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  دراسة الخلوة الشخصية

  صالة الشكر

 السادسة عشرةالحلقة 

  مقدمة
فهـل ننظـر إلـى  .التجاهنا نحو اهللا واألحداث واضحاً  تأتي أهمية الشكر في كونه دليالً 

اهللا من خالل األحداث، أم نفهم ما يحيط بنا ويحدث من حولنا من خالل معرفتنـا بـاهللا 
   ؟ستحق كل حمد وشكرذي يال
  

بــل نحــن نتقــدم إلــى اهللا فــي  ،اهللا إذ نقــدم الشــكر لــه ليــنعم علينــا ببركاتــه ونحــن ال نرشــ
  .ذاته، وأمام استحقاقه تنسكب قلوبنا في شكر وحمد السمه العظيم

  

 ، أوفهـــم فـــي حالـــة عـــدم قبـــول لـــذواتهم ،ن فـــي الحيـــاة المعاصـــرة تعـــودوا التـــذمرو كثيـــر 
ـــن حـــــولهم ـــلطات،  ، أويرفضـــــون مــ علـــــى  يتمـــــردونأو يســـــخطون علـــــى األحـــــداث والســ

َوَلِكِن اْعَلْم َهَذا َأنُه ِفي اَألياِم اَألِخيَرِة َسـَتْأِتي َأْزِمَنـٌة َصـْعَبٌة، «كما يقول الكتاب  ،والديهم
ن النــاَس َيُكوُنــوَن ُمِحبـــيَن َألْنُفِســِهْم، ُمِحبــيَن ِلْلَمـــاِل، ُمَتَعظِمــيَن، ُمْســَتْكِبِريَن، ُمَجـــدِفيَن، ألَ 

   .)3-1: 3 يت2( »، ِبَال ِرضىً َطاِئِعيَن ِلَواِلِديِهْم، َغْيَر َشاِكِريَن، َدِنِسيَن، ِبَال ُحُنو َغْيَر 
  

عالقــتهم بــاهللا، فهــم فــي شــكاية وســخط علــى مــا يحــدث فــي  ىويــنعكس هــذا بــالطبع علــ
ن تنفـــتح أعيننـــا علـــى مـــن حولنـــا حتـــى نـــدرك هـــذا االتجـــاه ألولســـنا فـــي حاجـــة  .حيـــاتهم

ن نظرة صادقة إلى حياتنا ترينا كيف نسلك، لـيس إبل  ،يهدد حياة البشرالخطير الذي 
بالضـــرورة فـــي تـــذمر واضـــح واتهـــام هللا، بـــل فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان فـــي تشـــامخ الـــروح 
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ن لــم إ حتــى و  ،لهنــا كــل حمــد وشـكر علــى كــل مــا نجتــازهوكبريـاء القلــب حيــث ال نقــدم إل
  . نفهم أو نتلمس الحقيقة بكاملها في ذلك الوقت

  

عنـدما تعلمـوا ، وقد تغيرت حياة الكثيرين واختبروا قوة اهللا وعمل الروح القدس حقـاً هذا، 
لذا يجب أن نفهـم ونـؤمن أن كـل دعـوة مـن اهللا لنـا  .، الذي يسعى لخيرناأن يشكروا اهللا

كثيـرين مـن شــفاء لمـا حــدث ل اوال يجـب أن يفوتنـ .هـي لبنـاء حيـاة مثمــرة علـى شـبه ابنــه
 . أن يشكروا اهللا :كتشفوا هذا السر العظيموجسدي عندما ا ينفس

 

  

  ما هو الشكر؟  : أوالً 
  

  ..هو قبول األمر والرضا به 

ــي َوُعْرَيانــًا َأُعــوُد ِإَلــى ُهَنــاكَ «) 21: 1أي ( َأْعَطــى . ُعْرَيانــًا َخَرْجــُت ِمــْن َبْطــِن ُأم بالــر
 .»َوالرب َأَخَذ َفْلَيُكِن اْسُم الرب ُمَباَركاً 

  »َأاْلَخْيَر َنْقَبُل ِمْن ِعْنِد اِهللا َوالشر َال َنْقَبُل؟« ) 10: 2ي أ(
  

  .العرفان بالجميل أي ،االعتراف بصاحب الفضل وٕارجاع الحق له �
 . وهو اتجاه إيجابي وليس مجرد استسالم لألمور واألحداث �

  
  والى اللقاء في الحلقة القادمة


