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این آدم پیش خدای متعال سعادتمند نیستجلسات قرآنی خانگی را ترویج کنید
2 ۴خاطرات رهبری  |   درس اخالق  |   ۴ عکس نوشت  |  

اطالع نگاشت

بعدتر ســید علی، وقتی وارد مدرســه شــد، به خاطر صدا و لحن 
دلنشینش، شد قاری قرآن مدرسه. برای همین پدرش، »آقا سید 
جواد«، برای آشنایی بیشتر با قرآن و یادگیری تجوید، از حاج رمضان 
بنكدار خواست به او و برادرش آموزش دهد. بعد از او نیز، مالعباس 
که بزرگ ترین استاد قرائت قرآن مشــهد بود، آموزش را برای آن دو 
ادامه داد و سیدعلی تمام قواعد تجوید را از او فراگرفت. چند سال بعد، 
در سن دوازده سالگی، حاال دیگر سید علی خودش شده بود استاد 
کالس قرآن. عكسی از آن دوران موجود است که سید علی در پشت 

آن چنین نوشته بود: »12 سالگی، کالس ششم ابتدایی... روز جمعه 
پس از پایان جلسه ی قرائت قرآن که اســتاد آن من بودم و قراء آن، 

شاگردان مدرسه ای که من دانش آموز آن بودم...«
      مؤانست همیشگی با قرآن

مؤانست ســیدعلی با قرآن همین طور ادامه یافت تا اینكه در سال 
1343 )25 سالگی( اولین کالس رسمی تفسیر قرآن او، در بین اهالی 
محله ی معروف به »پایین خیابان« مشهد کلید خورد و از آن روز تا به 
حال، این مؤانست و همنشینی و بهره گیری از معارف ناب قرآنی، در 

سراسر زندگی فردی و اجتماعی او )چه آن زمان که در قامت طلبه ای 
انقالبی در جریان نهضت امام خمینی)( فعالیت می کرد، و چه بعد 
از انقالب در کســوت نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و رهبر 
جامعه ی اسالمی( مشهود است به طوری که شاید کمتر سخنرانی 
بتوان از او یافت که در آن آیه ای از قرآن، یا ارجاعی به آن وجود نداشته 

باشد.
چرا دغدغه ی همیشــگی »ســیدعلی خامنه ای« در طول دوران 
حیاتش، توجه جامعه به ارتباط با قرآن و نزدیكی هرچه بیشتر به آن 
بوده است؟ یكی از دالیل آن، بی تردید »مهجوریت معارف قرآنی« 
در زندگی روزمره ی مسلمان ها اســت. می دانیم که در آموزه های 
دینی تأکید زیادی بر انس با قرآن شده است. این مؤانست اما جهت 
و هدفی دارد و آن، فهم صحیح قرآن، و نهایتا »رفتاری قرآنی« است. 
مع االسف اما مهجوریت قرآن نه تنها در جامعه، که حتی به نوعی به 

3  حوزه های علمیه و برخی عالمان دینی هم سرایت کرده است.
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شهید شاه آبادی یكی از افتخارات روحانیت مبارز ما بود. یك انسان پاکباز، بااخالص، فداکار، کاری و نستوه و خستگی ناپذیر و خوش روحیه. من به خوش روحیه گی این انسان 
کم آدم دیدم با آن سوابقی که در مبارزه داشت که بنده از سال چهل ودو و چهل وسه یادم است که این شهید عزیز در مبارزات بود... او یك انسان مبارز، فعال، فداکار، عالقه مند 
و سخت کوش بود که هرگز از کار خسته نشد و اما بعد از آنی که انقالب پیروز شد، این انسان گوئی که برایش خواب و استراحت و راحتی معنی ندارد. یك انسان نمونه و 
استثنائی بود. یكبار من یادم نمی آید در طول این دوستی چندین ساله ای که با این شهید عزیز داشتیم که ببینم از کار خسته شده. آثار کسالت و انزجار از کار را من هرگز در 

چهره ی این مرد عزیز و بزرگوار ندیدم.      63/3/18  

شهیدی که خستگی را خسته کرده بود     |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید شیخ مهدی شاه آبادی

یک افطاری خوشمزه در زندان!

ایمان باید آگاهانه باشد

باید به قرآن مراجعه کنیم
دغدغه همیشگی رهبر انقالب
)( از محله »پایین خیابان« مشهد تا حسینیه امام خمینی 

چند سال بیشتر از عمر »سید علی« نمی گذشت که اولین کالس قرآنش را خانه، و پای درس نکته های قرآنی مادرش آغاز کرد: »زادگاه 
مادرم نجف است. ایشان لهجه ی عربی داشت. در کودکی، با لهجه ی عربی نجفی حرف می زده است. با قرآن آشنا بود. قرآن را خوب و با هفتـه

صدایی جالب تالوت می کرد. بر قرائت کالم اهلل مجید با قرآن اهدائی پدرش مداومت روزانه داشت. شیوه ی قرائت ایشان، ما را در آن کم 
سن و سالی به خود جذب می کرد. پیرامونش گرد می آمدیم و به تالوتش گوش می کردیم. ایشان هم از فرصت استفاده می کرد، معانی 

برخی آیات را برای ما به فارسی ترجمه می کرد و داستان های پیامبران را برایمان بازمی گفت.«

پای کالس درس تفسیر قرآن آیت اهلل خامنه ای  |   )1(
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ماه مبارک رمضان 13۹۰ )قمــری( در زندان از راه 
رسید. دهم آبان، اول ماه مبارک بود... با فرا رسیدن 
این ماه، دلم غرق شادی شــد؛ چون از کودکی این 
ماه را دوست می داشتم. در این ماه، چهره ی زندگِی 
روزمّره دگرگون می شــود و انســان روزه دار لّذت 
معنوی خاّصی را احساس می کند. نخستین روز ماه 
رمضان سپری شد، هنگام افطار فرا رسید، اّما چیزی 
برای من نیاوردند... نماز را خواندم و به ســیر در عالم 
خاطرات این مــاه - بویژه خاطرات ســاعت افطار و 
شــادمانی روزه داران در هنگام افطار- پرداختم. آن 
لحظات شادی آور و فرح  افزای سر سفره ی افطار در 
کنار خانواده، با سماوری که در برابر ما می جوشید، 
در خاطرم گذشت. همچنین آن خوردنی های اندک و 
سبك مخصوص افطار را به یاد آوردم؛ بویژه »ماقوت« 
را - غذای معروف مشهدی ها که ظاهراً مختّص خود 
آنها است- به یاد آوردم؛ که از هر غذایی برای افطار، 
آن را بیشتر دوست می داشتم. این »ماقوت« از آب و 
نشاسته و شكر تهّیه می شود و به شیوه ی خاّصی آن 
را می پزند. همسر من نیز در پختن آن، همانند پختن 
سایر غذاها، بخوبی وارد است. ناگهان به خود بازآمدم 
و از خداوند مغفرت طلبیدم. شاید این گرسنگی بود 
که خاطرات یاد شــده را در ذهنم برانگیخت. شاید 
هم علّت، تنهایی بود. به هر حال باید صبر کرد. نیم 
ساعت پس از مغرب، یك فنجان چای به دست آوردم. 
مّدتی بعد شــام آوردند، که به خاطر نامرغوبی، دل 
بدان رغبت نمی کرد. اّما قدری از آن را خوردم و بقّیه 
را برای سحری گذاشتم. در سحر هم مابقی آن را با 
اکراه خوردم، زیرا این غذا از اصل نامطبوع بود و بعد 
از مانده شدن نیز نامطبوع تر شده بود. نخستین روز بر 

این منوال گذشت.
روز دّوم، نگهبــان اّطالع داد که چیزی برای شــما 
فرستاده شــده. آن را گرفتم و باز کردم، دیدم انواع 
غذاهایی که در افطار به آنها میل دارم، در چند بشقاب 
برایم فرستاده شده اســت. این غذا ها برای چند نفر 
کافی بود. همسرم آن را آماده ساخته بود و توانسته 
بود به زندان برساند. همچنین در همان روز، از منزل 
برایم وســایل تهیه و صرف چای آوردند. لذا افطارِی 
خوشــمزه و مطبوعی بود که به قــدر کفایت از آن 
برداشتم و باقی را برای زندانیان فرستادم. این کار هر 

روز تكرار شد.  منبع: خون دلی که لعل شد

ایمان باید 
آگاهانه 

باشد

پای کالس درس تفسیر قرآن 

آیت اهلل خامنه ای  |   )1(

یکی از آثار ماندگار رهبر انقالب در ســاحت معرفت و اندیشــه، 
 )(مجموعه ی سخنرانی های روزانه ی ایشان، در مسجد امام حسن
مشهد در سال 1353 است که با نام »طرح کلی اندیشه ی اسالمی در 
قرآن« منبعی استثنایی برای جویندگان معارف قرآنی است. نشریه ی 
خط حزب اهلل در ماه مبارک رمضان مــرور مختصر و کوتاهی دارد بر 
برخی واژگان و مفاهیم مهم مطرح شده در این جلسات. در این شماره 

از نشریه، دو موضوع »تقوا« و »ایمان« مرور شده  است.

1- یاد خدا ریسمان نجات ماست
یك آیه ای اســت، خیلی عجیب است 
در قرآن، در زمینــه ی تذکر پیدا کردن؛ 
»اِنَّ الَّذیَن اتََّقوا«، این هم برای با تقواها 
ُهم  اســت اتفاقاً، »اَِنّ الَّذیَن اتََّقوا اِذا َمَسّ
ــروا«، وقتی  طائٌِف ِمَن الَشــیطاِن تََذَکّ
یك گروهی شــیطان و شیطان صفت 
او را احاطــه می کنند تا گمــراه کنند، 
تا از راه به در ببرند، تا او را به فراموشــی 
بیندازند، »َذَکُروا اهلل« فــوراً به یاد خدا 
بیفتد انسان. یاد خدا یك چنین چیزی 
است. یاد خدا حربه ای است در دست ما 
علیه شیطان ها، یاد خدا ریسمانی است 
در اختیار ما، برای نجات از ورطه ای که 
دشــمناِن هوشــیارِی ما، در برابر ما به 

وجود آورده اند. 

2- عالِم اسالمی رهبانیت ندارد
قرآن می فرماید: »و رَْهبانِيًَّة ابْتََدُعوها ما كَتَبْناها َعلَيِْهْم«، 
رهبانیتی که آنان از خــود درآوردند، به صورت بدعتی 
آن را ایجاد کردند؛ ما بر آنان رهبانیت را ننوشته بودیم. 
اما عالِم اسالمی رهبانیت ندارد، گوشه گیری ندارد، فرار 
ندارد. عالِم اسالمی همانی اســت که سعی می کند که 
بگیرد غریق را. یك فرد آگاه مسلمان، هر انسان مسلمان 
-که مســلمان بودن و مســئول بودن با یكدیگر الزم و 
ملزوم هســتند - همین جور است؛ سعی می کند غریق 
را، َوباَزده را، بیمار را، نجات بدهــد؛ اینكه با فرار جور در 
نمی آید. خودش را متقی می کند، دارای تقوا؛ یعنی آن 
تجهیز الزم را، آن زره الزم را، در مقابل آسیب گناه بر تن 
می پوشد و وارد منطقه ی گناه می شود، برای دستگیری 

گناهكاران؛ خالصه، تقوا این است.

3- تقوا وسیله  پیروزی است
تقوا وسیله ی پیروزی است. آن کسی که 

می خواهد بر این بیماری، در این منطقه 
پیروز بشود، اگر همواره بترسد که نبادا این 

میكروب در جسم او اثر بگذارد، این چطور 
می تواند میكروب زده هــا و وبازده ها را نجات 
بدهد؟ باید خودش را خاطرجمع کرده باشد؛ 
باید از خــودش خاطرجمع باشــد، بعد وارد 
منطقه ی وبازده بشود و دیگران را نجات بدهد؛ 
آن وقت است که به پیروزی هم خواهد رسید. 
آن وقت اســت این کار هم بــه راحتی انجام 
خواهــد داد. »واتَُّقوا اهللَ«، تقوای خدا پیشــه 
کنیــد، »لََعلَُّكم تُفلِحوَن«، مگــر پیروزمند و 

رستگار و موفق گردید.

تقوا
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1   موضوعی که رهبر انقالب در جلســات تفسیر قرآن 

مسجد امام حســن)(در ســال 53، به آن اشاره کرده و 
نسبت به آن چنین گالیه می کنند: »وای به حال آنهایی که 
مردم را از قرآن دور می کنند، از قرآن می َرمانند، به بهانه ها و 
معاذیر گوناگون، نمی گذارند مردم قرآن را باز کنند به قصد 
فهمیدن، وای به حالشان! و شما بدانید برادران و خواهران، 
که امروز ســر و کار ما با قرآن است. همانطوری که پیغمبر 
خدا فرموده است: »َفاَِذا الَتَبَست َعلَیُكم الِفَتُن َکِقَطِع اللَّیِل 
الُمظلِِم َفَعلَیُكم بالُقرآِن« آن روزی که فتنه ها مثل پاره های 
شب سیاه بر زندگی شما سایه بیفكند، بر شما باد به قرآن. 
ِکی است آن روز؟ فتنه های تاریك مثل شب را نمی بینیم؟ 
را ه های عوضی را در مقابل چشم های نابینا و نزدیك بینمان 
مشاهده  نمی کنیم؟ دزدان و غول ها و راهزن ها را از هر سویی 
و به هر شكلی، چشم بینا نمی بیند؟ پس ِکی باید به قرآن 
 )( رجوع کرد؟ برای ِکی است؟ برای وقتی که امام زمان
بیاید؟ او که خودش قرآن ناطق است؛ امروز روزی ا ست که به 

قرآن مراجعه باید بكنیم.«
       سه خصوصیت مهم بحث های فکری اسالمی

دلیل دیگر این دغدغه ی همیشگی رهبر انقالب را نیز شاید 
بتوان در ســه خصوصیت مهمی که ایشان در بحث -های 
فكری اســالمی، ضرورتی تخلف ناپذیر از سوی متفكران 
آگاه ذکر می کند و در مقدمه ی کتاب »طرح کلی اندیشه ی 
اسالمی در قرآن«نیز به آن اشــاره می کند فهمید: یكی از 
آنها اینكه در فهم اصول اســالمی، مدارک و متون اساسی 
دین، اصل و منبع باشد نه ســلیقه ها و نظرهای شخصی و 
اندوخته های ذهنی و... . ایشــان سپس قرآن را کامل ترین 
و موثق ترین ســند قابل اتكا برای فهم اصول دینی معرفی 
می کنند. این ویژگی در کنار دو ویژگی ضروری دیگر یعنی 
1( خروج معارف از تجرد و ذهنیت محض، و ناظر به تكالیف 
عملی و به ویــژه زندگی اجتماعی بــودن، و 2( مالحظه ی 
مسائل فكری اسالمی به صورت پیوسته و اجزای یك واحد، 
موضوعاتی است که موجب می شود نیاز جامعه ی اسالمی 
و مسئوالن و حاکمان آن به قرآن، به صورت مستمر وجود 

داشته باشد. 
به همین علت، آیت اهلل خامنه ای حتــی در دوران رهبری، 
و با همه ی مشــغله ها و کارهای عدیده ای که دارند، باز هم 
اهتمام به قرآن در رفتار فردی و اجتماعی ایشــان مشهود 
اســت. از قرائت روزانه و مداوم قرآن، تا حفظ کردن آن، تا 
جلسات تفسیر قرآن که در دوره ی ریاست جمهوری و اوایل 
رهبری وجود داشت، تا دیدار ثابت با قاریان و حافظان قرآن 
در اولین روز ماه مبارک رمضــان، و از همه ی آنها مهم تر، 
اســتفاده ی از معارف و اصول قرآنی در تحلیل رویدادهای 
داخلی و بین المللی،  و اتخاذ مواضع بر اســاس آن، همه و 
همه، جلوه هایی از اهمیت قرآن در سیره ی رفتاری ایشان 
است. از همین روی، نه تنها نخبگان و متفكران، بلكه آحاد 
جامعه ی اسالمی و مخصوصا نیروهای انقالبی، باید حداکثر 
تالش شان را برای نزدیك شدن به قرآن، و فهم معارف قرآنی 
و تطبیق رفتار خود با این تعالیم به کار گیرند. دو سه روزی 
بیشتر تا ماه بهار قرآن نمانده است، ماه رمضان فرصت خوبی 
است برای همنشــینی و نزدیكی بیشتر به این چشمه ی 

الیزال خدایی.   

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

3- چنین ایمانی در اسالم مطلوب است
این کســانی که فهمیده اند که در این جهــان به بیهوده 
نیامده اند و این جهان به بیهوده آفریده نشده است، ادامه ی 
ســخن می د هند می گویند »ربَّنا« ای پــروردگارِ ما »اِنَّنا 
َسِمعنا« ما شنیدیم و فهمیدیم، با گوِش تن و با گوِش دل، 
»ُمنادیاً« منادی و غریودهی را که »یُنادی لاِلیماِن« برای 
ایمان ندا می کرد، َصالی ایمان می داد، »اَن آِمنوا بَِربَُّكم« 
می گفت به پروردگارتان ایمان بیاورید، »َفآَمّنا« آن وقت 
ما ایمان آوردیم. چه جور ایمانی آوردند اینها؟ یك نفر 
گفته ایمان بیاورید، ایمان آوردنــد؟ نه؛ اینها همان 
اولی االلبابند، همان متفكرانند. این منادی ممكن 
است به ظاهر پیغمبری باشد، اما در باطن، پیامبر 
عقل و تفكر و بینش آنهاســت که آنها را به سوی 
ایمان خدا فرامی خوانــد و دعوت می کند. پس 
منادی به آنها گفته ایمــان بیاورید، آنها از روی 
بینش، از روی درک، از روی شعور و آگاهِی کامل 
ایمان آوردند. این جور ایمانی در اسالم مطلوب است: ایمان 

آگاهانه.

2- ایمان باید آگاهانه باشد
آن ایمانی که فــالن مرد مســلمان دارد، برای نگه 
داشتنش باید بگوییم روزنامه نخواند، فالن کتاب را 
نخواند، در کوچه بازار راه نــرود، با فالن کس حرف 
نزند، ســرما و گرما نخورد، آفتاب و مهتاب نبیند، تا 
بماند؛ این ایمان متأســفانه نخواهــد ماند. ایمانی 
الزم اســت که آنچنان آگاهانه انتخاب شــده باشد 
که در سخت ترین شــرایط هم آن ایمان از او گرفته 
نشــود. »ااِّل َمن اُکِرَه َو َقلُبُه ُمطَمِئــٌن بِاالیماِن«. 
درباره ی عمار یاســر، آیه ی قرآن می گوید: اگر در 
زیر شــكنجه، برای خاطر آنكه دشــمن را از خود 
لحظــه ای منصرف کنی، یك جملــه گفتی، بگو، 
ایماِن تو ایمانی نیست که با شكنجه از قلبت زائل 
بشــود. آن ایمانی که َخّباب بن اََرت دارد، آهن را 
داغ می کنند به گردنش می چســبانند، شوخی 
نیست، آهن گداخته را به بدنش نزدیك می کردند 
و به پوست بدنش می چسانیدند، این به خاطر آن 
ایمان آگاهانه ی عمیقش، دست بر نمی داشت، 

ایمان این است.  

این کارها، »اَطیُعوا اهلَلَ و الَرّسوَل« خدا و پیامبر را این کارها را انجام بدهیــد، اگر مؤمنید. و یكی از استدالل های عقلی نیست که شبهه بردارد؛ باید قرآن در اینجا صریح اســت. اینجا دیگر حساب خدا معتقد است. این چه جور ایمانی است؟ آیه ی خدا معتقد نیستم، آن دیگری مدعی است که به پا بگذارند. منتها این یكی صاف می گوید من به راحت زیستن، حاضرند همه ی فضیلت ها را زیر و فضا را متعّفــن کردن، برای دو صباح بیشــتر روز دیگر بیشتر نفس زدن و دو لقمه ای خوردن شــدند. هر دو برای این چند صباح زندگی، چند ظلم می کنند. هــر دو در مادیات تا خرخره غرق کسانی که مدعی خدایند چه تفاوتی دارد؟ هر دو کسی که امروز منكر خداست، عملش با عمل آن »َوأَِطیُعواْ اهللَ َو الرَُّســوَل لََعلَُّكــمْ تُْرَحُموَن«، آن                    1- ایمان همراه با اطاعت است
اطاعت کنید، دنبال فرمان آنها راه بیفتید. 

ایمان
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامك:                     1۰۰۰1۰28 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   
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ایرانی خانواده

خدایا به ما لیاقت ورود شایسته 
به مهمانی ات را بده!                             
ــا  ــتیم، م ــف هس ــدگان ضعی ــا بن ــا! م خدای
ــا  ــم، م ــچ نداری ــه هی ــتیم ک ــی هس بندگان

ــر  ــا اگ ــی. م ــت توی ــه هس ــم و هرچ هیچی
ــر  ــو ب ــم، ت ــم نادانی ــه خــاف می کنی چنانچ
ــارک  ــاه مب ــن م ــه ای ــا را ب ــو م ــا ببخــش. ت م
رمضــان وارد کــن بــه طــوری کــه بــا رضــای 
تــو وارد بشــویم در او. خدایــا! تــو مــا را لیاقــت 

ــا کــردی  ــی کــه از م ــن مهمان ــده کــه در ای ب
ــن  ــا! ای ــویم. خدای ــته وارد بش ــور شایس به ط
ایــران کــه از همــه اطــراف بــه او هجــوم 
ــرای اســام، ایــن ایــران را تــو  شــده اســت، ب

ــن.   63/3/9  ــت ک تقوی

اخالق درس

رهربی مطالبه

عدالت خواهی اصول

از دعا و تضرع در تنهایی 
غفلت نکنید

حزب اهلل این است

همسایه ها را فراموش نکنید
اگر هرکس ]از آحــاد مردم[ همان چهل 
همســایه ای را که در شرع مقدس اسالم 
هست، رسیدگی کند، به نتیجه ی خوبی 
خواهیم رســید. البته حاال واقعــاً الزم 
هم نیســت که هر چهل خانه را برویم و 
رســیدگی کنیم؛ چون دایره ی وسیعی 
می شــود؛ اما باالخره یك همســایه، دو 
همسایه، سه همســایه را در نظر بگیریم 
و آنها را یا تأمین کنیــم، یا کمك کنیم، 

یا راه بیندازیم و از دیگران مستغنی شان 
بكنیم. اگر این روح نیكوکاری و انفاق در 
مردم به وجود بیاید، خوب است... یك روز 
در کشور ما و سایر کشورهای اسالمی این 
روحیه همه گیر بوده است؛ یعنی هرکسی 
موظف بوده کــه پولی بــرای انفاق کنار 
بگذارد؛ یا رایج بــوده که در ماه رمضان به 
نیازمندان افطاری بدهند؛ نباید بگذاریم 

این کارها کم بشود.  70/12/1۴

می خواهم این مطلب را ملت عزیزمان بدانند که اسراف، فعل حرام است؛ گناه است؛ خالف 
شرع است؛ آنجایی که اسراف باشد و اسراف مال و اسراف نعمت های الهی انجام گیرد، تضییع 
و تلف کردن نعمت است. تصمیم بگیرید این کار را نكنید. البته خانواده های کم درآمد، شاید 
وسع شان هم نرسد که بخواهند اســراف کنند؛ اما خانواده های پردرآمد و حّتی بسیاری از 
خانواده های متوّسط، متأسفانه اسراف می کنند. من این جمله را عرض کردم، برآن تأکید و 
پافشاری می کنم و خواهشمندم که ملت عزیزمان، این سخن را مورد توّجه قرار دهند، به آن 

72/1/۴ اهمیت دهند، برای آن حسابی باز کنند و سعی شان بر اسراف نكردن باشد.  

خانواده ها سعی کنند که اسراف نکنند

کــرد،  کســب  درآمــدی  کســی  اگــر 
ولــی حّتــی انفــاق مســتحب نكــرد، او 
ــا  ــت. م ــذ اس ــال مؤاَخ ــدای متع ــش خ پی
ــان  ــاق واجبم ــه انف ــم ک ــم بگویی نمی توانی
را کردیــم، مالیاتمــان را دادیــم، خمــس 
و زکاتمــان را هــم دادیــم، از ایــن پــول 
ــه  ــی ک ــم؛ در حال ــرج کنی ــم خ نمی خواهی
ــود هســت؛  ــر و کمب ــه فق ــم در جامع می دانی
نخیــر، ایــن آدم پیــش خــدای متعــال 
ســعادتمند نیســت؛ مرضــی عنداهلل نیســت؛ 
حســاب های  آن  این کــه  خاطــر  بــرای 
الزامــی جداســت؛ بــاب دیگــر و جریــان 
ــم  ــتحبابی را ه ــات اس ــت. انفاق ــری اس دیگ
ــت،  ــتحب اس ــد. مس ــرار داده ان ــا ق ــرای م ب
ــن  ــه م ــدارد ک ــب را ن ــم واج ــی آن حك یعن
ــا  ــم؛ ام ــن کار را بكن ــاً ای ــوردی لزوم در هــر م
ــتحب را  ــن مس ــاب ای ــّرة ب ــی بالم ــر کس اگ
ــالف  ــك خ ــدد، بالش ــودش ببن ــر روی خ ب
اراده و خــالف اقتضــای احــكام الهــی کار 
ــردم  ــه م ــن را ب ــد ای ــا بای ــت؛ م ــرده اس ک
تفهیــم کنیــم. بایــد کاری بشــود کــه 
 هرکــس خــودش را موظــف بدانــد کــه انفــاق 

70/12/1۴ کند. 

این آدم پیش خدای متعال 
سعادتمند نیست

یکی از کارهایی که خیلی مهم است، عبارت است از اینکه ما دوره های قرآن را، جلسات 
قرآن را زیاد کنیم... یکی همین دوره های خانگِی قرآن بود، یکی همین قرآن ]خواندن[ در 
مساجد یا در حسینّیه ها بود... دو جور هم می شود جلسه ی قرآنی تشکیل داد: یکی همین 
که ُدور هم جمع بشوند و یک استادی بنشیند آنجا، بخوانند، قرآِن افراد را تصحیح کند... 
یک جور هم این است که جمع بشوند، یک نفر برود روی منبر، بنا کند قرآن خواندن، و نیم 
ساعت، یک ساعت قرآن بخواند... شما هم بنشــینید گوش کنید، ]قرآن را[ باز کنید، از 

روی قرآن نگاه کنید که این کار البّته یواش یواش معمول شده.     98/2/16

جلسات قرآنی خانگی را ترویج کنید

محفل انس با قران در محضر رهبر انقالب با حضور قاریان معروف مصری، محمود شحات 
محمد انور، ابوالعینین شعیشع و متولی عبدالعال، بهمن 1370

...

البالغه نهج

ــان  ــاه رمض ــی م ــات عموم ــاب جلس در غی
-کــه ایــن جلســات عمومــی، جلســات 
دعــا، جلســات ســخنرانی، جلســات توّســل، 
ــده  ــال علیالقاع ــود و امس ــم ب ــیار مغتن بس
محرومیــم از ایــن جلســات- از عبــادت و 
ــت نشــود؛  ــی غفل تضــّرع و خشــوع در تنهای
مــا می توانیــم در اتــاق خودمــان، در خلــوت 
خودمــان، در میــان خانــواده و فرزنــدان 
ــه  ــن توّج ــا را، همی ــن معن ــان، همی خودم
ــود  ــه وج ــوع را ب ــوع و خض ــن خش را، همی
ــون  ــای تلویزی ــه در برنامه ه ــم و البّت بیاوری
مــواردی هــم پخــش می شــود کــه از آن 
هــم می شــود اســتفاده کــرد و بایســتی 

ــم.   99/1/21 ــام بدهی ــا را انج ــن کاره ای

پیرشفت روایت

دســت هایی - تبلیغــات دروغیــن و گاهی 
احمقانــه و گاهــی خبیثانــه - می خواهند 
این طور وانمود کنند که مردم در ســابق، از 
حاال دین دارتر و با اخالق تر بودند! این، دروغ 
است... آن سابقی که ما یادمان است - پنجاه 
سال قبل، چهل ســال قبل، سی سال قبل - 
انســان که در ماه رمضان به شهر تهران وارد 
می شــد، اصاًل حال و هوای روزه در این شهر 
نبود! مــردم راه می رفتند و راحت ســیگار 
می کشــیدند، غــذا می خوردند، ســاندویچ 
می خوردند! اصاًل کسی احساس نمی کرد که 
این جا روزه اســت! مشهد که شهری مذهبی 
بود - ما در مشهد بودیم - مردم راحت و علنی 
روزه می خوردند؛ کانّه در بعضی از بخش های 
شــهر، اصاًل ماه رمضان نیامده است!... امروز 
شما نگاه کنید! همه جا روزه دار است، همه جا 
در حال ذکر و در حال توّجه اســت و بهترین 

روزه داران از میان جوانانند.    76/10/12

انقالبی که دینداری را 
گسترش داد

رونق اقتصادی بدون عدالت 
اجتماعی ارزشی ندارد

عدالــت اجتماعــی، اســاس اســت. اگــر 
ــا عــدل  ــق اقتصــادی در کشــور باشــد، ام رون
اجتماعــی نباشــد، ایــن رونــق اقتصــادی 
ــورد  ــد خ ــتضعفان نخواه ــرا و مس ــه درد فق ب
و محرومیــت را برطــرف نخواهــد کــرد؛ 
همچنــان کــه امــروز در بســیاری از کشــورها 
ــن را  ــه ای ــا ک ــد... م ــه می کنی ــما مالحظ ش
نمی خواهیــم. مــا در جامعــه فقــط رونــق 
اقتصــادی را نمی خواهیــم. مــا رونــق اقتصادی 
ــم.  ــی را می خواهی ــت اجتماع ــا عدال ــراه ب هم
ــی باشــد،  ــت اجتماع ــم عدال ــه نمی گویی البت
امــا رونــق اقتصــادی نباشــد؛ چــون در 
آن جایــی کــه هیــچ رونــق اقتصــادی نیســت، 
ــی  ــدان مهم ــل چن ــی عام ــت اجتماع عدال
ــه  ــاه و ب ــه رف ــه ب نیســت و درعین حــال جامع
برخــورداری الزم نخواهــد رســید. اگــر عــدل 
ــادی  ــرفت اقتص ــا پیش ــراه ب ــی هم اجتماع
باشــد، جامعه شــكوفا خواهــد شــد. 79/2/1۴


