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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحیم

الحمدهللرّبالعالمینوالّصالةوالّسالمعلیسّیدناونبّیناابیالقاسمالمصطفیمحّمدو
علیآلهاالطیبیناالطهرینالمنتجبینالهداةالمهدیّینالمعصومینسّیمابقّیةاهللفی

االرضینوالّسالمعلیائّمةالمسلمینوهداةالمستضعفینوحماةالمؤمنین.

  خطبه اول
تبریکعرضمیکنمعیدسعیدفطررا،بههمهیشمانمازگزارانعزیز،بههمهی
ملّتایران،بههمهیاّمتاسالمی؛همچنانکهبایدتبریکعرضکردبههمهی
آحادمسلمان،توفیقروزهداریماهرمضانوسربلندبیرونآمدنازاینآزمایِش
الهِیدارایفضیلتوموجباهتزاز)۱(روحانسانی.خداوندانشاءاهللاینعباداترا،
واینتوّجهاتراازشماقبولکندومشموللطفوعنایتویژهیخودقراربدهد.
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  نمایش نشانه های توّسل و تقّرب در رفتار مردم در ماه رمضان امسال: 
1.روزه داری در روزهای گرم و بلند

امسالماهرمضانبحمداهللبهمعنایواقعیکلمه،برایملّتعزیزماماهمبارکیبود.آنچه
ماازنزدیکدیدیم:مردممانشانههایتوّسلوتقّربرادررفتارخودشانومراسمیکه
داشتند،ومجموعههاییکهکارهایعبادیوخدماتیراانجاممیدادند،نشاندادند؛فضا،
فضایمعنوی،فضایتقّرب،فضایتوّسلوبهمعنایواقعیکلمه،فضایماهرمضانبود.

اّوالًخوداینروزهداریدرروزهایگرمودربلندترینروزهایسال،فینفسه،یکنشانهی
معنویّت،یکنشانهیاهتزازروحیاستوایندرهمهیبخشهایکشور،درنقاطیکه
حرارتهوابسیارباالهمبود،محسوسبود،ملموسبود؛همهمیدانستند،همهمیدیدند

جوانهایروزهدار،مردانوزنانروزهداررا.

2. حضور چشمگیر جوانها در مراسم عبادی این ماه
ثانیاًحضورچشمگیرجوانهادرمراسمعبادیاینماهبود.درتهران،آنطوریکهبهما
گزارشدادند،صدهاجلسهیگرِمپرجمعّیت،روزوشببرگزارمیشدوعمدهیشرکت
کنندگاناینجلساتجوانهابودند؛چهجلساتمعارفی،چهجلساتاُنسباقرآن؛غیراز
جلساتکوچکیکهمثالًدربعضیازمحاّلتیامساجد،درگوشهوکناربهوجودمیآمد،
تعدادجلساتبزرگدرتهرانصدهاجلسهبود؛درهمهجایکشوربههمیننسبتحضور

داشتند.

3. گستردن سفره های افطاری ساده در مساجد و در معابر
سفرههایافطاردرمساجدودرمعابر؛اینرسمیکهچندسالاستبینمردمراهافتاده
استکهسفرههایافطارسادهیمردمیراچهدرمساجد،چهدرکوچههاوچهدرخیابانها
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گستردهمیکنندوافطارمیدهند،بسیارعادتخوبوسّنتخوبیاستکهامسالهم
بحمداهللبهطورمحسوسیوجودداشت.

4. کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد
کمکبهآزادیزندانیانیکهجرایمغیرعمدداشتندونیازداشتندبهکمکمالی،وهزینهی
درمان]بیماران[؛کمکهایزیادیمردمکردند،اینکارهاانجامگرفت.اینماهرمضانیکه

بااینخصوصّیاتبرمردمیمیگذرد،ماهِرمضاِنمبارِکبهمعنایواقعیاست.

5. تّضرع و استعانت مردم در شبهای قدر
واّماشبهایقدر؛شبهایقدرحقیقتاًشبهایتوّسلوتضّرعواستعانتمردمبود.اشکهایی
کهبرچهرههاجاریشد،نالههاییکهزدهشد،دلهاییکهمتوّجهبهذاتاقدسربوبیشد،
خیلیباارزشاست.همینچیزهااستکهبنیهیمعنوییکملّتراتقویتمیکند،واورا

درراههایدشوارکمکمیکند.

6. حضور در راه پیمایی باشکوه روز قدس در هوای گرم و در بلندترین 
روزهای سال

بعدهمدرپایاناینماه،راهپیمایی]روز[قدس،باآنعظمت،باآنشکوه،درآنهوایگرم،
دربلندترینروزهایسال،مردمآمدنددرخیابانها،بعضیحّتیکودکانشانراهمآوردند،
درمیانخیابانهاراهپیماییکردند.اینحرکتعظیممردمحقیقتاًکاریبزرگ،کاری
داراینشان،وکاریتاریخیاست؛اینهادرتاریخمیمانَدبهعنوانافتخاراتیکملّت.که

حاالبعدهمیکجملهعرضخواهمکرد.
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  لزوم حفظ دستاوردهای ماه مبارک رمضان با استمرار حاالت این ماه
برادرانعزیز،خواهرانعزیز!آنچهدراینماهبهدستآوردیدذخیرهیالهیاستبرای
شما؛ذخیرهکردید.اینذخیرههاراحفظکنید؛اینذخیرههاراحفظکنیدبااستمراراین
حالت.تالوتقرآنراازدستندهید،توّجهدرنمازراحتماًموردتوّجهداشتهباشید؛اینها
چیزهاییاستکهبایدحفظکرد.اینماه،تمرینریاضتبود،تمرینتوّجهبهخدابود؛از
اینتمرینحّداکثراستفادهرابکنید،اینذخیرهرابرایخودتاننگهدارید،انشاءاهللکه

رضایالهیورحمتالهیشاملحالشماخواهدشد.
َمُد*لَمیَلِدَولَمیولَد*َولَمیَُکنلَهو بِسِماهللِالرَّحمِنالرَّحیِم*ُقلُهَواهللُاََحٌد*اهلَلُالصَّ

ُکَفًوااََحٌد.)۲(

  خطبه دوم
بسماهللالّرحمنالّرحیم

الحمدهللرّبالعالمینوالّصالةوالّسالمعلیسّیدناونبّیناابیالقاسمالمصطفیمحّمدو
علیآلهاالطیبیناالطهرینالمنتجبینسّیماعلّیامیرالمؤمنینوصّدیقةالّطاهرهسّیدة
نساءالعالمینوالحسنوالحسینسّیدیشباباهلالجّنةوعلیّبنالحسینزینالعابدینو
محّمدبنعلّیباقرعلماالّولینواالخرینوجعفربنمحّمدالّصادقوموسیبنجعفرالکاظم
وعلیّبنموسیالّرضاومحّمدبنعلّیالجوادوعلیّبنمحّمدالهادیوالحسنبنعلّیالّزکی
العسکریوالحّجةالقائمالمهدیصلواتاهللعلیهماجمعیناللهماجعلنامنشیعتهمومن

اعوانهموانصارهمفیحضورهموغیبتهم.

آنچهدراینخطبهعرضمیکنم،یکجملهراجعبهمسائلداخلیکشوراست،یکجمله
مربوطبهمسائلعمومیدنیایاسالماست.
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  لزوم حفظ ذخیره های اجتماعی، با وحدت و انگیزه ی انقالبی
اّماآنچهراجعبهمسائلداخلیعرضمیکنم؛ملّتعزیزایرانسرافرازباشندکهکارهای

بزرگیانجامدادند؛دلشادکنید،امیددردلبپرورانید؛کارهایبزرگیانجامدادید:
درهمینماهمبارکواندکیپیشازماهمبارک،اّوالًآنانتخاباتپُرشوروباعظمترا
توانستیدبهدنیانشانبدهید؛کاربزرگیبود،کارعظیمیبود.ثانیاًهمینراهپیماییروز
قدس،کاربسیارباعظمتیاست.اینتهاجمقدرتمندانهیسپاهبهدشمنانکاربزرگیبود.
همانطورکهدرخطبهیقبلعرضکردم،دستاوردهادستاوردهایشخصیومعنوی
وعبادیماذخیرههایمعنویمااست؛اینچیزهاهمذخیرههایاجتماعیمااست؛
اینذخیرههاراهمبایدحفظکرد.حفظاینذخایربهایناستکهملّتوحدتخودشان
راحفظکنند،اتّحادواجتماعخودشانراحفظکنند،انگیزهیانقالبیخودشانراحفظ
کنند،حرکتدرجهتاهدافوآرمانهایانقالبرادردلشانبهعنوانیکهدفواالحفظ

کنند.
امیدواریمانشاءاهللهرچهزودتردولتجدیدتشکیلبشودوکارهایالزِمبرایکشوررا
هرچهزودترشروعکنند.کارهایبزرگیدرپیشاستکهبایستیانجامبگیرد]توّسط[
مسئولینکشوربهکمکمردم؛کاربرایتولیدداخلی،کاربرایاشتغالجوانانکهجزو
مسائلمهّممااستوماامسالراسالتولیدملّیوسالاشتغالاعالمکردیم؛بایداینکارها

باجّدیّتانشاءاهللدنبالبشود.

  معنای آتش به اختیار: کار فرهنگی خودجوش و تمیز، نه بی قانونی و 
مدیون کردن جریان انقالبی کشور

ازجملهیکارهایمهم،کارهایفرهنگیاست؛ماُخللوُفرجفرهنگیزیادداریم؛
جاهاییکهنفوذگاهدشمناستازلحاظفرهنگی،بسیاراست؛اینرا،هممجموعههای
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مسئولدولتی،هممجموعههایگستردهیعظیممردمیموّظفندکهانجامبدهند.
»آتشبهاختیار«بهمعنیکارفرهنگیخودجوشوتمیزاست؛آنچهماگفتیممعنایش
ایناستکهدرتمامکشور،جوانهاوصاحباناندیشهوفکر،صاحبانهّمت،خودشانبا
ابتکارخودشان،کارراکارهایفرهنگیراپیشببرند،منافذفرهنگیرابشناسندودر
مقابلآنها،کارانجامبدهند؛آتشبهاختیار،بهمعنایبیقانونیوفّحاشیوطلبکارکردن
مّدعیانِپوچاندیشومدیونکردنجریانانقالبیکشورنیست.نیروهایانقالبیبیش
ازهمهبایدمراقبنظمکشور،مراقبآرامشکشور،مراقبعدمسوءاستفادهیدشمنان
ازوضعّیتکشور،ومراقبحفظقوانین]باشند[؛اینمراقبتهادردرجهیاّولمتوّجهبه
نیروهایانقالباستکهدلسوزند،عالقهمندندومایلندکهکشوربهسمتهدفهایخود

حرکتبکند.

  لزوم موضع گیری صریح همه ی مسلمانان در مورد مسائل یمن و بحرین 
و ...

درموردمسائلدنیایاسالمهمبایدعرضکنیمکهزخمهایزیادیبرپیکراّمتاسالمی
است؛مسائلیمن،جراحتبزرگیبرپیکراّمتاست؛مسائلبحرینهمینجور؛مسائل
گوناگونیکهدرکشورهایاسالمیهستهمینجور.دنیایاسالمبایدبهطورصریحاز
مردمیمنحمایتکندوازظالمانوستمگرانیکهبهاینمردمدرروزماهرمضان،درماه
مبارکآنگونهتهاجمهاییانجاممیدهند،اظهاربرائتوبیزاریبکند،ازمردمحمایت
بکند؛ازمردمبحرینومردمکشمیرهمینجور.ملّتمامیتواندپشتوانهیاینحرکت
عظیمدنیایاسالمقراربگیرد؛همچنانکهماصریحاًمواضعخودمانرانسبتبهدوستان،
دشمنان،معارضین،ومخالفینبیانمیکنیم،دنیایاسالم]هم[بخصوصروشنفکران،
بخصوصعلمایدنیایاسالمبایستیهمینشیوهرادنبالبکنند،صریحموضعبگیرندو
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خدایمتعالراازخودشانراضیکنند،ولودیگرانوطواغیتناراضیبشوند.
پروردگارا!بهمحّمدوآلمحّمدتوفیقاتخودرابراّمتاسالمیروزبهروزافزایشبده.

پروردگارا!بهمحّمدوآلمحّمدمارابهوظایفخودمانروزبهروزآشناتربگردان.
الَّذیَنءاَمنواَوَعِمُلوا االِنساَنلَفیُخسٍر*ااِلَّ حیِم*َوالَعصِر*اِنَّ بِسِماهللِالرَّحمِنالرَّ

بِر.)۳( َوتَواَصوابِالصَّ الّصالِحِتَوتَواَصوابِالَحِقّ

والّسالمعلیکمورحمةاهللوبرکاته

۱(رفعت،شادمانی
۲(سورهیاخالص؛»بگواوخداییاستیکتا،خدایصمد؛نهَکسرازاده،نهزاییدهازَکس؛واوراهیچ

همتایینباشد.«
۳(سورهیعصر؛»سوگندبهعصِر]غلبهیحقبرباطل[،کهواقعاًانساندستخوشزیاناست؛مگر
کسانیکهگرویدهوکارهایشایستهکردهوهمدیگررابهحقسفارشوبهشکیباییتوصیهکردهاند.«
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