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 مرور سریع 
 80/84/۳۱۳۱  قرآن با انس محفل در بیانات دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

انس با قرآن؛ 

ساز استحکام  زمینه

 جامعهدرونی 

 اسالمی

 ٍجَد دیگشى دستاٍسد یک ایي ٍساى دس اهّا است هؼاسف تؼویق ٍ جاتدس استفاع ى هایِ قشآى با هأًَس ٍ قشآى ى کٌٌذُ تالٍت خَد بشاى قشآى با اًس کِ است دسست  

 .قشآى بِ ضذى ًضدیک ٍ قشآى، با اًُس بِ ٍ قشآى فْن بِ اسالهى ى جاهؼِ کشدى ًضدیک اص است ػباست آى ٍ است، تش ٍسیغ آى ى دایشُ کِ داسد

 هفْاَم  ایٌْاا  بشاى قشآًى هفاّین ٍ باضٌذ داضتِ اًس قشآى با ًحَى بِ هشدم ادآح ى ّوِ کِ بطَد اتّخار تشتیبى ها ى جاهؼِ هیاى دس ٍ ها کطَس دس بایذ 

 .کٌٌذ هشاجؼِ قشآى بِ کٌٌذ، دسک سا قشآى هؼاًى ٍ باضذ

 اسات  چیاضى  آى دسًٍاى  استحکام ٍ هیکٌذ؛ پیذا دسًٍى استحکام قشآى با سٍصافضٍى اًس با اسالهى ى جاهؼِ ٍ اسالهى ًظام  ِ  ّااى  ساُ دس سا جَاهاغ  کا

 .هیذّذ جَاهغ بِ چالطْا با بشخَسد قذست ٍ هیساصد قادس خَدضاى هطلَبْاى سَى بِ ٍ خَدضاى لَبهط

 سا ها آیذ؛ هى اسالهى اهّت آگاّى کوک بِ هیذّذ، سخ اسالم دًیاى دس کِ ّن حَادثى. است آگاّى حال دس اسالم دًیاى اهشٍص  ُ  هیکٌاذ،  تاش  سٍضاي  هیکٌاذ،  تاش  آگاا

 .بکٌین تقَیت سٍص سٍصبِ بایذ سا بصیشت ایي ها بیوٌاکٌذ؛ اسالهى اهّت ٍ هؤهٌیي بصیشت ایي اص اسالم دضوٌاى. هیکٌذ تش هطخّص ها بشاى سا ها ٍظایف

 است اسالم ّن آى ظاّش هیگیشد، قشاس آهشیکا ّذفْاى خذهت دس هیساصد، صْیًَیسن با هیساصد، طاغَت با کِ است اسالهى آهشیکایى، اسالم. 

 یُقااتللَُىَ  ءاهٌَُاَا  اَلَّزیيَ باضذ؛ کٌاس بش آى اص بایذ هؤهي کِ است داًستِ چیضّایى جضٍ سا هستکبشیي ٍالیت سا، دیي دضوٌاى ٍالیت سا، دیي اىدضوٌ با ّوشاّى اسالم 

 اى حساابى  ٍ دسست اسالم اسالم، ایي کِ  بکٌیذ کطف هیکٌیذ، حشکت طاغَت ساُ دس اسالم، ًام با ضوا اگش الطّاغَُت؛ سَبیلِ فى یُقاتللَُىَ کَفَشٍُا الَّزیيَ ٍَ اهلل سَبیلِ فى

 .ًیست ٍاقؼى اسالم ًیست،

 جاَس  ایاي  ٍ قضاایا  جاَس  ایي ایجاد دس اسالم دضوي سطیوْاى جاسَسى ٍ اهٌیّتى ّاى سشٍیس خبیث دست کِ کشد باٍس بایذ ببیٌذ؛ هیتَاًذ سا دضوي دستْاى اًساى 

 .هیکٌٌذ گشداًى صحٌِ داسًذ کِ ّستٌذ آًْا داسًذ؛ حتوى ًقص - هستقین غیش یا هستقین یا حاال - هسلواًْا بشاى بلَاّا

 َتلکُن بِغَیشِ الٌّاسِ دُػآَ کًََا» ّن ػول دس هیکٌٌذ، فؼّالیّت قشآى ى صهیٌِ دس کِ بشادساًى کٌٌذ سؼى ِ  بذٌّذ ًطاى ؛[باضٌذ] «اَلسٌل ِ  پایبٌاذى  لحاا   اص کا  هقاشّسات  با

 .بذّذ ًطاى سا خَدش آًْا ػول دس قشآى تأثیش تا بذٌّذ ًطاى سا ایي ّستٌذ؛ جستِبش افشاد جضٍ دیٌى ضَابط بِ دیٌى،

 دیدار در بیاًات

 قاریاى اساتید،

 برتر حافظاى ٍ

 کٌٌدُ شرکت

 ٍیکویي سى در

 ى دٍرُ

 هسابقات

 قرآى الوللى بیي

  کرین

31/31/3131 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600


 
 

2 
 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجسئیات تکمیل

 قرآن با انس منافع و فواید

 تقَیت ایواى -3

 خدا بِ تَکّلزیاد کردى  -2

 الْى ى ٍعدُ بِ اعتوادزیاد کردى  -1

 اًساى در هادّى هشکالت از خَف ٍ ترسکن کردى  -4

 اًساًْا رٍحى تقَیّت -5

 ًفس بِ اعتواددادى  -6

 اًساى براى خدا بِ تقرّب ّاى راُرٍشي کردى  -7

 های اسالم آمریکایی شاخص

 ساختي با طاغَت ٍ صْیًَیسن -3

 قرار گرفتي در خدهت ّدفْای آهریکا -2

 برخَرداری از اسن ٍ ظاّر اسالم ٍ اًجام بعضی هراسن اسالهی -1


