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   جهت ورود به رمضانيکسب آمادگ

   رمضانيمقدمه 
 تالش لزوم به توجه براى رجب ماه متبرك ايام اين فرصت از است خوب
. كنيم استفاده مشغوليم، كه كارى هر به و هستيم كه اى مرحله هر در
 است اين گمانم بنده آيد، مى دست به رجب ماه ى ادعيه از كه طورى به
 اين كه اين است، رمضان ماه بعد و شعبان ماه براى اى مقدمه ماه، اين كه
 الزم نيروى و ذخيره تأمين و سال طول در خودسازى براى فرصتى ماه، سه
  ١. است سرنوشت و زندگى عظيم حركت براى

   در طول ساليآمادگ
 براى جدى تصميم آن و هست فطر عيد روز در هم ديگر ى نكته يك

 كسى اگر. است ديگر رمضان اهم در حلول جهت سال، طول در آمادگى
 در بخواهد اگر و شود وارد الهى ضيافت در رمضان، ماه هر در بخواهد
 را خود پيش از بايد گردد، داخل مبارك شبهاى آن و ليلةالقدر ى حوزه
 را آن تصميم بايد كه است سال طول آمادگى آمادگى، اين. كند آماده
 چنان آن خود، زندگى در ه،آيند سال در كه بگذاريد بنا. بگيريد امروز
 شما بر الهى ضيافت و بپذيرد را شما رمضان، ماه كه باشيد داشته رفتارى
 تواند مى انسان يك كه است فيضى بزرگترين اين،. شود مبارك و شيرين
 و آخرت و دنيا به مربوط امور ى همه در موفقيت براى اى وسيله و ببرد

  ٢ .است مىاسال ى جامعه و نزديكان و شخص به مربوط
                                                

   ٢٣/١٠/١٣٧١ قضايى دستگاه اعضاى و قضات از جمعى ديدار در بيانات  ١
   ٠١/١٢/١٣٧٤ فطر عيد نماز هاى خطبه در ناتبيا  ٢
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  يورود با آمادگ
 آماده را خود رمضان، ماه از قبل ماه يازده طول در بايد. كنيم مراقبت بايد
 ى بهره الهى ضيافت از شويم، رمضان ماه وارد الزم، آمادگى با اگر. كنيم

 يك و سطح يك و درجه يك آينده، سال براى و برد خواهيم بيشترى
 در هم و خود قلب و نفس در مه وقت، آن. رفت خواهيم باالتر كالس
 مشاهده كند، مى راضى و خشنود را شما آنچه اجتماعى، زندگى محيط
  ١.كرد خواهيد

   ماه مبارک رجب، شعبان و رمضان٣استفاده از 
 ما كه خصوصياتى ترين برجسته از يكى كه كنم عرض عزيزانم شما به من
 و اخالص .خلوص و صفا از است عبارت هستيم، قائل بسيجى فرد براى

. است عمده خصوصيت يك بسيجى، در خدا با ارتباط و بسيجى معنويت
 ى همه و شما ى همه به و كنم مى استفاده شما بزرگ اجتماع اين از من

: كنم مى عرض - شنيد خواهند بعدا يا - شنوند مى را صدايم كه كسانى
 كنيد؛ تر مستحكم توانيد مى هرچه خدا، با را خودتان ى رابطه! من عزيزان

 ماههاى كه - شعبان ماه و رجب ماه - مبارك ماههاى اين در بخصوص
 هر حقيقى معشوق با كردن نياز و راز و خدا، با گرفتن رابطه استغاثه، دعا،
 الهى ضيافت ى سفره سر بر ورود براى را خود ماهها، اين در. است انسان

  ٢ .كنيد آماده - رمضان ماه در -

                                                
   ٠١/١٢/١٣٧٤ فطر عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ١
   ٠٥/٠٩/١٣٧٦ بسيج ى هفته مناسبت به بسيجيان جمع در بيانات  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٧
  له القدري ليمقدمه 

 اينها ى همه. هست هم رمضان ماه ى مقدمه شعبان، ماه و رجب ماه
 عموم و ما عزيز جوانان كه است خوب چقدر. است »ليلةالقدر« ى مقدمه
 و شعبان مبارك ماه به ورود ى آماده ماه، اين در را خودشان دلهاى مردم،
  ١ .كنند رمضان مبارك ماه

  افتي جهت ضيآمادگ
 ماه سپس و رجب ماه در - مرد و زن ر،پي و جوان - مسلمان انسان اگر

 به آمادگى با كند، نزديكتر و روان متعال خداى با را خود ى رابطه شعبان،
 بايد انسان. شود مى الهى ضيافت رمضان ماه گاه آن رسد؛ مى رمضان ماه

  ٢. گردد ضيافت وارد سپس و شود آماده

  آماده شدن دل 
 رمضان ماه براى انسان لد شدن آماده ماههاى شعبان، و رجب ماههاى
! من فرزندان! من عزيزان. است نمانده بيشتر روز چند شعبان ماه از. است
 بخواهيد، خداوند از. كنيد استفاده هم روز چند همين از! عزيز جوانان
 حرف زبان. بزنيد حرف او با و كنيد خدا متوجه را خود باصفاى دلهاى
 كه كسانى - ما مينمعصو اما نيست؛ مخصوصى زبان خدا، با زدن

 زبانهاى با - كردند طى ديگرى از پس يكى را الهى قرب پايگاههاى
. دادند ياد ما به را خدا با گفتن سخن راه آنها. زدند حرف خدا با خوبى
 مضامين اين شعبان، ماه و رجب ماه دعاهاى اين شعبانيه، مناجات اين

                                                
   ٢٩/٠٧/١٣٧٧ مردم مختلف اقشار ديدار در بيانات  ١
   ٠٤/٠٧/١٣٨٠ مسلح نيروهاى شهداى هاى خانواده ديدار در بيانات  ٢
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 براى اى وسيله گون، جزهمع و زيبا الفاظ با نورانى و رقيق معارف اين عالى،
 ايام، اين در دعا به توجه به را عزيزان شما ى همه من. ماست دعاكردن

 دعوت رمضان ماه شبهاى و روزها از استفاده و روزه به اقبال نماز، به توجه
  ١ .كنم مى

  ز ماه رمضانيماه شعبان، دهل
 ماه. شود مى تمام دارد متأسفانه شعبان ماه االن. كنيد استفاده فرصتها اين از

 مقرر مفاتيح در كه صلواتى همين در. است عبادت ماه و دعا ماه شعبان،
 فى قيامه و صيامه فى يدأب) واله عليه اهللا صلى (اهللا رسول كان الذى«: است
 دم تا پيغمبر ؛»حمامه محل الى واعظامه اكرامه فى لك بخوعا ايامه و لياليه

 شعبان ماه مقابل در و داشت ىم بزرگ را شعبان ماه عمر، آخر تا مرگ،
. شعبان ماه در قيام و صيام به را خودش بود داده عادت و كرد مى خضوع

 از ؛»فيه بسنته االستنان على فاعنا اللهم«: كه هست صلوات اين ى دنباله در
 ماه در را پيغمبر سنت همان كه بدار موفق هم را ما كه خواهد مى خدا
 دهليز و داالن - ديگر دانيد مى حتما - بانشع ماه اين. كنيم رعايت شعبان
 كه عظيم تاالر يك است؛ الهى ضيافت تاالر رمضان ماه. است رمضان ماه
 از كه كرد همت و داد فرصت خود به و شد تاالر آن وارد كسى اگر
 ى بهره برساند، يى بهره خودش به كرده، آماده متعال خداى جا آن در آنچه

 نيست؛ سال ديگر هاى ماه و شوال ماه در بهره آن كه برد خواهد فراوانى
 رحمت: الهى ضيافتهاى اقسام و انواع. است رمضان ماه مخصوص فقط
 الهى، تفضل از ناشى استغناى الهى، قرب الهى، توفيق الهى، عزت الهى،
 ماه ى سفره سر را اينها است؛ رمضان ماه در همه معنوى، رزق مادى، رزق

                                                
  ٢٠/٠٨/١٣٨٠ بيدگل و آران و كاشان شهرستان مردم بزرگ اجتماع در بيانات  ١



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٩
 از و كنند نمى نگاه سفره اين به و آيند مى اه بعضى. اند گذاشته رمضان
 گيرشان هم هيچى و روند مى و كنند مى عبور آن اشياء و سفره اين وسط
 گيريم مى يى روزه يك دارند؛ برمى مختصرى چيز يك ها بعضى آيد؛ نمى
 اين سر نشينند مى حسابى نه، ها بعضى اما چيزى؛ يك مختصركى، يك ما؛

 خواهند، مى عزت كنند؛ مى پر را خودشان ى سهكي الهى رحمت از و سفره
 در گشايش خواهند، مى گرفتارى رفع خواهند؛ مى آخرت خواهند، مى دنيا

 حسنه خلق و صفات خواهند، مى طبع استغناى خواهند، مى زندگى
  ١ .دارند برمى ديگران براى و خودشان براى خواهند، مى هرچه خواهند؛ مى

  يماه شعبان،فرصت خودساز
 والدتهاى و تولدها اين از نظر قطع با! من عزيزان هم شعبان ماه خود

 ساحت به قلبى توسل و خداوند به توجه و تقرب عيد است؛ عيد مبارك،
 آماده و انسان جان و دل كردن نورانى براى است بزرگى فرصت ربوبى؛
 نگاه چشم اين با. رمضان مبارك ماه ضيافت در ورود براى انسان شدن
  ٢ .خودسازى فرصت و خداوند عبوديت فرصت ماه شعبان؛ هما به كنيم

  ف مساجديتنظ
 ماه است؛ عزيزى ماه است؛ مباركى ماه است؛ معطرى ماه رمضان، ماه

 در است سال سه دو، يكى، كه اى حسنه سنت اين با بحمداهللا. خداست
 تنظيف و افشانى عطر مساجد، احياى سنت - است افتاده راه به كشور
 ماه شروع از پيش از - رمضان ماه براى سازى آماده وانعن به مساجد

                                                
   ١٣/٠٧/١٣٨٣ اطالعات وزارت كاركنان و مديران وزير، ديدار در بيانات  ١
   ٠١/٠٥/١٣٨٩ امر ولى حفاظت سپاه و رهبري دفتر اعضاي ديدار  ٢
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 - توانيد مى هرچه. شود مى احساس مبارك ماه اين حضور رمضان،
 نورانى و پاك دلهاى در اول را حضور اين - جوانان شما بخصوص
 شماست، در كه نورانيتى اين تأللؤى هم بعد كنيد؛ تقويت خودتان
  ١.داد خواهد قرار تأثير تحت حتما را شما اطراف محيط و مخاطبان

                                                
   ٢٣/٠٩/١٣٧٧ رمضان مبارك ماه ى آستانه در مبلغان و روحانيون ديدار در بيانات  ١



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ١١

  ت ماه رمضانيگاه و اهميجا

   عروجي برايفرصت
 انواع ميان در كه - بشر كه است اين رمضان، ماه باب در اساسى ى مسأله
 هاى انگيزه و شده محاصره او راه از و خدا از غفلت موجبات و عوامل

 پيدا فرصتى - كشاند مى سقوط و تنزل و پايين سمت به را او گوناگون،
 و عروج به بشر، باطن و انسان روح كه - را روح بتواند آن در كه كند
 تقرب خدا به و دهد سوق اعتال و عروج سمت به - دارد تمايل اعتال
 ....است فرصتى چنين رمضان، ماه. كند پيدا تخلق الهى، اخالق به و جويد
 رصتف يك رمضان، ماه ليكن هستند؛ ما براى فرصتهايى عبادات، انواع

  ١ .است سال دوران در استثنايى

  يابي و بازي بازسازيدوره 
 ى زمينه يك كه است رمضان ماه ى روزه نفس همين اينها، بر ى عالوه

 فيوضات كسب براى را او و باشد مى دار روزه براى نورانيت، و روحانيت
 وظايف با و نماز با رمضان، ماه ى مجموعه اين،. كند مى آماده الهى،
 توجه اينها به شما اگر كه است دعاهايش با و روزه با و هميشگى ى مقرره
 رمضان، ماه اند گفته كه - نماييد اضافه آن به هم را قرآن تالوت و كنيد
 از خود نجات و بازيابى و بازسازى ى دوره يك - است قرآن بهار

  ٢.است مغتنمى خيلى ى دوره بود؛ خواهد اينها امثال و فسادها و پوسيدگيها

                                                
   ١٨/٠١/١٣٦٩) رمضان مبارك ماه يازدهم روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ١
  ١٨/٠١/١٣٦٩) رمضان مبارك ماه يازدهم روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ٢
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  يافت الهياه ضم
 است اديان ى همه بديهيات بلكه اسالم، بديهيات جزو اين و - معتقديم ما
 تواند مى كه است تعالى حق با اتصال و ارتباط ى سايه در فقط انسان، كه -
 فرصت يك رمضان، ماه فرصت البته. كند پيدا دست تعالى و تكامل به

: بفرمايد قرآن در متعال خداى كه نيست كمى چيز اين،. است استثنايى
 در و تر بافضيلت و بهتر ماه هزار از شب يك. »شهر الف من خير ليلةالقدر«

 كه نيست كمى چيز اين،. است رمضان ماه در مؤثرتر، انسان پيشرفت
 مگر. بياورند حساب به الهى ضيافت ماه را ماه اين) ص(اكرم رسول
 خارج محروم ا،ج آن از و بشود كريم ى سفره وارد انسان كه است ممكن
 و رضوان و غفران ى سفره وارد كه كسانى آن. نشوى وارد مگر بشود؟
 اين واقعا و ماند خواهند بهره بى البته نشوند، ماه اين در الهى ضيافت

 هذا فى اهللا غفران حرم من الشقى ان«. است حقيقى معناى به محروميت
 رمضان، ماه در نتواند كه است كسى آن واقعى، محروم. »العظيم الشهر
  ١.بياورد دست به را الهى غفران

  ماه پربرکت
 معارفى. باشد مى گوناگونى ابعاد داراى و است پربركتى ماه رمضان، ماه
 دينى مختلف مسائل و نماز و ذكر و دعا و قرآن به راجع ماه اين در كه
 در مسلمان و شود مى مطرح دنيا جاى همه در و است مسلمين ذهن براى

                                                
 فطر سعيد عيد مناسبت به اسالمى، جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن با ديدار در سخنرانى  ١
٠٧/٠٢/١٣٦٩   



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ١٣
 چه و عمال چه - بپردازد مسائل اين به كه كند مى پيدا را توفيق ناي ماه اين

  ١.دهد نمى دست توفيقى چنين ديگرى ماه هيچ در معمول طور به - اعتقادا

  ي الهيه يهد
 و دنيا هدفهاى به دستيابى در پيشرفت براى كه دهد مى ياد ما به اسالم

 درون در تحول آن تا. آيد وجود به انسان درون در تحولى بايد آخرت،
 كه وقتى تا و نشود ايجاد خاص طور به اسالمى جوامع در و جامعه يك
 مستقيم صراط و راه برترين عنوان به خدا راه و نگردد آشنا خدا با دلها
 نخواهد حل اسالمى جوامع مشكالت نگيرد، قرار تبعيت و توجه مورد
 اختيار در و است الهى ى هديه و عطيه و ذخيره يك كه رمضان، ماه. شد
 همين در را ارزشمندى ارمغانهاى خود درون در است، مسلمان مردم
 و تمرين يك كه رمضان ماه ى روزه طرفى، از. دارد ما براى جهت

 نفس بر تسلط بدون كه نفس؛ بر تسلط براى است اى وسيله است، رياضت
 را كاربزرگى هيچ شهوات، و هواها و هوسها زمام گرفتن دست در و

 دارد كه اى روزه ى سرمايه با رمضان ماه. داد انجام موفقيت با شود نمى
 پيروان الهى، فضل به. است جهت اين در ارزشمند علمى تمرين يك
 آن از رمضان ماه در كه اى ادعيه از السالم عليهم بيت اهل مكتب

 و دعاها و مناجاتها از آگاه و روشن دلهاى آن با است، مأثور بزرگواران
 مبارك، ماه اين سحرهاى و روزها و شبها در متعال خداى اب نياز و راز

 آشنا الصالةوالسالم عليه سجاد امام ى زمزمه با كه كسى. اند بوده برخوردار
 از ما دورى علت خدا، راه از ما انقطاع علت كه فهمد مى خوب باشد،

 مقامات آن به يافتن دست از ما امثال و ما محروميت علت معنويات،

                                                
   ٢٦/٠١/١٣٧٠) رمضان مبارك ماه ونهم بيست روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ١



 ١٤ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 و شهوات از پيروى اثر در كه است گرفتاريهايى لكوتى،م و معنوى
  ١.شويم مى آن دچار اماره، نفس از اطاعت

   از بهشتيقطعه ا
 سوزان جهنم در خدا كه است بهشت از اى قطعه سال، هر در رمضان ماه

 را خودمان كه دهد مى فرصت ما به و كند مى وارد را آن ما مادى دنياى
 روز سى همان بعضى. كنيم بهشت وارد ماه، اين در الهى ى سفره اين سر بر
 و را سال ى همه روز، سى آن بركت به بعضى. شوند مى بهشت وارد را

 مايه كه كنند مى عبور غافل آن، كنار از هم بعضى. را عمر ى همه بعضى
 اين ببيند كه كس هر هيچ، كه خودشان براى حاال. است خسران و تأسف
 چنين از تكامل، و عروج توانايى و ستعدادا همه اين با انسانى، موجود
 ماه اين،. شود متأسف كه دارد حق نكند، استفاده عظمتى با ى سفره

  ٢ .است ليلةالقدر ماه. است اهللا ضيافت ماه. است رمضان

  شهر خدا
 شهر شهره السبل تلك من جعل الذى والحمدهللا«: جمله اين به رسد مى بعد

 كمال به او؛ به را ما كه راههايى اين از يكى كه را خداى حمد« ؛»رمضان
 ».است رمضان ماه همين رساند، مى عظمت معدن به نسبت بصيرت به و

 اين از يكى را خدا شهر. »خودش شهر« يعنى ؛»شهره« به كند مى تعبير امام
 مال و خدا ماه ماهها ى همه كنيم فكر اگر. پرمعناست خيلى. داد قرار راهها

 و كند مى معين را وجود از بخشى وجود، ى مهه مالك كه وقتى خداست؛
                                                

   ٠٤/٠١/١٣٧٢ فطر سعيد عيد مناسبت به نظام، كارگزاران و مسؤوالن ديدار در بيانات  ١
   ١٧/١١/١٣٧٢ رمضان ركمبا ماه فرارسيدن مناسبت به اعزامى مبلغان و روحانيان ديدار در بيانات  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ١٥
 بخش، اين به نسبت شود مى معلوم دهد، مى خاص نسبت خود به را آن

 است؛ »شهراهللا« همين بخشها، اين از يكى. دارد اى ويژه عنايت و توجه
. است كافى رمضان، ماه فضيلت در نسبت، اين خود. خدا ماه خدا، شهر
 آن، ى روزه كه ماهى روزه؛ ماه ».االسالمشهر و الصيام شهر رمضان، شهر«

 آن در كه چرا است؛ نفس تهذيب براى آمد كار بسيار ابزارهاى از يكى
  ١ .است نهفته كردن مبارزه اشتهاها و هوسها با و كشيدن گرسنگى

  ماه اسالم
 ».بودن تسليم خدا مقابل در« ؛»اهللا لدى الوجه اسالم« شهر يعنى اسالم، شهر

 است تشنه است، گرسنه گيرد، مى روزه وقتى و است انجو انسانى خوب؛
 مقابل در او، ولى. خواند مى اشتهايى و هوس سمت به را او غرايز، تمام و

 اين، و. پروردگار امر اجراى براى! چه؟ براى. ايستد مى غرايز اين ى همه
 يك سال، روزهاى از روزى هيچ در. است پروردگار مقابل در تسليم

 در كه نيست تسليم خدا مقابل در همه اين عادى، رطو به مسلمان،
 شهر »اسالم شهر« پس،. است تسليم عادى طور به رمضان ماه روزهاى
  ٢.است تسليم

  ماه توبه
 طور اين است، شده وارد رمضان مبارك ماه روزهاى در كه دعايى در
 من العتق شهر هذا و التوبة شهر هذا و شهراالنابة هذا و« كه خوانيم مى
  ٣. خداست به بازگشت و استغفار و توبه ماه ماه، »نارال

                                                
   ١٤/١١/١٣٧٣ رمضان سوم ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ١
   ١٤/١١/١٣٧٣ رمضان سوم ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ٢
   ٢٨/١٠/١٣٧٥ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ٣



 ١٦ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  ماه مبارک
 افراد و آحاد خود از رمضان، بركات. است مباركى ماه رمضان، ماه

 شروع شوند، وارد ماه اين در الهى ضيافت در خواهند مى كه مسلمانى
 اين بركات تأثير تحت كه حقيقتى اولين. شود مى شروع دلها از شود؛ مى
 به شوندگان وارد و داران روزه و مؤمنين جان و دل گيرد، مى قرار ماه
 طرفى از ماه، اين ى روزه طرفى از. است ماه اين مبارك و مقدس ى عتبه

 وارد ماه اين در كه اى ادعيه با انس طرفى از و ماه اين در قرآن تالوت
 قرار باطنى ى تصفيه و تهذيب و تزكيه يك معرض در را انسان است، شده
  ١ .داريم احتياج تصفيه اين به همه ما و هدد مى

  يفرصت استثنائ
 ديگر ايام. است طور همين نيز رجب ماه و شعبان ماه. هست فرصت هميشه
 انما« است؛ طور همين توجهند، و ذكر اهل كه انسانهايى براى هم سال
 - كردن توجه و آوردن ياد به يعنى - ذكر از پيروى »الذكر اتبع من تنذر
 در شبها، ى همه در سال، ايام ى همه در. است بشر جان نجات ى مايه
 و پرمغز دعاهاى اين خواندن با قرآن، در تدبر با قرآن، تالوت با شبها، نيمه
 ى ادعيه بخصوص - هست دعاها اين در كه اى عاشقانه لحن اين و عميق
 وجود به را باطن ى تسويه اين شود مى - سجاديه ى مباركه ى صحيفه
 هر ماه، اين ايام و ليالى. است استثنايى فرصت يك رمضان ماه ولى آورد؛
 فرصت يك - جوانان براى بخصوص - انسان براى اش دقيقه هر و ساعت
  ٢.است

                                                
   ٠٣/١٠/١٣٧٦ رمضان مبارك ماه ى آستانه در روحانيون و علما با ديدار در بيانات  ١
   ٠٣/١٠/١٣٧٦ رمضان مبارك ماه ى آستانه در روحانيون و علما با ديدار در بيانات  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ١٧
  !ماه عبادات 

 هم سكوت ؛»تسبيح صمته و عبادة الصائم نوم«: فرمايد مى ديگر روايت در
 و متقبل عمله« و. گوييد مى »اهللا سبحان« كه است اين مثل كنيد، مى كه

 شما سكوت. است مستجاب دعايتان و مقبول، شما عمل ؛»مستجاب دعائه
. است عبادت شما خوابيدن است، عبادت شما كشيدن نفس است، عبادت
 لذات از بخشى از كشيدن دست اين و امساك اين شما چون چرا؟

 تجربه - رمضان ماه - روزه سى مدت يك در خدا براى را، جسمانى
  ١ .كنيد مى

  ميماه عظ
 تقواست؛ سوى به روشنى راه خداست؛ بندگى از مظهرى رمضان، ماه
 خداى كه است ماهى. دلهاست روشنى ى مايه است؛ ذنوب غفران ى مايه
 متعال خداى به بندگان و پذيرد مى خود ضيافت به را بندگان متعال

 ماه اين عظمت با مراسم متعال، خداى. است عظيمى ماه. شوند مى نزديك
  ٢ .نپذيرد پايان سادگى و آسانى به كه است فرموده مقرر گونه اين را

  باران رحمت
 آلودگيها، بارد؛ مى ما زندگى فضاى بر رحمتى باران مثل رمضان ماه

 محيط در ما خود دست به كه را كثافتهايى و گرفتگيها زنگار زياديها،
 و مصفا را فضا و شويد مى است، آمده پديد دلمان و جان در و زندگى
  ٣. كند مى نورانى را دلها

                                                
   ١٢/١٠/١٣٧٦ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ١
   ٢٨/١٠/١٣٧٧ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ٢
   ٠٤/١٠/١٣٧٨ ايران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران ديدار در بيانات  ٣



 ١٨ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  کيت ملکات نيتقو
 بر صبر اين خويشتندارى، اين شرعى، و الهى رياضت اين رمضان، ماه در

 موجب انسانى، شهوات و نفس هواى با مبارزه اين تشنگى، و گرسنگى
  ١ .شود تقويت انسان در نيك ملكات كه شود مى آن

   روزهيجه ينت
 ما بايد كه ماست جان و دل در تقوا ى ذخيره رمضان، ماه ى روزه ى نتيجه
 صراط و كند مدد سال طول در زندگى خم و پيچ پر راههاى در را

  ٢.نمايد تضمين ما براى را مستقيم

  راه هموار
 هواهاى با چالش در خودمان حركت طوالنى مسير در و سال طول در ما

 ودمانخ دست به خودمان كه تاريكى فضاهاى با گناهان، با نفسانى،
 كه اين براى انسان گاهى. شويم مى مواجه مشكالتى با آوريم، مى وجود به

 بفشاند، اشكى ى قطره كه اين براى گاهى دارد؛ مشكل كند، پيدا دعا حال
 خود گناههاى و خالفها ى وسيله به است، دشوار راه چون دارد؛ مشكل
 در حركت كه است يى قطعه آن رمضان، ماه ى قطعه اما شويم؛ مى احاطه
 خواهيد مى كه دشوارى راه اين در كه است اين مثل است؛ آسان قطعه آن
 گاهى كنيد؛ طى را راه پياده مجبوريد گاهى برسيد، شهرى به يا محلى به

 هم جا يك بگذريد؛ باتالق از مجبوريد گاهى بگذريد؛ آب از مجبوريد
 ار شما تا است آماده مجهزى هواپيماى كه فرودگاهى به رسيد مى

                                                
   ١٨/١٠/١٣٧٨ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه رد بيانات  ١
   ١٥/٠٩/١٣٨١ فطر عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ١٩
. برساند مقصد به طوالنى مسير طى از پس و راحت خيال با و دردسر بى

 در را راه متعال خداى. است فرودگاه همين به رسيدن رمضان، ماه آغاز
 از خالى فضاى رمضان، ماه در را فضا و است كرده هموار رمضان ماه

 هواهاى و نفس گيريد، مى شما كه يى روزه اين. است داده قرار معارض
 اين خشوعها، اين دعاها، اين عبادتها، اين كشد؛ مى زنجير به را انىنفس

 جلو فرسنگها را شما كه است هموارى وسايل همان ليلةالقدر اين و ذكرها
 يك متر يك گاهى ديگر ماههاى در و سال طول در كه را راهى برد؛ مى
 در ،برسانيم را خودمان اگر و كنيم همت اگر توانيم مى كنيم، طى بايد متر
 بينيد مى شما كه لذاست كنيم؛ طى فرسنگ فرسنگ را راه اين رمضان ماه

 ماه فراق از و شدند مى خرسند رمضان ماه رسيدن ى مژده از خدا اولياى
  ١ .شد مى سرازير اشكهايشان رمضان

  ماه طهارت
 اين در خود بندگان از خداوند پذيرايى. است الهى ضيافت ماه ماه، اين
 درهاى گشودن از است عبارت - است معنوى رايىپذي يك كه - ماه

 بندگان كه خيرى اعمال ثواب و اجر كردن مضاعف و مغفرت و رحمت
 همين مواد از يكى هم رمضان ماه ى روزه. دهند مى انجام ماه اين در

 ى زمينه ايجاد و انسان روح ى تصفيه ى مايه كه است، الهى عظيم ضيافت
: فرمود يى خطبه در) السالم عليه (سجاد ماما. است دار روزه قلبى طهارت

 و قلب طهارت و شدن پاك ماه رمضان، ؛»التمحيص شهر و الطهور شهر«
 ديگر از بيش ماه اين در را استغفار متعال خداى چون است؛ مغفرت ماه
 وارد روايت يك در لذا. دهد مى قرار خود عنايت و لطف مورد سال ايام

                                                
   ٢٤/٠٨/١٣٨٣ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ١



 ٢٠ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 كسى اگر ؛»له يغفر شهر اى ففى رمضان ىف له يغفر لم فمن« كه است شده
 گشوده انسانها روى به الهى مغفرت و رحمت درهاى كه - رمضان ماه در

 چنين كى پس كند، پيدا دست الهى رحمت و مغفرت به نتواند - است
  ١ شد؟ خواهد او نصيب توفيقى

  صفات رمضان
 عاهاىى د ى سجاديه، چه در بقيه ى مباركه در دعاهائى كه چه در صحيفه

مأثورِ براى ماه رمضان وارد شده است، صفاتى براى اين ماه ذكر شده كـه      
شهر التّوبة «: كدام از اين صفات و خصوصيات، قابل تأمل و تدبر است هر
اى عـرض    كه من در مـورد ايـن توبـه و انابـه، بعـد چنـد جملـه       -» االنابة و

ى سـجاديه   ى مباركـه  ، كه در دعاى صحيفه»شهر االسالم» - خواهم كرد
: ى شريفه آمده است هم همان چيزى است كه در آيه مراد از اسالم. است
ــه و  « ــى اللَّ ــه ال ــسلم وجه ــن ي ــالعروة    و م ــد استمــسك ب ــو محــسن فق ه

ى  را تسليم كردن؛ در مقابل اراده اسالم الوجه للَّه، يعنى دل و جان.»الوثقى
طهور يـا  . »هورشهر الطّ«. دادن الهى و حكم الهى و شريعت الهى، رام قرار

اى  آن، عنصر پـاك كننـده    يعنى ماهى كه در-به معناى پاك كننده است 
به صـورت مـصدر     يا-وجود دارد كه به انسان طهارت و پاكيزگى ميدهد 

 شـهر «. هـا و از آاليـشها   ذكر ميشود؛ يعنـى شـهر پـاك شـدن از آلـودگى     

زهـاى  ى بـا فل  فلـز قيمتـىِ آميختـه   . تمحيص يعنى خالص شـدن  . »التّمحيص
 ايـن را تمحـيص   - مثالً طـال را  -را وقتى كه در كوره ميگذارند  ناهمذات

                                                
   ٢٩/٠٧/١٣٨٤ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ١



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٢١
. ها ها و ناپاكى ى انسانى از ناخالصى جدا كردن ذات پاكيزه يعنى. ميگويند

  ١.ى اين ماه ذكر شده است است كه درباره اينها خصوصياتى

  زنگ بيدار باش
هاى سال،  يام سال و ماهآيد كه ماه رمضان در بين ا      به نظر انسان اينجور مى    

يعنى همان طورى كـه در شـريعت   . روز  حكم اوقات نماز را دارد در شبانه      
مقدس اسالمى براى ما كه محصور و محدود به عوامل ماده هـستيم، يـك             

 وقـت صـبح،   -فرصتهائى گذاشته شده است كه آن فرصتهاى نمـاز اسـت       
اش وقت ظهر، وقت عصر، وقـت مغـرب، وقـت عـشا، يـك زنـگ بيـدارب                

است، يك خلوت دادن به خود براى ايجاد نورانيت در دل و نفـس اسـت؛    
روز براى ما قرار دادند، براى اينكه غرق نشويم؛ از  ساعات نماز را در شبانه  
اى بيرون بيائيم، نفسى تازه كنـيم، بـه يـاد معنويـت             اسارت ماده يك لحظه   

ى سـال   ر دوره به نظر ميرسد كه د   -بيفتيم، يكسره غرق در ماديات نباشيم       
كش روح انـسانى و روح   هم ماه رمضان يك چنين وضعيتى را دارد؛ نفس    

ملكوتى انسان است؛ فرصتى است كـه بـا ايـن رياضـت طـوالنى يكماهـه،          
بند عوامل مادى كه ما را احاطـه كـرده اسـت، خالصـى پيـدا             نفس از تخته  

قـدس،  شارع م. كند، نجاتى پيدا كند؛ يك نفسى بكشد، نورانيتى پيدا كند       
  ٢.ماه رمضان را براى اين قرار داده است

                                                
  ٢٧/٥/١٣٨٩ كارگزاران نظامداري در داناتيب  ١
  ٢٧/٥/١٣٨٩رگزاران نظام كاداري در داناتيب  ٢



 ٢٢ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  تقوا، اثر رمضان
 تالوت و ماه اين در قدر شبهاى اعمال ماه، اين عبادات ماه، اين ى روزه
 و پرهيزگار دلهاى ما، دل كه است اين آثارشان، مهمترين از يكى قرآن،

  ١ .بشود تقوا با

  ن کسب تقوايتمر
 اين ميكنند؛ تجربه جوانى دوران در را روزه شرعى رياضت ما، جوانهاى
 در محرمات به رغبتى كم و لذائذ از بستن چشم كشيدن، گرسنگى
 براى بخصوص مردم، براى ارزشمندى چيز خيلى ماهه يك فرصت

 آغاز از كه نوجوانى، دوران از تقواست كسب تمرين اين و جوانهاست؛
 اين به صوصبخ جوانها، ى همه به. آيد مى وجود به پسر يا دختر در بلوغ
  ٢.ميكنيم عرض تبريك ها اولى سال

   رمضاني از دستاوردهايکيتوبه، 
 به بازگشت است؛ انابه و توبه رمضان ماه بزرگ دستاوردهاى از يكى
 بينى اجمع و«: ميخوانيم ثمالى ى                حمزه                ابى شريف دعاى در. متعال خداى

 توبه مقام و درجه به را ما ؛»اليك التوبة رجةد الى انقلنى و المصطفى بين و
 زشت اخالق از بد، پندار از بد، عمل از كج، راه از. برگرديم كه برسان

  ٣.برگرديم
  

                                                
   ٢١/٠٧/١٣٨٥ اسالمي انقالب معظم رهبر امامت به تهران ى جمعه نماز هاى خطبه  ١
   ٣٠/٠٦/١٣٨٧ رمضان هجدهم روز در تهران جمعه نماز هاي خطبه  ٢
   ٢٩/٠٦/١٣٨٨ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ٣



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٢٣

   رمضانيدرس ها
 از انسان كه درسهائى قبيل از نه دارد؛ درسهائى ما براى رمضان ماه اين
 در انسان كه ائىدرسه قبيل از بلكه ميگيرد، فرا كتاب روى از يا معلم زبان
  ١ .ميگيرد فرا بزرگ جمعى دسته كار يك در عملى، تمرين يك

  )ارتباط با خدا (درس اول
 و احديت ذات با قلبى پيوند حفظ و خدا با ارتباط درس همين اولش 

 چگونه كه ديديد چشيديد، را درس اين لذت. است محبوب حضرت
 قريب اليك الراحل نا و«. كرد برقرار تماس متعال خداى با آسان ميتوان
 به ؛»دونك االعمال يحجبهم ان اال خلقك عن تحتجب ال انك و المسافة
 و توسل هنگام در ديديد؛ قدر شب در را اين. است نزديك راه خدا

 متعال خداى براى را خودتان دل كرديد؛ نياز و راز ديديد؛ دعا و زيارت
 لذت اين. دكردي محكم خدا با را خودتان محبت و برديد ارمغان به

 اين،. شود قطع نگذاريد را رابطه اين. داريد نگه خودتان براى را بزرگ
  ٢ .اول درس

  )اتحاد (درس دوم
 گرد بر ملت يك گوناگون سالئق ى همه آمدن گرد ديگر درس يك
 ملت ميگوئيم اينكه ملى، اتحاد ميگوئيم اينكه. است توحيد و دين محور
 به فقط نيست، ريشه بى يكپارچگى ناي اتحاد، اين است، يكپارچه ايران
 همين اتحاد اين ى عقبه نيست؛ فرمان و دستور يك و توصيه يك خاطر

                                                
   ٢١/٠٧/١٣٨٦ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ١
   ٢١/٠٧/١٣٨٦ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ٢



 ٢٤ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 يك سمت به را ما ى همه كه است اعتقاد است، دين. است دينى ايمان
 ى مايه اين. است تعالى بارى اقدس ذات به توجه مركز آن ميكشاند؛ مركز

 نماز در. ميكند نرم يكند،م نزديك هم به را دلها ماست؛ اتحادملى
 و دعا و گرفتن سر قرآن و احياء مراسم در جمعه، نماز در جماعت،
 گروه هر از اى، سليقه هر از باشد؛ ميخواهد كه هر شما دستىِ بغل تضرع،
 شماست؛ همراه شماست؛ برادر اى، قيافه و ريخت هر با اى، اجتماعى
 را قلبى ارتباط ناي. پروردگار مقدس ذات پيشگاه در شماست همراز
  ١ .است ديگر درس هم اين كنيد؛ حفظ

  )سخت گرفتن به خود و انفاق به ديگران(درس سوم
 در تعاون ى روحيه انسانها، به كمك ى روحيه رمضان ماه در اين، بر عالوه
 ها ديگرخواهى نفع به انسان هاى خودخواهى. ميكند پيدا رواج مردم ميان

 امسال، همين و اخير سالهاى اين در ختانهخوشب ببينيد شما. ميشود مغلوب
 مركز مناطقى، در را خيابانها حتى مساجد، نشان، و نام بدون افراد، چقدر
 سر بر را مردم و دادند ترتيب افطارى. دادند قرار خدا بندگان از ضيافت
 وجود معمولى تعارفات اينكه بدون كردند؛ دعوت خودشان افطار ى سفره
 مهمانيهاى در كه هائى رودربايستى و مالحظات نكهاي بدون باشد؛ داشته

 حالت اين تعاون، حالت اين. باشد داشته وجود هست، شخصى
 طهارت به كه است ارزشمندى چيزهاى بسيار مردم، براى خيرخواهى

 حتى شد؛ نيازمندان به كمك ماه اين در چقدر. ميشود منتهى انسان نفسانى
 خون به كه كردند اعالم مسئوالن هك وقتى. شد خون اهداء رمضان ماه در
 خودشان خون رمضان ماه در زيادى افراد دارند، احتياج بيماران براى تازه

                                                
   ٢١/٠٧/١٣٨٦ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ١



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٢٥
 خودخواهى بر ديگرخواهى دادن غلبه حالت همان اين. كردند اهداء را

 به همين خود البته كه است خود منافع بر ديگران منافع دادن غلبه است؛
  ١ است رمضان ماه نوىمع ى روحيه معلول زيادى ميزان

  
***  
. است ديگران به انفاق و خود بر گرفتن سخت ى مسئله ديگر درس يك
 اذان تا صبح اذان از ى روزه كشيدن، تشنگى كشيدن، گرسنگى اين

 با خودشان به ما مردم از بسيارى. است خود بر گرفتن سخت اين مغرب،
 انسان. كردند را اقانف اقسام و انواع ديگران به و گرفتند سخت گيرى روزه
 و الصالة عليه (مجتبى امام والدت شب در بيند مى كه ميبرد لذت چقدر
 امشب كه اند زده تابلو نانوائى يك سر باالى رمضان، ماه ى نيمه در) السالم

 بيايد ميخواهد كه هر است؛ صلواتى نانوائى اين از نان حسن، امام عشق به
 افطارهاى نشان، و نام بى افطارهاى - رهاافطا در كه انفاقهائى اين. ببرد نان
 اين دادند، ما مردم ابتكارى كارهاى همينگونه ى وسيله به - مساجد در
 به بگيريم، سخت خود بر. است ديگر تمرين يك است، ديگر درس يك

  ٢. كنيم انفاق ديگران

  ز از اسرافيپره
 نان، رد اسراف آب، در اسراف ميكنيم؛ اسراف ما هستيم؛ مسرفى مردم ما

 كه كشورى. بنزين در اسراف تنقالت، و گوناگون وسائل در اسراف
! است - بنزين - نفت ى فرآورده ى كننده وارد است، نفت ى كننده توليد
 يا كنيم وارد بنزين بدهيم ميلياردها سال هر! نيست؟ آور تعجب اين

                                                
   ١٠/٠٧/١٣٨٧ شوال فطر،اول سعيد عيد نماز هاى خطبه  ١
   ٢١/٠٧/١٣٨٦ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ٢



 ٢٦ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 دلشان ما ملت و جمعيت از بخشى اينكه براى كنيم وارد ديگرى چيزهاى
 يك عنوان به ملت، ما! است؟ درست اين! كنند پاش و ريخت يخواهدم

 هم خدا راه انفاق در حتى است؛ بد اسراف. كنيم نگاه اين به ملى عيب
 يدك تجعل ال«: ميفرمايد پيغمبرش به قرآن در متعال خداى. ميگويند
 هم خدا براى انفاق در ؛»البسط كل تبسطها ال و عنقك الى مغلولة

 خرج در روى ميانه روى؛ ميانه. نكنيد تفريط و افراط. كن عمل اينجورى
 قرآن. بياوريم در ملى فرهنگ يك صورت به ما بايد را اين. كردن

 لم« كنند، خرج ميخواهند وقتى كه كسانى ؛»انفقوا اذا الذين و«: ميفرمايد
 تنگ نه - ميكنند روى زياده - ميكنند اسراف نه ؛»يقتروا لم و يسرفوا
 توصيه هم را اين اسالم نه، ميكنند؛ زندگى خودشان، بر فشار با و ميگيرند
 زندگى آنچنانى زهد و رياضت با بايستى مردم كه نميگويد اسالم. نميكند
 بينيد مى اينكه. كنند زندگى متوسط كنند، زندگى معمولى نه، كنند؛
 چندين ساعت، به دم و دائم خارجى، دولتهاى خارجى، فضولهاى از بعضى
 ميكنيم، تحريم ميكنيم، تحريم كه ميكنند تهديد را ما ملت كه ستا سال

 چشم كه است اين خاطر به - اند كرده تحريم هم بارها - ميكنيم تحريم
 و اسراف اهل آدمهاى اگر ما. ماست منفى خصوصيت همين به اميدشان
 ولنگار و مسرف آدم براى تحريم است ممكن باشيم، خرج در ولنگارى
 حساب دارد، را خودش كار حساب نه، كه ملتى اما د؛بشو تمام سخت
 روى زياده دارد، را خود مصلحت حساب دارد، را خود خرج و دخل

 تحريم از ملتى چنين يك بر. كنند تحريم خوب،. نميكند اسراف نميكند،



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٢٧
 شاءاهللا ان و داريم نگه ياد به رمضان ماه از را نكته اين. نميشود وارد ضررى
  ١ .كنيم عمل

  )راسخ بر همه موانعغلبه اراده ( سومدرس
 و خواهشها ى همه بر ميتواند خداجو انسان ى اراده كه است اين درس يك

 اين. كند غلبه ميخواند، فرا آن به را انسان نفس كه مادى لذات و هوسها
 كه ميكند تلقين خود به انسان گاهى. ماست براى مهمى بسيار ى نكته يك
 ثابت انسان به رمضان ماه ى روزه. بيايم فائق نفس هواى بر نميتوانم من

 كار به راسخى عزم بكند، اراده كه وقتى آن ميتواند؛ انسان كه ميكند
 عادات اغواگر، هاى جلوه. شود پيروز و بيايد فائق هوسها بر ميتواند ببندد،
 به توكل با قوى، ى اراده با ميتوان دارد، وجود ما در كه را ناپسند و زشت
 قوى ى اراده اين. بخشيد نجات آنها از را خود و كرد مقهور المتع خداى

 از چه را ما ميتواند - است بزرگى درس يك اراده اين تأثير ما براى كه -
 بومى خصال و اجتماعى عادات از چه و خودمان ناپسند شخصى عادات
 است، معنوى و مادى هاى زمينه در ما افتادگى عقب ى مايه كه خودمان
  ٢.است موانع ى همه بر راسخ ى اراده ى غلبه درس، يك بنابراين، .كند جدا

  
  
  
  

                                                
   ٢١/٠٧/١٣٨٦ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ١
   ١٠/٠٧/١٣٨٧ شوال فطر،اول سعيد عيد نماز هاى خطبه  ٢



 ٢٨ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  توصيه ها

   ي اخالقيتوصيه ها

  استغفار و توبه
 ماه ى آستانه در ورود با و سال تحول با كه بجاست و مناسب قدر چه

 كاستيها از هم ما - است الهى مغفرت و رحمت ماه كه - رمضان مبارك
 يعنى روبرگردانيم؛ خودمان وجود و درون رد بديها و زشتيها و كجيها و

 به كردن پشت يعنى خدا، به برگشتن يعنى توبه، و استغفار. كنيم استغفار
 يمتعكم اليه توبوا ثم ربكم استغفروا ان و«. تحول ايجاد همين يعنى بديها،
 برگشتن و استغفار »فضله فضل ذى كل يؤت و مسمى اجل الى حسنا متاعا
 خداى كه شد خواهد موجب ما، خود وجود در ونىدر اصالح و خدا به

 ما بر پيش از بيش را خود عزت و قوت و بركت و رحمت و فضل متعال
 كه - دارند مسؤوليتى كه كسانى و من امثال چه قشرها، ى همه. كند نازل
 و كنيم تجديدنظر خود در و برگرديم خودمان به بايد ديگران از بيش ما

 آحاد چه و - ببريم بين از خويش وجود در را هوس و هوى حاكميت
  ١.دارند نياز اصالح و برگشت اين به مردم،

  يره سازيماه ذخ
 ماهى رمضان، ماه. است گرفتن نيرو ماه و سازى ذخيره ماه رمضان، ماه

 و برسانند الهى معنوى و غيبى خزائن به را خود بايد مردم آحاد كه است

                                                
   ٠١/٠١/١٣٦٩ نو سال حلول مناسبت به ايران، شريف ملت به پيام  ١



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٢٩
. كنند آماده پيشرفت براى را ودخ كنند؛ تغذيه توانند، مى كه مقدار هر
  ١.است رمضان ماه اين،

  ارتباط و اتصال با خدا
 و خدا به اتكال و توجه از داريد، هرچه. است اسالم از داريد، هرچه
 بهار رمضان، ماه. نكنيد فراموش را خدا با اتصال و ارتباط. اوست با ارتباط

 به ى استغاثه و غفاراست و ذكر و توجه بهار قرآن، بهار عبادت، و خودسازى
 مخصوصا - مردم قشرهاى ى همه. بدانيد قدر را آن است؛ پيش در خدا،
 عنايت و هدايت ببرند، پناه خدا به بشمارند، مغتنم را رمضان ماه - جوانان

. نكنند واهمه يى ذره دشمنانش از و نمايند اتكال او به كنند، طلب را او
 حال شامل پروردگار، كمك و هدايت و الهى رحمت و فضل شاءاهللا ان
  ٢ .بود خواهد بزرگ و عزيز ملت شما

   خواصيسفره 
 و است مسلمانان براى بزرگى عيد حقيقت در رمضان، مبارك ماه شروع
 به را يكديگر و بگويند تبريك هم به را ماه اين ورود مؤمنين، كه دارد جا

 است، الهى ضيافت ماه چون. كنند توصيه ماه اين از بيشتر هرچه ى استفاده
 سر بر ضيافتند، اين در ورود اهل كه كسانى و مؤمنين فقط ماه اين در

 كرم عام ى سفره از غير اين،. نشينند مى كريم و منان پروردگار ى سفره

                                                
 ماه دى ١٩ سالروز مناسبت به قم مقدس شهر مردم مختلف اقشار و طالب علما، ديدار در بيانات  ١
١٩/١٠/١٣٧٥   
   ٠٢/٠١/١٣٦٩) ع(رضا حضرت زايران و مشهد مردم بزرگ اجتماع در سخنرانى  ٢



 ٣٠ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 مندند؛ بهره آن از عالم موجودات ى همه بلكه انسانها، ى همه كه است الهى
  ١.است پروردگار خاصان ضيافت و خواص ى سفره اين،

  فصل دعا
 با را شبها اين و دارى، روزه با را روزها اين. بشماريد مغتنم را رمضان ماه
 اگرچه. است مبارك ماه همين هم، دعا فصل. ببريد سر به دعا و ذكر

 سألك اذا و« ى آيه اما باشد، متصل خدا به دعا ى رشته با بايد انسان هميشه
 در بقره، ى سوره در »دعان اذا الداع دعوة اجيب قريب فانى عنى عبادى
 وسط در. است رمضان ماه و روزه به مربوط ى مباركه آيات همين خالل
 »قريب فانى عنى عبادى سألك اذا و« ى آيه اين رمضان، ماه و روزه آيات
 و دهد مى سوق توجه و دعا به را بندگان ى همه و انسانها ى همه كه آمده،
  ٢.كند مى دعوت

  اجتناب از گناه
 ماه اين در كنيم سعى بايد كه است گناه از اجتناب قضيه، اصل بنابراين،
 خودمان از را گناه رياضت، و نفس حديث و تمرين با شاءاهللا ان رمضان،

 در پرواز و عروج براى راه وقت آن شد، دور ما از گناه اگر. كنيم دور
 سير آن توانست، خواهد انسان و شد خواهد ممكن آسمانها ملكوت
 با اما بدهد؛ انجام را انسان براى شده معين طيران آن و الهى و معنوى

                                                
   ١٠/٠١/١٣٦٩ نتهرا ى جمعه نماز هاى خطبه  ١
  ١٠/٠١/١٣٦٩ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه  ٢
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 فرصت رمضان، ماه اين. نيست ممكن چيزى چنين گناه، بار سنگينى
  ١.است گناه از شدن دور براى خوبى

  م و تعلمي تعليضه يفر
 ماه اين در شاءاهللا ان كه است تعلم و تعليم ى فريضه همين فرايض، از يكى
  ٢.بگيرد انجام هم

  حصول رمضانحفظ م
 قطعا اين،. كرديد دعا و خوانديد باتوجه نماز و گرفتيد روزه روز سى شما
 اين كه باشد اين بايد ما همت. است محصولى داراى شما وجود در

 و نماز اگر. است هم باارزشى محصول اين،. كنيم حفظ را محصول
 هداشت وجود ما براى انسان، هشيارگر و گر آگاه ذكر و باتوجه ى روزه
 اسالم هدفهاى سمت به روز روزبه كه بود خواهيم مسلمانى وقت آن باشد،
 به كه هستند يا بودند مسلمانانى جوامعى در كه بينيد مى اگر. رويم مى پيش

 كارشان عيوب از يكى اند، شده دور و اند نشده نزديك اسالم هدفهاى
  ٣.آنهاست از يكى اين، كه باشد، متعددى عيبهاى شايد. جاست اين

  مهار نفس
 اين باطنى، فرعون اين نفس، هواى اين درونى، من اين بتوانيم ما اگر

 ى همه كنيم، مهار قدرى اقال يا كنيم، مهار ماست، درون در كه را شيطانى
 به و شد خواهيم آدم ما خود چيز، هر از قبل. شد خواهد اصالح امور

                                                
   ١٨/٠١/١٣٦٩) رمضان مبارك ماه يازدهم روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ١
   ١٨/٠١/١٣٦٩) رمضان مبارك ماه يازدهم روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ٢
   ٠٦/٠٢/١٣٦٩) رمضان مبارك ماه ام سى روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ٣



 ٣٢ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 باتوجه، نماز روزه،. است اين ى مقدمه رمضان، ماه. رسيد خواهيم فالح
 كه است دنيايى چنين به رسيدن براى اهللا، سبيل فى جهاد حتى انفاقات،
  ١. باشند خدا ى بنده مردم

  يتعاليارتباط با ذات مقدس بار
 در و رمضان مبارك ماه در ما است، اسالمى تكليف كه چنان آن اگر يقينا
 ما به كه ىدعاي و توجه و ذكر نعمت اهللا، ايام مغتنم فرصتهاى اين ى همه
 - عظمت و عزت و قدرت منبع با را خودمان و بشماريم مغتنم شده، داده
 و اساسى تحول آن شك بدون كنيم، مرتبط - باريتعالى مقدس ذات يعنى

 در آن، تبع به هم و ما انسانى اصلى هويت و دلها و ارواح در هم مطلوب،
 مقاصد به و دآم خواهد پديد ما، ى مبارزه و تالش و كار و زندگى محيط
 ى بقيه و اسالم بين اصلى تفاوت يك اين،. شد خواهيم نزديك اسالم
 پيشنهاد بشر به را آرمانگرايى و تحول يك كه است هايى برنامه و روشها
  ٢.كنند مى

  ره تقوايماه ذخ
 در بايد ما كه است ماهى تقواست؛ كردن ذخيره ماه و دعا ماه رمضان، ماه
 پيدا معنوى و روحى قوت پروردگار، به توجه و عبادت بركت به آن،

                                                
   ٠٦/٠٢/١٣٦٩) رمضان مبارك ماه ام سى روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ١
  
 فطر سعيد عيد مناسبت به اسالمى، جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن با ديدار در سخنرانى  ٢
٠٧/٠٢/١٣٦٩   
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 سهولت و بسرعت را سنگالخها معنوى، و روحى قوت آن با و كنيم

  ١.بكنيم طى بخوبى را راهها و بپيماييم

  کمک به مستمندان
 و همكارى و برادرى ها، گذشته از تجربه كسب با ايران ملت كه اميدوارم
 با مردم. كنند بيشتر رچهه را آن و بدانند قدر را يكديگر ميان در همدلى

 به ايام اين در بخصوص بشتابند؛ يكديگر كمك به و باشند مهربان هم
 كه كسانى به حتما توانند، مى و دارند كه كسانى. بشتابند مستمندان كمك
 در هميارى و همكارى روح اين. كنند كمك مستمندند، و محتاج و نادار
 بسيار چيز - است اسالم عالى دستور و قديمى سنت كه - ما ملت ميان

 ماه ايام و عيد ايام در بخصوص و كنيد حفظ را آن است؛ ارزشمندى
 دوستى، مردم ى روحيه. بدهيد اهميت بيشتر را آن رمضان، مبارك
 كردن، كار و كردن فكر ديگران براى خودگذشتگى، از و ايثار ى روحيه
 واهدخ حركت اين غايات و نتايج به را ما ملت كه است يى روحيه
  ٢.رسانيد

   دادنيافطار
 تمام در كه دارد وجود خوبى سنت اسالمى كشورهاى از بعضى در االن
 وارد و برود هركس يعنى دهند؛ مى افطارى مساجد اغلب رمضان، ماه

 مردان فقط مانند؛ مى محروم ها خانواده البته. شود مى پذيرايى بشود، مسجد
 در سنت همين هم جا اين در بشود اگر! گردند برمى و خورند مى افطارى

                                                
   ٠١/٠١/١٣٧٠ نو سال حلول مناسبت به ايران، شريف ملت به پيام  ١
   ٠١/٠١/١٣٧٠ نو سال حلول مناسبت به ايران، شريف ملت به پيام  ٢



 ٣٤ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 تمام حضور با البته - كند پيدا رواج شما پوشش تحت افراد خصوص
 معنوى، ارتباطات اين گذشته، رژيم زمان در. است خوب - خانواده افراد
 ما. است باقى همچنان بقايايش متأسفانه البته كه بود؛ شده منجمد يا و كم

  ١.كنيم زنده ار ارتباطات اين اسالمى، دوران در بايستى

  يز از تنبليپره
 تنبلى، دارد، مى باز كمال راه از را انسان كه ديگرى موانع جمله از
 در شما. است حركت به نسبت شوقى بى و كار به اعتنايى بى پرورى، تن

 ال و فعمل نوى ممن اجعلنا اللهم«: خوانيد مى رمضان ماه اول شب دعاى
 چه ببينيد «يتكل عمل غير على هو ممن ال و فكسل شقى ممن تجعلنا

 كه اين از كننده دعا! دعاست پوشش در درسى چه و مغز پر عبارتهاى
. برد مى پناه خدا به هستند، عملى بى و كسالت دچار كه باشد كسانى جزو
 و كنند نمى عمل اما خواهند، مى كه باشد كسانى جمله از خواهد نمى
 ال و«. بدروند كشتن بدون و بگيرند نتيجه كردن كار بدون دارند انتظار
: گويد مى ».يتكل عمل غير على هو ممن ال و فكسل شقى ممن تجعلنا

 و عمل به و كنند مى تكيه آرزو به فقط كه كسانى جزو مرا! خداوندا
  ٢.مده قرار پردازند، نمى تالش

                                                
 مناسبت به ،)ره(خمينى امام امداد ى كميته مسؤوالن و مركزى شوراى اعضاى با ديدار در بيانات  ١

   ١٢/١٢/١٣٧٠ نهاد اين تأسيس سالگرد
  
 در) ع(الرضا موسى بن على الحجج، ثامن ضرتح زائران و مقدس مشهد مردم اجتماع در بيانات  ٢

   ١٥/٠١/١٣٧١ فطر سعيد عيد روز
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  ب نفسيتهذ
 ايران ملت ى همه به سخن، اين از گيرى نتيجه براى عرايضم، پايان در من

 است؛ روشن ما براى راه. برداريد بايد شما را راه موانع كه كنم مى هتوصي
 هم برداريد؛ را موانع اين بايد. است روشن ايران ملت براى هم راه موانع
 درگاه به تضرع با بايد را درونى موانع. را بيرونى موانع هم و درونى موانع

 با اخالق، تقويت با نفس، تهذيب و تربيت با توجه، با دعا، با پروردگار،
 توانيم نمى نباشد، سالم ما دل اگر. برداريد پا پيش از توسل، با و عبادت
 باشيم، معيوب خودمان درون در اگر. كنيم درست سالمى دنياى
 سنگينى بار ايران ملت. كنيم برطرف را جهان و جامعه عيب توانيم نمى

 براى هم كه بسازد دنيايى بايد. برساند منزل به را آن بايد و دارد بردوش
 كارى چنين توانيد مى شما. ديگر جوامع براى هم و باشد شيرين خودش
 نفس تهذيب درصدد ما، از يك هر كه است اين شرطش اما بكنيد؛
 ى روزه تضرع، توسل، و دعا قرآن، با انس توجه، با نماز. باشيم خودمان

 پذيريشانتأثير كه جوانان، براى شب،مخصوصا نيمه عبادات و رمضان ماه
  ١.باشد نفس مهذب تواند مى است، زياد

  يفرصت خودساز
 خام ى ماده همان ما. است خودسازى براى خوبى فرصت رمضان ماه 

 به را خام ى ماده اين توانستيم و كرديم كار خودمان روى اگر كه هستيم
 هدف. ايم داده انجام را زندگى در الزم كار آن كنيم، تبديل برتر شكلهاى

                                                
 در) ع(الرضا موسى بن على الحجج، ثامن حضرت زائران و مقدس مشهد مردم اجتماع در بيانات  ١

   ١٥/٠١/١٣٧١ فطر سعيد عيد روز
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 و علم لحاظ از خودشان روى كه كسانى حال به واى. است ينهم حيات
 و پوسيدگيها ى اضافه به شدند، دنيا وارد كه طور همان و نكنند كارى عمل

 آيد، مى پيش انسان براى زندگى طول در كه فسادها و خرابيها و ضايعات
 طور به كند؛ كار خودش روى دائم طور به بايد مؤمن. بروند دنيا اين از

 هم. نه شود؛ نمى يا است زيادى »دائم طور به« كنيد خيال كه اين نه. دائم
 باشد مواظب باشد؛ خود مراقب كسى اگر. نيست زيادى هم شود، مى

 با را خدا راه و ندهد انجام است خالف كه را كارهايى و ممنوع كارهاى
 و است دائمى خودسازى همان اين،. شود مى موفق بپيمايد، جديت
 نماز اين. است دائم طور به خودسازى همين با متناسب الم،اس ى برنامه

 اياك و نعبد اياك« گفتن؛ ذكر - خواندن نماز وقت پنج - پنجگانه
 را متعال خداى و افتادن خاك به كردن؛ ركوع كردن؛ تكرار را »نستعين
 انسان كه است اين براى چيست؟ براى كردن تهليل و تحميد و تسبيح

 همه و است زياد گرفتاريها منتها. باشد خودسازى مشغول دائم طور به
 شخصى؛ امور گرفتارى معاش؛ گرفتارى زندگى؛ گرفتارى. گرفتاريم
 خودمان، به ما كه شود مى مانع گرفتاريها انواع و اوالد، و اهل گرفتارى

 متعال خداى كه را رمضان ماه يك لذا. برسيم است، شايسته كه چنان آن
 مقصودم. ندهيد دست از را ماه اين. است غتنمىم فرصت است، داده قرار
 وساز ساخت و مراقبت حال در دائم طور به توانيم نمى اگر كه است اين

 ماه در هم شرايط .بشماريم مغتنم را رمضان ماه اقال باشيم، خودمان
 كه است اى روزه همين شرايط، بزرگترين از يكى. است آماده رمضان
 يعنى توفيق. است الهى توفيقات بزرگترين از يكى اين،. گيريد مى شما
. بياورد مناسب انسان، براى را چيزى متعال خداى كه اين يعنى توفيق چه؟
 شما و من براى را مناسبى ى زمينه متعال خداى روزه، كردن واجب با
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 نعمت روزه،. برسيم خودمان به ماه اين در قدرى كه است آورده وجود به

 روز، اثناى در حدودى تا نفس، با مبارزه و است خالى شكم. است بزرگى
 و خوريد نمى داريد، دوست را هرچه: دارد وجود مختلف جهات از

 چند مدت به خودتان براى را نفسانى مشتهيات از بسيارى و آشاميد نمى
 و هواست، با مبارزه است؛ نفس با مبارزه يك اين،. كنيد مى ممنوع ساعت
  ١.دارد قرار خودسازيها و نيك رهاىكا تمام رأس در هوا، با مبارزه

   چند برابر يت هايمز
 من به را فرصت اين متعال خداى و است خوبى بسيار ى زمينه رمضان ماه
. كنيم پيدا خودسازى براى را امكانى چنين ماه، اين در كه داده شما و

 از متعال، خداى و است بركت با بسيار ماه اين ساعات كه اين بر عالوه
 ساعات است، داده قرار گونه اين را ساعات و لحظات اين ىطبيع لحاظ
 سبحان« ذكر كلمه يك شما؛ نماز ركعت يك. هست هم مغتنمى بسيار
 در كه كوچكى رحم ى صله يك و شما، دادن صدقه مختصر شما؛ »اهللا
 ماه غير در وقتى امور، همين از بيشتر برابر چند مزيتى بكنيد، ماه اين

 خوبى ى زمينه. است خوبى بسيار فرصت اين،. دارد شود، مى انجام رمضان
  ٢.برسد خودش به ماه اين در انسان كه است

  کنترل هوا و هوس
 است؛ روسياهى است؛ بدبختى نرسيم، خودمان به اگر! خواهران و برادران

 و ماندن دور معنوى مقامات از است؛ افتادن خدا چشم از است؛ محروميت

                                                
   ٠٤/١٢/١٣٧١ رمضان مبارك ماه اول روز در بيانات  ١
   ٠٤/١٢/١٣٧١ رمضان مبارك هما اول روز در بيانات  ٢



 ٣٨ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 ماه. برسيم خودمان به بايد پس. است ماندن تهيدست الهى، ابدى نعيم از
 اختيار در خوشبختانه هم اخالق كتابهاى. است خوبى فرصت رمضان
 اين است، مهم آنچه و فهمد مى مجموع از آدم كه چيزى آن لكن. هست
 اساس اين،. كند مهار و كنترل را خود هوس و هوا بتواند انسان كه است
  ١.است قضيه

  ماه دعا
 شده وارد دعاهاى. نكنيد فراموش را دعاها. دعاست ماه نرمضا ماه ضمنا
. بشمريد مغتنم بايد كه است فرصتهايى و نعم آن از يكى رمضان، ماه در
 اى ادعيه ى وبقيه جوشن دعاى اين افتتاح، دعاى اين حمزه، ابى دعاى اين
 ماه در مخصوص اوقات و ساعات ى بقيه و سحرها و شبها و روزها در كه

 را فرصت. است الهى بزرگ نعمتهاى از واقعا است، شده دوار رمضان
  ٢.بشماريد مغتنم

  اهتمام به نوافل
 نوافل اين كه كنم عرض هم را توصيه اين كه رسيد ذهنم به من
 با بسيار است، شده وارد شب و روز نمازهاى براى كه ركعتى وچهار سى

. نيستيم نوافل اهل غالبا ما. است خوبى فرصت رمضان ماه. است ارزش
 بهتر روزه، دهان با كار كدام دارد؟ مانعى چه شود، مى كه رمضان ماه ولى
 ركعت، چهار اين از قبل است، ظهر نماز ركعت چهار خواندن؟ نماز از

 و است عصر نماز ركعت چهار. ركعتى دو چهار دارد؛ نافله ركعت هشت
                                                

   ٠٤/١٢/١٣٧١ رمضان مبارك ماه اول روز در بيانات  ١
  
   ٠٤/١٢/١٣٧١ رمضان مبارك ماه اول روز در بيانات  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٣٩
 نوافل اين. است عصر نماز ى نافله ركعت هشت ركعت، چهار اين از قبل
 نوافل نيز و است؛ مهمتر اينها از كه را مغرب نوافل همچنين. بخوانيد را

. است ركعت دو كه صبح ى نافله همچنين. است ركعت يازده كه شب
 اذان از پيش است مشكل برايشان سال، معمولى ايام در كه هستند كسانى
 بيعىط و قهرى طور به شبها، اين در ولى. شوند بيدار شب نماز براى صبح
 استفاده توفيق اين از چرا. است الهى توفيق يك اين. شوند مى بيدار
  ١.بشماريد مغتنم را رمضان ماه فرصتهاى شاءاهللا ان نكنيم؟

   از اسبابيکيدعا، 
 و محققين از بزرگان قول به. است ديگر وسايل كنار در اى وسيله دعا،

 سبب و وسيله دهها متعال خداى وجود، عالم در كه همچنان ما، متفكرين
 دعاها، از بسيارى در. سببهاست از يكى هم دعا است، داده قرار علت و

 همين در بفرماييد فرض مثال. شود مى مطرح خواستن مقصود و حاجت
 هست، هم المضمونى عالى بسيار دعاى كه رمضان مبارك ماه سحر دعاى
: گويد مى دهد، مى سوگند صفات و اسما به را متعال خداى كه آن از بعد
 از بعد. بخواه خدا از را خودت مقاصد و خواهى مى كه آنچه به كن دعا
  ٢. شود مى مستجاب دعا متعال، خداى دادن قسم همه اين

  ان معارف به زبان دعايب
 يا افتتاح، دعاى ثمالى، ى ابوحمزه دعاى سجاديه، ى صحيفه دعاهاى

 تمام و - اتاوق ى بقيه و جمعه روز و شب - رمضان ماه دعاهاى ى بقيه

                                                
   ٠٤/١٢/١٣٧١ رمضان مبارك ماه اول روز در بيانات  ١
   ٠٧/١٢/١٣٧١ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه  ٢



 ٤٠ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 معارف از است پر است، رسيده ما به السالم عليهم ائمه از كه دعاهايى اين
 وضع ى درباره حقوق، ى درباره نبوت، ى درباره توحيد، ى درباره اسالمى
 كه مسائلى ى همه ى درباره و حكومت ى درباره اخالق، ى درباره جامعه،
 كه هست مطالبى ما براى ها،دعا اين در. بداند اسالم از دارد احتياج انسان
 دوران در السالم، عليهم ما ى ائمه و است شده بيان معارف دعا، زبان به

. برسانند مردم به راه اين از را معارف اين اند توانسته طواغيت، حاكميت
  ١.دعاست باب در ديگر ديدگاه يك هم اين

  فرصت دعا و تضرع
 بسيار فرصت. نكنيد هار را فرصتها اين. ندهيد دست از را رمضان ماه

 خودمان روى به را دعا باب كنيم سعى. است تضرع و دعا براى مغتنمى
 - حال با و توجه با دعاى - كند پيدا دعا توفيق كسى اگر. داريم نگه باز
 ى مرحله در اجابت و است گرفته قرار پروردگار لطف مورد بداند بايد
 اهللا الى ى انابه و تضرع و دعا ى جامعه بايد اسالمى ى جامعه. است بعد
  ٢.باشد

   ناپسنديجبران کرده ها
 جبران به آن، در توجه و تذكر با شود مى كه است ماهى رمضان، ماه

 دهنده تكان بسيار عبارتى ،»ابوحمزه دعاى« در. پرداخت ناپسند هاى كرده
 اجابة بموضع للراجى انك اعلم و«: است اين عبارت، آن كه دارد؛ وجود

 بقضائك الرضا و جودك الى اللهف فى ان و اغاثة بمرصد نللملهوفي و

                                                
   ٠٧/١٢/١٣٧١ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه  ١
   ٠٧/١٢/١٣٧١ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٤١
 الراحل ان و المستأثرين ايدى فى عما مندوحة و الباخلين منع من عوضا
 االعمال تحجبهم ان اال خلقك عن تحتجب ال انك و المسافة قريب اليك
 به اميد من! من خداى اى«: كند مى عرض ثناگو، و خوان دعا فرد »دونك

 بردن پناه جايگزين را تو به آوردن پناه. دادم ترجيح تو غير به دامي بر را تو
 نزديك راه بيايد، تو سوى به كسى اگر دانم مى و كردم ديگران به

  ١ »...است

  ...يدعا برا
 خود ى آينده خود، تقواى خود، سعادت براى و بدانيد قدر را رمضان ماه
 انقالب اين و گبزر ملت اين روزافزون پيشرفت براى خود؛ فرزندان و

 به احوال و اوضاع اين ى همه كه بزرگمردى آن روح فتوح براى عظيم؛
 در را او روح خداوند كه - اوست اقدام و تقوا ايمان، اراده، بركت
  ٢.كنيد دعا - فرمايد محشور اوليا و انبيا ارواح با ، اعلى ملكوت

   بزرگيدعاها
 هيچ حاجات، مدنبرآ براى كه است اين دعا باب در ديگر مطلب يك

 ديگر را حاجت اين«: بگوييم كه نشماريم بزرگ قدر آن را حاجتى
 به حاجت، اگر. نه ».است بزرگ خيلى چون خواست، خدا از شود نمى

 بزرگ هم چه هر نيست، محال اگر نيست، آفرينش سنن و طبيعت خالف
 - رمضان ماه از روز هر در شما. بخواهيد خدا از و نيست اى مسأله باشد،
 القبور اهل على ادخل اللهم«: گوييد مى نماز هر از بعد - مأثور بنابر

                                                
   ١٤/١١/١٣٧٣ ١٤١٥ رمضان سوم ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ١
   ١٤/١١/١٣٧٣ ١٤١٥ رمضان سوم ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ٢
  



 ٤٢ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

. كند غنى را فقرا ى همه خواهيد مى خدا از »فقير كل اغن اللهم. السرور
 اسالم فقراى ى همه يعنى »فقير كل اغن«. گوييد نمى را ايران فقراى فقط
 هم، باز دوم، جهت آن در من. (است مهم خيلى اينها،. شوند غنى
 است، بزرگى حاجت و خواسته.) گردم برمى موضوع همين به شاءاهللا، ان

 خدا از خوب؛ ».كن غنى را فقرا ى همه خدايا،« گوييد مى وقتى
 برطرف شدن غنى راه سر بر موانع اگر! خواست؟ نشود چرا. خواهيم مى

 در فقر. نيست جامعه در ذاتى امر يك كه فقر ى پديده! نشود؟ چرا گردد،
 و زورگو و ستمگر قدرتهاى را فقر. است تحميلى امر يك بشرى، عجوام
 ميان از قدرتها اين اگر. كنند مى تحميل ملتها بر و افراد بر عالم، طلب زياده
 چنين است ممكن! نشود؟ مستجاب »فقير كل اغن اللهم« دعاى چرا بروند،
  ١.شود برآورده حاجتى

  اصالح احوال
 شود خوانده دعايى است مستحب نماز، هر از بعد رمضان، ماه حلول در
 فاسد كل اصلح اللهم«: است شده عرض پروردگار به طور اين آن، در كه
 بحسن حالنا سوء غير اللهم. بغناك فقرنا سد اللهم. المسلمين امور من

 خود فضل و لطف و حال نيكويى با را ما احوال بدى! پروردگارا. »حالك
 و من خود دست به اين،. ايم خواسته اخد از را اين. كن اصالح و ترميم
  ٢.هست هم شما

                                                
   ٢٨/١١/١٣٧٣ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ١
   ٠١/١٢/١٣٧٤ فطر عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٤٣
  ن محصول رمضانيبزرگتر

 و برادران شما به هم من. نماييم توصيه يكديگر به و كنيم مراقبت را تقوا 
 بزرگترين. نكنيد فراموش را الهى تقواى كه كنم مى توصيه خواهران
 و نيدك حفظ ايد، آورده دست به را آنچه. تقواست رمضان، ماه محصول
  ١.دهيد افزايش عمر، آخر تا شاءاهللا ان و آينده سالهاى براى

  طلب مغفرت
 ى صحيفه وپنجم چهل دعاى كه - رمضان مبارك ماه وداع دعاى در

 عرض ربوبى مقدس ذات به الصالةوالسالم عليه سجاد امام - است سجاديه
 هستى كسى آن تو ؛»عفوك الى بابا لعبادك فتحت الذى انت«: كند مى
 و ؛»التوبة سميته و«. كردى باز خودت عفو به درى بندگانت، روى به هك

 من دليال الباب ذلك على جعلت و«. گذاشتى توبه باب را باب آن اسم
 در اين براى وحى و قرآن از هم راهنما يك و ؛»عنه يضلوا لئال وحيك
 ماف«: فرمايد مى جمالتى از بعد. نكنند گم را در اين تو بندگان تا گذاشتى

 انسان، ؛»الدليل اقامة و الباب فتح بعد المنزل ذلك دخول اغفل من عذر
 استفاده الهى، مغفرت اين از و گشوده در اين از كه چيست عذرش ديگر
 خدا از. است - مغفرت طلب يعنى - استغفار هم، الهى مغفرت راه! نكند
  ٢.بخواهيد را مغفرت بايد

                                                
   ٠١/١٢/١٣٧٤ فطر عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ١
  
   ٢٨/١٠/١٣٧٥ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



 ٤٤ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

   با استغفاريجلب رحمت اله
 متعال خداى از و بشماريد مغتنم استغفار براى را رمضان ماه! من عزيزان
 كه استقامتى اين با فداكارى، ى روحيه اين با ما ملت. كنيد مغفرت طلب
 كه خوبى و نورانى جوانان با است، كرده كه بزرگى كار اين با داده، نشان
 عالم جاى هيچ در قطعا ما، ى جامعه از غير تعداد، اين با جوانان اين (دارد
 از كه گوناگونى فداكاريهاى و مادران و مردان و زنان اين با) ندارد وجود
 و مادى هاى زمينه در زيادى پيشرفت استعداد است، سرزده مردم اين

 به را الهى رحمت استغفار، با ملت، اين. دارد اخروى و دنيايى معنوى،
  ١.كند جلب خود سوى

   رمضاني روزه يتقوا، هدف عمده 
. است عالم متقين سرور و پرهيزكاران سيد روزهاى روزها، اين چون
 خود، كار در. باشيم خود مراقب. تقواست ما براى روزها اين بزرگ درس
 در كه آنچه در حتى خود، معاشرت در خود، سخن در خود، رفتار در
 باشيم آنها مواظب كنيم، دقت - خود قلبى خطورات - گذرد مى ما ذهن
 و تقواست اين،. نشويم منحرف حق راه و خدا هرا از كه كنيم سعى و

 كه است اين رمضان ماه ى روزه ى عمده هدف شايد و هدفها از يكى
 تبديل پرهيزكارمان انسانهاى به و آورد وجود به ما در را تقوا ى ذخيره
  ٢.كند

                                                
   ٢٨/١٠/١٣٧٥ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ١
   ١٢/١١/١٣٧٥ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٤٥
  ي الهيهدف از روزه، تقوا

 اهم دستاوردهاى بزرگترين از يكى و است الهى تقواى روزه، از هدف
 در ماه، اين بركت به بتوانيم شما و من اميدوارم. است رمضان مبارك
 الهى تقواى خود، هاى انديشه و احساسات در خود، گفتار در خود، رفتار
 انسانى كمال به قدم يك را خود و كنيم حاكم را عظيم مراقبت آن و

  ١.سازيم نزديك

   ترک گناهانيصحنه 
 انسان كه گردد مى محور اين رگردب عبادات، ديگر و عبادت اين ى همه
 برده و كشانند مى پستى به را انسان كه لذايذى با و نفسانى مشتهيات با
 چه هر. نيست هنر انسانى، نفس كردن گسيخته افسار. كند مبارزه كنند، مى
 ى مقوله از اين نيست؛ كمال انسان براى ببرى، لذت دارى توان در

 حيوانى ى جنبه تقويت دارد؛ حيوانى ى جنبه يك هم انسان. است حيوانيت
 نداشته را آن ما كه نخواستند و ماست جزو هم حيوانى ى جنبه البته. است
 وجود جزو بردن، مباح لذت كردن، استراحت آشاميدن، خوردن،. باشيم
 ممنوع آنچه. است نكرده هم منع را آنها كسى و ندارد هم اشكال ماست؛
 به را انسان ماديگرى،. شود غرق نبهج اين در انسان كه است اين است،
 كه - عالم عقالنى روشهاى و اديان. كشاند مى جنبه اين در شدن غرق
 در تا گيرد، مى را انسان جلو - است عقالنى هاى پايه بر مبتنى الهى، روش
 از را خود اختيار زندگى، مشتهيات و لذايذ از برى لذت سراشيب اين

 در گسيختگى لجام به را انسان كه ىدعوت هر. نغلتد فرو و ندهد دست
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 به. است هالكت و بدبختى به دعوت و آتش به دعوت بكشاند، لذات
 نفس كف جهت در الهى، دعوتهاى حكما، دعوت انبيا، دعوت كلى، طور
 كه است خاطر همين به. است قبيل اين از هم روزه كه است، لذايذ اين از
 براى است؛ شده شمرده مناسب ى صحنه يك رمضان ماه ما، روايات در
  ١.گويد ترك را گناهان ى مجموعه و كند تمرين ماه اين در انسان كه اين

   اعضا و جوارحي همه يروزه 
 به خطاب كه است والسالم الصالة عليه صادق امام از روايت يك
 بصرك و سمعك فليصم صمت اذا! محمد يا«: فرمايد مى »مسلم محمدبن«
 صادق امام. »بشرك و شعرك و دكجل و دمك و لحمك و لسانك و
 گيرى، مى روزه وقتى كه فرمايند مى خودشان نزديك شاگرد و يار اين به

 بگيرد، روزه تو زبان بگيرد، روزه تو بينايى باشد، گير روزه تو شنوايى بايد
 نگويى، دروغ باشد؛ دار روزه تو ى بشره و موى و پوست و خون و گوشت
 برادران براى نكنى، اغوا را ساده دلهاى كنى،ن بال دچار را مؤمن انسانهاى
 بددلى نكنى، بدخواهى نكنى، درست توطئه اسالمى ى جامعه و مسلمان
 ماه در كه انسانى. كنى امانتدارى نكنى، فروشى كم نزنى، تهمت نكنى،
 و نفسانى مشتهيات و آشاميدن و خوردن از خود، نفس كف با رمضان
 ى همه و خود، گوش خود، چشم خود، زبان بايد گيرد، مى روزه جنسى
 و متعال خداى محضر در را خود و بداند دار روزه را خود جوارح و اعضا
 يكون ال و«: فرمايد مى روايت ى دنباله. بينگارد گناهان از گزيده دورى
 مثل نباشد؛ تو فطر روز مثل تو، ى روزه روز ؛»فطرك كيوم صومك يوم

 در كه كنى رفتار گونه همان هم رمضان ماه روز. باشد عادى روزهاى
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 فرصت اين و كنى توجه نفس تربيت به بايد. كردى رفتار عادى روزهاى

  ١.بشمارى مغتنم را

  استفاده از فرصت رمضان
 يك رمضان ماه. كنيم استفاده فرصت اين از! عزيز خواهران و برادران
 به ،كنيم نزديك خدا به را خودمان كه اين براى است، مغتنم بسيار فرصت
 اين. كنيم پاك گناهان از كنيم، دور مفاسد از كنيم، نزديك كمال

 مستحب ماه اين در كه استغفارى اين هست، ماه اين در كه دعاهايى
 رمضان ماه اين. برود دست از فرصتها اين مبادا است؛ فرصت همه است،

 مثل هم آن بمانيد، زنده ديگر رمضان ماه تا اگر. شد خواهد تمام زودى به
 رفت؛ خواهد دست از قيمت ذى فرصتهاى اين. گذشت خواهد باد و برق
 خواهران و برادران شما به من. كنيد استفاده بايد ساعتش و روز هر از

 الهى رحمت بهار اين از كه كنم مى توصيه جوانان به بخصوص نمازگزار؛
 هانگنا و تن گناهان از برويد، خدا ى خانه در كنيد، استغفار كنيد، استفاده
 محل طور اين كه اى جامعه آن. كنيد استغفار قلب و فكر گناهان و روح

 بركت به و بود خواهد نورانى ى جامعه باشد، اهللا الى ى توبه و الهى استغفار
 كرد؛ خواهد نازل جامعه بر را خيرات متعال پروردگار نورانيت، آن

 طول در ممرد شما ى طيبه ارواح و پاك دلهاى همين بركت به كه همچنان
 خودش لطف و خيرات و بركات انقالب، پيروزى سال نوزده هجده، اين
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 رحمت جلب و حفظ براى. است كرده نازل كشور اين بر و ملت اين بر را
  ١.رفت خدا ى خانه در به بايد الهى،

  ت استتغفارياهم
 كنيم؛ پيدا تقوا ما كه است اين رمضان ماه ى روزمره مهم هدفهاى از يكى
 شارع سوى از رمضان، ماه در كه را اعمالى وقتى بنده و. »تقونت لعلكم«

 رمضان، ماه ى روزه يعنى - كنم مى مالحظه است، اهتمام مورد مقدس
 عنايات ذيل به كه توسالتى و مأثور دعاهاى خواندن مجيد، قرآن تالوت
 بسيار عنصر چهار اين ميان در بينم مى - دارد وجود تعالى بارى حضرت

 اهميت خيلى ما براى آنچه هست، هم واجب رمضان، ماه ى زهرو كه مهم
 عالم پروردگار سوى از گذشت طلب مغفرت، طلب است؛ استغفار دارد،
 روى از نكرده خداى و جهالت روى از قصور، روى از آنچه به نسبت
  ٢.است زده سر ما از تقصير،

  تأمل و تدبر
 قدر را نويتمع و عبادت فضاى و امساك و روزه فرصت! من عزيزان
 كردن، دورى گناهان از. كنيم نزديك خدا به را خودمان قدرى و بدانيم
 و صفات و رفتار و اخالق شدن، نزديكتر هرچه عبادى اعمال و قربات به

 در كه است امورى كردن، فعالتر و تر زنده خود در هرچه را انسانى خصال
 بركت ى مايه اى عهمجمو هر براى و كسى هر براى حقيقتا تواند مى ماه اين
 در قدرى. بياموزيم حكمت و درس دعاها از. بگيريم درس قرآن از. باشد
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 و خود خداى بزرگ نعمتهاى در خود، آفرينش در خود، خلقت از هدف
 و مرگ در. كنيم تدبر و تأمل ماست، دوش بر كه عظيمى وظايف در

 باشد صاخال با همراه كه گاه آن - اعمال و عبادات ارزش و الهى حساب
 كه شد خواهد مباركى ماه حقيقتا رمضان، ماه وقت آن. كنيم تأمل -

  ١.بيايد پيش مبارك ماه اين در چيزى چنين ما ى همه براى اميدوارم

   دعايتالش برا
 قدر را زمان بدانيد، قدر را دعا كنيد، دعا است؛ رمضان ماه! من عزيزان
 كشور اجاتح را، اسالمى امت حاجات را، بزرگ حاجات بدانيد،
 مورد را، خودتان شخصى حاجات را، خودتان ملت حاجات را، اسالمى
 و بخواهيد متعال خداى از مجدانه و متضرعانه را آنها و دهيد قرار توجه
 او عملكرد از كه آنچه هر كند، مى كه دعايى اين كند تعهد كس، هر

. كنم تالش خدا راه در حاضرم من بگويد و بايستد آن پاى دارد، احتياج
 و خوردن كتك و رفتن جبهه و جنگيدن معناى به هميشه تالش، اين البته
 اما - آيد مى پيش طور آن كه است خاصى موارد - نيست اينها امثال
 اميدوار آينده به ايستادن، اصل و مبنا سر بر بودن، صادق معناى به هميشه
 خداى ؛بشماريد مغتنم را دعا فرصت. است دانستن دشمن را دشمن بودن،
. شد خواهد برآورده ها خواسته و كرد خواهد مستجاب را دعاها اين متعال
 مشكالت از بسيارى باشد، معنويت و دعا و تقوا ى جامعه اگر ما ى جامعه
  ٢.شد خواهد برطرف قطعا هم او مادى
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  سه مرحله روزه
 تشريف يك حقيقت در كنيم، مى ياد الهى تكليف عنوان به آن از كه روزه
 كسانى براى قيمت ذى بسيار فرصت يك خداست؛ نعمت يك است؛ الهى
 ى همه. دارد هم سختيهايى البته بگيرند؛ روزه شوند مى موفق كه است

 به سختيها تحمل بدون بشر. نيست خالى سختى از مفيد، و مبارك كارهاى
 دارد، وجود گيرى روزه تحمل در كه سختى مقدار اين. رسد نمى جايى
 اندكى ى سرمايه و كم چيز شود، مى انسان عايد روزه از هك آنچه مقابل در

 براى مرحله سه. برد مى را بسيارى سود و كند مى مصرف انسان كه است
 مفيد هستند، آن اهل كه كسانى براى هم مرحله سه هر اند؛ كرده ذكر روزه
  .است

   داريمرحله اول روزه
 و خوردن از يزپره يعنى است؛ روزه عمومى ى مرحله همين مرحله، يك 

 باشد، امساك همين ما ى روزه محتواى تنها اگر. محرمات ساير و نوشيدن
 درس هم آموزد؛ مى ما به هم و آزمايد مى را ما هم. دارد زيادى منافع اين

 يك است؛ ورزش و تمرين. است زندگى براى آزمايش هم هست،
. رددا وجود كار اين در جسمانى ورزش از تر اهميت با بسيار ورزش
 روزه از مرحله همين به كه است شده وارد السالم عليهم ائمه از رواياتى
 كه است الصالةوالسالم عليه صادق امام از روايت يك. دارد توجه
 كرده واجب را روزه متعال خداى ؛»الفقير و الغنى به ليستوى«: فرمايد مى

 انسانى. وندش برابر يكديگر با غنى و فقير روزها، و ساعات اين در تا است،
 بخرد كرد، هوس هرچه روز طول در تواند نمى است، فقير و تهيدست كه
 هوس كه هرچه روز، طول در غنى، آدمهاى اما بياشامد؛ و بخورد و
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 و فقير حال غنى،. است فراهم برايشان خواهند، مى كه هرچه و كنند مى

 مورد كه چيزهايى آوردن دست به از را او تهيدستى و فقير گرسنگى
 همه گيرد، مى روزه كه روزى در اما كند؛ نمى درك اوست، اشتهاى
 روايت يك. محرومند نفسانى مشتهيات از خودشان، اختيار با و يكسانند
 اشاره ديگرى ى نكته به كه است شده نقل السالم عليه رضا امام از ديگر
 فقر على يستدلوا و العطش و الجوع الم يعرفوا لكى«: فرمايد مى. دارد
 قيامت روز تشنگى و گرسنگى و تهيدستى به روايت، اين در »الخرها

 گرسنگى و تشنگى انسان، ابتالئات از يكى قيامت، روز در. شود مى اشاره
 قرار الهى جواب و سؤال و مؤاخذه مقابل در انسان حالت، آن در كه است
 حالت آن به رمضان، ماه روز تشنگى و گرسنگى در بايد انسان. گيرد مى
  .شود متنبه دشوار و سخت بسيار ى لحظه آن به و كند توجه قيامت زرو
 ابعاد از ديگرى بعد به كه است السالم عليه رضا امام از ديگرى روايت باز

 آن،. كند مى توجه كشيدن تشنگى و گرسنگى ى مرحله همين در روزه
 قدرت. »والعطش الجوع من اصابه ما على صابرا«: فرمايد مى كه است اين
. كند تحمل را تشنگى و گرسنگى بتواند كه شود مى داده انسان به رصب

 و اند نچشيده را تشنگى و گرسنگى معناى كه كسانى - نازپرورده انسانهاى
 خيلى ميدانها، از بسيارى در ندارند؛ هم تحمل و صبر قدرت - اند نفهميده
 فشرد مى درهم را آنها زندگى، گوناگون امتحانهاى و آيند درمى پا از زود
 را اينها معناى است، چشيده را تشنگى و گرسنگى كه انسانى. كند مى له و
 بيايد، پيش است ممكن راه اين از كه دشواريهايى مقابل در و داند مى

 همه به را صبر اين و تحمل قدرت اين رمضان، ماه. دارد تحمل قدرت
 از هم آن كه كنم مى عرض زمينه همين در هم ديگر روايت يك. دهد مى
 مورد، دو يكى، اين شايد گرچه است؛ الصالةوالسالم عليه رضا امام
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 تحمل يعنى ؛»كلفهم ما اداء على لهم رائضا و«. باشد حديث يك هاى فقره
 يك رمضان، ماه روز در نفسانى مشتهيات از اجتناب و تشنگى و گرسنگى

 قادر زندگى گوناگون تكاليف اداء بر را انسان كه است رياضت نوع
 رياضتهاى و الهى رياضتهاى و شرعى رياضتهاى منظور، البته. سازد مى

 پيمودن بر و كند مى قدرتمند را انسان كه چيزهايى از يكى. است اختيارى
 به خيليها كه است كشيدن رياضت سازد، مى توانا زندگى دشوار راههاى

 چند همين در بنابراين،. است شرعى رياضت يك اين. برند مى پناه آن
 ى مرحله يعنى - روزه از مرحله همين كه بينيد مى شد، خوانده كه ديثىح

 ايجاد فقرا با همسانى احساس اغنيا در - تشنگى و گرسنگى تحمل
 و صبر كند؛ مى منتقل انسان به را قيامت روز گرسنگى احساس كند؛ مى

 به را تكليف اداء بر صبر بخشد؛ مى انسان به را شدائد مقابل در تحمل
 در فوايد همه اين يعنى كند؛ مى اهداء انسان به الهى رياضت يك عنوان
 كارهايى از اجتناب و غذا از شكم بودن خالى بر عالوه. است مرحله همين
 به هم لطافتى و صفا و نورانيت است، مباح انسان براى عادى حال در كه

  .است مغتنم بسيار كه دهد مى انسان

   داريمرحله دوم روزه
 و چشم و گوش نگاهدارى يعنى است؛ گناه از پرهيز روزه، دوم ى مرحله
 انسان، ى بشره نگاهدارى - روايات از بعضى طبق حتى - دل و زبان

 شده نقل السالم عليه اميرالمؤمنين از. گناه از انسان بدن موى و بدن پوست
 ؛»الشراب و الطعام من الرجل يمتنع كما المحارم اجتناب الصيام« كه است
 اجتناب نفسانى مشتهيات از و آشاميدنى از و غذا از كه ىطور همان
 روزه براى باالتر ى مرحله يك اين. كنيد اجتناب هم گناه از كنيد، مى
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 تمرين انسان كه است مغتنمى فرصت رمضان، ماه فرصت اين. است

 بنده به دارند، كه مراجعاتى در جوانان از بعضى. كند گناه از اجتناب
 ما كه كنيد دعا شما گويند مى مكرر جمله از كنند، مى كه دعا التماس
 گناه اما كنيم؛ مى و است الزم و خوب كردن دعا البته. نكنيم گناه بتوانيم
 و نكنيد گناه كه بگيريد تصميم بايد. دارد احتياج انسان ى اراده به نكردن،
 گناه، از اجتناب. شد خواهد آسانى بسيار كار اين گرفتيد، تصميم وقتى
 تصميم، با اما كند؛ مى جلوه انسان چشم در كوه يك مثل كه است ىچيز
 كه است فرصت بهترين رمضان، ماه در. شود مى هموار زمين يك مثل
 نقل عليها اهللا سالم زهرا ى فاطمه از ديگرى روايت. بكنند تمرين را اين همه
 و سمعه و لسانه يصن لم اذا بصيامه الصائم يصنع ما«: فرمود كه است شده
 گوش و زبان اگر برد، خواهد اى بهره چه روزه از انسان ؛»جوارحه و بصره
 است شده نقل روايت يك در ندارد؟ باز گناه از را خود جوارح و چشم و
 يا پيامبر، همسايگى در آنها ظاهرا. كرد اهانت خود خدمتكار به زنى كه
 تشاندس در طعامى اكرم پيامبر. بودند حضرت آن همراه سفرى در مثال
. ام روزه من گفت زن آن. بخور اين از: فرمودند و كردند تعارف او به بود،
 قد و صائمه تكونين كيف«: فرمودند طور اين او به پيامبر كه است شده نقل

 خودت خدمتكار به كه حالى در اى؛ روزه تو چطور ؛»جاريتك سببت
 نيست اين قطف روزه ؛»الشراب و الطعام من ليس الصوم ان« اى؟ داده دشنام
 عن حجابا ذلك اهللا جعل انما و«. كنيد اجتناب نوشيدنى و خوراك از كه

 دار روزه انسان كه خواست خدا ؛»والقول الفعل من الفواحش من سواهما
 زبان گناهان گناهان، اين ى جمله از و نرود؛ آلودگيها و گناهان سراغ به

 گناهان گناهان، ناي ى جمله از. است ديگران به اهانت و بدگويى است؛
 بعضى. است پروراندن دل در را ديگران ى كينه و دشمنى است؛ دل
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 است؛ اخالقى گناهان بعضى است؛ شرعى اصطالح معناى به گناهان
 انسان كه است اين دارى روزه دوم ى مرحله پس،. دارد گوناگونى مراتب
 اين از عزيز جوانان شما بخصوص و كند جدا را خود گناهان، از بتواند
 هم و دارد توانايى و قدرت هم جوان،. جوانيد شما. كنيد استفاده فرصت
 رمضان، ماه طول در. است فرصت يك او براى دل نورانيت و دل صافى

 دوم ى مرحله كه - را گناهان از اجتناب و كنيد استفاده فرصت اين از
  .نماييد تمرين - است دارى روزه

  ي سوم روزه داريمرحله 
دارى، پرهيز از هرچيزى است كه ذهن و ضمير   از روزهى سوم مرحله

دارى است كه  ى باالى روزه اين، آن مرحله. انسان را از ياد خدا غافل كند
جلّت (طور كه وارد شده است، پيامبر به حضرت پروردگار  در حديث آن

؛ دستاورد روزه »يا رب و ما ميراث الصّوم«: كند عرض مى) عظمته
الصوم يورث الحكمة و الحكمة «: بوبى فرمودچيست؟ ذات اقدس ر

 ال يبالى كيف تورث المعرفة و المعرفة تورث اليقين فاذا استيقن العبد
. جوشاند هاى حكمت را در دل مى ؛ روزه سرچشمه»اصبح بعسر ام بيسر

وجود  وقتى كه حكمت بر دل حاكم شد، آن معرفت نورانى و روشن به
آيد كه حضرت  وجود مى همان يقينى بهوجود آمد،  معرفت كه به. آيد مى

خواست و در دعاهاى اين ماه مرتّب  ابراهيم از خداى متعال آن را مى
ى دشواريهاى  وقتى كسى داراى يقين بود، همه. درخواست شده است
. گردد ناپذير از حوادث مى شود و انسان شكست زندگى بر او آسان مى
خواهد در مدت سالهاى عمر  ىاين انسانى كه م! ببينيد چقدر اهميت دارد

خود، يك راه تعالى و تكامل را بپيمايد، در مقابل مشكالت و حوادث 
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يقين، چنين حالتى به انسان . شود ناپذير مى زندگى و موانع راه، شكست

وقتى كه روزه ياد خدا را در دل زنده . اينها ناشى از روزه است. دهد مى
ود آورد و دل را روشن نمود، وج كرد و فروغ معرفت خدا را در دل به

هر چيزى كه انسان را از ياد خدا غافل كند، به . آيد اينها به دنبالش مى
توانند خود  حال كسانى كه مى خوشا به. روزه براى اين مرحله مضر است

البته ما بايد آرزو كنيم و از خدا بخواهيم و همت . را به اين مرحله برسانند
  ١.ن مرحله برسانيمكنيم كه خودمان را به اي

  ين مرحله خودسازياول
 كه است اين كنم، مى عرض خطبه اين در عزيزمان مردم به من كه آنچه

 قدم مهمترين و اولين. است خودسازى رمضان، ماه درس بزرگترين
 نظر با خود رفتار و اخالق به و خود به انسان كه است اين هم خودسازى
 برطرف در سعى و ببيند دقت و وشنىر با را خود عيوب كند؛ نگاه انتقادى
 بر تكليفى اين و آيد برمى ما خود ى عهده از اين. باشد داشته آنها كردن
  ٢.ماست دوش

  مبارزه با فقر
 در آن از بايد كه آيد مى پيش فرصتى مسلمان براى رمضان، ماه بركت به

 از يكى. كند استفاده خود مادى نشاط و معنوى حيات تقويت جهت
 در قرآن تالوت و روزه و دعا خالل در كه رمضان ماه رگبز درسهاى

 چشيدن با كه است اين كنيم، استفاده و بگيريم فرا را آن بايد ماه اين

                                                
   ٢٦/٠٩/١٣٧٨ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه  ١
   ٢٥/٠٩/١٣٨٠ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ٢
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 دعاى در. بيفتيم فقرا و محرومان و گرسنگان فكر به تشنگى، و گرسنگى
. جائع كل اشبع اللهم. فقير كل اغن اللهم«: گوييم مى رمضان ماه روزهاى
 است اين براى نيست؛ خواندن براى فقط دعا اين. »عريان كل ساك اللهم
 غبار ستردن راه در مجاهدت و فقر با مبارزه براى را خود همه كه

 مبارزه، اين. بدانند موظف مستضعفان و محرومان ى چهره از محروميت
  ١.است همگانى ى وظيفه يك

  ريت در برابر فقياحساس مسئول
 آنچه به نرسيدن و تشنگى و گرسنگى طعم ،روزه بركت به رمضان، ماه در

 به را ما بايد اين. چشيديم و كرديم درك را است انسان نفس اشتهاى
 يكايك از فقير و فقر مهم ى مسأله قبال در اسالم كه مسؤوليتى احساس
  ٢.كند نزديك است، نهاده وظيفه آنان دوش بر و است خواسته مسلمانان

  ياده رويکم کردن اسراف و ز
 اسالمى، نظام عنوان به ما ى وظيفه. دارد وجود فقر ما ى جامعه در وزامر

 اين. باشد محروميت جامعه در نبايد. است جامعه در فقر كردن كن ريشه
 آحاد عنوان به اسالمى، نظام عنوان به دولت، عنوان به ماست تكليف
 هر. است همه ى وظيفه اين ؛»رعيته عن مسؤول كلكم و راع كلكم«. مردم
 ماه درس اين. كنيم كم را روى زياده و اسراف و تجمل نحوى به دامك

 از. خواهد مى آگاهى و بصيرت و گذشت و همت كار، اين. است رمضان
  ٣.بخواهيم كمك متعال خداى

                                                
   ١٥/٠٩/١٣٨١ فطر عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ١
   ١٥/٠٩/١٣٨١ فطر عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ٢
   ١٥/٠٩/١٣٨١ فطر عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ٣
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  يافت الهي ضيسفره 
 ضيافت ى سفره و است الهى ضيافت ماه رمضان، ماه گويند مى كه اين
 اين محتويات است؟ چيزهايى چه سفره اين محتويات است، پهن الهى
 اش يكى است؛ روزه اش يكى كنيم، استفاده آن از بايد شما و من كه سفره

 زياد، فضيلت با ى سفره اين در گذاشتند را قرآن - است قرآن فضيلت
 همين اش يكى - كنيد قرآن تالوت كه گفتند ما به و ديگر؛ ايام از بيش

 دعاى افتتاح، دعاى ،»عظيم يا و على يا« خوانيم؛ مى كه است دعاهايى
 بعضى. شده گذاشته سفره اين سر كه است هايى مائده همان اينها ابوحمزه؛
 و است پرت حواسشان قدر اين شوند، مى رد سفره كنار از وقتى كه هستند
 كه را كسانى داريم. بينند نمى را سفره اصال كه ديگرند جاهاى ى متوجه
 و آمد رمضانى ماه كه نيست يادشان بينند؛ نمى را رمضان ماه ى سفره اصال
 و ها سرگرمى همان خاطر به اما بينند، مى را سفره كه هستند بعضى. رفت

 سرگرمى يك سراغ خواهند مى بنشينند؛ سفره اين سر ندارند وقت اشتغال،
 دنبال دنيا، دنبال كار، دنبال دكان، دنبال - دارند ديگرى كار بروند؛
. ندارند ببرند، بهره آن از و بنشينند سفره اين سر كه اين مجال - شهوات
 بينند، مى را سفره نشينند، مى سفره سر نه، كه هستند هم ديگر بعضى
 قناعت كم به اند؛ قانعى خيلى آدمهاى ليكن دانند؛ مى هم را قدرش
 را خودشان سفره، پاى نشينند نمى روند؛ مى و دارند برمى يى لقمه كنند؛ مى
 كنند؛ محظوظ را خود هست، سفره در آنچه از و كنند ابسير و مند بهره
 ميلى بى احساس كه هستند بعضى. روند مى و دارند برمى مختصرى ى لقمه
 پوچ غذاى كه اين خاطر به شود؛ نمى تحريك اشتهايشان يعنى كنند؛ مى

 مقوى و جذاب و رنگين كه ضيافتى ى سفره پاى و اند خورده را يى بيهوده
 كه - اشتها حد در نه، كه هستند هم بعضى. ندارند هااشت اصال است،
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 سير واقعا و كنند مى استفاده سفره اين از - است زياد هم اشتهاشان
 فضيلت مائده، اين به تمتع. است معنوى ى مائده مائده، چون شوند؛ نمى
 اين از انسان چه هر است، انسانى روح تعالى و انفتاح و فتوح چون است؛
 هدف به و كند مى پيدا بيشترى تعالى انسان روح كند، ستفادها بيشتر مائده
 جسمانى ى مائده. است جسمانى موائد از غير اين،. شود مى نزديكتر خلقت
 آن، در روى زياده. ببرد راه را بدن انسان بشود كه است نيازى رفع براى
 معنوى و روحى ى مائده در. است غلط يك خطاست؛ و اشتباه يك
 روحى تعالى و معنوى تعالى براى ما خلقت اصال چون ؛نيست طور اين
 پذير، امكان ما براى را تعالى اين كه است چيزى روحى ى مائده. است
 بايد كنيم، استفاده بتوانيم بيشتر چه هر بنابراين. كند مى محقق و تسهيل
   ١ .بكنيم

  تالوت قرآن
 تالوت - رمضان ماه در بخصوص - اوقات ى همه در كنند سعى دوستان
 را قرآن تالوت. شود حذف تان زندگى از نبايد قرآن. نبرند ياد از را قرآن
 اثر تدبر و تأمل با هم قرآن تالوت. است ممكن چه هر باشيد؛ داشته حتما
 را معانى و برود و بخواند انسان طور همين كه يى عجله تالوت. بخشد مى
 كه اين نه ؛نيست قرآن تالوت از مطلوب نفهمد، درست يا نفهمد هم
 خداست، كالم اين دارد توجه كه همين انسان باالخره - باشد فايده بى
 مغتنم هم همين خود و است ارتباطى ى رشته يك و تعلق يك اين نفس
 تالوت ليكن كرد منع خواندن قرآن طور اين از را كسى نبايد و است
 قرآنى تالوت. نيست است، مأموربه و مرغوب و مطلوب كه قرآنى

                                                
   ١٧/٠٧/١٣٨٤ دولت هيأت اعضاى ديدار در بيانات  ١
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 نظر به كه بفهمد، را الهى كلمات و بخواند تدبر با انسان كه است وبمطل
 بلد كه هم را آنچه و باشد بلد را عربى لغت انسان اگر. فهميد شود مى ما

 بار پنج بار، سه بار، دو كند؛ تدبر همان در و كند مراجعه ترجمه به نيست،
 كند مى يداپ آيه مضمون به نسبت ذهنى انشراح و فهم انسان بخواند، كه
 را اين شود؛ مى حاصل تدبر با بيشتر شود؛ نمى حاصل ديگرى بيان با كه

 را هم به مرتبط ى آيه ده مثال وقتى اول بار انسان لذا. كنيد تجربه
 همين كه دهم پنجم، دوم، بار دارد؛ انتباه يك و احساس يك خواند، مى
 پيدا ذهن نشراحا انسان يعنى دارد؛ ديگرى انتباه خواند، مى توجه با را
 به ما و فهمد؛ مى بيشتر كند، پيدا غور و انس بيشتر انسان هرچه. كند مى
  ١.داريم احتياج اين

  صبر بر طاعت
 يك را، واجب كار يك را، الزم كار يك كه وقتى يعنى طاعت بر صبر
 آن شدن طوالنى از بدهيد، انجام ميخواهيد را خدا اطاعت را، عبادى امر
 ظاهرى، عبادى امور در مثال حاال. نكنيد رها راه ميان د؛نشوي خسته و ملول

 فالن از يا است، طوالنى كه مستحبى نماز فالن كه كنيد فرض شخصى،
 ى ادامه از. اين يعنى اطاعت بر صبر اين نشود؛ خسته انسان طوالنى دعاى
 فرائض، و واجب نمازهاى در خدا به توجه ى ادامه از رمضان، ماه ى روزه
  ٢.است طاعت بر صبر اين. نشود خسته نشود؛ ملول انسان قرآن، به توجه از

                                                
   ١٧/٠٧/١٣٨٤ دولت هيأت اعضاى ديدار در بيانات  ١
   ١٩/٠٦/١٣٨٧ نظام مختلف بخشهاي مديران و مسئوالن و قوه سه روساي ديدار  ٢
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  ن خواسته هاين کلمات و بهتريبهتر
 اين و كلمات اين معانى كنند سعى ما عزيز جوانان ميكنم خواهش من و

 و فصيح الفاظ دعا، الفاظ. بدهند قرار توجه مورد دعاها اين در را فقرات
 بايد خدا با شبها اين در. است ىبلند معانى معانى، ليكن است؛ زيبائى
 بداند، انسان را دعاها اين معانى اگر. خواست بايد خدا از زد، حرف
 و رمضان ماه شبهاى و دعاها همين در ها خواسته بهترين و كلمات بهترين
 كسى اگر. است قدر شبهاى دعاهاى و حمزه ابى دعاى و احياء شبهاى
 خدا با خودتان كنيد؛ دعا خودتان زبان با نميداند، را دعاها اين معانى
 نزديك ما به متعال خداى ندارد؛ وجود حجابى خدا و ما بين. بزنيد حرف
 هاى خواسته بزنيم؛ حرف خدا با بخواهيم. ميشنود را ما حرف است؛

 خداى ذكر و متعال خداى با انس اين. بخواهيم متعال خداى از را خودمان
 دارد؛ انسان دل روى بر معجزآسائى تأثيرات خيلى دعا و استغفار و متعال
  ١ .ميكند زنده را مرده دلهاى

  عادات خوب
 ماه در معنوى فضاى اين و است معنوى فضاى ما ى جامعه فضاى بحمداهللا
 بين در بتدريج خوب عادات ميكند؛ پيدا اشتداد معنويت جهت در رمضان
 ى فتهه - ميشود مستمندان به كه كمكهائى اين ميكند؛ پيدا رواج مردم
 انسان مختلف شهرهاى در كه هائى افطارى اين يا - نيكوكارى و احسان
 افطارى ميشوند، جمع عمومى معابر در مساجد، در خير افراد كه ميشنود
 صفا ى مايه است؛ خوبى بسيار كارهاى ميكنند، افطار مردم ميكنند، فراهم

 كه ،است كردن ادا را رمضان ماه حق واقع در و نزديكى و صميميت و
                                                

   ٣٠/٠٦/١٣٨٧ رمضان هجدهم روز در تهران جمعه نماز هاي خطبه  ١
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 با نزديكان، با همراهى برادران، به نيكى همين رمضان، ماه حقوق از يكى

 خوبى بسيار چيزهاى اينها. است يكديگر به كمك و مسلمان برادران
 مجالس است؛ بيشتر امروز بود، مرسوم و معمول هم سابق از است،
 روز به روز است؛ خوبى عادات قرآن، مجالس دعا، مجالس موعظه،
 كافى جلسه صورت. داد مغز داد؛ عمق و كرد ترويج را نهااي بايستى
 قرآن ى جلسه از موعظه، ى جلسه از دعا، ى جلسه از بايستى نيست،
  ١.بگيريم سهمى كنيم سعى ما از كدام هر كرد؛ بردارى بهره

  نيه به مبلغيتوص

  يافت الهيض
 از يكى. كنيم توجه ماست، بر و دور كه الهى هاى پديده اين به بايد ما

 ايم شنيده. نيست كمى چيز اهللا ضيافت اين. است رمضان ماه همين آنها،
 عظيم خداى آن، ميزبان كه اى ميهمانى هم آن! است ميهمانى »اهللا ضيافت«

 فهى«. اوست قدرت ى قبضه در آفرينش، سراسر كه است قدير كريم عليم
 كه ما هم اين است؛ الهى ضيافت اين، »مؤتمره قولك دون بمشيتك

. كرد استفاده بايد اين از ».اهللا ضيافت الى فيه دعيتم«: ايم شده عوتد
: اند گذاشته ما اختيار در كه چيزهايى همين به چيست؟ به اين از استفاده
 توجه، همين ذكر، همين دعا، همين نوافل، همين نماز، همين روزه، همين
 سعى نمعممي ما و شويم ميدان اين وارد اگر. تضرع همين و خشوع همين
 به تبديل كشور اين كنيم، ميدان اين وارد هم را خودمان مخاطبان كنيم
 ولو«: كه شد، خواهد درست آخرت و دنيا. شد خواهد بهشتى منطقه يك

                                                
   ٣٠/٠٦/١٣٨٧رمضان هجدهم روز در تهران جمعه نماز هاي هخطب  ١



 ٦٢ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 اينها »واالرض السماء من بركات عليهم لفتحنا واتقوا آمنوا القرى اهل ان
 بركات تعال،م خداى. نيست گويى اغراق و مبالغه اينها. است الهى ى وعده
 همين به هم تقوا. كرد خواهد مفتوح تقوا با مردم بر را آسمان و زمين
  ١.است

  

  سنت منبر
 در رمضان ماه كه كنم مى عرض محترم آقايان و عزيز برادران شما به من
 خيلى را تبليغ براى معد ايام و رمضانها ماه و رمضان ماه اين. است پيش
 تلويزيون راديو، ها، رسانه البته. اند آماده ردمم ايام، اين در. بدانيم قدر بايد
 ما منبر سنت اما كنند؛ مى تبليغ و هستند اسالم تبليغ خدمت در ها روزنامه و
 چيز يك - زدن حرف او با چهره به چهره و مستمع جلوى نشستن يعنى -

 ارزش با و عظمت با خيلى چيز اين،. ندهيد دست از را اين است؛ استثنايى
  ٢.ستا مهمى و

  اعتدال در منبر
 و فردى عملى، احكام همين - دينى احكام بين را منبر رمضان، ماه در

 احاديث و قرآن ى كريمه آيات از متخذه اخالقيات و نصايح - جمعى
 مسائل بيان نيز و آنها، از صحيح ى استفاده و اينها روى ى تكيه و شريفه
 و دوست اندنشناس و كشور و انقالب جنب در مردم تكاليف و روز

                                                
   ١٧/١١/١٣٧٢ رمضان مبارك ماه فرارسيدن مناسبت به اعزامى مبلغان و روحانيان ديدار در بيانات  ١

   ٠٤/٠١/١٣٦٩ مشهد روحانيون و طالب و فضال جمع در سخنرانى  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٦٣
 شرايط آن از يكى هم، افراط عدم و اعتدال پس،. كنيد تقسيم دشمن
  ١.است

  ن فرصتيبهتر
 كه دينى اجتماعات ى همه در و قرآن مجالس در منابر، و مساجد در ما

 بخشى آگاهى حركت بحمداهللا. كنيم انذار را مردم بايد دارند، مردم
 انقالب از پيش از دادن، مردم به سياسى وسيع ديد و اجتماعى و سياسى
 كنار در. داشت خواهد ادامه و دارد ادامه و هست هم امروز شد؛ شروع
 كار، اين براى. كرد بيدار مردم در را معنويت روح بايد بخشى، آگاهى اين
  ٢.است فرصت بهترين رمضان ماه

  آباد کردن ماه رمضان
 ى حقه ارفمع بيان با كه است اين عزيز برادران به من عرايض ى خالصه
 و تقوا به را مردم. كنيد آباد را رمضان ماه اين آنها، انذار و مردم براى الهيه
 بيان مردم براى را الهى عذاب و قيامت. دهيد سوق خداترسى به و عمل به

 را مردم دلهاى. بخوانيد مردم براى هست، باب اين در كه رواياتى. بكنيد
 كشور سازندگى و استقامت و زهمبار و جهاد. كنيد مأنوس و آشنا خدا با
 پذير امكان او با دلها آشنايى و خدا به اتصال ى سايه در آخرت، و دنيا و

  ٣.است

                                                
   ٠٤/٠١/١٣٦٩ مشهد روحانيون و طالب و فضال جمع در سخنرانى  ١
 در كشور، مختلف نقاط وعاظ و جماعات ى ائمه روحانيون، از جمعى با ديدار در سخنرانى  ٢

   ٢٢/١٢/١٣٦٩ رمضان مبارك ماه ى آستانه
 در كشور، مختلف نقاط وعاظ و جماعات ى ائمه روحانيون، از جمعى با ديدار در سخنرانى  ٣

   ٢٢/١٢/١٣٦٩ رمضان مبارك ماه ى آستانه



 ٦٤ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  دن به خوديرس
 خودمان به بايد هم رمضان، ماه در. است پيش در رمضان ماه هم حاال

 به نرسيم، خودمان به اگر كه بدانيم ضمنا. برسيم مردم به بايد هم برسيم،
 رمضان، ماه ى روزه اين رمضان، ماه دعاهاى اين. رسيد شود مىن هم مردم
 براى همه رمضان، ماه در نوافل اين اذكار، اين تضرعها، اين مناجاتها، اين
 آن شديم، نورانى اگر. كنيم نورانى كمى اول را خودمان ما كه است اين
 وانيمت نمى كه نشديم نورانى اگر واال. برسيم هم ديگران به توانيم مى وقت

 مضر بود، خواهد زيادى بگوييم، هم هرچه. كنيم نورانى را ديگران
  ١.شد نخواهد واقع مفيد و بود خواهد

  گرانياصالح د
: گفت معنا يك به بشود شايد يا رمضان ماه ى روزه اهداف بزرگترين از
 بايد مردم. ماست دست اين و ».تتقون لعلكم«. تقواست »الهدف تمام«

 مخصوص اين،. كنند اصالح را ديگران بتوانند اگر و خودشان، هركدام
. دارند آمادگى وعاظ و خطبا و روحانيون و علما لكن. نيست معممين
 اجتماعى موقعيت اين ذهن، اين امكان، اين بيان، اين آنها به متعال خداى

  ٢. كنيم استفاده آن از بايد ما و است؛ داده را لباس اين و

                                                
 رمضان مبارك ماه ى آستانه در مبلغين، و روحانيون و جماعات ى ائمه داردي در بيانات  ١
٢٥/١١/١٣٧١   
   ١٧/١١/١٣٧٢ رمضان مبارك ماه فرارسيدن مناسبت به اعزامى مبلغان و روحانيان ديدار در بيانات  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٦٥
  شروع از خود

 زياد جامعه فضاى در را اهللا ذكر. كنيد زنده خدا ياد با را مردم دلهاى
 پروردگار مقابل در تعبد و الحاح و تضرع و دعا ماه را، رمضان ماه. كنيد
. ببخشد اثر مردم در تا كنيم شروع خودمان از هم اول بايد. دهيد قرار
 و استقامت و مجاهدت و حركت كه است معنوى فضاى اين در گاه، آن

 كشور و ايران اسالمى جمهورى ملت بر الهى نعم از دانىقدر و معرفت
  ١.شد خواهد آشكار ايران، عزيز

  يغ، از برکات الهيتبل
 و بركت ماه رمضان، ماه ليكن نيست؛ رمضان ماه مخصوص دين تبليغ

 بتوانند كسانى اگر و است الهى بركات از يكى هم تبليغ و است رحمت
 كنند، تبليغ صحيحى شكل به را دممر زندگى راه و خدا دين ماه، اين در
 است آن جاى خاطر، همين به. شد خواهد محسوب الهى بركات از يقينا
 در بخصوص - جا همه در تبليغ امر اندركاران دست و مسؤوالن كه

 اى ويژه توجه شيعى، ى جامعه پايدار سنت اين به - علميه هاى حوزه
  ٢.كنند

  آماده کردن خود
 خدمت در الهى توفيق به را خودتان جوانى اهللابحمد كه جوان فضالى شما
 ورود از قبل از و ببريد بهره بايد خيلى ايد، داده قرار تبليغ و شريعت و دين

                                                
   ١٧/١١/١٣٧٢ رمضان مبارك ماه فرارسيدن مناسبت به اعزامى مبلغان و روحانيان ديدار در بيانات  ١

 مبارك ماه ى آستانه در اسالمى مبلغان و فضال روحانيون، از زيادى جمع ديدار در بيانات  ٢
   ٢٧/١٠/١٣٧٤ رمضان



 ٦٦ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 خودتان است، مانده باقى كه معدودى روزهاى همين در رمضان، ماه در
 لحاظ از هم. هستيد تر آماده حقير ى بنده اين امثال از شما. كنيد آماده را

 بيشترى نورانيت از هم و داريد كمترى گرفتاريهاى هم تريد، ادهآم روحى
 هرچه هم باز را خودتان و بشماريد مغتنم بدانيد، قدر را اين. برخورداريد

 بزرگتر كارهاى به بخشيدن انجام و سنگينتر بارهاى برداشتن براى بيشتر
 اريخ،ت اين و بزرگ دنياى اين و كشور اين و جامعه اين هنوز. كنيد آماده
 بايستى. دارد احتياج خيلى - پاكيزه و مقدس تالش هم آن - شما تالش به
  ١.بكنيد را استفاده حداكثر فرصتها اين از

  ي خودسازيفرصت مغتنم برا
 كه شويم مى نزديك الهى ضيافت ماه به و رمضان ماه به روزها اين 

 نفوس دادن نجات براى و خودسازى براى مغتنمى و عجيب فرصت
 آن كشاندن و ما ظلمانى نفوس و بالسوء ى اماره نفوس و پذير آسيب

 خودمان با. دهيم نجات را خودمان اول رمضان، ماه در. است نور سوى به
 برطبق را خودمان كنيم؛ نصيحت قدرى را خودمان برويم؛ كلنجار قدرى

 در و الهى رضاى سوى به انسان سير كه آنچه برطبق الهى، معيارهاى
 نظر مورد را خود مخاطبان هم بعد كنيم؛ تربيت است، لهىا لقاى نهايت
  ٢.دهيم قرار

                                                
   ٠٣/١٠/١٣٧٦ رمضان مبارك ماه ى آستانه در روحانيون و علما با ديدار در بيانات  ١
   ٢٣/٠٩/١٣٧٧ رمضان مبارك ماه ى آستانه در مبلغان و روحانيون ديدار در بيانات  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٦٧

  ما ين صدا و سيه به مسئوليتوص

  ي قويزيبرنامه ر
 رمضان ماه خصوص در بكنم، عرض بايد زمانى مناسبت به كه يى نكته
 به سفر در كه آمد پيش فرصتى رمضان ماه ايام در گذشته سال. است
 راديوهاى شب نصف و افطار و سحر هاى مهبرنا از برخى مناطق، از بعضى

 رمضان ماه براى بايستى آقايان كه رسد مى نظرم به. بشنوم را شهرستانها
 آن ما كه نيست يى مسأله رمضان ماه ى مسأله. بكنند قوى ريزى برنامه يك
 بخشى نفر يك بكنند؛ هم سر چيزى و بنشينند جا آن افرادى تا كنيم رها را
 سازى هم نفر يك بخواند، آوازى نفر يك بخواند، را ابوحمزه مناجات از

 است؛ مهمى بسيار فصل رمضان، ماه. شود نمى طورى اين! بزند
 شدن رها قدرى و ياد و ذكر و خدا به توجه و قرآن فصل كه طورى همان
 فصل چيزهاست، اين و شكم و محض مادى تعلقات از شدن سبك و

 آقايان شما كاش اى. است درس اصال دعاها همين. هست هم يادگيرى
. دانيد مى شماها از بعضى حداقل هم شايد دانستيد؛ مى را دعاها ى ترجمه
 بيرون دعا حالت از را اينها اگر كه است؛ معارف از پر دعاها اين واقعا

 كه دهند مى تشكيل را يى قوى و اصيل و متين اسالمى معارف بياورند،
 نيايش زبان با گوناگون، داليل هب منتها است؛ كم ما روايات در نظيرشان

 ما كه است اين براى بخوانيد، اند گفته كه را دعاها اين. است شده بيان
 ما شويم؛ نزديك او به و كنيم توجه خدا به كه اين ضمن بگيريم؛ درس
  ١.كنيم استفاده فرصت اين از بايد

                                                
 استانها در ايران اسالمى جمهورى سيماى و صدا سازمان مراكز مديران با ديدار در بيانات  ١
٠٧/١٢/١٣٧٠   



 ٦٨ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

   سحريبرنامه ها
 يى برنامه چه رمضان اهم سحرهاى در. كنيد تنظيم بايد را راديو هاى برنامه
 فرضا رمضان ماه سحرهاى در ما كه دارد لزومى چه كرد؟ خواهيد پخش
! بزند؟ سنتور يا ويولون بيايد نفر يك و بگذاريم تكنوازى يك راديو در
 در البته! دارد؟ توقعى چنين كدامشان شوند، مى بلند سحرها كه اينهايى از
 خواهند؛ مى موسيقى االخرهب مردم عادى، هاى برنامه در و ديگر ايام
 رمضان، ماه سحرهاى در اما بست؛ را موسيقى در بكلى كه شود نمى

 يا بشنوند، مناجات يا بخوانند، ابوحمزه دعاى شوند مى بلند كه اينهايى
 توقع شما از كدامشان بخوابند، و بخورند سحرى بعد و بخوانند نمازى

  .است الزم يرغ چيزهاى از اين بنده، نظر به دارد؟ تكنوازى
. نيست الزم موسيقى فضاى اصال رمضان ماه سحرهاى در بنابراين، ...

 نوع آن و نيست كننده غافل و لهوى كه دارد حاللى نوع موسيقى اگرچه
 اين - دهيد مى مردم به گوناگون هاى برنامه در شب تا صبح شما را حالل

 الزم رمضان ماه سحرهاى در هم حاللش همين اما - ندارد اشكالى
  ١.نيست

  يسبک دعاخوان
 كه سبكى همين - بخوانند فارسى خوانى قرآن سبك با را دعاها اين اگر
 مناسب خيلى كشيده آهنگهاى آن است؛ مطلوبتر - خوانند مى مسجدها در

 لحن با دعايى اذان از بعد ديديم كه بود پريروز يا ديروز همين البته. نيست
 بكشند، را آن بخواهند اگر اما ود؛ب دلنشين و خوب كه شد خوانده عربى

                                                
 استانها در ايران اسالمى جمهورى سيماى و صدا سازمان مراكز مديران با ديدار در بيانات  ١
٠٧/١٢/١٣٧٠   



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٦٩
 آن مثال دارد؛ وجود هم استثناهايى البته. شد نخواهد مطلوبى چيز
 مغرب اذان از قبل رمضان ماه در و خوانده شجريان كه هايى»ربنا«

 نيست مناسب نيست؛ حالى كار يك است؛ هنرى كار يك گذارند، مى
 به اذان، از بعد نه، ارد؛بگذ را چيزى طور آن بخواهد كسى اذان، از بعد كه
  ١ .باشد مناسبتر و بهتر ما مسجدى معمولى صداى همين كه رسد مى نظرم

   سحريدعاها
 روز چند. باشد جمع حواستان خيلى بايد است، پيش در رمضان ماه چون
 گفتم هم آنها به بودند؛ جا اين استانها در سيما و صدا مراكز مديران پيش
 سحر دعاى ديدم من) ٧٠٢.(كنيد تنظيم خوب بايد را سحر هاى برنامه كه
 بگذارند؛ را كسى صداى شب هر كه هست اصرارى شود، مى خوانده كه
 دعاى خوب حال با و خوب صداى با نفر دو اگر. ندارد لزومى كار اين
 صداى شب هر كه دارد لزومى چه بگذارند؛ را همان خواندند، را سحر
  ٢!باشند؟ آورده دست به را دلش كه بگذارند را نفر يك

  

  ن و کارگزاران نظاميه به مسئوليتوص
  

                                                
 ايران اسالمى جمهورى صداى »سالمىا معارف گروه« و »ويژه گروه« اعضاى با ديدار در بيانات  ١
١٣/١٢/١٣٧٠   
 ايران اسالمى جمهورى صداى »اسالمى معارف گروه« و »ويژه گروه« اعضاى با ديدار در بيانات  ٢
١٣/١٢/١٣٧٠   



 ٧٠ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  ي نفسانيکنترل اهوا
 را انسان كه عملى و دهيم مى گوش نفسمان خواهش به ما كه يى لحظه آن
 پا لحظه، آن در دهيم، مى انجام - باهللا العياذ - كند مى دور متعال خداى از
. ايم گذاشته برد، مى پايين طرف به را ما كه يى جاده اين به جاده آن از را
 خود نفسانى اهواى برخالف گيريم مى تصميم ما كه يى لحظه آن در

 نفس شيطان از تبعيت و غرور و خودخواهى اين با و كنيم حركت
 ما اندى، و سال ده اين طول در دايما ما، بزرگوار امام كه - كنيم مخالفت

 ملت ى همه به و ما ى همه به قضايا، ى همه در و داشتند مى برحذر آن از را
 - نشويد آن اسير باشيد، مواظب: گفتند مى مسؤوالن ما به جمله از ايران،
 را پا ،»المسافة قريب اليك راحل ان« كه قريب مسافت اين از لحظه، همان
 رمضان ماه در اين، و. رويم مى باال سمت به و ايم گذاشته جاده آن در

 هميشه از آسانتر رمضان ماه رد نفسانى، اهواى كنترل. است پذير امكان
  ١.است

  ر حالتييتغ
 حالنا غيرسوء اللهم« كه كرديم عرض بارها و بارها رمضان، ماه اين در ما

 و بركت به را ما بدحالى كه خواستيم متعال خداى از. »حالك بحسن
 الهى، فضل به بشود، اين اگر. دهد تغيير نيكو حالى به خودش، لطف
 مسؤوليتى بار كه ما از يك هر بخصوص. شد خواهد حل مشكالت ى همه
 چه و كوچك مسؤوليتهاى چه ايم گرفته دوش بر كشور سطح در را

 داريم احتياج حالت تغيير اين به بيشتر اندازه، همان به بزرگ مسؤوليتهاى

                                                
 ماه ى آستانه در و نو سال از روز نخستين در لشكرى و كشورى مسؤوالن با ديدار در سخنرانى  ١

   ٠١/٠١/١٣٦٩ رمضان مبارك



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٧١
 كه كنم مى عرض را خودم بنده. بناليم خودمان سوءحال از بايد بيشتر و

 كشور يك در اين،. دارم احتياج تغيير اين به و ابتال معنا اين به شما از بيش
 حتى بقوم ما اليغير اهللا ان«. است تحول و حركت كليد ملت، يك در و

 در آنهاست، خودهاى در آنهاست، انفس در كه آنچه »بانفسهم ما يغيروا
  ١.شود متحول زندگى امور تا كند پيدا تحول بايد آنهاست، جانهاى

  ياصالح درون
 از بايد همه. است متبركى ساعات و روزها است؛ رمضان ماه روز! عزيزان
 اين از شما و من حقيقى ى استفاده. كنند استفاده روزها و ساعات اين

 هم خودمان و بخواهيم خدا از كه است اين شبها و روزها اين از و ساعات
 مسؤول يك واقعى، اسالمى كارگزار يك مانند بتوانيم تا كنيم مجاهدت
 طور اين بايد. كنيم عمل هستيم، كه بخشى هر در اسالمى، و مؤمن حقيقى
 ما كه كرد قبول و تحمل شود نمى اصال يعنى نيست؛ هم اى چاره و شود
 و بشود بايد كارها آن نه، كند؛ پيدا رواج ما بين در فسادها اين دهيم اجازه
 اصالحها اين بشود، بايد مجاهدتها اين شود، تالش بايد. مسؤولند هم همه
 - شود مى گفته اصالحات كه - اصالح قدم اولين. گيرد صورت بايد

 بايستى نظام مسؤوالن ى مجموعه اين يعنى ماست؛ خود درونى اصالح
 اسالمى غير رفتارهاى و خلقيات و منشها و روشها اين از را خودشان
 پيشرفت گاه آن گرفت، صورت كار اين اگر. دهند نجات و كنند خالص
  ٢.شد هدخوا ممكن كارها

                                                
   ٠٤/٠١/١٣٧٢ فطر سعيد عيد مناسبت به نظام، كارگزاران و مسؤوالن ديدار در بيانات  ١
   ١٢/٠٩/١٣٧٩ ايران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن ديدار در بيانات  ٢



 ٧٢ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  رو گرفتن از رمضانين
 به يكديگر با دلها پيوند و رمضان ماه فضاى از ما كه است اين اساس
 ى ادامه براى و بكنيم را استفاده حداكثر رمضان، ماه معنويت بركت
  ١.بگيريم نيرو جلو، به آگاهى و اراده و عزم با همراه حركت

  ماه توبه
 آنچـه  -لبته همه مهم اسـت   كه ا-در ميان خصوصياتى كه ذكر شده است   

كه نظر بنده را جلب ميكنـد و حـاال بـين مـن و شـما كـه مـسئولين كـشور                 
اسـت؛ مـاه توبـه     » شهر التّوبة و االنابـه    «هستيم، در ميان گذاشته ميشود، اين       

توبه يعنـى بازگـشت از يـك راه غلـط، از يـك كـار          . است، ماه انابه است   
  ٢.ى اللَّه، بازگشت به سمت خداانابه يعنى رجوع ال. غلط، از يك فكر غلط

  

   الگوها

  )ع(ن يرالمؤمنيام
 بـر  مـاه  ايـن  در صـالح  بنـدگان  وظائف و رمضان ماه فضائل در كه چه هر

) الــسالم و الــصالة عليــه (اميرالمــؤمنين گفــت، بتــوان و شــود جــارى زبــان
  ٣.است خصوصيت آن براى الگو ترين برجسته و آن كامل ى نمونه

                                                
   ٠٦/٠٨/١٣٨٣ نظام مسؤوالن ديدار در بيانات  ١
  ٢٧/٥/١٣٨٩ كارگزاران نظامداري در داناتي ب٢
   ٣٠/٠٦/١٣٨٧ رمضان هجدهم روز در تهران جمعه نماز هاي خطبه  ٣



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٧٣
 رمضان مبارك ماه يكم و بيست روز كه امروز و. تقواست ماه ماه، اين

 درس. بود مجسم تقواى اميرالمؤمنين است؛ مجسم تقواى روز است،
  ١ .بدهيم قرار خود آخرت و دنيا ى     توشه را تقوا بگيريم؛

  )ره(امام 
) عليه تعالى اهللا رضوان(ما بزرگوار امام مثل - خدا ى شايسته بندگان حقيقتا

 كمال آن، از و دانستند مى را ايام و ساعات آن قدر و رمضان ماه قدر -
 زيارت كه را) السالم عليهم(معصومين ى ائمه ما. بردند مى را استفاده
 و عبادات همان رشحات از يى رشحه توانست مى انسان اما ايم؛ نكرده
 مشاهده راحلمان بزرگوار الشأن عظيم امام مقدس وجود در را ها توجه
  ٢ .كند

  
 اين در. نبود رحلتشان ى لحظه مثل ،)ص(اكرم رسول بعثت ى لحظه
 افراد ما براى كه داشتند ترقيات و پيشرفتها خيلى ايشان سال، وسه بيست
 حال در لحظه به لحظه و است گونه اين مؤمن. است انگيز دهشت عادى،
 مخصوصا - را آن ما و بودند طور همين عينا نيز) ره(امام. باشد مى پيشرفت

 معموال ايشان رمضان، ماه در مثال. كرديم مى احساس - خاص عمواق در
 رمضان ماه از بعد. پرداختند مى خودشان به بيشتر و نداشتند مالقاتى هيچ
 معنويتر و نورانيتر كه بود محسوس كرد، مى مالقات ايشان با انسان كه

                                                
   ٢٠/٠٦/١٣٨٨ تهران ي جمعه نماز هاي خطبه  ١
 فطر سعيد عيد مناسبت به اسالمى، جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن با ديدار در سخنرانى  ٢
٠٧/٠٢/١٣٦٩   



 ٧٤ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 همان از ناشى ملت، اين و انقالب موفقيتهاى از بسيارى يقينا. اند شده
  ١.بود منور جوشان انونك
  

 بكنيم را اهللا الى سير اين رمضان، ماه در بتوانيم ما كه است اين قضيه اصل
 خدمت رمضان، ماه پايان از پس كه گاهى كردم، عرض. شود مى و

 نورانيتر ايشان كه بود محسوس برايم رسيدم، مى) عليه تعالى اهللا رضوان(امام
 با اظهارنظرشان، و دست حركت و اشاره و نگاه و زدن حرف و اند شده
 انسان يك براى رمضان، ماه ى دوره. است كرده فرق رمضان ماه از قبل
 نورانيت باطنش، و قلب به و او به قدر آن. است طورى اين واال، و مؤمن
 از و كند مى حس او حضورى ى مشاهده در را اين انسان كه بخشد مى

 ما. طورند همين خدا ندگانب. است شده نورانيتر كه فهمد مى زدنش حرف
  ٢.كنيم استفاده خيلى فرصت، اين از بايد

  خط روشن
 وقتى حتى ايم، شنيده را اينها اسمهاى ما كه مخلصى و مؤمن بندگان
 اما نيست؛ مفهوم درست ما براى كنند، مى نقل ما براى را اينها كارهاى
 بهاىش و شوند بيدار صبح اذان به ساعت سه دو. است آور شگفت واقعا
 ملكى آقاى جواد آميرزا مرحوم كنند مى نقل. بريزند اشك رمضان ماه

 نگاه آب به بگيرد، وضو تا نشست مى آب حوض سر شد، مى بيدار وقتى
 داشت برمى آب كرد؛ مى تضرع و كرد مى گريه و خواند مى دعا كرد، مى
 كرد، مى نگاه آسمان به كرد؛ مى تضرع و گريه ريخت، مى صورتش روى

                                                
   ٢٦/٠٧/١٣٦٨ جماعات و جمعه ائمه علماء از جمعي با ديدار در سخنراني  ١
   ١٨/٠١/١٣٦٩) رمضان مبارك ماه يازدهم روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در نرانىسخ  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٧٥
 بايستد سجاده سر بيايد كه وقتى تا كرد؛ مى تضرع و گريه خواند، مى دعا
 شور و عشق با را پرطراوت و پرحال و پرفيض تهجد آن و شب نماز آن و

 ماه از. بود طور همين هم قاضى آقاى على ميرزا حاج مرحوم. بدهد انجام
. كنند مى نقل حكايتهايى نمازش، تذكرش، توجهش، اش، روزه رمضانش،

 ما به را روشنى خط منتها نيست؛ مفهوم درست واقعا ما براى چيزها اين
  ١.بكنيم را استفاده حداكثر بايد ما و دهد مى نشان

  
   

  
  

                                                
   ١٧/٠٧/١٣٨٤ دولت هيأت اعضاى ديدار در بيانات  ١



 ٧٦ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  : رمضانيمناسبت ها
  

  رمضان و شعبان استهالل ماه

  ت استهاللياهم
 دوازده هاللهاى حساسترين. است شوال ماه هالل مورد در ديگر ى مسأله
 كه بدانند وخواهران برادران را اين البته. است شوال هما هالل همين ماه،
 و ماهها ى همه در كردن، معلوم را ماه اول و برآمدن هالل جستجوى در
 محاسبات ى همه چون است؛ الزم بلكه مثبت، كار يك شرايط، ى همه در

 فرض.است قمرى ماههاى ى محاسبه همين اساس بر ما، اسالمى و شرعى
 سيزدهم رجب، اول متبرك ايام فضيلت بخواهيد شما اگر بفرماييد،
 اعمال كدام هر كه - را شعبان ى نيمه و رجب وهفتم بيست رجب،
 شود، نمى هم آن بشناسيد؛ را روز آن بايد كنيد، درك - دارد يى مستحبه
 همين مثل واجبى اعمال ديگر، طرف از. ماه آن هالل دانستن با مگر
 متعدد واجبات و قربان روز عرفه، روز حج، ايام رمضان، ماه ى روزه

  ١ .بشناسيد را ماه شما كه است اين بر متوقف كه دارد وجود ديگرى

  سنت استهالل
 سابق كنند؛ استهالل كه است معمول كم خيلى متأسفانه حاضر، حال در

. بود رايج خيلى استهالل كه ديدم مى مشهد در من بخصوص. بود بيشتر

                                                
   ٠٦/٠٢/١٣٦٩) رمضان مبارك ماه ام سى روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ١



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٧٧
 گذرها، در دسته دسته مردم شوال، اول به مظنون شب در كه بود معمول

 جمع مساجد بام پشت مخصوصا بامها، پشت روى بازارها، سر خيابانها، در
 در را عادت اين بايد كه باشد يادتان پس،. ببينند را ماه تا شدند، مى

 حساس ماههاى اين بخصوص ماهها، ى همه كه بياوريم وجود به خودمان
 را ماه اول و باشيم مواظب را - ذيحجه اهم و رمضان ماه شوال، ماه مثل -
  ١.بياوريم دست به

  فيعمل به تکل
 مسلمان خواهران و برادران از بسيارى. اند گرفته عيد ما عزيز مردم امروز

 براى هم ما كشور داخل در. دانستند عيد را ديروز هم اسالمى كشورهاى
 از بعضى براى است؛ عيد كه شد ثابت ديروز شهرها از برخى در بعضيها
 طبق بر و است فطر عيد روز كه شد ثابت ديروز هم تقليد معظم مراجع
 و نشد ثابت هم بعضى براى. كردند عمل بود، شده احراز آنها براى آنچه
 عيد را امروز و شده محسوب عيد آنها براى امروز شرعى، حكم طبق بر

 بينى پيش قبال. كردند عمل خود ى وظيفه به گروه دو هر. گرفتند
 دنيا علمى مراكز و ما كشور در نجومى مسائل كارشناسان و متخصصان

 كسى براى اگر ولى بود؛ خواهد روزه سى رمضان ماه امسال كه بود همين
 ماه كه شد ثابت - ام سى روز يا ام سى شب - رمضان ماه ونهم بيست از بعد

 آن شرعى، تكليف طبق كه است اين او ى وظيفه است، كرده طلوع شوال
 ى مايه اسالمى شريعت در چيزها اين. بداند شوال ماه ابتداى را وزر

 اساس بر اند، دانسته شوال اول روز را ديروز كه كسانى. نيست اختالف
 ى بقيه. مثابند متعال خداى پيش و اند كرده عمل خود جزم طبق و تكليف

                                                
   ٠٦/٠٢/١٣٦٩) رمضان مبارك هما ام سى روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ١



 ٧٨ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 احراز آنها براى نجف، و قم در عظام مراجع از جمعى تبع به كه هم مردم
 نشد ثابت و احراز معنا اين هم ما براى كه - باشد شوال اول ديروز كه نشد

 آن هم آنها ى وظيفه بود، اين ما ى وظيفه. مأجورند متعال خداى پيش -
 ماه ى ذخيره ندادن دست از و تكليف به عمل است، مهم آنچه. بود

  ١ .است رمضان

   قدر يشبها

  بهتر از هزار ماه
 صريحا قرآن و است رمضان ماه اين در كه ليلةالقدرى

 سى هزار از است بهتر شب يك ،»شهر الف من خير ليلةالقدر«:فرمايد مى
 شب يك به را فضيلت قدر اين چرا. است مهم بسيار - ماه هزار - روز

 شب اين در مالئكه نزول است؛ زياد شب اين در الهى بركات زيرا دادند؟
 تا اول از ؛»الفجر مطلع تىح هى سالم« است؛ سالم شب، اين است؛ زياد
 »رحيم رب من قوال سالم«. است الهى سالم لحظاتش شب، اين آخر

  ٢.شود مى نازل خدا بندگان بر كه است الهى فضل و رحمت

   فاخريشب
 ارزش روزهايش و شبها رمضان، ماه ى همه. دارد ارزش خيلى قدر شب
 فاخرتر خيلى رمضان، ماه شبهاى و روزها به نسبت ليلةالقدر البته. دارد واال
 ى بقيه شبهاى و روزها به نسبت رمضان، ماه روزهاى و شبها اما است؛

                                                
   ٠٥/٠٩/١٣٨٢ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ١
 ماه دى ١٩ سالروز مناسبت به قم مقدس شهر مردم مختلف اقشار و طالب علما، ديدار در بيانات  ٢
١٩/١٠/١٣٧٥   



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٧٩
 شبها، اين در و روزها اين در. بدانيد قدر بايد. است فاخرتر خيلى سال،
  ١.كنيد استفاده. حاضريد الهى انعام ى سفره سر بر همه

  يسالم اله
 نوزدهم شب - شتگذ القدريه محتمل و قدر به مشتبه شبهاى از شب دو
. بدانيد قدر را آن است؛ پيش در وسوم بيست شب اما - ويكم بيست شب و
 هى سالم«- الهى سالم آفتاب، غروب هنگام از وسوم، بيست شب اول از

. گردد مى آغاز صبح اذان كه وقتى تا شود، مى شروع - »الفجر مطلع حتى
 رحمت ى خيمه و الهى امن و الهى سالم وسط، اين ساعت چند اين

 عجيبى شب شب، آن. است شده زده آفرينش سراسر بر كه خداست
 زندگى ماه هزار .»شهر ألف من خير« آن؛ برابر نه ماه، هزار از بهتر است؛
! كند خير و رحمت جلب و آورد وجود به بركات تواند مى چقدر انسان،
 را شب اين. دارد اهميت خيلى اين،. است ماه هزار از بهتر شب، يك اين
 تأمل و خلقت آيات در تأمل و تفكر و توجه و دعا به را آن و بدانيد قدر
 و است خواسته انسان از متعال خداى كه آنچه و انسان سرنوشت در
 بينيد، مى كه چيزهايى اين ى همه كه اين و مادى زندگى اين اعتبارى بى

 است، عالم آن ى دروازه دادن، جان ى لحظه كه است عالمى آن ى مقدمه
  ٢.بگذرانيد

                                                
 ماه دى ١٩ سالروز مناسبت به قم مقدس شهر مردم مختلف اقشار و طالب علما، ديدار در بيانات  ١
١٩/١٠/١٣٧٥   
   ١٢/١١/١٣٧٥ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



 ٨٠ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  يشب سالمت
 توانيد مى هرچه را دلهايتان - شبها و روزها ى همه در - هم رمضان ماه در
 آماده ليلةالقدر مقدس ساحت در ورود براى تا كنيد، نورانيتر الهى ذكر با

 بإذن فيها. والروح المالئكة تنزل. شهر الف من خير ليلةالقدر«: كه شويد،
 كنند، مى متصل آسمان به را زمين ان،فرشتگ كه شبى »امر كل من ربهم
 منور الهى لطف و فضل نور با را زندگى محيط و نورباران را دلها
 شب - الفجر مطلع حتى هى سالم - معنوى سالمت و سلم شب. كنند مى

 معنوى، بيماريهاى اخالقى، بيماريهاى شفاى شب جانها، و دلها سالمت
 دامان متأسفانه امروز كه ماعىاجت و عمومى بيماريهاى و مادى بيماريهاى
 سالمتى! است گرفته را مسلمان ملتهاى جمله از جهان، ملتهاى از بسيارى

 آمادگى با كه شرطى به است؛ ميسر و ممكن قدر شب در اينها، ى همه از
  ١ .شويد قدر شب وارد

  ن فرصتيبهتر
 در خدا به بازگشت براى كه است حيات و زندگى فرصت فرصت، اين 

 ى جمله از كه است سال از ايامى فرصتها بهترين و شماست و من اختيار
  ٢ !قدر شب رمضان، مبارك ماه ميان در و است رمضان مبارك ماه آنها

  !ديقدر بدان
 محدث« مرحوم كه روايتى طبق. است شب سه اين ميان در هم قدر شب
 شب دو يا - شب سه اين از يك كدام كه كردند سؤال كند، مى نقل »قمى

                                                
   ٠٥/٠٩/١٣٧٦ بسيج ى هفته مناسبت به بسيجيان جمع در بيانات  ١
   ٢٦/١٠/١٣٧٦ تهران جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ٢
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 چقدر: فرمودند جواب در است؟ قدر شب - وسوم بيست و ويكم تبيس

. كند قدر شب ى مالحظه را - شب سه يا - شب دو انسان، كه است آسان
 است؟ چقدر شب سه مگر. باشد مردد شب سه بين دارد اهميت چه

 حساب به قدر شب آخر، تا اول از را رمضان ماه ى همه كه اند بوده كسانى
  ١.بدانيد قدر! دادند مى انجام را قدر شب اعمال و آوردند مى

  له القدريت لياهم
 كه اين بر عالوه كنم؛ عرض ليلةالقدر اهميت باب در كوتاه ى جمله يك
 نظر از كه فهميد شود مى »شهر الف من خير ليلةالقدر« قرآنى ى جمله از

 اين كه دعايى در. است ماه هزار برابر شب يك الهى، تقويم و ارزشيابى
 يكى: كند مى ذكر خصوصيت چهار رمضان ماه براى خوانيم، مى اروزه
 ماههاى شبهاى و روزها بر است ماه اين شبهاى و روزها تعظيم و تفضيل
 ماه اين در قرآن نزول يكى است، ماه اين در روزه وجوب يكى ديگر،
 دعاى اين در يعنى. است ماه اين در ليلةالقدر وجود هم يكى و است
 مشاهده رمضان ماه به دادن ارزش در قرآن نزول عدل را درليلةالق مأثور،
 مغتنم بايد را آن ساعات دانست، بايد را ليلةالقدر قدر بنابراين. كنيم مى

 براى قدر شبهاى در الهى تقدير قلم شاءاهللا ان كه كرد كارى و شمرد
 و مؤمن مردم ى شايسته كه چنان آن تقديرى ما ملت آحاد و عزيز كشور
  ٢ .بزند رقم ست،ما عزيز

                                                
   ٢٦/١٠/١٣٧٦ تهران جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ١
   ٢٣/٠٨/١٣٨٢ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



 ٨٢ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  معراج مؤمن
 است، قدر روز هم فراوان، احتمال بنابر - رمضان ماه ويكم بيست - امروز
 از يكى ديشب. است) الصالةوالسالم عليه (اميرالمؤمنين شهادت روز هم
 قدر شب است محتمل كه شبهايى بود؛ سال دوران در ممتاز شب سه

 شب دو از يكى يا ديشب ثلم در روح تنزل و الهى ى مالئكه تنزل. باشند
 فرشتگان فرود با كه كسانى حال خوشابه. افتد مى يا است افتاده اتفاق ديگر
 در الهى ى مالئكه حضور. كنند گون فرشته را خود روح توانستند الهى
 فيها والروح المالئكة تنزل«: فرمود كه - مردم ما ميان در و زمين روى
 خوى و خلق به شدن نزديك به را ما دبتوان بايد - »امر كل من ربهم باذن
 كه اند بوده كسانى خدا بندگان ميان در يقينا. كند كمك گون فرشته
 ياب حقيقت روح و بين حقيقت چشم و اند گذرانده خوبى شب را ديشب
 به را ها فرشته كسانى شايد. است كرده ادراك را قدر شب حقايق آنها
 شب و نوزدهم شب جا مهه در هم عزيز مردم شما. باشند ديده چشم
 و گذرانديد خوبى ساعات را وسوم بيست شب شاءاهللا ان و ويكم بيست
 شبها اين با ما مرد و زن ما، جوانهاى ما، مردم كه بينيم مى. گذرانيد مى

 اشكبار ها چشم شود، مى نرم دلها دارند؛ را خود پااليش قصد حقيقتا
 بايد ما. است دهكر كمك هم روزه شود؛ مى لطيف ها روح شود، مى

 خود معنوى عروج براى شبها اين از بكوشيم و كنيم دعا باشيم، اميدوار
 هم دعا. است مؤمن عروج ى وسيله و معراج نماز چون كنيم؛ استفاده
 عروج كنيم كارى. است مؤمن معراج هم قدر شب است، مؤمن معراج
 آن دچار و سيرا دنيا سراسر در انسانها از بسيارى كه مادى مزبله از و كنيم

 -  ها بدخلقى ها، دلبستگى. كنيم دور را خود توانيم، مى هرچه هستند،
 و خواهانه افزون تجاوزگرانه، روحيات - ضدانسانى غيرانسانى، خلقيات
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 را ما بتواند بايد شبها اين. است انسانى روح هاى مزبله ظلم، و فحشا و فساد
  ١.كند جدا و دور اينها از بيشتر هرچه

  ن اعمال شب قدريهتردعا، ب
 شناخته ليلةالقدر عنوان به كه شبى ؛»شهر الف من خير ليلةالقدر« فرمود
 و برتر ماه هزار از رمضان، ماه در شب چند بين است مردد و است شده
 حداكثر بايد مؤمن ى بنده ليلةالقدر، كيميايى هاى ساعت در. است باالتر
 و دعا براى هم احياء...دعاست شب، اين در اعمال بهترين. بكند را استفاده
 مستحبات از يكى قدر هاى شب در كه - هم نماز. است ذكر و توسل
 دعا كه است شده وارد روايت در. است ذكر و دعا مظهر واقع در - است
 دعا. دعاست عبادت، روح ماها، رايج تعبير به يا عبادت، مغز ؛»العبادة مخ«

 خود نزديك را خدا واقع در ؛گفتن سخن متعال خداى با يعنى چه؟ يعنى
 درخواست يا دعا. گذاشتن ميان در او با را دل حرف و كردن احساس
 اينها ى همه است؛ ارادت و محبت اظهار يا است، تحميد و تمجيد يا است،
 انسان يك و مؤمن ى بنده يك كارهاى مهمترين از يكى دعا. دعاست
  ٢.دارد نقشى چنين حرو تطهير در دعا. است نجاح و نجات و صالح طالب

  )ع(نيرالمؤمني با مقام اميآشنائ
 است پروردگار به توجه و تضرع و دعا مناسبت يكى قدر، شب مناسبت

 و خشوع و ذكر و دلها توجه بهار قدر، شبهاى بخصوص رمضان ماه كه

                                                
   ١٥/٠٨/١٣٨٣ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ١
   ٢٩/٠٧/١٣٨٤ تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



 ٨٤ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 مقام با را دلهايمان اينكه براى است مناسبتى و بهانه ثانيا. است تضرع
  ١ .بگيريم درس و كنيم آشنا قدرى عالم متقيان سرور و مؤمنان امير واالى

  شروع سال نو
 در. ميكند آغاز را نوى سال دار،                روزه مؤمن انسان قدر، شب از حقيقت در
 نوشته الهى كاتبان سوى از او براى سال دوران در او تقدير قدر شب
 و نو حيات يك واقع در و نو ى                مرحله نو، سال يك وارد انسان. ميشود
 راه اين تقوا ى                ذخيره با آيد،                مى در حركت به راهى در. ميشود نو والدت

 و خاطره تجديد براى گوناگون مقاطع هم راه اين اثناى در ميكند، طى را
 مقاطع اين از ىيك فطر عيد روز و اند                داده قرار او براى مجدد يادآورى

  ٢.شمرد مغتنم بايد را روز اين. است راه ميان

   با فرشتگانينيهمنش
 ما براى رمضان ماه در. ندارد نظير سال طول در استثنايى فرصت اين

 روح با و الهى ى مالئكه با كه است بزرگى سعادت چه زمينيان و خاكيان
 در ليلةالقدر. »بهمر باذن فيها والروح المالئكة تنزل«: بشويم همنشين امين
  ٣ .اعالست مأل فرشتگان با خاكيان همنشينى شب رمضان، ماه
  

                                                
   ٣٠/٠٦/١٣٨٧ رمضان هجدهم روز در تهران جمعه نماز هاي خطبه  ١
   ٢٩/٠٦/١٣٨٨ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ٢
   ٢٤/٠٨/١٣٨٣ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ٣
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  روز قدس 

  خ اسالميله القدر تاريل
 ما عظيم راحل امام سوى از كه رمضان مبارك ماه آخر ى جمعه اكنون،

 ماه اين در و ماست روى پيش در شده، ناميده قدس روز) عليه اهللا رضوان(
 به صبح تا را قدر شب كه طور همان بايد قدر، لىليا مجاور كامال رمضان
 كه خواهيم مى الهى، درگاه به خود تضرع و دعا با و گذرانيم مى بيدارى
 ايام اين ى همه و را قدس روز شود، زده رقم ما براى مطلوب ى آينده
 بگذرانيم هشيارى و بيدارى به است، اسالم تاريخ ليلةالقدر كه را حساس

 مظلوم و شجاع ملت مخصوصا و مسلمان ملتهاى نجات الفجر مطلع تا و
  ١.نكشيم تالش از دست فلسطين،

  گر ملت هايسرمشق د
 به ايران مردم است رمضان ماه آخر ى جمعه كه آينده ى جمعه شاءاهللا ان

 سرمشق ملتها ديگر براى كه كنند كارى بايد قدس، روز متوليان عنوان
 و اروپا خود در حتى كنار، و گوشه در ديگر ملتهاى سال هر چون شود؛
 بايد شما. دارند مى گرامى را قدس روز شما تبع به ديگر، جاهاى
 را نور و درخشندگى كانون اين و سرافرازتر را پرچم اين روز روزبه

  ٢.كنند استفاده بتوانند بيشترى ى عده تا كنيد، درخشانتر
  

                                                
   ٢٤/٠١/١٣٦٩ قدس جهانى روز مناسبت به پيام  ١
   ٢٦/١٠/١٣٧٦ تهران جمعه نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



 ٨٦ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  ان  رمضانپاي

  اجتناب از گناهان
 اين كنيد سعى! خواهران و برادران. شود مى تمام رمضان ماه امروز

 به هم حفظش. كنيد حفظ ايد، آورده دست به ماه اين در كه دستاوردى
 زنده خودتان دل در را خدا ياد و كنيد اجتناب گناهان از كه است اين

 برخورد در كار، هنگام در - گوناگون حاالت در توانيد مى هرچه. بداريد
 سعى - غيره و شهوات با برخورد در مادى، عمناف با برخورد در مردم، با

  ١.بداريد زنده خودتان در را خدا ياد كه كنيد

  انعکاس حاالت رمضان در عمل
 معارف اين خوب، حاالت اين پربركت، ساعات اين. شد تمام رمضان ماه

. رسيد پايان به نيز شنيديم، و نشستيم جا اين در ماه يك كه باارزشى
 ما ى خاطره و حافظه و ذهن از معارف، اين و حاالت اين كه اميدوارم
  ٢.بشود منعكس ما عمل در و نرود

  گريمه کردن تا سال ديب
 لحظات و ساعات ى همه با بركاتش، و خيرات ى همه با رمضان، ماه

 در نيكوكاران و مؤمنان به متعال خداى كه هايى وعده ى همه با پربارش،
 هاى پيمانه گرفتند؛ ها نتيجه اه،م اين از اى عده. شد سپرى بود، داده آن
 ديگر رمضانى به باز كه سال، اين آخر تا را خود و كردند پر را خود

                                                
   ٠٦/٠٢/١٣٦٩) رمضان مبارك ماه ام سى روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ١
   ٢٦/٠١/١٣٧٠)رمضان مبارك ماه نهمو بيست روز (مردم مختلف اقشار با ديدار در سخنرانى  ٢
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 شما كه اميدوارم. آنان حال به خوشا. كردند بيمه شد، خواهد منتهى
  ١.باشيد مردم گروه اين ى زمره از خواهران، و برادران

  ج رمضانيحفظ نتا
 حفظ خود براى رمضان، ماه در را خود مبارك تالش نتايج كنيد سعى
 دور خدا از را شما كه مسائلى مشغول و داريد نگه پاكيزه را دلها. كنيد
 از و بدانيد قدر را آن بخواهيد؛ خدا ياد مشغول را دلتان. مپسنديد كند، مى
 را خود سعادت ايد، آورده دست به رمضان ماه در كه آنچه ثمرات و نتايج
 زمينه ايران، اسالمى جمهورى در الهى، فضل هب. كنيد تأمين سال آخر تا

 زندگى خوب و بمانند خوب و باشند خوب بخواهند كه كسانى براى
 فضاى در كنند، زندگى مسلمان بخواهند كه آنهايى. است آماده كنند،

 در. بمانند مسلمان و كنند زندگى مسلمان توانند مى اسالمى جمهورى
 جوان آن، در كه ندارد وجود ىفضاي چنين دنيا، كشورهاى از بسيارى
 بتواند نشود، نزديك گناه به خواهد مى كه كسى و نكند گناه بتواند

 قدر بايد را اين. است اسالمى جمهورى بركات از فضا، اين. نشود نزديك
  ٢ .بدانيم

   از بهشتي با قطعه ايخداحافظ
 وپنجم چهل دعاى ظاهرا كه - رمضان ماه وداع دعاى در سجاد امام

 ماه بر بارها و بارها نالد؛ مى رمضان ماه فراق از چنان آن - است هصحيف
 به و بدرود معناى به سالم جا اين. »عليك السالم«: فرستد مى درود رمضان

                                                
   ٠٤/٠١/١٣٧٢ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ١
   ٠٤/٠١/١٣٧٢ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



 ٨٨ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 شبهاى و روزها اين با و عزيز رمضان ماه با كردن خداحافظى معناى
 لطو از و ما عمر زمان از بهشتى ى قطعه اين با خداحافظى است؛ نورانى
  ١ .است رمضان، ماه سال، دوران

  راه توبه
 عرض عالم پروردگار به سجاد امام رمضان، مبارك ماه وداع دعاى در

 باب اين ؛»التوبة سميته و عفوك الى بابا لعبادك فتحت الذى انت«: ميكند
 و عفو نعمت از بشتابيم، تو عفو سوى به كه ما روى به كردى باز را

 سوى به دلگشا ى                پنجره است؛ توبه در ر،د اين. ببريم بهره تو رحمت
 باز بندگان روى به را توبه راه متعال خداى اگر. الهى عفو مصفاى فضاى
 غرائز تأثير تحت انسان. ميشد بد خيلى گنهكار بندگان ما وضع نميكرد،
 ناهگ و ميشود لغزش دچار ميشود، خطا دچار نفسانى هاى                هوى انسانى،
 وارد ما جان و دل ى                پيكره بر زخمى گناهان اين از كدام هر. ميكند
  ٢ نبود؟ توبه راه اگر ميكرديم كار چه. ميكند

 روزهای آخر
 از - روزهاى آخر ماه رمضان است و حـال و هـواى دل و جـان مـردم مـا           

 در. شـاءاللَّه   حـال و هـواى عبـادت و خـشوع و صفاسـت؛ ان     -جملـه شـما   
اللّهم و هذه ايام شهر رمضان قد «: دعاهاى اين ايام و اين شبها خوانديد كه       

شبهاى ماه رمضان  ! پروردگارا:  عرض ميكنيم  .»انقضت و لياليه قد تصرمت    
سپرى شد، روزهاى ماه رمضان درنورديده شد و مـا نميـدانيم كـه در ايـن               
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دمـان را  روزها و شبهائى كه گذشت، چه مقدار توانستيم ظرف وجـود خو          

و عـرض  . از رحمت تو، از عنايت تو لبريز كنيم و چـه مقـدار بهـره ببـريم             
اگـر تـا ايـن    ! ؛ پروردگـارا »ان لم تكن رضيت منّا فاألن فارض منّا     «: ميكنيم

ايم رضايت و خشنودى تو را كـسب كنـيم، درخواسـت و        لحظه ما نتوانسته  
  ١. بفرماتمنا ميكنيم كه در همين لحظه رضايت خودت را شامل حال ما

  د فطريع

  يحسابرس
 در الهى ضيافت از كه ببينند و بنگرند خود به بايد مسلمانان عيد، روز در
 ماه رمضان، ماه. اند برده يى بهره و استفاده چه رمضان، مبارك ماه

 شريف، ماه آن در عبادات با و روزه با آيا. تقواست و خودسازى
 امروز نه؟ يا بسازيم، را ويشخ و كنيم اضافه چيزى خودمان بر ايم توانسته

 دستاوردى رمضان ماه در كه ديديد اگر و كنيد، رسيدگى حساب اين به
  ٢.كنيد حفظ سال طول در را آن كنيد سعى ايد، كرده پيدا

  ي فکريه هايم پايترم
 آن به بايد حاالت ى همه در و است ديگر چيز هر از مهمتر كه چيزى آن

 روز و رمضان مبارك ماه از بعد كه امروزى مثل مخصوصا داشت توجه
 و ملت هر حركت در اصلى اساس و مايه كه است اين است فطر عيد

                                                
  ١٤/٦/١٣٨٩ ها نشگاه بيانات در ديدار اساتيد دا١
   ٠٧/٠٢/١٣٦٩ فطر عيد نماز هاى خطبه-٣



 ٩٠ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 و ترميم را روحى و اعتقادى و فكرى هاى پايه كه است اين او، موفقيت
  ١.كند استوار

  روز گرفتن پاداش
 كه است روزى و مؤمنان براى پاداش گرفتن روز فطر، مبارك عيد روز
. است كرامت روز و شرف روز عيد، روز اوليايش، و ماكر پيغمبر براى
 و تقوا رعايت به را نمازگزار مسلمان خواهران و برادران شما ى همه

 و نتيجه پرهيزگارى، و تقوا كه كنم؛ مى توصيه و دعوت پرهيزگارى
 شده مترتب رمضان ماه ى روزه بر پروردگار، فضل به بايد كه است غايتى
  ٢.باشد

  )ع (يبت امام مجتيروا
 رحمت و مغفرت نزول روز و پروردگار توجه مورد روز فطر، عيد روز
 رمضان، مبارك ماه ايام مثل بايد هم را روز اين. است مؤمنان بر الهى

 از فطر، عيد روز در روايتى طبق السالم عليه مجتبى امام. كرد قدردانى
 و خيال بى و كنند مى بازى و اند ايستاده جمعيتى ديد. كرد مى عبور راهى
 كنار. خندند مى و سرگرمند خودشان غفلت با روز، اين اهميت به توجه بى
 »لخلقه مضمارا رمضان شهر جعل اهللا ان«: فرمود و ايستاد جمعيت آن

. است داده قرار بندگانش براى اى مسابقه ميدان را رمضان ماه خداوند،
 ى وسيله به بقه،مسا ميدان اين در كه ».مرضاته الى بطاعته فيه فيستبقون«

 يكديگر از و بگذارند مسابقه يكديگر با او رضايت سوى به او، اطاعت

                                                
   ٠٤/٠١/١٣٧٢ فطر سعيد عيد مناسبت به نظام، كارگزاران و مسؤوالن ديدار در بيانات-٤
   ٠٤/٠١/١٣٧٢ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات ٥
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 اى عده گذشت، كه رمضانى ماه اين در ».ففازوا قوم فسبق«. گيرند پيشى

 شدند موفق و پيروز اينها و بيفتند؛ جلو ديگران از و بگيرند پيشى توانستند
 كوتاهى رمضان ماه همين در ديگرى، ى عده اما ».فخابوا آخرون قصر و«

 و مأيوس و برسانند، الهى رحمت درگاه به را خود نتوانستند آنها. كردند
 يثاب الذى اليوم فى العب ضاحك من العجب كل فالعجب«. شدند نوميد
 كه كسانى از است تعجب: فرمود ».المبطلون فيه يخسر و المحسنون فيه
 نيكوكاران كه روزى آن رد. شوند مى مشغول لعب به و خندند مى خيال بى

 را خود خسارت محرومان، و برند مى و چينند مى را ثواب خرمنهاى
. است بزرگى روز. شود مى دامنگيرشان آنان خسارتهاى گيرند؛ مى تحويل
 اند توانسته رمضان ماه در كه كسانى روز، اين در. است قيامت روز مثل

 خواهند متعال اىخد از را خود پاداش آورند، دست به را الهى رضاى
. سركند غفلت به آن، در بتواند انسان كه نيست روزى امروز. گرفت
 مشغول المحسن ان لعلموا الغطاء كشف لو«: فرمود ادامه در سپس

 و شد مى نافذ بصيرت، چشم اگر ».باسائته مشغول ء المسى و بأحسانه،
 هك ديديم مى رفت، مى كنار ما چشمهاى مقابل از مادى حجاب ى پرده
 و مشغول ثواب، برداشتن به و خودند پاداش آورى جمع مشغول نيكان

  ١.هستند خودشان كوتاهيهاى نتايج به سرگرم بدان كه چنان سرگرمند؛

  امتيه روز قيشب
 چنين فطر عيد روز هاى خطبه از يكى در الصالةوالسالم عليه اميرالمؤمنين،

! مردم اى ؛»لمحسنونا فيه مثاب يوم هذا يومكم، ان! الناس ايها«: فرمود
 خداى از را خود اجر و پاداش نيكوكاران آن در كه است روزى امروز
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 ٩٢ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 و امساكها اجر رمضان، ماه عبادات اجر روزه، اجر گيرند؛ مى متعال
 و حركت كه كسانى و ؛»المبطلون فيه يخسر و«. نفس هواى از جلوگيريها

 را خود بدكارگى خسارت روزى، چنين در اند، داشته نادرست عمل
 امروز، ؛»قيامكم بيوم يوم اشبه هو و«. جزاست روز امروز،. يافت خواهند
 مصالكم، الى منازلكم من بخروجكم فاذكروا«. است قيامت روز شبيه

 عيد نماز مصالى طرف به كه خانه از ؛»ربكم الى االجداث من خروجكم
 روز در خود قبرهاى از كه را هنگامى بياوريد ياد به شويد، مى خارج فطر

 و ثواب محل و قيامت عظيم ميدان طرف به تا شويد مى خارج قيامت
 بين وقوفكم، مصالكم فى بوقوفكم واذكروا«. گرديد روانه الهى عقاب
 را هنگامى بياوريد ياد به ايستيد، مى نماز براى كه مصال در ؛»ربكم يدى
 ابكت و حساب براى و ايد ايستاده پروردگار پيشگاه در قيامت، در كه

 منازلكم الى رجوعكم منازلكم، الى برجوعكم واذكروا«. شويد مى آماده
 وقتى بياوريد ياد به گرديد، برمى خود هاى خانه به كه مصال از ؛»الجنه فى
 در تا شويد مى روانه خود بهشتى منازل سوى به قيامت ى عرصه از كه را
  ١.گزينيد سكنا آنها

  پاداش روزه دار
 كمترين ؛»الصائمات و للصائمين ما ادنى ان«! خدا بندگان اى: فرمود بعد

 در يا امروز مثل در دار روزه زنان و مردان براى متعال خداى كه پاداشى
 ملك يناديهم ان« كه است اين كرد، خواهد عطا رمضان ماه آخر روز مثل
 آنها رمضان، ماه روز آخرين در اى فرشته ؛»رمضان شهر من يوم آخر فى
 اى باد شما بر بشارت ؛»عباداهللا ابشروا«: گويد و دهد قرار مخاطب را

                                                
   ٢٢/١٢/١٣٧٢ »فطر عيد« نماز هاى خطبه در بيانات ٢
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 آمرزيده شما گناهان ؛»ذنوبكم من سلف ما غفرلكم فقد«! خدا بندگان
  ١.شد

  آمرزش گناهان گذشته
 و مغز پر عمل يك درست، ى روزه يك به. است رمضان ماه پاداش اين،
 ينآخر و رمضان ماه دقايق آخرين در مخلصانه، و خالصانه عبادت يك

 سلف ما لكم غفر فقد«: شود مى داده پاداش گونه اين عزيز، ماه آن ساعات
 كيف فانظروا«! نيست كمى پاداش گذشته، گناهان آمرزش ».ذنوبكم من

 شروع را نو روزى خواهيد مى كه امروز از ببينيد ؛»تستأنفون ما فى تكونون
 ما« كه وييدبگ خود با و كنيد خيال مبادا. كرد خواهيد شروع چگونه كنيد،
 داند نمى كس هيچ »!شويم آمرزيده ديگر، رمضان ماه در تا كنيم، گناه
 نماز همين در گذشته، سال. نه يا ماند خواهد زنده ديگر رمضان ماه تا كه
 آينده سال. نيستند امسال كه داشتند حضور كسانى ، مصلى همين در و عيد
 از كه گناهى عالوه، به. نباشيم كدام و باشيم ما از كدام نيست معلوم هم
 از. كند مى تاريك و سياه را انسان دل گيرد، انجام تعمد و تجرى روى
 به وى گناه تا زند؛ نمى سر آسانى به خالصانه، عبادت ديگر انسانى، چنين
 گناهان از كه كنيم سعى و كنيد سعى. شود آمرزيده عبادت آن خاطر
 يك كه خصوصيتى ستا اين. دهيم انجام صالح عمل و نماييم اجتناب
  ٢.كند مى سعادتمند را انسان
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 ٩٤ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  يروز شروع دوباره زندگ
 عيد روز يك تواند مى هوشيار، آگاه مسلمان انسان براى فطرى، عيد هر

 براى بهار مثل روحى؛ و معنوى زندگى ى دوباره شروع روز. باشد حقيقى
 انواع دچار سال طول در است ممكن كه انسانى. درختان و گياهان
 و خصلتها و نفس هواى اثر بر كه انسانى و شود، گناهان و گيهاآلود

 هر است، كرده دور الهى رحمت ساحت از تدريجا را خود زشت، صفات
 و شود مى برخوردار استثنايى فرصت يك از عالم پروردگار طرف از سال
 نرم دلها رمضان، ماه طول در. است رمضان مبارك ماه فرصت، آن
 قدم ى آماده انسانها كند، مى پيدا درخشندگى و تأللؤ روحها شود، مى

 استعداد، قدر به كس هر و شوند مى الهى ى خاصه رحمت وادى در نهادن
 از بعد. گردد مى برخوردار الهى عظيم ضيافت از خود، تالش و همت
 فطر عيد روز جديد، سال شروع روز رسيد، پايان به مبارك ماه اين كه آن

 ماه دستاوردهاى از استفاده با تواند مى نانسا كه روزى يعنى. است
  ١.كند پرهيز ها راهه كج از و گيرد، پيش را الهى مستقيم راه رمضان،

  ز از نفس امارهيپره
 كه است بوده اين صديقين، و صالحين و اوصيا و اوليا و انبيا همت ى همه

 آن از و كند كشف اوست، ى اماره نفس كه را خود درونى دشمن انسان،
 الهى و معنوى مراتب و مقامات به يافتن دست بزرگ راز اين،. يزدبپره
. برود باالتر هم فرشته از تواند مى كه است رهگذر اين از انسان. است
 مبارك ماه اين كه كسانى - ما ى همه! من عزيزان است، روز همان امروز
 زا خود استعداد و همت قدر به شاءاهللا ان - ايم گذاشته سر پشت را رمضان
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  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٩٥
 و توشه هركس و ايم كرده استفاده الهى ى گسترده ى سفره و ضيافت آن

 ما ى همه بياييد دستاورد، اين به اتكا با. است برده رمضان ماه از دستاوردى
 دور خودمان از را نفسانى و درونى عيبهاى از بخشى كنيم سعى امروز از

 يجاهد مافان جاهد من و«. ماست اختيار در و ما دست به اين،. سازيم
 به متعلق اول ى درجه در شود عايد مجاهدت، اين از هم هرچه »لنفسه
 كه كنيم كشف خودمان در را زشت و نادرست اخالقيات. ماست خود
 دچار خودمان ى درباره. است مجاهدت آن از دشوار قسمت يك اين،

 مقابل در فهرستى مثل را آنها و ببينيم را عيبهايمان. نشويم خودشيفتگى
 دست به رمضان ماه از كه اى توشه از استفاده با. دهيم قرار مانخود
 شاءاهللا ان و خلوص و صفا و اراده و قلب رقت همان كه - ايم آورده
 حذف را مقدارى فهرست، اين از كنيم سعى - است مقبول طاعات
 راههاى در اگر. را لجاجت لجوجيم، اگر. را حسد حسوديم، اگر. نماييم

 بدخواه و بددل اگر را؛ كسالت و تنبلى نشاطيم، ىب و تنبل زندگى،
 اگر. را عهدى سست عهديم، سست اگر. را بدخواهى و بددلى ديگرانيم،

 وجود ما در اخالق لحاظ از كه را عيبى هر. را وفايى بى شكنيم، پيمان
 از توانيم مى كه جا آن تا فطر، عيد روز و رمضان ماه بركت به دارد،

 پيش و بايستيم آن سر بر و كنيم پاك بدمان الاعم ى سياهه و فهرست
 كنند مجاهدت كه كسانى به راه اين در متعال خداى كه بدانيد. برويم
  ١. كرد خواهد كمك

                                                
   ١١/١٢/١٣٧٣ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات ١



 ٩٦ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  د فطريت عيخصوص
 رمضان مبارك ماه با همسايگى از ناشى فطر، عيد اساسى خصوصيت

. ستا اهللا الى تقرب و نفس ى تزكيه و تصفيه و تضرع و دعا ماه كه است
. كند پيدا توجه متمركز ى نقطه يك به بايد دلها كه است روزى عيد اساسا

 حقيقت، در. است گونه اين ملتها ى همه عيد. است اين اعياد خاصيت
 يك به احساساتشان و افكار عواطف، با ملت يك آحاد كردن متصل
 اسالمى اعياد در. است عيد خواص از همه، ميان عمومى و مشترك مركز
 جاى هر در مسلمانان يكايك نفوس و افكار و احساسات و واطفع هم،
 متوجه است، مشترك آنها همه بين كه نقطه يك به هستند كه دنيا
 ماه با همسايگى خصوصيت. است مهم و اساسى بسيار نكته، اين. شود مى

 روز يا رمضان، ماه به نسبت امروز بودن پاداش روز حقيقت در و رمضان
  ١.است ديگر خصوصيت يك هم، رمضان ماه به نسبت بودن محاسبه

  عرضه ماه رمضان بر پروردگار
 االنبيا خاتم حضرت اكرم، نبى به متعلق و است بزرگى روز روز، اين
 روزى. است تاريخ طول در اسالمى امت ى همه و وسلم وآله عليه اهللا صلى
 ى هكنند تربيت ى سازنده مهم امتحان گذراندن از بعد مسلمانان، كه است
 و نشينند مى حساب به عالم پروردگار پيشگاه در گويا رمضان، مبارك ماه
 شب دعاهاى در. كنند مى عرضه خويش پروردگار بر را خود رمضان ماه
 ماه. »رمضان شهر منا تقبل«: است شده اشاره معنا اين به فطر، عيد روز و

  ٢.دهند مى قرار الهى قبول معرض در را رمضان

                                                
   ١١/١٢/١٣٧٣ فطر سعيد عيد روز در نظام مسؤوالن و كارگزاران ديدار در بيانات ٢
   ٠١/١٢/١٣٧٤ فطر عيد نماز هاى خطبه در بيانات ٣



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٩٧
  

  يزگيکروز طهارت و پا
 فطر، عيد روز پس،! عزيز نمازگزاران من؛ خواهران و برادران عزيزان،

 آن خاطر به پاكيزگى، اين است ممكن. است پاكيزگى و طهارت روز
 آلودگيها از را خود و ايد كشيده رياضت ايد، گرفته روزه ماه يك كه باشد
 نينچ در كه باشد آن خاطر به اين، بر عالوه است ممكن. ايد كرده پاك

 روى دستجمعى عبادت به عبادت، ميدان اين در حضور با روزى،
 رمضان ماه از بعد مسلمان انسان كه است اين مسأله هرحال، به. ايد آورده
  ١.است تزكيه و طهارت ى عرصه در فطر، عيد روز در

  )ع(ن يرالمؤمنيخطبه ام
 ابيه عن«: كند مى نقل الصالةوالسالم عليه صادق امام از الرحمة عليه صدوق
 يوم للناس السالم عليه على اميرالمؤمنين خطب: قال السالم عليه جده عن
 و فرمود ايراد خطبه مردم براى فطر عيد روز در اميرالمؤمنين يعنى »الفطر
 يثاب يوم هذا يومكم ان الناس ايها فقال«: كرد بيان طور اين خطبه آن در
 است روزى روز، اين! مردم اى يعنى ؛»المسيئون فيه يخسر و المحسنون فيه
 رمضان ماه در كه كسانى و رسند مى خود ثواب به نيكوكاران آن در كه

  ٢.مانند مى محروم و كنند مى زيان اند، داشته بد كردار

                                                
   ٢١/١١/١٣٧٥ فطر عيد نماز هاى خطبه در بيانات ١
   ٠٩/١١/١٣٧٦ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



 ٩٨ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  روز عبادت و توسل 
 روز كه است داده قرار را روزى - است عبادت ماه كه - ماه اين پايان در
 هم به مسلمان برادران باشد؛ زرگىب روز باشد، اجتماع روز باشد، عيد

 خدا و خود ميان بدانند؛ قدر را رمضان ماه موفقيتهاى بگويند؛ تهنيت
 است، شده آنها ى ذخيره شريف ماه اين در كه را آنچه كنند؛ محاسبه
 فطر عيد روز لذا. است فطر عيد روز روز، آن. كنند حفظ خودشان براى
 خداست به تقرب و تذكر و وسلت و عبادت روز اما است؛ عيد اگرچه هم
 روز اين. پذيرد مى پايان ذكر و توسل و دعا با و شود مى شروع نماز با كه
  ١.بدانيد بزرگ را فطر عيد و بشماريد مغتنم را تقوا ى ذخيره بدانيد؛ قدر را

  !ديد کنيهر روز را ع
 اقعىو عيد امروز ؛»عيد هو انما«: است شده نقل السالم عليه اميرالمؤمنين از 

 و روزه خدا كه كسى آن براى ؛»قيامه شكر و صيامه اهللا قبل لمن«. است
 يعصى ال يوم كل و«. باشد كرده قبول رمضان ماه در را او عبادت و نماز
 عيد روز آن نشود، معصيت آن در خدا كه روزى هر ؛»عيد فهو فيه اهللا

 الهى، ممحار از اجتناب و الهى معصيت نشدن مرتكب با! من عزيزان. است
 عيد خود براى را سال ى دوره ى همه كنيد؛ عيد را فردا كنيد؛ عيد را امروز
  ٢.كنيد

                                                
   ٢٨/١٠/١٣٧٧فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ١
   ١٨/١٠/١٣٧٨ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ٢



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ٩٩
  يد واقعيع
 عنايت را شما پاداش متعال خداى شاءاهللا ان كه است روزى امروز، 

 خدا كه باشد اين الهى پاداشهاى بزرگترين از يكى شايد. كرد خواهد
 رمضان ماه تا را الهى رحمت ى وسيله بتوانيم تا كند موفق را ما ى همه
 از ناشى رمضان، ماه در الهى رحمت. بداريم باقى خودمان براى آينده

 ماه در. كنيد مى پيدا را آن توفيق مبارك ماه اين در شما كه است حسناتى
 به توجه و رحم ى صله و مستمندان به احسان و خدا به توجه رمضان،
 دورى آنها از كه كسانى با آشتى هست؛ پارسايى و پاكدامنى و ضعفا
 ماه. هست ايد، داشته دشمنى آنها با كه كسانى با انصاف هست؛ ايد، گزيده
 الهى رحمت و فضل نور با جانها و نرم دلها است؛ توسل و توجه و رقت
 اين. كند مى پيدا توفيق حسنات اين انجام به نسبت انسان و شود مى نورانى

 فرا سال ى دوره براى را رمضان ماه درس دهيد؛ ادامه آينده سال تا را
 توفيقى چنين كه خداوند، پاداشهاى بزرگترين از يكى شود مى اين. گيريم

 متعال خداى از را عافيت و عفو و قبول و رحمت و رضا. بدهد ما به را
  ١.شد خواهد واقعى عيد حقيقت در اين. كنيم طلب

  د فطريمضمون ع
 و مضمون خود در شود، مى منتهى فطر عيد به رمضان پربركت ماه كه اين

 آنها ى مبارزه و مردم قيام و صيام يعنى دارد؛ اى آموزنده و متعالى معناى
 كه است اين اثرش اماره، نفس و درونى شيطان با رمضان ماه طول در

 و مجتمع حضور عيد آن مظهر كه آمد خواهد وجود به آنها براى عيدى

                                                
   ٢٥/٠٩/١٣٨٠ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه در بيانات  ١



 ١٠٠ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

 با خاشعانه ارتباط و متعال خداى به توجه ميدان و عرصه در مردم واحد
  ١.اوست

  ي از مشترکات اسالميکي
 صرفا روز اين عظمت. است بزرگ روز يك مسلمانان ميان در فطر عيد
 پاداش روز است؛ واقعى و حقيقى امر يك نيست؛ قراردادى امر يك

 مبارك ماه ايام در كه است عبادتى و تالش براى خدا بندگان گرفتن
 بركت به مسلمان انسان دل و روح طهارت يادبود ؛دادند انجام رمضان
 از يكى چون و بشماريم مغتنم بايد را روز اين. است الهى ضيافت

 هاى ملت ميان در اتحاد ايجاد براى آن از است، اسالم دنياى مشتركات
 بسيار اتحاد اين به مسلمان هاى ملت امروز زيرا ببريم؛ بهره مسلمان
  ٢.نيازمندند

  د شکريع
 گذراندن توفيق خاطر به شكر است؛ شكر عيد حقيقت در رمضان عيد

 و عبادت توفيق شكر دارى، روزه شكر الهى، ضيافت ى ماهه يك دوران
 براى هم حقيقتا. حق حضرت كبريائى بارگاه به توسل و خشوع و ذكر
  ٣.بگيرد عيد بايد مؤمن انسان شكر، اين

                                                
   ٠٥/٠٩/١٣٨٢ فطر سعيد عيد مناسبت به نظام مسؤوالن ديدار در بيانات  ١
   ١٣/٠٨/١٣٨٤ فطر سعيد عيد مناسبت به اسالمى جمهورى نظام كارگزاران ديدار در بيانات  ٢
   ٢١/٠٧/١٣٨٦ رفط سعيد عيد نماز هاى خطبه  ٣



  ...رمضــان، مـاه فرصـت هــا  /  ١٠١
  د فطريت عيدو خصوص

 آن اول خصوصيت كه است ممتاز تخصوصي دو داراى فطر عيد روز
 جان و دل در كه نظافتى و نزاهت و طهارت حالت اين از است عبارت
 ماه الهى و شرعى رياضتهاى اثر در است؛ آمده وجود به مؤمن انسانهاى
 خود، اختيار با انسان كه رياضتهاست اين از يكى روزه كه رمضان مبارك

 ميدهد انجام طوالنى ساعات لطو در را مادى لذات ترك خود، ى اراده با
. آيد مى فائق دارى روزه ايام طول در نفسانى خواهشهاى و هوسها بر و

 و معارف با آشنائى پروردگار، كالم تالوت قرآن، با انس اين، بر ى عالوه
 و توجه و تضرع و دعا و ذكر حالت اين آن، بر ى عالوه قرآنى؛ مفاهيم
 بخصوص رمضان ماه شبهاى و زهارو در متعال خداى با انسان كه انسى
 ميدهد؛ دل به نورانيتى يك اينها، ى همه ميكند، پيدا قدر مبارك شبهاى
  ميبخشد انسان جان به نزاهتى و نظافت يك
 فطر عيد روز. است متجلى شما نماز همين در هم دوم خصوصيت... 

 اعتصام ملت، وحدت است؛ ملت قلبى و حقيقى انسجام نمايش و تجسم
 را اين. است باارزش بسيار كه است چيزهائى از اهللا، حبل به عىجم دسته
 هم اين كه كنيم حفظ خودمان براى رمضانى درس يك عنوان به بايستى
 ما رمضان ماه كه بخصوص. است رمضان ماه معنوى معانى همان محصول
 روز شامل - بزرگوارمان امام بركت به ايران ملت ما بخصوص - مسلمانها
 انسجام و اتحاد حقيقى هاى جلوه آن از يكى قدس روز كه است قدس
  ١. است اسالم دنياى

  

                                                
   ١٠/٠٧/١٣٨٧ شوال فطر،اول سعيد عيد نماز هاى خطبه  ١



 ١٠٢ / يرامون ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری پتوصيه ها و رهنمود هایمجموعه   

  د فطرينماز ع
 رمضان ماه در الهى نعمت ى                شكرانه معنا يك به فطر عيد روز نماز اين
 خداوند به بارها فطر عيد نماز در. است جديد والدت اين ى                شكرانه. است
 را ما ؛»محمد آل و محمدا فيه ادخلت خير كل فى خلنىاد«: ميكنيم عرض

 آن در را برگزيدگان اين كه عمل و اخالق و ايمان مصفاى بهشت آن به
 آل و محمدا منه اخرجت سوء كل من اخرجنى و«. كن وارد دادى، جا

 اخالق ناشايست، عمل دوزخ آن از ؛»عليهم و عليه صلواتك محمد
 را خلقت عالم عزيزان و بزرگواران اين كه ناشايست ى                عقيده ناشايست،

 را بزرگ هدف اين. كن خارج را ما داشتى، نگاه مصون و محفوظ آن از
 و ميكنيم طلب خدا از را آن ميكنيم، ترسيم فطر عيد روز در خودمان براى
 كنيم تالش كنيم، سعى كه داريم تكليف داريم، وظيفه البته هم ما خود
  ١ .تقواست همان اين. بمانيم مستقيم اطصر اين در كه

  ه به جوانانيتوص
 مغتنم را نورانى دلهاى اين را، نرم دلهاى اين جوانها ميكنم توصيه من

. آيد                مى پيش بيشتر جوانها براى آيد،                مى پيش كمتر باال سنين در. بشمرند
 قرآن، تالوت مساجد، در رحضو وقت، اول نماز. كنيد حفظ را دلها اين
 معارف ى                گنجينه كه - بيت                اهل از ى                وارده ى                ادعيه با انس قرآن، با انس

  ٢.بشمريد مغتنم را - است اسالمى
 
 
  

                                                
   ٢٩/٠٦/١٣٨٨ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ١
   ٢٩/٠٦/١٣٨٨ فطر سعيد عيد نماز هاى خطبه  ٢




