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فهرست

تجلی انوار رضوی در ماه ذیالقعده
لزوم توسلِ خاص به امام رضا در ماه ذیالقعده
استغفار ،بهترین راه پاالیش روح
مدیریت خشم ،یکی از برترین جلوههای پارسایی
امکان مهار خشم در آغاز عصبانیت
ِ
هیچ چیز مانند خشم دینسوز نیست
باطن انسان عصبانی مانند سگ است
راهکار برای مها ِر خشم
پاداش فروبردن خشم
فرجام خشمگینان
ِ
تأکید مرحوم فاطمینیا بر کنترل خشم
مهار خشم ،فرصتی برای پیشرفت معنوی
فتنه از پیامدهای بزرگ خشم
آثار فتنه بر اجتماع
فتنه بدتر از قتل است
انگیزی خطرناک شیاطین میان مؤمنان
فتنه
ِ
واکنش مؤمن در مقابل آتش فتنه
آسانترین و پیچیدهترین فتنهها
خاموش کردن آتش فتنه از باالتترین فضیلتها
ِ
کردن فتنههای بزرگ
داشتن مهارت برای خاموش
ضرورت
ِ
ِ
ِ
ِ
آتش فتنه
اهمیت
فوریت خاموش کردن ِ
امامجمعهای موفق در بحث کظم غیظ
ِ
آتش فتنه
اهمیت خاموش
کردن ِ
ِ
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افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
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تجلی انوار رضوی در ماه
ذیالقعده
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ایــام پرنــور و پربرکــت مــاه ذیالقعــده
بــر همــهی عزیــزان مبــارک باشــد.
ذیالقعــده مــاه بســیار شــیرینی اســت
و طبــع رضــوی دارد .اتصــال حقیقــت
و ملکــوت ایــن مــاه بــه افــق رفعــت
و رحمــت الهــی ،آنهــم بــا تجلــی
نــاب و رأفــت و رحمــت الهــی از
افــق رضــوی ،ایــن مــاه را بســیار
متفــاوت میکنــد و امیدهــای زیــادی

را در بیــن اهــل معنــا برمیانگیــزد
کــه بتواننــد ســهم خــود را از لطــف
پــروردگار متعــال و عنایــت خــاص
الهــی فــراوان کننــد و از مغفــرت
الهــی بهــرهی ویــژه داشــته باشــند.
بایــد ایــن مــاه را خیلــی قــدر
بدانیــم کــه مقدمــات اتفــاق بــزرگ
بینالملــل اســامی ،یعنــی حــج ،در
همیــن مــاه فراهــم میشــود.
بــرای اهــل ســلوک و معنــا نیــز
مــاه بســیار خوبــی اســت؛ زیــرا ورود
بــه فضــای ســیر و ســلوک حضــرت
(علینبیناوآل هوعلیهالســام)
موســیبنعمران
و وعــده خــاص الهــی و خلوتــگاه
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی اســت
کــه تــا ده ـهی اول ذیالحجــه امتــدا
پیــدا میکنــد .قــرآن هــم میفرمایــد:
ِيــن
وســى ثَ َلث
َ
« َو َوا َع ْدنَــا ُم َ
لَيْلَــ ًة؛ 1و بــا موســى ســى شــب
وعــده گذاشــتيم» کــه مــاه ذیالقعــده
اســت « َوأَتْ َم ْمنَاهَــا ب ِ َع ْ
ـم
شــ ٍر َفتَـ َّ
ـن لَيْل َـ ًة؛ 2و آن
مِي َقـ ُ
ـات َربِّـ ِه أ َ ْربَعِيـ َ
1
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را بــا ده شــب ديگــر تمــام كرديــم»
کــه دهــه نخســت مــاه ذیالحجــه
اســت.
لزوم توسلِ خاص به امام رضا
در ماه ذیالقعده
توســل مــداوم و منظــم از آغــاز
ِ
تــا پایــان ایــن مــاه بــه حضــرت
(علیهالســام)
علیبــن موســی الرضــا
موضوعیــت دارد .خــوب اســت انســان
هــر روز ،هرچنــد مختصــر بــا صلــوات
خاصــه یــا بــا یــک زیــارت کوتــاه بــه
امــام رضــا (علیهالســام) توجــه پیــدا کنــد.
ضمــن اینکــه ایــن مــاه آغــاز بســیار
ویــژهای بــا والدت حضــرت فاطمــه
معصومــه (ســاماهللعلیها) دارد .مناســبت
زیارتــی در ایــن مــاه بهصــورت
خــاص و عــام وجــود دارد .خــدای
متعــال توفیــق دهــد از ایــن فرصــت
بــرای جلــب رأفــت الهــی و قــرار
گرفتــن در سایهســار نــام مقــدس
رئــوف پــروردگار متعــال اســتفاده
کنیــم.
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استغفار ،بهترین راه پاالیش
روح
دوســتان ،نمــاز یکشــنبهها را فرامــوش
نکننــد کــه آثــار مخصــوص خــود را
دارد .بــه توفیــق الهــی از ایــن نمــاز
چهاررکعتــی و اســتغفارش بهرهمنــد
باشــیم و از ظرفیــت ایــن مــاه بــرای
زدودن موانــع بیــن خویشــتن و
الطــاف ویــژه الهــی اســتفاده کنیــم.
بهتریــن راه بــرای زدودن حجابهــا
و کدورتهــا و غبــار تعلقــات و
غفلتهــا و معصیتهــا از محیــط
فطــرت ،اســتغفار اســت.
حضــرت رضــا (علیهالســام) ،واســطه
ممتــاز و خاصــی بــرای جلــب رضایــت
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی و قــرار
گرفتــن ذیــل نــام رئــوف پــروردگار
متعــال اســت کــه متجلــی در حضــرت
(علیهالســام)
علیبــن موســی الرضــا
اســت .البتــه همــهي اهــل بیــت
(ســاماهللعلیهماجمعین) اینگونهانــد ،ولــی
در امــام رضــا (علیهالســام) درخشــش
ویــژهای دارد.
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بنابرایــن مــاه ذیالقعــده فرصــت
ممتــازی بــرای برطــرف کــردن کــم
و کاســتیها و شستشــوی باطنــی و
طهــارت معنــوی اســت .امیدواریــم
خــدای متعــال توفیــق بهرهمنــدی از
آن را بــه همــه کرامــت فرمایــد.
مدیریت خشم ،یکی از برترین
جلوههای پارسایی
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بحــث مــا در بیــان زیــور صالحــان و
لبــاس پارســایان بــود .در فهرســتی
کــه امــام (علیهالســام) ایــن مــوارد را
یکــی پــس از دیگــری مطــرحکردنــد،
س ِ
ــدلِ »
ــط ال ْ َع ْ
اولیــن مســئله «ب َ ْ
بــود کــه مقــداری دربــاره آن توضیــح
دادیــم .دوم « َو ْ
ِ
یــظ»
ــم ال َغ
کظ ِ
بــود کــه مبنــای قرآنــیاش را
توضیــح دادیــم کــه یکــی از برتریــن
جلوههــای پارســایی مدیریــت خشــم
اســت .عــرض کردیــم کــه «کظــم»
بهمعنــای گــره زدن د ِر َمشــک اســت.
پــس «کظــم غیــظ» یعنــی انســان
َمشــک خشــمش را محکــم گــره بزنــد
و آن را در وجــود خویــش هضــم کنــد.
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امکان مهار خشم در آغاز
ِ
عصبانیت
خشــم وقتــی بــه هیجــان میآیــد و
برانگیختــه میشــود ،در آغــاز و پیــش
از جلوهگــری 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
دیگــران و بهویــژه کســی کــه ایــن
برانگیختگــی را در انســان بهوجــود
اصلــی ایجــا ِد
آورده ،یعنــی منبــ ِع
ِ
عصبانیــت ،کــه بــه هــر دلیلــی و بــا
هــر انگیــزهای بــا مــا روبــرو شــده و
مــا را در چنیــن موقعیتــی قــرار داده
اســت ،قبــل از اینکــه آشــکار شــود
و طلــوع کنــد ،مدیریتــش بســیار
آســانتر اســت .در آن مرحلــه
میشــود دیــن و اخــاق و آبــرو را
نگــه داشــت .بــا مدیریــت خشــم،
انســان میتوانــد روی آتشــی کــه
روشــن کــرده ســریع چیــزی بینــدازد
و درونـیاش کنــد و بــا قــدرت ایمــان
و نــور عقــل ،در باطــن خویــش آرام و
خاموشــش کنــد.
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اگــر انســان در ایــن مرحلــه موفــق
شــد ،هــم ایمــان و دینــش صیانــت
میشــود ،هــم اخالقــش آســیب
نمیبینــد ،هــم آبرویــش حفــظ
میشــو د .
پــس غیــظ کــه برافروختگــی خشــم
در نفــس انســان اســت ،اگــر در مبــدأ
و نقطههــای آغــازش مدیریــت و
مهــار و نگهــداری شــود ،چنیــن آثــار
و برکاتــی دارد .وگرنــه بــه هــر انــدازه
خشــم آزاد شــود و در چهــره و ســخن
و رفتــار مــا تجلــی پیــدا کنــد ،بــه
همــان انــدازه بــه دیــن و اخــاق و
آبــروی مــا آســیب میزنــد .حیثیــت
اجتماعــی مــا ،جایــگاه تربیتــی مــا
بهعنــوان پــدر و مــادر نــزد فرزنــدان،
جایــگاه اثرگــذاری مــا در خانــواده و
خویشــاوندان بــا خشــم از بیــن میرود
و چیــزی بــرای انســان نمیگــذارد.
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هیچ چیز مانند خشم دینسوز
نیست
مدیریــت خشــم در درجــه اول
بهمنزلــه پاسداشــت ایمــان انســان
اســت ،زیــرا هیچچیــز بــه انــدازه
خشــم ایمانســوز نیســت .در
اصطــاح مثــل َســری اســت کــه تیــغ
بیندازنــد .آقایــان گاهــی سرشــان را بــا
شــمارهی هشــت میزننــد ،گاهــی
بــا شــمارهی چهــار میزننــد ،گاهــی
بــا تیــغ میزننــد کــه در آن صــورت
هیــچ اثــری از مــو در سرشــان
مشــرف شــوید،
نیســت .اگــر حــج
ّ
ـراق در منــا
میبینیــد کــه ســرهای بـ ّ
دیدنــی اســت! ک ً
ال چهرههــا عــوض
میشــود« .حالقــه» همیــن اســت،
یعنــی همــه را صــاف میکنــد .خشــم،
دیــن انســان را اینگونــه درو میکنــد.
تمــام آن چیــزی را کــه انســان فراهــم
کــرده اســت ،بــه بــاد فنــا میدهــد.
ــرش ایــن اســت کــه بهتصریــح
سِ ّ
روایــات در حالت خشــم ،افســار انســان
بــه دســت شــیطان میافتــد .آن کــه
حــرف میزنــد ،شــیطان اســت .وقتــی
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عصبانــی میشــوید ،شــیطان بــر شــما
مســلط میشــود و هرجــا بخواهــد،
شــما را میبــرد .لــذا انســانها هنــگام
خشــم بــا حرفهــا و رفتارهایشــان
پلهایــی را خــراب میکننــد ،بــه
روابطــی آســیب میزننــد ،دلهایــی
را میشــکنند ،آبروهایــی را بــر
بــاد فنــا میدهنــد و  ....ناگهــان
رفتــار ،گفتــار ،نوشــتار یــا آبرویــی
را بــر بــاد میدهنــد کــه دیگــر
ایمــان
نمیشــود درســتش کــرد.
ِ
انســان از دســت مــیرود .ضمــن
اینکــه بــه شــخصیت انســان چــوب
ـخصیت فــرد را در
حــراج میزنــد و شـ
ِ
اجتماعــی کــه در آن اســت ،خانــواده
یــا محیــط کار ،کاهــش میدهــد.
عصبانیــت بهمنزلــه ســقوط آزا ِد
شــخصیتی اســت .کاهنــده اســت .آدم
فرومایــه میشــود و دیگــران ممکــن
اســت در ظاهــر بهخاطــر رعایــت
ادب یــا از ســر ناچــاری کوتــاه بیاینــد،
ولــی در درونشــان بــه عقــل ایــن آدم
میخندنــد.
6

OfoghHa.ir

باطن انسان عصبانی مانند سگ
است
اگــر پــرده کنــار بــرود ،چهرهی انســان
در لحظــه عصبانیــت ،ســگمانند
اســت! اهــل باطــن او را ماننــد ســگی
میبیننــد کــه دارد حملــه میکنــد.
آســیبش بســیار عجیب و غریب اســت.
کمتــر چیــزی در مباحــث اخالقــی
پیــدا میکنیــم کــه بــه انــدازه خشــم،
ـم رهاشــده
مدیریتنشــده باشــد .خشـ ِ
بــا ایمــان و اخــاق و حیثیــت و
آبــروی مــا بــازی میکنــد .اگــر
کســی دوســت دارد چیــزی برایــش
نمانــد ،عصبانــی شــود .لــذا شــیطان
از ایــن عنصــر خیلــی اســتفاده و
بهرهبــرداری میکنــد .انســان هرچــه
میتوانــد نیکــی جمــع میکنــد ،امــا
بــا یــک عصبانیــت ،شــیطان همـهاش
را کیســه میکنــد و ســرقت میکنــد
و میبَــرد .انگارنهانــگار کــه ایــن
بنــدهی بیچــاره اینهمــه حســنات
بــرای خــود جمــع کــرده بــود .لــذا
«کظ ـم غیــظ» برجســتگی خاصــی
در تقــوا دارد .آیــهاش را کــه جلســه
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ـن
قبــل خوانــدم ،ایــن بــود« :الَّذِ يـ َ
الس ـ َّرا ِء َو َّ
الض ـ َّرا ِء
ُينْ ِف ُقـ َ
ـون ِفــي َّ
ِيــن ال ْ َغيْ َ
ِيــن
ــظ َوال ْ َعاف َ
َوال ْ َكاظِ م َ
ــاس َواهللُ ُيحِ
ــب
ــن ال َّن
ُّ
ِ
َع ِ
3
ال ْ ُم ْح ِ
ِين؛ همانــان كــه در
ســن َ
فراخــى و تنگــى انفــاق مىكننــد
و خشــم خــود را فــرو مىبرنــد و
از مــردم در مىگذرنــد .و خداونــد
نكــوكاران را دوســت دارد».
راهکار برای مها ِر خشم
بنابرایــن بایــد بــه «فــرو بــردن
خشــم» بســیار اهمیــت داد ،بهویــژه
آنــان کــه مزاجشــان تنــد اســت ،بــه
فریــاد خودشــان برســند و مراقبــت
کننــد .بعضـی افــراد طبعشــان مســاعد
اســت و خیلــی تحریکپذیرنــد و
خیلــی زود از کــوره در میرونــد.
اینــان بایــد بــرای مراقبــت از
خویشــتن ،برنامههــای بســیاری
بگذارنــد و نیروهــای درونیشــان را
تقویــت کننــد ،قرارهــای ویــژه بــرای
مدیریــت خشمشــان داشــته باشــند.
3
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در مــواردی کــه عصبانــی میشــوند،
بعــداً خــود را مجــازات کننــد و در
محاســبه بــا خــود ،ســختگیرانه
برخــورد کننــد .در شــرایط و جاهایــی
کــه بــرای آنهــا خش ـمبرانگیز اســت،
کمتــر حضــور پیــدا کننــد .اگــر پیــش
آمــد ،ســریع از آنجــا خــارج شــوند
و جایشــان را عــوض کننــد .وضــو
بگیرنــد و ســریع خــود را بــه ســجاده
برســانند و ذکــر صلــوات را فــراوان
بگوینــد.
فروخــوردن خشــم ،بــه تعبیــر روایــات،
جرعــه بســیار شــیرینی اســت.
فروبــردن خشــم ابتــدا مقــداری
ســخت اســت ،امــا وقتــی درونــی
شــد ،گشــایش درونــی بــرای انســان
بهوجــود میآیــد ،انســان در درون
خویــش نوعــی گســترش و بزرگــی
احســاس میکنــد و آن مبنــای ســیر
و ســلوک و یکــی از مبانی رشــد اســت
کــه انســان بتوانــد در ایــن مرحلــه
بهلطــف خــدای متعــال موفــق شــود.
7
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پاداش فروبردن خشم
ـن
امــام باقــر (علیهالســام) فرمودنــدَ « :مـ ْ
َ
ـم َغیظ ـاً َو ُه ـ َو ی ْقــدِ ُر َعلــی
کظـ َ
ا ْمضائِ ـ ِه َحشــا ُه َّ ُ
الل َقلْبَ ـ ُه ا ْمن ـاً
َوایمانــاً یــ ْو َم الْقِی َمــةِ؛ 4كســى
كــه خشــمى را فــرو خــورد ،در حالــى
كــه مىتوانــد آن را ا ِعمــال كنــد،
خداونــد در روز قيامــت دلــش را از
ايمنــى و ايمــان بيا َك َنــد» .کســی کــه
میتوانــد خشــم را آشــکار کنــد ،فریــاد
بزنــد و همهچیــز را بههــم بریــزد ،زور
بــازو و حنجــرهاش اجــازه میدهــد،
میــدان دســتش اســت و از ســر ضعــف
نیســت ،بــا اینکــه میتوانــد امــا اگــر
خشــمش را فــرو بخــورد و بپوشــاند،
خــدای متعــال در قیامــت قلبــش
را سرشــار از نــور ایمــان و امــان و
آرامــش خواهــد کــرد .چــون متعلــق
بــه آنجایــی و هرچــه داری ،مــال و
فرزنــد و موجــودی و ُملــک و ریاســت
کــه همــهاش بــازی دنیــا اســت،
هیچکــدام از اینهــا آنجــا نیســت،
آنجــا ایــن قلــب اســت .همــان انــدازه
کــه خشــم ،قلــب انســان را ســیاه
8
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میکنــد و دســت انســان را از ایمــان
در دنیــا و امــان الهــی در قیامــت
خالــی میکنــد ،کنتــرل و مدیریتــش
نیــز بــه همــان انــدازه باعــث میشــود
کــه خــدای متعــال در قیامــت قلــب و
حقیقــت وجــودی انســان را از امــن و
ایمــان سرشــار کنــد ،بهویــژه بــرای
کســی کــه میتوانــد طــرف مقابــل
را ســرکوب کنــد ،ولــی مدیریــت
میکنــد و خــود را نگــه مــیدارد.
فرجام خشمگینان
ِ
عــرض کردیــم آن طــرف قضیــه
نیــز شــیطان اســت .خشــم ،دســت
شــیطان را ک ً
ال بــر انســان بــاز
میکنــد و او را مســلط میکنــد.
خشــم و غضــب ،کمنــد و دام شــیطان
اســت .شــیطان ملعــون میگویــد:
«ال َغ َ
ــب َر َهقِــی َو مِصیــادِی
ض ُ
َ
ـن
ـار اَل ْ َخلْـ ِ
ـق َعـ ِ
َو ب ِ ـ ِه أ ُســدُّ خِ يَـ َ
اَل ْ َج َّنـ ِة َو َط ِري ِق َهــا؛ 5خشــم افســار و
وســیله شــکار مــن اســت و بهوســیله
آن ،مــردم خــوب را از بهشــت و راه
5
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آن بــاز مــیدارم» .بهوســیله خشــم
بهتریــن بنــدگان خــدا را از ورود بــه
بهشــت ممنــوع میکنــم .د ِر بهشــت
را بــه روی آنهــا میبنــدم ،بــه دســت
خودشــان راه بهشــت را برایشــان
قطــع میکنــم.
تأکید مرحوم فاطمینیا بر
کنترل خشم
خداونــد آقــای فاطمینیــا ،ایــن مــر ِد
اخالقــی و موفــق و اســتاددیده و اهــل
معنــا را رحمــت کنــد .از آثــار و کلمــات
ایشــان میشــدفهمیــد کــه تأکیــد
بســیار زیــادی بــر مدیریــت خشــم
دارنــد .کمتــر ســخنرانی از ایشــان
دیــدم کــه ســفارش بــه کنتــرل
خشــم نکنــد .زیــرا ایشــان میبینــد
کــه تــو وقتــی عصبانــی میشــوی،
دیگــر چیــزی برایــت نمیمانــد.
خشــم مدیریتشــده ،داســتان
امــا
ِ
مســتقلی دارد .مدیریــت میشــود و
از حالــت نفســانی خــارج میشــود ،از
اختیــار نفــس بیــرون میآیــد .ســپس
انســان میبینــد کــه حــاال بایــد
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دربــارهی فــان شــخص یــا فــان
موضــوع تصمیــم بگیــرد .ممکــن
ـودی
اســت آن تصمیــم نتیج ـهاش نابـ ِ
طــرف مقابــل باشــد ،امــا ایــن عقــل
اســت کــه تصمیــم میگیــرد و وارد
میــدان میشــود نــه نفــس .آن بحــث
دیگــری اســت .اآلن انســان مؤمــن بــا
بردبــاری توانســته ایــن خشــم را نگــه
دارد و بعــد بــه دســت عقــل میدهــد.
آنگاه عقــل طبــق قواعــد حکمــت و
موازیــن و رضــای الهــی ایــن خشــم
را فعــال میکنــد و ماننــد ســ ّدی
کــه جلــوی آب میبندیــد ،خیلــی
وســیع ،بــه انــدازه و طبــق قاعــده،
آن را بــرای اصــاح اجتماعــی و
اصــاح افــراد بهرهبــرداری میکنــد.
اینجــا مرزبنــدیاش خیلــی دقیــق
اســت؛ زیــرا ممکــن اســت گاهــی
خودمــان نیــز خــود را فریــب دهیــم و
بگوییــم مــن ایــن کار را بــرای تربیــت
و اصــاح انجــام میدهــم .انســان
بایــد دقیــق شــود کــه فریــب نفــس
را نخــورد .آیــا ایــن عقــل اســت کــه
بــه او اجــازه میدهــد ایــن مقــدار
عصبانیــت اندازهگیریشــده را آزاد
ِ
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کنــد یــا نفــس اســت؟
مهار خشم ،فرصتی برای
پیشرفت معنوی
گاهــی فشــارهای اجتماعــی و
اقتصــادی روی اعصــاب اثرگذار اســت
و زمینــه را بــرای بــروز خشــم فراهــم
میکنــد .در اینگونــه مــوارد انســان
بایــد مراقبتهــا را بیشــتر کنــد.
گاهــی ممکــن اســت انســان دوســتی
داشــته باشــد کــه برانگیزانندگــی
دارد .آنجــا انســان بایــد بیشــتر بــر
خویــش مســلط شــود .اگــر انســان
قــدر ایــن نــوع فرصتهــا را بدانــد
و در اینگونــه مــوارد کــه عوامــل
ـی برانگیزاننــدهی خشــم فعالتــر
بیرونـ ِ
عمــل میکننــد ،انســان بــه همــان
انــدازه خویشــتنبانی را تقویــت و
مراقبتهایــش را بیشــتر کنــد ،ایــن
کار باعــث پیشــرفت و رشــد باطنــی
او میشــود.
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فتنه از پیامدهای بزرگ خشم
س ِ
ــدلِ َ ،و
ــط ال ْ َع ْ
پــس از «فِــی ب َ ْ
ْ
ـم ال َغیـ ِ
ـظ» ،نوبــت بــه ســومی
کظـ ِ
میرســد کــه جالــب اســتَ « :و
ـرةِ» .در مورد قبل شــما
إِ ْط َفــا ِء ال َّنائِـ َ
بایــد میتوانســتید آتــش درونیتــان
را خامــوش و مراقبــت کنیــد کــه
ْ
ِ
یــظ» .اینجــا
ــم ال َغ
شــد
«کظ ِ
ِــرةِ»
میفرمایــدَ « :و إِ ْط َفــا ِء ال َّنائ َ
کــه دقیقــ ًا بهمعنــای آتشنشــانی
اســت! «اطفــاء» یعنــی فرونشــاندن
و خامــوش کــردن« .نائــره» یعنــی
ِــرةِ» جــزء
آتــش« .إِ ْط َفــا ِء النَّائ َ
زینــت صالحــان و آراســتگی و زیبایـی
و لبــاس پرهیــزکاران اســت .اینجــا
طبعــ ًا مقصــود فتنههایــی اســت
انســانی
کــه در روابــط اجتماعــی و
ِ
پیرامــون مــا شــکل میگیــرد.
فتنهانگیــزی و روشــن کــردن ایــن
فــوق تخصــص شــیطان
آتشهــا،
ِ
اســت .اصــ ً
ســطح
ا در عالیتریــن
ِ
ممکــن ایــن کار در حــوزه تخصصــی
ویــژهی شــیطان اســت کــه میتوانــد
آتــش روشــن کنــد .در اصطــاح
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قــرآن کریــم و در روایــات مــا در
مــورد ایجــاد درگیریهــای اجتماعــی
و برانگیختنهــا و آشــوبها از
کلیــدواژهی «فتنــه» یــاد شــده کــه
بیــن دو نفــر یــا دو خانــواده یــا دو
گــروه سیاســی اســت یــا میــان دو
شــهر اســت .گاهــی میــان چنــد گــروه
اســت .آن خشــمی کــه تــا کنــون
دربــارهاش صحبــت میکردیــم،
در درون خودمــان اســت امــا میــان
چنــد گــروه ،زمانــی اســت کــه بــروز
اجتماعــی پیــدا کــرده و بــه درگیــری
و آشــوب تبدیــل شــده اســت.
درگیریهــای زبانــی و بدنــی اســت و
گاهــی اســلحه وســط میآیــد؛ ســاح
ســرد یــا ســاح گــرم.

روحــی و ایمانــی عــوارض دارد،
اضطــراب و تــرس و ناامنــی ایجــاد
میکنــد .وقتــی امنیــت اجتماعــی
درمعــرض خطــر قــرار گیــرد ،تقریب ـ ًا
همهگونــه موفقیتــی بــرای آن جامعــه
دفــن میشــود و همــهاش در ایــن
آتــش میســوزد .لــذا همیشــه در
جــدی شــیطان اســت.
دســتور کا ِر
ِ
«کظــمالغیــظ» پیوســته داشــت
میگفــت انســانهای تربیتشــده
و متقــی از همــان آغــاز ،خشــم خــود
را کنتــرل میکننــد و نمیگذارنــد
شــعلهور شــود و تبدیــل بــه آتــش فتنه
اجتماعــی شــود .امــا اگــر کنتــرل نشــد
و بــه یــک آتــش اجتماعــی تبدیــل
شــد ،عــوارض خــاص خــود را دارد.

آثار فتنه بر اجتماع

فتنه بدتر از قتل است

کمتــر چیــزی را میشناســیم
کــه در حــد فتنههــای اجتماعــی
و درگیریهــا و آشــوبها ،بــه
شــیرازهی زندگــی طیبــه آســیب بزنــد،
چــه در محیطهــای کوچــک و چــه در
محیطهــای بــزرگ .ازنظــر اخالقــی،

ایــن بحــث مفصلــی دارد .اینقــدر
بدانیــد کــه طبــق منطــق قــرآن
کریــم ،فتنــه وقتــی بــه فتنــهی
ســازمانیافته تبدیــل میشــود مثــل
اجتماعــی کنونــی کــه
آشــوبهای
ِ
پشــتش طراحیهــای خاصــی وجــود
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دارد ،از قتــل باالتــر اســت .قــرآن
صراحتــ ًا میفرمایــدَ « :وال ْ ِفتْنَــ ُة
ـن ال ْ َقتْــلِ ؛ 6فتنــه از قتــل
أ َ َشــدُّ مِـ َ
بدتــر اســت» .در فهرســت گناهانــی
کــه در ذهــن خــود داریــم میگوییــم
آخریــن مرتبــهاش ریختــن خــون
اســت ،قتــل گنــا ِه کبیــرهی بزرگــی
اســت ،یعنــی در فهرســت کبائــر
جــزو اکبرالکبائــر اســت .قــرآن کریــم
فتنــه را از قتــل شــدیدتر و ســنگینتر
میدانــد .چــون خــو ِد آتــش فتنــه
عمــ ً
ا ،هــم زمینــهی از بیــن رفتــن
زندگــی ظاهــری خیل ـی افــراد اســت،
هــم زمین ـهی از بیــن رفتــن زندگــی
باطنــی خیلیهــا اســت .کســانی کــه
آتــش فتنــه را روشــن میکننــد و
تخصصشــان ،ایجــاد دعــوا بیــن افــراد
و گروههــا و شهرهاســت ،اینــان
عوامــل شــیطان هســتند .وقتــی آتــش
شــعله کشــید البتــه قتــل نیــز در آن
اتفــاق میافتــد؛ ذبــح حرمتهــا،
ذبــح آبروهــا ،حیثیتهــا ،ایمانهــا
و از بیــن رفتــن امنیــت همانجــا
اتفــاق میافتــد .همهچیــز بــه بــاد
12
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فنــا مـیرود .ایــن از مــوارد ســنگینش
اســت .مــوارد کوچکتــرش زمانــی
اســت کــه میــان یــک خانــواده یــا
فامیــل ،دعــوا اتفــاق میافتــد.
انگیزی خطرناک شیاطین
فتنه
ِ
میان مؤمنان
فتنهانگیــزی و ایجــاد درگیــری و
آســیب زدن بــه آبــرو و شــخصیت
همدیگــر ،توســط عناصــر شــیطانی در
محیطهــای ایمانــی خیلــی پیگیــری
میشــود .شــیاطین اطــراف مســجد
میچرخنــد کــه اهــل مســجد را بــه
جــان هــم بیندازنــد و هنگامیکــه
ایــن آتــش روشــن میشــود ،بــه
ایــن آســانی خامــوش نمیشــود،
زیــرا بــه آن رنــگ دینــی میزننــد.
هریــک دیگــری را مقصــر و تکفیــر
میکن��د ،از مرحلهــای کـ�ه عبــور
میکنـ�د حالــت فتنــ ه پیــدا میکنــد.
اآلن کــه دارم میگویــم ،تمامــی
مصادیــق زنــدهی آن مقابــل چشــمم
اســت و مبتــا هســتیم .آدم خــون
ل میخــورد کــه بتوانــد آرامــش
د
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ی را نمیشــود آرام
دهــد امــا بعضــ 
کــرد و موفــق نمیشــویم .معلــوم
گذاری شــیطان در
اســت ســرمایه
ِ
اینجــا بــزرگ اســت ،زیــرا اگــر اینهــا
فضایشــان لبریــز از صمیمیــت و
محبــت باشــد ،در رشــد بــه هــر جایــی
میتواننــد برســند .وقتــی دعــوا
میکننــد ،بهویــژه وقتــی درگیــر
میشــوند« ،حلــق االیمــان»
میکنــد یعنــی ســر ایمانهایشــان
را میتراشــد .شــیطان میخواهــد و
دوســت دارد ایــن اتفــاق بیفتــد .لــذا
شــیاطین اطــراف مؤمنــان ،مجالــس
و هیئتهــا و مســاجد خیلــی
میچرخنــد تــا بهانــه درســت کننــد،
بهانههــا نوعــ ًا افــرا ِد تربیتنشــده
هســتند ،مخصوصــ ًا اگــر عناصــر
تربیتنشــده و بیظرفیــت یــا
کمظرفیــت دارای جایــگاه مناســبی
باشــند ،مثــ ً
ا امــام جماعــت ،امــام
جمعــه ،رئیــس هیئــت امنــا ،رئیــس
فــان ســتاد یــا مســئول و فرمانــده
فــان پایــگاه باشــند .ایــن افــرا ِد
کمظرفیــت و عصبانــی کــه مدیریــت
خشــم ندارنــد ،بهتریــن طعمههــای
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شــیطان بــرای ایجــاد آتــش و
فتنههــای اجتماعــی ،بهویــژه در
محیطهــای مؤمنــان هســتند .بایــد
بــرای ایــن مســئله فکــر تــازهای کــرد.
مــن اآلن احســاس میکنــم بیــش از
همیشــه از ایــن جهتهــا داریــم
آســیب میبینیــم .وقتــی بهمناســبت
کار یــا مســئولیتی کــه داریــد و محــل
مراجعــه هســتید ،ایــن دو گــروه بــه
شــما مراجعــه میکننــد تعجــب
میکنیــد وقتــی طرفیــن را میبینیــد.
جبهــه ،جبهــه ایمــان و کفــر اســت.
خــدا شــاهد اســت اآلن یــک مســجد
در تهــران کــه مصداقــش جلــوی
چشــمم اســت ،جبهــه ایمــان و کفــر
ـل
اســت .یعنــی شــخص ،طـ ِ
ـرف مقابـ ِ
خــود را کامـ ً
ا تکفیــر میکنــد ،شــاید
بــه زبــان نگویــد ولــی خصوصــی
بــه مــا میگوینــد .میگوینــد مــا
او را فاقــد تقــوا و ایمــان میدانیــم.
درگیریهــا بســیار عجیــب و غریــب
اســت .وقتــی ریشــهیابی میکنیــد،
میبینیــد تمــام بهانــه اســت و
همــهاش نفســانیت اســت .همیشــه
در اینگونــه دعواهــا واقعیتــی هــم
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هســت و آن اینکــه کســی کــمکار
یــا بیدقــت اســت ،کســی بداخالقــی
کــرده یــا جایــی کــم گذاشــته و
اشــتباهی کردهاســت .مگــر میشــود
جایــی را پیــدا کنیــد کــه از ایــن
مســائل نباشــد؟! امــا اینکــه تبدیــل
بــه «نائــره» میشــود ،کامــ ً
ا دارد
پشــتیبانی شــیطانی میشــود کــه
ِ
شــعلهور بمانــد .بــه تعبیــر امــام
(علیهالســام) «نائــره» همــان فتنــه
اســت یعنــی آتشــی روشــن شــده و
شــعله گرفتهاســت.
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طبــق همــان قاعــده قبلــی کــه
گفتیــم چــه بــر س ـ ِر ایمــان و آبــرو و
اخــاق شــخص م ـیآورد و ریشــه او
را میزنــد ،همیــن اتفــاق در محیــط
اجتماعــی نیــز میافتــد ،مســجدی
کــه بایــد محیــط تجلــی نــور خــدا
آتــش
گرفتــن
باشــد ،محیــط شــعله
ِ
ِ
شــیطان شدهاســت .آتــش شــیطان
اینجــا روشــن شــده و دودش نیــز
بلنــد شدهاســت .وقتــی ایــن افــرا ِد
ظاهــراً مؤمــن و انقالبــی بــه جــان
همدیگــر میافتنــد ،شــیاطین آنجــا
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چــه جشــنی میگیرنــد و پایکوبــی
نهایــت خواســتهی شــیطان
دارنــد.
ِ
آنجــا تحقــق پیــدا میکنــد.
واکنش مؤمن در مقابل آتش
فتنه
کردن
 .1شتاب در خاموش
ِ
آتش فتنه
ایــن آتــش کجــا و آتــش ســاختمان
ِــن
کجــا! ایــن آتــش «أ َ َش ُّ
ــد م َ
ال ْ َقتْــلِ » اســت کــه در مواقــع
پیشــرفتهاش تبدیــل بــه فتنــه در
مقابــل امــام مســلمین و ایجــاد
آشــوبهای اجتماعــی در برابــر
امــام حــق میشــود؛ ماننــد فتنــه
قاســطین و ناکثیــن و مارقیــن در برابــر
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) .فتنــه  ۸۸در
جامعــه خودمــان کــه تجربــه کردیــم
از ایــن قبیــل اســت .اینکــه چقــدر
بایــد طراحیهــای دقیقــی شــود کــه
ایــن آتشهــا روشــن شــود ،داســتان
جداگانــهای دارد .مــا فعــ ً
ا کاری بــا
آن بخــش نداریــم .چهبســا خیلــی
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از ایــن فتنههــا قابــل پیشــگیر 
ی
باشــد؛ پیشــگیریهای روشــمند و
سیســتماتیک ازنظــر طراحــی ،شــیوه،
ســاختارها و تنظیمــات .اآلن بحــث
مــا در مــورد وقتــی اســت کــه آتشــی
روشــن شــدهاســت.
بــرای انســان مؤمــن و پارســا و
صالــح ،فرونشــاندن آتــش ایــن فتنــه
فــوری
بهمنزلــه یــک عملیــات
ِ
جــدی در دســتور کار اســت .ک ً
ال
انســان پرهیــزکار یــک کپســول
نشــانی اینچنینــی همیشــه
آتش
ِ
همراهــش اســت .اصـ ً
ا وجــود انســان
مؤمــن طبــق مبنایــی کــه بــرای شــما
خوانــدم ،اینگونــه اســت« :إِ ْط َفــا ِء
ـرةِ» یعنــی فــوری کپســولش را
ال َّنائِـ َ
درمـیآورد و ســراغ آتــش مـیرود کــه
آن را خامــوش کنــد .انگیــزه دارد .بــه
خــدا پنــاه میبریــم از اینکــه خــو ِد مــا
روش ـنکنندهی آتــش باشــیم .انســان
پارســا هرگــز وجــودش ایجادکننــدهی
فتنــه نیســت.
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 .2بیتفاوت نبودن
نکتــه دوم اینکــه نســبت بــه آتشــی
کــه پیــدا شــده ،بیتفــاوت نیســت.
تقــوا و صــاح اقتضــا میکنــد کــه
انســان مؤمــن نســبت بــه فتنههــای
طایفــهای ،خانوادگــی ،قومــی،
قبیلـهای ،منطقـهای ،شــهری ،محیــط
کار و هــر چیــزی بیتفــاوت نیســت.
حتــی در محیــط عمومــی نمیتوانــد
بیتفــاوت رد شــود ،بالفاصلــه وارد
میــدان میشــود و تــاش میکنــد
کــه آتــش را خامــوش کنــد .گاهــی
چنــد نفــر باهــم دعــوا میکننــد و
همدیگــر را میزننــد و یــک عــده
تماشــا میکننــد ،عــدهای آتشبیــا ِر
معرکــه میشــوند و تشــویق
میکننــد .بعضیهــا بیتفــاوت
از آنجــا عبــور میکننــد ،عــدهای
بــرای خامــوش کــردن آن آتــش وارد
میشــوند .شــما جــزو کدامیــک از
اینهــا هســتید؟ اگــر بــا ایــن صحنــه
روبــرو شــوید و بخواهیــد خامــوش
کنیــد هزینــه دارد ،احتمــا ًال قــدری
از آن آتــش شــما را نیــز میگیــرد،
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گاهــی یــک ُمشــت میخوریــد یــا
فریــادی ســر شــما زده میشــود.
اینگونــه نیســت کــه وســط معرکــه
برویــد و ســالم بیاییــد .خواســتی فتنــه
را خامــوش کنــی بایــد ســرمایهگذاری
کنــی .انصافــ ًا چقــدر آمــاده هســتیم
بــرای اینکــه در ایــن مــوارد هزینــه
کنیــم؟ گاهــی از آبرویمــان و گاهــی
از مــال بایــد انفــاق کنیــم .ممکــن
اســت دعــوا ســر پــول باشــد .یکــی
میگویــد پــول مــن را نمیدهــد.
دیگــری میگویــد مــن نــدارم و
نمیتوانــم بدهــم.
امــام صــادق (علیهالســام) پــول نــزد
مفضــل گذاشــته بودنــد و فرمودنــد
هرجــا دیــدی دوســتان مــا بــر ســر
مســائل مالــی بــه جــان هــم افتادنــد،
از ایــن پــول خــرج کــن و فتنــه را
بخوابــان.
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آسانترین و پیچیدهترین
فتنهها
آســانترین بخــش فتنههــا،
فتنههــای مالــی اســت یعنــی
وقتیکــه دعــوا ســر مســائل مالــی
اســت و پیچیدهتریــن فتنههــا،
فتنههــای مذهبــی اســت .مبــادی
آن مبــادی خاصــی اســت و لــذا آن
جاهــا ایجــاد صــاح و آرامــش خیلــی
کار میبــرد ،خیلــی آبــرو و حوصلــه و
وقــت نیــاز اســت .انســان بایــد خیلــی
اعصــاب بگــذارد تــا بتوانــد ایــن آتــش
ـردن فتنههای
را بخوابانــد .خامــوش کـ ِ
خانوادگــی خیلــی کار میبــرد؛ زیــرا
همیشــه محبتهــای پیشــرفته،
نفرتهــای پیشــرفته بهوجــود
مـیآورد .اصـ ً
ا قابــل توصیــف نیســت
مثــ ً
ا زن و شــوهرهایی کــه در حــد
اعــای عشــق بــه همدیگــر بودهانــد
میبینیــد در حــد اعــای نفــرت
هســتند .بــه خــو ِد مــن میگویــد
حاضــر نیســتم دیگر اســم او را بشــنوم.
اســمش را میبــری اص ـ ً
ا حــال مــن
خــراب میشــود .درحالیکــه زمانــی
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اگــر اســم او را میبردنــد انــگار تمــام
عالــم را بــه او میدادنــد .فتنههــای
خانوادگــی و فامیلــی خیلــی پیچیــده
اســت.
خاموش کردن آتش فتنه از
باالتترین فضیلتها
یکــی از باالتریــن فضیلتهــا
بــرای انســان متقــی ایــن اســت کــه
خاموشکننــدهی ایــن فتنههــا باشــد.
اینجــا حضــرت ایــن را از خــدای متعال
میخواهــد و میفرمایــد مــن جــزو
کســانی باشــم کــه خاموشکننــدهی
ایــن آتشهــا در بیــن مؤمنــان باشــم.
پــس انســان مؤمــن متقــی بــا همــه
تــوان و امکانــش وارد میشــود.
ِ
داشتن مهارت برای
ضرورت
ِ
کردن فتنههای بزرگ
خاموش
ِ
البتــه بعضــی از فتنههــا خامــوش
کردنــش نیازمنــد مهــارت و
صالحیتهایــی اســت .گاهــی انســان
اگــر وارد نشــود ،خــوب اســت .یعنــی
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گاهــی مــا وارد میشــویم و بهجــای
اینکــه آتــش را خامــوش کنیــم،
بدتــر میشــود ،مثــل بنزینــی کــه
انســان میریــزد .صالحیتهایــی
میخواهــد؛ اینکــه خــو ِد شــخص
چقــدر آمادگــی داشــته باشــد ،زبــان
درســتی میخواهــد ،فهــم دقیــق
میخواهــد ،مهارتهــای ویــژهای
در ورود و خــروج مســائل میخواهــد،
اینکــه چگونــه اینهــا را تنظیــم کنــد
و حضــورش مفیــد باشــد .لــذا بعضــی
از ایــن مــوارد کار هرکســی نیســت.
امــا بعضــی افــراد ایــن ظرفیــت را
دارنــد کــه خداونــد تبــارک و تعالــی
بهواســطه وجودشــان دو شــهر یــا
حتــی دو کشــور را بــا یکدیگــر صلــح
دهــد ،اصــ ً
ا جنــگ را میخواباننــد،
چــه رســد بیــن دو نفــر یــا دو خانــواده.
اینهــا چقــدر خــوب اســت! آنــان کــه
میخواهنــد ایــن مقامــات را در
دســتگاه الهــی داشــته باشــند ،بایــد
آمــوزش ببیننــد .اگــر کســی ظرفیت و
امکانــش را دارد ،بایــد یــاد بگیــرد .امــا
بعضــی از فتنههــای ســاده هــم هســت
کــه هرکســی میتوانــد بــه شــکلی
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وارد شــود و بــا اقدامــی ایجابــی یــا
ســلبی ،مســئله را حــل و فصــل کنــد.
ِ
ِ
فوریت خاموش کردن
اهمیت
آتش فتنه
ِ
خیلــی شــبیه بــه ایــن ،در مرحلــه
ِــرةِ»
بعــد اســت« .إِ ْط َفــا ِء ال َّنائ َ
حالــت فوریــت دارد .چــون تجربــه
هــم نشــان داده اســت کــه ایــن
آتــش وقتــی روشــن شــود در هــر
مقیاســی ،ســریع خــود را گســترش
میدهــد و عمیــق میکنــد؛ یعنــی
هــم ازنظــر کمــی و محیطــی ســریع
توســعه پیــدا میکنــد ،هــم ازجهــت
عمــق و ضربههایــی کــه میزنــد.
لــذا اورژانســی اســت ،جــزو چیزهایــی
اســت کــه آنهایــی کــه اهلیتــش را
دارنــد و میتواننــد ،آنــان کــه خــدای
متعــال توفیقــش را بــه آنهــا داده ،بایــد
ایــن را کاری فــوری تلقــی کننــد .بایــد
ســریع دنبــال ماجــرا برونــد و بتواننــد
شــرایط را آرام کننــد.
18
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امامجمعهای موفق در بحث
کظم غیظ
امامجمعــه اهــواز آقــای موســویفر
اینگونــه اســت .آنجــا گاهــی از
ایــن مســائل داریــم .گاهــی فتنــهی
آب اســت ،گاهــی فاضــاب اســت،
گاهــی متروپــل اســت .دائــم برایشــان
پیــش میآیــد و بهلطــف خــدای
متعــال ایشــان حضــو ِر بههنــگام،
فــوری ،اثربخــش و آرامکننــده دارد.
زمانــی ایشــان بــه مــن میگفــت:
شــنیدم در فــان محلــه جریــان
فاضــاب وحشــتناک اســت.
ْ
دشــمن هــم اینگونــه جاهــا آمــاده
اســت کــه وســط میــدان بیایــد و
از ایــن موقعیتهــا سوءاســتفاده
کنــد و ازنظــر سیاســی و ایجــاد
دردســر و آشــوبهای اجتماعــی
بهرهبرداریهــای خــاص خــود را
دارد.
گزارشــی بــه مــا رســید کــه آقــای
موســویفر وســط همــان محــل رفتــه
کــه آتــش شــعله کشــیده و عصبانــی
بودنــد .الحمــدهلل از فضــل ســیادت
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هــم بهرهمنــد هســتند .حرفهــای
آنــان را شــنیده و بعــد گفتــه بــود فع ً
ال
نمــاز بخوانیــم .عبایــش را درآورده و
وســط آن اوضــاع انداختــه و شــروع
بــه نمــاز خوانــدن کــرده بــود .بعضــی
از افــرادی کــه آمــده بودنــد آنجــا
شــلوغ کننــد وقتــی دیدنــد آقــا بــه
نمــاز ایســتاده ،رفتنــد پشتســرش
ایســتادند .نمــاز «ذکــر اهلل» اســت
و زمینــه را بــرای عقالنیــت بیشــتر
میکنــد .ســپس پیگیــری کردنــد.
ایشــان اینگونــه اســت آنجــا تعهــد
داد کــه مــن پیگیــری میکنــم.
صداقــت و صفــای زیــادی دارد .اتفاقـ ًا
چنــد وقــت بعــدش خدمــت رهبــری
شــرفیاب شــده بودیــم .دیــدم بــه
پیگیــری در دســتگاه اجرایــی اکتفــا
نکــرده بــود .در جلسـهای 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
بودنــد کار بــه اینجــا نمیکشــید.
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وســط جریانــات آبــادان کــه همهچیــز
آمــاده اســت بــرای اینکــه دشــمن
سوءاســتفاده کنــد ،نقــش ایشــان در
فرونشــاندن فتنههــا و آرامــش دادن
بــه مــردم و ایجــاد احســاس خــوب،
بســیار برجســته و فوقالعــاده ممتــاز
اســت.
ِ
آتش
اهمیت خاموش
کردن ِ
ِ
فتنه
از خــدای متعــال بخواهیــد کــه وجــود
نازنینتــان را توســعه دهــد و ازنظــر
شــخصیتی در افقــی باشــید کــه هنــر
آرام کــردن فتنههــا و خامــوش کــردن
آتشهــا را داشــته باشــید .فضیلتــش
اصــ ً
ا قابــل توصیــف نیســت .اگــر
کســی موفــق شــود فتنــهای را در
بیــن دوســتان اهــل بیــت ،در بیــن
مؤمنــان ،میــان جامعــه و انســانها
و افــراد عــادی کــه بــه جــان هــم
افتادنــد ،خامــوش کنــد ،خــدای متعــال
او را بســیار دوســت مــیدارد و اســم
ایــن آدم را بــه بزرگــی در آســمانها
میبرنــد.
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فتنههــا ســریع توســعه پیــدا میکنــد
و اگــر دیــر شــود ،شــیاطین ســوار
میشــوند و آســیبهایش عمیــق
میشــود .ضربههایــی وارد میشــود
کــه جوشــکاری و اصــاح ،که مســئله
بعــدی مــا اســت ،ســخت میشــود.
انســان هرچــه روایــات و کلمــات
اولیــای خــدا و ســیرهی پیامبــر و اهــل
بیــت (علیهمالســام) را میخوانــد و هرچــه
بــه منابــع مراجعــه میکنــد ،میبینــد
مؤمــن نیمرخــش عقالنیــت اســت،
حلــم اســتُ ،حســن خلــق اســت،
آرامــش اســت ،آرامشبخــش اســت،
اتحــاد باطنــی دارد .لــذا میتوانــد در
محیطــی کــه هســت وحدتآفریــن و
برقرارکننــدهی ارتبــاط باشــد .هرجــا
هســت جمــع و وصــل میکنــد،
ارتبــاط ایجــاد میکنــد .اینهــا نمــاد
ایمــان واقعــی اســت و تقــوای واقعــی
ایــن اســت.
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همــهی اینهــا را یکجــا در
پرتــو توســل بــه ســاحت مقــدس
حضــرت علیبــن موســی الرضــا
(علیهآالفالتحیةوالثنــاء) از خــدای متعــال بــرای
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اهــل مجلســمان تمنــا میکنیــم.
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