
چکیده
 )g( از نظرگاه امیرمؤمنان علی )q( مقاله حاضر با انگیزه ارائه شمایی از صفات تبلیغی نبی مکرم اسالم
نگاشته شده است.  این مهم، با ذکر سخنان امام علی )g( در نهج البالغه با تأکید بر آیات و روایات انجام 

پذیرفته و در البه الی مباحث به داستان های تبلیغی با  نثری روان و ساده پرداخته شده است.
در این مقاله، ابتدا به تعریف اصطالحات، سپس به اهمیت تبلیغ از نگاه امام خمینی)w(و مقام معظم رهبری 
حفظه اهلل و نهج البالغه می پردازد. پس از آن به ویژگی های تبلیغی پیامبر  از نگاه این کتاب شریف اشاره        

می کند.
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مقدمه
پیامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد )q(، بوده است.  ائمه و باالخص  الهی و  پیامبران  تبلیغ، وظیفه اصلی 
از این رو شناخت ویژگی های تبلیغی ایشان، امری الزم به شمار می آید. حال اگر این ویژگی ها را در کالم 
شریف بزرگ مبلغ اسالم بعد از پیامبر)q(، حضرت علی )g(، جست و جو و پیگیری شود اهمیت آن رابیشتر        

می نمایاند. تحقیق حاضر به دنبال تبیین ویژگی های تبلیغی پیامبر)q( از نگاه نهج البالغه می باشد.
زهادت  المجید  عبد  آقای  البالغه  نهج  در   )q(اکرم پیامبر  مانند کتاب سیمای  مشابه  تحقیقات  در گذشته 
صورت گرفته است. اما هیچ کدام به صورت تخصصی به ویژگی های تبلیغی پیامبر)q(  از منظر  نهج البالغه 

نپرداختند.
این مقاله در ابتدا به تعریف اصطالحات، سپس به اهمیت تبلیغ از نگاه امام خمینی)w( و مقام معظم رهبری 
حفظه اهلل و نهج البالغه می پردازد. پس از آن به ویژگی های تبلیغی پیامبر)q(  از نگاه این کتاب شریف می 

پردازد.

تعریف اصطالحات
رسانیدن،                مردم  اطالع  به  را  مطلبی  یا  پیام  خبر،  یا  پیام  رساندن  معنای  به  عمید  لغت  فرهنگ  در  تبلیغ«   «
می باشد. )عمید، 278:1354( و »بالغ« به معنای رسیدن به چیزی، رسیدن بمقصود، و بمعنی خبر یا پیغام 
که باید بکسی رسانده شود، آمده است. )همان، 205:1354( ابالغ نیز به معنای رساندن، و رسانیدن نامه یا 

پیام به کسی، 
می باشد. )همان، 60:1354(

راغب در المفردات فی غریب القرآن گوید: 
ُغ : االنتهاء إلی أقصی المقصد و المنتهی، مکانا کان أو زمانا، أو أمرا من األمور المقّدرة، و ربما  اْلُبُلوُغ  و اْلباَالاَ
ْغُتهُ  الخبر و أاَْبلاَْغُتهُ  مثله، و بّلغته أکثر، قال  یعّبر به عن المشارفة علیه و إن لم ینته إلیه، فمن االنتهاء… و یقال: باَلَّ

بِّي.(األعراف/ 62) ) راغب اصفهانی، 1412 :144( ُغُکمْ  ِرساالِت راَ تعالی: ُأباَلِّ
بلوغ و بالغ به معنای رسیدن به دورترین و پایانی ترین نقطه مقصد است، مکانی باشد یا زمانی و یا یکی از 
اموری که دارای نهایت و پایان است و گاه از آن برای نزدیك شدن به هدف نیز استفاده می شود، گرچه به آن 

نرسند .
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ابن منظور در لسان العرب گوید:
ْنجی ِإال أاَن  ُأباَلِّغاَ  عن اهلِل ما ُأْرِسْلُت به. و  ِ واَ ِرساالِتهِ ، أاَي ال أاَِجُد ماَ و الباَالُغ : اإِلْبالُغ . و في التنزیل: ِإالَّ باَالغًا ِمناَ اهللَّ

اإِلبالُغ : اإِلیصاُل، و کذلك  التْبِلیغ. )ابن منظور، 1414، ج8: 419(
دیگر لغت نامه هاي عرب نیز تبلیغ را بدینگونه توضیح داده اند .نکته قابل ذکر این که، در تبلیغ رساندن یك امر 

فکري و نظري و به عبارت دیگر یك پیام در مورد رسانیدن، یك شيء خارجي و عیني استعمال دارد.
»مبّلغ«، کسی است که با همه توان تالش می کند تا مواّد تبلیغی همراه خود را به مقصد نهایی  که اندیشه و دل 
مخاطب است   ، برساند . در قرآن کریم، واژه »تبلیغ« و مشتّقات آن، 27 بار تکرار شده است. البته عناوین 
دیگری مانند : هدایت، دعوت، موعظه، تبشیر، تخویف، انذار، امر به معروف و نهی از منکر نیز با عنوان تبلیغ، 
ارتباط نزدیك دارند؛ اما هیچ یك، از بار فرهنگی واژه »تبلیغ«، در انتقال پیام ها برخوردار نیستند . از منظر 
قرآن کریم و احادیث اسالمی، رساندن پیام های سازنده خداوند مهربان به اندیشه و دل مردم ، مهم ترین وظیفه 

انبیای الهی و ادامه دهندگان راه آنان است.)ری شهری، 1380ش: 17-18(

ارزش و اهمیت تبلیغ از دیدگاه امام خمیني )رحمه اهلل(
 موضوع تبلیغ و اهمیت آن از قبل از انقالب، توجه حضرت امام را به خود جلب کرده و بعد از پیروزی انقالب 

نیز به مراتب اهمیت یافته است.
ایشان درباره تبلیغات ضد دینی رژیم گذشته و جلوگیری از دعوت به دین اسالم در ضمن اعالمیه مشترکی به 

مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد، خطاب به همگان می فرمایند: 
در این مملکت تمام فرق ضاله، آشکارا تبلیغ ضد اسالمی می کنند، محافل آزاد دارند، مجالس علنی دارند،... 
فقط مسلمان  است؛  آزاد  دینی  نشر کتب ضد  ها هستند،  دولت  پشتیبانی  از  برخوردار  دارند،  مدارس رسمی 
ها و مبلغین مذهبی و علمای اسالم آزاد نیستند، تبلیغات دینی و بیان قانون شکنی ها، »ارتجاع سیاه«شناخته 
شده و ممنوع گردیده، محافل دینی و مجامع مذهبی محتاج به اجازه شهربانی ها و سازمان هاست. )خمینی، 

1378ش، ج1: 335(
دربارة جایگاه و اهمیت تبلیغات، امام خمینی)w( سخن معروفی دارند که »سالح تبلیغات، برنده ترین سالح 

هاست« در این باره می فرمایند:
 می دانید که سالح تبلیغات، برنده تر از کاربرد سالح در میدان های جنگ است، باید از اسلحه تبلیغات آن ها 

بیشتر ترسید و متأسفانه ما در این زمینه ضعیف هستیم. )همان، ج16: 112(
 بنابراین مسأله تبلیغات یك امر مهمی است که می شود گفت در دنیا در رأس همه امور قرار گرفته است؛ 
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متأسفانه ما در این دوره کوتاه نتوانستیم به این امر درست قیام کنیم. البته مشکالتی که از اول در داخل کشور 
داشتیم و مشکالتی که از خارج برای ما پیش آوردند، مانع شد؛ مقداری هم اهمال هایی در این امر شد؛ دیگران 
مشغول تبلیغ شدند، چه قدرت های بزرگ و چه وابستگان به آن ها تبلیغات بر ضد ما کردند و تا آن مقدار که 
می توانستند و می خواستند این جمهوری اسالمی را بر غیر آن جهتی که دارد معرفی کردند. تبلیغات بر ضد ما 

وضعش این است و آن متاع ها که دارند بر خالف انسانیت است. )همان، ج14: 41(

ارزش و اهمیت تبلیغ از نظر حضرت آیت اهلل خامنه ای حفظه اهلل
رهبر معظم انقالب اسالمي مي فرمایند:

دین اسالم، دین تبلیغ است. درست است که ما در دین مقّدس اسالم، برای پیشبرد هدفهای الهی و اسالمی، 
اّما اصل، بر تبلیغ و تبیین است. جهاد، فلسفه دیگری دارد. جهاد، برای مقابله با  جهاد و شمشیر را داریم؛ 

قلدران و ستمگران و موانع تبلیغ و موانع گسترش نور اسالم است.
نیست،  پذیر  امکان  مانع هم هست و جهاد  این  آنجایی که  یا حتی در  ندارد،  مانعی وجود  آنجایی که چنین 
راه اساسی اسالم، تبلیغ است... از هزار و چهارصد سال پیش تا حاال، چه موقع مسلمین تبلیغ نمی کردند؟          

)خامنه ای، 1372ش(
برادران عزیز! امروز، فرصت عظیمی در اختیار روحانیت است. هیچ وقت در طول تاریخ بعد از زمان رسول 
نبوده است. دعوت کنندگان دین، چه موقع چنین  اختیار دعات دین  امروز، چنین فرصتی در  تا   )q(اکرم
فرصت به این مغتنمی را در اختیار داشته اند؟... فرصت عظیم و عزیزی است و ما امروز باید بتوانیم به عنوان 
مبلغان دین، نقش کارآمد و ماندگاری ایفا کنیم، خدای متعال، از ما سؤال می کند. این، وظیفه ما است و باید 

خودمان را آماده کنیم.)همان، 1369(
در جای دیگر در خصوص اهمیت آن می فرمایند:

مسأله تبلیغ تفکر اسالمی و حقیقت اسالم ناب باید جدی گرفته شود و ابعاد کمی و کیفی آن به دقت مورد توجه 
و رعایت قرار گیرد. برای این منظور باید ترتیبی اتخاذ شود که مبلغین و پویندگان راه منبر، خود را موظف به 
شرکت در دوره های ویژه تبلیغ بدانند و این مهم تنها با بهره گرفتن از امکانات اعتباری حوزه علمیه امکان پذیر 

خواهد بود. )همان، 1375ش( 
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جایگاه تبلیغ درنهج البالغه
قبل از این که به صفات تبلیغی پیامبر)q( از نگاه نهج البالغه بپردازیم، جایگاه تبلیغ را در این کتاب شریف 

در سه محور بررسی می کنیم.

وجوب تبلیغ
حضرت علی )g( در خطبه یك، فلسفه بعثت پیامبران را تبلیغ امانت رسالت به مردم معرفی می کند:

 ِ ْهداَ اهللَّ ْلِقِه عاَ لاَ أاَْکثاَُر خاَ ا باَدَّ اناَتاَُهْم لاَمَّ ِة أاَماَ الاَ ساَ لاَی تاَْبِلیِغ الرِّ ُهْم واَ عاَ ْحِي ِمیثاَاقاَ لاَی اْلواَ ذاَ عاَ اناَُه ِمْن ُوْلِدِه أاَْنِبیاَاءاَ أاَخاَ ی ُسْبحاَ فاَ واَ اْصطاَ
ثاَ ِفیِهْم ُرُسلاَُه  باَعاَ ِتِه فاَ ْن ِعباَاداَ ْتُهْم عاَ عاَ ِتِه واَ اْقتاَطاَ ْعِرفاَ ْن ماَ یاَاِطیُن عاَ ْتُهُم الشَّ ُه واَ اْحتاَالاَ عاَ اداَ ماَ ْنداَ ُذوا اأْلاَ ُه واَ اتَّخاَ قَّ ِهُلوا حاَ جاَ ْیِهْم فاَ ِإلاَ
اِئناَ  فاَ ْبِلیِغ واَ ُیِثیُروا لاَُهْم داَ لاَْیِهْم ِبالتَّ وا عاَ ِتِه واَ یاَْحتاَجُّ ْنِسيَّ ِنْعماَ ُروُهْم ماَ کِّ ِتِه واَ ُیذاَ ُه ِلیاَْستاَْأُدوُهْم ِمیثاَاقاَ ِفْطراَ ْیِهْم أاَْنِبیاَاءاَ اتاَراَ ِإلاَ واَ واَ

ة. )نهج البالغه، خ1؛ مجلسی، 1403ق، ج11: 60( راَ دَّ اْلُعُقوِل واَ ُیُروُهُم اْلیاَاِت اْلُمقاَ
خدا پیمان وحی را از پیامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند، آنگاه که در عصر جاهلیت ها بیشتر 
مردم، پیمان خدا را نادیده انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدایان دروغین روی آوردند، و 
شیطان مردم را ازمعرفت خدا باز داشت و از پرستش او جدا کرد، خداوند پیامبران خود را مبعوث فرمود، و هر 
چندگاه، متناسب با خواسته های انسان ها، رسوالن خود را پی در پی اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت را از 
آنان باز جویند و نعمت های فراموش شده را به یاد آورند و با ابالغ احکام الهی، حّجت خدا را بر آنها تمام نمایند 

و توانمندی های پنهان شده عقل ها را آشکار سازند و نشانه های قدرت خدا را معّرفی کنند. 

اهمیت تبلیغ
حضرت امیر)g( در بیان اهمیت تبلیغ یکی از وظایف امام را ابالغ پند و اندرز می دانند: 

ُة  اماَ ِة واَ ِإقاَ نَّ ْحیاَاُء ِللسُّ ِة واَ اإْلِ اُد ِفي النَِّصیحاَ ِة واَ ااِلْجِتهاَ ْوِعظاَ ُغ ِفي اْلماَ ْبالاَ ِه اإْلِ بِّ لاَ ِمْن أاَْمِر راَ ا ُحمِّ اِم ِإالَّ ماَ ماَ لاَی اإْلِ ُه لاَْیساَ عاَ ِإنَّ
ا.)همان،خ104( لاَی أاَْهِلهاَ اِن عاَ ْهماَ اُر السُّ ا واَ ِإْصداَ یهاَ لاَی ُمْستاَِحقِّ اْلُحُدوِد عاَ

همانا بر امام واجب نیست جز آنچه را که خدا امر فرماید، و آن، کوتاهی نکردن در پند و نصیحت، تالش در 
خیر خواهی، زنده نگهداشتن سّنت پیامبر )q(، جاری ساختن حدود الهی بر مجرمان ، رساندن سهم های بیت 

المال به طبقات مردم، است.
ابن ابی الحدید معتزلی نیز در حکمتی منسوب به حضرتش در شرح نهج البالغه اش چنین نقل می کند:لاَیساَ 
تي ِهياَ  ِة ِبالُعلوِم الَّ لباِب الحاِئراَ األاَ ِمناَِة واَ لی ُاوِلي الُعقوِل الزَّ قوا عاَ دَّ تاَصاَ ُع . فاَ یٍن ُیبِصُر ، وال ُکلُّ ذي ُاُذٍن یاَسماَ ُکلُّ ذي عاَ
ـُه ِللنَّاِس ِفی اْلِکتاَـِب  نَّ ا باَیَّ ی ِمن باَْعِد ماَ ناَـِت واَ اْلُهداَ ِیّ ْلناَا ِمناَ اْلباَ آ أاَنزاَ ِذیناَ یاَْکُتُموناَ ماَ قاِتُکم . ُثمَّ تاَال« : ِإنَّ الَّ داَ ُل صاَ أفضاَ
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ـِعُنوناَ “.)بقره/159() ابی الحدید معتزلی، 1337، ج20: 267، حکمت 104( ُنُهُم اللَّ ْلعاَ ُ واَ یاَ ُنُهُم اهللَّ ْلعاَ ُأْولاَـِئكاَ یاَ
امام علی )g(   در حکمت های منسوب به ایشان ـ »هر صاحب چشمی نمی بیند، و هر صاحب گوشی نمی 
شنود . پس علوم را به عاقالن فرسوده و خردمندان حیران، صدقه دهید که برتریِن صدقه های شما همین است«. 
آنگاه این آیه را تالوت نمود :«کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم، بعد از آن که 
آن را برای مردم در کتاب روشن ساختیم ، پنهان می دارند ، خدا آنان را لعنت کند، و لعنت کنندگان، لعنتشان 

می کنند« .
چنانچه از خطبه 55 نهج البالغه استفاده می گردد، آن حضرت در جنگ صفین از نبرد امتناع داشت، تا جایی که 
آن بزرگوار را به ترس و تزلزل در جنگ متهم ساختند!! حضرت درجواب آنان فرمود: »روزی که در جنگ خیبر 
سربازان اسالم از فتح و پیروزی مأیوس شده بودند، و اولی و دومی نیز با شکست و فرار در برابر جنگجویان 
یهود رزم آوران مسلمان را می ترسانیدند، رسول خدا فرمودند: فردا پرچم اسالم را به دست رادمردی می سپارم 

که او خدا و پیامبرش را دوست داشته، و خدا و رسولش نیز اورا دوست دارند، و او هرگز فرار نمی کند...«
سرانجام چون پرچم را به دست من داد، هنگام عزیمتم به جنگ فرمود: »ألن یهدي اهلل بك رجال واحدا  خیر 

لك مما طلعت علیه الشمس«.
هر گاه خداوند به وسیله تو تنها یك نفر انسان گمراه را هدایت کند، از تمام آنچه آفتاب بر آنها می تابد برای 

تو بهتر است.
این حدیث شریف نبوی و سیره علوی می رساندکه تبلیغات و ارشاد مردم ارزش واالیی داشته، حتی در شرایط 

عادی بر جهاد نیز مقدم است. )بابازاده، 1382: 22(
یاری کردن خداوند

 حضرت علی )g( در خطبه 183 حضرت با استناد به آیه قرآن، جایگاه تبلیغ را یاری کردن خداوند بیان       
می دارند:

 ... ُکْم« واَ ْت ااَْقداماَ ْنُصْرُکْم واَ ُیثاَبِّ ْد قالاَ اهللُّ ُسْبحاناَُه: »ِاْن تاَْنُصُروا اهللَّ یاَ قاَ فاَ
خدای سبحان فرمود: » اگر خدا را یاری کنید، شما را پیروز می گرداند و قدم های شما را استوار می دارد.« 

)نهج البالغه، ترجمه دشتی، 1379: 354(
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صفات تبلیغی پیامبر)q( در نهج البالغه

 صبر و استقامت
صبر و استقامت از مهمترین شرایطی  است که حضرت علی)g( در راه تبلیغ دین از نبی مکرم اسالم به خوبی 

فراگرفت و یك مبلغ راستین باید با اقتدا به سیره عملی این بزرگواران، بتواند آن را بکار گیرد. 
در جای جای نهج البالغه حضرت علی)g(، پیامبر)q( را الگوی استقامت در زمینه های مختلف هدایت 

معرفی می کند. از جمله در خطبه 116 فرمود:
اِهٍن  ْیراَ واَ ُه غاَ اءاَ ِ أاَْعداَ داَ ِفي اهللَّ اهاَ ٍر واَ جاَ صِّ اٍن واَ الاَ ُمقاَ ْیراَ واَ بِِّه غاَ ِت راَ االاَ غاَ ِرساَ لَّ باَ ْلِق فاَ لاَی اْلخاَ اِهداً عاَ قِّ واَ شاَ اِعیًا ِإلاَی اْلحاَ لاَُه داَ أاَْرساَ

ی . ِن اْهتاَداَ ُر ماَ ی واَ باَصاَ قاَ ِن اتَّ اُم ماَ ٍر ِإماَ ذِّ واَ الاَ ُمعاَ
خداوند پیامبر)q( را فرستاد تا دعوت کننده به حق، و گواه اعمال خلق باشد. 

پیامبر)q( بدون سستی و کوتاهی، رسالت پروردگارش را رسانید، و در راه خدا با دشمنانش بدون عذر تراشی 
جنگید. پیامبر)q( پیشوای پرهیزکاران، و روشنی بخش چشم هدایت شدگان است.)همان: 224(

یعنی پیامبر اکرم)q( در انجام مأموریت الهی و رساندن رسالت های خداوند بدون هیچگونه سستی و کوتاهی 
از پای نایستاد و استقامت ورزید.

را                        حضرت  آن  صفات   ،)q(اسالم گرامی  نبی  بر  فرستادن  درود  تعلیم  ضمن   72 خطبه  در   )g(امام
برمی شمارند و از جمله به پایداری و خستگی ناپذیری آن رادمرد الهی اشاره می فرماید:

لاَقاَ  اْنغاَ ا  ِلماَ اِتِح  اْلفاَ واَ  باَقاَ  ساَ ا  ِلماَ اِتِم  اْلخاَ ُسوِلكاَ  راَ واَ  ْبِدكاَ  عاَ ٍد  مَّ ُمحاَ لاَی  عاَ اِتكاَ  کاَ باَراَ اِمياَ  ناَواَ واَ  اِتكاَ  لاَواَ صاَ اِئفاَ  راَ شاَ ْل  »اْجعاَ
ْمِركاَ  ِبأاَ اِئمًا  لاَعاَ قاَ اْضطاَ لاَ فاَ ا ُحمِّ ماَ اِلیل کاَ ِت اأْلاَضاَ ْوالاَ اِمِغ صاَ باَاِطیِل واَ الدَّ اِت اأْلاَ ْیشاَ اِفِع جاَ قِّ واَ الدَّ قَّ ِباْلحاَ اْلُمْعِلِن اْلحاَ واَ 
اِذ أاَْمِركاَ  لاَی ناَفاَ اِضیًا عاَ ْهِدكاَ ماَ اِفظًا ِلعاَ ْحِیكاَ حاَ اِعیًا ِلواَ ْزٍم واَ اٍه ِفي عاَ ْن ُقُدٍم واَ الاَ واَ ْیراَ ناَاِکٍل عاَ اِتكاَ غاَ ْرضاَ ُمْستاَْوِفزاً ِفي ماَ
اِت  اماَ ُموِضحاَ اِت اْلِفتاَِن واَ اْلثاَاِم واَ أاَقاَ ْوضاَ اِبِط واَ ُهِدیاَْت ِبِه اْلُقُلوُب باَْعداَ خاَ ِریقاَ ِلْلخاَ اءاَ الطَّ اِبِس واَ أاَضاَ باَساَ اْلقاَ ی قاَ تَّی أاَْوراَ حاَ

اِم.« اِت اأْلاَْحکاَ راَ ِم واَ ناَیِّ ْعالاَ اأْلاَ
اختصاص ده، که خاتم  بنده و فرستاده ات   )q( بر محّمد را  برکات خود  افزون ترین  و  گرامی ترین درودها 

پیامبران گذشته، و گشاینده درهای بسته و آشکار کننده حق با برهان است. 
دفع کننده لشکرهای باطل، و درهم کوبنده شوکت گمراهان است، آن گونه که بار سنگین رسالت را بر دوش 
کشید، و به فرمانت قیام کرد، و به سرعت در راه خشنودی تو گام برداشت، حّتی یك قدم به عقب برنگشت، و 
اراده او سست نشد، و در پذیرش و گرفتن وحی، نیرومند بود، حافظ و نگهبان عهد و پیمان تو بود، و در اجرای 
فرمانت تالش کرد تا آنجا که نور حق را آشکار، و راه را برای جاهالن روشن ساخت، و دل هایی که در فتنه و 
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گناه فرو رفته بودند هدایت شدند. پرچم های حق را بر افراشت. )همان: 121(
امام)g( درباره پایداری و استقامت نبی گرامی اسالم)q ( در راه تبلیغ دین در خطبه 190می فرماید:

لاَی  اٌع عاَ ِلكاَ اْجِتماَ ْن ذاَ ْثِنیِه عاَ ْن ِدیِنِه الاَ یاَ اداً عاَ ُه ِجهاَ اءاَ راَ أاَْعداَ اهاَ ِتِه واَ قاَ اعاَ ا ِإلاَی طاَ عاَ ُسوُلُه داَ ْبُدُه واَ راَ داً عاَ مَّ ُد أاَنَّ ُمحاَ واَ أاَْشهاَ
اِء ُنوِره . ْطفاَ اٌس إِلِ تاَْکِذیِبِه واَ اْلِتماَ

و گواهی می دهم که محّمد )q( بنده و پیامبر اوست، انسان ها را به اطاعت خدا دعوت فرمود، و با دشمنان 
خدا در راه دین او پیکار و مغلوبشان کرد. هرگز همداستانی دشمنان که او را دروغگو خواندند، او را از دعوت 
حق باز نداشت، و تالش آنان برای خاموش کردن نور رسالت به نتیجه ای نرسید.)همان: 372؛ زهادت، 1386: 

)182-178
خود پیامبر گرامی اسالم در راه تبلیغ دین آزارها دید و برهمه آنها صبر و استقامت ورزید. 

برخی از مشرکان ، بچه دان گوسفند را هنگام نماز، بر سر آن حضرت می انداختند. شخص دیگری از آن ها که 
همسایه پیغمبر بود، بچه دان آلوده گوسفند را در دیگ غذای آن حضرت می انداخت. )حسینی، 1383: 124(

چنان پیامبر)q( صبر و استقامت در راه تبلیغ و دعوت نشان می دهد، گویی خداوند نیز از این صبر تعجب    
می کند!!! جایی که در سوره کهف می گوید: 

فًا.)کهف/6( ِدیِث أاَساَ ا اْلحاَ لی آثاِرِهْم ِإْن لاَْم ُیْؤِمُنوا ِبهذاَ كاَ عاَ لَّكاَ باِخٌع ناَْفساَ لاَعاَ فاَ
گوئی می خواهی به خاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هالك کنی، اگر به این گفتار ایمان نیاورند!

شهامت و شجاعت
یکی دیگر از صفات تبلیغ نبوی در نهج البالغه شهامت و شجاعت می باشد. امام)g( شجاعت نبی گرامی 

اسالم)q( را در کالم غریب 9 هنگام جنگ این گونه تصویر می فرماید:
ُدوِّ ِمْنه. باَ ِإلاَی اْلعاَ ا أاَْقراَ ٌد ِمنَّ لاَْم یاَُکْن أاَحاَ ِ)q( فاَ ُسوِل اهللَّ ْیناَا ِبراَ قاَ رَّ اْلباَْأُس اتَّ ا اْحماَ ا ِإذاَ ُکنَّ

هر گاه آتش جنگ شعله می کشید، ما به رسول خدا )q( پناه می بردیم، که در آن لحظه کسی از ما همانند 
پیامبر )q( به دشمن نزدیك تر نبود. )نهج البالغه، ترجمه دشتی، 1379: 690(

 در اینجا توجه شما را به دو داستان در این زمینه جلب می کنم:
در زمان قدیم پادشاهی بود که کنیز باهوشی داشت. روزی از روزها پادشاه مقداری شراب خورده و مست 
گردید، و بدین صورت در حال بیهوشی افتاده و نماز نخواند! کنیز فرصت را غنیمت شمرده و آتشی افروخت، 
و آن را کامال داغ و شعله ور ساخت، آنگاه مقداری از آن آتش گداخته را برداشته و بر روی پادشاه گذاشت. 
پادشاه نعره کنان از مستی به هوش آمد و گفت: چرا چنین کرده ای ؟! کنیز جواب داد: تو تحمل آتش دنیا را 
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نداری، پس آتش آخرت را چگونه تحمل خواهی کرد؟!
تبیلغ به موقع آن کنیز باهوش اثر خود را گذاشت، و پادشاه بیدار شد، و راه دیکتاتوری و ستم را رها کرد، و 
برای همیشه رو به عبادت و بندگی آورد و با زندگی ساده و بی ریا عمرش را به پایان رسانید.)معتزلی، 1337، 

ج3: 157(
همچنین در مورد شجاعت زنان مبلغ آمده است:

ام الخیر، دختر حریش بارقی، یکی از زنان مبلغ و از صاحبان فصاحت و بالغت بود؛ که یاد و خاطره تبلیغات و 
سخنانش در هنگام نبرد صفین، معاویه را آزار می داد، لذا به والی خود در کوفه نوشت که ام الخیر را به نزدش 
در کوفه بفرستد. وقتی ام الخیر به شام آمد معاویه به او گفت: به یاد می آوری در صفین چگونه پس از کشته 

شدن عمار یاسر مردم را علیه ما تحریك می کردی و چه می گفتی؟
ام الخیر پاسخ داد : سخنی از پیش آماده نبود و بعد آن را ذکر نکردم و به یاد نمی آورم؟

معاویه از اطرافیان خود پرسید : کدامیك از شما سخن ام الخیر را به یاد دارد؟
مردی گفت: من برخی از آن سخنان او را به یاد دارم. او بر شتری خاکستری سوار بود و تازیانه ای در دست 
ُکْم ِإنَّ  بَّ ُقوا راَ ا النَّاُس اتَّ هاَ ا أاَیُّ داشت و هم چون شتری خشمگین در میان مردم می گشت و و با تالوت آیه قرآن »یاَ
ِظیٌم«. فریاد می زد : ای مردم از پروردگارتان پروا کنید که زلزله رستاخیز حادثه هولناکی  ْیٌء عاَ ِة شاَ اعاَ لاَةاَ السَّ ْلزاَ زاَ

است.)واسعی- دیانی، 1386: 224(
نامه نوشتن به امپراتوری های بزرگ آن زمان، خود جلوه دیگری از شجاعت حضرتش می باشد.

نصح و خیر خواهی
پیامبر)q( گرامی اسالم، در تبلیغ دین به منافع شخصی خود نمی اندیشید، بلکه منافع مخاطبان و مردم را مورد 
توجه قرار می داد و برای آنان خیرخواهی می کرد. امام علی)g( در مورد ویژگی اولین مبلغ اسالم یعنی پیامبر 

اکرم)q( در خطبه 195 می فرماید:
ْلق.   و مردم را نصیحت فرمود.)مرتضوی، 1390: 268( حاَ ِلْلخاَ واَ ناَصاَ

حضرت در خطبه 95 در بیان فضیلت رسول اکرم)q( نیز می فرماید:
عا إلاَی  ِة، وداَ ریقاَ لاَی الطَّ ضی عاَ ِة ، وماَ بالاَغاَ )q( ِفي النَّصیحاَ ٍة ، وحاِطبوناَ في ِفتناٍَة . . . فاَ یراَ الّناُس ُضاّلٌل في حاَ ثاَُه واَ باَعاَ

ناَِة .  ساَ ِة الحاَ وِعظاَ الماَ ِة واَ الِحکماَ
خدا پیامبر اسالم را به هنگامی مبعوث فرمود که مردم در حیرت و سرگردانی بودند، در فتنه ها به سر می بردند، 
از راه  آنان را به راه راست راهنمایی، و  پیامبر )q( در نصیحت و خیرخواهی نهایت تالش را کرد، و  پس 
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حکمت و موعظه نیکو، مردم را به خدا دعوت فرمود.)نهج البالغه، ترجمه دشتی، 1379: 178(
شهید مطهری ره در این زمینه می گوید:

تعبیر               »نصح«  به  آن  از  که  است  چیزی  کند،  می  تکیه  آن  روی  تبلیغ  مسأله  در  مجید  قرآن  که  دوم  مسأله 
می نماید. ما معمواًل نصح را به خیرخواهی ترجمه می کنیم. البته این معنا درست است، ولی ظاهراً خیرخواهی 
عین معنای نصح نیست، الزمه معنای نصح است. )نصح( ظاهراً در مقابل )غش( است. شما اگر بخواهید به 
کسی شیر بفروشید، ممکن است شیر خالص به او بدهید، و ممکن است خدای ناخواسته شیری که داخلش آب 
کرده اید بدهید، یا اگر می خواهید سکه طالیی را به کسی بدهید، ممکن است آن را به صورت خالص بدهید 
)در حد عیار معمولی( و ممکن است به صورت مغشوش بدهید، یعنی در آن غش باشد. نصح در مقابل غش 

است. ناصح واقعی آن کسی است که خلوص کامل داشته باشد. توبه نصوح؛ یعنی، توبه خالص.
مبلغ باید ناصح و خالص و مخلص باشد، یعنی در گفتن خودش هیچ هدف و غرضی جز رساندن پیام   که خیر 

آن طرف است   نداشته باشد.)مطهری، 1390: 330(
در قرآن کریم نیز در سوره آل عمران آیات 62، 68 و 79 چنین میگوید:

. ا الاَ تاَْعلاَُموناَ ِ ماَ أاَْعلاَُم ِمناَ اهللَّ ُح لاَُکْم واَ أاَنصاَ بِّی واَ ــلاَـِت راَ ُغُکْم ِرساَ ُأباَلِّ
أاَناَا لاَُکْم ناَاِصٌح أاَِمیٌن. بِّی واَ ــلاَـِت راَ ُغُکْم ِرساَ ُأباَلِّ

. وناَ النَّـِصِحیناَ ُتِحبُّ لاَـِکن الَّ ْحُت لاَُکْم واَ ناَصاَ بِّی واَ الاَةاَ راَ ْد أاَْبلاَْغُتُکْم ِرساَ ْوِم لاَقاَ ـقاَ الاَ یاَ قاَ ْنُهْم واَ لَّی عاَ تاَواَ فاَ

اخالق حسنه
قطعًا یکی از عواملی که در گسترش دین مبین اسالم تأثیر شگرفی داشته است، نرمی در برخورد و مهربانی آن 
حضرت بوده است. چنانچه خداوند متعال به پیامبرش)q( می فرماید: اگر این خلق و خوی تو نبود ، مسلمانان 

از دور تو پراکنده می شدند.)آل عمران/159(
چنانچه حضرت امیر)g( در خطبه 105 در مورد اخالق حسنه پیامبر)q( می فرمایند:

ًة.« ِریناَ ِدیماَ داَ اْلُمْستاَْمطاَ ًة، واَ أاَْجواَ ِریناَ ِشیماَ هَّ راَ اْلُمطاَ »واَ أاَْطهاَ
اخالقش از همه پاکان پاك تر و باران کرمش از هر چیزی با دوامتر بود.)نهج البالغه، ترجمه دشتی، 1379: 

)192
به خطبه قاصعه  پیامبر)q( را در خطبه 192، که  از اخالق حسنه  حضرت علی)g( داستان بسیار زیبایی 

معروف است، نقل می کند:
ِعِه آباَاُؤكاَ واَ الاَ  ِظیمًا لاَْم یاَدَّ ْیتاَ عاَ عاَ ِد ادَّ ُد ِإنَّكاَ قاَ مَّ اُلوا لاَُه یاَا ُمحاَ قاَ ْیٍش فاَ ُ ِمْن ُقراَ لاَ ا أاَتاَاُه اْلماَ ُه ) q (لاَمَّ عاَ ْد ُکْنُت ماَ »واَ لاَقاَ
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ِلْمناَا أاَنَّكاَ  ْل عاَ ُسوٌل واَ ِإْن لاَْم تاَْفعاَ ِلْمناَا أاَنَّكاَ ناَِبيٌّ واَ راَ ْیتاَناَاُه عاَ ْیِه واَ أاَراَ ْبتاَناَا ِإلاَ ُلكاَ أاَْمراً ِإْن أاَْنتاَ أاَجاَ ٌد ِمْن باَْیِتكاَ واَ ناَْحُن ناَْسأاَ أاَحاَ
اٌب . ذَّ اِحٌر کاَ ساَ

الاَ قاَ ْیكاَ فاَ ا واَ تاَِقفاَ باَْیناَ یاَداَ ِلعاَ ِبُعُروِقهاَ تَّی تاَْنقاَ ةاَ حاَ راَ جاَ ِذِه الشَّ ناَا هاَ اُلوا تاَْدُعو لاَ ُلوناَ قاَ ا تاَْسأاَ الاَ ) q (واَ ماَ قاَ فاَ
ْم  اُلوا ناَعاَ قِّ قاَ ُدوناَ ِباْلحاَ ِلكاَ أاَ ُتْؤِمُنوناَ واَ تاَْشهاَ ُ لاَُکْم ذاَ لاَ اهللَّ عاَ ِإْن فاَ ِدیٌرفاَ ْي ٍء قاَ لی  ُکلِّ شاَ اَ عاَ  ) q ( ِإنَّ اهللَّ

ْیٍر ْعلاَُم أاَنَُّکْم الاَ تاَِفیُئوناَ ِإلاَی خاَ اَ ا تاَْطُلُبوناَ واَ ِإنِّي ألاَ ُأِریُکْم ماَ ِإنِّي ساَ الاَ فاَ قاَ
اباَ  ْحزاَ ُب اأْلاَ زِّ ْن ُیحاَ ِلیِب واَ ماَ ُح ِفي اْلقاَ ْن ُیْطراَ واَ ِإنَّ ِفیُکْم ماَ

تَّی  ِلِعي ِبُعُروِقِك حاَ اْنقاَ ِ فاَ ُسوُل اهللَّ ِ واَ اْلیاَْوِم اْلِخِر واَ تاَْعلاَِمیناَ أاَنِّي راَ ُة ِإْن ُکْنِت ُتْؤِمِنیناَ ِباهللَّ راَ جاَ ا الشَّ ُتهاَ ا أاَیَّ الاَ ) q (یاَ ُثمَّ قاَ
 ِ يَّ ِبِإْذِن اهللَّ تاَِقِفي باَْیناَ یاَداَ

ْت باَْیناَ  فاَ قاَ تَّی واَ ْیِر حاَ ِة الطَّ ْصِف أاَْجِنحاَ قاَ ِدیٌد واَ قاَْصٌف کاَ ِويٌّ شاَ ا داَ ْت واَ لاَهاَ اءاَ ا واَ جاَ ْت ِبُعُروِقهاَ لاَعاَ ْنقاَ قِّ الاَ ثاَُه ِباْلحاَ ِذي باَعاَ واَ الَّ
ًة  ْفِرفاَ ِ ) q(ُمراَ ُسوِل اهللَّ ْي راَ یاَداَ

) q( ِمیِنِه ْن یاَ ْنِکِبي واَ ُکْنُت عاَ لاَی ماَ ا عاَ اِنهاَ ِ ) q (واَ ِبباَْعِض أاَْغصاَ ُسوِل اهللَّ لاَی راَ ْعلاَی عاَ ا اأْلاَ ْت ِبُغْصِنهاَ واَ أاَْلقاَ
ا  ْیِه ِنْصُفهاَ ْقباَلاَ ِإلاَ أاَ ِلكاَ فاَ ا ِبذاَ هاَ راَ ماَ أاَ ا فاَ ی ِنْصُفهاَ ْبقاَ ا واَ یاَ ْلیاَْأِتكاَ ِنْصُفهاَ ا فاَ ُمْرهاَ اُلوا ُعُلّواً واَ اْسِتْکباَاراً فاَ ِلكاَ قاَ ْوُم ِإلاَی ذاَ راَ اْلقاَ ا ناَظاَ لاَمَّ فاَ

)q ( ِ ُسوِل اهللَّ ْت تاَْلتاَفُّ ِبراَ اداَ ِوّیًا فاَکاَ ِه داَ دِّ ِب ِإْقباَاٍل واَ أاَشاَ ْعجاَ أاَ کاَ
عاَ  جاَ راَ ُه ) q (فاَ راَ ماَ أاَ اناَ فاَ ا کاَ ماَ ْلیاَْرِجْع ِإلاَی ِنْصِفِه کاَ ا النِّْصفاَ فاَ ذاَ ُمْر هاَ اُلوا ُکْفراً واَ ُعُتّواً فاَ قاَ فاَ

الاَی  ِ تاَعاَ ْمِر اهللَّ لاَْت ِبأاَ عاَ ا فاَ لاَْت ماَ عاَ ةاَ فاَ راَ جاَ نَّ الشَّ رَّ ِبأاَ ْن أاَقاَ ُل ماَ ِ واَ أاَوَّ ُسولاَ اهللَّ ا راَ ُل ُمْؤِمٍن ِبكاَ یاَ ُ ِإنِّي أاَوَّ ُقْلُت أاَناَا الاَ ِإلاَهاَ ِإالَّ اهللَّ فاَ
ُقكاَ ِفي  دِّ ْل ُیصاَ ِفیٌف ِفیِه واَ هاَ ْحِر خاَ ِجیُب السِّ اٌب عاَ ذَّ ُهْم باَْل ساِحٌر کاَ ْوُم ُکلُّ الاَ اْلقاَ قاَ ِتكاَ فاَ ِلماَ اًل ِلکاَ ِتكاَ واَ ِإْجالاَ تاَْصِدیقًا ِبُنُبوَّ

ْعُنوناَِني(.« ا )یاَ ذاَ أاَْمِركاَ ِإالَّ ِمْثُل هاَ
من با پیامبر)q( بودم آنگاه که سران قریش نزد او آمدند و گفتند:

»ای محمد تو اّدعای بزرگی کردی، که هیچیك از پدران و خاندانت نکردند، ما از تو معجزه ای می خواهیم، 
اگر پاسخ مثبت داده، انجام دهی، می دانیم که تو پیامبر و فرستاده خدایی، و اگر از انجام آن سرباز زنی، خواهیم 

دانست که ساحر و دروغگویی« 
پس پیامبر)q( فرمود: »شما چه می خواهید؟« گفتند: »این درخت را بخوان تا از ریشه کنده شود و در پیش تو 
بایستد« پیامبر)q( فرمود: خداوند بر همه چیز تواناست. حال اگر خداوند این کار را بکند آیا ایمان می آورید 

و به حق شهادت می دهید؟ گفتند: آری.
پیامبر)q( فرمود: من بزودی نشانتان می دهم آنچه را که درخواست کردید، و همانا بهتر از هر کس می دانم 
که شما به خیر و نیکی باز نخواهید گشت، زیرا در میان شما کسی است که کشته شده و در چاه »بدر« دفن 

خواهد شد، و کسی است که جنگ احزاب را تدارك خواهد کرد. 
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سپس به درخت اشاره کرد و فرمود: »ای درخت اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری، و می دانی من پیامبر 
خدایم، از زمین با ریشه هایت در آی، و به فرمان خدا در پیش روی من قرار گیر« 

سوگند به پیامبری که خدا او را به حق مبعوث کرد، درخت با ریشه هایش از زمین کنده شده، و پیش آمد که با 
صدای شدید چونان به هم خوردن بال پرندگان، یا به هم خوردن شاخه های درختان، جلو آمد و در پیش روی 
پیامبر)q( ایستاد که برخی از شاخه های بلند خود را بر روی پیامبر)q( و بعضی دیگر را روی من انداخت 

و من در طرف راست پیامبر)q( ایستاده بودم، 
وقتی سران قریش این منظره را مشاهده کردند، با کبر و غرور گفتند: »به درخت فرمان ده، نصفش جلوتر آید، 
و نصف دیگر در جای خود بماند« پیامبر)q( فرمان داد. نیمی از درخت با وضعی شگفت آور و صدایی سخت 

به پیامبر)q( نزدیك شد گویا می خواست دور آن حضرت بپیچد، 
اّما سران قریش از روی کفر و سرکشی گفتند: »فرمان ده این نصف باز گردد و به نیم دیگر ملحق شود، و به 

صورت اول در آید« پیامبر)q( دستور داد و چنان شد. 
من گفتم: ال اله اال اهلّل، ای رسول خدا من نخستین کسی هستم که به تو ایمان آوردم، و نخستین فردی هستم 
اقرار می کنم که درخت با فرمان خدا برای تصدیق نبّوت، و بزرگداشت دعوت رسالت، آنچه را خواستی انجام 

داد. 
اّما سران قریش همگی گفتند: »او ساحری است دروغگو، که سحری شگفت آور دارد، و سخت با مهارت 

است«. و خطاب به پیامبر) q (گفتند: »آیا نبّوت تو را کسی جز امثال علی باور می کند؟«)همان: 398(
این داستان هم یك معجزه پیامبر)q( می باشد و هم به نوعی اخالق نیکوی پیامبر در زمان تبلیغ را می رساند.

علی)g( همیشه با مردم با چهره بشاش رو به رو می شد، مثل خود پیغمبر. علی با مردم مزاح می کرد، مادام 
که به حد باطل نرسد، همچنان که پیغمبر مزاح می کرد. رنود موال، یگانه عیبی که به علی گرفتند برای خالفت 
مزاح            و  روست  خنده  که  است  این  علی  عیب  گفتند:  که  بود  این  بگیرند(،  توانستند  نمی  که  واقعی  )عیب 
می کند؛ مردی باید خلیفه بشود که عبوس باشد و مردم از او بترسند، وقتی به او نگاه می کنند، بی جهت هم 

شده از او بترسند.)موگهی، 1381: 134(
ابن ابی الحدید در خصوص اخالق خوش نبی گونه حضرت علی)g( می گوید:

و اما خوش خلقی و گشادگی چهره او ، که آن هم ضرب المثل است تا آنجا که دشمنان این را برای او عیب 
می دانستند. عمرو بن عاص به اهل شام می گفت: او زیاد شوخی می کند، و علی در این مورد فرمود: از پسر 
نابغه عجب است، که به اهل شام چنین وانمود می کند که من اهل شوخی و مزاح و بازی و ممارست با زنانم.

و عمروعاص این مطلب را از عمربن خطاب گرفت آنگاه که می خواست برای جانشینی خود فردی را برگزیند. 
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)طبیبیان، 1390: 42(

فروتنی و تواضع
مساله دیگر که قرآن مجید در سبك و روش تبلیغی پیغمبر)q( نقل می کند، تواضع و فروتنی است )نقطه 
مقابل استکبار(. کسی که می خواهد پیامی را، آن هم پیامی خدا را به مردم برساند، باید در مقابل مردم، در 
نهایت درجه فروتن باشد؛ یعنی پر مدعایی نکند، اظهار انانیت و منیت نکند، مردم را تحقیر نکند؛ باید در نهایت 

خضوع و فروتنی باشد.)موگهی، 1381: 140(
در خطبه 192سه نشانه تواضع برای پیامبران و امامان از جمله نبی اکرم)q( بر می شمارد:

 ، ْیِهُم التَّکاُبراَ هاَ ِالاَ رَّ ُه ُسْبحاناَُه کاَ لِکنَّ ِة ااَْنِبیاِئِه واَ ااَْوِلیاِئِه، واَ صاَ فیِه ِلخاصَّ خَّ د ِمْن ِعباِدِه لاَراَ صاَ اهللُّ ِفی اْلِکْبِر اِلحاَ خَّ لاَْو راَ »فاَ
». تاَُهْم ِلْلُمْؤِمنیناَ ُضوا ااَْجِنحاَ فاَ ُهْم، واَ خاَ راِب ُوُجوهاَ ُروا ِفی التُّ فَّ ُهْم، واَ عاَ ُقوا ِبااْلْرِض ُخُدوداَ ااَْلصاَ ، فاَ ِضیاَ لاَُهُم التَّواُضعاَ واَ راَ

اگر خدا تکّبرورزیدن را اجازه می فرمود، حتما به بندگان مخصوص خود از پیامبران و امامان )b( اجازه می داد، 
در صورتی که خدای سبحان تکّبر و خودپسندی را نسبت به آنان ناپسند، و تواضع و فروتنی را برای آنان پسندید، 
که چهره بر زمین می گذارند و صورت ها بر خاك می مالند، و در برابر مؤمنان فروتنی می کنند.)نهج البالغه، 

ترجمه دشتی، 1379: 386(
تواضع در عرصه های گوناگون زندگی پیامبر اکرم)q( تبلور دارد از جمله از یکی از همسران رسول اهلل نقل 
می کنند که پیغمبر در خانه اش مثل سایر اعضا رفتار می کرد. لباسهایش را می شست ، شیر گوسفندان را       
می دوشید، جامه اش را ترمیم می کرد، کفشش را تعمیر می نمود، از خودش پذیرایی می کرد، خانه را جارو   
می زد، زانوی شتر را می بست، اسبش را خوراك می داد، با خدمتکار غذا می خورد، با آنها خمیر می کرد و 

آنچه از بازار می خرید، خود حمل می کرد و به خانه می آورد.)حسینی، 1383: 1389(
بنابراین مبلغین با تواضع و فروتنی می توانند بهترین عملکرد را داشته باشند.

امانت داري
حضرت علي)g( در بعضي جاهاي نهج البالغه، پیامبر گرامي اسالم را با صفت تبلیغي امانت داري  

مي ستایند. از جمله در خطبه 26 مي فرماید:
رِّ  ِدیٍن واَ ِفي شاَ رِّ  لاَی شاَ ِب عاَ راَ اْلعاَ راَ  ْعشاَ ماَ أاَْنُتْم  ْنِزیِل واَ  التَّ لاَی  أاَِمینًا عاَ الاَِمیناَ واَ  ِلْلعاَ ناَِذیراً   ))q  (( داً  مَّ ثاَ ُمحاَ باَعاَ اَ  اهللَّ »ِإنَّ 
ُعوناَ  تاَْقطاَ ُکْم واَ  اءاَ تاَْسِفُکوناَ ِدماَ ْشباَ واَ  تاَْأُکُلوناَ اْلجاَ ِدراَ واَ  ُبوناَ اْلکاَ تاَْشراَ اٍت ُصمٍّ  یَّ ٍة ُخْشٍن واَ حاَ اراَ باَْیناَ ِحجاَ ُمِنیُخوناَ  اٍر  داَ

ْعُصوباٌَة .« ْنُصوباٌَة واَ اْلثاَاُم ِبُکْم ماَ ْصناَاُم ِفیُکْم ماَ ُکْم اأْلاَ اماَ أاَْرحاَ
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امین و پاسدار وحی  تا  پیامبر اسالم، حضرت محّمد)q( را هشدار دهنده جهانیان مبعوث فرمود،  خداوند، 
الهی باشد، آنگاه که شما مّلت عرب، بدترین دین را داشته، و در بدترین خانه زندگی می کردید، میان غارها، 
سنگهای خشن و مارهای سّمی خطرناك فاقد شنوایی، به سر می بردید، آب های آلوده می نوشیدید و غذاهای 
پیوند خویشاوندی را می بردید، بت ها میان شما  ناحق می ریختید، و  به  ناگوار می خوردید، خون یکدیگر را 

پرستش می شد، و مفاسد و گناهان، شما را فرا گرفته بود. )نهج البالغه، ترجمه دشتی، 1379: 72(
و یا در خطبه 106پیامبر)q( را امین مي داند:

ُسوُلكاَ  ًة واَ راَ یِن واَ باَِعیُثكاَ ِنْعماَ ْوماَ الدِّ ِهیُدكاَ یاَ ْأُموُن واَ شاَ ُهواَ أاَِمیُنكاَ اْلماَ اِبٍس فاَ لاَمًا ِلحاَ اِبٍس واَ أاَناَاراَ عاَ باَسًا ِلقاَ ی قاَ تَّی أاَْوراَ »حاَ
ًة«. ْحماَ قِّ راَ ِباْلحاَ

تا آن که خداوند با دست پیامبر)q( شعله ای از نور برای طالبان آن برافروخت، و بر سر راه گمشدگان چراغی 
پرفروغ قرار داد. خداوندا پیامبر)q( امین و مورد اطمینان و گواه روز قیامت است، نعمتی است که برانگیخته 

و رحمتی است که به حق فرستاده ای.)همان: 196(
و یا در خطبه 173 پیامبر)q( اسالم را امین وحی می داند:

ِتِه«. ِتِه واَ ناَِذیُر ِنْقماَ ْحماَ اتاَُم ُرُسِلِه واَ باَِشیُر راَ ْحِیِه واَ خاَ »أاَِمیُن واَ
الهی  بیم دهنده کیفر  پیامبران، و بشارت دهنده رحمت، و  پیامبر اسالم)q( امین وحی پروردگار، و خاتم 

است. )همان: 326(
و یا در خطبه 185 داریم:

.»)q( ِفيُّ واَ أاَِمیُنه  الرضی ُسوُلُه الصَّ ْبُدُه واَ راَ داً عاَ مَّ ُد أاَنَّ ُمحاَ »أاَْشهاَ
گواهی می دهم که محّمد )q( بنده و فرستاده خدا، و پیامبر برگزیده، و امانت دار پسندیده اوست »درود خدا 

بر او و عترت او باد« )همان: 358(
حضرت محمد)q( قبل از بعثت نیز به محمد امین معروف بودند و بعد از هجرت از مکه به مدینه رسول خدا، 

امیرالمومنین)g( را مأمور کرد تا هدایایی که مردم به او سپرده بودند به مردم بازگرداند.

شاهد و کواه بودن
حضرت علي)g( در خطبه 105و116 یکي از ویژگي هاي رسالت پیامبر)q( را، شاهد بودن اعمال خلق 

معرفي مي کند:
ْلق«. لاَی اْلخاَ اِهداً عاَ قِّ واَ شاَ اِعیًا ِإلاَی اْلحاَ لاَُه داَ »أاَْرساَ

خداوند پیامبر )q (را فرستاد تا دعوت کننده به حق، و گواه اعمال خلق باشد.)همان: 224(
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ِهیداً واَ باَِشیراً واَ ناَِذیرا«. داً ) q( شاَ مَّ ُ ُمحاَ ثاَ اهللَّ تَّی باَعاَ »حاَ
تا اینکه خدا محّمد ) q( را برانگیخت، گواهی دهنده، بشارت دهنده، هشدار دهنده.)همان: 192(

نوید و هشدار دادن
پیامبر)q(، نوید دهنده بهشت و هشدار دهنده از جهنم است؛ و یا هر کاری را که به سوی خوبیست بشارت، 
و هر کاری را که به سوی بدی دعوت می کند هشدار می دهد. امیر مؤمنان )g ( در  نهج البالغه بارها 
پیامبر)q( را با این دو ویژگی نام برده اند؛ از جمله در خطبه 26 که مربوط به پس از کشته شدن محمد بن 

ابی بکر می باشد به صفت اول می ستاید:
ْنِزیِل«. لاَی التَّ الاَِمیناَ واَ أاَِمینًا عاَ داً ) q( ناَِذیراً ِلْلعاَ مَّ ثاَ ُمحاَ اَ باَعاَ »ِإنَّ اهللَّ

خداوند، پیامبر اسالم، حضرت محّمد)q( را هشدار دهنده جهانیان مبعوث فرمود، تا امین و پاسدار وحی الهی 
باشد.)همان: 73(

حضرتش در خطبه 105 وی را به سه صفت شهید، بشیر و نذیر می ستاید:
ِهیداً واَ باَِشیراً واَ ناَِذیراً «. داً ) q( شاَ مَّ ُ ُمحاَ ثاَ اهللَّ تَّی باَعاَ »حاَ

تا اینکه خدا محّمد )q( را برانگیخت، گواهی دهنده، بشارت دهنده، هشدار دهنده.)همان: 192(
در خطبه 109 نیز هنگامی که پارسایی وی را برمی شمارد می گوید:

راً«. ذِّ اِر ُمحاَ فاَ ِمناَ النَّ وَّ راً واَ خاَ ِة ُمباَشِّ نَّ ا ِإلاَی اْلجاَ عاَ ِتِه ُمْنِذراً واَ داَ مَّ حاَ أِلُ ِه ُمْعِذراً واَ ناَصاَ بِّ ْن راَ غاَ عاَ »باَلَّ
و برای تبلیغ احکامی که قطع کننده عذرهاست تالش کرد، و اّمت اسالمی را با هشدارهای الزم نصیحت کرد، 

و با بشارت ها مردم را به سوی بهشت فراخواند، و از آتش جهّنم پرهیز داد.)همان: 208(
و در خطبه 160 می فرماید:

ِة واَ ُمْنِذراً ِباْلُعُقوباَِة«. نَّ راً ِباْلجاَ ِة واَ ُمباَشِّ اعاَ لاَمًا ِللسَّ داً ) q (عاَ مَّ لاَ ُمحاَ عاَ اَ جاَ ِإنَّ اهللَّ »فاَ
که همانا خداوند، محمد ) q (را نشانه قیامت، و مژده دهنده بهشت، و ترساننده از کیفر جهنم قرار داد.

)همان: 300(
در نامه 62 خطاب به مالك اشتر می فرماید:

ِلین.« لاَی اْلُمْرساَ ْیِمنًا عاَ الاَِمیناَ واَ ُمهاَ داً ) q ( ناَِذیراً ِلْلعاَ مَّ ثاَ ُمحاَ اناَُه( باَعاَ اَ )ُسْبحاَ ِإنَّ اهللَّ ا باَْعُد فاَ »أاَمَّ
پس از یاد خدا و درود خداوند سبحان محّمد )q( را فرستاد تا بیم دهنده جهانیان، و گواه پیامبران پیش از 

خود باشد.
در خطبه 2 نیز پیامبر را چنین توصیف می کند:
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ِت.« ُثالاَ »تاَْحِذیراً ِباْلیاَاِت واَ تاَْخِویفًا ِباْلماَ
و با آیات الهی مردم را پرهیز دهد، و از کیفرهای الهی بترساند.)همان: 42(

آیت اهلل مکارم شیرازی در تفسیر نمونه ذیل آیات 39 تا 55 احزاب می گوید:
و همانگونه که قبال هم گفته ایم بشارت و انذار همه جا باید تواءم با هم و متعادل با یکدیگر باشد چرا که نیمی 
از وجود انسان را عالقه جلب منفعت و نیم دیگری را دفع مضرت تشکیل می دهد، بشارت، انگیزه بخش اول 
است و انذار، انگیزه بخش دوم ، و آن ها که در برنامه های خود تنها روی یك قسمت تکیه می کنند انسان را 

به حقیقت نشناخته اند و انگیزه های حرکت او را مورد توجه قرار نداده اند.)مکارم، 1353، ج17: 363(

دعوت کننده به سوی حق و حقیقت و طاعت
پیامبر)q( در دعوت خود، فقط دعوت کننده به سوی خدا و حق و حقیقت است. 

با اینکه همه کارهای پیامبر ص به اذن و فرمان خدا است در اینجا تنها برنامه »دعوت« مقید به اذن پروردگار 
شده، و این به خاطر آن است که مشکلترین و مهمترین کار پیامبران همان دعوت به سوی خدا است؛ چرا که 
باید مردم را در مسیری بر خالف هوسها و شهوات سیر دهد و در این مرحله باید اذن و فرمان و یاری خدا باشد 
تا به انجام رسد، ضمنا روشن شود که پیامبر از خود چیزی ندارد و آنچه می گوید به اذن خدا است. در خطبه 

116 می خوانیم:
ْلق«. لاَی اْلخاَ اِهداً عاَ قِّ واَ شاَ اِعیًا ِإلاَی اْلحاَ لاَُه داَ »أاَْرساَ

خداوند، پیامبر)q( را فرستاد تا دعوت کننده به حق، و گواه اعمال خلق باشد.)نهج البالغه، ترجمه دشتی، 
)224 :1379

در خطبه 190 نیز پیامبر ص را دعوت کننده به طاعت خدا می داند:
ِته«. اعاَ ا ِإلاَی طاَ عاَ ُسوُلُه داَ ْبُدُه واَ راَ داً عاَ مَّ ُد أاَنَّ ُمحاَ »واَ أاَْشهاَ

و گواهی می دهم که محّمد)q( بنده و پیامبر اوست، انسان ها را به اطاعت خدا دعوت فرمود.)همان: 372(

چراغی روشن کننده
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در خطبه94 ، از پیامبر )q(  به عنوان چراغی روشن کننده، ستاره ای فروزان و شعله ای تابان یاد می کند:
ُتُه  ْصُد واَ ُسنَّ ُتُه اْلقاَ قاَ لاَْمُعُه ِسیراَ ْنٌد باَراَ عاَ ُنوُره واَ زاَ طاَ اٌب ساَ ْوُؤُه واَ ِشهاَ عاَ ضاَ اٌج لاَماَ ی ِسراَ ِن اْهتاَداَ ُة ماَ ی واَ باَِصیراَ قاَ ِن اتَّ اُم ماَ ُهواَ ِإماَ »فاَ

ْدُل.« ْصُل واَ ُحْکُمُه اْلعاَ ُمُه اْلفاَ الاَ ْشُد واَ کاَ الرُّ
پس، پیامبر )q( پیشوای پرهیزکاران، و وسیله بینایی هدایت خواهان است، چراغی با نور درخشان، و ستاره ای 
فروزان، و شعله ای با برق های خیره کننده و تابان است، راه و رسم او با اعتدال، و روش زندگی او صحیح و 

پایدار، و سخنانش روشنگر حّق و باطل، و حکم او عادالنه است .)همان: 182(
ابن میثم بحرانی در شرح نهج البالغه خود در خصوص عبارت فوق می گوید:

امام)g( در عبارت فوق لفظ »بصیرة، سراج، شهاب، و زند« هر یك استعاره از وجود پیامبر)q( است. 
جهت استعاره این است که رسول مکّرم اسالم سبب هدایت و ارشاد بود، چنان که چشم، چراغ و... دارای 
و جال،  برق  به  »زند«  و  نورانّیت  به  و »شهاب«  به درخشش  توصیف »سراج«  حکمت روشن گری هستند. 
استعاره را ترشیحّیه کرده است. محتمل است جهت استعاره در کلمه »زند« یعنی آتش گیره و به تعبیری آتش 
زنه، انتشار نورانّیت و علم از ناحیه پیامبر باشد. )آتش زنه بودن پیامبر )q( بدین سبب که آن بزرگوار منشأ 

علم و هدایت برای خلق بود.()محمدی مقدم یحیی زاده، 1375ش، ج2: 833(

نتیجه گیری
مبلغان شامل روحانیون، معلمین و والدین باید با عمل هر چه بیشتر به فرمایشات حضرت علی)g( و شناخت 
هر چه بیشتر صفات تبلیغی نبی مکرم)q( در کتاب شریف نهج البالغه، با کارآمدی بیشتری نسل جوان را به 
خود جذب نمایند. سازمان های تبلیغی نیز چون سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه های علمیه، مرکز بین المللی 

تبلیغ و جامعه المصطفی)q( العالمیه و... با برگزاری دوره های کاربردی، عزیزان مبلغ را پشتیبانی نمایند.
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دمشق 

10- رهبر، محمد تقی، )1391ش( پژوهشی درباره تبلیغ، بوستان کتاب، قم
11- زهادت، عبدالمجید، )1386ش( سیمای پیامبر اکرم )q( در نهج البالغه، بوستان کتاب، چاپ سوم، 

قم
12- شریف رضی، محمد بن حسین )1379(، ترجمه نهج البالغه، محمد دشتی، چاپ هشتم، چاپ دانش، قم
13- طیبیان، حسین، )1390ش( امام علی )g( از دیدگاه ابن ابی الحدید معتزلی، کعبه دل، چاپ دوم، قم

14-  عمید، حسن،)1354ش(فرهنگ فارسی عمید،سازمان انتشارات جاویدان، چاپ نهم، تهران
15- مجلسی، محمد باقر، )1403ق( بحار األنوار، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت

16- محمدی ری شهری، محمد، )1380ش( تبلیغ بر پایه قرآن و حدیث، دارالحدیث، چاپ اول، قم
17- محمدی مقدم-یحیی زاده، قربان علی- علی اصغر، )1375ش( ترجمه شرح نهج البالغه ابن میثم، بنیاد 

پژوهش های آستان قدس، چاپ  اول، مشهد
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18-  مرتضوی، سید محمد، )1390ش( رسول اعظم)q( از دیدگاه امام علی )g(، چاپ مجمع جهانی 
شیعه شناسی، چاپ اول، قم 

19- مطهری، مرتضی،)1390(حماسه حسینی،انتشارات صدرا، تهران
20- مکارم، ناصر،)1353ش( تفسیر نمونه، دار الکتب االسالمیه، تهران

21- موگهی، عبدالرحیم، )1381ش(تبلیغ و مبلغ در آثار شهید مطهری، بوستان کتاب، چاپ دوم، قم
ائمه،  تبلیغی  های  روش  بر  درآمدی  )1386ش(  الدین،  شمس  علیرضا-محمد  سید  واسعی-دیانی،   -22

پژوهشگاه تاریخ و سیره اهل بیت، چاپ اول، قم
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