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الملخص 

حالیاویعتنقها،العالمارجاءفيملحوظةبسرعةتانتشر التيالتوحیدیةاالدیانمناإلسالمیعد
یمتلكهالتياالخفیةالقوةماهي(:سؤالعناإلجابةفيالغربیونالباحثونوعجز،إنسانونصفملیار

البدایـةفـيكـانواالمسـلمینانمـع،المستمرةالنجاحاتهذهتحقیقمنمكنتهموالتيوالمسلموناالسالم
.؟)الكافیةوالعدةالعددالیملكون

الـدینعلـىالقضـاءبهـاارادوا،متعـددةبحـروبالمسلمینإلسالماالمناوئوناوالكفارواجهلقد
هنــاككـان،عسـكریاخسـرواامالمســلمونبهـابـحر سـواء،المسـلمینضــدتوغـزوامعـاركفشـنت،الفتـي

الالتـي،الغیبیـةالقـوةعـنهنـااتحـدثال،العسـكريالنصـرالـىتؤديبهاترفمعاومنظورةغیرقوة
.وروحیةوعقائدیةوفكریةوعسكریةتنظیمیةقوةعنبلانفیها،

علـــىثمارهـــاتـــأتيقـــداالقتصـــادیةوالمقاطعـــة،بلوماســـیةالدوالضـــغوطالعســـكریةوبالحـــر شـــنان
،الموقـفسـیدالتـوترویكـون،الـدولبـینعـدائیاجواوتخلق،باهضةتكونقدوتكلفتها،القصیرالمدى
فـيولكـن،العـدومـنالبلـدمصـالحعلـىللحفـاظالمسـتمروالسـهرالمسـتمرةاالحتـرازاتاخذیتطلبوهذا

.االنتصارفيالقسراواالكراهمدیعتالألنه،مستداماالنصركونسیالناعمةالقوةاسلوب
الحكمـةواسـتخدام،لهـمالروحـيوالفكـرياالعدادالناسبیناالسالميالدیننشریتطلبلهذا

الوهـذا....واالكـراهالقسـرالـىاللجـوءأوالعنـفاستخداماو،الحرباوبالسیفالالحسنةوالموعظة
الصـــحیحةالرؤیـــةبـــثاجـــلمـــنالصـــلبةولیســـتالناعمـــةالقـــوةتســـتخدم،إقناعیـــةوســـائلبـــرعاالیـــتم

.هائالانتشاراوانتشرتاالفكاربهتنوعتعصرفي،للدینوالمتسامحة
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Al-Jihad and soft power/Jurisprudence study in the
methods of advocacy and power in Islam

Abstract

Islam is one of the monotheistic religions that spread rapidly
in the world, and is currently embraced by one and a half billion
people, and Western researchers were unable to answer the
question:( What is the hidden power possessed by Islam and
Muslims, which enabled them to achieve these continued successes,
although Muslims were initially not Sufficient number and
equipments?).

The infidels or opponents of Islam have confronted Muslims
with various wars, in which they wanted to eradicate the young
religion, and there were battles and invasions against Muslims,
whether the Muslims won or lost militarily, there was an invisible
or recognized force leading to military victory. Which I do not
deny, but about organizational, military, intellectual, ideological
and spiritual power.

Military wars, diplomatic pressures, and economic districts
may pay incomes in the short term, and their cost may be high,
creating a hostile atmosphere between nations, and tension is the
dominant position. The soft victory will be sustainable, because it
does not depend on coercion or restraint to win.
Therefore, spreading the Islamic religion among people requires
intellectual and spiritual preparation for them, and the use of
wisdom and good advice, not with the sword or war, or the use of
violence or resort to coercion and coercion. The correct and tolerant
vision of religion, in an age of varied ideas and spread enormously.

Assist. Dr. Batowl Farouk Mohammed Ali Al-Hassoun

College of Jurisprudence / University of Kufa
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المقدمة
ویعتنقها،العالمارجاءفيملحوظةبسرعةانتشرتعظمىالهیةتوحیدیةدیانةاالسالم

القوةماهي:سؤالعناالجابةفيالغربیونالباحثونویحارانسان،ونصفملیارحالیا
مع،المستمرةالنجاحاتهذهتحقیقمنمكنتهموالتيوالمسلموناالسالمیمتلكهاالتيالخفیة

.؟الكافیةوالعدةالعددالیملكونالبدایةفيكانواالمسلمینان
علىالقضاءبهاارادوا،متعددةبحروبالمسلمینلإلسالمالمناوئوناوالكفارواجهلقد

تبوكثمومنوالخندقوأحدبدرفيالمسلمینضدوغزواتمعاركفشنت.الفتيالدین
واستمرتالصلیبیةالحروبجاءتثم،واالسكندریةمصرتحوفواجنادینوالقادسیةوالیرموك

،المیالديعشرالتاسعالقرنفيالحدیثةاالستعماریةالحروبجاءتبعدهامنثم.عاملمئتي
منظورةغیرقوةهناككان،عسكریاخسرواامالمسلمونبهاربحسواءالمعاركهذهكل

بلانفیها،الالتي،الغیبیةالقوةعنهنااتحدثال،العسكريالنصرالىتؤديبهااومعترف
.وروحیةوعقائدیةوفكریةوعسكریةتنظیمیةقوةعن

:البحثفرضیة
القرانوان،احداهاهيوالقتالالجهادوان،القوةمنمتعددةاسالیبیمتلكدیناالسالم

النوعهذابهاكانفترةفيكانتانما،الدعويالجهاداهمیةتبینالتيالنبویةواالحادیثالكریم
االسالمانثبوتافتراضعلىهذالعصرهوصالحاشیوعااالكثراالسلوبللدینالدعوةمن

قد،االسالمفيمكانتهعظمةعلىوالجهاد،االسالميالدینلنشراالبتدائيللجهادیدعو
،االماميالفقهفي،)ع(عصومالمغیاببعددفاعیا،جهادایكونانالىاالمربهانتهى
عنبعیدةجهادیةحركاتالىالسلفیةعندتحولقداالخرىالمذاهبمنبقائهالىیذهبومن
للتكلفةلما،بهتؤمنالتيللبلدانحتى،قوةعاملالضعفعاملوصار،االسالمروح

َلُهمْ َوَأِعدُّوا":تعالىقال.غیرهاقبلالمسلمةالدولةمواردیستنزف،باهضثمنمنالحربیة
كُ اللَّهِ َعُدوَّ ِبهِ ُتْرِهُبونَ اْلَخْیلِ ِرَباطِ َوِمنْ ُقوَّةٍ ِمنْ اْسَتَطْعُتمْ َما اآلیةفسرت٦٠:األنفال"َوَعُدوَّ

رباطهوواحدامصداقااآلیةوذكرتالقوةمننوعايعنتتحدثهيبینما،فقطبالقتال
.الخیل
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الناعمةالقوةاسلوب- ٢
،قدیمامفاصلهبعضفيمتبعاسلوبانهاال،حدیثمصطلحالناعمةالقوةمصطلح

ومسیرةالنبویةمسیرتهعبروسائلهبعضاستخدماالسالمانبل.االسالممعیتعارضال
).ع(االئمة
:البحثمنهج

معینافهمالیستنبطتاریخهعبرالجهادألحكامینظر،تفكیكيتحلیلي-وصفيمنهج
.لهالمسلمینواستخدامالقوةألنواعینظركما،له

:البحثخطة
ومقارباتالعنوانتأصیلبعنواناألولالمبحثكان،مباحثثالثةمنالبحثیتكون

تناولفقدالثانيالمبحث،أماالتاریخعبرالقوةواسالیبالدعوةاهمیةویتناول،لهمصطلحیة
مطلقاو.الشرعيالحاكماوالمعصوماالمامودوراالسالمیةالدعوةو ،فقهیةراسةكدالجهاد
خاللمنالناعمةالقوةعلىالضوءالثالثالمبحثسلطفیما،االمامیةغیرعندكماالحاكم
وموقعیة،المصطلحهذامعمعهااالسالمیةالدعوةتعاملوكیفیة،الحدیثالمفهومفيدراسة
البتيللنتائجوعرضللبحثخاتمةذلكتالثم،لهالقدیمبالمعنىالحاضرالعصرفيالجهاد
.والمراجعللمصادربتبتالبحثوختمالباحثالیهاتوصل
واهمیتهلإلسالمالدعوةواسلوبالعنوانتأصیل

.المشقة:فقطبالفتحوالجهد،والوسعالطاقة:بالفتحالجهد:لغةالجهاد:االولالمطلب
:تعالىقولهفيكما،الطاقةبالضموالجهد

٧٩:التوبة"جهدهماالالیجدونوالذین"
الظاهر،العدومجاهدة:أضربثالثةوهوُیرتضى،الفیماوالجهدالوسعاستفراغهو:الجهاد

والینحصرِجَهاِدِه﴾،َحقَّ اللَّهِ ِفي﴿َوَجاِهُدوا:تعالىقولهفيالثالثةوتدخلوالنفس،والشیطان،
البیانیشملبالقولوالجهادوفعل،قولمنیبذلمایشملوٕانماوالحرب،بالقتالالعدوجهاد

الشریفالحدیثفيوردفقدالقلبي،والحدیثالدعاءوكذلكواإلعالموالدعوةوالحدیثوالخطاب
ِبَأْلِسَنِتُكْم،َفَجاِهُدواَتْقِدُروا،َلمْ َفِإنْ َأْیِدیُكمْ بِ اللَّهِ َسِبیلِ ِفيَجاِهُدوا":السالمعلیهعلياإلمامعن
"ِبُقُلوِبُكمَفَجاِهُدواَتْقِدُروا،َلمْ َفِإنْ 
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.)١(هزله:جهدایجهدهفالناالمرضوجهد،الطاقة:اآلیةفيالجهدانالفراءیقول

.)٢(طاقةالوالُجهد،المشقةالَجهدوقیل،الطاقة،الُجهدووالَجهد
فيالحربيالقتال:فتعني،قرینةاخرىلفظةبالالجهادلفظةجاءتاذا:اصطالحاالجهاد
.للحربواالستعدادالمالبذلمنبذلكیتعلقوما،اهللاسبیل

:ایضاوعرف
ونحوهم؛والبغاةوالمرتدین،المحاربین،المعاندینالكفارقتالفيالمسلمینمنالجهدبذل

.)٣(تعالىاهللاكلمةعالءإل
وماالنفس،بذلهو:بقولهمالفقهاءعّرفهوقدالظاهر،العدوجهادالجهاد:االمامیةوعند

النفسبذلأومخصوص،وجهعلىالباغینأوالمشركینمحاربةفيالمالمنعلیهیتوّقف
عنوانبیانإلىظرنافهواإلیمان،شعائروٕاقامةاإلسالمكلمةإعالءفيوالوسعوالمال

.)٤(الجملةفيللتمییزاإلجمالبنحوللمسائل
واالنهیار،السقوطمنكیانهوصیانةواستمراره،وبقائهوحفظهاالسالمإقامةلغرضالجهاد
.)٥(والفسادالظلممناألرضوتطهیرالحقّ وبسطالعدلونشر
.)٦(الشریفالحدیثفيكما"االسالمسنامذروة"وهو
.)٧("وسلمعلیهاهللاصلىمحمدامةسیاحة"وهو
اویغیرالذيالمؤثر:ولقوة.الحبلطاقاتمنالطاقةوالقوة،الضعفضد:لغة،القوة-

معجم(مستقیمخطفيمنظمةبسرعةحركتهحالةاوالجسمسكونحالةتغییرالىیحیل
)المعاني
القوةضدهيالناعمةوالقوة،الخشنةاوالصلبةضدةاللطیف،اللینة-:لغة،الناعمة
.)الوسیطالمعجم(.الخشونةتعتمدالتيالصلبة

االمریكيالدفاعوزیرمساعدنحته،حدیثسیاسيمصطلح:اصطالحاالناعمةالقوة
منبدالالجاذبیةطریقعناألهدافیحققمؤثرسالحوهي،م١٩٩٠عام،نايجوزیف

القدرة"وهي.القوةاشكالمنشكلهيبلضعفالیستهذهوالقوة.االموالدفعاوالرغاما
تنشأوهي،المالدفعاواالرغاممنبدال،الجاذبیةطریقعنتریدماعلىالحصولعلى
.)٨("وسیاساته،السیاسةومثله،مابلدجاذبیةمن
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-:اإلسالمّیةالدعوة
سبحانهاهللاكلمةوٕاعالءاإلسالميّ الدیننشرإلىالدعوةاإلسالمّیةبالدعوةُیقصد

وعبادات،فرائض،منفیهامابكلّ والسوّیةالصحیحةبعقیدتهیجبكماالدینوفهموتعالى،
دونوحدهوعبادتهوتعالىسبحانهاهللاتوحیدوهوأالواضحأساسعلىوأخالق،ونوافل،
أعداءاستطاعالتيالمغلوطةالمفاهیمكلوتصحیحالدین،هذاعنوالدفاعبه،اإلشراك
اآلیاتومن.وشرعّیةومنهجّیةمنطقیةبطرقٍ الغربعلىوالردعنه،ینشروهاأناإلسالم
دعاممنقوالً أحسنومن":تعالىقولهاإلسالمّیةالدعوةأهمّیةعلىتؤّكدالتيالكریمةالقرآنیة

فریضةوحدةاهللاوعبادةاإلسالمإلىفالدعوة".المسلمینمننيإنّ وقالصالحاوعملاهللالى
خسرانخسرفقدعنهاتقاعسومنواآلخرة،الدنیاكسبفقدحّقهاأّداهامنمسلم،كلّ على
یعتبردینهواالسالمان":القولالى،المطهريمرتضىالشیخویذهب.)٩("واالخرةالدنیا

هيورسالته،حكومةلتشكیلجاء...دولةلتشكیلجاء...مسؤولیاتهمنالمجتمعتشكیل
.)١٠(."سلبیایكونانیستطیعالالدینهذاومثل.العالماصالح

قدمتهاالتيالمناهجوحداتالستنباطالصالحةبالرؤیانبیابدئَ منذالنبويالتحركدراسة
حیاةمستقبلفيالجماعة،معلعمللعملیاأسلوبالتكونالوسطىالقرونمنذاإلسالمیةالدعوة
.)١١(}َحَسَنةٌ ُأْسَوةٌ اللَّهِ َرُسولِ ِفيَوَلُكمْ {اإلسالمیةاألمة

بالحكمةربكسبیلالىادع":واالعالمالخطبعبركثیراوتتداولمعروفةایةوهناك
.١٢٥/النحل"احسنهيبالتيوجادلهمالحسنةوالموعظة

":تقولاخرىوایة.العنفاستخداماو،الحرباوبالسیفالكمةبالحالدعوةانها
.٢٩/الكهف"فلیكفرشاءومنفلیؤمنشاءفمنربكممنالحقوقل

القصوىاالولویةجعلعلىیصرالمسلمینمنفریقاهناكاناالاآلیاتهذهوجودومع
.)١٢(االمةهذهفيالعسكریةغیرلجهودامنمقلال،المسلحالكفاحوهوالجهادمنواحدلنوع

-٢:المطلب
:ومواردهاالقوةانواع

:اوال
:القوةموارد
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:كالتاليتقسیمهاویمكنالقوىومواردمصادرتعددت

:العسكریةالقوة-أ
ألسلحةواوالمنظمة،المدربةبالجیوشالعسكریة،بالقوةأساساتتحققالعالمیةالقوةكانت
فریداأوحاسمایعدلمالعسكريالمعیارولكنومهارتهم،والمقاتلینالجنودوشجاعةالمتفوقة،

المؤديللنزفوسببااقتصادیاعبئاأحیانایصبحإنهبلالباردة،الحرببعدمامرحلةفي
.)١٣(االنهیاروربماوالتراجعللضعف

-:السكانوعددللبلدالجغرافیةوالمساحةوالفكریةوالسیاسیةاالقتصادیةالدولةمواردقوة-ب
،الدولبعضفهیمنة،لهامهماومورداللقوةالكبیرالمؤثرالعاملاالقتصاديالعاملیعد

صنعمنیمكنهاوالتعلیمیةالفكریةقوتهاانكما.المتنامیةاالقتصادیةللقوةنتیجةكانت
االبتكاراتعبر،اقتصادیابذاتهاتكتفيیجعلهامما،ةالدولنواحيمختلففيجدیدةابتكارات

.مواردهابعضلدىالحاصلالنقصلسد
حولوبتالحمهابذاتهااالمةاو،بدینهمالناسایمانمدىوتعني:والعقدیةالمعنویةالقوة-ج

والثقافیةینیةالدورؤاهاومبادئهاكیانهاعنبالدفاعورغبتها،وكأمةكدولةالمصیریةقضایاها
نجدهاوالمعتقدوالدینبالوطنتربطهاقویةبرابطةتتحلىالتيفالشعوب.الحضاريوموروثها

ان.االموربهذهتؤمنالاخرىشعوبتفعلهممااكبربشكلمقدساتهاعنللدفاعتهب
.مةاالاوالبلدانتصارفيیساهممما،الحروباوقاتفياكلهیأتيالعقائديالتجییش
نوعكاناذاخاصة،البلدلهذاالمجاورالمحیطفياالفكاربعضنشرفيایضاویساهم
.لألخریندینهانشرترید،دعویةعقیدةالبلداهلیحملهاالتيالعقیدة
فقهیةدراسةالجهاد

:تشریعهمرحلة:أ
بالجهادللقیاممشروعیةاكهنتكنلم،المكرمةمكةفي،االسالمیةالدعوةبدایةفي

الرسالةوتوضیحبالدعوةبالبدء)ص(الرسولتعالىاهللامربلالمشركین،ضدالقتالي
،التيالقرانیةاالیاتعبر،الواضحبالبیاندعوةمكةفياالولىالدعوةفترةفكانت،سلمیا
الدعوةمرت.)ص(محمدبنبوةواالیماناالصنام،عبادةوتركباهللالألیمانالناستدعو

ولمالدعوة،حاربوامكةأهلأنریبال"و،الجهریةالعلنیةالمرحلةاعقبتهاثمالسریةبالمرحلة



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بتول فاروق محمد علي الحسون. د.م

٤١٨

النبيلتصدیقتِطبلمأنفسهموأنفیهم،كانتالتيواالجتماعیةاألخالقیةللعیوببهایؤمنوا
القبلیةوتلكالتعصبذلكفیهم،تكانالتيالمتعصبةوالقبلیةوجبنهمتقالیدهمبسبب،)ص(

والزعامةالمصالحعلىالخوفكانالِكبركانوكماالجاهلیة،صفاتمنهيالقومیةأو
ویسويالناسبینیعدلفاإلسالماإلسالم،دخولهملعدمالرئیسیةاألسبابمنسبًباوالریاسة
.)١٤("بعضهمأرَّقماوهوبینهم،

ایةمرةألولنزلتحینللهجرة،الثانيالعامفي،الدفاعيشكلهبكانالجهاداجازةان
ذلكبعدثم"كفورخوانكلیحبالاهللان،امنواالذینعنیدافعاهللان":والقتالالجهادفي

.٣٩-٣٨/الحج"لقدیرنصرهمعلىاهللاوان،ظلموابانهمیقاتلونللذیناذن":یقول
اذنلمحاربتكمجاءواالكفارانبما،المسلمونایهایا،ايدفاعيلحنهواآلیةلحنان

.)١٥(حاربوهم
:الجهادمشروعیة:ب

الوجوبنحوعلىواجبوهو،الدینفروعاحدهوالجهادانعلىالمسلموناجمع
،النجفيحسنمحمد:الكالمجواهر:ظ.والعینيالكفائي

:ذلكعلىواالستدالل
:الكریمالقران-أ

:الجهادآیاتمنوالمقیدالمطلقهناك
:المطلقةاآلیاتمنبعض

.٢٩التوبة"صاغرون...یحرمونوال،االخربالیوموالباهللایومنونالالذینقاتلوا"-١
.٧٣/التوبة"علیهمواغلظوالمنافقینالكفارجاهدالنبيایهایا"-٢

:للمسلمیناالخرینوقتالباالعتداءقیدةالماآلیاتمنبعض
.١٩٠البقرة.."یقاتلونكمالذیناهللاسبیلفيوقاتلوا"-١
٤١-٣٩الحج."االمورعاقبةوهللا.....ظلموابانهمیقاتلونللذیناذن-٢
یقولونالذینوالولدانوالنساءالرجالمنوالمستضعفیناهللاسبیلفيتقاتلونالومالكم"-٣

.٧٥-٤:٧٣..."اهلهاالظالمالقریةهذهمناخرجناربنا
-:الشریفةالسنة- ب



٤١٩)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

اإلسالمالدعوة والقوة في أسالیبة الناعمة دراسة فقهیة في الجهاد والقو 
-:االمامیةعند-:اوال
-:منهانذكر،بأنواعهللجهادتشرعالتياالحادیثمنالكثیرهناك

قوادهااهللاسبیلفيوالمجاهدونالجنةأهلعرفاءالقرآنحملة():ص(اهللارسولقال-١
.)١٦()الجنةأهلسادةسلوالر 
عزاهللافقالالمالئكةوأمنت،)السالمعلیهما(هارونوأمنموسىدعا():ص(وقال-٢

استجیبتكماله،استجیبتوجلعزاهللاسبیلفيغزاومندعوتكماأجیبتفقداستقیما:وجل
)١٧(القیامةیومإلىلهما

فيومالهبنفسهجادمنالناسوأجودلسالم،بابخلمنالناسأبخلإنّ ():ص(وقال-٣
)١٨(تعالىاهللاسبیل

.)١٩(الجنةدخلناقةفواققدرولواهللاسبیلفيبجهادلهختممن():ص(وقال-٤
.)٢٠(اهللاسبیلفيشهیداً الرجلیقتلحتىبركلفوقإنّ ():ص(وقال-٥
.)٢١()الجهادأمتيسیاحة():ص(اهللارسولوقال-٦
.)٢٢(وقربهحبیبهبرإلىالعبدیصلالمهجبأنفاق):ع(الصادقجعفروقال-٧
َعَلْیُكمُ ﴿ُكِتبَ :اهللالقولالمسلمینجمیععلىفرضالجهاد():ع(عليالمؤمنینأمیروقال-٨

ماعنه،التخلفسائرهموسعالمسلمین،منطائفةبالجهادقامتفإن،٢١٦/البقرةاْلِقتَاُل﴾
اهللاقالیكتفوا،حتىیمدواأنالجمیعلزماحتاجوافإن،المددإلىالجهادیلونالذینیحتجلم

إلىفیهیحتاجأمرأدهموٕان،١٢٢/التوبةَكآفًَّة﴾ِلَینِفُرواْ اْلُمْؤِمُنونَ َكانَ ﴿َوَما:وجلعز
َسِبیلِ ِفيَوَأنُفِسُكمْ ِبَأْمَواِلُكمْ َوَجاِهُدواْ االً َوِثقَ ِخَفافاً ﴿اْنِفُرواْ :وجلعزاهللاقالكلهم،نفرواجماعتهم

.)٢٣(،٤١/التوبةالّلِه﴾
االخرىالمذاهبعند:ثانیا

علیهاهللاصلى-اهللارسولسألت(:قال-عنهاهللارضي-مسعودبناهللاعبدعن-١
،"وقتهاعلىالصالة":قال،اهللا؟إلىأحباألعمالأي()اهللارسولیا:فقلت-وسلم
.)٢٤(")اهللاسبیلفيالجهاد":قال،أي؟ثم:قلت،"الوالدینبرثم":قالأي؟ثم:قلت



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بتول فاروق محمد علي الحسون. د.م

٤٢٠

أي-وسلمعلیهاهللاصلى-اهللارسولسئل(:قال-عنهاهللارضي-ذرأبيعن-٢
اهللا،سبیلفيالجهاد":قالماذا؟،ثم:قیل،"ورسولهباهللاإیمان":قالأفضل؟،األعمال

.)٢٥(")مبرورحج":قالماذا؟،ثم:قیل)العملسنامالجهاد:روایةوفي(
برأسأخبركأال":-وسلمعلیهاهللاصلى-اهللارسولليقال:قال-جبلبنمعاذعن-٣

اإلسالماألمررأس":قال،اهللارسولیابلى:قلت،"؟سنامهوذروة،وعموده،كلهاألمر
.)٢٦("الجهادسنامهوذروة،الصالةوعموده

،الجهادتشریععلىتدلجمیعهااالسالمیةاالطرافعنداالحادیثمنالكثیروتوجد
اعالءالجلالجهادشرعانما-:االبتدائيالجهادوتشریعاالسالمیة،بالدعوةالجهادعالقة
علىالغالبفيتعتمدكانتتاریخیةحقبفي،االسالمنشرالىلدعوةوا،اهللاالاهللاالكلمة

بتغییرلرعایاهمیسمحواوالزعماءالملوكیكنفلم،الدیننشرفيوالحربيالقتاليالجانب
الجهاداستعملماوغالبا،الصریحالحقفیهرأواوانحتى،وعقائدهمقناعاتهماودینهم

.نوعانفالجهاد،االعداءكیدورد،االسالمبیضةعلىفاظللح،الدفاعیةبصیغته
ابتدائيجهاد-١
دفاعيجهاد-٢

عندنجد،فالنقاشمحلتكنلممشروعیتهووشروط،تعریفلهاالبتدائيالجهاد
مناإلسالم؛فيالدعوةجهادأواالبتدائيالجهادمبدأفيوكالمجدلٍ "القدامىالفقهاءمنكثیر

لتنظرالشرعیة،األدّلةتقرأاجتهادیةفقهیةزاویةمنمجّدداً الموضوعهذاُیبحثأنیمكننا،ه
تعریفاً العلماءأكثریفردلم"انه،علما)٢٧("الجهادمنالنوعهذاعلىداللتهامدیاتفي

،)٢٨(اإلسالمفياألصليَّ الجهادَ الفقهاءُ عّدهلقدبلالفقهیة،كتبهمفي)هذا(للجهاداصطالحیاً 
األصليّ أنّ فيریبال«):هـ١٢٦٦(النجفيالشیخیقولالدفاعي،الجهادإلحاقاً بهـألحقوافیما
معهوكانوٕانمنهم،المسلمیندهممنقتالبهویلحق..اإلسالمعلىابتداءً الكفارقتالمنه
أقسام،خمسةإلىالجهاد)هـ١٢٢٨(الغطاءكاشفجعفرالشیخویقّسم.)٢٩(»..دفاعاً ذلك
:الخامس«:فیقولاالبتدائيهوالخامسفیماالدفاعي،الجهادإلىالحقیقةفيمنهاأربعةیعود
المبعوثاألميالنبيبهأتىبماواإلذعاناإلسالم،إلىللردّ محالهم؛إلىوالتوّجهالكفرجهاد
.)٠٣("والسالمالصالةأفضلوآلهعلیهالعالم،الملكعندمن



٤٢١)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

اإلسالمالدعوة والقوة في أسالیبة الناعمة دراسة فقهیة في الجهاد والقو 
الجهادكتابموضوعهوفالذيالفقهیة،الحقیقةوأما"):هـ١٢٣١(القميالمیرزاویقول

كذلك،البغاةمعوكذاوبإذنه،اإلمامحضورحالالكّفارمعالجهادهوالفقهیة،الكتبأكثرفي
منوالمسلمیناإلسالمبیضةعلىمنهیخافبحیثالكّفارمندهممنقتالحكمذكرواوقد

الجهادأحكامأنفيواضحالنّص فهذا،)٣١(".…استطراداً فیهواالستئصال،االصطدام
المسلمینفیهیدهمالذيالدفاعيالجهادغیرإلىترجعاإلسالميالفقهكتبأكثرفيالمسطورة

لدعائهمابتداًء؛المشركینجهاد:أقساموهو«):هـ٩٦٥(الثانيالشهیدیقولذلكومثلعدّو،
)٣٢(..استیفاءغیرمن]الدفاعي[الثانيذكرواستطرداألّول،عنهناوالبحث..اإلسالملىإ

:قسمینإلىالجهادالفقهاءوقّسم«:المنتظريالشیخویقولأیضًا،استطراداً بحثهجاءفالدفاعي
إلىملدعائهوالكفارالمشركینقتالاألّولمنوأرادواالدفاعي،والجهاداالبتدائي،الجهاد

أنّ علىالمسلموناتفق«):هـ٥٩٥(الحفیدرشدابنویقول.)٣٣(..والعدالةوالتوحیداإلسالم
أحدهوـالعربونصارىقریشمنالكتابأهلعداماـالكتابألهلبالمحاربةالمقصود

نظامیخللشالهندیةالفتاوىكتابوفي.)٤٣(الجزیةإعطاءوٕامااإلسالم،فيالدخولإما:أمرین
وحكمه،وشرطهشرعاً تفسیرهفي:األّولالباب..السیركتاب«:جاءـالحنفیةكتبمنوهوـ

إماالقبول،عنوتمّردامتنعمنمعوالقتالالحقّ الدینإلىالدعاءهوفالجهادتفسیره،أما
الدینلىإالدعاء":الجهادتعریففي)هـ١٠٨٨(الحصكفيوقال،)٣٥(.."بالمالأوبالنفس
.)٣٦("یقبلهلممنوقتالالحق

الجهادوجاء،االبتدائيللجهادتعریفهوانما،للجهادالفقهاءتعریفانیالحظ
،االبتدائي،الدعويالجهاداصالة،الفقهيالفقهاءمرتكزانیعنيمما،استطراداالدفاعي

خلصكما،االصالةهذهیرىال،للجهادتشیرلتياواالحادیثالقرآنیةلألدلةالمتتبعاناال
ترىالتي،المعاصرةالفقهیةللدراساتكنموذج)٣٧(سابقاالمذكوربحثةفياهللاحبالشیخالیه
.االسالمالىالدعوةفي،عصركلفياالبتدائيالجهاداطالقعلىاالدلةكفایةعدم

وبیناالبتدائيالجهادبینالربطحاولوااإلسالميقهالففيالباحثینمنالعدید"أنویالحظ
بینفیحولونالعقیدة،حریةالكافرونیمنععندمایقعالمذكورالجهادأنبمعنىالعقیدة،حریة
وهذااإلنساني،التدخلأشكالمنشكالً بوصفهابتداًء،محاربتهمتجبفهناواإلسالم؛الناس

.)٣٨("بالحربالمسلمینیبدؤالملوحتىاهللا،بیلسعنیصّدونالذینضدّ الجهادهو



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بتول فاروق محمد علي الحسون. د.م

٤٢٢

واالحادیثالقتالفآیاتالفقهي،الموروثمعمنسجمةغیرتبدوالنظریةهذهلكن
وسائلاتساعمع،المعاصرةالحیاةانكما،ذلكعلىداللتهاودحضنقاشهایمكن

القتاليالجهادفكرةالغاءاالولىمننیكو ،المعلوماتحجبعلىالقدرةوعدماالتصاالت
فيانسانیةواكثر،كلفةواقلانجعبدائلتوفرمع،حقیقيمبررلهیعدلمألنه.الدعوي
.كافةالناسالىالدعوةایصال
:الدفاعيالجهاد

ادجهوهو،دینهم،اولالعتداءبلدانهمتعرضعندالمسلمونبهیقومالذيالجهادوهو
واوطانهمالمسلمینحیاةلحفظدفاعيقتالوهو.)٣٩(وموافقتهبهاالمامرضاالىیحتاجال

-:الدفاعيالجهاداحكام.جوازهعلىمجمعوهو،ودینهم
:االبتدائيالجهادعنتختلفالفقهاء،ذكرهااألحكاممنبجملةالدفاعيالجهادیختّص 

واألنثى،والذكروالعبد،الحرعلىفیجبالمكلفین،جمیععلىالدفاعيالجهادیجب-١
.إلیهماحتیجإنواألعمىواألعرجوالمریض،والسلیم

.إذنهعلىوالاإلمامحضورعلىالدفاعيالجهادوجوبیتوقفال-٢
.كلفالمإلىالحاجةمعغیرهمأوالدائنأواألبویناستئذانفیهیجبال-٣
بقدرةیعلمولمبه،علممنكلعلىیجببلالعدو،قصدهبمنالوجوبیختصال-٤

.)٤٠(ذلكعلىقدرتهمبعدمعلمأودفعهعلىالمقصودین
علیهقاممماوهووالمسلمین،الدینعندفاعاً الحرم،وفيالحرماألشهرفيالقتالیجوز-٥

.)٤٢(دفاعاً االبتدائيالجهادفيقتلهحیصالمنقتلجواز)٤١(.الفقهاءإجماع
الجهادوجوبفيیعتبرال:الضعفینمنأكثرالعدوعددبلغلوحتىالدفاعوجوب-٦

والمسلمین،الدینعندفاعاً القتالیجببلالضعف،عنالعدوعددیزیدالأنشرطالدفاعي
وجودهوالوجوبفيُیعتبرالذیننعمالمسلمین،عددأضعافیفوقكثیراً العدوعددكانوٕان

.)٤٣(العدوبوجهوالصمودالمقاومةعلىالمكنة
اواالمةكانتاذاولكن،والقوانینواالعرافاالممكلتقرهالنوعهذامنالجهادان

فيتنفعالتيالتقلیدیةالجهادصوراالفيینفعالفانهوالكافيالالزمالسالحتملكالالدولة
جعلوهوالجهادمناخرنوعالىتتجهانالدولعلىلزامااصبحلذا.مثالالشوارعحرب



٤٢٣)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

اإلسالمالدعوة والقوة في أسالیبة الناعمة دراسة فقهیة في الجهاد والقو 
فيافكارهویمثلمصالحهیمثلاالخرباناقتناعاادواتهویتركنفسهتلقاءمنیستسلمالعدو
يفلتكونادواتهاتطوراناالسالمیةباألمةیفترض،اجرائیةناحیةمنولذا،االحیانبعض
.واالعتداءاالذىعنمنأى

واالقتصادوالناسالبالد،لحفظالجهادمناخرنوعهناكصارالحاضرالعصروفي
القوةاسلوبیستخدم،وهو"الوقائيبالجهاد"تسمیتهیمكنماوهوللدولة،الكاملةوالسیادة
،والطاقةالجهدمنمزیدبذللىایحتاجلكنه،التقلیدیةالحروبعنبعیدا،غالباالناعمة
دولیةتوازناتتعملانفالبدمستقلة،البقاءتریدبالدایةعناالخطارابعادألجلوالوسع،

.عادةالبلدانیستهدفالذيالخارجيوالنفوذواالستغاللاالعتداءمنلتأمن
الجهادمستقبل

:القتاليالجهادمستقبل:اوال
المستوىفياالقلعلىالمسلمین،امامعقبةیشكلاصبحالقدیمبشكلهالجهاداستمراریة

مما،الكثیروامنهااقتصادهامنتستهلكالدولمندولةتشنهاحربایةفان،المنظور
للناس،الخدماتتقدیمفيوتتراجعللدول،واالمنياالقتصاديالتصنیففيتتراجعیجعلها

الناسحیاةویعرض.الشعوبلتزدهرالالزمةالراحةوىومستالمعیشةمستوىفيتتراجعكما
،كافةمستویاتهافياالعمالانجازوفياالقتصاد،فياختاللالىیؤديمما،لألخطار

.الفنونوحتى،والعمرانوالصحةالتعلیم
ئیا،ابتدادعویاامدفاعیاكانسواء،الراهنالزمنفيشنّ اذاالقتاليالجهادانبمعنى

غنائموان،فقطالعدوولیس،ذاتهالبلدسیدمرفانه،یتحققلمامالنصرتحققوسواء
الدولةبهاتتجهزانیفترضالتيالثقیلةالعسكریةالترسانةمقابلشیئاتعنيتعدلمالحروب

فقهفيكثیرةمباحثان.العسكرينصرهاوتحقیقصمودهاعلىتحافظانتستطیع،لكي
االسلحةلتقاسمالمعنىاذ،المقاتلینبینالغنائمتقاسممثلمعنىالیوملهایعدلمالجهاد

.)٤٤(المقاتلینعلىالحربیةوالطائراتوالدبابات
-:السلفيالفقهيالموروثعلىوالبقاءالجهادیةالسلفیة:ثانیا

الجهادباسموكثیرةیرةكبرهابیةااعمالشهدقدالمعاصرالعالمانیخفىال
صارالبتدائياالدعويفالجهاد،انفسهمالمسلمینحتىاالعمالهذهوطالت،االسالمي



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بتول فاروق محمد علي الحسون. د.م

٤٢٤

المسلمینبأجماعبالشهادتیننطقمنهوالمسلمالن،السلفیینقبلمنالمسلمینعلىیمارس
قدالمسلمیناغلبانیرونالتكفیریینلكن.)كافةللمذاهبالفقهیةالكتباجعةمر یمكن(

بعضاو،االسالمیةالمعتقداتبعضفيیخالفهملمن،مشركونهماو،دینهمعنارتدوا
":یقولفوزانابن،مثالالنبويبالمولدكاالحتفال،بدعةیرونهاالتياالحتفالیةالطقوس

هذاومن..االولربیعفييالنبو بالمولداالحتفال..البدعهذهفمن...كثیرةالمعاصرةالبدع
العلماءاوالمسلمینجهلةیحتفل،النبويباالحتفالیسمىماعملفيبالنصارىالتشبه

هذایقیممنفمنهم،)ص(الرسولمولدبمناسبةسنةكلمناالولربیعفيالمضلون
الكتابفيلهلاصالألنهبدعةانهوقلنا،...بالبیوتیقیمهمنومنهمالمساجدفياالحتفال

")٤٥(المفضلةوالقرونالصالحالسلف،وعملوالسنة
یعلنونهؤالءكانلوحتى،والمشركوالمرتدالكافرمقاتلةضرورةترىالسلفیةهذه

الانالمسلمینفعلى،بطریقتهماالسالمیتمانالبداالمرانجدالافترضناولو.اسالمهم
.مرتداومشركقتلاوبهدایةیقوموالكيواقتصادهممدنهمیدمروا

المسلمینبالددمر،للمخالفبالقتلمباشرةتأمرهمیرونهاآلیاتالحرفيالتطبیقان
معضلةان.والتطورصادواالقتالعلممنعالبمستوىتتمتع،اخرىبلدانایةیدمرانقبل

االحكامتغییرمنوالخشیة،الموضوعيفالظر اختلفواناالحكاماستصحابعلىالبقاء
فيمسدودطریقالىالمسلمیناوصل،التشریعیةوثوابتهاهللاآلیاتلتبدیكانتلوكما

.المعاصرةالحیاةمعالتعامل
:الدولیةالسیاسةفيالناعمةالقوى:ثالثا

المدربةشالجیو ومنوالمعدات،االسلحةمنخاصةترسانةلهاالمعاصرةالدولكل
اومحلیةحروباخاضتالدولكلانوربما،بهالبلدابناءیلزمواضح،عسكري،ونظام
الدولةتكلفالحالیةالمعارك،اناالنتدرككلهاوربما،خسرتاوبهافانتصرت،اقلیمیة
اغلبنانجدلذا،علیهاوبالوهي،والبشریةالمادیةالدولةمواردتستنزففهي،الكثیر

،االطرافبینالعالقةالمشاكلاغلبلحل،الدبلوماسیةالسیاسةالىتمیلصارتالشعوب
النزاعاتحلفياالبرزالدورله)٤٦(المتحدةاالممتشكیالت،احدالدولياالمنمجلسانكما

.الدولیة



٤٢٥)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

اإلسالمالدعوة والقوة في أسالیبة الناعمة دراسة فقهیة في الجهاد والقو 
عالميالالنظامان،المعتديعلىعقوباتوفرضالنزاعاتحلفيالكبیرالدورلهو 

یعدلمولذلك،كلهالعالماوضاعفیهاتراعيجدیدةلنظمخاضعةالدولمنیجعلالجدید
تكفتجعلها،رادعةدولیةعقوباتالىتعرضتواال.ترتأيكماحروبشنالدولبإمكانیة

.ذلكعنتلقائیا
- :القتاليالجهادمفهومو،الحروبمنالحدفيالناعمةالقوىدور-

االهدافیحققمؤثرسالحهيالناعمةالقوةان،االولالمبحثفيسابقاعرفنااكم
اختراقهتمقدكانمثالبرلینفجدار،االموالدفعاواالرغاممنبدالالجاذبیةطریقعن

.١٩٨٩عامفيسقوطهمنطویلزمنقبلالسینمائیةواالفالمبالتلفزیون
:المعمورةسكانلىعوتأثیرهاالناعمةالقوىانواع

اخبارایتناقلالعالمان،بأجمعهالعالمبهارسمتالتياثارهاللعولمةانیخفىال
الحضارةصاحبالمرسلبینوالتأثر،انیایحدثالناسبینالتقاربوصار،موحدةومفاهیم

رتازدهبحیث،وواضحاسریعاصارالحضارةهذهلمنتجاتوالمستهلكالمتلقيوبین
التياالمورماهينعرفولكي.الطاغیةالعولمةهذهلواللتزدهرلهاكانماصناعات
بعضذكرفیمكن.الشعوبعلىالتأثیرخاللهامنیمكنالتيمنتجهااوالغربیستعملها

-:الناعمةللقوةمعروفةكأمثلةبلالحصرسبیلعلىالاالمور
.التلفزیونیةوالدراما،التلفزیونیةوالبرامج،ةوالوثائقیالدرامیةاالفالمتصدیر-١
التعلیمیةالمؤسسةاوبالجامعةسیتأثرونفانهم،مابلدفياالجانبوالدارسونالباحثون-٢

فيالحالهوكما،الدولةهذهقیممعهمیحملونلبالدهمیعودونوحینمابهایدرسونالتي
،مریكياغیراجنبيباحثالف٨٦فهناكامریكا

عالیةنجاریةسمعةتكتسبالتي،للشركاتالتجاریةالعالماتاو،العالمیةالماركات-٣
منیلبسهابمنوالتاثر،القتنائهاالناسیسعى،دولیةتجاریةعالمةفتكون،للحدودوعابرة

.الممثلیناو،مثالالالعبین
.لمالعافيالدیمقراطیةلدعمالدولیةالمؤسسات-٤
انشطةمنتمارسهوما،الدینیةالمؤسساتوكذلك،الدولیةالمدنيالمجتمعمنظمات-٥

تبشیریة



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بتول فاروق محمد علي الحسون. د.م

٤٢٦

.االبتكاراتواخرالمنتوجاتلمختلفالدعائیةاالعالنات-٦
.االنكلیزیةوهيالموحدةالعالمیةاللغةعلىواالعتمادالدولیة،المدارس-٧
.وغیرهاوانستغرامبوكوتویترالفیسياالجتماعالتواصلمواقع-٨
وعلماالجتماعیةكالعلومالعلومهذهابتكرتالتيالجهاتمنالمستوردةالدراسیةالمناهج-٩

.وغیرهاالنفس
).وغیرهااالولمبیةوااللعاب،الموندیال(الریاضیةوالمسابقات،الریاضة-١٠
هامشهاعلىالتيالمعارضواقامة،معینةنوفنو بأعمالالخاصةالمهرجاناتتنظیم-١١
.اضافیةثقافیةفعالیاتتقام
.المتاحفوحتى،التشكیليوالفنوالمسرحالموسیقىبأنواعهاالفنون-١٢
منوغیرهاواالقامةالفیزااجراءاتوتسهیل،السیاحیةواالعالنات،والسفرالسیاحة-١٣

.اللوجستیةاالمور
،ماكدونالدزمثلخاصةبطریقةوالمطبوخة،المصنعةاالغذیةمنمعینةنواعألالترویج-١٤

ابوسفن،كوالوالكوكاالبیبسي:مثلمعینةالشربةالترویجكما.وغیرهاجیكن،وهوت
.المنتجصاحبحیاةنمطبتقلیدیرغبالذي.الشبابعلىخاصاتاثیرایخلقمما،وغیرها
فيوتقلدهاالشعوبتتأثرلكي.مثالبالغربالخاصةالدیمقراطیةالحكمةالنظمالترویج-١٥
.ذلك
.الحرالبضائعوانتقال،الدولیةالحرةوالتجارة،العالمیةالبورصات-١٦
الشعوبعلىاكبرتاثیرلفرض،االناالممتستغلهاالتيالناعمةللقوةادواتوغیرهاهذه

التعامالتفيالدبلوماسیةاللغةواهمیة،القوةهذهاهمیةیعونمونالمسلبداواالن،االخرى
.الدولیة

:القتاليالغزومناعتىالثقافيالغزو-
الجهودكاّفةإلىالمصطلحهذاویشیرالفكرّي،الغزوباسمأیضاً الثّقافيّ الغزوُیعرف
غیربطریقةعلیهاوالسیطرةتیالءاالسبغیةأخرىأّمةبحقّ ماأّمةَتبذلهاالتيوالممارسات

بكلّ النتهاجهنظراً العسكرّي؛الغزومنخطورةأكثرالفكريّ الغزووُیعدّ عسكرّیة،أوحربّیة
أجسادفيینهشفتّاكُعضالداءبأنهالفكريّ الغزویوَصف.أمرهبدایةفيوغموضسرّیة



٤٢٧)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

اإلسالمالدعوة والقوة في أسالیبة الناعمة دراسة فقهیة في الجهاد والقو 
بالّدرجةالثّقافيّ الغزوویهدفها،فیوالقوةاألصالةمعالمویخفيشخصّیتها،ویلغياألمم،
.)٤٧(األرضولیسالعقلاحتاللإلىاألولى

االنسانقناعاتتغییرالن،بالغزوالشعوبفيالثقافيالتأثیریسمىانعبثاولیس
الحروبكللعبتوقد،دینیةاووطنیةقضیةألیةالقبولاوللرفضاالولاالساسهوالثقافیة

مؤثرةبقضایاالهممشحذخاللمنتثبیطهااوالمعنویاترفعفحاولت،قائديالعالجانبعلى
اووالغداء،الجنسيواالغراءالعینالحور:ثیمةیستخدممثالداعشفتنظیم،المقاتلالفردفي

وان،استشهادیةعملیاتهي،االنتحاریةالعملیاتبانوایهامهم،)ص(الرسولمعالعشاء
االبریاءبحقاالجرامیةعملیاتهمربطیتملذا.االسالمفيعالیةمكانةلههیدوالشالشهادة

.)٤٨(.االسالميالدیناواهللاعندمقدسةعملیاتانهاعلى
العقائديبالترویجلهایمهد،الراهنالوقتفيتشنانلهایرادحربكلفيلذلك

.مجتمعاتهمداخل"طروادةحصان"هموجعلالجماعةتللكمنانصاركسبالجل،والثقافي
ثقافیااواعالمیابارعینالمسلمونیكنلمبالمقابلبینما،المسلمینمعكثیراعملهماتموهذا
الفلسطینیةالقضیةفيكما،المعاصرالتاریخفيحدثتواقعةایةفي،قضایاهماحقیةلنشر
وبالصورة،القدیمةباللغةمتمسكینظلوا،ادالجهفيالمعاصرةاللغةاكتسابمنوبدال.مثال

ترىالمعاصرةالحیاةبینما،ووصفهوتقسیماته،الجهادعن،الفقهیةبالكتبالمرسومةاالولى
.)٤٩(الیونسكوتتبناهالذيالشعارهووهذا.العقولفيتحدثاوالالحربان

:مستدامنصرالناعمةالقوماستخدام
ثمارهاتأتيقداالقتصادیةوالمقاطعة،الدبلوماسیةوالضغوطلعسكریةاالحروبشنان

التوترویكون،الدولبینعدائیاجواوتخلق،باهضةتكونقدوتكلفتها،القصیرالمدىعلى
البلدمصالحعلىللحفاظالمستمروالسهرالمستمرةاالحترازاتاخذیتطلبوهذا،الموقفسید
اواالكراهیعتمدالألنه،مستداماالنصرسیكونالناعمةالقوةاسلوبفيولكن.العدومن

،الفعلردخانةفيیضعهوال،یستثیرهوال،االخردفاعاتیحفزوال،االنتصارفيالقسر
اوالدولةبهترغبماوفقیسیرانویقبل،االخرالطرفقبلمنستتبنىالقناعاتالن

القوةاسالیبتكونماوعادة.مقاومةاوتحسسدونوالنفوذواذلالستحالساعیةالمجموعة
فتناغم،االجتماعوعلم،النفسعلممعطیاتوفقوتعملببطيءوتسیرخفیةاسالیبالناعمة



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بتول فاروق محمد علي الحسون. د.م

٤٢٨

الملبیةانهالهتصوربحیث،نفسیةاهواءمنیرغبهومااالنسانبهمایفكرالقوةهذه
وفلسفاتافكارمنالیهمایطرحمعیتماشىیجعلهمما،لحیاتهالمنقذهالوسیلةوانهالطموحاته

.)٥٠(والشبابالمراهقینعندجليبشكلهذاویحدث،ذلكیدركاندون
:الناعمةوالقوة،الكفائيالجهادمفهوم

،جدیدةبعضهافيتكونقد،اخرىبالیاتیتحققانیمكنهالنصرانعرفناانبعد
الكفائيالجهادانعرفناواذا،مستدامانصراوتحقق،وبشریةاقتصادیةتكلفةقلاانهااال

بهقامأوأحدبهیقملموٕاذاالجمیع،عنسقطالكفایةبهممنّ الناسبعضبهقامإذا:یعني
هو،الدعويالجهاداوالطلبفجهاد.عنهالمتخّلفُعوقباآلخریندونالكفایةبهلیسمن

الن،وفاعلةجدیدةبأسالیب،الجهادهذااستمراریةیمكنالراهنالوقتوفي،فائيكجهاد
،الجهودباقلیتحصلانویمكن،االرضفياهللادیننشرهوانماالدعويالجهادمنالغرض

بالدعوةللقیاممبررهناكیعدلم،واحدةقریةالعالموصیرورة،المفتوحالفضاءوجودومع
االكراهیریدالوتعالىسبحانهفاهللا،عكسیامردودهایكونوالتي،الثمنالباهظةریقةالطعبر
الوهذا،بالدینالقلبيوالرضااالقتناعیریدبل،باإلكراهیأتيلدینقیمةالبل،الدینعلى
الرؤیةبثاجلمنالصلبةولیستالناعمةالقوةتستخدم،إقناعیةوسائلعبراالیتم
یجبولذا،هائالانتشاراوانتشرتاالفكاربهتنوعتعصرفي،للدینوالمتسامحةلصحیحةا

الدینلنشروالكفاءةوالقدرةالغایةبهمنیقومجهادالىالكفائيالجهادمفهومیتحولان
التصديهوایضاالجهادیةالفرقهذهمهامومن.حالیاالعالمیفهمهاالتيبالطرقالحنیف

االفكارالن.التوحیدیةاالدیانواصلااللوهیةواصلالدیناصلحولتثارالتيبهاتللش
.الملحداالخرالطرفكفاءةبفعلازدیادفيالعالمفيااللحادومستوىمتالطمةالمعاصرة

نوعاوعّدهالتأثیرفيالجدیدةاالسالیبیدرسواان،والمفكرینالفقهاءمنالمنظرینعلىولذا
.)٥١(القدممنذحكمههوكماعصركلفيبهالقیامالواجبالجهادنم



٤٢٩)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

اإلسالمالدعوة والقوة في أسالیبة الناعمة دراسة فقهیة في الجهاد والقو 

ــاتمةالخ
یعالجالبحثولكون،متباعدتینتبدوانمفردتینبینجمع،متعددةبعناوینالبحثمر
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