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 نماز شبهاي ماه مبارك رجب 
      مسلماً خواندن آن ها وقت زیادی نمی گیرد شما هم  است.رجب ماه مبارك نمازهای زیر گزیده ای از نمازهای مستحبی شب های 

 آن ها را انتخاب و در اوقات فراغت خود بخوانید.     ، ازنمازمی توانید چند 
 کلیه نماز هایی که در این بخش گفته شد ، دو رکعتی هستند مثال نماز ده رکعتی ، پنج نماز دو رکعتی خوانده خواهد شد.   :1نكته 

ازي زیاد است و ما فرصت تعداد رکعات نم اگر نمی توانیم همه نماز ها را بخوانیم ؛ بخشی از آن را از دست ندهیم . مثال اگر :2نكته 

 یمنیا نشسته بخواو ؛ به امید ثواب سوره توحید را بخوانیمااگر سوره ي طوالنی داردیو الاقل چند رکعتش را بخوانیممی توانیم، نداریم؛

 نماز بسيار آسان در هر شب ماه رجب :
 ثواب و گرداند مستجاب را او دعاى تعالى حق آورد بجا را نماز این كه كسى كه است شده روایت آله و علیه اهلل صلى رسول حضرت از

 هر درو  آورد بجا نماز رکعت دو رجب ماه از شب هر در،  است اینچنین نماز آن و فرماید عطا او به عمره شصت و حج شصت

 دهد سالم چون ورا بخواند  أحد اهلل هو قل مرتبه یك و الكافرون یاایها قل مرتبه سه و حمد مرتبه یك رکعت

بگوید و کند بلند را دستها

 مهفده عمل - مشتركه اعمال - رجب ماه اعمال - الجنان مفاتیح: منبع                               .خود بكشد صورت به را دستها و 

 رجب شب اول ماهنماز 

الم »و « حمد»جا آورد، در رکعت اول  دو رکعت نماز به ، شب اول رجب   [عشایا ]مغرب بعد از نماز : هر كس ندرسول خدا فرمود

، «الم نشرح»، «حمد»هاى  را سه مرتبه بخواند و در رکعت دوم، سوره« توحید»را یك مرتبه و سوره « نشرح

و « ال اله االّ اهلل»مرتبه بگوید:  ۰۳بار بخواند و پس از سالم   را یك هاى ناس و فلق( )سوره« معوّذتین»و « توحید»

 ود همانند روزی كه از مادر متولد شده استش آمرزد و از گناه پاك مى را مى، خداوند گناهانش بفرستد« صلوات»مرتبه  ۰۳

 رجب روز اولنماز 
نیاموزم؟ عرض كردم :چرا  های كمیاب و شگفت انگیز عملی از گنجآیا به تو  :ای سلمان!ددنفرمورسول خدا  :فرمود كهسلمان فارسی نقل 

 .  سه بار توحید بخوان ،ار و در هر رکعت بعد از حمدزده رکعت نماز بگروز اول رجب  :ددنفرموپیامبر  ای رسول خدا،

و  و عذاب روز قیامت تو را نگه داردقبر   عذاباز می آمرزد و  شب آنخداوند همه گناهان تو را از روزی كه قلم بر تو جاری شده  تا 
 بیماری جذام و پیسی و ذات الجنب ]پهلو درد[ را از تو دور كند.

 نماز شب دوم رجب
ارد و در هر رکعت بعد از حمد یك بار سوره ي کافرون را زده رکعت نماز گ: هر كس در شب دوم رجب ، ددنفرمورسول خدا 

 می شود . دورنویسد و از نفاق می اران ز، خداوند همه  گناهان كبیره و صغیره او را بیامرزد و او را تا سال آینده از نمازگ بخواند

 نماز شب سوم رجب  
 ]اذا جاء نصراهلل و الفتح[ ده رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره نصرهر كه در شب سوم رجب 

اوند در بهشت برای او قصری بنا كند  كه عرض و طول آن از دنیا هفت بار وسیعتر باشد و منادی از آسمان ندا می كند ، خد  را بخواند

 كه بر این ولی خدا به كرامت و عظمت و رفاقت انبیاء و صدیقین و صالحین بشارت دهید و....

 نماز شب چهارم رجب   
صد رکعت نماز کند و در رکعت اول بعد از حمد سوره فلق و در رکعت دوم حمد و سوره  رجب ،هر كه در شب چهارم 

روی او چون  از هر آسمانی فرشته ای فرود آید كه ثواب این نماز را تا روز قیامت نویسد و چون وارد محشر می شود ناس را بخواند

   به دست راستش می دهد و به صورت آسان از او حساب می كشد در قیامت حاضر می شود و خداوند نامه ی عملش را شب چهارده باشد و

 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[

http://shabanisahzabi.blogfa.com/post-10.aspx
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 نماز شب پنجم رجب 
. خداوند ثواب  را بخواندشش رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج بار توحید ، هر كه در این شب 

 مبر و چهل صدیق و چهل شهید به او عطا كند و از صراط مانند برق المع كه بر اسبی از نور سوار شده ، بگذرد .چهل پیا
 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[

 نماز شب ششم رجب  

، منادی از آسمان ندا  الكرسی را بخواند هدر هر رکعت بعد از حمد ، هفت بار آی ارد وزدو رکعت نماز گهر كه در این شب 

ای بنده خدا ، حقا كه تو ولی خدا هستی و برای تو هفتاد هزار حسنه است كه هر حسنه نزد خداوند برتر است از كوه هائی كه در  :می كند
 برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول  دنیاست.

 نماز شب هفتم رجب  
توحید  و سوره فلق و سوره ناس هر مرتبه ۰، ارد و در هر رکعت بعد از حمد زچهار رکعت نماز گ هر كه در این شب

، خداوند در سایه عرش خود ، او  تسبیحات اربعه را بگویدمرتبه صلوات و ده مرتبه بار بخواند و بعد از نماز ده یك را سه 

    او حالت جان دادن و عذاب قبر آسان شود و از دنیا و برو پاداش كسی كه ماه رمضان را روزه داشته ، به اوعطا می كند را منزل دهد 
 نمی رود مگر آنکه جای خود را در بهشت ببیند.

 نماز شب هشتم رجب 
و در هر رکعت بعد از حمد هر یك از سوره هاي توحید و ناس و فلق و  بخواندنماز رکعت بیست هر كه در این شب 

خداوند مزد شاكرین و صابرین را به او عطا كند و گویا قرآن رادر ماه رمضان ختم كرده و چون از قبر برخیزد کافرون را سه بار بخواند 

 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[ هفتاد ملک او را استقبال كرده ، بشارت بهشت دهند و تا بهشت مشایعت كنند.

 نماز شب نهم رجب     
از جای خود برنخیزد  دو رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار سوره تكاثر را بخواندهر كه در شب نهم رجب 

 .از دنیا می رودبمیرد ، شهید  بعد عمره عطا كند و هزار هزار رحمت بر او نازل شود و اگر تا هشتاد روز 111حج و  111مگر آنکه خدا او را بیامرزد و به او ثواب 

 نماز شب  دهم رجب   
خداوند كاخی بر باالی  ؛ارد هر رکعت به یك حمد و سه توحید زدوازده رکعت نماز گ هر كس در این شب بعد از نماز مغرب

چیست؟ فرمود: ستونی به اندازه ی فاصله ی مشرق و مغرب كه « عامود »عرض شد : ای رسول خدا !  بر می افرازد. از یاقوت سرخ« عامودی»

تر از دنیا در آن وجود دارد و همه آن خانه ها از جنس طال، نقره ، یاقوت و زبرجد هستند و نیز در آن كاخ به شماره ی  طبقه ی بزرگ 011.111
 ارد و نعمتهایی در آن نهفته است كه هیچ یک از افراد بشر توان توصیف آنها را ندارد.ستارگان آسمان خیمه وجود د

 نماز شب یازدهم رجب   

، خداوند  دوازده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد ، دوازده بار آیة الكرسی بخواندهر كس در این شب ، 

ی كه به انبیاء نازل نموده ،عطا فرماید و منادی از عرش ندا می كند كه عمل خود را از سر به ثواب تالوت تورات و انجیل و قرآن و هر كتاب
 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[ گیر كه حقتعالی تو را آمرزید.

 نماز شب دوازدهم رجب  
 282و  282آیه )  « آمن الرسول ... » دو رکعت نماز کند و بعد از حمد ، ده بار آیه ي شریفه ي هر كه در این شب 

آزاد كردن  دههفتاد بن خداوند به او عطا كند ، ثواب كسی را كه امر به معروف و نهی از منکر انجام داده و پاداش بخواند راسوره بقره ( 

 توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[ ]اگر نمیاز اوالد اسماعیل را  عطا نماید .

عالوه بر نمازهایي كه در ادامه مي آید ؛ نماز معروف به یس و تبارك ؛ كه بسيار ؛ شب سيزده ، چهارده و پانزدهم رجب 

 در مفاتيح الجنان موجود است(خصوصا معتكفين غفلت نكنند )توضيحات كامل ، با فضيلت است نيز ذكر شده است ؛ همه 
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 نمازشب سيزدهم رجب
رکعت نماز کند و در رکعت اول بعد از حمد ، سوره ي عادیات و در رکعت دوم بعد از حمد   هدهر كس در این شب 

]و خدا و  ، خداوند همه گناهان او را بیامرزد اگر چه عاق والدین باشد بخواند و بقیه ده رکعت را به همین صورتسوره ي تكاثر 

    ،و همانند آذرخش از صراط بگذرد و نامه اعمال به دست راستش داده می شود و ترازوی عملش سنگین از وی راضی شود  والدینش[
 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[  شهر به او عطا می شود 1111می گردد و در بهشت فردوس 

 م رجبهنماز شب چهارد
کهف را توحید و آیه آخر سوره سی رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد سوره  هر كس در این شب

اگر چه گناهانش بیشتر از ستارگان آسمان باشد ، و گویا همه كتابها را كه خدای تعالی  ؛پاكیزه  واز نماز بیرون نشود مگر پاك ؛  بخواند

 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[ خوانده است .نازل كرده ، 

 ماز شب پانزدهم رجبن
  خداوند او را از آتش دوزخ آزاد ده بار توحید بخواند ،بعد از حمد سی رکعت نماز کند و در هر رکعت هر كس در این شب 

در روز قیامت در حالی كه نورش به فاصله ی میان مکه و مدینه برای اهل شهید برای او می نویسد و  هفتادمی كند و به هر ركعتی ثواب 
جمع می درخشد ، حاضر می گردد و خداوند، دوری از آتش جهنم و نیز دوری از نفاق و دورویی را به او عطا می كند و عذاب قبر از او 

 خوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[]اگر نمی توانیم تمام نماز را ب برداشته می شود

 نيز همين نماز وارد استهفدهم  و شب شانزدهم  در
 نماز شب هجدهم رجب 

 دو رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هر یك از توحید و فلق و ناس را ده بار بخواندهر كس در این شب 

اگر گناهان این بنده از گناهان رباخواران بیشتر باشد ، به واسطه این توبه و : چون از نماز فارغ شود ، خداوند متعال به مالئکه خود بفرماید
 گودال میان او و آتش جهنم فاصله قرار می دهد...هفت نماز ، گناهان او را می آمرزم و خداوند 

 نماز شب نوزدهم رجب 
توحید  پانزده مرتبه آیة الكرسی و پانزده مرتبهارد و در هر رکعت بعد از حمد زچهار رکعت نماز گهر كس در این شب 

، خداوند به او عطا نماید از ثواب مثل آن چه به حضرت موسی عطا فرموده و به هر حرفی ، ثواب شهیدی به او كرامت نماید و را بخواند 

ی فرستد ، اول آنکه در محشر او را رسوا نکند، دوم از وی حساب نگیرد ،  سوم بدون حساب داخل بهشت از فرشتگان سه بشارت به او م
شود و چون او را به پیشگاه خدا برند حقتعالی بر وی سالم دهد و بفرماید :ای بنده من نترس و محزون نباش همانا من از تو راضی هستم 

 تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[]اگر نمی توانیم  و بهشت برای تو مباح است.

 نماز شب بيستم رجب
ثواب حضرت  خداوند، ارد و در هررکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره قدر را بخواندزدو رکعت نماز گهر كس در این شب 

 بنگرد. او ابراهیم و موسی و یحیی و عیسی  را به او عطا می فرماید و صدمه و آسیبی از جن و انس به او نمی رسد و خداوند به نظر رحمت به
 نماز شب بيست و یكم  رجب

 توحید بار سوره 1۳ سوره کوثر وبار  11؛ ارد و در هر رکعت بعد از حمدزز گشش رکعت نما هر كس در این شب

 (.) فرصت ترك گناه می یابدخداوند به فرشتگان كرام الکاتبین امر فرماید كه تایک سال گناه او را ننویسند و حسنات او را بنویسند  ؛بخواند
و و سوگند به خدایی كه جانم به دست اوست و سوگند  به خدایی كه مرا به حق به پیامبری برانگیخت ، هر كس من و خدا را دوست بدارد 

 این نماز را بخواند و اگر نتوانست ایستاده بخواند ، در حال نشسته بخواند ، خداوند به فرشتگان مباهات می كند و می فرماید: من او را
 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[ بخشیدم

 نماز شب بيست و دوم رجب
هفت بار سوره ي کافرون را بخواند  و چون از  ؛ارد و در هر رکعت بعد از حمدزرکعت نماز گ هشتهر كه در این شب  

از دنیا نرود مگر آن كه جای خود را در بهشت ببیند و با اسالم  نماز فارغ شد ، ده بار صلوات بفرستد و ده بار استغفار کند

 بمیرد و اجر هفتاد پیغمبر برای او باشد.
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 رجب   نماز شب بيست و سوم
، خداوند به عدد هر  ارد و در هر رکعت بعد از حمد پنج بار سوره ضحی را بخواند زدو رکعت نماز گهر كه در این شب 

كه هست ، درجه ای در بهشت برای او عنایت فرماید و ثواب هفتاد حج و ثواب تشییع  مرد و زن كافریحرفی كه خوانده و به عدد هر 
 برای او عطا فرماید . هزار مسلمان رابرآوردن حاجت  و ثوابهزار جنازه و عیادت هزار مریض 

 نماز شب بيست و چهارم رجب
سوره  282و  282آیه ) آمن الرسول  ارد و در هر رکعت بعد از حمد یك بار آیهزچهل رکعت نماز گهر كه در این شب 

بلند فرماید و هزار  را او، او را محو كند و هزار درجه گناه، خداوند هزار حسنه برای او نویسد  و هزار و یك بار توحید بخواند بقره ( 

به او عطا می كند و گویا  املک از آسمان نازل می كند كه دست های خود را بلند نموده بر او صلوات می فرستند و سالمتی دنیا و آخرت ر
 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[است شب قدر را درك كرده 

 ست و پنجم رجبنماز شب بي 
یكبار آیه ي بعد از حمد، بیست رکعت نماز در بین نماز مغرب و عشا بجا بیاورد و در هر رکعت  هر كس در این شب

، خداوند جان و مال و دین و دنیا و آخرت او را حفظ  كبار توحید را بخواندیو سوره بقره (  282و  282آیه ) آمن الرسول 

 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[ كند و از جای خود برنخیزد تا خدا او را بیامرزد 

 نماز شب بيست و ششم رجب   

 از حمد چهل بار ) در روایتی چهار بار ( توحید بخواند ، ارد و در هر رکعت بعدزدوازده رکعت نماز گهر كه در این شب 

فرشتگان با وی مصافحه كنند و فرشتگان با هر كه مصافحه كنند از توقف صراط و حساب و میزان ایمن گردد و خداوند هفتاد فرشته به 
و هر وقتی كه از جای خود برخیزد ، گویند  اللهم سوی او می فرستد كه برای او استغفار كنند و ثواب برای او نویسند و برای او تهلیل كنند 

 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[.  اغفر لهذا العبد

 نماز شب بيست و هفتم رجب
هاي ناس و فلق  ارد و در هر رکعت بعد از حمد ، هر یك از سورهزدوازده رکعت نماز گ،  هر كس در این شبروایت است 

ال اله اال اهلل و اهلل   چهار بار بگوید.در حالی که از جاي خود برنخواسته را چهار بار بخواند و بعد از نماز و توحید 

] ان  د. سپس در مورد هر چه خواست دعا کن اکبر و الحمد اهلل و سبحان اهلل و ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم

 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[  می شود[شاء اهلل مستجاب 

 نماز شب بيست و هشتم  رجب 
و « سبح اسم ربك االعلی»بار سوره  1۳دوازده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد هر كس در این شب 

بار به درگاه خدا استقفار  1۳۳بار صلوات بفرستد و  1۳۳به پایان برد  مرتبه قدر بخواند و پس از آنكه نماز را 1۳

 ]اگر نمی توانیم تمام نماز را بخوانیم به صفحه اول برگه ؛ نكته دوم رجوع نماییم[  دت فرشتگان را برای او نویسدثواب عبا ، خداوند کند

 در شب بيست و نهم  نيز همين نماز وارد است.

 نماز شب سي ام رجب
. خداوند در جنة الفردوس  ده رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعت بعد از حمد ، ده بار توحید بخواندهر كس در این شب 

ماه شب چهارده می درخشد و همانند آذرخش گذرا از صراط می گذرد و از آتش هفت شهر به او بخشد و چون از قبر برخیزد روی او مانند 
 .جهنم نجات می یابد 

 

   
 دانشگاه فردوسی -علیه السالممسجد امام رضا                          www.manbarak.irدقیقه ای(  2)صحبتهای كوتاه  منبركوبالگ                  جنت             –مسجد خاتم االنبیاء 

http://www.manbarak.ir/

