
 جّل ؟ فرق بين الحمد والُشكر هلل عّز و س  : ىل يُوجد 
جــ : الشكر هلل عّز وجّل يكون على نعم .. وإستحضرىا العبد فى نفُسو أو فى ذىنو أو فى فؤاده ، فشكر اهلل عّز وجّل 

 عليها .. ولذلك أمرنا اهلل أن نشكر بعضنا على النعم ، وقال اهلل تعالى فى الحديث القدسى : 
 ) عبدى لم تشكرنى حتى تشكر من أجريت لك النعمة على يديو ( 

 ولذلك نحن فى ُدعائنا ال بد أن ندعوا لشيخنا أبى العزائم ، ونقول : 
} اللهم إّنك أمرتنا بأن ندعوا لمن أجريت لنا النعمة على يديو ، فنسألك أن تجازى أستاذنا أبا العزائم عّنا خير الجزاء ،  

 واٍن فى الدنيا واآلخرة .. {ماىو بمغفرٍة ورض
وىذا ىو ُصلب الحديث القدسّى .. وبعض الناس يعترض عليو .. لماذا ؟ .. نحن مانقول إاّل:} يا رّب إغفر لهذا الرجل  

اهلل ألنو علّمنا { ، وىذا ُدعاء ليس فيو شيئاً ، والشكر على نعمو ، فاإلنسان يشكر اهلل عّز وجّل عليها فى الحال ، وإذا شكر قال 
( فيزيده من نفس النعمة ، ألن شكر النعمة ليس بأن يقول بفمو " الحمد هلل " ، 7) إبراىيم : ﴾ لَِئْن َشَكْرُتْم الزِيَدنَُّكمْ  ﴿تعالى :

 فربنا سبحانو وتعالى أكرمنى وعّلمنى ... ماىو شكر النعمة ىنا .. ؟
النعمة .. فأعّلم الناس ..لكن نظير أجرًٍا فقد  وجو اهلل ، وىذا ىو شكربأننى أعلّم نفرًا من األمـييين طلبًا لمرضاة اهلل وإبتغاء 

 أخذت أجرى ، وليس ىذا إبتغاء وجو اهلل عّز وجّل .
 ربنا أجلسنى ىلى منصب .. ماىو شكر النعمة عليها  ؟ ..  

لى ىذه النعمة .. بمعنى بأننى إذا أتانى بعض المستضعفين ، ويريدون خدمة ، فأساعدىم بهذا المنصب ، فهذا شكٌر هلل ع
 أننى أساعد المحتاج الذى ليس معيٌن غير اهلل ..

 ربنا سبحانو أجرى على يدّى ماالً .. فما ىو ُشكر اهلل على ىذه النعمة ىنا ؟ 
شكر النعمة ىنا أننى أعينو على أداء فريضة الحج ، أو يعتمر ، أو أنفق على المرضى .. أو أنفق على الفقراء .. وىذه ىى 

كر النعمة .. يعنى أسعى فى الخير لمن ال مال لو ، وليست كلمة الحمد شكرًا تكفى  بل الشكر ىنا عمٌل من نفس نوع النعمة ش
التى أعطاىا لى اهلل وتفّضل بها علّى ، لكن الحمد ىذه ، شكر هلل على كل حال ، وإن كان ىناك خيٌر نازٌل ، وأنا أراه ضررًا ، 

 المرض نازٌل علّى بالاءاً ، وىو عين المّنة .. وىكذا ..  ولكّنو عين النعمة ، وأرى
فالحمد هلل بمعنى الشكر هلل على كل حال : على السّراء ، وعلى الضّراء ، وعلى الِغنى وعلى الفقر ، وعلى الصّحة ، وعلى 

 المرض ، وعلى الشباب وعلى الِهرم .. 
فضل األحوال ، والمناسب لى ، واألّصح لى فى الُدنيا  ويوم لقاء اهلل عّز ألننى على يقين أّن اهلل عّز وجّل ال يختار لى إاّل أ

 وجّل .. وىذا ىو الفارق البسيط .. وكفى باهلل شهيداً ... 
 


