
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

وكأّنه ارتفع ،    املسلمنياملسلمون يف أمواهلم وأوقاهتم، وصار شبه معدوم يف عامة بيوت    هأمٌر جليٌل افتقد 

وتارًة باألمكنة، وتارًة   ، يتعّلق تارًة باألشخاص،اهلل  من جنود  جندوهو  من بيننا ونحن بأمسَّ احلاجة إليه،  

 .، إّنه الربكة ة نباألزم 

  طلب الربكة إّل يعطيها ملن يشاء، ويسلبها عّمن يشاء، وفق حكمته وتدبريه، فال ت  عاىل،  ملٌك هلل ت  التي هي

  ، تعاىل  اهلل  وسلم  قال من  عليه  اهلل  اهللَِّ))  :صىل  ِمَن  َكة   اّلتي  -((َوالرَبَ باألسباب  األخذ  من  يمنع  ل  وهذا 

وي   وحده،  تعاىل  اهلل  من  الّرزق  أّن  كام  حمقها،  أسباب  عن  والبتعاد  الربكة،  هبا  العبد  ت ستجَلب  من  طلب 

 -األخذ باألسباب اّلتي ي ستجَلب هبا الّرزق

قلنا  والربكة فباركواألمكنة  و قد تكون يف األزمنة    كام  قال    يف املسجد األقىص وما حوله  اهلل  األشخاص، 

ِذي َباَرْكنَا َحوْ }: تعاىل َن املَْْسِجِد احْلََراِم إِىَل املَْْسِجِد اأْلَْقىَص الَّ ى بَِعْبِدِه َلْياًل مِّ ْبَحاَن الَِّذي َأْْسَ ،  [1اإلْساء:]{َله  س 

الّشام  بوبارك   بَ }: قال فأرض  تِي  الَّ اأْلَْرِض  إِىَل  وًطا  َول  ْينَاه   فِيَهاَوَنجَّ َأْنِزْلنِي  }، [71األنبياء:]{لِْلَعاملَنِيَ   اَرْكنَا  َربِّ 

نَْزًل  باَركاً   م   حيث يوجد اخلري اإلهلّي.   [29]املؤمنون:{م 

نِذِرينَ }: قال ف كلْيَلِة القدراألزمنة يف وبارك  نَّا م  َباَرَكٍة إِنَّا ك        .[3الّدخان: ]{إِنَّا َأنَزْلنَاه  يِف َلْيَلٍة مُّ

نَّا َوَبَرَكاٍت  }قال: ف  وبارك سبحانه يف بعض البرش كاألنبياء واملرسلني والّصاحلني ِقيَل َيا ن وح   اْهبِْط بَِساَلٍم مِّ

َعَك  مَّ َّن  ِّمِّ أ َمٍم  َوَعىَل  الّسالم،  [48]هود:  { َعَلْيَك  باَركاً }  وقال عن عيسى عليه  م  موضع    [31]مريم:{َوَجَعَلنِي 

 .وكّل مؤمٍن فيه من الربكة بقدر إيامنه  اخلريات اإلهلّية،

ل   اهلل   جعل وقد   كام جعل   ،
ٍ
كّل يشء هلم يف  بورك  هبا  النّاس  أخذ  إن  كثريًة؛  وأسبابًا  ذهاب للربكة وسائل 

قت بركتهم الربكة  :، ولعّل من أهم أسباب الرزقأسبابًا إن أتاها النّاس حم 

))َوَباِرْك ِِل فِياَم   يه وسلم يدعو بالربكة يف العطاء فيقول:كان صىل اهلل عل  فقد  : الّدعاء والّلجوء إىل اهلل  -

ي: َيا   َأْعَطْيَت((، ويدعو ألصحابه بالربكة، فدعا ألنس بن مالٍك ريض اهلل عنه كام أخربنا َقاَل: ))َقاَلْت أ مِّ

، َقاَل  َك َأَنٌس، اْدع  اهللََّ َله  وَل اهللَِّ، َخاِدم  مَّ َأْكثِْر َما َرس  ((، َقاَل َأَنٌس : اللَّه  ، َوَباِرْك َله  فِياَم َأْعَطْيَته  ، َوَوَلَده    َله 



 

 

 

ٌل َأكْ  ْسِعنَي، َوَما َأْصَبَح يِف اأْلَْنَصاِر   َرج 
ْلبِي بِْضًعا َوتِ ي َأِّنِّ َقْد َدَفنْت  ِمْن ص 

ْتنِي اْبنَتِ َثَر ِمنِّي َماًل، ودعا  َفَأْخرَبَ

ْرَوَة اْلَباِرِقيَّ ريض اهلل عنه: ى    لع  ي بِِه أ ْضِحيًَّة، َأو َشاًة َفاْشََتَ
))فَأْعَطاه  النَّبِيُّ صىل اهلل عليه وسلم ِدينَاًرا َيْشََتِ

َكِة يِف َبْيِعِه َكاَن َلِو اْش  ا بِِدينَاٍر َفَأَتاه  بَِشاٍة َوِدينَاٍر َفَدَعا َله  بِاْلرَبَ َ  َفَباَع إِْحَداُه 
َراًبا َلَربَِح فِيهِ َشاَتنْيِ ى ت       ((.   ََتَ

تعاىل  - قال  به  والعمل  القرآن  ْم  }:قراءة  َلَعلَّك  وا  ق  َواتَّ وه   بِع  َفاتَّ َباَرٌك  م  َأنَزْلنَاه   كَِتاٌب  َوَهَذا 

ْرََح ونَ  اْلَباِهِِلّ َقاَل:  نفع لشتامله عىل منافع الّدارين [،أي كثري الفائدة وال155]األنعام:{ت  أ َماَمَة  ، وعن َأِِب 

وَرَة اْلَبَقَرِة، َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َح  وا س  : ))اْقَرء  ول  وَل اهللِ صىل اهلل عليه وسلم َيق  ٌة، َوَل  َسِمْعت  َرس  ْْسَ

    .)) َها اْلَبَطَلة  يع 
 َتْسَتطِ

الّرحم  - وصلة  الوالدين  من بّر  ا  فهام  ت  أعظم  اّلتي  واألهل  ألسباب  واملال  العمر  يف  الربكة  هبام  لب  

قطعه اهلل، َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك ريض    هاوصله اهلل ومن قطع   هامن وصل،  تعاىلمتصلة باهلل    والرحموالّرزق،  

ول   وَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم، َيق  نَْسَأ َله  يِف ))   :اهلل عنه َقاَل: َسِمْعت  َرس  ْبَسَط َله  يِف ِرْزِقِه، َأْو ي  ه  َأْن ي  َمْن َْسَّ

 ((. َأَثِرِه، َفْلَيِصْل َرَِحَه  

األهل   - عىل  دَ }تعاىل:  قال   الّسالم  اهللَِّ َفإَِذا  ِعنِد  ْن  مِّ يًَّة 
ََتِ ْم  ِسك  َأنف  َعىَل  وا  َفَسلِّم  ي وًتا  ب  َباَرَكًة     َخْلت م  م 

َمالٍِك [،  61النّور:  ]{َطيَِّبةً  ْبِن  َأَنِس  وَعْن  واملخالطة،  الّلقاء  من حسن  فيها  ملا  مباركًة  الّتحّية  هذه  وكانت 

ول  اهللَِّ صىل اهلل ون  َبَرَكًة  )):   عليه وسلمريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل ِِل َرس  نَيَّ إَِذا َدَخْلَت َعىَل َأْهلَِك َفَسلِّْم َيك  َيا ب 

 ((. َعَلْيَك َوَعىَل َأْهِل َبْيتَِك 

الّرزق  - النََّشاطِ   الّتبكري يف طلب  َوْقَت  عليه وسلم  ف لَِكْونِِه  اهلل  اهللَِّ صىل  وَل  َرس  َأنَّ   ، اْلَغاِمِديِّ َصْخٍر  َعْن 

ًة َبَعثَ ))  :َقاَل  يَّ ول  اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم إَِذا َبَعَث َْسِ وِرَها، َقاَل: َوَكاَن َرس  ي يِف ب ك 
تِ مَّ َباِرْك أِل مَّ َها ِمْن  اللَّه 

َح  ه   َمال  َفَكث َر  النََّهاِر  ِل  َأوَّ ِمْن  ِغْلاَمَنه   ْرِسل   ي  َكاَن  َتاِجًرا  اًل  َرج  َصْخٌر  َوَكاَن  النََّهاِر،  ِل  َأْيَن  َأوَّ َيْدِري  َل  َكاَن  تَّى 

ه    ((.   َيَضع 

 عندنا؟ واجلواب يف مجلٍة من األسبابف
ٍ
 : ام اّلذي حدث؟ وملاذا زالت الربكة من كّل يشء

َتْمَحق  َبَرَكَة ف.فهي سبٌب هلوان العبد عىل اهلل تعاىل، وسقوطه من عينه، وذهاب الربكة  الّذنوب واملعايص-

ِر   م  ْزِق اْلع  ْنَيا، َقاَل بل  الطَّاَعِة،  وَ   اْلَعَملِ و  اْلِعْلمِ و  الرِّ يِن َوالدُّ َرى آَمن وا  }: َتَعاىَل   ََتَْحق  َبَرَكَة الدِّ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلق 

 َواأْلَْرضِ 
ِ
اَمء َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ وا َعىَل  وَ }:َوَقاَل َتَعاىَل  ،[96األعراف: ]  {َواتَّ  َأْن َلِو اْسَتَقام 



 

 

 

مْ  ِصيب ه   ،  [16اجلّن:  ]{َماًء َغَدًقا  الطَِّريَقِة أَلَْسَقْينَاه  ْنِب ي  ْزَق بِالذَّ َثْوَباَن ريض اهلل عنه ف  َوإِنَّ اْلَعْبَد َلي ْحَرم  الرِّ َعْن 

وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  ول   َرس  َقاَل  اْلَعْبَد  )):َقاَل:  إِلَّ إِنَّ  اْلَقَدَر  دُّ  َير  َوَل   ، ِصيب ه  ي  ْنِب  بِالذَّ ْزَق  الرِّ َلي ْحَرم  

ِر إِلَّ اْلرِبُّ  م  ، َوَل َيِزيد  يِف اْلع  َعاء   . ))الدُّ

 فكيف باملعايص املتتالية؟ ية الواحدة َترم الّرزق والربكة؛ إذا كانت املعصف

الَبيَِّعاِن بِاخِلَياِر  )) :  َعِن النَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم، َقاَل   عن َحكِيِم ْبَن ِحَزاٍم ريض اهلل عنه  الكذب والغّش -

َقْت َبَرَكة   ِ ْن َصَدَقا َوَبيَّنَا ب وِرَك هَل اَم يِف َبْيِعِهاَم، َوإِْن َكَذَبا َوَكَتاَم حم 
َقا، َفإِ  ((. َبْيِعِهاَم َما ََلْ َيَتَفرَّ

  قد هنى النّبّي صىل اهلل عليه وسلم عن فلو كان احلالف صادقًا،  حّتى   كثرة احللف ل سّيام يف البيع والرّشاء -

ول  ف  ذلك َيق  وَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم،  َرس  َقاَل: َسِمْعت   َرْيَرَة ريض اهلل عنه  ه  َقٌة ))  :عن أِب  نَفِّ م  احلَلِف  

َكةِ  ِْحَقٌة لِْلرَبَ ْلَعِة، ِّم   . ))لِلسِّ

بشّتى صوره- احلرام  املال  الرّ  أكل  أكل  املال ظ وأعظم ذلك وأكربه  يزيد  الّربا  فإّن  اهلل    اً اهربا،  ولكّن سنّة 

بالقّلة واملحق والّزوال، قال تعاىل املال وصاحبه  الّزيادة تعود عىل  بأّن هذه  َبا}:تقيض  الرِّ اهللَّ   ْرِِب    َيْمَحق   َوي 

اٍر َأثِيمٍ  لَّ َكفَّ بُّ ك 
ِ
َدَقاِت َواهللَّ  َل ُي   [. 276 ة:البقر ]{الصَّ

ّب هلا وي بغض هلا وي ضّيع ما أوجب اهلل عليه هلا ويرتكب   :احلرص والّطمع يف طلب الّدنيا- فريغب هلا وُي 

وسلم،   عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  وَل  َرس  َسَأْلت   َقاَل:  عنه  اهلل  ريض  ِحَزاٍم  ْبَن  َحكِيِم  عن  هلا،  عليه  اهلل  حّرم  ما 

مَّ َقاَل َفَأْعَطاِِّن، ث مَّ   ، َفَأْعَطاِِّن ث  ، َفَأْعَطاِِّن، ث مَّ َسَأْلت ه  ْلَوٌة، َفَمْن َأَخَذه     :َسَأْلت ه  ٌة ح  ، إِنَّ َهَذا املَاَل َخِِضَ يم 
َيا َحكِ

َيْأك   ِذي  َكالَّ فِيِه،  َله   َباَرْك  ي  ََلْ  َنْفٍس  اِف  ْْشَ
بِإِ َأَخَذه   َوَمْن  يِه، 

فِ َله   ب وِرَك  َنْفٍس  ْلَيا  بَِسَخاَوِة  الع  الَيد    ، َيْشَبع  َولَ  ل  

ْفىَل   ((.  َخرْيٌ ِمَن الَيِد السُّ

 فنسأل اهلل أن يبارك لنا يف أوقاتنا واهلينا واموالنا وأسامعنا وأبصارنا إنه وِل ذلك والقادر عليه. 

 

 واحلمد هلل رب العاملني                                                              

 

 

 


