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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 سعيد رسالن حفظه هللا تعاىلبن موقع فضيلة الشيخ: حممد 

https://www.rslan.com  
 يقدم

 الشكرمنزلة 
https://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=417 

 ) ِعَظم منزلة الشكر١

 أصل الشكر في وضع اللسان.  •
 الشكر مبني على خمس قواعد.  •
 حد الشكر.  •
 ِعَظم منزلة الشكر.  •
 الذكر والشكر ِجماع السعادة والفالح.  •

 ) بیان معنى الشكر٢

 الشكر في اللغة.  •
 الشكر في االصطالح.  •
 حقیقة الشكر في الشرع.  •
 واعد. الشكر مبني على خمس ق •
 الفرق بین الحمد والشكر.  •
 حمده تعالى على نوعین.  •
 الفرق بین الحمد والمدح.  •

 ) قواعد یقوم علیها الشكر٣

 من أسماء اهللا الحسنى : الشاكر والشكور.  •
 معنى لفظ الشكور إذا أطلق على العبد.  •
 الفرق بین الشاكر والشكور.  •
 الشكر یكون بالقلب واللسان والجوارح.  •
 َكم الخفیة. مثال للِح •
 قواعد یقوم علیها الشكر.  •
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 ) العالقة بین الشكر والصبر٤

 العالقة بین الشكر والصبر.  •
 تنازع أهل العلم في الفقیر الصابر والغني والشاكر، أیهما أفضل ؟  •
 مما یعین على الشكر على المصیبة.  •
 هل لنا أن نسأل اهللا عز وجل البالء ؟  •
 هل الصبر أفضل من الشكر ؟  •
 لمفاضلة بین الشكر والصبر. ا •
 المفاضلة بین الشكر والرضا.  •

 ) ُحكم الشكر٥

 ما هو ُحكم الشكر ؟  •
 من األدلة على وجوب الشكر.  •

 ) من اآلیات الواردة في الشكر٦

 من اآلیات الواردة في الشكر.  •

 ) من األحادیث الواردة في الشكر٧

 من األحادیث الواردة في الشكر.  •
 الشكر ثالثة أقسام.  •
 من أقوال السلف في الشكر.  •
 األمر بشكر الناس على إحسانهم.  •
 الفرق بین شكر الرب وشكر العبد.  •

 ) أركان الشكر٨

 أقسام األمور كلها باإلضافة إلینا.  •
 أركان الشكر.  •

 ) أقسام النِّعم٩

 أقسام النِّعم.  •
 أسباب الغفلة عن النِّعم.  •
 إنعام الَخْلق. الفرق بین إنعام الخالق و •

 ) درجات وأنواع الشكر١٠

 معاني الشكر الثالثة.  •
 الثناء على الُمنعم نوعان.  •
 أصناف الناس في التحدیث بنعمة اهللا.  •
 درجات الشكر.  •
 أنواع الشكر.  •
 القواعد التي ُیبنى علیها الشكر.  •
 هل یتفاضل الشكر ؟  •
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 ١ -) طرق تحصیل وتحقیق الشكر ١١

 طرق تحصیل الشكر.  •

 ٢ -) طرق تحصیل وتحقیق الشكر ١٢

 من طرق تحقیق الشكر : الدعاء.  •
 التفكر في نعم اهللا جل وعال.  •
 مما ُیستعان به على دفع الَغبن.  •
 أحوال الناس في النعم.  •

 ) ثمرات وفوائد الشكر١٣

 ثمرات وفوائد الشكر.  •
 الشكر حارس النعمة.  •

 ) من مظاهر شكر اهللا تعالى على نعمه١٤

 اهللا تعالى على نعمه : الحمد.  من مظاهر شكر •
 من مظاهر شكر اهللا تعالى على نعمه : سجود الشكر.  •
 من مظاهر شكر اهللا تعالى على نعمه : إعمال الجوارح بطاعة اهللا.  •
 ظهور أثر النعمة على العبد.  •
 الرضا والتسلیم بقضاء اهللا وقدره.  •
 تجدید الشكر هللا عز وجل على النعمة.  •
 من فضائل الشكر.  •
 الشاكرون على نوعین.  •

 ) أقسام الناس في الشكر، وعقوبة تارك الشكر١٥

 جزاء الشاكرین مطلق ال حد له.  •
 أقسام الناس في الشكر.  •
  عقوبة تارك الشكر.  •


