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 مقدمه مترجم

 : وآله وصحبه ومن وااله أما بعد احلمدهلل وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

يكي از عوامل ضعف و ركود حركت دعوت و اصالح، عدم آشنائي 

عمل پيامبر  ءبرخي از مربيان و دعوتگران و مبلغان از رهنمودها و نحوه

هاي حكيمانه و ابرازي است كه ايشان در راه دعوت و  و شيوه صاسالم

هاي  و دعوتگران بايد شيوه گرفتند، از اينجاست كه مربيان اصالح بكار مي

برخورد ايشان با خطاكاران و منكرات را  ءو نحوه صاصالحي آن حضرت 

اقتدا و تأسي نمايند، و  صفراگيرند و در اين راستا نيز از آن حضرت 

اهلل اين امر موفقيتهاي چشمگيري در راه دعوت و اصالح بدنبال خواهد شاء إن

. باشد حكمت در دعوت و اصالح مياين كتاب بيانگر اين مفهوم و  .داشت

آن الگو، مفيد و مؤثر بوده ما را از دعاي خويش فراموش  ءاميدواريم با مطالعه

 .نكنند

 ىإسحاق دبير

 : ـ رياض ىعربستان سعود

 ش.هـ61/1/6134برابر با . ق.هـ62/4/6462: جمعه



 مقدمه

 : احلمدهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه وبعد

توجه به آنهاست در انگيزه نگاشتن اين كلمات در مورد حكمت و دعوت، 

خوانند و  بزرگواري كه به سوي خدا فرا مي عرصه فعاليت توسط مردان

همچنانكه سنّت الهي در گذشته و امروزه چنين بوده اين بزرگواران نيز به 

و در خورند كه پيشگامانشان در گذشته و در عصر حاضر  همان چيزهايي برمي

 .كنند كرده و مي همه جا برخورد مي

فراخواندن به سوي خدا راهي است كه رسوالن پيموده و در آن راه با 

ها، سرپيچي و استكبارهايي از ناحيه گروههاي فراوان و  ها، ممانعت سختي

﴿ :اند طبقات بزرگ سرمدار و سركش برخورد نموده          

                            ﴾ [يوسف :
801] 

خداوند )اهلل به سوي همگان را است كه اين من  ءو طريقهراه : بگو»

مردم  ءدعوت كنم از روي آگاهي و بصيرت، خود و پيروانم همه( واحد يكتا

خداوند پاك و منزّه است از هرگونه م يخوان ميه سوي اين طريقه جهان را ب

 .«عيب و نقص و شبيه و شريك، و من از مشركان نيستم
كرده به بيان معناي آن و [ در دعوت]در ادامه كالم را منحصر در حكمت 

به اين دليل كه اگر حكمت به هنگام . پردازيم توضيح مدلول و مفهومش مي

اميدواري و يقيين را تقويت كرده و مدعوين را به دعوت مراعات گردد، 

رساند و با ريشه دواندن اين درك و شعور،  احساس مسئوليت و تكليف مي

بنابراين . گردد تغيير سرشت داده و راهشان درست و رويكردشان اصالح مي
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 .داعي بايد بر مبناي چنين فهمي دعوتگري نمايد

و  «ةموعظة حسن»، «حكمت»در ادامه متعرض تعريف اصطالحات 

شده، و سپس عوامل تحقق مفهوم حكمت را بيان  «حسنأجدال بالتی هی »

ضرورت شناخت خلق و خوي مردمان، و طبقات  :كنم كه عبارتند از مي

 .هاي قولي و عملي دعوت مدعوين، دقت در ظروف زماني و مكاني و اسلوب



 :تعریف حکمت

اي است براي تحت  وسيله 6«هحَكَم»مشتق شده و « حَكَمَه»حكمت از واژه 

گفته شده حكمت از . كنترل درآوردن حيوان سواري و جلوگيري از سركشي آن

آن مشتق شده زيرا حكمت، دارنده حكمت را از ارتكاب اخالق پست باز 

 .6دارد مي

و حكمت در حقيقت به معني گذاشتن هر چيزي در جاي خودش است، 

شود و چون  ساير تصرفات را شامل ميو اين تعريف عام بوده اقوال، افعال و 

مراد ما از حكمت در اينجا حكمتي است كه دعوتگر بايد به آن متصف باشد 

لذا غالبا يا حكمت در گفتار است آن هم در وادي علم و موعظه و يا حكمت 

 .در برخورد با ديگران است به منظور تشويق آنها به نيكي و بازداشتن از بدي

هر گفتاري كه تو  :ؤيد همين مفهوم حكمت است كهتعريف ابن زيد نيز م

را به سوي نيكي بخواند يا راهنمايي كند و يا تو را از بدي باز دارد، حكمت 

 .است

هر سخن درست  :تر از اين، قول ابوجعفر محمد بن يعقوب است و دقيق

 .و صوابي كه فعل صحيحي را باعث شود حكمت است

[ و حقيقت]كالمي كه موافق حق  هر: گفته« التعريفات»و جرجاني در 

 .باشد حكمت است

﴿ :و در قرآن آمده که                       

                   ﴾[962: البقرة] 

                                           
 .مترجم. باشد حكمه در زبان فارسي به معني دهنة افسار اسب مي. 6

 .62المصباح المنير، . 6



   

 1 حکمت در دعوت و تبلیغ
 

دهد و هر كس  مي( شايسته بداند و)خداوند دانش را به هر كس بخواهد 

 .به او دانش داده شده است خير فراواني داده شده استكه 

را به هم ربط داده و وجه اين « حكمت»و « خير»خداوند در اين آيه 

ارتباط اين است كه حكمت معاني گفتار لغزش ناپذير و كردار و استوار را 

 .شود شامل مي

قيني و عمل به مقتضاي اين علم حكمت علم متقن و ي :به عبارت ديگر

بخشد يعني او را  و اينكه فرموده هر كس را كه بخواهد حكمت مي. باشد مي

به اين شيوه كه تفكري سالم و خلق و : گرداند مستعد و داراي قابليت اين مي

كند كه در نتيجه قابليت فهم حقايق را يافته  خوي و قواي معتدل به او عطا مي

گردد، نه هواي نفس، نه تعصب و نه  ت مطيع و منقاد ميو چنانچه آن را ياف

خداوند نيز با فراهم آوردن . توانند او را از اين كار باز دارند تكبر و غرور نمي

دعوتگران و حفاظت منطقه از دشمنان سركش اين امر را براي او ساده 

گردد كه توجه آن شخص به سوي  گرداند و ساده گردانيدن زماني كامل مي مي

خدا معطوف گردد كه اسباب و لوازم تسهيل امر را براي او فراهم كرده و 

 .حجابهاي فهم و درك را از روي وي برداشته است

و همچنانكه در آيه ذكر شده، در اين هنگام است كه خير كثير براي وي 

 .شود محقق مي

شود و از  استواري در رأي و هدايت الهي به خير كثير منجر مي ،بنابراين

وع اين خير پرهيز و دور ماندن از اشتباه و گمراهي است به ميزان فهم و به فر

تري داشته  تر و دقيق كارگيري حكمت، به اين معني كه هرچه فهم درست

باشيم و هر چه بيشتر آن را بكار بگيريم كمتر دچار اشتباه و گمراهي خواهيم 
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ي ديد كه عمدة و چنانچه در مصائب و مشكالت مردم تتبع نمايي، خواه. شد

آن به خاطر جهالت، گمراهي و سست رأي بودن است و برعكس منافع و 

باشد و  اند نتيجه آگاهي و علم به حقايق مي بركاتي كه مردم به آن دست يافته

چنانچه مردم حقيقت را آنگونه كه هست دريابند از افتادن در سختي و 

 .6كنند شقاوت پرهيز مي

شود كه حكمت يك كلمه عام  م معلوم مياز مجموع آنچه تاكنون گفتي

بوده كه هم شامل گفتاري است كه منجر به بيداري نفوس و سفارش به نيكي 

هاي خوشبختي و بدبختي و هم شامل  است و هم شامل خبر دادن از تجربه

 .باشد مي... كليات فراگير اصول آداب و رفتار و 

تباه و بقاياي جهل و بنابراين حكمت معرفتي است پاك و بري از شائبه اش

 .ناداني به هنگام تعليم و تهذيب مردمان و اصالح رويكردهايشان

حكمت اسم جامعي است براي هر گفتار و يا هر علمي كه به صورت 

 .6مستمر و تغييرناپذير اصالح حال مردم و عقيده آنها را مراعات كند

 :در قرآن« الحکمه»استعماالت واژه 

بر مواردي اطالق شده كه معني سابق در كلمة حكمت در نصوص ديني 

  :آنها باشد

 .يك جا مراد از آن كتب آسماني از جمله قرآن، انجيل و غيره است

و جاي ديگر مراد از آن نبوت، هدايت، رشد، عدالت، علم، حلم و تفقه 

                                           
 .1/24التنوير و التحرير، . 6

 .46/16، 21 – 1/26ر و التحرير، التنوي. 6
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 .6است

 :(به شیوه خوب)حسنه  هموعظ

نيك و  شود كه موعظه به شيوه در تعريف گذشته از حكمت مالحظه مي

جدال به بهترين شيوه از بارزترين مصاديق داخل در مفهوم حكمت هستند 

ولي براي تعريف و توضيح بيشتر شايسته است كه به صورت خاص ذكر 

شوند زيرا آيه در صدد بسط و تفصيل مفهوم حكمت است و لذا اين دو 

 ﴿ :مصداق را بصورت خاص ذكر كرده                

             ﴾[591: النحل] 
 ءحكمت به سوي راه پروردگارت دعوت كن، و به وسيله ءبه وسيله

 .به طريقي كه نيكوتر است به مناظره پرداز( مخالفان)اندرزهاي نيكو، و با آنها 

﴿ و «ةاحلسن ةاملوعظ»و از آنجا كه دو تعبير       ﴾ 
داخل در مفهوم حكمت هستند، عطف آنها بر حكمت از باب عطف خاص 

 .باشد بر عام مي

و اصل در موعظه به نيكي اين است كه گفتاري باشد كه روان مخاطب را 

 .نرم و آماده انجام افعال نيك و اجابت دعوت داعي گرداند

و به . گيرد ترهيب و هشدار و بشارت را در بر مي و موعظه؛ تشويق و

، ترساندن و اميدوار كردن و «املوعظة احلسنة»: همين دليل ابن عطيه گفته است

ي كه او را بزرگ بشماري و كاري كني كه  لطف كردن به انسان است، به گونه

                                           
 .4/03القاموس المحيط، . 6/06المعجم الوسيط، . 646 – 66/646لسان العرب، . 6
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 .6فضائل را پذيرا باشد

، آنجا كه كند زمخشري به يك معني لطيف و ظريف در آن اشاره مي

آن است كه قصد نصيحت و نفع رساني بر مخاطب « ةاحلسن ةاملوعظ» :گويد مي

 .پوشيده نماند

يادآوري خير و نيكي است كه بوسيله آن قلب  :و خالصه اينكه مراد از آن

 .6گردد نرم مي

و اين اشاره زيبايي است كه اهل علم در وصف موعظه به شيوه نيك بيان 

« شيوه نيك»موعظه به : اند و گفته. ه حكمت نيستاند كه در دعوت ب كرده

مقيد شده در حالي كه حكمت مقيد نشده و بصورت مطلق ذكر شده به اين 

علت كه حكمت تعليم جويندگان كمال است توسط معلمي كه به تعليم 

تواند  ورزد و بنابراين جز شيوه نيك و پسنديده نمي آموزانش اهتمام مي  دانش

 .بودن معني پيدا كند[ و شيوه نيك]ي به تنبيه ندارد تا حَسَن داشته باشد و نياز

غالبا مراد بازداشتن مخاطب از  «املوعظة احلسنة»ولي از آنجا كه در 

باشد، لذا احتمال دارد كه يك درشتي  ارتكاب اعمال ناپسند و افتادن در آن مي

و ]و گستاخي از جانب واعظ و يا يك دلشكستگي در دل مخاطب ايجاد شود 

 ([.شيوة نيك)لذا مقيد شده به 

هاي نيك موعظه نرمي در سخن و تشويق مخاطب به  و يكي از شيوه

﴿ :نيكي است                            

                                           
 .616التعريفات، ص . 6

 .6/640البحر المحيط، . 6



   

 01 حکمت در دعوت و تبلیغ
 

 ﴾[33 – 34: طه] 
با سخن * سركشي كرده است او طغيان و كه  چرابه سوي فرعون برويد 

 .نرم با او سخن بگوييد، شايد متذكر شود يا از خدا بترسد

 :«حسنأالجدال بالتی هی »توضیح 

جدل در اصل به معني احتجاج و دليل آوردن است جهت اثبات رأي 

گفتگو و تبادل ادلّه و مناقشه بر سر آن ادله  :بنابراين جدل. خود و رد مخالف

تر است زيرا مخاصمه نيز از آن جهت كه  اش از خصومت وسيع و دامنه. است

 .شود تبادل كالمي و برهاني است نوعي جدل محسوب مي

  :گفته است« التعريفات»به همين علت جرجاني در 

جدل يعني خصم و دشمن را از اينكه بتواند فساد و تباهي گفته ما را 

اثبات گفته خودش ثابت كند، باز بوسيله يك دليل يا شهبه و يا به منظور 

 .داريم

ذكر اين نكته الزم است كه مراد ما از جدال در اينجا محاجه و گفتگويي 

است كه به خصومت نيانجامد مگر اينكه جدال با ظالمان خصومت ناميده 

و دعوتگر . شود، زيرا جدال در اين صورت صورتي شايسته نخواهد داشت

 .يد جدالش به بهترين شيوه باشدچنانچه مجبور به جدال باشد با

چيزي شبيه همان « بهترين شيوه»و در توضيح علت مقيد بودن جدال به 

شايستگي جدال در . گفتيم، بايد گفته شود« موعظه حسنه»موردي كه براي 

پوشي از مسايل كوچك  التزام به منطقي بودن آن و دوري از خشونت و چشم

وقت و عزّت نفس و مردانگي است، به خاطر مسايل بزرگتر به منظور حفظ 
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كه بايد آميخته باشد با نرمش و مالطفت و دور باشد از درشتي و خشونت، و 

رد تكذيب دشمنان و ابطال قولشان به وسيله : 6گويد همچنانكه ابن عاشور مي

 .است« جدال بالتي هي احسن»كالمي غير صريح و هدفدار نيز 

﴿ :مثل اين گفته خداي متعال                  

 ﴾[93: سبأ] 
بر ( مشركان)و يا شما ( مؤمنان)قطعاً يا ما  :بگو( به مشركان! اي پيغمبر)

 .هدايت يا ضاللت آشكاري هستيم

﴿ :و مثل آيات                        

             ﴾[62 – 66: الحج] 
و سخنان تو در دل آنها اثر نگذارد در )جدال برخيزند با تو به آنها و اگر 

و * تر است  يد آگاهده ميبگو خدا از اعمالي كه شما انجام ( پاسخ آنها

 .كند اوري ميآنچه اختالف داشتيد د درميان شما  قيامت درخداوند روز 

 :شوند صفاتی که باعث حکمت می

قبل از تعمق و غور در بحث در مورد حكمت و مفهوم آن و بر مبناي 

اشارات قبلي در مورد معني حكمت و نيازمنديهاي دعوتگر از جمله سالمتي 

ي انديشه و فكر و اعتدال قوّا و دوري از تعصب و تكبر، دوست دارم به بعض

و حكمت . از صفات اشاره كنم كه شايسته است دعوتگر به آنها آراسته گردد

 .گيرد از آنها جوشش مي ـبه توفيق الهي  ـو تحقق غرض تبليغ حق با آگاهي 

                                           
 .116 – 64/166التحرير، . 6
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 :تقوی –الف 

انجام اوامر الهي، ترك منهيات و : مراد از تقوي همه معاني كلمه است

گاري در برابر خدا چنانچه تقوي و پرهيز. آراسته شدن به صفات اهل ايمان

نصيب انسان گردد، قلب را نوراني و ادراك و احساس را پويا كرده، صاحب 

آن به وسيله تقوي حقيقت را شناخته و به وسائل و اسلوبهاي صحيح و 

يابد و سرانجام از آنِ  سازگار با ظروف، احوال و اشخاص آگاهي مي

﴿ :پرهيزگاران است               ﴾[3: القطال] 
و  .سازد آسان ميوند كار را بر او خدا و هر كس تقواي الهي پيشه كند

 .همانا اولياي خدا هستند كه پرهيزگارند

 :اخالص –ب 

 ـو اين باب بزرگي است كه به لحاظ نظري معلوم ولي تحقق عملي آن 

و هر كس اين صفت را در خود . باشد كمياب و نادر مي ـسوگند به خدا 

كند، در اينجا فرمودة امامِ   محقق سازد به نظر مردم و يا رضايتشان توجه نمي

: شود كه در ذهنم تداعي مي :مجدّد شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب 

خوانند در حالي كه به سوي خود  به سوي خدا مي[ در ظاهر]بعضي از مردم 

 .كنند دعوت مي

يشتر از همه بايد در طلب اين خصلت باشند و بيشتر از و گروهي كه ب

و از اولين گروههايي كه در . همه به آن نياز دارند علماء و دعوتگران هستند

شوند كساني هستند كه اين خصلت را  روز قيامت به آتش جهنم انداخته مي
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خفّي كه  6در احياء العلوم براي هشدار از اشتهاي :اند و غزالي  تباه كرده

دعوتگر به هنگام دعوت عزت نفس : شود گفته است منجر به شرك خفي مي

خود را كه ناشي از علم و دين و ذلّت غيره را كه ناشي از جهل و كوتاهي 

بيند و چه بسا كه هدفش از دعوت اظهار اين برتري خويش بر  است مي

ولو بصورت  ـديگران و خوار كردن مدعو باشد از طريق پي بردن مدعو 

به جهل خود و فرومايگي جاهالن و كوتاهي خويش و سوء حال  ـ ناقص

 .كوتاهي كنندگان

و اين لغزشي بزرگ و پستيِ عظيم و فريب شيطان را : و در ادامه گويد

دهد مگر آن كسي كه خدا  خوردن است كه شيطان همه را از اين راه فريب مي

شوده است، عيوبش را به وي شناسانده و چشم بصيرتش را به نور هدايت گ

 .زيرا در برتر ديدن خود نسبت به ديگران لذت فراواني نهفته است

به اين توضيح بسنده نكرده و بلكه معيار و محك آن را  :غزالي امام و 

 : كند نيز بيان مي

معيار و محكي براي اين امر وجود دارد كه شايسته است دعوتگر خود را 

ي غير او به دعوت و اصالح مردم با آن محك بزند و آن اينكه چنانچه ديگران

پرداختند و مردم به نداي آنان لبيك گفتند براي اين داعي خوشايندتر باشد از 

اگر انجام اين كار توسط ديگران كه كار . اينكه مردم دعوت او را اجابت كنند

دهند را دوست داشت بر خير و نيكي بوده و چنانچه دوست  او را انجام مي

غير او از اهل علم و دعوت مورد اجابت واقع شوند، اين داشت ديگراني  نمي

كسي كه بواسطه دعوتگري در : تواند جز تابع هواي نفساني باشد شخص نمي

                                           
 .مترجم. كند مراد آن چيزي است كه نفس طلب مي: يا شهوت . 6



   

 01 حکمت در دعوت و تبلیغ
 

صدد اظهار منزلت خويش است پس بايد از خدا پروا داشته باشد و در وهله 

 .6اول خودش را دعوت دهد

وت خويش بيشتر دعوت بوسيله ديگران را از دع»البته اين قول غزالي كه 

 صبه نظر بنده محل تأمل است مخصوصاً كه پيغمبر « دوست داشته باشد
قسم به خدا، خداوند یک نفر را به وسیله تو هدایت کند برایت » :اند فرموده

 . از شترهای سرخ رنگ ـ که نماد ثروت بوده ـ بهتر است

 .بنابراين مسابقه در اينجا مسابقه در امر خير است

﴿ :ه اين فرموده خداي متعالو نيز نظر ب            

     ... ﴾[44: فصلت] 

د كن كسي خوش گفتارتر است از آن كس كه دعوت به سوي خدا ميچه 

 .دده عمل صالح انجام مي و

 .باشد و البته اخالص و اصالح نيت در غير مسابقه مشروع نيز مورد طلب مي

 :علم –ج 

﴿ :باشد قسمت اعظم مراد خداوند از بصيره در آيه زير علم مي    

             ﴾[801: يوسف] 
با آگاهي و بينش به سوي خدا ( مردم را)اين راه من است كه من : بگو

كه ما اآلن در  ـت بلكه چنانكه گذشت يكي از معاني بارز حكم. خوانم مي

 .باشد علم مي ـصدد بيان آن هستيم 

                                           
 .با حذف و تصرّف. عد از آنو ب 6/160احياء العلوم، . 6

 .اند اين حديث را سهل بن سعد روايت و بخاري و مسلم نقل كرده. 6
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كند و اين خصلت معلوم بوده  بصيرت، علم و حكمت را با هم جمع مي

در  :طلبد و براي اين مهمّ توجه به سرگذشت بخاري  تفصيل بيشتر نمي

علم ( مورد)بابي در : كند اش كافي است كه اين گونه كتابش را آغاز مي صحيح

﴿ :ورزد كه و به اين فرموده خداوند استدالل مي. 6و كردار قبل از گفتار  

                  ﴾[52: محمد] 
بدان كه قطعاً هيچ معبودي بحق جز اهلل وجود ندارد و براي گناهان پس 

 ... .خود آمرزش بخواه 

بل از قول و عمل با علم آغاز خدا ق :بعد از ذكر آيه فرموده :بخاري 

 .كرده است

عمل كننده بدون آگاهي مثل : گويد در همين مورد مي :و حسن بصري 

 .شناسد رهروي است كه راه را نمي

هر كسي به چيزي غير از اصل تمسك بجويد : روايت شده 6و در حِكَم

 .شود و هر كس راهي را بدون راهنما بپيمايد گم مي ،خوار و ذليل گشته

علم همچنانكه در قرآن و سنّت و سيرة سلف صالح و درك اهل علم و 

 .شود آمده فهم دقيق را در دو بُعد علمي و عملي شامل مي

 :تواضع –د 

اي است كه تجاوز ديگران و يا تحقير شدن خود را  سرشت مردم به گونه

بلكه استعالء و . تابند اگرچه در قالب حق و حقيقت بر آنان عرضه شود بر نمي

                                           
 .60آيه : سوره محمد . 6

 .مترجم. است« حكمتهاي منقول»مراد . 6
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 .باشد خود بزرگ بيني علت اصلي كراهت از حق و حقيقت و نپذيرفتن آن مي

خليفه اول . به همين دليل تواضع ثمرة معرفت خدا و نفس خويش است

هيچ يك از مسلمانان نبايد ديگري را تحقير : فرمايد مي سحضرت ابوبكر 

ترم نكند زيرا مسلمان كوچك ـ و پايين مقام ـ هم در نزد خداوند بزرگ و مح

﴿ :فرمايد مي صو خداوند خطاب به پيغمبرش محمد . باشد مي      

                         ﴾
 [96: الکهف]

و تنها د خوانن ميشامگاهان پروردگار خود را صبح و با كساني باش كه 

و هرگز به خاطر زيورهاي دنيا، چشمان خود را از آنها طلبند  ميرضاي او را 

 .بر مگير

خواهد در برابر خدا  هر كس رفعت و بلندمرتبگي مي: گويد ابن الحاج مي

 .شود تواضع كند چرا كه عزت جز به اندازه افتادگي به انسان داده نمي

اهي است از اينكه سرشت انسانها شود آگ و آنچه به اين بحث مربوط مي

كند و  باشد كه از شخصي كه زياد در مورد خودش صحبت مي اي مي به گونه

طلبد  خواند و يا براي اين كار مداح مي يا ديگري را به ثناي خويش فرا مي

 .نفرت دارند

در اين )خواهد  باشد، و هر كس مي فضل و بزرگواري شايسته خداوند مي

حبت كند از فضل خدا بر ايشان بگويد و نه از فضل براي مردم ص( مورد

 .خويشتن

 :حلم -  ه



   

 حکمت در دعوت و تبلیغ   11
  

و پناه بردن به عقل در  ،حلم چيزي نيست جز كنترل نفس به هنگام خشم

چيزي نيست  ـسوگند به خدا  ـو اين . شدن خشم و غضب  هنگام برانگيخته

سختگيري و محكم كاري به جهان »جز نشانه قدرت و عنوان قهرماني زيرا 

پهلواني نيست، بلكه كسي محكم كار است كه به هنگام خشم و غضب خود 

 .6«را كنترل نمايد

هاي  هاي مردمان و نفس و چه كسي از دعوتگري كه عرصه فعاليتش سينه

 .ق و خوي نياز داردلُآدميان است بيشتر به اين خُ

است كه چنان كه مدارج كمال  6«كظم غيض»و از بارزترين اشكال حلم 

انجامد و اين از صفات  كند به مرحله عفو و گذشت از مردم ميرا طي 

روند كه پهناي آن به اندازه همه آسمانها و  پرهيزگاران است كه به بهشتي مي

 .زمين است

پيمايد  و هر كس از جام حلم نوشيده باشد درجات و مراتب آن را هم مي

اش  و از ظلم ،آود صلة رحم را نسبت به كسي كه از او بريده به جا مي... 

 .كند و به كسي كه درحق او بدي كرده، نيكي مي ،گذرد درمي

و كسي كه گمان كند حلم همان عجز و عفو، و بخشش همان ضعف، و 

كند و اين را  رويگرداني از جاهل همان خوف و سستي است، اشتباه مي

ق و خوي ناپسندي لُگيرد كه آن خُ گويد مگر كسي كه از گناه عزت مي نمي

 .بينيم با حلم منافات دارد و همچنانكه مي ،است

                                           

ليس الشديد بالرصعة » :فظ آناند ول روايت و مسلم و بخاري نقل كردهاين حديث را سهل بن سعد . 6

 .«لك نفسه عند الغضبإَنام الشديد الذي يم

 .مترجم. به هنگام عصبانيت خشم خود را اظهار نكردن و بلكه فرو خوردن خشم: يعني. 6
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از مسجد خارج  ـوعن آبائه  نروزي زين العابدين بن علي بن حسين 

و او . و مردم فوري عكس العمل نشان دادند دشنام داد،شد، شخصي او را 

آنچه را كه : او را به حال خود بگذاريد، سپس به او رد كرد و گفت: گفت

پوشانده است بيشترند، آيا حاجتي داري تا  خداوند از عيوب ما بر شما

 ات كنيم؟ ياري

و او كسوه و لباسي را كه داشت به مرد داد و فرمود  ،مرد خجالت كشيده

براستي كه تو از : تا هزار درهم نيز به او بدهند و مرد چون اين را ديد گفت

 .باشي اوالد پيغمبران مي

 :سختگیری و درشت خویی

رو و  گير، گشاده ساده 6قرّاء: زيبدي نقل شده كه گفتاز سعيد بن عبدالرحمن 

رويي  اندازند ولي آن كسي كه با گشاده خنده به لب مرا خوشحال و به تعجب مي

كند و به خاطر علمش بر تو  كني و او با تندخويي برخورد مي با او برخورد مي

 .گذارد، خدا امثال ايشان را در بين مردم زياد نگرداند منت مي

مردم به داماني مهربان و رويي خوش و با گذشت نياز ! وتگراناي دع

دارند، و به دوستي كه آنها را در برگيرد و بردباري كه عرصه را بر آنها به 

 ،به كسي نياز دارند كه غم آنها را به دوش بكشد. خاطر جهلشان تنگ نگرداند

ب او توجه و و در ركا... و نه اينكه با هم و غم خود بر دوششان سنگيني كند 

 .رضايت بيابند

كه پيغمبري الگو است،  صو به همين دليل رحمت خداوندي بر محمد 

                                           
 .باشد منظور از قرّاء در اينجا علماء مي. 6
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﴿ :ارزاني شده                          

             ﴾[512: آل عمران] 
در پرتو رحمت و لطف پروردگار، تو با مردم مهربان شدي در حالي كه اگر 

پس از تقصير آنان . شدند ميپراكنده خشن و تندخو و سنگدل بودي از اطراف تو 

 .درگذر، و آنها را مشمول عفو خود گردان و براي آنها طلب آمرزش كن

ه هيچ وقت به خاطر خودش بر كسي خشم نگرفت و ب صو لذا پيغمبر 

علت ضعف بشري يارانش نرنجيد، هر چه در اختيار داشت از آنان دريغ 

اش  نكرد، و با آنها بر سر آنچه دارند منازعه نكرد و بردباري و نيكي و مهرباني

 .گنجايش آنان را داشت

زماني كه قلبي مهربان و سرشتي رقيق و با نرمش به همراه علم و حكمت 

رجه پايين است و يا بر شخص جاهل به بر كسي كه در د ،به بنده اعطا شود

و اين در حالي است كه دنيا پر  ،كند خاطر مخالفت و ممانعتشان درشتي نمي

 .است از كساني كه ناصحان را دوست ندارند

آري، دعوتگرِ به سوي حق كه ماهر و نيرومند باشد از جلوگيري و 

و شفقت  و بلكه به خاطر مهرباني ،شود ممانعت و نفرت مردم متعجب نمي

نسبت به آنها پيوسته حريص است بر اينكه پشت سر هم به سوي آنان 

بازگشت كند، همچنانكه والدين از پافشاري در دادن غذا به هنگام سالمتي و 

و بلكه در حديثي كه  ،شوند دوا به هنگام بيماري به فرزندانشان خسته نمي

اند،  نقل كرده سره ابوداود، نسائي، ابن ماجه و ابن حبان به روايت ابوهري

همانا من نسبت به شما مثل والد هستم نسبت به : فرمودند صپيغمبر 

 .فرزندش
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و چه بسيار . آيا شفقتي باالتر از شفقت والد بر فرزندش وجود دارد

! روي گرداني قومش را با اين درخواست نبوي پاسخ داد كه خدايا صمحمد 

 .دانند قوم مرا هدايت كن كه آنان نمي



 :هاي حکمت در دعوت  هنشان

هاي وجود  كنم از خالل آن بعضي از نشانه بعد از اين مقدمه كه گمان مي

حكمت و مسالك آن را از طريق شناخت حقيقت حكمت و بارزترين صفات 

تر بيان  هاي حكمت را مفصل خواهم بعضي از اين نشانه دعوتگر دريافتيد، مي

ق و خوي نفس لُآشنايي با خُكنم، و اين بسط و تفصيل در ادامه در خالل 

آدميان و طبقات و اصناف مدعوين و انتخاب اوقات و غنيمت شمردن 

شود، سپس از طريق تأمل در راهها و مسالك دعوت كه از  مناسبات مطرح مي

نيكويي گفتار، پافشاري در استفاده از تلميح و اشاره در صورتي : اند آن جمله

و نصيحت، [ عيوب مردم]نيت پوشاندن و . نياز كند كه ما را از تصريح بي

از شهرت يافتني كه پيامدش افتضاح و رسوايي است،  ـدر حد امكان  ـدوري 

 .ها تا آنجا كه امكان دارد پوشي از لغزش مداراي مشروع و چشم

 : در ادامه بعضي از اين اشارات به تفصيل آورده شده است! برادر گرامي

 :م و اصناف مدعوینشناخت خُلُق و خوی مرد: نشانه اول

 و مزاج ق و خوي مردم متفاوت بوده، احساسات، علم، ذكاوت،لُخُ

و همين امر ... رويكردهايشان گوناگون است  و آرزوها و مختلف ادراكشان

[ براي برقراري ارتباط و دعوت]شود كه دعوتگر بايد به انتخاب راه  باعث مي

شتهاي مختلف و عقالي بپردازد، و راههاي مناسب براي هر يك از اين سر

 .متفاوت برگزيند

ترند، بعضي  و بعضي با نرمش ،شوند آري، بعضي از مردم زود خشمگين مي

اند و برخي ديگر  سواد، بعضي در جامعه با قدر و منزلت تحصيلكرده و بعضي بي

 .فاقد آن
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 :فرمايد در بياني در توصيف قلوب بصورت كلي مي سو بلكه علي 

اند و هر كسي با آنها الفت يابد به او  ام نشدنيها وحشي و ر همه قلب

 .دهند استقبال نشان مي

آنها را به حيواناتي غير اهلي تشبيه كرده كه به صورت سرشتي  سعلي 

و  ـگردد  شناسند و اين مسأله در ميدان نصيحت و دعوت آشكار مي الفت نمي

 .اهلل اعلم ـ 

تصرف ناشايست در شود كه جهل يا ناآگاهي و يا  آيا كسي راضي مي

انساني كه جاهل خوانده شود به شدت خشمگين . كارها را به او نسبت دهيم

گردد و  بينيم چنانچه اشتباهي به او گوشزد شود عصباني مي و لذا مي ،گردد مي

آيد از ترس اينكه  بعد از اينكه به حقيقت پي برد در صدد مقابله با آن برمي

 .آشكار گردد[ اش گذشته]مبادا جهل 

در مجال و عرصه دعوت، شخصي كه در صدد ايجاد ارتباط و نزديكي با 

اذيت و آزار  ،گزيند، بلكه شايد به انگيزه دفاع از خود وي هستيم دوري مي

ها حكمت و بصيرت به  و هر كس كه در تربيت دادن غير اهلي ،هم برساند

 .در هدايت كردن مردم موفق خواهد بود ـن شاء اهلل إ ـكار برد 

سي تربيت موفقي دارد كه بر جنبه خوب موجود در مردم تأكيد كرده، ك

بدون ارتكاب ريا، به خاطر عنايت و اهتمام به تربيت يافتگانش اشتباهات و 

حماقتهايشان را ناديده بگيرد، تا اينكه به سرچشمه خير و نيكي در درونشان 

كاشته شده و كند، در اين هنگام تخم محبتش در دل تربيت يافتگان  نفوذ مي

 .اعتمادشان را جلب كرده است

صدر و احاطه به سرشت انسانها ضامن تحقق خير در مردم  ةمقداري سع
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 بايد مالحظه توانمندي. برند اي كه تعداد زيادي گمانش را نمي است به گونه

هاي مدعو و مستواي احساساتش را نيز اضافه كرد، چيزي به او گفته نشود كه 

آن را ندارد كه نتيجه آن يا نفرت و سرگرداني است و يا عقلش توانايي هضم 

 .پريشاني خاطر و انديشه و افتادن در تاريكي فتنه و آشوب

اگر چيزي را كه عقل قومي به آن : فرمايد در اين مورد مي سابن مسعود 

 .نرسيده به آنان بگويي حتما براي برخي فتنه خواهد بود

در غير ]معرفتشان سخن بگوئيد،  با مردم در سطح: فرمايد مي سو علي 

 تكذيب شوند؟ صخواهيد خدا و رسولش  آيا مي[ اين صورت

 :انتخاب اوقات مناسب و غنیمت شمردن مناسبات: نشانه دوم

هاي بزرگ و تأثيرگذار حكمت و  انتخاب اوقات مناسب يكي از نشانه

: آن را متبلور نموده است سوجود آن است كه بيان جامعي از ابن مسعود 

و گاهي هم پشت كرده و . كنند قلب مردمان گاهي متمايل بوده اقبال مي

و به هنگام بريدن و پشت  ،اند، به هنگام تمايل و اقبالشان آنان را دريابيد بريده

 .كردن رهايشان سازيد

: مردي به ايشان گفت. نمود هر پنجشنبه سخنراني مي سابن مسعود 

همانا دوست »: ايشان فرمودند. ي كنيدوست داشتيم هر روز بر ايمان سخنران

ندارم شما را خسته و كسل گردانم، لذا در موقع مناسب برايتان موعظه 

براي پرهيز از به ستوه آمدن ما در مواقع  صخوانم همچنانكه پيغمبر  مي

 .6«خواند مناسب بر ايمان موعظه مي

                                           
 .متفق عليه. 6
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 و به هر دليل كه بوده، نزول كتاب پروردگارمان بصورت بخش بخش و

 .ها بوده است ها و مكان جزء جزء، و به مقتضاي مناسبات، حوادث، زمان

و مسلّم است كه اقبال مردم در رمضان با غير رمضان متفاوت است و نيز 

در موسم حج بهتر از هر وقت ديگري آماده پذيرش هستند و در مورد ساير 

مناسبات مختلف و حوادث گوناگون، چه وقايع خوشايند و چه مصائب 

هاي  رفتار با مردم با اين مبنا و مراعات دگرگوني. توان همين را گفت يم

روزگار سرّ بزرگي در تأثير و اجابت است، براي درك بهتر و توضيح بيشتر در 

توان در اوقات و احوالي كه استحباب دعا تأكيد شده، تأمّل كرد  اين مورد مي

اسالم ]ويي دو سپاه كه شامل سحرگاهان و هنگام نزول باران رحمت و رويار

 .شود مي[ و كفر

است كه به  ؛ يك مثال واقعي براي اين مورد حكمت حضرت يوسف

هنگام تعبير خواب آن دو جوان و ظرف مكاني خاص كه زندان بود، فرصت 

﴿ :را غنيمت شمرد و آن دو را به سوي خداي يگانه دعوت داد   

                              

                                      

                        ﴾[93: يوسف 
– 00] 

بهترند يا و معبودهاي متفرق آيا خدايان پراكنده ! اي دوستان زنداني من

ي بر وي غالب ا يكتاي قهار و مقتدري كه هيچ غلبه كننده ءخداي يگانه

اين معبودهايي كه غير از  تواند بر وي عناد ورزد؟ يشود و هيچ معاندي نم ينم

كه شما و پدرانتان آنها را خدا ( مّامس يب)ي پرستيد چيزي جز اسمها خدا مي
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دليل و مدركي براي آن نازل نفرموده، حكومت جز خداوند . ، نيستايد ناميده

براي خدا نيست، خداوند فرمان داده جز او را نپرستيد، اين است آيين و دين 

 .بيشتر مردم آگاهي ندارند( توان كرد يچه م)پابرجا و مستقيم ولي 

ا در دعوت، رعايت عرف و آداب و رسوم جاري ملحق به همين مراعاته

و تنوع معجزات انبياء و مناسبت آن  ،ق و خوي اهل حرفه و صنايع استلُو خُ

اند به همين  با علوم و معارف رايج در جامعه كه اهل علم بدان اشاره نموده

و  ،در جامعه پر از سحر ؛دليل است، مثل عصاي حضرت موسي 

در بطن بالغت  صو كتاب محمد  ،پزشكيدر جامعه  ؛شفابخشي عيسي 

 .عرب

 :مراعات اهمیت مسائل و ترتیب اولویات: نشانه سوم

ق و لُدر مقابل مسائلي كه در مورد اصناف و طبقات مدعوين، خُ

دقت نظر . گفتيم... ها و  هاي متفاوت مردم و مالحظه وقايع و مناسبت خوي

شك  مهم است و بيخوانيم نيز بسي  در مورد آن چيزي كه به سويش مي

حكمت مقتضي تأمل در مراتب امور دعوت است تا اينكه به ترتيب اهميت 

و لذا قضاياي عقيده و اصول دين و آئين در درجه اول قرار  ،عرضه شوند

اي صحيح نباشند، كار نيك و عمل  زيرا اگر اين مسائل در بنده ،گيرد مي

﴿ :شايسته برايش سودمند نخواهد بود                  

                               

                          ﴾[الکهف :
504 – 501] 
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هستند كه  كساني* آيا به شما خبر دهم زيانكارترين مردم كيست؟: بگو

كنند كار نيك  ميوششهايشان در زندگي دنيا گم و نابود شده با اين حال گمان ك

اي او كافر آنها كساني هستند كه به آيات پروردگارشان و لق. دهند انجام مي

شدند به خاطر همين كفر به مبدأ و معاد اعمالشان نابود شد، لذا روز قيامت 

 .ميزاني براي آنان برپا نخواهيم كرد

اند كه به آيات  آنان كساني* كنند كه به بهترين وجه كار نيك مي 

باور و كافرند و در نتيجه اعمالشان باطل و هدر  پروردگارشان و مالقات او بي

 .شويم و در روز رستاخيز ارزشي براي ايشان قائل نميرود  مي

در دعوت، هم كليات هست و هم جزئيات، هم واجبات و هم مستحبات، 

هر ... . هم محرمات و هم مكروهات، هم قضاياي بزرگ و هم قضاياي كوچك 

 .كدام بايد جايگاهش شناخته شده و سرجاي خودش قرار داده شود

از آن باشد كه نياز به تفصيل سخن باشد و تر  كنم مسأله واضح گمان مي

بنگريد كه به عنوان نماينده  سبه عنوان سند و مدرك به منهاج معاذ بن جبل 

به يمن رفت و منهجش را پيغمبر با اين فرموده خود  صو فرستاده پيغمبر 

روي و لذا  به درستي كه به ميان قومي از اهل كتاب مي»: برايش ترسيم كرد

بايد آنها را به سويش بخواني شهادت به وحدانيت خدا و  اولين چيزي كه

اگر در اين مورد اطاعت كردند به آنها ياد بده كه . است صرسالت محمد 

و اگر در  .روز پنج وعده نماز بر آنها فرض كرده است خداوند در هر شبانه

اين مورد اطاعت كردند پس به آنها ياد بده كه خداوند زكات را بر آنها فرض 

 6.«شود رده، از ثروتمندانشان گرفته شده و به فقرايشان داده ميك

                                           
 .اند اين حديث را روايت كرده :و امام مسلم  :امام بخاري . 6



 :هاي وجود حکمت در اسلوبهاي دعوت نشانه

خواهد از  ها و راههايي است كه دعوتگر مي مراد از اسلوبها در اينجا شيوه

آن طريق حقيقت را به مردم ابالغ كرده و آنها را از آنچه به سودشان است 

 .انشان است از آنان دفع كندآگاه و آنچه را به زي

و اين اسلوبها در حالت كلي يا گفتاري هستند و يا تعاملي و رفتاري كه 

پوشي از اشتباهات، استفاده از ترغيب و ترهيب  بايد با مهرباني و نرمش، چشم

 .و شدت عمل و نرمشِ همزمان همراه باشند

  :كنيم و در ادامه اين اسلوبها را با اندكي تفصيل بيان مي

  «قول حسن»: نشانه اول

چنانچه دعوتگر از بياني متين و الفاظي استوار استفاده كند باب بزرگي از 

﴿ :فرمايد خداوند مي. اش گشوده شده است حكمت به سوي    

  ﴾[64: البقرة] به مردم نيك بگوئيد. 

دم با اميال شما شخصي هستيد كه مر: به عطاء گفتم: طلحه بن عمر گويد

شوند و من شخصي هستم كه مقداري تندي و  مختلف پيرامونتان جمع مي

. نه: توانم گاهي به درشتي با آنها صحبت كنم؟ جواب داد درشتي دارم، آيا مي

﴿: خداوند فرموده است     ﴾ يهود و نصاري در : و ادامه داد

 .مسلمان اين آيه داخلند چه برسد به يك حنيفي

نقل كرده كه  لو قرطبي در تفسير اين آيه حديثي را از عائشه 

فردي فحّاش مباش زيرا چنانچه فحش آدم ! اي عائشه»: فرمودند صپيغمبر

                                           
 .مترجم. گفتار نيك. 6
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 .6«بود، آدم بدي بود مي

اين حديث به اخالق : در تعليق بر اين حديث فرموده :و قرطبي 

فتارش با مردم نرم و كند، پس شايسته است كه انسان گ پسنديده تشويق مي

رو و  بدون ارتكاب چاپلوسي بوده، با خوب و بد و دور و نزديك گشاده

خوش برخورد باشد، بدون اينكه سخني بگويد كه مخاطب گمان ببرد از 

 .6طريق و راه او راضي است

و هر كالمي به اندازه و به ميزان اعتنا به اصول سخنوري و دوري از 

هاي قلب هوشيار و از  يز خواهد بود كه با طپشگويي نيك و حكمت آم زياده

 .گيرد اعمال قلب صادق نشأت مي

 ،اي كه نه آنقدر كوتاه باشد كه معني ناقص گردد روي در گفتار به گونه ميانه

آور باشد باعث آراستگي كالم است و  و نه آنقدر طوالني گردد كه مالمت

هاي آن  خطبه :نقل كرده سهمچنانكه مسلم به روايت جابر بن سمره 

 [.نه طوالني و نه كوتاه]متوسط بوده است  صحضرت

قريش از : در اين گفتگوي ماليم و گفتار نيك در جدال شايسته تأمل كنيد

حصين خزاعي پدر عمران كه نزد قريش بزرگ و محترم بود خواست كه با 

در مورد خدايانشان صحبت كند كه چرا در مورد آنان صحبت  صمحمد 

پس حصين در حالي كه قريش او را همراهي . كند نها توهين ميكرده و به آ

كردند، آمدند و در نزديكي در خانه پيغمبر نشستند و زمانيكه حصين داخل  مي

حصين . پيرمرد ـ باز كنيدـ جايي براي شيخ : شد، پيغمبر او را ديد و گفت

                                           
 .6/62قرطبي، . 6

 .6/62ي، قرطب. 6
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رسد؟ به خدايان ما ناسزا  اين چه چيزي است كه از تو به ما مي: گفت

 .گويي مي

هفت تا در زمين و : پرستي؟ جواب داد چند خدا مي! اي حصين: فرمود

چنانچه مال و دارايي تو نابود شود، : فرمود صپيغمبر . يكي در آسمان

: فرمود صپيغمبر . آنكه در آسمان است: خواني؟ جواب داد كداميك را مي

شريك قائل  كند برايش آيا در حالي كه او به تنهايي دعاي تو را اجابت مي

 شوي؟ مي

و حصين اسالم آورد و . يابي اسالم بياور، سالمت مي ،اي حصين

فرزندش عمران برخاست، به سوي او رفت و سر و دو دست و دو پايش را 

 صپيغمبر . برود صزماني كه حصين خواست از نزد پيغمبر . بوسيد
 .6ايشان را تا منزلش مشايعت و همراهي كنيد: فرمودند

كافر كينه خواه خونخواه وارد شد و به صورت مسلمان ! ستجاي تعجب ا

دانستم قريش در اين حال و وضع نسبت به بزرگ  كاش مي. صادق خارج گرديد

 .خود چه حالي داشتند

هاي خويشاوندي را بر  گفتار ماليم است كه اشتياق بشري و نسبت ،آري

آميز را نيز شامل انگيزد كه اين گفتار نيك عبارات دلسوازنه و كالم شفقت  مي

 .شود مي

 :دهد با اين كلمات دلسوازنه پدرش را مخاطب قرار مي ؛ابراهيم 

﴿                                    

                                           
اند قول  علماء در مورد اسالم آوردن حصين اختالف دارند ولي همچنانكه ابن حجر و غيره ذكر كرده. 6

 .ارجح اسالم آوردن ايشان است
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                               ﴾[ 04: يممر – 
04] 

بيند و اصالً شرّ  شنود و نمي كني كه نمي چرا چيزي را پرستش مي! اي پدر

نصيب ( از طريق وحي الهي)دانشي ! اي پدر* دارد؟  الئي از تو بدور نميو ب

من شده است كه بهره تو نگشته است بنابراين از من پيروي كن تا تو را به راه 

شيطان را پرستش مكن، چرا كه شيطان هميشه ! مپدر. * راست رهنمود كنم

ترسم  اين ميمن از ! اي پدر*  نسبت به خداوند رحمان، عصانگر بوده است

عذاب سختي از سوي خداوند ( با اين شرك و بت پرستي كه داري)كه 

پدر ابراهيم برآشفت * )مهربان گريبانگير تو شود و آنگاه همدم شيطان شوي 

از اين كار )آيا تو اي ابراهيم از خدايان من رويگرداني؟ اگر : گفت( و

تو را سنگسار  دست نكشي، حتماً( يكتاپرستي و ناسزاگوئي درباره بتان

گفت سالم بر تو، من به  .*برو براي مدت مديدي از من دور شو. كنم مي

كنم، چرا كه او نسبت به من،  زودي براي تو از پروردگارم تقاضاي آمرزش مي

 .رحيم و لطيف و مهربان است

و اين به خاطر يادآوري « !اي قوم من»: گفت و هر پيغمبري به قومش مي

 .ي و حسّ دوستي و شفقت بوده استرشته پيوند خويشاوند

در بياني دلسوزانه در مورد دعوت خود خطاب به قومش  صو محمد 

گويد،  و قوم ـ خويش دروغ نمي ـبه درستيكه راهنما به اهل »: گويد مي
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ام، و اگر  سوگند به خدا اگر به تمام مردم دروغ گفته باشم به شما دروغ نگفته

 .ام ما را فريب ندادههمه مردمان را فريب داده باشم ش

 :استفاده از تلمیح و اشاره به جای تصریح تا آنجا که ممکن باشد: نشانه دوم

يكي از انواع گفتار نيك استفاده از اشاره و تلميح است به جاي تصريح، 

درد، جرأت حملة  چرا كه تصريح و به صراحت گفتن حجاب هيبت را مي

گرداند  له به رخ كشيدن ميشود، و مخالفت را وسي گفتاري را باعث مي

 .شود همچنانكه باعث پافشاري و سرپيچي مي

ولي تعريض و به كنايه چيزي را گفتن، آدمهاي بزرگوار و ذهنهاي با 

 .سازد ذكاوت و بصيرتهاي درخشان را متقاعد مي

از ديگري [ نقصي]چنانچه شخصي چيزي : گفته شد : به ابراهيم ادهم

اين توبيخ بوده و : ا بايد به او بگويد؟ جواب دادرا ببيند و يا خبردار شود آي

 .بايد با كنايه به او گفته شود

. همه اينها براي رفع حرج از بندگان و برانگيختن انگيزه خير در آنان است

گويي سنّت ثابت  وظيفه ما چه چيزي جز اين است در حالي كه تعريض و كنايه

ه است و هميشه به جاي در خطاب به اصحابش بود صو هميشگي پيغمبر ما 

كنند و چنان  حال كساني كه چنين مي»: فرموده خطاب مستقيم به آنها مي

 .«گويند، چگونه است؟ مي

 :نصیحت به جای رسوا کردن: نشانه سوم

گرفتند و بلكه نصيحت اگر  گرچه همه مباحث گذشته نصيحت را نيز در برمي

در اينجا به صورت خاص  دهد، ولي باز كل دعوت نباشد عمده آن را تشكيل مي
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زيرا مراد از آن در اينجا اشاره به آداب نصيحت به . خواهم به ذكر آن بپردازم مي

عنوان يك مظهر از مظاهر حكمت در دعوت است، خصوصاً كه بايد به بعد از 

 .آبرويي نگردد نصيحت نيز فكر كنيم و نصيحت ما باعث رسوايي و بي

نصيحت عبارت است »: واضح است اين امر :در توضيح حافظ ابن قيم 

كني آن هم به صورت  از احسان و نيكي نسبت به كسي كه نصيحت مي

رحمت، دلسوزي و خيرخواهي، بنابراين نصيحت، احسان محض است كه از 

گيرد و مراد نصيحت كننده از اين كار كسب  رحمت و مهرباني سرچشمه مي

 .«...رضاي خدا و نيكي كردن در حق مخلوقات اوست

بنابراين نصيحت دعوتي اصالحي است و بايد اخالص در آن وجود 

اي  به گونه ـداشته باشد به همراه رعايت احساسات شخص نصيحت شونده 

تا باعث تبديل نصيحت به خصومت، ـ كه در نشانه قبلي توضيح داده شد 

 .جدال، شرّ و نزاع نگردد

ه نحوي كه او دقت در اين امر بايسته است كه بيان حال برادر ديني ب

آيا دوست : گفته شده[ گذشتگان]و به يكي از سلف . آزرده شود حرام است

اگر طرف : در جواب گفته است. داريد كه كسي عيوب شما را به شما بازگويد

 .خواهد با اين كار مرا توبيخ كند، نه خير مي

و تنها تفاوتي كه بين نصيحت و رسوا كردن وجود دارد نيّت، انگيزه و 

 صشديد بر پوشاندن عيب مخاطب در نصيحت است، و پيغمبر حرص 
كرد بازداشت  مالك كنيزي را از اينكه كنيزش را به خاطر گناهش سرزنش مي

د ـه او حـد كه زنا كرده بـچنانكه كنيزت زنا كرد و مشخص ش»: و فرمودند
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 .6«...زنا بزن ولي او را مالمت نكن 

كند، و فاجر هتك  مي پوشاند و نصيحت  مؤمن مي: : فضيل گويد

اش را در [ديني]هر كسي برادر : اند نمايد و گفته حرمت كرده و سرزنش مي

كند در حقيقت او را عيبناك نموده است، و علت [ به رفع نقصي]مأل عام امر 

خواهد عيوب نصيحت شونده  اين امر اين است كه نصيحت كنندة صادق نمي

فسده و نجات دادن برادر را اشاعه دهد، بلكه هدفش بر طرف كردن م

 .اش از افتادن در آن است[ديني]

بين كسي كه نيتش نصيحت است، با كسي كه ! و چه قدر فرق است

 .هدفش فضيحت باشد، و لذا نبايد اين دو را با هم اشتباه گرفت

هر كس برادرش را مخفيانه پند و نصيحت »: گويد درداء مي و همچنانكه أم

ه است، و هر كس او را در مأل عام پند دهد به دهد به حقيقت او را آراست

 .حقيقت او را رسوا كرده است

 :آداب تعامل و معاشرت: نشانه چهارم

هاي وجود حكمت در گفتار، مخاطبات و  آنچه گذشت اشاره بود به نشانه

 .مجادله شايسته

كنم،  هاي ادب تعامل با مدعوين اشاره مي در ادامه به بعضي از شايسته

زند كه مستحق تنبيه و يا شايستة مالحظه  اني كه كاري از آنها سر ميخصوصاً زم

 .و تغييرند

هايي از نرمش در تعامل، و سپس  اين بحث در ادامه تحت عنوان گونه

                                           
 .اند روايت كرده :و امام مسلم  :متفق عليه؛ امام بخاري . 6



   

 11 حکمت در دعوت و تبلیغ
 

ها، و در نهايت  پوشي از لغزش تحت عنوان مدارا و سازش، و بعد از آن چشم

 .شود مواقع مناسب ترغيب و ترهيب مطرح مي

 :مش در تعامل و معاشرتای از نر گونه

كند و با نرمش رفتار كرده و  آدمي در دستان كسي كه به وي نيكي مي

و شدت و درشتي معموالً باعث . رو است خميري است به سبب محبّت گشاده

گردد تا جائيكه طرف از گناه عزت  تكبر مخاطب، نفرت و پافشاري وي مي

تعامل مؤثّر، تعاملي است با  بنابراين. گيرد، همچنانكه قبالً بيان كرديم مي

[ و آماده پذيرفتن حق]ها را باز  اي كه قلبها را فتح و سينه نرمش به گونه

اند  و ياران او و نيز مؤمنان با يكديگر بسيار مهربان بوده صكند و محمد  مي

 .اند بوده[ رحماء بينهم]

نماز  ص خدابا رسول : كند روايت مي سمعاويه بن الحكم السلمي 

 .«يرحمك اهلل»: واندم كه شخصي عطسه كرد و من گفتمخ مي

خدا مرا از مادرم بگيرد، چرا مرا نگاه : جماعت همه به من خيره شدند، گفتم

خواهند مرا  كنيد؟ شروع كردن به زدن دستهايشان به رانهايشان، فهميدم كه مي مي

هنگاميكه  ـمادرم فدايش باد  پدر و ـو پيغمبر . ساكت كنند و لذا من ساكت شدم

 .نمازش را خواند نه مرا زد و نه سرزنشم كرد

هيچ وقتي معلّمي نرمخوتر از محمد : گويد مي[ در ادامه]و در روايتي ديگر 

در نماز هيچ كالمي از بشر !( اي معاويه: )فرمودند( صپيغمبر )ام،  نديده ص

 .جايگاهي ندارد، و نماز صرفاً تسبيح و تكبير و قرائت قرآن است

نيز با همين مفهوم است كه  ـعرب باديه نشين  ـشت آن اعرابي و سرگذ
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آن اعرابي در يك گوشة مسجد بول كرد، پس صحابه برخاستند تا او را 

هنگامي كه كارش تمام شد، پيغمبر . سرزنش كنند و پيغمبر آنها را نهي كرد

مساجد شايسته اين كار نيست بلكه براي ذكر و : او را صدا زد و فرمود ص

اعرابي در حالي كه به آنها پشت كرده بود، . خدا و اقامه نماز است ياد

خدايا به من و محمد رحم كن و به هيچ كس ديگر غير ما رحم : گفت مي

 .نظري نمودي خيلي تنگ: زد، فرمودند در حالي كه تبسم مي صپيغمبر . مكن

از مراد : گويد حافظ در تعليقي كه بر امثال اين حوادث و وقايع زده، مي

اين كارها الفت ايجاد كردن در آن افراد و سختگيري نكردن بر آنان بوده و اين 

 .بخاطر تازه مسلمان شدنشان است

باز داشتن از معصيت و گناه نيز به همين شكل بايد به همراه لطف و 

مهرباني باشد تا مورد قبول واقع گردد، تعليم علم نيز بايد تدريجي باشد زيرا 

نشيند و مخاطب با آغوش باز  ا سهل به نظر آيد به دل ميچيزي كه در ابتد

 .پذيراي آن خواهد بود و غالباً سرانجامش فزوني يافتن خواهد بود، واهلل اعلم

ياران ابن مسعود، هنگاميكه از كنار : گويد امام احمد در همين مورد مي

نبود، گذشتند كه در حال انجام كاري بودند كه مورد پسند آن ياران  گروهي مي

 .گفتند راحت باشيد و به كارتان ادامه دهيد، رحمت خدا بر شما باد مي

ك پياله ـد، و در يـبه يك مجلس عروسي دعوت ش :و حسن بصري 

و يا طعامي  ــ حلوائي از خرما و روغن  6راي او خبيصـره بـيا ظرفي از نق

هي بود به آوردند و او آنرا با نان گرده خورد و باال آورد، شخصي گفت اين ن

 .زبان خاموشي

                                           
 (.خبص)به نقل از المنجد . مترجم. خبيص را در فارسي افروشته گويند. 6
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نمود و در گفتارش  و نقل شده كه واعظي مأمون را وعظ و ارشاد مي

خدا كسي را كه از تو بهتر ! ماليم باش اي مرد: مأمون گفت. درشتي نمود

است به سوي كسي فرستاد كه از من بدتر است و به او دستور داد به نرمي 

﴿ :سخن بگويد                        

  ﴾[33 – 34: طه] 
سپس به نرمي با او * به سوي فرعون برويد كه سركشي كرده است 

 .سخن بگوئيد شايد متذكر شود و بهراسد

 :مدارا: نشانه پنجم

لت بر وجود حكمت در دعوت اي از انواع تعاملي است كه دال مدارا گونه

دعوتگر و مدعو مقصود دعوت  ـمروّت  ـكرده و با حفظ كرامت و مردانگي 

 .كنند را حاصل مي

املداراة »: يك باب از كتابش را تحت اين عنوان آورده كه :امام بخاري 

شخصي : نقل كرده كه گفت لسپس حديثي از حضرت عائشه . «مع الناس

به او اجاز دهيد، »: فرمود صا خواست، پيغمبر ر صاجازه ورود بر پيغمبر 

به نرمي با او  صهنگامي كه داخل شد، پيغمبر . كه از عشيره بدي است

در ابتدا آن چيز را گفتي، سپس ! اي رسول اهلل: گفتم: عائشه گويد. سخن گفت

همانا بدترين مردم از نظر ! اي عايشه: با او به نرمي سخن گفتي؟ فرمود

شان آنها را  زد خدا كساني هستند كه مردم از ترس ناسزاگوييجايگاهشان در ن

 .كنند ترك مي

مدارا از اخالق مؤمنان است كه عبارت است از : گويد ابن بطال مي
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گسترانيدن بال رحمت براي مردم و نرمي گفتار و ترك درشتي و از 

بعضي گمان : گويد و مي. باشد تأثيرگذارترين اسباب ايجاد انس و الفت مي

كنند، زيرا مدارا توصيه  اند كه مدارا همان سازشكاري است كه اشتباه مي ردهك

 .شده در حالي كه سازش كاري حرام است

مشتق شده [ دِهان]و تفاوتشان در اين است كه سازش كاري و مداهنه از 

مالند تا درون را استتار  چيزي است كه بر سطح اشياء مي( الدهان رنگكاري)و 

اند كه بدون اعتراض از  ز آن به معاشرت فاسقان تعبير كردهنمايد و علماء ا

 .كنند وضعيتي موجود اظهار رضايت مي

در حالي كه مدارا به معني نرمي از خود نشان دادن است به هنگام تعليم 

اي كه به  جاهل و بازداشتن فاسق از ارتكاب افعالش، و درشتي نكردن به گونه

ار و كردار مهربانانه از آن كار ناپسند، اكراه بيان وضعيت وي نپردازيم و با گفت

 .نشان دهيم و خصوصاً زماني كه مخاطب به الفت و امثال آن نياز داشته باشد

بعد از تقرير اين معنا بايد گفت كه منظور حسن بصري نيز همين معني 

گويم تمام  مدارا نصف عقل است، و من مي: شد گفته مي: فرمايد است آنجا كه مي

 .باشد عقل مي

شگفت آور است در مورد كساني كه بايد با آنها  :و فرموده ابو يوسف 

قاضي تأويل كننده، : اند از آن جمله: مدارا نمود، در برشماري اين افراد گويد

 .مريض، زن و عالم براي اقتباس علم وي

و بيشترين مورد استفاده از مدارا براي مصون ماندن از زيانها و 

 .هاست آسيب

شر به : دروغ است هر كه بگويد! اي فرزندم: كمتهاي لقمان آمدهو در ح
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گردد، و اگر راست باشد بايد دو تا آتش را روشن كرده  وسيله شر خاموش مي

كند، و بلكه خير،  و بنگريم تا ببينيم كه آيا يكي از آنها ديگري را خاموش مي

 .سازد همچنانكه آب آتش را شر را خاموش مي

داده شده چرا كه انسان موجودي اجتماعي است و اجازة مدارا كردن 

براي عزلت و گوشه نشيني خلق نشده است، بلكه براي آشنايي و كمك و 

 .اعتنايي و فردگرايي تعاون به همديگر خلق شده، و نه براي بي

اي است كه عوارض دروني و ذاتي حب و بغض،  و طبيعت انسان به گونه

شود، پس اگر در هر حال  عارض ميرضايت و غضب، نيكي و هيجان بر آن 

به مقتضاي آن عارضه با مردم معاشرت كند جامعه مختلف شده، جايي براي 

پس حكمت خدا اين . ماند، و دستهاي همكاري بسته خواهند شد آشنايي نمي

گونه بوده كه به وسيله مدارا به عنوان يك ادب معاشرت، به انسان اين امكان 

شود پرهيز  ستگي انسانها و دوري آنها از هم ميرا بدهد كه از آنچه باعث گ

 .كند

گردد و به معني پرهيز  مدارا به برخورد شايسته و گفتار نرم برمي ،بنابراين

بدهد مگر در صورتي ... از هر آن چيزي است كه بوي بغض، خشم و كينه و 

 .تر باشد تر و مناسب كه اين كار بهتر و شايسته

لفي كه بايد به آنها اقتدا شود، سفارش و از لطايف منقول در سيره س

بر دشمنت سالم كن و با او مدارا نما، ... »: سحنون به فرزندش محمد است

 .«زيرا در رأس ايمان به خدا مدارا با مردم قرار دارد

چرا با فالني : به پدرم گفتم: گويد مي :و محمد بن ابوفضل هاشمي 

تا آتشي : اي؟ جواب داد ي بردهنمايي در حالي كه به دشمني او پ مجالست مي
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 .را خاموش كنم و بذر محبت بكارم

اند كه مردم خلق  افراد با مدارا آنهايي هستند كه درك كرده ،بنابراين

و اعضاء سالم اين الشه . اند تا در همگرايي مثل يك الشة واحد باشند شده

. وافق باشنداي كه در آنها حيات هست با ساير اعضاء سازگار و م بايد به اندازه

شوند مگر اينكه به يك بيماري  و اعضاي اين الشه قطع و دور انداخته نمي

 .دچار شوند كه پزشك از عالج آن جز با قطع كردن عاجز باشد

اي  پس مدارا گرد هم آوردن مردم با رضايت و بر الفت است در محدوده

بانانه را و البته نبايد جلوي قضاوت عادالنه و نصيحت مهر. كه شايسته است

بگيرد، و شايسته است دانسته شود كه گسترة وسيعي در فهم مدارا و به 

كارگيري نيك آن و طريق مفيد بودنش هست كه به ذكاوت شخص و حكمت 

 .شود وي مربوط مي

مدارا با كسي : شود وجود طبقات و اصنافي از مردم باعث تنوع مدارا مي

قيقت منحرف شده بزرگتر است كه به خاطر سوء فهم و يا گمان نادرست از ح

البته در صورتي كه  ـجنگد  از مدارا با كسي كه با حقيقت و فضيلت مي

 . وضعيت مقتضي مدارا باشد ـ

جاي اميدواري است بزرگتر [ اش ديني]و مدارا با كسي كه رشد و صالح 

است از مدارا با كسي كه به سن جواني رسيده در حالي كه هميشه در انحراف 

اي كه نزديك است از رشد و صالحش قطع  گي به سر برده به گونهو فروماي

 .اميد كني

توان پي برد مدارا، مسلكي پسنديده است كه  از همه آنچه گذشت مي

 .كنند حكما و خردمندان پايبند به آن بوده و فضال از حدود آن تجاوز نمي
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و براي تمييز و تشخيص مدارا از سازشكاري و مداهنه بايد گفت كه 

... داهنه اظهار رضايت است به يك كار نادرست چه ظلم باشد و چه فسقم

 .چه گفتار نادرست باشد و چه كردار ناشايست

اي ناپسند است كه دروغ و خالف وعده در زير آن  و سازشكاري طريقه

از آن جهت گفتيم دروغ مولود مداهنه است كه . اند خود را مخفي كرده

شناسد  غير آن چيزي كه از او مي شخص سازشكار، مخاطب خود را به

كند و هر كس از دري به وادي دروغ در آيد برايش ساده و آسان  توصيف مي

و خالف وعده را از آن جهت . است كه از درهاي مختلف به آن وارد شود

ذكر كرديم كه سازشكار در موقعيتي كه در صدد كسب رضايت مخاطب است 

بدهد گرچه از همان اول تصميم خلف آن اي  بيمي ندارد از اينكه به او وعده

 . وعده را داشته باشد

و سازشكاران زبان خود را وسيله برآورده كردن حاجت رئيس و 

 .گويند اند و آنچه را كه او دوست دارد، مي بزرگشان كرده

اگر چه انسان مأمور است به الفت با دشمنان و : گويد مي :ماوردي 

كه محل آرميدن آنان گردد، و يا به آنان  نزديكي به آنها ولي شايسته نيست

اعتماد كند، بلكه بايد از آنها برحذر باشد، و از نيرنگهايشان بپرهيزد، زيرا 

چنانكه دشمني تبديل به خُلُق و خوي شد، به سرشتي تغييرناپذير تبديل 

رود و بلكه بايد به وسيله الفت  و خصلتي خواهد شد كه از بين نمي. گردد مي

روز آن جلوگيري كرد، و از زيانهاي آن در امان بود، همچنانكه آتش دادن از ب

شود، گرچه در ذات آتش سوزندگي تغييرناپذير  به وسيلة آب خاموش مي

 : وجود دارد، همچنانكه شاعر گويد
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 .هنگامي كه در برابر دشمن ناتوان بودي با او مدارا كن

 دآور و با او از در مزاح وارد شو كه مزاح موافقت مي

 آيد زيرا آتش به وسيله آن پختها بدست مي

 .گرچه در ذات خود هميشه سوزندگي دارد

از تمام آنچه گذشت وظيفه مصلحان دعوتگر و عالم و مربي در اين زمينه 

و بايد با وظيفة عنايت و توجه، به جنگ مداهنه و . شود مشخص مي

محو گردانيم و سازشكاري رفت تا اينكه آن را براي هميشه از روي كره زمين 

نقش تربيت در رستنگاه نسلي جاي بگيرد كه تفاوت بين مدارا و مداهنه را 

درك كرده باشند، و لذا مردم را در كمال نرمش، ادب و شجاعت مخاطب قرار 

دهند و كساني را كه گوشهايشان به چاپلوسي دروغين آلوده نشده است محترم 

 .ايق را آشكار كنندبشمارند و تا آنجا كه موقعيت اجازه دهد حق

 :چشم پوشی از لغزشها و گذشت از خطاها: نشانه ششم

پوشي از اشتباهات  نتيجه طريق مدارا كه در فقره قبلي توضيح داديم چشم

كوتاهي كنندگان است مادام كه راهي براي اصالحشان باقي باشد، و نيز نتيجه 

و با وقار باشند كنندگان است تا زماني كه محترم  مدارا گذشت از لغزش لغزش

 .و يا اينكه مدارا باعث از بين رفتن و يا كم شدن لغزشهايشان گردد

خواهيد به سرگذشت حاطب بن  و اگر مدركي مستند براي اين قضيه مي

مراجعه كنيد سرگذشتي واقعي كه بيانگر يكي از حاالت ضعف  سأبي بلتعه 

وده و از ب صبشري در يك لحظه است با اينكه آن شخص صحابي پيغمبر 

 سبه خاطر بزرگي لغزش عمر بن خطاب . شركت كنندگان در جنگ بدر است
در آن ]هنگاميكه  صاجازه بده گردن اين منافق را بزنم ولي پيغمبر : گفت
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راست گفت و در :  از حاطب سؤال كرد و ايشان جواب داد، فرمودند[ مورد

اي كه خداوند بر  هآيا فراموش كرد! اي عمر. مورد او جز به نيكي سخن نگوئيد

خواهيد انجام دهيد كه من شما را  هر كار مي: حال اهل بدر مطلع گشته و فرمود

 .مورد مغفرت قرار دادم

ها البته نبايد اقرار به باطل تلقي شود بلكه رهانيدن و  پوشي از لغزش چشم

 .نجات دادن شخصي است كه مرتكب آن لغزش شده است

اند كه يكي از راه  دو برادر بوده ـان گذشتگ ـنقل شده كه در بين سلف 

كني و از  آيا با او قطع رابطه نمي: استقامت روي برگرداند، به برادرش گفته شد

به خاطر افتادنش در اين اشتباه، اآلن بيشترين : گزيني؟ جواب داد او دوري نمي

نيازي كه به من دارد اين است كه دستش را بگيرم و با مالطفت و مهرباني او 

 .سرزنش كنم و از او بخواهم كه به راه خويش بازگردد را

شود، حق خودش است كه كالمي  كسي كه اشتباه و يا خطائي مرتكب مي

دلسوزانه بشنود و با شعله اميد راهش روشن گردد، تا شايد به مسير خود 

 .بازگشته، و با ياران خوب همسفر گردد

هي شده بود و مردم گذشت كه مرتكب گنا از كنار مردي مي سابودرداء 

آيا اگر او : كردند، او آنان را از اين كار منع كرد و به آنان گفت او را مالمت مي

. داديم آري، نجاتش مي: داديد؟ گفتند در چاهي افتاده بود، او را نجات نمي

برادرتان را سرزنش نكنيد و خدا را به خاطر نعمت عافيت شكرگزاري : گفت

از كارش خشمگينم و : و خشمگين نيستي؟ جواب دادآيا تو از ا: كنيد، گفتند

 .اگر آن كار را ترك كند برادر من است
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 :استفاده از ترغیب و ترهیب: نشانه هفتم

از تأكيد بر نرمش و ماليمت و مدارا و : هر آنچه توضيحش گذشت

پوشي از اشتباهات، تا گذشت از لغزشها هيچ يك معارض اين قاعده  چشم

كه دعوتگران و مربيان بايد دو حالت ترغيب و ترهيب  مشهور و مقرر نيست

ولي آنچه در تعامل مقدم است ترغيب و . نرمي و شدت را با هم دارا باشندو 

مردم به مدارا و نرمي بدون شدت و : فرمايد نرمش است، چنانكه امام احمد مي

سختگيري نياز دارند مگر كسي كه از مردم جدا شود و علناً مرتكب فسق و 

فاسق : شود زيرا گفته مي. تي گردد كه بازداشتن وي از اين كار واجب استپس

شود و بر آن مصرّ است  حرمتي ندارد، لذا كسي كه علناً مرتكب فسق مي

 .حرمتي ندارد

و شيوة انبياء مذكور در قرآن استفاده از هر دو اهرم ترغيب و ترهيب بوده 

﴿ :است           ﴾ فرمايد تا آنجا كه مي: ﴿        

 ﴾ . 

﴿ :در قرآن آمده كه صو در مورد محمّد           

                                     

                            

                               

              ﴾[50 – 6: التغابن] 

                                           
كه در اين چهار آيه هم ترهيب است از عذاب اليم و هم ترغيب است به :  4-6آيات : وره نوح س. 6

 .بخشودگي گناهان
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نازل ( قرآن نام دارد و آن را)ايمان بياوريد به خدا و پيغمبرش و نوري كه 

زماني، . * دهيد  خداوند كامال آگاه از هر آن چيزي است كه انجام مي. ايم كرده

. آن روز، روز زيانمندي است. كند وند شما را در روز گردهمائي جمع ميخدا

كساني كه به خدا ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند، خداوند بديهاي 

گرداند كه از زير آن  زدايد و آنها را به باغهاي بهشتي داخل مي ايشان را مي

نند، اين پيروزي ما رودبارها جاري است و در آنجا براي هميشه جاودانه مي

و كساني كه كافر بشوند و آيات ما را تكذيب بكنند، آنان * است  يبزرگ

 !(كه دارند)مانند و چه سرانجام و جايگاه بدي  دوزخيانند جاودانه در آنجا مي

و در آياتي به جزاي نيك در دنيا و حسن عافيت در آخرت تشويق شده 

 ﴿ :است                          ﴾[54: الصف] 
نعمت ديگري داريد كه پيروزي خدادادي و فتح ( گذشته از اين نعمتها)و 

 .نزديكي است و به مؤمنان مژده بده

هاي خدا و هشدار از هتك حرمات و نيز هشدار از عذاب  و وعيده

﴿ :ترهيب است دردناك دنيوي و اخروي به منظور         

                  ﴾[509: هود] 
بر اثر كفر و فساد، )و عتاب پروردگار تو اين چنين است، هرگاه كه 

عقاب خدا  براستي. شهرها و آباديهائي را عقاب كند كه ستمكار باشند( اهالي

 .دردناك و سخت است



 سخن آخر

ها و امثال آن نيكي تحقق يابد  شايد با مالحظه اين نشانه! خواننده گرامي

﴿ :پخته شوند و حكمت ثمره دهد[ دعوتگري]و راههاي        

                       ﴾[962: البقرة] 
و به هر كسي كه فرزانگي داده شود بيگمان خير فراواني بدو داده شده است و 

 .گردند جز خردمندان متذكر نمي

انسانها نصيب وافري از اهليت يافتن براي قبول پيام دعوتگران را دارند، و 

را دوست دارند و از پند و اندرزها  صشنيدن كالم خدا و كالم رسول خدا 

دعوتگران  خير و نيكي نزديك و مستعدّ انجام آن هستند پسكنند، از  ستفاده ميا

بايد اين حقيقت را دريابند و مردم را به ارشادات شارع راهنمايي كنند، و نه 

تحميل سرشت شارع بر آنان، و نه به سوي غوغاي فراگير، و از لغزشگاهها و 

 .اند، پرهيز كنند ن ايجاد كردههايي كه دشمنان دين از كفار و منافقا پيچ و خم

 . خداوند همه را به راه هدايت توفيق داده و اعمال و مقاصد را اصالح كند

 آله وصحبه وسّلموصلی اهلل علی حممد و


