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 مرور سریع 
 70/7۰/۳۱۳۱  فطر سعید عید نمبز هبى خطبه در بیبنبت

 جمالت طالیی موضوعبت اصلی
پیشنهبد برای 

 مطبلعه بیشتر

اعمبل صبلح مردم در 

 مبه رمضبن امسبل

 قاذس  شابْا   پششاَس  هجاالس  اطعاام،  هجالس رکش، ٍ دعا هجالس قشآى، تالٍت هجالس سهعاى، هباسک هاُ اص کشدًذ فیط کسب  بحوذاهلل ها هشدم ٍ 

 .بَد گستشدُ  بحوذاهلل اسالهى کشَس سشتاسش دس کِ تعشّعات ٍ تَسّالت

 کشد اعالم جْاًیاى بِ بلٌذ صذا  با سا آگاُ ٍ صًذُ هلّت ایي خشٍش ٍ خشن کِ ،[بَد] قذس سٍص دس ایشاى هلّت عظین حشکت ّن هاُ پایاى دس. 

 بذاسیذ ًگِ خَدتاى بشا  سا آى ٍ بذاًیذ، آهَختیذ سهعاى هاُ دس کِ سا آًچِ قذس. 

 ِعوَهى صَست بِ هشدم اطعام هیکشد، هشاّذُ اجتواعى ٍ هشدهى ٍ عوَهى ٍ شخصى اعوالِ ایي هیاى دس سهعاى، هاُ ایي دس اًساى آًچ ٍ  ِ  صاَست  با

 .است شذُ سایج  بحوذاهلل کِ بَد ها هشدم بیي دس ّوگاًى ٍ سادُ افطاس ِ

 ِبذّیذ تَسعِ بیشتش ّشچِ - هیگزاسد تأثیش اسالهى صًذگى سبک بِ دادى شکل دس کِ - سا[ سادُ افطاس ِ]ضّا چی جَس ایي کِ است ایي  تَصی. 

ومازَایخطبٍ

فطرعید

81/50/8931

ی  ببرهدر نکته سه

 غسّه ى مسئله

 است. غضُّ   قعیِّ اًساًیّت، دًیا  اٍّل   قعیِّ گفت بشَد شایذ است؛ غضُّ   قعیِّ ماسال جْاى اٍّل   قعیِّ اهشٍص 

 ٍهجاشم  ٍ است، تاسیخى عظین   فاجعِ یک است؛ کشى ًسل یک هیذٌّذ، اًجام صْیًَیست سطین سشدهذاساى اهشٍص آًچِ کِ است ایي ايّلىوکت ٍ 

 .بشًَذ هجاصات یذبا ٍ بشًَذ هحکَم جْاًى سطح دس بایذ هجشم پشتیباًاى

 ٍببیٌین اًذ، ایستادُ خَدشاى حقّ حشف پا  کِ سا هشدهى هقاٍهت ٍ تحوّل قذست کِ است ایي ديّمىوکت. 

 شذ خَاٌّذ پیشٍص دشوي بش[ غضُهشدم ] ایٌْا الْى، ارى بِ ٍ الْى تَفیق بِ ّن سشاًجام کِ بکٌن عشض شوا بِ هي . ِ  ّان  حاا   ّوایي  تاا  کواایٌکا

 است. دادُ اًجام کِ کاس  اص است پشیواى سگ هثل هتجاٍص، دشوي

 ٍایٌْا حا  یعٌى کٌین؟ سالح خلع چِ یعٌى. کٌین سالح خلع سا جْاد ٍ حواس بایذ هیگَیٌذ استکباس سیاسى سشدهذاساى کِ است ایي سًّمىوکت 

 .بگیشین آًْا اص بایذ ّن سا ّویي[ اهّا] ٌٌذ،بک هختصشْدفاعى خَدشاى اص  اقل دشوي اهاى بى حوالت هقابل دس کِ داسًذ هَشک تعذاد  یک

 هقذاس ّویي تا شَد سالح خلع هیخَاّیذ است؛ هعلَم بلِ،! بشَد سالح خلع هقاٍهت بایذ کِ است کشدُ صادس فتَا آهشیکا جوَْس سئیس  ِ  سا ا  ظاشب

ِ  هَظّفٌاذ  اساالم،  دًیاا   بخصاَ   ٍ دًیاا   ِ ّوا  عکاس،  بِ هیکٌین عشض ها کٌذ؛ ٍاسد ًتَاًذ هیکٌذ، ٍاسد جٌایت ّوِ ایي هقابل دس کِ ّن  ّشچا

 .کٌٌذ کوک فلسطیي هلّت تجْیض بِ هیتَاًٌذ

دیداردربیاوات

داوشجًیان

58/50/8939

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23476
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23476
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23476
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27046
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27046
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27046


 
 

2 
 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجسئیبت تکمیل

 غسّههبی مردم  هبیی از رنج نمونه

معصًمدرحمالتکشتٍشدنکًدکان -8

پرپرزدنفرزوداندرآغًشمادران -1

بستٍشدنراٌدریايخشکیبرريیمردم -9

غیرقابلاطمیىانبًدنآبآشامیدوی،برقيامکاوات -4

0-  شدنحديد چُارصددراوسانَساريَشتصدمیلیًنیکمحصًر

یآوُانيخاوٍدکّازمیهيحملٍبٍباغ،مربعکیلًمترپاوصد

برريیآوُاداديستديتجارتراٌشدنبستٍ -6


