
 دعاء ليلة القدر مكتوب

اللّهم لك الحمد كما هديتنا لإلسالم، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، 

ولك به من العاملين، و باألعمال مخلصين و بالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و  

بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين. اللّهم احيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا  

ورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق األرض، واسترنا تحت األرض،  مست

واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى  

المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم توّل أمورنا، وفرج همومنا، واكشف  

 تحب العفو فاعف عنا.  كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم 

اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا واآلخرة، اللّهم اجعلنا في  

هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من  

 الذين تُسلّم عليهم المالئكة.  

ن يحبّك، وحّب العمل الذي يقّربنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا،  اللّهم إنا نسألك حبّك، وحّب م

وأَل ّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا  

في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذّرياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا  

 متك يا أرحم الراحمين. شاكرين لنعمك برح

اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا  

آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل  

  .رش

اللهم رب السماوات ورب األرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب  

والنوى ومنزل التوراة واإلنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم  

أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،  

 الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.  وأنت

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي  

اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل  

 شر. 

جبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي  اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وال

تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وموالها، اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع،  

 . اومن قلب ال يخشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب له

يارب في هذه الليلة الُمباركة اهدنا في من هديت وتولنا اللهم في من توليت وبارك لنا اللهم  

فيما أعطيت سبحانك اللهم تبارك وتعاليت، لك الحمد ولك الشكر في الدنيا واآلخرة بما رزقتنا  

ان الدنيا  لك الحمد باإليمان لك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم افرج عنا الهم والغم يا رحم

 .واآلخرة

 

اللهم إنك تسمع كالمنا وتعلم سرنا وعالنيتنا وال يخفى علي شيء من أمرنا ، علمت اللهم   

وإن رجعنا إليك قبلتنا، ال إله    ائك فبنا محيط أطعناك فشكرتنا عصيناك فأمهلتنافينا سابق وقض



 .إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

 

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر ، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري  

وحّط عني الذنب والوزر. إلهي إن كنت ال تكرم في هذا الشهر إاّل من أخلص لك في صيامه  

كنت ال ترحم إاّل الطائعين فمن  فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إن 

 ن. للعاصين، وإن كنت ال تقبل إاّل العاملين فمن للمقصري

قسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير مما  اللهم أن كانت هذه ليلة القدر فا

ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت. يا رؤوف بعبادك الصالحين وقف السائلون ببابك، والذ  

الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك  

 .ونعمتك


