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الحمد هلل بيده البركات، وإليه الفضل والخيرات، والصالة على  

صاحب الدعوات، المبارك في األقوال والممارسات ، وعلى آله  

                                                          .  البر والطاعات، وسلم تسليما مزيداوصحبه أولي 

 أما بعد :

 

الناس من قلة البركة، وفقدان الخيرية، وتراجع  فقد كثرت شكاية  

الرخاء، وحصول الفقر والشقاِء، مما هو مؤذن بتردي األحوال، 

وتفاقم األوضاع، واشتداد األشغال، حتى صارت شعاراً لحياتنا 

رواتب ليست  -مال ليس فيه بركة -االجتماعية، : أين البركة

وأشباهها من !! أوالد ولكن ما فيهم خير وال بركة..  -مباركة

والتردي المتشائم ، فأحببت تجديد موضوع البركة  كلمات التشكي

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 

ظم تلك الثمار لمن تتبعها وفكر فيها وفِي ثمارها..! وما أع

حقيقتها، والزم أسبابها ومقوماتها. وقد وصلت بها أربعين ونيّفا، 

 ر، وطلبا للفائدة ...! جحباً لأل

واألربعينيات هي أجزاء حديثية تعمدها مصنفوها في باب أو مجال 

 من مجاالت العام والخير، بالسند أو عدمه.

 

 اإللهي الخير ثبوت هي البركة" األصفهاني رحمه هللا:الراغب  قال

ا آَمن وا ال ق َرى أَه لَ  أَن   َولَو   ﴿  تعالى: قال". الشيء في نَا َوات قَو   لَفَتَح 

ِض  الس َماءِ  ِمنَ  بََرَكات   َعلَي ِهم   َر    وسمي].   96 األعراف:[ ﴾ َواأل 

كة في الماء ثبوت فيه الخير لثبوت بذلك  فيه ما والمبارك.. البِر 
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الخير والنفعية للناس قال تعالى ) وجعلني مباركاً أينما كنت (   ذلك

 سورة مريم . 

وقال ابن القيم رحمه هللا : "البركة حقيقتها الثبوت واللزوم 

وجاء في لسان العرب : البََركة الن ماء والزيادة .  ,  "واالستقرار

ك ت  عليه والت ب ريك : الدعاء لإلنسان أ و غيره بالبركة يقال : بَر 

تَب ريكاً أي قلت له : بارك هللا عليك . وبارك هللا الشيَء وبارك فيه 

 . وعليه : وضع فيه البََرَكة

وال ارتياب أن اتباع المنهج الشرعي من أسباب البركة في الحياة 

محكمة، والرزق، فال ي بدد إيماٌن ناصع، وال قرآن باهر، وال سنة 

وال فضيلة عامرة..! فما أ تينا إال من جهة تقصيرنا وغفالتنا، 

فهلموا إلى الدين اتباعا، والقرآن تالوة، والذكر عمال، والسنة 

 نشرا واقتفاًء .

)   هنا جمع نصوص البركات الشرعية من خالل يسر هللاقد و

 األربعين المباركة في النماء والمضاعفة ( 

جمعاً وتعليقاً وعنونةً، تطالع وتستذكر، وتنال من فقهها البركات 

واألمنيات ، وهللا الموفق، تغازر فضله، وأسبغت نعمه، فتبارك هللا 

 أحسن الخالقين .

 

 

 هـ 1441/٨/14
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 بركة المال والولد : الحديث األول :/ 1

  َعلَى  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِي   َدَخلَ  : قال َعن ه    ّللا    َرِضيَ  أَنَس   َعن  

  يَا : س لَي م   أ م   فَقَالَت   بَي تَِها، َوأَه لِ  س لَي م   أِل مِّ  فََدَعا...  س لَي م  وفيه:  أ مِّ 

ِ، َرس ولَ  ةً   ِلي إِن   ّللا  َوي ص  كَ  :  قَالَت   ؟ ِهيَ   َما :  قَالَ .  خ   أَنٌَس، َخاِدم 

ق ه   الل ه م  )   : قَالَ . بِهِ  ِلي َدَعا إاِل   د ن يَا َوالَ  آِخَرة   َخي رَ  تََركَ  فََما ز   َماالً  ار 

ثَرِ  لَِمن   فَِإنِّي ؛(  لَه   َوبَاِرك   َوَولًَدا، َن َصارِ  أَك   اب نَتِي َوَحد ثَت ِني،  َماالً  األ 

ل ِبي د فِنَ  أَن ه   أ َمي نَة   اج   َمق َدمَ  ِلص  َرةَ  َحج  عٌ  ال بَص  ونَ  بِض   .َوِمائَةٌ   َوِعش ر 

 (.   ٦٦0( ومسلم )   1٩2٨البخاري) 

 

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 

ة فيهم لما يحصل من المصيبة بموتهم كثرتهم وال طلب البرك

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. 

 

 الحديث الثاني : بركة أهل المدينة :  /2

عن عائشة رضي هللا عنها في قصة إصابتهم بالحمى وفيه، فَقَاَل 

بِّنَا ال َمِديَنةَ  إِلَي نَا َحبِّب   الل ه م  )   : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  َكح 

َها، أََشد ، أَو   َمك ةَ، ح  َها، َصاِعَها، ِفي لَنَا َوبَاِرك   َوَصّحِ ّدِ  َوان ق ل   َوم 

اَها م  عَل َها ح  فَةِ  فَاج  ح   (.  1٣٧٦( ومسلم )  ٣٩2٦البخاري ) (. بِال ج 

 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.." 

 

 الدعاء بالبركة لصاحب الطعام: ث الثالث: الحدي /٣

ِ  َعب دِ  ب نَ  َجابِرَ عن  َما ّللا    َرِضيَ  ّللا  ا : قَالَ  َعن ه  ِفرَ  لَم   َرأَي ت   ال َخن َدق   ح 

 ِ َرأَتِي....   إِلَى فَان َكفَأ ت   َشِديًدا،  َخَمًصا َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى بِالن بِّي ام 

َرَجت  وفيه:  َمتِنَا، إَِلى َعَمدَ  ث م   َوبَاَرَك، فِيِه، فَبََصقَ  َعِجينًا، لَه   فَأَخ   ب ر 

ع  "  : قَالَ  ث م   َوبَاَرَك، فَبََصَق، بِز    َخابَِزةً  اد   ِمن   َواق َدِحي َمِعي، فَل تَخ 

، َمتِك م   .. أَل فٌ  َوه م  ".  ت ن ِزل وَها َوالَ  ب ر 

 (. 20٣٩( مسلم)   4102البخاري ) 

 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  

وهم سيكثر فيكفي ألفا وزيادة ، يكفي في العادة خمسة أنفس أو نح

فدعا له ألفا قبل أن يصل إليه ، وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة ، 

 وهللا أعلم .

 

 بركة أهل البيت : الحديث الرابع: / 4

ِرّيِ  َسِعيد   أَبِي َعن   د  ِ، َرس ولَ  يَا :  ق ل نَا : قَالَ  رضي هللا عنه ال خ   ّللا 

ِليم ، َهذَا   َعلَى َصلِّ   الل ه م   : ق ول وا"  :   قَالَ  ؟ َعلَي كَ  ن َصلِّي  فََكي فَ  الت س 

د   َحم    َعلَى َوبَاِرك   إِب َراِهيَم، آلِ   َعلَى َصل ي تَ  َكَما َوَرس وِلَك، َعب ِدكَ  م 

، د  َحم  ، آلِ  َوَعلَى م  د  َحم  ".البخاري )   إِب َراِهيمَ  َعَلى بَاَرك تَ  َكَما م 

4٧٩٨  ) . 

فيه فضل أهل البيت وتكريمهم بهذا الدعاء، وديمومة خيراتهم 

: صالة هللا ثناؤه  الرياحي رحمه هللا ل أبو العاليةقا . وصالحهم

  .عليه عند المالئكة ، وصالة المالئكة الدعاء 

ك ون . ذكر ذلك  رضي هللا عنه وقال ابن عباس : )ي َصل وَن( ي بَّرِ
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 ً  . البخاري تعليقا

ع ون له بالبركة  . قال ابن حجر في قوله ابن عباس هذا : أي يَد 

) فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من  -رحمه هللا  -وقال ابن القيم 

الخير ما أعطاه آلل إبراهيم وإدامته وثبوته له، ومضاعفته له 

 كة ( . وزيادته، هذا حقيقة البر

 

 بركة العطاء اإللهي :  الحديث الخامس:  /٥

َما ّللا    عن الحسن بن علي رضي ِ  َرس ول   َعل َمنِيقال:  َعن ه    َصل ى  ّللا 

اس   اب ن   قَالَ  - ال ِوت رِ  فِي أَق ول ه ن   َكِلَمات   َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا      فِي :   َجو 

ِدنِي الل ه م  )   : - ال ِوت رِ  ق ن وتِ   َعافَي َت، فِيَمن   َوَعافِنِي َهَدي َت، فِيَمن   اه 

َطي َت، فِيَما ِلي َوبَاِرك   تََول ي َت، فِيَمن   َوتََول نِي  قََضي َت، َما َشر   َوقِنِي أَع 

 َمن   يَِعز   َوالَ  َوالَي َت، َمن   يَِذل   الَ  َوإِن ه   َعلَي َك، ي ق َضى َوالَ  تَق ِضي إِن كَ 

 (. 1425بو داود ) أ( .  َوتَعَالَي تَ  َرب َنا تَبَاَرك تَ  َعاَدي َت،

 فيه سؤال البركة من هللا والتماسها من مسديها تبارك وتعالى . 

وبارك لنا فيما قال شيخنا العالمة محمد بن عثيمين رحمه هللا: " 

العلماء ذلك إلى  أعطيت« البركة هي الخير الكثير الثابت، ويعيد 

كة، بكسر الباء وهي مجمع  اشتقاق هذه الكلمة، فإنها من البِر 

الماء، فهي شيء واسع ماؤه كثير ثابت. فالبََرَكة هي الخيرات 

 .أنزل لي البركة فيما أعطيتني :الكثيرة الثابتة. والمعنى أي 

أي أعطيت من المال والولد والعلم وغير ذلك مما  (فيما أعطيت ) 

 عز  وجل ، فتسأل هللا البركة فيه؛ ألن هللا إذا لم يبارك لك أعطى هللا

 .فيما أعطاك، حرمت خيًرا كثيًرا

لكنهم في عداد الفقراء؛  ،ما أكثر الناس الذين عندهم مال كثير

ألنهم ال ينتفعون بمالهم، يجمعونه وال ينتفعون به. وهذا من نزع 

 .البركة

ده ال ينفعونه لما فيهم من كثير من الناس عنده أوالد، لكن أوال

  .عقوق، وهؤالء لم ي بَاَرك  لهم في أوالدهم

   البركة في االستخارة:الحديث السادس: / ٦

ِ  َعب دِ  ب نِ  َجابِرِ  َعن   ِ  َرس ول   َكانَ  : قَالَ  َعن ه َما، ّللا    َرِضيَ  ّللا    َصل ى ّللا 

نَا َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    تَِخاَرةَ  ي عَلِّم  ورِ  فِي ااِلس  نَا َكَما األ  م   ِمنَ  الس وَرةَ  ي عَلِّم 
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آِن، رِ  أََحد ك م   َهم   إِذَا ) : يَق ول   ال ق ر  َم  َكع   بِاأل  عَتَي نِ  فَل يَر   َغي رِ  ِمن   َرك 

كَ  إِنِّي الل ه م   : ِليَق لِ  ث م   ال فَِريَضِة، تَِخير  كَ  بِِعل ِمكَ  أَس  تَق ِدر  َرتَِك، َوأَس   بِق د 

أَل كَ  ِلكَ  ِمن   َوأَس  ، َوالَ  تَق ِدر   فَِإن كَ  ال عَِظيِم، فَض  لَم ، َوالَ  َوتَع لَم   أَق ِدر   أَع 

م   َوأَن تَ  رَ  َهذَا أَن   تَع لَم   ك ن تَ  إِن   الل ه م   ال غ ي وِب، َعال  َم   فِي ِلي َخي رٌ  األ 

ِري َوَعاقِبَةِ  َوَمعَاِشي، ِدينِي، ِري َعاِجلِ "  : قَالَ  أَو  "  أَم   َوآِجِلِه،  أَم 

ه   ه   ِلي فَاق د ر  ر  رَ  َهذَا أَن   تَع لَم   ك ن تَ  َوإِن   فِيِه، ِلي بَاِرك   ث م   ِلي َويَّسِ َم   األ 

ِري َوَعاقِبَةِ  َوَمعَاِشي ِدينِي فِي ِلي َشر    َعاِجلِ   فِي"  :  قَالَ  أَو  "  أَم 

ِري ِرف ه   َوآِجِلِه، أَم  ِرف نِي َعنِّي فَاص   َحي ث   ال َخي رَ  ِلي َواق د ر   َعن ه ، َواص 

ِضنِي ث م   َكاَن، ي"  : قَالَ .  ( أَر   (.  11٦2البخاري )  ".  َحاَجتَه   َوي َسّمِ

فيه مشروعية صالة االستخارة وسؤال هللا البركة فيها، ومن 

 المهجورة .   المؤسف أنها باتت من السنن

 طلب هللا  واستخار ، اسم :  " االستخارة :  هللا رحمه حجر ابن قال

 . أحدهما إلى احتاج لمن األمرين خير طلب والمراد,  الِخيَرة منه

  في..  االستخارة يعلمنا وسلم عليه هللا  صلى النبي كان)  قوله

 به أريد عام هو:  رحمه هللا جمرة أبي ابن قال(  كلها األمور

 والحرام فعلهما في يستخار ال والمستحب الواجب فإن,  الخصوص

 وفي المباح في األمر فانحصر,  تركهما في يستخار ال والمكروه

  قلت.  عليه ويقتصر به يبدأ أيهما أمران منه تعارض إذا المستحب

 يترتب حقير فرب,  والحقير األمور من العظيم العموم ويتناول: .. 

 . " العظيم األمر عليه

أي: أطلب الخير أن تختار لي أصلح األمرين؛  (أستخيرك)  :قوله

 .ألنك عالم به وأنا جاهل
أي: أطلب أن ت ق ِدَرني على أصلح األمرين، ) ركوأستقدِ )) : (قوله

وعوني إذ أطلب منك القدرة على ما نويته، فإنك قادر على إقداري 

 .عليه، أو أن تقدَر لي الخير بسبب قدرتك عليه

 

 بركة الزواج : الحديث السابع: / ٧

 َكانَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى  الن بِي   أَن   رضي هللا عنه ه َري َرةَ  أَبِي َعن  

َ  إِذَا ن َسانَ  َرف أ ِ جَ  إِذَا اإل   َوَجَمعَ  َعلَي َك، َوبَاَركَ  لََك، ّللا     بَاَركَ ) : قَالَ  تََزو 

 (.  21٣0بو داود ) أ. ) َخي ر   فِي بَي نَك َما
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أن المستحب أن يقال و التهاني بين المسلمين، تنبيه علىاليه ف

النكاح: )بارك هللا لك، وبارك عليك، وجمع بينكما للزوج بعد عقد 

 في خير(. 

 : ))إذا رفأ اإلنسان(( أي: إذا هنأه ودعا له، والرفاءومعنى 

في  : االلتئام واالتفاق والبركة، وكانوا يقولون للمتزوجبالكسر

فاء والبنين، فنهى عن ذلك رسول هللا صلى هللا  : بالرِّ الجاهلية 

 .  عليه وسلم

 

 بركة الثمار :  :ث الثامنالحدي/ ٨

ا إِذَا الن اس   َكانَ  : قَالَ  َعن ه   ّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  أَبِي َعن   لَ  َرأَو   الث َمرِ  أَو 

ِ  َرس ولِ  إِلَى بِهِ  َجاء وا ِ  َرس ول   أََخذَه   فَِإذَا َوَسل َم، َعلَي هِ  ّللا    َصل ى  ّللا    ّللا 

 لَنَا َوَباِرك   ثَِماِرنَا، فِي لَنَا بَاِرك   الل ه م   )  : قَالَ  َوَسل َم، َعلَي هِ  ّللا    َصل ى

نَا، َصاِعنَا فِي لَنَا َوبَاِرك   َمِدينَتِنَا، فِي ّدِ  َعب د كَ  إِب َراِهيمَ  إِن   الل ه م   َوم 

ع وكَ  َوأَنَا ِلَمك ةَ، َدَعاكَ  َوِإن ه   َونَبِي َك، َعب د كَ  َوإِنِّي َونَِبي كَ  َوَخِليل كَ   أَد 

ع و ث م   ،( َمعَه   َوِمث ِلهِ  ِلَمك ةَ  بِهِ  َدَعاكَ  َما بِِمث لِ  ِلل َمِدينَةِ  غَرَ  يَد   َوِليد   أَص 

 ( . ٣454)  الترمذي  (1٣٧٣مسلم)   .الث َمرَ  ذَِلكَ  فَي ع ِطيهِ  يََراه ،

 البركة ليدوم .فيه استحباب الدعاء على الطعام والثمار وطلب 

 وهو الذي يسمى الباكورة قوله : ) إذا رأوا أول الثمر (

 ) إلى النبي صلى هللا عليه وسلم (  أي بأول الثمر ) جاءوا به (

كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه صلى هللا عليه  :قال العلماء

وسلم في الثمر والمدينة والصاع والمد وإعالما له صلى هللا عليه 

داء صالحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه وسلم بابت

 . الخارصين

أي في ذاتها من جهة سعتها وسعة أهلها  ) وبارك لنا في مدينتنا (

وقد استجاب هللا دعاءه عليه الصالة والسالم بأن وسع نفس 

المسجد وما حوله من المدينة وكثر الخلق فيها حتى عد من 

ا في زمن عمر أربعون ألف فرس .  الفرس المعد للقتال المهيأ به

والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية واألخروية 

 . والحسية
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فيه بيان ما كان عليه صلى هللا عليه وسلم من مكارم األخالق و

وكمال الشفقة والرحمة ومالطفة الكبار والصغار وخص بهذا 

 وحرصا عليه .الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه 

 

 الحديث التاسع: بركات األقطار: /9

 لَنَا بَاِرك    الل ه م  )  : ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم قَالَ  ع َمرَ  اب نِ  َعنِ 

ِدنَا َوفِي  :  قَال وا :  قَالَ ".  يََمنِنَا َوفِي َشاِمنَا، فِي "   : قَالَ  : قَالَ . نَج 

ِدنَا َوفِي  : قَال وا  : قَالَ  ،" يََمنِنَا َوفِي َشاِمنَا، فِي لَنَا بَاِرك   الل ه م   . نَج 

اَلِزل ،  ه نَاكَ "  :  قَالَ  : قَالَ  ، الز  ل ع   َوبَِها َوال ِفتَن  ن   يَط  (.   الش ي َطانِ  قَر 

 (.  10٣٧البخاري )

فيه بركات بعض األقطار كالشام واليمن ودعاء المصطفى الكريم 

في الحديث داللة على أن الفتن، وما يأمر و والنماء .لهم بالبركة 

 .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،  

بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي شرق  ومن كان 

 .أهل المدينة

قوله: كان أهل المشرق يومئذ  أهل كفر،  بعضهمونقل الحافظ عن 

فأخبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك 

الناحية، فكان كما أخبر، وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان  

المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان، ويفرح  ة بينقذلك سبباً للفر

   .به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة

 في يعني الشيطان قرن هناك:  قال العالمة ابن باز رحمه هللا: قوله 

  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول بين ونجد كله، الشرق وفي نجد، في وأنه الشرق،

 أصحاب: قال والجفاء، الشر من عندهم وربيعة مضر هناك أن

 .اإلبل

 وعندها الجهل من عندها العرب قبائل أن والسالم الصالة عليه بين

 فقط، نجد المقصود وليس هللا، هداه من إال عندها ما الشر من

 من يعني الشيطان، قرن يطلع حيث من هاهنا الشرق به المقصود
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 وجد هناك ألنه كلها، الدنيا وشرق المدينة شرق كله الشرق

  الفساد وظهر الشيوعية وظهرت الشرور وأصناف البدع أصناف

 . الشرق في هناك

 العرب من كثير وارتد الشرور من هذه الجزيرة في يوجد وكذلك

 تميم، بني وفي أسد، وبني حنيفة، بني في وشر ،ملسو هيلع هللا ىلص موته بعد

 بني في وسجاح حنيفة، بني في مسيلمة النبوة، بعضهم وادعى

 هللا هداهم ثم كبير، شر وعماها أسد، بني في وطليحة تميم،

 ما جهة ومن خراسان جهة من الشر ولكن هللا، دين في ودخلوا

 ...... كثير، شر فيها....   البالد جهة ومن الصين جهة من ذلك وراء

 :لتبريك للمرءالحديث العاشر: الدعاء با/ ١٠

ِ  َعب دِ  َعن   َحي ِريز   ب نِ  ّللا   عجابهإذان الي محذورة وأفي قصة  - م 

ِ  َرس ولِ  يَد   بَلَغَت    ث م  بصوته قال فيه:  ةَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى ّللا    س ر 

ذ وَرةَ، أَبِي ِ  َرس ول   قَالَ  ث م   َمح   ّللا    بَاَركَ )    : َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا     َصل ى ّللا 

 (. ٧0٨ابن ماجة ) (  َعلَي كَ  َوبَاَركَ  لََك،

استحباب اختيار الصوت الحسن لألذان وفضل ابي محذورة فيه 

على   محيالج   معينبن  سمرة أوس أو رضي هللا عنه واسمه

ال الزبير: كان أبو محذورة أحسن الناس أذاناً، ق.   خالف فيه

: كدت أن ينشق   وأنداهم صوتاً، قال له عمر يوماً وسمعه يؤذن

 محذورة:وقال بعض شعراء قريش في أذان أبي  ،مريطاؤك

 وما تال محمد من سورة            الكعبة المستورة أما وربّ 

 فعلة مذكورة ألفعلـنّ             والنغمات من أبي محذورة

 

 الرزق: سبب بسط  الحديث الثاني عشر:/12

ِ َصل ى ّللا     :َعن  أَنَِس ب ِن َماِلك  َرِضَي ّللا   َعن ه  قَاَل  َسِمع ت  َرس وَل ّللا 

قِِه أَو  ي ن َسأَ لَه  فِي   ه  أَن  ي ب َسَط لَه  فِي ِرز  َعلَي ِه َوَسل َم يَق ول  : ) َمن  َسر 

 . (255٧)مسلم  ( 20٦٧البخاري ) .   أَثَِرِه فَل يَِصل  َرِحَمه  

البسط في فيه أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق واتساعه . 
 .الرزق كثرته ونماؤه وسعته

فقيل : المعنى :  .(  معنى قوله: ) ي ن َسأَ لَه  فِي أَثَِرهِ في واختلفت 

ِة فِي ال َجَسدِ  ص ول  ال ق و    . ح 
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فِيق  ره , َوالت و  ِللط اَعاِت وقيل : معناه : بَقَاء   وقيل : بِال بََرَكِة فِي ع م 

تِ  ِرِه ال َجِميِل بَع َد ال َمو   .  ِذك 

 :ل الشيخ األلباني رحمه هللا في "صحيح األدب المفرد"قا
الحديث على ظاهره ، أي : أن هللا جعل بحكمته صلة الرحم سبباً  "

شرعياً لطول العمر وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في 

األحاديث الصحيحة ، وال ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بعض 

بالضرورة أن العمر مقطوع به ؛ ألن هذا بالنظر للخاتمة ، تماماً 

كالسعادة والشقاوة ، فهما مقطوعتان بالنسبة لألفراد فشقي أو 

سعيد ، فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان باألسباب 

 ً   . شرعا

يزيد وينقص ، وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية  وكما أن اإليمان

، وأن ذلك ال ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ ، فكذلك العمر يزيد 

وينقص بالنظر إلى األسباب فهو ال ينافي ما كتب في اللوح أيضاً "  

 . انتهى

 

 الحديث الثالث عشر: بركة المد والصاع:/ 1٣

ِ  َرس ولَ  َسِمع ت    : قَالَ  ، رضي هللا عنه َجابِر   َعن    َعلَي هِ  ّللا     َصل ى ّللا 

ًما، َوَسل مَ   َونََظرَ ".  بِق ل وبِِهم   أَق بِل   الل ه م  "  :  فَقَالَ   الش امِ  ِإلَى َونََظرَ  يَو 

وَ  فَقَالَ  ال ِعَراقِ  إِلَى   )  : َوقَالَ  ذَِلَك، فَفَعَلَ  أ ف ق   ك لِّ  قِبَلَ  َونََظرَ  ذَِلَك، نَح 

ق نَا الل ه م   ز  ِض، ثََمَراتِ  ِمن   ار  َر  نَا فِي لَنَا َوبَاِرك   األ  ّدِ .  ( َوَصاِعنَا م 

 (.   14٦٩0) المسند 

فيه الدعاء بالبركة في الصاع والمد وسائر مكاييل الناس، 

 ومصادر عيشهم . 

 :  الحديث الرابع عشر: سؤال البركة في الصالة / 14

 َعلَي هِ   ّللا    َصل ى الن بِي   أَتَي ت   : قَالَ  رضي هللا عنه م وَسى أَبِي َعن  

، َوَسل مَ  َ  بَِوض وء  أ ِلح   الل ه م   )  :  َوقَالَ  َوَصل ى،  فَتََوض   ِدينِي، ِلي أَص 

ع   قِي فِي ِلي َوبَاِرك   ذَاتِي، فِي َعلَي   َوَوّسِ  . (  1٩5٧4)   المسند. ( ِرز 

 

 لذكر الوارد عقب الصالة وفضل بركة الرزق . افيه استحباب 



 األربعون المباركة 12 
 

في "التنوير " :" ) الل هم اغفر لي ذنبي  رحمه هللا  قال الصنعاني

فر : التغطية والستر ، أي غط ذنبي واستره ، بأن ال ( أصل الغَ 

 . أثره ، حتى كأنه غطاء وسترتعاقبني عليه ، فال يظهر 

 .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

البرزخ يجعلها واسعة برحمته ، وإدخال الروح والريحان ودار 

 . ونحوه

وبارك لي في رزقي (  )  . ودار اآلخرة كذلك ، وغيره من الزلفى

، البركة : الزيادة والنماء ، وهو مطلوب للعبد في أرزاقه وغيرها 

 أو بالرضا به والقناعة ".  

 

 تضعيف بركة المدينة:الحديث  /٧1

ِ  َعنِ  َعن ه ،  ّللا    َرِضيَ  أَنَس   َعن   )   : قَالَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِّي

عَل   الل ه م    ال بََرَكةِ  ِمنَ  بَِمك ةَ  َجعَل تَ  َما ِضع فَي   بِال َمِدينَةِ  اج 

 .  (1٣٦٩( مسلم ) 1٨٨5البخاري).(

 فيه فضل المدينة وتضعيف بركتها.

تثنية ضعف بالكسر قال في  معنى ضعفيقال في فيض القدير: 

القاموس ضعف الشيء مثله وضعفاه مثاله والضعف المثل إلى ما  

زاد ويقال ولك ضعفه يريدون مثليه وثالثة أمثاله ألنه زيادة غير 

 .محصورة

 : أي اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة:   ( لهقو)

بقرينة قوله في الحديث اآلخر " اللهم بارك لنا في من بركة الدنيا 

  " صاعنا ومدنا

ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، لكن يستثنى من ذلك ما خرج  

 . كتضعيف الصالة بمكة على المدينة)بدليل،

واستدل به عن تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه  

في شيء من الجهة، لكن ال يلزم من حصول أفضلية المفضول 

 .األشياء ثبوت األفضلية له على اإلطالق
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تكثير البركة بها ال يستلزم الفضل في  : رحمه هللا  وقال ابن حزم

 .أمور اآلخرة

الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل   :رحمه هللا وقال النووي

بحيث يكفي المد فيها من ال يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس  

 .عند من سكنها

 

 بركة الخيل:  الحديث الثامن عشر:  /٨1

ِ  َرس ول   قَالَ  :  قَالَ  َعن ه ، ّللا    َرِضيَ  َماِلك   ب نِ  أَنَِس  َعن     ّللا    َصل ى  ّللا 

(. )    2٨51البخاري )  .(  ال َخي لِ  نََواِصي فِي ال بََرَكة   )  : َوَسل مَ  َعلَي هِ 

1٨٧4  .) 

ل ه  : )ال َخي ل (: قال    : الحافظ رحمه هللاقَو 

ِل ذَِلكَ   تَبََط أِلَج  ِو ، بِأَن  ي قَاتََل َعلَي ِه ، أَو  ي ر  َراد  بَِها َما ي ت َخذ  ِلل غَز   " ال م 

 : رحمه هللا في شرح الرياض وقال الشيخ ابن عثيمين

المراد بالخيل: خيل الجهاد ألنه فسر هذا الخير بقوله: )األجر  "

كون في خيل الجهاد ، فخيل الجهاد في والمغنم( وهذا إنما ي

نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، ويحتمل أن يكون الحديث عاما؛ 

 . " أي: الخيل كلها سواء كانت ممن يجاهد عليه أم ال ؛ للعموم

 . انتهى من "

 

 مرّد البركة:  الحديث التاسع عشر:  /٩1

ِ  َعب دِ  ب نِ  َجابِرِ  َعن   َما ّللا    َرِضيَ  ّللا   َرأَي ت نِي قَد   : قَالَ  ال َحِديَث، َهذَا َعن ه 

ِ  َمعَ  ، َحَضَرتِ  َوقَد   َوَسل َم، َعلَي هِ   ّللا    َصل ى الن بِّي ر   َمعَنَا َولَي سَ  ال عَص 

، َغي رَ  َماءٌ  لَة  ِعلَ  فَض  ، فِي فَج    َوَسل مَ   َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِي   فَأ تِيَ  إِنَاء 

َخلَ  بِِه، جَ  فِيهِ  يََده   فَأَد   أَه لِ  َعلَى  َحي  "  : قَالَ  ث م   أََصابِعَه ، َوفَر 

ِ  ِمنَ  ال بََرَكة   ال َوض وِء، ر   ال َماءَ   َرأَي ت   فَلَقَد  ".  ّللا   بَي نِ  ِمن   يَتَفَج 

َ  أََصابِِعِه، أ  َجعَل ت   َما -أي أقصر -آل و الَ  فََجعَل ت   َوَشِرب وا، الن اس   فَتََوض 

نِي فِي ت   ِمن ه ، بَط  َمئِذ   ك ن ت م   َكم   : ِلَجابِر   ق ل ت  . بََرَكةٌ  أَن ه   فَعَِلم    :  قَالَ  ؟ يَو 

بَعَِمائَة   أَل فًا  .   ( 5٦٣٩البخاري )  َوأَر 

، سبحانه وتعالى فيه أن مرد البركة الى هللا خالقها وباريها

 .  نبوته وصحة رسالته عليه الصالة والسالموالحديث من عالمات 
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: َكأَن ه  قَاَل: َحّي   بَعضهم  َوقَال قال في عمدة القارئ رحمه هللا:  

بَارك يَا أهل ال وض وء  .على ال وض وء ال م 

قلت: لَي َس َكذَِلك، بل تَق ِديره: َحّي َعلّي، بتَش ديد ال يَاء يَع نِي:  

أ بِهِ أَس رع وا إِلَّي يَا أهل  م لما يتََوض   .ال وض وء، َوه َو بِفَت ح ال َواو اس 

له  .من التفجر، َوه َو التفتح بِالس عَِة َوال َكث َرة (يتفجر)  :قَو 

له تَمل أَن يكون االنفجار من نفس  (من بَين أََصابِعه ) :قَو  يح 

ََصابِع اَل من نَف ََصابِع يَن بع ِمن َها َوأَن يخرج من بَين األ  سَها، األ 

وَعلى كل تَق ِدير فَال كل مع جَزة َعِظيَمة لَرس ول هللا صلى هللا َعلَي ِه 

 .َوسلم

م ول أقوى أِلَن ه  من الل ح   . َواأل 

له أَي: اَل أقصر فِي االستكثار من شربه، َواَل أفتر فِيَما  )اَل آلو : (قَو 

 .أقدر أَن أجعله فِي بَط ني من ذَِلك الَماء

وه إاِل  من ال   :َوفِيه َراف فِي الط عَام َوالشَراب َمك ر  س  ِ ِفق ه: أَن اإل 

يَاء ال تِي أرى هللا فِيَها برَكة غير معهودة، َوأَنه اَل بَأ س  َش  األ 

 .باالستكثار ِمن َها َولَي َس فِي ذَِلك سرف َواَل استكثار َواَل َكَراِهيَة

   بركتين:الحديث العشرون : سؤال ال /2٠

خدري رضي هللا عنه قال ؛ قال رسول هللا صلى هللا  لسعيد اعن أبي 

نَا، فِي لَنَا بَاِرك   الل ه م  :)  لمسعليه و ّدِ  َمِدينَتِنَا، فِي لَنَا بَاِرك   الل ه م   م 

عَل   الل ه م    (.  1٣٧4مسلم) (.  بََرَكتَي نِ  ال بََرَكةِ  َمعَ  اج 

 ومضاعفتها مرتين .فيه فضل المدينة وطلب البركة في المد 

 

 بركة األصابع والصحفة:  الحديث العشرون :  /12

ََصابِعِ  بِلَع قِ  أََمرَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن ِبي   أَن   ، َجابِر   َعن    األ 

فَِة،َوقَالَ  ونَ  الَ  إِن ك م   ): َوالص ح  ر    20٣٣مسلم )  (.  ال بََرَكة   أَيِّهِ  فِي تَد 

 .) 

 

 بركة اللقمة الساقطة : الحديث الحادي والعشرون : / 21

ِ  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  ، َجابِر   َعن     َوقَعَت   إِذَا )  : َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا     َصل ى ّللا 

ذ َها أََحِدك م   ل ق َمة    َوالَ  َول يَأ ك ل َها، أَذًى، ِمن   بَِها َكانَ  َما فَل ي ِمط   فَل يَأ خ 
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َها َسح   َوالَ  ِللش ي َطاِن، يََدع   فَِإن ه   ؛ أََصابِعَه   يَل عَقَ  َحت ى بِال ِمن ِديِل، يََده   يَم 

ِ  فِي يَد ِري الَ   . (  20٣٣مسلم) . (  ال بََرَكة   َطعَاِمهِ  أَّي

فيه صيانة الطعام وثبوت البركة فيه ال سيما مع الذكر، وحمل 

 اللقمة الساقطة، وأن ذلك من حفظ النعم ورعايتها .

 .من يده على األرض، فأصابها أذى (إذا وقعت لقمة أحدكم قوله: )

بضم الياء، أي يزيل وينحي، ( يمط (فليمط ما كان بها من أذى

وحكى بعضهم: ماطه وأماطه، فيصح في المضارع فتح الياء، 

ألذى، والثالثي الزم، وقال األصمعي: أماطه ال غير، ومنه إماطة ا

يقال: مطت أنا عنه، أي تنحيت، والمراد باألذى هنا المستقذر، من 

 . غبار وتراب وقذى ونحو ذلك

مما علق بها من  (وال يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه) 

طعام، ليقلل من تدنيس المنديل، والمنديل معروف، وهو بكسر  

مأخوذ من الندل، وهو النقل، وقيل:  الميم، قال أهل اللغة: لعله 

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

 

 بركة البيع:الثاني والعشرون:  الحديث/ 22

ِ  َرس ول   قَالَ  : قَالَ  َعن ه ، ّللا    َرِضيَ  ِحَزام   ب نِ  َحِكيمِ  عن   ّللا    َصل ى  ّللا 

قَا لَم   َما بِال ِخيَارِ  ال بَيِّعَانِ  )  : مَ َوَسل   َعلَي هِ  قَا َحت ى  :  قَالَ  أَو   - يَتََفر   يَتَفَر 

َما ب وِركَ  َوبَي نَا َصَدقَا  فَِإن   - ِحقَت   َوَكذَبَا َكتََما َوإِن   بَي ِعِهَما، فِي لَه   م 

 (.   15٣2( ومسلم )    20٧٩. البخاري )  (  بَي ِعِهَما بََرَكة  

في الحديث بركة البيع البيّن الصادق، وأن الصدق سبب للرزق 

 والنماء.

ل ه  قال في الفتح:  تَِمل  أَن  يَك وَن َعلَى    قَو  ِحقَت  بََرَكة  بَي ِعِهَما يَح  م 

ِليِس َوال َكِذِب َوقََع فِي ذَِلَك ال عَق ِد فََمَحَق بََرَكتَه   َم الت د  َظاِهِرِه َوأَن  ش ؤ 

تَِمل  أَن  يَك وَن ذَِلَك  وًرا َويَح  وًرا َوال َكاِذب  َمأ ز  اِدق  َمأ ج  َوإِن  َكاَن الص 

تَ  خ  ِليس  َوال عَي ب دون اآلخر َورجحه بن أَبِي م  ا بَِمن  َوقََع ِمن ه  الت د  صًّ

ِق َوال َحث  َعلَي ِه َوذَم  ال َكِذِب َوال َحث   د  ل  الّصِ َرةَ َوفِي ال َحِديِث فَض  َجم 
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ل   ِخَرِة ي َحّصِ  َخي َريِ  َعلَى َمن ِعِه َوأَن ه  َسبٌَب ِلذََهاِب ال بََرَكِة َوأَن  َعَمَل اآل 

ِخَرةِ   الد ن يَا َواآل 

 موضع بركة الطعام: الحديث الثالث والعشرون : / 2٣

ِ  َعنِ  ، َعب اس   اب نِ  َعنِ   أََكلَ  إِذَا ) :  قَالَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِّي

اَل  ِمن   يَأ ك ل   فاََل  َطعَاًما أََحد ك م   فَِة، أَع  فَِلَها ِمن   ِليَأ ك ل   َولَِكن   الص ح    ؛ أَس 

اَلَها ِمن   تَن ِزل   ال بََرَكةَ  فَِإن    . (  ٣٧٧2و داود ) أب. ( أَع 

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 

  . أدب وسوء عشرة على رفقته ، وهو ترك

 والمراد بالبركة هنا اإلمداد من هللا " .  

 :  بالبركة  نهاية السالم الحديث الرابع والعشرون :/24

دِ  َعن   َحم  ِرو ب نِ  م  ِ  َعب دِ   ِعن دَ  َجاِلًسا ك ن ت   : قَالَ  أَن ه   َعَطاء   ب نِ  َعم   ّللا 

، ب نِ  لٌ  َعلَي هِ  فََدَخلَ  َعب اس   َعلَي ك م   الس اَلم   : فَقَالَ  ال يََمِن، أَه لِ  ِمن   َرج 

َمة   ِ  َوَرح   َعب اس   اب ن   قَالَ  أَي ًضا، ذَِلكَ  َمعَ  َشي ئًا َزادَ  ث م  . َوبََرَكات ه   ّللا 

َمئِذ   َوه وَ  ه   ذََهبَ  قَد   يَو    ال ِذي ال يََمانِي َهذَا : قَال وا  ؟  َهذَا َمن   : بََصر 

ف وه  . يَغ َشاكَ    إِلَى  ان تََهى الس اَلمَ  إِن   َعب اس   اب ن   فَقَالَ   : قَالَ  إِي اه ، فَعَر 

 (.   2٧5٧)  مالك. ال بََرَكةِ 

فيه فضل السالم واحتواؤه الخير والبركة، وأن السنة فيه الوقوف  

 الى البركة.

أي الن بي صلى هللا عليه  -وكان هديه " ال ابن القيم رحمه هللا:  ق

 ".انتهاء الس الم، إلى: وبركاته -وسلم 

وقال ابن عبد البر رحمه هللا: »وقال ابن عباس، وابن عمر: انتهى  

﴿   :عن صالح عباده -عز  وجّل  -السالم إلى البركة، كما ذكر هللا 

َل ال   ِ َوبََرَكات ه  َعلَي ك م  أَه  َمت  ّللا  ِ َرح  ِر ّللا  بَي ِت إِن ه  قَال وا أَتَع َجبِيَن ِمن  أَم 

[ ، وكانا يكرهان أن يزيد أحد في الس الم  ٧٣هود: ]َحِميٌد َمِجيٌد ﴾ 
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على قوله: وبركاته، وبناًء عليه فال تثبت زيادة )ومغفرته( في  

 .الس الم

 

 المختار: بركة  الحديث الخامس والعشرون : / 2٥

  إِلَى اذ َهب   : س لَي م    أ م   قَالَت   :  قَالَ  ، رضي هللا عنه َماِلك   ب نِ  أَنَِس  َعن  

 ِ ِ  نَبِّي فَاف عَل   ِعن َدنَا تَغَد ى أَن   َرأَي تَ  إِن   : فَق ل   َوَسل َم، َعلَي هِ  ّللا    َصل ى ّللا 

مِ )   : قَالَ  ث م   ِربَاَطَها، فَفَتَحَ . بَِها فَِجئ ت ه   : وفيه قَالَ  ِ،  بِاس   الل ه م   ّللا 

ِظم    فَعََصَرَها فَقَلَب ت َها،".  اق ِلبِيَها"  :  فَقَالَ  :  قَالَ ".  ال بََرَكةَ  فِيَها أَع 

ِ  نَبِي   ي، َوه وَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى ّللا   فَِدٌر، تَقَع   فَأََخذَت   : قَالَ  ي َسّمِ

عٌ  ِمن َها فَأََكلَ  اًل، َوثََمان ونَ  بِض  ٌل، فِيَها فَفََضلَ  َرج    أ مِّ  إِلَى َدفَعََهافَ  فَض 

، ِعِمي ك ِلي"  : فَقَالَ  س لَي م   . (  15٣4٧)  المسند".  ِجيَراَنكِ  َوأَط 

فيه بيان بركة نبينا صلى هللا عليه وسلم، ودعاؤه على الطعام، 

 وداللة صريحة على نبوته .

 بركة السماء:  الحديث السادس والعشرون: / 2٦

َودِ  ب نِ  ال ِمق َدادِ  َعنِ  َس  ت   : قَالَ رضي هللا عنه  األ   ِلي َوَصاِحبَانِ  أَنَا قَِدم 

ِ  َرس ولِ  َعلَى وعٌ  فَأََصابَنَا  َوَسل َم، َعلَي هِ  ّللا    َصل ى ّللا  َشِديٌد،  ج 

ت ه ،".  ؟ ال َخبَر   َما )  :  وفيه...فَقَالَ  بَر   نََزلَت   بََرَكةٌ  َهِذهِ "  : فَقَالَ  فَأَخ 

تَنِي فََهال   ،الس َماءِ  ِمنَ  لَم  ِقيَ  َحت ى أَع    إِذَا : فَق ل ت  ( .   ؟ َصاِحبَي نَا نَس 

َطأَت   َمن   أ بَاِلي فََما ال بََرَكة ، َوإِي اكَ  أََصابَت نِي  (.  2٣٨0٩)  المسند. أَخ 

فيه أن الغيث من بركات السماء، وهو فضل هللا على عباده ) وهو  

  سورة الشورى  قنطوا وينشر رحمته (الذي ينزل الغيث من بعد ما 

. 

 بركة الصالحين:الحديث السابع والعشرون : / 2٧

جِ  َعائَِشةَ  َعن    ِ  َزو    : قَالَت   رضي هللا عنه َوَسل مَ   َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِّي

نَا ِ  َرس ولِ  َمعَ  َخَرج  فَاِرِه، بَع ِض  فِي َوَسل مَ   َعلَي هِ  ّللا    َصل ى  ّللا   أَس 

مِ  آيَةَ   ّللا    فَأَن َزلَ وفيه   عقدها..وقصة انقطاع  وا، الت يَم  م   فَقَالَ  فَتَيَم 

َضي رِ  ب ن   أ َسي د   لِ  ِهيَ  َما  : ال ح  ، أَبِي آلَ  يَا بََرَكتِك م   بِأَو  ر    : قَالَت   بَك 

تَه   ال ِعق دَ  فَأََصب نَا َعلَي هِ  ك ن ت   ال ِذي ال بَِعيرَ  فَبَعَث نَا  . تَح 

 (.   ٣٦٧( ومسلم)   ٣٣4البخاري ) 

 لما فيهم من إيمان وصدق .  بي بكر وبركتهمأفيه فضل آل 
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فَِإن قلت: َما معنى قَول أسيد َما قَالَه دون "  قال العيني في العمدة: 

 .َضاعَ َغيره؟ قلت: أِلَن ه  َكاَن َرأس المبعوثين فِي طلب العقد ال ِذي 

له أَي: لَي َس َهِذه ال برَكة أول بركتكم، بل  (َما ِهَي بِأول بركتكم  : (قَو 

ِهَي مسبوقة بغَي رَها من البركات، والقرينة الحالية والمقالية تدالن 

له ، يرجع إِلَى ال برَكة َوإِن لم يمض ذكرَها،  (ِهيَ )  :على أَن قَو 

رو بن  ، َوفِي  (لقد بَارك للناس فِيك م ) :ال َحاِرثَوفِي ِرَوايَة َعم 

َحاق البستي من َطِريق اب ن أبي مليَكة َعن َها أَن الن بِي،  ) :تَف ِسير إِس 

 ). َما َكاَن أعظم برَكة قالدتك)قَاَل لََها: 

تِيَة فِي ال باب   َوة اآل  فوا َما نزل  ( ال ِذي يَِليه َوفِي ِرَوايَة ِهَشام بن ع ر 

 . ( أَمر تكرهينه إال  جعل للمسلمين خيرابك 

ه إال  جعل الك ِمن ه  مخرجا، َوجعل  : (َوفِي النَِّكاح من َهذَا ال َوج 

سلمين فِيِه برَكة  ) لل م 

 

 بركة النخلة: الحديث الثامن والعشرون : / 2٨

ِ  َعب دِ  َعن   َما ّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  ب نِ  ّللا  ن   بَي نَا : قَالَ   َعن ه  ِ  ِعن دَ  نَح   الن بِّي

ل وٌس، َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى ارِ  أ تِيَ  إِذَا ج  م  ، ِبج  لَة    َصل ى الن بِي   فَقَالَ  نَخ 

ِلمِ  َكبََرَكةِ  بََرَكت ه   لََما الش َجرِ  ِمنَ  إِن  "   : َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    س  ".   ال م 

لَةَ، يَع نِي أَن ه   فََظنَن ت   لَة   ِهيَ  : أَق ولَ  أَن   فَأََرد ت   الن خ  ِ، َرس ولَ  يَا الن خ    ّللا 

، ث م   ، أَنَا َعَشَرة ، َعاِشر   أَنَا فَِإذَا ال تَفَت  َدث ه م  ، أَح   الن بِي   فَقَالَ  فََسَكت 

لَة   ِهيَ "  : َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى فحدثت أبي  قال عبد هللا :  "  الن خ 

قلتها أحب إلي من أن يكون لي  بما وقع في نفسي، فقال: ألن تكونَ 

 (.   2٨11( ومسلم ) 5444.البخاري )  .كذا وكذا

ِ  َعب دِ  َعن   حمد :وفِي رواية أل ِ  َرس ول   قَالَ  :  قَالَ  ، ع َمرَ  ب نِ  ّللا    ّللا 

لِ  بََرَكت َها َشَجَرةً   أَلَع ِرف   إِنِّي"  : َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى ج  ِلمِ  َكالر  س   ال م 

لَة   :  ".  الن خ 

 فيه فضل النخلة وأن بركة المسلم كبركتها خيرا وحسنا ونفعا .

َزائَِها رحمه هللا قال الحافظ وَدةٌ فِي َجِميعِ أَج  ج  لَِة َمو   الن خ 
: َوبََرَكة 

ةٌ فِي َجِميعِ  تَِمر  س  ةٌ فِي َجِميعِ م  ِلِم َعام  س   ال م 
َواِلَها.. َوَكذَِلَك بََرَكة  أَح 

تِهِ  تَِمر  لَه  َوِلغَي ِرِه َحت ى بَع َد َمو  س  َواِل َونَف ع ه  م  َح   . األ 
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ضرب األمثال واألشباه لزيادة اإلفهام، وتصوير  الحديث: وفي

 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 

يخفى   وفيه أن العالم الكبير قد .بما فهمه وإن ظن أنه الصواب

عليه بعض ما يدركه من هو دونه، ألن العلم مواهب، وهللا يؤتي 

فيه اإلشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر ألنه و .فضله من يشاء 

قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغالء 

 .ثمنها

 

 عرقه: بركة  الحديث التاسع والعشرون : / 2٩

 َعلَي هِ  ّللا    َصل ى  الن بِي   َكانَ  : قَالَ  ، رضي هللا عنه  َماِلك   ب نِ  أَنَِس  َعن   

ل   َوَسل مَ  خ    : قَالَ  فِيِه، َولَي َست   فَِراِشَها َعلَى فَيَنَام   س لَي م   أ مِّ  بَي تَ  يَد 

م   ذَاتَ  فََجاءَ    َصل ى الن بِي   َهذَا : لََها فَِقيلَ  فَأ تِيَت   فَِراِشَها، َعلَى فَنَامَ  يَو 

 َعِرَق، َوقَد   فََجاَءت    : قَالَ  فَِراِشِك، َعلَى بَي تِكِ  فِي نَامَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا   

تَن قَعَ  عَةِ  َعلَى َعَرق ه   َواس   ، َعتِيَدتََها فَفَتََحت   ال ِفَراِش، َعلَى أَِديم   قِط 

ف   فََجعَلَت   ه   ال عََرقَ  ذَِلكَ  ت نَّشِ   َصل ى الن ِبي   فَفَِزعَ  قََواِريِرَها، يفِ  فَتَع ِصر 

نَِعينَ  َما "  : فَقَالَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا     يَا :   فَقَالَت  "  ؟  س لَي م   أ م   يَا تَص 

ِ، َرس ولَ  و ّللا  ج  ". البخاري )    أََصب تِ "  : قَالَ . ِلِصب يَانِنَا بََرَكتَه   نَر 

 . (2٣٣1( ومسلم )   ٦2٨1

كان طيب قد و طهارة عرق النبي صلى هللا عليه وسلم وطيبه،فيه 

الرائحة من غير طيب، وكان عرقه أبيض صافيا كاللؤلؤ، وأطيب 

   .ريحا من المسك، حتى كانت أم سليم تجمعه وتتطيب به

 

 بركة يده :   الحديث الثالثون :/٣0

ِ  َرس ولَ  أَن   َعن َها، ّللا     َرِضيَ  َعائَِشةَ  َعن     َوَسل مَ   َعلَي هِ  ّللا    َصل ى ّللا 

تََكى إِذَا َكانَ  ذَاِت، نَف ِسهِ  َعلَى يَق َرأ   اش  عَّوِ ، بِال م  ا َويَن ف ث  تَد   فَلَم    اش 
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َسح   َعلَي ِه، أَق َرأ   ك ن ت   َوَجع ه   (   501٦) . بََرَكتَِها َرَجاءَ  بِيَِدهِ  َوأَم 

 (.  21٩2ومسلم) 

 النبي عليه الصالة والسالم . فيه بركة يد 

في هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن قال النووي رحمه هللا: 

وباألذكار ، وإنما رقى بالمعوذات ألنهن جامعات لالستعاذة من كل 

المكروهات جملة وتفصيال ، ففيها االستعاذة من شر ما خلق ، 

سواحر فيدخل فيه كل شيء ، ومن شر النفاثات في العقد ، ومن ال

 .  ، ومن شر الحاسدين ، ومن شر الوسواس الخناس ، وهللا أعلم

 

 :   بركة مالبسهالحديث الحادي والثالثون : / ٣1

لِ  عن َرأَةٌ  َجاَءتِ  :  قَالَ  رضي هللا عنه  َسع د   ب نِ  َسه  ِ  إِلَى ام   الن بِّي

َدة  فطلبها رجل وفيه  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى َسن تَ  َما : ....قال وابِب ر   أَح 

تَاًجا أََخذََها َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن ِبي   َرأَي تَ  ِحينَ  ح   ث م   إِلَي َها، م 

أَل   الَ  أَن ه   َعَرف تَ  َوقَد   إِي اَها، َسأَل تَه   نَعَه   َشي ئًا ي س  ت    : فَقَالَ . فَيَم   َرَجو 

. فِيَها أ َكف ن   لَعَلِّي َوَسل َم، َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِي   لَبَِسَها ِحينَ  بََرَكتََها

 .( ٦0٣٦البخاري ) 

 في الحديث بركة مالبسه وآثاره عليه الصالة والسالم . 

ل ق الن بيِّ صل ى هللا علَيه وسل م،  هفيو سن  خ  ، وقَبول ه وكرمهح 

  .الهدي ةَ 

خالَفِة األدِب ظاِهًراوفيه:    .َمشروعي ة  اإلنكاِر ِعنَد م 

، وتجهيز الكفن وفيه: أن ه صل ى هللا علَيه وسل م لَم يك ن يَرد  سائاًِل 

  حال الحياة .

 

 بركة االرض :  الحديث الثاني والثالثون : /٣2

ِ  َرس ول   قَالَ   : قَالَ  رضي هللا عنه ه َري َرةَ  أَبِي َعن    َعلَي هِ  ّللا     َصل ى ّللا 

يَمَ   اب ن   يَن ِزل   )  : َوَسل مَ  ق ِسًطا، َوَحَكًما َعاِداًل، إَِماًما َمر  ِسر   م   فَيَك 

ِليَب، ِجع   ال ِخن ِزيَر، َويَق ت ل   الص  ل َم، َويَر   ، َمنَاِجلَ  الس ي وفَ  َويَت ِخذ   الّسِ

َمة   َوتَذ َهب   ، ذَاتِ  ك لِّ  ح  َمة  قََها، الس َماء   َوت ن ِزل   ح  ِرج   ِرز  ض   َوت خ  َر   األ 

بِي   يَل عَبَ  َحت ى بََرَكتََها، ه ، فاََل  بِالث ع بَانِ  الص  ئ ب   ال َغنَمَ  َوي َراِعي يَض ر   الذِّ
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َها، فاََل  ََسد   َوي َراِعي يَض ر  َها فاََل  ال بَقَرَ  األ    102٦1)    المسند.( يَض ر 

) . 

 فيه بيان بركة األرض، وأن خروجها مؤذن بالرزق والرخاء.

 :   بركات التشهدالحديث الثالث والثالثون : / ٣٣

ِ  َعب دِ  َعن   ع ود   ب نِ  ّللا   فِي الت ِحي ة   نَق ول   ك ن ا : قَالَ  َعن ه ، ّللا    َرِضيَ  َمس 

اَلةِ  ي الص  نَا َوي َسلِّم   َون َسّمِ ، َعلَى  بَع ض  ِ  َرس ول   فََسِمعَه   بَع ض    َصل ى ّللا 

ِ  الت ِحي ات   ق ول وا )  : فَقَالَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    لََوات   لِِل  ، َوالص   َوالط يِّبَات 

َمة   الن بِي   أَي َها َعلَي كَ  الس اَلم   ِ  َوَرح    َوَعلَى َعلَي نَا الس اَلم   َوبََرَكات ه ، ّللا 

ِ  ِعبَادِ  اِلِحيَن، ّللا  َهد   الص  َهد   ّللا     إاِل   إِلَهَ  الَ  أَن   أَش  ًدا أَن   َوأَش  َحم   َعب د ه   م 

ت م   فَقَد   ذَِلكَ  فَعَل ت م   إِذَا فَِإن ك م   ؛ َوَرس ول ه   ِ  َعب د   ك لِّ  َعلَى َسل م    فِي َصاِلح    لِِل 

ِض  الس َماءِ  َر   (. 402( مسلم ) 1202البخاري) .(   َواأل 

 فيه مشروعية السالم والبريك على نبينا صلى هللا عليه وسلم . 

بركاته: جمع بركة وهي الخير الكثير الثابت، فندعو للنبي قوله : و

صلى هللا عليه وسلم بالبركة في حياته بكسوته وطعامه وأهله 

 .تباعه وأمتهأوعمله ونحوه وبعد مماته بكثرة 

 بركة الرجال:الحديث الرابع والثالثون  : / ٣4

ونَ  َجعَلَ  : قَالَ  َعن ه ، ّللا    َرِضيَ  أَنَس   َعن    َهاِجر  َن َصار   ال م   َواأل 

ونَ  ِفر  لَ  ال َخن َدقَ  يَح  ، َعلَى الت َرابَ  َويَن ق ل ونَ  ال َمِدينَِة، َحو  ت وِنِهم   م 

  : َويَق ول ونَ 

ن   َدا بَايَع وا ال ِذينَ  نَح  َحم  اَلمِ  َعلَى..  م  س  ِ   أَبََدا بَِقينَا َما اإل 

   : َوَيق ول   ي ِجيب ه م   َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى َوالن بِي  

ِخَره   َخي ر   إاِل   َخي رَ  الَ  إِن ه   الل ه م  )  َن َصارِ  فِي فَبَاِرك   ..اآل  َهاِجَره   األ   َوال م 

 ( واللفظ البخاري .  1٨05( ومسلم)   2٨٣5البخاري ) (. 

من شاركه  ملهم، وهم  فيه بيان بركة الصحابة ودعاء رسول هللا

 .حفر الخندق 

 

 الحديث الخامس والثالثون : بركة الدواب:/ ٣5

)   :  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِي   ِليَ  قَالَ  : عن جرير رضي ّللا   َعن ه  

نِي أاَلَ   بَعَثَكَ  َوال ِذي : َجِرير   َرس ول   فَقَالَ  ؟ ال َخلََصةِ  ِذي ِمن   ت ِريح 

ت َها َحت ى ِجئ ت كَ  َما بِال َحقِّ  ، َجَملٌ  َكأَن َها تََرك  َوف  َرب   أَو   أَج    :  قَالَ . أَج 
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َمسَ  َخي لِ  فِي فَبَاَركَ  سَ  َوِرَجاِلَها أَح  . البخاري)  َخم  ات  (   4٣5٦َمر 

 (.   24٧5ومسلم )  

  فيه بيان بركة الرجال والدواب وفضل دعاء رسول هللا لهم .

للنبّي صلى هللا عليه وسلم حيث دعا لجرير رضي هللا معجزة و
 .عنه بأن يثبت على الخيل، فما أصابه سقوط وال ميل

وفضيلة لقبيلة  ومنقبة عظيمة لجرير بن عبدهللا رضي هللا عنه 

أحمس، حيث دعا الن بي صلى هللا عليه وسلم لخيلها ورجالها 

، واستحباب ركوب الخيل، والثبوت عليها لفض، وخمس مّرات

 .تكرار الدعاء

  

 الحديث السادس والثالثون: بركة الزواج:/ ٣٦

عَ  أَو   َسب عَ  َوتََركَ  أَبِي  َهلَكَ  : قَالَ  َعن ه   ّللا    َرِضيَ  َجابِر   َعن   ، تِس   بَنَات 

ت   ج  َرأَةً، فَتََزو  تَ "  : َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِي   فَقَالَ  ام  ج   يَا تََزو 

ًرا"  :  قَالَ . نَعَم   :  ق ل ت  ".  ؟ َجابِر   "   : قَالَ .  ثَيِّبًا : ق ل ت  ".   ؟ ثَيِّبًا أَم   بِك 

".   ؟ َوت َضاِحك كَ  ت َضاِحك َها"   : أَو  ".  ؟ َوت اَلِعب كَ  ت اَلِعب َها َجاِريَةً  َهال  

عَ  أَو   - َسب عَ  فَتََركَ  أَبِي، َهلَكَ  : ق ل ت   ، -  تِس   أَِجيئَه ن   أَن   فََكِره ت   بَنَات 

، ت   بِِمث ِلِهن  ج  َرأَةً  فَتََزو  (.   َعلَي كَ   ّللا    فَبَاَركَ "   : قَالَ . َعلَي ِهن   تَق وم   ام 

 (.  ٧15( ومسلم )  ٦٣٨٧".البخاري)  

أسبابها، حيث فيه الدعاء للمتزوج بالبركة، وأن الزواج من 

 السرور واإلنجاب وتحقيق السكن .

 : قال النووي رحمه هللا

ل  " ج  اَلَعبَة الر  َب َكار َوثََوابهن  أَف َضل ، َوفِيِه م  ج األ  فِيِه فَِضيلَة تََزو 

َرة س ن ال ِعش  َضاَحَكتَها َوح  اَلَطفَته لََها َوم  َرأَته َوم   . " اِم 

 : وقال في تحفة األحوذي

َجِة َمن د وٌب  فِيهِ  " و  اَلَعبَةَ َمَع الز  لَى , َوأَن  ال م  ِر أَو  َج ال بِك  أَن  تََزو 

ِة , فَِإن  الث يَِّب قَد   إِلَي َها , قَاَل الِطّيبِي  : َوه َو ِعبَاَرةٌ َعن  األ  ل فَِة الت ام 

ِل فَلَم  تَك ن   َو  جِ األ  و   ال قَل ِب ِبالز 
عَل قَةَ  َمَحب ت َها َكاِملَةً ; بِِخاَلِف  تَك ون  م 

ِر "  . ال بِك 

 

 بركة ووليمة : الحديث السابع والثالثون :/ ٣٧
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  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِي   أَن   ، رضي هللا عنه َماِلك   ب نِ  أَنَِس  َعن  

َمنِ  َعب دِ  َعلَى َرأَى ح  ف   ب نِ  الر  ف َرة   أَثَرَ  َعو  ".   ؟ َهذَا َما"  :  فَقَالَ  ، ص 

ِ، َرس ولَ  يَا : قَالَ  ت   إِنِّي ّللا  ج  َرأَةً  تََزو  نِ  َعلَى ام   ذََهب ، ِمن   نََواة   َوز 

، لََك، ّللا    فَبَاَركَ "   : قَالَ  ِلم  (   142٧البخاري )  ". بَِشاة   َولَو   أَو 

 (.  142٧واللفظ له ومسلم)  

 

 شعور الزوجة بالبركة :الحديث الثامن والثالثون: / ٣٨

، أَب و َخَطبَنِي عن فاطمة بنت قيس رضي هللا عنها قالت:  م   َجه 

عَاِويَة ، ِ  َرس ولَ  فَأَتَي ت   َوم  ت   َوَسل َم، َعلَي هِ   ّللا    َصل ى ّللا   لَه ، ذَِلكَ  فَذََكر 

ا)   : فَقَالَ  عَاِويَة   أَم  لٌ  م  ا لَه ، َمالَ  الَ  فََرج  م   أَب و َوأَم  لٌ  َجه   َشِديدٌ  فََرج 

، ب ن   أ َساَمة   فََخَطبَنِي :  قَالَت  ،  النَِّساءِ  َعلَى َجنِي، َزي د   ّللا    َفبَاَركَ  فَتََزو 

صله في أوهذا لفظه و (  11٣5الترمذي )  . أ َساَمةَ  فِي ِلي

 الصحيحين .

الصالح، وحسن اختيار الثقات الفضالء ، فيه بيان بركة الزوج 

 وجواز نقد الناس وكشف عيوبهم للمصلحة . 

 : طلب الدعاء بالبركةالحديث التاسع والثالثون: / ٣٩

ينه، وقد قدم  عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما، في حديث دَ 

 مائدته لرسول هللا وعمر، وفيه:

ا   يَا : َصاِحبَتِي قَالَت   يَن َهض   َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِي   ذََهبَ  فَلَم 

ِ، َرس ولَ  ،)   : قَالَ . ِمن كَ  َدَعَواتٌ  ّللا  "   : قَالَ ".  لَك م   ّللا    فَبَاَركَ  نَعَم 

،  فََجاء وا غ َرَمائِي، إِلَى ذَِلكَ  بَع دَ  بَعَث ت   ث م  ".  لَك م   ّللا    فَبَاَركَ  نَعَم 

ِمَرة    (.  15005)  المسند..(  َوَجَواِليقَ  بِأَح 

فيه طلب الدعاء من الصلحاء، والدعاء بالبركة، وحاجة التجار 

 للبركة في الكسب والمال .

 رة جمع حمار ،حمِ أَ  ( :جاءوا جميعًا بأحمرة  وجواليق) قوله:

 عاٌء من صوف أَو شعر أَو غيرهما، كالِغرارة والجمعو وجواليق:

، وَجواليق وهو عند العامة ش وال :  . َجواِلق 

 الرجل المبارك:   الحديث األربعون: /40

 خرج حين وسل مَ  عليه هللا   صل ى هللاِ  رسولَ  أن   خالد: بن بيشح   عن

هاجًرا مكةَ  من  بن   عامر   بكر   أبي ومولى بكر   وأبو هو المدينةِ  إلى م 
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وا األ َريقطِ  بنِ  هللاِ  عبد   الليثي   ودليل هما فهيرةَ   أ مِّ  خيمتي   على مر 

زاعيةِ  معبدِ  َزةً  امرأةً  وكانت الخ   َجلَد... وفيه:  بَر 

ا ، أ م   يا الل بَن   هذا أين من َوقَالَ  َعِجَب، الل بَنَ  َمع بَد   أَب و رأَى فَلَم   َمع بَد 

ِ، الَ  قالت   البيِت؟ في حل وبةَ  وال ِحياٌل، عاِزبٌ  والش اة    َمر   أَن ه   إاِل   َوّللا 

لٌ  بِنَا بَاَركٌ  َرج  :. َمع بَد   أ م   يا ِلي ِصِفيهِ  قال: وكذا، كذا حاِلهِ  من م    قالت 

اًل  َرأَي ت   ِه، أَب لَجَ  الَوَضاَءِة، ظاِهرَ  رج  ل قِ  َحَسنَ  الَوج  ... ( الخ 

 .  ٣/54٣المستدرك 

وحلوله على أم معبد يوم فيه بيان بركة النبي صلى هللا عليه وسلم 

الهجرة، وما حصل لهم من معجزات في مالمسة الشاة والدعاء 

 وإدرار اللبن حتى شربوا وانتفعوا .

: أي أن جماله صلى هللا عليه وسلم ( ظاهر الوضاءة)قولها 

وحسن منظره يظهر لكل من رآه سواء كانت هذه الرؤية عن ق رب 

منظر. قال في لسان  أم عن بعد، والرجل الوضيء: أي حسن ال

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

 

والد رحمه هللا وكان محبا للسيرة والشعر، ويعجبه هذا القال 

 يعجز عنه دكاترة الجامعات ..! الحديث : وصفته وصفاً 

 ك بالبركة:دعاء الملَ الحديث الحادي واألربعون : / 41

عن ابي هريرة رضي هللا عنه في حديث الثالثة المبتلين من بني  

 إلَي َك؟ أَحب   إسرائيل األبرص واألقرع واألعمى قال : فأي المالِ 

، قاَل: فيها... الحديث  لكَ  ّللا    باَركَ  فقاَل: حاِماًل، بَقََرةً  فَأ ع ِطيَ  البَقَر 

 . (2٦1مسلم ) 

فيه دعاء المالئكة للناس بالبركة واستجابة دعائهم، وقد تم للثالثة 

كلهم فلما جحد األوالن محقت بركتهما، وعاش الثالث وهو 

 األعمى.

 .وجحدها الت حذير  من  ك ف راِن النِّعَمِ وفيه 

ِحِه وتَذكير  اإلنساِن  بحالَتِِه الس يِّئَِة ال تي كان عليها إذا كان ذلَك ِلن ص 

َوتِِه ِلش كِر هللا تعالى   .وَدع 
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ف ِق بالض عفاِء، وَمّدِ يَِد الَمعونَِة لهمو ، وأن .الحث  على الص دقِة، والّرِ

 هللا محيط بعباده رقيب عليهم .

 الدعاء بنزع البركة:  الحديث الثاني واألربعون: /42

ر   ب نِ  َوائِلِ  َعن   ج    َوَسل مَ   َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِي   أَن   رضي هللا عنه ح 

اًل، فَأَتَى َساِعيًا، بَعَثَ  ل واًل،ا فَِصيلً  فَآتَاه   َرج    ّللا    َصل ى الن بِي   فَقَالَ  َمخ 

قَ  بَعَث نَا)   : َوَسل مَ  َعلَي هِ  َصّدِ ِ  م  َطاه   ف اَلنًا َوإِن   َوَرس وِلِه، ّللا    فَِصياًل  أَع 

ل واًل، َل، ذَِلكَ  فَبَلَغَ (.   إِبِِلهِ  فِي َوالَ  فِيِه، ت بَاِرك   الَ  الل ه م   َمخ  ج   فََجاءَ  الر 

نَاَء، بِنَاقَة   ِ  إِلَى أَت وب   : فَقَالَ  َحس    ّللا    َصل ى نَبِيِّهِ  َوإِلَى َوَجل ،  َعز   ّللا 

 فِيهِ  بَاِرك   الل ه م  )   : َوَسل مَ   َعلَي هِ  ّللا    َصل ى الن بِي   فَقَالَ . َوَسل مَ  َعلَي هِ 

 . (  245٨النسائي )  إِبله (. َوفِي

فيه استجابة دعاء رسول هللا، وخوف الناس من نزع البركة، 

تَيمموا وتراجع المخطئ، وكراهة التصدق بالردئ قال تعالى :) وال 

 الخبيث منه تنفقون ( سورة البقرة . 

 

 عيد الطعام:الدعاء بالبركة ب  الحديث الثالث واألربعون: / 4٣

ِ  َرس ول   عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: أ تِيَ     ّللا    َصل ى  ّللا 

ِ  َرس ول   فَقَالَ  فََشِرَب، بِلَبَن   َوَسل مَ  َعلَي هِ  )    : َوَسل مَ   َعلَي هِ  ّللا    َصل ى  ّللا 

نَا فِيهِ  لَنَا بَاِرك   الل ه م   : فَل يَق لِ  َطعَاًما أََحد ك م   أََكلَ  إِذَا ِعم   ِمن ه ، َخي ًرا َوأَط 

نَا فِيهِ  لَنَا بَاِرك   الل ه م   : فَل يَق لِ  لَبَنًا س ِقيَ  َوإِذَا  لَي سَ  فَِإن ه   ؛ ِمن ه   َوِزد 

ءٌ  ِزئ   َشي   (.  ٣٧٣0بو داود )  أ(.  الل بَن   إاِل   َوالش َرابِ  الط عَامِ  ِمنَ  ي ج 

فيه استحباب الدعاء بالبركة بعد الطعام، لما فيه من توقير النعمة، 

وإيناس أهل البيت، وفضل اللبن وأنه يجزئ عن الطعام والشراب 

 . استقالال وفائدة وصحة

 

 والقرآن:الحديث الرابع واألربعون: البركة / 44

بي طلحة وتحايل أنس رضي هللا عنه، في قصة وفاة ابن أعن 

 عليه  هللا  صلى هللا رسول م سليم عليه تلك الليلة ، فقالأزوجه 

 بعد وأنجبت فَحَملَت   قال:«. لَي لَتِك َما َغابِرِ  فِي لَك َما هللا   بَاَركَ )   وسلم:

 (. 2144)  (. مسلم القرآن يقرؤون كلهم أوالد   عشرةَ  ذلك
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فيه فضل دعاء رسول هللا بالبركة، وأن من صور البركة صالح 

، ومنقبة لهذا البيت المؤمن الصالح حيث الذرية واتجاههم للقرآن

تجلدت الزوجة وصبرت فبورك لهما وظفرا بالرزق الرباني 

ومن عاش مع القرآن دامت بركته، وفاض  والدعوة النبوية .

 (: صول البركة وديمتها قال تعالىخيره، وتناثرت سعادته ألنه من أ

أَب و ه َري َرةَ سورة ص. ، قال  (ليدبروا آياتهكتاب أنزلناه إليك مبارك 

ِلِه، َوَكث َر " :  رضي هللا عنه  ِ ات َسَع بِأَه  ال بَي ت  إِذَا ت ِلَي فِيِه ِكتَاب  ّللا 

ه ، َوَحَضَرت ه  ال َماَلئَِكة ، َوَخَرَجت  ِمن ه   ، َوال بَي ت  ال ِذي لَم   َخي ر  الش يَاِطين 

ه ، َوتَنَك َبت  َعن ه  ال َماَلئَِكة ،  ِلِه، َوقَل  َخي ر  ِ، َضاَق بِأَه  ي ت َل فِيِه ِكتَاب  ّللا 

"  .َوَحَضَره  الش يَاِطين 

 

 الحديث الخامس واألربعون : بركة األرض:/ 45

الن بي  صلى هللا عليه وسلم عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه، أن  

كاَن يدعو إذا استسقى ) الل هم  أنزل في أرِضنا بركتَها، وزينتَها، 

وسَكنَها وفي رواية  : وارزقنا وأنَت خير  الّراِزقيَن ( . الطبراني في 

 ( . 5/٦٨األوسط )

فيه بيان بركة األرض والتماس ذلك، وأن من بركتها النبات  

 ق والماء والزينات والظالل .والغياث الخيري بالرز

 الحديث السادس واألربعون: منتهى البركة ومعدنها:  / 4٦

عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى  

، لَكَ  الل ه م   ) :  قَالَ  َسَجدَ   هللا عليه وسلم إِذَا ، َوبِكَ  َسَجد ت   َولَكَ  آَمن ت 

، ت  لَم  ِهي َسَجدَ  أَس  َره ، َخلَقَه ، ِلل ِذي َوج  عَه   َوَشق   َوَصو   َوبََصَره ،  َسم 

َسن   ّللا    تَبَاَركَ   ( .  ال َخاِلِقينَ  أَح 

 فيه أن منتهى البركة الى هللا تعالى، وال يوصف بتبارك سواه 

ن القيم رحمه هللا: ) فكذلك تبارك دال على كمال بقال العالمة ا

وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير، بركته، وعظمها، وسعتها، 

ودوامه، وال أحد أحق بذلك وصفًا، وفعاًل منه تبارك وتعالى...وإنما 

ه تعالى إنما هو تبارك تفاعل من البركة، وهذا الثناء في حق

تعالى، فإنه تفاعل من العلو؛ ولهذا يقرن بين لوصف رجع إليه، 

اء القنوت : تباركت هذين اللفظين، فيقال: تبارك وتعالى. وفي دع
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وتعاليت، وهو سبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد، فإن الخير 

 كله بيديه، وكل الخير منه....(. 

 الحديث السابع واألربعون : البركة المانعة : / 4٧

ِ  َرس ول   قال : قَالَ  عن عبد هللا بن عامر رضي هللا عنه   ّللا    َصل ى  ّللا 

 َماِلهِ  ِمن   أَو   نَف ِسِه، ِمن   أَو   أَِخيِه، ِمن   أََحد ك م   َرأَى  إِذَا)   : َوَسل مَ  َعلَي هِ 

ه ، ي ع ِجب ه   َما ك   (.  15٧00)   المسند( .  َحق   ال عَي نَ  فَِإن   فَل ي بَّرِ

فيه فضل الدعاء بالبركة، وأنها حائلة دون المساس بالعين 

 واألذى.

: " فإذا رأى اإلنسان   في فتاويه رحمه هللاقال الشيخ ابن عثيمين 

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؛ ِلئاَل  يعجب بنفسه  

ذي أعجبه، فإذا قال: ما شاء هللا ال  وتزهو به نفسه في هذا المال ال

 .  " قوة إال باهلل، فقد وكل األمر إلى أهله تبارك وتعالى

 الحديث الثامن واألربعون : بركة االستعفاف : / 4٨

ن النبي صلى هللا عليه وسلم  أعن حكيم بن حزام رضي هللا عنه 

ل َوةٌ  َخِضَرةٌ  ال َمالَ  َهذَا إِن   َحِكيم ، قال له:) يَا  بَِسَخاَوةِ  أََخذَه   فََمن   ، ح 

َرافِ  أََخذَه   َوَمن   فِيِه، لَه   ب وِركَ  نَف س    فِيِه، لَه   ي بَاَرك   لَم   نَف س   بِِإش 

بَع   َوالَ  يَأ ك ل   َكال ِذي  (. 14٧2البخاري) (.يَش 

 فضل االستعفاف وعدم تطلع المرء للدنيا وانه سبب للبركة.فيه 

َراف  الن ف ِس تََطل ع َها إِلَي ِه قال النووي رحمه هللا: "  قَاَل ال ع لََماء  : إِش 

َها لَه  َوَطَمع َها فِيهِ  ض  ا ِطيب  الن ف ِس فَذََكَر ال قَاِضي فِيِه . َوتَعَر  َوأَم 

ِخِذ ، َوَمع نَاه  : َمن  أََخذَه  بِغَي ِر  َهَره َما : أَن ه  َعائٌِد َعلَى اآل  تَِمالَي ِن أَظ  اح 

َراف  َوتََطل ع  ب وِرَك لَه  فِيِه   .س َؤال  َواَل إِش 

انِي : أَن ه  َعائٌِد ِإلَى الد افِعِ ،
فَع   : َوَمع نَاه   َوالث  ن  يَد  َمن  أََخذَه  ِمم 

ا  ِوِه ِمم  ه  إِلَي ِه أَو  نَح  َطر  ن َشِرًحا بَِدف ِعِه إِلَي ِه َطيَِّب الن ف ِس اَل بِس َؤال  اض  م 

ل ه  َصل ى ّللا   َعلَي ِه َوَسل مَ . اَل تَِطيب  َمعَه  نَف س  الد افِعِ  ا قَو   ) : َوأَم 

بَع  َكال ِذي يَ  بَع  بَِسبَبِِه ،  ( أ ك ل  َواَل يَش  فَِقيَل : ه َو ال ِذي بِِه َداٌء اَل يَش 

اِعيَةِ  : َوقِيلَ  بِيه  بِال بَِهيَمِة الر  َراَد الت ش  تَِمل  أَن  ال م   . يَح 

ال َحث  َعلَى الت عَف ِف   -َوَما قَب لَه  َوَما بَع َده   -َوفِي َهذَا ال َحِديِث 
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َماِل فِي َوال   ج  ِ َضا ِبَما تَيَس َر فِي َعفَاف  َوإِن  َكاَن قَِلياًل ، َواإل  قَنَاَعِة َوالّرِ

ِوِه  َراف  َونَح  ص ل  لَه  بِِإش  ن َسان  بَِكث َرِة َما يَح  ِ ِب ، َوأَن ه  اَل يَغ تَر  اإل  ال َكس 

لِ  َحق  ّللا     فَِإن ه  اَل ي بَاَرك  لَه  فِيِه ، َوه َو قَِريٌب ِمن  قَو  ِ تَعَالَى : يَم  ّللا 

َدقَاِت  بِي الص  بَا َوي ر   .الّرِ

 الحديث التاسع واألربعون : بركة الكيل:/ 4٩

ِ  َعنِ  َعن ه ،  ّللا    َرِضيَ  َكِربَ  َمع ِدي ب نِ  ال ِمق َدامِ  َعنِ    ّللا    َصل ى الن بِّي

  212٨البخاري )  (.  لَك م   ي بَاَرك   َطعَاَمك م   ِكيل وا)    : قَالَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ 

 .) 

للشارع، وحفاظا على الطعام، وطلبا فيه سنية الكيل، استجابة 

 للقصد ودرء للخلل، قيل في الشراء وقيل في نفقة البيت والعيال .

 

 محمول المقدام حديث أن لي يظهر والذي)  قال الحافظ في الفتح:

 أمر المتثال بالكيل فيه تحصل فالبركة ي شترى، الذي الطعام على

 لشؤم منه نزعت باالكتيال فيه األمر يمتثل لم وإذا الشارع،

  فلذلك،  لالختبار كالته أنها على محمول عائشة وحديث العصيان،

 ..(. النقص دخله

 الحديث الخامس واألربعون: بركة السحور: -50

صلى هللا   -قال: قال النبي  -رضي هللا عنه  -عن أنس بن مالك  

.   ))تسحروا؛ فإن في السحور بركة((: -عليه وسلم 

 (. 10٩5مسلم )   ( 1٩2٣البخاري)

فيه بيان فضل السحور للصائم، وأنه سبب للبركة والقوة في  

 النهار .

 قال الحافظ :  
اتباع السنة، البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي " 

ومخالفة أهل الكتاب،والتقّوِي به على العبادة، والزيادة في 

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..  

 ............. 


