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دعاء لیلة القدر

ِ،َرُسولََیاسألتھ:إنھاحیثالقدر،لیلةفيعنھا-تعالىهللا-رضيعائشة الَقْدِر،َلْیَلُةَلْیَلٍةأَيَُّعلِْمُتإِْنأََرأَْیَتهللاَّ

َك«اللَُّھمَّقُولِي:َقالَ:فِیَھا؟أَقُولَُما ،إِنَّ وفيالقدرلیلةفيالنبيدعاءھوھذاویعدَعنِّي»،َفاْعُفاْلَعْفَو،ُتِحبُُّعفُوٌّ

"ألنالقدرلیلةدعاءأفضلالوقتذات القرآنففيسبحانھ،صفاتھمنصفةوھوتعالى،هللاأسماءمن"الَعفُوُّ

ُالكریم:«َوَكاَن اهللاَّ النساء.سورةسورةمن99اآلیةَغفُوًرا»َعفُّوً

·اللّھم ارزقني فضل قیام لیلة القدر، وسھل أموري فیھ من العسر إلى الیسر، واقبل معاذیري
وحّط عني الذنب والوزر، یا رؤوًفا بعبادك الصالحین.

· اللّھم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وُتطّھر قلوبنا، وُتحّصن فروجنا، وتغفر لنا
ذنوبنا، ونسألك الّدرجات الُعال من الجنة.

· اللّھم إّنا نسألك من خیر ما سألك منھ عبدك ورسولك سّیدنا محمد صلّى هللا علیھ وسلّم،
ونستعینك من شر ما استعاذك منھ عبدك ورسولك سّیدنا محمد صلّى هللا علیھ وسلّم.

· إلھي وقف السائلون ببابك، والذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفینة المساكین على ساحل كرمك
یرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّھم ما قسمت في ھذه اللیلة من علم ورزق وأجر

وعافیة فاجعل لنا منھ أوفر الحظ والنصیب.

· اللّھم ارزقنا عمًال صالًحا ُیقّربنا إلى رحمتك، ولساًنا ذاكًرا شاكًرا لنعمتك، وثبتنا اللّھم بالقول
الثابت في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة.

·إلھي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبیدك المذنبون، فارحمنا
برحمتك، وُجْد علینا بفضلك وِمنَّتك، واغفر لنا أجمعین برحمتك یا أرحم الراحمین، وصّل هللا

على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلّم.

· اللّھم إني أسألك صدق التوّكل علیك، وحسن الظّن بك، اللّھم ارزقنا قلوًبا سلیمة، ونفوًسا
مطمئنة، وأسألك من فضلك العظیم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عّالم الغیوب.

· إلھي إن كنت ال تكرم في ھذا الشھر إال من أخلص لك في صیامھ فمن للمذنب الُمقّصر إذا
غرق في بحر ذنوبھ وآثامھ.

· اللّھم أسكّنا الفردوس بجوار نبیك الكریم، إلھي إن كنت ال ترحم إّال الطائعین فمن للعاصین،
وإن كنت ال تقبل إّال العاملین فمّن للمقصرین.
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·اللّھم عّوضني عن كل شيء أحببتھ فخسرتھ، طابت لھ نفسي فذھب، صدقتھ فكذب، استأمنتھ
فغدر.

· اللّھم وال تشغلني عنك وقربني إلیك، ربي وال تذلّني لسواك.

·اللّھم إن ضاقت األحوال یوًما أوسعھا برحمتك، یا رب استودعتك دعواتي فبشرني بھا من غیر
حوٍل مني وال قوة.


