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سخن هفته

انتخاباتپرشورچهفایدهایبهآحادمردممیرساند؟

برای ایران قوی

امـروز مهمترین حـرف نظـام اسـامی عدالت اسـت. امـروز مـا می خواهیم عدالـت اجرا شـود. همه 
تاشـها و مجاهدتهـا بـرای ایـن اسـت کـه در جامعـه عدالـت تأمیـن شـود؛ کـه اگـر عدالـت تأمیـن 
شـد، حقـوق انسـان و کرامـت بشـری هـم تأمیـن می شـود و انسـانها بـه حقـوق و آزادی خـود هـم 
می رسـند. بنابرایـن عدالـت محـور همـه چیـز اسـت. امـروز هـم در مقابـل نظـام اسـامی، نظـام 
اسـتکباری غـرب و در رأس آن آمریـکا قـرار دارد کـه بـا عدالـت دشـمن اسـت و عدالت سـتیز اسـت. 
نـه این کـه دنبـال عدالـت نیسـت؛ بـا عدالـت بـد اسـت. امـروز اگـر قـرار باشـد عدالـت مطـرح شـود 
و گریبـان کسـی را بگیـرد، اولیـن کسـانی که زیـر تازیانـه عدالـت قـرار خواهنـد گرفـت، سـردمداران 
اسـتکبار جهانی انـد! اینهـا نمی تواننـد اسـم عدالـت را بیاورنـد و دنبـال عدالـت باشـند.   ۸۲/۰۸/۲۳

اگر عدالت تأمین شد انسانها به آزادی هم می رسند

خطبه های انقالب  

آنها تأییـــدات غیبی الهـــی را منکر هســـتند، نمی  توانند 
بفهمند، اینها نمی توانند چشمشان را باز کنند و ببینند 
که در هر گوشـــه از ایران یـــک امور خارق العـــاده واقع 
می شود که با دست عادی بشر نمی  تواند واقع بشود. 
آنهـــا در طبـــس آمدنـــد و گمان کردنـــد کـــه می  توانند 
نیرو پیـــاده کننـــد و می  تواننـــد بیایند و بـــه بهانۀ خارج 
کـــردن گروگان  ها ایـــران را قبضـــه کنند و خـــدای تبارک 
و تعالی شـــنها و بادها را فرســـتاد و آنها را شکست داد. 
اینهـــا نمی  توانند بفهمند و نخواهند توانســـت فهمید 
که ســـربازهای ایران از نظامی و پاســـدار و ســـایر قوای 
مسلح، با ایمان است که پیش می  روند. تمام قدرت ها 
یک طرف ایســـتادند و یک قدرت ایمان هـــم در مقابل 
آنها یک طرف و قـــدرت ایمان بـــر آنها غلبه کـــرد و غلبه 

می  کند.    ۶۰/۱۲/۲۴

ســومین مرحلــه ی پویــش مردمــی »ایــران همــدل« 
به منظور جمع آوری مشــارکت های نقــدی و غیر نقدی 
هموطنــان عزیــز بــرای کمــک بــه تهیــه ی بســته های 

افطاری نیازمندان آغاز به کار کرد.
هریک از هم وطنان برای این همدلی میتوانند از طریق 
شماره گیری #۱۴* و یا واریز مبلغ کمک خود به شماره 
کارت ۷۷۷۷-۷۷۷۷-۶۰۷۷-۶۲۷۷ در ایــن پویش 

مشارکت کنند.
در ایــن مرحله نیز هماننــد دو دوره ی قبــل مبالغ جمع 
شــده از ســوی ایــن پویــش توســط کمیتــه ی امــداد 
در  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  و  خمینــی)ره(  امــام 
قالب بســته های افطاری ســاده بــه نیازمنــدان تقدیم 
می شــود. پویــش »ایــران همــدل«، بزرگتریــن حرکت 
جمعی و مردمی برای مواســات و کمک مؤمنانه است 
که از سال گذشته و پس از بیانات رهبر انقاب اسامی 
مبنی بر شــکل گیری نهضت تعــاون و احســان و تداوم 
رزمایش همدلی و نهضت کمک مؤمنانه در کشــور آغاز 

به کار کرد.

جـــــامعـــــــــه ى مــــــــا ]نیــــــازمنــــــــد[ 
اعتمادبه نفـــس ملـــی و اعتـــزاز ملـــی 
اســـت؛ یعنـــی احســـاس عـــزت کـــردن 
ــول  ــه قـ ــم. بـ ــل ایرانـ ــن اهـ ــه مـ از این کـ
ــانم،  ــل کاشـ ــپهرى«: »اهـ ــهراب سـ »سـ
افتخـــار  ایـــن  نیســـت«؛  بـــد  روزگارم 
اســـت. یـــا در جـــاى دیگـــر می گویـــد: 
»مـــن مســـلمانم«. اعتـــزاز بـــه ایرانـــی 
ــاز داریـــم. البتـــه  ــا بـــه ایـــن نیـ بـــودن؛ مـ
ایـــن بـــا ملی گرایـــی ناقـــص - همـــان 
ناسیونالیســـم منفـــی مطـــرودى کـــه مـــا 
همیشـــه آن را رد می کردیـــم - نبایـــد 
ناسیونالیســـم  ایـــن  شـــود؛  اشـــتباه 
بـــه  ملی گرایـــی  ایـــن  اســـت؛  مثبـــت 
معنـــاى خـــوب قضیـــه اســـت؛ مـــا بـــه 

ایـــن احتیـــاج داریـــم.  ۲۶ /۱۳۸۱/۰۹  
۲ اردیبهشت: درگذشت سهراب سپهری

یک بار گفتــه ام که دولت جــوان حزب اللهــی باید ســِر کار بیاید، 
یک بار هم گفته ام که صاح نیســت از مجّربین استفاده نشود. 
بعضی ها گفتند چطور؟ اینها با هم نمیسازد. من عرض میکنم 
نه، اینهــا با هم میســازد، اینها بــا همدیگر هیچ منافاتــی ندارد. 
مــن معتقدم که کشــور بایســتی از ابتــکارات جوانها، از نشــاط 
جوانهــا، از روحیــه ی کار و ُپرانگیــزه ی جوانها حّداکثر اســتفاده 
را بکند. منتهــا اینکه ما میگوییــم در مدیرّیتها از اینها اســتفاده 
ی بشــوریم 

ّ
بشــود، معنایش این نیســت که نســل قبلــی را بکل

بگذاریــم کنار! نه، بر حســب اقتضا، یــک جا مدیرّیــت یک جوان، 
یک جا مدیرّیت یک فرد مجّرب و کارکشته. یک جا اقتضا دارد که 
یک مدیر جوان بر ســر کار بیاید، یک جا اقتضــا دارد که یک مدیر 

مجّرب بر سر کار بیاید.   ۹۹/۱۰/۱۹ 

یک مجموعه ی به هم پیوســـته ی متواصِی بـــه حق و متواصِی 
به صبر در درون خانـــواده ی مســـلمان وجـــود دارد؛ لذا قرآن 
میفرماید کـــه: »قوا انفســـکم و اهلیکـــم نارا وقودهـــا الّناس 
و الحجارة«؛ هـــم خودتان را حفـــظ کنید، هم اهل تـــان را. این 
خطاب به مردها و زن ها، هر دو، اســـت. اهِل هر انسانی عبارت 
اســـت از خانـــواده و نزدیکان او. زِن شـــما، اهِل شـــما مردها و 
مرِد شـــما، اهِل شـــما زنهاســـت. هم خودتـــان را از غلتیدن در 
آتش حفظ کنیـــد، هم اهل تـــان را حفـــظ کنید. عاوه بـــر این، 
حفظ عناصـــر اصلـــی داخل کانـــون خانـــواده، به حفـــظ خوِد 
انســـان هم کمک میکند. همســـران؛ زن ها، مردها را و مردها، 
زن ها را میتوانند از لبه ی پرتگاه دوزخ نجات دهند و به بهشـــت 

بکشانند.  ۱۳۸۳/۰۵/۲۵ 

روایت تاریخی  پویش  کالم امام   

خانواده ایرانی  دولت جوان حزب اللهی  

ســحر مــاه رمضــان همــه پــا میشــوند؛ نبایــد ایــن ســحر را از دســت داد؛ ســحر فرصــت خیلــی خوبــی اســت. 
مکــّرر عــرض کرده ایــم کــه اگــر ماهــا از ســحر اســتفاده نکنیــم، در ایــن دنیــای شــلوغ، وقــت دیگــری نداریــم 
ــم؛ در  ــا گرفتاری ــد. م ــی نمیمان ــی باق ــا وقت ــان؛ واقع ــدای خودم ــا خ ــان، ب ــا دلم ــان، ب ــا خودم ــوت ب ــرای خل ب
ــی  ــر کس ــم؛ ه ــتیم، گرفتاری ــدار هس ــه بی ــم ک ــاعتهایی ه ــم، آن س ــه خوابی ــاعتش ک ــد س ــاعت، چن ــن ۲۴ س ای
یــک مشــغولّیتی دارد یــا مشــغولّیتهای مختلفــی دارد. آن فراغتهایــی کــه وجــود داشــت، امــروز وجــود 
نــدارد... امــروز پدیده هایــی وجــود دارد کــه ایــن پدیده هــا در گذشــته وجــود نداشــته؛ ]لــذا[ گرفتــاری زیــاد 
ــی  ــی باق ــا فرصت ــر واقع ــم، دیگ ــت بدهی ــحر را از دس ــه س ــر چنانچ ــت؛ اگ ــحر اس ــط س ــا فق ــت م ــت... فرص اس

نمیمانــد.    ۹۸/۰۲/۱۰  

سحرهای رمضان را از دست ندهید

درس اخالق  

عکس نوشت  

۱۴۰۰/۰۱/۳۰ دستخطپیامتسلیترهبرانقالبدرپیدرگذشتسردارسیدمحمدحجازی

انتخاباتیکیازسرنوشتسازترینرویدادهای سخن
هفتـه

انقــالب سیاســیکشــوراســت.پــسرهبــری
کلــینظــام بایســتی»ازحرکــت کــه اســالمی
 ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ نقشومســئولیتمهمیدر مراقبــتکنــد«
اینپدیــــدهداردتادرقبــــالایـــنرویــدادسیاسیمهم،
ازارکاناصلــینظــام،یعنــیجمهــــــوریتواسلــــــامیت
نشـــــانهی »انتخابــات کــه چـــــرا کنــــــد مـــــــراقبت

  ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ مردمساالریدینیاست.«

    اعتقاد صادقانه به مردم ساالری دینی
انقــاب شــکوهمند اســامی »مدیرّیــت کشــور را از یک 
حکومت اســتبدادی و فردی تبدیل کــرد به یک حکومت 
مردمــی و مردم ســاالری«   ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ پــس »حاکــم بــر 
ت ایران خود مردمند؛ مردمند که انتخاب 

ّ
سرنوشــت مل

میکنند؛ ممکن اســت خوب انتخاب کنند، ممکن اســت 
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ بد انتخاب کنند، اّما مردم انتخــاب میکنند.« 
و در چنین نظامی همانطور که رهبــر انقاب تاکید دارند 
»رأی مــردم بــه معنــای واقعی کلمــه حّق الّناس اســت. 
رعایت این حّق واجب شــرعی اســت«      ۹۴/۰۶/۱۸ در نگاه 
مردم ســاالرانه رهبر انقاب حق الناس انتخاباتی، وجوه 
دیگری هم دارد. از جمله درمورد احراز صاحیت ها اینکه 
»داوطلبی که نامزد انتخابات می شــود اگــر آدم صالحی 
اســت، او را رد نکنیم.«   ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و »اگــر چنانچه آدمی 
ت نکنیم 

ّ
باشد که صاحّیت قانونی نداشته باشد و ما دق

و او وارد بشــود، این هم باطل کردن حّق مردم است.«     
 ۱۳۹۴/۱۰/۱۴و در آخر هم باید »نتیجه ی آراء هرچه شــد، به 

آن ملتزم بود؛ این هم حّق الّناس است. اینکه ما در سال 
 ۸۸ در مقابل کســانی که اصــرار میکردند بایــد انتخابات 
از  کــه  بــود  همیــن  ایســتادیم،به خاطر  بشــود  باطــل 
حّق الّنــاس دفــاع کردیم. باز هم هــر وقتی که مــردم رأی 

بدهند، بنده از رأی مردم دفاع خواهم کرد.«     ۹۴/۰۶/۱۸

  دعوت به انتخابات پرشور و مشارکت گسترده
همین نگاه، از جنبه ای شــرکت در انتخابات را یک وظیفه 
شرعی و واجب عینی برای تمام واجدین شرایط می داند 
و از جنبه  منافع ملی نیز معتقد اســت »هر کسی ایران را 
دوســت دارد، هر کســی که جمهوری اســامی را دوست 
ی را دوست 

ّ
دارد، هر کسی که شــکوه و عّزت و عظمت مل

دارد، در ایــن انتخابات شــرکت کنــد«     ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ »حّتی 
آن کســانی که نظــام را قبول ندارنــد، برای حفظ کشــور، 
بــرای اعتبــار کشــور بیاینــد در انتخابــات شــرکت کنند.« 

  ۹۴/۱۰/۱۹  

 حفظ بی طرفی همراه با شاخص گذاری
»درباره ی موضع رهبری در مــورد انتخابات، گمانه زنی و 
شــایعه و اینها همیشــه بوده و خواهد بود.« که ایشان 
همــواره در دوره هــای مختلــف انتخابــات در ایــن بــاره 
گفته انــد: »بنــده یــک رأی دارم«     ۱۳۸۸/۰۱/۰۱  و »به هیچ 
کس هم نخواهــم گفت که به کی رأی بدهیــد، به کی رأی 
ندهیــد؛ این تشــخیص خود مــردم اســت.«   ۱۳۸۸/۰۱/۰۱  
»حّتــی کســاِن نزدیــک مــن - خانــواده ی مــن، فرزندان 
من - مّطلع نیســتند که من بــه چه کســی رأی دادم.«   

۱۳۹۲/۰۳/۲۴

ایشــان مکــرر گفته اند کــه بــرای انتخابــات »آدم معّرفی 
نمیکنیم. هرگــز در هیچ انتخاباتی رســم بنده نیســت که 
حّتی اشاره کنم به کســی تا انتخاب بشــود«    ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ 
و همواره تاکید دارند »آنچه که اهمیت دارد، تشــخیص 
و رأی مردم اســت. باید خودتان تحقیــق کنید تا به اصلح 

برسید«    ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 
بنابراین رهبر انقاب در انتخابات بنا ندارند که نســبت به 
اشخاص، نظری ابراز کنند »اما شاخصهائی وجود دارد« 
  ۱۳۸۸/۰۲/۲۲  در واقــع نقش و مســئولیت اصلــی رهبر در 
هدایت کشــور در ایــن بخش اســت؛ در بیــان معیار های 
شــناخت نامــزد اصلــح و شــاخصهای انتخــاب درســت.  

»بهترین، آن کســی اســت که درد کشــور را بفهمــد، درد 
مــردم را بدانــد، با مــردم یگانــه و صمیمی باشــد، دنبال 
اشرافیگری خودش نباشــد.«  ۸۸/۰۲/۲۲  »رئیس جمهور 
مطلوب باید اّوًال باکفایــت باشــد، دارای کفایت مدیرّیت 
باشــد. ثانیا باایمان باشــد؛ اگــر بی ایمان بود، نمیشــود 
بــه او اعتمــاد کرد. بعــد، عدالت خواه باشــد، ضّدفســاد 
باشــد؛ به معنــای واقعی کلمه بــه دنبال اجــرای عدالت 
باشــد. دارای عملکرد انقابی و جهادی باشد؛ با عملکرد 
توکشــیده نمیشــود کار کرد؛ بــه توانمندی هــای داخل 

ُ
ا

معتقد باشد و به جوانان معتقد باشند.«    ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ 
با نگاه بــه چنین شــاخص هایی می تــوان گفت  کــه »اگر 
این شــرکت ُپرشــور مــردم همــراه بشــود با یــک انتخاب 
درســت، نوٌرعلٰی نــور اســت و آینــده کشــور را تضمیــن 

خواهد کرد.«    ۱۳۹۹/۱۱/۲۹  
    اهتمام به برگزاری سالم انتخابات 

تاکید دیگر  رهبر انقاب حول انتخابات، تأمین»ســامت 
انتخابات و سامت این رقابت«     ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ است: اینکه 
»همه بــه قانون تمکیــن کننــد... بــه نهادهــای قانونی 
اهانت نشود... اذهان عمومی را مشّوش نکنند و مردم 
را بــه انتخابات بدبیــن نکننــد... نامزدهــای انتخاباتی به 
یکدیگر اهانت نکننــد... نمایندگان آنچه را در قدرتشــان 
هســت، برای مــردم بیــان کننــد؛ ایــن میشــود انتخابات 

سالم.«     ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
 پــس از انتخابــات هم بــرای اینکه منافــع این رویــداد به 
همه مردم برســد، توصیــه رهبر انقــاب بــه »طرفداران 
نامزد منتخب و چــه طرفداران دیگــر نامزدهای محترم«  
  ۱۳۸۴/۰۴/۰۴این است که »از خود ظرفیت و حلم و دانایی 
بروز دهنــد و هیجــان و التهــاب، جای خــود را بــه متانت 
و رفاقت و همــکاری بدهــد«      ۱۳۸۴/۰۴/۰۴»همواره باید 
شــنبه ی پس از انتخابــات، روز مهربانی و بردباری باشــد. 
رئیــس جمهور منتخــب و محترم، رئیــس جمهور همه ی 
ملــت ایــران اســت و همــه و از جمله رقیبــان دیــروز باید 
یکپارچه از او حمایــت و به او کمک کننــد.«    ۱۳۸۸/۰۳/۲۳ 
»کســی را که مردم انتخاب کنند و رئیس جمهور قانونی 
کشــور شــود، همیشــه مورد احتــرام و تکریــم و حمایت 
جامــع رهبرى در همــه ى دولت ها بــوده؛ بعــد از این هم 

باید باشد.«    ۱۳۸۴/۰۲/۱۱ 

    حفظ وحدت ملی  و یکپارچگی کشور
در انتخابات آنچه که مهم اســت »آینده  ی کشــور اســت، 
آنچه مهم اســت آینده  ی نسل ما اســت، آنچه مهم است 
۱۴۰۰/۰۱/۰۱  البته  نظام باعّزت اســامی در کشــور اســت« 
کــه »اختــاف ســلیقه هســت، اختــاف بینش سیاســی 
هست، اختاف قومّیتها هست، اختاف مذاهب هست؛ 
۱۴۰۰/۰۱/۰۱  و بــه همین دلیل  اینها هیچ اشــکالی نــدارد« 
اســت که رهبر انقاب همواره مراقبت می کنند و به ملت 
ــی قرار 

ّ
توصیــه می کننــد »انتخابــات را نمــاد وحــدت مل

بدهند، نماد دودســتگی و نماد تفرقه قرار ندهند، نماد 
دوقطبی گری قرار ندهند؛ این تقسیم های غلط »چپ« و 

 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ »راست« و امثال اینها را کنار بگذارند.« 

    همه، برای ایران قوی
بنابراین یکی از مســئولیت های رهبر انقاب همین است 
کــه مراقبت کند تــا این رویداد مهــم پرتکــرار در جمهوری 
اســامی به نفع ملت تمام شــود؛ چرا که جایگاه ریاست 
رترین مدیرّیت کشور است.«   

ّ
جمهوری  »مهم ترین و مؤث

ی اســت بین 
ّ
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و   »انتخابــات یک مســابقه ی مل

آحاد کشــور که اگــر این مســابقه خــوب و ســالم و قوی 
برگزار شــد، در بین ایــن تیمهــای مختلف هر تیمــی ببرد، 
ت ایران، 

ّ
افتخارش مال فدراســیون خواهد بود. اگــر مل

خوب و قــوی وارد میــدان بشــود، ایــران خواهــد بالید، 
جمهوری اســامی خواهــد بالیــد و افتخار خواهــد کرد؛ 
حاال هر که ببــرد، هر که ببــازد. در واقع ُبــرد و باختی برای 

ت برنده است.«    ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
ّ
ت وجود ندارد؛ مل

ّ
مل

دشمن نمی تواند 
قدرت ایمان را

 بفهمد

از ایرانی بودنآغاز مرحله سوم پویش مردمی »ایران همدل«
 احساس عزت کنیم

انتخاب مدیر جوان یا باتجربه  بر حسب 
اقتضای کار باشد

هم خودتان را حفظ کنید،
هم اهل تان را

گزیده ای از بیانات رهبرانقالب درباره ی موضوع »انس با قرآن«

مثل آینه...مثل آینه...

اگر مرزبندی نکنید،دشمن نفوذ می کند

مرزبنــدی بــا دشــمن بــرای مصونّیــت از تهاجــم نــرم 
]اســت[. اگر مرزبنــدی با دشــمن نبود و مرز، برجســته 
نبــود، عبــور از این مرز -چــه از ایــن طرف بــه آن طرف، 
چه از آن طــرف به این طرف- ممکن میشــود؛ درســت 
مثــل مرزهــای جغرافیایــی... وقتــی کــه مــرز روشــن 

نبــود، دشــمن میتوانــد نفــوذ کنــد، میتوانــد خدعــه 
کند، میتوانــد فریبنده عمــل بکند، میتوانــد بر فضای 
ط بشــود. اگر مرز با دشــمن روشــن بود، 

ّ
مجازی مســل

ط او بر فضــای مجازی، بــر محیط فرهنگــی به این 
ّ
تســل

وِلیاَء 
َ
ُکــم ا ِخــذوا َعُدّوی َو َعُدّوَ

َ
آســانی نخواهد... »ال َتّت

یِهم 
َ
یِهم«، تا میرســد به اینجــا که »ُتِســّروَن ِال

َ
ُتلقــوَن ِال

خَفیُتــم«،)۱( خــدای متعال از 
َ
ُم ِبمــا ا

َ
عل

َ
َنــا ا

َ
ِة َو ا

َ
ِبالَمــَوّد

این منع کرده کــه ما با دشــمن به این صــورت برخورد 
۹۷/۱۲/  ۲۳ بکنیم. 

۱( سوره ممتحنه، آیه ۱

به رسم آیه ها   

ســـؤال:آیاانجامتســـتکروناکهبوســـیلهنمونهگیریاز
حلقوبینیبـــاداخلکردنچیزیشـــبیهگـــوشپاککن

انجاممیگیرد،موجبباطلشدنروزهمیشود؟

جـــواب: مجـــرد آزمایـــش کرونـــا - تـــا زمانـــی کـــه چیـــزی 
روزه  شـــدن  باطـــل  موجـــب   - نـــرود  پاییـــن  حلـــق  از 

. د نمی شـــو

آزمایش کرونادر شرایط روزه

احکام  

گزیده بیانات
وفاتامالمومنینحضرتخدیجهکبری�راتسلیتمیگوییم

روزبــه روز بایــد یــاد شــهدا و تکــرار نــام شــهدا و نکته یابــی زندگــی شــهدا در جامعــه ی مــا رواج پیــدا کنــد و اگــر ایــن شــد، آنوقــت مســئله ی شــهادت کــه 
بــه معنــای مجاهــدت تمام عیــار در راه خــدا اســت، در جامعــه مانــدگار خواهــد شــد. و اگــر ایــن شــد، بــرای ایــن جامعــه دیگــر شکســت وجــود نخواهــد 

داشــت و شکســت معنــا نخواهــد داشــت.   ۹۳/۱۱/۲۷  

مزار:گلزارشهدایامامزادهابراهیم)ع(آمل

با »یاد شهدا« شکست معنا ندارد
اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهرشهیدمدافعحرمرضا حاجی زاده

شهید هفته  

محلشهادت:خانطومانسوریه تاریخشهادت:۱۷اردیبهشت۱۳۹۵

گزیدهایازبیاناترهبرانقالبدربارهیموضوع»انسباقرآن«

یکـیازنـکاتمـوردتأکیـدحضـرتآیـتاهللخامنـهایتـالوتروزانـهيقـرآنوانـسبـاآن
خـرویفراوانـیدارد.»خـطحـزباهلل«دراینمطلب

ُ
اسـت.موضوعیکـهنتایجدنیـویوا

توصیههـایرهبـرانقـالبدرایـنزمینـهوثمـراتآنرابازخوانـیمیکنـد:

مثل آینه...مثل آینه...
عواقب رویگردانی از قرآن

ما باید به قرآن تمّســــک کنیــــم. اّمت 
اســــامی اگر از قرآن اســــتفاده نکنــــد و اعراض 
کند ضربــــه خواهد خورد، ســــیلی خواهد خورد؛ 
همچنان که خــــورد. امــــروز ما به قــــرآن احتیاج 
داریم؛ راه صحیح زندگی جوامع اســــامی و اّمت 
اســــامی، عمل به قرآن اســــت.    97/2/6 مشکل 
ما این است که ما زندگی را با قواعد قرآن تطبیق 
نمیکنیم؛ مثل کسی که به پزشک مراجعه میکند 
و نســــخه ی پزشــــک را میگیرد لکن به آن نسخه 

عمل نمیکند.    99/2/6 

راِه زندگِی سعادت آمیز
اگــــر در جوامع بشــــری قــــرآن حاكم 
باشد، هم ســــعادت دنیا هست، هم علّو معنوی 
هســــت. راه ســــامت را، راه امنیت را، راه امنیت 
روانی را قرآن به روی ما باز میکند؛ راه عزت را قرآن 
به روی ما باز میکند؛ راه زندگی درســــت را و سبك 
زندگی ســــعادت آمیز را قرآن به روی ما باز میکند. 

92/3/18   

معارف قرآنی، گفتمان عمومی 
معارف قرآنــــی باید تبدیل بشــــود به 
گفتمانهای عمومی در بین مــــردم؛ آن قدر تکرار 
دبا و 

ُ
بشود، آن قدر کار بشــــود... آن قدر شعرا و ا

هنرمندان درباره ی آن کار هنــــری بکنند که اینها 
بشود جزو واضحات و بّینات جامعه ی اسامی.    
96/2/7 باید جوری بشود که جامعه ی ما با معارف 

نس بگیرند؛ اصًال معــــارف قرآنی حاكم بر 
ُ
قرآنی ا

ذهنها باشــــد. اگر این شــــد، قدرت اســــتدالل به 
وجود می آید، ایمانها کامل میشود، .    98/2/16 

نس بگیرید 
ُ
همه با قرآن ا

نــــس بگیریــــم. همــــه ی 
ُ
بــــا قــــرآن ا

خانواده های ما، جوانهای ما، مردم ما بایســــتی 
با قــــرآن مأنــــوس بشــــوند. ایــــن حفــــظ قرآن 

نس با قرآن اســــت، تکرار این جلســــات 
ُ
مایه ی ا

نس 
ُ
نــــس با قرآن اســــت. این ا

ُ
]قرآنی[ مایه ی ا

با قرآن منافــــع زیادی دارد؛ آشــــنایِی با معارف را 
ان شاءاهلل به ما خواهد داد.    96/2/7

تالوِت روزانه ی قرآن 
من به جوانهــــا غالبًا در مــــورد قرآن 
سفارش میکنم. ســــعی کنید رابطه تان را با قرآن 
قطع نکنیــــد. هــــر روز، ولو نصف صفحــــه، قرآن 
بخوانید؛ اینها همه اش مقِرب انســــان اســــت؛ 
صفای روح و گشــــایش و فتوح معنوی را همینها 

برای انسان به وجود می آورد.    91/7/20

قرآن را از اول تا آخر بخوانید
خواندن قرآن، از اول 

تا آخــــر، یک چیــــز الزمی 
را  قرآن  باید  است. 

از اول تا آخر خواند؛ باز دوباره از اول تا آخر؛ تا همه ی 
معارف قرآنی یکجا با ذهن انســــان آشنا شود. البته 
معلمینی الزمند تا برای ما تفســــیر کنند، مشکات 
آیات را تبیین کنند، معارف آیات و بطون آیات الهی را 

برای ما بیان کنند؛ اینها همه الزم است.    ۸۹/۴/۲۴

قرآن را با ترجمه بخوانید
من بارها این را از جوانان خواسته ام، 
قرآن را کــــه هر روز تاوت می کنیــــد. هرچه تاوت 
کردید، ترجمه آن را هم نگاه کنیــــد؛ بگذارید این 
مفاهیم در ذهن جوان شــــما حک شــــود. در آن 

صورت فرصت تدّبر پیدا خواهید کرد.    ۷۹/۸/۹

نس گرفتیم...
ُ
اگر با قرآن ا

نــــس گرفتیم، 
ُ
اگر بــــا قرآن ا

پیدا  این فرصــــت  آن وقت 
کــــه  شــــد  خواهــــد 

صاحبان فکر از قشــــرهای مختلف، بر روی نکات 
قرآنی تدّبر کنند، چیزهایی را از قرآن اســــتفاده و 
استنباط کنند، بفهمند و به ســــؤاالت گوناگون 
زندگی جواب بدهند. در نــــوع ارتباطات، در نوع 
رفتار، در نوع موضع گیری ها، در نوع دشــــمنی و 
دوستی ها، در نوع برخورد با مال، در نوع برخورد 

با امور دنیا.    ۹۶/۳/۶ 

قرآنی شدن اعمال
عمل خودمان را باید قرآنی کنیم... با 
قرآن که انس میگیرید، قرآن را که تاوت میکنید، 
هر جائی دستوری است، هدایتی است، نصیحتی 
است، در درجه ی اول ســــعی کنید آن را در وجود 
خودتــــان، در باطــــن خودتــــان، در دل خودتان 
پایدار کنید و آن را به عمل خودتان نزدیک کنید. 

۹۱/۴/۳۱   

تقوّیت روحِی انسان
انس با قرآن ایمــــان را تقویت میکند، 
توّکل به خــــدا را زیاد میکند، اعتمــــاد به وعده ى 
الهــــی را زیاد میکنــــد، ترس و خوف از مشــــکات 
ماّدى را در انسان کم میکند، انســــانها را تقوّیت 
روحی میکند، اعتماد به نفــــس میدهد، راه هاى 
تقّرب به خدا را براى انســــان روشن میکند. فواید 

و منافع انس با قرآن اینها است.    ۹۳/۴/۸

مثل آینه...
با قرآن بایــــد مثل آینه مواجه شــــد؛ 
پاکیزه، براق و بی زنگار؛ تا قرآن در دل ما منعکس 
شود. قرآن باید در جان ما انعکاس پیدا کند؛ این 
همیشه و برای همه نیســــت؛ برای کسانی است 
که دلشــــان را با صفای باطن و نفس پاکیزه کنند؛ 
با ایمان، با باور و با قبول با قرآن مواجه شــــوند؛ 
 کسانی که دل معاند دارند، بنای برنشنیدن 

ّ
واال

و نفهمیدن دارند، نوای قــــرآن، کام قرآن و پیام 
قرآن در دل آنها اثری نمی کند.    ۸۴/۷/۱۴


