
 
 

 مرور سریع 
 رآنق المللیبین مسابقات در کنندگانشرکتدیدار  در  اسالمی انقالب معظّم رهبر بیانات

02/03/1394 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

تالوت قرآن؛ 
گیري مقدمه شکل

 جامعه قرآنی

�.است قرآن اخالق به تخلّق هدف، نیست؛ هدف است، مقدّمه قرآن تالوت شد؛ قرآن اهل باید�•
 ام زندگى بر و ما جوامع بر را خود جاهلیّت، نگذاریم .بشود قرآنى باید هم ما زندگى محیط و ما ىجامعه قرآن، برطبق شـخصـى گیرىشـکل بر عالوه�•

�.است کرده که کند؛ تحمیل
�. میکشد درد و میبرد رنج جاهلى نظامهاى فشار ىچنبره در اسالم دنیاى امروز�•
 یم،کرد مقاومت بیشتر هرچه. داد نیرو ما به خدا کردیم؛ مقاومت نشدیم، تسلیم قرآن دشمنان و اسالم دشـمنان مقابل در. کردیم تجربه ایران ملّت ما�•

� .است اسالم دنیاى عالج ىنسخه همان این. شد بیشتر آینده به ما امید شد؛ بیشتر ما هاىتوانایى شد؛ بیشتر ما نیروى
�.نداند چه بداند، خودش چه است؛ دشمن بلندگوى بزند، حرف اختالف جهت در که اىحنجره هر�•
 دشمن. بدهند تشخیص دشمن از را دوست نمیتوانند اند؛باصره خطاى دچار کشورها آن مسئوالن که هستند کشورهایى اسالمى، کشـورهاى در امروز�•

�.میکنند خیال دشمن را دوست میکنند، خیال دوست را
�.شد خواهد پیموده آسان راه، بدهد، نشان و بدهد خرجبه هم اراده و عزم وقتآن بشناسد، را درست راه انسان باشد، داشته وجود بصیرت اگر�•
 کتحر قرآن براساس میخواهد که اىجامعه یک در میتواند چطور نیست، مأنوس قرآن با نمیکند، تدبّر قرآن در نیست، آشنا قرآن معارف با که کسـى�•

� .کنند زیاد را قرآن با انس بشوند، آشنا قرآن با باید ما جوانان بشوند، آشنا قرآن با باید ما روشنفکرهاى بدهد؟ راهنمایى کند،
 در که اسالمى بیدارى این. شده شروع اسالمى جوامع در قرآن و اسالم سمت به حرکت خوشبختانه امّا است زیادى ضعفهاى دچار امروز اسـالم دنیاى�•

 .نیست رفتنىبین از داد، نشان را خودش منطقه کشورهاى

 محفل در بیانات

قرآن  با انس
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واژگان کلیدي

بیانات در دیدار 
ات شرکت کنندگان در مسابق
بین المللى قرآن کریم 

1394/03/02

تالوت قرآن

تخلق به 
اخالق قرآن

نظامهاي 
جاهلی

دنیاي اسالم

دشمنان 
اسالم

اختالف 
مذهبی

بصیرت

معارف قرآن

بیداري 
اسالمی

� 
 



 
 

�
�

 یجزئیات تکمیل

 ترین مشکالت دنیاي اسالمبرخی از مهم
 فقر�-1

 اختالف�-2

 داخلی هاي جنگ�-3

 خود علیه خود درونی عظیم نیروهاي و منابع کردن مصرف�-4
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