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م

لُ
س ُتهُ ُ
ال ُ
ُ
الحمد هلل بيده البركات ،وإليه الفضل والخيرات ،والصالة على
صاحب الدعوات ،المبارك في األقوال والممارسات  ،وعلى آله
وصحبه أولي البر والطاعات ،وسلم تسليما مزيدا .
أما بعد :
فقد كثرت شكاية الناس من قلة البركة ،وفقدان الخيرية ،وتراجع
والشقاء ،مما هو مؤذن بتردي األحوال،
الرخاء ،وحصول الفقر
ِ
وتفاقم األوضاع ،واشتداد األشغال ،حتى صارت شعارا ً لحياتنا
االجتماعية : ،أين البركة -مال ليس فيه بركة -رواتب ليست
مباركة -أوالد ولكن ما فيهم خير وال بركة !! ..وأشباهها من
كلمات التشكي والتردي المتشائم  ،فأحببت تجديد موضوع البركة
في حياتنا واالحتفاء به من خالل تأمل موارده النبوية ،وجمعها
للحفظ والذكرى ،واقتفاء الطيب والفضلى ،فنقبت عنها تنقيبا،
وفتشت عنها تفتيشا ،ألدرك فضلها ،وأصيب خيرها ،وأنال
ثمارها !..وما أعظم تلك الثمار لمن تتبعها وفكر فيها و ِفي
حقيقتها ،والزم أسبابها ومقوماتها .وقد وصلت بها أربعين ونيّفا،
حبا ً لألجر ،وطلبا للفائدة !...
واألربعينيات هي أجزاء حديثية تعمدها مصنفوها في باب أو مجال
من مجاالت العام والخير ،بالسند أو عدمه.
قال الراغب األصفهاني رحمه هللا" :البركة هي ثبوت الخير اإللهي
في الشيء" .قال تعالىَ ﴿ :ولَو أَن أَه َل الق َرى آ َمنوا َواتقَوا لَفَتَحنَا
ض ﴾] األعراف .[ 96 :وسمي
َ
علَي ِهم َب َركَات ِم َن الس َم ِ
اء َواألَر ِ
بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في ال ِبركة ..والمبارك ما فيه
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ذلك الخير والنفعية للناس قال تعالى ( وجعلني مباركا ً أينما كنت )
سورة مريم .
وقال ابن القيم رحمه هللا " :البركة حقيقتها الثبوت واللزوم
واالستقرار " ,وجاء في لسان العرب  :ال َب َركة النماء والزيادة .
والتبريك  :الدعاء لإلنسان أو غيره بالبركة يقال  :بَركت عليه
تَبريكا ً أي قلت له  :بارك هللا عليك  .وبارك هللا الشي َء وبارك فيه
وعليه  :وضع فيه البَ َركَة .
وال ارتياب أن اتباع المنهج الشرعي من أسباب البركة في الحياة
ٌ
إيمان ناصع ،وال قرآن باهر ،وال سنة محكمة،
والرزق ،فال يبدد
وال فضيلة عامرة !..فما أتينا إال من جهة تقصيرنا وغفالتنا،
فهلموا إلى الدين اتباعا ،والقرآن تالوة ،والذكر عمال ،والسنة
نشرا واقتفا ًء .
وقد يسر هللا هنا جمع نصوص البركات الشرعية من خالل (
األربعين المباركة في النماء والمضاعفة )
جمعا ً وتعليقا ً وعنونةً ،تطالع وتستذكر ،وتنال من فقهها البركات
واألمنيات  ،وهللا الموفق ،تغازر فضله ،وأسبغت نعمه ،فتبارك هللا
أحسن الخالقين .
1441/٨/14هـ
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 /1الحديث األول :بركة المال والولد :
علَى
سل َم َ
صلى ّللا َ
عَن أَنَس َر ِض َي ّللا عَنه قال َ :د َخ َل الن ِبي َ
علَي ِه َو َ
أ ِ ّم سلَيم وفيه ... :فَ َدعَا ِأل ِ ّم سلَيم َوأَه ِل بَيتِ َها ،فَقَالَت أم سلَيم  :يَا
س،
َرسو َل ِ
ّللاِ ،إن ِلي خ َويصةً  .قَا َل َ :ما ِه َي ؟ قَالَت َ :خادِمكَ أَنَ ٌ
آخ َرة َو َال دنيَا ِإال َدعَا ِلي ِب ِه .قَا َل  ( :اللهم ارزقه َم ًاال
فَ َما تَ َركَ َخي َر ِ
ص ِار َم ًاال َ ،و َحدثَت ِني ابنَتِي
َو َولَدًاَ ،وبَ ِارك لَه ) ؛ فَ ِإ ِنّي لَ ِمن أَكثَ ِر األَن َ
أ َمينَة أَنه دفِ َن ِلصل ِبي َمق َد َم َحجاج البَص َرةَ ِبض ٌع َو ِعشر َ
ون َو ِمائَةٌ.
البخاري(  ) 1٩2٨ومسلم ( .) ٦٦0
فيه فضل أنس رضي هللا عنه وحلول البركة عليه بفضل دعاء
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
قال في الفتح رحمه هللا :والدعاء بخير الدنيا واآلخرة ،والدعاء
بكثرة المال والولد وأن ذلك ال ينافي الخير األخروي ،وإن فضل
التقلل من الدنيا يختلف باختالف األشخاص .وحسن التلطف في
السؤال ،وأن كثرة الموت في األوالد ال ينافي إجابة الدعاء بطلب
كثرتهم وال طلب البركة فيهم لما يحصل من المصيبة بموتهم
والصبر على ذلك من الثواب .وفيه التحدث بنعم هللا تعالى،
وبمعجزات النبي صلى هللا عليه وسلم لما في إجابة دعوته من
األمر النادر ،وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد ،وكون بستان
المدعو له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره.
 /2الحديث الثاني  :بركة أهل المدينة :
عن عائشة رضي هللا عنها في قصة إصابتهم بالحمى وفيه ،فَقَا َل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :اللهم َح ِبّب ِإلَينَا ال َمدِي َنةَ كَح ِبّنَا
صا ِع َهاَ ،وم ِ ّد َهاَ ،وانقل
ص ِ ّحح َهاَ ،وبَ ِارك لَنَا ِفي َ
َمكةَ ،أَو أَشَدَ ،و َ
حما َها فَاجعَل َها ِبالجحفَ ِة ).البخاري (  )٣٩2٦ومسلم ( .) 1٣٧٦
في الحديث  :فضل المدينة وسكناها ،وأنها من مواضع البركات.
قال النووي رحمه هللا " :قال الخطابي وغيره  :كان ساكنو
الجحفة في ذلك الوقت يهودا  ،ففيه  :دليل للدعاء على الكفار
باألمراض واألسقام والهالك  .وفيه  :الدعاء للمسلمين بالصحة
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وطيب بالدهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم  ،وهذا
مذهب العلماء كافة"..
 /٣الحديث الثالث :الدعاء بالبركة لصاحب الطعام:
عن َجا ِب َر ب َن عَب ِد ّللاِ َر ِض َي ّللا عَنه َما قَا َل  :لَما ح ِف َر ال َخندَق َرأَيت
شدِيدًا ،فَان َكفَأت إِلَى ام َرأَتِي....
صلى ّللا َ
صا َ
ِبالن ِب ّي ِ َ
سل َم َخ َم ً
علَي ِه َو َ
ع َم َد إِ َلى بر َمتِنَا،
اركَ  ،ثم َ
ص َ
وفيه :فَأَخ َر َجت لَه ع َِجينًا ،فَبَ َ
ق فِي ِهَ ،وبَ َ
اركَ  ،ثم قَا َل  " :ادع َخا ِب َزةً فَلتَخ ِبز َم ِعيَ ،واقد َِحي ِمن
ص َ
فَ َب َ
قَ ،و َب َ
ف..
بر َمتِكمَ ،و َال تن ِزلو َها "َ .وهم أَل ٌ
البخاري (  ) 4102مسلم( .)20٣٩
فيه الدعاء بالبركة على الطعام ،ومنقبة لجابر رضي هللا عنه،
قال النووي رحمه هللا :وقد تضمن هذا الحديث علمين من أعالم
النبوة :
أحدهما  :تكثير الطعام القليل .
والثاني  :علمه صلى هللا عليه وسلم بأن هذا الطعام القليل الذي
يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفي ألفا وزيادة ،
فدعا له ألفا قبل أن يصل إليه  ،وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة ،
وهللا أعلم .
 /4الحديث الرابع :بركة أهل البيت :
ّللا،
ي ِ رضي هللا عنه قَا َل  :قلنَا  :يَا َرسو َل ِ
عَن أَ ِبي َ
س ِعيد الخد ِر ّ
علَى
ص ِ ّل َ
ص ِلّي َ
علَيكَ ؟ قَا َل  " :قولوا  :اللهم َ
فن َ
َهذَا التس ِليم ،فَكَي َ
علَى
علَى آ ِل إِب َرا ِهي َمَ ،وبَ ِارك َ
صليتَ َ
م َحمد عَب ِدكَ َو َرسو ِلكَ َ ،ك َما َ
ع َلى ِإب َرا ِهي َم ".البخاري (
اركتَ َ
م َحمدَ ،و َ
علَى آ ِل م َحمدَ ،ك َما َب َ
. ) 4٧٩٨
فيه فضل أهل البيت وتكريمهم بهذا الدعاء ،وديمومة خيراتهم
وصالحهم  .قال أبو العالية الرياحي رحمه هللا  :صالة هللا ثناؤه
عليه عند المالئكة  ،وصالة المالئكة الدعاء .
صل َ
ون) يبَ ِ ّركون  .ذكر ذلك
وقال ابن عباس رضي هللا عنه ( :ي َ
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البخاري تعليقا ً.
قال ابن حجر في قوله ابن عباس هذا  :أي يَدعون له بالبركة.
وقال ابن القيم  -رحمه هللا  ( -فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من
الخير ما أعطاه آلل إبراهيم وإدامته وثبوته له ،ومضاعفته له
وزيادته ،هذا حقيقة البركة ) .
 /٥الحديث الخامس :بركة العطاء اإللهي :
صلى
ّللا َ
عن الحسن بن علي رضي ّللا عَنه َما قال :عَل َم ِني َرسول ِ
سل َم َك ِل َمات أَقولهن فِي ال ِوت ِر  -قَا َل ابن َجواس  :فِي
ّللا َ
علَي ِه َو َ
ت ال ِوت ِر  ( : -اللهم اه ِدنِي فِي َمن َهدَيتَ َ ،وعَافِنِي فِي َمن عَافَيتَ ،
قنو ِ
َوتَ َولنِي فِي َمن تَ َوليتَ َ ،وبَ ِارك ِلي فِي َما أَع َطيتَ َ ،وقِنِي شَر َما قَ َ
ضيتَ ،
ِإنكَ تَق ِضي َو َال يق َ
علَيكَ َ ،و ِإنه َال َيذِل َمن َوالَيتَ َ ،و َال َي ِعز َمن
ضى َ
اركتَ َرب َنا َوتَعَالَيتَ )  .أبو داود ( .)1425
عَادَيتَ  ،تَبَ َ
فيه سؤال البركة من هللا والتماسها من مسديها تبارك وتعالى .
قال شيخنا العالمة محمد بن عثيمين رحمه هللا " :وبارك لنا فيما
أعطيت» البركة هي الخير الكثير الثابت ،ويعيد العلماء ذلك إلى
اشتقاق هذه الكلمة ،فإنها من ال ِبركة ،بكسر الباء وهي مجمع
الماء ،فهي شيء واسع ماؤه كثير ثابت .فالبَ َركَة هي الخيرات
الكثيرة الثابتة .والمعنى أي :أنزل لي البركة فيما أعطيتني.
( فيما أعطيت ) أي أعطيت من المال والولد والعلم وغير ذلك مما
أعطى هللا عز وجل ،فتسأل هللا البركة فيه؛ ألن هللا إذا لم يبارك لك
كثيرا.
خيرا ً
فيما أعطاك ،حرمت ً
ما أكثر الناس الذين عندهم مال كثير ،لكنهم في عداد الفقراء؛
ألنهم ال ينتفعون بمالهم ،يجمعونه وال ينتفعون به .وهذا من نزع
البركة.
كثير من الناس عنده أوالد ،لكن أوالده ال ينفعونه لما فيهم من
ارك لهم في أوالدهم .
عقوق ،وهؤالء لم يبَ َ
 /٦الحديث السادس :البركة في االستخارة:
ّللا َر ِض َي ّللا عَنه َما ،قَا َل  :ك َ
صلى
ّللا َ
َان َرسول ِ
عَن َجا ِب ِر ب ِن عَب ِد ِ
ورةَ ِم َن
ّللا َ
علَي ِه َو َ
ور َك َما يعَ ِلّمنَا الس َ
سل َم يعَ ِلّمنَا ِاالستِ َخ َ
ارةَ فِي األم ِ
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آن ،يَقول ِ ( :إذَا َهم أَ َحدكم ِباألَم ِر فَليَركَع َرك َعتَي ِن ِمن َ
غي ِر
القر ِ
الفَ ِري َ
ض ِة ،ثم ِليَق ِل  :اللهم إِ ِنّي أَستَ ِخيركَ ِب ِعل ِمكَ َوأَستَقدِركَ ِبقد َرتِكَ ،
َوأَسأَلكَ ِمن فَض ِلكَ العَ ِظ ِيم ،فَ ِإنكَ تَقدِر َو َال أَقدِرَ ،وتَعلَم َو َال أَعلَم،
ب ،اللهم ِإن كنتَ تَعلَم أَن َهذَا األَم َر َخي ٌر ِلي ِفي
َوأَنتَ عَالم الغيو ِ
آج ِل ِه،
دِينِيَ ،و َمعَا ِ
َاج ِل أَم ِري َو ِ
شيَ ،وعَاقِبَ ِة أَم ِري " أَو قَا َل  " :ع ِ
سِره ِلي ثم بَ ِارك ِلي فِي ِهَ ،وإِن كنتَ تَعلَم أَن َهذَا األَم َر
فَاقدره ِلي َويَ ّ
َاج ِل
شَر ِلي فِي دِينِي َو َمعَا ِ
شي َوعَاقِبَ ِة أَم ِري " أَو قَا َل  " :فِي ع ِ
ع ِنّي َواص ِرف ِني عَنهَ ،واقدر ِلي ال َخي َر َحيث
آج ِل ِه ،فَاص ِرفه َ
أَم ِري َو ِ
ك َ
س ِ ّمي َحا َجتَه " .البخاري ( .) 11٦2
َان ،ثم أَر ِضنِي ) .قَا َل َ " :وي َ
فيه مشروعية صالة االستخارة وسؤال هللا البركة فيها ،ومن
المؤسف أنها باتت من السنن المهجورة .
قال ابن حجر رحمه هللا  " :االستخارة  :اسم  ،واستخار هللا طلب
الخيَرة  ,والمراد طلب خير األمرين لمن احتاج إلى أحدهما .
منه ِ
قوله ( كان النبي صلى هللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة  ..في
األمور كلها ) قال ابن أبي جمرة رحمه هللا  :هو عام أريد به
الخصوص  ,فإن الواجب والمستحب ال يستخار في فعلهما والحرام
والمكروه ال يستخار في تركهما  ,فانحصر األمر في المباح وفي
المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه  .قلت
 .. :ويتناول العموم العظيم من األمور والحقير  ,فرب حقير يترتب
عليه األمر العظيم ".
قوله  (:أستخيرك) أي :أطلب الخير أن تختار لي أصلح األمرين؛
ألنك عالم به وأنا جاهل.
قوله(( ) :وأستق ِدرك( أي :أطلب أن تقد َِرني على أصلح األمرين،
إذ أطلب منك القدرة على ما نويته ،فإنك قادر على إقداري وعوني
تقدر لي الخير بسبب قدرتك عليه.
عليه ،أو أن
َ
 /٧الحديث السابع :بركة الزواج :
سل َم ك َ
َان
صلى ّللا َ
عَن أَ ِبي ه َري َرةَ رضي هللا عنه أَن الن ِبي َ
علَي ِه َو َ
س َ
علَيكَ َ ،و َج َم َع
اركَ َ
اإلن َ
اركَ ّللا لَكَ َ ،وبَ َ
ان إِذَا تَ َزو َج قَا َل ( :بَ َ
إِذَا َرفأ َ ِ
بَينَك َما فِي َخير ( .أبو داود ( .) 21٣0
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فيه التنبيه على التهاني بين المسلمين ،وأن المستحب أن يقال
للزوج بعد عقد النكاح( :بارك هللا لك ،وبارك عليك ،وجمع بينكما
في خير).
ومعنى (( :إذا رفأ اإلنسان)) أي :إذا هنأه ودعا له ،والرفاء
بالكسر :االلتئام واالتفاق والبركة ،وكانوا يقولون للمتزوج في
بالرفاء والبنين ،فنهى عن ذلك رسول هللا صلى هللا
الجاهلية ّ ِ :
عليه وسلم .
 /٨الحديث الثامن :بركة الثمار :
عَن أَ ِبي ه َري َرةَ َر ِض َي ّللا عَنه قَا َل  :ك َ
َان الناس إِذَا َرأَوا أَو َل الث َم ِر
صلى ّللا َ
َجاءوا ِب ِه إِلَى َرسو ِل ّللاِ َ
سل َم ،فَ ِإذَا أَ َخذَه َرسول ّللاِ
علَي ِه َو َ
سل َم ،قَا َل  ( :اللهم َب ِارك لَنَا ِفي ِث َم ِارنَاَ ،و َب ِارك لَنَا
صلى ّللا َ
َ
علَي ِه َو َ
صا ِعنَا َوم ِ ّدنَا ،اللهم ِإن ِإب َرا ِهي َم عَبدكَ
فِي َمدِينَتِنَاَ ،وبَ ِارك لَنَا فِي َ
َو َخ ِليلكَ َونَ ِبيكَ َوإِ ِنّي عَبدكَ َونَ ِبيكَ َ ،و ِإنه َدعَاكَ ِل َمكةََ ،وأَنَا أَدعوكَ
ِلل َمدِينَ ِة ِب ِمث ِل َما َدعَاكَ ِب ِه ِل َمكةَ َو ِمث ِل ِه َمعَه ) ،ثم يَدعو أَصغَ َر َو ِليد
َي َراه ،فَيع ِطي ِه ذَ ِلكَ الث َم َر .مسلم(  )1٣٧٣الترمذي (. )٣454
فيه استحباب الدعاء على الطعام والثمار وطلب البركة ليدوم .
قوله  ( :إذا رأوا أول الثمر ) وهو الذي يسمى الباكورة
( جاءوا به ) أي بأول الثمر ( إلى النبي صلى هللا عليه وسلم )
قال العلماء :كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه صلى هللا عليه
وسلم في الثمر والمدينة والصاع والمد وإعالما له صلى هللا عليه
وسلم بابتداء صالحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه
الخارصين .
( وبارك لنا في مدينتنا ) أي في ذاتها من جهة سعتها وسعة أهلها
وقد استجاب هللا دعاءه عليه الصالة والسالم بأن وسع نفس
المسجد وما حوله من المدينة وكثر الخلق فيها حتى عد من
الفرس المعد للقتال المهيأ بها في زمن عمر أربعون ألف فرس .
والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية واألخروية
والحسية .
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وفيه بيان ما كان عليه صلى هللا عليه وسلم من مكارم األخالق
وكمال الشفقة والرحمة ومالطفة الكبار والصغار وخص بهذا
الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه .
/9الحديث التاسع :بركات األقطار:
ع َِن اب ِن ع َم َر قَا َل  :ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم ( اللهم بَ ِارك لَنَا
َامنَاَ ،وفِي يَ َمنِنَا " .قَا َل  :قَالوا َ :وفِي نَج ِدنَا .قَا َل  :قَا َل " :
فِي ش ِ
َامنَاَ ،و ِفي َي َم ِننَا " ،قَا َل  :قَالوا َ :و ِفي نَج ِدنَا.
اللهم َب ِارك لَنَا ِفي ش ِ
ان ).
قَا َل  :قَا َل  " :هنَاكَ الز َال ِزلَ ،وال ِفتَنَ ،و ِب َها يَطلع قَرن الشي َط ِ
البخاري (.) 10٣٧
فيه بركات بعض األقطار كالشام واليمن ودعاء المصطفى الكريم
لهم بالبركة والنماء  .وفي الحديث داللة على أن الفتن ،وما يأمر
به الشيطان ويزينه من الكفر واألهواء والبدع تأتي من جهة نجد.
وقد اختلف في المراد بنجد ،والراجح أنه جهة المشرق بالنسبة
لمن كان في المدينة.
قال الحافظ في الفتح نقال عن الخطابي :نجد من جهة المشرق،
ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها ،وهي شرق
أهل المدينة.
ونقل الحافظ عن بعضهم قوله :كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر،
فأخبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك
الناحية ،فكان كما أخبر ،وأول الفتن كان من قبل المشرق ،فكان
ذلك سببا ً للفرقة بين المسلمين ،وذلك مما يحبه الشيطان ،ويفرح
به ،وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة.
قال العالمة ابن باز رحمه هللا :قوله  :هناك قرن الشيطان يعني في
الشرق ،وأنه في نجد ،وفي الشرق كله ،ونجد بين الرسول ﷺ
أن هناك مضر وربيعة عندهم من الشر والجفاء ،قال :أصحاب
اإلبل.
بين عليه الصالة والسالم أن قبائل العرب عندها من الجهل وعندها
من الشر ما عندها إال من هداه هللا ،وليس المقصود نجد فقط،
المقصود به الشرق هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان ،يعني من
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الشرق كله شرق المدينة وشرق الدنيا كلها ،ألنه هناك وجد
أصناف البدع وأصناف الشرور وظهرت الشيوعية وظهر الفساد
هناك في الشرق.
وكذلك يوجد في الجزيرة هذه من الشرور وارتد كثير من العرب
بعد موته ﷺ ،وشر في بني حنيفة ،وبني أسد ،وفي بني تميم،
وادعى بعضهم النبوة ،مسيلمة في بني حنيفة ،وسجاح في بني
تميم ،وطليحة في بني أسد ،وعماها شر كبير ،ثم هداهم هللا
ودخلوا في دين هللا ،ولكن الشر من جهة خراسان ومن جهة ما
وراء ذلك من جهة الصين ومن جهة البالد  ....فيها شر كثير......،
 /١٠الحديث العاشر :الدعاء بالتبريك للمرء:
عَن عَب ِد ّللاِ ب ِن م َحي ِريز  -في قصة أذان الي محذورة وإعجابه
سل َم سرةَ
صلى ّللا َ
ّللا َ
علَي ِه َو َ
بصوته قال فيه :ثم َبلَغَت َيد َرسو ِل ِ
اركَ ّللا
صلى ّللا َ
ورةَ ،ثم قَا َل َرسول ّللاِ َ
علَي ِه َو َ
سل َم  ( :بَ َ
أَ ِبي َمحذ َ
علَيكَ ) ابن ماجة ( .) ٧0٨
اركَ َ
لَكَ َ ،وبَ َ
فيه استحباب اختيار الصوت الحسن لألذان وفضل ابي محذورة
رضي هللا عنه واسمه أوس أو سمرة بن معين الجمحي على
خالف فيه  .قال الزبير :كان أبو محذورة أحسن الناس أذاناً،
وأنداهم صوتاً ،قال له عمر يوما ً وسمعه يؤذن  :كدت أن ينشق
مريطاؤك ،وقال بعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة:
وما تال محمد من سورة
ورب الكعبة المستورة
أما
ّ
ّ
ألفعلـن فعلة مذكورة
والنغمات من أبي محذورة
/12الحديث الثاني عشر :سبب بسط الرزق:
صلى ّللا
ّللا َ
س ِمعت َرسو َل ِ
عَن أَنَ ِس ب ِن َما ِلك َر ِض َي ّللا عَنه قَا َل َ :
سأ َ لَه فِي
َ
س َط لَه فِي ِرزقِ ِه أَو ين َ
سره أَن يب َ
سل َم يَقول َ ( :من َ
علَي ِه َو َ
أَثَ ِر ِه فَليَ ِصل َر ِح َمه  .البخاري ( )20٦٧مسلم (.)255٧
فيه أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق واتساعه  .البسط في
الرزق كثرته ونماؤه وسعته.
سأ َ لَه فِي أَثَ ِر ِه ) .فقيل  :المعنى :
واختلفت في معنى قوله ( :ين َ
س ِد .
حصول القو ِة ِفي ال َج َ
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ت وقيل  :معناه  :بَقَاء
وقيل ِ :بالبَ َر َك ِة فِي عمره َ ,والتوفِيق ِللطاعَا ِ
ت.
ذِك ِر ِه ال َج ِمي ِل بَع َد ال َمو ِ
قال الشيخ األلباني رحمه هللا في "صحيح األدب المفرد":
"الحديث على ظاهره  ،أي  :أن هللا جعل بحكمته صلة الرحم سببا ً
شرعيا ً لطول العمر وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في
بعض األحاديث الصحيحة  ،وال ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين
بالضرورة أن العمر مقطوع به ؛ ألن هذا بالنظر للخاتمة  ،تماما ً
كالسعادة والشقاوة  ،فهما مقطوعتان بالنسبة لألفراد فشقي أو
سعيد  ،فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان باألسباب
شرعا ً .
وكما أن اإليمان يزيد وينقص  ،وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية
 ،وأن ذلك ال ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ  ،فكذلك العمر يزيد
وينقص بالنظر إلى األسباب فهو ال ينافي ما كتب في اللوح أيضا ً "
انتهى.
 /1٣الحديث الثالث عشر :بركة المد والصاع:
علَي ِه
صلى ّللا َ
ّللا َ
س ِمعت َرسو َل ِ
عَن َجا ِبر رضي هللا عنه  ،قَا َل َ :
سل َم يَو ًماَ ،ونَ َظ َر ِإلَى الش ِام فَقَا َل  " :اللهم أَق ِبل ِبقلو ِب ِهم "َ .ونَ َظ َر
َو َ
اق فَقَا َل نَح َو ذَ ِلكَ َ ،ونَ َظ َر قِبَ َل ك ِ ّل أفق فَفَعَ َل ذَ ِلكَ َ ،وقَا َل ( :
إِلَى ال ِع َر ِ
صا ِعنَا ).
اللهم ارزقنَا ِمن ثَ َم َرا ِ
ضَ ،و َب ِارك لَنَا ِفي م ِ ّدنَا َو َ
ت األَر ِ
المسند ( .) 14٦٩0
فيه الدعاء بالبركة في الصاع والمد وسائر مكاييل الناس،
ومصادر عيشهم .
 /14الحديث الرابع عشر :سؤال البركة في الصالة :
علَي ِه
صلى ّللا َ
سى رضي هللا عنه قَا َل  :أَتَيت الن ِبي َ
عَن أَ ِبي مو َ
صلىَ ،وقَا َل  ( :اللهم أَص ِلح ِلي دِينِي،
سل َم ِب َوضوء ،فَتَ َوضأ َ َو َ
َو َ
علَي فِي ذَاتِيَ ،وبَ ِارك ِلي فِي ِرزقِي ) .المسند ( .) 1٩5٧4
سع َ
َو َو ِ ّ
فيه استحباب الذكر الوارد عقب الصالة وفضل بركة الرزق .
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قال الصنعاني رحمه هللا في "التنوير "  ( ":اللهم اغفر لي ذنبي
) أصل الغَفر  :التغطية والستر  ،أي غط ذنبي واستره  ،بأن ال
تعاقبني عليه  ،فال يظهر أثره  ،حتى كأنه غطاء وستر.
فهما كناية عن عدم أثره ومحوه بالكلية.
( ووسع لي في داري ) الدار تعم دار الدنيا واآلخرة والبرزخ.
فتوسيع دار الدنيا  :الرضى بها  ،والقناعة  ،واتساعها للضيق.
ويحتمل أن يراد توسيعها حقيقة  ،بأن يوسعها تعالى كذلك.
ودار البرزخ يجعلها واسعة برحمته  ،وإدخال الروح والريحان
ونحوه.
ودار اآلخرة كذلك  ،وغيره من الزلفى  ( .وبارك لي في رزقي )
البركة  :الزيادة والنماء  ،وهو مطلوب للعبد في أرزاقه وغيرها ،
أو بالرضا به والقناعة ".
 /1٧الحديث تضعيف بركة المدينة:
سل َم قَا َل ( :
صلى ّللا َ
عَن أَنَس َر ِض َي ّللا عَنه ،ع َِن الن ِب ّي ِ َ
علَي ِه َو َ
اللهم اج َعل ِبال َمدِينَ ِة ِضعفَي َما َج َعلتَ ِب َمكةَ ِم َن ال َب َر َك ِة
).البخاري( )1٨٨5مسلم (. )1٣٦٩
فيه فضل المدينة وتضعيف بركتها.
قال في فيض القدير :معنى ضعفي تثنية ضعف بالكسر قال في
القاموس ضعف الشيء مثله وضعفاه مثاله والضعف المثل إلى ما
زاد ويقال ولك ضعفه يريدون مثليه وثالثة أمثاله ألنه زيادة غير
محصورة.
(قوله )  :اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة أي:
من بركة الدنيا بقرينة قوله في الحديث اآلخر " اللهم بارك لنا في
صاعنا ومدنا "
ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك ،لكن يستثنى من ذلك ما خرج
بدليل(،كتضعيف الصالة بمكة على المدينة .
واستدل به عن تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه
الجهة ،لكن ال يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من
األشياء ثبوت األفضلية له على اإلطالق.
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وقال ابن حزم رحمه هللا  :تكثير البركة بها ال يستلزم الفضل في
أمور اآلخرة.
وقال النووي رحمه هللا  :الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل
بحيث يكفي المد فيها من ال يكفيه في غيرها ،وهذا أمر محسوس
عند من سكنها.
 /1٨الحديث الثامن عشر :بركة الخيل:
صلى ّللا
ّللا َ
عَن أَنَ ِس ب ِن َما ِلك َر ِض َي ّللا عَنه ،قَا َل  :قَا َل َرسول ِ
اصي ال َخي ِل ) .البخاري ( ( .) 2٨51
َ
علَي ِه َو َ
سل َم  ( :البَ َركَة فِي نَ َو ِ
.) 1٨٧4
قَوله ( :ال َخيل) :قال الحافظ رحمه هللا :
علَي ِه  ،أَو يرتَ َب َط ِألَج ِل ذَ ِلكَ "
الم َراد ِب َها َما يت َخذ ِللغَز ِو ِ ،بأَن يقَاتَ َل َ
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الرياض رحمه هللا:
"المراد بالخيل :خيل الجهاد ألنه فسر هذا الخير بقوله( :األجر
والمغنم) وهذا إنما يكون في خيل الجهاد  ،فخيل الجهاد في
نواصيها الخير إلى يوم القيامة  ،ويحتمل أن يكون الحديث عاما؛
أي :الخيل كلها سواء كانت ممن يجاهد عليه أم ال ؛ للعموم" .
انتهى من ".
 /1٩الحديث التاسع عشر :مر ّد البركة:
ّللا َر ِض َي ّللا عَنه َما َهذَا ال َحد َ
ِيث ،قَا َل  :قَد َرأَيتنِي
عَن َجا ِب ِر ب ِن عَب ِد ِ
سل َمَ ،وقَد َح َ
س َمعَنَا
صلى ّللا َ
ض َر ِ
َم َع الن ِب ّي ِ َ
علَي ِه َو َ
ت العَصرَ ،ولَي َ
َما ٌء َ
سل َم
صلى ّللا َ
غي َر فَضلَة ،فَج ِع َل فِي إِنَاء ،فَأتِ َي الن ِبي َ
علَي ِه َو َ
علَى أَه ِل
صا ِب َعه ،ثم قَا َل َ " :حي َ
ِب ِه ،فَأَد َخ َل َيدَه ِفي ِه َوفَر َج أَ َ
ّللا " .فَلَقَد َرأَيت ال َما َء يَتَفَجر ِمن بَي ِن
ال َوض ِ
وء ،البَ َركَة ِم َن ِ
صا ِب ِع ِه ،فَتَ َوضأ َ الناس َوش َِربوا ،فَ َجعَلت َال آلو-أي أقصرَ -ما َجعَلت
أَ َ
فِي بَطنِي ِمنه ،فَعَ ِلمت أَنه بَ َركَةٌ .قلت ِل َجا ِبر  :كَم كنتم يَو َمئِذ ؟ قَا َل :
أَلفًا َوأَر َب َع ِمائَة البخاري ( . ) 5٦٣٩
فيه أن مرد البركة الى هللا خالقها وباريها سبحانه وتعالى،
والحديث من عالمات نبوته وصحة رسالته عليه الصالة والسالم .
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قال في عمدة القارئ رحمه هللاَ :وقَال بَعضهم َ :كأَنه قَا َلَ :ح ّي
على الوضوء المبَارك يَا أهل الوضوء.
َلي ،بتَشديد اليَاء يَعنِي:
قلت :لَي َ
س َكذَ ِلك ،بل تَقدِيرهَ :ح ّي ع ّ
أَسرعوا ِإلَ ّي َيا أهل الوضوءَ ،وه َو ِبفَتح ال َواو اسم لما يتَ َوضأ ِب ِه.
قَوله  (:يتفجر) من التفجرَ ،وه َو التفتح ِبالسعَ ِة َوالكَث َرة.
صا ِبعه) يحتَمل أَن يكون االنفجار من نفس
قَوله  (:من بَين أَ َ
صا ِبع َال من نَفس َها،
صا ِبع يَنبع ِمن َها َوأَن يخرج من بَين األَ َ
األَ َ
وعَلى كل تَقدِير فَالكل مع َ
علَي ِه
لرسول هللا صلى هللا َ
جزة ع َِظي َمة َ
َوسلم.
َواألول أقوى ِألَنه من اللحم .
قَوله َ ) :ال آلو (أَيَ :ال أقصر فِي االستكثار من شربهَ ،و َال أفتر فِي َما
أقدر أَن أجعله ِفي َبطني من ذَ ِلك ال َماء.
الشراب َمكروه ِإال
اإلس َراف فِي الطعَام َو َ
َوفِيه :من ال ِفقه :أَن ِ
األَشيَاء التِي أرى هللا فِي َها بركَة غير معهودةَ ،وأَنه َال بَأس
س فِي ذَ ِلك سرف َو َال استكثار َو َال ك ََرا ِهيَة.
باالستكثار ِمن َها َولَي َ
 /2٠الحديث العشرون  :سؤال البركتين:
عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال ؛ قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  (:اللهم بَ ِارك لَنَا فِي م ِ ّدنَا ،اللهم بَ ِارك لَنَا فِي َمدِينَتِنَا،
اللهم اجعَل َم َع البَ َر َك ِة بَ َر َكتَي ِن ) .مسلم( .) 1٣٧4
فيه فضل المدينة وطلب البركة في المد ومضاعفتها مرتين .
 /21الحديث العشرون  :بركة األصابع والصحفة:
صا ِب ِع
صلى ّللا َ
ق األَ َ
عَن َجا ِبر  ،أَن الن ِبي َ
علَي ِه َو َ
سل َم أَ َم َر ِبلَع ِ
،وقَا َل ِ (:إنكم َال تَدر َ
ون ِفي أَ ِيّ ِه ال َب َركَة ) .مسلم ( 20٣٣
َوالصحفَ ِة َ
).
 /21الحديث الحادي والعشرون  :بركة اللقمة الساقطة :
سل َم ِ ( :إذَا َوقَ َعت
صلى ّللا َ
ّللا َ
علَي ِه َو َ
عَن َجا ِبر  ،قَا َل  :قَا َل َرسول ِ
لق َمة أَ َحدِكم فَليَأخذ َها فَلي ِمط َما ك َ
َان ِب َها ِمن أَذًىَ ،وليَأكل َهاَ ،و َال
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صا ِب َعه ؛ فَ ِإنه
سح يَدَه ِبال ِمندِي ِلَ ،حتى يَل َع َ
ق أَ َ
انَ ،و َال يَم َ
يَدَع َها ِللشي َط ِ
ام ِه البَ َركَة )  .مسلم( . )20٣٣
ي ِ َطعَ ِ
َال يَد ِري فِي أَ ّ
فيه صيانة الطعام وثبوت البركة فيه ال سيما مع الذكر ،وحمل
اللقمة الساقطة ،وأن ذلك من حفظ النعم ورعايتها .
قوله ( :إذا وقعت لقمة أحدكم) من يده على األرض ،فأصابها أذى.
فليمط ما كان بها من أذى )يمط) بضم الياء ،أي يزيل وينحي،
وحكى بعضهم :ماطه وأماطه ،فيصح في المضارع فتح الياء،
وقال األصمعي :أماطه ال غير ،ومنه إماطة األذى ،والثالثي الزم،
يقال :مطت أنا عنه ،أي تنحيت ،والمراد باألذى هنا المستقذر ،من
غبار وتراب وقذى ونحو ذلك .
( وال يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه) مما علق بها من
طعام ،ليقلل من تدنيس المنديل ،والمنديل معروف ،وهو بكسر
الميم ،قال أهل اللغة :لعله مأخوذ من الندل ،وهو النقل ،وقيل:
مأخوذ من الندل وهو الوسخ ،ألنه يندل به ،يقال :تندلت بالمنديل،
وتمندلت به ،وأنكر الكسائي تمندلت.
وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المراد بالمنديل هنا المنديل
المعد إلزالة الزهومة ،ال المنديل المعد للمسح بعد الغسل.
 /22الحديث الثاني والعشرون :بركة البيع:
صلى ّللا
ّللا َ
عن َح ِك ِيم ب ِن ِح َزام َر ِض َي ّللا عَنه ،قَا َل  :قَا َل َرسول ِ
ان ِبال ِخيَ ِار َما لَم يَتَ َفرقَا  -أَو قَا َل َ :حتى يَتَفَرقَا
َ
علَي ِه َو َ
سل َم  ( :البَ ِيّ َع ِ
وركَ لَه َما فِي بَي ِع ِه َماَ ،وإِن َكتَ َما َو َكذَبَا م ِحقَت
 فَ ِإن َص َدقَا َوبَينَا ب ِ
بَ َركَة بَي ِع ِه َما )  .البخاري (  ) 20٧٩ومسلم ( .) 15٣2
في الحديث بركة البيع البيّن الصادق ،وأن الصدق سبب للرزق
والنماء.
قال في الفتح :قَوله م ِحقَت بَ َركَة بَي ِع ِه َما يَحتَ ِمل أَن يَك َ
علَى
ون َ
ق بَ َر َكتَه
ب َوقَ َع فِي ذَ ِلكَ العَق ِد فَ َم َح َ
َظا ِه ِر ِه َوأَن شؤ َم التد ِل ِ
يس َوال َك ِذ ِ
ورا َو َيحتَ ِمل أَن َيك َ
َو ِإن ك َ
ون ذَ ِلكَ
ورا َوالكَاذِب َمأز ً
َان الصادِق َمأج ً
صا ِب َمن َوقَ َع ِمنه التد ِليس َوال َعيب دون اآلخر َورجحه بن أَ ِبي
مختَ ًّ
ب َوال َحث
ق َوال َحث َ
َجم َرةَ َوفِي ال َحدِي ِ
ث فَضل ال ِ ّ
علَي ِه َوذَم ال َك ِذ ِ
صد ِ
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ب البَ َر َك ِة َوأَن َ
َ
ع َم َل اآل ِخ َر ِة ي َح ِ ّ
علَى َمن ِع ِه َوأَنه َ
سبَ ٌ
ب ِلذَ َها ِ
صل َخي َري ِ
الدنيَا َواآل ِخ َر ِة
 /2٣الحديث الثالث والعشرون  :موضع بركة الطعام:
سل َم قَا َل ِ ( :إذَا أَ َك َل
صلى ّللا َ
ع َِن اب ِن عَباس  ،ع َِن الن ِب ّي ِ َ
علَي ِه َو َ
أَ َحدكم َطعَا ًما فَ َال يَأكل ِمن أَع َال الصحفَ ِةَ ،ولَ ِكن ِليَأكل ِمن أَسفَ ِل َها ؛
فَ ِإن البَ َركَةَ تَن ِزل ِمن أَع َال َها ) .أبو داود ( .) ٣٧٧2
فيه بيان موضع البركة من الطعام والنهي عن األكل من الوسط
واألعال ،والسنة من جانب كل شخص .
قال الصنعاني رحمه هللا :
"دل على النهي عن األكل من وسط القصعة  ،وعلله بأنه تنزل
البركة في وسطها  ،وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام
" .وقال الحافظ العراقي رحمه هللا  " :وجه النهي عن األكل من
الوسط أن وجه الطعام أفضله وأطيبه  ،فإذا قصده باألكل استأثر به
على رفقته  ،وهو ترك أدب وسوء عشرة .
والمراد بالبركة هنا اإلمداد من هللا " .
/24الحديث الرابع والعشرون  :نهاية السالم بالبركة :
ّللا
عَن م َحم ِد ب ِن عَم ِرو ب ِن َ
سا ِعن َد عَب ِد ِ
ع َطاء أَنه قَا َل  :كنت َجا ِل ً
علَيكم
علَي ِه َرج ٌل ِمن أَه ِل اليَ َم ِن ،فَقَا َل  :الس َالم َ
ب ِن عَباس ،فَ َد َخ َل َ
َو َرح َمة ّللاِ َوبَ َركَاته .ثم َزا َد شَيئ ًا َم َع ذَ ِلكَ أَيضًا ،قَا َل ابن عَباس
صره َ :من َهذَا ؟ قَالوا َ :هذَا ال َي َما ِني الذِي
ب َب َ
َوه َو َيو َم ِئذ قَد ذَ َه َ
يَغشَاكَ  .فَ َعرفوه ِإياه ،قَا َل  :فَقَا َل ابن عَباس ِإن الس َال َم انتَ َهى ِإلَى
البَ َر َك ِة .مالك ( .) 2٧5٧
فيه فضل السالم واحتواؤه الخير والبركة ،وأن السنة فيه الوقوف
الى البركة.
قال ابن القيم رحمه هللا " :وكان هديه  -أي النبي صلى هللا عليه
وسلم  -انتهاء السالم ،إلى :وبركاته".
وقال ابن عبد البر رحمه هللا« :وقال ابن عباس ،وابن عمر :انتهى
السالم إلى البركة ،كما ذكر هللا  -عز وج ّل  -عن صالح عباده ﴿:
قَالوا أَتَع َج ِب َ
ت ِإنه
ّللا َوبَ َركَاته َ
علَيكم أَه َل البَي ِ
ّللا َرح َمت ِ
ين ِمن أَم ِر ِ
َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد ﴾ [هود ، ]٧٣ :وكانا يكرهان أن يزيد أحد في السالم
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على قوله :وبركاته ،وبنا ًء عليه فال تثبت زيادة (ومغفرته) في
السالم.
 /2٥الحديث الخامس والعشرون  :بركة المختار:
عَن أَنَ ِس ب ِن َما ِلك رضي هللا عنه  ،قَا َل  :قَالَت أم سلَيم  :اذ َهب ِإلَى
سل َم ،فَقل  :إِن َرأَيتَ أَن تَغَدى ِعن َدنَا فَافعَل
صلى ّللا َ
نَ ِب ّي ِ ّللاِ َ
علَي ِه َو َ
وفيه قَا َل  :فَ ِجئته ِب َها .فَفَتَ َح ِربَا َط َها ،ثم قَا َل ِ ( :باس ِم ّللاِ ،اللهم
ص َر َها
أَع ِظم ِفي َها ال َب َركَةَ " .قَا َل  :فَقَا َل  " :اق ِل ِبي َها " .فَقَلَبت َها ،فَ َع َ
س ِ ّمي ،قَا َل  :فَأ َ َخذَت تَقَع فِد ٌَر،
صلى ّللا َ
ّللا َ
سل َم َوه َو ي َ
علَي ِه َو َ
نَ ِبي ِ
ون َرج ًال ،فَفَ َ
فَأ َ َك َل ِمن َها ِبض ٌع َوثَ َمان َ
ض َل فِي َها فَض ٌل ،فَ َدفَعَ َها إِلَى أ ِ ّم
يرا َن ِك " .المسند ( .) 15٣4٧
سلَيم ،فَقَا َل  " :ك ِلي َوأَط ِع ِمي ِج َ
فيه بيان بركة نبينا صلى هللا عليه وسلم ،ودعاؤه على الطعام،
وداللة صريحة على نبوته .
 /2٦الحديث السادس والعشرون :بركة السماء:
ان ِلي
ع َِن ال ِمقدَا ِد ب ِن األَس َو ِد رضي هللا عنه قَا َل  :قَدِمت أَنَا َو َ
ص ِ
احبَ ِ
شدِيدٌ،
صلى ّللا َ
َ
ع َ
صا َبنَا جو ٌ
سل َم ،فَأ َ َ
ّللا َ
علَي ِه َو َ
علَى َرسو ِل ِ
وفيه...فَقَا َل َ ( :ما ال َخبَر ؟ " .فَأَخبَرته ،فَقَا َل َ " :ه ِذ ِه بَ َركَةٌ نَ َزلَت
احبَينَا ؟ )  .فَقلت  :إِذَا
اء ،فَ َهال أَعلَمتَنِي َحتى نَس ِق َي َ
ِم َن الس َم ِ
ص ِ
صابَتنِي َوإِياكَ البَ َركَة ،فَ َما أبَا ِلي َمن أَخ َطأَت .المسند ( .) 2٣٨0٩
أَ َ
فيه أن الغيث من بركات السماء ،وهو فضل هللا على عباده ( وهو
الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ) سورة الشورى
.
 /2٧الحديث السابع والعشرون  :بركة الصالحين:
َ
سل َم رضي هللا عنه قَالَت :
صلى ّللا َ
ج الن ِب ّي ِ َ
علَي ِه َو َ
عَن عَا ِئشَة َزو ِ
ض أَسفَ ِار ِه،
صلى ّللا َ
ّللا َ
علَي ِه َو َ
َخ َرجنَا َم َع َرسو ِل ِ
سل َم فِي بَع ِ
وقصة انقطاع عقدها ..وفيه فَأَن َز َل ّللا آيَةَ التيَم ِم فَتَيَمموا ،فَقَا َل
سيد بن الح َ
ضي ِر َ :ما ِه َي ِبأَو ِل بَ َر َكتِكم يَا آ َل أَ ِبي بَكر ،قَالَت :
أ َ
صبنَا ال ِعق َد تَحتَه.
ير الذِي كنت َ
علَي ِه فَأ َ َ
فَ َب َعثنَا ال َب ِع َ
البخاري (  ) ٣٣4ومسلم( .) ٣٦٧
فيه فضل آل أبي بكر وبركتهم لما فيهم من إيمان وصدق .
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قال العيني في العمدة " :فَ ِإن قلتَ :ما معنى قَول أسيد َما قَالَه دون
َ
َان َرأس المبعوثين فِي طلب العقد الذِي َ
غيره؟ قلتِ :ألَنه ك َ
ع.
ضا َ
س َهذِه البركَة أول بركتكم ،بل
قَوله َ ) :ما ِه َي ِبأول بركتكم) أَي :لَي َ
ِه َي مسبوقة بغَير َها من البركات ،والقرينة الحالية والمقالية تدالن
على أَن قَوله ِ (:ه َي)  ،يرجع ِإلَى البركَة َو ِإن لم يمض ذكر َها،
َوفِي ِر َوايَة عَمرو بن ال َح ِارث ( :لقد بَارك للناس فِيكم )َ ،وفِي
تَفسِير إِس َحاق البستي من َط ِريق ابن أبي مليكَة عَن َها ( :أَن الن ِبي،
قَا َل لَ َهاَ ( :ما ك َ
َان أعظم بركَة قالدتك(.
َوفِي ِر َوايَة ِهشَام بن عر َوة اآلتِيَة فِي الباب الذِي يَ ِليه ) فوا َما نزل
بك أَمر تكرهينه إال جعل للمسلمين خيرا) .
َوفِي ال ِنّكَاح من َهذَا ال َوجه ) :إال جعل الك ِمنه مخرجاَ ،وجعل
للمسلمين ِفي ِه بركَة(
 /2٨الحديث الثامن والعشرون  :بركة النخلة:
عَن عَب ِد ّللاِ ب ِن ع َم َر َر ِض َي ّللا عَنه َما قَا َل  :بَينَا نَحن ِعن َد الن ِب ّي ِ
صلى
صلى ّللا َ
وسِ ،إذَا أ ِت َي ِبجم ِار نَخلَة ،فَقَا َل الن ِبي َ
َ
علَي ِه َو َ
سل َم جل ٌ
سل َم ِ " :إن ِم َن الش َج ِر لَ َما بَ َركَته َكبَ َر َك ِة المس ِل ِم ".
ّللا َ
علَي ِه َو َ
فَ َظنَنت أَنه يَعنِي النخلَةَ ،فَأ َ َردت أَن أَقو َل ِ :ه َي النخلَة يَا َرسو َل ّللاِ،
سكَت ،فَقَا َل الن ِبي
شر َ
ثم التَفَت ،فَ ِإذَا أَنَا عَا ِ
عش ََرة ،أَنَا أَحدَثهم ،فَ َ
سل َم ِ " :ه َي النخلَة " قال عبد هللا  :فحدثت أبي
صلى ّللا َ
َ
علَي ِه َو َ
َ
تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي
بما وقع في نفسي ،فقال :ألن
كذا وكذا. .البخاري (  )5444ومسلم ( .) 2٨11
وفِي رواية ألحمد  :عَن عَب ِد ّللاِ ب ِن ع َم َر  ،قَا َل  :قَا َل َرسول ّللاِ
ش َج َرةً َب َركَت َها كَالرج ِل المس ِل ِم
صلى ّللا َ
سل َم ِ " :إ ِنّي َألَع ِرف َ
َ
علَي ِه َو َ
 :النخلَة ".
فيه فضل النخلة وأن بركة المسلم كبركتها خيرا وحسنا ونفعا .
يع أَج َزائِ َها
قال الحافظ رحمه هللاَ :وبَ َركَة النخلَ ِة َموجو َدةٌ فِي َج ِم ِ
ٌ
يع
يع أَح َوا ِل َهاَ ..و َكذَ ِلكَ َب َركَة المس ِل ِم عَامة ِفي َج ِم ِ
مستَ ِمرةٌ ِفي َج ِم ِ
األَح َوا ِل َونَفعه مستَ ِمر لَه َو ِلغَي ِر ِه َحتى بَع َد َموتِ ِه .
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وفي الحديث :ضرب األمثال واألشباه لزيادة اإلفهام ،وتصوير
المعاني لترسخ في الذهن ،ولتحديد الفكر في النظر في حكم
الحادثة.
وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء ال يلزم أن يكون نظيره
من جميع وجوهه ،فإن المؤمن ال يماثله شيء من الجمادات وال
يعادله.
وفيه توقير الكبير ،وتقديم الصغير أباه في القول ،وأنه ال يبادره
بما فهمه وإن ظن أنه الصواب .وفيه أن العالم الكبير قد يخفى
عليه بعض ما يدركه من هو دونه ،ألن العلم مواهب ،وهللا يؤتي
فضله من يشاء .وفيه اإلشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر ألنه
قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغالء
ثمنها.
 /2٩الحديث التاسع والعشرون  :بركة عرقه:
عَن أَنَ ِس ب ِن َما ِلك رضي هللا عنه  ،قَا َل  :ك َ
علَي ِه
صلى ّللا َ
َان الن ِبي َ
ست ِفي ِه ،قَا َل :
سل َم َيدخل َبيتَ أ ِ ّم سلَيم فَ َينَام َ
علَى ِف َرا ِ
ش َها َولَي َ
َو َ
صلى
فَ َجا َء ذَاتَ يَوم فَنَا َم َ
ش َها ،فَأتِيَت فَ ِقي َل لَ َها َ :هذَا الن ِبي َ
علَى فِ َرا ِ
ق،
سل َم نَا َم فِي بَيتِ ِك َ
ّللا َ
ش ِك ،قَا َل  :فَ َجا َءت َوقَد ع َِر َ
علَى فِ َرا ِ
علَي ِه َو َ
عتِي َدتَ َها ،
اش ،فَفَتَ َحت َ
علَى قِطعَ ِة أَدِيم َ
َواستَنقَ َع ع ََرقه َ
علَى ال ِف َر ِ
صلى
ق فَتَع ِصره ِفي قَ َو ِار ِير َها ،فَفَ ِز َ
فَ َج َعلَت تنَ ّ
شِف ذَ ِلكَ ال َع َر َ
ع الن ِبي َ
سل َم فَقَا َل َ " :ما تَصنَ ِع َ
ين يَا أم سلَيم ؟ " فَقَالَت  :يَا
ّللا َ
علَي ِه َو َ
ت " .البخاري (
صب ِ
َرسو َل ّللاِ ،نَرجو بَ َر َكتَه ِل ِصبيَانِنَا .قَا َل  " :أَ َ
 ) ٦2٨1ومسلم ( .)2٣٣1
فيه طهارة عرق النبي صلى هللا عليه وسلم وطيبه ،وقد كان طيب
الرائحة من غير طيب ،وكان عرقه أبيض صافيا كاللؤلؤ ،وأطيب
ريحا من المسك ،حتى كانت أم سليم تجمعه وتتطيب به.
/٣0الحديث الثالثون  :بركة يده :
سل َم
صلى ّللا َ
ّللا َ
علَي ِه َو َ
عَن عَائِشَةَ َر ِض َي ّللا عَن َها ،أَن َرسو َل ِ
ك َ
س ِه ِبالمعَ ّ ِوذَاتَِ ،ويَنفث ،فَلَما اشتَد
َان إِذَا اشتَكَى يَق َرأ َ
علَى نَف ِ
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سح ِبيَ ِد ِه َر َجا َء بَ َر َكتِ َها) 501٦ ( .
َو َجعه كنت أَق َرأ َ
علَي ِهَ ،وأَم َ
ومسلم( .) 21٩2
فيه بركة يد النبي عليه الصالة والسالم .
قال النووي رحمه هللا :في هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن
وباألذكار  ،وإنما رقى بالمعوذات ألنهن جامعات لالستعاذة من كل
المكروهات جملة وتفصيال  ،ففيها االستعاذة من شر ما خلق ،
فيدخل فيه كل شيء  ،ومن شر النفاثات في العقد  ،ومن السواحر
 ،ومن شر الحاسدين  ،ومن شر الوسواس الخناس  ،وهللا أعلم .
 /٣1الحديث الحادي والثالثون  :بركة مالبسه :
سعد رضي هللا عنه قَا َل َ :جا َء ِ
سه ِل ب ِن َ
عن َ
ت ام َرأَةٌ إِلَى الن ِب ّي ِ
صلى ّللا َ
سنتَ
َ
سل َم ِببردَة فطلبها رجل وفيه ....قالوا َ :ما أَح َ
علَي ِه َو َ
ِح َ
سل َم أَ َخذَ َها محتَا ًجا ِإلَي َها ،ثم
صلى ّللا َ
ين َرأَيتَ الن ِبي َ
علَي ِه َو َ
سأَلتَه إِيا َهاَ ،وقَد ع ََرفتَ أَنه َال يسأَل شَيئ ًا فَيَمنَعَه .فَقَا َل َ :ر َجوت
َ
بَ َر َكتَ َها ِح َ
سل َم ،لَعَ ِلّي أكَفن فِي َها.
صلى ّللا َ
س َها الن ِبي َ
علَي ِه َو َ
ين لَ ِب َ
البخاري ( .)٦0٣٦
في الحديث بركة مالبسه وآثاره عليه الصالة والسالم .
وفيه حسن خلق النب ِّي صلى هللا علَيه وسلم ،وكرمه ،وقَبوله
الهديةَ .
ب ظا ِه ًرا .
وفيهَ :مشروعية
اإلنكار ِعن َد مخالَف ِة األد ِ
ِ
وفيه :أنه صلى هللا علَيه وسلم لَم يكن يَرد سائِ ًال ،وتجهيز الكفن
حال الحياة .
 /٣2الحديث الثاني والثالثون  :بركة االرض :
علَي ِه
صلى ّللا َ
ّللا َ
عَن أَ ِبي ه َري َرةَ رضي هللا عنه قَا َل  :قَا َل َرسول ِ
س ً
طا ،فَيَكسِر
سل َم  ( :يَن ِزل ابن َمريَ َم إِ َما ًما عَاد ًِالَ ،و َح َك ًما مق ِ
َو َ
اج َل ،
يرَ ،ويَر ِجع ال ّ
سِل َمَ ،ويَت ِخذ السي َ
الص ِل َ
يبَ ،ويَقتل ال ِخن ِز َ
وف َمنَ ِ
ت ح َمةَ ،وتن ِزل الس َماء ِرزقَ َهاَ ،وتخ ِرج األَرض
َوتَذ َهب ح َمة ك ِ ّل ذَا ِ
ان فَ َال يَضرهَ ،وي َرا ِعي ال َغنَ َم الذِّئب
بَ َر َكتَ َهاَ ،حتى يَل َع َ
ب الص ِبي ِبالثعبَ ِ
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سد البَقَ َر فَ َال يَضر َها ).المسند ( 102٦1
فَ َال يَضر َهاَ ،وي َرا ِعي األَ َ
).
فيه بيان بركة األرض ،وأن خروجها مؤذن بالرزق والرخاء.
 /٣٣الحديث الثالث والثالثون  :بركات التشهد :
عَن عَب ِد ّللاِ ب ِن َمسعود َر ِض َي ّللا عَنه ،قَا َل  :كنا نَقول الت ِحية فِي
صلى
س ِلّم بَعضنَا َ
س ِمعَه َرسول ّللاِ َ
علَى بَعض ،فَ َ
س ِ ّمي َوي َ
الص َال ِة َون َ
لِل َوالصلَ َوات َوالط ِيّبَات،
ّللا َ
سل َم فَقَا َل  ( :قولوا الت ِحيات ِ ِ
علَي ِه َو َ
علَى
علَينَا َو َ
ّللا َو َب َركَاته ،الس َالم َ
الس َالم َ
علَيكَ أَي َها الن ِبي َو َرح َمة ِ
ّللا الصا ِل ِح َ
ين ،أَش َهد أَن َال ِإلَهَ ِإال ّللا َوأَش َهد أَن م َحمدًا عَبده
ِعبَا ِد ِ
صا ِلح فِي
سلمتم َ
لِل َ
علَى ك ِ ّل عَبد ِ ِ
َو َرسوله ؛ فَ ِإنكم إِذَا فَعَلتم ذَ ِلكَ فَقَد َ
ض )  .البخاري( )1202مسلم (.)402
الس َم ِ
اء َواألَر ِ
فيه مشروعية السالم والبريك على نبينا صلى هللا عليه وسلم .
قوله  :وبركاته :جمع بركة وهي الخير الكثير الثابت ،فندعو للنبي
صلى هللا عليه وسلم بالبركة في حياته بكسوته وطعامه وأهله
وعمله ونحوه وبعد مماته بكثرة أتباعه وأمته.
 /٣4الحديث الرابع والثالثون  :بركة الرجال:
اجر َ
صار
ون َواألَن َ
عَن أَنَس َر ِض َي ّللا عَنه ،قَا َل َ :ج َع َل الم َه ِ
َق َحو َل ال َمدِينَ ِةَ ،ويَنقل َ
يَح ِفر َ
علَى متو ِن ِهم،
اب َ
ون ال َخند َ
ون الت َر َ
َويَقول َ
ون :
نَحن الذ َ
اإلس َال ِم َما َب ِقينَا أَ َبدَا
ِين َبا َيعوا م َحمدَا َ ..
علَى ِ
سل َم ي ِجيبهم َو َيقول :
صلى ّللا َ
َوالن ِبي َ
علَي ِه َو َ
اج َره
( اللهم إِنه َال َخي َر إِال َخير اآل ِخ َره ..فَبَ ِارك فِي األَن َ
ص ِار َوالم َه ِ
) .البخاري (  ) 2٨٣5ومسلم(  ) 1٨05واللفظ البخاري .
فيه بيان بركة الصحابة ودعاء رسول هللا لهم ،وهم ممن شاركه
حفر الخندق .
 /٣5الحديث الخامس والثالثون  :بركة الدواب:
سل َم ( :
صلى ّللا َ
عن جرير رضي ّللا عَنه  :قَا َل ِل َي الن ِبي َ
علَي ِه َو َ
ص ِة ؟ فَقَا َل َرسول َج ِرير َ :والذِي بَ َعثَكَ
أَ َال ت ِريحنِي ِمن ذِي ال َخلَ َ
ق َما ِجئتكَ َحتى تَ َركت َها َكأَن َها َج َم ٌل أَج َوف ،أَو أَج َرب .قَا َل :
ِبال َح ّ ِ
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س َمرات .البخاري( ) 4٣5٦
س َو ِر َجا ِل َها َخم َ
اركَ فِي َخي ِل أَح َم َ
فَبَ َ
ومسلم ( .) 24٧5
فيه بيان بركة الرجال والدواب وفضل دعاء رسول هللا لهم .
ي صلى هللا عليه وسلم حيث دعا لجرير رضي هللا
ومعجزة للنب ّ
عنه بأن يثبت على الخيل ،فما أصابه سقوط وال ميل.
ومنقبة عظيمة لجرير بن عبدهللا رضي هللا عنه وفضيلة لقبيلة
أحمس ،حيث دعا النبي صلى هللا عليه وسلم لخيلها ورجالها
مرات ،وفضل ركوب الخيل ،والثبوت عليها ،واستحباب
خمس ّ
تكرار الدعاء.
 /٣٦الحديث السادس والثالثون :بركة الزواج:
سب َع أَو تِس َع بَنَات،
عَن َجا ِبر َر ِض َي ّللا عَنه قَا َل َ :هلَكَ أَ ِبي َوتَ َركَ َ
سل َم  " :تَ َزوجتَ يَا
صلى ّللا َ
فَتَ َزوجت ام َرأَةً ،فَقَا َل النبِي َ
علَي ِه َو َ
َجا ِبر ؟ " .قلت  :نَ َعم .قَا َل ِ " :بك ًرا أَم ثَ ِيّبًا ؟ " .قلت  :ثَ ِيّبًا .قَا َل " :
احك َها َوت َ
َهال َج ِاريَةً ت َال ِعب َها َوت َال ِعبكَ ؟ " .أَو  " :ت َ
احككَ ؟ ".
ض ِ
ض ِ
سب َع  -أَو تِس َع  -بَنَات ،فَك َِرهت أَن أَ ِجيئَهن
قلت َ :هلَكَ أَ ِبي ،فَتَ َركَ َ
علَيكَ ).
اركَ ّللا َ
بِ ِمث ِل ِهن ،فَتَ َزوجت ام َرأَةً تَقوم َ
علَي ِهن .قَا َل  " :فَبَ َ
".البخاري(  ) ٦٣٨٧ومسلم ( .) ٧15
فيه الدعاء للمتزوج بالبركة ،وأن الزواج من أسبابها ،حيث
السرور واإلنجاب وتحقيق السكن .
قال النووي رحمه هللا:
" ِفي ِه فَ ِضيلَة تَ َزوج األَبكَار َوثَ َوابهن أَف َ
ع َبة الرجل
ضل َ ،و ِفي ِه م َال َ
اِم َرأَته َوم َال َطفَته لَ َها َوم َ
ضا َحكَت َها َوحسن ال ِعش َرة" .
وقال في تحفة األحوذي:
وب
"فِي ِه أَن تَ َزو َج البِك ِر أَولَى َ ,وأَن الم َال َ
عبَةَ َم َع الزو َج ِة َمند ٌ
ِإلَي َها  ,قَا َل ِ ّ
ب قَد
ارةٌ عَن األلفَ ِة التام ِة  ,فَ ِإن الث ِيّ َ
الطي ِبي َ :وه َو ِع َب َ
ف
ج األَو ِل فَلَم تَكن َم َحبت َها ك ِ
َاملَةً ; ِب ِخ َال ِ
تَكون معَلقَةَ القَل ِ
ب ِبالزو ِ
ال ِبك ِر ".
 /٣٧الحديث السابع والثالثون :بركة ووليمة :
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سل َم
صلى ّللا َ
عَن أَنَ ِس ب ِن َما ِلك رضي هللا عنه  ،أَن الن ِبي َ
علَي ِه َو َ
علَى عَب ِد الرح َم ِن ب ِن عَوف أَثَ َر صف َرة  ،فَقَا َل َ " :ما َهذَا ؟ ".
َرأَى َ
علَى َوز ِن نَ َواة ِمن ذَ َهب،
قَا َل  :يَا َرسو َل ّللاِ ،إِ ِنّي تَ َزوجت ام َرأَةً َ
اركَ ّللا لَكَ  ،أَو ِلمَ ،ولَو ِبشَاة ".البخاري ( ) 142٧
قَا َل  " :فَ َب َ
واللفظ له ومسلم( .) 142٧
 /٣٨الحديث الثامن والثالثون :شعور الزوجة بالبركة :
عن فاطمة بنت قيس رضي هللا عنها قالتَ :خ َط َب ِني أَبو َجهم،
سل َم ،فَذَكَرت ذَ ِلكَ لَه،
صلى ّللا َ
ّللا َ
علَي ِه َو َ
َوم َعا ِويَة ،فَأَتَيت َرسو َل ِ
شدِي ٌد
فَقَا َل  ( :أَما معَا ِويَة فَ َرج ٌل َال َما َل لَهَ ،وأَما أَبو َجهم فَ َرج ٌل َ
اركَ ّللا
َ
س ِ
اء  ،قَالَت  :فَ َخ َطبَنِي أ َ
علَى ال ِنّ َ
سا َمة بن َزيد ،فَتَ َزو َجنِيَ ،فبَ َ
سا َمةَ .الترمذي (  ) 11٣5وهذا لفظه وأصله في
ِلي ِفي أ َ
الصحيحين .
فيه بيان بركة الزوج الصالح ،وحسن اختيار الثقات الفضالء ،
وجواز نقد الناس وكشف عيوبهم للمصلحة .
 /٣٩الحديث التاسع والثالثون :طلب الدعاء بالبركة :
عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما ،في حديث َدينه ،وقد قدم
مائدته لرسول هللا وعمر ،وفيه:
احبَتِي  :يَا
صلى ّللا َ
سل َم يَن َهض قَالَت َ
ب الن ِبي َ
ص ِ
علَي ِه َو َ
فَلَما ذَ َه َ
اركَ ّللا لَكم " .قَا َل " :
َرسو َل ِ
ّللاَ ،دع ََواتٌ ِمنكَ  .قَا َل  ( :نَ َعم ،فَ َب َ
اركَ ّللا لَكم " .ثم بَ َعثت بَع َد ذَ ِلكَ ِإلَى غ َر َمائِي ،فَ َجاءوا
نَ َعم ،فَبَ َ
يق  )..المسند ( .) 15005
ِبأَح ِم َرة َو َج َوا ِل َ
فيه طلب الدعاء من الصلحاء ،والدعاء بالبركة ،وحاجة التجار
للبركة في الكسب والمال .
حمرة جمع حمار ،
قوله( :جاءوا جمي ًعا بأحمرة وجواليق)  :أَ ِ
وجواليق :وعا ٌء من صوف أَو شعر أَو غيرهما ،كال ِغرارة والجمع
َ :جوا ِلق ،و َجواليق وهو عند العامة شوال .
 /40الحديث األربعون :الرجل المبارك:
هللا صلى هللا عليه وسل َم حين خرج
عن حبيش بن خالد :أن رسو َل ِ
هاجرا إلى المدين ِة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن
من مكةَ م
ً
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يقط مروا على خيمتي أ ِ ّم
بن األ َر ِ
فهيرةَ ودليلهما الليثي عبد ِ
هللا ِ
معب ِد الخزاعي ِة وكانت امرأةً بَر َزةً َجلدَ ...وفيه:
بَ ،وقَا َل من أين هذا اللبَن يا أم َمعبَد،
فَلَما رأَى أَبو َمعبَد اللبَ َن ع َِج َ
ّللاِ ،إال أَنه َمر
ب ِحيا ٌل ،وال حلوبةَ في البيتِ؟ قالت َال َو ِ
عاز ٌ
والشاة ِ
اركٌ من حا ِل ِه كذا وكذا ،قالِ :ص ِفي ِه ِلي يا أم َمعبَد .قالت:
ِبنَا َرج ٌل مبَ َ
الو َ
ق) ...
الوج ِهَ ،ح َ
ضا َء ِة ،أَبلَ َج َ
َرأَيت رج ًال ظا ِه َر َ
س َن الخل ِ
المستدرك . 54٣/٣
فيه بيان بركة النبي صلى هللا عليه وسلم وحلوله على أم معبد يوم
الهجرة ،وما حصل لهم من معجزات في مالمسة الشاة والدعاء
وإدرار اللبن حتى شربوا وانتفعوا .
قولها (ظاهر الوضاءة)  :أي أن جماله صلى هللا عليه وسلم
وحسن منظره يظهر لكل من رآه سواء كانت هذه الرؤية عن قرب
أم عن بعد ،والرجل الوضيء :أي حسن المنظر .قال في لسان
العرب :الوضاءة مصدر الوضيء وهو الحسن النظيف،
والوضاءة :الحسن والنظافة ،والوضاءة الحسن والبهجة .قال
عمر لحفصة :ال يغرك إن كان جارتك هي أوضأ منك ،أي أحسن.
قال الوالد رحمه هللا وكان محبا للسيرة والشعر ،ويعجبه هذا
الحديث  :وصفته وصفا ً يعجز عنه دكاترة الجامعات !..
 /41الحديث الحادي واألربعون  :دعاء الملَك بالبركة:
عن ابي هريرة رضي هللا عنه في حديث الثالثة المبتلين من بني
إسرائيل األبرص واألقرع واألعمى قال  :فأي الما ِل أ َحب إلَيكَ ؟
باركَ ّللا لكَ فيها ...الحديث
قا َل :البَقَر ،فَأع ِط َي بَقَ َرةً ِ
حام ًال ،فقا َلَ :
مسلم (.)2٦1
فيه دعاء المالئكة للناس بالبركة واستجابة دعائهم ،وقد تم للثالثة
كلهم فلما جحد األوالن محقت بركتهما ،وعاش الثالث وهو
األعمى.
ران ال ِنّ َع ِم وجحدها.
وفيه التحذير من كف ِ
اإلنسان بحالَتِ ِه الس ِيّئَ ِة التي كان عليها إذا كان ذلكَ ِلنص ِح ِه
وتَذكير
ِ
كر هللا تعالى .
ودَع َوتِ ِه ِلش ِ
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عفاء ،و َم ِ ّد يَ ِد ال َمعونَ ِة لهم ،.وأن
ق بالض ِ
والحث على الصدق ِةّ ِ ،
والرف ِ
هللا محيط بعباده رقيب عليهم .
 /42الحديث الثاني واألربعون :الدعاء بنزع البركة:
سل َم
صلى ّللا َ
عَن َوا ِئ ِل ب ِن حجر رضي هللا عنه أَن الن ِبي َ
علَي ِه َو َ
بَعَ َ
سا ِعيًا ،فَأَتَى َرج ًال ،فَآتَاه فَ ِصي ًلا َمخل ً
صلى ّللا
وال ،فَقَا َل الن ِبي َ
ث َ
ِق ّللاِ َو َرسو ِل ِهَ ،وإِن ف َالنًا أَع َطاه فَ ِص ً
يال
َ
ص ّد َ
سل َم  ( :بَعَثنَا م َ
علَي ِه َو َ
َمخل ً
وال ،اللهم َال تبَ ِارك فِي ِهَ ،و َال فِي إِ ِب ِل ِه ) .فَبَلَ َغ ذَ ِلكَ الرج َل ،فَ َجا َء
صلى ّللا
ّللا عَز َو َجلَ ،و ِإلَى نَ ِب ِيّ ِه َ
ِبنَاقَة َحسنَا َء ،فَقَا َل  :أَتوب ِإلَى ِ
سل َم  ( :اللهم بَ ِارك فِي ِه
صلى ّللا َ
َ
سل َم .فَقَا َل الن ِبي َ
علَي ِه َو َ
علَي ِه َو َ
َوفِي إِبله ) .النسائي ( .) 245٨
فيه استجابة دعاء رسول هللا ،وخوف الناس من نزع البركة،
وتراجع المخطئ ،وكراهة التصدق بالردئ قال تعالى  (:وال تَيمموا
الخبيث منه تنفقون ) سورة البقرة .
 /4٣الحديث الثالث واألربعون :الدعاء بالبركة بعيد الطعام:
صلى ّللا
ّللا َ
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :أ ِت َي َرسول ِ
سل َم ( :
صلى ّللا َ
َ
ّللا َ
علَي ِه َو َ
ب ،فَقَا َل َرسول ِ
علَي ِه َو َ
سل َم ِبلَبَن فَش َِر َ
إِذَا أَ َك َل أَ َحدكم َطعَا ًما فَليَق ِل  :اللهم بَ ِارك لَنَا فِي ِه َوأَط ِعمنَا َخي ًرا ِمنه،
س
َوإِذَا س ِق َي لَبَنًا فَليَق ِل  :اللهم بَ ِارك لَنَا فِي ِه َو ِزدنَا ِمنه ؛ فَ ِإنه لَي َ
ب ِإال الل َبن ) .أبو داود ( .) ٣٧٣0
شَي ٌء يج ِزئ ِم َن الط َع ِام َوالش َرا ِ
فيه استحباب الدعاء بالبركة بعد الطعام ،لما فيه من توقير النعمة،
وإيناس أهل البيت ،وفضل اللبن وأنه يجزئ عن الطعام والشراب
استقالال وفائدة وصحة .
 /44الحديث الرابع واألربعون :البركة والقرآن:
عن أنس رضي هللا عنه ،في قصة وفاة ابن أبي طلحة وتحايل
زوجه أم سليم عليه تلك الليلة  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
اركَ هللا لَك َما ِفي َ
غا ِب ِر لَيلَ ِتك َما» .قال :ف َح َملَت وأنجبت بعد
وسلمَ ( :ب َ
ذلك عشرةَ أوالد كلهم يقرؤون القرآن ) .مسلم (.)2144
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فيه فضل دعاء رسول هللا بالبركة ،وأن من صور البركة صالح
الذرية واتجاههم للقرآن ،ومنقبة لهذا البيت المؤمن الصالح حيث
تجلدت الزوجة وصبرت فبورك لهما وظفرا بالرزق الرباني
والدعوة النبوية  .ومن عاش مع القرآن دامت بركته ،وفاض
خيره ،وتناثرت سعادته ألنه من أصول البركة وديمتها قال تعالى) :
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) سورة ص ، .قال أَبو ه َري َرةَ
س َع ِبأَه ِل ِهَ ،وكَث َر
رضي هللا عنه  " :البَيت إِذَا ت ِل َي فِي ِه ِكتَاب ّللاِ ات َ
َخيرهَ ،و َح َ
اطينَ ،وال َبيت الذِي لَم
ض َرته ال َم َال ِئكَةَ ،و َخ َر َجت ِمنه الش َي ِ
ّللاَ ،
اق ِبأَه ِل ِهَ ،وقَل َخيرهَ ،وتَنَك َبت عَنه ال َم َالئِكَة،
ض َ
يت َل فِي ِه ِكتَاب ِ
َو َح َ
اطين".
ض َره الشيَ ِ
 /45الحديث الخامس واألربعون  :بركة األرض:
عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم
َ
أرضنا بركتَها ،وزينتَها،
كان يدعو إذا استسقى ( اللهم أنزل في ِ
الر ِاز َ
قين )  .الطبراني في
وس َكنَها وفي رواية  :وارزقنا وأنتَ خير ّ
األوسط (. )٦٨/5
فيه بيان بركة األرض والتماس ذلك ،وأن من بركتها النبات
والغياث الخيري بالرزق والماء والزينات والظالل .
 /4٦الحديث السادس واألربعون :منتهى البركة ومعدنها:
عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  :كان رسول هللا صلى
س َجدتَ ،و ِبكَ آ َمنتَ ،ولَكَ
س َج َد قَا َل  ( :اللهم لَكَ َ
هللا عليه وسلم ِإذَا َ
ص َره،
سمعَه َوبَ َ
س َج َد َوج ِهي ِللذِي َخلَقَهَ ،و َ
صو َرهَ ،وشَق َ
أَسلَمتَ ،
سن ال َخا ِل ِق َ
ين ) .
اركَ ّللا أَح َ
تَبَ َ
فيه أن منتهى البركة الى هللا تعالى ،وال يوصف بتبارك سواه
قال العالمة ابن القيم رحمه هللا ( :فكذلك تبارك دال على كمال
بركته ،وعظمها ،وسعتها ،وحقيقة اللفظة :أن البركة كثرة الخير،
ً
وفعال منه تبارك وتعالى...وإنما
ودوامه ،وال أحد أحق بذلك وصفًا،
تبارك تفاعل من البركة ،وهذا الثناء في حقه تعالى إنما هو
لوصف رجع إليه ،تعالى ،فإنه تفاعل من العلو؛ ولهذا يقرن بين
هذين اللفظين ،فيقال :تبارك وتعالى .وفي دعاء القنوت  :تباركت

27

األربعون المباركة

وتعاليت ،وهو سبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد ،فإن الخير
كله بيديه ،وكل الخير منه.)....
 /4٧الحديث السابع واألربعون  :البركة المانعة :
صلى ّللا
ّللا َ
عن عبد هللا بن عامر رضي هللا عنه قال  :قَا َل َرسول ِ
س ِه ،أَو ِمن َما ِل ِه
َ
سل َم ِ ( :إذَا َرأَى أَ َحدكم ِمن أَ ِخي ِه ،أَو ِمن نَف ِ
علَي ِه َو َ
َما يع ِجبه فَليبَ ِ ّركه ،فَ ِإن العَي َن َحق )  .المسند ( .) 15٧00
فيه فضل الدعاء بالبركة ،وأنها حائلة دون المساس بالعين
واألذى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا في فتاويه  " :فإذا رأى اإلنسان
ما يعجبه وخاف من حسد العين فإنه يقول :ما شاء هللا تبارك هللا،
حتى ال يصاب المشهود بالعين ،وكذلك إذا رأى اإلنسان ما يعجبه
في ماله فليقل :ما شاء هللا ال قوة إال باهلل؛ ِلئَال يعجب بنفسه
وتزهو به نفسه في هذا المال الذي أعجبه ،فإذا قال :ما شاء هللا ال
قوة إال باهلل ،فقد وكل األمر إلى أهله تبارك وتعالى " .
 /4٨الحديث الثامن واألربعون  :بركة االستعفاف :
عن حكيم بن حزام رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم
او ِة
قال له (:يَا َح ِكيمِ ،إن َهذَا ال َما َل َخ ِض َرةٌ حل َوةٌ  ،فَ َمن أَ َخذَه ِب َ
س َخ َ
ارك لَه فِي ِه،
وركَ لَه فِي ِهَ ،و َمن أَ َخذَه ِب ِإش َر ِ
اف نَفس لَم يبَ َ
نَفس ب ِ
كَالذِي يَأكل َو َال يَشبَع ).البخاري(.)14٧2
فيه فضل االستعفاف وعدم تطلع المرء للدنيا وانه سبب للبركة.
قال النووي رحمه هللا " :قَا َل العلَ َماء ِ :إش َراف النف ِس تَ َطلع َها ِإلَي ِه
اضي فِي ِه
َوتَعَرض َها لَه َو َط َمع َها فِي ِهَ .وأَما ِطيب النف ِس فَذَك ََر القَ ِ
علَى اآل ِخ ِذ َ ،و َمعنَاه َ :من أَ َخذَه ِبغَي ِر
احتِ َمالَي ِن أَظ َه َره َما  :أَنه عَائِ ٌد َ
وركَ لَه ِفي ِه .
سؤَال َو َال ِإش َراف َوتَ َطلع ب ِ
َوالثانِي  :أَنه عَائِ ٌد ِإلَى الدافِ ِع َ ،و َمعنَاه َ :من أَ َخذَه ِممن يَدفَع
ب النف ِس َال ِبسؤَال اض َطره إِلَي ِه أَو نَح ِو ِه ِمما
منش َِر ًحا ِبدَف ِع ِه إِلَي ِه َط ِيّ َ
سل َم ( :
صلى ّللا َ
َال تَ ِطيب َمعَه نَفس الدافِ ِعَ .وأَما قَوله َ
علَي ِه َو َ
س َب ِب ِه ،
كَالذِي َيأكل َو َال َيش َبع ) فَ ِقي َل  :ه َو الذِي ِب ِه دَا ٌء َال َيش َبع ِب َ
َوقِي َل  :يَحتَ ِمل أَن الم َرا َد التش ِبيه ِبالبَ ِهي َم ِة الرا ِعيَ ِة.
ف
ث َ -و َما قَبلَه َو َما بَعدَه  -ال َحث َ
َوفِي َهذَا ال َحدِي ِ
علَى التعَف ِ
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َان قَ ِل ً
عفَاف َو ِإن ك َ
الر َ
اإلج َما ِل ِفي
ضا ِب َما تَيَس َر فِي َ
َوالقَنَا َ
ع ِة َو ِ ّ
يال َ ،و ِ
سان ِبكَث َر ِة َما يَحصل لَه ِب ِإش َراف َونَح ِو ِه
اإلن َ
الكَس ِ
ب َ ،وأَنه َال يَغتَر ِ
يب ِمن قَو ِل ّللاِ تَعَالَى  :يَم َحق ّللا
ارك لَه فِي ِه َ ،وه َو قَ ِر ٌ
فَ ِإنه َال يبَ َ
ت.
الر َبا َوير ِبي الص َدقَا ِ
ِّ
 /4٩الحديث التاسع واألربعون  :بركة الكيل:
صلى ّللا
ب َر ِض َي ّللا عَنه ،ع َِن الن ِب ّي ِ َ
ع َِن ال ِمقد َِام ب ِن َمعدِي ك َِر َ
ارك لَكم ) .البخاري ( 212٨
َ
علَي ِه َو َ
سل َم قَا َل ِ ( :كيلوا َطعَا َمكم يبَ َ
).
فيه سنية الكيل ،استجابة للشارع ،وحفاظا على الطعام ،وطلبا
للقصد ودرء للخلل ،قيل في الشراء وقيل في نفقة البيت والعيال .
قال الحافظ في الفتح ( :والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول
على الطعام الذي يشترى ،فالبركة تحصل فيه بالكيل المتثال أمر
الشارع ،وإذا لم يمتثل األمر فيه باالكتيال نزعت منه لشؤم
العصيان ،وحديث عائشة محمول على أنها كالته لالختبار  ،فلذلك
دخله النقص.)..
 -50الحديث الخامس واألربعون :بركة السحور:
عن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال :قال النبي  -صلى هللا
عليه وسلم (( :-تسحروا؛ فإن في السحور بركة)) .
البخاري( )1٩2٣مسلم (.)10٩5
فيه بيان فضل السحور للصائم ،وأنه سبب للبركة والقوة في
النهار .
قال الحافظ :
" البركة في السحور تحصل بجهات متعددة ،وهي اتباع السنة،
الكتاب،والتقوي به على العبادة ،والزيادة في
ومخالفة أهل
ِّ
النشاط ،ومدافعة سوﺀ الخلق الذي يثيره الجوع ،والتسبب
بالصدقة على من يسأل إذ ذاك ،أو يجتمع معه على األكل،
والتسبب للذكر والدعاﺀ وقت مظنة اإلجابة ،وتدارك نية الصوم
لمن أغفلها قبل أن ينام" .
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تمت األربعون المباركة
بحمد هللا وتوفيقه..
.............

