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٢اسم هللا النصیر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم هللا النصیر  -ب  ٠٠٥الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء هللا الحسنى 

٢٠-٠٥-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء هللا الحسنى: ( النصیر ):

  

  من لوازم نصر هللا للمؤمنین: 

  

)، النصیرالزلنا مع اسم هللا (أیھا اإلخوة الكرام 

والمسلمون الیوم في أشد الحاجة إلى أن 

  ینتصروا على أعدائھم، وما أكثرھم.

ولكن كما بینت في لقاء سابق أن هللا سبحانھ 

  وتعالى یقول:

َ یَنُصْرُكْم ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا �َّ

  ) ٧( سورة محمد اآلیة: 

  

  د هللا:النصر بی

  ﴿ َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد ّ�ِ ﴾

  ) ١٠( سورة األنفال اآلیة: 

النصر الذي نتمناه لھ ثمن، إن دفعنا ثمنھ وصلنا إلیھ، لذلك هللا عز وجل یبین أن المؤمن الذي یحملھ 

  إیمانھ على طاعة هللا یحقق أحد َشرطي النصر.

  شروط النصر: اإلیمان واإلعداد: 

ر شرطان كل منھما شرط الزم غیر كاف، فالبد من اإلیمان الذي یحمل على طاعة هللا، والبد من وللنص

  اإلعداد، لقولھ تعالى:
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ٍة ﴾ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ّمِ   ﴿ َوأَِعدُّواْ لَُھم مَّ

  ) ٦٠( سورة األنفال اآلیة: 

  حقیقة األخذ باألسباب: 

ویمكن أن ینسحب ھذا على شؤون حیاتنا، التفوق في العمل یحتاج إلى األخذ باألسباب، ویحتاج إلى 

التوكل على هللا، وكالھما شرط الزم غیر كاف، لذلك المسلمون في معظمھم ال یأخذون باألسباب، بل 

وألّھھا، ونسي هللا،  یتوكلون توكال ال یرضي هللا، سماه العلماء التواكل، وإذا أخذ بعض الناس باألسباب

واعتمد علیھا فقد أخطأ السبیل، فكأن الطریق األمثل أن تأخذ باألسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على 

هللا وكأنھا لیست بشيء، ومن السھل أن تأخذ الموقف الحاد، أن تأخذ بھا وتنسى هللا، أو أن تتواكل على 

بعض المعاصرین یصفون كل إنجاز معركة، معركة مع هللا، وال تأخذ باألسباب، ھذا درس بلیغ، بل إن 

العمل، مع اإلنتاج، مع التنمیة، فكلمة معركة تأخذ معنى واسعاً جداً، إن أردت أن تنتصر في أي معركة 

حقیقة أو مجازاً فالبد أن تأخذ باألسباب وكأنھا كل شيء، وأن تتوكل على هللا وكأنھا لیست بشيء، ھذا 

  حق وھذا قانون.

َ یَلُوُم َعلَى اْلعَْجِز )) (( إِنَّ  َّ�  

  [ أبو داود]

أن نستسلم، أن نیئس، أن نحس باإلحباط، أن نقول: انتھینا، ھذا نُالم علیھ، ھذا یأس، والیأس كفر، ھذا 

تشاؤم، والتشاؤم لیس من صفات المؤمن، لذلك البد وأن تأخذ باألسباب وكأنھا كل شيء، وبعدھا تتوكل 

  ست بشيء.على هللا وكأنھا لی

بأوسع معاني المعارك، معارك قتالیة، معارك التنمیة، معارك البناء، سّمِ أي قضیة أو مشكلة في حیاة 

المسلمین معركة، واالنتصار في ھذه المعركة یحتاج إلى شرطین، كل منھما شرط الزم لیس كاف، أن 

وكأن الطریق األمثل طریق  تأخذ باألسباب وكأنھا كل شيء، وأن تتوكل على هللا وكأنھا لیست بشيء،

ضیق عن یمینھ واد سحیق وعن یساره واد سحیق، إنك إن أخذت باألسباب، ونسیت هللا، واعتمدت 

علیھا، وألھتھا وقعت في واد الشرك، وھناك تأدیب من هللا، على من اعتّد بغیر هللا، " ما من مخلوق 

قدمیھ، وقطعت أسباب السماء بین یدیھ، یعتصم بمخلوق أعرف ذلك من نیتھ إال جعلت األرض ھویا بین 

وما من مخلوق یعتصم بھ من دون خلقھ فتكیده أھل السماوات واألرض إال جعلت لھ من بین ذلك 

  مخرجا ".
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َ یَلُوُم َعلَى اْلعَْجِز    إِنَّ �َّ

إَذا: المنھج األمثل في كل معاركنا بدًءا من 

معركتنا مع أنفسنا، وانتھاء بمعركتنا مع قوى 

الشر في األرض، تحتاج إلى شرطین، كل 

منھما شرط الزم غیر كاف، أن تأخذ باألسباب 

وكأنھا كل شيء وأن تتوكل على هللا وكأنھا 

  لیست بشيء.

  

  

ُ َونِ  َ یَلُوُم َعلَى اْلعَْجِز، َولَِكْن َعلَْیَك بِاْلَكْیِس، فَِإَذا َغلَبََك أَْمٌر فَقُْل: َحْسبَِي �َّ   اْلَوِكیُل )) ْعمَ (( إِنَّ �َّ

  [ أبو داود]

  الیأس اإلحباط ھذا یالم علیھ أشد اللوم.

ولكن علیكم بالكیس، خذ األسباب، فإذا غلبك أمر إن أخذتھا، وبذلت الجھد في األخذ بھا، واستقصیتھا، 

ثم لم تنجح، عندئذ نسمي ھذا قضاء وقدر، عندئذ نقول: حسبنا هللا ونعم الوكیل، وال یجوز أن نقول: 

  نا هللا ونعم الوكیل إال بعد أن نستنفذ األخذ باألسباب.حسب

ر لالمتحان، ثم ال ینجح، ویقول: ھكذا أراد هللا، ھذه مشیئة  الطالب یرید أن یقدم امتحانا، لكن ال یحّضِ

هللا، ھذا كالم باطل، أما حینما یدرس بأقصى ما یستطیع، ثم یحول حائل بینھ وبین أداء االمتحان یقول 

  بي هللا ونعم الوكیل.عندئذ: حس

أنا أضع یدي على أخطر قضیة في حیاة المسلمین، ھي التواكل، فلذلك النصر ثمنھ ھذا، األخذ 

  باألسباب، والتوكل على رب األرباب.

  لكن أیھا اإلخوة، یحضرني في ھذا الموضوع حدیث شریف:

  َعْن أَنٍَس قَاَل:

ُ َعلَْیھِ  ِ َصلَّى �َّ َوَسلََّم یُْكثُِر أَْن یَقُوَل: یَا ُمقَلَِّب اْلقُلُوِب ثَبِّْت قَْلبِي َعلَى ِدینَِك، فَقُْلُت: یَا  (( َكاَن َرُسوُل �َّ

ِ، آَمنَّا بَِك، َوبَِما ِجئَْت بِِھ، فََھْل تََخاُف َعلَْینَا ؟ قَاَل: نَعَْم، إِنَّ اْلقُلُوَب بَْیَن أُْصبُعَ  ْیِن ِمْن أََصابِعِ َرُسوَل �َّ

  یُقَلِّبَُھا َكْیَف یََشاُء )) �َِّ 

  [ الترمذي ]
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ھذا الحدیث یحتاج إلى شرح، فا� عز وجل 

جعل قلب اإلنسان بیده، یملؤه أمنا، أو یملؤه 

خوفا، یملؤه سعادة، أو یملؤه ضیقا وانقباضا، 

ما الناظم لھذا ؟ أراد هللا أن یعلمھ إن اتخذت 

ً سلیما في التوبة إلى هللا،  قرارا صحیحا

والصلح معھ، وطاعتھ یمأل هللا قلبك رضى 

تفاؤالً وسروراً، وكأن هللا بارك لك وسعادة، و

  ھذا القرار، وأعانك علیھ، والدلیل:

َه إِلَْیُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصیَاَن ( یَماَن َوَزیَّنَھُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكرَّ   ) ﴾٧﴿ َحبََّب إِلَْیُكُم اْإلِ

  ( سورة الحجرات )

  أي قرار صائب یجد لھ انشراحا.

ُ َصْدَرهُ ِلْإلِْسَالِم فَُھَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّھ ﴾﴿ أَفََمْن َشرَ    َح �َّ

  ) ٢٢( سورة الزمر: من اآلیة 

  فأّي قرار خاطئ في المعركة معھ كآبة وضیق:

  ﴿ َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضنًكا َونَْحُشُرهُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة أَْعَمى ﴾

  ( سورة طھ )

  عات القرار الصائب والقرار الخاطئ: تب

ھذه معاونة من هللا عز وجل، القرار الحكیم معھ سرور، معھ انشراح، معھ راحة نفسیة، معھ طمأنینة، 

معھ إقبال، معھ تألق، والقرار الخاطئ معھ انقباض معھ تشاؤم معھ كآبة ویكاد یكون مرض العصر 

إن كل ما یعانیھ البشر من ضیاع وتفلت وتشاؤم الكآبة، من إعراض الناس عن هللا عز وجل، بل 

  وإحباط ھي أعراض لمرض واحد، ھو اإلعراض عن هللا:

  ﴿ َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضنًكا َونَْحُشُرهُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة أَْعَمى ﴾

  ( سورة طھ )

  كلُّ قوي جبّار بید هللا القوي الحبّار، فال تخش أحًدا إال هللا: 

اآلن ما عالقة ھذا الحدیث بالنصر ؟ ھذا الذي تراه قویاً، ھذا الذي تراه طاغیة قلبھ بید هللا، كشاھد على 

  ھذه الفكرة.

نھ، كان في عھد اإلمام الحسن البصري من كبار التابعین، وقد أدى أمانة العلم، وبیّن ما ینبغي أن یبیّ 

الحجاج، وكان الحجاج كما تعلمون، بلغھ ما قالھ فیھ الحسُن، فقال لجلسائھ: " یا جبناء، وهللا ألرینّكم من 
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دمھ "، وأمر بقتلھ، القضیة سھلة جداً، وجاء بالسیاف، وأمر بإحضاره لیقطع رأسھ أمام َمن حولھ، جيء 

ومد النطع، وانتھى كل شيء، فحرك شفتیھ، فإذا بالحسن البصري، ودخل على الحجاج، ورأى السیاف، 

بالحجاج یقول لھ: أھال یا أبا سعید، أنت سید العلماء، ومازال یدنیھ، ویقربھ حتى أجلسھ على سریره، 

واستفتاه في موضوع، وقد تروي الروایة أنھ عّطره، وأكرمھ، وشیعھ إلى باب قصره، من الذي صعق ؟ 

با سعید، لقد جيء بك لغیر ما فعل بك، فماذا قلت لربك ؟ قال: قلت لھ: الحاجب، تبعھ الحاجب، قال: یا أ

" یا مالذي عند كربتي، یا مؤنسي في وحشتي، اجعل فتنتھ علي بردا وسالما كما جعلت النار بردا 

  وسالما على إبراھیم ".

ه هللا ھیبة منك، إذًا هللا ھذا الذي تخافھ قلبھ بید هللا، ھذا القوي الذي یتمنى إفناءك قلبھ بید هللا، قد یملؤ

  نصیر، ألن قلوب الذین حولك بید هللا عز وجل، ألم یقل أحد األنبیاء:

  ﴿ فَِكیُدونِي َجِمیعًا ثُمَّ الَ تُنِظُروِن ﴾

  ( سورة ھود )

  متحدیاً لھم:

ا ِمن َدآبٍَّة إِالَّ ُھَو آِخذٌ بِنَ  ْستَِقیٍم ﴾﴿ إِنِّي تََوكَّْلُت َعلَى ّ�ِ َربِّي َوَربُِّكم مَّ   اِصیَتَِھا إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط مُّ

  ( سورة ھود )

  ھذه اآلیة وحدھا تكفي:

ْستَِقیٍم ﴾ ا ِمن َدآبٍَّة إِالَّ ُھَو آِخذٌ بِنَاِصیَتَِھا إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط مُّ   ﴿ مَّ

  ( سورة ھود )

  لذلك:

ِ یُقَلِّبَُھا َكْیَف یََشاُء )) (( إِنَّ اْلقُلُوَب بَْیَن أُْصبُعَْیِن ِمْن أََصابِعِ  َّ�  

  [ الترمذي ]

ً وقلقاً  أوال: یمأل هللا قلبك انشراحا وسعادة وطمأنینة حینما تتخذ قراراً صواباً، ویمأل هللا، القلب خوفا

  وضیقاً وتشاؤماً وكآبة حینما تتخذ قراراً مخطئاً، إذًا: هللا أعاننا بھذا.

ملؤه ھیبة لك، ومن ھاب هللا ھابھ كل شيء، یملؤه رغبة في معاونتك، فإذا إن قلَب الذي تخافھ بید هللا، ی

كان هللا معك خدمك أعداؤك، وإذا كان هللا علیك تطاول علیك أقرباؤك، یا رب، ماذا فَقَد َمن وجدك. 

  وماذا وجد من فقدك ؟

  إذاً: قلوب الذین تخافھم بید هللا، إذًا: ھو النصیر.
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  مة للمؤمنین:من لوازم معیة هللا الدائ

  ﴿ َوُھَو َمعَُكْم أَْینََما ُكْنتُْم ﴾

  ) ٤( سورة الحدید، من اآلیة 

لكن الشركاء یمكن أن ال یكونوا معك في وقت حرج، وھو معكم في السماء، وأنت في الطائرة، وفي 

األرض، وفي البحر، وفي بیتك، وفي الفالة، وفي مكان ما فیھ اتصاالت، اإلنسان معھ ھاتف جوال، 

  كون بأمّس الحاجة إلیھ فال یجد تغطیة، أما أنت فمع هللا دائما، وھو معكم بعلمھ.ی

  ﴿ َوُھَو َمعَُكْم أَْینََما ُكْنتُْم ﴾

  ) ٤( سورة الحدید، من اآلیة 

  

قال العلماء: " معكم بعلمھ "، فإذا كنت مؤمناً 

فإن هللا مع المؤمنین، ومعكم بتوفیقھ وحفظھ، 

وتأییده ونصره، لذلك فرق العلماء بین المعیة 

العامة، والمعیة الخاصة، فالمعیة العامة ھو 

معكم بعلمھ، والمعیة الخاصة ھو معكم مؤیداً 

  وموفقاً، وحافظاً وناصراً.

جل موجود، إن دعوتھ فھو لذلك: هللا عز و

موجود، واإلنسان ال یمكن أن یدعو جھة ال 

  یؤمن بوجودھا، یكون أحمق، لمجرد أن تدعوه وتقول: یا رب، إذًا ھو موجود.

الشيء الثاني: ھو یسمعك إذا تكلمت، ویراك إذا تحركت، ویعلم ما في قلبك إن أضمرت، یسمع ویرى، 

، وال إلى براءة ذمة، هللا یعلم، ویرى، ویسمع، ویعلم، التعامل ویعلم، ال یحتاج إلى وصي، وال إلى سند

معھ سھل جداً، لذلك قال بعضھم: الحمد � على وجود هللا، یراك إن تحركت، ویسمعك إن تكلمت، ویعلم 

  ما في نفسك إن سكت، إذًا: موجود ویعلم.

  ل:الشيء الثالث: وھو على كل شيء قدیر، بیده كل شيء، كن فیكون، زل فیزو

لَُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم قَاُموا فِي َصِعیٍد َواِحٍد فََسأَلُونِي فَأَعْ  َطْیُت ُكلَّ إِْنَساٍن (( یَا ِعبَاِدي، لَْو أَنَّ أَوَّ

ا ِعْنِدي إِالَّ َكَما یَْنقُُص اْلِمْخیَُط إَِذا أُْدِخَل اْلبَْحرَ    )) َمْسأَلَتَھُ َما نَقََص َذِلَك ِممَّ

  [ مسلم عن أبي ذر ]

  ذلك ألن عطائي كالم وأخذي كالم.
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  كن فیكون، زل فیزول، اآلن دققوا:

َ، وَ  َمْن َوَجَد َغْیَر َذِلَك فََال (( إِنََّما ِھَي أَْعَمالُُكْم أُْحِصیَھا لَُكْم، ثُمَّ أَُوفِّیُكْم إِیَّاَھا، فََمْن َوَجَد َخْیًرا فَْلیَْحَمْد �َّ

  إِالَّ نَْفَسھُ )) یَلُوَمنَّ 

  [ مسلم عن أبي ذر ]

  قال تعالى:

  ) ﴾٣٠﴿ َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصیبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْیِدیُكْم َویَْعفُو َعْن َكثِیٍر (

  ( سورة الشورى )

  (( ما من عثرة، وال اختالج عرق، وال خدش عود إال بما قدمت أیدیكم، وما یغفر هللا أكثر ))

  سیوطي في الجامع الصغیر عن البراء بسند فیھ مقال كبیر ][ ذكره ال

  إذًا: ھو معكم بعلمھ، وإن كنتم مؤمنین فھو معكم بتوفیقھ وحفظھ، وتأییده ونصره.

هللا موجود، ویسمع إذا نطقتم، ویرى إن تحركتم، ویعلم ما في القلب إن أضمرتم، وھو على كل شيء 

  قدیر.

  ى على بعض الناس:من معاني ( النصیر ) التي قد تخف

ھناك حاالت لبعض األطباء ربطوھا بالخرافات، لكنھم أھملوھا، اآلن ھناك بحوث حدیثة جداً عن الشفاء 

الذاتي، یكون المرض عضاال قد أجمع األطباء على أنھ ال شفاء لھ، فیشفى اإلنسان ذاتیاً، وعندما یصدق 

ً یستجیب لھ استجابة ال تصدق.اإلنسان أن هللا بیده كل شيء، وأن هللا على كل شيء قد   یر، أحیانا

وهللا لي صدیق أصیب بورم خبیث في رئتیھ، أخذت عینات إلى كل المخابر، الورم من الدرجة 

الخامسة، وال أمل إطالقاً، ثم في النھایة شفاه هللا عز وجل، والقصة من اثتنین وعشرین سنة، واآلن حي 

بریطانیة، أدق الفحوص أجریت لھ، وأمھر األطباء یرزق ال یشكو من شيء، والخزعات أخذت إلى 

  عالجوه، وقالوا: ال أمل، لكن ھناك شفاء ذاتي.

فلذلك ( النصیر ) قد ینصرك على المرض، وقد ینصرك على العدو، وقد ینصرك على كل معركة 

  تخوضھا بأوسع معاني المعارك، فھو نعم المولى ونعم النصیر.

ز وجل، وتقول: یا ناصر انصرني، یا نصیر انصرني، ھو موجود، أیھا اإلخوة، حینما تدعو هللا ع

ویسمع، ویقدر، ویحب أن یرحمك، ولن تدعو جھة إال إذا أیقنت بوجودھا وعلمھا، وقدرتھا ورحمتھا، 

  لذلك قال تعالى:

  ) ﴾٧٧﴿ قُْل َما یَْعبَأُ بُِكْم َربِّي لَْوَال ُدَعاُؤُكْم فقد كذبتم (

  ( سورة الفرقان)
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  ر من كل شيء، فال تقطع األمل مھما حدث:هللا أكب

حینما تقول: هللا أكبر، فھو أكبر من كل قوي، 

  أكبر من كل جبار، قال تعالى:

  ﴿ قَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن ﴾

  ( سورة الشعراء )

فرعون بحقده وجبروتھ، وأسلحتھ وجیشھ یتبع 

شرذمة من بني إسرائیل مع سیدنا موسى، 

وصلوا إلى البحر، ال أمل للنجاة، انتھى األمل، 

  األمل صفر، قال تعالى:

  ﴿ قَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن * قَاَل َكالَّ إِنَّ َمِعي َربِّي َسیَْھِدینِي ﴾

  ( سورة الشعراء )

وسیدنا یونس، وھو في بطن الحوت األمل صفر، واإلنسان یمكنھ أن یقف على فم الحوت على قدمیھ، 

  ویمكن أن تقف في فمھ، ووجبتھ الغذائیة أربعة أطنان، واإلنسان وزنھ ثمانین كیلًوا، قال تعالى:

ْینَاهُ ِمَن اْلغَّمِ َوَكَذِلَك نُْنِجي ٨٧﴿ أَْن َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن ( ) فَاْستََجْبنَا لَھُ َونَجَّ

  ) ﴾٨٨اْلُمْؤِمنِیَن (

  ( سورة األنبیاء)

  وأروع ما في اآلیة أن هللا قلب القصة إلى قانون، قال تعالى:

  ﴿ َوَكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمنِیَن ﴾

  ( سورة األنبیاء )

في كل مكان، في الجو، في األرض، طائرة تحطمت فوق  في كل عصر، في كل مصر، في كل زمان،

جبال األلب، وانشقت، ووقع بعض ركابھا، ونزل على غابة أرز في جبال األلب مغطاة بخمسة أمتار 

  من الثلج، فكان ھذا الثلج وھذه األغصان ماصات للصدمة، فنزل واقفاً من أربعین ألف قدم.

  لیك فمن معك ؟إذا كان هللا معك فمن علیك ؟ وإذا كان ع

إذًا: تقول: هللا أكبر، أقوى من كل قوي، زلزال تسونامي یساوي والكالم من موقع معلوماتي دقیق جداً، 

یساوي ملیون قنبلة ذریة، هللا عز وجل قوي، فإذا كنت مع القوي حفظك القوي، فھو نعم المولى، ونعم 

  النصیر.

ت مع هللا، فھو یعلم ماذا یخطط لك أعداؤك، لذلك أیھا اإلخوة، المعركة تحتاج إلى معلومات، وإذا كن
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یلھمك خطة تحبط خططتھم، أنت أقوى إنسان إذا كنت مع هللا، إذا أردت أن تكون قویا فادع هللا سبحانھ 

وتعالى، فالدعاء سالح المؤمن، لكن الدعاء یحتاج إلى عمل، والذي یدعو هللا وال یعمل یستھزئ 

< ماذا تفعل ھنا یا أخا العرب مع ھذا الجمل األجرب ؟ قال: أدعو هللا بالدعاء، قال سیدنا عمر لرجل:<

  أن یشفیھ، فقال لھ: ھالّ جعلت مع الدعاء قطرانا >>.

  العدو قد یكون قویا، لكن هللا أقوى، وهللا أكبر، قد یكون العدو یخطط، دقق في اآلیة:

ِ َمْكُرُھْم وَ    ) ﴾٤٦إِْن َكاَن َمْكُرُھْم ِلتَُزوَل ِمْنھُ اْلِجبَاُل (﴿ َوقَْد َمَكُروا َمْكَرُھْم َوِعْنَد �َّ

  ( سورة إبراھیم )

  إلھ عظیم یصف مكر الكافرین بأن مكرھم تزول منھ الجبال، یقول لك بعد قلیل:

ُكْم َكْیُدُھْم َشْیئًا ﴾ َّقُواْ الَ یَُضرُّ   ﴿ َوإِن تَْصبُِرواْ َوتَت

  ) ١٢٠( سورة آل عمران اآلیة: 

كالم رب العالمین، كل آالتھم، كل أسلحتھم، كل أموالھم، كل أقمارھم الصناعیة، كل خالق الكون، 

  حامالت طائراتھم، قال تعالى:

ُكْم َكْیُدُھْم َشْیئًا ﴾ َّقُواْ الَ یَُضرُّ   ﴿ َوإِن تَْصبُِرواْ َوتَت

  ) ١٢٠( سورة آل عمران اآلیة: 

ولة في األرض أن تحاربنا، ماذا نفعل بھذه واآلن یقول أحد أكبر الموظفین في البنتاجون: ال تجرؤ د

األسلحة ؟ ولكن ھذا الذي أراد أن یموت ماذا نفعل بھ ؟ أقضَّ مضاجع أھل األرض، ھذا الذي أراد أن 

  یھز أركانھم، ویقدم حیاتھ رخیصة لھذا الھدف.

  أیھا اإلخوة، لو أن إنسانا انتصر إلنسان، قال تعالى:

  ) ﴾١٤وا ُدَعاَءُكْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم (﴿ إِْن تَْدُعوُھْم َال یَْسَمعُ 

  ( سورة فاطر )

واإلنسان من شأنھ أنھ لیس معك دائماً، قد تكون في أمّس الحاجة إلیھ، فیكون ھاتفھ مشغوال، أو خارج 

ناً التغطیة أ أو تعطل، إن اعتمدت على مخلوق فقد ال یسمعك، وإذا سمعك قد ال یستجیب لك، وأحیا

  یتجاھلك، لذلك:

  كن مع هللا تر هللا معك واترك الكل وحاذر طمعك

  وإذا أعطاك من یمنعھ ثم من یعطي إذا ما منعك

***  

  ھذه ملة طھ فخذ بھا.
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  أطع أمرنا نرفع ألجـلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحـبنـــا

  و لذ بحمانا واحـتــم بجنابنا لنحمیك مما فیھ أشرار خلقــنــا

  كرنا ال یشغلنك شاغـل و أخلص لنا تلَق المسرة والـــھناو عن ذ

***  

نعم المولى ونعم النصیر، كن مع هللا وال تبال، وهللا عز وجل یحب أن ینصرنا، لكنھ یطالبنا أن ندفع 

  ثمن النصر.

  زبدة القول:

ملخص ھذا اللقاء الطیب، الطاعة مع الصبر سبیل إلى النصر، أما المعصیة مع الصبر فلیس بعدھا إال 

  القبر.

 


