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ملخص البحث
ت��ع��اجل ه����ذه ال���ورق���ة خ���ط���ورة ال��ت��ض��ل��ي��ل اإلع���ام���ي ال���ذي 
ميارسه أعداء احلق والصاح، ضد دعاة احلق والصاح 
واإلص���اح واإلرش���اد يف اجملتمعات؛ وذل��ك بغية صرف 
إىل  احل��ق  وص��ول كلمة  دون  واحليلولة  عنهم،  اجلماهري 
اخل��ل��ق. حم���ور ه���ذه ال���دراس���ة وس��ائ��ل ال��دع��اي��ة السلبية، 
ق��رآين-  م��ن منظور  واهل��ج��وم على األن��ب��ي��اء واملصلحني، 
تعرض  اليت  السلبية  الدعاية  أهم وسائل  إعامي. ومن 
اليت تشنها  الشرسة  البحث: اهلجمة اإلعامية  هلا هذا 
ومل��زاً،  وأتباعهم، مه�زاً،  األنبياء  املستكربة ضد  القيادات 
ِد كل ذلك  وتع�ري�ضاً، وتشهرياً وتنفرياً لألتباع وإن مل يجُ
وتعذيبا،  مباشر؛ ض��رب��اً،  إىل هجوم  األم��ر  حت��ّول  نفعاً، 
اليت  السياسية  ال��دع��اي��ة  وتقتيًا وت��ش��ري��دا. وم��ن وس��ائ��ل 
يعقدها  ال��يت  املباشرة  املقارنة  دراس��ت��ه��ا:  الباحث  توخى 
املستكربون؛ إلثبات أحقيتهم بقيادة شعوهبم من جهة، 
وإث��ب��ات ع���دم أه��ل��ي��ة األن��ب��ي��اء وامل��ص��ل��ح��ني للقيام بذلك 
اتباع  الضمنية. مت  املقارنة  إىل  إضافة  أخ��رى،  من جهة 
املنهج االستقرائي التحليلي التارخيي املقارن. ومن بني ما 
توصلت إليه الدراسة أن اإلعام ساح ذو حّدين، فقد 
كان وسيظل الفيصل يف تزييف احلقائق، ومتييع القضايا 
املستبّدين، وكشف  تعرية خبث  للشعوب، ويف  الرئيسة 
تاعبهم بالعقول، وهلذا جند القرآن ال ينفك يدعو أتباعه 
إىل استخدام العقل، وعدم االنصياع إىل أقاويل املرجفني، 

وإشاعات املبطلني، وهتديدات املستبّدين املستكربين. 

وقد سبق القرآن الكرمي 
كل العلوم احلديثة، ومنها فن اإلعام، وعلم االتصال، 
يف تناوله لوسائل وأساليب االتصال اجلماهريي، والدعاية 
السياسية السلبية، واهلجوم على األنبياء واملصلحني.                                                
الدعاية  اإلع���ام،  ال��ق��رآين،  املنظور  مفتاحية:  كلمات 

السياسية، التضليل اإلعامي، املصلحني.

Abstract

This paper addresses the danger of disinformation 
and deception practice by the enemies of truth 
and righteousness, against the advocates of 
truth, righteousness, reform and guidance in 
societies, in order to dispel the masses from 
them and to prevent the public from knowing the 
truth. The focus of this study revolves around 
the means of negative propaganda, and the 
attack on the prophets and reformers, from 
the Quranic–communication perspectives. The 
most important means of negative publicity 
discussed in this research: the vicious media 
attack launched by the arrogant leaders against 
the prophets and their followers, be it in the form 
of slandering and backbiting or harassment, 
or intimidation or causing the aversion of the 
followers and if all of these were proven to be 
useful, it turned into a direct physical attack; 
beating, torture, and abhorrent. One of the means 
of political propaganda that the researcher 
intended to study: the direct comparison held 
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by the overbearing political leaders to prove 
their right to lead their people on the one hand, 
and prove the incapacity of the prophets and 
reformers to do so on the other hand, in addition 
to the implicit comparison. Thus, comparative, 
historical and analytical methods have been 
used in this research. Among the findings of the 
study is that media is a double-edged sword; it 
would continue to falsify the facts, dilute the 
main issues of the people, expose the tyranny 
of tyrants, and expose their manipulation of the 
minds. The Qur’an continues to call upon its 
followers to use reason, not to obey the words of 
the ascetics, the rumors of the deceiver, and the 
threats of the arrogant tyrants. That is why we 
find The Holy Quran has preceded all modern 
sciences, including media and communication, 
in dealing with means and methods of mass 
communication, negative political propaganda, 
and attack on prophets and reformers.

Keywords: Qur’anic Perspective, Media, 
Political Propaganda, Media Misinformation, 
Reformers.

مدخل اصطالحي
الدعاية

 congregation de إىل  الدعاية  مصطلح  أص��ل  يرجع 
أسسته  ال��ذي  العقيدة  نشر   propaganda fide جتّمع 
أثناء  ه��ذا  مت  وق��د  م1622.  سنة  الكاثوليكية  الكنيسة 
حركة اإلصاح، حيث كانت جمموعات عديدة تنفصل 
ع���ن س��ل��ط��ة ال��ك��ن��س��ي��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وق����د أس����س ه��ذا 
التجمع؛ كجزء من مقاومة الكنيسة حلركة اإلصاح هذه  

 (Severin, 1997)
وال���دع���اي���ة ع��م��وم��ا ت��ع��ي: »االن���ت���ق���اء احمل���س���وب ل��ل��رم��وز، 
 Al-Alim, »للتأثري على السلوك اجلماهريي وترويها؛ 
2005((، أما الدعاية السياسية، فهي عبارة عن عملية 
التاعب بالعقول، وإثارة العواطف؛ بقصد الوصول إىل 
فالدعاية   ،)Al-Alim, 2005( املنطقي  التتابع  تشويه 
السلبية غالباً ما تكون دعاية سياسية تضع - صراحة أو 
 .)1997 ,Johnson( ضمناً – املعارض يف مرتبة وضيعة
وح��ي��ن��م��ا ي��ت��ص��ل األم����ر ب��ال��دع��اي��ة ال��س��ل��ب��ي��ة ض���د ال��ق��ي��ادة 

السياسية أو االجتماعية؛ فإن أهم نقطة حياول القائمون 
على الدعاية السلبية السياسية إثارهتا، هي مدى صاحية 
ذلك القائد للقيادة. مبعىن آخر: إن التساؤل الذي يطرح 
هو: هل هلذا القائد، أو ذاك، مقدرة قيادية ختّوله ألن 
يكون أها للزعامة، أم ال؟ وهناك ثاث وسائل ميارسها 
حمرتفو التضليل اإلعامي يف هذا اجملال: اهلجوم املباشر، 

واملقارنة املباشرة، واملقارنة الضمنية.
الهجوم المباشر

ت��ت��ف��اوت م��رات��ب وم��راح��ل اهل��ج��وم امل��ب��اش��ر على األنبياء 
وامل��ص��ل��ح��ني ب��ت��ف��اوت ال��ق��ي��ادات امل��س��ت��ك��ربة، واخ��ت��اف 
باختاف  املباشر  اهلجوم  طبيعة  ختتلف  طبائعها، كما 
الزمان واملكان. فمن الطواغيت من يبدأ دعايته السياسية 
باملنافسني، والتشهري  السلبية باهلمز، واللمز، والتعريض 
هب���م، وي��ت��ب��ع يف ذل���ك أس��ال��ي��ب ال��ت��ش��وي��ه امل��ت��ع��م��د. وإذا 
وجد أن ال جدوى من هذه الوسيلة، استخدم الشتم، 
والكلمات النابية اليت ال تطلق على أحد إال إذا حتقق 
أعياه  ف��إذا  الرسل واملصلحني.  ناهيك عن  هب��ا،  اتصافه 
ذل��ك، جلأ إىل األذى، والتعذيب، وم��ا يصحب ذلك، 
وقد يبدأ بعض الطواغيت من حيث ينتهي بعضهم، أي 
يلجأ إىل العنف بادئ ذي بدء، ولكن جرت العادة أن 
الوسائل  هذه  املستكربة كل  السياسية  القيادة  تستخدم 
يف آن واح���د؛ ح��ى تتمكن م��ن كسر ش��وك��ة املعارضة، 
وحتطيم اخلصوم السياسيني معنوياً. كما تستخدم القيادة 
لتثري  الفكاهة؛  السلبية  دعايتها  يف  املستكربة  السياسية 
املناوئني هلا من جهة، ولتعزز من موقفها  السخرية من 
يف االنتخابات من جهة أخرى، أو لتكرس دكتاتوريتها 

.)Seiler,2002( الشمولية من جهة ثالثة
الهمز واللمز .. واالستهزاء والسخرية

يسخر املستكربون من كل مصلح، ويستهزئون بكل من 
حى  اجل��م��اه��ري،  بعقول  تاعبهم  سبيل  يف  عقبة  يقف 
اخلالق- جل يف عاه- قد يتعرض إىل سخريتهم. وقد 

سلكت القيادات املستكربة وسائل شى، منها:
��َه اَل َيسَتح�ى  أ. االستهزاء ب��اهلل – جل وع��ا- )ِانَّ ال��لّٰ
ٰاَمنجُوا  الَِّذيَن  فَاَمَّا  َفوق�ََها  َفَما  َمث�ًَا مَّا  ب�َعجُوَضًة  اَن يَّضِرَب 
ف�َي�َقجُولجُوَن  الَِّذيَن كفروا  َواَمَّ��ا  ِ��م  اَنَّ��هجُ احلَ�قُّ ِمن رَّهبهِّ ف�ََيعَلمجُوَن 
َماَذا اَرَاَد اللّٰهجُ هِبَٰذا َمث�ًَا يجُِضلُّ ِبه كثرياً وَّيَهِدى ِبه َكِثريًا َوَما 
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.)Al-Quran 2:26( )يجُِضلُّ ِبه ِاالَّ الٰفِسِقنَي
ب. االستهزاء باملرسلني )حٰيَسَرًة َعَلى الِعَباِد َما يَاتِيِهم مهِّن 

.)Al-Quran 36:30( )رَّسجُوٍل ِاالَّ َكانجُوا ِبه َيسَتهزِءجُوَن
ج. االس��ت��ه��زاء بأصحاب احل��ق م��ن ال��دع��اة واملصلحني 
نَيا َوَيسَخرجُوَن ِمَن الَِّذيَن ٰاَمنجُوا   )زجُيهَِّن لِلَِّذيَن َكَفرجُوا احلَٰيوةجُ الدُّ

َوالَِّذيَن ات�ََّقوا َفوق�َهجُم يَوَم الِقٰيَمِة َواللّٰهجُ يَرزجُقجُ َمن يََّشآءجُ ِبَغرِي 
ِحَساٍب(  )Al-Quran 2:212( )ِانَّ الَِّذيَن َاجَرمجُوا َكانجُوا 
  )Al-Quran 83:29-32( َيضَحكجُوَن(  ٰاَمنجُوا  الَِّذيَن  ِمَن 
َ��َزٍة لَُّمَزِة( )Al-Quran 104:1(  قيل إهنا  )َويٌل لهِّ�كجُلهِّ مهجُ
ن��زل��ت يف األخ��ن��س ب��ن ش��ري��ق، وق���د ك���ان  يلمز ال��ن��اس 
ويعيبهم مقبلني ومدبرين، وقيل: إهنا نزلت يف الوليد بن 
املغرية، وقد كان يغتاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص من ورائه، ويقدح 
يف وجهه. وقيل: نزلت يف أيّب بن خلف، وقيل: يف مجيل 
بن عامر الثقفي. ومهما يكن سبب نزوهلا، فإن ما حتمله 
اللماز من   اهل��ّم��از  ينتظر  م��ا  لتصّور  م��ن هت��دي��د، يكفي 
الثبور واهلاك، وهو الويل الذي ذكرته سورة اهلمزة )َويٌل 
َ��َزٍة لَُّمَزِة( )Al-Quran 104:1( والعذاب املهني  لهِّ�كجُلهِّ مهجُ
الذي هددت به سورة اجلاثية )وِإَذا َعِلَم ِمْن آيَاتَِنا َشْيئاً 
 )Al-Quran 45:9( اختَََّذَها هجُزجًُوا أجُولَِئَك هَلجُْم َعَذاٌب مُِّهنٌي
     )َوِاَذا رَٰاَك الَِّذيَن َكَفرجُوا ِان ي�َّتَِّخذجُوَنَك ِاالَّ هجُزجًُوا اَٰهَذا 
Al-( )الَِّذى َيذكجُرجُ ٰاهِلَ�َتكجُم َوهجُم ِبذِكِر الرَّمٰحِن هجُم ٰكِفرجُوَن

Quran 21:36( )َوِاَذا رَاَوَك ِان ي�َّتَِّخذجُوَنَك ِاالَّ هجُزجًُوا اَٰهَذا 
)َوقَالجُوا   )Al-Quran 25:41( َرسجُ��واًل(  اللّٰهجُ  ب�ََعَث  الَّ��ِذى 
َم��اِل ٰه��َذا ال��رَّسجُ��وِل يَاكجُلجُ الطََّعاَم َومَيِشىِفى ااَلس���َواقِ  لَ��واَلۤ 
 )Al-Quran 25:7( )َنِذيرًا َمَعه  َمَلٌك ف�ََيكجُوَن  اِلَيِه  اجُن��زَِل 
إهنا قصة االعرتاض على بشرية الرسول واتصافه بصفات 
اآلدم��ي��ة. كيف يدعي أن��ه رس���ول؟! ويف ال��وق��ت ذات��ه ال 
يتميز ع��ن��ا يف ت��ص��رف��ات��ه، إذ إن���ه ي��أك��ل ال��ط��ع��ام، وميشي 
يف األس��واق؛ ليكسب  رزق��ه )َوِمنهجُم مَّن يَّسَتِمعجُ اِلَيَك 
��وا ِم��ن ِع��ن��ِدَك قَ��الجُ��وا لِلَِّذيَن اجُوتجُ���وا الِعلَم  َح���تّٰٓى ِاَذا َخ��َرججُ
��هجُ َعٰلى ق�جُلجُوهِبِم َو  َم��اَذا قَ��اَل ٰانِ��ًف��ا   اجُولٰٓ���ئِ��َك الَّ��ِذي��َن طََبَع ال��لّٰ
ابن  )Al-Quran 47:16( هم مجاعة  اَه��َوٓاَءهجُ��م(  ات�َّب�َعجُوا 
سلول، حيضرون اجلمعة مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فإذا مسعوا 
ذكر املنافقني فيها أعرضوا عنه، فإذا خرجوا، سألوا عنه 
 )Al- علماء الصحابة، كابن مسعود؛ استهزاًء وسخرية
)Qurtubi, 1999. وهلذا املستكرب موقف مع رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص جتاوز فيه حدود األدب، حيث إنه قال للرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص: لقد آذيتنا برائحة فرسك. وكان يتهم هو ومن 
معه من املنافقني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالظلم وجمافاة العدالة 
يف توزيع الصدقات )َوِمنهجُم مَّن يَّلِمزجَُك ِف الصََّدٰقتِ  فَِان 
اجُعطجُوا ِمنَها َرضجُوا َوِان ملَّ يجُعَطوا ِمنَهاۤ ِاَذا هجُم َيسَخطجُوَن( 
اهلل  ب��رس��ول  استهزائهم  م��ن  وبلغ   .)Al-Quran 9:58(
ملسو هيلع هللا ىلص أهنم قالوا: ما أنزل اهلل الوحي إال على يتيم أيب 

طالب؟
)publication of AL- Sabouni, No date( وهذا هو 
ما تشري إليه اآلية الكرمية )َوَربَُّك يَعَلمجُ َما تجُِكنُّ صجُدجُورجُهجُم 
َوَما يجُعِلنجُوَن( )Al-Quran 28:69(. وحينما قص عليهم 
ال��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص خرب ما رأى ليلة أس��ري ب��ه، وأن��ه جاء 
بيت املقدس، وصلى فيه، ضّج القوم بني مصّفق ومصّفر؛ 
 )AL- Obeidi, No استهزاًء، وتكذيبا، واستبعادا خلربه
)date of publication، وقد كشف اهلل – تعاىل- سوء 
طويتهم واستهزاءهم برسوهلم )َننجُ اَعَلمجُ مبَا َيسَتِمعجُوَن ِبه 
ِان  الظِّٰلمجُوَن  ي�َقجُولجُ  ِاذ  جَن��ٰوى  َوِاذهجُ��م  اِلَيَك  َيسَتِمعجُوَن  ِاذ 
ت�َتَِّبعجُوَن ِاالَّ َرججًُا مَّسحجُورًا( )Al-Quran 17:47(؛ فاهلل 
أدرى بالوجه الذي يستمعون به، وهو اهلزء والتكذيب. 
وقد كانوا يالسون النيب ملسو هيلع هللا ىلص ويستمعون إىل حديثه.        

)Al-Razi, 1992(
      إن أسلوب السخرية واالستهزاء بالدعاة للنيل منهم 
وحتطيمهم، أسلوب قدمي سلكته كل القيادات املستكربة 
م���ع ال���رس���ل وأت���ب���اع���ه���م، ومل ي��ن��ج م��ن��ه أح����د م���ن ال��رس��ل 
واملصلحني )حٰيَسَرًة َعَلى الِعَباِد َما يَاتِيِهم مهِّن رَّسجُوٍل ِاالَّ 
َكانجُوا ِبه َيسَتهزِءجُوَن( )Al-Quran 36:30( )َوَما يَاتِيِهم 
 ،)Al-Quran 43:6-7(  )مهِّن نَِّبٍّ ِاالَّ َكانجُوا ِبه َيسَتهزِءجُوَن
وقد استخف املستبدون من قوم إبراهيم –عليه الصاة 
والسام- برسالة نبيهم، ونعتوا ما جاءهم به بأنه حمض 
Al-( )عِ��بِ��نَي�� ال��لّٰ ِم��َن  اَن��َت  اَم  بِاحلَ�قهِّ  َاِجئتَ�َنا  )قَ��الجُ��وا  لعب 

Quran 21:55( وأس��وء منهم مستكربو قوم نوح، فقد 
جعلوا مي��ّرون به ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نيب صار 
جّنارا )Al- Qurtubi, 1999( )َوَيصَنعجُ الفجُلَك وَكجُلََّما َمرَّ 
َعَليِه َمَاٌ مهِّن َقوِمه َسِخرجُوا ِمنهجُ قَاَل ِان َتسَخرجُوا ِمنَّا فَِانَّا 
يَّاتِيِه  َتعَلمجُوَن َمن  َنسَخرجُ ِمنكجُم َكَما َتسَخرجُوَن، َفَسوَف 
 Al-Quran( )لُّ َع��لَ��ي��ِه َع����َذاٌب مُّ��ِق��ي��ٌم���� ��زِي��ِه َوحيَِ َع����َذاٌب خيُّ
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.)11:38-39
     إن القرآن الكرمي يسّلي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان 
وبدعوته،  به  املستكربة  القيادات  باستهزاء  ذرع��اً  يضيق 
ويقّلب له صفحات تاريخ الرسل الذين ووجهوا مبا ووجه 
به )َولَ�َقِد استجُهزَِئ ِبرجُسجٍُل مهِّن قَبِلَك فَاَمَليتجُ لِلَِّذيَن َكَفرجُوا 
 )Al-Quran 13:32(  )ثجَُّ َاَخذت�جُهجُم َفَكيَف َكاَن ِعَقاِب
َسِخرجُوا  بِالَِّذيَن  َفَحاَق  قَبِلَك  مهِّن  ِبرجُسجٍُل  استجُهزَِئ  )َولَ�َقِد 
ِمنهجُم مَّا َكانجُوا ِبه َيسَتهزِءجُوَن( )Al-Quran 6:10(. وقد 
ك��ف��ى اهلل رس��ول��ه ملسو هيلع هللا ىلص ش��ر امل��س��ت��ه��زئ��ني ال��ذي��ن ك��ان 
ب��أق��واهل��م، وسخريتهم  يضيق ص��در رس���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الَِّذيَن  سَتهزِِءيَن، 

جُ
امل )اِنَّ��ا َكَفيٰنَك  منه، وممن آمن بدعوته 

ِه ِاهٰلًا ٰاَخَر َفَسوَف يَعَلمجُوَن، َولَ�َقد نَ�عَلمجُ اَنََّك  َيَعلجُوَن َمَع اللّٰ
َيِضيقجُ َص��درجَُك مبَ��ا ي�َقجُولجُوَن، َفَسبهِّح ِبَمِد َربهِّ��َك وَكجُ��ن مهَِّن 
 Al-Quran( ) ُِجِدين، َواعبجُدَربََّك َحىّٰ يَاتَِيَك اليَ�ِقنيج السّٰ

.)15:95-99
 وم��ن أش��ه��ر املستهزئني ب��رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مم��ن تشري 
 Abul Abbas, No date(  الكرمية إىل هاكهم اآلي��ة 

of publication):
أ( األسود بن عبد يغوث بن وهب – ابن خال النيب – 
وكان يقول للرسول ملسو هيلع هللا ىلص مستهزئاً: أما كجُّلمت اليوم 
الرسول  بأصحاب  يا حممد! ويقول ساخراً  السماء  من 
ملسو هيلع هللا ىلص : قد جاءكم ملوك األرض  الذين يرثون  ملك 

 .)Ibn–Hisham, 1955( كسرى وقيصر
بالنيب  التغامز  ب( األس��ود بن عبد املطلب. ك��ان كثري 
ملسو هيلع هللا ىلص وق��د دع��ا عليه ال��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص بالعمى وفقد 
الولد؛ ملا رأى منه من جتاوز. وفيه ويف أمثاله نزلت آيات 
قرآنية )ِانَّ الَِّذيَن َاجَرمجُوا َكانجُوا ِمَن الَِّذيَن ٰاَمنجُوا َيضَحكجُوَن، 
ان�َْقَلبجُوا  اَهِلِهمجُ  ِاىٰل  انَقَلبجُوا  َوِاَذا  ي�َت�ََغاَمزجُوَن،  هِبِم  َم��رُّوا  َوِاَذا 
Al-( )م قَ��الجُ��وا ِانَّ ٰه�����ؤجُاَلِۤء لَ�����َض��الُّ��وَن���� فَ��ِك��ِه��نَي، َوِاَذا رَاَوهجُ

.)Quran 83:29-32
ج( احلارث بن قيس السهمي، الذي كان يستهزئ بفكرة 
البعث بعد املوت ويقول: لقد غّر حممد نفسه وأصحابه 
أن وعدهم أن حييوا بعد املوت، واهلل ما يهلكنا إال الدهر 
ومرور األيام واألح��داث. وفيه نزل قوله تعاىل: )اََرَءي��َت 
 Al-Quran( )َمِن اختَََّذ ِاهٰلَه َهٰوهجُ اَفَاَنَت َتكجُونجُ َعَليِه وَِكيا
25:43( )اَف�ََرَءيَت َمِن اختَََّذ ِاهٰلَه َهٰوهجُ َوَاَضلَّهجُ اللّٰهجُ َعٰلى ِعلٍم 

وََّخ��تَ��َم َعٰلى مَسِعه َوقَلِبه َوَج��َع��َل َعٰلى بَ��َص��رِه ِغ��ٰش��َوًة َفَمن 
 ،)Al-Quran 45:23( )يَّهِديِه ِمن بَعِد اللّٰهِ  اَف�ََا َتذَكَّرجُوَن
فقد كان يأخذ احلجر ويعبده، فإذا رأى أحسن منه تركه 
وأخذ األحسن، كما تفعل بعض القيادات املستكربة يف 
عصرنا هذا، تتجول يف النظم الوضعية وجترهبا مذهباً إثر 
م��ذه��ب، ك��أن الشعوب حقل جت���ارب؛ جت��ّرب فيها كل 
قوانني الغاب، وشرائع الذئاب، إال شريعة رب األرباب.

د( ال��ع��اص ب��ن وائ���ل ال��س��ه��م��ي، وف��ي��ه ن���زل ق��ول��ه ت��ع��اىل: 
)اَف�ََرَءيَت الَِّذى َكَفَر بِٰاٰيِتَنا َوقَاَل اَلجُوت�نََيَّ َمااًل وََّوَلًدا، اَطََّلَع 
الَغيَب اَِم اختَََّذ ِعنَد الرَّمٰحِن َعهًدا، َكاَّ   َسَنكتجُبجُ َما ي�َقجُولجُ 
ا، وَّنَ��رِثجُ��ه َما ي�َ��قجُ��ولجُ َويَاتِيَنا فَ��رًدا(  َوَنجُ��دُّ َله ِم��َن ال��َع��َذاِب َم��دًّ

.)Al-Quran 19:77-80(
ه( احلكم بن أيب العاص، وكان يؤذي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ويسمعه ما يكره، و إذا مشى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مشى 

خلفه يغمزه بأنفه وفمه استهزاًء.
و( أبو هلب، وزوجته، وابنهما عتيبة ال��ذي كان يقول: 
أنا كافر برب النجم. وذلك إذا مسع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يتلو: َوالنَّجِم ِاَذا َهٰوى، َما َضلَّ َصاِحبجُكجُم َوَما َغٰوى، َوَما 
يَنِطقجُ َعِن اهلَٰوى، ِان هجَُو ِاالَّ َوحٌى يُّوٰحى ، َعلََّمه َشِديدجُ 
Al-( )َو بِ��االجُفجُ��ِق ااَلع��ٰل��ى��� ال��قجُ��ٰوى، ذجُو ِم���رٍَّة فَ��اس��ت�َ��ٰوى، َوهجُ

.)Quran 53:1-8

ز( مالك بن الطاطلة بن عمرو بن غبشان.
ح( أب��و جهل ع��م��رو ب��ن ه��ش��ام، ال���ذي خ��اط��ب قريشاً 
عندما أن���زل اهلل ع��ز وج��ل )ِانَّ َش��َج��َرَت ال���زَّقُّ���وِم، طَ��َع��امجُ 
Al-( احَلِميِم(  البجُطجُوِن، َكَغلِى  ِف  يَغِلى  هِل 

جُ
االَثِ��ي��ِم، َكامل

Quran 44:43-46(، فقال ختويفاً هلم: يا معشر قريش، 
هل تدرون ما شجرة الزقوم اليت  خيوفكم هبا حممد؟ قالوا: 
ال، قال: عجوة يثرب بالزبد! واهلل لئن متكّنا منها لنتزقمّن 

   )Ibn Hisham, No date of publication) .منها
ط( رؤوس الكفر من قريش، كالوليد بن املغرية، وعقبة بن 
أيب معيط، واألخنس بن شريق، وأيّب بن خلف، والنضر 
بن احلارث. ومجيع هؤالء ماتوا ميتة سيئة، وسيأتون يوم 
القيامة يف حالة يرثى هلا من املذلة واهل��وان )َويَ��وَم ي�ََعضُّ 
الظَّامِلجُ َعٰلى َيَديِه ي�َقجُولجُ ي�َٰليَتىِن اختََّذتجُ َمَع الرَّسجُوِل َسِبيًا، 
َلَقدَاَضلَّىِن َعِن الذهِّكِر  ذ ف�جَُانًا َخِليًا ،  لَيَتىِن مَل َاختَِّ يٰ�َويَلٰى 
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Al-( )بَ��ع��َد ِاذَج�����اَءِن وََك����اَن الشَّيٰطنجُ لِ��ِان��َس��اِن َخ����ذجُواًل
 .)Quran 25:27-29

السب والشتم
يتجاوز املستكربون وسيلة اهلمز، واللمز، واالستهزاء،   
إىل وسائل أخ��ّس منها يف التعامل مع أصحاب احلق. 
ويف مقابل ذل��ك، فقد كان عليه الصاة والسام رقيق 
املشاعر، نقي السريرة، يؤمله أن يرى قومه يتخبطون يف 
مستنقع ال��ش��رك، ف��ك��ان يتمىن هل��م اهل��داي��ة، وك���ان يزيد 
من أمله أن يواجه بالتكذيب، ويرمى باجلنون والسحر، 
وي�جُّتهم بالكذب واالفرتاء، كما اهّتم من سبقه من الرسل 
بجُوَنَك  )َقد نَ�عَلمجُ اِنَّه لََيحزجُنجَُك الَِّذى ي�َقجُولجُونَ  فَِان�َّهجُم اَل يجَُكذهِّ
رجُسجٌُل  َيَحدجُوَن،وَلَقد كجُذهَِّبت  ِه  اللّٰ بِٰاٰيِت  الظِّٰلِمنَي  َوٰل�ِكنَّ 
بجُوا َواجُوذجُوا َحتّٰٓى اَتٰ�هجُم َنصرجُنَا   مهِّنَقبِلَك َفَصب�َرجُوا َعٰلى َما كجُذهِّ
رَسِلنَي،َوِان 

جُ
َل ِلَكِلٰمِت اللّٰهِ  َوَلَقدَجاَءَك ِمن ن�ََّبِاى امل َواَل مجَُبدهِّ

ن�ََفًقا  اَنَتبَتِغَى  اسَتَطعَت  فَ��ِاِن  ِاعرَاضجُهجُم  َعَليَك  َك��اَن َكب�جَُر 
ِف ااَلرِض اَوسجُلًَّما ِف السََّماِء ف�ََتاتِي�َهجُم بِٰايَةٍ  َوَلوَشاَء اللّٰهجُ 
Al-( )ونَ��نَّ ِم��َن اجٰل��ِه��لِ��نَي�� جلَََمَعهجُم َع��لَ��ى اهلجُ���ٰدى ف�َ���َا تَ��كجُ

Quran 6:33-35(. يروى أن أبا جهل لقي رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ف��ص��اف��ح��ه، ف��ق��ال ل��ه رج���ل: أراك ت��ص��اف��ح ه��ذا 
الصابئ؟! قال: واهلل إين ألعلم أنه لنيب، ولكن مى كنا 
لبي عبد مناف تبعاً؟ وقال يف رد على سؤال وّجهه إليه 
األخنس بن شريق بشأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: أصادق هو 
أم ك��اذب؟ وحي��ك، واهلل إن حممداً ل��ص��ادق، وم��ا كذب 
حممد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء، والسقاية، 
 )Ibn واحل��ج��اب��ة، وال��ن��ب��وة، ف��م��اذا يكون لسائر ق��ري��ش؟؟
لرسول  ق��ال ه��ذا املستكرب يوماً   )Kathir, 1994 وق��د 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إنا ال نكذبك، ولكن نكذب ما جئت به 

 (Ibn Kathir, 1994(
     ومن السباب والشتائم التي يزّين بها 

المستكبرون دعايتهم السياسية السلبية ضد الرسل 
والمصلحين:  

أ( ك�����ذاب: ي����ب����دؤون ال��ش��ت��ائ��م ب���ق���وهل���م: »ن��ظ��ن��ك من 
ال��ك��اذب��ني«. قبل إط��اق اس��م املبالغة »ك����ّذاب«. ويف 
البدء:  منذ  ق��ال��وا  فلو  تضليلية؛  سياسية  دالالت  ذل��ك 
»كذاب«، رمبا أخفق تضليلهم؛ لكوهنم اهتموا منافسهم 
السياسي بالكذب قبل وضعه على احملك، وثبوت الكذب 

عليه. فكأهنم يريدون أن يثبتوا للجماهري موضوعيتهم، 
وأهنم ما اهتموا منافسيهم جزافا، وإنا لتحقق ما وصفوا 
ب��ه - وه���و ال��ك��ذب – م��ن خ���ال ال��ت��ج��ارب امل��ت��ك��ررة. 
ويعرض لنا القرآن ناذج هلذا النوع من التضليل اإلعامي 
الذين استكربوا من فرعون وملئه، وق��وم نوح،  امل��أل  من 
ٰيۤ�اَي�َُّها  فِ��رَع��ونجُ  )َوقَ����اَل  م��ن  الكفر  وق��وم شعيب، ورؤوس 
ََاجُ َما َعِلمتجُ لَ�كجُم مهِّن اِٰلٍه َغرِيى فَاَوِقد ىِل يٰ�َهاٰمنجُ َعَلى 

امل
الطهِّنِي فَاجَعْل ىلهِّ َصرًحا لََّعلهِّى اَطَِّلعجُ ِاىٰل اِٰلِه مجُوٰسى َوِانهِّ 
اَنَت  )َوَم��اۤ   )Al-Quran 28:38( )ال�ٰكِذِبنَي ِم��َن  اَلَظجُ��نُّ��ه 
 Al-Quran( )ِاالَّ َبَشٌر مهِّثلجُ�َنا َو ِان نَّظجُنَُّك َلِمَن الٰكِذِبنَي
ََاجُ الَِّذيَن َكَفرجُوا ِمن َقوِمه َما ن�َٰرَك ِاالَّ 

26:186( )ف�ََقاَل امل
بَاِدَى  اَرَاِذلجُ�َنا  الَِّذيَن هجُم  ِاالَّ  ات�َّب�ََعَك  ن�َ��ٰرَك  َوَما  َبَشًرا مهِّثَلَنا 
الرَّاِى َوَما ن�َٰرى لَ�كجُم َعَليَنا ِمن َفضٍل َبل َنظجُنُّكجُم ٰكِذِبنَي( 
��َاجُ الَِّذيَن َكَفرجُوا ِمن َقوِمه 

َ
)Al-Quran 11:27( )قَ��اَل امل

Al-( ال�ٰكِذِبنَي(  ِم��َن  لَ�َنظجُنَُّك  وَّاِنَّ���ا  َسَفاَهٍة  ِف  لَ�����ن�َ��ٰرَك  اِنَّ��ا 
لََّعلهِّى  لِىَصرًحا  ابِن  يٰ�َهاٰمنجُ  ِفرَعونجُ  )َوقَ��اَل   )Quran7:66
اِٰل��ِه مجُوٰسى  ِاىٰل  فََاطَِّلَع  السَّٰمٰوِت  ااَلس��بَ��اَب،َاس��بَ��اَب  اَبلجُغجُ 
َوِانهِّ اَلَظجُنُّه َكاِذبًا وََكٰذِلَك زجُيهَِّن ِلِفرَعوَن سجُوءجُ َعَمِله َوصجُدَّ 
 Al-Quran( )َعِن السَِّبيِل َوَما َكيدجُ ِفرَعوَن ِاالَّ ِف ت�ََباٍب
اٌب  37-40:36( )َءاجُلِقَى الذهِّكرجُ َعَليِه ِمن بَيِنَنا َبل هجَُو َكذَّ
َاِش��ٌر( )Al-Quran 54:25( )َوَعِجبجُوا َان َجاَءهجُم مُّنِذٌر 
 Al-Quran( )ٰه��َذا ٰسِحٌر َك���ذَّاٌب الٰكِفرجُوَن  َوقَ��اَل  مهِّنهجُم 
ِاىٰل  مُّ��بِ��نٍي،  َوسجُلٰطٍن  بِٰاٰيِتَنا  مجُوٰسى  َوَلَقداَرَسلَنا   (  )38:4
(Al- )فِ���رَع���وَن َو َه��اٰم��َن َوقَ�����ارجُوَن ف�َ��َق��الجُ��وا ٰس��ِح��ٌر َك�����ذَّاٌب

Quran 40:23-24).
ب( مفتر: ث ي���أيت ال��ش��ت��م ب���االف���رتاء، ف��م��ن ث��ب��ت عليه 
الكذب سهل عليه االفرتاء، ال على اجلماهري فحسب، 
وإنا على الرب أيضاً. وهكذا يضلل املستكربون عموم 
يفرتون  بأهنم خمتلقون  الرسل واملصلحني  باهتام  الشعب 
على اهلل الكذب. حيث يبدؤون تضليلهم مبحاولة إثبات 
أن ما يقوله الرسل واملصلحون هبتان افرتوه واختلقوه من 
عند أنفسهم، وأعاهنم عليه آخ��رون من اجلن واإلن��س، 
وصواًل إىل حماولة إثبات االفرتاء على اهلل، ث يأيت الشتم 
امل��ق��ذع »م��ف��رت« بصيغة اس���م ال��ف��اع��ل؛ إلس��ق��اط اهليبة 
واالحرتام الذي حيظى به الرسل واملصلحون عند اجلماهري 
)اَم ي�َقجُولجُوَن افتَ�ٰرهجُ  قجُل فَاتجُوا ِبسجُوَرٍة مهِّثِله َوادعجُوا َمِن اسَتَطعتجُم 
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 )Al-Quran 10:38( ٰص��ِدقِ��نَي(  ِان كجُنتجُم  ِه  اللّٰ دجُوِن  مهِّن 
)َوقَاَل الَِّذيَن َكَفرجُوا ِان ٰهَذاۤ ِاالَّۤ اِفٌك افتَ�ٰرهجُ َواََعانَه َعَليِه َقوٌم 
ٰاَخرجُونَ   ف�ََقد َجاءجُو ظجُلًما وَّزجُورًا( )Al-Quran 25:4( )ِان 
ِه َكِذبًا وََّما َننجُ َله مبجُؤِمِننَي(  هجَُو ِاالَّ َرججُلجُ افتَ�ٰرى َعَلى اللّٰ
ِه َكِذبًا اَم ِبه ِجنٌَّة  )Al-Quran 23:38(   )اَف�ْتَ�ٰرى َعَلى اللّٰ
َبِل الَِّذيَن اَل يجُؤِمنجُوَن بِااٰلِخَرِة ِف الَعَذاِب َوالضَّٰلِل الَبِعيِد 
)Al-Quran 34:8( )يَّوَم َتشَهدجُ َعَليِهم اَلِسنَ�ت�جُهجُم َواَيِديِهم 
َواَرججُلجُهجُم مبَا َكانجُوا يَعَملجُوَن( )Al-Quran 42:24( )َوِاَذا 
َاۤ اَنَت مجُفرَتٍ  لَناۤ ٰايًَة مََّكاَن ٰايٍَة واللّٰهجُ اَعَلمجُ مبَا ي�جُن�َزهِّلجُ قَالجُوا ِانَّ َبدَّ

.)Al-Quran16:101( )َبل اَكث�َرجُهجُم اَل يَعَلمجُوَن
ج( س���احر: إن سّب دعاة احلق، ووصفهم بالسحرة، 
أم�����ران ق���دمي���ان الزم�����ا ق�����ادة ك���ل ال����دع����وات اإلص��اح��ي��ة 
)َك��ٰذلِ��َك َم��اۤ اَتَ��ى الَّ��ِذي��َن ِم��ن قَبِلِهم مهِّ��ن رَّسجُ���وٍل ِاالَّ قَالجُوا 
َساِحٌر اَوجَمنجُوٌن )Al-Quran 51:52( )َوَلَقدَضَربَنا لِلنَّاِس 
لَّي�َقجُوَلنَّ  بِ��ٰايَ��ٍة  َولَ�ِئن ِجئت�َهجُم  َمَثٍل  ِم��ن كجُ��لهِّ  ال��قجُ��رٰاِن  ٰه��َذا  ِف 
 )Al-Quran 30:58(  )الَِّذيَن َكَفرجُوا ِان اَنتجُم ِاالَّ مجُبِطلجُوَن
اِن�ََّنا  َربَّ��َك مبَ��ا َعِهَد ِعنَدَك  لََنا  ٰيۤ��اَيُّ��َه السَّاِحرجُ ادعجُ  )َوقَ��الجُ��وا 
َوقَ��اَل  ِبرجُكِنه   

)ف�َ��ت�َ��َوىلّٰ  )Al-Quran 43:49( َلمجُهَتدجُونَ (  
ٰس��ِح��ٌر اَو جَم��نجُ��وٌن(  )Al-Quran 51:39( )َوَع��ِج��بجُ��وا اَن 
َجٓاَءهجُم مُّن ِذٌر مهِّنهجُم َوقَاَل الٰكِفرجُوَن ٰهَذا ٰسِحٌر َكذَّاٌب( 
)Al-Quran 38:4( )َوَلَقد اَرَسلَنا مجُوٰسى بِٰاٰيِتَنا َوسجُلٰطٍن 
مُّ��بِ��نٍي،اىٰل ِفرَعوَن َو َهاٰمَن َوقَ���ارجُوَن ف�ََقالجُوا ٰسِحٌر َك��ذَّاٌب( 
)Al-Quran 40:23-24( وياحظ يف دعاية املستكربين 
السلبية ضد أصحاب احلق، ووصفهم باحرتاف السحر، 
وإثبات تفوقهم يف صنعة السحر )اََكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا اَن 
ِاىٰل َرججٍُل مهِّنهجُم َان اَنِذِر النَّاَس َوَبشهِِّر الَِّذيَن ٰاَمنجُوا  اَوَحيَناۤ 
م قَاَل الٰكِفرجُوَن ِانَّ ٰهَذا َلٰسِحٌر  اَنَّ هَلجُم َقَدَم ِصدٍق ِعنَد َرهبهِِّ
ٰهَذا  لِلَمَاِ َحوَله ِانَّ  مُِّبنٌي(  )Al-Quran 10:2( )قَ��اَل 

.)Al-Quran 26:34( )َلٰسِحٌر َعِليٌم
د( م��ج��ن��ون: ي��رت��ب��ط وص���ف ال���دع���اة ب��اجل��ن��ون بالسحر 
عموما؛ الرتباط السحرة بأوليائهم الشياطني. وقد أدرك 
اجلماهري  تنفري  على  فعملوا  ال��ع��اق��ة؛  ه��ذه  املستكربون 
من الرسل ببث دعاية سلبية فحواها: أن الرسل سحرة 
جم��ان��ني، ل��ي��س م��ا ي��ّدع��ون م��ن ع��ن��د اهلل،  ب��ل م��ن وح��ي 
الشياطني)َكٰذِلَك َماۤ اََتى الَِّذيَن ِمن قَبِلِهم مهِّن رَّسجُوٍل ِاالَّ 
قَالجُوا َساِحٌر اَوجَمنجُوٌن( )Al-Quran 51:52(، وقد ورد هذا 

الوصف يف اآلية )39( من نفس السورة )سبق ذكرها( 
Al-( )َوقَالجُوا ٰيۤاَي�َُّها الَِّذى ن�جُزهَِّل َعَليِه الذهِّكرجُ اِنََّك َلَمجنجُوٌن(

اِلَيكجُم  اجُرِس���َل  الَّ��ِذى  َرسجُولَ�كجُمجُ  ِانَّ  )قَ��اَل   )Quran 15:6
��وا  لَ��رٰتِكجُ اَ�ِئنَّا  )َوي�َ��قجُ��ولجُ��وَن   )Al-Quran 26:27( َلَمجنجُوٌن( 
�نجُوٍن( )Al-Quran 37:36( )ثجَُّ ت�ََولَّوا َعنهجُ  ٰاهِلَ�ِتَنا ِلَشاِعٍر جمَّ

 .)Al-Quran 44:14( )نجُوٌن َوقَالجُوا مجَُعلٌَّم جمَّ
ه����( س��ف��ي��ه: وم���ن ال��ش��ت��ائ��م ال���يت ي��ق��اب��ل هب��ا امل��س��ت��ك��ربون 
دع����اة احل����ق ق���وهل���م: »أن���ت���م ط��ائ��ش��ون س���ف���ه���اء«، وأوىل 
ال��ذي الحيسن التصرف أن يكل أمره  بالسفيه الطائش 
إىل العقاء، ال أن يضع نفسه يف مرتبة الزعماء ومقام 
األنبياء، ويّدعي أنه رسول جاء ليتحّمل مسئوولية الدعوة 
��َاجُ الَّ��ِذي��َن َك��َف��رجُوا ِم��ن َقوِمه اِنَّ��ا لَ�ن�َٰرَك ِف 

َ
إىل اهلل! )قَ��اَل امل

 ،)Al-Quran 7:66( )َسَفاَهٍة وَّاِنَّا لَ�َنظجُنَُّك ِمَن ال�ٰكِذِبنَي
أي يف جهالة ومحق!!

و( شتائم أخرى: كقول املأل من قوم نوح لنبيهم )قَاَل 
 Al-Quran( )َاجُ ِم��ن قَ��وِم��ه اِنَّ��ا لَ�����ن�َ��ٰرَك ِف َض��ٰل��ٍل مُّ��بِ��نٍي���

َ
امل

7:60(، وكشتم املستكربين من قريش لرسول اإلنسانية 
ملسو هيلع هللا ىلص بقوهلم: »اب��ن أيب كبشة« »أب���رت«، »م��ذّم��م«. 
وكان قلب امرأة أيب هلب ميتأل غيظا وحقداً على حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص وكانت إحدى النساء الايت أظهرن عداًء سافرا 
للرسول ملسو هيلع هللا ىلص حى أهنا حاولت اغتياله مرة وفشلت. 
وكانت تضع الشوك يف طريق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتتهمه 

بالفقر، وترجتز، وتقول:
ن���زل قوله  أب��ي��ن��ا ودي��ن��ه قلينا وأم����ره عصينا وف��ي��ه��ا  م��ذمّم��ا 
 ،)Al-Quran 111:4-5( )تعاىل:) وَّامرَاَتجُه مَحَّاَلَة احَلَطِب
وق��د هتف رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات ي��وم من ف��وق جبل 
الصفا: وا صباحاه، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: 
حممداً، فاجتمعوا إليه فقال: يابي  فان، يا بي فان، 
يا بي عبد مناف، يا بي عبد املطلب، فاجتمعوا إليه، 
فقال: ... أرأيتكم لو أخربتكم أن خيًا خترج بسفح هذا 
ق��ال��وا:  ما جرّبنا عليك كذباً.  اجلبل، أكنتم مصّدقّي؟ 
قال: إيّن نذير لكم  بني يدي عذاب شديد. فقال أبو 
 )AL-bayanuniu, »هلب: »تباً لك، أما مجعتنا إال هلذا
، َماۤ  )1991؛ فنزل قوله تعاىل: )ت�َبَّت َيَداۤ َاِب هَلٍَب وََّتبَّ
Al-( )اَغىٰن َعنهجُ َمالجُه َوَما َكَسَب، َسَيصٰلى نَارًا َذاَت هَلٍَب

Quran 111:1-3(. ويف شأن العاص بن وائل نزل قوله 
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 .)Al-Quran 108:3(  ) االَبت�َرجُ هجَُو  َشانَِئَك  ِانَّ  تعاىل:) 
وقد كان كلما ذجُكر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: دعوه، فإنا 
هو أب��رت؛ ال عقب ل��ه، لو قد م��ات، لقد انقطع ذك��ره، 

 )Khafaji, 1992( .واسرتحتم منه
     أما مصطلحات شتائم المستبّدين المستكبرين 
للمصلحين في هذا العصر فما أكثرها، نذكر منها:

»ع�����م�����اء«، »خ�����ون�����ة«، »م����رت����زق����ة«، »ج����واس����ي����س«، 
»متنطّعون«  »متعصبون«،  »إرهابيون«،  »متطرفون«، 
»أص����ول����ي����ون«، »دراوي�����������ش«، »ج���ه���ل���ة«، »أّم�����ي�����ون«، 
»م��ت��خ��لّ��ف��ون«، »م��ت��ح��ّج��رون«، »رج��ع��يّ��ون«، »ع��ش��اق 
سلطة« إىل آخر قائمة الّسباب والشتائم اليت تجُطلق يف 
حق الدعاة واملصلحني-املنادين بإعادة احلياة اإلسامية 
من جديد– لصرف الناس عنهم. وقد كشفت األيام أن 
هذه الصفات مارسها املستبّدون أنفسهم، ووجُصموا هبا، 

وثبتت عليهم.
األذى: 	 

 ويقصد به كل أنواع العقاب اجلسدي من نفي، وسجن، 
وتعذيب، وإح���راق، وقتل، وغ��ري ذل��ك. إن اهل��دف من 
القضاء  ال��ذي يتعّرض له الرسل واملصلحون هو  األذى 
الناس عنهم.  ق��دراهت��م، وص��رف  على املعارضني، وش��ّل 
ال��دع��اي��ة السلبية ه��ي ادع��اؤه��م:  ال��يت تنجح هب��ا  واحليلة 
كيف مبن ليس مبقدوره صرف األذى عن نفسه أن يقود 

اجلماهري، ويقّدم هلا احلماية الازمة؟! 
التضييق والحصار:	 

 ومن الدعاية السلبية أيضاً حماصرة املصلحني، وتضييق 
اخلناق عليهم؛ رجاء استسامهم. فقد جاءت مقاطعة 
قريش لبي هاشم وبي عبد املطلب؛ لتضييق اخلناق على 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيليب مطالبها، ويستسلم لشروطها؛ 
فاتفق رؤوس الكفر على احلصار االقتصادي، واملقاطعة 
االج��ت��م��اع��ي��ة؛ ف��ت��ع��اق��دوا أال ي��ت��زوج��وا م��ن��ه��م، وال ي��زوج��وا 
يشرتوا  وال  شيئا،  يبيعوهم  وال  فيهم،  بناهتم  م��ن  أح���داً 
منهم. وقد كتبت هذه املعاهدة يف صحيفة، ث عّلقت 
يف جوف الكعبة، لكن األمور جرت خباف ما توقعت 
ق��ري��ش، وث��ب��ت ب��ن��و ه��اش��م وب��ن��و امل��ط��ل��ب م��ع رس���ول اهلل 
حتّملوا   )Al-Bayhaqi, 1984( سنني  ث��اث  ملسو هيلع هللا ىلص 
فيها – بصابة – مشقة احلصار اجلائر. وخ��رج رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من احلصار منتصراً، شامخ ال��رأس، وخاب 
ظن القيادة املستكربة، واستمرت الدعوة إىل اهلل. 

التعّرض للمصلحين بالضرب واألذى:	 
 ال ي��وق��ف م��س��رية ال���دع���وة امل��ب��ارك��ة أس��ال��ي��ب ال��س��خ��ري��ة 
املستكربون  فينتقل  والسباب،  الشتائم  وال  واالستهزاء، 
الوسائل  أك��ث��ر  أش��د وأن��ك��ى، ويستخدمون  م��ا ه��و  إىل 

إياماً للجسد، وإضعافاً للروح املعنوية.
 ةيوعدلا لوسرلا ةريسم تلّلخت دقل     
 ،ًاغيلب ًءاذيإ ملسو هيلع هللا ىلص يذوأو ،ةمج تابقع

:كلذ نمو
كسرت رباعيته، وشّج وجهه الشريف يف أحد.

وض��ع الشوك يف طريقه ملسو هيلع هللا ىلص وكانت تفعل ذل��ك أم 
مجيل بنت حرب زوج أيب هلب.

أم��ر الصبية وال��رع��اع برميه ب��احل��ج��ارة، كما ك��ان م��ن أمر 
أهل الطائف، حيث أغروا به سفهاءهم يرمونه باحلجارة 

.Ibn-Hisham, 1955((
األذى برمي القاذورات.

ت��ف��ل عقبة ب��ن أيب معيط يف وج���ه رس���ول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
قوله  ن��زل  وفيه  بن خلف.  أيّب  لطلب صديقه  استجابة 
تعاىل)َويَوَم ي�ََعضُّ الظَّامِلجُ َعٰلى َيَديِه ي�َقجُولجُ ي�َٰليَتىِن اختََّذتجُ 
ذ ف�جَُانًا َخِليًا، َلَقد  َمَع الرَّسجُوِل َسِبيًا، يٰ�َويَلٰى لَيَتىِن مَل َاختَِّ
َاَضلَّىِن َعِن الذهِّكِر بَعَد ِاذ َجاَءِن وََكاَن الشَّيٰطنجُ ِلِانَساِن 

.)Al-Quran 25:27-29(  )َخذجُواًل
وم����ن ذل����ك أي���ض���اً، م���ا ك����ان م���ن وث�����وب ف���ل���ول ال��ق��ي��ادة 
ي��وم- على رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وثبة  املستكربة - ذات 
رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تسّب آهلتنا 
وديننا؟ فيقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : نعم، أنا الذي أقول 
ذل��ك. فأخذ رج��ل منهم مبجمع رداء ال��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص 
فقام أبوبكر يبكي ويقول: أتقتلون رج��ًا أن يقول ريب 
اهلل. يقول عبد اهلل بن عمرو: فإن ذلك ألشّد ما رأيتجُ 
 )Abul Abbas, No date of.ق������ط م��ن��ه  ن��ال��وا  ق��ري��ش��اً 

 publication(
وخرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوماً، فلم يلقه أحد من الناس 
إال كّذبه وآذاه، فرجع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل منزله فتدثّر 
، قجُم  ث�هِّرجُ جُدَّ

من شّدة ما أصابه، فأنزل اهلل تعاىل:) ٰيۤاَي�َُّها امل
، َوثَِياَبَك َفَطههِّر، َوالرُّجَز فَاهججُر، َواَل  فَاَنِذر، َوَربََّك َفَكربهِّ
.)Al-Quran 74:1-7( )َْو ِلَربهَِّك فَاصرب ، مَتنجُن َتسَتكِثرجُ
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االغتياالت السياسية والتصفية الجسدية:	 
 إن آخ��ر وس��ائ��ل اهل��ج��وم املباشر على دع��اة احل��ق، هو 
اجلسدية؛  التصفية  مب��ح��اوالت  املستكربة  القيادات  قيام 
لتسرتيح من شر املعارضني هلا كلية. لقد دبّر أعداء احلق 
خطة حمكمة للتخّلص من عيسى - عليه السام- لوال 
ِسيَح ِعيَسى ابَن 

َ
تدّخل العناية اإلهلية )وََّقوهلِِم اِنَّا ق�ََتلَنا امل

َمرمَيَ َرسجُوَل اللّٰهِ  َوَما ق�َت�َلجُوهجُ َوَما َصَلبجُوهجُ َوٰل�ِكن شجُبهَِّه هَلجُم َوِانَّ 
الَِّذيَن اخت�َلَ�فجُوا ِفيِه َلِفى َشكٍّ مهِّنهجُ  َما هَلجُم ِبه ِمن ِعلٍم ِاالَّ 
ات�هَِّباَع الظَّنهِّ  َوَما ق�َت�َلجُوهجُ يَِقيًنا،َبْل رَّف�ََعهجُ اللّٰهجُ اِلَيهِ  وََك��اَن اللّٰهجُ 
َعزِيزًا َحِكيًما ( )Al-Quran 4 :157-158(، فقد فشلت 
قتل  م��رمي، كما فشلت حماولة  اغتيال عيسى بن  حماولة 
إبراهيم - عليهما السام- من قبل وحماوالت كثرية أخرى 
دبّ��رت على مدار التاريخ ضد رواد اإلص��اح والصحوة 
اإلسامية. وهناك حماوالت جنحت؛ فراح ضحيتها رسل 
وأنبياء .. ومصلحون أتقياء، فقد اغتيل حيىي، وزكريا - 
عليهما السام- واغتيل عمر، وعثمان، وعلي - رضي 
اهلل عنهم- واغتيل من املعاصرين حسن البنا، ومالكوم 
إكس من املسلمني األمريكان  ذوي األصول اإلفريقية، 
وح��س��ن خ��ال��د مفيت لبنان، وإح��س��ان إهل��ي ظهري العامل 
الباكستاين، وضياء احلق رئيس باكستان الصادق، وعبد 
اهلل ع��زام، وأمح��د ياسني، وعشرات، بل مئات آخ��رون، 

قتلوا غدراً.

محاوالت اغتيال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  
لقد  تعّرض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حملاوالت اغتيال عديدة، 
اش���رتك���ت ف��ي��ه��ا ك���ل األط������راف امل��ن��اوئ��ة ل���دع���وة اإلس���ام 
واملنافقني، ومشركي  اليهود،  املدينة من  بدولة  واملرتبصة 

مكة.
.دوهيلا تالواحم )أ

1. حاول اليهود قتل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا خرج إىل بي 
النضري، يستعني هبم يف دية العامرّيني الذين قتلهما عمرو 
أقرب  بن أم��يّ��ة. فقال بعضهم لبعض: لن جت��دوا حممداً 
منه اآلن. وانبعثوا ليطرحوا عليه رحى من ظهر البيت، 

فيسرتحيون منه.
 ي���روى أن حيي ب��ن أخ��ط��ب ق��ال ل��رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
اج��ل��س أب���ا ال��ق��اس��م، ن��ط��ع��م��ك، ون��ع��ط��ي��ك مم���ا س��أل��ت��ن��ا. 

فجلس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وذهب حيي يتآمر على قتله 
ملسو هيلع هللا ىلص فجاء جربيل وأعلمه بذلك، ونزل قوله تعاىل:) 
ِه َعَليكجُم ِاذَهمَّ َقوٌم اَن  ياَي�َُّها الَِّذيَن ٰاَمنجُوا اذكجُرجُوا نِعَمَت اللّٰ
اللّٰهَ   َوات�َّقجُوا  َعنكجُم  اَيِدي�َهجُم  َفَكفَّ  اَيِدي�َهجُم  اِلَيكجُم  يَّبسجُطجُوا 

 .)Al-Quran 5 :11( )جُؤِمنجُوَن
ِه فَلَيت�َوَكَِّل امل َوَعَلى اللّٰ

2. ووضعت اليهودية زينب بنت احلارث السّم يف شاة 
مشوية – وكان أحب الطعام إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - 
وقّدمتها هدية لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد إسامها، فأكل 
منها، وأكل معه الصحايب بشر بن الرباء؛ فمات بشر، 
وم��رض رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وحينما سأهلا ال��رس��ول: ما 
محلك على ما فعلت؟ قالت: إن كنت نبّيا مل يضّرك، 
 )Al-Bayhaqi, منك  الناس  أرح��ت  مِلكا،  وإن كنت 

.1984(
)Al-( لبيد بن األع��ص��م، فأبطل اهلل سحره 3. وسحره 

.Bayhaqi, 1984(
ب( محاوالت مشركي مكة:

1. حماولة أم مجيل بنت حرب – زوج أيب هلب- محالة 
احلطب، حني أخذت حجراً تريد قتل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
وه���و ج��ال��س يف الكعبة وم��ع��ه أب���و ب��ك��ر، ح��ي��ث وقفت 

بينهما؛ فأخذ اهلل على بصرها؛ فلم تر إال أبا بكر.
2. حم��اول��ة عمري ب��ن وه���ب، وص��ف��وان ب��ن أم��ي��ة، اغتيال 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد غزوة بدر. ومل تنجح احملاولة.
3. حماولة غورث بن احلارث الفتك برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وه��و متنّبذ حت��ت ش��ج��رة وح���ده ن��ائ��م��اً، ق���ال: م��ا مينعك 
 )Al-مّي؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل. فسقط السيف من يده

.Bayhaqi, 1984(
ال��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص وهو  ب��ن عمري قتل  4. حم��اول��ة فضالة 
ف��ع��رف رس���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وضحك،  ي��ط��وف بالكعبة؛ 
ون����اداه، واستغفر ل��ه، ووض���ع ي��ده على ص���دره؛ فأسلم 

.)Ibn–Hisham, 1955(
ب��ن عثمان احل��ّج��ي، فقد أدرك رس��ول  5. حم��اول��ة شيبة 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنني، وكان محزة قد قتل أباه، وعمه، 
فقال: اليوم أدرك ثأري من حممد. فلما دنا منه بسيفه، 
ارتفع إليه ش��واظ من ن��ار أس��رع من ال��ربق؛ ف��وىّل هارباً. 
وأح���ّس ب��ه ال��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص  ف��دع��اه، ووض���ع ي��ده على 

صدره؛ فأسلم.



GJAT | JULY 2019 | VOL 9 ISSUE 1 |  161
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482

www.gjat.my

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)

6. وت��واع��د أب��و جهم بن حذيفة مع عمر بن اخلطاب 
– وهو يومئذ مشرك – ليلة على قتل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

7. وجاء أبو جهل بصخرة، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ساجد، 
ي��داه، ويبستا  إليه؛ ليطرحها عليه، فلزقت  وقريش تنظر 
إىل عنقه، وأقبل يرجع القهقرى، ث سأله أن يدعو له، 
ففعل؛ فانطلقت يداه. وكان قد حلف لئن رآه ليدمغّنه. 
فسألوه عن شأنه، فذكر أنه عرض له دونه فحل ما رأى 
مثله ق��ط، ه��ّم به أن يأكله. فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ذاك 

.)Ibn-Hisham, 1955( .جربيل لو دنا، ألخذه
8. وما ورد بشأن خرب عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس، 
حني وفدا على رسول r. فقال عامر ألربد: أنا أشغل عنك 
وجه حممد، فاضربه أنت. فلم يره فعل شيئا، فلما كلمه 
يف ذلك، قال له: واهلل ما مهمت أن أضربه إال وجدتك 

.)Ibn–Hisham,1955(  بيي وبينه، أفأضربك؟
9. وروي أن رج���ا م��ن ب��ي امل��غ��رية أت���ى ال��ن��يب ملسو هيلع هللا ىلص 
ليقتله، فطمس اهلل على بصره فلم يره، ومسع قوله، فرجع 

إىل أصحابه، فلم يرهم حى نادوه.
التنعيم ص���اة الصبح؛  مث��ان��ون رج���ا م��ن  10. و ه��ب��ط 
ليقتلوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ف��أخ��ذوا، وج��يء هبم إىل رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأعتقهم، وعفا عنهم.
ل��ق��ت��ل ال���رس���ول ملسو هيلع هللا ىلص يف ليلة  11. وامل����ؤام����رة ال���ك���ربى 
اهلجرة، حيث ق��ّرروا التخّلص منه، فأذن اهلل له باهلجرة 

إىل املدينة.
12. وتبعه سراقة بن مالك يف طريقه إىل املدينة؛ ليفوز 
جب��ائ��زة ق��ري��ش. فساخت ق��وائ��م ف��رس��ه، ف��ن��ادى ب��األم��ان، 
فكتب ل��ه رس���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ك��ت��اب��ا، ووع����ده ب��س��واري 

.)Ibn-Hisham, 1955 ( كسرى

ج( محاوالت المنافقين.
عزم مجاعة من املنافقني على الفتك برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وهو يف  طريقه من تبوك إىل املدينة، فنجاه اهلل من شرهم، 
ِه َما قَالجُوا َوَلَقد قَالجُوا َكِلَمَة  وكشف له كيدهم )حَيِلفجُوَن بِاللّٰ
ال�كجُفِر وََكَفرجُوا بَعَد ِاسَاِمِهم َومَهُّوا مبَا مَل ي�ََنالجُوا  َوَما ن�ََقمجُوا 
ِاالَّۤ اَن اَغنٰ�هجُمجُ اللّٰهجُ َوَرسجُولجُه ِمن َفضِله فَِان ي�َّتجُوبجُوا َيكجُ َخريًا 
نَيا َوااٰلِخَرةِ   هلَّجُم َوِان ي�َّت�ََولَّوا ي�جَُعذهِّهبجُمجُ اللّٰهجُ َعَذابًا اَلِيًما ِف الدُّ
 Al-Quran 9(  )َوَما هَلجُم ِف ااَلرِض ِمن وَّىِلٍّ وَّاَل َنِصرٍي

74:( واستمرت القيادة املستكربة تستخدم كافة أساليب 
اهل��ج��وم امل��ب��اش��ر؛ تريد القضاء على رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ودعوته. وبدأ اجملرمون يطاردون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن 
فّر من قبضتهم، وأّسس لإلسام دولة يف املدينة، رعاياها 

من املسلمني واليهود.
     وبعد أن استنفدت كل الوسائل واحليل، وجنا رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص م��ن حم���اوالت االغ��ت��ي��ال ال��يت دبّ���رت ل��ه، ما 
كان لقريش أن ترتك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينعم بالعيش يف 
يثرب؛ فجعلت تناوشه، وتطارده يف عقر داره. فكانت 
الغزوات والسرايا. وكان وعد اهلِل له )ٰيۤ�اَي�َُّها الرَّسجُولجُ ب�َلهِّغ َماۤ 
اجُنزَِل اِلَيَك ِمن رَّبهِّكَ  َوِان ملَّ َتفَعل َفَما ب�َلَّغَت رِٰسلَ�َته َواللّٰهجُ 
ال�ٰكِفرِيَن(  الَقوَم  يَهِدى  اَل  َه  اللّٰ ِانَّ  النَّاسِ   ِم��َن  يَعِصمجَُك 

Al-Quran 5 :67).(
المقارنة المباشرة 

 تعي املقارنة املباشرة: قيام القائد السياسي بعقد مقارنة 
على  الرتكيز  مع  اجلمهور،  قيادة  منافسيه يف  وب��ني  بينه 

منجزاته الشخصية.
 يذهب علماء االتصال والسياسة إىل أن املقارنة املباشرة 
تتيح  منافسه،  وب��ني  بينه  السياسي  القائد  يعقدها  ال��يت 
للجمهور فرصة التعرف على ماضي الرجلني، وخربهتما 
ال��ع��م��ل��ي��ة، وم��ش��اري��ع��ه��م��ا اإلص��اح��ي��ة، م��ن خ���ال إب���داء 
»الرأي والرأي اآلخر«، ومن ث تعني املواطن على اختاذ 
قرار إعطاء صوته ملرشح معني دون غريه، كما أن هذه 
م��ن احتمالية قيام  م��ن شأهنا أن تقّلل  امل��ب��اش��رة  امل��ق��ارن��ة 

   .)Karen, 1997(  دعاية مضادة الحقا
     إن صح هذا الكام بعض الشيء يف جمتمعات حترتم 
بوليسية  بيئة  البتة يف  فإنه ال يصح  اإلن��س��ان ك��إن��س��ان، 
وكيف  املستبّدين.  للحكام  ملكاً  فيها  اإلع���ام  ي��ك��ون 
ق��رارا، ويتبىّن فكرة، ويؤيد مشروعاً، وهو  املواطن  يتخذ 
الي��رى، وال يسمع، وال يقرأ، إال رأي��اً واح���داً، هو رأي 

السلطة؟!.
 يصح هذا القول يف بيئة حرية التعبري فيها متاحة للجميع، 
م��ت��ك��اف��ئ��ة للمتنافسني؛  ف��رص��اً  وت��ع��ط��ي وس��ائ��ل اإلع����ام 
على  السياسية  مشاريعهم  وي��ع��رض��وا  آراءه����م،  ليطرحوا 
اجلمهور. وعلى اجلمهور بعدئذ إعطاء صوته ملن يأنس 
فيه الكفاءة؛ لكونه صاحب مشروع إيايب صاحل مصلح.
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     تسعى القيادة السياسية املستكربة من خال عقد 
تنفري  إىل  الرسل واملصلحني،  وب��ني  بينها  مباشرة  مقارنة 
ال��ش��ع��وب م��ن امل��رس��ل��ني، ووض����ع س��ي��اج ح��دي��دي حي��ول 
فإهنا ختتار  باجلماهري؛ ولذلك  احل��ق  دع��اة  اتصال  دون 
الكلمات املنّفرة، اليت ما أن تصل إىل مسامع اجلماهري، 

حى تبتعد عن املصلحني الذين يريدون هلا اهلداية.
     ويقارن القائد املستكرب بينه وبني منافسه: »هو يهتم 
 ,Kathleen( بالضحايا  أهتم  وأن��ا  وي��رع��اه��م،  باجملرمني 
No date of publication( ، هو مفسد خائن يتعامل 
مع أعداء الوطن وأعداء الشعب. باع أرض اجلدود بثمن 
خب��س، وأن��ا مصلح ويّف لوطي، كل مهّ��ي إص��اح الناس 

وإعمار األرض.
     وقد تكون املقارنة بعرض صور، يظهر اإلعامجُ املزّورجُ 
املرشََّح املعارض يف صورة منّفرة، )فمامح وجهه تبعث 
على السخرية، ويقوم بأعمال متّس كرامة الشعب(. فقد 
عرضت إحدى حمطات التلفاز األمريكية صورة للرئيس 
الكويب السابق” فيدل كاسرتو” وهو يشعل سيجارته، 
ل��ي��س م��ن علبة ك��ربي��ت، وإن���ا م��ن عملة ورق��ي��ة أمريكية 
؛    )Kathleen, No date of publication( ،أحرقها
وذلك تأليبا للجمهور األمريكي ضده. والراجح أن مثل 
هذا التضليل املبالغ فيه ال ي��ؤدي الغرض منه، بل يأيت 

مبردود عكسي.
     ه���ذا م��ا مت��ارس��ه األح����زاب يف دن��ي��ا ال��س��ي��اس��ة أث��ن��اء 
االنتخابات، وه��و م��ا مت��ارس��ه – وم��ا زال���ت– القيادات 
املستكربة ضد كل من صدع بق.. أو أمر بتقوى.. أو 
هدى إىل صراط مستقيم؛ تشويهاً لصورته، وتنفرياً للناس 
منه، واهتاماً له بأمور هو منها بريء براءة الذئب من دم 

يوسف عليه السام.
     يف الصفحات التالية، نورد بعضاً من أوجه املقارنات 
ال����يت ت��ع��ق��ده��ا ال���ق���ي���ادات امل��س��ت��ك��ربة ب��ي��ن��ه��ا وب����ني ال��رس��ل 

واملصلحني.
مقارنة عقلية وفكرية:

هذه املقارنة بدأها إبليس اللعني ضد آدم عليه السام، 
حيث ذكر القرآن على لسانه )قَاَل َما َمن�ََعَك َاالَّ َتسججَُد 
ِاذ اََمرتجُكَ  قَاَل اَنَا َخرٌي مهِّنهجُ  َخَلقَتىِن ِمن نَّاٍر وََّخَلقَته ِمن 
ِطنٍي( )Al-Quran 7:12( واستخدمتها قريش يف إثارة 

الشكوك يف أهلية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف محل الرسالة، وهو 
األم���ّي ال���ذي ال ي��ق��رأ وال يكتب، وفيهم م��ن ه��و أكثر 
عَنا هِبَٰذا ِف املِلَِّة  منه خربة وعلماً بكتب السابقني )َما مسَِ
ااٰلِخ��َرِة ِان ٰه��َذاۤ ِاالَّ اخ��تِ��َاٌق،َءاجُن��زَِل َعَليِه الذهِّكرجُ ِمن بَيِنَنا 
Al-( )َبل هجُم ِف َشكٍّ مهِّن ِذكرِى َبْل لَّمَّا َيذجُوقجُوا َعَذاِب

Quran 38:7-8( )َوقَالجُوا َلواَل ن�جُزهَِّل ٰهَذا القجُرٰانجُ َعٰلى َرججٍُل 
مهَِّن الَقري�ََتنِي َعِظيٍم،اهجُم يَقِسمجُوَن َرمَحَت َربهِّكَ  َننجُ َقَسمَنا 
فَ��وَق  بَعَضهجُم  َوَرفَ��ع��نَ��ا  نَيا  الدُّ احلَ��ٰي��وِة  ِف  مَِّعيَشت�َهجُم  بَين�َهجُم 
بَعٍض َدَرٰجٍت لهِّيَ�تَِّخَذ بَعضجُهجُم بَعًضا سجُخرِيًّا  َوَرمَحتجُ َربهَِّك 
يقصدون   )Al-Quran 43:31-32( َيَمعجُوَن(  ممهَِّّ��ا  َخ��رٌي 
يفّضلونه  ال��ذي  الرجل  بالقريتني: مكة، والطائف. وأم��ا 
على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويرونه أكثر أهلية حلمل الرسالة 

بداًل من حممد ملسو هيلع هللا ىلص ففيه أقوال:
)من مكة( 

1. الوليد بن املغرية.                   2. عتبة بن ربيعة
) من الطائف(

1. عروة بن مسعود الثقفي           2. عمري بن عمرو 
بن مسعود

3. مسعود ب��ن عمرو ال��ث��ق��ف��ي           4. حبيب بن 
عمرو بن عمري الثقفي

5. ابن عبد ياليل الثقفي              6. كنانة بن عمرو 
بن عمري الثقفي.

     ق��ال اب��ن عباس يف تفسريه لقوهلم: »عظيم«، أي 
جباٌر من جبابرة قريش. والظاهر كما يقول ابن كثري أن 
 )Ibn Kathir, مرادهم رجل كبري من أي البلدتني كان
)1994. وإذا انتقلنا إىل األقوام السابقني واألمم الغابرة، 
جن��د يف ه���ذا ال��ص��دد ق��ول��ه – ت��ع��اىل- ع��ل��ى ل��س��ان ق��وم 
اٌب َاِشر(  صاحل: )َءاجُلِقَى الذهِّكرجُ َعَليِه ِمن بَيِنَنا َبل هجَُو َكذَّ
اهلل  ن��يب  اخ��ت��ي��ار  م��ن  اس��ت��غ��راب��ا  )Al-Quran 54:25(؛ 
ص��احل، وكأهنم يستهينون به. قالوا: مل ينزل عليه الذكر 
من بيننا، وفينا من هو أح��ق منه ب��أن يوحى إليه؟ فهو 
كّذاب فيما ادع��اه، معجب بنفسه، مدّع ما ليس فيه.

)Ibn - Ashour, No date of publication( فكأن 
لسان حاهلم يقول: كيف خّص بالرسالة من آل مثود، 
وفيهم من هو أكثر م��ااًل، وأحسن ح��ااًل؟ فاألمر ليس 
كما يّدعيه، وإنا يريد أن يتعاظم، ويتلّمس التكرّب علينا، 
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  )Al- Qurtubi, 1999(.من غري استحقاق

مقارنة بالغية:
م���ن ذل����ك اح��ت��ج��اج ف���رع���ون ب��ص��اح أم�����ره، وص��اح��ي��ة 
ال��ذي كان  العيب اخللقي  م��ربأ من  حكمه؛ ألن لسانه 
ي��ع��اين م��ن��ه م��وس��ى، وق���د ك���ان ي��ل��ث��غ وي��ن��ط��ق ال����راء غينا، 
ف��ق��ال ت��ع��اىل على ل��س��ان ف��رع��ون:) اَم اَنَ���ا َخ���رٌي مهِّ��ن ٰه��َذا 
  )Al-Quran 43:52( )ُيجُِبنيج َيَكادجُ  َمِهنٌي وَّاَل  الَّ��ِذى هجَُو 
أهل  ليس من  املهني، غريب  إسرائيل  طريد من شعب 
)Ibn– .بيوت الشرف يف مصر، وليس له أهل يعتّز هبم

)Ashour, No date of publication فكيف تغرّت أيها 
التعبري عن نفسه، ويعجز  الغيّب مبن ال حيسن  اجلمهور 
اللعني “الرتويج على رعّيته،  عن إفهام اآلخرين؟! أراد 

)Ibn Kathir, 1994). ”فإهنم كانوا جهلة أغبياء
مقارنة سياسية:

اعرتض بنو إسرائيل على طالوت الذي اختاره اهلل ملكاً 
عليهم، وقد سجل القرآن ذلك )َوقَاَل هَلجُم نَِبي�ُّهجُم ِانَّ اللَّٰه 
لكجُ 

جُ
امل لَ��هجُ  َيكجُونجُ  َانّٰ  قَالجُوا  َمِلًكا  طَ��الجُ��وَت  لَ�کجُم  ب�ََعَث  َقد 

��اِل 
َ
��ل��ِك ِم��ن��هجُ ومََل يجُ���ؤَت َس��َع��ًة مهِّ��َن امل

جُ
َعَليَنا َوَن���نجُ َاَح���قُّ بِ��امل

َو  الِعلِم  ِف  َبسَطًة  َوزَاَده  َعَليکجُم  اص��طَ��ٰف��هجُ  ��َه  ال��لّٰ ِانَّ  قَ���اَل 
Al-( )اجِلسِم َواللّٰهجُ يجُؤِتى مجُلَکه َمن يََّشاءجُ َواللّٰهجُ َواِسٌع َعِليٌم

امللوك،  ليس من نسل  2:247(؛ ألن طالوت   Quran
وال ممن يقودون أقوامهم، فكيف يتوَّج مِلكاً على أحفاد 
امللوك .. وورث��ة اجلاه والثراء؟! واحتّج فرعون بسياساته 
الظاملة هتديداً ملوسى، مقارناً قوته بضعف موسى وقومه 
)قَ���اَل ٰاَم��ن��تجُ��م لَ��ه قَ��ب��َل اَن ٰاَذَن لَ�كجُم اِنَّ���ه لَ�����َك��بِ��ريجُكجُ��مجُ الَّ���ِذى 
َعلََّمكجُمجُ السهِّحَر ف�ََاجَُقطهَِّعنَّ اَيِدَيكجُم َواَرججَُلكجُم مهِّن ِخَاٍف 
َعَذابًا  َاَشدُّ  اَي�َُّناۤ  َولَ�َتعَلمجُنَّ  النَّخِل  وَّاَلجَُصلهِّبَ�نَّكجُم ِف ججُ��ذجُوِع 

.)Al-Quran 20:71( )وَّاَبٰقى

مقارنة اقتصادية: 
وبلغ من كفر اليهود أن قارنوا أنفسهم املريضة كربا وغرورا 

باهلل، فقال القرآن على لساهنم:
َه َفِقرٌي وََّننجُ اَغِنَيٓاءجُ  َع اللّٰهجُ َقوَل الَِّذيَن قَالجُوا ِانَّ اللّٰ ) َلَقد مسَِ
َسَنكتجُبجُ َما قَالجُوا َوقَتَلهجُمجُ االَنِبَياَء ِبَغرِي َحقٍّ وَّن�َقجُولجُ ذجُوقجُوا 
بن  )Al-Quran 3:181(. ق��ال حيي  احلَ��رِي��ِق(  َع����َذاَب 
��َه  أخطب مل��ا مس��ع قوله تعاىل )َم��ن َذا الَّ���ِذى يجُ��ق��ِرضجُ ال��لّٰ

َقرًضا َحَسًنا ف�َيجُٰضِعَفه َله َاضَعافًا َکِثريًَة َواللّٰهجُ يَقِبضجُ َويَبصجُطجُ 
تجُ��رَج��عجُ��وَن( )Al-Quran 2:245(: إن��ا يستقرض  اِلَ��ي��ِه  َو 
الفقري من الغي. وورد أن القائل هو فنحاص بن عازوراء، 
ق��ال أليب بكر ال��ص��دي��ق ح��ني دع���اه: م��ا بنا ح��اج��ة إىل 
اهلل، وإنه إلينا لفقري، ولو كان غنيا، ملا استقرَضنا أموالنا 
 )Ibn – Ashour, No date of .كما يزعم صاحبكم

 publication(

مقارنة اجتماعية:
ي��ن��ظ��رون إىل  ال��ب��اط��ل بسلطتهم، يعلهم  إن غ���رور أه��ل 
املكانة االجتماعية، وأن األمة  بأهنم دوهن��م يف  املؤمنني 
���َاجُ الَّ��ِذي��َن َك��َف��رجُوا ِم��ن قَ��وِم��ه َما 

َ
حت��ت أق��دام��ه��م )ف�َ���َق���اَل امل

ن�َٰرَك ِاالَّ َبَشرًا مهِّثَلَنا َوَما ن�َٰرَك ات�َّب�ََعَك ِاالَّ الَِّذيَن هجُم اَرَاِذلجُ�َنا 
بَ��اِدَى ال��رَّاِى َوَم��ا ن�َ��ٰرى لَ�كجُم َعَليَنا ِمن َفضٍل َبل َنظجُنُّكجُم 
ٰكِذِبنَي( )Al-Quran 11:27(، أي اتبعك الفقراء الذين 
ال وزن هلم وال قيمة يف جمتمعهم )Al-Laham, 1987(؛ 
لكونك جئت بأمر تافه ال يرقى إىل مستوى فهم األغنياء 

والعظماء.
     وبا استثناء، فإن مجيع رؤساء أحزاب اجملتمع املدين 
يغّذون  العلمانية-  املادية  النزعات  ذوي  من  املعاصر– 
الناحية، ويدفعون بأنصارهم هب��ذا االجت��اه، فالكل  ه��ذه 
يسعى إىل أص��وات الناخبني، وكي يجُنتخب القائد، فإن 

عليه أن يضّخم نفسه، وحيّقر املنافسني له.
     إن طبيعة األحزاب السياسية تتطلب عمًا إعامياً 
ضخماً، وجهداً كبريا، يضمن هلا الفوز يف االنتخابات، 
وه���ذا ي��ت��وقّ��ف ع��ل��ى م���دى اس��ت��ج��اب��ة ال��ش��ع��ب، واقتناعه 
بربامج األحزاب، وبالقيادات املرشَّحة. وما دام اإلعام 
يوّظف توظيفا غري عادل، فمن الصعب امتاك اجلمهور 
يف  تتنافس  السياسية  األح����زاب  ألن  ال��واق��ع��ة؛  للحقيقة 
كسب أص��وات اجلماهري، والفوز بذلك يرتبط بشروط 

أربعة، كما يرى الدكتور حامد ربيع – رمحه اهلل-:
أوال: التنظيم الدائم املستمر.

ثانيا: السعي نو اكتساب املريدين أو املصّوتني.
ثالثا: خلق اإلقناع العقائدي والفكري.

راب���ع���ا: حت��ق��ي��ق ع��م��ل��ي��ة االت���ص���ال ب���ني احل���اك���م واحمل���ك���وم.
) Rabie, 1975( 
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     فمن خال هذه األنواع من املقارنات، ميكن إيصال 
السياسية،  االجتماعية، واملشروعات  األفكار، واألناط 

إىل األمة.
المقارنة الضمنية 

املباشرة يف كوهنا  املقارنة  ع��ن  الضمنية  املقارنة   ختتلف 
 .)Karen, 1997(املعارضني املرشحني  أمس��اء  تذكر  ال 
املرشح خلرباته، ومناقبه، وتضخيم مشاريعه  فبعد تعداد 
ي��رتك االس��ت��ن��ت��اَج والتحليل للجمهور  ف��إن��ه  اإلص��اح��ي��ة، 
ب��ن��اًء على  التصويت  ق���رار  فيه أن يتخذ  يجُ��ف��رتض  ال���ذي 

املعلومات املتاحة.
     إن النتيجة املتوخاة من هذه املقارنة غري املباشرة، 
هي جذب اجلماهري إىل القائد املستكرب؛ لتوّفر صفات 
ال��ع��ظ��م��ة ف��ي��ه، وت���ف���ّوق���ه ع��ل��ى ن����ّده ال��س��ي��اس��ي ع��س��ك��ري��ا، 

وسياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا.
مقارنة سياسية وعسكرية:

أراد فرعون أن يضّلل اجلماهري من خ��ال عقد مقارنة 
بينه وبني موسى- عليه السام- لكن بأسلوب ضمي 
)َونَ��اٰدى ِفرَعونجُ ِف َقوِمه قَاَل يٰ�َقوِم اَلَيَس ىِل مجُلكجُ ِمصَر 
 Al-Quran( )َوٰهِذِه ااَلهٰنرجُ جَترِى ِمن حَتِى اَف�ََا تجُبِصرجُوَن
ب��أوت��ار قلوب  43:51(، فقد ع��رف فرعون كيف يلعب 
األح��ام  تستهويها  ال��يت  املستغفلة،  املستعبدة  اجلماهري 
الزائفة، ويغريها الربيق اخلادع القريب من عيوهنا؛ مظهر 
فرعون يف أهّبته .. واألهن��ار جتري من حتته. أما القلوب 
املؤمنة فتسمو قلوهبا وعقوهلا إىل تدبّر ملك اهلل العريض 
 )Kotb, البعيد.. فا خيدعها مجُلك فرعون الصغري الزهيد

 .1995(
         إن القيادة املستكربة من قوم عاد قامت بعقد 
ن��يّب اهلل هود  بينها وب��ني  مقارنة – تلميحا ال تصرحيا- 
احَلقهِّ  ِبَغرِي  ااَلرِض  ِف  فَاسَتكب�َرجُوا  َع��اٌد  السام)فَاَمَّا  عليه 
َه الَّ��ِذى َخَلَقهجُم  َوقَالجُوا َمن َاَش��دُّ ِمنَّا ق�جُ��وًَّة اَومََل ي�َ��َروا اَنَّ اللّٰ
 Al-Quran( )هجَُو َاَشدُّ ِمنهجُم ق�جُوًَّة وََكانجُوا بِٰاٰيِتَنا َيَحدجُوَن

)41:15
 فاّدعوا أن ليس مثة من يضاهيهم يف القوة والعظمة. أما 
املأل من حاشية بلقيس– ملكة سبأ- فقد )قَالجُوا َننجُ اجُولجُوا 
ق�جُوٍَّة وَّاجُولجُوا بَاٍس َشِديٍد وَّااَلمرجُ اِلَيِك فَاْنظجُرِى َماَذا تَامجُرِيَن( 
وق��وة   .. األج��س��ام  بقوة  اغ���رتارا  )Al-Quran 27:33(؛ 

اآلالت )Al-Razi, 1992(، واكتمال املعدات احلربية، 
وإب��رازا ملعاين النجدة، والثبات يف احل��روب، والبسالة يف 

املعارك.
مقارنة اجتماعية واقتصادية:

ضّلل فرعون اجلماهري حني خاطب موسى معّدداً آالءه 
ِم��ن عجُمجُرَِك  ِفيَنا  َولِ��ي��ًدا وَّلَِبثَت  ِفيَنا  ن�جُ��َربهِّ��َك  َامَل  عليه )قَ��اَل 
الٰكِفرِيَن(  ِمَن  َواَن��َت  ف�ََعلَت  الَِّى  َفعَلَتَك  َوف�ََعلَت  ِسِننَي، 
)Al-Quran 26:18-19( أي ربيناك صغرياً، ومل نقتلك 
من مجلة من قتلنا. )Al-Qurtubi, 1999( فأنت حقري 
ال ح���ول ل��ك وال ق���وة، رب��ي��ت��ك إذ ك��ن��ت ص��غ��رياً لقيطاً، 

وتّدعي النبوة اليوم، وأن هناك إهلاً يعبد من دوين؟!!
     فاملقارنة هنا تتضمن أن املريبهِّ أفضل بطبيعة احلال 
القدرة  مع  القتل-  بعدم  امل��ّن  وأن صاحب  املربَّ�ى،  من 
عليه- أعلى شأنا من احلقري املمنون عليه. وأما إصدار 
احل��ك��م: أي ال��رج��ل��ني أع��ل��ى ش��أن��ا، ف��رع��ون أم م��وس��ى؟! 

فتلك قضية مرتوكة للجماهري.
     إن ال��ق��ي��ادة امل��س��ت��ك��ربة ت��غ��ّره��ا م��ك��ان��ت��ه��ا، ويعجبها 
سلطاهنا، وع��ّدهت��ا، وع��دده��ا )َوقَ���الجُ���وا َن���نجُ اَك���ث�َ���رجُ اَم����َوااًل 
بِ��نَي( )Al-Quran 34:35(  أي  مبجُ��َع��ذَّ َن��نجُ  وَّاَواَلًدا وََّم��ا 
فّضلنا عليكم باملال واألوالد، ولو مل يكن ربكم راضيا 
 )Al- مب��ا ن��ن عليه م��ن ال��دي��ن والفضل مل خيّولنا ذل��ك
)Qurtubi, 1999، فنحن أكثر أموااًل، وأوالداً؛ للزومنا 

ديننا. )Al-Razi, 1992( قمة يف التزييف والتضليل. 
     إن املستكربين يستدّلون مبا أعطاهم اهلل – تعاىل- 
من أموال، وأوالد، على صاحهم وجناهتم من العذاب؛ 
جها منهم بسنة اهلل يف العطاء واملنع، فاهلل هو املعطي 
واملانع، يعطي من حيب، ومن ال حيب؛ فا يكون املال 
 )Zidane,دل��ي��ا ع��ل��ى ص���اح ص��اح��ب��ه وِرَض����ى اهلل عنه
  )1976 )َم��ن َك��اَن يجُ��رِي��دجُ َح��رَث ااٰلِخ���َرِة نَ��زِدلَ��ه ِف َحرثِه 
نَيا نجُؤتِه ِمنَها َوَما َله ِف ااٰلِخَرِة  َوَمن َكاَن يجُرِيدجُ َحرَث الدُّ

)Al-Quran 42:20( )ِمن نَِّصيٍب

الخاتمة والتوصيات: 
إن امل��أل ال��ذي��ن اس��ت��ك��ربوا م��ن ك��ل ق���وم، ويف ك��ل عصر، 
فإهنم  اإلع��ام��ي،  التضليل  يف  أساليبهم  تنّوعت  مهما 
يرمون ويسعون إىل إبعاد اجلماهري عن الرسل واملصلحني، 
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وكسبهم يف صّفهم، واالحتفاظ باملناصب اليت حياربون 
من أجلها.

     ل��ق��د س��ج��ل ك��ت��اب اهلل اخل���ال���د، س��ب��ق��اً يف ال��ع��ل��وم 
واملعارف والفنون، فهو أس��اس كل حضارة، وأص��ل كل 
علم، وقد سبق القرآن الكرمي كل العلوم احلديثة، ومنها 
فن اإلعام، وعلم االتصال، يف تناوله لوسائل وأساليب 
االتصال اجلماهريي، والدعاية السياسية السلبية، واهلجوم 
على األنبياء واملصلحني، ومن ذلك ما تقوم به القيادات 
املباشر على رؤوس  املستكربة يف كل عصر من اهلجوم 
اإلص���اح ورم���وز التغيري؛ تسفيهاً، أو مه���زاً، أو مل���زاً، أو 
رمياً باجلنون والسحر والكهانة، أو استخدام القوة ضد 
األنبياء واملصلحني، أو التهديد هبا، أو التضييق واحلصار 
االقتصادي، أو التهديد بالطرد واإلبعاد، ومنه أيضا عقد 
منها حتطيم اخلصوم  الغرض  أو ضمنية؛  مباشرة  مقارنة 
عنهم،  الناس  إبعاد  بغية  مساوئهم؛  وإب��راز  السياسيني، 
امل��خ؛ إلحكام السيطرة  القيام بعمليات غسيل  وم��ن ث 

على عقول الشعوب.
     ملواجهة هذا التضليل، ولكشف أساليب ووسائل 
يدعو  ينفك  االقرآن ال  فإن  السلبية،  السياسية  الدعاية 
أتباعه إىل استخدام العقل، وعدم االنصياع إىل أقاويل 
امل��رج��ف��ني، وإش���اع���ات امل��ب��ط��ل��ني، وهت���دي���دات املستبّدين 

املستكربين؛ فاحلق أحق أن يّتبع.  
     لقد توّصلنا من خال هذه الوريقات املختصرة، إىل 
أن القيادات املستبدة ال تألو جهداً يف حماربة احلق وأهله، 
بكل م��ا أوت��ي��ت م��ن ق���وة، وم��ا ت��واف��ر لديها م��ن وسائل 
وأس��ال��ي��ب، ورأي��ن��ا أن اإلع���ام س��اح ذو ح��ّدي��ن، فقد 
كان وسيظل الفيصل يف تزييف احلقائق، ومتييع القضايا 
املستبّدين، وكشف  تعرية خبث  للشعوب، ويف  الرئيسة 
تاعبهم بالعقول. ومما يوصى به يف هذا البحث: توعية 
وسائل  واستخدام  احلقائق،  على  وإطاعها  اجلماهري، 
اإلع�����ام ف��ي��م��ا ي��ف��ي��د ال��ش��ع��وب اإلس���ام���ي���ة، وي��س��ه��م يف 
هنضتها، والقيام بدورها احلضاري، ال أن يستغل أبشع 
استغال، ويتحّول إىل أبواق للقيادات املستبّدة، وحتطيم 
القيم واملثل الفاضلة، أو تشويه مسعة املصلحني، والطعن 
يف براجمهم، والتشكيك يف نواياهم. وهذا هو ما عرضه 
القرآن الكرمي عن التضليل اإلعامي الذي كانت متارسه 

العصور  ال��ن��ب��وة، ويف ك��ل  املستكربة يف عصر  ال��ق��ي��ادات 
السابقة والاحقة.     
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