
 
 

1 
 

 مرور سریع 
 18/۰3/13۵۹  کریم قرآن با انس محفل در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 تالوت قرآن و

 اُنس با آن 

 است اسالهی ًظام ٍ اًمالب تشوت اص ایي ٍ هیىٌذ پیذا تیشتشی ی تَسعِ ها وشَس دس سٍص سٍصتِ لشآى تالٍت ٍ لشآى تا اًُس هثاسن ی دائشُ ایي تحوذاهلل. 

 سا دل دسِ وٌدذ   تذتّش وِ وسی آى هیفْوذ؟ سا آى وسی چِ. است صیثاتش لشآى هعاسف ٍ لشآى هعٌای... ًیست لشآى هعاسف ٍ هعاًی دس فمط لشآى صیثایی 

 .تذّذ ساُ دل تِ سا حمایك ایي وٌذ  تاص

 است دیگش ی همَلِ یه خَاًی آٍاصُ ًگیشیذ؛ اشتثاُ خَاًی آٍاصُ تا سا لشآى. 

 سداتت  یده  آًجدا  تٌشیٌذ لشآى لاسی ...تاشین داشتِ لشآى تالٍت ی جلسِ ها وِ است ایي تگیشد اًجام وشَس دس است خَب خیلی وِ واسّایی اص یىی 

 .تشًٌَذ سا لشآى ٍ تٌشیٌٌذ تیایٌذ لشآى شٌیذى تشای فمط [ّن] هستوعیي تخَاًذ؛ لشآى

 محفل در بیاوات

قرآن  با اوس

5;/36/46<7 

 در قرآن

 امروز دنیای

 فشستادُ اهشٍص هتٌاسةِ تیاى تا لشآى سشحات اص ای سشحِ چٌاًچِ اگش ...وٌذ اسائِ وِ ًذاسد اًساًْا جاى ٍ دل ٍ رّي وشدى لاًع تشای هتاتی دیگش تشش 

 .است لشآى هحتاج تشش  اهشٍص تیٌین؛ هی داسین سا ایي هیىٌین  تجشتِ داسین سا ایي خَدهاى ها هیشَد؛ جزب دلْا تشَد 

 ایٌْا  اهثال ٍ صْیًَیستی سژین ٍ اتن توة ٍ ّا  اتشلذست ٍ لذستْا. تشٍد پیش هیتَاًذ تىٌذ  واس هیتَاًذ تاشذ؛ هایشاء فعّال هیتَاًذ اهشٍص دًیای دس لشآى 

 .تىٌٌذ ًویتَاًٌذ غلطی ّیچ

 ن.وٌی هٌتمل سا لشآى هفاّین ٍ تشَین تلذ سا لشآى اًتمال صتاى ٍ وٌین  تش هستحىن سٍص سٍصتِ سا خَدهاى لشآًی ایواًیِ ّای پایِ ها وِ است ایي هْن 

 تىٌین استفادُ آى اص شاءاهلل اى تتَاًین تایذ خَدهاى ظشفیّت لذس تِ ها وِ اًتْا تی ٍ العادُ فَق لذست یه: است ایي لشآى. 

 دیدار در بیاوات

 کىىدگان ضرکت

 ي  سى در

 ديرٌ ديمیه

 مسابقات

 قرآن المللى بیه

  کریم
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 یجسئیات تکمیل

قرآن برکات  

 عزّت -4

 قدرت -5

 پیطرفت -6

 مادّی رفاٌ -7

 معىًی تعالی -8

 عقیدٌ ي فکر گسترش -9

 ريح ي آرامصِ  سکیىٍ ي دیضا -:

 افزایص تقًا ي ایمان -;


