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   ظل القرآني ف..، والرفاهالعزة

  طهران: المكان

  .م٢١/٠٧/٢٠١٢.  هـ١/٩/١٤٣٣.  ش٣١/٤/١٣٩١: الزمان

  حلول شهر رمضان المبارك: المناسبة

   أنحاء البالد مختلف جمع غفير من القراء وأساتذة القرآن الكريم من:الحضور

٤٣٢١  

 ووفقنــا وشــعبنا لألنــس نــايّ مــن أعمــاق القلــب وبكــل أرواحنــا بــأن مــن على اهللا تعــالنحمــد
 مي تنعقــد للقــرآن الكــري إن كــل واحــدة مــن هــذه الجلــسات التــًنــايقي. بــالقرآن واللــذة بتالوتــه

 بالقرآن وعـشقه ماني اإلقي تعمي فري كبري بأنغامهم لها تأثهاي عنادل القرآن فنطلقيوتالوته، و
 ميحق وبـالقرآن الكـرإذا قـرن شـعب االعتقـاد بـال.  رهـن بهـذاءيوكـل شـ..  نفوسـنايومحبته فـ

 بوسـعها العمـل فـةي ورود المحبـة اللطجيـ إذا قرنه بالمحبة فإن ألـوان وأرة،يوبالمعارف اإلسالم
 ذهإذا امتزجـت هـذه العقائـد وهـ. ةي اإلنـساناةي الحنيادي مي فقةي ازدهار المعتقدات العمىعل

ـــااللتزامـــات العقالن ـــة والعواطـــف فـــستكون الـــساحة عندئـــذ ســـاحة الةي ـــ بالمحب  ،يعمـــل القرآن
إذا اسـتطاعت هـذه المحافـل . هيـوهـذا مـا نـصبو إل. ى وتتعاقـب وتتـرقـاتي التوفديوسوف تتزا

ـــوالجلـــسات القرآن ـــا ةي ـــ-ّ أن تقـــرب قلوبن ـــه ي مـــن القـــرآن فـــ- ي فـــوق الجانـــب العقالن  جانب
ــــزول المــــشكالت التــــيالعــــاطف ــــاب العــــشق والمحبــــة، فــــسوف ت  تواجــــه المجتمــــع ي ومــــن ب
  . دتنايعق يهذه ه. ياإلسالم



 

٢ 

. ةيً مطلقــا بمجــرد المــشاعر والعواطــف، لكننــا نعتبرهــا الزمــة وضــروري نحــن ال نكتفــًطبعــا

 تعلمناهـا عـن ي التـةي معارفنا اإلسالمي مجتمعنا وفي موجود فىولحسن الحظ فإن هذا المعن

  . جانب بعضهماىالعقل والعاطفة إل)..  السالمهميعل (تي أهل البقيطر

 ارتبـاطهم وأنـسهم ي الـرأس فـي مرفـوعخرجـوني وشعبنا وشبابنا لحسن الحظ فإن بالدناو

 اإلنـــسان راهـــاي ي وحـــاالت فهـــم القـــرآن التـــي المعرفـــة والخبـــرة والـــوعههـــذ. ميبـــالقرآن الكـــر

 ًرايـ هذا الجلسات والتالوات، وما نسمعه أو نراه خارج هذه الجلسات تختلف كثيبوضوح ف

ــ ــسنوات يعمــا كــان ف ــداةي الماضــال ــورةاتي وب ــ الث ــ.  هــذا البلــدي ف  أن شــبابنا ىالحمــد هللا عل

. ً جـدارةيـ مجال االرتباط واألنس بالقرآن، وهـذه بـشارة كبي ورجالنا ونساءنا تقدموا فنايافعيو

  . امي من األومي ي من هذا فنيلقد كنا محروم

.  معارفـهي القرآن والتفكر فـي المجال للتدبر فتوفري األنس بالقرآن فسوف توفري نمايح

 التـدبر والوقـوف ىفـالقرآن بحاجـة إلـ.  قراءة القـرآن بـسرعة والمـرور بـه مـرور الكـراممكنيال 

 لّكلما تـدبر اإلنـسان وتأمـ. ةي واللفظةي الكالمبهي من تراكبةيعند كل كلمة من كلماته وكل ترك

  . هكذا هو القرآن.  أكثرنتفعيأكثر واستأنس بالقرآن أكثر سوف 

المـشكالت تعـالج . مي تعـالج بـالقرآن الكـر مجتمع مـن المجتمعـات سـوفي أمشكالت

هـذا هـو وعـد . ةي البـشراةي حل معضالت الحلي آدم سبي بنيهديالقرآن . ةيبالمعارف القرآن

كلما اقتربنا من القـرآن أكثـر وكلمـا ازدادت . ةي تجارب الحقب اإلسالمهي إلريالقرآن وما تش

 الفـــرد أو ى أو لـــدة،ينـــا الجـــسمان أعمالي أرواحنـــا أو فـــي ســـواء فـــ- ةيـــآن األعمـــال القرننـــايب

  .  كلما اقتربنا من السعادة ومن حل المشكالت والمعضالت أكثر-المجتمع 
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 ظـل القـرآن، ي فـي والمعنوي ظل القرآن، والتقدم المادي ظل القرآن، والرفاه في فالعزة

نحـن الـشعوب .  ظـل القـرآني األعـداء فـى ظـل القـرآن، واالنتـصار علـيواألخالق الحـسنة فـ

 الوصــول لهــذه لي ســبي وبــذلنا الجهــود فــحةيمــسلمة إذا أدركنــا هــذه الحقــائق بــصورة صــحال

  . ًنايقيّ منافع جمة فعاألهداف فسوف ننت

 أصـحاب النظـرة منـةي أوجـدتها لهـا هدةيـ من مشكالت عدومي الشعوب المسلمة اليتعان

 ةيــ أبجدعــرفي ال نظــرة منحطــة إلنــسان.. ةي المــصلحةيــالنظــرة النفع..  للخلقــة والعــالمةيــالماد

 ةي والقــــدرات العــــسكراتيــــ الوقــــت الــــراهن اإلمكاني منحــــت فــــيالحــــضارة التــــ. ةيــــالمعنو

 جلبــت ي التــي هــةيــوهــذه النظــرة الماد.  لعــالم الخلقــةةيــ مادرة نظــى قائمــة علــنيللمــستكبر

 ةيـــ ونفعةيـــ تكـــون النظـــرة مادنمـــايح. التعاســـة والبـــؤس للعـــالم، وجلبـــت البـــؤس لهـــم أنفـــسهم

 ةي العـسكرى أن تعمـل القـوجةي ستكون النتةي واألخالق اإلنسانةي عن المعنودةيع وبةيومصلح

 طـــوال ةيـــ للحــضارة الغربكـــنيلـــم .  الـــشعوب وأســرهاليـــكب تى علــةي واالســـتخباراتةياسيوالــس

ّ وأسـروا الـشعوب وكبلوهـا، ةي هـذه، لقـد اسـتغلوا البـشرى وحـسنة سـوزةيـ مـن مرةيالقرون األخ
ـــهـــاي والتغلـــب علاألخـــرى حـــضارات الـــشعوب ىضاء علـــواســـتفادوا مـــن علـــومهم للقـــ  ى وعل

  . ثقافاتها واقتصادها

 ني القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعـشري سادت في قرأتم األوضاع واألحوال التلو

 لوجـدتم -ّ مـا دونـه معارضـوهم وأعـداؤهم سي أنفـسهم وقـالوه ولـونيـّ ما دونه الغرب- الديللم

ّ صـبوها التيـ وةيـ وأكـا،ي أمري وفـايـقي أفري وفني الصي الهند وفي وفاي شرق آسيما فعلوه ف

ــــع ــــشرىل ــــوهم فمي جحــــي وأة،ي الب ــــشر وحرق ــــشعوب والب ــــوه لل ــــّ خلق  لمجــــرد االســــتغالل هي
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 الـذروة لكـنهم اسـتخدموا ى ووصلوا بصناعاتهم إلةي العلم والتقنيتقدموا ف. وامتصاص الدماء

 لهــا أســاس كــني ألن تلــك الحــضارة لــم  لمــاذا؟،األخــرى تعاســة الــشعوب لي ســبيكــل هــذا فــ

.  فلـن تكـون هنـاك أخـالقةيـ ال تكون هناك معنونمايوح. ةي معنوهايف كني ولم ،ي روحيمعنو

 ينعم، ثمة أخالق وصـبر وعقـل فـ.  واقعي لها أسي كاذبة ولىدعاواهم بشأن األخالق دعاو

 واقــع ي لهــذه األمــور فــ ولكــن ال أثــروود،يــ تبــذلها هولي التــي المــساعي وفــةينمائياألفــالم الــس

  . ةيُ هناك بعد عن المعنوكوني نماي حجةيوهذه ستكون النت. اةيالح

 قتــلي - بورمــا ي فــ- اي بلــد مــن بلــدان شــرق آســي الــراهن هــذا، الحظــوا أنــه فــومنــاي يفــ

 ةياسـي سديـ إن لم نقـل أن هنـاك أ- والجهل ةي العصبةي ضحذهبوني ونيآالف البشر المسلم

 - ّدعونيـ كمـا ةيـ والمذهبةيـني الداتي العـصبجـةيتـرض أن األمـر كـان نت ولنفة،ي هـذه القـضيف

ّ تــــرق قلــــوبهم كــــل الرقــــة نيالــــذ.  حقــــوق اإلنــــسان الكــــاذبون ببنــــت شــــفةاءيــــ أدعنــــبسيوال 

 التابعــة ريــ المجتمعــات المــستقلة عــنهم وغي لــو وجــدوا أبــسط الــذرائع فــني والــذوانــات،يللح

ّ عـزل بــال اءيـابــل مـذابح ترتكـب ضـد أنـاس أبر هنـا مقصمتونيـّلهـم ضـخموها مئـات المـرات، 
حقــوق ..  حقــوق اإلنــسان عنــدهميهــذه هــ ! ّبررونهــايدفــاع مــن نــساء ورجــال وأطفــال، بــل و

ــ إن هــؤالء لقولــوني.  وعــن اهللاةيــاإلنــسان المنقطعــة عــن األخــالق وعــن المعنو  ن،يي بــورمسواي

 هنـاك منـذ شونيـعي نيم ذلـك ألن المـسلي فـكـذبونيً وهـم طبعـا - نيي بـورمريـ إنهـم غكنيفل

وقـد كانـت !  ؟قتلـواي أن جـبي هـل - ريثالثمائة أو أربعمائـة سـنة، حـسب مـا وصـلنا مـن تقـار

 نيي بلـدان مجـاورة مـن قبـل الغـربي هـذا البلـد وفـي فـةيـنفس هذه الحالة طـوال سـنوات متماد

لـم . يهـال بهـؤالء األالتيلقد أنزلوا أشد الو. يً خصوصا تجاه هؤالء األهالزيومن قبل اإلنجل
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 القـرآن ّعبـري الفـساد وإهـالك الحـرث والنـسل كمـا ى ما وطأت أقدامهم األرض سوني أفعلواي

 ىّنعم أنشأوا األسواق من أجل أن تكون هنـاك أسـواق لبـضائعهم، وعرفـوا النـاس علـ.. ميالكر

  .  والقرآنةيهذه الحضارة منقطعة عن المعنو.  من أجل ازدهار تجارتهمدةيالبضائع الجد

ــادعو ــديي تــشي هــان ــ المعنوى حــضارة قائمــة عل ــةي ــوحى اهللا وعلــى وتعتمــد عل  ي اإللهــي ال
 إقامـــة مثـــل هـــذه وميـــ الةيإذا اســـتطاعت الـــشعوب اإلســـالم. ةيـــ اإللهةيـــ والهدامي التعـــالىوعلـــ

 فـإن - ونهضت قظتي قد استةي من الشعوب اإلسالمري أن الكثى والحمد هللا عل-الحضارة 
ــا ننــشد مثــل هــذه . ةي والثــورة اإلســالمةيــ الجمهورىدعــو يهــذه هــ.  ســوف تــسعدةيالبــشر إنن

  . ً ومؤشرا لكمًاراي واجعلوه معى الشباب األعزاء هذا المعنهاياحفظوا أ. الحضارة

 نــاي األمـر بـاألقوال واأللــسن واالدعـاءات، علسيلــ. ةيـ إلهةيـ أن نجعـل أعمالنــا قرآنجـبي
ه أمــر يــ مــا كــان فني وتتلونــه، فــأميالكــر تأنــسون بــالقرآن نمــايح. ًايــ هــذا الــدرب عملي فــريالــس

 وجـودكم وبـاطنكم وقلـوبكم واالقتـراب ي فـسهايـ تكرى حـاولوا بالدرجـة األولـحةي ونـصةيوهدا
 فـإن المجتمـع سـوف ًايـ عملءيإذا التزم كل واحد منا بهذا الـش.  وممارساتكمأعمالكمبه من 

  . ًايً مجتمعا قرآنكوني وتقدمي

مـسألة .  والحمد هللادةي بالدنا صارت نهضة جي فمي الكر االرتباط واألنس بالقرآننهضة
 جـبي الـشباب، وني بها أخذت تنتشر والحمد هللا بـناي سبق أن أوصي التميحفظ القرآن الكر

ــــهمي القــــرآن الكــــرىّ أن نتعــــرف علــــجــــبيأن تنتــــشر، و ــــأنس ب  تحفظــــون القــــرآن نمــــايح.  ون
 ى علــقدري القــرآن ســيمعــان اإلنــسان فهــميوعنــدما . حي بــشكل صــحهيــ فهــم معانعونيستــستط
. رشـدي ونمـوي فةي معـارف سـامى الوصول إلمكنهي القرآن ي معاني فتدبري نماي وحها،يالتدبر ف

  . األنس بالقرآنقي داخله عن طري فرشدي ونموياإلنسان 
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. ايـًاللهم اجعل مجتمعنا مجتمعـا قرآن.  القرآنني وبننايّ بمحمد وآل محمد ال تفرق بربنا
اللهـــم بمحمــد وآل محمـــد اجعــل القـــرآن .  القــرآنلي ســبيقرآن ومماتنــا فـــ بـــالاتنــاياجعــل ح

 رانيـ وهمـا الـثقالن الكبتيـ عن القرآن وعـن أهـل البنايديّاللهم ال تقصر أ. امةي القومي عنايشف
 الرســـول تيـــربنـــا أرض عنـــا القـــرآن وأرض عنـــا أهـــل ب. نـــايف) ص( تركهمـــا رســـول اهللا ذانلـــال

 شـهر ي فـنـايّمـن عل.  بواجباتنـااميـ القيربنـا وفقنـا فـ). حنـا فـداهأروا( المنتظـر يواإلمام المهـد
 لعبادتـك والتـضرع والخـشوع قي المباركـة بـالتوفياليـ واللاميـ هـذه األيرمضان المبارك هـذا وفـ

  .كي إللتقربوا

 . ورحمة اهللا وبركاتهكميالسالم علو


