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وذل الجهمماد تممرك أن كممما قرينان، والعزة الجهاد إن 
وإنممما قرينممان، لخيراتهمما ونهبهممم عليها العداء بتكالب المأة
الكفمار لن ل تعمالى، اللمه مأن عقوبة المأة على الذل ُسلط

لركممون ولكممن والعممدة العممدد فممي المسمملمين مأممن أقمموى
العينة كربا المحرمأات في وانغماسهم الدنيا إلى المسلمين

الله. سبيل في كالجهاد للواجبات وتركهم

 ((إذا:وسمملم عليممه اللممه صمملى الرسممول قممول فتأمأل
وتركتم بالزرع، ورضيتم البقر، أذناب وأخذتم بالعينة تبايعتم
ً عليكم الله سلط الجهاد، تراجعمموا حممتى عنكممم ينزعه ل ذل

دينكم)).

لتركهمما المريممر، المأة واقع يصور الحديث هذا أن تجد
فكممانت للمحرمأمات، وارتكابهما بالممدنيا وانشمغالها لرسمالتها

ل الممذي عليهمما الممذل بتسليط تعالى الله مأن العقوبة النتيجة
وشممريعة دينهمما إلى المأة بعودة إل ويرفعه تعالى الله ينزعه

بهممذا إل والخممرة الممدنيا فممي فلحا ول لهمما صمملحا ل التي ربها
شممرع أن أحكممامأه وكمممال عظمتممه مأممن الذي العظيم الدين

الرض. في الفساد لمنع الجهاد فيه الله

تعممالى: بقمموله الفضممل هممذا إلممى تعممالى الله نبه ولهذا
وبيممع صمموامأع لهممدمأت ببعض بعضهم الناس الله دفع {ولول

ًا}ً. الله اسم فيها يذكر وصلوات كثير

لكممم كممره وهممو القتممال عليكممم تعممالى: {كتممب وقممال
ًا تكرهوا أن وعسى تحبمموا أن وعسممى لكممم خيممر وهممو شمميئ

ًا تعلمون}ً. ل وأنتم يعلم والله لكم شٌر وهو شيئ

خيممرات فممي للعداء مأطمعة الجهاد وترك الضعف إن
مأممن كممثير قلمموب فممي المموهن سرى فعندمأا وأراضيها، المأة

العداء عليهم تكالب القتال وكرهوا الدنيا فأحبوا المسلمين
سمموء ويسممومأونهم وديارهم خيراتهم يأخذون صوب كل مأن

العذاب.
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أن وسمملم: ((يوشممك عليممه اللممه صمملى نبينمما قممال كما
إلممى الكلممة تممداعى كممما أفممق كممل مأن المأم عليكم تتداعى

قممال: ((ل.. يومأئممد؟ قلممة أمأن الله رسول قصعتها)) قيل: يا
وينممزع قلمموبكم في الوهن يجعل السيل، كغثاء غثاء ولكنكم

وكراهيتكممم الممدنيا لحبكممم أعممدائكم قلمموب مأممن الرعممب
الموت)).

قممال: اللممه؟ رسممول يمما المموهن رواية: قالوا: ومأا وفي
للقتال)). وكراهيتكم للدنيا ((حبكم

فمي ألقمي المذي الموهن أن وسابقه الحديث هذا وفي
الممدنيا إلممى المأممة لميممل تعممالى اللممه مأممن عقوبة هو القلوب
لن ل اللمه سممبيل فمي والجهماد الرسممالة حممل عن وتخليها
والعدد.  بالعدة سبقوها الكفار

وعنممدها النصممر، مأقومأممات تملممك السمملمأية المأممة إن
فالنصممر القيممام، حق بها تقم ولم بها تعمل لم ولكنها أسبابه

اللممه ينصمركم تعممالى: {إن قال فقد ،الله عند مأن إل ُينال ل
مأممن ينصممركم الممذي ذا فمممن يخممذلكم وإن لكممم غممالب فل

الله}ً.  عند مأن إل النصر تعالى: {ومأا وقال بعده}ً،

حممق النصر بأسباب قمنا إذا بالنصر وعدنا تعالى والله
أنفسممنا فممي شممرعه وحكمنا تعالى الله دين فنصرنا ؛ القيام
تنصممروا تعممالى: {إن قممال ،حياتنا شؤون جميع وفي وأهلينا

لننصممر تعممالى: {إنمما وقممال أقممدامأكم}ً، ويثبت ينصركم الله
الشممهاد}ً، يقموم ويموم الدنيا الحياة في آمأنوا والذين رسلنا
للرسممول و للممه اسممتجيبوا آمأنمموا الذين أيها تعالى: {يا وقال

يحييكم..}ً. لما دعاكم إذا

حينئممذ تعممالى اللممه أمأممر كممما فينمما الله شرع أقمنا فإذا
والتمكين. النصر مأن وتعالى تبارك ربنا وعدنا مأا لنا يتحقق

وعملمموا مأنكممم آمأنمموا الممذين اللممه تعممالى: {وعممد قال
مأممن الذين استخلف كما الرض في ليستخلفنهم الصالحات

مأممن وليبممدلنهم لهممم ارتضى الذي دينهم لهم وليمكنن قبلهم
ًا خوفهم بعد ًا}ً.  بي يشركون ل يعبدونني أمأن شيئ

وسلم وصحبه آله وعلى مأحمد نبينا على وسلم الله وصلى
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