ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫـﺎی آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﺟـﺎودان
ﺑﺮای ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن+ﻓﯿﻠﻢ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﺣﯿﺎء ﺷﺐ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن و ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﻦ ﺷﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن از ﺷﺐ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﻬﻢ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر اﺳﺖ؛
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﺎودان ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﻤﻪ
ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر از اﻓﻀﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﺣﯿﺎء و
ﻋﺒﺎدت در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن
ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺷﺐ ﻋﻈﯿﻢ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﭘﯿﺎده ﺷﺪه از ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن
ﺷﺐ و روز  ۱۵ﺷﻌﺒﺎن ﺷﺐ و روز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ
ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺐ اﻓﻀﻞ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ.
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن در ﮐﻼم اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع(
در ﮐﺘﺎب اﻻﻣﺎﻟﯽ
در ﻣﻮرد ﻓﻀﻠﯿﺖ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫ ِﯽ َ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻌﺪ

ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ از ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع(
ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ .و اﻣﺎم)ع( در ﭘﺎﺳﺦ
َ
أ ﻓ ْﻀ َﻞ ُ ﻟَﯿْﻠَﻪٍ ﺑ َﻌْﺪ َ ﻟَﯿْﻠَﻪِ اﻟْﻘَﺪ ْرِ« ﺷﺐ
از ﺷﺐ ﻗﺪر از اﻓﻀﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ و آن ﺷﺐ ﺧﺎص ﻗﺪر از

ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﻋﺒﺎدت ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﻀﻠﯿﺘﯽ
دارد اﻣﺎ در ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدن ﺑﯿﻦ ﺷﺐ ﻫﺎی ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻤﺘﺮ از
ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر ،ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﺰء
اﻓﻀﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﻓﻀﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدش ﻣﺮﺣﻤﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ درک ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﺮﺣﻤﺖ و ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ را ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﺪ.
ﻓﻀﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﺎری ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر اﺟﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﺟﺮ و ﺛﻮاب در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﻀﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن در ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﺸﻤﻮل ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ
ﺑﯿﺪار ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﻓﻮﻗﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ
ﺷﺪﯾﺪ .اﻣﺎ از اﺑﺘﺪا اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﻮﻗﺶ  ۵ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻋﻮض
ﻣﺸﻤﻮل ﻓﻀﻞ و ﻏﻔﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا ﯾﮏ ﺑﺎره
ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺪ.
اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎ در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن
ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ذات ﺧﻮدش ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻧﮑﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻀﻞ و ﮐﺮم او دراز ﮐﻨﺪ
ﺳﺎﺋﻠﯽ را رد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ آن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺎورای آن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ا و ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺷﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺷﺐ را در دﻋﺎ و ﺛﻨﺎی و ﺣﻤﺪ اﻟﻬﯽ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل او را
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
دﻋﺎ در ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺪم ﺑﺮ دﻋﺎ در ﺣﻖ ﺧﻮدﻣﺎن
اﻓﻀﻞ اﻋﻤﺎل و ﻋﺒﺎدات ﻣﺎ دﻋﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣُﺦ ﻋﺒﺎدات ،ﻣﻐﺰ
ﻋﺒﺎدات دﻋﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺒﺎدت در اﯾﻦ ﺷﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺎﺑﺖ آن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،دﻋﺎ ﮐﺮدن در ﺣﻖ دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺐ
ﻣﺎ در دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺳﭙﺮی ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ دﻋﺎ در ﺣﻖ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﺸﻮد اﻣﺎ در رواﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎ
ﻧﻤﻮدن در ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .در رواﯾﺖ دارد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل
دﯾﮕﺮان دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ و رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺪﻫﺰار
ﺑﺮاﺑﺮش را ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰ ﻗﻄﻌﯽ را ﺑﮕﯿﺮ،
ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻫﻢ اﯾﻦ دﻋﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن دﻋﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ دﻋﺎﯾﺘﺎن دﻋﺎی ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻤﺎل ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن
در اﯾﻦ ﺷﺐ دﺳﺘﻮر زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ اﺳﺖ .ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎوس در ﮐﺘﺎب
اﻗﺒﺎل ﻣﻔﺼﻞ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺷﺐ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺪ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎم ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ
ﯾﮏ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن
اﺣﯿﺎء و ﺷﺐ زﻧﺪه داری ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﻧﻤﺎز ،دﻋﺎ و اﺳﺘﻐﻔﺎر اﺳﺖ.
در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( آﻣﺪه ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ  ،ﺻﺪ ﺑﺎر اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ  ،ﺻﺪ ﺑﺎر اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ و ﺻﺪ
ﺑﺎر ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ او را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او
و ﺧﺪا ﺑﻮده را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻮرد آﻣﺮزش ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺷﺒﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ آن را ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﮔﺮدش از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ
اﯾﻦ ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ارزش و ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪر آن را
ﺑﺪاﻧﯿﺪ و از اﯾﻦ ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا روز اﯾﻦ زﺣﻤﺖ
ﺑﺪرد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﻣﺮﺣﻤﺖ ﮐﺮد ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﺴﯿﺢ را در
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﯾﺪ .ﮐﺎر دﺳﺖ ﺧﺪا
اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ آن را درﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
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ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺑﺎزی  ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﺷﻮﺧﯽ و ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
دﻧﯿﻮی از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻨﻮی ﻻزم را
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و درک
ﺷﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ.

ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭘﺎره ای از ﻣﻘﺪرات در ﺷﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن
اﯾﻦ ﺷﺐ ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪرات ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از
ﺷﺒﻬﺎی ﻗﺪر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺎره ای از ﻣﻘﺪرات اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
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