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البركة
ممخص الخطبة

ٔ -حاجتنا إلى البركة -ٕ .فقدان الناس لمبركة -ٖ .السبيل إلى حصول البركة.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :حديثنا اليوم عن أمر بالغ األىمية لنا ،فنحن نحتاجو في أعمارنا وأرزاقنا وطعامنا وشرابنا
وعممنا وبيعنا وشرائنا ،وال نستغني عنو في أغمب أمورنا ،ورغم أن فقده خسارة عظيمة لنا فنحن ال

أسباب تحصيمو ،أال وىو البركة ،أن يبارك لنا اهلل
نشعر بفقده وال نحزن عمى فقده ،فضالً أن نعمل
َ
عز وجل فيما أعطانا من مال وزوجو وذرية ومنزل وعمم وعمر وبيع وشراء وغيرىا ،واذا بارك اهلل

شر عميك ولم ينفعك وان كثر.
خير عميك ونفعك قميمو ،واذا لم يبارك لك فيو كان ًا
لك في شيء كان ًا
البركة ـ أييا اإلخوة ـ افتقدىا كثير منا في أغمب أموره ،ورغم ذلك ال يتنبو إلى ذلك وال يحزن عمى
فقدىا أو يحاول أن يفعل األسباب لتحصيميا.

الذريةُ التي يقول اهلل
ولو استعرضنا حالنا ـ أييا اإلخوة ـ حينما نزعت البركة منا لوجدنا ما ُيحزنِّ :
ون ِز َينةُ اْل َح َي ِاة ُّ
الد ْن َيا صارت عند بعض الناس مصدر شقاء ومتاعب ،لماذا؟
تعالى عنيا :اْل َما ُل َواْل َب ُن َ
ِِ
ق َل ُكم ِّم ْن
َن َخَم َ
ألنو لم يبارك فييم .الزوجة التي يقول اهلل عز وجل عنيا في كتابوَ :و ِم ْن َآياتو أ ْ
ِ
اجا لِّتَ ْس ُك ُنوا ِإلَ ْييَا َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َوَّدةً َّوَر ْح َمةً ـ تسكنوا إلييا أي :تألفوىا ترتاحوا تطمئنوا إلييا ـ
أَنفُس ُك ْم أ َْزَو ً
يبارك فيياِ .
نزَعت البركة من
ال ألفة ،وال ّ
مودة ،وال رحمة ،مشاكل ،خالفات ،محاكم ،لماذا؟ ألنو لم َ
أموالنا وأرزاقنا؛ الواحد دخمُو في الشير أربعة آالف أو خمسة آالف أو أق ّل أو أكثر يأتي آخر الشير
يبارك فيو .الذي يعمل في البيع والشراء في
لم يبق منو شيء ،ال يدري كيف صرفو ،لماذا؟ ألنو لم َ
األراضي في العقار في السيارات في المحالت التجارية يشكو من قمّة البركة .التاجر يممك الماليين
َّ
يتصدق عمييم يعيش يشقى بمالو ،يموت لم ِ
يبن لو
وتجد جيرانو أقارَبو رِح َمو فقراء محتاجين ال
مسجدا ينفعو في اآلخرة ،لماذا؟ ألن البركة نزعت من مالو .أعمارنا ،أغمى ما يممك اإلنسان في
ً
الدنيا عمره ،تمر السنة والسنتان والعشر سنين والواحد منا مكانو يراوح ،في عبادتو ،في عممو ،في

يسيرا ،يعيش الواحد منا الستين والسبعين سنة
حفظو لكتاب اهلل ،في تفقيو ،في دينو ،وان تقدم ً
فشيئا ً
واذا قارن ىذا العمر الطويل بما قدم لآلخرة يجد الفارق اليائل ،ربما لم يحفظ خمس أجزاء من

القرآن ،لماذا؟ ألنو لم يبارك في عمره.

أوقاتنا ميدره ٕٗ ،ساعة في اليوم والميمة ،لو تأممنا كيف تذىب لحزنا عمى ذلك ٙ ،ساعات في
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النوم ٙ ،ساعات عمل ،وساعة لمصموات الخمس ،كميا ما يقارب ٕٔ إلى ٖٔ ساعة ،والباقي ما
يقارب النصف ضائع ،لماذا؟ ألن البركة نزعت من أوقاتنا.

ومما يزيد األمر خطورة أننا سوف نسأل عن أعمارنا :فيم قضيناىا؟ يقول النبي (( :ال تزول قدما

عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن عممو فيم فعل؟ وعن مالو من أين اكتسبو؟ وفيم

أنفقو؟ وعن جسمو فيم أباله؟)).

ماذا نقول هلل إذا سألنا عن أعمارنا فيم أفنيناىا؟ نقول :نصف أعمارنا ضائع فيما ال فائدة منو ،أغمى

شيء نممكو في الدنيا نضيّع نصفو ،خسارة كبيرة.

نزعت البركة من عمم كثير منا ،تجد الواحد عنده شيادة جامعية أو خريج كميو عموم شرعيو وليس لو

أثر في أىمو وجيرانو وأقاربو ،كم سمعنا من المحاضرات ،كم حضرنا مجالس عمم ،كم قرأنا من

يبارك فيو ،لماذا؟
كتب ،أين أثر ذلك عمينا وعمى أىمنا وجيراننا ومجتمعنا؟ ال شيء ،لماذا؟ ألنو لم َ
ألننا ربما لم تكن نيتنا خالصة هلل ،لم نستشعر مسؤوليو تبميغ العمم(( ،بمغوا عني ولو آية)) ،ال

نستشعر أىمية الدعوة إلى اهلل.

ىذا ىو حالنا عندما نزعت البركة منا ،تحولت النعم إلى نقم ،وأسباب الراحة والسعادة إلى شقاء

ومتاعب ،وأصبحنا نجري وراء الدنيا ،ونحن كالذي يشرب من البحر؛ كمما زاد شرًبا زاد عط ًشا.
فكيف المخرج من ذلك؟ ما السبيل إلى حصول البركة؟ ماذا نعمل حتى تحصل لنا البركة ونسعد بما
يعطينا اهلل من نعم؟ ىناك أسباب كثيرة ،ىناك أسباب عامة ،وىناك أسباب خاصة ببعض األمور.

أما األسباب العامة فمنيا تقوى اهلل والبعد عن المعاصي ،يقول اهلل تعالىَ :وَل ْو أ َّ
آم ُنوْا
َن أ ْ
َى َل اْلقَُرى َ
ِ
ٍ
ِ
َّ
َّماء واأل َْر ِ
ون
ض َولَ ِكن َك َّذ ُبوْا َفأ َ
َخ ْذ َن ُ
اىم بِ َما َك ُانوْا َي ْكس ُب َ
َوات َقوْا َل َفتَ ْح َنا َعمَ ْييم َب َرَكات ِّم َن الس َ َ
[األعراف ،]6ٙ:وقال اهلل تعالى :وما أَصاب ُكم ِّمن ُّم ِ
ت أ َْيِدي ُك ْم َوَي ْعفُو َعن َكثِ ٍ
ير
ص َيب ٍة فَبِ َما َك َس َب ْ
ََ َ َ
قد البركة مصيبة سببيا أفعالنا ،معاصينا ،ال بد أن نتنبو لذلك.
[الشورىَ .]ٖٓ:ف ُ

أىم ما تستجمب بو البركة الدعاء ،أن تسأل اهلل أن يبارك لك فيما أعطاك ،وانظروا كيف
الدعاء من ّ
َنت َخ ْي ُر اْل ُم ِ
بأِ
يعممنا اهلل سؤال البركة منو تعالى في قصو نوحَ :وُقل َّر ِّ
ين
َنزْل ِني ُم َنز ً
ال ُّم َب َارًكا َوأ َ
نزِل َ
[المؤمنون .]ٕ6:وفي الدعاء العظيم الذي عممو النبي لمحسن(( :الميم اىدنا فيمن ىديت ،وعافنا
فيمن عافيت ،وتولنا فيمن توليت ،وبارك لنا فيما أعطيت ،وقنا شر ما قضيت ،إنك تقضي وال
يقضى عميك ،إنو ال يذل من واليت ،وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت)).

صمة الرحم من أسباب حصول البركة ،يقول النبي (( :من سره أن يبسط لو في رزقو وأن ينسأ لو

في أثره فميصل رحمو)) رواه البخاري عن أبي ىريرة .فصمو الرحم سبب لمبركة في الرزق والعمر،
وقطيعة الرحم شؤم عمى فاعميا.

وما يدرينا ـ أييا اإلخوة ـ أن ما نحن فيو من قمة البركة في العمر والوقت والرزق ىو بسبب قطيعة
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الرحم ،فمنتق اهلل ،ومن كان عنده رحم قاطعيا فميتق اهلل ،وليسارع ويذىب إلييم ويصميم ويحسن

إلييم.

قراءة سورة البقرة ،يقول النبي في الحديث الذي يرويو مسمم(( :اقرؤوا القرآن؛ فإنو يأتي يوم القيامة

شفيعا ألصحابو ،اقرؤوا الزىراوين :البقرة وسورة آل عمران؛ فإنيما تأتيان يوم القيامة كأنيما غمامتان
ـ أو كأنيما غيايتان ،أو كأنيما فرقان ـ من طير صواف تحاجان عن أصحابيما))(( ،اقرؤوا سورة

البقرة؛ فإن أخذىا بركة ،وتركيا حسرة ،وال يستطيعيا البطمة)) ،قال معاوية :بمغني أن البطمة السحرة.

َع َرِج َح َرٌج وال َعمَى اْل َم ِر ِ
يض َح َرٌج َوال َعمَى
َع َمى َح َرٌج َوال َعمَى األ ْ
السالم ،يقول تعالى :لَ ْي َس َعمَى األ ْ
َ
وت ِإ ْخوانِ ُكم أَو بي ِ
ُمياتِ ُكم أَو بي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َخ َواتِ ُك ْم أ َْو
وت أ َ
َ ْ ْ ُُ
أَنفُس ُك ْم أَن تَْأ ُكمُوا من بُُيوتِ ُك ْم أ َْو بُُيوت َآبائ ُك ْم أ َْو بُُيوت أ َّ َ ْ ْ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
وت أ ْ ِ
وت ع َّماتِ ُكم أَو بي ِ
ام ُكم أَو بي ِ
وت أ ْ ِ
بي ِ
صِديِق ُك ْم
َ ْ ْ ُُ
َع َم ْ ْ ُُ
ُُ
َخ َوال ُك ْم أ َْو بُُيوت َخاالت ُك ْم أ َْو َما َممَ ْكتُم َّمفَات َحوُ أ َْو َ
ِ
يعا أ َْو أَ ْشتَاتًا فَِإ َذا َد َخْمتُم بُُيوتًا َف َسمِّ ُموا َعَمى أَنفُ ِس ُك ْم تَ ِحَّي ًة ِّم ْن ِع ِند المَّ ِو
َل ْي َس َعَم ْي ُك ْم ُج َن ٌ
اح أَن تَْأ ُكمُوا َجم ً
ِ
ِ َّ
طيِّبةً َك َذِل َك يبي َّ
ون [النور ،]ٙٔ:مباركة أي :يرجى فييا الخير
ِّن الموُ لَ ُك ُم َ
ُم َب َارَكةً َ َ
اآليات لَ َعم ُك ْم تَ ْعقمُ َ
َُ ُ
والبركة .وعن أنس قال :قال لي رسول اهلل (( :يا بني ،إذا دخمت عمى أىمك فسمم ،يكن بركة عميك

وعمى أىل بيتك)).

ىذه بعض األسباب العامة.

بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني واياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم...
-------------------------

الخطبة الثانية

اتبا أو غيره ،فمن ذلك:
اء كان ر ً
ىناك أساب خاصة ببعض األمور مثل أسباب البركة في الرزق سو ً
القناعة والرضا بعطاء اهلل ،يقول النبي (( :إن اهلل تبارك وتعالى يبتمي عبده بما أعطاه ،فمن رضي
بما قسم اهلل عز وجل لو بارك اهلل لو فيو ووسعو ،ومن لم يرض لم يبارك لو فيو)) السمسمة

الصحيحة (.)ٔٙ٘1

أخذت األجر عميو كما يجب ،يقول النبي (( :إن الدنيا حموة خضرة ،فمن أخذىا
أداء العمل الذي
َ
متخوض في مال اهلل ورسولو لو النار يوم يمقاه)) السمسمة الصحيحة
بحقيا بارك اهلل لو فييا ،ورب
ّ

اء كانت وظيفة أو صنعة أو
(ٗ ،)ٕٔٗ/يعنى أن الذي يأخذىا بغير حقيا لن يبارك لو فييا ،سو ً
غيرىا.

اء كان حقا واجبا مثل الزكاة أو مندوبا إليو
ومن أسباب البركة في المال أداء الحق الذي فيو ،سو ً
غير واجب مثل الصدقة وغيرىا ،يقول النبي (( :ما من يوم يصبح العباد فيو إال ممكان ينزالن،

فيقول أحدىما :الميم أعط منفقا خمفا ،ويقول اآلخر :الميم أعط ممسكا تمفا)) رواه البخاري عن أبي

ىريرة ،ويقول (( :ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،وما تواضع أحد هلل إال

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

سببا لمبركة فيو.
رفعو اهلل عز وجل)) روه مسمم عن أبي ىريرة ،أي :أن الصدقة تكون ً
عدم الطمع والشره والجشع ،يقول حكيم بن حزام :سألت رسول اهلل فأعطاني ،ثم سألتو فأعطاني ،ثم
سألتو فأعطاني ،ثم قال(( :يا حكيم ،إن ىذا المال خضرة حموة ،فمن أخذه بسخاوة نفس بورك لو

فيو ،ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك لو فيو ،وكان كالذي يأكل وال يشبع ،اليد العميا خير من اليد

السفمى)) ،قال حكيم :فقمت :يا رسول اهلل ،والذي بعثك بالحق ،ال أر أز أحدا بعدك شيئا حتى أفارق

الدنيا ،فكان أبو بكر رضي اهلل عنو يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبمو منو ،ثم إن عمر رضي
اهلل عنو دعاه ليعطيو فأبى أن يقبل منو شيئا ،فقال عمر :إني أشيدكم ـ يا معشر المسممين ـ عمى
حكيم ،أني أعرض عميو حقو من ىذا الفيء فيأبى أن يأخذه ،فمم ير أز حكيم أحدا من الناس بعد

رسول اهلل حتى توفي .رواه البخاري.

من أسباب البركة في البيع والشراء الصدق وعدم الغش ،يقول النبي عميو الصالة والسالم(( :البيعان

بالخيار ما لم يفترقا ،فإن صدقا وبينا بورك ليما في بيعيما ،وان كتما وكذبا محقت البركة من

بيعيما)) رواه البخاري ومسمم.

عدم الحمف في البيع ،يقول أبو ىريرة :سمعت رسول اهلل يقول(( :الحمف منفقة لمسمعة ممحقة

تغش وال تكذب ـ أخي البائع ـ حتى يبارك لك في
لمبركة)) رواه البخاري ومسمم .إ ًذا ال تحمف وال ّ
بيعك وشرائك.

من أسباب البركة في الطعام والشراب التسمية ،يقول النبي (( :إذا أكل أحدكم طعاما فميقل :بسم

اهلل ،فإن نسي في أولو فميقل :بسم اهلل في أولو وآخره)) ،وكان النبي يأكل طعاما في ستة من

أصحابو ،فجاء أعرابي فأكمو بمقمتين ،فقال رسول اهلل (( :أما إنو لو سمى لكفاكم)) رواه الترمذي

عن عائشة .وىذا يدل عمى أن التسمية من أسباب البركة في الطعام.

لعق األصابع واإلناء بعد األكل ،روى جابر رضي اهلل عنو أن النبي أمر بمعق األصابع والصحفة

وقال(( :إنكم ال تدرون في أي طعامكم البركة)) رواه مسمم.

خير لو ونفعو وان قل ،وأن
الخالصة أن البركة نعمة من اهلل ،فمن بارك اهلل لو فيما أعطاه كان ذلك ًا
سببا لشقائو.
من نزعت البركة منو كان ذلك ًا
شر عميو ولم ينفعو ذلك الشيء وان كثر ،بل ربما كان ً
إننا في ىذا الزمان يشكو كثير منا من نزع البركة في المال ،في الذرية ،في الرزق ،في العمر ،في

الوقت ،البيع ،الشراء ،وىذه خسارة عظيمة.

إن ىناك أسبابا لتحصيل البركة منيا العامة مثل -ٔ :تقوى اهلل -ٕ ،البعد عن المعاصي-ٖ ،

الدعاء -ٗ ،صمة الرحم -٘ ،قراءة سورة البقرة -ٙ ،السالم .وىناك أساب خاصة ببعض األمور

مثل :البركة في الرزق من أسبابيا :القناعة والرضا بما قسم اهلل ،أداء العمل الذي أخذت من أجمو

األجر عمى الوجو المطموب .البركة في المال من أسبابيا :أداء الحق الذي فيو ،عدم الطمع والجشع
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والشره في أخذ المال واعطائو .البركة في البيع والشراء من أسبابيا :الصدق وعدم الغش ،عدم

الحمف .البركة في الطعام من أسبابيا :التسمية قبمو ،لعق األصابع واإلناء.
ىذا والحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل.

