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آیت اهللا مصباح یزدی

طرح مسئله
نقــش دیــن در زندگی انســان چیســت؟ 
مــا چــه انــدازه بــه دیــن احتیــاج 
داریــم؟ دیــن چــه مشــکلی را از مــا حــل 
ــته  ــن نداش ــی دی ــر کس ــد؟ اگ می کن
باشــد چــه می شــود؟ آیــا ممکــن اســت 

ــود؟ ــن ش ــن دی ــزی جایگزی چی
ــن پرســش ها نخســت  ــه ای در پاســخ ب
بایــد بفهمیــم دیــن یعنی چــه، تــا بدانیم 
ــی  ــه نقش ــان چ ــی انس ــن در زندگ دی
ــیم،  ــان را نشناس ــن و انس ــر دی دارد. اگ
ــی  ــن ســؤال ها روشــن و عقالن پاســخ ای

ــود. ــد ب نخواه
ــن، آن  ــف دی ــام تعری ــان، در مق جامعه شناس
ــده ای دانســته اند  ــی و پدی ــاد اجتماع ــک نه را ی
کــه در زندگــی اجتماعــی انســان در طــول 

تاریــخ وجــود داشــته اســت. تعریفاتــی هــم 
ــر  ــه نظ ــن ب ــا دی ــد ام ــه کرده ان ــرای آن ارائ ب
ــادات،  ــه ای از اعتق ــت از مجموع ــارت اس ــا عب م
ُخلقیــات و رفتــار کــه در ســعادت ابــدی انســان 
ــا موجــب شــقاوت  ــر اســت و نداشــتن آن ه مؤث
ــوان  ــر، می ت ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــان می ش انس
ــادات،  ــش دارد: اعتق ــه بخ ــن س ــه دی ــت ک گف
ــادات  ــا اعتق ــه آی ــارة اینک ــکام. درب ــالق و اح اخ
ــکام،  ــا و اح ــا رفتاره ــالق ی ــا اخ ــت ی ــل اس اص
کمابیــش بحث هایــی شــده اســت. اجمــااًل عــرض 
ــاص  ــای خ ــاص، منش ه ــادات خ ــود، اعتق می ش
را می طلبــد و آن منش هــا رفتارهــای خاصــی را 
ایجــاب می کنــد. امــا اینکــه چــه ارتباطــی بیــن 
آن هــا وجــود دارد، در جــای خــود بحــث مفصلــی 

می طلبــد. را 
اینکــه کســی اعتقــادات صحیحــی داشــته 
ــانه ای از آن  ــچ نش ــش هی ــی در اعمال ــد، ول باش
اعتقــادات را مشــاهده نکنیــم، فــرض دیــن داری 
او غیرقابل قبــول اســت. چــون اگــر انســان یــک 
سلســله اعتقاداتــی داشــته باشــد، خواه ناخــواه در 
رفتــارش اثــر می گــذارد. اگــر اعتقــادی در رفتــار 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــذارد، ب ــر نگ ــان تأثی انس
ایــن اعتقــاد، در فــرد جایگزیــن نشــده و حالــت 

پاسخ
 به سؤاالت
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متزلــزل دارد. در فرهنــگ قرآنــی نیــز در مــوارد 
بســیاری ایمــان و عمــل صالــح همــراه بــا هــم و 
توأمــان ذکــر شــده اند. اگــر هــم به طــور اتفاقــی 
ــده باشــد،  ــان آم ــه می ــط از ایمــان ســخن ب فق
ــل  ــه عم ــد ک ــد آن برمی آی ــل و بع ــن قب از قرائ
ــح هــم در آن دخیــل اســت. هم چنــان کــه  صال
اگــر در جایــی فقــط عمــل صالــح را ذکــر کــرده 
باشــد، بــاز از قرائــن برمی آیــد کــه مشــروط بــه 
ــن َعمــل صالحــًا مــن ذکــر او  ایمــان اســت: »َم
ــئ«  ــائ طیب ــه حی ــن فلنحیین ــو موم ــی؛ و ه انث
)نحــل/ 97(؛ ، »و مــن اراد االخــرئ و ســعی 
لهــا ســعیها و هــو مؤمــن فاولئــک کان ســعیهم 
مشــکورا« )اســرا/ 19(. بنابرایــن، دعوت کننــدگان 
بــه دیــن، یعنــی انبیــا )ع(، ادعایشــان ایــن اســت 
ــکار و  ــادات، اف ــة اعتق ــد در زمین ــه انســان بای ک
ــر  ــد. در غی ــد باش ــی معتق ــه چیزهای ــرات، ب نظ
این صــورت  انســانیت او لطمــه می خــورد. در 
دو آیــة »ان شــر الــدواب عنــد اهلل الذیــن کفــروا 
ــدواب  فهــم ال یومنون«)انفــال/55( و »ان شــر ال
عنــد اهلل الصــم البکــم الذیــن ال یعقلون«)انفــال/ 
22(. می فرمایــد: »شــر الــدواب« و ســپس »شــر 
ــد:  ــار می فرمای ــدواب را معرفــی می کنــد. یک ب ال
»الصــم البکــم الذیــن ال یعقلــون« و در آیــه دیگر 
ــون«.  ــم ال یؤمن ــروا فه ــن کف ــد: »الذی می فرمای
یعنــي انســان اگــر داراي ایــن شــرایط نباشــد بــه 

ــورد. ــه مي خ ــانیت او لطم انس

دین قرآنی و دین سکوالری
براســاس عقیــدة مــا، در ســایر ادیــان تحریفــات 
ــروز از  ــه ام ــه ای ک ــت و مجموع ــده اس ــع ش واق
ادیــان دیگــر باقــی مانــده، قابــل اعتمــاد نیســت. 
ــن  ــم، دی ــت می کنی ــا از آن حمای ــه م ــی ک دین
اســالم اســت و مهم تریــن منبــع آن هــم قــرآن 
ــی  ــه معرف ــن را این گون ــرآن دی ــت. ق ــم اس کری
می کنــد: اگــر کســانی فاقــد دیــن باشــند، انســان 
ــراً  ــم کثی ــا لجهن واقعــی نیســتند: » و لقــد ذرأن
مــن الجــن واالنــس لهــم قلــوب ال یفقهــون بهــا 
و لهــم اعیــن ال یبصــرون بهــا و لهــم اذان ال 
یســمعون بهــا اولئــک کاالنعــام« )اعــراف/ 179( 
ــن  ــد ویژگی هــای مذکــور در ای کســانی کــه فاق
ــم  ــرآن کری ــر ق ــه تعبی ــند، ب ــریفه باش ــة ش آی
ــد:  ــن می گوی ــا هســتند. مدعــی دی مثــل چهارپ
دیــن همچــون گوهــری اســت کــه آدمــی را بــه 
ــد و  ــی می کن ــانیش راهنمای ــگاه انس ــوی جای س
اگــر ایــن موجــود دیــن نداشــته باشــد، در واقــع 

انســان نیســت.
ــث  ــن بح ــرای ای ــه ای ب ــث مقدم ــن مباح ای

اصلــی اســت کــه دیــن اســالم را کــه مــا 
پذیرفته ایــم و آن را مکمــل انســانیت انســان 
می دانیــم و انســانیت انســان را بــدون آن میســر 
نمی دانیــم، در زندگــی مــا چــه جایگاهــی 
ــد  ــان، بای ــایر ادی ــگاه س ــر از جای دارد؟ صرف نظ
پرســید کــه جایــگاه دیــن اســالم در زندگــی مــا 

ــت؟ کجاس
ــن  ــن دی ــای ای ــد ج ــور می کنن ــیاری تص بس
ــت  ــینیه و زیارتگاه هاس ــجد، حس ــط در مس فق
و فقــط امــوری مثــل نمــاز، روزه، خیــرات و 
نــذورات، ســفرة حضــرت عبــاس)ع( و عــزاداری 
سیدالشــهدا)ع( در محــرم مربــوط بــه دیــن 

ــت.  اس
کســانی هــم کــه خیلــی دیــن دار باشــند، 
ــاد را  ــایر اعی ــه و س ــد ائم ــه و موالی ــام فاطمی ای
ــن  ــدة چنی ــه عقی ــمارند. ب ــرم می ش ــم محت ه
ــا  ــان ب ــاط انس ــرای ارتب ــط ب ــن فق ــانی، دی کس
خداســت و ســایر مســائل از حــوزة دیــن خــارج و 
ــه نظــر این هــا، متــن دیــن  در حاشــیه اســت. ب
یعنــی نمــاز خوانــدن، روزه گرفتــن، حــج، زیارت 
ــن،  ــفره انداخت ــذری دادن، س ــا )ع(، ن ــام رض ام
ــردن و  ــه ک ــردن، ســینه زدن و گری ــزاداری ک ع
ــت،  ــادی نداش ــدام اعتق ــه هیچ ک ــی ب ــر کس اگ
ــالم  ــخن اس ــن س ــًا ای ــا واقع ــت! آی ــن اس بی دی
اســت؟ یــا یــک تفکــر غلطــی اســت که شــیطان 
آن را القــاء کــرده اســت. اینکــه شــیاطین انــس 

بسیاری تصور 
می کنند جای 
دین فقط در 

مسجد، حسینیه 
و زیارتگاه هاست 

و فقط اموری 
مثل نماز، روزه، 

خیرات و نذورات، 
سفرة حضرت 

عباس)ع( 
و عزاداری 

سیدالشهدا)ع( 
در محرم مربوط 

به دین است
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چــه انــدازه در ترویــج ایــن تفکــر دخالــت داشــتند، 
در جــای خــود محــل بحــث اســت.

ــط  ــن فق ــه دی ــر ک ــن فک ــل ای ــک اص ــدون ش ب
ــر  ــوارد اســت، از شــیطان اســت. اگ ــن م شــامل ای
دیــن همــان اســت کــه قــرآن کریــم آورده و منبــع 
اصلــی شــناخت آن، قــرآن کریــم اســت، بــا قــدری 
ــرآن  ــن در ق ــه دی ــم ک ــت در می یابی ــل و دق تأم
کریــم غیــر از نمــاز، روزه و مــودت اهــل بیــت )ع( 
مباحــث دیگــری را هــم شــامل می شــود، امــا 
ــد  ــم کرده ان ــرایطی را فراه ــیاطین ش ــفانه ش متأس
ــد  ــور می کنن ــلمان ها، تص ــت مس ــوز اکثری ــه هن ک
ــة  ــرای رابط ــا ب ــدودی دارد و تنه ــرو مح ــن قلم دی
انســان بــا خداســت و ایــن همــان چیــزی اســت که 
ــاس  ــود. براس ــده می ش ــکوالریزم« نامی ــروز »س ام
ــاط  ــدودة ارتب ــارج از مح ــائل خ ــر، مس ــن تفک ای
معنــوی انســان بــا خــدا، ربطــی بــه دیــن نــدارد. هر 
چــه می خواهــی در کســب و کار فریــب کاری کــن، 
کم فروشــی و گران فروشــی کــن، ولــی مراقــب 
نمــاز اول وقــت و گریــه در روضــة امــام حســین )ع( 
بــاش! آیــا معنــای صحیــح دیــن داری ایــن اســت؟! 
در مســائل اجتماعــی هــم نبایــد پرســید کــه چــه 
کســی حکومــت می کنــد؟ چــه رژیمــی بایــد 
حاکــم باشــد و مــا چــه نقشــی می توانیــم در امــور 
حکومــت داشــته باشــیم؟ یــا اینکــه آیــا دیــن بــرای 
ــتوری  ــا دس ــه م ــی ب ــائل اجتماع ــت در مس دخال
می دهــد یــا خیــر؟ می گوینــد: چــون ایــن مســائل 
ــت،  ــاداران اس ــرای دنی ــا و ب ــور دنی ــه ام ــوط ب مرب
ربطــی بــه دیــن نــدارد! مســلمان فقــط بایــد نمــاز 
ــد،  ــوب بکش ــن« را خ ــد »و الالضالی ــد، و م بخوان
ــدة  ــور و نماین ــی رئیس جمه ــه کس ــه چ ــا اینک ام
ــرای  مجلــس می شــود، از امــور دنیاســت و فقــط ب
دنیــاداران اســت. ایــن مســائل آلــوده اســت و نبایــد 
از آن هــا حرفــی زده شــود؛ اگــر در مســجد حرفــی 
از آن هــا زدیــم، حــرف دنیاســت و ایــن ربطــی بــه 

ــدارد! دیــن ن

معرفی اسالم ناب از سوی امام خمینی)ره( 
ــد.  ــش آورده بودن ــا پی ــرای م ــی را ب ــن وضع چنی
کســانی کــه ســن بیشــتری دارنــد، یادشــان هســت 
کــه پیــش از انقــالب وضــع خیلــی بدتــر از ایــن بود. 
آن زمــان اگــر کســی صحبــت از سیاســت می کــرد، 
ــان و  ــة مؤمن ــی داشــت و از جامع ــار ارزشــی منف ب
متقیــن طــرد می شــد. پیگیــری مســائل اجتماعــی 
ــی  ــر کس ــد و اگ ــی می ش ــی تلق ــی  بی دین و سیاس
بــه ایــن قبیــل مســائل می پرداخــت، گویــا کمبــود 

و نقصانــی در دینــش به وجــود آمــده بــود. حضــرت 
امــام )ره( بــا ایــن اندیشــه بــه مبــارزه پرداخــت.

ــم  ــه عال ــان ب ــات ایش ــن خدم ــی از بزرگ تری یک
اســالم ایــن بــود کــه ایــن تصــور را از ذهــن جامعــة 
ــان  ــردم نش ــه م ــان ب ــرد. ایش ــرون ک ــالمی بی اس
ــا  ــاز و روزه تنه ــل نم ــن، مث ــر دی ــه ظواه ــد ک دادن
بخــش کوچکــی از دیــن اســت و بخــش عظیمــی از 
دیــن بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی مربوط اســت 
و نپرداختــن بــه آن هــا نه تنهــا فضیلتــی بــرای 
ــص  ــب نق ــه موج ــت، بلک ــن داران نیس ــن و دی دی
دیــن اســت. حضــرت امــام )ره( بــا تــالش فــراوان و 
زحمت هــای بســیار توانســت ایــن اندیشــه را بــرای 
توده هــای مــردم تبییــن کنــد و براســاس ایــن فکــر، 

ــه وجــود آورد. انقــالب اســالمی را ب
امیرالمؤمنیــن )ع( در مقــام توضیــح شــرایط و 
اوضــاع زمــان حضــرت رســول )ص( و معرفــی یــاران 
ــا  ــد: »کن ــه ای  می فرمای ــن خطب ــرت، ضم آن حض
علــی عهــد رســول اهلل ...« )نهج البالغــه، خطبــة 56(.
ــرادران و  ــدران، ب ــا پ ــر )ص( ب ــان پیغمب ــا در زم م
خویشــاوندانمان می جنگیدیــم و توجــه نمی کردیــم 
کــه مخالــف دیــن، پــدر، بــرادر یــا عمــوی  ماســت.
بــرای مــا فقــط خــدا و دیــن مــالک بــود. هرکــس 
طالــب حــق و خــدا بــود، تحــت لــوای پیغمبــر )ص( 
ــرای خــدا و به خاطــر خــدا  ــا ب ــود. در آن زمــان م ب
بــا خویشــاوندان خــود می جنگیدیــم. مگــر از زمــان 
پیغمبــر )ص( تــا زمــان حضــرت علی )ع( چــه مدت 
فاصلــه شــده بــود کــه ارزش هــا بــه انــدازه ای تغییــر 
ــاران و  ــا تأســف از ی کنــد کــه حضــرت علــی )ع( ب
همر زمــان خــود در زمــان حضــرت رســول )ص( یــاد 
کنــد؟ آن حضــرت در ادامــه می فرمایــد: »فلمــا رای 
اهلل صدقنــا انــزل علینــا النصــر و انــزل علــی عدونــا 
الکبــت«: وقتــی مــا راســتی و صداقتمــان را در عمل 
ثابــت کردیــم، خــدا هــم مــا را یــاری کرد و شکســت 
و نابــودی را بــر دشــمنان مــا نــازل کــرد. خداونــد بــا 
حضــرت علــی )ع(  هــم این گونــه معاملــه می کنــد. 
ــر در  ــد و اگ ــت می گوی ــه راس ــد ک ــت کن ــد ثاب بای
عمــل صداقتــش را ثابــت کــرد. خــدا پیــروزی را بــر 
ــا النصــر  ــد: »و م ــرآن می فرمای ــد. ق ــازل می کن او ن
اال مــن عنــداهلل العزیــز الحکیــم«. )آل عمــران/ 126( 
امــا اگــر بخواهنــد بــا خداونــد صــادق نباشــند و بــه 
ــوم  ــش و ق ــس، خوی ــوای نف ــال ه ــن، دنب ــام دی ن
ــا  ــز آن ه ــد نی ــد، خداون ــدوزی برون ــازی و مال ان ب
ــر  ــرت ب ــا و آخ ــد و در دنی ــوا می کن ــوار و رس را خ

ــد. ــازل می کن ــا رســوایی ن آن ه
پایمــال کــردن خــون بیــش از 300 هــزار شــهید 

حضرت علي)ع(  
مي فرمایند:
هرکس طالب حق 
و خدا بود، تحت 
لوای پیغمبر)ص( 
بود. در آن زمان 
ما برای خدا 
و به خاطر با 
خویشاوندان خود 
می جنگیدیم
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ــد و  ــا« باش ــی العلی ــئ اهلل ه ــا »کلم ــد ت ــه رفتن ک
احــکام اســالم اجــرا شــود، تعطیــل کــردن احــکام 
اســالم و جایگزینــی احــکام ضــد اســالمی بــه نــام 
ــا  ــد ب ــی دارد و خداون ــن چــه معنای ــت از دی حمای
مــا چــه می کنــد؟ خــارج کــردن دیــن از اجتمــاع، 
ــرای  ــام پیــروی از امامــی کــه تــالش کــرد ب ــه ن ب
مــردم ثابــت کنــد دیــن بایــد در مســائل اجتماعــی 
و سیاســی و در مســائل بین المللــی حاکــم باشــد، 
ــه  ــت ب ــی بازگش ــا یعن ــی دارد؟ این ه ــه معنای چ
همــان ارتجــاع قدیــم. بایــد تکلیــف را روشــن کنیم 
کــه دیــن جایــش کجاســت؟ آیــا جایــگاه دیــن در 
مســجد و در قلــب انســان اســت؟ آیــا دیــن فقــط 
ــه دانشــگاه،  ــا خداســت و ب رابطــة قلبــی انســان ب
ــی  ــل، بازرگان ــط بین المل ــا، رواب ــازار، وازرتخانه ه ب
ــورای  ــزی و ش ــک مرک ــات بان ــی، تصمیم خارج
ــدوق  ــتورات صن ــا دس ــدارد؟ آی ــی ن ــاد ربط اقتص
ــد  ــود، بای ــه ب ــر چ ــی، ه ــک جهان ــل و بان بین المل
اجــرا شــود و شــما نیــز فقــط قــرآن کریــم را حفــظ 

کنیــد؟ 

لزوم توجه به محتوای دین
پیــش از انقــالب اســالمي، مراســم عــزاداری 
عاشــورا هــم از کاخ اعلــی حضــرت پخــش می شــد، 
عکــس  اعلــی حضــرت را هــم بــا لبــاس احــرام در 
ــاپ  ــم چ ــرآن ه ــد. ق ــا نصــب می کردن وزارتخانه ه
می کــرد. آیــا این هــا نشــانة دیــن داری اســت؟ 
ــرا  ــدا را اج ــکام خ ــه اح ــت ک ــی اس ــن دار کس دی
کنــد، نــه اینکــه بــا احــکام خــدا بــازی کنــد. هــر 
کــدام از مــا بایــد دیــن داری خــود را بــا ایــن معیــار 

بســنجیم.
زمانــی بــود کــه در همــة کشــور فقــط چنــد تــن 
ــروزه  ــی ام ــد ول ــدا می ش ــم پی ــرآن کری ــظ ق حاف
در هــر شــهر و روســتایی چندیــن حافــظ نوجــوان 
قــرآن یافــت می شــود کــه مــدال ایــن افتخــار در 
ســینة رهبــر معظــم انقــالب زده شــده و ان شــاءاهلل 
خداونــد ســایة ایشــان را مســتدام بــدارد. امــا قرآنی 
کــه بــا ایــن لحــن خوانــده می شــود و مایــة افتخــار 
اســت و بــا زحمــات بســیار در حافظــه جــای 
می گیــرد، نبایــد محتــوای آن در نظــر آیــد؟ نبایــد 
ــی  ــرای چه چیزهای ــرآن ب ــه ق ــود ک ــخص ش مش

اهمیــت قائــل اســت؟
ــن،  ــا دی ــا ب ــازی کردن ه ــارة ب ــم درب ــرآن کری ق
بــه داســتان اصحــاب ســبت كــه آنــان تبدیــل بــه 

ــد. ــاره می کن ــدند اش ــه ش بوزین

بــرای چــه  را  ایــن داســتان  قــرآن کریــم  
می گویــد؟ آیــا جــز ایــن اســت کــه مــن و شــما از 
آن عبــرت بگیریــم و داســتان بنی اســرائیل را تکــرار 
نکنیــم؟ بــا دیــن خــدا بــازی نکنیــم و تــرک امــر به 
معــروف و نهــی  از منکــر نکنیــم. خدا قــوم و خویش 
ــا چــون بنی اســرائیل  ــا آن ه هیچ کــس نیســت، آی
بودنــد، عــذاب شــدند و چــون مــا مســلمانیم عذاب 
ــازی کــرد.  ــا دیــن خــدا نمی شــود ب نمی شــویم؟ ب
ــد  ــا بای ــه ج ــدا در هم ــکام خ ــت. اح ــدا، خداس خ
اجــرا شــود. در خانــواده، مدرســه، دانشــگاه، بــازار، 
ــا  ــه ج ــت، هم ــل و حکوم ــط بین المل ــه، رواب جبه
ــم و او  ــا بنده ای ــا م ــه ج ــت. در هم ــک خداس ُمل
»اهلل« اســت. ایــن امــر فقــط به مســجد و حســینیه 

ــدارد. اختصــاص ن
ــم  ــد، ه ــازی کنن ــدا ب ــن خ ــا دی ــه ب ــانی ک کس
ــوند:  ــوا می ش ــرت رس ــم در آخ ــا و ه ــن دنی در ای

ــره/ 85(. ــذاب« )بق ــد الع ــی اش ــردون ال »ی
ــم  ــی ه ــرة موجه ــاید از چه ــانی ش ــن کس چنی
برخــوردار باشــند چنانکــه بیشــتر کســانی کــه در 
دیــن بدعت هــا را بنــا گذاشــتند و مــردم را منحرف 
ــرآن   ــد. ق ــی بودن ــای مطلوب ــد، دارای چهره ه کردن
ــالم و  ــداهلل االس ــن عن ــد: »ان الدی ــم می فرمای کری
مــا اختلــف الذیــن اوتــوا الکتــاب اال مــن بعــد مــا 
ــران/ 19(.  ــم« )آل عم ــا بینه ــم بغی ــم  العل جاءه
ــد. ــی بودن ــان دین ــذاران، عالم ــلة بدعت گ سرسلس
ــار  ــه دل و رفت ــرد، ب ــا نمی نگ ــرة م ــه چه خــدا ب
ــد  ــن اح ــن اهلل و بی ــس بی ــد: »لی ــگاه می کن ــا ن م
قرابــه ... مــن کان هلل مطیعــا فهــو لنــا ولــی و مــن 
کان هلل عاصیــا فهــو لنــا عــدو« )کافــی، ج 2: 74( 
ایــن روزگار بوتــة امتحــان اســت. کســانی آمدنــد، 
امتحــان شــدند و به شــهادت رســیدند و اکنــون در 
جــوار انبیــا و اولیــای خــدا هســتند. »و یستبشــرون 
ــم اال خــوف  ــن خلفه ــم م ــوا به ــم یلحق ــن ل بالذی
علیهــم و ال هــم یحزنــون« )آل عمــران/ 170(. 

ــی؛ لهــم و حســن مــاب« )رعــد/ 29(.  »طوب
مــن و شــما نیــز بایــد مراقــب امتحان هــای الهــی 
ــان  ــد نش ــم. بای ــرض امتحانی ــه در مع ــیم. هم باش
بدهیــم در ایمانمــان صادقیــم و راســت می گوییــم: 
»فلمــا رای اهلل صدقنــا انــزل علینــا النصر«)خطبــة 
ــه  ــم ک ــه دیده ای ــه تجرب ــا ب ــه(. باره 56 نهج البالغ
هــر وقــت مــردم صداقــت نشــان دادنــد، خــدا نیــز 
کمــک کــرده اســت. هــر وقــت خواســتند بــا دیــن 
خــدا بــازی کننــد، خــوار شــدند و دنیاشــان نابــود 

شــد و آخرتشــان صــد بدتــر.

زمانی بود که در 
همة کشور فقط 
چند تن حافظ 

قرآن کریم پیدا 
می شد ولی امروزه 

در هر شهر و 
روستایی چندین 

حافظ نوجوان 
قرآن یافت می شود 

که مدال این 
افتخار در سینة 

رهبر معظم انقالب 
اسالمي زده شده 

است


