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 قال هللا تعالى:

         ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)

 [41]التوبة/ 
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 معنى الجهاد وحكمه وفضله - 1 

 الكفار ابتغاء وجهه هللا : هو بذل الطاقة والوسع في قتالالجهاد في سبيل هللا 

 . وهو المراد هنا

 :المجاهد في سبيل هللا 

رجهل فاهال: الُرُجهُل  ×عن أبي موسى رضهي هللا عنهه قهال: جهاء الهى النبهي 

ْكِر، َوالُرُجُل يُـاَاتُِل ِليُهَر  َمَكاُُهـهُ، فََمهْن فِهي  يُـاَاتُِل ِلْلـَمْغنَِم، َوالُرُجُل يُـاَاتُِل ِللذ ِ

«. ٬َمهْن قَاتَهَل ِلتَهـُكوَك َكِلهـَمةُ هللا ِههَي العُْليَها فَُههَو فِهي َسهبِيِل ا»؟ قَهاَل: َسبِيِل هللا

 .(1)متفق عليه

  :حكمة مشروعية الجهاد 

، ٬شرع هللا الجهاد في سبيل هللا لتكوك كلمة هللا هي العليا، ويكوك الدين كلهه  -1

ة العهدل، ومنهع واخراج الناس من الظلمات الى النور، وُشر اإلسالم، واقام

 الظلم والفساد، وحماية المسلمين، ورد كيد األعداء وقمعهم. 

شرع هللا الجهاد ابتالًء واختباراً لعباده؛ ليتبين الصادق من الكاذب، والمؤمن  -2

مهههن المنهههافق، وليُهههـعلم المجاههههد والصهههابر، ولهههيم قتهههال الكفهههار إللههه امهم 

 . ٬الم حتى يكوك الدين كله باإلسالم، ولكن إلل امهم بالخضوع ألحكام اإلس

، يُهذه  هللا بهه الههم والغهم، وتُنهال جنةوالجهاد في سبيل هللا باب من أبواب ال -3

 به الدرجات العلى في الجنة. 

 :أهداف الجهاد في سبيل هللا 

الهههدم مههن الاتههال فههي اإلسههالم ا الههة الكفههر والشههرم، واخههراج النههاس مههن 

اإليمههاك والعلههم، وقمههع المعتههدين، ظلمههات الكفههر والشههرم والجهههل الههى ُههور 

وا الة الفتن، واعالء كلمة هللا، وابالغ دين هللا، وا احهة مهن ياهوم فهي وجهه 
                                                           

 (.1904(، واللفظ له، ومسلم برقم )2810، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .تبليغه وُشره، فإذا حصل ذلك بدوك قتال لم يُـحتج الى الاتال

وال يكهوك قتهال مهن لهم تبلغهه الهدعوع اال بعهد الهدعوع الهى اإلسهالم، فهإك أبههوا 

 فإك أبوا استعاك باهلل وقاتلهم. أمرهم اإلمام بدفع الج ية،

 .فإك كاُوا قد بلغتهم الدعوع جا  قتالهم ابتداءً 

فاهلل خلق بني آدم لعبادته، فال يجو  قتل أحد منهم اال من عاُد وأصهر علهى 

الكفر، أو ارتد، أو ظلم، أو اعتد ، أو منع الناس مهن الهدخول فهي اإلسهالم، 

 قوماً قط اال دعاهم الى اإلسالم.  ×أو آذ  المسلمين، وما قاتل رسول هللا 

 :حكم الجهاد في سبيل هللا 

 الجهاد في سبيل هللا فرض كفاية، اذا قام به من يكفي ساط عن الباقين.

  :يجب الجهاد على كل مستطيع في الحاالت اآلتية 

 اذا حضر صف الاتال.  -1

 اذا استنفر اإلمام الناس استنفاراً عاماً.  -2

 دو. اذا َحَصر بلده ع -3

 اذا احتيج اليه ُفسه في الاتال كطبي  وطيار وُحوهما. -4

 .[41]التوبة/ ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) قال هللا تعالى:

 كام المجاهدين في سبيل هللا: أح 

الجهاد في سبيل هللا: تارع يكوك واجبهاً بهالنفم والمهال فهي حهال الاهادر ماليهاً 

 ً  .وبدُيا

 .دوك المال في حال من ال مال له بالنفموتارع يكوك واجباً 

 وتارع يكوك واجباً بالمال دوك النفم في حال من ال يادر على الجهاد ببدُه. 
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 . [193]البارع/  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)    قال هللا تعالى: -1

َواِلُكْم َجاِهههدُوا الُمْشههِرِكيَن بِهه َمْ »قههال:  ×عههن أُههم رضههي هللا عنههه أك النبههي و -2

ُْفُِسُكْم َوأَْلِسنَتُِكمْ   .(1)أخرجه أبو داود والنسائي«. َوأَ

 :فضل الجهاد في سبيل هللا 

  ٻ ٻ   ٱ  جئ  ي ىئ ی ی ي  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ) قال هللا تعالى: -1

 .[22-20]التوبة/  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ ڀٻ   ٻ

َمثَههُل »ياههول:  ×سههمعر رسههول هللا عههن أبههي هريههرع رضههي هللا عنههه قههال: و -2

َكَمثَههِل الُصههائِِم  -َوهللا أَْعلَههـُم بَِمههْن يُههـَجاِهدُ فِههي َسبِيِلههـهِ -الُمههـَجاِهِد فِههي َسههبِيِل هللا 

ـهُ الَجنُةَ، أَْو يَْرِجعَهُ الاَائِِم، َوتََوُكَل هللا ِلْلـُمـَجاِهِد فِي َسبِيِلـِه بِ َْك يَتََوفُاهُ أَْك يُْدِخلَ 

 .(2)متفق عليه«. َساِلـماً َمَع أَْجٍر أَْو َغنِيَمةٍ 

 ؟أَْفَضهلُ  اْلعََمهلِ  أَي   :ُسهِِلَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسهولَ  أَكُ رضهي هللا عنهه: ع أبهي هريهرعن و -3

 :قِيهلَ  «٬ا لِ َسهبِي فِي ِجَهادُ ـالْ » :قَالَ  ؟َماذَا ثُمُ  :قِيلَ  «هِ ـَوَرُسولِ  ٬بِا اِيَماك  » :فَاَالَ 

 . (3). متفق عليه«َمْبُرور   َحج  » :قَالَ  ؟َماذَا ثُمُ 

  :فضل من جهز غازياً أو َخلَفَهُ بخير 

َمْن َجُهَ  َغاِ يهاً فِهي »قال:  ×عن  يد بن خالد رضي هللا عنه أك رسول هللا 

متفهق «. فَاَهْد َغهَ اَسبِيِل هللا فَاَْد َغهَ ا، َوَمهْن َخلَهَف َغاِ يهاً فِهي َسهبِيِل هللا بَِخيهٍر 

 .(4)عليه

  :عقوبة من ترك الجهاد في سبيل هللا 

ْ  »قههال:  ×عهن أبههي أمامهة رضههي هللا عنههه أك النبهي  َمههْن لَهـْم يَههـْغُ ، أَْو يُههـَجه ِ

                                                           

 (.3096(، وهذا لفظه،  وأخرجه النسائي برقم )2504/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)

 (.1876لفظ له، ومسلم برقم )(، وال2787، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)

 (.83واللفظ له، ومسلم برقم ) (26، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)

 (.1895(، واللفظ له، ومسلم برقم )2843، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
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َغاِ يههاً، أَْو يَههـْخلُْف َغاِ يههاً فِهههي أَْهِلههـِه بَِخْيههٍر، أََصابَهههـهُ هللا بِاَاِرَعههٍة قَْبههَل يَهههْوِم 

 .(1)أخرجه أبو داود وابن ماجه «.الِايَاَمةِ 

  :شروط وجوب الجهاد في سبيل هللا 

 اإلسههالم، والعاههل، والبلههوغ، والذكوريههة، والسههالمة مههن الضههرر، كههالمرض

 ، ووجود النفاة. الشديد

  :حكم استئذان الوالدين في الجهاد 

ال يجاهد المسلم تطوعهاً اال بهإذك والديهه المسهلمين؛ ألك الجههاد فهرض كفايهة  -1

 في حاالت، وبر الوالدين فرض عين في كل حهال، أمها اذا وجه  الجههاد اال

 فيجاهد بال اذُهما. 

كل تطوع فيه منفعة لإلُساك وال ضرر على والديه فيه فال يحتاج الى اذُهما  -2

فيههه كايههام الليههل، وصههيام التطههوع وُحوهمهها، فههإك كههاك فيههه ضههرر علههى 

عه، وعليه أك يمتنع؛ ألك طاعهة فلهما منكجهاد التطوع الوالدين، أو أحدهما 

 الوالدين واجبة، والتطوع ليم بواج . 

 هو ل وم الثغر بين المسلمين والكفار. الرباط : 

 :حكم حفظ حدود البالد 

يج  على المسلمين أك يحفظوا حدودهم من الكفار، امها بعههد وأمهاك، وامها 

 بسالح ورجال، حس  ما تاتضيه الحال. 

 :فضل الرباط في سبيل هللا  

ِربَاُط يَْوٍم فِي َسبِيِل »قال:  ×عن سهل بن سعد رضي هللا عنه أك رسول هللا 

يَا َوَما َعلَْيـَها... ٬ا ُْ  .(2)أخرجه البخاري«. َخْير  ِمَن الد 

                                                           

 (.2762(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )2503/أخرجه أبو داود برقم ) حسن( 1)

 (.2892برقم ) بخاريأخرجه ال( 2)
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  :فضل الغدوة والروحة في سبيل هللا 

لَغَهْدَوع  فِهي َسهبِيِل هللا أَْو »قال:  ×عن أُم بن مالك رضي هللا عنه عن النبي 

يَا َوَما فِيَهارَ  ُْ  .(1)متفق عليه«. ْوَحة  َخْير  ِمَن الد 

 

                                                           

 (.1880(، ومسلم برقم )2792، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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