
 2022ادعية قيام الليل في رمضان مكتوبة 

إّن الدعاء هو لّب العبادة وماؤها، ويرجو المسلم اإلجابة ألدعيته في قيام ليالي شهر رمضان المباركة، لذا ال بدّ 

 :فيما يأتي 2022من تقديم ادعية قيام الليل في رمضان مكتوبة 

اللهم ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رحمن يا رحيم، يا من سبحت له الجبال بأصدائها  •

والبحار بأمواجها، وسبح له من في السماوات واألرض نسألك يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما أن 

 .يا رب العالمينترحمنا برحمٍة منك تغنينا بها عن رحمة من سواك، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلّها 

إلهي يا من ملك حوائجنا وعلم ما في ضمائرنا، يا من ليس فوقه شيء نسألك بحّق أسمائك الحسنى  •

وصفاتك العال أن تعفو عنا وتغفر لنا ما تقدّم من ذنوبنا، ونسألك أن تذقنا برد عفوك وحالوة مناجاتك يا 

 .أرحم الراحمين

تغلطه المسائل، وال تختلف عليه اللغات، وال تثقله الحاجات، اللهم يا ربنا ويا سميع الدعاء، يا من ال  •

اللهم إنّا بأمّس الحاجة إلى رحمتك وعطائك الذي ال ينقطع، اللهم أنزل علينا سحائب رحمتك وعزائم 

 .مغفرتك، برحمتك يا أرحم الراحمين

وجهه الكريم أرجاء  اللهم يا من امتألت قلوبنا خشيةً لك، واستولت عليها محبتك، ويا من أشرقت بنور •

السماوات واألرض نسألك أن تصرف قلوبنا إلى طاعتك وحسن عبادتك، وأن تجعلنا في هذه الدنيا من 

 .الهداة المهتدين ومن ورثة جنات النعيم يا رب العالمين

 2022دعاء قيام الليل في رمضان مكتوب : شاهد ايًضا

 1443دعاء قيام الليل المستجاب في رمضان 

مع هللا عّز وجّل، وفيما  لعّل دعاء المسلم كلّه مستجاب طالما حرص فيه المسلم على تحرّي شروط الدعاء وآدابه

 :1443يأتي سيتّم تقديم دعاء قيام الليل المستجاب بإذن هللا تعالى في شهر رمضان المبارك لعام 

اللهم لك الحمد يا من أحاط بكّل شيٍء علًما، ووسعت رحمته كّل شيٍء حفًظا، يا من ترى مكاننا وتسمع  •

لمسلمين أجمعين إلى أفضل األحوال، ونسألك يا ربنا كالمنا وتعلم حالنا، نسألك أن تبدّل حالنا وحال ا

 .من الخير كلّه عاجله وآجله، أنت العزيز الحكيم

اللهم يا من خضعت لك الرقاب، وخشعت لجاللك القلوب نسألك في هذه الليالي المباركة بعزتك   •

تك فتجبر بها وجبروتك أن تدخلنا في رحمتك، وأن تكرمنا يا ربنا بعزتك، وأن تنظر إلينا بعين رعاي

 .قلوبنا وتطيب أرواحنا يا كريم

اللهم أنت سيدنا وأملنا، وبك تمام أعمالنا، نعيذك اللهم في هذه الليالي المباركة أنفسنا من الوقوع   •

بالهفوات والزالت، ونسألك يا ربنا الهداية والرشاد وثبات القلوب على دينك، برحمتك يا أرحم  

 .الراحمين

اس عن جفون العابدين، ويا من سلم قلوب العارفين من وساوس النفس األمارة اللهم يا من صّرف النع •

 .بالسوء، نسألك أن ترزقنا حبّك وحّب األعمال التي تقربنا إلى وجهك الكريم، برحمتك يا رب العالمين

 ، أجمل أدعية القيام للرزق والفرج واألبناء 2022دعاء قيام الليل مكتوب في رمضان : شاهد أيًضا

 2022دعاء النبي في صالة قيام الليل 

في صالة قيام الليل، ولكن يشرع للمرء أن يدعو بما فتح   -لّى هللا عليه وسلّمص-لم يرد التخصيص في دعاء النبّي 

هللا عليه من الدعاء، كأن يدعو بالمأثور من دعاء سيدنا محّمد صلى هللا عليه وسلم، وبعد تقديم ادعية قيام الليل في  

 :[1]ال بدّ من تقديم بعض هذه األدعية الماثورة فيما يأتي 2022رمضان مكتوبة 

اللهم رب السموات 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 
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ك شيء، وأنت الباطن فليس دونك قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق

 .شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر

اللهم ارزقني حبك، وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب،  •

 .اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب

ت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علم •

لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك  

القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما ال ينفد، وأسألك قرة عين ال تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، 

أسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء  وأسألك برد العيش بعد الموت، و 

 .مضرة، وال فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة اإليمان، واجعلنا هداة مهتدين

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، والقسوة، والغفلة، والعيلة، والذلة،  •

والفسوق، والشقاق، والنفاق، والسمعة، والرياء، وأعوذ بك من والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر، والكفر، 

 .الصمم، والبكم، والجنون، والجذام، والبرص، وسيىء األسقام

 


