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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 (التحدي) has 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
ت فى عطغ ًدىاٌو البدث مىضىع  م  -الغؾٌى جدضًاث الضعٍى

ّ
فى مىت وضىعها  -ضلى هللا علُه و آلہ و ؾل

. وكض ئشخمل البدث على بُان ىت املىغمتامل عطغفي ت الىبٍى لؿىتفي ضىء ا فى عطغ الحاضغ ومعالجتها

ت فى العطغ امليى و  ، زم بُان ضىع الخدضًاث الضعٍى
ً
تمعنى الخدضي لغت وئضطالخا  األؾالُب الىبٍى

ً .ى العطغ املييملىاحهت هظه الخدضًاث ف
ً
ت املعاضغة ًو هما ًدىاٌو البدث أًضا  ضىع جدضًاث الضعٍى

ت۔الىاحهت هظه  األؾالُب العطٍغت مل ت املعاضغة فى مً زالٌ ؾىت الىبٍى ّخدضًاث الضعٍى

 .عطغ الحاضغ، املعاضغۃ ،االؾالُب الىبىّیً امليي،ھض الع، خدضًاثال الکلماث الدلیلیت:
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ّ مقدمت البحث

م  -كض وان عؾٌى هللا 
ّ
م املؿخلُم -ضلى هللا علُه و آلہ و ؾل لّىمه  ًضعىا كىمه ئلى الطٍغ ٍو

ضلى هللا علُه و آلہ  -باإلؾالم واألهبُاء بمدمض ألصًانوكض زخم هللا ا مً اإلهدغاف والضالٌ،

م
ّ
ًضعى هللا  يولظ ۔صعىة الغؾٌى فلض واهذ مفخىخت ًو. وصعىة األهبُاء واهذ مدضوصة و ؾل

َُ َلكُِي )والُىم اآلزغ أن ًخسظه كضوة  فى أي مجاٌ مً مجاالث الحُاة الضهُا للىله حعالى:  َلَقِد كَا

ٍَْة  ًا ھفُخسظ مى (33:11)( فٔي َرُسؤه اهَّللٔ أُِسَوْة َحَش
ً
لتًخمؿً به، ًو أضىال ن أٌؿير علُه،  طٍغ

م  -الغؾٌى 
ّ
 لضاعي الىاجح  -ضلى هللا علُه و آلہ و ؾل

ً
وملا فى الضعىة اإلؾالمُت۔ وان أهمىطحا

ً بضًً اآلباء واألحضااهکغ  العضاء،  جباعهص، وحعلىا الغؾٌى وأكَغش مىه عً صعىجه معخظٍع

لَغش عخمضها المخفغكت ئجمثلذ فى أؾالُب  ،جدضًاث هثيرة اإلؾالمُت أمام الضعىة ىاوفخد

ضىاء األؾالُب التي اجبعها أًداٌو هظا البدث حؿلُط صحابه۔  ظاء الغؾٌى وأیإًلواملشغوىن 

م  -الىبي
ّ
ت اإلؾالمُت مىاحه وصحابخه الىغام في -ضلى هللا علُه و آلہ و ؾل ت الخدضًاث الضعٍى

ً.مباخث وزاجمت أعبعتًوتهمُض ٌشخمل البدث على . و تمى فى عطًغ

 الخدضي لغت وئضطالخا ً  الخمهُد :

ً الخحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت:
ُ
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعاة

ُ
، وامل

ُ
ىاَػَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

ُ
 امل

َخه في فعل وهاَػْعَخه الغلبت"، وهي الُحً" جدضًذ فالهًً :حاء في لؿان العغب1 2  .اًً َضًا ئطا باَعٍْ
 

: 
ً
 وزًُلا باملعنى اللغىًي الخحدي اصطالحا

ً
فهى طلب اإلجُان  ،الخدضي اضطالًخا ًخطل اجطاال

خدضص املثل جبعا ملا ًخدضي به ،على ؾبُل املىاػعت والغلبتباملثل  ً 3  .ٍو

ت فى العصّس ّاملكي املبحث األول : صىز الخحدًاث الدعٍى

ّ
ً
ّصىزة الخحدي بأسلىب اإلتهاماث الباطلت: ،اول

 ھی اإلؾالمُت داعبت الضعىةمل املشغوىن و كَغش مىت جسظهائالتي  الخدضي مً األؾالُب

ت  ضون بها جسظًل املؿلمين، وجىهُىم۔ًٍغفاّنهم واهىا  والخدلير والخىظًب وغير طلً۔ السخٍس

م -فغمىا الىبيًّ
ّ
ا ، فياهىا ًىاصوهه باملجىىن: )بتهم شاوعت  -ضلى هللا علُه و آلہ و ؾل َّ َٰٓايُّ َوَقالُِوا ي

 ُْ ََّك َلَىِحٍُِو ِْكُ أٌ ً (6:10) (الَّٔذِي ٌُزَِّه َعَمِئہ الذِّ
ّ
ؿمىهه بالؿاخغ والىظ ُِ : )اب هما كاٌ حعالىَو ا َا َوَعحٔبُوْٓ

ٍُِہِي  ٍِٔذْر وِّ اْب  َجۗاَءہُِي وُّ َِٰذا ٰسِٔحْ َكذَّ  َُ ِو ؿخلبلىه  (4:38) (َوَقاَه اِلكِٰٔفُ عىهه َو ّ
ُِ ش

ٌُ ه بىظغاث وواهىا 

ِْكَ هاكمت هما كاٌ حعالى ) ا َسىُٔعوا الذِّ ِوا َليُزِلُٔقِوٌََك بَٔابَِصارٔۂِي َلىَّ ََ َكَِفُ ُِ يَّكَادُ الَّٔذيِ ٔ ُْ  َوا َّٗہ َلَىِحٍُِو َُ أٌ  (َوَيُقِولُِو
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أصحابه اؾتهؼؤوا بهم وكالىا: هإالء حلؿاؤه ووان ئطا حلـ وخىله املؿخضعفىن مً  (51:68)

ٍَا) ٔ َْۢ بَِيٍ ََّ اهَّللُ َعَمِيۂِي وِّ ََ ) -حعالى-فُجُبهم هللا  (6:35)(َو ي أْكٔ وػاصوا (53:3) ( أََليَص الٓمهُ بٔأَعَمَي بٔالشَّ

غ طلً في هفـ عؾٌى هللامً 
 
ت شًِئا فشًِئا ختى أز خٍغ م - الخدلير والسٌّ

ّ
ضلى هللا علُه و آلہ و ؾل

َُ : )-حعالى-هما كاٌ هللا  - ََّك َئطِيُق َصِدُرَك بَٔىا َيُقِولُِو (51376) (َوَلَقِد َنِعَمُي اٌَ

4 ً

ّ:إشاعت الشبهاث الكاذبتّثاهُا، صىزة الخحدي بأسلىب

الخدضي هى ئشاعت الشبهاث الياطبت، وكض ػاصوا مً طلً بدُث واهىا  وكض واهذ مً أؾلىب

م -ًٍغضون بها ليى ال ًبلى لعامت الىاؽ مجاٌ للخضبغ في صعىة عؾٌى هللا 
ّ
ضلى هللا علُه وآلہ ؾل

لغأها  (5:21)) َاِضَغاُث اَِحََلً( والخفىير فيها، فياهىا ًلىلىن عً اللغآن: - ًغاها مدمض باللُل ٍو

لىلىًن بالنهاع، َراُه( مً عىض هفؿه ٍو
َ
لىلىن: )َبِل افت ٌغ وكالىا:  ٍو

َ
ُمُه َبش

ّ
َعِل ٌُ َما  َِٰذآ أَّلَّ أِفُك (ِئه   ُِ ٔ ا

 َُ ِو ًْ ٰاََخُ (4:25)(اِفتَرٰىُہ َوَاَعاٌَٗہ َعَمِئہ َقِو
 -وأخُاًها كالىا عً الىبي  ۔أي اشترن هى وأضضكائه في افترائه  

ًآلہ ضلى هللا علُه ًو
ّ
، فهى ًخسُل املعاوي، زم ًأحى  بيلماث بضٌعت عائعت ضابه حىىًنأم، ئهه ؾل

 عليهم: هللا حعالى كاٌ  ۔مثل الشاعغ
ً
َُ (عصا َّبُٔعُہُي اِلَغاٗو َعَزۗاُء َيت َوالشُّ

   َُ ٕ يَّۂِيُىِو َُّہِي فِٔي كُنِّ َواد َُّہِي   َاَلِي َتَز اٌَ َواٌَ

 َُ َُ َوا ََل َيِفَعمُِو  (26:26-224) )َيُقِولُِو

 :صىزة الخحدي بأسلىب الحُلىلت بين الىاس وبين سماعهم القسآ
ً
ّ:نثالثا

 ، هياإلؾالمُت داعبت الضعىةمل املشغوىن و كَغش مىت جسظهائالتي  الخدضي ومً األؾالُب

ھم  ۔الحُلىلت بين الىاؽ وبين ؾماع اللغآن
ّ
واهىا ًلطضون بها أن ًدىلىا بين الىاؽ وبين فاه

م بيل  ثيرون الشغب والصخب لىاؽياهىا ًطغصون اف ۔أؾلىب ممىًصعىة اللغآن الىٍغ ئطا  ٍو

ًآلہ ضلى هللا علُه ًو-عأوا أن الىبي 
ّ
م   -مؾل خلىا اللغآن الىٍغ ض الضعىة للىاؽ أو ًطلى ٍو وان ًٍغ

ُٔ َواِلـَغِوا فِٔئہ َلَعمَّكُ هللا حعالى)كاٌ  ٰا َذا اِلُُقِ ّٰ ٔ ِوا ََل َتِشَىُعِوا ل ََ َكَِفُ َُ َوَقاَه الَّٔذيِ  (26:41) ِي َتِغمٔبُِو
5 ً

 : صىزة الخحدي بأسلىب
ً
ّ:حازبتامل زابعا

اث والشضائض ئضذ الضعىة اإلؾالمُت مىظ الجهغ بها بمىت املىغمت ئلى العضًض مً االبخاًلللض حعغًّ

تهم ملاطعت شاملت، ولم ًىً خطاعهم في الشعب وملاطع 6واملدً على ًضي طىاغُذ الىفغ

جمثلذ في حعظًب بعضهم ختى اللخل، ومىعهم مً عباصتهم في بِذ هللا اث شضًضة ئئال كمت ابخاًل

ً۔ الحغام، وغير طلً هثير
ّ
بهم املشغوىن الصحابي الجلُل بالٌ بً عباح وكض اشتهغ مً الظًً عظ

فيان أمُت بً زلف ًسغحه ئطا خمُذ الظهيرة فُطغخه على ظهغه في بطداء مىت، زم ًأمغ 
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 "زم ًلٌى ال ًؼاٌ على طلً ختى ًمىث أو ًىفغ بمدمضالصخغة العظُمت على ضضعه، ىضع ب

 على زباجه على هظا اإًل 7"فُلٌى وهى في طلً: أخض أخض
ً
ول العظاب الظي وكع  ؾالم معصلُال

ً. علُه

 :
ً
ّ:في ِشعب أبي طالب لخحدي بأسلىب املقاطعتا صىزةخامسا

الخطضي للىي الىفغ  ئن املخأمل لحاٌ املؿلمين األوائل في مدىتهم التي واحهىها مً زالٌ"

 عضة مً الحطاع
ً
لم ًلخطغ ًو 8"العاجُت لُجض أن مما عاهاه هإالء الطامضون ما ًخضمً أشياال

على الجاهب االكخطاصي وئن وان في ملضمتها ألهه ٌعخبر مً أهم أشياٌ الحطاع ملا له مً جأزير بالغ 

 ٌٍ أزغي والحطاع االحخماعيالخطىعة على الحُاة بجمُع مىاخيها املسخلفت، بل حعضاها ئلى أشيا

 : ٌَ ا
َ
  ك

َ
َغة ِبي ُهَغٍْ

َ
ًْ أ ْدِغ، "خُث هلمـ طلً مً عواًت اإلمام البساعي َع ْىَم الى  ًَ ِض 

َ
غ

ْ
ًْ ال ِبيُّ  ِم ٌَ الى  ا

َ
ك

ْفِغ...
ُ
ى

ْ
ى ال

َ
اَؾُمىا َعل

َ
ل

َ
 ج

ُ
ث ُْ ، َخ

َ
ت

َ
ِف َبِني ِهَىاه ُْ ًضا ِبسَ

َ
ىَن غ

ُ
اِػل

َ
ًُ ه ْد

َ
ً. "َوُهَى ِبِمًنى: ه ًَ ِل

َ
ا  َوط

ً
ش َغَْ

ُ
ن  ك

َ
أ

ً
َ

َىاِهُدىُهْم، َوال ًُ  
َ

ْن ال
َ
ِلِب، أ

 
ط

ُ ْ
ْو َبِني امل

َ
ِلِب أ

 
ط

ُ ْ
ى َبِني َهاِشٍم َوَبِني َعْبِضامل

َ
َفْذ َعل

َ
َدال

َ
 ج

َ
ت

َ
ُعىُهْم َوِهَىاه ٌِ َبا

ًُ  

" ِبي  ْيِهْم الى 
َ
ْؿِلُمىا ِئل ٌُ ى  ، بأن الًتزوج ن الًىاهدىهم، ٌعني: الًلع بُنهم علض هياحأومعنى كىله:  9 َخت 

كَغش وهىاهت امغأة مً بني هاشم وبني عبضاملطلب، والًؼوحىا امغأة منهم ئًاهم، وهظلً املعنى في 

10ًكىله: "والًباٌعىهم" بأن ال ًبُعىا لهم والٌشتروا منهم
ت فى العصّس املبحث الثاوي: مىهج الىبيّ  ّاملكي فى مىاجهت الخحدًاث الدعٍى

 :  الثباث على الحق:وّ ا
ً
ّل

، الحُةةاة اإلوؿةةان األخةةىاٌمةًة  فةةي وةةل  صًةًة الحةةمللةةضعىة اإلؾةةالمُت الثبةةاث علةةى أهةةم  األمةةىع مةًة 

ٌَِياه وحعةالى هؾةبداهللا  فُلةٌى  ٔــي اِلَلٰيـوةٔ الـدُّ ُٔ ف ابٔـ ََ ٰاَوٍُـِوا بـٔـاِلَقِؤه الثَّ ــٔذيِ ُُ اهَّللُ الَّ ـ  هةةضي، وي(27:14)(يَُثبِّ

فةةةي الثبةةةاث علةةةى صعةةةىة الحةةةم أمةةةام وولهةةةا ئلةةةى هةةةضي لمدمضًةةةت الىبةةةي  صةةةحابخه ومةةًة بعةةةضهم األمةةةت ال

وكض ججلى الثباث في أعلى ضىعة فةي مىكةف الىبةي  وصةحابخه الىةغام عضةىان هللا  ۔اطلالب الىفاع ًو

ً . لى مظالم الىفغ وزبخىا على الحمم ضبروا ععليه

: الجحاد
ً
ّفي مىاجهت قَسش: بين املسلمين ثاهُا

هى الضًً الظي ًضعىا املؿلمين ئلى الىكىف فى ضف واخض أمام الىفاع وأعضائهم   اإلؾالم ئّنً

زُِصِوْص حعالى  ؾبداهه ًوفُلٌى  ُْ وَّ ٍَِيا ُ َُّہِي ب ا كََاٌ َُ فِٔي َسبِٔيمٖٔہ َصفًّ ََ يَُقاتٔمُِو َُّ اهَّلَل ئُلبُّ الَّٔذيِ ٔ  ظهًغٍو (3::1)(ا

هظهغ خضًث هىان  واخض، ًو مضتها هأنها حؿوخ وفى املدمضًت لؿالم خاٌ األمتا علُهالغؾٌى ا
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ِه:
 
ٌُ الل ٌَ َعُؾى ا

َ
: ك ٌُ ُلى ًَ ًَ َبِشيٍر  ْعَماَن ْب ِل " الىُّ

َ
َمث

َ
ِفِهْم ه

ُ
َعاط

َ
ِهْم َوح َىاّصِ

َ
َغاُخِمِهْم َوج

َ
ِمِىيَن ِفي ج

ْ
إ
ُ ْ
َغي امل

َ
ج

ً
ْ
َهِغ َوال ُه َؾاِئُغ َحَؿِضِه ِبالؿ 

َ
َضاَعى ل

َ
ى ُعْضًىا ج

َ
َخي

ْ
ا اش

َ
َجَؿِض ِئط

ْ
ىال أبى  في خطاع الِشعب"و  11"ُحم 

بدُث حعخبر علیہ الؿالم طالب ی ضىعة مً اجداص املداضٍغً ووخضة ولمتهم بؼعامت أبطالب 

ضة مً هىعها، ختى أن هفاع كَغش لم ٌؿخطُعىا أن ٌشلىا ضفهم عغم أن مً  ؾابلت فٍغ

مت في  هطغة األكغباء املداضٍغً مً هم لِؿىا مؿلمين بل صفعهم أزالكهم العغبُت الىٍغ

ضلی هللا علیہ –، هىظا ئجدض املؿلمىن بؼعامت عؾٌى هللا مين للىكىف بجاهب املؿلمينًىاملظل

فى العطغ امليي بدُث أن الىفاع لم ٌؿخطُعىا أن ٌغيروهم مً اإلؾالم بامللاطعت  -وآلہ وؾلم

12ً"۔والحطاع اإلحخماعي

 : اإلعالن عن دفع الظلم في حصازهم:
ً
ّزابعا

بالعةةةظاب  نالظةةةاملي خىعةةةضألهةةةه ظلمةةةاث ًةةةىم اللُامةةةت، ٍو، بيةةةل أهىاعةةةهعىةةةض اإلؾةةةالم م الظلةةة ًجةةةىًػاًل

م ئلةةى ًةةىم اللُامةةتاإل للىكةةىف ظلةةم الظةةاملين ملةةا فُةةه مةًة مطةة حت  صفةةع عةًة اإلؾةةالمعلةًة وكةةض أ ۔لةُة

ََ ََلئُلبُّ اهَّللُ اِلَحــِہَز ) ؾةبداهه وحعةالى: وكاٌ ۔جغن الظلمئلى الحم ًووا ظلمهم ليي ٌعىص أمام ْوِۗٔ ٔوـ بٔالشُّ

ـٔـَي  َِ ُمم ــ ــِؤه أَلَّ َو ّ  اِلَق ِْ ـــ ــىِٔيّعا َعمٔــ َُ اهَّللُ َس ـَـا مةةا 13"وفةةي خطةةاع الشةةِعب هجةةض فةةي هخةةب الؿةةيرة" (318:1) (َوك

زلةةةف حبةةةاٌ مىةةةت ختةةةى ٌؿةةةمع مةةًة  بىؾةةةين فةةةى شةةةعب أبةةةى طالةةةبضةةةغار أطفةةةاٌ املدها بيةةةاء ًوًفُةةةض

م: " لةةةةٌى ابةةةًة اللةةةُة وعاء الِشةةةةعب وهىةةةةان عمةةةةل أبةةةةى طالةةةةب وؾةةةةمع أضةةةةىاث ضةةةةبُانهم بالبيةةةةاء مةةةًة ٍو

 14"۔حؼي هللا عىا عبض شمـ وهىفال علىبت شةغ عةاحال غيةر آحةل: كطُضجه الالمُت املشهىعة أولها

 15۔في مجخمعاتهماملإزغة  عالمُت اإًل وان ئخض الىؾائلؾخسضام الشعغ عىض العغب اًو
  

ت ّفى العصس الحاضس  املبحث الثالث:صىز الخحدًاث الدعٍى

 : صىزة الخحدي بأسلىب 
ً
ف عىه بھاّزباإل مإلسالا صفوأول ّ:وجخٍى

 هما ،بضًىها ملخمؿىتا ملؿلمتا ألمتا ضفو به وًنًلطض ملططلذا اظهل طالكهمئ عىض بلغغوا"

 ءبىا لىضفا اھظ ءحا للضو ،هفؿهمأ عً فاعهموصوھم عض ضض نيملؿلما صحها به وًنًلطض

 صعملساواہ ل حلائم، واملغّوج للباطل، ملشىا عالمهمئ ؾائلو مً عاثجطىو ًعفىاأ زلفُت على

 ملؿالوا تمحلغا ىلئ ًضعىو ب،ھاًعإلوا ًعًوجًغلوالعىفًا ًغفض خلُلخه يف مفاإلؾال ؽ،للىا

ٍَٰك أَلَّ كاٌ حعالى  ) -و آلہ علُه هللاا ضلى- يبللى لضعىًتا لغؾالتا مً فضلھا ھی يتلا َوَوآ َاِرَسِم

(301:13) (َرِحَىّة لِِّمٰعَمىٔيَِن 

 لغعبا مً خالتمطط ح اإلعهاب ٌؿخسضم بهضف اًجاص وال ًؼاٌ  

ًمًجب خاطخهاوئ ،بىؾائلها لخشىًُوا ،هللاا ىلئ ةلضعىا خغهت لشل يلفىغا بهاعإلوا  ى
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 ؾائلوًو مىضبطت ريملعاً ضعخت إلؾالمُتا ةلضعىوا ،ھاًعمؿا جعطُلو لخدىُطها بهاعإلا

ً (16)مشغوعت مً هللا ال ًض لإلوؿان فيها. "

ت: ثاهُاّ ّ:  ةلدعاوا  ةلدعىا زةصىّصىزة الخحدي بدشٍى

ا فىحهىا  نملؿخشغكىا فُهم ؾسهاع يتلا اءلعضا وحبغ ضذوا بشىل بیلغغا مإلعالا "جأزغ

 جشىًهبهضف  نيملطلدوا ةلضعاوا إلؾالمُتا ةلضعىا ىحن إلعالمُتا ثمالحلا مً لعضًضا

 بهمشھير لخوا ،املجخمعاث يف نيملطلدوا ةلضعاا ًعضى جشىًهو ،مإلؾالا جشىًهو طاتها، ةلضعىا

ًهلخى لخهموا ًبطألهاا بخلفُم  ريجأزأو  له الؾخجابتوا محلا ًتعًؤ مً ملضعىًًا الُمىعى م

، ًتإلؾالما ةلضعىا على احضًضًلِـ ههأ ضجن  فُه لىظغا معّىائن أ ألمغا اهظو ۔له الؾخجابتا

 مىظ ةلضعاوا - ملؿالا علُهم - لغؾلوا ءألهبُاا مً لعضًضا اثعىص ثمالحلا هھظ هالذ فلض

  .یرلىبا ينلخلا ملخلضا هخُجت يكىوأ ربهأ عةبطى صثعا لىًو ،ميللضا

َُّ فٔيْٓ اَِوَوالٔكُِي بلىله حعالى: ) نيملؿلما على إلعالمُتا بغحلا هھظ ىلئ ميلىغا آنللغا ًعشاأ كضو َلتُِبَمُو

ا َاّذى َك  ُكوْٓ ََ اَِْشَ ََ الَّٔذيِ َِ َقبِمٔكُِي َؤو ََ اُِوتُوا اِلٔكٰتَب ٔو ََ الَّٔذيِ ََّ ٔو َُّ   ثٔيِّراَوَاِنُفٔشكُِي َوَلَتِشَىُع ٔ ُقِوا َفا ُِ َتِصبٔرُِوا َوَتتَّ ٔ َوا

 َِ ٔ ذٰلَٔك ٔو  لضًًا مئتها إلؾالمُتا ةللضعى ملىحهتا لخشىًها ثالمح مًو (1::38) (اَِلُُوِورٔ َعزًِ

 لخفلهوا ،لخعلموا ،لخفىغا ىلئ ًضعى ًًص ههأ مع، ھابًعإلوا ،لعلليا لخسلفوا ي،لفىغا صمىجلبا

 لخشىًه ؾالُبأ ةعض إلعالمُتا لىؾائلا ؾخسضمذا فلض ةللضعا بالىؿبت ماأ۔ تمحلغوا

 عةجاو ،ھيرماجلا يلض مىاهخهم مً للدط ة؛للضعا مضدىت عضى بىشغ عةجا ة،هضعا ضىعتهم

 نلُىى ؛غًبُتخت بُتھائًع ٌبأعما كُامهم مث ح،لطالوا لعلما هلي أط صألشساا بعض بخلبُـ

 ." ؽلىاا على هريجأز
ً
 زطيرا

ً
ً 17هبيرا

ّ:مإلسالا جشىًه في أةلمسا قضاًا لسخ الصىزة الخحدي بإ : ثالثا

 هي يتلوا  اهظغ إلؾالمُتا املجخمعاث زلصاجمثله مً زلل ماًو م،إلؾالا يف أةملغا صوًع ُتمه"ًأل

 صاةهأ ملؿلمتا أةملغا امؾخسضا على لغغبُتا مإلعالا ؾائلو عملذ ،بىائه يف ؾاؾُتأ عامتص

 مضلت ضى فغغؾذ۔نيملؿلموا مإلؾالا جشىًه يف جىظف
ً
 نهاأط يف عىها كعُتواريغوعا

 مً عةملهىو قلىحلا مهضىمت غًتحلوا عاصةإلا مؿلىبت أةمغاتها بطىعة ظهغأعاجھم خمجم

جشغًعاجهًو مإلؾالا على  اھظ جأضُل يف ريهب زغأ كُتاالؾخشغا ثؾاعاللض نها كضو ۔ٌلغحاا

عاجهاء رتفا جغؾُسهو طملغلىا بطاخلا ربهأ فىاهذ م۔إلؾالاًغي  طمعًاًو ،على اإلؾالم وحشَغ

 ،جشغًعاجهو خلىكهاو أةملغا على جىطب لخشىًهُتافى هضم عغي اإلؾالم فياهذ خماالتهم 
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عاجه   أةملغا بخجا الىوفخىا فأزاعوا العضًض مً اللضاًا التي اهخلضوا فيها أخيام اإلؾالم وحشَغ

ًعضو
ً
 وحهال

ً
 يف فهمهو هللاا عشغ جطبُم يف نيملؿلما بعض فُهااًا أؾاء كض الىوجىاو ۔وه جسلفا

 وحعل الطالق بُض الغحل إلظهاع املؿلمين بطىعة الجهل ارريملوا ث،حاولؼا صهخعض أةملغا خم

ً(18)"۔علعطا هبتامى معضو لخسلفوا

 : صىزة الخحدي بأسلىب وصف اإلسالم بعدم القدزة الخعاٌش مع اآلخس
ً
ّ :زابعا

طلً مً ئن الغغب واعضاء اإلؾالم هم ًطفىن اإلؾالم بعضم الخعاٌش والعىف والشضة وغيره 

، وأن اإلؾالم الطفاث الؿلبُت مع أن اإلؾالم بعُض عً هظه الطفاث اللبُدت الؿلبُت

ش مليٌئ على عىف اإلؾالم أن الخعاٌش ؾمت مميزة لإلؾالم هما كاٌ ًخعاٌش والًخطاصم ، والخاٍع

ٔلٰى كَمَٔىٕة َسَوۗاء) یحعالهللا  َٰٓاَِِن اِلٔكٰتٔب َتَعاَلِوا ا ٍَ ؚي ٍَا َوبَِي ٍَ  (64:3) (كُِي ٍٕ بَِي

ت املقترحت :سابعاملبحث ال  ىاجهتمل تفى ضىء السىت الىبىٍّ  األسالُب العصٍس

ت:ال ّخحدًاث الدعٍى

ّلأ  :أعداء األمت اإلسالمُتأمام : الجحاد لو 

األمت جخطلب اجداص ئن ول مشاول مً مشاول التي  جدضي  واحهها املؿلمىن فى العالم ولها 

 ًإصي هى الظي املؿلمين ، ألن أي جىاػٍع في صازلأوصازلي زاعجي مشاولملىاحهت أي   اإلؾالمُت

ً
ّ
َوَاطِٔيُعوا اهَّلَل وكاٌ ؾبداهه وحعالى: ) ۔ت كىة اإلؾالم واملؿلمين أمام الىفاع وأعضاء اإلؾالمصوعه بلل

ٍَاَزعُِوا َفَتِفَشمُِوا َوَتِذَہَب رٔيُِلكُِي َواِصبٔرُِوا َُّ اهَّلَل َو oَوَرُسِوَلٗہ َوََل َت ٔ ََ ا بٔرٔيِ ٍلؼم على العالم ًو (8::1) َع الصّٰ

ألهه ؾبداهه وحعالى هللا ي حل عض لبلاء اإلؾالم وإًل عضوهم أمام أن ًخدضوا اإلؾالمي ولها 

ً.األمت اإلؾالمُتبضون اجداص  مجاٌ لضفع ظلم عضوهماًل

 ملسلمين:لمىال الراحى لبالد االثاوى : الكخفاء على ا

عغم أن هللا حعالى عػكىا مً وعمه الش يء  ،كخطاصًتاإل مشاولفي  ؿلمين فى العالم ولهاامل ًىحه

هجض مثل هظه اًل وبالص األزغي اإلؾالمُت  الىثير وزاضت الثرواث الطبُعُت مثل الباهؿخان

هظه الثرواث  مثل  ووؿخفُض أن هخعامل ػماًلومً ال ۔غغبُتالثرواث الطبُعُت فى اململىت ال

 كبل أن هعخماص على الظاث أًواإًلالطبُعُت ًو
ً
مشغوطت أهثر التي جيىن  مً الغيًرؿاعضة امل أزظال

ً.وغيره طلً IMF، مثلفي كغاعاجىاجإزغ بلُىص 

ّّ
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 اث الباطلت عن اإلسالم والدعاة:مُت عن زفع إتهاماإلعاّلإسخخدام الىسائل الثالث: 

، و
ً
 ثالمح مًهدً وعِش في عالٍم ًماعؽ علُىا ول أهىاع الظلم وهىضف باإلعهاب بهخاها

 ،لعلليا لخسلفوا ي،لفىغا صمىجلبا لضًًا مئتها إلؾالمُتا ةللضعى ملىحهتا لخشىًها

وهظلً أعضاء اإلؾالم  تمحلغوا لخفلهوا لخعلموا لخفىغا ىلئ ًضعى ًًص ههأ مع، بھاًعإلوا

ًطفىن اإلؾالم بعضم الخعاٌش والعىف والشضة وغيره طلً مً الطفاث الؿلبُت مع أن 

 ۔ اللبُدتاإلؾالم بعُض عً هظه الطفاث 
ً
الػم على املؿلمين الُىم عامت وعلى الضعاة الئطا

الحم زاضت أن ٌؿخسضمىا الىؾائل اإلعالمُت  املعاضغة عً صفاع اإلؾالم واملؿلمين وجىضُذ 

ضزلىا فى الؿلم وافتعة اإلؾالم الحلُلُت أمام العالمضًى ً ۔، ليي  ٌعغف الىاؽ اإلؾالم ٍو

ّ:الثباث على الحق السابع :

عت اإلؾةةةةةالمُت ٌيةةةةجع املؿةةةةةلمين بفبةةةةةاث علةةةةى صًةةةةةً الحةةةةم فةةةةةى وةةةةةل األخةةةةىاٌ همةةةةةا كةةةةةاٌأن   الشةةةةَغ

ٔ )حعالى: ة ٌَِيا َوفٔي اَِلَٰٔخَ ُٔ فٔي اِلَلٰيوةٔ الدُّ ٔ اب ََ ٰاَوٍُِوا بٔاِلَقِؤه الثَّ ٔذيِ ُُ اهَّللُ الَّ مٔــىٔيَِن  يَُثبِّ َوَيِفَعُن اهَّللُ oَوئُطنُّ اهَّللُ الظّٰ

ۗاءُ  ا َيَشـــ ـــ وصةةةحابخه الىةةةغام   وكةةةض ججلةةةى الثبةةةاث فةةةي أعلةةةى ضةةةىعة فةةةي مىكةةةف الىبةةةيًّ (11:31) َو

م ضبروا على مظالم الىفغ وزبخىا على الحم  مع أن الىفاع كض ظلمىا عليهم عضىان هللا عليه

ً.وحشضصوا على ئهياع الحم وكبٌى الىفغ

ّالخاجمه :

 ٌ هللا ؾُض الخلمالحمض هلل الظي أعاهني على ئجمام هظا البدث، والطالة والؿالم على عؾًى

وضلذ ئلى الىخائج   فاهه بعض االهتهاء مً مىضىع البدث على آله وأصحابه أحمعين وبعضًو

  الخالُت:الهامت 

ت  ألىان مً أشّضً أبى طالب الشِعب الخدضي فىٌعخبر  .1 للفئت املؿلمت  الخدضًاث الضعٍى

 عامت. تفترة املىُالًو زاضت

تا .2 ه  جدىىع بأؾلىب مسخلفت فى لخدضًاث الضعٍى العهض امليى مثل حعظًب املؿلمين، وحشٍى

 تهاماث الباطلت ضض صاعى اإلؾالم . اإل، ًوضىعة اإلؾالم

ت  .3 ت  -ؾلمآلہ ضلى هللا علُه ًو-ول األؾالُب الىبٍى فى العهض امليي ملىاحهت الخدضًاث الضعٍى

عطغ الحاضغ ملىاحهت هجض فيها الضوعؽ الىثيرة وعلى صعاة الحم أن ٌؿخفُضوا فى ال

ت املعاضغة .   الخدضًاث الضعٍى

ه ضىعة اإلؾالم ووضف اإلؾالم  .4 ت مثل حشٍى هجض فى ھظا العطغ الخدضًاث الضعٍى

باإلعهاب وغير طلً۔ و ما هدخاج  فى هظا العطغ هى ئجداص املؿلمين واؾخسضاهم بالىؾائل 
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املفاؾض وحلب املىافع  اإلعالمُت لخىضُذ ضىعة اإلؾالم ولبُان أخيامه املشخملت بضعء

 عاحلت وآحلت لىً مع ععاًت املىعظت الحؿىت. 
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