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 اإلهداء

 
إلى روح والدي الطاهرة، فقد كان األسوة الحسنة في العزيمة العالية والخلق الرفيع والصبر 

 على الشدائد.

 
 .إلى والدتي العزيزة أطال اهلل في عمرها، فهي التي غمرتني بحنانها وحبها ودعائها

 
ي وأم أوالدي، فهي منبع األنس ومصدر الدفء، استمد من تإلى السيدة العظيمة زوج

 صبرها وتضحياتها األمل والمثابرة.
 

مام، وابنتي ، فهم النسمات نسائمو  مزون إلى قرة عيني ومهجة فؤادي، ولدي أمير وا 
 الحانية التي تداعب فؤادي كلما لفحتني حصباء الحياة وَسمومها.

 
علمني حرفا، وساهم  في زرع حب العلم في تربة قلبي، إلى جميع من قدم  إلى كل من

لى كل من مد لي يد العون إلتمام هذا العمل.  لي النصح والتوجيه والتشجيع، وا 
 

 اليهم جميعا أتقدم بالشكر والعرفان داعيا المولى أن يجزيهم عني خير الجزاء.
 



 

 أ

 
 
 

 
 
 
 

 إقرار
 

مت لجامعــة القــدس لنيــل درجــة الماجســتير وأنهــا نتيجــة أبحــاثي الخاصــة أقــر أنــا مقــدم الرســالة أنهــا قــد
باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا 

 ألي جامعة أو معهد.
 

 محمد سعيد محمود صباح
 

 التوقيع...................................
 

 التاريخ: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ب

 شكر وعرفان
 

يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي الدكتور موسى البسيط الذي غمرني بفضله، فقد 
وجدت فيه األب الحاني، والعالم المدقق، وكانت توجيهاته نورا هاديا لي في طريقي 

 إلنجاز هذه الدراسة.
 

ور حسين الدراويش، كما يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذين الجليلين، الدكت
والدكتور تمام الشاعر اللذين تفضال بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، وكان آلرائهما 

 وتوجيهاتهما النفع الكبير واألثر الحميد.
 

وكــذلأ أتقــدم يالشــكر والتقــدير ألســاتذتي فــي الدراســات العليــا فــي جامعــة القــدس، وأخــ  
لدعمه وجهوده وتوجيهه أكبر األثر فـي إنجـاز س، فقد كان عم  بالذكر منهم الدكتور أحمد د  

 هذا العمل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ج

 ملخص
 

وبيـــان أهميتهـــا و ثارهـــا وســـبل الوصـــول إليهـــا، والتحـــذير ممـــا  ،هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تعريـــف البركـــة
يمحقها، ووقفت عند اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة المتعلقة بها، معتمدة علـى المـنها التحليلـي فـي 

 نباط الفوائد من النصو  الشرعية، وبيان ما يستفاد من ذلأ في بناء وعي األمة وتربيتها. است

 

المعـــاني اللةويـــة لكلمـــة البركـــة ترجـــع إلـــى أصـــلين: أولهمـــا: النمـــاء واالتســـاع، وثانيهمـــا:  وقـــد بينـــت أن  
م الــذي يتسـع ليشــمل الثبـات، ولـذا جــاء التعبيـر بالبركـة فــي القـر ن الكــريم عـن الخيـر الكثيــر الثابـت الـدائ

وبشمولها لهذين المعنيين تتميـز عـن المصـطلحات التـي تقاربهـا   البركة في المال والوقت والعمر والعلم،
مـــادة بركــة فـــي القـــر ن الكــريم اثنتـــين وثالثـــين مــرة، فـــي اثنتـــين مثــل النعمـــة والنمـــاء والــيمن، وقـــد وردت 

ورأ، بركات، مبارأ، وهي في هذه الصيغ وعشرين سورة، وجاءت على صيغ متعددة : تبارأ، بارأ، ب
 كلها تدل على ثبوت ولزوم واتساع الخير اإللهي في الشيء الذي تنسب إليه.

 

لـم و وغالب اآليات التي ذكرت البركة  يات مكية، وفي هذا داللة علـى اتصـالها الوثيـق بمجـال العقيـدة. 
انه وتعـالى، وهـو علـى صـيةة تفاعـل الدالـة اهلل سـبحإلـى  مسـندايأت الفعل "تبارأ" في القر ن الكريم إال 

على التلبس بمعنـى الفعـل تلبسـا مكينـا، ليـدل علـى اتصـافه سـبحانه بالكمـال المطلـق الـذي ال نهايـة لـه، 
وصفه سبحانه باأللوهيـة والربوبيـة فـي ب وليرشد إلى أنه المنعم بالبركات كلها، وقد اقترن الفعل }تبارأ{ 

 ضه عليهم من خيرات اإليجاد واإلمداد.سياق تذكير المخاطبين بما أفا
 

وقد وردت البركة في اآليات الكريمة منسوبة إلـى القـر ن الكـريم بصـفته منبـع الخيـرات الدينيـة والدنيويـة، 
وأضيفت إلى الةيـث والـرزق، وبعـأل األشـخا  مثـل إبـراهيم وعيسـى علـيهم السـالم، كمـا أضـيفت إلـى 

لتـدل علـى فضـلها. وتكـرر فـي القـر ن الكـريم وصـف بيـت بعأل األزمنة مثل شهر رمضان وليلة القـدر 
 المقدس وما حوله بالبركة، وهذا له أهميته في فهم القضية الفلسطينية والموقف منها.
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Abstract 

     This study aimed at defining “Baraka”, proclaiming its importance and implications, 

and its impact and means of accessing to it, and then warning against anything that would 

remove and erase it. I stopped at the precious verses and the honest sayings of the Prophet, 

that are  related to that, depending on the analytical method in deriving the benefits of 

religious texts, and stating what can be utilized in building the nation’s awareness and 

education.  

       I have shown that the linguistic meanings of the word” Baraka” refer back to two 

origins: The first is growth and widening, and the second is stability. Therefore, the 

expression by using the word “Baraka” in the Holy Koran came to reflect a permanent and 

stable good, which extends to include “Baraka” of money, of time, of life, and of science. 

By including these two meanings, it is distinct from the terms that converge it, such as 

grace, thrive and blessings. The word “Baraka” has been mentioned thirty- two times in the 

Holy Quran, in twenty-two Chapters (Suras). It came in several formats; all indicate 

proven, necessity, and breadth of divine goodness in the thing that is attributed to it.  

 

   Most of the verses that mentioned the word “Baraka” are “Makkia” verses. This is an 

indication of the close contact with the field of faith. The verb (Tabarak) “blessed” hasn’t 

been mentioned in the Holy Quran, unless it is special for God Almighty, and in a form that 

expresses his richness of that quality and his owning to the most strength and perfection, 

the perfection that has no end. And to instruct that he is the one who gives all blessings. 

The verb (Tabarak) “blessed” has been associated with the description of Almighty by 

qualities of divinity and deism, in the context of reminding the addressees of what he had 

granted them of the bounties of creation and supply. 

   “Baraka” was mentioned in the precious verses attributed to the Holy Quran, as it is the 

source of religious and worldly goods. It was also added to rain and livelihood, and to 

some people like prophets Ibrahim and Essa (Jesus) peace be upon them. It has also been 

added to some of the times such as the month of Ramadan, and Laylat Al-Qader, to 

demonstrate its virtues and its role. In the Holy Quran, Jerusalem and all places around 

were repeatedly described as “Baraka”, and this has its importance in the understanding of 

the Palestinian cause and the attitude towards it.   

   



 

 د

 :المقدمة 

إن الحمد هلل، أحمده وأستعينه وأستةفره، وأعوذ باهلل من شر نفسي، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارأ عليه وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم 

 ، وبعد .عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الةافلون الدين
 

ْسلُِمونَ ﴿ لى:قال تعا نُتم مُّ
َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ُقوا اَّللذ ِيَن آَمُنوا اتذ َها اَّلذ يُّ

َ
 .1﴾ يَا أ

ا﴿ وقال تعالى: َ َوقُولُوا قَْوَلا َسِديدا ُقوا اَّللذ ِيَن آَمُنوا اتذ َها اَّلذ يُّ
َ
ْعَمالَُكْم َوَيْغفِْر لَكُ  (01) يَا أ

َ
ْم يُْصلِْح لَُكْم أ

ا َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاا َعِظيما  .2﴾ُذنُوَبُكْمۗ  َوَمن يُِطِع اَّللذ
َ ﴿وقـال تعـالى:  ۚ  إِنذ اَّللذ َ ُقوا اَّللذ َمْت لَِغٍدۖ  َواتذ ا قَدذ َ َوْْلَنُظْر َنْفٌس مذ ُقوا اَّللذ ِيَن آَمُنوا اتذ َها اَّلذ يُّ

َ
ٌٌ َِِمريا  يَا أ َخبرِي

 .3﴾ َتْعَملُونَ 
 
 عد:وب

لقــد كــان مــن عظـــيم عــدل اهلل ســبحانه وتعــالى حـــين خلــق الخلــق ليقومــوا بمهمـــة االســتخالف فــي هـــذه 
األرأل أن أمــدهم بمــا يعيــنهم علــى القيــام بهــذه المهمــة الشــريفة علــى أكمــل وجــه، وســخر لهــم مــا فــي 

بهـــا الســموات واألرأل، وأســبغ علــيهم نعمــه ظــاهرة وباطنــه، ومــن نعمــه العظيمــة البركــة التــي يتفضــل 
ســبحانه علــى خلقــه  فــي الوقــت والعلــم والعمــل والجســم والذريــة والجهــد، وهــي أكبــر عــون لهــم يقــرب لهــم 

 الظفر والفوز وبلوغ أهدافهم.
 

ولذا تناولت هذه الدراسة موضوع البركة في القر ن الكريم، وبينت سبل الظفر بها، وعوامل فقدانها 
ات المسلمة في استعادة سابق عزها والوصول إلى والحرمان منها، لعلها تسهم في مساعدة المجتمع
  النصر والتمكين، إن ربي ولي ذلأ والقادر عليه.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .144 : ل عمران 1
 .81-84 :األحزاب 2
 .17 :الحشر 3



 

 ه

 خطة الدراسة ومنهج البحث
 

 أهمية الموضوع.
 

وأن يحصـــل علـــى حاجاتـــه األساســـية دون عنـــاء لكونـــه مكرمـــا  ،مـــن حـــق كـــل إنســـان أن يعـــيش بكرامـــة
االجتماعيــــة واالقتصــــادية فــــي  المجتمعــــات  تالمشــــكال ومســــتخلفا فــــي هــــذه األرأل، وال ريــــب فــــي أن

البشـــرية ترجـــع إلـــى الظلـــم والتعـــدي وغيـــاب شـــرع اهلل فـــي األرأل، ممـــا يـــؤدي إلـــى البةضـــاء والحســــد 
 والعدوان والقطيعة والتدابر والتنافر وضعف األمة أمام أعدائها وطمعهم فيها. 

 

لبركــة مــن حيــاة النــاس، وهــذا يــدل علــى أهميــة وهـذه المشــكالت االقتصــادية واالجتماعيــة تــرتبط بةيــاب ا
 موضوع البركة.

 

كــون هــذه مــن وتــأتي أهميــة موضــوع البركــة فــي القــر ن الكــريم وانعكاســاتها علــى المجتمعــات اإلســالمية 
المجتمعات تشكوا قلة البركة التي نعرفها في كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وحيـاة الرعيـل 

 رسول صلى اهلل عليه وسلم والسلف الصالح.األول من أصحاب ال
 

واهلل سـبحانه وتعــالى بــارأ فــي األرأل وقــدر فيهــا أقواتهــا، وهـو ســبحانه القــادر علــى حرمــان النــاس مــن 
ر مــــوا مــــن البركــــة كانــــت المجاعــــة والفقــــر والةــــالء والحــــروب بقصــــد  ذا حب البركــــة إذا خــــالفوا منهجــــه، وا 

 االستيالء على مقدرات الناس .
 

في عيش المجتمعات اإلسالمية في نعمة األمن واألمان والسـعادة لتقـي نفسـها مـن  هي األساس فالبركة
 أطماع الطامعين، ولتستعيد قيادتها وسابق عهدها. 

 

ورفيـع ، مـن خاللهـا يوصـل إلـى اإلنجـازات هكما أنها األساس في نجـاح األفـراد، وبهـا يكـون للعمـر قيمتـ
جــاز العلمــي، فقــد تمكــن علماؤنــا مــن الســلف الصــالح بســبب وأظهــر مــا يكــون ذلــأ فــي اإلن .الــدرجات

البركــة التــي حبــاهم اهلل بهــا مــن إثــراء المكتبــة بمؤلفــاتهم الجليلــة التــي مــا كــانوا ليتمكنــوا مــن إنجازهــا لــوال 
 البركة التي ظفروا بها في أوقاتهم وجهودهم. 

 

كــة فــي كتــاب اهلل ســبحانه، بتتبــع وممــا يزيــد مــن أهميــة هــذه الدراســة أنهــا تهــدف إلــى دراســة مفهــوم البر 
 وهذه من األعمال التي يتقرب بها إلى اهلل عز وجل.معانيها والتأصيل لها، 

 
 



 

 و

 أسباب اختيار الموضوع.
 

 اختيار هذا الموضوع: من أسباب
 قلة الدراسات والبحوث التي تعرضت لهذا الموضوع. -1
 البركة. الحاجة الماسة لبحث هذا الموضوع ألننا نعيش في زمن قلت فيه -4
األزمات العالمية المتمثلة في التضخم النقدي والةالء الفاحش الذي يجتاح أكثر البالد، والذي  -0

َوَما مِن َداِذٍة  ﴿ يعزيه علماء االقتصاد إلى ندرة المواد وكثرة السكان، وهذا يخالف الن  القر ني:
ِ رِزُْقَها َويَْعلَُم ُمْستَ  رِْض إَِلذ لََعَ اَّللذ

َ
بِيٍ ِِف اْْل والصحيح أن سبب  1﴾َقرذَها َوُمْستَوَْدَعَها ۚ ُُكٌّ ِِف كِتَاٍب مُّ

 ت. هذه المشكالت غياب البركة عن هذه المجتمعا
إن   يات القر ن الكريم قرنت البركة بأرأل فلسطين، وهذا يقتضي منا في هذه الظروف التي  -2

 نعيشها أن نولي موضوع البركة ما يستحقه من دراسة.
 

 دراسة وأسئلتها:مشكلة ال
 

يـــرل الباحـــث أن المشـــكالت االقتصـــادية واالجتماعيـــة التـــي تمـــر بهـــا المجتمعـــات اليـــوم تـــرتبط  بةيـــاب 
 البركة. ولذا هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 وما السياقات التي جاءت بها؟       ؟ما معنى البركة في القر ن الكريم -1
 ا في حياة األفراد والجماعات؟ما أهمية البركة؟ وما  ثاره -4
 كيف تسهم البركة في الوصول بالفرد إلى حياة ناجحة؟ -0
 كيف يسهم فهم األمة لمفهوم البركة بشكل فعال في تحفيزها السترجاع عزتها وسيادتها بين األمم؟ -2
 

 
 
 

                                                 

2 :هود . 1
  



 

 ح

 أهداف الدراسة  
 

 تهدف دراسة موضوع البركة إلى: 
 م، من خالل المعاني والسياقات المتعلقة بها.التأصيل لمصطلح البركة في القر ن الكري -1
 .والحرمان منها ، ومعرفة أسباب عمومها وأسباب رفعهاالوقوف على خوا  البركة في األشياء -4
وبيـان ضـرورة  ،الوقوف على السنن اإللهية المستنبطة مـن  يـات القـر ن الكـريم فـي تحصـيل البركـة -0

 انسجام النشاط البشري مع هذه السنن. 

 
 بحثمنهج ال

 

 يتمثل منها البحث في هذه الدراسة في اآلتي:
تجمــع الدراســة بــين مــنها االســتقرائي والتحليلــي، فقــد حرصــت  علــى تتبــع مفــردة البركــة فــي  يــات القــر ن 
الكريم، ودراستها واستنباط الفوائد منها، مستفيدة من قواعد التفسير الموضوعي، مستعينة بكتب التفسير 

مستندة إلى أقـوال علمـاء األمـة مـن السـلف والخلـف، مـع اإلفـادة مـن مؤلفـات وكتب األحاديث الشريف، 
 أصحاب األبحاث ذات الصلة، وفق األمور اآلتية:

 االعتماد على اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة الواردة في الموضوع. -1
 ع.استرشاد الباحث بالدراسات المتناولة للقر ن الكريم والسنة المطهرة المتصلة بالموضو  -4
 عزو اآليات الكريمة إلى السور مع ذكر أرقامها في الحواشي. -0
ذا كانت في غير الصحيحين يلتزم الباحث بيان درجة صحتها. -2  تخريا األحاديث من مصادرها، وا 
 عزو األقوال إلى أصحابها. -5
 التي يبحتاج  للتعريف بها.الترجمة لألعالم  -2
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 الدراسات السابقة
 

 على مجموعة من الدراسات في موضوع البركة وهي:لقد تمكن الباحث من الوقوف 
هـــ فــي كتــاب لــه بعنــوان" البركــة فــي فضــل الســعي 778المتــوفىالوصــابي محمــد بــن عبــد الــرحمن  -1

والحركــة"، وقـــد حـــث فــي كتابـــه علـــى غـــرس األرأل معتبــرا أنهـــا أوســـع أبــواب الـــرزق، ولـــم يتنـــاول 
البركـــة فـــي عنـــوان كتابـــه تيمنـــا ببركـــة المؤلـــف مفهـــوم البركـــة بالدراســـة، وقـــد صـــرح بأنـــه أورد لفـــظ 

 .1األرأل
التبـــر  لقـــد كتـــب الباحـــث ناصـــر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الجـــديع رســـالته للـــدكتوراه بعنـــوان:"  -4

ولم يتعرأل فيها للبركة إال في الصفحات األولى من بحثه، وفي حدود التعريف  وأنواعه وأحكامه"
أنــواع التبــرأ التــي يعمــد إليهــا أهــل البــدع  إلــى -جــزاه  اهلل  خيــرا  -فقــط، وقــد صــرف جــل بحثــه 

 . 2ليتوصلوا من خاللها بزعمهم إلى الوصول إلى اهلل تعالى
دراسـة فـي التبـر  والبركـة واظلفـا  ذات الصـلة وكتب أيضا ظاهر" فياأل جاسـم" كتابـا بعنـوان: " -0

هلل علــه كالتوســل والشــفاعة واالســتمارة ومشــروعية التبــر  بــالقرآن الكــريم والنبــي محمــد صــلى ا
" إال أنـــه اكتفـــى بالحـــديث عـــن التبـــرأ المشـــروع وغيـــر وســـلم وآرـــاره وبعـــت المواقيـــت واظمـــاكن

المشـروع، وهـو يــرد علـى بــدع الشـيعة فــي التبـرأ بالمقامـات التابعــة لهـم فــي العـراق، ولــم يشـر إلــى 
 .3البركة وأصولها كما يظهر في العنوان، وهو ما سيتناوله الباحث في هذه الدراسة

عزت فارس من قسم اللةة العربية كلية اآلداب جامعـة الزيتونـة األردنيـة بحثـا محكمـا لمجلـة  وكتب -2
:" مفهــوم البركــة فــي القــرآن الكــريم ابركــة بيــت المقــدس  دراســة جامعــة النجــاح لألبحــاث بعنــوان

 . ويعتبر هذا العمل الطيب فرعا مما سيتناوله الباحث في رسالته.لموية وأدبية"
" البركـة أسـبابها ـ مكانهـا ـ طـرب جلبهـا زمانهـا حمـود عبـد الجـواد كتابـا سـماهوقـد كتـب محمـد م -5

، ومـن المالحـظ وآرراها في حياة اظنبياء والصالحين في ضـوء القـرآن الكـريم والسـنة الصـحيحة"
أن المؤلـــف لـــم يتطـــرق فـــي بحثـــه إلـــى موضـــوع التأصـــيل للبركـــة، ولـــم يســـقط مـــا كتبـــه علـــى واقـــع 

 لمعاصرة، وهو ما سيعمد الباحث إلى فعله في دراسته.المجتمعات اإلسالمية ا
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ومن المعاصرين الذين كتبوا في البركة أيضا: أبو حذيفة إبراهيم بن محمـد حيـث كتـب  بحثـا مـن   -2
ولكنـه بحـث مقتصـر علـى جـزء مـن  "مـا يجلـب البركـة ـ ومـا يمحـب البركـة"تسعين صـفحة سـماه: 

 حثه األسلوب الوعظي.فصل مما سيعمد الباحث إلى عمله، ويةلب على ب
" البركـــة فـــي الـــرزب وهنـــاأ بحـــث محكـــم فـــي مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمية بالمدينـــة المنـــورة بعنـــوان: -8

وهــو يتــألف مــن أحــدل وعشــرين صــفحة، حيــث  واظســباب الجالبــة لهــا فــي ضــوء الكتــاب والســنة"
 عمـــل علـــى تعريـــف البركـــة وتعريـــف الـــرزق، ثـــم ذكـــر مـــنها البحـــث الـــذي اتبعـــه، ثـــم ذكـــر بعـــأل

 األسباب الجالبة للبركة مركزا على صلة الرحم.
"عالقـــة البركـــة والكرامـــة  :وهنـــاأ مقـــال مـــن ثـــالث صـــفحات ألبـــي بـــالل عبـــد اهلل الحامـــد بعنـــوان -7

ــة بالمكســوبة" تكلــم عــن عالقــة اإليمــان بالشــهادة، وتكلــم أيضــا عــن الكرامــة والبركــة فــي  الموهوب
بركة وأوهام التأويل الفاسد، ثم تساءل: لم ال يوفقنـا صريح التنزيل المشاهد، ثم تكلم عن الكرامة وال

 اهلل في زراعتنا وصناعتنا؟
والمالحظ أن  الدارسين الذين سبق ذكرهم منهم من كـان تناولـه للموضـوع مـوجزا جـدا فـي صـفحات  -9

قليلة، ومنهم من عرأل للموضوع من زاويـة أدبيـة لةويـة مقتصـرا علـى بركـة بيـت المقـدس، ومـنهم 
ه للموضــوع مــن التأصــيل واالستقصــاء، ولــذلأ فالحاجــة ماســة إلــى دراســة تســتوفي مــن خلــت دراســت

جوانب الموضوع، وهو ما يحاوله الباحـث فـي هـذه الدراسـة علـى قصـور علمـه، فـبن نجـح فبتوفيـق 
ن قصر فمن نفسه ومن الشيطان.     من اهلل، وا 

 
 صعوبات واجهت الباحث 

 

 من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث:
 المصادر والمراجع التي تناولت الموضوع.قلة   -1
أن العلمـــاء الســـابقين لـــم يفـــردوا موضـــوع البركـــة بالبحـــث، فقـــد جـــاء تنـــاولهم للموضـــوع موزعـــا عنـــد  -4

 تناولهم لآليات واألحاديث بالتفسير والتوضيح.
اتساع موضوع البركة، فقد جاء في القر ن الكريم في سياقات كثيرة منسوبا إلى أمور متعـددة، وهـو  -0

 في جوانب الحياة اإليمانية واالجتماعية واالقتصادية. ممتد  

  



 

 ك

 خطة البحث:
 

 التمهيد: وأبين فيه أهمية موضوع البحث، وأسباب اختياري له، ومنهجي في البحث.  
 الفصل األول: مفهوم وتعريف واهمية البركة وفيه 

 المبحث األول: مفهوم البركة.
 المطلب األول: تعريف البركة.

 )النعمة، النماء، الزيادة(. الثاني: األلفاظ ذات الصلة بالبركةالمطلب 
 المبحث الثاني: أهمية البركة.

 المبحث الثالث: البركة في السياق القر ني
 المبحث الرابع: المالحظات العامة واللطائف لورود مادة بركة في القر ن الكريم.

 قر ن الكريمالفعل تبارأ والوصف مبارأ في ال دالالتالفصل الثاني: 
 المبحث األول: الفعل "تبارأ" ودالالت اختصاصه باهلل سبحانه وتعالى.

 المطلب األول: دالالت ورود الفعل "تبارأ" مقرونًا باأللوهية.

 المطلب الثاني: دالالت ورود الفعل "تبارأ" مقرونا بالربوبية.
 واألرأل.   المطلب الثالث: دالالت ورود الفعل "تبارأ" مقترنا بملأ السماوات
 المطلب الرابع: دالالت ورود الفعل "تبارأ" مقترنًا ببنزال الفرقان..

 .دالالت البركة في مصطلح "مبارأ" واختصاصه بالقر ن الكريم.المبحث الثاني: 
  المطلب األول: بركات القر ن الكريم الدينية.

 المطلب الثاني: بركات القر ن الكريم الدنيوية.
 ر البركة وفيه.الفصل الثالث: مظاه

 المبحث األول: أحوال البركة.

 المبحث الثاني: أقسام البركة.
 المبحث الثالث:  ثار البركة.

 المبحث الرابع: خوا  البركة.
 المبحث الخامس: األسباب المتعلقة بالبركة.

 المطلب األول: األسباب الجالبة للبركة.
 المطلب الثاني: األسباب الماحقة للبركة. 

 ابع: الحاالت المباركة في القر ن الكريم وفيه.الفصل الر 
 .في القر ن الكريم المبحث األول: المبارأ من األشخا 

 .والسيرة العطرة  كما تناولها القر ن الكريم المطلب األول: بركات محمد صلى اهلل عليه وسلم



 

 ل

 .كما تناولها القر ن الكريم المطلب الثاني: المبارأ من األنبياء والصالحين
 واًل: بركات نوح عليه السالم.أ

 ثانيًا: بركات إبراهيم عليه السالم.
 ثالثًا: بركات عيسى عليه السالم.

 .كما تناولها القر ن الكريم األمكنةالمبحث الثاني: بركات 
 المطلب األول: بركة المساجد.

 .بعأل البالدالمطلب الثاني: بركة 
 .ر ن الكريمكما تناولها الق المبحث الثالث: بركات األزمنة

 .شهر رمضان: بركة أوال 
 ثانيا: بركة األشهر الحرم.

 ثالثا: بركة األيام العشر األوائل من ذي الحجة.
 رابعا: بركة يوم عرفة.

 خامسا: بركة يوم الجمعة
 سادسا: بركة يومي االثنين والخميس.

 سابعا: بركة ليلة القدر
 الخاتمة.

 خالصة البحث 
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 عريف وأهمية البركة.الفصل اظول: مفهوم وت
 

 وفيه. 
 مفهوم البركة. المبحث اظول:
 : تعريف البركة.المطلب اظول

 اء، الزيادة(. م: األلفاظ ذات الصلة بالبركة )النعمة، النالمطلب الراني    
 أهمية البركة.المبحث الراني: 
 البركة في ضوء السياق القر ني. المبحث الرالث:
 لعامة واللطائف لورود مادة بركة في القر ن الكريم.: المالحظات االمبحث الرابع
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 الفصل اظول: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مفهوم وتعريف وأهمية البركة وفيه.
 
 المبحث اظول: مفهوم البركة 
 

إن تحديد مفهوم البركة بدقة يوضح بجالء ما يدخل في نطاق البحث وما ال يدخل فيه، ولذا كان ال بد 
 أن نبدأ ببيان هذا المفهوم.

 

لقــر ن الكــريم، ذو عالقــة بمصــطلحات مشــابهة ومرادفــة تشــترأ معــه فــي وحيــث إن مفهــوم البركــة فــي ا
وجوه وتختلف في أخرل، كان لزامًا بيان تلأ العالقة بين هذه المفاهيم ومفهوم البركة من حيث االتفاق 

 بعد تعريف البركة وتحديد مفهومها. -إن شاء اهلل  -واالختالف، وهو ما سيكون 
 

نبـين أهميـة البركـة فـي ضـوء القـر ن الكـريم والسـنة المطهـرة، مـع الوقـوف  وبعد أن تسـتبين تلـأ العالقـة،
 على الدالالت العامة واللطائف والمعاني التي عبر عنها لفظ البركة، وصيةها المختلفة.

 
  



 

3 

 المطلب اظول: تعريف البركة:
 

 عند النظر في تعريف مصطلح البركة في اللةة يتضح أن البركة وردت على معنيين:
 ل: الربوت.اظو

 

الباء والراء والكاف أصل واحد وهو ثبوت الشيء، ويتفرع عن هذا المعنى معان يقارب بعضها من 
أ: يقع على ما برأ من الجمال والنُّوق على الماء، أو  بعأًل، فيقال: َبَرَأ البعير، يبرأ بروكًا، والَبر 

أ اإلبل الكثيرة تشرب ث  .1م تبرأ حول الحوألبالفالة من حر الشمس أو الشبع، والَبر 
 

أ الثبوت، ولزوم الموضع،  ،2هوالبركة مأخوذة من برأ البعير، إذا أناخ في موضع فلزم فأصل الَبر 
رِْض َوَلِٰكْن ﴿ومن ذلأ قوله تعالى: 

َ
َماءِ َواْْل ْهَل الُْقَرٰى آَمنُوا َواتذَقوْا لََفتَْحنَا َعلَيْهِْم ََِرََكٍت مَِن السذ

َ
نذ أ
َ
َولَْو أ

َخْذنَاُهْم َِِما ََكنُوا يَْكِسبُونَ َكذذ 
َ
 . 4وسمي بذلأ لثبوت الخير فيه كثبوت الماء في الب ركة 3﴾ُِوا فَأ

 األصل اللةوي من بروأ البعير، ثم انتقلت مجازًا الى الداللة على ثبات الخيرات.
 

 رانيا: النماء.
 

وبـارأ فيـه وعليـه: وضـع فيـه البركـة، تطلق البركة أيضـا علـى الزيـادة والنمـاء، يقـال بـارأ اهلل الشـيء،  
ويقال: ال بارأ اهلل فيه، أي ال نم اه. فالبركة: النماء والزيـادة، بـارأ اهلل لـأ ، والمبارأ ما فيه ذلأ الخير

نَْزْْلَاهُ تعـالى: ﴿  وقـال .5وفيأ وعليـأ
َ
نُْتْم ََلُ ُمنِْكُرونَ  ۚۚ َوَهَٰذا ذِْكٌر ُمَباَرٌك أ

َ
فَأ
َ
يأل تنبيهـًا علـى مـا يفـ 6﴾ أ

 .7من الخيرات اإللهية
 

  

                                                 
، تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون عضو المجمع اللةوي، معجم مقاييس اللمةابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  1

 .(231-227،   )1مـ،  ب ط، ج1989
2
، 0، طهـ1212 ة، دار صادر بيروت، سنلسان العربابن منظور، أو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري،   

 (.197-198،  )1ج
3
 .92 :األعراف  

 
4
، ضبط وتصحيح وتخريا إبراهيم شمس الدين، لبنان، بيروت، دار الكتب معجم مفردات ألفا  القرآنالراغب األصفهاني، محمد بن الفضل،  

 (.55-52،  )0، ط4447العلمية، سنة 
5
 .978أل ،1، ج1، دار العلم للماليين، بيروت، طجمهرة اللمةمنير بعلبكي،  ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق رمزي  

6
 .54  :األنبياء  

7
 (.197-198،   )لسان العربابن منظور،   



 

4 

ْهَل اْْلَيِْتۚ  إِنذريُه َْحِيريٌد وقوله تبـارأ وتعـالى: ﴿ 
َ
ِ َوَبَرََكتُُه َعلَيُْكْم أ ِۖ  رَْْحَُت اَّللذ ْمرِ اَّللذ

َ
َتْعَجبَِي ِمْن أ

َ
قَالُوا أ

ِيدٌ   .2معناه أن أمثال هذه البركة متكاثرة من اهلل عليكم 1﴾َّمذ
 

ن معــاني البركـة فــي اللةـة ترجــع إلـى أصــلين همـا الثبــوت والنمـاء، فالبركــة والـذي يخلـ  إليــه الباحـث أ
 يتسع معناها ليشمل الخير الكثير الواسع الدائم النمو والزيادة .

 
 مفهوم البركة في ضوء الكتاب والسنة.

 

ثنتــين وثالثــين  يــة، وجــاءت فــي صــيغ اوردت لفظــة )البركــة( ومــا تصــرف منهــا فــي القــر ن الكــريم فــي 
مباركــة(. وبعــد التأمــل فــي تلــأ -)مبــارأ-بركاتــه(-)بركــات-)تبــارأ(-)بــوبرأ(-باركنــا(-)بــارأ خمــس:

وهــذا يتفــق مــع المعنــى اللةــوي للبركــة: ، كثــرة الخيــر وفيضــه المتكــاثرالبركــة  اآليــات وتفاســيرها تبــين أن
ِي َجَعَل ِِف ﴿وهو النماء والزيادة. وجاء في )العمدة( في قوله تعالى:  ا وََجَعَل فِيَها َتَباَرَك اَّلذ َماءِ ُُِروجا  السذ

ٌاا ا ُمنرِي ا َوَقَمريرا اجا إشـارة إلـى مـا يفيضـه علينـا مـن نعمـه المتكـاثرة بواسـطة هـذه النجـوم والنيـرات،  3﴾ ِِسَ
ْن ُِورَِك َمْن ِِف اْلذارِ  ﴿وقوله: 

َ
ا َجاَءَها نُودَِي أ َ  فلَمذ ِ الَْعال ِ َرب  ، قال: بورأ  4﴾ ِميَ َوَمْن َحْولََها وَُسبَْحاَن اَّللذ

، وقيل البركة هي النفع الكبير من جهد يسير، وقيل: كل مـا شـوهد منـه زيـادة غيـر  5الشيء وبورأ فيه
لــى هــذا أشــار عليــه الســالم: )مــا نقــ  مــال مــن  محسوســة، قيــل لتلــأ الزيــادة َبركــة ولمــا فيــه مبــارأ، وا 

7(.6صدقة
 

 

 لفة منها:سياقات مختفي التعبير بالوصف "مبارأ" وقد جاء  

فالمبــارأ: اســم مفعــول مــن بــارأ، وأبطلــق  ،الخيــرات الدنيويــة والدينيــة جــاء مقترنــا بــالقر ن ألنــه أصــل .1
 ، 8على القر ن لما فيه من البركة ألنه أصل الخيرات الثابتة الدنيوية والدينية

 

                                                 
1
 .80 :وده  

2
هـ ، 1210، 1ط دار الكتب، بيروت، لبنان، ،تفسير البحر المحيطابن حيان، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان،   

 204  ،2ج

3
 .21الفرقان:   
 .7النمل:  4

5
 ، مرجع سابق .52،   1981األصفهاني، سنة   

 
6
 وصححه األلباني ،4428أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب: ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، رقم:  

7
 .449عمدة الحفاظ السمين الحلبي    

8
، تحقيق محمد التونجي، عالم الكتب ، معجم لموي ظلفا  القرآن الكريماأللفاظ،  الحلبي، أحمد بن يوسف، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف  

  .449  ، 1بيروت، ج
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نَْزْْلَاهُ قال تعالى:)
َ
نْتُْم ََلُ ُمنِْكرُ  ۚۚ َوَهَٰذا ذِْكٌر ُمَباَرٌك أ

َ
فَأ
َ
نَْزْْلَاهُ ِِف ََلْلٍَة ُمَباَرَكةٍ ﴿وقال  1﴾ ونَ أ

َ
إِنذا ُكنذا  ۚۚ إِنذا أ

 2﴾ُمنِْذرِينَ 
نْبَتَْنا ِِهِ ﴿ما كان متعلقا بالماء النازل من السماء كما في قوله تعالى:  .4

َ
َماءِ َماءا ُمَباَرَكا فَأ ْْلَا ِمَن السذ َونَزذ

لَمْ ﴿وقوله:  3﴾َجنذاٍت وََحبذ اْْلَِصيدِ 
َ
ُُريمذ  أ رِْض 

َ
َماءِ َماءا فََسلََكُه َيَنرياِِيَع ِِف اْْل نَْزَل ِمَن السذ

َ
َ أ نذ اَّللذ

َ
تََر أ

ريا ُُريمذ َعَْعلُريُه ُحَطاما ا  اهُ ُمْصريَفر  ُُمذ يَِهيُج َفريَرَ لَْوانُُه 
َ
ا أ وِ   ۚۚ ُُيْرُِج ِِهِ َزرًْعا ُُمَْتلِفا

ُ
ََ ََّلِْكريَرٰى ِْل إِنذ ِِف َذٰلرِي

ْْلَابِ 
َ
نبهت اآليات على تخصي  بركة الماء ببحداثه اإلنبات والنمو والخصوبة وتنوع الثمار ف 4﴾اْْل

 . 5والمذاق، كل ذلأ عبدَّ مباركا ألن أصل مصدره من اهلل سبحانه وتعالى
ِيَن ََكنُوا يُْسَتْضَعُفوَن َمَشري ﴿منها متعلقا باألماكن كمـا فـي قولـه تعـالى:ما كان   .0 ْوَرَُْنا الَْقوَْم اَّلذ

َ
ارَِق َوأ

رِْض َوَمَغارَِبَها الذِِت َِاَرْكَنا فِيَها 
َ
 . 6﴾اْْل

 

 

 اظلفا  ذات الصلة بالبركةالمطلب الراني: 
 

 ثمت ألفاظ ذات صلة بالبركة منها:
 
 

 النِّعمة. أواًل:
 

 النعمة في اللمة:
 

فــي الشــيء هــي  عمــة" تشــترأ مــع البركــة فــي كثيــر مــن المعــاني  ولــذلأ قــد يبظــن  أن البركــةيبــدو أن "الن  
ألن ، النعمة نفسها، لكن  ثمة فروق بين الكلمتين، وذلأ أن معنى لفظ النعمة يدور حول الحالة الحسـنة

لسة والر كبة، وعند ابن بناء الن   عمة على وزن اسم الهيئة يدل على الحالة التي يكون عليها اإلنسان كالج 
  .من مال وعيش، يقال: هلل تعالى عليه نعمةالفارس: الن عمة: ما ينعم اهلل تعالى على عبده به 

رِْض ﴿والنعم تكون ماد ي ة ومعنوية، قال تعـالى: 
َ
ريَماَواِت َوَمريا ِِف اْْل َر لَُكْم َما ِِف السذ َ َسخذ نذ اَّللذ

َ
لَْم تََرْوا أ

َ
أ

ْسَبَغ َعلَيُْكْم نَِعَمُه َظاهَِرةا َوَباِطَنةا 
َ
ى َوََل كَِترياٍب َوِمَن اْلذاِس َمريْن ُعَريادُِل ِِف  ۚۗ َوأ ِ ِعلرْيٍو َوََل ُهريدا ٌْ ِ َِِغري  اَّللذ

                                                 
1
 .54 األنبياء:  

2
 .0 الدخان:    

3
 .9ق:     

4
 .41الزمر:     

5
 مرجع سابق،  449  ،عمدة الحفاظ السمين الحلبي  

6
 .731األعراف:    
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 ٌٍ ــنيعة والمنَّــة، ون عمــة اهلل مــا أعطــاه اهلل   ،1﴾ُمنرِيري لعبــد كالســمع لفالن عمــة: اليــد البيضــاء الصــالحة والص 
2والبصر

 . 

 

ر ة مــن الفعــل المــ ؤهــا بنــاء، وبنا4والمســرة والفــرح والترفــه 3الت ــَنعُّم وطيــب العــيشفهــي عمــة بــالفتح: النَّ أمــا و 
 يطيـب عـيش وحسـن حـال، وهـ أي فـي .6﴾َوَنْعَمٍة ََكنُوا فِيَها فَاكِِهيَ ﴿قـال تعـالى: ، 5مةت  بة والشَّـر  كالضَ 

7في قبالة البؤس
والنـاعم « واليـد الناعمـة ضـد اليـد الخشـنة» ،تنعَّم: تناول ما فيه نعمة وطيـب عـيشالو  .

 .8ضد الخشن
 

حيـث ورد فهـو و ثابتة، فـالن عيم مـا يثبـت فـي عـيش وحسـن حـال، والنعيم على وزن فعيل يدل على صفة 
وُُجريوهٌ  ﴿تعـالى:  والناعم كالنعيم صفة، إال أن فيه معنى الحدوث ال الثبوت كما فـي قولـه النعم الكثيرة،
 .  9﴾يَوَْمئٍِذ نَاِعَمةٌ 

 

نعــام يــدل  و  نْ  ﴿الصــدور مــن الفاعــل كقولــه تعــالى:  جهــةعلــى  اإل 
َ
ِيريريَن أ اَط اَّلذ أي  10﴾َعْمريريَت َعلَريرييِْهمْ ِِصَ

ا  ﴿كقوله تعالى: ، 11فيالحظ فيه جهة الوقوع والتعلق بالمفعول التنعيموأما  أوصلت اإلحسان إليهم، مذ
َ
فَأ

ْكَرَمنِ 
َ
ِ أ َمُه َفَيُقوُل َرّب  ْكَرَمُه َوَنعذ

َ
نَساُن إَِذا َما اَِْتََلهُ َربُُّه فَأ  .12﴾اْْلِ

 
 

 :بركةبين النعمة والأوجه الشبه 
 

ح ممــا ســبق مــا بــين البركــة والنعمــة مــن تقــارب فــي المعنــى، فالبركــة هــي النعمــة لكــن بقيــد الــدوام يتضــ
 وهي، واالتساع الثبوتبصفة المتالنعمة فالبركة هي  واالتساع المستفاد من األصل اللةوي لكلمة بركة.

                                                 
1
 .44لقمان:   

2
، سنة 1، عالم الكتب، بيروت. ط2، جعمدة الحفا  في تفسير أشرف اظلفا لحلبي، تحقيق محمد تونجي، الحلبي، أحمد بن يوسف ا  

1990  ،449. 
3
 1405، مرجع سابق  : المقاييس  

4
 .419،  2ج، 1992، 1بيروت، ط-، در صادرلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري،   

5
 ،  مرجع سابق .712   ،1998 سنة ،4دمشق ط-ماألصفهاني، دار القل  

6
 .48 :الدخان  

7
 1035،  1994، سنة 1، دار الفكر، بيروت،  طمعجم المقايس في اللمةزكريا أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق شهاب الدين أبو عمر،   

8
 .419المرجع السابق    

9
 .7الةاشية:   

10
 .8 الفاتحة:  

11
 .444،  14، ج4449، سن 0ط، بيروت-، دار الكتب العلمية/لبنانالتحقيب في كلمات القرآن الكريملمصطفوي، المصطفوي، حسن ا  

.15الفجر:   12  
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 حال.طيب العيش وحسن العلى  فتدلوأما النعمة  ،بعمومه وبكل صوره الدائم المتسع الخير
 

، وذلـــأ أن  مصـــدر كليهمـــا هـــو اهلل ســـبحانه، وهمـــا بالفاعـــل ةجهـــة المتعلقـــال فـــي بـــين الكلمتـــين وهنـــاأ اتفـــاق
ومخصــو   ،هــو عــام فــي كــل شــيء بالنســبة للبركــةف ،وقــع عليــه الفعــلة بمــن المتعلقــمختلفتــان فــي الجهــة 

 .1، فال يبقال أنعم فالن على فرسه وال حمارهباإلنسان بالنسبة للنعمة
 
 :الزيادة انيًا:ر

 البركة؟بالزيادة  فما عالقةمن معاني البركة الزيادة، 
 

 :الزيادة لمة
 تأتي الزيادة في اللةة بمعان منها:

واليـــاء والـــدال أصـــل يـــدل علـــى  يأن الـــزا" :جـــاء عنـــد ابـــن فـــارسوالنمـــو:  الزيـــادة بمعنـــى الفضـــل -0
 .3"زيادة: النموال" :عند ابن منظورو ، 2"الفضل، يقولون زاد الشيء فهو زائد

مما جاء عند الراغب أن الزيادة: أن ينضم إلى ما عليـه الشـيء فـي نفسـه : الزيادة بمعنى اإلضافة -6
ٌٍ  ﴿ :تعـالىشيء  خر، يقال زدته فازداد، وكقوله  تكـون فـي المحمـود والزيـادة . 4﴾ َونَْزَداُد َكيَْل َِعِ

الزيـادة ومـن أهـم صـور  .6﴾5زادهم إَل نفوراوما ﴿والمذموم، فمن الزيادة في المذموم قولـه تعـالى: 
ْحَسُنوا اْْلُْسََنٰ َوزَِياَدةٌ  ﴿ :قوله تعالى ما جاء فيالمحمودة 

َ
يَن أ ِ ، وقد روي من طرق مختلفـة 7﴾ل َِّلذ

ال يمكــن  وأحــواال اإنعامــ وذلــأ يتضــمن 8أن هــذه الزيــادة هــي النظــر إلــى وجــه اهلل ســبحانه وتعــالى
 .تصورها في الدنيا

 ة المــذكورة فـي اآليــة تشـمل باإلضــافة إلــى رؤيـة اهلل ســبحانه أنواعـا أخــرل مـن التكــريم، منهــاوالزيـاد
 .9زيــادة المحبــة فــي قلــوب العبــاد، فقــد جــاء عنــد النســفي: )وقيــل الزيــادة المحبــة فــي قلــوب العبــاد(

عشـــر إلــى والزيــادة التضـــعيف  ،الحســنى هـــي الواحــدة مــن الحســـنات،  فتضــعيف الحســـناتومنهــا 

                                                 
82 : ، ١١72، سنة ١. طدمشق، دار القلم، 1، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد محمد الخراطالحلبي، أحمد بن يوسف الحلبي، تحقيق  1

  

صدر سابق،  ابن فارس م 40.  2
  

.912ابن منظور مرجع سابق     3
  

.25 :يوسف   4
  

 .29فاطر:  5
 .583-583االصفهاني، المفردات، مصدر سابق    6

.42 :يونس   
7
  

 .1/498أخرجه مسلم في صحيحه، رقم 8
راجعة إبراهيم محمد رمضان، دار ، متفسير النسفي المسمى بمدار  التنزيل وحقائب التأويلالنسفي، عبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي،  9

 .386،  9، ج1282، 1بيروت، ط –القلم 
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 .1ا إلى سبعمائة ضعفأمثاله
ْسريمِ ﴿ فقوله تعالى:: الزيادة بمعنى العطاء -0 ِ

ِْ معنـاه زاده وأعطـاه مـن  2﴾.َوَزاَدهُ بَْسريَطةا ِِف الْعِلرْيِم َوا
بَْسَطةا  َوَزاَدهُ ﴿: جاء عند القرطبـي فـي تفسـيرهو  .3العلم والجسم قدرًا زائدًا على ما أعطى أهل زمانه

ْسمِ  ِ
ِْ  .5أن  زيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة ولم يرد عظم الجسم، 4﴾ ِِف الْعِلِْم َوا

 

جـاء عنـد القرطبـي فـي في العطاء التـي يكـرم اهلل بهـا المـؤمنين تثبيـتهم علـى الهـدل، الزيادة ومن صور 
ى﴿قوله  ِيَن اْهَتَدْوا ُهدا ُ اَّلذ  .7ي النصرةأي ويثبت اهلل المؤمنين على الهدل ويزيدهم ف 6﴾َوَيزِيُد اَّللذ
 

 وجه الصلة بين البركة والزيادة
 

ومــا ال يختلــف عليــه أحــد أن الزيــادة بشــقيها المــادي والمعنــوي هــي مقصــود أكثــر طــالبي البركــة مــن اهلل 
 سبحانه وتعالى.

 

 المـذموم والمكــروه، تنقسـم فمنهــا البركــة والزيـادة أننــا وجـدنا الزيـادة فــي القـر ن يـدل  علــى الفـرق بـين وممـا 
ا﴿قولـه تعـالى:  كمـا فـي ٌا َواُهْم َجَهنذُمۖ  ُُكذَما َخَبْت زِْدنَاُهْم َسعِ

ْ
أ وعليـه فليسـت الزيـادة هـي البركـة وال  8﴾مذ

بل البركـة زيـادة دائمـة واسـعة فـي الخيـر، والبركـة ايضـا زيـادة مـع ثبـات هـذه الزيـادة وعـدم  ،تقوم مقامها
جابيـات والخيـرات العظـام والحسـان فـي االنسـان نقصها وعدم كونها في السـلبيات بـل إن البركـة فـي االي

 والزمان والمكان.
 

  

                                                 
ضبطه هشام عبد  ،1ط ،دار الكتاب الثقافي، األردن  التفسير الكبير تفسير القرآن الع يم،الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني،  1

 .583،  5، ج9668الكريم الموصلي، 
 .922البقرة:  2
 .122،  2مرجع سابق ج عمدة الحفاظ، ،السمين الحلبي 3
 .922البقرة:  4
 .992  ،9، ج1223بيروت، -، دار الفكرالجامع ظحكام القرآنالقرطبي أبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي،  5
 .23مريم:  6
 .32،  3القرطبي، مرجع السابق، ج 7
 . 98اإلسراء:  8
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 النماء ثالثًا:
 في اللمة

 

 وأصلها من َنَمَو وقد جاءت في اللةة على أكثر من معنى:
 . 1نمى اإلنسان سمن، والنامية من اإلبل: السمينة: يقال الزيادة -١

 وَنَمي تبه: رفعته.       
 والنسب: سناداإل -٢

تب الحديث نموًا: أي أسندته ونقلته على وجه ته إليه، يقالونسبإسناد الكالم إلى صاحبه  ومن ذلأ  : َنَمو 
بـين  نمـى مـن لـم يكـذب  ) وعن أم كلثـوم بنـت عقبـة عـن الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال: ،اإلصالح

 .2 خيرًا نمَّى أو خيرًا فقال الناسِ  ارنين لُيصِلَح وفي لفٍ : ليس بالكاذِب من أصلَح بين
 

ونميت الرجل إلى أبيه: عزوته إليه وَنَسب تبه  وانتمى إليه: انتسـَب، ومنـه حـديث الرسـول صـلى اهلل عليـه 
إي انتسـب إلـيهم ومـال  3"ادعى إلى غير أبيه وهـو يعلـم أنـه غيـر أبيـه فالجنـة عليـه حـرام من" :وسلم

 .4وصار معروفًا بهم
 

 االفترابفاب و وجه الصلة بين البركة والنماء من حيث االت
 

 االتفابمن حيث 
 

 ومن صـور ،النماء ها:من معاني فالبركة ،من االتفاق بين البركة والنماءَا مما ال شأ فيه أن هناأ وجه
النماء ما يفـيأل بـه اهلل علـى مخلوقاتـه مـن خيـرات وينميهـا لهـم، وهـذا يتفـق مـع التعريـف االصـطالحي 

 للبركة، وهو كثرة الخير وفيضه وتكاثره.
 
 حيث االفتراب من

 

ولكن هناأ أوجه خالف بين البركة والنماء من حيث الثبوت التي تتمتع به البركة دون النماء، فلم يقـل 
أحد من قـواميس اللةـة علـى حـد علـم الباحـث إن مـن معـاني النمـاء الثبـوت والديمومـة، وهـذا هـو جـوهر 

 سناد.النسب واإلمعاني مع النماء في أيضًا ال تتفق البركة و الخالف، 

                                                 
 . 419،  4، جلسان العربابن منظور،  1

.57قم ر  ، وقال األلباني صحيح،0944أخرجه أبو داود في سننه،    2
  

3 95، ومسلم رقم: 2429رواه البخاري رقم:   .
  

 
4
تحقيق على  ، 1222، دار الفكر، بيروت، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي،  

   .932،  96شيري، ج
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 رابعا: اليمن:
نجاءت كلمة " وذكـر أهـل اللةـة والمفسـرون  ،في السنة المطهرة المفسرة للقر ن الكـريم بمعنـى البركـة "يبم 

 على أن اليمن هو البركة، ولكن ال بد من التفريق بينها وبين كلمة بركة.
 ومن أمثلة ذلأ:
 عند أهل اللمة:

ن ب  معنى بركة.فقد جاء في معاجم اللةة العربية لفظ يبم 
 .1"يقال هو َمي مبون النقيبة، أي مبارأ"فقد ذكر الراغب في المفردات: 

 

وعند ابن منظور، اليمن: البركـة، فقـد تقـرر ذكـره فـي الحـديث. ويقـال: فـالن يتـبَيمَّنب برأيـه أي يتبـرأ بـه. 
َن فالن على قومه فهو ميمون إذا صـار مباركـًا علـيهم. وتيمنـت بـه:  ن  ،تبركـتوقال الجوهري: يبم  والـيبم 

ْصَحاُب الَْميَْمَنةِ ﴿ :خالف الشؤم، ومنه قوله تعالى
َ
ََ أ ِ وَلٰئ

ُ
 .3﴾2أ

 
 عند أهل التفسير

مــن الــيبمن وهــو البركــة  ســماها اهلل بــذلأ ألنهــا تحفــظ ، األيمــان جميــع يمــينيــذكر بعــأل المفســرين أن  
 .4الحقوق

 

 ﴿ :وجاء في سورة الواقعة
َ
ْصَحاُب الَْميَْمنَةِ َما أ

َ
الذين يعطون كتبهم بأيمانهم من  وهم 5﴾ْصَحاُب الَْميَْمنَةِ فَأ

الذين يجعلون في الجهـة اليمنـى مـن الجنـة أو فـي المحشـر، واليبمـين جهـة وقيل هم  .6اليبمن وهو البركة
 .7عناية وكرامة في العرف، واشتقت من اليبمن أي البركة

وبهــذا يظهــر الفــرق تكــاثر، النمــاء و التزايــد و الثبــوت و ال ال يتضــمنمن الــيب  كلمــة معنــىأن يالحــظ الباحــث 
 بينها وبين البركة.

التـي تميــزه ن مفهــوم البركـة فــي القـر ن الكــريم لـه معانيــه إ :إلــى القـولالباحـث خلــ  يألمثلـة اوبعـد هــذه 
عن غيره مما يقاربه في داللته، وذلـأ أنـه يـدل علـى الزيـادة الواسـعة الدائمـة الثابتـة فـي الخيـر، بخـالف 

 ات األخرل التي تدل على الزيادة دون أن يكون ملحوظا فيها االتساع والثبات والدوام.المصطلح
                                                 

1
 ، مرجع سابق.312تحقيق شمس الدين،  ، المفردات  

2
     .17 :البلد  

 
 .. مرجع سابق396،  3ج لسان العرب3
 .مرجع سابق 122،  5ج الجامع ظحكام القرآن 4
  .7 :الواقعة 5
 .295،  2، ج1229، 0ط، اليمامة، دار ابن كثير، سورية، إعراب القرآن وبيانهدرويش، محي الدين بن أحمد مصطفى درويش،  6
، 15، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، بدون سنة نشر وطبعة، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور،  7

 983. 
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 أهمية البركة: الـمبـحث الرـانـي
 

 الدارس للكتاب والسنة أن للبركة أهمية كبيرة في حياة المسلمين، ومن األدلة على ذلأ ما يلي:يجد 
كـريم جـاءت لتلفـت أنظـار المتـدبرين إلـى ضـرورة تـأتي أهميـة البركـة مـن كـون اآليـات فـي القـر ن الأواًل: 

وََجَعريَل  ﴿قـول اهلل تعـالى: دعوة اهلل أن يمنحهم البركة في كل أمور حياتهم، حيـث يفهـم ذلـأ مـثال مـن 
 ِ ائ يذاٍم َسَواءا لِلسذ

َ
ْرَبَعةِ أ

َ
قَْواَتَها ِِف أ

َ
َر فِيَها أ فتذييل اآلية بكلمة . 1﴾لِيَ فِيَها َرَواِِسَ ِمْن فَوْقَِها َوَباَرَك فِيَها َوقَدذ

الســـائلين عنــــد كثيــــر مــــن المفســــرين تحمــــل معنــــى الطــــالبين، فقــــد جــــاء ذلــــأ عنــــد ابــــن كثيــــر لمــــن أراد 
نمــا قيــل ، القــوت ومعنــى )للســائلين(، معلــق بقولــه: )وقــدر فيهــا أقواتهــا( لكــل محتــاج إلــى، 2االســتزادة وا 

 .3)للسائلين( ألن كال يطلب القوت ويسأله
 

، يــدل علــى عظــيم أهميتهــا، ومــا لهــا مــن عواقــب حســنة فــي حيــاة اآليــةكــة علــى األقــوات فــي البر وتقــديم 
 األفراد والمجتمعات.

 

ثانيــًا: تــأتي أهميــة البركــة مــن إيمــان الباحــث أن ورودهــا كمصــطلح فــي كتــاب اهلل تبــارأ وتعــالى وســنة 
حثين، فتتبـــع هـــذا رســـوله صـــلى اهلل عليـــه وســـلم يعطيهـــا أهميـــة بالةـــة، بحيـــث توضـــع نصـــب أعـــين البـــا

المصطلح والتأصـيل لـه فـي كتـاب اهلل وسـنة رسـوله عليـه السـالم مـن األعمـال التـي يتقـرب بهـا إلـى اهلل 
 عز وجل، كةيرها من سائر علوم القر ن الكريم.

 

وهـذا فـي حـديث  ،كون األنبياء علـيهم السـالم ال غنـى لهـم عـن بركـات اهلل في ثالثًا: تكمن أهمية البركة
اهلل عليه وسلم الذي يرويه عنه البخاري، قال: )بينما أيوب يةتسل عريانا خر عليه جراد الرسول صلى 

يــا أيــوب ألــم أكــن أغنيــأ عمــا تــرل، فقــال بلــى يــا رب،  :فــي ثوبــه، فنــاداه ربــه يثــتمــن ذهــب، فجعــل يح
انه فبذا كان هـذا حـال نبـي اهلل أيـوب أنـه ال يسـتةني عـن بركـة اهلل سـبح 4(ولكن ال غنى لي عن بركتأ

وتعــالى، فهــل بوســعنا نحــن أهــل هــذا الزمــان االســتةناء عــن بركــات اهلل ســبحانه وتعــالى، وقــد قــال ابــن 
حجر العسقالني في الشرح: فيه جواز االستكثار من الحالل في حـق مـن وثـق مـن نفسـه الشـكر عليـه، 

 .5وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة

                                                 
 

 
1
 .16فصلت:  
، دار تفسير بن كرير، الخالديابن كثير القرشي، عماد الدين أبو الفدل إسماعيل بن عمر البصري الدمشقي، تحقيق صالح عبد الفتاح  2

 .9828،  1، ط9662عمان،-لفاروق، األردنا
عرابهالزجاج، أبي اسحق إبراهيم بن السري، تحقيق عبد الجليل عبده سلبي،  3 ، 1222، 9ط ،2، دار الحديث، القاهرة، جمعاني القرآن وا 

 581. 
 
4
 .922أخرجه البخاري في صحيحه، رقم 

5
 .رجعمنفس ال  
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َلا و ﴿أن يقـول عليـه السـالم  حانه وتعالى نبيه نوحـًا وألهمية البركة فقد أمر اهلل سب نْزِلَِْن ُمريْزَ
َ
ِ أ قُْل َرب 

ُ الُْمْزِلِيَ  ٌْ نَْت َخ
َ
به وبمـن معـه فـي مـوج  وهو على ظهر السفينة تجري  فدعا بهذا الدعاء 1﴾ ُمَباَرَكا َوأ
ما حصل لألرأل بعد أن بنه وهو أعلم سبحا، بركة الرسوب وبركة النزول وبركة المكانوالمراد كالجبال، 

أصــابها الطوفــان ودمــر كــل شــيء، فأصــبح موضــوع الرســو والنــزول والمكــان غايــة فــي األهميــة لتكــون 
قِيريَل يرَيا  ﴿ : بأن ينزله اهلل منزال مباركـا، فكـان الجـوابأن يدعو ولذلأ أمره اهلل  فرصة للعيش والنماء.

ِنذا َوَبَرََكٍت َعلَيْ  ُُمذ نُوُح اْهبِْط بَِسََلٍم م  َمٌم َسُنَمت ُِعُهْم 
ُ
ََ ۚ َوأ َع ن مذ ِمذ َمٍو م 

ُ
ٰ أ ُهم ََ َولََعَ َِلمٌ  َيَمسُّ

َ
ِنذا َعَذاٌب أ  2﴾ م 

فكانت سالمة الرسو وبركات النزول والمكان معا، بحيث كانـت األرأل الصـالحة للحيـاة وكانـت الزيـادة 
 منـة إلـى قيـام السـاعة أن تعـي أهميـةلـذلأ وجـب علـى الثلـة المؤ  ،والنماء وثبوت الخير والفيأل مـن اهلل

 الدعاء بالمنزل المبارأ واإلنزال المبارأ واإلقالع المبارأ والهبوط المبارأ.
 

جــاءت فــي سـور مكيــة، ومــن  ذكــرت فيهـاكــون أغلــب اآليـات التــي مـن رابعـًا: تــأتي أهميـة البركــة أيضــا 
وبنــاء علــى ذلــأ تصــبح  ،مســلمينالمعــروف أن اآليــات المكيــة جــاءت لترســخ القضــايا االعتقاديــة عنــد ال

ألنهـا عطيـة خاصـة   البركة من القضايا العقدَية األساسـية فـي حيـاة المسـلم، وذلـأ لمـا لهـا مـن األهميـة
قبااًل. زيدهاهلل تعالى وت مرضاة من اهلل تعالى، تحفز المسلم للمضي قدما نحو  ثباتًا وا 

 

ولذلأ يتذمر كثير من الناس من عدم البركة،  زمن ندرة في أيامنا هذهخامسًا: ويرل الباحث أننا نعيش 
الكفاية من الجهد والوقت والولد والمال، وقلة العافية، وضعف الخصوبة في األرأل، وتراجع الـربح فـي 

 وأن نبحث عن أسبابها.المطلوب أن نتلَمسها التجارة، وليس كل ذلأ إال لقلة البركة، ولذا ف
 

وفيهـا معنـى الزيـادة والنمـاء والتزكيـة  ،للخيـر اإللهـي فـي الشـيءسادسًا: مـن تعريفـات البركـة أنهـا ثبـوت 
أفرادا والقناعة والرضا والطمأنينة والسكينة بحيث يجد المرء حالوتها في قلبه، فما أحوج أهل هذا الزمن 

 يها.إلوجماعات 
 

 ،اتأهميـــة البركــة فـــي ظــل ظـــاهرة الفقــر التـــي يعيشــها كثيـــر مــن النـــاس أفــرادا ومجتمعـــ تتضــحســابعًا: 
فـي تتجلى الوقت في بركة الو تجعله مشبعا، وبركة الطعام  ،سد الحاجاتتجعله كافيا لالمال  في بركةالف

 االنتفاع به.االنتفاع به واستةالله، وبركة العلم في 
ذلــأ يضــفي عليهــا و  ،البركــة عــالج للخــروج مــن الفقــر واألزمــات االقتصــادية والتحــرر مــن االســتعمارو 

 مزيدا من األهمية.
رول صـــخر  فقـــدفهـــي فـــي وقـــت أول النهـــار،  كافـــة، البركـــة شـــؤون حيـــاة المســـلم اليوميـــة تشـــملمنـــًا: ثا

                                                 
 .92المؤمنون:  1

2
 .27 :هود  
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قـال: فكـان النَّبـي   ُبكورِهـا فـي ظمَّتـي االلَّهمَّ باِر   الةامدي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
ِل النَّ  اهللُ  صلَّى هـاِر وكـان صـخرج رجـاًل تـاجرًا فكـان يبَعـُث عليه وسـلَّم إذا بَعـث َسـريًَّة بَعـث بهـا ِمـن أوَّ

ِل النَّهاِر فكُرر ماُله وأررى  .1 ِغلماَنه ِمن أوَّ
النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إذا رفأ اإلنسان أن   وهي أيضا في الزواج ففي الدعاء المأثور للعريسين

 .2"وجمع بينكما في الخير ،وبارأ عليأ ،بارأ اهلل لأ" :إذا تزوج قال
 

دخلت مـع رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم أنـا وخالـد )عباس قال:  اهلل بنعن عبد في في الطعام هو 
فشـرب رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم وأنـا عـن  ،فجاءتنـا بننـاء مـن لـبن ،بن الوليـد علـى ميمونـة
علـى ما كنـت أورـر  :فقلت ،فنن شئت آررت بها خالدا ،الشربة ل  :فقال لي ،يمينه وخالد عن شماله

من أطعمه اهلل الطعام فليقل اللهم بار  لنا فيه  :رم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،سؤر  أحدا
 3.(ومن سقاه اهلل لبنا فليقل اللهم بار  لنا فيه وزدنا منه ،وأطعمنا خيرا منه

 

 ه وســلم:كــون فــي البيــع والشــراء للحــديث الــذي رواه حكــيم بــن حــزام عــن الرســول صــلى اهلل عليــتالبركــة و 
ن كِذبا وكِتما، ُمِحقَ  فنن ، يفترَّقا لم ما بالخيارِ  البيِّعانِ ) بركـُة  تبيَّنا وصَدقا، بورَ  لهم في بيِعهما، وا 

فــي تكــون البركـة أيضـا و  ان مـوالكتعنــد الكـذب  وتـذهب ،مشــروطة بالصـدق والوضـوحوهـي  . 4(ابيِعهمـ
بأنـــه  لبـــائعالمشـــتري و لكـــل مـــن ا ةالطمأنينـــ حيمـــنالكيـــل  إذ 5"الكيـــل للحـــديث "كيلـــوا طعـــامكم يبـــارأ لكـــم

 استوفى حقه دون أن َيظلم أو يبظلم.
 

َفِنَذا َدَخل ُتم ُبُيوتًا َفَسلُِّموا َعَلٰى َأنُفِسُكم  َتِحيًَّة مِّن  ِعنِد اللَِّه ُمَباَرَكًة ﴿: في السالم لآليةالبركة تكون و 
ِل َ َطيَِّبًة  يَ  َلُكمُ  اللَّهُ  ُيَبيِّنُ  َكذَٰ وما كان من عند اهلل  ،السالم تحية ربانية وذلأ ألن ﴾6َتع ِقُلونَ  َلَعلَُّكم   اتِ اْل 

 لةدر والخيانة. اذهب يفهو مبارأ، وألن السالم يولد الشعور باألمن والطمأنينة و 
 

ِيَن َيُقولُوَن َربذ ﴿ :رة عين لوالديهم لقول اهلل سبحانه وتعالىقفي الذرية: بأن يكونوا تكون و  نَا َهْب َْلَا َواَّلذ
                                                 

وحســنه،  وقـــال  1100، والترمــذي فــي كتـــاب مــا جــاء فــي التبكيــر فـــي التجــارة رقــم: 4409ود فــي بــاب االبتكــار فـــي الســفر رقــم: رواه أبــو دا 1
 األلباني في صحيح أبي داود: حديث صحيح.

ديث حسـن صـحيح، ، وقـال: حـ1411، والترمذي في باب ما جاء فيما يقـال للمتـزوج رقـم: 1719رواه أبو داود في باب ما يقال للمتزوج، رقم:  2
 وقال األلباني: إسناده صحيح على شرط مسلم.   

 . وحسنه األلباني0255رواه الترمذي في السنن، حديث رقم  3
4
وحســنه،  وقــال  1100، والترمــذي فــي كتــاب مــا جــاء فــي التبكيــر فــي التجــارة رقــم: 4409رواه أبــو داود فــي بــاب االبتكــار فــي الســفر رقــم:   

 داود: حديث صحيح.األلباني في صحيح أبي 
  

 .4147رواه البخاري في صحيحه، في كتاب: البيوع، باب: ما يستحب من الكيل، رقم: 5

 . 21 :النور 6
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ا ْعُيٍ َواْجَعلْنَا لِلُْمتذقَِي إَِماما
َ
ةَ أ ِيذاتِنَا قُرذ ْزَواِجَنا َوذُر 

َ
 .1﴾مِْن أ

 وبركة البدن بسالمته من العاهات واألمراأل واألسقام، فصحة وعافية البدن بركة.
 

يدفع اهلل عن صاحبه يقضي الحاجات و  فالدخل المبارأ ولو كان قليالً  ،وفي المال بوفرته وسد الحوائا
 .سوء القضاء ويشعره بالةنى

 بالبركة وجودا وعدما فموضوع البركة إذا غاية في األهمية. افبذا كان كل ذلأ مرتبط
 

ذا كـان للبركـة مـن األهميـة مـا  فهـي لمسـلمي مسـرل محمـد صـلى  ين جميعـاشـةل بـال المسـلميتاسـعًا: وا 
 هـــذا قـــول اهلل ســـبحانه وتعـــالى:دل  علـــى بركـــة، و أرضـــهم خصـــت بال اهلل عليـــه وســـلم أكثـــر أهميـــة، ألن  

ِي َِاَرْكَنا حَ ﴿ قََْص اَّلذ
َ
َراِم إََِل الَْمْسِجِد اْْل َِن الَْمْسِجِد اْْلَ ٰى َِِعبِْدهِ ََلَْلا م  ِْسَ

َ
ِي أ ْوََلُ لُُِنَِيريُه ِمريْن ُسبَْحاَن اَّلذ

 ٌُ ِميُع اْْلَِصري َوََنذيَْنرياهُ ﴿بركـة لكـل مـن التجـأ إليهـا مـن العـالمين وهـي أرأل نجـاة و  2﴾ آيَاتَِناۚ  إِنذُه ُهَو السذ
رِْض الذِِت َِاَرْكَنا فِيَها لِلَْعالَِميَ 

َ
ا إََِل اْْل  .3﴾َولُوطا

 
 

  

                                                 
1
 .82 :الفرقان  

2
 .1 :اإلسراء  

3
 .81 :األنبياء  
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 المـبحـث الرالث: البركة في السياب القرآني
 .بيان الموضوعات التي وردت فيها البركة

 

ا في القر ن الكريم على شكل جدول وفيما يلـي على اختالف صيةها واشتقاقاته "بركة"أواًل: عرأل مادة 
 بيانه:

 

المفردة وعدد 
مرات 
 وروردها

بيان  اسم السورة رقم اْلية الشاهد أو نص اْلية الرقم
المكي 
 والمدني

بــــــارأ وردت مــــــرة 
 واحدة

َر ﴿ 1 وََجَعَل فِيَها َرَواِِسَ ِمْن فَوْقَِها َوَباَرَك فِيَها َوقَريدذ
قَْواَتَها ِِف 

َ
ائِلِيَ  فِيَها أ يذاٍم َسَواءا لِلسذ

َ
ْرَبَعةِ أ

َ
 ﴾أ

 مكية فصلت 10

باركنــا وردت ســت 
 مرات

ِيَن ََكنُوا يُْسَتْضريَعُفوَن َمَشريارَِق ﴿ 2
ْوَرَُْنا الَْقوَْم اَّلذ

َ
َوأ

رِْض َوَمَغارَِبَها الذِِت َِاَرْكَنا فِيَها
َ
 ﴾اْْل

 مكية األعراف 137

3 ﴿ِ قََْص اَّلذ
َ
ي َِاَرْكَنا َحْوََلُ لُُِنِيَُه مِْن إََِل الَْمْسِجِد اْْل

 ا﴾آيَاتِنَ 
 مكية اإلسراء 1

رِْض الذِِت َِاَرْكَنا فِيَها ﴿ 4
َ
ا إََِل اْْل َوََنذيَْناهُ َولُوطا

 ﴾لِلَْعالَِميَ 
 مكية األنبياء 71

رِْض ﴿ 5
َ
ْمرِهِ إََِل اْْل

َ
ِيَح ًَعِصَفةا ََتْرِي ِِأ َولُِسلَيَْماَن الر 

ٍء ًَعلِِميَ  ۚۚ اَرْكنَا فِيَهاالذِِت َِ  ِ ََشْ
 ﴾َوُكنذا ُِِكل 

 مكية األنبياء 81

ى ﴿ 6 وََجَعلَْنا َِيْنَُهْم َوبَْيَ الُْقَرى الذِِت َِاَرْكنَا فِيَها قُرا
 َ ٌْ ْرنَا فِيَها السذ ا  ۚۖ َظاهَِرةا َوقَدذ يذاما

َ
وا فِيَها ََلَاَِلَ َوأ ٌُ ِس

 ﴾آِمنِيَ 

 مكية سبأ 18

ٰ إِْسَحاَق وَ ﴿ 7 ِيذتِِهَما ُُمِْسٌن  ۚۚ َباَرْكَنا َعلَيْهِ َولََعَ َوِمْن ُذر 
 ﴾َوَظالٌِم ِْلَْفِسهِ ُمبِيٌ 

 مكية الصافات 113

ـــــورأ وردت مـــــرة  ب
 واحدة

ْن ُِورَِك َمْن ِِف اْلذارِ َوَمْن ﴿  8
َ
ا َجاَءَها نُودَِي أ فَلَمذ

ِ الَْعالَمِ  ِ رَب   ﴾يَ َحْولََها وَُسبَْحاَن اَّللذ
 مكية النمل 8

ِ ﴿  9تبــارأ وردت تســع  ْمرِه
َ
َراٍت ِِأ ْمَس َوالَْقَمَر َواْلُُّجوَم ُمَسخذ ََل  ۚۗ َوالشذ

َ
 مكية األعراف 54أ
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ْمرُ  مرات
َ
ُ رَبُّ الَْعالَِميَ  ۚۗ ََلُ اْْلَلُْق َواْْل  ﴾َتبَاَرَك اَّللذ

لََقَة ُمْضَغةا ُُمذ َخلَْقنَا اْلُّْطَفَة َعلََقةا فََخلَْقَنا الْعَ ﴿ 10
ريا  ا فََكَسْونَا الْعَِظاَم َْلْما فََخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعَظاما

ريا آَخريرَ  نَاهُ َخلْقا
ْ
نَْشأ
َ
ْحَسريُن  ۚۚ ُُمذ أ

َ
ُ أ َفَتَبرياَرَك اَّللذ

 ﴾اْْلَالِقِيَ 

 مكية المؤمنون 14

ٰ َعبِْدهِ َِلَُكوَن ﴿  11 َل الُْفْرقَاَن لََعَ ِي نَزذ َتبَاَرَك اَّلذ
الِلَْعا  ﴾لَِمَي نَِذيرا

 مكية الفرقان 1

12 ﴿ ََ ا ِمريْن َذٰلرِي ا ٌْ ََ َخري َ ِي إِْن َشاَء َجَعَل ل َتَباَرَك اَّلذ
 ََ نَْهرياُر َوَيْجَعريْل لرَي

َ
ْتَِهريا اْْل َْ َجنذاٍت ََترْيرِي ِمريْن 

ا  ﴾قُُصورا
 مكية الفرقان 10

ا وََجَعَل فِيَهري﴿ 13 َماءِ ُُِروجا ِي َجَعَل ِِف السذ ا َتَباَرَك اَّلذ
ا ٌا ا ُمنِ ا َوَقَمرا اجا  ﴾ِِسَ

 مكية الفرقان 61

َماَء َِِناءا ﴿ 14 ا َوالسذ رَْض قََرارا
َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْْل ُ اَّلذ اَّللذ

يِ َباِت  ْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرزَقَُكْم ِمَن الطذ
َ
َرُكْم فَأ  ۚۚ َوَصوذ

ُ َربُُّكمْ  ُ َربُّ الَْعا ۚۖ َذٰلُِكُم اَّللذ  ﴾لَِميَ َفَتَباَرَك اَّللذ
 مكية غافر 64

رِْض َوَما ﴿ 15
َ
َماَواِت َواْْل َُ السذ ِي ََلُ ُملْ َوَتَباَرَك اَّلذ

اَعةِ ِإَوََلْهِ تُرَْجُعونَ   ﴾َِيْنَُهَما وَِعنَْدهُ ِعلُْم السذ
 مكية الزخرف 85

ْكَرام﴿  16 َََلِل َواْْلِ
ِْ ََ ذِي ا  ِ  مدنية الرحمن 78 ﴾  َتبَاَرَك اْسُم َرب

ٍء ﴿ 17 ٰ ُُكِ  ََشْ
َُ وَُهَو لََعَ ِي ِِيَِدهِ الُْملْ َتبَاَرَك اَّلذ

 ﴾قَِديرٌ 
 مكية الملأ 1

بركــــــــــــــــــــــات وردت 
 مرتين

َقْوا لََفَتْحَنا َعلَرييِْهْم ﴿  18 ْهَل الُْقَرٰى آَمُنوا َواتذ
َ
نذ أ
َ
َولَْو أ

رِْض 
َ
َماءِ َواْْل  ﴾ََِرََكٍت ِمَن السذ

 مكية األعراف 96

 

ََ قِيَل يَا نُ ﴿  19 وُح اْهبِْط بَِسََلٍم ِمنذا َوَبريَرََكٍت َعلَيْري
 ََ ْن َمَع َمٍو ِممذ

ُ
ٰ أ ريُهْم  ۚۚ َولََعَ ُُمذ َيَمسُّ ُعُهْم  َمٌم َسُنَمتِ 

ُ
َوأ

َِلمٌ 
َ
 ﴾ِمنذا َعَذاٌب أ

 مكية هود 48
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بركاتـــه وردت مـــرة 
 واحدة

20  ﴿ ِ ْمرِ اَّللذ
َ
َتْعَجبَِي مِْن أ

َ
ِ َوبَرَ  ۚۖ قَالُوا أ ََكتُُه رَْْحَُت اَّللذ

ْهَل اْْلَيْتِ 
َ
 ﴾إِنذُه َْحِيٌد ََّمِيدٌ  ۚۚ َعلَيُْكْم أ

 مكية هود 73

مبـــــــــــارأ جـــــــــــاءت 
 اربع مرات

َِْيَ ﴿  21 ِي  ُق اَّلذ نَْزْْلَاهُ ُمَباَرٌك ُمَصِد 
َ
َوَهَٰذا كَِتاٌب أ

مذ الُْقَرٰى َوَمْن َحْولََها
ُ
ِيَن يُْؤمِنُوَن  ۚۚ يََديْهِ َوِْلُنِْذَر أ َواَّلذ

ٰ َصََلتِهِْم ُُيَافُِظونَ  ۚۖ ِخَرةِ يُْؤمِنُوَن ِِهِ ِِاْل 
 ﴾وَُهْم لََعَ

 مكية األنعام 92

 
نَْزْْلَاهُ ُمَباَرٌك فَاتذبُِعوهُ َواتذُقوا ﴿  22

َ
َوَهَٰذا كَِتاٌب أ
 ﴾لََعلذُكْم تُرَْْحُونَ 

 مكية األنعام 155

نَْزْْلَاهُ ﴿  23 
َ
نْتُ  ۚۚ َوَهَٰذا ذِْكٌر ُمبَاَرٌك أ

َ
فَأ
َ
 مكية األنبياء 50 ﴾ْم ََلُ ُمنِْكُرونَ أ

 
ِذُروا آيَاتِهِ ﴿  24 ََ ُمبَاَرٌك َِلَدذ نَْزْْلَاهُ إََِلْ

َ
كَِتاٌب أ

ْْلَاِب 
َ
ولُو اْْل

ُ
َر أ  ﴾َوَِلَتََذكذ

 مكية   29

مباركـــــــــــًا جـــــــــــاءت 
 اربع مرات

َة ُمبَاَرَكا ﴿  25 ِي ِِبَكذ َِيٍْت وُِضَع لِلنذاِس لََّلذ َل  وذ
َ
إِنذ أ

ى لِلَْعالَِميَ وَ   ﴾ُهدا
 مدنية  ل عمران 96

 
ََلةِ ﴿  26 وَْصاِِن ِِالصذ

َ
ْيَن َما ُكنُْت َوأ

َ
وََجَعلََِن ُمَباَرَكا أ
ََكةِ َما ُدْمُت َحي ا  ﴾َوالزذ

 مكية مريم 31

 
27 ﴿  ُ ٌْ نرْيريَت َخريري

َ
َلا ُمَبريرياَرَكا َوأ نرْيريزِلَِْن ُمريريْزَ

َ
َوقُريريْل َرِب  أ

 ﴾الُْمْزِلِيَ 
 مكية المؤمنون 29

 
نْبَتَْنا ِِهِ َجنذاٍت ﴿  28

َ
َماءِ َماءا ُمَباَرَكا فَأ ْْلَا ِمَن السذ َونَزذ

 ﴾وََحبذ اْْلَِصيدِ 
 مكية ق 9

 مباركــــــــــة جــــــــــاءت
 أربع مرات

رِْض ﴿  29
َ
َماَواِت َواْْل ُ نُوُر السذ َمَثُل نُورِهِ َكِمْشََكٍة  ۚۚ اَّللذ

َها  ۚۖ الِْمْصَباُح ِِف زَُجاَجةٍ  ۚۖ فِيَها ِمْصَباحٌ  نذ
َ
الزَُّجاَجُة َكأ

يٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكريٍة َزيُْتونرَيٍة ََل  َكْوَكٌب ُدرِ 
ٍة يََكرياُد َزيُْتَهريا يُِءريُء َولرَيْو لرَيْم  ٍة َوََل َغْربِيذ ََشْقِيذ

 ﴾َتْمَسْسُه نَارٌ 

 مدنية النور 35

 
ْعرَ ﴿  30

َ
ْعََمٰ َحَرٌج َوََل لََعَ اْْل

َ
ِج َحَرٌج لَيَْس لََعَ اْْل

ْن 
َ
نُْفِسريريُكْم أ

َ
ٰ أ  الَْمريريرِيِ  َحريريَرٌج َوََل لََعَ

َوََل لََعَ
 مدنية النور 61
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ُُِيوِت  ْو 
َ
ُُِيوِت آَِائُِكْم أ ْو 

َ
ُُِيوتُِكْم أ ُكلُوا ِمْن 

ْ
تَأ

َخَواتُِكْم 
َ
ُُِيوِت أ ْو 

َ
ُُِيوِت إِْخَوانُِكْم أ ْو 

َ
َهاتُِكْم أ مذ

ُ
أ

اتِكُ  ُُِيوِت َعمذ ْو 
َ
ْعَماِمُكْم أ

َ
ُُِيوِت أ ْو 

َ
ُُِيوِت أ ْو 

َ
ْم أ

ْو َمريريا َملَْكريريُتْم 
َ
ُُِيريريوِت َخريرياََلتُِكْم أ ْو 

َ
ْخريريَوالُِكْم أ

َ
أ

ْو َصِديقُِكمْ 
َ
َُه أ ِْ ْن  ۚۚ َمَفا

َ
لَيَْس َعلَرييُْكْم ُجَنرياٌح أ

ْشَتاتاا
َ
ْو أ
َ
ا أ ُكلُوا ََجِيعا

ْ
ُُِيوتاا فََسلِ ُموا  ۚۚ تَأ فَإِذَا َدَخلُْتْم 

ِيذةا ِمْن ِعنْدِ  َْ نُْفِسُكْم 
َ
ٰ أ ِ ُمَباَرَكريةا َطيِ َبريةا  لََعَ  ۚۚ اَّللذ

ُ لَُكُم اْليَاِت لََعلذُكْم َتْعقِلُون ُ اَّللذ ََ يُبَِي  ِ  ﴾ََ َكَذٰل

 

ْيَمريِن ِِف ﴿  31
َ
تَاَها نُودَِي ِمْن َشرياِطِِ الرْيَوادِ اْْل

َ
ا أ فَلَمذ

ْن يَا ُموَِسٰ إِِِن  
َ
َجَرةِ أ ُ اْْلُْقَعةِ الُْمَباَرَكةِ ِمَن الشذ نَا اَّللذ

َ
 أ

 ﴾َربُّ الَْعالَِميَ 

 مكية القص  30

نَْزْْلَاهُ ِِف ََلْلٍَة ُمَباَرَكةٍ ﴿  32 
َ
 مكية الدخان 3 ﴾إِنذا ُكنذا ُمنِْذرِينَ  ۚۚ إِنذا أ
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 المبحث الرابع: المالح ات العامة واللطائف لورود مادة بركة في القرآن الكريم
 أ(، ر )ب،تبين من خالل الجدول أن عدد مرات ورود  يات مـادة  :"البركة"عدد ورود  يات مادة  -1

 في القر ن الكريم هي اثنتان وثالثون مرة.
تبــين مــن الجــدول أن عــدد الســور فــي القــر ن الكــريم  :)ب،ر،أ(عــدد الســور التــي وردت فيهــا مــادة  -9

 التي وردت فيها مادة بركة هي اثنتان وعشرون سورة.
تبين من خالل الجدول أن ورود مـادة  :أ( ر، )ب،مكية والمدنية التي ورد فيها مادة عدد السور ال -5

في السور المكية في ثالثين موقع في واحد وعشرين سورة، ووردت في موضعين فـي  أ( ر، )ب،
 سورة مدنية واحدة.

بـأن البركـة مـن ورود هذا العدد من السور المكية بالنسبة للسور المكية فيـه داللـة علـى أن اإليمـان  -2
عنــد اهلل يمهــد القلــوب إلــى التعلــق بــه تبــارأ وتعــالى والتخلــي عمــن ســواه، بحيــث يتوكــل عليــه حــق 
التوكـــل. ومتـــى اطمأنـــت الـــنفس أن البركـــة مـــن عنـــد اهلل أذعنـــت لـــه، وأخلصـــت لـــه فـــي العبوديـــة، 

 وأسلمت ألوامره، وتهيأت لحمل األمانة التي أوكلت إليها.
 يث وردت في القر ن الكريم إلى:ح "بركة"إسناد مادة  -3
 1 .ال يوصف به إال اهلل تبارأ وتعالى "وتبارأ"مواضع،  ةأسندت مادة تبارأ إلى اهلل في تسع -0

 سورة األعراف. 52 ية  .1
 سورة المؤمنون. 12 ية .4
 الفرقان. 1 ية .0
 الفرقان. 14 ية  .2
 الفرقان. 21 ية  .5
 الزخرف. 75 ية  .2
 الرحمن. 87 ية  .8
 الملأ. 1 ية   .7
 افر.غ 22 ية  .9
 
 
 
 

                                                 
1
، دار الكتب 4د، جتحقيق عبد السالم عبد الشافي محم، البحر المحيط، 546 ت ،األندلسي، أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  

 .  199،  1993، 1، طالعلمية، بيروت
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 في ثمانية مواضع: "األرأل"أسندت مادة بركة إلى  -9
 فصلت. 1 ية  .1
 النمل. 7 ية  .4
 المؤمنون. 49 ية  .0
 القص , 04 ية   .2
 األعراف. 92 ية  .5
 األعراف. 108 ية  .2
 األنبياء. 81 ية  .8
  األنبياء. 71 ية  .7

 
  مواضع: خمسةفي  "األنبياء"أسندت مادة بركة إلى  -5

 هود. 27 ية  .1
 هود. 80 ية  .4
 مريم. 01 ية  .0
 الصافات. 110 ية  .2
 األعراف. 92 ية  .5
 

 -في موضعين:  "المساجد"أسندت مادة بركة إلى  -2
  ل عمران. 92 ية  .1
 اإلسراء. 1 ية  .4

 
 في أربعة مواضع: "القر ن الكريم"أسندت مادة بركة إلى   -5

 األنعام. 94 ية  .1
 األنعام. 155 ية  .4
 األنبياء. 54 ية  .0
  . 49 ية   .2
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 في موضع واحد:  "الماء"لى أسندت مادة بركة إ -2
 ق. 9 ية   
 

 في موضعين: "الشجرة"أسندت مادة بركة إلى  -8
 النور. 05 ية  .1
 النمل. 7 ية  .4

 
 في موضع واحد: "تحية السالم"أسندت مادة بركة إلى  -7

 النور. 21 ية 
 
 :في موضع واحد "القرل والمدن"أسندت مادة بركة إلى   -9

 سبأ. 7 ية  .1
 

 في موضع واحد:  "يلالل"أسندت مادة بركة إلى   -14

 الدخان. 0 ية   .1
 

وقـد جــاء الباحــث بهــذا الجــدول حتـى يبســهل عليــه عمليــة اعــداد البحـث بشــكل أكثــر دقــة، ويبســهل عمليــة 
 الرجوع إلى المعلومة عند الحاجة إليها.
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 دالالت الفعل تبار  والوصف مبار  في القرآن الكريم الفصل الرـاني:   
 

 اآلتية: وفيه المباحث
 :وفيه مطالب .اختصاصه باهلل سبحانه وتعالىدالالت "تبارأ" و الفعل   المبحث اظول:

   لوهية.مقرونًا باأل "تبارأ" دالالت ورود الفعل: المطلب اظول   
 الربوبية.ب مقرونا "تبارأ" دالالت ورود الفعلالمطلب الراني:    
   بملأ السماوات واألرأل. مقترنا "تبارأ" دالالت ورود الفعل: المطلب الرالث   

 .الفرقان بنزالمقترنًا ب "تبارأ" دالالت ورود الفعل :المطلب الرابع
     .بارأ" واختصاصه بالقر ن الكريممالبركة في مصطلح " دالالت  المبحث الراني:

 بركات القر ن الدينية. المطلب اظول:   
 بركات القر ن الدنيوية. المطلب الراني:   
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 الفصل الرـاني: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والوصف مبار  في القرآن الكريمدالالت الفعل تبار  
 

 وردتوقد ها الثبوت والدوام والنماء والزيادة والطهر والعلو، لقد سبق الكالم في معنى البركة على أن  
، (باركنا -صيغ: )بارأ خمسوثالثين مرة، وجاءت على  اثنتينفي القر ن الكريم  أ( ر، مادة ) ب،

 مباركة(، وبعد التأمل في تلأ اآليات وتفاسيرها تبين أن   مبارأ،)، (بركات، بركاته)، (تبارأ)، (بورأ)
ء المقصود بالبركة هو ثبوت ولزوم الخير اإللهي في الشيء، فتحمل على الكامل من جنس كل شي

 .1في الدنيا 

 

المقصود بالبركة: البقاء والثبات وكثرة اآلثار الفاضلة والنتائا الشريفة، وكل ذلأ ال  ن أيضًا أن  وتبي  
تقدم فأصل البركة ومصدرها هو اهلل ما ، وبناًء على -سبحانه وتعالى-إال أن يكون من اهلل  يليق

في القر ن  "تبارأ" ، ولذلأ لم يأت  الفعلوحدههلل سند إال يسبحانه، وجميع الدعاء بحصول البركة ال 
و المدخل في مصطلح تبارأ هأن  الباحث  ولذا يرل، -سبحانه وتعالى -اهلل مسندا إلى الكريم إال 

 التأصيل لمفهوم البركة.

 
 
 

  

                                                 

 
1
وء القران الكريم والصاحين في ض زمانها وآرارها في حياة اظنبياءو  طرب جلبها -مكانتها -البركة أسبابها، عبد الجواد، محمد محمود 

 .10 ، 4448 سنة، دار القمة ودار االيمان، اإلسكندرية ،والسنة الصحيحة
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 اختصاصه باهلل سبحانه وتعالى.دالالت "تبار " و الفعل المبحث اظول: 
 

 .لوهيةمقرونًا باظ  "تبار " دالالت ورود الفعل المطلب اظول:
 

ِ ﴿جاء الفعل تبارأ مسندا إلى لفظ الجاللة الموصوف بأنه رب العالمين في قوله تعالى:  ُ اَّلذ ي اَّللذ
يِ َباتِ  ْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرزَقَُكْم مَِن الطذ

َ
َرُكْم فَأ َماَء ِِنَاءا وََصوذ رَْض قََراراا َوالسذ

َ
ُ  ۚۚ َجَعَل لَُكُم اْْل َذٰلُِكُم اَّللذ

ُ رَبُّ الَْعالَِميَ  ۚۖ َربُُّكمْ   .1﴾َفتَبَاَرَك اَّللذ
 

 قوله اهلل تبارأ وتعالىأحسن الخالقين في وجاء في  ية أخرل منسوبا إلى لفظ الجاللة الموصوف بأنه 
ا فََكَسْونَا الْعَِظامَ ﴿ نَاهُ  ُُمذ َخلَْقنَا اْلُّْطَفَة َعلََقةا فََخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغةا فََخلَْقنَا الُْمْضَغَة ِعَظاما

ْ
نَْشأ
َ
ُُمذ أ ا  َْلْما

ا آَخرَ  ْحَسُن اْْلَالِقِيَ  ۚۚ َخلْقا
َ
ُ أ  2﴾َفتَبَارََك اَّللذ

 

وصيةة تفاعل صيةة مطاوعة في األصل، وأصل المطاوعة قبول أثر الفعل، وتستعمل في الزم ذلأ 
ألن شأن المطاوعة أن تكون بعد معالجة الفعل فتقتضي ارتساخ   وهو التلبس بمعنى الفعل تلبسا مكينا

فمعنى ، فاعال فيقال: كسرته فتكسر معنى الفعل في المفعول القابل له حتى يصير ذلأ المفعول
 .3فتبارأ اهلل أنه موصوف بالعظمة في الخير، أي عظمة ما يقدره من خير للناس وصالح لهم

 

واألسلوب المعجز الذي جاءت عليه اآليتان الكريمتان يشير إلى فوائد ولطائف كثيرة ال بد من 
 مالحظتها في التأصيل لمفهوم البركة، ومنها:

 

تربية قلوب  تي جاءت خبرا عن لفظ الجاللة، والمقصود منهابدأت اآلية األولى بجملة الصلة الأوال: 
، بدليل ما يشاهدونه من جعل الظلمات والنور، وجعل سبحانه المخاطبين في إثبات إلهيته وحده

ثبات تصوير خلقه أحسن تصوير، و و  ،األرأل قرارًا، والسماء بناءً  في قلوب المخاطبين يربيها  األلوهيةا 
 . 4بركة األصليةويؤهلها إلدراأ منابع ال

                                                 
1
 .22 :غافر  

2
 .12 :نالمؤمنو   

3
 .، مرجع سابق(45/ 7م، س )ج4444لبنان،  ,، مؤسسة التاريخ العربي، بيروتابن عاشور  

4
 .نفس المرجع  
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وتذكيرهم بمعاني ربوبيته  ،ما أفاضه عليهم من خيرات اإليجاد واإلمدادبالمخاطبين  تذكيروالمقصود 
 اته التي أسبةها عليهم.ز بركو كنللوصول بهم إلى في تربية الخلق  سبحانه، وذلأ له أكبر األثر

 

َتَبرياَرَك اَّلَلُّ َرُب  ﴿ة متقـدما علـى قولـه سـبحانه بعد جملة الصـل ﴾ َذلُِكُم اَّلَلُّ َرُب ُكمْ ﴿ جاء قوله ثانيا:
مفهــوم التوحيــد بتكــرار  ةوتصــفي ،جانــب العقيــدةب الهتمــاماويفهــم مــن هــذا أن المربــي عليــه   ﴾ الَْعريريالَِميَ 

بداعــه للوصــول بهــم إلــى حقيقــة   دراأ بعــأل  إلبعــدها  اإلنســان ، ليتأهــلاأللوهيــةصــور عظــيم قــدرة اهلل وا 
 .سبحانه كاتهمن أسرار منابع بر 

 
أثنى  ةجملة ثناء مستقللتكون ﴾ َفَتبَاَرَك اَّلَلُّ رَُب  الَْعالَِميَ ﴿ثالثا: أعيد ذكر لفظ الجاللة في قوله تعالى 

 .1على نفسهفيها سبحانه 

 

 .2تجدد نعمه وبركاتهه لم يرد به التوقف بل وال مبارأ، ألن   ،متبارأ أت  توجاء اللفظ "تبارأ اهلل" ولم 

بداع خلق اهلل في أي أمر أو أي شـيء  فأحسـن القـول  أنأذلأ  يفهم منو  إذا رأيت أو شعرت بعظيم وا 
ُ َربُّ الَْعالَِميَ أن تثني على اهلل بأحب الثناء إليه وهو ﴿ فبذا كان اهلل قـد وعـد علـى الشـكر ، 3﴾َتَباَرَك اَّللذ

 .لأ الشيء المقصودوهو البركة في ذ ،زيادة  فالزيادة هنا من جنس الشكر األحب إلى اهلل
 

 "لكــم"-سـبحانه وتعـالى -االمتنـان واالعتبـار، وهـو مـا دل عليـه قولـه رابعـا: المقصـود مـن جملـة الصـلة 
 4.اومشــاهد ا، ويؤكــد ذلــأ تقــديم األرأل علــى الســماء كــون االنتفــاع بهــا محسوســأي للبشــر المخــاطبين

الخطـوة  ذههو  ،حانه في اإليجاد واإلمداداهلل سبنعم  شكر علىتربية الخلق  ال بد  من من ذلأ أن ه يفهمو 
 .ملموساً  الحياة واقعاً سبحانه وبركات كنه بركات اهلل  إدراأيترتب عليها التي األولى 

 

يفهـم و  المبـارأ المرتفـع،مـن معـاني  ألن    تعـالى اهلل وتعظـم وارتفـع نـهأمن معاني قوله }تبارأ{ : خامسا
 ه، وال يكـون ذلـأرتفـع فـي القلـب لـيمألاأ باسـم اهلل إال إذا ه ال يحصـل التبـر من ذلأ في تربية الخلـق أن ـ

ــ ق ا علــق بــه ممــن ســواه أو كمــا يقــال التخليــة قبــل التحليــة، وبــذلأ يؤهــل القلــب لتــذو إال بــبفراغ القلــب مم 
 .طعم البركة

 

                                                 
1
 .400  ، مرجع سابق.(45/ 7م، س )ج4444لبنان،  ,، مؤسسة التاريخ العربي، بيروتابن عاشور  

2
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3
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4
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ُ َربُُّكمْ ﴿سادسا: جاء قوله سبحانه  ُ رَبُّ الَْعالَِميَ  ۚۖ َذٰلُِكُم اَّللذ بعد أن ذكرت اآلية جعل   ﴾َفتَبَاَرَك اَّللذ
 ة وجوه من البركة:ثالثاألرأل قرارا والسماء بناء وتصوير اإلنسان على أحسن صورة، وذلأ يتضمن 

 .1والبقاءديمومة الوبركة ، مداداإلوبركة  ،يجاداإلبركة 
 

 .الربوبيةب مقرونا "تبار " دالالت ورود الفعل المطلب الراني:
 

ْكَرامِ ﴿تعـالى:  رب سـبحانه فـي قولـهجاءت البركة مسندة إلى اسم ال َََلِل َواْْلِ
ِْ ََ ذِي ا  ِ ، ﴾َتَباَرَك اْسُم َرب

 منها: الدالالتمن  اتحمل في طياتها كثير وهي هذه اآلية التي جاءت خاتمة لسورة الرحمن، و 
 
َََلِل وَ ﴿ الحمد والثناء من اهلل على نفسه بصيةة جاء: أوال ِْ ََ ذِي ا  ِ ْكَرامِ َتَباَرَك اْسُم َرب التي تحمل  ﴾اْْلِ

بعـد أن سـرد اهلل سـبحانه وجاءت اآلية في نهايـة السـورة اللةة،  أساليبأبلغ صيغ المبالةة التي تحتملها 
تبـاع أفضـل صـيغ الحمـد والثنـاء علـى اتعلـيم الخلـق والمراد عظيم نعمه على خلقه في دنياهم و خرتهم، 

أعــوذ برضــا  مــن ســخط ، ه الصــالة والســالم: )يــدل علــى ذلــأ دعــاؤه عليــنعمــه، شــكرا لاهلل ســبحانه 
هـذا علـى و ،  2(وبمعافات  من عقوبت ، وب  من  ال أحصـي رنـاء عليـ ، أنـت كمـا أرنيـت علـى نفسـ 

اعتبار أن الناس عيال اهلل وفي ثنائهم على ربهم يحظون بالزيـادة مـن الـنعم منـه سـبحانه التـي تسـعدهم 
 .3في دنياهم و خرتهم

 

وهـــذه الـــدالالت واقعـــة الســـم الـــرب ذي  ،وهـــي الـــدوام والثبـــات والبقـــاء ،مـــن البركـــة: أصـــل التبـــارأ اثانيـــ
ذا كــان هــذا  الجــالل والعظمــة، والمعنــى: دام الخيــر عنــد اســمه وثبــت ألن البركــة تســتعمل فــي الخيــر، وا 

مـن الـدالئل الظـاهرة علـى أن علـو  اآليةو  .4التبارأ منسوبا إلى اسمه عز وجل، فما ظنأ بذاته سبحانه
ذا فسرنا }سم يدل على علو زائد في المسمى، اال ََ وا   ِ بمعنـى دام الخيـر عنـده فهـو إشـارة  {َتَباَرَك اْسُم َرب

أن البركــة  فاآليــة تــدل  علــى ،5إلــى أن ذكــر اســم اهلل تعــالى يزيــل الشــر ويزيــد الخيــر ويقــرب الســعادات
 مقرونا بذي الجالل واإلكرام. الرحيم بعبادهتحصل لمن ذكر اسم الرب 
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كانــت الســورة بكــل و  ،جــاءت هــذه اآليــة خاتمــة لســورة ابتــدأت باســم مــن أســماء اهلل وهــو الــرحمنثالثــا: 
فالكالم عن البركـة جـاء ختامـا وعليه  ، ومذكرة بنعمه و الئه،فة عن اسم الرب وهو الرحمنفصولها معر  

  للكالم عن اإلنعام.
 

   السماوات واظرت. بمل  مقترنا "تبار " دالالت ورود الفعل: رالثالمطلب ال
 

 ُُكِ  ﴿ :قول اهلل تعـالىفي  بملأ السماوات واألرأل "تبارأ" اقترن الفعل
َُ َوُهَو لََعَ ِي َِِيِدهِ الُْملْ َتَباَرَك اََّل 

ٍء قَِديرٌ   ه اآلية دالالت كثيرة منها:هذول .1﴾ََشْ
 
هلل تعـالى المنــزه عــن أي ســورة الملـأ عبــرت عــن منتهـى كمــال ملــأ ا بهــا اآليــة التــي افتتحـت: هـذه أوال 

وهـو فـي  ،يـدل علـى المبالةـة فـي وفـرة الخيـر "تبارأ"فعل ال، و االستهاللنق ، فهو افتتاح يتسم ببراعة 
مقام الثناء، ويفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة هلل تعالى بحيث ال يتخلف نوع منها عن أن يكون صفة 

لى واحد تدل على تكلف فعل ما اشتقت منه نحو إذا أسندت إأي صيةة تفاعل تبارأ على له تعالى، و 
وهــو مشــتق مــن البركــة وهــي زيــادة الخيــر ووفرتــه،  ،وتــرد كنايــة عــن قــوة الفعــل وشــدته ،تطــاول وتةــابن

فيد إنشاء ثنـاء علـى اهلل ت اأيضًا أنه افهم منهيب  أن، ويجوز هلكه سبحانه وكمالخبر عن عظمة مب واآلية ت
-سـبحانه وتعـالى  - هكيف يثنون عليه ويحمدونه، واختصاصـ المؤمنينتعالى أثناه على نفسه، لتعليم 

نعمة من نعمـه العظيمـة التـي يشـكر عليهـا سـبحانه، ألن ذلـأ فيـه  د  عبهذا المقام من الثناء دون غيره، يب 
لإليذان بأن  موصوال االمسند إليه اسمجاء اهلل سبحانه، و  غيربعاده عن  ذل المسألة من بعزة للمؤمن ب

م َلــفصـارت الصــلة مةنيـة عــن االسـم العَ  ،هر بـه كمــا هـو غالــب أحـوال الموصــوللصــلة ممـا اشــتب معنـى ا
 . 2الستوائهما في االختصا  به، إذ يعلم كل أحد أن االختصا  بالملأ الكامل المطلق ليس إال هلل

 

أ لـم يـرد فـي هـذه الصـيةة مـن المبالةـة مـا ال يوجـد فـي غيرهـا، ولـذلو  مـن البركـة، تفاعـل "تبـارأ" :رانيا
الفعل تبارأ فـي القـر ن إال مسـندا إلـى اهلل أو إلـى اسـمه سـبحانه، بخـالف الوصـف مبـارأ، فقـد وصـفت 

 .  3به األزمان واألمكنة واألشخا 
 

 يرشـد إلـى التفكـر بالمخلوقـات كلهـا، والمقصـود مـن ذلـأ  4﴾تبارك اَّلي ِيده الملَ﴿قوله تعالى رالرا: 
مثل خلـق المـوت وخلـق الحيـاة وخلـق السـماء  ،ن خالل دالالت خلقهم ة الخالقعباد بكمال قدر التعريف 

                                                 
  .1 :الملأ 1

 
 .229،  1، ج، مرجع سابقالتحرير والتنوير 2
، تحقيق عبد اهلل بن تفسير العز بن عبد السالم تفسير القرآنبن عبد السالم السلمي الدمشقي الشافعي،  الشافعي، عز الدين عبد الزيز 3

 .1402،  1م، ج1992، دار ابن حزم ـ بيروت،1الوهبي، طإبراهيم 
.1 :الملأ  4
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، ومما يـدل علـى سبحانه فتح باب هداية كبير إليهي وهذابةير عمد وجعلها طبقات غير مستعين بأحد، 
ِي َخلََق َسبَْع َسَماَواٍت ِطَباقارياۖ  م مصطلح الرؤيا مرتين والبصر مرتين في قوله سـبحانه ﴿اذلأ استخد اَّلذ

ا َتْيِ يَنَقلِْب ﴾ ﴿تََرٰى ِِف َخلِْق الرذْحَمِٰن ِمن َتَفاُوٍتۖ  فَارِْجِع اْْلَََصَ َهْل تََرٰى ِمن ُفُطور مذ ُُمذ ارِْجِع اْْلَََصَ َكرذ

 ٌٌ ََ اْْلَََصُ َخاِسئاا َوُهَو َحِسري وقـد دلـت الـدالالت علـى ذلـأ باسـتخدام الـرحمن وسـط هـذه اآليـات  1﴾ إََِلْ
 2القة هدي واهتداء وتعريف.لتكون العالقة ع

 

وهـو مـا  أنه يعطي الملأ من يشاء وينزعه ممن يشـاء، ﴾اَّلي ِيده الملَ﴿يفهم من قوله تعالى  :رابعا
ن تََشاء َوتُعِزُّ َمن ﴿  قولـه سـبحانهدل  عليه  ََ ِممذ ََ َمن تََشاء َوتَزُِع الُْملْ َِ تُْؤِِت الُْملْ ََ الُْملْ ِ قُِل اللذُهمذ َمال

ٍء قَِديٌر ٍ تَشَ  ِ ََشْ
َ ُُك  ََ لََعَ ُ إِنذ ٌْ يطلـب الملـأ المبـارأ مـن  وهـذا يسـتلزم أن   3﴾اء َوتُِذلُّ َمن تََشاء َِِيِدَك اْْلَ

 4فعليه أن يطلبه من اهلل وحده سبحانه.

 

ْحَسُن َعَمريَلا ﴿ قولـه  تعـالى :خامسـا
َ
يُُّكْم أ

َ
َياةَ َِلَبْلَُوُكْم أ ِي َخلََق الَْموَْت َواْْلَ العلـة مـن خلـق يبـين  5﴾اَّلذ

ويستفاد من اآلية توجيه الخلق إلى التنافس في أعمال الخير، فهـم لـم يخلقـوا عبثـا للهـو  ،الموت والحياة
نذُكْم إََِلَْنا َل سبحانه وتعالى: ﴿، ويدل على هذا المعنى قوله 6واللعب

َ
َما َخلَْقَناُكْم َعَبثاا َوأ نذ

َ
فََحِسبْتُْم أ

َ
أ

َُ اْْلَقُّ فَ  *تُرَْجُعوَن  ُ الَْملِ  .      7﴾َتَعاََل اَّللذ
 
 .الفرقان ننزالمقترنًا ب "تبار " دالالت ورود الفعل :الرابعلمطلب ا
 

ويستفاد من ﴾ تبارك اَّلي نزل الفرقانمقترنًا بنزول الفرقان في بداية سورة الفرقان ﴿ "تبارأ" الفعل جاء
 :اآلية فوائد كثيرة منها

 أنـهصفات المدح لـه سـبحانه  منلبركة المتعلقة بالفرقان بأن جعل على ا –الى سبحانه وتع - دل   :أوال
القــائم علــى التفريــق بــين الشــيء  ،أي القــر ن الــذي بــه القــانون المبــارأ الثابــت ،ل علــى عبــده الفرقــاننــزَ 

: "َتَبريرياَركَ "والرشــد والةــي، وعليــه فمعنــى  ،والعــدل والظلــم ،والخيــر والشــر ،الحــق والباطــلبــين و  ،وضــده

                                                 
1
 .   2-0 :الملأ  

2
 .222،  8، جاتاإلشار لطائف هـ(، 225عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملأ القشيري )المتوفى :  القشيري،  

 http://www.altafsir.com. 
3
 .42 : ل عمران  

4
دروس صـوتية قـام بتفريةهـا موقـع الشـبكة  سلسـلة التفسـير لمصـطفى العـدوي،أبـو عبـد اهلل مصـطفى بـن العـدول شـلباية المصـري،  المصري،  

  .http://www.islamweb.net ،0  ،27، ج114 –اإلسالمية، رقم الدرس 
5
 .4 :الملأ  

6
 المصري، مرجع سابق.  

7
 .112-115 :المؤمنون  
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 ، وذلأ يستلزم عظمته وتقد سه عن كل ما ال يليق بكماله وجالله  له  بَ تكاثرت البركات والخيرات من ق  
ســتحقاق إخــال  هــو الــذي يهــو وحــده المتفــر د بالعظمــة، و و  ،لــه البركــات والخيــراتبَ مــن تــأتي مــن ق   وهــو

 . 1العبادة له
 

كشـف لنـا  -سـبحانه وتعـالى  -ظهـر أن اهلل عنـد التأمـل فـي مفهـوم تبـارأ وتعلقـه بنـزول القـر ن ي :رانيا
وذلـأ مشـروط بـالتقول ، تستفاد من العلم بآيـات القـر ن الكـريم القدرة على التميز بين الشيء ونقيضهأن  
َ َعَْعريل لذُكريمْ ﴿ :ول اهلل سبحانه وتعالىلق ِيريَن آَمُنريوا إِن َتتذُقريوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ

َ
ِريْر َعرينُكْم  يَا أ فُْرقَاناريا َوُيَكف 

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيمِ  مـة محمـد رشـيد رضـا فـي وأكد على هذا الفهم العال   2﴾َسي َِئاتُِكْم َوَيْغفِْر لَُكْمۗ  َواَّللذ
ذهـب إلـى أن كلمـة فرقـان صـيةة مبالةـة مـن مـادة الفـرق، ومعناهـا تفسيره المسـمى بتفسـير المنـار حـين 

األشياء، والمـراد بـه العلـم الصـحيح التفصـيلي الـذي هـو الوسـيلة للخـروج مـن حيـز  في اللةة الفصل بين
اإلجمال إلى حيز التفصيل، فهو الذي يميز بين األصـناف واألشـخا  والكليـات والجزئيـات والحسـيات 
ــم هــو ثمــرة  والمعنويــات، ويعطــي كــل شــيء مــن ذلــأ حقــه الــذي يكــون بــه ممتــازا عــن غيــره. وهــذا العل

ر البصـيرة، وبـه يميـز المـؤمن بـين الحـق والباطـل والعـدل والجـور والصـحيح والفاسـد والخيـر التقول، ونو 
 .3والشر

مباركــة مســتمرة ال تتوقــف عنــد زمــن، لكنهــا علــم الفرقــان عطيــة مــن اهلل  وضــح الشــيخ محمــد رشــيد أن  و 
ِيَن آَمُنريوا إِن تَ ﴿ مشروطة بتقول اهلل وذلأ بحكم قوله سبحانه: َها اَّلذ يُّ

َ
َ َعَْعريل لذُكريْم فُْرقَاناريا يَا أ تذُقريوا اَّللذ

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيمِ  ِْر َعنُكْم َسي ِئَاتُِكْم َوَيْغفِْر لَُكْمۗ  َواَّللذ أي يجعل لكم بمقتضى هذه التقول  4﴾َوُيَكف 
د ملكة من العلم الحكمي، ينتا عنه فرقان عملـي تفرقـون بـه بـين األشـياء، وهـذا النـور ال يصـل إليـه أحـ

 إال بقدر بلوغه درجات من التقول.

 

 صـلى اهلل عليـه سـلم -القـر ن الكـريم منجمـا  لتثبيـت قلـب الرسـول  تنزيلتبارأ مقترنا ب الفعل جاء :رالرا
وهـذا ،  5هو من أعظم البركات، إذ يفهم من معنى "َنَزَل" هـو التفريـق، ويفهـم مـن معنـى َأنـَزَل الجمـعو  -

التأصــيل للبركــة، فعلــى كــل مهــتم فــي التأصــيل لعلــم التفريــق بــين  فــي التــدرج مســألة مهمــة يــدل  علــى أن
الشيء وضده أو نقيضه من أن يحافظ على درجة ثابتة من التدرج في الخطوات  لضـمان صـحة ودقـة 

                                                 
1
، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي، إشراف بكر بن عبد اهلل أبو زيد  

 مـ،  1995، 2عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ج دار
2
 .49 :األنفال  

3
 .مرجع سابق، 507،  9ج ،محمد، رشيد بن علي رضا  

4
 .49 :األنفال  

تفسير اللباب في ، أبو حف  سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوأل، بن عادلا   5
  .285ــ 284،  12ج 1997، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ، علوم الكتاب
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 النتائا.
 

تيهــا ؤ ، يةبينـالمعجــزة و الدليل و الـحجــة و ال ســبحانه، والفرقـان هـو الفرقـان منــزل {تبـارأأســند الفعـل } :رابعـا
إذ  ،غير مقتصر على األنبياء هذابطال باطل، و ا   من يشاء من عباده، يستعان بها في إحقاق حق و اهلل
يــوم بــدر  -ســبحانه وتعــالى  -ويؤكــد ذلــأ أيضــا وصــفه  .هــا اهلل موســى وهــارون عليهمــا الســالم معــاا ت

ْمَعاِنۗ  وَ ...﴿تعـالى:  بالفرقان حيث قـال َ ِْ ٍء قَريِديرٌ يَوَْم الُْفْرقَاِن يَوَْم اْْلَََق ا ِ ََشْ
ٰ ُُك  ُ لََعَ وداللـة ذلـأ  1﴾اَّللذ

َل الُْفْرقَاَن  ﴿: تعالى في جعله كناية عن تعظيم شأن الفرقان وبركته على الناس من قوله ِي نَزذ َتَباَرَك اَّلذ
ا ٰ َعبِْدهِ َِلَُكوَن لِلَْعالَِمَي نَِذيرا شـاء مـن عبـادة، فهـذه الحجـة والـدليل منـة عظيمـة يؤتيهـا اهلل مـن ي  2﴾لََعَ

 .3اها إال ذو حظ عظيملق  ينبةي للمسلم أن يسأل ربه أن يوفقه لها وما يب 
 

 واهـبجاء مفهوم تبارأ مقترنا بالفرقان ليؤصل لقانون علم النجاة، ألن اهلل سـبحانه هـو أعظـم  :خامسا
ن الخلـق فـي فهـو بـذلأ وصـف نفسـه بتبـارأ، وذلـأ أل ،للنجاة بتنزيله الفرقـان الـذي أصـله القـر ن الكـريم

ِإَوذْ آتينريريا ُمريريوَِس ﴿: تعــالى ، وعليــه حمـل المفســرون قولـه القــر ن وجـدوا النجــاةفـي ظلمـات الضــالالت ف
 اأحـد يصـنع لآلخـرين طـوق نجـاة يكـون مباركـ أي   ن  ب، وعليـه فـ4﴾الكتاب والفرقان لََعلذُكريْم َتْهَتريُدوَن 

 .5لتعلقه بأحد معاني الفرقان الذي منها النجاة واهلل أعلم
 

  

                                                 
1
 .21 :األنفال  

2
 .1:الفرقان  

3
 .، مرجع سابق472،  ابن عاشور  

4
 .50 :البقرة  
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 بار " واختصاصه بالقرآن الكريم.مالبركة في مصطلح " دالالت لمبحث الراني:ا
 

 الوقـوف عنـدولما كـان عنـوان هـذه األطروحـة مفهـوم البركـة فـي القـر ن الكـريم، كـان لزامـا علـى الباحـث 
 .منه تستقى البركة أصال ذيال هومفهوم البركة أيضًا في القر ن الكريم، 

 

 لقر ن في القر ن الكريم في أربعة مواقع، وهي كما يلي:وقد جاءت المباركة ل
مذ الُْقَرٰى َوَمْن َحْولََهاۚ  ﴿ فـي قولـه تعـالى: -1

ُ
ْيَ يََديْهِ َوِْلُنِذَر أ َِ ِي  ُق اَّلذ ِ َصد  نَزْْلَاهُ ُمَباَرٌك مُّ

َ
َوَهَٰذا كَِتاٌب أ

 ٰ ِيَن يُْؤِمُنوَن ِِاْلِخَرةِ يُْؤِمُنوَن ِِهِۖ  َوُهْم لََعَ جـاءت وصـفا البركـة  ، نجـد أن  1﴾ َصريََلتِِهْم ُُيَريافُِظونَ َواَّلذ
وذلأ لجمعه بين دفتي المصحف، ألن "أنزل" تفيد الجمع بعكس "نزل" التي تفيد التفريـق،  للكتاب،

فجــاء التأصـــيل للمباركـــة بعـــد أن جمـــع بـــين دفتـــي المصـــحف، حتـــى يفهـــم أن البركـــة تنبـــع منـــه وال 
ينضـب  والنفـع فيـه ثابـت ومسـتقر ومتـدفق ال الكتاب إذ الخيـر ، وهذا وصف يزيد من تعظيمتنقطع

 .2ركة لكل حقب الزمانابمأبد الدهر والزمان، لذا هو صالح لإلنذار بسب هذه ال
ُقريوا لََعلذُكريْم تُرَْْحُريونَ ﴿وفـي قولـه تعـالى:  -4 نَزْْلَاهُ ُمَباَرٌك فَرياتذبُِعوهُ َواتذ

َ
الوصـف جـاء  3﴾َوَهَٰذا كَِتاٌب أ

ة اهلل إلى واسع رحموباالتباع يصلون ، ترنا بالدعوة لالتباع، فبركة الكتاب ينالها المتبعونبالبركة مق
 . 4سبحانه

نَزْْلرَيرياهُۚ  ﴿وفــي قولــه تعــالى:  -0
َ
َبريرياَرٌك أ نُتمْ  َوَهرٰيريَذا ذِْكريريٌر مُّ

َ
فَريريأ
َ
فــي لبركــة ا ذكــرجــاء  ،5﴾ ُمنِكريريُرونَ  ََلُ  أ

ـــــة  ـــــًا عـــــنهـــــذه اآلي ـــــديم  مختلف ـــــم تق ـــــذكر، وت ـــــاب بمصـــــطلح ال ســـــابقاتها، إذ اســـــتبدل مصـــــطلح الكت
 يــــدل علــــى ذلــــأ قولــــه –ســــبحانه وتعــــالى  -الــــذكر علــــى المباركــــة لمــــا للــــذكر مــــن شــــأن عنــــد اهلل 

ذُْكريريريرُْكْم َواْشريريريُكُروا َِل َوََل تَْكُفريريريُرونِ ﴿:ســـبحانه وتعـــالى
َ
مـــا رواه ويـــدل عليـــه ، 6﴾فَريريرياذُْكُروِأ أ

ـــرة عـــن الرســـول صـــ ـــو هري ـــه: )أب ـــه وســـلم فيمـــا يـــروه رب عنـــَد  ـــنِّ  أنـــا :يقـــول اهللب تعـــاَلىلى اهلل عل
ــدي بــي، ــي إذا معــه وأنــا عب نَذَكَرِنــي  ، فــنن ذَكَرِن ــه فــي نفســي، وا  فــي  ذَكَرِنــي فــي نفِســه ذكرُت

                                                 
1
 .94: األنعام  

2
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ــا  ــيَّ ذراًع ــرََّب إل ن تق ــا، وا  ــه ذراًع ــُت إلي ب ــيَّ شــبرًا تقرَّ ــرََّب إل ن تق ــه، وا  ــرج من ــي مــٍ  خي ــه ف مــٍ  ذكرُت
ولًة ت ن أتاني يمشي أتيُته هر   .1قرَّبُت إليه باًعا، وا 

ْْلَرياِب ﴿وقوله تعـالى:  -2
َ
ولرُيو اْْل

ُ
َر أ ِذُروا آيَاتِهِ َوَِلََتَذكذ َدذ ِ ََ ُمَباَرٌك َل  نَزْْلَاهُ إََِلْ

َ
دلـت اآليـة . لقـد 2﴾كَِتاٌب أ
 نو م المتــدبر هــ هــذه البركــة صــاحب الحــظ األكبــر مــنو ، ةمــاألعلمــاء تشــمل  علــى أن  بركــة الكتــاب

ن مـن و ن والمتذكر و ، وبهذه المباركة يستطيع أن ينهل هؤالء المتدبر لحكمه وأحكامه نو الواع للقر ن
هــذا مــا و القــر ن مــا يصــلح شــأن األمــة فــي زمــنهم رغــم القصــور البشــري الحاصــل لهــم،  بركــة معــين

لصـــاق المباركـــة بالمتـــدبر  ين والمتـــذكرين يفهـــم مـــن تـــأخير المباركـــة عـــن كلمـــة الكتـــاب واإلنـــزال، وا 
 األلباب. "أبولبو"و

 
 الدينية. الكريم بركات القرآن المطلب اظول:

 

يرل الباحث قبل االنتهاء من هـذا المبحـث أن يسـلط الضـوء علـى بركـات القـر ن الكـريم الدينيـة ومـن ثـم 
 الدنيوية، والذي من شأنه أن يثري موضوع البركة، ولعل من أبرز تلأ البركات الدينية ما يلي:

كَِترياٌب ﴿ إخراج الناس مـن الظلمـات إلـى النـور، ويتضـح ذلـأ مـن خـالل قـول اهلل سـبحانه وتعـالى أواًل:
اِط الَْعزِيزِ اْلَْ  َماِت إََِل اْلُّورِ ِِإِذِْن َرب ِِهْم إََِل ِِصَ

لُ ََ ِْلُْخرَِج اْلذاَس ِمَن الظُّ نَْزْْلَاهُ إََِلْ
َ
ذ المقـام هنـا إ 3﴾ِميدِ أ

 علــى عبــاده بــأن جعــل فــي هــذا الكتــاب بركــات تتوالــد علــى مــر العصــور، فمــا مــن مــن اهلل امتنــانمقــام 
 .4ظلمة تعترأل حياة الناس إال وفي القر ن بركة تصلح لتبديد هذه الظلمة

 

 :ه جاء مبينا لكل شيء ويتضح ذلأ من خالل قول اهلل تبارأ وتعالىمن بركات القر ن الدينية أن   رانيًا:
﴿ ََ ْْلَا َعلَيْ ى لِلُْمْسلِِميَ َونَزذ ٍء َوُهدىا َورَْْحَةا َوبُْْشَ ِ ََشْ

، ولكن هذا البيـان يوفـق اهلل 5﴾الِْكَتاَب تِبَْياناا لُِك 
ِهِ َكَمن ُزي َِن ََلُ ُسوُء َعَملِهِ ليه من يشاء من عباده ولذلأ قال تعالى: ﴿إ ب  ِن رذ َفَمن ََكَن لََعَ َِي َِنٍة م 

َ
َبُعوا  أ َواتذ

ْهريريَواءُهمْ 
َ
فمــن معــاني البينــة، الوضــوح والــدليل والحجــة والعلــم والبرهــان ولــذلأ جــاء فــي القــر ن ســورة  6﴾أ

  باسم البينة. 
 

                                                 
1
  .8245صحيح البخاري، رقم   

2
   : 49. 

3
   : 49. 

4
  مرجع سابق. ،171ـ 189،  10،جالتحرير والتنوير  

5
 .79 :النحل  

6
 .12 :محمد  
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: البينــة: كــالم المعرفــة. والشــاهد: بــروز نــور المشــاهدة منــه. وأيضــاً  : بصــيرة المعرفــة، والشــاهد:والبينــة
 البينة: حقيقة يؤيدها ظاهر العلم . و الكتاب والسنة. 

 

البينة أمر باطني، وهي: المعرفة، إما بالبرهان، أو بالعيان، والشاهد الذي يتلو هـو العلـم  والحاصل: أن  
فــي  مــا أدركــه العقــل أو الــذوق مــع مــا أفــاده النقــل، فتتفــق الحقيقــة مــع الشــريعة. كــل  مــع الظــاهر، فيتفــق 

 .1وبمحله، الباطن منور بالحقائق، والظاهر مبؤيد بالشرائع. وهذا غاية المطلوب والمرغ
 

يَن آَمُنوا ُهدىا  ﴿قال تعـالى:  من بركات القر ن الدينية أن جعل اهلل فيه الهداية والشفاء رالرًا: ِ قُْل ُهَو لَِّلذ
 .2﴾وَِشَفاءٌ 

 

 نيــةبواالستشــفاء لمــن قــرأه  ،القــر ن الكــريم ميــزة الهدايــة لمــن أخــذ بــه-ســبحانه وتعــالى  -اهلل  نَ م  لقــد َضــ
 للمـؤمنين فـيهدايـة  ، فـاهلل سـبحانه خـ   المـؤمنين بـأن جعـل القـر نيمان، بشرط وجود قاعدة اإلالشفاء

وال بـد فـي  .﴾ُهريدىا لِلُْمتذقِرييَ سورة البقـرة فـي اآليـة الثانيـة: ﴿ ويؤيد هذا قوله فيشؤون دينهم ودنياهم، 
البركـــة  ةهــذا المقـــام مــن الوقـــوف علـــى بعــأل أصـــناف الهدايـــة والشــفاء باختصـــار ليـــدرأ القــار  كينونـــ

 ينية التي تضمنها القر ن الكريم:الد
 3واإلرشاد إليه. هإيضاح الحق وبيان أمر زائد على مجرد ، وهوالتفضل بالتوفيق إلى دين اهلل الحق -1
تحصـــيل الهـــدي والشـــفاء مـــن القـــر ن الكـــريم يدركـــه المؤمنـــون دون غيـــرهم علـــى وجـــه الخصـــو ،  -4

ن وذلـأ بسـب كفـرهم يكـات سـول المـؤمنمنـع مـن هـذه البر بقدر اإليمان به يأتي الهدل والشفاء، ويب و 
 4وعنادهم.

من ألوان الشفاء أن يعطيـه اهلل "طبعـا" يكـون بـه مـائال إلـى الحـق، وقلبـا داعيـا إلـى الصـدق، وهمـة  -0
تـدعوه إلـى بــذل الجهـد فــي طلـب الــدين، مـن غيــر أن يـركن إلــى التقليـد والعنــاد واالسـتكبار والكســل 

 ه هدل وشفاء.والتفلت، عند ذلأ كله يكون القر ن في حق
ولمـا فـي النفـوس مـن  ،من ألـوان الهـدل والشـفاء: شـفاء لمـا فـي القلـوب مـن الكفـر والجهـل والعمـى" -2

 ،مرأل الكبر واألنانية والخيالء واالستعالء
 

                                                 
1
 .مرجع سابق 09   ،0، ج18ه، بيبابن عج  

2
 .22فصلت،   

3
 ، مرجع سابق.14 ، 1مـ، ج1995دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  ،الشنقيطي  

4
 ، مرجع سابق.88  ،45ج،بن عاشورا  
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رْ ﴿ الذي به يخسر  خرته لقوله تعالى 
َ
اا ِِف اْل يَن ََل يُرِيُدوَن ُعلُو  ِ

اُر الِخَرةُ ََنَْعلَُها لَِّلذ ََ ادلذ ِض َوََل تِلْ
 2."1﴾فََساداا َوالَْعاقَِبُة لِلُْمتذقِيَ 

الشـفاء مـن الشـكوأ وألـوان الريـب، والهـدل هـو اإلنقـاذ مـن األلـوان الحيـرة والتـردد والشـأ، وكالهمــا  -5
 3.الدينة الكريم من بركات القر ن

جـاع هدل وشفاء، أي نور يهدي إلى الصـراط المسـتقيم، وشـفاء لمـا فـي الصـدور واألبـدان مـن األو  -2
 4واألسقام.

 
ى لِلُْمْسلِِميَ ﴿ رابعا: اهلل وصفه بالرحمة وبالبشارة،  ومن بركات القر ن الدينية أيضًا أن   5﴾.َورَْْحَةا َوبُْْشَ

، ممـا يعنـي أن جـوهر القـر ن باعـث علـى 6فيـد االسـتمراريةوهو ما يبصيةة المصدر  الوصفان وقد جاء
لرحمــة والبشــارة معلــم مــن معــالم القــر ن الــذي خــ  اهلل بهــا ، وهــذه االربانيــةالتفــاؤل المحفــوف بالرحمــة 

ن دون غيرهم. ومن أصناف البشارة تبشير المالئكة للمـؤمن بثـواب اهلل سـبحانه عنـد االحتضـار يالمسلم
ولقاء اهلل بما أعد اهلل له من  ثواب وحسن جزاء، وفي القبر وعند البعث بما يشرح صدورهم ويدفع عنه 

ِيرينَ  إِنذ  ﴿اإللهام، وهذا ما أشار إليه المفسرون في قوله سبحانه وتعالى الخوف والحزن بطريق  قَريالُوا اَّلذ
ُ  َربَُّنا ُل  اْسَتَقاُموا ُُمذ  اَّللذ َلذ  الَْمَلئَِكةُ  َعلَيِْهمُ  تَتََزذ

َ
َْزنُوا َوَل ََتَافُوا أ وا َْ بِْْشُ

َ
نذةِ  َوأ َ ِْ ، 7﴾تُوَعُدونَ  ُكنُتمْ  الذِِت  ِِا

 .8ته ومدارسته وهذه أيضًا من بركات القر ن الكريماءالبشارة الشعور باألمن عند قر ومن أصناف 
 

قرْيَومُ قولـه تعـالى:﴿  يـدل  : يهدي للتي هي أقوم خامسا:
َ
وقـد ذكـر  9...﴾إِنذ َهَذا الُْقْرآَن َيْهِدي لِلذريِِت ِيَ أ

أنـه  اومنه  10.االة فيه وال تفريطمستقيما معتدال ال مة كونه امنه المفسرون وجوها متعددة لهذا الهداية،
كـل مــا  علـىمهـيمن منهــا أنـه الو  ،حتـاج إليـهال تفــريط فيـه ببهمـال مـا يب ، ومنهـا أنـه والحـرج ةنع للمشـقامـ

                                                 

70 :القص   . 1
  

2
تحقيق:  1هـ ، ط1219دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  اللباب في علوم الكتاب،الحنبلي، ابو حف  عمر بن علي ابن عادل الدمشقي،   

 154،  44مد عبد الموجود والشيخ على محمد معوأل، جالشيخ عادل أح
3
 . 009،  4، ج21، مجوعة من العلماء ـ لجنة من علماء األزهر، بتفسير المنتخب  

4
 . 0822،  1، ج24ب ، التفسير الوسيط،طنطاوي محمد سيد  

5
 .79 :النحل  

6
 ، مرجع سابق.127،  2ج ،بو السعود العماديأ  

7
 .04 :فصلت  

8
 عود، نفس المصدر.أبو الس  

9
 .9 :اإلسراء  

10
 .مرجع  سابق ،429،  1، ط0ج ،البيضاوي  
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 ، فهـو2مصـالحمـا تضـمنته مـن القـائم ب، وهـو 1صـحتهاعلـى شـاهد الالكتـب السـماوية السـابقة و  مـن عداه
  4.مصان عن التعارأل والتناقألال 3.القائم على مصالح العباد الدينية والدنيوية

 

يهـدي عبـاد اهلل المهتـدين بـه إلـى قصـد السـبيل التـي  أن هـذا القـر ن والمعنى كما وضحه اإلمام الطبري
 .5ضل عنها سائر أهل الملل المكذبين به

 وجوه هداية القر ن الكريم متعددة:ويرل صاحب الظالل أن 

عور، بالعقيـدة الواضـحة البسـيطة التـي ال غمـوأل فهو يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشـ- أ
فيهـــا وال تعقيـــد والتـــي تطلـــق الـــروح مـــن أثقـــال الـــوهم والخرافـــة، وتطلـــق الطاقـــات البشـــرية الصـــالحة 

 للعمل والبناء.
وباطنـــه، وبـــين مشـــاعره وســـلوكه، وبـــين  اإلنســـانويهـــدي للتـــي هـــي أقـــوم فـــي التنســـيق بـــين ظـــاهر - ب

إلـى أعلـى، وبـذلأ يكـون العمـل عبـاده ولـو كـان  ومتطلعـةتقره ومسـ مشدودةعقيدته وعمله فبذا هي 
 .بالحياةمتاعا واستمتاعًا 

ويهـــدل للتـــي هـــي أقـــوم فـــي عـــالم عالقـــات النـــاس بعضـــهم بـــبعأل والتـــي ال تتـــأثر بـــالرأي والهـــول - ت
 والمصــالح، وهــي األســس التــي أقامهــا العلــيم الخبيــر لخلقــه الــذي هــو أعلــم بمــا يصــلحهم، فيهــديهم

 6م في نظام الحكم مثاًل.للتي هي أقو 
ال يحـــول دونـــه ودون الولـــوج إلـــى العقـــول حائـــل، وال يةـــادر مســـلكا نحـــو  ومـــن كمـــال هدايـــة القـــر ن أنـــه

والطبـائع الحسـنه إال سـلكه، وهـي مـا ال تفعلـه الكتـب السـابقة، فهـو بـذلأ أقـوم منهـا وأن الةايـة  األخالق
 7واحدة، فمحل التفضيل الوسيلة ال الةاية.
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 بركات القرآن الدنيوية. الراني: المطلب
 

عظيمــة، فــي هدايــة النــاس إلــى مــا فيــه صــالحهم فــي  خــرتهم، فكــذلأ لــه بركاتــه  مــا أن للقــر ن بركــاتك
 :العظيمة في هدايتهم إلى ما فيه صالحهم وسعادتهم ونجاحهم في دنياهم. ومن هذه البركات

 :يهدي إلى الرشد -أوال
 

ــ ســم جــامع  لكــل مــا يرشــد النــاس إلــى اه يهــدي إلــى الرشــد، والرشــد جــاء عــن بركــات القــر ن الدنيويــة أن
 فبرشــادمصــالح ديــنهم ودنيــاهم، فهــو يجمــع بــين اإليمــان الــذي يــدخل فيــه أعمــال الخيــر وبــين التقــول. 

للمصالح والفوائـد واجتنـاب المضـار  وهـو بـذلأ  يـة عظيمـة وحجـة  لعليه من هد اشتملالقر ن هو ما 
  1قاطعة على أهل اإليمان.

 

 واالسـتواءالنضـوج  ا:  ومنهـهذكـر  دور مـا واسعة المدل، ولها أيضًا من الظـالل  تدالالوكلمة الرشد لها 
دراأ ومعرفــة  ئوحقيقــة المعرفــة والحــق والصــواب، فرشــد القــر ن ينشــ فــي قلــب صــاحبه تفــتح وحساســية وا 

 ،بشـرية فـي تاريخهـا كلـهلم تبلةه ال ،منظمة ،منهجية حياة واعدة هشدرب و دل، واتصال بمصدر النور والهب 
فاستفادت الحضارة اإلسالمية تقدما ورقيا مما جعل من غير المسلمين يسترشدون  ،إال بعد نزول القر ن

 اوراحـة وتقـدم سـعادةلتثريهـا  ،حيـاتهم نشـؤو جراء المزيد مـن األبحـاث عليهـا فـي كـل ا  و  ،بمنهجية القر ن
بــداعا مــا وصــلوا إليــه، وهــذا كلــه يعــد مــن بركــات القــر ن لــذلأ وصــلوا الــى  ،فــي كافــة العلــوم الدنيويــة وا 
  2الدنيوية.

 

 :في قولـه تعـالى "الةي"للرشد وهو  دحين ذكر المصطلح المضا "الرشد"القر ن الكريم معنى  حَ ولقد وض  
اُغوِت َوُيْؤمِ ﴿ ۚ  َفَمن يَْكُفْر ِِالطذ ِ َ الرُّْشُد ِمَن الَْغ  د تذبَيذ

ِيِنۖ  قَ ََ ِِالُْعْرَوةِ َل إِْكَراهَ ِِف ادل  ِ َفَقِد اْسَتْمَس ن ِِاَّللذ
ُ َسِميٌع َعلِيمٌ      4، ومن معاني الةي التخبط والعشوائية والسلوأ بةير إدراأ.3﴾الُْوََُْقٰ ََل انفَِصاَم لََهاۗ  َواَّللذ

  

 :الطمأنينة -رانيا
 

مـن أهـم  تعـد  أنينـة، التـي ه يـورث الطمومن بركات القر ن الدنيوية والتي تخـ  المـؤمنين دون سـواهم أن ـ
ِيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ قُلُريوُبُهم عناصر سعادة اإلنسان في هذه الحياة، إذ قال اهلل تبـارأ وتعـالى عنهـا: ﴿ اَّلذ

                                                 
تحقيق: عبد الرحمن بن  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،هـ(، 1082السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل )المتوفى:  1

 .794 ، 1،ج1244معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط األولى، سنة
2
 ، مرجع سابق.0848،   2، جسيد قطب  

3
  .172 :البقرة  

4
  .0800  ،2سيد قطب مرجع سابق، ج  
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ِ َتْطَمئِنُّ الُْقلُوُب  ََل ِِِذْكرِ اَّللذ
َ
ِۗ  أ . والطمأنينة غير الوجل الحاصل لقلب المؤمن عنـد ذكـر اهلل 1﴾ِِِذْكرِ اَّللذ

ُ وَِجلَْت قُلُوُبُهْم ِإَوَذا تُلَِيْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهريْم مـا فـي قولـه تعـالى: ﴿ك ِيَن إَِذا ُذكَِر اَّللذ َما الُْمْؤِمُنوَن اَّلذ إِنذ
رُيونَ  دون مـن هـا ومهمـا بلةـت شـعوب العـالم مـن رخـاء حضـاري ومـادي إال أن  . 2﴾إِيَماناا َولََعَ َرب ِِهْم َيَتَوَّكذ

ينة تعيش حالة من الخواء الروحي والقلق والتشـرد والتيـه والضـياع، ولـيس بعـد ذلـأ إال األمـراأل الطمأن
الةـــذاء المـــادي فقـــط  اعتمــدت، ومـــا كـــان هــذا ليحـــدث إال لكونهـــا واالنتحــارالنفســية والعصـــبية والشـــذوذ 

  3.يةوالذي هو من بركات القر ن الكريم الدنيو  ةالطمأنينوأغفلت الةذاء الروحي الذي يولد 
 

عـم اهلل علـى عبـاده علـى المسـتول الفـردي والجمـاعي مـن أعظـم ن   وكالهما يعد   ،والطمأنينة شقيقة األمن
منها: األمن الةذائي واألمن الصحي واألمن  صورألمن لو  ،هو الخوفللطمأنينة  لمقابلمعًا، والمعنى ا

كر اهلل للمؤمنين يـوفر لهـم أصـناف األمـن سـالفة الـذكر، كافـة  العسكري والمجتمعي والدولي، فبذا كان ذ 
فهــذا مــن أعظــم بركــات القــر ن الكــريم الدنيويــة، ولــذلأ نجــد أن اهلل ضــرب لــذلأ مــثاًل فــي القــر ن الكــريم 

ا  : ﴿تعـالى يوضح هذه المعاني حيث قال تِيَها رِزُْقَها رََغريدا
ْ
ُ َمَثَلا قَْرَيةا ََكنَْت آِمَنةا ُمْطَمئِنذةا يَأ َوََضََب اَّللذ

ُوِع َواْْلَوِْف َِِما ََكنُوا يَْصَنُعونَ ِمْن  ِْ ُ ِْلَاَس ا َذاَقَها اَّللذ
َ
ِ فَأ نُْعِم اَّللذ

َ
ِ َمََكٍن فََكَفَرْت ِِأ

. وهنا ال بد من 4﴾ُُك 
الجــوع قــد يحــل محلهــا و  ،اإلشــارة إلــى أن نعمــة الطمأنينــة قــد تســلب مــن صــاحبها إن هــو كفــر بــأنعم اهلل

، وينطبــق ذلــأ علــى األفــراد الســابقة ، وهــذا واضــح مــن اآليــة الكريمــةحتــى ولــو كــان ذاكــرًا هلل ،والخــوف
والرضـا عـن اهلل سـبحانه فـي عـاله، وهـذا  ،وبركة الطمأنينـة تسـوق بصـاحبها إلـى رضـا اهلل والجماعات.

ُتَها اْلذْفُس الُْمْطَمئِنذُة  واضح في قوله تعالى: ﴿ يذ
َ
َِ َراِضَيةا مَ  (60)يَا أ ِ   6﴾. 5 رِْضيذةا ارِْجِِع إََِل َرب 

 
 الفالح. -رالرا

 

إلــى الفــالح والنجــاح فــي الــدنيا واآلخــرة، وهــذا غايــة كــل  بصــاحبهومــن بركــات القــر ن الدنيويــة الوصــول 
مخلــوق فــي هــذا الوجــود، وللفــالح أوجــه متعــددة، ودرجــات متفاوتــة، ونتــائا طيبــة علــى الفــرد والجماعــة، 

نة التي ال يعلمها إال اهلل، ويكتشف بعضها القليل من النـاس، وهذا من أسرار القر ن الكريم وبركاته الدفي
ويظهـــر ذلـــأ مـــن خـــالل كتـــاب اهلل ســـبحانه فـــي  يـــات متعـــددة ســـوف يقـــف الباحـــث عليهـــا بشـــيء مـــن 

 شاء اهلل.  التفصيل إن

                                                 
1
 .47: الرعد  

2
  . 4: األنفال  

3
 ، مرجع سابق.411،  1سيد قطب، ج  

4
 .114 :النحل  

5
 .47: الفجر  

6
 ، مرجع سابق.271  ،14،ج1ب ،بن حيانا  
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 معنى الفالح - أ
 

نجــد أنــه يعنــي أفلــح الرجــل فــاز وظفــر بمــا  "أفلــح"عنــد الوقــوف علــى المعنــى اللةــوي ألصــل مصــطلح 
 . 1طلب، ونجح في سعيه وأصاب في عمله، والفالح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير

فلحــت األرأل: شـققتها. والعــرب تقــول: " والفعـل )فلــح( يرجـع معنــاه إلــى أصـلين، أولهمــا: الشـق، يقــال: 
البقـاء الثـاني: . و الحديد بالحديد يفلح ". ولذلأ سمي األكار فالحـا. ويقـال للمشـقوق الشـفة السـفلى: أفلـح

والفوز. وقول الرجـل المرأتـه: " اسـتفلحي بـأمرأ "، معنـاه فـوزي بـأمرأ. والفـالح: السـحور. قـالوا: سـمي 
 .2ألن اإلنسان تبقى معه قوته على الصوم فالحاً 

 .بكل قوة وجهد والصلة بين المعنيين أن المفلح كأنه شق  طريقه للظفر والفوز والنجاح
 

، َوال َفاَلحب يبط َلقب  ز  ب ال َمط لبوب  .اَلحب َأي ًضا َعَلى ال َبقَـاء  َويبط َلقب ال فَ  ف ي ال َعَرب يَّة  َعَلى ال َفو  ـيم   3، َوالـدََّوام  ف ـي النَّع 
ْت َمَوازِيُنريُه ﴿ :وتعـالى وعكس الفالح هو الخسارة والخسران ويتضح ذلأ من قـول اهلل سـبحانه

َُُقلَ َفَمْن 
ََ ُهُم الُْمْفلِحُ  ِ ولَئ

ُ
ونَ  (016)وَن فَأ نُْفَسُهْم ِِف َجَهنذَم َخادِلُ

َ
وا أ ِيَن َخِِسُ ََ اَّلذ ِ ولَئ

ُ
ْت َمَوازِيُنُه فَأ  .4(.َوَمْن َخفذ

 
 صفات أهل الفالح. - ب

 

تصــف بهــا أحـد أدرأ الفــالح فــي الــدنيا اه يرشــد إلــى صــفات معينـه إذا مــا بركــات القــر ن الدنيويــة أن ـمـن 
فْلََح الُْمْؤِمُنوَن ﴿ واآلخرة، وهذا بن  القـر ن الكـريم: 

َ
ِيَن ُهريْم ِِف َصريََلتِِهْم َخاِشريُعوَن  (0)قَْد أ  5﴾(6)اَّلذ

 .والخشوع هو السكون والطمأنينة، التي ترشد إلى الفالح المورث للفردوس األعلى
 

ْغريوِ ُمْعرُِضريون﴿ قولـه تعـالىومـن الصـفات 
ِيَن ُهْم َعِن اللَ  ألقـوال مـن ا فيـههـو مـا ال فائـدة اللةـو و  ،﴾َواََّل 

مـروا كرامـا،  اللةومـروا بـ فمـن صـفات المفلحـين أنهـم إذا ،ويدخل فيه مـا توجـب المـروءة تركـه ،واألفعال
ذاأي معرضين عنه،   سمعوا اللةو أعرضوا عنه.  وا 

ـــة، و  ومـــن صـــفات مـــا  فـــي مفهـــوم األمانـــة حفـــظيـــدخل المفلحـــين أداء الزكـــاة وخفـــظ الفـــرج وأداء األمان
أصحاب هـذه الصـفات هـم األكثـر ، و حفظه من جوارح  وحقوق الناس وغيرهااستودعأ اهلل إياه وأمرأ ب

   6حظا بالفالح وميراث الفردوس األعلى من غيرهم.

                                                 
1
 ، مرجع سابق.528/ 4، جلسان العربابن منظور،   

2
 (، مرجع سابق.254/ 2)ج مقاييس اللمةن فارس، با  

3
 ، مرجع سابق.24  ،2ج ،29، بيالشنقيط  

4
 .140  :المؤمنون  

5
 .4-1 :نالمؤمنو   

6
 ، مرجع سابق .045-495،  5الشنقيطي، ج  
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 بل يرجى بها الفالح.سُ  - ت
 

إلــى بعــأل الســبل والوســائل الموصــلة إلــى الفــالح  أفقــد أومــ ،وألن القــر ن الكــريم منبــع البركــات المتــدفق
ِيَن ﴿: ومنها َها اَّلذ يُّ

َ
َ َواَِْتُغوا إََِلْهِ الْوَِسيلََة وََجاهُِدوا ِِف َسبِيلِهِ لََعلذُكْم ُتْفلُِحونَ يَا أ ُقوا اَّللذ فابتةاء . 1﴾آَمُنوا اتذ

 الفالح.  من صفات أهلالوسيلة إلى اهلل والجهاد في سبيله 
 

ََ الى: ﴿ومن السبل الموصلة إلى الفالح التي أشار إليها القر ن الكـريم أيضـًا حيـث قـال اهلل تعـ لُونَ
َ
يَْسريأ

تُوا اْْلُُيوَت ِمْن ُظُهورَِها َولَ 
ْ
ْن تَأ

َ
هِلذةِ قُْل ِيَ َمَواقِيُت لِلنذاِس َواْْلَج ِ َولَيَْس الِِْبُّ ِِأ

َ
ِكنذ الِِْبذ َمِن اتذََق َعِن اْْل

َ لََعلذُكْم ُتْفلُِحونَ  ُقوا اَّللذ َِْواَِِها َواتذ
َ
تُوا اْْلُُيوَت ِمْن أ

ْ
علـى أن البـر  -سبحانه وتعالى  -اهلل  أكد   فقد .2﴾َوأ

في السلوأ السوي الملتزم بقواعد األخالق وتقول اهلل من جانب، ومـن جانـب  خـر أشـار القـر ن إلـى أن 
على الوجه الصحيح هما من الطرق الموصلة إلـى الفـالح، وهـذا  هواستةاللموضوع الوقت وااللتزام  به 

  ية.من بركات القر ن الكريم الدنيو 
 

فَريريإَِذا قُِضريريَيِت ﴿-ســبحانه وتعــالى  -ومــن الســبل الموصــلة للفــالح الحقيقــي فــي الــدنيا واآلخــرة قــول اهلل 
ا لََعلذُكْم ُتْفلُِحونَ  ٌا َ َكثِ ِ َواذُْكُروا اَّللذ رِْض َواَِْتُغوا ِمْن فَْضِل اَّللذ

َ
وا ِِف اْْل ََلةُ فَانْتَِْشُ . يالحظ هنا أن 3﴾الصذ

ن بابتةاء الفضل يثري الكسب وصاحب الكسب فالحًا، وفالح صاحب الكسب هو حفـظ ذكر اهلل المقتر 
قلبه من القسـوة الحاصـلة بسـب العوامـل المصـاحبة للكسـب، فـبذا مـا كـان الفضـل مقرونـا بـذكر اهلل كـان 

 الفالح والبركة. 
 

مــن قولـه تعــالى:  بل التــي يرجـى بهـا الفــالح اجتنـاب الخمـر والميســر واألنصـاب واألزالم، وهـذاومـن السبـ
ْزََلُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ ﴿

َ
نَْصاُب َواْْل

َ
َما اْْلَْمُر َوالَْميِِْسُ َواْْل ِيَن آَمُنوا إِنذ َها اَّلذ يُّ

َ
يَْطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعلذُكْم  يَا أ الشذ

لــى اهلل يتقــرب بهــا إال فمجمــوع الخمــر والقمــار بأصــنافها وكــل التماثيــل المنصــوبة والتــي  .4﴾ُتْفلُِحريريونَ 
وهــي العيــدان التــي يقتســمون بهــا فــي الجاهليــة لمعرفــة الخيــر مــن الشــر، ومثلهــا خــط  :تعــالى، واألزالم

، وهـذا 6باجتنابه، ألن الطرق الموصلة إلـى الفـالح ينعـي أن تكـون طـاهرة اهلل كل ما تقدم أمرو ، 5الرمل
ي ذكـر نعـم هـن وبهـا يـدرأ الفـالح من بركات القر ن الكريم الدنيوية. ومن الطـرق التـي أشـار إليهـا القـر 

                                                 
1
 .5 :المائدة  

2
 .179 :لبقرةا  

3
  .14 :الجمعة  

4
 .94: المائدة  

5
 ، مرجع سابق.140أبو بكر الجزائري،    

6
  .مرجع سابق ،140الشنقيطي،    
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ْن َجاَءُكْم ذِْكٌر ِمْن َرب ُِكْم لََعَ رَُجٍل ِمنُْكْم ﴿: نه قوله سبحانه وتعـالىماهلل تبارأ وتعالى و 
َ
وََعِجبُْتْم أ

َ
أ

َِْعِد قَوِْم نرُيوٍح َوَزاَدُكريْم ِِف اْْلَلرْيِق بَْسري ِ َِلُنِْذَرُكْم َواذُْكُروا إِذْ َجَعلَُكْم ُخلََفاَء ِمْن  َطةا فَرياذُْكُروا آََلَء اَّللذ
 .1﴾لََعلذُكْم ُتْفلُِحونَ 

 

ِيريَن ومن السبل الموصلة إلى الفالح الثبات يوم الزحف وذكر اهلل الكثير ومنـه قولـه تعـالى: ﴿ َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

ا لََعلذُكْم ُتْفلُِحري ٌا َ َكثِ . ومـن السـبل التـي يرجـى بهـا الفـالح 2(ونَ آَمُنوا إَِذا لَقِيُتْم فَِئةا فَاثْبُُتوا َواذُْكُروا اَّللذ
ِيريَن آَمُنريوا اْرَكُعريوا َواْسريُجُدوا ﴿: سبحانه ومنه قوله تبـارأ وتعـالى تهفعل الخير المقترن بعباد َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

َ لََعلذُكْم ُتْفلُِحونَ  ٌْ  .3﴾َواْعُبُدوا َربذُكْم َواْفَعلُوا اْْلَ
 

مـن المواضـع التـي يرجـى بهـا الفـالح وهـذا كلـه مـن بركـات القـر ن وقد أشار القر ن الكريم إلى غير ذلأ 
 الدنيوية.

 
وهـذا أيضـا مـن بركـات القـر ن الدنيويـة والتـي ر القرآن الكريم من اظمـور المبطلـة للفـالح، وقد حذ  - ث

َب ِِآيَاتِهِ منها قوله سـبحانه: ﴿ ْو َكذذ
َ
ِ َكِذِاا أ ِن اْفَرَى لََعَ اَّللذ ْظلَُم ِممذ

َ
الُِمونَ َوَمْن أ  4﴾إِنذُه ََل ُيْفلُِح الظذ

جــرام ألنــه أيضــا فهنــا يحــذر القــر ن مــن الظلــم ألن مــن تبعاتــه أنــه مــذهب للفــالح، ويحــذر مــن اإل
َب ِِآيَاتِهِ مذهب للفالح ومنه قـول اهلل تبـارأ وتعـالى: ﴿ ْو َكذذ

َ
ِ َكِذِاا أ ِن اْفَرَى لََعَ اَّللذ ْظلَُم ِممذ

َ
َفَمْن أ

من الكفر ألنه مـذهب للفـالح أيضـا ومنـه قـول اهلل  الكريم. ويحذر القر ن 5﴾لُِح الُْمْجرُِمونَ إِنذُه ََل ُيفْ 
َما ِحَسرياُُِه ِعنرْيَد َرب رِيهِ إِنذريُه ََل ُيْفلرِيُح تبارأ وتعـالى: ﴿ ا آَخَر ََل ُِرَْهاَن ََلُ ِِهِ فَإِنذ ِ إِلَها َوَمْن يَْدُع َمَع اَّللذ

ِ الكـذب علـى اهلل، ومنـه قولـه تعـالى: ﴿. وكذلأ افتـراء 6﴾الََْكفُِرونَ  وَن لََعَ اَّللذ ِيريَن َيْفريَرُ قُريْل إِنذ اَّلذ
 . وهذا كله من بركات القر ن الدنيوية. 7﴾الَْكِذَب ََل ُيْفلُِحونَ 
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 :القول الحسن -رابعا
 

 يقــــول اهلل ،الحيــــاة بهجــــة وســــعادة يمــــألومــــن بركــــات القــــر ن الدنيويــــة أنــــه يــــأمر بــــالقول الحســــن الــــذي 
ريرييَْطاَن ﴿: فــي كتابــه العزيــز ُإ َِيرْيريَنُهْم إِنذ الشذ ريرييَْطاَن َيريريْزَ ْحَسريريُن إِنذ الشذ

َ
َوقُريريْل لِعَِبريريادِي َيُقولرُيريوا الذريريِِت ِيَ أ

ا ُمبِيناا نَْساِن َعُدو   .فالقول الحسن الذي نصح به القر ن يقي صاحبه السوء.1﴾ََكَن لِْْلِ
  

  .قرآن الكريمومن أصناف القول الحسن التي أمر بها ال
ولرُيريو الُْقريريْرَّب قــول المعــروف ومــن أمثلــة ذلــأ قــول اهلل ســبحانه وتعــالى: ﴿  -1

ُ
ريري الْقِْسريريَمَة أ ِإَوَذا َحََضَ

أي قــوال جمــيال يحمــل فــي  2﴾َواَْلََتريرياَ  َوالَْمَسريرياكُِي فَريرياْرُزقُوُهْم ِمنرْيريُه َوقُولرُيريوا لَُهريريْم قَريريْوَلا َمْعُروفاريريا
ويمنــــع الضـــــةائن والعــــداوات، غيـــــر فـــــاحش وال  ،النفـــــوسليهــــد   ،طياتــــه أســـــمى معــــاني االعتـــــذار

 . 3قبيح، بعيدا عن البخل والشح
 القول السديد. -4

بعـــدة أنـــواع مـــن التوصـــيات بـــالقول الســـديد لمـــا لهـــذا القـــول مـــن فوائـــد علــــى  الكـــريمولقـــد جـــاء القـــر ن 
 صاحبه، ومنها قوله تبارأ وتعالى:

َ ﴿- أ ُقوا اَّللذ ِيَن آَمُنوا اتذ َها اَّلذ يُّ
َ
ا يَا أ ْعَمريالَُكْم َوَيْغفِريْر لَُكريْم  (01) َوقُولُوا قَريْوَلا َسريِديدا

َ
يُْصريلِْح لَُكريْم أ

ريا َ َورَُسريوََلُ َفَقريْد فَرياَز فَريْوزاا َعِظيما والقـول السـديد هـو مـن تسـديد السـهم  4﴾ُذنُوَبُكْم َوَمريْن يُِطريِع اَّللذ
ين، تالعــــدل الصــــائبنحــــو الهــــدف عنــــد رميــــه، أي أصــــابته وكــــذا التســــديد فــــي الكــــالم هــــو الصــــدق و 

 5.المعيب الذي هو من سوء الكالمال غير الجارح و 
مــــن بركــــات القــــر ن الدنيويــــة أنــــه يريــــد ألهــــل القــــر ن االرتقــــاء عــــن ســــقط القــــول، ولــــذلأ قــــرن هــــذه و 

ولمـــــا لهـــــا مـــــن فوائـــــد علـــــى القائـــــل والمجتمـــــع، وذلـــــأ بوعـــــد اهلل  ،المســـــألة بتقـــــول اهلل لعظـــــم أمرهـــــا
ومــــــن ثــــــم قبولهــــــا واإلثابــــــة عليهــــــا،  ،حها يكــــــون بــــــالتوفيق إليهــــــاوصــــــال ،أن يصــــــلح لهــــــم أعمــــــالهم

ـــــذنوب ووعـــــد   ـــــي التحفيـــــز مـــــن أمـــــر  ، خـــــر بمةفـــــرة ال وذلـــــأ بمحوهـــــا ومســـــامحتهم منهـــــا، ويزيـــــد ف
القــــول الســـــديد بقولــــه ومـــــن يطــــع اهلل ورســـــوله فقــــد فـــــاز فــــوزا عظيمـــــا فــــي الـــــدنيا واآلخــــرة، وتحمـــــل 

 6قط.هذه اآلية على العموم ال بخصو  المناسبة ف
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َ َوَْلَُقولرُيوا﴿ - ب ِيذريةا ِضريَعافاا َخريافُوا َعلَرييِْهْم فَلَْيتذُقريوا اَّللذ ِيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخلْفِِهريْم ُذر 
قَريْوَلا  َوَْلَْخَش اَّلذ

ا .وبركات القر ن الكريم ألصحابه فـي الوصـية بـالقول السـديد فـي هـذا المـوطن فـي معاملـة 1﴾َسِديدا
 ،همءأبنــــا نيكلمــــوهم كمــــا يكلمــــو أن والصــــواب، وعــــدم إيــــذائهم، و  مــــن أصــــابه اليــــتم بــــالقول العــــدل

ذا حضــروا مجلــس وفــاة والــدهم قــالوا لــه عنــد  ،بالترحيــب ذا خــاطبوهم قــالوا يــا بنــي، يــا ولــدي، وا  وا 
فـي مثـل هـذه ن حرصت علـى هـذه الوصـية بال تسرف في وصيتأ وال تجحف بأوالدأ، ف ،الوصية
ال تخـف علـيهم مـن أن يقـال لهـم  ، عندهامن خلفأ اً عافوتركت ذرية ض ،وفاجأأ الموت المواقف،

 . 2وال يعاملوا غير المعاملة الحسنة  ،غير القول السديد من اآلخرين
 

 القول الكريم. -3
 

أال فــي  يــة واحــدة فــي كتــاب اهلل تبــارأ وتعــالى  أصــناف القــول الحســن القــول الكــريم وهــذا لــم يــأت   ومــن
َلذ تعبدوا ﴿ ن عند الكبر حيث قال:اوهم الوالد وهي خاصة فيمن وصى عليهم اهلل سبحانه

َ
ََ أ وقء َربُّ
ٍ َوََل تَ  ف 

ُ
ذُهَمآ أ ْو لِِكَُهَما فَََل َتُقل ل

َ
َحُدُهَما أ

َ
ا َيبْلَُغنذ ِعنَدَك الكِب أ نَْهرُْهَما َوقُل إَِلذ إياه وبالوادلين إحسانا إِمذ

ا  َكرِيما
ذُهَما قَْوَلا لين السهل، وقيل هو لهو القول ا في هذا الموطن، الكريم.ومما قيل في معنى القول 3﴾ل

أن  :. قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل عنــه: هــو أن يقــول يــا أبتــاه يــا أمــاه. وقيــل4قــول المــذنب للســيد
ن هــذين الفعلــين يخالفــان وصــية أل  يــتكلم معهمــا بشــرط أن ال يرفــع إليهمــا بصــره وال يشــد إليهمــا نظــره

 . 5ا اهللالقول الكريم التي وصى به
 

هــذه األقـــوال الحســـنة المباركـــة وأمثالهـــا الكثيـــر مثـــل القــول البليـــغ والقـــول الفصـــل والقـــول الثابـــت والقـــول 
إِنذ نَاِشريريَئَة كلمــة التقــول والقــول القــويم مثــل قولــه تبــارأ وتعــالى: ﴿و لــين لالطيــب والقــول العظــيم والقــول ا
قَْوُم قرِييَلا 

َ
َشدُّ َوْطئاا َوأ

َ
كـل ذلـأ مـن بركـات القـر ن الدنيويـة والتـي لـو وعتهـا األمـة فـي هـذا .6﴾اللذيِْل ِيَ أ

 الزمن لتةير حالهم إلى األفضل. 
 

بعـــــأل مـــــن األقـــــوال التـــــي ال يرضـــــى عنهـــــا اهلل ســـــبحانه  عـــــن وكـــــذلأ مـــــن بركـــــات القـــــر ن أنـــــه نهـــــى
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ِ ويفهــم ذلــأ مــن قولــه ســبحانه: ﴿  َوُهريريَو َمَعُهريريْم إِذْ يَْسريريَتْخُفوَن ِمريريَن اْلذريرياِس َوََل يَْسريريَتْخُفوَن ِمريريَن اَّللذ
ريريا ُ َِِمريريا َيْعَملُريريوَن ُُمِيطا ََ ِمريريَن الَْقريريْوِل َوََكَن اَّللذ ومــن هــذا األقــوال التــي ال  .1 ﴾يُبَي ُِتريريوَن َمريريا ََل يرَيريْر

ـــــذي يســـــتعمل للتةريـــــر مثـــــل قولـــــه تبـــــارأ وتعـــــالى: ﴿ ََ يرضـــــى عنهـــــا: القـــــول المزخـــــرف ال ِ َوَكريريريريريَذل
ا َشري ِ نَِب ٍ َعريُدو 

ا َولرَيْو َجَعلَْنا لُِك  َِْعريٍ  زُْخريُرَف الَْقريْوِل ُغريُرورا َِْعُضريُهْم إََِل  رين ِ يرُيوِب  ِ
ِْ نرْيِس َوا َياِطَي اْْلِ
ونَ  ََ َمريا َفَعلُريوهُ فَريَذرُْهْم َوَمريا َيْفريَرُ 2﴾َشاَء َربُّ

ِيرينَ ﴿ وأيضـًا القـول المنكـر .  ِمرينْ  ِمرينُْكمْ  ُيَظرياهُِرونَ  اَّلذ
َهاتِِهمْ  ُهنذ  َما نَِسائِِهمْ  مذ

ُ
َهاتُ  إِنْ  أ مذ

ُ
ا ِمريَن الَْقريْوِل َوُزوراا ِإَونذ أ ُهريْم ََلَُقولرُيوَن ُمنَْكريرا َنُهريْم ِإَونذ ئرِي  َودَلْ ُهْم إَِلذ الَلذ

َ لََعُفريريوٌّ َفُفريريورٌ  ريريوءِ . وأيضــا القــول الســيئ مثــل قولــه تبــارأ وتعــالى: ﴿3﴾اَّللذ َْهريريَر ِِالسُّ ِْ ُ ا ََل ُُيرِيريبُّ اَّللذ
ريريا ِمريريَن الَْقريريْوِل إَِلذ َمريريْن ُظلرِيريمَ  ا َعلِيما ُ َسريريِميعا لرَيريْوََل ومنهـا أيضـا قــول اإلثـم قـال اهلل تعــالى: ﴿ .4﴾َوََكَن اَّللذ

ريريْحَت َْلرِيريصَْس َمريريا ََكنرُيريوا يَْصريريَنُعونَ  ْكلِِهريريُم السُّ
َ
ُرْيريَم َوأ ْحَبريرياُر َعريريْن قَريريْولِِهُم اْْلِ

َ
بذريريانِيُّوَن َواْْل  .5﴾َينَْهريرياُهُم الرذ

ــه تبــارأ و  َِ قَريريْوٍل ُُمَْتلرِيريٍ  تعــالى: ﴿ومنهــا أيضــا القــول المختلــف مثــل قول ريري
َُ  (8)إِنذُكريريْم لَ يُْؤفَريري

فَِ
ُ
 وما كل ذلأ إال من بركات القر ن الدنيوية واهلل أعلم.  6﴾.َعنُْه َمْن أ

 
 :العدل والقسط -خامسا

 

ـــــ كـــــان لمفرداتـــــه مســـــاحه واســـــعة فـــــي القـــــر ن الكـــــريم وهـــــذا  ،ا كـــــان العـــــدل أســـــاس الملـــــأ والتمكـــــينولم 
وقــــــد أمــــــر اهلل ســــــبحانه  ،ن الدنيويــــــة، ولــــــذلأ كــــــان مــــــن أســــــماء اهلل العــــــدلأيضــــــًا مــــــن بركــــــات القــــــر 

العـــــدل يســـــتفيد منـــــه كـــــل  بالعـــــدل ولـــــم يخـــــ  المـــــؤمنين بـــــه دون غيـــــرهم، وفـــــي هـــــذا داللـــــه علـــــى أن  
َ ﴿: مــــن أخــــذ بــــه بةــــأل النظــــر عــــن ديانتــــه، أغــــراء للجميــــع بــــه، لــــذلأ قــــال اهلل تبــــارأ وتعــــالى إِنذ اَّللذ

ُمُر ِِالَْعريريْدِل وَ 
ْ
اْْلِْحَسريرياِن ِإَويَتريرياءِ ذِي الُْقريريْرَّب َوَيريرينَْا َعريريِن الَْفْحَشريرياءِ َوالُْمنَْكريريرِ َواْْلَريريْغِ يَعُِظُكريريْم يرَيريأ

ُرونَ   ومن مفردات القر ن الكريم عن العدل والقسط:7﴾.لََعلذُكْم تََذكذ
 العــدل والقســط فــي الحكــم فــي النــاس وبــين النــاس ومــا أثــر ذلــأ عــل الفــرد والجماعــة والدولــة مــن -1

استقرار ووحدة وقوة ومنعة، وهذا كله من بركات القـر ن الكـريم الدنيويـة علـى أصـحابه، ونجـد دليـل 
ْهلَِهريا ِإَوَذا ذلأ من قول اهلل تبارأ وتعالى عـن العـدل: ﴿

َ
َمانرَياِت إََِل أ

َ
وا اْْل ْن ترُيَؤدُّ

َ
ُمرُُكْم أ

ْ
َ يَأ إِنذ اَّللذ

                                                 

 
1
 .147 :النساء 

2
 .114 :األنعام  

3
 .4 :المجادلة  

4
  .127 :النساء  

5
 .20 :المائدة  

6
 .9-7 :ارياتالذ  

7
  .94 :النحل  
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ُْكُموا ِِا َْ ْن 
َ
ْيَ اْلذاِس أ َِ ٌااَحَكْمُتْم  ا َِِص َ ََكَن َسِميعا ا يَعُِظُكْم ِِهِ إِنذ اَّللذ َ نِعِمذ وعـن  1﴾.لَْعْدِل إِنذ اَّللذ

ْو ﴿  القسط يقول تبـارأ وتعـالى:
َ
ْحِت فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم َِيرْيَنُهْم أ الُوَن لِلسُّ كذ

َ
اُعوَن لِلَْكِذِب أ َسمذ

ْعرِْض َعنُْهْم ِإَوْن ُتْعرِْض َعنُْهْم فَلَنْ 
َ
َ ُُيِبُّ  أ وَك َشيْئاا ِإَوْن َحَكْمَت فَاْحُكْم َِيَْنُهْم ِِالْقِْسِط إِنذ اَّللذ يََُضُّ

ويظهر هنا أن استخدام مصـطلح القسـط عوضـا عـن العـدل ـ كـون اآليـة تـتكلم عـن  2﴾.الُْمْقِسِطي
مـا بيـنهم ـ فـي ديـة القتيـل في -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -يهود المدينة عنـدما تخاصـموا عنـد الرسـول 

والقسـط يفيـد التعمـيم فـي  ،يفيـد التخصـي  فـي الحكـم هنا  العدل أن   ة علىفي هذا المقام فيه دالل
وهي محبة اهلل، واإلقسـاط إزالـة القسـط وهـو الجـور  ،وأرفع منزلة ،إلى أشرف درجة يفضيكل أمر 

اليهـــود لـــديهم  كـــونأشـــد والقاســـط هـــو الجـــائر، فكانـــت الحاجـــة إلـــى هـــذا التعمـــيم فـــي إزالـــة الجـــور 
والتــي ال تخلــو مــن التحريفــات، وهــذا مــن بركــات القــر ن  ،شــرائعهم التــي يتحــاكمون إليهــا فــي العــادة

 .  3الدنيوية
ومــــن مفــــردات العــــدل والقســــط أيضــــًا، األمــــر بالتعامــــل بالقســــط والعــــدل فــــي كــــل شــــيء حتــــى مــــع  -4

ِيريريَن لرَيريْم ََل َينَْهريرياألعــداء غيــر المقــاتلين وهــذا واضــح مــن قــول اهلل ســبحانه: ﴿  ُ َعريريِن اَّلذ اُكُم اَّللذ
َ ُُيرِيري وُهْم َوُتْقِسريريُطوا إََِلِْهريريْم إِنذ اَّللذ ْن َتريريَِبُّ

َ
ِيريريِن َولرَيريْم ُُيْرُِجريريوُكْم ِمريريْن دِيرَيريارُِكْم أ وُكْم ِِف ادل 

بُّ ُيَقريرياتِلُ
 4﴾الُْمْقِسِطي

 

والمـودة مـع  والقسـطفمن عظيم بركات القر ن الكريم الدنيوية أنـه جـاء بهـذا التـرخي  فـي السـماح بـالبر 
الكريمــة عظــيم األثــر علــى أنفــس هــؤالء غيــر المســلمين  هالــذين لــم يقاتلوننــا فــي الــدين، وفــي هــذه اللفتــ

ن كـان هـذا التعامـل إوهو الةاية العظمـى مـن هـذا التـرخي . فكيـف  ،دخل في اإلسالمكي تبترويضها 
 هم المحبة والقوة التي ال تقهر.ال شأ أنه سيجعل في ،بالبر والقسط والمودة بين المسلمين أنفسهم

 
 

 
 
 

                                                 
1
 .57 :النساء  

2
 .24: المائدة  

3
 .174،   12الرازي، مرجع سابق، ج   

4
 .7 :الممتحنه  
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 وفيه: الفصل الرالث: م اهر البركة
 

 .أحوال البركةالمبحث اظول: 
 أقسام البركة. المبحث الراني:
  ثار البركة. المبحث الرالث:
 خوا  البركة.  المبحث الرابع:

 األسباب المتعلقة بالبركة. المبحث الخامس:
 لبركة.األسباب الجالبة ل المطلب اظول:
 األسباب الماحقة للبركة. المطلب الراني:
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 الفصل الرالث: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفيه: م اهر البركة

 

 أحوال البركـة:: المبحث اظول
 لقد وقف الباحث على حاالت متعددة للبركة ينبةي الوقوف عليها وتوضيحها وهي كما يلي:

الخيــر وســوق الــرزق لإلنســان ونمائــه عنــد أواًل: البركــة الجليــة وهــي: مــا يشــاهد كثيــرا بالعــادة مــن كثــرة 
 .1صاحبه وما يرافق ذلأ من توفيق وتيسير في الحصول على الرزق ونحوه

ائح واآلفات عن الرزق، وعـدم تعـرأل اإلنسـان و ثانيًا: البركة الخفية: وهي قد تكون بدفع المضرات والج
ذكـروا  فمـثالً  نب كبير من رزقـه،للحوادث المرورية مثال أو األمراأل الخطيرة ونحوه، مما يأتي على جا

ذا أنتجـــت  إذاأن الةـــنم أو األنعـــام  أنتجـــت اإلنـــاث فهـــذا مـــن البركـــة الخفيـــة، ألنهـــا تنمـــو وتتضـــاعف، وا 
 2الخراف أو الذكور فهذا من المحق الخفي واهلل أعلم.

ظ ذلـأ فهذا واضح ويالحـ ،: وهي النماء ومضاعفة األجر في األعمال الصالحةاآلخروية ثالثا: البركة 
عملُـه إال مـن  انقطـع آدمَ  ابـنُ  مـات اإذا في كثير من اآليات القر نيـة واألحاديـث النبويـة، مثـل الحـديث

وعـن العربـا  بـن سـارية قـال: قـال  3رالٍث : صدقٍة جاريٍة ، وعلٍم ينتفُع به ، وولـٍد صـالٍح يـدعو لـه 
فـي سـبيِل اهلِل ،  المـراِبطَ  ا ماَت ، إالَّ كل  عمٍل منقِطٍع عن صاحِبِه إذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم:

فهـذا مـن عظـيم بركـات اهلل علـى المسـلم  4 عمُلُه ، وَيجـري عليـه رزقُـُه إلـى يـوِم القياَمـةِ  له ُيَنمَّى فِننَّه
  5حتى بعد موته.

 

                                                 
1
  .119، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد البركة في الرزب واظسباب الجالبة لها في ضؤ الكتاب والسنةالسوالمة، عبد اهلل مرحول السوالمة،   

2
 نفس المرجع.  
 .0472مسلم في صحيحه رقم  3

4
 .2509( وصححه األلباني في الصحيح الجامع، رقم: 8/10، باب في فضل الرباط، )ج4190رواه أبو داود رقم:  في السنن رقم   

5
  السوالمة، مرجع سابق.  
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:أقسام البركة: المبحث الراني  
 

تكــريم اهلل للنــاس كــل النــاس وب ،نســبة: وهــي البركــة الكونيــة المرتبطــة باســتخالف اإلنســاتأواًل: بركــة مك
َِن ﴿: على اختالف مذاهبهم كما في قوله تعالى ِ َواْْلَْحرِ َوَرزَْقَناُهم م  ْمَنا ََِِن آَدَم وََْحَلَْناُهْم ِِف الَِْب  َولََقْد َكرذ

ريْن َخلَْقَنريا َتْفِضرييَلا  ِمذ ٌٍ م  ٰ َكثرِي
لَْناُهْم لََعَ ي َِباِت َوفَضذ المـؤمنين. وقولـه عـن األرأل ولـم يقـل كرمنـا  1﴾الطذ

رِْض الذريريِِت َِاَرْكَنريريا فِيَهريريا لِلَْعريريالَِميَ ﴿ المقدســة
َ
ريريا إََِل اْْل ولــم يقــل باركنــا فيهــا للمســلمين 2 ﴾َوََنذيَْنريرياهُ َولُوطا

ـــــر  ـــــر المســـــلمين والصـــــالحين وغي ـــــة للمســـــلمين وغي ـــــة والمدني والصـــــالحين. إذن البركـــــة والكرامـــــة الكوني
ألن اهلل استخلفهم فيهـا، فبركـة   كين اهلل للناس من أن يمارسوا عمارة األرألمعناها تم الصالحين، ألن  

التمكــين ال تــدل علــى رضــا اهلل وال ســخطه. وبهــذا المعنــى اعتبــر الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم عمــل 
رول صـخر الةامـدي عـن رسـول اهلل  وقد ، اإلنسان مباركًا عندما يستيقظ مبكرا ويةدو إلى عمله مشمراً 

عليه وسـلَّم إذا  اهللُ  قال: فكان النَّبي  صلَّى ُبكورِها في ظمَّتي االلَّهمَّ باِر    هلل عليه وسلم أنه قالصلى ا
ِل النَّهـاِر فكرُـر  ِل النَّهاِر وكان صخرج رجاًل تاجرًا فكان يبَعُث ِغلماَنه ِمـن أوَّ بَعث َسريًَّة بَعث بها ِمن أوَّ

 .3 ماُله وأررى
 

الســتيقاظ المبكــر. ولــيس فــي ذلــأ دخــل لإليمــان بــل بركــة ناتجــة عــن اســتثمار أوقــات فالبركــة مرتبطــة با
 4بة.تسالنشاط المبكر فهي بركة مك

 

مــن ســنن اهلل  وهــو  ،تهيئــة الفــر  لمــن أراد اغتنامهــا لــدار الــدنيا واآلخــرة فيــهقــانون التســخير والتمكــين ف
 المطردة.

 
  بركة موهوبة: رانيًا:

وهي المرتبطة برقي اإلنسان الروحي، كمـا فـي  ،طبيعية والسببية االجتماعيةوهي التي تخرق الحتمية ال
وهي لطف من اهلل يهبه من يشاء من عباده الصالحين والمظلومين  ،معجزات األنبياء وكرامات األولياء

                                                 
1
 .84 :اإلسراء  

2
  81 :األنبياء  

3
وحسنه، وقال  1100رقم:   ،، والترمذي في كتاب ما جاء في التبكير في التجارة4409رقم: رواه أبو داود في باب االبتكار في السفر   

 األلباني في صحيح أبي داود: حديث صحيح.
4
، شبكة المعلومات الدولية األنترنت، موقع عمود فسطاط عالقة البركة والكرامة الموهوبة بالمكسوبةحامد، بالل ابو عبد اهلل الحامد، ال  

& العديالن: العدل http://masjed.ahlamontada.net/search?search_author=omar&search_keywordsاإلسالم  
 ثالثية عقيدة السلف الصالح 28/8/2007والصالة،
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ويمكــن تميــز  والمضــطرين، هــذا مــا كــان فــي العهــد النبــوي والراشــدي وحقــائق علــوم اإلنســان والطبيعــة.
الدالة على االستقامة إذا ما تكلل العمـل بالنجـاح علـى وفـق الميـزان الشـرعي فمـثال بركـة اإليمـان البركة 

الشرعي في األوالد صالحهم قلوا أو كثروا، وبركة اإليمان الشرعي في المال هي أن يكون طريق كسبه 
 .1وصرفه مشروعين

 
 .اً ونقصان ثالثًا: البركة المرتبطة بحركة اإليمان زيادةً 

اإليمان ووصل بصاحبه درجـة  وتزداد البركة كلما زاد، محرأ للبركة -سبحانه وتعالى  -يمان باهلل فاإل
َِن  ﴿ :ودليل ذلأ قول اهلل سبحانه وتعالىالمتقين،  َقوْا لََفتَْحنَا َعلَيِْهم ََِرََكٍت م  ْهَل الُْقَرٰى آَمُنوا َواتذ

َ
نذ أ
َ
َولَْو أ

رِْض َوَلِٰكن كَ 
َ
َماءِ َواْْل َخْذنَاُهم َِِما ََكنُوا يَْكِسُبونَ السذ

َ
ُِوا فَأ ليها إوعندها يصبح في أمس الحاجة   2﴾ ذذ

، لذلأ تجده يحر  على اتباع أسبابها ودعاء اهلل بها، فهو بها يحـس بوجـوده نفسـه كونه تذوق طعمها
 ل:فعـــن الحســـن بـــن علـــي قـــاوبـــدونها يخســـر الكثيـــر وقـــدوتنا فـــي ذلـــأ الرســـول صـــلى اهلل عليـــه وســـلم 

اهــِدنا فــيَمن  هــَدي َت وعاِفنــا  اللَّهـمَّ : وسـِمع ُت رســوَل اهلِل صــلَّى اهلُل عليــه وسـلَّم يــدعو بهــذا الــد عاء)...
وِقنـا شـرَّ مـا قَضـي َت إنَّـ  َتقضـي وال ُيقَضـى  أعَطي ـتَ  فيمـا لنـا وباِر    فيَمن  عاَفي َت وتولَّنا فيَمن  تولَّي تَ 

ـَت وتعاَلي ـتَ عليَ  إنَّه ال يِذل  َمـن واَلي ـ فـي الحـديث عـن خلـق  وأيضـا فـي قولـه تبـارأ وتعـالى (.3َت تباَرك 
ريائِلِيَ ﴿: البركة قبل األقوات عارضا للجميع في متناول السائلين . وأيضـا فـي قولـه تبـارأ 4﴾َسريَواءا ل ِلسذ

َبارَ ﴿ نوح عليه السالم وهو يدعو اهلل بها وتعالى: نزِلَِْن ُمَزَلا مُّ
َ
ِ أ ُ الُْمزِلِيَ َوقُل رذب  ٌْ نَت َخ

َ
  6﴾.5َكا َوأ

وكيــف  ،كيــف اســتفاد غيــر المســلمين مــن قــانون البركــة المكســوبة يالحــظ الباحــثوبنــاء علــى مــا تقــدم 
فكيـف  ،قسـم واحـد مـن أقسـام البركـة اقتصـروا علـى أن هـممـع  ،وصلوا إلى ما وصلوا إليـه مـن تقـدم وثـراء

وذلــأ مــن شــأنه أن يوصــلها  ،مــن األقســام الثالثــة للبركــةبالمجتمعــات اإلســالمية التــي يمكــن أن تســتفيد 
ترجـــع األمـــة اإلســـالمية إلـــى ســـابق عهـــدها فـــي قيـــادة األمـــم ، وعنـــدها التقـــدم والثـــراء إلـــى أعلـــى درجـــات

 .خلقت من أجله الذيوالشعوب والتقدم والعمران واالستخالف الصحيح 
  

                                                 
1
 مرجع سابق. ،4  ،الحامد  

2
 .92 :األعراف  

3
يقات الحسان على صحيح بن حبان، رقم ، وأخرجه األلباني في التعل844، رقم 4، جباب الورع والتوكلرواه ابن حبان في صحيحه،   

 ، وقال صحيح4482

4
 .14 :فصلت  

5
 .49 :المؤمنون  

6
 .المرجع نفسه  
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 :آرار البركة المبحث الرالث:
 

لكـــل  ال بـــد  إيمانيـــة عمليـــة، فبنـــه لكـــل عمـــل عظـــيم مـــن دواعـــي ومرغبـــات  يـــرل الباحـــث أنـــه كمـــا ال بـــد  
 : يجدها ويحس بها، ومن هذه اآلثارليمنحه اهلل البركة من  ثار تظهر على و  مقدمات من نتائا

 .ر اهلل القليل كثيراً أن يصي   -1
 أن يقضي اهلل حوائا عبده بالقليل من األشياء، وبالقليل من الجهد. -4
 نه األكثر حظًا من غيره من الناس.ألعين بالشعور بالرضى من عطاء اهلل، و امتالء القلب وا -0
لقولـــــــه عليـــــــه الصـــــــالة والســــــــالم        وقايـــــــة اهلل للعبـــــــد مـــــــن شـــــــر مــــــــا قـــــــدر عليـــــــه مـــــــن مقـــــــادير تســــــــيئه.  -2

 .1(عنَده قوُت يوِمه فكأنَّما ِحيَزت  له الد نيا ِسرِبه في آمًنا بدِنه في ُمعاًفى أصَبح َمن)
البركة أن يأخـذ اهلل بيـد عبـده إلـى أسـباب بلـوغ البركـة ويبصـره بهـا ويمكنـه منهـا ويلهمـه إتباعهـا، ومن  ثار  -5

بوســائل: مثــل  -ســبحانه وتعــالى  -حاطــة بهــا، وذلــأ بدرجــة إخــال  العبــد لربــه، وقربــه منــه اإلويرزقــه 
يظ والجـد واالجتهـاد الدعاء والتبتل والتضرع وصلة الـرحم والصـدقات والنفقـات والعفـو والمسـامحة وكظـم الةـ

 والكسب الحالل والبعد عن الشبهات.
ويصـبح ممـن قـال  قبول اهلل للعبد ومحبته له وذلأ بأن يجعله من أهل كنفه وواليته وأهل جواره وأهل ذمتـه - 2

ِ ََل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوََل ُهْم َُيَْزنُونَ ﴿فيهم:  ْوَِلَاءَ اَّللذ
َ
ََل إِنذ أ

َ
له القبول في السماء فيحبه وبعدها يكتب اهلل  2﴾.أ

 أهل السماء، ثم يكتب له القبول في األرأل فيحبه أهل األرأل وكل ذلأ من  ثار البركة.
ــومــن  - 7 فيقومهــا ويلهمــه االســتةفار عنــد كــل ذنــب ومعصــية  ،ر اهلل عبــده بعيــوب نفســه ثــار البركــة أن يبص 

 ين والحين.ويوفقه لتجديد التوبة والندم على ما كان ما بين الح ،وخطيئة
فيكثــر مــن الشــكر والثنــاء علــى اهلل بــأعظم  يــات الثنــاء طمعــًا فــي أن  ،ومــن  ثــار البركــة شــعور العبــد بهــا -7

عـًا فـي دوامهـا وتمامهـا مـن خيـر مـا أتمهـا علـى أحـد مـن خلقـه بعـد النبيـين، ميكون من القليـل الشـكور، وط
 رة.وهو يستحضر أمثال ذلأ من القر ن الكريم والسنة النبوية المطه

نفاذ أوامره. هومن  ثار البركة أن يصبح العبد أكثر استقامة على أمر اهلل وذلأ بالوقوف عند حدود -9  وا 
بين يدي ربه أن ما بـه مـن بركـات  باالعترافومن أثار البركة: اإلكثار من إظهار االفتقار إلى اهلل، وذلأ  -14

 ال دخل له فيه.   -سبحانه وتعالى  -وحده هو منه 
 

 
 

                                                 
1
 . 4017، وحسنه األلباني لمجموع طرقه في سلسلة األحاديث الصحيحة رقم 4022أخرجه الترمذي في أبواب الزهد رقم:   

2
 .24: يونس  
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 :خواص البركة ابع:المبحث الر 
 

يخــت  بهــا، وللبركــة خــوا  تخــت  بهــا، ولقلــة مصــادر  خصــائ و مصــطلح قر نــي مــن أفضــيلة  لكــل   بــد  ال 
هذا البحث لم يعثر الباحث على مثل هذا العنـوان، لكـن مـن خـالل أجـراء هـذا البحـث يقـف الباحـث علـى بعـأل 

 هذه الخوا :
نفــاذ شــيء كثيــر مــن خــالل شــيء قليــ   -1  وأ ةأو رزقــا أو صــحة أو ذريــ اً كــان وقتــأ ســواءل البركــة قضــاء وا 

 .اً علم
  البركــة فــي أنهــا تتعــدل مــن صــاحبها إلــى ذريتــه يجــدون أثرهــا مــا دامــوا علــى العهــد لــم يةيــروا ولــم تتخــ  -4

َداُر فَََكَن لُِغََلَمْيِ يَتِيَمْيِ ِِف الَْمِديَنةِ َوََكنَ ﴿قوله تعالى:  وأشار إلى ذلأ ،يبدلوا ِ
ِْ ا ا مذ

َ
ذُهَما َوََكَن  َوأ َْتُه َكٌز ل َْ

ۚ  َوَما فَ  ََ ِ ب  ِن رذ ُهَما َويَْسَتْخرَِجا َكزَُهَما رَْْحَةا م  ُشدذ
َ
ن َيبْلَُغا أ

َ
ََ أ َراَد َربُّ

َ
ا فَأ ُِوُهَما َصاِْلا

َ
ََ أ ْمرِيۚ  َذٰلرِي

َ
َعلُْتُه َعْن أ

لَيْهِ َصِْباا وِيُل َما لَْم تَْسِطع عذ
ْ
 1﴾تَأ

ا العطيــة التــي ال تبعــات عليهــا ال فــي الــدنيا وال فــي اآلخــرة، ألنهــا ليســت لــون مــن البركــة فــي أنهــ تخــت   -0
 قه.فوان الكسب والتكسب الذي يحاسب عليه صاحبه من أين اكتسبه وفيما أنلأ

النـواس بـن سـمعان  لها مرتبطة بالطاعة والمعصية وجودًا وعـدمًا، ودليـل ذلـأ مـا رو تخت  البركة في أن    -2
ويبعــث اهلُل  ...ارســول صــلى اهلل عليــه وســلم عــن بركــة  خــر الزمــان انــه قــال: عــن ال حــديث طويــلفــي 

يمـر  . و ِة َطبِريََّة . فيشـربون مـا فيهـا. فيمر  أوائُلهم على بحير يأجوَج ومأجوَج. وهم من كلِّ حَدٍب ينِسلونَ 
يكـون رأُس الرَـّوِر . حتـى ويحصـر نبـي  اهلِل عيسـى وأصـحاُبه. آخُرهم فيقولون: لقد كان بهذه، مـرًة، مـاءً 

. فيرغـب نبـي  اهلِل عيسـى وأصـحاُبه. فُيرِسـُل اهلُل علـيهم النََّمـَف من مائِة ديناٍر ظحِدكم اليـومَ  ظحِدهم خيرًا
َسى كموِت نف . فـال اهلِل عيسـى وأصـحاُبه إلـى اظرتِ  . رم يهـبط نبـي  ٍس واحدةٍ في رقاِبهم . فيصبحون فر 

. اهلِل عيســى وأصــحاُبه إلــى اهللِ  . فيرغــب نبــي   مــ ه َزهُمهــم ونت ــُنهمشــبٍر إال يِجــدون فــي اظرِت موضــعَ 
ن  منــه فيرسـل اهلُل طيــرًا كأعنـاِب الُبخــِت . فـتحمُلهم فتطــرحهم حيـث شــاء اهلُل . رـم يرســل اهلُل مطـرًا ال َيِكــ

. رمـَر  ، وُردِّي بركتَـ َأنِبتـي  . رـم يقـال لـ رت:ل اظرَت حتـى يتركهـا كالزَّلَفـةِ . فيمسـبيُت َمـَدٍر وال َوَبـرج 
ِفهـا ويسـتِ ل ون  الر مَّانـةِ  فيومئـٍذ تأكـل العصـابُة مـن ـلِ  .بِقح  . حتـى أنَّ اللقحـَة مـن اإلبـِل ويبـار  فـي الرَّس 

لمـا طهـرت  األرألن   هـذا أل 2(... النـاس واللَّقحُة من البقـِر لتكفـي القبيلـَة مـن  الناس لتكفي الِفئاَم من
   .ثار البركة من اهلل تعالى التي محقتها الذنوبمن المعاصي ظهرت فيها  

  

                                                 
1
 .74: الكهف  

2
 .4908م أخرجه مسلم في صحيحه، رق  
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 اظسباب المتعلقة بالبركة. المبحث الخامس:
 

ومــن هــذه الســنن أســباب بلــوغ البركــة وأســباب  ،لــيس لهــا تبــديل وال تةييــر ااهلل فــي الكــون ســنن لقــد ســن  
، وتضـاعفت الطاقـا ، ألن  بقائها ت، وتحققـت اإلنجـازات، الَبَرَكة التي إن وبجدت وحلَّـت، اتسـعت األوقـاتب

ن فبقدت أو رحلت، فربمـا خـرج اإلنسـانب مـن هـذه الحيـاة  مهمـا طـال عمـره، وكثـبر -ووقعت المعجزات، وا 
اسـتطاع مـن أسـباب أمرنـا الرسـول  مـابال زاد قدَّمه، وال أثـر خلَّفـه، وسـيعمل الباحـث علـى جمـع  -سعيبه

في الحديث الذي رواه أنس بن مالأ قـال:  ذلأو ،  على اهلل مع التوكلصلى اهلل عليه وسلم باألخذ بها 
 . 1«اعقلها وتوكل»رجل: يا رسول اهلل أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ قال:  ا قال

 
 اظسباب الجالبة للبركة: المطلب اظول:

 

ْهريَل الُْقريَرىٰ  ﴿: ه يقـولألن   ا مجتمعًا وأفراد -سبحانه وتعالى  -تقول اهلل  -أوالً 
َ
نذ أ
َ
َقريْوا  َولرَيْو أ آَمُنريوا َواتذ

َخْذنَاُهم َِِما ََكنُوا يَْكِسُبونَ 
َ
ُِوا فَأ رِْض َوَلِٰكن َكذذ

َ
َماءِ َواْْل َِن السذ فالبركات التي  2﴾لََفتَْحنَا َعلَيِْهم ََِرََكٍت م 

يعد  اهلل بها الذين  منوا واتقوا فـي توكيـد ويقـين، ألـوان شـتى لـم تفصـلها اآليـة ولـم تحـددها،  بـل صـورت 
أل البركــات الهابطــة مــن الســماء فــي كــل مكــان، النابعــة مــن األرأل مــن كــل مكــان بــال تحديــد وال فــي

تفصــيل. فالبركــات الحاصــلة باإليمــان والتقــول: بركــات فــي األشــياء، وبركــات فــي النفــوس، وبركــات فــي 
طيبـــات الحيـــاة وبركـــات تنمـــى الحيـــاة وترفعهـــا فـــي  ن واحـــد، وليســـت مجـــرد وفـــرة مـــع الشـــقوة والتـــردي 

  3والضالل، لذلأ قيل: إنه من كان رأس ماله التقول كل ت األلسن عن وصف ربحه.
 -جـــل وعـــال  -ألن اهلل يحقـــق البركـــة والزيـــادة العدديـــة والمعنويـــة والحســـية الشـــكرب علـــى الـــرزق   :ثانيـــاً 
زِيَدنذُكْم َولَئِْن َكَفريْرُتْم ﴿ :يقـول

َ
ذذَن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرُتْم َْل

َ
صـور ومـن  .4﴾ إِنذ َعريَذاِي لََشريِديدٌ ِإَوذْ تَأ

فعن النعمان بن بشر عـن الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم  -سبحانه وتعالى  -الشكر التحدث بنعم اهلل  
من لم يشكر القليل، لم يشكر الكرير، ومن لم يشكر الناس، لم يشكر اهلل. التحدث بنعمـة اهلل )قال   

وحقيقـة الشـكر أن تظهـر فـي قلبـأ الفـرح بـاهلل  .5 رقـة عـذابشكر، وتركها كفر، والجماعـة رحمـة، والف
 حوبنعمه وفضله عليأ، ثم تأتي بالعمل بعد ذلأ بالجوارح والقلب واللسان بموجب الشكر، فشكر الجوار 

كالعين بأن تةضها عن الحرام، وتستر عيوب المسلمين، وشـكر األذن أن ال تسـمع بهـا إال  كـل مبـاح، 
فــي الملكــوت، وذلــأ كــون الشــكر معبــر عــن الرضــا، وهــو نصــف قبــة والتفكــر وشــكر القلــب بــدوام المرا

                                                 
1
 .1427، وحسنه األلباني في صحيح الجامع رقم 4518رواه الترمذي رقم:   

2
 .92 :األعراف  

3
 ، سنة1دار الصحابة للتراث،بطنطة للنشر والتحقيق والتوزيع، ط، وما يمحب البركةـ  البركة ما يجلب البركة، أبو حذيفة، ابراهيم بن محمد  

 .44ـ41  ه، 1247
4
 .8 :إبراهيم  

5
 .0412رقم:  عوقال عنه األلباني حسن في صحيح الجام 17229واه أحمد في المسند رقم: ر   



 

52 

  1اإليمان.
الَقصدب وعَدم اإلسراف، والمقصود بالقصد هو االعتدال وعـدم اإلهـدار فـي الكماليـات واإلفـراط فـي  :ثالثا

قـع وقد ذم اهلل المسرفين في موا ،وعكس القصد اإلسراف .المباحات حتى في ماء الوضوء ومهر النساء
ُبوا َوََل تُِْسِريفُواۚ  إِنذريُه ََل ﴿قوله تعالى:  متعددة منها ِ َمْسِجٍد َوَُّكُوا َواَْشَ

يَا ََِِن آَدَم ُخُذوا زِينََتُكْم ِعنَد ُُك 
فـبذا كـان اهلل ال يحـب المسـرفين فكيـف سـيمنحهم البركـة، ومـرة توعـد المسـرفين بـأنهم  2﴾ُُيِبُّ الُْمِْسِفِيَ 

ْصَحاُب اْلذريارِ .... ﴿ :أصحاب النار حيـث قـال
َ
نذ الُْمِْسِفَِي ُهْم أ

َ
ِ َوأ نَا إََِل اَّللذ نذ َمَردذ

َ
فكيـف سـيجلب   )3َوأ

ذَشرياُء ﴿ البركة ألصحاب النار. ومرة توعدهم بالهالأ حيـث قـال: َنَيَْنرياُهْم َوَمرين ن
َ
ُُمذ َصَدْقَناُهُم الْوَْعَد فَأ

ْهلَْكنَ 
َ
     4.﴾ا الُْمِْسِفِيَ َوأ

َوقَاَل َربُُّكُم ﴿ الدعاءب واللجوء إلى اهلل سبحانه  ألنه أمر بذلأ فقال: من أسباب استجالب البركة رابعا:ً 
وَن َعْن ِعبَاَدِِت َسيَْدُخلُوَن َجَهنذَم َداِخرِينَ  ِيَن يَْستَْكِِبُ

ْسَتِجْب لَُكْم ۚ إِنذ اَّلذ
َ
ة قويشهد لذلأ  ،5﴾اْدُعوِأ أ ص 
العبـادُة  هـوَ  الـد عاءُ ا :، فعن النعمان بن بشر عن الرسول صلى اهلل عليه وسـلم قـالنفة الذكرالزبير اآل

ُخُلوَن َجَهـنَّمَ  ِبُروَن َعن  ِعَباَدِتي َسـَيد  َتك  َتِجب  َلُكم  ِإنَّ الَِّذيَن َيس  ُعوِني َأس  . 6 َداِخـِريَن رمَّ قال َوَقاَل َرب ُكُم اد 
ِ لرَيريْوََل ﴿: دون ثقافــة الــدعاء ال قيمــة لــه عنــد اهلل لقولــه تعــالىمــن المســلم  وألن    ُِِكريريْم َرّب 

ُ
قُريريْل َمريريا َيْعَبريريأ

ريا ُِْتْم فََسريوَْف يَُكريوُن لَِزاما أمثلـة الـدعاء بالبركـة والتـي جـاءت اآلثـار بهـا  . ومـن7﴾ُدًَعؤُُكْمۖ  َفَقْد َكريذذ
البركة إذا اشتريت شـيئًا جديـدًا، والـدعاء بالبركـة الطعام والشراب، والدعاء للمولود، والدعاء بالدعاء قبل 

  8إذا خشيت العين أو أعجبأ شيء، الدعاء بالبركة بكثرة المال والولد.
وقـــد ذكـــر اهلل وســـائل الوصـــول إلـــى  للبركـــةمـــن األســـباب الجالبـــة  القناعـــة والرضـــا بعطـــاء اهلل  :خامســـاً 

ُ ﴿الرضا فقال اهلل تعالى:  ٰ َما َيُقول ْمِس َوَقبَْل ُغُروبَِهاۖ  َوِمْن فَاْصِِبْ لََعَ ََ َقبَْل ُطلُوِع الشذ ِ وَن وََسب ِْح ِِبَْمِد َرب 
 ٰ ََ ََ تَْر ْطَراَف اْلذَهارِ لََعلذ

َ
فالمسلم يرضى بما قسم اهلل، وما جاءه من رزق أخـذه  ،9﴾آنَاءِ اللذيِْل فََسب ِْح َوأ

ا المــال خضــرة حلــوة، فمــن أخــذه بســخاوة إن هــذادون استشــراف نفــس، لحديثــه عليــه الصــالة والســالم 
نفس بور  له فيه، ومن أخذه بنشراف نفس لم يبار  له فيه، كالذي يأكل وال يشبع، اليد العليا خيـر 

                                                 
1
 ، مرجع سابق492ـ 490،  البركة أسبابها ـ مكانها  

2
  .01 :األعراف  

3
 20 :غافر  

4
 .9 :األنبياء  

5
 24: غافر  

6
،  وقال: حديث حسن صحيح، وقال 0428المؤمن رقم:  ، وفي تفسير سورة4929، رقم: فسير سورة البقرةتفي ، رواه الترمذي في سننه  

  .0248األلباني حسن صحيح، في صحيح الجامع رقم: 
7
 .88 :الفرقان  

8
 ، مرجع سابق.74-87محمد، أبو حذيفة إبراهيم بن محمد،    

9
 .104 :طه  
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أن اهلل يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم ا، وقال عليه الصالة والسـالم:  1(من اليد السفلى
 .2 لم يرت لم يبار  لهاهلل له، بار  اهلل له فيه، ووسعه، ومن 

امتثــال ســنة رد الســالم علــى مــن تعــرف وعلــى مــن ال تعــرف خاصــة إذا دخلــت البيــت، فســل م   سادســًا:
يا ُبَنـيَّ ا :لهالنبي صلى اهلل عليه وسلم قال الذي يرويه أنس بن مالأ عن وفي الحديث  فالسالم بركة 

ُُِيوتاريا ﴿ :تعـالى قـال 3 أهـِل بيِتـ َ  وعَلـى ، عليـ َ  بَرَكةً  َيُكن   إذا دخلَت عَلى َأهِلَ  فسلِّم ، فَريإَِذا َدَخلرْيُتْم 
 ِ ِيذةا ِمريْن ِعنرْيِد اَّللذ َْ نُْفِسُكْم 

َ
ُ لَُكريُم اْليرَياِت لََعلذُكريْم  فََسل ُِموا لََعَ أ ُ اَّللذ ِ ََ يُبَريي  ِ ُمَباَرَكريةا َطي َِبريةا َكريَذل

َجـى فيهـا الخيـرب  أنهـا مباركةومعنى  .4﴾ َتْعقِلُونَ  ، والسـالم المبـارأ هـو الـذي تطيـب لـه نفـس والبركـةيبر 
المستمع وتأنس به، وهو من جوامع الكلم، ويحمل صيةة الدعاء بالسالمة، فبن وقع الدعاء مع األمـان 
حصــل الخيــر الكثيــر، ألن  الســالمة ال تجــامع شــيئًا مــن الشــر، ألن  فيهــا معنــى الــدعاء والعهــد بالوفــاء، 

الســـالمة مســـتقرة علـــيكم. ولكـــون الســـالم المبـــارأ يحمـــل هـــذه المعـــاني  وكلمـــة علـــيكم تفيـــد التمكـــين أي
 .5الواسعة امتن اهلل على المسلمين به بأن جعله تحية من عند اهلل، ليزيد هذه التحية تشريفا

سابعًا: تناول الطعام في مجموعة مع التسمية، فبن في هذا البركة، فعن وحشي بن حرب أن قومًا 
فلعلكم عليه وسلم عدم الشبع، فقالوا يا رسول اهلل، إنا نأكل وال نشبع، قال: ) اشتكوا للنبي صلى اهلل

. وقد جاءت 6(فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم اهلل، يبار  لكم فيه(، قالوا: نعم، قال:)تفترقون
ي من اآلثار تؤكد أن طعام الواحد يكفي االثنين، واالثنين يكفي األربعة، فهذه من أسرار البركة والت

 .7على الطعام ازدادت البركات عخاللها تكون الوحدة، والقوة في جماعة المسلمين، فكلما أزداد االجتما
ل ثامنًا: ن دنو، فهذه الصلة من األسباب  ة الرحمص  خوان وأخوات وأبناء وبنات وا  من والدين وأن علو وا 

يرْيهِ ﴿: قـال وصى عليها حيـث -سبحانه وتعالى  -كون اهلل وذلأ   الجالبة للبركة نَساَن َِِوادِلَ يَْنا اْْلِ َوَوصذ
 حيــث قــال:.  وصــلة األقــارب أشــار إلــيهم القــر ن الكــريم 8وصــلة الــرحم تنــدرج تحــت اإلحســان ﴾ ُحْسريريناا

ا﴿ ْر َتبرْيِذيرا ِ بِيِل َوََل ُتَبذ  ُه َوالِْمْسِكَي َواَِْن السذ وحقـه صـلة الـرحم وحسـن المعاشـرة  .9﴾َوآِت َذا الُْقْرَّب َحقذ

                                                 
1
 .1405العليا خير من السفلى رقم: ، ومسلم في باب بيان أن اليد 1284رقم:  عفاف عن المسألةترواه البخاري في باب االس  

2
  .1257، وقال الشيخ األلباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، في سلسلة األحاديث الصحيحة، رقم: 44489رقم:  رواه أحمد في المسند  

3
 ال عنه حسن صحيح،، وق20، وقال األلباني في الكلم الطيب، 4297، رقم: أخرجه الترمذي في باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته  

4
 .21:النور  

5
 ، مرجع سابق.425،  2ابن عاشور، ج  

6
 ، تحقيق الشيخ شعيب األرناؤوط وقال: حسن لةيره، وقال الشيخ األلباني:0822، رقم: أخرجه أبو داود في باب االجتماع على الطعام  

   .222الحديث حسن لةيره ألن له شواهد، سلسلة األحاديث الصحيحة رقم: 
7
 . مرجع سابق492د الجواد، محمد محمود عبد الجواد،  عب  

8
 . مرجع سابق.474،  8، جتفسير البحر المحيطابن حيان،   

9
 .42 :اإلسراء  
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 1وقال أبو حنيفة : حقهم إذا كانوا محارم فقراء أن ينفق عليهم. ،والبر
من َسرَُّه أن ُيبسَط لـه فـي رزِقـه، أو ُينسـَأ عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال: ) أنس بن مالأوعن 
 .2(رِحَمه فلَيِصل   ، َأَررِهِ  له في
نَْزْْلَاهُ ُمبَاَركٌ ﴿هلل تبارأ وتعالى: قراءة القر ن يقول ا تاسعًا:

َ
فالقر ن جعله اهلل بركة من  3﴾وََهَذا كِتَاٌب أ

والتداوي به ألمراأل القلب والبدن والنفس إذا أحسن المريأل التداوي  ،تعاليمه وتحكيمه إتباعخالل 
يمان وقبولف ،به منافع الدارين عندها لم يقاومه الداء، وبركة القر ن الشتماله على  ،أخذه بصدق وا 

كنوزًا تصلح حال ومعاش كل أهل  الحتوائهوعلوم األولين واآلخرين، وفيه عز الدنيا واآلخرة، وبركته 
فالقر ن الكريم كنز في حياة صاحبه إن هو نفذ أوامره والتزمه، عصر من العصور إلى يوم القيامة، 

 4يكون عليه بركة من اهلل يجدها ويحس بها في جميع نواحي حياته.
يـه، تفويأل األمور بالكلية إلى اهلل تعالى واالعتماد في كل األحوال عل ومعناهالتوكل على اهلل، عاشرًا: 

المتـوكلين بركـات  سـبحانه بـاهلل، ومقابـل هـذه الثقـة يمـنح ةالتوكل صفة فـي المـؤمن تخبـر عـن ثقـة كبيـر و 
ْ لََعَ َوَيْرُزقُْه ﴿ مختلفة منها الكفاية من شر ما يجد ويحاذر قال تعالى: ِمْن َحيُْث ََل َُيْتَِسُبۚ  َوَمن َيَتَوَّكذ

ا ٍء قَْدرا ِ ََشْ
ُ لُِك  ْمرِهِۚ  قَْد َجَعَل اَّللذ

َ
َ َِالُِغ أ ِ َفُهَو َحْسُبُهۚ  إِنذ اَّللذ  .6﴾5اَّللذ

التســـديد  ، وذلــأ أصـــلأمـــر بعـــد المشــاورة واالســـتخارةقــد أمـــر ســبحانه بالتوكـــل عليـــه عنــد العـــزم علــى و 
ريوا ِمريْن ﴿الفالح قـال تعـالى: والنجاح و  ا َغلِيَظ الَْقلرْيِب ََلنَفضُّ ِ ِْلَت لَُهْمۖ  َولَْو ُكنَت َفظ  َِن اَّللذ فَبَِما رَْْحٍَة م 

ِۚ  إِ  ْ لََعَ اَّللذ ۖ  فَريإَِذا َعَزْمريَت َفَتريَوَّكذ ْمريرِ
َ
ۖ  فَاْعُ  َعنُْهْم َواْسريَتْغفِْر لَُهريْم وََشرياوِرُْهْم ِِف اْْل ََ ِ َ َحْول ُُيرِيبُّ  نذ اَّللذ

ِيَ  ِ  لــــــوا : قــــــال رســــــول اهلل صــــــلى اهلل عليــــــه وســــــلم وعــــــن عمــــــر بــــــن الخطــــــاب عــــــن .7﴾الُْمَتريريريريريريَوَّك 
يالحـظ أن  8 تَوكِلـه لـرزَقكم كمـا يـرزُب الطَّيـَر تمـدو خماًصـا وتـروُح بطاًنـا حـبَّ  اللَّـهِ  علـى تَوكلُتم أنَّكم

  .9مبركة التوكل تورث الطمأنينة على أكثر ما يشةل بال الناس ويقلقه
كونه يطهر النفس، ويوقظ الضمير، ويوجه االستةفار، يعتبر االستةفار مصدًرا للبركة حادي عشر: 

السلوأ نحو الطاعة والعبادة، وقد لزمه الرسول صلى اهلل عليه وسلم مع أن اهلل غفر له ما تقدم من 
                                                 

1
 ، مرجع سابق.218،  0البيضاوي، ج  

2
  .4428أخرجه البخاري في صحيحه، رقم   

3
 .94 :األنعام  

4
 ، مرجع سابق.41ــ18  ،أبو حذيفة  

5
  .0 :الطالق  

6
  ، مرجع سابق000،  7الرازي، ج  

7
 .159:  ل عمران  

8
 وقال: حديث حسن صحيح،  وقال األلباني صحيح على شرط مسلم. 4022رواه الترمذي في باب التوكل على اهلل، رقم:   

9
 ، مرجع سابق.142،  4البةوي، ج  
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اهلل له من كل ضيق من لزم االستةفار جعل " ذنبه وما تأخر، ووصى بالتزامه ويستأنس لذلأ باألثر
 .1"مخرًجا ومن كل هم فرًجا ورزقه من حيث ال يحتسب

 .2فاالستةفار وعدم اإلصرار على المعصية موجب للبركة ويحقق النماء والرخاء
 

 المطلب الراني: اظسباب الماحقة للبركة:
 

 البعد عن أسباب جلب البركة : وهي ما ذكرناه سابقًا . -1
ـــرة المعاصـــي -4 ـــم واإلجـــرام فـــي األرأل مـــا هـــو إال بســـب ذنـــوب وســـيئات فانتشـــار الفســـا ،كث د والظل

َظَهَر ﴿ :ومعاصي الناس ليعاقبهم بهذا الفساد حتى يعودوا إلى اهلل ولذلأ يقـول اهلل سـبحانه وتعـالى
ِي َعِملُوا لََعلذ  َِْعَ  اَّلذ يِْدي اْلذاِس َِلُِذيَقُهم 

َ
ِ َواْْلَْحرِ َِِما َكَسَبْت أ وقـال  3﴾ُهْم يَرِْجُعونَ الَْفَساُد ِِف الَِْب 

ٌٍ ﴿: وتعـالىسبحانه  يِْديُكْم َوَيْعُفو َعن َكثرِي
َ
ِصيَبٍة فَبَِما َكَسَبْت أ ِن مُّ َصاَُِكم م 

َ
فللمعصـية  4﴾َوَما أ

 5.كبير األثر في محق بركة المال والعلم والعمل
لجــأ الــبعأل إلــى وقــد ي ،وهــذا يكــون فــي القيــام بالواجبــات والوظـائف والبيــع والشــراء ،الةـش والخــداع -0

 قــال:صــلى اهلل عليــه وســلم  فعــن ابــي هريــرة عــن الرســول ،الحلــف الكــاذب لتســويق غشــه وخداعــه
عــن حكــيم بـن حــزام عــن الرسـول صــلى اهلل عليــه وســلم و  6(الحلــف منفقــة للســلعة ممحقــة للبركــة)

ن كذبا وك)قال تما محقت البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فأن صدقا وبينا بور  لهما في بيعهما، وا 
 8. فمن خالل ما تقدم تتضح خطورة الةش والخداع في البيع على البائع والمشتري.7(بركة بيعهما

ن كان الظاهر زيادة  -2 التعامل بالربا: وهو أكل أموال الناس بةير حق، وهو كثير في هذا الزمان، وا 
سـبحانه وتعـالى  - فيهـا ألن اهللومربح على رأس المال لكن هي زيادة وهميـة غيـر حقيقـة ال بركـة 

ِن َزََكٍة تُرِيري ﴿ يقـول: - ِۖ  َوَما آتَيُْتم م  ْمَواِل اْلذاِس فَََل يَْرُبو ِعنَد اَّللذ
َ
ُبَو ِِف أ ْ ٌَ ِ ِباا ل  ِن ر  ُدوَن َوَما آتَيُْتم م 

                                                 
1
 : إسناده ضعيف، وكذلأ ضعفه األلباني في سلسلةعيبشبتحقيق شعيب األرناؤوط وقال الشيخ  1517رواه أبو داود في السنن رقم   

 .845األحاديث الضعيفة رقم: 
2
 ، مرجع سابق.494-479د الجواد،  عب  

3
 .21 :الروم  

4
 .04 :الشورل  

5
  ، مرجع سابق.044-041عبد الجواد،    

6
  .4478، رقم هأخرجه البخاري في صحيح  

7
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8
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ََ ُهُم الُْمْضعُِفونَ  ِ وَلٰئ
ُ
ِ فَأ  1﴾وَْجَه اَّللذ

َِبا َوُيْرِّب ﴿ ويقـول أيضـًا: ُ الر  ُِيوٍ َيْمَحُق اَّللذ
َ
اٍر أ ُ ََل ُُيِبُّ ُُكذ َكفذ َدقَاِتۗ  َواَّللذ ومحـق المـال هـو  2﴾ الصذ

، وقد جاء تحريم الربا كونه مخـرب 3ذهابه من يد صاحبه بالكلية أو يحرمه بركة ماله فال ينتفع به
  4للبيوت ومزيل للرحمة من القلوب ومولد للعداوة بين األغنياء والفقراء.

: سـألت رســول قـالفعـن حكــيم بـن حـزام رضـي اهلل عنـه الرغبـة فـي الـدنيا : الحـر  وكثـرة الطمـع و  -5
؛ فمـن أخـذه هـذا المـال خضـرة حلـوة إن   يـا حكـيمفأعطاني، ثم قـال لـي:) صلى اهلل عليه وسلم اهلل

بسخاوة نفس بور  له فيه ، ومـن أخـذه بنشـراف نفـس لـم يبـار  لـه فيـه وكـان كالـذي يأكـل وال 
ضرب المرل لما يعقله السامع مـن )ويقول الحافظ :  ، 5(اليد السفلى ، واليد العليا خير منيشبع

؛ فبيَّن بالمرال المـذكور أن يعرف البركة إال في الشيء الكريراظمرلة ؛ ظن المالب من الناس ال 
؛ فاْلكـل إنمـا يأكـل ليشـبع؛ البركة هي خلب من خلب اهلل تعالى، وضرب لهم المرل بمـا يعهـدون

نمـا ، وكـذل  المـال ليسـت الفائـدة فـي عينـه و كان عناء في حقه بميـر فائـدة يشبعفنذا أكل ولم  ا 
 . 6(؛ فنذا كرر عند المرء تحصل منفعة كان وجودها كالعدمهي لما يتحصل به من المنافع

عــدم الوفــاء بالمكيــال والميــزان: فالوفــاء بالمكيــال والميــزان فيــه بركــة عظيمــة، ألن اهلل أمــر بالوفــاء  -2
وِيَلا ﴿ بهما حيث قال:

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
ٌ َوأ ٌْ ََ َخ ِ ْوفُوا الَْكيَْل إَِذا ُِكُْتْم َوزِنُوا ِِالْقِْسَطاِس الُْمْسَتقِيِمۚ  َذٰل

َ
. 7﴾ َوأ

ِفِيَ  َويٌْل  ﴿ وحذر اهلل من التطفيف حيث قال:  .8﴾ل ِلُْمَطف 
ن عنـد بـيعهم، والتطفيف هـو الـبخس فـي المكيـال والميـزان وهـو بالزيـادة عنـد الشـراء مـن النـاس والنقصـا

القــوم الــذين يظهــر فــيهم الــبخس فــي المكيــال والميــزان بــأن يبتلــيهم  -ســبحانه وتعــالى  -وقــد توعــد اهلل 
ر من ذلـأ أن التطفيـف مـن الكبـائر التـي نهـى اهلل عنهـا ألنـه ضـرب مـن الظلـم ه. ويظ9بالقحط والةالء

 10سبب محق البركة.واالعتداء على أموال الناس وكذلأ الةش والتدليس والمكر والخديعة 
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 الكــاذب مــن أجــلالحلــف  يلجــأ التجــار إلــىمــا  اً كثيــر   مــن أســباب محــق البركــة الحلــف الكــاذب:و  -8
للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه، قال:َسـم ع تب رسـوَل  ،وهو ماحق للبركة ،تسويق السلع

 1(مِحَقةج للبركةِ مُ  للسلعِة، الحِلُف ُمنِفَقةج ) :اهلل   صلَّى اهللب عليه وسلَّم يقولب 
مـن سـرقة  هكافـة أشـكال المـال الحـرام وصـور تجنـب على المسلم  أثر المال الحرام في محق البركة: -7

واختالس وغصب وغلول ورشوة وأكل مال اليتيم، وكذلأ الكسب غير المشروع، من بيوع محرمـة، 
ِيري﴿ كل ذلأ ألن اهلل حرم أخذ مال الةير بقوله سـبحانه: َها اَّلذ يُّ

َ
ْمريَوالَُكم يَا أ

َ
ُكلُوا أ

ْ
َن آَمُنريوا ََل ترَيأ

َ ََكنَ  نُفَسريُكْمۚ  إِنذ اَّللذ
َ
ِنُكْمۚ  َوََل َتْقُتلُوا أ ن تَُكوَن َِتَاَرةا َعن تََراٍض م 

َ
ُِِكريْم  َِيَْنُكم ِِاْْلَاِطِل إَِلذ أ

ريريا ن .  ولــذلأ حــرم اهلل الســرقة مهمــا قلــت صــورتها لمــا رواه أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه عــ2﴾رَِحيما
ــاربَ  اهللُ  لَعــن) رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم: فُتقَطــُع يــَده ويســِرُب الحبــَل  يســِرُب البيضــةَ  السَّ

 ؟السرقة الكبيرة في محق البركةأثر . فكيف ب3(فُتقَطُع يُده
إذ يتـوهم البخيـل مـن منـع الزكـاة زيـادة فـي مالـه، واإلبقـاء عليـه،  أثر منع الزكاة فـي محـق البركـة.  -9

ي أنــه افتقــد كنــزًا كبيــرًا أال وهــو البركــة،  ألن البركــة مــن معانيهــا الزيــادة والثبــوت واهلل وهــو ال يــدر 
ِ َعلَرييِْهْم ۖ ﴿سـبحانه وتعـالى يقـول: 

ِيِهم َِِها َوَصريل  ُِرُهْم َوتَُزك  ْمَوالِِهْم َصَدقَةا ُتَطه 
َ
ََ  إِنذ  ُخْذ ِمْن أ  َصريََلتَ

ذُهمْ  َسَكنٌ  ُ  ۚۗ ل الزيادة والبركـة فيـه، فمـن شـأن  و فمنع الزكاة مخالف لحفظ المال 4﴾َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َواَّللذ
على أن منع الزكاة مخالف للمقصود منه وتكـون النتيجـة هـي  اآليةفدلت ، منع الزكاة محق البركة

مـن  وقـد توعـد اهلل سـبحانه فـي كتابـه، محق البركة وفقدان الزيادة والحفظ والبقاء  والفضل من اهلل 
ُْهم َِِعَذاٍب ال: يمنع الزكاة حيث ق ِ ِ فَبَْش  َة َوََل يُنفُِقوَنَها ِِف َسبِيِل اَّللذ َهَب َوالْفِضذ وَن اَّلذ ِيَن يَْكِزُ َواَّلذ

َِلوٍ 
َ
ُتمْ ﴿ ﴾ أ يَْها ِِف نَارِ َجَهنذَم َفُتْكَوٰى َِِها ِجَباُهُهْم وَُجُنوُبُهْم َوُظُهريورُُهْمۖ  َهرٰيَذا َمريا َكريَزْ

 يَوَْم ُُيََْمٰ َعلَ
 
َ
ونَ ِْل الشـح والبخـل، وعلـى  المـانع. فمنـع الزكـاة يةـرس فـي قلـب 5﴾نُفِسُكْم فَُذوقُوا َما ُكنُتْم تَْكِزُ

المجتمع الشقاء، ويقطع أواصر التراحم والتعاطف والتكافل بين الفقـراء واألغنيـاء ممـا يسـبب الحقـد 
  6ويمحق بركة الحب واألخوة.
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 الةـة فـي التمتـع بالمبـاح شـرعًا، ممـا يسـبب  ثـار التـرف هـو المبا  الترف مـن أسـباب محـق البركـة: -14
اهلل التــرف فقــال  ســلبية مــن بةــي وفســاد وفــتن وصــد عــن ســبيل اهلل خوفــا علــى المصــالح، وقــد ذم  

رِْسلُْتم ِِهِ ََكفُِرونَ ﴿: سبحانه
ُ
ِن نذِذيٍر إَِلذ قَاَل ُمْرَفُوَها إِنذا َِِما أ رَْسلَْنا ِِف قَْرَيٍة م 

َ
وعـدهم ، وقد ت1﴾َوَما أ

َمْرنَا ُمْرَفِيَها َفَفَسُقوا فِيَها فََحقذ َعلَيَْها ﴿ اهلل سبحانه بالهالأ فـي قولـه:
َ
ََ قَْرَيةا أ ْهلِ ن نُّ

َ
َرْدنَا أ

َ
ِإَوَذا أ

ٌاا ْرنَاَها تَْدِم ، وحـذرنا الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم مـن االسـتةراق فـي نعـيم الـدنيا 2﴾الَْقْوُل فََدمذ
ـــَر أخَشـــى وملـــذاتها، فيقـــول:) ـــِه مـــا الفق ـــيكم، فواللَّ ـــى عل ـــيكم ولكـــن أخَش ـــطَ  أن عل ـــيكمُ  ُتبَس  عل

 .3 (كما ُبِسَطت  عَلى َمن كان قبلكم، َفَتناَفسوها كما َتناَفسوها، وُتل هَيُكم كما ألَهت ُهم   الد ن يا،
 وترفـــع البركـــة عنـــد التـــرف كونـــه يـــؤدي إلـــى االنحـــالل والميوعـــة والتخنـــث، وتـــرأ الجهـــاد والبطولـــة

 . 4والشجاعة، وسبب لألمراأل النفسية واالجتماعية وطرق االنحراف والفسق والفجور والعصيان
 ،اإلسراف والتبذير من وحي الشيطان، وسبب في هالأ المـال اإلسراف والتبذير ماحقات للبركة: -11

 قولـه تعـالى: فـي الفسـاد ب الفساد في األرأل، لذلأ جاء النهي عـناسبهما من أو  ،لعمرلد يوتبد
ُبوا َوََل تُِْسِفُواۚ  إِنذُه ََل ُُيِبُّ الُْمِْسِري ﴿ ِ َمْسِجٍد َوَُّكُوا َواَْشَ

 5﴾فِيَ يَا ََِِن آَدَم ُخُذوا زِينََتُكْم ِعنَد ُُك 
ا﴿ بقولـه: وذم اهلل التبـذير ْر َتبرْيِذيرا ِ ريبِيِل َوََل ُتَبريذ  ُه َوالِْمْسِكَي َواَِْن السذ  إِنذ  ﴿ (َوآِت َذا الُْقْرَّبٰ َحقذ

ا ِهِ َكُفورا يَْطاُن لَِرب  َياِطِيۖ  َوََكَن الشذ رِيَن ََكنُوا إِْخَواَن الشذ ِ
  6﴾الُْمَبذ 

 اومحقـ رةوالتبذير: هو إنفاق المال في غير منفعة معتبـرة شـرعًا أو فـي الباطـل، لـذلأ كانـت خسـا   
   7ومخَيلة سَرفج  :نتانِ ار أخطأت  َ  ُكل  ما شئَت، والَبس ما شئَت، مااقال: ابن عباس فعن للرزق، 

وال يقتصر التبذير واإلسراف على المال بل يمتد إلى كافة األرزاق، ومنها الوقت والعلم والجهد 
والمواد البشرية والطبيعية، وال يقتصر ضررها على المسرف والمبذر فقط بل يمتد إلى المجتمع 

 .  8بأسرة ليؤدي إلى الهالأ والدمار ومحق البركة
ه اعتداء علـى العـرأل والنسـل والمجتمـع اإلنسـاني، لـذلأ الزنا من الكبائر ألن  : للبركة الزنا ماحق -14

                                                 
1
 .02 سبأ:  

2
 .12 اإلسراء:  

3
  .2245البخاري في صحيحه، رقم أخرجه    

4
 ، مرجع سابق، بتصرفبد الجوادع  

5
  .01 :األعراف  

6
 .48-42 :اإلسراء  

7
 .2042ذكره  البخاري تعليقا بصيةة الجزم عن ابن عباس موقوفا، وصحح األلباني إسناده، في مشكاة المصابيح، رقم   

8
 ، مرجع سابق، بتصرف010،  عبد الجواد  
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والنظـرة إلـى مـا  ةمن كل السبل والطرق الموصلة إليـه، مثـل الخلـو  الشريعة حذرتوقد  ،هو محرم
، والتبـرج والســفور وكــل مـا يوصــل إلــى الفـواحش لــذلأ قــال االخــتالطال يجـوز النظــر إليـه، كــذلأ 

ِنَاۖ  إِنذُه ََكَن فَاِحَشةا وََساَء َسبِيَلا ﴿ حانه وتعالى:اهلل سب   1﴾.َوََل َتْقَرُبوا الز 
 ،والفقـر ،وظهـور األمـراأل الخبيثـة ،فعواقب الزنا هي الماحقـة للبركـة مـن فسـاد لألسـرة والمجتمـع

 .2وانحطاط في األخالق وانهيار لالقتصاد ولو بعد حين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1
 .04 :اإلسراء  

2
 ، مرجع سابق.015عبد الجواد،    
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.وفيه الحاالت المباركة في القرآن الكريم بع:الفصل الرا  
 

 المبحث اظول: المبار  من اظشخاص في القرآن الكريم.
سـيرة ال م وه وسـلم كمـا تناولهـا القـرآن الكـريمحمـد صـلى اهلل عليـنبـي اهلل المطلب اظول: بركات 

 عطرة ال
 الكريم.المطلب الراني: المبار  من اظنبياء والصالحين كما تناولها القرآن 

 أواًل: بركات نوح عليه السالم
 رانيًا: بركات إبراهيم عليه السالم.
 رالرًا: بركات عيسى عليه السالم.

 كما تناولها القرآن الكريم. اظمكنةالمبحث الراني: بركات 
 المطلب اظول: بركة المساجد.

 أوال: بركة المسجد الحرام
  رانيا: بركة مسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

 رالرا: بركة المسجد اظقصى البار .
 رابعا: بركات سائر المساجد.

 بعت البالد المطلب الراني: بركة 
 أوال: بركة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصالة وأتم التسليم.

 رانيا: بركة بالد الشام.
 رالرا: بركة مصر.
 رابعا: بركة اليمن.

 لها القرآن الكريم.المبحث الرالث: بركات اظزمنة كما تناو 
 .شهر رمضان: بركة أوال

 رانيا: بركة اظشهر الحرم.
 رالرا: بركة اظيام العشر اظوائل من ذي الحجة.

 رابعا: بركة يوم عرفة.
 خامسا: بركة يوم الجمعة.

 سادسا: بركة يومي االرنين والخميس.
 سابعا: بركة ليلة القدر.
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 :الفصل الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وفيه الحاالت المباركة في القرآن الكريم 
 

بينـــت اآليـــات الكريمـــة واألحاديـــث النبويـــة الشـــريفة أن اهلل ســـبحانه خـــ  ببركـــة زائـــدة بعـــأل األوقـــات 
 شخا ، وهذا الفصل يعرأل لتفاصيل ذلأ بقصد استجالئها وبيان أسرارها.   واألماكن واأل

 
المبار  من اظشخاص في القرآن الكريم.: المبحث اظول  

 

بينـــت  يـــات القـــر ن أن اهلل ســـبحانه أنعـــم علـــى أنبيائـــه ورســـله ببركـــات عظيمـــة خصـــهم بهـــا 
ََ  ﴿ :تعالى سبحانه، يدل على ذلأ قوله لْنَ  تِلْ ۖ  الرُُّسُل فَضذ ُ ن َُكذَم اَّللذ ِنُْهم مذ َِْعٍ ۘ  م   ٰ َِْعَضُهْم لََعَ ا 

يذْدنَاهُ ُِِروِح الُْقُدِس 
َ
َِْعَضُهْم َدرََجاٍت ۚ َوآتَيْنَا ِعيََس اَِْن َمْريََم اْْلَي ِنَاِت َوأ والمطالب اآلتية . 1﴾َوَرَفَع 

 تبين ما يتعلق بذلأ وتوضحه. 
 

 .والسيرة العطرة  اهلل عليه وسلم كما تناولها القرآن الكريم محمد صلى سيدنا لمطلب اظول: بركاتا
 

 مراحل عمره وهي كما يلي: بيمكن تقسيم البركة في حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم حس
 : منذ كان جنينًا في بطن أمه حتى نزول الوحي عليه بالرسالة.أوالً 

وسلم( لتلفت النظر بعين االهتمام الى  فقد جاءت األحاديث تدل على عظم شخ  محمد )صلى اهلل عليه
الرســول  هــذه الشخصــية المتميــزة والوقــوف علــى تفاصــيل حياتهــا مــن اللحظــة األولــى، فعــن أبــي هريــرة عــن

ل مـن ينشـب  عنـه القبـرُ  آدمَ  ولدِ  سيِّدُ  أنا" :قـالصلى اهلل عليه وسلم  ُل  ،يـوَم القيامـِة. وأوَّ ل شـافٍع وأوَّ وأوَّ
أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسـى، رأت أمـي حـين حملـت بـي كـأن نـورا خـرج منهـا  "وقال:  .2"ُمشفَّعٍ 

                                                 
1
 .450: البقرة   

2
 .4487 ،أخرجه مسلم في صحيحه  
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ملت به أمه إلى وفاتـه صـلى اهلل حقد الزمته بركات اهلل منذ و  1أضاءت له قصور بصرى من أرت الشام"
وي عـن ابـن عبـاس أ مل أمه به خفيفًا ح ، فقد كانعليه وسلم  وهـب بنـت  منـة نلم  تجد فيه مشـقة، فقـد رب

وجاء  .2"وضعته حتى مشقة له وجدت فما - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول تعني به علقت لقد: قالت
 فلـم بـه حملـت إنـي شـأنا، هـذا البنـي إن واهللفي حديث رضاعه عند حليمة السعدية أن  أمة  منة قالـت: "

 .3"بركة أع م وال منه أخف كان قط حمال أحمل
م مـا يـذكره رواة السـيرة مـن أن  منـازل حليمـة السـعدية كانـت مجدبـة قاحلـة، ته عليه الصالة والسالومن بركا

فخرجت على أتان لها ضعيفة، ومعها ناقة مسنة ال تـبأل بقطـرة لـبن، وعنـدما أرضـعت رسـول اهلل صـارت 
 .  4أغنامها تروح إلى الدار شباعا، وصار ضرع ناقتها حافال بعد أن كان ال يقطر منه قطرة لبن

 فربحــت تجارتهــا ربحــا كبيــرا، ، بالبركــة أيضــًا عنــدما عمــل لخديجــة بنــت خويلــد فــي التجــارةوقــد أكرمــه اهلل
 .5فتزوجها الرسول صلى اهلل عليه وسلممما جعلها تعرأل عليه الزواج منها، أحست خديجة بأمانته و 
 

  نزول الوحي إلى الهجرة من مكة إلى المدينة. ءالبركة في حياته عليه السالم من بد :رانياً 
فــي المرحلــة المكيــة مــا أنعــم اهلل بــه علــى نبيــه مــن بركــة فــي الوقــت والجهــد، فكــان الجهــد  البركــةمــن صــور 

فـي علـيهم والةلبـة  هم،قنـاعا  و  الخصـوم ةمواجهـ ظهـر ذلـأ فـي القـدرة علـى المبذول في نشـر الـدعوة مباركـا،
 .المحاورة

 
ي هــذه المرحلــة التســلية والمواســاة عنــدما ومــن البركــات التــي نالهــا الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم مــن ربــه فــ

صـلى اهلل عليـه  رحلتـهكان ذلأ بعد و  ،عام الحزن ولقد بلغ التضييق ذروته في ،كانت تشتد عليه الخطوب
المواسـاة  فجـاءتطالب وزوجـه خديجـة،  يوفاة عمه أبثم  واإليذاء الذي لقيه من أهلها، ،الطائفوسلم إلى 

فتحـت لـه فـي هـذا السـفر المبـارأ أبـواب ف ،أبواب األرأل هأغلقت في وجه أن بعد اإلسراء والمعراج، رحلةب
، ثم كان المعراج الذي من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى المبارأرحلته دأت بحيث  ،األرأل والسماء

 .6من  يات ربه الكبرل رأل فيه
 

                                                 
1
/ 4أخرجه أحمد في المسند  عن العرباأل بن سارية، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناد أحمد حسن، ورواه الحاكم في المستدرأ )  

 ( وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.  212
2
 .(71/ 1)ج الطبقاتابن سعد،   

3
 .( وقال عنه جيد اإلسناد27/ 1)ج تاريخ اإلسالم الذهبي،  

4
 (.124/ 1)ج ،سيرة ابن هشام  

5
 (.422/ 1)ج نفس المرجع  

6
 .127-104  البوطي، مرجع سابق،  
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 .تهوفا حتىة إلى المدين تهالبركة في حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم من هجر  رالرًا:
منهـا فـي أفعالـه ومنهـا  ،رهاصـالرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم  يصـعب ح ةي حيافهناأ العديد من البركات 

 ا في  ثاره الحسية المنفصلة عنه صلى اهلل عليه وسلم.مومه ،في ذاته
 

 :من هذه البركات مثل االبركة في أفعاله: فقد رول الصحابة كثير  أوال:
 
 : عه الشريفةتكثير الماء بين أصاب -0

نبــيَّ اهلل  دعــا  أنَّ " أنــس بــن مالــأاألحاديــث الــواردة فــي نبــع المــاء مــن بــين أصــابعه كثيــرة، منهــا مــا رواه 
ه ،فوضــع كفَّــه فيــه ،بقــدح  فيــه مــاء   كــانوا َزهــاَء ، و فتوضــأ جميــعب أصــحاب ه ،فجعــل ينبــعب مــن بــين أصــابع 

فجــرت  العــينب بمــاء   فــي عــين تبــوأ،غســل يــَده ه أنــه صــلى اهلل عليــومنهــا مــا رواه معــاذ "1. "الثالثمائــة  
ومنها ما رواه جابر "أنه عليه الصالة والسالم وضع يده في ركوة ماء يوم . 2"حتى استقى الناس منهمر

، قـال : فشـَرب نا وتوَضـأ ناالحديبية  ه كأمثـال العيـون  ـن بـين  أصـابع  لجـابر  : كـم فقيـل  ،فَجَعَل الماءب َيفـورب م 
َرَة مائةً كنتم يومئ ذ    .3"؟ قال : لو كنا مائَة ألف  لكفانا، كنا خمَس َعش 

ومـن أمثلـة ذلـأ مـا رواه أنـس بـن مالـأ رضـي اهلل  ،البركة في تكثيـره صـلى اهلل عليـه وسـلم الطعـام -4
، ثــم  أم ســليم ، فأخَرجــت  "دعــا النبــي عليــه الصــالة والســالم إلــى طعــامطلحــَة  اأبــأن   أقراًصــا مــن شــعير 

مـــاًرا  ، أخـــَذت  خ  ـــز  ففبـــتَّ ـــه وســـلَّم بـــذلأ الخب ـــأَمر رســـولب اهلل  صـــلَّى اهللب علي ـــه، ف ـــَز ببعض  لهـــا، فلفَّـــت  الخب
، ثم قال فيه رسـولب اهلل  صـلَّى اهللب عليـه وسـلَّم مـا شـاء اهللب أن يقـوَل، 4وعَصَرت  أم  ُسَليٍم ُعكًَّة لها فَأَدَمت ه

عوا، رم خَرجوا، رم قـال: ائـَذن  لعَشـَرٍة. فـأِذن لهـم، فأَكـل فأِذن لهم فأَكلوا حتى شبِ  ،: ائَذن  لعَشَرةٍ ثم قـال
  ."5القوُم كل هم وشِبعوا، والقوُم سبعوَن أو رمانوَن رجاًل 

فأطعَمه َشطَر َوسِب  ،يستطِعُمهأنَّ رجاًل أتى النبيَّ صلَّى اهللب عليه وسلََّم  ورول جابر رضي اهلل عنه 
فقال  ،فأتى النبيَّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَ  ،أُته وضيُفهما حتى كاَلهفما زال الرجُل يأكل منه وامر  ،شعيرٍ 
 .6"ولقام لكم ظكلُتم منه َتِكل ه لم "لو
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 ، ودعــا النبــي عليــه الصــالة والســالم، شــعير   مــن صــاًعا ذبــح بهيمــًة وطحــنأنــه "ورول جــابر بــن عبــد اهلل 
ــد إلــى  ،وبــارأ النبــي افبصــَق فيهــ عجينــة زوج جــابر فأخرجــت فــدعا النبــي أهــل الخنــدق،  البرمــةثــم عم 

   .1"َتَةطُّ كما هيوالبرمة  حتى شبعواوهم ألف   فأكل الصحابة ،فبصق فيها وباَرأ
بَصب في "أنه ومن ذلأ  أل وذوي العاهات.يومن بركات الرسول صلى اهلل عليه وسلم إبراؤه المر  -3

ما ، ومن ذلأ أيضا 2"م يُكن  به شيءج ، فَبرَأ مكاَنه حتى كأنَّه لعلي رضي اهلل عنه يوم خيبر عيَني
أخرجه البخاري في صحيحة من قصة عبد اهلل بن عتيأ رضي اهلل عنه في قصة قتله ابو رافع 

فبسطُت  ،رجَل  ابسط   :فانتهيُت إلى النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فحدَّرُته، فقال، وفيها قوله: "اليهودي
 .3"رجلي فمسَحها، فكأنها لم أشَتِكها قط  

َبُة ؟ في ساق  َسَلَمَة، فقبل ـت  َضربة   رأيتب أثرَ " عن يزيد بن عبد اهلل قال:و  ـر  : يـا أبـا ُمسـلٍم، مـا هـذه الضَّ
فقـال النـاُس : ُأصــيَب َسـَلَمُة، فأتيـُت النبــي صـلَّى اهلُل عليــه  َخيبــَر، يـومَ  أصـابتني ضــربةج  فقـال : هـذه

َتَكي    .4"ُتها حتى الساعةوسلَّم فَنَفَث فيِه رالَث َنَفراٍت، فما اش 
 :أن النبـيَّ صـلَّى اهللب عليـه وسـلَّم ه. ومن أمثلـةئدعا إجابةبركة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في  -2
فبـاع إحـداهما بـديناٍر،  شاَتيِن، به له فاشَترى به شاًة، له يشَتريعروة بن الجعد البارقي لدينارًا  ىأعط"

  5.."في َبيِعه، وكان لو اشَترى الت راَب لرِبَح فيهبالبرَكِة  له وجاءه بديناٍر وشاٍة، فَدعا
 

مـا ذلـأ  تـهومـن أمثل النبي عليه الصالة والسالم ذلـأ، أقر فقد ،صلى اهلل عليه وسلم آثارهالتبرأ بثانيا: 
 ،يحلقبـه والحـالقب  لقـد رأيـتب رسـوَل اهلل  صـلَّى اهللب عليـه  وسـلَّمَ  "قـال:  أنـس بـن مالـأ رضـي اهلل عنـهرواه 
 .6"فما يريدوَن أن تقَع شعرة  إال في يد  رجل   ،اف به  أصحاببهوأط

فجــاءت وقــد عـرَق واســتنقَع عرقبــه علــى فــي بيــت أم سـليم  فقـد نــامأيضــًا التبـرأ بعــرق الرســول ومـن ذلــأ 
 ففــزع النبــيُّ صــلَّى اهللب عليــه   ،فجعلــت تبَنش ــفب ذلــأ الَعــَرَق فتعصــربه فــي قواريرهــا ،قطعــة  أديــم  علــى الفــراش  

 7"قال " أصبت ،لصبياننا بركَته انرجو  ،فقالت : يا رسوَل اهللِ  ،" ما تصنعين ؟ يا أم سليٍم "وسلََّم فقال 
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ان الصحابة رضوان اهلل عليهم يأخذون ، فقد كالتبرأ بماء وضوئه صلى اهلل عليه وسلممن ذلأ و 
أن  النبي صلى  عريفعن أبى موسى األش ،الرسول صلى اهلل عليه وسلم فيتمسحون به وءفضل وض

: ظبي موسى وبالل ، فمسل يَدي ه ووجَهه فيه ومجَّ فيه، رم قاليه ماءج دعا بَقَدٍح ف" اهلل عليه وسلم:
َربا منه، وأف رِغا على ، فنادت ُأم  سلمَة من وراِء فأخذا الَقَدَح ففعالً  ،وأب ِشرا وُنحوِركما وجوِهكما اش 

 .1"َضال لها منه طائفةً ستاٍر: أن أف ِضال ُظمُِّكما ، فأف  
بَّةب رسول  اهلل  صلَّى اهللب عليه  وسلَّمَ "أن  أسماء بت أبي بكر الصديق فعن ثاره آب ذلأ االستشفاء ومن   جب

لبها للمرضى يبستشَفى به وكانت تقول: كانت عندها،  .2"نحن نةس 
، وأن  الصحابة الكرام وهذه األحاديث الصحيحة الكثيرة تدل  على عظيم بركته عليه الصالة والسالم

 كانوا يتبركون بها، دون اعتراأل أو إنكار منه عليه الصالة والسالم. 

 

ذكرت آيات القرآن الكريم  المبار  من اظنبياء والصالحين كما تناولها القرآن الكريم.ي: المطلب الران
 أنبياء اهلل موصوفين بالبركة، ومن ذل :

 

 :بركات نوح عليه السالمأواًل: 
كمــا فــي قولــه تعــالى:  ،باســم اهلل ىبــدأ باســم اهلل وانتهــذكــر ســبحانه أن  ركوبــه الســفينة بعــد الطوفــان  فقــد
ِ لََغُفريوٌر رذِحرييمٌ ﴿ ِ ََّمَْراَها َوُمرَْساَهاۚ  إِنذ َرّب  اَل اْرَكُبوا فِيَها بِْسِم اَّللذ

الخـال   وكـان فـي هـذه السـفينة 3﴾َوقَ
  .والنجاة

 

َبرياَرَكا ﴿ النزول المبارأ حيـث قـال:بأن ينزله اهلل لدعاء با نوح نبيه اهلل أمر وقد نزِلَِْن ُمريَزَلا مُّ
َ
ِ أ َوقُل رذب 

ُ الُْمزِلِيَ  ٌْ نَت َخ
َ
 . 4﴾َوأ

قِيريَل يرَيا نرُيوُح ﴿ واستجاب اهلل دعوة نوح، فكان هبـوط سـفينته بسـالم مـن اهلل وبركـات منـه، قـال تعـالى:
ِنذا َوَبَرََكٍت  ََ اْهبِْط بَِسََلٍم م  َع ن مذ ِمذ َمٍو م 

ُ
ٰ أ ََ َولََعَ المريح والنزول اآلمـن  االستواء ، وهذا يتضمن5﴾ َعلَيْ

، وجــاء لفــظ البركــات فــي اآليــة بصــيةة الجمــع ليــدل علــى كثــرة البركــة. الســليم مــن أي خطــر وأي ســوء
القــة لتكــون صــالحة النط ،بحاجــة إلــى بركــات كثيــرة لكبيــر الــذي أحدثــه البركــان الــدمار افــاألرأل بعــد 

 جديدة للبشرية بعد الطوفان.
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 رانيًا:  بركات إبراهيم عليه السالم.
 

فكان في العراق ثـم  ،طاف فيها البالد الكثيرة ،لقد كان إلبراهيم عليه السالم حياة حافلة بالدعوة إلى اهلل
مصــر  ثــم يــذهب إلــى ،ليضــع امرأتــه وابنهــا بــواد غيـر ذي زرع عنــد بيــت اهلل الحــرام ،فـي الجزيــة العربيــة

  .ثم يرجع إلى الجزيرة ليبني البيت الحرام هو وابنه إسماعيل ،وفلسطين
 

وكـان ممـا قالتـه المالئكــة  ،أنـزل اهلل البركـة علـى إبـراهيم عنـدما جاءتـه المالئكـة علـى هيئـة ضـيوفوقـد 
هْ ﴿

َ
ِ َوَبَرََكتُُه َعلَيُْكْم أ ِۖ  رَْْحَُت اَّللذ ْمرِ اَّللذ

َ
َتْعَجبَِي ِمْن أ

َ
ِيريدٌ قَالُوا أ أعظـم  تكانـف. 1﴾َل اْْلَيِْتۚ  إِنذُه َْحِيٌد َّمذ

 بشرل جاءت بها المالئكة إلبراهيم إخباره برحمة اهلل وبركاته عليه وعلى  ل بيته. 
 

 وبركات اهلل سبحانه على إبراهيم لها صور كثيرة منها:
ُ إِِرْيريرَ ﴿أن  اهلل ســبحانه اتخــذه خلــيال، قــال تعــالى:  أوال: َريريَذ اَّللذ  عظــيم هــذه تشــريفو . 2﴾اهِيَم َخلرِيرييَلا َواَتذ

 إلبراهيم ال يعادله تشريف.
، فقـد ابتلـي بـابتالءات عظيمـة، وف ـى فيهـا كلهـا، منهـا أنـه ابتلـي بالنـار، أن اهلل جعله للنـاس إمامـاً  رانيا:

 ذه االبـتالءات وغيرهـا أهلتـهوابتلي بترأ زوجه وولده وحيدين بواد غير ذي زرع، وابتلي بذبح ولده،  وه
ََ ﴿ قال اهلل سبحانه وتعالى: ،ليكون إمامًا للناس ۖ  قَاَل إِِن ِ َجاِعلُ ُهنذ َتمذ

َ
ِإَوذِ اَِْتََلٰ إَِِْراهِيَم َربُُّه َِِكلَِماٍت فَأ

الِِميَ  ِيذِِتۖ  قَاَل ََل َيَناُل َعْهِدي الظذ اۖ  قَاَل َوِمن ُذر     3﴾لِلنذاِس إَِماما
فقد دعا إبـراهيم عليـه السـالم ربـه بـأن يجعـل لـه ، السالم ثناء الناس عليهمن بركات إبراهيم عليه  رالرا:

ِ لَِسريرياَن ِصريريْدٍق ِِف ﴿ ذكــرل عطــره علــى لســان مــن يــأتي بعــده فقــال ســبحانه علــى لســانه:
َواْجَعريريل َل 

  . فاستجاب اهلل له فقال سبحانه عنه:4﴾اْلِخرِينَ 
يْهِ ِِف اْلِخرِينَ  ﴿

 أحد من بعده إال ذكره بخير وأثنى عليه.فما يأتي  5﴾َوتََرْكَنا َعلَ
ٰ إَِِْراهِيمَ ﴿: فقال عنه سبحانه وتعالى ،تسليم اهلل عليه رابعا:  .وهذا من أعظم البركات. 6﴾َسََلٌم لََعَ

ِإَوذْ يَرَْفريُع إِِرْيَراهِيُم الَْقَواِعريَد ِمريَن اْْلَيرْيِت ﴿ :فقال عنه اهلل سبحانه وتعـالى ،ليفه ببناء الكعبةكت خامسا:
ِميُع الَْعلِيمُ ِإَو نَت السذ

َ
ََ أ وهذه من أعظم البركات بأن يكلف ببناء أول بيت  7﴾ْسَماِعيُل َربذَنا َتَقبذْل ِمنذاۖ  إِنذ
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ى ﴿ :قال اهلل عنهالذي مبارأ المسجد الفي األرأل,  َة ُمَبرياَرَكا َوُهريدا ِي َِِبكذ َِيٍْت ُوِضَع لِلنذاِس لََّلذ َل  وذ
َ
إِنذ أ

 .1﴾يَ ل ِلَْعالَمِ 
قـــد وصـــف القــر ن نبـــي اهلل إبـــراهيم عليـــه الســـالم بعـــدد مـــن الصـــفات الكريمـــة ف :عليـــهاهلل ثنـــاء  سادســـا:
 ومنها:

َُ ِمَن الُْمْْشِكِيَ  ﴿ قـال تعـالى: فقـد ،أنه كان أمـة (1 ا َولَْم يَ ِ َحنِيفا ذ ِ ةا قَانِتاا َّلل  مذ
ُ
أي . 2﴾إِنذ إَِِْراهِيَم ََكَن أ

 ما ال يجتمع في أمة عظيمة من الناس.أنه اجتمع فيه من الخير 
أي أنه كان مطيعًا هلل خاضعًا ألوامره ونواهيه وهو مـن القنـوت وهـو الطاعـة مـع  ،أنه كان قانتًا هلل (4

َُ ِمريريَن ﴿: فقـال عنـه اهلل سـبحانه وتعـالى ،الخضـوع ريا َولرَيْم يرَي ِ َحنِيفا ذ ِ ريةا قَانِتاريا َّلل  مذ
ُ
إِنذ إِِرْيَراهِيَم ََكَن أ

 .3﴾الُْمْْشِكِيَ 
 أنه كان )حنيفًا( أي مائاًل عن األديان الباطلة إلى الدين الحق من الحنف بمعنى الميل. (0
أي أنه معترف بفضله تعالى عليه ومستعماًل نعمه فيمـا خلقـت لـه ومؤديـًا  اهلل شاكرًا ألنعمه كان أن (2

نُْعِمهِۚ  اْجَتَباهُ َوَهَداهُ إِ ﴿ حقوق خالقه فيها قال تعالى:
َ
ِ ا ْل  ْسَتقِيوٍ َشاكِرا اٍط مُّ   4. ﴾ََلٰ ِِصَ

ِي َوّفذ  ﴿ وصفه بالوفاء حيث قال عنه: (5  أي وفى بجميع ما كلفه اهلل. 5﴾َ  ِإَوَِْراهِيَم اَّلذ
اهٌ ﴿: فقــال عنــه ســبحانه ،وصــفه اهلل ســبحانه بأنــه بــالحليم واألواه والمنيــب (2 وذ

َ
إِنذ إِِرْيريَراهِيَم َْلَلرِيرييٌم أ

نِيٌب   ،وال يسـتخفه الجهـل والهـول، وال يعبـث بـه الطـيش ،فزه الةضـبفالحليم هو الـذي ال يسـت 6﴾.مُّ
ومـــن لوازمـــه الصـــبر والثبـــات والصـــفح والتـــأني واتقـــاء العجلـــة. واألواه: الكثيـــر التـــأوه والتحســـر مـــن 

 خشية اهلل كثير الدعاء والتضرع. 

 
 رالرًا: بركات عيسى عليه السالم.

 

، ويكفــي للداللــة علــى ذلــأ لبركــات الشــيء الكثيــرمــن المؤكــد أن نبــي اهلل عيســى عليــه الســالم لــه مــن ا
ْيَن َما ُكنُت  ﴿ تصريح عيسي عليه السالم عن نفسه بالبركة حيث قال اهلل على لسانه:

َ
وََجَعلََِن ُمَباَرَكا أ
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ََكةِ َما ُدْمُت َحي ا ََلةِ َوالزذ وَْصاِِن ِِالصذ
َ
 .1﴾َوأ

ْحَصَنْت فَرَْجَها َفَنَفْخَنا فِيَها ِمن ﴿ القائـل: من روح اهلل سـبحانه وتعـالى ةنفخ فعيسى عليه السالم
َ
َوالذِِت أ

وِحَنا وََجَعلَْناَها َواَِْنَها آيَةا ل ِلَْعالَِميَ    2﴾.رُّ
ِ َوََّكَِمُتهُ  ﴿ تعالى: وهو كلمة اهلل فقد قال َما الَْمِسيُح ِعيََس اُِْن َمْرَيَم رَُسوُل اَّللذ لَْقاَها إََِلٰ َمْرَيَم َوُروٌح  إِنذ

َ
أ

ِنْه   3.. ﴾..م 
ِنُْه اْسريُمُه الَْمِسرييح ﴿وهو بشارة المالئكـة ألمـه مـريم  ُِك َِِكلَِمٍة م  ِ َ يُبَْش  إِذْ قَالَِت الَْمََلئَِكُة يَا َمْرَيُم إِنذ اَّللذ

نَْيا َواْلِخَرةِ َوِمَن الْمُ  ا ِِف ادلُّ بِيَ ِعيََس اُِْن َمْرَيَم وَِجيها  .4﴾َقرذ
لى: حيث قال سبحانه وتعـا ،والهبة هي العطية المباركة التي ليس عليها تبعات ،هو هبة اهلل إلى مريمو 
ا َزكِي ا﴿ َِ ُغََلما َ َهَب ل

َ
َِ ِْل ِ نَا رَُسوُل َرب 

َ
َما أ  .5﴾قَاَل إِنذ

 
 بركات عيسى عليه السالم:

 

َشرياَرْت ﴿ ،ه عنـدما قيـل لهـا لقـد جئـت شـيئًا فريـاعن عرأل أم ، فقد تكلم مدافعاالكالم في المهد أواًل:
َ
فَأ

ِ آتَاِِنَ الِْكَتاَب وََجَعلََِن نَبِي ا ﴿ ﴾إََِلْهِۖ  قَالُوا َكيَْ  نَُكل ُِم َمن ََكَن ِِف الَْمْهِد َصبِي ا  6 ﴾قَاَل إِِن ِ َعبُْد اَّللذ
َ إ ذ  ﴿ ،الـدنيا واآلخـرة ومـن المقـرين جعله اهلل وجيهـًا فـي اهلل أن :رانيا قَالَريِت الَْمََلئَِكريُة يرَيا َمريْرَيُم إِنذ اَّللذ

نَْيا َواْلِخَرةِ َوِمَن الُْمَقرذ  ا ِِف ادلُّ ِنُْه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيََس اُِْن َمْرَيَم وَِجيها ُِك َِِكلَِمٍة م  ِ  7﴾.بِيَ يُبَْش 
 أجـرل اهلل علـى يديـه الكثيـر مـن المعجـزات، قـال اهلل تعـالى: ومـن بركـات عيسـى عليـه السـالم أن رالرا:

ََ ُِِروِح الُْقدُ ﴿ يذدتُّ
َ
ََ إِذْ أ ِ ت ٰ َوادِلَ ََ َولََعَ ُ يَا ِعيََس اَِْن َمْرَيَم اذُْكْر نِْعَمِِت َعلَيْ ِس تَُكل ُِم اْلذاَس إِذْ قَاَل اَّللذ

ََ الِْكتَ  ِِف الَْمْهِد َوَكْهَلا ۖ  َِنيَلۖ ِإَوذْ َعلذْمتُ ِ ِِإِذِِْن  اَب َواْْلِْكَمَة َواْلذْوَراةَ َواْْلِ ٌْ ِي َكَهيَْئةِ الطذ ِ ُق ِمَن الط 
ِإَوذْ ََتْلُ

اا ِِإِذِِْن ۖ  ٌْ َِْرَص ِِإِذِِْن ۖ  َفَتنُفُخ فِيَها َفَتُكوُن َط
َ
ْكَمَه َواْْل

َ
 َُتْرُِج الَْمْوَِتٰ ِِإِذِِْن ۖ  َوُتِْبُِئ اْْل

ْفُت ََِِن ِإَوذْ َكفَ  ِإَوذْ
بِيٌ  ِيَن َكَفُروا ِمنُْهْم إِْن َهَٰذا إَِلذ ِسْحٌر مُّ ََ إِذْ ِجئَْتُهم ِِاْْلَي َِناِت َفَقاَل اَّلذ ائِيَل َعن   8﴾إِِْسَ
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 .كما تناولها القرآن الكريم اظمكنةبركات  المبحث الراني:
 

تخالف والحيــاة الكريمــة، فقــد مــا أودع فــي األرأل مــن بركــات جعلهــا صــالحة لالســمــن نعــم اهلل ســبحانه 
ذللها وهيئها وجعلها ثابتة ال تميد حتى تصلح للعمـارة واالنتفـاع بهـا، وجعـل فيهـا بركـات وأرزاقـا وأقواتـا، 

اۚ  ﴿ويدل على ذلأ قوله تعالى:  نريَدادا
َ
رَْض ِِف يَوَْمْيِ َوََتَْعلُريوَن ََلُ أ

َ
ِي َخلََق اْْل ئِنذُكْم َْلَْكُفُروَن ِِاَّلذ

َ
قُْل أ

ََ َربُّ الَْعالَِميَ  ِ يذرياٍم َسريَواءا  َذٰل
َ
ْرَبَعريةِ أ

َ
قَْواَتَهريا ِِف أ

َ
َر فِيَها أ ۞ وََجَعَل فِيَها َرَواِِسَ ِمن فَوْقَِها َوَباَرَك فِيَها َوقَدذ

ائِلِيَ   . 1﴾ل ِلسذ

 
 ومن البركات التي جعلها سبحانه في األرأل :

 و ثار. ونباتما حوت في بطنها من معادن وعلى ظهرها من حيوان  -7

ْعَناٍب َوَزْرٌع  ﴿ اختالف البقاع وأنواع التربة قال تعـالى: -4
َ
ِْن أ َتَجاوَِراٌت وََجنذاٌت م  رِْض قَِطٌع مُّ

َ
َوِّف اْْل

ُكريِلۚ  إِنذ ِِف 
ُ
َِْعريٍ  ِِف اْْل  ٰ َِْعَضَها لََعَ ُل  ِ ُ ِصنَْواٍن يُْسََقٰ َِِماٍء َواِحٍد َوُنَفض  ٌْ ٰ  َوََنِيٌل ِصنَْواٌن وََف ََ َذ لرِي

  2﴾.َليَاٍت ل َِقْوٍم َيْعقِلُونَ 
بـــارأ فـــي جبالهـــا وذلـــأ باإلشـــارة إلـــى ألوانهـــا واخـــتالف تضاريســـها ومناخهـــا، واســـتخراج خامـــات  -0

 الحجارة بأنواعها فمنها الثمينة ومنها النفيسة، ومنها مصدات للرياح والسيول.
هار، وحوت البحار أنواع السمأ ومن بركات األرأل كونها خازنه الماء، وتجري فيها العيون واألن -2

 الكثيرة.
مــن بركــات األرأل أن جعــل اهلل فيهــا خاصــية اإلنبــات، فجعــل لهــا طبــع الكــرم تلقــي فيهــا الحبــة  -5

 فترجعها إليأ سبع مئة.
ْحَييَْناَهريا ﴿:ومن بركاتها أن جعلها متجددة تموت ثم يحيها اهلل ولذلأ قـال -2

َ
رُْض الَْميَْتُة أ

َ
ذُهُم اْْل َوآيٌَة ل

 
َ
ُكلُونَ َوأ

ْ
  3﴾.ْخرَْجَنا ِمنَْها َحب ا فَِمنُْه يَأ

طعامها المختلفة -8  . 4من بركاتها تعدد أصناف الدواب والنبات بألوانها وأشكالها وا 
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ن كانت شاملة األرأل كلها، إال أنه سبحانه خ  بعأل األماكن ببركة تميزها، و  هذا ما والبركة وا 
 نوضحه في المطالب اآلتية:

 
 .بركة المساجدالمطلب اظول: 

 

المسجد عماد مجتمع المسلمين، فهي المكان الذي يجمعهم خمس مرات في اليوم، وهي رمز للوحدة 
والتئام الصف، تسهم في جعلهم جسما واحدا إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

  ﴿ والحمى، ولذا حذر اهلل سبحانه وتعالى من يسعى في خرابها فقال:
َ
ِ َوَمْن أ نََع َمَساِجَد اَّللذ ن مذ ْظلَُم مِمذ

ن يَْدُخلُوَها إَِلذ َخائِفَِي ۚ لَُهمْ 
َ
ََ َما ََكَن لَُهْم أ ِ وَلٰئ

ُ
ن يُْذَكَر فِيَها اْسُمُه وََسَِعٰ ِِف َخَراَِِها ۚ أ

َ
نْيَا ِخْزٌي َولَُهْم  أ ِِف ادلُّ

لمسجد الحرام، وسيبدأ الباحث بالحديث عن وأعظم المساجد وأولها هو ا 1﴾.ِِف اْلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
 بركته.

 
 بركة المسجد الحرام. أواًل:

 

ريَة ﴿هو أول بيت وضع للناس على وجه األرأل، قال اهلل عنه:  ِي َِِبكذ َِيٍْت ُوِضريَع لِلنذرياِس لرَيَّلذ َل  وذ
َ
إِنذ أ

ى ل ِلَْعالَِمي  2﴾.ُمَباَرَكا َوُهدا
ه بعد أن استقبلوا بيت المقدس بعد هجرتهم إلى المدينة ستة عشر وهو قبلة المسلمين، أمروا بالتوجه إلي

شهرا، وقد ورد تعظيم المسجد الحرام بذكره بالبيت سبع مرات، وبالبيت العتيـق مـرتين، وبالكعبـة مـرتين، 
 .3مرتين، وبيتأ المحرم مرة واحدةمرة، وباليت الحرام  ةوبالمسجد الحرام خمس عشر 

 

ِ ذِي َزْرٍع ِعنريَد  ﴿اهيم عليه السالم ومن أسباب بركته دعوة إبر  ٌْ ِيذريِِت ِرِيَواٍد َفري ْسَكنُت ِمن ُذر 
َ
بذَنا إِِن ِ أ رذ

ِري َِن اْلذاِس َتْهوِي إََِلِْهْم َواْرزُْقُهريم م  فْئَِدةا م 
َ
ََلةَ فَاْجَعْل أ ِم َربذَنا َِلُقِيُموا الصذ ََ الُْمَحرذ ِ َن اثلذَمريَراِت لََعلذُهريْم َِيْت

 ومن صور هذه البركة ما يلي: .4﴾نَ يَْشُكُرو
 أن اهلل جعله سر قيـام األمـة ونهضـتها بعـد كبوتهـا علـى مـدار السـنين واأليـام حيـث قـال اهلل عنـه: -1

﴿ ِ ْهَر اْْلََراَم َوالَْهْدَي َوالَْقََلئَِد ۚ َذٰل ا ل ِلنذاِس َوالشذ ُ الَْكْعبََة اْْلَيَْت اْْلََراَم قَِياما نذ ََ ِْلَعْ َجَعَل اَّللذ
َ
َ  لَُموا أ اَّللذ

ٍء َعلِيمٌ  ِ ََشْ
َ ُِِكل  نذ اَّللذ

َ
رِْض َوأ

َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل   5﴾.َيْعلَُم َما ِِف السذ
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 ومن بركة البيت الحرام أن جعل الحا إليه إلى يوم القيامة. -4
 ومن بركاته أيضًا الركعة في بمائة ألف ركعة وكذلأ سائر الطاعات من استةفار وتسبيح. -0
 ء فيه مستجاب ألنه مكان تنزل فيه الرحمات.الدعا -2
 الطواف حوله عبادة كذلأ السعي بين الصفا والمروة. -5
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ،أن  اهلل يةفر الذنوب لمن حجه وطاف به واعتكف عنده -2

ه يرفث فلم البيت   من أتى هذا"  1"ولم يفسْق، رجع كما ولدْته أمُّ
سود والذي هو حجر من حجارة الجنة كان أبيأل فسودته ذنوب بني  دم، بركاته الحجر األ ومن  -8

قال النبي عليه الصالة والسالم: "نزل الحجر األسود من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن فسودته 
 .2خطايا بني  دم"

لـه فيه  يات بينات والتي منها مقام إبراهيم. وقد ذكر القر ن ذلـأ مـرتين: مـرة فـي  ل عمـران وهـو قو  -7
ِ لََعَ اْلذاِس ِحجُّ اْْلَيرْيِت َمريِن  ﴿ اهلل تعـالى: َقاُم إَِِْراهِيَمۖ  َوَمن َدَخلَُه ََكَن آِمنااۗ  َوَّلِلذ فِيهِ آيَاٌت َِي َِناٌت مذ

َ َغَِنٌّ َعريِن الَْعريالَِميَ  ۚ  َوَمن َكَفَر فَإِنذ اَّللذ يـه وهـو المكـان الـذي كـان يقـف عل 3﴾اْسَتَطاَع إََِلْهِ َسبِيَلا
إبراهيم عليه السالم ليتناول الحجـارة مـن إسـماعيل للبنـاء وقـد كـان متصـال بالكعبـة حتـى زمـن عمـر 
 حيث فصل بين المقام والبيت ليتم الطواف بينهما. وقد أمرنا اهلل بأن نتخذ مـن مقـام إبـراهيم مصـلى

ُِذوا مِ ﴿ ْمناا َواَتذ
َ
ۖ  وََعِهْدنَا إََِلٰ إَِِْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوذْ َجَعلَْنا اْْلَيَْت َمَثاَِةا ل ِلنذاِس َوأ َقاِم إَِِْراهِيَم ُمَصَل  ن مذ

ريُجودِ  ريِع السُّ كذ ائِفَِي َوالَْعاكِفَِي َوالرُّ َِرا َِيِِْتَ لِلطذ ن َطه 
َ
وذلـأ بعـد كـل طـواف للمسـجد، ويسـن أن  4﴾. أ

 يصلى ركعتين ما بين المقام والبيت.
ـــــــه وســـــــلم ومـــــــن بركـــــــات المســـــــجد الحـــــــرام شـــــــد -9 ـــــــال رســـــــول اهلل صـــــــلى اهلل علي ـــــــه ق : الرحـــــــال إلي

إال إلى رالرِة مساجَد : المسجِد الَحـراِم، ومسـجِد الرسـوِل صـلَّى اهلُل عليـه وسـلَّم،  الرِّحالُ  ُتَشد   ال"
 5.ومسجِد اظقصى"

هو ومن بركات البيت الحرام ماء زمزم وقد قيل فيها أحاديث كثيرة ومنها ما رواه أبي ذر الةفاري و  -01
ُقل ـُت َقـد  ُكن ـُت َهاُهَنـا ُمن ـُذ : "يجيب الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن زمـن مكوثـه فـي البيـت الحـرام

                                                 
1
 .4242رواه مسلم،   

2
 ، وقال: حسن صحيح، وصححه األلباني788رواه الترمذي في سننه باب ما جاء في الحجر األسود، رقم:   

3
 .98:  ل عمران  

4
  .145 : البقرة  

5
 .1179البخاري،   
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َزَم فَ  ٍم َقاَل َفَمن  َكاَن ُيط ِعُمَ  َقاَل ُقل ُت َما َكاَن ِلي َطَعامج ِإالَّ َماُء َزم  َلٍة َوَيو  َسِمن ُت َحتَّى َراَلِريَن َبي َن َلي 
َفَة ُجوٍع َقاَل ِإنََّها ُمَباَرَكةج ِإنََّها َطَعاُم ُطع ٍم"َتَكسََّرت  ُعكَ    .1ُن َبط ِني َوَما َأِجُد َعَلى َكِبِدي ُسخ 

 
 رانيًا: بركة مسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

 

فعن  كما للمسجد الحرام بركات فللمسجد النبوي أيضًا بركات، وهناأ أفضلية للصالة فيه على من سواه
صـالة فـي مسـجدي هـذا خيـر مـن ": ة رضـي اهلل عنـه أن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم قـالأبـي هريـر 

  2". ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام
ى اهلل : قـال رسـول اهلل صـلفعـن أبـي هريـرة رضـي اهلل عنـه قـال وهو من المساجد التـي تشـد إليـه الرحـال

  .3" ، والمسجد اظقصىساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذاال تشد الرحال إال لرالرة م" :عليه وسلم
 

"ما  فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه: وفيه روضة من رياأل الجنة 
 . 4على حوضي" ومنبريروضةج من رياِت الجنة،  ومنبري بين بيتي

 

واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السالم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياأل قال ابن عبد البر: "
الجنة، فقال منهم قائلون ترفع تلأ البقعة يوم القيامة فتجعل روضة من الجنة، وقال  خرون هذا على 

جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون القر ن والدين واإليمان هنالأ شبه  المجاز ... يعنون أنه لما كان
   5ذلأ الموضع بالروضة لكريم ما يجتنى، فيها وأضافها إلى الجنة"

 
  

                                                 
1
 .2544رقم  ،رواه مسلم  

2
 .1112رقم  ،رواه البخاري  

3
 .4070رقم  ،رواه مسلم  

4
 .1091، رواه مسلم  

5
 .(202/ 4ابن عبد البر، االستذكار )ج  

javascript:OpenHT('Tak/Hits61.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits61.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits61.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits329.htm')


 

73 

 رالرًا: بركة المسجد اظقصى المبار .
 

ن للمسـجد األقصــى بركـات كثيــرة، كونـه يقــع فـي األرأل المباركــة، التـي باركهــا اهلل سـبع مــرات فـي القــر 
ِي ﴿ . قـال تعـالى:1كما سبق الحديث عنه، فهو منبع البركة ويفيأل بالبركة على من حولـه ُسريبَْحاَن اَّلذ

ِي َِاَرْكَنا َحْوََلُ لُُِنَِيُه 
قََْص اَّلذ

َ
َراِم إََِل الَْمْسِجِد اْْل َِن الَْمْسِجِد اْْلَ ٰى َِِعبِْدهِ ََلَْلا م  ِْسَ

َ
ِمريْن آيَاتَِنرياۚ  إِنذريُه ُهريَو أ

ٌُ السذ   2﴾ِميُع اْْلَِص
 

 :3وقد دلت اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة على بركات كثيرة للمسجد األقصى نذكر منها
أنه ثاني مسجد على األرأل، فعن أبي ذر قال: قلت يا رسول اهلل: أي مسـجد وضـع فـي األرأل أول؟  -1

أربعــون »م بينهمــا؟ قــال: قلــت: كــ« المســجد اظقصــى»قلــت: رــم أي؟ قــال: « المســجد الحــرام»قــال: 
.4«"سنة

ارتباطه بكثير مـن األنبيـاء مثـل زكريـا ويحيـى وعيسـى، ففـي محرابـه تعبـدت مـريم عليهـا السـالم، وفيـه  -4
ُُكذَما ﴿كان تأتيها رزقها من اهلل سبحانه، وفيه دعا زكريا ربه أن يرزقه اهلل الذرية الصالحة قال تعالى: 

يَْها َزَكرِيذا الْمِ 
َ َدَخَل َعلَ ِ إِنذ اَّللذ َِ َهَذا قَالَْت ُهَو ِمريْن ِعنْريِد اَّللذ َ ِنذ ل

َ
ْحَراَب وََجَد ِعنَْدَها رِزْقاا قَاَل يَاَمْرَيُم أ

ِ ِحَساٍب  ٌْ ِيذةا َطي َِبريةا إِنذري (30)يَْرُزُق َمْن يََشاُء َِِغ ََ ُذر  ْ ن ِ َهْب َِل ِمْن دَلُ ََ َدًَع َزَكرِيذا َربذُه قَاَل َرب  ِ ََ ُهَنال

ًَعءِ  قاا َِِكلَِمةٍ  (38)َسِميُع ادلُّ ِ َك َِِيْحََي ُمَصد  ُ ِ َ يُبَْش  نذ اَّللذ
َ
ِ ِِف الِْمْحَراِب أ

 َفَناَدتُْه الَْمََلئَِكُة وَُهَو قَائٌِم يَُصَل 
اِْلِيَ  ا َونَبِي ا ِمَن الصذ ا وََحُصورا ِدا ِ َوَسي    5﴾ِمَن اَّللذ

                                                 
1
أرسى الدكتور عبد الفتاح العويس نظرية جديدة في علم الجيوبوليتيكس وهي نظرية دوائر البركة لبيت المقدس في كتابه البعد األكاديمي   

لمقدس وهو باللةة االنجليزية وقد أجرت وفاء إهالل حوار من د عبد الفتاح عويس عن نظرية دوائر البركة لبيت المقدس والمعرفي لبيت ا
 4415مايو، 15من خالل موقع ساسة بوست بتاريخ 

تماعية واإلنسانية ، مركز البحوث االج4447، 1ط البعد اظكاديمي والمعرفي لبيت المقدس،عبد الفتاح محمد العويس،  انظر: العويس،   
 .     50بجامعة صنعاء اليمن، ومجمع البحوث اإلسالمية )إسراء( في المملكة المتحدة،  

           
 

2
 .1: إلسراءا  

3
، قسم اللةة العربية، كلية اآلداب جامعة الزيتونة ابركة بيت المقدس  دراسة لموية مفهوم البركة في القرآن الكريمعزت فارس،  فارس،  

 .  4448بتصرف، (،1)41المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث)العلوم اإلنسانية( ألردنية، عمان األردن،ا
4
 .544رقم  ،صحيح مسلم  

5
 .09-08 :مريم  
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عليـه السـالم بـدون أب، وتكلـم فـي المهـد مـن علـى أرضـها، أن  تراب بيـت المقـدس شـهد مـيالد عيسـى  -0
وكان مباركا أين ما كان على أرضها، عاش فيها يدعو إلى اهلل يقيم الحجة على بني إسرائيل، ونزلت 
ليها سـينزل  خـر الزمـان أمامـًا  المائدة عليه من السماء في األرأل المقدسة، ومنها رفع إلى السماء، وا 

 ى أرضها، كل ذلأ زادها بركة على بركاتها.عادال ويقتل الدجال عل
 بدماء األنبياء الذي قتلوا فيها. هأن العديد من األنبياء دفنوا في بيت المقدس، واختلط تراب -2
أن  كثيــرا مــن الصــحابة والتــابعين استشــهدوا علــى ثــرل القــدس فــي ســبيل تطهيرهــا مــن الكفــر، ودمــاؤهم  -5

 الزكية امتزجت بترابها.
القــدس مــوطن الفئــة المنصــورة الصــابرة إلــى يــوم القيامــة، قــال النبــي عليــه الصــالة أن جــاء فــي اآلثــار  -2

مــن خــالفهم إال مــا  يضــرُّهم ال مــن أمتــي ظــاهرين علــى الحــق  لعــدو هم قــاهرين طائفــة   تــزالب  والسـالم: "ال
رسـوَل اهلل وأيـن هـم أصابهم من أل واَء فهبم كاإلناء  بين اأَلَكلـة  حتـى يـأتَيهم أمـرب اهلل  وهـم كـذلأ قـالوا يـا 

  1.قال ببيت  المقدس  وأكناف  بيت  المقدس  
ْد نََرٰى ق﴿ أنه قبلة المسلمين األولى قبل أن تحول إلى الكعبة المشرفة، حيث قال اهلل سبحانه وتعـالى: -8

ََ َشطْ  ِ وَْجَه ََ قِبْلَةا تَرَْضاَها ۚ فََول  َنذ ِ َماءِۖ  فَلَُنَوَل  ََ ِِف السذ َراِم ۚ وََحيُْث َما ُكنُتْم فََولُّوا َتَقلَُّب وَْجِه َر الَْمْسِجِد اْْلَ
ُ ِِغَ  ب ِِهْمۗ  َوَما اَّللذ نذُه اْْلَقُّ ِمن رذ

َ
وتُوا الِْكَتاَب ََلَْعلَُموَن أ

ُ
ِيَن أ ا َيْعَملُونَ وُُجوَهُكْم َشْطَرهُۗ  ِإَونذ اَّلذ  2.﴾افٍِل َعمذ

فعـن أبـي الـدرداء عـن الرسـول صـلى اهلل ) صـالةومن البركات مضاعفة أجر الصالة فيه بخمسمائة  -7
والصالُة  صالةٍ  والصالُة في مسجدي بألفِ  صالةٍ  الصالُة في المسجِد الحراِم بمائِة ألفِ عليه وسلم: "

  3.( بخمِسِمائةِ صالةٍ  في بيِت المقدسِ 
صـابته دعـوة قصى أنه ال يأتيه أحد ال يريـد إال الصـالة فيـه بنيـة خالصـة إال أومن فضائل المسجد اال -9

"إن سـليمان بـن  رعن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال:مسليمان عليه السالم، فقد رول عبد اهلل بن ع
داود صلى اهلل عليه وسـلم لمـا بنـى بيـت المقـدس سـأل اهلل عـز وجـل خـالال ثالثـة: سـأل اهلل عـز وجـل 

ه فأوتيـه، وسـأل اهلل عـز حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل اهلل عز وجل ملكا ال ينبةي ألحد من بعد

                                                 
1
، قال الشيخ شعيب: "حديث صحيح لةيره دون قوله: 44044، 25، جيي أمامة الباهلي الصد  أبسند، باب حديث ممام أحمد في الاالرواه   

  يباني الحضرمي.شلوا: يا رسول اهلل، وأين هم ... إلخ"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد اهلل ال"قا
2
 .122 :البقرة  

3
ن البزار ، ونقل ابن عبد البر ع(04/  2"التمهيد": ) في، ومن طريقه ابن عبد البر كشف األستار( - 414/  1": )" مسنده  فيرواه البزار   

" مجمع الزوائد ":  في ، ولم يتعقبه بشىء. وذكره الهيثمى (28/  0فظ فى " الفتح ": )، وكذا نقله عن البزار الحاناد حسنأنه قال: هذا إس
 .، وهو حديث حسن( انتهى، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم كالم ""الكبير في( وقال: )رواه الطبرانى 8/  2)
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وجل حين فرغ من بناء المسجد أن ال يأتيه أحد ال ينهزه إال الصالة فيه أن يخرجه مـن خطيئتـه كيـوم 
 2هذه جزء من فضائل المسجد األقصى وقد يخفى الكثير، ليعرف في أوقات الحقة. ..1ولدته أمه "

 

 رابعًا: بركات سائر المساجد:
 

ـــزل الرحمـــات وتقضـــى  للمســـاجد مـــن البركـــات الكثيـــر، ـــاع إلـــى اهلل فيهـــا تتن فهـــي بيـــوت اهلل وأحـــب البق
الحاجات وتقام الجماعات واالعتكافات، فيها السكينة والطمأنينة، هي بيوت العلـم والجهـاد، ومنهـا تـدار 

ن تُرْفَ ﴿ :وفيها مجالس الـذكر قـال اهلل سـبحانه وتعـالى ،شؤون البالد والعباد
َ
ُ أ ذَِن اَّللذ

َ
ُُِيوٍت أ َع َوُيْذَكَر ِِف 

ِ َواْلَصالِ   :وهناأ صور للبركة لسائر المساجد ومنها3﴾.فِيَها اْسُمُه يَُسب ُِح ََلُ فِيَها ِِالُْغُدو 
مــن بركــات المســاجد أنهــا بيــوت اهلل فــي األرأل، ولهــذا هــي أشــرف البقــاع فــي األرأل فعــن أبــي  -1

الــــبالِد  وأبمــــُت  مســــاجدها اهللِ  أحــــب  الــــبالِد إلــــىهريــــرة عــــن الرســــول صــــلى اهلل عليــــه وســــلم: "
 4".أسواُقها اهللِ  إلى

أداء الصلوات الخمس في المساجد من بركاتها تعظيم األجر فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه: قـال   -6
سـوِقه وبيِتـه ، تزيـُد علـى صـالِته فـي فـي جماعـةٍ  أحـِدكم صـالةُ " رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم

أ، و بضًعا وعشرين درجةً  ، رم أتى المسجَد ال يريـُد إال الصـالَة، ال فأحسَن الُوضوءَ  ذل  بأنه توضَّ
، والمالئكُة تصلي عنه بها خطيئةج  ، أو ُحطَّتيخُط خطوًة إال ُرِفَع بها درجةً ، لم إال الصالةُ  5ينهُزه
ـهما دام في مصاله الـ أحِدكم على ، مـا لـم ُيحـدث  ذي يصـلي فيـه: اللهـمَّ صـلِّ عليـه، اللهـمَّ ارحم 
  6."ما كانت الصالُة تحِبُسه صالةٍ  في أحُدكم ، وقال:م ُيؤِذ فيه، ما لفيه

من البركات بناء المساجد وتعميرها فعـن أبـي ذر الةفـاري عـن الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال:  -3
ــةِ  بنــى ولــو كَمف َحــِص َقطــاةٍ  مســجًدا هللِ  بنــى َمــن" ــا فــي الجنَّ وقــد شــهد اهلل ســبحانه  .7"اهلُل لــه بيًت

                                                 
1
، وصححه الشيخ األلباني، وقال الشيخ 2222وأحمد في مسند رقم  290، رقم فيهالنسائي في باب فضل المسجد األقصى والصالة رواه   

 شعيب إسناده صحيح .
2
 .444-199  عبد الجواد، مرجع سابق،  

3
 .02 :لنورا  

4
 .281صحيح مسلم،  

5
 قال ابن حجر في فتح الباري: ال ينهزه بضم أوله وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي ينهضه وزنا ومعنى.   

6
  .4119صحيح البخاري،  

7
، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح، وصححه الشيخ األلباني في صحيح 220،  4، جرواه ابن ماجة في سننه، باب من بنى هلل مسجداً   

   2147الجامع رقم: 
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ِ َواَْلَريوِْم ﴿:يمان لمن يعمر مساجد اهلل حيث قالوتعالى باإل ِ َمريْن آَمريَن ِرِياَّللذ َما َيْعُمُر َمَساِجَد اَّللذ إِنذ
ن يَُكونُوا ِمَن الُْمهْ 

َ
ََ أ ِ وَلٰئ

ُ
ۖ  َفَعََسٰ أ َ ََكةَ َولَْم َُيَْش إَِلذ اَّللذ ََلةَ َوآَِت الزذ قَاَم الصذ

َ
   1﴾َتِدينَ اْلِخرِ َوأ

 
 .بعت البالدبركة المطلب الراني: 

 

حتــى تعلــم المجتمعــات المســلمة المعاصــرة  وهــي تخــط طريقهــا نحــو اســتعادة ســابق مجــدها وعزهــا فــي 
التمكين، فال بد لها أن تعلم أن هناأ أماكن فيها باركها اهلل سبحانه، سواء كان ذلأ بكنوزها أو بهوائها 

حـــث بعضـــًا مـــن هـــذه األمـــاكن علـــى ســـبيل أو بســـكانها أو بمائهـــا أو بموقعهـــا أو بخيراتـــه. وســـيذكر البا
 المثال ال الحصر.

 
 أواًل: بركة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصالة وأتم التسليم.

 

"اللهـم بـار  لنـا فـي مـدينتنا وفـي رمارنـا وفـي مـدنا فقد دعا النبي عليـه الصـالة والسـالم ألهلهـا فقـال: 
ًا ما رواه أنس بن مالأ عن رسول اهلل صـلى اهلل ومن هذه الدعوات أيض، 2وفي صاعنا بركة مع بركة"

  3"ِضعَفي ما جَعل َت بمكَة من البَركةِ  بالمدينةِ  اجعل   اللهم عليه وسلم:"
 

ومــن هــذه البركــات أيضــا مــا روتــه عائشــة أم المــؤمنين رضــي اهلل عنهــا عــن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه 
ها، وبار   لنا في صاِعها وُمدِّها ةَ مك كحبِّنا اللهم حبِّب  إلينا المدينةَ وسلم قال: " ح   5( 4"أو أشد ، وصحِّ

     

ومــن بركــات المدينــة أن ترابهــا يحتضــن قبــر أفضــل البشــر الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم، وجثــامين  
 الصحابة والتابعين.

 

أهوى رسوُل اهلِل : "وأرأل المدينة أرأل حرم فعن سهل بن حنيف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .6"آِمنج  حَرمج  : " إنهاوسلَّم بيِده إلى المدينِة فقال لَّى اهلُل عليهص

 

 

                                                 
1
 .17: التوبة  

2
  .122/ 9، أخرجه مسلم  

3
 .1775 ،صحيح البخاري  

4
 0942 ،صحيح البخاري  

5
 ، مرجع سابق .20ه،  1247 نةأبو حذيفة، س  

6
 .1085، صحيح مسلم  
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أن  المالئكة تحرسها فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قـال: قـال رسـولب اهلل صـلى اهلل  المدينةومن بركات 
 .1: "على أنقاب المدينِة مالئكةج، ال يدخلها الطاعوُن وال الدجاُل"عليه وسلم 

 

النبي عليه الصالة والسالم يشفع لمن مات فيها، فعن ابن  عبمَر رضي اهلل عنهما قال:  ومن بركاتها أن  
مـن اسـتطاع أن يمـوَت بالمدينـة فليُمـت بهـا، فـنني أشـفُع لمـن قال رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم: "

، وقـــد بـــين شـــراح الحـــديث أن  المقصـــود منـــه الحـــأل علـــى ســـكنى المدينـــة واإلقامـــة بهـــا 2"يمـــوُت بهـــا
 . 3ومالزمتها، ليكون ذلأ سببا ألن يموت فيها، فالحديث أطلق المسبب وأراد السبب

 

إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي والمدينة تنفي الذنوب، يدل على ذلأ حديثه عليه الصالة والسالم: " 
 . 4"النار خبث الفضة

 

نار فعن سعد  بن  أبي وقا   رضي أنه من أراد أهلها بسوء أذابه اهلل تعالى في ال المدينةومن بركات  
ال يكيُد أهَل المدينة أحدج، إال انماَع كما اهلل عنه قال: سمعَت رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: "

 .5"َين ماُع الملُح في الماء
 

 رانيًا: بركة الشام.
 

ممـا يلـي البحـر،  ومن األماكن المباركة بعد مكة والمدينـة أرأل الشـام والتـي تعـد ثةـور أرأل المسـلمين
فهــي أرأل الربــاط والنبــوات وأرأل المحشــر والمنشــر وفيهــا المســجد األقصــى المبــارأ، فهــي لكــل ذلــأ 
أرأل بركــة. وقــد جــاءت األدلــة مــن القــر ن والســنة مــا تؤكــد علــى ذلــأ، وعلــى رأســها قــول اهلل ســبحانه 

َِن الَْمسْ ﴿وتعالى:  ٰى َِِعبِْدهِ ََلَْلا م  ِْسَ
َ
ِي أ ِي َِاَرْكنَا َحْوََلُ لُُِنِيَُه ُسبَْحاَن اَّلذ قََْص اَّلذ

َ
ِجِد اْْلََراِم إََِل الَْمْسِجِد اْْل

 ٌُ ِميُع اْْلَِص  ﴿ فهي أيضًا منبع البركة لكل العالم يدل علـى ذلـأ قولـه تعـالى: 6﴾. ِمْن آيَاتَِناۚ  إِنذُه ُهَو السذ
رِْض الذِِت َِاَرْكنَ 

َ
ا إََِل اْْل   7﴾. ا فِيَها لِلَْعالَِميَ َوََنذيَْناهُ َولُوطا

 

ومـــن معـــاني هـــذه البركـــة مـــا لـــبالد الشـــام مـــن دور عظـــيم عبـــر التـــاريخ فـــي صـــد الهجمـــات عـــن العـــالم 
اإلسالمي، فالصراعات الكبرل في التاريخ اإلسالمي حسمت لصالح المسلمين على أرضها، ومن أبرز 

                                                 
1
 .1828رقم  ،أخرجه البخاري في صحيحه  

2
 ، وقال أبو عيسى حسن صحيح245،  14رواه الترمذي في السنن، باب ما جاء في فضل المدينة ج   

3
 (472/ 14كفوري، تحفة األحوذي )ج المبار  

4
 . 0822 صحيح البخاري، رقم  

5
 .2/92، ومعنى الحديث أن أمره يضمحل، ومعنى انماع: ذاب انظر: فتح الباري: 1822قم صحيح البخاري، ر   

6
 .1: اإلسراء  

7
 .81: األنبياء  
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استمر صراع المسلمين مع هاتين القوتين األمثلة على ذلأ ما حدث في مواجهة الصليبيين والتتر، فقد 
الصــخرة التــي انكســر عليهــا العــدوان األثــيم، فقــد كانــت الةاشــمتين الةــازيتين قرونــا، وكانــت بــالد الشــام 

المعركــة الحاســمة مـــع الصــليبين فـــي حطــين، وفيهـــا انتصــر صــالح الـــدين األيــوبي عليهـــا، كمــا كانـــت 
 المعركة الحاسمة مع التتر في عين جالوت.

 
 زالت أرأل الشام إلى يومنا محـور الصـراع مـع قـول االسـتعمار الصـهيوني والصـليبي، وذلـأ أظهـر وال

ما يكون فيما يجري على أرأل فلسطين صراع، وهذا الصراع بال شأ من أهـم العوامـل فـي شـحذ إرادة 
ونهـــا األمــة، وتبصـــيرها بحقيقـــة عــدوها، وتهيئتهـــا للـــدور الكبيـــر الــذي ينتظرهـــا، وهـــذا كلــه مـــن معـــاني ك

 األرأل المباركة للعالمين. 
 

: "سيصير اظمر إلـى ولعل هذا من أسرار ما يرويه ابن حوالة عن النبي  عليه الصالة والسالم أنه قـال
أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراب" قال ابن حوالـة: خـر لـي يـا رسـول 

 .1نها خيرة اهلل من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده"اهلل إن أدركت ذل ، فقال: "علي  بالشام فن
 

ومما جعل أرأل الشـام مباركـة أيضـا، الحمايـة اإللهـة الخاصـة التـي حباهـا اهلل بهـا، فعـن زيـد بـن ثابـت 
قـاع  فقـال رسـولب اهلل  صـلَّى اهللب قال: "  عليـه  كنَّا عنَد رسول  اهلل  صلَّى اهللب عليه  وسـلََّم نبؤل ـفب القـر َن مـَن الر 
  2"عليَهاباسطةج أجنحَتها ُطوبى للشاِم فقلَنا ظيِّ ذل  يا رسوَل اهلِل ؟ قال ظنَّ مالئكَة الرحمِن " :وسلَّمَ 
 

 رالرًا: بركة مصر.
 

وتتضــح بركــة مصــر مــن خــالل قــول اهلل ســبحانه وتعــالى عــن قــوم موســي فــي قصــة هــالأ 
ِيَن ََكنُو﴿ فرعـون ْوَرَُْنا الَْقوَْم اَّلذ

َ
ريْت َوأ رِْض َوَمَغارَِبَها الذِِت َِاَرْكَنا فِيَهاۖ  َوَتمذ

َ
ا يُْسَتْضَعُفوَن َمَشارَِق اْْل

ْرنَا َما ََكَن يَْصَنُع فِرَْعريْوُن َوقَوُْمريهُ  واۖ  َوَدمذ ائِيَل َِِما َصَِبُ ٰ ََِِن إِِْسَ ََ اْْلُْسََنٰ لََعَ ِ َوَمريا ََكنرُيوا  َُكَِمُت َرب 
من المفسرين أن مشارق األرأل ومةاربها بالد الشام وقال  خرون أن مشارق  ذهب الكثير 3﴾َيْعرُِشونَ 

األرأل بالد الشام ومةاربها مصـر، وذكـر صـاحب البحـر المحـيط فيمـا يرويـه عـن النقـاش عـن الحسـن 
أن مشــارق األرأل ومةاربهــا فــي اآليــة هــي مصــر والبركــة فيهــا بالمــاء والشــجر وقالــه ابــن عبــاس وذيلــه 

                                                 

 
1
 ، وصححه الشيخ شعيب األرناؤوط4270سنن أبي داود باب في سكنى الشام  رقم  

2
 ي.وصححه األلبان 229،  14، ج0779سنن الترمذي، باب في فضل الشام واليمن، رقم   

3
 .108: األعراف  
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ب، واألنهار وكثرة األشجار وطيب الثمار، وقـال أيضـًا: البركـة ببقـدام األنبيـاء إليهـا، غيره فقال: بالخص
وكثــرة مقــامهم بهــا ودفــنهم بهــا، وقيــل باركنــا أي جعلنــا الخيــر فيهــا دائمــًا وثابتــًا وهــذا يشــير أنهــا مصــر، 

ثمـرات، وقـال وقال الليث: هي مصر بارأ اهلل فيها بما يحدث عن نيلهـا مـن الخيـرات وكثـرة الحبـوب وال
ابن عمر نيـل مصـر سـيد األنهـار، وقـال: أبـو بصـرة الةفـاري مصـر خـزائن األرأل كلهـا وهـذا مـن قـول 

ففــي مصــر تســع  يوســف عليــه الســالم اجعلنــي علــى خــزائن األرأل، وقــول ابــن عمــر البركــات عشــر:
   1واألرأل كلها واحدة.

 

صـريح وخامسـة مـع االخـتالف فـي ومما يعزز بركة مصر أنهـا قـد ذكـرت فـي القـر ن أربـع مـرات بشـكل 
 تفسيرها.

 

وقد أثنى الرسول صلى اهلل عليه وسلم على أهل مصـر وهـذا شـرف كبيـر وقـد أوصـى بأهلهـا خيـرا ذلـأ 
لمصاهرة إبراهيم عليه السالم بزواجـه مـن هـاجر وهـي مصـرية، وكـذلأ مصـاهرة محمـد صـلى اهلل عليـه 

إليــه المقــوقس ملــأ مصــر وقيــل إن يوســف عليــه  وســلم ألهلهــا بزواجــه مــن ماريــه القبطيــة التــي أهــداها
: السالم تزوج منهم، ودليل ما سبق ما رول أبو ذر الةفاري عـن الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم أنـه قـال

وهي أرتج يسمى فيهـا القيـراُط، فـنذا فتحتموهـا فأحسـنوا إلـى أهِلهـا. فـنن لهـم  مصر ستفتحون إنكم"
نذا رأيت رجلين يختصمان فيهـا فـي موضـِع لبنـٍة، فـاخرج  منهـا. ذمًة ورحًما. أو قال: ذمًة وصهرًا . ف

قال: فرأيت عبَد الرحمِن بَن شرحبيَل بِن حسنَة وأخاه ربيعـَة ، يختصـماِن فـي موضـِع لبنـٍة ، فخرجـُت 
   2منها"

 

وممــا يؤكــد بركــة مصــر كــون القــر ن ذكرهــا بطيــب عيشــها وبلــد الجنــات والعيــون، وأرضــها أرأل الكنــوز 
متنـــوع كثيـــر الخصـــوبة وخـــ  الفاكهـــة بالـــذكر، ووصـــفها بأنهـــا أرأل النعـــيم وذلـــأ مـــن قولـــه والـــزرع ال

ِن َجنذاٍت وَُعُيونٍ ﴿ سـبحانه وتعـالى: ْخرَْجَناُهم م 
َ
ْوَرَُْناَهريا ِرَيَِن ﴿ ﴾َوُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكريرِيوٍ ﴿ ﴾فَأ

َ
ََ َوأ ِ َكريَذٰل

ائِيَل   3﴾.إِِْسَ
ََۚنْعَمريٍة ََكنرُيوا فِيَهريا و ﴿﴾ َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكرِيوٍ  ﴿ ﴾نذاٍت وَُعُيونٍ َكْم تََرُكوا ِمن جَ ﴿ وقولـه تعـالى أيضـًا:

ا آَخرِينَ  ﴿ ﴾فَاكِِهيَ  ْوَرَُْناَها قَوْما
َ
ۖ  َوأ ََ ِ هكـذا يفهـم بركـة مصـر مـن هـذه اآليـات التـي تـتكلم عـن  4﴾َكَذٰل

                                                 
1
 .، مرجع سابق، بتصرف085األندلسي،    

 
2
 .4520صحيح مسلم،   

3
 .59-58 :الشعراء  

4
 .47-45 :الدخان  
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 1.فرعون وقومه
 

 رابعًا: بركة اليمن.
اركة، وذلأ لدعاء الرسول صلى اهلل عليه وسـلم فيمـا رواه عنـه عبـد يعد اليمن من األماكن والبلدان المب

فــي  لنــا بــاِر    ، اللهــمَّ شــاِمنا فــي لنــا بــاِر    "اللهــمَّ  :ذَكــر النبــيُّ صــلَّى اهللب عليــه وســلَّماهلل بــن عمــر قــال: 
َيَمِننـا.  فـي لنـا بـاِر    مَّ شـاِمنا، اللهـ فـي لنـا بـاِر    ؟ قـال: "اللهـمَّ قالوا: يا رسوَل اهلِل، وفي َنجـِدنا َيَمِننا.

الرالرــِة: "هنــا  الــزالِزُل والِفــَتُن، وبهــا َيطُلــُع قــرُن  فــي ؟ فأ ن ــه قــالقــالوا: يــا رســوَل اهلِل، وفــي َنجــِدناا
 .2" الشيطانِ 

 

وكلمة اليمن من اليبمن وهي بمعنى البركة، وقد وردت أحاديـث تـأمر المسـلمين بـاللجوء إلـى الـيمن زمـن 
ا المكــوث فــي الشــام، فقــد رول عبــد اهلل بــن حوالــة، عــن الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم الفــتن إن هــم أبــو 

قــال: "سيصــير األمــر إلــى أن تكونــوا جنــودا مجنــدة، جنــد بالشــام، وجنــد بــاليمن، وجنــد بــالعراق" قــال ابــن 
 "عليـ  بالشـام فننهـا خيـرة اهلل مـن أرضـه، يجتبـي حوالة: خر لي يا رسول اهلل إن أدركـت ذلـأ، فقـال:

 ..3إليها خيرته من عباده"
ه نحــَو وقــد أشــار الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم إلــى الخيــر فــي أهــل الــيمن اإليمــان فقــال وقــد  أشــاَر بيــد 

نَّ القسـَوَة وِغَلـَ  القلـوب فـي الفـدَّاديَن. عنـَد أصـوِل أذنـاب اإلبـِل حيـُث . َهُهنـا اإليمـانَ  : "أال إنَّ الَيمن   وا 
 .4ي ربيعَة وُمَضر"يطُلُع قرنا الشَّيطاِن . ف

وتظهر بركة اليمن من خالل وصف الرسول صلى اهلل عليه وسلم أهل اليمن بأنهم أصحاب قلوب لينه 
أتـاكم أهـُل الـيمِن، أرق أفئدة وأهل حكمة، فعن أبي هريرة عـن الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم أنـه قـال: "

ــدةً  ــينُ  هــم أرب  أفئ ــُة  وأل ــانج والحكم ــا، اإليمــاُن َيم ــِل، قلوًب ــي أصــحاب اإلب ــَيالُء ف ــةج، والفخــُر والُخ يماني
 5".والسَّكينُة والوقاُر في أهِل المنمِ 

َ َِعِيريٍد َفَقرياَل ﴿ واليمن من المدن القديمة التـي ذكرهـا القـر ن الكـريم حيـث قـال اهلل تعـالى: ٌْ َفَمَكريَث َفري
ََ ِمن َسَبٍإ ِِنََبٍإ يَقِيٍ  ِْط ِِهِ وَِجئُْت ُْ َحطُت َِِما لَْم 

َ
  6﴾.أ

                                                 
1
 .، بتصرف، مرجع سابق441-449  الجواد،عبد   

 
2
  .8492 البخاري، 

3
 ، وصححه الشيخ شعيب األرناؤوط.4270سنن أبي داود باب في سكنى الشام  رقم   

4
 .51 ،مسلمصحيح   

5
 .2077البخاري،   

6
 .44 :النمل   
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 المبحث الرالث: بركات اظزمنة كما تناولها القرآن الكريم.
 

من عظيم فضـل اهلل أن أنعـم علـى خلقـه بـأن بـارأ فـي بعـأل األوقـات بـأن أنعـم علـيهم بأوقـات مباركـة 
 يبضاعف فيها الثواب، وتكفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات.

 
  ونعرأل لذلأ في المطالب اآلتية:

 رمضان: أواًل: بركة شهر
 

َِن ﴿:وقد ذكر في القر ن باسمه فقال تعالى  ى ل ِلنذاِس َوبَي ِنَاٍت م  نزَِل فِيهِ الُْقْرآُن ُهدا
ُ
ِي أ َشْهُر َرَمَضاَن اَّلذ

 ِ ةٌ م  ٰ َسَفٍر فَعِدذ ْو لََعَ
َ
ا أ ْهَر فَلْيَُصْمُهۖ  َوَمن ََكَن َمرِيضا َخَرۗ  يُرِيُد الُْهَدٰى َوالُْفرْقَاِن ۚ َفَمن َشهَِد مِنُكُم الشذ

ُ
يذاٍم أ

َ
ْن أ

ٰ َما َهَداُكمْ  َ لََعَ وا اَّللذ ُ ِ ةَ َوِْلَُكِب  ُ ُِِكُم الْيُِْسَ َوََل يُرِيُد ُِِكُم الُْعِْسَ َوِْلُْكِملُوا الْعِدذ  َولََعلذُكْم اَّللذ
 1﴾.تَْشُكُرونَ 

 

يم، وقد جاء ذكر وشهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي ذكر باالسم وبشكل صريح في القر ن الكر 
شهر رمضان بصيةة المدح والتعظيم، ولعظمة هذا الشهر عند اهلل جعل نزول القر ن فيه, وهذا جاء 

ب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين وافي اآلية السابقة، ولعظمه عند اهلل أيضًا أغلقت أب
رسول اهلل صلى اهلل عليه  فعنوينادل مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، 

، وُغلَِّقت  أبواُب النَّاِر فلم ُيفَتح  " :وسلم قال ُل ليلٍة من رمضاَن ُصفَِّدِت الشَّياطيُن مرَدُة الجنِّ إذا كاَن أوَّ
، وفِتَحت أبواُب الجنَِّة فَلم ُيمَلب  منها بابج َونادى ُمناٍد: يا رِّ الشَّ  باغيَ  أقبل ويا الخيرِ  باغيَ  منها بابج

 2.أقِصر، وللَِّه عتقاُء مَن النَّار"
 

 بركات دينية لشهر رمضان وهي: وهناأ
من عظيم بركة شهر رمضان أن فرأل اهلل فيـه فريضـة مـن َأَجـل الفـرائأل أال وهـي الصـوم، قـال   -1

ْهَر فَلَْيُصْمهُ ..... ﴿ تعالى: ن فع والصوم ركن من أركان اإلسالم، 3﴾ ... ۖ   َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشذ

                                                 
1
 .175 :البقرة  

2
 .4721/2رقم   ،البخاري  

3
 .175 :البقرة  
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علــى خمــٍس : َشــهادِة أن ال إلــَه إال اهلُل وأنَّ محمــًدا رســوُل  اإلســالمُ  ُبِنــيعبــد اهلل ابــن عمــر قــال: "
، وصوِم رمضانَ  يتاِء الزكاِة، والحجِّ قاِم الصالِة، وا    1".اهلِل، وا 

ومــن بركــة رمضــان وفضــله عنــد اهلل ســبحانه وتعــالى أن خصــه دون ســواه بــبنزال القــر ن فيــه، قــال   -4
َقانِ ﴿تعالى:  ُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه ال ُقر آُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت مَِّن ال ُهَدٰى َوال ُفر    2﴾َشه 

ومــن بركــات رمضــان مضــاعفة األجــر فيــه، فعــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه  -0
بعمائِة ضــعٍف. قــال اهلُل عــزَّ ُيضــاعُف الحســنَة عشــرَة أمرالهــا إلــى ســ آدمَ  ابــنِ  عمــلِ  كــلوســلم: "

: إال الصــوم. فننَّــُه لــي وأنــا أجــزي بــِه. َيــَدُع شــهوَته وطعاَمــه مــن أجلــي. للصــائِم فرحتــاِن :  وجــلَّ
 "3فرحةج عند فطرِه ، وفرحةج عند لقاِء ربِِّه. ولُخلوفج فيِه أطيُب عند اهلِل من ريِح المس ِ 

رضــي اهلل عنــه عــن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه تكفيــر الســيئات فيــه: فعــن ابــي هريــرة  ومــن بركاتــه -2
لواتُ : "وسلم قال والجُمعُة إلى الجمعـِة ورمضـاُن إلـى رمضـاَن ُمكفِّـراتج مـا بيـَنهنَّ إذا  الخمُس  الصَّ

 4"اجتَنَب ال كبائرَ 
ومــن بركــات شـــهر رمضــان أنــه شـــهر قبــول الــدعاء، وخيـــر دليــل علــى ذلـــأ مجــيء  يــة اســـتجابة  -5

ََ  ﴿ قالـه كثيـر مـن أهـل العلـم، حيـث قـال اهلل سـبحانه وتعـالى:الدعاء بين  يات الصيام  َ ل
َ
ِإَوَذا َسريأ

اِع إِذَا َدًَعِنۖ  فَلْيَْستَِجيبُوا َِل َوَْلُْؤِمُنوا ِي لََعلذ  ِجيُب َدْعوَةَ ادلذ
ُ
ِ قَرِيٌبۖ  أ

ِ فَإِِن   .5﴾ُهْم يَرُْشُدونَ ِعَبادِي َعَن 
ه الليلـة عظيمـة القـدر عنـد اهلل ففيهـا أنـزل سـبحانه ومن بركات رمضان مجيء ليلة القدر فيـه، وهـذ -2

ةِ الَْقْدرِ ﴿ القر ن الكريم قال اهلل تعالى:
نَزْْلَاهُ ِِف ََلْلَ

َ
 .6﴾إِنذا أ

ومــن بركــة رمضــان الثــواب العظــيم لقيــام ليلــه، فعــن أبــي هريــرة أن الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم  -8
ِتساًبا، ُغفِ  رمضانَ  قامَ  َمن:"قال  7."َذن ِبهِ  ِمن َر لُه ما تقدَّمَ إيَماًنا واح 

أنــه شــهر الزكــاة والصــدقات والتوســيع علــى الفقــراء، وذلــأ اقتــداء برســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم  -7
كــــــــان النبـــــــــي  صــــــــلَّى اهلُل عليـــــــــِه فعــــــــن عبــــــــد اهلل بــــــــن عبــــــــاس رضـــــــــي اهلل عنهمــــــــا قــــــــال: "

، وكـان جبريـُل حـيَن يلقـاُه جبريـلُ مـا يكـوُن فـي رمضـاَن،  أجـودَ  ، وكانبالخيرِ  الناسِ  أجودَ  وسلَّمَ 
                                                 

1
 .7 البخاري،  

2
 .175 :البقرة  

3
 .1151صحيح مسلم،  

4
 .400 ،السابق  

5
 . 172  :البقرة  

6
 .1 :القدر  

7
 .4449، صحيح البخاري  
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عليِه السالُم يلقاُه كَل ليلٍة في رمضاَن حتـى َين َسـِلَخ، يعـِرُت عليـِه النبـي  صـلى اهلُل عليـِه وسـلََّم 
 .1"من الريِح المرسلةِ  بالخيرِ  أجودَ  القرآَن : فنذا َلِقَيُه جبريُل عليِه السالُم، كانَ 

... وكــــان جبريــــلب عليــــه  ار الحــــديث لســــابق إلــــى هــــذا "أنــــه شــــهر اإلقبــــال علــــى القــــر ن، وقــــد أشــــ -9
فــــي رمضــــاَن حتــــى َين َســــل َخ ، يعــــر ألب عليــــه  النبــــيُّ صــــلى اهللب عليــــه  وســــلََّم  ليلــــة   كــــلَ  يلقــــاهب  الســــالمب 
 .2..."القر نَ 

 ومن بركاته أن  االعتكاف يستحب في  خره، وقد كان ذلأ من فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم. -14
َتق ضـي  رمضـانَ  فـي عمـرةً  فننَّ : "ان أن  أداء العمرة فيه يعدل أجر حجة للحديثومن بركات رمض -11

 4والمقصود أنها تعدل حجة في األجر والثواب وال تقوم مقامها في إسقاط الفريضة. ."3حجًة معي
 

 رانيًا: اظشهر الحرم.
 

مطهـرة األشـهر الحـرم، قـال ومن األشهر المباركة التي جاء تعظيمهـا فـي القـر ن الكـريم والسـنة النبويـة ال
رَْض ِمنْ ﴿ :اهلل تعالى

َ
ريَماَواِت َواْْل ِ يَوَْم َخلََق السذ ا ِِف كَِتاِب اَّللذ ِ اَُْنا َعَْشَ َشْهرا ُهورِ ِعنَد اَّللذ ةَ الشُّ َهريا إِنذ ِعدذ

نُفَسُكْمۚ  
َ
ُِمۚ  فَََل َتْظلُِموا فِيِهنذ أ ِيُن الَْقي  ََ ادل  ِ ْرَبَعٌة ُحُرٌم ۚ َذٰل

َ
ۚ  أ َوقَاتِلُوا الُْمْْشِكَِي ََكفذةا َكَما ُيَقاتِلُونَُكْم ََكفذةا

َ َمريَع الُْمتذقِرييَ  نذ اَّللذ
َ
فهـذه الشـهور مهمـة ومعظمـة عنـد اهلل، وهـي ذي القعـدة وذي الحجـة  5﴾.َواْعلَُموا أ

 ومحرم ورجب، الثالثة األولى سرد أي متتاليات، ورجب فرد يأتي بين جمادي وشعبان.
 

                                                 
1
 .1944، صحيح البخاري  

2
 .1829 رقم رواه البخاري في صحيحه،  

3
 . 1720رقم  ،صحيح البخاري  

4
 ، بتصرف.127 -122جواد، مرجع سابق،  العبد   

5
 .02 :التوبة  
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نُفَسريُكمْ ﴿: د نهى سبحانه عن الظلم فيها فقـالوق
َ
وبـين سـبحانه أنـه شـرع أحكـام ، ﴾فَََل َتْظلُِموا فِيِهنذ أ

ريْهَر اْْلَريَراَم َوالَْهريْدَي ﴿ هذه األشهر قياما للناس فقـال ا ل ِلنذرياِس َوالشذ َراَم قَِياما ُ الَْكْعَبَة اْْلَيَْت اْْلَ َجَعَل اَّللذ
ى أن قيام أمر الدين مرتبط بالقيام بهذه الشعائر، فالقيام يستعار للتدبير واإلصالح، والمعن 1﴾.َوالَْقََلئِدَ 

ألن شأن من يعمل عمال مهما أن ينهأل له، ومن هذا االستعمال قيـل للنـاظر فـي أمـور شـيء وتـدبيره 
 .2هو قيم عليه أو قائم عليه، فالقيام هنا بمعنى الصالح والنفع"

 
 

 وائل من ذي الحجة:رالرا: بركة أيام العشر اظ 
 

ــي العمــلُ  مــا" :عــن عبــد اهلل بــن عبــاس عــن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ــِر أفضــَل  أيــامِ  ف العش 
في هذه. قالوا: وال الجهاُد؟ قال: وال الجهاُد، إال رجلج خرَج يخاِطُر بنفِسه وماِله، فلم يرِجـع   العملِ  من

 .   3بشيٍء"

 

 رابعا: بركة يوم عرفة:
 

يـــوم مبـــارأ أكرمنـــا اهلل بـــه ولـــه مـــن النفحـــات والرحمـــات والثـــواب العظيمـــة، فعـــن عائشـــة أم يـــوم عرفـــة 
ما من يوٍم أكرَر من أن ُيعِتَب اهلُل فيِه عبًدا مـن النـاِر، : "المؤمنين عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال

نَُّه ليدنو ومن عظيم بركة هـذا اليـوم  4"بهم المالئكُة، فيقول : ما أراد هؤالءِ  ُيباهي رم من يوِم عرفَة وا 
أنه ال يصح حا مسلم إال بالوقوف فيه علـى جبـل عرفـات، إذ الوقـوف بـه ركـن مـن أركـان الحـا، ومـن 

ــم يــأت بــه فــال حــا لــه، ــديلي ل عــن النبــي صــلى اهلل عليــه وســالم قــال:  فعــن عبــد الــرحمن بــن يعمــر ال
هب قبل طلوع  الفجر  من لي عرفةَ  فَمن أدرأ ليلةَ  عرفةَ  الحاُّ "  5"لة  جمع  فقد تمَّ حجُّ

 وليوم عرفة بركات خصه اهلل بها:
من بركاته أن جعله اهلل يوم أغاظ الشيطان فيه فعن طلحة بن عبيد اهلل بن كريز عن النبي صـلى  -1

أغـيَ   وال  أحقـَر، وال  ،َأدحـرَ  وال  ،أصـمر مـا ُرِؤَي الشـيطاُن يومـا هـو فيـه: "اهلل عليه وسـلم قـال
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وما ذاَ  إال لمـا يـَرى مـن تنـزِل الرحمـة، وتجـاوِز اهلُل عـن الـذنوب الع ـاِم إال مـا منُه يوَم عرفٍة، 
 1.كاَن من يوم بدٍر، فقيل: وما رَأى من يوِم بدٍر؟ قال: أما إنُه قد رَأى جبريَل وهو يزع  المالئكة

وم عـن النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال: "مـا مـن يـفعـن عائشـة : ومن بركاته أنه يـوم المباهـاة  -6
نه ليـدنو، رـم يبـاهي بهـم المالئكـة،  أكرر من أن يعتب اهلل فيه عبدا من النار، من يوم عرفة، وا 

  2فيقول: ما أراد هؤالء؟ 
 :ودليل ذلأ قول النبـي عليـه الصـالة والسـالم فـي الحـديث السـابق ويوم عرفة يوم العتق من النار: -3

 3"، من يوِم عرفةَ النارِ عبًدا من  فيهِ  اهللُ  ُيعِتبَ  ما من يوٍم أكرَر من أن"
ومــن بركــات يــوم عرفــة تخصيصــه بالصــوم لةيــر مــن يقــف عليــه: فعــن ابــي قتــادة األنصــاري عــن  -4

وُســـــــئَل عـــــــن صـــــــوِم يـــــــوِم عرفـــــــَة ؟ فقـــــــال " ُيكفِّـــــــُر ... :"الرســـــــول صـــــــلى اهلل عليـــــــه وســـــــلم
 4..والباقية الماضيةَ  السنةَ 

 
 خامسا: بركة يوم الجمعة.

 

اهلل ألمـة اإلسـالم كـي تجـدد فيـه بيعتهـا وعهـدها مـع ربهـا، بمةفـرة الـذنوب يوم الجمعـة يـوم عظـيم منحـه 
ورفـع الــدرجات واســتجابة الــدعوات، ولعظـم بركــات هــذا اليــوم أنــزل اهلل سـورة فــي القــر ن باســمه، وســماها 

ريََل َيا ﴿: سورة الجمعة، حيث قال بخصوصه سبحانه وتعالى ِيَن آَمُنوا إَِذا نرُيودَِي لِلصذ َها اَّلذ يُّ
َ
ةِ ِمرين يرَيوِْم أ

ٌ لذُكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ  ٌْ ِ َوَذُروا اْْلَيَْعۚ  َذٰلُِكْم َخ ُمَعةِ فَاْسَعْوا إََِلٰ ذِْكرِ اَّللذ ُ
ِْ  5﴾ا
 

الجمعـة  .  يـومب  عليـه الشَّـمسب ، طلعـت يـوم   خيـرب وعن ابي هريـرة عـن النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال: "
ل ق  دمب . وفيه أبدخل ا     6الجمعة   يوم   لجنََّة . وفيه أبخرج منها . وال تقومب السَّاعةب إالَّ فيفيه خب
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 بركات يوم الجمعة:
 

من بركات يـوم الجمعـة أن فيـه سـاعة إجابـة: وقـد أخفيـت هـذه السـاعة فلـم يخبـر عـن وقتهـا رسـول  -1
اهلل  اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم وذلــأ ليظــل المســلم طــوال ســاعات نهــار الجمعــة مشــدودا إلــى ذكــر

نبـي محمـد صـلى اهلل عليـه ، فعـن أبـي هريـرة عـن الاإلجابـةيدعو، ويتضـرع عسـاه أن يوافـق سـاعة 
إالَّ أعطـاه . خيـرًا ، وهو قائمج ُيصلِّي يسأُل اهلَل مسلمج  ُيوافُقها ال ،ساعةج  في يوِم الجمعةِ  " :وسلم قال
موعـدها علـى قـولين: أحـدها أنهمـا مـن جلـوس وقـد اختلـف فـي  .1"، ُيزهِّـُدها: ُيقلُِّلهاقلنا ،وقال بيِده

 اإلمام إلى انقضاء الصالة، واآلخر بعد صالة العصر.
نتظرهـا مبعظمـًا لهـا، كانـت لـه كفـارة مـا بـين جمعتـه والتـي تليهـا، اومن بركات يـوم الجمعـة أنـه مـن  -6

ُمعــِة، يــوَم الج رجــلج  يمتِســلُ  ال: "فعــن ســلمان الفارســي عــن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم قــال
ُب  ويتَطهَُّر ما استطاع من ُطهٍر، ويدَِّهُن من ُدهِنه، أو َيَمـس  مـن ِطيـِب بيِتـه، رـم َيخـُرُج فـال ُيَفـرِّ
بين ارنين، رم يصلِّي ما ُكِتَب له، رم ُينِصُت إذا تكلَّـَم اإلمـاُم، إال ُغِفـَر لـه مـا بينـه وبـين الجُمعـة 

: ل صــــــــلى اهلل عليــــــــه وســــــــلم قــــــــالعــــــــن أبــــــــي هريــــــــرة عــــــــن الرســــــــو  ودليــــــــل  خــــــــر، 2اظخــــــــَرى."
ــلواتُ " ــَب  الخمــُس  الصَّ والجُمعــُة إلــى الجمعــِة ورمضــاُن إلــى رمضــاَن ُمكفِّــراتج مــا بيــَنهنَّ إذا اجتَن

 3ال كبائَر".
ومن بركات يوم الجمعة، مـا يبحصـل المسـلم مـن األجـر العظـيم إن هـو بكـر بالـذهاب إلـى المسـجد  -3

الجمعــِة  يــومَ  اغتســل مــن: "ى اهلل عليــه وســلم قــالفعــن أبــي هريــرة عــن النبــي صــل لصـالة الجمعــة،
ومن ، فكأنَّما قرَّب بقرًة. ومن راح في السَّاعِة الرَّانيةِ ، رمَّ راح . فكأنَّما قرَّب بدنًة . سَل الجنابةِ غُ 

ــاعِة الرَّالرــةِ  ــاعِة الرَّابعــةِ . ، فكأنَّمــا قــرَّب كبًشــا أقــرنَ راح فــي السَّ ا قــرَّب ، فكأنَّمــومــن راح فــي السَّ
. فـنذا خـرج اإلمـاُم حضـرت المالئكـُة ، فكأنَّما قـرَّب بيضـةً . ومن راح في السَّاعِة الخامسةِ دجاجةً 

 4."يستمعون الذِّكرَ 
ومن بركات يوم الجمعة اجتماع المسلمين في مسـجد واحـد مـن مسـاجدهم الكبيـرة، وفـي ذلـأ داللـة  -4

وحـدتهم، وفيـه شـحذ للهمـم، وتجديـد الطاقـات،  رمزية لوحدة المسـلمين، وتكـافلهم االجتمـاعي والتئـام
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هذا باإلضافة إلى ما هو أهم مـن ذلـأ، وهـو اسـتماع الموعظـة والتـي تمثـل فـي حيـاة المسـلمين مـا 
 .يصلح حالهم، ويدفع المكروه عنهم، ويحل ما اعترضهم من مشاكل

 
 سادسا: بركة يومي االرنين والخميس:

 

صــت الســنة علــى بركتهــا وهــي االثنــين والخمــيس ومــن األشــياء وهنــاأ أيــام مــن أيــام األســبوع مباركــة ون
 المباركة فيهما:

أنه يةفر للمؤمنين فيهما ما عدل المتشاحنين منهم، ويدل عليه ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى  -1
، ويوم  الخميس   تُفت ُح أبواُب الجنَّة  اهلل عليه وسلم قال: " ، يشِرُ  باللَِّه شـيًئا عبٍد ال ِلُكلِّ  ، فيُغف رُ يوم  االثنين 

حتَـّى  هـَذينِ  أنِ ـروا حتَّى يصطِلحا، هَذينِ  أنِ روا :إالَّ رجاًل كانت بيَنُه وبيَن أخيِه شحناُء ، فُيقال
  1".اححتَّى يصطلِ  هَذينِ  أنِ روا ،يصطِلحا

 ومن البركة في هذه األيام أن أعمال الناس تعرأل في هذين اليومين على اهلل تبـارأ وتعـالى فعـن -4
، يـوَم في كـلِّ جمعـٍة مـرَّتينِ  النَّاسِ  أعمالُ  ُتعَرُت أبي هريرة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قـال: "

  2".، فيمفُر ِلُكلِّ عبٍد مؤمٍن ، إالَّ عبًدا بيَنُه وبيَن أخيِه شحناءُ االرَنيِن ويوَم الخميسِ 
عائشـة رضـي اهلل  لتسـأَ ومن بركات هذين اليومين حر  الرسول صلى اهلل وسلم على صـيامها،  -0

 3.االرنيِن والخميسِ  صيامَ  يتحرَّى كان يصوُم شعباَن كلَّه حتَّى يِصَله برمضاَن وكانعنها قالت: "
 

 سابعا: بركة ليلة القدر:  
 

ليلة القدر هي ليلة من ليالي شهر رمضان المبارأ لعظم أمرهـا أنـزل اهلل فـي القـر ن سـورة باسـمها وممـا 
هلل فيهــا القــر ن الكــريم مــن بيــت العــزة إلــى الســماء الــدنيا، وممــا زادهــا بركــة أيضــًا زادهــا شــرفًا أن أنــزل ا

مجيئهــا فــي الثلــث األخيــر مــن شــهر مبــارأ، وقــد ذكرهــا اهلل فــي القــر ن الكــريم مــرتين، وقــد وصــفها اهلل 
َباَرَكٍةۚ ﴿ سبحانه بأنها مباركة بقول صـريح حيـث قـال: نَزْْلَاهُ ِِف ََلْلٍَة مُّ

َ
.المقصـود 4﴾إِنذا ُكنذا ُمنريِذرِينَ  إِنذا أ

 هنا ليلة القدر. أما سبب تسميتها بليلة القدر فهناأ أسباب منها:
 أن القدر هو العظمة، كقولأ فالن ذو قدر. -1
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أنـــه مـــن الضـــيق أي ليلـــة تضـــيق فيهـــا األرأل بالمالئكـــة الـــذين ينزلـــون فيهـــا، ومنـــه قولـــه ســـبحانه  -4
َقُه َفَيُقوُل َربِّي َأَهاَننِ َوَأمَّا ِإَذا َما اب َتاَل  ﴿ وتعالى:   1﴾.ُه َفَقَدَر َعَلي ِه ِرز 

 القدر بمعنى "الحكم" كأن األشياء تقدر فيها للسنة القادمة من رزق و جال وحوادث. -0
ومنهــا عظــم القــدر والشــرف والشــأن لهــذه الليلــة، وذلــأ لنــزول القــر ن فيهــا، ولنــزول المالئكــة ولمــا  -2

 والمةفرة.يتنزل فيها من البركة والرحمة 
 قدر. ووألنه نزل فيها كتاب ذو قدر ورحمة ذات قدر ومالئكة ذو  -5
 

 متى تكون ليلة القدر؟
 

ليلة القدر تكون في رمضان بل في العشر األواخر منه فعن عائشة أم المؤمنين عن الرسول صـلى اهلل 
و ا"أن رسوَل اهلل  صلَّى اهللب عليه وسلَّم قال: عليه وسلم: " ، مـن العشـر  األواخـر  ال ليلـة َتَحـرَّ ت ر  قـدر  فـي الـو 
 فعلى المسلمين التعرأل لها بالقيام واالعتكاف للظفر بها ألن خيرها يفوق كل خير. .2من رمضاَن"

 
 ومن بركات ليلة القدر:

 

توجــت بركــة ليلــة القــدر ببركــة نــزول القــر ن الكــريم فيهــا الــذي فيــه هدايــة للبشــرية وســعادة لهــم فــي   -1
َباَرَكٍةۚ  إِنذريا ُكنذريا ُمنريِذرِينَ ﴿ع تكرار ذلأ في موضـعين فـي الدنيا واآلخرة، م ٍة مُّ

نَزْْلَاهُ ِِف ََلْلَ
َ
، 3﴾إِنذا أ

ةِ الَْقريْدرِ  إِنذا﴿وقـال سـبحانه: 
نَزْْلَاهُ ِِف ََلْلَ

َ
والمـراد هنـا نـزول القـر ن مـن بيـت العـزة إلـى السـماء  4﴾.أ

      منجمًا.الدنيا ثم نزوله على الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
ْمٍر َحِكيوٍ  ِفيه﴿ من بركات ليلة القدر أنها يفرق فيها كل أمر حكيم قال اهلل تعالى:  -4

َ
 5.﴾ُيْفَرُق ُُكُّ أ

ــة  وقولــه يفــرق معنــاه  يفصــل، وعــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه قــال: "يكتــب مــن أم الكتــاب فــي ليل
سأَلت  عائشةب رضي اهلل عنها ، ولما القدر، ما هو كائن في السنة من الخير والشر واألرزاق واآلجال

 ؟ الرسول صلى اهللب عليه  وسلََّم إن  وافقتبها فب َم أدعو
 

                                                 
1
 .12 :الفجر  

2
 . 4418اري، رقمخصحيح الب  

3
 .1 :الدخان  

4
 .1 :القدر  

5
 .2 :الدخان  
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  1".فاعُف عني العفوَ  تحب   عفوج  إن    اللهمَّ  قولي: قال 
ومن بركات ليلة القدر مضاعفة العمـل فيهـا ومةفـرة ذنـوب مـن قامهـا: فمضـاعفة العمـل أي العمـل  -0

خيـر مـن عمـل ألـف شـهر فيمـا سـواها، يـدرأ هـذا الفهـم مـن قـول اهلل تعـالى الصالح في ليلة القـدر 
ُة الَْقْدرِ  ﴿ :وهو يعظم أمرها

ْدَراَك َما ََلْلَ
َ
 أي يا ليتكم تدركون سر وعظمة وبركة هذه الليلة. 2﴾َوَما أ

َلـُة ﴿تم يتبع  لِْ  َشْهرٍ َلي 
َ
ِْن أ ٌ م  ٌْ تسـابا إال غفـر لـه مـا ولـذلأ وعـد مـن قامهـا إيمانـا واح .3﴾الَْقْدرِ َخ

َمـن صـاَم رمضـاَن إيماًنـا : "تقدم من ذنبه، فعـن أبـي هريـرة عـن الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال
إيماًنا واحِتساًبا ُغِفَر َلُه ما تقـدََّم مـن  القدرِ  ليلةَ  قامَ  واحتساًبا ، ُغِفَر َلُه ما تقدََّم من ذنِبِه ، وَمن

 والذكر والدعاء وقراءة القر ن.ومن أشكال القيام الصالة  4".ذنِبهِ 
ـ  بالـذكر مـع أن المالئكـة  -2 ومن بركات ليلة القدر تنزل المالئكة فيها: تنزل المالئكة ليلة القـدر خب

تتنــزل فــي الليــل والنهــار علــى مــدار الزمــان، وذلــأ ألن نــزول المالئكــة ليلــة القــدر كنايــة عــن عظــم 
دة جبريــل عليــه الســالم فــي رفــع الــدعوات تنــزل الرحمــات واحتفــال أهــل األرأل وأهــل الســماء بقيــا

وحضور مجالس الذكر والقر ن الكريم، فيا له من احتفال عظـيم يةـبط مـن شـارأ فيـه ومحـروم مـن 
ْمريرٍ ﴿ :حرمـه، ولـذلأ قـال اهلل تعـالى

َ
ِ أ
ِرين ُُك  وُح فِيَها ِِإِذِْن َرب ِِهريم م  ُل الَْمََلئَِكُة َوالرُّ وتظهـر  5.﴾َتَزذ

 هذه الليلة بأذن اهلل صةيرها وكبيرها.عظمة المشهد كل أمور 
من بركات هذه الليلة أنها األكثر سلمًا وأمنًا وسكينه وطمأنينة من بين ليالي العام كله، وقد تكفل   -5

ريريِع الَْفْجريريرِ ﴿بــذلأ حيــث قــال: 
ٰ َمْطلَ وقيــل: إن معنــى الســالم فــي اآليــة تســليم  6﴾. َسريريََلٌم ِيَ َحريريِتذ

 المالئكة على أهل المساجد.   

                                                 
1
 بنا،  وذكره 0527، وفي المشكاه برقم لباني في سلسلة األحاديث الصحيحة، وأخرجه األ4491، رقم 51ج  رواه اإلمام أحمد في المسند  

 .429/2القيم في أعالم الموقعين، 

2
 .4 :القدر  

3
 .0 :القدر  

4
 .4412صحيح البخاري، رقم   

5
 .2 :القدر  

 
6
 .5 :القدر  
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 الخاتمة: 
 

الحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات، فهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، له الحمد علـى أن وفقنـي 
على إنجاز هذه الرسالة في موضوع مهم يحتاج الناس إليه، وقد بذلت غاية وسعي في أن أقدمها على 

ن قصـرت فمـن نفسـي أحسن صورة أستطيعها، فبن وفقت إلـى شـيء مـن ذلـأ فبفضـل مـن اهلل وحـده ، وا 
ومن الشيطان، وأنا أتقدم بهـا علـى اسـتحياء ألنـي أعلـم النـاس بضـعفي وقلـة بضـاعتي، ولكـن مـا يهـون 
األمر علي أني أضعها بين أيدي أساتذة كرام، والكريم من شـأنه أن يعفـو عـن الـزالت، ويةفـر الهفـوات، 

رشاد.   فلهم جزيل الشكر على ما أسدوه لي من نصح وا 
  

 البحث: نتائج 
 

 توصل الباحث من خالل  رسالته إلى نتائا من أهمها: 
أن كلمة البركة  تدل على الخيـر الثابـت المتزايـد، وقـد وردت فـي  يـات القـر ن الكـريم منسـوبة إلـى   -1

 األلوهية والربوبية والقر ن، كما أضيفت إلى الةيث والرزق وبعأل األشخا  واألماكن. 
ريم لما لها من قيمة ومنزلة، وغالب اآليات التـي ذكرتهـا  يـات مكيـة، أن  البركة عني بها القر ن الك -4

 وفي هذا داللة على اتصالها الوثيق بمجال العقيدة.
أنه تكرر في القر ن الكريم وصف بيت المقدس وما حوله بالبركة، وهذا له أهميته في فهم القضـية  -0

 الفلسطينية والموقف منها.
كـة فـي المـال والوقـت والعمـر والعلـم، وقـد جـاء فـي القـر ن الكـريم أن مفهوم البركة يتسـع ليشـمل البر  -2

منســـوبا إلـــى اهلل ســـبحانه، وجـــاء مرتبطـــا باألنبيـــاء ومنســـوبا إلـــى األرأل والمطـــر وبعـــأل األمـــاكن 
 واألزمان.

أن الفعل )تبارأ( لم يأت في القر ن الكريم إال منسوبا إلى اهلل سبحانه، وهذا يدل على اتصاف اهلل  -5
 كمال الذي ال نهاية له، ويرشد إلى أنه سبحانه المنعم بالبركات كلها.سبحانه بال

أن وصــف البركــة أضــيف إلــى القــر ن الكــريم ليــدل علــى أنــه منبــع الخيــرات ومصــدر الهدايــة، بمــا  -2
تضمنه من منها أحدث نقلة كبيرة فـي تـاريخ البشـرية فـي فكرهـا وسـلوكها، وهـذا مـن عجائبـه التـي 

 ال تنقضي.
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 سة:وتوصي الدرا
 

ن وأصــحاب االختصــا  موضــوع البركــة نصــب أعيــنهم، بمــا يســتحق مــن اهتمــام، و جعــل البــاحثتبــأن  
بدراســته فــي المجــاالت المختلفــة " اإليمانيــة، واالقتصــادية، واالجتماعيــة " والوقــوف علــى  ثــاره فــي حيــاة 

 معاصرة. المسلمين أفرادا وجماعات، وتوظيف ذلأ في معالجة مشكالت المجتمعات اإلسالمية ال
 

وكما توصي هذه الدراسة أبناء المجتمعات المسلمة الذين يسعون السترجاع شرف عزتهم وتمكينهم، أن 
يتمسكوا بما جاء في نصو  الكتاب والسنة من توجيهات موصلة إلى البركة في العمر والمال والوقت 

دورهــم فــي قيــادة البشــرية فــي والعلـم، ليكــون ذلــأ عونــا لهــم علـى الوصــول إلــى العــزة والكرامــة، واسـتعادة 
 المجاالت كلها.

 

ا لوجه الكريم، خالصوفي النهاية أسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المقل، وأن يجعله  
 نه ولى ذلأ والقادر عليه. إحجة لي يوم القيامة ال حجة علي، 
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 فهرس المصادر المراجع
 القرآن الكريم.

 

دار  ،تفسـير البحـر المحـيطحيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان،  ابن حيان، أبو .1
 .2هـ ، ج1210، 1ط الكتب، بيروت، لبنان،

، دار العلـم جمهرة اللمةابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق رمزي منير بعلبكي،  .4
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 ، تحقيــق،البصــري، البمــداديعد بــن منيــع الهاشــمي بــالوالء، ابــن ســعد، أبــو عبــد اهلل محمــد بــن ســ .0
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، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، تفســير التحريــر والتنــويرابــن عاشــور، محمــد الطــاهر بــن عاشــور،  .2
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 .4444 -1995الرياأل 
تفسـير بـن أبـي حـاتم، احاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد إدريـس بـن المنـذر بـن التميمـي  أبو .11
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 (.82/ 1، )ج1996، تحقيق عبد القادر حسونه، دار الفكر، بيروت التنزيل وأسرار التأويل
ــدين، تحقيــق: محمــد ناصــر التبريــزي، محمــد بــن عبــد اهلل الخطيــب العمــري،  .40 أبــو عبــد اهلل، ولــي ال

 مـ.1975، 0ىبيروت، ط -، المكتب اإلسالميمشكاة المصابيحالدين األلباني، 
رة بـــن موســـى بـــن الضـــحاأ،  .42 أبـــو عيســـى، تحقيـــق  الترمـــذي،الترمـــذي، محمـــد بـــن عيســـى بـــن َســـو 

بــراه0( ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي )جـــ 4، 1وتعليــق، أحمــد محمــد شــاكر )جـــ  يم عطــوة عــوأل (، وا 
مصـر،  –(، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي 5، 2المدرس في األزهر الشريف )جـ 

 هـ.1095، 4ط
مطبعـــة أخبـــار  ،1، ج52، محمــد متـــولي شـــعراوي، البــاب  تفســـير الشـــعراويخـــواطر الشـــعراوي ا .45

   1991اليوم، مصر، 
 .4، ج21، ب، مجموعة من العلماء ـ لجنة من علماء األزهرتفسير المنتخب .42
الثعلبـــي، اإلمـــام الهمـــام أبـــو اســـحق أحمـــد المعـــروف باإلمـــام الثعلبـــي، تحقيـــق محمـــد بـــن عاشـــور،  .48

، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، ط الكشف والبيان اتفسير الرعلبـي لساعدي، امراجعة نظير 
 .7، ج 4444 سنة ، 1

لمات القرآن الكريم من كتاب أيسـر كالجزائري، أبو بكر الجزائري، جمع وترتيب أبو ذر القلموني،  .47
  .514، 5، ج1دار ابن حزم القاهر، ط التفاسير،

، شبكة المعلومات عالقة البركة والكرامة الموهوبة بالمكسوبةالحامد، بالل ابو عبد اهلل الحامد،  .49
الدولية األنترنت، موقع عمود فسطاط اإلسالم  

http://masjed.ahlamontada.net/search?search_author=omar&search_key
words،ثالثية عقيدة السلف الصالح 28/8/2007& العديالن: العدل والصالة.  

، عمدة الحفا  في تفسير أشـرف اظلفـا الحلبي، أحمد بن يوسف الحلبي، تحقيق محمد تـونجي،  .04
 .1990، سنة 1، عالم الكتب، بيروت. ط٤ج

اظلفـا ، معجـم لمـوي ظلفـا  القــرآن دة الحفـا  فـي تفســير أشـرف الحلبـي، أحمـد بـن يوسـف، عـم .01
 .1، تحقيق محمد التونجي، عالم الكتب، بيروت، جالكريم

 .1972، تحقيق محمد الخراط، دار القلم، الدر المصون في علم الكتاب المكنونالحلبي،  .04
ــوم الكتــابالحنبلــي، ابــو حفــ  عمــر بــن علــي ابــن عــادل الدمشــقي،  .00 ، دار الكتــب اللبــاب فــي عل

تحقيـــق: الشـــيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود والشـــيخ علـــى  1هــــ ، ط1219لبنـــان،  العلميـــة، بيـــروت
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  .44محمد معوأل، ج
، اليمامـة، دار ابـن كثيـر، إعـراب القـرآن وبيانـهدرويش، محي الـدين بـن أحمـد مصـطفى درويـش،  .02

 .١، ج٢٩٩١ ،0ط سورية،
 ، تـاريخ اإلسـالم ،الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاي مـاز الـذهبي .05

 مـ.4440، 1تحقيق، الدكتور بشار عو اد معروف، دار الةرب اإلسالمي، ط
الـرازي، أبــو عبــد اهلل محمـد بــن عمــر بـن الحســن بــن الحسـين التميمــي الملقــب بفخـر الــدين الــرازي،  .02

 .44، ج0، دار أحياء التراث العربي بيروت، طلتفسير الكبير -مفاتيح الميب، 242ت
التفسير الكبير بن الحسين التميمي الملقب بفخر الدين الـرازي،  الرازي، محمد بن عمر بن الحسن .08

  .42، ج1971، دار الفكر لبنان بيروت، 1، طمفاتيح الميب
ضــبط وتصــحيح وتخــريا  معجــم مفــردات ألفــا  القــرآن،الراغــب األصــفهاني، محمــد بــن الفضــل،  .07

 . 0، ط4447إبراهيم شمس الدين، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، سنة 
، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموسالزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفـي،  .09

 .44، تحقيق على شيري، ج1992دار الفكر، بيروت، 
عرابــه، الزجــاج، أبــي اســحق إبــراهيم بــن الســري، تحقيــق عبــد الجليــل عبــده ســلبي،  .24 معــاني القــرآن وا 

 .1998، 4ط ،2دار الحديث، القاهرة، ج
المنيــر فــى العقيــدة والشــريعة والمــنهج دار الفكــر  التفســيرهبــي مصــطفى الزحيلــي، الزحيلــي، و  .21

 .15، ج4بيروت دمشق، ط المعاصر
معجـم المقـايس فـي زكريا أبو الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق شـهاب الـدين أبـو عمـر،  .24

  .1994، سنة 1، دار الفكر، بيروت،  طاللمة
-شعث، بن إسحاق بن شداد األزدي، تحقيق شعيب األرنؤوطالسجستاني، أبو داود سليمان بن األ .20

 .1، تحقيق، سنن أبي داود، دار الرسالة العالمية، طسنن أبي داودمحمد كامل قرة بللي، 
ســير الكــريم الــرحمن فــي تيهـــ(، 1082الســعدي، عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد اهلل )المتــوفى:  .22

 اللويحـــق، مؤسســــة الرســــالة، ط األولــــى، ، تحقيــــق: عبـــد الــــرحمن بــــن معــــالتفســــير كــــالم المنــــان
 .1،ج1244سنة

الســـوالمة، عبـــد اهلل مرحـــول الســـوالمة، البركـــة فـــي الـــرزق واألســـباب الجالبـــة لهـــا فـــي ضـــؤ الكتـــاب  .25
 . 119، العدد مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةوالسنة، 
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وت القــاهرة، ط الســابعة ، دار الشــروق بيــر فــي  ــالل القــرآنســيد قطــب، إبــراهيم حســين الشــاريبي،  .22
 .2، ج1214عشر، 

الشــافعي، عــز الــدين عبــد الزيــز بــن عبــد الســالم الســلمي الدمشــقي الشــافعي، تفســير العــز بــن عبــد  .28
ـــوهبي، طتفســـير القـــرآنالســـالم،  ـــن إبـــراهيم ال ـــدكتور عبـــد اهلل ب ، دار ابـــن حـــزم ـ 1، تحقيـــق ال
 .1م، ج1992بيروت،

، بيروت، دار الكتب العلميـة، تفسير السراج المنيرني، محمد بن احمد السراج الشربي شمس الدين .27
 .2ج

الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختـار الجنكـي الشـنقيطي، إشـراف بكـر بـن عبـد اهلل أبـو زيـد,  .29
 مـ.1995، 2، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، جالبيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء 

أضـواء البيـان فـي إيضـاح القـرآن مختار الجنكي الشـنقيطي، الشنقيطي، محمد األمين بن محمد ال .54
 .1مـ، ج1995، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بالقرآن

فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  .51
 . 5، دار أحياء التراث العبربي، بيروت، جعلم التفسير

،  دار التفســـير الكبيـــر تفســـير القـــرآن الع ـــيمبرانــي، ســـليمان بــن أحمـــد بــن أيـــوب الطبرانـــي، الط .54
 .0، ج4447،ضبطه هشام عبد الكريم الموصلي، ١الكتاب الثقافي، األردن ط

، تحقيـق 014الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثيـر بـن غالـب اآلملـي أبـو جعفـر الطبـري، ت .50
 .18،ج4444، 1،  مؤسسة الرسالة طعن تأويل آي القرآن جامع البيان، أحمد محمد شاكر

ركــة أســبابها ـ طــرب جلبهــا ـ زمانهــا وآرارهــا فــي حيــاة اظنبيــاء البعبـد الجــواد، محمــد محمــود،  .52
دار القمــة لتوزيــع الكتــاب  ودار اإليمــان للطبــع  والصــالحين فــي ضــوء القــرآن والســنة الصــحيحة،

 .988 - 001 - 202 -الترقيم الدولي مـ، 4448والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
، 2، دار الكتــاب العربــي، جســيرة ابــن هشــامعبــد الملــأ بــن هشــام بــن أيــوب الحميــري المعــافري،  .55

1994 . 
، 4447، 1، طالبعــد اظكــاديمي والمعرفــي لبيــت المقــدسعبــد الفتــاح محمــد العويسـي،  العويسـي، .52

ن، ومجمـع البحــوث اإلســالمية )إســراء( مركـز البحــوث االجتماعيــة واإلنسـانية بجامعــة صــنعاء الــيم
 في المملكة المتحدة. 

فارس، عزت فارس، "مفهوم البركة في القر ن الكريم )بركة بيت المقدس( دراسة لةوية"، قسـم اللةـة  .58
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مجلـــة جامعـــة النجـــاح ل بحـــاث العربيـــة، كليـــة اآلداب جامعـــة الزيتونـــة األردنيـــة، عمـــان األردن، 
 .4448(، بتصرف،1)41المجلد االعلوم اإلنسانية  

-دار الفكــر الجــامع ظحكــام القــرآن،القرطبــي أبــي عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد األنصــاري القرطبــي،  .57
  .4، ج1995بيروت، 

، لطــائف اْلشــاراتهـــ(، 225القشــيري، عبــد الكــريم بــن هــوازن بــن عبــد الملــأ القشــيري )المتــوفى :  .59
 .p://www.altafsir.comhtt 222،  8ج

لطـائف ، تحقيـق إبـراهيم البيسـوني، 225القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملأ القشيري ت .24
 .4،ج0، الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر، طتفسير القشيري -القشيري

 .14، دار الكتب العلمية، بيروت، جتحفة اظحوذيالمباركفوري، أبو العال محمد عبد الرحيم،  .21
، دار الصـحابة، البركـة مـا يجلـب البركـة ومـا يمحـب البركـةمحمد، أبـو حذيفـة إبـراهيم بـن محمـد،  .24

  ه.1247، سنة1ط
ــار محمــد، رشــيد بــن علــي رضــا،   .20 ، الهيئــة المصــرية العامــة تفســير القــرآن الحكــيم اتفســير المن

 .9، ج49م، ب1994للكتاب، 
يســابوري، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، مســلم، أبــو الحســين بــن الحجــاج بــن مســلم القيشــيري الن .22

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل غلى رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم "صـحيح 
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. مسلم"

، سلسلة التفسـير لمصـطفى العـدويالمصري، أبو عبد اهلل مصطفى بن العدول شلباية المصـري،  .25
 ،0،  27، ج114 –فريةهــــا موقــــع الشــــبكة اإلســــالمية، رقــــم الــــدرس دروس صــــوتية قــــام بت

http://www.islamweb.net. 
-دار الكتــب العلميــة/لبنان التحقيــب فــي كلمــات القــرآن الكــريم،المصــطفوي، حســن المصــطفوي،  .22

 .14، ج4449، سن ٣بيروت/ط
شــعيب بــن علــي الخراســاني، تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غـــدة،  النســائي، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن .28

 .4حلب، ط -، مكتب المطبوعات اإلسالميةالسنن الصمرى والكبرى
تفسـير النسـفي المسـمى بمـدار  التنزيـل وحقـائب النسفي، عبد اهلل بن أحمد بـن محمـود النسـفي،  .27

 .4، ج1979 ،1ط بيروت، –، مراجعة إبراهيم محمد رمضان، دار القلم التأويل
النعماني، أبو حف  سراج الـدين عمـر بـن علـي بـن عـادل الحنبلـي الدمشـقي، تحقيـق عـادل أحمـد  .29

http://www.altafsir.com/
http://www.islamweb.net/
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، دار الكتـب العلميـة، بيـروت تفسـير اللبـاب فـي علـوم الكتـابعبد الموجود وعلي محمد معـوأل، 
  .12ج 1997لبنان، 

ــى النيســابوري،  .84 ائــب القــرآن تفســير غر النيســابوري، نظــام الــدين الحســن بــن محمــد بــن حســين العم 
 .بيروت-، ضبطه زكريا عميرات، دار الكتب العالميةورغائب الفرقان

االســتذكار فــي يوســف بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن عبــد البــر النمــري القرطبــي المــالكي، أبــو عمــر،  .81
 .4، ج1، طشرح مذاهب علماء اظمصار
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 ي ........................................................................................ صعوبات واجهت الباحث

 ك ....................................................................................................... خطة البحث:

 

1 ......................................................... الفصل اظول: مفهوم وتعريف وأهمية البركة.

 2 ..................................................................................... المبحث اظول: مفهوم البركة

 3 ................................................................................... المطلب األول: تعريف البركة:

 3 ...................................................................................................... األول: الثبوت.

 3 ........................................................................................................ ثانيا: النماء.

 5 ................................................................... المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة بالبركة.

 5 ......................................................................................................... الن عمة.أواًل: 

 7 ........................................................................................................ ثانيًا: الزيادة:

 9 .......................................................................................................... ثالثًا: النماء
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 11 ................................................................................. أهمية البركة: الـمبـحث الرـانـي

 15 ................................................................ .المـبحـث الرالث: البركة في السياب القرآني

 19 ...................... المبحث الرابع: المالح ات العامة واللطائف لورود مادة بركة في القرآن الكريم

 

22 ..................... .دالالت الفعل تبار  والوصف مبار  في القرآن الكريمالفصل الرـاني:  

 24 ................................ .اختصاصه باهلل سبحانه وتعالىدالالت "تبار " و الفعل المبحث اظول: 

 24 ........................................... .لوهيةمقرونًا باأل "تبارأ" دالالت ورود الفعل:  المطلب األول:

 26 ........................................... .ربوبيةمقرونًا بال "تبارأ" دالالت ورود الفعل: المطلب الثاني: 

 26 ............................ بملأ السماوات واألرأل مقترنا "تبارأ" دالالت ورود الفعل المطلب الثالث:

 28 ..........................................الفرقان بنزالمقترنًا ب "تبارأ" دالالت ورود الفعلالمطلب الرابع: 

 31 ...................... .بار " واختصاصه بالقرآن الكريممالبركة في مصطلح " دالالت مبحث الراني:ال

 32 ......................................................................... بركات القر ن الدينية. المطلب األول:

 36 ........................................................................ المطلب الثاني: بركات القر ن الدنيوية.
 

45 .................................................................... الث: م اهر البركة وفيه:الفصل الر

 46 .................................................................................. المبحث اظول: أحوال البركـة:

 47 ................................................................................. أقسام البركة:: المبحث الراني

 49 ................................................................................... المبحث الرالث: آرار البركة:

 51 ................................................................................. المبحث الرابع: خواص البركة:

 51 ................................................................ المبحث الخامس: اظسباب المتعلقة بالبركة.

 51 ...................................................................... المطلب األول: األسباب الجالبة للبركة:

 55 ..................................................................... المطلب الثاني: األسباب الماحقة للبركة:
 

61 ......................................... الفصل الرابع: الحاالت المباركة في القرآن الكريم وفيه.

 61 ................................................. المبحث اظول: المبار  من اظشخاص في القرآن الكريم.

 61 ......... عطرةالسيرة ال و وسلم كما تناولها القر ن الكريم المطلب األول: بركات محمد صلى اهلل عليه

 65 .............................. المطلب الثاني: المبارأ من األنبياء والصالحين كما تناولها القر ن الكريم.
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 65 .................................................................................. أواًل: بركات نوح عليه السالم:

 66 ............................................................................ ثانيًا:  بركات إبراهيم عليه السالم.

 67 .............................................................................. ثالثًا: بركات عيسى عليه السالم.

 69 ................................................. كما تناولها القرآن الكريم. كنةالمبحث الراني: بركات اظم

 71 ................................................................................. المطلب األول: بركة المساجد.

 71 ....................................................................................... أواًل: بركة المسجد الحرام.

 72 ............................................................. ل صلى اهلل عليه وسلم.ثانيًا: بركة مسجد الرسو 

 73 ...........................................................................ثالثًا: بركة المسجد األقصى المبارأ

 75 ................................................................................... رابعًا: بركات سائر المساجد:

 76 ............................................................................. بعأل البالد المطلب الثاني: بركة

 76 ....................................... أواًل: بركة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصالة وأتم التسليم.

 77 ................................................................................................. ثانيًا: بركة الشام.

 78 ................................................................................................ ثالثًا: بركة مصر.

 81 ................................................................................................ رابعًا: بركة اليمن.

 81 ................................................ المبحث الرالث: بركات اظزمنة كما تناولها القرآن الكريم.

 81 ........................................................................................ أواًل: بركة شهر رمضان:

 83 ............................................................................................. ثانيًا: األشهر الحرم.

 84 ............................................................... عشر األوائل من ذي الحجة:ثالثا: بركة أيام ال

 84 ........................................................................................... رابعا: بركة يوم عرفة:

 85 ....................................................................................... خامسا: بركة يوم الجمعة.

 87 ......................................................................... سادسا: بركة يومي االثنين والخميس:

 87 .......................................................................................... سابعا: بركة ليلة القدر:

 91 ............................................................................................................ الخاتمة:

 92 ......................................................................................... فهرس المصادر المراجع

 99 ............................................................................................... فهرست المحتويات
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