
یعتبر دعاء لألبناء بالتوفیق من أكثر األدعیة التي یرفعھا الوالدین، وباألخص في موسم االمتحانات حیث یطلب األوالد منھم الدعاء
باستمرار، ألن االبن یشعر بالراحة حینما یستمع دعوة صادقة من قلب الوالدین، وقد یجبر هللا خاطر أحد األبناء ویمنحھ التوفیق

الذي یسعى إلیھ ألنھ بارا بوالدیھ، ومن الجید االھتمام باألبناء وتقدیم ید العون لھم دائما حتى یتمكنوا من اجتیاز الصعاب.

دعاء لألبناء بالتوفیق
في الدراسة

علیھمدراستھمواجعلدراستھمفيوفقھمواألرضالسماواتبدیعیاواإلكرامالجاللذایااللھم
فیھاوالنجاحالسعادةطعمواذقھمامتحاناتھموفيدروسھمفيووفقھمسھلة،

بالتوفیقلألبناءدعاء
العملفي

وحّسنفروجھم،وحّصنقلوبھم،وطّھربحفظكفاحفظھمعملھم،فيأبنائياستودعتكإنياللھم
العالمینربیانعمةكّللقبولوأھلّھموحكمًة،نوراًقلوبھموامألأخالقھم،

بالتوفیقلالبناءدعاء
والصالح

وجھأكملعلىبعبادتكللقیاموفقھماللھمواآلخرة،الدنیافيحظاًعبادكأوفرأبنائياجعلاللھم

دعاء لألبناء بالتوفیق مكتوب
التوفیق نعمة یھبھا الرحمن لعباده الصالحین الذین یتوكلون علیھ ویستعینون بھ دائما، ویستطیع العبد الحصول على قدر منھ حینما

یحسن النیة ویتمنى الخیر لغیره، والمؤمن الفطن ھو من یسعى لمرضاة هللا في كل حین وال یتأخر عن فعل الطاعات والفرائض التي
ألزمھ هللا بھا، ویتعین على الوالدین تردید دعاء لألبناء بالتوفیق یتضمن ما یلي:

اللھم كن معینا ألبنائي على الخیر،اللھم یارب العباد اجعل دراستھم سھلة ھینة ویسر لھم الصعاب، اللھم كن رفیقا لھم●
وقت الشدة وسندا لھم وقت البالء.

اللھم أنزل على أبنائي فیضا من توفیقك، اللھم اجعل حیاتھم مملؤة بنور العلم، یارب نور بصیرتھم واكفھم شر القضاء،●
اللھم كن معھم وتولى أمرھم.

اللھم یسر ألبنائي جمیع أمورھم اللھم أبعد عنھم كل أمر عسیر، اللھم اجعل التوفیق یسري في حیاتھم وأبعد عنھم رفقاء●
السوء، اللھم أسعد قلوبھم بالنجاح.

اللھم یسر ألوالدي كل عسیر لحق بھم اللھم اعصمھم من الحرص والبخل، واجعل السعادة رفیقة لھم أینما تولوا، اللھم●
افتح لھم خزائن رحمتك.

دعاء لألبناء بالتوفیق في الدراسة

یودع اآلباء أبناءھم وھم ذاھبون للدراسة یومیا متمنین لھم النجاح والحصول على أعلى الدرجات، وفي الحقیقة یتمكن الطالب من
الوصول إلى القمة بالجد واالجتھاد واالبتعاد عن الكسل واألمور التي تشغل عن المذاكرة، ویتعین علیھ اختیار رفقة صالحة ومتفوقة
تشجعھ على استذكار الدروس وتقدم لھ النصائح حینما یھمل، ومن الجید أن یھتم الوالدین بقول دعاء لألبناء بالتوفیق والنجاح، وھو

كالتالي:

أسألك یا هللا أن تحقق لفلذة أكبادي مطلبھم، اللھم وفقھم في الدراسة وامنحھم التوفیق في كل خطوة یخطونھا، اللھم ثبتھم●
على دین الحق.

اللھم امنح أبنائي توفیقا من عندك وھون علیھم أیام الدراسة، اللھم أثلج صدري برؤیتھم ناجحین، یارب كن معھم في كل●
خطوة.

اللھم یسر ألبنائي رزقا حالًال، اللھم عجل لھم بالنجاح، یا رب كن لھم معینا في الدراسة، اللھم أزل الھم عن قلوبھم●
وامنحھم فیضا من رحمتك.

اللھم سخر ألبنائي جمیع المخلوقات الموجودة على األرض واجعلھم من المتفوقین، اللھم امنحھم من خیر ما تمنح بھ●
عبادك المتقین.

دعاء البني بالتوفیق في حیاتھ



حیاة اإلنسان ال تبقي على نفس الوتیرة طوال العمر، إنما تتبدل من وقت ألخر فقد تمر علیھ أیام جیدة یكون في أفضل حال وأوقات
أخرى صعبة یحتاج فیھا إلى العون من األحبة، وما أجمل أن یكون لدیھ رفقة صالحة تساعده على التقدم في حیاتھ وتعینھ على

تجاوز األزمات، ویفضل أن یكون للوالدین رأي في اختیار صحبة االبن، عالوة على ذلك یتعین علیھم التضرع � بقول دعاء لألبناء
بالتوفیق في حیاتھم؛ كالتالي:

اللھم افتح ألبنائي فتوح العارفین المتقین الذین یخافون عقابك، اللھم اصرف عنھم شتات العقل، وألھمھم الحكمة والثبات●
في القول والفعل.

أسألك یا ملك الملوك أن ترزق ابني التوفیق والسداد في حیاتھ، اللھم ھبھ النجاح الذي یسعد قلبھ، اللھم ارزقني رؤیتھ في●
الحالة التي یتمناھا.

اللھم أنت العفو الرحیم الغافر للذنوب أسألك أن تغفر ألبنائي وأن توفقھم في حیاتھم، اللھم امنحھ الفالح والصالح وطیب●
الخاطر.

اللھم یا ھادي المضلین وناصر الضعفاء امنح أبنائي فیضا من رضاك، اللھم ارفع قدرھم وتولى أمرھم وأعنھم على●
الحیاة.

للرزق والفرجدعاء الفجر مكتوب وادعیة قبل وبعد صالة الفجراطلع على:

دعاء البني بالتوفیق في العمل

یعتبر العمل من أھم األمور التي یسعى لھا اإلنسان في حیاتھ، فقد یتعلم لسنوات طویلة حتى یحصل على شھادة تؤھلھ للعمل الذي
یتمناه، لذا علیھ أن یجد ویجتھد حتى یتمكن من تحقیق مبتغاه ویرتقي في حیاتھ نحو األفضل دائما، وفي الحقیقة لن یستطیع الفرد

الوصول إلى القمة إال إذا كان مستعینا بربھ في كل خطوات حیاتھ، ویجب على الوالدین رفع الیدین من أجل قول دعاء لألبناء
بالتوفیق في العمل والذي یتمثل فیما یلي:

خزائنك لینعم منھا كیفما شاء، اللھم أنعم علیھ الصحة وراحة البال.اللھم افتح لھاللھم وفق ابني الغالي في عملھ الجدید،●
عن سؤال الناس، اللھم اجعل ذھن أبنائي متیقظ، اللھم أكرمھم منرزقا حالال یغنیھماللھم وفق أبنائي في العمل وارزقھم●

فیض لطفك.
یارب ارزقھم أضعاف ما یتمنون وأنعم علیھم بالمال الذي ال ینفذ،اللھم وفق أبنائي واجعلھم من المتمیزین في أعمالھم●

والرزق الذي ال یزول.
في أعمالھم، اللھم ارزقھم العفو والثبات وطیب خاطرھم،ووفقھمیارب اكتب ألبنائي صالح الحال وھبھم فیضا من كرمك●

اللھم اجعل الھدایة طریقا لھم.

دعاء الفرج العاجل وسعة الرزق وفك الكرباطلع على:

pdfبصیغةبالتوفیقلألبناءدعاءتحمیل

ُیمكنك تحمیل الدعاء كامالً عبر النقر على األیقونة التالیة:

دعاء لألبناء بالتوفیق والصالح

صالح الحال واالستمرار في الحیاة بدون مشاكل یعد من أكثر األمنیات التي یرغبھا العباد، فحینما یكون الحال سيء یشعر العبد
بالضیق عالوة على ذلك یعلوه االكتئاب، ومن األفضل أن یجدد الفرد في حیاتھ وال یعیشھا بنفس الصورة دائما، عالوة على ذلك

علیھ أن یراقب هللا في كل خطواتھ، ویتعین على الوالدین تردید دعاء لألبناء بالتوفیق والصالح؛ كالتالي:

اللھم ارزق ابني التوفیق وصالح الحال اللھم وفقھ لما تحب وترضى، اللھم أعطھ من النعیم ما یسر قلبھ ویریح فكره●
ویزیل ھمھ.
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اللھم أصلح حال أبنائي وھبھم التوفیق الدائم، اللھم ال تقطع لھم رجاء وارزقھم من واسع فضلك، اللھم اعفو عنھم وأدم●
علیھم نعمة الصحة.

اللھم ارزق ابني الحبیب التوفیق، اللھم ارفع قدره بین الناس، اللھم أبعد عنھ الشقاء وأكرمھ بقدر تعبھ ونیتھ الطیبة یا هللا.●
اللھم أنعم على أبنائي بصالح الحال وأبعد عن طریقھم الفساد والمفسدین، اللھم قربھم إلیك واصرف عن حیاتھم الحاسدین●

والحاقدین.

الدعاءدعاء یا من تحل بھ عقد المكاره مكتوب مع تجارباطلع على:

دعاء لألبناء بالتوفیق في االختبارات

یعتبر وقت االختبارات من أكثر األوقات التي یزداد فیھا التوتر عند الطالب، بل یجعل جمیع من في المنزل یشعرون بنفس الشعور،
والطالب المجتھد ھو من یسعى دائما ناحیة التفوق ویتذكر دروسھ بانتظام حتى ال تتراكم ویجد نفسھ غیر قادر على االستیعاب حینما

یقترب وقت االمتحان، وبصفة عامة یتعین على األب واألم التضرع � قائلین دعاء لألبناء بالتوفیق في االختبارات؛ كالتالي:

اللھم وفق ابني في االمتحانات، اللھم برحمتك وفضلك أدخل السرور على قلبھ، یارب اصرف عنھ الضیق والكدر.●
اللھم امنح إبني النجاح وكن لھ معینا وقت االمتحانات، اللھم ارزقھ التوفیق في الدراسة واالختبارات.●
یارب إنھم أبنائي وقطعة من فؤادي، أدعوك یا رب العباد أن توفقھم في اإلختبارات وأن تسعد قلوبھم، اللھم ارزقھم القول●

المصائب.
اللھم ارزق أبنائي التوفیق واجعلھم یتذكرون وقت االختبارات، اللھم ال تردھم صفر الیدین واجبر قلوبھم ویعوضھم عن●

تعبھم.

دعاء لألبناء بالتوفیق والنجاح

أجمل لحظة في حیاة أي فرد سماع خبر نجاحھ، في ھذا الوقت یشعر بالسعادة وأن المجھود الذي بذلھ لم یذھب ھدر، وفي الواقع
یمر الطالب بفترات صعبة خالل أیام الدراسة واالمتحانات، حیث یستیقظ باكرا من أجل المذاكرة ویستمر طوال الیوم على نفس

الحال، حتى تنتھي أیام االختبارات على خیر، ویجب على الوالدین تردید دعاء لألبناء بالتوفیق ألن الدعاء الذي یخرج من كالھما
مستجاب؛ كالتالي:

اللھم اجعل التوفیق حلیفا ألبنائي، اللھم اجعلھم من الطائعین لك السائرین على دربك، اللھم ارزقھم العوض الجمیل الذي●
یغنیھم بحبك.

اللھم صب على أبنائي العلم وارزقھم الفھم، اللھم ھب لھم الرزق الواسع الحالل واجعلھم من المھتدین الذین یخافون●
عذابك.

اللھم ارزق أبنائي العافیة وطیب العیش وأبعد عنھم األسقام، اللھم اجعل نعمة النجاح ال تفارقھم ما دامو على قید الحیاة.●
اللھم اصرف عن حیاة أبنائي الزالت واجعلھم من المنصورین أینما وضعوا أقدامھم، یارب افتح لھم خزائن التوفیق●

والنجاح وھبھم رزقا حالال طیبا مباركا.

أسباب التوفیق في الحیاة

یفضل قول دعاء لألبناء بالتوفیق في أي وقت من الیوم، حتى یمنحھم الرحمن ما یریدون وفي الواقع ھناك العدید من األسباب التي
تجلب التوفیق وھي كالتالي:

حسن الظن

العبد الذي یظن بربھ خیرا ویستسلم لكل األوامر والنواھي التي جاء بھا الرحمن، ویعلم أن كل أمر أصابھ ھو خیر لھ●
یوفقھ الرحمن في كافة األمور.

اإلخالص �

إخالص النیة � تعالى في القول والفعل وسائر األعمال، عالوة على سالمة القلب من كل فساد ومن الشر، جمیعھا تجعل●
الفرد موفقا في أموره.
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كثرة التوبة

یكون العبد موفقا وییسر هللا لھ أموره، حینما یكون خاضعا للخالق ویكثر من الرجوع لھ في كل أمر من أمور الدنیا،●
عالوة على ذلك یتوب إلى هللا حینما یرتكب أي ذنب.

بر الوالدین

یعتبر بر الوالدین من أكثر األفعال التي تجلب للعبد التیسیر والتوفیق في مختلف أموره، كما ینال ھذان األمرین حینما●
یكثر من فعل الخیر.

االستعانة با�

یوفق هللا العبد الذي یتبرأ من حولھ وقوتھ ویطبق التوكل التام على الخالق، عالوة على الیقین بقوة هللا وقدرتھ في كونھ.●

عالمات توفیق هللا للعبد

یتعین على الوالدین تردید دعاء لألبناء بالتوفیق حینما یرفعون أیدیھم للتضرع، وفي الواقع ھناك العدید من العالمات التي تؤكد
توفیق هللا للعبد وھي كالتالي:

التیسیر

یجد العبد أموره میسرة ویتمكن من تحصیل العلم بأسھل الطرق، عالوة على ذلك یجد أبواب الرزق مفتوحة أمامھ.●

السداد والصواب

یفعل المسلم الصواب ویستطیع تجاوز أي أمر مزعج بأمان، باإلضافة إلى ذلك یشعر بتأنیب الضمیر حینما یفعل ذنب.●

االنشغال باآلخرة

یشعر الموحد أن قلبھ معلق باآلخرة وال یبغى سوى رضا هللا، وتكون الدنیا آخر ھمھ، باإلضافة إلى ذلك یكون صادقا مع●
نفسھ ومع الناس.

نفع الناس

یرغب المسلم في نفع اآلخرین ویجد نفسھ ینفق مما معھ، فھو یعتبر أن المال مال رب العبد ولیس ھو المالك لھ.●

كثرة الطاعة

یكثر المسلم من طاعة الرحمن زیادة على ذلك ینفر من فعل الذنوب ویؤوب إلى ربھ سریعا إن وقع في الخطایا.●

أسباب الخذالن وعدم التوفیق

یجب على كل أب وأم التضرع لفاطر السموات واألرض بقول دعاء لألبناء بالتوفیق یساعدھم على تجاوز المحن، وبصفة عامة
ھناك العدید من األسباب التي تؤدي إلى عدم التوفیق؛ وھي كالتالي:

كثرة المعاصي

المعاصي تجعل في القلب غصة تمنع صاحبھا من التقدم في حیاتھ وتبعد عنھ التوفیق، باإلضافة إلى ذلك ال یتیسر لھ أمر●
وتغلق أبواب العلم في وجھھ وُیطمس نور وجھھ.

اتباع الھوى



مضي الفرد وفق ھواه وفعل كل ما یرغب بھ دون مراعاة لتعلیمات اإلسالم یجعل الخذالن رفیقا لھ، عالوة على ذلك ُتغلق●
أبواب التیسیر في وجھھ.

الكبر والغرور

التكبر ورؤیة النفس أفضل من الغیر سواء في الشكل أو األفعال یجعالن الشخص أعمى البصیرة ال یحب إال نفسھ●
ویترتب على ذلك وقوعھ في المشكالت باستمرار.

التعلق بغیر الرحمن

تعلق الفرد بالدنیا والملذات وفعل كل ما یحلو لھ، عالوة على نسیان اآلخرة ولقاء هللا، جمیعھا أمور تجعل الفرد یشعر●
بالخذالن.

الریاء

فعل العبادات واألمور الحسنة حتى یقول الناس أنھ فعل كذا وكذا أو أنھ صاحب خیر من األمور التي تجعل التوفیق یبتعد●
عنھ.

دعاء لألبناء بالتوفیق من أشھر األدعیة التي یرددھا األبوین حینما یلتحق األبناء بالمدارس، ویفضل أن یھتم الوالدین بتنویع األدعیة
وعدم قصرھا على النجاح في الدراسة، ألن األبناء یحتاجون إلى التوفیق في الحیاة والزواج، عالوة عالوة على العمل وتربیة الذریة

في المستقبل، وبصفة عامة التوفیق یأتي من عند هللا جل في عاله، ویتعین على الجمیع طلبھ من الرحمن جل في عاله.


