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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فهو املهتدي 
 . ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً 

 . وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني
 ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ اّللَه َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن ( .

ُهَما رَِجااًل َكِثرياً َوِنَسا) يَا أَي َُّها النَّاُس ات َّقُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َ وْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِهن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ء َوات َُّقوْا اّلله
َ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً ( .  الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اّلله

َ َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن ( )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ  َ ِإنَّ اّللَّ َمْت ِلَغٍد َوات َُّقوا اّللَّ َ َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس مَّا َقدَّ  وا ات َُّقوا اّللَّ
 أما بعد

 ن .فاتقوا هللا أيها املسلمو 
 واعلموا أن الربكة ما حلت يف قوم إال نزلت الربكات ، وحلت اخلريات ، وعمت املسرات .

ن يسأل هللا تبارك وتعاىل أن يبارك له يف علمه وعمله، ويف وقته وماله، ويف أهله وأوالده، ويف دنياه فينبغي للمسلم أ
 وآخرته، وأن حيرص على األسباب اليت تستجلب هبا الربكة.

ة هللا، فالربكة ما حلت يف قليل إال كثر، وال كثري إال نفع، وإنَّ من أعظم مثار الربكة يف األمور كلها استعماهلا يف طاع
 عز وجل.

أعظم الناس قياًما بالتقوى ولوازمها، كانت الربكة هلم َوهِبم أعظم وأعمه، ولقد هداهم  وأصحابه  وملا كاَن النَِّبُّ 
هللا تعاىل ومن شاء من صاحلي العباد إىل ما فيه اخلري كله والربكة كلها، وهو هذا الكتاب العظيم الذي أمر الناس 

 .بتعلمه وتدبره
 :َد للاه عبا

اِل، والرَبكُة يف الَوقِت، والبَ رَكُة يف األْهِل والَولِد.. هي َمطلٌب عِظيٌم َرفيٌع،  
َ

كلٌّ يَرُجو أْن الرَبَكُة يف النَّفِس، والرَبكُة يف امل
لَّ عليه بَركٌة َيسعُد هبا يف ُدنَياُه وآِخَرتِِه، ويَهَنأُ هبا يف َمَعاِشِه وَمعاِدهِ   .َتَِ

َما   )يَنبِغي أْن نَ ْعَلَم أنَّ الربكَة ِمنَُّة هللِا على َمن َشاَء، فهي بِيِدِه ُسبحانه وتعاىل؛ يَقوُل جلَّ وَعال -هللِا  عبادَ  -وُهنا 
ُ لِلنَّاِس ِمْن َرْْحٍَة َفاَل ُمُِْسَك هَلَا َوَما ُُيِْسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَ ْعِدِه َوُهَو اْلَعزِ   م ( .ِكييُز احلَْ يَ ْفَتِح اّللَّ

 فمن أسباب الربكة :
 تقوى للا .

 م .فما اتقى هللَا عبٌد يف أيه أمٍر من أموره إال بارك هللا له فيه بقدر تقواه أو أعظ
َماء َواأَلْرِض َوَلِكن كَ قال تعاىل )  َن السَّ بُواْ َفَأَخْذنَاُهم ِبَا َكانُواْ َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنواْ َوات ََّقواْ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رََكاٍت مِه ذَّ

 ( . ( أَفََأِمَن أَْهُل اْلُقَرى أَن يَْأتِيَ ُهْم بَْأُسَنا بَ َياتاً َوُهْم نَآئُِموَن 96َيْكِسُبوَن )
 فتقوى هللا سبب لكل خري .

 يأتيك باألرزاق من حيث ال تدري .    عليك بتقوى هللا إن كنت غافالً 
 ومنها : قراءة القرآن .

َر أُْوُلوا األَْلَبابِ ال تعاىل )  ق ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكَّ  ( . ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لهَِيدَّ
 قال بعض السلف : لو تفرغت قلوبكم ما شبعتم من قراءة القرآن .

 قال بعض العلماء : اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا الربكات .



 ومنها : الدعاء :
َعاء قال تعاىل ) يُع الدُّ  ( . ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّه قَاَل َربِه َهْب ِل ِمن لَُّدْنَك ُذرهِيًَّة طَيهَِبًة إِنََّك َسَِ

 ة : أي طائعة هلل تعاىل منيبة اليه .بطي
 ( . اْجَعْلُه َربِه َرِضيًّايَرُِثِِن َويَِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوَب وَ  .ُدنَك َولِيًّا فَ َهْب ِل ِمن لَّ . وقال هللا عنه ) ..

 ) بارك هللا لك ، وبارك عليك ، ومجع بينكما يف خري ( . يدعو للمتزوجني بالربكة . كان 
 يؤتى بالصبيان فيدعو هلم ويربك عليهم . وكان 

 . "مأن ندعو ملن أطعمنا فنقول: "اللهم بارك هلم فيما رزقتهم واغفر هلم وارْحه وعلمنا 
 . "هبالربكة يف طعامنا فنقول: "اللهم بارك لنا في وعلمنا أن ندعو

 يؤتى بِاأَلْطفاِل فَيْدُعو هلم بالربكة . وكان 
نَا َويِف َصاِعَنا بَ رََكًة َمَع ل وإذا أتوه بالباكورة من الثمرة دعا فيها بالربكة، فقا )اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا يِف َمِديَنِتَنا َويف مثَارِنَا َويف ُمدِه

  ن ( .رََكٍة ُُثَّ يُ ْعِطيِه َأْصَغَر َمْن حَيُْضرُُه ِمَن اْلوِْلَداب َ 
 نها : أخذ املال وطلبه بطيب نفس من غري شره وال إحلاح .وم

ُُثَّ َسأَْلُتُه  ُُثَّ َسأَْلُتُه فََأْعطَاِن  فََأْعطَاِن   َسأَْلُت النَِّبَّ  :َعْن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم قَالَ  ) عن حكيم بن حزام . قال : قال 
 يُ َباَرْك ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضرٌَة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه ِبِطيِب نَ ْفٍس بُورَِك َلُه ِفيِه َوَمْن َأَخَذُه بِِإْشرَاِف نَ ْفٍس لَْ » ُُثَّ قَاَل  َفَأْعطَاِن 

ْفَلى  يَْأُكُل َوالَ َيْشَبُع َواْلَيُد اْلُعْلَيا يَلُه ِفيِه وََكاَن َكالَّذِ  ٌر ِمَن اْلَيِد السُّ  ( .َخي ْ
 بطمع أو شره أو قلة توكل . ملالفليحذر اإلنسان من أن يطلب ا

 قال سعد البنه : إياك والطمع فإنه فقر حاضر ، وعليك بالقناعة فإهنا مال ال ينفد .
 ) وأعوذ بك من نفس ال تشبع ( . وقال 

 .إذا أَِيَس من الشيء استغىن عنه، وإنَّ اإلنساَن فقر، وإنَّ اليأس غىن بته على املنرب : إنَّ الطمعوكان عمر يقول يف خط
 ومنها : الصدق يف املعاملة من بيع او شراء او غريها .

َنا بُورَِك هَلَُما )اْلبَ يِهَعاِن بِاخْلَِياِر َما لَْ يَ تَ َفرَّقَا أَْو قَاَل َحَّتَّ يَ تَ َفرَّقَا فَِإْن َصَدقَا َوب َ  قال: قال النِب  عن حكيم بن حزام  ي َّ
َقْت بَ رََكُة بَ ْيِعِهمَ    ا ( .يف بَ ْيِعِهَما َوِإْن َكَتَما وََكَذبَا حمُِ

ُ َرُجالً ََسًْحا ِإَذا بَاَع ، َوِإَذا اْشتَ َرى ، َوِإَذا اقْ َتَضى )قَاَل  َعْن َجابِِر أَنَّ َرُسوَل هللِا   ( . َرِحَم اّللَّ
َكاَن َرُجٌل يُ َداِيُن النَّ اَس َفَك اَن يَ ُق وُل ِلَفتَ اُه ِإَذا أَتَ ْي َت ُمْعِس رًا فَ َتَج اَوْز َعْن ُه َلَع لَّ اّللََّ   )قَاَل  ُسوَل اّللَِّ ْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ رَ ع

 ( ق .يَ َتَجاَوُز َعنَّا. فَ َلِقَى اّللََّ فَ َتَجاَوَز َعْنُه 
 .األعمال والتجارات يف أول النهار منها: قضاءو 
 . ( اللَُّهمَّ بَارِْك ألُمَّيِت يف بُُكورَِها ) قال عن النِب  خر الغامدي فعن ص 
إذا بعث سرية بعثها أول النهار، وكان صخر رجاًل تاجرًا، وكان ال يبعث غلمانه إال من أول  كان رسول هللا ل :  قا 

 ه .النهار، فكثر ماله حَّت كان ال يدري أين يضع مال
 . ومنها: اتباع السنة يف الطعام والشراب

الطََّعاِم، َفُكُلوا ِمْن َحافَ تَ ْيِه َواَل تَْأُكُلوا ِمْن  اْلبَ رََكُة تَ ْنزُِل َوَسطَ )  فعن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما قال: قال النِب 
 ه ( .َوَسطِ 



إنَُّكْم اَل َتْدُروَن يِف ل : وقا ة ،ألصابع والصحفبلعق ا رسول هللا  ل ) أمروعن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قا
 ة ( . َأيِه َطَعاِمُكُم البَ رَكَ 

ل : قالوا: نعم، قا  فَ َلَعلَُّكْم تَْأُكُلوَن ُمتَ َفرهِِقنَي؟:  : "أهنم قالوا: يا رسول هللا، إنا نأكل وال نشبع" قالوعن وحشي 
 ه ( .َم هللِا َعَلْيِه، يُ َباَرْك َلُكْم ِفيفَاْجَتِمُعوا َعَلى َطَعاِمُكْم َواذُْكُروا اسْ 

 أقول قوِل هذا واستغفروا هللا ِل ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
 

 اخلطبة الثانية
 

 احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، وعلى آله وصحبه أمجعني .
 أال ومن أسباب الربكة :

 اإلنفاق والتصدق .
 فمن أراد أن يزيد ماله ، ويكثر خري له ، فلينفق يف سيبل هللا .

ُر الرَّازِِقنيَ قال تعاىل )   ( . َوَما أَنَفْقُتم مِهن َشْيٍء فَ ُهَو ُُيِْلُفُه َوُهَو َخي ْ
 ( . ُه َأْجٌر َكرِيٌ َمن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َولَ  وقال تعاىل )
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَنِفُقواْ ُمَّا َرَزقْ َناُكم مِهن قَ ْبِل أَن يَْأِتَ يَ ْوٌم الَّ بَ ْيٌع قبل القيامة الكربى فقال تعاىل )  باإلنفاقوقد أمر هللا 

 .(  ِفيِه َواَل ُخلٌَّة َوالَ َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ 
ن قَ ْبِل أَن يَْأِتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فَ يَ ُقوَل َربِه َلْوال وقبل القيامة الصغرى ) املوت ( فقال تعاىل )  َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرَزقْ َناُكم مِه

َق َوَأُكن مِهنَ  ْرَتِِن ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدَّ ُ نَ فْ 10الصَّاحِلِنَي ) َأخَّ َر اّللَّ ُ َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن ( َوَلن يُ َؤخِه  ( .ًسا ِإَذا َجاء َأَجُلَها َواّللَّ
َما ِمْن يَ ْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه ِإالَّ َمَلَكاِن يَ ْنزاَِلِن فَ يَ ُقوُل َأَحُدُُهَا اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفًقا )  قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  :َعْن َأِِب ُهرَيْ رََة قَالَ 

 اً ( .وُل اآلَخُر اللَُّهمَّ أَْعِط ُمُِْسًكا تَ َلفَخَلًفا. َويَ قُ 
ُ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل يَا اْبَن آَدَم أَْنِفْق أُْنِفْق َعَليْ  قال ) وعنه . عن النِب   ك ( .قَاَل اّللَّ

 ومن ذلك : صالة االستخارة .
( فليصِل هلل ركعتني ُث بعد السالم يدعو فإذا أراد اإلنسان أمراً من األمور ) من زواج أو شراء بيت أو بيع أو غريها 

 بدعاء االستخارة .
ُهَما ، قَاَل  ُ َعن ْ وَرَة ِمَن  َكاَن َرُسوُل هللِا   )َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا ، َرِضَي اّللَّ يُ َعلِهُمَنا ااِلْسِتَخارََة يِف اأُلُموِر َكَما يُ َعلِهُمَنا السُّ

ِمَك َوَأْستَ ْقِدُرَك َأَحدُُكْم بِاأَلْمِر فَ ْليَ رَْكْع رَْكَعتَ نْيِ ِمْن َغرْيِ اْلَفرِيَضِة ُُثَّ لِيَ ُقِل اللَُّهمَّ ِإنهِ َأْسَتِخريَُك بِِعلْ اْلُقْرآِن يَ ُقوُل ِإَذا َهمَّ 
ْعَلُم َوأَْنَت َعالَُّم اْلغُُيوِب اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تَ ْعَلُم ِبُقْدرَِتَك َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظيِم فَِإنََّك تَ ْقِدُر ، َوالَ أَْقِدُر َوتَ ْعَلُم ، َواَل أَ 

ٌر ِل يِف ِديِِن َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة أَْمرِي ، أَْو قَاَل َعاِجِل أَْمرِي َوآِجِلِه  ْرُه ِل ُُثَّ بَارِْك ِل ِفيِه  -َأنَّ َهَذا اأَلْمَر َخي ْ فَاْقُدْرُه ِل َوَيسِه
فَاْصرِْفُه َعِنِه  -َلُم أَنَّ َهَذا اأَلْمَر َشرٌّ ِل يِف ِديِِن َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة أَْمرِي ، أَْو قَاَل يف َعاِجِل أَْمرِي َوآِجِلِه َوِإْن ُكْنَت تَ عْ 

ي َحاَجتَ  َر َحْيُث َكاَن ُُثَّ أَْرِضِِن قَاَل : َوُيَسمِه  ه ( .َواْصرِْفِِن َعْنُه َواْقُدْر ِل اخْلَي ْ
 خاب من استخار وال ندم من استشار . تيمية : ماقال ابن 

 أيها املسلمون :



البَ رَكُة ِمنُه كاَن ذلَك البَ رَكَة نِْعمٌة ِمَن هللِا، فَمْن بَارَك هللُا َله فيَما أَعطَاُه كاَن ذلَك َخريًا َلُه ونَفَعُه وإْن ِقلَّ، وَمن نُزَِعِت  
يءُ  َفْعُه ذلَك الشَّ َا كاَن سبًبا لَشَقائِهِ  َشرًّا َعليِه وَل يَ ن ْ  .وإْن َكثُ َر، بل ُرِبَّ

نَيا، فَِإنَّ ِلُكلٍه ِمنُهَما أَهٌل، َويف ُكلٍه  ِمنُهَما رَاِِبُوَن َوَخاِسُروَن، َأال فَات َُّقوا هللَا وَُكونُوا َعَلى اآلِخَرِة َأْحَرَص ِمنُكْم َعَلى الدُّ
اْنظُْر َكْيَف  * الًّ ُنُِدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء رَبِهَك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبِهَك حَمْظُورًاكُ  ه )َواآلِخرَُة َخرٌي َوأَبَقى، قَاَل ُسبَحانَ 

ْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوَلْْلِخرَُة َأْكبَ ُر َدَرَجاٍت َوَأْكبَ ُر تَ ْفِضيالً    ( .َفضَّ
ه الُعَلى أْن يُبارَِك لَنا أمجعنَي يف أَْساِعنا وأبصارِنا، وقُ وَّتَِنا وأزَواِجَنا وُذرياتَِنا نسأُل هللَا َجلَّ وَعال بأَسائِِه احُلسىَن وِصَفاتِ 

، وهو أهُل الرَّجاِء، وأمَوالَِنا، وأْن ََيعَلَنا ُمبارَِكنَي أيَنَما ُكنَّا، وأْن يُعيَذنَا سبحانه ِمن َأسباِب حَمِْق الربكِة؛ إنَّه ََسيُع الدعاءِ 
 .ونِعَم الوَِكيلِ وهو حسُبنا 

إنَّا نسألك بأنك أنَت هللا ال إله إال أنَت األحُد الصمُد الذي ل يلد ول  اللهمَّ يا حيُّ يا قيوُم يا َذا اجلالِل واإلكراِم،
يف أعمارِنا،  اكتْب لنا ِمن الربكِة والتوفيِق أَوفَر احلظِه وأمتَّ النصيِب. اللهمَّ بارِْك لنا يولد ول يكن له كفوا أحد: اللهمَّ 

يف وبارْك لنا يف أعمالِنا، اللهمَّ وبارْك لنا يف أزواِجنا وذرياتِنا، اللهم بارْك لنا يف أموالِنا ويف أوقاتِنا، اللهم وبارْك لنا 
 .ِصحِتَنا وعافيِتنا، واجعْلَنا مبارَِكنَي أينما كنَّا

 
 اللهم إنا نسألك فعل اخلريات ، وترك املنكرات .

 لك اهلدى والتقى والعفاف والغىن .اللهم إنا نسأ
 اللهم ارزقنا شكر نعمتك .

 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .
 اللهم صل على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

َ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِه يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِهمُ   وا َتْسِليماً ( .) ِإنَّ اّللَّ
 وأقم الصالة ، إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ، ولذكر هللا أكرب ، وهللا يعلم ما تصنعون .

 

 اخوكم / سليمان اللهيميد

 رفحاء -السعودية 


