خطبه اول  :زندگانی حضرت خدیجه (س)
امام جمعه محترم دیلم ضمن سفارش به تقوا بعد از بیان این مقدمه که اساس ارزشهای از نظر قرآن ،ایمان و عمل صالح که نتیجه
آن حیات طیبه را در پی خواهد داشت به زندگانی حضرت خدیجه (س) پرداختند و گفتند یکی از کسانی که توانست نقش زن را
در اجتماع معنا کند و خداوند به او زندگی طیبه عنایت فرمود حضرت خدیجه (س) است که در روایتی پیامبر گرامی اکرم او را
جزء چهار زن برتر بهشت دانستند.حضرت خدیجه (س)اولین زنی است که به پیامبر ایمان آورد و به خاطر آثار بزرگی که از پیامبر
سراغ داشت شخصا به حضرت پیشنهاد ازدواج داد و تمام ثروتش را در راه اسالم انفاق نمود و از هر گونه حمایت از پیغمبر دریغ
ننمود و متقابال پیامبر هم عالقه عجیبی نسبت به او داشت و حتی بعد از رحلتش همواره از او یاد می نمود و می فرمود هیچ کس
برای من خدیجه (س) نخواهد شد  .زمانی که مردم به تکذیب من پرداختند او مرا تصدیق نمود و به دین خدا یاری کرد.
خطبه دوم
ضمن سفارش مجدد به تقوا به یکی از شاخه های تقوا که تقوای سیاسی است اشاره نمودند و افزودند ما دو نوع سیاست
داریم  :سیاست رحمانی و سیاست شیطانی .سیاست رحمانی دارای معیار و مالک است و برای رسیدن به هدف از ابزار نادرست و
شیوه های گناه آلود استفاده نمی کند و خطوط قرمز را که عبارت از باید و نباید ها می باشد مراعات می نمایند .امام جمعه محترم
ضمن اشاره به انتخابات  29اردیبهشت سال جاری که با مشارکت  73درصدی واجدان شرایط رای برگزار شد افزودند این
انتخابات شکوه دیگری از عظمت نظام و مردم شریف ایران اسالمی را به رخ جهانیان کشید و موجب استحکام
جایگاه رهبری گردید و ایشان با مدیریت کالن خود افکار عمومی را به گونه ای هدایت فرمود که ضمن لبیک به دعوت
ایشان به اعتراف دوست و دشمن پیروز این انتخابات را رهبر و ملت بزرگ ایران دانستند و یکی از شاهکار های نظام اسالمی را
که رقابت جدی میان سالیق مختلف در عین امنیت را منصه ی ظهور گذاشتند  .این انتخابات با قطع نظر از بعضی بد اخالقی های
انتخاباتی و مسائلی که در این بین مطرح و در شان نظام نبود اما به تعبیر مقام معظم رهبری با حضور مردم این مسائل حل شد
در عین حال اقتدار نظام اسالمی را به رخ جهانیان کشید اکنون این انتخابات با تایید شورای محترم نگهبان به پایان رسید البته
مشروعیت آن به تنفیذ مقام معظم رهبری خواهد بود .از تمامی نامزدها انتظار می رود که دولت را در راه خدمت بی منت کمک
نمایند و دولت هم متقابال از توانایی ها و ایده ها و برنامه های نامزد های محترم که هر کدام وزنه ای در نظام اسالمی
به حساب می آید استفاده نماید و دولت در جهت عملیاتی نمودن شعارهای وعده شده تالش نماید و به نصائح و رهنمود های
مقام معظم رهبری در عرصه ها ی مختلف توجه نماید و شوراهای اسالمی هم به جای فرصت سوزی فرصت سازی نمایند و در
ادامه اشهرستان از مردم خواستند که در مراسم ارتحال حضرت امام که برگزار می گردد شرکت کنند و دینشان را به امام بزرگوار
و مقام معظم رهبری ادا نمایند.

