بسم هللا الرحمن الرحيم
البركة مفهوم إسالمي
البركة مفهوم إسالمي واضح جدا ،لكن في عصر المادة ،وعصر البُعد عن هللا يضعف هذا المفهوم.
َولَ ْو أَنَّ أَهْ ل َ ا ْلقُ َرى آَ َم ُنوا َوا َّت َق ْوا لَ َف َت ْح َنا َعلَ ْي ِه ْم َب َر َكا ٍ
ض.
اء َو ْاْلَ ْر ِ
س َم ِ
ت مِنَ ال َّ
( سورة اْلعراف )

الرزق السلبي بركة من هللا:
اإلنسان عنده رزق إيجابي ،وعنده رزق سلبي ،فإذا منّ هللا على عبده بالعافيةة الاامةة ،عةا

عمةرا مديةدا

بةةال رمةةراي وبيلةةة ،بةةال رمةةراي عضةةالة ،بةةال رمةةراي اجعة إليةةاة اإلنسةةان جإليمةةا ،بةةال رمةةراي اكلةةف م ةةا
األلوف ب بعي الماليين مةن المةا  ،كفشة كلةو  ،وخثةره بالةدما  ،وشةل  ،واشةم كبةد ،رمةراي
مري من هذه األمراي يجع إلياة اإلنسان جإليما
اإلصى ،ور ّ
ٍ

يطاق.

إلينما اؤمن واساقيم يعافي هللا بدنك ،واكون قد و َّفر مبالغ طا لة ينبغي رن ادفعها ش
الطب ،والعمليا الجراإلية ،والاصوير ،والمرنان،

اعةد و

رم ربية  ،قضةايا

اخايار لك فيها ،يقو لك :اإلااج قسطرة ،اكلفاها رربعون

رلف ليرة ،م اساند  ،521ثالثة روعية مغلقة ،اإلااج إلوالي  044رلف ليرة،
َ
َولَ ْو أَنَّ أَهْ ل َ ا ْلقُ َرى آَ َم ُنوا َوا َّت َق ْوا

خيار لك.

هناك رزق سلبي ،رن يعافيك هللا ،رن يعافيك ،ويعافي رهلك معةك ،ورو دك ،فقةد اجةد رسةرة اةنعم بالصةإلة
الاامة ،في بي

ماواض  ،لكةن فيةط طمينينةة ،فيةط إلةب ،فيةط ود ،األكة ماواضة  ،لكةن فيةط مإلبةة ،فانابةط للةرزق

السلبي.
ُ
البال بركة من هللا:
راحة
ِ
وإذا رنعم هللا عليك براإلة البا فهذا

ي َق ّدر بثمن هللا قا :
صلِ ُح َبالَ ُه ْم
س َي ْهدِي ِه ْم َو ُي ْ
َ
( سورة محمد )

صالح البا  ،انام قرير العين ،انام م ء جفونك ،ألنك ورن نا م لم ياعلق عليةك إلةق ،فمةا ركلة إلقةا ،مةا
آذي إنسانا ،ما رضلل مخلوقا ،ما كن سبب شقاء رسرة ،ما بنية مجةدك علةى رنقةاي النةا  ،مةا بنية انةاك
على إفقارهم ،ما بني عزك على إذ لهم ،ما بني رمنةك علةى إخةافاهم ،مةا بثثة الرعةب فةي قلةوب النةا  ،و
ابازز

رموالهم ،و اناهك

رعراضهم  ،و فرّ ق

معطاء ،إنسانا مصدر رمن للنا  ،مصدر سالم.

بينهم ،و رورث بيةنهم العةداوة والبغضةاء ،وكنة إنسةانا

محبة الناس لك بركة من هللا:
إذا كةةان اسةةمك عطةةرا ،يمةةا القلةةوب مإلبةةة النةةا  ،فهةةذه نعمةةة كبيةةرة جةةدا ،نعمةةة رن النةةا

يإلبونةةك ،قةةا

اعالى:
َوأَ ْل َق ْي ُ
ت َعلَ ْي َك َم َح َّب ًة ِم ِّني
( سورة طه اآلية.) 93 :

إذا هللا رإلب عبدا رلقى مإلباط في قلوب الخلق ،فمإلبة النا  ،وثقة النا  ،وراإلة البا  ،والشعور بةاألمن،
والشعور بالطمينينة بركة من هللا ،فةإذا كةان البية ماماسةكا ،فيةط إلةب ،الزوجةة صةالإلة ،ودودة ،األو د ربةرار،
في بياك في راإلة.

هذه األرزاق اقدر بالمليارا  ،رن اجل
ٌ
بركة من هللا:
الرفق في المعيشة
قد يُمن المريي من اناو الطعام ،فيعطى ( السيروم ) ،بعد شهر يرى رنةط إذا ركة الطعةام مباشةرة كينةط
في الجنة ،رن ايك ما اشاهي ،رن اشرب ما اشةاهي ،رن انةام قريةر العةين ،آمنةا فةي سةربك ،معةافى فةي جسةمك،
هذه كلها ررزاق سلبية ،وهي مهمة جدا ،لذلك:
الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة .
[ رواه الطبراني عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ]

إن اجارة فيها مغامرة ،فيها مصةادرة ،فيهةا اهريةب مةادة مإلرمةة ،رو الوثيقةة مةزورة ،اةدخ اإلة طا لةة
القوانين والمسا َءلة ،والقلق ،والخوف ،والرشوة.
الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة .
هللا عز وج يبارك لك في مالك ،ورنا

ربالغ وهللا ،هناك رشخاص كثيرون ْ
دخلهم مإلدود ،لكن ما عندهم

مشكلة ،ييكلون ،ويشربون ،وياماعون ،لكن من اير بذخ ،و إاالف للما  ،و هدر ،و اساعالء على النةا ،
ب فيهم اواض .
ٌ
ُ
بركة من هللا:
الطيبة السعيدة
الحياة
اطلب الإلياة الطيبة ،قا اعالى:
صالِحا ً مِنْ َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْن َثى َوه َُو ُم ْؤمِنٌ َفلَ ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة
َمنْ َع ِمل َ َ
( سورة النحل اآلية) 39 :

المؤمن في رعاية هللا ،في إلفظ هللا ،في اوفيق هللا ،في اجليا هللا ،في سكينة هللا  ،المةؤمن يالقةى مةن هللا
ررزاقةا

اعةد و اإلصةةى ،الرضةا رزق ،رن ارضةى عةةن هللا  ،يةا رب لةك الإلمةةد ،مةن رعماقةك ،الصةةبر رزق،

الإلكمة رزق ،الطمينينة رزق ،اإلإلسا

باألمن رزق ،فإلينما اكون م هللا فيمامةك ررزاق

اعةد و اإلصةى،

والفه ُم لكااب هللا ،ومعرفة ما سيكون اإلنسان عليط بعد المو  ،يع ّد العدة لنزو القبر ،اعلم هااين الكلمين ،هناك
رزق إيجاب ،الدخ الشهر  ،ورزق السلبي ،إذا هللا عافاك ،هيةي لةك زوجةة صةالإلة ،ليسة مشاكسةة ،هيةي لةك
رو دا ربرارا ،صإلاهم جيدة ،سمعاهم طيبة ،هيي لك و ّدا ،النبي الكريم يقو :

الحمد الذي رزقني حب عائشة .
[ ورد في اْلثر ]

هنةةاك ود ،ورو د ربةةرار ،وإلولةةك رقةةارب مإل ّبةةون ،لةةك سةةمعة طيبةةة ،انةةام مطم نةةا قريةةر العةةين ،هةةذه كلهةةا
ررزاق:
َولَ ْو أَنَّ أَهْ ل َ ا ْلقُ َرى آَ َم ُنوا َوا َّت َق ْوا لَ َف َت ْح َنا َعلَ ْي ِه ْم َب َر َكا ٍ
ض
اء َو ْاْلَ ْر ِ
س َم ِ
ت مِنَ ال َّ
رمطار ازيرة ،خيرا وفيرة ،رسعار مادينة ،سخاء ،سرور ،هللا عز وج ما خلقنا ليعذبنا.
إذا رنشةينا ثانويةةة مةن رجة رن نعلالةةم الطةالب ،رن نةةربيهم ،رن نعلمهةم الإلكمةةة والعلةةم ،والفهةم ،والةةدين ،فةةإذا
رساء طالب إساءة بالغة وعاقبناه ،إذا قا طالب :إنمةا رنشةي هةذه المدرسةة كةي اعةذبنا ،هةذا كةالم مضةإلك هةذا،
هذه إلالة طار ة ،هللا عز وج قا :
إِ ََّّل َمنْ َر ِح َم َر ُّب َك َولِ َذلِ َك َخلَ َق ُه ْم
( سورة هود اآلية) 113 :

خلقنا ليسعدنا

ليعذبنا ،خلقنا ليرإلمنا

ليقسوا علينا ،خلقنا ليإلب بعضنا بعضا جعلنةا شةعوبا وقبا ة ،

لناقاا .
هللا أَ ْت َقا ُك ْم
ارفُوا إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد َّ ِ
لِ َت َع َ
( سورة الحجرات اآلية) 19 :

هذا رص الخلق ،رما النا

لبُعدهم عن هللا انإلرفوا ،إذا:
لَ َف َت ْح َنا َعلَ ْي ِه ْم َب َر َكا ٍ
ض
اء َو ْاْلَ ْر ِ
س َم ِ
ت مِنَ ال َّ

ٌ
ُ
بركة من هللا:
وطيبة أهلِها
البلدة الطيبة
اياينا خيرا السماء ،واألري انب النبا الطيب ،وم النبا الطيب.
ب َغفُو ٌر
َب ْل َدةٌ َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّ
( سورة سبأ )

م النبا الطيب راإلة نفسية ،م النبةا الطيةب ثقةة بةاه ،مة النبةا الطيةب رضةا عةن هللا ،مة النبةا
الطيب ود بين النا .
الر ْح َمنُ ُو ّداً
صال َِحا ِ
س َي ْج َعل ُ لَ ُه ُم َّ
ت َ
إِنَّ الَّذِينَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
( سورة مريم )

ودا بينهم وبينط ،وودا فيما بينهم.
وهللا ريها اإلخوة ،رنا ررى من عالما اإليمان رن يكون الود بين المؤمنين ،وكلما رري ُ ودا بين المؤمنين
رزداد ثقة بإخواني ،و سمح هللا و قدر لو ررياهم ماشاكسين ماإلاسدين ،وهللا رايلم رلما
هناك ضعف في اإليمان كبير جدا.

إلدود لط ،معنى ذلةك

ريها اإلخوة ،إذا :يجب رن انابط إلى الرزق السلبي ،معك ميوى ،مثال إنسةان لةط زوجةة صةالإلة فهةي نعمةة
ينابط لها ،ألنط يغيب شهرا عن البية وهةو يعلةم علةم اليقةين رن لةط زوجةة عفيفةة رطهةر مةن مةاء السةماء ،هةذه
نعمةة

 ،وعالقةةا مشةةبوهة ،إنسةةان دخة بياةةط فةةي ايابةةط ،يصةةبح

اقةةدر بةةثمن ،وربمةةا يكاشةةف رن لهةا ااصةةا

كالمرج  ،هناك مليون نعمة يةنعم بهةا المؤمنةون ،وقةد

ينابهةون إليهةا ،الةذ عنةده زوجةة صةالإلة ،الةذ عنةده
اقة َّدر بةثمن ،فإلينمةا

رو د ربرار ،مإلاةرم ،يخجلةون منةط ،يخةدموه ،الةذ عنةده رصةهار طيبةون ،كة هةذه نعةم

اصطلح م هللا ياو ك ،ويخاار لك رفض شيء ،رفض زواج ،رفض رو د ،رفضة عمة  ،عمةال مريإلةا ،دخةال
معقو بوق معقو  ،وسمعة طيبة.
وإذا بارك هللا لك بوقاك افع في هةذا الوقة المإلةدو لد المسةاإلي َ  ،إذا بةارك هللا لةك بمالةك ،وهللا افعة فةي
هذا الما الشي َء المده َ  ،إذا بارك هللا بصإلاك اعي

إلياة مديدة ،ورن معافى فةي جسةمك،

اشةكو شةي ا ،هللا

عنده عطاء كبير ،إذا رإللمك رفعك.
َو َر َف ْع َنا لَ َك ذ ِْك َر َك
( سورة الشرح )

إذا رإلمك طمينك ،إذا رإلمك منإلك نعمة األمن ،إذا رإلمك منإلك الكفاية ،فخذ من الةدنيا مةا شة  ،وخةذ
بقدرها هما ،ومن رخذ من الدنيا فوق ما يكفيط رخذ من إلافط وهو

يشعر.

البركة في الوقت القليل:
إذا :البركة اعني رن يبارك هللا لك :بوقاك ،اجد علماء كبارا اركةوا مؤلفةا يكةاد العقة

يصةدقها084 ،

مؤلفا ،ماى كابها؟ ماى قرر؟ ماى اعلم؟ ماى رلّف؟ ماى نقح؟ ماى در ؟
ث َّم َة عالم في الجزا ةر عةا

رقة َّ مةن خمسةين سةنة ،وزنةط رقة ّ مةن خمسةين كيلةوا ،ينةام رقة َّ مةن سةاعاين،

اساطاع رن َّ
يبث روح المقاومة في الشعب الجزا ر  ،ورن يواجط فرنسا بيكملها ،اآلن لو ذهبة إلةى الجزا ةر لةم
اجد كلمة اعلو على كلمة هذا العالم العام  ،المجاهد ،الواعي ،الوسطي  ،الذ جم وما ّ
قبة مةا
فرق ،قةا َ :مةن ل
عندنا فهو رخونا ،ومن لم يقب فهو رخونا ،وما ك ّفر رإلدا.
اإلسالم اآلن يإلااج إلى وسطية ،يإلااج إلى إسالم كما جاء بط النبي عليط الصالة والسالم.
نقص المال في الظاهر:
بركة الزكاة ولو
َ
ريها اإلخوة ،اآلن إلظ المفارقة ،معةك رلةف ليةرة ،زكةاة هةذا األلةف  21ليةرة ،نقةص مةن رلةف ليةرة ،21
ماذا يسمى هذا العم ؟ زكاة ،الزكاة النمو ،يا رخي المبلغ نقص ،كيف نما؟ بقدرة قادر.
ص َد َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّكي ِه ْم
ُخ ْذ مِنْ أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
( سورة التوبة اآلية) 109 :

ينمو الما  ،وقد نقص! يبارك هللا فيط.

ص مال من صدقة .
ما َن َق َ
[أخرجه مسلم والترمذي ومالك في الموطأ عن أبي هريرة ]

أنفق بالل ُ ،وَّل تخش من ذي العرش إقالَّلً .
[ أخرجه الطبراني عن بالل رضي هللا عنه ]

عبد رنفق رُنفق عليك ،الما لما ينقص يسمى الما الناقص زكاة ،ردي زكااط فنما.
مال ُ الربا ممحوق البركة ولو زاد في الظاهر:
رقري قرضا ربويا ،رقرض رلفا فرجع  ،5414قا اعالى:
َي ْم َح ُق َّ
الر َبا
هللا ُ ِّ
( سورة البقرة اآلية) 682 :

الزيةةادة بخةةالف مةةنهح هللا امإلةةق ،والةةنقص وفةةق مةةنهح هللا زيةةادة ،والزيةةادة بمعصةةية هللا اعنةةي المإلةةق،
والنقص بطاعة هللا اعني الزيادة.
الزوجة الصالحة بركة:
رنا رركز على كلمة بركة ،رإليانا يبارك لك بزوجاك.
وهللا

رنسى مرة ّ
عزي صديقا لي بوفاة والداط ،كان عمرها ثمانين عامةا ،والةده فةي سةن الاسةعين ،بكةي

الزوج بكاء اير معقو  ،ررد رن رسليط قليال ،رن رخفف عنط ،قا لي :وهللا منذ  11سنة ما نم يومةا اضةبان
عليها.
الاقي بعالم قرآن كريم عالم جلي  ،قا لي :رنا عند  08إلفيةدا 50 ،طبيبةا ،مةا شةاء هللا ! رساسةط زواج،
زوجة مباركة ،رنجب رو دا ربرارا ،وبنا طا عا

ورصهارا مؤمنين.

الدين جمي  ،والإلياة جميلة بالدين ،إلياة فيها بركة ،فيها مإلبة ،فيها موآثرة ،فيها ود.
الجار الصالح بركة:
األمير عبد القادر الجزا ر كان ساكنا بالشام ،ولط جار افاقر ،فاضطر رن يبي بياط ،عري البي للبية ،
دف لط رإلدهم  044ليرة ذهبية ليشاريط ،فغضةب ،قةا  :وهللا

ربية جيةرة األميةر بهةذا المبلةغ ،هنةاك إنسةان بلّةغ

الخبر ،فاسادعاه ،قا لط :هذه  044ليرة ذهبية ،ورن جارنا،
هذا األمير
َ

اب بياك ،هكذا كان النا .

اآلن من رين ينزعح الجار؟ والعياذ باه إلياة شةقاء ،اإلنسةان ماإلفةز دا مةا ،فةي كة لإلظةة قةنص ،واةدر،
وشةةيء مريةةب ،رعصةةابنا كلهةةا ماةةوارة ،لمةةن بُعةةدنا عةةن هللا عةةز وجة  ،فةةال راإلةةة نفسةةية ،الشةةراء معركةةة ،البية
مزور ،رو رنّ مفعو المادة منا ٍط ،لكن م المودة والإلب انإل ك المشكال .
معركة ،المبي
َّ
قا اعالى:

َولَ ْو أَنَّ أَهْ ل َ ا ْلقُ َرى آَ َم ُنوا َوا َّت َق ْوا لَ َف َت ْح َنا َعلَ ْي ِه ْم َب َر َكا ٍ
ض َولَكِنْ َك َّذ ُبوا َفأ َ َخ ْذ َنا ُه ْم ِب َما
اء َو ْاْلَ ْر ِ
س َم ِ
ت مِنَ ال َّ
َكا ُنوا َي ْكسِ ُبونَ
هذه البركة ،لكن بك اآل

الإلاسبة ،إلينما رشار آلة إلاسبة ه ربإلث عن زر للبركة؟ هناك جم ،

وضرب ،وطرح ،واقسيم ،ونسبة م وية ،وذاكرة ...لكن لي

فيها زر للبركة.

اتباع منهج هللا أساس النجاح:
هللا لةةط مةةنهح اطبقةةط ،رنة آلةةة معقةةدة جةةدا اعقيةةد إعجةةاز ،ولهةةذه اآللةةة صةةان إلكةةيم ،ولهةةذا الصةةان الإلكةةيم
اعليما الاشغي والصيانة ،إن رخذ منهح هللا بارك هللا لك في إليااك ،وإن لم ايخذ منهح هللا رفضةاط ،ورخةذ
منهح الشيطان دمرك هللا.
سولَ ُه َف َقدْ َف َ
از َف ْوزاً َعظِ يما ً
هللا َو َر ُ
َو َمنْ ُيطِ ِع َّ َ
( سورة اْلحزاب اآلية) 91 :

رنا رإليانا رإلب رن رسافز بعي النا  ،رقو ألإلدهم:

اإلب رإلدا رإلبب نفسك ،ورط هللا،

اإلب رإلدا،

لو رنك انطلق من إلب ذااك ،من رنانيةة مفرطةة فعليةك بطاعةة هللا ،رنة آلةة معقةدة ،روامةر هللا عةز وجة ليسة
إلدا لإلرياك ،لكنها ضمان لسالماك.
رنا رقو لك كلمة:

مصيبة على وجط األري من آدم إلةى يةوم القيامةة إ بسةبب خةروج عةن مةنهح هللا،

وما من خروج عةن مةنهح هللا إ بسةبب الجهة  ،والجهة رعةدى رعةداء اإلنسةان ،والجاهة يفعة فةي نفسةط مةا
يساطي عدوه رن يفعلط بط.
واآلن هناك رعداء اقليديون ،يقو لك :ا ساعمار ،الكيان الصةهيوني ،هةؤ ء رعةداء اقليةديون ،لكةن عنةدنا
رعداء رخطر منهم ،جهلنا ،اخاذلنا ،نزاعاانا الداخلية ،هؤ ء رعداء رشد ضررا من رعدا نا الاقليدين.
لذلك الجاه يفع في نفسط ما

يساطي عدوه رن يفعلط بط.
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