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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
العاملون يف سبيل اهلل ،واملصلحون الذين يريدون تغيري
واقع جمتمعاهتم إىل األفضل واألحسن ..عادة ما تواجههم
الكثري من الظواهر االجتامعية واملشاكل التي تعرقل مسرية
االصالح والتغيري.
هذه الظواهر واملشاكل وإن كانت طبيعة تفرزها عملية
التحول واملواجهة بني الواقع القائم والبديل املنشود املنشود،
كام أهنا نتيجة التخلف واجلهل املسيطر عىل املجتمع إال أنه ال
بد من دراستها ومعرفة جذورها التفصيلية وأساليب
معاجلتها.
فالرسايل املصلح إذا ما واجه هذه املشاكل دون وعي مسبق
واعداد جيد فإنه مهدد بالرتاجع واالهنيار واخلضوع لضغطها
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وتقديم التنازالت عىل حساب أهدافه الرسالية.
وعىل صعيد املجتمع فإن توعية الناس بخلفيات هذه
املشاكل وابعادها احلقيقية وتعريفهم بالدور املطلوب جتاهها
يساعدهم كثري ًا عىل تبني األمور واختاذ املوقف الصحيح واال
فسيصبح أكثر الناس فريسة للجهل والتضليل ويتخذون
مواقف العداء لرسالة االصالح.
من هنا تربز احلاجة امللحة لدراسة قضايا التغيري واملشاكل
التي تعرتض طريقة حترك األمة نحو اإلسالم وهنوضها من
أجل احلرية واالستقالل ،وخاصة يف هذا الوقت حيث تتفجر
حركات الثورة واالصالح يف خمتلف جمتمعات األمة.
ويف تراثنا اإلسالمي ثروة هائلة من التعاليم والتجارب يف
هذا املجال ،ذلك ألن اإلسالم رسالة من أجل التغيري
واالصالح وتارخينا زاخر بالتجارب الثورية وحركات
املواجهة للظلم والفساد.
فكم يف القرآن الكريم من آيات تتحدث عن معاناة االنبياء
ومواقفهم احلكيمة جتاه املصاعب واملحن التي واجهوها يف
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جمتمعاهتم؟ ولو مل يكن يف القرآن الكريم إال مواكبته لقضايا
بدء اإلسالم وتسجيله للمشاكل التي واجهها الرسول
حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم) وكيف كانت توجيهات
الباري جل وعال تسدد خطاه يف أعظم عملية ثورية تغيرييه يف
تاريخ البرش ،لكان يف ذلك كفاية جلميع املصلحني والثائرين
عرب التاريخ.
أما األئمة املعصومون من آل الرسول عليه وعليهم أفضل
الصالة والسالم فقد كتبوا بدمائهم الزكية أفضل وأوضح
منهج للثورة واالصالح.
ومع كل هذا الرتاث الضخم نرى ابناء األمة املهتمني بقضايا
الثورة والنضال يتطفلون عىل موائد الرشق والغرب
الستجداء جتارهبم الثورية ومناهجهم اإلصالحية!
ولعل من أسباب هذا التسكع الثقايف عدم توفر البحوث
والدراسات اإلسالمية يف هذا املجال بينام تعج املكتبات بآالف
الكتب التي تتحدث عن مناهج الثورة وأساليبها وجتارب
النضال برؤية مادية منحرفة.
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طبع ُا لسنا ضد االستفادة من جتارب اآلخرين "فالسعيد من
اتعظ من بتجارب غريه" ولكن ال بد أوالً من التسلح برؤية
اإلسالم وثقافته ثم االنفتاح عىل ما لدى اآلخرين.
وهذا الكتيب الذي بني أيدي القراء الكرام هو جمموعة
أحاديث القيتها حول معاجلة مشكلة من املشاكل التي تعرتض
طريق املصلحني وهي مشكلة االعالم املضاد.
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االخطار واملضاعفات
لكي يكون املجتمع قوي ًا وقادر ًا عىل مواجهة التحديات
واالعتداءات ال بد أن تتوفر فيه درجة عالية من االنسجام
والتامسك الداخل بني أجزائه وفئاته.
وبمقدار ما تكون درجة التامسك واالنسجام االجتامعي
عالية تصبح قابلية التحدي والتقدم لذلك املجتمع مضمونه
بنفس املقدار.
وإذا ما فقد املجتمع متاسكه واصبح مرسح ًا للخالفات
والنزاعات ومزقت أوصاله املصالح والتحزبات فإن اهلزيمة
تنتظره عند أول املعارك والتحديات.
وتارخيي ًا ما انترصت أمة إال بعد رص صفوفها وحتقيق
وحدة أبنائها بينام كانت اهلزائم نصيب األمم املمزقة داخلي ًا
والفاقدة للتامسك واالنسجام.
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والنظرية العدوانية التي تقول" :فرق تسد" قائمة عىل هذا
االساس.
أما القرآن احلكيم فيذكرنا هبذه احلقيقة قائالً{ :وال تنازعوا
فتفشلوا وتذهب رحيكم} (األنفال .)46 -
واملجتمع االسالمي الذي أعده اهلل ليامرس دور الشهادة يف
العامل عىل سائر األمم واملجتمعات.
{وكذلك جعلناكم أمة وسط ًا لتكونوا شهداء عىل الناس
ويكون الرسول عليكم شهيد ًا} (البقرة .)143 -
وأراده اهلل أن يكون جمتمع ًا قيادي ًا رائد ًا ومتفوق ًا عىل سائر
املجتمعات واألمم{ .كنتم خري أمة أخرجت للناس} (آل
عمران .)110 -
هذا املجتمع املرشح هلذا الدور ال بد أن تتوفر فيه أعىل
درجة من التامسك واالنسجام وااللتحام الداخيل أو حسب
تعبري القرآن الكريم …{ :كأنكم بنيان مرصوص}(الصف -
.)4
فام هي برامج االسالم وخططه اليصال املجتمع االسالمي
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اىل تلك الدرجة العالية من التامسك واالنسجام؟
اجلواب:
برامج االسالم وخططه يف هذا املجال ذات بعدين:
البعد األول :إجيايب
يعتمد القوانني والترشيعات والتوجيهات االخالقية التي
تضمن وحدة املجتمع ومتاسكه بدء ًا من تنظيم العالقات
القائلة بتحديد حقوق ووظائف كل عضو من أعضاء األرسة
ومرور ًا باحلج وصالة اجلمعة واجلامعة وانتهاء ًا بآداب الصحبة
وحسن اجلوار.
البعد الثاين :سلبي
يتجسد من موقف التعاليم االسالمية أمام السيول اجلارفة
واملعاول اهلادفة التي متزق وحدة املجتمع وتضعف متاسكه
وانسجامه.
ويتجىل ذلك يف منع اإلسالم وحتريكه ألي صورة من صور
االعتداء من قبل أي فرد أو جهة من املجتمع عىل اآلخرين
مهام كانت رتبة ذلك الفرد أو مكانة تلك اجلهة ..ومهام كان
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االعتداء حقري ًا أو بسيط ًا وحتى لو كان يف صورة مشاعر سيئة
يكنها الفرد يف نفسه جتاه اآلخرين من ابناء املجتمع وهو ما
يطلق عليه االسالم "سوء الظن".
أما التهمة والغيبة والنميمة فتلك يف نظر االسالم اقبح
الرذائل واسوأ الصفات ألهنا من أشد معاول هدم الوحدة
والتامسك داخل املجتمع.
ولسنا اآلن بصدد احلديث عن كل تلكم الربامج االسالمية
الواسعة لضامن متاسك املجتمع ومنع حماوالت متزيقه وتفتيته،
ولكننا نريد الرتكيز عىل قضية واحدة مهمة يف هذا املجال وهي
موضوع "االشاعات والدعايات املضادة" وأثرها يف متزيق
وحدة املجتمع وتلويث اجوائه.
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االشاعات … ..معول هدام
عندما تسود االشاعات واالهتامات اجواء املجتمع ضد هذا
وذاك تشوهي ًا لسمعة هذه اجلهة أو حتطي ًام لشخصية ذلك
الطرف ..عندما تنعدم الثقة املتبادلة وتصبح العالقات
االجتامعية ضعيفة مهزوزة وتنمو الروح السلبية والعدائية،
وبالتايل تصبح وحدة املجتمع ومتاسكه مهددة بخطر جدي
حيث تتحول االشاعات إىل مواقف عداء ورصاع ،ويتمزق
املجتمع إىل تكتالت وحتزبات متحاربة.
من هنا يتخذ اإلسالم موقف ًا صارم ًا جتاه االشاعات
واالهتامات داخل املجتمع ،يقول القرآن الكريم{ :إذ ت َلقونه
بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه
هين ًا وهو عند اهلل عظيم ،ولوال اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا
أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم ،يعظكم اهلل أن
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تعودوا ملثله أبد ُا إن كنتم مؤمنني .ويبني اهلل لكم اآليات واهلل
عليم حكيم ،إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا
هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون}
(النور .)19 -15 -
بل ان االهتامات التي تنال من عرض االنسان وعفته الدينية
تستوجب عقاب ًا واحد ُا رشعي ًا عىل الذي يتهم ،يقول تعاىل:
{ والذين يرمون املحصنات ثم مل يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثامنني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبد ًا وأولئك هم
الفاسقون}( .النور.)4 -
وإذا كان اإلسالم حيرم وبشدة ذكر مساوئ الناس التي
تيصفون هبا بالفعل ويعترب ذلك غيبة حمرمة ويشبه القرآن ذكر
االنسان لعيوب اآلخرين بأنه بمثابة أكل للحومهم يقول
تعاىل{ :وال يغتب بعضكم بعض ًا أحيب أحدكم أن يأكل حلم
أخيه ميت ًا فكرهتموه واتقوا اهلل إن اهلل تواب رحيم}
(احلجرات .)12 -
ويقول اإلمام الصادق(عليه السالم)" :الغيبة أن تقول يف
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أخيك ما سرته اهلل عليه".1
إن اآلثار واألرضار اخلطرية التي يرتكها معول الشائعات
واالهتامات اهلدام يف املجتمع آثار وأرضار كثرية يمكننا ذكر
بعضها يف النقاط التالية:
 -1إضعاف بنية املجتمع:
حيث تنعدم الثقة املتبادلة والعالقات الودية بني أفراد
املجتمع فتنمو روح الشك ومواقف العداء ،فيشك كل واحد
يف اآلخر ،ويتهم هذا ذاك ،وتتكلم هذه اجلهة ضد اجلهة
األخرى ،وبالتايل تتخلخل بنية املجتمع ويضعف متاسكه.
 -2تزييف إهتاممات الناس:
فبدل أن هيتم كل فرد أو جهة برفع مستواه وخدمة جمتمعه
ومواجهة االعداء احلقيقيني ،بدل ذلك كله يصبح هم كل جهة
حتطيم اجلهة األخرى وتشويه سمعتها واحراز االنتصارات
السلبية عليها ،بينام يقول أمري املؤمنني عيل(عليه السالم)" :من
 1سفينة البحار ،ج ،2ص 337
13

نظر يف عيب نفسه اشتغل عن عيب غريه".
 -3عرقلة مسرية العاملني:
والذين غالب ًا ما تستهدفهم الدعايات واالهتامات  -كام
سيأيت  -فأما أن يرتاجعوا أو يسريوا يف طريق شائك،
يضطرون فيه لتقديم التضحيات وحتمل املشاق وبالتايل تتأخر
مسريهتم وقد يفشلون يف حتقيق أهدافهم نتيجة للنشاط املناوئ
والذي تلعب فيه االشاعات دور ًا كبري ًا.
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موسم االشاعات
لإلشاعات موسم معني يف تعصف رياحه باملجتمعات ،فال
تنترش االشاعات دائ ًام يف املجتمع وإنام يف ظل ظروف
ومالبسات معينة ،ولذا ومن خالل استقرائنا هلذه الظاهرة
نجد أن املجتمعات يف حالة الركود واهلدوء ال تعصف هبا
رياح االشاعات أما حينام حيدث يف املجتمع رصاع أو حركة
لتغيري يشء من واقع ذلك املجتمع أو ملقاومة عدو هيدد
املجتمع ،داخلي ًا كان العدو أو خارجي ًا ،حينئذ هتب رياح
االشاعات واالهتامات.
ففي حالة الرصاع والتحدي والتحرك حتاول اطراف
الرصاع داخلية كانت أو خارجية أن تستخدم سالح الدعاية
واالهتام ضد بعضها البعض ،كام يسعى العدو اخلارجي إذا ما
حس بخطر التململ واملقاومة لدى املجتمع أن يشغل أوساطه
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بالنزاعات الداخلية عرب إثارة االشاعات والتهم املتبادلة.
ومجاهري امتنا يف هذا املقطع الزمني احلساس وحيث ترسي
يف أوداجها دماء اليقظة والتحدي لواقع التخلف وسيطرة
الطغاة وهيمنة االجانب ال بد وأن هتب عىل اجوائها رياح
االشاعات واالهتامات ضد الطالئع الثائرة والفئات التي تتبنى
االصالح والتغيري ،فليس غريب ًا إذن أن تنترش الدعايات
واالهتامات اآلن يف أوساط جمتمعاتنا ألننا نعيش موسمها
الطبيعي ،كام أن علينا أن ال نتعامل معها منفصلة عن الظروف
واملالبسات التي حتيط بواقع األمة املعارص.
ومن أجل توعية اجلامهري وتنبيه املجتمع إىل أبعاد هذه
الظاهرة جاء تركيزنا وطرحنا هلذا املوضوع لنستطيع مجيع ًا
اختاذ املوقف الصائب والتعامل السليم مع ما نواجهه من
مظاهر وافرازات ظروفنا اخلطرية احلساسة.
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أنواع االشاعات
عادة ما ال توجه للمصلح هتمة واحدة حمددة بل يمطرونه
بوابل من التهم واالشاعات املختلفة واملتناقضة يف بعض
االحيان ،فقد يتهم بالبخل واالرساف يف آن واحد مثالً! ملاذا؟
ألن املقصود إسقاط شخصيته وتشويه سمعته يف أعني
الناس وبام أن مستويات تفكري الناس واهتامماهتا متفاوته فإن
التهم هي األخرى تصبح خمتلفة لتخاب كل فئة حسب
توجهها واهتامماهتا.
وأتذكر أنني سمعت هتمتني متناقضتني يف يوم واحد ضد
أحد العلامء املصلحني إذ حينام جرى ذكره لدى مجاعة من
املتدينني امللتزمني بقضايا مذهبهم وطائفتهم هامجه بعض
احلارضين بأنه ضعيف االهتامم بمذهبه ومقرص جتاه طائفته
ويميل إىل املذاهب األخرى ،وبعد سويعات معدودة جرى
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ذكر نفس العامل يف جملس مجاعة ممن يعتربون أنفسهم مثقفني
منفتحني فهامجه بعضهم بتهمة أنه طائفي متعصب مذهبي ًا
وطائفي ًا!
وتأيت هذه التهم واالشاعات عىل ثالثة أنواع:
 -1البهتان والختالق:
باهتام االنسان بيشء مل يفعله أو ينسب اليه قول مل يتفوه به.
ولكن املشكلة هي أن األعداء يتملكون النفوذ واالعالم
فينرشون تلك التهمة عىل نطاق واسع ،وإذا بتلك التهمة
املختلفة تصبح مشهورة لدى الناس ويف حكم املؤكد واليقني
بحيث ال يستطيع املدافع إنكرها ،وكيف تنكر ما أمجع الناس
عىل وقوعه؟!
وقديام ً قال الشاعر:
قد قيل ما قيل إن صدق ًا وإن كذب ًا
فام اعتذارك من قول إذا قيال
ومهام حاول املصلح تربئة نفسه مما مل يفعله أو يقرتفه فإن
حماوالته أمام كثريين ستصبح غري مقبوله.
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ما أشبه ذلك بالقصة املنقولة عن شخص دخل إحدى املدن
فرأى الناس يشيعون جنازة ولكن امليت الذي يشيعونه يصيح
هبم من عىل نعشه :واهلل انني حي بعد مل أمت ،ولكن القايض
الذي يتصدر املشيعني يرصخ قائ ً
ال :لقد شهد بموته شهود
عدول فقسمنا تركته وزوجنا امرأته وهو اآلن يدعي احلياة
أفنصدقه ونكذب الشهود العدول؟! ادفنوه قد شهد العدول
بموته!
 -2التفسريات اخلاطئة:
حيث حياولون إعطاء أي ترصف أو كلمة تصدر من ذلك
املصلح تفسري ًا خاطئ ًا.
 -3تضخيم االخطاء:
يسلط االعداء واملستكربون عىل املصلح عيون املراقبة
والرصد لتصيد أقل خطأ يمكن أن يقع فيه هو أو أي واحد من
أتباعه ،وإذا ما استطاعوا اكتشاف خطأ معني وإن كان صغري ًا
أو بسيط ًا فإن ذلك بالنسبة هلم يعترب صيد ًا ثمين ًا ومستمسك ًا
واضح ًا لالدانة ،فيضخمون ذلك اخلطأ ويعطون له أبعاد ًا
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خمتلفة وينرشونه عىل أوسع نطاق ممكن.
من هنا عىل املصلح أن حيسب ألف حساب لكل حركة من
حركاته وعمل من أعامله وكلمة من ألفاظه ،فإن خطأه يكون
رضر ًا عىل رسالته وأهدافه التي يؤمن هبا وجياهد لتحقيقها.
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املصادر واألبواق
ملاذا يرىض االنسان لنفسه بأن يلعب دور ًا قذر ًا يف املجتمع؟
فليسقط لسانه عىل أعراض الناس ،يتهم هذا ويسب ذاك
ويعمل لتحطيم هذه اجلهة أو يتبنى حماربة ذلك الطرف؟!
إنه لدور قدر وسلوك بغيض ال يرضاه عاقل رشيف لنفسه،
أما القرآن الكريم فيقول{ :ويل لكل مهزة ملزة} (اهلمزة .)1
أي اخلزي والعذاب ملن يمتهن الكالم والطعن يف أعراض
الناس ،واجلدير بالذكر أن اهلل تعاىل قد سمى سورة كاملة يف
القرآن باسم من يقوم بور نرش االشاعات والتهم يف املجتمع،
هي سورة "اهلمزة " لتنبيه األمة عىل خطورة هذا الدور القذر،
ولفضح وتعرية من يامرس هذا السلوك البغيض.
ويف سورة اخرى حيذر اهلل تعاىل الناس من االستجابة هلؤالء
املغرضني الذين ينرشون التهم والدعايات يف املجتمع،
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ويتوسلون بااليامن املزيفة وحيلفون كذب ًا ليضللوا الناس
بدعاياهتم السيئة ،انطالق ًا من معاداهتم ملصلحة املجتمع ومنع ًا
للخري ،واعتداء ًا عىل حقوق وكرامة االخرين ،يقول عز وجل:
{وال تطع كل حالف مهني ،مهاز مشاء بنميم ،مناع للخري
معتد اثيم ،عتل بعد ذلك زنيم} (القلم .)13 -10 -
واآلن ما هي األسباب التي تدفع االنسان نحو هذا السلوك
البشع؟
وما هي الصفات التي ترشحه هلذا الدور القذر؟
هذا ما جتيب عليه النقاط التالية:
أوالً :أصحاب العقد النفسية:
فبعض العقد واألمراض النفسية تدفع االنسان املبتيل هبا
ملعاداة اآلخرين والعمل عىل حتطيم شخصياهتم كعقدة احلسد
مث ً
ال ،حيث يرى احلسود تقدم اآلخرين وتفوقهم فيغيظه
ذلك ،وبدالً من أن يسعى إجيابي ًا لرفع مستواه وتقديم كفاءته،
يسعى لتحطيم وعرقلة مسرية املتفوقني ،كمن يشارك يف
مسابقة للجري والركض وحينام يتقدم عليه غريه بمسافة يرى
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نفسه عاجز ًا عن اللحاق هبم ،فيأخذ حجر ًا ليرضهبم هبا حتى
يسقطوا فيلحق هبم!
إن الطالب الذي يرى تفوق بعض زمالئه عليه يف الدراسة
قد يبتيل بمرض احلسد ،فيعادي الطالب املتفوق ويتهمه
بالغش والتآمر مع املدرسني وما أشبه.
والتاجر الذي يشاهد تقدم اآلخرين عليه جتاري ًا يسعى
لتشويه سمعتهم وذم بضاعتهم ،إذا ما أصابه مرض احلسن -
والعياذ باهلل .-
والعامل الذي يالحظ بروز شخصية عامل آخر أكثر منه كفاءة
وشعبية ،فيرتعرع احلسد يف نفسه فيصدر الفتاوى ضد العامل
الكفوء ،ويلصق به خمتلف االهتامات واالفرتاءات.
إن احلسد جيعل صاحبه مصدر ًا للرش والعدوان ولذلك أمر
اهلل تعاىل باالستعاذة من رش احلسود{ :ومن رش حاسد إذا
حسد } (الفلق .)5 -
ويتحدث القرآن عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى
والذين رأوا تقدم املسلمني وتفوقهم اليامهنم باحلق الذي جاء
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به رسول اهلل حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم) وبدالً من أن
يضغطوا عىل أنفسهم العتناق االيامن كانوا يسعون الضالل
املؤمنني حتى يتساوون معهم يف حضيض الكفر وال يتفوقون
عليهم بااليامن ،يقول تعاىل{ :ود كثري من أهل الكتاب لو
يردونكم من بعد إيامنكم كفار ًا حسد ًا من عند أنفسهم من بعد
ما تبني هلم احلق} (البقرة  ،)109 -ويقول تعاىل{ :أم
حيسدون الناس عىل ما آتاهم اهلل من فضله} (النساء .)54 -
ومثل عقدة احلسد ،مرض الغرور والتكرب ،حيث يسعى
املغرور واملتكرب البراز شخصيته وذاته عىل حساب اآلخرين
فينتقص من قيمة اآلخرين ويقلل من كفاءاهتم ويتصيد
اخطاءهم ويضخم سلبياهتم.
ثاني ًا :البسطاء السذج:
فئة عريضة يف املجتمع عادة ما ال يتوفر هلا الوعي والنضج
وال تتاح هلا وسائل املعرفة واالملام وبذلك تكون نظرهتا
لألمور واألحداث نظرة عابرة سطحية بسيطة تفتقد العمق
والفهم.
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هذه الفئة العريضة من الناس والتي تتصف بالبساطة يف
التفكري والسذاجه يف الفهم عادة ما يستغلها املغرضون
واملصلحيون لتمرير خططهم ببث التهم والدعايات
واالشاعات الكاذبه ،يف أوساط هذه الفئه والتي تستجيب هلذه
االثارات وتصبح اداة يف يد املصلحيني واملستغلني ضد
أصحاب احلق ودعاة اخلري.
ويصف االمام أمري املؤمنني عيل بن أب يطالب(عليه
السالم) هذه الفئة يف معرض تصنيفه وتقسيمه لفئات املجتمع
من حيث مستوى الوعي واملعرفة فيقول يف حديثه املركز
لتلميذه اجلليل "كميل بن زياد " (ريض اهلل تعاىل عنه)" ..يا
كميل بن زياد ان هذه القلوب أوعية ،فخريها أوعاها فاحفظ
عني ما أقول لك ،الناس ثالثة :فعامل رباين ،ومتعلم عىل سبيل
نجاة ،ومهج رعاع اتباع كل ناعق ،يميلون مع كل ريح ،مل
يستضيئوا بنور العلم ،ومل يلجأوا إىل ركن وثيق".1
 1هنج البالغة ،ص  ،593ح 147
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هذه الفئة عرب التاريخ كانت رصيد ًا احتياطي ًا للمتسلطني
واملستكربين يستخدموهنا أداة وجند ًا حلامية مصاحلهم،
وملواجهة أي حركة تغيرييه اصالحية ،ويلعب اجلهل
والتضليل الديني واألساليب االعالمية أدوار ًا رئيسية يف
تكريس بساطة هذه الفئة وسذاجتها.
وقد حيدث أن يناضل أفراد هذه الفئة من البسطاء والسذج
برباءة وحسن نية ضد الصاحلني ودعاة اخلري ،وهم حيسبون
أهنم حيسنون صنع ًا ،ويؤدون واجب ًا مقدس ًا يقومون به قربة إىل
اهلل تعاىل!
فمث ً
ال فرعون الطاغية املعروف يف التاريخ بتجربه وفساده
وظلمه كان يستثري الناس البسطاء عىل نبي اهلل موسى(عليه
السالم) ومربره الذي يضلل به أولئك الناس اهتام موسى
بتبديل الدين وافساد الناس{ ،وقال فرعون ذروين اقتل
موسى وليدع ربه اين اخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف
األرض الفساد} (املؤمن .)26 -
أليس عجيب ًا أن يطرح فرعون نفسه مدافع ًا عن القيم
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والصالح ليتهم موسى النبي بأنه حيرف الدين ويفسد
الناس؟!
ولكأن التاريخ يعيد نفسه ـ كام يقال ـ فها هم أحفاد فرعون
من حكامنا املستبدين يتفننون عرب وسائل اعالمهم يف تضليل
الناس واثارهتم ضد الثوار واملصلحني املؤمنني باهتامهم
بالتطرف ،والغلو يف الدين ،وادخال البدع.
نعم احلكام الفسقة الذين مل يرتكوا هلل حرمة اال انتهكوها
اصبحوا محاة الدين واملدافعني عنه يف وجه عباد اهلل الصاحلني!
واملؤمل جد ًا أن تنطيل هذه االالعيب واملؤامرات عىل بعض
الناس!
ولكنها السذاجة والبساطة واجلهل جتعل صاحبها بوق ًا
للباطل واداة بيد الفاسدين.
ومن املناسب جد ًا حلديثنا القصة التي يذكرها املسعودي يف
تاريخ "مروج الذهب" وهو يتكلم عن جيش معاوية بن أيب
سفيان الذي حارب به اإلمام عيل(عليه السالم) يقول" :ذكر
املؤرخون أن رج ً
ال من أهل الكوفة قدم عىل بعري له إىل دمشق
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حال منرصفهم من صفني فتعلق به رجل من أهل دمشق قائ ً
ال:
"هذه ناقتي اخذت مني بصفني""!
وحدث بينهام نزاع حاد فرفعا امرمها إىل معاوية وأقام
الدمشقي بينة عىل دعواه تتألف من مخسني رج ً
ال يشهدون أهنا
ناقته! فقىض معاوية عىل الكويف وأمره بتسليم البعري إليه فور ًا،
فالتفت العراقي إليه متعجب ًا من هذا احلكم قائ ً
ال" :اصلحك
اهلل أنه مجل وليس بناقة!" .فأجاب معاوية" :حكم قد مىض".
وملا انفض اجلمع أمر معاوية باحضار العراقي فلام مثل عنده
سأله عن ثمن البعري فاخربه به فدفع اليه ضعفه واحسن اليه ثم
قال له" :ابلغ غلي ًا اين اقابله بامئة ألف ما فيهم من يفرق بني
الناقة واجلمل"! وهذا حيتضن السذج والبسطاء االشاعات
والتهم الباطلة لينرشوهنا ويبثوهنا ضد املصلحني واملخلصني
خدمة للمتسلطني واملرتفني واملستكربين.
فلينتبه االنسان وليكن يقظ ًا حتى ال يصبح فريسة للتضليل
وال يستخدم اداة بيد الباطل.
ثالث ًا :الفاشلون.
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كل إنسان يبحث عن دور ومكانة له يف املجتمع.
البعض جيدون دورهم وعملهم وكفاءهتم ونشاطهم،
وبعض آخر يتكاسل عن تفجري طاقاته واستخدام نشاطه أو
تصيبه هزائم ونكسات يف هذا املجال ويفشل يف أن جيد لنفسه
دور ًا أو مكانة بالطرق الصحيحة والسليمة وبدالً من أن يعاود
املحاوالت اجلادة ويتسلح بالصرب واألمل ،ينزلق إىل جادة
االنحراف ويتوسل بأساليب الباطل واحلرام ليوجد له مكانة
ودور ًا يف املجتمع عن طريق العدوان فيشهر سالح لسانه يتهم
هذا وذاك وهياجم هذه اجلهة لصالح جهة أخرى ،ولكن كيف
جيد له مكانة ودور ًا هبذه الطريقة؟
اجلواب :إنه إنسان مهمل فاشل ال قيمة له يف املجتمع فإذا
ما شهر سالح لسانه فإن بعض اجلهات تفكر يف االستفادة منه
يف رصاعها مع جهات اخرى ،كام أن كل جهة حتاول أن
تستميله وتغريه لتأمن رشه!
فمث ً
ال :فالن يف الناس ال هيمك وال يعني لك شيئ ًا ،ولكنك
إذا فوجئت بأنه يتهجم عليك ويتهمك فإن ذلك سيجربك عىل
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متابعة امره والبحث عن سبب معاداته وحماولة اسكاته أو
مواجهته إذن لقد أصبح يعني لك شيئ ًا واصبحت مضطر ًا
لالهتامم به سلب ًا او اجياب ًا ،وهذا هو ما يبحث عنه الفرد
الفاشل.
متام ًا كام يصنع بعض الصحافيني املرتزقني حينام تكون
جريدته أو جملته ضعيفة املستوى ال جتلب نظر أحد فانه يفكر
يف مشوع ابتزاز يلفت به نظر اجلهة املغنية فيبدأ يف مهامجة دولة
معينة أو حزب معني ،ويواصل املقاالت والتحقيقات ضد
تلك اجلهة دون أن تكون له موقف عقائدي أو سيايس يف
معاداة تلك اجلهة ،فقط ليقول هلا :أنا موجود فاحسبوا يل
حساب ًا!
وفع ً
ال تفاجأ تلك الدول بحملة مركزة من طرف هذه املجلة
ضدها ،فتلتفت صوب تلك املجلة لكسبها أو السكاهتا وهنا
جيد الصحفي املرتزق جماله للمساواة واالرتزاق.
إن من يفشل يف العثور عىل دور ومكانة عن طريق اخلري فانه
قد يسلك طريق الرش ليفرض عىل الناس احرتامه واالهتامم به
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عن هذا السبيل.
وقد نبه اإلسالم إىل هذا السلوك املشني وحذر منه ،فعن
جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله
وسلم)" :رش الناس يوم القيامة :الذين يكرمون اتقاء
رشهم".1
كام ورد عنه(صىل اهلل عليه وآله وسلم) يف حديث آخر:
"ويل ملن تزكيه الناس خمافة رشه ،ويل ملن اطيع خمافة جوره،
ويل ملن اكرم خمافة رشه" ،ويف حديث ثالث عنه(صىل اهلل عليه
وآله وسلم)" :إال أن رشار امتي :الذين يكرمون خمافة رشهم
إال ومن أكرمه الناس اتقاء رشه فليس مني" .2
ومجيل أن نذكر القصة التالية:
كان يف النجف االرشف "العراق" درس علمي ختصيص يف
الفقه "بحث خارج" ومر رجل عادي عىل مكان ذلك الدرس
 1سفينة البحار ،ج ،1ص 695
 2سفينة البحار ،ج  ،1ص 695
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فرأى جتمع ًا كبري ًا من العلامء وهم يصغون لدرس املجتهد
اجلالس عىل املنرب ،فاعجبه أن يواظب عىل احلضور معهم وإن
كان ال يدرك شيئ ًا مما يدور يف الدرس ألنه درس ختصيص ميلء
باالصطالحات العلمية وهو رجل جاهل مل يدرس يشء ًا من
العلم.
وعادة ما حيدث نقاش وخالف حول بعض املسائل العلمية
اثناء الدرس ،فيتوقف املدرس ليرتك للطالب جمال املناقشة
واجلدال فرتتفع األصوات وينشغل كل طالب بمناقشة
اآلخرين حول املسألة املختلف فيها ،وهنا وجد ذلك الرجل
العادي نفسه حمرج ًا حينام يبقى ساكت ًا ال يشارك يف النقاش!
فصمم عىل أن يكون له صوت حينام حيتدم النقاش وأن ال
يظل ساكت ًا ،وبالفعل الحظ الطالب أنه يتكلم معهم بصوت
عال اثناء النقاش ولكن لكثرة األصوات وارتفاعها ال يدرون
ماذا يقول؟
فاتفقوا مع املدرس أن يوقف النقاش فجأة عن طريق رمز
معروف بينام يكون الرجل مستمر ًا يف رصاخه وكالمه ليعرفوا
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ما يقول!
وبالفعل أوقف املدرس النقاش فجأة يف اليوم التايل وإذا
بالرجل هيتف بصوت عال :خبز وحلم ،خبز وحلم ،خبز
وحلم!!
إنه ال بد له من أن يرفع صوته ليثبت وجوده وكفاءته
حلضور الدرس وملا مل يكن له علم أو رأي يطرحه كان يردد
كلمة "خبز وحلم".
وهكذا الفاشلون يف املجتمع يبحثون عن دور ومكانة فإذا مل
جيدوها بالكفاءة والنشاط استخدموا أساليب االشاعات
واالهتام ليلفتوا بذلك أنظار الناس إليهم لعلهم حيظون بيشء
من القيمة أو االهتامم!
رابع ًا :الطابور اخلامس:
حينام يكون املجتمع يف حالة رصاع وحتد مع اعداء طامعني
فال جيوز له أن يسقط من حسابه دور العدو يف مشاكله
الداخلية ،طلك أن العدو يستهدف اجلبهة الداخلية للمجتمع
بشكل رئييس ،والنزاعات واالختالفات الداخلية تصب يف
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قناة العدو وتضاف إىل رصيد قوته.
ويصبح األمر أكثر وضوح ًا إذا ما كانت االشاعات
واالهتامات موجهة ضد من حيملون راية مقاومة العدو
ويتحركون البعاد خطرة عن املجتمع ،عندها ال بد أن نتأكد
بأن ما يثار ضد الفئة املجاهدة العاملة من اشاعات واهتامات
إنام هو من صنع العدو وبتخطيطه وحتريضه ألنه املستفيد
األول من رضب هذه الفئة وتلويث سمعتها.
وال فرق يف هذه احلالة بني أن يكون العدو هيمنة خارجية
ظاملة ،أو سلطة داخلية مستبدة ،فكالمها يغذي حالة النزاع يف
املجتمع ويوجه احلراب صوب فئات الثورة واجلهاد.
إن االبور اخلامس عمالء العدو أو املنافقني  -كام يسميهم
القرآن  -مهمتهم الرئيسية تكمن يف هذا الدور ،يقول تعاىل:
{لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباالً وألوضعوا خاللكم
يبغونكم الفتنة وفيكم سامعون هلم واهلل عليم بالظاملني}
(التوبة .)47 -
ويف كل جمتمعاتنا اإلسالمية املعارصة تتوفر نامذج تطبيقية
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هلذه احلقيقة حيث تتصاعد اآلن روح الثورة واجلهاد من أجل
اإلسالم واالستقالل واحلرية لدى الفئات الواعية املخلصة يف
شعوب األمة ،ويدرك العدو  -املتمثل يف السلطات العملية
احلاكمة عىل بالدنا والنفوذ األجنبي املهيمن  -جيد ًا خطر هذه
الروح الثورية وهذه الفئات الواعية عىل وجوده ومصاحله،
وحت ًام لن يقف مكتوف األيدي أمام هذا اخلطر ولن يستخدم
القمع كأسلوب وحيد ملواجهة خطر الثورة ما دام يمتلك
أسلوب ًا آخر هو نقل املعركة إىل داخل املجتمع وإثارة الناس
األبرياء ضد الثوار املجاهدين عرب تلفيق االهتامات واختالق
االشاعات ضدهم.
ويستفيد العدو يف خمططه اخلبيث هذا من االمكانيات
االعالمية املتاحة لديه ومن اجهزة املخابرات ومن وعاظ
السالطني ،و "ضعف وعي الشعب" هو األرضية اخلصبة
النجاح خمططات العدو.
وهذا هو ما حيدث اآلن وبالضبط يف جمتمعاتنا اإلسالمية
حيث ال جتد حركة اسالمية أو شخصية اسالمية جماهدة مل
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تصبها سهام الدعاية املضادة أو مل تلفق ضدها اشاعات
واهتامات سيئة.
واآلن بعد أن تعرفنا عىل مصادر ومنابع انتشار االهتامات
واالشاعات يف املجتمع ،واهنم فئات أربع :أصحاب العقد
النفسية ،والبسطاء السذج ،والفاشلون ،والطابور اخلامس،
يمكننا مالحظة حياة أو شخصية أي فرد يقوم هبذا الدور
القذر ،لنعرف من أي فئة هو من هذه الفئات ،ثم تتعامل معه
التعامل املناسب ،لنكف رشه ونوقفه عند حده ونحذر
املجتمع من سمومه واباطيله.
مالحظة دقيقة:
حينام يريد االستعامر او الطغاة احلاكمون اثارة التشكيك
والتهم واالشاعات ضد املصلحني واملخلصني فاهنم يبحثون
عن جهة موثوقة لدى الناس ينرشون عربها وبواسطتها
دعاياهتم واشاعاهتم.
فإن الكالم الذي يصدر من جهة غري معروفة أو موثوقة ال
يرتك أثره الكبري والفعال يف نفوس الناس ،أما إذا خرج الكالم
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من فم مقدس ،ولسان موثوق ،فسوف لن يرتدد كثري من
الناس يف قبوله والتصديق به.
وهنا قد يكتشف االعداء شخصية دينية أو اجتامعية ال
متتلك وعي ًا سياسي ًا ،أو متتاز بالبساطة وعدم ادراك بواطن
األمور ،ومن ثم يعملون عىل تعبئته واثارته عىل أولئك
املصلحني العاملني ،حيث يوصلون إليه اخبار ًا منتظمة ولفرتة
متواصلة من الزمن وعرب جهات خمتلفة ضد أولئك .وحياولون
اقناعه برضورة حماربتهم وأهنم خطر عىل اإلسالم واملجتمع،
واخري ًا قد يستجيب هلم ذلك املسكني ويقع يف الفخ الذي
نصب له ،فيتصدى لالفتاء ضد أولئك املصلحني الثائرين
وحيكم بضالهلم وانحرافهم ويدخل املعركة نيابة عن العدو
ضدهم.
وليس غريب ًا أن نرى طوال التاريخ كيف استفاد الطغاة من
علامء السوء ووعاظ السالطني وبعض الشخصيات الدينية
واالجتامعية البسيطة والغافلة استفادوا منهم يف دعاة اخلري
ورواد احلركة والتغيري.
37

38

املستهدفون

إن االشاعات واالهتامات عادة ما تكون ضد أشخاص
عاديني يف املجتمع ،فلن جتد الصحف واملجالت يف يوم من
األيام تتهجم عىل شخص عادي ،ولن تسمع عن صدور فتوى
ضد إنسان ما ال شأن له يف الناس ،ولن تلوك االلسن وتتبادل
األفواه دعايات وإشاعات حول من ال دور له وال قضية.
إهنا تستهدف نوعية من األشخاص.
وطوا اللتاريخ كان هناك صنفان من الناس تستهدفهام
االشاعات واالهتامات وتوجه ضدمها الدعايات
الصنف األول :أصحاب الكفاءات
فالذي حيمل كفاءة وتفوق ًا يف مواهبه وشخصيته سواء كانت
الكفاءة علمية أو اجتامعية ،عادة ما يستثريون حسد احلاسدين
ويستقطب اهتاممات املغرضني فيوجهون نحوه سهامهم
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ويستهدفونه بحراهبم وأول سالح ضده هو االشاعات
واالهتامات.
إن الطبيب املعروف "هاريف" ( 1657 - 1578م) مل يكن
له ذنب يستحق به التشهري واالهتام اال كفاءته وتفوقه الذي
جعله يكتشف الدورة الدموية يف جسم االنسان ،ومع أنه أيد
نظريته بالرباهني الكثرية إال أن ذلك مل يمنع احلاسدين
واملصلحني من أطباء عرصه من مهامجته واهتامه وتسفيه
نظريته ملدة أربعني سنة ،وبعدها فرضت نظريته العلمية نفسها
عىل الطب احلديث.
واملكتشف املشهور "غاليلو" الذي يعترب أحد مفجري عرص
النهضة األوروبية (1642 - 1564م) اضطر كذلك أن يدفع
رضيبة نبوغه وكفاءته العلمية التي جتلت يف اكتشافاته وآرائه
العلمية املعروفة فقد طورد واعتقل واستجوب أمام حمكمة
التفت يش ومنعت السلطات الكنيسية مجيع الكاثوليكيني من
قراءة كتبه وأصدرت ضده فتاوي التكفري.
وهكذا كل متفوق وصاحب كفاءة ،عامل ًا كان أو خطيب ًا،
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كاتب ًا أو مدير ًا ال بد وأن يستعد لدفع رضيبة تفوقه وكفاءته
بتلقي االهتامات واالشاعات وشتى أنواع االيذاء.
وما كانت جريمة يوسف النبي(عليه السالم) يف طفولته
حتى استحق أن يتآمر عليه اخوته ويلقوه يف أعامق البئر
وحيرمونه من حب أبيه ورعايته؟
ال جرم له إال مجاله وأدبه وحمبة أبيه يعقوب(عليه السالم)
البالغة له ،كام ينقل ذلك القرآن الكريم حيث يقول تعاىل:
{لقد كان يف يوسف واخوته آيات للسائلني ،إذ قالوا ليوسف
واخوه احب إىل أبينا منا ونحن عصبة أن ابانا لفي ضالل
مبني ،اقتلوا يوسف أو اطرحوه ارض ًا خيل لكم وجه أبيكم
وتكونوا من بعده قوم ًا صاحلني ،قال قائل منهم ال تقتلوا
يوسف والقوه يف غيابت اجلب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم
فاعلني} (سورة يوسف .)10 - 7
الصنف الثاين :املصلحون
الذين يتحسسون آالم شعوهبم ويزعجهم الفساد
واالنحراف يف جمتمعاهتم فيهبون لتحمل مسؤولية االصالح،
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وملواجهة الفساد واالنحراف وهلداية الناس إىل اخلري واحلق.
هؤالء املصلحون جيدون انفسهم يف معركة حتمية وطبيعية
مع قوى الفساد والظلم يف املجتمع والتي يشكل التغيري
واالصالح خطر ًا عىل وجودها ومصاحلها.
وضمن هذه املعركة والرصاع يشهر الطغاة واملفسدون
سالح االشاعات واالهتامات ضد من حيمل راية االصالح
ولواء التغيري.
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معاناة األنبياء
االنبياء الذين خيتارهم اهلل من بني البرش وجعلهم أكمل
الناس وأبعدهم عن مساوء والنواقص.
واالنبياء الذين ابتعثهم اهلل هلدية الناس واصالحهم
وارشادهم ،هل سلمت شخصياهتم أو نزهت سمعتهم عن
االشاعات والدعايات واالهتامات السيئة؟
كال ،فرغم كام هلم وعصمتهم وسلوكهم االجيايب واخلري جتاه
الناس إال أن االهتامات اهنالت عليهم بمختلف االشكال
واأللوان.
ويؤكد القرآن احلكيم أنه ما من نبي إال وعانى من أذى
االشاعات واالهتامات املغرضة الباطلة يقول تعاىل{ :ولقد
كذبت رسل من قبلك صربوا عىل ما كذبوا واوذوا حتى أتاهم
نرصهم} (احلجر { .)11 - 10 -ولقد ارسلنا من قبلك يف
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شيع األولني وما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون}
(فصلت { .)43 -كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول
إال قالوا ساحر أو جمنون اتواصوا به بل هم قوم
طاغون}(الذاريات .)53-52-
 -1هتمة اجلنون
كانوا يتهمون بعض االنبياء باجلنون ،ويقول تعاىل عن نبيه
نوح(عليه السالم){ :ولقد أرسلنا نوح ًا إىل قومه فقال يا قوم
اعبدوا اهلل ما لكم من اله غريه أفال تتقون ،فقال املأل الذين
كفروا من قومه ما هذا إال برش مثلكم يريد أن يتفضل عليكم
ولو شاء اهلل ألنزل مالئكة ما سمعنا هبذا يف آبائنا األولني ،إن
هو إال رجل به جنة فرتبصوا به حتى حني } (املؤمنون - 32-
.)52
وعن نبيه موسى(عليه السالم) يقول تعاىل{ :قال فرعون
وما رب العاملني قال رب الساموات واألرض وما بينهام إن
كنتم موقنني ،قال ملن حوله أال تستمعون ،قال ربكم ورب
آبائكم األولني ،قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم ملجنون}
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(الشعراء .)27 - 23 -
وينفي اهلل تعاىل هذه التهمة عن نبيه حممد(صىل اهلل عليه وآله
وسلم) فيقول{ :وما صاحبكم بمجنون ،ولقد رآه باألفق
املبني وما هو عىل الغيب بضنني ،وما هو بقول شيطان رجيم}
(التكوير .)25-22
 -2هتمة السحر
ألن األنبياء(عليهم السالم) كانوا صادقني يف ادعائهم
االتصال بالسامء وألن اهلل كان يؤيدهم باملعجزات اخلارقة التي
يستحيل حدوثها بقدرة البرش املحدودة لتكون دلي ً
ال وبرهان ًا
عىل صدق نبوهتم يلزم الناس بااليامن والتسليم ،فقد رأى
أقطاب الكفر واالستكبار اهنم حمرجون جتاه معاجز االنبياء
وأدلتهم الثابتة ،إذ كيف يربرون تكذيبهم ومعارضتهم لالنبياء
الذين تسندهم املعاجز اخلارقة؟
وهنا أوحى هلم الشيطان باهتام االنبياء بالسحر وهو يعني
القيام بأعامل خارقة أيض ًا يؤدهيا متمرسون كانوا يتواجدون يف
صفوف الناس ويعرفون بالسحرة.
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لقد وجه هذا االهتام لنبي اهلل موسى(عليه السالم) يقول
تعاىل{ :فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني ،ونزع يده فإذا هي
بيضاء للناظرين ،قال املأل من قوم فرعون ان هذا لساحر
عليم} (االعراف .)109-107-
ووجه هذا االهتام أيض ًا لنبي اهلل صالح(عليه السالم) يقول
تعاىل{ :قالوا إنام أنت من املسحرين} (الشعراء .)153-
{قالوا انام انت من املسحرين}(الشعراء .)185 -
 -3هتمة الكذب
رغم كل اآليات الدامغة الواضحة التي يقدمها االنبياء
الثبات صدق رسالتهم وصحة كالمهم إال أن املعاندين كانوا
يرصون عىل اهتامهم إىل أكثر االنبياء.
يقول تعاىل عن اهتام الكفار لنبيه نوح(عليه السالم) وأتباعه
{وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبني} (هود
.)27
ويقول تعاىل{ :وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال
الكافرون هذا ساحر كذاب} (ص .)4 -
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وكذلك قوم ثمود الذين اهتموا نبيهم صالح(عليه السالم)
بالكذب أيض ًا يقول تعاىل{ :ءالقي الذكر عليه من بيننا بل هو
كذاب أرش } (القمر .)25 -
 -4التهم االخالقية
النبي قدوة يف النزاهة وااللتزام باملبادئ والقيم ونزاهة النبي
وطهارة شخصيته وصحة سلوكه هو الذي خيلق الثقة به يف
قلوب الناس ويدفع االتباع املؤمنني إىل االقتداء به وتقمص
شخصيته الطاهرة امللتزمة.
وإدراك ًا من أعداء االنبياء لنقطة القوة هذه يف شخصيات
االنبياء فاهنم خيتلقون االكاذيب والتهم لتشويه شخصية النبي
أمام معارصيه واهتامه بام عصمه اهلل منه من املفاسد اخللقية
واالنحرافات السلوكية.
فقد أغرى "قارون" إحدى العاهرات بمبلغ من املال يف
مقابل ادعائها بأن نبي اهلل موسى(عليه السالم) مارس املعصية
معها كام ورد يف الروايات يف تفسري قوله تعاىل{ :يا أهيا الذين
آمنوا ال تكونوا كالذين اذوا موسى فربأه اهلل مما قالوا وكان عند
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اهلل وجيها} (االحزاب .)69-
ورغم كل الدالئل والرباهني عىل عفة (مريم) أم نبي اهلل
عيسى(عليه السالم) إال أن الكافرين وجهوا اليها االهتام
الفظيع.
وكذلك نبي اهلل يوسف(عليه السالم) الذي تلح عليه زوجة
عزيز مرص باملعصية فريفض ذلك وبكل شدة إال أهنا تنتقم منه
باهتامه بمراودهتا عن نفسها كام يذكر القرآن الكريم يف سورة
يوسف.
وبالنسبة لنبينا حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم) فقد اصطنع
املنافقون حديث االفك ضد احدى زوجات النبي لتشويه
سمعة بيت رسول اهلل وعائلته ويف سورة النور حديث مفصل
عن هذه التهمة امللفقة.
 -5هتمة العاملة
كل نبي من االنبياء يكون معروف ًا يف جمتمعه بأنه شخص
عادي ال يمتلك مستوى متميز وال كفاءة متفوقة اللهم إال يف
اجلانب السلوكي واالخالقي ،وفجأة وإذا به يطرح عىل قومه
48

رسالة عظيمة مصحوبة بمعجزات خارقة! فمن أين له هذه
القدرة والكفاءة؟
هنا ال يدعي النب يأن رسالته إبداع شخيص منه أو افراز
لكفاءته ومستواه بل ينسبها إىل اهلل سبحانه وتعاىل{ :قل إنام أنا
برش مثلكم يوحى إيل} (الكهف { .)110 -قل سبحان اهلل
ريب هل كنت إال برش ًا رسوالً }(اإلرساء .)93 -
ولكي يضلل أقطاب الكفر عامة الناس فاهنم ينسبون تلك
الرسالة والقدرة إىل جهة خارجية ويتهمون النبي بالعاملة لتلك
اجلهة االجنبية.
هكذا فرس كفار قريش رسالة االسالم وادعوا أن هناك كهنة
وسحرة من خارج العرب هم الذين ينقلون حممد ًا هذه الدعوة
واآليات ،ويرد اهلل سبحانه عىل ادعائهم الباطل بقوله{ :ولقد
نعلم اهنم يقولون انام يعلمه برش لسان الذين يلحدون اليه
اعجمي وهذا لسان عريب مبني} (النحل .)103
ويف آية اخرى يذكر سبحانه اهتامهم للنبي بأنه مدعوم من
خارج املجتمع ويرد عىل سائر اهتامهم{ :وقال الذين كفروا
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إن هذا إال افك افرتاه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظل ًام
وزور ًا } (الفرقان .)4-
إىل ما هنالك من هتم كاذبة عديدة كانت توجه النبياء اهلل
العظامء(عليهم السالم).
وكانت هذه التهم تؤذي االنبياء وحتز يف نفوسهم الهنا
تضلل الناس عن احلق واهلدى ،ويف أكثر من آية يتحدث اهلل
سبحانه وتعاىل عن معاناة نبيه العظيم حممد(صىل اهلل عليه وآله
وسلم) يف هذا املجال ،كقوله تعاىل{ :فاصدع بام تؤمر
واعرض عن املرشكني ،انا كفيناك املستهزئني الذين جيعلون مع
اهلل إهل ًا آخر فسوف يعلمون ،ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بام
يقولون} (احلجر  { .)97-94 -فال حيزنك قوهلم إنا نعلم
ما يرسون وما يعلنون} (يس .)76-
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أهداف االعالم املضاد
حينام تشن محلة االهتامات واالشاعات والدعايات ضد
االكفاء واملصلحني فاهنا تستهدف حتقيق االغراض التالية:
أوالً :اهلزيمة النفسية
فاملصلح الذي يتبنى تغيري املجتمع حيتاج إىل ثقة عالية
بنفسه ،ومعنويات رفيعة يف أعامقه لريى يف نفسه الكفاءة
والقدرة عىل مواجهة الواقع الفاسد املتخلف ،وعادة ما يبدأ
املصلحون والثائرون كذلك ،ولكن االعداء يشنون ضد
املصلح أو الثائر محلة من االشاعات واالهتامات ليضعفوا ثقته
بنفسه وبالتايل ليشكك يف قدرته عىل املواجهة والتغيري حينام
يرى االجواء قد تعبأت ضده ،وإن سمعته أصبحت مشوهة يف
أنظار الناس ،فمن سيسمع كالمه؟ ومن سيستجيب له؟ ومن
سيثق فيه؟
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وهنا عقبة االمتحان واالختبار التي يتجاوزها املصلحون
الصامدون والثوار احلقيقيون بينام يرتاجع أمامها من كان يظن
أن طريق االصالح والثورة مفروش بورود الراحة والسالمة.
املصلح احلقيقي ال يسمح لتلك االشاعات واالهتامات أن
تؤثر يف نفسه فتضعف ثقته وتزلزل معنوياته وتشككه يف
قدراته.
ولكن كيف وبأية وسيلة يتغلب املصلح عىل االثار النفسية
السيئة هلذه االشاعات؟
 -1بااللتجاء إىل اهلل سبحانه وتعاىل مصدر القوة واهليمنة
عىل الكون واحلياة والناس.
 -2بالتفكري املوضوعي الواقعي يف مصدر االشاعات
وأهدافها من جانب ويف سالمة خطة وصحة مسريته من
جانب آخر.
 -3باالحياء الذايت وتوطني النفس عىل املواجهة وحتمية
النرص ،ويمكننا أن نلمح ونستشف من آيات القرآن الكريم
تسلح األنبياء هبذه الوسائل يف مواجهة اهتامات قومهم
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واشاعاهتم الكاذبة.
فمث ً
ال يتحدث القرآن الكريم عن موقف نبي اهلل نوح(عليه
السالم) وصموده أمام اشاعات قومه فيقول { :قال املأل من
قومه إنا لنراك يف ضالل مبني ،قال يا قوم ليس يب ضاللة
ولكني رسول من رب العاملني ،أبلغكم رساالت ريب وانصح
لكم واعلم من اهلل ما ال تعلمون ،أو عجبتم ان جاءكم ذكر من
ربكم عىل رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترمحون}
(األعراف .)63 -60 -
الحظوا كيف ينفي عن نفسه اهتامهم بكل ثقة واطمئنان ،ثم
يؤكد أمامهم دوره الرسايل االصالحي ويعلن هلم رصحي ًا أنه
رسول من رب العاملني وناصح يريد خريهم وصالحهم،
وأيض ًا يقرر تفوقه عليهم بوحي اهلل ورسالته { ،واعلم من اهلل
ما ال تعلمون } ،ثم يشن اهلجوم عىل تفكريهم اخلاطئ
وتنكرهم لرساالت اهلل ،وهكذا كان موقف نبي اهلل هود(عليه
السالم).
{ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي اهلتنا عن
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قولك وما نحن لك بمؤمنني ،إن نقول اال اعرتاك بعض اهلتنا
بسوء قال اين اشهد اهلل واشهدوا اين برئ مما ترشكون ،من
دونه فكيدوين مجيع ًا ثم ال تنظرون اين توكلت عىل اهلل ريب
وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها ان ريب عىل رصاط
مستقيم } (هود .)56-53-
ان اهتاماهتم ودعاياهتم مل تزده اال ثقة وحتدي ًا وتصمي ًام عىل
مواصلة درب الرسالة متوك ً
ال عىل اهلل سبحانه وتعاىل.
ورحم اهلل عامر بن يارس الذي كان يعرب عن ثقته وايامنه
بخطه الرسايل مهام تكالب املنحرفون ومهام كانت قوهتم حيث
يقول(ريض اهلل عنه)" :واهلل لو رضبونا بأسيافهم حتى يبلغونا
سعفات هجر لعلمنا أنا عىل حق وهم عىل باطل".1
ولإلمام موسى الكاظم(عليه السالم) كلمة رائعة يف وصيته
هلشام بن احلكم هي قوله" :يا هشام لو كان يف يدك جوزة
وقال الناس يف يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وانت تعلم أهنا جوزة
 1سفينة البحار ج - 2ص 696
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و لو كان يف يدك لؤلؤة وقال الناس اهنا جوزة ما رضك وانت
تعلم أهنا لؤلؤة".
هناك جيب أن ال يبايل املصلح الرسايل بام يقوله الناس ضده
ما دام واثق ًا بصحة خطه وطريقه.
ثاني ًا :املعارك اجلانبية
العدو الرئييس يف نظر املصلح الواعي هو الواقع الفاسد
املتخلف واملعركة املصريية لديه هي معركته ضد الطغاة
واملستكربين الذين حيمون واقع الفساد ويستفيدون منه.
وحياول املصلح أن جيند كل الطاقات والقدرات
واالمكانيات ضد ذلك العدو الرئييس وخلوض تلك املعركة
املصريية ،بيد أن االعداء ال يرتكون له فرصة العمل لتجميع
الطاقات وتوجيه اجلهود ضدهم بل يسعون الصطناع
واختالق بعض املعارك اجلانبية يف طريق املصلح لتستنزف
القدرات التي لديه وتشغل باله عن معركته الرئيسية.
اهنم بواسطة الدعايات االهتامات واالشكاالت يورطون
املصلح يف معارك ورصاعات جانبية هامشية ال يؤمن هبا،
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وخيلقون له اعداء ومهيني مزيفني يدرك أهنم ليسوا عدوه
احلقيقي بل هم ضحايا ومضللون.
ويف جمتمعاتنا اليوم وحيث تنربي الطالئع املؤمنة
واملصلحون املجاهدون ملواجهة سيطرة الكفار االجانب
وللوقوف أمام انحراف السلطات احلاكمة وللثورة عىل الواقع
الفاسد املتخلف الذي تعيشه األمة.
وحيث يسعى املؤمنون املجاهدون لتجنيد طاقات االمة
وتوجيه اهتاممها صوب معركة االستقالل واحلرية والتقدم ،يف
مقابل ذلك حياول املستعمرون االجانب وعمالؤهم احلكام
الظلمة اثارة االهتامات واالشكاالت ضد املؤمنني املجاهدين.
ويتلقف تلك الدعايات واالشاعات بعض البسطاء
واملغرضني يف املجتمع ،وهنا جيد املؤمن املجاهد نفسه حمرج ًا
ومتورط ًا ،هل يسكت عىل نشاط هؤالء املناوئني والذين
يلفقون ضده التهم واالكاذيب ويرتصدون اخطاءه ونقاط
ضعفه وهم بذلك خيدمون خطط العدو الرئييس.
أم يدافع عن نفسه ويواجه اهتاماته واشكاالته؟ إن سكوته
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يفسح املجال امامهم لعرقلة مسرية االصالح والتغيري كام أن
مواجهته تستهلك جهد ًا واهتامم ًا وطاقة يريد ادخارها
للمعركة احلقيقية والعدو الرئييس.
وحيتاج املصلح هنا اىل سيطرة كاملة عىل اعصابه ومشاعره
واىل حكمة وحنكة يف ممارسته ومواقفه حتى ال ينزلق يف هذه
املعارك اجلانبية املفتعلة يف الوقت الذي يواجه فيه نشاط
املغرضني بتذكري الناس بالقضية احلقيقية وتوجيههم نحو
االعداء الرئيسيني ،وتوعية الناس بخلفية األمور وأسباهبا.
ثالث ًا :احلصار االجتامعي
ألن الرسايل حيمل مهوم الناس ويدافع عن حقوقهم ويعيش
يف أوساطهم لذلك فمن الطبيعي أن يلتف الناس حوله
ويتأثرون بكالمه ويؤمنون بقيادته وهذا هو ما خيشاه الطغاة
واملستكربون.
فهم يعرفون جاذبية املصلح للناس وقدرته عىل استقطاهبم،
كام يدركون خطر التفاف اجلامهري حوله وانصياعهم لقيادته،
إن ذلك يعني اهناء سيطرهتم والغاء دورهم.
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وتوقي ًا منهم هلذا اخلطر الكبري فاهنم يسعون ومنذ البدء
لفرض احلصار االجتامعي عىل املصلح الرسايل بخلق احلواجز
واملوانع بينه وبني الناس إما بسجنه وترشيده او بتشويه
شخصيته امام الناس وحتذيرهم من االتصال به واالستامع
إليه.
وهذا ما فعله الكفار مع نبي اهلل نوح(عليه السالم) حيث
فرضوا عليه احلصار االجتامعي فلم يعد أحد يقبل حتى جمرد
رؤية نبي اهلل نوح أو االستامع إىل كالمه بسبب ارهاب الطغاة
وتعبئتهم االجواء باالهتامات والشائعات ضده.
ويسجل القرآن الكريم شكوى نبي اهلل نوح إىل ربه من هذا
احلصار واالعراض عن دعوته فيقول تعاىل{ :قال رب اين
دعوت قومي لي ً
ال وهنار ًا ،فلم يزدهم دعائي اال فرارا ،واين
كلام دعوهتم لتغفر هلم جعلوا اصابعهم يف اذاهنم ،واستغشوا
ثياهبم وارصوا واستكربوا استكبارا} (نوح .)7 - 5 -
اهنم يضعون اصابعهم يف اذاهنم حتى ال يسمعوا دعوة نوح
ويغطون وجوههم بثياهبم حتى ال يروا وجهه البشوش ،بذلك
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أمرهم املستكربون ليمنعوا من تأثرهم واستجابتهم لنبي اهلل.
وهكذا فعل كفار قريش مع رسول اهلل حممد(صىل اهلل عليه
وآله وسلم) وأمامنا اللقطة التارخيية التالية شاهد ًا عىل ذلك.
كان الطفيل بن عمرو سيد ًا مطاع ًا يف قبيلة "اوس" ،وكان
قد قدم مكة حاج ًا فاجتمع به ارشاف قريش وحذروه من
رسول اهلل ،وهنوه أن جيتمع به أو أن يسمع كالمه ،قال الطفيل:
"فواهلل ما زالوا يب حتى اجتمعت أن ال اسمع منه شيئ ًا وال
اكلمه حتى حشوت أذين حني غدوت اىل املسجد قطن ًا خوف ًا
من أن يبلغني يشء من قوله وأنا ال اريد أن اسمعه! فغدوت
إىل املسجد فاذا رسول اهلل قائم يصيل عند الكعبة ،فقمت منه
قريب ًا ،فأبى اهلل أال ان يسمعني بعض لوه ،فسمعت كالم ًا
حسن ًا فقلت :واثكل امي!
واهلل اين لرجل لبيب شاعر ،ما خيفي عيل احلسن من القبيح
فام منعني أن اسمع من هذا الرجل ما يقول ،فان كان الذي
يأيت به حسن ًا قبلته وان كان قبيح ًا تركته ،فمكثت حتى اذا
انرصف رسول اهلل إىل بيته دخلت عليه ،فقلت يا حممد إن
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قومك قالوا يل كذا وكذا فواهلل ما برحوا خيوفونني أمرك حتى
سدتت اذين بكرسف لئال أسمع قولك ثم أبى اهلل اال ان
يسمعني قوله ،فسمعت قوالً حسن ًا ،فاعرض عيل أمرك،
فعرض عيل االسالم وتال عيل القرآن ،فال واهلل ما سمعت
قوالً قط احسن منه وال امر ًا أعدل منه ،فاسلمت وشهدت
شهادة احلق.1
ي عرصنا احلارض يسعى اعداء االسالم واألمة وبواسطة
عمالئهم احلكام وبعض املضللني واملخدوعني الختالق انواع
التهم واالشاعات ضد الرساليني واملصلحني واملؤمنني
املجاهدين البعاد الناس عنهم ومنع التفافهم حوهلم ،ويصبح
حتى االستامع هلم (للمصلحني) ومطالعة كتبهم او العالقة
معهم هتمة وجريمة وحرام!
ولكن املصلح الرسايل بتوفيق اهلل وتسديده وباستقامته
واخالصه ما يلبث أن خيرتق هذا احلصار بمحاوالته اجلادة
 1صور من حياة الرسول ص 216
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لتعريف الناس بحقيقة املوقف وباخالقه احلسنة وحكمته
وسلوكه يدرك الناس حينئذ أنه هو القائد الذي جيب عليهم
االلتفاف حوله لتحقيق أهدافهم اخلرية يف احلرية واالستقالل.
وما كان حيدث يف مجيع مقاطع التاريخ مع االنبياء
واملصلحني حيدث اآلن يف جمتمعاتنا املعارصة ضد طالئع
الرسالة ودعاة االسالم املجاهدين واملامول من مجاهري االمة
افشال حماوالت االعداء يف الفصل بينها وبني طالئعها
الرساليني وقادهتا املخلصني.
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املؤمنون واملوقف املطلوب
واإلنسان املؤمن ما هو موقفه وواجبه الرشعي جتاه مثل هذه
االحداث التي حتدث يف املجتمع.
هل يصح له أن يصبح "ا َمعة " يعمل بقاعدة" :حرش مع
وعيل أن
الناس عيد"؟ فام دام الناس يتهمون فالن ًا فاحلق معهم
ّ
أشاركهم ضده؟
يقول االصمعي مررت عىل مجاعة وبني أيدهيم شخص قد
أوثقوه كتاف ًا واهنالوا عليه بالرضب واللكم.
فقلت لعله جمرم يستحق ذلك ثم امسكت احدهم وكان
اشدهم رضب ًا عليه وسألته عن نوع جريمته واذا به يقول :واهلل
ال ادري لقد رأيتهم يرضبونه فاشرتكت معهم يف رضبه عم ً
ال
بقاعدة "حرش مع الناس عيد"!!
واذا كان ال يصح للمؤمن املشاركة مع الناس يف عدائهم -
كام سيأيت  -فهل يصح له أن يأخذ موقف احلياد والتفرج عىل
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ما حيدث؟
بالتأكيد :ال
فاملؤمن مسؤول عام حيدث يف جمتمعه وجيب أن يقوم بدور
الشاهد عىل عرصه وامته كام يقول تعاىل { :وكذلك جعلناكم
أمة وسط ًا لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون الرسول عليكم
شهيد ًا } (البقرة .)143-
إن املوقف املطلوب من االنسان املؤمن جتاه ما حيدث يف
املجتمع من اهتامات وشائعات وخاصة جتاه املصلحني
والثائرين يمكن حتديده يف النقاط التالية:
 -1فهم حقيقة الرصاع
فلكل رصاع اجتامعي خلفية واهداف ،بينام حياول بعض
أطراف الرصاع إخفاء حقيقة األمر واضفاء الطابع الشخيص
أو اجلزئي عىل الرصاع لتضليل الرأي العام ،وعىل املؤمن أن ال
يقتنع بظواهر األمور بل يتجاوزها إىل اجلذور واخللفيات
احلقيقية.
فالرصاع بني اإلمام عيل(عليه السالم) ومعاوية بن أيب
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سفيان كان رصاع ًا مبدئي ًا بينام كان مظهره اخلارجي الذي بعثه
معاوية هو األخذ بثأر اخلليفة املقتول عثامن!
واآلن يف جمتمعاتنا هناك رصاع حضاري مبدئي بني فئات
مؤمنة ثائرة أعادت االسالم للحياة وبناء احلضارة االسالمية
الشاخمة وختليص األمة من حالة التخلف واالنحطاط ،وبني
أعداء أجانب مستعمرين وعمالء فاسدين ومغرضني
ومنحرفني.
ولكن هذا الرصاع قد يأخذ شك ً
ال ظاهري ًا يتجسد يف خالف
بني عاملني أحدمها حيمي واقع التخلف واآلخر يريد الثورة
عليه ،هنا ليس من الصحيح فهم الرصاع بشكله الظاهري
كاختالف شخيص نسعى للصلح بني طرفيه.
ورحم اهلل الشهيد الشيخ حممد املنتظري الذي كان يقول:
إنني كنت أتعرف عىل الفئات الثورية واملخلصة يف كثري من
البلدان واملجتمعات االسالمية بواسطة الرصاعات
واالختالفات البارزة عىل السطح ،ثم يوضح فكرته قائ ً
ال:
حينام كنت أزور بلد ًا ألول مرة كنت احاول االصغاء
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للدعايات واالهتامات املوجوده يف أوساط ذلك املجتمع ثم
أحاول البحث عن حقيقة أولئك املتهمني الذين يتكلم أكثر
الناس ضدهم وغالب ًا ما كنت أهتدي إىل أهنم فئة الثورة
والتغيري واالصالح.
 -2التوقف عن الشائعات
بغض النظر عن االبعاد السياسية واالجتامعيه ألي دعاية أو
اهتام فإن لإلسالم أحكام ًا وتعاليم حتدد موقف املؤمن وطريقة
تعامله مع هذه االمور.
واآليات الكريمة واالحاديث التالية توضح تلك االحكام
والتعاليم فلنتأملها جيد ًا:
{ -1يا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن
تصيبوا قوم ًا بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني}
(احلجزرات .)6 -
{ -2يا أهيا الذين آمنوا اجتنبوا كثري ًا من الظن إن بعض
الظن اثم وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعض ًا احيب أحدكم
أن يأكل حلم أخيه ميت ًا فكرهتموه واتقوا اهلل إن اهلل تواب
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رحيم}(احلجرات .)12 -
 { -3إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم
عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون}
(النور .)19 -
 -4اإلمام عيل(عليه السالم)" :اطلب ألخيك عذر ًا فإن مل
جتد له عذر ًا فالتمس له عذر ًا".1
 -5اإلمام عيل(عليه السالم)" :ضع أمر أخيك عىل احسنه
حتى يأتيك منه ما يغلبك وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك
سوء ًا وأنت جتد هلا يف اخلري حمم ً
ال".2
 -6النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم)( :إن اهلل تعاىل
حرم من املسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء).3
 -7اإلمام عيل(عليه السالم)" :من عرف من أخيه وثيقة
دين وسداد طريق فال يسمعن فيه أقاويل الناس أما أنه قد
 1سفينة البحار ،ج ،2صص110
 2سفينة البحار ،ج ،2ص 110
 3سفينة البحار ،ج ،2ص 110
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يرمي الرامي وختطئ السهام وحييك الكالم وباطل ذلك يبور
واهلل سميع وشهيد أما أنه ليس بني احلق والباطل اال اربع
أصابع" ،فسئل عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها
بني اذنيه وعينيه ثم قال" :الباطل أن تقول سمعت واحلق ان
تقول رأيت".1
 -8اإلمام موسى الكاظم(عليه السالم) سأله حممد بن
الفضل قائ ً
ال" :جعلت فداك الرجل من اخواين يبلغني عنه
اليشء الذي أكره له فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخربين عنه
قوم ثقاة؟ فأجاب اإلمام الكاظم(عليه السالم)" :يا حممد
كذب سمعك وبرصك عن اخيك فإن شهد عندك خسون
قسامة وقال لك قوالً فصدقه وكذهبم وال تذيعن تشينه به
وهتدم به مروته فتكون من الذين قال اهلل عز وجل{ :إن الذين
حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف

 1سفينة البحار ،ج ،2ص 111
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الدنيا واآلخرة واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون} (النور .1")19 -
 -9اإلمام الصادق(عليه السالم)" :من روى عىل مؤمن
رواية يريد هبا شينة وهدم مروته ليسقط من أعني الناس
أخرجه اهلل من واليته إىل والية الشيطان".2
 -10النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم) :سأله أبو ذر
الغفاري)ريض اهلل عنه) :يا رسول اهلل وما الغيبة؟ قال(صىل
اهلل عليه وآله وسلم)" :ذكرك أخاك بام يكره" ،قال أبو ذر :يا
رسول اهلل فإن كان فيه الذي يذكر به؟ قال(صىل اهلل عليه وآله
وسلم)" :اعلم أنك إذا ذكرته بام هو فيه فقد اغتبته واذا ذكرته
بام ليس فيه فقد هبته".3
 -11النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم)" :مررت ليلة
ارسي يب عىل قوم خيمشون وجوههم بأظافرهم ،فقلت يا
جربئيل :من هؤالء؟ قال :هؤالء الذين يغتابون الناس
 1سفينة البحار ،ج ،2ص 111
 2الواعظ ،ج  ،6باب الغيبة
 3الواعظ ج  ،6باب الغيبة
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ويقعون يف أعراضهم".1
 -12االمام عيل(عليه السالم)" :السامع للغيبة أحد
املغتابني".2
 -13النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم)" :ترك الغيبة
أحب إىل اهلل من عرشة آالف ركعة تطوع ًا".3
 -14النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم)" :ما عمر
جملس بالغيبة إال خرب من الدين فنزهوا أسامعكم من استامع
االثم".4
الغيبة فإن القائل واملستمع رشيكان يف
ّ
هذه النامذج قليلة ملجموعات كثرية من االحاديث
والنصوص االسالمية التي تؤكد عىل االنسان املؤمن أن يكون
حذر ًا جتاه أعراض اآلخرين وسمعتهم وكرامتهم وأن ال
يصبح بوق ًا ولعبة بيد االخرين ،بعد هذا هل يصح ملؤمن أن
 1الواعظ ،ج ،6باب الغيبة
 2الواعظ ج ،6باب الغيبة
 3الواعظ ج ،6باب الغيبة
 4الواعظ ج ،6باب الغيبة
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يقبل ما يسمع من دعايات واهتامات عىل اخوانه املؤمنني
وخاصة اذا كانوا من العاملني يف سبيل اهلل؟
أم هل جيوز أن يرتب عليها أثر ًا أو يشارك يف نرشها؟ انه
حينئذ يشارك يف حماربة اولياء اهلل دون أن يشعر ،يقول االمام
الصادق(عليه السالم)" :من أعان عىل مؤمن بشطر كلمة لقي
اهلل عز وجل وبني عينيه مكتوب آيس من رمحة اهلل".1
 -3مقاومة الشائعات
محاية املجتمع وتطهري أجوائه من املفاسد واالخطاء وظيفة
رشعية لالنسان املسلم أقرهتا الرشيعة االسالمية حتت عنوان
"األمر باملعروف والنهي عن املنكر" وانتشار الشائعات
واالهتامات املغرضة منكر خطري جتب مقاومته والوقوف
أمامه.
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن املتهم الربئ يعترب
مظلوم ًا ووظيفة املسلم الوقوف إىل جانب املظلوم ،كام يقول
 1الواعظ ج ،6باب الغيبة
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امري املؤمنني عيل(عليه السالم)" :كونا للظامل خص ًام وللمظلوم
عون ًا".1
ويف دعاء مكارم االخالق" :اللهم إين اعتذر إليك من
مظلوم ظلم بحرضيت فلم أنرصه".
نعم فعدم نرصة املظلوم ذنب يستوجب االعتذار من اهلل
سبحانه وتعاىل عنه.
وإذا ما تنكر املسلم هلذا الواجب الرشعي واعترب نفسه
حمايد ًا وتنصل من املسؤولية فانه يصبح رشيك ًا يف االثم ،ألن
احلياد بني الظامل واملظلوم مفروض يف اإلسالم والسكوت عىل
املنكر معصية تستوجب عقاب اهلل وعذابه.
ولنتأمل األحاديث الرشيفة التالية:
 -1النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم)" :يا أباذر من
ذب عن أخيه املسلم الغيبة كان حق ًا عىل اهلل أن يعتقه من
النار ،يا أباذر من أغتيب عنده أخوه املسلم وهو يستطيع نرصه
 1هنج البالغ ،ص411
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فنرصه نرصه اهلل يف الدنيا واآلخرة وإن خذله وهو يستطيع
نرصه خذله اهلل يف الدنيا واآلخرة".1
 -2النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم)" :من رد عن
عرض أخيه املسلم وجبت له اجلنه".2
 -3النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم)" :من رد غيبة
سمعها يف جملس رد اهلل عنه ألف باب من الرش يف الدنيا
واآلخرة ،فإن مل يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب".3
 -4النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم)" :من كان يؤمن
باهلل واليوم اآلخر فال جيلس يف جملس يسب فيه إمام أو يغتاب
فيه مسلم".4

 1الواعظ ج ،6باب الغيبة
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74

اإلعالم ألولياء اهلل

من أبرز واجدى الوسائل التي يعتمدها االستعامر االجنبي
لتثبيت نفوذه وفرض ثقافته عىل الشعوب املستضعفة صنع
الشخصيات والواجهات املوالية واملرتبطة بسياسة االستعامر.
أما برتبيتها منذ الصغر يف احضانه كام هو حال أكثر حكامنا
والقيادات املشبوهة يف بالدنا (من عسكرية او سياسية أو
فكرية) أو باغراء ورشاء بعض الشخصيات املحرتمة فعال يف
املجتمع لتصبح يف خدمة خمططات االجانب املعتدين.
ولكي تتمكن هذه الشخصيات العميلة من القيام بالدور
املشبوه املوكول اليها فاهنا بحاجة اىل محاية اعالمية ضخمة
لسرت عيوهبا واجرامها ولغرض احرتامها واالعجاب هبا يف
النفوس.
وامكانيات العدو يف هذا املجال ليست قليلة وال حمدودة
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فهو يمتلك اضخم وسائل االعالم واوسع جماالت الدعاية
من وكاالت انباء وحمطات لالذاعة والتلفزيون والصحف
واملجالت وما أشبه.
وبني عشية وضحاها واذا بذلك الشخص املعمور الذي
ارتبط باملصالح االجنبية قد اصبح شخصية عاملية تتناقل
اخباره االذاعات ومتجد مواقفه الصحف واملجالت.
يف مقابل ذلك يشن االستعامر محلة شعواء من التعتيم
االعالمي وتشويه الشخصية عىل رجاالت األمة املخلصني
الصاحلني ،كام حتدثنا عن ذلك يف الصفحات املاضية.
ويف مواجهة اهتامم العدو بالوجوه والشخصيات املوالية له
وحماوالته اجلادة السقاط الشخصيات الكفوءة واملخلصة يف
األمة ،ما هو واجب املسلمني الواعني يف هذا املجال؟
إن واجبنا هو افشال خطة العدو يف بعدهيا االجيايب والسلبي
بفضح الوجوه والشخصيات املرتبطة به والعمل اجلاد
واملكثف لطرح وابراز شخصيات رجاالت األمة الكفوئني
الصاحلني.
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إن اإلسالميني يعانون من ضعف ونقص كبري يف جمال
االعالم لقيادات االسالم ورجاالت األمة وذلك ناشئ من
االسباب التالية:
أوالً :التصور اخلاطئ لرؤية االسالم نحو الدعاية واالعالم
حيث يرى البعض أن قيم االسالم التي تدعو اىل االخالص يف
العمل وابتغاء وجه اهلل فقط وتندد بالرياء وحب الظهور ،هذه
القيم إنام تعني رضورة الزهد والرغبة عن الدعاية واالعالم.
ثاني ًا :ضعف اخلربة والتجربة واالمكانيات االعالمية.
ثالث ًا :ضيق األفق ووجود بعض احلساسيات يف الساحة
االسالمية بحيث يتصور كل طرف أن الدعاية واالعالم
للطرف االخر يكون عىل حسابه ويف مقابله.
يقول اإلمام اخلميني قائد الثورة االسالمية وهو يتحدث
عن هذه املشكلة:
"االعالم موضوع بالغ األمهية ،بحيث أنه يمكن أن يقال أنه
أهم األمور وأن العامل يعتمد عليه ،ولقد كانت لالعالم هذه
األمهية منذ األزمنة القديمة ،ومع االسف أننا مل نستطع خالل
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هذه الفرتة القصرية أن نقوم هبذا األمر كام ينبغي يف حني أن
األجانب اشتغلوا بالدعاية ضدنا".1

 1اجلهاد عدد  9ص 1
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االعالم ألولياء اهلل ملاذا؟
 -1أولياء اهلل جيسدون القيم االهلية والصفات الفاضلة يف
الناس والدعاية هلم انام هي يف احلقيقة دعاية وتشجيع
للقيم التي جيسدوهنا ويتقمصوهنا مما يدفع الناس
لالقتداء هبم واالقرتاب من صفاهتم.
ومن هذا املنطلق امتدح القرآن الكريم أولياء اهلل السابقني
من األنبياء واملجاهدين بل أن اهلل تعاىل يؤكد عىل نبيه
حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم) ويأمره بتخليد ذكر أوليائه
املخلصني بقوله تعاىل{ :واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان
صديق ًا نبي ًا }(مريم { .)41واذكر يف الكتاب موسى إنه كان
خملص ًا وكان رسوالً نبي ًا }(مريم { .)51واذكر يف الكتاب
إسامعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوالً نبي ًا }(مريم.)54
{ واذكر يف الكتاب ادريس أنه كان صديق ًا نبي ًا }(مريم .)56
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ونالحظ بوضوح أن وسائل االعالم االجنبية املنحرفة حينام
تركز عىل ابراز شخصيات معينة فإن الناس املتأثرين بذلك
االعالم يتوجهون نحو سلوك تلك الشخصيات وممارستها،
فإذا كانت شخصيات رياضية تصبح الرياضة هواية الكل،
وإن كانت شخصيات مالكمة نرى حتى األطفال حياولون
تقليدها ،وإن كانت شخصيات رقص وغناء فالكثريون
يتشبهون هبا ..وهكذا.
ونحن إذا ما نرشنا يف املجتمع شخصيات العلامء ومدحنا
رجاالت االصالح ودعاة الرب ،واكثرنا الدعاية لالعامل
الصاحلة واملؤسسات النافعة فإن ذلك يؤثر يف تأكيد قيم اخلري
والصالح ويشجع الناس عىل تقمصها.
 -2إن الدعاية واالعالم سالح فعال يف معركتنا مع
االعداء وما دام العدو يستخدم هذا السالح خلدمة
أهدافه وقياداته فال بد من جماهبته بنفس السالح بفضح
أغراضه اخلبيثة وتعرية قياداته ورموزه املنحرفة
واالعالم لقيم العدالة واحلق وقيادات اخلري والصالح.
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 -3إن النبي(صىل اهلل عليه وآله وسلم) كان يمدح خيار
صحابته ويشيد بفضلهم ومكانتهم كمدحه الكثري
واملكرر آلل بيته اهلداة عيل وفاطمة واحلسنني(عليهم
السالم) ومدحه خليار الصحابة كأيب ذر وسلامن وعامر
بن يارس وأشباههم.
وكذلك كان األئمة املعصومني يثنون عىل افاضل اصحاهبم
ويركزون قيمتهم ومكانتهم يف املنبي وأهل بيته (صىل اهلل
عليهم أمجعني) كانوا يشجعون عىل مدح انفسهم والثناء عىل
صفاهتم الكريمة ومواقفهم النبيلة.
يقول االمام الصادق(عليه السالم)" :ما قال فينا قائل بيت
شعر حتى يؤيد بروح القدس".1
عن أيب صالب القمي قال" :كتبت أليب جعفر (عليه
السالم) بابيات شعر وذكرت فيها أباه وسألته أن يأذن يل يف أن
أقول فيه ،فقطع الشعر ،وحسبه وكتب يف صدر ما بقي من
 1الغدير ج ،2ص3
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القرطاس قد أحسنت فجزاك اهلل خري ًا".1
وينقل التاريخ عن رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)
تقديره للشعراء الذين كانوا يمدحونه ويذكرون مجيل خصاله،
كارتياحه لشعر عمه العباس بن عبد املطلب ملا قال يا رسول
اهلل أريد أن امتدحك ،فقال رسول اهلل:
قل ال يفضض اهلل فاك فانشأ يقول:
من قبلها طبت يف الظالل ويف

مستودع حيث خيصف الورق

البرش

انت وال مضغة وال علق

بل نطفة تركب السفني وقد

اجلم نرسا واهله الغرق

تنقل من صلب إىل رحم

إذا مىض امل بدا طبق

وانت ملا ولدت ارشقت

األرض وضاءت بنورك األفق

فنحن يف ذلك الضياء ويف

النور وسبل الرشاد نخرتق.2

ثم

هبط

البالد

 1الغدير ،ج 2ص 3
 2الغدير ،ج ،2ص 4
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وكارتياحه (صىل اهلل عليه وآله وسلم) لشعر كعب بن زهري ملا
انشده يف مسجده الرشيف الميته التي اوهلا:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
فكساه النبي بردة اشرتاها معاوية بعد ذلك بعرشين ألف درهم
وهي التي يلبسها اخللفاء يف العيدين ،وملا انشد كعب قصيدته
وبلغ قوله:
وصارم من سيوف اهلل مسلول
أشار(صىل اهلل عليه وآله وسلم) بكمه إىل الناس ليسمعوا منه.
وكان(صىل اهلل عليه وآله وسلم) يضع حلسان بن ثابت الشاعر
منرب ًا يف مسجده الرشيف يقوم عليه قائ ًام يفاخر عن رسول اهلل،
ويقول رسول اهلل" :إن اهلل يؤيد حسان بروح القدس ما نافح او
فاخر عن رسول اهلل".
ودخل الكميت عىل اإلمام الصادق(عليه السالم) أيام الترشيق
بمنى فقال له :جعلت فداك اال انشدك؟ قال االمام :إهنا أيام
عظام ،قال :إهنا فيكم ،فلام سمع اإلمام مقاله بعث إىل ذويه
فقرهبم إليه وقال :هات ،فانشده الميته من اهلاشميات فحظى
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بدعائه(عليه السالم) له وألف دينار وكسوة.1
ما أغنى رسول اهلل وأهل بيته عن مدح املادحني وثناء الشعراء
ولكنهم كانوا يعرفون تأثري ذلك يف جمتمعاهتم ودوره يف معركتهم
ضد الكفار الفاسدين.
وما أعظم درجة االخالص والزهد لدى الرسول االعظم
واهل بيته ويشجعونه ملا يف ذلك من خدمة خلطهم االهلي
واهدافهم املقدسة.
إننا مدعوون للدفاع عن أولياء اهلل ورد التهم الباطلة عن
شخصياهتم و الدعاية هلم واالعالم ملواقفهم احلقة وصفاهتم
الكريمة.
إن من حق املؤمن عىل اخيه املؤمن نرش صفاته وفضائله كام
يقول اإلمام احلسن(عليه السالم)" :وإن رأى منك حسنة عدها"
فلنكن جريئني يف طرح قياداتنا اإلسالمية والدعاية لكل أعامل
اخلري والصالح ،املؤسسة العاملة ،الكتاب اجليد ،الكلمة
 1الغدير ،ج  ،2ص 20
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الصادقة ،املوقف الشجاع ،التجمعات الصاحلة ،النشاطات
الدينية ،ورحم اهلل املؤمنني االوائل الذين كانوا يشيدون بفضل
أئمة اهلدى ويدفعون حياهتم وارواحهم ثمن ًا لذلك؟
فهذا عبد الرمحن بن حسان العنزي يؤتى به أسري ًا إىل معاوية بن
أيب سفيان فيواجهه معاوية بالسؤال التايل :ايه اخا ربيعة ما تقول
يف عيل؟
دعني وال تسألني فهو خري لك!
معاوية :واهلل ال ادعك.
اشهد انه كان من الذاكرين اهلل كثري ًا واآلمرين باحلق والقائمني
بالقسط ،والعافني عن الناس ،فأمر معاوية بقتله رش قتلة.1
أما ميثم التامر فقد كان مصلوب ًا عىل جذع نخلة يف الكوفة بأمر
عبيد اهلل بن زياد ،ولكنه كان يقول للناس :تعالوا احدثكم
بفضائل عيل بن أيب طالب ،حتى أرسع جالوزة ابن زياد إىل جلمه
وقتله.
 1حياة اإلمام احلسن ،ج  ،2ص 376
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خامتة املطاف

امتنا االسالمية اليوم يف حالة يقظة وهنوض.
واالعداء املستكربون يرتعدون فرق ًا من هذه النهضة
اإلسالمية الشاملة التي تعم بقاع العامل االسالمي.
واملؤمنون واملجاهدون واحلركات االسالمية واملصلحون
هم اليوم طليعة هنضة األمة وقادة مسريهتا نحو االسالم
واحلرية واالستقالل.
ومن أجل عرقلة مسرية النهضة املباركة واجهاض احلركة
االسالمية الثائرة ،يشن االعداء هجوم ًا اعالمي ًا واسع ًا ضد
الطالئع الؤمنة واملصلحني املجاهدين.
ويف جمتمعاتنا فئات جاهلة او مغرضة تشارك االعداء يف
تنفيذ خمططهم اخلبيث.
وكل مؤمن غيور هتمه مصلحة االسالم واألمة مطالب
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باختاذ املوقف الرشعي الصحيح جتاه هذه االحداث.
ومجاهرينا االسالمية اليوم بحاجة ماسة للوعي هبذه املشاكل
ومعرفة أبعادها وخلفياهتا والطريقة السليمة للتعامل معها،
حتى تفوت عىل االستعامر أغراضه املاكرة.
وكتابنا الكرام وخطباؤنا املوجهون مسؤولون عن توعية
الناس وتوجيههم حول ما يدور يف الساحة من أحداث وأن
يسلطوا األضواء عىل هذه القضايا ،ويعاجلوا هذه املسائل التي
هي مورد ابتالء الناس.
عسى اهلل أن يقر أعيننا بقيام دولة اإلسالم العاملية الواحدة
وبناء احلضارة االهلية الشاخمة عىل وجه االرض.
"اللهم انا نرغب اليك يف دولة كريمة تعز هبا االسالم واهله
وتذل هبا النفاق واهله وجتعلنا فيها من الدعاة اىل طاعتك
والقادة اىل سبيلك برمحتك يا ارحم الرامحني".
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