
بیانات رهرب انقالب اسالمی در خطبه های مناز عید فطر

)( تهران،  مصلی امام خمینی  


95 / 04 /16

نسخه تلفن همراه

1

نسخه تلفن همراه

  
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

الحمدهلل رّب  العالمين، الحمدهلل الّذى خلق الّسماوات و االرض و جعل الّظلمات و الّنور ثّم 
الّذین کفروا بربّهم یعدلون والّصالة و الّسالم على سّيدنا و نبّينا ابى القاسم المصطفى محّمد 
و على آله االطيبين االطهرین المنتجبين سّيما بقّيةاهلل فى االرضين نحمداهلل و نشکره و 

نستعينه و نستغفره و نتوب اليه.

عيد سعيد فطر را به همه ى شما حّضار محترم، نمازگزاران عزیز و به همه ى ملّت ایران و به 
اّمت بزرگ اسالمى تبریک عرض ميکنم. در عظمت این عيد، همين بس که در قنوتهاى 
نمازهایى که در روز عيد خوانده ميشود، خداى متعال را به این روز سوگند ميدهيم؛ این 
اهّمّيت این روز را نشان ميدهد. پایان یک ماه عبادت، یک ماه توّسل و ذکر و خشوع و 
خدمت از سوى مردم مؤمن، روز عيد است براى همه ى مردم و روز ذخر و شرف است براى 

.)( پيامبر اکرم
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 ماه رمضان امسال، ماهی پُر از معنویّت و توّجه و توّسل و خشوع و تضّرع
آنچه من امروز در این خطبه عرض ميکنم این است که بحمداهلل مردم مؤمن ما، ماه 
رمضان بسيار خوبى را گذراندند. ماه رمضان پُر از معنویّت و پُر از توّجه و توّسل و خشوع 
و تضّرع. ما مسئوالن کشور باید، هم غبطه بخوریم به حال این مردم مؤمن و این دلهاى 
نورانى، و هم باید خدا را شکر کنيم به خاطر مسئولّيتى که خدا به ما داده است در قبال این 
ملّت مؤمن. در بلندترین روزهاى سال و گرم ترین روزهاى سال، مردم در سراسر کشور 
روزه دار بودند، با دهان روزه گرما را تحّمل کردند، حّتى جوانهاى ما، نوجوان هاى ما با شوق 
و رغبت به روزه گيرى رو آوردند. کسانى، دستهاى خبيثى، سعى کردند نوجوان هاى ما را 
به روزه خوارى بکشانند، بحمداهلل موّفق نشدند و موّفق هم نخواهند شد؛ وليکن مسئوالن 
کشور و آحاد مردم، توّجه کنند که دشمنان مغرض و خبيث، تا کجاها فکر کرده اند و به 
چه چيزها فکر کرده اند؛ براى اینکه نسل روبه بالندگى کشور را از دین دور کنند، مى نشينند 
برنامه ریزى ميکنند، نقشه کشى ميکنند که نوجوان ها را به روزه خوارى بکشانند. بحمداهلل 

ملّت توى دهن اینها زدند.

 راه پیمایی روز قدس، از توفیقات ماه رمضان    
این ماه، ماه ضيافت الهى بود. ضيافت الهى، پذیرایى الهى را با خود دارد؛ و پذیرایى الهى در 
این ماه، نورانّيت دلها است، مغفرت گناهان است، توفيق کارهاى بزرگ و نيکو است. یکى 
از مهم ترین این کارها، همين راه پيمایى عظيمى بود که در جمعه ى آخر ماه مبارک در 
روز قدس، به توصيه و تأکيد امام بزرگوار ما در سرتاسر کشور انجام گرفت، در بسيارى از 
کشورهاى دیگر مسلمان هم انجام گرفت. در بعضى از شهرهاى ما در روز جمعه ى قدس؛ 
حرارت بقدرى بود که به طور طبيعى، انسان در آن حرارت حرکت نميکند؛ اّما مردم آمدند 
شرکت کردند؛ در همه جاى کشور و بخصوص در آن شهرهایى که در استانهاى گرم قرار 
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دارند، استانهاى جنوبى کشور. حقيقتاً مردم مجاهدت کردند؛ با دهان روزه، زیر آفتاب، 
آمدند تا موضع خود را در قبال مسئله ى مهّم فلسطين فریاد کنند. این معنایش این است که 
اگر برخى دولتهاى مسلمان، به آرمان فلسطين خيانت ميکنند، بعضى ها کوتاهى ميکنند، 
بعضى از ملّتها خبر ندارند، ملّت ایران با حضور خود و با فریاد خود، حاضر است در مقابل 

همه ى دشمنان بِایستد و مسئله ى فلسطين را زنده کند.

 نشانه های معنویّت گرایی در ماه رمضان امسال: 
1. جزءخوانی در مشاهد مشّرفه

امسال ماه رمضان، سرتاسر کشور نمایشگاه بزرگى بود از نشانه هاى معنویّت گرایى مردم 
و از جلسات با شکوه قرآن که بحمداهلل به بهترین وجهى در رسانه ى ملّى هم منعکس شد؛ 
این جزءخوانى هایى که معمول شده است به صورت جمعى در مشاهد مشّرفه انجام ميگيرد، 

این را مردم استقبال کردند؛ امسال در بسيارى از شهرها در جریان بود. 

2. افطاری های مردمی
افطارى هاى مردمى پدیده ى دیگرى بود که امسال بخصوص در تهران -بنده هنوز از 
شهرستان ها گزارش روشنى ندارم، البّته در بعضى از مشاهد مشّرفه مثل آستان قدس 
رضوى، افطارى هاى عمومى برگزار بود- در حسينّيه ها، در مسجدها، در خيابانها، در 
محلّه ها، در بسيارى از کوچه ها، مردم سفره ى افطارى پهن ميکردند و به رهگذران افطارى 
تعارف ميکردند، مردم هم مى نشستند؛ تصویرها و عکسهاى آنها را براى من آوردند؛ انصافاً 
این همه عالقه و ارادت به معنویّت و خدمت مردم به مردم، انسان را تحت تأثير قرار ميدهد. 
این جزو کارهایى بود که امسال رایج شد؛ ]البّته[ از سالهاى گذشته بود، امسال بيشتر از 
سالهاى دیگر؛ در تهران که تقریباً همه گير است، در بسيارى از شهرستان ها هم على القاعده 
هست که بنده البّته اّطالع دقيق و روشنى ندارم. این در مقابل آن افطارى دادن هاى مسرفانه 
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و مترفانه است؛ افطارى هاى پرخرج، آن هم نه به افراد مستحّق افطار، ]که[ گاهى از سوى 
بعضى از دستگاه هاى مسئول نظام داده ميشود که هيچ وجهى ندارد؛ در هتلها جمعّيتى را 
جمع ميکنند، کسانى که هيچ احتياجى به این افطارى هم ندارند. این کار مردمى در مقابل 
کار آنها است. عّده اى راه افتاده بودند، اسم خودشان را هم گذاشته بودند »کوچه گردان هاى 
عاشق« -که یک اسم حقيقى است- و افطارى درِ خانه هاى مردم ميبردند که نمونه هاى 
متعّددى را براى ما گزارش کردند و تصویر و عکس آوردند؛ درِ خانه ها افطار ]دادن[. اینها 

کارهاى بسيار بزرگى است، اینها کارهاى بسيار ارزنده اى است.

3. جلسات دعا
عالوه ى بر اینها جلسات دعا، جلسات مناجات، شبها تا سحرها، در مساجد، در حسينّيه ها، 
در مجامع مختلف، بخصوص در شبهاى احياء، حّتى بر سر مزار شهدا؛ مردم جمع ميشدند، 

این دلها را به خدا متوّجه ميکردند؛ اینها همه وسيله ى جلب رحمت الهى است. 

4. اعتکاف دهه ی آخر ماه رمضان
اعتکاف دهه ى آخر ماه رمضان هم تدریجاً دارد به یک سّنتى تبدیل ميشود که رو به رشد 

است؛ ان شاءاهلل این هم مبارک است.

5. ایثار و گذشت در بین همه ی طبقات مردم
من اّطالع پيدا کردم بعضى از پزشکان محترم، در برخى از شبها و روزهاى ماه رمضان، 
طبابتهاى صلواتى ميکردند؛ این معنایش این است که این ایثار و این گذشت، در بين 
همه ى طبقات مردم ادامه دارد. این ماه رمضانى بود که گذشت؛ اینچنين ماه رمضانى 

موجب جلب رحمت الهى است؛ ان شاءاهلل.
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)( 6. روز عید فطر، روز تکریم پیغمبر
و امروز هم که روز عيد فطر است، روزى است که براى تکریم پيغمبر اکرم است؛ َجَعلَتُه 
ٍد صلّى اهللُ عليِه َو آلِه ُذخًرا و َشَرًفا و کرامًتا َو َمزیدا؛ این احترام به  لِلُمسلِميَن عيدا، َو لُِمَحمَّ
پيغمبر و تکریم آن پيغمبر است از سوى مردم، مردمى که خداى متعال درباره ى پيغمبر 

فرمود: َعزیٌز َعلَيِه ما َعِنتُّم؛)۱( سختى هاى مردم بر او دشوار است.
 پروردگارا! به محّمد و آل محّمد این ماه رمضان را و این روز عيد را براى ملّت ایران و براى 

مسلمانان عالم مبارک بفرما.

بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيِم 
 وَالَعصِر  اِنَّ االِنساَن لَفى ُخسر  ااِلَّ الَّذیَن ءاَمنوا وَ َعِمُلوا الّصالِحاِت وَ تَواَصوا بِالَحقِّ وَ تَواَصوا 

بر بِالصَّ
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خطبه دوم

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
والحمدهلل رّب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوب اليه و نصلّى و نسلّم على حبيبه 
و نجيبه و خيرته فى خلقه سّيدنا و نبّينا ابى القاسم المصطفى محّمد و على آله االطيبين 
االطهرین المنتجبين سّيما علّى اميرالمؤمنين و حبيبته الّزهراء المرضّية سّيدة نساء 
العالمين و الحسن و الحسين سّيدى شباب اهل الجّنه و علّى بن الحسين و محّمد بن علّى 
و جعفر بن محّمد و موسى بن جعفر و علّى بن موسى و محّمد بن علّى و علّى بن محّمد و 

الحسن بن علّى و الخلف القائم المهدى، حججک على عبادک و امنائک فى بالدک.

 جنایتکاران و تروریست ها، عامل تبدیل عید فطر به عزا در بعضی از 
کشورها

همه ى برادران و خواهران عزیز را به تقواى الهى دعوت ميکنم. آنچه را در این خطبه 
ميخواهم عرض کنم، ناظر به دنياى اسالم است، ناظر به اّمت اسالمى است. متأّسفانه عيد 
مردم در بعضى از کشورها عزا شد؛ در بغداد چند صد خانواده، داغ عزیزانشان را دیدند به 
دست جنایتکاران و تروریست ها و کسانى که ميخواهند اسالم جعلى و بدلى را به دستور 
اربابان خودشان در ميان مردم رائج کنند. همچنين در استانبول، در بنگالدش، در بعضى 
از کشورهاى دیگر، مردم در ایّام ماه رمضان با دهان روزه مورد تهاجمهاى تروریستى قرار 
گرفتند. این نتيجه ى پرورش دادن تروریسم به وسيله ى دستگاه هاى امنّيتى و دستهاى 
ناامن دستگاه هاى آمریکا و صهيونيست و انگليس است که این چيزها را در دنياى اسالم 
به وجود آورده اند؛ البّته خودشان هم آسيب خواهند دید -همچنان که بتدریج دارند 

مى بينند- اّما این گناه آنها و جرم آنها است؛ این جرمى است که فراموش نخواهد شد.  
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  برافروخته بودن آتش جنگ در بعضی کشورهای اسالمی
متأّسفانه در ماه رمضان در برخى از کشورهاى اسالمى -در سوریه، در یمن، در ليبى و در 
برخى نقاط دیگر- آتش جنگ برافروخته بود که انسان حقيقتاً غمگين ميشود از اینکه 
دنياى اسالم در یک چنين وضعّيتى قرار دارد. بعضى، منازعات سياسى را تبدیل به جنگ 
داخلى کردند. منازعه ى سياسى یک حرف است، جنگ داخلى یک حرف دیگر است؛ این 
دخالت ابرقدرت ها بود که این کار را در سوریه و در بعضى از جاهاى دیگر انجام دادند. در 
یمن، امروز بيش از یک سال و سه ماه است که مردم زیر بمبارانها قرار دارند؛ اّما باز هم آفرین 
به مردم یمن که در روز قدس توانستند آن راه پيمایى عظيم را در آن هواى گرم و با وجود 
بمبارانها به راه بيندازند؛ مرحبا به آن مردم، مرحبا به رهبرى حکيمانه ى مردم یمن! در 

سوریه هم مردم دچار حادثه ى بزرگى هستند که استکبار بر آنها تحميل کرده است.

 هدف دشمنان از برافروختن آتش جنگ در کشورهای اسالمی، به 
فراموشی سپردن مسئله ی فلسطین

تالش دشمنان براى به فراموشى سپردن مسئله ى فلسطين است. ميخواهند دنياى اسالم 
را درگير مسائل داخلى خودشان بکنند که مسئله ى فلسطين را فراموش کنند و فرصتى 
براى رژیم صهيونيستى به وجود بياید تا آن اهداف خباثت آميز خودش را دنبال کند. ما باید 
بدانيم مبارزه ى براى آزادى فلسطين یک مبارزه ى اسالمى است، یک مبارزه ى همگانى 
است، یک مبارزه ى عربِى ِصرف نيست؛ این وظيفه ى مسلمانها است که در همه جاى دنيا، 
به هر شکلى که ميتوانند، این مبارزه را، این فریاد را، این حرکت را ادامه بدهند. فروکاستن 

این مسئله ى به این مهّمى به یک مسئله ى داخلى عربى، مطلب غلطى است.
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  حقوقهای نامشروع، خیانت به آرمانهای انقالب اسالمی و عامل کاهش 
اعتماد مردم به نظام

یک مطلب هم درباره ى مسائل داخلى کشور، موضوع این حقوقها و برداشت هاى 
غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت المال است -که امروز در بين مردم رایج شده است که خبرش 
را دهان به دهان نقل ميکنند- این برداشت ها نامشروع است، این برداشت ها گناه است، این 
برداشت ها خيانت به آرمانهاى انقالب اسالمى است. قطعاً در گذشته کوتاهى هایى شده 
است، غفلتهایى شده است، بایستى جبران بشود؛ این جور نباشد که ما سروصدا بکنيم و بعد 
قضایا را تمام بکنيم و بکلّى به دست فراموشى بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئيس 
جمهور محترم و رؤساى محترم دو قّوه ى دیگر، متعّهد شده اند که این مسئله را دنبال کنند؛ 
باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهاى نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانى بى قانونى 
کرده اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده ى از قانون هم شده است بایستى اینها  را از این 
کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانى نيستند که لياقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار 

بگيرند.
 البّته این را هم توّجه داشته باشيد، دشمنان نظام اسالمى ميخواهند از این قضّيه یک 
مستمسکى عليه نظام اسالمى درست بکنند. اینها یک عّده اى هستند که در قبال 
مجموعه ى مدیران و کارکنان دستگاه  هاى مسئول که با پاکى و صداقت دارند کار ميکنند 
عّده ى زیادى نيستند، اّما همين کمشان هم مضر است، همين کمشان هم عيب است؛ این 
عيب را بایستى برطرف کرد. ما آسيب هاى ناشى از فقر را شناخته ایم، روى آنها برنامه ریزى 
ميکنيم، درباره ى آنها جلسه ميگذاریم، اّما آسيب هاى ناشى از مستى اشرافى گرى را کأنّه 
درست نمى شناسيم؛ وقتى اشرافى گرى، اسراف، و تجّمل در جامعه وجود داشته باشد و 
ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پيش مى آید و به وجود مى آید و همه دنبال این هستند 
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که یک طعمه اى به دست بياورند و خودشان را از آن سير کنند، شکمها را از این مالهاى حرام 
پُر کنند. با این پدیده بایستى با جّدیّت مقابله بشود؛ مسئله ى عزل کردن و برکنار کردن 
و برگرداندن آنچه از بيت المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار 
بدهند. این وظيفه ى همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهّمّيت ميدهند و اگر چناچه این 
قضّيه اتّفاق نيفتد و دنبال گيرى نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته ميشود که این فاجعه ى 
بزرگى خواهد بود. بایستى با اقدام جّدى، اعتماد مردم را حفظ کرد. اميدواریم خداى متعال 

به همه ى مسئولين توفيق عنایت کند.

بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيم 
َمُد  لَم یَلِد َو لَم یولَد  َو لَم یَُکن لَُه ُکُفًوا اََحد   ُقل ُهَو اهللُ احٌد اهلَلُ الصَّ

والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته

۱( سوره ى توبه، بخشى از آیه ى ۱۲۸؛ »... رنجهاى شما بر او دشوار ]و ِگران[ است...«
۲( سوره  ى عصر، آیات ۱ تا ۳؛ »سوگند به عصِر ]غلبه  ى حق بر باطل [. که واقعاً انسان دستخوش زیان 
است. مگر کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکيبایى توصيه 

کرده  اند.«
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