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 :المد ل رب العالي والصلة والسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي وبعد

 إننا نسمع الكثي يتحدث بأسى عن ضياع البكة وقلتها، وإذا تدث الباء والجداد فإنم يبونا كيف: أيها الحبة
 كانت البكة ف كل شيء ف العمار والبدان والموال على الرغم من قلة تلك الموال وكيف هEEي اليEEوم قEEد

.ضاعت أو مقت، فهم ل يرون ما كانوا يرون

 إن السلم يطمع أن يزاد ف وقته، وعمره، وماله، وأبنائه، وجيع مبوباته، ويدعو ال عز وجل أن يبارك له فيها، وقد
.كان النب صلى ال عليه وسلم يدعو بالبكة ف أمور كثية

ثبوت الي اللي ف الشيء؛ فإنا إذا حلت ف قليل كثرته، وإذا حلت ف كثي نفع، ومن أعظم ثEEار :والبكة هي  
 .البكة ف المور كلها استعمالا ف طاعة ال عز وجل

فتجد الرجل منهم دخله الEEادي ف مسEEتوى.  يد البكة ظاهرة ف أحوالم ومن تأمل ف حال الصالي والخيار  
بEEارك ال ف: الخرين لكن ال بارك ف ماله ؛ فهو مستقر الال ل يطلبه الدائنون، ول يثقله قدوم الزائرين، والخر  

تد وقته معمورا بطاعة ال ونفع النEEاس: ابنة وحيدة تدمه وتقوم بأمره، وأنبت له أحفادا هم قرة عي له، والثالث  
وتأمل ف حال الخرين من ل أثر للبكة لديهم، فهEEذا! وكأن ساعات يومه أطول من ساعات وأيام الناس العادية  

 يلك الليي، لكنها تشقيه بالكد والتعب ف النهار، وبالسهر والساب وطول التفكي ف الليل،والخر له من الولEEد
 عشرة لكنهم ف صف واحد أعداء لوالدهم والعياذ بال، ل يرى منهم براw، ول يسمع منهم إل شراw، ول يEEد مEEن

wواحدا wمت نرتاح منك؟. أعينهم إل سؤال . 

فنفع ال به مدرساw، أو داعيEEة، أو- وهو قليل - وأما البكة ف العلم فجلية واضحة، فالبعض زكى ما لديه من العلم   
و البكة إذا أنزلا ال عز وجل تعم كل. موظفاw، أو غي ذلك، وضدهم من لديه علم كثي لكن ل أثر لنفع الناس منه  

ف الال، والولد، والوقت، والعمل، والنتاج، والزواج، والعلم، والدعوة، والدابة، والدار، والعقل، والوارح،: شيء  
wفكيف نستجلب البكة؟. والصديق ولذا كان البحث عن البكة مهما وضروريا  

و�ل�و� أ�ن� أ�ه�ل� ال�ق�ر�ى آم�ن�وا� و�ات�ق�وا� ل�ف�ت�ح�ن�ا ع�ل�ي�ه�م ب�ر�ك�ات� م�ن�:فهي مفتاح كل خي، قال تعال  :تقوى ال عز وجل: أول�  
، أي3،2:الطلقو�م�ن ي�ت�ق� الل�ه� ي�ج�ع�ل ل�ه� م�خ�ر�جاw و�ي�ر�ز�ق�ه� م�ن� ح�ي�ث� ل�ا ي�ح�ت�س�ب�:، وقال تعال96:العرافالس�م�اء� و�ال�ر�ض�  

بأن تعمل بطاعة ال، على نور من ال، ترجEEو ثEEواب ال، وأن: وعرف العلماء التقوى. من جهة ل تطر على باله  
 .تترك معصية ال، على نور من ال، تاف عقاب ال

وقيل لرجل مEEن. ما احتاج تقي قط: وقد قيل .انزلوها بالتقوى: قال. إن السعار قد ارتفعت: قيل لحد الصالي  
وال، إنه ليجعEEل لنEEا: ، فقال الفقيه3،2:الطلقو�م�ن ي�ت�ق� الل�ه� ي�ج�ع�ل ل�ه� م�خ�ر�جاw و�ي�ر�ز�ق�ه� م�ن� ح�ي�ث� ل�ا ي�ح�ت�س�ب�:الفقهاء  



و�م�ن ي�ت�ق� الل�ه� ي�ك�ف�ر� ع�ن�ه� س�EEي�ئ�ات�ه�:الخرج، وما بلغنا من التقوى ما هو أهله، وإنه ليزقنا وما اتقيناه، وإنا لنرجو الثالثة  
wج�را�5:الطلقو�ي�ع�ظ�م� ل�ه� أ  .

ك�ت�اب� أ�نز�ل�ن�اه� إ�ل�ي�ك� م�ب�ار�ك�  :فإنه كتاب مبارك وهو شفاء لسقام القلوب ودواء لمراض البدان :قراءة القرآن: ثانيا�  
والعمال الصالة ملبة للخي والبكة 29:صل�ي�د�ب�ر�وا آي�ات�ه� و�ل�ي�ت�ذ�ك�ر� أ�و�ل�وا ال�أ�ل�ب�اب�  . 

بارك ال لك، وبارك: يطلب البكة ف أمور كثية، فقد علمنا أن ندعو للمتزوج فنقول فقد كان النب :الدعاء: ثالثا�  
اللهم بارك لم فيما رزقتهم، واغفEEر لEEم،: رواه أبو داود ، وكذلك الدعاء لن أطعمناعليك، وجع بينكما ف خي  

.  رواه مسلموارحهم

 يا حكيم إن هEEذا: قال صلى ال عليه وسلم لكيم بن حزام رضي ال عنه :عدم الشح والشره ف أخذ الال: رابعا�
 الال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه، كالذي يأكEEل

.رواه البخاري ول يشبع 

 البيعان باليار ما ل يتفرقا، فإن صEEدقا وبينEEا: من بيع وشراء قال صلى ال عليه وسلمالصدق ف العاملة: اwخامسا�
رواه البخاريبورك لما ف بيعهما، وإن كتما وكذبا مقت بركة بيعهما

 ؛ التماساw لدعاء النب صلى ال عليه وسلم، فقد دعا عليEEه الصEEلة والسEEلمإناز العمال ف أول النهار: سادسا�
 رواه أحد اللهم بارك لمت ف بكورها: عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال فعن صخر الغامدي: بالبكة ف ذلك

!عجبت لن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق؟: قال بعض السلف

البكEEة:ومن الحاديث ف ذلك قوله صلى ال عليه وسلم. فإنا ل تأت إل بي :اتباع السنة ف كل المور: سابعا�  
 . رواه الترمذيتنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه، ول تأكلوا من وسطه

.   رواه مسلمإنكم ل تدرون ف أي طعامكم البكة:وأمر صلى ال عليه وسلم بلعق الصابع والصحفة، وقال

وقال النب3:الطلقو�م�ن ي�ت�و�ك�ل� ع�ل�ى الل�ه� ف�ه�و� ح�س�ب�ه�:قال تعال:حسن التوكل على ال عز وجل:  ثامنا� الطبةالثانية  
  أخرجهلو أنكم توكلتم على ال حق توكله لرزقكم كما يرزق الطي، تغدو خاصاw وتروح بطاناw:صلي ال عليه وسلم

  ابن ماجة

 ، والتفويض والقبول بأن ما يتاره ال عز وجل لعبده خي ما يتارهاستخارة الول عز وجل ف المور كلها: تاسعا�
  :العبد لنفسه ف الدنيا والخرة، 

 من نزل به حاجة فأنزلا بالناس كان قمناw أن ل تسهل حاجته،:؛ قال صلى ال عليه وسلمترك سؤال الناس: عاشرا�
.رواه أحد ومن أنزلا بال تعال أتاه ال برزق عاجل أو بوت آجل 

39: سبأو�م�ا أ�نف�ق�ت�م م�ن ش�ي�ء¥ ف�ه�و� ي�خ�ل�ف�ه�: ؛ فإنا ملبة للرزق كما قال تعالالنفاق والصدقة: الادي عشر  



رواه مسلميا ابن آدم أنفق، أ�نفق عليك :قال ال تبارك وتعال: وف الديث القدسي   . 

فإنه ل بركة فيه ول بقاء واليات ف ذلك كEEثية منهEا :البعد عن الال الرام بشت أشكاله وصوره: الثان عشر  
، وغيها كثي276:البقرة-ي�م�ح�ق� الل¦ه� ال�ر�ب�ا و�ي�ر�ب�ي الص�د�ق�ات� :قوله تعال . 

، وقEEال144: آل عمEEران و�س�ي�ج�ز�ي الل¦ه� الش�اك�ر�ين�:؛ قال تعالالشكر والمد ل على عطائه ونعمه: الثالث عشر  
7: إبراهيمل�ئ�ن ش�ك�ر�ت�م� ل�ز�يد�ن�ك�م�: تعال  .

و�أ�م�ر� أ�ه�ل�ك� ب�الص�ل�اة� و�اص�ط�ب�ر� ع�ل�ي�ه�ا ل�ا ن�س�أ�ل�ك� ر�ز�قاw ن�ح�EEن� ن�ر�ز�ق�EEك�:؛ قال تعالأداء الصلة الفروضة: الرابع عشر  
132: طهو�ال�ع�اق�ب�ة� ل�لت�ق�و�ى  .

ف�ق�ل�ت� اس�ت�غ�ف�ر�وا ر�ب�ك�م� إ�ن�ه� ك�ان� غ�ف�اراw ي�ر�س�ل� الس�EEم�اء ع�ل�ي�ك�EEم:؛ لقوله تعالالداومة على الستغفار: الامس عشر  
wن�ه�ارا�12-10: نوح م�د�ر�اراw و�ي�م�د�د�ك�م� ب�أ�م�و�ال§ و�ب�ن�ي� و�ي�ج�ع�ل ل�ك�م� ج�ن�ات� و�ي�ج�ع�ل ل�ك�م� أ  .
اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واجعله عوناw على طاعتك، وصلى ال وسلم على نبينا وآله وصحبه أجعي


