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مجالس دعا و ذکر

مجالس اطعام

مجالس قرآن

های قدرمجالس پرشور شب
مصداق

توسالت و ترضعات در رسارس کشور اسالمی

حرکت عظیم ملت ایران در روز قدس

ی فیض پروردگارزمینه رحمت الهی و مایه اهمیت

اعالم خشم و خروش ملت زنده 
و آگاه ایران با صدای بلند به جهانیان دستاورد

ی ملت ایران از حوادث ماه بزرگ رمضان و رسیدن به خارج شدن رسافرازانهنقطه پایان
روز عید

تقاضا از خداوند در دعای ماه مبارک رمضان شاهد اهمیت
موفق شدن ملت ایران مبنی بر فائز شدن به جنت ارزیابی لی توفیق یاف برای انجام اع

با تجسم اخروی بهشت موعود الهی  معنا

لی مانند اطعام عمومیهای ماه رمضانقدردانی و حفظ آموختهالزمه توسعه اع
و افطاری ساده در بین مردم  مصداق

تقاضا از مردم برای کاس از ترشیفات افطار و افزایش کمیت ضیافت شوندگان در 
سال گذشته منشأ

ها و جای ها و حسینیهتوسعه افطاری ساده در مراکز عمومی، مراکز مقدس، خیابان
جای کشور بر اساس گزارشات ارزیابی

تأثیرداش در شکل دادن به سبک زندگی اسالمی اهمیت

یی روز قدسمصداق بارز راهپی
شاهد اهمیت

ی زنده بودن یک ملت و همت عمومی اونشان دهنده اهمیت
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ی سگ هار و گرگ درنده یحملهارزیابی
های مظلومرژیم صهیونیستی به انسان 

کشته شدن کودکان معصوم در حمالت به غزه شاهد 
ی مرگ فرزندان توسط مادران مظلوممشاهدهمظلومیت

نشان داد عکس العمل توسط برشیت الزمه

ارتکاب یک نسل کشی و یک فاجعه عظیم تاریخی توسط رسدمداران 
رژیم صهیونیستی

قدرت و مقاومت مردم غزه نکته
در ایستادگی پای حرف خودشان

ی رسدمداران سیاسی استکبار مبنی بر لزوم خلع سالح جنبش جهاد گفته
اسالمی و جنبش مقاومت اسالمی

محکوم و مجازات شدن مجرم و پشتیبانان مجرم در سطح جهانی چه 
در رأس و چه پس از سقوط از قدرت الزمه

مشمول مرور زمان نشدنویژگی

ها، مصلحان و دلسوزان عاسخنگویان ملتمسئول

محصور بودن مردم غزه از همه طرف 
ی کوچک و محدوددر یک نقطه

رحمی مثل رژیم ایستادگی مردم غزه در برابر دشمن مسلح خبیث بیشاهداهمیت
صهیونیستی و رؤسای پلید و نجس آن رژیم

فراتر بودن قدرت مقاومت انسان
از میزان متصور برای او   گیرینتیجه

ایش میزان قدرت مقاومت یک ملت

ام مرزها به روی مردم غزه بسته بودن 

نداش آب آشامیدنی و برق
ی دشمن ه در اثر دشمنی و حملهغیرقابل اطمینان بودن امکانات مردم غز

بسته بودن خشکی به روی مردم غزه

شاهد

بسته بودن دریا به روی مردم غزه

کمک نکردن هیچ کسی به مردم غزه

مصداق
قدرت ایستادگی یک مادر در برابر کشته شدن فرزندش در غزه

کشته شدن همرس، برادر و یا پدرش در غزهقدرت ایستادگی یک زن در برابر 
شناخت قدرت انسانالزمه

پیروزی مردم غزه بر دشمن خود به اذن الهی شاهدره
نی رژیم صهیونیستی از  پشی

عمل خود درحال حارض و ناچاری شدن او
برای تحمیل آتش بس به مردم غزهتالش آمریکا، اروپا و مجرمان عا 

ناتوانی فلسطین از جمله غزه از مخترص دفاع بواسطه تعدادی موشک در 
برابر تهاجم دشمن صهیونیست معنا

فتوای رئیس جمهورآمریکا مبنی بر خلع سالح مقاومت مصداق

لزوم تجهیز ملت فلسطین
توسط همه ی دنیا بخصوص دنیای اسالم  نقطه مقابل

ایستادگی مردم غزه با وجود تهاجم 
ایشبانه روزی بدون هیچ مالحظه


