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ABSTRACT 

Jihad ‘fighting’ is a term mentioned repeatedly in the holy Quran with a wide 

spectrum of meanings. Jihad is also one of the classical renewed topics in the 

daily life of Muslims. For, Islam is the religion of Jihad, peace and security and 

not a religion of submission and surrender; the life of a Muslim is all Jihad 

whether it is Jihad against the enemies by providing the necessary funds or Jihad 

by lives in compliance with the verse no.41 of Surah Al-Tawbah, which is 

interpreted in English as, “Mobilize, light or heavy and strive with your 

possessions and your lives in the cause of God. That is better for you if you only 

knew.” The importance of this study is clear in the fact that it touches upon the 

daily life of all Muslims. Jihad with all its meanings contributes to achieving 

progress and development of Muslims. It preserves their dignity and reinforces 

their belief in God. It also refines their values. The problem of the study lies in 

the observed inclination of scholars of approaching Jihad as fighting per se. Many 

of the enemies of Islam claim that Jihad is fighting other faiths in order to oppress 

them or coerce them to enter Islam. Furthermore, many scholars have approached 

the concept of Jihad and its rules, but few have approached its role in the daily 

life of Muslims. This study is divided into three sections whereby the first 

approaches the concept of Jihad and its role in Muslims’ progress and 

development. The second approaches the types of Jihad in Islam and the third 

approaches the significance of Jihad and its impact on the Muslim’s values. This 

is followed by conclusions and recommendations 

Keywords: Jihad, Islam, impact, values   
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 امللخص

 
واحلديثة واملتجددة اجلهاد من األلفاظ اليت ذكرت يف القرآن الكرمي، وله معىن واسع، ويعّد اجلهاد من املواضيع التليدة  

ملالزمته حياة املسلم؛ فاإلسالم دين جهاد وسالم وأمان ال دين خضوع وركون واستسالم، وحياة املسلم كلها جهاد 
اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا ِِبَْمَواِلُكْم   سواء أكان جهاد نفس أو جهاد مال أو جهاد عدو لقوله تعاىل جلَّ شأنه: ُّ

ُتْم تَ ْعَلُموَن َّ َوأَنْ ُفسِ  (. وتربز أمهية هذه الدراسة يف كوهنا 41سورة التوبة، اآلية) ُكْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َذِلُكْم َخْْيٌ َلُكْم ِإْن ُكن ْ
متس احلياة اليومية للشخصية املسلمة؛ ذلك أن اجلهاد بكل معانية حيقق بناء ورقي اإلنسان املسلم؛ فيحفظ كرامته 

َد اهلدف من هذا املوضوع والذي متثل يف إبراز دور اجلهاد يف تزكية   ويعزز إميانه خبالقه. وبناءاً على هذه األمهية ََتدَّ
النفس املسلمة.  وتتلخص إشكالية هذا املوضوع يف توجيه مفهوم اجلهاد حنو القتال املطلق بسبب افرتاء أعداء 
اإلسالم على مفهوم اجلهاد. مؤكدين أقواهلم أن اجلهاد هو قتال املسلمني لغْيهم من ذوي الدايانت األخرى لقهرهم 

ثرت املؤلفات اليت تبني مفهوم اجلهاد وقواعده وضوابطه بينما قّلت الدراسات وإكراههم على دخول اإلسالم؛ فك
وضح املبحث ؛  مبحثنيإىل  ه  تقسيمالىت تبني دور اجلهاد وأمهيته يف حياة املسلم اليومية. لقد تطلبت طبيعة املوضوع  

ه يف تزكية النفس يف اإلسالم فضل اجلهاد وأثر وتزكية النفس، وحلَّل املبحث الثان وأنواعه األول مفهوم اجلهاد 
 خمتوماً بنتائج وتوصيات.،

 التأثْي.    -النفس  - إلسالما  -اجلهادكلمات مفتاحية:  
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 قدمةامل
فرض هللا تعاىل اجلهاد على املسلمني إلعالء كلمة احلق ونشر الدين اإلسالمي وقد جعل هللا اجلهاد ذروة سنام اإلسالم   

 فاإلسالم دين جهاد وسالم وأمانالكرمي،  هاد من األلفاظ اليت ذكرت يف القرآن  الدين واملسلمني، واجلألمهيته يف محاية  
سواء أكان جهاد نفس أو جهاد مال أو جهاد عدو لقوله  حياة املسلم كلها جهادو  واستسالم،دين خضوع وركون    ال

ُتْم اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل  جلَّ شأنه: تعاىل َوَجاِهُدوا ِِبَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َذِلُكْم َخْْيٌ َلُكْم ِإْن ُكن ْ
 .  (41)سورة التوبة، اآلية تَ ْعَلُمونَ 

وتربز أمهية هذه الدراسة يف كوهنا متس احلياة اليومية للشخصية املسلمة, فاجلهاد بكل معانيه حيقق بناء ورقي اإلنسان     
املسلم، فيحفظ كرامته ويعزز إميانه خبالقه. وبناءاً على هذه األمهية ََتدََّد اهلدف من هذا املوضوع والذي متثل يف إبراز 

 سلمة. دور اجلهاد يف تزكية النفس امل

وتتلخص إشكالية هذا املوضوع يف توجيه مفهوم اجلهاد حنو القتال املطلق بسبب افرتاء أعداء اإلسالم على مفهوم   
اجلهاد. مؤكدين أقواهلم أن اجلهاد هو قتال املسلمني لغْيهم من ذوي الدايانت األخرى لقهرهم وإكراههم على دخول 

اجلهاد وقواعده وضوابطه بينما قّلت الدراسات الىت تبني دور اجلهاد وأمهيته اإلسالم؛ فكثرت املؤلفات اليت تبني مفهوم  
 يف حياة املسلم اليومية. 

مفهوم اجلهاد وأنواعة وتزكية النفس، وحلَّل  وضح املبحث األول؛ نيإىل مبحثه تقسيم لقد تطلبت طبيعة املوضوع    
 خمتوماً بنتائج وتوصيات. وذلك على النحو التايل:م ،  املبحث الثان فضل اجلهاد وأثره يف تزكية النفس يف اإلسال

 املبحث األول: مفهوم وأنواع اجلهاد والتزكية يف اإلسالم  

 املطلب األول: مفهوم وأنواع اجلهاد يف اإلسالم   

 املطلب الثان: مفهوم التزكية يف اإلسالم

 املبحث الثاين: فضل اجلهاد وأثره يف تزكية النفس يف اإلسالم.  

  املطلب األول:  فضل جهاد يف اإلسالم
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 املطلب الثان: آاثر اجلهاد يف جمال تزكية النفس

 التأثْي.    -النفس  -اإلسالم   -اجلهادكلمات مفتاحية:  
 املبحث األول: مفهوم وأنواع اجلهاد والتزكية يف اإلسالم

 األول: مفهوم وأنواع اجلهاد يف اإلسالم.   املطلب  

 أوال مفهوم اجلهاد:

 يف الوسع استفراغ: واجملاهدة(1).وابلضم، الُوْسُع والطَّاقة, املَشقَُّة، وقيل: املبالغة والغاية اجلهاد من اجلَْهَد ابلفتح: هو  
   .(2)العدو  مدافعة

 قتال  غْي  على  اإلسالمية  الشريعة  يف  تطلق  قد  اجلهاد  كلمة  ولكن الكفار،  قتال  على  اجلهاد  لفظ  أطلق  من  العلماءمن    
  (4) ((نفسه  جاهد  من   اجملاهد ))  :-وسلم  عليه  هللا  صلى  – قوله  كما جاء يف (  3)الكفار,

 الصاحل، والعمل اإلميان من هللا حيبهُ  ما حصول يف االجتهاد حقيقته اجلهاد: "-هللا رمحه -(5)تيمية ابن اإلمام وعرفه
   (6).  والعصيان   والفسوقُ   الكفر  من  هللا  يبغُضهُ   ما دفع   ومن

 
ه , 1414,  3مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى, لسان العرب, بْيوت, دار صادر, طابن منظور, حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل،    -1

 . 113ص 3مج
دات يف غريب القرآن، تح: صفوان عدانن الداودي، دمشق، دار القلم،  ملعروف ابلراغب األصفهان، املفر األصفهان، أبو القاسم احلسيين بن حممد اينظر:    -2

 .208ه، ص 1412، 1الدار الشامية، طبْيوت 
، اململكة العربية السعودية، الرايض, مكتبة الرشد للنشر ةضر, تقدمي: حممد بن عبد هللا عرفالعقال، عبد هللا بن فريع، معوقات اجلهاد يف العصر احلاينظر:  -3

 .30, 29، ص1م، مج2002ه، 1423، 1والتوزيع، ط
 . ، وقال: حسن صحيح165، ص 4، مج1621ضائل اجلهاد، ابب ماجاء يف فضل من مات مرابطاً، رقم احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب ف -4
، شيخ اإلسالم، ولد ابن تيمية: هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن القاسم اخلضر النمري احلرايب الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، اإلمام  -5

، وبعد اإلفراج عنه ذهب إىل دمشق  سكندرية غ واشتهر، وطلب إىل مصر من أجل الفتوى أفىت هبا، واعتقل وسجن ابإلن أبوه إىل دمشق، فبيف حران، وَتول به  
بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها يف جنازته، كان كثْي البحث يف فنون احلكمة، داعية الصالح الدين، فصيُح اللسان، برع يف    قالً تواعتقل هناك، ومات مع 

, الماألعظر: الزركلي، خْي الدبن،  ين  .ه 178العلم والتفسْي، له مؤلفات كثْية منها: جمموع الفتاوى، ومنها يف السنة، ورفع املالم عن أئمة األعالم، تويف سنة  
 .144ص, 1، ج15قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني, لبنان, بْيوت, دار العلم للماليني, ط

 ه،1419، 3األمساعيلية، دار األصالة، ط ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلران الدمشقي، العبودية. تح: علي حسن عبد احلميد، مصر, -6
 .79م، ص 1999
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 ََتَْشْونَ  َوِِتَارَةٌ  اْقرَتَفْ ُتُموَها َوأَْمَوالٌ  َوَعِشْيَُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوِإْخَوانُُكمْ  َوأَبْ َناؤُُكمْ  َآاَبؤُُكمْ  َكانَ  ِإنْ  ُقلْ  : تعاىل قال وقد 
 اْلَقْومَ   يَ ْهِدي  اَل   َواَّللَُّ   ِِبَْمرِهِ   اَّللَُّ   ََيِْتَ   َحىتَّ   َفرَتَبَُّصوا  َسِبيِلهِ   يف   َوِجَهاد    َوَرُسولِهِ   اَّللَِّ   ِمنَ   إِلَْيُكمْ   َأَحبَّ   تَ ْرَضْوهَنَا  َوَمَساِكنُ   َكَساَدَها
  (8) ".الوعيد   سبيله  يف  واجلهاد  ورسوله  هللا  من إليه أحب وماله أهله كان  من  هللا  فتوعد (7 ) اْلَفاِسِقني

 يف املبالغة أو ذلك غْي أو واللسان  واملال ابلنفس وجل عز هللا سبيل يف ابلقتال والطاقة الوسع  بذل هو"  أنه: وقيل
  (9)  .ذلك"

 جماهدة, و والُفسَّاق والشيطان  النفس جماهدة على أيضاً  ويطلق الكفار قتال يف اجلهد  ِبنه: "بذل أيضاً  اجلهاد وعّرف
 (10)  ".والقلب  واللسان  واملال  ابليد  تقع  الكفار،

ملفهوم اجلهاد هو أمشل وأعم,  -هللا رمحه -تيميةمن خالل عرض آراء العلماء ملفهوم اجلهاد جند أن تعريف اإلمام ابن 
وكذلك اجتهاده يف دعوة غْيه من حيث أنه يتضمن اجلهاد اجتهاد املسلم يف طاعة هللا واحلرص على عدم عصيانه, 

املسلمني لطاعة اخلالق وامثتال آوامره واجتناب معاصيه, وكذلك اجتهاده يف قتال املشركني واملنافقني إلعالء كلمة هللا 
 وغْي ذلك.

 اثنياً أنواع اجلهاد يف اإلسالم: اجلهاد يف اإلسالم له أنواع كثرية منها:   

 أوالً: جهاد النفس:

 جهاد النفس إىل اربع مراتب هي:     لقيما  ابن  قسَّم  

 هلا  فالح  ال  الذي  احلق  ودين اهلُدى،  تعلم  على  جياهدها  أن -:أحدها  مراتب أربع  وهلا  النفس  جهاد"  :األوىل  
  .الدارين  يف شقيت  ِعلُمه؛  فاهتا  الَّ به, ومىتإ ومعادها معاشها  يف  والسعادة

 
 [.24سورة التوبة، اآلية ]  -6

 .79تيمية، ، العبودية. مرجع سابق، صابن  -7
 . 97، ص7. مج1982الكاسان، عالء الدين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، بْيوت، دار الكتاب العريب،  -9

 .3، ص6مج ,1379, دار املعرفة ،بْيوتفتح الباري شرح صحيح البخاري،  ,أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالن الشافعي  العسقالن،  -10
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.ينفعها  مل  يُضرها  مل إن   عمل  بال  العلم  وإالَّ فمجرد  علمه،  بعد  العمل  على  جياهدها أن   :الثانية  

 اهلدي  من  هللا  أنزل ما يكتمون   الذين  من كان   وإالَّ   اليعلمه من وتعليمه  إليه  الدعوة  على  جياهدها  أن :الثالثة  
 والبينات، وال ينفعُه علُمُه وال يُنجيه من عذاب هللا.

 (11)."هلل كله  ذلك ويتحمل  اخللق  وأذى  هللا  اىل  الدعوة  مشاق على الصرب  على جياهدها أن فهي  :الرابعة  أما

 َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّا :تعاىل قوله يف ذلك جاء اجلهاد أنواع من كنوع النفس جهاد إىل الكرمي  القرآن  شارأ لقد
 الشهوات إىل امليل وهو ,املردي اهلوى عن وكفها زجرها :أي (40) اآلية, النازعات سورة اهْلََوى َعنِ  الن َّْفسَ  َوهَنَى

 .عاقبتها  بوخامة  علماً   وزينتها  بزخارفها  يغرت  ومل  وزهرهتا  الدنيا  مبتاع  يعتد  ومل  ,اخلْيات  إيثار  على  والتوطني  ابلصرب  وضبطها
(12 ) 

, الكنعبوت سورة اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اَّللََّ  َوِإنَّ  ُسبُ َلَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ  :أخرى آية يف سبحانه وقال  
 فقط الكفار قتال اآلية هذه يف اجلهاد ليس :"فقال اآلية هذه يف اجلهاد مفهوم تفسْيه يف (13)القرطيب بنّي . (69)اآلية

 النفوس  جماهدة  ومنه,  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  َوِعَظُمه,  الظاملني  وقمع ,  املبطلني  على  والرد,  الدين  نصر  هو  بل
 (14)."األكرب  اجلهاد  وهو  هللا  طاعة يف

َأاَل ُأْخِِبُُكْم )) قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحجَِّة اْلَوَداِع :: نه قالأوسلم  وروي عنه صلى هللا عليه  
ُفِسِهْم ، َواْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِهِ  َويَِدِه ، َواْلُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد   ِِبْلُمْؤِمِن ؟ َمْن َأِمَنُه النَّاُس َعَلى َأْمَواِلِِْم َوأَنـْ

 (  15)  .((نـَْفَسُه يف طَاَعِة هللِا ، َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر اْْلَطَااَي َوالذَّنُوبَ 

 
الكويت, مكتبة املنار اإلسالمية، بْيوت, زاد املعاد يف هدى خْي العباد، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية, ابن القيم،  -11

 . 9، ص3,جم1994ه , 1415, 27مؤسسة الرسالة، ط
بْيوت,  ي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي, روح املعان يف تفسْي القرآن العظيم والسبع املثان, تح: علي عبد الباري عطية, األلوس -12

 .238, ص15ه , مج1415, 1دار الكتب العلمية, ط
األندلسي القرطيب,كان رمحه هللا من عباد هللا الصاحلني والعلماء العارفني القرطيب: هو اإلمام أبو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  -13

 لقرآن, وشرح أمساء آايتالزاهدين يف الدنيا, كانت أوقاته كلها معمورة ابلتوجه إىل هللا ابلعبادة اترًة, وابلتصنيف اثرة أخرى, من مصنفاته: اجلامع ألحكام ا
ذكار. مسع من الشيخ أيب العباس بن عمر القرطيب وغْيه, وكان مستقراً مبنية بن خطيب, تويف ودفن هبا يف شوال سنة هللا احلسىن, وكتاب التذكار يف أفضل األ

 .457, ص2م, مج2010ه , 1431واملفسرون, الكويت, وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد,  ه . ينظر: الذهيب, حممد حسني, التفسْي617
 . 365, ص13, مرجع سابق, مجام القرآن اجلامع ألحكالقرطيب,  -14
, عامل الكتب, بْيوت, السيد أبو املعاطي النوري, تح: مسند أمحد بن حنبل, أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبان, أمحد -15
 ، وقال شعيب: إسناده صحيح. 21, ص6, مج24458, رقم احلديث: م1998 ,ه 1419, 1ط
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كان جهاد النفس مقّدماً على جهاد العدو يف اخلارج, وأصالً له, فإنه ما مل جياهد نفسه أواًل لتفعل ما اُمرت به وترتك 
ما هنيت عنه وحيارهبا يف هللا مل ميكنه جهاد عدوه يف اخلارج, فكيف ميكنه جهاد عدوه واالنتصاف منه وعدوه الذي 

 ( 16)ومل حياربه يف هللا بل ال ميكنه اخلروج إىل عدّوه حىت جياهد نفسه على اخلروج.بني جنبيه قاهر له متسلط عليه مل جياهد  

 اثنياً: جهاد الشيطان.

ومن أنواع اجلهاد جماهدة الشيطان. وقد أمر هللا تعاىل ابَتاذه عدواً تنبيهًا للمؤمنني على استفراغ الوسع يف حماربته     
اربة العبد. وأن جماهدته أشق من جماهدة الكفار؛ ألن اجملاهد يستطيع أن وجماهدته؛ ألنه عدو ال يفرت وال يقصر يف حم

ِإنَُّه يَ رَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث اَل ...كما جاء يف قوله تعاىل:  (17)يرى العدو الظاهر وال يستطيع أن يرى الشيطان 
 مراتب جهاد الشيطان يف قوله:" (18)اإلمام ابن القيمبنّي  . وقد   (27)  سورة األعراف, أآلية ...تَ َرْوهَنُمْ 

   فمرتبتان. الشيطان،  جهاد  وأما"  

 اإلميان.  يف القادحة  والشكوك الشبهات  من العبد   اىل  يلقى  ما  دفع  على جهاده :أحدمها  

 والثان اليقني، بعده يكون األول فجهاد والشهوات، الفاسدة اإلرادات من إليه يلقي ما دفع على جهادهُ  :والثانية   
ًة يَ ْهُدوَن ِِبَْمراَِن َلمَّا َصرَبُوا وََكانُوا ِبَِاَيتَِنا يُوِقُنونَ  ٱتعاىل قال (19).الصرب بعده يكون  ُهْم أَئِمَّ سورة   َوَجَعْلَنا ِمن ْ

 السجدة, 

 

 

 
 . 6, ص3, مرجع سابق, مجيف هدى خْي العباد ابن القيم اجلوزية, زاد املعاد -16
 . 42م, ص1988ه, 1409, 2الدقس, كامل سالمة, اجلهاد يف سبيل هللا, اململكة العربية السعودية, جدة, دار القبلة للثقافة اإلسالمية, ط - 17
الزُّرعي الدمشقي أبو عبد هللا، مشس الدين، من أركان اإلصالح يف اإلسالم، وأحد كبار العلماء، ابن قّيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر بن أيّوب بن سعد  -18

موت ابن    مولده ووفاته يف دمشق، تتلمذ على شيخ اإلسالم بن تيمية حىت كان ال خيرج على شيء من كالمه، وسجن معه يف قلعة دمشق، وأطلق سراحه بعد
الناس، أّلف تصانيف عديدة منها: اعالم املوقعني، وشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر، كشف الغطاء عن حكم مساع  تيمية، كان حسن اخللق حمبواب عند  

ينظر: الزركلي، خْي الدبن، األعالم, قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني, لبنان, بْيوت,  الغناء، وإغاثة اللهفان وغْيها.
 .56، ص6، مج15ر العلم للماليني, طدا
 . 15، ص4جمرجع سابق,  ابن القيم، زاد املعاد يف هدى خْي العباد، -19
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 يدفع  واليقني الفاسدة، واإلدارات الشهوات يدفع  فالصرب واليقني, لصرباب تنال إمنا الدِّين، إمامة أن  فأخرب .(24)آلية ا
 (20)"  والشبهات  الشكوك

 اثلثاً: جهاد الكفار واملنافقني

فقال يف كتابه  آايت عدة يف واملنافقني الكفار جياهد ِبن  -صلى هللا عليه وسلم -رسولَه  هللا سبحانه وتعاىل خاطب  
سورة التوبة, اآلية   اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصْيُ اَي أَي َُّها النَّيبُّ َجاِهِد  ٱ العزيز:

 ابملعاملة  يكون  البعض  ويرى  ابلسيف,  يكون  اجلهاد  أن  يرى  من  فمنهم  املنافقني،  جهاد  تفسْي  يف  املفسرون  اختلف .(73)
  (21)  .املنافقني  يقتل  مل-  وسلم عليه  هللا  صلى  –  الرسول  ألن  لألنظار؛  خبيئاهتم وكشف  واملواجهة

 ابللسان  املنافقني ومع ابلسيف الكفار مع اجلهاد أمر أن فقيل:ومنهم من فرَّق بني جهاد الكفار وجهاد املنافقني     
 ( 23)  .احلدود  وإقامة  ويرى البعض أن جهاد املنافقني يكون ابحلجة(22)  .والتغليظ  الزجر  وشدة

  اجلهاد ِبملال:  رابعاً:

سورة الفجر,  َوَتُِبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا مَجًّا إن حب املال غريزة فطرية يف اإلنسان كما جاء يف قوله تعاىل:     
فشهوة حب املال تضعف اإلميان يف النفس وتقوى حب  (24)أي كثْيًا حالله وحرامه. واجلمُّ الكثْي".   "(02)اآلية

وهلذا ركز اإلسالم على الدنيا, والتعلق هبا واحلرص على شهواهتا وأهوائها؛ حىت تنغمس يف املعاصي وترتك الطاعات. 
ِِبَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َذِلُكْم َخْْيٌ اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا        اجلهاد به, فقال سبحانه يف كتابه العزيز:

ُتْم تَ ْعَلُمونَ  وجاهدوا ِبموالكم وأنفسكم يف سبيل هللا فيه وفّسرت اآليةب : " (41سورة التوبة, اآلية )  َلُكْم ِإْن ُكن ْ
 األمر ابجلهاد 

 

 
 . 9، ص4ابن القيم، زاد املعاد يف هدى خْي العباد،ج -20
 . 1677، ص3مجه, 1412 ,27طالقاهرة, يف ظالل القرآن،  سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب,قطب،  -21
 . 204، ص 8القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، مج -22
 . 204, ص8سابق, مجلقرطيب, اجلامع ألحكام القرآن, مرجع ا -23
  .54, ص20القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن, مرجع سابق, مج -24
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جياهدون ِبنفسهم، واألغنياء ِبمواهلم وأنفسهم. واجلهاد من آكد الفرائض ابألنفس واألموال وإجيابه على العباد، فالفقراء  
 (25)  ا..."وأعظمه

وأن اجلهاد ابملال أشد ضرورة وأكثر حاجة من اجلهاد ابلنفس؛ للحاجة الكبْية إليه يف إعداد القوة وِتهيز املقاتلني   
 (26)  واإلنفاق على اجملاهدين وقت احلرب.

  .وغريها  ِبلدعوة: اجلهاد  خامساً 

من أعظم وأجّل اجلهاد يف سبيل هللا الدعوة إىل الدين اإلسالمي بشرح حماسنه وإظهار مجاله يف عقائده وأخالقه,   
وآدابه وتعاليمه العالية والراقية؛ فإن ذلك يزيد القوة املعنوية للمسلمني, فكلما عرفوا دينهم وما يتسم به من ميزات 

 (27)  ي يقينهم بردع اعداء االسالم واملشككني ابحلجج الدامغة اليت تضعف املعاندين واملتكربينحسنة؛ ازداد إمياهنم وقو 
اي رسول لقوله _صلى هللا عليه وسلم_ لعائشة رضي هللا عنها عندما سألته:  ومن أنواع اجلهاد يف اإلسالم احلج املِبور

  (28)  ((ال لكن أفضل اجلهاد حج مِبور  ))  :هللا نرى اجلهاد أفضل العمل أفال جناهد ؟ قال

الساعي على األرملة واملسكني )) نوع آخر من أنواع اجلهاد فقال:  -صلى هللا عليه وسلم -وبني رسولنا الكرمي    
 (29)  ((كاجملاهد يف سبيل هللا أو القائم الليل والصائم النهار  

 املطلب الثاين: مفهوم التزكية يف اإلسالم

وزَكَّى الرَّجل نفَسه ِإذا وصفها   ا,وزَكَّى نفَسه تَ زِْكيًة: مَدحه  يقال:  وزَكَّاه هللا،  زََكا يَ زْكو زَكاءً التزكية يف اللغة مأخودة من      
 (30)والطهارة.  والنَّماء والربكة واملدح  . والتزكية هي:وأثىن عليها

 
, 2, مجه 1414, 1, طدار الكلم الطيب, ابن كثْي، بْيوتدمشق، دار , فتح القدير, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكان اليمين, الشوكان  -25

 .414ص
 - الدقس, اجلهاد يف سبيل هللا, مرجع سابق, ص57.  26 

 .29ه, ص1412, 2السعدي, عبد الرمحن الناصر, اجلهاد يف سبيل هللا, القصيم, ط -27
 .553, ص2, مج1448احلديثأخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب احلج, ابب فضل احلج املربور, رقم  -28

  29 - أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب النفقات, ابب فضل النفقة على األهل, رقم احلديث5038, مج5, ص2048.

 .358, ص14ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, مج -30
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بذلك ملا يكون فيها من رجاء الربكة، أو  اإلنسان من حّق هللا تعاىل إىل الفقراء، ومسيت هخيرج وهي ماالزَّكاُة:  اومنه  
 (31)وتطهْيها من الشح والبخل.  لتزكية الّنفس

وتزكية النفس هي: تطهْيها من أوضار الشرك والكفر ودنس اجلاهلية ومهاوي الضالل ومحية النفس والغضب هلا,     
االقتداء وهي اإلميان والتوحيد هلل رب العاملني وإفراده ابلعبادة واالنقياد له والتسليم بشرعه ومتام الذل له مع متام احلب, و 

 (32)  برسوله صلى هللا عليه وسلم.

ْلته ":-هللا  رمحه  -تيمية  ابن  اإلمام  وعرفها    َوالت َّزِْكَيُة َجْعُل الشَّْيِء زَِكيًّا: إمَّا يف َذاتِِه َوِإمَّا يف ااِلْعِتَقاِد َواخلَْرَبِ؛ َكَما يُ َقاُل َعدَّ

 (33)".اْعِتَقاِد النَّاسِ إَذا َجَعْلته َعْداًل يف نَ ْفِسِه أَْو يف  
ُفَسُهمْ  يـُزَكُّونَ  الَِّذينَ  ِإىَل  تـَرَ  َألَْ  :تعاىل قوله منها معان  بعدة الكرمي ن  القرآ يف الكلمة هذه جاءت         اَّللَُّ  َبلِ  أَنـْ

 (   34) .والتقوى  ابلطاعة  ويصفوهنا  ميدحوهنا:  أي(49)اآلية,  النساء  سورة  فَِتياًل   يُْظَلُمونَ   َواَل   َيَشاءُ   َمنْ  يـُزَكِ ي

ُرُهْم َوتـُزَكِ يِهْم...ٱ  ٱويف قوله تعاىل:      .(103)سورة التوبة, اآلية   ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ 

فأىب َأن َْيخذها، قال أهل التفسْي:" ملا اتب هللا على أُولئك القوم جاءوا ِبَمواهلم إىل النيب وقالوا: خذها صدقة هلل،        
فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية:}ُخذ من أَْمَواهلم{ . وقوله: }تطهرُهْم{ أي: من الذُّنُوب. وقوله: }وتزكيهم هبَا{أي: وترفعهم 
هبا من منازل املنافقني إىل منازل املخلصني }وصل َعَلْيِهم{ وادع هلم }ِإن َصاَلتك سكن هَلُم{ أي: دعاؤك سكن هلم 

 (35)ثبيت".وطمأنينة وت

    

 
 . 381, ص1, مرجع سابق, مجدات يف غريب القرآن املفر  األصفهان،ينظر:  -31
, دار الرايض, السعودية, تزكية النفس, تح: حممد بن سعيد بن سامل القحطان, الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلرانتقي , بن تيمية -32

 .17, 16م,ص 1994ه, 1415, 1املسلم, ط
 ,ه 1426 ,3ط, دار الوفاء, عامر اجلزار, و البازأنور , تح: جمموع الفتاوى, تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلران, بن تيمية -33

 . 97,98, ص10, مجم 2005
 .101, صم 1964 ,ه 1383 , 6ط, املطبعة املصرية ومكتبتها, أوضح التفاسْي, حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب, بن اخلطيب - 34
ايسر بن إبراهيم , تح: تفسْي القرآن , املروزى السمعان التميمي احلنفي مث الشافعيأبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد  السمعان,  - 35

 . 345, ص2ج ,م1997 ,ه 1418، 1ط, دار الوطن, الرايض, السعودية ,وغنيم بن عباس بن غنيم 
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يٌع ... ولَواَل َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َما زََكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحد  أََبًدا َوَلِكنَّ اَّللََّ يُ زَكِّي َمْن َيشَ  وقوله تعاىل:   اُء َواَّللَُّ مسَِ
 (36)  ِبعمالكم.أي ما صلح، وأن تزكيته لكم وتطهْيه وهدايته ِإمنا هي بفضله ال    (21)سورة النور, اآلية  َعِليمٌ 

 املبحث الثاين: فضل اجلهاد وأثره يف تزكية النفس يف اإلسالم.

  املطلب األول:  فضل جهاد يف اإلسالم

 ولقد  الصادق،  واليقني  العميق  ابإلميان   عليه  هللا  منَّ   من  إالَّ   اليبلغها  رفيعة  ومنزلة  عظيم  شرف  ومراتبه  أنواعه  بكل  اجلهاد
 شأن   يف  ذكرت  اليت  الفضائل  فمن  وفضائل  مكانة  من  للجهاد  ملا  اجملاهدين  على  الثناء  والسنة النبويةالكرمي    القرآن  أكثر

َوأَنْ ُفِسِهْم   اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغْْيُ أُويل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ ِِبَْمَواهِلِمْ   ٱقوله تعاىل:    اجلهاد
ُ اْلُمَجاِهِديَن ِِبَْمَواهِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُكالًّ َوَعَد اَّللَُّ  ُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َفضََّل اَّللَّ ْسىَن َوَفضََّل اَّللَّ  احلُْ

 (.95)سورة النساء, اآلية    اَأْجرًا َعِظيمً 

 الصالة  وعمودهُ   اإلسالم  األمر  رأس  ))  :-عليه  هللا  صلى  -وأكدت السنة النبوية املطهرة فضل اجلهاد وكذلك يف قوله   
 سبيل  يف  اجلهاد  فإن  هللا،  سبيل  يف  جاهدوا  ))  آخر:  حديث  يف  والسالم  الصالة  عليه  وقال(37)  ((اجلهاد  سنامه  وذروة

 حر مت )) قال: أنه -وسلم عليه هللا صلى -عنه وروي(38) ((والغمِ   اِلم ِ  من  به هللاُ  يـَُنجي اجلنة أبواب من ِبب هللا
 الصالة  عليه  وقال(39)  ((هللا    سبيل  يف  سهرت  عني  على  النار  وحرمت  هللا  خشية  من  أوبكت  دمعت  عني  على  النار

 أصاهبا(:  أغربتْ )  معىن (40) ((النار  على هللا حر مه هللا سبيل يف قدماه غِبت من  )) اجلهاد: فضل مبيناً  والسالم
 (41)  .اجلمعة  صالة  حضور  ومنها  هللا  طاعة(  هللا  سبيل. )الغبار

 

 
أمحد الربدون , تح: اجلامع ألحكام القرآن , القرطيبأبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين , القرطيبينظر:  - 36

 .203, ص12, مجم1964 ,ه 1384, 2, طدار الكتب املصرية, القاهرة  ,وإبراهيم أطفيش 
 . َصِحيحٌ َهَذا َحِديٌث َحَسٌن ، وقال: 11، ص5، مج2616أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب اإلميان، ابب ما جاء يف حرمة الصالة، رقم احلديث  -37
 .، قال شعيب: حسن مبجموع طرقه314، ص5، مج23055أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، رقم احلديث  -38
 . ، وقال شعيب: حسن لغْيه134، ص4، مج17344أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، رقم احلديث  -39
 .308، ص1، مج865أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة، ابب املشي اىل اجلمعة، رقم احلديث  -40
 .608، ص 1البخاري، اجلامع الصحيح املختصر " صحيح البخاري"، مرجع سابق، مج -41
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    املطلب الثاين: آاثر اجلهاد يف جمال تزكية النفس

 املمكنة  اجملاالت  كل  ويطرق  احلق  كلمة  عالءإل  بوسعه  ما  ويعمل  هللا،  سبيل  يف  ونفسه  ومباله  جبوارحه  املؤمن  جياهد  عندما  
 النفس على عظيمة آاثراً  اجلهاد هلذا فإن املنكر، عن والنهي ابملعروف واألمر والنصح الدعوة فيها مبا. ذلك لتحقيق

 -:منها

 من ما إىل هبا واالستعالء الفطرة هتذيب إىل دائماً  يسعى اإلسالم "إن  -:هبا والتعلق  الدنيا حب من  النفس حيرر* 
 إىل الزائلة وزخارفها القصْي الدنيا عمر عن هبا يسمو بل الدنيا حب فطرة اليكبث ولذلك وفالحها؛ صالحها شأنه

  بل  وانتهى  مات قد   هللا تعاىل  سبيل  يف  قتل  من أن  إىل الظنون   ابإلنسان   تذهب  وال  .اجلنة  يف  واخللود  املقيم  النعيم  حيث
َواَل ََتَْسََبَّ الَِّذيَن  ٱ تعاىل يف كتابه:  قال كما  (42) اخللد  جنات يف أبدية حياة ليبدأ الضيق األرض حيز من انتقل

  (43)ٱ  قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِِّْم يُ ْرَزُقونَ 

 واالستكانة  شبحه  من  والتخوف  املوت  حول  البشرية  النفس  هواجس  ليقاوم  اجلهاد  ُشرع  الغاية  هذه  َتقيق  سبيل  ويف    
 حقيقة  ِبن  العميق  اإلميان  النفس  يف  رىّب   إذ  عليها.  واحلرص  هبا  والتعلق  الدنيا  وحب  واهللع   الضعف  من  املنبعثة  للمخاوف

َوَما  )يف كتابه العزيز:   سبحانه قال كما  (44) .عليها سلطان اإلطالق على ملخلوق وليس بعلمه هللا استأثر مما املوت
فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل  وقال جلَّ شأنه يف آية أخرى:  (45) َكاَن لِنَ ْفس  َأْن مَتُوَت ِإالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ ِكَتااًب ُمَؤجَّاًل 

   (46)َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْستَ ْقِدُمونَ 

 يف ابخللود للشهداء ابلثواب ووعد فيه، وُرغب اجلهاد فُرض حينما" :النفس يف واإلميان اإلرادة يقوي اجلهاد*     
  الشخصية,  املآرب  َتقيق  يف  ورغبة  للعدوان،  وسيلة  اجلهاد  يف  املسلمون  يتخذ  لكي  يكن  مل  كله  ذلك  فإن   النعيم،  جنات

 

 
الة، أيب الفداء عماد الدين امساعيل بن عمر بن كثْي، االجتهاد يف طلب اجلهاد، تح: عبد هللا عبد الرحيم عسيالن، لبنان, بْيوت مؤسسة الرس  ابن كثْي،  -42
 مت اقتباس النص بتصرف بيسط. .10م، ص 1981ه، 1401، 1ط
 .169سورة آل عمران, اآلية  -43
 .10مرجع سابق، ص كثْي، االجتهاد يف طلب اجلهاد،   ابن ينظر: -44
 [.145سورة آل عمران, االية ]  -45
 [.61سورة النحل االية ]  -46
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 على والعمل هللا أعداء من اإلسالمية الدعوة حلماية وعزميتهم إرادهتم وتقوية املسلمني هلمم استنهاضاً  ذلك كان   وإمنا
  (47)  ."والعدل..  واحلق  اهلداية  رسالة  اإلسالم  رسالة  نشر

 من  عليه  هللا  فتح  ملا الدرجات  أعلى إىل  ابملسلم  يُوصل  فاجلهاد  :النفس  على  السرور  ولذة  الفرحة  اجلهاد  يدخل*         
َواَل هَتُِنوا َواَل  )تعاىل يف كتابه:    قال  كما  (48)  .أعينهم  به  تقرّ   ما  والنعم  والسرور  اللذة  من  فينالوا  سبيله؛  يف  واجلهاد  معرفته

ُتْم ُمْؤِمِننيَ   إرتياح يف  جيعلها مما  النفس؛  عن  واليأس  والضيق  والغم  اهلم  يُزيل  اجلهاد  وإن   (49) َّ( ََتَْزنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكن ْ
 اِلم من  به هللا ينجي اجلنة أبواب من ِبب  اجلهاد فإن) ) :-صلى هللا عليه وسلم -يف حديثه جاء كما  وأمان،
 (50).((والغم

 النفور  اىل  يدعو  ما  اجلهد   وبذل  واملشقة  الصعاب  من  فيه  اجلهاد  فإن  :والصعاب  الصِب  على  النفس  تدريب  اجلهاد  *    
ًئا َوُهَو َخْْيٌ ُكِتَب َعَلْيُكُم  )   الكرمي إليه يف اآلية الكرمية:  القرآن  أشار  كما  منه اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ

ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُمو  ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواَّللَّ  والثواب مما  واألجر  الفضائل  من فيه  هللا  وجعل(51)(نَلُكْم َوَعَسى َأْن َتُِبُّوا َشي ْ
 ابجلنة والفوز مثراته جين يف طمعاً  واألهوال، الشدائد  وجه يف والصمود الصعاب وتذلل املشاق َتمل على النفس يعّود
 فقال: -وسلم عليه هللا صلى-الكرمي رسولنا أخرب كما  ابملكاره حمفوفة فهي ابلصرب إالَّ  عليها احلصول ميكنال  اليت
 (52) ((.ِبلشهوات  النار  وحفت  ِبملكاره اجلنة  ُحفَّت))

 اجلهاد أن إىل اآلايت  عديد يف القرآن أشار كما  ثباهتا درجة وَتظهر النفوس خبااي ُتكشفُ  واحملن الشدائد ويف     
 أملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَلُْم ) وتعاىل:    سبحانه  فقال  وضعفها، النفس  إميان  قوة  به  يعرف  الذي  احلقيقي  املقياس

 

 
 بيسط. مت اقتباس النص بتصرف .15ابن كثْي، االجتهاد يف طلب اجلهاد،  مرجع سابق، ،ص  -47
م، 2005ه، 1426، 3عامر اجلزار ، دار الوفاء ، ط ,ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلران. جمموع الفتاوى،  تح: أنور الباز ينظر: -48

 .41، ص 28مج
 [.139سورة آل عمران, اآلية ] - 49
 .316، 5، مج23075أخرجه أمحد يف مسنده، رقم احلديث   -50
 [.216البقرة، اآلية ] سورة  -51
، وقال: 693، ص4، مج9559أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب صفة اجلنة، ابب ما جاء حفت اجلنة ابملكاره وحفت النار ابلشهوات، رقم احلديث  -52

 وصححه األلبان.  .حسن غريب من هذا الوجه صحيح 
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ُهْم   خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اَّللَِّ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َوَآتُوا الزََّكاَة فَ َلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق ِمن ْ
نْ َيا قَِليٌل َواآْلَِخرَُة َخْْيٌ َوقَاُلوا َرب ََّنا ملَ   ْرتَ َنا ِإىَل َأَجل  َقرِيب  ُقْل َمَتاُع الدُّ َنا اْلِقَتاَل َلْواَل َأخَّ ِلَمِن ات ََّقى َواَل ُتْظَلُموَن َكتَ ْبَت َعَلي ْ

 يف تطهر احلقيقية التزكية بل الطاعات على واإلقبال املعاصي ترك على حمصورة ليست املؤمن نفس فتزكية (53) ( فَِتياًل 
 .نقص  من  فيها  ما  تدارك  اىل  صاحبها  ليسارع  النفس  معدن عن يكشف  الذي  احملك  هو واجلهاد  الشدة  مواطن

 :ِلا  قوة  النفس  عزة  اجلهاد  *

 من وغْيها واخلمول والعجز والكسل واالنطوائية الذل من وتطهْي كياهنا  وتقوية العزة لتنمية وسيلة أعظم اجلهاد   
 (54)  .واجملتمع  للفرد املهلكة  الصفات

 رسولنا قال كما  واالستكانة، والذل اخلنوع على ويعّودها نفسه ُيضعف ومراتبه أنواعه بكل اجلهاد عن املسلم فتخلي   
 سلَّطَ   اجلهاد،  وتركتم  ِبلزرع  ورضيتم  البقر،  أذانب  وأخذمت  (55)ِبلعينة  تبايعتم  إذا))    :-وسلم  عليه  هللا  صلى  -  الكرمي 

 وريّ  وحرث بيع  من ابلتجارة التعلق أن  إىل إشارة احلديث ويف(56) ((دينكم إىل ترجعوا حىت الينزعها ُذالً  عليكم هللا
 هلل نفسه يبيع فاملؤمن واخلضوع، الذل أسباب عن َتلت إذا إالَّ  التكون النفس عزة وأن وُذهلا، النفس خنوع يف سبب
 وكل واألموال األنفس واهب وتعاىل سبحانه هللا وإن الزائلة، الدنيا حياة مقابل نفسه عزة واليبع مرضاته، ابتغاء مقابل

سبحانه يف  فقال هللا سبيل يف بذلوها ما إذا وهبهم ما منهم يشرتي ِبن اجملاهدين عباده يكرمو  الدنيا حياة يف ماطاب
ُلوَن َوْعًدا اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم ِِبَنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقت َ ِإنَّ اَّللََّ اْشرَتَى ِمَن  كتابه العزيز:  

يِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن أَْوََف بَِعْهِدِه ِمَن اَّللَِّ فَاْستَ ْبِشُروا    بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي اَبيَ ْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوزُ َعَلْيِه َحقًّا يف الت َّْورَاِة َواإْلِجنِْ

 

 

 
 [.77سورة النساء, اآلية ]  -53
ت, اململكة العربية  كرزون, أنس امحد, منهج اإلسالم يف تزكية النفس وأثره يف الدعوة إىل هللا, حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراة, إشراف: دأمحد أبو السعادا  -54

 . 192م, ص1995ه , 1415السعودية, جامعة أم القرى, كلية الدعوة وأصول الدين, قسم العقيدة, 
تاجر يُعني وعينه قبيحة، وذلك إذا ابع من رجل سلعة بثمن معلوم إىل أجل معلوم، مث اشرتها منه ِبجل من الثمن الذي ابعها. يسمى  العينة: يُقال عنّي ال  -55

 .306، ص 13ذلك عينة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، فصل العني، مج
 . ، وقال األلبان: صحيح332، ص5، مج3462عينة، رقم احلديث أخرجه أبو داود يف سننه، أول كتاب البيوع، ابب يف النهي عن ال -56
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َن َعِن اْلُمْنَكِر ( التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآْلَِمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوالنَّاُهو 111اْلَعِظيُم )  
ِر اْلُمْؤِمِننيَ    بذلوها  إذا  وأمواهلم  أنفسهم  على  املؤمنني  عباده  فاوض  ِبنه  تعاىل  خُيرب هللا"    (57) َواحْلَاِفظُوَن حِلُُدوِد اَّللَِّ َوَبشِّ

( 58)  .له"  املطعني  عباده  على  به  تفضَّل  مبا  ميلكه  عما  العوضَ   قِبلَ   فإنه  وإحسانه،  وَكَرِمه  فضلهمن    وهذا  ابجلنة،  سبيله  يف

هللا سبحانه وتعاىل إاثبة وهذا ترغيب للمؤمنني يف اجلهاد على أبلغ وجه، وأحسن صورة فقد مثل "وفسرت األية ب    :
 املؤمنني على بذل أنفسهم وأمواهلم يف سبيله، بتمليكهم اجلنة اليت هي دار النعيم والرضوان الدائم السرمدي، تفضاًل منه

تعاىل، وكرًما بصورة من ابع شيًئا هو له آلخر، وعاقد عقد البيع هو رب العزة، واملبيع هو بذل األنفس واألموال، 
 ".مسعت وال خطر على قلب بشر، وجعل هذا العقد مسجاًل يف الكتب السماوية  ال عني رأت وال أذن والثمن هو ما

 رهبم إىل الراجعون  همو  لتائبني":اب جليلة. وصفهم بصفات وأمواهلم أنفسهم منهم اشرتى الذين اجملاهدين وصفو (59)
 والضراء، السراء يف هلل  احلامدون"" عباداهتم, مجيع يف املخلصون هلل  العابدون""و  مرضاته. عن يُبعد ما كل  برتكهم

 صلواهتم يف  الساجدون" الراكعون"  صحيح، لغرض آخر بلد  اىل بلد من فيها واملتنقلون األرض يف" السائحون "
القائمون  املنكر" عن الناهون "والقائمون ِبمر الناس مبا هو معروف يف الشريعة  ابملعروف": اآلمرون "( 60) املفروضة.

القائمون حبفظ شرائعه اليت أنزهلا يف  هللا": حلدود واحلافظون " ,شيئا ينكره الشرع  ابإلنكار على من فعل منكرا، أي
      (61) .كتبه وعلى لسان رسله

  

 

 

 
 .[112و  111 ]سورة التوبة اآليتان  -57
، 1ابن كثْي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثْي القرشي البصري الدمشقي، تفسْي القرآن العظيم، تح: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ط -58

 .218، ص 4م, مج1999ه ,1420
، 1، تفسْي حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، بْيوت، لبنان، دار طوق النجاة، طالشافعي رمى العلوى اهلررىمني عبد هللا األأل، حممد االعلوي -59

 .61، ص12مج ,2001ه  ،1421
الطربي, أيب جعفر الطربي حممد بن  ينظر:   .46، 63، ص12مجالعلوي، تفسْي حدائق الروح والرحيان يف دوايب علوم القرآن، مرجع سابق، : ينظر -60

ربية اإلسالمية, مصر,  جرير الطربي, تفسْي الطربي"جامع البيان عن أتويل آى القرآن", تح: عبد هللا بن عبد هللا الرتكي ابلتعاون مركز البحوث والدراسات الع
  .7, ص12ج, م2001ه , 1322, 1القاهرة, دار هجر, ط

, 2ج,ه1414, 1, طدار ابن كثْي، دار الكلم الطيب, دمشق، بْيوتفتح القدير, , حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكان اليمينالشوكان,  -61
 .465ص
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 ولده من اليه أحبَّ  أكون حىت أحدكم اليؤمن  )) والسالم: الصالة عليه فقال هللا حمبة متام من اجلهاد يف فالشروع  
  (62)  ((أمجعني  والناس  ووالده

 مبواالة إالَّ  التتم احملبة حقيقة فيقول"-وسلم عليه هللا صلى -ورسوله هللا حمبة حقيقة -هللا رمحه -تيمية ابن ويُبني  
 ((والعصيان   والفسوق  الكفر  ويُبِغضُ   والتقوى،  اإلميان  حيب  وهللا  يُبِغض،  ما  وبُغضِ   حُيب  ما  حبّ   يف  موافقته  وهو  احملبوب،

 احملبوابت، فعل القلب طلب القلب يف احملبة َقِوَيتِ  فكلما القلب، إرادة حُيّرِكُ  احلب أن ومعلوم"  قائالً: ويضيف (63)
 عاجزاً  كان  وإن  حّصلها، عليها قادراً  العبد  كان  فإذا احملبوابت حصول يف جازمةً  إرادة استلزمت اتمة احملبة كانت  فإذا

 كان  هدى  اىل  دعا  من   )) وسلم:  عليه  هللا  صلى  –  قال  كما  الفاعل  كأجر  له  كان   ذلك،  من  عليه يقدر  ما ففعل  عنها
 تبعه  من  آاثم  مثل  اإلمث  من   عليه  ضالله  اىل  دعا  ومن   أجورهم  من  ذلك  ينقص  ال  تَبَعُه،  من  أجور  مثل  األجر  من   له

 هللا حمبة قوة على الدالة العالمة اجلهاد فعل ِبن  -هللا رمحه -تيمية ابن ويتوصل (64) ((شيئاً  آاثمهم من الينقصُ  ذلك
 من عليه يقدر ما على العبد  ترك فإذا احلق، يكره ما ودفع  احلّق، حمبوب حصول يف الوسع  بذل هو واجلهاد"  فيقول:
 (65)  .قلبه"  يف  ورسوله  هللا  حمبة  ضعف  على دليالً   كان  اجلهاد،

 من أوَغَرضٌ  والسمعة الرايء من شيئاً  َشابهُ  فإذا هللا لوجه خالصاً  يكون أن  فالبد  النفس على مؤثراً  اجلهاد يكون ولكي
 صلى -الكرمي رسولنا قال كما  وغضبه هللا عقوبة إىل يؤدي بل النفس، تزكية يف مثاره اجلهاد حيقق فال الدنيا، أغراض

 فما قال فعرفها، نعمه فعرفه به فأيت استشهد رجل عليه القيامة يوم يُقضى الناس أول إن )) :-وسلم عليه هللا
 به أمر مث. قيل فقد جرئ يُقال ألنْ  قاتلت ولكنك كذبت:  قال استشهدت حىت فيك قاتلت قال فيها؟ عملت

 َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا  وتعاىل:  سبحانه  وقال   (66) ((...النار  يف  ألقي  حىت  وجهه على  فُسِحب

 

 

 
 . 67، ص1، مج44هل والولد، رقم احلديث ميان، ابب وجوب حمبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر من األأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإل -62
 .80ابن تيمية، ، العبودية. مرجع سابق، ص -63
 . وقال األلبان: صحيح ،19، ص 7، مج4609أخرجه أبوداود يف سننه، أول كتاب شرح السنة، ابب لزوم السنة، رقم احلديث   -64
 .81ابن تيمية، ، العبودية. مرجع سابق، ص  -65
 .1513، ص 3، مج1905قاتل للراي والسمعة استحق النار، رقم احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، ابب من  -66
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 ُسبل( سبلنا لنهدينهم)  خالصاً. وِلوجهنا شانَِنا يف  أي".(69)ية اآل ,العنكبوت سورة   َوِإنَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ 
 (67)لسلوكها".  وتوفيقها اخلْي  سبل  اىل  هداية  لنزيدهنم  أو  جنابِنا  على  والوصول  إلينا  السْي

 هللا إىل الدعوة جيعل أن الواعظ أو الداعي على فالواجب نفسه، الداعي جهاد من ينطلق هللا إىل الدعوة جهاد إن    
 فإن  فيهم  والتأثْي  لآلخرين  ابلنفع  جهادهُ   يثمر  لكي  معها؛  معركة  خيوض  وأن   وجياهدها  نفسه  يدعو  ِبن  جهاده ،  ميدان 
 مبا  ملتزماً   كان  إذا  إالّ  واملدعوين  الواعظ  نفس  تزكية  يف  دورهُ  اليُؤدي املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  واألمر  واإلرشاد  النصح
 (68)  .إليه  الناس  يرشد  ملا  ومتحققاً   اليه  يدعو

 اْلامتة
حياة  للوصول يسعى مسلم لكل واهلامة املوضوع، هبذا اخلاصة املعلومات مجع  يف يل وتعاىل تبارك هللا يسَّره ما هذا

 اطمأن   ما  كل  ودّونتُ ,  وأصيب  أخطئ  بشرٌ   أان  إمنا  بل  كله،  صواابً   كتبته  ما  أن  أزعم  والتسودها االستقرار واالطمئنان,  
 :يلي  فيما  إمجاِلا  ميكن   نتائج  عد ة إىل  بذلك  فتوصلت  وقدرات،  وإمكانيات  وسائلي  إليه  وأوصلتين  قليب  إليه
 وجهاد القتال، وجهاد الكفار، جماهدةإن مفهوم اجلهاد ليس مقتصرًا على معىن القتال بل له عدة  أنواع؛ منها:  *

 من هللا حيبهُ  ما حصول يف حقيقته هي االجتهاد . وأن والدعوةاملنافقني, وجهاد املال  وجهاد الشيطان  وجهاد النفس
 هللا من اآلاثم واملعاصي.   يبغُضهُ   ما الصاحل، ودفع   والعمل  اإلميان

 الضعف مواطن املعرفة ميدان  وهو هبا، والتعلق الدنيا حب من النفس َترر فيه النفس تزكية يف دور له اجلهاد إن  * 
 ويعّودها  نفسه  ُيضعف  ومراتبه  أنواعه  بكل  اجلهاد  عن  املسلم  فتخلي  وقوهتا،  النفس  لعزة  رمزٌ   أنه  وكذلك  النفس،  يف  والقوة
 يف  وهوسبب  عالية،  إسالمية  مكانة  من  له  ملا  والسرور  السعادة  النفس  يف  يبعثُ   واالستكانة, فاجلهاد  والذل  اخلنوع  على

  .والرزق والفالح يف الدنيا واآلخرة  اخلْي  إفاضة

 

 

 
، ص  7، مج, أبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، لبنان, بْيوت, دار إحياء الرتاث العريب -67

 . 245ص, 4. وينظر: الشوكان, فتح القدير, مرجع سابق,ج48
 .187كرزون, منهج اإلسالم يف تزكية النفس وأثره يف الدعوة اىل هللا, مرجع سابق, ص  - 68
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 والنصح احلجة بذل طريق عن والبيان ابللسان  اجملاهدة منها كثْية  وجماالت مراتب للجهادهللا  جعل رمحته ومن *  
 ملا  يسخط  وال  املسلمني،  من ألحد  وبغضاً  وحسداً   حقداً  يعمل  ال سليماً   ليكون  ابلقلب؛  واجملاهدة  ذلك  وغْي والدعوة

 لسمو للخطر أنفسهم يعرضوا ِبن معتنقيه نفوس يف اإلسالم مكانة إلبراز ابلقتال الدنيوية, واجلهاد احلظوظ من فاته
 وغْيها.  مرضاته, ونشر العدل والسالم وابتغاء  هللا  كلمة  ولإلعالء  قلوهبم،  يف اإلسالم  مكانة

 أغراض  من  أوَغَرضٌ   والسمعة  الرايء  من  شيئاً   َشابهُ   فإذا  هللا  لوجه  خالصاً إذا كان    النفس إالَّ   على  مؤثراً   اجلهاد ال يكون    *
 وغضبه.  هللا  عقوبة إىل  يؤدي  بل  النفس،  تزكية  يف مثاره  اجلهاد  حيقق فال  الدنيا،

 املصادر واملراجع    

 أوالً: القرآن الكرمي.

 اثنياً: كتب التفسري.
القرآن العظيم والسبع املثان, اآللوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي, روح املعان يف تفسْي     -1

 ه .1415,  1تح: علي عبد الباري عطية, بْيوت, دار الكتب العلمية, ط
,  6ابن اخلطيب, حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب, أوضح التفاسْي, املطبعة املصرية ومكتبتها, ط   -2

 م.1964ه , 1383

البصري الدمشقي، تفسْي القرآن العظيم، تح: سامي بن ابن كثْي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثْي القرشي  -3
 م.1999ه ,1420،  1حممد سالمة، دار طيبة، ط

أبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، لبنان, بْيوت,    -4
 دار إحياء الرتاث العريب.

أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد املروزى السمعان التميمي احلنفي الشافعي,  السمعان,  -5
ه , 1418،  1طتفسْي القرآن, تح: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم, السعودية, الرايض, دار الوطن,  

 م.1997
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, فتح القدير, دمشق، دار ابن كثْي، بْيوت, دار الشوكان, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكان اليمين   -6
   ه .1414,  1الكلم الطيب, ط

القرطيب, أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب, اجلامع    -7
 م.1964ه , 1384, 2القاهرة, دار الكتب املصرية, ط  ألحكام القرآن, تح: أمحد الربدون وإبراهيم أطفيش,

 ه.1412  ,27طالقاهرة,  يف ظالل القرآن،    سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب,قطب،    -8

 اثلثًا: كتب األحاديث:
براهيم عطوة عوض، إأبو عيسى الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، سنن الرتمذي، تح:    -9

 م.1975ه , 1395،  2مصر, شركة مكتبة مصطفى البايب احلليب، ط

أمحد, أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبان, مسند أمحد بن حنبل, تح: السيد أبو   -10
 م.1998ه , 1419,  1ملعاطي النوري, بْيوت, عامل الكتب, طا

اجلامع الصحيح املختصر"صحيح البخاري", تح:  بو عبد هللا البخاري اجلعفي,أالبخاري, حممد بن إمساعيل  -11
 م.1987ه ,  1407,  3مصطفى ديب البغا, بْيوت, اليمامة, دار ابن كثْي, ط

ث األزدي، سنن أيب داود، تح: شعيب األرنؤوط وحممد كامل السجستان، أبو داود سليمان بن األشع  -12
 م.2009ه ,  1430، 1قروبللي، سوراي, دمشق، دار الرسالة العاملية، ط

فتح الباري شرح صحيح البخاري،   أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالن الشافعي,  العسقالن، -13
 .1379, دار املعرفة،  بْيوت

النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشْيي، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان,    -14
 بْيوت: دار إحياء الرتاث العريب.
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 رابعاً: كتب الرتاجم.

ه , 1431الذهيب, حممد حسني, التفسْي واملفسرون, الكويت, وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد, -15
 م.2010

الزركلي، خْي الدبن، األعالم, قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني, لبنان,  -16
 بْيوت, دار العلم للماليني.

 خامساً: املعاجم اللغوية.

لسان , يفريقاأل  يابن منظور, حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفع  -17  
ه .1414,  3العرب, بْيوت, دار صادر, ط  

األصفهان، أبو القاسم احلسيين بن حممد املعروف ابلراغب األصفهان، املفردات يف غريب القرآن، تح:   -18  
 ه.1412،  1صفوان عدانن الداودي، دمشق، دار القلم، بْيوت الدار الشامية، ط

 سادساً: الكتب اإلسالمية. 
زاد املعاد يف هدى خْي العباد، ن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية, حممد بابن القيم، -19

 .م1994ه ,  1415, 27الكويت, مكتبة املنار اإلسالمية، بْيوت, مؤسسة الرسالة، ط
 ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلران الدمشقي، العبودية. تح: علي حسن عبد احلميد، مصر,  -20

 م.1999ه،  1419،  3األمساعيلية، دار األصالة، ط

عامر اجلزار ، دار الوفاء ،  -ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلران. جمموع الفتاوى،  تح: أنور الباز -21
 م.2005ه، 1426،  3ط

اد، تح: عبد هللا عبد الرحيم ابن كثْي، أيب الفداء عماد الدين امساعيل بن عمر بن كثْي، االجتهاد يف طلب اجله  -22  
 م.1981ه، 1401،  1عسيالن، لبنان, بْيوت مؤسسة الرسالة، ط
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