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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحیم
والحمدهللرّبالعالمینوالّصالةوالّسالمعلیسّیدناونبّیناابیالقاسمالمصطفیمحّمد
وعلیآلهاالطیبیناالطهرینالمنتجبینسّیمابقّیةاهللفیاالرضینولعنةاهللعلی

اعدائهماجمعین.

خیلیجلسهیشیرینومطلوبوپُربرکتوانشاءاهللپُرفایدهایبود.ماهرمضانبرهمهی
شما،برهمهیقرآنیانمبارکباد؛انشاءاهلل.شروعاینماهمبارکرا-کهیکیازمهمترین
خصوصّیاتاینماهمبارک،نزولقرآن،انسباقرآنوتالوتقرآناست-امروزباتالوت
آیاتکریمهیقرآندراینجاشاهدبودیموحّقاًوانصافاًبهرهبردیم؛واقعاًاستفادهکردیم.
منتشّکرمیکنمازبرادرانیکهزحمتکشیدند،اینجلسهراواینبرنامهریزیراترتیب

دادند،انجامدادند؛خیلیخوببود.
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  هنر نظام اسالمی، شکفتن گلهای قرآنی در سرتاسر کشور 
بحمداهللگلهایقرآنیازسرتاسراینبوستانبزرگیکهاسمشایراناست،داردیکییکی
میشکفدوخودشرانشانمیدهد.بذرمبارکقرآندراینسرزمینپاشیدهشده؛اینهنر
انقالباست،اینهنرنظاماسالمیاست.درگذشتهاینجورنبود؛دردورهیکودکیماو
جوانیما،قرآنبهمعنایواقعیکلمهدراینکشورمهجوربود؛]البّته[گوشهوکنارکسانی
بودندکهعاشقانهومجّدانهدنبالفراگیریقرآنیاتعلیمقرآنیاانسباقرآنبودند،لکن
فضایعمومیبکلّی]باقرآن[بیگانهبود؛اینخبرهانبود.امروزبحمداهللفضایعمومی
کشورباقرآنآشنااست؛شمامیبینیدجوانها،نوجوانها،کودکان،درسنینمختلف،از
نقاطمختلفکشور،باقرآناُنسدارند،باقرآنسروکاردارند؛تالوتمیکنند،تأّملمیکنند،

تدبّرمیکنند.

  تمام کارهای قرآنی، مقّدمه ای برای تبدیل فضای کشور به فضای قرآنی 
پیشرفتتالوتقرآنهمدرکشورخیلیخوببودهاست.خبازاّولانقالب،ماشاهد
تالوتهایخوبقّراءمانهستیم؛پیشرفتهاراانسانبهطورمحسوسیمشاهدهمیکند.
آرزوهاییکهداشتیمبرایاینکهتالیانقرآنوقاریانقرآنکهاینکارهاراانجامبدهند،
اینجوریبخوانند،اینجوریتدبّرکنند،اینجوریبفهمندآیهرا،اینجوریالقاءکنند
آیهرا-اینهاآرزوهاییبودکههمیشهداشتیم-بحمداهللیکییکیاینآرزوهاداردبرآورده
میشود؛اساتیدخوب،خوانندگانخوب،جوانانخوب،نوجوانانخوب؛خداراشکر؛ولی
ایناّولکاراست.عقبماندگیمادرزمینهیاُنسباقرآنوبهرهمندیازقرآنخیلیزیاد
است.اینهاقدمهایاّولیاستکهبایدانجامبگیرد.بندهبارهاگفتهام،بازهمتکرارمیکنم
کهاینجلساتوایننشستنهاواینتوصیهکردنهاواینکارهاییکهانجاممیگیرد،
همهمقّدمهاستبرایاینکهفضایکشوروذهنّیتعمومیمردمما،فضایقرآنیبشودو
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ذهنّیت،باقرآناُنسبگیردو]مردم[بامفاهیمقرآنیاُنسبگیرند؛مهمایناست.

  نتیجه ی انس با قرآن، یافتن پاسخهای صحیح درباره ی نحوه ی زندگی 
کردن 

اگرباقرآناُنسگرفتیم،آنوقتاینفرصتواینمجالپیداخواهدشدکهصاحبانفکر
ازقشرهایمختلف،برروینکاتقرآنیتدبّرکنند،چیزهاییراازقرآناستفادهکنند،
استنباطکنند،بفهمندوبهسؤاالتگوناگونجواببدهند.منظورمازسؤاالت،شبههها
نیست؛منظورسؤاالِتدربارهیزندگیاست،زندگیکردن.االنمیلیونهاسؤالدرمقابل
مااست.وقتیکهیکجامعهایبایکحکومتی،زندگیرابهسمتآرمانهاییداردحرکت
میدهدوحرکتمیکند،این]جامعه[باهزارانهزارسؤالمواجهاست؛درنوعارتباطات،
درنوعرفتار،درنوعموضعگیریها،درنوعدشمنیودوستیها،درنوعبرخوردبامال،در
نوعبرخوردبااموردنیا؛اینهاهمهسؤاالتیاستکهمطرحاست؛همهیاینسؤالهاجواب
دارد.بشریّتگمراهوبدبختشد،بهخاطراینکهجوابهایدرستاینسؤالهاراپیدانکرد.
بدبختیامروزدنیا-وبشر-بهخاطرایناستکهجوابهایدرسترابهاینسؤالهابلدنشد،
فرانگرفت؛پاسخهایغلط،پاسخهایانحرافی،پاسخهایگمراهکنندهدریافتکرد،به
ذهنشرسید،عملکرد،]لذا[امروزرسیدهبهاینجا؛دنیاامنّیتندارد،صفاندارد،معنویّت
ندارد،آرامشروحیندارد،دلهایآحادجامعهبایکدیگرصافنیست؛اینوضعّیتامروز

دنیااست،همهیدنیااینجوراست.
انسانهابرایارتباطخلقشدهاند،دلهابایدباهممرتبطباشند،بههممحّبتبورزند،به
یکدیگرکمککنند.انسانهابایدمثلیکتَِنواحددردنیا]باشند[؛اصالًبشراینجوری
ساختهشده،اینجوریتدبیرشده؛اّماامروزشمانگاهکنیدببینیدهمهجاجنگ،همهجا
ناامنی،همهجاترس،همهجاگمراهی،همهجادوریدلهاازیکدیگر؛خانوادههامتالشی؛
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اختالفطبقاتیفاحش؛عّدهایبرخورداروبهرهمند،عّدهایمحروم؛اینهاهمهبهخاطراین
استکهسؤاالتزندگیدرستجوابدادهنشده،غلطفهمیدهشده؛آنوقتایننظامهای
اقتصادیوسیاسیکجومعوجدردنیابهوجودآمدهوبشریّت،مبتالاست؛میلیاردهاانسان،
مبتالیاینوضعّیتند؛حّتیآنهاییکهبرخوردارهستندهممبتالیند.اینجورنیست
کهوقتیمامیگوییماختالفطبقاتیهست،یعنیآنکسیکهفرضبفرماییدبهقول
معروفجزویکدرصدجامعهیآمریکاییاست،خیلیراحتوخیلیخوشاست؛نه،او
همبدبختیهایی،گرفتاریهایی،مشکالتی-روحی،روانی-درزندگیخودشداردکه
الیماشاءاهلل،گاهیازگرفتاریهایآدمفقیربیشتراست؛یعنیهمهگرفتارند.جامعهای
کهراهدرسترانشناسد،صراطمستقیمرانشناسد،باخدامرتبطنباشد،این]طور[است.
اینجوامعبشریمتأّسفانهامروزدچاریکچنینضاللتوگمراهیایهستند.اینکه
راَطالُمسَتقیم«،)۲(بهخاطر شمااینهمهتکرارمیکنیدوگفتهاندتکرارکنید»اِهِدنَاالِصّ
همیناست.صراطمستقیمیعنیآنراهیکهاینآفتها،اینمشکالتدرآنوجودندارد؛
اینمعنایصراطمستقیماست.دائمازخدایمتعالمیخواهیدکهشماراهدایتکند؛این
هدایتدرقرآناست.اگرباقرآناُنسگرفتیم،اگرقرآنرادرستفهمیدیم،اگردرقرآن
تدبّرکردیم،آنوقتپاسخدرستبهسؤاالتزندگیبهمادادهخواهدشد؛بایستیبرویم
دنبالاین،اینچیزمهّمیاست.جوانانعزیز،حاالانشاءاهللهرچهباقرآنبیشتراُنس
بگیرید،اینحقایقبیشتربرایشماآشکارخواهدشد؛هرچهازاینشربتگوارابنوشید،

بیشترمشتاقخواهیدشد،بیشترتشنهخواهیدشد؛قرآناینجوریاست.

  عدم آشنایی و عدم ایمان به حقایق قرآنی، عّلت مشکالت امروز 
جوامع اسالمی 

خبامروزجامعهیاسالمیهممثلبقّیهیجوامعدچارمشکلاست.شمانگاهکنید
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ببینیددردنیایاسالمچهخبراست.دردنیایاسالمیکعّدهانسانهایبیارزشوناالیق
وپست،سرنوشتبرخیازجوامعاسالمیرادردستگرفتهاند؛مثلهمیندولتهاییکه
مشاهدهمیکنید؛سعودیوامثالاینها.اینهابهخاطردوریازقرآناست،اینهابهخاطر
عدمآشناییباحقایققرآنیاست.البّتهیکمقداریعدمآشناییاست،یکمقداریعدم
ایماناست.بظاهرمعتقدبهقرآنند،گاهیمیلیونهانسخهیقرآنهمچاپمیکنند،
مّجانیهماینجاوآنجاتقسیممیکنند،اّمابهمحتوایقرآن،بهمعنایقرآن،بهمضمون
قرآنهیچاعتقادیندارند؛قرآنمیگوید»اَِشّدآُءَعلَیالُکّفارُِرَحمآُءبَیَنُهم«،)۳(]ولی[
اینها»اشّداءعلیالمؤمنین،رحماءمعالکّفار«هستند.شمامالحظهکنیدببینیدوضع
اینهاچهجوریاست؛باکّفارمأنوسند،]بهآنها[عالقهمندند،برایآنهاازاموالملّتشان
]خرجمیکنند[؛چونخودشانکهمالیندارند؛اینپولهاییکهاینهادارندودرحسابهای
بانکیشانمتراکمشدهواینثروتهایافسانهای،اینهامالکیست،اینهاازکجاآمده؟اینها
ارثپدریکهنیست؛اینهاپولنفتاست،پولمعادنزیرزمینیاست،پولثروتهایملّی
است؛بهجایاینکهصرفبهبودزندگیمردمبشود،میروددرحسابهایاینهامتراکم
میشود،ازآناستفادهیشخصیوخصوصیمیکنند؛اینپولهایمردمراتقدیممیکنندبه
کّفار،بهدشمنانمردم.وَاتََّخذواِمندوِناهللِءالَِهًةلَِیکونوالَُهمِعًزّا*َکاّلَسَیکُفروَنبِِعباَدتِِهم
ا؛)۴(احمقهاخیالمیکنندکهبادادنپولوباکمککردنوبااین َویَکونوَنَعلَیِهمِضدًّ
چیزهامیتوانندصمیمّیتدشمناناسالمراجلبکنند،]درحالیکه[صمیمّیتیوجود
ندارد؛همانطورکهخودشانهمگفتند،مثلگاوشیرده]هستند[؛شیرشانرامیدوشند،
وقتیکهدیگرشیرنداشتند،ذبحشانمیکنند.اینوضعامروزدنیایاسالماست؛باآنها
آنجور،آنوقتبامردمیمناینجور،بامردمبحریناینجور؛رفتارهایضّددین.البّتهاینها
نابودشدنیهستند.ظواهرراکهنگاهکنید،اینظواهرنبایدکسیراگولبزند؛اینهارفتنی
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الباِطَلکاَنَزُهوًقا؛)۵(اینهاباطلندو هستند،اینهاساقطشدنیونابودشدنیهستند.اِنَّ
قطعاًدچارزوالوسقوطوبدبختیوفروافتادگیخواهندشد؛دراینهیچتردیدینیست.
البّتهممکناستچهارصباحزودتریادیرترانجامبگیرد؛بستگیداردبهاینکهمؤمنین،
جامعهیمؤمن،چهجوریعملبکند؛اگردرستعملبکند،ایناتّفاقزودترمیافتد؛اگر
درستعملنکند،ایناتّفاقچهارصباحدیرترمیافتد؛اّماحتماًایناتّفاقمیافتد.هماینها،

همآنکسانیکهاینهاچشمامیدشانبهآنهااست،همهساقطشدنیهستند.

  تعّلق آینده به اسالم و قرآن و جوانان مؤمن 
آنچهآیندهدارد،آناسالماست،آنقرآناست،آنشماجوانهایمؤمنهستید؛آنکه
آیندهداردشماجوانانمؤمنهستید.االنمیخواندندکه»َوَمناَصَدُقِمَناهللِقیاًل«؛)۶(
چهکسیازخداراستگوتراست؟چهکسیازخدابهآیندهعالمتراست؟وخدایمتعال
اینرافرمودهاستکهآیندهمتعلّقاستبهمؤمنین،متعلّقاستبهصالحین،متعلّق
استبهمجاهدینفیسبیلاهلل؛دراینهیچتردیدینیست؛اینیکوعدهیالهیاست.
اّمااگرکسیدچاروسوسهوتردیدهمبشود،وعدهیالهیهمدلاوراآرامنکند،تجربهها
بایددلاوراآرامکند.بندهمکّرراینراعرضمیکنموباهمهیوجوداعتقادبهاینمعنا
دارم.اگرچنانچههیچوعدهایهمبهمادادهنشدهبود،بااینتجربههاییکهملّتایران
ازسیچهلسالپیشبهاینطرفدارد،بایدیقینمیکردکهآیندهمتعلّقبهاواست؛
بایدیقینمیکردکهپیروزیمتعلّقبهاواست.ماکسانیهستیمکهدرکشورمانیک
حکومتیبرسرکاربودکههمینمغازلهومعاشقهایکهمیبینیدحّکامآمریکاباآن
بیچارهها-عقبافتادههایفکریوعقلیوهمهچیز-انجاممیدهند،همینمغازله)۷(را
آنروزباحکومتایرانانجاممیدادند؛خیلیبیشتر،خیلیبهتر.صریحاًمیگفتند»شما
ژاندارممادرخلیجفارسهستید«،بهحکومتطاغوتمااینحرفرامیزدند.آنها،هم
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عقلشانبیشترازاینهابود،همتواناییهایشانزیادبود،اتّکائشانهمبهاینطواغیت،
بیشترازاینهابودوارتباطاتشانقویتربود؛درعینحالکهیکچنینحکومتیبرسِرکار
بود،ملّتایرانتوانستباقدرتایمان،بامجاهدت،بافداکاری،اینحکومتراعلیرغم
همهیپشتیبانیهایجهانیایکهازاومیشدساقطکندوبهجایاوچیزیراسِرپاکند
کهقدرتهایاستکباریطاقتدیدنآنراندارند؛یعنینظامجمهوریاسالمی؛اینیک
تجربه.دیگرازاینتجربهبهتر؟واَلتَِهنواواَلتَحَزنواوَاَنُتُماالَعلَوَناِنُکنُتمُمؤِمنین؛)۸(ایمان
اگر]حاصل[شد،شمابرترید.درراهایمانقویباشید،صریحباشید،ثابتقدمباشید؛بنده
اصراردارمکهدرزمینهیذکرمبانیاسالمی،آحادملّتایرانومسئولینکشورصریح
باشند.همینآیاتیکهاینجمِعخوشخوان،اخیراًخواندند؛َقدکانَتلَُکماُسَوٌةَحَسَنٌةفی
اِبرهیَمَوالَّذیَنَمَعُهاِذقالوالَِقوِمِهماِنّابَُرءُؤاِمنُکمَوِمّماتَعُبدوَنِمندوِناهللَِکَفرنابُِکمَوبَدا
بَیَنناَوبَیَنُکُمالَعداَوةِوالَبغضآُءاَبََداًَحّتیتُؤِمنوابِاهللَِوحَده؛)۹(ایناستدیگر؛باصراحت
]میگوید[»َکَفرنابُِکم«.هیچمنافاتیندارد؛حاالبعضیهادرفکراینهستندودغدغهی
اینرادارندکهخبیکحکومتویکدولتبایدارتباطاتجهانیداشتهباشد؛بندههم
کامالًمعتقدموتأییدمیکنماینگرایشرا؛اّمامنافاتیندارد؛میتوانباصراحت،مبانیخود
واصولخودراگفتوپیشهمرفت،توفیقهمپیداکرددرهمهیمسائلگوناگونزندگی،
ازجملهارتباطاتبینالمللی؛میشوداینکارهاراکرد.واردبشوند،قدمدرمیدانبگذارند،

بهخداتوّکلکنند،خواهنددیدکهمیشود.تجربههاایناستدیگر.

  راه پیشرفت قدرتمندانه و با عّزت و موّفق، ارتباط با قرآن 
آنروزبهجمعیکهاینجابودندگفتم،)۱۰(حضرتابراهیم،پیغمبرباآنعظمت،به
خدایمتعالمیگویدمیخواهمزندهشدنمردههاراببینم؛خداوندمتعالمیفرماید:قاَل
اََولَمتُؤِمن،قاَلبَلی؛چرا،ایماندارم،یعنیکاماًلقبولدارم،تصدیقدارم،ازتهدلقبول
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َقلبی،)۱۱(لکنبرایاینکهدیگرتالطمیدرذهنمننباشد؛خاطرم دارم؛َولِکنلَِیطَمِئنَّ
آرامآرام]باشدمیخواهمببینم[.بعدآنوقتخدایمتعالفرمودخیلیخباینکارهارا
بکن،تابهچشمخودتببینیکهخدایمتعالمردهرااینجوریزندهمیکند.خبمابه
چشمخودماندیدیم؛مابهچشمخودماندیدیمکهیکملّتیبادستخالیدرجنگ
تحمیلیپیروزشد؛یکملّتیباتازهکاربودندرمسائلسیاسیوبینالمللی،برتوطئههای
دشمنانپیروزشد؛یکملّتیبااینکهدرمقابلشیکجبههیقدرتمندماّدیشکلگرفته
کهازپشتخنجرمیزنند،ازجلوشمشیرمیکشند،هیاهومیکنند،عربدهمیکشند،فالن
میکنند،چهلسالاستعلیهمادارندمرتّبتوطئهمیکنند،چهلسالهمهستمرتّب
توطئههایشانخنثیمیشود؛اینهارامگرنمیبینیم؟اینهاهمانتجربههایمااست؛این
تجربههارادرنظربگیریموبدانیمکهراهپیشرفتقوی،قدرتمندانه،باعّزتوموّفقعبارت
استازارتباطباقرآن؛مادرهمهیاینخیرات،اینکتابعزیزالهیاستکهالحمدهللشما
باآنآشناهستید،باآناُنسدارید،کسانیازشماآنراحافظند،کسانیتالیوقاریند،

کسانیمستمعند،کسانیاستادند.]پس[اصلکار،اینقرآناست.

  لزوم یادگیری و انس بیشتر با زبان قرآن 
خب،حاالجلساتقرآنیراافزایشبدهید،هرچهمیتوانیدتعلیموتعلّمقرآنرازیادکنید؛
معانیقرآن،مفاهیمقرآن،اینهارازندهکنید.اینرامنبهتالوتگرانعزیزمان-کهامروز
خوشبختانهبعضیازآقایانیکهخواندنداینجهتراخیلیخوبرعایتکردند-عرض
میکنمکهدرکیفّیتخواندن،مفهومآیاتقرآنیرامجّسمکنید؛همچنانکهیکگویندهی
خوبوخوشزبان،مثالًوقتیشعریرامیخواند،کلماتراآنچنانادامیکندکههمهی
معنایآنکالمبرایمستمعزندهمیشود-مثلهمینمجریخوشزبانامروزما-)۱۲(
وقتیکهخوبصحبتبکنند،خوبشعربخوانند،خوبحرفبزنند،کلماترابالحن
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مناسبخودشادابکنند،همهیآنچهازمعناومضموندراینکلمهوجوددارد،همه
تحویلدادهمیشودبهمستمعومستمعاینراتحویلمیگیرد؛تالوتقرآنبایداینجوری
باشد؛همهیآنچهازمضموندراینکلمههست،بابلندخواندنوآهستهخواندنواوج
گرفتنوپایینآمدنوتغییرصوتونوعادا،بایستیخودشرابهمخاطبارائهبدهد؛البّته
برایکسانیکهمعنایقرآنرامیدانند.پسبنابراینزبانقرآنرابایدیادگرفت.هرچه
ممکناستبازبانقرآنبیشترانسبگیرید.اینهاییکهباقرآنانسدارند،خیلیشانعربی
همنخواندهاند،اّماقرآنراوقتیمیخوانند،معانیاشرامیفهمند.مازیاددیدهایمافرادی
راکهعربیکالسیودرسیوبرنامهایهمنخواندهانداّماازبسباقرآنانسپیداکردهاند
وتکرارکردهاندوخواندهاندآیاتقرآنیرا،وقتیکه]قرآنرا[بازمیکنندویکآیهایرا
میخوانند،معنایآیهرامیفهمند.باانسزیاد،معنایآیهرامیشودفهمید.بایدارتباطمان

باقرآنزیادبشود.
پروردگارابهمحّمدوآلمحّمد،ارتباطما-ارتباطقلبیما،ارتباطشبانهروزیما-باقرآن
راروزبهروزافزایشبده؛ماراازبرکاتقرآنوازنَِعمقرآنوازرزققرآنبرخورداربفرما؛مارا
ازکسانیقرارندهکهازقرآنفقطالفاظآنرافرامیگیرندوبهآناکتفامیکنند.پروردگارا!
لطفخودتوفضلخودترابراینکشور،براینملّتبارساندناینملّتبهآرمانهایشوبا
پیروزیاشبردشمنانکاملبفرما؛روحمطّهرامامبزرگواررابااولیائشمحشورکن؛ارواح
طّیبهیشهدایعزیزمارابااولیائشانمحشورکن؛هرجامؤمنینیدرراهمبارزهوجهاد

فیسبیلاهللهستند-بههرنحویازجهاد-آنهارابردشمنانشانپیروزکن.

والّسالمعلیکمورحمةاهللوبرکاته



10

06/ 96/03متن کامل بیانات  رهبر انقالب در محفل انس با قرآن کریم

۱(درابتدایایندیدار-کهدراّولینروزماهمبارکرمضانبرگزارشد-جمعیازقاریانوگروههای
جمعخوانیبهتالوتآیاتیازقرآنوتواشیحخوانیپرداختند.

۲(سورهیفاتحه،آیهی۶؛»بهراهراستماراراهبرباش.«
۳(سورهیفتح،بخشیازآیهی۲۹؛»...برکافران،سختگیر]و[باهمدیگرمهربانند...«

۴(سورهمریم،آیات۸۱تا۸۲؛»وبهجایخدا،معبودانیاختیارکردندتابرایآنان]مایهی[عّزتباشد.
نهچنیناست.بزودی]آنمعبودان[عبادتایشانراانکارمیکنندودشمنآنانمیگردند.«

۵(سورهیاسراء،بخشیازآیهی۸۱؛»...آری،باطلهموارهنابودشدنیاست.«
۶(سورهینساء،بخشیازآیه۱۲۲؛»...وچهکسیدرسخن،ازخداراستگوتراست؟«

۷(گفتگویعاشقانه
۸(سورهیآلعمران،آیهی۱۳۹؛»واگرمؤمنید،سستیمکنیدوغمگینمشویدکهشمابرترید.«

۹(سورهیممتحنه،بخشیازآیهی۴؛»قطعاًبرایشمادر]پیرویاز[ابراهیموکسانیکهبااوهستند
سرمشقینیکواست:آنگاهکهبهقومخودگفتندماازشماوآنچهبهجایخدامیپرستیدبیزاریم؛بهشما
کفرمیورزیمومیانماوشمادشمنیوکینهیهمیشگیپدیدارشدهتاوقتیکهفقطبهخداایمان

آورید...«
۱۰(بیاناتدردیداراقشارمختلفمردمدرسالروزآزادسازیخّرمشهر)۱۳۹۶/۳/۳(

۱۱(سورهیبقره،بخشیازآیهی۲۶۰؛»...فرمودمگرایماننیاوردهای؟گفتچرا،ولیتادلمآرامش
یابد...«

۱۲(آقایمجیدیراقبافان

http://farsi.khamenei.ir

