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 أعمال ليلة القدر الخامسة والعشرين المشروعة

ال بّد من اإلشارة أنه ال يوجد أعمال مشروعة مخصصة لليلة القدر 

إنما األعمال المشروعة يمكن القيام بها في كّل ليالي العشر  25

األواخر من رمضان التماًسا لليلة القدر المبارك، ومن بين تلك 

ل المشروعة فيها ما ين، ومن األعماالليالي الليلة الخامسة والعشر

 يأتي: 

  فالقيام مشروع في ليالي رمضان كلّها 25قيام ليلة القدر :

وهو أكثر استحبابًا في العشر األواخر من رمضان، فمن قام 

رمضان ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر هللا ما تقد من 

 ذنبه.

 فاإلكثار من تالوة القرآن 25القدر  قراءة القرآن في ليلة :

 الكريم من األمور المستحبة في ليلة القدر.

  فقد أوصى 25اإلكثار من الدعاء واالستغفار في ليلة القدر :

النبي صلى هللا عليه وسلم بقول اللهم إنك عفو تحب العفو 

 فاعف عني.

  عليه  : فقد كان النبي صلى هللا25االعتكاف في ليلة القدر

وسلم يعتكف في العشر األواخر من رمضان، ليقوم بالتفرغ 

بي صلى هللا عليه لناللعبادة، ويجدر بالمسلم أن يقتدي بهدي 

 وسلم في ذلك.



  فالصدقات 25اإلكثار من الصدقة والعمل الصالح ليلة القدر :

واألعمال الصالحة في ليلة القدر تكون كمن تصدق وعمل 

 ًحا في ثالثين ألف شهر.صال

 

 

 أعمال ليلة القدر الخامسة والعشرين عند الشيعة-

، 25يقوم الشيعة بالكثير من األعمال المخصصة في ليلة القدر 

 والتي ال أصل لها في الشريعة اإلسالمية ومنها:

  اإلغتسال الخاص بليلة القدر الخامسة والعشرين، وزيارة

تقال لألعمال ، ومن ثم االنليلة القدرالحسين، واألعمال العامة ب

 .25الخاصة في  ليلة 

 " :يا الدعاء بدعاء الليلة الخامسة والعشرين، وهو كاآلتي

جاِعَل اللَّْيِل ِلباساً، َوالنَّهاِر َمعاشاً، َواألَْرِض ِمهاداً، َوالِجباِل 

أَْوتاداً، يا هللا يا قاِهُر، يا هللا يا َجبَّاُر، يا هللا يا َسِميُع، يا هللا يا 

قَِريُب، يا هللا يا ُمِجيُب، يا هللا يا هللا يا هللا، لََك االَسماء الُحْسنى 

ٍد َواالَْمثالُ   العُْليا َوالِكْبِرياُء َواآلالُء، أَْسأَلَُك أَْن تَُصلَِّي َعلى ُمَحمَّ

ٍد، َوأَْن تَْجعََل اْسِمي فِي هِذِه اللّْيلَِة فِي السُّعَداِء،  َوآِل ُمَحمَّ

يِّيَن، َوإِسائَتِي َمْغفُوَرةً،  َوُروِحي َمَع الشُّهداء، َوإِْحسانِي فِي ِعلِّ

يناً تُباِشُر بِِه قَْلبِي، َوإِْيماناً يَْذَهُب بِالشَّّكِ َعنِّي، َوأَْن تََهَب ِلي يَقِ 

َوِرضاً بِما قَسْمَت ِلي، َوآتِنا فِي الدُّْنيا َحَسنَةً َوفِي اآلخَرِة 

َحَسنَةً، َوقِنا َعذاَب النّاِر الَحِريِق، َواْرُزْقنِي فِْيها ِذْكَرَك َوُشْكَرَك 



ْغبَةَ إِلَْيَك َوااِلنابَ  داً َوالرَّ ةَ َوالتَّْوبَةَ َوالتَّْوفِيَق ِلما َوفَّْقَت لَهُ ُمَحمَّ

ٍد )َعلَْيِهم السَّالُم(  ".َوآَل ُمَحمَّ

 القدر، وهي ثمان  القيام بصالة الليلة الخامسة والعشرين ليلة

ركعات يقرأ في كّل ركعة سورة الفاتحة وقل هو هللا أحد عشر 

 مرات.

 

 

 


