بسم هللا الرحمن الرحيم
أنواع الجهاد
أوال :الجهاد التعليمي
أيهاااإلخوةا اإلحإلخة يااااإلريهاااإلوا

إلقد كا إلحإلرفا إليما إلخةوا

إل إلي ااق إلحإل ةا إلأ

إل

بجها إلقداةيإلحإلةم إلهللاإل ب ا هإل دعاةىإل ضعكإلأقامإلأ خعإلمثيا اإلقا إلخةجهاا إلحإل إلدفاهمإلأًقيا إلكا إل
خةجها إلخةفداةيإلأب خإلحإلباةعمسإلةف إل صف إلريإلخةف آ إلخةم يمإلبأ هاإلخةجها إلخةمبي إلحإلقاهإلدعاةىإل:إل
ج َهاداً َكبِيراً ﴾
َ
﴿و َجاهِدْ ُه ْم بِ ِه ِ
[ سورة الفرقان ]25 :

خةجها إلريإلخأل اسإلق إلأجهإلقاذخإل؟إلق إلأجهإل ش إلًذخإلخة ي إلحإلرإذخإلأدي إلةكإلأ إلد ش هإلرأ إل
ريإلخةجها إلخةمبي إلحإلقاهإلدعاةىإل:إل
ج َهاداً َك ِبيراً ﴾
َ
﴿و َجاهِدْ ُه ْم بِ ِه ِ
إل
[ سورة الفرقان ]25 :

ةذةكإلأ إلددعلمإلخة فيف إل خة قإلحإلأ إلددعلمإلخةف آ إلخةم يمإلحإل أ إلدعلقهإلحإلأ إلد ك إلإةىإلهللاإلأ إل
دصل إلخة اسإلحإلأ إلدصل إلإذخإلر إلخة اسإلحإلًذخإلجها إلمبي إلب صإلخةف آ إلخةم يمإلحإلقاهإلدعاةىإل:إل
ج َهاداً َكبِيراً ﴾
َ
﴿و َجاهِدْ ُه ْم بِ ِه ِ
[ سورة الفرقان ]25 :

ًذخإلخةجها إلقداحإلةمهإلق لمإلحإل إلد اءهإلكليهإلإطالقاإلحإلإذخإلق ق إل صاي إلإةاىإلقا إليلا ذإل
بكإلق إلي ا بكإل؟إلإذخإلبي إلةل اسإلكوق إلًذخإلخة ي إلحإل ق إلًذخإلخةق هجإلحإل مقااهإلًاذخإلخة بايإلحإل أ إل
ًذخإلخة ي إلط يف اإلإةىإلخةج إلحإل أ إلًذخإلخة ي إلط يف اإلإةىإلخةف اإلحإل ً إلط يف اإلإةىإلخةعزاإلحإل ط يف اإل
إةىإلخة

ي إلحإلأ إل ي قاإلدم إلقعإلهللاإلدم إلق يااإلحإلبا هإلقا إلأ إلدةضاعإلحإل قا إلأ إلد ابط إلحإل أ إل

د د لمإلدقليإلش طكإلكلىإلخةط

إلخآلة إلحإل ةيسإلبعي خإلك ممإلأ إلثل إلقليل إلقلب إلق خزي إلخةق طف إل

بشمهإلكجيبإلحإلر ي قاإلد د لمإلةقعا دهمإلحإل دفبهإلإقالءخدهمإلرأ ا إل إلدعا

إلهللاإلحإل هللامإلق جا إلحإل

قاهإلدعاةىإل:إل
اف أَنْ َي ْف ُر َط َعلَ ْي َنا أَ ْو أَنْ َي ْط َغى * َقال َ َال َت َخا َفا إِ َّننِي َم َع ُك َما أَ ْس َم ُع َوأَ َرى﴾
﴿ َق َاال َر َّب َنا إِ َّن َنا َن َخ ُ
[ سورة طه ]

خويقا إلخة قيقإلأ إلد ىإلأ إلهللاإلق ج إلحإل خألق إلبي هإلحإل خةقعا

إلبي هإلحإل ق خزي إلخةف ىإل

بي هإلحإل ريإلأي إلة و إليف يإلأ ةئكإلحإل يضع إلأ ةئكإل.إل
باةدعبي إلخةذيإلأق قهإلةلد ضي إل:إلهللاإلك هإلةيا خ إل إلدع إل إلد صىإلحإلق إلدم إلضعيفاإلحإل
ةكإلك إلجبا إلحإليمفيإلأ إليلفيإلريإلقلبهإلخة كبإلحإلةذةكإلقاهإلكليهإلخةصالاإل خة المإل:إلإل
(( نصرت بالرعب مسيرة شهر )) .
[ متفق علي عن جابر ]

بعضهمإلكلمقإل قاهإل:إل"إل أقدهإلق إلبع هإل ي قاإلد م إل دهإلًزق إلباة كبإلق ي اإلكامإل"إل.إل
إ م إلأيم إلإقالءإليقلىإلكلىإلخةق لقي إلخ بطاحإلخ د المإلة
أةغيدهإل؟إلةقاذخإلأ

إلأ إلدم إلضعيفا إل؟إلةقاذخإلأ

إلحإلك كإلةيا إلخةجها إلحإلةقاذخإل

إلدقه إلكلىإل
إلأ إلدم إلقدلفيا إلةأل خق إل؟إلةقاذخإلة ْم ِ

خآلة ي إلأ خق كإل؟إلأي إلكزدكإل؟إل
إلإل
خجعهإلة بكإلمهإلكزك***يــــ دف إل يثب إل
رإذخإلخكدزز إلبـق ***يق

إلرإ إلكزكإلقي إل

أق هإلةممإلمالقاإل قيفاإل:إلإل
إ م إلأيم إلأق إلدلغيإلق إل يادهاإلةيا إلخةجها إلدم إلذةيل إلحإل دم إلريإل اهإل إلد

إلكليهإلأب خإل.إل

ثانيا :الجهاد الدعوي
أيهاإلخوة اإلخةم خمإلحإلً اكإلةيا إلآة إلحإلخةجها إلخةفداةيإلق إلدم إلرايإلقماا إلحإلأ إلرايإلزقاا إل
إلد دطيعإلحإل إلي ق إلةكإلحإلأقاقكإلخةجها إلخة ك يإلحإلقاهإلدعاةىإل:إل
﴿و َجاهِدْ ُه ْم بِ ِه ِج َهاداً َكبِيراً ﴾
َ
[ سورة الفرقان ]25 :

إذخإلم إلصا قاإلريإلطلبإلخةجها إلربإقما كإلأ إلدجاً إلجها خإل ك ياإل.إل
جهإلق اإليلغيإلق إل
أ اإلأق هإلةممإلحإل خة فيف إلخةق اإلأرضهإلأة إلق اإلق إلخة ًمإلخةق ي إل:إلأيم إل ٍ
يادهإلخةجها إلره إلق يبإلق إلخة فاقإلحإلًمذخإلقاهإلخة بيإلكليهإلخةصالاإل خة المإل:إلإل
(( من مات  ،ولم يغز  ،ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق )) .
[ أبو داود عن أبي هريرة]

إذخإل:إلخةجها إلخة ك يإلقداحإلةك.إل
ثالثا :جهاد النفس والهوى:
إلخآل إلجها إلخة فسإل خةه ىإلقداحإلةكإلحإلرق إليق عكإلأ إلدم إلكفيفاإل؟إلأ إلدم إلصا قاإل؟إلأ إل
دصليإلخةليهإل؟إلأ إلد دفيمإلكلىإلأق إلهللاإل؟إلأ إلد بيإلأ
دم

إل خكي إلق إلخة عإلر ضإلخةعي إلحإلريإل

كإل؟إلأ إلدأق ًمإلباةصالاإل؟إلق إليق عكإلأ إل

إلقاإلدعلمإلحإل قعإلق إلدع

إلحإلق إليق عكإل؟إلق إل

كإلبقاإل قع إلريإلخةةطب إل؟إلقثالإلحإلق إليق عكإلإذخإلجل

يق عكإلإذخإل ةل إلبيدكإلأ إلد ثإلأ

إلريإل

قما إلكقلكإل اك إل خ إلأ إلد ثهمإلبش حإلآي إلحإلأ إل يثإلحإلأ إلق ق إل؟إلق إليق عكإل؟إلًذخإلخةجها إل
خة ك يإلحإل ً اكإلجها إلخة فسإل خةه ىإلحإل مغضم إلبص كإلحإل خضبطإلة ا كإلحإل خضبطإلج خ

كإلحإل

خضبطإل ةلكإلحإل خضبطإلإ فاقكإل.إل
رابعا الجهاد البنائي:
إلثمإلً اكإلخةجها إلخةب ائيإلحإل

إلأق إلإذخإلأدف اإلأكقاة اإلط

ث خد اإلحإل رج اإلطاقاد اإلحإل إلخ دصل اإلأ خضي اإلحإل إلأقق اإلخة
ز

اإلخةدصاصاد اإلحإل خ دة ج اإل
إلحإل إلًيئ اإلر صإلكقهإل.إل

إلبل خإلإ القياإلريإلش قإلآ ياإلحإل َّ ث اإلخة في إلمالقا إلحإل مأ هإلةياهإلحإلقاهإل:إلًذخإلخةبل إل

ما إلأًله إلري إلخةغابا إلقبهإل بع إلق

إلح إلًمإليع

إلثالث إل كش ي إلقلي ا إلح إلخآل إلصا خدهم إلإةىإل

خةعاةمإلدف قإلصا خ إلخةعاةمإلخةع بيإلقجدقعاإلحإلبقاإلريهاإلخة فطإلحإلك ًمإلرائضإلب دي إلقليا إل

إلحإل

خة باإلك ًم إلقق ع إلح إلبطاقا إلخ ئدقا إلإ القي إلح إلخةدأقي إلإ القي إلحإلبل إلطبق إلدعاةيم إلخو الم إلحإل
فقإل دائج إلمبي ا إلج خ إلح إلراألق إلبي ا إلح إلخة جاح إلبي ا إلحإل خةم ا إلري إلقلعب ا إلحإل خة هإلبي ا إلحإلًذخإل
خةمالمإلخةف آ يإل:إل
هللا َال ُي َغ ِّي ُر َما بِ َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما ِبأ َ ْنفُسِ ِه ْم ﴾
﴿إِنَّ َّ َ
[ سورة الرعد ]11 :

﴿وإِنْ َت ُعودُوا َن ُعدْ ﴾
َ
[ سورة األنفال ]11 :

ص ْر ُك ُم َّ
هللا ُ َف ََل َغال َِب لَ ُك ْم ﴾
﴿إِنْ َي ْن ُ
[ سورة آل عمران ]161 :

﴿ َوإِنَّ ُج ْندَ َنا لَ ُه ُم ا ْل َغالِ ُبونَ ﴾
[ سورة الصافات ]171 :

يمفيإلأ إلدم إلج ياإلهللإلحإلرأ إلخةغاةبإلق إل خ خإلحإل ز خهإلخةم إلأً إلكلىإلهللاإلق إلأ إل
ي فقإلذةكإلحإلقاهإلدعاةىإل:إل
إلإل
﴿وإِنَّ ُج ْندَ َنا لَ ُه ُم ا ْل َغالِ ُبونَ ﴾
َ
[ سورة الصافات ]171 :

أدلة أنواع الجهاد من القرآن:
إل
 – 1الدليل القرآني على الجهاد التعليمي :
أ إلدا ك إلإةااىإلهللاإلأ إلدصاال إلخة اااسإلحإلأ إلدصاال إلإذخإلر ا إلخة اااسإلحإلًااذخإلجهااا إلمبيا إلبا صإل
خةف آ إلخةم يمإلحإلقاهإلدعاةىإل:إل
ج َهاداً َك ِبيراً ﴾
َ
﴿و َجاهِدْ ُه ْم بِ ِه ِ
[ سورة الفرقان ]25 :

 – 5الدليل القرآني على الجهاد البنائي :
إلأيهاإلخوة اإلخةم خمإلحإلخةجها إلخةب ائيإلأي إلغطيإلباةف آ إل؟إل
اس َت َط ْع ُت ْم مِنْ قُ َّو ٍة َومِنْ ِر َباطِ ا ْل َخ ْي ِل ُت ْر ِه ُبونَ بِ ِه َعد َُّو َّ
هللاِ َو َعد َُّو ُك ْم ﴾
﴿وأَعِ دُّوا لَ ُه ْم َما ْ
َ
[ سورة األنفال ]61 :

د ًب هإلق إلأجهإلأ إليم إلإ ًابإل.إل
أيهاإلخوة اإلخةم خمإلحإلخو ًابإلخةغ بيإلخة ةيإلخةق ومإلخةقةططإلةاهإلخةقا

سإلقا إلأجاهإلأ إل

ي دق إلي داجإلإةىإلإ ًابإلإ االقيإلق ادق إلحإلًامإليصا ع هإلة ااإلحإل ي اب هإلإةي ااإلقا إلأجاهإلدشا يهإل
قعد اإلحإلةذةكإلإ إلأك إلةهمإلخةع اإلق إلأجهإلأ إلددهمإلباو ًابإلد د مإلحإلقاهإلدعاةىإل:إل
هللا َو َعد َُّو ُك ْم ﴾
اس َت َط ْع ُت ْم مِنْ قُ َّو ٍة َومِنْ ِر َباطِ ا ْل َخ ْي ِل ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه َعد َُّو َّ ِ
إل﴿ َوأَعِ دُّوا لَ ُه ْم َما ْ
[ سورة األنفال ]61 :

ًذخإلخةجها إلخةب ائيإل.إل
 – 1الدليل القرآني على الجهاد الدعوي :
خةجها إلخة ك يإل:إل
﴿ َو َجاهِدْ ُه ْم ِب ِه ِج َهاداً َكبِيراً ﴾
[ سورة الفرقان ]25 :

 – 4الدليل القرآني على جهاد النفس :
خةجها إلخة ف يإلحإلقاهإلدعاةىإل:إل
إلإل
س ُبلَ َنا ﴾
﴿ َوالَّذِينَ َجا َهدُوا فِي َنا لَ َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُ
[ سورة العنكبوت ]61 :

آيا إلق آ ي إلملهاإلمالمإلهللاإلحإل إلي ذ إلق هإلشيءإلحإلأ إلبي إلجها إلخة فسإل خةه ىإلحإل ً إل
أصه إلخةجها إلح إل ً إلخةجها إلباةقصطل إلخة يث إلخأل ا ي إلح إلك ا إلدعليم إلأ ا ي إلق إلخأل ه إلإةىإل

خةدا عإلحإل دعليمإلثا يإلحإل دعليمإلجاقعيإلحإل

خ ا إلكلياإلحإلخةجها إلخة ف يإلجها إلخة فسإل خةه ىإل

ً إلخةجها إلخأل ا يإلحإل ً اكإلجها إلب ائيإلحإلأ إلددف إلكقلكإلحإلأ إلدط إلةب خدكإلحإلأ إلدم

إلق اإل

ألقدكإلحإل إلأ إلدم إلكبئاإلكليهاإل.إل
أق هإلةممإلبمهإلب اط إل:إلًذخإلخةذيإلي ار إلإةىإلبال إلخةغ بإلد قإلةهإلخة يااإلً اكإلحإلخةغ بإل
ق دف إلق إلقئدي إلكام إلح إلق دف إلخةب اء إلح إل ق دق إلح إلخة اجا إلقي

ا إلح إلخو ا إلً اك إلةه إل ف قإل

مبي اإلحإلرد قإلةهإلخة يااإلحإلي ىإلأقدهإلحإليف مإلةب دهإلألك خءإلأقدهإلحإلطاقادهإلألك خءإلأقدهإلحإلرأ إل
كقل إلكقالإلي اقضإلخةجها إلخةب ائيإلحإل هللاإلكزإل جهإلقاهإل:إل إل َ أَكِ ُّ خإلةَ مه ْمإل إل.إل
خةجها إلخة ف يإلقداحإلةكإلحإلبهإلأ

إلقشم إلكليهإلحإل خةجها إلخةب ائيإلمهإلخةبال إلخو القي إل

دف هإلحإليف هإلةكإل:إلكقهإلحإلب اءإلحإلإدفا إلحإلخ دغ اءإلك إلخ

إل

دي خ إلحإلدفجي إلخةطاقا إلحإلإ شاءإلخة

ح إلدأ يس إلقعاقه إلح إلخةعاةم إلخو القي إلمله إليبا ك إلةك إلًذخ إلخةجها إلح إل د ري إلر ص إلكقه إلح إل هإل
قشمل إلخة اسإلحإل دأقي إلبي

إلةلشبابإلحإلقلي إلكقهإليقم إلأ إلدف ىإلبهإلأقدكإلحإلًذخإلخةجها إلخةب ائيإل

ح إل خةجها إلخة ك ي إلً إلخة ك ا إلإةى إلهللا إلمف ض إلكي إلح إلري إل
خةجها إلخة ف ي إلجها إلخة فس إل خةه ى إلح إلرإذخ إلأدف

إلقا إلدعلم إلح إل قع إلق إلدع

إلخةجها إلخة ف ي إلح إل أدف

إلحإل

إلخةجها إلخةب ائي إلحإل

أدف إلخةجها إلخة ك يإلرفيإلخألكمإلخألغلبإلأصب إلخةط يقإل اةماإلإةىإلخة جاحإلريإلخةجها إلخةفداةيإل.إل
ةم إلشةصاإلدا ماإلةلصالاإلحإلدا ماإلةلف خئضإلحإلقفد راإلةمهإلخآلثامإل خةق
صلىإلقيامإلخةليهإلحإلط م هإلباةكإلحإلًذخإلقيامإلخةليهإلبع إلأ خءإلخةصل خ إلحإلبع إلخ
ً إلدا كإلةمهإلخةف خئضإلحإل قفد

قا إلحإلأ هإلشيءإل

دفاق إلكلىإلأق إلهللاإلحإل

إلةمهإلخةمبائ إلحإل ي ي إلأ إليب أإلبفيامإلخةليهإلحإلًذخإلشيءإلق د يهإل.إل

إل
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