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 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

 نکاتی پیرامون آیه تبلیغ

 حجت االسالم والمسلمین قرائتی  

 

  67آیه /سوره مائدة

ه انج ام  ب  الت او را ای پیامبر! آنچه را از طرف پرودگارت به تو نازل شده، به مردم ابالغ كن، و اگر انجام ندهی، رس  

 كند. افر را هدایت نمیككند. خداوند مردمان ای و خدا تو را از مردم حفظ مینرسانده

 این آیه نکاتی دارد:

را به گوش  ظیفه دارد آندو بار بیشتر نیامده، بیانگر آن است كه آنچه پیامبر و قرآن در كه. عبارت 1

 مردم برساند امر مهمی است كه مربوط به رسالت اوست و او چون رسول است باید آن را اعالم كند. 

ین مطلب به داً نگوید ابرسان تا كسی بع. كلمه )بَلِّغ( یعنی با جدیّت و اهتمام تمام آن را ابالغ كن و به گوش مردم 2

 ما نرسید.

ایی كه گوید از جانب خودش نیست، از طرف خداست، خدیعنی مردم بدانند آنچه پیامبر می . 3

 ختیار همه است.اصاحب 

ج ای آن ك ه    را ق رآن ب ه  زی  . باش د  مراسم یك قالب در و عملی شكل به موضوع این ابالغ  یعنی. 4

عن ی  یاگر انجام ن دهی(،   = بگو ... و فرماید: = بگو ... و اگر نگویی(، می بفرماید: 

فت ه، ب ه   گچه را خدا باشد و در این مراسم، آن ابالغِ زبانی كافی نیست، بلكه ابالغِ فعلی الزم است، باید یك مراسمی

 مردم اعالم كنی.

ای ك ه اگ ر آن را ب ه    وزن رسالت توست، به گونهیعنی آنجه باید به مردم ابالغ كنی، هم . عبارت 5

 رود. ات به هدر میلهای و زحمات بیست و سه سامردم نرسانی، گویا اصل رسالت پروردگار را به انجام نرسانده



2 
 

ت و ل اا  دارد كه پیامبر از ابالغ این امر مهم ترس و ه راس داش ته اس    نیز بیان می . جمله 6

ه خدا فدا دهد او را از شرّ مردم حفظ كند. البته روشن است پیامبر اسالم از اینكه جان خود را در راخداوند وعده می

ای بود ك ه  ها در صف مقدّم جبهه حضور داشت، بلكه این امر به گونههراسی نداشته است و لاا در تمام جنگ كند،

نك ه  داد برخی از مردم آن را نپایرند و موجب فتنه و درگیری میان مسلمانان گردد كه ب ی  از آ پیامبر احتمال می

یعن ی   فرماید: اا ادامه آیه میو ل  به جان پیامبر ضرر رساند، به مكتب او ضربه وارد سازد

 كنند، به ر میدهد كسانی این امر مهم را انكاخداوند اجازه نمی

 های تو باشند.هدفشان برسند و تهدیدی برای تو و برنامه

 در اینجا سه سؤال مطرح است:

 ت   ا س   ال آخ   ر عم   رش بی   ان نك   رده ب   ود      . ای   ن ام   ر مه   م چ   ه چی   زی ب   ود ك   ه پی   امبر     1

 رف   ت اش ب   ه ه   در م   یالهس    23گف   ت، زحم   ات . چ   ه ام   ری ب   ود ك   ه اگ   ر پی   امبر آن را نم   ی 2

 . چه امری بود كه پیامبر از گفتن  هراس داشت 3

 هم تا به نتیجدین است، اما از اصول دین یا فروع دین  تك تك آنها را بررسی می كنی، جزء باشداین مطلب هر چه 

 برسیم.

م ردم   را ب ه   سال، پیامبر  23ین اشود گفت كه در اصول دین، توحید است و نبوت و معاد. آیا می

 مهم توحید نیست.  پس این امر یاد نداده بود ! اولین كلمه ای كه به مردم آموخت، این بود: 

ا ت ا  یامبرم! آیقطعا نبوت هم نیست، زیرا معنا ندارد كسی كه حدود دو ماه دیگر رحلت می كند، بگوید: مردم! من پ

 آن زمان به مردم نگفته بود: من پیامبرم! 

ر از داد و تمام سوره های مك ی خب   راجع به معاد هم، پیامبر از همان روزهای اول بعثت مردم را از دوزخ هشدار می

 دهند. پس آنچه پیامبر باید در آخر عمرش اعالم كند، وقوع قیامت نیست. معاد می
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گشتند ه از مكه برمیكتا دو ماه مانده به رحلت  از نماز نگفته بود ! و یا آن حاجیان   اما فروع دین: آیا پیامبر 

ال دوم س  قب ل، یعن  ی   تارک الصالة بودند ! قطعا آن مطلب نماز نبود. روزه، جهاد، خمس و زكات هم، هشت سال 

نكر نیز مگشتند. امر به معروف و نهی از هجری قانون آنها ص ادر شده بود. حج هم مراد نیست، زیرا آنها از مكه برمی

اسی نداشت ین امور هربارها در دیگر آیات قرآنی مطرح و بر لزوم آن تاكید شده بود. عالوه بر آن كه پیامبر از بیان ا

كرد نترسید، حاال كه ب ین ای ن هم ه ی ار و مری د اس ت،       پرستان مبارزه میها و بتد و با بتو آن روزی كه تنها بو

 بترسد 

وزه ه م نیس ت،   تا اواخر عمرش نگفته بود، توحید و معاد و نماز و ر با این اوصاف، آن چیست كه پیامبر سؤال: 

و اگ ر   از هست، جهاد هست، امر به معروف و نهی از منك ر هس ت،  اگر آن چیز باشد، توحید هست، نبوت هست، نم

 نباشد، باقی چیزها هم نیست 

 ی خ دا ط اتوت  باید بگوئیم آن امر، امامت است. چون اگر امامِ معصوم بود، توحید زنده است و گرن ه ب ه ج ا   پاسخ: 

 شود.ارف معاد بیان میوم بود، معشود و اگر رهبر معصصوم بود، اهداف نبوت دنبال میشود. اگر رهبرِ معحاكم می

 

 باطات حوزویها و ارتدفتر مطالعات، پژوه 

 كز رسیدگی به امور مساجدمر                                                                                           

 


