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  الخامس الباب

 االختتام

 

 هذا انهاء من الباحث تمكن حتى العطية هذه على الحمد هللا و
 قد ما على اعتمادا بالخالصة البحث هذا اختتم . المتواضع العمل
 و ترقية االقتراح تابعها و العلمي البحث هذا فى البحوث من مر

  . الشريف العلم لهذا تنمية

  : يالى ما البحث من المستفادة الخالصة

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

 أي ُجْهد ، أوال . المعنى فى مختلفتين القراءة فى متقاربين
 بخالف . المهارات أو االستطاعة أو القوة أو القدر أو الطاقة
 . المال قليل حال يحتمله ما قدر على المقل أو المشقة أي َجْهد
 بذل يعنى إجتهد فصار إفتعل وزن إلى جهد آلمة نقلت إذا

 تعرض التى القضية رد أو األمر طلب فى  المجهود و الوسع
 الرأي يرد لم و ، السنة و الكتاب إلى القياس طريق من للحاآم
 و. سنة أو آتاب على حمل غير من نفسه قبل من  رآه الذى
 الفعل صيغة من مشتق صدده فى نحن الذي الجهاد آلمة

 و الوسع بذل معنىب" جهاد –– يجاهد– جاهد "الماضى
 فيكون الصراعية بالكلمة مقرونا الجهاد آلمة آتبت إذا .الطاقة
 إآراما األعداء عن صاحبه دفع فى الشيئ بذل منها المعنى
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 بالسمنتيك استخداما الجهاد عن القرآن نظرية حصلت )2
 نية من بد ال الجهاد أن  على اللغوية التحليلية آاألدوات
 عليه اهللا صلى للرسول اتباعا و تعالى و سبحانه هللا خالصة
 . رسوله و باهللا الصحيح اإليمان على الجهاد أسس آما ، وسلم
 فحمل الطريق صعوبة و الحال لمشقة الصبر إلى الجهاد يفتقر
تتابعت آلمة الجهاد بكلمة الهحرة و االيمان  . األلم و األذى

و الجهاد صورة . حيث يكون اإليمان أساسا رئيسيا للهجرة 
فنقول بأسلب أخر تشطرة . تطبيقي من اإليمان و الهجرة 

و الكلمة أخرى تعلق عليه األموال و . هاد ـالهجرة فى الج
إلى أنهما  الدين فى األنفس و األموال بين الجمع يفيد. األنفس

أمرين أساسين ال ينفك أحدهما عن األخر فى دفاع عن 
التوحيد و اإليمان و العقيدة  إذ تتولد من اإليمان حرآة األمة 
اإلسالمية القوية و باستعداد أنفسهم تغرس التفاؤلية فى 

 .صدورهم 

إن من أسباب وجود الجهاد و العمل به هو رجاء الرحمة و 
بجانب ذلك ، فإن الشرك أمر  . و تعالى الهداية من اهللا سبحانه 

دافع إلقامة الجهاد إذ أنه من أنواع الكبائر يجب على آل مسلم 
االجتناب عنه و المجاهدة على عدم وقوع الشرك فى دين اهللا 

آلمة أخرى تقام مقام معنى الجهاد هي القتال و الحرب و . 
 .لوآان من عندهما موضع خاص 

. ية إلى قسمين فى تنفيد معنى الجهاد انقسم مجتمع األندونيس )3
قدم هذا . األول ، تنفيد الجهاد برفع السالح ضد أعداء الدين 
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NII .( الفترة الثانية هي فترة ظهور الفرقة
و أن هذه الفرقة أشجع إظهارا . المتشددة بعد سقوط سوحرتوا 

 Laskar و FPIمثل . بالنسبة الفرقة األولى فى ابتكار األراء 

Jihadi  . 

أرى . الثاني ، الجهاد عند أصحاب الفرقة المتوسطية 
أن الجهاد ال ينحصر على رفع السالح أصحاب هذه الفرقة 

فحسب ، بل يحتوى على النشاطات أو البرامج اإلجتماعية 
الداعية إلى الخير  و مصالح المجتمع مثل التربية و تنمية 

و فى مقدمة هذه الفرقة فرقة نهضة العلماء و فرقة . اإلقتصاد 
و بالتالي ، جهاد هو طريق فى تطبيق الرسالة . محمدية 
و بعبارة أخرى . ية آملة حنيفة تكرم الحقوق البشرية اإلسالم

، يشجع الجهاد المسلمين إلى تكوين الشخصية الفعالة مكرم 
 . فى العلم و العمل  الحقوق اإلنسانية المتقدم 

 

 : قدم الباحث االقتراح بعد أن تم البحث ، و االقتراح آما يلى 

 فى التجديد اإللهية الرسالة أو األسالم مفاهيم من بد ال .1
 اإلسالم معالم يضيق ال لكي االحوال تغير ضمن النظريات
  . نحوها الوهم ويكثر
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  المعينة االطراف من الكبير االهتمام و الواسع الوقت إيجاد .2
 الرسالة إلى للوصول قصدا القرآن فى السمنتيكية بالدراسة
  .القرآن بها جاء االلهية
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