
بيانات در ديدار اساتيد، قاريان و حافظان برتر شركت كننده
در سى ويكمين دوره ى مسابقات بين المللى قرآن كريم  
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نتیجه
قارص بودن زبان ما از شکر اقبال به قرآن 

شکرگزاری رهربی از عمق جان 
درک کردن نعمت و عظمت اقبال به قرآن در رسارس کشورمعنابه دلیل اقبال جوانان به قرآن در رسارس کشور

های آماده و مستعد از قرآنمند شدن دلبهرهره

مندی جوانان، مردان، زنان و نوجوانان عالقهمناسبزمینه
به قرآن به برکت جمهوری اسالمی در حال حارض

رونق نداش حفظ و تالوت قرآن در دوران طاغوت در عین وجود پیشینه
عالقمندان به قرآن در همه جای کشور

فراگیری تالوت و حفظ قرآنهاعرصه
فهم و عمل به قرآنهدف نهایی

های الزم برای فهم و عمل به قرآناز قدماهمیت

نور، هدایت، بیان و تبیان بودن قرآن
دلیل

حرف زدن قرآن با انسان و دل او

الزمه
مأنوس شدن با قرآن

شکرگزاری در صورت احساس نزدیکی دل به قرآن

ی معارف قرآنی در دل خوداراده کردن خداوند بر هدایت پذیرندهگیرینتیجهپذیرف و تحمل آسان معارف قرآنی در دلنشانه

ایجاد جنگ نیابتی در داخل دنیای اسالمدشمنان اسالمهدف

غفلت دنیای اسالم از توطئه و دست خبیث دشمنانچالش

بزرگرتین گرفتاری دنیای اسالم اهمیت

ها نسبت به گذشتهتر شدن توطئهی دنیای اسالم به پیچیدهتوجه همه راه مقابله
ویژگی 

دشمنان اسالم
میراندها را میکسانی که نام اسالم آن

مانند اسالم که به حق  – کنندگان با هر دعوت به حقی مبارزه
به خاطر حفظ منافع مادی خود  - کندو عدل دعوت می 

ی حساس جغرافیای عابر اساس اسالم درنقطهپدید آمدن جمهوری اسالمی به عنوان نظامی هاپیچیدگی توطئهعلت

نانمعنا اشای به جان هم افتادن مسل کنار نشس دشمنان امت اسالمی و 

فهمیدن معیارهای روشن قرآنی راهکار

هم دستی با دشمنان و نزدیک شدن به شیطان و رژیم صهیونیستی، علت اهمیت
ن خود بعضی افراد برای مقابله با برادران مسل

الزمه
قدر دانس حفظ قرآن توسط حافظان 

و نگه داش این جوهر قیمتی برای خودشان
ی مبارک تالوت قرآناز دست ندادن رشته

توسط انس گرفتگان با تالوت قرآن 

قدر دانس ارتباط با قرآن

هدف قرار دادن تدبر در معانی قرآن توسط مرتبطین با قرآن 

ِ  الِعزَّةُ َو لِرَُسولِِه َو لِلُمؤِمنین« بدست آمدن عزت وعده داده شده به امت اسالمی توسط خداوندنتیجه ۸سوره ى منافقون، بخىش از آیه ى  » َو  مؤید

رواج یاف انس با قرآن در جامعهراهکار

توجه به سیاست دشمنان اسالم درمصداق
راه انداخ برادرکشی و جنگ داخلی در امت اسالمی 

یطیَن اَولِیاءَ ِمن دُوِن هللا َو یَحَسبُوَن اَنَّهُم مُهتَُدون« مؤید » اِنَّهُُم اتَّخَذوا الشَّ
۳۰سوره ى اعراف، بخىش از آیه ى 

ن باطلشان این است که در راه هدایت دارند قدم بر میدهند با شیطان می سازند، دست به دست هم میمعنا دارندو گ

یکی از معیارهای قرآنیویژگی

ودن دل خودمان به روی اوراهکار انس گرف با قرآن و باز 


