
یتضرع اإلنسان بالدعاء � الواحد األحد ویطلب ما یشاء منھ وھذا ما أمرنا بھ اإلسالم، فإن التوكل على هللا واالعتماد على مشیئتھ
یسھل لك الطریق الذي تسعى إلیھ، فھناك دعاء اللھم إني أسألك العزیمة على الرشد والغنیمة من كل بر الذي یجمع بین كل مطالب

الدنیا واآلخرة التي یتمناھا كل مسلم، وھو من أكثر األدعیة التي یجب أن یحافظ علیھا المسلم ألنھ یحصنك من الكفر ویثبت قلبك
على اإلسالم.

یارب أسألك العزیمة على الرشد، والغنیمة من كل بر، وأسألك یاربي الثبات على األمر، وأسألك ربي المغفرة والعفو،●
وأسألك الرضا وحسن الخاتمة.

ربنا احفظ علینا دیننا، الذي ھو عصمة أمرنا، وعقولنا، وأبداننا، ونسألك صحة في إیمان، وإیمانا في حسن خلق، وصالحا●
یتبعھ نجاح وفالح، ربنا اكفنا بحاللك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

ربي إني أسالك الثبات في األمر، واالستقامة في دیني ودنیاي.●

اللھم الثبات لقلبي
تنتشر في الفترة الحالیة ظاھرة اإللحاد والكفر با� وعدم اإلیمان بالعقیدة اإلسالمیة بین المسلمین، ویساعد في ذلك انتشار المحتوى

الغیر أخالقي الذي یقدمھ مشاھیر السوشیال میدیا، الذي غیب الكثیر من أطفال وشباب المسلمین عن اإلسالم، لذلك على كل أب وأم
مراقبة تصرفات أبنائھم وإبعاد أطفالھم عن ھذا المحتوى السيء، ومناقشة الشباب في أمور الدین، ونصحھم بقول دعاء اللھم إني

أسألك العزیمة على الرشد والغنیمة من كل بر الذي یساعد على ثبات القلب على اإلیمان، وبعض األدعیة األخرى مثل:

ربي أنا عبدك الفقیر أسألك أن ترزقني حبك، وحب من یحبك، وأسألك الشھادة في سبیلك، فأعني ویسر أمري، واشرح●
صدري، ووفقني إلى كل ما تحبھ وما یرضیك، وأبعدني عن كل ما یورث غضبك وسخطك علي یا أرحم الراحمین.

ربنا أنت إلھي القادر اللطیف ثبت یارب قلبي على اإلیمان، وحببني في دیني اإلسالم، وأرض عني یا رب العالمین.●
یا مقلب القلوب ثبتني على دیني.●

اللھم ارزقنا الثبات على طاعتك
یتعرض كل إنسان لوسوسة الشیطان في كل خطوة یخطوھا في الحیاة، ولكن المسلم الذي یتحصن بتردید األدعیة مثل دعاء اللھم إني

أسألك العزیمة على الرشد والغنیمة من كل بر یحفظھ هللا من إرتكاب المعاصي والذنوب، ویجعلھ یسعى في كل خطوة إلي الخیر
والطاعة، ومن األدعیة التي تساعدك على الثبات على طاعة هللا:

ربنا إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسالمة من كل إثم، والغنیمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من●
جھنم، والثبات على طاعتك.

یا هللا أنت ربي ال إلھ إال أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء●
لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنھ ال یغفر الذنوب إال أنت یا رحمان یارحیم.

أسألك یا هللا بكل اسم لك سمیت بھ نفسك، أن ترزقني حب السعي في طاعتك، ودمھا لي نعمة ال تنتھي.●

اللھم نسألك الثبات وحسن الخاتمة
ینقطع بعض األشخاص عن الصالة ثم یواظب علیھا لفترة وینقطع مرة أخرى، وھذا حال عدد كبیر جًدا من الشباب والمراھقین

الذین تأخذھم أھوائھم إلى ھنا وھناك، ویساعد دعاء اللھم إني أسألك العزیمة على الرشد والغنیمة من كل بر وغیره من األدعیة على
ثبات المسلم على الصالة وعبادة هللا، فال تدري النفس متى تموت، ویسعى كل مسلم إلي حسن الخاتمة والموت على طاعة هللا، ومن

األدعیة التي وردت في ذلك:

یا هللا قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، ربي اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما●
علمت وما جھلت، وأحسن ختامي یا أكرم األكرمین.

یارب أعني على الصالة وتقبلھا مني یا كریم، ربي ارزقني الھدایة وإقامة الصالة على الوجھ الذي یرضیك عني، ربي●
ارزقني الھدایة واإلخالص في عبادتك إلى یوم الدین.



اللھم أحسن ختامنا، وال تقبض روحي إال وانت راضي عني.●

وقت استجابة الدعاء بسرعة
شرع هللا الدعاء لھ في كل وقت فال توجد مواعید للدعاء، ألن هللا ال ینام وال یغفل عن عباده، ولكن اجتھد بعض العلماء في توضیح

بعض األوقات التي یكون فیھا الدعاء أكثر استجابة، وبرھنوا ذلك بأدلة من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، ومن أفضل
األوقات الستجابة الدعاء:

بین األذان واإلقامة

أشار لنا سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم، بأن الدعاء في الوقت بین األذان وإقامة الصالة ھو دعاء مستجاب بإذن هللا،●
فھو الوقت الذي یقبل فیھ المسلمون للصالة وینتظرھم هللا فإذا دعا أحدھم بشيء ما في قلبھ أجاب هللا دعائھ عاجالً في

الوقت المناسب.

الثلث األخیر من اللیل

ھذا الوقت من األوقات التي یتعبد فیھا عدد قلیل من المسلمین، لذلك یكافئھم هللا باستجابة دعائھم في أسرع وقت.●

شھر رمضان

ورد في السنة النبویة أن للصائم دعوة ال ترد، وصیام شھر رمضان ھو أعظم األیام التي یصوم فیھا اإلنسان.●

لیلة الخمیس ویوم الجمعة

یستغل المسلمون لیلة الخمیس ویوم الجمعة في ذكر هللا لما فیھ من ثواب مضاعف، ویدعو هللا ألن الدعاء في ھذا الوقت●
مستجاب.

نصائح للحفاظ على الدین والعقیدة
أكثر األشخاص الذین یتركون أثر في اإلنسان ھم أصدقائھ، لذلك إذا أردت أن تحافظ على الثبات على الدین وأن تقوي عالقتك با�،

وأن تطیعھ بقلب خاشع، علیك باختیار الصدیق المناسب، واالبتعاد عن السیئین العصاة، وردد دائًما دعاء اللھم إني أسألك العزیمة
على الرشد والغنیمة من كل بر، لیعینك هللا على الحفاظ على دینك، ومن األمور المھمة التي علیك إتباعھا:

إتباع سنة الرسول صلوات هللا علیھ

عند اتباعك لسنة رسول هللا یتقرب قلبك من هللا أكثر، وھي الصیام معظم أیام العام، وصالة النوافل، والدعاء، والتأمل في●
خلق هللا، والوضوء طول الوقت.

اإللتزام بالصالة

المواظبة على الصالة تجعل اإلنسان في رعایة ربھ طوال الیوم، یحفظھ هللا من كل شر، ومن وسوسة الشیطان والبشر.●

تحصین النفس

كان سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم مواظب على قول أذكار الصباح والمساء كل یوم، لیحصن نفسھ، فھي تجعل اإلنسان●
في حفظ هللا حین یمسى وحین یصبح.

تذكر نعم هللا



یساعدك تذكر النعم التي سخرھا هللا لك، وشكره على كل نعمة تتمتع بھا في أن تحفظ نفسك من إرتكاب المعاصي، وتحفظ●
قلبك باإلیمان با� وقدرتھ ورحمتھ.

نسأل هللا أن یحسن ختامنا ویتوفانا على دین اإلسالم، فإن حسن الختام والعمل الصالح ھو الھدف من الدنیا، وحصن نفسك دائًما بقول
دعاء اللھم إني أسألك العزیمة على الرشد والغنیمة من كل بر، وانصح أوالدك وعائلتك بھذا الدعاء، وحببھم في دینھم واعنھم على

اإللتزام بھ.


