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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 دهمپانزجلسه  

 بعثت در نبوت

ثاا یی َلقَد َبعَ» دانید که در قرآن غالباً وقتی صحبت از آمدن پیغمبری هست، صحبت از بعثت اوست. می

ما مبعوث کردیم. موسی را، ابراهیم را، پیغمبران دیگر را، مبعوث کردیم. بعثت، این بعثت « کُلِّ اُمَّةٍ رَسوالً

نبوت چیست؟ تیتر بحث امروز ما، توی آن کاغذهایی که در اختیار شما برادران یعای چه؟ و رابطه بعثت و 

 ."بعثت در نبوت"ن هست، مالحظه کاید، نوشته شده و خواهرا

ن اگر در پیغمبری بعثتی هست؛ ایدر نبوت یک بعثتی وجود دارد. بعثت یعای چه؟ چیست این بعثت؟ 

است.  بعثت به معاای برانگیختگی ست و از این قبیل.اش کدام ابعثت مربوط به کیست و چیست و یایده

ر ای که سالیانی دبرانگیختگی یعای چه؟ یعای تحرک، حرکت، بعد از رخوت و سستی و رکود. مرده

ویاد گخیزد؛ میگورستانی خوابیده و اجزای بدن او خاک شده؛ وقتی با قدرت پروردگار در قیامت برمی

 روز برانگیختگی است.« عثهذا یَومُ البَ »برانگیخته شد. 

کااد ال میور خیاش نویی بشود. نبوت را بعضی این جخواهم بیاش شما نسبت به نبوت اساساً یک بیمی

شود تا برای مردم آن شهر یک قدری مطالبی از دین یا غیردین که واعظی مثالً وارد شهری میمثل این

رعی به ایستد تا چاد تا مسئله یشود، میبلاد میگویی در میان مردمی بیان بکاد، یا یرض کایم مسئله

ود که شبدهی، توی اجتماعی وارد میبگوید؛ یا یک سخارانی، یک ناطقی، یرض کاید یک میتیاگ هانآ

ثل کااد. مجور آدمی یرض میهای و هوی راه بیاندازد و میتیاگ بدهد؛ پیغمبر را معموالً این ،یک خرده

 ،مردم که ماتها این مردم همیک عده به زیرِ سر به پاییای، در میان سر  یک آدم عالِم روحانی نجیبِ

ا هداناد، اینگویاد. گاهی قدر او را نمیها میاند، مومن به اینداناد، مردمان خوبیگاهی قدر او را می

 گویاد! خیال کردیم پیغمبر یک چاین چیزی است!ها میشوند کایر و مشرک به آنمی
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تحول و دگرگونی هست. باید بگویم دو تحول و دگرگونی، اول در وجود خود پیغمبر، در پیغمبری یک 

. آیدوجود میدر باطن خود نبی، به بعثت، رستاخیز، انقالب، تحول، اول در درون و ذات خود پیغمبر

شود، بعد از آنی که در روح او، در باطن شود، اول او از حال رکود و رخوت خارج میاول او عوض می

وجود آمد؛ بعد از آنی که او، قیامتی برپا شد؛ بعد از آنی که رستاخیزی در درون ذات نبی و روان او به

ای که در هر نهاده از طرف خدا در نبی بیدار شد؛ مثل سرچشمه رشار ودیعهـهای بسیار سهمه مایه

ا هز این لحظه همه این آبریزد؛ که تا قبل اشود و میلیاردها جریان آب از او استخراج مییای ملحظه

در باطن او مخفی و پاهان بود؛ بعد از آنی که خالصه خود نبی مسلمان شد؛ وقتی که خود او تحت تاثیر 

تحول وحی الهی قرار گریت؛ بعد همین سرچشمه، همین تحول، همین شور، همین انقالب، همین رستاخیز 

ن شود به متریزد به اجتماع. ماتقل می؛ میاز این چشمه یّیاض جوشان که روح نبی و باطن نبی است

آید. بعد از آنی که وجود میوجود آمد؛ در جامعه تحول بهجامعه بشری. بعد از آنی که در او تحول به

ی که آید. بعد از آنوجود میبهتری در متن جامعه در باطن او رستاخیز عظیمی به پا شد؛ رستاخیز عظیم

آید و بعثت به معاای واقعی تحقق وجود مید؛ به دست او در جامعه انقالب بهوجود آمدر دل او انقالب به

 کاد.پیدا می

از نبوت  بلقپس ببیاید که در نبوت هرچه که هست؛ شور و تحول و دگرگونی و بعث و انبعاث است. پیغمبر 

ه کبه چه وضعی است؟ دو نکته در زمیاه زندگی هر نبی قبل از نبوت به طور متضاد وجود دارد. البته این

ه ککه یک تضاد واقعی هست؛ به نظر ممکن است متضاد بیاید. یکی اینگویم متضاد نه به معاای اینمی

یه بیش از بق ،سانی برخوردار استهای بسیار قوی و عمیق اننبی اگرچه مبعوث نشده است اما از مایه

مردم. استعداد یهمیدن او، استعداد حرکت در او، استعداد انفجار در او قابل مقایسه با مردم دیگر و 

  های دیگر نیست.انسان

نکته دوم این است که نبی قبل از بعثت و قبل از پیامبری در جریان معمولی زندگی با مردم رییق و 

کااد. از اول مشغول یکر کردن نیست که من چه کار کام ن دارند حرکت میدر یک جریا .شریک است

جامعه را ماقلب کام؟ ممکن است ناراضی باشد و البته ناراضی است. یک انسان باهوش، البته ناراضی این 

است از وضع اختالف طبقاتی زمان خود، از وضع جهل زمان خود، از یقر زمان خود، از ستم زمان خود، 

انی زمان خود، و با تعبیر اسالمی خالصه، از جاهلیت زمان خود! البته ناراضی است اما این نارضایی از ناد



3 
 

در حد ایجاد یک تحول، یک انقالب، ایجاد یک راهی ضد راه معمولی  در حد یک نارضایی است یقط.

  اجتماعی نیست.

د. رسناگهان وحی الهی میکاد، پیغمبر در مسیر معمولی جریان زندگی جمعی آن جامعه زندگی می

قدر این تحول عجیب است، آید و این وحی، آنیک تحول عمیق در وجود او و در باطن او پدید می

یغمبر گذارد. پگذارد. در اعصاب پیغمبر هم اثر میقدر شدید است که حتی در جسم پیغمبر هم اثر میآن

وید گآور خدا میآتش گریت، دید که پیامی به جانش خورد؛ ـعله وحـاکرم وقتی در کوه نور اولین ش

ی توانم بخوانم یعاخوانم، نمیچه بخوانم؟ یا نمی "أرَـما اَقوَ "خواند بخوان، پیغمبر چیزی نمی "اِقرَأ "

َق خَلَ  *ِاقرَأ بِسمِ رَبِّکَ اَلَّذی خَلَق» چه بخوانم؟  "أما َاقرَ"، "استفهامیه یما"باشد یا  "هنایی یما "، "ما"

غمبر آتش به جان پی« عَلَّمَ االِنساَن ما لَم یَعلَم *َالَّذی عَلَّمَ بِالقََلم *اِقرَأ وَ رَبُّکَ االَکرَم *اَالِنسانَ مِن عََلق

آورد. این انسان متفکر، انسان درست برو، انسان آماده را ناگهان یک وجود میتحولی به زند.می

محمد، محمد یک لحظه آورد. یک رستاخیزی، اصالً آدم، آدم قبلی نیست. وجود میانقالبی دَرَش به

 قبل نبود! انسان یک ساعت قبل نبود! 

ر د چیز دیگری بود اصاًل، عاصر دیگری، یک جوهر دیگری، اول بعثت در وجود او انقالب و تحولیک 

به تحول بکشاند. اگر خودش وجود آمد و بعد همین انقالب ماشأ شد که به تمام دنیا این را باطن او به

توانست دنیا را عوض کاد و این درسی است برای پیروان پیغمبر تا بداناد که تا شد؛ نمیعوض نمی

 تواناد دنیا را عوض کااد! بداناد که خودشان عوض نشوند؛ نمی

 بخش؟کِی تواند که شود هستی                    ذات نایایته از هستی، بخش

لطف و نعمت نور یروغ ای، از این شور الهی و از این خودت نبرده سهمی از هستیکه بخشی و تو 

خواهی بدهی؟! اول آتش ای نبردی، به مردم چه میخودت چیزی استفاده نکردی، مایه ،پروردگار

 ها را مشتعل کای و روشن کای.ها را، سردها را، سیاهبشو، گداخته بشو، مشتعل بشو تا بتوانی زغال

پیغمبر اول آتش به جان خودش زده شد، اول دل خودش متحول و ماقلب شد، اول شور قیامت در 

 وجود آمد که توانست دنیا را به شور قیامت بکشاند.باطن خودش به

 پایان

 طرح تبیین ماظومه یکری رهبری تهیه شده در


