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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 مبیستجلسه 

 ۱فرجـام نبــوت 

ای هپیغمبران با آن هدف بسیار عالی و مترقی که در روزهای قبلی تشریح کردیم؛ و در مقیاس

نی هاست؛ یعترین هدففرهنگ دوران نور و دوران آگاهی بشر یعنی قرن بیستم، آن هدف مترقی

ظلم و استثمار و اختالف  ها، و برافکندن جهل و فقر وهدف یک طبقه کردن و برابر کردن انسان

دم ها قطبقاتی، با این هدف بسیار ارزنده و مترقی و عالی، پیغمبران مبعوث شدند و در جامعه

یک سلسله فعالیت و تالش و جهاد، حاصل زندگی پیغمبران خداست. از اول بعثت دیگر  نهادند.

ره ش را ندیدن و یکسنغنودن، دیگر روی خوشی و آسایراحت نخوابیدن، دیگر در بستر آسودگی 

 جهاد کردن. این خالصه سرگذشت پیغمبران الهی است. 

خوانیم، پیغمبران ها مینبوت آن جوری که در ذهن ما هست و در تاریخآقا آید. سوالی پیش می

 اند. پسشان هم شربت شهادت نوشیدهاند و بسیاریها و جهادها زندگی را گذراندههمه با تالش

ای بود؟ آیا پیغمبران در تاریخ شکست خوردند؟ دو مطلب ما فایدهثمر و بیار بیها آیا ککار این

ای که به نام نبوت و رسالت معروف است؛ یعنی قافله که این سلسلهیکی این در اینجا داریم.

ها چه کار کردند؟ مجموعشان چه عملی را انجام دادند؟ آیا پیش پیغمبران، از آدم تا خاتم، این

 جواب این است: ورشکسته شدند؟ این یک مطلب.  بردند یا

چاه را بشناسد؛ موجودی  توانست راه وانبیا آمدند یک موجودی را که در حد یک حیوان هم نمی

در سطح یک موجودی که  گشا نبود؛ این موجود را آوردندقدر توانا و راهدر او آنهم  که غریزه

 ای هـدرسرد مـها را مثل یک شاگانبیا انسان اموزند.فرشتگان آسمان هم باید از او بیایند چیز بی

که هیچ چیز ای مثل یک شاگرد مدرسه -در سطح پایین مطلب را تنزل بدهم کنم خیلیسعی می-

داند حتی الفبا را، یک سال رویش زحمت کشیدند، آمد به کالس دوم، اما معلم کالس اول در نمی
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س دوم، جان خودش را هم سر این کار گذاشته بود. کالس همین اثنا، وقتی که او رسیده بود به کال

آوردند باال، هر  آوردند باال، کالس، قدم قدم، مرحله مرحله، این بچه کوچک را هِی آوردند باال،

او ناکام شده؟  معلمی رسالت خود را انجام داده و به ظاهر با ناکامی مرده و از بین رفته اما آیا

 او ناکام شده آن معلم؟خوب فکر کنید ببینید آیا 

خواست این شاگرد از خواست؟ او میمگر معلم هدفش چه بود؟ مگر این معلم دلسوز همین را نمی

ا هو حاال مگر نشده این جور؟ پس معلم یاه به اوج قله فرهنگ و دانش و معرفت برسدـخاک س

 ناکام نمردند. 

ان با شبیای عظام الهی، اگرچه که تک تکگوییم که انگیریم، میدر مسئله اول این جور نتیجه می

ر بشریت به سوی ترقی و تعالی بوده و ـاند اما در مجموع سیها مواجه شدهها و ناکامیمحرومیت

اند که انسان را به سوی آن سرمنزل مقصود و به سوی سرشته عاقبت اند. انبیا بودهعاملش انبیا بوده

 کمک کردند در رفتن این راه، این مسئله اول. انسانی هُل دادند، حرکت دادند، به او

آورد؛ انقالبی و رستاخیزی وجود میمسئله دوم این است که وقتی پیغمبری در جهان نهضتی به

اینکه  توان امیدوار بود بهتوان گفت که این انقالب عاقبت خوبی دارد یا نه؟ میکند؛ آیا میبرپا می

ویند ما گامیدوار بود؟ قاعده کلی چیست اینجا؟ بعضی می شودپایان این کار نیکی است؟ یا نمی

بینیم هرجا سخن حقی از زبانی درآمد؛ هرجا نغمه حقیقت از سویی به کنیم، میهرچه نگاه می

 گوش رسید؛ باالخره به نتیجه و ثمر نرسید و خفه شد! 

یست؟ قرآن مثل ها چوتـگیریم، که فرجام نبکنیم. از قرآن درس میرآن مراجعه میـما به ق

کنم؛ به ما و ترجمه میکنم تالوت میمجدداً زند. در همین آیاتی که تالوت کردم و حاال باز می

ها در از کوه شود.ماند، باطل نابود میست. حق میست و باطلیگوید که نه! در دنیا حقیمی

 هامیرد، آبها میکفشود، کند. کف بر روی آب ظاهر میسیالن و جریان پیدا میآب ها رودخانه

 اهد ماند.واهد مرد، آب همان حق است که خوماند. باطل همان کف است که خمی

کند، هر یک از آموزد، و واقعیت تاریخی هم آن را تایید میچنانی که قرآن به ما میتا اینجا آن

اریخ های ته نبوتسلسلدر که هایی که در این عالم ظهور کردند، از اول تا آخر، عالوه بر ایننبوت
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به خودی خود دارای  ها همنیک فعلی را انجام دادند؛ یک قدم بشر را به پیش بردند؛ خود آ

 اند.امکان موفقیت بوده

جا امکان موفقیت دارند، مسلّم هم اند، پیروان انبیا هم، همهیت داشتهـجا امکان موفقانبیا همه

رد. یکی از آن دو شرط ایمان است، اعتقادی از موفق خواهند شد اما به دو شرط، دو تا شرط دا

؛ رکتـهمراه با تالش و حاست ری، قبولی ـپذیدـروی آگاهی است، باوری است همراه با تعه

 این شرط اول. 

شرط دوم صبر، صبر یعنی چه؟ یعنی مقاومت، از میدان در نرفتن، کار را در لحظه حساس و 

کنیم! ما خیال کردیم صبر به این است که حاال می خطرناک رها نکردن. ما صبر را هم بد معنا

نشینید خواهد بگویم به شما چگونه خواهد شد؛ نمیببینیم چگونه خواهد شد! بنده می ،بنشینیم

ببینید. اگر بدون فعالیت، بدون تالش، بدون تپش نشستی، عاقبت بدبختی است، ذلت است، خواری 

اگر با  اما« سِرَ الدُّنیا و االخَِرة ذلِکَ ُهوَ الخَسرانُ المُبینخَ» دنیایی است. دینی است و بیبیاست، 

 صبر پیش رفتی، عاقبت هم دین است و هم دنیاست.

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در

 

 


