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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
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 وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني"أعمل صاحلاً ترضاه 
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 املقدمة
 

 حممد سيدان املرسلني وخامت األنبياء إمام عل  والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد
 وبعد؛ الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن وأصحابه آله وعل 
﴿  يقول حيث هللا وصدق إحصائها نستطيع ال كثرية، علينا وتعاىل سبحانه هللا نعم فإن
 . (1)﴾  حتصوها ال هللا نعمة تعدوا وإن
 خلدمتنا فيه وما الكون لنا وسخر احلياة أسباب لنا وهّء العدم من هللا خلقنا فقد

 غواولتبت أبمره فيه الفلك لتجر  البحر لكم سخ ر الذ  هللا﴿  سبحانه قال ومصلحتنا
 إن   منه مجيعا األرض يف وما السماوات يف ما لكم وسخ ر*  تشكرون ولعلكم فضله من
 اتبعناه لو أمر إىل هللا وأرشدان ، –12،13/اجلاثية–﴾   يتفكرون لقوم آلايت ذلك يف

  وجل عز قال وتعاىل، سبحانه هلل الشكر وهو فضله من وزادان النعم هذه علينا حلفظ
  – 7/إبراهيم – ﴾ ألزيدنكم شكرمت لئن ربكم أتذن وإذ﴿ 

 ابللسان تقال كلمة جمرد انه ويظنون الناس، من كثري عنه يغفل احلقيقّ والشكر
 تعاىل قال ، حياة منهج الشكر أن احلقيقة ولكن ، وفقط(  هلل والشكر هلل احلمد) 

 ، -144/  االعراف–﴾  الشاكرين من وكن آتيتك ما فخذ﴿  السالم عليه ملوس 
 أمشاج نطفة من اإلنسان خلقنا إان  ﴿  سبحانه فقال كفور و شكور إىل الناس هللا وقس م
  ﴾ كفورا وإما شاكرا إم ا السبيل هديناه إان  *  بصريا مسيعا فجعلناه نبتليه
 -2،3/االنسان -

 عل  مستدالً  البحث، هذا كتابة يف تعاىل هللا استخرت الشكر حقيقة بيان أجل ومن
 وأقوال وسلم عليه هللا صل  النيب سنة من وآحاديث الكرمي رآنالق من آبايت عناصره
 السنة مصادر من األحاديث هذه بتخريج وقم  عنهم، هللا رضّ الصاحل السلف
 .صاحبه إىل قول كل وعزوت معناها، يوضح مبا عليها وعل ق 

                                 
 .18 آية النحل ، 34 آية إبراهيم سورة  (1)
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 .وخامتة وفصلني، ومتهيد، مقدمة،: من مكوان البحث هذا وجاء
 .ومنهجه البحث، وخطة للموضوع، اختيار  سبب: هافي فذكرت املقدمة أما
 : مبحثان فيه فذكرت التمهيد وأما

 وأنه الشكر منزلة: الثاين واملبحث واالصطالح، اللغة يف الشكر تعريف: االول املبحث
 .اإلميان نصف
 .وجل عز هللا يشكر مل َمن وعقوبة الشكر أركان: عن فيه فتحدث  االول الفصل وأما
  الشكر عل  املعينة األسباب:  فعنوانه الثاين الفصل وأما

 وأجب  االسالمية، االمة صفة البالء عل  والصرب النعم، عل  الشكر أن فيه وذكرت
 .الصابر؟ الفقري أم الشاكر الغين أفضل أيهما: السؤال هذا عن
 هذا خالل من إليها توصل  اليت التوصيات و النتائج أهم: فيها فذكرت اخلامتة وأما
 .بحثال

 يف جيعله وأن الكرمي لوجهه خالصا جيعله وان العمل هذا يتقبل أن وجل عز هللا وأسأل
 .سليم بقلب هللا أت  َمن إال بنون وال مال ينفع ال يوم الدين يوم حسناتنا سجل

 السيد علّ إبراهيم. د أمحد، أبو: تبهك                                                  
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 مبحثان وفيه يدالتمه
 الشكر تعريف: األول املبحث

 
 : اللغة يف أوال
 اإلبل شكرت قولك من مأخوذ وهو ، ونشره اإلحسان عرفان الشكر:  منظور ابن قال

 .عليه فسمن  مرع  اصاب  إذا تشكر
 هللا شكرت: ويقال. اجلميل الثناء و اجملازاة:  هللا من والشكر. النكران خالف والشكر

 الشكر كثري: شكور ورجل. هللا نعمة شكرت: وكذلك ابهلل، وشكرت هلل، وشكرت ،
 . (1) عبادته من عليه ُوظ ِّف ما وأدائه بطاعته ربه شكر يف جيتهد الذ  وهو
 

 أ  الَكْشر عن مقلوب وهو ، وإظهارها النعمة تصور الشكر:  األصفهاين الراغب وقال
 . (2) وسرتها النعمة نسيان هو الذ  الكفر ويضاده. الكشف
 اليت(  ر ك ش)  مادة من مأخوذ فهو َيْشُكرُ  َشَكرَ  مصدر الشكر:  فارس ابن وقال
 ابليسري، الرضا:  الشكر حقيقة إن ويقال. يُولَِّكه مبعروف اإلنسان عل  الثناء عل  تدل
َمنه كفاه إذا شكور فرس   ذلك ومن  . (3) القليل العلف لِّسِّ
 
 : االصطالح ف اثنيا
 قلبه وعل  ، واعرتافا ثناءً  عبده لسان عل  هللا نعمة أثر ظهور لشكرا:  القيم ابن قال

 .وطاعة انقيادا جوارحه وعل  ، وحمبة شهوداً 

                                 
 .2308-4/2305 العرب لسان (1)

 .265صـ االصفهاين للراغب املفردت  (2)

 .3/207 اللغة مقاييس  (3)
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 جراين و طاعته عل  واجلوارح ، املنعم حمبة عل  القلب عكوف هو الشكر:  أيضا وقال
 . (1) عليه والثناء بذكره اللسان
 . ابخلدمة والقيام حلرمةا حفظ و املنة مشاهدة:  النعمة شكر:  وقيل
 وذلك بتوفيقه، شكرك ترى أن وذلك ، الشكر من أمت الشكر عل  الشكر:  ويقال
 . عليك النعم أجل   من التوفيق
 . الطاعة يف الطاقة استفراغ الشكر:  وقيل
 . (2) بنعمه هللا تعصّ أال الشكر:  اجلنيد وقال
 . (3) للنعمة أهال نفسك ترى أال الشكر:  أيضا وقال
 
 
 

                                 
 .2/254 السالكني مدارج  (1)

 .159-158 صـ الشاكرين وذخرية الصابرين عدة  (2)

 .2/254 الساليكني مدارج ، 4/106 الدين علوم إحياء  (3)



 

 
19 

 الشكر منزلة: الثاين املبحث
 ال انه سبحانه وأخرب ابإلميان الشكر سبحانه هللا قرن وقد عالية، منزلة له تعاىل هللا شكر
 شكرمت إن بعذابكم هللا يفعل ما﴿  فقال وآمنوا شكروا إن خلقه عذاب يف له غرض
 وهو له خلقتم ما وفيتم إن أ  -147/االنساء سورة– ﴾عليما شاكرا هللا وكان وأمنتم
 فقال أجلها من عبيده خلق اليت الغاية هو الشكر أن سبحانه وأخرب االميان، و الشكر

 األبصار و السمع لكم وجعل شيئا تعلمون ال أمهاتكم بطون من أخرجكم وهللا﴿ 
  - 78/النحل –﴾  تشكرون لعلكم واألفئدة
 فتنا وكذلك﴿  فقال هعباد بني من مبنته املخصوصون هم الشكر أهل أن سبحانه واخرب
 –﴾  ابلشاكرين أبعلم هللا أليس بيننا من عليهم هللا َمن   أهؤالء ليقولوا ببعض بعضهم
  – 53/االنعام

 وأهله، الكفر إليه االشياء فأبغض ، وكفور شكور إىل الناس وتعاىل سبحانه هللا وقس م
 إم ا السبيلَ  هديناه ان  إ﴿  االنسان عن تعاىل هللا قال وأهله، الشكر إليه االشياء وأحب
 وال عنكم غيني  هللا فإن تكفروا إن﴿  تعاىل وقال -3/ اإلنسان –﴾  كفورا وإما شاكرا
 - 7/ الزمر –﴾  لكم يرضه تشكروا وإن الكفر لعباده يرض 
 هللا فإن كفر وَمن ، عليه يعود شكره ثواب فإن هللا شكر من أن وتعاىل سبحانه وبني
 فضل من هذا قال﴿  السالم عليه سليمان نبيه عن وجل   عز هللا لقا ، العاملني عن غين  
﴾  كرمي غين ريب فإن كفر وَمن لنفسه يشكر فإمنا شكر وَمن أكفر أم أأشكر ليبلوين ريب
  – 40/النمل –

 ضده، فهو الكفر، و الشكر بني وتعاىل سبحانه هللا يقابل ، الكرمي القرآن يف كثري وهذا
 انقلبتم قتل أو مات أفإن الرسل قبله من خل  قد رسول إال حممد وما﴿  تعاىل هللا قال
 –﴾  الشاكرين هللا وسيجز  شيئا هللا يضر فلن عقبيه عل  ينقلب ومن أعقابكم عل 
  -144/ عمران آل

 . أعقاهبم عل  ينقلبوا فلم اإلميان نعمة عل  ثبتوا الذين هم والشاكرون
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 غايته جعل وأعالها املقامات أجل   من وأنه الشكر مقام قدر إبليس هللا عدو عرف وملا
 هلم ألقعدن أغويتين فبما قال﴿  عنه تعاىل هللا فقال ؛  (1)عنه الناس قطع يف يسع  أن

 وال مشائلهم وعن أمياهنم وعن خلفهم ومِّن أيديهم بني من آلتينهم مث*  املستقيم صراطك
    - 17 ، 16/ االعراف – ﴾ شاكرين أكثرهم جتد
 ﴿ وجل عز هللا قال حيث الشاكرين لغري ابلنسبة قليل عددهم تعاىل هلل نالشاكرو  و

 – 13/ سبأ –﴾  الشكور عباد  من وقليل
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .124،125صـ الصابرين عدة  (1)
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 اإلميان نصف الشكر
 عليه هللا صل  هللا رسول قال: قال -عنه هللا رضّ– الرومّ صهيب حيىي أيب عن

 له، خري فكان شكر سراء أصابته إن خري،  كله أمره إن ، املؤمن ألمر عجبا: "  وسلم
 . (1)" له خري فكان صرب ضراء اصابته وإن
 عل  ويصربون النعماء عل  يشكرون وأهنم رهبم مع املؤمنني منهج بني   احلديث وهذا
 . البالء
 .  شكر ونصف صرب نصف: نصفان االميان: عنه هللا رضّ مسعود بن هللا عبد قال
 لكل آلايت   ذلك يف إن﴿  تعاىل قوله يف رالشك و الصرب بني سبحانه هللا مجع وهلذا
  . (2) الكرمي القرآن من مواضع أربع يف﴾  شكور صب ار  
 فعل:  شطرين إىل ترجع وهّ ، النية و والعمل القول جملموع اسم االميان إن حيث
 ..وترك

 .املعصية عن الصرب هو:  والرتك. الشكر حقيقة وهو ، هللا بطاعة العمل هو:  فالفعل
  . (3) احملظور وترك املأمور، فعل ، الشيئني هذين يف كله نوالدي
﴿  تعاىل قوله يف املذكوران ومها الصرب، و احلق:  أصلني عل  مبين   الدين إن: وقيل

 .-3/العصر–﴾  ابلصرب تواصوا و ابحلق وتواصوا
 هو هذا كان الناس يف تنفيذه و نفسه يف ابحلق العمل هو العبد من املطلوب كان وملا

  . (4) عليه ابلصرب إال ذلك مَيًْكنه مل الشكر حقيقة
 اإلسالمية األمة صفة البالء عل  والصرب النعم عل  الشكر

                                 
 . 2999 رقم 4/2295 خري كله أمره املؤمن:  ابب ، الرقائق و الزهد كتاب يف مسلم اإلمام أخرجه (1)

: الشــورى ســورة ويف ، 19 آيــة: ســبأ ســورة ويف ، 31 آيــة: لقمــان ســورة ويف ، 5 آيــة: إبــراهيم ســورة يف  (2)
 . 33 آية

 . 116 ص القيم ابن لإلمام الشاكرين وذخرية الصابرين عدة  (3)

 . 118 السابق املرجع  (4)
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: "  يقول وسلم عليه هللا صل  القاسم أاب مسع : قال -عنه هللا رضّ– الدرداء أيب عن
 هللا دوامح حيبون ما أصاهبم إن أمة بعدك مِّن ابعث إين: عيس  اي: يقول وجل عز هللا إن

 رب   اي: فقال ، علم وال حلم وال ، وصربوا احتسبوا يكرهون ما أصاهبم وإن ، وشكروه
  . (1)"  وعلمّ حلمّ من أعطيهم: قال. علم وال هلم حلم وال هذا كيف
 ، نعمه عل  تعاىل هللا يشكرون وأهنم االسالمية األمة صفة يبني القدسّ احلديث فهذا

 تلقائيا ذلك يفعلون وأهنم ، تعاىل هللا عل  أجرهم سبونوحيت ، البالء عل  ويصربون
نا و َعن ا اِّْرضَ  اللهم. تعاىل هللا عن الرضا عل  يدل وهذا ، تكلف وبدون  واجعلنا ، َأْرضِّ
 . البالء عل  الصابرين و النعماء عل  الشاكرين من

                                 
 عن ، ليث حدثنا ، سوار بن احلسن العالء أبو حدثنا: فقال ؛ 6/450 املسند يف أمحد اإلمام أخرجه  (1)

 احلديث... يقول الدرداء أاب مسع : تقول الدرداء أم مسع : قال ميسرة بن يزيد حليس أيب عن ، معاوية
 بن معاوية حدثنا: قال صاحل بن عبدهللا طريق من 3252 رقم 3/311 األوسط املعجم يف الطرباين وأخرجه
 .به صاحل
 رجــــال أمحــــد ورجــــال األوســــط يف الطــــرباين و أمحــــد رواه وقــــال 3/67،68 الزوائــــد جممــــع يف اهليثمــــّ وذكــــره

 املسـتدرك يف احلـاكم وأخرجـه .ثقتنـان ومهـا ميسـرة بـن يزيـد حلـيس أيب و سوار، بن احلسن غري الصحيح
 . الــــــذهيب وأقــــــره ، خيرجــــــاه وملــــــا البخــــــار  شــــــر  علــــــ  صــــــحيح وقــــــال ئزاجلنــــــا كتـــــاب يف 1/348

  .به معاوية عن صاحل بن عبدهللا طريق من 19 رقم 39صـ الشكر فضيلة يف اخلرائطّ وأخرجه
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 األول الفصل
 الشكر أركان

 : ثالثة الشكر أركان
 . تعاىل هللا من اوأهن ابلنعم اإلعرتاف -1
 . كتماهنا وعدم ابلنعم التحدث -2
 . وتعاىل سبحانه هللا مرضاة يف النعم استخدام -3
 يكون ال ، أركان ثالثة عل  يدور العبد وشكر:  -هللا رمحه– القيم ابن اإلمام قال

 ، هبا عليه الثناء:  والثاين ، عليه هللا بنعمة إعرتافه: أحدها ، مبجموعها إال شكورا
  . (1) مرضاته عل  هبا اإلستعانة:  الثالث
 ، له وحبه ، للمشكور الشاكر خضوع ، قواعد مخس عل  مبين   والشكر:  أيضا وقال

 هّ اخلمس فهذه.  يكره فيما يستعملها ال وأن ، هبا عليه وثناؤه ، بنعمته واعرتافه
  . (2)قاعدة شكرال قواعد من اختل واحدة منها ُعدم فمىت ، عليها وبناؤه الشكر أساس
 يؤد  تعاىل هللا من وأهنا ابلنعم فاإلعرتاف القولني بني خالف ال أنه جند التحقيق وعند
 . له وحبه تعاىل هلل الشاكر خضوع إىل
 هللا قال عليه هللا نعمة يذكر أن الشاكر عل  جيب ما وأول:  هللا رمحه البيهقّ اإلمام قال
  . (3)﴾  عليكم هللا عمةن اذكروا﴿  كتابه من مواضع يف وجل عز

 نص مث ، فيه عليه املُنَعمِّ  واستقصار ، الشكر الستدعاء إال يكون ال ابلنعمة واإلذكار
 – 152 البقرة – ﴾ تكفرون وال يل واشكروا﴿  فقال ابلشكر االمر عل 

                                 
  . 647 رقم 158صـ الصابرين عدة (1)

  . 2/254 السالكني مدارج (2)

 االيـة عمـران آل ويف ، 231 االيـة البقـرة سـورة يف:  الكـرمي القـرآن مـن مواضـع سبع يف االية هذه وردت (3)
 االيـة فـاطر ويف ، 9 االيـة االحزاب ويف ، 6 االية إبراهيم ويف ، 20& 11 اآليتان املائدة ويف ، 103

3 . 
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 :أبمور يكون هلا فالشكر مذكورة النعمة حصل  فإذا
 فمنه نعمة من بِّنا ما كل وأن ، وأجزل كثرفأ أنعم قد وجل عز هللا أن إعتقاد: منها* 

 نقدرها ومل ، شكرها نؤدِّ  لن اجتهدان وإن وأان   ، وامتنان منه فضل ذلك كل وأن ، وحده
 . قدرها حق

 النعم هذه حقوق من القلب يف ما وإظهار ، وحده وجل عز هللا عل  الثناء: ومنها* 
 .ابللسان

 هو ذلك فإن ، عنه هن  عم ا وكفاً  به أمر مبا فِّعال طاعته إقامة يف اإلجتهاد: ومنها* 
 . كالطاعة تعظيم وال تعظيمه يقتضيه الذ 
 املساجد وي عم ر ، احلاجة أهل منه ويواسّ ، هللا سبيل يف هللا آاته مما يُنفق أن: ومنها* 

 . مجيال أثرا نفسه من وأظهر ، آاته إال اخلري أبواب من اباب يدع وال والقناطر،
 إن﴿  وجل عز هللا قال.. يتكرب وال يزهو وال غريه عل  هللا آاته مبا يفخر األ: ومنها* 
 .- 18/لقمان –﴾  فخور خمتال كل حيب   ال هللا
 ابهلل مستعيذا ، عنه تعاىل هللا نعم زوال من أحواله عامة يف مشفقا يكون أن: ومنها* 
  . (1)عنه هاي زيل وال له يدميها أن إليه متضرعا إايه سائال ، ذلك من تعاىل
: "  يقول كان أنه وسلم عليه هللا صل  النيب عن عنهما هللا رضّ عمر بن هللا عبد فعن
 ومجيع ، عافيتك وحتول ، نقمتك وُفَجاءةِّ  ، نعمتك زوال من بك أعوذ إين اللهم

  . (2)" سخطك
 : التايل النحو عل  األركان هذه وتفصيل
 : املنة و الفضل صاحب وأنه هللا نم كلها النعم أبن اإلعرتاف : األول الركن

                                 
  . 201-7/200 االميان شعب (1)

 النســـاءابب أكثـــر أهـــل اجلنـــة الفقـــراء وأكثـــر أهـــل النـــار  والـــدعاء الـــذكر كتـــاب يف مســـلم االمـــام أخرجـــه(2)
ـــــم 4/2097 ـــــاب يف داود وأبـــــو ، 2739 رق  ، 1545 رقـــــم 2/92 االســـــتعاذة يف ابب الصـــــالة كت

  . 4224 رقم 7/307 شكرها من جيب وما وجل عز هللا نِّعم تعديد يف ابب االميان شعب يف والبيهقّ
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 و هللا، من كلها فالنعم – 53/النحل –﴾  هللا فمن نعمة من بكم وما﴿  تعاىل هللا قال 
 احلقيقّ املنعم أبن ويقر اإلنسان يعرتف أن الشكر أركان أهم وهذا هللا، من كله الرزق
 . وتعاىل سبحانه هللا هو

 صل  النيب أوصاان وقد ، ومتييزها ومشاهدهتا الذهن يف إحضارها: معناه النعمة ومعرفة
 من فيه ملا اإلستغفار، سيد ومساه املساء و الصباح يف دعاءً  نردد أن وسلم عليه هللا

 ، الفضل و النعم صاحب أبنه سبحانه له واإلعرتاف واأللوهية، ابلربوبية تعاىل هلل اإلقرار
 . اإلنسان نفس من أتيت املعاصّ و الذنوب وأن
 سيد: "  قال وسلم عليه هللا صل  االنيب أن:  - عنه هللا رضّ- أوس بن دادش فعن

 عهدك عل  وأان عبدك وأان خلقتين أن  إال إله ال ريب أن  اللهم:  يقول أن اإلستغفار
ّ   بنعمتك لك  (1) أبوء صنع  ما شر من بك أعوذ ، استطع  ما ووعدك  وأبوء عل
 فمات هبا موقناً  النهار من قاهلا َمن: قال ، أن  الإ الذنوب يغفر ال فإنه فاغفريل بذنيب
 من فمات هبا موقنا وهو الليل من قاهلا وَمن ، اجلنة أهل من فهو ميسّ أن قبل يومه من
  . (2)" اجلنة أهل من فهو يصبح أن قبل ليلته
 وحسن املعاين بديع من احلديث هذا يف:  مجرة أيب ابن قال:  حجر ابن احلافظ قال

 و ابإلهية وحده هلل اإلقرار:  ففيه ، اإلستغفار سيد:  ُيسم  أن له حيق ما األلفاظ
 وعده مبا والرجاء ، عليه أخذه الذ  ابلعهد االقرار و اخلالق أبنه اإلعرتاف و ، العبودية

   العبد جىن ما شر من اإلستعاذة و ، به

                                 
  . أعرتف:  أبوء(1)

 كتـاب يف الرتمـذ  و.  6307 رقـم 11/97 اإلسـتغفار أفضـل ابب الـدعوات كتـاب يف البخار  أخرجه(2)
 اإلسـتعاذة ابب ، اإلسـتعاذة كتـاب يف النسائّ و. 3393 رقم 436ص  5 جزء 15 ابب ، الدعوات

 رقــــم 4/319 أصـــبح إذا يقـــول مــــا ابب ، األدب كتـــاب يف داود وأبـــو.  8/279 صــــنع مـــا شـــر مـــن
  ... "ريب أن  اللهم:  ميسّ حني أو يصبح حني قال َمن"  أوله يف وزاد 5070



 

 
26 

 ورغبته ، إلنسانا نفس إىل الذنب وإضافة ، موجدها إىل النعماء وإضافة ، نفسه عل 
  ، املغفرة يف

  . (1) هللا إال ذلك عل  أحد يقدر ال أبنه واعرتافه
 ال وأان أشكر أن يل كيف رب اي: قال أنه داود مسألة يف قرأت:  قال اجلَلد أيب وعن
 من بك الذ  أن تعلم أليس داود اي"  الوحّ فأاته:  قال ؟ بنعمك إال شكرك إىل أصل
  . (2)" شكرا منك بذلك أرض  فإين"  قال ، رب اي ل ب:  قال"  ؟ مين النعم
ّ   نعمة لك شكر  و أشكرك كيف رب اي:  السالم عليه داود قال:  آخر لفظ ويف  عل
 . (3)"  داود اي شكرتين اآلن: "  فقال ؟ شكرا هبا تستوجب عندك من
 ما: "  قال أنه وسلم عليه هللا صل  النيب عن -عنها هللا رضّ – عائشة املؤمنني أم وعن
  . (4)" شكرها له هللا كتب إال وجل عز هللا عند من أهنا فعلم نعمة عبد   عل  هللا أنعم
 خلقك من أحد ابت هل رب اي:  السالم عليه داود قال:  قال عتيبة بن املغرية وعن
 اعملوا﴿  عليه هللا وأنزل"  الضفدع نعم"  إليه هللا فأوح  ؟ مين لك ذكرا أطول الليلة
 أطيق كيف رب اي:  قال – 13/سبأ –﴾  الشكور عباد  من وقليل شكرا وددا آل

ّ   تُنعم الذ  وان  شكرك  ، نعمة بعد نعمة تزيدين مث ، الشكر النعمة عل  ترزقين مث عل

                                 
  . 11/100 البخار  صحيح شرح البار  فتح(1)

 يف والبيهقــّ.  5 رقــم 11 صـــ الشــكر كتــاب يف الــدنيا أيب وابــن.  67صـــ الزهــد يف أمحــد اإلمــام أخرجــه(2)
 طريــق مــن 4101 رقــم 7/235 شــكرها مــن جيــب ومــا وجــل عــز اهللا نِّعــم تعديــد يف ابب اإلميــان شــعب
 .  لداجل أيب عن اجلوين عمران أيب عن املر  صاحل
 اثنتـني سـنة مـات ، ضعيف:  حجر ابن احلافظ عنه قال ، املر    وادع بن بشري بن صاحل:  فيه ضعيف وإسناده

  ( . 1/358 التهذيب تقريب)  .ومائة وسبعني

 . 2/255 السالكني مدارج يف القيم ابن ذكره  (3)

 ال حــديث هــذا: وقــال 1915 رقــم 2/508 التســبيح و الــدعاء كتــاب يف املســتدرك يف احلــاكم أخرجــه  (4)
 جامع بن حممد عد  ابن قال ، بل : قل :  الذهيب وقال.  خيرجاه ومل ، جبرح ذُكر أحد إسناده يف أعلم
  .   47 رقم 26صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ابن وأخرجه.  أحاديثه عل  يـَُتابع ال:  العطار
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 حقا دواد اي عرفتين االن"  قال ؟ شكرك أطيق فكيف ، منك والشكر منك فالنعم
  . (1)" عرف 
 وضعتها نعمة وأصغر أشكرك أن يل كيف رب اي س مو  قال:  قال اجلَلد أيب وعن
 اآلن موس  اي"  الوحّ فأاته قال ، كله عملّ هبا جُيَاَزى ال نعمك من عند 
 . (2)"شكرتين
 صلي  أان إن رب اي:  الطور يوم السالم عليه موس  قال:  قال الشيباين عمرو أيب وعن
 فكيف ، قَِّبلك فمن رساالتك غ بل   أان وإن ، قَِّبلك فمِّن تصدق  أان وإن قَِّبلك فمِّن

  . (3)" شكرتين اآلن:  موس  اي"  قال ؟ أشكرك
 ؟ إليه صنع َ  ما شكر يُؤد  أن آدم يسطيع كيف:  رب اي موس  قال:  احلسن وقال
 له فسجدوا املالئكة وأمرت ، جنتك وأسكنته ، روحك من فيه ونفخ  ، بيدك خلقته

 صنع ُ  ما شكر ذلك فكان ، عليه مدينفح مين ذلك أن علم:  موس  اي"  قال ،
 . (4)"إليه

                                 
 ابب اإلميــان شــعب يف البيهقــّ و ، 66 صـــ مالســال عليــه داود زهــد ابب الزهــد يف أمحــد اإلمــام أخرجــه  (1)

 . 4100 رقم 235-7/234 شكرها من جيب ما و وجل عز هللا نعم تعديد

 اجلـوين عمـران أيب عـن املر    صاحل طريق من 6 رقم 12صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ابن اإلمام أخرجه  (2)
 شـكرها مـن جيـب ومـا وجـل عـز هللا نعـم تعديـد يف ابب اإلميـان شعب يف البيهقّ وأخرجه ، اجللد أيب عن
 املـر  صاحل فيه ضعيف وإسناده ، به اجلوين عمران أيب عن املر  صاحل طريق من 4101 رقم 7/236

  . ضعيف

  . 39 رقم 45صـ الشكر فضيلة كتاب يف اخلرائطّ أخرجه  (3)

 عـن الصـباغ ميمـون بـن يوسـف طريـق مـن 12 رقم 14 صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ابن اإلمام أخرجه  (4)
 تقريـــب ، ضـــعيف:  حجـــر ابـــن عنـــه قـــال الصـــباغ الكـــويف ميمـــون بـــن ويوســـف ، فـــذكره:  قـــال احلســـن

 مــن جيــب ومــا وجــل عــز هللا نعــم تعديــد يف ابب اإلميــان شــعب يف البيهقــّ وأخرجــه.  2/383 التهــذيب
 مــدارج ويف. 526 رقــم 136صـــ الصــابرين عــدة يف القــيم ابــن وذكــره.  4113 رقــم 7/242 شــكرها

  . 2/255 السالكني
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 ورزقتنا ، خلقتنا مبا احلمد لك ربنا اللهم هلل احلمد:  يقول حديثه ابتدأ إذا احلسن وكان
 ، ابلقرآن و ، ابإلسالم احلمد لك ، عن ا وفرج  ، وأنقذتنا ، وعلمتنا ، وهديتنا ،

 ومجع  ، أمننا وأظهرت ، رزقنا  وبسط ، عدوان كب    ، املعافاه و ، املال و وابألهل
 ذلك عل  احلمد فلك ، أعطيتنا ربنا سألناك ما كل ومن ، معافاتنا وأحسن  ، فرقتنا
 أو سر أو ، حديث أو قدمي يف علينا هبا أنعم  نعمة بكل احلمد لك ، كثريا محدا
ّ   أو ، عامة أو خاصة أو عالنية  حىت احلمد لك ، غائب أو شاهد أو ، مي  أو ح

  . (1) رضي  إذا احلمد ولك ، ض تر 
 : تعاىل هللا بنعمة التحدث : الثاين الركن
 هبا يتحدث أن وأمره كثريا نعما وسلم عليه هللا صل  نبيه عل  وجل عز هللا أنعم لقد
 ضاال ووجدك*  فآوى يتيما جيدك أمل﴿  وسلم عليه هللا صل  لنبيه وتعاىل سبحانه فقال
 وأما*  تنهر فال السائل وأما*  تقهر فال اليتيم فأما * فأغىن عائال ووجدك*  فهدى
 وسلم عليه هللا صل  النيب وكان – 11: 6 من الضح  – ﴾ فحدث ربك بنعمة

 من ذلك ألن ، عليهم هللا بنعمة يتحدثوا أن املسلمني وأمر ، عليه هللا بنعمة يتحدث
 . نعمه عل  هللا شكر
:  وسلم عليه هللا صل  هللا رسول قال:  الق -عنهما هللا رضّ - بشري بن النعمان فعن
 والتحدث ، هللا يشكر مل الناس َيشكر مل وم ن ، الكثري يشكر مل القليل َيشكر مل َمن" 

  . (2)"  عذاب الُفْرقة و ، رمحة اجلماعة و ، كفر وتركها ، شكر هللا بنعمة
 بالءً  أُبل  نمَ : "  قال وسلم عليه هللا صل  النيب عن – عنه هللا رضّ- جابر وعن
 ُاعطّ أ :  بالءً  اُبلّ:قوله ومعىن ،  (1)" َكَفره فقد كتمه وإن ،  شكره فقد فذَكره

                                 
  الصابرين عدة يف القيم ابن االمام وذكره.  11 رقم 13صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ابن االمام أخرجه  (1)

  . 525 رقم 135صـ

ـــده يف أمحـــد اإلمـــام بـــن هللا عبـــد أخرجـــه  (2) ـــ  زوائ :  حمققـــه وقـــال.  18449 رقـــم 30/390 املســـند عل
  . لغريه صحيح احلديث
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 . عطاءً 
 عليه هللا صل  هللا رسول قال:  قال – عنهما هللا رضّ – هللا عبد بن جابر عن و

 فقد به أثىن فمن به، فْليـُْثن جيد مل فإن ، به فـَْلَيْجزِّ  فوجد عطاءً  ُاعطّ َمن: "  وسلم
  . (2)"كفره فقد كتمه وَمن شكره،

 ال من هللا اليشكر:"  قال وسلم عليه هللا صل  النيب عن عنه هللا رضّ هريرة أيب وعن
  . (3)"  الناس يشكر
 مل من" وسلم عليه هللا صل  هللا رسول قال: قال عنه هللا رضّ اخلدر  سعيد أيب وعن
  . (4)" هللا يشكر مل الناس يشكر
 قدمنا قوم مثل رأينا ما:"  هللا رسول اي املهاجرون قال:  قال عنه هللا رضّ نسأ وعن
 أشركوان و املؤنة كفوان فقد ، كثري يف بذال أحسن وال قليل يف مواساة أحسن ، عليهم

                                                                             
 يف األلبـــاين وذكـــره.  4814 رقـــم 4/256 املعـــروف شـــكر يف ابب األدب كتـــاب يف داود أبـــو أخرجـــه  (1)

  . مسلم شر  عل  صحيح حديث: وقال 618 رقم 2/182 الصحيحة األحاديث سلسلة

 يف جــاء مــا ابب الصــلة و الــرب كتــاب يف الرتمــذ  و.  4813 رقــم الســابق املوضــع يف داود أبــو أخرجــه  (2)
ـــط مل مبـــا املتشـــبع ـــاين وأورده.  غريـــب حســـن حـــديث:  وقـــال 2034 رقـــم 4/332 يُع  سلســـة يف األلب

 . 617 رقم 2/145 الصحيحة األحاديث

 كتــاب يف والرتمــذ  ، 4811 رقــم 4/256 املعــروف شــكر يف ابب األدب كتــاب يف داود أبــو أخرجــه  (3)
 النـاس يشـكر ال َمن: بلفظ 1954 رقم 4/298 إليك أحسن ملن الشكر يف جاء ما ابب الصلة و الرب
 رقـــم 12/472 املســـند يف أمحـــد اإلمـــام وأخرجـــه ، صـــحيح حســـن حـــديث هـــذا وقـــال ؛ هللا يشـــكر ال

 رقــم الصــحيحة  السلســلة يف األلبــاين وذكــره.  صــحيح إســناده:  األرانؤو  شــعيب حمققــه وقــال 7504
  .417 رقم 1/15

 أمحـد اإلمـام وأخرجـه ، صـحيح حسن حديث ذاه وقال 1955 رقم السابق املوضع يف الرتمذ  أخرجه  (4)
  . لغريه صحيح إسناده حمققه وقال 11280 رقم 17/380
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 عليهم اثنيتم ما ، ال:"  قال!  كله ابألجر يذهبوا أن خشينا لقد حىت  (1) املهنأ يف
  . (2)" هلم هللا ودعومت

 . تعاىل هللا بنعمة التحدث من معروفا إلينا أسدى من عل  الثناء و الناس شكر و
 .  ابلشكر لسانه فليطل املكافئة عن يداه قصرت َمن:  احلكماء بعض قال
  انطق برك وأن   فعل  عم ا...  صام  شكر  أن الرزية ومن:   متام أبو وقال

  . (3)لسارق الكرمي لندى إذا إين...  أسرها مث منك الصنيعة أرى                   
 يستتم مل ، بلسانه ومحده ، بقلبه هللا نعمة عرف َمن:  هللا رمحه عياض بن الفضيل قال
 . - 7/إبراهيم – ﴾ ألزيدنكم شكرمت لئن﴿  وجل عز هللا لقول زايدة يرى حىت ذلك
 . (4) هبا حُتدث أن النعمة ُشكر من:  أيضا وقال
 وخاص ، عام:  نوعان ابلنعمة املتعلق املُنِّعم عل  والثناء:  هللا رمحه يمالق ابن اإلمام قال
 . ذلك حنو و العطاء وسعة ، واإلحسان والرب ، الكرم و ابجلود وصفه:  فالعام ؛

 وأما﴿  تعاىل قال كما جهته من إليه بوصوهلا اإلخبار و ، بنعمته التحدث:  واخلاص
 . – 6/الضح  – ﴾ فحد ث ربك بنعمة
 :  قوالن به املأمور التحدث هذا ويف
  وكذا ، بكذا عل    هللا أنعم:  وقوله ، هبا واإلخبار  النعمة ذكر أنه : أحدمها -

 معروف   إليه ُصنِّع َمن: "  مرفوعا جابر حديث يف كما شكر، هللا بنعمة والتحدث
 فقد كتمه وإن ، كرهش فقد عليه أثىن إذا فإنه ، فليـُْثنِّ  به جَيز ما جَيد مل فإن ، به فلَيْجز

                                 
  . خنيلهم مثار يف أشركوان:  واملعىن ، تعب بال أييت ما:  املهنأ  (1)

 44 ابب القيامـة صـفة كتـاب يف والرتمـذ  ، ميمنيـة   201-3/200 املسـند يف أمحـد اإلمـام أخرجـه  (2)
 السـنن يف النسـائّ وأخرجـه ، غريـب حسـن صـحيح حـديث هـذا:  وقال 2487 رقم 563 صـ 4 جزء

  . 10009 رقم 6/53 معروفا إليه صنع ملن يقول ما ابب الليلة و اليوم عمل كتاب يف الكربى

  . 340-3/339 التمميز ذو  بصائر  (3)

 . 56 رقم 29 صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ابن أخرجه  (4)
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  . (1)" زور ثويب كالبس يُعط مل مبا حتل  ومَمن ، كفره
 واملُظهر ، هلا الكامت و هلا واجلاحد ، هبا املُثين النعمة شاكر:  الثالثة اخللق أقسام فذكر
 .  يُعطه مل مبا ُمتحل   فهو ، أهلها من وليس أهلها من أنه
 و ، هللا إىل الدعوة هو:  اآلية هذه يف به أمورامل ابلنعمة التحدث أن : الثاين والقول -

 ما بَلِّ غ أ :  الز ج اج وقال.  النبوة هّ:  جُماهد قال.  األمة وتعليم ، رسالته تبليغ
 . يقرأه أن أمره القرآن هو:  الكليب وقال.  هللا آاتك اليت ابلنبوة وحد ث به ُأرسل 

 وإظهارها.  هبا والتحدث بشكرها مأمور نعمة منهما كل إذ:  النوعني يعم أنه والصواب
 . (2) شكرها من

"  وسلم عليه هللا صل  هللا رسول قال:  قال – عنهما هللا رضّ – زيد بن أسامة وعن
 . (3)"  الثناء يف أبلغ فقد خرياً  هللا جزاك:  لفاعله فقال معروف   إليه ُصنع َمن
 عليه هللا صل  هللا سولر  قال:  قال – عنهما هللا رضّ – عمر بن هللا عبد وعن
 يعلم حىت له فادعوا جمازاته عن عجزمت فإن ، فجازوه معروفا إليكم اصطنع من:"  وسلم
 . (4)" الشاكرين حيب شاكر هللا فإن شكرمت قد أنكم

                                 
 عطـاءً  ُأعطّ َمن"  بلفظ 1813 رقم 4/256 املعروف شكر يف ابب األدب كتاب يف داود أبو أخرجه  (1)

 2034 رقــم 4/332 يُعطــه مل مبــا املتشــبع يف ابب الصــلة و الــرب كتــاب يف والرتمــذ  ،..."  بــه فلَيجــز
 . غريب حسن حديث هذا وقال

 . 2/258،259 السالكني مدارج  (2)

 وقـال 2035 رقـم 4/333 يعطـه مل مبـا املتشـبع يف جـاء مـا ابب الصلة و الرب كتاب يف الرتمذ  أخرجه  (3)
 يقـول مـا ابب الليلة و اليوم عمل كتاب يف الكربى السنن يف والنسائّ ، غريب جيد حسن حديث هذا
 . 10008 رقم 6/53 معروفا إيه َصنع ملن

 فيـه وقـال. 8/181 الزوائـد معجم يف اهليثمّ وكره ، 29 رقم 1/13 األوسط املعجم يف الطرباين أخرجه  (4)
 كـافئتموه قـد أنكـم تـروا حـىت بلفظ والنسائّ داود أيب عند وهو ، مرتوك وهو الضحاك بن الوهاب عبد
 والنسـائّ داود أبـو روى وقـد ، معنـاه لصـحة تشـهد شـواهد لـه فاحلـديث.  شكرمت قد أن يعلم حىت بدل
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 . عبده عل  نعمته أثر يرى أن حيب تعاىل وهللا
: "  قال وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن – عنه هللا رضّ – حصني بن عمران فعن
  . (1)"  عبده عل  نعمته أثر يرى أن حيب نعمة عبد عل  هللا أنعم إذا
 : تعاىل هللا بنعم التحدث مظاهر ومن
 رأوه إذا الفقراء أن ذلك يف السبب و ، املظهر مجيل ، اهليئة حسن اإلنسان يكون أن

 . مصاحلهم قضاء و حوائجهم إجناز يف قصدوه الطيبة احلالة هذه عل 
 له فقال اهليئة سّء أشعث وهو وسلم عليه هللا صل  النيب أت  أابه أن األحوص أيب نفع

 عز هللا آاتين قد املال كل من:  قال"  مال؟ لك أما: "  وسلم عليه هللا صل  هللا رسول
 . (2)" عليه ُترى أن أحب نعمة عبد   عل  أنعم إذا وجل عز هللا فإن: "  قال ، وجل
 حيب هللا إن: "  وسلم عليه هللا صل  هللا رسول قال:  قال دعانج بن زيد بن علّ وعن
  . (3)" ومشربه مأكله يف عبده عل  نعمته أثر يرى أن

                                                                             
 قــد أنكــم تــروا حــىت لــه فــادعوا تكــافئوه مــا واجتــد مل فــإن فكــافئوه معروفــاً  إلــيكم صــنع ومــن بلفــظ وأمحــد

  .كافئتموه

.  50 رقـم 27صــ الشـكر كتـاب يف الـدنيا أيب وابـن ، ميمنية   4/438 املسند يف أمحد اإلمام أخرجه  (1)
  . ثقات أمحد ورجال الطرباين و أمحد رواه وقال 5/132 الزوائد جممع يف اهليثمّ وذكره

 غســل يف ابب اللبــاس كتــاب يف داود وأبــو ، ميمنيــة   3/473،474 ســندامل يف أمحــد اإلمــام أخرجــه  (2)
 اإلحسـان يف جـاء مـا ابب الصـلة و الـرب كتـاب يف الرتمـذ  و ، 4063 رقـم 4/50 اخللقان ويف الثوب

 بــن عــوف:  امســه األحــوص وأبــو ، صــحيح حســن حــديث هــذا:  وقــال 2006 رقــم 4/320 العفــو و
  . اجلشين نضلة بن مالك

 حيث ، ضعيف إسناده يف مرسل حديث وهو ، 53 رقم 28 صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ابن هأخرج  (3)
 احـدى سـنة مـات الرابعـة الطبقـة ومـن ضـعيف:  حجـر ابـن احلـافظ عنـه قال جدعان ابن زيد بن علّ نإ

  . الصحيحة األحاديث من قبله ما يؤيده لكن( 2/37 التهذيب تقريب) ومائة وثالثني
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ّ   عليه فُرئّ خريا ُأعطّ من: "  قال رفعه عبدهللا بن بكر وعن  حمداث ، هللا حبيب مُس
ّ   عليه يُر فلم خريا ُاعطّ وَمن ، وجل   عز هللا بنعمة  لنعمة معاداي وجل عز هللا بغيض مُس
  . (1)"  وجل عز هللا
 هللا صل  هللا رسول أن –عنهما هللا رضّ– جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو وعن
 هللا إن ، َسَرف وال خميلة غري يف والبسوا، ، وتصدقوا واشربوا، ، كلوا"  قال وسلم عليه
  . (2)" عبده عل  نعمته ُترى أن حيب
 عل  النعمة أثر إلظهار الشرعّ القيد وسلم عليه هللا صل  لنيبا فيه يُبني   احلديث فهذا
 . واخليالء اإلسراف عدم هو القيد وهذا العبد

 . أشهر اإلنفاق يف وهو قول أو فعل كل يف احلد جماوزة:  هو واإلسراف
َلة يـْ   .التكرب وهو اخليالء مبعىن وهّ ، عظيمة بوزن:  واملَخِّ

 

                                 
 سـعيد بن ُسويد إسناده ويف مرسل حديث وهو.  54 رقم 29صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ناب أخرجه  (1)

َّ  أنــه إال نفســه يف صــدوق اهلــرو  ســهل بــن ــ ــن لــيس مــا يــتلقن فصــار َعمِّ ــه مِّ  التهــذيب تقريــب)  حديث
 مــن ثبــ  ثقــة:  حجــر ابــن احلــافظ عنــه قــال البصــر  هللا عبــد أبــو املــزين عبــدهللا بــن وبكــر ،(  1/340
 إســناده يف مرســل احلــديث ف هــذا وعلــ  ( . 1/106 التهــذيب تقريــب) ومائــة ســ    ســنة مــات لثالثــةا

  . ضعف

 حمققـــه وقـــال ، 6708 رقـــم 11/312 ويف ، 6695 رقـــم 11/294 املســـند يف أمحـــد اإلمـــام أخرجـــه  (2)
 ، 51 رقـم 28 - 27صــ الشـكر كتـاب يف الـدنيا أيب ابـن وأخرجـه ، حسـن إسناده:  االرانؤو  شعيب
 الــيت هللا زينـة حـر م مــن قـل﴿ وجـل عـز هللا قــول ابب اللبـاس كتـاب أول يف اجلــزم بصـيغة البخـار  وعلقـه
 كلوا"  وسلم عليه هللا صل  النيب:  وقال ه فقال :من األول اجلزء 10/252فتح البار  ﴾ لعباده أخرج

 يف اإلختيــال ابب الزكــاة كتــاب يف النســائّ وأخرجــه ،"  خميلــة وال ســرف غــري يف  تصــدقوا و واشــربوا، ،
/ 2 خميلـة أو سـرف أخطـأك مـا ماشئ  اِّلبس ابب اللباس كتاب يف ماجه ابن وأخرجه ، 5/79 الصدقة
 . 3605 رقم 1192
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أتك طما أخوألبس ما شئ  : كل ما شئ   عنهمارضّ هللاعبد هللا بن عباس وقال 
  . (1)خميلةسرف أو : اثنتان 
 : طاعته يف ابلعمل وذلك ،وهو هللا  منعمها مرضاة يف النعم استخدام : الثالث الركن
  ابجلوارح و ، ابللسان و ، ابلقلب العمل وهذا
 . اخللق لكافة وإضماره اخلري فقصد:  ابلقلب أما
 . عليه الدالة التحميدات يف تعاىل هلل الشكر ظهارفإ:  ابللسان وأما
 عل  هبا اإلستعانة من والتوقّ ، طاعته يف تعاىل هللا نعم فاستعمال:  ابجلوارح وأما

  . (2)معصيته
 وإن ، أعلنته خريا هبما رأي  إن:  قال ؟ العينني شكر ما:   (3) حازم أليب رجل قال
 ، وعيته خريا هبما مسع  إن:  قال ؟ األذنني شكر فما:  قال.  سرتته شرا هبما رأي 
 هلما ليس ما هبما أتخذ ال:  قال ؟ اليدين شكر فما:  قال.  دفعته شرا هبما مسع  وإن
 ، طعاما أسفله يكون أن:  قال ؟ البطن شكر فما قال.  فيهما هو هلل حقاً  متنع وال ،

 لفروجهم هم والذين:   ﴿  تعاىل هللا قال:  قال ؟ الفرج شكر فما:  قال.  علما وأعاله
 وراء ابتغ  فمن*  ملومني غري فإهنم أمياهنم ملك  ما أو أزواجهم عل  إال*  حافظون
 يشكر ومل بلسانه شكر َمن وأما – 5:7 املؤمنون – ﴾ العادون هم فأوالئك ذلك
 من ذلك ينفعه فما يلبسه ومل بطرفه فأخذ كساء له رجل كمثل فمثله أعضائه جبميع
  . (4)املطر و والثلج الربد و احلر

                                 
 . 10/252يف أول كتاب اللباس غة اجلزم يبصذكره البخار  معلقاً   (1)

 . 4/105 الدين علوم إحياء  (2)

 مــن عابــد ثقــة:  حجــر ابــن عنــه قــال ، القاضــّ ، املــدين ، الت مــار عــرجاأل دينــار بــن ســلمة: هــو حــازم أبــو  (3)
 ( . 1/316 التهذيب تقريب. ) اجلماعة له روى ، املنصور خالفة يف مات ، التابعني صغار

 و ، 3/243 األوليــاء حليــة يف نعــيم أبــو و ،126 رقــم 53صـــ الشــكر كتــاب يف الــدنيا أيب ابــن ذكــره  (4)
 ، 4244 رقـم 7/318 شـكرها مـن جيـب ومـا وجـل عز هللا نعم تعديد يف ابب اإلميان شعب يف البيهقّ
 . 570 رقم 143صـ الصابرين عدة يف القيم وابن
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  اجلوارح و اللسان و ابلقلب يكون الشكر:  املقدسّ قدامة ابن قال
 إظهار فهو:  ابللسان وأما ، كافة للخلق ويضمره اخلري يقصد أن فهو:  ابلقلب أما

 نِّعم استعمال فهو:  اجلوارح وأما ، تعاىل هللا عن الرض  وإظهار ابلتحميد، هلل الشكر
 كل تسرت أن العني شكر فمن ، معصيته عل  هبا اإلستعانة من والتوقّ عتهطا يف هللا

  . (1) تسمعه عيب كل تسرت أن األذنني شكر ومن ، ملسلم تراه عيب
 ، احملارم واجتنب ، الفرائض أدى َمن:  يقول السر  مسع  احلميد عبد بن علّ وقال
:  أوجه ثالثة عل  شكرال:  وقال.  سبيل من ألحد عليه فما ، عنده النعمة وشكر
 كلها النعم أن تعلم أن:  القلب فشكر ، القلب وشكر ، البدن وشكر ، اللسان شكر
 ، طاعته يف إال جوارحك من جارحة تستعمل أال:  البدن وشكر ، وجل عز هللا من

  . (2) عليه احلمد دوام:  اللسان وشكر
 من وتـُتَـَوق   ، طاعته يف هللا نِّعم ُتستعمل أن:  والضابط.  خيصها شكر نعمة لكل إن

 . معصيته عل  هبا اإلستعانة
 -:  الن ِّعم أقسام
 أن تروا أمل﴿  تعاىل هللا قال ، ومعنوية مادية أو ، وابطنة ظاهرة:  قسمني إىل النعم تنقسم
 –﴾  وابطنة ظاهرة نعمه عليكم وأسبغ األرض ومايف السماوات مايف لكم سخر هللا

  - 20/لقمان
 والعقل القلب:  والباطنة ، اجلوارح وسائر واللسان والبصر السمع:  اهرةالظ فالنعم
 .ذلك أشبه وما والفهم
  . (3) عيوبك من سرت ما والباطنة ، خلقك من سو ى ما الظاهرة النعم:  عباس ابن قال
 ظاهرة نعمه عليكم وأسبغ﴿  وجل عز قوله عن عباس ابن سأل : قال عطاء عن

                                 
  . 277 صـ القاصدين منهاج خمتصر  (1)

  . 4246 رقم 7/319 اإلميان شعب  (2)

  . بريوت – العريب الكتاب دار   3/282 النسفّ تفسري(3)
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: فقال وسلم عليه هللا صل  هللا رسول عنه سأل  علمّ، كنوز من هذه: قال﴾  وابطنة
 لقالك أبداها ولو عورتك، من سرت فما الباطنة وأما خلقك، من َسو ى فما الظاهرة أما" 

  . (1)"سواهم فمن أهلك
 عنها هللا يسألنا سوف النعم وهذه

 حُياسب ما أول إن:  قال وسلم عليه هللا صل  النيب عن عنها هللا رضّ هريرة أيب فعن 
ح   أمل له يقال أن القيامة يوم العبد به   . (2)؟ البارد املاء من وأرويك ؟ جسمك لك أصِّ

 املعنوية ومنها املادية منها كثري علينا هللا فنعم
 املال يف كزايدة فقط املادية النعم إىل إال يلتف  وال احلقيقة هذه عن يغفل الناس وبعض

 النعم وهّ النعم من آخر نوع إىل يلتف  ال لكنه ، اجلسد يف عافية أو ، الولد أو ،
 فيها يشرتك املادية النعم إذ ، مكانة تفوقها بل املادية النعم عن أمهية تقل وال املعنوية
.  األلباب أولو إال إليها يلتف  وال يستحقها فال املعنوية النعم أما ، وغريه املسلم
 العظيمة األفكار و اجلليلة املعاين وتذوق ، نعمة القلب وخشوع ، نعمة احلق إىل فاهلداية
 و ، نعمة وأهله الباطل من النفرة و ، نعمة هبا العمل و هللا أوامر إىل الركون و ، نعمة
 . نعمة شكرها و النعمة وإدراك.  نعمة احلرام كراهة و احلالل ابألكل التلذذ
 : وأعظمها نعمة أكرب

                                 
 رقــم 7/286 شــكرها مــن جيــب ومــا وجــل عــز هللا نعــم تعديــد يف ابب اإلميــان، شــعب يف البيهقــّ أخرجــه  (1)

 والتعـديل اجلـرح يف حـامت أيب ابـن ذكـره العرزمـّ الـرمحن عبـد بـن حممـد فيه ضعيف حديث وهو. 4185
 اجلــرح ، مــرتوك الــداراقطين قــال وقــال امليــزان لســان يف حجــر ابــن وذكــره عنــه وروى أيب عنــه كتــب وقـال

  .5/255 امليزان لسان ، 7/320 والتعديل

 خيرجــاه ومل اإلســناد صــحيح وقــال 7388 رقــم 9/120 األشــربة كتــاب يف املســتدرك يف احلــاكم أخرجــه  (2)
ـــذهيب، ووافقـــه  شـــكرها مـــن جيـــب ومـــا وجـــل عـــز هللا نعـــم تعديـــد يف ابب اإلميـــان شـــعب يف والبيهقـــّ ال

 رقـــم 5/418 التكـــاثر ســـورة ومـــن ابب التفســـري كتـــاب يف الرتمـــذ  وأخرجـــه ، 4287 رقـــم 7/344
ــوم عنــه ُيســئل مــا أول إن: " بلفــظ 3385 ــال أن النعــيم مــن العبــد يعــين القيامــة ي ــه يُق  لــك ُنصــح أمل: ل
  . صحيح: وقال 539 رقم الصحيحة السلسلة يف األلباين وذكره".  البارد املاء من نرويك و جسمك
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 ممتنا تعاىل هللا قال لإلسالم اهلداية نعمة:  وأعظمها اأكربه لكن ، كثرية علينا هللا نعم
 لكم ورضي  نعميت عليكم وأمتم  دينكم لكم أكمل  اليوم﴿   اإلسالمية األمة عل 

 - 3/املائدة –﴾  دينا اإلسالم
 أكمل حيث األمة هذه عل  هللا نعم أكرب هذه:  - هللا رمحه – كثري ابن احلافظ يقول
 وسالمه هللا صلوات نبيهم غري نيب إىل وال ، غريه دين إىل حيتاجون فال دينهم تعاىل هللا
 ما إال حالل فال ، اجلن و اإلنس إىل وبعثه ، األنبياء خامت تعاىل هللا جعله وهلذا ، عليه
 وصدق حق فهو به أخرب شّء وكل ، شرعه ما إال دين وال ، حرمه ما إال حرام وال أحله
 :  تعاىل لقا كما ، خلف وال فيه كذب ال ،

 –﴾  العليم السميع وهو لكلماته مبدل ال وعدال صدقا ربك كلمة ومت ﴿ 
  - 115/األنعام
 عليهم مت  الدين هلم أكمل فلما النواهّ و األوامر يف وعدال األخبار يف صدقا أ 

  . (1)النعمة
 : اإلسالم بعد النعم أعظم
 تتم ال اليت اإلسالم نعمة وهلافأ:  ثالثة النعم رؤوس:  -هللا رمحه- منبه بن وهب قال
 اليت الغىن نعمة الثالثة و ، هبا إال احلياة تطيب ال اليت العافية نعمة والثانية ، هبا إال نعمة
 . (2) به إال العيش يتم ال

 صل  هللا رسول قام:  فقال -عنه هللا رضّ- الصديق بكر أبو خطبنا:  قال أوسط وعن
 هللا سلوا:  بكر أبو فقال ، بكر أبو وبك  ألولا عامّ هذا مقامّ وسلم عليه هللا

 -أواملعافاة العافية من أفضل اليقني بعد قط أحد يُؤت فلم -العافية:  قال أو- املعافاة
 يف ومها الفجور مع فإنه الكذب و وإايكم ، اجلنة يف ومها الرب مع فإنه ابلصدق عليكم ،

                                 
  . 3/16 كثري البن العظيم القرآن تفسري  (1)

  . 4/68 األولياء حلية يف نعيم وأبو ، 169 رقم 67 صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب بنا أخرجه (2)
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 إخواان هللا عباد وكونوا ، تدابروا وال ، اتقاطعو  وال ، تباغضوا وال ، حتاسدوا وال ، النار
  . (1) هللا أمركم كما
 فكم ، الشكر مع العافية:  فيه شر ال الذ  اخلري:  - هللا رمحه البصر  احلسن وقال
  . (2)شاكر غري عليه ُمنَعم   من

 يف اآللة ألنه ؛ العقل:  اإلنسان عل  نعمة أعظم إن:  -هللا رمحه– اجلوز  ابن وقال
 ينهض مل مل ا أنه إال ، الرسل تصديق إىل به يُتوصل الذ  والسبب ، سبحانه اإلله ةمعرف
 ومثال ، الشمس: الشرع فمثال ، الكتب وأنزل الرسل هللا بعث العبد من املراد بكل
 العقل عند ثب  ومل ا ، الشمس رأت سليمة وكان  العني فُتح  فإذا ، العني: العقل
 عنه خيف  فيما واعتمد إليهم سل م اخلارقة املعجزات ئلبدال الصادقة األنبياء أقوال
 عليه– آدم أبيهم بنبوة افتتحه ابلعقل اإلنسّ العامل هذا عل  هللا أنعم ومل ا ، عليهم
ّ   عن يُعلِّمهم فكان -السالم   . (3) وجل عز هللا وح
 علينا به هللا أفاء ما أعظم ومن ، النعم أجل   من العقل و اإلسالم:  نعميت أن نرى وهبذا

 الضنك املعيشة ويفارق ، والشقاء اجلحود و الكفر عن االنسان يرتفع االسالم فبنعمة ،
 .  واآلخرة الدنيا يف والنعيم األبدية السعادة إىل األليم والعذاب
 ، الشرعية للتكاليف حمال ويصري اجلماد و الدواب عن اإلنسان يتميز العقل وبنعمة
 . ونالك وعمارة للخالفة وأهال
 
 

                                 
 1/7 املسـند يف والطيالسـّ ، صحيح إسناده حمققه وقال 5 رقم 1/184 املسند يف أمحد اإلمام أخرجه  (1)

 اكماحل وأخرجه ، 3849 رقم 2/1264 الدعاء من اجلوامع ابب الدعاء كتاب يف ماجة وابن ،5  رقم
  .الذهيب ووافقه خيرجاه ومل حسن حديث هذا: وقال 1/529 رقم الدعاء كتاب يف

  . 9 رقم 6/2415 النعيم نضرة  (2)

  . 10-9 صـ إبليس تلبيس  (3)
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 : نعمه عل  هللا نشكر كيف
 ابلثبات يتحقق اإلسالم نعمة شكر وأن ، له ُجعل  فيما تستعمل أن نعمة كل شكر
 كما ، والشيطان النفس نزغات و األهواء عن وصونه ، شريعته عل  اإلستقامة و عليه
 ، له شريك ال وحده للعبادة املستحق برهبم الناس وتعريف ، إليه ابلدعوة أيضا يكون

 . للعاليمن رضيه الذ  القومي منهجه إىل وإرشادهم
 يُؤذيه ملا يُعرض وال ، واملخدرات املسكرات من عليه ابحملافظة يكون العقل نعمة وشكر
 له خلق فيما ابستخدامه أيضا يكون كما ، واإلدراك التمييز عل  وقدرته حركته ويشل
 اتباع يف واإلجتهاد ، هللا عصن يف النظر و واألرض السماوات ملكوت يف التفكر من
 ويوسع عقله ينمّ أن اإلنسان وعل  ، وأهله للباطل األعم  التقليد وعدم ، احلق

 .مداركه
 وبصرية هدى غري عل  التقليد طريق يسلكون َمن عل  الكرمي القرآن عاب ولقد

 أنفسهم عن فيحجبون
 قالوا هللا أنزل ما اتبعوا مهل قيل وإذا﴿  تعاىل هللا يقول حيث اإلميان وسكينة العلم نور
 البقرة–﴾  يهتدون وال شيئا يعقلون ال آابؤهم كان لو أو آابئنا عليه ألفينا ما نتبع بل

170 - 
 قدر ملَن التقليد من املنع عل  دليل اآلية هذه:  - هللا رمحه - البيضاو  اإلمام قال
 و كاألنبياء حُمق أنه ما بدليل ُعلمَ  إذا الدين يف الغري اتباع وأما ، واإلجتهاد النظر عل 

  . (1) هللا أنزل ملا اتباع بل ، بتقليد ليس احلقيقة يف فهو األحكام يف اجملتهدين
 

                                 
  . 35صـ 170 االية البقر سورة البيضاو  تفسري  (1)
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 الشكر يف قدوتنا وسلم عليه هللا صل  النيب
 : نعمه عل  هلل شكرا عاشوراء يوم صوم
 َقدِّمَ  موسل عليه هللا صل  هللا رسول أن: - عنهما هللا رضّ- عباس بن عبدهللا عن

 ما: "  وسلم عليه هللا صل  النيب هلم فقال ، عاشوراء يوم صياما اليهود فوجد ، املدينة
 ، وقومه موس  فيه هللا أجن  ، عظيم يوم هذا:  فقالوا"  ؟ تصومونه الذ  اليوم هذا

 هللا صل  هللا رسول فقال.  نصومه فنحن ، شكرا موس  فصامه ، وقومه فرعون وغر ق
 وسلم عليه هللا صل  هللا رسول فصامه ، منكم مبوس  وأوىل أحق فنحن"  : وسلم عليه
  . (1)"  بصيامه أمر و

 فُسئِّلوا ، عاشوراء يوم يصومون اليهود فوجد"  قوله:  -هللا رمحه- النوو  اإلمام قال
 .  سأهلم من أمر:  ابلروايتني واملراد ، فسأهلم رواية ويف ذلك عن

 وغريهم قريش كفار من اجلاهلية كان  عاشوراء يوم أن ثاألحادي جمموع من واحلاصل
 ذلك من أخف صومه بقّ مث ، متأكدا بصيامه اإلسالم وجاء ، يصومونه اليهود و

  . (2) أعلم وهللا التأكيد
 يوم:  أ  يصومه كان وسلم عليه هللا صل  أنه ذلك وخمتصر:  -هللا رمحه– قال مث

 فصامه ، يصومونه اليهود فوجد املدينة َقدِّم مث ، مكة يف قريش تصومه كما ، عاشوراء
ّ   أيضا   . (3) أعلم وهللا.  آحادهم أخبار مبجرد ال ، اجتهاد أو ، تواترا ،أو بوح
 : نعمه عل  هلل شكرا الليل قيام
 من يقوم كان:  وسلم عليه هللا صل  هللا نيب أن -عنها هللا رضّ عائشة املؤمنني أم عن
 لك هللا غفر وقد هللا رسول اي هذا تصنع ملا:  عائشة قال  ،  (1)قدماه تتفطر حىت الليل

                                 
ـــاء كتـــاب يف البخـــار  أخرجـــه  (1)  رقـــم 6/429﴾  وســـ م حـــديث أاتك هـــل﴿  تعـــاىل هللا قـــول ابب األنبي

 . 128 رقم 2/796 عاشوراء يوم صوم ابب الصيام كتاب يف -له واللفظ- ومسلم ، 2397

  . 8/9 للنوو  بشرح مسلم صحيح  (2)

  .8/11 السابق املرجع  (3)
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 صل  حلمه كثر فلم ا"  شكورا عبدا أكون أفال: "  قال ؟ أتخر وما ذنبك من تقدم ما
  . (2)ركع مث فقرأ قام يركع أن أراد فإذا ، جالسا
 حىت لموس عليه هللا صل  النيب قام:  قال – عنه هللا رضّ – شعبة بن املغرية وعن

 أفال: "  قال ، أتخر وما ذنبك من تقدم ما لك هللا غفر:  له فقيل ، قدماه تورم 
  . (3)"  شكورا عبدا أكون
 عن وهّ ، للسببية"  شكورا عبدا أكون أفال"  قوله يف الفاء:  حجر ابن احلافظ قال

 ببس املغفرة أن:  واملعىن ؟ شكورا عبدا أكون فال هتجد  أأترك:  تقديره حمذوف
 ؟ أتركه فكيف شكرا؛ التهجد لكون
 أضر وإن العبادة يف ابلشدة نفسه عل  اإلنسان أخذ احلديث هذا يف:  بطال ابن قال
 مبن فكيف ، له سبق مبا علمه مع ذلك فعل إذا وسلم عليه هللا صل  ألنه ، ببدنه ذلك
 .انته . النار؟ استحق أنه أيمن مل عم ن فضال ؟ بذلك يعلم مل

 قال كما ابللسان يكون كما ابلعمل يكون الشكر وأن ، للشكر الصالة يةمشروع وفيه
 :  تعاىل هللا
 - 13/سبأ –﴾  شكرا داود آل اعملوا﴿ 
 من خوفا هللا يعبد إمنا أنه العبادة يف املشقة حتمله سبب عن سأله َمن ظن:  القرطيب قال

 أن فأفادهم ، ذلك إىل تاجحي ال له ُغفِّر أنه حتقق فَمن الرمحة و للمغفرة وطلبا الذنوب

                                                                             
  .القيام طول من تتشقق:  تتفطر  (1)

 أتخـر ومـا ذنبـك مـن تقـدم مـا هللا لـك ليغفـر: ﴿ ابب الفـتح سـورة يف التفسـري كتـاب يف البخـار  أخرجـه  (2)
:  ابب وأحكـــامهم املنـــافقني صـــفات كتـــاب يف ومســـلم ، 4837 رقـــم 8/584﴾  عليـــك نعمتـــه ويـــتم
 .81/2820 رقم 4/2172 العبادة يف واإلجتهاد األعمال إكثار

 ، 1130 رقــم 3/14 الليــل وســلم عليــه هللا صــل  النـيب قيــام:  ابب التهجــد كتــاب يف البخــار  أخرجـه  (3)
 رقـم 8/584﴾  أتخر وما ذنبك من تقدم ما هللا لك ليغفر: ﴿  ابب الفتح سورة يف التفسري كتاب ويف

 العبـــادة يف واإلجتهــاد األعمــال إكثــار:  ابب وأحكـــامهم املنــافقني صــفات كتــاب يف ومســلم ، 4836
  . 79/2819 رقم 4/2171
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 عليه يستحق ال ملن النعمة وإيصال املغفرة عل  الشكر وهو للعبادة أخر طريقا هناك
 القيام مع ابلنعمة اإلعرتاف:  والشكر.  ذلك عل  الشكر كثرة فيتعني شيئا فيها

 نم وقليل: ﴿  وتعاىل سبحانه قال مثَ   ومن ، شكورا مُسّ  منه ذلك كثر فَمن ، ابخلدمة
 ﴾  الشكور عباد 
 اخلشية و العبادة يف اإلجتهاد من وسلم عليه هللا صل  النيب عليه كان ما بيان:  وفيه
 . ربه من
 ، عليهم هللا نعمة بعظيم لعلمهم اخلوف بشدة أنفسهم األنبياء ألَزم إمنا:  العلماء قال
 مع ، ُشكره بعض ليؤدوا عبادته يف جمهودهم فبذلوا ، استحقاقها قبل هبا ابتدأهم وأنه
 . (1) العباد هبا يقوم أن من أعظم هللا حقوق أن

 وسلم عليه هللا صل  النيب افتقدت:  قال  -عنها هللا رضّ- عائشة املؤمنني أم وعن
 أو راكع هو فإذا ، رجع  مث  (2)فتحسس  نسائه بعض إىل ذهب أنه فظنن  ليلة

 لفّ إين ، وأمّ أن  أبيب:  قل ف"  أن  إال إله ال ، وحبمدك سبحانك: "  يقول ساجد
 " .  (4)آخر لفّ وإنك ، (3)شأن
 الفراش من ليلة وسلم عليه هللا صل  هللا رسول فقدت:  قال  عنها هللا رضّ وعنها

 وهو منصوبتان ومها  (5)املسجد يف وهو قدميه بطن عل  يد  فوقع  ، فالتمسته
 بك وأعوذ ، عقوبتك من ومبعافاتك ، سخطك من برضاك أعوذ إين اللهم: "  يقول
  . (6)" نفسك عل  أثني  كما أن  ، عليك ثناءً  أحصّ ال ، منك

                                 
  . 3/15 البخار  صحيح  شرح البار  فتح  (1)

  . وطلبته عنه  حبث:  أ  فتحسس   (2)

  . الغرية أمر تعين:  شأن لفّ  (3)

 . 221/485 رقم 1/351 السجود و الركوع يف يُقال ما ابب الصالة كتاب يف مسلم اإلمام أخرجه  (4)

  . حجرته يف فيه يصلّ الذ  املوضع:  املراد  (5)

  . 222/486 رقم السابق املوضع يف مسلم اإلمام أخرجه  (6)
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 الشكر سجود
 نعمة تعدوا إنو ﴿  سبحانه قال كما عد ها وال حصرها نستطيع ال كثرية علينا هللا نعم
 و الطعام نعمة ذلك ومثال – 18/النحل –﴾  رحيم لغفور هللا إن حتصوها ال هللا

 عند هلل يسجد أن االنسان كل ف ولو ، ذلك وغري البصر والسمع نفسالت و الشراب
 يُبش ر كأن مستحدثة متجددة نعم هناك لكن ، الدهر مدى ساجدا لبقّ منها نعمة كل

 عنه هللا دفع إذا وكذلك ، ذلك غري أو إليه جاء رزق أو ولده بنجاح أو ، جديد مبولود
 النعم يف وسلم عليه هللا صل  النيب نةوس ، املستحدثة النعم من فهذا شده أو بالء

 . عليها تعاىل هلل شكرا املسلم يسجد أن املستحدثة
 أمر هءجا إذا كان أنه وسلم عليه هللا صل  النيب عن – عنه هللا رضّ – بكرة أيب فعن
ر أو سرور     . (1) هلل شاكرا ساجدا خر   به ُبش ِّ
 عليه هللا صل  هللا رسول رجخ:  قال -عنه هللا رضّ – عوف بن الرمحن عبد وعن
 ظنن  حىت السجود فأطال ساجدا فخر   القبلة فاستقبل فدخل صدقته حنو فتوجه وسلم
 هذا َمن: "  فقال رأسه فرفع ، فجلس  منه فدنوت ، فيها نفسه قبض وجل عز هللا أن
 سجدة َسَجدتَ  هللا رسول اي:  قل "  ؟ شأنك ما"  قال ، عبدالرمحن:  قل "  ؟

 السالم عليه جربيل إن:"  فقال.  فيها نفسك قبض قد وجل عز هللا يكون أن فخشي ُ 
 سل م وَمن ، عليه صلي ُ  عليك صل  َمن:  يقول وجل عز هللا إن:  فقال فبشرين آاتين
  . (2)"  شكرا وجل عز هلل فسجدت ، عليه سلم ُ  عليك

                                 
 كتــاب يف والرتمـذ  ، 2774 رقـم 3/89 الشــكر سـجود يف ابب يف اجلهـاد كتــاب يف داود ابـو أخرجـه  (1)

 والعمـل ، غريـب حسـن حديث هذا:  وقال 1573 رقم 4/120 الشكر سجدة يف جاء ما ابب السري
 يف جـاء مـا ابب الصـالة كتـاب يف ماجـه ابـن وأخرجه. الشكر سجدة رأوا العلم أهل أكثر عند هذا عل 

  . 1394 رقم 1/446 الشكر عند جدةالس و الصالة

 وأخرجـه ، لغـريه حسـن حـديث هذا:  حمققه وقال ، 1664 رقم 3/201 املسند يف أمحد اإلمام أخرجه  (2)
 خيرجاه ومل اإلسناد صحيح وقال 2042 رقم 2/579 التسبيح و الدعاء كتاب يف املستدرك يف احلاكم
  . 135 رقم 56صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ابن وأخرجه ، الذهيب ووافقه
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 . كثريا تسليما وسلم وأصحابه آله وعل  حممد سيدان عل  صل   اللهم
 عليه هللا صل  النيب عهد يف تعاىل هلل شكرا -عنه هللا رضّ – مالك بن كعب وسجد
ر ملا وسلم   . (1) الصحيحني يف مذكورة طويلة والقصة ، عليه هللا بتوبة ُبش ِّ
 رداءه وألق  سجد عليه هللا اتب ملا:  قال أبيه عن مالك بن كعب بن الرمحن عبد وعن
  . (2) بشره الذ  إىل

 شكر بلية دفع أو نعمة حدوث عند يديه بني والتذلل واخلضوع تعاىل هلل فالسجود
 . الشاكرين حيب وهللا تعاىل هلل عملّ
 . (3)فسجد خمتف   وهو احلجاج مبوت البصر  احلسن بشرت:  املغرية بن العالء وقال
 ؟ الشكر لسجود الوضوء يشرت  هل:  س
 حدوث ألن وذلك ، يشرت  ال هأن والصحيح ، املسألة هذه يف العلماء اختلف:  ج

 بني الفصل لطال يتوضأ ذهب فلو ، متأهب غري اإلنسان و فجأة أييت قد النعمة
 صح تعاىل هلل شكرا وسجد وضوء غري عل  املسلم كان فإذا ، مسببه و السبب
 هو مبا هللا عل  يثين مث ، ثالاث األعل  ريب سبحان:  السجود يف ويقول ، سجوده
  . (4)أهله
 : الشكر سجود استحباب بأسبا
 الذ  فما ، العبد عل  مستمرة دائما هللا فنعم قيل فإن:  هللا رمحه القيم ابن اإلمام قال

                                 
 مالـك بـن كعـب حـديث: ابب املغـاز  كتاب يف البخار  أخرجه:  مالك بن كعب عل  هللا توبة حديث  (1)

 ابب التوبـة كتـاب يف ومسـلم ، 4418 رقم 8/113﴾ ُخَلفوا الذين الثالثة وعل ﴿ وجل عز هللا وقول
  . 53/2769 رقم 4/2120 وصاحبيه مالك بن كعب توبة حديث

  . 133 رقم 55 صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ابن أخرجه  (2)

 وذكره ، 66 رقم الشكر فضيلة يف واخلرائطّ ، 134 رقم 55 صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ابن أخرجه(3)
  . 582 رقم 145صـ الصابرين عدة يف القيم ابن

  . 2/1350 عثيمني ابن للشيخ الصاحلني رايض شرح  (4)
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 املستدامة تكون وقد ، الدائمة دون الشكر بسجود احلادثة النعمة ختصيص اقتض 
  ؟ أعظم
 : وجوه من اجلواب قيل

 . ابملستدامة تُذَك ر املتجددة النعمة أن:  أحدها
 اإلنسان عل  أسهلها وكان ، جمددة عبودية تستدعّ املتجددة النعمة هذه أن:  الثاين
 . هلل شكرا السجود: هللا إىل وأحبها
 ، هبا يـَُهن أ وهلذا ، أعلق هبا القلوب و ، النفوس يف وقع هلا املتجددة النعم أن:  الثالث
 .بفقدها ويُعزى
 األشر إىل ذلك جير ما وكثريا ، انبساطهاو  النفس فرح ُتوجب النعم حدوث أن:  الرابع

 النفس وفرح لسروره نعمته به تلق  فإذا ، وخضوع وعبودية هلل ذل والسجود ، البطر و
 الذ  البطر و األشر و ابلفرح تلقاها وإذا ، النعمة تلك بدوام جديرا فكان انبساطها و
 ، الزوال سريعة كان  مالنع من هلم هللا حُيدث عندما اجلهال يفعله كما هللا حيبه ال

:   (1)النجاشّ قول تقدم وقد ، استدراجا وعادت ، نقمة وانقبل  ، اإلنتقال وشيكة
  . (2) تواضعا هلا حُيدث أن أحب   ، نعمة لعبده أحدث إذا هللا فإن

 : وجل عز هللا يشكر مل من عقوبة
 رأي  إذا: "  سلمو  عليه هللا صل  هللا رسول قال: قال عنه هللا رضّ عامر ابن عقبة عن
 الت مث استدراج هو فإمنا ، معاصيه عل  حيب، ما الدنيا من العبد يعطّ وجل عز هللا

 شّء كل أبواب عليهم فتحنا به ذكروا ما نسوا فلما﴿  وسلم عليه هللا صل  هللا رسول

                                 
 أن   الســالم عليــه عيســ  علـ  هللا أنــزل فيمــا جنـد إان  :  قــال حيــث – هللا رمحـه - النجاشــّ ولقــ إىل يشـري  (1)

 رقـم 143 صــ الصـابرين عـدة. ) نعمـه مـن هلـم هللا حُيـدث عنـدما تواضعا هلل حُيدثوا أن هللا عباد عل  حقا
571 . )  

 . 582 رقم 145صـ الصابرين عدة  (2)
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  . (1)– 44/ األنعام –﴾  مبلسون هم فإذا بغتة أخذانهم أوتوا مبا فرحوا إذا حىت
 فاجر يغرنكم ال: " قال وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن عنه هللا رض هريرة أيب وعن
   . (2)" ميوت ال قاتال هللا عند له فإن نعمة، يف
 76 من اآلايت يف القصص سورة يف هللا لعنه قارون قصة سبحانه ربنا علينا قص   وقد
 يعجز كنوزه مفاتح إن ىتح الكثري، املال نعمة: منها عظيمة نعما هللا آاته فقد ،83 إىل
 بل حقه، يؤد ِّ  ومل هللا، طاعة يف املال هذا يستخدم فلم الرجال، من العصبة محلها عن
 فبغ  موس  قوم من كان قارون إن﴿  سبحانه قال كما مباله وطغ  قومه عل  بغ 

 نصحه وعندما ،﴾  القوة أويل ابلعصبة لتنوء مفاحته إن ما الكنوز من وآتيناه عليهم
 السعادة لنيل وجل عز هللا منهج له وبي ـنوا أعطاه، فيما هللا يتقّ أن: قومه من ماءاحلك
: تعاىل هللا يقول\  هللا يقول ذلك ويف منهم، النصح يقبل مل االخرة، يف الفوز و الدنيا يف
 اآلخرة الدار هللا آاتك فيما وابتغ*  الفرحني حيب ال هللا إن تفرح ال قومه له قال إذ﴿ 
 إن األرض يف الفساد تبغ وال إليك هللا أحسن كما وأحسن الدنيا من نصيبك ستن وال
 فاعرتض الغرور، و الكربايء و واألشر الَبطر فرح تفرح ال أ ﴾  املفسدين حيب ال هللا

 علمه وإىل نفسه إىل وأموال نعم مِّن عنده ما نسب بل عليه، هللا بنعمة يعرتف ومل عليهم
 علمّ عل  استحقاقا املال هذا اوتي  إمنا:  أ ﴾  عند  علم عل  اوتيته إمن ا﴿  فقال
 فيه، التصرف يف خاصة طريقة علّ مُتلون لكم فما وحتصيله، مجعه يل طو ع الذ 

 واستحققته اخلاص، جبهد  املال هذا حص ل  إمنا وأان اخلاصة، ملكييت يف تتحكمون
 !اخلاص بعلمّ

                                 
 ،32 رقــم 21صـــ الشــكر كتــاب يف الــدنيا أيب وابــن ميمنــة،   4/145 املســند يف أمحــد اإلمــام أخرجــه  (1)

 جيـب ومـا تعـاىل هللا نعـم تعديـد يف ابب اإلميـان شـعب يف والبيهقـّ ،70 رقم الشكر فضيلة يف واخلرائطّ
 اإلمـام وقـال ،4/163 الـدين علـوم إحيـاء يف الغـزايل وذكـره ،4220 رقـم 304-7/303 شـكرها من

  .حسن بسند والبيهقّ رباينوالط أمحد رواه: العراقّ

 305-7/304 شـكرها مـن جيـب ومـا وجـل عـز هللا نعم تعديد يف ابب اإلميان شعب يف البيهقّ أخرجه  (2)
  .ثقات رجاله إسناده: الندو  خمتار حمققه وقال. 4221 رقم
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 وهو الثراء، ويُعميه املال ويفتنه النعم مصدر ينس  الذ  املطموس املغرور َقولة إهنا
 غناه، سبب وحدمها مها وكد ه علمه أن يظن الناس من فكم. البشرية يف مكرر منوذج
 وما ابملال يُفسد ما عل  حماسب غري ، مُيسك وما ينفق عم ا مسؤول غري فهو مثَ   ومِّن

 أن   املغرور هذا ونسّ ،  (1) ورضاه غضبه إىل انظر وال حسابه، هلل حاسب غري يصلح،
 حىت هبم هللا يبايل ومل.. ماال وأكثر قوة منه أشد هم َمن قبله من أهلك قد وجل عز   هللا
 وإمنا﴾  اجملرمون ذنوهبم عن يُئسل وال: ﴿ فقال ذنوهبم عن ي سأهلم مل سبحانه إنه

 .حساب بغري النار فيدخلون حباهلم، سبحانه لعلمه مسائلة، بدون أهلكهم
 . يـَُتبْ  فلم إليه، ويرجع يتوب لعله مهلة قارون أعط  سبحانه هللا فإن هذا ومع
 قد دنياه أحوال من يكون ما أرفع حبالة أ  زينته يف قومه عل  قارون خرج يوم ذات ويف

 زينة مجع  هائلة، تكون مثله من العادة يف الزينة وتلك ميكنه، ما أبعظم جتمل و استعد
 القلوب، بـَز َته ومألت العيون، احلالة تلك يف رمقتهف وفخرها، وهبجتها وزهرهتا الدنيا

 و اهلمة من عنده مبا كل   قسمني، إىل الناظرون فيه فانقسم النفوس، زينته واختلب 
 . الرغبة

 منته  وصارت هبا إرادهتم تعلق  الذ : أ ﴾  الدنيا احلياة يريدون الذين قال﴿  -1
  رغبتهم،

 ﴾. عظيم حظ لذو هإن   قارون أ ويت ما مثل لنا لي  اي﴿ 
 إال يُلق اها وال صاحلا وعمل آمن ملن خري هللا ثواب ويلكم العلم أ وتو الذين وقال﴿  -2

 حقيقة إىل ونظروا االشياء، حقائق عرفوا الذين: هم العلم أوتو والذين﴾  الصابرون
 واإلقبال يهإل واإلانبة هللا وحمبة العبادة لذة يف يتمثل الدنيا يف عاجل هللا وثواب الدنيا،
ل   الطيبة، واحلياة عليه  وتلذ األنفس تشتهيه مما فيها وما اجلنة يف ابلتنعم االخرة يف وآجِّ

 يوفق وال الزينة، هذه من فيه رغبتم و متنيتم ومما قارون، عند مما خري هللا ثواب األعني،
 الذ  لنحوا عل  فأدوها هللا طاعة عل  أنفسهم حبسوا الذين الصابرون، إال هللا عند ملا

                                 
  . 5/2712 القرآن ظالل يف  (1)
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  . (1) عنها فابتعدو املعاصّ عن أنفسهم وحبسوا يرضيه،
 الدرجة تلك إىل فرفعهم الصرب منهم هللا علم وقد وإغرائها، احلياة فتنة عل  الصابرون

 طائفة وقف  وهكذا هللا، ثواب إىل التطلع و األرض يف ما كل عل  اإلستعالء درجة
 تستعل  اخرى طائفة ووقف  املتهاف ، املبهور خوذاملأ وقفة الدنيا احلياة فتنة أمام منهم
 .هللا بثواب واإلعتزاز هللا عند ما فيما والرجاء اإلميان بقيمة كله هذا عل 

 وجل عز هللا قدرة تتدخل النفوس، أمامها وتتهاف  ذروهتا، الدنيا فتنة تبلغ وعندما
 حتطما، الكربايء و رالغرو  وحتطم إغرائها، من الضعاف الناس وترحم للفتنة، حدا لتضع
 هللا قال األرض وبداره به هللا خسف بعيد، حد   إىل بقارون الكربايء و الغرور وصل فلم ا
 كان وما هللا دون من ينصرونه فئة من له كان فما األرض وبداره به فخسفنا: ﴿ تعاىل
﴾  األرض وبداره به فخسفنا﴿  خاطفة حملة ويف قصرية، مجلة يف هكذا﴾  املنتصرين  من

 وفاقا، جزاءً  فوقها، واستطال فيها عال اليت األرض بطن يف وهوى داره، وابتلع  ابتلعته
 الطاغية الفتنة معه وهوت مال، أو جباه ينتصر وال أحد ينصره ال عاجزا، ضعيفا وذهب
 قناع قلوهبم عن وكشف  هللا إىل القاصمة الضربة هذه وردهتم الناس بعض جرف  اليت

 هللا ويكأن يقولون ابألمس مكانه متنوا الذين وأصبح﴿  تعاىل الق والضالل، الغفلة
 يفلح ال ويكأنه بنا خلسف علينا هللا من   أن لوال ويقدر عباده من يشاء ملن الرزق يبسط

 آت  ما يؤهتم ومل ابألمس، متنوه ما هلم يستجب مل أن هللا حيمدون ووقفوا ،﴾  الكافرون
 ليس الثراء أن وتيقنوا وليلة يوم بني إليه انته  لذ ا البائس املصري يرون وهم ، قارون
 ألسباب ويضيقه عباده من يشاء َمن عل  الرزق يوس ع فهو وجل، عز هللا رض  عل  آية

 األخذ هذا قارون أخذ ما رضاه عل  دليل الثراء كان ولو الغضب، و الرض  غري أخرى
  . (2) يفلحون ال الكافرين أن وعلموا الشديد،

                                 
 . 624صـ سعد ال اإلمام املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري  (1)

 . 5/2713 القرآن ظالل يف  (2)
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 وأعطاهم كثرية نعما عليهم أنعم هللا وأن سبأ قوم قصة سبحانه ربنا ليناع قص كما
 رزق من أيكلوا أن وأمرهم املاء، عذبة اهلواء طيبة بلدهتم جعل و ومثار وجنات بساتني

 عل  هللا فأرسل بشكره، يقوموا ومل هللا طاعة عن فأعرضوا نعمه، عل  ويشكروه هللا
 لسبأ كان لقد﴿  وجل عز هللا فقال. قراهم ودم ر سدهم فخر ب اجلارف، السيل قراهم
 ورب طيبة بلدة له واشكروا ربكم رزق من كلوا ومشال ميني عن جنتان آية مسكنهم يف

 مخط ُأكلِّ  ذوايت جنتني جبنتيهم وبدلناهم العرم سيل عليهم فأرسلنا فأعرضوا*  غفور
 –﴾  الكفور إال جُناز  وهل كفروا مبا جزيناهم ذلك*  قليل سدر من وشّء وأثل
 .- 15:17/ سبأ
 يعذب وما شكرهم وعدم وكفرهم إعراضهم بسبب األسوأ إىل األحسن من التبديل ذلك
 . القبيح فعله عل  جزاء احلق عن وأعرض النعم كفر من إال يعاقب أو هللا
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 :الثاين الفصل
 الشكر عل  املعينة االسباب

 : منها كثرية أسباب للشكر
  منه أقل هو من إىل الدنيا يف النظر -1

 انظروا: "  وسلم عليه هللا صل  هللا رسول قال:  قال – عنه هللا رضّ - هريرة أيب فعن
 نعمة  (2)تزدروا ال أن  (1)أجدر فهو ، فوقكم َمن إىل تنظروا وال ، منكم أسفل َمن إىل
  . (3)" عليكم هللا

 إىل أحدكم نظر إذا: "  لقا وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن – عنه هللا رضّ- وعنه
 . (4)" عليه فضل ممن منه اسفل هو من إىل فلينظر ، واخلَلق املال يف عليه ُفض ِّل من
ل َمن إىل نظر إذا اإلنسان ألن ، اخلري من ألنواعِّ  جامع احلديث هذا  الدنيا يف عليه ُفض ِّ

 زدايداإل عل  وحرص ، تعاىل هللا نعم من عنده ما واستصغر ، ذلك مثل نفسه طلب 
 . الناس غالب يف املوجود هو هذا ، يقاربه أو بذلك ليلحق

                                 
 أحق:  أجدر  (1)

 . 18/97 مسلم لصحيح النوو  شرح. حتتقروا:  تزدروا  (2)

 كتـاب يف ماجـة وابـن ، 9/2963 رقـم 4/2275 الرقـائق و الزهـد كتـاب أول يف مسـلم اإلمـام أخرجه  (3)
 هللا نعـم تعديـد يف ابب اإلميـان شـعب ف البيهقـّ وأخرجـه ، 4142 رقم 2/1387 القناعة ابب الزهد
 املال يف عليه فض ل َمن إىل أحدكم نظر إذا:  بلفظ 4254 رقم 7/324 شكرها من جيب وما وجل عز
  . اجلسم و املال يف دونه هو َمن إىل فلينظر اجلسم و

 يف ابب االميـــان شـــعب يف البيهقـــّ وأخرجـــه ، 8/2963 رقـــم الســـابق املوضـــع يف مســـلم اإلمـــام أخرجـــه  (4)
 َمــن إىل أحـدكم نظـر إذا: "  بلفــظ 4254 رقـم 7/324 شـكرها مــن جيـب ومـا وجــل عـز هللا نعـم تعديـد
  " واجلسم املال يف دونه هو من إىل فلينظر اجلسم و املال يف عليه ُفض ل
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 عليه تعاىل هللا نعمة له ظهرت ، فيها دونه هو من إىل الدنيا أمور يف نظر إذا وأما
   . (1) اخلري فيه وفعل وتواضع فشكرها

 أحدكم أحب إذا: " قال وسلم عليه هللا صل  النيب عن -عنه هللا رضّ- هريرة أيب وعن
  . (2)"  فوقه من إىل ينظر وال ، حتته َمن إىل فلينظر عليه هللا نعمة قدر يرى نأ

 يف منه أقل هم َمن إىل ينظر أن نعمه عل  تعاىل هللا شكر عل  املسلم يعني ما أهم فمن
 مل ما وأعطاه وخلقهم خلقه هللا أن فيتذكر الدنيا حطام من ذلك وغري الصحة ويف الرزق
 الدنيا حطام يف منه أعل  هم َمن إىل نظر إذا أما ، الكثرية نعمه ل ع هللا فيشكر يعطهم
 . عليه أنعم ما عل  هللا شكر عن وينصرف عليه هللا نعم حيتقر جيعله فهذا ومتاعها
 ، له هللا قسم مبا راضيا دائما وجيعله املسلم نفسية يُعاجل وسلم عليه هللا صل  والنيب
 . عليه هللا نعمة متذكرا
 فراشه إىل آوى إذا كان وسلم عليه هللا صل  النيب أن -عنه هللا رضّ- أنس وعن
 ُمؤو  وال له كايف ال ممن فكم ، وآواان ، وكفاان ، وسقاان أطعمنا الذ  هلل احلمد:  قال
"(3) .  

 أ  يف اإلنسان ينام أن قبل يُقال أن ُيستحب أنه أ    ، النوم اذكار من الدعاء فهذا
 ، احلاجات من الكفاية و الشراب و الطعام يف علينا هللا عمبن تذكري وفيه.  وق 

 وطن هلم جيدون وال ، ويرمحهم عليهم يعطف َمن جيدون ال الناس من فكثري ، واإليواء
 .طيبا كثريا محدا هلل فاحلمد. إليه أيوون سكن وال

                                 
  . 18/97 النوو  بشرح مسلم صحيح  (1)

 تقريـب) مـرتوك وهـو هللا عبيـد بـن حيـىي طريـق من 90 رقم 38صـ الشكر كتاب يف الدنيا ايب ابن أخرجه  (2)
 مقـارب بلفـظ مسـلم اإلمـام أخرجـه فقـد صـحيح املنت ولكن الضعف شديد فإسناده( 2/353 التهذيب

  . 2963 رقم

 وأخـــذ النـــوم عنـــد يقـــول مـــا ابب اإلســـتغفار و التوبـــة و والـــدعاء الـــذكر كتـــاب يف مســـلم اإلمـــام أخرجـــه  (3)
  .64/2715 رقم 4/2085 املضجع
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  به لإلقتداء منه أعل  هو من إىل الدين يف النظر -2
 هللا صل  هللا رسول قال:  قال -عنهما هللا رضّ- لعاصا بن عمرو بن هللا عبد عن
 يكتبه مل فيه تكن مل وَمن ، صابرا شاكرا هللا كتبه فيه كانتا من خصلتان: "  وسلم عليه
 إىل دنياه يف ونظر ، به فاقتدى فوقه هو َمن إىل دينه يف نظر َمن ، صابرا وال شاكرا هللا
 يف نظر وَمن ، صابرا شاكرا هللا كتبه ، عليه به فض له ما عل  هللا فحمد ، دونه هو َمن
 هللا يكتبه مل ، منه فاته ما عل  فأسف فوقه َمن إىل دنياه يف ونظر ، دونه هو َمن إىل دينه
  . (1)" صابرا وال شاكرا
 هلل وأخشع عباده وأكثر من ا هلل أتق  هو َمن إىل ننظر أن وسلم عليه هللا صل  النيب حيثنا
 الدنيا يف وننظر ، نعمه عل  هلل وشكرا تعاىل هللا إىل تقراب فنزداد هبم د نقت حىت تعاىل
 من هللا كتبه ذلك فعل وَمن ، عليهم فض لنا أن هللا فنحمد وأفقر منا أقل هم من إىل

 . الشاكرين الصابرين
 َمن: "  وسلم عليه هللا صل  اهللا رسول قال: قال -عنه هللا رضّ– مالك بن أنس وعن
 نظر وَمن ، شاكرا صابرا هللا كتبه ، حتته َمن إىل الدنيا ويف ، فوقه َمن إىل الدين يف نظر
  . (2)"شاكرا وال صابرا هللا يكتبه مل فوقه َمن إىل الدنيا يف نظر و حتته َمن إىل الدين يف
 : البالء أهل رؤية -3
 أن وتذكر ، عاقنيامل إىل والنظر املرض  زايرة:  نعمه وتذكر تعاىل هللا شكر عل  يعني مما
 هلل شكره يكثر ذلك عند ، عليهم فضله هللا وأن النعم، هذه حرمهم الذ  هو تعاىل هللا

                                 
:  وقـال 2512 رقـم 574صــ 4ج 58 ابب الـورع و الرقـائق و القيامـة صـفة كتـاب يف الرتمذ  جهأخر   (1)

 . 200 رقم 77صـ الشكر كتاب يف الدينا أيب ابن وأخرجه ، غريب حسن حديث هذا

 رقـم 7/325،326 شـكرها مـن جيـب ومـا وجل عز هللا نعم تعديد ابب اإلميان شعب يف البيهقّ أخرجه  (2)
:  حــامت أبــو قــال ، املدينــة أهــل مــن ، الزهــر  ، اجلــد  مــرزوق بــن جــابر فيــه ، ضــعيف وإســناده 4255
 اجلرح. )  به االحتجاج جيوز ال ، األثبات عن الثقات حديث يشبه ال مبا أييت:  حيان ابن وقال،  جمهول

  ( .1/204 حبان البن اجملروحني و 2/499 حامت أيب البن التعديل و
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 . تعاىل
 وأخرج ، اليمىن صفحته من اجلنة أهل فأخرج خلقه حني آدم هللا خلق:  احلسن قال
 و األصم و األعم  منهم ، األرض وجه عل  فدب وا ، اليسرى صفحته من النار أهل
 أن أريد إين: "  آدم اي قال ؟ ولد  بني سوي  أال رب اي:  آدم فقال ، بتل امل

 . (1)ُاشكر
 : هللا من كلها النعم أبن اإلعرتاف -4

 املُنعِّم يشكر أن إىل به يؤد  وتعاىل سبحانه هللا هو احلقيقّ املنعم أبن اإلنسان إقرار
 . منه شكرا ذلك ويُقبل ، نعمه عل 
 وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن – عنه هللا رضّ– البياضّ غنام بن عبدهللا فعن
 فمنك خلقك من أبحد   أو نعمة من يب أصبح ما اللهم:  ُيصبح حني قال َمن: "  قال

 مثل قال وَمن ، يومه شكر أدى فقد ، الشكر ولك احلمد فلك ، لك شريك ال وحدك
   . (2)"  ليلته شكر أدى فقد ميسّ حني ذلك
 
  ذنوبه له ويغفر ، ابلنعم له يعرتف َمن حيب وتعاىل سبحانه هللا

                                 
 150صــ الصـابرين عدة يف القيم ابن وذكره ، 162 رقم 65 صـ الشكر كتاب يف االدني أيب ابن أخرجه  (1)

  . 609 رقم

 السـنن يف والنسـائّ ، 5073 رقـم 4/320 أصـبح إذا يقـول مـا ابب األدب كتاب يف داود أبو أخرجه  (2)
 راب   ابهلل رضــي :  ميســّ وحــني يصــبح حــني قــال مــن ثــواب ابب الليلــة و اليــوم عمــل كتــاب يف الكــربى

 كتـاب يف الـدنيا أيب ابـن وأخرجـه ، 9835 رقـم 6/5 نبيـا وسـلم عليـه هللا صـل  ومبحمد دينا وابالسالم
 .163 رقم 65 صـ الشكر

 الرقـاق كتاب يف( اإلحسان) صحيحه يف حبان ابن أخرجه -عنهما هللا رضّ-عباس بن عبدهللا عن شاهد وله
 ، 858 رقـم 2/111 اليـوم ذلـك لشـكر مـؤداي كـان الصـباح عنـد املـرء قاله إذا الذ  الشّء ذكر ابب

 . 1328 رقم 5/115 يصبح حني يقول ما ابب الدعوات كتاب يف السنة شرح يف والبغو 
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 عليه هللا صل  هللا رسول أن – عنه هللا رضّ- أبيه عن أنس بن معاذ بن سهل فعن
 غري من ورزقنيه هذا أطعمىن الذ  هلل احلمد:  قال مث طعاما أكل َمن: "  قال وسلم
 الذ  هلل احلمد:  فقال ابثو  لبس وَمن ، ذنبه من تقدم ما له ُغفر ، قوة وال مين حول
  . (1)" ذنبه من تقدم ما له ُغفر ، قوة وال مين حول غري من رزقنيه و الثوب هذا كساين
 وسلم عليه هللا صل  هللا رسول كان:  قال – عنه هللا رضّ– األنصار  أيوب أيب وعن
  . (2)"  خمرجا له وجعل ، وسوغه وسق  أطعم الذ  هلل احلمد: "  قال شرب أو أكل إذا
 
 : نعمه شكر هللا يرزقنا وأن الدعاء كثرة -5

 هو ذلك يف وقدوتنا ، الدعاء يف عليه ونلح ندعوه أن هللا وأمران ، العبادة: هو الدعاء
 شاكرا هللا جيعله أبن الدعاء من يكثر كان فقد وسلم عليه هللا صل  هللا رسول سيدان
 . عليه هبا مثنيا ألنعمه
 يف يقول كان وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن – عنه هللا رضّ– أوس بن شداد فعن

 شكر وأسألك ، الرشد عل  والعزمية األمر، يف الثبات أسألك إين اللهم: "  صالته

                                 
 ابب الدعوات كتاب يف الرتمذ  وأخرجه ، 4023 رقم 4/41 اللباس كتاب فاحتة يف داود أبو أخرجه  (1)

 ماجـه ابـن وأخرجـه ، غريـب حسـن يثحـد هذا وقال 3458 رقم 5/474 الطعام من فرغ إذا يقول ما
 يف أمحـد اإلمـام وأخرجـه.  3285 رقـم 2/1093 الطعـام مـن فـرغ إذا يقـال مـا ابب األطعمـة كتاب يف

 1891 رقــــم 2/496 الــــدعاء كتــــاب يف املســــتدرك يف واحلــــاكم ، 15632 رقــــم 24/394 املســــند
  . الذهيب ووافقه البخار  شر  عل  صحيح:  وقال

 حبـان وابـن ، 3851 رقـم 3/365 َطعـم إذا الرجـل يقـول مـا: ابب األطعمـة كتـاب يف داود أبو أخرجه  (2)
 حيمـد أن الطعـام مـن فراغـه عنـد للمـرء يسـتحب ما ذكر:ابب األطعمة كتاب يف( اإلحسان) صحيحه يف
 يف الـــدنيا أيب وابــن ، 5197 رقـــم 7/326 خمرجــا لنفـــاذه وجعــل الطــرق مـــن الطعــام ســـوغ مــا علــ  هللا

  . 168 رقم 67 ـص الشكر كتاب
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 ما خري من وأسألك ، صادقا ولساان ، سليما قلبا وأسألك ، عباتك وحسن ، نعمتك
  . (1)"  تعلم ملا وأستغفرك ، تعلم ما شر من بك وأعوذ ، تعلم
 و الذهب الناس َكَنز إذا: "   قال وسلم عليه هللا صل  النيب أن:  أمحد اإلمام رواية ويف

 ، الرشد عل  والعزمية ، األمر يف الثبات أسألك إين اللهم: الكلمات هذه فاكنزوا الفضة
 لساان وأسألك ، سليما قلبا وأسألك ، عبادتك حسن وأسألك ، نعمتك شكر وأسألك
 ، تعلم ملا وأستغفرك ، تعلم ما شر من بك وأعوذ ، تعلم ما خري من لكوأسأ صادقا،
 ". الغيوب عالم أن  انك
 كان وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن -عنهما هللا رضّ– عباس بن عبدهللا وعن
ّ   تعن وال أعين رب  : "  يدعو ّ   تنصر وال انصرين و ، عل ّ   متكر وال يل وامكر ، عل  عل

ّ   بغ  من عل  وانصرين ، إيل   اهلدى ريس   و واهدين ،  ، شك ارا لك اجعلين رب   ، عل
 توبيت تقبل رب ، منيبا أواها لك ،  (2)خمبتا إليك ، مِّطواعا لك ، ره ااب لك ، ذك ارا لك
  ، قليب واهد ، حجيت وثب  ، دعويت وأجب ، حوبيت واغسل ،

  . (1)"  قليب  (3)سخيمة واسلل ، لساين وسدد

                                 
ــــــــــــوع: ابب الصــــــــــــالة كتــــــــــــاب يف النســــــــــــائّ اإلمــــــــــــام أخرجــــــــــــه  (1) ــــــــــــدعاء مــــــــــــن آخــــــــــــر ن   ، 3/54 ال

 رقـــم 5/443 منـــه ابب ، املنـــام عنـــد القـــرآن يقـــرأ فـــيمن جـــاء مـــا: ابب الـــدعوات كتـــاب يف والرتمـــذ 
 هللا صل  هللا رسول وكان: قال ،"  الغيوب عالم أن  إنك تعلم مما وأستغفرك: "  آخره يف وزاد 3407
 يقربـه فـال ملكـا بـه هللا وك ـل إال هللا كتـاب مـن سورة يقرأ مضجعه أيخذ مسلم من ما:"  يقول وسلم عليه
ـــه شـــّء ـــو قـــال" .  هـــب   مـــىت يهـــب حـــىت ، يؤذي  .  الوجـــه هـــذا مـــن نعرفـــه إمنـــا حـــديث هـــذا: عيســـ  أب

 وأخرجـــه ، حســـن حـــديث:  حمققـــه وقـــال ، 17114 رقـــم 28/338 املســـند يف أمحـــد اإلمـــام وأخرجـــه
. خيرجاه ومل مسلم شر  عل  صحيح: وقال 1893 رقم 2/496 الدعاء كتاب يف املستدرك يف احلاكم
  . الذهيب ووافقه

 . متواضعا خاشعا:  خمبتا  (2)

  . وغل حقد:  سخيمة  (3)
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 الذكر عل  ابلعون هللا دعاء من يكثروا أن أصحابه يوصّ وسلم عليه هللا صل  النيب

 : والشكر
 مث يوما بيده أخذ وسلم عليه هللا صل  النيب أن – عنه هللا رضّ – جبل بن معاذ فعن
 وأان هللا رسول اي أمّ و أن  أبيب:  معاذ له فقال"  ألحبك إين:  معاذ اي: "  قال

 عل  أعين اللهم: تقول أن صالة كل دبر يف تدعن ال: معاذ اي أوصيك: "  قال. أحبك
   . (2)" عبادتك وحسن وشكرك، ذكرك،
 للذكر يوفق ال اإلنسان أن وسلم عليه هللا صل  النيب من بيان احلديث هذا ففّ

 أن وسلم عليه هللا صل  النيب فأمران ، تعاىل هللا مبعونة إال العبادة حسن و والشكر
 . ذلك عل  هللا من العون نطلب
 جتتهدوا أن أحتبون: " قال وسلم عليه هللا صل  النيب عن -عنه هللا رضّ هريرة أيب وعن

                                                                             
 جــلالر  يقــول مـا: ابب الصــالة كتــاب يف داود وأبـو ، ميمينــة   1/227 املســند يف أمحـد اإلمــام أخرجـه  (1)

 وسـلم عليـه هللا صل  النيب دعاء يف ابب ، الدعوات كتاب يف والرتمذ  ، 1510 رقم 2/84 سل م إذا
: ابب الـدعوات كتـاب يف ماجـه ابـن وأخرجه ، صحيح حسن حديث هذا: وقال 3551 رقم 5/517

 الطنافسـّ احلسـن أبـو قـال: آخره يف وزاد 3830 رقم 2/1259 وسلم عليه هللا صل  هللا رسول دعاء
 .  نعــــــــــــــــــــــــــــــم:  قــــــــــــــــــــــــــــــال ؟ الــــــــــــــــــــــــــــــوتر قنــــــــــــــــــــــــــــــوت يف أقولــــــــــــــــــــــــــــــه:  لوكيــــــــــــــــــــــــــــــع قلــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  خيرجـاه ومل اإلسـناد صـحيح وقال 1931 رقم 2/518 الدعاء كتاب يف املستدرك يف احلاكم وأخرجه
  .الذهيب ووافقه

 يف ابب الصـــالة كتـــاب يف داود وأبـــو ، لـــه واللفـــظ ميمنيـــة   5/245 املســـند يف أمحـــد اإلمـــام أخرجـــه  (2)
 وابـــن ، 3/53 الــذكر بعــد الـــدعاء ابب الصــالة كتــاب يف النســـائّ و ،1522 رقــم 2/87 اإلســتغفار

 علـ  املعونـة: الصـلوات دبـر يف وعـال جـل   الـرب مبسـألة األمـر ابب الصـالة كتـاب يف صـحيحه يف خزميـة
 كتـــاب يف املســتدرك يف واحلــاكم ، 751 رقــم 1/369 بــذلك الوصــية و عبادتــه وحســن وشــكره ذكــره

 ووافقــه. خُيرجــاه ومل الشــيخني شــر  علــ  صــحيح حــديث هــذا: وقــال 1/651 ماعــةاجل وصــالة االمامــة
  . الذهيب
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   . (1)" عبادتك وحسن وشكرك، ذكرك، عل  أعن ا اللهم: قولوا ؟ الدعاء يف
 :املعونة هللا من يطلب وسلم عليه هللا صل  النيب وكان
 أعين   اللهم:"  يقول كان وسلم عليه هللا صل  النيب أن أبيه عن عروة بن هشام فعن
 عدو، أو َدْين يغلبين أن بك أعوذ إين   اللهم ، عبادتك وحسن وشكرك ذكرك عل 
  . (2)"  الرجال غلبة من بك وأعوذ
 : القناعة -6
 من يكثر به القانع هللا قسم مبا الراضّ إن حيث ؛ القناعة:  الشكر أسباب أهم من

 .تعاىل هللا شكر
 أاب اي: "  وسلم عليه هللا صل  هللا رسول قال: قال -عنه هللا رضّ– رةهري أيب عن

 حتب ما للناس وأحب ، الناس أشكر تكن قَنِّعا وكن الناس، أعبد تكن ورعا ُكن: هريرة
 كثرة فإن الضحك وأقِّل   مسلما، تكن جاورك َمن جوار وأحسن مؤمنا، تكن لنفسك
  . (3)"  القلب متي  الضحك

                                 
 املستدرك يف احلاكم و ، صحيح اسناده حمققه وقال 7982 رقم 2/299 املسند يف أمحد اإلمام أخرجه  (1)

 ،..." ااعن ـ اللهـم: قولـوا: "قـال هللا رسـول اي نعـم: قـالوا: " وفيـه 1859 رقم 2/479 الدعاء كتاب يف
  .الذهيب ووافقه. صحيح حديث هذا: وقال

 عــن معمــر عــن 19632 رقــم 10/439 الــدعاء ابب اجلــامع كتــاب يف مصــنفه يف الــرزاق عبــد أخرجــه  (2)
 7/234 شكرها من جيب وما وجل عز هللا نعم تعديد يف ابب اإلميان شعب يف البيهقّ وأخرجه ، هشام
 عليـه هللا صـل  هللا رسـول دعـاء مـن كـان: قـال املنكـدر ابـن عـن عـروة بـن هشـام طريـق مـن 4098 رقم

 الشـكر كتـاب يف الـدنيا أيب ابن أخرجه و ،..." عبادتك وحسن وشكرك ذكرك عل  أعين   اللهم"  وسلم
ــه مرســل حــديث وهــو.  4 رقــم 11صـــ ــن املنكــدر بــن حممــد ف ، ثقــات رجال  مــن فاضــل ثقــة عبــدهللا ب

 ( .2/210 التهذيب تقريب) ومائة ثالثني سنة مات التابعني

 يف صـــري و الب وقـــال 4217 رقـــم 2/1410 التقـــوى و الـــورع ابب الزهـــد كتـــاب يف ماجـــه ابـــن أخرجـــه  (3)
  (.3/300 الزجاجة مصباح) حسن إسناد هذا: الزوائد
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 أوليائّ أغبط إن  : " قال وسلم عليه هللا صل  النيب عن -عنه هللا رضّ أمامة أيب وعن
 يف وأطاعه ربه، عبادة أحسن الصالة، من حظ ذو ،  (1)احلاذ خفيف ملؤمن عند 
 عل  فصرب كفافا، رزقه وكان ابألصابع، إليه ُيشار ال الناس، يف غامضا وكان السر،
ل : فقال بيده نفض مث ذلك،   . (2)"  تراثه قل   بواكيه،  قـَل   منيته، ُعج ِّ
ّ   َعرض: " قال وسلم عليه هللا صل  النيب عن اإلسناد وهبذا  بطحاء يل ليجعل ريب عل
 فإذا ذلك، حنو أو ثالاث وقال يوما، وأجوع يوما أشبع ولكن ريب، اي ال: قُل  ذهبا، مكة
  . (3)"  ومحدُتك شكرتك شبع  وإذا وذكرتك، إليك تضرع  ُجع 
 :وتعاىل تبارك هللا ذكر من راإلكثا -7
 ما رب اي:  قال وسلم عليه هللا صل  موس  أن – عنه هللا رضّ– سالم بن هللا عبد عن

  . (4)" ذكر  من رطبا لسانك يزال أال:  موس  اي: "  قال لك؟ ينبغّ الذ  الشكر

                                 
  .الظهر خفيف أ   (1)

  .مرياثه أ   (2)

 2347 رقــم 4/496 عليــه والصــرب الكفــاف يف جــاء مــا ابب الزهــد كتــاب يف الرتمــذ  اإلمــام أخرجــه  (3)
 عـن زحـر، بـن هللا عبيـد عـن أيوب، بن حيىي عن ، املبارك بن عبدهللا أخربان نصر، ابن ُسويد أخربان: فقال
 ، وسلم عليه هللا صل  النيب عن -عنه هللا رضّ– أمامة أيب عن عبدالرمحن، أيب القاسم بن يزيد بن علّ
 ميمنيـة   5/252 املسـند يف أمحـد اإلمـام األول اجلزء وأخرج .حسن حديث هذا: وقال احلديث فذكر
 مشــكاة يف وذُكِّــر .بــه زحــر بــن عبيــدهللا عــن املهلــب أيب عــن صــاحل بــن علــّ حــدثنا وكيــع، حــدثنا:فقــال

  .حسن إسناده: األلباين الشيخ حمققه وقال 5190 رقم 3/1433 املصابيح

 19/42 وسـلم عليـه هللا صـل  النـيب سـ مو  كـالم ابب الزهـد كتاب يف املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه  (4)
 أبيـه، عـن املقـرب  سـعيد عـن ذئـب، أيب ابـن حـدثنا: قـال هشـام بن معاوية حدثنا: فقال ، 35429 رقم
 بــن عبـدان طـرق مـن ، 39 رقـم 23صــ الشـكر كتــاب يف الـدنيا أيب ابـن وأخرجـه .سـالم بـن عبـدهللا عـن

 ومــا هللا نعــم تعديــد يف ابب االميــان شــعب يف بيهقــّال وأخرجــه .بــه ذئــب أيب ابــن اان عبــدهللا، ان عثمــان،
  .ثقات اسناده رجال: حمققه وقال. 4114 رقم 7/243 شكرها من جيب
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 : القيامة يوم الشكر عن الناس يسأل تعاىل هللا
 وجل عز هللا يقول:"  قال وسلم عليه هللا صل  النيب عن -عنه هللا رضّ– هريرة أيب عن
  (1)َترَبع وجعلتك النساء، وزوجتك واإلبل، اخليل عل  محلتك آدم اببن:  القيامة يوم

  . (3)"  ذلك؟ شكر فأين ،  (2)وترأس
 له سخ ر سبحانه وأنه ، آدم ابن عل  نعمه وجل عز هللا يعدد: القدسّ احلديث هذا يف

 أكثر وتعددت هللا نِّعم كثرت الزمان هذا ويف أمتعته، وعليها وحيمل لريكبها واإلبل اخليل
 السيارات و السفن لصناعة وهداه ، واجلو البحر آدم البن هللا فسخ ر وأكثر

﴿  وجل عز هللا قال وتعاىل، سبحانه هللا نشكر أن منا حيتاج ذلك كل والطائرات،
 ويعدد ، - 8/النحل–﴾  تعلمون ال ما لقوخي وزينة لرتكبوها احلمري و والبغال واخليل
 يف نصيبا له وجعل ، هبن ليستمتع النساء زوجه وأنه آدم ابن عل  نعمه سبحانه ربنا

 هللا فيسأهلم ، أقوامهم عل  رؤساء جعلهم أبن أكثر بنعم الناس بعض وخص ، الغنائم
 . النعم هذه ُشكر عن القيامة يوم وجل عز
 

 : اآلخرة الدار يف ينقطع وال مستمر الشكر

                                 
 أتخــذ:  ومعنــاه ، اجلمهــور رواه هكــذا -املوحــدة البــاء و التــاء بفــتح - تربــع:  النــوو  اإلمــام قــال: تربــع  (1)

 مبثنـاة -( :ترتـع) ماهـان ابن رواية ويف.  ربعها وهو الغنيمة من أتخذه اجلاهلية ملوك كان  الذ  املرابع
  (. 18/104 النوو  بشرح مسلم صحيح) َسعة يف تعيش:  وقيل ، تتنعم ومعناه -الراء بعد فوق

  .الصفحة نفس السابق املرجع. مطاعا رئيسا أجعلك أمل واملعىن وكبريهم، القوم عل  رئيسا تكون: ترأس  (2)

: قـال محـاد حـدثنا:قـاال وعفـان زهبـ حـدثنا: فقـال 10383 رقـم 20/84 املسـند يف أمحـد اإلمـام أخرجه  (3)
 .احلــــــديث فــــــذكر -عنــــــه هللا رضــــــّ – هريــــــرة أيب عــــــن صــــــاحل أيب عــــــن عبــــــدهللا بــــــن إســــــحاق أخــــــربان
 طريـق مـن 16/2968 رقـم 4/2279 الزهد كتاب أول يف مسلم اإلمام متقاربة أبلفاظ مطوال وأخرجه
  . به صاحل أيب بن سهيل عن سفيان
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 أحد يدخل ال:"  وسلم عليه هللا صل  النيب قال: قال -عنه هللا رضّ- هريرة أيب عن
 اُرِّ َ  إال النار أحد يدخل وال ، شكرا ليزداد أساء لو النار من مقعده اُرِّ َ  إال اجلنة
  . (1)" حسرة عليه ليكون أحسن لو اجلنة من مقعده
 ألن ؛ بالزمه عنه وعرب   ، ورض  فرحا أ "  شكرا ليزداد"  قوله حجر ابن احلافظ قال

  . (2) ذلك له فعل َمن يشكر ابلشّء الراضّ
 

 الشاكر؟ الغين أم الصابر الفقري: أفضل أيهما
 فريق وقال ، أفضل الصابر الفقري:  منهم فريق فقال املسألة هذه يف العلماء اختلف
 .أبدلة فريق كل واحتج أفضل الشاكر الغين: آخر
 -: أفضل الصابر الفقري:  ابن القائلني أدلة: أوال
 اللهم: " قال وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن -عنه هللا رضّ– أنس حديث -1

: عائشة فقال " القيامة يوم املساكني زمرة يف واحشرين مسكينا، وأمتين ، مسكينا أحيين
 ال: عائشة اي خريفا، عنيأبرب أغنيائهم قبل اجلنة يدخلون إهنم: "قال هللا؟ رسول اي ملا

 يوم يقربك هللا فإن وقربيهم املساكني أحيب: عائشة اي مترة، بشق ولو املسكني ترد 
 . (3)" القيامة

 
 : فقالوا الثاين الفريق أصحاب عليهم فرد
 :ألمرين فيه حجة ال احلديث هذا

 بن ارثاحل عن الكويف اثب  بن حممد رواية من ألنه إبسناده؛ حُيتج ال أنه أحدمها

                                 
  . 6569 رقم 11/418 النار و اجلنة صفة ابب الرقاق كتاب يف البخار  أخرجه  (1)

  . 11/442 البخارر  صحيح شرح البار  فتح  (2)

 4/498 أغنيـائهم قبـل اجلنـة يـدخلون املهـاجرين فقـراء أن جـاء مـا ابب الزهـد كتاب يف الرتمذ  أخرجه  (3)
  .غريب حديث هذا: وقال ، انس عن النعمان بن احلارث طريق من 2352 رقم
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:  البخار  فيه قال بل الصحيح، أصحاب به حيتج مل النعمان بن واحلارث النعمان،
 . (1) ضعيف: حجر ابن وقال احلديث، منكر
 .بغرابته حكم بل عنه، سك  وال حس نه، وال ، حديثه الرتمذ  يصحح مل ولذلك
 من هللا حيبها اليت املسكنة فإن مطلوهبم، عل  يدل ال صح   لو احلديث إن:  الثاين األمر
 و وخشوعه وذله انكساره:  وهّ ، القلب مسكنة بل املال، فقر مسكنة ليس :  عبده

 و هلل القلب انكسار فإن الفقر، هلا ُيشرت  وال الغىن تنايف ال املسكنة وهذه ، هلل تواضعه
 عن الواجد الغين صرب أن كما املال، قلة مسكنة من وأعظم أفضل لعظمته مسكنته
 مجاعة هللا آت  العاجز،وقد الفقري صرب من أعل  هلل وخشية واختيارا طوعا هللا معاصّ

 . (2) هلل املسكنة عن ذلك خيرجهم امللك،ومل ورسله أنبيائه من
 : الثاين الدليل
 هللا صل  هللا رسول الختاره الصرب مع الفقر من أفضل الشكر مع الغىن كان لو: قالوا
 آثرها ولو ، أيخذها ومل خيرتها فلم الدنيا كنوز اتيحمف عليه هللا عرض وقد وسلم عليه

 التقلل اختار بل هللا، مرضاة يف كله وأنفقه منها، أخذه مبا اخللق أشكر لكان وأرادها
 .فيها العيش شدة عل  وَصرب منها
ّ   عرض: " قال وسلم عليه هللا صل  النيب عن -عنه هللا رضّ– أمامة أيب فعن  ريب عل

 جع  فإذا يوما، وأجوع يوما أشبع ولكن ، رب اي ال قل  ذهبا، كةم بطحاء يل ليجعل
  . (3)" ومحدتك شكرتك شبع  وإذا وذكرتك، إليك تضرع 

 :الثالث الدليل -

                                 
  . 70 رقم 1/144 التهذيب تقريب  (1)

 . 185صـ الصابرين عدة  (2)

 هذا وقال 2347 رقم 4/496 عليه الصرب و الكفاف يف جاء ما ابب الزهد كتاب يف الرتمذ  أخرجه  (3)
 .حسن حديث
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 .بفالحه وأخرب كفافا عَيشه كان َمن وسلم عليه هللا صل  النيب غبط قد قالوا
: " قال وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن -عنهما هللا رضّ- عمرو بن هللا عبد فعن
 . (1)" آاته مبا هللا وقن عه كفافا، رُزق و أسلم، َمن أفلح قد

 .يزيد وال يَفضل وال احلاجة بقدر يكون ما هو: والكفاف
 :الرابع الدليل -

 قبل اجلنة املسلمني فقراء يدخل: " قال أنه وسلم عليه هللا صل  النيب عن ثب : قالوا
 . (2)"  عام ائةمخسم وذلك يوم بنصف أغنيائهم

 األغنياء عل  الفقراء فضل عل  يدل ال هذا: وقالوا الثاين الفريق أصحاب عليهم فرد  
 العادل السلطان ذو الغين   يتأخر فقد ابلدخول، سبقوهم وإن املنزلة، علو و الدرجة يف
  . (3) أرفع منزلته و أعل  درجته كان  دخل فإذا حلسابه الدخول يف
  

 :الصابر الفقري عل  الشاكر الغين بفضل ئلنيالقا أدلة: اثنيا
 ، كالزكاة ابلغىن، إال حتصل وال أصحاهبا عل  وأثىن أعماال كتابه يف هللا مدح: قالوا

 وفك احملاويج، وإغاثة الغزاة، وجتهيز ابملال، هللا سبيل يف واجلهاد الرب، وجوه يف واإلنفاق
 املضطر امللهوف فرحة من الفقري صرب يقع وأين املسغبة، زمن يف واإلطعام الرقاب،
 بذل من الفقري صرب يقع وأين فقره؟ عل  ونصره الغين أعانه إذا اهلالك عل  املشرف
 رضّ- ذر أيب صرب يقع وأين أعدائه؟ وكسر كلمته وإعالء هللا دين نصرة يف ماله الغين
 وإعتاقهم ، هللا يف املُع ذبني شرائه و الصديق بكر أيب شكر إىل فقره عل  -عنه هللا

 أحد   مال نفعين وما"  وسلم عليه هللا صل  النيب قال حني اإلسالم نصرة عل  وإنفاقه

                                 
 .125/1054 رقم 2/730 القناعة و الكفاف يف ابب الزكاة كتاب يف مسلم اإلمام أخرجه  (1)

 4/499 أغنيــائهم قبـل اجلنـة يـدخلون املسـلمني فقـراء أن جـاء مـا ابب الزهـد كتـاب يف الرتمـذ  أخرجـه  (2)
 .صحيح حديث هذا: وقال 2354 رقم

  .665 رقم 163 صـ الصابرين عدة  (3)
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  . (1)"  بكر أيب مال نفعين ما قط
 اليت العظيمة النفقات تلك -عنه هللا رضّ-عثمان انفاق من الصفة أهل صرب يقع وأين
 . (2)"اليوم بعد عمل ما عثمان ضر   ما: "  بعدها وسلم عليه هللا صل  الرسول له قال
 وسلم عليه هللا صل  النيب إىل عثمان جاء: قال عنه هللا رضّ مسرة بن الرمحن عبد فعن
 رسول فرأي : الرمحن عبد قال حجره، يف فنثرها العسرة جيش جه ز حني دينار أبلف
 اليوم، بعد عمل ما عثمان ضر   ما: "  ويقول حجره يف يقلبها وسلم عليه هللا صل  هللا

  . (3)" مرتني
 :الثاين الدليل
 الفقراء عل  الثناء أضعاف املنفقني عل  فيها الثناء وجدمت القرآن آايت أتملتم إذا: قالوا

 اليد من خري العليا اليد أبن وسلم عليه هللا صل  هللا رسول شهد وقد الصابرين،
 .ابلسائلة والسفل  ابملعطية العليا اليد السفل ،وفس ر

 وهو قال وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن -عنهما هللا رضّ– عمر بن هللا عبد فعن
 السفل ، اليد خريمن العليا اليد: "  املسألة عن التعفف و الصدقة يذكر وهو املنرب عل 
  . (4)" السائلة والسفل  املنفقة العليا واليد
 :الثالث الدليل

                                 
 3661 رقم 5/568 -عنه هللا رضّ– الصديق بكر أيب مناقب ابب املناقب كتاب يف الرتمذ  أخرجه  (1)

  .غريب حسن حديث: وقال.  هريرة أيب عن
 يف وزاد ، 94 رقـم 1/36 وسـلم عليـه هللا صل  هللا رسول أصحاب فضائل ابب املقدمة يف ماجه ابن واخرجه

   .هللا رسول اي لك إال ومايل أان هل:  هللا رسول اي وقال بكر أبو فبك : آخره

  . 997-996 رقم 256صـ الصابرين عدة (2)

 رقـــم 5/585 -عنـــه هللا رضـــّ– عفـــان بـــن عثمـــان مناقـــب يف ابب املناقـــب كتـــاب يف الرتمـــذ  أخرجـــه  (3)
  .غريب حسن حديث هذا: وقال ،3701

 يف ومســلم ، 1429 رقــم 3/294 غــىن ظهــر عــن إال صــدقة ال ابب الزكــاة كتــاب يف البخــار  أخرجــه  (4)
  . 94/1033 رقم 2/717 فل الس اليد من خري العليا اليد أن بيان ابب الزكاة كتاب
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 عليهم ابلصدقة إايهم لتقويتهم ؛الصابرين الفقراء لطاعة سبب الشاكرون األغياء: قالوا
 أجر من ينقص أن غري من من أجرهم مثل فلهم طاعتهم عل  وإعانتهم إليهم واإلحسان
 .شّء الفقراء
 شهر وذكر وسلم عليه هللا صل  النيب عن -عنه هللا رضّ– الفارسّ سلمان فعن

 له وكان لنارا من لرقبته وعتقا لذنوبه مغفرة كان صائما فيه فط ر َمن: " فقال رمضان
   . (1)"شّء الصائم أجر من ينقص أن غري من أجره مثل
  . (2) فط ره الذ  الفقري أجر ومثل صيامه أجر الشاكر الغين   حاز فقد

 :الرابع الدليل
 عليكم ُكتب﴿   تعاىل كقوله كتابه يف موضع من أكثر يف خريا املال هللا مس  قد: قالوا
 ، -180/البقرة - ﴾ واألقربني للوالدين الوصية خريا ترك إن املوت أحدكم حضر إذا

 قواما املال هللا جعل وقد ، -8/العادايت–﴾  لشديد اخلري حلب وإنه﴿  تعاىل وقول
 أموالكم السفهاء تؤتوا وال﴿  سبحانه فقال للسفهاء يؤت  أن وهن  حبفظه وأمر لألنفس

  ، -5/النساء –﴾  قياما لكم هللا جعل اليت
  . (3)" الصاحل للمرء الصاحل املال نِّعم: " بقوله املال وسلم عليه هللا صل  النيب ومدح
: "...  قال وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن -عنه هللا رضّ اخلدر  سعيد أيب وعن
 أخذه ومن هو، املعونة فنِّعم حقه يف ووضعه حبقه أخذه فمن حلوة، خضرة املال هذا إن

                                 
 رقــم 3/191 اخلـرب صـح إن رمضـان شـهر فضـائل ابب الصــيام كتـاب يف صـحيحه يف خزميـة ابـن أخرجـه  (1)

  .ضعيف وهو جدعان بن زيد بن عل  قيطر  من اهو ر  قدف.  ضعيف دهاوإسن. 1887

  .1000 رقم 257صـ الصابرين عدة  (2)

 والطيالسـّ ، -عنـه هللا رضـّ- العـاص بـن عمـرو عـن ميمنيـة   4/197 املسند يف أمحد اإلمام أخرجه  (3)
 2159 رقــم 6-3/5 البيــوع كتــاب أول يف املســتدرك يف واحلــاكم ، 2061 رقــم 2/316 مســنده يف

 .الذهيب ووافقه مسلم، شر  عل  صحيح وقال
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  . (1) "يشبع وال أيكل كالذ  كان حقه بغري
له، من املال مجع يريد ال فيمن خري ال: املسيب ابن سعيد قال  عن وجهه به يكف حِّ

 .حقه ويعطّ رمحه به ويصل الناس،
 .الد ين عن عوان السعة يرون كانوا: السبيعّ إسحاق أبو وقال
 . (2) الغِّىن التق  عل  العون نِّعم: املنكدر بن حممد وقال
 . لذكرها ماملقا يتسع ال أخرى أدلة وتوجد
 :الراجح الرأ 
 :  هللا رمحه القيم ابن اإلمام قال

 يف استواي التقوى يف استوائهما فُرض فإذا تعاىل، هلل أتقامها أفضلهما: يُقال أن والتحقيق
 وإمنا والبالء، ابلعافية يُفضل مل كما الغىن، و ابلفقر يُفضل مل سبحانه هللا فإن الفضل،
 وعن ،-13/احلجرات- ﴾ أتقاكم هللا عند أكرمكم إن﴿  تعاىل قال كما ابلتقوى فض ل
 التشريق أايم وسط يف وسلم عليه هللا صل  النيب خطبة مسع َمن حدثين: قال نضرة أيب

 عل  لعريب فضل ال أال واحد، أابكم وإن واحد، ربكم إن أال الناس أيها اي: " فقال
" ابلتقوى إال أمحر عل  ودأس وال أسود، عل  ألمحر وال عريب، عل  أعجمّ وال أعجمّ

(3) .  
 فَمن منهما، له البد والفقري الغين من وكل الصرب، و الشكر: أصلني عل  مبنية والتقوى

                                 
 ،6427 مرقـ 11/244 فيهـا والتنـافس الـدنيا زهـرة مـن حُيذر ما ابب الرقاق كتاب يف البخار  أخرجه  (1)

  .له واللفظ 122/1052 رقم 2/728 الدنيا زهرة من خَيرج ما ختوف ابب الزكاة كتاب يف ومسلم

  1026 رقم 264صـ الصابرين عدة  (2)

حــدثنا ســعيد اجلريــر  ، عــن أيب نضــرة ، حــدثنا إمساعيــل فقــال  .ميمنيــة   5/411 أمحــد اإلمــام أخرجــه  (3)
عيل هو ابن عليه ثقة ، وسـعيد اجلريـر  ثقـة ، وأبـو نضـرة هـو فذكراحلديث . وهذا إسناد صحيح ، فإمسا

املنذر بن مالك ثقة من التابعني ، وال تضر جهالة الصحايب ، فالصحابة كلهم عدول ، واخرجه أبـو نعـيم 
من طريق أيب قالبة القيسّ عن اجلرير  عن أيب نضرة عن جابر رضّ هللا عنـه  3/100يف حلية األولياء 
 ل هللا صل  هللا عليه وسلم وسط أايم التشريق فذكر احلديث. قال : خطبنا رسو 
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 .أفضل كان أمت   وشكره صربه كان
 أفضل؟ فأيهما أمت، الغين وشكر ، أمت الفقري صرب كان فإن: قيل فإن
 . (1) حاله ومقتض  وظيفته يف هلل أتقامها: قيل
 : هللا رمحه لقا مث

 طريق العادة يف والسعة والغىن الصرب، مع سالمة طريق والتقلل الفقر أن:  املسألة وسر  
 عل  مقصورا وليس هللا، حق منه وأخرج ، رمحه به ووصل ماله يف هللا اتق  فإن عطب،
 احملتاج، وإعانة امللهوف، وإغاثة العار ، وكسوة اجلائع، إشباع حقه من بل الزكاة،
 . (2) السالمة فوق وهّ غنيمة طريق فطريقه طر،واملض
 يف نظرت: قال فأصرب، اُبتل  أن من إيل   أحب فأشكر اُعاىف ألن: عبدهللا بن مطرف قال

 . (3) واآلخرة الدنيا خري فيهما فوج  والشكر العافية
 
 

 هبم نقتد  أن وأ مران الشاكرين من كانوا هللا أنبياء
 كان إنه نوح مع محلنا َمن ذرية: ﴿فقال االرض أهل إىل بعثه رسول أول عل  هللا أثىن
 ابلذكر، هنا – السالم عليه – نوحا هللا نيب ختصيص ويف ، -3/اإلسراء–﴾ شكورا عبدا

 مل تعاىل هللا فإن الثاين، أبوهم فإنه به، اإلقتداء إىل إشارة ذريته من أبهنم العباد وخطاب
 هم ذريته وجعلنا: ﴿ عنه تعاىل قال وكما ذريته، من إال نسال الغرق بعد للخلق جيعل
 فإنه الشكر يف نوح أببيهم يتشبهوا أن الذرية هللا فأمر ،- 77/الصافات–﴾  الباقني

                                 
  .664 رقم 162 صـ الصابرين عدة  (1)

  .1049 رقم 271صـ السابق املرجع  (2)

 الشـكر فضـيلة يف واخلرائطـّ ،64 رقم 31وصـ ،28 رقم 19صـ الشكر كتاب يف الدنيا أيب ابن أخرجه  (3)
 شــكرها مــن جيــب ومــا وجــل عــز هللا نعــم تعديــد يف ابب ناإلميــا شــعب يف البيهقــّ و ،41 رقــم 45صـــ
  .ثقات ورجاله 4121 رقم 7/248
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   . (1) شكورا عبدا كان
 اي: أ  املنة عل  تنبيه فيه نوح، مع محلنا َمن ذرية اي:  تقديره: كثري ابن احلافظ يقول
 فاذكروا شكورا، عبدا كان إنه أببيكم تشبهوا السفينه يف نوح مع فحملنا جني نا َمن ساللة
 عن احلدث يف ورد وقد ، وسلم عليه هللا صل  حممدا إليكم إبرسايل عليكم نعمىت أنتم

 كله، وشأنه ولباسه، وشرابه، طعامه، عل  هللا حيمد كان:  السالم عليه نوحا أن السلف
  . (2) شكورا عبدا مُسّ فلهذا

 إال اخلري يرى وال نعمه، عل  هللا يشكر شكورا عبدا كان السالم ليهع نوحا أن بني   مث
 أحق فأنتم شكورا، عبدا كان وقد نوح، ذرية من إنكم: اآلية ومقصود عنده، من

  . (3) به ابالقتداء
 أو أكل إذا كان النه شكورا؛ عبدا نوح مُسّ  إمنا: قال الثقفّ مسعود بن سعد وعن
  . (4) هللا محد َشرب
 :  رضاه إىل طريق تعاىل هللا مَحْد أن وسلم عليه هللا صل  النيب بني   وقد
 عن لريض  هللا إن: "  وسلم عليه هللا صل  هللا رسول قال: قال عنه هللا رضّ أنس فعن
  . (5)"  عليها فيحمده الشربة ويشرب عليها، فيحمده األكلة أيكل أن العبد
 قانتا أم ة كان إبراهيم إن  : ﴿  بقوله السالم عليه لاخللي إبراهيم األنبياء أاب هللا مدح وقد

                                 
  .126صـ الصابرين عدة  (1)

  . 3/34 كثري ابن تفسري  (2)

  .5/3829(  القرآن ألحكام اجلامع: املسم )  القرطيب تفسري  (3)

 وعـــزاه 3/34 التفســري يف ثــريك ابــن وذكـــره ،14 رقــم 14صـــ الشــكر كتـــاب يف الــدنيا أيب ابــن أخرجــه  (4)
 أعرفه، ومل سنان بن سعد اتبعهرواه الطرباين و : قالو  5/29 الزوائد جممع يف اهليثمّ ابن وذكره للطرباين،

  .الصحيح رجال رجاله وبقية

 الشـــرب و األكـــل بعـــد تعـــاىل هللا محـــد اســـتحباب ابب الـــدعاء و الـــذكر كتـــاب يف مســـلم اإلمـــام أخرجـــه  (5)
 منـه فرغ إذا الطعام عل  احلمد يف جاء ما ابب األطعمة كتاب يف الرتمذ  واإلمام ،89 رقم 4/2095
  . ميمنية   3/100،117 املسند يف أمحد واإلمام ،1816 رقم 4/233
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*  مستقيم صرا  إىل وهداه اجتباه ألنعمه شاكرا*  املشركني من يك ومل حنيفا هلل
 ملة ات بع أن إليك أوحينا مث*  الصاحلني ملن األخرة يف وإنه حسنة الدنيا يف وآتيناه
 ، -120:123/النحل –﴾  املشركني من كان وما إبراهيم

 :كثري ابن احلافظ قال 
 من ويربئه األنبياء، ووالد احلنفاء إمام إبراهيم وخيله ورسوله عبده وتعاىل تبارك هللا ميدح

 حنيفا هلل قانتا أم ة كان إبراهيم إن: ﴿ سبحانه فقال النصرانية و اليهودية ومن املشركني
 ﴾، 
 هو: واحلنيف املطيع، اخلاشع هو: والقان  به، يُقتدى الذ  اإلمام فهو: األمة فأما

 .﴾ املشركني من يك ومل: ﴿ سبحانه قال وهلذا التوحيد، إىل الشرك عن قصدا املنحرف
 معلم: األمة -:فقال القان  األمة عن مسعود بن هللا عبد سأل أنه  (1) العبيدين أيب فعن
 لميع الذ : األمة: عمر ابن قال: قال مالك وعن. ورسوله هلل املطيع: القان  اخلري،
 .دينهم الناس
 أم ة كان معاذا إن  : مسعود ابن قال: قال األشجعّ نوفل بن فروة حدثين: الشعيب قال
 حنيفا، هلل قانتا
 قال إمنا ، الرمحن عبد أبو غلط: نفسّ يف فقل  القان ؟ وما األمة ما أتدر : فقال
 الناس يعلم  الذ األمة: قال أعلم؟ ورسوله هللا: قل  ،﴾ أمة كان إبراهيم إن  : ﴿ هللا

 هلل مطيعا وكان اخلري، معلم معاذ كان وكذلك ورسوله، هللا يطيع الذ : والقان . اخلري
 .ورسوله
 الذ  وإبراهيم﴿  تعاىل كقوله عليه هللا نعم بشكر قائما أ ﴾:  ألنعمه شاكرا﴿  قوله
  . (2) به تعاىل هللا أمره ما جبميع قام أ  -37/النجم-﴾ ويف  

                                 
 تقريـب) هــ 98 سـنة مات التابعني، من ثقة السُّوائّ، سربة بن معاوية:  - وتثنية بتصغري – الُعبَـْيدين أبو  (1)

  .(2/259 التهذيب

  . 2/706 كثري ابن تفسري  (2)



 

 
69 

 . ملته ونتبع به نقتد  أن جلو  عز هللا وأمران
 فقال ابلشكر التكليم و الرسالة و النبوة من آاته ما يتلق  أن موس  نبيه هللا وأمر

 وكن آتيتك ما فخذ وبكالمّ برسااليت الناس عل  اصطفيتك إين موس  اي﴿  سبحانه
 -144/االعراف–﴾  الشاكرين من
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 الشكر فوائد
 :منها كثرية فوائد للشكر

 :اآلخرة و لدنياا خري أنه
: " قال وسلم عليه هللا صل  هللا رسول أن -عنهما هللا رضّ– عباس بن عبدهللا عن
 وبدن ، ذاكر ولسان ، شاكر قلب:  األخرة و الدنيا خري ُاعطّ فقد ُاعطيهن َمن أربع
  . (1)"  ماله يف وال نفسها يف خوان تبغيه ال وزوجة ، صابر البالء عل 
 

 : كنز أفضل الشكر
... ﴾ الفضة و الذهب يكنزون والذين﴿  نزل  ملا: قال -عنه هللا رضّ– ثوابن نع

 اُنزل:  الصحابة بعض فقال ، أسفاره بعض يف وسلم عليه هللا صل  النيب مع كن ا: قال
 لسان أفضله:"  فقال ؟ فنتخذه خري املال أ    علمنا لو ، اُنزل ما الفضة و الذهب يف

  . (2)"  إميانه عل  تعينه نةمؤم وزوجة شاكر، وقلب ذاكر،

                                 
 رقــم 7/179 األوســط املعجــم يف والطــرباين ، 34 رقــم 21صـــ الشــكر كتــاب يف الــدنيا أيب ابــن أخرجــه  (1)

 يف ابب اإلميــان شــعب يف البيهقــّ وأخرجــه ، 11275 رقــم 11/134 الكبــرير املعجــم ويف ، 7212
 الرتغيـــب يف املنـــذر  وذكـــره.  4115 رقـــم 7/243 شـــكرها مـــن جيـــب ومـــا وجـــل عـــز هللا نِّعـــم تعديـــد

: وقـال 4/273 الزوائـد جممـع يف اهليثمـّ وذكـره ، جيـد إبسناد الطرباين رواه:  وقال 2/398 والرتهيب
  الصحيح رجال األوسط ورجال.  األوسط و الكبري يف الطرباين رواه

 حـــديث هــذا: لوقـــا 3094 رقــم 5/259 التوبـــة ســورة ومـــن ابب التفســري كتـــاب يف الرتمــذ  أخرجــه  (2)
  . 1856 رقم 2/596 النساء أفضل ابب النكاح كتاب يف ماجة ابن أخرجه و.حسن
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: "  جبل بن ملعاذ وسلم عليه هللا صل  هللا رسول قال: قال عنه هللا رضّ أمامة أيب وعن
 خري ودينك، دنياك امر عل  تعينك صاحلة وزوجة ذاكر، ولسان شاكر، قلب: معاذ اي
  . (1)"الناس اكتنز ما

 : ويزيدها النعم حيفظ الشكر
 ﴾ لشديد عذايب إن   كفرمت ولئن ألزيدنكم شكرمت لئن ربكم ذنأت وإذ﴿  تعاىل هللا قال
 -7/إبراهيم-

 وسلم عليه هللا صل  هللا رسول مسع : قال -عنه هللا رضّ– مسعود بن هللا عبدعن 
 وجل عز هللا ألن اإلجابة حُيرم مل الدعاء أعطّ َمن: أربعا حُيرم مل أربعا ُأعطّ َمن: " يقول
﴿  يقول هللا ألن الزايدة حُيرم مل الشكر أعطّ ومن ،﴾  لكم أستجب ادعوين﴿  يقول
﴿  يقول هللا الن املغفرة حُيرم ال اإلستغفار ُاعطّ ومن ،﴾  ألزيدنكم شكرمت لئن

 وهو﴿  يقول هللا الن التقبل حُيرم مل التوبة ُاعطّ ومن ،﴾  غفارا كان إن ربكم استغفروا
  . (2)﴾ "  عباده عن التوبة يقبل الذ 
  . (3) تعاىل هلل ابلشكر وجل عز هللا نعم قيدوا:  -هللا رمحه– العزيز عبد بن رعم قال
 زال  نعمة فقل   النعم، عل  الشكر مبالزمة عليكم: -هللا رمحه– عياض بن الفضيل قال

                                 
 رقــم 7/244 شــكرها مــن جيــب ومــا وجــل عــز هللا نعــم تعديــد يف ابب اإلميــان شــعب يف البيهقــّ أخرجــه  (1)

 اجلـامع شـرح القـدير فـيض) ابحلُسن له ورمز للبيهقّ وعزاه الصغري اجلامع يف السيوطّ وذكره ، 4116
  .صحيح اسناده: وقال 4409 رقم الصغري اجلامع صحيح يف األلباين وذكره ،(  4/525 الصغري

 رقــم 7/299 شــكرها ومــن جيــب ومــا وجــل عــز هللا نعــم تعدبــد يف ابب اإلميــان شــعب يف البيهقــّ أخرجــه  (2)
 مـائتني و سـبع سـنة مـات.. مرتوك:  حممد بن آابن بن عبدالعزيز فيه الضعف؛ شديد وإسناده ، 4210

  (  . 2/507 التهذيب تقريب) 

 وابــو ،41 رقــم الشــكر فضــيلة يف واخلرائطــّ ،27 رقــم 19ص الشــكر كتــاب يف الــدنيا ايب ابــن أخرجــه  (3)
 شـكرها مـن جيـب ومـا هللا نعـم تعديـد يف ابب اإلميـان شـعب يف والبيهقّ ،2/200 األولياء حلية يف نعيم
  .4226 رقم 7/308
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  . (1) إليهم فعادت قوم عن
 دة،الزاي يرى حىت ذلك يستتم مل بلسانه، ومحده بقلبه هللا نعمة عرف َمن:  أيضا وقال
  . (2) هبا حُيد ث أن النعمة ُشكر من وإن  ﴾  ألزيدنكم شكرمت لئن﴿  تعاىل هللا لقول
 

 : احلكيم وقال
ّ فَإِّن  ...  فَاْرَعَها نِّْعَمة   يفِّ  ُكْن َ  إَِّذا  الن َِّعمْ  ُتزِّيلُ  املََعاصِّ

 النـ َقم سريع اإلله فإن...  اإلله بُشكر عليها افظَوح
 : من اهلالك  جناةشكر هللا والعمل بطاعته 

والعمل بطاعته ابهلل تعاىل ابإلميان وأمرهم إىل قومه  لوطاً عليه السالمبعث هللا نبيه 
ابهلل واتبعوا آمنوا إال آل لو  هللا تعاىل فأهلكهم فكذبوه والذنوب عن املعاصّ وهناهم 
: "كذب   ، قال هللا تعاىلينجّ هللا الشاكرين وهكذا من اهلالك تعاىل فأجناهم هللا رسوله 

نعمة من * بسحر يناهم جنإال آل لو  حاصباً عليهم إان أرسلنا ابلنذر * قوم لو  
  36 – 34اآلايتكذلك جنز  من شكر" القمر عندان  

 اي رب العاملني. ، العاملني بطاعتك لك من الشاكرين اجعلنا للهم ا
 الشكر يف قصص

. هللا وأستغفر هلل احلمد: يقول هوو  محله عليه محاال حلِّق أنه  (3)عبدهللا بن بكر عن* 
 بل ،: قال ذ ؟ غري حُتسن أما: له وقل  ظهره، عل  ما وضع حىت فانتظرته: قال

                                 
  .18 رقم 6/2416 النعيم نضرة  (1)

  .19 رقم السابق املرجع  (2)

 اجلماعــة، لـه روى جليـل، ثبــ  ثقـة التـابعني، كبـار مــن البصـر ، هللا عبـد أو املـزين، هللا عبــد بـن بكـر هـو  (3)
  (.1/106 التهذيب تقريب) ومائة س    سنة مات
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 نعمائه عل  هللا فأمحد وذنب، نعمة بني العبد أن غري هللا، كتاب أقرأ كثريا، خريا أحسن
   . (1)بكر من أفقه احلمال: فقل . لذنيب وأستغفره السابقة،

 فقال حاله، ضيق يشكو هللا عبيد ابن يونس إىل رجل جاء: قال عامر بن سعيد وعن* 
: قال ال،: الرجل قال درهم؟ ألف مائة به تبصر الذ  هذا ببصرك أيسرك: يونس له

: الرجل فال درهم؟ ألف مائة فربجليك: قال ال،: الرجل قال درهم؟ ألف مائة فبيدك
 تشكو وأن  ألوف مئني عندك رىأ: يونس قال. وجل عز هللا نعم فذك ره: قال ال،

  . (2)! احلاجة
ّ   هللا ردها إلن: فقال بغلته أيب فقد: قال حممد بن جعفر وعن*   مبحامد ألمحدنه عل

 إليه وضم عليها، استوى فلما فركبها، وجلامها، بسرجها هبا ُايت أن لبث فما يرضاها،
 وهل: فقال ذلك يف له فقيل ،عليها يزد مل هلل، احلمد: فقال السماء إىل رأسه رفع ثيابه،
  . (3) وجل عز هلل احلمد جع  شيئا، بقي  أو شيئا، ترك 

 
 

                                 
 نعـم تعديـد يف ابب اإلميـان شـعب يف والبيهقـّ ،65 رقـم 32صــ الشـكر كتـاب يف الـدنيا أيب ابـن أخرجه  (1)

  . 4196 رقم 7/292 شكرها من جيب وما وجل عز هللا

 حممـد أبـو: الُضـبعّ هو عامر بن وسعيد. 100 رقم 42-41صـ الشكر كتاب يف الدنيا ايب ابن أخرجه  (2)
  (.1/299التهذيب تقريب)ومائتني مثان   سنة مات اجلماعة، له روى صاحل ثقة البصر ،

 رقــم 7/224 شــكرها مــن جيــب ومــا وجــل عــز هللا نعــم تعديــد يف ابب االميــان شــعب يف هقــّالبي أخرجــه  (3)
  .ثقات رجاله إسناده: حمققه وقال ،4082
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 اخلامتة
 الرساالت به هللا ختم من عل  والسالما والصالة الصاحلات، تتم بنعمته الذ  هلل احلمد
 .الدين يوم إىل إبحسان تبعهم وَمن وأصحابه آله وعل  حممد سيدان

 وبعد؛
 وسلم عليه هللا صل  النيب وكان عبده، عل  تعاىل هللا نعم أجل   من تعاىل هللا فشكر* 
 .وسلم عليه هللا صل  به نقتد  أن وُأمران تعاىل، هلل الشاكرين خري
 .بذلك عليهم هللا وأثىن وجل عز هلل الشاكرين من كانوا تعاىل هللا أنبياء* 
 .هبا إال يتحقق ال ثالثة أركان له الشكر أن* 
 وسلم عليه هللا صل  النيب وكان لعبده، سبحانه منه بتوفيق إال يُنال ال عاىلت هللا شكر* 

 أبن الدعاء يف جيتهدوا أن أصحابه حيث وكان الشاكرين، من جيعله أن تعاىل هللا يدعو
 .عبادته وحسن وشكره ذكره عل  هللا يعينهم
 النبوية السنة يف وكذلك تعاىل، هلل الشكر عل  حتث كثرية آايت الكرمي القرآن يف* 

 .تعاىل هلل شكره يف وسلم عليه هللا صل  النيب منهج تبني كثرية أحاديث
 .عليه تُعني كثرية أسباب له الشكر أن* 
 الـنعم حيفـظ وأنـه للعبـد، كنـز وأفضـل واآلخـرة، الـدنيا خـري فهـو كثـرية، فوائد للشكر* 

 .ويزيدها
 ترضــاه صــاحلاً  أعمــل وأن والــد  وعلــ  علــّ أنعمــ  الــيت نعمتــك أشــكر أن أوزعــين ريب

 19 رقم آية النمل سورة. الصاحلني عبادك يف برمحتك وأدخلين
 

 وحسـن وشـكرك ذكـرك علـ  وأعن ـا عليـك، هبـا املثنـني لنعمك الشاكرين من اجعلنا اللهم
 علـ  محلتـه كمـا إصـرا علينـا حتمـل وال ربنـا أخطئنا أو نسينا إن تؤاخذان ال ربنا عبادتك،
 أنــ  وارمحنــا لنــا اغفــر و عنــا واعــف بــه لنــا طاقــة ال مــا حتملنــا وال نــارب قبلنــا، مــن الــذين
 . الكافرين القوم عل  فانصران موالان

 .العاملني رب هلل احلمد أن دعواان وأخر
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 واملراجع املصادر فهرس
 .الكرمي القرآن* 
 ترتيب البسيت، حبان بن حممد حامت أيب للحافظ حبان ابن صحيح برتتيب اإلحسان* 
 دار طبعة احلوت، يوسف كمال حتقيق الفارسّ، بلبان بن علّ الدين عالء مرياال

  م1987 هـ1407 األوىل.  لبنان -بريوت -العلمية الكتب
 للطباعة مصر دار   الغزايل، حممد بن حممد حامد أيب لإلمام الدين علوم إحياء* 

1998 . 
 الشرياز  عبدهللا خلريا أبو الدين انصر لإلمام التأويل وأسرار التنزيل أنوار* 

 بدون. الفكر دار   البيضاو ،
 – العلمية املكتبة   أابد ، للفريوز العزيز الكتاب لطائف يف التمميز ذو  بصائر* 

 بدون.  لبنان -بريوت
 إبراهيم حتقيق القرشّ، كثري بن إمساعيل الفداء أيب للحافظ العظيم القرآن تفسري* 

 بدون.  مصر - اهرةالق -للرتاث الفجر دار   اجلمل،
 بدون. لبنان – بريوت – العريب الكتاب دار   النسفّ، تفسري* 
 عبدالوهاب: حتقيق العسقالين، حجر بن علّ بن أمحد للحافظ التهذيب تقريب* 

  بدون. العريب الفكر دار   عبداللطيف،
   البغداد ، اجلوز  ابن عبدالرمحن الفرج أيب الدين مجال للحافظ إبليس تلبيس* 
  م1983 هـ1403 أوىل. لبنان -بريوت -العلمية الكتب دار
   السعد ، انصر بن عبدالرمحن للشيخ املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري* 

  م2000 هـ 1421 االوىل. الرسالة مؤسسة
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. الشعب دار   القرطيب، أمحد بن حممد عبدهللا أيب لإلمام القرآن ألحكام اجلامع* 
 بدون
 خمتار: حتقيق البيهقّ، حسني بن أمحد بكر أيب للحافظ اإلميان لشعب معاجلا* 

 م2008 هـ 1429.  اهلند -بومبا  -السلفية الدار   الندو ،
 -الرايض دار   األصفهاين، نعيم أيب إلمامل األصفياء وطبقات األولياء حلية* 

  هـ1407.  القاهرة
. االسالمّ املكتب طبعة لباين،األ الدين انصر للشيخ الصحيحة األحاديث سلسلة* 

  م1979 هـ1399 األوىل
 -للرتاث الراين دار   السجستاين، األشعث بن سليمان للحافظ داود أيب سنن* 

  هـ1408. القاهرة
 فؤاد حممد الشيخ: حتقيق يزيد، بن حممد بن هللا عبد للحافظ ماجه ابن سنن* 

 بدون. للرتاث الراين دار   عبدالباقّ،
 أمحد الشيخ حتقيق ، سورة بن عيس  بن حممد عيس  أيب للحافظ مذ الرت  سنن* 

 م1937/هـ1356 أوىل. القاهرة -احلديث دار شاكر،
 إحياء دار   علّ، بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أيب للحافظ النسائّ سنن* 

 بدون. العريب الرتاث
 حممد: الشيخ شرحه النوو ، لإلمام ااملرسلني سيد كالم من الصاحلني رايض شرح* 
 هـ1423 األوىل.  القاهرة -النشر و للطباعة السالم دار   ، العثيمني صاحل بن

 م2002
 املكتب   الشاويش، زهري و األرانؤو  شعيب: حتقيق للبغو ، السنة شرح* 

  هـ1400. اإلسالمّ
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 القرشّ شعبان بن عبيد بن حممد بن هللا عبد بكر أيب لإلمام وجل عز هلل الشكر* 
 -الثقافية الكتب مؤسسة   بسوين، السعيد حممد: حتقيق الدنيا، أيب اببن روفاملع

  م1993 هـ1413 األوىل. لبنان بريوت
 بدون. مكتبتها و املصرية املطبعة النوو ، اإلمام شرح مسلم، اإلمام صحيح* 
 الكتب إحياء دار   عبدالباقّ، فؤاد حممد الشيخ: حتقيق مسلم، اإلمام صحيح* 

 بدون. احلليب عيس  فيصل العربية،
 حممد. د: حتقيق خزمية، بن إسحاق بن حممد بكر أيب للحافظ خزمية ابن صحيح* 

 م1975 األوىل. بريوت -اإلسالمّ املكتب   األعظمّ، مصطف 
 أبو: حتقيق اجلوزية، قيم ابن الدين مشس لإلمام الشاكرين وذخرية الصابرين عدة* 

 بدون. املنصورة -اناإلمي مكتبة   صيام، عوض جناح سهل
 العسقالين، حجر بن علّ بن أمحد للحافظ البخار  صحيح شرح البار  فتح* 

 بدون. السلفية املطبعة
 سهل بن جعفر بن حممد بكر أيب احلافظ لإلمام نعمه عل  هلل الشكر فضيلة* 

 أوىل. سورية الفكر، دار   احلافظ، نفيع حممد: حتقيق ابخلرائطّ، املعروف السامر 
  م1982/هـ1402

  م1938 القاهرة - املُناو  حممد لإلمام للُمناو  الصغري اجلامع شرح القدير فيض* 
/  هـ1406 عشر الثانية.  بريوت – الشروق دار   قطب، لسيد القرآن ظالل يف* 

 م1986
 م1981. ابلقاهرة املعارف دار   منظور، البن العرب لسان* 
 -السعادة دار   اهليثمّ، بكر أيب بن علّ فظللحا الفوائد مبنبع الزوائد جممع* 

  بدون. القاهرة
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 دار   األرانؤو ، شعيب حتقيق املقدسّ، قدامة البن القاصدين منهاج خمتصر* 
 م1982. القاهرة – الرتاث
 الفريق: حتقيق النيسابور ، احلاكم عبدهللا أيب لإلمام الصحيحني عل  املستدرك* 

 األوىل. الرايض -التوزيع و للنشر امليمان دار   نبوية،ال السنة جامع مبوسوعة العلمّ
  م2014/هـ1435

 دار تصوير -احملروسة مبصر -امليمنية املطبعة الشيباين، حنبل بن أمحد اإلمام مسند* 
 .والنشر للطباعة الفكر
 . بريوت -الرسالة مؤسسة طبعة األرانؤو ، شعيب: حتقيق أمحد، اإلمام مسند* 
 للثقافة القبلة دار عوانة، حممد: حتقيق شيبة، أيب بن بكر أيب لإلمام املصنف* 

 م 2006/هـ1427 جدة – السعودية -والنشر
 املكتب   األعظمّ، الرمحن حبيب: حتقيق الصنعاين، عبدالرزاق لإلمام املصنف* 

 م1983/ هـ1403 الثانية. بريوت -اإلسالمّ
 دار   هللا، عوض بن طارق: قحتقي الطرباين، القاسم ايب لإلمام األوسط املعجم* 

  م1995/هـ1415. القاهرة -النشر و للطباعة احلرمني
 دار القيم، ابن عبدهللا أيب لإلمام نستعني وإايك نعبد إايك منازل بني السالكني مدارج* 

  م1983/هـ1403 أوىل. بريوت -العلمية الكتب
 أوىل. دمشق قلم،ال دار   األصفهاين، للراغب الكرمي القرآن ألفاظ مفردات* 3

 م1992/هـ1412
 جمموعة إعداد ، وسلم عليه هللا صل  الكرمي الرسول أخالق مكارم يف النعيم نضرة* 
 للنشر الوسيلة دار   احلرام، املسجد إمام محيد بن صاحل: إبشراف املتخصصني من

  .م 2004/  هـ1425 الثالثة الطبعة. والتوزيع


