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ــٍد  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعلَــی ُمَحمَّ
بِِحلْیــِة  َحلِّنِــی  َو  آلِــِه،  َو 
ــَة  ــنِی ِزینَ ــَن، َو أَلْبِْس الِِحی الصَّ
الُْمتَِّقیــَن، ِفــی بَْســِط الَْعــْدِل، َو 
کْظــِم الَغیــِظ، َو إِْطَفــاِء النَّائـِـَرِة، 
َو َضــِمّ أَْهــِل الُْفْرَقــِة، َو إِْصــَاِح 
ــِة،  ــاِء الَْعاِرَف ــِن، َو إِْفَش َذاِت الْبَی

ــِة«. ــتِْر الَْعائِبَ َو َس

تجلی انوار رضوی در ماه 
ذی القعده 

ایــام پرنــور و پربرکــت مــاه ذی القعــده 
ــد.  ــارک باش ــزان مب ــه ی عزی ــر هم ب
ذی القعــده مــاه بســیار شــیرینی اســت 
و طبــع رضــوی دارد. اتصــال حقیقــت 
ــه افــق رفعــت  و ملکــوت ایــن مــاه ب
ــی  ــا تجل ــم ب ــی، آن ه ــت اله و رحم
نــاب و رأفــت و رحمــت الهــی از 
افــق رضــوی، ایــن مــاه را بســیار 
ــادی  ــد و امیدهــای زی ــاوت می کن متف

را در بیــن اهــل معنــا برمی انگیــزد 
ــف  ــود را از لط ــهم خ ــد س ــه بتوانن ک
پــروردگار متعــال و عنایــت خــاص 
الهــی فــراوان کننــد و از مغفــرت 
ــند.  ــته باش ــژه داش ــره ی وی ــی به اله

قــدر  خیلــی  را  مــاه  ایــن  بایــد 
ــزرگ  ــاق ب ــات اتف ــه مقدم ــم ک بدانی
ــج، در  ــی ح ــامی، یعن ــل اس بین المل

می شــود.  فراهــم  مــاه  همیــن 

بــرای اهــل ســلوک و معنــا نیــز 
ــرا ورود  ــی اســت؛ زی ــاه بســیار خوب م
ــلوک حضــرت  ــیر و س ــه فضــای س ب
)علی نبیناوآله و علیه الســام(  موســی بن عمران 
و وعــده خــاص الهــی و خلوتــگاه 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی اســت 
کــه تــا دهــه ی اول ذی الحجــه امتــدا 
پیــدا می کنــد. قــرآن هــم می فرمایــد: 
ثََاثِیــَن  ُموَســی  »َوَواَعْدنَــا 
لَیْلَــًة؛1 و بــا موســی ســی شــب 
وعــده گذاشــتیم« کــه مــاه ذی القعــده 
ــمَّ  ــٍر َفتَ ــا بَِعْش ــت »َوأَتَْمْمنَاَه اس
ِمیَقــاُت َربِّــِه أَْربَِعیــَن لَیْلـَـًة؛2 و آن 

. اعراف: 142.  1

. همان.  2
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ــم«  ــام کردی ــر تم ــا ده شــب دیگ را ب
ــه  ــاه ذی الحج ــت م ــه نخس ــه ده ک

ــت. اس

لزوم توسِل خاص به امام رضا 
در ماه ذی القعده

آغــاز  از  منظــم  و  مــداوم  توســِل 
تــا پایــان ایــن مــاه بــه حضــرت 
)علیه الســام(  الرضــا  موســی  علی بــن 
موضوعیــت دارد. خــوب اســت انســان 
هــر روز، هرچنــد مختصــر بــا صلــوات 
خاصــه یــا بــا یــک زیــارت کوتــاه بــه 
امــام رضــا )علیه الســام( توجــه پیــدا کنــد. 
ــاه آغــاز بســیار  ــن م ضمــن اینکــه ای
ــه  ــرت فاطم ــا والدت حض ــژه ای ب وی
مناســبت  دارد.  )ســام اهلل علیها(  معصومــه 
به صــورت  مــاه  ایــن  در  زیارتــی 
خــاص و عــام وجــود دارد. خــدای 
ــن فرصــت  ــق دهــد از ای ــال توفی متع
بــرای جلــب رأفــت الهــی و قــرار 
گرفتــن در سایه ســار نــام مقــدس 
اســتفاده  متعــال  پــروردگار  رئــوف 

ــم. کنی

استغفار، بهترین راه پاالیش 
روح

دوســتان، نمــاز یکشــنبه ها را فرامــوش 
ــود را  ــوص خ ــار مخص ــه آث ــد ک نکنن
ــاز  ــن نم ــی از ای ــق اله ــه توفی دارد. ب
چهاررکعتــی و اســتغفارش بهره منــد 
ــرای  ــاه ب ــن م ــت ای باشــیم و از ظرفی
و  خویشــتن  بیــن  موانــع  زدودن 
ــم.  ــتفاده کنی ــی اس ــژه اله ــاف وی الط
ــا  ــرای زدودن حجاب ه ــن راه ب بهتری
و  تعلقــات  غبــار  و  کدورت هــا  و 
محیــط  از  معصیت هــا  و  غفلت هــا 

ــت.  ــتغفار اس ــرت، اس فط

واســطه  )علیه الســام(،  رضــا  حضــرت 
ممتــاز و خاصــی بــرای جلــب رضایــت 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی و قــرار 
ــروردگار  ــوف پ ــام رئ ــل ن ــن ذی گرفت
متعــال اســت کــه متجلــی در حضــرت 
)علیه الســام(  الرضــا  موســی  علی بــن 
اســت. البتــه همــه ي اهــل بیــت 
ولــی  این گونه انــد،  )ســام اهلل علیهم اجمعین( 

درخشــش  )علیه الســام(  رضــا  امــام  در 
ویــژه ای دارد. 
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فرصــت  ذی القعــده  مــاه  بنابرایــن 
ــم  ــردن ک ــرای برطــرف ک ــازی ب ممت
و کاســتی ها و شستشــوی باطنــی و 
ــم  ــت. امیدواری ــوی اس ــارت معن طه
ــدی از  ــق بهره من ــال توفی ــدای متع خ

ــد. ــت فرمای ــه کرام ــه هم آن را ب

مدیریت خشم، یکی از برترین 
جلوه های پارسایی 

ــور صالحــان و  ــان زی ــا در بی بحــث م
ــتی  ــود. در فهرس ــایان ب ــاس پارس لب
کــه امــام )علیه الســام( ایــن  مــوارد را 
یکــی پــس از دیگــری مطــرح  کردنــد، 
ــْدِل«  ــِط الَْع ــئله »بَْس ــن مس اولی
بــود کــه مقــداری دربــاره آن توضیــح 
الَغیــِظ«  »َو کْظــِم  دادیــم. دوم 
را  قرآنــی اش  مبنــای  کــه  بــود 
ــن  ــم کــه یکــی از برتری توضیــح دادی
ــم  ــت خش ــایی مدیری ــای پارس جلوه ه
اســت. عــرض کردیــم کــه »کظــم« 
به معنــای گــره زدن دِر َمشــک اســت. 
پــس »کظــم غیــظ« یعنــی انســان 
َمشــک خشــمش را محکــم گــره بزنــد 
و آن را در وجــود خویــش هضــم کنــد. 

امکاِن مهار خشم در آغاز 
عصبانیت

ــد و  ــان می آی ــه هیج ــی ب ــم وقت خش
برانگیختــه می شــود، در آغــاز و پیــش 
از جلوه گــری بیرونــی آن، پیــش از 
آنکــه در قالــب واژه قــرار گیــرد و بــه 
زبــان جــاری شــود و در قالــب رفتــار، 
ظهــور و بــروز پیــدا کنــد و نســبت بــه 
ــن  ــه ای ــی ک ــژه کس ــران و به وی دیگ
برانگیختگــی را در انســان به وجــود 
آورده، یعنــی منبــِع اصلــِی ایجــاِد 
ــا  ــی و ب ــه هــر دلیل ــه ب ــت، ک عصبانی
ــرو شــده و  ــا روب ــا م ــزه ای ب هــر انگی
ــرار داده  ــی ق ــن موقعیت ــا را در چنی م
ــود  ــکار ش ــه آش ــل از اینک ــت، قب اس
بســیار  مدیریتــش  کنــد،  طلــوع  و 
مرحلــه  آن  در  اســت.  آســان تر 
می شــود دیــن و اخــاق و آبــرو را 
نگــه داشــت. بــا مدیریــت خشــم، 
انســان می توانــد روی آتشــی کــه 
ــدازد  روشــن کــرده ســریع چیــزی بین
و درونــی اش کنــد و بــا قــدرت ایمــان 
و نــور عقــل، در باطــن خویــش آرام و 

ــد. ــش کن خاموش
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ــق  ــه موف ــن مرحل ــان در ای ــر انس اگ
ــت  ــش صیان ــان و دین ــم ایم ــد، ه ش
آســیب  اخاقــش  هــم  می شــود، 
حفــظ  آبرویــش  هــم  نمی بینــد، 

 . د می شــو

ــه برافروختگــی خشــم  ــظ ک ــس غی پ
در نفــس انســان اســت، اگــر در مبــدأ 
و  مدیریــت  آغــازش  نقطه هــای  و 
ــار  مهــار و نگهــداری شــود، چنیــن آث
و برکاتــی دارد. وگرنــه بــه هــر انــدازه 
خشــم آزاد شــود و در چهــره و ســخن 
ــه  ــد، ب ــدا کن ــی پی ــا تجل ــار م و رفت
ــاق و  ــن و اخ ــه دی ــدازه ب ــان ان هم
ــت  ــد. حیثی ــیب می زن ــا آس ــروی م آب
ــا  ــی  م ــگاه تربیت ــا، جای ــی  م اجتماع
ــدان،  ــزد فرزن ــدر و مــادر ن ــوان پ به عن
ــواده و  ــا در خان ــذاری  م ــگاه اثرگ جای
خویشــاوندان بــا خشــم از بیــن می رود 
ــذارد. ــان نمی گ ــرای انس ــزی ب و چی

هیچ چیز مانند خشم دین سوز 
نیست 

اول  درجــه  در  خشــم  مدیریــت 
به منزلــه پاسداشــت ایمــان انســان 
اســت، زیــرا هیچ چیــز بــه انــدازه 
در  نیســت.  ایمان ســوز  خشــم 
اصطــاح مثــل َســری اســت کــه تیــغ 
بیندازنــد. آقایــان گاهــی سرشــان را بــا 
شــماره ی هشــت می زننــد، گاهــی 
ــی  ــد، گاه ــار می زنن ــماره ی چه ــا ش ب
ــورت  ــه در آن ص ــد ک ــغ می زنن ــا تی ب
سرشــان  در  مــو  از  اثــری  هیــچ 
ــوید،  ــّرف ش ــج مش ــر ح ــت. اگ نیس
ــا  ــّراق در من ــه ســرهای ب ــد ک می بینی
ــوض  ــا ع ــت! کًا چهره ه ــی اس دیدن
ــت،  ــن اس ــه« همی ــود. »حالق می ش
یعنــی همــه را صــاف می کنــد. خشــم، 
دیــن انســان را این گونــه درو می کنــد. 
تمــام آن چیــزی را کــه انســان فراهــم 
ــد.  ــا می ده ــاد فن ــه ب ــت، ب ــرده اس ک
ــح  ــه به تصری ــت ک ــن اس ــّرش ای ِس
روایــات در حالت خشــم، افســار انســان 
ــه  ــد. آن ک ــه دســت شــیطان می افت ب
حــرف می زنــد، شــیطان اســت. وقتــی 
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عصبانــی می شــوید، شــیطان بــر شــما 
ــود و هرجــا بخواهــد،  مســلط می ش
شــما را می بــرد. لــذا انســان ها هنــگام 
ــان  ــا حرف هــا و رفتارهایش ــم ب خش
بــه  را خــراب می کننــد،  پل هایــی 
ــی  ــد، دل های ــیب می زنن ــی آس روابط
بــر  را  آبرو هایــی  می شــکنند،  را 
ناگهــان   .... و  می دهنــد  فنــا  بــاد 
ــی  ــا آبروی ــتار ی ــار، نوش ــار، گفت رفت
دیگــر  کــه  می دهنــد  بــاد  بــر  را 
ایمــاِن  کــرد.  درســتش  نمی شــود 
از دســت مــی رود. ضمــن  انســان 
ــوب  ــان چ ــخصیت انس ــه ش ــه ب اینک
حــراج می زنــد و شــخصیِت فــرد را در 
ــواده  ــت، خان ــه در آن اس ــی ک اجتماع
یــا محیــط کار، کاهــش می دهــد. 
آزاِد  ســقوط  به منزلــه  عصبانیــت  
شــخصیتی اســت. کاهنــده اســت. آدم 
ــران ممکــن  ــود و دیگ ــه می ش فرومای
اســت در ظاهــر به خاطــر رعایــت 
ادب یــا از ســر ناچــاری کوتــاه بیاینــد، 
ولــی در درونشــان بــه عقــل ایــن آدم 

می خندنــد.

باطن انسان عصبانی مانند سگ 
است

اگــر پــرده کنــار بــرود، چهره ی انســان 
ســگ مانند  عصبانیــت،  لحظــه  در 
اســت! اهــل باطــن او را ماننــد ســگی 
می بیننــد کــه دارد حملــه می کنــد. 
آســیبش بســیار عجیب و غریب اســت. 
کمتــر چیــزی در مباحــث اخاقــی 
پیــدا می کنیــم کــه بــه انــدازه خشــم، 
مدیریت نشــده باشــد. خشــِم رهاشــده 
و  و حیثیــت  اخــاق  و  ایمــان  بــا 
اگــر  می کنــد.  بــازی  مــا  آبــروی 
ــش  ــزی برای ــت دارد چی ــی دوس کس
ــیطان  ــذا ش ــود. ل ــی ش ــد، عصبان نمان
و  اســتفاده  خیلــی  عنصــر  ایــن  از 
ــه  ــان هرچ ــد. انس ــرداری می کن بهره ب
ــا  ــد، ام ــع می کن ــی جم ــد نیک می توان
بــا یــک عصبانیــت، شــیطان همــه اش 
ــد  ــرقت می کن ــد و س ــه می کن را کیس
ایــن  کــه  انگارنه انــگار  می بَــرد.  و 
بنــده ی بیچــاره این همــه حســنات 
ــذا  ــود. ل ــرده ب ــع ک ــود جم ــرای خ ب
»کظــم  غیــظ« برجســتگی خاصــی 
ــه  ــه جلس ــه اش را ک ــوا دارد. آی در تق
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ــَن  ــود: »الَِّذی ــن ب ــدم، ای ــل خوان قب
اِء  ــرَّ اِء َوالضَّ ــرَّ ُینِْفُقــوَن ِفــي السَّ
ــَن  ــَظ َوالَْعاِفی ــَن الَْغیْ َوالَْکاِظِمی
ُیِحــبُّ  َواهللُ  النَّــاِس  َعــِن 
در  کــه  همانــان  الُْمْحِســنِیَن؛3 
انفــاق می کننــد  تنگــی  و  فراخــی 
را فــرو می  برنــد و  و خشــم خــود 
خداونــد  و  می گذرنــد.  در  مــردم  از 

نکــوکاران را دوســت دارد«. 

راهکار برای مهاِر خشم

بــردن  »فــرو  بــه  بایــد  بنابرایــن 
ــژه  ــت داد، به وی ــیار اهمی ــم« بس خش
ــه  ــد اســت، ب ــان کــه مزاجشــان تن آن
ــت  ــند و مراقب ــان برس ــاد خودش فری
کننــد. بعضــی  افــراد طبعشــان مســاعد 
و  تحریک پذیرنــد  خیلــی  و  اســت 
می رونــد.  در  کــوره  از  زود  خیلــی 
از  مراقبــت  بــرای  بایــد  اینــان 
بســیاری  برنامه هــای  خویشــتن، 
بگذارنــد و نیروهــای درونی شــان را 
ــرای  تقویــت کننــد، قرار هــای ویــژه ب
ــند.  ــته باش ــان داش ــت خشمش مدیری

. آل عمران: 134.  3

ــوند،  ــی می ش ــه عصبان ــواردی ک در م
بعــداً خــود را مجــازات کننــد و در 
ســخت گیرانه  خــود،  بــا  محاســبه 
ــد. در شــرایط و جاهایــی  برخــورد کنن
ــا خشــم برانگیز اســت،  ــرای آنه ــه ب ک
کمتــر حضــور پیــدا کننــد. اگــر پیــش 
ــوند  ــارج ش ــا خ ــریع از آنج ــد، س آم
و جایشــان را عــوض کننــد. وضــو 
ــه ســجاده  ــد و ســریع خــود را ب بگیرن
ــراوان  ــوات را ف ــر صل ــانند و ذک برس

ــد. بگوین

فروخــوردن خشــم، بــه تعبیــر روایــات، 
اســت.  شــیرینی  بســیار  جرعــه 
مقــداری  ابتــدا  خشــم  فروبــردن 
ســخت اســت، امــا وقتــی درونــی 
ــرای انســان  ــی ب شــد، گشــایش درون
درون  در  انســان  می آیــد،  به وجــود 
ــی  ــترش و بزرگ ــی گس ــش نوع خوی
ــیر  ــای س ــد و آن مبن ــاس می کن احس
و ســلوک و یکــی از مبانی رشــد اســت 
ــه  ــن مرحل ــد در ای ــان بتوان ــه انس ک
به لطــف خــدای متعــال موفــق شــود.
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پاداش فروبردن خشم

ــْن  ــد: »َم ــر )علیه الســام( فرمودن ــام باق ام
ــِدُر َعلــی  ــَو یْق کَظــَم َغیظــاً َوُه
ــاً  ــُه اْمن ُ َقلْبَ ــِه َحشــاُه اهللَّ اْمضائِ
ــی  ــِة؛4 کس ــْوَم الِْقیَم ــاً ی َوایمان
کــه خشــمی را فــرو خــورد، در حالــی 
کــه می توانــد آن را اِعمــال کنــد، 
خداونــد در روز قیامــت دلــش را از 
ایمنــی و ایمــان بیاَکَنــد«. کســی کــه 
می توانــد خشــم را آشــکار کنــد، فریــاد 
بزنــد و همه چیــز را به هــم بریــزد، زور 
ــد،  ــازه می ده ــره اش اج ــازو و حنج ب
میــدان دســتش اســت و از ســر ضعــف 
ــا اگــر  ــد ام ــا اینکــه می توان نیســت، ب
ــاند،  ــورد و بپوش ــرو بخ ــمش را ف خش
خــدای متعــال در قیامــت قلبــش 
را سرشــار از نــور ایمــان و امــان و 
ــق  ــون متعل ــرد. چ ــد ک ــش خواه آرام
ــال و  ــه داری، م ــی و هرچ ــه آنجای ب
فرزنــد و موجــودی و ُملــک و ریاســت 
کــه همــه اش بــازی دنیــا اســت، 
نیســت،  آنجــا  اینهــا  از  هیچ کــدام 
آنجــا ایــن قلــب اســت. همــان انــدازه 
کــه خشــم، قلــب انســان را ســیاه 

. کلینی، الکافي، ج2، ص110.  4

ــان  ــان را از ایم ــت انس ــد و دس می کن
در دنیــا و امــان الهــی در قیامــت 
ــش  ــرل و مدیریت ــد، کنت ــی می کن خال
نیــز بــه همــان انــدازه باعــث می شــود 
کــه خــدای متعــال در قیامــت قلــب و 
حقیقــت وجــودی انســان را از امــن و 
ــرای  ــژه ب ــد، به وی ــار کن ــان سرش ایم
ــل  ــرف مقاب ــد ط ــه می توان ــی ک کس
مدیریــت  ولــی  کنــد،  را ســرکوب 

ــی دارد. ــه م ــود را نگ ــد و خ می کن

فرجاِم خشمگینان

عــرض کردیــم آن طــرف قضیــه 
ــت  ــم، دس ــت. خش ــیطان اس ــز ش نی
بــاز  انســان  بــر  کًا  را  شــیطان 
می کنــد.  مســلط  را  او  و  می کنــد 
خشــم و غضــب، کمنــد و دام شــیطان 
اســت. شــیطان ملعــون می گویــد: 
ــاِدی  ــی َو ِمصی ــُب َرَهِق »الَغَض
ــاَر اَلَْخلْــِق َعــِن  ــِه أَُســدُّ ِخیَ َو بِ
اَلَْجنَّــِة َو َطِریِقَهــا؛5 خشــم افســار و 
وســیله شــکار مــن اســت و به وســیله 
ــردم خــوب را از بهشــت و راه  آن، م

. شعیری، جامع األخبار، ص15۶.  5
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ــم  ــیله خش ــی دارم«. به وس ــاز م آن ب
ــه  ــدا را از ورود ب ــدگان خ ــن بن بهتری
ــت  ــم. دِر بهش ــوع می کن ــت ممن بهش
را بــه روی آنهــا می بنــدم، بــه دســت 
برایشــان  را  بهشــت  راه  خودشــان 

قطــع می کنــم.

تأکید مرحوم فاطمی نیا بر 
کنترل خشم

ــرِد  ــن م ــا، ای ــای فاطمی نی ــد آق خداون
اخاقــی و موفــق و اســتاددیده و اهــل 
معنــا را رحمــت کنــد. از آثــار و کلمــات 
ــد  ــه تأکی ــد ک ــد  فهمی ــان می ش ایش
ــم  ــت خش ــر مدیری ــادی ب ــیار زی بس
دارنــد. کمتــر ســخنرانی از ایشــان 
بــه کنتــرل  دیــدم کــه ســفارش 
ــد  ــان می بین ــرا ایش ــد. زی ــم نکن خش
ــوی،  ــی می ش ــی عصبان ــو وقت ــه ت ک
نمی مانــد.  برایــت  چیــزی  دیگــر 
امــا خشــِم مدیریت شــده، داســتان 
مســتقلی دارد. مدیریــت می شــود و 
ــود، از  ــارج می ش ــانی خ ــت نفس از حال
اختیــار نفــس بیــرون می آیــد. ســپس 
بایــد  کــه حــاال  می بینــد  انســان 

ــان  ــا ف ــخص ی ــان ش ــاره ی ف درب
بگیــرد. ممکــن  موضــوع تصمیــم 
اســت آن تصمیــم نتیجــه اش نابــودِی 
ــل باشــد، امــا ایــن عقــل  طــرف مقاب
ــرد و وارد  ــم می گی ــه تصمی ــت ک اس
میــدان می شــود نــه نفــس. آن بحــث 
دیگــری اســت. اآلن انســان مؤمــن بــا 
بردبــاری توانســته ایــن خشــم را نگــه 
دارد و بعــد بــه دســت عقــل می دهــد. 
ــد حکمــت و  ــق قواع ــل طب آن گاه عق
ــن خشــم  ــن و رضــای الهــی ای موازی
ماننــد ســّدی  و  فعــال می کنــد  را 
کــه جلــوی آب می بندیــد، خیلــی 
ــده،  ــق قاع ــدازه و طب ــه ان ــیع، ب وس
و  اجتماعــی  اصــاح  بــرای  را  آن 
ــد.  ــرداری می کن ــراد بهره ب ــاح اف اص
اینجــا مرزبنــدی  اش خیلــی دقیــق 
ــی  ــت گاه ــن اس ــرا ممک ــت؛ زی اس
خودمــان نیــز خــود را فریــب دهیــم و 
بگوییــم مــن ایــن کار را بــرای تربیــت 
و اصــاح انجــام می دهــم. انســان 
ــب نفــس  ــه فری ــق شــود ک ــد دقی بای
ــا ایــن عقــل اســت کــه  را نخــورد. آی
بــه او اجــازه می دهــد ایــن مقــدار 
آزاد  را  اندازه گیری شــده  عصبانیــِت 
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ــت؟  ــس اس ــا نف ــد ی کن

مهار خشم، فرصتی برای 
پیشرفت معنوی

و  اجتماعــی  فشــار های  گاهــی 
اقتصــادی روی اعصــاب اثرگذار اســت 
و زمینــه را بــرای بــروز خشــم فراهــم 
ــان  ــوارد انس ــه م ــد. در این گون می کن
کنــد.  بیشــتر  را  مراقبت هــا  بایــد 
گاهــی ممکــن اســت انســان دوســتی 
برانگیزانندگــی  کــه  باشــد  داشــته 
ــر  ــتر ب ــد بیش ــان بای ــا انس دارد. آنج
ــان  ــر انس ــود. اگ ــلط ش ــش مس خوی
ــد  ــا را بدان ــوع فرصت ه ــن ن ــدر ای ق
و در این گونــه مــوارد کــه عوامــل 
بیرونــِی برانگیزاننــده ی خشــم فعال تــر 
ــان  ــه هم ــان ب ــد، انس ــل می کنن عم
و  تقویــت  را  خویشــتن بانی  انــدازه 
ــن  ــد، ای ــتر کن ــش را بیش مراقبت های
ــی  ــد باطن ــرفت و رش ــث پیش کار باع

می شــود. او 

فتنه از پیامدهای بزرگ خشم

ــْدِل، َو  ــِط الَْع ــی بَْس ــس از »ِف پ
ــه ســومی  ــت ب ــِظ«، نوب ــِم الَغی کْظ
»َو  اســت:  جالــب  کــه  می رســد 
إِْطَفــاِء النَّائـِـَرِة«. در مورد قبل شــما 
ــان  ــش درونی ت ــتید آت ــد می توانس بای
را خامــوش و مراقبــت کنیــد کــه 
اینجــا  الَغیــِظ«.  »کْظــِم  شــد 
می فرمایــد: »َو إِْطَفــاِء النَّائِــَرِة« 
آتش نشــانی  به معنــای  دقیقــًا  کــه 
ــی فرونشــاندن  ــاء« یعن اســت! »اطف
ــی  ــره« یعن ــردن. »نائ ــوش ک و خام
آتــش. »إِْطَفــاِء النَّائِــَرِة« جــزء 
زینــت صالحــان و آراســتگی و زیبایــی  
ــا  ــت. اینج ــزکاران اس ــاس پرهی و لب
اســت  فتنه هایــی  مقصــود  طبعــًا 
ــانِی  ــی و انس ــط اجتماع ــه در رواب ک
می گیــرد.  شــکل  مــا  پیرامــون 
ــن  ــردن ای ــن ک ــزی و روش فتنه انگی
آتش هــا، فــوِق تخصــص شــیطان 
ــطِح  ــن س ــًا در عالی تری ــت. اص اس
ممکــن ایــن کار در حــوزه تخصصــی 
ویــژه ی شــیطان اســت کــه می توانــد 
اصطــاح  در  کنــد.  روشــن  آتــش 
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قــرآن کریــم و در روایــات مــا در 
مــورد ایجــاد درگیری هــای اجتماعــی 
از  آشــوب ها  و  برانگیختن هــا  و 
ــاد شــده کــه  ــه« ی ــدواژه ی »فتن کلی
ــا دو  ــواده ی ــا دو خان ــر ی ــن دو نف بی
ــان دو  ــا می ــت ی ــی اس ــروه سیاس گ
شــهر اســت. گاهــی میــان چنــد گــروه 
ــون  ــا کن ــه ت ــمی ک ــت. آن خش اس
می کردیــم،  صحبــت  دربــاره اش 
ــان  ــا می ــت ام ــان اس در درون خودم
ــروز  ــی اســت کــه ب ــد گــروه، زمان چن
ــه درگیــری  اجتماعــی پیــدا کــرده و ب
شــده  اســت.  تبدیــل  آشــوب  و 
درگیری هــای زبانــی و بدنــی اســت و 
گاهــی اســلحه وســط می آیــد؛ ســاح 

ــرم. ــاح گ ــا س ــرد ی س

آثار فتنه بر اجتماع

می شناســیم  را  چیــزی  کمتــر 
اجتماعــی  فتنه هــای  حــد  در  کــه 
بــه  آشــوب ها،  و  درگیری هــا  و 
شــیرازه ی زندگــی طیبــه آســیب بزنــد، 
چــه در محیط هــای کوچــک و چــه در 
ــی،  ــر اخاق ــزرگ. ازنظ ــای ب محیط ه

دارد،  عــوارض  ایمانــی  و  روحــی 
ــاد  ــی ایج ــرس و ناامن ــراب و ت اضط
می کنــد. وقتــی امنیــت اجتماعــی 
ــًا  ــرد، تقریب ــرار گی ــرض خطــر ق درمع
همه گونــه موفقیتــی بــرای آن جامعــه 
دفــن می شــود و همــه اش در ایــن 
در  لــذا همیشــه  آتــش می ســوزد. 
دســتور کاِر جــدِی شــیطان اســت. 
ــت  ــته داش ــظ« پیوس ــم  الغی »کظ
تربیت شــده  انســان های  می گفــت 
و متقــی از همــان آغــاز، خشــم خــود 
نمی گذارنــد  و  می کننــد  کنتــرل  را 
شــعله ور شــود و تبدیــل بــه آتــش فتنه 
اجتماعــی شــود. امــا اگــر کنتــرل نشــد 
ــل  ــی تبدی ــش اجتماع ــک آت ــه ی و ب
ــود را دارد. ــاص خ ــوارض خ ــد، ع ش

فتنه بدتر از قتل است

ایــن بحــث مفصلــی دارد. این قــدر 
بدانیــد کــه طبــق منطــق قــرآن 
فتنــه ی  بــه  وقتــی  فتنــه  کریــم، 
ــل  ــود مث ــل می ش ــازمان یافته تبدی س
آشــوب های اجتماعــِی کنونــی کــه 
ــود  ــی وج ــای خاص ــتش طراحی ه پش
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دارد، از قتــل باالتــر اســت. قــرآن 
»َوالِْفتْنَــُة  می فرمایــد:  صراحتــًا 
ــه از قتــل  ــِل؛۶ فتن ــَن الَْقتْ ــدُّ ِم أََش
ــی  ــت گناهان ــت«. در فهرس ــر اس بدت
کــه در ذهــن خــود داریــم می گوییــم 
آخریــن مرتبــه اش ریختــن خــون 
ــی  ــره ی بزرگ ــاِه کبی ــل گن ــت، قت اس
کبائــر  فهرســت  در  یعنــی  اســت، 
جــزو اکبرالکبائــر اســت. قــرآن کریــم 
فتنــه را از قتــل شــدیدتر و ســنگین تر 
می دانــد. چــون خــوِد آتــش فتنــه 
ــن  ــن رفت ــه ی از بی ــم زمین ــًا، ه عم
زندگــی ظاهــری خیلــی  افــراد اســت، 
ــی  ــن زندگ ــن رفت ــه ی از بی ــم زمین ه
ــه  ــا اســت. کســانی ک ــی خیلی ه باطن
آتــش فتنــه را روشــن می کننــد و 
تخصصشــان، ایجــاد دعــوا بیــن افــراد 
اینــان  شهر هاســت،  و  گروه هــا  و 
عوامــل شــیطان هســتند. وقتــی آتــش 
ــز در آن  ــل نی ــه قت ــید البت ــعله کش ش
حرمت هــا،  ذبــح  می افتــد؛  اتفــاق 
ذبــح آبروهــا، حیثیت هــا، ایمان هــا 
و از بیــن رفتــن امنیــت همان جــا 
اتفــاق می افتــد. همه چیــز بــه بــاد 

. بقره: 191.  6

فنــا مــی رود. ایــن از مــوارد ســنگینش 
ــی  ــرش زمان ــوارد کوچک ت ــت. م اس
ــا  ــواده ی ــک خان ــان ی ــه می ــت ک اس

ــد. ــاق می افت ــوا اتف ــل، دع فامی

فتنه انگیزِی خطرناک شیاطین 
میان مؤمنان

و  درگیــری   ایجــاد  و  فتنه انگیــزی 
آســیب زدن بــه آبــرو و شــخصیت 
همدیگــر، توســط عناصــر شــیطانی در 
ــری  ــی پیگی ــی خیل ــای ایمان محیط ه
ــجد  ــراف مس ــیاطین اط ــود. ش می ش
ــه  ــجد را ب ــل مس ــه اه ــد ک می چرخن
جــان هــم بیندازنــد و هنگامی کــه 
ایــن آتــش روشــن می شــود، بــه 
نمی شــود،  خامــوش  آســانی  ایــن 
ــد.  ــی می زنن ــگ دین ــه آن رن ــرا ب زی
ــر  ــر و تکفی ــری را مقص ــک دیگ هری
عبــور  کــه  مرحلــه ای  از  می کنــد، 
ــد.  ــدا می کن ــه  پی ــت فتن ــد حال می کن
تمامــی  می گویــم،  دارم  کــه  اآلن 
ــل چشــمم  ــده ی آن مقاب ــق زن مصادی
اســت و مبتــا هســتیم. آدم خــون 
دل  می خــورد کــه بتوانــد آرامــش 
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دهــد امــا بعضــی  را نمی شــود آرام 
کــرد و موفــق نمی شــویم. معلــوم 
در  شــیطان  ســرمایه گذارِی  اســت 
اینجــا بــزرگ اســت، زیــرا اگــر اینهــا 
و  صمیمیــت  از  لبریــز  فضایشــان 
محبــت باشــد، در رشــد بــه هــر جایــی 
دعــوا  وقتــی  برســند.  می تواننــد 
درگیــر  وقتــی  به ویــژه  می کننــد، 
االیمــان«  »حلــق   می شــوند، 
می کنــد یعنــی ســر ایمان هایشــان 
را می تراشــد. شــیطان می خواهــد و 
ــذا  ــد. ل ــاق بیفت ــن اتف ــت دارد ای دوس
ــس  ــان، مجال ــراف مؤمن ــیاطین اط ش
خیلــی  مســاجد  و  هیئت هــا  و 
ــد،  ــت کنن ــه درس ــا بهان ــد ت می چرخن
تربیت نشــده  افــراِد  نوعــًا  بهانه هــا 
عناصــر  اگــر  مخصوصــًا  هســتند، 
یــا  بی ظرفیــت  و  تربیت نشــده 
کم ظرفیــت دارای جایــگاه  مناســبی 
ــام  ــت، ام ــام جماع ــًا ام ــند، مث باش
ــس  ــا، رئی ــت امن ــس هیئ ــه، رئی جمع
ــده  ــئول و فرمان ــا مس ــتاد ی ــان س ف
فــان پایــگاه باشــند. ایــن افــراِد 
ــی کــه مدیریــت  کم ظرفیــت و عصبان
ــای  ــن طعمه ه ــد، بهتری ــم ندارن خش

و  آتــش  ایجــاد  بــرای  شــیطان 
در  به ویــژه  اجتماعــی،  فتنه هــای 
ــد  ــتند. بای ــان هس ــای مؤمن محیط ه
بــرای ایــن مســئله فکــر تــازه ای کــرد. 
ــم بیــش از  مــن اآلن احســاس می کن
داریــم  جهت هــا  ایــن  از  همیشــه 
ــبت  ــی به مناس ــم. وقت ــیب می بینی آس
کار یــا مســئولیتی کــه داریــد و محــل 
ــه  ــروه ب ــن دو گ ــتید، ای ــه هس مراجع
تعجــب  می کننــد  مراجعــه  شــما 
ــد.  ــن را می بینی ــی طرفی ــد وقت می کنی
ــت.  ــر اس ــان و کف ــه ایم ــه، جبه جبه
خــدا شــاهد اســت اآلن یــک مســجد 
در تهــران کــه مصداقــش جلــوی 
ــر  چشــمم اســت، جبهــه ایمــان و کف
اســت. یعنــی شــخص، طــرِف مقابــِل 
خــود را کامــًا تکفیــر می کنــد، شــاید 
بــه زبــان نگویــد ولــی خصوصــی 
بــه مــا می گوینــد. می گوینــد مــا 
ــم.  ــان می دانی ــوا و ایم ــد تق او را فاق
ــب  ــب و غری ــیار عجی ــا بس درگیری ه
ــد،  ــت. وقتــی ریشــه یابی می کنی اس
و  اســت  بهانــه  تمــام  می بینیــد 
ــه  ــت. همیش ــانیت اس ــه اش نفس هم
در این گونــه دعواهــا واقعیتــی هــم 
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هســت و آن اینکــه کســی کــم کار 
یــا بی دقــت اســت، کســی بداخاقــی 
کــرده یــا جایــی کــم گذاشــته و 
ــود  ــر می ش ــت. مگ ــتباهی کرده اس اش
جایــی را پیــدا کنیــد کــه از ایــن 
ــل  ــه تبدی ــا اینک ــد؟! ام ــائل نباش مس
بــه »نائــره« می شــود، کامــًا دارد 
کــه  پشــتیبانِی شــیطانی می شــود 
امــام  تعبیــر  بــه  بمانــد.  شــعله ور 
فتنــه  همــان  »نائــره«  )علیه الســام( 

ــده و  ــن ش ــی روش ــی آتش ــت یعن اس
گرفته اســت. شــعله 

کــه  قبلــی  قاعــده  طبــق همــان 
ــر ســِر ایمــان و آبــرو و  گفتیــم چــه ب
ــی آورد و ریشــه او  اخــاق شــخص م
ــط  ــاق در محی ــن اتف ــد، همی را می زن
اجتماعــی نیــز می افتــد، مســجدی 
ــدا  ــور خ ــی ن ــط تجل ــد محی ــه بای ک
ــِش  ــِن آت ــعله گرفت ــط ش ــد، محی باش
ــیطان  ــش ش ــت. آت ــیطان شده اس ش
اینجــا روشــن شــده و دودش نیــز 
ــراِد  ــن اف ــی ای ــت. وقت ــد شده اس بلن
ــان  ــه ج ــی ب ــن و انقاب ــراً مؤم ظاه
ــا  ــیاطین آنج ــد، ش ــر می افتن همدیگ

چــه جشــنی می گیرنــد و پایکوبــی 
دارنــد. نهایــِت خواســته ی شــیطان 

ــد. ــدا می کن ــق پی ــا تحق آنج

واکنش مؤمن در مقابل آتش 
فتنه 

1. شتاب در خاموش کردِن 
آتش فتنه

ــاختمان  ــش س ــا و آت ــش کج ــن آت ای
کجــا! ایــن آتــش »أََشــُدّ ِمــَن 
مواقــع  در  کــه  اســت  الَْقتْــِل« 
پیشــرفته اش تبدیــل بــه فتنــه در 
ایجــاد  و  مســلمین  امــام  مقابــل 
برابــر  در  اجتماعــی  آشــوب های 
امــام حــق می شــود؛ ماننــد فتنــه 
قاســطین و ناکثیــن و مارقیــن در برابــر 
ــه ۸۸ در  ــام(. فتن ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
ــم  ــه کردی جامعــه خودمــان کــه تجرب
ــدر  ــه چق ــت. اینک ــل اس ــن قبی از ای
ــه  ــی شــود ک ــای دقیق ــد طراحی ه بای
ــتان  ــود، داس ــا روشــن ش ــن آتش ه ای
ــا  ــًا کاری ب ــا فع ــه ای دارد. م جداگان
آن بخــش نداریــم. چه بســا خیلــی  
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پیشــگیری   قابــل  فتنه هــا  ایــن  از 
و  روشــمند  پیشــگیری های  باشــد؛ 
سیســتماتیک ازنظــر طراحــی، شــیوه، 
ســاختارها و تنظیمــات. اآلن بحــث 
مــا در مــورد وقتــی اســت کــه آتشــی 

ــت. ــده  اس ــن ش روش

و  پارســا  و  مؤمــن  انســان  بــرای 
ــح، فرونشــاندن آتــش ایــن فتنــه  صال
فــورِی  عملیــات  یــک  به منزلــه 
کًا  اســت.  کار  دســتور  در  جــدی 
کپســول  یــک  پرهیــزکار  انســان 
همیشــه  این چنینــی  آتش نشــانِی 
همراهــش اســت. اصــًا وجــود انســان 
مؤمــن طبــق مبنایــی کــه بــرای شــما 
ــاِء  ــت: »إِْطَف ــه اس ــدم، این گون خوان
النَّائِــَرِة« یعنــی فــوری کپســولش را 
درمــی آورد و ســراغ آتــش مــی رود کــه 
آن را خامــوش کنــد. انگیــزه دارد. بــه 
خــدا پنــاه می بریــم از اینکــه خــوِد مــا 
ــش باشــیم. انســان  روشــن کننده ی آت
پارســا هرگــز وجــودش ایجادکننــده ی 

ــت. ــه نیس فتن

2. بی تفاوت نبودن

ــی  ــه آتش ــبت ب ــه نس ــه دوم اینک نکت
ــت.  ــاوت نیس ــده، بی تف ــدا ش ــه پی ک
ــه  ــد ک ــا می کن ــاح اقتض ــوا و ص تق
ــای  ــه فتنه ه ــن نســبت ب ــان مؤم انس
قومــی،  خانوادگــی،  طایفــه ای، 
قبیلــه ای، منطقــه ای، شــهری، محیــط 
ــت.  ــاوت نیس ــزی بی تف ــر چی کار و ه
ــد  ــی نمی توان ــط عموم ــی در محی حت
بی تفــاوت رد شــود، بافاصلــه وارد 
میــدان می شــود و تــاش می کنــد 
ــی  ــد. گاه ــوش کن ــش را خام ــه آت ک
چنــد نفــر باهــم دعــوا می کننــد و 
همدیگــر را می زننــد و یــک عــده 
ــاِر  ــده ای آتش بی ــد، ع ــا می کنن تماش
تشــویق  و  می شــوند  معرکــه 
بی تفــاوت  بعضی هــا  می کننــد. 
عــده ای  می کننــد،  عبــور  آنجــا  از 
بــرای خامــوش کــردن آن آتــش وارد 
می شــوند. شــما جــزو کدام یــک از 
ــه  ــن صحن ــا ای ــر ب اینهــا هســتید؟ اگ
ــوش  ــد خام ــوید و بخواهی ــرو ش روب
ــدری  ــااًل ق ــه دارد، احتم ــد هزین کنی
از آن آتــش شــما را نیــز می گیــرد، 
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ــا  ــد ی ــت می خوری ــک ُمش ــی ی گاه
می شــود.  زده  شــما  ســر  فریــادی 
ــه  ــط معرک ــه وس ــت ک ــه نیس این گون
برویــد و ســالم بیاییــد. خواســتی فتنــه 
را خامــوش کنــی بایــد ســرمایه گذاری 
ــتیم  ــاده هس ــدر آم ــًا چق ــی. انصاف کن
ــه  ــوارد هزین ــن م ــه در ای ــرای اینک ب
ــی  ــان و گاه ــی از آبرویم ــم؟ گاه کنی
ــن  ــم. ممک ــاق کنی ــد انف ــال بای از م
ــی  ــد. یک ــول باش ــر پ ــوا س ــت دع اس
نمی دهــد.  را  مــن  پــول  می گویــد 
و  نــدارم  مــن  می گویــد  دیگــری 

بدهــم. نمی توانــم 

نــزد  پــول  )علیه الســام(  امــام صــادق 
ــد  ــد و فرمودن ــته بودن ــل گذاش مفض
ــر  ــر س ــا ب ــتان م ــدی دوس ــا دی هرج
مســائل مالــی بــه جــان هــم افتادنــد، 
ــه را  ــن و فتن ــرج ک ــول خ ــن پ از ای

ــان. بخواب

آسان ترین و پیچیده ترین 
فتنه ها

فتنه هــا،  بخــش  آســان ترین 
یعنــی  اســت  مالــی  فتنه هــای 
ــی  ــائل مال ــر مس ــوا س ــه دع وقتی ک
فتنه هــا،  پیچیده تریــن  و  اســت 
فتنه هــای مذهبــی اســت. مبــادی 
ــذا آن  ــت و ل ــی اس ــادی خاص آن مب
جا هــا ایجــاد صــاح و آرامــش خیلــی 
ــه و  ــرو و حوصل ــرد، خیلــی آب کار می ب
وقــت نیــاز اســت. انســان بایــد خیلــی 
اعصــاب بگــذارد تــا بتوانــد ایــن آتــش 
را بخوابانــد. خامــوش کــردِن فتنه های 
ــرا  ــرد؛ زی ــی کار می ب ــی خیل خانوادگ
پیشــرفته،  محبت هــای  همیشــه 
به وجــود  پیشــرفته  نفرت هــای 
مــی آورد. اصــًا قابــل توصیــف نیســت 
ــد  ــه در ح ــوهرهایی ک ــًا زن و ش مث
ــد  ــه همدیگــر بوده ان اعــای عشــق ب
نفــرت  اعــای  حــد  در  می بینیــد 
هســتند. بــه خــوِد مــن می گویــد 
حاضــر نیســتم دیگر اســم او را بشــنوم. 
اســمش را می بــری اصــًا حــال مــن 
ــی  ــه زمان ــود. درحالی ک ــراب می ش خ
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اگــر اســم او را می بردنــد انــگار تمــام 
ــای  ــد. فتنه ه ــه او می دادن ــم را ب عال
ــده  ــی پیچی ــی خیل ــی و فامیل خانوادگ

ــت. اس

خاموش کردن آتش فتنه از 
باالتترین فضیلت ها

فضیلت هــا  باالتریــن  از  یکــی 
ــرای انســان متقــی ایــن اســت کــه  ب
ــا باشــد.  ــن فتنه ه ــده ی ای خاموش کنن
اینجــا حضــرت ایــن را از خــدای متعال 
می خواهــد و می فرمایــد مــن جــزو 
ــده ی  ــه خاموش کنن ــم ک ــانی باش کس
ایــن آتش هــا در بیــن مؤمنــان باشــم. 
ــا همــه  ــی ب ــس انســان مؤمــن متق پ

ــود. ــش وارد می ش ــوان و امکان ت

ضرورِت داشتِن مهارت برای 
خاموش کردِن فتنه های بزرگ

البتــه بعضــی از فتنه هــا خامــوش 
و  مهــارت  نیازمنــد  کردنــش 
صاحیت هایــی اســت. گاهــی انســان 
اگــر وارد نشــود، خــوب اســت. یعنــی 

ــای  ــویم و به ج ــا وارد می ش ــی م گاه
کنیــم،  خامــوش  را  آتــش  اینکــه 
ــود، مثــل بنزینــی کــه  بدتــر می ش
صاحیت هایــی  می ریــزد.  انســان 
شــخص  خــوِد  اینکــه  می خواهــد؛ 
ــان  ــد، زب ــته باش ــی داش ــدر آمادگ چق
دقیــق  فهــم  می خواهــد،  درســتی 
ویــژه ای  مهارت هــای  می خواهــد، 
ــد،  ــروج مســائل می خواه در ورود و خ
ــد  ــم کن ــا را تنظی ــه اینه ــه چگون اینک
و حضــورش مفیــد باشــد. لــذا بعضــی 
ــت.  ــی نیس ــوارد کار هرکس ــن م از ای
ــت را  ــن ظرفی ــراد ای ــی اف ــا بعض ام
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ــد ک دارن
به واســطه وجودشــان دو شــهر یــا 
حتــی دو کشــور را بــا یکدیگــر صلــح 
ــد،  ــگ را می خوابانن ــًا جن ــد، اص ده
چــه رســد بیــن دو نفــر یــا دو خانــواده. 
ــان کــه  اینهــا چقــدر خــوب اســت! آن
در  را  مقامــات  ایــن  می خواهنــد 
ــد  ــند، بای ــته باش ــی داش ــتگاه اله دس
آمــوزش ببیننــد. اگــر کســی ظرفیت و 
امکانــش را دارد، بایــد یــاد بگیــرد. امــا 
بعضــی از فتنه هــای ســاده هــم هســت 
ــکلی  ــه ش ــد ب ــی می توان ــه هرکس ک
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ــا  ــی ی ــی ایجاب ــا اقدام ــود و ب وارد ش
ســلبی، مســئله را حــل و فصــل کنــد.

اهمیِت فوریِت خاموش کردن 
آتِش فتنه

خیلــی شــبیه بــه ایــن، در مرحلــه 
بعــد اســت. »إِْطَفــاِء النَّائِــَرِة« 
حالــت فوریــت دارد. چــون تجربــه 
هــم نشــان داده اســت کــه ایــن 
ــر  ــود در ه ــن ش ــی روش ــش وقت آت
ــترش  ــود را گس ــریع خ ــی، س مقیاس
می دهــد و عمیــق می کنــد؛ یعنــی 
هــم ازنظــر کمــی و محیطــی ســریع 
ــت  ــم ازجه ــد، ه ــدا می کن ــعه پی توس
عمــق و ضربه هایــی کــه می زنــد. 
لــذا اورژانســی اســت، جــزو چیزهایــی 
ــش را  ــه اهلیت ــی ک ــه آنهای ــت ک اس
ــان کــه خــدای  ــد، آن ــد و می توانن دارن
متعــال توفیقــش را بــه آنهــا داده، بایــد 
ایــن را کاری فــوری تلقــی کننــد. بایــد 
ســریع دنبــال ماجــرا برونــد و بتواننــد 

ــد. ــرایط را آرام کنن ش

امام جمعه ای موفق در بحث 
کظم غیظ

ــوی فر  ــای موس ــواز آق ــه اه امام جمع
از  گاهــی  آنجــا  اســت.  این گونــه 
ــه ی  ــی فتن ــم. گاه ــائل داری ــن مس ای
ــت،  ــاب اس ــی فاض ــت، گاه آب اس
گاهــی متروپــل اســت. دائــم برایشــان 
خــدای  به لطــف  و  می آیــد  پیــش 
به هنــگام،  ایشــان حضــوِر  متعــال 
ــده دارد.  ــش و آرام کنن ــوری، اثربخ ف
ــت:  ــن می گف ــه م ــان ب ــی ایش زمان
جریــان  محلــه  فــان  در  شــنیدم 
اســت.  وحشــتناک  فاضــاْب 
ــاده  ــا آم ــه جاه ــم این گون ــمن ه دش
اســت کــه وســط میــدان بیایــد و 
سوءاســتفاده  موقعیت هــا  ایــن  از 
ایجــاد  و  سیاســی  ازنظــر  و  کنــد 
اجتماعــی  آشــوب های  و  دردســر  
را  خــود  خــاص  بهره برداری هــای 

دارد. 

ــای  ــه آق ــید ک ــا رس ــه م ــی ب گزارش
موســوی فر وســط همــان محــل رفتــه 
کــه آتــش شــعله کشــیده و عصبانــی 
ــیادت  ــل س ــدهلل از فض ــد. الحم بودن
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هــم بهره منــد هســتند. حرف هــای 
آنــان را شــنیده و بعــد گفتــه بــود فعًا 
ــش را درآورده و  ــم. عبای ــاز بخوانی نم
ــروع  ــه و ش ــاع انداخت ــط آن اوض وس
بــه نمــاز خوانــدن کــرده بــود. بعضــی 
از افــرادی کــه آمــده بودنــد آنجــا 
ــه  ــا ب ــد آق ــی دیدن ــد وقت ــلوغ کنن ش
نمــاز ایســتاده، رفتنــد پشت ســرش 
ــت  ــر اهلل« اس ــاز »ذک ــتادند. نم ایس
ــتر  ــت بیش ــرای عقانی ــه را ب و زمین
می کنــد. ســپس پیگیــری کردنــد. 
ــد  ــا تعه ــت آنج ــه اس ــان این گون ایش
می کنــم.  پیگیــری  مــن  کــه  داد 
صداقــت و صفــای زیــادی دارد. اتفاقــًا 
ــری  ــت رهب ــدش خدم ــت بع ــد وق چن
شــرفیاب شــده بودیــم. دیــدم بــه 
ــا  ــی اکتف ــتگاه اجرای ــری در دس پیگی
نکــرده بــود. در جلســه ای کــه محضــر 
رهبــر بودیــم آمــد و شــروع کــرد 
مســئله را مطــرح کــرد. بعــد رهبــر بــه 
مســئله شــرایط فاضــاب آنجــا اشــاره 
کردنــد و فرمودنــد آن چیــزی کــه مــا 
زمانــی گفتــه بودیــم، اگــر عمــل کرده 

ــید. ــا نمی کش ــه اینج ــد کار ب بودن

وســط جریانــات آبــادان کــه همه چیــز 
ــمن  ــه دش ــرای اینک ــت ب ــاده اس آم
ــان در  ــش ایش ــد، نق ــتفاده کن سوءاس
ــش دادن  ــا و آرام ــاندن فتنه ه فرونش
ــوب،  ــاس خ ــاد احس ــردم و ایج ــه م ب
ــاز  ــاده ممت ــته و فوق الع ــیار برجس بس

اســت. 

اهمیِت خاموش کردِن آتِش 
فتنه

از خــدای متعــال بخواهیــد کــه وجــود 
نازنینتــان را توســعه دهــد و ازنظــر 
شــخصیتی در افقــی باشــید کــه هنــر 
آرام کــردن فتنه هــا و خامــوش کــردن 
ــش  ــید. فضیلت ــته باش ــا را داش آتش ه
ــر  ــت. اگ ــف نیس ــل توصی ــًا قاب اص
کســی موفــق شــود فتنــه ای را در 
ــن  ــت، در بی ــل بی ــتان اه ــن دوس بی
ــان ها  ــه و انس ــان جامع ــان، می مؤمن
ــم  ــان ه ــه ج ــه ب ــادی ک ــراد ع و اف
افتادنــد، خامــوش کنــد، خــدای متعــال 
ــم  ــی دارد و اس ــت م ــیار دوس او را بس
ــمان ها  ــی در آس ــه بزرگ ــن آدم را ب ای

می برنــد.
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ــد  ــدا می کن ــعه پی ــا ســریع توس فتنه ه
ــوار  ــیاطین س ــود، ش ــر ش ــر دی و اگ
عمیــق  آســیب هایش  و  می شــوند 
می شــود. ضربه هایــی وارد می شــود 
کــه جوشــکاری و اصــاح، که مســئله 
ــود. ــخت می ش ــت، س ــا اس ــدی م بع

انســان هرچــه روایــات و کلمــات 
اولیــای خــدا و ســیره ی پیامبــر و اهــل 
ــه  ــد و هرچ ــت )علیهم الســام( را می خوان بی
ــد  ــد، می بین ــه می کن ــع مراجع ــه مناب ب
ــت،  ــت اس ــش عقانی ــن نیمرخ مؤم
حلــم اســت، ُحســن خلــق اســت، 
ــت،  ــش اس ــت، آرامش بخ ــش اس آرام
ــد در  ــذا می توان ــی دارد. ل ــاد باطن اتح
ــن و  محیطــی کــه هســت وحدت آفری
ــا  ــد. هرج ــاط باش ــده ی ارتب برقرارکنن
می کنــد،  وصــل  و  جمــع  هســت 
ــاد  ــا نم ــد. اینه ــاد می کن ــاط ایج ارتب
ایمــان واقعــی اســت و تقــوای واقعــی 

ــن اســت.  ای

در  یک جــا  را  اینهــا  همــه ی 
پرتــو توســل بــه ســاحت مقــدس 
الرضــا  موســی  علی بــن  حضــرت 
)علیه آالف التحیة و الثنــاء( از خــدای متعــال بــرای 

می کنیــم.  تمنــا  مجلســمان  اهــل 
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