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  بعد از ماه رمضان چه كنيم؟

» هاعادت به خوبي«پناهيان: فرصت ناب بعد از ماه رمضان را از دست ندهيم/ بهترين استفاده از فرصت بعد از رمضان 
تان را به رقت عادت دهيد قلب رسيد/» مقام معنوي«به » حال معنوي«توان از مي» عادت دادن خود«است/ با 

  صوت +
، موضوع سخنراني حجت االسالم پناهيان در هيأت هفتگي شهداي گمنام بـود. در ادامـه فرازهـايي از ايـن     »كنيمبعد از ماه رمضان چه «

  خوانيد:سخنراني را مي

  

دانيم/ از خريدهاي معنوي خودمان در ماه را نمي» قدر بعد از ماه رمضانِ خود«هاي مهم ما اين است كه از غفلت
  كنيمرمضان، استفاده نمي

 دانيم. در حالي كه هاي مهم روزگار ما دربارة امور معنوي اين است كه قدرِ بعد از ماه مبارك رمضانِ خودمان را نميلتيكي از غف
هاي ماه رمضان، ها و بركتهرچه در ماه مبارك رمضان عبادت كنيم، تازه آغازي براي زندگي معنوي پس از ماه رمضان است. بهره

 دهند.ا نشان ميبعد از اين ماه مبارك، خودشان ر

 پردازيم، كنيم و به عبادت ميكنيم و در جلسات معنوي شركت ميگوييم، همت ميما در ماه رمضان به همديگر التماس دعا مي
و ايم و بايد درِ آن را باز كنيم ايم، حاال بعد از ماه رمضان، اين خريد را به منزل آوردهكار مثل اين است كه از فروشگاه خريد كردهاين

كار ما بعد از ماه رمضان، شبيه كسي است كه به فروشگاه رفته و  كنيم.كنيم ولي معموالً استفاده نمياز آن استفاده 
كند تا از محتويات آن استفاده كند! آيد، اصالً درِ كيسة خريد را باز نميچيزهايي خريده، اما وقتي به منزل مي

شود. ايم اصالً باز نميهايي كه در ماه رمضان خريدهان، بستهغفلت رايج اين است كه بعد از ماه مبارك رمض
يا مثل اين است كه كسي كارت شارژ تلفن همراه بخرد و خوشحال باشد كه شارژ دارد! اما تا وقتي آن را 

  اي برايش خواهد داشت؟!باز نكند و رمز را در تلفن همراهش وارد نكند، اين كارت شارژ چه فايده

  است كه بعد از ماه رمضان بايد به چيدن اين ميوه بپردازيم تقوا ثمرة روزه
 ؛شان واجب بوده، تا اينكه شما به تقوا برسيدروزه بر شما واجب شده است، مانند اقوام گذشته كه براي«فرمايد: خداوند مي  بكُت

يعني اثر روزه اين است كه ما به تقوا برسيم. تقوا ثمرة روزه   )183بقره/»(قُونَعلَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذينَ منْ قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّ
  برداري از اين محصول، را شروع كنيم.است كه از بعد از ماه رمضان بايد چيدن اين ميوه و بهره

 شان به مناجات و عبادت، لمقدار فاصله گرفته، و ميشان نسبت به گناه يكمؤمنين بعد از ماه رمضان، ذائقة بهتري دارند؛ ميل
هاي ما به سوي خدا تر است، بازگشتهاي ما مقبولتر است، توبهتر شده است. بعد از ماه رمضان، دعاهاي ما مستجاتنزديك
  برداري كنيم.گذارد ما به اين حالت خوش بعد از ماه رمضان توجه كنيم و از آن بهرهنمي - غالبًا- تر است. اما شيطانسريع
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مان خوب ه تازه از ماه رمضان بيرون آمده، مثل كسي است كه تازه از حج بازگشته/ بعد از ماه رمضان كه حالكسي ك
  شده، نگذاريم خراب شود

 امام  كردند.شدند، استغفار ميبلند مي - بودند كردهكه در آن با چند نفر صحبت- پيامبر گرامي اسالم(ص) وقتي از يك مجلسي)
سصادق(ع): أَنَّ رشْرِينَ مع ساً ولَّ خَمج زَّ وع رَ اللَّهتَغْفستَّى يح إِنْ خَف سٍ ولجنْ مم قُومص كَانَ لَا ي 2/504رَّةً؛ كافي/ولَ اللَّه( 

(إِنَّ   نشيند.فرمود: باالخره يك غباري روي دل انسان ميايم؟ حضرت ميكنيد، ما كه حرف بدي نزدهگفتند: چرا استغفار ميمي
) (إِنَّه لَيغَانُ علَي قَلْبِي حتَّي أَستَغْفرُ في الْيومِ مائَةَ مرَّةٍ؛ 7/176للْقُلُوبِ صدأً كَصدإِ النُّحاسِ، فَاجلُوها بِالاستغْفَار/ وسائل الشيعه/

  )5/320مستدرك الوسائل/

 در سرِ كار يا - مان خراب شود. مثالً اگرمان خوب شده، ديگر نگذاريم حاللما هم بعد از ماه رمضان، به خودمان بگوييم: حاال كه حا
با رفقاي خودمان نشستيم و گپ زديم، وقتي خواستيم بلند شويم و برويم، استغفار كنيم و ذكر بگوييم. يا اينكه  - هر جاي ديگري

ر كنيم و جبران كنيم. و براي دفعات بعدي، مقدماتي بچينيم تر اجرا كنيم. وقتي نمازمان تأخير افتاد، استغفاتعقيبات نمازمان را درست
  مان تأخير نيفتد.كه ديگر نماز

 بازگشته است. چنين كسي طبيعتاً يك مقدار بيشتر، مراقب كسي كه تازه از ماه رمضان بيرون آمده، مانند كسي است كه تازه از حج
اي كه حالش را داريم و اقتضاي نوي داشته باشيم؛ زندگي معنويخودش است. بعد از ماه مبارك رمضان، ما بايد يك زندگي مع

  مان است، حتي بيشتر از ماه رمضان!روحي

  ايم را از دست ندهيمنوري كه در ماه رمضان دريافت كرده
  اين نور از هست، ولي » نور«تابد. بعد از ماه رمضان هم هست، ولي اين نور از بيرون به ما مي» نور«درست است كه در ماه رمضان

كنند و در تاب) كه در روشنايي، نور را به خودشان جذب مينما يا شبتابد. مانند برخي از اشياء(مواد شبقلب ما به بيرون مي
دهند. اينها وقتي يك مدتي از نور فاصله بگيرند، ديگر نور نخواهند تاريكي، تا مدتي مانند يك شيئ نوراني، اين نور را نشان مي

  داشت.

  حاال  - كه در واقع نور رحمت و عنايت پروردگار عالم و ائمة هدي(ع) است- ايمانوار خورشيد نوراني ماه رمضان را دريافت كردهما
  وجود ما اين نور را به خودش گرفته است. نبايد اين نور را از دست بدهيم. نبايد اجازه دهيم اين در يا پنجره، به روي ما بسته شود.

  »مبادا در به رويشان بسته شود«ولياء خدا از اين باشد كه شايد مهمترين رنج ا
 شان بسته نشود. يكي از خوبان كشند، شايد مهمترينش اين باشد كه نگران هستند اين در به رويهايي كه اولياء خدا ميرنج

شناس، هميشه اين در اهللا حقشد، ولي آيتشان به اين بود كه گاهي دري به روي ايشان باز ميفرمود: برخي عرفا، همة عظمتمي
تواند اين زجرها را تحمل كند، كشيد كه كمتر كسي ميبه رويش باز بوده است. ايشان در زندگي و در دوران بيماري، زجرهايي مي

  د.ترسد اين است كه در به رويش بسته شوها چيزي نيست؛ آن رنجي كه آدم از آن ميفرموده بود: اين رنج - با اشاره - ولي ايشان

 شان بسته نشود. حاال ما هم در مرتبة شان اين است كه اين در به رويشان باز شده، بزرگترين رنجياولياء خدايي كه دري به رو
مان باز شده، لذا بايد مراقبت كنيم كه اين در به روي ما بسته نشود. بعد از ماه رمضان، آدم خودمان در ماه رمضان يك دري به روي

  وشي داشته باشد.بايد يك حالِ خ
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  ها را بايد بعد از ماه رمضان افزايش داداز حالِ خوش معنوي بعد از ماه رمضان درست استفاده كنيم/ خيلي از مراقبت
  بايد از اين حالِ خوش معنوي بعد از ماه رمضان، درست استفاده كنيم. در مقام تشبيه، حالِ خوش بعد از ماه رمضان، شبيه حال

كند. بدن شود، و نشاطي پيدا ميتر ميشود و انسان سرِ حالست. بعد از ورزش، گردش خون در بدن بهتر ميخوش بعد از ورزش ا
  .شودبيشتري در بدنش جذب مي  آماده و بدن ورزشكاري آمادگي دارد و غذا هم بهتر و 

 تواند تمركز انسان بعد از ورزش مي كند، درست استفاده نكند. مثالًخيلي بد است كه انسان از نشاطي كه بعد از ورزش پيدا مي
تواند يك مهماني خانوادگي بانشاط برگزار كند و به فكري بهتري داشته باشد و يك مطلب علمي را براي خودش حل كند، يا مي

فته است، اي كه گرديگران محبت كند، يا كار مهمي كه قبالً حال انجامش را نداشته، حاال انجام دهد. باالخره بايد از اين انرژي
تواند رمقي هم مياستفاده كند، نه اينكه جلوي تلويزيون، دراز بكشد و فيلم و كارتن تماشا كند. در حالي كه اين كار را در نهايت بي

  انجام دهد!

 خبران، براي عموم مردم، ماه رمضان يك خبرهايي هست. براي خواص مؤمنين هم بعد از ماه رمضان يك خبرهايي هست. البته بي
محنت قرب زِ بعد افزون است، «ها را بايد بعد از ماه رمضان افزايش داد. فرمود: بري از بعد از ماه رمضان ندارند! خيلي از مراقبتخ

كند و اين رنج باالتر از رنجي محنت قرب، آن رنج قشنگي است كه انسان از تقرب تحمل مي» جگر از محنت قربم خون است
  كند.ا تحمل مياست كه انسان در دوري از خد

  فرصت ناب بعد از ماه رمضان را از دست ندهيم
 بعد از - انسان بعد از ماه رمضان، حال خوشي دارد، مثل كسي كه به كربال برود و برگردد و حال خوشي پيدا كند. چنين كسي، وقتي

دهد. و اگر او دلش هوايي به او مزه ميدلش هواي امام حسين(ع) پيدا كند و به هيأت برود، خيلي بيشتر از قبل،  - بازگشت از كربال
دهد. در شود، و هيچ كاري نكند(مثالً به هيأت يا جلسة روضه نرود) در واقع دارد اين فرصت ناب بعد از سفر كربال را از دست مي

ه از كربال برگشته، و حالي كه او االن وقتي به اباعبداهللا الحسين(ع) سالم بدهد، خيلي بهتر از قبل جوابش را خواهند داد، چون تاز
  تر از قبل شده است.تر و نورانيپاك

 ال يكي از ماههايي باشد كه كمترين در مفاتيح الجنان، براي بعد از ماه رمضان، ادعية چنداني نوشته نشده است، شايد ماه شو
با انرژي و تواني كه در ماه رمضان  ايم، و حاال خودمان بايدتمام گذاشتهها برايش آمده است. چون ما در ماه رمضان سنگعبادت

بعد از عبور از «اي در مسابقة دو، توصيه شود: ايم، بدويم و مسير را ادامه دهيم. كمااينكه الزم نيست به هيچ دوندهدست آوردهبه
كم يگر بدود تا كماي ترمز كند و بايستند، بايد چند قدم ددفعهتواند يكچون او اصالً نمي» خط پايان، چند قدم ديگر هم بدو!

اي ترمز دفعهتواند يكدهد، چون اصالً نمي، ادامه ميبايستد. در ماه شوال هم طبيعتاً انسان به حركتي كه در ماه رمضان آغاز كرده
  شان در ماه رمضان حلزوني بوده است!شود كه حركتكنند معلوم مياي ترمز ميدفعهكند. كساني كه يك

  هاستبه خوبي» عادت دادنِ خود«صت بعد از ماه رمضان بهترين استفاده از فر
 ها و مساجد بايد رونق ديگري داشته باشند و رفتارها بايد تفاوت پيدا كند. البته دربارة اين تفاوت و تغيير، بعد از ماه رمضان، هيأت

امام محمد  .است» ي خوب و خيرعادت دادن جان خويشتن به كارها«توان مطرح كرد. يكي از پيشنهادها پيشنهادهايي را مي
  يعني خودتان را به كارهاي خير، عادت دهيد.  )2/596الخرائج و الجرائح/»(عودوا أَنْفُسكُم الْخَيرَ«فرمايد: باقر(ع) مي
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  بهترين استفاده براي بعد از ماه رمضان اين است كه خودمان را عادت دهيم. انسان بعد از ماه رمضان
تواند كند، چون عادت نياز به تداوم دارد و اين صفاي بعد از ماه رمضان ميپيدا مي» قدرت عادت كردن«

شود. برخي از مردم تصور اين قدرت را براي تداوم در عمل، به انسان بدهد. تداوم عمل، موجب عادت مي
به - ادتكنند كه عادت چيز بدي است. كلمة عادت، در بين مردم، بد جا افتاده است. در حالي كه عمي

نماز «تواند موجب رشد انسان شود. مثالً اينكه كسي: كند و مياز سقوط انسان جلوگيري مي - هاخوبي
براي كسي عادت » نماز اول وقت«اين عادت خيلي هم خوب است. البته اگر » برايش عادت شده باشد

  شود، خيلي بهتر است.

  عمل است.ودهتأكيد شده و تصريح فرم» عمل مداوم«در روايات خيلي به امام محمد  اند كه تداوم عمل خيلي مهمتر از خود)
نَفْسي؛  ) (إِنِّي أُحب أَنْ أَدوم علَى الْعملِ إِذَا عودتْني2/83باقر(ع): أَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ ما داوم علَيه الْعبد و إِنْ قَلَّ؛ كافي/

كَثيرٍ  خَيرٌ منْ يدوم علَيك (قَليلٌعمل كم ولي مداوم، بهتر از عمل زياد ولي غيرمداوم است  )1/129الوسايل/مستدرك
  )498مملُول؛غررالحكم/ص

  ها عادت دادداشتنيشود قلب را به برخي دوستشود/ ميعادت فقط مربوط به رفتار نمي
 هايي تواند مربوط به اتفاقعادت مي - عالوه بر رفتار- انسان است در حالي كه» تاررف«كنند كه عادت مربوط به ها فكر ميخيلي

هاي دل«فرمايد: افتد، يعني اينكه دلِ انسان به يك چيزهايي عادت كند. پيامبر گرامي اسالم(ص) ميباشد كه در قلب انسان مي
عودوا قُلوبكُم التَّرَقُّب و أكثرُوا التَّفَكُّرَ و  د؛خودتان را به مراقبت كردن عادت دهيد و زياد تفكر كنيد و عبرت بگيري

بارقلب خودتان را به رقّت(نازكي) عادت دهيد و زياد تفكر كنيد « فرمايد:پيامبر(ص) در روايت ديگري مي )5709كنزالعمال/»(االعت
  )146الدين/اعالم»(الْبكَاء منْ خَشْيةِ اللَّه عودوا قُلُوبكُم الرِّقَّةَ و أَكْثرُوا منَ التَّفَكُّرِ وو...؛ 

 شود. در رود و تمام ميآيد و ميگذرد، مانند شهابي است كه مييك هوس است كه زود مي» بخواهيدل«كنند كه ها فكر ميخيلي
شود قلب را به گريه و قلب را عادت داد، مثالً نمي» هاداشتنيدوست«شود با كنند كه نميها فكر ميطور نيست. بعضيحالي كه اين

گويند: كنند. اينها ميصورت هوسي با دل برخورد مياند و دارند بهدرست كار نكرده» دل«بيل افراد هنوز با قرقّت عادت داد، اين
تواند با يك برنامة خوب، در حالي كه انسان مي» بوده كه آمده و دلِ مرا گرفته است» هوسي«هر چيزي به دل من آمده «

من عادت «يا » هاي جمعه، دلم روضه بخواهدام كه شبمن عادت كرده«احساسات قلبي خودش را هم عادت دهد، مثالً بگويد: 
نه اينكه » دهم كه زياد درِ خانة خدا گريه كنممن دارم خودم را عادت مي«يا » ام گرية درِ خانة خدا را دوست داشته باشمكرده

  »يك حالي پيدا كنم و بروم درِ خانة خدا گريه كنم!«

  توان به مقام معنوي رسيدمي» عادت دادن«باشيم/ با » مقامِ معنوي«يد دنبال خوب است، ولي با» حال معنوي«
 افتد؛ نه گذشته دارد و نه آينده. لذا ما مي» زمانِ حال«يعني اتفاقي كه در همين » حال«اين » حال معنوي«گوييم: وقتي مي

» مقام«برسيم. در ادعيه نيز از اين » وش معنويمقام خ«خواهيم به برسيم، بلكه مي» حالِ خوش معنوي«خواهيم فقط به يك نمي
شود نه اينكه يك لحظه بيايد و برگردد. البته حالِ مي» مقيم«سخن گفته شده است. فرق مقام با حال اين است كه انسان در آنجا 
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ستاره هم ندارند، وقتي شان يك ها كه در آسمانباشيم. باالخره بعضي» مقامِ معنوي«معنوي هم خوب است، ولي ما بايد به دنبال 
  شان عبور كند، باز هم خوب است ولي ما به دنبال شهاب زودگذر نيستيم، دنبال ستاره و خورشيديم.يك شهابي از آسمان تيرة دل

 توان به مقام خوش معنوي رسيد؟ با عادت. ما بعد از ماه رمضان اگر بخواهيم درست از اين حاال چطور مي
بعد » عادت دادن«شروع كنيم و خودمان را عادت دهيم. بهترين زمان براي اين فرصت استفاده كنيم، بايد 

قدر قدر پاك نيستيم، اينقدر قدرت معنوي نداريم، اينوقت ايناز ماه رمضان است، چون ما ديگر هيچ
ر مقرّب نيستيم. لذا بايد از اين فرصت استفاه كنيم و خودمان را عادت بدهيم؛ يعني خودمان را به رفتا

درست، به گفتار درست، به مبارزة با هواي نفس، به فاصله گرفتن از گناه، به چسبيدن به عبادت عادت 
ما بايد قلب خودمان را به مراقبت و رقّت  - طبق روايات فوق- دهيم. البته اين كارها، غالباً رفتاري است، ولي

  بشويم. عادت دهيم. مثالً خودمان را عادت دهيم كه اهل گريه درِ خانة خدا

 ها ناشي از ناراحتي و درد است كه بايد درمان شود. اما كودكان معموالً كودكان خيلي عادت دارند گريه كنند. البته برخي از اين گريه
كنند، انگار يك غصة شان است. به حدي كه وقتي شروع به گريه ميعادت دارند و اين خصلت» راحت گريه كردن«غالباً به 

ها بعدها اين آيد. البته آدمشان بند ميريزد و اگر چند دقيقه دير برسيد، از شدت گريه، نفَسشان مثل باران ميشكصدساله دارند! ا
  شود!شان مثل سنگ و آهن، سخت ميدهند، گويا دلعادت را از دست مي

  »حالِ خوب«بلكه به » كار خوب«فقط به بعد از ماه رمضان، خودمان را عادت دهيم؛ نه
 توانيم انجام دهيم اين است كه شروع كنيم خودمان را اي كه مياز ماه رمضان، بهترين استفاده ما بعد

هم عادت دهيم. » حالِ خوب«عادت دهيم، بلكه خودمان را به » كار خوب«عادت دهيم؛ نه فقط خودمان را به 
تصميم بگيريد و بگوييد:  مثالً شما بعد از ماه مبارك رمضان، شروع كنيد هر روز دعاي عهد بخوانيد و بعد

توان گفت كه اين اگر اين كار را انجام دهيد مي» خواهم عادت كنم و دعاي عهد را با گريه بخوانمحاال مي«
يعني دلِ خود را   )146الدين/اعالم»(عودوا قُلُوبكُم الرِّقَّةَ و أَكْثرُوا منَ التَّفَكُّرِ و الْبكَاء منْ خَشْيةِ اللَّه« ايد:روايت را اجرا كرده

  ايد.به رقّت قلب عادت داده

 رَ«  توان گفت:ها به گريه كردن عادت دارند و ميهيأتيالْخَي كُموا أَنْفُسدوشود. كساني كه به هيأت عادت در هيأت محقق مي  »ع
توانيد ببينيد كه نند. مثالً شما در كنار خانة خدا ميككنند، واقعاً با بقيه فرق ميكنند، و به رقّت قلب در هيأت و روضه، عادت ميمي

ها در ميان سه ميليون زائر بيت اهللا الحرام در ايام حج، كامالً متمايزند و با ديگران متفاوت هستند. شما اگر در كنار خانة كعبه هيأتي
خواهند دور شوند و ميوارد مي - ي كه باشنداز هر كشور- شويد. وقتي يك گروه هيأتيبنشينيد و نگاه كنيد، متوجه اين تفاوت مي
كنند يا در سعي بين صفا شويد كه اينها از بقيه متمايز هستند. مثالً وقتي دارند طواف ميبزنند(طواف كنند) شما به راحتي متوجه مي

ريزند. اينها يك شور و حال شك ميو بقيه ا» الترويه، محمل ببستند...به يوم«خواند اي يكي از آنها اين شعر را ميدفعهو مروه، يك
  متمايزي دارند، اينها بلد هستند ذكر بگويند، اشك بريزند. اينها به گريه كردن عادت دارند.
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  ساله، آخر ماه رمضان است/ بهترين وقت براي شروع برنامة يكساله نياز استكبراي عادت، برنامة ي
 كنيم كه عاشق بشويم، بعد از اينكه ما اول سعي مي«ايد برخي بگويند: شما منتظر چه چيزي هستيد كه اهل رقّت قلب شويد؟ ش

افتد ولي آنهايي كه در يك زندگي ها ميبله، گاهي اين اتفاق براي بعضي» ريزيم!طوري مثل ابر بهار اشك ميعاشق شديم، همين
ساله نياز است. و بهترين اين عادت، برنامة يك اند. البته براياند، خودشان را به رقّت قلب عادت دادهطبيعي اهل رقّت قلب شده
 الْخَيرِ فَلْيدم أَعمالِ عملًا منْ عملَ (امام صادق(ع): منْساله از اين ماه رمضان تا ماه رمضان بعدي استوقت براي يك برنامة يك

هلَيع هقْطَعلَا ي نَةً وا؛دعائم االسالم/ سونَه1/214دإِي) (/لَاال؛كافيشَرَ هع ا اثْنَيفَرِيضَةً فَتُفَارِقَه كلَى نَفْسع أَنْ تَفْرِض إِذَا 2/83اك) (
ا في عامه ذَلك ما شَاء اللَّه يلَةَ الْقَدرِ يكُونُ فيهكَانَ الرَّجلُ علَى عملٍ فَلْيدم علَيه سنَةً ثُم يتَحولُ عنْه إِنْ شَاء إِلَى غَيرِه و ذَلك أَنَّ لَ

  )2/82أَنْ يكُون؛ كافي/

 ريزي كردن براي هاي ماه رمضان، در شما هست، شروع كنيد به برنامهاالن كه هنوز آثار روزه و عبادت
  .شاء اهللا تا شب قدر سال آينده، به نتايج خوبي خواهيد رسيدسال آينده. اگر اين كار را انجام دهيد، انيك

 كنيم. روز برداري نميدهند ولي ما بهرهبعد از ماه رمضان بايد از ثمرات ماه رمضان استفاده كرد. در ماه رمضان خيلي چيزها به ما مي
ايم و ايم ولي خودمان نخواستههاي معنويت از كنار دريا دريا آب زالل شيرين عبور كردهكامان جرعهقيامت خواهيم ديد كه ما تشنه

طوري نيست كه به ما كم عنايت كنند و الزم باشد كه ضجه بزنيم تا به ما زياد عنايت كنند، بلكه الزم است ضجه ايم!. اينبرنداشته
برداري كنيم و اينها را براي خودمان حفظ كنيم؛ مكانيزم حفظ كردن هم عادت شود، بهرههايي كه به ما ميبزنيم تا از اين عنايت

  ري نيست.كردن است. واقعاً راه ديگ

  استعداد جان آدمي به عادت كردن، استعداد بسيار بااليي است/ پختگي با عادت است
 العاده استعداد بااليي است. در هر دو روايت فوق ديديد كه پيامبر اكرم(ص) عادت دادنِ استعداد جان آدمي به عادت كردن، فوق

مقداري ر خودش به يك چيزي برسد، مثل اين است كه وجودش يكدهند. وقتي آدم با تفكنفس را مقدم بر كثرت تفكر، قرار مي
ايد، تا وقتي خودتان را به آن عادت ندهيد، پخته گرم شده و البته اين خوب است، اما همين چيزهايي كه با تفكر به آن رسيده

  راحت شود.شويد؛ پختگي با عادت است. بايد ممارست و تكرار كنيد تا براي شما ملكه شود و براي شما نمي

 هاي خوبي كه ما داريم، كافي است. از نظر انديشه و همين مقدار ايمان و محبت - معموالً - ما از نظر عادت ضعيف هستيم و اال
اي به شما شود نكتههاي خوب و تابناك، خيلي داريد. به ندرت ميمعرفت هم، كم نداريم. االن نقص ما عادت است. شما انديشه

 (إِنَّكُم إِلَى الْعملِ بِما علِّمتُمو معرفت است اشيد. نقص ما بيش از اينكه در انديشة ما باشد، در عمل به انديشهگفته شود كه بلد نب
جوأَح نْكُمون؛ غررالحكم/حديث ملَمتَكُونُوا تَع ا لَملُّمِ مست كه به براي اينكه انديشه و معرفت ما زياد شود، راهش اين ا )2815إِلَى تَع

  آن عمل كنيم، تا خداوند آن را زياد كند.

ها امام حسين(ع) را دوست دارند ولي بعضي دهند/، شما را به گريه كردن براي امام حسين(ع) عادت ميدر هيأت
  دهندخودشان را به اشك بر حسين(ع) عادت نمي

  خودش را عادت بدهد. ولي اين عادت فقط عادت در رفتار يعني اينكه انسان » عمل مداوم«تأكيد ائمه(ع) بر تداوم در عمل است و
هم هست؛ و عمل مداوم قلبي، يعني اينكه انسان دلِ خودش را عادت بدهد. مثالً اينكه انسان » عادت در قلب«نيست، بلكه 
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الشَّمس لَتَبكي منْ خَشْيةِ اللَّه  (إِنَّ .اند: تباكي كنيد و خودتان را به گريه كردن بزنيدخودش را به رقّت قلب عادت بدهد. مثالً فرموده
  )105الزيارات/)(منْ أَنْشَد في الْحسينِ شعراً فَتَباكَى فَلَه الْجنَّةُ؛ كامل1/87تَعالَى فَإِنْ لَم تَبكُوا فَتَباكَوا؛ مجموعة ورام/

 تان براي امام حسين(ع) رويد، ولي دلاهي شما به هيأت ميدهند. گ، شما را به گريه كردن براي امام حسين(ع) عادت ميدر هيأت
ذره اشك كند و يكشويد و همان فضا به شما كمك ميخوانند و متأثر ميتنگ نشده است. براي امام حسين(ع) روضه مي

بيت(ع) روضه و مظلوميت اهل زنيد. وقتي اين را هر هفته انجام دهيد، در واقع داريد خودتان را به رقّت دراي ميريزيد و يك نالهمي
توانند خودشان را به گريه كردن بر ها واقعاً محروم هستند؛ با اينكه امام حسين(ع) را دوست دارند و ميدهيد. اما بعضيعادت مي

  روند!كنند ولي نميدهند! اينها اگر روضه بروند، عادت ميامام حسين(ع) عادت دهند، ولي عادت نمي

  كنند(بر شنويم كه زيارت امام حسين(ع) را آرزو ميها ميرا به حرم رفتن عادت بدهد. هنوز در برخي از هيأتخوب است آدم خودش
شود به كربال خواندند كه راه بسته بود، حاال كه راه باز است و ميدلم ترسم بماند آرزوي كربال) در حالي كه اين شعر را زماني مي

امام «هاي ما بايد اين باشد: فقط آرزو كرد. اين ادبيات هم بايد تحول پيدا كند. االن ذكر هيأترفت! بايد بلند شد و رفت، نه اينكه 
  ها برويم.بايد به سراغ اين مقوله» اين عادت را در من تقويت كن«يا » بده! "عادت"  حسين! دلم را به حرم خودت

  كنندا عادت ميبيت(ع) هم به مكنيم؛ اهلبيت(ع) عادت ميفقط ما نيستيم كه به اهل
  كميل بعد از يك جلسة سخنرانيِ اميرالمؤمنين(ع)، به حضرت عرض كرد: آن دعاي حضرت خضر(ع) را به من ياد بدهيد. حضرت

بار بخوان، اگر به او فرمودند: وقتي اين دعا را آموختي، اگر توانستي هر هفته(هر شب جمعه) آن را بخوان، اگر نتوانستي هر ماه يك
(قُلْت يا أَميرَ الْمؤْمنينَ دعاء الْخَضرِ فَقَالَ بخوانبار اين دعا را بار آن را بخوان و الاقل در تمام طول عمرت يكلي يكنتوانستي سا

السنَةِ مرَّةً أَو في عمرِك مرَّةً تُكْف و تُنْصرَ و  اجلس يا كُميلُ إِذَا حفظْت هذَا الدعاء فَادع بِه كُلَّ لَيلَةِ جمعةٍ أَو في الشَّهرِ مرَّةً أَو في
حضرت اين دعا را به كميل ياد دادند و او نيز اين دعا را نوشت و بعد هم اين دعا  )2/706تُرْزقَ و لَنْ تُعدم الْمغْفرَةَ؛ اقبال االعمال/

  نام گرفت.» دعاي كميل«

  كميل، چون تو زياد با ما همنشين هستي، بر ما واجب است، «اين دعا را به كميل ياد بدهند، فرمود: اميرالمؤمنين(ع) قبل از اينكه
 )2/706...؛ اقبال االعمال/الصحبةِ لَنَا أَنْ نَجود لَك بِما سأَلْت ثُم قَالَ اكْتُب طُولُ لَك أَوجب يا كُميلُ هرچه بخواهي به تو بدهيم؛

  دانيم هر چيزي خواستي به تو بدهيم.آيي، ما بر خودمان واجب مياينكه تو زياد درِ خانة ما مي خاطربه

 كنند. زمين و آسمان بيت(ع) هم به ما عادت ميكنيم، بلكه اهلبيت(ع) عادت ميموضوع اين است كه فقط ما نيستيم كه به اهل
  شود...هاي شما تنگ ميشان براي گريههم دل

  


