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 مرور سریع 
 ۱۶/۰۴/۱۳۹۵ فطر عید نماز هایخطبه

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 هاینشانه

 گراییمعنویّت

در ماه  مردم

 رمضان

 تضرّع و خشوع ،توسّل ،توجّه، معنویّت از پُر رمضان ماه. گذراندند را خوبی بسیار رمضان ماه ما، مؤمن مردم حمداهللب. 

 ،شد نخواهند هم موفّق و نشدند موفّق بحمداهلل بکشانند، خواریروزه به را ما هاینوجوان کردند سعی خبیثی، دستهای کسانی. 

 است نیکو و بزرگ کارهای توفیق است، گناهان مغفرت است، دلها نورانیّت ماه، این در الهی پذیرایی و دارد؛ خود با را الهی پذیرایی الهی، ضیافت. 

 مردم گراییمعنویّت هاینشانه از بود بزرگی نمایشگاه کشور سرتاسر رمضان، ماه امسال. 

 هایدادنافطاری آن مقابل در این... میکردند پهن افطاری یسفره مردم ها،کوچه ها،محلّه خیابانها، مسجدها، ها،حسینیّه در تهران در بخصوص امسال 

 .ندارد وجهی هیچ که میشود داده نظام هایدستگاه از بعضی سوی از گاهی[ که]... است مترفانه و مسرفانه

 نماز هایخطبه

 فطر عید

۲۷/۰۴/۱۳۹۴ 

نکاتی درباره 

وضعیت دنیای 

 اسالم

 هایدستگاه ناامن دستهای و امنیّتی هایدستگاه یوسیلهبه تروریسم دادن پرورش ینتیجه این ...شد عزا کشورها از بعضی در مردم عید متأسّفانه 

 .است انگلیس و صهیونیست و آمریکا

 دادند انجام دیگر جاهای از بعضی در و سوریه در را کار این که بود هاابرقدرت دخالت این... بود برافروخته جنگ آتش اسالمی کشورهای از برخی در. 

 به مرحبا مردم، آن به مرحبا بیندازند؛ راه به بمبارانها وجود با و گرم هوای آن در را عظیم پیماییراه آن توانستند قدس روز در که یمن مردم به آفرین 

 !یمن مردم یحکیمانه رهبری

 [دشمنان] کنند فراموش را فلسطین یمسئله که بکنند خودشان داخلی مسائل درگیر را اسالم دنیای میخواهند. 

 نیست صِرف عربیِ یمبارزه یک است، همگانی یمبارزه یک است، اسالمی یمبارزه یک فلسطین آزادی برای یمبارزه بدانیم باید ما. 

 دیدار در بیانات

 و نظام مسئوالن

 سفرای

 کشورهای

 اسالمی

۱۶/۰۴/۱۳۹۵ 

های برداشت

خیانتی به  نامشروع

 های انقالبآرمان

 است اسالمی انقالب آرمانهای به خیانت ،است گناه و نامشروع المالبیت از ظالمانه و غیرمنصفانه هایبرداشت و حقوقها این. 

 از را اینها بایستی است شده هم قانون از یسوءاستفاده اگر و بشوند، مجازات اندکرده قانونیبی کسانی اگر و بشود، برگردانده باید نامشروع دریافتهای 

 .بکنند برکنار کارها این

 بکنند درست اسالمی نظام علیه مستمسکی یک [نامشروع دریافتهای] قضیّه این از میخواهند اسالمی نظام دشمنان. 

 آیدمی وجود به دنبالش به قضایا این بشود، ترویج و باشد داشته وجود جامعه در تجمّل و اسراف، گری،اشرافی وقتی. 

 بود خواهد بزرگی یفاجعه این که میشود کاسته نظام به مردم اعتماد نشود، گیریدنبال قضیّه این چناچه اگر. 

 دیدار

 و جمهوررئیس

 هیأت اعضای

 رهبر با دولت

 انقالب

۰۲/۰۴/۱۳۹۵ 
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واژگان کلیدی

خطبه های نماز عید فطر

۱۳۹۵/۴/۱۶

ماه رمضان

نقشه 
دشمن

معنویت گرایی 

مردم

افطاری 
مردمی

دنیای اسالم

مسأله 
فلسطین

برداشت های 
نامشروع

اشرافی گری
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 جزئیات تکمیلی

۳۹۵۱ ایران در ماه رمضان  مؤمن   مردم گراییمعنویّت هاینشانه از برخی  

 سال روزهای ترینگرم و بلندترین در روزه -۱

 قدس روز عظیم راهپیمایی -۲

 قرآن باشکوه جلسات -۳

 عمومی هایافطاری -۴

 نیازمندان خانه درِ افطاری توزیع -۵

 مناجات و دعا جلسات -۶

 رمضان ماه آخر یدهه اعتکاف -۷

 صلواتی هایطبابت -8


