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 خطبه اول
الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره بسم

و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا و طبی قلوبنا و شفیع 
 آله االطیبین االطهرین و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.ذوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی 

 توصیه به تقوا
ْنُتْم »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

َه َخِبیٌر  »1«ُمْسِلُموَن  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
ِه  2«ْعَمُلوَن  ِبَما تَ یا أ ِعَباَد اللَّ

ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ُدوْا  3ِحیلأوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ َو َتَزوَّ
ْقَوی اِد التَّ  4َفِإنَّ َخْیَر الزَّ

پایان مسابقه الهی و عبادی به تقوا و  و در این روز خودم راگرامی و  نهمه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهرا
 . کنممیپارسایی و پرهیزکاری توصیه 

ه روز عید فطر آمده است که یک بخش آن این است: آن گاه که روز عید امالی شیخ مفید روایت مفصلی راجع بدر 
فریاد کوی و برزنی بر هر مالئکه خدا و  داردمیخداوند مالئکه خود را به زمین گسیل و صبحگاه آن فرا رسد فطر 

ٍد »: زنندمی َة ُمَحمَّ مَّ
ُ
یٍم  َرٍب  ِإَلی اْخُرُجواَیا أ یَل َو َیْغِفُر اْلَعِظیَم ُیْعِطي الْ  َکِر که یک ماه  هاییانسانو ای مردم ای  5«َجِز

تا شما را  از خدا تقاضا کنید !ایدخواستهپا به برای نماز عید فطر ! ایدکردهدر یک آزمون عبادی بزرگ شرکت 
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واهد کرد و گناهان اجری بزرگ اعطا خرمضان  دارانروزهبرای شما نمازگزاران عید فطر و خداوند امروز  ببخشد.
 بزرگ را خواهد بخشید. 

باید ما  و خواهران! نمازگزاران!ست. برادران اهر دو سوره اعلی و شمس بر تزکیه نفس انگشت گذاشته شده در 
 و تهذیب را در راس کارها قرار دهیم.  برای آینده خود تزکیه

 در باب خودسازینکاتی 

ی»ین ا ْفَلَح َمْن َتَزکَّ
َ
اها»در سوره اعلی و  6«َقْد أ ْفَلَح َمْن َزکَّ

َ
را  باید شما خود فرمایدمیدر سوره شمس  7«َقْد أ

 دو سه نکته یادمان نرود:باید برای ساختن خویش  .بسازید

 از نفس گریمحاسبه الف(
 . اگرگر باشیمحساب  آموزدانشو  گرصنعت ،مثل یک تاجرالقی اهل محاسبه باشیم. مسائل معنوی و اخدر 

 .شویمدر این آزمون موفق  توانیممیمو را از ماست بکشیم و اهل محاسبه باشیم در تمام رفتارها 

 تگاریی راه رساندیشعاقبتب( 
  بیندیشیم. م پایان بزرگتر اخرویو ه پایان دنیویهم  ،پایان کارهایمانباشیم. به  اندیشعاقبتباید 
  .شودمیو محیط ما محیط ایمانی جامعه  ،کارخانه ،زندگی معنوی ما آمد آن وقت خانهاین دو نکته در اگر 

یر  آفتابزیر  یمامدهآو خواهران! امروز برادران  ماه رمضان باشیم و  یهانعمتسمان تا هم شاکر خداوند بر آو ز
همه  زودیبهبا مرگ مالقات خواهیم کرد.  یزودبه چرا که همه ما شویم آمادهما باید هم به یاد قیامت بیفتیم. همه 

 ما وارد صحرای بزرگ محشر خواهیم شد. 
نفس و حساب کشیدن از خویشتن و نگاه به پایان کار راه رستگاری گری از قهمدا ،و خواهران! حسابگریبرادران  

 ما است. 
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مصون بدار و ما را به اوج افتخار و عظمت و پیروزی  هادر این مسیر دست ما را بگیر و از همه لغزشخدایا 
 اخالقی و معنوی نائل بفرما.

ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ لِ  بسم
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ

َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل  8َربِّ
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 خطبه دوم 

الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و بسم
الطاهرة فاطمة الزهراء و علی حبیبنا أبی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة 

الحسن و الحسین سیدی شباب أهل الجّنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محّمد بن علی و جعفر بن 
محّمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محّمد بن علی و علی بن محّمد و الحسن بن علی و الخلف القائم 

دک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بال
 ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا

ْنُتْم » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم
َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ُه َفَقْد ُنوِدَي  9«ُمْسِلُموَن  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ  ِعَباَد اللَّ
حِ  ْقَوی 10یلِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  11َو َتَزوَّ

عنوی به تقوا و پارسایی در همه شریف و در این موقعیت عظیم و در این جمع پاک و مو شما را در این روز  خودمباز 
 .کنممین زندگی دعوت وئش

 هامناسبت

 :کنممیرا در خطبه دوم عرض  کتهنکوتاه چند  صورتبه
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 خرداد 15رحلت معمار کبیر انقالب و شهدای گرامیداشت . 1

به روح بلند امام و شهدای  فرستیممیو دیروز سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( بود. درود است خرداد  15امروز 
با ذکر صلواتی بر محمد و آل  امواتو  رگذشتگانشهدای این جمع و د ،همه شهیدان اسالم ،خرداد 15 قدرگران

 .محمد

 و تغیر موازنه قوا در جهانم گفتمان تمدنی جهان اسالئه ارا. 1

ه خدا جهان را از لحاظ به فضل الهی امروز انقالب اسالمی با همت بلند شما ملت ایران و مردمان مجاهد در را
 ،ملت بزرگو شما، ایثار و شهادت شما  سالهچهل هایراهپیماییکرده است. موازنه قوا وارد مرحله جدیدی 

و یک قدرت اجتماعی سیاسی سال و سی سال قبل بیست در اسالم امروز را با سابق متفاوت کرده است.  وضعیت
 ،محروم هایملتا در عالم به نفع ه قوبه فضل خداوند موازند. امروز سخن در جهان نبونظامی حاکم و دارای 

ما با صدها مشکل در داخل و خارج مواجه اسالم و گفتمان اسالم تغییر کرده است. آری  ،قدرت عظیم معنوی
ملل محروم عالم دارای یک قدرت  و امت اسالم ،جبهه مقاومت ،المیالب اسقان ،امروز ملت ایرانهستیم. اما 

فراوان  هایتواناییقدرت دارای ارتش است، دارای جبهه مقاومت است، دارای مستقل قوی در جهان هستند. این 
رمان بزرگ اسالم است که امروز به همت و اخالقی است.این آدارای یک گفتمان معنوی  ترمهماست و از همه 

 لبته با خطرهای زیادی هم مواجه است.شما پیش رفته است ا

بزرگ  هایتمدن شانهبهشانهگام دوم آغاز عصر جدید در موازنه قوا و آمادگی برای ساختن یک تمدنی که بیانیه 
. قرار بگیرد موردتوجهو جوانان ما در میان ملت  و یانیه باید در قوای مسئول مابعالم بزند هست. این 

 گیرد.قرار ب موردتوجهباید آن هفت بند اصلی این منشور بزرگ راهبردی  ویژهبهو  الخصوصعلی
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 حماسه بزرگ روز قدس توسط امت اسالمی فرینشآ. 0

 .تشکر کرد حماسه بزرگ روز قدس نشیآفربرای ملل اسالمی و جبهه مقاومت  ،از دولت بزرگ ایران دیبا
که عالم را خیره کرد و دشمنان را به عقب راند و به فضل خدا این حماسه استمرار پیدا خواهد کرد.  یاحماسه

 ! بر شما آفرین

ملت عالم و جبهه مقاومت در روز قدس نشان  صد ،ملت بزرگ و رشید ایران ،مردم عزیز ما در یزد ،در میبدشما 
مظلوم  هایملتتعدی به حقوق  ری و مقاومت در برابر غصب فلسطین وبا روح پایدا و با زبان روزهکه د دادی

 ،و نمازهای بسیار پررونق هاجماعتپرشکوه ماه رمضان،  یهاجمعهقدس و  آزموندر د ایستاد. شما یخواه
 و مستمندان موفق بودید. قدر و احیا، اطعام و رسیدگی به فقرا هایشبجلسات قرآنی، 

 و تبعیت از فرامین رهبری خودباوری لزوم . 2

ابتکار و جوانان و ملت ما باید خود را باور کنند. نیازمند  ،به خودباوری هستیم. مسئوالن نیازمندما برای ادامه راه 
خالقیت هستیم، نیازمند شجاعت هستیم، نیازمند وحدت و همگامی هستیم، نیازمند وحدت فرماندهی هستیم. 

ما  اندرکاراندستراهی را نشان دادند مسئوالن و و که فرماندهی بزرگ انقالب وقتی فرمانی دادند  رودمیانتظار 
ی باشد که از سکوی بلند رهبری فرمانده اشاره نگاهشان به انگشتو یند بپیما اراه او ر ،سخنی متفاوت نگویند

 . کندمیرا هدایت  هاآن

چشم  ،بازسازی قدرت خود ،مواجه هستیم نیاز به تکیه به جوانان هاآنکه امروز با  هاییبحرانعبور از این برای 
 .ت ملت داریمتکیه بر قدر و نداشتن به بیگانگان

 سالم از رازهای آرامش مردمادارات . 5

مسئولین باید تالش کنیم مردم ادارات سالم است. ما  آرامشکنم که از رازهای  تأکید در سطح اداری هم این نکته را
مظهر تالش و مجاهدت باشد، از رشوه و  ،مظهر خرد و دانش باشد ،و سالمت باشدت ما مظهر پاکی اادار
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خدا خیرشان  !آفرینکنند عمل می که این جور هاییآن .انجام بدهند آسانشد و کارها را روان و دور با یبازیپارت
 مسیر راحت و راحتی باشد. و صنعت ما  گذارانهیسرما ،مردم یبراهم باید تالش کنیم مسیر اداری  دهد و دیگران

 جمعیت و ازدواج مسئلهحل برای گان ماهتمام هلزوم . 6

سالی که  آستانهدر و  اریمده شریف قرار پایان یک مادر . در این اجتماع عظیم شرکت کردید !برادران و خواهران
مشکالت متعددی داریم که با دست شما مردم و همت مسئوالن باید حل شود. رمضان باید ادامه پیدا کند. ما 

 .زندیمرقم را برای کشور ما خطرناکی  ندهیآ ،این روند رشد جمعیت. مهمی است مسئلهجمعیت یک  مسئله
 یا شش سال قبل در شورای انقالب فرهنگی تصویب شددر حدود پنج  قانونی .الن همت کنندومسئ رودمیانتظار 

و  برای چه قانون تشویق :مجلس گفتم یکمیسیون فرهنگ سیرئبه . من رفت ی اسالمیبرای مجلس شورا و
که مجلس این قانون را تمام کند.  رودمیانتظار  و ترغیب افزایش جمعیت چند سال در مجلس طول کشیده است

را حل  هاآناست که شما و ما باید  افزایش طالق و افزایش سن ازدواج مشکالتی ،ازدواج ، کاهشجمعیت مسئله
مسئوالن وظایفی دارند  .است باید کنترل شود هانزاعو  ، مفاسد اخالقیرانندگی یهابحثکنیم و جرایمی که در 

 .صورت پذیرد هانهیزماقدامات الزم و کافی در این اما وظیفه ما بیش از همه است و باید 

 دعا

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله ...  یا ارحم الرحمین، اللهم ارزقنا 
خدایا  النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله،توفیق الطاعة و بعد المعصیة و صدق 

یاسی س اجتماعی اخالقی و یهاعرصهماه رمضان را از ما قبول بفرما و به ما توفیق ادامه پیام ماه رمضان در همه 
 15ما و شهدای  قدرگرانی عنایت و کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما و درگذشتگان از این جمع و شهدا

ی ملت را برطرف حشور بفرما، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، گرفتارمو امام شهدا را با اولیای خودت خرداد 
ران به بدار، سالم ما را به حضرت ولیعصر ابالغ بفرما، خدمتگزا دیمؤان موفق و بفرما، همه ما را در انجام وظایفم

 و منصور بدارد. دیمؤرا عظم رهبری مقام م سالم وا
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َحٌد  الرحمنالله  بسم
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ  12الرَّ
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