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 رمضان مبارک ماه بارهدر( س)ینیخم امام اناتیب از ییها گوشه

 

 نیا بر بنا که است نیا به بودن مبارک و. باشد مبارک شما همه به رمضان مبارک ماه نیا الّلَه شاء ان که دوارمیام

 .دیکن عمل خدا فیتکال به که دیبگذار

 «القدر ّلةیل» برکات م،یابیدر را «القدر ّلةیل» الّلَه شاء ان که میباش نیا دنبال و ماهها ریسا با میباش داشته فرق ماه نیا در

 شبهاى همه از جهت، نیا از و است شده نازل شب آن در عالَم سعادت همه است، شده نازل آن در قرآن که را

 سالمت با که بدهد قیتوف را شماها الّلَه، شاء ان خداوند. میبکن درک م،یبکن ادراک میبتوان را نیا است، باالتر عالَم

 مان  همه الّلَه، شاء ان است هیادع و قرآن که آسمانى هاى  مائده آن از و دیبشو «الّلَه افةیض» در وارد سعادت و

 .الفَجْر مَطّْلَعِ  حَتّى هِىَ سَالمٌ م،یابیدر هم[ را] «القدر ّلةیل» و میبشو وارد سالمى روح کی با و میبشو ضیمستف

 (13: ص ،31 ج امام، فهیصح)  

 

 به محتاج م،یهست اصالح به محتاج ما رمضان، ماه در کند اصالح را خودش انسان که است نیا باالتر همه از و

 اجیاحت آنها منتها محتاجند، هم بزرگ اىیانب. محتاجند هم غمبرهایپ. میمحتاج ما آخر دم آن تا م،یهست نفس بیتهذ

 فیتکال به و میبفهم مینتوانست میدار حجاب نکهیا باب از ما و اند،  کرده عمل دنبالش و اند  دهیفهم را خودشان

 به بودن مبارک و. باشد مبارک شما همه به رمضان مبارک ماه نیا الّلَه شاء ان که دوارمیام. مینکرد عمل خودمان

 و تبارک خداى که دیکن دعا مبارک ماه نیا در. دیکن عمل خدا فیتکال به که دیبگذار نیا بر بنا که است نیا

 دیبخواه خدا از. دیکن عمل او رضاى مطابق د،یهست او متکفل  که خدمتى نیا در نکهیا به کند موفق را شما تعالى

 . دینفرما محروم خودش تیعنا از را ما که



 (013 و 014: ص ،31 ج امام، فهیصح) 

 

 که فرمودند اکرم غمبریپ که است ثىیحد کی در. روحانى قوّتهاى به دیکن تیتقو را خودتان مبارک ماه نیا در

 هاى افتیض با خدا هاى افتیض. الّلَه افَةِیض الى تُمیدُع که ندیفرما  مى ضمنش در. آمد کرد، اقبال آمد، رمضان ماه

 به مهمانى آن در دیبرو وقتى مهمانى، کی به بکنند دعوت اشخاصى کی را شما وقتى که فرقش است نیا مردم

 در خدا افتیض. زهاستیچ نیا و حیتفر براى ىیزهایچ کی و خوردنى براى ىیزهایچ کی حال، فراخور حسب

 مائده که مهمش امر کی و است روزه اش  شعبه کی خداست؛ افتیض  آن است، روزه اش  شعبه کی رمضان ماه

. دیهست خدا مهمان رمضان ماه در شما و خدا مهمانى به دیا  شده دعوت شما. است قرآن است آسمانى و بىیغ

 نهایا است، شهوات و است باز ایدن به که ىیراهها نیا. دیریبگ روزه نکهیا به است کرده وادار را شما شما، مهماندار

 بشوند ایمه مردم که رمضان مبارک ماه براى است مقدمه شعبان ماه. القدر ّلةیل براى دیبشو ایمه تا دیکن سدش را

 «الّلَه افةیض» در ورود و رمضان مبارک ماه در ورود براى

 (13 و14: ص ،31 ج امام، فهیصح) 

********** 

 

 

 رمضان ماه خصوص در انقالب رهبر اناتیب فرصت

  رمضان ماه مورد در 2731 سال در یاعزام مبلغان و انیروحان دارید در یرهبر معظم مقام اناتیب از یفراز

 
 نیا و میکن غفّلت اگر ". . .  ، دیببر بهره ها یدار زنده شب و ها مناجات نیا از دیتوانید،میمند بهره یجوان نعمت از شما

 داشته یمیعظ ثواب چه ، مینداد انجام و میده انجام میتوانستیم که یاعمال امتیق روز ، میبده دست از را ارزشمند فرصت

 ندارد دهیفا یمانیپش روز آن ، است

 یدور گناهان از. میکن کینزد خدا به را خودمان یقدر و میبدان قدر را تیمعنو و عبادت یفضا و امساک و روزه فرصت

 تر زنده خود در چه هر را یانسان وخصال صفات و رفتار و اخالق شدن، تر کینزد چه هر یعباد اعمال و قربات به کردن،

 قرآن از باشد، برکت هیما ،یا مجموعه هر یبرا و یکس هر یبرا قتایحق تواندیم ماه نیا در که است یامور کردن، وفعال

 .میاموزیب حکمت و درس ها دعا از م،یریبگ درس

 دوش بر که یمیعظ فیوظا در و خود یخدا بزرگ یها نعمت در خود، نشیآفر ،در خود خّلقت از هدف در یقدر

. میکن تامل( باشد اخالص با همراه که آنگاه) اعمال و عبادات ارزش و یاله حساب و مرگ در. میکن تدبر و تامل ماست،

 .شد خواهد یمبارک ماه قتایحق رمضان ماه آنوقت



 نیا. شود یم حکمفرما جامعه بر یمعنو و یروحان یحالت آن، به ورود با که است یامیا جمّله از رمضان مبارک ماه 

 .کند یم ادی «بهشت از یا قطعه» عنوان به آن از یرهبر معظم مقام که است یا اندازه به تیمعنو

 هر در رمضان ماه: فرمودند 3131 سال رمضان مبارک ماه دنیفرارس مناسبت به یاعزام مبّلغان و انیروحان دارید در شانیا

 که دهد یم فرصت ما به و کند یم وارد را آن ما، یماد یایدن سوزان جهنم در خدا که است بهشت از یا قطعه سال،

 .میکن بهشت وارد ماه، نیا در یاله سفره نیا سر بر را خودمان

 از هم یبعض. را عمر همه یبعض و را سال همه روز، یس آن برکت به یبعض. شوند یم بهشت وارد را روز یس همان یبعض

 موجود نیا ندیبب که کس هر چ،یه که خودشان یبرا حاال. است خسران و تأسف هیما که کنند یم عبور غافل آن، کنار

 نیا. شود متأسف که دارد حق نکند، استفاده یعظمت با سفره نیچن از تکامل، و عروج ییتوانا و استعداد همه نیا با ،یانسان

 .است القدر ّلةیل ماه. است اهلل افتیض ماه. است رمضان ماه

 است یاله افتیض تاالر رمضان ماه* 

 شعبان ماه بزرگداشت ضمن ،3111 سال در اطالعات وزارت کارکنان جمع در یگرید سخنان در انقالب معظم رهبر

 میعظ تاالر کی است؛ یاله افتیض تاالر رمضان ماه: فرمودند و کردند عنوان رمضان ماه زیدهّل و داالن را ماه نیا المعظم،

 به کرده، آماده متعال یخدا جا آن در آنچه از که کرد همت و داد فرصت خود به و شد تاالر آن وارد یکس اگر که

 مخصوص فقط ست؛ین سال گرِید یها ماه و شوال ماه در بهره آن که برد خواهد یفراوان ی بهره برساند، یا بهره خودش

 .است رمضان ماه

 را سرش که نشود یگول و یجیگ دچار نشود، غافل باشد، باز چشمش شد، تاالر نیا وارد یوقت بتواند انسان که نیا یبرا

 نیا که نیا یبرا و ببرد یی استفاده و کند دوروبر به ینگاه برود؛ رونیب در آن از و شود وارد در نیا از و نییپا ندازدیب

 .اند داده قرار را شعبان و رجب ماه نیا شود، دایپ شما و من در یآمادگ

 تقواست کسب نیتمر روزه، یشرع اضتیر* 

 کردند، انیب 3011 رمضان هجدهم روز در تهران جمعه نماز یها خطبه در که یگرید یسخنان در انقالب فرزانه رهبر

 از بستن چشم دن،یکش یگرسنگ نیا کنند؛ یم تجربه یجوان دوران در را روزه یشرع اضتیر ما، یها جوان: فرمودند

 نیا و هاست؛ جوان یبرا خصوص به مردم، یبرا یارزشمند زیچ یّلیخ ماهه کی فرصت در محرّمات به یرغبت کم و لذائذ

 به ها، جوان ی همه به. دیآ یم وجود به پسر ای دختر در بّلوغ آغاز از که ،ینوجوان دوران از تقواست کسب نیتمر

 .میکن یم عرض کیتبر ها یاول سال نیا به خصوص

 کند؛ یم دایپ اشتداد تیمعنو جهت در رمضان ماه در یمعنو یفضا نیا و است یمعنو یفضا ما جامعه یفضا بحمداهلل

 یکوکارین و احسان هفته شود یم مستمندان به که ییها کمک نیا کند؛ یم دایپ رواج مردم نیب در جیتدر به خوب عادات

 شوند، یم جمع یعموم معابر در مساجد، در ریّخ افراد که شنود یم انسان مختّلف یشهرها در که ییها یافطار نیا ای

 ماه حق واقع در و یکینزد و تیمیصم و صفا هیما است؛ یخوب اریبس یکارها کنند، یم افطار مردم کنند، یم فراهم یافطار

 و مسّلمان برادران با کان،ینزد با یهمراه برادران، به یکین نیهم رمضان، ماه حقوق از یکی که است، کردن ادا را رمضان

 مجالس است؛ شتریب امروز بود، مرسوم و معمول هم سابق از است، یخوب اریبس یزهایچ نهایا. است گریکدی به کمک

. داد مغز داد؛ عمق و کرد جیترو را نهایا یستیبا روز به روز است؛ یخوب عادات قرآن، مجالس دعا، مجالس موعظه،



 ما از کدام هر کرد؛ یبردار بهره قرآن ی جّلسه از موعظه، ی جّلسه از دعا، ی جّلسه از یستیبا ست،ین یکاف جّلسه صورتِ

 .میریبگ یسهم میکن یسع

 دانشجوست و دانشگاه میتکر رمضان، ماه در انیدانشجو با دارید* 

 رمضان مبارک ماه امیا در ساله هر سنت به بنا که 3013 المعظم رمضان در انیدانشجو دارید در یا خامنه اهلل تیآ حضرت

 زیچ سه دو جّلسه نیا از هم ما غرض. بشنوم شما از که است نیا یبرا عمدتاً رمضان ماه جّلسه: فرمودند شود، یم برگزار

 .است

 و دانشگاه کرامت و یمعنو ارزش ّله،یوس نیا به میخواه یم ما. است نینماد کار، نیا. دانشجوست و دانشگاه میتکر اول؛

 نیا یبرا میگذار یم وقت ساعت دو باًیتقر جا نیا ما. هاست زبان نیرساتر از یکی نیا شود؛ انیب ییرسا زبان با دانشجو

 .میکن صحبت مینیبنش شما با که

 .رندیبگ قرار هم کنار ییدانشجو یها مجموعه که است نیا دوم؛

 نخبگان از چه ها، تشکل از چه شما چون بشنوم؛ را یمطالب شما از تا است یمغتنم اریبس فرصت نیا من یبرا که نیا سوم؛

 .است یدنیشن من یبرا که دیدار ییها حرف

 میبرس مردم به دیبا هم م،یبرس خودمان به دیبا هم رمضان، ماه در* 

 سال رمضان مبارک ماه آستانه در مبّلّغان، و ونیروحان و جماعات ائمّه دارید در یگرید سخنان در انقالب معظم رهبر

 به م،ینرس خودمان به اگر که میبدان ضمناً. میبرس مردم به دیبا هم م،یبرس خودمان به دیبا هم رمضان، ماه در: فرمودند 3133

 نیا اذکار، نیا ها، تضرّع نیا ها، مناجات نیا رمضان، ماه روزه نیا رمضان، ماه یدعاها نیا. دیرس شود ینم هم مردم

 به میتوان یم وقت آن م،یشد ینوران اگر. میکن ینوران یکم اوّل را خودمان ما که است نیا یبرا همه رمضان، ماه در نوافل

 مضر بود، خواهد یادیز م،ییبگو هم هرچه. میکن ینوران را گرانید میتوان ینم که مینشد ینوران اگر والّا. میبرس هم گرانید

 .شد نخواهد واقع دیمف و بود خواهد

 است یاله یتقوا روزه، از هدف* 

 و است یاله یتقوا روزه، از هدف: فرمودند 3133 سال رمضان مبارک ماه جمعه نیاول یها خطبه در انقالب فرزانه رهبر

 در خود، رفتار در ماه، نیا برکت به میبتوان شما و من دوارمیام. است رمضان مبارک ماه یدستاوردها نیبزرگتر از یکی

 کمال به قدم کی را خود و میکن حاکم را میعظ مراقبت آن و یاله یتقوا خود، یها شهیاند و احساسات در خود، گفتار

 .دیآ یم حساب به مبارک ماه نیا در عمده فهیوظ که است روزه درباره یکوتاه صحبت هم بعد. میساز کینزد یانسان

 خودش درون از هم کنند، تیترب را او دیبا رونیب از هم. دارد اجیاحت تیترب به که است دهیآفر یطور را بشر متعال یخدا

 ت،یترب نیا محلّ که اوست یعقالن یقوا و فکر تیترب یکی ت،یترب نیا ،یمعنو مسائل مقوله در. کند تیترب را خودش دیبا

 .است هیتزک ت،یترب نیا نام که اوست هیّشهو و هیّغضب قوه و یروح یقوا و نفس تیترب یکی و است میتعّل

 است یخودساز یبرا یخوب فرصت رمضان ماه* 

 فرصت رمضان ماه: فرمودند 3133 سال رمضان مبارک ماه اول روز مناسبت به یسخنان در یا خامنه اهلل تیآ حضرت

 شکل به را خام ماده نیا میتوانست و میکرد کار خودمان یرو اگر که میهست خام ماده همان ما. است یخودساز یبرا یخوب

 یرو که یکسان حال به یوا. است نیهم اتیح هدفِ. میا داده انجام را یزندگ در الزم کار آن م،یکن لیتبد برتر یها



 و هایخراب و عاتیضا و هایدگیپوس اضافه به شدند، ایدن وارد که طور همان و نکنند یکار عمل و عّلم لحاظ از خودشان

 .بروند ایدن نیا از د،یآ یم شیپ انسان یبرا یزندگ طول در که فسادها

 یبرا را یامکان نیچن ماه، نیا در که داده شما و من به را فرصت نیا متعال یخدا و است یخوب اریبس نهیزم رمضان ماه

 و لحظات نیا یعیطب لحاظ از متعال، یخدا و است برکت با اریبس ماه نیا ساعات که نیبرا عالوه. میکن دایپ یخودساز

 .هست هم یمغتنم اریبس ساعات است، داده قرار گونه نیا را ساعات

 نشود محدود رمضان ماه به نید غیتبّل* 

 مبارک ماه آستانه در یاسالم مبّلّغان و فضال ون،یروحان از یادیز جمع دارید در یگرید سخنان در انقالب معظم رهبر

 هم غیتبّل و است رحمت و برکت ماه رمضان، ماه کنیل ست؛ین رمضان ماه مخصوص نید غیتبّل: فرمودند 3130 سال رمضان

 کنند، غیتبّل یحیصح شکل به را مردم یزندگ راه و خدا نید ماه، نیا در بتوانند یکسان اگر و است یاله برکات از یکی

 همه در غیتبّل امر اندرکاران دست و مسؤوالن که است آن یجا خاطر، نیهم به. شد خواهد محسوب یاله برکات از ناًیقی

 .کنند یا ژهیو توجه ،یعیش جامعه داریپا سنّت نیا به هیّعّلم یها حوزه در خصوص به جا

 غیتبّل عالِم، ریغ افراد که مییبگو شد یم ایآ. است نید یعّلما فیوظا جزو نید غیتبّل و است شده انتخاب عالِم ن،ید مبّلّغ

 که یحدّ در نید عّلمِ از دیبا کنند، نید غیتبّل خواهند یم که یکسان. است عالِم فهیوظ نید غیتبّل. نه دهند؟ انجام را نید

 .باشند برخوردار آنهاست ازین مورد

 است نیرالمؤمنیام و نیالمتّق امام( ع)یعّل* 

 انیب 3114 سال رمضان کمیو ستیب روز در تهران جمعه نماز یها خطبه در که یگرید یسخنان در انقالب فرزانه رهبر

 .است خیتار جذّاب یها چهره جزو( ع)نیرالمؤمنیام: فرمودند کردند،

 بشر آحاد همه انیم در( ع)طالب یاب بن یعّل نیرالمؤمنیام قدر به که کند دایپ بتواند را یخیتار تیشخص کمتر دیشا انسان

( ع)یعّل به اما ندارند؛ قبول را اسالم امبریپ یحتّ و اسالم که یمسّلمانان ریغ اریبس چه. باشد داشته دلباخته اسالم مّلت فقط نه

 .کنند یم شیستا را او و کنند یم احترام او به ورزند؛ یم عشق

 ییالگو ط،یشرا همه در حق از یطرفدار و ظالم با مواجهه مظّلوم، از تیحما عدل، اقامه نهیزم در نیرالمؤمنیام حکومت

 تواند یم ا،یدن یاجتماع و یعّلم گوناگون طیشرا همه در و ستین هم بردار یکهنگ نیا. شود تیّتبع آن از دیبا که است

 .باشد الگو ها انسان سعادت و یخوشبخت یبرا
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