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 8/4/1393 -در محفل انس با قرآن  یاناتب

 ینفى هُدًى اَو نقصانٍ فى عمًى؛ ا یَادَةٍاَو نُقصَانٍ زِ یادَةکتاب معرفت است، کتاب نور است. وَ مَا جَالَسَ هَذَا القُرآنَ اَحَدٌ اِلّا قَامَ عَنْهُ بِزِ * قرآن

 یاافزون شده است  ودر ا یتىهدا یانشست که برخاست،  ینااست؛ فرمود: هرکسى که با قرآن نشست، از  یرالمؤمنینکالم منسوب به ام

و نقصان در کورى، نقصان  یتدر هدا یشافزا ید،آ وجود مى نقصانى در او به یکو  یشىافزا یکاى از او کم شده است.  معرفتى و کورى بى

 ست؛ا جورى یننشست و برخاست با قرآن ا یکند؛م یداپ یشانسان، آگاهى انسان افزا یت. هدایشودگمراهى انسان کم م یعنىدر گمراهى، 

 یست؛اصوات مطلوب ن ینا یلکه صِرف تشک یمبا توجّه خواند؛ توجّه داشته باش ید. قرآن را بایشودالبتّه با توجّه و تدبّر در قرآن حاصل م ینا

. اَهللُ وَلىُّ یکندم یداى اسالمى راه خودش را پ جامعهشد، آن وقت  ینقرآن را خواند؛ اگر ا یدبا توجّه به معانى، با توجّه به مرادات قرآنى با

 یشودها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهّمات، انسان خارج م مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّور؛ از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهى یُخرِجُهُمءامَنُوا  ینَالَّذ

[ که با نشستن با قرآن و انس با  تى ]استیّاخصوص ینهاار، نور انس با پروردگار. انور معرفت، نور تقرّب به پروردگ یت،؛ نور هدا«اِلَى النُّور»

ى اسالمى امروز با چالشهاى جدّى  دارد. جامعه یاجاحت ینامّت اسالمى امروز به ا یم؛دار یاجاحت ینو ما به ا یدآ وجود مى قرآن براى انسان به

خواهد  یداقوى است و بر ما غلبه پ منکه دش یمکه ما احساس کن یستن ینمعناى ا توجّه به چالشها به یمرو است؛ مکرّر عرض کرد روبه

 یراسالم بتواند از مراحل س ینکهفرصتى است براى ا یکى با چالشها  ى اسالمى با چالشها مواجه است و مواجهه . جامعهیستن جور ینکرد؛ ا

 جورى ینش برود؛ امروز ایپ یگرى د مرحله یک یگر،حرکت د یک یگر،دى  پلّه یکشاءاهلل  سوى اعتالى مورد نظر، ان حرکت به یخىِتار

اسالم  یاىامروز دن یدیدیم؛اسالم را در حال غفلت م یاىاسالمى، دن یدارىانقالب اسالمى و قبل از ب یروزىهاى قبل از پ است. ما در دوره

 یکند،تر م د، روشنیکنتر م ما را آگاه ید؛آ به کمک آگاهى امّت اسالمى مى یدهد،اسالم رخ م یاىدر حال آگاهى است. حوادثى هم که در دن

روز  روزبه یدرا با یرتبص ینما ا یمناکند؛و امّت اسالمى ب ینمؤمن یرتبص ین. دشمنان اسالم از ایکندتر م ما را براى ما مشخّص یفوظا

 .یمچالشها را بشناس یناست که ا ینمرحله هم یناوّل یم؛بکن یتتقو

 13/3/1393 -  یمقرآن کر المللى ینى مسابقات ب دوره یکمینو شرکت کنندگان در سى یداردر د یاناتب

ارتباط را بدانند؛ کسانى  ینکردند، قدر ا یداآن کسانى که با قرآن ارتباط پ ید؛کن یاداُنستان را با قرآن ز یکنمم یهتوص یزشما جوانان عز * به

 د،را براى خودشان نگه دارند؛ آن کسانى که با تالوت قرآن مأنوسن یمتىجواهر ق ینحفظ قرآن را بدانند؛ ا ینکه قرآن را حفظ کردند، قدر ا

 یمى مبارک را از دست ندهند، رها نکنند؛ آن کسانى که با قرآن مرتبطند، تدبّر در قرآن را، تدبّر در معانى قرآن را، تعمّق در مفاه رشته ینا

 آنبه قر یم،. اگر با قرآن مأنوس شدیکندم یکقدم به قرآن نزد به است که ما را قدم یزهایىچ ینهابدهند؛ اقرآنى را، هدف خودشان قرار 

ى از سوى  که امّت اسالم عزّت وعده داده شده یمباش یدوارام یتوانیموقت م قرآنى در دل ما توانست اثر بگذارد، آن یممفاه یم،شد یکنزد
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داد. اگر با قرآن  اهدوقت خدا به امّت اسالمى خو عزّت را آن ین( ا1)1ین؛العِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِن  : وَ هللِخداى متعال را ]به دست خواهد آورد[

 .است ینهاآثار و برکات آن ا یم،مأنوس شد

ارتباط را بدانند؛ کسانى  ین، قدر اکردند یداآن کسانى که با قرآن ارتباط پ ید؛کن یاداُنستان را با قرآن ز یکنمم یهتوص یزشما جوانان عز * به

 د،را براى خودشان نگه دارند؛ آن کسانى که با تالوت قرآن مأنوسن یمتىجواهر ق ینحفظ قرآن را بدانند؛ ا ینکه قرآن را حفظ کردند، قدر ا

 یمر در معانى قرآن را، تعمّق در مفاهى مبارک را از دست ندهند، رها نکنند؛ آن کسانى که با قرآن مرتبطند، تدبّر در قرآن را، تدبّ رشته ینا

 آنبه قر یم،. اگر با قرآن مأنوس شدیکندم یکقدم به قرآن نزد به است که ما را قدم یزهایىچ ینهاقرآنى را، هدف خودشان قرار بدهند؛ ا

ى از سوى  که امّت اسالم عزّت وعده داده شده یمباش یدوارام یتوانیموقت م قرآنى در دل ما توانست اثر بگذارد، آن یممفاه یم،شد یکنزد

وقت خدا به امّت اسالمى خواهد داد. اگر با قرآن  عزّت را آن ینا ین؛العِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِن  خداى متعال را ]به دست خواهد آورد[: وَ هللِ

 .است ینهاآثار و برکات آن ا یم،مأنوس شد

ى مبارک را از دست ندهند، رها نکنند؛ آن کسانى که با قرآن مرتبطند، تدبّر در قرآن را،  رشته ینمأنوسند، اکسانى که با تالوت قرآن  * آن

 .دیکنم یکقدم به قرآن نزد به است که ما را قدم یزهایىچ ینهاقرآنى را، هدف خودشان قرار بدهند؛ ا یمتدبّر در معانى قرآن را، تعمّق در مفاه

 19/4/1392 -رآن در محفل انس با ق یاناتب

با قرآن ارتباط برقرار  یدآحاد جامعه با ی همه یمما معتقد یستیم؛قانع ن یناند. البته ما به ا ما با قرآن مأنوس شده ی امروز جامعه * بحمداهلل

در قرآن است؛  برتد یرساند،م ینوران یقکنند، بتوانند قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند در قرآن تدبر کنند. آنچه که ما را به حقا

 یخوب ی مقدمه یککرده است،  یداکشور، در سرتاسر کشور رواج پ یجوانها ینشما جوانها، در ب ینحفظ قرآن که بحمداهلل امروز در ب ینو ا

که انسان  یشودرا مورد توجه قرار دادن، موجب م یاله یاتآ درپی یقرآن و پ ی یمهکر یاتحفظ و تکرار و انس با آ یعنیتدبر.  یاست برا

 .بتواند در قرآن تدبر کند

 31/4/1391 - یانقار یداردر د یاناتب

خواند و گذشت؛  یسرسر یشودشد، مجال تدبر و تأمل و تفکر در معارف قرآن به دست خواهد آمد. قرآن را نم یداانس با قرآن پ * وقتی

تدبر کند،  یشتر. انسان هرچه بیو لفظ یکالم یبهایاز ترک یبیاز کلمات و هر ترک یا هر کلمه یبر رو ی یهدارد به تدبر، تک یاجقرآن احت

 .است ینجورخواهد برد؛ قرآن ا یشتریب ی کند، بهره یداپ بیشتریتأمل کند، انس 

 یم،ظ قرآن که ما قبالً سفارش کردحف ی مسئله ینشده است. ا یما، در کشور ما، نهضت انس با قرآن، نهضت خوب ی در جامعه * بحمداللّه

قرآن را حفظ  ی. وقتیممأنوس شو یم،هم با قرآن آشنا شو یدکند؛ با یداهم انتشار پ یدبا یکند؛م یداما انتشار پ یجوانها یانبحمداللَّه دارد در م

به معارف  یتواندتدبر کرد، م یدر آن تدبر کند؛ وقت یتواندم ید،قرآن را فهم یمعنا یانسان وقت ید؛قرآن را درست بفهم یمعان یتوانیدم دید،کر

 .یکندم یداکند. انسان با انس با قرآن، در درون رشد پ یداکند و رشد پ یدادست پ یعال

 

 

                                                 
1
لَّهِ ۚ  لَئِن رَجَعنا إِلَى المَدینَةِ لَیُخرِجَنَّ األَعَزُّ مِنهَا األَذَلَّ  : یَقولون8َ یهسوره مبارکه المنافقون آ.   لمُؤمِنینَ وَلِرَسولِهِ العِزَّةُ وَلِ  آنها: یَعلَمونَ؛ ترجمه ال المُنافِقینَ کِنَّۚ  وَل وَلِ

 !دانند یمنافقان نم یوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولکه عزت مخص یدر حال!« کنند یم یرونرا ب یالنذل یزانعز یم،بازگرد ینهاگر به مد: »گویند یم
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 4/4/1391 - یمقرآن کر المللی ینکنندگان در مسابقات ب شرکت یداردر د یاناتب

تالوت قرآن به مردم ما داده شده است. در دوران طاغوت، قرآن در کشور ما درس قرآن، انس با قرآن و  یقکه توف یکنیمرا شکر م * خدا

 یتو حاکم یاسالم یافراد بود. در دوران جمهور یشخص یلهرچه بود، م یگرفت؛قرآن انجام نم یجدر ترو یحرکت جمع یچمهجور بود؛ ه

رآن، انس با قرآن، فهم قرآن، حفظ قرآن، جزو قرآن است؛ تالوت ق یجکشور، ترو ینمسئول یبرا یاصل های از برنامه یکیاسالم، 

مقدمه است  ی،اله یاتآ یبایتالوت قرآن و قرائت ز یکناست. ل المللی ینمسابقات ب یناز مظاهر آن هم هم یکیهاست؛ که خب،  برنامه

موضوع  یکبه عنوان  ی،به تالوت و به قرائت قرآن و الحان قرآن یمسرگرم کن یم،کن غولخودمان را مش یخواهیمتدبر در قرآن. ما نم یبرا

کند، آماده بشود  یداکه دل انسان نرم شود، خشوع پ یشوداست. تالوت قرآن با صوت خوش موجب م یقطر ینمقدمه است، ا ینا ی؛اصل

 .یمدار یاجاحت ینما به ا ی؛قرآن یاتو آ یفهم معارف قرآن یبرا

 9/6/1390 -فطر  یدسع یدنماز ع یها خطبه

سال آنها، بلکه  ی دوره یکه برا یرا بردارند؛ محصول یادیاز مردمِ موفق و باسعادت توانستند محصول ز یاریماه مبارک رمضان، بس * در

 یا بهره بردند، تدبر کردند؛ عده یکردند، از معارف قرآن یداانس با قرآن پ یا برکات خواهد بود. عده یسراسر عمر آنها، دارا یبرا یدر موارد

کردند. مردم روزه گرفتند؛ با روزه، در  یخودشان را نوران یو روش قرار دادند و دلها یّهخودشان رو یماه برا ینمناجات با خدا را در ا وانس 

 یصفا یناست. ا یو اجتماع یفرد یدر زندگ یاریمنشأ برکات بس یت،و نوران یمیتصفا و صم یننفس خود صفا به وجود آوردند؛ که هم

امن و  یطجامعه را مح یط. صفا در نفس انسان، محیدهدنفس از حسد و بخل و کبر و شهوت م یرتطه یدهد،م اندیشی یکن انبه انس ینفسان

 ی جامعه یانم را در یکدیگرترحم به  یکند؛مهربان م یکدیگرمؤمنان را به  یکند؛م یکدلها را به هم نزد یدهد؛قرار م یو معنو یامان روح

 .مردم موفق و باسعادت یا همه محصوالت ماه مبارک رمضان است براینه. ایدهدگسترش م یمانیا

 24/4/1389 -  قرآن یانقار یداردر د یاناتب

قام عنه و ما جالس هذا القرآن أحد الّا . »یدبا قرآن مجالست کن یرید،که با قرآن انس بگ کنم یم یهتوص یزمانبازهم به جوانان عز * من

جهالت شما  یها پرده از پرده یک ید،که شما با قرآن نشست و برخاست کن یهر بار ؛«یاو نقصان من عم یهد یف یادةاو نقصان، ز یادةبز

. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم شود یم یو جار کند یم یداپ یشدر دل شما گشا یتنوران یها چشمه از چشمه یکود؛ ش یبرداشته م

 یلیحفظ قرآن خ یم؛قرآن را حفظ کن یمبتوان یم،قرآن را بخوان یماست که بتوان ینکار ا ینا ی مقدمه .الزم است ها ینتدبر در قرآن، اقرآن، 

ها را وادار کنند.  کنند، آن یقها به کودکان خودشان حفظ قرآن را تشو را، قدرت حفظ را قدر بدانند. خانواده یجوان ی مؤثر است. جوانها، دوره

فرصت  ینکند. ا یدادر قرآن قدرت تدبر پ یات،فرصت را به حافظ خواهد داد که با تکرار آ ینا آنباارزش است. حفظ قر یلیفظ قرآن خح

بشود  یفرا قدر بدانند؛ نگذارند حفظشان ضع یبزرگ اله یارنعمت بس ینکه حافظند، ا یهائ . آنیدرا از دست نده یناست؛ ا یقتوف یناست، ا

قرآن را از اول تا آخر خواند؛ باز دوباره از اول تا آخر؛  یداست. با یالزم یزچ یکقرآن، از اول تا آخر،  خواندن .نکرده از دست برود یخدا یا

کنند، معارف  یینرا تب یاتکنند، مشکالت آ یرما تفس یالزمند تا برا ینیبا ذهن انسان آشنا شود. البته معلم یکجا یمعارف قرآن ی تا همه

و توقف  رویم یشد، هرچه زمان به جلو برود، ما به جلو م ها ینهمه الزم است. اگر ا ها ینکنند؛ ا یانما ب یرا برا یاله یاتو بطون آ یاتآ

 .وجود ندارد یگرد

 16/1/1389 - یاسالم یاز مسئوالن نظام جمهور یجمع یداردر د یاناتب

از آنچه که به خاطر نماز و عبادتشان  یشب -ما ی یدهفرهنگ ما، برطبق عق یحاال تو -که ممدوح واقع شدند یصدر اسالم، آن کسان * در

مقداد  یاعمار را،  یاذر را،  یو مجاهدتشان ممدوح واقع شدند. ما اب شان یاجتماع شان، یاسیس های یریگ ممدوح واقع شدند، به خاطر موضع

 کننده یینمواضع، تع ینکه ا شناسد یم یرا به آن مواضع ها ینا یخ،. تارکنیم یمالک اشتر را کمتر به عبادتشان مدح م یاتمار را،  یثمم یارا، 
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. جور ینهم که مذمت شدند، هم یهائ حرکت کمک کند. آن ینا یشرفتکند، شکل بدهد و به پ یتبود؛ حرکت کالن جامعه را توانست هدا

مذمت نشدند؛ به خاطر عدم حضور در  نمازی یمذمت قرار گرفتند، به خاطر شرب خمر مذمت نشدند، به خاطر ب ورداز بزرگان که م یلیخ

منحصر  یدی،کار توح ی،. پس کار خدا، کار معنوینیدبب ید،ثبت کرده؛ نگاه کن جوری ینا یخ،که حضورشان الزم بود، مذمت شدند. تار ییآنجا

 یخدا یش. تالوت قرآن، تدبر در قرآن، تضرع پهاست ینا ی همه ی گرفت. نماز پشتوانه یدکم نبا دست رادر نماز خواندن؛ اگرچه نماز  یستن

اش  همه ها ینا -که هست ای یهادع ینا ی یهبق یل،کم یدعا ین،امام حس یدعا یه،سجاد ی یفهصح -مأثور ی یهمتعال، خواندن ادع

خودتان و خدا را درست و  یانو م یدت؛ که اگر چنانچه شما با خدا انس داشتحرکت موتور وجود انسان اس ی کننده کننده است؛ روان کمک

کار خدا را  خواهد یکه م یکس ین. بنابرادهید یانجام م یشتربا شوق ب یشتر،با رغبت ب دهید؛ یتر انجام م کارها را راحت ینا ید،اصالح کرد

 یا،دن یشع یا یا،پول دن یا یا،مقام دن یا یا،که دن هائی ین. اجور ینهم بکند،را هم  یابخواهد کار دن ی. کسکند یمتعال کمکش م یبکند، خدا

 که یهم وقت ها ینا -کنید یمشاهده م یادرا ز یشها نمونه یاکه حاال در دن -هدف و غرض و مآل بود یشانبرا ها ینو امثال ا یجنس یلذتها

. همت گذارد یم یارشاناست که وسائل را در اخت ینبه ا یاله ک. کمکند یدر راه همان هدفِ خودشان تالش کردند، خدا کمکشان م

و  یرا که جانب معنو ی. البته چون آن جانب اصلرسند یاست؛ لذا به آن هدف م یهدفشان هم فقط هدف ماد روند، یراه م یناز ا کنند، یم

 .روند یم یشپ تند،که هدف گرف یقسمت یناما در ا کنند؛ یگرفتند، آنجا ضرر م یدهاست، ند یو اخرو یاله

 13/11/1388 -  علوم و استادان دانشگاه تهران یروز یداردر د یاناتب

 یقدر تعم -از دعاها یاریو بس یهسجاد ی یفهمثل صح -که اعتبار دارد یا مأثوره ی یهتدبر در ادع ینبا قرآن و تدبر در قرآن، همچن انس* 

احساسات، در نماز جماعت هم  یرو طور ینهم یکس یک وقت یکمهم است.  یلیخ ینیمعرفت د یقنقش دارد. تعم یلیخ ینیمعرفت د

هم شرکت کند، اما  ینیهم شرکت کند، در فالن تظاهرات د ینیحس یهم شرکت کند، در مجلس عزا اعتکافممکن است شرکت کند، در 

به خاطر  ینا رود؛ یکه از جا در م بینید یم یکهو ی،انداز دست یکسر  یچی،پ یکمعرفت در عمق جان او وجود نداشته باشد؛ لذا سر  ینا

و عمامه  یمداشت یشبودند که از ماها که ر یانقالب، اوائل انقالب کسان های جموعهم ینهم ی. تویدیمد یاداست. ما نظائرش را ز ینا

که عرض  یهمان طور -وقت یکترند؛ بعد  متعصب ینو پابندتر و نسبت به د یدترو مق تر ینمتد ها ینکه ا رسید یبه نظر م ها، ینو ا یمداشت

معرفت  یقتعم یننداشته. بنابرا یوبست محکم که چفت یداستپ وب،در رفت! خ یرشتا یدیمد یکهوآمد،  یشپ یانداز دست یک -کردم

 یمتول ها ین. اشود یجترو یداست که با یبخش کار فرهنگ یکهم  ینمهم است. ا یلیخ ی،مهم است؛ انس با معارف اسالم یلیخ ینی،د

کار را  ین. ایدکار هست ینا یمتول حقیقی،ت یها گروه یو رؤسا یرانشما مد یعنی. یستن یگرد کس یچه ید؛هم شمائ اش یمتول خواهد، یم

 یلیخ ها ینا ید؛فکر کن یشبرا ینیدبنش یدرا با ینا ی؛علم یطو مح یمرکز علم یککرد به  یقدرست کرد و مثلًا تزر یبه شکل ادار شود ینم

 .مهم است

 28/7/1388 -پژوه کشور  از بانوان قرآن یجمع یداردر د یاناتب

فاصله را کم  ینا یمدار یاسالم یما با قرآن فاصله گرفت. ما در جمهور ی جامعه یمتماد یکه سالها یماعتراف کن یدباب قرآن، ما با در* 

در  یطاغوت، قرآن به صورت رسم یتهایبوده. در دوران حاکم یادز یلیخ یماندگ عقب یناما ا کنیم، یرا جبران م ها یماندگ عقب کنیم؛ یم

فقط تالوت قرآن  یناما ا -خواندند یها قرآن م در خانه ینینیمتد -ممکن بود با قرآن آشنا باشند یجامعه حضور نداشت؛ گوشه کنار کسان

 یها شده بود که مجموعه ینا یجهکم بود. نت یارکم بود؛ بس یلیبود؛ تدبر در قرآن، بخصوص در سطح جامعه و در منظر عموم خ

که با قرآن  یآن زمان، کس های کرده یلتحص ینواقعاً در ب یعنیبا قرآن فاصله داشتند؛  یما بکل یدانشگاه یها و مجموعه یفکر روشن

که  یمگر کسان خورد؛ یبه چشم نم واقعاً -محدود یبلکه آشنائ یق،و عم  یعوس یلیخ ینه آشنائ -داشته باشد ای یداشته باشد، آشنائ یانس

به خاطر  ی،عرب یو بخصوص کشورها یاسالم یکشورها یگرحفظ بودند؛ اما در د یاتیآ ی،داشتند و از دوران طلبگ یطلبگ ی سابقه

ه در مناصب را ک شان یدانشگاه های کرده یلها را، تحص آن یفکرها است. انسان روشن جور یننبود و اآلن هم هم جور ینا یتوضع ی،شرائط

استدالل،  ید،به عنوان شاهد، به عنوان مؤ یل،ات قرآن به صورت تمثیاز آ ها ینا بیند یم کند، یمالقات م یهم هستند، وقت یگوناگون دولت
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 یننسل جوان ما چرا. ا یندر ب یما وجود نداشت، ول یمیفکران قد روشن ی مجموعه ینکه در ب یزیچ کنند؛ یدر کلمات خودشان استفاده م

 یگربحث د یکچه جور بود، آن  یتو ترب یمتعل یفیتک رها. حاال در آن کشویمبه خاطر همان دور ماندن از قرآن بود، که ما دور مانده بود

 یاستمدارانس ین. اکردیم یبرخورد م یدهپد ینبود؛ اآلن هم هست. ما از اول انقالب با ا یرائج یزچ ینبخصوص ا یعرب یاست. در کشورها

و اعتراض بحق هم بود،  یمو دار یمداشت ضدر عمل، اعترا یقرآن یاز مبان ها ینا یهم ما به دور یشهکه هم یعرب یردان کشورهاو دولتم

حاال اگر من بخواهم  ینکه. مثل ایستیمن جوری ینکه ما چرا ا خوردیم یما تأسف م یشهحضور داشت. هم ها یناما قرآن در ذهن و زبان ا

 ی یسندهاز فالن نو تیاز شعر حافظ، جمال ی،از گلستان سعد یدر خالل صحبتشان ممکن است جمالت یرانیذوق ابکنم، افراد با  یهتشب

که قبل از  یتینبود. ما از قرآن به خاطر نوع ترب یزیچ یناما در کشور ما چن کردند؛ یم یهائ استفاده جور ینها از قرآن هم آن یاورند،معروف ب

 .یمانقالب وجود داشت، فاصله گرفته بود

 23/8/1386 -کارگزاران حج  یداردر د  یاناتب 

 یادتأمل و تدبر در عبارات دعاها و مناجات با پروردگار را  یرد،بگ یادحج انس با قرآن را  ی در دوره یزن یا یمرد یک ی،جوان یک اگر* 

 ی ختم قرآن بخواند؛ در مکه یکمنوره  ی ینهکند که در مد یداگر خود را مق ی. حاجیزندگ  طولاو در  یبرا ای یهسرما شود یم ینا یرد،بگ

بخش  یکختم قرآن بخواند،  یک تواند یاگر نم یا -قرآن است؛ محل نزول قرآن است ی خانه ینجاا -ک ختم قرآن بخواندیمکرمه 

را  یحاج یدعادت بده یدبتوان -که آنجاست یمدت ینه تأمل و تدبر در قرآن در ااز قرآن را بخواند با تأمل، با تدبر؛ اگر عادت کند ب یا عمده

است. انس با  ینشدن تمام ی یرهذخ یک. قرآن یهسرما یک شود یاو م یبرا ینا -یو روح یماندگار معنو های یهو رو ها یرهس چنین ینبه ا

انسان با قرآن رابطه برقرار کند و قرآن را بخواند  یقتاًاست. اگر حق یدترانسان مف یبرا یاز هر درس ی،ناصح یقاز هر رف ی،قرآن از هر واعظ

 یلیبکند، خ یداانس را بتواند پ ینباالتر است. اگر انسان ا یاو از هر واعظ یبرا ینخود، ا یو معنو یقلب ی استضائهاستناره و استفاده و  یبرا

 .است یدستاورد بزرگ

 ینهاست، در ا بر دوش آن یو اساس یکشور در سطوح اصل یریتمد ینسنگ یکه بارها یکسان ی همه یباًاست و تقر یمغتنم فرصت* 

شد و سخن در  یانمحترم ب جمهور یسرئ ی یلهو گزارش امور گوناگون کشور به وس یاست. حرف سیدشرکت دار یتبزرگ و پراهم ی جلسه

که  یزیچ یبرا یمهم استفاده کن یفرصت، اندک ینمن فکر کردم که از ا یو الزم هم هست، ول ستا یارهست و بس یشهها هم باره ینا

مراحل  ی در همه تواند یماست که م ی خالصانه یمانما؛ و آن حرف دل و حرف ا یاسیس یمهایو تصم یینهامقدم است بر استنتاجها و تب

را انتخاب کردم  یاتآ ین. لذا ایافریندنقش ب روح، یب اجسام یاندر م یبخش اتیدر ظلمت، مثل ح یدر کالبد، مثل نور یحرکت مثل جان ینا

و  یرااذکروا اللَّه ذکرا کث» ی یفهشر ی یهآ ینا ینکهدارم به ا یاجاحت بینم یم کنم، ی. خود من هرچه نگاه میمباهم مرور کن یرا قدر ها ینتا ا

مان  که شما هم و همه رسد یبه نفس کردم، به نظرم م یاسرا تکرار کنم و در آن تدبر کنم و به آن عمل کنم. ق «یالسبّحوه بکرة و اص

بزرگ را  یجامعه آزمونها ینشکل گرفته و ا یمانیا ی بعد از آن است که جامعه ین،ا«. آمنوا ینالّذ یّهاا یا: »فرماید ی. میمهست ینمحتاج به ا

 یبعد از جنگ بدر و احد و جنگها یعنیشده است؛ احزاب است و بعد از سال ششم هجرت نازل  ی سوره یاتآ یناز سر گذرانده است. ا

 یرخدا را ذکرِ کث ؛«یرااذکروا اللَّه ذکرا کث»که:  کند یقرآن به مسلمانها خطاب م ی،شرائط ینچن یکو باالخره جنگ احزاب. در  یگرمتعدد د

 یگوناگون شدن و از مطلب اصل امدهاییشو حوادث و پ عوارضاست. غرق در  یاندر مقابل غفلت و نس یاد. ذکر و یاد یعنی. ذکر یدکن

ذکر  یست،کردن و متذکر شدن ن یادهم صِرف  یاد ینوقت ا نباشد. آن ینا خواهند یاست. م آدم یبزرگ ما بن یگرفتار ین،غفلت کردن؛ ا

 .اند را از ما خواسته یرکث

 23/6/1386 -  تهران ی نماز جمعه یها در خطبه یاناتب

است.  یاله یافتض یندستاورد ا ینبزرگتر یدشا -است یدنکش یروزه و گرسنگ یاضتکه ر -ماه وجود دارد ینا یهمانیکه در م ریاضتی* 

بشود گفت  یداست که شا یاددر دل انسان ز یتنوران یجادو ا یبرکات از لحاظ معنو ینا یانسان دارد، به قدر یکه روزه برا یبرکات
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اند.  را هم گرفته یافتض یناز ا ی اند و بهره شده یافتوارد ض ها ینپس ا گیرند؛ یم یبعضروزه است. روزه را  ینماه هم ینبرکات ا ینبزرگتر

 کنند؛ یم ینتأم یآموزش خود را هم از قرآن در حد اعل ها ینا -ماه مبارک است ینا یِمعنو یاضتکه ر -بر روزه گرفتن ی عالوه یکنل

تالوت قرآن، انس با قرآن، مخاطب خدا  شبها یمهدر شبها و ن ی،دار از روزه یناش یتِحالت نوران یا داری وزهتالوت قرآن با تدبر. با حالت ر

 تواند یدر حال متعارف و معمول نم گیرد، یاز قرآن فرام یتالوت ینکه انسان در چن یزیدارد. چ یگرید یو معنا یگریقرار گرفتن، لذت د

با خدا، راز و  ی متعال و مخاطبه یبا خدا ی از مکالمه ها، ینبر ا ی . عالوهبرند یهم بهره م یناز ا ها نکند؛ آ یداپ یدسترس یتالوت ینبه چن

 ی حمزه یاب یدعا یندعاها. ا ینهم یعنی کنند؛ یم یبردار خدا به زبان آوردن هم بهره یکردن، دل خود را و اسرار درون خود را برا یازن

 یمکردن دل به ساحت حر یکحرف زدن با خداست، خواستن از خداست، نزد ها ینشبها و سحرها، ا هایدعا ینروزها، ا یدعاها ینا ی،ثمال

 .برند یآن بهره م یدستاوردها ی از همه یهمانی،م یندر ا ین. بنابرابرند یهم بهره م یناست؛ از ا یعزت اله

 22/6/1386 - یانقار یداردر د یاناتب

 یشدر آن پ تر یرینتر و ش که بحمد اللَّه جوانان ما روز به روز بهتر و جذاب یقرآن ینو دلنش یرینش یها نغمه ینتالوتها و ا یناز ا امروز* 

خوب بودند؛ و هم قرّاء  یلیکردند، خ یجمع که همخوان دسته یکه تالوت کردند، هم گروهها یدو نوجوان ینهم ا یم؛لذت برد روند، یم

از آنچه که در  یقرآن یها که کاروان تالوت قرآن و آهنگ کند یحساس متالوتها را، خوب ا ینا شنوند یکه م یانسان هر سال که یزمانعز

 یدادست پ یصفر، بحمد اللَّه به درجات عال یراز صفر بلکه ز -از انقالب یشپ -قبل یبا دورانها یمکن یسهگذشته بوده، جلوتر آمده، و اگر مقا

 یمکن یالاست که ما خ یناشکال ا یک: یمرا عرض کن ها ینوجود دارد که ا ینجاسه اشکال در ا دو .ماست یخوشوقت ی ایهم یلیکرده؛ خ

. یمبشو یفهم و کج یبدفهم یناست که مبادا ما دچار ا یاشکال بزرگ یک ین،. اینفقط هم یعنیتالوت قرآن و انس با قرآن و رواج قرآن 

 خواهم یتکرار نم یگرکه د یماعتقاد را هم عرض کرد ینلت اجلسات، ع یناز هم عضیاعتقاد دارم. قبلها در ب یلیتالوتها خ ینبنده به ا

 یمقدمه است؛ مقدمه برا ها ینا ی همه یکنل دانم، یارجمند م یقتاًبکنم. و خوانندگان خوبمان و تالوتگران مسلط و استاد و وارد را حق

 یدابا قرآن انس پ یدان، کودکان مسلمان بامرد و زن مسلم سلمان،شما جوان م یعنیما.  ی قرآن در ذهن جامعه یفرهنگ یفضا یتحاکم

بعدش هم عمل  ی . مرحلهیاموزیدو از آن ب یدو در آن تدبر کن یدمخاطب قرار گرفتنِ در مقابل خدا، بخوان یقیِحق ی. قرآن را به معنایدکن

که  یکلمات این .یقرآن و کلمات قرآن یاتتدبر در آ رآن،: آموختن قرآن، فهم معارف قکنم یقبل از عمل را عرض م ی است؛ اما من مرحله

عطا کرده است.  یتبه بشر یاله یوح یمعنو ی یرهذخ یناست که خداوند متعال به عنوان آخر یزهائیهمان چ کنید، یشما مالحظه م

 ها؛ ینز معارف است اکند؛ پر ا یتهدا یسعادت و فالح و رستگار یعالم، به راهها ینا یبشر را تا ابداآلباد، تا انتها یدکه با هاست ینهم

که  یعرب است. کسان یرغ یکمبود ملتها یعنیکمبود ماست.  ینا یم؛دار یحجاب لغو یم،دار یما حجاب زبان متأسفانه .یدفهم یدرا با ها ینا

 یانقرآن، ب نیاب فهمند؛ یاند، و لو نه به صورت کامل، آن را م که نشسته ها ینا کند، یتالوت م یکه قار طور یناست، هم یزبانشان عرب

 .فهمد یرا نم یانب ینا یاتجزئ یو هرکس  است یواالئ یلیو خ یغو بل یحفص

جلسه را  یناست که ما در ماه مبارک رمضان که ماه تالوت قرآن و ماه نزول قرآن و ماه جلسات است و ما هم که ا ینسوم ا اشکال* 

 یدنبا ینکنار. ا یمو بگذار یمو ببوس یمهم در مساجد و محافل گوناگون است، ماه رمضان که تمام شد، قرآن را ببند یو جلسات فراوان یمدار

دارد که هر روز الاقل پنجاه  یات. حاال در روایمبا قرآن مرتبط و مأنوس باش ید. دائم بایماز خودمان جدا نکن یستیرا با قرآن. یفتداتفاق ب

 ی یهچند آ ینو ا خوانم یحمد را م ی سوره یدنگوئ ید؛قرآن بخوان ی یهده آ یروز ید،. اگر نتوانستیارهاستاز مع یکی ین،ا. یدقرآن بخوان ی یهآ

که در نماز  یاز آن قرآن یر. نه، غگوید یم یکه فالن ای یههمان ده آ شود یم -رکعت یک -قل هو اهلل ی سوره ی یهبا چند آ حمد ی سوره

. قرآن را یدبخوان یهصد آ یه،پنجاه آ یه،آ یستب یه،با حضور قلب، ده آ ینید،بنش ید،قرآن را باز کن -یضهنافله، چه نماز فرچه نماز  -خوانید یم

نوع،  ینبخواند تا آخر. ا یرداست که انسان ظاهر قرآن را بگ یننوع قرآن خواندن ا یک. یدو استفاده کردن بخوان یدنکردن و فهم دبرت یبرا

اثرش  یاثر ندارد، ول یچگفت ه شود ینظر کردم. نم یداثر ندارد، بعد تجد یچه گفتم یندارد. البته بنده سابقها م یاثر یچه  یمئبگو خواهیم ینم

 خوانند، یرا م یهاست که آ یتالوت، تالوت کسان یک .است یچه یکاست؛ نزد یچه یهکه متوقعِ از تالوت قرآن است، شب یآن اثر قبالدر 
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در فالن محفل،  ی،گفتن در فالن منبر، در فالن سخنران یکنند برا یداپ یا نکته یک ینکها یبرا خوانند یم -مال امثال ماهاست ینا -یکنل

 یمستمع یکاست که انسان مثل  ینتالوت ا یک .یمانجام بده یمکه ما موظف یستنوع هم آن ن ینندارد؛ اما ا یبیع ین،در فالن مجلس. ا

 یدهبه شما رس یا نامه ی،بزرگ یکاز  یزی،عز یکاز  ینکه. مثل ازند یمتعال دارد با شما حرف م یمتعال. خدا یصحبت خدا یپا یندبنش

 ی نامه ین. ایدبخوان جوری ینرا ا آنشما نوشته. قر یچه برا ینیدبب ینکها یبرا خوانید؟ یچه م ی. براخوانید یم گیرید یباشد. شما نامه را م

لذا  یم؛بهره ببر یم؛متعال گرفته و به شما رسانده است. ما از آن استفاده کن یقرآن را از خدا ینزبانها و دلها ا ترین ینمتعال است. ام یخدا

و لو  ید؛باشد که قرآن را بفهم ینا اهمت شم ید،نباشد که به آخر سوره برس ینهمت شما ا خوانید، یم که یهست که سوره را وقت یتدر روا

. اگر یدبخوان گونه ین. قرآن را ایدتأمل و تدبر کن ید؛و آن را تمام هم نکن یدسوره، وسط جزء، به وسط حزب نرسحاال به آخر سوره، به وسط 

آخر هم که باز تکرار  ی نکته .کَنیم میاز قرآن دل ن یقتاًحق یم،. اگر ما با قرآن مأنوس بشوکَند یبا قرآن مأنوس بشود، از قرآن دل نم یکس

حفظ را قدر  یجوانها و نوجوانها سن توانائ یننعمت بزرگ است. ا یکحفظ قرآن است. حفظ قرآن  یم،ا ض کردهرا عر یناست و مکرر ما ا

 یلیاما خ شود؛ یما هم م یندر سن یم؛حفظ کن توانیم یو در ذهنتان بماند. ما هم م یدحفظ کن توانید یکه م یدهست یبدانند. شماها در سن

هفتاد و  ینسن یعنی -باالتر از ما ینامثال بنده نشود حفظ کرد؛ چرا؟ سن ینکه در سن یستن طور ین. ارود یزود از ذهن ما م یست؛ماندگار ن

 است؛مهم  یلیآخر عمر قرآن را حفظ کرده بود. خ یسالها یندر هم یخوئ اللَّه یتمرحوم آ یدمحفظ کرد. من شن شود یم -پنج، هشتاد

و بخصوص  یجوان ی . اگر شما در دورهشود یاز ذهن زائل م یست؛حفظ کرد، اما ماندگار ن شود یمثلًا هشتادساله قرآن را حفظ کند! م یرمردپ

و  یهسرما یک ینا ید،قرآن را حفظ کن ها، ینباالتر از ا یاما تالوت کردند  یبرا ینجاکه ا ینوجوانهائ یناز سن هم یعنی ی؛نوجوان ی در دوره

است که قرآن را حافظ  یکس یاز امکان تدبر برا یشترکه در حفظ انسان هست، بمراتب ب یشماست. و امکان تدبر در قرآن یبرا ای یرهذخ

 یزیچ ینکه حافظ هست، چن یرا تالوت نکرده؛ اما کس یهآ ینهرگز ا ینکهمثل ا کند، یرا در قرآن نگاه م ای یهآ یکانسان  ی. گاهیستن

 .نافذ کند یمانإن شاء اللَّه در دلها یدیم،و شن یمخداوند متعال آنچه را که گفت یدواریم. امآید نمی یشپ یشبرا

 4/7/1385 -قرآن  المللی  ینمسابقات ب ینو سوم یستشرکت کننده در ب یانقار یداردر د یاناتب

 -شود یختم نم ها ینقرآن است و مسئله به تالوت و خواندن و ا یاءکه عمل به قرآن، اساس و محور اح -یمکه معتقد -یمما معتقد اگر* 

 یعملمان را قرآن یدبا یم،کن یفکرمان را قرآن یدبا یم،کن یمان را قرآن جامعه یدبا یم،به قرآن عمل کن یدبا یممعتقد یم؛که به آن اعتقاد دار

تمّت و : »فرماید یکه خود قرآن م طور ینهم یم،صدق و حق بدان ی قرآن را وعده ی و وعده یمقرآن را باور کن یم؛قرآن را باور کن یدبا یم،کن

 رادکارمان، با اف یطمان، با افراد مح تعاملمان با شخص خودمان، با افراد خانواده یدکه با ی؛ همچنان«کلمة ربّک صدقاً و عدلًا ال مبدّل لکلماته

اش درست  همه ها ینبشود؛ ا یمتنظ یبا نَفَس و روح قرآن یدبا ها ینا ی با قدرتها، با ملتها و همه یگر،د یکشورها یناجتماعمان، با مسلم

که ما  یستن ینا یشمعنا ها یناما ا -درست ها یناست؛ ا ینقرآن ا یداشتقرآن، عمل به قرآن و گرام یاءاح یم؛است و به آن اعتقاد دار

و اهل لحن و آهنگ و صوت و خواندن  یدکه اهل تالوت، اهل تجو -ها یقرآن»به شما  خواهم ی. من میریمقرآن را دست کم بگ وتتال

است؛ اما  یحرف درست ینعمل کرد؛ خوب، ا یدآقا به قرآن با گویند یم یکه بعض شود یم یدهشن یکنم، گاه یدرا تأک ینا -یدقرآن

مجموعه و  یکمخالفم. تالوت قرآن هم جزوِ  ین! من با ایرندرا دست کم بگ یقرآن های یهو آرا ناست که تالوت قرآ ینمقصودشان ا

و هم  یدتالوت بکن یدداشته شود. هم با یو گرام یردمورد توجه قرار بگ یستیهم با ینهم متصل است؛ اهمه به  ها یناست که ا یا منظومه

 یسهسال قبلمان مقا یست. اآلن قراء حاال را با قراء بیدبهتر تالوت کن توانید یم همیدید،قرآن را ف یاگر معنا ید؛قرآن را بفهم یمعان یدبا

قراء  های یوهصداها خوب بود و ش خواندند، یخوب هم م یهادر کشور ما تازه و آرام آرام شروع شده بود؛ بعض یحرکت قرآن ینکه ا یم،کن

معلوم بود. اما  ینا آوردند؛ یسر در نم یچه یاتآ یمو مفاه ینبود؛ چرا؟ چون از معان یناما دلنش خواندند؛ یگرفته بودند و م یادمعروف را هم 

را  یهآ یمعنا ها ینکه ا کند یم یناز ا یتخواندنشان، حکا یفیتِخودِ ک خوانند، یرا که م یاتیآ ینما ا یجوانهاامروز  یست؛طور ن امروز آن

 یمو مفاه یدوم، معان ید؛بخوان یحو جامع و صح یباتالوت را خوب، ز ید؛خوب بخوان یداول با پس .توجه دارند یهو به مفهوم آ فهمند یم

شما حافظ قرآن  ی. وقتتوانید یو م یددار یاجاحت ینمهم است. شما جوانها به ا یلی. حفظ قرآن خیدو سوم، قرآن را حفظ کن ید،را بفهم یقرآن

خواندن و  طور ینبا هم« تدبر در قرآن. »یدکه در قرآن تدبّر کن دهد یقرآن، به شما فرصت م اب یو انس دائم یقرآن یاتتکرار آ ینا ید،هست



11 

 

از قرآن و امکان تدبّر در آن به دست  ای یهبا تکرار و انس با آ شود؛ یو دوبار خواندن هم حاصل نم بار یکبا  آید؛ یرد شدن به دست نم

قرآن و تالوت آن الزم  یحفظ و فهم معان ین. بنابرایدفهم توان یها را جز با تدبّر نم ینهست که ا یمدر قرآن کر یف. و چقدر لطاآید یم

 .است

 17/7/1384 -   دولت یأته یضااع یداردر د یاناتب

حذف شود. تالوت  یتاناز زندگ یدنبرند. قرآن نبا یادتالوت قرآن را از  -بخصوص در ماه رمضان -اوقات ی کنند در همه یسع دوستان* 

انسان بخواند و  طور ینکه هم یی . تالوت عجلهبخشد یهرچه ممکن است. تالوت قرآن هم با تأمل و تدبر اثر م ید؛قرآن را حتماً داشته باش

 ینتوجه دارد ا که ینباالخره انسان هم -باشد فایده یب ینکهنه ا یست؛درست نفهمد، مطلوب از تالوت قرآن ن یاهم نفهمد  را یبرود و معان

واندن منع قرآن خ طور ینرا از ا یکس یدهم مغتنم است و نبا یناست و خود هم یارتباط ی رشته یکتعلق و  یک ینکالم خداست، نفس ا

را  یمطلوب است که انسان با تدبر بخواند و کلمات اله ی. تالوت قرآنیستو مرغوب و مأمورٌ به است، ن طلوبکه م یتالوت قرآن یکنکرد ل

بر به ترجمه مراجعه کند و در همان تد یست،را بلد باشد و آنچه را هم که بلد ن ی. اگر انسان لغت عربیدفهم شود یبفهمد، که به نظر ما م

 شود؛ یحاصل نم یگرید یانکه با ب کند یم یداپ یهنسبت به مضمون آ یانسان فهم و انشراح ذهن بخواند،بار که  کند؛ دو بار، سه بار، پنج

انتباه  یکاحساس و  یک خواند، یمرتبط به هم را م ی یهمثلًا ده آ ی. لذا انسان بار اول وقتیدرا تجربه کن ینا شود؛ یبا تدبر حاصل م یشترب

انس و  یشتر. هرچه انسان بکند یم یداانسان انشراح ذهن پ یعنیدارد؛  یگریانتباه د خواند، یبا توجه م را یندارد؛ بار دوم، پنجم، دهم که هم

بود از  یناش م،یدیاز مواردش را که ما د یلیخ ید،لغز یشانکه پا یمن! کسان عزیزان .یمدار یاجاحت ینو ما به ا فهمد؛ یم یشترکند، ب یداغور پ

بود، بر زبانشان بود، اما در دلشان عمق نداشت. لذا در  یبود، احساسات ییبود، شعارها یشعائر ی؛و معارف اسالم ینعدم تعمق در امر د

ل او یعوض شد. سالها ها ینهم بودند، بعد صد و هشتاد درجه وضع ا وریتند و داغ و پُرش یلیخ یها که آدم یدیمرا د یگذشته ما کسان

از  یحرا راحت و صر یبهشت یدمثل شه یکه افراد -یستن یاتکل یعنی شناسم؛ یرا م یشها آدم یات،من با خصوص -بودند یانقالب کسان

انقالب و  یچنان شد که مبان آن ها ینا یمش ی،مدت گذشت. بعد از کردند یم یبودن و فهم درستش از انقالب و از راه امام، نف ینظر انقالب

 یها و مزوراً انکار کردند. آدم یاًملتو شان یو بعض یحاً،بودند، صر یتر باانصاف یها ها که آدم از آن ینظام را انکار کردند! بعض

 عمق ها ینبود که ا ینبه خاطر ا ین. ایستر نطو یناما باطنشان ا کنند؛ یهم تظاهر م یی یمعان یکهستند، که به  ها ینا ترشان انصاف یب

را هم که عمق دارند، منحرف  یکه کسان هاست ینو امثال ا یاطلبیعامل هم شهوات و دن یکاز عوامل است؛  یکی یننداشتند. البته ا

انسان، در روح انسان، در  یفکر یعمق را در اعتقادات انسان، در مبان ینکه ا ییاز راهها یکیبودند که عمق نداشتند.  یکسان یار. بسکند یم

 .حذف شود یدو نگذار یدحتماً قرآنِ با تدبر را در نظر داشته باش یدر زندگ ینانس با قرآن است. بنابرا کند، یم یجادن اانسا یمانا

 14/7/1384 -  یمقرآن کر یانقار یداردر د  یاناتب

فقط با  یقرآن ینمضام یابی اما عمق یم؛قرآن مراجعه کن ی به ترجمه توانیم یم یست؛. زبان ما، زبان قرآن نیدکن یدابا قرآن انس پ باید* 

با تدبر به دست  آید؛ یبه دست نم یشههم فهمند، یکه م یکسان یقرآن هم برا  با خواندن متن ینکهکماا شود؛ یبه ترجمه نم ی مراجعه

در  یددل ما منعکس شود. قرآن با تا قرآن در زنگار؛ یبراق و ب یزه،مواجه شد؛ پاک ینهمثل آ یدقرآن با با .آید یبه دست م یابی عمقبا  آید؛ یم

با  یمان،کنند؛ با ا یزهباطن و نفس پاک یاست که دلشان را با صفا یکسان یبرا یست؛همه ن یو برا یشههم ینکند؛ ا یداجان ما انعکاس پ

قرآن در  یامقرآن، کالم قرآن و پ یدارند، نوا یدنو نفهم یدنبر نشن یکه دل معاند دارند، بنا یالّا کسان وباور و با قبول با قرآن مواجه شوند؛ 

؛ اگر «اهلل یشاءالّا أن  یؤمنواقبال ما کانوا ل ء یکلّ ش یهمو حشرنا عل یالمالئکة و کلّمهم الموت یهمو لو انّنا نزّلنا ال» کند؛ ینم یها اثر دل آن

اما به  خواند، ی. لذا قرآن را هم مآورد ینم یمانو ا ودش ینم یکدلِ ناباور و زنگار گرفته، نزد ینا ی،را به آسمان بدوز ینزم دافرا یبرخ یبرا

 یدبدان شنوید، یحرف را در سرتاسر کشور م ینکه ا ییجوانها ی و همه یزعز یشد. شما جوانها یکبه قرآن نزد باید .شود ینم یکقرآن نزد

 آید، یدر دل و جان انسان به وجود م یادن یموجود ماد یکه بر اثر چالشها ییها در قرآن حکمت هست، نور هست، شفاء هست. عقده
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نور  دهد، یم یدام دهد، یشرح صدر م کند، یاست؛ دلها را باز م یتواقع ینرا باز کند؛ ا ها عقده ینا ی همه تواند یم یسرانگشت حکمت قرآن

 .را گرفت ها ینمواجه شد و ا ید. با قرآن بادهد یم یمحرکت در صراط مستق یعزم راسخ برا دهد، یم

 8/6/1384 -دولت  یأته یو اعضا جمهور یسرئ یداردر د یاناتب

نکرده بد  یاجرتان دو برابر است؛ اما اگر خدا ید،و کارتان دشوار است. اگر خوب عمل کن ین! بارتان سنگیزو خواهران عز یزعز برادران* 

 یسپر یبخوب ید،دار یشرا که در پ یروز 1450و  یدکن یراه را سالم ط ینا یدبتوان ینکها یتان هم دو برابر است. برا مؤاخذه ید،عمل کن

که  ییها . آنتوانید یم یهر مقدار ید؛. هر روز حتماً قرآن بخوانید. قرآن خواندنِ هر روز را فراموش نکنیدد خود را به خدا وصل کنیبا ید،کن

که الحمد للّه  -قرآن مترجَم خوب یک فهمند، یقرآن را نم ی که ترجمه ییها با تدبر به ترجمه نگاه کنند. آن فهمند، یقرآن را م ی ترجمه

دو صفحه  یاصفحه  یکو  یدصرف وقت کن یقهآن نگاه کنند. ممکن است ده دق ی کنار دستشان بگذارند و به ترجمه -داریمهم  یادز

که  یی. تا آنجایداش بخوان فردا از دنباله ید،. عالمت بگذاریدخودتان قرار ده یبرا یقطع ی یرهس یکرا  ینا ید؛اما هر روز بخوان ید؛بخوان

. نصفه او انقص یلًاالّا قل یلقم اللّ: »فرماید یاکرم م یغمبرمتعال به پ ی. خدایدده یتو ذکر در نماز و به نوافل اهم توجهبه نماز و  توانید، یم

بمان و  یداردو ثلث شب را ب یابمان،  یدارنصف شب را ب یعنی ؛«یالقوال ثق یکعل ی. انّا سنلقیالو رتّل القرآن ترت یه. او زد علیالمنه قل

 یکعل یانّا سنلق»چرا؟  -یمخودمان بزن یحرفها برا ینکه از ا چاید یدهنمان م یلیاست؛ من و شما خ یغمبرپ یبرا ینا هک -عبادت کن

 بار .یخودت را آماده کن یدبا ینبنابرا یم؛را به تو بزن یحرف بزرگ خواهیم یم یم؛را به تو القاء کن ینیسخن سنگ خواهیم یما م ؛«یالقوال ثق

آقا برو دلت را صاف کن، بله،  ییمما بگو ینکه. اآید یبه دست نم طوری ینهم هم یروح یآمادگ یندارد؛ ا یروح یبه آمادگ یاجاحت ینسنگ

 یکس اگر .آید یتوجه و از راه ذکر به دست م اساس همان صاف کردن دل است؛ اما صاف کردن دل فقط از راه نماز، از راه توسل، از راه

از راه خواندن قرآن با تدبر و با  شب، یمهن ی یهصاف کرد، سخت در اشتباه است. از راه گر ها یندل و روح را بدون ا توان یکند که م یالخ

آقا برو دلت را صاف کن؛ هر  ییمکه بگو یستن طوری ینو الّا ا شود؛ یدل انسان صاف م یه،سجاد ی یفهصح ی یهدقت، از راه خواندن ادع

 .یکرد ی،هم کرد کاری

 29/10/1383 -حج  یمبه کنگره عظ یامپ

و  یگرد یکشورها یانبا حاج یجماعت و مهربان یرا به خشوع و ذکر و انابه و تالوت قرآن با تدبر و حضور در نمازها یزعز گزاران حج* 

و همه را به دعا  کنم یعبادات شما را مسئلت م یو قبول یتو عاف یتو از خداوند متعال موفق خوانم یفرام یهوده،ب  یهایگذران از وقت یزپره

 .کنم یدعوت م یاله ی یرهآن ذخ یحکومت عدل جهان یدناللّه أرواحنا فداه و فرارس یةبق تحضر یبرا

 28/6/1380 -قرآن نونهال و نوجوان کشور  یاناز حافظان و قار یجمع یداردر د یاناتب

 .خواهد شد اثر یاز شبهات دشمنان ب یاریکند و فرصت تدبّر در قرآن را به خود بدهد، بس یداجوان مسلمان با قرآن اُنس پ اگر* 

که  فهمیم، یقرآن را م یاتاز آ یاریبس یبه وجود آمده است، ما معنا یاسالم یشده و نظام جمهور یلتشک یکه حکومت اسالم امروز* 

ظالم و ستمگر و  یاستکبار و قدرتها یهای. امروز که دشمنیمداشت یاتاز آن آ یگنگ و مبهم یرتصو ی،حکومت اسالم یلقبل از تشک

 یبفر یا یافکار عموم یبها و نوع فر آن یها ها و نقشه توطئه -کنیم یها را مشاهده م آن ییهایآرا و صف ستطلب در مقابل چشم ما افزون

 یبهاییو چه آس کند یو به کجا اشاره م یستقرآن چ ی یهآ یکه عمق معنا شود یما آشکار م یبرا -واصاز خ یبرخ ی آلوده یذهنها یبعض

از آموزش قرآن  یادیخودمان مبالغ ز ی در جامعه ما .دانست یدرا با ین. قدر اکند یمجسم م رآنذهن خوانندگان و متدبّران در ق یرا برا

از  یاریکند و فرصت تدبّر در قرآن را به خود بدهد، بس یدا. اگر جوان مسلمان با قرآن انس پیمرا جبران کن ها ینا ید. بایمدار یافتادگ عقب

 ینا یها خبره ی یلهبه وس یقرآن یممفاه یدکمک کنند. با یدکشور با یفرهنگ یها دستگاه ی خواهد شد. البته همه اثر یشبهات دشمنان ب
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 یدارتباط با ینگنجانده شود. ا -ها و چه در دانشگاهها چه در مدرسه -یدرس یخود و در کتابها یشود و به تناسب در جا یبند کار دسته

 .باشد یدائم

 9/8/1379 -  یممسابقات حفظ و قرائت قرآن کر یهدر مراسم اختتام یاناتب

 یمعظ یانوساق یکقرآن  ینبه معرفت است. ا یدنرس یبرا ای یلهتالوت وس ینثواب است؛ اما ا یکبزرگ و  یلتفض یکقرآن  تالوت* 

تدبّر کرد. من بازهم از شما  ید. در قرآن باشود یتر م و دل شما روشن شوید یمندتر م و عالقه شوید یتر م تشنه ید،جلو برو یشتراست. هرچه ب

هم  یاریام و بس را از جوانان خواسته ینا. من بارها یدقرآن را بفهم ی و ترجمه یدکن یداقرآن انس پ یکه با معان کنم میجوانان خواهش 

در ذهن جوان  یممفاه ینا یدبگذار ید؛آن را هم نگاه کن ی ترجمه ید،. هرچه تالوت کردکنید یاند. قرآن را که هر روز تالوت م اقدام کرده

 .کرد یدخواه یدافرصت تدبّر پ صورتشما حک شود. در آن 

 4/10/1377 -  نمازجمعه یها در خطبه یاناتب

محمّد و آل محمّد. پروردگارا! تو را به ذات مقدس و به اسماء و صفات  یاوّل، من چند دعا هم بکنم: اللّهم صلّ عل ی خطبه یانپا در* 

دعا، عبادت، تضرّع، روزه، تالوت  یقملت ما مبارک فرما. پروردگارا! توف یماه رمضان را برا ینکه ا دهیم یسوگند م یایتخودت و به اول

 .کن یتما عنا ی در قرآن به همه رتدبّقرآن و 

 1/9/1377 -  مسابقات قرآن ی یهدر مراسم اختتام یاناتب

که  یطاغوت، مردم ما با قرآن آشنا نبودند. کسان یمرژ ی با متن قرآن است. در دوره ییعمل کامل به قرآن، آشنا یاوّل برا قدم* 

کرده بودند،  یدارشد پ یپهلو ی که در مدارس دوره یقرآن را از رو بخوانند آن هم به صورت غلط محدود بودند. جوانان و کسان توانستند یم

 یادو خودشان  گذاشتند یم یقرآن ی دوره یا ها را در گوشه داشتند، آن یپدر و مادر مؤمن وقت یکنداشتند. اگر  ناییبا قرآن آش یچه

 یها شهر تهران بزرگ، دوره ینبود. در ا یبجامعه، غر ینبود؛ قرآن در فضا یقرآن یتترب یتدر آن روز، حامل مسئول. مدارس ما گرفتند یم

بود.  طور ینهم هم یگرد یقرائت معدود بودند. در شهرها یا ید،تجو داد یها درس م به آن ینشستند و استاد یقرآن که چند نفر دور هم م

گرفتن  یاددارد. قدمِ اوّل،  یطره. امروز قرآن در کشور ما سچشاند یحضور قرآن، حالوت خود را به کامها م شود، یقرآن وارد جامعه م یوقت

 یگرد یزمثل همه چ یرنددر اوج قرار گ یدبا یا عدّه یاموزند،همه قرآن را ب یمشود. اگر بخواه یادز روزروز به  یدبا ینمتن قرآن است و ا

 ینها، ب قرآن در خانه ید. اگر بخواهیدقهرمان را جلوِ چشم مردم نگهدار یا عدّه یستیشود، با یهمگانورزش،  یدکه اگر بخواه طور ینهم

 ها ین. اکنیم یاحترام م ها یناست که ما به ا ین. ایدرا احترام کن یقهرمانان قرآن یستیکند، با یدازنها و مردها رواج پ ینبزرگها، ب ینها، ب بچه

است؛ چون با قرآن مأنوس است. جان ما به قربان قرآن! اما  یزعز ها ینا یاست، لبها و دلها یزعز ها ین. زبان ادیزنعز ها ینحامل قرآنند، ا

ندارند، الزم است.  ییآشنا یکه به زبان عرب یکسان یقرآن، برا ی کلمه کلمه ی و ترجمه یممفاه یدنفهم آن،حفظ قر شود؛ یتمام نم ینجاا

 یکم ی را هم خوب بلد است، اگر تدبّر نکند، بهره یکه الفاظ عرب یآن کس یآن وقت تدبّر الزم است. حت یدید،کلمات قرآن را فهم که یوقت

در  یداست؛ با یسخن بزرگ یناست، ا یقیسخن عم ینا یقرآن یمدر مفاه یشیدناند یعنیاز قرآن خواهد برد. در قرآن، تدبّر الزم است تدبّر 

 یستیلذا با یمشالفاظش، نه فقط مفاه یعنیاست  یاست. کلمات آن هم مال ذات اقدس اله یاقدس الهآن، ذات  ی یندهآن تدبّر کرد. گو

 .مگر با انس با متن قرآن شود، یحاصل نم ها ینکرد. ا غوردر آن  یدبا ید،آن را فهم یددر آن دقّت کرد، با

 26/8/1377 -کارگزاران نظام  یداردر د یاناتب

اند. امروز  را برداشته یبلند یها هست، گامها که در آن ییو صفا یّتو نوران یتمعنو ی یهما جوانان با همان سرما بحمد اللّه در کشور امروز* 

 یداارتباط پ گیرند، یطبقات مردم با قرآن انس م شوند؛ ی. جوانان و نوجوانان با قرآن آشنا میستما ن ی امر مهجور در جامعه یکقرآن 
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و توان و به  یت. البته ما به قدر ظرفشود یاز احکام اسالم هم در کشور اجرا م یاریبس دهند؛ یمورد استفاده قرار مکنند و معارف قرآن را  یم

 ینهمّت کند و دلسوزان ا ی. اگر ملتیستاسالم ن یتظرف ی همه ین،ا یست؛راه ن یانپا یناما ا یم؛ا رفته یشقدر آنچه که همّت خود ما بود، پ

ها خواهد آمد، به  کنند، آنچه که به دست آن یاسالم یقو حقا یملت به سمت معارف اسالم ینا یرکت عموموجود خود را وقف ح ملت

 یشرفتباز است؛ هم پ یدانم یشرفت،پ یاسالم، برا ی یهسا یردرخشان است که از افق حدس و گمان انسان هم خارج است. در ز یقدر

بزرگ  یها و عدالت و آرمان یو هم آزاد یمدن یهم عزّت و اعتال یاسی،س فتیشرهم پ ی،اخالق یشرفتهم پ ی،عمل یشرفتهم پ ی،علم

 یماست، کوتاه یهمّت و کم همّتی یانسان وجود ندارد. ب یبرا یحجاب و حدّ یچاسالم، ه ی یهسا یرو ز یاسالم یط. در محیانسان

 یمعظ یبازگشت به اسالم و بهره بردن از معارف اسالم، کار ی،اسالم یطها از اسالم استفاده کنند. در مح آن گذارد یهاست که نم انسان

اسالم به آن بپردازند، خواهند  یاز کشورها یو دانشمندان و اهل علم و معرفت در هر کشور یشمندانفکران و اند است که اگر روشن

دانست و با  یدبا ید،فهم یدهست، با یماسال یلو در متون اص یانسان یحچنان که فهم صح را آن اسالم .ببرند یادیز یها توانست بهره

به اهل فکر و نظر  ی،است، خطّ است. در جوامع اسالم یاناست؛ راهنماست، ب «ء یلکلّ ش یاناًتب»از آن بهره برد. خودِ قرآن  یقرآن یتهدا

واهمه دارد که  یکّر اسالمتف ی یطرهاست که از س یغرب و فرهنگ غرب یهمان تسلّط فکر یها هم دنباله ینتلق ینکه ا کنند یم ینتلق

فهم بهتر مجهّز  یو برا کنند یمعارف، انسان را آگاه م ی . البته همهیستن طور یندانست! ا یبا ابزار و با فهم معارف غرب یستیاسالم را با

 یستیاسالم را با مصطلحات خود اسالم با یقگرفت؛ حقا یداسالم را از متون اسالم با ایقگرفت؛ حق یداما اسالم را از خود اسالم با یند؛نما

و کتاب نور  یتهاست. قرآن، کتاب هدا انسان گر یتفکر و ذهن انسانها و هدا یو مورد عمل قرار داد. اسالم مشعل راهنما یددانست و فهم

از معارف قرآن  ینکها یبرا آورند، یم الزم و استعداد الزم را در خود به وجود ی ینهو زم کنند یکه به قرآن مراجعه و تدبّر م یاست. آن کسان

 ای یانهکه با اسالم م یدر قضاوت کسان فهمیم، یمالحظه کرد که آنچه ما از اسالم م یداز قرآن بهره ببرند. نبا توانند یها م استفاده کنند، آن

 یریچه تأث یاسیس های ینهو چه در زم یاقتصاد های ینهچه در زم دانند یخودشان م زاحمو اسالم را م آید یندارند، از اسالم خوششان نم

 یتقرار گرفت و وارد بشر یاییانسانها در دن یتنه؟ اسالم به عنوان هدا یافهم ما را از اسالم قبول دارند  یاآ آید، یها خوششان م آن یادارد؛ آ

در  یامبرکه دشمنان پ یراتیتعب ید؛را مالحظه کن . شما قرآنکردند یبا انواع تهمتها متّهم م را یامبربود. پ یبشد که از همه طرف انکار و تکذ

مراد  یانب یو جرأت و جسارت او را برا شکند یم کند، یباشد، خُرد م یفرا که ضع یاست که هر انسان یراتیتعب بردند، یبه کار م یامبرپ ی باره

کار  یکالم اله یّتنمود و نوران یانو بر دل او الهام شده بود، ب ینکرد و حرف خدا را که بر زبان او جار ییاعتنا یامبراما پ برد؛ یم ینخود از ب

 .خود را کرد

 18/7/1377 - یدارد ینو سخنان بانوان در ا یشمنداز بانوان اند یجمع یداررهبر انقالب در د یاناتب

و  یسرسر یکیکند:  یتلقّ تواند یه مرا دوگون ای یمانهمراد است. انسان هر سخن حک یدنفهم یبرا یست؛کردن ن یرتفس یتدبّر برا اصلًا* 

 یزکه در قرآن الزم است، پره ی. تدبّررسد یکردن نم یرکردن و تعب یرتفس ی اصلًا به مرحله ینبا دقّت و کنجکاوانه. ا یکی ی؛انگار با سهل

. یدباش یدنباشد و دنبال فهم ینگر با تأمّل و ژرف خوانید، یرا که م یقرآن ی یهشما هر آ یعنیدر قرآن است؛  یستننگر یسرسر زکردن ا

است  یبه رأ یرکند که همان تفس یلخودش را به قرآن تحم یقباشد که انسان، سال ینبه ا یازین ینکههمان تدبّر است و بدون ا ینا

 های یخوان عمده در کار قرآن اشکال .کند یاست باز م یهآ یهرچه که محتوا یهآ یاز معرفت، به حسب محتوا را ییکه بابها یدد یدخواه

به آن  یدبا شنوید، یرا م یزیآم سخنِ حکمت یا یمی،سخن حک ی. خوب؛ شما وقتکنند یجمالت درنگ نم یاست که اصلًا رو ینا تأمّل، یب

 یماگر حک وصباشد، بخص یبخصوص اگر کتاب پُرمغز ی. هر کتاب عادّفهمد یبدون دل دادن که اصلًا انسان مُراد را نم ید؛دل بده

مرا : »گوید ی. قرآن مفهمید ینم یزیاز آن چ ید،و رد شو یدبخوان یحالت را دارد. اگر سرسر ینآن را نوشته باشد هم یبزرگ ی فرزانه

ت یاآ ینتأمّل کند و چون عمق ا یداست که انسان با ینمعرفت عالم وجود است. ا ی مقام است؛ از قلّه ترین یقرآن از عال «یدنخوان یسرسر

 یامبرهم اگر تأمّل کنند که البته پ یغمبرخودِ پ یغمبرخود پ یتأمّل کند، از آن استفاده خواهد کرد حتّ یاست، هرکس یادز یلیخ یم،مفاه ینو ا

. مثل سطوح مختلف کنیم یما هم استفاده م البته .کنند یاز قرآن استفاده م خواندند یم یرقرآن را با تأمّل و تدب یشه( همالسّالم یهمو ائمّه )عل

به ذهن است البته هر  یبتقر یبرا یکناست، ل یینارسا یهتشب یناز آن خواهد بُرد حاال ا یا برود، بهره یکه هرکس در هر سطح یاستدر
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 ین. منظورم اکند یمراجعه م یربود، به تفس یعبارتِ مشکل یا یبو ترک یاوردرا که درست، سر در ن ییهر معنا ید،را که انسان نفهم یزیچ

 .شود ینم یکنزد «یبه رأ یرتفس»است که تدبّر، اصلًا به عالم 

 3/10/1376 - یوناز روحان یجمع یداردر د یاناتب

ماه وارد شوند، شروع  یندر ا یاله یافتدر ض خواهند یکه م یاست. برکات رمضان، از خودِ آحاد و افراد مسلمان یرمضان، ماه مبارک ماه* 

داران و وارد شوندگان  و روزه یندل و جان مؤمن گیرد، یماه قرار م ینبرکات ا یرکه تحت تأث یقتیحق ین. اوّلشود یاز دلها شروع م شود؛ یم

  ینکه در ا ای یهانس با ادع یماه و از طرف ینتالوت قرآن در ا یماه، از طرف ینا ی روزه یماه است. از طرف ینمقدّس و مبارک ا ی بهبه عت

بر  عالوه .یمدار یاجاحت یهتصف ینو ما همه به ا دهد یقرار م یباطن ی یهو تصف یبو تهذ یهتزک یکماه وارد شده است، انسان را در معرض 

 ینخود فراهم کند، ما منسلک یرا برا یهو تزک یبو تهذ یزکاریتقوا و پره ی یرهماه ذخ یندر ا ینکهدارد به ا یاجاحت یهر فرد مسلمان ینکها

 ی هاست، هم یآب که از برکات اله: »گوید ی. به قول آن عارف معروف که میمدار یاجمعنا احت ینبه ا یگراناز د یشترب یت،سلک روحان در

به  یها،تماس با ناپاکها و ناپاک یرخود آب تحت تأث یول شود؛ یپاک م گیرد، یکه با آب تماس م یهر جسم برد؛ یم ینرا از ب یهاو ناپاک یدیهاپل

 صورتاز باال مجدّداً به  برد، یبه آسمان م کند؛ یم یلآب را به بخار تبد یعی،گردش طب یکمتعال در  یو خدا کند یم یداپ یاجاحت یهتصف

 یرافراد انسان و سا یارو باز به صورت ماء طهور در اخت کند یم یهآن را تصف کند، یرا از آن جدا م یدیهاپل گرداند، یبرم ینقطرات باران به زم

شما، بلکه خود قلب و روح شما،  یحجان شما، معارف شما، نصا ینا: »گوید یم یزآم سخن حکمت ینا ی گوینده «.دهد یوجودات قرار مم

و  یهو تزک کند یم یداپ یاجاحت یهو تزک یهبه تصف یجماء طهور بتدر یناما خود ا زداید؛ یرا از انسانها م یهااست که ناپاک یهمان ماء طهور

که آن هم با ذکر و دعا حاصل خواهد شد ممکن  یّاتبه سمت علو یگردش معنو یک، جز با یعروج معنو یک، جز با آن ی یهتصف

ماء طهور باز همان  ینا ی،و انفس یآفاق یاتبا ذکر، با توجّه، با توسّل، با مناجات، با نافله، با تضرّع در مقابل خداوند، با تفکّر در آ.« شود ینم

ماه  ین،. بنابرایدها را از جسم و جان بشر و عالم بزدا مواجه گردد و آن یدیهاود تا بازهم با پلش یآماده م آورد؛ یطهارت خود را به دست م

 یسال هم برا یگرد یاماست. ا طور ینهم یزفرصت هست. ماه شعبان و ماه رجب ن همیشه .است یعروج معنو ینرمضان فرصت ا

 ی یهآوردن و توجّه کردن ما یادبه  یعنیاز ذکر  یرویپ«. انّما تنذر من اتّبع الذّکر»است؛  طور ینکه اهل ذکر و توجّهند، هم ییها انسان

 پُرمغز و یدعاها ینبا تالوت قرآن، با تدبّر در قرآن، با خواندن ا شبها، یمهن درشبها،  ی سال، در همه یاما ی نجات جان بشر است. در همه

باطن را به وجود  ی یهتسو ینا شود یم یهسجّاد ی مبارکه ی یفهصح ی یهدعاها هست بخصوص ادع ینکه در ا یا لحن عاشقانه ینو ا یقعم

 یکجوانان  یانسان بخصوص برا یبرا اش یقههر ساعت و هر دق ماه، ینا یامو ا یالیاست. ل ییفرصت استثنا یکماه رمضان  یآورد؛ ول

 .فرصت است

 2/6/1376 -دولت  یأته یو اعضا جمهور یسرئ یداردر د یاناتب

 یعنی گویم، یباال در دست شماست شما که م یریّتهایاز مد یکیو  یدداشته باشند؛ اما شما که مسئول هست یدرابطه با خدا را همه با این* 

. یدرا با خدا داشته باش یژهو ی رابطه ینا یدکه با یدهست یافراد ترین یستههستم جزو شا یکار اول ینما مسئوالن، که من خودم از شما به ا

بر شما نگذرد که  یروز یچ. هیدقرآن تالوت کن یکه در روز مقدار یدکن یو سع یدده یتبه نوافل اهم ید؛با توجّه و با حضور بخوان نمازِ

که اگر امشب نافله  یمرا نداشته باش ینانتظار ا .بخشد یم یّتبه شما نوران ین،. ایدبا تدبّر تالوت نکن یهپنج آ یه،قرآن و لو ده آ یمقدار

و محکمات  یهیّاتبا خدا، جزو بد ی ما، نفس رابطه یدر کارمان بشود و اثرش ظاهر گردد؛ نه. در دعاها یمهمّ یشم، فردا مثلًا گشایخواند

 .خواص را دارد ینا . تضرّع،دهد یخاص قرار م یترا مورد توجه و عنا یهال ینمتعال، متضرّع یماست و خدا ی یهادع

 19/10/1375 -مردم قم  یداردر د یاناتب

با مردم در  یحرا صر ینید یقحقا ید؛! به جوانان اقبال کنزنید یو با مردم حرف م برید یم یفمختلف تشر یمحترم که به شهرها آقایان* 

 یاتهستند. دلها پاک است. آ یرفتنباور کردن و پذ و یدندارند؛ اهل شن یاج. مردم احتیدکن یهارواح و نفوس مردم را تصف ید؛بگذار یانم
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 یحرا که متضمّن نصا یزهایی. آن چیدمطرح کن یو واف یشاف یانرا با دقّت، با تأمّل، با تدبّر و با ب یتاهل ب ینوران یاتو روا نقرآ ی یمهکر

 .یدکن یتها را هدا آن. یددلها فروبخوان ینبه ا افشاند، یاست و به ذهنها نور م یفکر یتهایو هدا یاخالق

 14/10/1373 -  مسابقات قرآن ی یهدر مراسم اختتام یاناتب

. شود یم یکه دل و جان شما نوران بینید یم ید،کن یدا. اگر با قرآن انس پکند یدل و روح را روشن م یقتاًمن! قرآن نور است و حق عزیزان* 

«. النّور یمن الظّلمات ال یخرجهم» یست؟بهتر ن ینا یا. آشود ینسان زدوده ماز ظلمات و ابهامها از قلب و روح ا یاریبه برکت قرآن بس

به برکت قرآن است که انسان از «. النّور یمن الظّلمات ال یخرجهمآمنوا  ینالّذ یّاهلل ول: »فرماید یمتعال م یقرآن است که خدا ی لهیوس به

 ینده،آ ی ینهدر زم ی،زندگ ی ینه. قرآن، کتاب معرفت است. ما در زمکند یم یداراه پ یتظلمات اوهام، اشتباهات، خطاها و غلطها، به نور هدا

. بشر مشحون به دانیم یاز مسائل را نم یلیخ یگر،د های ینهاز زم یاریهدف از بودن و در بس ی ینهدر زم ی،کنون یفتکل ی زمینهدر 

و کتاب  یکتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سالمت، کتاب رشد و تعال کتاب نور، قرآن .آورد یانسان معرفت م یهاست و قرآن برا جهالت

است؟  یکاف یمبگذار یبمانکه قرآن را در ج ینهم یزعز برادران آوریم؛ یرا چه وقت از قرآن به دست م یاتخصوص ینقرب به خداست. ما ا

است؟  یکاف یمتالوت قرآن شرکت کن ی ما در جلسه که ینا گویم، یاست؟ امروز من م یکاف یمقرآن رد شو یردر هنگام سفر، از ز که ینا

الزم دارد. آن  یگرید یزاست؟ نه. چ یکاف بریمو از آن لذّت ب یمتالوت خوش را بشنو یا یمخوش تالوت کن یقرآن را با صدا یحت که ینا

 یادمن! اگر ما  یزان. عزیمکه تدبّر کن خواهد یدر قرآن تدبّر کرد. خودِ قرآن در موارد متعدد از ما م یدآن تدبّر در قرآن است. با یست؟چ

 یدپس با یم؛فاصله دار یلیشد. ما هنوز خ هدحاصل خوا یمکه گفت یاتیخصوص ی همه یم،کن یداصورت تدبّر، اُنس پ که با قرآن به یمگرفت

مراسم مربوط  یبِدر تالوت، در حفظ و در تعقو دلسوزان کشور، قرآن را  یناز اوّلِ انقالب تا امروز، مسؤول بینید یشما م که ین. ایمبرو یشپ

دارد  یتاست. روا یخوب یارخوش، کار بس ای. البته تالوت قرآن با صدیمشو یکجا نزد است که ما به آن ینا یاند، برا به قرآن مطرح کرده

 یکسان کردند، یتالوت م یوقت - السّالم یهعلامام باقر  ی دارد، هم درباره السّالم یهامام سجاد عل ی هم درباره - السّالم یهکه امام سجاد عل

تالوت قرآن را  ایستادند ید حرکت کنند. متوانستن یو نم شد یو سست م لرزید یم یشانزانوها گذشتند، یم یشانمحل تالوت ا یککه از نزد

دارد،  یخاص ی یوهو با آداب که ش . تالوت قرآن با صوت خوشدادند یبه راهشان ادامه م بردند، یحظّ خودشان را م یو وقت کردند یگوش م

 طور ینا یم،کن یهتشب یم. اگر بخواهیستن یاما کاف کند؛ یم یکانسان را نزد ینهااست. ا یدارد، امور الزم یدارد، روش خاص یخاص یقیموس

و  یععمارت وس ین. ایریدظر بگگوناگون و اعماق فراوان در ن یایها و زوا سالنها و حجره یدارا ی،مُعْظم ی: قرآن را به صورت بناگوییم یم

 ینهم یع،رف ی. مدخلِ آن بناشوند یم یقورود در آن عمارت، تشو یمردم برا یم،ساخت یبادارد. اگر آن مدخل را ز یسردر و مدخل یم،عظ

 .یدتالوت است. حال وارد شو یندَمِ در، ا یکاریخواندند. کاش جا یناست که ا یباییز یتالوتها

 28/2/1372 -حج  یمبه کنگره عظ یامپ

با برادران مسلمان خود بکنند و اوضاع  ییکسب آشنا یاز فرصت حجّ، حد اکثر استفاده را برا کنم یم یهتوص یز،به حجّاج عز یان،پا در* 

را باهم مبادله کنند و حجّ خود را به حجّ  ییهاها، آرزوها، دستاوردها و توانا جهان اسالم را از زبان و رفتار مسلمانان به دست آورند، تجربه

انقالب  رسانان یامکه با زبان و عمل، مبلّغان و پ کنم یم یهتوص یزن یرانیا یزسازند. به برادران و خواهران عز تر یکنظر اسالم هرچه نزد وردم

اهلل  یاعظم )صلّ یامبرخدا و حرم پ ی ت خانهباشند. جوار کوتاه مد یگرد یپرشکوه و کشور بزرگ و ملّت قهرمان خود، به برادران کشورها

خود با رسول  یمعنو یوندپ یمخدا و تحک یادزنده کردن دل با  یحجاز را، برا ی پرخاطره ینو آله و سلّم( و مواقف باارزش حجّ و سرزم علیه

 شک یاالعظم که ب اللّه یتوسّل به حضرت ول( و بخصوص توجّه و السّالم یهمآن بزرگوار )عل ی یّبهو آله( و عترت ط یهاهلل عل یاللّه )صلّ

آن و دعا و تضرّع و توسّل که  یّناتب یاتبا معرفت است، و انس با قرآن و تدبّر در آ یض حضور مقدّسش در مراسم حج شامل دلهایف

 یو قوّت و عزّت روزافزون اسالم و جمهور ینمسلم یهایرفع گرفتار یتقرّب به خدا است، مغتنم بشمرند و از آن بهره ببرند و برا ی یهما

 .ینداسالم را از خداوند مسئلت نما یشهدا ی یّبهعلوّ درجات روح مطهّر امام راحل و ارواح ط ودعا کنند  یاسالم
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 30/11/1370 -قم  ی یهعلم ی حوزه یاز فضال یجمع یداردر د یاناتب

کند؛  یدکند؛ آدم و عالم تول یدکتاب تول یدکند؛ با یددائم تول یداست؛ با یانسان یمعظ ی کارخانه یکو  یدیدستگاه تول یک یه،علم ی حوزه* 

که هر وقت به قرآن مراجعه  گویند یبزند. حرف تازه که تمام نشده است. بزرگان ما م یا کند و حرف تازه یدکند؛ فکر تول یدتول ینمتد

که هرچه حرفِ تازه  یندنگو یهاحرفِ تازه است. بعض ینخوب، ا یلیخ یم؛بود تهیافکه قبلًا ن یابیم یم یحرف کنیم، یو در آن تدبر م کنیم یم

 یاوریم؛را در ب یند ی تازه یحرفها ید! بایمرا درست نشناخت ین. بله، ما همان دخواهید یم یا چه حرف تازه یگراست؛ د یناست، در د

 یااست که من و شما در منبرها  یچهار تا حرف ینهم یند یحرفها ی که همه یستن طور ینا«. گفت یارن سخن از زلف توا یم عمر یک»

 .خواهد داد یدخدا به شما حرف جد ید،شما جلو برو هاست؛ یناز ا یشب یر،نخ یم؛ا کرده یانمان ب و رساله یغیو تبل یعلم یدر کتابها

 17/11/1370 -قرآن  یاناز قار یجمع یداردر د یاناتب

ها عطر قرآن را در فضا منتشر  در خانواده ید؛کن یشتررابطه را روز به روز با قرآن ب ینما! ا یدل انقالب من! قراء قرآن! جوانان پاک عزیزان

 لیفهاچون قرآن تک یرند؛قرآن را مثل عَلَم در دست بگ یاتمسلمانان آ خواهد ی. دشمن نمیددر قرآن تدبر کن ید؛و بخوان یدقرآن را بخوان ید؛کن

مان را با قرآن روز به روز  رابطه یدبا ما .را یو مرگ اسالم یاسالم یزندگ یفجهاد را، تکل یفمسلمانان را، تکل یفکرده است؛ تکل ینرا مع

. هر یدخودتان را به قرآن وصل کن کنید، یم یداپ یچنانچه مختصر فراغت یکاری،در هنگام ب ی. حتّیدها قرآن بخوان . در خانهیمتر کن مستحکم

 . یریدو آن را فرابگ یدقرآن بخوان یروز مقدار

 23/5/1370 -کارگزاران نظام  یداردر د یاناتب

از کارها و  ید؛خودتان قرار بده یخودتان و خدا یساعت را برا یکروز،  در شبانه ید؛متذکر باش ید،کن یداتوجه پ ید،نافله بخوان ید،کن دعا* 

با  ید؛فرجه و ارواحنا فداه( مأنوس بشو ی)عجّل اهلل تعال عصر یّخدا و با ول یایبا خدا و با اول ید؛بکش یروناشتغاالت گوناگون، خودتان را ب

 ینمورد هم یستیحرفها را به من بزند. بنده هم با ینا یاز شما محتاجم که کس یشترب من .یدو در آن تدبر بکن یدقرآن مأنوس باش

قرن بعد  ینچند ینرا که در طول ا یاله ییامانت استثنا ینو ا ینبار سنگ ینا توان یم ریطو ین. ایممان محتاج همه یرم؛ها قرار بگ موعظه

 .و آخرت است یادن یاهیبر دوش شما گذاشت، به سرمنزل رساند؛ و الّا روس کهنگذاشت  یمتعال آن را بر دوش احد یاز صدر اسالم، خدا

 16/1/1370 -نمازجمعه  یها در خطبه یاناتب

( السّالم یهطالب )عل یبن اب یعل ینالمؤمن یرام ی در باره یا اول چند جمله ی سبت روز نوزدهم ماه مبارک رمضان، در خطبهبه منا امروز* 

 یاز روزها و شبها یسوم و رو به اتمام است، در جهت قدردان ی ماه رمضان در شرف دهه ینکهقبلًا به مناسبت ا یکنعرض خواهم کرد؛ ل

ماه، ماه روزه است؛ ماه نزول قرآن و انس با قرآن است؛ ماه عبادت و دعا و مناجات است  این .بدهم یماه تذکرات ینا ابرکتو ب قیمت یذ

است؛ ماه جهاد است  یاله یتقوا یتمتعال و رعا یناپسند نزد خدا یکه دعا مغز و روح عبادت است ماه استغفار و توبه و بازگشت از راهها

در همان سال اتفاق  ینحن ی و فتح مکه در سال هشتم هجرت، و شروع غزوه ،بدر در سال دوم هجرت ی ماه مبارک، غزوه ینکه در ا

رحم، صدق و برّ  ی تقواست؛ ماه صله ی یرهو ماه ذخ یو جهاد با دشمنان خداست؛ ماه آمادگ یطانافتاده است ماه جهاد با نفس و جهاد با ش

است  یدسال است. ام یکدر طول  یحرکت اله ی یهکردن سرما یرهبر در قرآن، و خالصه ذخو تد ییبا معارف، آشنا ییآشنا ینی،با برادران د

 ی و در کار نفس خود، در معامله یمقدر بدان یشتررا ب یندهآ یو روزها یمماه گذرانده باش ینا یاتگذشته را با عمل بر وفق مقتض یکه روزها

اقدام قاطع  یکو  یجد یمتصم یکم و عزم بر مجاهدت با نفس، یدر برخورد با مردم، در تدبر و ارتباط با قرآن، و در تصم ی،با احکام اله

صاحب امروز  ینالمؤمن یرو ام ینبزرگان د های یهتوص ها، یهتوص ینترم. ا از شما محتاج ها، یهتوص ینبه عمل کردن به ا من.یمانجام بده

 یویو دن ینیبه سمت حل مشکالت د ی،ارتباط قو ینا ی یه. در سایدتان را با خدا مستحکم کن و رابطه یدم بشمارروزها را مغتن یناست. ا

 .شد یمخواه یلاللّه به آن نا شاءکرد و إن  یمحرکت خواه
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 10/3/1369 -)ره( ینیسالگرد ارتحال حضرت امام خم ینبه مناسبت اول یامپ

و ظلم و انحطاط را  یرو و کج یکند و تباه ینطور کامل تأم و آخرت مردم را به یادن بختی یککه ن یمکاملًا اسال ی جامعه یکهنوز تا  ما* 

شدن امر به  یآن، با همگان یمودنشود و پ یبا همت مردم و تالش مسئوالن ط یدفاصله، با ین. ایمدار یادیز ی سازد، فاصله کن یشهر

 یمانتر شود و نشان ا تر و پُررونق روز به روز گرم یت،و هدا یهو تزک یتمعنو یگاههایمنکر آسان گردد. مساجد به عنوان پا از یمعروف و نه

قرآن  ینوران یماز تعال یرویو ادارات و دانشگاهها، همه را به پ یدر گوشه و کنار جامعه، از جمله در مراکز دولت ی،و عمل و اخالق اسالم

 یهمه بخصوص جوانان و نوجوانان، امر یو آموختن و تدبر و تعمق در آن، برا یابدب یمردم حضور واقع یانخدا در م ابکت. یدنما یقتشو

 .است یرمهم و خط یبس ی،عموم یها و رسانه یندگانو گو یسندگانعلما و آگاهان و نو یتمورد، مسئول ینگردد. در ا یرو دا یجرا

 10/1/1369 -تهران  ی نماز جمعه یها خطبه

و معارف  یقاز قرآن و حقا یبه خاطر دور ی،جوامع اسالم ی. بدبختکند یم تر یقو عم تر یرا در ذهن ما قو یبا قرآن، معرفت اسالم انس* 

هم که زبان قرآن،  یکسان یو با آن انس ندارند، وضعشان معلوم است. حتّ فهمند یقرآن را نم یاز مسلمانان که معان یآن است. آن کسان

لن » ی یهکه آ بینید ی. مگیرند یو انس نم شوند یآشنا نم یقرآن یققرآن، با حقا یاتبه خاطر عدم تدبر در آ فهمند، یهاست و آن را م زبان آن

 ی یلهو به وس یبعر یو زبون کفار قرار نداده است در کشورها یردسترا ز ینخداوند مؤمن یعنی «یالسب ینالمؤمن یعل یناهلل للکافر یجعل

عقب  یاسالم یلذا کشورها یست؛قرآن، توجه و تنبه و تدبر ن یات. در آگردد یاما به آن عمل نم شود، یخوانده م یادن درمردم عرب زبان 

 زبانها یفارس. یدنها را فهم تدبر کردن و آن یقرآن یمقرآن را خواندن و باز خواندن و باز خواندن و در مفاه یعنیبا قرآن،  انس .اند مانده

ها فکر و تأمل  و در آن یابندقرآن را در یاتآ ینبفهمند و مضام یبرا به طور تقر یقرآن استفاده کنند و کلمات قرآن ی از ترجمه توانند یم

 ی،در روزگار است که توانست یقرآن یاتآ ینخواهد شد. هم یناز ا یشترو ب تر یاراده و استقامت ما قو یم،قرآن تأمل بکن یاتدر آ اگر .کنند

 یایمعارف است که ملت بزرگ ما را وادار کرد و مجهز نمود که با دن ین. همیزندکفر و ظلمات بست یایکند که با دن یترا ترب ییها انسان

 تر یکنزد یقرآن یقکه ملت ما روز به روز به قرآن و حقا یدواریممقابله کند. ام یستمقرن ب یتمدرن و جاهل یتجاهل یتمدرن مظلَم جاهل

 .بشوند

 20/7/1368 - یرستانقرآن اول دب یراندب یهیتوج ییبه گردهما یامپ

 یجدر جهت ترو یمجمع را فراهم آورده و گام ینکه ا یزیتشکر از برادران عز با؛ ینالمؤمن یبشّراقوم و  یه یللّت یهدیهذا القرآن  انّ* 

 ییو شکوفا یداریب یناموفق بشر در قرنها یها پس از تجربه یرادوران، دوران قرآن است؛ ز ینکه ا کنم یاند، عرض م رفته یشترقرآن پ

 یدخود پد یآور علم برا و شگفت یمتناسب با رشد طوفان بخشیو تسال یانسان یپس از آنکه بشر نتوانسته است نظام زندگ یعنیوجهش، 

آغاز  ی شده، آنچه را در دوران غرور جاهالنه یکنزد یو انسان که به پختگ گراید یم ینو راه د یدتوح ی یقهبه طر یجها بتدر آورد، اکنون راه

و با  یدهرس یتاز جهان به حاکم یی در نقطه ینکه د ستا یدر همان دوران ینو ا جوید یسپرده، دوباره باز م یعلم به فراموش ییشکوفا

 ینکها یاست؛ برا ییو استثنا یخیتار یامروز فرصت پس، .انسان را به دست گرفته است یلیونهام یزمام زندگ یی،و استثنا یمعظ یانقالب

جوشان معارف و  ی ما خود، به چشمه ینکهمتوقف است بر ا ینخود را نشان دهد. اما ا گی یرهفکر و عمل انسانها، قدرت و چ یتقرآن در هدا

 ینتلخ ا یت. واقعیمدر اعماق آن غور کن و یمآن را محور بحث و فحص ساز یم،در آن تدبر کن یم،قرآن را بفهم یابیم،قرآن دست  یتهدا

همواره آن  یکم ی اما عده کنند؛ یو احترام م ورزند ینشده است. همه به قرآن عشق م یامر عموم یکما،  ی است که قرآن هنوز در جامعه

جوانان و نوجوانان را با  یدممکن و روان است، در گام اول با یرکه کا یصهنق ینرفع ا برای .کنند یدر آن تدبر م یکمتر ی را تالوت و عده

است که شما  یهمان کار ین،... و ا یدچشان یزیآنان چ ی یقهقرآن، به ذا بخش یاتقرآن آشنا کرد و از شربت گوارا و ح ی متن و ترجمه

شما  یو از خدا برا کنم یم یهروز به روز آن، دعوت و توص یگیریو پ یتراه و تقو ینا ی را به ادامه شما .شد یدآن خواه ی آغازکننده ینکا

 .طلبم یو کمک م یتو هدا یقتوف


