
یشعر اإلنسان بیأس وإحباط وفقدان األمل عندما یستصعب علیھ أمر وال یستطیع أن یحلھ، لكن العبد المؤمن بإرادة هللا یلجأ إلیھ
وینادیھ قائال دعاء اللھم افتح لي ماتسكر ویسر لي ماتعسر حتى یعینھ هللا ویوفقھ في الطریق الذي یسعى إلیھ، وھناك الكثیر من

األدعیة لتسھیل األمور، ومنھا األدعیة التالیة:

یارب افتح لي ما تسكر ویسر لي ما تعسر، ربي ادفع عني المصائب والمحن وتقلبات الدھر، یارب أبعد عني تغیر●
األحوال واھدني إلى سبیل الرشد، وطھرني من الذنوب والخطایا.

یارب یسر لي ما أرغب بتیسیر، وأبعد عني العسرى التي تحزن النفس، وتجعل القلب غیر راض، أسألك یا ربنا الثبات●
على الحق أمام الحبیب والعدو.

یارب أفتح لي كل أبواب الخیر، واكتب لي في كل خطوة اخطوھا منفعة.●
اللھم أكتب لي الخیر واجعلني أسیر برحمتك في الطریق، وسھل یا رب كل الصعاب.●

اللھم افتح لي فتوح العارفین
طلب النجاح والتفوق من هللا في العمل والدراسة مشروع ومن حق كل مسلم، فإن دعاء اللھم افتح لي ماتسكر ویسر لي ماتعسر یفتح

لك الطریق وییسر لك الحال، وینیر دربك ویعینك على السعي وتحقیق النجاح، وتلك األدعیة من أفضل األدعیة التي وردت في
تیسیر الحال:

یارب افتح لي ما تسكر ویسر لي ما تعسر وقني شر الفتن والضالل واصرف عن حیاتي المتكبرین في األرض، أسألك یا●
رحیم أن ترحمني برحمتك التي وسعت كل شيء.

أسألك یا هللا أن تخرجنا من ظلمات الوھم، وأن تكرمنا یا رب بنور الفھم، وافتح علینا بمعرفة العلم، وحسن أخالقنا بالحلم،●
وسھل لنا أبواب فضلك، وانشر علینـا مـن خـزائن رحمتـك، یا أرحم الراحمین.

ربي افتح علي فتوح العارفین بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسیت طلق بھ لساني، وقوي بھ عزمي بحولك●
وقوتك، فإنھ ال حول وال قوة إال بك یا رب العالمین.

ربي افتح علي فتوح العارفین بحكمتك، واغمرني برحمتك ، وافتح لي كل باب رزق، وسھل لي سبل الخیر كلھ ، یا ذا●
الجالل و اإلكرام.

اللھم افتح بیني وبین رزقي
یرزق هللا اإلنسان الذي یسعى ویتعب لكي یجلب قوت یومھ، ومن أراد أن یزید هللا لھ رزقھ فعلیھ بتردید دعاء اللھم افتح لي ماتسكر

ویسر لي ماتعسر، وھناك الكثیر من األدعیة التي یقولھا اإلنسان لطلب الرزق، كما وردت في القرآن الكریم، والسنة النبویة
الشریفة، ومنھا األدعیة التالیة:

ربنا افتح علینا أبواب رزقك الحالل من واسع فضلك واكفنا بحاللك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.●
یارب إن كان رزقي في السماء فأنزلھ، وإن كان في األرض فأخرجھ، وإن كان بعیدا فقربھ وإن كان قریبا فیسره، وإن●

كان قلیال فزده، وإن كان كثیرا فبارك لي فیھ.
یا هللا یا رازق السائلین، یا أرحم الراحمین، یا معین المساكین، ویا ذا القوة المتین، ویا خیر الناصرین، یا ولي المؤمنین،●

یا غیاث المستغیثین، إیاك نعبد وإیاك نستعین، یارب إني أسألك رزقا واسعا طیبا من رزقك.
ربي أیقظني على رزق لم أتوقعھ وعلى خیر لم أفكر بھ وعلى تحقیق أمنیات ظننت أنھا مستحیلة.●

دعاء اللھم افتح لي أبواب رحمتك
ندعوا هللا جمیعا أن یفتح لنا أبواب رحمتھ وأبواب الرزق وأبواب العلم، ألن هللا بیده كل شيء ومعھ مفاتیح كل باب یقف أمام

اإلنسان، كما یساعد دعاء اللھم افتح لي ماتسكر ویسر لي ماتعسر على فتح كل أبواب الخیر لإلنسان، ومن أدعیة طلب رحمة هللا
تعالى:



یا هللا افتح لي أبواب رحمتك فإني قد توكلت علیك وفوضت أمري إلیك، یا هللا وإن حاجتي بین یدیك فیسر لي وال تعسر●
علي أنت اللطیف الخبیر.

یا هللا یا عالم ما في الصدور، یا عالم ما في الصدور، یا عالم ما في الصدور، أسألك یارب أن تنصرني على خوفي وكبر●
ھمي وما في صدري، أسألك یا هللا باسمك المنان بأن تمن علي بكرمك وفرج ھمي وضیقي وتغفر لي ذنبي یا رحمن یا

رؤوف یاعظیم.
یا هللا ال یؤلف القلوب إال أنت، ثبت قلوبنا واغفر لنا، فنحن في حاجة إلى رحمتك، ولست في حاجة إلى عذابنا وال إلى●

مؤاخذتنا، فارض عنا برضاك، وافتح علینا فتوح العارفین بك، وعلمنا األدب معك ومع رسولك.
یارب ارحمنا إذا أھملنا فلم یزرنا زائر، ولم یذكرنا ذاكر، وما لنا من قوة وال ناصر، فال أمل إال في القاھر القادر الغافر،●

یا من إذا وعد أوفى، وإذا توعد عفا، وشفع یا هللا فینا حبیبنا نبیك خیر الخلق، واجعلنا ممن صفا ووفا، وبك اكتفى، یا
أرحم الراحمین، یا حي یا قیوم، یا بدیع السموات واألرض، یا ذا الجالل واإلكرام.

فضل دعاء اللھم افتح لي ماتسكر ویسر لي ماتعسر
ینال اإلنسان ثواب كبیر على كل كلمة تخرج من لسانھ بذكر هللا ولقول دعاء اللھم افتح لي ماتسكر ویسر لي ماتعسر فضل كبیر إذا

علمھ المرء ال یقنط من تردید ھذا الدعاء كل یوم، ویتلخص فضل ھذا الدعاء في النقاط التالیة:

تیسیر األمور

ھذا الدعاء یساعد على تسھیل األمور وفتح األبواب المغلقة أمامك، ویساعد أیًضا في حل المشاكل وفك الكرب وزوال●
الھم وسعة الرزق.

رعایة هللا وحفظھ

عندما یسھل لك هللا الطریق یجعلك تسیر فیھ برعایتھ وحفظھ، فال یمسھ ضرر، وال یتأذى من أي شر.●

أجر من هللا

الثقة في قدرة هللا على تیسیر الصعاب ثواب كبیر یؤجر علیھ اإلنسان، وكل ما ینطق بھ اإلنسان � یعد عبادة وذكر لھ.●

شروط االستعانة با� في الدعاء
أباح هللا تعالى الدعاء لجمیع المسلمین، وعلى كل مسلم أن یدعو هللا أن یفتح لھ كل أبواب الخیر بقول دعاء اللھم افتح لي ماتسكر

ویسر لي ماتعسر، ومن شروط االستعانة با� والدعاء لھ، التي یستجیب لھ هللا ما یلي:

الدعاء بالخیر

یشترط أن یكون الدعاء بالخیر لصاحب الدعاء ولغیره، أما الدعاء على الناس باالذي بغیر حق ال یستجیب لھ هللا، وإذا●
كنت تدعو بسبب التعرض للظلم فتكون الدعوة بقدر المظلمة.

التذلل واإللحاح

إذ أراد العبد أن یستعین با� فیجب أن یتذلل لھ، ویلح في الدعاء، فإن هللا یحب العبد اللحوح في الدعاء لھ.●

اإلیمان بقدرة هللا

عندما تدعو إلى هللا سبحانھ وتعالى یجب أن تكون مؤمن بقدرتھ، وعلى ثقة بأنھ قادر على تحقیق المستحیل من أجلك.●

ترك األمور �



یجب أن یسعى اإلنسان وھو متوكل على هللا، ویترك األمور یدبرھا لھ هللا كما یعلم، ویرضى بما یقدره لھ ألن الخیر یكمن●
فیما اختاره لك هللا.

نسأل هللا أن یفتح لنا جمیع أبواب الخیر والفالح في الدنیا، وأن یفتح أبواب رحمتھ لنا في اآلخرة، فعلى كل مسلم المواظبة على قول
دعاء اللھم افتح لي ماتسكر ویسر لي ماتعسر لكي یسخر لھ هللا كل خلقھ لتحقیق مطلبھ في الدنیا.


