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  هاي قدر آمادگي براي شب

  آمادگي قلبي در شب قدرگانة حجت االسالم پناهيان براي  فهرست يازده
هـر   .هاي قدر آمادگي قلبي پيدا كنيم كنند براي حضور در شب اين يازده مورد شرايطي هستند كه به ما كمك مي: حجت االسالم پناهيان

هاي قدر را بـه   چون فيض شب. هاي قدر محروم خواهيم بود يم، به همان مقدار از فيض شبكدام از اين شرايط را به هر مقداري نداشته باش
و قلب خودتان را به آن موضوع  ديفكر كن قهيچند دق ط،يشرا نيهر كدام از ا ةدربار. كنند به ما عنايت ميمان  اندازة صفاي قلب و سالمت قلب

 .ديكن دايدر شب قدر پحضور  يدل آماده برا كيشاءاهللا  تا ان د،يمتوجه كن

بـه  مان اسـت،   حجت االسالم پناهيان در سخنراني خود در شب قدر، با بيان اينكه مهمترين چيزي كه بايد براي شب قدر آماده كنيم قلب
   :خوانيد فرازهايي از اين سخنراني را ميدر ادامه . محور براي آمادگي قلبي در شب قدر پرداخت 11تبيين 

براي  مورد نيازفهرستي از شرايط قلبي /مان است يد براي شب قدر آماده كنيم، قلبكه با چيزيمهمترين 
  شب قدر ورود به

 خواهيد سفر  ميحاال در نظر بگيريد كه . كنيم سري مقدمات را براي آن فراهم مي خواهيم به سفر برويم، طبيعتاً يك ما وقتي مي
. ارزش داردبه اندازة يك عمر شبي كه . برتر است) هزار ماه(سي هزار شبرا شروع كنيد؛ شبي كه از » القدر ليله«بسيار باعظمت 

 .براي آن پيدا كنيم و يك مقدماتي را فراهم كنيم هايي آغاز كنيم، بايد يك آمادگيالقدر را  خواهيم سفر ليله وقتي ميطبيعتاً 

 براي شب قدر بايد آن را كه  از وجودمان بخشن مهمتري كاري بايد انجام دهيم؟ ما براي آمادگي يافتن جهت ورود به شب قدر، چه
كار كرد  حاال با اين دل بايد چه. يك دلِ باصفا بياييم و در محضر پروردگار عالم قرار بگيريم يد بايعني با. مان است آماده كنيم، قلب

وجود دارد، فهرستي از شرايط ي كه هاي اي از نشانه بر اساس روايات و مجموعهجا  در اينحضور در شب قدر را پيدا كند؟  گيكه آماد
 :كنيم حضور در شب قدر را بيان مي قلبي مطلوب، براي

 مان را از كينه و حسادت و دشمني نسبت به مؤمنين خالي كنيم دل - 1

 سادت مان كينه، ح يعني نسبت به مؤمنين در دل. ها خالي كنيم مان را از كينه اين است كه دل ورود به شب قدر يكي از شرايط قلبي
اند، غير از  البته منظور ما از كساني كه به ما ظلم كرده ؛ما ظلم كرده است، از او بگذريمحتي اگر كسي به . و دشمني باقي نگذاريم

 .ها و منافقان است؛ حساب اينها جداست جريان استكبار و ظالمان و صهيونيست

 شده من حساس : گويد مي ي از اصحابيك. اهل بهشت است اوفرموده بود كه دربارة كسي چند مرتبه ) ص(پيامبر گرامي اسالم
هم او . بيايم تو خانةخواهم به  ام و مي من چند روز است كه با پدرم قهر كرده: به او گفتم بودم كه چرا او اهل بهشت است، لذا

نه دهد و  ل نماز شب انجام ميخاصي مثدم كه او نه عبادت جا ماندم اما در اين مدت دي در آن به خانة او رفتم و سه شب. پذيرفت
چندبار فرموده است كه تو اهل بهشت هستي، خودت فكر ) ص(رسول خدا: بعد از چند روز به او گفتم. دارداي  العاده رفتار فوق

گيرم و نسبت به كسي  شايد به اين دليل باشد كه من كينة كسي را به دل نمي: كني براي چه اهل بهشت هستي؟ او گفت مي
جلٌ منْ أَهلِ الْجنَّةِ قَالَ حكَى أَنَس قَالَ كُنَّا يوماً جالساً عنْد رسولِ اللَّه ص فَقَالَ يطْلُع علَيكُم الĤْنَ منْ هذَا الْفَج ر؛ كنم نميبدخواهي 

وم منَ اللَّيلِ شَيئاً غَيرَ أَنَّه إِذَا انْقَلَب علَى فرَاشه ذَكَرَ اللَّه تَعالَى فَلَم يقُم حتَّى فَلَم يرَه يقُ لَيالٍفَبات عنْده ثَلَاثَ  ...فَطَلَع رجلٌ منَ الْأَنْصارِ

هر  .هاي قدر آمادگي قلبي پيدا كنيم كنند براي حضور در شب اين يازده مورد شرايطي هستند كه به ما كمك مي: حجت االسالم پناهيان
هاي قدر را بـه   چون فيض شب. هاي قدر محروم خواهيم بود يم، به همان مقدار از فيض شبكدام از اين شرايط را به هر مقداري نداشته باش

و قلـب خودتـان را بـه آن     ديـ فكـر كن  قـه يچند دق ط،يشرا نيهر كدام از ا ةدربار. كنند به ما عنايت ميمان  اندازة صفاي قلب و سالمت قلب
 .ديكن دايدر شب قدر پحضور  يدل آماده برا كيشاءاهللا  تا ان د،يموضوع متوجه كن
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 .إِياه هغشّاً و لَا حسداً علَى خَيرٍ أَعطَاه اللَّ فَقَالَ ما هو إِلَّا ما رأَيت غَيرَ أَنِّي لَا أَجِد علَى أَحد منَ الْمسلمينَ في نَفْسي... يقُوم لصلَاةِ الْفَجرِ
 )1/126/الخواطر هيتنب(»قَالَ عبد اللَّه هي الَّتي بلَغَت بِك و هي الَّتي لَا نُطيق

 خيرخواهي براي  ، دلسوزي و)عالئم اهل بهشت(خيري كه يكي از عالئم عاقبت بهنيز هست  )ص(ي از پيامبر اكرمروايات ديگر
و جلَّ و النَّصيحةُ قَالَ النَّصيحةُ للَّه عزَّ ما هي يا رسولَ اللَّه؟ قيلَ و ساً أَضْمنْ لَه الْجنَّةَ منْ يضْمنْ لي خَم( .ها و مؤمنين است مسلمان
 هولرَسال و تَابِ اللَّهكةُ ليحلنَّصينِ ودةُ ليحالنَّص  ينَاللَّهملسةِ الْماعمجةُ ليحالنَّص نسبت به ديگران،  دلِ پاك داشتن ) 1/294 /خصال ؛و

و شايد الزم باشد كه تنبيه (اند كساني كه به ما ظلم كرده همة كساني كه ممكن است ما از آنها بدمان بيايد، حتي. خيلي مهم است
ورزي  جاي كينه به .كينه و خصومت داشته باشيم وست ندارد ما نسبت به بندگانشد وندخدا گان خدا هستند وباالخره بند )شوند

تواني از خدا بخواهي كه شرّ او را از سر تو دفع  مي )البته غير از ظالمان و مستكبرانِ عالم(اند نسبت به كساني كه به تو آزار رسانده
 . كند كه آزارش به تو نرسد

 ص(رسول خدا (رات ناگوار اى خطاكاران دراز لغزشه: اند فرمودهحفظ كندگذريد تا بدين سبب خداوند شما را از مقد) نزوا عتَجاو
از گناهان مردم در گذريد، تا خداوند : اند و در روايت ديگري فرموده) 2/120/؛ ورامعثَرات الخاطئينَ يقيكُم اللّه ُ بِذلك سوء األقدارِ

 )؛ همان منبعتَجاوزوا عن ذُنوبِ النّاسِ يدفَعِ اللّه ُ عنكُم بِذلك عذاب النّارِ( رداندبدين سبب عذاب دوزخ را از شما دور گ

 يكي از شرايط و آداب دعاست »شكر« /درِ خانة خدا برويم، نه با شكايتو دلِ شاد با رضايت  - 2

 اين  گارش بياورد،يكي ديگر از شرايط الزم براي اينكه انسان در شب قدر، يك دل باصفا به محضر پرورد
حتي اگر از زندگي . ناراضي نباشيم خدااز  ؛ يعنيبا شكايتتوأم نه  باشدتوأم با رضايت  است كه دل انسان

در اين حتماً . من از تو راضي هستم! خدايا«: بگوييم. خودمان هم ناراضي هستيم، الاقل از خدا راضي باشيم
به تعبيري، » ...اي درنظر گرفتههايي را براي من  صلحتماي، يك  هايي كه به من داده مشكالت و گرفتاري

 . اين خيلي براي خداوند متعال اهميت دارد. دلِ شاد درِ خانة خداوند ببريم

 نُ نباشد، هر دعايي كند مستجاب شود؛  جز رضاي الهي كسي كنم اگر در قلب من ضمانت مي«: فرمايد مي) ع(امام حسنأَنَا الضَّام
جهي نْ لَمملتَجسفَي اللَّه وعدإِلَّا الرِّضَا أَنْ ي ي قَلْبِهف سلَه يعني رضايت دادن به رضاي الهي، انسان را  )2/62/يكاف ؛اب

 »مقام رضا«شما را كمك كند و شما را به ) ع(توسل پيدا كنيد كه امام رضا) ع(در شب قدر به امام رضا. كند الدعوه مي مستجاب
هايي هم  البته اشكالي ندارد كه توأم با رضايت، از خداوند درخواست .ت درِ خانة پروردگار عالم برويد، نه با شكايتبرساند و با رضاي

 . غافل شويم »رضايت«موضوع  نبايد از ولي مان تغيير كند داشته باشيم كه اوضاع

 تواند  ميتازه  و شود شاكر ميطبيعتاً ي از نعمات الهي راض انسانِ. خواهد بود» شكر«، از پروردگار طبيعتاً يكي از ابعاد و آثار رضايت
خواهد از خدا چيزي بخواهد،  كسي كه مي. شكر يكي از شرايط و آداب دعاست. ببيندرا و الطاف خداوند نسبت به خودش نعمات 

  .اول بايد از خدا شاكر باشد

 باطن است يهمت بلند از عالئم صفا /كم نخواهيمبلند همت باشيم و  - 3

 دلِ باصفا  دو مرتبة فوق،غير از اما . دلِ راضي و شاكر- 2كينه  دلِ بي- 1: جا دو شرط يا دو مرتبه براي يك دلِ باصفا بيان شد ا اينت
همت باشد، اين  اگر كسي دون. اوستاگر كسي كم بخواهد، اين عالمت قساوت قلب . دلي است كه بلند همت باشد و كم نخواهد
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خواهي دعا كني كه  مثالً اگر مي. همت بلند از عالئم صفاي باطن است. و باصفا نبودن دل استخودش عالمت نوراني نبودن 
خواهي  يا اگر مي» مرا از فرماندهان حضرت قرار بده! خدايا«: جاي آن بگو به» قرار بده) ع(عصر مرا از سربازان حضرت ولي! خدايا«

اصالً ظهور و نجات  .براي خود ظهور دعا كن كه باالتر از آن استدعا كني،  براي نجات همة فقراي عالم از فقر و تنگدستي
 . آفريني كني ها نقش بلكه از خدا بخواه كه خودت بتواني در اين عرصه. مسلمانان عالم، مسألة تو باشد

 »اي باطن قدر به صف قدر تهذيب نفس كرده بود و آن آن) ره(حضرت امام. عالمت صفاي باطن است »نظري بلند«و  »همت بلند
 ةفيصح(»بالد و اقطار عالم بپاخيزيد ةهم ى مسلمانان درا« :بنويسدچنين  اينهاي خودش  توانست در بيانيه رسيده بود كه مي

شد؛ چه  وجه حتي به منطقة جهان اسالم محدود نمي به هيچ) ره(شعارهاي انقالبي حضرت امامها و  يعني خواسته )19/344/امام
اى كشورهاى اسالمى و مسلمانان جهان  اى مستضعفان جهان و«: فرمود مثالً مي. دمان محدود شودرسد به اينكه به كشور خو

نشاند، اسالم  اسالم ابرقدرتها را به خاك مذلت مى«و ) ؛ وصيتنامه21/448/صحيفة امام(»بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد
صحيفة (»ى برطرف و سنگرهاى كليدى جهان را فتح خواهد كردموانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را يكى پس از ديگر

 . قدر باال نيست ها اين معموالً همت آدمشود؛  از هر كسي صادر نمي ها اين عبارت) 20/325/امام

 كه صرفاً براي نجات خودش از  يلوح ساده انسان. كسي كه فقط به فكر خودش باشد، صفاي باطن ندارد
بيند نجات خودش از مشكالت، به نجات همة عالم  كه مي درحالي باطن ندارد؛كند، صفاي  ت، دعا ميمشكال

ا كنيد كه فرج شما دع ، خيليبراي فرج« :فرمايد مي) ع(امام زمان كمااينكه. از مشكالت، گره خورده است
 )2/485/لدينا كمال(»أَكْثرُوا الدعاء بِتَعجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلك فَرَجكُم هم در همان است؛

 هم براي خودت خواهي كرد وبراي همة بيماران طلب شفا . خواهي كرد، براي همه طلب مغفرت بگيري را باال خود وقتي همت 
و اجعلْني منْ  مرا جزء بهترين بندگان خودت قرار بده؛«: خوانيم كمااينكه در دعاي كميل مي. خواهي كردمراتب بااليي را تقاضا 

بنشينيد زار زار گريه  در شب قدر )2/850/المتهجد مصباح(» يدك نَصيباً عنْدك و أَقْرَبِهِم منْزِلَةً منْك و أَخَصهِم زلْفَةً لَديكأَحسنِ عبِ
ي اين يعني صفا. اين را تفريحي نگوييد؛ برايش غصه بخوريد »ا من جزء بهترين بندگان تو نيستم؟چر! خدايا«كنيد براي اينكه 

 .هاي قدر الزم است است كه در قلب آماده براي شبيا شرايطي اين هم يكي از عالئم . باطن

 با دست خالي درِ خانة خدا برويم/اي قائل نباشيم براي خودمان هيچ خوبي - 4

  يچ الزم است، اين است كه براي خودت ه هاي قدر شب هايي كه براي كسب آمادگي روحي در شرايط يا ويژگييكي ديگر از
اند و فقط بدي و گناه  اي نداشته مثل كساني در شب قدر حضور پيدا كن كه در پروندة خودشان هيچ خوبي. اي قائل نباشي خوبي
رفتي؟ چقدر با انكسار و  و هيچ ثوابي نداشتي، در شب قدر چگونه درِ خانة خدا مي يفكر كن كه اگر هميشه گنهكار بود. اند داشته

 . طوري درِ خانة خدا برو رفتي؟ االن هم همان خانة خدا مي تضرع و با دست خالي درِ

 تو  هايي پر از گناه درِ خانة با دست! خدايا«: زد كرد و صدا مي به سوي خدا دراز ميهايش را  دستدر مناجات خود، ) ع(امام سجاد
 )219/صدوقامالي (»سيدي هذه يداي قَد مددتُهما إِلَيك بِالذُّنُوبِ مملُوءة سيدي :ي السماء و جعلَ يقُولُو رفَع باطنَ كَفَّيه إِلَ ام؛ آمده

رود، تكليف ما  گونه درِ خانة خدا مي وقتي امام ما اينديد؟  خواند و خودش را در چه موقعيتي مي چگونه دعا مي) ع(ببينيد امام سجاد
 .معلوم است
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  البته خيلي سخت است كه انسان براي خودش هيچ . اي نبيني خودت هيچ خوبي ر گذشتةدعالمت صفاي باطن اين است كه
و به اي نبينيم  در گذشتة خودمان هيچ خوبيرسيم كه  شاءاهللا به اين موضوع مي انمقدار تأمل كنيم،  يكاگر ولي . اي نبيند خوبي

  .ها و گناهان خودمان را ببينيم جايش، بدي

 ايم لي از گناهان را انجام ندادهايم، و خي نمازي نكرده ايم، بي ايم، چاقو نكشيده دهما كه عرق نخور«: نگوييد!« 
ولي ما كارهايي  .به خودتان نسبت دهيد ايد را ي كه مرتكب نشدهاين گناهان منظور ما هم اين نيست كه

چاقوكش،  آدم خدا از آنبسا   چه. انتظار نداشته است) در حد و اندازة خودمان(ايم كه خدا از ما  انجام داده
بسا اگر ما   چهو ) در آن قرار داشته است كهاي  به خاطر شرايط و فضاي تربيتي(انتظار داشته كه چاقو بكشد
در نزد خداوند، غيرقابل قبول و مكروه داشته باشيم، به اندازة چاقوكشي آن فرد،  يك ترك مستحب يا انجام

 . باشدبد 

 ا صفر ببينـيم چـون مـا    د و نسبت به مقام ربوبي و نسبت به قدرشناسي پروردگار عالم، خودمان رمهم اين است كه در محضر خداون
پيامبر . اين روحية انكسار خيلي مهم است )67/زمر(»هو ما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِ« :ايم چنان كه شايسته است ندانسته قطعاً قدر خدا را آن

چه كسي را نافرمـاني  (اي ببين گناه چه كسي را انجام دادهبلكه  بودن گناه خودت نگاه نكن،اي اباذر، به كوچك « :فرمود) ص(اكرم
 وندعظمت خدا بايعني گناه خودت را  )528/امالي طوسي(» يا أَبا ذَر، لَا تَنْظُرْ إِلَى صغَرِ الْخَطيئَةِ و لَكنِ انْظُرْ إِلَى منْ عصيت ؛)اي كرده

 هسـتند الگوي طبيعي چنين حالتي اولياء خداوند . صورت كمترين جنايت خودت را بزرگترين جنايت خواهي ديددر اين  ؛مقايسه كن
 . توان ديد مي) ع(و ساير ائمة هدي) ع(هاي امام سجاد و اين حالت انكسار و تضرّع را در مناجات

 قلب است اتكاء به غير خدا، قساوت /براي آيندة خودمان به چيزي جز خدا تكيه نكنيم - 5

 مثالً فرض  .براي خودت، آينده نبينياصالً اين است كه براي آيندة خودت به چيزي جز خدا تكيه نكني و  ،عالمت ديگر صفاي دل
يعني اصالً براي خودت . اند كه ديگر كار تو تمام است و رفتني هستي اند و گفته كني كه برگة بيماري سرطان را به دست تو داده

: هاي خودت اتكاء كني و مثالً بگويي شود كه هم به خدا اتكاء كني و هم به دارايي نمي. به خدا اتكاء كني فقط نبيني و اي آينده
همين اتكاء به غير خدا، » ...كنم و هم به سالمتي خودم اتكاء مي .كنم به جواني خودم اتكاء ميكنم و هم  هم به تو اتكاء مي! خدايا«

بيند و  اي نمي ن است كه انسان به غير خدا اتكاء نداشته باشد و در نتيجه براي خودش آيندهطهارت قلب به اي. است قساوت قلب
 .بيند ش را كامالً در دست خدا ميآيندة خود

 إِلَّا اللَّه(خيلي تأكيد شده استيات بر ارزش توكل، در روا اءجر كُنْ لَكلَا ي و لَى اللَّهكُّلًا إِلَّا عتَو كنَفْسلَنَّ لعو  )3859/؛ غررالحكم لَا تَج
به آن تكيه تواند  ميو بهترين چيزي كه انسان ) 3857/؛ غررالحكمالتَّوكُّلُ أَفْضَلُ عمٍل(عمل ترين عاليرا توكل در برخي از روايات، 

اي از آن را بتوانيم، خوب است  هر مرتبه لبته توكل مراتبي دارد كه ماا  )3855/؛ غررالحكمالتَّوكُّلُ خَيرُ عماد(اند في كردهكند، معر
  .شود وقت قلب ما باصفا مي اش در دست خداست، آن اگر در نظر بگيريم كه ما آينده نداريم و همه. دست آوريم به
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چرا بر زيارت امام /كرده؟) ع(ا در شب قدر، ما را متوجه اميرالمؤمنينچرا خد/ اولياء خدا به محبت - 6
  در شب قدر تأكيد شده؟) ع(حسين

  ،انسان است؛ يكي محبتصفاي باطن از عالئم نيز هم كه اينها  داريمهاي قدر الزم  دو بال ديگر هم در شبعالوه بر شرايط فوق 
دلِ  قدر تأكيد شده، معنايش اين است كه ، ايندر شب قدر) ع(زيارت امام حسين اگر. اولياء خدا و ديگر برائت از دشمنان خدا به

خداوند در نمونة ديگرش هم اين است كه . قرار دهيد - )ع(بيت ساساً حرم اهلاو - )ع(ا در پيچ و تاب حرم امام حسينخودتان ر
مهربان و  كرده و قلب ما را نسبت به ايشان) ع(ننياميرالمؤم را متوجه هاي ما دل - )ع(به واسطة شهادت اميرالمؤمنين- هاي قدر شب

  .اين از الطاف الهي است و كند پرمحبت مي

 مصيبت  اينكه«: توان گفت لذا مي. خفيه الهي است گويند از الطاف يك مصيبتي، نعمتي پنهان باشد، مي وقتي پشت سر
به ) ع(را نسبت به اميرالمؤمنينشود محبت ما  باعث مي چونشب قدر واقع شده است، از الطاف خفيه الهي است  در) ع(اميرالمؤمنين

 ».بياورد غَلَيان

 را تا آخر ماه مبارك رمضان، از ياد ) ع(باشيم بلكه سعي كنيم محبت اميرالمؤمنين) ع(نه تنها در شب قدر، بايد به ياد اميرالمؤمنين
توانيم ده شب در محبت موال، اشك بريزيم؟ البته كار  م؟ آيا ميعزاداري كني) ع(توانيم ده شب براي اميرالمؤمنين ببينيم آيا مي. نبريم

هاي كربال براي  گويا مصيبت. تر هستيم راحت) ع(ما طبيعتاً با ذكر اباعبداهللا الحسين. خواهد دشواري است و اجراي آن ظرفيت مي
 .گيرند اند و دست دل ما را مي همين سهولت، طراحي شده

 را دوست داري، در شب قدر مدام براي ) ع(تو كه امام حسين. قرار دهي) ع(بيت معرض نور اهل در شب قدر بايد دل خودت را در
 .اين از مقدمات سعادت انسان است. آتش بگيرد) ع(خودت روضه بخوان  تا دلت براي مصائب امام حسين

 در، يكي از چيزهايي كه به ما سفارش هاي ق هاي شب در عبادت. دلِ باصفا، دلي است كه اولياء خدا را دوست دارد و عاشق آنهاست
عني ما آويزان به ثقلين ي .خيلي راز داردمسأله، و قرآن است و اين  )ع(شده است قرآن سر گرفتن و قسم دادن به چهارده معصوم

و  استراب وضعش خيعني چنان كه بايد و شايد نسبت به اولياء خدا صاف نباشد،  حاال اگر دل تو آن. هستيم؛ ثقل اكبر و ثقل اصغر
لَو  ):ع(امام سجاد.(پذيرند مان نباشد، از ما نمي دلحتي اگر هزار سال هم عبادت كنيم ولي مهر اولياء خدا در . پذيرند عبادت تو را نمي

 للَّه عزَّ و جلَّ بِغَيرِوم اللَّيلَ في ذَلك الْمكَانِ ثُم لَقي اأَنَّ رجلًا عمرَ ما عمرَ نُوح ع في قَومه أَلْف سنَةٍ إِلَّا خَمسينَ عاماً يصوم النَّهار و يقُ
 )2/245/الفقيه اليحضره ؛ منولَايتنَا لَم ينْفَعه ذَلك شَيئاً

 مان بياوريم نفرت از دشمنان خدا را به دل /برائت از دشمنان خدا - 7

 ريممان بياو بايد نفرت از دشمنان خدا را به دل. ستاز دشمنان خدا ، برائتي قدرها براي شب يكي ديگر از شرايط يك دلِ سالم .
بنده نظرم اين است كه در . كنند كه نفرت دشمنان خدا به دل ما بيايد ها به ما كمك مي روضهولي  اي نيست، البته اين كار ساده

نفرت نسبت به  تابخوانيم ) س(وضة حضرت رقيهبراي خودمان بخوانيم، يا ر) س(ضرت زهراشب قدر، الزم است يك روضة ح
 .مان بياوريم القلب ايشان را به دل دشمنان قسي

 آورند  درمي را دوستي ها اَداي صلح و نوع بعضي .نشيند شان مي هاي باصفا هستند كه برائت در دل دل اينآيد،  برائت در هر دلي نمي
اتفاقاً همين كساني كه دم از مهرباني  »!مهربان باشيد. اند، رهايشان كنيد ودهلعن نكنيد، دشمنان خدا هرچقدر هم بد ب«: گويند و مي
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دشمن مگر است، » لطيف«وقتي خدا  يعني چه؟» عدو اهللا«د ندان نمياينها اصالً . القلب هستند خودشان قسي زنند، دوستي مي و نوع
 !تواند لطيف باشد؟ خدا هم مي

  كند كه نفرت از دشمنان خدا را به دل خودمان  و به ما كمك مي ريزد مي براي ما و ديوار دارداز در  )و امدادهاي الهي(امروز عالئم
 به يي نسبتها ظلم كه چه بينيد مي داريد شماامروز مثالً ! خواهد ما را هدايت كند و رشد دهد؟ ديگر خداوند چگونه مي. وارد كنيم

نگاه ها  و جنايتها  اگر به اين ظلم .دهند مي انجامهايي  جنايتچه ها  فيريها و تك داعشي اينبينيد كه  مييا شود،  غزّه مي مردم
خواهد ما را باال بكشد و اوج دهد و به  كنيد و اين لطف خداوند نسبت به ماست كه مي ظالمان نفرت پيدا مي نسبت بهطبيعتاً كنيد، 

، اين عامل صفاي باطن ماست و مكني غضب پيدا مي كه نسبت به دشمنان ولي خدا و دشمنان خدا، همين. ما صفاي باطن بدهد
 .هاي قدر ببريم ها را از شب شود بيشترين بهره موجب مي

 كرنش در مقابل عظمت پروردگار  - 8

 فقط خدا را دوست داشته باشيم، نبايد ما  .تعظيم بارگاه ربوبي است تواند موجب صفاي قلب ما شود، عالمت يا شرط ديگري كه مي
گفتن، تعظيم پروردگار و تسبيح خداوند هم الزم » اهللا اكبر«فقط از خدا طلبِ ترحم كنيم، بلكه نبايد خدا گدايي كنيم،  فقط ازنبايد 
 .دعاي جوشن كبير، از اين جهت خيلي عالي است. است

 يايد و به كسي كه شب قدر فقط براي گدايي از خدا ب. كرنش كردن در مقابل عظمت پروردگار عالم، عالمت صفاي باطن است
در شب قدر، براي تواضع و تكريم پروردگار عالم . توجه باشد، گويا يك طرف قلبش را قساوت گرفته است عظمت پروردگار بي

اذكاري كه در دعاي . هاي قشنگ انجام دهيم ها و ركوع سجده. جا بياوريم آداب شب قدر را به. مؤدبانه بخوانيم بياييم و نمازِ
 . از عظمت پروردگار ياد كنيم. با توجه بخوانيمگوييم،  كبير مي جوشن

 ماني مي بعضيماني  كه شرطاين البته اين خوب است، اما به ! شوند ها با خداوند متعال، خيلي خوداين خود
اهللا «نماز  چرا در صدر. تهليل و تسبيح باشد ذيل تكبير و وشدن با پروردگار، ضمن احترام به مقام ربوبي 

به مقام  گوييم؟ براي اينكه مي» اهللا اكبر«دهيم  چرا تا پايان نماز، هر حركتي انجام مي گوييم؟ مي» اكبر
 . مان را در مقابل پروردگار فراموش نكنيمجايگاه خودربوبي احترام بگذاريم و 

 اميد و حسن ظنّ به خدا  - 9

 در اينجا اميد را حتي  .، خيلي بايد باال باشدنداميد ما به خداو. ، اميد استهاي قدر يكي ديگر از شرايط براي صفاي باطن در شب
اين اميد و حسن  .گيريم نسبت به پروردگار در نظر مي» حسن ظنّ«گيريم بلكه اميد را به معناي  هم در نظر نمي» خوف«مقابل 

 .ظنّ نسبت به خدا، عالمت صفاي باطن انسان است

  بند دوم كه قبالً بيان شد(ست، بايد اعالم رضايت و شكر كنيمروا داشته ااوالً نسبت به آنچه كه خداوند تا كنون با ما در شب قدر( 
بايد وجودمان سرشار از حسن ظنّ باشد. ، بايد حسن ظنّ داشته باشيمداردروا  نسبت به ماخواهد  بعد مي نثانياً نسبت به آنچه م .
العاده  شته باشد، من يقين دارم كه خدا به من فوقخواهد آخرِ لطف خود را نسبت به من دا امشب خدا مي«: پيش خودمان بگوييم

مگر اينكه خدا به اندازه گمانش با او رفتار  نداردبه خدا  حسن ظنّهيچ بنده مؤمنى : فرمايد مي) ع(امام محمد باقر(. »مهربان است
بى به او ببرد سپس مخالف و شرم دارد از اينكه بنده مؤمنش گمان خو است و تمام خيرات در دست اوستكريم  كند، چون خدا مي
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لَا يحسنُ ظَنُّ عبد مؤْمنٍ بِاللَّه إِلَّا كَانَ اللَّه عنْد ظَنِّ ؛ باشيد و مشتاق او باشيد حسن ظنّ داشتهگمان و اميدش عمل كند، به خدا 
يِي أَنْ يتَحسي رَاتالْخَي هدبِي كَرِيم أَنَّ اللَّهنِ لؤْمالْم هدبع نُوا بِاللَّهسفَأَح هاءجر و ظَنَّه فخْلي الظَّنَّ ثُم نَ بِهسأَح نُ قَدؤْمالْم هدبكُونَ ع

 )2/72/؛ كافي الظَّنَّ و ارغَبوا إِلَيه

 سن مياز خدا بخواهمي. ظنّ ما را نسبت به خودش باال ببرد كه ح ها كه يكي از جايزه- رويد شما وقتي به حج ي ماه رمضان، حج
 »!حسن ظنّ مرا به خودت افزايش بده! خدايا«كنيد كه  جا در سعي بين صفا و مروه، يك دعايي دارد كه از خدا طلب مي آن - است

اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك حسنَ  يد علَى حرْفَينِو لَا يزِكُنْت وراء أَبِي الْحسنِ موسى ع علَى الصفَا أَو علَى الْمرْوةِ و ه: عنْ بعضِ أَصحابِه قَالَ(
 )4/433/كافي ؛الظَّنِّ بِك في كُلِّ حالٍ و صدقَ النِّيةِ في التَّوكُّلِ علَيك

 نسبت به عذاب و ثواب الهي  شوقخوف و  -10

 ّو صفاي دل عامل مهمي براي رقّت قلب الهي نيزنسبت به عذاب و ثواب  ، خوف و شوقنسبت به پروردگار عالم در كنار حسن ظن 
 . انسان است

 ي . جهنم در واقع به عنوان قلّة عذاب الهي استبگيريد، از آن فاصله خواهيد گرفت و از عذاب الهي دورتر شما هرچقدر جهنم را جد
شما را از فشار قبر هم جدا  هيد شد، مثالًها نيز دور خوا از ساير عذاب ر بتوانيد از جهنم فاصله بگيريد،اگر در شب قد. خواهيد شد
 .كنند هاي جان دادن هم جدا مي شما را از هول و هراسيا اينكه . خواهند كرد

 ما را از عذاب جهنم ! خدايا«خواهيد مناجات كنيد، باز هم بايد از خدا بخواهيد كه  شما وقتي ميجاست كه فرداي شب قدر،  جالب اين
؛ فرازي از دعاي جوشن كبير كه  خَلِّصنَا منَ النَّارِ يا رب( خواسته بوديدكه شب قدر بود، اين را از خدا با اينكه ديشب » !نجات بده

ولي باز و مطمئن باشيم كه خدا ما را بخشيده است،  و با اينكه قرار است به خداوند حسن ظنّ داشته باشيم )شود بار تكرار مي 100
. شويم به آن نقطة معهود نزديكتر ميچون هرچه از اين نقطه فاصله بگيريم، . بل فاصله بگيريماز عذاب جهنم، بيشتر از ق بايد هم

اگر در دنيا خود را از من : آورم يفراهم نمرا يكجا و ترس و دو امنيت ام د عزّت و جاللم سوگند كه براى بندهبه : فرمايد خداوند مي
قَالَ رسولُ اللَّه ص قَالَ (. ز قيامت او را ايمن گردانمدر رو ،ر در دنيا از من بترسدايمن بداند در روز رستاخيز او را هراسان كنم و اگ

وم الْقيامةِ و إِذَا خَافَني إِذَا أَمنَني في الدنْيا أَخَفْتُه ياللَّه تَبارك و تَعالَى و عزَّتي و جلَالي لَا أَجمع علَى عبدي خَوفَينِ و لَا أَجمع لَه أَمنَينِ فَ
 )1/79/؛ خصال صدوقفي الدنْيا آمنْتُه يوم الْقيامة

 طور   شوق به ثواب هم همين .كند هاي صفاي دل است و يكي از شرايطي است كه دل انسان را مهيا مي خوف يكي از عالمت
من به بهشت كاري ندارم، فقط مرا عذاب ! خدايا«: نه اينكه بگوييدمثالً شما بايد به بهشت و رضوان الهي، شائق باشيد . است
 . كند شوق به بهشت و رضوان الهي، چشم دل انسان را باز مي »!نكن

 شب را بدانيم، اظهار عجز كنيمتوانيم قدر اين  از اينكه نمي /به دل عجب و غرور مراقبت از ورود -11

 ي پيدا كردن براي ورود به شب قدر، موجب نشود كه يك غروري به دل شما راه پيدا نكتة ديگر اينكه، مراقب باشيد همين آمادگ
  .؛ مراقب عجب باشيد»!شوم آمادگي وارد شب قدر مياين من با چه خوب است كه «: پيش خود بگوييدكند كه مثالً 

 ودمان را به لحاظ چگونه خ«: پرسند از بنده ميقصد دارند به زيارت كربال و نجف اشرف بروند،  كه ها بعضي
هايي دربارة آمادگي براي حضور در  جاي اينكه توصيه بنده گاهي از اوقات به» قلبي، آمادة اين زيارت كنيم؟
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بدون ! اصالً آماده نباش«: گويم دهم و مي ، يك جواب ديگري ميداشته باشمبه آنها ) ع(بيت حرم اهل
من نتوانستم آماده ! خدايا: بگو. تر خواهي رفت حال هچون اگر بدون آمادگي بروي، انگار افتاد! آمادگي برو

از آن آمادگي است كه همراه با نوعي عجب و اميدواري بهتر  )حالي انكسار و افتاده(داشتن اين حال... بشوم
 »استبه آمادگي خود 

 جب و ن يك نوعچو. كند كار را خراب مي ،شان شوند، همين آمادگي وقتي براي كاري آماده مي ها انسان گاهي اوقاتغرور پيدا  ع
جلوي عجب را البته در ميان عناصري كه براي آمادگي جهت ورود به شب قدر بيان شد، عناصري هم وجود دارد كه . كنند مي
اند و فقط بدي و  اي نداشته مثل كساني در شب قدر حضور پيدا كنيد كه در پروندة خودشان هيچ خوبي«: مثالً اينكه گفتيم. گيرد مي
ولي به هر حال، از اين جهت كه ما ناتوان هستيم از اينكه قدر اين شب را بدانيم، بايد يك اظهار عجزي  )بند چهارم(»اند اه داشتهگن

زند و امكان سير  مان به يك فضاهايي باز شود كه واقعاً زندگي ديگري را براي ما رقم مي درِ خانة خداوند داشته باشيم، تا چشم دل
 .شود بهتر تنفس كرد ر آن فضاها ميدفراهم شود كه  مان برايديگري  كردن در فضاهاي

 از فيض شب قدر محروم خواهيم بود مقدار هماننداشته باشيم،  را به هر مقدارهريك از شرايط فوق 

 ،هر  .ا كنيمهاي قدر آمادگي قلبي پيد براي حضور در شب كنند شرايطي هستند كه به ما كمك مي اين يازده موردي كه مرور كرديم
هاي  چون فيض شب. هاي قدر محروم خواهيم بود كدام از اين شرايط را به هر مقداري نداشته باشيم، به همان مقدار از فيض شب

 .كنند به ما عنايت ميمان  قدر را به اندازة صفاي قلب و سالمت قلب

 و اين فهرست را جلوي  دنيان فهرست كرا براي خودت براي توجه بيشتر به اين موضوعات، آنهاتوانيد  مي
و  يك از اين شرايط را داريد كدامبراي خودتان عالمت بزنيد كه  د ويكي يكي مرور كني ؛دان قرار دهيتخود
و در آن وسايل مورد نياز خود  دكني ليستي كه براي سفر تهيه مي شبيه چِك(يك را نداريد يا كم داريد؟  كدام

ان تا صبح، تهاي خود و در مناجات توانيد به اين فهرست نگاه كنيد حتي در شب قدر مي )دكني را فهرست مي
 .خانة خداوند مطرح كنيد درِهاي خودتان  اينها را به عنوان خواسته

 شاءاهللا  ، چند دقيقه فكر كنيد و قلب خودتان را به آن موضوع متوجه كنيد، تا اندربارة هر كدام از اين شرايط
هرچقدر از اين شرايط را كه نتوانستيد مهيا كنيد، درِ خانة . كنيدر پيدا يك دل آماده براي حضور در شب قد

اش را  ، بقيهبيش از اين نتوانستم براي شب قدر آمادگي پيدا كنم! خدايا«: يدخدا اظهار عجز كنيد و بگوي
  » ...خودت درست كن

  


