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حلمد �   ه عز وجل، وطلب منهم من موائد كرمه ونعمه وبرِّ  ُحيدُّ  وال خلق اخللق بقدرته، وغمرهم مبا ال يُعدُّ  ،ا
حلمد من لسبحانه وتعاىل نظري ذ ك أن يشكروه وحيمدوه، فعجزوا عن محده، فحمد نفسه بنفسه، وارتضى ذلك ا

ْحلَْمُد � َربِّ اْلَعاَلمِ ( :وقال لنا معلماً  ،خلقه   ).الفاحتة٢( )نيَ ا
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، طلب من عباده املؤمنني أن يكونوا له دوماً من عباده الشاكرين، 
حلفظ من األسقام والُضرِّ والنقم، وأن جيعلهم يف الدنيا دائمًا يف طاعته، وأن جيعلهم  ووعد الشاكرين بزlدة النعم، وا

وسيد  ،وأشهد أن سيدp دمحمًا عبد هللا ورسوله، إمام الذاكرين .الُعلى يف جنتهيف اآلخرة من أهل الدرجات 
  :فقالتr الذي حكت عنه زوجه السيدة عائشة  ،الشاكرين
مث  ،حىت مسَّ جسمه جسمي، وتدثَّر بلحايف ،عليَّ ذات ليلة وpم جبواريصلى هللا عليه وسلَّم دخل رسول هللا {

فقلت l رسول هللا إين ألحبك وال أحب : قالت )�ذنني يل أن أعبد ريب عز وجل هذه الليلة؟ ،l عائشة( :قال
 حىت دخل البقيع، فلما جاء باللم صلى هللا عليه وسلَّ فانطلق : فراقك، ولكين أوثر هواك على هوى نفسي، قالت

ع متأل عينيه، ونزلت من عينيه على ليؤذنه بصالة الفجر، خرجت معه فإذا به صلى هللا عليه وسلَّم ساجدًا والدمو 
حليته على األرض ال ُأحصي  ،أعوذ برضاك من سخطك، وبك منك( :وهو يقول ملواله مناجياً  ،حليته، ونزلت من 

فلما انتهى من : قالت ).وتناهى سلطانك ،وعزَّ جارك ،وجهكثناءًا عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جلَّ 
فقال صلى هللا  ،ذا l رسول هللا وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما �خر؟أأنت تصنع ه: الصالة قال له بالل

  .١})أفال أكون عبداً شكورا( :عليه وسلَّم
اللهم صلِّ وسلِّم و�رك على هذا النيب املبارك سيدp دمحم، وآله الذين ساروا على هداه، وأصحابه الذين 

آمني l رب .. آمني  ،ل التابعني من بعدهم وعلينا معهم أمجعني�بعوه على ما حيب هللا عز وجل ويرضاه، وعلى ك
  .العاملني

فرض هللا عز وجل على عباد هللا املؤمنني لريتقوا عند هللا، ولرتتفع درجا�م يوم  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
العبادة اليت يظن البعض  ها �ذالقيامة بني يدي هللا، وليكونوا مع الذين حيبو�م من أنبياء هللا ورسل هللا، أن يقومو 

 عز وجل على مجيع نعماه، وهذه هللاهذه العبادة هي عبادة شكر ، أ�ا عبادة زائدة، لكنها فريضة يف كتاب هللا
  .العبادة البد أن يسبقها عبادة التفكر

حلق ائق اليت فلو تفكر اإلنسان يف نفسه وما سوَّاه هللا عز وجل يف جسمه، وما صنعه سبحانه وتعاىل يف ا
والسر واخلفى وغريها، مث لو نظر بعد ذلك إىل ما سخَّره هللا  ،أخفاها يف جسمه، من الروح والقلب والعقل والفؤاد

                                                           

١ r كان كل أمره عجباً، أ�ين يف ليليت :  سئلت عن أعجب ما رأته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبكت مث قالتروي ابن حبان يف صحيحه أن عائشة أم املؤمنني
وهللا إين : lرسول هللا: lعائشة أال �ذنني يل أن أتعبد ريب عز وجل؟ فقلت: اليت يكون فيها عندي، فاضطجع جبنيب حىت مس جلدي جلده، مث قال

فقام إىل قربة من ماء يف البيت فتوضأ ومل يكثر صب املاء، مث قام : قالت -يسرك مما �واه أي أحب أّال تفارقين وأحب ما -ألحب قربك وأحب هواك
حليته، مث سجد فبكى حىت بّل األرض، مث اضطجع على جنبه فبكى، حىت إذا أتى بالل يؤذنه بصالة الفجر رآه  يصلي ويتهجد فبكى يف صالته حىت بل 

وحيك l بالل، وما مينعين أن أبكي وقد أنزل هللا علّي يف : فقال له ،يبكيك وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما �خر؟ ما ،سول هللاlر  :يبكي فقال
ن قرأها مل ويل: مث قال ،فقرأها إىل آخر السورة ،)ليل والنهار آلlت ألويل األلبابإن يف خلق السموات واألرض واختالف ال: (هذه الليلة هذه اآلlت

l رسول هللا، أتصنع هذا وقد ُغِفَر لك : كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا صلى قام حىت تفطر رجاله، قالت: (وروى مسلم عن عائشة r قالت .ومل يتفكر فيها
  ).l عائشة، أفال أكون عبدا شكوراً : ما تقدم من ذنبك وما �خر؟، فقال ملسو هيلع هللا ىلص
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مما حوله يف عامل األرض والبحار، وما فوقها من عامل السموات واألفالك والنجوم، وما صنعه هللا عز  ،له يف األكوان
َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة ِهللا ال ( :نعام وغريها، لتحقق بقول هللا يف كتاب هللاوجل له من عامل الدواب والطيور واأل

بشكٍر �، أن  -إن كانت يف نفسه أو حوله  -وهو ُمطالب بكل نعمة من هذه النعم ، )الرعد٣٤( )ُحتُْصوَها
حلياة   .يشكر هللا عز وجل على ما أعطاه، وعلى ما وهبه له ليعيش به يف هذه ا

رد أن يلحق �م من وجل جعلها عبادة لألنبياء ومن ي ولكنه عز ،كر جعله هللا عز وجل عبادةهذا الش
 )اْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ ( :قال هللا عز وجل لداود وأهله ،األولياء واألتقياء

وقال يف  ).اإلسراء٣( )ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكورًا( :السالم وقال يف نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت ).سبأ١٣(
  ).نحللا١٢١( )َشاِكًرا النـُْعِمهِ ( :أبو األنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأمت التسليم - أبينا إبراهيم

حلبيب أعظمهم شكراً � جل يف عاله، و  ،فوصف األنبياء »�م شاكرين � جعل هللا عز وكما مسعنا فقد كان ا
فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن ( :وأن ُحيشر يوم القيامة يف مجلة من يقول فيهم هللا ،وجل هذا املقام ملن يريد أن يكون معهم

حلَِِني َوَحُسَن ُأولَِئَك رَِفيًقا يِقَني َوالشَُّهَداِء َوالصَّا دِّ   ).ءالنسا٦٩( )َأنـَْعَم هللا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َوالصِّ
  وهذا الشكر �؟ ،وهذه النعمة ،كيف نؤدِّي هذه العبادة

حلمد �(( :ظنَّ كثٌري من عوام املؤمنني أنه إذا قال بلسانه فقد شكر هللا عز وجل على مجيع نعماه، لكننا  ))ا
البد ، ))نوعمٌل �جلوارح واألكا ،واعتقاد �لقلب واجلنان ،فالشكر � قوٌل �للسان((، ذاك ال يكفيك: نقول له

أن يعتقد متام اإلعتقاد أن كل ما  ،أن يتم يف هؤالء ليكون عبدًا � عز وجل من الشاكرين، وأوهلم وأمههم القلب
من سوٍء أو ُضرٍّ فبحفظ هللا، عنه فيه من نعٍم فهي من هللا، وكل ما ³تيه من خٍري فمن فضل هللا، وكل ما ُيصرف 

هو الفعَّال ملا يريد، وكل ما نراه أسبا�ً، واألسباب ال تفعل إال ´ذٍن من مسبب  ويعلم علم اليقني بقلبه أن هللا وحده
  .األسباب عز وجل

يعلم بقلبه ويُقر به  - له ءى شيأهله أو يف عمله أو يف أأو يف ماله أو يف  ،يف نفسه -فكلما رأى نعمة 
ووهبه هللا النبوة، وسخَّر هللا عز  ،أ�ه هللا امللك ،هذا نيب هللا سليمان بن داود .إقرارًا يقينيًا أن هذا من فضل هللا

َهَذا ِمْن ( :وجل له الريح، وسخَّر له اجلن، وعلمَّه منطق الطري، لكنه كان يقول عن ذلك كما انبأ ربه عز وجل
ُلَوِين أََأْشُكُر َأْم َأْكُفرُ  َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة ( :مجعنيكل هذا من فضل هللا، وقال هللا لنا أ،  )النمل٤٠( )َفْضِل َريبِّ لِيَـبـْ

  ).النمل٥٣( )َفِمَن هللاِ 
وأن دفع النقم والشر والسوء ال يتم إال حبفظ هللا وصيانة  ،فإذا أقرَّ القلب واعرتف »ن مجيع النعم من هللا

تنظر إىل  .عينًا شاكرة ما أحله هللا، لتكونإىل تعمل اجلوارح اليت يف هذا اجلسم مبا أمر هللا، فال تنظر العني إال ، هللا
وتنظر إىل آlت يف اآلفاق لتعرف فيها قدرة هللا وإبداع ُصنع هللا، تتحسَّس أحوال الفقراء واملساكني  ،كالم هللا

ليكفلهم �لفضل الذي أفاءه عليه مواله، تنظر بعني رمحة ومودِّة إىل األبوين وذوي األرحام لتصلهما كما طلب هللا 
نها ال تنظر إىل احملرمات، وال تنتطلق إىل املمنوعات، وال يسمح هلا أن تنظر يف الطريق إىل لك .وأوصى رسول هللا

إىل و  ،الغادlت والرائحات، وال يسمح هلا ولو كان يف منزله أن تنظر على النت أو على القنوات املمنوعات
  .أل�ا تكون عيناً عاصية ،األشياء اليت حرمها هللا عز وجل
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ر هللا البد أن يكون ذاكراً �، �لياً لكتاب هللا، مؤدlً النصيحة ملن احتاجها من عباد هللا، واللسان لكي يشك
 ،وال لعن وال كذب ،وال شتم وال يستخدمه يف سبٍّ  .وُخمففًا بكالمه عن املنكوبني ومن عندهم موتى من عباد هللا

حلبيب صلى هللا عليه وسلَّموال غريها من األقوال اليت �ى عنها الكبري ا ،وال زور وال سحر   .ملتعال ووضحها لنا ا
أو من قرآن يتلوه إنساٌن خاشع،  ،من علٍم pفعٍ  ؛لكي تكون شاكرًة �، فال أمسع �ا إال ما حيبه هللا: واألذن

وقول والسب  ،لكن أُنزهها عن مساع الغيبة والنميمية .أو نصيحة إميانية أو أحاديث نبوية أو أى أمٍر حيبه رب الربية
  .٢)السامع واملغتاب يف اإلمث شريكان( :لقوله صلى هللا عليه وسلَّم ،الزور

وهكذا يف اجلوارح كلها من اليد والرجل والفرج والبطن والعقل كذلك شكر هللا به أن يُفكِّر فيما ينفع به 
حلة يتأسى فيها حببيب هللا اإلنسان يف دنياه من حالٍل أحلَّه هللا، أو ما يرفع هللا به اإلنسان يف ُأخراه من أع ماٍل صا

ومصطفاه، فال يُفكِّر به يف ُضر مسلم، أو يف شكوى كيدية ملؤمن، أو يف ُ�مة يُلصقها بربيئ، أو أى تفكري لقتل 
  .املسلمني أو تشويه املؤمنني، حىت يكون هذا العقل شاكراً لرب العاملني

له من حالل، وأن يُنفقه يف طرٍق ُترضي ذي واملال إذا كان اإلنسان يريد أن يكون به شاكراً �  فالبد أن ُحيصِّ
اجلالل واإلكرام، فال يُنفقه يف اآلÀم، ال يُنفقه يف شراء املخدرات واملسكرات، وال يذهب به إىل أماكن اللهو، وال 

م ولنفسه عند هللا غريها إىل األمور اليت تُغضب هللا، بل جيعل ماله لإلنفاق على أهله أوًال، مث الباقي حيولِّه هل
يكتسب به بسمة ليتيم، أو يكتسب به مداراة سوءة فقري، أو يكتسب به أى عمٍل خريٍي يدوم، وهكذا حىت يكون 

  .اإلنسان عند هللا عز وجل من الشاكرين
وضرب لنا النيب صلى هللا عليه وسلَّم وحكى لنا مثًال من األولني لنعلم قدر نعم هللا عز وجل وما حتتاج إليه 

حكى يل أخي جربيل أن هناك رجًال كان يقيم يف جزيرة، وجعل هللا له فيها ( :من شكر، فقال صلى هللا عليه وسلَّم
عني ماء يتوضأ منها ويشرب منها ويغتسل منها، وجعل له شجرة رمان تُنبت له كل يوم عند غروب الشمس مثرة 

، مث طلب من هللا عز وجل أن يقبضه والنهار صائماً  اً الليل قائم ،أحيا مخسمائة عام .يصوم اليوم مث يُفطر عليها
  .فقبضه هللا وهو ساجدوهو ساجد، 

أنه إذا كان : إp لنُمرُّ عليه عند الصعود وعند اهلبوط وهو ساجد، وجند له يف علم هللا عز وجل( :قال جربيل
: بعملي l رب، فيقول هللا تعاىل: فيقولأدخلوا عبدي اجلنة برمحيت، : يوم القيامة ووقف بني يدي هللا يقول هللا تعاىل

أدخلوا عبدي النار، فتأخذه ز�نية جهنَّم : بعملي l رب، فيقول هللا تعاىل: أدخلوا عبدي اجلنة برمحيت، فيقول
ضعوا عمل اخلمسمائة عاٍم يف كفة من كفَّات امليزان، وضعوا : فيستغيث ��، فيأمر هللا عز وجل بردِّه، مث يقول هلم

فرجحت نعمة البصر على عمل : ة، قال صلى هللا عليه وسلَّموهي نعمة البصر يف كفَّ  -واحدة من نعم هللا  نعمة
  .٣)اخلمسمائة عام

                                                           

اعلم أن الغيبه كما حيرم على : قال اإلمام النووى رمحه هللا ).السامع للغيبة أحد املغتابني: (الطرباين، ويف شرح املائة كلمة للبحراين قال اإلمام عليّ  ٢
حمرمه أن ينهاه إن مل خي ف ضررًا ظاهرًا، فإن خافه وجب املغتاب ذكُرها حيرم على السامع استماُعها وإقرارها، فيجب على من مسع إنساpً يبتدىء بغيبه 

ك ،فإن مل يفعل عليه اإلنكار بقلبه، ومفارقة ذلك اÈلس إن متكَّن من مفارقته، فإن قدر على اإلنكار بلسانه، أو على قطع الغيبه بكالم آخر، لزمه ذل
 .ال خيرجه عن اإلمث والبد من كراهته بقلبه ذلك نفاق“: ، وهو يشتهى بقلبه استمراره، فقال أبو حامد الغزاىل”اسكت“: عصى، فإن قال بلسانه

حلاكم عن جابر Ëاخلرائطي و رواه  ٣ حلق إن � عبدًا من عباده؛ عبد هللا مخسمائة : خرج من عندي خليلي جربيل آنفا فقال: (ا l دمحم، والذي بعثك �
حميط به أربعة آالف فرسخ من كل pحية، وأخرج له عينا عذبة بعرض سنة على رأس جبل يف البحر عرضه وطوله ثالثون ذراعا يف ثالثني ذراعا،  والبحر 
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، !!ادفع كهر�ء العني اليت تنظر �ا آpء الليل وأطراف النهار فكم تدفع؟: تدبَّر l أخي املؤمن لو قيل لك
، !!ا األصوات وُمتيِّز �ا اللغات واللهجات فماذا معك لكي تدفع؟ولو قيل لك ادفع تليفون األذن اليت تسمع �

إىل آخرها من نعم ، !!ولو قيل لك ادفع ما ُحيرِّك اللسان وجيعله ينطق مبا خيطر على القلب واجلنان، فماذا تصنع؟
  !!!هللا عز وجل اليت ال تُعد وال ُحتد

وحافظ على العمل  ن األمر كله فضٌل من الرمحن،واعتقد �لقلب واجلنان أ ،فاشكر هللا عز وجل �للسان
من مل يشكر الناس مل يشكر هللا ( :قال صلى هللا عليه وسلَّم، ان، فهذا هو الُشكر الذي حيبه الرمحن�جلوارح واألر 

  .٤)تعاىل
  . دعوا هللا وأنتم موقنون �إلجابةا ،والتائب من الذنب كمن ال ذنب له التائب حبيب الرمحن

  :ثانيةاخلطبة ال
حلمد � رب العاملني الذي أكرمنا حبمده وشكره يف كل وقٍت وحني، ونسأله عز وجل أن جيعلنا أمجعني  ،ا

حلاضرين ب وأشهد أن ال إله إال هللا  .ني يديه عز وجل يف كل وقٍت وحنيدوماً ن عباده الذاكرين الشاكرين الفاكرين ا
نعم املعلم  ،ههللا ورسولُ  وأشهد أن سيدp دمحمًا عبدُ  .والشاكرين وابني واملتطهرينتوحده ال شريك له، حيب عباده ال

  .الذي علمنا ما ينفعنا يف الدنيا وما يرفعنا يوم الدين
ى هللا وعلى آله وصحبه والنموزج القومي، صل ،اللهم صلِّ وسلِّم و�رك على سيدp دمحم صاحب القدوة الطيبة

  .هديه إىل يوم الدين بعوكل من ات
  :حبة مجاعة املؤمننيأيها األ

أول من أسَّسه ووضع " �إلتيكيت"اإلسالم دين الذوق الرفيع والُلطف البديع، وما يسمونه يف عامل اليوم 
حلبيب األعظم صلى هللا عليه وسلَّم بتوجيٍه من هللا عز وجل وجَّهنا هللا عز وجل إىل أنه كما . ُأُسسه الكلية هو ا

، ٥ينبغي أن نشكر من عباد هللا كل من أسدى لنا نعمة، وكل من صنع لنا مجيالً  ينبغي أن نشكر هللا على عطاlه،
  .ومن مل يفعل ذلك كان جاحداً، واجلحود ليس من دين اإلسالم

َأِن اْشُكْر ِيل ( :وأول من أسدى إلينا نعمًا ال تُعد والُحتد األبوين األب واألم، ولذا قال هللا عز وجل لنا
وشكر  .سبب كل نعمة لك، وسبب كل منفعة حتققت فيك ؛أشكر هللا مث أشكر الوالدين ).لقمان١٤( )َوِلَواِلَدْيكَ 

                                                                                                                                                                                                 

ذ تلك األصبع تفيض مباء عذب فيستنقع يف أسفل اجلبل، وشجرة رمان خترج له يف كل ليلة رمانة، يتعبد يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخ
قبضه ساجدا، وأن ال جيعل لألرض وال لشيء يفسده عليه سبيال حىت يبعثه هللا وهو الرمانة فأكلها مث قام لصالته، فسأل ربه عند وقت األجل أن ي

أدخلوا عبدي  :أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بني يدي هللا فيقول له الرب :فنحن منر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له يف العلم ،ففعل :قال .ساجد
فتوجد  ،قايسوا عبدي بنعميت عليه وبعمله :فيقول هللا ،بل بعملي ربِّ  :فيقول ،لوا عبدي اجلنة برمحيتأدخ :فيقول ،رب بل بعملي :فيقول ،اجلنة برمحيت

رب برمحتك أدخلين  :فيجر إىل النار فينادي ،أدخلوا عبدي النار :فيقول ،نعمة البصر قد أحاطت بعبادة مخسمائة سنة وبقيت نعمة اجلسد فضال عليه
 :فيقول ؟،من قواك لعبادة مخسمائة سنة :فيقول ،أنت l رب :فيقول ؟،l عبدي من خلقك ومل تك شيئا : يديه فيقولفيوقف بني ،ردوه :فيقول .اجلنة

وسألته أن  ،وأخرج لك كل ليلة رمانة وإمنا خترج مرة يف السنة ،من أنزلك يف جبل وسط اللجة وأخرج لك املاء العذب من املاء املاحل :فيقول ،أنت l رب
فأدخله هللا  ،!!فنعم العبد كنت l عبدي ،أدخلوا عبدي اجلنة ،وبرمحيت أدخلك اجلنة ،فذلك برمحيت :قال ،أنت l رب :فيقول ؟،ففعل يقبضك ساجداً 

 ).إمنا األشياء برمحة هللا l دمحم :قال جربيل .اجلنة
  .)كر هللا من ال يشكر الناسال يش: (Ë بلفظأيب هريرة وأبو داود والرتمذي عن أمحد رواه  ٤
  ).فمن ذكره فقد شكره ،فإن مل يستطع فليذكره ،من أتى إليه معروف فليكافئ به: (r مرفوعاً عائشة روى أمحد عن  ٥
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حلرص على رضا قلو�ما حنوي، وأن أحرص حرصًا شديدًا أن ال أغضبهما قطّ الوالدين يكون بربِّ  ، مها وطاعتهما، وا
   .يف كل وقٍت وآن فإن اإلنسان ميشي يف الدنيا بدعاء الوالدين موفقٌ  ،وأن أحرص على دعائهما

وليس من عقوبة تُعجَّل يف الدنيا وال ُتؤجَّل إىل اآلخرة إال عقوبة عقوق الوالدين، فقد اقتضت حكمة هللا عز 
ل �ذه العقوبة يف الدنيا، حىت نراها رأي العني ألن هللا عز وجل حريٌص على أن يكون املسلم كما  ،وجل ان يُعجِّ

  .األدب مع مجيع خلق هللاهو شديد األدب مع مواله، شديد 
ونذكره دائماً  ،علينا أن نشكره ونعرتف له �لفضل ،أو صنع إلينا مجيالً  ،وكذلك كل من أسدى إلينا معروفاً 

عبدي لن تشكرين ما مل تشكر من أجريت لك النعمة : يقول هللا تعاىل( :الرب، قال صلى هللا عليه وسلَّم�خلري و 
  .٦)على يديه

حلظة ويقول لهوحنن نسمع يف هذا  عملت ماذا : الزمان رجاًال يقدمون معروفًا و³يت من قّدم له املعروف يف 
ألن الشكر � معه  ،وهذا اجلحود جيعله حىت عند هللا غري شاكٍر � ،!!ويُنكر وجيحد .يل؟ هعملتوما الذي  ،يل؟

ولو أن  ،على ما أسدوه إلينا من مجيلجيب أن نشكرهم  ،الشكر خللق الذين كلفهم هللا لنا وأسُدوا إلينا معروفاً 
  .٧جزاك هللا خريا: نقول له

دعاءًا إذا قاله الفرد صباحًا ومساءًا فقد أصبح شاكراً  صلى هللا عليه وسلَّمجعل له النيب  ؛عز وجلالشكر � 
نك وحدك ال من قال حني ُيصبح اللهم إين اصبحُت وما يب من نعمة فم( :صلى هللا عليه وسلَّم، قال وجل عز� 

حلمد ولك الشكر فقد أدَّى شكر يومه، فإذا قاهلا يف املساء فقد أدَّى شكر ليلته  .٨)شريك لك،  فلك ا
اللهم إين أصبحُت وما يب من نعمة فمنك (( :على هذا الدعاء صباحًا ومساءاً  ولذا كان سلفنا الصاحل حيافظون

حلمد ولك الشكر  ويف املساء يقو  اللهم إين أمسيُت وما يب من نعمة فمنك وحدك : لوحدك ال شريك لك فلك ا
حلمد ولك الشكر من قاهلا حني ُيصبح فقد أدَّى شكر يومه كما قال الذي ال ينطق عن  .))ال شريك لك فلك ا

   .اهلوى، ومن قاهلا حني ميسي فقد أدَّى شكر ليلته
جزاك هللا خرياً، أو يدعو : نسان هلمفحافظوا عليها وال تسهوا عنها يومًا قط، أما اخللق فينبغي أن يقول اإل

  .٩)من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن مل تستطيعوا فادعوا له( :خبري قال صلى هللا عليه وسلَّم له

                                                           

يف الشكر، : فيقول ؟،فإ�ا كثرية أي أبيات تريد: فأقول، ما فعلت أبياتك؟ :ما يقول يل كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كثرياً {: عن عائشة قالت البيهقيرواه  ٦
  :ل الشاعرنعم »يب وأمي، قا: فأقول

 يوما فيدركك العواقب قد منا... ...ارفع ضعيفك ال حير بك ضعفه 
 أثىن عليك مبا فعلت كمن جزى... جيزيك أو يثين عليك وإن من 

  مل تلف رÀ حبله واهي القوى.. .......إن الكرمي إذا أردت وصاله 
فهل  :معروفا من عباده من عباده اصطنع إليه عبدٌ  يوم القيامة، قال لعبدٍ إذا حشر هللا اخلالئق : أخربين جربيل، قال ،نعم l عائشة: فيقول: قالت

  .})مل تشكرين إذا مل تشكر من أجريت ذلك على يديه(: أي رب علمت أن ذلك منك فشكرتك، فيقول: فيقول ،شكرته؟
  ). جزاك هللا خريا فقد أبلغ يف الثناء: من صنع إليه معروف فقال لفاعله : (مرفوعاً أسامة روى الرتمذي عن  ٧
اللهم ما أصبح يب من نعمة أو »حد من خلقك فمنك : من قال حني يصبح( :عن عبد هللا بن غنام Ë أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالروى أبو داود والنسائي  ٨

حلمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حني ميسي فقد أدى شكر ليلته وحدك ال حني " :وهذا لفظه لكنه مل يذكر. )شريك لك فلك ا
 .وأخرجه ابن حبان بلفظ النسائي من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ،"ميسي

َمْن َصَنَع ِإلَْيُكْم َمْعُروفًا َفَكاِفُئوُه، فَِإْن َملْ َجتُِدوا َما ُتَكاِفُئونَُه : (ود بلفظأبو دا اهرضي هللا عنهما، ورو  أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر ٩
  .)فَاْدُعوا َلُه َحىتَّ تـََرْوا َأنَُّكْم َقْد َكافَْأُمتُوهُ 
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وخري الدعاء من كان عن َظهر من أسدى إليك مجيًال أو معروفًا فكافئه مبا تستطيع فإن مل تسطع فادع له، 
دعاء األخ ألخيه بظهر ( :ه ولكنك بينك وبني هللا لقوله صلى هللا عليه وسلَّمكان بظهر الغيب ال يسمع ما .غيب

  . فيستجاب دعاءه ويستجيب هللا له مثله .١٠)ولك مثله: الغيب ال يُردُّ، وإذا دعا يقول له املََلك
ين فعلينا مجاعة املؤمنني أن نكون من الشاكرين نسأل هللا عز وجل أن نكون من عباده الشاكرين الذاكر 

حلاضرين بني يديه يف كل وقٍت وحني   .الفاكرين ا
حلق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرp الباطل زاهقًا وهالكًا وارزقنا  اللهم أعنا على ذكرك وُحسن عبادتك، اللهم أرp ا

  . اجتنابه
  .شديناللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكّرِه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرا

اللهم وفقنا ملا حتبه وترضاه، ومتعنا حبصن املتابعة للحبيب املصطفى واجعلنا يوم القيامة حتت لواء شفاعته 
  .ويف اجلنة من أهل جوار حضرته أمجعني

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات، إنك مسيٌع 
  .وات l رب العاملنيقريٌب جميب الدع

اللهم تفضَّل على أهل مصر بتوحيد الصفوف وتوحيد الكلمة وامجعنا وال تفرقنا وأعزp بعزك وال تذلنا 
  .�للجوء إىل غريك واجعل أهل مصر يف أمٍن وخٍري وبٍر وسخاء إىل يوم الدين

  . من بينهم ساملني غامننياللهم اهلك الكافرين �لكافرين وأوقع الظاملني يف الظاملني، وأخرج املسلمني
اللهم ُفلَّ سيوف الذين يعادوننا يف مياه النيل واجعل »سهم بينهم شديد، وكثِّر خريp وبرpِّ وال حتوجنا إىل 

  .  غريك طرفة عٍني وال أقل l أرحم الرامحني
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ِإنَّ َهللا ³َُْمُر ِ�ْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاءِ ( :عباد هللا اتقوا هللا    ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ

  ).النحل٩٠( )َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
  . وأقم الصالة ،واستغفروه يغفر لكم ،أذكروا هللا يذكركم

*********************  
 

  

 
 

                                                           

١٠ Ë مسلم عن عومير بن مالك.  


