
 أعمال ليلة القدر اليوم الثالث والعشرين من رمضان مكتوبة 

إّن من خصائص ليلة القدر أن أنزل هللا تعالى فيها القرآن الكريم وخّصها بالبركة واألجر العظيم، وفيها تتنزل  

المالئكة من السماء محملة بالخير والبركات، وفيما يأتي سيتّم تقديم أعمال ليلة القدر اليوم الثالث والعشرين من 

 :رمضان مكتوبة عند السنة والشيعة

 عند السنة  23قدر أعمال ليلة ال 

 :[1]عند السنة فيما يأتي 23ندرج لكم أعمال ليلة القدر 

- في صحيح البخاري، أّن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وذلك لما ورد عن أبي هريرة  :قيام ليلة القدر •

ن تَقَدَّمَ  ما له ُغف رَ  ،واْحت َسابًا إيَمانًا القَدْر   لَْيلَةَ  قَامَ  َمن" :قال -لّى هللا عليه وسلّمص ، وَمن َصاَم  ذَْنب ه   م 

ن تَقَدَّمَ  ما له ُغف رَ  واْحت َسابًا إيَمانًا َضانَ َرمَ   ."[2]ذَْنب ه   م 

، فقال بعُض  -رضي هللا عنه -فقد روى بو سعيد الخدري  :االعتكاف في المسجد • قال: "ذاَكْرنا ليلةَ القَدر 

، فمَشْينا إلى أبي سعيٍد الخُ  : إنَّها تَدوُر مَن السَّنة  ْعَت رسوَل هللا  صلَّى هللاُ القوم  دْرّي ، قُلُت: يا أبا سعيٍد، سم 

؟ قال: نَعْم، اعتََكف رسوُل هللا  صلَّى هللاُ عليه وسلََّم العَْشَر الَوَسَط من  عليه وسلََّم يذُكُر ليلةَ القَدر 

شريَن رَجع ورَجْعنا معه، وأُر   ا أَصبَْحنا َصبيحةَ ع  ، ثُم أُْنسيَها رمضاَن، واعتََكْفنا معه، فلمَّ َي ليلةَ القَدر 

ْع إلى  ، ثُم أُْنسيتُها، فأُراني أَسُجدُ في ماٍء وطيٍن، فَمن  اعتََكف معي، فْليَرج  فقال: “إنّ ي رأْيُت ليلةَ القَدر 

 ، َر تلك العَشيَّة  تر  منها”، وهاجْت علينا السَّماُء آخ  ر  في الو  وكان ُمعتََكف ه، اْبتَغوها في العَْشر  األواخ 

د  َعريًشا من َجريٍد، فوَكف، فوالذي هو أَكَرمه وأَنَزل عليه الكتاَب، لََرأْيتُه يُصلّ ي بنا صالةَ  ن صُف المسج 

شريَن، وإنَّ َجبَهتَه وأَرنَبةَ أَْنف ه لَفي الماء  والطين   ب  ليلةَ إحدى وع   ."[3]الَمغر 

فقد ورد في الحديث الصحيح: "سألَتْهُ صلى هللاُ عليه  وسلََّم عائشةُ رضي هللا  :التضرع إلى هللا والدعاء •

 ."[4]عنها إْن وافقتُها فب َم أدعو؟ قال قولي اللهمَّ إنك عفٌو تحبُّ العفَو فاعُف عني

َن العََمل  في ألف  َشهٍر، حيث قال أهل العلم والتفسير: "العََمُل فيه :اإلكثار من األعمال الصالحة • ا خيٌر م 

ثلُه في ألف  َشهرٍ  ؛ ففي تلك الليلة  يُقَسُم الخيُر الكثيُر الذي ال يُوَجدُ م   ."ليس فيها ليلةُ القَدْر 

 عند الشيعة  23أعمال ليلة القدر 

 :[5]عند الشيعة فيما يأتي 23ندرج لكم أعمال ليلة القدر 

 .سورتي الروم والعنكبوت فإّن من قرأهما بتدبر وخشوع كان من أهل الجنة في هذه الليلة قراءة •

 .قراءة سورة الدخان •

 .قراءة سورة القدر ألف مرة •

ة  ْبن  الَحَسن  َصلَواتَُك َعلَْيه  َوَعلى آبائ ه ف ي هذ   • ه  الدعاء في كّل حال المسلم بقول: "اللَُّهمَّ ُكْن ل َول يّ َك الُحجَّ

نَهُ أَْرَضَك َطْوعاً َوتُ ا راً َودَل يالً َوَعْيناً َحتّى تُْسك  َمتّ عَهُ ف ْيها  لّساَعة  َوف ي ُكّل  ساعٍة َول يّاً َوحاف ظاً َوقائ داً َوناص 

يالً   ."َطو 

ي، • عْ  الدعاء بقول: "اللَُّهمَّ اْمدُدْ ل ي ف ي ُعْمر  ْزق ي ل ي ف ي َوأَْوس  ي، وَ ر  ْسم  حَّ ل ي ج  بَلّ ْغن ي أََمل ي، َوإ ْن  ، َوأَص 

تاب َك الُمْنَزل   ، فَإ نََّك قُْلَت ف ي ك  َن السُّعَداء  َن االَْشق ياء  َواْكتُْبن ي م  َن االَْشق ياء  فَاْمُحن ي م  َعلى نَب يّ َك   ُكْنُت م 

) ْندَهُ اُ  َويُثْب تُ  ﴿يَْمُحوهللا ما يَشاءُ  :الُمْرَسل  )َصلَواتَُك َعلَْيه  َوآل ه  تاب ﴾َوع   ."مَّ الك 

نا لَْيسَ  • ، َويا باط  ه ، َويا ظاه راً ف ي بُُطون ه  نا ف ي ُظُهور  راً لَْيَس يَْخفَى الدعاء في االقبال: "يا باط  ، َويا ظاه 

َغْيَر  داً شاه   يُرى، يا َمْوُصوفاً ال يَْبلُُغ ب َكْينُونَت ه  َمْوُصوٌف َوال َحدٌ َمْحدُودٌ، َويا غائ با َغْيَر َمْفقُوٍد، َويا

ْنهُ السَّماواُت َواألَْرُض َومابَْينَُهما َطْرفَةَ َعْيٍن، ال يُدَْرُك ب َكْيفٍ  ، َوال َمْشُهوٍد، يُْطلَُب فَيُصاُب، َولَْم يَْخُل م 

يع  االُمور، ُسْبحاَن َمنْ  ثْل ه  َشْي يَُؤيَُّن ب أَْيٍن َوال ب َحْيٍث، أَنَت نُوُر النُّوُر َوَربُّ األَْرباب ، أََحْطَت ب َجم   لَْيَس َكم 

يُر، ُسْبحاَن َمن هَُو هَكذا َوال هَكذا َغْيَرهُ  يُع البَص   ."َوهَُو السَّم 

 .االغتسال في آخر الليل وفي أوله  •

 .زيارة قبر اإلمام الحسين عليه السالم •

 .الصالة مئة ركعة وقراءة قل هو هللا أحد عشر مرات وسورة الفاتحة في كّل ركعٍة منها •

 يلة القدر اليوم الثالث والعشرين من رمضانأدعية ل



كذلك الخوض في تقديم أعمال الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك يدفع إلى تقديم أدعية هذه الليلة  

 :العظيمة فيما يأتي

 عند السنة  23أدعية ليلة القدر 

دعاء الرسول صلّى هللا عليه وسلّم، وهو ما  إّن أعظم ما يمكن للمسلمين الدعاء به في ليلة القدر هو المأثور من

 :[6]سيتّم تقديمه فيما يأتي

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات واألرض ومن  •

النبيون حق،  فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، و

والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، 

 .وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى ال إله إال أنت

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني   •

 .شرما قضيت، إنه ال يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت

اللهم إني أسألك الثبات في األمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك،  •

تك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عباد

 .وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت عالم الغيوب

اللهم رب السموات ورب األرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،  •

يء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت األول فليس ومنزل التوراة واإلنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ش

قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك 

 .شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر

 عند الشيعة  23أدعية ليلة القدر 

 :[5]عند الشيعة فيما يأتي  23ندرج لكم دعاء ليلة القدر 

بال  َوالب حار  َوالظُّلَ  ْن أَْلف  َشْهٍر، َوَربَّ اللّْيل  َوالنَّهار  َوالج  لَها َخْيراً م  م  َواالَْنوار  َواألَْرض  يا َربَّ لَْيلَة  القَدْر  َوجاع 

ُر يا َحنّاُن يا َمنّاُن، يا هللا يا رَحمُن يا هللا يا ُي يا ُمَصّو  يعُ  قَيُّوُم يا هللا يا َوالسَّماء، يا بار  ، يا هللا يا هللا يا هللا، لََك بَد 

ياُء َواآلالُء، أَْسأَلَُك أَنْ  ْبر  ي ف ي  تَُصلّ يَ  االَسماء الُحْسنى َواالَْمثاُل العُْليا َوالك  ٍد، َوأَْن تَْجعََل اْسم  ٍد َوآل  ُمَحمَّ َعلى ُمَحمَّ

ي َمعَ  ، َوُروح  ه  اللّْيلة  ف ي السُّعَداء  لّ يّ يَن، َوإ سائَت ي َمْغفُوَرةً، َوأَنْ هذ  ُر ب ه   تََهبَ   الشُّهداء، َوإ ْحسان ي ف ي ع  ل ي يَق يناً تُباش 

يَن ي ب ما قََسْمَت ل ي، َوآت نا ف ي الدُّْنيا َحَسنَةً َوف ي اآلخرة  حَ  ُب الشَّكَّ َعنّ ي، َوتُْرض  َسنَةً، َوق نا َعذاَب قَْلب ي، وإ ْيمانا يُذْه 

،ا يق  داً  َواْرُزْقن ي لنّار  الَحر  نابَةَ َوالتَّْوبَةَ َوالتَّْوف يَق ل ما َوفَّْقَت لَهُ ُمَحمَّ ْغبَةَ إ لَْيَك، َواال  ْكَرَك َوُشْكَرَك َوالرَّ َوآَل   ف ْيها ذ 

ُم السَّالُم(، ٍد )َعلَْيه  ، يا ُمجْ  ُمَحمَّ َث َمْن ف ي القُبُور  ، يا باع  يد  يا ُمدَبّ َر االُُمور  ، يا ُملَيّ َن الَحد  َي البُُحور  ر 

ٍد، َواْفعَْل ب ي َكذا َوَكذا َصّل   ل داوودَ، ٍد َوآل  ُمَحمَّ وارفع يديك الى الّسماء،   ،"اللَّْيلَةَ اللَّْيلَةَ " وتسأل حاجتك، "َعلى ُمَحمَّ

ندَ قولك .." إلى أخر الدعاء" أي ع   .ياُمدَبّ َر االُمور 

 


