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:المد ل رب العالي، والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد

 ،فإن الشكر سبب لزيادة النعم، ودفع النقم، واستجلب البكات، وتكثي العطيات من ربنا الواحد رب البيات
}وMإPذ_ تMأNذRNنN رMبRUكXمT لNئKن شMكNرTتUمT ل]زPيدMنRMكXمT وMلNئKن كNفNرTتUمT إPنRN عMذNابPي لNشLLMدKيدJ{ :يقول ربنا جل ف عله ف كتابه الكري

).7:إبراهيم(

 أNلNمT تMرMوTا أNنRN اللRNهM سMخRMرM لNكXمT مMا فLLKي: {وقد أنعم ال عز وجل علينا بسائر النعم، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنه
 السRMمMاوMاتK وMمMا فKي ال_أNرTضP وMأNسTبMغN عMلNيTكXمT نPعMمMهU ظNاهKرMةl وMبMاطKنMةl وMمKنM النRMاسP مMنT يUجMادKلX فKي اللRNهK بPغMيTرP عKل_مi وMلNا هLLUدhى

iيPنUم iابMتKا كNلMومن أعظم تلك النعم، وأجزل العطايا؛ أن هدانا سواء السبيل، واختارنا واصطفانا ،)20:لقمان}(و 
 ال_يMوTمM أNك_مMل_LLتU لNكLLXمT دKينMكLLXمT: {من بي كثي من المم أن نكون مسلمي، وأكمل لنا هذا الدين فقال سبحانه

lيناKد MامNلTسPال_إ UمXكNل UيتKضMرMي وKتMمTعPن TمXكTيNلMع UتTمMمTتNأMن)3:الائدة}(وLLلم مLLلمد صلى ال عليه وس lث جعلنا أتباعا ، 
 كXنTتUمT خMيTرM أXمRMةz أXخTرPجMتT لKلنRMاسP تMأ_مUرUونN بPال_مMعTرUوفK وMتMنTهMوTنN عLLMنP: {المة الهدية الرضية، خي أمة أخرجت للناس

NونXقKاسNال_ف UمUهUرNك_ثNأMو NونUنKمTؤUال_م UمUهTنKم TمUهNل lراTيMخ NانNكNل PابMتKال_ك XلTهNأ MنMآم TوNلMو KهRNاللPب NونUنKمTؤUتMو PرNكTنUران}(ال_مLLآل عم:

110.(

 وMإPن_ تMعUدRUوا نPعTمLLMتM: {أل وإن نعم ال كثية ل تصى، وإحسانه وتفضله على جيع خلقه أمرJ ل ينسى: عباد ال
JارRNفNك JومXلNظNل NانMسTنPال_إ RNنPا إMوهUصTحUا تNل KهRN{ ،)34:إبراهيم(}اللJيمKحMر JورXفMغNل MهRNالل RNنPا إMوهUصTحUا تNل KهRNالل NةMمTعPوا نRUدUعMن_ تPإMو {

 قXل_ هUوM الRNذKي أNنTشMأNكXمT وMجMعMلN لNكLLXمU: {، ومن تلك النعم نعمة اكتمال حواسنا من سع وبصر وأفئدة)18:النحل(
NونUرXكTشMا تMم lيلKلNق NةMدKف_ئNال_أMو MارMصTبNال_أMو MعTمRMوع،)23:اللك}(السLLث تأت نعمتا المن من الوف، والطعام من ال ، 

 ول يعرف قدر هاتي النعمتي إل من فقدها، ومن نظر إل المم من حوله عرف معن الكلم، فكم من حLروب
.دمRMرت الرث والنسل ونسفت، وكم من ماعات أكلت كثياl من اللق وأبادت

 :وإن شUكرM ال تعال على نعمKه الت ل تعMد� ول تUحصMى أوجبU الواجبات، وآكNد الفروضLLات قLLال ال تعLLال

}UيLLKصMٱل_م RMىLLNلPإ MكTيMدKو�لKلMل و TرXكTٱش KنNأ PنTيMامMف ع UهXالMصKفMو iنTهMى� وNلMع lناTهMو UهRUمXأ UهTتNلMمMح KهTيMدKو�لPب Mن�LMسTا ٱل�نMنTيRMصMوMو{

 حيLLث بشLLكره يكLLون ،)114:النحل(}وMٱشTكXرUوا_ نPعTمMتM ٱللRNهK إPن كXنTتUمT إPيRMاهU تMعTبUدUونN: {، وقال تعال)14:لقمان(
.الفاظ عليها، وبدوام طاعته وعبادته والقرب منه يكون الستمرار فيها

 وقد امتRM ال تعال على كثي من عباده فأعطاهم من كري السجايا، وعظيم الصفات؛ ما علLت بLه أقLدارهم،
 وست به منازلم، وارتفعت به درجاتم عند ربم سبحانه وتعال، ومن أجلRP هذه الصفات قدراl، وأعظمها أثLLراl؛
 صفة الشكر؛ وهي ظهور أثر نعمة ال على لسان عبده ثناء� واعترافاl، وعلى قلبه مبة وشهوداl، وعلى جLLوارحه

.طاعة وانقياداl، وهو دليل على كمال العقل، وصلح القلب، وصحة النفس، وسلمة الصدر



،lوتفصيل lشكر بقي�ة الن�عم إجال RNعن مر�ماته، ث Uاليان بال تعال، وأداء فرائضه وواجباته، والبعد Pوأعظم الش�كر 
 كما أن¡ أعظمM كفرانK الن�عم؛ الكفر بالرسالةK بالعراض عن اليان بال وحده، وترك فرائض ال وواجباتKه، وفKعل

.العاصي، ث¡ كفران بقي�ة الن�عم

 وقد جاء ف كتاب ال المر به؛ كما جاء النهي عن ضده أي الكفران وجحود النعم، وعLLدم القLLرار بLLا أو
:البقLLرة}(فNاذ_كXرUونPي أNذ_كXرTكXمT وMاشTكXرUوا_ لKي وMلN تMك_فLLXرUونK: {استعمالا فيما يكره النعم جل وعل فقال سبحانه

 :، وجاء فيه أيضاl الثناء على أهل الشكر حيث وصف به أفضل خلقه فقال عن خليله إبراهيم عليه السلم)152

} MيKكPرTشUال_م MنKم UكMي TمNلMو lيفاPنMح Kل¡هKل lتاPانNق lةRMمXأ NانNك MيمKاهMرTبPإ RNنPإ *iيمKقMتLLTسRUم zاطMرKى صNلPإ UاهMدMهMو UاهMبMتTاج KهKمUعTنNأRKل lراKاكMش{

 ، أي كثي الشكر يمد ال)3:السراء}(إPنRMهU كNانN عMبTداl شMكXوراl: {، وقال عن نوح عليه السلم)121-120:النحل(
.على كل حال

 :والشكر ل تعال أمره عظيم، وثوابه جزيل، ينجي ال به من العقوبات، ويدفع ال به الكروهات قال ال تعLLال

}lيماKلMع lراKاكMش UهRNالل NانNكMو TمUتTنMآمMو TمUتTرNكMن_ شPإ TمXكPابNذMعPب UهRNالل XلMف_عMا يM{، وقال سبحانه)147:النساء}(م :UمTوLLNق TتMبRNذNك 
 PرXذRUالنPب zوطXل * iرMحMسPب TمUاهMنTيRMجMن zوطXل Nا آلRNلPإ lباKاصMح TمPهTيNلMا عMل_نMسTرNا أRMنPإ * MرNكLLMش TنMي مPزTجMن MكKلNذNا كMنKدTنKع TنKم lةMمTعPن{

:إبراهيLم}(وMإPذ_ تMأNذRNنN رMبRUكXمT لNئKنT شLMكNرTتUمT لNأNزPيLدMنRMكXمT: {، وبه تزيد النعم، وتدفع النقم قال تعال)35-33:القمر(

 لئن شكرت نعمت لزيدنكم طاعت الت تقLLودكم}: لNئKنT شMكNرTتUمT لزPيدMنRMكXمT: "{يقول سفيان بن عيينة رحه ال )7
 وMلNئKنT كNفNرTتLLUمT إPنRN عLLMذNابPي{من نعمLLي } لNئKنT شMكNرTتUمT لزPيدMنRMكXمT: "{وقال العلمة ابن سعدي رحه ال "إل جنت
JيدKدMشNهو اعتراف القلب بنعم ال، والثناء على: ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة الت أنعم با عليهم، والشكر} ل 

لن يستطيع أحد أن يشكر ربه حق شكرهو "ال با، وصرفها ف مرضاة ال تعال، وكفر النعمة ضد ذلك
اl ولكنن حاولت ف الهد مذهباl     وما كان شكري وافياl بنوالكم

 أNلNمT تLLMرM أNنRN ال_فXل_LLكM: {وأخب سبحانه أن النتفع بآيات ال وآلئه الكونية والشرعية هم الشاكرون فقال سبحانه
iورXكMش iارRMبMص RPلXكRKل zاتMآيNل MكKلNي ذKف RNنPإ KهKاتMآي TنRKم مXكMيPرUيKل KهRNالل KتMمTعPنPب PرTحMي ال_بKي فPرTجMز)31:لقمان}(تLLال عLLوق ، 

).33:الشورى}(إPن يMشMأ_ يUسTكKنP الرRPيحM فNيMظ_لNل_نM رMوMاكKدM عMلNى ظNهTرPهK إPنRN فKي ذNلKكM لNآيMاتz لRKكXلRP صMبRMارi شMكXورi: {وجل

:والشLLLLLLLLLLLLLكر ثلثLLLLLLLLLLLLLة أضLLLLLLLLLLLLLراب

.شLLLكر القلLLLب، وهLLLو تصLLLور النعمLLLة وتيقنهLLLا أنLLLا منLLLه سLLLبحانه: الول

.وهLLLو الثنLLLاء علLLLى النعLLLم بLLLا هLLLو أهلLLLه: شLLLكر اللسLLLان: والثLLLان

 وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه، وذلك بالقيام بقه، والجتهاد ف طاعته، وإخلص: شكر الوارح: والثالث
:، وقال القائل)13:سبأ}(اعTمMلXوا آلN دMاوUودM شUك_راl وMقNلKي̄ل مRKنT عKبMادKيM الشRMكXورU: {قال ال عز وجل العمل من أجله

 يدي ولسان والضمي الجبا        أفادتكم النعماء من ثلثLة
 أن نب ال صلى ال عليه وسلم كان يقوم من الليل حت تتفطر قLLدماه، فقLLالت: "وعن عائشة رضي ال عنها

 أفل أحب أن أكون عبداl(( :ل تصنع هذا يا رسول ال وقد غفر ال لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: عائشة



lرواه البخاري ومسلم ، فدل على أن العمل بالطاعة شكر ل عز وجل" ))شكورا.

 الشكر ينتظم من علم وحال وعمل، فالعلم هو الصل فيLLورث: "واسع إل كلم الغزال رحه ال حيث يقول
 الال، والال يورث العمل، فأما العلم فهو معرفة النعمة من النعم، والال هو الفرح الاصل بإنعامه، والعمLLل
 هو القيام با هو مقصود النعم ومبوبه، وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وبالوارح، أما بالقلب فقصد الي،
 وإضماره لكافة اللق، وأما باللسان فإظهار الشكر ل تعال بالتحميدات الدالة عليه، وأما بالوارح فاسLLتعمال

"نعم ال تعال ف طاعته، والتوقي من الستعانة با على معصيته

 وقد مضى رسول ال صلى ال عليه وسلم على نج سلفه من أنبياء ال ورسله عليهم الصلة والسلم ف ملزمة
 الشكر على كل حال، فها هو يسأل ربه عز وجل أن يعله كثي الشكر، مداوماl عليه فعن عبد ال بLLن عبLLاس

 رب أعن ول تعن عليRM، وانصرن ول تنصر(( :أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يدعو: "رضي ال عنهما
،lكاراLLرب اجعلن لك ش ،RMوانصرن على من بغى علي ،RNواهدن ويسر الدى إل ،RMوامكر ل ول تكر علي ،RMعلي 
 لك ذكاراl، لك رهاباl، لك مطواعاl، إليك مبتاl، لك أواهاl منيباl، رب تقبل توبت، واغسل حوبت، وأجب دعوت،

أحد"))وثبت حجت، واهد قلب، وسدد لسان، واسلل سخيمة قلب
 أخذ بيدي رسول: "ويوصي النب عليه الصلة والسلم معاذ بن جبل رضي ال عنه بالشكر وملزمته يقول معاذ

 وأنا أحبك يا رسول ال، فقال رسول ال صLLلى: فقلت ،))إن لحبك يا معاذ(( :ال صلى ال عليه وسلم فقال
"))رب أعن على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك: فل تدع أن تقول ف كل صلة(( :ال عليه وسلم

 واعملوا أن من أسباب وقوع العذاب، وحلول النقمة والعقوبة على الفراد والتمعات؛ كفر نعLLم ال: عباد ال
 وMضMرMبM الل¡LLهU مMثNلl: {تعال، وعدم شكرها والرضا با، وجحودها وإنكارها كما قص ال علينا هذا ف قوله تعال

KفTوLLMال_خMو PوعUال_ج MاسMبKل Uا الل¡هMهNاقNذNأNف Kالل¡ه PمUعTنNأPب TتMرNفNكNف zانNكMم RPلXن كRKم lداNغMا رMهXقTزPا رMيهKأ_تMي lةRMنKئMط_مRUم lةMنKآم TتMانNك lةMيTرNق 
NونUعMنTصMوا_ يUانNا كMمPة هي مكة الشرفة الت كانت: "قال العلمة ابن سعدي رحه ال) 112:النحل}(ب  وهذه القري

 آمنة مطمئنة ل يهاج فيها أحد، وتترمها الاهلية الهلء، حت إن أحدهم يد قاتل أبيه وأخيه فل يهيجLه مLع
 شدة المية فيهم، والنعرة العربية، فحصل لا من المن التام ما ل يصل لسواها، وكذلك الرزق الواسع، كانت
 بلدة ليس فيها زرع، ول شجر، ولكن يسر ال لا الرزق يأتيها من كل مكان، فجاءهم رسول منهLLم يعرفLLون
 أمانته وصدقه، يدعوهم إل أكمل المور، وينهاهم عن المور السيئة؛ فكذبوه وكفروا بنعمة ال عليهم، فأذاقهم
 ال ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الوع الذي هو ضد الرغد، والوف الذي هو ضد المن، وذلك بسLLبب

"صنيعهم وكفرهم، وعدم شكرهم

 لNقNدT كNانN لKسMبMإi فKي مMسTكNنPهPمT آيM̄ة جMنRMتMانK عMن يMمKيi وMشKمMالi: {وما قصة أهل سبأ عنكم ببعيد قال الق تبارك وتعال
 JورXفNغ RJبMرM̄ة وMبRPيN̄ة طMل_دMب UهNوا لUرXكTاشMو TمXكRPبMر PقTزRPن رKوا مXلXك *TمPهTيMتRMنMجPم بUاهMل_نRMدMبMو PمPرMال_ع NلTيMس TمPهTيNلMا عMل_نMسTرNأNوا فUضMرTعNأNف 

iيلKلNق iرTدKن سRKء½ مTيMشMو iث_لNأMو zطTمMخ iلXكXى أMاتMوNذ PنTيMتRMنMج  *MورLLXفNا ال_كRNلPي إPازLLMجUل_ نLLMهMوا وUرLLNفNا كMمPم بUاهMنTيMزMج MكKلNذ 
* LLMيPنKآم lاLLامRMيNأMو MيKالLLMيNا لMيهKوا فUيKس MرTيRMا السMيهKا فMنTرRMدNقMو lةMرKاهNى ظhرXا قMيهKا فMك_نMارMي بKتRNى الMرXال_ق MنTيMبMو TمUهMنTيMا بMل_نMعMجMو 



* NظMا وMنPارNفTسNأ MنTيMب TدKاعMا بMنRMبMوا رXالNقNف+zاتLLMآيNل MكKلNي ذKف RNنPإ iقRMزMمUم RNلXك TمUاهMق_نRMزMمMو NيثKادMحNأ TمUاهMل_نMعMجNف TمUهMسXنفNوا أUمNل 
iورXكMش iارRMبMص RPلXكRKكانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة: "قال الافظ ابن كثي رحه ال) 19-15:سبأ}(ل 

 منهم، وبلقيس صاحبة سليمان منهم، وكانوا ف نعمة وغبطة ف بلدهم، وعيشهم واتساع أرزاقهم، وزروعهLLم
 وثارهم، وبعث ال إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه، ويشكروه بتوحيده وعبادته؛ فكانوا كذلك ما شاء

"ال، ث أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل، والتفرق ف البلد شذر مذر

 ومن شكر العروف منه فما كفر     علمة شكر الرء إعلن شكره
 أنه ل يقصر باللق عن شكر النعمة إل الهل والغفلة، فإنم منعوا بالهل والغفلة عن معرفة النعم، ول"اعلموا و

 المLLد ل،: يتصور شكر النعمة إل بعد معرفتها، ث إنم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه
 الشكر ل، ول يعرفوا أن معن الشكر أن يستعمل النعمة ف إتام الكمة الت أريدت با وهى طاعة ال عز وجل،

"فل ينع من الشكر بعد حصول هاتي العرفتي إل غلبة الشهوة، واستيلء الشيطان

 استقيموا على صراط ال، واتبعوا سنة نبيكم الوصوف بالXلXقP العظيم، واحذروا الشيطان والوى فإنه: عباد ال
 يريد أن يعل العمال الصالة هباء� منثوراl، فاستعينوا عليه بال، ورد�وه خائباl مدحوراl بالداومة علLLى الطاعLLة،

}أNيRUهMا ٱلRNذKينM ءامMنUوا_ أNطKيعUوا_ اللRNهM وMأNطKيعUوا_ ٱلرRMسUولN وMلN تUبTطKلLXوا_ أNعTمL�LMلNكXمTي�: {والبعد عن كل معصية قال ال تعال

 إPنRN*ي�أNيRUهMا ٱلنRMاسU إPنRN وMعTدM ٱللRNهK حMقRJ فNلN تMغUرRMنRMكXمU ٱل_حMيMو�ةX ٱلدRUنTيMا وMلN يMغUرRMنRMكXمT بPٱللRNهK ٱل_غLLMرUورU : {، وقال تعال)33:ممد(
PيKعRMٱلس Pب�LMحTصNأ TنKوا_ مUونXكMيKل UهMبTزKو حUعTدMا يMمRMنPإ lو�اUدMع UوهXذKخRMٱتNف RJوUدMع TمXكNل Mن�LNطTيRMواعلموا أنكم)6-5:فاطر}(ٱلش ، 

 على ربكم تعرضون، وبأعمالكم مزي�ون، وعلى زمن المهال والتفريط نادمون فعن معاذ رضي ال تعLLال عنLLه
 اتق ال حيثما كنت، وأتبع السيئة السنة تحUها، وخالقP الناس بلق(( :قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: قال

الترمذي))حسن
 إن ال أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثن بلئكته السبحة بقدسه، وثلث بلقه من جنه وإنسLLه فقLLال: عباد ال

 ، أل)56:الحLLزاب}(إPنRN اللRNهM وMمMلNائKكNتMهU يUصMلRXونN عMلNى النRMبPيRP يMا أNيRUهMا الRNذKينM آمMنUوا صMلRXوا عMلNيTهK وMسMلRKمUوا تMسTلKيماl: {تعال
فصلوا وسلموا


