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Abstract
This research discusses the problems and challenges of da'wah in the life of
Holy prophet (PBUH) during his life in the holy Mecca, and different forms of
such challenges in present time. Moreover an attempt has been made to
find a solution to these challenges in the light of Sunnah of the Holy prophet
(PBUH). In this study, first the literal and terminological meaning of the
challenge ( )التحديhas been explained and then the various forms of
challenges faced in the Meccan era and the method of the Holy Prophet
(PBUH) to deal with these challenges are also included in this research.
Similarly, different forms of da'wah challenges of present time and modern
methods in the light of the Sunnah of the Prophet to overcome them are
also part of this research.
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ّ ملخص البحث

ّ
 فى مىت وضىعها-  ضلى هللا علُه و آلہ و ؾلم- ًٌدىاوٌ البدث مىضىع جدضًاث الضعىٍت فى عطغ الغؾى
 وكض ئشخمل البدث على بُان.فى عطغ الحاضغ ومعالجتها في ضىء الؿىت الىبىٍت في عطغ املىت املىغمت
ً
 زم بُان ضىع الخدضًاث الضعىٍت فى العطغ امليى و األؾالُب الىبىٍت،معنى الخدضي لغت وئضطالخا
ً
أًضا ضىع جدضًاث الضعىٍت املعاضغة ًو
ً  هما ًدىاوٌ البدث.ملىاحهت هظه الخدضًاث فى العطغ امليي

ّ األؾالُب العطغٍت ملىاحهت هظه الخدضًاث الضعىٍت املعاضغة فى مً زالٌ ؾىت الىبىٍت۔
. املعاضغۃ، عطغ الحاضغ،ی
ًّ  االؾالُب الىبى، العھض امليي، الخدضًاث:الکلماث الدلیلیت
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مقدمت البحث ّ

ّ
ؾلم ً -ضعىا كىمه ئلى الطغٍم املؿخلُم ّ
وٍلىمه
كض وان عؾىٌ هللا  -ضلى هللا علُه و آلہ و
مً اإلهدغاف والضالٌ ،وكض زخم هللا األصًان باإلؾالم واألهبُاء بمدمض -ضلى هللا علُه و آلہ
ّ
و ؾلم .وصعىة األهبُاء واهذ مدضوصة ًو صعىة الغؾىٌ فلض واهذ مفخىخت۔ ولظي ًضعى هللا

اُ َلكُ ِي
والُىم اآلزغ أن ًخسظه كضوة فى أي مجاٌ مً مجاالث الحُاة الضهُا للىله حعالىَ ( :ل َق ِد ك َ َ
ً
أضىال ًخمؿً بهً ،وطغٍلت ٌؿير علُه ،أن
ً
فٔي َر ُسو ٔه اهَّللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش ٍَ ْة) ( )33:11فُخسظ مىھا
ً
ّ
الغؾىٌ  -ضلى هللا علُه و آلہ و ؾلم  -وان أهمىطحا لضاعي الىاجح فى الضعىة اإلؾالمُت۔ وملا
اهکغ كغَش مىه عً صعىجه معخظعًٍ بضًً اآلباء واألحضاص ،وحعلىا الغؾىٌ وأجباعه العضاء،
وفخدىا أمام الضعىة اإلؾالمُت جدضًاث هثيرة ،جمثلذ فى أؾالُب مخفغكت ئعخمضها اللغَش
واملشغوىن ًإلیظاء الغؾىٌ وأصحابه۔ ًداوٌ هظا البدث حؿلُط أضىاء األؾالُب التي اجبعها
ّ
الىبي -ضلى هللا علُه و آلہ و ؾلم  -وصحابخه الىغام في مىاحهت الخدضًاث الضعىٍت اإلؾالمُت
عطغ مىت .و ٌشخمل البدث على تهمُض ًوأعبعت مباخث وزاجمتً .
فى ً
الخمهُد  :الخدضي لغت وئضطالخا ً
ُ ُ
ُ
الخح د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددي ل د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددت :املُ َ
ىاػ َع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةت ،واملب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاع ً
اة
2
باعٍْ َخه في فعل َ
فالها ئطا َ
الح ًَض ًا.
وهاػ ْع َخه الغلبت" ،وهي ًُ
1حاء في لؿان العغب " :جدضًذ ًً
ً
ً
اجطاال ً
ً
وزُلا باملعنى اللغىيً ،فهى طلب اإلجُان
اضطالخا ًخطل
الخحدي اصطالحا  :الخدضي
باملثل على ؾبُل املىاػعت والغلبت ،وٍخدضص املثل جبعا ملا ًخدضي به.

3

ً

العصس املكي ّ
ّ
املبحث األول  :صىز الخحدًاث الدعىٍت فى

ً
اول ،صىزة الخحدي بأسلىب اإلتهاماث الباطلتّ :
ّ
مً األؾالُب الخدضي التي ئجسظها املشغوىن و كغَش مىت ملداعبت الضعىة اإلؾالمُت ھی
السخسٍت والخدلير والخىظًب وغير طلً۔ ّ
فانهم واهىا ًغٍضون بها جسظًل املؿلمين ،وجىهُىم۔
ّ
الىبي -ضلى هللا علُه و آلہ و ؾلم -بتهم شاوعت ،فياهىا ًىاصوهه باملجىىنَ ( :وقَالُ ِوا ي ٰٓ َا ُّي َّا
فغمىا ًّ
ّ
َّال ٔذ ِي ٌُزِّ َه َعم َِي ٔہ ِّ
والىظاب هما كاٌ حعالىَ ( :و َعحٔبُ ْٓوا َا ُِ
ً
ْك أٌَّكَ ل ََى ِحٍُ ِو ُْ) ( )6:10وَؿمىهه بالؿاخغ
الذ ِ ُ
ۗ َءہُي و ٍِ ٔذر ِّو ٍِ ُہي وقَاه ا ِلكٰ ِٔفو َُ ِٰ َذا س ِٔح َك َّذاب) ( )4:38وواهىا ٌُ ّ
شُعىهه وَؿخلبلىهه بىظغاث
ُِ
َجا ِ ُّ ْ
ِ َ َ
ِ
ٰ ْ
ْ
َّ
ِف ِوا َليُزِل ٔ ُق ِوٌ َكَ ب ٔ َابِ َصارٔۂ ِي َل َّىا َسىٔ ُعوا ِّ
ْك َو َي ُق ِولُ ِو َُ أٌ َّ ٗہ ل ََى ِحٍُ ِو ُْ)
هاكمت هما كاٌ حعالى ( َوا ٔ ُِ يَّكَادُ ال ٔذيِ ََ َك َ ُ
الذ ِ َ
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( )51:68ووان ئطا حلـ وخىله املؿخضعفىن مً أصحابه اؾتهؼؤوا بهم وكالىا :هإالء حلؿاؤه
َيص ال ٓم ُه بٔأَعم ََي ب ٔ َّ
يَ) )(53:3وػاصوا
اْك َ
الش ٔ ٔ
( َوََّ ا ُ
هَّلل َعم َِيۂ ِي ِّو َْۢ بَ ِيٍ ٔ ٍَا)( )6:35فُجُبهم هللا -حعالى( -أَل َ
ّ
ً
والسخغٍت ً
مً الخدلير ٌّ
فشِئا ختى أزغ طلً في هفـ عؾىٌ هللا -ضلى هللا علُه و آلہ و ؾلم
شِئا
 هما كاٌ هللا -حعالىَ ( :-و َل َق ِد َن ِع َم ُي اٌََّكَ َيط ِٔي ُق َص ِد ُر َك ب ٔ َىا َي ُق ِولُ ِو َُ) (ً 4)51376ثاهُا ،صىزة الخحدي بأسلىبّإشاعت الشبهاث الكاذبتّ :
وكض واهذ مً أؾلىب الخدضي هى ئشاعت الشبهاث الياطبت ،وكض ػاصوا مً طلً بدُث واهىا
ّ
ًغٍضون بها ليى ال ًبلى لعامت الىاؽ مجاٌ للخضبغ في صعىة عؾىٌ هللا -ضلى هللا علُه وآلہ ؾلم
 والخفىير فيها ،فياهىا ًلىلىن عً اللغآن) :اَ ِض َغ ُاث اَ ِح ََلً( (ً )5:21غاها مدمض باللُل وٍلغأها
ّ
َ
َ
بالنهاع ،وٍلىلىن(َ :ب ِل افت َر ُاه) مً عىض هفؿه وٍلىلى ًن ِئه َما ٌُ َع ِل ُم ُه َبش ٌغ وكالىا) :ا ٔ ُِ ِٰ َذآ ا ٔ ََّّل ا ٔ ِف ُ
ك
ً
وأخُاها كالىا عً الىبي -
ٰاَخ ِو َُ)( )4:25أي اشترن هى وأضضكائه في افترائه۔
ا ِفت َ ٰرى ُہ َواَ َعاٌ َ ٗہ َعم َِي ٔہ ق َِو ًْ َ ُ
ّ
ؾلم ،ئهه أضابه حىىنً ،فهى ًخسُل املعاوي ،زم ًأحى بيلماث بضٌعت عائعت
ضلى هللا علُه ًوآلہ ً
ً
ۗ ُء يَتَّب ٔ ُع ُہ ُي ا ِل َغ ٗاو َُ اَل َِي َت َز اٌَ َّ ُہ ِي ف ٔ ِي كُنِّ َواد ٕ يَّۂ ِي ُى ِو َُ َواٌَ َّ ُہ ِي
الش َع َزا
مثل الشاعغ۔ كاٌ هللا حعالى عصا عليهمَ ) :و ُّ
َي ُق ِولُ ِو َُ َوا ََل َيف َِعمُ ِو َُ( )(224-26:26
ً
ثالثا :صىزة الخحدي بأسلىب الحُلىلت بين الىاس وبين سماعهم القسآنّ :
ومً األؾالُب الخدضي التي ئجسظها املشغوىن و كغَش مىت ملداعبت الضعىة اإلؾالمُت ،هي
ّ
الحُلىلت بين الىاؽ وبين ؾماع اللغآن۔ فاهھم واهىا ًلطضون بها أن ًدىلىا بين الىاؽ وبين
صعىة اللغآن الىغٍم بيل أؾلىب ممىً۔ فياهىا ًطغصون الىاؽ وٍثيرون الشغب والصخب ئطا
ّ
ؾلم -وان ًغٍض الضعىة للىاؽ أو ًطلى وٍخلىا اللغآن الىغٍم
عأوا أن الىبي -ضلى هللا علُه ًوآلہ ً
َّ
ُِقٰا ُٔ َوالِـ َغ ِوا ف ِٔي ٔہ ل ََع َّمكُ ِي َت ِغمٔبُ ِو َُ (ً 5 )26:41
كاٌ هللا حعالى( َوقَا َه ال ٔذيِ ََ َك َ ُ
ِف ِوا ََل َت ِش َى ُع ِوا ل ٔ ّٰ َذا ال ُ ِ
ً
زابعا  :صىزة الخحدي بأسلىب املحازبتّ :
حعغضذ الضعىة اإلؾالمُت مىظ الجهغ بها بمىت املىغمت ئلى العضًض مً االبخ ًالئاث والشضائض
للض ًّ
واملدً على ًضي طىاغُذ الىفغ 6ولم ًىً خطاعهم في الشعب وملاطعتهم ملاطعت شاملت،
ئال كمت ابخ ًالئاث شضًضة جمثلذ في حعظًب بعضهم ختى اللخل ،ومىعهم مً عباصتهم في بِذ هللا
ّ
عظبهم املشغوىن الصحابي الجلُل بالٌ بً عباح
الحغام ،وغير طلً هثير۔ وكض اشتهغ مً الظًً ً
فيان أمُت بً زلف ًسغحه ئطا خمُذ الظهيرة فُطغخه على ظهغه في بطداء مىت ،زم ًأمغ
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بىضع الصخغة العظُمت على ضضعه ،زم ًلىٌ ال ًؼاٌ على طلً ختى ًمىث أو ًىفغ بمدمض"
ً
فُلىٌ وهى في طلً :أخض أخض" 7صلُال على زباجه على هظا ا ًإلؾالم مع ول العظاب الظي وكع
علُهً .
ً
خامسا:صىزة الخحدي بأسلىب املقاطعت في ِشعب أبي طالبّ :
"ئن املخأمل لحاٌ املؿلمين األوائل في مدىتهم التي واحهىها مً زالٌ الخطضي للىي الىفغ
ً
العاجُت لُجض أن مما عاهاه هإالء الطامضون ما ًخضمً أشياال عضة مً الحطاع"ً 8ولم ًلخطغ
على الجاهب االكخطاصي وئن وان في ملضمتها ألهه ٌعخبر مً أهم أشياٌ الحطاع ملا له مً جأزير بالغ
الخطىعة على الحُاة بجمُع مىاخيها املسخلفت ،بل حعضاها ئلى أشيا ٌٍ أزغي والحطاع االحخماعي
َْ
اٌَ " :ك َ
خُث هلمـ طلً مً عواًت اإلمام البساعي َع ًْ َأبي ُه َ ْغٍ َغ َة َك َ
اٌ الى ِب ُّي ِم ًْ الغ ِض ًَ ْى َم الى ْد ِغ،
ِ
َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ُ
َ ُ َ َ
َ
َ َ َ َ ُ َْ ً
َ
ْ
ً أن كغَشا
َو ُه َى ِب ِم ًنى :ه ْد ًُ ه ِاػلىن غ ًضا ِبس ُْ ِف َب ِني ِهىاهت ،خُث جلاؾمىا على الىف ِغ" ....وط ِل ً
ََ َ ْ ُْ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ
ىه ْمَ َ ،و ًال ًُ َباٌ ُع ُ
املطلب َأ ْو َبني ْاملُطلبَ ،أ ْن َال ًُ َىاه ُد ُ
ىه ْم
ِ
ِ
ِ ِ
و ِهىاهت جدالفذ على ب ِني ه ِاش ٍم وب ِني عب ِض ِ ِ
ِ
َ
َختى ٌُ ْؿ ِل ُمىا ِئل ْي ِه ْم الى ِبي"  9ومعنى كىله :أن الًىاهدىهمٌ ،عني :الًلع بُنهم علض هياح ،بأن الًتزوج
كغَش وهىاهت امغأة مً بني هاشم وبني عبضاملطلب ،والًؼوحىا امغأة منهم ئًاهم ،وهظلً املعنى في
كىله" :والًباٌعىهم" بأن ال ًبُعىا لهم والٌشتروا منهمً 10

العصس املكي ّ
ّ
املبحث الثاوي :مىهج الىبيّ فى مىاجهت الخحدًاث الدعىٍت فى

ً
ا ّول  :الثباث على الحقّ :
مةةً أهةةم األمةةىع للةةضعىة اإلؾةةالمُت الثبةةاث علةةى صًةةً الحةةم فةةي وةةل مةةً األخةةىاٌ الحُةةاة اإلوؿةةان،
هَّلل َّالـ ٔذيِ ََ ٰا َوٍُـوا بٔــا ِل َقو ٔه َّ
الـدٌ ِ َيا)( ،)27:14ويهةةضي
فُلةىٌ هللا ؾةبداهه وحعةالى يُ َثب ُ
الثابٔـُٔ فـ ٔـي ا ِل َل ٰيـوة ٔ ُّ
ِّـُ ا ُ
ِ
ِ
الىبةةي صةةحابخه ومةةً بعةةضهم األمةةت اللمدمضًةةت ولهةةا ئلةةى هةةضي وفةةي الثبةةاث علةةى صعةةىة الحةةم أمةةام
الىفاع ًو الباطل۔ وكض ججلى الثباث في أعلى ضىعة فةي مىكةف الىبةي وصةحابخه الىةغام عضةىان هللا
عليهم ضبروا على مظالم الىفغ وزبخىا على الحمً .
ً
ثاهُا :الجحاد بين املسلمين في مىاجهت قسَشّ :
ئن اإلؾالم هى الضًً الظي ًضعىا املؿلمين ئلى الىكىف فى ضف واخض أمام الىفاع وأعضائهم
ًّ
ظهغ
اُ َّو ِز ُص ِو ْص)( )1::3وٍ ً
هَّلل يُل ُّٔب َّال ٔذيِ ََ يُ َقاتٔمُ ِو َُ ف ٔ ِي َسب ٔ ِيم ٔ ٖہ َص ًّفا ك َ َاٌ َّ ُہ ِي ب ُ ٍِ َي ْ
فُلىٌ ؾبداهه ًو حعالى ا ٔ َُّ ا َ
االغؾىٌ علُه الؿالم خاٌ األمت املدمضًت وفى وخضتها هأنها حؿم واخضً ،و هىان هظهغ خضًث
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َ ُ
َ َ
َ
الى ْع َم َ
ُّ
اٌ َع ُؾى ٌُ اللهَ " :ج َغي ْاملُ ْإمى َين في َج َغ ُ
ان ْب ًَ َب ِشير ًَ ُلى ٌَُ :ك َ
اخ ِم ِه ْم َوج َى ِ ّاص ِه ْم َوح َعاط ِف ِه ْم ه َمث ِل
ِ
ِِ ِ
ٍ
ْ َ َ َ ْ
11
اش َخ َيى ُع ْ
ض ًىا َج َض َاعى َل ُه َؾائ ُغ َح َؿضه بالؿ َهغ َو ْ ً ُ
الشعب أبى
الجؿ ِض ِئطا
ِ
الحمى" "وفي خطاع ِ
ِِ ِ
ِ
طالب ضىعة مً اجداص املداضغًٍ ووخضة ولمتهم بؼعامت أبی طالب علیہ الؿالم بدُث حعخبر
ؾابلت فغٍضة مً هىعها ،ختى أن هفاع كغَش لم ٌؿخطُعىا أن ٌشلىا ضفهم عغم أن مً
املداضغًٍ مً هم لِؿىا مؿلمين بل صفعهم أزالكهم العغبُت الىغٍمت في هطغة األكغباء
املظل ًىمين للىكىف بجاهب املؿلمين ،هىظا ئجدض املؿلمىن بؼعامت عؾىٌ هللا –ضلی هللا علیہ
وآلہ وؾلم -فى العطغ امليي بدُث أن الىفاع لم ٌؿخطُعىا أن ٌغيروهم مً اإلؾالم بامللاطعت
والحطاع اإلحخماعي۔"ً 12
ً
زابعا  :اإلعالن عن دفع الظلم في حصازهمّ :
ًالًجةةىػً الظل ةم عى ةةض اإلؾةةالم بيةةل أهىاع ةةه ،ألهةةه ظلم ةةاث ًةةىم اللُامةةت ،وٍخىع ةةض الظةةاملين بالع ةةظاب
اإللةةُم ئلةةى ًةةىم اللُامةةت۔ وكةةض أعلةةً اإلؾةةالم عةةً صفةةع ظلةةم الظةةاملين ملةةا فُةةه مةةً مطة حت للىكةةىف
ـَ
الش ِ
ْۗؤ ٔو َ
أمام ظلمهم ليي ٌعىصوا ئلى الحم ًوجغن الظلم۔ وكاٌ ؾةبداهه وحعةالىََ ( :ليُل ُّٔب اهَّللُ ا ِل َحــ ِہ َز ب ٔ ُّ
ــْ) (" )318:1وفةةي خطةةاع الشة ِعب هجةةض فةةي هخةةب الؿةةيرة"13مةةا
ـاُ اهَّللُ َس ـىٔ ِي ّعا َعمٔـــ ِ ّ
ـَ مُ مٔـ َـي َوكَـ َ
ا ِل َقـ ِـو ٔه ا ٔ ََّل َوـ ِ
ًفُةةضها بيةةاء ًوض ةغار أطفةةاٌ املدبىؾةةين فةةى شةةعب أبةةى طالةةب ختةةى ٌؿةةمع مةةً زلةةف حبةةاٌ مى ةةت
الش ةةعب وهى ةةان عم ةةل أب ةةى طال ةةب
وٍل ةةىٌ اب ةةً الل ةةُم" :وؾ ةةمع أض ةةىاث ض ةةبُانهم بالبي ةةاء م ةةً وعاء ِ
14
كطُضجه الالمُت املشهىعة أولها :حؼي هللا عىا عبض شمـ وهىفال علىبت شةغ عةاحال غيةر آحةل۔"
15
ًواؾخسضام الشعغ عىض العغب وان ئخض الىؾائل ا ًإلعالمُت املإزغة في مجخمعاتهم۔

املبحث الثالث:صىز الخحدًاث الدعىٍت فى العصس الحاضس ّ

ً
أول  :صىزة الخحدي بأسلىب وصﻒ اإلسالم باإل ّزھاب وجخىٍﻒ عىهّ :
"والغغب عىض ئطالكﻬم ﳍظا املططلذ ًلطضونً به وضف األمت املؿلمت املخمؿىت بضًىﻬا ،هما
ًلطضونً به حﻬاص املؿلمﲔ ضض عضوھم وصفاعﻬم عً أهفؿﻬم ،وللض حاء ھظا الىضف بىاء
ّ
واملغوج للباطل ،واملساصع
على زلفُت أفىا ًع وجطىعاث مً وؾائل ئعالمﻬم املشىہ ل حلائم،
للىاؽ ،فاإلؾالم ﰲ خلُلخه ًغفﺾ العىف ًوالج ًغوًًع واإل ًعھاب ،وًضعى ئﱃ الغﲪت والؿالم
الﱵ ھی الھضف مً الغؾالت الضعىًت للىﱯ -ضلى اهللا علُه و آلہ -كاٌ حعالى ( َو َوآ اَ ِر َس ِم ٍٰكَ ا ٔ ََّل
َر ِح َى ّة لِّ ِم ٰع َمىٔي ِ َن) ( )301:13وال ًؼاٌ مطط ح اإلعهاب ٌؿخسضم بهضف اًجاص خالت مً الغعب
واإلعﻫاب الفىغي لشل خغهت الضعىة ئﱃ اهللا ،والخشىًُ بىؾائلﻬا ،وئخاطخﻬا ﲜى ًمً
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اإلعﻫاب لخدىُطﻬا وجعطُل مؿا ًعھا ،والضعىة اإلؾالمُت ﲣضع ملعاًﲑ مىضبطت و ًوؾائل
مشغوعت مً هللا ال ًض لإلوؿان فيهاً )16(" .
ّثاهُا :صىزة الخحدي بدشىٍتّصىزة الدعىة والدعاةّ :
"جأزغ اإلعالم الغغبی بشىل واضذ بغوح العضاء الﱵ عؾسﻬا فُﻬم املؿخشغكىن فىحهىا ا
العضًض مً اﳊمالث اإلعالمُت ﳓى الضعىة اإلؾالمُت والضعاة واملطلدﲔ بهضف جشىًه
الضعىة طاتها ،وجشىًه اإلؾالم ،وجشىًه ضى ًع الضعاة واملطلدﲔ ﰲ املجخمعاث ،والخشھير بهم
بخلفُم األهاطًب والخﻬم خىﳍم ً لُمىعىا املضعىًً مً عؤًًت اﳊم واالؾخجابت له أو جأزﲑ
االؾخجابت له۔ وﻫظا األمغ ئن أ ّ
معىا الىظغ فُه ﳒض أهه لِـحضًضًا على الضعىة اإلؾالمًت،
فلض هالذ ھظه اﳊمالث صعىاث العضًض مً األهبُاء والغؾل  -علُﻬم الؿالم  -والضعاة مىظ
اللضﱘ ،ولىً عاصث بطىعة أهﱪ وأكىي هخُجت الخلضم الخلﲏ الىبیر.
وكض أشا ًع اللغآن الىغﱘ ئﱃ ھظه اﳊغب اإلعالمُت على املؿلمﲔ بلىله حعالىَ ( :لت ُ ِبم َُو َُّ ف ٔ ْٓي اَ ِو َوالٔكُ ِي
ْش ُك ْٓوا اَذّى َكثٔي ِ ّرا َوا ٔ ُِ َت ِصبٔرُ ِوا َو َت َّت ُق ِوا َفا ٔ َُّ
َواَ ِن ُف ٔشكُ ِي َو َل َت ِش َى ُعََّ ٔو ََ َّال ٔذيِ ََ اُ ِوتُوا ا ِل ٔك ٰت َب ٔو َِ ق َِبمٔكُ ِي َو ٔو ََ َّال ٔذيِ ََ اَ ِ َ

ذٰلٔكَ ٔو َِ َعزًِ ٔ ِاَل ُ ُو ِورٔ) ( )38::1ومً ﲪالث الخشىًه املىحﻬت للضعىة اإلؾالمُت ئتهام الضًً
باﳉمىص الفىغي ،والخسلف العللي ،واإل ًعھاب ،مع أهه صًً ًضعى ئﱃ الخفىغ ،والخعلم ،والخفله
والغﲪت۔ أما بالىؿبت للضعاة فلض اؾخسضمذ الىؾائل اإلعالمُت عضة أؾالُب لخشىًه
ضىعتهم هضعاة ،جاعة بىشغ ضىع مضدىت للضعاة؛ للدط مً مىاهخﻬم لضي اﳉماھير ،وجاعة
بخلبُـ بعﺾ األشساص طي أﻫل العلم والطالح ،ﰒ كُامﻬم بأعماٌ ًئعھابُت ﲣغًبُت؛ لُىىن
ً
ً
جأزﲑه على الىاؽ هبيرا زطيرا ً 17".
ثالثا  :صىزة الخحدي بإسخ الل قﻀاًا المسأة في جشىًه اإلسالمّ :
"ًألﳘُت صوعً املغأة ﰲ اإلؾالم ،وماًجمثله مً زلل صازل املجخمعاث اإلؾالمُت هظغا والﱵ ﻫي
صعامت أؾاؾُت ﰲ بىائه ،عملذ وؾائل اإلعالم الغغبُت على اؾخسضام املغأة املؿلمت هأصاة
ً
جىظف ﰲ جشىًه اإلؾالم واملؿلمﲔ۔فغغؾذ ضىعا مضلت وغﲑواكعُت عىﻬا ﰲ أطﻫان
ﳎخمعاجھم أظﻬغتها بطىعة امغأة مؿلىبت اإلعاصة واﳊغًت مﻬضىمت اﳊلىق وملﻬىعة مً
الغحاٌ۔ وكض هان للضعاؾاث االؾخشغاكُت أزغ هبﲑ ﰲ جأضُل ھظا على اإلؾالم وجشغًعاجهً
ًغي اإلؾالم۔ فىاهذ أهﱪ اﳋطاب املغلىط وجغؾُسه افﱰاء على اإلؾالم وحشغَعاجه ،وطمعًاً
فى هضم عغي اإلؾالم فياهذ خماالتهم الخشىًﻬُت جىطب على املغأة وخلىكﻬا وجشغًعاجه،
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فأزاعوا العضًض مً اللضاًا التي اهخلضوا فيها أخيام اإلؾالم وحشغَعاجه فخىاولىا خجاب املغأة
ً
ً
وحهال۔ وجىاولىا كضاًا أؾاء فُﻬا بعﺾ املؿلمﲔ ﰲ جطبُم شغع اهللا وفﻬمه ﰲ
ً
وعضوه جسلفا
خم املغأة هخعضص الؼوحاث ،واملﲑار وحعل الطالق بُض الغحل إلظهاع املؿلمين بطىعة الجهل
والخسلف وعضم مىاهبت العطع۔"(ً )18
ً
زابعا  :صىزة الخحدي بأسلىب وصﻒ اإلسالم بعدم القدزة الخعاٌش مع اآلخسّ :
ئن الغغب واعضاء اإلؾالم هم ًطفىن اإلؾالم بعضم الخعاٌش والعىف والشضة وغيره طلً مً
الطفاث الؿلبُت مع أن اإلؾالم بعُض عً هظه الطفاث اللبُدت الؿلبُت ،وأن اإلؾالم
ًخعاٌش والًخطاصم ،والخاعٍش ٌ
مليئ على عىف اإلؾالم أن الخعاٌش ؾمت مميزة لإلؾالم هما كاٌ
ٍؚٕ بَ ِي ٍَ ٍَا َوبَ ِي ٍَكُ ِي) )(64:3
ۗء
هللا حعالی (ي ٰٓ َاِِ َن ا ِل ٔك ٰت ٔب َت َعال َِوا الٰٔى كَم ٔ َى ٕة َس َوا

املبحث السابع :األسالُب العصسٍت املقترحت فى ضىء السىت الىبىٍّت ملىاجهت
الخحدًاث الدعىٍتّ :
ألولّ :الجحاد أمام أعداء األمت اإلسالمُت:
ئن ول مشاول مً مشاول التي جدضي واحهها املؿلمىن فى العالم ولها جخطلب اجداص األمت
جىاػع في صازل املؿلمين هى الظي ًإصي
اإلؾالمُت ملىاحهت أي مشاول زاعجي أوصازلي ،ألن أي ٍ
ّ
هَّلل
صوعه ً
بللت كىة اإلؾالم واملؿلمين أمام الىفاع وأعضاء اإلؾالم۔ وكاٌ ؾبداهه وحعالىَ ( :واَط ِٔي ُعوا ا َ
الصبٔرٔيِ ََ (ً )1::8وٍلؼم على العالم
َو َر ُس ِو َل ٗہ َو ََل َت ٍَ َاز ُع ِوا َف َتفِشَ مُ ِوا َو َت ِذ َہ َب رٔيِ ُلكُ ِي َو ِاصبٔرُ ِواoا ٔ َُّ ا َ
هَّلل َو َع ّٰ
وإلحل عض ي هللا ؾبداهه وحعالى ألهه
اإلؾالمي ولها أن ًخدضوا أمام عضوهم لبلاء اإلؾالم ً
ًالمجاٌ لضفع ظلم عضوهم بضون اجداص األمت اإلؾالمُتً .
الثاوى  :الكخفاء على المىال الراحى لبالد املسلمين:
ًىحه املؿلمين فى العالم ولها في مشاول اإلكخطاصًت ،عغم أن هللا حعالى عػكىا مً وعمه الش يء
الىثير وزاضت الثرواث الطبُعُت مثل الباهؿخان وبالص األزغي اإلؾالمُت ًالهجض مثل هظه
الثرواث الطبُعُت فى اململىت الغغبُت۔ ومً ال ًالػم أن هخعامل ووؿخفُض مثل هظه الثرواث
ً
الغير التي جيىن أهثر مشغوطت
الطبُعُت ًوا ًإلعخماص على الظاث أ ًوال كبل أن هأزظ املؿاعضة مً ً
بلُىص جإزغ في كغاعاجىا ،مثل IMFوغيره طلًً .
ّّ
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الثالث :إسخخدام الىسائل اإلع ّالمُت عن زفع إتهاماث الباطلت عن اإلسالم والدعاة:
ً
عالم ًماعؽ علُىا ول أهىاع الظلم وهىضف باإلعهاب بهخاها ،ومً ﲪالث
هدً وعِش في ٍ
الخشىًه املىحﻬت للضعىة اإلؾالمُت ئتهام الضًً باﳉمىص الفىغي ،والخسلف العللي،
واإل ًعھاب ،مع أهه صًً ًضعى ئﱃ الخفىغ والخعلم والخفله والغﲪت وهظلً أعضاء اإلؾالم
ًطفىن اإلؾالم بعضم الخعاٌش والعىف والشضة وغيره طلً مً الطفاث الؿلبُت مع أن
ً
اإلؾالم بعُض عً هظه الطفاث اللبُدت۔ ئطا الالػم على املؿلمين الُىم عامت وعلى الضعاة
الحم زاضت أن ٌؿخسضمىا الىؾائل اإلعالمُت املعاضغة عً صفاع اإلؾالم واملؿلمين وجىضُذ
ض ًىعة اإلؾالم الحلُلُت أمام العالم ،ليي ٌعغف الىاؽ اإلؾالم وٍضزلىا فى الؿلم وافت۔ ً
السابع  :الثباث على الحقّ :
أن الش ةةغَعت اإلؾ ةةالمُت ٌي ةةجع املؿ ةةلمين بفب ةةاث عل ةةى صً ةةً الح ةةم ف ةةى و ةةل األخ ةةىاٌ هم ةةا ك ةةاٌ
ُِّ اهَّللُ َّال ٔذيِ ََ ٰا َوٍُوا بٔا ِل َقو ٔه َّ
حعالى(:ي ُ َثب ُ
ٔن اهَّللُ ال ّٰظمٔــىٔي ِ َنَ oو َيف َِع ُ
الثابُٔٔ فٔي ا ِل َل ٰيوة ٔ ُّ
ن اهَّللُ
َخة ٔ َويُط ُّ
ِ
ِ
الدٌ ِ َيا َوفٔي ِاَل ٰ ٔ َ
ۗ ُء ( )11:31وك ةةض ججل ةةى الثب ةةاث ف ةةي أعلةةى ض ةةىعة ف ةةي مىك ةةف الىب ة ّةيً وص ةةحابخه الى ةغام
َوـــ ا َيشَ ـــ ا
عضىان هللا عليه م ضبروا على مظالم الىفغ وزبخىا على الحم مع أن الىفاع كض ظلمىا عليهم
وحشضصوا على ئهياع الحم وكبىٌ الىفغً .

الخاجمه ّ :
الحمض هلل الظي أعاهني على ئجمام هظا البدث ،والطالة والؿالم على عؾ ًىٌ هللا ؾُض الخلم
ًوعلى آله وأصحابه أحمعين وبعض فاهه بعض االهتهاء مً مىضىع البدث وضلذ ئلى الىخائج
الهامت الخالُت:
ّ
أشض ألىان الخدضًاث الضعىٍت للفئت املؿلمت
ٌ .1عخبر الخدضي فى الش ِعب أبى طالب مً ً
زاضت ًوالفترة املىُت عامت.
 .2الخدضًاث الضعىٍت جدىىع بأؾلىب مسخلفت فى العهض امليى مثل حعظًب املؿلمين ،وحشىٍه
ضىعة اإلؾالمً ،واإلتهاماث الباطلت ضض صاعى اإلؾالم .
 .3ول األؾالُب الىبىٍت -ضلى هللا علُه ًوآلہ ؾلم -فى العهض امليي ملىاحهت الخدضًاث الضعىٍت
هجض فيها الضوعؽ الىثيرة وعلى صعاة الحم أن ٌؿخفُضوا فى العطغ الحاضغ ملىاحهت
الخدضًاث الضعىٍت املعاضغة .
 .4هجض فى ھظا العطغ الخدضًاث الضعىٍت مثل حشىٍه ضىعة اإلؾالم ووضف اإلؾالم
باإلعهاب وغير طلً۔ و ما هدخاج فى هظا العطغ هى ئجداص املؿلمين واؾخسضاهم بالىؾائل
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اإلعالمُت لخىضُذ ضىعة اإلؾالم ولبُان أخيامه املشخملت بضعء املفاؾض وحلب املىافع
عاحلت وآحلت لىً مع ععاًت املىعظت الحؿىت.
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