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 البــركـــــة
 

، [1]الػرقان: (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)الحؿد هلل 

وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، شفادًة يلمن من قالفا وطؿل 

بؿؼتضاها يوم الػزع األكرب، ما أودطفا صدٌر إالا استؼر واكشرح، وال أُِشربُفا 

قؾٌب إالا اصؿلن واكػسح، وال ُقِذَف هبا طؾى باصٍل إال زهق وتزحزح، وأشفد 

الذي اكتؼاه من أصفر ساللة، أن محؿًدا طبده ورسوله، وصػقُّه وخؾقؾه 

ِر  ه بالـصر الؿمزا واصطػاه لؾبالغ والرسالة، وأياده بالِحَجِج البُْؾِج، وخصا

والُػُؾِج، صؾى اهلل وسؾم وبارك طؾقه، وطؾى آله وأصحابه، وطؾى من تَبَِعفم 

َم تَسؾقًؿا مزيًدا.  بنحساٍن إلى يوم الدين، وسؾا

ا بعد:  أمَّ

فاتاؼوا اهلل يا طباد اهلل! واطؾؿوا أن التؼوى هي وصقة اهلل لألولقن 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ)واآلخرين،   (ڻ ڻ ڻ 

 .[131]الـساء:

كٌل يسعى إلقفا، وكٌل  ،طباد اهلل! إنا الربكة معـاها الـؿاء والزيادة والربكة

يتؿـى التاؾبَُّس هبا؛ ذلك أن الربكة من اهلل رب العالؿقن، ما دخؾْت يف قؾقٍل إال 

تْه، وما طاش أصحاب الربكة إال يف سعادةٍ وهـاء،  كثاَرته، وال يف شيٍء إال كؿا

 كتابه، وجعؾه ُمبَارًكا، وبعَث كبقاه  وألجل هذا أكزل اهلل 
إالا  وسـَة رسوله  ا اتبع طبٌد كتاَب اهلل وم وجعؾه مبارًكا،

o  p 
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كان من الؿباركقن بنذن اهلل رب العالؿقن، وإن كثقًرا من الـاس يعقشون حقاًة  

ة ُمرتفة، ومع ذلك تجدهم بعقدين طن الربكة، ال بركَة يف حقاهتم وال يف  ماديا

اكـفم، أطؿالفم وال يف أموالفم وال يف أزواجفم، وال يف وضائػفم، وال يف مس

 قد اكْتُِزَطِت الربكُة مـفم، كسلل اهلل العافقة والسالمة.

من الـاس من يعقش يف قصر َمـقف، ومع ذلك يشعر كلكه أضقق من َسمِّ 

الِخقاط، ومن الـاس من يحصل طؾى مرتٍب مؿتاٍز وجقٍد، ومع ذلك تػرُّ مـه 

شؿال، فال يجد الدراهم َفرا الشقاصقن، ويالحؼه الُغرماُء ذات القؿقن وذات ال

بركًة يف ماله، وال يف ُمرتابه، ومن الـاس من ُرزق بزوجٍة جؿقؾٍة صالحة، ومع 

ذلك يعقش جحقًؿا، ومن الـساء من تعقش مع زوٍج صالٍح، وأٍب مثالي؛ ومع 

 ذلك تعقش تعاسًة ال حدود لفا.

قن ُمتؿردين،   ُمتؿردين ومن الـاس من ُرزق بلوالدٍ ولؽـفم خرجوا عاقِّ

ين والؿبادئ، فال يجد فقفم بركة، طؾى  األخالق والِؼقَِم، ُمتؿردين طؾى الدِّ

َل خقًرا  ل مـفم خقًرا، ومن الـاس من ُرزق ِطؾًؿا، ورزق ففًؿا، وحصا وال ُيحصِّ

كثقًرا من هذا العؾم، ولؽـاه ال يعؿل بؿؼتضاه، وال يعؿل بؿا َطؾَِم، كسلل اهلل 

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ک گ گ )العافقة والسالمة، فحاُله: 

، -كعوذ باهلل من ذلك-، لديه طؾٌم من دون طؿل [5]الجؿعة: (ڱ ڱ ڱڱ

كذلك أكاٌس كثقرون لديفم هذه األسباب الؿادية، التي من الؿػرتض أن 

تؽون سببًا من أسباب سعادهتم، وسببًا من أسباب هـائفم، ولؽـفم َيْشَؼْوَن 

ُع الربكة من هذه اكتزا -معشر الؿممـقن-هبذه األمور؛ والسبب يف ذلك 

 األسباب، ومن هذه األطقان، كسلل اهلل أن يحلا بركته طؾقـا وطؾقؽم أجؿعقن.

التي كعم عباد اهلل! وهذا يدل عؾى أن األمور لقست بفذه األسباب الؿادية، 

ويؾتحف يعتؼدها كثقٌر من الـاس؛ ولذلك تجد فؼقًرا ُمعدًما يػرتش الَغرباَء 
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ال حدود لفا، ومن الـاس من ال يجُد العظاَم  السؿاء ومع ذلك يعقش سعادةً 

وال كِسرَة الطعام ومع ذلك يعقش سعادًة ال حدود لفا، ومن الـاس من لم 

ُيرزق مثؾؿا رزق صاحب السقارة الػارهة، والؼصر الؿرفوع، والبقت 

الؿعؿور، ومع ذلك يعقش سعادًة ال ُمـتفى لفا؛ سبب ذلك حؾوُل الربكِة يف 

ويف ماله، وفقؿا يؿُؾك، إكافا الربكة يا أيفا الؿممـون؛ ولذلك  طؿره، ويف كػسه،

-، وأن اهلل يـبغي لـا جؿقًعا أن كعتؼد اطتؼاًدا جازًما أنا الربكة من اهلل 

 جعَل لـقل الربكة أسبابًا، ومن ذلك اإليؿان والتؼوى. -سبحاكه

ا آمن الؿرء باهلل  ا اتؼى اهلل ، واتبع كبقه فؽؾؿا ، وكؾؿا

  فقؿا يبديه وفقؿا يخػقه، واتؼى اهلل  يف جؿقع أحواله وأموره؛ أكزل اهلل 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): طؾقه الربكة تـزياًل، يؼول 

 .[69]األعراف: (پ ڀ ڀ ڀ

إن اإليؿان والتؼوى سبٌب من أسباب حؾول الربكة بنذن اهلل كعم عباد اهلل! 

اتباع الؽتاب  -لؿممـونأيفا ا-رب العالؿقن، ومن أسباب الربكة وكقؾفا 

ـة ضاهًرا وباصـًا، فؿن اتابع كتاب اهلل    والسُّ
ا

وأخذ به، واتبع ُسـاَة الـبي

 واقتضى به؛ فننا اهلل ،  ُيـزل طؾقه الربكة تـزياًل، والربكة

ا محسوًسا تؾؿسه بقدك أو تضعه  -أيفا الؿممـون-أحقاكًا  لقست شقئًا ماديًّ

بجقبك؛ إهنا اكشراح الصدر، إهنا صُؿلكقـة الؼؾب، إهنا راحة البال، إهنا السعادة 

ضا، إكه الت قسقر يف التي يجد اإلكسان فقفا رائحة الجـاِة، إهنا صُؿلكقـة، إكه الرِّ

الحقاة، هذه هي الربكة، ِصحٌة يف األبدان، وسالمٌة يف العؼول، وطقٌش هادٌئ 

 يف األسرة والؿجتؿع.

دُق يف كل شيء، فؿن َصَدَق مع  ومن أسباب البركة أيفا الؿممـون: الصِّ

اهلل َصَدَق اهلُل معه، فحقـؿا يؽون اإلكسان صادًقا تلتقه الربكة من بقن يديه ومن 
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ل طؾقه تـزياًل؛ ال سقاؿا حقـؿا يتعامل اإلكسان مع اآلخرين بقًعا خؾػه، وتتـز 

قا، فنْن »: وشراًء، يؼول الـبي  الْبَقِّعاِن بالِخقاِر ما لَْم يَتََػرَّ

ي بَقْعِِفَؿا، وإْن َكَذبَا وَكتََؿا ُمِحَق بََرَكُة بَقْعِِفؿا
 .(1)«َصَدقا وبَقَّـَا بُوِرَك لَُفَؿا فِ

فقؽسب األموال طن صريق ستاٌذ يف الغشِّ والتغرير، من الـاس من هو أ

، وطن صريق التغرير، فقليت يف آخر الشفر وال درهم  الؽذب، وطن صريق الغشِّ

يف جقبه، ويجد كػسه ضقؼًة وصدره حرًجا؛ وسبب ذلك أكه كذاٌب يف البقع 

ِة محؿد  بركَة هذا  ، فقؿحق اهلل والشراء، غشاٌش ألُما

 ء.البقِع وذلك الشرا

عباد اهلل! إن الصدق يف كل شيء سبٌب من أسباب جؾب البركة بنذن اهلل 

فنذا رأيت الرجل صادًقا يف معامؾته فاطؾم أكه مبارٌك بنذن اهلل  رب العالؿقن،

 يؿحق بركته. رب العالؿقن، وإذا رأيَت الرجل طؾى ِخالف ذلك فنن اهلل 

َة محؿٍد  : اكتساُب ومن أسباِب جؾِب البركة يا أُمَّ

، وهو -والعقاذ باهلل-الحالِل، واالبتعاد طن الحرام، وال أخطَر من كسب الربا 

با محَق اهلل  بركة  من أخبث الؿؽاسب، ومن أطظم اآلثام، فؿن وقع يف الرِّ

: ماله، وأصابته التعاسة، وكان من أهل الشؼاء، ومصداُق ذلك يف قول اهلل 
ڎ ڎ ڈڈ) وجاء يف حديٍث يصح َموقًػا،  ،[679]البؼرة: (ڌ ڌ 

با وإن َكثَُر فنِلَى قِل  »وُيختؾُف يف إسـاده مرفوًطا:  ؛ من حديث ابن «إنَّ الرِّ

 وغقره. ◙مسعود 

واهلل أين أطرف أكاًسا، أطرففم بلطقاهنم وبلسؿائفم، وربؿا  كعم عباد اهلل!

با ويشتغؾون  با،كاكوا أصدقاء لي يف يوٍم من األيام؛ يتعامؾون بالرِّ ولؼد  بالرِّ

                                                                 

(؛ من حديث حؽقم بن 1359(، ومسؾم، برقم )9702أخرجه البخاري، برقم )(1)

 .◙حزام 
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كاكت مرتباهتم طالقة تُضاهي مرتبات ِطؾقَِة الؼوم، وكاكوا يشؽون الَػْؼَر، 

ُيون الؿرتاكؿة، ويشؽون الِحقرة، ويشؽون الؼؾَق؛ حتى إن واحًدا  ويشؽون الدُّ

كان يؼول لي: أرأيَت قصرَي هذا الؽبقر؟ قؾت: كعم، قال: واهلل إن وجودَي 

خؾه. يؼول: كـُت إذا دخؾت قصري هذا خارجه اكشرٌح لصدري من أن أد

قُق والفمُّ والُحزُن، وأُصبُح وأُمسي طؾى َحَرٍج وضقق صدٍر  -ُيصقبـي الضِّ

من هذه الحالة إلى حالة  . وقد اكتؼل تائبًا إلى اهلل -كسلل اهلل العافقة

، فـزل الراتُب إلى الحالل، وإلى دائرة الؿباح، وإلى مـطؼة تؼوى اهلل 

بت مـه السقارة، وكثقٌر من االمتقازات التي كاكت تُعطى له، الـصف، وُسؾ

براحة ال حدود لفا، يؼول: اآلن اكشرَح  -ورب الؽعبة-وكان يخربين 

ْؼَؿَة يف فؿي  صدري، وارتاح بالي، واصؿلكاْت كػسي، وأشعر حقـؿا أََضُع الؾُّ

ُص هبا؛ ألكافا من أكافا تسؾك بؽل َهـاٍء هـقئًا مريئًا، بقـؿا يف السابق كـت اتْغَ  صا

 .-كسلل اهلل العافقة والسالمة-حراٍم 

تقسقُر األمور وطدم  :-يا أهل اإلسالم-ومن أسباب جؾِب البركة 

تعؼقدها، خاصًة يف البقع والشراء، وخاصة يف طدم الؿغاالة يف الؿفور؛ فنن 

 الؿرأة أكثر الـساء بركًة أقؾُّفن َمفًرا، بقـؿا الؿرأة التي تشرتط وتُشارط، وو
ُّ

لي

الذي يعرضفا يف سوق الباطة من يدفع أكثَر يحصل طؾقفا؛ إكؿا هو يدفع 

مَم بقده، فبؿا كسبت أيديؽم، فؿن الـساء  الربكَة بـػسه ويستجؾب الؾعـة والشُّ

من سؾبْت بركة حقاهتا وطؿرها؛ ألهنا كاكت ترفع رأسفا طالقًا، وكاكت تطؿع 

وسة الشقطان، فتضع الؿفَر العالي، يف أموٍر هي من كسج الخقال، أو من وس

يف كػسفا، وذهبت بركة ُطؿرها،  وتطؾب الطؾبات الؿعجزة، فلصاهبا اهلل 

وتركفا الرجال وحقدًة فريدًة، تضرب كفا الحقرة، وتؼرع سنا الـدِم، وتؿـات 

 طؾى أهنا ُخطِبَْت طؾى دِرَهٍم أو درهؿقن؛ لِتَـَاَل بركَة الُعؿِر، ولتحصَل طؾى ولدٍ 

 يرفرف يف البقت، ُيـعش لفا حقاهتا الؿقتَة.
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ًدا،  ويطؿع يف وأيًضا؛ من الـاس من يؽون يف قضقة البقع والشراء ُمعؼِّ

الؿزيد من األرباح، وال يرضى بالثوم األول وال بالثاين، وإكؿا يطؿع بالؽثرة، 

يؿحق بركة  فقُصاب بالحسرة، وُيصاب بردِّ البضاطة، ولو باطفا فنن اهلل 

الدطوَة إلى قضقة البقع من  هذا البقع، وقد ورد طن الـبي 

والحذر الحذر من أن يؿؽث اإلكسان ومن أن يبتعَد بعقًدا طن  الثوم األول،

 
ُّ

 .األجواء الؿباحة، وطن األمور التي أذَن فقفا الـبي

: -جعؾـا اهلل وإياكم من الؿباركقن-ومن أعظم أسباب جؾِب البركة 

 آكاء الؾقل وأصراف الـفار. عاد طن معصقة اهلل، وكثرة صاطته االبت

أقول ما تسؿعون، واستغػر اهلل لي ولؽم، ولسائر الؿسؾؿقن؛ من كل  

 ذكٍب وخطقئة، ويػوز الؿستغػرين، استغػر اهلل.

 

 

=== 
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 اخلطبة الثانية
 

َم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى،  وطؾى الحؿُد هلل وكػى، وصؾاى اهلل وسؾا

ا بعُد:  من بلثره اكتػى، إلى يوم الحشر والؿـتفى، أَما

، وإن من أسباب جؾِب الربكة: كثرُة صاطِة اهلل فقا معشر الؿممـقن! 
؛ ذلك أن الؿعصقة تُوِرُث ضؾؿًة يف -سبحاكه وطزا -واالبتعاد طن معصقته 

الخؾِق الؼؾب، وَسواًدا يف الَوجِه، وَحَرًجا يف الرزق، وبُْغًضا يف قؾوب 

 أجؿعقن.

ا صاعة اهلل  فنكافا تُوِرُث كُوًرا يف الؼؾب، ووضاءًة يف الوجه، وتقسقًرا  وأمَّ

لؾُؿطقعقن.  يف الرزق، ومحبًة يف قؾوب الخؾق أجؿعقن، كعم؛ إهنا بركة اهلل 

ما يتعؾق بؽثرة الدطاء، والؾجوء إلى اهلل  -يا أهل اإلسالم-ومن أسباب الربكِة 

فنذا -سبحاكه وتعالى-اه طؾى طتباته، والتعرض لـػحاته ، وكثرة االكتب ،

، وقد ورد طـه كؿا كان الـبي  أكؾت فاسلل اهلل الربكة،

بنسـادٍ ال بلس به: أكه كان إذا أراد أن يلكَل، كان يؼول: الؾفم بارك لـا فقؿا 

سلل اهلل رزقتـا، وقِـَا َطذاَب الـااِر، وإذا َدخَل الرجل طؾى زوجته يف لقؾة ُطرسه ي

  أن تؽون ُمبَاَرَكًة، ويـبغي أيًضا أن ُيؽثَر اإلكسان من سمال اهلل  الربكة يف

كل أموره؛ يف مسؽـه، ويف زوجه، ويف أوالدهؿا، ويف طؿؾه، ويف سائر شموكه 

أن يبارك فقه مع بذل األسباب؛ ألن الربكة إذا توافرت  وأحواله، يسلل اهلل 

 ْت بنذن الذي بقده الربكة.شروصفا، واكتػت مواكعفا؛ حؾا 
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ا أن يدعَو اإلكسان بالبركة وهو ُمؼقٌم عؾى الؿعصقة، ومدمٌن لفا؛  فؿن  وأمَّ

أين تلتقه الربكة؟ رجٌل يرابي، ويغش، ويلكل الحرام، ويسلل اهلل الربكة! هذا 

من أطجب العجِب، إنا الحالَل بَقٌِّن، وإنا الحرام بَقٌِّن، وبقـفؿا أموٌر ُمشتبفات، 

إنا اهلل صقٌب ال يؼبُل إالا صقِّبًا، وإنا اهلل أمَر الؿممـقن بؿا أمر به الؿرسؾقن، 

ڍ ڌ)فؼال:  ڇ ڍ   ،[176]البؼرة: (چ ڇ ڇ ڇ 

، وأن مسائَل الربكِة راجعة إلقه، واطؾؿوا يا أهَل اإلسالم أنا الربكة من اهلل 

وأكه ال يجوز لإلكسان أن يستجؾَب بركة أو أن يدطي بركة يف شخص لم يبارك 

ِح  فقه، فاهلل  اهلل  بقان بلن كتابه ُمبارًكا، والربكة يف كتاب اهلل لقست بالتؿسُّ

بالؼرآن، وال تعؾقؼه طؾى الجدران، أو وضعه طؾى الرفوف؛ الربكة يف الؼرآن 

اتِّباطه، وبتحؾقل حالله وبتحريم حرامه، هذه هي الربكة حقـؿا تؽون ُمتابًِعا ب

ن يؼرأ الؼرآن أنا الؼرآن يؾعـه، وأنا الؼرآن يتوطده، من  لؾؼرآن، والعجب أن مِؿا

با، وألكه  الـاس من يؼرأ الؼرآن ترَبًُّكا وهذا الؼرآن يؾعـه؛ ألكه مؼقٌم طؾى الرِّ

الخؿر، وألكه من الذين يسعون يف األرض فساًدا، وهذا زاٍن، وألكه من شاربي 

كسلل اهلل العافقة -الؼرآن الذي يسعى إلى التربك به هو الذي يؾعـه ويتوطده 

 .-والسالم

بركة، فرسالته بركة، وبدكه بركة، ولؼد كان  ومحؿد 

، يتربكون ببدكه، ويتربكون الصحابة يتربكون بذات الـبي 

؛ أََما وقد مات فال بركة هـا، وال -♥-بشعره، ويتربكون بدمه 

 .يجوز ألحٍد أن يتربك بلي ذاٍت غقر ذات الـبي 

، -♥-؟ إكه خقر األمة بعد محؿٍد ◙أرأيتم أبا بؽٍر 

أبو بؽٍر لو وضع إيؿاكه يف كػٍة، وإيؿان األمة بلثرها إلى يوم الؼقامة يف كػة؛ 

أحد بعد  ، ما صؾعت شؿٌس وال غربت طؾى◙لرجَح إيؿاُن أبي بؽر 

الـبققن والؿرسؾقن مثل أبي بؽر، ومع ذلك ما ثبت أبًدا طن أحد من أصحاب 
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أكه كان يتربك بذات أبي بؽر، وال يتؿسح ببدكه، وال  الـبي 

يلخذ قطعًة من ثقابه، أو شقئًا مؿا يػعؾه بعض الجفؾة حقـؿا يتربكون بلكاٍس 

 .-كعوذ باهلل من هذا-دون ذلك 

حقـؿا تعؿل أطؿااًل بالعؿل الصالح،  -أيفا الؿممـون-والبركة أيًضا 

صالحة؛ ال سقؿا إذا كاكت متعددة، فنن الربكة فقفا تعود إلقك باكشراح صدٍر، 

وصؿلكقـة قؾٍب، وراحة باٍل، وسعة يف الرزق وهـاٍء، وأهم ذلك الؼـاطة، 

تي تُرشد مسارك يف هذه الؼـاطة التي تُِريَك األُموَر طؾى حؼقؼتفا، الؼـاطة ال

ا، الحقاة، الؼـاطُة التي تجعؾك راضقًا طن ربك  ، وإذا رأيت اإلكسان ُمستػزًّ

وإذا رأيت اإلكسان دائًؿا يؾفث وراء هذه الدكقا، ويبدأ يف التػريط بحؼوق اهلل 

 ؛ فاطؾم طؾم القؼقن أن اهلل  كسلل اهلل العافقة -قد كزع طـه الربكة

 .-والسالم

 

 

 


