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ق ال رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم

ما ترك قومٌ الجهاد إال  ”
 “عمهم هللا بالبالء
 رواه الطبراني



 األهداف
 :.األولىالحصة 

 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

 .تعريف مصطلح الجهاد( 1

 .تعليل عدم مشروعية القتال في العهد المكي( 2

 استخالص الحكم من مشروعية الجهاد ( 3

 .بيان فضل الجهاد في اإلسالم( 4

 



 املقدمة
 أعلل                              

واجهت الدعوة إلى هللا تعالى منذ البداية أطماع المأل 

المستكبر من كل قوم، فوضعوا المعيقات في وجهه؛ 

لإلبقاء عل نفوذهم وسيطرتهم على الناس واستضعافهم 

 .واتخاذهم عبيداً لتحقيق مصالحهم الخاصة

 

وفي هذا الدرس سنتعرف إلى أهم مرحلتين من مراحل 

الدعوة اإلسالمية، وعالقة كل واحدة منهما بالجهاد 

 بوصفه جزًء ال يتجزأ من الدعوة، وعمالً من أعمالها



 الدعوة يف العهد املكي
قامت الدعوة في العهد المكي على مقارعة الُحجة 

 ؛                    أعللبالحجة 

إلثبات حقائق الدين، واجتثاث الكفر والشرك من 

النفوس، وعدم تعرض المسلمين ألشد أنواع العذاب من 

 الدعوة،المستكبرين عن 

 .إال أن النبي عليه السالم لم يأمر صحابته بالقتال 

 

 :.منها، عديدهفالقتال لم يشرع في تلك الفترة لحكم 



    

 

 
حيث كان المسلمون قلة في العدد والعدة، وتعريضهم :المسلمين حماية  ( 2

 .اإلستئصالللمواجهة المباشرة يعرضهم لخطر 

أولوية ترسيخ العقيدة، وتمكينها في النفوس؛ لينطلق المسلم في الدفاع ( 1

  .راسخةعن دينه من إيمان صلب، وقناعة 

 :.لم يشرع القتال في تلك الفترة لحكم عديدة ،منها      



    

 

 

، وليس وسيلة فالقتال في اإلسالم : الحرص على وصول الدعوة للجميع( 4

غاية، فكم من رجل حمل السالح على المسلمين ثم أصبح بعد ذلك قائداً يقود 

 .الجيوش للفتح ونشر الدعوة

فقد كان الكفار يختلقون المبررات واألعذار لما يفعلونه : سد الذرائع( 3

بالمسلمين، ففي إعالن الجهاد وحمل السالح من قبل المسلمين حجة للكفار 

   .عليهمفي القضاء 

 :.لم يشرع  القتال في تلك الفترة لحكم عديدة، منها       



 الدعوة يف العهد املدين

: الطرق التي استخدمها الرسول للدعوة في العهد المدني

بالحجة والبرهان استمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بدعوة الناس لإلسالم 

 ،أحسنومجادلتهم بالتي هي 

 

وقد أصبح للمسلمين قوة ومنعة، تسمح لهم بمواجهة ) 

فشرع هللا تعالى الجهاد في  (والمعتدين،المستكبرين، 

 (أعلل) .المدنيالعهد 



 فائدة
 (أهمية إخالص النية)                 

الرجل يُقاتل للمغنم،والرجل :جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال

يُقاتل للذكر، والرجل يُقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل 

من قاتل لتكون كلمة هللا هي العُليا فهو في ):قالهللا، 

 (.سبيل هللا



 ما تعريف الجهاد

هو بذل الوسع في سبيل هللا بالقتال مباشرة،أو معاونة : الجهاد 

 (عدد)بمال،أو رأي،أو تكثير سواد 



 ما الحكمة من مشروعية الجهاد



 الحكمة من مشروعية الجهاد

    

 

 

 

 

 

تذليل العقبات التي تحول بين الدعوة ووصولها للناس، وخاصة عندما ( 2

  .الفسادمن أهل  والمتنفذينتواجه الدعوة من قبل المستكبرين 

يُن ُكلُّهُ “تعالى قال ِ َۚوقَاتِلُوُهْم َحتَّٰى اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ  فَِِِن اْنتََهْوا فَِِنَّ ّلِِلَّ

َ بَِما يَْعَملُوَن   .“بَِصيرٌ َّللاَّ

 

 

 

 

 

 

دفع الظلم ورد العدوان الواقع على المسلمين، في دينهم، أو أنفسهم، أو 1)

   .أموالهمبالدهم، أو 

َ َعلَٰى نَْصِرِهْم ُظِلُموا ۚأُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ”تعالى قال   “لَقَِديرٌ  َوإِنَّ َّللاَّ

 

       



 الحكمة من مشروعية الجهاد

    

 

 

تطبيق شرع هللا تعالى وحكمه، ونشر العدل والمساواة، وإبطال حكم ( 3

   .للناس وهذا هو الهدف من تبليغ اإلسالم الباطل، 

 

ِ ۚ إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ”تعالى قال  ِكنَّ ذَٰ  إِيَّاهُ ۚ  أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ ّلِِلَّ يُن اْلقَي ُِم َولَٰ ِلَك الد ِ

 .“يَْعلَُمونَ أَْكثََر النَّاِس اَل 

  

       



 ما فضل الجهاد في سبيل هللا



 فضل الجهاد في سبيل هللا 

    

 

 

 

 

 

 

 

 .الجهاد أفضل األعمال إلى هللا تعالى( 2

مثل المجاهد في سبيل هللا كمثل الصائم القائم القانت “:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

بآيات هللا،ال يفتر من صيام،وال صالة،حتى يرجع المجاهد في سبيل هللا 

 .“ تعالى

  

 

 

 

 

 

 

 .في الجهاد عز ونصر وتمكين في األرض، وفي تركه ذل وخسران1)

 .“ بالعذابما ترك قوٌم الجهاد إال عمهم هللا “:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 

       

 

 

 

 

 

الجهاد ذروة سنام اإلسالم، والسنام ما عال من ظهر الجمل، وفي ذلك ( 3

 .كناية عن علو شأن الجهاد في اإلسالم

رأس األمر اإلسالم وعموده “:قال وقد روى معاذ بن جبل أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

 .“الجهادالصالة وذروة سنامه 

  

 



 فضل الجهاد في سبيل هللا 

    

 

 

 

الجهاد تجارة رابحة مع هللا تعالى فيها النجاة من النار والفوز بالمغفرة ( 4

  .والجنة

ْن َعَذاٍب أَِليمٍ }قال تعالى *  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َهْل أَُدلُّكْم َعلَى تَِجاَرةٍ تُنِجيُكم م ِ

ِ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكْم َذِلُكْم  ِ َوَرُسوِلِه َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ تُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ

يَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن * َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

َوأُْخَرى * تَْحتَِها األْنَهاُر َوَمَساِكَن َطي ِبَةً فِي َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 

ِر اْلُمْؤِمنِينَ  ِ َوفَتٌْح قَِريٌب َوبَش ِ ن َّللاَّ  .{تُِحبُّونََها نَْصٌر م ِ

 

 

       

 

 

 

 

 

 .الجهاد باب من أبواب تحصيل الشهادة( 5

تكفل هللا لمن جاهد في سبيله،ال يُخرجه إال جهاداً “:يقول رسولنا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص

في سبيله وتصديق كلماته،بأن يدخله الجنة،أو يُرجعه إلى مسكنه الذي خرج 

  .“غنيمةمنه مع ما نال من أجر أو 

 

 



 األهداف

 :.الثانيةالحصة 

 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

 .التعريف ببعض أحكام الجهاد( 5

 .توضيح ضوابط الجهاد( 6

 .الرد على بعض الشبهات التي أُثيرت حول الجهاد( 7



 ما حكم الجهاد في سبيل هللا



 حكم الجهاد في سبيل هللا 

    

 

 

 

 كفاية،األصل في الجهاد في سبيل هللا تعالى أنه فرض 

وقاتلوا في سبيل هللا الذين يُقاتلونكم وال تعتدوا إن  هللا ال يحب “:قال تعالى

  “المعتدين

 .وذلك إذا حصلت المنعة من العدو بمن حضر من المقاتلين لمواجهته 

 

 

       



 حكم الجهاد في سبيل هللا 

    

 

 

 

 :منها ويكون فرض عين، في حاالت         

إذا احتل العدو بلداً من بالد المسلمين أو حرك جيوشه الحتاللها أو أراد 1)

 .بسوء أهلها 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْليَِجُدوا فِيُكْم ”تعالى قال 

َ َمَع ِغْلَظةً ۚ  “اْلُمتَِّقينَ  َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

  

 

       

 .للقتال إذا استنفر اإلمام فئة من الناس أو انتدبهم ( 2

ِ اثَّاقَْلتُْم “ قال تعالى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكْم إَِذا قِيَل لَُكُم اْنِفُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ْنيَا ِمَن اأْلَْرِض ۚإِلَى  ْنيَا فِي اْْلِخَرةِ ۚ أََرِضيتُْم بِاْلَحيَاةِ الدُّ  فََما َمتَاُع اْلَحيَاةِ الدُّ

 “قَِليلٌ اْْلِخَرةِ إِالَّ 

 

 



 حكم الجهاد في سبيل هللا 

    

 

 

 

 .إذا حضر المقاتل ساحة القتال( 3

اأْلَْدبَاَر يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إَِذا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا َزْحفًا فاََل تَُولُّوُهُم ” تعالى قال 

ِهْم يَْوَمئٍِذ ُدبَُرهُ إِالَّ ( 15) فًاَوَمْن يَُول ِ ِلِقتَاٍل أَْو ُمتََحي ًِزا إِلَى فِئٍَة فَقَْد بَاَء  ُمتََحر ِ

ِ َوَمأَْواهُ َجَهنَُّم   .”اْلَمِصيُر  َوبِئْسَ بِغََضٍب ِمَن َّللاَّ

 

       



 ما هي ضوابط الجهاد

 
 
 

سبق إلاسالم ألانظمة في وضع ضوابط للقتال أوجب على املقاتلين 
إلالتزام بها فكان التزام املسلمين بها خير دليل على سماحة هذا الدين 

 وعظمته في التعامل في وقت الحرب والسلم ومنها



      

 

 

 

 

 

 

 علدددددى جددددد   أو سدددددر ة أو دددددا  فدددددي 
ي
دددددر أميدددددرا ددددان رسدددددول هللا ً عل أمي فقدددددد سد

  ددددم قددددال 
ي
أغدددد وا “:خا ددددته بتقددددوم هللا ومددددن معدددده مددددن املسددددلمين خيددددرا

باسم هللا ،قاتلوا من كفر بدا  اغد وا وت لولدوا وت لوددروا وت تمثلدوا 
 
ي
 “.وت تقتلوا وليدا

 .،أو الج  ة،أو الحربإلاسالم ،والتخيير بين إلانذار عدم بدء القتال قبل  .1

 .حسن معاملة ألاسرم  .4

 .تحر م قتل النساء والصوار والشيوخ وسل من انقطع لعبادة هللا .5

 .تحر م الخيانة والودر والتمثيل بالجثث .3

 ت يقاتل عت من اشترك في القتال سواء بحمل السالح أو أعان على املسلمين.2

 .سانت بأي وسيلة           



 استخرج من احلديث الشريف ضوابط اجلهاد يف اإلسالم
 على ج   أو سر ة أو ا  في خا ته ”

ي
ر أميرا فقد سان رسول هللا ً عل أمي

  م 
ي
،قاتلوا هللا أغ وا باسم “:قال بتقوم هللا ومن معه من املسلمين خيرا

 من كفر با  اغ وا وت لولوا وت لودروا وت تمثلوا وت تقتلوا 
ي
 “وليدا

 .تقوم هللا سبحانه ولعالى1.

 .قتال الكفار فقط2.

 .الجهاد إلاخالص   في 3.

 .تحر م الول4.

 .تحر م التمثيل في الجثث5.

 .تحر م قتل الصوار6.



    
 شبهة ورد

 

 

 مزززن 
 
ال يززز امل اضورضزززوغ واضلوضزززوغ روسزززير ي مززز وغ   مززز ا

ارشززززبهال حززززومل  سززززير  مززززا اد زززز   عزززز  اض  شززززر مغ 
 إغ  سير  د ان شر بار يف  :ومن ذرك  ورهم 

 اهنع هللا يضر



  سير  د ان شر بار يف
ّ
 اررد عل  شبهة إغ

أن المطالع لحركة الحروب في التاريخ يجد أن غير المسلمين هم من . 1.

كانوا يبدؤون الحرب وهم من استهدفوا ديار العرب والمسلمين في عهد 

 .الدولتين الفارسية والرومية

لو انتشر اإلسالم بالسيف كما يدعون لما وجدنا أحداً غير المسلمين يعيش .2

في المشرق اإلسالمي بل على العكس تماماً فقد وجدنا الماليين منهم يعيشون 

في كنف دولة اإلسالم إلى جانب المسلمين بأمن وأمان لم يتعرضوا لألذى 

بل أن أقدس الكنائس ودور العبادة الموجودة في ديار المسلمين بالمشرق 

 .اإلسالمي ال تزال باقية لم يمسها أحد بسوء



  سير  د ان شر بار يف
ّ
 اررد عل  شبهة إغ

 اإلستعماريةالحمالت  مارستهاهي تلك التي  الحقيقيةوأخيراً إن الدموية 

على العالم اإلسالمي فألحقت بالمسلمين قتالً وسفكاً للدماء وتشريداً وتهجيراً 

وألحقت ببالدهم ومساجدهم دماراً وهالكاً وما التاريخ الواقع إال خير دليل 

 .وشاهد

لو كان اإلسالم انتشر بالسيف ما برزت إبداعات معتنقي اإلسالم من  .3

غير العرب أولئك الذين تفانوا في خدمة الدين الذي اعتنقوه من أمثال 

 .اإلمامين البخاري ومسلم وغيرهم كثير



 اسئلة ارلجنة عل  هذا اردرس

    اإلسالم؟ما الذي يُعد ذروة سنام 

    

 اإلسالم ؟من ضوابط الجهاد في ال يُعد ما الذي 

 

 .تحريم قتل الرهبان.ب          .والغدرتحريم الخيانة .أ

     .بالجثثتحريم التمثيل .د         .األسرىسوء معاملة .ج

 .الجهاد.ب                           .الليلقيام .أ 

     .العُمرة.د                      .النوافلصوم .ج



 اسئلة ارلجنة عل  هذا اردرس

 .لم يُشرع الجهاد في العهد المكي

    

 بالقتال؟قبل البدء  يُخيرالعدوبما 

 

 سؤال

 .اإلسالم أو الحرب.ب   .الحرباإلسالم أو الجزية أو .أ

     .الحرباإلسالم أو .د              .الحربالجزية أو .ج

 .ُشرع الجهاد في العهد المدني  سؤال



 اسئلة ارلجنة عل  هذا اردرس
 :التاليةبين معاني المفردات 

 .ذروة سنام اإلسالم1)

 .تكثير السواد( 2

 سؤال

 سؤال .مثل على حالة يكون فيها الجهاد فرض كفاية 

 .اقتلع مسلم عيني مشرك بعد قتله: بين الحكم الشرعي سؤال



 اضهار ارتعليمية

بالرجوع على مصادر املعرفة، نكتب 
 من مواقف حسن لعامل 

ي
موقفا

 .املسلمين في قتالهم مع أعدائهم




