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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 91/40/9911 قرآن با انس محفل در

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای مطالعه 

 بيشتر

 سبک زندگی قرآنی

 را منطبق با قرآن قرار دادنسبك زندگى  ى باالتر، تخلق به اخالق قرآنى است؛مسئله، يك مسئله، احترام ظاهرى و پاسداشتن از حرمت قرآن است. 

 و ام ى جامعه ميان در را اين كسانى. بيگانگان فرهنگ از ميكرديم متأثر را خود فرهنگ گاهى كه است بوده اين زمان طول در ما جوامع و ما عيوب از يكى 

 .معنويت نور از بود خالى جانشان و دل كه كسانى زندگى سمت به دادند سوق را ما كردند؛ ترويج بعمد ما كشور

 متعال خداى از ؛«عليهم انعمت الّذين صراط» هدايت؛ طريق از است عبارت كند، تقليد آن از بود، الزم اگر و بگيرد فرا را آن دارد جا انسان كه آنچه 

 .كرد پيروى و تبعيت آن از بايد كه است اين اند؛ شده نائل و واصل الهى نعمت به كه كسانى راه به كند هدايت را ما كه ميخواهيم

 ميگيرد الهى هدايت از ميگيرد، قرآن از را معيار كه است ملتى و امت آن مسلم و مؤمن امت. 

 است دينى امر هم اين است، قرآنى امر يك هم اين باشد، آن سر پشت عقل قضاوت و كند حكم آن به سليم عقل كه آنچه از پيروى. 

 تشكيل در ارتباطاتشان، در شان، زندگى مسائل در اعمالشان، در رفتارشان، در دنيا، از بخش فالن مردم مادى، مردم غربى، كشورهاى مردم حاال اينكه 

 .است خطا اين كنيم، عمل اينجور بايد هم ما ميكنند، عمل اينجور خانواده،

 انس محفل در بيانات

 13/40/3133قرآن  با

 انس با قرآن

 معهجا كنيم، استفاده اينها از بايد داريم؛ را( السّالم عليهم) بيت اهل كلمات هم داريم، را قرآن هم بحمداهلل ما. كرد حاكم خود زندگى در بايد را قرآن هدايت 

 .گرفت انس قرآن با و شد وارد بايد اينجا از است؛ مقدمه اين. دهيم شكل اينها اساس بر را

 را قرآن بتوانند كنند، برقرار ارتباط قرآن با بايد جامعه آحاد ى همه معتقديم ما نيستيم؛ قانع اين به ما البته. اند شده مأنوس قرآن با ما ى جامعه امروز 

 .كنند تدبر قرآن در بتوانند بفهمند، را قرآن بتوانند بخوانند،

 كند تدبر قرآن در بتواند انسان كه ميشود موجب دادن، قرار توجه مورد را الهى آيات درپى پى و قرآن ى كريمه آيات با انس و تكرار و حفظ. 

 انس محفل در بيانات

 13/40/3133ن قرآ با
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 یجزئيات تکميل

 معيارهای ما در رد یا قبول فرهنگ بيگانگان 

 دین و هدایت الهی -3

 داوری خرد و عقل انسانی -2

 (الساّلم عليهم) بيت اهل كلمات -1

  های قرآنی جامعه ما آرمان

 آحاد جامعه بتوانند قرآن را بخوانند. -3

 ن را بفهمند.آحاد جامعه بتوانند قرآ -2

 آحاد جامعه بتوانند در قرآن تدبر كنند. -1


