
یمر كل شخص ببعض العقبات واألحداث السیئة في حیاتھ، وأول من یلجأ إلیھ المرء ھو الدعاء إلى هللا مثل دعاء اللھم أنت ثقتي في
كل كرب الذي یجعل توفیق هللا معك في كل خطوة، ویعد الوثوق بقدرة هللا في الكروب والشدائد من صفات المؤمن الحقیقي الذي

یتحلى بالصبر، وھذا الدعاء ھو دعاء الرسول صلى هللا علیھ وسلم یوم غزوة بدر الذي انتصر فیھا رسول هللا على الكافرین.

ربي أنت ثقتي في كل كرب ، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب یضعف●
عنھ الفؤاد وتقل فیھ الحیلة، ویخذل فیھ القریب، ویشمت بھ العدو، وتعییني فیھ االمور، أنزلتھ بك وشكوتھ إلیك راغبا فیھ

إلیك عمن سواك ففرجتھ وكشفتھ عني وكفیتھ، فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حاجة، ومنتھى كل رغبة، فلك الحمد
كثیرا ولك المن فاضال.

یا ربنا یا مجیب الدعاء، یا سامع كل صوت، یا محیي النفوس بعد الموت، یا من ال یعجل ألنھ ال یخاف الفوت، یا دائم●
الثبات، یا مخرج النبات، یا محیي العظام الرمیم الدارسات، بسمك اللھم، اعتصمت بك، وتوكلت علیك، فأنت الحي الذي

ال یموت، ورمیت كل من یؤذیني بال حول وال قوة إال با� العلي العظیم.
أسألك یا هللا النصر والتوفیق، فأنت حسبي ووكیلي، وسندي ومسندي، فال نتوكل إال علیك یارب العالمین.●
توكلت علیك ربي، فأنت میسر الحال، ویكفیني أن تكون معي في مسعاي، حقق لي مقصدي وانصرني یا رحمان یا رحیم.●
حسبي ربي ونعم الوكیل، علیك توكلت یاهللا، وأنت أرحم الراحمین.●

دعاء النبي یوم بدر اللھم أنت ثقتي
كان سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم ال یفعل شيء إال ویدعو إلى هللا ویطلب منھ التوفیق والعون، وكان دعاء اللھم أنت ثقتي في كل

كرب ھو دعائھ في یوم غزوة بدر، ولم یخذلھ هللا فیھا ونصره على أعدائھ من الكفار، وكان من أشھر األدعیة التي یرددھا الحسین
في یوم عاشوراء عندما ھجم علیھ المحاربین متبًعا سنة جده، وكان للنبي في كل موقف دعاء یردده، ومن األدعیة التي دعا بھا في

المواقف الصعبة:

یارب لك الحمد وإلیك المشتكى وأنت المستعان، فنزل جبرئیل وقال یا محمد لقد دعوت بدعاء إبراھیم حین ألقي في النار،●
ودعاء یونس حین صار في بطن الحوت.

یارب اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في أمنك.●
یارب لك الحمد كلھ، ربي ال قابض لما بسطت، وال باسط لما قبضت، وال ھادي لمن أضللت، وال مضل لمن ھدیت، وال●

معطى لما منعت، وال مانع لما أعطیت، وال مقرب لما باعدت، وال مبعد لما قربت، یارب أبسط علینا من بركاتك
ورحمتك وفضلك ورزقك.

ربي أسألك النعیم المقیم الذى ال یحول وال یزول، أسألك یا هللا النعیم یوم العیلة واألمن یوم الخوف.●

دعاء اإلمام الحسین على الظالم
تعرض اإلمام الحسین للظلم كثیًرا، وكان یردد الكثیر من األدعیة التي تنجیھ من ظلم الناس، كما ردد دعاء اللھم أنت ثقتي في كل
كرب في یوم عاشوراء، فھو استبشر بالدعاء النبي الذي كان سبب في نصر بدر، وكان یدعو هللا بكل حاجة توجد في نفسھ، ومن

دعائھ على الظالمین:

یارب قد أطلت دعائي، واكثرت خطائي، وضیق صدري حداني على ذلك وحملني علیھ علما مني بأنھ یجزیك منھ قدر●
الملح في العجین، بل یكفیك عزم إرادة وأن یقول العبد بنیة صادقة ولسان صادق یا رب فتكون عند ظن عبدك بك وقد

ناجاك بعزم اإلرادة قلبي، فأسألك یا هللا أن تصلي على نبیك خاتم المرسلین وعلى آلھ وسلم، وأن تقرنھ بإجابة منك،
وتبلغني ما أملتھ فیك منة وطوال وقوة وحوال ، وال تقمني من مقامي ھذا إال بقضاء جمیع ما سألتك فإنھ علیك یسیر

وخطره عندي جلیل كثیر وأنت علیھ قدیر یا سمیع یا بصیر.
اللھم أنت حسبي ووكیلي انصرني على عبادك الظالمین.●
یا هللا یا متعالي المكان، یا عظیم الجبروت، یا شدید المحال، غني عن الخالئق، عریض الكبریاء، قادر على ما تشاء،●

قریب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البالء، قریب إذا دعیت، محیط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إلیك،
قادر على ما أردت، ومدرك ما طلبت، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا، وأرغب إلیك فقیرا، وأفزع

إلیك خائفا، وأبكي إلیك مكروبا، وأستعین بك ضعیفا، وأتوكل علیك كافیا، أحكم بیننا وبین قومنا بالحق، فإنھم غرونا



وخدعونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبیك وولد حبیبك محمد بن عبدّهللا، الذي اصطفیتھ بالرسالة، و ائتمنتھ على
وحیك، فأجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك یا أرحم الراحمین.

اللھم اغمرنا برحمتك الواسعة، وانصر الحق على الباطل یارب العالمین.●

دعاء اإلمام الحسین یوم الجمعة
كان اإلمام الحسین رضي هللا عنھ یدعو إلى ربھ في كل حدث وكل صالة، ویتوكل على هللا في كل أمر، دعا في یوم عاشوراء دعاء
اللھم أنت ثقتي في كل كرب، وكان یفضل الدعاء في یوم الجمعة ألن توجد بھ ساعة یكون فیھا الدعاء مستجاب، واتباًعا لسنة رسول

هللا صلى هللا علیھ وسلم، ومن تلك األدعیة:

أحمدك ربي قبل كل شيء، اللھم أنت العلیم الذي ال ینسى من ذكره، وال ینقص من شكره، وال یجیب من دعاه، وال یقطع●
رجاء من رجاه، فك كربي، وثبتني على دین اإلسالم.

یارب إني أشھدك وكفى بك شھیدا، وأشھد جمیع مالئكتك ورسلك وحملة عرشك، وكل من بعثتھ من األنبیاء والرسل●
المكرمین، وأشھد أن ال إلھ إال هللا، أنت الواحد األحد ال إلھ غیرك وال شریك لك، وال خلف لقولك وال تبدیل، وأشھد أن
نبیك محمد عبدك ورسولك، الذي أدى ما حملتھ إلى عبادك، ثبتني على دینك، وال تزغ قلبي بعد أن ھدیتني، وھب لي یا

رب من لدنك رحمة، فأنت الوھاب الكریم.
اللھم صلي وسلم على نبیك وحبیبك محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم، واجعلني یا هللا من أتباعھ وشیعتھ، واحشرني في●

زمرتھ، ووفقني ألداء فرض الجمعة، وما أوجبت علي فیھا من العبادات، إنك أنت العزیز الحكیم.
یارب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.●

فضل الثقة با�
یؤجر المسلم على ثقتھ با� في الدنیا واآلخرة، فیكون هللا عند حسن ظن عبده بھ، ویحقق لھ حاجتھ مادام یثق في قدرة هللا على

تحقیقھا، وبفضل دعاء اللھم أنت ثقتي في كل كرب تنفك الكروب وتزول األزمات، وفضل ثقة اإلنسان بربھ ھو:

زیادة اإلیمان با�

تقوي الثقة با� إیمان اإلنسان بربھ، وھذا االیمان نابع من القلب، ولیس مجرد كلمات نابعة من لسانھ.●

الرضا بالقدر

ثقة اإلنسان با� تجعلھ یحمد هللا على كل ما یحدث، ویكون على یقین بأن هللا قدر لھ ما فیھ خیر.●

حسن الختام

من فضل ثقة المسلم بربھ أن هللا یحسن ختامھ، ویعظم مكانتھ.●

إعانة المسلم على السعي

الثقة با� أحد أسباب سعي اإلنسان، وعدم االستسالم للیأس واإلحباط، والیقین في النصر والتوفیق من هللا.●

نتائج التوكل على هللا في كل أمر
المسلم الذي یتوكل على ربھ في كل شيء لم یصبھ مكروه أبًدا، ویسیر في الطریق برعایة ربھ وعونھ على الصعاب والعقبات، ومن

نتائج التوكل على هللا في األمور:

حفظ هللا



یحفظ هللا اإلنسان الذي یتوكل علیھ من كل سوء، ویحفظھ من الحسد ویحفظ قلبھ من الكبر والتعالي والغرور.●

الشعور بالقوة

یشعر المؤمن بقدرة هللا بطمأنینة ورضا، ویزداد إیمانھ با�، ویضع هللا في طریقھ العون حتى یبلغ مقصده●

تجنب مشاعر اإلحباط وفقدان األمل

اإلنسان الذي یثق با� ال یتغلب علیھ شعور الیأس مھما واجھ صعوبات ومشاكل في طریقھ، ویجد الخیر یأتیھ من كل●
جھة.

دخول الجنة

یقول سیدنا محمد في حدیث شریف أن المتوكلین على هللا في كل أمور حیاتھم ھم أول عباد هللا المسلمین الذین یدخلون●
الجنة، ألنھم یتمیزون بنور في وجوھھم یضاھي نور القمر وھو بدر.

یجعل الرضا بقضاء هللا اإلنسان أكثر سعادة، وھو ناتج عن ثقتھ في رحمة هللا، فھو عالم الغیب وال ندري ما الذي دفعھ عنا من أذى
ونحن عنھ غافلون، وعلیك بالصبر وتردید دعاء اللھم أنت ثقتي في كل كرب لكي تنال محبة هللا ورحمتھ ولطفھ، وتتیسر أمورك

التي تسعى لھا.


