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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 همدجهه ـجلس

 تودعـهای نخستیـن نغـمه

خواهند انجام بدهند؛ یعنی ایجاد بحث امروز این است که آن کاری را که انبیا عظام الهی می

آمیز، و ایجاد رستاخیز عظیمی حکومت و جامعه و نظام توحیدی و برانداختن نظام جاهلی و شرک

 یاکنند؟ انبالسالم هست، از کجا شروع میعلیهمهای انبیا در متن اجتماع، این کارها را که هدف

عظام الهی آن طوری که در این کاغذ هم نوشتیم برای شما، نقطه شروع کارشان، عبارت بود از 

بّ و مغز و اساس و روح مکتبشان. انبیا در شروع انقالب و رستاخیز اجتماعی و عقیدتی، با بیان لُ

ست که یک مدت زمانی مردم را سرگردان کنند با یک . چنین نبوده امردم مجامله نکردند هرگز

های دیگری، با یک شعارهای دیگری، و بعد از آنی که یک مقداری موفقیت پیدا کردند؛ بعد حرف

آن شعار اصلی را در میان بگذارند، نه. از اول با صداقت و با درستی و راستی آن هدف واقعی و 

 و او چه بود؟ نهایی خود را بیان کردند.

آن هدف عبارت بود از توحید. همان طوری که در روزهای گذشته تشریح کردیم؛ توحید همه چیز 

هم توحید و معرفت خدا مایه تکامل و تعالی روح انسان است که این السالم است. مکتب انبیا علیهم

ام ظهدف عالی و نهایی انبیا است و هم طرح توحید به معنای ایجاد یک محیط الهی، یک جامعه و ن

یک نظام بدون استثمار، یک نظام بدون ظلم به معنای  طبقه،الهی، یک نظام عادالنه، یک نظام بی

رورش گفتیم برای پاست و این همان محیط متناسبی است که دیروز می تشکیل یک چنین نظامی

 الزم و ضروری است. ،موجود انسانی

انش، ن هم دوستمبعوث شد؛ پس بنابرایتوحید همه چیز مکتب انبیا است. از اولی که پیغمبر ما 

ها، ها و هم دشمنها بود؛ هم اینکرد و برای آنها حمایت میاو از آنی که طرفدارانش، آن کس

ها بزند؛ هر دو گروه فهمیدند که پیغمبر حرفش چیست توی آن کسی که پیغمبر بنا بود توی سر آن
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ست آقا؟ بگو خیلی خب چه عیبی دارد که خواهد بگوید. فایده این جور گفتن چیاین دنیا، چه می

های پوچ بزنند؟ مدتی انبیا هم اول مردم را دَوَل بدهند، مدتی مردم را سر بدوانند؟ مدتی حرف

خواهیم، در آخر هدفشان را تامین کنند؛ چه خواهند به مردم وانمود کنند که میآنچه را که نمی

 مانعی دارد؟

بصیرت همراه است. ایمان دینی اگر کوکورانه و ناآگاه باشد، مانعش این است که دین با آگاهی و 

او  گرود؛ هر کسی که وارد منطقه و محیطی که به او میـخواهد هر کسفایده ندارد. دین می

اطالع از رود. آن عرب بیابانی بیرود و دنبال چه کاری میشود، از اول بداند که به کجا میمی

خواهد. داند چه میاز آن ساعت اول می ؛شودیغمبر مسلمان میآید پیش پجا هم، وقتی میهمه

کند و جور تحمل میخواهد. برای همین است که آنفهمد چه میدنبال مجهول مطلق نیست. می

داند آورد. چون میکند. برای همین است که تابِ آن همه رنج و شکنجه و سختی را میصبر می

ها، در تمام طول تاریخ و همه جای عالَم، و مصادمات و ستیزهکند و همیشه در مبارزات چه کار می

خواهد، اگر نداند دارد دنبال کند آگاه نباشد؛ اگر نداند که چه میاگر آن شخصی که اقدام می

دود؛ در آن لحظات اول خسته خواهد شد و این خیلی امر وقی میـودی و چه معشـچه مقص

 طبیعی است.

انبیا توحید است. شاهدی که بر این معنا از قرآن برایتان ذکر کردیم، بنابراین نقطه شروع دعوت 

کُلِّ  وَ َلَقد بََعثنا فی»اش این است: خواهم تفصیل بدهم، یکی سوره نحل است و آیهدیگر چون نمی

برانگیختیم در هر امتی پیامبری. حرفش چه بود این پیامبر و رسول؟ حرفش و و همانا  «اُمَّةٍ َرسوالً

که عبودیت کنید خدا را و دوری بگزینید  «وا الّطاغوتـوَ اجَتنِب اهللَاَنِ اعُبدُوا » مش این بود: پیا

حرفش این  ،از گرد راه نیاسودههنوز آید، از طاغوت، این حرف اول پیغمبرهاست. اولی که می

 .«الطّاغوتوَ اجَتنِبوا  اهللَاَِن اعبُدُوا » است: 

ایستد، هر ی است که شاخ به شاخ، مقابل خدا و فرمان خدا میطاغوت رقیب خداست. طاغوت آن

گاهی طاغوت « اَعدَی عَدُوَّکَ نَفسَُک الَّتی َبیَن جَنبَیک» که هست. گاهی این طاغوت خوِد تویی؛ 

طلبی یک دَرای توست. گاهی طاغوت همان هوس روز و شب توست. گاهی آقاییهمان دل هرزه

اند. های خارج از وجود انسانتکبر یک انسان طاغوت اوست. گاهی هم قدرت آدم طاغوت اوست.

 رود. شود و باال میوسیع می ،شودوار وسیع میطور دایرههایی که همینقدرت
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وده ای که گفتند این بنه طاغوت! اول جمله ،وقتی که آمدند گفتند: بابا، خدا هابه هر حال پیغمبر

اغوت. اعتنایی کنید به طناب کنید، دوری کنید، بیـنید خدا را و اجتکنید و عبودیت ککه عبادت 

ان شبعضی« عَلَیِه الَضاللَةحَقَّت وَ ِمنهُم مَن »  ،را خدا هدایت کردشان بعضی« اهللَفمِنهُم مَن هَدی » 

 نید.در زمین سیر ک« فَسیروا فِی االَرض» آنان قرار گرفت.  کسانی بودند که ضاللت و گمراهی بر

گرفته بود و  آنان قرار ببینید عاقبت آن کسانی که ضاللت بر« المُکَذِّبین ةُ َفنظُروا کَیفَ کاَن عاقِبَ» 

 پیغمبر را تکذیب کردند و هدایت او را نپذیرفتند، چگونه شد؟

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در

 


