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  :أقسام الجهاد أربعة 

وهو جهاد النفس على تعلم  المن، و والع مل  ماو والمنعوه  ليماو  جهاد النفس: -1

 والصبر على األذى فيا. 

وهممو جهممادى علممى دفممي إمما ،لبممي  لممى العبممن إمم  ال ممبها   جهاااد الطاا: ا : -2

 وال هوا . 

ن  ذا قممن و فممجب عجمم  و،كمموب  اليمم جهاااد أاااااظ الواااد  اللااكر  ال ن اا ا : -3

 فباللسابو فجب عج  فبالبلبو حسب الحال وال صلحة. 

وهممو - و،كمموب  البلمبو واللسممابو وال ممالو والممنفس جهااد ال فااار  ال نااا  : : -4

 . -ال بصود هنا

  :درجا  ال جاهكي   ي سل:ل هللا  ي الجنة 

نَّم... ل »×ع  أ ي هر،مره  يمي هللا عنما قمالل قمال النبمي  ِة ِإائنمةن  بَّ فِمي الجن

مما  نممـي ن  ْنـيِ   ن ن جن مما  نممـي ن الممنَّ ن ممبِيِل هللاو إن اِهِن، ن فِممي سن ممهللاجن ممةأ أنعننَّهممهللانا هللا ِلـلهللا ا جن دن ن

نَّممِةو  مم ا الجن ُن فنجسَّممهللااا أنـوسن نلاوىا الفممهللاـِردنـو نـلْاممهللا ا هللا فناـسممت ت األـ ِ،و فنممجذنا سن ممهللااِ  ون السَّ ن

فنـوقناا عنمـر ا  نَِّةو ون أنـعلنى الجن نَّمةِ  ون ا ا الجن مرا أنـسمهللاهن ِإـنمهللااا تنفنجَّ ِ و ون ـحمهللا ن أخرجما «. الرَّ

 .(1)البخا ي

 :أحوال الجهاد  ي سل:ل هللا 

 للجهاد في سبيل هللا أ  ي حاال ل 

وهمو أإمر ال م لحفمل ال سمل ي  إم   مره و جهاد ضاك ال فاار  ال طا :: :  -1

فيمما علممى الْرتيممب  ممي  االسمميمو أو دفممي ولن ممر االسمميم  يممنه و و،اممهللاخيروب 

                                                           

 (.2790 رق  ) أخ جه اللخاري( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



أقسام                                                                                         الجهاد في سبيل هللا 

 الجهاد
975 

 الج ،ةو أو البْال. 

و،امهللاخيروب علمى الْرتيمب  مي  العموده  لمى  جهاد ضك ال  تكي  ع  اإلسامم: -2

 االسيمو أو البْال. 

وه  الذ،  ،خرجموب علمى  إمام ال سمل ي  و،نيمروب الفْنمةو  جهاد ضك اللغاة: -3

لوا.   فجب  جعوا و ال قْا

و،خير االإام فيه   ي  قْله و أو صلبه و أو تبطيمي  ال  يق:جهاد ضك ق ار  -4

أ،مممن،ه  وأ جلهممم  إممم  ِخممميمو أو سفممميه  إممم  األ ،و وعبمممو ْه  حسمممب 

 جر، ْه و حسب إا ،راى االإام. 

 ح د جهاد النساء: 

 ،جو  للضرو ه غ و النسا  إي الرجال للخنإة. 

سامولا اع  أسمس  م  إالمض  يمي  امِِّ سالنـيمهللا أ ،نم × ٬هللا عنما قمالل  نمابن  ن ـو  ِمت هللاـغ ا

مى. إْفم   ـرحن ،امنناِو، ن الجن و ون ما ن او فنينـسمِبي ن ال ن عنماا  ذنا غنم ن اِ  إن هأ ِإ ن األنـسصن سـِسون ون

 .(1)عليا

   سممْحب ت ممييي الغمم اه والممنعا  لهمم و والخممروع السممْبباله  عنممن العمموده إمم،

 الغ و.
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