بسم هللا الرحمن الرحیم
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دعوت به تقوای الهی
عمر کوتاه کفاف نمی کند که ما گناه بکنیم
داستان سوال از جناب اضرائیل و دلسوزی از گرفتن ارواح مومنین که ایشان فرمودند که در یکجا خنده ام گرفت قضیه
کفاش  ....دومین جا گریه ام گرفت و آن جایی که قرار بود جان مادری رو بگیرم که قرار بود وصع حمل کند و من منتطر
بودم تا اینکه بچه به دنیا آمد و من جان مادر را گرفتم و طفل در بیابان را شد  .در در دفعه سوم تعجب کردم در جایی که
قرار بود جان عالمی را بگیرم که ندا آمد این همان طفلی است که در بیابان رها کردی و اینجور به علم و دانش رسیده
است .
نزدیک شدن دهه کرامت و فرا رسیدن والدت حضرت معصومه س و روز دختر و اینکه دختران امروز مادران فردا
هستند
در جامعه ما خانواده اهمیت زیادی داره و مادر در خانواده جایگاه مهمی داره و در راس خانواده است
دشمنان همچون رابرت مرداک یهودی بسیار سرمایه گذاری کرده و ما باید هوشیار باشیم که ببینیم دشمن کجا را نشانه
گرفته در شبکه های ماهواره ای دشمن به شدت روی جنس زن مانور می دهد و تخریب می کند تا قداست خانواده رو
بشکند و از در از بین بردن قبح روابط نا مشروع تالش می کند و ما باید تالش کنیم خانواده ای بسازیم و دخترانی
بسازیم در تراز سبک زندگی اسالمی
یکی از مصائبی که همچنان باقی هست ارزش جنس پسر بر دختر هست و هنوز پسر داری ارجحیت دارد بر دختر داری
خداوند در قرآن اخالقیات عصر جاهلیت بخوبی روشن می کند که در دوره جاهلیت وقتی دختردار می شدند ناراحت می
شدند خشمگین می شدند و متواری می شدند که کسی آنهاد را نمی بیند .
خداوند در دو جا وجود دختر را بشارت می دهد  .تولد دختر را بشارت می دهد
در روابت از امام صادق علیه السالم که فردی از بابت دختردار شدن ناراحت بود گفت مگر نمی دانی دختر گلی
خوشبوست و تو او را می بویی و روزی دختر تضمین شده است
پیامبر اکرم خودش صاحب چندین دختر بوده است که سرمایه پیامبر بوده اند
امام صادق علیه السالم به شخصی که تازه ازدواج کرده بود فرمود زندگی زناشویی را چگونه می بینی آن شخص عرض
کرد هر خیر و برکتی که در بانوان هست من در همسرم می بینم فقط یکجا از این خانم گله مندم و به من خیانت کرده .
حضرت تعجب کردند آن شخص گفت که همسرم برای من دختر آورده  .امام فرمودند که خداوند در قرآن می فرماید که
شما نمی دونید بین دو چیز چی برای شما خوبه  .گفت نه امام فرمودند خداوند اینجا برای تو دختر خواسته است  .و خیر
تو در آن است .
داستان خضر و موسی و کشتن پسر بچه و خداوند از بدل این کار خداوند دختری می دهد که هفتاد پیامبر از آن دختر
بدنیا میاد و شما چه می دانی
اگر امروز دختران خوب و پاکی تربیت شوند قطعا باید بدانیم به فرموده حضرت امام از دامن زن مرد به معراج می رود .
و این مقدمات باید طی شود تا جامعه ای سالم در پناه حمایت خداوند داشته باشیم .
جایی در قرآن نیست که خداوند برای تولد پسران بشارت داده باشد ولی برای دختران دو جا بشارت داده است .
خطبه دوم نماز جمعه  30خرداد نرماشیر استان کرمان به امامت دائم حجة االسالم ایران نژاد
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دعوت به تقوای الهی  .ان اکرمکم عندهللا اتقاکم
سالروز شهادت سردار رشید اسالم دکتر مصطفی چمران بعنوان الگوی معنویت انقالبی است
در همه زمانها می شوید با معنویت زندگی کرد از دکتر مصطفی چمران تا سردار شهید قاسم سلیمانی
اتفاقات ناخوشایندی در سال  60در کشور وجود داشت که منافقین با سالح به جان مردم و مسئولین افتاده بودند فضای
سیاسی بسیار بحرانی بود ولی یک مردی مثل مصطفی چمران دور از دسته جات سیاسی وایستاد و همه هستی خودش را
فدای اسالم کرد که امام ره در پیامی فرمودند مثل چمران بمیرید چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسالم جان خود را
فدا کرد و در این دنیا شرافت را بیمه کرد و در آخرت رحمت خدا را بیمه کرد .
چمران و سلیمانی هر دو در سن بازنشستگی به شهادت رسیدند که بعنوان الگوی شهادت برای ما مطرح است
سر زیستی مانند شهید چمران و سلیمانی حقیقت عبودیت است این دو بزرگوار بنده خوبی بودند
حقیقت عبودیت در سه چیز است اول اینکه هر چی داریم برای خداست عمل  ،ذکر و کار و هرچی خدا امر می کند و
خودت را هیچی ندانی دوم اینکه آنچه به سود خویش هست مصلحت اندیشی نکنی تدبیر زندگی ات دست خدا بدان و
مدیریت زندگی را به خدا بسپاری لذا مصیبت های سنگین برای شما آسان می شود  .سوم اینکه انسان دائم به انجام و
اجبات و ترک محرمات باشد هرجا امر کرد باید چشم بگوییم و هرجا نهی کرد باید بگوییم چشم .
این کار معمولی نیست که تشییع جنازه ای برای کسی مثل قاسم سلیمانی صورت می گیرد که دوست و دشمن به لرزه می
افتد .

