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 نمازهاي هر شب ماه مبارك رمضان

  ماه رمضانهر شب  با فضيلت و آساننماز

 مَنْ سُبْحَانَ، يَغْفُلُ ال حَفِيظٌ هُوَ مَنْ سُبْحَانَ : بگويد داد سالم چون و مرتبه سه توحيد و حمد ركعت هر در نماز ركعت دو
 هفت مرتبه پس،يَلْهُو ال دَائِمٌ هُوَ مَنْ سُبْحَانَ،يَسْهُو ال قَائِمٌ هُوَ مَنْ سُبْحَانَ، يَعْجَلُ ال رَحِيمٌ هُوَ

  الْعَظِيمَ الذَّنْبَ لِيَ غْفِرْاِ عَظِيمُ يَا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ بگويد و بعد از آن بگويد هاربع تسبيحات

  بفرستد صلوات مرتبه دهو بعد از آن 
 منبع اين نماز :مفاتيح الجنان،اعمال ماه رمضانرا بيامرزد       گناه هزار هفتاد او براى از تعالى حق بيامرزد آورد بجا را نماز ركعت دو اين كه كسى ثواب :

 نماز شب اول
 چهار ركعت نماز ) دو تا دو ركعتی(، در هر ركعت يک مرتبه حمد و پانزده مرتبه توحيد.

 و روز قيامت از رستگاران باشد. کسی که اين نماز را بخواند، خدای تعالی عطا کند به او ثواب راستگويان و شهداء و تمام گناهان او را بيامرزد ثواب:
 نماز شب دوم

 چهار ركعت )دو تا دو ركعتی( ، در هر ركعت بعد از حمد بيست مرتبه سوره قدر.
 آمرزد و رزقش وسيع ميشود و کفايت کرده می شود کار سالش.خدای تعالی تمام گناهان او را می  ثواب:

 نماز شب سوم
 دو ركعت، در هر ركعت، بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره ی توحيد.

 و روزی او گشاده می شود ن که او آزاد شده ی خداست از آتشهر کس اين نماز را بخواند، ندا کرده می شود در قيامت به اي ثواب:
 نماز شب چهارم

 شت ركعت )چهار تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد بيست مرتبه سوره قدر.ه
 کسی که اين نماز را بخواند، بلند می گردد عمل او در اين شب به عمل هفت پيغمبر از کسانی که رسانيده اند رساالت پروردگار متعال را. ثواب:

 نماز شب پنجم
 مرتبه سوره توحيد و بعد از سالم صد مرتبه صلوات.دو ركعت، در هر ركعت بعد از حمد پنجاه 

 کسی که اين نماز را بخواند، روز قيامت با من وارد بهشت می شود.ثواب: 
 نماز شب ششم

 چهار ركعت ) دو تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد سوره ی تبارک.
 ه باشد.کسی که اين نماز را بخواند، مثل آن است که مصادف با شب قدر شد ثواب:

 نماز شب هفتم
 چهار ركعت ) دو تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد سيزده مرتبه سوره قدر.

 خداوند بنا کند از برای او در بهشت عدن قصری از طال، و در امان خدا باشد تا ماه مبارک رمضان مثل همين ماه ) يعنی سال آينده (. ثواب:
 نماز شب هشتم

 بگويد. "سبحان اهلل  "عد از حمد ده مرتبه سوره توحيد و بعد از نماز هزار مرتبه دو ركعت، در هر ركعت ب
 .هر کس که اين نماز را بخواند، هشت در بهشت به روی او باز می شود از هر دری که می خواهد داخل شود ثواب:

 نماز شب نهم
 مد هفت مرتبه آية الکرسی و بعد از نماز پنجاه مرتبه صلوات.بين نماز مغرب و عشاء در هر ركعت بعد از ح) سه تا دو ركعتی(، شش ركعت 

 مالئکه عمل او را باال می برند، مثل عمل راستگويان و شهداء و صالحين. ثواب:
 نماز شب دهم

 بيست ركعت ) ده تا دو ركعتی( در هر ركعت بعد از حمد سی مرتبه سوره ی توحيد.
 از رستگاران می باشد. خدای تعالی رزق او را توسعه می دهد و ثواب:

 نماز شب یازدهم
 دو ركعت ، در هر ركعت بعد از حمد بيست مرتبه سوره ی كوثر.

 کسی که اين نماز را بخواند، در آن روز گناه نمی کند، اگر چه شيطان کوشش خود را بکند. ثواب:
 نماز شب دوازدهم

 به سوره ی قدر.هشت ركعت ) چهار تا دو ركعتی( ، در هر ركعت بعد از حمد سی مرت
 خدای تعالی به او ثواب شکر کنندگان را عطا کند و روز قيامت از رستگاران می باشد.ثواب: 

 نماز شب سيزدهم
 عبور کند بر صراط مثل برق جهنده.ثواب:   چهار ركعت ) دو تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد بيست و پنج مرتبه سوره ی توحيد.
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 نماز شب چهاردهم
 ركعت ) سه تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد سی مرتبه سوره ی زلزلت.شش 

 هر کس بخواند، خدای تعالی آسان گرداند برای او جان کندن را و سؤال منکر و نکير را. ثواب:
 نماز شب پانزدهم

 وم بعد از حمد پنجاه مرتبه توحيد.چهار ركعت ) دو تا دو ركعتی( ، در دو ركعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحيد و در دو ركعت د
وخداوند گناهان او را می آمرزد اگر چه به اندازه آب درياها و ريگهای بيابانها و  هر کس بخواند، عطا کرده می شود به او چيزی را که نمی داند او را مگر خدا.ثواب: 

 ستارگان آسمان و برگهای درختان باشد ،در کمتر از چشم برهم زدنی 
 شانزدهم نماز شب

 دوازده ركعت )شش تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد دوازده مرتبه سوره تکاثر.
تا اين که وارد قيامت شود پس امر می شود او را  "اَنْ ال اِلهَ ااِل اهلل  "هرکس بخواند، از قبر خارج می شود در حالی که خوشحال است ندا می کند به شهادت  ثواب:

 به بهشت برند.
 ز شب هفدهمنما

ال اله اال  "مرتبه  صددو ركعت، در ركعت اول بعد از حمد يک مرتبه سوره توحيد، و در ركعت دوم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحيد، و بعد از سالم 
 "اهلل

 هرکس بخواند خداوند به او ثواب هزار هزار حج و هزار جهاد عطا می کند. ثواب:
 نماز شب هجدهم
 دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد بيست و پنج مرتبه سوره كوثر. چهار ركعت ) دو تا

 راضی است.از او هر کس بخواند، بشارت می دهد او را ملک الموت به اين که خدای تعالی ثواب: 
 نماز شب نوزدهم

 رتبه(.تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره زلزلت ) بنا بر قولی يک م 52پنجاه ركعت ) 
 هرکس بخواند مالقات می کند خدا را مثل کسی که صد حج و صد عمره به جا آورده باشد و ساير اعمال او را ايضاً قبول می کند.ثواب: 

 نماز شب بيستم
 هشت ركعت ) چهار تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد هر سوره كه بخواهی بخوان يک مرتبه.

 خدا گناه گذشته و آينده اش را. هر کس بخواند، می آمرزد ثواب:
 نماز شب بيست و یکم

 دعای او اجابت می شود و مال او زياد می گرددثواب:                 مثل شب بيستم است.
 نماز شب بيست و دوم

 داخل بهشت شود از هر دری که بخواهد. ثواب:               مثل شب بيستم است.
 نماز شب بيست و سوم

 و دعايش مستجاب می شود  گشوده شود از برای او درهای آسمان.ثواب:                است.مثل شب بيستم 
 نماز شب بيست و چهارم

 هر کس بخواند، مثل کسی است که حج و عمره نموده است.ثواب:               مثل شب بيستم است.
 نماز شب بيست و پنجم

 حمد ده مرتبه سوره توحيد. هشت ركعت )چهار تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از
 هر کس بخواند، نوشته می شود از برای او ثواب عابدين. ثواب:

 نماز شب بيست و ششم
  هشت رکعت )چهار تا دو رکعتی(، در هر رکعت بعد از حمد يک سوره، هر سوره ای که باشد.

 و مستجاب می شود دعای او و زياد می شود مالش  گشوده می شود از برای او درهای آسمان. ثواب:
 نماز شب بيست و هفتم

 چهار ركعت ) دو تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد سوره تبارک، و اگر حفظ ندارد بيست و پنج مرتبه سوره توحيد را بخواند.
 هر کس بخواند، خدا گناهان او و پدر و مادرش را می آمرزد. ثواب:

 و هشتم نماز شب بيست
شش ركعت ) سه تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد ده مرتبه آية الکرسی و ده مرتبه سوره كوثر و ده مرتبه سوره توحيد را بخواند و 

 خدا گناه او را می آمرزد. ثواب:          صلوات بفرستد و در قولی صد مرتبه صلوات بفرستد.
 نماز شب بيست و نهم

 بعد از حمد بيست مرتبه سوره توحيد. دو ركعت، در هر ركعت
 و نامه ی عمل او را به اعلی علّييّن می برند.مورد رحمت خدا قرار می گيرد هر کس بخواند،  ثواب:

 نماز شب سی ام
 دوازده ركعت ) شش تا دو ركعتی(، در هر ركعت بعد از حمد بيست مرتبه سوره توحيد و بعد از سالم صد مرتبه صلوات.

 14تا     73صفحه ،  8جلد ، وسائل الشيعه ، منبع تمام نمازها                                                                                      خداوند عاقبتش را ختم به خير می کند ثواب: 


