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 لئن شكرتم ألزيدنكم

 د. محمد توفيق رمضان البوطي

☻ɑɋʆɩɇ☻☻ɫ̂ɰɄɕ6  |10  |2017 

 زِيَدنَُّكم  أَلَ  َشَكر مُت   لَِئن   َرب ُكم   تََأذَّنَ  َوِإذ  (: يف كتابه الكرمي جلَّ شأنهيقول  ؛ها املسلمونعد فيا أي  أما ب
َعلُ  َما ( :سبحانه وقال ) َلَشِديد   َعَذاِب  ِإنَّ  َكَفر مُت   َولَِئن    اللَّهُ  وََكانَ  َمن ُتم  َوآَ  َشَكر مُت   ِإن   ِبَعَذاِبُكم   اللَّهُ  يَ ف 
ر   اللَّهُ  َنَصرَُكمُ  َوَلَقد   (: ربط بني التقوى والشكر فقالو ، )َعِليًما َشاِكرًا  َلَعلَُّكم   اللَّهَ  فَات َُّقوا أَِذلَّة   َوأَن  ُتم   بَِبد 
ُكُرونَ  عَ  َلُكمُ  أَن َشأَ  الَِّذي َوُهوَ  ( :وقال سبحانه ،)َتش  َب َصارَ  السَّم  َف ِئَدةَ  َواأل  ًً َقلِ  َواأل  ُكُرونَ  َما ي ، )َتش 

  )الشَُّكورُ  ِعَباِديَ  ِمن   َوقَِليل  (: وقال )َرِحيم   َلَغُفور   اللَّهَ  ِإنَّ  ُُت ُصوَها َل  اللَّهِ  نِع َمةَ  تَ ُعد وا َوِإن  ( ال:وق
َا(: وقال َرُهم   الصَّاِبُرونَ  يُ َوّفَّ  ِإَّنَّ روى مسلم عن صهيب رضي اهلل عنه قال: قال  ،)ِحَساب   ِبَغي ِ  َأج 

عجًبا ألمر املؤمن، وإن امره كله خي، وليس ذلك إل للمؤمن، إن »: عليه وسلم صلى اهللرسول اهلل 
أنه  ضي اهلل عنهر ، وعن علي «أصابته سراء شكر فكان خيًا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خيًا له

)إن النعمة موصلة بالشكر، والشكر متعلق باملزيد، ومها مقرونان بَقرن، ولن ينقطع املزيد من اهلل قال: 
 حىت ينقطع الشكر من العبد( عز وجل

ل وما من نعمة إ  حال رخاء ونعمة، وحال ضيق وشدة.أي ها املسلمون؛ يتقلب املسلم بني حالني
قته  طيااها خيًا، وادحدي  اليوم عن الشكر، وهو يف حقيويتخللها ابتًء، وما من شدة إل وُتمل بني

لكنين سأفصل القول ما اتسع الوقت يف حقيقة الشكر؛ ألن الشكر حصن النعمة   ينفك عن الصرب.ل
 يدنوسبب زياداها واستمرارها مبقدار ما يكون كفران النعمة سببا يف زواهلا وادحرمان منها، وقد عرَّف الُ 

وقال:  (الشكر أن ل تعصي اهلل بنعمه)الشكر بكلمة جامعة فقال:  -اهلل تعاىل رمحه-البغدادي 
و تأملناها يقة، حبذا لوهلذه الكلمة أبعاد عم (الشكر أن ل يستعان بشيء من نعم اهلل على معاصيه)

 .تلك األبعاد ويف تلك املعاين ففكرنا يف

ها املسلمون؛ نعيش اليوم بداية احنسار شدة وأهوال أحاطت بنا لسنوات، وحنن نتذكر أن تلك أي  
األهوال والشدائد إَّنا جاءت يف أعقاب نوع من الرأة على ثوابت ادحق واخلي والقيم الرفيعة وأهلها 
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علماء  منحذر املخلصون من قبل حفنة ممن يعيشون على هامش اجملتمع، فكان ما كان مما كان مما 
ن مظاهر ابتًء م اً هنزام العصابات اليت كانت مظهر وم تبدأ مظاهر تلك الشدة تنحسر باوالي هذه األمة.

ما يف وا إفقوو  ،الذين أخفوا رؤوسهم عند الشدةأن يعود أولئك  وكل الذي خنشاه ألمة وامتحاهنا.ا
فني بانتظار هنم وقفوا بني الصوإما أ .ظانني أن سوريا ستنتهي وتنهزم ،صف العدو ممالئني متملقني

ويعربوا عن ابتهاجهم عن احنسار ظلمات الفتنة مبا قدمت األمة من  ،الكفة الراجحة ليربزوا مرة أخرى
ا، وكأهنم جامثًا يهدد وطننا ويهدد أمتن ولكن بأسلوب يتناّف مع جدية اخلطر الذي ل يزال ،تضحيات

مة وهم وبدًل من أن يشكر الناس عا جراح األمة وآلمها.ا يرقصون على يف مظاهر البهجة اليت يبدوهن
كنه خطي يف ل علنت على بلد صغي يف حجمهخاصة رهبم أن دفع تلك ادحرب الكونية الشرسة اليت أُ 

مها ه األمة وآلالتنكر لدماء هذ عز وجلشأنه، يعود هؤلء إىل ترويج مظاهر التنكر لنعمة اهلل 
ا وهلُ وفل ،ارة اهلزميةوجترت مر  ،أن جعل مكائد العدو ترتد عن أمتنا عز وجل، والتنكر لنعمة اهلل وتضحيااها

مبظاهر لنصر من ُتصني اأين حنن أين حنن من ُتصني النعمة بالشكر؟!  ل تزال متارس حقدها وكيدها.
عمة نمبقدار ما يكون كفران ال ؛فالشكر حصن النعمة وسبب زياداها واستمرارها .عز وجلشكر اهلل 

شكر أن ل ال)ف النيد الشكر بكلمة جامعة سبق أن ذكراها: أما عر   وادحرمان منها.سبب يف زواهلا 
 (.تعصي اهلل بنعمته، أن ل يستعان بشيء من نعم اهلل على معاصيه

رتد ادحرب م بًدنا، ولكي تتعلنحصن نعمة األمن ولنحرص عليها لكي متتد ظًهلا و  ؛ها املسلمونأي  
لعدواهنا  اً سرحالبًد مدية مستكربة تريد أن جتعل من هذه ا من دول معتة جبحافلها ومبن ميدهالكوني

م على هامش أما املتنكرون فه بالشكر بالعودة الراشدة إىل اهلل.علينا أن حنصن نعمة النصر  ولتآمرها.
ادحياة، سيتجاوزهم الزمن مبقدار ما نكون حنن حريصني على نعمة اهلل شاكرين نعمة اهلل متمسكني 

يًعا اللَّهِ  حِبَب لِ  َواع َتِصُموا( اهللحببل   :ما قال )َكِثيًا لَّهَ ال َواذ ُكُروا فَاث  بُُتوا ِفَئةً  َلِقيُتم   ِإَذا(نعم  )تَ َفرَُّقوا َوَل  َجَِ
نعد إىل عم لنعد إىل ربنا لن استكربوا على ربكم. :دينكم، ما قالتنكروا ل :واغفلوا عن اهلل، ما قال

ود بفضل اهلل، نعمة اهلل إىل الحإىل التنكر ل ؛أما تلك األصوات اليت تريد أن تعيدنا إىل اخللف رشدنا.
كت األمة وحقن سفتما ،وصدعنا هبا ،تلك األصوات اليت اختفت يوم بذلنا التضحية وقلنا كلمة ادحق

ملختفية اليوم ا ، بكلمة ادحق اليت قيلت، وبالصرب وبالتضحية لتربز تلك األصواتما حقن من الدماء
 ُكم  أَلَزِيَدنَّ  َشَكر مُت   لَِئن  ( متجاهلني قوله تعاىل: ر لدين اهلل، وبالحود لفضل اهللمرة أخرى فتنادي بالتنك
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َنةً  َوات َُّقوا( وقوله: )َلَشِديد   َعَذاِب  ِإنَّ  َكَفر مُت   َولَِئن   علينا  ،نعم )َخاصَّةً  ِمن ُكم   ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبَّ  َل  ِفت  
لك تأن نرسخ أقدامنا على أرض اخلي على أرض اهلدى على أرض التمسك حببل اهلل لكي نواجه 

سار اليت حياولون من خًهلا أن ميزقوا وطننا وأن يشوهوا ديننا وأن حيرفوا م الفتنة القذرة والرياح الصفراء
 .مبادئنا

على ادحق والتقوى، وأن جيعل كيد من يكيدها أسأل اهلل أن يرد األمة إىل رشدها، وأن جيمع كلمتها 
 يف حنره، ومكر من ميكر هبا عائًدا عليه.

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين

 

 

 

 

 

 

 

 


