتهّجد به نافلة لك عسى ان يبعثك رّبك مقامًا محمودًا «

اين يك وظيفه اضافى براى توست، تا . بخوان) و نماز(پاسى از شب را از خواب برخيز و قرآن  «

 » .تايش برانگيزدپروردگارت تو را به مقامى در خور س

   )٤مزمل، (  »و رّتل القرآن ترتيًال... قم الّليل اّال قليًال  «

 » .و قرآن را با دقت و تأمل بخوان... شب را به جز آمى از آن برخيز «

 . بر او نازل شده باشد» قم الّليل«شود آه  مى» قم فانذر« آرى، آسى مخاطِب 

ها به خاطر ترس  اهد انذار آند، بايد آثار انذار در وجودش ظاهر شود به اينكه شبخو  مبلغى آه مى

 از عاقبت گناهان، به درگاه خدا گريه و زارى آند؛ 

   )٦مزمل، (  »اّن ناشئة الّليل هى اشّد وطًا و اقوم قيًال «

 » .تتر اس شبانه پابرجاتر و با استقامت) عبادت(مسلمًا برنامه  «

به همين دليل . تواند در راه خودسازى خويش قدم بردارد  مبلغى آه همنشين دنياطلبان باشد، نمى

 : فرمايد دهد و مى است آه خداوند متعال دستور به اعراض از دنياپرستان مى

   )٢٩نجم، (  »فاعرض عن ّمن توّلى عن ذآرنا و لم يرد اّال الحيوة الّدنيا «

 » .خواهد دورى آن گرداند و چيزى به جز زندگى دنيايى نمى پس، از آسى آه از ياد ما روى برمى« 

 براى دلنشين بودن آالم نياز به محبوبيت اجتماعى است و اين محبوبيت در سايه ايمان و عمل 

 آيد؛  صالح بدست مى



   )٩٦مريم، (  »اّن الذين امنوا و عملوا الّصالحات سيجعل لهم الّرحمن وّدًا «

ها  آسانى آه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند رحمان محبت آنها را در دل «

 » .افكند مى

بيت عليهم السالم را در دل   امام سجاد عليه السالم در خطبه مسجد شام، قرار دادن محّبت اهل

 .  )١٣٨، ص ٤٥بحاراالنوار، ج (  نددا مؤمنين توسط خداوند تفضلى از سوى خدا مى

اى آه اعمال خوب، در وجودش ملكه شده است تك تك اعمالش تبليغ دين   انسان خودساخته

 . گيرند چرا آه تبليغ عملى از تبليغ گفتارى مؤثرتر است  خداست و مردم از رفتار و آردار او درس مى

 : فرمايد  امام صادق عليه السالم مى

   )٧٨، ص ٢ اصول آافى، ج(  »آونوا دعاة الّناس بغير السنتكم «

 » .به راه خدا دعوت آنيد) يعنى با اعمال و رفتار خود(مردم را با غير زبانتان  «

  

 تعليم و تربيت . ٢ 

ترين وظايف همان چيزى آه از اولين و مهم.  يكى از مهمترين وظايف مبلغ، تعليم مردم است

 . رسوالن الهى بوده است

آل (  »يعّلمهم الكتاب و الحكمة... لقد مّن اللَّه على المؤمنين اذ بعث فيهم رسوًال من انفسهم  «

   )١٦٤عمران، 

خداوند بر مؤمنان مّنت نهاد و رسولى را از بين خودشان برانگيخت تا به آنان دستورات دين و  «

 » .موزدحكمت را بيا

 مبلغ بايد حقايق دينى را آه دشمنان خدا، سعى در پوشاندن آنها دارند، به مردم بياموزد زيرا مردم، 

 . شوند با علم و آگاهى نسبت به دستورات الهى دچار انحراف نمى

   )الجنان، دعاى آميل مفاتيح(  »تجّرات بجهلى... «: خوانيم  در مناجات مى

 » ).و گناه آردم(ام بر تو جرأت پيدا آرده  يا به خاطر نادانىخدا «

   )٥٥نمل، (  »بل انتم قوم تجهلون«: گفتند  و انبيا عليهم السالم به مجرمين مى

 » .بلكه شما قومى هستيد آه در جهل قرار داريد «

ه تربيت در مرحله قبل از تعليم قرار  البته بايد توجه داشت آه تعليم بدون تربيت سودى ندارد بلك

 شود؛  به همين دليل است آه معموًال در آيات قرآن، قبل از تعليم بر تزآيه و تربيت تأآيد مى. دارد

(  »هو اّلذى بعث فى االمّيّين رسوًال منهم يتلوا عليهم اياته و يزّآيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة «

   )٢جمعه، 

خدايى است آه در بين مردم درس نخوانده رسولى از خودشان برانگيخت تا آيات خداوند را بر او  «

 » .آنان تالوت آند و آنها را پاك سازد و دستورات آتاب و حكمت را به ايشان بياموزد



  

 تبليغ واليت و رهبرى . ٣ 

تلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى، هاى مخ نيست بلكه بايد، در زمينه» انذار« وظيفه مبلغ، تنها 

و بايد مردم را با معيارهايى آشنا آند آه در راستاى خط رهبرى . نيز خط دهنده باشد... خانوادگى و 

 . است

 حرآت رسول خدا صلى اهللا عليه وآله در معرفى حضرت على عليه السالم بعنوان رهبر ، در واقع 

 آرد؛  ود آه با تمام تبليغ حضرت برابرى مىو بقدرى مهم ب. معرفى خِط رهبرى اسالم بود

   )٦٧مائده، (  »يا ايّها الّرسول بّلغ ما انزل اليك من رّبك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته «

آنچه از سوى خدا بر تو نازل شده است به مردم برسان آه اگر نرسانى رسالت ! اى رسول «

 » .اى خويش را تبليغ نكرده

 مبلغ بايد حرآات مخالف خط رهبرى را به مردم معرفى آند او بايد افشاگرى آند تا هيچگاه مردم، 

 آافران را رهبران خود نگيرند و از آنان پيروى نكنند؛ 

(  »ء ال يّتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من اللَّه فى شى «

   )٢٨عمران،  آل

اش با  هاى مؤمن نبايد آافران را بجاى مؤمنان، دوست گيرند و آسى آه چنين آند رابطه انسان «

 » .خدا قطع است

  

 مبارزه با طاغوت . ٤ 

  بايد با طاغوت و طاغوتيان مبارزه آرد، آنگونه آه موسى عليه السالم براى مبارزه با فرعون، قدم 

 پيش نهاد؛ 

   )٢٤طه، (  »ب الى فرعون اّنه طغىاذه «

 » .به سوى فرعون برو، آه طغيان آرده است!) اى موسى( «

  آرى، دورى و مبارزه با طاغوت پيام تمامى رسوالن الهى بوده است؛ 

   )٣٦نحل، (  »و لقد بعثنا فى آّل اّمة رسوًال ان اعبدوا اللَّه و اجتنبوا اّلطاغوت «

خداى يگانه را بپرستيد و از طاغوت : همانا در ميان هر امتى رسولى را فرستاديم تا به خلق بگويد «

 » .دورى آنيد

 اند؛   و اين دستورى است آه در ابتدا، خود نيز مأمور به انجام آن بوده

   )٩٤حجر، (  »فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرآين «

 » .اى به خلق برسان و از مشرآان دورى آن آنچه را آه به آن مأمور شده!) رسولاى ( «

  



 مبارزه با خرافات . ٥ 

 هاى غلط جامعه مبارزه آند و راه درست زندگى را به مردم بياموزد؛   مبلغ بايد با خرافات يا سنت

   )٣٧احزاب، (  »مزوجناآها لكى اليكون على المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائه «

او را به ازدواج تو در آوريم، تا براى ) چون پسر خوانده تو همسرش را طالق داد! اى رسول ما( «

و آن را گناه نپندارند و بدين ترتيب يك سنت (مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده حرجى نباشد 

 » ).غلط جاهلى شكسته شود

ها، پسرخوانده، تمام احكام پسر را داشت از جمله اينكه   آه در بين عرب الزم به توضيح است

دهد با  پنداشتند لذا خداوند به پيامبرش دستور مى ازدواج با همسر مطّلقه پسرخوانده را حرام مى

 . اين سنت غلط مبارزه آن

 : دهد آه  رسول خدا به معاذ دستور مى

   )٢٦العقول، ص  ترجمه تحف(  »ه االسالمو امت امر الجاهلّية اّال ما سّن «

 » .هاى جاهلّيت را بميران مگر آنچه را آه اسالم سنت آرده است سنت! اى معاذ «

  

 احترام به ديگران . ٦ 

 افرادى همچون پيشينيان؛ .  مبلغ بايد به ديگران احترام گذاشته و به آنان شخصّيت دهد

   )٥٩نمل، (  »ه و سالم على عباده اّلذين اصطفىقل الحمدللَّ «

همچون نوح، ابراهيم، (ستايش مخصوص خداست و سالم بر بندگانش، آسانى ) اى رسول بگو (

 . آه آنان را برگزيد...) و

 احترام و شخصيت دادن به مبلغان پيشين الزم است زيرا ايشان نيز همان رسالتى را به دوش 

 اند آه او ادامه دهنده آن است؛  هآشيد

شرع لكم من الّدين ما وّصى به نوحًا واّلذى اوحينا اليك و ما وّصينا به ابراهيم و موسى و عيسى  «

   )١٣شورى، (  »...ان اقيموا الّدين و

ت آه نوح را شرع و آيينى را آه خداوند براى شما مسلمانان قرار داد، همان حقايق و احكامى اس «

هم به آن سفارش آرد و بر تو اى رسول همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم 

 » .سفارش نموديم آه دين خدا را به پا دارند

  مبلغ بايد به بزرگساالن احترام بگذارد و به آودآان مهربانى آند؛ 

 : فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

   )٧٠ ، ص٤ الحكمة، ج ميزان(  »لك الّصغير و وقّر الكبيرارحم من اه «



هايى بسيار حساس و قابل رشد و آنان نيز همچون   قشر عظيمى از مردم آودآان هستند انسان

بزرگساالن براى خود شخصيت قائلند پس مبلغ بايد به اين نيروى عظيم توجه آند، به آنان شخصيت 

 : آنان بپرهيزد آه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمودبدهد و از توهين به 

   )١٤٢ ، ص٧٥ بحار االنوار، ج(  »اذّل اّلناس من اهان الّناس «

 » .ذليل ترين مردم آسى است آه به مردم اهانت آند «

ه مراقب بود آه زد و هميش صدا مى) فاميل( آن بزرگوار بخاطر احترام به آودآان آنان را با آنيه 

 . اى به شخصيت آنان وارد نشود و روحشان آزرده نگردد لطمه

آودك . اش گرفت و در آغوش آشيد  روزى رسول خدا صلى اهللا عليه وآله طفل شيرخوارى را از دايه

فضل دايه او طورى طفل را از پيامبر صلى اهللا عليه  لباس پيامبر صلى اهللا عليه وآله را خيس آرد و ام

آند ولى چه چيز  فضل آرام باش لباس مرا آب پاك مى ام: حضرت فرمود. آله جدا آرد آه گريان شدو

   )١١١ ، ص٢ آودك فلسفى، ج(  تواند غبار آدورت و رنجش را از قلب آودك برطرف آند؟ مى

آه با اى است )محمد حسين فهميده( ساله ١٢رهبر ما آن طفل :  امام خمينى قدس سره فرمود

قلب آوچك خود آه ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است با نارنجك خود را زير تانك دشمن 

   )٦٠ ، ص١٤ صحيفه نور، ج(  .انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت شهادت نوشيد

غير مسلمان نيز  قائل شدن شخصيت براى ديگران اختصاصى به مسلمانان ندارد پس اگر در افراد 

 . امتيازاتى باشد، شخصيت دادن به آنان، قدم مؤثرى در هدايتشان است

 دهد؛   خداوند متعال در قرآن به بعضى از اهل آتاب شخصيت مى

   )٧٥آل عمران، (  »و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤّده اليك «

 آن حد درستكارند آه اگر مال بسيارى را به آنها امانت دهى تا به) مسيحيان(بعضى از اهل آتاب  «

 » .آن را رد آنند

گذاشت تا به شخصيت او  آوردند رئيس قبيله را بر رياست باقى مى  پيامبر در قبايلى آه اسالم مى

 . اى وارد نشود لطمه

(  گذاشت رام مىآه قبًال رياستى در مدينه داشت احت» سعد بن معاذ« و در مدينه به نظرات 

 .  )٢٧٣ ، ص٢ السيرةالنبويه البن هشام، ج

  

 برخورد مناسب با مخالفان . ٧ 

هاى مختلف مردم را بشناسد و به مواضع و افكار گروه هاى مخالف آشنا باشد تا   مبلغ بايد گروه

 او مخالف زياد دارد؛ زيرا اوًال . بتواند با هر يك، مناسب با حال و افكارش برخورد آند

   )٣١فرقان، (  »...و آذلك جعلنا لكّل نّبى عدّوًا من المجرمين  «

 » .و همچنين براى هر پيامبرى دشمنى از بدآاران قرار داديم «



 .  و ثانيًا مخالفانش يكسان نيستند

شرآوا و لتجدّن اقربهم مّودة لّلذين امنوا اّلذين لتجدّن اشّد النّاس عداوة لّلذين امنوا اليهود و اّلذين ا «

   )٨٢مائده، (  »...قالوا اّنا نصارى

ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت ولى آنها را آه  بطور مسّلم يهود و مشرآان را دشمن «

 استكبار نيستند، گويند مسيحى هستيم چون در بين آنان افرادى از دنيا بريده وجود دارد و اهل مى

 » .يابى نزديكترين دوستان به مؤمنان مى

 آامًال روشن است آه ترّحم و اعتماد به دشمنان قسم خورده دين خدا، آه از هر فرصتى براى 

آنند مورد قبول  هاى مقدسش استفاده مى ضربه زدن به رسول گرامى صلى اهللا عليه وآله و آرمان

 . خداوند متعال نيست

هاى ديگرى نيز هستند آه هر يك برخورد خاصى را   به غير از دشمنان قسم خورده اسالم گروه اّما

 : طلبند مى

مخالفان بى آزار، آه بايد آنان را به حال خود واگذاشت همانگونه آه رسول خدا صلى اهللا عليه  -١ 

 .  )٦آافرون، (  »لكم دينكم ولى دين«: وآله عمل نمود و فرمود

 » .دين شما براى خودتان و دين من براى خودم «

بستگان منحرف آه مبلغ بايد آنان را انذار آند و به سوى حق بخواند و در صورتى آه زير بار  -٢ 

اين برخوردى است آه از . نرفتند آنان را از خود براند و رابطه خويشاوندى خود را با آنان قطع آند

آموزيم آه تا آخرين لحظات فرزند منحرفش را به حق دعوت آرد و  حضرت نوح عليه السالم مى

 : سپس وحى رسيد آه

   )٤٦هود، (  »يا نوح اّنه ليس من اهلك اّنه عمل غير صالح «

 » .فرزندتو، اهل تو نيست زيرا او را عملى ناشايسته است! اى نوح «

آند زيرا ضرر  تعال با اين گروه نيز با شّدت برخورد مىخداوند م. اند هوادارانى آه مخالف شده -٣ 

 آنند؛  اينها بسيار زياد است و با روى گرداندن از دين خدا روحيه مؤمنان ديگر را نيز تضعيف مى

بقره، (  »اّلدنيا و االخرة و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو آافر فاولئك حبطت اعمالهم فى «

٢١٧(   

پس ايشان اعمالشان در دنيا و . و آسى از شما آه از دينش برگردد و بميرد در حاليكه آافر است« 

 » .شود آخرت نابود مى

آنند و  هاى انقالبى دلسرد مى افراد ترسو و متمّلق آه بخاطر ترس، هميشه مبلغ را در حرآت -٤ 

 على عليه السالم وظيفه مبلغ را دهند آه حضرت ها و نواقص او را تذآر نمى بخاطر چاپلوسى عيب

 : فرمايد آند و مى در مقابل اين گروه روشن مى

 .  با ترسوها مشورت نكن و افراد متملق را از خود بران



 : فرمود  آن بزرگوار براى توجه دادن به اين صفت زشت مى

 .  با من مثل شاه حرف نزنيد

 .  هر چه به ذهنتان رسيد تذآر دهيد

  پياده دنبال اسب من ندويد 

 .  و مانند بعضى بردگان خود را نبازيد

  

 حضور در صحنه . ٨ 

مبلغ بايد به .  تنها استفاده از سخن در تبليغ ثمر چندانى ندارد زيرا پشتوانه سخن عمل است

يام نكرد بلكه تبر به پرستى ق ابراهيم خليل عليه السالم اقتدا آند آه تنها با سخن، بر ضد آفر و بت

 . ها را، به جز، بت بزرگ از بين برد دوش گرفت و با وارد شدن به بتخانه، تمامى بت

   )٥٨انبياء، (  »فجعلهم جذاذًا اّال آبيرًا لهم لعّلهم اليه يرجعون «

در مقام ( تا ها را به جز بت بزرگ درهم شكست همه بت) ابراهيم پس از وارد شدن به بتخانه( «

 » )و با عاجز ديدنش از جواب متوجه خداى يگانه شوند. (به او رجوع آنند) شكايت

شود  هاى اجتماع سبب مى دور بودن از صحنه. توان مبلغ ديِن خدا بود  با گوشه نشينى و انزوا، نمى

توفيق زيادى داشته تواند  آه مبلغ از اوضاع و احوال آگاه نشود و مبلغ ناآگاه از مسايل جامعه، نمى

 . باشد

 هاى مختلف، در آارهاى خوب با مردم همكارى آند؛   بنابراين مبلغ بايد در زمينه

   )٢مائده، (  »و تعاونوا على الّبر والّتقوى و ال تعاونوا على االثم و العدوان «

 » .رى در گناه و ستمكارى بپرهيزيدشما بايد در نيكوآارى و تقوا به يكديگر آمك آنيد و از همكا «

 مبلغ هميشه به فكر خدمت به مردم است بنابراين زمان و مكان تبليغ، مشكالت، خطرات و 

همانگونه آه . اى از انجام وظيفه باز دارد تواند او را لحظه نمى... هاى آن و آزارهاى مردم و سختى

عون به آمك دختران حضرت شعيب رفت و حضرت موسى عليه السالم حتى در حال فرار از قوم فر

دخترانى آه به خاطر حيا مايل نبودند همراه با مردان گوسفندان خود را از . به وظيفه خود عمل آرد

 چشمه آب سيراب آنند؛ 

قصص، (  ».... قال ما خطبكما قالتا النسقى حّتى يصدر الّرعاء و ابونا شيخ آبير فسقى لهما ...  «

٢٣(   

آنيد و آار مهّمتان چيست؟ پاسخ دادند منتظريم تا  اينجا چه مى) دختران(گفت شما ) موسى( «

چوپانان گوسفندانشان را سيراب آنند تا ما هم به گوسفندان آب دهيم و پدر ما، پيرى سالخورده 

 » .پس موسى گوسفندانشان را سيراب آرد. است

  



 كام شرعى آشنايى با علوم اسالمى و اح. ٩ 

 از آنجا آه قسمت مهمى از دستورات ديِن مقدس اسالم، احكام فرعى، همچون حرام و حالل 

است، مبلغ بايد با اين احكام به خوبى آشنايى داشته باشد و در صورتى آه پاسخ صحيح يك 

ى داند، از پاسخ غير يقينى خوددارى آند آه خداوند بزرگ از اين عمل نه مسئله شرعى را نمى

 : فرموده است

و ال تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حالل و هذا حرام لتفتروا على اللَّه الكذب اّن اّلذين  «

   )١١٦نحل، (  »اللَّه الكذب ال يفلحون يفترون على

دا هاى شما توصيف ميكند، نگوييد اين حالل است و آن حرام ، تا بر خ به خاطر دروغى آه زبان «

 » .بندند رستگار نخواهند شد افترا ببنديد، آسانى آه به خدا دروغ مى

اى شرعى بطور اشتباه به مردم گفته شود، در صورت امكان، شخص سؤال   و در صورتى آه مسئله

آه اين، در مواردى   )١٣قدس سره، مسئله  رساله عمليه امام خمينى(  آننده بايد از اشتباه در آيد

 . آند شكالتى را براى گوينده فراهم مىم

آنند در صورتى   مبلغ بايد در مسايل شرعى فتواى مرجع تقليدى را بگويد آه مردم از آن تقليد مى

تواند نظر و فتواى خود را بگويد مگر اينكه مخاطبان، مقّلد  آه خود، مجتهد است و صاحب فتوا، نمى

ى، الزم است تا مردم در اين مسايل دچار افراط و تفريط گفتن حدوِد واقعى احكام شرع. او باشند

 . نشوند

از امورى است آه ...  آشنايى عملى با مسايل شرعى همچون آفن و دفن، تلقين و نماز بر مّيت و 

 . مبلغ هميشه بايد براى انجام آنها، آمادگى داشته باشد

و معارف ... ) شناسى، اقتصاد و  جامعهروانشناسى،( با توجه به سنخّيتى آه بين علوم انسانى 

آنند، شناخت آنها براى مبلغ الزم  الهى وجود دارد و اين علوم، موضوع احكام شرعى را روشن مى

است زيرا سر و آار او با روح و روان مردم و جامعه انسانى است و تبليغ و تبيين مسايلى همچون 

خصوصًا امروزه آه . طلبد  و مسايل علم اقتصاد را مىآشنايى با مبانى اقتصادى... ُمضاربه، ُمزارعة و

در جامعه مطرح ... مسايل جديدى همچون بانك، بيمه، ارز، تورم، گرانى، بودجه، ماليات، عوارض، و 

 . است آه بايد احكام شرعى آنها براى مردم بيان شود

 . اخالق يك ضرورت است بطور آلى نياز مبلغ به علم فقه، آالم، تفسير، تاريخ، حديث، اديان و

خوب است مبلغ با چيزهايى .  آشنايى مختصر با فنون مختلف نير عاملى مؤثر در جذب مردم است 

 . آيند بيگانه نباشد اش، امتياز به حساب مى آه در محيط تبليغى

هاى در محيط. اى ادبى  در اجتماع شاعران، آشناى با شعر، در جمع اديبان، قادر بر نوشتن مقاله

هاى  و در يك آالم مبلغى همه فن حريف باشد تا از راه... دانشجويى، آشنا با اصطالحات علمى و 

 مختلف بتواند مردم را به دين خدا بخواند؛ 



   )١٢٥نحل، (  »ادع الى سبيل رّبك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم باّلتى هى احسن «

مت و برهان و پند و اندرز نيكو به سوى پروردگارت بخوان و با آنان به خلق را با حك) اى رسول( «

 » .طريقى آه نيكوتر است، مناظره آن

  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله پهلوانى را به اسالم دعوت آرد؛ 

حضرت با او آشتى گرفت و دو بار او را به زمين زد آه سبب . پذيرم اگر حق باشد مى:  پهلوان گفت

 .  )١٧٨ ، ص١٦بحار االنوار، ج (  عجب پهلوان شده بود ولى باز هم ايمان نياوردت

از علماى ذوفنون بود ) معروف به شيخ بهايى( در بين علماى اسالم، مرحوم شيخ بهاءالدين عاملى 

العلماء  صقص(  .متخصص بوده است ...آه در معمارى، رياضى، فقه، شعر، سحر، سياستمدارى و 

   )٢٣٤محمد تنكابنى، ص 

  

 توجه به نسل نو . ١٠ 

همانگونه آه .  بررسى نيروهايى آه قابليت تبليغ دارند الزم است و مبلغ بايد اين نيروها را بشناسد

 : حضرت عيسى عليه السالم در پى شناخت اين نيروها بود و فرمود

   )١٤صف، (  »ريون نحن انصار اللَّهمن انصارى الى اللَّه قال الحوا «

 » .ما يارى آنندگان دين خداييم: آيست آه با من دين خدا را يارى آند؟ حوارّيون گفتند «

 : فرمود  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله مى

 » .شمهر آس متولد شد يا از دنيا رفت مرا خبر آنيد تا هر لحظه در جريان آمار مسلمين با «

 .  بله، وظيفه پيامبران و اولياى الهى است آه از اين مسايل آگاه باشند

لذا .  از بين نيروهايى آه قابليت تبليغ دارند نسل نو و قشر جوان و نوجوان اهميت بيشترى دارند

 : فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  (.  ٢٣٦ ، ص٢٣ بحاراالنوار، ج(  »عليك باالحداث فاّنهم اسرع الى آّل خيٍر «

 » .آورند به نوجوانان توجه آن زيرا آنان سريعتر به هر خوبى روى مى «

 اند؛  اى سراغ داريم آه به خوبى درخشيده  در طوِل تاريخ، جوانان نمونه

(   سالگى به رسول خدا صلى اهللا عليه وآله ايمان آورد١٠  حضرت على عليه السالم در سن 

 .  )منتهى االمال، نهمين فضايل على عليه السالم

  قرآن معرفت و ايمان و تسليم نوجوانى بنام اسماعيل عليه السالم را آه در برابر فرمان خدا حاضر 

   )٤٨ص، (  .آند به شهادت شد براى تربيت نسل بشر در طول تاريخ نقل مى

خوانيم آه با وجود آم بودن طرفداران  لوت آه رهبران حق و باطل بودند مى  در داستان طالوت و جا

حق، نوجوانى به نام داود عليه السالم از ميان آنها برخاست و با قدرت ايمان، جالوت سردمدار آفر 



قرآن از اين شهامت و شجاعت قدردانى آرده است و خداوند متعال اين نوجوان را . آن زمان را آشت

 يامبرى رساند؛ به مقام پ

   )٢٥١بقره، (  »و قتل داود جالوت فاتاه اللَّه الملك «

 ساله بود به فرمان پيامبر صلى اهللا عليه وآله فرمانده جنگ شد و تمام ١٨  اسامه آه جوانى 

 .  )٤٦٦ ، ص٢٢بحاراالنوار، ج (  بزرگان قريش مأمور به اطاعت از او شدند

جوانى آه به نمايندگى از پيامبر صلى اهللا عليه وآله به مدينه رفت و زمينه را براى ورود » مصعب  «

و هجرت رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فراهم آورد، بنيانگذار اسالم در مدينه شد و اولين نماز 

   )٤٠٧ ، ص١ فروغ ابديت، ج(  .جماعت را برپا آرد

(  را فرماندار مكه قرار داد» َعّتاب« ساله بنام ٢١اهللا عليه وآله جوانى   پيامبر اآرم صلى 

من بهتر از تو سراغ ندارم و در پاسخ اعتراضات : و فرمود  )٨٣ ، ص٤ السيرةالنبوية البن هشام، ج

 . آمال به سن نيست او با آمِى سن، برتر است: مردم فرمود

دادند و در جبهه با ايشان   صلى اهللا عليه وآله را جوانان تشكيل مى  بسيارى از اصحاب پيامبر اآرم

هاى جنگ در آشور مقدس ايران بر ضد نيروهاى عراقى  و بسيارى از دالور مردان جبهه. جنگيدند مى

مبلغ بايد روحيه و شرايط اين گروه را به خوبى بشناسد تا بتواند با آنان برخوردى . جوانان بودند

 . اشدمناسب داشته ب

» تكاثر«، و پير با »تفاخر«، ميانسال با »زينت«، جوان با»لعب«، نوجوان با »لهو« روحيه آودك با 

سازگار است، بنابراين جوان بطور فطرى شيك پوشى را دوست دارد و مبلغ بايد با توجه به اين 

 : شود ها از آيه قرآن استفاده مى اين حالت. روحيه با او گفتگو آند

   )٢٠حديد، (  »ما الحيوة الدنيا لعب و لهو و زينه و تفاخر بينكم و تكاثر فى االموال و االوالدان «

تر و زمينه پذيرش حق و حرآت به سوى آمال در او   مبلغ بايد بداند آه قلب جوان از قلب پير رقيق

 بيشتر است؛ 

   )٣٤٩ ، ص١ الحديث، ج(  »ّب ارّق من قلب الّشيخاّن قلب الّشا«:  امام صادق عليه السالم فرمودند

به همين .  همانگونه آه زمينه پذيرش حق در جوانان زياد است، احتمال انحراف آنها نيز زيادتر است

دهد آه به فرزندان خود علوم و معارف اسالمى را  دليل حضرت على عليه السالم دستور مى

 ر انحرافى بيمه شوند؛ بياموزيد تا در برابر افكا

، ١٥ الشيعه، ج وسائل(  »عّلموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم اللَّه به ال تغلب عليهم المرجئة برأيها «

   )١٩٧ص 

  

 استمداد از خداوند . ١١ 



هش با گناه گنا.  از آنجا آه مبلغ، منسوب به اسالم و دين است، تمام آارهايش زير نظر مردم است

چون خانواده رسول خداييد عمل : فرمايد ديگران فرق دارد همانگونه آه خداوند به زنان پيامبر مى

بنابراين مبلغ بايد آامًال مواظب باشد و بخاطر سالم . خالف شما گناهش دو برابر زنان ديگر است

در حرف . ى الهى مقيد باشددر انجام دستورها. ماندن از خطرات به خدا پناه ببرد و از او آمك بجويد

 . در غذا خوردن مراعات حال مردم را بكند. زدن دقت آند و آمتر از ديگران شوخى آند

ها، دوستان، آار و تجارت و هر گونه حرآِت سياسى،   در ساختمان، لباس، مرآب، مهمانى

. خود خارج نكنداجتماعى، اقتصادى دقت آند آه خالف شأن يك مبلغ اسالم نباشد و او رااز زّى 

 . آسى آه مى خواهد با فكر مردم آار آند بايد فكر مردم با او موافق باشد

 مبلغ بايد قبل از تبليغ با دعا وخواندن آية الكرسى، دادن صدقه و استعاذه واقعى خودش را نزد 

 . خداى بزرگ بيمه آند

اگر مطالعه نكرده است . عطل نكند اگر مطالب او در حال تبليغ تمام شد مردم را با حرف بافى م

اند، برنامه خود را بسيار آوتاه آند بيان  سخنرانى نكند اگر چند نفر قبل از او برنامه داشته

و الزم است قبل . هايى آه بدآموزى نداشته باشد براى تنوع و تقويت روحيه مردم خوب است لطيفه

 . از تبليغ استراحتى آرده باشد 

شود مگر اينكه  م مسايلى آه در اين آتاب مطرح شد تنها با آموختن، عملى نمى اين موارد و تما

لطف و عنايت خداوند شامل حال مبلغ شود و اين لطف و رحمت بجز استمداد از درگاه آن خالق 

 . يكتا ميسر نيست

  

  

  

  

  

  هشدارهايى به مبلغ 

  

 پرهيز از دنيا و برترى طلبى . ١ 

بنده دنيا ! اى مردم: تواند به مردم بگويد  مبلغى آه دنيا طلب است و در ماديات غرق شده، آيا مى

 ... خدا را به دنيا نفروشيد؟ و. دنيا جاى ماندن نيست. نباشيد، دنيا وسيله است

 :  آيا مردم نخواهند گفت

   )٤٣بقره، (  »اتامرون الناس بالّبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب «

 » آنيد؟ بريد در حاليكه آتاب را تالوت مى آنيد و خود از ياد مى آيا مردم را به نيكى امر مى «



 توانند مردم را از دنيا طلبى نهى آنند آه حّب دنيا در دلشان نباشد؛   آسانى مى

ياليت لنا مثل ما اوتى قارون اّنه لذو حّظ فخرج على قومه فى زينته قال اّلذين يريدون الحيوة الّدنيا  «

   )٨٠ تا ٧٩قصص، (  »...عظيم و قال اّلذين اوتوا العلم ويلكم ثواب اللَّه خير لمن امن و عمل صالحًا

اى آاش همانقدر آه از مال دنيا : مردم دنياطلب گفتند. پس قارون با زيورش بر قوم خود ظاهر شد «

شد و آسانى آه  هاى سرشارى برخوردار است به ما هم عطا مى ه آه از نعمتبه قارون داده شد

واى بر شما ثواب خدا براى : گفتند) به آن دنيا پرستان(به آنان مقام علم و معرفت داده شده بود 

 » .بهتر است) از اين دارايى دو روزه قارون(آسى آه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده است 

د از برترى طلبى پرهيز آند زيرا خداوند متعال خانه آخرت يعنى بهشت ابدى را مخصوص  مبلغ باي

 . آنند آسانى قرار داده است آه مستكبر نيستند و در زمين سرآشى و فساد نمى

 قصص،(  »تلك الّدار االخرة نجعلها لّلذين ال يريدون علّوا فى االرض و ال فسادًا و العاقبة للمتّقين «

٨٣(   

خود محور و خودبين است و بر .  انسانى آه برترى طلب باشد ارزشى براى ديگران قائل نيست

 : خالف دستور خداوند آه فرمود

به آنها بى توجهى » در آارهابا مردم مشورت آن«  )١٥٩آل عمران، (  »و شاورهم فى االمر «

 . آند مى

  

 دون علم و عمل پرهيز از سخن ب. ٢ 

اى  ولى هر سخنى مطلوب نيست، مبلغ بايد بگونه.  آامًال روشن است آه مبلغ بايد سخن بگويد

 : سخن بگويد آه

 : زيرا.   زيبا ولى بى محتوا نباشد

  ) ١١٢انعام، (  »...شياطين االنس و الجّن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورًا «

 » .هاى انس و جن بعضى از آنها با بعض ديگر، سخنان آراسته ظاهر فريب اظهار آنند نشيطا «

يعنى جوانب مختلف سخن را با مطالعه قبلى بررسى آند و نسبت به آنها آگاه .   بى مطالعه نباشد

 : فرمايد شود زيرا خداوند متعال مى

   )٣٦اسراء، (  »لفؤاد آّل اولئك آان عنه مسؤوًالو ال تقف ما ليس لك به علم اّن الّسمع و البصر و ا «

آنچه را آه نسبت به آن آگاهى ندارى دنبال مكن آه چشم و گوش و دل همه !) اى انسان( «

 » .مسئولند

   بدون علم نباشد آه سخن بدون آگاهى نزد خدا گناه بزرگى است؛ 

   )١٥نور، (  »و تحسبونه هّينًا و هو عنداللَّه عظيمو تقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم  «



پنداريد در  گوييد آه به آن علم نداريد و آار را سهل و آوچك مى هايتان مى و شما چيزى را با زبان «

 » .صورتى آه نزد خدا بسيار بزرگ است

آه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله همانگونه .  مبلغ بايد با بينش آامل مردم را به سوى خدا بخواند

 آرد؛  عمل مى

   )١٠٨يوسف، (  »ادعوا الى اللَّه على بصيرة انا و من اّتبعنى «

 » .خوانيم من و پيروانم، خلق را با بصيرت به سوى خدا مى «

 آند؛  ها اثرى نمى هايش در قلب   و بدون عمل نباشد آه مبلغ آگاه، ولى بى عمل، موعظه

   )٤٤، ص ١ اصول آافى، ج(  »اّن العالم اذا لم يعمل بعلمه زّلت موعظته عن القلوب «

 شود؛   و به خاطر عمل نكردن به علم خود سرزنش مى

 .  )٢صف، (  »لم تقولون ما ال تفعلون «

 » !آنيد؟ دهيد بر زبان جارى مى چرا آنچه انجام نمى «

   )٤٤بقره، (  »اتامرون اّلناس بالبّر و تنسون انفسكم «

 » !آنيد؟ آنيد و خود را فراموش مى آيا مردم را به نيكى امر مى «

 آورد؛   اين گونه سخن گفتن، سخت خداوند را به خشم و غضب مى

   )٣صف، (  »آبر مقتًا عنداللَّه ان تقولوا ماال تفعلون «

 دهد؛   و مقام عالم بى عمل را تا حد حمار، تنّزل مى

   )٥جمعه، (  »مثل اّلذين حّملوا الّتوراة ثم لم يحملوها آمثل الحمار يحمل اسفارًا «

وصف آسانى آه علم تورات را تحمل آردند سپس خالف آن را عمل آردند همانند ُاالغى  «

 » .آند  پشت حمل مىهايى بر باشند آه آتاب مى

  

 پرهيز از بدعت، تحريف و التقاط . ٣ 

ها، معيار و دستور دارد آه اين دستورات را،   دين مقدس اسالم، دين آاملى است و در همه زمينه

دانشمندان متخصص در دين، يعنى مجتهدين جامع الشرايط، با استفاده از آتاب و سنت براى مردم 

 . آنند روشن مى

 بنابراين مبلغ بايد دقت آند آه مطلبى غير دينى را در دين ، داخل نكند آه دروغ بستن به خدا و 

 .  )، القول فى شرائط امام الجماعة٢٧٤ ، ص١ تحريرالوسيله، ج(  رسولش عملى حرام است

ننده به رأى، جايش  بايد دقت آند آه آيات قرآن را با رأى و انديشه خود تفسير نكند آه تفسير آ

 آتش جهنم است؛ 

آسى آه قرآن « ( ٢٢٧، ص ٣٦بحاراالنوار، ج (  »من فّسر القران برأيه فقد افترى على اللَّه الكذب «

 »  .را با رأى خويش تفسير آند، به تحقيق بر خداوند دروغ بسته است



 عذاب روز قيامت در امان نيست؛  آسى آه سخنان خدا را بر اساس هوى و هوس تغيير دهد از 

و اذا تتلى عليهم اياتنا بّينات قال اّلذين ال يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بّدله قل ما يكون لى  «

(  »ان ابّدله من تلقاء نفسى ان اّتبع اّال ما يوحى الّى اّنى اخاف ان عصيت رّبى عذاب يوم عظيم

   )١٥يونس، 

را ) روز قيامت(شود آسانى آه اميد مالقات ما  گامى آه آيات روشن ما بر آنها خوانده مىو هن «

بگو من حق ندارم آه آن را از . گويند، قرآنى غير از اين بياور و يا آن را تبديل آن مى) به رسول(ندارند 

وردگارم را من اگر پر. آنم شود، پيروى مى فقط از چيزى آه بر من وحى مى. پيش خود تغيير دهم

 » .ترسم مى) قيامت(نافرمانى آنم، از مجازات روز بزرگ 

  يكى از خصوصيات دشمنان خدا، تحريف حقايق است؛ 

   )٧٥آل عمران، (  »قالوا ليس علينا فى االمّيّين سبيل و يقولون على اللَّه الكذب و هم يعلمون «

اشكالى ندارد اين سخن را به دروغ به خدا )  خوردن مال غيرپيروان آتاب تورات(براى ما : گفتند «

 » .نسبت ندهند در حاليكه آگاهند

و اّن منهم لفريقًا يلؤون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون هو من  «

   )٧٨آل عمران، (  »عند اللَّه و ما هو من عند اللَّه و يقولون على اللَّه الكذب و هم يعلمون

پيچند آه  زبان خود را چنان مى) خدا(آسانى هستند آه هنگام تالوت آتاب ) يهود(در ميان آنها  «

) حتى صريحًا(نيست ) خدا(است در حاليكه از آتاب ) خدا(از آتاب ) خوانند آنچه را مى(گمان آنيد 

بندند در حاليكه  باشد و به خدا دروغ مى مىآن از طرف خداست با اينكه از طرف خدا ن: گويند مى

 » .آگاهند

آنند يعنى عالوه بر تحريف، جمالت استهزا آميز نيز   برخى از اين دشمنان، تحريف لجوجانه مى

 گويند؛  مى

فبّدل اّلذين ظلموا قوًال غير اّلذى قيل لهم فانزلنا على اّلذين ظلموا رجزًا من اّلسماء بما آانوا  «

   )٥٩بقره، (  »نيفسقو

لذا، بخاطر ) گفتند و به جاى آن جمله استهزاآميزى مى(اما افراد ستمگر اين سخن را تغيير دادند  «

 » .فسقشان عذابى از آسمان بر آنان فرستاديم

ها عذاب سخت الهى است پس مبلغ بايد از تحريف حقايق به هر شكل و صورتى   نتيجه اين تحريف

 . زدبپرهي

 مخلوط آردن حق و باطل با هم، التقاط است آه گناهش آمتر از تحريف نيست و گمراهى مردم را 

 در پى دارد؛ 

قال فما خطبك يا سامرّى قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الّرسول فنبذتها و  «

   )٩٦، ٩٥طه، (  »آذلك سّولت لى نفسى



من چيزى : گفت! چرا چنين آارى را انجام دادى اى سامرى؟: گفت) به سامرى آرد وموسى رو ( «

سپس آن را درون . را گرفتم) جبرئيل(ديدم آه آنها نديدند من قسمتى از خاك جاِى پاى رسول 

 » .گوساله طاليى افكندم و اينچنين نْفس من مطلب را در نظرم جلوه داد

 : دارند آه به همين مطلب اشاره دارداى   حضرت على عليه السالم جمله

(  »ولكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولى الّشيطان على اوليائه «

   )٥٠االسالم، خطبه  البالغه فيض نهج

گردد در آن هنگام شيطان بر  و اما چون قسمتى از حق و قسمتى از باطل فراگرفته و درهم مى «

 » .آند ستاِن خود، تسلط پيدا مىدو

نويسى؟  چه مى: پرسيد. نويسد  آن بزرگوار، متوجه شد آه حسن بصرى، گفتگوهاى او را مى

آنم و مطالبى هم از خودم به آنها اضافه آرده و براى مردم  مطالب حكيمانه تورا يادداشت مى: گفت

 . آنم سخنرانى مى

گفت من آثار رسول را گرفتم و با هنر  او مى. آرد ن آار را مىسامرى نيز همي:  حضرت به او فرمود

 . اى ساختم آه مردم را منحرف آنم  خودم در آميختم و گوساله

آيات و رواياتى آه از آثار رسول و وحى است با .  آرى، هر آس براى غير خدا، سخنرانى آند

ائه دهد، آار سامرى را انجام داده مطالبى برخاسته از هوى و هوس خود مخلوط آرده و به مردم ار

 : است به همين دليل است آه حضرت رو به مردم آرد و فرمود

، به نقل از تفسير ٢٨٦، ص ١٣ تفسيرنمونه، ج(  »اما ان لكل قوم سامريًا و هذا سامرى هذه االّمة «

   )نورالثقلين

 » .امرى اين امت استآگاه باشيد هر قومى يك سامرى دارد و اين شخص، س «

  

 هاى غلط  پرهيز از تحليل. ٤ 

تحليل مسايل و پيش بينى حوادث آينده اگر . زند هاى غلط، به شخصيت مبلغ لطمه مى  پيش بينى

آيد بنابراين تا روشن نشدن جوانب مختلف يك مسئله  با علم و آگاهى نباشد اشتباه از آب در مى

آند و  يق نمود آه خداوند به خاطر همين آار منكران را سرزنش مىنبايد آن را تكذيب يا تصد

 : فرمايد مى

بل آّذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لّما ياتهم تأويله آذلك آّذب اّلذين من قبلهم فانظر آيف آان عاقبة  «

   )٣٩يونس، (  »الظالمين

بلكه آنها چيزى را تكذيب آردند آه از آن آگاهى ) ندآن آنها از روى علم و دانش قرآن را انكار نمى( «

پس، . پيشينيان آنها نيز اينگونه تكذيب آردند. نداشتند و هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشده بود

 » .ببين آه عاقبت آار ظالمان چگونه بود



 . شود ى مبلغ بايد از داخل شدن در مباحث مبهم و گيج آننده پرهيز آند آه خود نيز حيران م

   )٢٢٥شعراء، (  »الم تر اّنهم فى آل واٍد يهيمون «

 » .آيا نديدى آه آنان در هر وادى حيرانند «

تواند وجود   بسيار روشن است آسى آه بر مباحث فلسفى تسلط آامل ندارد از اين طريق نمى

آورد پس بايد مسايلى را مطرح آند   مىخداوند متعال را ثابت آند بلكه شبهات فراوانى را نيز بوجود

 . فهمند آه براى خودش حل شده است و قدرت بيان آن را دارد و مخاطبانش نيز آن را مى

  

 پرهيز از غفلت . ٥ 

آند، همانند يك راننده آه با  اى غفلت آند سقوط مى اگر لحظه.  مبلغ هرگز نبايد خود را بيمه بداند

 شود  اى غفلت نابود مى امه، ماشين سالم و همه امكانات بخاطر لحظهوجود داشتن گواهين

ام را گرفت بطورى آه حتى نام خودم را نيز  اى حافظه خداوند لحظه: گفت  يكى از مراجع تقليد مى

 . آرى غفلت از مسئوليت بزرگ تبليغ عواقب شومى را در پى خواهد داشت. فراموش آردم

 : فرمايد برش صلى اهللا عليه وآله مى خداوند متعال به پيام

 آنيم؛   اگر نسبت ناروايى به ما بدهى رگ حيات تو را قطع مى

   )٤٦ تا ٤٤حاقه، (  »ثّم لقّطعنا منه الوتين... و لو تقّول علينا بعض االقاويل  «

شود و از  مال تو نابود مىاى سراغ غير ما بروى تمام اع دهد آه اگر لحظه  در جاى ديگر هشدار مى

 زيانكاران خواهى بود؛ 

   )٦٥زمر، (  »لئن اشرآت ليحبطّن عملك و لتكونّن من الخاسرين «

هاى مختلف زمينه غفلت و انحراف را بوجود   ما بايد بدانيم آه دشمنانمان زيادند و به صورت

 . آورند مى

   )٤٨توبه، (  »و قّلبوا لك االمور.. .«: دهند   گاهى اطالعات وارونه مى

 : ترسانند   گاهى مى

   )١٧٣آل عمران، (  »اّن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم «

 » .اند پس از آنها بترسيد شما اجتماع آرده) حمله به(مردم براى ) آنان گفتند( «

 :   گاهى با زرق و برق زندگيشان

   )٨٨حجر، (  » تمّدن عينيك الى ما مّتعنا به ازواجًا منهمال «

 » .هايى آه به بعضى از آنها داديم ميفكن چشم خود را به نعمت «

 : آنند   گاهى با رفت و آمدهايشان دلهره ايجاد مى

   )١٩٦آل عمران، (  »ال يغّرّنك تقّلب الّذين آفروا فى البالد «

 » .آافران در شهرها تو را نفريبد) پيروزمندانه(رفت و آمد  «



ها، منافقان، اطرافيان، موهومات، حوادث تلخ و شيرين، رقيبان و  ها ، طاغوت  بهر حال وسوسه

هر آدام دامى براى از بين بردن توجه مبلغ به خداوند و غافل نمودن او هستند آه جز ... حسودان و

 . خداوند همه را حفظ آند. ردگار امكان نجات نيستبا عنايت خاص پرو

  

 پرهيز از نپذيرفتن مسئوليت . ٦ 

 تبليغ يك جهاد فرهنگى است و شانه خالى آردن از زير بار اين مسئوليت در واقع فرار از جنگ 

 او پس از نشستن. روزى شيخ عباس قمى محّدث بزرگوار در روستايى از مشهد مهمان شد. است

آيا شما راضى هستيد : فرمود. گفتند امروز، روز استراحت است. و احوالپرسى مشغول نوشتن شد

گوييد نان امام زمان عليه السالم را بخورم و آار نكنم؟  من از مسئوليتم شانه خالى آنم؟ مى

ست در آيا صحيح ا: فرمود. بهتر است امروز آار نكنيد. غذاى امروز از سهم مبارك امام نيست: گفتند

 هاى الهى بيكار باشم؟  برابر نعمت

 .  مبلغى آه از زير بار مسئوليت شانه خالى آند خداوند متعال بر او سخت خواهد گرفت

  

 پرهيز از مواضع تهمت . ٧ 

زيرا آسى آه . شود مورد تهمت قرار گيرد، پرهيز آند  مبلغ بايد از انجام آارهايى آه سبب مى

 وضع تهمت قرار دهد نبايد آسى را آه به او گمان بد برده است سرزنش آند؛ خودش را در م

   )٤٢٣ ، ص٨ الشيعه، ج وسايل(  »من وضع نفسه مواضع الّتهمة فال يلو مّن من اساء به الظّن «

اگر منزل و ماشين او مال مردم است و او استفاده .  حتى المقدور بايد جلساتش علنى باشد

در مغازه . با هر آسى عكسى نگيرد و در هر مهمانى شرآت نكند. آند، بگويد از مردم است ىم

آند دليلش را براى  داران بد نام يا گمنام ننشيند گاهى آه اظهار عالقه به شخصى مى سرمايه

 . اگر مبلِغ معروفى است از سخنانش نوار بگيرد تا مطلبى را به او نسبت ندهند. مردم بگويد

در انتخابات طرفدار يك آانديداى خاص نشود و بطور آلى از گفتن هر گونه آالم و انجام هر حرآتى  

 . شود پرهيز آند آه سبب سوء ظّن مردم مى

  

 پرهيز از استبداد و تفرقه . ٨ 

  سلطه طلبى و زورگويى، راِه معتقد آردن مردم به دستورات الهى نيست؛ 

   )٢٢ تا ٢١غاشيه، (  » مذّآر لست عليهم بمصيطرفذّآر اّنما انت «

اى  اى و بر آنها سلطه و سيطره تو فقط تذآر دهنده) اما بدان آه(به آنان تذآر بده، ) اى رسول( «

 » ).تا آنان را بر ايمان آوردن مجبور آنى(ندارى 



اد و ايجاد جّو اختناق ممكن است براى  مردم را با نرمى و آزادانه بايد به دين خدا آشاند و استبد

مدتى مردم را مطيع ظاهرى دستورات الهى آند، اّما اگر ايمان واقعى در آار نباشد، در اولين فرصت 

اين مسئله در طرف آفر هم صادق است همانگونه آه فرعون . به همه چيز پشت پا خواهند زد

همان .  به خداى موسى عليه السالم شودنتوانست با استبداد و زور، مانع از اعتقاد جادوگران

 فرعونى آه انتظار داشت، ايمان آوردِن جادوگران هم با اجازه او باشد؛ 

   )١٢٣اعراف، (  »قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم «

 » .آيا به خداى موسى ايمان آورديد قبل از اينكه من به شما اجازه دهم؟: فرعون گفت «

مبلغ بايد از ايجاد تفرقه پرهيز آرده منادى وحدت باشد آه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله با عامالن  

 تفرقه بيگانه است؛ 

   )١٥٩انعام، (  »ٍء اّن الذين فّرقوا دينهم و آانوا شيعًا لست منهم فى شى «

و مذاهب (هاى گوناگون  ه دستهآسانى آه آيين خود را پراآنده ساختند و ب) اى رسول ما( «

 » .تقسيم شدند تو هيچگونه ارتباطى باآنان ندارى) مختلف

ايد آه بين رسوالن الهى جدايى و تفرقه باشد؟ تفرقه و جدايى بين آسانى آه   آيا تاآنون ديده

 دانند؛  و مؤمنان نيز آنان را از هم جدا نمى. آنند، معنا ندارد دعوت به خدا مى

   )٢٨٥بقره، (  » نفّرق بين احٍد من رسلهو ال «

 » .گذاريم ما در بين پيامبران الهى فرق نمى:) گويند مؤمنان مى (

  

شود و حوصله خواندن و   گرچه هشدارها محدود به اين چند جمله نيست ولى آتاب قطور مى

ت بتواند راهنمايى براى اهل قلم و اميد است اين نوشته آه مولود آيات و روايات اس. نوشتن نيست

هاى ديگرى را آه برخاسته از تجربيات و نكات قرآنى  سخن باشد و اگر خداوند توفيق دهد يادداشت

 . است در آينده منتشر خواهم آرد

 خداوندا روح انبيا و اوصيا و شهدا و علما و تمام آسانى را آه برگردن ما حق دارند از ما راضى 

 . بفرما

      والسالم 

 ٍّ 

  

  


