كي نكون مباركني!
حممد بن عبد هللا املقدي
Almagdy3@gmail.com
يف صيف  2007م يف مدينة طااب اليت بناها احلاج أمحدو مببا يف السنغال ،زرت تلك املدينة الصغرية
البعيدة عن كل حتضر ومدنية ،أخربين حمدثي أن تربة هذه املدينة تربة مباركة ،تشفي املرضى ،وتعني على
نوائب الدهر ،وعلى ضفاف األطلسي جزيرة صغرية هبا قرب سيدي عبد الرمحن الذي بربكته حتمل النساء
ووحداًن ،وقرب مشهور يف ابكستان بربكة تربته تتزوج العذارى ،واملناجي يف اليمن
فرتاهن هنالك زرافات
ا
أيت حليق اللحية والدين يف البوسنة واهلرسك ميسح على أجساد
ينجي احلمل من املوت كما ي ّدعون ،ور ُ
الرجال والنساء !...داخل ثياهبم وثياهبن حبجة أن يده مباركة ابركتها السماء.
رجًل ينتسب للصًلح قال" :أجلسوين جبانب ذاك الرجل" وبينما هو يتحدث إذ به
أحد الوجهاء زار ا
يتنخم ويلقي خنامته قريباا من احلضور يف مشهد مقزز ،وإذ ابلطلبة يتقافزون على تلك النخامة فيتمسحون
مسرا يف أذين :ال ختف
هبا ،يقول الوجيه" :وحينما أجفلت من هذا املشهد إذ برجل عن مييين يغمزين ًّ
الشيخ سيعطيك واحدة خاصة"!!

خبور وأدخنة ورقص خمتلط ومههمات تعلو وختفت تتبني منها كلمة "حي" خيربونك أن هذا الرجل مبارك
يتمسحون به ،ويشربون ما فضل من شرابه ،وأيكلون ما بقي من طعامه ،ميسحون بريقه أبشارهمَ ،كلِ َمه
وصمتَه مبارك ،فإذا مات تتابعت الربكات على قربه ،حييا الناس على قصصه وعجائبه ،تدبج فيه القصائد،
َ
ويف مولده تقام املوائد ،وتزدحم الولدان والشيبان ،اإلًنث والوالئد ،صناديق النذور تنتظرهم مهللة الستقبال
ما فضل من أقواهتم ينحرون جبانبه النحائر تقف أمامه العوانس واملطلقات والبائس الفقري وذا الشيبة
املسكني؛ يرجون أن ينالوا بركة من بركات الشيخ!
على الضفة األخرى مثت من يغايل يف منع هذه املعاين ويرفضها حبجة الدروشة.
جهًل هبا وأبمهيتها؛ ف َقلَّت الربكات يف األموال واألوالد واألرزاق.
واثلث منشغل عنها ا
هذه الصورة اليت تلتقطها عدستك حبجم دقتها وحبجم سعة العامل اإلسًلمي لتنيب عن ظًلل واسع يف
هذا املفهوم العظيم ،وإن املرء ليبدهه مدى الظًلل ...وغزارة النصوص الشرعية الدالة عليه!
الربكة من هللا:

هللا تعاىل هو مصدر كل خري وبركة بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ،النفوس إليه تصري
والقليل عنده كثري ،عطاؤه مبارك ،ورزقه عميم يده ال تغيض ابلنفقة بل تفيض ابإلحسان.
قائًل يف دعاء طويل( :لبيك وسعديك ،واخلري
كان  إذا قام إىل صًلة الليل ينادي ربه تبارك وتعاىل ا

كله يف يديك ،والشر ليس إليك ،تباركت وتعاليت ،أستغفرك وأتوب إليك)(.)1

ِ ِ
اَّلل الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
استَ َوى َعلَى ال َأع أر ِ
ش
ض ِيف ستَّة أَ ََّّيٍم ُُثَّ أ
الس َم َاوات َو أاْل أَر َ
يقول هللا تعاىل{ :إِ َّن َربَّ ُك ُم َُّ
ِ
الشمس والأ َقمر والنُّجوم مسخَّر ٍ
ِ
ات ِِب أَم ِرِه أ َََل لَهُ أ
أق َو أاْل أَم ُر تَبَ َار َك
اخلَل ُ
يُغأشي اللَّأي َل الن َ
َّه َار يَطألُبُهُ َحثيثًا َو َّ أ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
َّ
ضغَةً فَ َخلَ أقنَا
ني } [األعراف ،]٥٤ :ويقولُ :
اَّللُ َر ُّ
{ُثَّ َخلَ أقنَا النُّطأ َفةَ َعلَ َقةً فَ َخلَ أقنَا ال َأعلَ َقةَ ُم أ
ب ال َأعالَ ِم َ
الأم أ ِ
اَّلل أَحسن أ ِِ
ِ
ني} [املؤمنون:
ام ََلأ ًما ُُثَّ أَنأ َ
شأ َأَنهُ َخ أل ًقا َ
اخلَالق َ
س أوََن الأعظَ َ
ُ
آخ َر فَ تَ بَ َار َك َُّ أ َ ُ
ضغَةَ عظَ ًاما فَ َك َ
.]١٤
ويقول{ :تَبار َك الَّ ِذي جعل ِيف َّ ِ
ِ ِ
ِ
ريا} [الفرقان]61 :
وجا َو َج َع َل ف َيها س َر ً
الس َماء بُ ُر ً
ََ
اجا َوقَ َم ًرا ُمن ً
ََ َ
[الفرقان.]٦١ :
فاهلل تعاىل هو مصدر الربكات واخلريات لـ"دوام جوده ،وكثرة خريه ،وجمده وعلوه ،وعظمته وتقدسه،
وجميء اخلريات كلها من تربيكه على ما شاء من خلقه"(.)2
وجعل بيته مباراكا تنمو فيه احلسنات وتزيد يف جنباته و"تضاعف العمل فيه فالربكة كثرة اخلري"({ )3إِ َّن
ِ
ضع لِلن ِ ِ
ٍ ِ
ني } [آل عمران.]٩٦ :
َّاس لَلَّذي بِبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َو ُه ًدى لل َأعالَ ِم َ
أ ََّو َل بَ أيت ُو َ

اَّلل الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
ض ِيف ِست َِّة أَ ََّّيٍم ُُثَّ
الس َم َاوات َو أاْل أَر َ
خلق هللا السماوات واألرض بربكته{ :إِ َّن َربَّ ُك ُم َُّ
الشمس والأ َقمر والنُّجوم مسخَّر ٍ ِ
استَ وى َعلَى الأعر ِ ِ
ِ
ات ِِب أَم ِره أ َََل لَهُ
ش يُغأشي اللَّأي َل الن َ
َأ
أ َ
َّه َار يَطألُبُهُ َحثيثًا َو َّ أ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
أق َو أاْل أَم ُر تَبَ َار َك َّ
أ
ني} [األعراف ،]٥٤ :وجعل هللا للمؤمنني يف السماء بركة تظلهم ويف
اَّللُ َر ُّ
اخلَل ُ
ب ال َأعالَ ِم َ
َن أ أَهل الأ ُقرى آمنُوا واتَّ َقوا لََفتَ أحنَا َعلَأي ِهم ب رَك ٍ
الس َم ِاء
ات ِم َن َّ
{ولَ أو أ َّ َ َ َ َ أ
األرض بركة تعينهم إذا اتقوهَ :
أ ََ
( )1رواه مسلم ،كتاب صًلة املسافرين ،ابب الدعاء يف صًلة الليل وقيامه ،برقم  ،) 534 /1 ( 221دار إحياء
الرتاث العريب  -بريوت
(ِ )2جًلء األفهام يف الصًلة والسًلم على خري األًنم ،ابن قيم اجلوزية ،ت شعيب األرًنؤوط  -عبد القادر األرًنؤوط،
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َو أاْل أَر ِ
َخ أذ ََن ُه أم ِِبَا َكانُوا يَ أك ِسبُو َن} [األعراف( ،]٩٦ :فربكات السماء املطر ،وبركات
ض َولَ ِك أن َك َّذبُوا فَأ َ
األرض النبات والثمار ،ومجيع ما فيها من اخلريات واألنعام واألرزاق ،واألمن والسًلمة من اآلفات ،كل
ذلك من فضل هللا وإحسانه على عباده)(.)1

ِ
ط بِس ََلٍم ِمنَّا وب رَك ٍ
ِ
ك َوأ َُم ٌم
ك َو َعلَى أ َُم ٍم ِِمَّ أن َم َع َ
ات َعلَأي َ
يل ََّينُ ُ
أهبط هللا ا
وح أاهب أ َ
نوحا بربكته{ :ق َ
َََ
سهم ِمنَّا َع َذ ِ
ِ
يم} [هود.]٤٨ :
ٌ
اب أَل ٌ
َسنُ َمتعُ ُه أم ُُثَّ َيََ ُّ ُ أ

الزَكاةِ
لص ََل ِة َو َّ
و َّ
ص ِاِن ِِب َّ
أدل عيسى  أبن جعله هللا مباراكا فقالَ { :و َج َعلَ ِِن ُمبَ َارًكا أَيأ َن َما ُك أن ُ
ت َوأ أَو َ

ت َحيًّا } [مرمي.]٣١ :
َما ُد أم ُ

معلما للخري"(.)2
باركاً أَيأ َن َما ُك أن ُ
ت} ا
قال ابن عيينةَ { :و َج َعلَ ِِن ُم َ
ت} آمر ابملعروف ،وأهنى عن املنكر ،وأرشد الضال،
باركاً أَيأ َن َما ُك أن ُ
وقال سهل التسرتيَ { :و َج َعلَ ِِن ُم َ

وأنصر املظلوم ،وأغيث امللهوف"(.)3

وآل ابراهيم مباركون مبباركة هللا هلم{ :قَالُوا أَتَعجبِ ِ
اَّلل ر أْح ُ ِ
ِ
اَّلل وب رَكاتُهُ َعلَأي ُكم أ أَهل الأب أي ِ
ت
ني م أن أَ أم ِر َّ َ َ
أَ َ
أ َ َ
ت َّ َ َ َ
إِنَّهُ َِ
ْحي ٌد ََِمي ٌد } [هود.]٧٣ :
ج َوََل َعلَى أاْلَ أع َر ِج
س َعلَى أاْلَ أع َمى َح َر ٌ
واملؤمنون يسألون هللا أن حتل الربكة عليهم حينما يلتقون{ :لَأي َ
وت آِبئِ ُكم أَو ب ي ِ
يض حرج وََل َعلَى أَنأ ُف ِس ُكم أَ أن َتأ ُكلُوا ِمن ب يوتِ ُكم أَو ب ي ِ
وت
َح َر ٌ
َ أ أ ُُ
أ ُ ُ أ أ ُُ
أ
ج َوََل َعلَى ال َأم ِر ِ َ َ ٌ َ
وت َع َّماتِ ُكم أَو ب ي ِ
وت أَ أعم ِام ُكم أَو ب ي ِ
َخواتِ ُكم أَو ب ي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وت
أ أ ُُ
َ أ أ ُُ
أ َُّم َهات ُك أم أ أَو بُيُوت إِ أخ َوان ُك أم أ أَو بُيُوت أ َ َ أ أ ُُ
أَ أخوالِ ُكم أَو ب ي ِ
وت َخ َاَلتِ ُكم أَو ما ملَ أكتُم م َف ِاتَهُ أَو ص ِد ِيق ُكم لَأيس َعلَأي ُكم جنَاح أَ أن َتأ ُكلُوا َِ
َج ًيعا أ أَو
أ ُ ٌ
أ َ
َ أ أ ُُ
أ أ َ َ أَ
أ َ
وًت فَس ِلموا علَى أَنأ ُف ِس ُكم َِتيَّ ًة ِمن ِع أن ِد َِّ
ني َّ
اَّللُ لَ ُك ُم
اَّلل ُمبَ َارَك ًة طَيِبَةً َك َذلِ َ
أَ أشتَ ًاًت فَِإذَا َد َخلأتُ أم بُيُ ً َ ُ َ
ك يُبَِ ُ
أ
أ
أاْلَّي ِ
ت لَ َعلَّ ُك أم تَ أع ِقلُو َن} [النور.]٦١ :
َ

( )1لباب التأويل يف معاين التنزيل ،اخلازن ،ت :حممد علي شاهني ،دار الكتب العلمية  -الطبعة :األوىل 1415 ،هـ،
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ودي ِمن َش ِ
ِ
اط ِئ ال َأو ِاد أاْل أََيَ ِن ِيف الأبُ أق َع ِة
مسى املوضع الذي كلم فيه موسى  مباراكا {فَ لَ َّما أ ًََت َها نُ َ أ
الأمبارَك ِة ِمن َّ ِ
وسى إِِِن أ َََن َّ
ني} [القصص ،]٣٠ :ومسى شجرة الزيتون مباركة
اَّللُ َر ُّ
ب ال َأعالَ ِم َ
الش َج َرة أَ أن ََّي ُم َ
َُ َ َ
ٍِ ِ
ِ
السماو ِ
ات َو أاْل أَر ِ
َّ
ب
اج ٍة ُّ
اح ال ِأم أ
ض َمثَ ُل نُوِره َك ِم أش َكاة ف َيها م أ
صبَ ٌ
اجةُ َكأَ ََّّنَا َك أوَك ٌ
الز َج َ
اح ِيف ُز َج َ
صبَ ُ
ور َّ َ َ
{اَّللُ نُ ُ
ِ
ِ
ور َعلَى
ُد ِر ٌّ
ي يُوقَ ُد م أن َش َج َرٍة ُمبَ َارَك ٍة َزيأتُونٍَة ََل َش أرِقيَّ ٍة َوََل غَ أربِيَّ ٍة يَ َك ُ
س أسهُ ََن ٌر نُ ٌ
اد َزيأ تُ َها يُضيءُ َولَ أو َلأ َتَأ َ
ٍ ِ
اَّلل أاْلَمثَ َ ِ
َّاس و َّ ِ
نُوٍر يَ أه ِدي َّ
يم} [النور ،]٣٥ :لكثرة
شاءُ َويَ أ
اَّللُ لِنُوِرِه َم أن يَ َ
ب َُّ أ
ض ِر ُ
اَّللُ ب ُك ِل َش أيء َعل ٌ
ال للن ِ َ
منافعها ،ومسى املطر مباراكا {ونَ َّزلأنا ِمن َّ ِ
صِ
ِ ٍ
ب ا أَل ِ
يد} [ق،]٩ :
اء ُمبَ َارًكا فَأَنأبَ أت نَا بِه َجنَّات َو َح َّ َ
الس َماء َم ً
َ َ َ
ِ
ٍ
ٍِ
ِ
ين} [الدخان]٣ :؛
ملا فيه من املنافع ،ومسى ليلة القدر مباركة {إ ََّن أَنأ َزلأنَاهُ ِيف لَأي لَة ُمبَ َارَكة إ ََّن ُكنَّا ُم أنذ ِر َ
فالقرآن ذكر مبارك أنزله ملك مبارك يف ليلة مباركة على نيب مبارك ألمة مباركة(.)1
القرآن..الكتاب املبارك:
ِ ِ
صل
املرباتٌ ،
كثري اخلريات واسع ّ
كتاب َ
القرآ ُن العظيم كًلم هللا تعاىل وصفة من صفاته ُ
مبارك حم َكم ،فَ ٌ
ِ
مهيمن ،أنزله هللا رمحة ِ
ِ
وشفاءا ا
اب أَنأ َزلأنَاهُ
وهدى ،وصفه هللا تعاىل ابلربكة يف أربعة مواضع { َو َه َذا كتَ ٌ
وبياًن ُ
َّ ِ
ِ ِ ِ
مبار ٌك م ِ ِ
ين يُ أؤِمنُو َن ِِب أْل ِخ َرةِ يُ أؤِمنُو َن بِ ِه َو ُه أم
صد ُق الَّذي بَ أ َ
َُ َ ُ َ
ني يَ َديأه َولتُ أنذ َر أ َُّم الأ ُق َرى َوَم أن َح أوََلَا َوالذ َ
ِ
َعلَى ِِ ِ
اب أَنأ َزلأنَاهُ ُمبَ َار ٌك فَاتَّبِعُوهُ َواتَّ ُقوا
{و َه َذا كتَ ٌ
َ
ص ََلِت أم ُُيَافظُو َن } [األنعام ، ]٩٢ :وقال سبحانهَ :
{و َه َذا ِذ أك ٌر ُمبَ َار ٌك أَنأ َزلأنَاهُ أَفَأَنأتُ أم لَهُ ُم أن ِك ُرو َن}
لَ َعلَّ ُك أم تُ أر َْحُو َن} [األنعام ،]١٥٥ :وقال سبحانَهَ :
ِ
ِ
آَّيتِِه َولِيَ تَ َذ َّكر أُولُو أاْلَلأبَ ِ
اب} [ص:
اب أَنأ َزلأنَاهُ إِلَأي َ
[األنبياء ،]٥٠:وقال سبحانه{ :كتَ ٌ
ك ُمبَ َار ٌك ليَ َّدبَّ ُروا َ
َ
قال عليه الصًلة والسًلم( :تعلَّموا سورَة البقرةِ ،فإن
مأمور بتعلّمهاَ ،
مباركةٌ ،
وسورةُ البقرة َ
َ ،]٢٩
سورة َ
السحرة (.)2
أخ َذها َبرَكة ،وترَكها َحسرة ،وَل تستطيعُها البطَلَة) أيّ :
فاهلل تعاىل( :أنزله مباراكا ،فيه اخلري الكثري ،والعلم الغزير ،واألسرار البديعة ،واملطالب الرفيعة ،فكل بركة

وسعادة تنال يف الدنيا واآلخرة ،فسببها االهتداء به واتباعه)(.)3

()1مفاتيح الغيب ،الرازي ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.)265 /2( ،

( )2صحيح مسلم ،ابب فضل قراءة القرآن ،وسورة البقرة ،برقم ،) 553/1(، 252ورواه أمحد يف مسنده.)22950( ،
( )3تيسري الكرمي الرمحن =تفسري السعدي ،ت  :عبد الرمحن اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل /1 ،1420،
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و(القرآن مبارك ألنه يدل على اخلري العظيم ،فالربكة كائنة به ،فكأن الربكة جعلت يف ألفاظه ،وألن هللا
تعاىل قد أودع فيه بركة لقارئه املشتغل به بركة يف الدنيا ويف اآلخرة ،وألنه مشتمل على ما يف العمل به
كمال النفس وطهارهتا ابملعارف النظرية مث العملية؛ فكانت الربكة مًلزمة لقراءته وفهومه)(.)1
(إنه مبارك بكل معاين الربكة ،إنه مبارك يف أصله ،ابركه هللا وهو ينزله من عنده ،ومبارك يف حمله الذي
علم هللا أنه له أهل ،قلب حممد الطاهر الكرمي الكبري ،ومبارك يف حجمه وحمتواه ،فإن هو إال صفحات
قًلئل ابلنسبة لضخام الكتب اليت يكتبها البشر ،ولكنه حيوي من املدلوالت واإلحياءات واملؤثرات
والتوجيهات يف كل فقرة منه ما ال حتتويه عشرات من هذه الكتب الضخام ،يف أضعاف أضعاف حيزه
وحجمه! وإن الذي مارس فن القول عند نفسه وعند غريه من بين البشر وعاجل قضية التعبري ابأللفاظ عن
املدلوالت ،ليدرك أكثر مما يدرك الذين ال يزاولون فن القول وال يعاجلون قضااي التعبري ،أن هذا النسق
القرآين مبارك من هذه الناحية.
وأن هنالك استحالة يف أن يعرب البشر يف مثل هذا احليز ـ وال يف أضعاف أضعافه ـ عن كل ما حيمله
التعبري القرآين من مدلوالت ومفهومات وموحيات ومؤثرات! وأن اآلية الواحدة تؤدي من املعاين وتقرر من
متفردا ال نظري له يف كًلم
احلقائق ما جيعل االستشهاد هبا على فنون شىت من أوجه التقرير والتوجيه شيئاا ا
مباشرا عجيباا لطيف
طااب
البشر ،وإنه ملبارك يف أثره ،وهو خياطب الفطرة والكينونة البشرية جبملتها خ ا
ا
املدخل ويواجهها من كل منفذ وكل درب وكل ركن فيفعل فيها ما ال يفعله قول قائل ،ذلك أن به من هللا
سلطاًن.
ا
وليس يف قول القائلني من سلطان! وال منلك أن منضي أكثر من هذا يف تصوير بركة هذا الكتاب ،وما
حنن ببالغني لو مضينا شيئا أكثر من شهادة هللا له أبنه "مبارك" ففيها فصل اخلطاب! {م ِ ِ
ني
ا
صد ُق الَّذي بَ أ َ
ُ َ
يَ َديأ ِه})(.)2
حممد  ...النيب املبارك:
مرت اإلنسانية بفرتة طويلة بعد رفع عيسى  إىل السماء ،وانطفأ نور رسالته شيئاا فشيئاا حىت عم

الظًلم أرجاء الكون ،وابت الناس يتخبطون يف غياابت اجلهل ،هتوي هبم ريح الظلم يف واد سحيق ،ومل
يبق يف ساحات العامل وطرقاته إال طيف قناديل وامجة لبقااي أهل كتاب هرعوا هبا إىل رؤوس اجلبال؛ يف
( )1التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر . ) 370 /7 ( ،1984،
( )2يف ظًلل القرآن ،،سيد قطب ،دار الشروق ،الطبعة :السابعة عشر  1412 -هـ) 1147/2 ( ،

ذلك التاريخ املخيف ،وليله الثقيل ،واألرض حتيط جبيدها أايدي املوت ،بزغ نور الفجر ،وتراجع الليل جير
أذايل اهلزمية ،فقطعت أايدي الظلم ،وتساقطت الشرفات الزائفة ،وكسر إيوان القهر ،وأطفئت نريان
العبودية ،لذلك عد الزمان من خري األزمان وأبركها على البشرية.
لقد بعث النيب  والعامل يف ظًلم دامس يكتنفه جلة سحيقة من الكفر والعصيان ،اهتزت فيه أسس
الدين وحرف االعتقاد إال بقااي من أهل الكتاب.
الدين أ ِ
َّ ِ
ِِ ِ
ين َّاَّتَ ُذوا
اخلَال ُ
ص َوالذ َ
كان املشركون يعبدون األصنام واألواثن وجيدون فيها السلوى { :أ َََل ََّّلل ُ
ِ ِِ ِ
وَن إِ ََل َِّ
اَّللَ َأُي ُك ُم بَ أي نَ ُه أم ِيف َما ُه أم فِ ِيه ََيأتَلِ ُفو َن إِ َّن َّ
اَّلل ُزلأ َفى إِ َّن َّ
اء َما نَ أعبُ ُد ُه أم إََِّل لِيُ َق ِربُ َ
اَّللَ
م أن ُدونه أ أَوليَ َ
ِ
ِ
ار} [الزمر.]٣ :
ََل يَ أهدي َم أن ُه َو َكاذ ٌ
ب َك َّف ٌ
ون َِّ
عبدت األشجار واألحجار والشمس والقمر والنجوم{ :وي أعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ض ُّرُه أم َوََل
اَّلل َما ََل يَ ُ
ُ
ََ ُ
أ
ِ
ِ
ِ
السماو ِ
اَّلل قُل أَتُنَ بِئُو َن َّ ِ
ات َوََل ِيف أاْل أَر ِ
ض
اَّللَ ِبَا ََل يَ أعلَ ُم ِيف َّ َ َ
يَ أن َفعُ ُه أم َويَ ُقولُو َن َه ُؤََلء ُش َف َعا ُؤََن ع أن َد َّ أ
ُس أب َحانَهُ َوتَ َع َاَل َع َّما يُ أش ِرُكو َن} [يونس.]١٨ :
لقد تغريت القيم اإلنسانية وأمست الفضيلة عيباا ،جمدت الوحشية وامتهنت اإلنسانية وشاع الزًن ومعاقرة
حافًل ابملروق.
اخلمور وانتشر القمار وكثر السلب والنهب ،لقد كان وجه األرض ا
يف هذا اجلو البئيس بُعث النيب  فتم عقد اهلداية ،وازدمحت الصفوف لإلميان به ،ورفعت راية هللا

خفاقة ،هدى هللا به القلوب والعقول ،أخرج هللا به الناس من ظلمات الكفر إىل أنوار اإلسًلم ،ومن محأة
الرذيلة إىل زينة الفضيلة ،ومن التفرق إىل االجتماع ،من اجلوع والألواء إىل السعة والغناء ،حتول الصعاليك
أتباع الكأل رعاة الغنم إىل فقهاء علماء ،كانت األمة عربية مقودة فأصبحت مسلمة قائدة تتبعها األمم،
هل مثة رجل أعظم بركة على بين قومه من حممد ؟
َخ َذ َّ ِ
ني لَ َما آتَ أي تُ ُك أم ِم أن كِتَ ٍ
اب
{وإِ أذ أ َ
اَّللُ ميثَا َق النَّبِيِ َ
أخذ هللا من النبيني امليثاق ليؤمنوا به وينصرونهَ :
ِ
ول م ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ص ِري
ص ُرنَّهُ قَ َ
ال أَأَق َأرأرُأُت َوأ َ
َخ أذ ُأُت َعلَى َذل ُك أم إِ أ
صد ٌق ل َما َم َع ُك أم لَتُ أؤمنُ َّن بِه َولَتَ أن ُ
اء ُك أم َر ُس ٌ ُ َ
َوح أك َمة ُُثَّ َج َ
ال فَا أشه ُدوا وأ َََن مع ُكم ِمن َّ ِ ِ
ين } [آل عمران ،،]٨١ :وبشر به يف الكتب السابقة
الشاهد َ
قَالُوا أَق َأرأرََن قَ َ َ َ َ َ أ َ
يل َيأمرهم ِِبلأمعر ِ
ول النِ َّ ِ َّ ِ
َّ ِ
وِب ِع أن َد ُه أم ِيف الت أَّوراةِ و أِ ِ
وف
الر ُس َ
ين يَتَّبِعُو َن َّ
َّيب أاْلُم َّي الذي ََِي ُدونَهُ َم أكتُ ً
َ َ
{الذ َ
اْل أْن ِ َ ُ ُ ُ أ َ أ ُ
اهم َع ِن الأم أن َك ِر و ُُِي ُّل ََلُم الطَّيِب ِ
ات َو ُُيَ ِرُم َعلَأي ِه ُم أ
ص َرُه أم َو أاْلَ أغ ََل َل الَِِّت
اخلَبَائِ َ
ث َويَ َ
ض ُع َع أن ُه أم إِ أ
ُ َ
َويَ أن َه ُ أ
ُ َ
ِ
َّ ِ
ك ُه ُم ال ُأم أفلِ ُحو َن}
َكانَ أ
ُّور الَّ ِذي أُنأ ِز َل َم َعهُ أُولَئِ َ
آمنُوا بِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ص ُروهُ َواتَّبَ عُوا الن َ
ت َعلَأي ِه أم فَالذ َ
ت
{وأ َََّن لَ َم أسنَا َّ
اء فَ َو َج أد ََن َها ُملِئَ أ
وحرست السماء من مسرتقي السمع إابن بعثته َ
الس َم َ
[األعرافُ ،]١٥٧ :

حرسا َش ِدي ًدا و ُشهبا ( )8وأ َََّن ُكنَّا نَ أقع ُد ِم أن ها م َق ِ
ِ
ِ
ص ًدا}
اع َد لِ َّ
لس أم ِع فَ َم أن يَ أستَم ِع أاْل َن ََِي أد لَهُ ش َه ًاِب َر َ
َ ًُ
ُ َ َ
ََ ً
َ
ِ
الر ُس ُ
[اجلن ،،]٩ - ٨ :وحفظ ووقي من أن يصله سوء { ََّيأَيُّ َها َّ
ك م أن َربِ َ
ول بَلِ أغ َما أُنأ ِز َل إِلَأي َ
ك َوإِ أن َلأ
ِ
ِ
اَّلل ي أع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّن َّ
ين } [املائدة.]٦٧ :
ص ُم َ
تَ أف َع أل فَ َما بَلَّغأ َ
ت ِر َسالَتَهُ َو َُّ َ
اَّللَ ََل يَ أهدي الأ َق أو َم الأ َكاف ِر َ
ِ
َس َرى بِ َع أب ِدهِ لَأي ًَل ِم َن الأ َم أس ِج ِد ا أَلََر ِام إِ ََل
{س أب َحا َن الَّذي أ أ
وأسري به إىل بيت املقدس لريى آايت هللا ُ
الس ِميع الأب ِ
الأمس ِج ِد أاْلَقأصى الَّ ِذي ِبرأكنَا حولَهُ لِنُ ِريهُ ِمن ِ
صريُ } [اإلسراء ،]١ :الَّ ِذي
َ
آَّيتنَا إِنَّهُ ُه َو َّ ُ َ
َ َ َأ
َ أ َ
َأ
ِ ِ ()1
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج َع ْلنَا َح ْولَهُ الََْربَكةَ ل ُس َّكانه ِيف َم َعايِش ِه ْم َوأَقْـ َواهت ْم َو ُح ُروث ِه ْم َوغُُروسه ْم .
قاتلت املًلئكة معه {إِ أذ ي ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
وحي َربُّ َ ِ
آمنُوا َسأُلأ ِقي ِيف قُلُ ِ
وب
ين َ
ُ
ك إ ََل ال َأم ََلئ َكة أَِِن َم َع ُك أم فَ ثَبتُوا الذ َ
َّ ِ
ض ِربوا ِم أن هم ُك َّل ب نَ ٍ
ِ
ان} [األنفال.]١٢ :
ين َك َف ُروا ُّ
ب فَا أ
ض ِربُوا فَ أو َق أاْلَ أعنَاق َوا أ ُ ُ أ َ
الر أع َ
الذ َ
ول النِ َّ ِ َّ ِ
َّ ِ
وِب
الر ُس َ
ين يَتَّبِعُو َن َّ
َّيب أاْلُم َّي الذي ََِي ُدونَهُ َم أكتُ ً
وأاته الكتاب وهو أمي ال يقرأ وال يكتب {الذ َ
ِ
اهم َع ِن الأم أن َك ِر و ُُِي ُّل ََلُم الطَّيِب ِ
ِع أن َد ُه أم ِيف الت أَّوَر ِاة َو أِ
اْل أِْن ِ
ات َو ُُيَ ِرُم َعلَأي ِه ُم
ُ َ
يل ََي ُأم ُرُه أم ِِبل َأم أع ُروف َويَ أن َه ُ أ
ُ َ
ِ
َّ ِ
أ
ص ُروهُ َواتَّبَ عُوا
اخلَبَائِ َ
ص َرُه أم َو أاْلَ أغ ََل َل الَِِّت َكانَ أ
ث َويَ َ
ض ُع َع أن ُه أم إِ أ
آمنُوا بِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ت َعلَأي ِه أم فَالذ َ
الن ِ
ِ
ك ُهم الأم أف ِلحو َن} [األعراف ،]١٥٧ :والقمر ينشق تصدي اقا له {اق َأَتب ِ
ت
ُّور الَّذي أُنأ ِز َل َم َعهُ أُولَئ َ ُ ُ ُ
ََ
َ
ش َّق الأ َق َم ُر} [القمر.]١ :
َّ
اعةُ َوانأ َ
الس َ

ول َِّ
ني َوَكا َن َّ
اَّللُ بِ ُك ِل
َح ٍد ِم أن ِر َجالِ ُك أم َولَ ِك أن َر ُس َ
اَّلل َو َخ َاُتَ النَّبِيِ َ
{ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أ ََِب أ َ
وختمت به النبوات َ
ُ
ٍ ِ
يما} [األحزاب.]٤٠ :
َش أيء َعل ً
ِ
ني} [األنبياء.]١٠٧ :
{وَما أ أَر َسلأنَ َ
اك إََِّل َر أْحَةً لل َأعالَ ِم َ
بُعث رمحة للعاملني َ
أقسم هللا حبياته ،وبكتابه ،وببلده الذي ولد ونشأ فيه ،وخبلقه العظيم{ ،لَ َع أم ُر َك إِ ََّّنُ أم لَِفي َس أك َرِِتِ أم
ِ
ي أعمهو َن} [احلجر{..]٧٢ :يس ( )1والأ ُقر ِ
ني } [يس..]3 - 1 :
آن ا أَلَ ِك ِيم ( )2إِنَّ َ
ك لَ ِم َن ال ُأم أر َسل َ
َ َُ
َ أ
ِ
َ ِ
أسم ِِب َذا الأب لَ ِد ( )1وأَنأ َ ِ ِ
ك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم} [القلم:
{وإِنَّ َ
{َل أُق ُ َ َ
ت حلٌّ ِبَ َذا الأبَ لَد} [البلدَ ..]٢ - ١ :
َ
.]٤

( )1جامع البيان عن أتويل آي القرآن = تفسري الطربي ،ت :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،دار هجر
،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ  2001 -م (.)448 /14

قال ابن حزم رمحه هللا( :من أراد خري اآلخرة ،وحكمة الدنيا ،وعدل السرية ،واالحتواء على حماسن
األخًلق كلها ،واستحقاق الفضائل أبسرها ،فليقتد مبحمد  ،وليستعمل أخًلقه وسريه ما أمكنه ،أعاننا
هللا على االتساء به ..آمني)(.)1
إن أعظم بركاته عليه الصًلة والسًلم هي هذا الدين املبارك( ،فهدى هللا الناس بربكة نبوة حممد ،
ومبا جاء به من البينات واهلدى ،هداية جلت عن وصف الواصفني ،وفاقت معرفة العارفني ،حىت حصل
خصوصا ،من العلم النافع ،والعمل الصاحل ،واألخًلق العظيمة،
عموما ،وألويل العلم منهم
ا
ألمته املؤمنني ا
وعمًل ،اخلالصة من كل شوب ،إىل احلكمة
علما ا
والسنن املستقيمة ،ما لو مجعت حكمة سائر األمم ،ا
تفاوات مينع معرفة قدر النسبة بينهما ،فلله احلمد كما حيب ربنا ويرضى)(.)2
اليت بعث هبا ،لتفاوات ا
وقد ُخص نبينا  بربكات حسية يف جسده الشريف كنبع املاء من بني أصابعه( ،)3وتكثري الطعام له
.)4( 
وإبراؤه املرضى وذوي العاهات كما يف قصة علي بن أيب طالب حني تفل يف عينه فربئت( ،)5وقصة عبد
هللا بن عتيك حني كسرت رجله فمسح عليها فربأت( )6رضي هللا عنهما.

()1األخًلق والسري يف مداواة النفوس ،ابن حزم االندلسي ،دار اآلفاق اجلديدة ،الطبعة :الثانية1399 ،هـ -
1979م ،ص . 24
( )2اقتضاء الصراط املستقيم ،ابن تيمية ،ت د ًنصرالعقل ،احملققً :نصر عبد الكرمي العقل ،دار عامل الكتب،الطبعة:
السابعة1419 ،هـ 1999 -م ( . ) 75 /1
( )3البخاري ،كتاب الصًلة ،ابب التماس الوضوء إذا حانت الصًلة برقم  ،170 /4 ،169و مسلم يف الفضائل
ابب يف معجزات النيب صلى هللا عليه وسلم رقم . 2279
( )4وهذا كثري يف سريته الشريفة صلى هللا عليه وسلم انظر ،مثًل البخاري ،كتاب اهلبة ،ابب قبول اهلدية من املشركني،
برقم  ،2618وقصة أخرى يف مسلم ،كتاب األشربة ،ابب جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك ،وبتحققه
حتققا اتما ،واستحباب االجتماع على الطعام ،برقم . 2039
( )5البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب دعاء النيب صلى هللا عله وسلم الناس ،2942 ،و مسلم ،كتاب فضائل
الصحابة ،ابب من فضائل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه رقم .2406
( )6البخاري ،كتاب املغازي ،ابب قتل أيب رافع عبد هللا بن أيب احلقيق ،برقم . 4039

ومن بركته إجابة هللا لدعائه ،وبركة النيب  ذاتية فيتربك بشعره وريقه وعرقه ولبسه وثيابه ومبواضع أصابعه
وبفضل شربه ومباء وضوئه يف حياته وبعد مماته ،كل ذلك مشروع التربك به منصوص على فعل الصحابة
له.
مع هذه الربكة العظيمة لنبينا املبارك هل يصح أن نقيس عليه شيخ خامل يف متاهات التاريخ واجلغرافيا
حبجة الصًلح فيُدَّعى يف ريقه وعرقه وما فضل من بدنه ما يشرع فعله مع النيب  !اللهم ال ،إنه قياس
مع الفارق!

معىن الربكة يف الشريعة:
إن الربكة يف الشريعة َلا معنيان:
َن أ أَهل الأ ُقرى آمنُوا واتَّ َقوا لََفتَ أحنَا َعلَأي ِهم ب رَك ٍ
ات ِم َن
{ولَ أو أ َّ َ َ َ َ أ
 -1ثبوت اخلري ودوامه قال تعاىلَ :
أ ََ
الس َم ِاء َو أاْل أَر ِ
َخ أذ ََن ُه أم ِِبَا َكانُوا يَ أك ِسبُو َن} [األعراف .]٩٦ :وقال تعاىل:
َّ
ض َولَ ِك أن َك َّذبُوا فَأ َ
َّ ِ
شا ِر َق أاْل أَر ِ
ت
ين َكانُوا يُ أستَ أ
ض َوَمغَا ِرَِبَا الَِِّت َِب َرأكنَا فِ َيها َوََتَّ أ
ض َع ُفو َن َم َ
ت َكلِ َم ُ
َ
{وأ أَوَرثأنَا الأ َق أو َم الذ َ
ِ ِ
صنَ ُع فِ أر َع أو ُن َوقَ أوُمهُ َوَما َكانُوا
َربِ َ
ص َربُوا َو َد َّم أرََن َما َكا َن يَ أ
يل ِِبَا َ
ك ا أَلُ أس َىن َعلَى بَِِن إ أس َرائ َ
دائما ألهلها"(.)1
يَ أع ِر ُشو َن} [األعراف ،]١٣٧ :قال ابن جرير" :أي :اليت جعلها فيها اخلري اثبتاا ا
توِ
ٍ
ض َع لِلن ِ
َّاس لَلَّ ِذي بِبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َو ُه ًدى
 -2كثرة اخلري وزايدته ومنه قوله تعاىل{ :إِ َّن أ ََّو َل بَ أي ُ
ِ
ني } [آل عمران ]٩٦ :قال القرطيب( :جعله مباراكا لتضاعف العمل فيه فالربكة كثرة
لل َأعالَ ِم َ
اخلري)( ،)2وقال تعاىلَ { :و َه َذا ِذ أك ٌر ُمبَ َار ٌك أَنأ َزلأنَاهُ أَفَأَنأتُ أم لَهُ ُم أن ِك ُرو َن} [األنبياء ،]٥٠ :قال
الشنقيطي( :أي :كثري الربكات واخلريات ألن فيه خري الدنيا واآلخرة)(.)3
{ولَ أو أ َّ
آمنُوا
َن أ أَه َل الأ ُق َرى َ
قال الراغب األصفهاين( :والربكة :ثبوت اخلري اإلهلي يف الشيء ،قال تعاىلَ :
واتَّ َقوا لََفتَ أحنَا َعلَأي ِهم ب رَك ٍ
الس َم ِاء َو أاْل أَر ِ
َخ أذ ََن ُه أم ِِبَا َكانُوا يَ أك ِسبُو َن} [األعراف:
ات ِم َن َّ
ض َولَ ِك أن َك َّذبُوا فَأ َ
َ أ
أ ََ

{و َه َذا
 ،]٩٦ومسّي بذلك لثبوت اخلري فيه ثبوت املاء يف الربكة ،واملُبَ َارك :ما فيه ذلك اخلري ،على ذلكَ :
ِ
ِ
تنبيها على ما يفيض عليه من اخلريات اإلهلية،
ذ أك ٌر ُمبَ َار ٌك أَنأ َزلأنَاهُ أَفَأَنأتُ أم لَهُ ُم أنك ُرو َن} [األنبياء ]50 :ا
( )1جامع البيان ،الطربي ( ،دار هجر ). 404/10 ،
( )2اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب.)139 /4( ،

()3أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،العًلمة األمني الشنقيطي ،دار الفكر  1415هـ  1995 -مـ.161/4 ،

ِ
اب أَنأ َزلأنَاهُ ُمبَ َار ٌك فَاتَّبِعُوهُ َواتَّ ُقوا لَ َعلَّ ُك أم تُ أر َْحُو َن} [األنعام ،]155 :وقوله تعاىل:
{و َه َذا كتَ ٌ
وقالَ :
لص ََل ِة َو َّ
ت َحيًّا} [مرمي ،]31 :أي :موضع اخلريات
ص ِاِن ِِب َّ
الزَكاةِ َما ُد أم ُ
{و َج َعلَ ِِن ُمبَ َارًكا أَيأ َن َما ُك أن ُ
ت َوأ أَو َ
َ
اإلهلية)(.)1

إن كثرة النصوص يف موضوع الربكة وتنوعها ومشوهلا ملناحي عدة لتشي أبمهية هذا املعىن الشرعي ورسوخه،
وضرورة االحتفاء به ،ولكن الناظر إىل الواقع يشعر بضد ذلك لقلة تداوله كفهم شرعي وضعف ممارسته
كسلوك إمياين وألجل ذا قَـلَّت الربكات يف العلم والعمل.
إن تلمس الربكات سائغ يف الشريعة ،مشروع إتيانه يف كل ما نصت على صحة التربك به واملتتبع يلمس
اجنفاال عن هذا املعىن مع أمهيته وتواتر النصوص عليه ولعل هذا اإلغفال له ثًلث علل:
ا
أوَلها :ضعف تلقي وتبليغ العلم الشرعي وهذه علة عامة تعتور مجلة من األحكام الشرعية.
اثنيها :أن هذا املعىن املبارك تداوله فئة ممن زين هلم الشيطان سوء أعماهلم فأحالوا املشروع من طلب

الربكة إىل تربك ممنوع ،عقيدة وممارسة ،فأحالوا الرغبة يف املشروع إىل رهبة من الوقوع يف املمنوع ،واجتالوا
علما على غري املشروع ـ عند اجلاهل ـ واستحالت
هذا املعىن الشرعي إىل معاين ابطلة؛ بل صار لفظ التربك ا
السنة املباركة بدعة ضالة ،وأذكر يف هذا أن حو اارا يف الشبكة عنون له أبن( :التربك بدعة) هكذا يف مجلة
واحدة!
واثلثها :الركون إىل احلياة املادية املدنية واالنغماس يف طلب املدد من األرض والغفلة عن مدد السماء،

حىت صار احلديث عن الربكة دروشة ممجوجة.

إن املدنية املرهقة وثورة اجلسد وسباق انقضاء األوقات واألموال واألوالد وهزال الروح وتتابع التشكيك
كثريا
يف املعاين الشرعية؛ يوجب صيانة املعاين الشرعية وجتسريها ورفع منارهتا ،سيما وقد اجتالت الشياطني ا
منها وأحالتها من معناها الشرعي املبارك إىل فهوم ضيقة جمتزئة.
لقد تتابع على بين اإلنسان حروب أهلكت احلرث والنسل وًنلت من دينه ويقينه ،وأمسى احلديث عن
الغيوب نوع من العبث والتهومي عند املتخرصني ،ولذا وجب إيناس املتقني ،وتثبيت املرتددين ،وإقامة احلجة
على املنكرين برتداد معاين الشريعة.
()1املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاىن (املتوىف502 :هـ) ،ت  :صفوان عدًنن الداودي ،دار القلم،
الطبعة :األوىل  1412 -هـ. 119/1 ،

إن من طبيعة البشر حب الزايدة والكثرة والنماء يف األبدان واألموال والذرية وهي طبيعة بشرية ال تذم
ات ِمن النِس ِاء والأبنِني والأ َقنَ ِ
الشهو ِ
اط ِري ال ُأم َق أنطَرةِ ِم َن َّ
الذ َه ِ
{زيِ َن لِلن ِ
ب
َّاس ُح ُّ
من حيث هي فقد ُ
َ َ َ َ َ َ
ب َّ َ َ
َ
وال ِأفض ِ
اخلَأي ِل الأمس َّوم ِة و أاْلَنأع ِام وا أَلر ِ
اَّللُ ِع أن َدهُ ُح أس ُن ال َأم ِ
ك َمتَاعُ ا أَلَيَاةِ ُّ
الدنأيَا َو َّ
َّة َو أ
آب } [آل
ث ذَلِ َ
ُ َ َ َ َ َ َأ
َ
عمران ]14 :شهوات ونساء وبنني وقناطري الذهب والفضة وخيول ونعم وحرث كلها جاءت على جهة
ِ
ِ ِ
وب يَغأتَ ِس ُل
َّيب  قَ َ
ال( :بَ أي نَا أَيُّ ُ
اجلمع والبشر جمبولون على حبها واالستكثار منهاَ ،ع ْن أَيب ُهَريْـَرةَ َعن الن ِّ
عُ أرََّي ًَن فَ َخ َّر َعلَأي ِه َج َرا ٌد ِم أن َذ َه ٍ
ك
وب أَ َلأ أَ ُك أن أَ أغنَ أي تُ َ
وب َأُيتَثِي ِيف ثَ أوبِ ِه ،فَنَ َ
اداهُ َربُّهََُّ :ي أَيُّ ُ
ب فَ َج َع َل أَيُّ ُ
ِ
ك)(.)1
َع َّما تَ َرى؟ قَ َ
ك َولَ ِك أن َلَ ِغ َىن ِِب َع أن بَ َرَكتِ َ
ال :بَلَى َو ِع َّزت َ
ودعا رسول هللا  ألنس بن مالك  فقال( :اللهم أكثر ماله وولده وِبرك له فيما أعطيته) ،وحب

ال ُحبًّا ََجًّا} [الفجر ،]20:والتكاثر املذموم هو امللهي املطغي
{و ُِتبُّو َن ال َأم َ
املال فطرة إنسانية قال تعاىلَ :

اك الأ َك أوثَ َر} [التكاثر.]1 :
قال هللا تعاىل{ :إِ ََّن أَ أعطَأي نَ َ

أما (مطلق التكاثر فليس مبذموم ،بل التكاثر يف العلم والطاعة واألخًلق احلميدة هو احملمود ،وهو أصل
اخلريات)(.)2
فالتكاثر املذموم يف القرآن هو املنسوب للبشر الذين يغلب عليهم الظلم ،واجلهل ،والقتور ،والكنود قال
اه ُدوا َع أه ًدا نَبَ َذهُ فَ ِري ٌق ِم أن ُه أم بَ أل أَ أكثَ ُرُه أم ََل يُ أؤِمنُو َن} [البقرةُ { ..]100 :ك أن تُ أم
هللا تعاىل{ :أ ََوُكلَّ َما َع َ
ِ ِ ِ
ِ
َّلل ولَو آمن أ أَهل ال ِ
أكتَ ِ
ِ
ت لِلن ِ
اب
ري أ َُّم ٍة أُ أخ ِر َج أ
َخ أ َ
َّاس َت ُأم ُرو َن ِبل َأم أع ُروف َوتَ أن َه أو َن َع ِن ال ُأم أن َك ِر َوتُ أؤمنُو َن ِب َّ َ أ َ َ ُ
لَ َكا َن َخ أريا ََلم ِم أن هم الأم أؤِمنُو َن وأَ أكثَرهم الأ َف ِ
اس ُقو َن } [آل عمران{ ..]110 :ما جعل َّ ِ ِ
ريٍة
ً ُأ ُ ُ ُ
اَّللُ م أن ََب َ
َ ُُ ُ
َ ََ َ
صيلَ ٍة وََل ح ٍام ولَ ِك َّن الَّ ِذين َك َفروا ي أف ََتو َن َعلَى َِّ ِ
وََل سائِب ٍة وََل و ِ
ب َوأَ أكثَ ُرُه أم ََل يَ أع ِقلُو َن}
اَّلل الأ َكذ َ
َ ُ َ ُ
َ َ َ
َ َ َ َ َ
[املائدة.]103 :
(فالنفوس الشريفة العلوية ذات اهلمم العالية إمنا تُكاثر مبا يدوم عليها نفعه وتكمل به وتزكو وتصري

مفلحة ،فًل حتب أن يكثرها غريها يف ذلك وينافسها يف هذه املكاثرة ويسابقها إليها ،فهذا هو التكاثر

( )1البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،ابب قول هللا تعاىل " وأيوب إذ ًندى ربه " برقم . 3391
( )2مفاتيح الغيب ،الرازي.)270 / 32( ،

الذى هو غاية سعادة العبد وضده تكاثر أهل الدنيا أبسباب دنياهم ،فهذا تكاثر ُم ْل ٍه عن هللا والدار اآلخرة
هو صائر إىل غاية القلة ،فعاقبة هذا التكاثر قَلٌّ وفقر وحرمان)(.)1

فحب الزايدة والنماء يف اخلري جمبول عليه اإلنسان مع سعته ،فإذا ادهلمت عليه اخلطوب كان أحوج ما
يكون إليه ،ولذا شاع طلب اخلري والنماء بطرق خفية ليس على قانون األسباب املعتاد ،فاملؤمن يطلبها
من الطرائق الشرعية ومن كان دون ذلك تطلبها بطرق غري مشروعة ،ولذا مست الشريعة طلب النماء من
غري قانوهنا املعتاد بركة وترباكا ،فتمر العجوة ليس بذي أتثري مباشر يف املس والسحر على جهة الظاهر،
وماء زمزم يروي الظمأ وال يشبع اجلائع ،واألصابع الشريفة للنيب الكرمي ال تنبع ماءا ،والطعام القليل ال
يكفي الكثرة الكاثرة ،والبكور ليس بذي مزية عن الغروب ولكنه مبارك ،ووسط الطعام مبارك كثري خريه
ابلنص النبوي ال ابلنظر الظاهر ،فما مثة مزية على حواف صحفة الطعام ،واالستغفار جيلب الرزق بنص
القرآن وما مثة ارتباط ظاهر ،ولكنها الربكة يف كل ما تقدم أحالته عن صفته املعتاد.
ونظرا خلروج التربك عن القانون املعتاد وجب قصره على ما نصت الشريعة عليه ،فالربكة فرع عن اإلميان
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ()2
ابلغيب وقد امتدح هللا تعاىل املؤمنون ابلغيب فقالَ { :ذل َ
أمتَّق َ
ك الأكتَ ُ
ب فيه ُه ًدى لل ُ
اب ََل َريأ َ
ب وي ِقيمو َن َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
ش أو َن
ين ََيأ َ
الص ََل َة َوِمَّا َرَزقأنَ ُ
ين يُ أؤمنُو َن ِِبلأغَأي ِ َ ُ ُ
اه أم يُ أنف ُقو َن} [البقرة { .]3 ،2 :إ َّن الذ َ
الذ َ
ِ
َرَِّبُ أم ِِبلأغَأي ِ
َج ٌر َكبِريٌ} [امللك.]12 :
ب ََلُ أم َمغأف َرةٌ َوأ أ
وها هنا أذكر مجلة صاحلة مما يصح التربك به:
{ولَ أو أ َّ
آمنُوا َواتَّ َق أوا لََفتَ أحنَا َعلَأي ِه أم
َن أ أَه َل الأ ُق َرى َ
 -1مَلزمة اْلَيان والتقوى سبب لتحصيل الربكة َ
ب رَك ٍ
الس َم ِاء َو أاْل أَر ِ
َخ أذ ََن ُه أم ِِبَا َكانُوا يَ أك ِسبُو َن} [األعراف.]96 :
ات ِم َن َّ
ض َولَ ِك أن َك َّذبُوا فَأ َ
ََ
 -2التربك ِبْلماكن واْلزمان الِت نصت الشريعة على بركتها ومنها:

( )1عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،ابن قيم اجلوزية ،دار ابن كثري،الطبعة :الثالثة1409 ،هـ1989 /م ص(.)193

فمن أ  /اْلماكن:
ِ
ضع لِلن ِ ِ
ٍ ِ
ني} [آل عمران:
َّاس لَلَّذي بِبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َو ُه ًدى لل َأعالَ ِم َ
 -1املسجد اَلرام { :إِ َّن أ ََّو َل بَ أيت ُو َ

.]96

ول هللاِ ( :صَلَةٌ ِيف مس ِج ِدي ه َذا أَفأ َ ِ
أف ٍ ِ
يما ِس َواهُ ،إَِلَّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وع ْن َجابِ ٍر ،قَ َ
َ
َ
ض ُل م أن أَل ِ َ
َ
َأ
صَلَة ف َ
ٍ ()1
ِ
ِ
ِِ
ِ
ضل من مئَ ِة أَل ِ
صَلَة) .
أف َ
ال َأم أسج َد ا أَلََر َامَ ،و َ
صَلَةٌ ِيف ال َأم أسجد ا أَلََر ِام أَفأ َ ُ أ
 -2املسجد النبوي :عن أيب هريرة  أن النيب  قال( :صَلة يف مسجدي هذا خري من ألف

صَلة فيما سواه إَل املسجد اَلرام)(.)2

()1أخرجه أمحد رقم (  ،) 14694وابن ماجه ،كتاب إقامة الصًلة والسنة فيها ،ابب ما جاء يف فضل الصًلة يف
املسجد احلرام رقم (  ،451 / 1 ) 1406وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 451 / 1 ) 1406
.
( )2البخاري ،كتاب فضل الصًلة ابب فضل الصًلة يف مسجد مكة واملدينة رقم ( ،)1190ومسلم يف كتاب احلج
ابب فضل الصًلة مبسجدي مكة واملدينة رقم (. )1394

والربكة واخلري حالة :عن عبد هللا بن زيد املازين  أن رسول هللا  قال( :ما بني بيِت ومنربي روضة
من رَّيض اجلنة)(.)1
ِِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
أصى
{س أب َحا َن الَّذي أ أ
َس َرى بِ َع أبده لَأي ًَل م َن ال َأم أسجد ا أَلََر ِام إِ ََل ال َأم أسجد أاْلَق َ
-3املسجد اْلقصىُ :
الس ِميع الأب ِ
الَّ ِذي ِبرأكنَا حولَهُ لِنُ ِريهُ ِمن ِ
صريُ} [اإلسراء ]1 :عن أيب هريرة رضي هللا عنه،
آَّيتنَا إِنَّهُ ُه َو َّ ُ َ
َ َ َأ
َ أ َ
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ " :ل تشد الرحال إَل إَل ثَلثة مساجد :املسجد اَلرام ،ومسجد
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومسجد اْلقصى " (.)2
-4املساجد مباركة :عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ( :ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت
هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم؛ إَل نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرْحة ،وحفتهم املَلئكة
وذكرهم هللا فيمن عنده)(.)3
 -5املدينة النبوية ففي سكناها خري وبركة :عن أنس  ،عن النيب  قال( :اللهم اجعل ِبملدينة
ضعفي ما جعلت ِبكة من الربكة)(.)4
والربكة يف مدها وصاعها ومكياَلا :عن أيب هريرة أنه قال( :كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إىل
النيب  ،فإذا أخذه رسول هللا  قال :اللهم ابرك لنا يف مثرًن ،وابرك لنا يف مدينتنا ،وابرك لنا يف صاعنا،
وابرك لنا يف مدًن).5
َّ ِ
ض َع ُفو َن
ين َكانُوا يُ أستَ أ
 -6بَلد الشام سكناها َيلب الربكة :يقول هللا تعاىلَ :
{وأ أَوَرثأنَا الأ َق أو َم الذ َ
ِ ِ
شا ِر َق أاْل أَر ِ
ص َربُوا َو َد َّم أرََن
ض َوَمغَا ِرَِبَا الَِِّت َِب َرأكنَا فِ َيها َوََتَّ أ
َم َ
ت َربِ َ
ت َكلِ َم ُ
يل ِِبَا َ
ك ا أَلُ أس َىن َعلَى بَِِن إ أس َرائ َ
ِ
{وَْن أَّي نَاهُ َولُوطًا إِ ََل أاْل أَر ِ
ض الَِِّت
َما َكا َن يَ أ
صنَ ُع ف أر َع أو ُن َوقَ أوُمهُ َوَما َكانُوا يَ أع ِر ُشو َن} [األعرافَ ..]137 :
( )1البخاري ،كتاب فضل الصًلة يف مسجد مكة واملدينة ،ابب فضل ما بني القرب واملنرب ،برقم  ،1195ومسلم
كتاب احلج ،ابب ما بني القرب واملنرب روضة من رايض اجلنة رقم 1390
( )2البخاري ،ابب فضل الصًلة يف مسجد مكة واملدينة ،برقم  ،1189مسلم يف احلج ابب التشد الرحال إال لثًلثة
مساجد رقم 1397
( )3مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب فضل االجتماع لقراءة القرآن والذكر ،برقم . 2699
( )4البخاري ،كتاب فضائل املدينة ،ابب املدينة تنفي اخلبث  ،1885،ومسلم ،كتاب احلج ابب فضل املدينة ودعاء
النيب صلى هللا عليه وسلم فيها ابلربكة رقم 1369
 ) )5مسلم ،كتاب احلج ،ابب فضل املدينة ودعاء النيب صلى هللا عليه وسلم فيها ابلربكة ،برقم . 1373

ِبرأكنا ِفيها لِلأعالَ ِمني} [األنبياءِ ..]71 :
الريح َع ِ
اص َف ًة ََتأ ِري ِِب أَم ِرِه إِ ََل أاْل أَر ِ
ض الَِِّت َِب َرأكنَا
ََ َ َ َ َ
سلَأي َما َن ِ َ
َ
{ول ُ
ٍ ِ
ِ
ني} [األنبياء.]81 :
ف َيها َوُكنَّا بِ ُك ِل َش أيء َعال ِم َ

(وبركتها دينية ودنيوية ،فهي مقر األنبياء ومهبط املًلئكة ،وبركتها الدنيوية بكثرة الثمار واألقوات
واخلصب والرزق)(.)1
ودعا النيب  للشام ابلربكة فقال :عن ابن عمر قال( :اللهم ِبرك لنا يف شامنا ويف َيننا .قال :قالوا:
ويف جندًن؟ قال :قال :اللهم ِبرك لنا يف شامنا ويف َيننا .قال :قالوا :ويف جندًن؟ قال :قال :هناك الزَلزل
والفنت وِبا يطلع قرن الشيطان)(.)2
 -7اليمن وقد دعا هلا النيب  ابلربكة كما تقدم.

ب /اْلزمان فتدرك بركتها مبواالت اخلريات وعمران األوقات فيها.

( )1معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي ،ت  :عبد الرزاق املهدي دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة  :األوىل،
 1420هـ) 105 /3 ( ،
( )2البخاري ،كتاب االستسقاء ،ابب ماقيل يف الزالزل واآلايت ،برقم . 1037

إَياَن
 -1ومن أعظم اْلزمان املباركة رمضان وعشره اْلخرية ،وليلة القدر( ،من صام رمضان ً
1
واحتساِب غفر له ما تقدم من ذنبه)..2
إَياَن
واحتساِب غفر له ما تقدم من ذنبه) ( ..من قام رمضان ً
ً
ً
واحتساِب غفر له ما تقدم من ذنبه).3
إَياَن
(من قام ليلة القدر ً
ً

 -2والعشر من ذي اَلجة وخريها يوم عرفة{ :والأ َف أج ِر ( )1ولَيَ ٍ
ال َع أش ٍر } [الفجر.]2-1 :
َ
َ

ال( :ما الأعمل ِيف أَ ََّّيٍم أَفأ َ ِ
ِ ٍ
ِ
ال:
اد؟ قَ َ
ض َل م أن َها ِيف َه ِذ ِه .قَالُواَ :وََل ا أجلِ َه ُ
َّيب  أَنَّهُ قَ َ َ َ َ ُ
َع ْن ابْن َعبَّاس َع ْن الن ِّ
اد إََِّل رجل َخرج َُيَ ِ
ِ
ش أي ٍء)(.)4
اط ُر بِنَ أف ِس ِه َوَمالِ ِه فَ لَ أم يَ أرِج أع بِ َ
َوََل ا أجل َه ُ َ ُ ٌ َ َ

عن أيب قتادة األنصاري  :أن رسول هللا  سئل عن صوم يوم عرفة فقال( :يكفر السنة املاضية

والباقية)(.)5
 -3ويوم عاشوراء :عن أيب قتادة األنصاري  :أن رسول هللا  سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال:
(يكفر السنة املاضية)(.)6
 -4ويوم اجلمعة :أبو هريرة يقول :قال رسول هللا ( :خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة،
فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها)(.)7
عن أيب هريرة :أن رسول هللا  ذكر يوم اجلمعة فقال( :فيه ساعة َل يوافقها عبد مسلم وهو قائم
يصلي يسأل هللا تعاَل شيئًا إَل أعطاه إَّيه .وأشار بيده يقللها)(.)8

 ) )1البخاري ،كتاب اإلميان ،ابب من صام رمضان إمياًن واحتسااب ،برقم ، 38و مسلم ،كتاب صًلة املسافرين
وقصرها ،ابب الرتغيب يف قيام رمضان رقم . 759
( ) 2البخاري ،كتاب الصيام ،ابب من قام ليلة القدر إمياًن واحتسااب ونية ،برقم .1901
(  ) 3لبخاري ،كتاب الصيام ،ابب من قام ليلة القدر إمياًن واحتسااب ونية ،برقم .1901
( )4البخاري ،كتاب العيدين ،ابب فضل العمل يف أايم التشريق ،برقم . 969
( )5مسلم ،كتاب الصيام ،ابب استحباب صيام ثًلثة اايم من كل شهر ،برقم . 1162
()6مسلم ،كتاب الصيام ،ابب استحباب صيام ثًلثة اايم من كل شهر ،برقم . 1162
( )7مسلم ،كتاب اجلمعة ،ابب فضل يوم اجلمعة ،برقم . 854
( )8البخاري ،كتاب اجلمعة،ابب الساعة اليت يف يةم اجلمعة ،برقم ،935مسلم يف اجلمعة ابب يف الساعة اليت يف يوم
اجلمعة رقم 852

 -5ويومي اَلثنني واخلميس :عن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال( :تفتح أبواب اجلنة يوم اَلثنني
رجَل كانت بينه وبني أخيه شحناء ،فيقال:
ويوم اخلميس ،فيغفر لكل عبد َل يشرك ِبهلل شيئًا ،إَل ً
أنظروا هذين حىت يصطلحا ..أنظروا هذين حىت يصطلحا)(.)1

 -6وقت النزول اْلَلي يف كل ليلة يف ثلث الليل اْلخر :عن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال:
(ينزل ربنا تبارك وتعاَل كل ليلة إَل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اْلخر يقول :من يدعوِن
فأستجيب له؟ من يسألِن فأعطيه؟ من يستغفرِن فأغفر له؟)(.)2
 -7أكلة السحور :أنس بن مالك  قال :قال النيب ( :تسحروا فإن يف السحور بركة)(.)3

 -3التربك ِبملطعومات واملشروِبت واملركوِبت وهيئات الطعام:

( )1مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب النهي عن الشحناء والتشاجر ،برقم . 2565
( )2البخاري ،كتاب التهجد ،ابب الدعاء يف الصًلة من آخر الليل ،برقم  ،1145مسلم يف صًلة املسافرين وقصرها
ابب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل رقم 758
( )3البخاري ،كتاب الصوم ،ابب بركة السحور من غري إجياب ،برقم  ،1932مسلم ،كتاب الصيام ابب فضل
السحور وأتكيد استحبابه رقم .1095

ول هللا ( :من تَصبَّح ُك َّل ي وٍم س أبع َتََر ٍ
ات َع أج َو ًة
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َتر العجوةَ :ع ِام ُر بْ ُن َس ْع ٍد َع ْن أَبِ ِيه قَ َ
َ أ َ َ َأ َ َ َ
ك الأيَ أوِم ُس ٌّم َوََل ِس أح ٌر)(.)1
ض َّرهُ ِيف ذَلِ َ
َلأ يَ ُ
ماء زمزم :قال أبو ذر :أن النيب  قال( :إَّنا مباركة؛ إَّنا طعام طعم)(.)2
زيت الزيتون :عن أيب أسيد قال :قال النيب ( :كلوا الزيت وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة)(.)3
النخل :عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :بينا حنن عند النيب  جلوس إذ أيت جبمار خنلة،
فقال النيب ( :إن من الشجر ملا بركته كربكة املسلم) .فظننت أنه يعين النخلة ،فأردت أن أقول هي
النخلة اي رسول هللا ،مث التفت ،فإذا أًن عاشر عشرة أًن أحدثهم فسكت .فقال النيب ( :هي النخلة)(.)4
اخليل :عن أنس بن مالك  قال :قال رسول هللا ( :الربكة يف نواصي اخليل)(.)5
ال َهلاَِّ :
الغنمَ :ع ْن أُِّم َهانِ ٍئ ،أ َّ
(اَّت ِذي غَنَ ًما فَِإ َّن فِ َيها بَ َرَكةً)(.)6
َن النِ َّ
َّيب  قَ َ َ

اَلجتماع على الطعام والتسميةَ :ح َّدثَِين َو ْح ِش ُّي بْ ُن َح ْر ٍبَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َج ِّدهِ ،أ َّ
َص َح َ ِ
َّيب
َن أ ْ
اب الن ِّ
ول ِ
اجتَ ِمعُوا َعلَى
ال :فَ لَ َعلَّ ُك أم تَ أف ََِتقُو َن؟ قَالُوا :نَـ َع ْم ،قَ َ
هللا إِ ًَّن ََنْ ُك ُل َوالَ نَ ْشبَ ُع ،قَ َ
(اي َر ُس َ
ال :فَ أ
 قَالُواَ :
طَع ِام ُكم ،واذأ ُكروا اسم ِ
هللا َعلَأي ِه يُبَ َار أك لَ ُك أم فِ ِيه)(.)7
َ أ َ ُ أَ

()1البخاري ،كتاب األطعمة ،ابب العجوة ،برقم  ،5445ومسلم كتاب األشربة ،ابب فضل متر املدينة رقم 2047
( )2مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ابب من فضائل أيب رضي هللا عنه ،برقم . 3473
( )3سنن الرتمذي ،كتاب األطعمة ،ابب ماجاء يف أكل الزيت ،برقم  ،1851ت :بشار عواد معروف ،دار الغرب
اإلسًلمي ،سنة النشر 1998 :م ،قال األلباين  :صحيح لغريه ،انظر صحيح وضعيف جامع الرتمذي .351/4
( )4البخاري ،كتاب العلم ،ابب قول احملدث حدثنا ،وأنبأًن ،وأخربًن ،برقم  ،61مسلم كتاب صفات املنافقني
وأحكامهم ،ابب مثل املؤمن مثل النخلة رقم 2811
( )5البخاري،كتاب اجلهاد والسري ،ابب اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ،برقم  ،2851ومسلم كتاب
اإلمارة ،ابب اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة رقم .1874
( )6سنن ابن ماجه ،كتاب التجارات ،ابب اختاذ املاشية ،برقم  ،2304صححه األلباين يف الصحيحة ،برقم . 773
()7سنن أيب داود ،كتاب األطعمة ،ابب يف اإلجتماع على الطعام ،برقم  ،3746ت :حممد حميي الدين عبد احلمي
املكتبة العصرية ،وابن ماجه ،كتاب األطعمة ،ابب االجتماع على الطعام ،برقم  ،3286ت :حممد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب ،وحسنه األلباين يف الصحيحة .644

اْلكل من جوانب اْلَنء :عن ابن عباس :أن النيب  قال( :الربكة تنزل وسط الطعام فكلوا من
حافتيه وَل تكلوا من وسطه)(.)1
لعق األصابع بعد األكل ولعق إًنء الطعام وأكل اللقمة الساقطة :عن أنس( :أن رسول هللا  كان إذا
طعاما لعق أصابعه الثًلث قال :وقال :إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها اْلذى وليأكلها وَل
أكل ا
يدعها للشيطان) ،وأمرًن أن نسلت القصعة قال( :فإنكم َل تدرون يف أي طعامكم الربكة)(.)2

 -4الصدق يف التعامل :حكيم بن حزام  قال :قال رسول هللا ( :البيعان ِبخليار ما ل يتفرقا
أو قال حىت يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك َلما يف بيعهما ،وإن كتما وكذِب حمقت بركة بيعهما)(.)3

( )1سنن الرتمذي ،كتاب األطعمة ،ابب ماجاء يف كراهية األكل من وسط الطعام ،برقم  ،1805صححه األلباين يف
الصحيحة . 2040
( )2مسلم ،كتاب األشربة ،ابب استحباب لعق األصابع والقصعة ،برقم . 2034
( )3البخاري ،كتاب البيوع ،ابب اذا بني البيعان ومل يكتما ،برقم  ،2079و مسلم كتاب البيوع ،ابب الصدق يف
البيع والبيان رقم 1532

سخاء النفس يف طلب املال :حكيم بن حزام  قال( :سألت رسول هللا  فأعطاين ،مث سألته
فأعطاين ،مث سألته فأعطاين ،مث قالَّ :ي حكيم! إن هذا املال خضرة حلوة ،فمن أخذه بسخاوة نفس
بورك له فيه ،ومن أخذه إبشراف نفس ل يبارك له فيه ،وكان كالذي َيكل وَل يشبع اليد العليا خري
من اليد السفلى.
أحدا بعدك شيئاا حىت أفارق الدنيا .فكان
قال حكيم :فقلت :اي رسول هللا! والذي بعثك ابحلق ال أرزأ ا
حكيما إىل العطاء فيأىب أن يقبله منه ،مث إن عمر  دعاه ليعطيه فأىب أن يقبل منه
أبو بكر  يدعو
ا
شيئاا ،فقال :عمر إين أشهدكم اي معشر املسلمني على حكيم ،إين أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأىب

أحدا من الناس بعد رسول هللا  حىت تويف)(.)1
أن أيخذه .فلم يرزأ حكيم ا

 -5البكور يف طلب الرزق :عن صخر الغامدي قال :قال رسول هللا ( :اللهم ِبرك ْلمِت يف
بكورها)(.)2
{وَما آتَ أي تُ أم ِم أن ِرًِب لِ َأريبُ َو ِيف أ أَم َو ِال الن ِ
َّاس فَ ََل يَ أربُو ِع أن َد
الرب واْلنفاق؛ صدقةا وزكاةا ،قال هللا تعاىلَ :
اَّلل وما آتَي تم ِمن َزَك ٍاة تُ ِري ُدو َن وجه َِّ
ِ
ض ِع ُفو َن} [الروم ،]39 :وقالَ { :يَأ َح ُق َّ
ك ُه ُم ال ُأم أ
اَّلل فَأُولَئِ َ
َ أَ
اَّللُ
َّ َ َ أ ُ أ أ
الص َدقَ ِ
ِ
ِ
ط ِ
ِ
ات َو َّ
الرأز َق
سُ
الرَِب َويُ أرِِب َّ
اَّللُ ََل ُُِي ُّ
ب ُك َّل َك َّفا ٍر أَث ٍيم} [البقرة ،]276 :وقال{ :قُ أل إ َّن َرِِب يَ أب ُ
ادهِ وي أق ِدر لَهُ وما أَنأ َف أقتُم ِمن َشي ٍء فَ هو َُيألِ ُفهُ وهو َخ أري َّ ِ
لِمن ي َ ِ ِ ِ
ني} [سـبأ ،]39 :وقد
الرا ِزق َ
شاءُ م أن عبَ َ َ ُ َ َ
َأ َ
أ أ أ َُ
َ َُ ُ
ثبت يف احلديث القدسي قول هللا تعاىلَّ( :ي ابن آدم أنفق ،أنفق عليك) ،3وعن أيب هريرة أن رسول هللا
 قال( :ما من يوم يصبح العباد فيه إَل ملكان ينزَلن فيقول أحدمها :اللهم أعط منف ًقا خل ًفا ،ويقول
اْلخر :اللهم أعط ِمس ًكا تل ًفا).4

( )1البخاري،كتاب الزكاة ،ابب الصدقة على اليتامى ،برقم  ،1465ومسلم كتاب الزكاة ،ابب ختوف ما خيرج من
زهرة الدنيا رقم 1052
( )2سنن ايب داود  ،،كتاب :اجلهاد ،ابب :يف االبتكار يف السفر ،رقم ،)2606( :سنن الرتمذي ،ابب ماجاء يف
التبكري للتجارة ،برقم 1212
 3البخاري ،ابب قوله " :وكان عرشه على املاء " ،برقم  ،4654و مسلم كتاب الزكاة ،ابب احلث على النفقة وتبشري
املنفق ابخللف رقم .993
 4البخاري ،ابب قول هللا تعاىل  " :فأما من أعطى واتقى " ،برقم  ،1442مسلم كتاب الزكاة ،ابب يف املنفق
واملمسك رقم 1010

 -6صلة الرحم ،اليت قطعها كثري من الناس ألجل الدنيا وكسبها ،فقد ثبت يف الصحيحني من حديث
أنس بن مالك أن رسول هللا  قال( :من أحب أن يُبسط له يف رزقه ويُنسأ له يف أثره فليصل رْحه)

1

وبسط الرزق :توسيعه وتكثره أو الربكة فيه.

 -7التوكل على هللا ،وهذا من متام التعلق به وتوحيده ،فاملرء يبذل أسباب الرزق ،مث ال يتعلق هبا أو
مبن جعله هللا سبباا هلا ،بل مبسدي النعمة  ،وقد روى اإلمام أمحد والرتمذي وصححه حديث الفاروق

عمر بن اخلطاب قال :قال رسول هللا ( :لو أنكم كنتم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق
بطاَن).2
مخاصا وتعود ً
الطري تغدو ً
 -8العيدين :والذي يبدؤه الناس بصًلة العيد يشكرون هللا فيها على ما أعطاهم من نعمه الكثرية
فيبارك هلم يف هذه النعم ويزيدها وينميها هلم ،ولذلك تقول أم عطية رضي هللا عنها قالت( :كنا نُ أؤَم ُر أن
العيد ،حىت َُنأرِج الأبِ ِ ِ
ََنرج يوم ِ
خلف ِ
كرب َن بتكب ِريهم
ض فيَكن َ
رج اَلأي َ
َُ َ
الناس فيُ أ
كر من خد ِرها ،حىت َُن َ
َ َ
ِ
هرتَهُ)(.)3
ويَ أدعو َن ب ُدعائهم ،يَرجو َن بَ َركةَ َ
ذلك الأيَوم َوطُ َ
كثريا
 -9الدعاء بعد الطعام :عن أيب أُمامةَ  ،أن َّ
النيب  كان إذا َرفَ َع مائدته قال( :اَلم ُد هلل ً
ِ
ِ
غىن عنه ربنا)(.)4
طيبًا ُمبارًكا فيه ،غري َمكفي وَل ُمودَّع وَل ُمستَ ً

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :دخلت أًن وخالد بن الوليد مع رسول هللا  على ميمونة بنت
احلارث ،فقالت :أال نطعمكم من هدية أهدهتا لنا أم غفيق؟ قال :فجيء بضبَّ ْني مشويّني ،فتربق رسول

هللا  ،فقال له خالد :كأنك تقذره؟ قال :أجل ،قالت :أال أسقيكم من لنب أهدته لنا؟ فقال :بلى،

قال :فجيء إبًنء من لنب ،فشرب رسول هللا  وأًن عن ميينه وخالد عن مشاله فقال يل :الشربة لك ،وإن
طعاما فليقل:
شئت آثرت هبا ا
خالدا ،فقلت :ما كنت ألوثر بسؤرك علي أحد ،فقال :من أطعمه هللا ً

 1البخاري ابب من بسط له يف الرزق بصلة الرحم  ،5986ومسلم ،ابب صلة الرحم وحترمي قطيعتها ،برقم . 2557
 2سنن الرتمذي ،كتاب الزهد ،ابب يف التوكل على هللا ،برقم  ،2344وابن ماجه ،كتاب الزهد ،ابب التوكل واليقني،
برقم  ،4164صححه األلباين يف الصحيحة . 310
( )3البخاري ،ابب التكبري أايم مىن ،برقم . 971
( )4البخاري ،ابب ما يقول إذا فرغ من طعامه ،برقم . 5485

خريا منه ،ومن سقاه هللا لبنًا فليقل :اللهم ِبرك لنا فيه وزدَن منه ،فإنه
(اللهم ِبرك لنا فيه ،وأطعمنا ً

ليس شيء َيزئ مكان الطعام والشراب غري اللنب)(.)1

ِ
ِِ
ِ
ول هللاِ َعلَى أَِيب قَ َ
ال :نـََزَل َر ُس ُ
َع ْن َعْب ِد هللاِ بْ ِن بُ ْس ٍر قَ َ
ال :فَـ َقَّربْـنَا إلَْيه طَ َع ااما َوَوطْبَةا ،فَأَ َك َل مْنـ َهاُ ،مثَّ أُيتَ
ِ
ال ُش ْعبَةُُ :ه َو ظَِّينَ ،وُه َو فِ ِيه ،إِ ْن
السبَّابَةَ َوالْ ُو ْسطَى قَ َ
صبَـ َعْي ِهَ ،وَْجي َم ُع َّ
بِتَ ْم ٍر فَ َكا َن َأيْ ُكلُهُ َويـُْلقي النـ ََّوى بَْ َ
ني إِ ْ
نيُ ،مثَّ أُِيت بِ َشر ٍ
صبَـ َع ْ ِ
َخ َذ
ال فَـ َق َ
اب فَ َش ِربَهُُ ،مثَّ ًَن َولَهُ الَّ ِذي َع ْن َميِينِ ِه ،قَ َ
َشاءَ هللاُ ،إِلْ َقاءُ النـ ََّوى بَْ َ
ني ا ِإل ْ
ال أَِيبَ ،وأ َ
َ َ
(الله َّم َِب ِر أك ََلُ أم ِيف َما َرَزقأتَ ُه أمَ ،وا أغ ِف أر ََلُ أم َو أار َْحأ ُه أم)(.)2
بِلِ َج ِام َدابَّتِ ِهْ :ادعُ هللاَ لَنَا ،فَـ َق َ
الُ :
 -10الدعاء للزوجني:
ِ ِ
ِ
َع ْن َع ِق ِيل بْ ِن أَِيب طَالِ ٍ
ال :الَ تَـ ُقولُوا
ني ،فَـ َق َ
ب  ،أَنَّهُ تَـَزَّو َج ْامَرأَاة م ْن بَِين ُج َش ٍم ،فَـ َقالُواِ :اب ِّلرفَاء َوالْبَن َ
ال رس ُ ِ
ِ
(الله َّم َِب ِر أك ََلُ أمَ ،وَِب ِر أك َعلَأي ِه أم)(.)3
ول هللا ُ :
ه َك َذاَ ،ولك ْن قُولُوا َك َما قَ َ َ ُ
 -11السَلم على اْلهل:
عن أنس بن مالك  ،أن رسول هللا  قالَّ( :ي بِن إذا دخلت على أهلك فسلم ،يكون بركة
عليك وعلى أهل بيتك)(.)4
 -12اَلجامة:
أخرج البيهقي وابن السين عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا ( :اَلجامة على الريق
أمثل ،وفيه شفاء وبركة ،وتزيد يف العقل ،ويف اَلفظ ،فاحتجموا على بركة هللا يوم اخلميس ،واجتنبوا
اَلجامة يوم اْلربعاء واجلمعة والسبت ويوم اْلحد ترًَّي ،واحتجموا يوم اَلثنني والثَلاثء ،فإنه اليوم

( )1سنن الرتمذي ،ابب من يقول إذا أكل طعاما ،برقم  ،3455وابن ماجه ،ابب الزيت ،برقم  ،3322وحسن
األلباين ،الصحيحة . 2320
( )2مسلم ،ابب استحباب وضع النوى خارج التمر ،برقم . 2042
( )3سنن ابن ماجه ،ابب هتنئة النكاح ،برقم  ،1906وصححه األلباين يف آداب الزفاف ص . 90
( )4سنن الرتمذي ،ابب ماجاء يف التسليم إذا دخل بيته ،برقم  ،2698قال الرتمذي  :حسن صحيح ،وقال األلباين:
حسن لغريه ،صحيح الرتغيب والرتهيب . 266/2

الذي عاىف هللا فيه أيوب من البَلء ،واجتنبوا اَلجامة يوم اْلربعاء ،فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب،
وما يبدو جذام وَل برص إَل يف يوم اْلربعاء ،أو يف ليلة اْلربعاء)(.)1

( )1سنن ابن ماجه ،ابب يف أي األايم حيتجم ،برقم  ،3487وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم  ،3169وانظر
الصحيحة . 776

