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عز عباده املؤمنني، ونصرهم على أنفسهم وعلى أعدائهم احلمد هللا رب العاملني، أ
له ما يف السموات وما سبحانه، .. سبحانه . يف كلِّ وقت وحني – عز وجلَّ –وأعدائه 

  . العزيز احلكيموهو  ،يف األرض وما بينهما
، وال معقب ألمره، ال راد لفعلهوحده ال شريك له، .. وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا 

  . وإمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون
هللا نصره ا .وصفيه من خلقه وخليله وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله،

نده وقوته بني اخللق، ودحض به الباطل وأظهر به زه جبعقبل خلق اخللق، وأ عز وجلَّ
  ].التوبة٤٠[ ﴾نصروه فَقَد نصره اللّه إِالَّ ت ﴿..: احلق، وقال يف شأنه

قمت به الشريعة السمحاء، أدنا حممد الذي اللهم صلى وسلم وبارك على سي
رة شفيعاً خيف هذه احلياة فارقاً بني احلق والباطل، وجعلته يف اآل، وجعلته وجاءعال ةلوامل

صحابته املباركني، وكل  صلى اهللا عليه وعلى آله الطيبني، وعلى. لنا وللخلق مجعني
من اهتدى ديه ومشى على جه إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني مبنك وجودك يا 

  .   أكرم األكرمني
   :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

ال تتخلف عن أحد  اليت ي،قرآنه الكرمي قواعد النصر اإلهل يف عز وجلَّوضع اهللا 
 يفه !!، ونفذ ما أمره به فيهاعز وجلَّل هلا، وأطاع اهللا من املسلمني إذا أقامها وامتث

طائفة من املؤمنني من األولني أو اآلخرين أو املعاصرين، إذا طبقوها  يقواعد لنصر أ
خري كالم رب الربية، وهو  يتوىل اهللا عز وجلَّ نصرهم، ألا قواعد إهلية مسجلة يف

  .ن بني يديه وال من خلفهال يأتيه الباطل م يالقرآن الكرمي الذ
ه، أو نصر اُألمة ئنصر اإلنسان على أعدا -قاعدة النصر  عز وجلَّوجعل اهللا 
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جعلها  -شعب أو أمة على غريهم من البشر  يكلها والدولة على مناوئيها، أو نصر أ
 إِن تنصروا اللَّه( :عاله يف عبارة جامعة، قال فيها اهللا جلَّ يفو ،مجلة واحدة يف

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصإن تنصروا اهللا ينصركم. ]حممد٧[) ي  

  النصر على النفسالنصر على النفس

 حاشا هللا جلَّ يف!! وهل اهللا عز وجلَّ حيتاج إىل من يعاونه؟!! كيف ننصر اهللا؟
عاله، إذاً كيف  يفحاشا هللا جل !! حيتاج إىل من يساعده؟ عز وجلَّوهل اهللا !!! عاله

  ننصر اهللا؟
 !!على أنفسنا، فال نتبع ما وى األنفس وما متيل إليه األهواء عز وجلَّننصر اهللا 

أرسل من  اليتكتاب اهللا، و يفأنزهلا  اليتوننصر اهللا بأن منشى على الشريعة السمحاء 
فإذا قضينا على هذا األمر، ومل جنعل  .صلى اهللا عليه وسلمأجلها إلبالغها رسول اهللا 

 اليتوالرغبات  ،اناً، ومل نأمتر بأمر اهلوى، ومل نتبع الشهوات اجلاحمةللنفس علينا سلط
خالف اهللا، وقال فيها  يفتسعى  اليتوهى  ،من طلبات النفس ، ألن هذهى عنها اهللا

) إِنَّ النفْس َألمارةٌ بِالسوِء( :عبارة جامعة يفعاله مبيناً شأا  يفاهللا جلَّ 
  ]يوسف٥٣[

 يف تفإذا أُمر!!! داخل اإلنسان يفأمر بشر أو ضر أو سوٍء كل  - يالنفس ه
ك وجوارحك وظاهرك، ئوأردت حتقيقه بأعضا ،باطنك يفداخلك، أو مسعت نداءاً 

  !فهو من النفس
وقد تطلب منك النفس أن ، الكيل وامليزان يفقد تطلب منك النفس أن تغش 

وقد تطلب منك ، ب وأمر فيه بالصدقفيه عن الكذعز وجلَّ هى اهللا موضع ن يفتكذب 
وقد ، وقد تطلب منك النفس أن جتور على اجلار !النفس أن ضم الزوجة حقها
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ث أبناءك وأنت حتطلب منك النفس أن تورق بينهم  يف يالعطاء،  يفالدنيا، وتفر
فكل ما حتض عليه النفس هو  !!فتعطى هلذا ألنه يتزلف لك، ومتنع هذا ألنه بعيد عنك

هى عنه حبيب اهللا ومصطفاه صلوات السوء والفحشاء، وما خيالف شرع اهللا، وما ن
  .رىب وتسليماته عليه

الذين ميتنعون عن تنفيذ أوامر النفس انتصاراً لشرع  عز وجلَّولذلك مدح اهللا 
عز فقال اهللا ، اهللا، وينفذون ما أمر به اهللا وإن كان فيه إغضاب للنفس، ألنه خمالف هلا

، ٩[ )وقَد خاب من دساها. قَد أَفْلَح من زكَّاها( :قرآنه الكرمي يف وجلَّ
  .]الشمس١٠

  إقامة الشريعة الغراءإقامة الشريعة الغراء

 قى النيبقى النقال فيه الت اً،مبين اًنفسه عدو يفلإلنسان  عز وجلَّفجعل اهللا 
لَّذي يقْتلُك لَيس عدوك ا{  :الرءوف الرحيم صلوات رىب وتسليماته عليه

ولكن أَعدى اَألعداِء لَك  فَيدخلَك اللَّه بِه الْجنةَ، وإِنْ قَتلْته كَانَ لَك نوراً،
كيبنج نيي بالَّت كفْسيلم( } ناَألشعري يالد والعسكري يف األمثال عن  ،عن أَيب مالك

 .)سعيد بن أَيب هالل
تأمره و، تأمره مبا ى عنه الرمحن اليتوهى ، زين لإلنسان العصيانت اليت يألا ه

ج النيب العدنان بالعمل مبا خيالفأن  :وأمرنا اهللا تعاىل بوضوح كامل ، وأمرنا النيب
وأن ننفذ سنة رسول اهللا ، وأن نعمل بأمر اهللا، وأن ننصر شرع اهللا تعاىل، خنالف النفس

  .هصلوات رىب وتسليماته علي
أقمنا شرع اهللا، وعملنا مبا طلبه اهللا، وقمنا مبا كان عليه : يأ - فإذا نصرنا اهللا
، أعدائنا وعلى كل أعداء اهللاكل على  عز وجلَّنصرنا النصري  - حبيب اهللا ومصطفاه
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، وجعل لنا من كل بأساء وشدة خمرجاً .لنا من كل ضيق فرجاً عز وجلَّوجعل اهللا 
فاهللا  -ألن عطاء اهللا ال حد له وال رد  - وليس هذا فقط ، حنتسبورزقنا من حيث ال 

عز وجلَّ جعل الرزق ألهل األرض مجيعاً باألسباب، إذا سعوا فيها جنوا مثار السعى، 
يتعدى  -الذين يقيمون شرع اهللا، ويتأسون حببيب اهللا  -وجعل الرزق للمؤمنني 

اللَّه ومن يتقِ ( :قال فيهم سبحانه .حدود األسباب، وجيعله هلم ممتداً بغري حساب
  ]الطالق٣، ٢[ )ويرزقْه من حيثُ ال يحتِسب . يجعل لَّه مخرجا

ألهل التقوى رزقاً ليس عن طريق احلسابات العقلية الدنيوية،  عز وجلَّجعل اهللا 
ولكنه عن طريق العطاءات واأللطاف اخلفينسبة للمعايش الدنيوية فإن أما بال .ةة اإلهلي

وإذا نزلت ، عز وجلَّها للمؤمنني يضع فيها الربكة من عنده إذا أراد زيادت عز وجلَّاهللا 
 .مهما كان اآلكلون منه مجعهم كثري -الغذاء ال ينفذ الغذاء ولو كان قليالً  يفالربكة 

ها من لبسها ويتصدق ا الثياب ال تبلى أبداً حىت ميلَّ البس يفوإذا وضع اهللا الربكة 
  .جعل الربكة فيها عز وجلَّعلى الفقراء، ألن اهللا 

الصحة والعافية ال حيتاج املرء إىل دواء، وال إىل الذهاب  يفوإذا أنزل اهللا الربكة 
 يفوإذا أراد اهللا إنزال الربكة  !عز وجلَّبركةً من اهللا  -لألطباء ألن اهللا يعافيه ويشفيه 

الدراسة يفهمون ويفقهون  يفم بررة بأبيهم، وال يكلفونه الكثري، جيعلهم األوالد جعله
  . الدروس والكتب يفولو بغري دروس، ويتفوقون ولو بقليل من النظر 

!! زيادة يفشئ  إذا أنزل الربكات جعل كلَّ عز وجلَّألن اهللا !! كل هذا ملاذا؟
أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا  ولَو( :وهذا ما قال اهللا عز وجلَّ فيه لنا أمجعني
  .]األعراف٩٦[ )علَيهِم بركَات من السماء واَألرضِ

ولكنها بركات معنوية !!! معنا اليتاخلريات على نفس املقادير  يفوالربكة زيادة 
طَعام الْواحد  { :وسلم صلى اهللا عليهيقول فيها خري الربية !! ال تلحظها العني احلسية
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 } وطَعام اَألربعة يكْفي الثَّمانِيةَ، ثْنينِ يكْفي اَألربعةَوطَعام اال ،ثْنينِيكْفي اال
  ) اهللا عنه يصحيح مسلم عن جابر بن عبد اهللا رض(

عز اهللا فإنَّ  -أو حماربني  ،أو حاسدين ،إن كانوا حاقدين -أما بالنسبة لألعداء 
هديه  يف صلى اهللا عليه وسلم عه وقام بأوامر دينه، وتابع النيبإذا نصر العبد شر وجلَّ

كما يقول فيه اإلمام صلى اهللا عليه وسلم وقد كان  .ثه ما أعطاه للحبيبيور -وسنته 
م علىاهللا وجهه رضي اهللا عنه وكر:  }هابةً هيهدب آهر نعن على رضي سنن الترمذي ( } م
يهاب أن يقترب  -ولو من بعيد  - فكان كل من رآه ! اهليبة عز وجلَّورثه اهللا  )اهللا عنه
حىت أن املؤمنني أنفسهم كانوا يهابونه !! وخياف أن يؤذيه، بل خياف أن يشري إليه!! منه

 !!!!هيبة شديدة
 يأ يف يسيا أمة اهللا اجل :عرض الطريق، فقال هلا يفجاءته امرأة حلاجة وهو 

الطريق أجلس إليك، فاهتزت املرأة من هيبته، وارجتت وسقطت على  يناحية من نواح
علَيك فَإِنما أَنا ابن  يهون{  :مهوِناً صلى اهللا عليه وسلماألرض من هيبته، فقال هلا 

اهللا بن  ستدرك عن عبدامل( } امرأَة من قُريشٍ كانت تأْكُلُ الْقَديد يف هذه الْبطْحاِء
  !!.والقديد هو اللحم افف، وكان ال يأكله إال الفقراء -  )جرير

قال البنه عبد  - وهو القائد الفذ احملنك  - وملا حضر عمرو بن العاص الوفاة
لقد حدثت أمور أريد أن أحكيها لك، آمنت  :ااهللا عنهم رضيبن العاص  اهللا بن عمرو
إىلَّ منه، وكنت أمتىن أن  بعد حربه، وما كان أحد أحب صلى اهللا عليه وسلمبرسول اهللا 

قط من  يعلى ذلك احلال، مع أىن ما استطعت أن أنظر إليه ببصر عز وجلَّاهللا  يقبضين
مل يستطع عمره مع رسول اهللا أن يثبت  فعمرو بن العاص القائد الفذُّ !!شدة هيبته

  !!ة رسول اهللالشريف من شدة هيب هوجه يفبصره 
ه، حىت الذين بينه وبينهم مسرية ئقلوب أعدا يفهذه اهليبة كانت تلقى الرعب 
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صحيح ( } نصرت بالرعب مِسريةَ شهرٍ{  :صلى اهللا عليه وسلمشهر، ولذلك قال 
حد أُعطيت خمساً مل يعطَهن أ(:  ونص احلديث{ )اهللا عنه يعن جابر بن عبد اهللا رض يالبخار
ما رجلٍ من أُميت فأَي، نصرت بالرعب مِسريةَ شهرٍ، وجعلَت يلَ األرض مسجِداً وطَهوراً :قبلي

وكان النيب  أدركَته الصالةُ فلْيصلِّ، وأُحلَّت يلَ املَغانِم ومل تحلَّ ألحد قَبلي، وأُعطيت الشفاعةَ،
  .}) صةً وبعثْت إِىل الناسِ عامةيبعثُ إِىل قَومه خا

يتوكل على مواله، ويعمل مقتفياً أثر حبيب اهللا  يوكذلك العبد املؤمن الذ
فإن اهللا عز وجلَّ يلقى اهليبة منه  ،ومصطفاه، وميتلئ قلبه باخلوف واهليبة من حضرة اهللا

دبروا له له، ولو حدث و عون أن يكيدوا له، أو يدبروا شراه، فال يستطيئعلى مجيع أعدا
ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه ( :فيصدر عليهم قرار رب العاملني شراً أو حاكوا له ضرا

رِيناكالْم رياألنفال٣٠[) خ[  
اجلانب طوال حياته الدنيوية،  اهللا بنصرته، وأن جيعله مرهوبفمن أراد أن يتواله 
 يففعليه أن ينصر شرع اهللا ويعمل به  :الدار األخروية يفوجيعله مكلالً بتاج البهاء 

 !كثريعز وجلَّ القليل، فإن القليل عند اهللا  يفحياته، ال يعمل أمراً خيالف شرع اهللا ولو 
وهو يفعل عمالً يغضبه،  عز وجلَّال يستصغر أمراً ألنه رمبا حقَّر أمراً فنظر إليه اهللا 

  عز وجلَّخطاً ال يعقبه بعده رضا أبداً إال إذا تاب إىل اهللا س عز وجلَّفيسخط عليه اهللا 
  .توبة نصوحا
احفَظ اهللا  :يا غُالم إنـي أُعلِّـمك كَلـمات{  :صلى اهللا عليه وسلمقال 

كامأَم هـجِدت . لَـماعو ،ةدـي الشف رِفْكعاِء يخـي الرإِلَـى اهللا ف فرعت
ما أَخطَأَك لَـم يكُن لـيصيبك، وما أَصابك لَـم يكُن لـيخطئَك،  أَنَّ

 }واعلَـم أَنَّ النصر مع الصبرِ، وأَنَّ الفَرج مع الكَربِ، وأَنَّ مع العسرِ يسراً
  )اهللا عنهم  والبيان والتعريف عن ابن عباس رضيمسند اإلمام أمحد (
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  أو كما قال، ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

  مراجعة النفسمراجعة النفس
جعلنا من عباده ، وبه باإلمياننا بكتابه وقرآنه وأحياالذي احلمد هللا رب العاملني، 

حيق احلق ويبطل الباطل ولو  وحده ال شريك له،  ،وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا .املسلمني
اللهم  .مداً عبد اهللا ورسوله، الصادق الوعد األمنيوأشهد أن سيدنا حم .كره ارمون

تباع إرزقنا هداه، ووفقنا للعمل بشرعه وحسن اودنا حممد صلى وسلم وبارك على سي
  . آمني يا رب العاملني.. هديه يا اهللا، آمني 

  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني
هذه القاعدة ميشون أمجعني على  صلى اهللا عليه وسلمان أصحاب رسول اهللا ك
حياته،  يففكان الرجل منهم إذا تعقد له أمر ..  !مراجعة النفس وحماسبتها.. اإلميانية 

أو إذا تعذر له احلصول على أمر يريده، أو تعذر له الوصول إىل نصر يريد حتقيقه، أو 
أبطأ عليه رزق يستعجل ورودألنه يعلم أنه إمنا أوتى من !يراجع نفسه وحياسبها ،ه ،

ه، فلو كان ماشياً على املنهج القوميقلفإن عناية اهللا  ،وعلى منهج الرءوف الرحيم ،ب
  .عز وجلَّ ال تتخلف عنه طرفة عني وال أقل

من ، وإين ألعرف حايل مع اهللا من خلق زوجيت(: حىت قال رجل منهم
تشمعه، يوم من األيام وقد تغريت معاملتها  يفأي إذا رأى زوجته  ).دابيت سِام

، وهذا عز وجلَّالطاعات مع رب الربية  يفوكانت معاملة غري مرضية يعلم أنه قصر 
 ،وإذا أراد أن يركب دابته فلم تقف دوء أمامه!! مؤشر له ونذير له ليصحح حاله

أمورهم اخلاصة،  يفهذا  .عز وجلَّواستعصت على الركوب، يراجع ما بينه وبني اهللا 
  .مةأمورهم العا يفوكذا 

حصن بابليون وهى القاهرة اآلن، واستمر  اهللا عنه رضي حاصر عمرو بن العاص
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صلى اهللا عليه وأصحاب رسول اهللا ! احلصار ستة أشهر ومل يستطيعوا دخول احلصن
 كرة من صباح أو من إال النصر، ما هي كما عودهم اهللا كان ال يبطئ عليهم وسلم

  .عاله يفألم مؤيدين بنصر اهللا جل  ،م وعليهمهل عز وجلَّنصر اهللا  مساء ويأيت
أرسل به عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أىب  يهو الذ يوكان سالحهم األساس

يا سعد مر ( :مجلة قصرية موجزة قوية ومعربة يف، حيث قال له اهللا عنه يرضوقاص 
دداً وسالحاً فإن األعداء أقوى منا ع )!اجلُند بطاعة اهللا، وانههم عن معصية اهللا

فكانت الغلبة هلم ألم ، ومدداً، فلو عصى اجلند اهللا تساووا معهم يف املعصية
كَم من فئَة قَليلَة ( :هللاأكثر عدداً وأقوى مدداً، وإذا أطعنا اهللا دخلنا يف قول ا

ابِرِينالص عم اللّهو اللّه ةً بِإِذْنريئَةً كَثف تالبقرة٢٤٩[ )غَلَب[  
فلما أبطأ فتح احلصن على عمرو بن العاص والذين معه، جلس مع كبار القادة 

فوجدوا أم مل يتركوا شيئاً  تركناه من فرائض اهللا؟ يما الذ :يتباحثون، وقالوا لبعضهم
تركناه من سنن رسول اهللا؟ وأخذوا  يما الذ: فراجعوا أنفسهم وقالوا !!من الفرائض

 قال فيه النيب يتركنا السواك الذ: حىت تنبهوا وقالوا ر بعضهم بعضاًيتناقشون ويذكِّ
َألنْ أُصلِّي ركْعتينِ بِِسواك أَحب إلَي من أَنْ أُصلِّي سبعني ركْعةً {  :الكرمي

اكورِ سيالَ أَنْ {  :وقال فيه) ااهللا عنهم عن ابن عباس رضيرواه أبو نعيم ( } بِغلَو
أُم قأَشالَةكُلِّ ص دنع اكوبِالس مهتري َألماهللا  يصحيح مسلم عن أىب هريرة رض( } ت

  )عنه
فأمروا اجلند باستخدام السواك، فنظر األعداء من على سور احلصن فقالوا 

!!! أو جيعلون أسنام حادة ليأكلوكم!!! لقد جاءهم جند يأكلون اخلشب: لبعضهم
يا قوم !! رب هؤالء، فكيف حنارب من يأكلون اخلشب؟وإذا كنا ال طاقة لنا حب
فاستسلم أهل احلصن مبجرد أن رجعوا إىل سنة رسول اهللا، !! استسلموا وسلِّموا هلم
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  .صلى اهللا عليه وسلمسنه لنا رسول اهللا  يواستخدموا السواك الذ
 وحافظوا على سنن رسول اهللا ينصركم ،فحافظوا على فرائض اهللا حيفظكم اهللا

اهللا دائماً وأبداً، وجيعل أمركم مرفوعاً ودعاءكم جماباً، وكل أموركم كما تريدون، 
  ]حممد٧[) إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم( :قرآنه يفألنه قال 

اللهم انصرنا على أنفسنا نصراً عزيزاً، وأعنا على العمل بشريعتك، وعلى 
واجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري، واجعل املوت راحة لنا من ريتك، القيام بسنة خري ب

  .كل شر
  .وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل زاهقاً وهالكاً وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا احلق حقا

اللهم حبب إلينا عمل الطاعات، وفعل اخلريات، واستباق الصاحلات، واحفظنا 
اتنا من املعاصي واملخالفات، وأقبل علينا بإجابة الدعاء يف حبفظك وأبناءنا وبناتنا وزوج

  .كل األوقات
اللهم ال تتخلَّى عنا بعنايتك ورعايتك طرفة عني وال أقل، وانصرنا على أعدائنا 
وأعدائك وأعداء الدين، وانصرنا على اليهود ومن عاوم وماألهم أمجعني يا خري 

  .الناصرين
وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء اللهم اغفر لنا ولوالدينا، 

  .منهم واألموات، إنك قريب جميب الدعوات يا رب العاملني
اللهم ولِّي أمورنا خيارنا، وال تويل أمورنا شرارنا، وأصلح أئمتنا وحكامنا، 

صلي اهللا عليه وأصلح حكام املسلمني أمجعني، واجعلهم بشرعك عاملني، وبسنة حبيبك 
  .آخذين لموس
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إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى (اتقوا اهللا، : عباد اهللا
   ).النحل٩٠() عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  . الةاذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الص
****************  

 


