
 pdfدعاء العشر األواخر من رمضان 
ال   وفيها  األواخر،  العشر  ا  إّنه من  ربهِّ  وَأعتِّْقنا  أمانينا،  وَحقهِّق  مواتان،  وارحم  مرضاان،  اشفِّ  ربهِّ  الدعوات،  تُ َرده 

 .النار

 
القدر، واجعلنا  ليلةَ  وبلهِّغنا  تُعَتق رقاهبم من النار،  الذين  من  أن نكون  لنا  من رمضان، فاكتب  م  أّيه ا آخر  إّنه ربهِّ 

 . ّيربفيها من املقبولني، آمني

 
هن أعتقت رقاهبم  ا العشر األواخر يف رمضان، وإانه نسألك فيها أن ال حترمنا أجر ليلة القدر، وأن جتعلنا ِمِّ اللهمه إّنه

 .من نريانك

 
ُتشمِّ  ال  أن  الكرمية  م  األّيه هذه  يف  نسألك  إانه  ودواءان، اللهمه  شفاءان  العظيم  القرآن  جتعل  وأن  بدائِّنا،  أعدائنا  َت 

 .فنحن العليلون وأنت املُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤان، اللهمه اجعل ُحسن ظنهنا بك شفاءان

 
ورضيَت ع هلم،  إليهم فَغَفرت  نظرَت  من رمضان ِمهن  العشر األواخر  اجعلنا يف  النار، اللهمه  وَحرَّمَتهم على  نهم، 

 .وكتبَت هلم اجلنهة، حنن ومن حُنبه 

 
ران، وما أسرران وما أعلَنها، وما   منا وما أخه م العِّتق من النار ما قده م اللهمه اغفر لنا يف أّيه أنت أعلم به منها، أنت املُقدهِّ

ر، وأنت على كله شيٍء    .قديروأنت املُؤخهِّ

 
اللهمه اجعلنا يف هذه الليايل املباركة من الذين ُتسلهم عليهم املالئكة، ّي ربهِّ تقبَّل منها، وعلى طاعتك َأعِّنها، وَأكرِّمنا 

 .وال ُتِّنها 

 
بات مرضاتك، وأسكنها   اللهمه افتح لنا يف هذه الليايل أبواب فضلك، وانزل علينا فيها بركاتك، ووفهقنا فيه إىل ُموجِّ

 .فيها حببوحات جنهاتك، ّي ُُميب دعوة املُضطَّرين

 



ده علينا أعواماً عديدة وحنن   اللهمه اختِّم لنا رمضان برضوانك، والعِّتق من نريانك، واجعلنا فيه من املقبولني، وَأعِّ
ٍة وعافيةٍ   .يف صحه

 
ما  لنا  وحقَّقت  أمجلها،  إىل  أقداران  ت  وغريَّ ووفهقتنا،  أحوالنا،  أصلحت  وقد  إاله  هذا  شهرِّك  من  ُُترجنا  ال  اللهمه 

 .نتمنهاه، إنهك على كله شيٍء قدير

 
ا، وإسرافنا يف أمران، وما أنت أعلم به   ا، وجهلن اركة إاله وقد غفرت لنا خطيئاتن م املب اللهمه ال ُُترجنا من هذه األّيه

ا وَعمدان، وكله ذلك عندانمنها، اللهمه اغفر لنا جدهان وهزلنا،   .وخطئن

 
 در دعاء ليلة القَ 

 "اللهمه إنهك َعفوٌّ كرمٌي حُتبُّ الَعفَو، فاعُف عنِّه "

 
م لنا فيها خرَي ما َقَسمت، واختِّم لنا يف قضائك خري ما َخَتمت، واختِّم لنا   اللهمه إن كانت هذه ليلة القدر؛ فاقسِّ

 .سعداء، وأرواحنا مع الشهداء، ّي أرحم الرامحني ّي للا ابلسعادة فيَمن َخَتمت، اللهمه اجعل أمساءان فيها من ال

 
اللهمه ال تصرفنا من هذه الليلة إاله بذنٍب مغفور، وَسعٍي َمشكور، وعمٍل ُمتَقبهٍل مربور، وجتارًة لن تبور، وشفاٍء لِّما 

 .يف الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكرمي

 
ال ليلة  ارزقنا فضل قيام  الذنوب اللهمه  وُحطه عنها  أعذاران،  واقبْل  إىل الُيسر،  الُعسر  من  أحوالنا فيها  وَبدهل  قدر، 

ما قسمت يف هذه   اللههم  الفقراء جبنابك،  والذ  ببابك،  وقف السائلون  إهلنا  الصاحلني،  بعباده  واألوزار، ّي رؤوفاً 
 ..الليلة من علم، ورزق، وأجر، وعافية، فاجعل لنا منه أوفر احلظه والنصيب

 
ران من النار  .اللهمه ّي َمن أنزلت القرآن الكرمي يف ليلة الَقدر، َأكرْمنا يف هذه الليايل املباركة، والُطف بنا، وَأجِّ

 
 . اغفر لنا ذنوبنا اللهمه ّي للا، ارزقنا فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهمه 



 
 .اللهمه إانه نسألك بفضل ليلة القدر، وأسرار ليلة القدر، وأنوارها، وبركاُتا أن تتقبهل دعواتنا، وأن تقضي حاجاتنا 

 
ارك، ويف هذه الل يلة املباركة، أن تكتبنا من ُعتقائك من النار، اللهمه َأعتِّق رقابَنا  اللهمه إانه نسألك يف هذا املَقام املُب

 .ورقاَب آابئنا، وأمههاتنا، وسائر قرابتنا من النار، ّي عزيز ّي غفهار

 
الذاكر ال واللسان  من رمحتك،  يُقرهِّبنا  الذي  العمل الصاحل  ارزقنا  ا ّي ربهِّ يف هذه الليلة  ث َبهِّتن اللهمه  لنَِّعمك،  شاكر 

نيا، ويف اآلخرة، اللهمه ارمحنا برمحتك، واغفر لنا ّي أرحم الرامحني  .ابلقول الثابت يف احلياة الدُّ

 
 أدعية َختم القرآن يف رمضان 

، إاله أنه للمسلم أن  -لهى للا عليه وسلهم ص-مل يرد نصه صريح أو دعاء خاصه خبتم القرآن ِمها هو مأثور عن النيبه  
 يدعو مبا يشاء من خريَي الدُّنيا واآلخرة يف رمضان بشكل عام، وبعد ختم القرآن أيضاً، ومن هذه األدعية 

صاً، وعن النار ُُمَلِّهصاً   .اللهمه اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياًء، وألفهامنا جالًء، وألسقامنا دواًء، ولذنوبنا ُِمَحِّه

 
الذي   الوجه  على  النهار  وأطراف  الليل،  آانء  تالوتَه  وارزقنا  َجهِّلنا،  ما  منه  وعلهِّمنا  ينا،  نُسهِّ ما  منه  ران  ذَكه اللهمه 

 .يُرضيك عنها 

 
هن ُيِّلُّ حاللَه، وُُيرِّهم حراَمه، و  ه، ويُؤمن مبُتشاهبِّه، ويتلوه حقَّ تالوتهاللهمه اجعلنا ِمِّ  .يعمل مبُْحَكمِّ

 
 .اللهمه ألبِّْسنا به احلُلل، وأسكِّنها به الظَُّلل، وَأسبِّغ علينا به النهَِّعم، وادفْع به عنا النِّهَقم

 
 .الذين هم أهلك وخاصهتك، ّي ذا اجلالل واإلكراماللهمه اجعلنا من أهل القرآن  

 
اللهمه اجعلنا لكتابك من التالني، وعند َختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البالء من الصابرين،  

ين، ف نيا عن الدهِّ هن استهَوته الشياطني فشغلَته ابلدُّ  .أصبح من النادمني، ويف اآلخرة من اخلاسرينوال جتعلنا ِمِّ



 
 .اللهمه قد ختمنا كتاَبك، وُلْذان جبنابك، فال تطردان عن اببك، فإن طردتَنا فإنهه ال حول لنا وال قوهة إاله بك

 
ة علينا  ة لنا ال ُحجه  .اللهمه اجعله شفيعاً لنا، وُحجه

 
هن يُقي هن يُقيم حروفه وُيضيهع حدودهاللهمه اجعلنا ِمِّ  .م حروفه وحدوده، وال جتعلنا ِمِّ

 
  ، العِّزه إىل  ومن الذله  اهلداية،  إىل  الضاللة  ومن  اجلنهة،  إىل  ومن النار  إىل السعادة،  من الشقاء  اللهمه انقلنا ابلقرآن 

 .إىل أنواع اخلري كلهها، ّي حيه ّي قيهومّي ذا اجلالل واإلكرام، ومن أنواع الشرور كلهها 

 
إليها  اليت  آخرتنا  لنا  وأصلح  معاشنا،  فيها  اليت  دنياان  لنا  وأصلح  أمران،  صمة  عِّ هو  الذي  ديننا  لنا  أصلح  اللهمه 

 .ره َمعاُدان، واجعل احلياة زّيدة لنا يف كله خري، واجعل املوت راحة لنا من كله ش
 


