
 الباب األول 

 

 )أ  خلفية البحث  

لكل من الرسل معجزة و معجزة الرسل قبل نبينا محمد 
صلى اهللا عليه و سلم آانت مادية أي ظواهر العالم  الموجودة أمام 

و القرآن الكريم معجزة النبي صلى اهللا عليه .والية العالم الحسي 
 آان 1 .وسلم تصديقا لرسالته و فى الوقت نفسه دليل على نبوته

المملوؤة بالشرك و )  مكة(القرآن نقدا إلهيا نحو المجتمع العربي 
 2 .عبد باإللهيات مع تخلقهم باألخالق الرذيلةالت

  الستعمال اللغة العربية 3و يقال إن القرآن منتج العربية
آلغة القرآن و تابعة معقولة من بعثة النبي صلى اهللا عليه و سلم فى 

م ،  و فى عصر آانت جزيرة العرب المشهورة حين ذاك بلغته
القوة فيه قد توافرت على اإلجادة و اإلبراز فى هذا الميدان اللغوي ، 

و بالتالي .  و فى أمة آانت مواهبها محشودة للتفوق فى هذه الناحية 
 و أعيا مقاويل البلغاء و أخرس ،أعجز القرآن أساطين الفصحاء 

ساليب ألسنة فحول البيان من أهل صناعة اللسان باستخدام األ
 و 4 .الجذابة و ألنه وحي إلهي صادر من اهللا سبحانه وتعالى

                                                            

، محمد شهرور 1   Prinsip Dan Dasar Hermeunitika Al-Quran Kontemporer  سهيرا . ، المترجم
 242، الصفحة  )2002الساق للطباعة، : يوآياآرتا(

   2Tema Pokok Al-Quran فزل الرحمن ، ،  )1996فستاآا ، :بندوع(أنس محيودين .  ، المترجم  
  55الصفحة 

، توشيحيكوا إيزوتسوا 3    Relasi Tuhan Dan Agama: Pendekatan Semantik Terhadap Al-Quran ،
 39، الصفحة  )2003تيارا واجنا ، : يوآياآرتا( فخرى و أصحابه . المترجم 
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Montgomery   .5

تلقين إختلف العلماء فى  استعمال اللغة العربية آلغة القرآن ل
الرسالة اإللهية إلى آافة البشر ، و ثارالخالف بين العلماء فى آون 

منهم من قال إن فيه  لغة عجمية . اللغة العجمية داخل القرآن 
آما ذهب عبد اهللا ابن عباس و أبو عبيد إلى  المعربة فى القرآن 

و يرى بعضهم مثل الباقالنى و أبو بكر بن طيب على . هذا الرأي 
عربة فى القرآن ألنه آالم اهللا و أنزل بلسان عربي ـ المعدم اللغة

عي  و ـ تحليال لهذا ، قدم  محمد ابن إدريس الشاف6 .نـمبي
إذ إنهما احتجا بكون اللغة العجمية " نظرية التوفق "الطبري 
 هذا 7 .ة فى القرآن  على وجة التوفق ال على الدواممستعمل

اإلختالف لمشارآة القوم فى استخدام اللغة للداللة على معنى واحد  
غوية حيث اشتهرت و تارة أخرى  توجد القضايا الل. مع اختالفهم 

آلمة بين شعبين أو أآثر لتدل على المعاني المختلفة  مع مفهوم 
  8 .متنوعة منهم

                                                            

(  ، البحث العلمي للحصول على اإلجازة العالية   Pandangan Dunia Hijrah ،ت ب حافظ يوسف   5
 2. ، ص )2003جوآجاآرتا، 

 208 .ص ،)السنة دون الكتب، عالم:بيروت (القرآن علوم فى التبيان الصابوني، على محمد   6
،  )2007ديفا للطباعة ، : جوآجاآرتا(نور الهداية . المترجم  ، Samudera Al-Quran، فريد إيساك   7

 120. ص
البحث العلمي للحصول على  ، Pandangan Dunia Al-Quran Tentang Taubah حافظ وحيودي،  8

من و ذآر إيسك إستيحالة النص أو األراء بارئة  . 2. ، ص )2002جوآجاآرتا ، (اإلجازة العالية 
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و إذا أمعنا النظر إلى تاريخ إنزال القرآن ، فاأليات المكية 
 حيث أن المكيات متعلقة بترشيح .تختلف األيات المنزلة بعد الهجرة 

اإليمان والعقائد الصحيحة فى صدور المسلمين االوائل  آما أنها 
و ذلك آلها مغايرة باأليات المنزلة . تكلمت عن األخالق و األداب 

بعد هجرة الرسول صلى اهللا عليه و سلم إلى المدينة المنورة حيث 
أما األيات المدنية  المستعملة . يقوى اإليمان و جاد فهمهم لإلسالم 

 تمل على التشريع و األحكام و الحرب و الحدود و المدنيةفيها فتش
آالهما .  من هنا نرى عالقة اللغة بأحوال المجتمع أو ثقافتهم 9.

 على إثر ذلك ، 10 .لغةتندفع إلى شكل و تنمية معنى آل من ال
قسم محمد عبد العظيم الزرقاني معنى آلمة فى أي لغة آانت إلى 
قسمين ، أوال المعانى األولية أو المعانى األصلية ، و ثانيا المعانى 

 11 .وية أو  المعانى التابعيةالثان

إنطالقا من أهمية تحليل اللغة فى الحياة فضال لمعرفة 
الغ أن نقول إن التحليل الرسالة المضمونة وراء ظاهر اللغة ، فال نب

و ها هو . اللغوي له دور هام و شأن عظيم فى تفسير القرآن العظيم 
عبد اهللا ابن عباس آأحد من العلماء المتقدمين القائم بهذا نوع 

                                                                                                                                                                          

inter relasi bahasa  أنظر إيسك  ,
  ...................samudera 131 .  ص 

. ،  ص)دار الفكر، دون السنة  ، المجلد األول :بيروت  (مناهل العرفان محمد عبد العظيم الزرقاني ،  9
202 – 204 

 2008سينار بارو ألجنسندوا ، :بندوغ(  Semantik : Pengantar Studi Tentang Makna،    أمين الدين  10
  24.، ص) 
ال يتغير , و سمي معنا أصليا ألنه ثابت مثابة األصول ,  سمي معنا أوليا ألنه أول ما يفهم منه  11

و المراد من معنى الثانوي ما يستفاد من الكالم زائد على معناه . باختالف المخاطبين أو المتكلمين 
غير التوابع فيختلف المعنى باختالف المخاطبين أو و يسمى أيضا المعنى التابعى لتغيره بت. األول 

 المجلد ، مناهل العرفان ،لمزيد من الفهم أنظر الزرقانى . المتكلمين  و باختالف ألسنة و اللغات 
  .122 – 121. الثاني ص
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و . ز الباحث النقاش حول معنى  الجهادفبناء على ذلك رآ
من المعلوم أن آلمة الجهاد مشهورة فى أنحاء العالم حيث تترآز 
أفكار الناس  فى الشهور السابقة إلى  قبض بعض أعضاء الفرقة 

فى بعض )  األنتحارية(اإلرهابية القائمة بعملية  األستشهادية 
. األندونيسية األماآن المختلفة و على الوجه الخاص فى بلدتنا 

فتكثف آالم الناس عنه فى . شعارهم فيه إعالء آلمة اهللا هي العليا
منهم . الجرائد و التلفيزيون و تتنوع أفكارهم فى الندوات العلمية 

و مما يلتفت إليه أنظار . من يوافق حرآاتهم و منهم من يلعنهم
اديث المجتمع أن أصحاب هذه الفرقة استدلوا باأليات القرآنية و األح

النبوية  التي تحث على وجوب القيام  بالجهاد على من فتن اإلسالم 
و لكن ، هل معنى الجهاد فى . و المسلمين و فهموها آما يشاؤون 
نظرية القرآن على مثل ما عملوا ؟ 

 12وهو جد و بذل " جاهد " إن آلمة الجهاد مشتق من 
ويقع مع تغير لفظه فى إحدى أربعين من  األيات القرآنية منتشرة 

تستعمل إلظهار  يةـأما األيات المك. فى األيات المكية و المدنية 
ما تدل على  آ13 .رك باهللاـاإلجبار من الوالد نحو أبنائهم إلى ش

 معنى دفاع عن التوحيد و بذل الوسع فى إرشاد الناس بوسيلة القرآن
.14  

                                                            

 ،الطبعة السادسة و 1986دار المشرق، : بيروت  (  فى اللغة و األعالمالمنجد لويس مألوف ،  12
 105.، ص)الثالثون

 15 اللقمان و 8 : العنكبوت 13
 52 : الفرقان  14
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من نا حية أخرى ، تقترن آلمة الجهاد فى األيات المدنية 
 حين أخر مقترن بكلمة تعلق إليها  و فى15 ."سبيل اهللا " بكلمة 

  تشير إلى أنهما أمرين أساسين ال 16و هي األموال و األنفس
ينفك أحدهما عن األخر فى دفاع عن التوحيد و اإليمان و العقيدة  إذ 

سهم تتولد من اإليمان حرآة األمة اإلسالمية القوية و باستعداد أنف
و قد سجلنا التاريخ أن الثورة . تغرس التفاؤلية فى صدورهم 

 الواقعة فى أقطار العالم مفتقرة إلى تهييئ المال و تفاؤل الناس
 و قد توجد المعاني األخرى من تغير آلمات الجهاد و هي 17.

 و فى وجه أخر بمعنى الطاقة  أو 18 ،الوفاء بالعهد و القسم
 و تارة بمعنى طريق الوصول إلى هداية اهللا19 ،األستطاعة

.20  

لذلك  من العادات اللغوية إذا تغير معنى آل آلمة بسياق 
و قد ال ينحصر المعنى على معنى . لمة أخرى الكلم أو تعلقها بك

) makna leksikal(أو المعنى الليكسيكال ) makna gramatikal(القواعد 
و هذا ما يقع فى  21 ،بل متعلق باألراء التابعة لها ،   فحسب

 . معنى الجهاد و مشتقاته 

 قضيةالبحث  )ب 

                                                            

 72 و 8 : األنفال ، 218 : البقرة ، 20-19 : التوبة ، 95 : النساء ، 54 : المائدة  15
 15 : الحجرات ، 95 : النساء ، 72 : األنفال  16
 50. ص ، Pandangan Dunia Hijrah ، يوسف حافظ   17
 42 : الفاطر ، 53 : النور ، 38 : النخل ، 105 : األنعام ، 53 : ةالمائد  18
 79 : التوبة  19
 69 : العنكبوت  20
 الطبعة ،2008 ريفيكا،:بندوغ(  Semantik I : Pengantar Ke Arah Ilmu Makna ، جياسودرما فاطمة  21

 6. ص ، )الثالثة
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إنه من اللوازم أن يذآر الباحث مسألة يجرى هذا البحث  
. العلمي ألجلها لتترسم فى أذهان القارئ صورة أهدافه المرجوة 

تتجه أهداف هذا البحث العلمي إلى معرفة حقيقة الجهاد فى القرآن 
قع المسئلة أو القضية فى األسئلة األتية و و من ثم ت. تحليليا لغويا له 

 : هي 

 ما معنى الجهاد لغة و اصطالحا ؟ )1
  الجهاد استخداما السمنتيك فيه ؟   آيف يرى القرآن عن )2
 آيف تحول المعنى الجهاد فى  بلدتنا األندونيسية حاليا ؟  )3

 أهداف البحث  )ج 

لبحث تترآز إضافة إلى القضية األساسية ، فكانت أهداف هذا ا
 : إلى 

 .الوقوف على معرفة معنى الجهاد لغة و اصطالحا  )1
 . اإللمام لنظرية القرآن عن الجهاد استخداما السمنتيك فيه  )2
الوقوف على تحول معنى الجهاد فى بلدة اندونيسية حاليا  )3

. 

 منافع البحث  )د 

 : األشياء الذى يمكننا اإلستفادة من هذا البحث العلمي هي 

ترقية و تنمية للعلوم اإلسالمية فضال عن مفهوم معنى  )1
 . الجهاد فى القرآن نظرا  إلى تطبيق السمنتيك 
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وضع النظرية المتوازنة بين  المفهوم الديني عن الجهاد  )2
. و تطبيقاته فى األوان الحديثة حتى يسير على قدم وساق 

 
 الدراسة السابقة  )ه 

سير يقدمها العلماء اهتماما و قد آثرت المناهج و تنوع التفا
اعتناء بهذا الكتاب العظيم حيث مرت بنا األيام و السنوات من 
نزول القرآن إلى صدر النبي صلى اهللا عليه و سلم ، أربعة عشرة 
قرنا من عصرنا األن  مثل التفسير بالمأثور ، التفسير بالرأي ، إلى 

التفسير الشيعي التفاسير ذوا سمات خاصة نحو التفسير المعتزلي و 
و الكالم عنه ال يصيبه . و التفسير اإلشاري و غيرها  من التـفاسير 

آلها من جهود العلماء و بذل .   الملل و السئم  و ال يعرفه األنتهاء 
. وسعهم إياه  و لدى األمة اإلسالمية 

و قد طالع الباحث الكتب القديمة و المعاصرة ذات عالقات 
ت أم غير مباشر ، حسب ما عرفه ، مثل لهذا البحث مباشرة آان

الجهاد فى " محمد سعيد رمضان البوطى الذى ألف آتابا سماه 
، حيث علق فيه الجهاد بالدعوة " اإلسالم ، آيف نفهمه و نمارسه

. إلى اهللا سبحانه و تعالى و لم يذآر معنى الجهاد بالحرب إال قليال 
عنى الجهاد بنظرية و مع قيمة هذا الكتاب إال أنه ال يتكلم عن م

السمنتيك  بل إنما وضع األنظار العام فى حقيقة الجهاد  و خاصة 
و إذا أمعنا النظر إلى هذا . بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الكتاب نجد أن أراء البوطى تدور حول الصلح بين المجتمع و 
 . عالقة الجهاد أمام اإلمام المجرم 
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لعسل ، صنف آتابا تحت الموضوع و ها هو إبرهيم حسين ا
يشتمل الكتاب على  . "أحكام و تطبيقات : الجهاد اإلسالمى "  

مفهوم عام عن الجهاد اإلسالمى بدء من تعريف الجهاد لغة  و 
اصطالحا ، آما وضع المؤلف بابا خاصا عن المفهوم اإلسالمى 

حا إنه لم يشرح شر. للجهاد عند األئمة األربعة و عند ابن خلدون 
واضحا عن معنى الجهاد فى األيات القرآنية فضال عن مشتقات 
. آلمات الجهاد فى القرآن ، و يعتبر هذا الكتاب آتابا تاريخيا للجهاد 

 لم – محمد سعيد رمضان البوطي و إبرهيم حسين العسل –آالهما 
و هذا . يرآزا بحثا خاصا عن الجهاد دراسة لغوية فى القرآن 

 . ذا البحث العلمي  من هذين الكتابين الجانب لمما يميز ه

حسن ألبنا ، جهبذ من جهابذ اإلسالم و المفكر المصري 
إضافة إلى إيديولوجى ألبنا ،  . "الجهاد " ألف آتابا تحت الموضوع 

فإن آتابه أآثر بكثير مائل إلى أهمية الجهاد ضد الكافرين من اليهود 
آموضوع وحيد على الرغم من أنه و ضع الجهاد . و النصارى 

أشبه إلى ذلك ، . لكتابه و لكنه  لم يتناول  فى إطار البحث اللغوي 
آثار الحرب فى الفقه " إن وهبة زهيلي له آتاب المسمى ب  

حيث يشرح فيه الفرق بين الجهاد و الحرب ضمن "اإلسالمي 
 . البحوث األخرى عن تأثير الحرب فى الفقه 

ر البحث فيه حول تصادم آتابا يدو  Bejamin R. Barter  ألف
اإلستعمارية بالتعصب القبيلية و غلو العقيدة فى سبب من أسباب 
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Jihad Vs Mcword: 
Globalisme And Trubalism Are Reshaping The Word. 22.  

آان للعلماء األندونيسة مؤلفات آثيرة فى الجهاد ، منها داوم 
وضع بابا للجهاد  .  Ensiklopedi Al-Quranرحرجو ، صاحب آتاب 

بّين فيه  أراء عند القرآن آأحد من الموضوعات المبحوثة فيه آما 
المستشرقين تجاه الجهاد آطريق استفد منه المسلمون لدفاع عن 

ين ويدودو ، مصنف ـأم. عقيداتهم و توحيدهم هللا سبحانه و تعالى 
أخر الذى آتب باب الجهاد  ، حيث رأى الجهاد من جهة العالقة بين 

ال سالمى إن الجهاد اإل. الم وهدوء الدنيا الدين و الدولة و بين اإلس
و آان آداب الجهاد مما يهتم . يعقد إال لحفظ العقيدة و عظمة الدين 

و إذا أمعنا النظر و طالعنا آثيرا هذين . به المؤلف فى هذا الكتاب 
آتابين حيث إستدال من األيات القرآنية و األحاديث النبوية ، لوجدنا 

 .  )tematik(أنا بحثهما مال إلى الكتابة الموضوعية 

 ، صنف نور خالق رضوان آتابا 2008 و فى السنة
 الذى Regenerasi NII: Membedah Islam Jihadi Di Indonesiaالمسمى ب 

" وضح دخول الفرق الغليظة إلى أندونيسة حيث آان شعارها  
و ال يقف عن . لتنفيد األمر بالمعروف و النهي عن المنكر " الجهاد 

  هذه الفرق أالوطنيهذا ، إنه قد وقع التداخل العالمي فى تنمية
)transnasional(. 23  

                                                            

 Jihad Vs McWord: Fundamentalisme, Anarkisme, dan Benturan ترجم إلى للغة األندونيسة ب  22
Peradaban,   2002 سورابيا السنة  صادر من مطبع فستاآا فروميتيا 

 Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi Di ، رضوان خالق نور  23
Indonesia)2 . ص ، )2008 ، إيرلغجا:جوآجاآرتا 
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لم يجد الباحث الكتب الخاصة المحتوية على معنى الجهاد 
و مما يلهمني  . دراسة لغوية تحليلية استخداما بالسمنتيك فى القرآن

فى تأليف هذا البحث آتاب  توشيحيكوا إيزتسوا و تطبيقات 
السمنتيك فى بعض الموضوعات المدونة فى القرآن حيث تقول إن 
السمنتيك بحث تحليلي  نحو اإلصطالحات الشائعة فى أي لغة آانت 

أو نظرية المجتمع ) weltanchauung(حتى وصل إلى التعريف النظري 
 اللغة آأدوات التكلم و ترقية األراء ، و أهم من ذلك ، الناطقة بتلك

 آتبت الموضوعات الكثيرة فى 24 .فهم تأويل البيئة التى تحيطها
  إال أنها لم تتكلم عن الجهاد god and manرسالتها العلمية المسمى ب 

 .فى آتبها الثالثة 

 منهج البحث )و 

 و فى تطبيقاته البحث المكتبيةبحث العلمي على يقوم هذا ال
و عملياته تتجه إلى إستعراض المراجع و المقررات ذات صلة 

أما سمات الكتابة تستخدم السمنتيك آمنهاج . بموضوع البحث 
البحث مستدال من أن السمنتيك قادر على توضيح العالقة بين تعبير 

 . اللغة و نصب العين المتعلق بها 

 آله ، استخدم الباحث القرآن العظيم آالمرجع بجانب ذلك
آما أنه راجع إلى آتاب ألفته توشيحيكوا إيزتسوا فى . اسي فيه ـاألس

حسب آون البحث مائال إلى . مفهوم السمنتيك و تطبيقه فى القرآن 
الدراسة التحليلية اللغوية فال يوشكها اإلستعانة من القاموس و 

. ظور و المنجد للويس مألوف  المعجم مثل لسان العرب البن من
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 خطة البحث  )ز 

تفهيما  لهذا البحث و تسهيال للوصول إلى الغرض المنشود 
 : ، قسم الباحث البحث على أبواب و فصول  آما ستعرف فيما يلى 

المقدمة حيث يستفاد منها التعرف التمهيدي : ول الباب األ
عن هذا البحث محتويا على خلفية البحث ، قضية البحث ، أهداف 

، منهج البحث  و يختم  البحث ، منافع البحث ، الدراسة السابقة
 . بخطة  البحث 

مشتمل على السمنتيك بدءا من التعريف و : الباب الثاني 
و يقصد من .  السمنتيك فى القرآن التاريخ و موضوعه  إلى تطبيق

الباب .  هذا الباب بيان السمنتيك آكونه عامل التحليل لهذا البحث 
هاد ـالبحث عن الجهاد و مشتقاته فى القرآن العظيم  و الج: الثالث 

 ) . السمنتيك (  ويةـعند الدراسة التحليلية اللغ

: النقاش حول الجهاد فى بعض آتب التفسير: الباب الرابع 
التفسير ) ج(، التفسير فى ظالل القرآن ) ب (،التفسير الطبري ) أ(

ويليها البحث حول تحول معنى الجهاد . باح ـتفسير المص) د(المنير 
 .    فى أندونيسيا حاليا 

االختتام المشتمل على االستنباطات و : الباب الخامس 
األقتراحات 


