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Ø    تساؤالت وحقائق 

Ø  من عند أنفسكم 

Ø   أسباب تأخر النصر 

Ø   مواصفات النصر 

Ø   ھل نحن في مستوى النصر؟ 

Ø   من أسباب النصر 

Ø  قوانین النصر 

المحاور
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أسئلة تدور في خلد كل غیور على اإلسالم

...وانتھكت حدوده.. حرماتھ الذي استبیحت 

ألسنا بالمؤمنین؟ 

ألسنا بالمسلمین؟  

متى نصر اهللا ؟

وقبل اإلجابة عن ھذه األسئلة البد من بیان سنن اهللا  
...في األرض التي من خاللھا یدار ھذا الكون الكبیر
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إن لھذا الكون سننًا وقوانین ُیدار بھا، فقد خلقھ اهللا عز وجل           
... وعلى الحق قام ، ووضع لكل النتائج أسبابًا         ... بالحق 

... فمن اتبع تلك األسباب وصل إلى النتائج برًا كان أم فاجراً         

. ویبقى هللا تعالى حق التوفیق أو الخذالن لحكمتھ ومشیئتھ        

حقائق 
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ن أول یوم فلقد كان في قدرة اهللا تعالى التي ال حدود لھا أن ینتصر المسلمون م       
اإللھیة" ُكن: "بكلمة

ماویة التي ُتسیِّر ولكنھا األسباب التي أرادھا اهللا لعباده أن ینتھجوھا والقوانین الس     
الحیاة بین الناس  

 ھناك    فلو شاء اهللا لما كان ھناك حصار للمسلمین في شعب أبي طالب، وال كان  
وال تخفَّى الصحابة الكرام في دار األرقم  ... تعذیب للمسلمین المستضعفین في مكة  

وال ھاجر النبي من مكة ـ أحب بالد اهللا إلیھ ـ  وال خاض  ... بن أبي األرقم
...المسلمون كل ھذه الحروب التي كلفتھم أمواًال وأرواحًا   

م البأساء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستھ    {
 إن والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معھ متى نصر اهللا أال   

).البقرة ) (٢١٤(} نصر اهللا قریب 

حقائق 
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إنھا مشیئة اهللا التي اقتضت أن ینتشر ھذا الدین، وفق ما 
... یقدمھ البشر من مجھود وفي حدود طاقتھم البشریة

وأن یكون ما یقدمھ المؤمنون الصادقون من جھد وعمل 
.ستارًا لقدرة اهللا

حقائق 
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! ! ! وھنا یقف المرء حائرًا 

كیف ألمة اإلسالم التي قادت العالم قرونًا من الزمان أن تستضعف             
!   أنى ھذا؟   !  وتذل ھكذا؟  

أو لما أصابتكم مصیبة قد أصبتم       {  : وتأتینا اإلجابة في قولھ تعالى    
). ١٦٥:آل عمران  (} مثلیھا قلتم أنى ھذا قل ھو من عند أنفسكم      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تعّرض
 لسنة اهللا

قل ھو من عند أنفسكم : یقول الشھید سید قطب في تفسیر قولھ تعالى
وأنفسكم التي أخلت بشرط اهللا .. أنفسكم التي تخلخلت وفشلت وتنازعت في األمر"

... وأنفسكم ھي التي خالجتھا األطماع والھواجس... معكم وشرط رسول اهللا 
 أن یقع وأنفسكم ھي التي عصت أمر الرسول وخطتھ للمعركة، فھذا الذي تستنكرون

كیف ھذا؟ ھو من عند أنفسكم، بانطباق سنة اهللا علیكم، حین عرَّضتم : لكم؟ وتقولون
ان فاإلنسان حین ُیعرِّض نفسھ لسنة اهللا ال بد أن تنطبق علیھ مسلمًا ك... أنفسكم لھا

فمن كمال إسالمھ أن یوافق نفسھ على مقتضى ...  محاباتھ لھتنخرقأو مشركًا، وال 
".سنة اهللا ابتداء

فشل  
وتنازع 
فشل  
وتنازع 

إخالل 
بشروط اهللا  
ورسولھ

إخالل 
بشروط اهللا  
ورسولھ

أمراض 
نفوس 

أمراض 
نفوس 

عصیان  
األوامر

عصیان  
األوامر
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فالبد أن    ... من ھنا كان البد من التفتیش في النفس لمعرفة السبب      
: یكون ھناك سبب لما نحن فیھ، فاهللا عز وجل ال یظلم الناس شیئاً    

)  ق  (١٨٢} ذلك بما قدمت أیدیكم وأن اهللا لیس بظالم للعبید      { 

وكنا    ... فلقد كنا سادة فأصبحنا عبیدًا، وكنا أعزاء فصرنا أذالء      
كنا في الصدارة والریادة، فأصبحنا    ... رعاة األمم فبتنا من رعاعھا   

فلماذا ھذا التحول والتبدل؟      .. في ذیل األمم
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: فلنرجع إلى أنفسنا، لنقارن بین      
ھذه النفوس وھي في حالتھا تلك من الذل والضعف واالستكانة

والنصر والتمكین.. ونفوس من عاشوا في زمن الریادة

أعمالناأعمالناأعمالھم أعمالھم 

تضحیاتناتضحیاتناتضحیاتھم تضحیاتھم 

عالقتنا بربناعالقتھم بربھم

إیمانناإیمانھم

قلوبناقلوبھم

نفوسنانفوسنانفوسھم نفوسھم 

زماننا   زماننا   زمن الریادة 
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الدولة العباسیة 
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الدولة األمویة
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١الدولة العثمانیة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢الدولة العثمانیة 
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فھي السنن اإللھیة والقوانین ... وال یجامل أحدًا... فاهللا عز وجل ال یحابي أحدًا
)                                                                ٢٣:الفتح(}  ولن تجد لسنة اهللا تبدیال { : السماویة التي ال تتبدل وال تتغیر

لیس بأمانیكم وال أماني أھل الكتاب من یعمل سوءا یجز { وكما یقول تعالى 
: ،  فالقاعدة ھنا )١٢٣:النساء(} بھ

یجز بالسوء... من یعمل السوء  یجز بالسوء... من یعمل السوء 

والقاعدة األخرى 

) ٥(فأما من أعطى واتقى  
). اللیل ) (٧( فسنیسره للیسرى   ) ٦( وصدق بالحسنى  

) ٥(فأما من أعطى واتقى  
). اللیل ) (٧( فسنیسره للیسرى   ) ٦( وصدق بالحسنى  

: فلنرجع إلى أنفسنا   
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لماذا؟ ألنھم صبروا على     . . لقد اختار اهللا تعالى بني إسرائیل وفضلھم على العالمین       
وتمت كلمت ربك    { : إیذاء فرعون وأطاعوا موسى علیھ السالم یقول تعالى          

) .١٣٧:األعراف (}  الحسنى على بني إسرائیل بما صبروا       

:فلقد تحقق طرفا المعادلة 

مقدمات ونتائج    

التفضیل صبر على أوامر اهللا 
واإلحسان

مثال 
واقعي
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حرمان 
 من الطیبات 

.. .     على موسى  وتمردھم ...   عن الطریق  بانحرافھم  عندما اختلت المعادلة     
 في طغیانھم    واستمرارھم  على ما حباھم اهللا من نعم،     وعدم محافظتھم

وقولھم لموسى ). ٥٥:البقرة  ( }لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جھرة    {  وعصیانھم،   
)  المائدة  (  }٢٤ فاذھب أنت وربك فقاتال إنا ھاھنا قاعدون          { علیھ السالم         

ولكن 

فبظلم من الذین     {   حق علیھم العقاب من اهللا وانطبقت علیھم المعادلة اإللھیة       عندھا 
،   )النساء  (١٦٠} ھادوا حرمنا علیھم طیبات أحلت لھم وبصدھم عن سبیل اهللا كثیرا          

).األنفال  ( ١٤٦} ذلك جزیناھم ببغیھم وإنا لصادقون        { وقال تعالى 

ظلم وبغي وصد عن سبیل اهللا

مقدمات ونتائج    
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لھما  ... ومن ھنا نستطیع أن نقول إن النصر والھزیمة كلیھما نتائج
باء ... ومن تخلى عنھا.. فمن أخذ بأسباب النصر نصره اهللا! !  أسباب 

.بالخسران

القاعدة االساسیة   

إیمان
 وتقوى
إیمان
 وتقوى

تكذیب
 وعدم إیمان

تكذیب
 وعدم إیمان

خذالن 
وعقاب
خذالن 
وعقاب

معیة اهللا 
ورزقھ
معیة اهللا 
ورزقھ
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v        بنیة األمة لم تنضج بعد ولم یتم بعد تمامھا 

v   لم تحشد األمة بعد طاقتھا 

v    فیھا   المذخور  لم تتحفز كل خلیة وتتجمع لتعرف أقصى 
من قوى واستعدادات  

v   حتى تبذل األمة آخر ما في طوقھا 

v  حتى تجرب األمة آخر قواھا 

...حددھا الشھید سید قطب في 
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v  الن األمة لم تتجرد في كفاحھا

v     ألن البیئة ال تصلح

v      ألن في الشر بقیة من خیر یرید اهللا أن یجرد الشر منھا

v    لتزید األمة  صلتھا باهللا 
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ـ طاعة اهللا ورسولھ٥

ـ الصبر ٣ ـ اإلخالص ١

ا ضعفوا   من نبي قاتل معھ ربیون كثیر فما وھنوا لما أصابھم في سبیل اهللا وم    وكأین { 
وما كان قولھم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا          ، وما استكانوا واهللا یحب الصابرین      

ھم اهللا ثواب الدنیا      وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ، فأتا            
  ١٤٨-١٤٦آل عمران } وحسن ثواب اآلخرة واهللا یحب المحسنین      

  أ ـ  التثبیت     ب ـ مغفرة الذنوب:سؤال اهللا  ـ٤

ـ عدم الوھن واالستكانة٢

ـ ذكر اهللا ٧ـ الثبات ٦

}  لكم تفلحون یا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثیرًا لع  { 
]٤٥: األنفال[
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اللھم إني أعوذ بك من الھم والحزن وأعوذ ”  فكان من دعاء النبي 
بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة 

” الدین وقھر الرجال 

ـ التخلص من كل أسباب الضعف     ٨

 كالھم والحزن:ضعف اإلرادة 

 بالعجز والكسل :ضعف االنتاج 

 بالجبن والبخل :ضعف القلب 
 بالدین والقھر :ضعف العزة والكرامة 
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 ھو انتصار الحق في مواجھة الباطل وارتفاع رایة اإلسالم :النصر 
.محل رایات الجاھلیة وإقبال البشریة على دین اهللا 

انتصار القیم اإلسالمیة واألخالق والمبادئ اإلسالمیة والشریعة : إنھ 
.اإلسالمیة

قیام أنموذج إسالمي واحد راشد یترجم اإلسالم بلسان حالھ  : إنھ 
. اإلعالمي والتربوي واالقتصادي واالجتماعي والبیئي واإلنساني

انتصار المصلحة اإلسالمیة العلیا ، على حساب مصلحة المسلمین : إنھ 
. الدنیا

كما حدده الدكتور فتحي یكن 
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المستوى اإلیماني    
مستوى التجرد  
مستوى األخوة  

المستوى التربوي    
الواقع الدعوي  

العالقة اإلسالمیة ـ اإلسالمیة ، اإلسالمیة ـ         : الواقع العالئقي   
المسیحیة ، اإلسالمیة ـ القومیة       

: ما ھو واقعنا مع  
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ذلك ھدى اهللا یھدي بھ من یشاء من عباده ولو     { اإلخالص وعدم الشرك باهللا١
). األنعام  (٨٨} أشركوا لحبط عنھم ما كانوا یعملون 

 البعد عن معصیة اهللا ٢
وعدم ارتكاب الذنوب

أو لم یھد للذین یرثون األرض من بعد أھلھا أن لو  {
قلوبھم فھم ال    "  نشاء أصبناھم بذنوبھم ونطبع على 

)األعراف(}  ١٠٠یسمعون 

 عدم التنازع والفرقة ٣
والخالف

وأطیعوا اهللا ورسولھ وال تنازعوا فتفشلوا وتذھب    { 
).  األنفال (٤٦}ریحكم واصبروا إن اهللا مع الصابرین 
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 طاعة اهللا واالستجابة ٤
لتوجیھاتھ والعمل بھا

ولو أنا كتبنا علیھم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من   {
دیاركم ما فعلوه إال قلیل منھم ولو أنھم فعلوا ما      

 وإذا   ٦٦یوعظون بھ لكان خیرا لھم وأشد تثبیتا   
 ولھدیناھم صراطا   ٦٧آلتیناھم من لدنا أجرا عظیما 

).النساء (٦٨} مستقیما 

 اإلیمان وتقوى اهللا٥
ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات     {

من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناھم بما كانوا     
).األعراف (٩٦} یكسبون

 تحقیق معنى العبودیة ٦
الصحیحة

وعد اهللا الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات    {
لیستخلفنھم في األرض كما استخلف الذین من قبلھم      

 لھم دینھم الذي ارتضى لھم ولیبدلنھم من    ولیمكنن
بعد خوفھم أمنا یعبدونني ال یشركون بي شیئا ومن    

). النور (٥٥} كفر بعد ذلك فأولئك ھم الفاسقون    
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ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض    { الصالح في األرض٨
).األنبیاء (١٠٥} یرثھا عبادي الصالحون   

بلى إن تصبروا وتتقوا ویأتوكم من فورھم ھذا یمددكم   { الصبر على البالء٩
}         ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومین 

). آل عمران (١٢٥

 الخوف من اهللا٧
 من أرضنا أو لنخرجنكم  وقال الذین كفروا لرسلھم   { 

لتعودن في ملتنا فأوحى إلیھم ربھم لنھلكن الظالمین      
 األرض من بعدھم ذلك لمن خاف مقامي ولنسكننكم ١٣

). إبراھیم (١٤} وخاف وعید 
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 عدم طاعة الكافرین ١١
أو السیر في ركابھم

یا أیھا الذین آمنوا إن تطیعوا الذین كفروا یردوكم على     {
).آل عمران (١٤٩} أعقابكم فتنقلبوا خاسرین  

 تذكر نعم اهللا بصفة دائمة ١٢
واالعتراف بھا وشكرھا

یا أیھا الذین آمنوا اذكروا نعمة اهللا علیكم إذ  { 
جاءتكم جنود فأرسلنا علیھم ریحا وجنودا لم تروھا         

). األحزاب) (٩( } وكان اهللا بما تعملون بصیرا

 الدعاء وصدق ١٠
التوجھ إلى اهللا

وما كان قولھم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا    { 
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم  

 فآتاھم اهللا ثواب الدنیا وحسن ثواب    ١٤٧الكافرین  
). آل عمران (١٤٨} اآلخرة واهللا یحب المحسنین  
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 بذل الوسع وإعداد العدة ١٤
وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل  {

ترھبون بھ عدو اهللا وعدوكم وآخرین من دونھم ال  
تعلمونھم اهللا یعلمھم وما تنفقوا من شيء في سبیل    

).األنفال (٦٠} اهللا یوف إلیكم وأنتم ال تظلمون 

یا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا      { الثبات والذكر١٣
).األنفال  (٤٥} كثیرا لعلكم تفلحون 

أعظم الناس وسعًا ، أعظمھم إیمانًا       : تذكر أن 
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 ٤٠}ولینصرن اهللا من ینصره إن اهللا لقوي عزیز { نصرة اهللا عز وجل١٦
،  )الحج(

یا أیھا الذین آمنوا إن تنصروا اهللا ینصركم ویثبت { 
). محمد) (٧(}  أقدامكم

 مغیرا نعمة أنعمھا على قوم یكذلك بأن اهللا لم { التغییر إلى ما فیھ رضا اهللا١٥
 ٥٣}حتى  یغیروا ما بأنفسھم وأن اهللا سمیع علیم 

). األنفال(

! كیف ننصر اهللا ؟ : ولكن 
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شركا ظاھرا ، وأال تشرك بھ شیئا ،  إن هللا في نفوسھم أن تتجرد لھ 
وأن یكون اهللا أحب ، وأال تستبقي فیھا معھ أحدا وال شیئا ، أو خفیا 

وأن تحكمھ في رغباتھا ، إلیھا من ذاتھا ومن كل ما تحب وتھوى 
ونشاطھا كلھ ، وسرھا وعالنیتھا ، ونزواتھا وحركاتھا وسكناتھا 

.    فھذا نصر اهللا في ذوات النفوس . . وخلجاتھا 
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تقوم على قواعد وموازین وقیم وتصور ، وإن هللا شریعة ومنھاجا للحیاة  
، ونصر اهللا یتحقق بنصرة شریعتھ ومنھاجھ . خاص للوجود كلھ وللحیاة   

ع ومحاولة تحكیمھا في الحیاة كلھا بدون استثناء فھذا نصر اهللا في واق
.الحیاة 

للنصر تكالیفھ في    . فللنصر تكالیفھ في ذات النفس وفي واقع الحیاة     
وكثیر    .  وفي عدم التراخي بعده والتھاون      .  عدم الزھو بھ والبطر    

ولكن القلیل ھو الذي یثبت       . من النفوس یثبت على المحنة والبالء       
. على النصر والنعماء    

تحذیر ھامتحذیر ھام

وصالح القلوب وثباتھا على الحق بعد         
. النصر منزلة أخرى وراء النصر   
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ھما القانون الرئیس الذي یضبط قانون النصر والھزیمة 
فعندما ... والذي یقدم اإلجابة عن سؤالنا الذي طرحناه

تتوافر األسباب في الفئة التي ترید النصر، ینصرھا اهللا 
یا أیھا الذین آمنوا إن تنصروا اهللا ینصركم { عز وجل، 

). محمد) (٧(}   ویثبت أقدامكم 

 نصرة اهللا عز وجل١٦

 التغییر إلى ما فیھ رضا اهللا١٥

و السببان األخیران    
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ومن ھنا یتضح    

أن المعركة قبل أن تكون مع األعداء فھي    
مع أنفسنا

لذا البد من العمل على إصالحھا 
وتزكیتھا

لذا البد من العمل على إصالحھا 
وتزكیتھا
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: واجب على الحكام ووالة األمور     : أوًال
وقد ... فیحكموه في شعوبھم وعلى أنفسھم... أن یعودوا إلى منھج اهللا تعالى
". بالقرآنیزع بالسلطان ما ال  لیزعإن اهللا : "صدق عثمان رضي اهللا عنھ

نصر اهللا 
في واقع الحیاة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


: واجب دعاة الصحوة اإلسالمیة وأبنائھا في كل مكان      :  ثانیاً 

...  وجھودھم في التربیةیفرغوا طاقاتھمأن 

... نھوأن یعملوا على تنشئة جیل قرآني جدید یفھم القرآن ویعي قوانینھ وسن

... وأن یضاعفوا من أوقاتھم للدعوة
.. عدائناویبذلوا قصارى جھدھم في المیدان الحقیقي للمعركة التي بیننا وبین أ

 تعالى وھي النفس المسلمة وتربیتھا وتكوینھا التكوین الدقیق على مراد اهللا
.من عباده
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: واجب على الغیارى والملتزمین وعامة المسلمین        : ثالثاً 

وإن انتظار النصر دون العمل بأسبابھ ... فإن الرغبة في النصر وحدھا ال تكفي
. یعد انتكاسة كبیرة ویجافي متطلبات النصر اإللھي

ویمدوا لھم ... لذا فإن علیھم أن یبحثوا عن ھؤالء المخلصین من الدعاة
ولن یجدوا عناء في العثور علیھ، فھم موجودون في .. أیدیھم ویعملوا معھم

... فالعمل الفردي وحده ال یكفي... كي یتضاعف العمل والجھد... كل مكان
یطبقھ ویعمل بھ حتى ینزل علیھ ... والبد من تكوین جیل جدید یفھم اإلسالم

...                    نصر اهللا 
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فإن في .. وبعد ھذا، على الجمیع الصبر على عقبات الطریق، وأخطاره
.نھایتھ النصر المؤزر بإذن اهللا

م أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستھ{ 
 البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معھ متى نصر 

) .البقرة (٢١٤}اهللا أال إن نصر اهللا قریب 

صبر 
وثبات

النصر 

: واجب على الغیارى والملتزمین وعامة المسلمین        : ثالثاً 
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q   أن النصر من عند اهللا 

q    أن اهللا ینصر من ینصره 

q      أن النصر كما ال یكون إال للمؤمنین 

}ولینصرن اهللا من ینصره{ 

} وما النصر إال من عند اهللا { 

}وكان حقًا علینا نصر المؤمنین  { 

كما حددھا الدكتور یوسف القرضاوي 
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