
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

 (( ََل َيْشُكُر اهللَ َمْن ََل َيْشُكُر النىاَس ))َصَّلى اهللُ َعَلْيهي وَسلىَم: قال: قال رسول اهلل َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  

ابن أِب حدرد األسلمي قال: تذاكرنا يوًما يف مسرينا الشكر واملعروف،  أن  جاء يف سبب ورود هذا احلديث  

فقال حممد بن مسلمة ريض اهلل عنه: كنا يوًما عند رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم، فقال حلسان بن ثابت 

قَ  َوَجلى  َعزى  اهللَ  َفإينى   ، يىةي
لي اْْلَاهي ْعري  شي ْن  مي يَدًة  َقصي ْدِني  َأْنشي عنه:  اهلل  َها  ريض  ْعري شي يفي  آَثاَمَها  َعنَْك  َوَضَع  ْد 

َا   يَدًة َهَجا ِبي َواَيتيَها، َفَأْنَشَدُه َقصي َجاء،  األَْعَشى َعْلَقَمَة ْبَن ُعالَثةَ الشاعر  َوري ، َفَقاَل النىبييُّ َصَّلى اهللُ َعَلْيهي   اَكثيري   هي

هي الْ  ُدِني َهذي اُن، َل َتُعْد ُتنْشي ٍك  َوآله وَسلىَم: َيا َحسى يَدَة َبْعَد ََمْليِسي َهَذا، َقاَل: َيا َرُسوَل اهللي، َتنَْهاِني َعْن ُمْْشي َقصي

اُن، َأْشَكُر النىاسي ليلنىاسي َأْشَكُرُهْم هللي،  َم: َيا َحسى ؟ َفَقاَل َصَّلى اهللُ َعَلْيهي وَسلى نَْد َقْيََصَ يٍم عي َوإينى َقْيََصَ َسَأَل   ُمقي

ُه َل َيْشُكُر اهللَ مَ َأَبا ُسْفَياَن ْبَن   نِّي، َوَقاَل َوَقاَل، َوَسَأَل َهَذا َعنِّي َفَأْحَسَن اْلَقْوَل، َوإينى ْن َل  َحْرٍب َعنِّي، َفَتنَاَوَل مي

 .وقال حسان: يا رسول اهلل، من نالتك يده وجب علينا شكره . َيْشُكُر النىاَس 

املنعيم واجب عقالف أن شكر  ثم شكر من جعله  اورشع  ال خيالف أحد يف  تعاىل،  الباري  ، وأوجبها شكر 

ْم َعََّل َمْن َشَكَرَك،  ))سبًبا لوصول خري إليك، وهلذا قال عليه الصالة والسالم:   اْشُكْر مليَْن َأْنَعَم َعَلْيَك، َوَأْنعي

َرْت، َوَل َزَواَل هَلَا إيَذا ُشكيَرْت   ((. َفإينىُه َل َبَقاَء ليلنِّْعَمةي إيَذا ُكفي

 بعض أهل العلم: كل نعمة يمكن شكرها إَلى نعمة اهلل تعاىل فإنى شكر نعمته نعمٌة منه،  وقال 

 (( مْن ََلْ َيْشُكري النىاَس ََلْ َيْشُكري اهللَ))صَّل اهلل عليه وسلم:  ه وأورد اإلمام املناوي معنيني لقول

 .شكر إحسان الناس وينكر معروفهماألول: أن اهلل َل يقبل شكر العبد عَّل إحسانه إليه إذا كان العبد َل ي

الشكر ملعروفهم، كان عادته كفران نعم اهلل وترك   الناس وترك  الثاِن: من كان طبعه وعادته كفران نعمة 

 .الشكر له 

:  منها  صَّل اهلل عليه وسلم ويف معاِن الشكر ملن أسدى معروفا جاءت عْشات األحاديث عن نبينا الكريم  

: َجَزاكي    َمْعُروٌف،َمْن ُصنيَع إيَلْيهي  ))،  (( ُروًفا َفَكافيُئوُه، َفإيْن ََلْ ََتيُدوا َفاْدُعوا َلهُ َمْن َآَتى إيَلْيُكْم َمعْ )) ليهي َفَقاَل ليَفاعي

 
ي
 . ((َاهللىُ َخرْيًا. َفَقْد َأْبَلَغ يفي َالثىنَاء



 

 

بدار رجل باملدينة، فاْستسقى، فَسَقْوه، ثم مرى بعد ذلك بالدار وُمناٍد   ريض اهلل عنه   مرى سعيد بن العاص و      

ُينادي عليها فيَمن َيزيد، قال ملوَله: سْل ََل ُتباع هذه؟ فرَجع إليه، فقال: عَّل صاحبها َديٌن، قال: ارجع إىل  

هلذا علي  قال:  دارك؟  تبيع   َ َلي فقال:  معه،  وغريمه  صاحبها جالًسا  فوَجد  فرجع  دينار،  الدار،  أربعة آَلف   

صاحب  إىل  الباقي  ودَفع  آَلف،  أربعَة  الغريم  إىل  فَدَفع  بَبدرة،  فأتاه  غالمه،  وبَعث  معهام،  ث  وََتدى فنزل 

وغريها الكثري من القصص عن سلف أمتنا الصاحلني الذين طبقوا حديث الرسول   .الدار، وَركيب ومىض

 الكريم وشكروا من أسدى هلم معروفًا. 

ومسجدنا    أخ كان إجيابيًا بالوقوف مع بيت اهلل   هذا اخلطبة وهذه الكلامت البسيطة أن نشكر كلأحببنا يف  

َد اهللىي }فنسأله تعاىل أن يشمله بمن قال يف حقهم:   ،بام يقدر عليه   املسجداشرتك لدعم  ف   هذا، إنام َيْعُمُر َمَساجي

ري   اْْلخي َواْلَيْومي  بياهللىي  آَمَن  ْن  َمْن  مي َيُكوُنوا  َأْن  ُأوَلئيَك  َفَعَسى  اهللىَ  إيَلى  خَيَْش  َوََلْ  َكاَة  الزى َوآَتى  اَلَة  الصى َوَأَقاَم 

ينَ  كل {املُْْهَتدي أجر  هلم  يكتب  وأن  املسجد،  هذا  يف  ُتقام  وسجدة  ركعة  كل  أجر  هلم  يكتب  أن  اهلل  نسأل   ،

مجيعًا لدعم بيت اهلل تعاىل والسخاء عَّل بيت اهلل   ونجدد دعوتنا لإلخوة  حرف أو آية ُتعليم يف هذا املسجد، 

 تعاىل. 

 . واحلمد هلل رب العاملني

  

 

 

  

 

  

 

 

 

     
 


