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مرهبر  بیانات
ّ

مللی قرآن  در   انقلا اسلمىما معظ قات بین ال ر مساب دیدار شرکت کنندگان د
1398/01/26

اثرات تالوتشرط
غرق بودن انسان ها عمق بخشیدن به معنویت

در امور مادی و احتیاج  به معنویت ضرورت

اثرگذاری در دل و ذهن انسانتغذیه اندیشه انسان از معرفت قرآنی اثر

مقدمه  فهم و به دست آوردن معرفت قرآنی اهمیت

کج روی ها، بدفهمی ها، یأس ها، خیانت ها و دشمنِی 
انسا ن ها با  یکدیگر و ذلیل کردن انسان در مقابل 

طواغیت ناشی از دوری از قرآن است
ضرورت

دانش پیدا کردن ملت ها
مصادیق 
سعادت 
قدرت پیدا کردن ملت هادنیوی

وحدت و انسجام پیدا کردن ملت ها

سبک زندگی شیرین پیدا کردن ملت ها

برخورداری از نعم الهی در دنیا

عزت پیدا کردن ملت ها

رفاه پیدا کردن ملت ها

کسب حیات معنوی، حقیقی، مستمر و ابدی
مصداق 
سعادت 
اخروی

عمل نکردن به قرآن در بین امت اسالمی نقطه مقابل

گرفتار شدن امت اسالمی به گرفتاری های مختلف نتیجه

ّفارِ ُرَحماُء َبیَنُهم"فراموش کردن آیه 
ُ
ی الک

َ
ِشّداُء َعل

َ
"ا

توسط بعضی کشورهای اسالمی مصداق

کشورهای اسالمی که با آمریکا و  هیونیست ها 
ساختند و حق فلسطینی ها را ضایع کردند

مصداق

فراموش نکردن یاد خدا

الزامات

هرچه دشمنان نسبت به پایبندی ما به قرآن
بیشتر عصبانی شوند، به توفیق الهی تمسک ما  

به قرآن بیشتر خواهد شد
تذکر

تکفیر دیگر مسلمانان و راه انداختن جنگ های داخلی 
در جهان اسالم مانند یمن و سوریه

ذیَن ءاَمُنوا اذُکُروا هللَا ِذکًرا َکثیًرا 
ّ
َها ال یُّ

َ
حوُه * یاا َو َسبِّ

  
ً
 یال

َ
"۴۲ و ۴۱سوره ی احزاب، آیات " ُبکَرًة َو ا آیه

هر کاری انسان می خواهد بکند، مواظب باشد مخالف 
رضای الهی نباشد معنا

معیار قرار دادن تقوا در کارها

مراقبت از خود معنای تقوا

شهدای عزیز دفاع مقدس الگوی تقوا

قرار داشتن در باالترین مرتبه تقوا که گذشتن 
از جان است اهمیت

خودت  نْفسبه ما یاد دادند که اگر از سیم خاردارِ 
گذشتی، می توانی از سیم خاردار دشمن هم بگذری

اثر
حرکت عظیم آحاد مردم برای امداد به سیل زدگان در 
خوزستان، لرستان، ایالم، مازندران و گلستان

و دفاع مقدس 60به تأسی از حرکت جوانان در دهه 

آسان تر شدن هدایت قرآنی برای ما نتیجه

قین "۲سوره ی بقره، بخشی از آیه ی " ُهًدی ِللُمتَّ
آیه

اقبال ملت ما به هدایت قرآنی وضعیت ما

امروز نفس های آخر دشمنِی دشمن
نسبت به جمهوری اسالمی استت  

هرچه سخت تر بگیرند ما قوی تر می شویم
نتیجه نهای ی

ُیِضلُّ َمن َیشاُء َو َیهدی َمن َیشا
"۹۳سوره ی نحل، بخشی از آیه ی " 

ذکر فقط به زبان نیستت توجه به این معنا، 
ذکر الهی است تذکر

مراقبت انسان در عبور از جاده ی باریکی که اطرافش 
پرتگاه است مثال

مراقبت انسان در عبور از خار زار 
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