
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقالبمعظم رهبر  کالمدر  "فطر سعیدعید  "
 (1398تا  1385 های بر اساس بیانات در سال، ماه مبارک رمضانبه مناسبت )

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  امید جلوداریانپژوهشگر: 

 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 

 

 تعاليبسمه

 

  مقدمه 

 

، این عید سعید درباره 1398 تا 1385 هایبیانات رهبر معظم انقالب در سال، عید فطره مناسبت ب ،این پژوهشدر 

 است. دهشیابی و محوربندی شاخص ،بررسی

در دل و جان  رت و نزاهت و نظافتحالت طها"شمارند؛ یکی فطر برمی عیدبرای  دو خصوصیت ممتازرهبر انقالب 

تجسم و نمایش انسجام حقیقی و قلبی "و دیگری  "رمضانهای شرعی و الهی ماه  ریاضتبراثر  های مؤمن انسان

 ."ملت

ها در  جسمدرکنار هم بودن "و  "متمّم آن زکاتروز عید و در صالت وجود داشتن توحید "رهبر انقالب همچنین 

را دو رکن اساسی می دانند که مردم در روز عید فطر  "ها به عظمت و رحمت حقدله و توج عید نماز و اجتماعات

 .به آنها دعوت شده اند

نکته دیگری است که در بیانات رهبر انقالب بسیار به آن اشاره شده است؛  "اهمیت و عظمت روز عید فطر"

نمایان بودن "، "عیدا جَعَلتَهُ لِلمُسلِمینَ  لَّذىابه واسطه عبارت  براى امّت اسالمىعیدشدن این روز از طرف خدا "

با توجه به  مکرّمذخیره برای وجود مقدّس نبیّ و کرامت و  شرافت مایه" ،"«ومیَبِحَقِّ هذَا ال»عظمت عید فطر در فراز 

روز ترسیم " ،"روز مغفرت" ،"الهی تفضلو رحمت  روز بارش" ،"یوم تضرّع "،"رفاً وَ کَرامَةً وَ مَزیداذُخراً وَ شَ عبارت

مایه ازدیاد عزت و شرف امت " ،"معنا عیدو  توجه عید" ،"ناشایست عقیدهو اخالق  ،دوزخ عمل هدف بزرگ خروج از

 در این باره از بیانات رهبر انقالب استخراج شده است. از محورهایی است که  "فرصت بزرگ"و  "اسالمی

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 های خبریديريت پژوهشم                                                                                                                        
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 عید فطر

 فطر: عید دو خصوصیت ممتاز الف(

ــت -1 ــت و ت اف ــارت و تزاه ــت ار ــان در دل  حال و ج

هـای رـر ی و الرـی مـاه  ریاضتبراثر  های مؤمن اتسان

 رمضان:

 روزه -1-1

 هاا و خاواهش بار هاوسو فااقق آمادن ترک لذات ماادی  -1-2

 های نفسانی 

 انس با قرآن -1-3

 تالوت کالم پروردگار -1-4

 ی با معارف و مفاهیم قرآنییآشنا -1-5

در خصااو  ه حالاات ذکاار و دعااا و تضاارع و توجااه باا -1-6

 های قدر شب

 :تجسم و تمایش اتسجام حقیقی و قلبی ملت -2

 هاللَّاعتصام دسته جمعی به حبلو وحدت ملت  -2-1
 

دو رکن اساسی کهه مهردم در روز عیهد فطهر بهه  ن ها  ب(

 دعوت شده اند:

 توحید: -1

مااتمّم آن روز عیااد و در صااالت وجااود داشااتن توحیااد  -1-1

 زکات

 وحدت: -2

هاا در نمااز  جسامدرکناار هام باودن و  نهمدلى مسلمانا -2-1

  عید و اجتماعات

 قدرت و رحمت حق، ها به عظمتدلتوجه  -2-2

 ج( اهمیت و عظمت عید فطر:

  یدا: لَّذى جَعَلتَهُ لِلمُسلِمینَا -1

 براى امّت اسالمىعیدشدن این روز از طرف خدا  -1-1

 ذَابِحَـ ِ  هـ»تمایان بودن   مـت  یـد ف ـر در فـراز  -2

  «ومالیَ
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 انس با قرآن

 زحمت کشندگان و تیکوکاران: روز پاداش گرفتن -3

 یُثابُ فیهِ المُحسِنون وَ یُخسَرُ فیهِ المُبطِلون -3-1

هااا را بااه  باارای کسااانی کااه در راه خاادا حرکاات و دلز اجاار ور -3-2

 خدای رحیم و غفور نزدیک کردند

ذخیـره بـرای وجـود مقـد س تبـی  و کرامت و  ررافت مایه -4

 (:اسالمی برای اسالم و جامعه ) مکر م

رفاً وَ کَرامَااةً وَ مَزیاادا -4-1 و تکااریم روز ذخاار و شاارف )  ذُخااراً وَ شااَ

 ( پیامبر اکرم

 :یوم زکاة و یوم رغبة -5

 دهیدمی روزی که به خدای متعال رغبت نشان -5-1

 :یوم تضر ع -6

 کند روزی که انسان به خدا تضرع می -6-1

 روز رریف و مبارک -7

 الری تفضلو رحمت  روز بارش -8

 روز مغفرت -9

 مجاهـدت هروز وصل رـدن احسـاس رـادی تارـی از  -10

 ف ر به رادی  ید

و اخـال   ،دوزخ  مـل روز ترسیم هـد  بـزرخ خـروز از -11

 ست تارای  قیده

 ها به یک تق ه در یک زمان متوجه ردن دلروز  -12

 معنا  یدو  توجه  ید -13

 :مایه ازدیاد  زت و رر  امت اسالمی -14

نردبااانی بااه ساامت علااوّ معنااوی و مااادی و عاازت دنیااا و  -14-1

 آخرت

 :فرصت بزرخ -15

 لزوم بهره مندی لحظه ای و کامل از این روز -15-1

 اسالمیفرصت بزرگ برای امت  -15-2

 :مسلماتان همه  یدواحده و  امت  ید -16

سااازِ دیاان مقاادس اسااالم و تعااالیم نگاااه امتبیااانگر  -16-1

 پیامبر بزرگوار

 تعمت الری رکراته معنا یک به ف ر  ید تماز روز - 17
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 فطر: دو خصوصیت ممتازعیدالف(
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 دو رکن اساسی که مردم در روز عید فطر به  ن ا دعوت شده اند: ب(
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 ج( اهمیت و عظمت عید فطر:
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  ی بیاناتها و محورهاه شاخص

 مستندات ترين محورهام م موضوع رديف

1 
 اتس با قرآن

 

دو خصوصهههیت الهههف(

 فطر: ممتازعید

ـــارت و  -1 ـــت ار حال

ــت در دل  تزاهــت و ت اف

هــای  و جــان اتســان

 ریاضــتاثــر  بــر مــؤمن

های رر ی و الرـی مـاه 

 رمضان:

 روزه -1-1

و تاارک لااذات مااادی  -1-2

هاا و  بار هاوسفاقق آمادن 

 های نفسانی  خواهش

 انس با قرآن -1-3

تااااااالوت کااااااالم  -1-4

 پروردگار

ی بااا معااارف و یآشاانا -1-5

 مفاهیم قرآنی

حالاات ذکاار و دعااا و  -1-6

خصاو  ه تضرع و توجاه با

 های قدر شبدر 

ـــایش  -2 تجســـم و تم

اتسجام حقیقـی و قلبـی 

 :ملت

و وحاااادت ملاااات  -2-1

اعتصااام دسااته جمعاای بااه 

به  ز،یشما نمازگزاران عز یبه همه کنمیعرض م کیفطر را تبر دیسع دیع» -

بس که  نیروز هم نی. در عظمت ایامّت اسالم یو به همه رانیملّت ا یهمه

 میدهیخدا را قسم م م،ییگویرا م یکه در قنوتِ آن بارها ذکر اله ینماز نیدر ا

 .کندیم یادآوری اروز را به م نیعظمت ا ن،یا ؛«ومالیَ ذَاٰ  حَقِّ هبِ»

ی ی برادران و خواهران حاضر در این اجتماع عظیم و پُرشور و به همهبه همه 

 که را فطر سعید عید ی امّت اسالمی تبریک عرض میکنمملّت ایران و به همه

؛آنها که «یُثاُب فیهِ المُحسِنون َو یُخسَُر فیهِ المُبطِلون» که است روزی فرمود

زحمت کشیدند، تالش کردند، کارهای نیک انجام دادند، امروز روز پاداش 

  .«1اند«محسنون»گرفتن آنها است. بحمداهلل ملّت ما غالباً در شمار 

صوصیات کار برای خدا و تالش و مجاهدت هلل است که این هم یکی از خ» -

صاحب آن، با وجود تحمل مشکل و تحمل زحمت، احساس شادی میکند و 

 عظمت در که فطر؛ عید خداوند این شادی را متصل کرده است به شادی روز

این نماز پربرکت، خدا را قسم  یگانهقنوتهای نُه در شما که بس همین روز این

ی باالی ی رتبهدهندهین نشانا«اسئلک بحّق هذا الیوم» - میدهید به این روز

  .«2این روز است

میکنم به رعایت تقوای الهی؛ و  ی برادران و خواهران عزیز را دعوتهمه» -

 است، مغفرت روز است، رحمت روز که را، فطر سعید عید تبریک عرض میکنم

 برای که کسانی برای نیکوکاران، برای مؤمنین، برای است پاداش و اجر روز

 خدای به را خود دلهای و کردند حرکتی و دادند انجام عملی خدا راه در و خدا

یک ماه  دیگر، بار یک که میکنیم شکر را خدا. دکردن نزدیک غفور و رحیم

 قدر را الهی نعمت این باید کرد؛ ما نصیب را دیگر فطر عید رمضان دیگر و یک

  .«3بدانیم

 گرامی و محترم حضّار شما به را بزرگ سعید عید تبریک عرض میکنم این » -

 زرگب ملّت یهمه به و دارند حضور جلسه در که اسالمی کشورهای سفرای و

اسالمی؛ از خداوند متعال مسئلت میکنیم که  امّت یهمه به و ایران مؤمن و

 قرار عید و فرماید مبارک اسالمی امّت برای کلمه واقعی معنای به را عید این

 .بدهد

 و است شده وارد آن نماز قنوت دعای در که طوریهمان فطر عید 

 ،«َو آلِِه ذُخرًا َو شَرفاً َو کَرامًَة َو مَزیداعَلَیهِ اهلُل  وَ لِمُحَمٍَّد َصلَّی» میخوانیم

ی کرامت است، ذخیره است برای وجود مقدّس نبیّ ی شرافت است، مایهمایه

ترین یکی از مهمی اسالمی. به نظر میرسد مکرّم، یعنی برای اسالم و جامعه

ی شرافت و کرامت باشد برای رسول مکرّم عوامل و عناصری که میتواند مایه

                                                           
 25/03/1397فطر  عید های نمازخطبه . 1

 18/05/1392فطر  عید های نمازخطبه . 2

 29/05/1391فطر  عید های نمازخطبه . 3

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1631&npt=8#69398
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23452
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1624#42338
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1624#42338
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1624&npt=8#69398
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 مستندات ترين محورهام م موضوع رديف

 هاللَّحبل

 

دو رکههن اساسههی کههه  ب(

عید فطر بهه  مردم در روز

  ن ا دعوت شده اند:

 توحید: -1

وجاااااود داشاااااتن  -1-1

روز عیااد در صااالت توحیااد 

 متمّم آن زکاتو 

 وحدت: -2

و  نهماادلى مساالمانا -2-1

هاا  جسامدرکنار هم باودن 

  عید در نماز و اجتماعات

هاااا باااه دلتوجاااه  -2-2

قاادرت و رحماات ، عظماات

 حق

 

ج( اهمیت و عظمهت عیهد 

 فطر:

ــــهُا -1 ــــذى جَعَلتَ  لَّ

  یدا: لِلمُسلِمینَ

عیدشااادن ایااان روز  -1-1

بااراى امّاات از طاارف خاادا 

 اسالمى

تمایان بودن   مـت  -2

بِحَـ ِ  » ید ف ر در فـراز 

  «ومالیَ ذَاه

امّت اسالم است، رفع  اتّحاد اسالم و مردم مسلمان و جامعه و امّت اسالمی،

  .«1اختالفات است

این موقعیتها را بدانیم. خداوند  مهم این است که قدر» -

ی الشأن مایهعظیم پیامبر برای و اسالم امت برای را فطر سعید عید متعال

و لمحمّد صلّی اللّه علیه و ءاله ذخرا و » عزت و ذخر و شرف و کرامت قرار داد؛

ی ازدیاد عزت و شرف امت اسالمی و پیامبر ؛ مایه «شرفا و کرامة و مزیدا

الشأن است. این بسته به این است که ما مسلمانها، با این موقعیتها و با عظیم

این مناسبتها چگونه رفتار کنیم. ملتهای مسلمان میتوانند ماه رمضان را 

انی قرار بدهند به سمت علوّ ای قرار بدهند برای عزت؛ نردبوسیله را فطر عید و

معنوی و مادی و عزت دنیا و آخرت. باید بیدار باشیم، باید از این موقعیتها 

از خدای متعال کمک بخواهیم. این فرصت ماه رمضان ...  .استفاده کنیم

شاءاللّه ملتهای مسلمان از آن استفاده کرده فرصت بسیار مهمی بود که ان

تمرّ » - میروند دست از فرصتها. است بزرگی فرصت فطر، عید باشند. فرصت

 «. 2ای استفاده کردبایستی از آنها لحظه -  «مرّ السّحاب

 خواهران و برادران شما ىهمه به را فطر سعید عید تبریک عرض میکنم» -

 اسالمى کشورهاى محترم سفراى به و دارید، تشریف مجلس نای در که عزیز

 ىهمه با انسان است شایسته حقیقتاً  که ایران ملّت به و دارند، حضور که

 فداکار و شجاع و وفادار و مؤمن و بزرگ ملّت این به دل ىهمه با و وجود

 به را عید این میکنیم عرض تبریک همچنین. را فطر سعید عید ریک بگویدتب

خداى متعال این روز را ؛ «عیدا لِلمُسلِمینَ  جَعَلتَهُ اَلَّذى» که اسالمى بزرگ مّتا

 .است داده قرار عید براى امّت اسالمى

. وحدت به و توحید به: اندشده دعوت اساسى رکن دو به مردم عید، در این 

 که دارد وجود عید حید در همین ذکر عمیق و پُرمعنایى است که در نمازتو

 زکات آن متمّم هم است، صالت هم[ یعنى] است؛ زکات هم آن ىهدنبال

 توحید همین از درواقع که هم وحدت. است توحید نِماد روز این در این است؛

 در و نماز در جسمها است؛ مسلمانها همدلى میگیرد، سرچشمه

 الهى، عظمت مرکز مرکز، یک به متوجّه دلها و هم، کنار در عید عاتاجتما

  .«3است روزى چنین یک روز این حق؛ رحمت و تقدر مرکز

 یهماه به و عزیز نمازگزاران محترم، حضّار شما یهمه به را فطر سعید عید» -

 عیاد، یران و به امّت بزرگ اسالمی تبریک عرض میکنم. در عظمات ایانا ملّت

 خادای میشاود، خواناده عیاد روز در کاه نمازهایی قنوتهای در که بس همین

 پایاان. میدهد نشان را روز این اهمّیّت این میدهیم؛ سوگند روز این به را متعال

دم ماؤمن، مار سوی از خدمت و خشوع و ذکر و توسّل ماه یک عبادت، ماه یک

و ...  .اکرم پیامبر برای است شرف و ذخر روز و مردم یهمه برای است عید روز

 اسات؛ اکرم مبرپیغ تکریم برای که است روزی است، فطر عید امروز هم که روز

                                                           
 25/03/1397 اسالمیبیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای  . 1

 

 29/05/1391 بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی . 2

 16/04/1395 بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی . 3

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=988
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1624&npt=8#26327
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1624&npt=8#26327
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ــرفتن -3 ــاداش گ  روز پ

ـــت کشـــندگان و  زحم

 تیکوکاران:

یُثاااااااابُ فیاااااااهِ  -3-1

رُ فیااهِ  نون وَ یُخسااَ المُحسااِ

 المُبطِلون

بااااارای ز اجااااار ور -3-2

ر راه خااادا کساااانی کاااه د

هاااا را باااه  حرکااات و دل

خااادای رحااایم و غفاااور 

 نزدیک کردند

و  رـــرافت مایـــه -4

ذخیــره بــرای و کرامــت 

وجــود مقــد س تبــی  

ــرای اســالم و  ) مکــر م ب

 (:اسالمی جامعه

رفاً وَ  -4-1 ذُخااااراً وَ شااااَ

روز ذخاار )  رامَااةً وَ مَزیااداکَ

پیااامبر و تکااریم و شاارف 

 ( اکرم

ــوم  -5 ــاة و ی ــوم زک ی

 :رغبة

روزی کااه بااه خاادای  -5-1

 متعااال رغباات نشااان ماای

 دهید

 :یوم تضر ع -6

 وَ کرامتًاا و شَارَفًا و ذُخارًا آلِه وَ علیهِ اهللُ صلّی لِمُحَمَّدٍ وَ عیدا، لِلمُسلِمینَ جَعَلتَهُ

این احترام به پیغمبر و تکریم آن پیغمبر اسات از ساوی ماردم، مردمای  مَزیدا؛

های ماردم ساختی ی پیغمبر فرمود: عَزیزٌ عَلَیهِ ما عَنِتُّم؛که خدای متعال درباره

 .باااااااااااااااااااار او دشااااااااااااااااااااوار اساااااااااااااااااااات

 ملّات بارای را عید پروردگارا! به محمّد و آل محمّد این ماه رمضان را و این روز 

 «  .1انان عالم مبارک بفرمامسلم برای و ایران

 بزرگ ملت به میکنم عرض تبریک و. باشد مبارک شما بر عید شاءاهللان» -

 .ى سراسر عالمآزاده و مؤمن ىملتها و جهان مسلمانان ىهمه به و ایران

 استفاده دین بزرگان از ىصادره بیانات و آثار مجموع از که طورىآن فطر عید 

 واحده امت عید که است این خصوصیاتش ترینمهم از یکى میشود،

 این، معناى. است مسلمانان ىهمه عید؛ عیدا لتَهُ لِلمُسلِمینَ اَلَّذى جَعَ  :است

 تعالیم از بسیارى. است بزرگوار پیامبر تعالیم و اسالم مقدس دین سازِ امت نگاه

 واحده امت ایجاد براى تالش هاىنشانه میکند، مشاهده انسان که را اسالمى

عناى تفرق مبه نه است، متفرق اسالمى امت امروز. است محسوس آنها در

که این یک امر طبیعى است، منافاتى هم با تشکیل امت  -هاى مسلمان نحله

ى مساقل اصولى و و عقاید مختلف؛ نظرات گوناگون در زمینه -واحده ندارد 

   .«2حال امت واحده هم باشدفروعى میتواند باشد، درعین

 الشأنعظیم پیامبر برای و اسالم امت برای را فطر سعید عید خداوند متعال» -

و لمحمّد صلّی اللّه علیه و ءاله » داد؛ قرار کرامت و شرف و ذخر و عزت یمایه

ی ازدیاد عزت و شرف امت اسالمی و ؛ مایه«ذخرا و شرفا و کرامة و مزیدا

الشأن است. این بسته به این است که ما مسلمانها، با این موقعیتها پیامبر عظیم

ه رفتار کنیم. ملتهای مسلمان میتوانند ماه رمضان را و با این مناسبتها چگون

 علوّ  سمت به بدهند قرار نردبانی عزت؛ برای بدهند قرار ایوسیله را فطر عید و

عزت دنیا و آخرت. باید بیدار باشیم، باید از این موقعیتها  و مادی و معنوی

   «.3استفاده کنیم

 به و عزیز نمازگزار واهرانخ و برادران شما یهمه به را فطر سعید عید »-

سالمی در سراسر جهان تبریک عرض ا بزرگ امت به و ایران ملت یهمه

میکنیم. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که در این روز شریف و مبارک، 

ی برادران و خواهران مسلمان در سراسر رحمت خود را، تفضل خود را بر همه

ی آنها را به احسن وجه از آنها قبول ماههجهان ببارد؛ طاعات آنها را، عبادات یک

  .«4بدهد قرار اسالمی امت واقعىِ  عید شاءاهلل این روز را روزکند و ان

 یهمااه و نمااازگزار خااواهران و باارادران یهمااه بااه را فطاار سااعید عیااد» -

ی تبریااک اسااالم عظاایم اماات و جهااان مساالمانان یهمااه بااه و ایااران ملاات

عاارض میکناایم. مساالمان از ماااه رمضااان بااا نورانیاات خااارج میشااود. ماااه 
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روزی کااه انسااان بااه  -6-1

 کند خدا تضرع می

ـــــــریف و  -7 روز ر

 مبارک

و رحمــت  روز بــارش -8

 الری تفضل

 روز مغفرت -9

روز وصـــل رـــدن  -10

حســاس رــادی تارــی ا

مجاهــــدت ه بــــه از 

 ف ر رادی  ید

ــد   -11 ــیم ه روز ترس

ــروز از ــزرخ خ دوزخ  ب

  قیــدهو اخــال   ، مــل

 تارایست 

ــدن روز  -12 ــه ر متوج

ها بـه یـک تق ـه در دل

 یک زمان

و  توجــــه  یــــد -13

 معنا  ید

مایه ازدیـاد  ـزت و  -14

 :رر  امت اسالمی

نردبااانی بااه ساامت  -14-1

ناااوی و ماااادی و علاااوّ مع

 عزت دنیا و آخرت

 :فرصت بزرخ -15

لاازوم بهااره مناادی  -15-1

اش، باا ذکار و دعاا و ثناای الهای در آن، باا تاالوت قارآن، باا رمضان باا روزه

حساانات فااراوان دیگاار کااه انسااان مااؤمن از آن برخااوردار میشااود، دل را 

ن انسااان میزدایااد. در حقیقاات از نااورانی میکنااد، زنگارهااا را از دل و جااا

دار، سااال نااوی را آغاااز میکنااد. در شااب قاادر شااب قاادر، انسااان مااؤمن روزه

تقاادیر او در دوران سااال باارای او از سااوی کاتبااان الهاای نوشااته میشااود. 

ی ناو و در واقاع یاک حیاات ناو و والدت ناو انسان وارد یک سال ناو، مرحلاه

ی تقااوا ایاان راه را طاای آیااد، بااا ذخیاارهر راهاای بااه حرکاات در میمیشااود. د

میکنااد، در اثنااای ایاان راه هاام مقاااطع گوناااگون باارای تجدیااد خاااطره و 

 مقاااطع ایاان از یکاای فطاار عیااد انااد و روزیااادآوری مجاادد باارای او قاارار داده

 .شاااااامرد مغتاااااانم بایااااااد را روز ایاااااان. اساااااات راه میااااااان

 رمضاان مااه در الهای نعمات یشاکرانه معناا یاک باه فطر عید ین نماز روزا 

 بااه بارهااا فطاار عیااد نماااز در. اساات جدیااد والدت ایاان یشااکرانه. اساات

 آل و محمّادا فیاه ادخلات خیار کالّ فای ادخلنای»: میکنایم عارض خداوند

یاان ا کااه عماال و اخااالق و ایمااان مصاافای بهشاات آن بااه را مااا ؛«محمّااد

و اخرجناای ماان کاالّ سااوء »برگزیاادگان را در آن جااا دادی، وارد کاان. 

؛ از آن دوزخ «اخرجاات منااه محمّاادا و آل محمّااد صاالواتک علیااه و علاایهم

ی ناشایساات کااه ایاان بزرگااواران عماال ناشایساات، اخااالق ناشایساات، عقیااده

اشاتی، ماا را خاارج و عزیزان عاالم خلقات را از آن محفاو  و مصاون نگااه د

 میکنایم، ترسایم فطار عیاد کن. ایان هادف بازرگ را بارای خودماان در روز

 تکلیااف داریاام، وظیفااه البتااه هاام مااا خااودِ و میکناایم طلااب خاادا از را آن

. بمااانیم مسااتقیم صاارا  ایاان در کااه کناایم تااالش کناایم، سااعی کااه داریاام

  .«1تقواست همان این

 یوم و عید یوم فیکون»:  «علل» یتروا در که است فطر عید امروز هم روز» -

 هم است، عید ( هم4) ،«تضرّع یوم و رغبة یوم و زکاة یوم و فطر یوم و اجتماع

 مردم اسالم دنیای سراسر در امروز. است مردم اجتماع روز

ت فرص زمان، یک در نقطه یک به دلها شدن متوجه این. میگیرند عید مسلمان

؛ روزی است که به «زکاة و یوم رغبةیوم »بزرگی برای امت اسالمی است. 

؛ روزی است که انسان به «و یوم تضرّع»خدای متعال رغبت نشان میدهید. 

 . «2معناست عید است؛ توجه عید عید، خدا تضرع میکند. این

 آن اول خصوصایت کاه اسات ممتااز خصوصایت دو دارای فطار عیاد روز » -

 انساانهای جان و دل در که نظافتی و نزاهت و طهارت حالت این از است عبارت

 رمضاان مباارک مااه الهی و شرعی ریاضتهای اثر در است؛ آمده وجود به مؤمن

ی خاود، تارک ین ریاضتهاست که انسان با اختیار خود، با ارادها از یکی روزه که

لذات مادی را در طول ساعات طوالنی انجام میدهد و بر هوساها و خواهشاهای 

ی بار ایان، اناس باا قارآن، آیاد. عاالوهاری فاقق میدنفسانی در طول ایام روزه

ی بار آن، ایان تالوت کالم پروردگار، آشناقی با معارف و مفاهیم قرآنای؛ عاالوه
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لحظااه ای و کاماال از ایاان 

 روز

فرصاااات باااازرگ  -15-2

 برای امت اسالمی

واحـده و  امـت  ید -16

 :مسلماتان همه  ید

نگاااااااه بیااااااانگر  -16-1

ساااازِ دیااان مقااادس امت

اساااالم و تعاااالیم پیاااامبر 

 بزرگوار

ــــــــــــاز  - 17 تم

 یــک بــه ف ــر  یــد روز

ــا ــکراته معن ــت  ر تعم

 الری

 

 

 

 

 

 

 

حالت ذکر و دعا و تضرع و توجه و انسی که انسان با خدای متعاال در روزهاا و 

ی اینها، یاک شبهای ماه رمضان بخصو  شبهای مبارک قدر پیدا میکند، همه

رانیتی به دل میدهد؛ یک نظافت و نزاهتی به جان انسان میبخشد کاه البتاه نو

در این اعمال بسیار مهم ماه رمضان درسهای بزرگی هم برای ما وجود دارد کاه 

 ...از ایااااااان درساااااااها هااااااام بایاااااااد اساااااااتفاده کنااااااایم

 و تجسام فطار عیاد خصوصیت دوم هم در همین نماز شما متجلی است. روز  

و قلبی ملت است؛ وحدت ملت، اعتصاام دساته جمعای ش انسجام حقیقی نمای

اللَّه، از چیزهاقی است که بسیار باارزش است. این را بایساتی باه عناوان به حبل

یک درس رمضانی برای خودمان حفظ کنیم که این هم محصول همان معاانی 

بخصاو  ماا  -معنوی ماه رمضان است. بخصو  که ماه رمضان ما مسالمانها 

شامل روز قدس است که روز قدس یکای  -رکت امام بزرگوارمان ملت ایران به ب

های حقیقی اتحاد و انسجام دنیای اسالم است. و امساال روز قادس، از آن جلوه

راهپیماقی عظیم ملت ایران، چشمهای ملتهاای مسالمان را از اکنااف عاالم باه 

خود متوجه کرد. ملت ایاران یکصادا فریااد زدناد و از ملات مظلاوم فلساطین 

مایت کردند. و من الزم میدانم از ملت ایران عزیزمان، از آحاد مردم به خااطر ح

 .ایاان حرکاات عظیماای کااه در روز قاادس امسااال انجااام دادنااد، تشااکر کاانم

ی ملات ایاران! برکاات مااه رمضاان را برادران و خواهران عزیز نمازگزار و همه 

می، تا آنجااقی کاه ی اسالی جامعهی کسانمان، دربارهی خودمان، دربارهدرباره

ی الهی را که نعمت بازرگ خداسات، حفاظ میتوانیم ادامه بدهیم و این ذخیره

  .«1دکنی
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