
یفضل قول دعاء الفرج وسعة الرزق كل صباح، وفي الحقیقة یعطي هللا العبد الذي یلح دائما علیھ في الدعاء والتضرع الخیر الوفیر،
ویجب أال ینسى العبد أن یتقرب إلى ربھ بكل ما ھو طیب وجمیل، حتى تصبح حیاتھ أفضل في المستقبل عالوة على ذلك علیھ أن
یتذكر أداء الفروض في وقتھا ویأخذ باألسباب التي تساعد على زیادة الرزق، وأبرزھا االستغفار والصدقات، فكالھما یعود بالخیر

على المسلم.

دعاء الرزق والفرج
وقضاء الدیون

إلیكووفقنيوأجرنيعنيالدیناقضيأستغیثبرحمتكودودیاغنيیااللھم

،غیرمنطیباًحالالًواسعاًرزقاًارزقنياللھمالمستجابالرزقدعاء الفقرمنبكوأعوذرد،غیرمندعائيواستجبكدٍّ
والّدین

رزًقاترزقنيأناألعظمالعظیمباسمكأسألكواإلكرام،الجاللذایاقیوم،یاحيیارب،یاهللا،یاالحاللالرزقدعاء
الراحمینأرحمیابرحمتكطیًبا،حالًالواسًعا

كانوإنفقّربھبعیًداكانوإنفأخرجھ،األرضفيكانوإنفأنزلھ،السماءفيرزقيكانإناللّھمالقرآنفيالرزقدعاء
فیھليفبارككثیًراكانوإنفكّثره،قلیًالكانوإنفیّسره،قریًبا

دعاء الفرج وسعة الرزق
یحتاج اإلنسان إلى الفرج من رب العباد حینما یقع في ضیق أو كرب، وكذلك عندما تكون حیاتھ سیئة، وما أجمل أن یتوكل العبد
على خالقھ في كل أمور حیاتھ، وأن یبتعد عن الذنوب التي تجعل الحیاة ممتلئة بالعقبات والسوء، وفي الحقیقة ُیذھل اإلنسان حینما

یعطیھ هللا من كل ما یتمنى، ومن الجید اإلكثار من تردید دعاء الفرج وسعة الرزق، وھو كالتالي:

اللھم یا معطي یا وھاب یا خالق األسباب، ھب لنا وألبنائنا الستر والسداد، اللھم أخرجنا من حلق الضیق إلى الطریق●
الیسیر السھل، یا عظیم العفو اعف عني وأصلح لي حالي ووسع لي في رزقي.

اللھم ارزقنا الیسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والسعادة بعد الحزن، والرخاء بعد الشدة، اللھم احفظ لنا النعم وأكرمنا بما●
نحتاج واصرف عنا الضالل والھم واجعلنا من المجبورین.

اللھم برحمتك التي وسعت كل شيء ارفع عنا البالء واكشف عن تقلبات الدھر، اللھم اصرف عنا كل شخص یرغب في●
أذیتنا، اللھم الثبات على الحق في القول والفعل، اللھم الجنة وما قرب إلیھا.

دعاء مفتاح الرزق والفرج

یعتبر الرزق من أھم األمور التي یسعى لھا العباد، وفي الحقیقة یحص المسلم على الكثیر من األرزاق أبرزھا المال، عالوة على
الصحة وراحة البال، ویعد الستر أجمل أنواع الرزق، فحینما یسدل هللا ستره الخفي على البشر تصبح الحیاة معھم سھلة لینة،

باإلضافة إلى ذلك تكون خالیة من المشكالت التي ترھق النفس وتؤذي القلب وتجعل حیاة المؤمن باھتة، ومن الجید قول دعاء الفرج
وسعة الرزق وھو كالتالي:

اللھم اكفني وارزقني التیسیر وامنحني الطمأنینة، اللھم إني أسألك فرًجا قریًبا، اللھم أكرمني برزق واسًعا، اللھم امنحني●
العافیة والستر والعفاف والغنى، اللھم اجعل حیاة أحبتي جمیلة وراقیة.

أسألك یارب تمام الصحة وشكر العافیة  اللھم إلیك مددت یدي فأصلح لي الحال وارزقني الصبر وقت الشدة، اللھم ارحم●
ضعف قوتي.

أسألك یا جمیل العفو أن ترزقني رزقا كثیرا یسعد قلبي ویبھج روحي ویعطیني األمل في الحیاة، یارب أنعم على حیاتي●
بالصحة والثبات وطیب الخاطر، اللھم كن لي معینا على الحیاة ومصاعبھا.

اللھم إني أسألك النعیم الذي ال ینفد، اللھم إني أعوذ بك من سوء العواقب، اللھم اصرف عنا شر القدر وارزقنا الخیر●
الوفیر، اللھم اصرف عنا الھم وأنعم علینا بالخیرات التي ال تزول.

دعاء للرزق قوي جدا



یشعر الفرد بالسعادة حینما یرزقھ هللا شيء یتمناه طول العمر، فحینما ینعم هللا على طالب العلم بالنجاح ویرزقھ التوفیق یعلوه
إحساس الراحة، عالوة على ذلك یشعر بأن الحیاة جمیلة وتستحق أن یخوض العبد فیھا المعارك التي تساعده على النجاح وتحقیق
المستحیالت، ومن الجید أن یكون الفرد مطیعا لربھ حتى یرزقھ الفرج ویكرمھ، ومن الجید قول دعاء الفرج وسعة الرزق یومیا،

وھو كالتالي:

اللھم ال تحرمني برحمتك من العافیة واكتب لي الرزق الجمیل، اللھم ال تكلني إلى إنسان، یارب أسألك أن تعطیني من كل●
أنواع الرزق، وأال تجعل في حیاتي من یتمنى لي الشر، واجبر كسر قلبي.

اللھم تولني برحمتك واجعل حیاتي جمیلة، اللھم اغنني وأصلح لي حالي وافتح لي خزائنك، یارب أعلم أنك الرزاق الذي●
یعطي بدون حساب، اللھم امنحني السعادة والستر والرضا.

یارب أنت الغني الذي ال تنفد خزائنھ، وأنت الظاھر فلیس فوقك شيء، وأنت الباطن فلیس دونك شيء، اللھم طھرني من●
الخطایا واجعلني غني النفس طیب القلب بین العالمین، اللھم امنحني الستر والسعادة.

تجربتي مع دعاء یا ذا الجالل واإلكراماطلع على:

دعاء الفرج والرزق یوم الجمعة

یعتبر یوم الجمعة الیوم األفضل من بین أیام األسبوع، فھو یوم محاط بالخیرات والبركات، لذا یجب على المسلم تطبیق السنن
الخاصة بھ وھي االغتسال والتطیب عالوة على  التبكیر للمسجد، ومن الجید قراءة سورة الكھف واإلكثار من الصالة على

المصطفى، كما یفضل قول دعاء الفرج وسعة الرزق طوال الیوم، وتكراره كثیرا قبیل أذان المغرب؛ وھو كالتالي:

اللھم تب على كل من یرجوك ویدعوك طالبا عفوك، اللھم كافئھ بما أنت أھلھ، اللھم اصرف عن حیاتنا أصحاب القلوب●
السیئة، وأكرمنا رزقا حالال یكفینا ویكفي كل من لھ فضل علینا، یا رحیم.

اللھم في ھذه الجمعة المباركة أحینا في الدنیا مؤمنین راضین بقضائك وقدرك شاكرین لنعمك، اللھم ارحم تضرعنا بین●
یدیك وانزع الھموم من حیاتنا، اللھم إنا نسألك فرًجا قریًبا یغنینا عن سؤال العالمین.

اللھم في صباح یوم الجمعة ھب لي فرجا دائما ینصلح بھ الحال ویھدأ بھ البال، یارب ارفع قدري بین العالمین واجعل●
كتابي في علیین، اللھم انصرني وارزقني واھدني إلى طریق الحق، اللھم اصرف عن قلبي ما یشغلھ عن طاعتك.

تجربتي مع دعاء اللھم مالك الملك تؤتي الملكاطلع على:

دعاء تسھیل الرزق والمال

یسعى الكثیر من األفراد كادحین في الحیاة من أجل كسب الرزق والحصول على المال الوفیر الذي یساعدھم على عیش حیاة جیدة
خالیة من سؤال الناس وطلب العون منھم، وفي الواقع یساعد المال على جعل حیاة الناس جیدة وما أجمل أن یبارك هللا للعبد في

المال والولد، ویفضل أن ُیخرج العبد حق هللا في مالھ، ویمكن قول دعاء الفرج وسعة الرزق كل صباح، وھو كالتالي:

اللھم أقل الشدائد من طریقنا واغفر لنا الذنوب واآلثام، اللھم وسع لنا األرزاق، وتوفنا مع األبرار، اللھم أكرمنا بلطفك●
ویسر لنا كل عسیر وارزقنا من واسع فضلك.

یارب ال تحجب لي دعوه وال ترد لي مسألة، اللھم ال تدعني بحسرتي واجعل روحي مجبورة بین العالمین، اللھم یا رب●
العباد ال تكلني إلى حولي وقوتي، اللھم ارزقني رزقا حالال یا رب العالمین.

یارب ارحم عجزي وارزقني القوة، اللھم الرزق الوفیر والمال الكثیر الذي ال ینفد، یارب ضاق بي الحال وخزائنك ال تنفد●
فارزقني بفیض منھا، اللھم اجعل حیاتي ھادئة وقلبي مطمئن، اللھم ارزقني نفسا صبورة وجسدا صابرا على البالء.

دعاء فقدان األشیاء الثمینةاطلع على:

دعاء الفرج الرزق الحالل

یتمنى الجمیع أن یرزقھم هللا بالحالل لذا یكافح رب األسرة من أجل كسب المال بطرق مشروعة، طالبا من هللا أن یغدق علیھ من
فضلھ وكرمھ وأن یبارك لھ في رزقھ، وبصفة عامة یشعر الفرد بالرضا حینما تأتي في بالھ أمنیة جمیلة ویجد هللا حققھا لھ دون أن

یطلبھا منھ، ورب العباد یعلم بما ھو خیر للفرد ویعطیھ لھ، ومن الجید قول دعاء الفرج وسعة الرزق، وھو كالتالي:
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یارب ضاق صدري وتاه فكري، اللھم اجعل السعادة تمأل داري والفرح یسكن قلبي، اللھم فرجا قریبا ُتقر بھ عیني، أنت●
العالم وحدك بسري وجھري، اللھم ارزقني رزقا حالال طیبا من فضلك وكرمك یا رحمن.

اللھم سخر لي الرزق الوفیر والفرج الیسیر، واعصمني من الحرص، اللھم ال تجعلني أسعى دون فائدة، وكن لي منصفا●
ونصیرا، اللھم یسر لي رزقا وفیرا وارزقني التوفیق في أمري كلھ.

یارب أنت أعلم بحالي والبالء الذي نزل على حیاتي، أسألك یارب أن تفرج كربي وأن تزیل الحزن من حیاتي، یارب●
ارزقني رزقا جمیال مباركا من حیث ال أحتسب، اللھم ارزقني البركة في الصحة والمال والولد.

مكتوبدعاء جمیل لصدیقتي الغالیة بالسعادة والتوفیقاطلع على:

دعاء الصباح للرزق والفرج مكتوب

تضیق الحیاة بین الحین واآلخر ویشعر الفرد أنھا نھایة المطاف، ولكن یأتیھ الیسر من حیث ال یحتسب، فیرضى قلبھ ویشكر ربھ
ویجتھد في التقرب إلیھ، ومن جھة أخرى تكون حیاتھ أفضل ویتعلم الصبر على المصائب التي تأتیھ بشكل مفاجئ، ألنھ یعلم أن رب

العباد لن یتركھ وسوف یرفع عنھ أي مصیبة، ومن الجید أن یردد المسلم دعاء الفرج وسعة الرزق وھو كالتالي:

اللھم ال تردني خائبا ذلیال وأتني أفضل ما تعطي عبادك الصالحین، اللھم ال تصرفني عن بحر جودك وأنعم على حیاتي●
بفیض منھ، اللھم الستر والرضا، اللھم أصلح لي حال قلبي واھدني إلیك یا رحمن.

أسألك یاربي أن تسترني في الدنیا واآلخرة وتھدي قلبي للحق، اللھم امأل حیاتي بالھدوء وأبعد عني المتكبرین، اللھم مدني●
بعافیتك وأعطني رزقا حالال، اللھم أدخلني الجنة، اللھم الفرج العاجل الذي یسعد قلبي.

أسألك یارب العباد زیادة في الدین وبركة في الرزق وسعادة دائمة، اللھم ارزقني صحة في الجسد اللھم وسع لي في●
رزقي، اللھم ارزقني برحمتك توبة ال أذنب بعدھا أبدا، یارب اجعل لي نصیبا من جنات الفردوس األعلى.

دعاء الفرج العاجل مجرب

ینتظر المسلم الفرج العاجل حینما یدخل في بالء صعب ال یتمكن من الخروج منھ بسھولة، وفي الحقیقة ال تأتي األیام في الحیاة على
وتیرة واحدة، فأحیانا تكون شاقة وتارة أخرى تكون جمیلة، لذا یتعین على الفرد الصبر عند حدوث المصیبة وحمد هللا عندما تبسط

الحیاة یدیھا معلنة وقت الرخاء، ومن األفضل أن یكثر العبد من قول دعاء الفرج وسعة الرزق وھو كالتالي:

یا من ترزق الفقر والغني والضعیف والقوي، یا مفرج الكرب یا مجیب دعوة المضطرین اقبل دعائي وأعطني رجائي،●
اللھم أزل من حیاتي كل ضالل، واجعل دروب الخیر تتدفق إلى بیتي، أسألك یا رب الفرج العاجل.

اللھم انصرني ونقني من الخطایا وارزقني الفرج العاجل، یا رب اجعلني من الشاكرین لنعمك، أسألك یارب أن تغدق على●
حیاتي الرزق الوفیر الذي یقضي حاجتي ویفك كربتي ویقضي دیني.

یارب ذلل لي الصعوبات وأبعد عن طریقي المشقات، أسألك یارب أن ترزقنى من الخیر كلھ، اللھم فرج ھمي وانزع الغم●
من قلبي، اللھم اصرف عني البالء وارزقني الفرج
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أمور تیسر الرزق
دعاء الفرج وسعة الرزق من أھم األدعیة التي یتضرع بھا العباد لربھم، وفي الحقیقة یغنم المسلم حینما یجعل رضا الرحمن نصب

عینیة، وھناك الكثیر من األمور التي تیسر جلب الرزق وتساھم في زیادتھ؛ أبرزھا ما یلي:

العونمنھطلبمنیخذللنتعالىوهللالدنیا،أمورمنأمركلفيبالخالقاالستعانةالمسلمعلىیتعیناالستعانة با� .
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السكینةعلىتقضيالتيالھموممنوخاليمطمئنالمؤمنقلبیجعلواألرضالسمواتفاطرعلىالتوكلالتوكلحسن .

السعيعنیتوقفأنلھیجوزفالالحیاة،فياالستمرارعلىیعینھالذيالعیشلكسبالمسلمیسعىأنیجبالسعي
اآلخرونیعیلھأنوینتظر .

مفاتیح الرزق والفرج

یفضل قول دعاء الفرج وسعة الرزق الذي یساعد على إزالة الضیق وتفریج الكرب، ومن جھة أخرى یجعل الفرد متوكال على ربھ،
وأبرز المفاتیح التي تساند في جلب الرزق ما یلي:

یتمنىماعلىالعبدیحصلأخرىجھةومنالكرب،منمخرجللعبدویجعلالوفیرالرزقیجلباالستغفاركثرة االستغفار
النعیممنوغیرھاوالصحةوالذریةالمالمن .

علىالصالة
النبي

علىبھاهللایصليذلكعلىعالوةوالبركة،بالرزقتأتيحیثخیرلكلمجلبةفیھاالنبيعلىالصالةكثرة
القیامةیومالنبيلھویشفععشرة،العبد .

لھ،الرزقبتوفیرویتكفلالعونلھیقدمذلكإلىباإلضافةوالفرج،الخیراتمنالمزیدالطائعالعبدهللایعطيهللاطاعة
دربھرفیقةالحالسعةویجعل .

دعاء الرزق والفرج وقضاء الدیون

تعتبر الدیون من أكثر األشیاء التي تؤرق النفس وتجعل حیاة الفرد سیئة، عالوة على ذلك یشعر بالحزن حینما یطالبھ صاحب الدین
بھ وھو لیس لدیھ المال الكافي الذي یعینھ على السداد، وفي الحقیقة لن ینصلح حال العبد وتصبح أموره أفضل إال إذا عاد إلى المولى

عز وجل في مختلف شؤون حیاتھ، ویفضل أن یكثر الفرد من قول دعاء الفرج وسعة الرزق وھو كالتالي:

یارب عبدك الضعیف ضاقت بھ األسباب وأصبح وحیدا فریدا في الدنیا، اللھم ارزقني من واسع فضلك یا هللا، اللھم
سدد لي دیني وأصلح لي حالي، اللھم یا كاشف المصاب أزل الكرب من حیاتي یا من إذا دعي أجاب استجب لي

الدعاء.
أسألك یا رب أن تقضي حاجتي وأن تجعل حیاتي أفضل، اللھم برحمتك أنس وحدتي، اللھم یا رب العباد فرج لي

الكرب، اللھم ارزقني الفرج القریب واقض دیني، اللھم احلل العقد التي نزلت على حیاتي.
یارب ارحم ضعفي وارزقني القوة فقد ضاق صدري ولم أعد قادرا على التحمل، اللھم اكفني بحاللك عن حرامك

واغنني بفضلك عمن سواك، وارزقني الثبات حتى ألقاك یا هللا.

دعاء الرزق والتوفیق

یتمنى كل فرد أن یوفقھ هللا في حیاتھ ویكرمھ بالرزق الوفیر، ومن الجید أن یقدم  أعمال صالحة تیسر لھ التوفیق في حیاتھ ومستقبلھ،
ویبتعد عن فعل الذنوب التي تقسم الظھر وتجعل الحیاة ملیئة بالسیئات، ومن جھة أخرى تجعلھ عاجزا عن المضي قدما في حیاتھ،

ویفضل أن یسعى العبد ناحیة الرزق بكل قوتھ، عالوة على ذلك علیھ أن یكثر من تردید دعاء الفرج وسعة الرزق وھو كالتالي:

اللھم ارزقني التوفیق في رزقي واجعل الفرج یمأل حیاتي، اللھم ارزقني ھدایة دائمة، یارب ارزقني الفرج العاجل
الذي ال ینقطع والرزق الوفیر الذي ال ینضب.

اللھم ارزقني التوفیق في رزقي، واغفر لي جمیع الخطایا والذنوب التي علقت في قلبي، اللھم اجعل الخیر رفیق
دربي والستر سنًدا لي أینما توجھت، یارب یسر لي أمر عملي واجعل لي فیھ الخیر.

اللھم یسر حیاتي للیسرى واصرف عن طریقي العسرى وتقلب الحال، اللھم ارزقني الفرج العاجل یا هللا، اللھم
ارزقني صالح الحال وطیب العیش وزوال البالء، اللھم ارزقني حسن الخاتمة.

دعاء الرزق المستجاب



تحزن النفس ویشعر الفرد باألسى حینما یضیق بھ الحال ویجد األبواب مغلقة أمام وجھھ، وكلما سأل عن عمل یكسب منھ المال
الحالل ال یجد، ومن الجید أن یعود الشخص إلى ربھ متضرعا رافعا یدیھ طالبا العون منھ، والخالق جل في عاله لن یخذل عبدا رفع

یده إلى السماء، وخزائن هللا ممتلئة بالخیرات التي ال تنفد وال تزول، ومن الجید قول دعاء الفرج وسعة الرزق وھو كالتالي:

یارب تاه فكري ودخلت الحیرة إلى قلبي، یارب أنت العالم بسري وجھري، اللھم احفظني من الحرام واحفظ جوارحي،●
اللھم ارزقني عمال صالحا یجعلني ألقاك نقیا من الذنوب، اللھم أصلح لي الحال وارزقني الفرج والرزق الوفیر.

اللھم یا كاسي العظام لحما بعد الموت، فرج كربي وأبعد الھم عن حیاتي، اللھم ارزقني مخرجا من الضیق والھم والحزن،●
اللھم ال تشمت بي األعداء، وارزقني الفرج العاجل، یارب أسألك الرزق الطیب المبارك.

أسألك اللھم لطفا من عندك وبركة ال تنفد ورزقا واسعا مباركا، اللھم یسر لي سداد دیني وارزقني راحة القلب، اللھم اعف●
عني وارزقني الصحة والسعادة، اللھم ارحم من رحلو من حیاتنا.

دعاء الرزق بالعمل والمال

المال الحالل مھما كان قلیال یبارك الرحمن فیھ، أما الحرام تكون نھایتھ الضیاع ویصبح ھباء منثورا، ال بركة وال خیر فیھ، لذا
یتعین على المسلم الحصول علیھ باألسالیب المشروعة التي أحلھا الخالق واالبتعاد عن أي طریق یؤدي إلى الحرام، ورب العباد لن

یخذل عبد بحث عن الحالل وأراده، ومن األفضل تردید دعاء الفرج وسعة الرزق والذي یتمثل فیما یلي:

اللھم إني أسألك الفرج العاجل لكل كرب أحاط بحیاتي، اللھم ارحمني برحمتك وأنزل على قلبي الراحة، اللھم ارزقني●
التوفیق، یارب اجعل كل قضاء قضیتھ خیرا، واصرف عن طریقي من یرغب في أذیتي.

اللھم إني أعوذ بك من الشقاء والھم وسوء القضاء اللھم اصرف عن حیاتي شماتة األعداء، اللھم اصرف عني سوء●
األقدار، یارب ال تحوجني ألحد واغنني بفضلك ورحمتك یا رحمن.

"اللھم اغنني عن العالمین واجعلني مجبورا ما دمت حیا، اللھم أنت السند والصاحب، یا من بیده ملكوت كل شيء اخلف●
على حیاتي بكل خیر واھدني إلى صراطك المستقیم، اللھم الفرج العاجل والرزق الواسع.

كیفیة زیادة الرزق والبركة
یمكن تردید دعاء الفرج وسعة الرزق كل صباح ومساء، حتى یزداد رزق العبد وترتفع البركة في حیاتھ ویرتاح قلبھ، ویمكن تزوید

الرزق بما یلي:

اإلنفاق

اإلنفاق وإخراج الصدقات مھما كانت قلیلة في تساعد على جلب الرزق، ویخلف هللا على العبد بالمزید من الخیرات،●
عالوة على ذلك یبارك هللا لھ في رزقھ وأھلھ.

بر الوالدین

یستطیع العبد نیل خیرات الدنیا ببره لوالدیھ وبركة الدعوات التي یتضرع بھا كالھما � دائما كي یحفظھ ویرزقھ.●

صلة الرحم

یبسط"من سره أنصلة الرحم تساعد في بسط الرزق، عالوة على زیادة البركة في الحیاة، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم●
لھ في رزقھ أو ینسأ لھ في أثره فلیصل رحمھ".

شكر هللا

" لئن شكرتم ألزیدنكم".اإلكثار من شكر هللا یساعد على زیادة الرزق وبقاء النعم، وقد قال رب العباد في كتابھ العزیز●

أسباب ضیق الرزق



یشعر المسلم بالراحة حینما یردد دعاء الفرج وسعة الرزق ألنھ یساھم في جلب كل خیر، وفي الحقیقة ھناك الكثیر من األسباب التي
تؤدي إلى ضیق الرزق وھي كالتالي:

المعاصي والذنوب

كثرة المعاصي تجعل الحیاة تضیق ویحجب الرزق عن العبد، ومن جھة أخرى ال یجد العبد البركة في حیاتھ، بل تكون●
الحیاة ضیقھ.

الغفلة

الغفلة واتباع الشھوات والمضي في طرق الضالل جمیعھا أسباب تجعل الرزق یقل، كما أن اللھو ونسیان ذكر هللا یحجب●
البركة.

نسیان الشكر

رب العباد یزید النعم وباألخص للعبد الذي یحمده ویشكره، ونسیان ھذان األمران یجعالن الرزق یتعسر، عالوة على ذلك●
قد تزول النعم فجأة.

أكل الربا

یساھم الربا في نزع البركة وقطع األرحام، كما أنھ یقلل الرزق، ولھ كثیر من اآلثار السیئة في حیاة المسلم.●

أنواع الرزق

یتعین على العبد قول دعاء الفرج وسعة الرزق كل یوم، حتى یفتح هللا لھ في رزقھ، ویجعل حیاتھ ممتلئة بالخیرات، وفي الواقع
الرزق أنواع تتمثل فیما یلي:

الصحة

تعتبر الصحة من أھم األرزاق التي یحتاج لھا اإلنسان، فإن كان المسلم معافى في جسده، فكأنھ ملك الدنیا بالكامل.●

اإلیمان

اإلیمان با� وفعل ما أمر بھ یعد من أجمل األرزاق التي یحصل علیھا العبد، كما أنھ یجلب الخیرات ویزید من تقرب العبد●
بربھ.

المال

یساعد المال على قضاء الحاجات وعدم سؤال الناس، كما یجعل الفرد یعیش حیاة كریمة بین البشر.●

العلم

العلم من أفضل األرزاق وأجملھا، فھو یساعد على إضاءة العقل وجعل الحیاة أفضل، كما أن العبد یعرف التعامل مع كل●
من حولھ من خالل التعلم.

الزوجة الصالحة

تستقر نفس المسلم حینما تكون لدیھ زوجة صالحة تساعده على تجاوز األزمات، كما تعینھ على طاعة هللا.●

الذریة



تساھم الذریة الطیبة في استقرار الحیاة، أما األبناء الذین لم یحسن األبوین تربیتھم یكونوا سبب في الشقاء والتعاسة.●

محبة الناس

محبة الناس نعمة جمیلة فھي من أجمل األرزاق التي یحصل علیھا المسلم، وما أجمل أن یكون العبد مقبوال في األرض●
والسماء.

یعتبر دعاء الفرج وسعة الرزق من أقوى األدعیة التي تجلب الخیر للمسلم، لذا یتعین علیھ اإلكثار من تردیده، من أجل نیل الفرج
والخیر الوفیر، وفي الواقع تضیق الحیاة على المسلم ویصبح غیر قادر على العیش، لذا علیھ أن یستعین با� في كل أمره، والسعي

من أجل عیش حیاة مفعمة بالحالل وخالیة من الحرام، ویفضل أن یؤوب العبد إلى المولى عز وجل كلما ضاقت بھ الدنیا.


