
یجعل الحزن اإلنسان في أشد حاالت الضیق التي تدفعھ إلى اللجوء إلى هللا تعالى والدعاء إلیھ لیخفف ھذا الحزن عن عبده المؤمن،
فإن اإلنسان یمكن أن یموت بسبب زیادة الحزن الذي یسیطر علیھ، لذلك نسمع دعاء اللھم اني اعوذ بك من الھم والحزن على ألسنة

الكثیر من العلماء، وھناك الكثیر من األدعیة التي وردت للتخلص من الھموم والمشاكل والحزن:

یارب إن ھمومنا قد كثرت، ولیس لھا إال أنت، فاكشفھا، یا مفرج الھموم، ال إلھ إال أنت ربي سبحانك، إني كنت من●
الظالمین، ربي اكفني ما أھمني، ربي إني ضعیف فقوني، وإني ذلیل فأعزني، وإني فقیر فارزقني.

ربنا إني أعوذ بك من الھم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الّدین، وظلم الظالمین.●
اللھم أفرغ علینا الصبر، والرضا، وثبتنا على دینك أنت موالنا ووكلت لك أمري.●

اللھم إني أَُعوُذ بك من الفقر
یسعى اإلنسان وراء رزقھ منذ بدایة الیوم، فإن الفقر أحد أسباب الحزن التي أصبحت أكثر الھموم المنتشرة في معظم المجتمعات في
الفترة الحالیة، وعلیك بتردید دعاء اللھم اني اعوذ بك من الھم والحزن، وتردید دعاء الرزق باستمرار لكي تحصن نفسك وقلبك من

اإلصابة بالحزن، ومن أجمل األدعیة التي وردت في ذلك:

یارب إني ضعیف فقوني، وإني ذلیل فأعزني، وإني فقیر فارزقني، وأسألك خیر األمور كلھا وخواتم الخیر وجوامعھ.

اللھم وفقني وأرزقني، واعني على مسؤولیات الحیاة، وافتح لي كل أبواب الرزق، استغفرك ربي وأتوب إلیك فتقبل یارب●
دعائي.

اللھم إني أعوذ بك من قھر الرجال
یستاء اإلنسان من تسلط الظالمین علیھ ویشعر بحزن شدید ویظل یدعو هللا بقلب خاشع دعاء اللھم اني اعوذ بك من الھم والحزن

وقھر الرجال، وقد وردت أحادیث نبویة تحمل كثیر من األدعیة التي تفید اإلنسان في البعد عن الحزن وتحصین النفس في الصباح
والمساء من كل شر ومنھا:

ربي إني توكلت علیك فأعني، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت ولیھ، یارب فرج ھمي وضیقي وكربى وارفع الظلم●
عني وعن كل مظلوم یا رب واجبر یا ربنا بالمنكسر قلوبھم، حسبي ربي ونعم الوكیل في كل من أذاني، یارب بحق جاھك

وجاللك وعزتك وعظمتك التي یھتز لھا الكون أسألك بعزتك التي یھتز لھا العرش ومن حولھ أن تنصرني على من
ظلمني.

ربنا انصرنا على القوم الظالمین، وخفف عنا كآبة الدنیا ووحشتھا، والحقنا بدار الخلد منصورین.●

اللھم إني أعوذ بك من الوھن
یتسبب الحزن في حدوث عدة اضطرابات نفسیة، وتلك االضطرابات تجعل اإلنسان ھش من الداخل، ال یتحمل التعامل مع اآلخرین،

ویشعر بالضعف والوھن، وربما یصل األمر بھ إلى الدخول في حالة من االكتئاب النفسي، ویجعلھ یعتزل اآلخرین، فعلیك تردید
دعاء اللھم اني اعوذ بك من الھم والحزن، وتحصین نفسك، وتذكر نعمة هللا علیك حتى تستعید حیویتك، واقبالك على الحیاة من

جدید، وھناك أدعیة أخرى تساعد على الراحة واالطمئنان مثل:

رب اكفني ما أھمني، وما ال أھتم لھ، ربي زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجھني للخیر أینما توجھت، ربي یسرني●
للیسرى، وجنبني العسرى، أسألك یا هللا أن تجعل لي من كل ما أھمني وكربني سواء من أمر دنیاي وآخرتي فرجا

ومخرجا، وارزقني یا رزاق من حیث ال أحتسب، واغفر لي ذنوبي مھما عظمت، وثبت رجاك في قلبي، حتى ال أرجو
أحد غیرك، یا هللا یا من یكتفي من خلقھ جمیعا، وال یكتفي منھ أحد من خلقھ، یا أحد، من ال أحد لھ انقطع الرجاء إال منك.

اللھم اشرح لي صدري، ویسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، یفقھوا قولي، ربي أبعد عني رفقاء السوء، ربي جنبني●
الفواحش والمعاصي، ربي اغفر لي ذنبي، وطھر قلبي، وارحمني برحمتك یا رحمان یا رحیم.



فضل دعاء اللھم إني أعوذ بك من الھم والحزن
یؤجر اإلنسان على كل قول یحمل بداخلھ اسم هللا الواحد األحد الفرد الصمد، ومنھا أذكار الصباح والمساء، واألدعیة، واألحادیث

النبویة الشریفة، وكذلك عندما تردد دعاء اللھم اني اعوذ بك من الھم والحزن تنال ثواب عظیم ویتلخص فضل ھذا الدعاء في النقاط
التالیة:

زوال الحزن

یساعدك ھذا الدعاء على التخلص من الشعور بالھم والحزن وثقل األیام، ویكون سبب في سعادتك، ویجعلك تتحلى بالصبر●
على المصائب واالبتالءات وقادر على حلھا بحكمة.

قضاء الدین

یساعدك ھذا الدعاء على تسدید كل دیونك بطرق مختلفة، إما أن تتلقى مساعدة من أحد معارفك، أو یرسل هللا إلیك الرزق●
الوفیر الذي یجعلك تسدد كل ما علیك من دیون.

اإلبتعاد عن أذى الظالمین

یساعد أیًضا الدعاء في تحصین نفسك من التعرض للظلم، وابتعاد الرجال الظالمین عن طریقك.●

أجر عظیم

الدعاء بشكل عام لھ أجر عظیم عند هللا، ألنك تثبت بھذه الطریقة إیمانك الكبیر با� وبقدرتھ ولطفھ على العباد، كما یحب●
هللا العبد اللحوح في الدعاء، ویسرع من إجابة دعوتھ.

كیفیة التخلص من الھموم واألحزان
یمكنك أن تتبع روتین جدید لحیاتك حتى تتخلص من األحزان التي تشعر بھا، وذلك بجانب اللجوء إلى هللا وتردید دعاء اللھم اني

اعوذ بك من الھم والحزن، ألن االستسالم للحزن یزید الشعور بوحشة الحیاة ویلھي اإلنسان عن عبادة ربھ ویسلط الشیطان اإلنسان
على نفسھ ویجعلھ یقنط من رحمة هللا، فعلیك إتباع بعض الخطوات حتى تعود للحیاة شاكًرا على نعم هللا علیك ومنھا:

اإللتزام بالصالة

قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم عن الصالة" أرحنا بھا یا بالل" إن الصالة تساعد على الشعور بالراحة والسكینة وھما●
مشاعر مرتبطة بالرضى وسعادة اإلنسان، وھي سبب حقیقي لرضا هللا عن عبده.

التصدق

الصدقات تمحو الذنوب، وتبعد األذى، وتشفع لك عند هللا لتحقیق حاجتك التي تنتظرھا بلھفة وشوق مھما كان حجمھا، فإن●
هللا سبحانھ وتعالى قادر على كل شيء وال یستصعب شيء علیھ.

الدعاء

یعتبر الدعاء من أقوى أسباب سعادة اإلنسان، ألن هللا ھو وحدة القادر على كل شيء وال یستصعب علیھ أمر، واإلنسان●
یجد سعادتھ في قضاء حاجتھ.

التواصل مع أشخاص إیجابیین



یجعلك التواصل مع بعض األشخاص المقبلین على الحیاة أكثر سعادة، في حین أن أكثر الناس سعادة ھم الذین یشعرون●
بالرضا، فھي فرصة جیدة لیتعلموا الرضا والصبر على األزمات والتفكیر بطریقة صحیحة لحل المشاكل وعدم االستسالم

للحزن.

تعرفنا مًعا على عدة صیغ من األدعیة التي یمكنك أن ترددھا في ھذه األیام المباركة، التي یكون بھا الدعاء مستجاب بإذن هللا،
وأھمھا دعاء اللھم اني اعوذ بك من الھم والحزن، ونسأل هللا أن یجعل الحیاة الدنیا آخر ھمنا، وأن ال تلھینا عن ذكره وشكره على

كل ھذه النعم.


