
 
 

1 
 

 

 مرور سریع 
 70/7۰/۳۱۳۱  اسالمى کشورهبى سفراى و مسئوالن دیدار در بیبنبت

 جمالت طالیی موضوعبت اصلی
پیشنهبد برای 

 مطبلعه بیشتر

اسالمی  امّتوظبیف 

  غزّه ى مسئلهدر قببل 

 ِاست طلجبًِ قذرت ّبى یسُاًگ است، سیبسى ّبى اًگیسُ است، سیبستْب است، کردُ جذا یکذیگر از را هسلوبًبى آحبد اهرٍز آًچ. 

 هاب  فسابدّب  ّب، ٍاثستگى ّب، خَدخَاّى ّب، طلجى قذرت اگر ثشَین، هتورکس آى رٍى ٍ ثذّین قرار تَجِّ هَرد را هشترکوبى هَارد اگر ثبشین، ّن ثب اگر 

 .کٌذ حوبیت ٍ دفبع هسلوبى هیلیبرد ًین ٍ یک آحبد حَائج ٍ حقَق از تَاًست خَاّذ کِ شذ خَاّذ هتشکّل قذرتى ًکٌذ، جذا ّن از را

 چطاَر  ،[قاذر ]  ّویي ثجیٌیذ شوب حبل درػیي هیکٌٌذ؛ هٌؼکس غسُّ قضبیبى از غرة دًیبى ّبى رسبًِ آًچِ از است تر دلخراش ٍ تر تلخ ثسیبر حقیقت 

 ذ.هیذّ تکبى ًذارًذ ّن اى ثْرُ ّیچ اسالم از کِ کشَرّبیى در را هردهى دلْبى

 هیکٌٌاذ،  دًجبل راُ ایي از را اى طلجبًِ قذرت هقبصذ ٍ اًذ راضى خبٍرهیبًِ قلت در صْیًَیسن َرحض از کِ ّن هستکجر قذرتْبى  ِ  از حوبیات  فقا   ًا

 .هیکٌٌذ حوبیت ظبلن از ٍقبحت کوبل ثب ثلکِ ًویکٌٌذ، هظلَم

 است اسالم دًیبى اٍّل ى هسئلِ غسُّ، ى هسئلِ اهرٍز. 

 ٍاست آًْب حیبتى اهکبًبت کردى فراّن هؼٌبى ثِ هظلَم ثِ کوک ایي کِ است؛ هظلَم ثِ کوک کار یک: ثگیرد اًجبم ثبیذ کبر د. 

 ٍجاَد  ثِ راُ ایي سرِ در صْیًَیستى رشین کِ هَاًؼى ثر ى غلجِ ٍ غسُّ هردم ثِ رسبًى کوک سرِ ثر ثیبییذ: هیگَیین جب ّویي از هسلوبى دٍلتْبى ثِ هب 

 .کٌین کبر ثبّن ثشَین، ّوذست ثبّن است، آٍردُ

 در شرهى ثى ٍ حیبیى ثى ایي کشى، ًسل ایي تبریخى، ثسرگ ستن ایي ظلن، ایي کِ است کسبًى ثب ى هؼبرضِ ٍ هقبثلِ دارد، ٍجَد کِ ديّمى ى يظیفه 

 .هیسًذ سر دارد آًْب از آدهکشى، ٍ جٌبیت

 سابزهبى  هثال  ػواَهى  هجبهغ یب غیرّن، ٍ گلیساً ٍ آهریکب هثل هستکجر کشَرّبى هسئَلیي از اػنّ هیکٌذ، حوبیت ّب صْیًَیست از ّرکسى اهرٍز 

 ایاي  در هیکٌاذ،  حوبیات  ایٌْاب  از خَد، ى هٌصفبًِ غیر حرفْبى ٍ خَد ثیبًبت ٍ خَد اظْبرات ثب یب خَد، سکَت ثب یب ًحَى ثِ کِ ایٌْب، اهثبل ٍ هلل

 .است جرم شریک قضیِّ

 دچابر  ًویشاَد؛  کسى ثب ٍدرثبیستىر دچبر دشوٌى ٍ خجبثت ایي قجبل در تجبٍز، ایي قجبل در ایراى هلّت  ِ  ایاي  ٍ قاذرت  آى ٍ قاذرت  ایاي  ى هالحظا

 .هیسًذ صریح را خَد حرف ًویشَد؛ شخصیّت آى ٍ شخصیّت

 وماس هاى خطبه

فطز  سعید عید
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 یجزئیبت تکمیل

 غزّهبی اسالم به مردم هبی کمک دنی عرصه

 فزاهم کزدن امکاوات حیاتی اعم اس: غذا، داري، بیمارستان، آب، بزق ي باسساسی مىاسل ي شهزشان -3

 مقابل دشمهوشان دادن العمل  رساودن سالح بزای عکس -2


