
دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات من أكثر األدعیة التي یرددھا الطالب طوال فترة الدراسة، وفي الواقع لن یتمكن الطالب من
الوصول إلى ھذا األمر إال بالجد واالجتھاد والسعي بأسلوب جید، ویفضل االبتعاد عن الكسل والتراخي وكل ما یلھي عن السیر نحو

الھدف الذي یرغب في الوصول إلیھ، ومن الجید تنظیم الوقت وتقسیم المنھج حتى یتمكن الطالب من اإلنجاز.

دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات
یجب أن یحدد الطالب الھدف الذي یرغب في تحقیقھ من البدایة وال ینتظر حتى وقت متأخر، عالوة على ذلك علیھ أن یضطلع على
المنھج من أول یوم دراسي وال یؤجل أى درس من دروسھ إلى وقت متأخر، حتى ال یتراكم علیھ المنھج ویجد نفسھ غیر قادر على
اجتیاز المواد، ویفضل أن یھتم الوالدین بتقدیم الدعم المستمر لھ حتى یفلح، ویمكن قول دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات والذي

یتضمن ما یلي:

اللھم بقدرتك ورحمتك ألھمني الصواب حینما تكون ورقة االختبار في یدي، اللھم اجبر خاطري وال تردني مكسورا إلى●
أھلي، اللھم ارزقني التوفیق من عندك.

اللھم ارزقني التوفیق في االمتحانات، اللھم ال تحرمني العافیة والستر وارزقني من فضلك وواسع كرمك، اللھم یسر لي●
حل كل سؤال صعب، وأصلح لي الحال وارزقني النجاح الذي أتمناه.

اللھم كن معي في االختبارات واجعلني أتذكر كل ما نسیت، اللھم أبعد عني شتات العقل ووفقني للصالح والفالح وطیب●
خاطري واھدني إلى صراطك المستقیم، یارب ارزقني النجاح وأسعد والدي.

یارب وفقني في االمتحانات وكن لي معینا على المذاكرة، اللھم أنعم علي بنعمة النجاح واجعل التوفیق حلیفا لي في كل●
لحظة من حیاتي، اللھم الثبات والستر والرضا ما حییت.

دعاء التوفیق والنجاح في الدراسة

یلتحق الطفل بالروضة حینما یصل بالعمر إلى أربع سنوات، فیبدأ في تعلم الحروف والكلمات ثم ینتقل إلى مرحلة القراءة، وفي
الحقیقة االھتمام بتأسیسھ في تلك المرحلة یسھل على الوالدین الكثیر من األمور، حیث یتمكن من الدخول إلى المدرسة وھو قوي من

الناحیة التعلیمیة، ومن الجید أن یتضرع � بقول دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات من أجل األبناء، وھو كالتالي:

اللھم وفق ابني الغالي في استذكار دروسھ، اللھم نشط عقلھ واجعلھ یتذكر جمیع المعلومات، اللھم اجعلھ من األذكیاء●
العارفین، اللھم نور عقلھ واجعلھ من الفاھمین یا رحمن.

اللھم احفظ فلذة كبدي الغالي على قلبي، اللھم نور فؤاده واجعلھ ناجحا في دراستھ، اللھم اجعلھ ینھي االختبارات على خیر●
وارزقھ الدرجات العلیا التي تسعد قلبھ.

اللھم احفظ ابني الغالي واجعل ذھنھ متفتح بالعلم، اللھم یسر دخول المعلومات في عقلھ واجعلھ مطمئن النفس، اللھم اجعل●
التوفیق حلیفا لھ، وارزقھ التیسیر وأزل العثرات من طریقھ.

اللھم ارزق أبنائي العلم النافع والرزق الواسع، اللھم أكرمھم واجعلھم من الفاھمین العارفین، اللھم اجعل التوفیق وطیب●
العیش حلفاء لھ، اللھم ال ترده خائبا واجعل الشاق بین یدیھ ھینا لینا.

دعاء النجاح في االمتحان لألبناء

تعتبر كلمة النجاح ھي األفضل من بین الكلمات التي یسمعھا الطالب طوال فترات الدراسة التي یمرون بھا خالل العمر، فھو الھدف
األول الذي یسعى لھ جمیع من التحق بالتعلیم، وفي الحقیقة یستطیع أي طالب الوصول إلى القمة حینما یستعین با� ویأخذ باألسباب،

ویعد استذكار الدروس وعدم اإلھمال السبب األول لتحقیق النجاح، ویفضل اإلكثار من قول دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات
وھو كالتالي:

اللھم ارزق أبنائي التوفیق في االمتحانات اللھم اكتب لھم النجاح والسداد في األمر كلھ، اللھم ال تردھم خائبین واجعل●
عیشھم طیب، اللھم السعادة لقلوبھم.

أستودعك اللھم ما حفظ أبنائي وما قرأوا وما تعلموا، فاحفظھ لھم یا هللا، اللھم رده إلیھم عند الحاجة، اللھم اجعل عقلھم●
نبیھا مستنیرا یتذكر سریعا ما یقال لھم، اللھم أسعد قلبي بنجاحھم واجعلھم من المسرورین.



اللھم یسر ألبنائي الغوالي مصاعب الدراسة، اللھم اجعل الصعب لینا في أیدھم، اللھم ذكرھم منھ ما نسوا، اللھم احفظ لھم●
كل ما درسوا، اللھم اصرف الھم والحزن واكتئاب االمتحانات عنھم.

أسألك یا هللا أن تحفظ ألوالدي ما درسوا، اللھم كن معھم أینما تولوا وكن ناصرا لھم على نفسھم واألعداء، اللھم اجعل●
قلوبھم عامرة بذكرك واجعلھم من الناجحین مرفوعي الرأس.

دعاء النجاح في االمتحانات النھائیة

تعتبر االمتحانات النھائیة ھي األھم بالنسبة للطالب، وباألخص إن لم یكن متفوقا فیما مضى، ویجب علیھ بذل مجھود أكبر حتى
یتمكن من اجتیازھا تماما وال یخفق فیھا أبدا، وبصفة عامة یستطیع أي فرد تحقیق أي إنجاز إن حدد الھدف من دراستھ وسعى إلى

تحقیقھ، ویفضل تكرار دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات قبل الدخول إلیھا؛ وھو كالتالي:

اللھم أعني على استذكار جمیع المواد وسھل لي تذكر ما نسیت وقت االمتحانات، اللھم كن معي وقت الشدة وأبعد عن●
حیاتي كل شامت وحاقد وانصرني على كل من یرغب في أذیتي.

اللھم ارزقني نجاحا دائما واجعلني من المتمیزین، اللھم اجعلنا ننال من كل ما نقصد، اللھم سھل علي كل أمر عسیر●
واجعل حیاتي مملؤة بالطاعة والستر، واھدني إلى صراطك المستقیم یا هللا.

اللھم ارزقني القمة وأكرمني بأعلى  الدرجات واجعلني من المھتدین اللھم،  أكرمني بجودة الحفظ، اللھم اجعلني أفھم●
سریعا وارزقني الحكمة وصفاء الذھن وقوة العقل برحمتك یا هللا.

اللھم أعني وانصرني على نفسي، اللھم اھدني ویسر لي كل أمر شاق، اللھم نجني في االختبارات، اللھم اجعلني شاكرا●
ذاكرا لك، اللھم ارزقني ذاكرة قویة قادرة على الحفظ والفھم.

دعاء التوفیق في االمتحان لصدیق

یظھر معدن الصدیق الحقیقي حینما تضیق الدنیا على الفرد، ویتعین على كل صدیق صدوق الوقوف بجوار صاحبھ دائما وأبدا،
وتعد فترة االمتحانات من أكثر األوقات التي یحتاج فیھا الشخص لمن یقف معھ ویسنده ویقدم لھ الدعم بالقول والفعل، عالوة على

ذلك یساعده في استذكار الدروس إن كانت لدیھ القدرة على تنفیذ ذلك األمر، ویمكن تردید دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات من
أجلھ، وھو كالتالي:

اللھم كن مع صدیقي العزیز في مذاكرتھ، اللھم وفقھ للنجاح والتوفیق واجعلھ من المتمیزین الذین یسعون للخیر دائما●
وأبدا، اللھم كن معھ في كل لحظات حیاتھ والترده إلى أھلھ خائبا.

اللھم ارزق صدیقي الغالي الصالح والفالح في كل أمره، اللھم طھر قلبھ وبصره وسمعھ من كل مكروه، اللھم اجعل عقلھ●
یستوعب كل كلمة ذاكرھا، اللھم زده نورا أینما تولى.

اللھم إنى أسألك أن تنیر ذھن صدیقي وتجعلھ یستقبل جمیع المعلومات سریعا دون بذل جھد، رب اشرح لھ صدره ویسر●
لھ كافة األمور المتعسرة في حیاتھ، اللھم احلل لھ كل عقدة تقف في طریقھ.

اللھم ارزق صدیقي الغالي النجاح والتوفیق الذي یسعد قلبھ، اللھم اجمع شملھ وال تفرق بینھ وبین النجاح، اللھم وفقھ في●
االمتحانات، اللھم أعطھ من فضلك وسھل لھ االختبارات.

pdfبصیغةدعاءتحمیل

ُیمكنك اآلن تحمیل دعاء كامالً عبر الضغط على األیقونة التالیة:

أقوى دعاء للنجاح في االمتحانات قصیر

تكتمل فرحة الطالب حینما یعرف أنھ نجح في االمتحان بأعلى الدرجات، في تلك اللحظة یزول عن قلبھ القلق وتھدأ النفس ویشعر
بأن الحیاة جمیلة، ویتمكن من االستمتاع بفترة اإلجازة حتى یحین میعاد االنتقال إلى مرحلة دراسیة أخرى، وبصفة عامة یمكن

للطالب أخذ فكرة عن مناھج المرحلة القادمة قبل االنتقال إلیھا، ویستطیع المحیطین بھ تردید دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات
حتى یجتازھا بنجاح في كل مرة یدخلھا؛ وھو كالتالي:



اللھم یا مالك الملك یا من تعطي بدون حساب، ارزقني العوض والتوفیق بقدر ما تعبت وسھرت، یارب أنعم على حیاتي●
بنعمة النجاح.

اللھم عوضني عن كل لحظة مشقة عشتھا في حیاتي نجاحا باھرا یسعد قلبي، اللھم أكرمني بتوفیق من عندك یجبر قلبي.●
اللھم وفقني في دراستي وارزقني النجاح والتوفیق وصالح الحال، اللھم ارزقني رجاحة الفكر وقوة العقل والتركیز●

المستمر، وھب لي عمال صالحا أتقرب بھ إلیك.
اللھم ارزقني الثبات في القول والفعل وطیب خاطري ما دمت حیا، اللھم ھبني نجاحا ینعش قلبي واھدني إلى صراطك●

المستقیم طالما حییت.
التضرع إلیك یا ربي أال تخزلني أمام أھلي وأن توفقني للنجاح، اللھم یسر لي اإلجابة على جمیع األسئلة في االمتحانات●

واجعل عقلي یضيء بالعلم دائما وأبدا.

دعاء للطالب في االمتحانات

یحتاج جمیع الطالب لمن یدعو لھم حتى یتمكنوا من التفوق في دراستھم، ویعتبر دعاء األب واألم مستجاب، لذا یتعین على كل
طالب علم طلب الدعاء منھما في كل حین، عالوة على السعي في إرضائھم وقضاء حوائجھم، فكالھما جنة عظیمة ال یدرك قیمتھا

إال من فقدھا، ویفضل أن یكثر الوالدین من قول دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات لألبناء؛ وھو كالتالي:

اللھم وفقني في اختبارات نھایة العام، اللھم وارزقني الھدایة والتوفیق واجعل لي الحظ األوفر من التوفیق.●
اللھم إني أسألك الرشد والثبات، اللھم بقوتك وقدرتك أعني على اجتیاز الصعاب، اللھم إني أسألك الرضا في كل وقت●

وحین.
اللھم ارزقني نور القلب وزین قلبي بالتقوى، اللھم اجعل لي القدرة على االستذكار، وامنحني التوفیق واألمل وأصلح لي●

الحال أینما وضعت قدمي یا هللا.
اللھم ثبتني عند االختبارات، اللھم ذكرني ما نسیت، اللھم أزل العسرى من حیاتي أینما توجھت، اللھم كن معي وقت●

الدراسة وارزقني الھدایة والتوفیق ومدني بالصحة وأبعد عني السوء یا هللا.
اللھم یسر لي أمر االختبارات ووفقني في كل امتحان، اللھم سھل لي مستقبلي واجعلني موفقا في كل خطواتي، اللھم●

ارزقني العلم النافع والعمل الصالح، ووفقني لطاعتك.

دعاء النجاح في التوجیھي

االرتقاء إلى منزلة أعلى ال یأتي بالكسل والنوم إنما یأتي بالجد واالجتھاد واالنشغال باألمور الجیدة، ویستطیع كل طالب علم أراد
التفوق والتقدم في حیاتھ السعي خلف الحلم الذي یبغي تحقیقھ، ولن یتم ذلك إال باستذكار ما علیھ من دروس وأخذ أمر التعلیم بجدیة
وتجنب األصدقاء الذین یدعون عدم المذاكرة أو من لدیھم میول اإلحباط، ویمكن قول دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات والذي

یتمثل فیما یلي:

اللھم أعني على المذاكرة وتحصیل العلم اللھم سھل لي كل أمري، اللھم ارزقني النجاح الذي یجعل قلبي مطمئن، اللھم●
أسعد قلب أھلي برؤیتي من المتفوقین.

اللھم النجاح الدائم في دراستي وفي حیاتي العملیة والعلمیة، اللھم اصرف عني سوء الفكر واجعلني من الرافعي رأس●
أھالیھم بتفوقھم، اللھم أبعد عن حیاتي كل من یرغب في فشلي.

اللھم ارزقني العلم النافع الذي یرفع قدري والنجاح الدائم في حیاتي، اللھم اجعلني من النافعین ألمة محمد، اللھم افتح عقلي●
للعلم واجعلني ویسر لي أمر اختباراتي.

أسألك اللھم نجاحا دائما یساعدني على التقدم في حیاتي، اللھم اصرف عني الفشل ویسر لي كل العثرات التي تقف بیني●
وبین التفوق، اللھم الراحة لقلب مشغول بالمستقبل.

دعاء التوفیق في االمتحانات والرزق

الرزق من أھم األمور التي تشغل بال جمیع البشر مھما كان الدین الذي ینتمون إلیھ، فالجمیع یسعى من أجل الحصول على قدر منھ،
وبصفة عامة یجتھد طالب العلم من أجل الوصول إلى مرحلة تعلیمیة علیا تمكنھم من االرتقاء إلى وضع مادي واجتماعي أفضل في

المستقبل، ویتعین على الوالدین تردید دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات حتى یصلوا لمنزلة علیا؛ وھو كالتالي:



اللھم اكتب لي التوفیق والنجاح في امتحاناتي وفي حیاتي واجعلني من المتمیزین، اللھم نور عقلي وقلبي لإلیمان، اللھم●
اھدي قلبي وأعني على نفسي.

اللھم اصرف عني الضیق وشتات العقل ومس الضر وثقل النفس، اللھم اجعل ذھني واعیا یتمكن من قبول المعلومات دون●
مشقة، اللھم أنر حیاتي وارزقني التوفیق الدائم.

اللھم افتح لي أبواب العلم واجعلني طائعا لك، اللھم یسر لي أمر الدراسة واجعلني محبا للتعلیم، اللھم اجعلني أسیر في●
درب الحق ووفقني في القول والفعل ووفقني إلى مرضاتك یا هللا.

اللھم إني أسألك أن ترزقني الفالح والنجاح وال تجعلني من الناسین، اللھم ارزقني الفھم واجعلني من المجتھدین الوفقین●
دائما وابدا یا هللا.

دعاء التوفیق في االختبارات

تصبح أعصاب الطالب مشدودة وقت االختبارات، عالوة على ذلك یشعرون بالضغط الشدید عقب مذاكرة كل المواد خلف بعضھا،
ویتعین على الوالدین القیام بتھدئة الطالب وتعریفھ بأن جمیع األمور سوف تمر وأن االختبارات مثلھا مثل أي حدث طبیعي سوف

تمضي ویرجع للوضع المعتاد، ویفضل قول دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات من أجل الطالب، وھو كالتالي:

یارب إن التوفیق جند من جنودك فأرسلھ إلى حیاتي، اللھم ارزقني النجاح الدائم المستمر الذي ال یتوقف، اللھم أبعد عن●
حیاتي الیأس وكل أمر یزعج عقلي، اللھم السعادة الدائمة لحیاتي.

اللھم أنت القوي الذي یعطي بدون حساب، أسألك أن تعطیني فیضا من التوفیق، اللھم إني أستودعك كل ما تعلمت فرده لي●
وقت حاجتي لھ، یا من تقول للشيء كن فیكون كن معي في شدتي.

اللھم امنحني النجاح واجعل لي النصیب الجمیل من التوفیق في كل شؤون حیاتي، اللھم إن التیسیر بیدك فامنحني فیضا●
جمیال ال یزول منھ وكن لي معینا وقت المذاكرة.

اللھم كن لي معینا في إدخال السرور على عائلتي، اللھم امنحني نجاحا مستمرا في دراستي وفي حیاتي، اللھم ألھمني●
الصبر على الدراسة، اللھم وفقني وحقق أحالمي.

دعاء النجاح في البكالوریا

خبر النجاح في االختبارات من أكثر األخبار السارة التي ینتظرھا كل طالب سھر وتعب حتى یصل إلى سماع ھذا الخبر الجمیل،
ویفضل أن یھتم كل طالب باستذكار دروسھ جیدا قبل الدخول إلى االمتحانات، حتى ال یندم بعد ظھور النتیجة إن وجد نفسھ لم

یحصل على الدرجات التي تمناه طوال حیاتھ، ویمكن قول دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات والذي یتمثل فیما یلي:

اللھم وفقني في ھذا العام وارزقني النجاح الدائم، اللھم ارزقني الھدایة والتوفیق اللھم اجعل قلبي راضیا بكل ما قسمتھ لي،●
اللھم ارزقني القوة على تجاوز آمر االختبارات على خیر.

اللھم أعني بفضلك وكرمك على العلم والعمل اللھم ارزقني العلم الذي ینفعني وینفع أمة محمد، اللھم ارزقني التوفیق الذي●
یقربني إلیك اللھم اجعلني من الصالحین واكتبني في علیین.

یا من بیده الخیر كلھ ارزقني فیضا كبیرا منھ، اللھم ارزقني التوفیق في كل حیاتي، وكن لي سندا وعونا وقت االمتحانات،●
اللھم ال تصعب على حیاتي أي أمر واقض حاجتي بلطفك ورحمتك.

اللھم ردني إلى أھلي ناجحا، اللھم اكتبني مع الفالحین الذین یسعدون والدیھم، اللھم أعدني مجبور الخاطر وال تجعلني من●
القانطین، اللھم وفقني وكل أحبابي للخیر دائما یا هللا.

دعاء الفجر للنجاح

یعتبر وقت الفجر من أھم األوقات التي تستجاب فیھا التضرعات لرب العالمین، ألنھا تخلو من أنفاس المنافقین وتحمل آھات
المتضرعین، ویتعین على طالب العلم االستیقاظ مبكرا واغتنام ھذا الوقت في استذكار الدروس حتى یبارك هللا لھم فیما حصلوه من
علم، ویفضل االبتعاد عن السھر وجعل النھار لیل واللیل نھار، ویفضل قول دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات وقت الفجر، وھو

كالتالي:

أسألك یا هللا أن ترزق أوالدي فھم النبیین وحفظ المرسلین والمالئكة المقربین، اللھم اجعل لسانھم عامرا بذكرك وقلوبھم●
خاشعة لك، اللھم مع فجر ھذ الیوم اكتب لھم النجاح والتوفیق.



رب قد بدأ یومك الجدید بمطلع الفجر أسألك یا هللا، أن تكون سند ومعینا ألبنائي وقت االمتحانات، اللھم اصرف عنھم●
السوء والبالیا وكن معھم وقت الشدائد، اللھم ارحمھم برحمتك.

اللھم في فجر ھذا الیوم المبارك ارزق أحبتي وفلذة كبدي النجاح المستمر، اللھم امنحھم التوفیق الدائم الذي ال ینقطع، اللھم●
اجعل رؤسھم مرفوعة إلى األبد، اللھم اصرف عنھم رفقاء السوء.

اللھم اجعل مقام ابني الغالي عالي، اللھم أبعد عنھ المفسدین في األرض، وعوضھ خیرا عن كل لحظة جد واجتھاد قام بھا،●
یارب في فجر ھذا الیوم الطیب المبارك تولى أمره.

دعاء للنجاح في االمتحان

النجاح أمر جمیل یقع على السمع ببھجة ال تشبھھا أي بھجة، حیث یشعر الفرد أنھ نال قدر جید مما یتمناه، عالوة على ذلك یجد
جمیع من حولھ سعداء وباألخص األبوین فھما أكثر شخصان یتمنیان السعادة والنجاح لالبن، كما أنھما یشعران بنفس المشاعر التي

تالحقھ ویتمنیان لھ الخیر والتوفیق دائما، ویجب أن یردد كالھما دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات من أجل الصغیر، كالتالي:

أسألك یارب أن تعوضني خیرا عن كل لحظة اجتھاد ومذاكرة، یارب اجعل عقلي یتقن اإلجابة وأعد لي كل ما ذكرت وما●
حفظت وقت االمتحان، اللھم ال تجعل الخذالن في طریقي.

اللھم أفتح لي خزائنك التي ال تنفد وقني شر عبادك المفسدین، اللھم أنعم علینا من أبواب فضلك، یارب ال تحرمني من●
النجاح، واجعلني من الموفقین دائما وأبدا.

اللھم اجعل العلم النافع والرزق الواسع یتدفقون إلى حیاتي، اللھم اجعل ذھني واعیا بكل درس أذاكره، اللھم أجرنا برحمتك●
من العثرات، واجعلنا من البارین الطائعین لك یا جبار.

اللھم برحمتك وقدرتك على العباد سھل لي االختبارات، اللھم اجعل لي في دراستي الفرج والخیر، اللھم حقق لي حلمي●
واجعل حیاتي كلھا خیر وسعادة، اللھم النجاة من كل ھم.

أسباب النجاح والتوفیق

یفضل قول دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات حینما یقترب المیعاد المحدد لھا، وفي الحقیقة ھناك العدید من األسباب التي تیسر
النجاح والتوفیق وھي كالتالي:

ذكر هللا

اإلكثار من ذكر هللا في كل خطوة یخطوھا في حیاتھ، عالوة على فعل ذلك أثناء القیام والجلوس وفي كل حین.●

الرضا

الفرد الذي یرضى بكل ما یأتي بھ هللا سواء أكان یحبھ أو دون ذلك، یكرمھ هللا بالتوفیق في مختلف شؤون حیاتھ ومن جھة●
أخرى تختفي الشدائد من حیاتھ.

طاعة الرحمن

طاعة الرحمن ال تجلب إال الخیر، عالوة على ذلك یرزق الخالق من یتوكل علیھ ویطیعھ التوفیق في كل أمره.●

التعلق با�

تعلق المسلم با� والعودة لھ في كل أمور حیاتھ، لھ فضل كبیر في تحصیل المسلم على التوفیق الذي یرغب بھ.●

تحقیق اإلحسان

یعتبر ُخلق اإلحسان من أفضل األخالق التي یتصف بھا كل عبد مطیع لربھ، والعبد المحسن الذي یتعامل مع الناس من●
أجل إرضاء هللا، حتى وإن كانوا مسیئین یجد أمور حیاتھ میسرة.

التوبة



العبد االواب الذي یرجع سریعا إلى ربھ حینما یذنب یوفقھ الرحمن أینما وضع قدمھ، ویقیھ من الشدائد.●

أسباب أخرى للتوفیق والنجاح

یعد دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات من أقوى األدعیة التي یود الجمیع قولھا، وباألخص من لدیھم أبناء في المراحل التعلیمیة
المختلفة، وبصفة عامة أسباب التوفیق ال تتوقف عند اإلحسان والتعلق با� والرضا، إنما توجد بواعث أخرى، وھي كالتالي:

تحقیق السعي

یوفق هللا العبد الذي یسعى ویجتھد من أجل تحصیل العلم والوصول إلى القمة، عالوة على ذلك یعطیھ المزید من الخیر.●

محبة الرحمن

ینال العبد محبة الرحمن حینما یكون مطیعا لھ، وینتج عن ذلك حصولھ على التوفیق في كافة أمور حیاتھ.●

بر الوالدین

یفتح هللا للعبد الذي یبر والدیھ األبواب المغلقة ویعطیھ من الخیرات والنعیم بقدر ما یتمنى، ومن جھة أخرى یكرمھ بكل ما●
یرید.

التضرع �

العبد الذي یتضرع إلى ربھ بكل ما یحتاج وال یطلب من الناس أي أمر، إنما یستعین با� فقط تكون حیاتھ جمیلة ویحصل●
على التوفیق والنجاح.

الظن الحسن

العبد الذي یكون لدیھ یقین بأن كل أمره خیر، وأن رب العباد ھو من یعطي ویأخذ، یعینھ هللا على الحیاة ومن جھة أخرى●
یوفقھ الرحمن لكل خیر.

سالمة القلب

الشخص الذي یحمل قلب سلیم خالي من الغل والحقد لآلخرین والذي یبتعد عن كل شر ویحمل نیة طیبة تجاه الجمیع یوفقھ●
الرحمن دائما.

عالمات تشیر إلى توفیق هللا للعبد

یمكن قول دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات كل یوم، وفي الحقیقة ھناك العدید من العالمات التي تشیر إلى توفیق هللا للعبد، وھي
كالتالي:

تیسیر األمور

یسھل هللا على العبد مختلف األمور التي یسعى نحوھا، باإلضافة إلى ذلك یفتح أمامھ كل األبواب المغلقة.●

خدمة الناس

یجد المسلم نفسھ موفقا في خدمة الناس ویستطیع مساعدة كل من یحتاج إلى مساندتھ، عالوة على ذلك یشعر بالراحة●
والسعادة حینما یقدم العون لغیره.

االنشغال با�



العبد الموفق ینشغل بطاعة هللا ویتعامل مع مختلف األمور الحیاتیة ببساطة دون تعقید، ومن جھة أخرى یحمد هللا على●
كافة النعم التي لدیھ.

حب الناس

یجد المسلم أن جمیع من یعیشون حولھ یقبلونھ، عالوة على ذلك ال یكون بینھ وبینھم مشاحنات أو عداوات.●

سھولة الطاعة

یشعر المسلم أن الطاعة سھلھ وأن أداء الفرائض والسنن میسرا، حیث یقبل على فعلھا دائما دون مشقة ویشعر باالنتعاش●
والراحة.

دعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات من أكثر األدعیة المتداولة بین الناس مع الدخول لموسم االختبارات النھائیة، وفي الواقع یتعین
على كل أم اإلكثار منھ ألن دعواتھا مستجابة، باإلضافة إلى ذلك یفضل أن یھتم الطالب بالدروس وال یتركھا تتكدس علیھ حتى یحین

موعد االمتحانات، فیجد نفسھ غیر قادر على المذاكرة والذھاب إلى االمتحانات خوفا من الرسوب.


