بسمه تعالی
خطبه نماز جمعه شهرستان کهنوج در تاریخ 99/7/81توسط حجت االسالم و المسلمین حاج آقا افشار منش
خطبه اول
توصیه به تقوا
پیامبر اکرم (ص) فرمودند  :کسی که در دنیا چهار ویژگی را داشته باشد خیر دنیا و آخرت را دارد
 -8پارسایی .ورع یعصمه عن محارم هللا  .ورعی که او را از محرمات الهی نگه دارد
ورع یعنی قدرت ترک گناه
 -2حسن خلق یعیش به الناس  .خوش اخالقی در برخورد و معاشرت با مردم
 -3حلم یدفع به جهل الجاهل  .برد باری که با آن جهالت نادان را از تو دور سازد
 -4همسر شایسته ای که در کار دنیا و آخرت او را یاری رساند
بحث ما در خطبه های اول نماز جمعه پیرامون ویژگی اصحاب سید الشهداء (ع) بود
یکی دیگر از ویژگیهای اصحاب سید الشهداء بصیرت است
بصیرت یعنی چه
بصیرت یعنی قدرت تشخیص حق از باطل  .بصیرت قطب نمای دین است
وقتی هوا پیما یی اوج میگیرد و به صورت افقی قرار میگیرد خلبان هوا پیما را در حالت خودکار قرار میدهد و هوا پیما خودش
مسیر را پیدا میکند و میرود و خلبان فقط قطب نما را نگاه میکند
انواع بصیرت
 -8بصیرت اخالقی  .امیر المومنین فرمودند  :ابصر الناس من ابصر عیوبه و اقلع عن ذنوبه (غرر الحکم ح )4994
بهترین مردم کسی است که عیب های خودش را بشناسد و آنها را برطرف کند
باز حضرت در کالمی دیگرمیفرمایند  :اعقل الناس من کان بعیبه بصیرا (غرر الحکم ح )319
عاقل ترین مردم کسی است که عیب خود را ببیند و از دیدن عیب دیگران کور باشد گاهی بعضی افراد خار را در چشم دیگران
میبینند اما خاشاک را رد چشم خود نمیبینند
شخصی از کارگزاران بنی امیه بود و برای حکومت کار میکرد او ناگهان متحول شد و برای امام صادق (ع) نامه نوشت که
میخواهد توبه کند امام فرمودند شرطش این است که تمام اموالی که از راه حرام به دست آوردی به صاحبانشان باز گردانی و این
شخص پذیرفت او عیب خود را تشخیص داد و اموال حرام را رها کرد
امام برایش پیغام فرستاد ما بهشت را برایت ضمانت کردیم
بصیرت اخالقی یعنی تشخیص عیوب اخالقی مانند غضب –اسراف –شهوت رانی و سستی اراده
 -2بصیرت دینی .

یعنی انسان دین و مذهب صحیح را تشخیص بدهد و بداند چرا از میان ادیان اسالم را انتخاب کرده و چرا از میان مذاهب
اسالمی تشیع را را پذیرفته و پیرو امیر المومنین شده است
چنین کسی بصیرت دینی دارد
بصیرت دینی کسی دارد که در دفاع از عقایدش تردید ندارد
 -3بصیرت سیاسی
یعنی داشتن تحلیل درست از مسائل درست بصیرت سیاسی جند ویزگی دارد
8شناخت دشمن 2شناخت دقیق دشمن 3شناخت توطئه های دشمن  4شناخت تاکتیک های دشمن 5موقع شناسی  9اقدام به موقع 7
مقابله بادشمن باتوجه کامل 1موضوع گیری سیاسی واجتماعی صحیح  9مجاهدی  84والیت مداری  88شناخت مسیر صحیح
نمونه هایی از بصیرت سیاسی در تاریخ
بصیرت ابو حمزه ثمالی
وقتی امام صادق(ع) به شهادت رسیدند ابو حمزه گفت چه کسی وصی امام است پیک گفت ما نمیدانیم امام چه کسی را معرفی
کردند بالفاصله گفت الحمد هلل خدا را میستایم که راه را به ما نشان دادپیک گفت چطور معلوم است امام منصور دوانیقی – عبد
هللا بن افطح – فرماندار مدینه -ام حبیبه و موسی بن جعفر را معرفی کردند
ابو حمزه گفت انسان ستمگر نمیتواند امام باشد و عبد هللا فرزند امام از نظر جسمی مشکل دارد و نمیتواند امام باشد چون امام
باید سالم باشد و زن هم نمیتواند امام باشد پس امر امامت منحصر است در موسی ابن جعفر
ویژگی های انسان بصیر
علی (ع) میفرمایند  :شخص بصیر سه ویژگی دارد
 -8من سمع و تفکر .وقتی چیزی را میشنوند اول فکر میکنند  .سبک و سنگین میکنند و میسنجند
 -2و نظر و ابصر  .وقتی نگاه میکنند با دقت نگاه میکنند .جریان های سیاسی و فکری و تاریخی را با دقت دنبال میکنند و
نگاهشان سطحی نیست
 -3و انتفع بالعبر  .از تاریخ عبرت میگیرند
چه چیز باعث شد تا سقیفه پیش بیاید  .چه عاملی باعث شد تا علی را کنار بزنند  .چه عاملی باعث فتنه  11شد چه عاملی باعث
جنگ جمل و صفین شد شد تا دوباه رخ ندهد
بصیرت نمیگذارد تا تاریخ دوباره تکرار شود
امیر مومنان علی (ع) فرمودند  :وقتی انسان این ویژگی ها را پیدا کرد هر کجا که راه روشن است در آن قدم میگذارد اما راهی
که تاریک است و کجی دارد می ایستد و توقف میکند
راه های بصیرت یافتن
چگونه میشود بصیر شد
 -8تقوا –خداوند در آیه  2سوره طالق به رسول گرامی اسالم فرمودند  ( :و من یتق هللا یجعل له مخرجا ) کسی که تقوا داشته
باشد شیوه جدایی حق از باطل را به او عنایت میکنی
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توصیه به تقوی
تقوی عامل گشایش درهای آسمان و زمین است خداوند متعال در قرآن می فرماید ( :لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم
برکات من السماء و االرض ) اعراف 98
اگر اهالی شهرها و روستاها تقوا داشته باشند درهای آسمان و زمین را برای آنها می گشاییم
از این آیه شریفه معلوم می شود که در این عالم یک معادله ای بین رحمت و برکت و کار ما وجود دارد اعمالی وجود دارد که
باعث حبس رحمت خداوند می شود و اعمالی هستند که باعث نزول رحمت خداوند می شود
وقتی در جامعه فسق و فجور و فاجر زیاد میشود و تعداد کسانی که آیات خداوند را استهزاء و به آنها دهن کجی می کنند زیاد
شود برکت کم می شود و برعکس اگر کارهای خوب صله رحم – رحم به دیگران – مواسات – رعایت حالل و حرام خدا
انجام شد رحمت و برکت هم میآید
یکی از آثار تقوا امید آفرینی است اما عوامل امید :
 -8توکل و حسن ظن به خدا  -2توجه به وعده های الهی  -3توجه به نقاط قوت خود  -4نگاه به نقاط ضعف دشمن  -5مشاهده
نمونه های امید آفرین در تاریخ
مناسبت ها :
اولین مناسبت طبق نقل مشهور امروز همزمان است با سالروز شهادت امام سجاد (علیه السالم ) فرا رسیدن شهادت آن حضرت
را تسلیت عرض می کنم هنر امام سجاد (ع) این بود توانست جامعه شیعه پراکنده را سامان بدهد و کیان اسالم را حفظ کند و از
انقالب عاشورایی پاسداری کند
حضرت در کالم نورانی می فرماید  :الدنیا سوق االخره و النفس تاجر والیل و النهار راس المال
دنیا بازار آخرت است و نفس بازرگان است و شب و روز سرمایه است
سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای هیئت دولت جدید به مناسبت هفته دولت
یکی از مطالب مهمی که معظم له بیان فرمودند در مورد احیای اعتماد و امید مردم به دولت بود ایشان فرمودند اعتماد مردم
بزرگترین سرمایه دولت است مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند با شما راه می آیند و کمک تان می کنند
البته این اعتماد مردم به دولت مقداری آسیب دیده و بایستی آن را ترمیم کنید
راهکارش این است :
 -8حرف و عمل مسئولین یکی باشد  -2وعده ای که به مردم دادید طبق آن عمل کنید
در تحلیل سخنان رهبر معظم انقالب باید گفت شاید این اولین بار باشد که رهبرمعظم انقالب از تعبیر آسیب دیدن اعتماد عمومی
سخن گفته اند و دولت را موظف به ترمیم این آسیب نموده اند
این یک هشدار جدی و مهم است آنقدر مهم که به جرات میتوان گفت بازسازی اعتماد عمومی مهمترین رسالت و ماموریت دولت
سیزدهم میباشد
راز اهمیت این بازسازی بخاطر این است که نظام اسالمی بر اساس مردم ساالری دینی بنیان گذاری شده است هر زمانی این
ساختار آسیب ببیند ولو آن آسیب کم باشد باید آن را جدی گرفت و برایش تدبیر کرد
در حقیقت بقای واقعی نظام مبتنی بر رضایت مردم و اعتماد آنان است و بدون آن حتی اگرصورت نظام باقی بماند از سیرت
حقیقی آن چیزی باقی نخواهد ماند
راهکارهای بازسازی اعتماد عمومی

 -8برای حل یک چالش ابتدا باید کمبودها و اشکاالت منجر به آن را دید و قبول کرد و چاره اندیشی کرد
 -2نزدیک شدن به مردم با حضور میدانی تاثیر خاصی دارد
 -3عملی کردن حرف ها و وعده ها هرچند راهی سخت و دشوار است ولی کلید اصلی بازسازی عمومی است
 -4نکته مهمتر سلوک شخصی مسئوالن است مردم ناظران کم خطایی هستند
امروز به جد می توان گفت جمهوری اسالمی دو امر دارد :
 -8استوار گارگزاران و مدیران انقالبی در راس مدیریت های کشور
 -2تحقق دولت اسالمی
با شاخص های  -8 :اعتمادی و اخالقی  -2و خدمت به خلق  -3ایجاد عدالت  -4سالمت اقتصادی  -5مبارزه با فساد و
قانونگرایی  -9تکیه به ظرفیت های درونی کشور و کلید حل مشکالت اخالص – توکل – مجاهدت مبتنی بر عقالنیت می باشد
موضع حکیمانه رهبر انقالب در برابر حوادث افغانستان
در بیانات معظم له در دیدار با هیئت دولت در باره حوادث افغانستان شش نکته اصلی و اساسی به چشم می خورد :
 -8ملت افغانستان ملت برادر هم دین هم زبان و هم فرهنگ ماست و ریشه در یک حوزه تمدنی داریم
 -2برای ما مردم افغانستان مهم هستند آن که می ماند مردم سلحشور و مظلوم افغانستان است دولت ها می آیند و می روند
 -3رابطه ما با این دولت ها به دو عامل بستگی دارد  :نوع تعامل آنها با مردم خودشان و همه اقوام و مذاهب
طرح بایدن برای جبران شکست معامله قرن
رسانه های غربی اخیرا از طرح جدید دولت امریکا برای منطقه تحت عنوان صلح بلند مدت با فلسطینی ها خبر دده اند که بنظر
میرسد همان صلح معامله قرن ترامپ با لحاظ برخی تغییرات باشه
در طرح جدید بجایحذف طرف فلسطینی از معادله و مذاکره که درمعامله قرن بر آن تاکید شده بود در این طرح مسئولیت کنترل
و مهار فلسطینیان به رژیم های منطقه ای واگذار شده است  :مصر مسئول کنترل مقاومت در غزه است
اردن هم مسئول کنترل مقاومت در کرانه باختری را بر عهده خواهد داشت
لذا توصیه شده خال حضور امریکا در خاور میانه با ایجاد قدرت های هم توان با محوریت اسرائیل جبران شود
اما به نظر میرسد طراحان امریکایی توجهی به ناکامی طرح های گذشته خود با فلسطین و محور مقاومت ندارد و این طرح هم
شکست خواهد خورد و موجب سرافکندگی طراحان و همکاران آنها خواهد شد
دو نکته راجع به شهرستان :
دیروز حضور جانشین فرمانده کل سپاه سردار فدوی و فرمانده سپاه ثارهللا سردار معروفی و هیئت همراه را به شهرستان داشتیم
که هم زمان  844سری جهیزیه  5هزار بسته معیشتی در جنوب توزیع شد و در حاشیه این بازدید مشکالت را برسی نمودند و
فرمودند با این اقدامات به دنبال این هستیم خداوند عنایت خود را بیشتر کند و اشاره ای داشتند به قرارگاه امام حسن مجتبی
(علیه السالم) در سپاه پاسداران در رابطه با محرومیت زدایی امیدواریم این قرارگاه تصمیمات مقتضی در رابطه با مشکالت
شهرستان اتخاذ نماید نکته دوم  :با توجه به فعال شدن موکب های اربعین در سطح استان و به تبع آن در سطح شهرستان جا
دارد که مردم در حد وسع و توان همچنانکه سالهای قبل پشتیبانی می کردند از موکب ها جهت زائرین سیدالشهداء (ع) امسال هم
کمک نمایند

