
بیانات در دیدار قاریان و حافظان برتر رشکت کننده  در مسابقات بین امللىل قرآن کریم

)( تهران،  حسینیه ی امام خمینی  


95 / 02 /29

نسخه تلفن همراه

1

نسخه تلفن همراه

   بسم اهلل الّرحمن الّرحيم  )1(
و الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا و نبّينا ابی القاسم المصطفی  محّمد و 

علی آله الّطيبين الّطاهرین المعصومين سّيما بقّيةاهلل فی االرضين.
]جلسه ی[ امروز بسيار جلسه ی شيرین و مطلوبی بود. بهره مند شدیم از تالوتها و 
هنرنمایی های قرآنی مردان و جوانان عزیزمان؛ و خوشامد عرض ميکنيم به ميهمانانی که 
از کشورهای دیگر آمده اند؛ چه اساتيد قرآنی که حضور دارند، چه مسابقه دهندگانی که 

تشریف دارند.

 از محّسنات مسابقات قرآنى:
 1. اُنس مّلتهاى مسلمان با يكديگر

یکی از محّسنات بزرگ این جلسات مسابقه ی قرآنی، اُنس برادران مسلمان از کشورهای 
مختلف با یکدیگر است. سياستهای مختلف استکباری خيلی سعی ميکنند ماها را از هم 
جدا کنند و ملّتهای مسلمان را نسبت به هم بيگانه کنند بلکه آنها را در مقابل هم قرار 
بدهند؛ ملّتهای مسلمان باید درست عکس این عمل کنند؛ باید هرچه ميتوانند، از هر راهی 
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که ممکن است، سعی کنند اُنس خودشان را با یکدیگر بيشتر کنند. یکی از راه ها، همين 
تشکيل این جور جلسات است. قرآن محور است، قرآن مشترک است، نعمت بزرگ الهی 
است برای همه ی مسلمانها؛ از این سفره ی اِطعام معنوِی الهی، همه با هم باید استفاده کنند 
و این جلسات قرآنی، این مسابقات قرآنی، این فرصت را ميدهد به  همه که این کار را بکنند .

 2. اُنس طبقات مختلف مردم با قرآن
یکی دیگر از برکات این جلسات این است که جوانهای ما، مردم گوناگون، طبقات مختلف 
با قرآن اُنس پيدا ميکنند. این حقيقتی است: ما از قرآن دور هستيم؛ اّمت اسالمی از قرآن 
دور است؛ زندگی ما، واقعّيتهای زندگی ما با حقایق قرآنی خيلی فاصله دارد! ما باید خودمان 
را نزدیک کنيم؛ و سعادت اّمت اسالمی هم به همين وابسته است که خودش را به قرآن 
و مفاهيم قرآن و معارف قرآن و درسهای قرآن نزدیک کند. یکی از راه ها همين است که 
قرآن مایه ی انس جوانان و مردم و زنان و مردان باشد. این هم یکی از برکات این مسابقات 
است. من تشّکر ميکنم از کسانی که این مسابقات را راه انداختند، اداره کردند، زحماتش را 

متحّمل شدند و آن را مدیریّت کردند. 

 دنياى اسالم، محتاج تمّسك به قرآن
توّجه داشته باشيد! امروز در دنيا برای ضربه زدن به اسالم و مسلمين، پولهای گزافی خرج 
ميکنند، کارهای بزرگی انجام ميدهند. قدرتهای طاغوتی عالم از اسالم واهمه دارند، از 
جامعه ی یک ونيم ميلياردی مسلمين واهمه دارند، لذا همه ی تالش را ميکنند -با راه های 
مختلف- برای اینکه قدرت را از جامعه ی مسلمين سلب کنند؛ ميدانند که اسالم با مطامع 
آنها مخالف است. اگر صدای اسالم بلند بشود، دیگر نميشود این جور به ملّتها ظلم بکنند؛ 
صدای اسالم را خاموش ميکنند تا بتوانند مسائل مستضعفين عالم را از یادها ببرند، 
مسئله ی فلسطين را به فراموشی بسپرند، غصب یک کشور اسالمی را به فراموشی بسپرند؛ 
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هدفها اینها است. اگر ما به قرآن و به هدایت قرآن تمّسک کردیم، خواهيم توانست بر این 
توطئه ها فائق بيایيم؛ اگر به این مجاهدت ادامه دادیم، حتماً پيروزی متعلّق به ما خواهد 
بود. باید متمّسک به قرآن شد؛ دنيای اسالم احتياج دارد به اینکه به حبل اهلل تمّسک کند، 

خود را محکم کند، ایستادگی خود را تضمين کند؛ امروز این احتياج دنيای اسالم است.

 دو عامل اقتدار اّمت اسالمى: كفر به طاغوت، ايمان به خدا
ما نباید ضعيف باشيم، ما باید قوی باشيم. قّوت فقط به سالح نيست، قّوت فقط به پول 
نيست؛ مبنای اصلی قّوت، ایمان به خدا و پایداری است. خدای متعال ]ميفرماید[: َفَمن 
یَکُفر بِالّطاغوِت َو یُؤِمن بِاهللِ َفَقِد اسَتمَسَک بِالُعرَوةِ الُوثقی  اَل انِفصاَم لَها؛)۲( اگر ایمان به خدا 
بود و اگر کفر به طاغوت بود، این تمّسک به عروه ی وثقی  است، این مایه ی قدرت است، 
مایه ی اقتدار است. در دنيای اسالم، این را ما باید ترویج کنيم؛ این را باید بخواهيم. متأّسفانه 
در دنيای اسالم کسانی هستند که به جای تمّسک به قرآن، تمّسک به طاغوت ميکنند؛ 
آنهایی که سياستهای آمریکا را در این منطقه اجرا ميکنند و برطبِق ميل و نظر و سياستهای 
آمریکا -که طاغوت اعظم آمریکا است، شيطان اکبر آمریکا است-  عمل ميکنند، متمّسک 
به طاغوتند، کفر به طاغوت ندارند. شرط اّول: َفَمن یَکُفر بِالّطاغوِت َو یُؤِمن بِاهللِ؛ کفر به 

طاغوت باید ]باشد[.
 اینکه ملّت ایران در مقابل زیاده خواهی و زیاده گویی آمریکا ایستاده است، این نقطه ی اصلِی 
اقتدارِ ملّت ایران است. ما امروز ملّت مقتدری هستيم. مسئله ی اسالم در ایران با مسئله ی 
فالن شخصّيت دینی یا فالن شخصّيت سياسی فرق ميکند؛ ما یک دولتيم؛ دولتی که 
امکانات دارد، یک ملّت هشتادميليونی دارد، سالح دارد، اقتصاد دارد، سياست دارد، علم 
دارد؛ امروز جمهوری اسالمی این است. دشمن از اسالم مقتدر ميترسد، دشمن از اسالم 
شجاع ميترسد؛ از جمهوری اسالمی به این جهت ميترسند و به این جهت حمله ميکنند؛ 
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حمله ی آنها به ما از ترس آنها است، چون ميترسند و ميدانند که مواضع جمهوری اسالمی 
در دنيا مواضع اثرگذاری است؛ چون ما با ملّتهای مسلمان صادقانه حرف ميزنيم، صادقانه 
عمل ميکنيم، آنچه ميگویيم آن را عمل ميکنيم و دنبالش ميرویم، وعده های طواغيت 
نتوانسته است جمهوری اسالمی را و ملّت ایران را فریب بدهد نه وعده هایشان ما را فریب 
داد، نه تهدیدهایشان ما را ترساند؛ ما از تهدیدهایشان نميترسيم، از وعده هایشان هم فریب 
نميخوریم. این الزم است، این را باید دنبال کرد؛ این آن چيزی است که اّمت اسالمی به آن 

احتياج دارد: کفر به طاغوت و ایمان بِاهلل؛ اگر این شد، َفَقِد اسَتمَسَک بِالُعرَوةِ الُوثقی.)۳(

  وظيفه ى اّمت اسالم، تبيين و روشنگرى حقايق دنياى اسالم
متأّسفانه بعضی از دولتهای اسالمی به ملّتهای خودشان خيانت ميکنند؛ بعضی از دولتهای 
اسالمی به اّمت اسالمی خيانت ميکنند، زمينه ی نفوذ آمریکا را فراهم ميکنند؛ با طاغوت 
اعظم که رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا است، همکاری ميکنند؛ سياستهای او را اِعمال 
ميکنند. این گرفتاری امروز مسلمانان است، گرفتاری امروز منطقه ی ما است؛ این خيلی 

گناه بزرگی است که اینها مرتکب ميشوند.
 آنچه وظيفه ی همه ی ملّت اسالم و همه ی اّمت اسالم است، مبارزه برای روشنگری است؛ 
این در درجه ی اّول. هم علما مسئولند، هم روشنفکران مسئولند، هم تحصيل کرده ها 
مسئولند، هم همه ی کسانی که منبری دارند، تریبونی دارند مسئولند که روشنگری کنند 
و حقایق دنيای اسالم را برای مردمی که نميدانند بيان کنند؛ این روشنگری جهاد است. 
جهاد فقط شمشير گرفتن و جنگ کردن در ميدان قتال نيست؛ جهاد شامل جهاد فکری، 
جهاد عملی، جهاد تبيينی و تبليغی، و جهاد مالی است. امروز به خاطر اینکه این فریضه را 
-فریضه ی تبيين را- ما درست انجام ندادیم، یک عّده ای دچار گمراهی اند و به خيال اینکه 
برای اسالم دارند کار ميکنند، عليه اسالم دارند کار ميکنند؛ این گروه های تروریستی در 
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منطقه ی ما که امنّيت را از ملّتهای مسلمان سلب کرده اند، آسایش را از ملّتهای مسلمان 
گرفته اند؛ به جای دشمن، اینها دارند با مسلمانها ميجنگند. این گروه های تکفيری، 
گروه های نزدیک به وّهابی ها کسانی هستند که زحمت دشمن را اینها به عهده گرفته اند، 
آن کاری که دشمن ميخواهد بکند اینها دارند برای او انجام ميدهند؛ بين مسلمانها اختالف 
ایجاد کرده اند. وقتی مسلمانها با هم سرگرم جنگ شدند قضّيه ی فلسطين فراموش 
ميشود؛ کمااینکه دارند قضّيه ی فلسطين را به فراموشی ميسپرند. باید تبيين کرد، باید 
روشنگری کرد، باید کار کرد؛ از این محافل قرآنی استفاده کنيد، از این اجتماعات قرآنی 
استفاده کنيد. شماها که از کشورهای مختلف آمده اید، ملّتهای خودتان را ارشاد کنيد، 
آگاه کنيد؛ آنها را به تعليم قرآن، به جهاد قرآنی، به تبيينی که قرآن خواسته است ]هدایت 

کنيد[؛ لَُتَبيُِّننَّه و لِلّناِس َو ال تَکُتمونَه؛ )۴( اینها را برایشان بيان کنيد، روشن کنيد.

 شرط كمك الهى، حركت و خلوص نّيت
خان شاءاهلل خدای متعال زمينه را برای حرکت اّمت اسالمی فراهم خواهد کرد. اگر ما 
جهاد کنيم، اگر ما حرکت کنيم، اگر ما نّيتمان را خالص کنيم، خدای متعال هم به ما کمک 
خواهد کرد؛ اگر ما تنبلی کنيم، اگر کاری که بر عهده ی ما است انجام ندهيم، طبيعی است 
انتظار کمک الهی را هم نباید داشته باشيم. خداوند متعال به کسانی که کار ميکنند و 
تالش ميکنند، کمک ميکند؛ خداوند متعال به ملّتهایی که حرکت ميکنند و به انسانهایی 
که تالش ميکنند، کمک ميکند؛ تالش کنيم، حرکت کنيم، خدای متعال هم به ما کمک 

خواهد کرد.
 و شّکی نداریم که پيروزی از آِن اسالم است؛ این جبهه ی کفر با همه ی وسعت، با همه ی 
زرق وبرق، با همه ی توپ وتشری که ميزنند، باالخره در مقابل اّمت اسالمی و جبهه ی 
َُّوا االَدباَر  اسالمِی مبارز و مجاهد وادار به عقب نشينی خواهد شد. َو لَو قاتَلَُکُم الَّذیَن َکَفروا لََول
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ا َو ال نَصيًرا؛)۵( این سّنت الهی است و تردیدی در این وجود ندارد. شرطش  ثُمَّ ال یَِجدوَن َولِيًّ
فقط این است که ما تالش کنيم، ما حرکت کنيم، ما راه بيفتيم، ما کار کنيم؛ اگر ما کار 

کردیم، این سّنت الهی است که دشمن باید عقب نشينی کند و عقب نشينی هم ميکند.
 اميدواریم ان شاءاهلل خدای متعال همه ی ما و شما را با قرآن زنده بدارد، با قرآن بميراند و در 

قيامت با قرآن محشور کند.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

1(این دیدار در پایان سی وسّومين دوره ی مسابقات بين المللی قرآن کریم برگزار شد، در ابتدای این 
دیدار، حّجت االسالم علی محّمدی )رئيس سازمان اوقاف و امور خيریّه( گزارشی ارائه کرد و نفرات برتر 

این مسابقات و شماری از اساتيد، به تالوت قرآن پرداختند.
۲( سوره ی بقره، بخشی از آیه ی ۲۵۶؛ »پس هرکس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آوَرد، بيقين به 

دستاویزی استوار، که آن را گسستن نيست، چنگ زده است...«
۳(سوره ی بقره، بخشی از آیه ی ۲۵۶؛ »... به یقين به دستاویزی استوار که آن را گسستن نيست، چنگ 

زده است ...«
۴(سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی 1۸۷؛ »... پيمان گرفت که حتماً باید آن را ]به وضوح[ برای مردم 

بيان نمایيد و کتمانش مکنيد...«
۵(  سوره ی فتح، آیه ی ۲۲؛ »و اگر کسانی که کافر شدند، به جنگ با شما برخيزند، قطعاً پشت خواهند 

کرد و دیگر یار و یاوری نخواهند یافت«.
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