
أعمال القلوب - الشكر 
ما هو الشكر؟؟

ظهور أثر النعمة على املنعم  ١.

ظهورها على قلبه ٢.

ظهور أثر النعمة على لسانه - على املرء أن ال يتكلم بالنعم اذا خاف على ٣.
أحدهم او نفسه الكبر أو الحسد.

ظهور أثر النعمة على الجوارح. “اعملوا آل داوود شكرا”، كل ما زادت ٤.
نعم اهلل عليك، كلما علينا الزيادة في العباده.

حقيقة الشكر ظهور أثر النعمة. 
على طالب العلم أن يعمل بعلمه، كي يدخل في دائرة الشكر. 

والشكر أمر من اهلل لعباده. 

وفي الدعاء: ((اللهم اعنا على ذكرك وشكرك،…)) ولم يذكر اعنا على الصبر 
والرضا ألنهما واجبان علينا كعبيد أن نصبر ونرضى من ربنا الكريم. 

قال تعالى:((وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين)). 

أسباب عدم الشكر؟؟؟
الغفلة عن النعم.

رُّ فَِإَليِْه تَْجأَُروَن ُكُم الضُّ سورة النحل ٥٣: َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة فَِمَن اهللَِّ ثُمَّ إِذَا َمسَّ

أنواع النعم:
نعم تفرد اهلل بإيجادها (كنعمة الحياة والوجود)١.
نعم من اهلل وصلت من خالل أسباب ٢.
نعم بسبب الطاعات٣.



ما هو الشكر؟
الشكر عمل قلبي١.
الشكر خضوع، والشاكر ال يكون عاصيا متكبرا٢.
الشكر محبة٣.
الشكر االعتراف، الشاكر ال ينكر النعم وال ينسبها لنفسه بل يعترف بنعم ٤.

اهلل تعالى
الشكر ثناء٥.
الشكر ُحسن االستعمال (استعمال القلب، البصر، السمع، الجوارح، والعلم ٦.

في مرضات اهلل تعالى)  

أجر الشكر:

الزيادة ١.

أمان من عذاب اهلل ٢.
إِذْ تَأَذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكرْتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكفَرْتُْم إِنَّ َعذَاِبي  سورة ابراهيم ٧: َو

َلَشِديٌد

تقييد النعم ٣.

رضا اهلل تعالى ٤.
إِْن تَْشُكُروا  سورة الزمر ٧:إِْن تَْكفُُروا فَِإنَّ اهللََّ َغِنيٌّ َعنُْكْم واََل يَرَْضى لِِعبَاِدِه اْلُكفَْر َو
يَرَْضُه َلُكْم واََل تَِزُر َواِزرَةٌ ِوزَْر أُْخَرى ثُمَّ إَِلى َربُِّكْم َمرِْجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكْم ِبَما ُكنْتُْم تَْعَمُلوَن 

ُدوِر إِنَُّه َعلِيٌم ِبذَاِت الصُّ

األجر الجزيل في اآلخرة ٥.

محبة اهلل تعالى ٦.

رَبِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك الَِّتي أَنَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا 
يَِّتي إِنِّي تُبُْت إَِليَْك َوإِنِّي ِمَن امْلُْسلِِمنَي تَرَْضاهُ َوأَْصلِحْ لِي ِفي ذُرِّ


