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هَضَعبت اصلی

جوالت طالیی

پیشٌْبد برای
هطبلعِ بیشتر

 اهزٍس کِ ًگبُ هیکٌین ،هىبیٌین بِ بزکت جوَْرى اسالهى ،جَاًْب ،هزداى ،سًبىًَ ،جَاًبى هب بِ قزآى عالقِ ٍ گزایش ًشبى هیذٌّذ.
 اگز قزآى در جبهعِ رٍاج پیذا کٌذ ،رًٍق پیذا کٌذ ،حفظ قزآى رایج بشَد ،اًس بب قزآى در بیي اقشبر هختلف جبهعِ رٍاج پیذا بکٌذ ،جبهعهِ
بزاى عول بِ قزآى ًشدیک هیشَد؛ هب ایي را هیخَاّین.
 اگز دیذیذ دلتبى بِ قزآى ًشدیک است ،خذا را شکز کٌیذ؛ اگز دیذیذ هعبرف قزآًى را بِ آسهبًى قبهَ هیکٌیهذ ٍ در د هیپذیزیهذ ٍ تحوّهل
هیکٌیذ ،بذاًیذ کِ خذاى هتعب ارادُ کزدُ است شوب را ّذایت کٌذ.
اًُس بب قرآى؛ الزهِ
عست اهّت اسالهی

 بشرگتزیي گزفتبرى دًیبى اسالم ایي است کِ هتَجِّ تَطئِ دشوٌبى خَد ًیست؛ ایي بشرگتزیي گزفتبرى دًیبى اسالم است.
 سیبست دشوٌبى اسالم ایي است کِ در کشَرّبى اسالهى در هیبى جَاهع اسالهى ٍ در اهّت اسالهى بزادرکشى ٍ جٌگ داخلى را بِ ًیببهت
اس خَدشبى بِراُ بیٌذاسًذ؛ خَدشبى کٌبر بٌشیٌٌذ ٍ شبّذ ایي ببشٌذ کِ هب بِ جبى ّن افتبدین.
 در هیبى اهّت اسالهى کسبًى ّستٌذ کِ بزاى هقببلِ ى بب بزادراى هسلوبى خَدشبى بب دشوٌبى اسالم دست بهِ دسهت هیذٌّهذ؛ بهِ شهیابى
ًشدیک هیشًَذ بزاى ایٌکِ بب بزادراى هسلوبى خَدشبى بجٌگٌذ ٍ هببرسُ کٌٌذ ٍ هقببلِ کٌٌذ.
 بِ شوب جَاًبى عشیش تَصیِ هیکٌن اًُستبى را بب قزآى سیبد کٌیذ؛ آى کسبًى کِ بب قزآى ارتببط پیذا کزدًذ ،قذر ایي ارتببط را بذاًٌذ.
 اگز بب قزآى هأًَس شذین ،بِ قزآى ًشدیک شذین ،هفبّین قزآًى در د هب تَاًست اثز بگذارد ،آى ٍقت هیتَاًین اهیذٍار ببشین کِ اهّت اسالم
عشّت ٍعذُ دادُ شذُى اس سَى خذاى هتعب را [بِ دست خَاّذ آٍرد] ٍَ :هللِ العِشَُّٓ ٍَ لِزَسَُلِِِ ٍَ لِلوُؤهٌِیي.
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بیاوات در دیدار
قاریان شرکت
کىىدٌ در
بیست ي سًمیه
مسابقات
بیهالمللی قرآن
1335/00/04

اًس بب قرآى

دشويشٌبسی

تدبّر در قرآى

ٍاشگبى کلیدی
بیبًبت در دیدار اسبتید ،قبریبى ٍ
حبفظبى برتر شرکت کٌٌدُ در سى
ٍ یکویي دٍرُى هسببقبت
بیيالوللى قرآى کرین
1۳۳۳/3۳/1۳

عول بِ قرآى

عست اهّت
اسالهی

گرفتبری دًیبی
اسالم

تَطئِ دشوٌبى
برادرکشی در
اهّت اسالهى
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جسئیبت تکویلی

تَصیِّبی قرآًی بِ جَاًبى
 -1اُوستان را با قرآن زیاد کىید.
 -2آن کساوى کٍ با قرآن ارتباط پیدا کردود ،قدر ایه ارتباط را بداوىد.
 -3کساوى کٍ قرآن را حفظ کردود ،قدر ایه حفظ قرآن را بداوىد.
 -4آن کساوى کٍ با تاليت قرآن مأوًسىد ،ایه رشتٍى مبارک را از دست ودَىد ،رَا وکىىد.
 -5آن کساوى کٍ با قرآن مرتبطىد ،تدبّر در معاوى ي تعمّق در مفاَیم قرآوى راَ ،دف خًدشان قرار بدَىد.
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