به نام خدا
خطبه های نمازجمعه  5دیماه نرماشیر به امامت حجه االسالم ایران نژاد
اما بعد یا ایها الذین آمنو اتقوهللا
میخواهیم به خدا نزدیک شویم راهش کدام است چطوری مسیر به سوی خدا به روی ما باز میشود میفرمایند
اتقوهللا.راهش این است اطاعت و ترک معصیت وقتی این شد میشویم قرب خدا نورچشمی
ایام فاطمیه اول فرارسید تسلیت عرض میکنیم از امتیازات برجسته حضرت زهراسالم هللا بگوییم.خدا بنده مورد
قبول خدا.یک در خانه وحی به دنیا آمد.جایی که فرشتگان وارد بر پیامبر می شدند پیام و سخن خداوند را به
پیامبرش میرساندند ۲.تربیت شده خداوندخداوند می فرماید انما یرید هللا لیذهب و کمارج سر اهل بیت .متعال است از
آغاز تولد تا آغاز جوانی گوش او با کالم وحی الهی معکوس بود اولین کسی بود که در کنار پیامبر وحی الهی را
میشنید.سه تمام عشق و لذت پیامبر بود تا او را نمی بوسید نمی خوابید.برای مسافرت آخرین کسی بود که با او
وداع میکرد و برای برگشت اولین نفری را که دیدار میکرد ایشان بود.چهار پیامبر وقتی مشتاق بهشت بود ایشان را
میبوسید به احترام دختر تمام قامت بلند میشد نیست داد و دست دخترش را می بوسید و او را فرشته ای به صورت
انسان می دانست.فاطمه دریایی از مهربانی و عطوفت و صمیمیت بودن پدر طاقت دوری او را داشت و نه او طاقت
دوری پدر به همین لحاظ اولین کسی که به او ملحق شد فاطمه بود.شیش فاطمه خود معصوم فرزند معصوم همسر
معصوم فرزندائمه از ایشان هستند.خداوند میخواهد آلودگی از شما خاندان پیامبر را بزداید و پاک و پاکیزه
گرداند.فاطمه خشم از خشم خداست و رضایتش رضایت خداست.در همه عرصه های زندگی رتبه اول عالم شب
عروسی فاطمه.شب عروسی فاطمه فقیر مراجعه می کند پیراهن کهنه میخواهد زهرا می آید پیراهن کهنه به او بدهد
اما به یاد آورید آیه قرآن.آیه قرآن آل عمران .۹۲به نیکی نمیرسید تا آنگاه از آنچه دوست دارید انفاق کنید.نمونه
ای دیگر به عنوان ایثار فاطمه در قرآن نام برده شده است.به پاس دوستی خدا بینوا یتیم و اسیر را خوراک دادند و
خود با آب افطار کردند ۱۰.۱۰.شهادتش هم بیهمتاست کربال اوج مصیبت هاست ولی هیچ زنی و دختری به جلو
باباش و همسرش کتک نخوردند اول آنها شهید شدند بعد زن و بچه کتک خوردند ولی از زهرا جلو قهرمان و پهلوان
عالم قاتل عمر بن عبدود و فاتح خیبر کتک خورد.
خطبه دوم مناسبتها.امروز  ۵دی ماه ۱۷.سال پیش در چنین روزی حادثه دلخراش زلزله.مردمی که غالبا ً در حال
نماز و عبادت بودند و به زیر آوار رفتند و امتحان و ابتالء سنگین الهی از مردم بم و شرق استان بود.یاد آن
عزیزان را گرامی میداریم به روح و روانشان درود می فرستیم و از خداوند میخواهیم در غفران و رحمت خودش
جای نشان دهد.و به بازماندگان صبر و اجر عنایت کند و از نظام جمهوری اسالمی و خصوصا رهبر عزیز تشکر می
کنیم و همه کسانی که به من کمک کرده.تا دوباره برم یا شود و پر رونق تر از گذشته به زندگی ادامه می دهد.۲.نهم
دی ماه را داریم روز بصیرت و میثاق با والیت که روزی که دست غیب الهی از آستین مردم بصیر و انقالبی بیرون
آمد و همه توطئه های دشمنان داخلی و خارجی را یکجا خنثی کرد و آب سردی بر آتش کینه دشمنان جاری ساخت و
نظام اسالمی را بیمه کرد درود بر این مردم بصیرت انقالبی.بعضی در امتحان مردود شدند امام علی با سه گروه
مشهور درگیر بود ناکثین قاسطین مارقین گروه چهارمی هم بود قاعدین نشستگان در خانه و امام علی را یاری
نکردند و گفتند دعوای طلح زبیر با علی.سر دنیا از و ما اگر بخواهیم به بهشت برویم باید در خانه بنشینیم دخالت
نکنیم و رهبر را تنها گذاشتند اینها هم قاعدین هستند جملهای از امام رحمت هللا ع.عین شستگان در کنار خانه خدا
ایستادگان در مقابل دشمنان خدا را دعا کنید یا آیت هللا مشکینی سوال کرده بودند در رزمنده ما گاهی اوقات با لباسی
نماز می خوانیم مشکوک به خون هست چه حکمی دارد فرموده بودند حاضرم همه نماز های عمرم از اول تا آخر را
بدهم و ثواب یک نماز با آن لباس خونی و مشکوک را به من بدهید.

