
 الثالث الباب

 الجهاد فى السمنتيك تطبيق

 

 الحقيقى المعنى )أ 

 يلصق معنى ةآلم لكل أن الثاني الفصل في شرحه سبق آما
 من ترآيب أي فى األساليب أو السياق بتغير يتغير ال  عليها
 دائما حاضرا األساسي أو الحقيقى المعنى آان ، لذا . اآيبالتر

 .لغتهم مفردات من المجتمع يعده أن بشرط  لها خاصة سماة و 
  . القرآن فى الجهاد آلمة معنى جاء األساس هذا على و

 1 .تعب و جد بمعنى ، دجه من الجهاد آلمة تشتق
 آلمتين إلى الفعل عين مفتوح آان إذا" جهد "آلمة مصدر تفرغ

 بضم (ُجْهد ، أوال . المعنى فى مختلفتين القراءة فى متقاربين
 أو االستطاعة أو القوة أو القدر أو ةالطاق أي) الجيم حرف

 على المقل أو المشقة) الجيم حرف بفتح (َجْهد بخالف . المهارات
 قوله المعنى هذا على و 2 .المال قليل حال يحتمله ما قدر

  3 .))أيمانهم جهد باهللا أقسموا و (( تعالى

 وزن إلى جهد آلمة نقلت إذا ، الشأن هذا على آذلك و
 األمر طلب فى  المجهود و الوسع بذل يعنى إجتهد فصار إفتعل

                                                            

 ، جهد باب ، ) 1997 ، 13. ط ، المشرق ارد: بيروت( ، األعالم و اللغة فى المنجد ، مألوف لويس  1
 105. ص

  224. ص ، جهد باب ، ) 2005 ، 4. ط ، الصادر دار : بيروت (، العرب لسان ، منظور إبن  2
  .42 : الفاطر ، 53 : النور ، 38 : النحل ، 109 : األنعام ، 53 : المائدة  3
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 إلى القرآنية األيات نزول تاريخ القرآن علوم لنا ضحت و
 فى سلم و عليه اهللا صلى الرسول استقرار مع متمشيا قسمين

 المنزلة األيات جميع أي ةالمكي األيات هما . الشريفين الحرمين
 فى المنزلة األيات آل وهي المدنية األيات و المكرمة المكة فى

 فى الجهاد آلمة استعملت ، ذلك إلى إضافة . المنورة المدينة
 فى المرسخة العقيدة و اإليمان توطيد على لداللة المكرمة المكة
 بلق من الشديد التعذيب و التحقير نحو األوائل المسلمين صدور
 الجاهلية بالعقيدة سكينمالمت أمهاتهم و أبائهم من أو مكة مشرآي

 عليه اهللا صلى محمد نبينا تعالى و سبحانه اهللا أحث آما 8.

                                                            

 225 ص ، العرب لسان ، منظور إبن  4
 225 . ص ، العرب لسان ، منظور إبن أيضا رأنظ . 106. ص ، المنجد ، مألوف لويس  5
 .  المرجع نفس  6
 .المرجع نفس  7
 15 : لقمانلا  8
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 أآثر متجاورا المدنية األيات فى الجهاد آلمة وضعت
تشير إلى أنهما أمرين أساسين ال  األنفس و األموال بكلمة بكثير

ينفك أحدهما عن األخر فى دفاع عن التوحيد و اإليمان و العقيدة  
إذ تتولد من األموال حرآة األمة اإلسالمية القوية و باستعداد 

لتفاؤلية فى صدورهم خالل معاملة المسلمين أنفسهم تغرس ا
تتكون األموال من البضائع الدنيوية و تضمن األنفس . اليومية 

و تفيد األموال و األنفس إلى . الروح من جانب السيكولوجيا 
. ترقية و تنمية المسلمين فى نشر اإلسالم 

 فى الجهاد معنى آشف ترآيز البحث هذا نقصان لمن إنه
 . العرب باللغة الناطقين إلى الرجوع دون نيةالقرآ األيات
 نزول قبل الزمان فى تغيرها و الجهاد آلمة بتواريخ االهتمام
 نستطيع و . عليها الوقوف للباحث ينبغى ريضرو أمر القرآن
 ديوان فى الموجودة الجاهلي الشعر أو العربي الشعر فى معرفته
 مفسرينال من أساسيا مرجعا العرب ديوان آان و . العرب

 الباحث أنظار الطريقة هذه تجلب . الكلمة معنى على لالستكشاف
 تطبيقا اللغوية حضارته و قوم ثقافة إلى مباشر غير أم مباشرة
 و اللغة ترقية عن يبحث علم هو و 10إيتنولغوستيك بالنظرية
 .بها الناطق القوم حضارة

                                                            

 52 : لفرقانا  9
 أصحابه و فخري أجوس .المترجم ، Relasi Tuhan dan Manusia  ، إيزتسوا توشيحيكوا  10

  7. ص ،  )1997 ، تيراوجنا : جوآجاآرتا(
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 على للداللة الجهاد آلمة اإلسالم قبل العربيون استعمل
 أمر شعر أحد فى مروي وذلك . السرعة أو العجلة معنى
  : يالى ما 11القيس

و جالت بحثهما الشدة #  وثاروبها من جانبيها آليهما 
 تجهد

و إن يجهدن # آفضل جواد الخيل بسيف عفوه السراع 
 يجهد و يبعد

و تستعمل أيضا لإلشارة إلى معنى القوة أو الطاقة آما 
 :  ما يلى 12وجد فى شعر عنترة

على زعمي و خالعت # حملت الصنيم و الهجران جهدي 
 العذوال  

 فى الجهاد آلمة معنى أن المذآورة األشعار من نستنبط
 أي ، القرآن فى استعماله عن يبعد ال القرآن نزول قبل القوم
 ستعمالها أن أخرى بعبارة و . الوسع و الجهد بذل فى معناه يدور
 قبل العرب فى المستعمل الحقيقي معناه إلى يؤثر ال القرآن فى

  .  االسالم مجيئ

 من عديد على الحاالت بعض فى اللغة معنى تحتوي
 االطالق على موجودا ليست التسوية هذه لوآان و ، المرادفات

                                                            

 . ص ،) 1988 ، 1. ط ، العلمية الكتب دار : بيروت (، القيس أمر ديوان ، عافور حسن على  11
 40 و 16
 79. ص ،) ذآرالسنة دون ، لجيلا دار : بيروت (، شداد بن عنترة ديوان ، عبيد يوسف  12
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 العالئقي المعنى

 األساسية الفكرة تكوين فى الواحدة الكلمة آيان عدم من إنطالقا
 ىف المجازي المعنى السمنتيك فعرف  غيرها إلى افتقرت حتى
 هو المجازي المعنى أن الثاني الباب فى فهمنا ما حسب . الكلمة
 في خاص موضع في الكلمة بوضع المعنى في زيادة له شيء
 13.العبارة فى أخرى الكلمة موضع عن مخالفا خاص مجال
 معنى ارنةمق على المبنية الفكرة معرفة المجازي المعنى ويفيد
 المعنى عن حاليا نبحث ، القاعدة لهذه عمال . أخرى بكلمة آلمة

  . بها المتعلقة القرآنية باألية مستعينا الجهاد آلمة فى المجازي
 الفكرة تكوين فى المتعلقة العالئقية المعاني الجهاد لكلمة

 و اإليمان و الرسول و اهللا مع الجهاد عالقة مثل األساسية
 على مؤسس تطبيقي عمل الجهاد . الصبر و نفساأل و األموال
 و الرسول طاعة فى بارزة صورة و تعالى هللا الخالصة النية
 المستعدة الصحيحة النفوس تهييئ إلى يحتاج آما . اإليمان تمثيل

  .هاانبي فى األن نشرع و . الكثيرة األموال و
  باهللا الجهاد عالقة  )1

 نبيل غرض عن لقرآنيةا األيات عن بحث فى الكالم ينفك لن
 دعوة هو و ، آافة الناس إلى المقدس الكتاب هذا نزول من

                                                            

 17. ص ،  ..…Relasi Tuhan ، إيزتسوا توشيحيكو  13
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 و سبحانه اهللا يجعل أن عبادته جميع فى للعبد ينبغى
 و. منشودا غرضا أصبح الوقت نفس فى و االنطالق نقطة تعالى
 آفار فعلها اإللهيات تعدد نحو اإلهي نقدا القرآن نزول آان هذا مع
 من العقيدة تحول القرآنية اإللهية الرسالة من جوهر من  .مكة

 اعترف ذلك ألجل. اهللا عبادة إلى الكفر من و التوحيد إلى الشرك
 ال ، الـعالمين رب هللا نسكهم و موتاهم و حياتهم أن المسلمون
 آنوع الجهاد فى جرى ما هكذا و 15 .أمروا بذلك و له شريك
 هللا الخالصة النية و التوحيد أساس على يعقد العبادة أنواع من

  . تعالى

 تعالى هللا العمل إتيان من يقصد ال ، ذلك من الرغم على
 أيا اإلنسان عمل آل يؤثر ال . العباد أعمال إلى جل و عز إفتقاره
 قائل من عز قال . ربوبيته زيادة و ملكه نقصان إلى آان

 عن غني اهللا و لنفسه يجاهد فإنما جاهذا من و (( لذلك تصريحا
  . اهللا مع الجهاد عالقة نعلم هنا من 16)).العالمين

  بالرسول الجهاد عالقة  )2

                                                            

 48 : الحج ، 41 : التوبة ، 35 : المائدة  14
 162 – 161 : األنعام  15
 6 : العنكبوت  16
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 و نذيرا و بشيرا رسوال أرسل أنه اهللا من رحمة و فبنعمة 
 ظيفة و . يةراض عيشة الناس ليعيش المستقيم الصراط إلى داعيا

 فقد الرسول أطاع من . شريفة الدين معالم تبليغ فى الرسول
 ارتكب فقد بعض على بينهم فرق و عصى من و 17اهللا أطاع
  18 .آبيرا ذنبا

 بأمر االمتثال على عباده تعالى و سبحانه اهللا أحث
 عز اهللا إختار 19 .الرسول عنه نهى عما النهي و الرسول
 حياتهم فى حسنة أسوة ليكون 20البـشر قبل من الرسول وجل
 بين من لتمييزهم وحيا عليهم ىأوح و 21الدنيوية و الدينية
 اتفقوا المسلمون و . آالبشر ال بشرا فصاروا 22 .البشر سائر
 عليه اهللا صلى محمد نبينا إلى أنزله إلهي وحي القرآن أن على
 رسالهإل رسوال الرسول سمي ثم من و . الناس إلى ليبلغ وسلم
 سيدنا أدى . وعيد و عـدو من إليه اهللا أوحى ما تبليغ و الناس إلى

 . الرسالة بلغ و األمة نصح و األمانة وسلم عليه اهللا صلى محمد
  . المسلمون بذلك اعترف آما

 الجهاد و رسوله و باهللا إيمانهم الصادقين المسلمين عالمة
 الجهاد دِقُع ، أخرى بعبارة 23 .أنفسهم و بأموالهم اهللا سبيل فى
 آيف الجهاد يقام ، لذلك . الرسول و باهللا مـانياإل أساس على

                                                            

 لأللفاظ المفهرس المعجم إلى راجعها ،ويمكن آثيرة عليها الدالة االية.  157 و ، 80 ، 152 : النساء  17
 . الباقى عبد ألفه القرآن

 151-150 : النساء ، 285 : القرة  18
 7 : الحشر  19
 4 : إبرهيم  20
 21 : االحزاب  21
 110 : الكهف   22
 15 : الحجرات  23
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  باإليمان الجهاد عالقة  )3

 عقيدة صحة  إلى لإلشارة المصطالحات من يستخدم ما
 في انباإليم يقصد  .الكفر و اإليمان آلمة هو اإلنسان
 ال وحده هو إال معبود ال باهللا االعتقاد) 1 (هو  اإلسالم مفهوم
 اهللا بكتب االعتقاد) 3 (، المالئكة بوجود االعتقاد) 2 (، له شريك

 و) 6 (و القيامة بيوم االعتقاد) 5 (، اهللا برسل االعتقاد ) 4 (،
 .تعالى اهللا من شره و خيره القدر و بالقضاء االعتقاد

 بالبيانات الكفر و اإليمان بين فرقال القرآن شرح
 و األخالق حسن من أنواعا للمؤمنين أعطى حيث ، دةدالمتضا
 . اإليمان فساد إلى الداعية األعمال اجتناب و رسوله و اهللا طاعة

 من تجرى الجنة يدخلهم و األخرة فى الجزاء أحسن فيجزياهم
 الذين هم ، لكافرينا بخالف 24 .فيها مخلدين األنهار تحتها

 أن فجدير . بالسيئة يتمتعون و النعمة يكفرون و الحق يعصون
  . النار يدخلهم و الشديد العذاب اهللا يعطي

 آيف 25 .اإلنسان إيمان قوة لمعرفة أداة الجهاد آان و
 آان و . معقيدته عن الدفاع فى سعيهم يبذلون و جهدهم يجهدون
 اإليمان مع الجهاد قةعال نرى هنا من . الجهاد فى أساس اإليمان

 .

                                                            

 25 : البقرة  24
  142 : عمران أل ، 81 ، 16 : التوبة  25
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  باألموال الجهاد عالقة   )4

 مرة ستين و واحد القرآن فى تكتب و المال من جمع األموال
 تدل ذآره آثرة . مفردا عشرة ثمانية و الجمع إسم شكل على
 يقع ال كيل شرعيا نظاما ينظمه و بالمال مهتم اإلسالم أن على

  . الخسارة فى صاحبها

 . إيجابي وجه أوال . المتعارضين الوجهين ذو المال إن
 سبحانه اهللا إلى مالكه يقرب متى الوجه هذا على المال يعتبر
 اهللا فضاعف . الدين تعالم وفق النفاد و الصدقة و باإلنفاق وتعالى
 وجه ثانيا 27 .له حزن ال و خوف فال 26آثيرا مضاعفا
 و جل ربه عن صاحبه أبعد إذا القسم هذا على يعتبر و السالبي
 تلهكم ال ((تعالى و تبارك يقول . اهللا ذآر عن ويحجزه عال

 حذر أيضا....)) . الصالة إيقام و اهللا ذآر عن أوالدآم و أموالكم
 نفده آما 29فاسد طريق من أخذه و 28تكبرا المال جامع اهللا
  30. الباطل فى

 الحث ذآر بعد الكلمة وضعت ما آثير ، البحث هذا فى و
 مجاهدة باألموال الجهاد عالقة و . األموال آلمة هي الجهاد على

 آلمة إعالء إفادته و اهللا سبيل فى أمواله نفاد على المال صاحب
 و . القتال أو الحرب هنا الجهاد بمعنى يراد فال . العليا هي اهللا
  . بالجهاد المال قضية عالقة لنا يتضح هذا من

                                                            

 261 : البقرة  26
 274 : البقرة  27
 3-2 : الهمزة  28
 39 : الروم  29
 29 : النساء  30
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  بالنفس الجهاد عالقة  )5

 . النفس آلمة هي و ، بالجهاد أحيانا تعلق أخرى آلمة هناك و
 إضافة 31 .الروح معناه و النفس من جمع النفوس أو األنفس
  . االنسان السيكولوجيا الجانب إلى النفس مال المعنى هذا إلى

 األحوال نشاطات إلى البشرية الباطينية األحوال تؤثر
 على للحصول آبيرا دورا يلعب النفس استعداد و الخارجية
 إلى محتاج العقيدة عن دفاع فى الجد و البذل ذلك أشبه . الغرض
 بين الجمع يفيد . الجسد فى ال فسالن فى مكانها إن حيث التفاؤلية
إلى أنهما أمرين أساسين ال ينفك  الدين فى األنفس و األموال

أحدهما عن األخر فى دفاع عن التوحيد و اإليمان و العقيدة  إذ 
تتولد من اإليمان حرآة األمة اإلسالمية القوية و باستعداد أنفسهم 

 أن الثورة و قد سجلنا التاريخ. تغرس التفاؤلية فى صدورهم 
. اؤل الناس ـالواقعة فى أقطار العالم مفتقرة إلى تهييئ المال و تف

 . التكاتف و التفاعل بينهما يسهل على النجاح 

 

 عالقة الجهاد بالهجرة   )6
                                                            

 826. ص . نفس باب ، المنجد ، مألوف لويس  31
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تفتح هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من المكة إلى 
. ون المدينة بابا تاريخيا جديدا فى مسيرة تاريخ اإلسالم و المسلم

و ليس من انتشار اإلسالم فحسب ، بل تكوين التقويم االسالمي 
يرادف معنى الهجرة . اعتمادا على تاريخ هجرة الرسول 

و فى اصطالح بسيط أن الهجرة هي الخروج من . بالخروج 
 . مكان إلى مكان أخر 

وجدنا آلمة الهجرة فى القرآن منتشرة فى األيات المكية 
نى الهجرة فى األيات المكية تشير إلى مع. و األيات المدنية 

 و 34 و الترك33  و الكالم القبيح32أو التبعيد االجتناب
 و فى األية المدنية تشير إلى 35 .قطع األول مع قيد الثاني

ر و الضلم االعتزال فى وقت معين و الخروج أفواجا من دار الكف
 . إلى دار اإلسالم و الخير 

 حيث 36تتابعت آلمة الجهاد بكلمة الهحرة و االيمان
و الجهاد صورة تطبيقي من . يكون اإليمان أساسا رئيسيا للهجرة 

 أخر تشطرة الهجرة فى الجهاد وبفنقول بأسل. اإليمان و الهجرة 
 .  الجهاد مع الهجرة من هنا نعرف عالقة. 

 

 

                                                            

 5 : المدثر  32
 30 : الفرقان  33
 46 : مريم  34
 110 و 41 : النحل  35
 72 األنفال ، 218 و 20 : التوبة  36
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 عالقة الجهاد بالصبر  )7

 فى بالشجاعة تحلى الذى الشخص على للداللة الكلمة هذه تفيد
 و سبحانه اهللا رفع . الصبر آلمة وهي أال ، اإلغراء مواجهة
 37 .الرحمة إليه آتب و صبره ضلفب الصابر منزلة تعالى
 من الخارج 38البلوى ألم من شكوىال عدم و التجلد هو الصبر
  . الخارجية العناصر مع بالتفاعل يبدوا ما أو النفس

 و الصبر إلى آان عمل أي تنفيد فى نساناإل افتقر
 دفاع عن فضال ، المنشودة األغراض إلى للوصول المثابرة
 و نفسا السعي و الوسع ذلب إلى يحتاج آبير جهد فإنه . العقيدة
 آتب آما الجنة المجاهدين و للصابرين اهللا عد و ثم من . نفيسا
  132 األية عمران أل سورة فى

 

  الباطني الهيكال )ب 

 ، ذلك رغم . المختلفة المواقع في آائن آثير هيكل لها آلمة آل
 . األنظمة من نظام في وينتظم دائما يطرد الكلمة تلك فمعنى
". الباطني الهيكل "اللغوي التحليل مجال في الهيكل اهذ ويسمى

 يعبر اإلجمالي حيث من (Deep Structure)  الباطني الهيكل إن
 موقع أي في مبهما الواقع يكون ال حتى واقعية حال على الوقائع

 39 .وظهور بوضوح ُتَعبَّر الهيكل عالمات جميع وأما . ما
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  الهداية.1

 40 .ِهَداَيًة ِدىَيْه َهَدى من الهداية تشتق و . الرشد لغة الهداية
 وجدنا و . مرة سبعين و تسع الُهَدى و مرة سبع َهَدى آلمة تذآر
 آون إلى راجعا . مرة عشرة خمس مذآورة نفسها الرشد آلمة

  41 .األيتين فى مكتوب فإنه المطلق الهادي تعالى و سبحانه

 حضورها أو مواصلها فى الوسع دون الهداية تتحقق ال
 فى وقع آما غيره هداية على أحد يستولى فال ، يرـالغ من عطية
 هو اهللا ألن 42سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عم حديثة
 هادي فال يضلله من و له فالمضل اهللا يهدى من ، لقالمط الهادى

 الوسيلة وتعالى سبحانه اهللا أعطى ، ذلك من الرغم على لكن . له
 و 44رسوله طاعة و 43اهللا آتاب منها . الهداية لنيل

  45 .الدين معالم تطبيق فى المجاهدة

 راضية عيشة الدنيا فى عاش ، اهللا دايةه نال لمن طوبى
 وتعالى سبحانه اهللا ألن  46 .له شقي ال و  حزن ال و خوف ال
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  الرحمة.2
 منهما تتولد حيث رحيمال الرحمن الحسنى اهللا أسماء بعض من

 سبعين و تسع مكتوبة الرحمة جدنا و . تعالى و سبحانه اهللا رحمة
 عدد فى تسوياته . الهداية بذآر متساويا القرآن فى 47مرة
  . متينة عالقة بينهما العالقة وجود على دليل الذآر

 و بالكتاب تنال الرحمة نفإ ، الهداية فى وقع آما و
 الهـيكل . النوافل و العبادة فى المجاهدة و الرسول مواعظ
 اهللا يقول  .اهللا رحمة نيل الجهاد و الهجرة و اإليمان من التنظمي
 ِفي َوَجاَهُدوا َهاَجُروا َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن نَِّ)) تعالى و سبحانه
  48 .))َرِحيٌم َغُفوٌر َواللَُّه اللَِّه َرْحَمَة َيْرُجوَن ُأوَلِئَك اللَِّه َسِبيِل
 و للدين حفظا الجهاد تنفيد فى الرحمة تشجع ، أخرى بعبارة

  . اهللا لكلمة الءـإع

  الشرك.3
 جعل هو الشرك التوحيد إلى إضافة . ندا للشيئ جعل لغة الشرك

 اهللا أن و  49 .أخر إلها أو العبادة فى شريكا تعالى و سبحانه هللا
 من و  51 .عظيم لظلم الشرك ألن 50به يشرك أن يغفر ال
 بهذا و . العقيدة و اإليمان فساد على دائما الشرك آلمة علقت ، ثم
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 فى سالماإل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بلغ عندما
 و األباء بعض أجبر ، قريش بني من قليل أسلم و المكرمة مكة

 العمل هذا يستمر و 53 .تعالى هللا بالشرك أبنائهم األمهات
 اإلجبار على للداللة مستعملة فكلمة . النبي يهجر أن إلى السيئ
 ، لهذا دفعا . اإلجبار فى المبالغة بمعنى أي . الجهاد آلمة هي
 ذلك بغير طاعته مهما باإلنكار أمته تعالى و سبحانه اهللا أمر

 أن الواقعة هذه نم نرى . نحوهم السوء يعمل أن دون واجبة
  . باهللا الشرك وجود  هو الجهاد من التنظمي الهيكل

  السمنتيك ميدان )ج 

 أي ، أخرى الكلمة معنى عن ينقطع ال اللغة مفردة معنى آيان
. فيها بغيرها مباشرة عالقة لها بل بنفسها، تقوم ال آلمة آل أن

 ويمكن مطرد شامل شيء اللغة أن اللغوي التحليل ميدان يرى
 ميدان اللغوية القاعدة هذه من نعرف . منتظما ببعضه انفصاله
 . الحرب و القتال هو و خاص ميدان الجهاد للكلمة و . السمنتيك
  . الجهاد معاني بعض فى متساويان آالهما
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 القتال .1
 أو حارب أو أمات هو و قاتل آلمة من القتال آلمة تشتق
 إزاء بالقتال المتكلمة القائلة األية آثرت قد و  54 .عاداه

 على آتب قد القتال أن األية تقرر . الكافرين و المنافقين
 . هامة نقطة النقطة تلك و  55 .لهم آره أنه رغم المؤمنين
 عمال القتال سيظل و البشرية الطبيعة هي البشرية فالطبيعة
 آلها و . مجروحا أو مقتوال أو قاتال يدخله اإلنسان ألن آريها
 و (( توضح األيات ولكن. أحب و أسلم العافية و سيئة بدائل
 أمر ليس فاألمر))  . لكم شر هو و شيئا تحبوا أن عسى
 التزامات و واجبات و ضرورات أمر ولكن ، الحب أو الهوى

 العدل و الحرية و السالم و الخير قيم تفرضها مقتضيات و
 به يؤمنون ما ترك على الناس أجبار و القسر اجهاتمو فى

.56  

 العقيدة حرية اهللا سبيل فى قتاال القتال يجعل الذي و
 (( القتال يتعين و  57 .العقيدة إمالء محاولة مواجهة فى
 توحى األية هذه )) . هللا آله الدين يكون و فتنة ونتك ال حتى

 مع يتفق ما وهو هللا ترآه و هللا هو فيما البشر تدخل باستبعاد
 مع و الدينية المؤسسة و السدنة و األحبار االسالم استبعاد
  . شخصية قضية أنها و العقيدة لحرية تقريره
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 شخصين أو فريقين بين القتال عن القرآن تحدث و
 طائفتان إن و((  العزيز آتابه فى تعالى قال . لمينالمس من
 قاتلوا و األخرى على بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من
 أيضا يوجه القتال أن على تدل األية هذه)) . ......تبغي الذي
 . المنافقين المؤمنين إلى

 وهو ، الجهاد و القتال ظهور بين الدوافع تسوية
 فى السمنتيك ميدان الجهاد ستحقاقا إلى تجلب ، الشرك وجود
 هذا يكون حتى المغاير الموضوع مدى بينهما ولكن . القتال
 مثل على . الكلي الوجه على ال األحيان بعض فى الميدان
 فى نجده أن دون األنفس و األموال على محتويا الجهاد يكون
 . القتال

 الحرب  .2

 يدور ضعالموا أربعة فى القرآن فى الحرب آلمة وردت قد
 وهبة قال  58 .العدوى نحو الجهاد و القتال حول معناها
 بين مسلح بصراع الحرب عرف قد الدولى القانون إن الزحيلى
 و حقوق عن الدفاع منه الغرض يكون و الدول من دولتين
 رجال عند الحرب فإذا  59 . المحاربة الدول مصالح
 الدولة مصلحة إليها تدعو المادية األغراض إليها يلجاء القانون
 نفعها سبيل فى و ، تقديرها بمحض غيرها على تشهرها التى
 . االقتصاد تدعيم و التسلط حب و الهوى على القائم الذاتي
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 و سلم و ليهع اهللا صلى الرسول أن التاريخ سجلنا
 المشرآين قبل من األذى و العذاب ألوان يتحملون أصحابه
 من طلبوا إنهم حتى عاما عشرة أربعة يقارب ما طوال

 ، العناد وجه على العادات خرق و األيات من أنواعا الرسول
  يكف فلم الهجرة آانت ثم  60. الرشاد و الهدى وجه على ال

 و المسلمون ضجر حتى العدوانية سيرتهم على ونالمشرآ
  . بالقتال اإلذن و الوحي نزول ترقبوا

 فى تحمل اإلذن هذا بشأن القرآنية األيات وآانت
 الدين فى الفتنة منع و الظلم دفع من المشروعيته أسباب طياتها

 بالتالي و . األوطن وحماية اهللا إلى الدعاة على االعتداء ورد و
 من يتبنى حتى  النوع هذا فى الجهاد و الحرب ىمعن إشترك ،

  .بينهما السمنتيك ميدن اللغوية المظاهر هذه
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