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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ومـه سـجلس

 یـان از روی آگاهـایم 

ر دو سه حقیقت دیگ ؛کنیم و در آن ورقه نوشته شده استای که امروز ما تالوت میبا توجه به چند آیه

وان رآید؛ اواًل ایمان یک خصلت برجسته پیامبران خدا و مومنان و دنبالهبه دست می ،در زمینه ایمان

ایمان داشتن، باور داشتن به رسالت خود، فرق میان رهبران الهی و رهبران سیاستمدار هاست. آن

دارد؛ به گوید؛ به گامی که برمیچه میبه آن ،رهبر الهی مانند راهرو این راه .ستجادر همیننی جها

احیانًا م، در حالی که سیاستمداران عالَ .ستای وجودش صمیمانه مومن پیماید با همهراهی که می

یا ایمان  ،گویند ایمانچه میسخنان زیبایی و بیانات دلکش و شیوایی ممکن است داشته باشند اما به آن

چه نبه آ .انداند با تمام وجودشان مومن بودهچه گفتهاما پیغمبران خدا نه؛ به آن !به قدر الزم ندارند

 اند. هاند خود پیش از همه شتابان رسیدمردم را به آن دعوت کرده

د به رد بعفس ارد و بیژم  ـش تمام وجود مرا بپـوابم، عطـم و بخلَمَی کوه بِمعنی ندارد که من پای قله

ان باشید تابـزود باشید، ش ،بروید ،بدوید ؛ی هستایگوارشما بگویم آقایان آن باالی کوه یک آب خوش

گفتی، اگر از از اینجا ج م نخورم! حق دارند همه بگویند اگر راست می نم خود، "سابقوا"، "سارعوا"

سوزی بیچاره! خودت حرکت خودت هم که از تشنگی داری می ؛داشتیحدود چشمه گوارایی خبر می

 گویی. چه میگویی، پس معتقد نیستی به آنکردی؛ پس دروغ میمی

پرچم به دست، گام در راه، استوار، مشغول حرکت  ،رهبران الهی پیش از همه همچون پیشاهنگان یک راه

و اینجا ایمان یعنی باور، قبول و پذیرش با تمام  .ند؛ از همه جلوتر خودشان بودنداهرفتاند و میبوده

نشانه باور داشتن هم این است که خود پیشاپیش دیگران در آن راه گام  .گویدچه میوجود، باور به آن

 ما ا نِزلَسول بِنَ الرَّمَءا » فرماید:می .آموزدجور مید؛ لذا آیه قرآن به ما اینکندارد و حرکت میبرمی

  .سوی او از پروردگارشه چه نازل شده است بایمان آورده است پیامبر، به آن «هن رَبِّیهِ مِلَاِ
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های اند و بلندگواو را گرفته رامونای که پیمومنان و گرویدگان به او، آن افراد برجسته «نونالمومِ وَ»

اند به خدا، خدا را قبول همگی یا هر یک ایمان آورده «مَنَ ِباهللءا لٌّک  » اند.چنین ،اند نیزدعوت او شده

 های آسمانی از آغاز تا انجام،و کتاب «وَ ک ت بِه»  و فرشتگان خدا، «هالئِکَتِوَ مَ » .کردند؛ باورشان آمد

 ست؛ در این رهاست؛ چون راه یک راه ای پیامبران او، ایمان پیغمبر و یارانش به همگان و همه «ر س لِهوَ»

 دلیل و رهنمای کاروانند.  ،انبیا چون ساربانند

ست؛ یک جور ایمان اجور  ها این است که ایمان دومطلب دوم که با دو مشخص کردیم در این ورقه

ور کرده بودند ما هم باور کردیم! چون در کتاب ما در چون پدران و بزرگتران با .بانهدانه، متعصّمقلّ

خود آوردی، حرف تو گوییم ولو دلیل تو بیاری، بیجور میما هم این ؛گویندجور میحوزه دین ما این

  .این هم یک نوع ایمان است اما ایمانی است یا از روی تقلید یا از روی تعصب !کنیمرا قبول نمی

نوع مردم اگر بپرسید آقا از کجا گفتی که پیغمبر اسالم  .ی مردماست مثل عامه جور، یا از روی تقلید دو

 چون اند!مدرسه گفته یها تواند! چون معلمداند! چون پدرها گفتهداند؛ هیچ نمیست هیچ نمیاحق 

 ،اردد هم ایمان !ستاپیغمبر حق  گویداین هم می ؛ستاگویند پیغمبر حق مردم کوچه بازار معموالً می

ست اما این باور از زبان این و آن و از روی تقلید و چشم ا! یعنی واقعاً باورش آمده که پیغمبر حق  ها

 بسته به دست آمده است! 

اما این ایمان متکی به دلیل نیست فقط از روی تعصب  .ایمان متعصبانه ،مثل همین ایمان مقلدانه است

نه از روی منطق!  ،داری از روی احساسل، جانبداری بدون دلیدانید یعنی جانباست و تعصب می

  .متعصبانه و این ایمان مقلدانه .گویند تعصباین را می

باید برای توجه شما دوستان عرض کنم آن ایمانی که در اسالم ارزش دارد ایمان مقلدانه و متعصبانه 

را بگویم  اشها دلیل یکیهاز د ؟خواهیددلیل می .یعنی ایمان مقلدانه و متعصبانه قیمتی ندارد .نیست

 زائل شدنش هم به آسانی خود ایمان ،و آن یک دلیل این است که ایمان وقتی از روی تقلید و تعصب بود

گونه تالشی از پدر و مادر طور که بچه بدون هیچ زحمتی و شاگرد بدون هیچهمان .ستاتقلیدی آسان 

این ایمان را از او مفت  ،به همین صورت هم دزدان ایمان ،اش یک ایمانی را مفت گرفتیا اولیای مدرسه

 گیرند. می



3 
 

ایمانی است که از روی  .م با درک و شعور استأایمان تو .ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است برادران

آن ایمانی که فالن مرد مسلمان دارد  .وجود آمده باشدهبدون ترس از اشکال ب ،بصیرت، با چشم باز

ا فالن کوچه بازار راه نرود، ب یاشتنش باید بگوییم روزنامه نخواند، فالن کتاب را نخواند، توبرای نگه د

 این ایمان متاسفانه نخواهد ماند؛ ؛تا بماند ،کس حرف نزند، سرما و گرما نخورد، آفتاب و مهتاب نبیند

م آن ایمان از او ترین شرایط هچنان آگاهانه انتخاب شده باشد که در سختایمانی الزم است که آن

 . «الیماناَبِ  نٌئِطمَّلا مَن ا کِرهَ وَ قَلب ه  م  اِ»  .گرفته نشود

 ایچه دشمن را از خود لحظهاگر در زیر شکنجه برای خاطر آن :گویددرباره عمار یاسر، آیه قرآن می

شود. آن ایمانی ب منصرف کنی یک جمله گفتی بگو؛ آن ایمان تو ایمانی نیست که با شکنجه از قلبت زائل

 آهن گداخته را به .چسبانند، شوخی نیستکنند به گردنش میتّ دارد؛ آهن را داغ میکه خباب بن اَر

 این به خاطر آن ایمان آگاهانه عمیقش دست .چسبانیدندکردنند و به پوست بدنش میبدنش نزدیک می

های صحیح از روی فکر، با محاسبهداشت؛ ایمان این است. ایمان از روی روشنی، از روی درک، برنمی

و  صندوقچه یکهنه و تو یپارچه و تو یآن وقت الزم نیست ما این ایمان را تو ؛وقتی که انجام گرفت

و خاک و غبار به او آسیب برساند؛ آسیبی به او  صندوق خانه بگذاریم که مبادا گرما و سرما و گرد یتو

 رسد!نمی

ی دل دل دارد، دغدغه دارد مبادا، مبادا، مبادا. اگر بخواهیم دم هِهای الشعورانه است که آاین ایمان

ها زائل نشود، اگر بخواهیم ایمان، ایمان آگاهانه باشد، باید ها استوار باشد، اگر بخواهیم ایمانایمان

لذت  هااز چشم و گوش بسته ماندن این .مومن باشند یمخواهدائمًا آگاهی بدهیم به آن کسانی که می

وجود بیاید و با آن آگاهی هها و فکرها بی آگاهی در مغزها و دلراهش این است تا خوب مایه .منبری

ل ل هم به قونِپل آن بنا بشود آن وقت با توپ شِرِبر د ،تحکم، یک بتن آرمهـیک ایمان صحیح، مس

 گوید ایمان آگاهانه باید باشد.اسالم می های قدیمی، زائل شدنی نیست.جوان

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در

 


