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 1400خرداد  7های نماز جمعه خطبه

 خطبۀ نخست
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

های بهداشتی نمازهای جمعه و جماعت در سراسر کشور برگزار شود. بنا شد که با رعایت پروتکل الحمدهلل

تر کنیم. از خدای تعالی را از گذشته کوتاه هایخطبهبرای رعایت دستورالعمل ستاد ملی کرونا، باید 

 کن فرماید.ـ ریشه خواهیم که بزودی این ویروس منحوس را از کشور ما و جهان ـ به دست دانشمندان مامی

 اخالق نیکو در زمان انتخابات

طبق روال همیشگی روایتی  خطبهکنم. برای این همۀ شما و خود را به تقوای الهی دعوت و سفارش می بنده

 اعظم صلی اهلل علیه و آله و سلم بخوانم: پیامبراز 

 [71/373]بحاراالنوار:  ق ائِم«ال الص َّائِمِ د ر ج ة  خُلْقِهِ بِحُسْنِ ل یُدْرِکُ الع بْد  »إن َّ

 «.رسدمی دارزندهشب گیرروزه مقام به اخالقیخوش با »بنده

میان نامزدها و طرفداران  اخالقیبیهای اخیر انتخابات پیش آمده است، از مشکالتی که در دوره یکی

انتخابات مثل  ایامگفت: تبلیغاتی نامزدها می مسئوالناسالمی دور است. یکی از  اخالقهاست که کالً از آن

که برای شما خواندم، از  روایتیکنیم! باید در آن گناه بکنیم و بعد هم توبه می ناچارشب عروسی است که 

اصرار دارند که فضای انتخابات را آلوده به سخنان نامربوط، غیبت،  برخیکه اینگوید. سخن می نیکو اخالق

کنند تا به اهداف خودشان  دوقطبیمقابل را بکوبند و بقول خودشان فضا را  نامزدکنند، تهمت و امثال آن ب

 آشنایی با اسالم و اهداف انقالب اسالمی ندارد.  هیچها برسند، این

کردن جو جامعه، متشنجدیگر نامزدها،  تخریببه نفع نامزد مورد عالقۀ خود هیچ اشکالی ندارد. اما  تبلیغ

مجازی  فضایویژه شود. بهمردم می شدنمأیوساسالمی است.  این موجب  اخالقدور از  دلسردکردن مردم،

 مستعد است که هرگونه بداخالقی را ترویج کند.
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 تذکر به نامزدها

مناظرات انتخاباتی بداخالقی را ترویج نکنند. به افراد تهمت نزنند،  هم مراقب باشند که تبلیغات و  نامزدها

و برنامۀ خودشان را بیان کنند، از  ظرفیتهای گوناگون کشور را مورد اتهام قرار ندهند. و دستگاه نهادها

 جنبه نباشند. و توهم قدرت بی قدرتخودشان ظرفیت نشان بدهند، دربرابر 

در تبلیغات و  بنابراینچهرۀ این ملت را خراب کنید.  مبادا خورده؛قسم ران، دشمن دارد، دشمنیای ملت

 مبادادار را بنویسند. زندهدار و شببرای شما ثواب و درجات روزه بگذاریدها رعایت اخالق را بکنند. مناظره

ا دعوت کنیم تا ر مردمو شایستۀ مردم ایران نیست. ما باید  شأنات سخنانی گفته شود که ها و تبلیغدر مناظره

ای مجلس و مجلس خبرگان با عزم راسخ و دورهشورها، و هم میان همجمهوری، ریاست همدر  انتخابات ـ 

 آگاهی شرکت کنند. 

 تذکر به طرفدرانان نامزدها

کسانی که در  چهچاک نامزد خود هستند، کسانی که سینه چه انتخاباتی؛ نامزدهایان دارطرفمن و شما و  اما

و اخالق از نامزد  متانتکسانی که در فضای مجازی فعال هستند، با  چهکنند، ستادهای نامزدها فعالیت می

رسی الهی در پیشگاه حساب بایدماند، عمل ماست که چه میگذرد، و آنهم می روزهاخود حمایت کنید. این 

 کرد. تعالی از ما مواخذه خواهد  خدایحساب آن را پس بدهیم. 

 کنند:  سجاد سالم اهلل علیه در دعای مکارم اخالق به خدای تعالی عرض می امام

  ع نه« غداً ت سأ لُنی بِما است عمِلنی »و 

 کنی« ها سوال می»خدایا مرا به کارهای بگمار که فردای قیامت از آن

نیکو و خوب کار خودمان را به عبادت تبدیل  اخالقخودمان باشیم. با  قیامتتعبیر بلندی است. به فکر  چه

در گفتار  همرا رعایت کنیم،  تقواداریم، برای ما سیئه بنویسند. که برمی قدمیکه خدای ناکرده هر کنیم، نه این

 ها. فقط خدا را در نظر بگیریم.  در مخالفت همها، در موافقت همدر اظهارنظرها،  همخود، 

 خطبۀ دوم
 الرحیمبسم اهلل الرحمن 
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 ساالری دینی و وظیفۀ مامردم

هایی نسبت به تأیید و شکایت هاگلهشود، شروع میجمهوری ریاسترسمی فردا تبلیغات  الحمدهلل

 ها آگاه هستید. از آن همگیها شده است که صالحیت

انقالب کشور  امامیندر منطق بدانیم که  همۀ ما مردم ایران در سرنوشت کشور خود سهیم هستیم.  همگیاما 

مساوری از قدرت،  طوربهاین سرزمین یکسان هستند و  اقواممتعلق به همۀ مردم است و  همۀ آحاد ملت، و  

 و خیرات اسالم و نظام اسالمی و ایران پهناور برخوردار هستند.  امتیازات

از قدرت و مسئولیت اجتماعی است و  مردمکشور ما، دوری  ماندگیعقبانقالب یکی از علل  امامین نگاهاز 

های سیاسی، اجتماعی، جانبۀ مردم در همۀ عرصهحضور همه گِرویِکشور  و تضمین آیندۀ آن در  پیشرفت

اتحاد همۀ آحاد در  ما« »ملتراز پیروزی  دیروزفرهنگی، اقتصادی و نظامی،  با حفظ کرامت انسانی است. 

مردم  جانبۀهم اساسِ تداوم و پیشرفت کشور بر حضور همه امروزاسالمی و به انگیزۀ الهی بود و  پرچمزیر 

و دولت مقتدر، نظام و  نظامهای فعالیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره است. فرصت در

 ست که از متن مردم برآمده باشد.دولتی

 ما راه آن را به ما نشان داد.  عزیزه است، و امام جوشید اسالمدینی است که از متن ساالریِ مردم حقیقتاین 

هایی بسا افرادی که در حکومت مسئولیتچه اگرچهاز این اندیشه منحرف نشد،  گاههیچاسالمی،  انقالب

 مردمآرمان پشت کردند. حضور از مردم نیز نسبت به این  برخیگرفتند و حتی  فاصلهداشته یا دارند، از آن 

 مردماسالمی را انتخاب کردند و این  جمهوریاسالمی را پیروز است، این مردم بودند که  انقالببود که 

های مختلف حضوری مقتدرانه و هوشیارانه داشتند و و بارها در صحنه بارهاکه جنگ را اداره کردند و بودند 

 ها بود. عالها و انفانحراف مراقبدارند. اما باید 

که  ایفاصلهو نظام فاصله بیافتد و  مردممثبتی نسبت به همین انحراف بود، تا مبادا بین  شُکگام بود  بیانیۀ

اسالمی به اصل انقالبی خود یعنی اصالت مردم و تکیۀ بر مردم بازگردد.  نظامایجاد شده ترمیم گردد و  

ما، عزیز  امامدارند، اما  گراییمردمی سلطنتی ادعایی های استبدادها، حتی نظامحکومت همۀاست که  روشن

ذات جمهوری  بنابرایندارد،  اصالتمردم را به رسمیت شناخت و به مردم  نقش و حقّ و منزلت و شأن

 ساالری دینی است. اسالمی قرین به مردم
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 دولت اسالمی

 هایچالش آن مسیر در است، برندهپیش و روندهپیش ما انقالب. است صحیحی مسیر  انقالب اسالمی مسیر

 دیدیم ۸۸ فتنۀ در ما کنند؟می بازی مردم اعصاب با برخی چرا اما. ما اشتباهات جمله از هست، و بوده زیادی

 .ندارند ایمان مردم به و خواهندمی خود قدرت ابزار را مردم ،سیاسیون که

 فصل اماقرین خطا هستیم و باید نقدپذیر باشیم.  هاانساناصوالً ما  بکنیم، نقد توانیممی نگهبان شورای به

 کنیم تمکین قانون به و ست هاصالحیت تایید قانونی مرجع نگهبان شورای نهایت در و است قانون الخطاب

 و نایستیم قانون روبرو اما کنیم، تالش هاآن رفع برای  و کنیم شناسایی موشکافانه و کنجکاوانه را اشکاالت و

 .نکنیم دلسرد را مردم

 اصلی مقصر و اندآمده گرفتار اقتصادی مشکالت در االن و هستند خوبی و نجیب مردم حقیقتا ،ایران مردم

 انقالبی، کارآمد، دولتی تا کنیم کمک ما. پذیردنمی هم مسئولیت که است آن پشتیبانان و فعلی دولت هم

 .بچشند را خدمت شیرین طمع مردم تا آید کار روی ضدفساد و خواهعدالت

 مشارکت بر بنابراین. است مشکالت از رفتبرون راه است، مقتدر و مردمی دولت که اسالمی دولت

 .ماست عزیز امام راه و خط این. کنیم پافشاری مردم حداکثری

 و ملت این اهداف که امام هایآرمان ازـ  الهی بفضل - هستم زنده تا و دانممی امام فرزند را خود بنده

 هایماندگیعقب و اندیشید اسالمی دولت به باید االن بنظرم و کنممی دفاع است، اسالمی انقالب هایآرمان

 . کرد جبران را اجتماعی عدالت و انسانی کرامت و توحیدی جامعه مسیر در را خود

 انتخاباتی پرشور

خواهند با کمک فضای مجازی ذهنی خود را می توهمدهند که ایران رو به فروپاشی است، و که شعار می آنان

 سختیمسیر  همما اشتباهاتی داریم، و مسیر انقالب اسالمی  آری. ندملت نیست خیرخواهبه جامعه القاء کنند، 

و  اشتباهاتشویم. از  ترزبدهم باید ما ه البتهشود. و تر میآن روز به روز بیشتر و سخت هایچالشاست، و 

 مسیرنشویم. ما در  منحرفمراقب باشیم که از قله  صورتیخطاهای گذشته خود هم درس بگیریم. اما در هر 

 درپیش داریم. هاگردنهسخت دولت اسالمی هستیم و 

های بخشی موج نارضایتینق بزنیم و بخواهیم بر  وانیمتمیکناری بنشینیم؛  منفعالنهدلسرد باشیم  و  توانیممی

 اماخود را قهرمان میدان بدانیم و به دنبال حل مسائل باشیم؛  توانیممیاز مردم سوار شویم و خودنمایی کنیم؛ 
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مردم و گفتن سخنانی  دلسردکردنما مسئول هستیم.  همۀ؛ مردم هستند که حلراهراهه هستند. ها بیهمۀ این

 طرفدرانی هم برای ما بیاورد، آسان است.  شایدکه 

خواه، ضدفساد، با روحیۀ جوان  روی کار بیاید تا مردم ، مردم، عدالتانقالبیکمک کنیم تا دولتی کارآمد،  ما

مردم را برای انتخابات  بلکهدشمنان این مردم حرکت نکنیم،  رمسیو در خدمت را بچشند.  شیرینطمع 

 پرشور دعوت کنیم.

 


