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)١( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
الشكر هو العرفان بالنعمة وإظهاره ، ويكون باللسان والقلب واجلوارح ، حبيـث       
يظهر أثر الشكر على لسان العبد ثناء واعترافاً ، وعلى قلبه شهوداً وحمبة ، وعلى جوارحه    

فَكُلُوا مما رزقَكُم اللَّه حالالً طَيباً واشكُروا نِعمت اللَّه إِنْ : ( يقول تعاىل  . اعة  انقياداً وط 
   ] .١١٤ : النحل[ )  كُنتم إِياه تعبدونَ

وللشكر أجر كبري ، وثواب عظيم ، واإلنسان الشاكر حيصل على مرتلة عاليـة ،               
الترمذي " [ الطاعم الشاكر مبرتلة الصائم الصابر      : " سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      

. [  
والشكر ركن أساسي من أركان العبادة ، وشرط الزم من شروطها ، ولعل مـا               
يؤكد املكانة العظيمة خلُلُق الشكر أن نيب اهللا سليمان عليه السالم دعا أن جيعله اهللا عبداً                

 [ )شكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَـى والـدي         رب أَوزِعنِي أَنْ أَ    : (فقال  . شاكراً  
   ] .١٩:  النمل

  .ويف هذا الكتاب نتعرف على الشكر وأمهيته لكل إنسان 



 

)٢( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

  كن شاكراً
لقد أنعم اهللا سبحانه على عباده بنعم ال سبيل حلصرها ، األمر الذي يـستوجب               

  .شكر اهللا والثناء عليه 
  :يقول الشاعر 

  هلي لك احلمد الذي أنت أهلُهإ
  على نِعمٍ ما كنت قطُّ هلا أهالً

  إذا ازددت تقصرياً تزدين تفضالً
  كأين بالتقصري استوجِب الفضال

  : وتتعدد صور الشكر اليت حنثُّ املسلم ونشجعه عليها ؛ ومنها 
  .كن شاكراً هللا تعاىل * 
  .كن شاكراً للناس * 
  .انات كن شاكراً للحيو* 

  
  كن شاكراً هللا تعاىل

إن اهللا عز وجل وسعت رمحته كل شيء ، ومن عظيم رمحته أن عطائه غري حمدود                
  .ألن خزائنه ال تنفد أبداً 

 خلق اهللا سبحانه الكون ، فجعل النهار معاشاً يبتغي فيه العبد            :نعمة الليل والنهار    
 إىل الراحة من عناء النهار ، يقول        فضله الوفري ، وجعل الليل لباساً يسكن فيه العبد وخيلد         

ومن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لتسكُنوا فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم     : ( رب العزة   
   ] .٧٣ : القصص [ ) تشكُرونَ



 

)٣( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

. ث واملطر بعدها يرسل اهللا تبارك وتعاىل الرياح مبشرات برتول الغي     : نعمة الرياح   
ومن آياته أَنْ يرسلَ الرياح مبشرات وليذيقَكُم من رحمته ولتجرِي الْفُلْك           : ( قال تعاىل   

   ] .٤٦ : الروم[ )  بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
ع واألبصار واألفئدة والعقول حواساً ندرك مـن      جعل اهللا لنا السم   : نعمة احلواس   

 وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئـدةَ لَعلَّكُـم         : (قال تعاىل   . خالهلا األشياء ومنيزها    
   ] .٧٨:  النحل [ ) تشكُرونَ

فس وتلذُّ   لقد أحلّ اهللا لعباده من طيبات الرزق الكثري مما تشتهيه األن           :نعمة الرزق   
يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه           : ( يقول سبحانه   . األعني  

   ] .١٧٢ : البقرة[ )  إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
 [ ) روا لَه إِلَيـه ترجعـونَ   فَابتغوا عند اللَّه الرزق واعبدوه واشكُ   : (ويقول تعاىل   

   ] .١٧:  العنكبوت
السحاب نعمة من نعم اهللا ، حيث يرتل منه املطر فينبت الزرع ، ومنه  : نعمة املطر

يشرب اإلنسان واحليوان والطري ، وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا شرب املاء               
ابن " [ ته ، ومل جيعله ملْحاً أُجاجاً بذنوبنا        احلمد هللا الذي سقانا عذباً فُراتاً برمح      : " قال  

  ] .ماجه 
اختص اهللا بين آدم بنعمة الفهم والعلـم والتـدبر ، وأمـرهم أن              : نعمة احلكمة   

ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر         : ( يشكروه على ما آم ، قال تعاىل        
شا يمفَإِن فِْسهنل ١٢:  لقمان [ )كُر. [   
  :كن ملتزماً خبلق الشكر هللا تعاىل مبا يلي * 
وهو أن يعلم العبد أن النعمة من اهللا عز وجل ، وأنه ال مـنعم            : شكر القلب    -١

 ] ٥٣:  النحل [ ) وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه     : ( إال اهللا رب النعم سبحانه ، قال تعاىل         
.  



 

)٤( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

العبد الشاكر لنعم ربه يكون لسانه ذاكراً هذه النعم ، مفصحاً           : شكر اللسان    -٢
التحدث بنعمـة اهللا    : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . عنها يف كل وقت وحني      

  ] .أمحد " [ شكر ، وتركها كفر 
 يكون شكر اهللا تعاىل بأن تراعي حقوق اهللا فيما تأيت به من            : شكر اجلوارح  -٣

أعمال ، يروى  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقوم الليل حىت تتورم قدماه ، فقيل له                   
أفـال  : " مل تصنع هذا يا رسول اهللا وقد غفر اهللا لك ؟ فيقول صلى اهللا عليه وسـلم                 : 

  ] .البخاري " [ أكون عبداً شكوراً 
املرء إىل إخوانـه     إن من وسائل شكر نعم اهللا أن حيسن          :اإلنعام على اخللق     -٤

لن يستطيع أحد أن يشكر اهللا علـى        : قيل  . عباد اهللا ، ويف ذلك حفظٌ لنعمة اهللا تعاىل          
نعمه مبثل اإلنعام على خلقه ، فإذا أردت أن حتافظ على دوام النعمة من اهللا تعاىل عليك ،      

  .فأدم مواساة الفقراء 
ًء لشكرها ، قال النيب صلى اهللا       إن يف محد العبد لربه على نعمته أدا        : محد اهللا  -٥

اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقـك           : من قال حني يصبح     : " عليه وسلم   
فمنك وحدك ال شريك لك ، فلك احلمد ولك الشكر ، فقد أدى شكر يومه ، ومن قال        

  ] .النسائي " [ مثل ذلك حني ميسي ، فقد أدى شكر ليلته 
اهللا العبد نعمه ، فقد يكون شـكرها بالـسجود هللا ،            إذا أوىل   :  السجود هللا    -٦

: " سـجد وقـال     " ص  " فعندما قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم السجدةَ اليت يف سورة            
  ] .النسائي " [ سجدها داود توبة ، ونسجدها شكراً 

املسلم يدعو اهللا تعاىل أن جيعله من الشاكرين له ، الذاكرين لنعمـه             : الدعاء   -٧
أحتبون أن  : "  ، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                وعطاياه

أبو داود " [ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك       : جتتهدوا يف الدعاء ، قولوا      
  ] .وأمحد 

إن يف قناعة املرء بنعمة اهللا عز وجل شكراً هلا ، وعرفاناً ـا ، ورد                 : القناعة -٨
( عرض علي ريب أن جيعـل يل بِطَحـاَء   : " هللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  عن رسول ا  



 

)٥( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

وقال ثالثاً أو ( ال يا رب ، ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً ، : مكة ذهباً ، قلت ) صحراَء 
" [ فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت شـكرتك ومحـدتك         ) حنو ذلك   
  ] .الترمذي 
إن تقوى اهللا تعاىل ، والعمل على اجتناب معاصيه ، شـكر لـه               : ى اهللا تقو -٩

آل  [ )  فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم تـشكُرونَ      : (قال تعاىل   . سبحانه ، واعتراف بنعمه وهباته      
   ] .١٢٣:  عمران

من عمل عمالً صاحلاً ، فقد شكر نعمة ربه وأثىن عليه حق             :  العمل الصاحل  -١٠
 ١٣:  سـبأ [ )اعملُوا آلَ داود شكْراً : ( قال رب العزة يف حمكم كتابه . الشكر الثناء و

. [  
على كلِّ من أنعم اهللا عليه أن يظهر نعمة ربه وال يخفهـا ،      :  إظهار النعمة    -١١

فإظهارها شكر ، وإخفائها كفران وجحود ، رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً               
. نعـم   : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم ألك مال ؟ قال            )  قدمي بال    (يف ثوب دون    

" [ فإذا آتاك اهللا ماالً فلير أثر نعمته عليك وكرامته : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  ] .وأمحد 

  :مثار التمسك خبلق الشكر هللا تعاىل * 
لنعمه واملقر بآالئه وفضائله     ذنوب عبده الشاكر     – تعاىل   –يغفر اهللا   : املغفرة   -١

احلمد هللا الذي أطعمين : من أكل طعاماً مث قال : " ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
هذا الطعام ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومن                   

ن غري حول مين وال قـوة   احلمد هللا الذي كساين هذا الثوب ورزقنيه م       : لبس ثواباً فقال    
  ] .أبو داود " [ غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

الشكر طريق إىل رضا اهللا تعاىل عن العبد ، فشكر املرء يدنيه            : الرضا من اهللا     -٢
إن اهللا لريض عن العبد أن يأكـل  : " من اهللا تعاىل ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

  ] .مسلم والترمذي " [ ، ويشرب الشربة فيحمده عليها األكلة فيحمده عليها 



 

)٦( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

لقد أخرب اهللا عز وجل أن جزاء الشاكرين موكول إليه ، وهو            : اجلزاء من اهللا     -٣
 ١٤٤:  آل عمران  [ ) وسيجزِي اللَّه الشاكرِين  : ( جزاء عظيم جداً ، يقول اهللا سبحانه        

. [  
زي على شكر نعمه ما جيزي به الصائم الصابر         إن اهللا جي   :  أجر الصائم الصابر   -٤

إن للطاعم الـشاكر مـن      : " من الثواب واجلزاء ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
  ] .الترمذي " [ األجر مثل ما للصائم الصابر 

وإِذْ : ( من كَرمِ اهللا بعبده الشاكر أنه يزيد له يف النعمة ، قال تعاىل              : الزيادة   -٥
 كُمنلَأَزِيد متكَرش نلَئ كُمبأَذَّنَ ر٧:  براهيمإ [ )ت. [   

  
  كن شاكراً للناس

                 أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن نشكر الناس ، وذلك ألن شكر النـاس يعـد
ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس : " شكراً هللا تعاىل ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

فكل صاحب معروف يستحق الشكر والعرفان تقـديراً لـه          ] . أبو داود والترمذي    " [ 
  .واعترافاً جبميله ومعروفه 

  :كن ملتزماً خبلق الشكر للناس مبا يلي * 
أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن املكافأة من صور الشكر            : املكافأة   -١

قال رسول اهللا صلى    . حب ذلك املعروف    للناس ، فمن قدم إليه معروف ، فليكافئ صا        
أمحد " [ من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن مل تقدروا فادعوا له            : " اهللا عليه وسلم    

  ] .وأبو داود 
 إن الثناء على املعروف شكر له ، فقد أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليـه      : الثناء   -٢

( من أُعطي عطاء فوجد : " ليه وسلم قال النيب صلى اهللا ع. وسلم أن من أثىن فقد شكر       



 

)٧( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

فليجز به ، ومن مل جيد فليثْنِ ، فإن من أثىن فقد شكر ، ومن كتم            ) أي معه مال أو حنوه      
  ] .الترمذي " [ فقد كفر ، ومن حتلى مبا مل يعطَه كان كالبس ثويب زور 

  :مثار التمسك خبلق الشكر للناس * 
ما أنعموا به على إخوام يدمي النعمة ويبقيها إن شكر الناس على : بقاء النعمة  -١

اشكر من أنعم عليك ، وانعم على من شكرك ، فإنه ال بقاء للنعم : قال املغرية بن شعبة . 
 ترإذا كُف ) ذْكَرمل ت ( تركوال زوال هلا إذا ش.   

ملـنعم  حيصل من يشكر غريه على إحسانه وإنعامه على مودة ا          : مودة املنعم  -٢
لقد ثبتت يف القلب مودة ، كما ثبتـت يف          : قال رجل لرجل شكره يف معروف       . وحبه  

  .اجلسم األصابع 
: " الشكر للناس شكر هللا تعاىل ، قال صلى اهللا عليه وسلم            :  شكر اهللا تعاىل     -٣

  ] .أمحد " [ إن أشكر الناس هللا عز وجل أشكرهم للناس 

  
  كن شاكراً للحيوانات

. . احليوانات ، تلك املخلوقات اليت سخرها اهللا تعـاىل لإلنـسان            املسلم يشكر   
وشكر احليوانات يكون بالعطف عليها ، ورعايتها ، وعم حتملها ما ال تـستطيع مـن                

فذات يوم  . . األعمال ، وعدم تسخريها يف أشياء مل ختلق هلا كمصارعة الثريان وغريها             
إن لنا يف البهائم ألجراً يـا       : ليه وسلم قائالً    سأل سراقةُ بن مالك رسولَ اهللا صلى اهللا ع        

نعم ، يف كل ذات كَبِد رطبـة        : " رسول اهللا ؟ فأجابه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله           
  ] .البخاري " [ أجر 

  :كن ملتزماً خبلق الشكر للحيوانات مبا يلي * 
كال الشكر له ،    تعد رعاية احليوان واالهتمام به شكالً من أش       : رعاية احليوان    -١

حبيث حيافظ اإلنسان على إطعامها وسقايتها ، مع عدم القسوة عليها وعدم إمهاهلا ، فريفق 



 

)٨( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

عذِّبت امرأة يف   : " ا إذا تعبت ، ويعاجلها إذا مرضت ، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم               
تها ،  هرة حبستها حىت ماتت ، فدخلت فيها النار ، ال هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبس               

  ] .البخاري ومسلم " [ وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض 
إذا اقتدى املرء بالشاكرين من عباد اهللا للحيوانات ، فإنه          : االقتداء بالشاكرين  -٢

: سرعان ما يتشبه م ، وحيذو حذوهم ، يروى أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال                  
العراق تعثرت حلاسبين اهللا عليها ؛ لم لَم متهد هلا          ليت أم عمر مل تلد عمر ، فلو أن بغلة ب          

  !الطريق يا عمر ؟ 
  :مثار التمسك خبلق الشكر للحيوانات * 
 يثيب اهللا على شكر احليوان أجراً عظيماً وثواباً كبرياً ، قـال  :الثواب من اهللا   -١

 فيأكل منه سبع ال يغرس رجل مسلم غرساً وال زرعاً ،       : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ] .مسلم " [ أو طري أو شيء إال كان له فيه أجر 

 احليوان خملوق حيس ويشعر ، يقبِلُ على من يرعـاه ،            : حب احليوان ومودته     -٢
وقد يدافع عنه ، وعلى اجلانب اآلخر فإنه ينفر ممن يسيء إليه ، وقد يؤذيه انتقامـاً منـه      

  .وعقاباً له 

  
  ال تكن جاحداً

الكفر ا يضاد شكرها والعرفان ا ، واجلاحدون لنعم اهللا كثري ،            جحود النعمة و  
 سـبأ [ ) وقَليلٌ من عبادي الشكُور   : ( وقد أخرب اهللا بذلك حيث يقول يف كتابه العزيز          

 :١٣. [   
  :عواقب جحود النعم * 



 

)٩( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

 من جيحد نعم اهللا ، يكون عقابه جهنم وبئس املصري ، قـال            : دخول جهنم    -١
جهـنم   ، أَلَم تر إِلَى الَّذين بدلُوا نِعمت اللَّه كُفْراً وأَحلُّوا قَـومهم دار الْبـوارِ     : ( تعاىل  

ارالْقَر بِئْسا وهنلَوص٢٩ – ٢٨ : براهيمإ[ )  ي. [   
 ملا كفرت بعض األمم بنعم اهللا وجب عليهم العذاب    : عذاب اخلوف واجلوع     -٢

وضرب اللَّه مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُهـا    ( قال تعاىل   .  الدنيا عقاباً هلم     يف
رغَداً من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِمـا كَـانوا                

   ] .١١٢ : النحل[ )  يصنعونَ
يرتل اهللا سخطه باجلاحدين لنعم اهللا عز وجل ؛ عقاباً ملـا            :  سخط اهللا تعاىل     -٣

اتصفوا به من نكران وجحود ، فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ثالثة مـن بـين        
إسرائيل ؛ أبرص وأقرع وأعمى ، أنعم اهللا عليهم ، ورفع عنهم األذى ، وأعطاهم اخلـري         

وأرسل اهللا عز وجل إىل كل واحد منهم ملَكاً يف صورة رجل يف نفـس هيئتـه     الوفري ،   
السابقة ، مث جاء املَلَك يطلب العطاء ، فرده األبرص واألقرع ، ومل يرده من كان أعمى ، 

  ] .البخاري ومسلم . [ قد رضي اهللا عنك وسخط على صاحبيك : فقال له املَلَك 
 جيحد نعمة اهللا تعاىل ، وال يرجِع النعمة إليه سبحانه ،             من :الكفر باهللا تعاىل     -٤

فقد كفر باهللا وباء بغضبه ، يروى أن السماء أمطرت ذات ليلة ، فلما صلى الرسول صلى 
: قالوا  " هل تدرون ماذا قال ربكم ؟       : " اهللا عليه وسلم الصبح ، أقبل على الناس فقال          

:  من عبادي مؤمن يب وكافر يب ؛ فأما من قال            أصبح: قال  : " قال  . اهللا ورسوله أعلم    
مطرنا بنوء : مطرنا بفضل اهللا ورمحته ، فذلك مؤمن يب وكافر بالكواكب ، وأما من قال    

  ] .البخاري " [ كذا وكذا ، فذلك كافر يب ومؤمن بالكواكب ) بنجم ( 

  
  اعرف نفسك

صف خبلق الشكر أم ال     اخترب نفسك بنفسك حبيث حتدد ما إذا كنت تت        . . واآلن  
  :من خالل اإلجابة عما يلي 



 

)١٠( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

   اذكر بعض النعم اليت تشكر اهللا عليها يومياً ؟-١
   كيف يكون شكر القلب هللا ؟-٢
   هل تشكر جوارحك ربها ، وكيف ؟-٣
   إذا وجدت رجالً كثري الدعاء فبم تصفه ؟-٤
   إذا أعطاك اهللا رزقاً وفرياً فكيف يكون شكرك له ؟-٥
  تنصح من ال يظْهِر نعمة اهللا عليه ؟ مب -٦
   هل تعرف صفات عباد الرمحن ؟-٧
   هل ترعى ما لدى أسرتك من حيوانات أليفة ؟-٨
   كيف تعرف عاقبة اجلحود ؟-٩

   ها تسارع إىل شكر من يتقدم إليك باخلري ؟-١٠



 

)١١( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شاكراًسلسلة كُن؛ 

 
  

ملبعوث رمحة للعاملني ا..والصالة والسالم على إمام املربني ..احلمد هللا رب العاملني
  ..أما بعد .. وعلى اله وصحبه أمجعني .. سيدنا حممد ..
  

فلم يعد خيفى على كل ذي بصرية ما تبذله أنظمة الكفر العاملي وأذنام من 
وما ذلك إال خلوفهم من أن .. جهود ضخمة يف سبيل إفساد أجيال املسلمني املتعاقبة 

ن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من تتصل هذه األجيال الناشئة بأسالفهم مم
  ..فذلت هلم رقاب اجلبابرة .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. قلوم 

  
وإميانا منا حنن إخوانكم يف منرب التوحيد واجلهاد  أن تنشئة هذه األجيال على 

ا أن ذلك ال  إميانا من- توحيد وجهاد -عقيدة اإلسالم وأخالقه ؛ على هذا النبع الصايف 
وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم .. بد أن يكون من أولويات الدعاة املربني 

واليت نسأل اهللا أن .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل املوجهة ألشبال التوحيد .. بالنبل 
  ..تكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا يف تنشئة ذلك اجليل الفريد 

  
  ..دي هذه الكلمات .. فإىل أشبــال التوحيد 

  
  واهللا من وراء القصد
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