
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

َيْشُكِر اهللََّ((: َقاَل صىل اهلل عليه وسلم  َيْشُكِر النَّاَس ََلْ  َقاَل صىل اهلل   َعِن األَْشَعِث ْبِن َقْيٍس َقاَل: ، و))َمْن ََلْ 

 عليه وسلم:))إِنَّ َأْشَكَر النَّاِس هللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْشَكُرُهْم لِلنَّاِس((. 

الشكر: هو ثناء مجيل عىل من يقدم اخلري واإلحسان، وأقل اجلزاء عىل املعروف، االعرتاف بالفضل ألهل 

الفضل، وتقديم الشكر سلوك راٍق، لذلك كان اهتاممه صىل اهلل عليه وسلم بالشكر واالعرتاف باجلميل  

    وجهني: ِر اهللََّ، ُيتأول عىل َمْن ََلْ َيْشُكِر النَّاَس ََلْ َيْشكُ  : ه صىل اهلل عليه وسلمحديث معنى و

كفران نعمة اهلل تعاىل  أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك شكر معروفهم، كان من عادته  -1

له الشكر  العارفني.وترك  لوَقف   :قال بعض  الشكر،  إىل اهلل أفضُل من  ل  الشيطان أن طريًقا ُتوصِّ لو علِم 

قال تراه  أال  َأْكثَ } :فيها،  ََتُِد  َواَل  َشاَمئِلِِهْم  َوَعْن  َأْياَمِِنِْم  َوَعْن  َخْلِفِهْم  َوِمْن  َأْيِدهيِْم  َبنْيِ  ِمْن  ََلَتَِينَُّهْم  َرُهْم  ُثمَّ 

 . نحوه أو  صابرين، أكثرهم  ََتدُ  ال:  َيقل وَل  ،[17]األعراف: {َشاكِِرينَ 

ويكفر  -2 الناس  إحسان  يشكُر  ال  العبُد  كان  إذا  إليه،  إحسانه  عىل  العبد  شكَر  يقبل  ال  سبحانه  اهلل  أن 

 . معروفهم 

  ه عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن  فعن  وإن من أحسن الشكر أن تقول ملن أحسَن إليك: جزاك اهلل خريًا، 

َفإِْن ََلْ ََتُِدوا َما ُتَكافُِئوُه َفاْدُعوا َلُه َحتَّى َتْعَلُموا    ، َمْن َأَتى إَِلْيُكْم َمْعُروفًا َفَكافُِئوهُ   ))وسلم قال:صىل اهلل عليه  

َمْعُروٌف َفَقاَل لَِفاِعلِِه َمْن ُصنَِع إَِلْيِه  : ))َقاَل صىل اهلل عليه وسلم   :َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َقاَل ، و((َأْن َقْد َكاَفْأُُتُوهُ 

 
ِ
ا َفَقْد َأْبَلَغ ِِف الثَّنَاء  .  ((َجَزاَك اهللَُّ َخرْيً

إليك يشمُل املسلم وغري املسلم،  قد قيل لسعيد بن جبري رمحه اهلل: املجويس يوليني  و  والشكر ملن أحسن 

  .خريًا فأشكره، قال: نعم 

هب أنعم  التي  اهلل  نعم  بذكر  يكون  تعاىل  اهلل  نعلمه وشكر  ما  منها  حرصها،  يمكن  ال  كثرية  ونعمه  علينا،  ا 

وا نِْعَمَة اهللَِّ اَل ُُتُْصوَها إِنَّ اهللََّ َلَغُفوٌر َرِحيمٌ }ومنها ما ال نعلمه قال تعاىل:   . [18]النحل: {َوإِْن َتُعدُّ

 



 

 

 تذكروا النعم فإن ذكرها شكر.    قال عمر بن عبد العزيز:      

م  يرىض  أنه  علينا  فضله  عظيم  واحدة، ومن  بكلمة  ولو  نعمه  عىل  والشكر  بالثناء  عليه   نا  اهلل  صىل  َقاَل 

َفَيْحَمَدهُ ))  :وسلم َبَة  ْ الْشَّ َب  َيْْشَ َأْو  َعَلْيَها  َفَيْحَمَدُه  األَْكَلَة  َيْأُكَل  َأْن  اْلَعْبِد  َعِن  ىَض  َلرَيْ اهللََّ  كام ((،  َعَلْيَها  إِنَّ 

هلل سجدة شكر إذا ما حدث لنا يشء يرس، أو إذا عافانا سبحانه وتعاىل  علمنا صىل اهلل عليه وسلم أن نسجد  

 . من البالء

 وأيضًا شكر اهلل يكون بالعمل بالقلب، واللسان، واجلوارح: 

 فشكر القلب: قصد اإلنسان اخلري ِف كل عمل يقوم به، وأن يضمر اخلري للخلق كافة.  -

 سبحانه.  شكر اللسان باحلمد والثناء وذكر النعم واملنعم -

اجلوارح- فيام جيلب رضاء اهلل وحمبته ب  شكر  َما  }استخدامها  َقلِياًل  َواأْلَْفئَِدَة  َواأْلَْبَصاَر  ْمَع  السَّ َلُكُم  َوَجَعَل 

به ِف مواطن  ،[9  :السجدة]{َتْشُكُرونَ  اجلود  تقتيض  املال  فنعمة  القول،  بمجرد  بالعمل ال  يتحقق  فشكر اهلل 

الصحة تقتيض بذل الطاقة والقوة فيام ينفع الناس، ومن تقاعس عن شكر النعمة اجلود واإلحسان، ونعمة  

ُكْم َلئِْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم َوَلئِْن َكَفْرُتْم إِنَّ  } أو عىص اهلل هبا ،فهو متعرض ألن جيرده اهلل منهام َن َربُّ َوإِْذ َتَأذَّ

 .[7 :إبراهيم] {َعَذاِِب َلَشِديدٌ 

الناس، :  فيكون  الناسشكر  وأما   بالشكر: و  ئهمودفن أخطا  التحدث بحسنات  الناس  الدعاء هلم، وأوىل 

الوالدان،   اهلل  فقد  مها  للوالدين،  تعاىلقرن  بالشكر  له  الشكر  الكريم  القرآن  تعا  ِف  ِِل  }ىل:قال  اْشُكْر  َأِن 

املَِْصريُ  إَِِلَّ  لوالديه  و ،[14]لقامن:{َولَِوالَِدْيَك  عىل  شكره  واحلرص  إليهام،  واإلحسان  وبرمها،  بطاعتهام 

 .مرضاهتام، وعدم إغضاهبام 

ثامر الدنيا،    هوالشكر  ِف  النعم  من  املزيد  يضمن  وللناس،  هلل   والشكر  احلمد  بواجب  يقوم  فمن  كثرية، 

اَلخرة، ِف  اإلهلية  وعقابه  باإلضافة  واملكافآت  اهلل  عذاب  يأمن  تعاىل أنه  اهللَُّ}: قال  َيْفَعُل  إِْن  َما  بَِعَذابُِكْم   

َعلِياًم  َشاكًِرا  اهللَُّ  َوَكاَن  َوآَمنُْتْم  َوَلئِْن  }:  ،وقال[147]النساء:  {َشَكْرُتْم  أَلَِزيَدنَُّكْم  َشَكْرُتْم  َلئِْن  ُكْم  َربُّ َن  َتَأذَّ َوإِْذ 

 .[7]إبراهيم:{َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِِب َلَشِديدٌ 

وقدمنا الكالم عن الشكر حتى نتوجه بالشكر لكل اإلخوة واألخوات الذين بذلوا بسخاء لْشاء املسجد 

 الذي منَّ اهلل تعاىل علينا واشرتيناه ليكون وقفًا هلل ووقفًا للمسلمني لتسجل كل أعامل اخلري التي تقام ِف  

  فنسأل اهلل أن يبارك هلم  هذا املسجد ِف صحيفة الذين جادت نفوسهم الكريمة بالتربع للبيت اهلل    



 

 

 ِف رزقهم وأوالدهم ويضاعف حسناهتم.         

ندعو  كام  والرتميم،  باإلصالحات  البدء  وهي  الثانية  للمرحلة  بدعمنا  للمشاركة  اإلخوة  ندعوا  وايضًا 

الناتج    12×    3000الناتج    20×150االخوة لالشرتاك الشهري فلو اشرتك كل املصلني ولنفرض العدد  

 ن ألفاً ست وثالثو  36000

يفنى   فال تبخل عىل بيت اهلل وال تبخل عىل نفسك واعترب هذه العْشين اشرتاك نت او أي يش لكن كله 

    ويذهب وما ارسلته هلل يبقى 

  
  
  
  

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


