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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 بیست و دومجلسه 

 وتـان به نبـد ایمـتعه

باید مطرح بشود و ما اگر چنانچه او را نفهمیدیم و بلد  ای که در ذیل مباحث نبوت حتماًمسئله

واهد عملی نخ اثر برای ما تقریباً ؛باب نبوت مطرح هست نشدیم بسیاری از این مباحثی که در

-عمل کشیده شدن و در زندگی آمدن بحثست از برای به یداشت. این بحث آخری یک ضامن

  است. این بحث آخری؟ این بحث آخری این ستهای قبلی، چی

اَنًّ مُحمَّدً رَسولُ اهلل در مأذنه شهر و والیتم به  دُشهَگویم: اَکه من در تشهد نمازم میآیا این

ود أشهد اَنًّ شعنوان یک شعار عمومی، به عنوان نمایشگر سیمای کلی این جامعه گفته می

اهلل این شهادت به نبوت، این ایمان به نبوت و اعالم این ایمان تعهدی بر دوش مُحمَّدً الرَسولُ 

گذارد یا شود میای که این تشهد به عنوان شعار او گفته میجامعه آنمن متشهد بر دوش 

 ش پیرو پیغمبرچه تعهدی بردو .گذاردجواب این است که بلی می است. گذارد؟ سؤال ایننمی

تعهدی که،  .کنممن خالصه می اگذارد؟ در یک کلمه این تعهد رو پذیرنده دعوت می

ی از راه گیرگیرد عبارت است از دنبالهمسئولیتی که انسان معتقد به نبوتِ نبی بر دوش می

ی لاین کلمات اما خی ودشندن بارِ نبی، خیلی آسان ادا میانبی و قبول مسئولیتِ به منزل رس

 . است مسئولیتش سنگین است و اساساً امت نبی و شاهد نبوت بودن هم همین

 ست.ا ست که اسالم گفته است این تعهد رسالتساختن یک دنیایی به شکلی ،تعهد رسالت

 کند بسازد. پیغمبر برایی که اسالم پیشنهاد میاآید تا جهانی را با قوارهد، میآیرسول که می

ست گوید درها را به صورتی که خدا میشکل زندگی و نظام زندگی انسان شود تااین مبعوث می

د کند، دیدین دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمیاکند. اگر شما در زمان خودت

های گوناگون دارند که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب

ها باقی کشند و اسالم برای گوشه مغز و گوشه دل انسانبشریت را به این سو و آن سو می

 ستا ید اینهداساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می وظیفه شما و تعهد شما بر ؛نده و بسام

این . ستا رید، این مسئولیت و تعهد نبوتوبیا که بکوشید تا دنیا را به شکل اسالم فرموده در
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ند به طرف وردارند می ،گاهروند به طرف مرگدارند می ،روند به طرف دزدگاهقافله دارند می

 د؛نورو نمی دنهدای به حرف او گوش مییک عده ،یدوبابا نر ویدگد میآیپیغمبر می ،خیززلزله

 دو جبهه، اختالف.  دنویگ. میدنورو می دنهدای گوش نمییک عده

منتها  ؛کننداختالف و دوئیت ایجاد می ،در میان اجتماعات دنآیبه این معنا پیغمبرها می

اه به نگ هست ای که یکپارچه گمراه بود. حاال بین این دو صف یه نفریدوئیتی در میان جامعه

حرف پیغمبر  دبینمی ددهگوش می د. هرچهزنهای درست میحرف بیندمی دکنمی پیغمبر

ه رو ب ن صف رواست با آ صف پیغمبر مجبور ید تویاگر بیا دبینست از طرفی میحرف خوبی

رف ط دنورکه می دبینچون می ؛به رو صف رو یتو ودد برآید؛ دلش نمیمعارضه کنن رهمدیگ با

ار کد که صف پیغمبر دردسر دارد. چهبینچون می ،صف پیغمبر ید  توید بیاآیدلش نمی ؛جهنم

ای یک خیمه د.کنانتخاب می اد بین این دو صف یک نقطه امنِ امان آرامی رآی؟ میدکنمی

 ؟ تکاره اسهاین چ د.شیننو می دزننجا میآ

این به  ،بین دو صف در بستر راحت قنودهاست، ید آیا این آدمی که در میانه نشسته ویشما بگ

کسانی  ؛به بهشت ودخواهد برچون پیغمبر می ،بهشت خواهد رسید یا نه؟ پیداست که نه

ر فتاده، هرکس بین دو صف است با پیغمبابا پیغمبر راه نی کهاین د،فتناکه با او راه بی دنورمی

 نیست، هرکس به پیغمبر نپیوسته است بر پیغمبر است.

کسی  نآ... دنین کسانی که با ما هستند بیاگوید آمی کند،مشخص میآید صفوف را نبوت می 

ن کسی که آ، رما نیست دیگ با ودبر .ود از کربالی ما..رد برون ریسر گ / که ندارد هوای ما

 ،اهلل لابن رسوی ویدگمی ،که بیا با ما کمک کن دکنطلب می آن راعلی در بین راه بنحسین

با حسین  رکه دیگ است ن روشنا؛ آکنم یا این شمشیرم ر میتقد خدمت شماا اسبم ر نیا

قولو ماال عِندَ اهلل اَن تَ تاًلِمَ تَقولونَ ما ال تَفعَلون کَبُرَ مقت !نه با حسین ،او بر حسین است ،نیست

تعهدِ قبول و پذیرش نبوت  !کنی؟عمل نمی ؛ی معتقدمویگکه بر زبان می انی رآتَفعلون. چرا 

 .خواهد عمل نمودندنبال نبی راه رفتن، قبول تکلیف او را کردن، آن چنانی که او می است. این

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در


