
یدعو اإلنسان بكل شيء یحمل لھ الخیر في الدنیا واآلخرة، وكان رسولنا صلى هللا علیھ وسلم یردد دعاء اللھم أصلح لي دیني الذي
ھو عصمة أمري فھذا الدعاء یشمل كل متطلبات المسلم من الدنیا واآلخرة، ویطلب فیھ اإلنسان من ربھ الصالح في جمیع أحوالھ،

وتوجد الكثیر من األدعیة التي وردت في صالح الحال منھا:

ربي أصلح لي دیني الذي ھو عصمة أمري وأصلح لي دنیاي التي فیھا معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إلیھا معادي،●
واجعل الحیاة زیادة لي من كل خیر، واجعل یا هللا الموت راحة لي من كل شر یا رب العالمین.

یارب اغفر لي خطیئتي وجھلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم بھ مني، ربي اغفر لي جدي وھزلي، وخطئي●
وعمدي، وكل ذلك عندي، ربي اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم بھ مني، أنت

المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدیر.
اللھم إني أسألك الصالح والتقوى والثبات على طاعتك، وأسألك قلبا خاشعا، ولسانا صادقا.●
یارب دبر لي أمري، فإني ال أحسن التدبیر.●

اللھم أصلح ذات بیننا
تحدث خالفات بین الزوجین من حین إلى آخر ألسباب عدیدة، وتجعلھم تلك الخالفات الزوجیة على وشك اإلنفصال مع زیادة

المناقشات الحادة بینھم، وعلى الزوجین تردید دعاء اللھم أصلح لي دیني الذي ھو عصمة امري وغیره من األدعیة التي تساعد على
صالح حال اإلنسان، ومنھا:

یارب ألف بین قلوبنا، وأصلح ذات بیننا، واھدنا سبل السالم، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظھر منھا●
وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذریاتنا.

اللھم اھدنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم، واجعلنا شاكرین لنعمك مثنین بھا علیك قابلین لھا وأتمھا علینا.●
أسألك یا هللا أن تجعلھ لي كما احب، واجعلني لھ كما یحب، واجعلنا كما تحب وترضى.●
اللھم بارك في في بیتي، وأوالدي، وزوجي/ زوجتي، وأبعد عنا یا هللا كل شر، واحفظنا من حسد الحاسدین، وحقد●

الحاقدین، واشغلھم عنا یارب العالمین.
یارب أسألك أن تھون علینا مصاعب الحیاة، وأن تثبت قلوبنا على اإلسالم، واصلح حالنا إلى األفضل، واكرمنا بلطفك،●

واعنا على طاعتك.

اللھم أصلح لي شأني
یخطئ اإلنسان في حق نفسھ وحق اآلخرین ویندم على ذلك بعد وقت بسیط، یرتكب معاصي ویقطع الرحم وتسوء عالقتھ بمن حولھ

دون أن یرغب في ذلك ولكنھا وسوسة الشیطان، لذلك یجب أن یحصن نفسھ بالدعاء مثل اللھم أصلح لي دیني الذي ھو عصمة
امري، الذي یطلب بھ المسلم كل منافع الدنیا واآلخرة، وغیره من األدعیة مثل األدعیة التالیة:

یا هللا یا حي یا قیوم برحمتك أستغیث أصلح لي شأني كلھ وال تكلني إال نفسي طرفة عین، واھدني وأرض عني یا أرحم●
الراحمین.

یا هللا یا مدبر األمور كما تشاء، أشرح لي صدري وسھل لي أمري، ودبر لي حاجتي فإني ال أحسن التدبیر،●
ربي إني أسألك فھم النبیین، وحفظ المرسلین والمالئكة المقربین، یارب اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشیتك،●

وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدیر، حسبي ربي ونعم الوكیل.
ربي أدعوك دعاء من اشتدت فاقتھ وضعفت قوتھ وقلت حیلتھ، دعاء الغریق المضطر البائس الفقیر الذي ال یجد لكشف ما●

ھو فیھ من الذنوب إال أنت، فارض عني یا هللا وأصلح لي شأني كلھ وال تكلني لنفسي طرفة عین.

اللھم اصلح لي ذریتي



یعاني اآلباء واألمھات من تربیة األوالد في الوقت الحالي بشكل مستمر، ویشعرون بعدم القدرة على تربیتھم تربیة سلیمة، یجب
علیھم طلب العون من هللا في تربیتھم وأن یدعوا لھم دعاء اللھم أصلح لي دیني الذي ھو عصمة امري، ویدعو إلى هللا أدعیة تساعد

على ھدایتھم وحفظھم ورعایتھم مثل األدعیة التالیة:

یارب سخر لھم جمیع خلقك كما سخرت البحر لسیدنا موسى، وألن لي قلوبھم كما ألنت الحدید لداود، یا هللا إن نواصیھم●
في قبضتك، وقلوبھم في یدیك تصرفھا كیف شئت، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك، یاعالم الغیوب أطفأت غضبھم

بال إلھ إال هللا، واستجلبت محبتھم.
اللھم ألف بین قلوبھم، واحفظھم بعینك التي التنام، واعني على حسن تربیتھم، واجعلھم بارین بي.●
یارب ارزق أبنائي من الخیر كلھ، واصرف عنھم الحزن والھم واألذى، اللھم اعمي عیون الحاسدین عنھم.●
اللھم من أراد بأوالدي سوء، فأجعل كیده في نحره، واحفظھم لي برعایتك وحفظك یارب العالمین.●
اللھم أنت الذي رزقتني بھؤالء األطفال، وأنت وحدك القادر على حفظھم لي، أسألك یا ربنا أن تجعلنا من عبادك●

الصالحین، نحیا على طاعتك، ونموت على رضاك یا رب السماء واألرض.

فضل دعاء اللھم أصلح لي دیني
الدعاء نوع من أنواع العبادة، ویعتبر دعاء اللھم أصلح لي دیني الذي ھو عصمة امري من أفضل األدعیة التي یقولھا اإلنسان ولھ

فضل كبیر جًدا، وھو:

زیادة اإلیمان والتقرب من هللا

حیث یدعو اإلنسان في ھذا الدعاء بصالح الدین والتقوى والتمسك بعقیدة اإلسالم.●

منافع الدنیا

یحمل الدعاء طلب خیر الدنیا ومنافعھا، لیسخر هللا لك عباده، ویسھل أمرك، ویكون في عونك، ویحفظك بحفظھ ورعایتھ.●

حسن الختام والفوز باآلخرة

یساعد ھذا الدعاء أیًضا في ھدایة اإلنسان حتى الممات، وأن یحسن هللا خاتمتھ، وأن یفوز باآلخرة ویكون ممن شملتھم●
رحمة ربھم ویدخلون الجنة.

مغفرة الذنوب

یساعد ھذا الدعاء في مغفرة الذنوب والتوبة من المعاصي كلھا التي ارتكبھا اإلنسان في حیاتھ.●

نصائح إلصالح حال اإلنسان
یرغب بعض األشخاص في تغییر حیاتھم لألفضل وال یدري من أین یبدأ، وكذلك نرید أحیاًنا أن نصلح من اآلخرین المقربین لقلوبنا

بالنصح، فعلینا أن ننصحھم بتردید دعاء اللھم أصلح لي دیني الذي ھو عصمة امري، وغیره من األدعیة، ونتبع معھم طرق
صحیحة في النصیحة مثل:

التقرب من هللا

یجب أن یتقرب اإلنسان إلى ربھ بالطاعات، یواظب على صالتھ، ویضع هللا أمام عینھ في كل تصرف.●

تحصین النفس والدعاء

یساعد الدعاء على الھدایة وصالح الحال ورعایة هللا ورفع البالء ودفع األذى، وجلب المنافع.●



اإلبتعاد عن األشخاص السیئین

یتأثر اإلنسان بمن یرافقھ وتتشابھ صفاتھم، لذلك یجب أن یبتعد اإلنسان عن السیئین، ویصاحب األشخاص اإلیجابین.●

التصدق

التصدق بنیة صالح الحال یساعد على تعجیل ھدایة اإلنسان، ویمكن لإلنسان أن یتصدق عن نفسھ، ویمكن أیًضا أن●
یتصدق أحد عن إنسان مثل الزوج أو الزوجة أو األم واألب.

یتغیر حال اإلنسان مع مرور الوقت، نسأل هللا أن یثبتنا على الصالح والتقوى، ویغیر حال شباب المسلمین لألحسن یارب العالمین،
اللھم أصلح لي دیني الذي ھو عصمة امري وأحسن ختامنا یا أرحم الراحمین، فما الحیاة الدنیا إال رحلة لآلخرة ودار الخلد.


