
 ماه رمضان کمیو  ستیاعمال شب قدر ب

 دیاز شب نوزدهم است و با ادتریز لتشیشب فض نیقدر است و ا یشب از شب ها نیکه دوم کمیو  ستیب شب

 و نماز هفت قُل هُوَاهلل و قرآن بر سر گرفتن و صد رکعت نماز و دعاى ارتیو ز اءیآن شب را از غسل و اح اعمال

 و جدّ و جهد در عبادت اءیشده در غسل و اح دیتاک اتیشب به عمل آورد و در روا نیدر ا رهایو غ ریکب جوشن

 است که از معصوم تیدو شب است و در چند روا نیاز ا کىیو سوم و آنکه شب قدر  ستیشب و شب ب نیا در

 : نکردند بلکه فرمودند نییدو شب است تع نیاز ا کیکه شب قدر کدام دییفرما نیّکردند که مع سؤال

 تطلب مایف نیلتیل سریأ ما

 ىیجویآسان است دو شب در آنچه م چه

 . نَحوِ ذلک وَ نِیْلَتَیْلَ یف راًیأَنْ َتفْعَلَ خ کَیْآنکه فرمود : ما عَلَ ای

 نیلَتیالل نِیهاتَ ایو َمنْ أح هِیمجلس واحدٍ من مذهبِ اإلمام یف خیأملى على المشا مایالصدوق ف خنایقال ش و

 . العلمِ فهو أفضلُ بِمُذاکرهِ

 . انجام دهى مانند آن ریکه در هر دو شب کار خ ستیآنکه فرموده: باکى بر تو ن ای

 نیفرمود: هر که ا نیکرده چن کتهید هیمجلس راجع به مذهب امام کیما صدوق در آنچه بر بزرگان در  خیش و

 شب عبارتست از نیبدارد بهتر است . اعمال ا ایشب را با بحثهاى علمى اح دو

 

 ماه رمضان کمیو  ستیدر شب قدر ب غسل 

 ماه رمضان کمیو  ستیدر شب قدر ب ایاح 

 قدر یدر شب ها یعتدو رک ینماز مستحب خواندن 

 قدر یدر شب ها یصد رکعت ینماز مستحب خواندن 

 ماه رمضان کمیو  ستیشب ب یدعا 

 ماه رمضان کمیو  ستیب یامام باقر و صادق (ع) در ش اعمال 



 ماه رمضان کمیو  ستیفرستادن در شب ب صلوات 

 دهه آخر ماه رمضان اعمال 

 ماه رمضان 24تا  20ز شب نما 

 قدر ی(ع) در شب ها نیامام حس ارتیز 

 لک عبدا تیامس یاللهم ان یدعا خواندن 

 یکان قبل کل ش یذا الذ ای یدعا خواندن 

 قدر یدر شب ها ریجوشن کب یدعا خواندن 

 ماه رمضان کمیو  ستیدر شب قدر ب یابوحمزه ثمال یدعا خواندن 

 قدر یگشودن قرآن در شب ها یدعا خواندن 

 قدر یقرآن بر سر گرفتن در شب ها یقرآن بر سر و خواندن دعا گرفتن 


