
ُ ِلَمْن َجاَهَد ِف َسِبيِلِه، الَ ُُيْرُِجهُ ِإالَّ اْلَِْهاُد ِف َسِبيِلِه، َوَتْصِديُق » َتَكفََّل اَّللَّ
َكِلَماتِِه، ِِبَْن يُْدِخَلُه اْْلَنََّة، أَْو يَ ْرِجَعُه ِإََل َمْسَكِنِه الَِّذي َخرََج ِمْنُه، َمَع َما 

؛ 352و 46: 4؛ 555و  549: 9)البخارى  «ََنَل ِمْن َأْجٍر َأْو َغِنيَمةٍ 
1 :35) 

أََمَرََن نَِبي َُّنا »اخرب املغرية الفرس الذين كان املسلمون يشنون عليهم اهلجوم: 
َرُسوُل َرب َِنا َأْن نَ َقاتَِلُكْم َحَّتَّ تَ ْعُبُدوا اَّللََّ َوْحَدُه َأْو تُ َؤدُّوا اْلِْْزيََة، َوَأْخبَ َرََن 

َلِة َرب َِنا أَنَُّه َمْن قُِتَل ِمنَّا َصاَر ِإََل اْْلَنَِّة ِف نَِعيٍم َلَْ يَ َر ِمثْ َلَها َعْن ِرَسا نَِبي َُّنا
 (386: 4)البخارى  «َقطُّ، َوَمْن بَِقَي ِمنَّا َمَلَك رَِقاَبُكمْ 

 للمسلمني  فرس اجملاهدين جتلب احلسنات

ُد َأْن َتْدُخَل َمْسِجَدَك َهْل َتْسَتِطيُع ِإَذا َخرََج اْلُمَجاهِ »سأل النىب رجاًل: 
َقاَل َوَمْن َيْسَتِطيُع َذِلَك َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة  . فَ تَ ُقوَم َوالَ تَ ْفتُ َر َوَتُصوَم َوالَ تُ ْفِطَر 

: 4)البخارى .«ِإنَّ فَ َرَس اْلُمَجاِهِد لََيْسََتُّ ِف ِطَوِلِه فَ ُيْكَتُب َلُه َحَسَناتٍ 
44) 

فََأمَّا الَِّذي َلُه َأْجٌر فَ َرُجٌل َرَبَطَها ِف َسِبيِل اَّللَِّ، فََأطَاَل ِف َمرٍْج أَْو َرْوَضٍة، »
َفَما َأَصاَبْت ِف ِطَيِلَها َذِلَك ِمَن اْلَمرِْج أَِو الرَّْوَضِة َكاَنْت َلُه َحَسَناٍت، َوَلْو 

ْو َشَرفَ ْْيِ َكاَنْت أَْرَواثُ َها َوآََثُرَها َحَسَناٍت أَن ََّها َقطََعْت ِطيَ َلَها فَاْستَ نَّْت َشَرًفا أَ 
أَن ََّها َمرَّْت بِنَ َهٍر َفَشرَِبْت ِمْنُه َوَلَْ يُرِْد أَْن َيْسِقيَ َها َكاَن َذِلَك َلُه، َوَلْو 

: 9و 686: 4و 559: 3و 112: 4)البخارى  «َحَسَناٍت َلهُ 
454) 

 الدعوة للجهاد جيب أن تطاع 
اَل ِهْجَرَة ) من مكة اَل املدينة( بَ ْعَد »: قال رسول هللا

الَفْتِح )فتح مكة(، َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة، َوِإَذا اْستُ ْنِفْرُُتْ )من 
 (42: 4)البخارى « قبل احلاكم املسلم( فاْنِفُروا

 بإمكانك اإلطالع على الحديث الشريف على  

 موقع: 

searchtruth.com 

  تحميل نسخة من السيرة النبوية الشريفة من و

 الرابط التالى: 

www.justislam.co.uk/islamicbooks 
 هل االن تؤمن هبذا:

 
  ميكنك أن تقرأ الكتاب املقدس وتتعرف على شخص

 وتعاليم املسيح يسوع بزايرة املوقع التايل:
  www.mylanguage.net.au 

 

 

 

( عليهصلوات هللا وسالمه (بعض أقوال محمد 

 عن الجهاد و القتال

كما دونت فى الحديث الشريف )السنن( و 

 السيرة النبوية

 

 

( العديد من األمور عن وات هللا وسالمه عليهذكر حممد )صل
 ...القتال الىت أوردها احلديث الشريف و السرية النبوية

 توعد حممد املكيني ابحلرب من قبل ذهابه اىل املدينة
عندما ابتدأ حممد ىف التبشري ىف مكة، قال فيه بعض الناس بعض 

ٍد بَِيِدِه،  »األمور اْلارحة، فهددهم بقوله:  َأَما َوالَِّذي نَ ْفُس حُمَمَّ
ْبحِ  ُتُكْم اِبلذَّ  (.131)السرية ص  »َلَقْد ِجئ ْ

خاطب حممد   ،و بعدما قتل جنود املسلمْي معارضى حممد املكيْي
َوَجْدُُتْ َما َوَعَد َرب ُكْم » جثثهم بعد عدة سنوات قائاًل:

 (452: 2)البخارى  «َحقًّا؟



  اسباب القتال

، وأن : الَ إِٰلَه ِإالَّ هللاُأقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يَ ُقوُلواأُِمْرُت أَْن »قال حممد: 
 (24: 1)البخارى « حممد رسول هللا

 القتال لنشر اإلسالم

) « َمْن َقاَتَل لَِتكوَن َكِلَمُة هللِا هي الُعْلَيا ، َفهَو ِف سبيِل هللاِ »قال حممد:  
 (550: 9؛ 355، 65: 4؛ 125: 1البخارى 

 املوارد للمسلمني جللبالقتال 

 .كان العرب فقراء قبل ظهور حممد
اٍء َشِديٍد َوَباَلٍء ََنُْن أََُنٌس ِمَن اْلَعَرِب ُكنَّا ِف َشقَ »)للفرس(: قَاَل اْلُمِغريَُة 

َشِديٍد، ََنَصُّ اْْلِْلَد َوالن ََّوى ِمَن اْْلُوِع، َونَ ْلَبُس اْلَوبَ َر َوالشََّعَر، َونَ ْعُبُد الشََّجَر 
 (386: 4)البخارى  «َواحلََْجرَ 

 اجلهاد جعل املسلمني أثرايء

ألتباعه:  ( )أى أ قال حممد495: 3)البخارى  «فَ َتَح اَّللَُّ َعَلْيِه اْلُفُتوحَ »
ُ ِب »   (619: 5)البخارى  «َأْغَناُكُم اَّللَّ

وعد حممد رجاله هبالك قادة و ملوك الروم و فارس "قيصر" و "كسرى" 
َهَلَك ِكْسَرى ُُثَّ اَل َيُكوُن »و يقتسموهنا  و ابهنم سيحصلون على ثرواهتم

قَ ْيَصٌر بَ ْعَدُه، َولَتُ ْقَسَمنَّ ُكُنوُزَها ِكْسَرى بَ ْعَدُه، َوقَ ْيَصٌر لَيَ ْهِلَكنَّ ُُثَّ الَ َيُكوُن 
، 815، 793، 350، 349، 267: 4)البخارى  «ِف َسِبيِل اَّللَِّ 

 (626، 625: 8؛ 816

 استمد اجلهاد فاعليته ابإلرهاب

 (220: 4)البخارى  «.َوُنِصْرُت اِبلرُّْعبِ »قال حممد: 

 (331 :1)البخارى  «ِصْرُت اِبلرُّْعِب َمِسريََة َشْهرٍ نُ »

  اجلهاد هو أعظم عمل ىف اإلسالم

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، فَ َقاَل : ُدلَِِّن َعَلى َعَمٍل » َجاَء َرُجٌل ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 (44: 4)البخارى « يَ ْعِدُل اْلَِْهاَد ، َقاَل : اَل َأِجُدهُ 

لبخارى ا)فضل بعد اإلميان ابهلل األىف أحيان أخرى، و صف اْلهاد ِبنه 
 صبح ذو ثراء  بسبب الفتوحات(، و ىف (594: 2 و25: 1

بعض األحيان وقع اْلهاد ىف املنزلة الثالثة بعد الصالة و بر الوالدين 
: 2 و25: 1 و625: 9 و1: 8 و41: 4 و505: 1)البخارى 

594) 

 متىن حممد ان ينال الشهادة مرات متعاقبة

لوال أنَّ رجااًل يكرهون أن يتخلَّفوا بعدي، وال أجد ما أمحلهم، »و قال:
ما ختلَّفت، لوددت أين أقَتل ِف سبيل هللا، ُثَّ أحيا ُثَّ أقَتل، ُثَّ أحيا ُثَّ 

 (333، 332: 9 و45: 4 و35: 1)البخارى « أقَتل، ُثَّ أحيا ُثَّ أقَتل

 شهداء اإلسالم يبتغون الشهادة مرة اخرى

نْ َيا، »قال حممد:  ٌر، َيُسرُّهُ َأْن يَ ْرِجَع ِإََل الدُّ ِ َخي ْ َما ِمْن َعْبٍد مَيُوُت َلهُ ِعْنَد اَّللَّ
ِهيَد، ِلَما يَ َرى ِمْن َفْضِل الشََّهاَدِة، فَِإنَُّه  نْ َيا َوَما ِفيَها، ِإالَّ الشَّ َوَأنَّ َلُه الدُّ

نْ َيا فَ يُ قْ   (400السرية ص ) « َتَل َمرًَّة ُأْخَرىَيُسرُُّه َأْن يَ ْرِجَع ِإََل الدُّ

 الصلة الوثيقة بني اجلهاد و اجلنة 

 "احد ابواب اجلنة يدعى "اجلهاد 
  :َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْلَِْهاِد ُدِعَي ِمْن اَبِب اْلَِْهادِ  »قال حممد »

 (121: 3)البخارى 
 حيصل اجملاهدين على مكانة عليا ىف اجلنة 

َها اَّللَُّ تَ َعاََل  ِف  ِإنَّ »قال حممد:  اْْلَنَِّة ِماَئَة َدَرَجٍة ، َأَعدَّ
لِْلُمَجاِهِديَن ِف َسِبيِلِه ، َما بَ ْْيَ ُكلِ  َدَرَجتَ ْْيِ َكَما بَ ْْيَ السََّماِء 

 (519: 9 و48: 4)البخارى » َواأَلْرضِ 
 جروح مقاتلى اجلهاد 
  :ِإالَّ َجاَء يَ ْوَم َما ِمْن َمْكُلوٍم ُيْكَلُم ِف َسِبيِل اَّللَِّ »قال النىب 

 «اْلِقَياَمِة وََكْلُمُه َيْدَمى اللَّْوُن َلْوُن َدٍم َوالر ِيُح رِيُح ِمْسكٍ 
 (238: 1)البخارى 

 الشهادة تضمن اجلنة جملاهدى املسلمني 
  :َوتَ وَكََّل اَّللَُّ لِْلُمَجاِهِد ِف َسِبيِلِه ِبَِْن يَ تَ َوفَّاُه َأْن  »قال حممد

 (.46: 4)البخارى  «اْْلَنَّةَ يُْدِخَلُه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن  »:اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبةَ  َوقَالَ  َأْخبَ َرََن نَِبي َُّنا َصلَّى اَّللَّ

 (621: 9)البخارى  «نَّةِ َمْن قُِتَل ِمنَّا َصاَر ِإىَل اجلَْ رَِساَلِة َرب َِنا 
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