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سخن هفته

راهحلمقاومت،فردایروشنامیدبخشفلسطینرارقممیزند

پایان شب صهیون

روز قـــدس، روِز آزمایش بزرگ ملت های مســـلمان اســـت؛ روز قدس، آن روزی اســـت که ملت های 
مسلمان بیواســـطه ی مقامات رســـمی حرف شـــان را در دنیا مطرح میکنند... دولت های اسالمی 
با بهانه های مختلف و برای شـــاد کردن دل امریـــکا، نباید ارتباطشـــان را با این رژیم غداِر ســـتمگر 
غاصب - که خطری برای همه ی منطقه و همه ی ملتها و دولتهاســـت - عـــادی کنند؛ نباید به خاطر 
امریکا، روی خوش به این رژیم نشان بدهند، که این کار زشتی اســـت. دلیلش هم این است که آن 
کســـانی که مرتکب این عادیســـازی میشـــوند، الاقل در اوایل کار، آن را پنهان نگه میدارند؛ لذا کار 

  ۱۳۸۴/۰۷/۲۹ زشتی است که پنهانش میکنند. 

روز قدس روِز آزمایش بزرگ ملتهای مسلمان

خطبه های انقالب  

»روز قدس« روزی نیســـــت که فقـــــط اختصاص به 
قدس داشته باشـــــد. روز مقابلۀ مســـــتضعفین با 
مستکبرین است. روزی است که باید مستضعفین 
مجهز بشـــــوند در مقابـــــل مســـــتکبرین، و دماغ 
مســـــتکبرین را به خاک بمالند. روزی اســـــت که بین 
منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین 
این روز را روز قدس می داننـــــد، و عمل می کنند به 
آنچه باید بکنند. و منافقیـــــنـ  آنهایی که با ابرقدرتها 
در زیر پرده آشنایی دارند و با اســـــرائیل دوستیـ  در 
این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها را نمی گذارند که 
تظاهر کنند. باید همانطور که ایران قیام کرد و دماغ 
مســـــتکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام 
ملت ها قیام کننـــــد و این ُجرثومه های فســـــاد را به 

زباله دانها بریزند.   ۱۳۵۸/۰۵/۲۵ 

حـــوزه ]اصفهـــان[، تنها حـــوزه اى بـــود که در 
یک دوره، یـــک مجتهد و فقیه و فیلســـوف زن 
- خانم امیـــن- در آن پرورش یافـــت. مرحوم 
عالمه ى طباطبایی رضوان اهلل علیه می گفتند 
من به اصفهـــان رفتم و با خانـــم امین مالقات 
و بحث علمـــی کـــردم. آن موقع خانـــم امین، 
خانم مســـن  جاافتـــاده اى بودنـــد و عمرى از 
ایشان گذشـــته بود و شـــاگردان فراوانی هم 
داشـــتند. آقاى طباطبایـــی رضوان اهلل علیه - 
آن فیلسوف و فقیه و مفســـر - از مقام علمی 
ایشـــان تعریف می کردند. قبـــل از خانم امین 
نیز در همین شـــهر  اصفهان دختران مجلسی 
اول و مجلســـی دوم - یعنـــی همســـران مـــال 
صالـــح مازندرانـــی و بعضـــی دیگر - بـــه مقام 

  ۱۳۸۰/۰۸/۰۸ اجتهاد رسیدند. 
۲۳اردیبهشت۶۲:درگذشتخانمامیِناصفهانی

بعضی از کسانی که وارد میدان انتخابات میشوند 
اظهاراتـــی میکننـــد کـــه اظهـــارات خوبی نیســـت، 
حرفهـــای فریبنده اســـت، حرفهایی اســـت که هیچ 
پشـــتوانه ی فکری و پشـــتوانه ی برنامـــه ای ندارد؛ 
همین  طوری یـــک چیزی اّدعـــا میکننـــد، یک چیزی 
میگوینـــد، بـــدون اینکه امکانـــات کشـــور را در نظر 
بگیرند یـــا حّتی بداننـــد. خیلی از بـــرادران که در این 
میدان وارد میشوند، از بسیاری از ظرفّیتهای کشور 
شـــاید خیلی مّطلع هم نباشـــند؛ بـــدون اینکه حاال 
محاسبه ی درستی شده باشد، یک چیزی میگویند، 
یک حرفی میزنند، یک وعده ای میدهند. اینها خوب 
نیست، بایستی برنامه ارائه بشود به معنی واقعی 
کلمه؛ بایســـتی جوری باشـــد که کارشناسان وقتی 
نگاه میکنند به حرف زدن کسی که داوطلب است و 
حرف میزند با مردم، در دلشان تصدیق کنند که این 

حرف، حرف متقن و خوبی است.  ۱۴۰۰/۰۲/۱۲   

سؤال:شخصیمبلغیازیکنفرگرفتهاستتادربورسکارکند
وقبولکردهاســـتکهماهیمقداریسودبهصاحبپولبدهد
وزیاننیزبـــهعهدهخودشباشـــد،آیااینکهقبولکردهاســـت
زیانپایایشانوســـودبیشـــترهمبهنفعخودشودرعوض

ماهانهسودثابتیبدهدازنظرشرعیموردقبولاست؟

جواب:  اگر عنوان قرارداد وکالت باشـــد، اشـــکال نـــدارد، به این 
صورت که صاحب سرمایه به طرف مقابل وکالت بدهد با سرمایۀ 
او در بورس خرید و فروش کند و مقدار معینی از سود را ماهانه 
به او بپردازد و بقیه را به عنوان حق الوکاله تملک کند و در ضمن 
این قرارداد شـــرط شـــود که در صورت عدم کســـب سود، وکیل 
ـ عامل در بـــورسـ  از مال خود معـــادل مقدار تعیین شـــده به 

صاحب سرمایه بپردازد.

انتخاب درست؛ کار درست  شخصیت  کالم امام   

احکام   

آنچه یك ملت از طرق معنوی به دســـت می آورد، یك پشـــتوانه ای میشـــود، ذخیره ای میشـــود برای اینکه 
بتواند در همـــه ی میدانهای زندگـــی، با اراده ی راســـخ و با عـــزِم مقـــاوم در مقابل مشـــکالت پیش برود؛ 
بن بســـتها را باز کند، کارهای بزرگ انجام دهد. کســـی مثل امام بزرگوار ما... بیش از هر چیـــز متکی بود به 
همان جوشـــش قلبی، معنوی، روحی، توکل، معرفت، عبادت. تا آخر عمر هم ایـــن بزرگوار با وجود پیری و 
ناتوانی و شکســـتگی، نیمه ی شب برمیخاست، اشك میریخت... یك یك شـــما مردم عزیزمان - بخصوص 
جوانها - میتوانید به همان منبع و معدن عظیم قدرت، با توکل، با ارادت، متصل شـــوید و استفاده کنید 

   ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ و استفاضه کنید و نورانی شوید و نقش ایفا کنید. 

با اشک و توكل نورانی شوید و نقش ایفا كنید

درس اخالق  

آن روزی که دولتهای فاتح جنگ جهانی اول، منطقه  سخن
هفتـه

غرب آســـیا را به عنوان مهم تریـــن غنیمت جنگی، 
میان خود تقسیم میکردند »نیاز به یک پایگاه امن 
در قلب این منطقه را برای تضمین سلطه دائمی خود بیش از 
پیش احســـاس کردند.«     ۹۹/۰۳/۰۲  از همان سالها دولتهای 
غربی زمینه چینی را آغاز کردند تا نهایتا »پس از دّومین جنگ 
جهانی با استفاده از غفلت و گرفتاری  دولتهای منطقه، ضربه 
ِت 

ّ
خـــود را وارد آوردنـــد و رژیـــم جعلـــی و دولـــِت بـــدون مل

صهیونیست را اعالم کردند.«     ۹۹/۰۳/۰۲ اکنون حدود هفتاد 
سال از دوران تاریک »شجره خبیثه صهیونیسم« می گذرد و 
نشانه های مختلفی نوید پایان این شب سیاه را می دهد. در 
آستانه روز قدس مروری بر راه حل مسئله فلسطین و ابعاد 

آن در بیانات رهبر انقالب خواهیم داشت.

     اصل مسئله فلسطین بر سر چه بود؟

اساسًا تشکیل دولت صهیونیســـت در این نقطه از دنیای 
اســـالم »برای خاطر این بود که در بلندمدت، تداوم سلطه 
اســـتعمارگراِن آن روز -که در رأسشـــان انگلیـــس بود- بر 
دنیای اســـالم باقی بماند و این طور نباشد که اگر یک وقت 
دولت اســـالمِی مقتدری به وجود آمد، بتواند جلوی نفوذ 
اســـتعمارگران و انگلیـــس و فرانســـه و دیگـــران را در این 
منطقه بگیرد.«     ۷۹/۹/۲۵ اشـــغال  ســـرزمین فلســـطین  
»براساس یک طرح چندجانبه، پیچیده و با هدف جلوگیری 
از اّتحاد و پیوســـتگی مســـلمانان و پیشـــگیری از تأسیس 
مجّدد حکومتهای قدرتمند مســـلمان بـــود.«     ۸۰/۲/۴  در 
واقع هدف اصلـــی غربی هـــا از ایجاد دولت صهیونیســـت 
این بود کـــه »یک پایگاه حضـــور و نفوذ دائمـــی برای خود 
در غـــرب آســـیا و امـــکان دسترســـی نزدیک بـــرای دخالت 
ط بـــر کشـــورها و دولتهای ایـــن منطقه«

ّ
 و تحمیل و تســـل

     ۹۹/۰۳/۰۲  داشته باشند.  
اما راه حل اساسی برای مقابله با این توطئه  تاریخی و راه 

حل مسئله فلسطین چیست؟

     راه حل چیست؟

»روزی که مقاومت اســـالمی در لبنان به هّمت دالورمردان 
لبنانی و با توصیه و حمایت امام راحل شکل گرفت، اسرائیل، 
بیروت را در اشـــغال خـــود داشـــت...  از آن تاریخ تـــا پیروزی 
تاریخی مقاومت اســـالمی بر اســـرائیل، فقط هجده ســـال 
به درازا کشـــید.«    ۸۰/۲/۴  بنابراین امروز »الگوی مقاومت و 
مبارزه پیش روی ماست؛ یعنی می توان با مقاومت و مبارزه 
و البته تحّمل خســـارت، به پیروزی رسید.«    ۸۰/۲/۴  از همین 
روست که »اصل، مبارزه است ... هیچ راه حلی جزو مقاومت 
در قضیه فلســـطین وجود ندارد... هر کسی از فلسطینی ها 
که از راه مقاومت پایش را کنار گذاشت، ضرر کرد... راه قدس، 
راه فلســـطین، راه نجات مســـئله فلســـطین و حل مسئله 

 ۸۸/۱۲/۸ فلسطین، جز راه مبارزه نیست.«   
نباید از یاد بـــرد که »هیچ ملتی جز بوســـیله ایســـتادگی و 
مبارزه نتوانســـته شـــرف و هویت خود و اســـتقالل خود را 
به دســـت آورد. به هیچ ملتی، دشـــمن با التمـــاس چیزی 
نخواهد داد.«    ۷۹/۷/۲۹ بنابراین اولین راه، »تداوم مبارزه 
و سامان بخشیدن به ســـازمانهای جهادی و همکاری آنان 
۹۹/۰۳/۰۲اســـت. و بایدایمان داشـــت که »راه  با یکدیگـــر«  
قدس، راه فلســـطین، راه نجات و حل مســـئله فلسطین، 
جز راه مبارزه نیست.«   ۸۸/۱۲/۰۸  اینگونه بود که  »موازنه ی 
قدرت در فلســـطین دگرگون شـــد و امـــروز غـــّزه میتواند 
در برابر تهاجم نظامی دشـــمن صهیونیســـت بایستد و بر 
آن پیروز شـــود. این تغییـــر معادله در بخش موســـوم به 
سرزمین های اشغالی خواهد توانست قضّیه ی فلسطین 

را به گامهای نهایی نزدیک کند.«   ۹۹/۰۳/۰۲ 

     سازش ممنوع!

تاریـــخ نشـــان می دهد که ســـراغ چـــه مســـیرهایی نباید 
رفـــت. »الگـــوی شکســـت پیـــش روی ماســـت و آن دل 

بســـتن به روشهای سازشـــکارانه و کاســـه گدایی صلح در 
دســـت گرفتـــن اســـت.«    ۸۰/۲/۴ دولتهای عـــرب در قبال 
توطئـــه تاریخی قدرتهای غربی و اشـــغال ســـرزمین های 
اســـالمی »پس از مقاومتهای نخســـتین که برخی از آنها 
تحســـین برانگیز بود، بتدریج تسلیم شـــدند و بخصوص 
ی 

ّ
پـــس از ورود ایـــاالت متحّده ی آمریـــکا به عنـــوان متول

مســـئله، هم وظیفه ی انســـانی و اســـالمی و سیاسی، و 
هم غیرت و نخوت عربی خود را به فراموشـــی ســـپرده و 
با امیدهای واهـــی به هدفهای دشـــمن کمـــک کردند.« 
  ۹۹/۰۳/۰۲برخـــی گروه های مبـــارز عربی که شـــعار مبارزه 
با صهونیســـم ســـر میدادند نیز پس از  تالش و مجاهدت 
در ســـالهای نخســـت »بتدریج بـــه راه بی فرجـــام مذاکره 
با اشـــغالگر و حامیانش کشـــانده شـــدند و خّط سیری را 
که میتوانســـت به تحّقق آرمان فلســـطین منتهی شود، 
رها کردند. مذاکره بـــا آمریکا و دیگر دولتهـــای غربی و نیز 
ق 

ّ
با مجامع بی خاصّیـــت بین المللی، تجربه تلـــخ و ناموف

فلسطین است.«     ۹۹/۰۳/۰۲

     مساله ای برای همه مسلمانان

فلســـطین یک مســـئله عربـــی و محلـــی نیســـت. »تمام 
مســـلمین عالـــم در هرجای دنیا که هســـتند، نســـبت به 
قضیه فلســـطین باید احســـاس مســـؤولیت کنند... باید 
مبـــارزان را تجهیز کننـــد. این، یک وظیفه شـــرعی و حتمی 
برای همه مســـلمانان اســـت. تا این وظیفه انجام نگیرد، 

مسأله فلسطین حل نخواهد شد.«   ۶۹/۸/۲ 
ت فلســـطین را در این جهاد 

ّ
به همین دلیل همـــه باید مل

مقّدس یاری کنند و »همه باید دســـت مبارز فلسطینی را 
ُپر، و پشت او را محکم کنند.«    ۹۹/۰۳/۰۲  

ما در جمهوری اســـالمی نیز »بـــا افتخار، هر چـــه در توان 
داشته باشیم در این راه انجام خواهیم داد.«    ۹۹/۰۳/۰۲ 

اصوال سیاســـت جمهوری اسالمی این اســـت که »هر جا 
هر ملتی، هـــر گروهی با رژیم صهیونیســـتی مبـــارزه کند، 
مقابله کند، ما پشـــت سرش هســـتیم و کمکش میکنیم 
و هیچ ابائی هـــم از گفتن این حرف نداریـــم. این حقیقت 
و واقعیـــت اســـت.«    ۹۰/۱۱/۱۴ و »هر جا حرکت اســـالمی 
اســـت، هر جا دفاع از هویت اسالمی اســـت، هر جا دفاع 
از مظلوم اســـت، جمهوری اســـالمی آنجا حاضر اســـت و 

حاضر خواهد بود.«   ۹۱/۴/۲۱

     فردای روشِن فلسطین

راه حل نهایی جمهوری اســـالمی برای فردای فلســـطین 
ق به فلسطینیان 

ّ
نیز مشخص اســـت: »فلســـطین متعل

است، و باید با اراده ی آنان اداره شـــود. طرح همه پرسی 
از همه ی ادیان و اقوام فلســـطینی -کـــه از نزدیک به دو 
دهه ی پیش از این ارائه کرده ایم- تنها نتیجه ای است که 
باید بر چالشـــهای امروز و فردای فلسطین مترّتب شود... 
در این طرح، فلســـطینیاِن یهودی و مسیحی و مسلمان، 
در کنـــار هم در یک همه پرســـی شـــرکت و نظام سیاســـی 
کشـــور فلســـطین را تعیین میکنند؛ آنچه قطعًا باید برود 
نظام صهیونیســـتی است و صهیونیســـم، خود بدعتی در 

آئین یهود و کامًال بیگانه از آن است.«   ۹۹/۰۳/۰۲
آینده نهایی فلســـطین روشـــن اســـت »ما یقین داریم با 
ادامـــه ی مبارزات مـــردم مســـلمان فلســـطین و حمایت 
جهان اســـالم، فلســـطین به فضل الهی آزاد می شـــود و 
بیت المقدس و مســـجداالقصی و سایر نقاط آن سرزمین 

اسالمی به آغوش جهان اسالم باز می گردد؛«    ۸۰/۰۲/۰۴
این فقط یک رویا نیســـت و پیـــش از این هم بـــه واقعیت 
پیوســـته بود»همچنان که ســـتاره صبح امید درخشید، 
یک بار در انقالب اســـالمی، یک بار در جنـــگ تحمیلی... در 
این قضیه هم قطعًا شفق امید خواهد درخشید و قطعًا 
فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این 
زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد؛ 

در این تردیدی نیست«.    ۹۱/۵/۲۵ 

روز قدس، روز 
تمایز منافقین و 

متعهدین است

 نظر عالمه طباطبایی 
درباره بانو مجتهده امین

 با محاسبه
 درست برنامه بدهید

فعالیت در بورس با سرمایه دیگران

چرا  آمریکا شیطان بزرگ است؟

اینکه ما مدام میگوییم مذاکره نمیکنیم، اشکال مذاکره 
این اســـت: شـــما را از راه صحیح خودت منحرف میکند، 
امتیاز را از شـــما میگیرد ]اّما[ آنچه را باید بدهد، به شـــما 
نمیدهد؛ زورگویی میکند... امام بزرگوار ما فرمود: آمریکا 
شیطان بزرگ است؛ واقعًا این تعبیر، تعبیر فوق العاده ای 

اســـت. خدای متعـــال از قول شـــیطان نقـــل میکند که 
شـــیطان در قیامت به کســـانی که از او متابعت کرده اند 
فُتُکم؛ 

َ
خل

َ
ا

َ
میگوید: ِاَنّ اهلَل َوَعَدُکم َوعَد الَحِقّ َو َوَعدُتُکم ف

شـــیطان به پیروان خودش میگوید خدا وعده ی درست 
به شما داده بود، شـــماها از وعده ی خدا پیروی نکردید؛ 

من وعده ی دروغی به شـــما دادم، شـــما دنبـــال من راه 
ـــال َتلومونی َولوموا 

َ
ـــف وعده کردم، »ف

ّ
افتادید! من تخل

نُفَسُکم«،)۱( من را مالمت نکنید، خودتان را مالمت کنید. 
َ
ا

این عینًا امروز منطبق است با آمریکا.    ۹۵/۵/۱۱
۱(سورهابراهیم،آیه۲۲

به رسم آیه ها   

نظر اســـالم در باب خانواده و جایگاه زن در خانواده، نظر 
خیلی روشـــنی اســـت. »المرأة ســـّیدة بیتها«؛  بزرگ خانه، 
زن خانه اســـت؛ این از پیغمبر اکرم ؟ص؟ اســـت. جایگاه زن 
در خانواده، همانی اســـت که در گفتارهای گوناگون ائمه 
؟مهع؟ آمده: »المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة«.در تعبیرات 

عربی، قهرمان یعنی کارگزار، پـــادو، یک خدمتگزار محترم. 
میفرمایـــد: در داخـــل خانـــه، زن قهرمانه نیســـت؛ ریحانه 
است، گِل خانه است. خطاب به مردان میفرماید: بهترین 
شما کسانی هستند که بهترین رفتارها را با همسرانشان 

دارند. اینها نظرات اسالم است.    ۱۳۹۰/۰۳/۰۱

فعالیت در بورس با سرمایه دیگران

خانواده ایرانی  

گزیده بیانات

هـــر شـــهیدی یـــک نمـــاد اســـت؛ فـــرق هـــم نمیکنـــد کـــه ایـــن شـــهید، باســـواد باشـــد، بی ســـواد باشـــد، کم ســـن باشـــد؛ نْفـــس اینکـــه یـــک انگیـــزه ای در کســـی 
ـــی باارزشـــی اســـت. خـــدای متعـــال،  ـــز خیل ـــدان، چی ـــد وســـط می ـــرد و بیای ـــرای دفـــاع از حـــق حاضـــر باشـــد جـــان خـــودش را کـــف دســـت بگی ـــد کـــه ب ـــه وجـــود بیای ب

ـــت.    ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ـــاد اس ـــک نم ـــهیدی ی ـــر ش ـــد؛ ه ـــزرگ باش ـــد، ب ـــک باش ـــاال کوچ ـــد؛ ح ـــام دادن ـــا انج ـــهدای م ـــن را ش ـــت؛ ای ـــزه ای اس ـــن انگی ـــک چنی ـــترِی ی مش

مزار:گلزارشهدایامامزادهابراهیم)ع(آمل

هر شهید، یک نماد است
اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهرشهیدمدافعحرمعلی اصغر شیردل

شهید هفته  

محلشهادت:خانطومانسوریه تاریخشهادت:۱۷اردیبهشت۱۳۹۵

گزیدهایازبیاناتحضرتآیتاهللخامنهایدرباره»عملبهقرآن«

درامتدادتـالوتوتدبـردرقرآن،»عمـلبهدسـتوراتقرآنـی«درابعادفـردی،اجتماعـیوحاکمیتـیازمهمترینتوصیههـایرهبرانقالباسـت.»خـطحـزباهلل«درگزیـدهبیاناتزیر
تأکیداتحضرتآیـتاهللخامنـهایدراینبـارهرابازخوانـیمیکند:

مفاهیمی برای زندگی

با قـــرآن باید عجین شـــد؛ مفاهیم قرآنی مفاهیمی اســـت بـــرای زندگی؛ فقـــط معلومات 
نیست. گاهی انســـان معلومات قرآنی اش خوب اســـت، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری 
نیست! ما باید تالشمان این باشـــد که قرآن در زندگی ما تجسم پیدا کند. همان طور که از یکی از زوجات 
مکرمه ی پیغمبر اکرم وقتی درباره ی اخالق پیغمبر پرســـیدند، ایشـــان در جواب گفتند که: »کان خلقه 

القرآن« اخالق او قرآن بود؛ یعنی قرآن مجسم بود.   88/7/28

سعادت دنیا هم با عمل به قرآن تأمین می شود

قرآن فقط براى ســـعادت آخرت نیســـت؛ ســـعادت دنیا را هم قرآن تأمین میکند. سعادت 
دنیا یعنی برخوردارى از ِنَعم الهی در این نشـــئه؛ این را با قرآن میشـــود تأمین کرد. میشود 
تها با قرآن، با عمل به قرآن عّزت، رفاه، دانش، قدرت، وحدت و انســـجام و ســـْبك زندگی شیرين پیدا 

ّ
مل

کنند؛ اینها همه امور دنیوى است. آخرت هم که حیات معنوى و حقیقی و مستمر و ابدى است، با قرآن 
حاصل میشود.    98/1/26

راهنمای انسانها به سوی عدالت و معرفت

حیات امتها و ملتها در آشنائی با معارف قرآن و عمل به مقتضای این معارف و عمل به احکام 
قرآنی اســـت. انســـانها اگر طالب عدالتند و از ظلم بیزارند، راه مبارزه ی با ظلم را باید از قرآن فرا 
بگیرند. انسانها اگر طالب علمند و به وســـیله ی معرفت و آگاهی و علم میخواهند زندگی را رونق ببخشند و 

راحت و رفاه را برای خودشان تأمین کنند، راهش به وسیله ی قرآن نشان داده میشود.    90/5/11

قرآن اینگونه مهجور می شود...

ُقْرآَن َمْهُجورًا«. این َهجر قرآن 
ْ
َخُذوا هَذا ال

َ
ْوِمي اّت

َ
پیغمبر اکرم نزد پروردگار عرض می کند: »یا َرّبِ ِإّنَ ق

به چه معناست ؟ ...یعنی قرآن در یك جامعه تالوت شـــده و احترام ظاهرى می شود، اما به احکام 
آن عمل نمی کنند و به بهانه ى جدایی دین از سیاست، حکومت را از قرآن سلب می نمایند.    73/6/4

عاقبت عمل نکردن به قرآن

راه صحیح زندگی جوامع اســـالم، عمل به قرآن است... عقب ماندگی کشورهای 
ط کّفار بر بسیاری از کشورهای اسالمی را مالحظه 

ّ
اسالمی را ببینید؛ تسل

کنید؛ اینکه رئیس جمهـــور آمریکا با کمال وقاحت میگوید اگر ما نباشـــیم، 
بعضی از این کشـــورهای عربی یک هفته هم نمیتوانند خودشان را حفظ 

ت است، این به خاطر عدم تمّسک به قرآن است.    97/2/6
ّ
کنند... این ذل

عالج »بازگشت به قرآن« است

اگر ملتی بتوانـــد از طريق انس با قرآن، خود را در فضـــای قرآنی قرار دهد، 
در فضای معرفتی قرآن قرار دهد، خواهد توانســـت مشکالت خود را 

برطرف کند. مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن است؛ عالج هم برگشت 
به قرآن است. قرآن فقط برای تالوت کردن در کنج و زوایا نیست؛ قرآن برای 

عمل است؛ قرآن برای شناخت و معرفت است.    79/8/9

قدم اول، آشنایی با متن قرآن

قدم اّول برای عمل کامل به قرآن، آشـــنایی با متن قرآن است. در دوره رژیم طاغوت، مردم 
ما با قرآن آشنا نبودند. کسانی که می توانستند قرآن را از رو بخوانند محدود بودند. قرآن 
در فضای جامعه، غریب بود. امروز قرآن در کشور ما ســـیطره دارد. قدِم اّول، یاد گرفتن متن قرآن است 

و این باید روز به روز زیاد شود.    77/9/1

مات فکرى« تبدیل شود
ّ
مفاهیم قرآنی باید به »مسل

ما معارف و مفاهیمی در قرآن داریم که حقیقتًا سازنده ى زندگی مقتدرانه و عّزتمندانه ى 
اّمت اســـالمی اســـت. براى اینکه این مفاهیم مورد عمل قرار بگیرد، اّول باید این مفاهیم 
را جزو بّینات افکار جامعه ى اســـالمی قرار داد. ما در این مرحله هنوز گرفتاریـــم، باید کارى بکنیم که این 

مات فکرى.    96/2/7 
ّ
مفاهیم در جامعه ى اسالمی تبدیل بشود به مسل

دستورات قرآن را به عمل خودتان نزدیک کنید

عمل خودمان را باید قرآنـــی کنیم. با قرآن که انـــس میگیرید، قرآن را که تـــالوت میکنید، هر 
جائی دســـتوری است، هدایتی اســـت، نصیحتی اســـت، در درجه ی اول ســـعی کنید آن را در 
وجود خودتان، در باطن خودتـــان، در دل خودتان پایـــدار کنید و آن را به عمل خودتـــان نزدیک کنید. هر 
کدام از ما اگر در عمل این را متعهد شدیم، جامعه پیش خواهد رفت، جامعه قرآنی خواهد شد.    91/4/31

مسئولّیت دولتها برای عملّیاتی سازِی دستورات قرآنی 

جوامع بشـــری اگر به دســـتوراِت کاربردی قرآن عمل بکنند، بدون تردید از همه ی مشـــکالت 
نجات پیدا خواهند کرد. در همین ظاهِر قرآن هزاران دستور زندگی وجود دارد. این دستورات 
ط بر 

ّ
قرآنی، عملّیاتی است یعنی قابل عمل شدن است؛ البّته دولتها مسئولّیت بیشتری دارند، قدرتهای مسل

کشور و مدیران جامعه مسئولّیت بیشتری دارند.    99/2/6

به سوی حکومت قرآنی

آنچه امـــروز به نام حکومت اســـالمی در ایران برپاســـت، به طـــور کامل و 
صددرصد، یک نظـــام منطبق بر قرآن اســـت. این اّدعای بزرگی اســـت. ما 
اّدعایمان این اســـت که چارچوب حاکمیت قرآن و اســـالم را در این کشور 
به وجود آورده ایم و به ســـمت کامل کردن این نظام و صددرصد اسالمی 

کردن آن حرکت می کنیم.    78/6/9

حاکمیت قرآن، شرط زمینه سازی ظهور

ما وقتـــی میتوانیـــم حقیقتًا منتظر به حســـاب بیاییـــم که زمینه 
را آماده ظهور مهدی موعـــود؟جع؟ کنیم؛ و آن عبـــارت از عمل 
کردن به احکام اسالمی و حاکمیت قرآن و اســـالم است... اولین قدم برای 
حاکمیت اسالم و نزدیک شـــدن ملتهای مســـلمان به عهد ظهور،  به وسیله ی ملت 

ایران برداشته شده؛ و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است.     70/11/30

پایان شب صهیونپایان شب صهیون
راه حل مقاومت، فردای روشن امیدبخش فلسطین را  رقم می زندراه حل مقاومت، فردای روشن امیدبخش فلسطین را  رقم می زند

آقای کیومرث صابری فومنی که توســط شــهید 
رجایــی بــه مشــاورت فرهنگــی رئیــس جمهــور 
آیــت اهلل  ریاســت جمهوری  زمــان  در  رســید، 
خامنه ای نیز در همان سمت ابقا شد.  در بخشی 
از پیام تســلیت رهبــر انقالب  برای درگذشــت وی 
آمــده: »او یــار دیریــن شــهید رجایــی و طرفــدار 
وفادار همیشــگی انقــالب و نظام اســالمی بود. 
هنر برجسته او در سالهای دفاع مقدس همواره 
در خدمت کشــور قــرار داشــت و او تــا آخرین روز 
عمر خود هرگز قلم و قریحه سرشار خود را جز در 

راه ایمان و باور خود بکار نگرفت.«
   یازدهماردیبهشت۱۳۸۳؛سالروزدرگذشتهنرمند
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