تعريف الجهاد في مذاهب الفقهاء وبيان حكمه () 1
بحث في الفقه المقارن
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قسم الفقه وأصوله
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خالصة—هذا البحث يبحث في تعريف الجهاد عند فقهاء المذاهب األربعة مع بيان
التعريف الراجح وسبب الرجحان ،ثم نعرج على حكم الجهاد عند الفقهاء مع بيان الخالف
الفقهى مع ذكر األدلة.

الكلمات المفتاحية :الجهاد ،األحناف ،المالكية ،الشافعية ،الحنابلة ،اللغة ،الشرع.

حضوره له ,أو دخوله أرضه له"

3

تعريف الشافعية:

 .Iالمقدمة

قتل الكفار لنصرة اإلسالم ويطلق أيضا ً على جهاد النفس والشيطان"

معرفة الرأى المختار من بين تعاريف الفقهاء للجهاد ،وبين حكمه مع ذكر
األدلة على ذلك من الكتاب والسنة ،مع ذكر المناقشات والردود واالعتراضات،
وبيان الراجح وسببه.
الجهاد لغة:

1

تعريف الحنابلة:
عرفه الحنابلة بأنه" :قتال الكفار خاصة"

 .IIموضوع المقالة

2

التعريف الراجح:

مصدر جاهد وهو من الجهد بفتح الجيم وضمها أى الطاقة والمشقة ،وقيل :الجهد بفتح
الجيم هو المشقة ،وبالضم الطاقة ،وهو المبالغة واستفراغ الوسع فى مدافعة العدوباليد
واللسان وما أطاق من شىء.

"قتال مسلم كافراً غير ذى عهد_ بعد دعوته لإلسالم وإبائه_ إلعالء كلمة هللا تعالى ,أو

بالنظر إلى التعاريف السابقة نجد أنها وإن اختلفت ألفاظها إال أن معانيها متحدة،

1

فالفقهاء جميعا ً متفقون على أن الجهاد هو القتال فى سبيل هللا إلعالء كلمة هللا تعالى،
وهذا الجهاد قد يكون بالنفس أو المال أو اللسان ،بل أعم من ذلك وهو أنه قد تكون

تعريف الجهاد شرعا ً:

الدعوة إلى دين هللا جهادا وهذا ما نص عليه فقهاء المالكية فى تعريفهم بقولهم "أو

أما عن تعريف الجهاد شرعا ً فقد اختلفت المذاهب فى تعريفه تبعا ً الختالفهم فى مفهومه.

دخوله أرضه" إذ إن هذا الدخول يكون لدعوتهم أول إلى دين هللا فإن أبوا فالجزية ثم

القتال ،ولذا فإنا نرى أن التعريف الراجح هو تعريف المالكية ؛

تعريف األحناف:

ألنه يرى أن الجهاد أعم

من القتال وبيان ذلك أن الجهاد يتضمن:
"بذل الوسع والطاقة بالقتال فى سبيل هللا بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة
فى ذلك أو تكثير سواد أو غير

ذلك"2.

مواهب الجليل فى شرح مختصر خليل  187/1ط دار الفكر  ،منح الجليل

تعريف المالكية:

1

شرح مختصر خليل  111/1ط دار الفكر  ،الفواكه الدوانى  111/1ط دار الفكر
.
إعانة الطالبين للدمياطى  141/ 8ط دار الفكر  ،حاشية الجمل  171/1ط

لسان العرب  ،111/1المصباح المنير  ،111/1مختار الصحاح  84/1ط

1

مكتبة لبنان بيروت تحقيق محمود خاطر.
رد المحتار على الدر المختار  ،111/8فتح القدير البن الهمام  811/1ط دار
الفكر  ،بدائع الصنائع  17/7ط دار الكتب العلمية .

1

دار الفكر.
شرح منتهى اإلرادات  717/1ط /عالم الكتب  ،كشاف القناع عن متن اإلقناع

2

للبهوتى 12/1

ط /دار الكتب العلمية  ،مطالب أولى النهى فى شرح غاية

المنتهى  817/1ط /المكتب اإلسالمى.

2

أ-قتال المسلم للكافر .

حكم الجهاد

ب-حضور المسلم لقتال الكافر.

جـ-دخول المسلم أرض العدو لدعوته أو قتاله.

الجهاد له حالتان:

3

األولى :أن يكون الكفار ببالدهم ولم يتعرض المسلمون للفتنة فى دينهم أو الهجوم على
أراضيهم وبالدهم.
شرح التعريف:

وقد اختلف الفقهاء فى حكم هذه الحالة على ثالثة مذاهب:

قوله" :قتال مسلم" احترز به من غير المسلم كما إذا قاتل الكافر كافراً وهو من إضافة

األول :أن الجهاد فرض كفاية وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية
1

المصدر إلى فاعله .

والشافعية والحنابلة.

"كافراً" :أخرج به غير الكافر كقتال البغاة .

الثانى :أن الجهاد فرض عين ،وهو لإلمام سعيد بن

"غير ذى عهد" :خرج به المعاهد إذا قتله مسلم فليس بجهاد.

الثالث :أن الجهاد تطوع وليس بفريضة ،وهو مذهب القاضى عبد الوهاب وابن رشد من

"إلعالء كلمة هللا" :احترز به مما إذا قاتل لدنيا أو لمال أو حمية فليس بجهاد شرعى.

المالكية وعبد هللا بن الحسن،

المسيب2.

والثورى3.

األدلــــــــــــــــــــة

"أو حضوره له"  :أشار به إلى أن الجهاد أعم من المقاتلة والضمير فى "حضوره"
يعود على القتال وضمير "له" يعود على إعالء أو على القتال.

أدلة أصحاب المذهب األول:

"أو دخوله أرضه" الضمير فى أرضه يحتمل عوده على الكافر و "له" على القتال

استدلوا على مذهبهم بالكتاب والسنة والمعقول:

ويحتمل أن الضمير األول عائد على القتال والثانى للقتال أو إلعالء الكلمة واألول
أظهر1.

تتمة:

-

من الكتاب:

-1

قوله تعالى   :ال يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ

كلمة الجهاد بمعناها اللغوى العام تشمل جهاد النفس والشيطان والهوى واألعداء ،ومن
الالفت للنظر أن الفقهاء لم يعالجوا فى كتبهم إال القسم األخير فقط وهو جهاد األعداء

اللَّهُ الْحُسْنَى …

الكفار ألن كلمة الجهاد صارت مقصورة على هذا القسم بمعناها االصطالحى فى عرف
الفقهاء فال حاجة للكالم هنا عن جهاد النفس والشيطان  ،إذ محلها كتب

السلوك2.

1

وجه الدللة:
أن هللا تعالى وعد القاعد بالحسنى  ،وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد
غيرهم ألن العصاة ل يوعدون بالحسنى ،ولو كان الجهاد فرض عين على الجميع للزم
القاعد2.

البحر الرائق البن نجيم  ، 15/6بداية المجتهد  ،317/1تحفة المحتاج ،212/7
كشاف القناع .33/3
موقف الشريعة اإلسالمية من االستعانة بغير المسلمين فى الجهاد صـ11

3

دكتور  /ناصر النشونى ط /دار الجامعة.
شرح حدود ابن عرفة لمحمد قاسم الرصاع  141/1ط دار الكتب العلمية.

المغنى .152/7

2

المنتقى للباجى  ،167/3الفواكه الدوانى .375/1

3

1

المغرب ألبى المكام المطرزى  71/1ط دار الكتاب العربى ،درر الحكام

2

سورة النساء آية ( .) 76

1

شرح غرر األحكام لمنال خسرو  281/1ط دار إحياء الكتب العربية  ،التاج

تحفة المحتاج  212/7ط إحياء التراث العرب ،أحكام القرآن للجصاص

واإلكليل  635/4ط دار الكتب العلمية.

 121/2ط دار الفكر.

2

1

-2قال تعالى َ  :و َما كَانَ ا ْل ُمؤْ مِ نُونَ ِليَ ْنف ُِروا كَافَّةً فَلَ ْوال نَفَ َر مِ ْن ك ُِل ف ِْرقَ ٍة مِ ْن ُه ْم َطائِفَةٌ
ِين َو ِليُ ْنذ ُِروا قَ ْو َم ُه ْم إِذَا َر َجعُوا إِلَ ْي ِه ْم لَعَلَّ ُه ْم يَحْ ذَ ُرونَ 
ِليَتَفَقَّهُوا فِي الد ِ

-1

أن رسول هللا لم يخرج للغزو قط إال وترك بعض الناس فإذا اجتمعت هذه
األدلة اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا ً على الكفاية .

3

-2
وجه الداللة:

أن الجهاد ما فرض لعينه وإنما فرض إلعزاز دين هللا ودفع الشر عن العباد
فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كرد السالم.

دلت اآلية على أن الجهاد فرض كفاية يكفى لسقوطه عن سائر الناس قيام البعض به إذ لو
كان واجبا ً على الجميع ألمر هللا الجميع بالنفير.

-3

أنه لو كان عينا لشتغل الناس به فيتعطل المعاش من زراعة وتجارة
2

ونحوهما.

4

1

أدلة المذهب الثانى:
من السنة:

والذى يرى أن الجهاد فرض عين وهو لإلمام سعيد بن المسيب رحمه هللا.

-1عن أبى سعيد الخدرى أن رسول هللا قال« :ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال

أدلته وقد استدل على مذهبه بالتالى:

للقاعد :أيكم خلف الخارج فى أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر

الخارج»1.

-1

قوله تعالى  :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ 

3

وجه الداللة:
وجه الدللة:
لو كان الجهاد فرض عين لما أمر النبى أن يخرج من كل رجلين رجل فدل على أنه
فرض كفاية.

كتب هللا القتال علينا وكتب بمعنى فرض فيكون الجهاد فرض

2

-2

-2عن زيد بن خالد الجهنى أن رسول هللا قال« :من جهز غازيا ً فى سبيل هللا فقد غزا
ومن خلف غازيا ً فى سبيل هللا بخير فقد

غزا»3.

5

وجه الدللة :أن هللا أمر بقتال المشركين على جميع األحوال وبجميع الوسائل فدل ذلك
على أن الجهاد فرض عين.

دل الحديث على أن الذى يتخلف عن الجهاد ليس آثما ً بل جعل له اإلسالم أجراً إذا خلف
الغازى بخير فى أهله.

قوله تعالى   :وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ 

وجه الداللة:

عين4.

4

المناقشة :نوقش هذا الدليل بأن هذه اآلية منسوخة بقوله تعالى  :وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا

من المعقول:
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كَافَّةً فَلَوْال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ 

3

يراجع :أحكام القرآن البن العربى  651/2ط دار المنار  ،شرح كنز الدقائق

4

فدل على أن الجهاد فرض كفاية.

1

2

 15/6ط دار الكتاب اإلسالمى.
أخرجه  :مسلم ( )1875(1611/3كتاب /اإلمارة باب /فضل إعانة الغازى فى

1

-3

قوله تعالى  :إِالّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ويَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ 

3

سبيل هللا ،وأبو داود  )2611(12/3كتاب /الجهاد باب /ما يجزئ من الغزو ط دار
الفكر تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد.
شرح مسلم للنووى  38/6ط دار الخير.

2

أخرجه  :البخارى  )2588( 1146/3كتاب /الجهاد والسير ،باب /فضل من

3

جهز غازيا ً ط دار ابن كثير بيروت تحقيق /مصطفى ديب البغا، ،مسلم 1611/3
( )1876كتاب /اإلمارة باب /فضل إعانة الغازى ،الترمذى ،)1527( 157/4
( )1531كتاب /الجهاد باب /ما جاء فيمن جهز غازيا ً وقال  :حسن صحيح ط دار
إحياء التراث العربى تحقيق أحمد شاكر وآخرون ،وأحمد ،)818( 368/2
الطيالسى  )765( 17/1ط دار المعرفة بيروت ـ ،الطبرانى فى الكبير 245/6
( )6226( 244/6 ،)6232ط مكتبة العلوم والحكم تحقيق حمدى عبد المجيد
السلفى.
شرح مسلم للنووى .38،37/6

4

فتح القدير البن الهمام  ،438/6ط دار الفكر.

1

فتح القدير  .437/6ويراجع :البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ، 15/6ط دار
الكتاب

2

اإلسالمى  ،بداية المجتهد .317/1

أحكام القرآن للجصاص .438/1
سورة التوبة آية (.) 41
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6

1

أحكام القرآن للجصاص .156/3
سورة التوبة (.)37

4

3

2

البقرة. )215( :

3

وجه الدللة :توعد هللا من ل يجاهد فى سبيله وينفر لقتال األعداء بالعذاب األليم فدل
على عينية الجهاد.

4

المراجع والمصادر
(أ)مراجع :الفقه الحنفى:

المناقشة:

 -1ابننن نجننيم زيننن النندين إبننراهيم بننن نجننيم ،البحننر الرائننق شننرح كنننز النندقائق ت
يحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبى
عليهم ولذلك هجر النبى

إلى غزوة تبوك وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة

كعب ابن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا حتى تاب هللا عليهم.

5

711هـ ط دار الكتاب اإلسالمي.
-2

الكاسننانى ،عننالء النندين ،أبنو بكننر مسننعود بمننن أحمنند ،الكاسننانى بنندائع
الصنائع في ترتيب الشرائع ط دار الكتب العلمية.

أدلة المذهب الثالث:

-3
وقد ذهب أصحابه إلى أن الجهاد تطوع ،وليس بفريضة؛ وذلك عندهم إذا حميت

الزيلعى ،عثمان بن على الزيلعى ،تبيين الحقائق شرح كنز الندقائق ط
دار الكتاب اإلسالمي.

أطراف بالد المسلمين وسدت ثغورهم وكانوا فى أمان من إغارة العدو عليهم ،وهذا

-4

مذهب القاضى عبد الوهاب وابن رشد الجد من المالكية (ونقل الجزولى أن مذهبهم

عنالء الندين السننمرقندى ،تحفنه الفقهناء ،ط دار الكتننب العلمينة بيننروت
الطبعة األولى.

كمذهب الجمهور) وعبد هللا بن الحسن والثورى.

 -6العبادى ،أبوبكر محمد بن على العبادى ،الجوهرة النيرة ط المطبعة الخيرية.
ولم أجد لهم دليالً مذكورا فى الكتب إلى ما ذهبوا إليه ،ويمكن أن يستدل لهم بعموم اآليات
الواردة فى األمر بالجهاد إذ حملوا األمر فيها على

الندب1.

(ب)مراجع :الفقه المالكي:
 -1ابن رشد ،أبوالوليد أحمد بنن محمند بنن رشند الحفيند ت  676هنـ ،بداينة المجتهند
دار إحيار التراث العربي.

الرأى الراجح:

 -2ابننن رشنند ،أبوالولينند أحمنند بننن محمنند بننن رشنند الجنند ،البيننان والتحصننيل ط دار
يظهر ـ وهللا أعلم ـ أن الرأى األول أولى بالقبول وذلك لما يلى :

الغرب اإلسالمى الطبعة األولي تحقيق /أحمد الشرقاوى.

-1

قوة أدلتهم وسالمتها من المعارضة وضعف أدلة المخالف.

-4

-2

أن ترك الجهاد يؤدى إلى قيام الحربيين وتقوية شوكتهم.

-3

أن من أهداف الجهاد إعالء كلمة هللا ودخول الكفار فى دين اإلسالم أو يؤدوا

-6

ثالث سعيد الغاني.

الجزية وتجرى عليهم أحكام اإلسالم.
-4

ابن عبدالبر ،أبوعمر يوسنف بنن عبند هللا بنن عبند البنر ،التمهيند ـن ط
وزارة األوقاف المغربية تحقيق /رمضان العلوى ،محمد البكرى.

لو قلنا بوجوب الجهاد وجوبا ً عينيا ً لتعطلت مصالح المسلمين من زراعة
وصناعة وغير ذلك.

القاضى عبدالوهاب ،التلقين ،ط المكتبة التجارية األولي تحقينق محمند

 -6القيروانننى ،صننالح عبنند السننميع األبنني األزهننرى  ،الثمننر النندانى شننرح رسننالة

2

القيرواني ،ط المكتبة الثقافية.
(ج)مراجع الفقه الشافعى:
 -1زكريا األنصارى ،زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،أسنى المطالب شنرح
روض الطالب للعالمة ط دار الكتاب اإلسالمى.
 -2الدمياطى ،لإلمام أبي بكر الدمياطى ،إعانة الطالبين ط دار الفكر بيروت.
 -3الخطينننننننب الشنننننننربينى ،اإلقنننننننناع  ،ط دار الفكنننننننر بينننننننروت تحقينننننننق مكتنننننننب
البحوث والدراسات.
-4االشافعى ،أبوعبدهللا عبد هللا محمد بن ادريس الشافعى  ،ألم ،ط دار المعرفة.
-6ابننن حجننر الهيتمننى ،أحمنند بننن محمنند  ،تحفننة المحتنناج فنني شننرح المنهنناج ط دار

أحكام القرآن للجصاص 156/3

4

إحياء التراث العربي.

يراجع  :المغنى البن قدامة  ،152/7كشاف القناع  ،33/3الذخيرة ، 386/3
ط دار الغرب بيروت ،أحكام القرآن للقرطبى .38/3

-1المننننننرداوى ،علننننننى بننننننن سننننننليمان بننننننن أحمنننننند  ،اإلنصنننننناف ،ط دار إحينننننناء

يراجع :المنتفى شرح الموطأ للباجى  67/3ط دار الكتاب اإلسالمى ،بداية

1

المجتهد  ،317/1الفواكه الدوانى  375/1ط دار الفكر  ،الجامع ألحكام القرآن
للقرطبى  38/3ط دار الشعب.

يراجع  :المنتقى شرح الموطأ  ،167/3الفواكة الدوانى .375/1
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(د)مراجع الفقه الحنبلي:
التراث العربي.
-2البهنننوتى ،منصنننور بنننن يوسنننف ،النننروض المربنننع ،ط مكتبنننة الريننناض الحديثنننة
1371هـ.

2

-3شنننرح منتهنننى اإلرادات للعالمنننة منصنننور بنننن ينننونس البهنننوتي ت  1161هنننـ ط
عالم الكتب.
-4الكننافى فنني فقننه ابننن حنبننل ألبنني محمنند بننن قدامننة المقدسننى ط المكتننب اإلسننالمي
بيروت.
-6كشنناف القننناع عننن مننتن اإلقننناع لمنصننور بننن يننونس البهننوتي  1161هننـ ط دار
الكتب العلمية.

