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الدر�س الرابع ع�صرالدر�س الرابع ع�صر

اجلهاد لغًة: بذل اجلهد واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل.
وشرًعا: يطلق على معنيني:

M :األول: بذل اجلهد في االستقامة على أمر اهلل، وهذا النوع يشمل الرجال والنساء، قال تعالى 
َسِمْعُت  َقاَل:    ُعَبْيٍد  ْبِن  َفَضاَلَة  وَعْن   ،)3(L

َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »الـُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد َنْفَسُه هلِلِ«، َأْو َقاَل: »ِفي اهلِل«.)4( 
. ى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعض العبادات جهاًدا، منها: ِبرُّ الوالدين و احلجُّ وَسمَّ

الثاني: القتال في سبيل اهلل.

)3( سورة العنكبوت آية ٦٩. )2( سورة البقرة آية 2٠8.   )١( سورة األنبياء آية ١٠7.  
)4( أخرجه أحمد ط الرسالة 374/3٩)23٩5١(، والترمذي )١٦2١(، والنسائي )١١7٩4(، قال الترمذي: َحَسٌن َصِحيٌح، وصححه ابن حبان ١٠/484)4٦24(.

)5( سورة الصف اآليات ١٠-١3.

معنى الجهادمعنى الجهاد

الجهاد حقيقته - فضله - حكمهالجهاد حقيقته - فضله - حكمه

تمهيدتمهيد

لذا  أجمعني،  للناس  فالدين اإلسالمي رحمة   )١( ﴿ک ک گ گ گ﴾  تعالى  اهلل  قال 
شرع اهلل دعوة جميع الناس إلى الدخول في اإلسالم، والتزام أحكامه رحمًة بهم، ودخولهم فيه 

كافة، قال اهلل تعالى ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ )2(.

ف�صل الجهادف�صل الجهاد

اجلهاد ذروة سنام اإلسالم، وهو من التجارة الرابحة مع اهلل، وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضل اجلهاد 
والثناء على املجاهدين في سبيل اهلل، فمن فضائله:

 ١- أنه أعظم جتارة مع اهلل تعالى يحصل في مقابلها: مغفرة الذنوب، والنجاة من عذاب اهلل تعالى، ودخول 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ژ  تعالى:  قال  اجلنة، 
ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ژ . )5( 
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اجلهاد )القتال في سبيل اهلل( فرض كفاية، مبعنى إذا قام به َمن يكفي سقط اإلثم عن الباقني مع مراعاة 
جميع شروط اجلهاد.

حكم الجهادحكم الجهاد

)2( سورة البقرة، آية ١٩٠. )١( رواه البخاري )2٦35(، ومسلم )١878(، وهذا لفظه.  

اجلهاد اسم عام يشمل عدة معاٍن تدور حول مفهوم: "بذل اجلهد"، أيًا كان مجاله اإليجابي، فيدخل 
أيضًا  يشمل  كما  املال،  من  واإلنفاق  الشر،  وترك  اخلير،  على  النفس  وحمل  العلم،  طلب  ذلك  في 
معنى القتال الذي شرعه اهلل تعالى للحماية وتوفير األمن وملواجهة الظلم واالضطهاد والفوضى، وليس 
لالعتداء، كما يزعم أهل الغلو والتطرف، وكما يعتقده كل َمْن جهل حقيقة اإلسالم الداعي للسلم 

والتعايش وحفظ احلقوق واحلريات املشروعة، قال اهلل تعالى: Mوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
اململكة  في  وهو  املسلمني  أمر  بولي  مرتبط  )2( واجلهاد   .Lېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

العربية السعودية : خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل .

�َصعة مفهوم الجهاد�َصعة مفهوم الجهاد

  2- أن املجاهد في سبيل اهلل تعالى له أجر قائم الليل الذي ال يفتر عن الصالة، والصائم بالنهار الذي ال 
اِئِم اْلَقاِئِم  يدع الصيام، عن أبي ُهَرْيَرَة   أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمَثُل اْلـُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اهلِل َكَمَثِل الصَّ

اْلَقاِنِت ِبآَياِت اهلِل، ال َيْفُتُر ِمْن ِصَياٍم، َوال َصالٍة، َحتَّى َيْرِجَع اْلـُمَجاِهُد ِفي َسِبيِل اهلِل َتَعاَلى«.)١(
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) ب () أ (

احلرمني  ــادم  خـ ــر  األمـ ولــي  استنفر  ١-   إذا 
الشريفني من له قدرة على القتال

)  ( وجب عليهم قتاله حتى يخرج من 
بلدهم.

)  ( وجب عليه اخلروج للقتال.2-  إذا ُوِجَد من يكفي للقتال

بقية 3-  إذا نزل العدو ببلد وقاتل أهله عــن  الــقــتــال  وجـــوب  ( سقط    (
املسلمني.

  * اربط بني احلالة من املجموعة )أ( وما يناسبها من األحكام في املجموعة )ب(: 

١١

الحكمة من م�صروعية الجهادالحكمة من م�صروعية الجهاد

للجهاد في سبيل اهلل عدة حكم ومن أهمها: 
أن تكون كلمة اهلل هي العليا، ويكون الدين كله هلل، وأن ال يعبد إال اهلل وحده.. ١
حماية املسلمني ورد العدوان عنهم.. 2
الفوز مبرضاة اهلل، وجنته، ونيل الشهادة والنجاة من عذاب اهلل وسخطه. . 3
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ف الجهاد، واذكر إطالقاته. سس11 عرِّ

سس22 ما معنى كون الجهاد فرض كفاية؟ 

سس33 ما الحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل اهلل؟

سس٤٤ اذكر أجر المجاهد في سبيل اهلل.

https://hulul.online/

