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 خلص  امل

متعددة، ومتّس أشخاص أو  الشك أن الشايعات أصبحت من أمراض العصر، وهي ظاهرة قدمية، تظهر يف أشكال
وعلى . فساده إىل ويؤدي الضرر به مايلحق كل  من ومحايته اجملتمع اإلسالمية، حفظ مجاعات. ومن أسس الشريعة

 ماهّية على هذا يهدف هذا البحث إىل التعرف على التوجيه الرابين يف مشكلة اإلشاعة وكيفية التعامل معها. والتعرف
 اليت والعوامل انتشارها وكيفّية اإلشاعة أنواع على والتعرف .اجملتمع على خطرها وإدراك منوها وكيفّية وأهدافها اإلشاعة

املوضوع،  هذا اختيار إىل أدت اليت أسباب أهم ومن. اإلشاعة من الوقاية طرق على والتعرف .االنتشار هذا يف تسهم
 ذلك ولعل وترددها، اإلشاعة نشر جمال يف الشرعية واآلداب اإلسالم أبخالقيات اليوم املسلمني من كثري  التزام عدم

 أهنا رغم األعداء خمططات جتاه مباالهتم وعدم املسلمني مجهور وغفلة. مايفعلونه خبطورة منهم جهل من يكون
وضّح هذا  .اإلسالمي ملنظور موافقا    اإلشاعة مع التعامل يف سليما   منهجا   امتالكهم وعدم نفسه، وجودهم تستهدف

 .اجملتمع أفراد بني والكراهية الفرقة ونشر للشعب املعنوية الروح على التأثري يف كبريا    دورا   تلعب اإلشاعة البحث، أن
 من وحمذرا   ورافضا   حازما   موقفا   منها تقف فهي سليم، واضح موقوف اإلشاعات من اإلسالمية الشريعة موقف وإن

 أعداء اليتمكن حىت اإلشاعات، من والوقاية التحصني أساليب إىل اإلسالم جهيو  كما  املسلمني، صفوف بني نشرها
 .نشرها وراء من اخلبيثة ونواايهم أهدافهم حتقيق من اإلسالم
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ABSTRACT 

Without doubt, rumours have become one of the defects of this era. As ancient a phenomenon as 

it is, rumours manifest in various forms, and may relate to individuals or groups. Among the 

principles of the shari`ah is to protect the society from anything that brings harm to it and causes 

its corruption. Based on this, the current study aims to identify the divine instructions in regards 

to rumours and the way to deal with them, in addition to identifying the types of rumours, the 

way they spread, the elements that influence this issue, and ways to be protected from rumours. 

Among the most important reasons for choosing this topic is that many Muslim today do not 

abide with the morals of Islam in regards to spreading rumours, possibly due to ignorance about 

graveness of such an action, disregard from Muslims in general towards the plots of enemies that 

threaten their own existence, and the lack of a clear methodology in dealing with rumours in 

accordance to the Islamic perspective. This study clarified that rumours play an immense role in 

influencing the morale of a nation, and in creating disintegration and hostility between members 

of a single society. The stance of the shari`ah towards rumours is a clear and straight one, which 

is that of severity, rejection, and admonition from spreading them among Muslims. Also, Islam 

guides to methods of immunisation and protection from rumours, so that the enemies of Islam 

are left unable to achieve their evil goals and intentions from spreading rumours. 

 

Keywords: rumour, phenomenon, al-ifk, society, Bani Mustalaq 

 
 املقدمة

نستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهلل فال مضل له حنمده و احلمد هلل إن 
عليه ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهلل 

     أما بعد... وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

إنه الشك أن اإلشاعة ظاهرة قدمية قدم اجملتمع البشري فالتقتصر على زمان حمدود أو مكان معنّي، بل حيثما وجد  
جتمع بشري وطاملا وجدت العالقات اإلجتماعّية ظهر خطر اإلشاعة وأثرها الضار على اجملتمع، ويف عصران احلديث 

يف القرآن وإن  بسبب تطور وسائل االتصال احلديثة وانتشار وسائل اإلعالم التقنّية انتشرت اإلشاعة بشكل واضح.و 
 ٱلَِّذين  إِنَّ ﴿ تأت ذكر صريح لشإشاعة أو مشتقاهتا ، إاّل مرّة واحدة وردت يف سورة النور ، وهو قوله تعاىل ملالكرمي 

ِحش ةُ يُِحبُّون  أ ن ت ِشيع   نُواْ ل ُهۡم ع ذ اٌب أ ِليٞم فِي  ٱلَِّذين  فِي  ٱۡلف َٰ ام  ةِ  و   ٱلدُّۡني اء  ُ و   ٱۡۡلِٓخر  أ نتُۡم َل   ٱّللَّ ي ۡعل ُم و 

أهّنا وردت يف مفهومها الشامل وتطبيقاهتا ومداليلها العديدة يف الكثري من املواطن واملواقف  يدب ﴾ت ۡعل ُمون  
اليت حتّدثت عن اإلشاعات اليت رّوجها أعداء اإلسالم ، وأسلوب  نستقرى آايت القرآن حيث عندما. املشهودة

 التعامل معها جند مناذج عديدة هلا مبثوثة يف كتاب هللا ، وتكاد تغّطي كّل مساحات املواجهة خالل مرحلة النّبوة.
                                                           

 19سورة النور، اآليه،  1
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قف السليم منها، أمنوذج حية لتاريخ الشائعات، واملو  -صلى هللا عليه وسلم -السرية العطرة لرسول اهلدىكذلك يف و 
فقد ُرميت دعوته املباركة ابلشائعات منذ بزوغها، فرُمي ابلسحر واجلنون والكذب والكهانة، وتفنن الكفار واملنافقون 

ولعل   -صلى هللا عليه وسلم -الذين مردوا على النفاق يف صنع األراجيف الكاذبة، واالهتامات الباطلة ضد دعوته 
ادثة اليت كشفت عن شناعة الشائعات، وهي تتناول بيت النبوة الطاهرة، وتتعّرض من أشهرها قصة اإلفك، تلك احل

رضي هللا عنهم  -وعرض الصّديق والصّديقة وصفوان بن املعطل   -صلى هللا عليه وسلم -لعرض أكرم اخللق على هللا 
وتشغل هذه الشائعة املسلمني ابملدينة شهرا  كامال ، واجملتمع اإلسالمي يصطلي بنار تلك الفرية، ويتعّذب  -أمجعني

عة، ويرسم ضمريه، ولوال عناية هللا لعصفت ابألخضر واليابس، حىت تدّخل الوحي ليضع حدا  لتلك املأساة الفظي
ٓ إِۡذ س ِمۡعتُُموهُ ظ نَّ ﴿ةاملنهج للمسلمني عرب العصور للواجب اختاذه عند حلول الشائعات املغرض  ٱۡلُمۡؤِمنُون  لَّۡوَل 

تُ و   بِيٞن  ٱۡلُمۡؤِمن َٰ ذ آ إِۡفٞك مُّ ق الُواْ ه َٰ ۡيٗرا و  ٓ إِۡذ س ِمۡعتُُموهُ قُۡلتُ ﴿إىل قوله سبحانه 2﴾بِأ نفُِسِهۡم خ  ل ۡوَل  ا ي ُكوُن و  م مَّ

ٌن ع ِظيٞم  ذ ا بُۡهت َٰ ن ك  ه َٰ ذ ا ُسۡبح َٰ لَّم  ِبه َٰ ُ ي ِعُظُكُم   ١٦ل ن آ أ ن نَّت ك  ۡؤِمِنين   ۦٓ أ ن ت عُودُواْ ِلِمۡثِلهِ  ٱّللَّ   ﴾أ ب دًا إِن ُكنتُم مُّ
حىت برّأها هللا من  "وقد بكيت ليلتني ويوما حىت أظن أن البكاء فالق كبدي، : "-رضي هللا عنها -تقول عائشة 3

عليه الصالة  -إن هذه احلادثة هو حدث األحداث يف اترخيه  -رضي هللا عنها وأرضاها -فوق سبع مساوات، 
 ، فلم مُيكر ابملسلمني مكٌر أشد من تلك اإلشاعة، وهي جمرد إشاعة خمتلقة بني هللا تعاىل كذهبا.-والسالم 

 الدراسات السابقة: 
 ومقاالت تعاجل هذه الظاهرة، ومن أهم هذه الدرسات ماتلي:هناك عدة دراسات وحبوث 

-  الشائعات يف امليدان اإلعالمي وموقف اإلسالم منها. لعبدالرمحن أبوبكر جابر، هذا حبث تكميلي لنيل
( يف املعهد العايل لدعوة اإلسالمية قسم اإلعالم، فرع جامعة اإلمام حممدبن سعود ـه2درجة املاجستري )

فقد اشتملت الرسالة على معلومات قيمة عن آاثر الشائعات اإلجيابية والسلبية يف ميدان اإلعالم، وكيفية  اإلسالمية،
استخدام وسائل اإلعالم املختلفة للوقاية من الشائعات.

الشائعات وأثرها على الروح املعنوية للجند. لفهد بن سعيد بن محيد املخلفي، كذلك هذه الدراسة حبث  -2
( يف املعهد العايل للقضاء جامعة اإلمام حممدبن سعود اإلسالمية، فقد ـه2رجة املاجستري )تكميلي لنيل د

اشتملت الدراسة على تعريف الشائعات واترخيها وأمهيتها، مث ذكر الباحث أهداف الشائعات وبني أنواعها ومراحل 
ميدان القتال، بعد ذلك وضح الباحث  انتشارها، مث فصل يف موضوع الروح املعنوية وأمهيتها ابلنسبة للجندي يف

موقف الفقه اإلسالمي من الشائعات.

موقف الشريعة اإلسالمية من اإلشاعة يف السلم واحلرب دراسة مقارنة. لعبدهللا بن متعب احلريب، حبث مقدم  -3
األمنية. فقد  الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العدالة اجلنائية يف جامعة انيف العربية للعلوم

                                                           
 .12سورة النور، اآلية:  2
 .16،17سورة النور، اآلية:  3
4
 .173، ص3ج، ـه1422صحيح البخاري، محمدبن إسماعيل البخاري الجعفي، دار طوق النجاة، الطبعة اۡلولى،  
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اشتملت الدراسة على ماهية اإلشاعة، وبني اتريخ اإلشاعة وأهدافها وأنواعها، وآاثر إشاعة على اجملتمع وأسباب 
ظهور اإلشاعة ومراحل انتشارها، مث درس موضوع جترمي اإلشاعة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي والنظام 

لوضعية ابلشريعة اإلسالمية، ويف اخلتام درس دور املؤسسات الرتبوية واإلعالمية السعودي وعقوابهتا، مث قارن القوانني ا
يف مكافحة اإلشاعة.

كذلك أقيمت ندوة عن أساليب مواجهة الشائعات يف أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية يف الرايض، سنة 
22200-هملوضوع منها: اإلسالم والشائعة، للدكتور م، واملشاركني يف هذا املؤمتر قدموا أوراق العمل عن هذا ا

ساعد العرايب احلارثي، واستخدام التقنيات احلديثة يف الشائعات للدكتور ذايب موسى البدانية، واألساليب احلديثة يف 
التحصني النفسي واالجتماعي ضد الشائعات للدكتور انيل حممود البكور، والشائعة واألمن للدكتور مهدي على 

هية الشائعة: التطور التارخيي للدكتور على بن فايز اجلحين، واإلسالم والشائعة مقاصد الشريعة يف حمافظة دومان، وما
 على ضرورة العرض ووسائلها من خالل حماربة الشائعات للدكتور سعد بن انصر شثري.

 اإلسالمية الشريعة فاالجتماع، و موق وعلم الرتبوية النفس علم خالل ولكن مجيع هذه دراسات تعاجل املوضوع من
 من املسألة وتعاجل النور، سورة يف إليها املشار اإلفك قصة ضوء على هذه ظاهرة، بينما دراسيت عن عام، بشكل
 فحسب.  احلادثة هذه خالل



 عناصر البحث:
مطالب،  يتكون البحث من املقدمة، وأربع مباحث واخلامتة والتوصيات. واملبحث األول: ماهية اإلشاعة: وحتته أربع 

املطلب األول: تعريف اإلشاعة لغة واصطالحا ، ويف املطلب الثاين: املعىن العام واخلاص لشإشاعة، ويف املطلب الثالث: 
اتريخ اإلشاعة، ويف املطلب الرابع: شروط اإلشاعة. وأما املبحث الثاين، لقد درست فيه أهداف اإلشاعة ومراحل 

آاثر اإلشاعة على اجملتمع، ويف املبحث الرابع: طرق الوقاية من اإلشاعة يف ظهورها وأسباهبا، ويف املبحث الثالث: 
 ضوء قصة اإلفك.

 املبحث األول: ماهية اإلشاعة
 املطخلب األول: تعريف اإلشاعة لغة واصطالحاً.

 أواًل: التعريف الخلغوي.
يـُْعوع ة   م شاعا   ي ِشيعُ  الّشيءُ  شاع    ِمْشياعٌ  ورجلٌ . به أشعت: لغة ويف. أذعته: به وشْعتُ  وأشْعُتهُ  ظهر إذا شائٌع، فهو وش 

.شيئا   يْكُتمُ  ال الذي وهو ِمْذايٌع،

                                                           
 إبراهيم د المخزومي، مهدي د: البصري، المحقق الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد العين، أبو 5

 .190، ص2الهالل، بدون تاريخ الطبع، ج ومكتبة السامرائي، دار
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ن  ﴿ :وإىل هذا املعىن أشار القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ُهۡم أ ۡمٞر م ِ آء  إِذ ا ج  ۡوفِ أ ِو  ٱۡۡل ۡمنِ و   ﴾ۦ  أ ذ اُعواْ بِهِ  ٱۡلخ 
شاع اخلرب يف الناس يشيع و  7.وشيعت النار يف احلطب: أضرمته إضراما شديداواملشايعة: متابعتك إنساان على أمر. 

ْيُعوع ة  شيعا وشيعاان ومشاعا  ، فهو شائع: انتشر وافرتق وذاع وظهر. وأشاعه هو وأشاع ذكر الشيء: أطاره  وش 
به ومل يكن علمه  وأظهره. وقوهلم: هذا خرب شائع وقد شاع يف الناس، معناه قد اتصل بكل أحد فاستوى علم الناس

قال ابن األعرايب: و ... أبو عبيد عن األصمعي: جاءت اخليل شواعي وشوائع، متفرقةقال   عند بعضهم دون بعض.
قال  أي أظهر عليه ما يعيبه. 0."أميا رجل أشاع على رجل عورة ليشينه هبا" ويف احلديث: الشاعة: األخبار املنتشرة.

 .واآلخر على بث وإشادة ...لعني أصالن، يدل أحدمها على معاضدة ومساعفة)شيع( الشني والياء واابن فارس: 
شاع احلديث، إذا ذاع وانتشر. ويقال شيع الراعي إبله، إذا صاح فيها. واالسم الشياع: القصبة اليت ينفخ فيها الراعي. 

وكأن من له  مقسوم.ومن الباب قوهلم يف ذلك: له سهم شائع، إذا كان غري . حنني النيب تطرب للشياع قال:
 2سهم ونصيب انتشر يف السهم حىت أخذه، كما يشيع احلديث يف الناس فيأخذ مسع كل أحد.

 فقد تبني من كالم أهل اللغة أن املعىن املشرتك بني هذه املعاين اليت ذكرت ملادة )شيع( هو االنتشار والتزايد.

 اثنياً: التعريف االصطالحي.
ختالفات حوهلا حسب طبيعة العلم الذي يدرس الشائعة، سواء كان علم النفس أو علم الشائعة يف االصطالح فثمة ا

االجتماع أو علم السياسة اخل، بل رّّبا حيث خالف حول تعريف الشائعة داخل العلم الواحد ابختالف املنهج 
 ولذلك أن اإلشاعة هلا تعريفات عدة منها: 3املستخدم يف الدراسة.

                                                           

  :النساء، اآلية3

 ص2ج الفراهيدي ،العني ،0.
 الطبعة الثالثة، بريوت، دار صادر ،الرويفعى اإلفريقى بن منظور األنصاريحممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ا ،لسان العرب،  هـ ،
.، صج
 200األوىل،  الطبعة، بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب، عوض مرعب حممد قق:، حتحممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور ،هتذيب اللغةم ،
0.، ص3ج
من أشاع على امرئ مسلم "عن أبي الدرداء، يرفعه قال: ماوجدت حديثا بهذا اللفظ، ولكن ورد حديث قريب بهذا اللفظ: 10

."انظر، الجامع في الحديث، أبومحمد كلمة باطل ليشينه بها في الدنيا كان حقا على هللا أن يذيبه بها من النار حتى يأتي بنفاذها

القرشي، تحقيق: الدكتور مصطفى حسن حسين محمد أبوالخير، دار ابن الجوزي،  عبدهللا بن وهب  بن مسلم المصري

 .390م، ص1995.هـ1416الرياض، الطبعة األولى، 

 عام النشر، دار الفكر، احملقق: عبد السالم حممد هارون ،ايء القزويين الرازي، أبو احلسنياملؤلف: أمحد بن فارس بن زكر ، معجم مقاييس اللغة، 
3 هـ. 23، ص3، جم.

 .236، ص3المصدر السابق، ج 12
مركز الدراسات أساليب مواجهة الشائعات  ندوة علمية حولعلي بن فايز الجنحي، ،  ،ماهية الشائعة: التطور التاريخي 13

 .232م، ص2001.ـه1422أكاديمية نايف العربية للعلوم اۡلمنية ، الرياض، الطبعة اۡلولى، والبحوث، 
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-  األفواه دون الرتكيز على مصدر يؤكد صحتها أو أهنا اختالق لقضية أو خلرب ليس له أساس أهنا رواية تتناقلها
من الواقع أو هي جمرد التحريف ابلزايدة أو النقصان يف سرد خرب حيتوي على جزء ضئيل من احلقيقة.

تتسم هذه األخبار أخبار جمهولة املصدر غالبا ، يقوم عليها طرف ما، تعتمد تزييف احلقائق وتشويه الواقع، و  -2
ابألمهية والغموض، وهتدف إىل التأثري على الروح املعنوية والبلبلة والقلق، وزرع بذور الشك يف صفوف اخلصوم 

واملناوئني عسكراي  أو سياسيا  أو إقتصاداي  او اجتماعيا .

ون التحقق منن وقيل هي: األقوال واألحاديث والرواايت اليت يتناقلها الناس دون التأكد من صحتها ود -3
صدقها.

-  والتعرف اآلخرهو: أن الشائعة عبارة عن رواية مصطنعة عن شخص أو مجاعة أو دولة يتم تداوهلا شفهيا  أو
إعالميا ، وهي مطروحة لكي يصدقها اجلمهور دون أن تتضمن مصادرها ودون أن تقدم دالئل مؤكدة على كوان 

 واقعية.

 لإلشاعة. املطخلب الثاين: املعىن العام واخلاص
كما الحظنا يف تعريف اللغوي واالصطالحي لشإشاعة أن الشائعة من الشيوع يعين االنتشار غري احملدد، نقول شاع 
األمر، وشاع األثر، وشاع اخلري، ويف جمال املخاطبات تعين شيوع اخلرب وانتشاره، أي خروجه عن حدود السرّيّة 

داوله علنا  عرب وسائل التخاطب اللفظي أو الكتايب أو الرمزي، غري أن والكتمان إىل حدود العلنية والذيوع، وذلك بت
هذا املعىن العام قد خصص حىت صار للفظ "شائعة" معىن اصطالحي يضيق كثريا  عن املعىن العام املذكور آنفا ، 

خلرب وذلك ابشرتاط أو أوصاف أو أحوال حمددة، فخصص من حيث الثبوت، إذا اصطالح على أن الشائعة: هي ا
ما كان على خالف  -يف الغالب-املختلق كلّيا  أو جزئّيا، الذي ليس عليه دليل والبرهان. وهذا يعين أن الشائعة هي 

احلقيقة، فتكون غالبا  رديفا  للكذب، مث خصص من حيث احلكم، إذا اقتصرت الشائعة على اخلرب املستهدف نتائج 
أبهنا حرب نفسية تستهدف معنوايت األمة، ومن أجل ذلك اعتربت غري مشروعة، ولذا فعادة  ماينظر إىل الشائعة 

 الشائعة مشكلة تستوجب املواجهة.

 املطخلب الثالث: اتريخ اإلشاعة.

                                                           
 .65، صـه1400القاهرة، الطبعةاإلشاعات والضبط اَلجتماعي، محمود أبوزيد،  14

 جامعة الريموك ابألردن، ريستاملاجرسالة ، اإلشاعة وخماطرها الرتبوية من منظور إسالمي، مبارك عبدهللا املفلح ،صـه ،. 
 بريوت، مكتبة لبنان، الطبعة، حممد عبدالقادر حامت ، ، الرأي العام وأتثريه ابإلعالم والدعاية3م، ص0.
 ،حممد عثمان اخلشت، القاهرة، مكتبة ابن سيناء، الطبعة،  الشائعات وكالم الناسـ، هصم ،0.
علي حسن الشرفي، ندوة علمية حول أساليب مواجهة الشائعات، مركز كام الشائعات في القانون العقبابي المقارن، أح 18

 .122، 121م، ص2001.ـه1422أكاديمية نايف العربية للعلوم اۡلمنية، الرياض، الطبعة اۡلولى، حوث، الدراسات والب
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وقد وجدت اإلشاعة حيث وجدت اجملتمعات البشريّة ، وتطّورت مع تطّور اجملتمع ، وتبلو رت يف ظّل كّل حضارة  
  .د ل عبت اإلشاعة دورا  يف التاريخوثقافة ، فأخذ ت أشكاال  متنّوعة ، وق

وال يكاد خيلو جمتمع منذ فجر التاريخ من إشاعة، ألن النفس اإلنسانية فيها القابلية هلذا األمر ما مل تتهذب ّبيزان 
يُِريدُ أ ن  ﴿اهتم من قومه أبنه:  -عليه السالم -اإلسالم. واتريخ األنبياء عليهم السالم يشهد لذلك، فهذا نوح

ل ۡيُكۡم  ل  ع  عليه  -تقوالت والتخرصات الشبيهة، وموسىيواجه ال -عليه السالم -أي يتزعم ويتأمر، وهود20﴾ي ت ف ضَّ
يتهم من قبل فرعون ابلسحر والتآمر فيشاع هذا اخلرب بني املأل. ويشيع عنه بنو إسرائيل أنه آدر، وقصة  -السالم

تم والتحفظ اإلعالمي الشديد من قبل قصر العزيز فإن إشاعتها قد تفشت يف على رغم التك -عليه السالم -يوسف 
 -صلى هللا عليه وسلم –نساء مصر، وغريها من القصص اليت يرويها لنا القرآن من سرية األنبياء والصاحلني. أما نبينا 
أكاذيب: كتهمة اجلنون فقد واجه منذ بداية الدعوة محالت اإلشاعة والتشكيك، ومنها ما قالوا عنه يف مكة من 

من سبع مساوات  -صلى هللا عليه وسلم –والسحر والكذب، ولكن هللا تعاىل كان هلم ابملرصاد وكان ينزل على نبيه 
من أكاذيبهم. أما يف الفرتة املدنية فقد استمرت  -صلى هللا عليه وسلم –آايت تكذهبم وتسفههم ويربئ نبيه 

خيتلقها ويديرها أساطني الشر: اليهود، واملنافقون، ولوال متاسك البنية اإلشاعات بل ازدادت وتضاعفت، وصار 
االجتماعية اإلسالمية لكان ملكر هؤالء شأن آخر، ولكن التهذيب اإلسالمي للمجتمع أو أتكيده على وحدة كلمة 

مليدان العسكري من فوت على أعداء هللا أغراضهم، أما اإلشاعة يف ا -صلى هللا عليه وسلم –املؤمنني وطاعة الرسول 
 2فكانت ال تنقص كثري ا من حياته الدعوية. -صلى هللا عليه وسلم –حياته 

 املطخلب الرابع: شروط اإلشاعة.
 حىت يكون لشإشاعة أتثريها البد أن يتوافر هلا شرطان أساسيان مها:                   

أي: البد أن ينطوي موضوع اإلشاعة على شيء من األمهية ابلنسبة للمتحدث واملستمع.  األمهية: -أ

وهو كون الوقائع احلقيقية متسمة بشيء من الغموض وهذا الغموض قد ينشأ من أنعدام األخبار  الغموض: -ب
قادر أو متهيئ لتقبل الوقائع أو تضارهبا أو عدم الثقة هبا، أو ينشأ عن بعض التواترات االنفعالية اليت جتعل الفرد غري 

22اليت تقدمها وسائل اإلعالم املعروفة.

وقد تتولد هذان  23وهذا ابإلضافة إىل ماتتسم به اإلشاعة من إجياز وسهولة التذكري، وسهولة النقل والرواية والتناقض.
الشرطان من خالل أحدى ثالث حاالت:

                                                           
 .423، ص3م، ج1983موسوعة السياسة، عبدالوهاب الكيالي وآخرون، بيروت، الطبعة،  19

2.املؤمنون، اآلية: 20
 .6،7ۡلثري، دارابن خزيمة، صاإلشاعة وأثرها السيئ على المجتمع اإلسالمي، عبدهللا بن عبدالحميد ا 21
أكاديمية ندوة علمية حول أساليب مواجهة الشائعات، مركز الدراسات والبحوث، الشائعة واۡلمن، مهدي علي دومان،  22

 . 195م، ص2001. ـه1422العربية للعلوم اۡلمنية، الرياض، الطبعة اۡلولى، 
 .360م، ص1977القاهرة، الطبعة الرابعة،  عالم الكتب، علم النفس اَلجتماعي، حامد عبدالسالم زهران، 23
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- .من إجياد خرب الأساس له من الصحة

ء من ه نصيب من الصحة.من تلفيق خرب جلز  -2

 2من املبالغة يف نقل خرب ينطوي على بعض العناصر الصحيحة. -3

 املبحث الثاين: أهداف اإلشاعة ومراحل ظهورهاوأسباهبا.
 املطخلب األول: أهداف اإلشاعة.

خالل  اإلشاعة من حيث املبدأ خنجر سام يوجه عادة  هبدف القتل املعنوي ومتزيق عناصر القوة والوحدة ألي أمة من
وقديتنوع أهداف اإلشاعة حبسب املوضوع  2متزيق أفكارها وعقيدهتا وزرع الشكوك والرعب واهلزمية يف أوساطها.

والغرض الذي تدور حوهلا، وهذه األغراض ميكن تصنفها لكي تساعدان يف حتليل أهداف اإلشاعة، وسنذكر هنا هذه 
 اإلفك:األهداف واألغراض اليت استهدفها املنافقون يف حادثة 

: إن اإلشاعات من أخطر احلروب املعنوية، واألوبئة النفسية، بل من أشد األسلحة تدمريا ، أغراض معنوية -أ
وأعظمها وقعا  وأتثريا ، وذلك إبجياد مناخ من البلبلة والشك وزعزعة الثقة ابلنفس، وبث التفرقة، واستغالل الظروف 

وكما نعلم، يتعرض اجملتمع اإلسالمي منذ عهد النبوة  2واألزمات.للتشكيك بكل شيء وخصوصا  يف أوقات احلروب 
لصنوف خمتلفة من أنواع احلروب النفسية، واملعنوية من أجل وأد هذا الدين، واجتمع يف سبيل ذلك املشركون واليهود 

ق ويكون صراع واملنافقون لتحقيق هذا اهلدف متناسني مابينهم من عداوة واختالف. فهذا يرمى ابلتهمة واآلخر يصدّ 
داخلي وهذا الصراع يزيد من الفرقة بني األمة، ويف وسط هذه احلالة من الفرقة بني أبناء الصف اإلسالمي يسهل 
تسلط األعداء واالبتعاد عن القيادة، مما يولد حالة اإلحباط النفسي بني الصفوف، والضعف واالستكانة أمام العدّو، 

روى ابن إسحاق: حسان بن اثبت،  فك، كما حصل بني صفوان املعطل ووهذا مايريد املنافقون من إشاعة اإل
بن إبراهيم بن احلارث التيمي أن اثبت بن قيس بن الشماس وثب على صفوان بن املعطل حني ضرب  دحدثين حمم

قال: "ما فجمع يديه إىل عنقه حببل، مث انطلق به إىل دار بين احلارث ابن اخلزرج، فلقيه عبد اهلل بن رواحة، ف حسان
هذا؟ " قال: "أما أعجبك ضرب حسان ابلسيف! واهلل ما أراه إال قد قتله"، قال له عبد اهلل بن رواحة: "هل علم 

بشيء مما صنعت؟ " قال: "ال واهلل"، قال: "لقد اجرتأت، أطلق الرجل"، فأطلقه،  -صلى هللا عليه وسلم –رسول اهلل
دعا حساان وصفوان بن املعطل، فقال ابن املعطل: "اي رسول اهلل: آذاين ، ف-صلى اهلل عليه وسلم-مث أتوا رسول اهلل 

حلسان: "أحسن اي حسان،  -صلى اهلل عليه وسلم -وهجاين، فاحتملين الغضب، فضربته"، فقال رسول اهلل 

                                                           
 .450م، ص1979القاهرة، الطبعة  وسائل وأساليب اَلتصال، زيدان عبدالباقي، دارغريب، 24
 .199الشائعة واۡلمن، مهدي علي دومان، ص 25
ث مقدم َلستكمال متطلبات انظر، موقف الشريعة اإلسالمية من اإلشاعة في السلم والحرب، عبدهللا بن متعب الحربي، بح 26

 .57م، ص2006. ـه1427الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية جامعة نايف للعلوم اۡلمنية، الرياض، 
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أتشوهت على قومي، أن هداهم اهلل لشإسالم"، مث قال: "أحسن اي حسان يف الذي أصابك"، قال: "هي لك اي 
 2.الطريق ااهلل" واحلديث أخرجه ابن جرير الطربي من هذ رسول

لعل من أخطر األغراض اليت تسعى اإلشاعات إىل حتقيقها، األغراض السياسية، وذلك ّبا  أغراض سياسية: -ب
تتناوله من قادة األمة، والشخصيات البارزة فيها، من خالل اللمز والغمز يف األعراض لذلك القائد أو العامل أو تلك 

فئة وحينئذ ختلو الساحة من القيادات السياسية والفكرية واالجتماعية اليت حيرتمها اجملتمع ويثق هبا فيحقق األعداء ال
وأحب الناس إليه، ابوبكر  -صلى هللا عليه وسلم –ولذلك استهدف املنافقون رسول هللا 2مآرهبم ومترير أفكارهم.

. -صلى هللا عليه وسلم –أحب نسائه -رضي هللا عنها–وكذلك بنته أم املؤمنني عائشة  -رضی اهلل عنه -الصديق

: ومن األهداف االجتماعية إلشاعة قصة اإلفك، منها، النيل من من مسعة وشرف توّجه أغراض اجتماعية -ت
بين مصطلق من أهم إليه مباشرة أو بشكل غريمباشر للمساس ّبركزه االجتماعي أو التعرض ّبكانته. وقديعترب غزوة 

الغزوات خطورة  يف حياة املسلمني يف عهدهم األول، ألهنا كانت مرتعا  خصبا  للمنافقني حيث اختذوا صنوفا  من الكيد 
، فقد حاولوا متزيق وحدة املسلمني إبجياد الشقاق بني -صلى هللا عليه وسلم –لشإسالم واملسلمني ولرسول هللا

عرة اجلاهلية، كما وقعت فيها حادثة اإلفك اليت كان اهلدف، من إاثرهتا زعزعة اليقني يف املهاجرين واألنصار وإعادة الن
فقد  ساحة النبوة، ونشر البلبلة يف صفوف املسلمني إباثرة العصبية القبلية، كما حصل بني قبيليت األوس واخلزرج.

وهو  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا فقال  قالت: -رضي هللا عنها–أخرجه مسلم يف صحيحه عن أم املؤمنني عائشة 
اي معشر املسلمني، من يعذرين من رجل قد بلغين أذاه يف أهل بييت، فوهللا ما علمت على أهلي إال خري ا، "على املنرب: 

فقام سعد بن معاذ األنصاري فقال:  ".ولقد ذكروا رجال  ما علمت عليه إال خري ا، وما كان يدخل على أهلي إال معي
هللا أان أعذرك منه إن كان من األوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. اي رسول 

وكان قبل ذلك رجال  صاحل ا ولكن احتملته احلمية فقال لسعد: كذبت -قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج 
ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: لنقتلنه فإنك  لعمر هللا ال تقتله وال تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضري وهو

قائم على  صلى هللا عليه وسلماألوس واخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوا ورسول هللا  منافق جتادل عن املنافقني، فتثاور احليان
2 خيفضهم حىت سكتوا وسكت. -صلى هللا عليه وسلم –املنرب، فلم يزل رسول هللا 

األخالق هلا شأن كبري وعظيم عند األمم، فهي بالشك من أهّم األهداف واألغراض  أغراض الأخالقية: -ث
اليت يسعى العدّو إىل حتطيمها، وتؤّدي اإلشاعات هنا دورا  ابلغ التأثري واخلطورة يف التشكيك أبخالق األمم وقيمها 

تطيع مروجو اإلشاعات أن يستغلوها يف ومقومتها. أن املوارد األخالقية القائمة يف اجملتمع من أهم اجملاالت اليت يس
                                                           

، 2، جـه1387بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، دار التراث، بيروت، الطبعة الثانية، جرير الطبري، محمدبن تاريخ 27

 .619ص
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير قسم السياسة ثرها على الروح المعنوية للجند، فهد سعيد الحربي، انظر، الشائعات وأ 28

 .82صـ، ه1421الشرعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
العربي، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريصحيح مسلم،  29

 .2770، رقم الحديث:2129، ص4بيروت، ج
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إِنَّ ﴿: إن هللا سبحانه وتعاىل فقد أشاره إىل هذا اهلدف يف قصة اإلفك يف سورة النور حيث قال 30نشر إشاعتهم.

ِحش ةُ يُِحبُّون  أ ن ت ِشيع   ٱلَِّذين   نُواْ ل ُهۡم ع ذ اٌب أ ِليٞم فِي  ٱلَِّذين  فِي  ٱۡلف َٰ ام  ةِ  ٱۡۡلٓخِ و   ٱلدُّۡني اء  ُ و   ر  أ نتُۡم  ٱّللَّ ي ۡعل ُم و 

إمنا  -وخباصة أولئك الذين جترأوا على رمي بيت النبوة الكرمي -والذين يرمون احملصناتأي: " 31 ﴾َل  ت ۡعل ُمون  
يعملون على زعزعة ثقة اجلماعة املؤمنة ابخلري والعفة والنظافة وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن 

32"اإلحياء أبن الفاحشة شائعة فيها.. بذلك تشيع الفاحشة يف النفوس، لتشيع بعد ذلك يف الواقع.طريق 

 املطخلب الثاين: مراحل ظهور اإلشاعة.
 جتتاز اإلشاعة قبل ظهورها وانتشارها وسرايهنا بني الناس ثالث مراحل هي:

عدة أشخاص، ويرجع اهتمام  مرحلة اإلدراك االنتقائي: أي إدراك احلدث أو اخلرب من جانب شخص أو -أ
هؤالء ابحلدث أو اخلرب ملغزاه االجتماعي يف نفوسهم.

مرحلة التنقيح ابهلدف واإلضافة: وذلك حىت تتالءم العناصر املكونة لشإشاعة مع بعضها البعض من جهة   -ب
.ومن ثقافة اجملتمع من جهة أخرى

وهي مرحلة االستيعاب النهائي  33وذيوعها بني الناس.مرحلة املغامرة أو اجملازفة: وهي مرحلة انتشار اإلشاعة  -ت
واالنطالق واالنتشار بني اجلماهري.

مرحلة املوت: وهي احملصلة النهائية لعملية والدة وانتشار اإلشاعة وعمرها. فمن اإلشاعات ماحييا ملدة ساعة  -ث
 3أو ساعات، أو يوم أو أايم، أو أسبوع أو شهر أو عدة أشهر أو سنوات أو قرون.

 املطخلب الثالث: أسباب ظهور اإلشاعة.
سنذكر هنا أسباب اليت تساعد على ظهور إشاعة اإلفك وترديدها يف اجملتمع النبوي، ومن أبرز هذه األسباب مايلي:

مشاعر احلقد والكراهية: تصدر اإلشاعة يف هذه املسألة تعبريا  عن مشاعر الكراهية والبغض واحلقد والعدوان  -أ
3 فوس بعض الناس، وهدفها القضاء على املعنوايت وإحداث الفنت واالضطراب واملنازعات.اليت جتيش هبا الن

الرغبة يف اسرتضاء النفس: وكذلك من أسباب ظهورها العمل على اسرتضاء النفس عند عدم القدرة على  -ب
فقد اخلزرج واليهود على رأس املنافقني الذين كانوا من األوس و عبدهللا بن أيب بن سلول كان    3مواجهتها ابلفشل.

                                                           
 .43م، ص1964الطبعة اۡلولى،  مكتبة القاهرة الحديثة،اإلشاعات وكيف نواجهها، محمد طلعت عيسى،  30
 .19سورة النور، اآلية: 31

 ،203.، جهـ 2 ،السابعة عشر الطبعة القاهرة ،بريوت ،دار الشروق، سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب يف ظالل القرآن، 32
 .77صقف الشريعة اإلسالمية من اإلشاعة في السلم والحرب درسة مقارنة، عبدهللا بن متعب الحربي، مو 33
 .78السابق، ص صدرالم 34
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير جامعة اإلمام محمد بن عبدالرحمن الهزاع، الحرب النفسية في صدر اإلسالم، انظر،  35

 .44ص، ـه1406ية، الرياض، سعود اإلسالم
 .65صم، 1981دار الفرقان، عمان، اۡلردن، الطبعة اۡلولى، أحمد نوفل،  اإلشاعة، 36
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اتفقوا بعد حرب بعاث على أن يوّلوه الرائسة ويتّوجوه، وكان قد مّت له كّل ذلك إذ جاء اإلسالم، وصار الّناس 
 -صلى اهلل عليه وسلم-قدم رسول اهلل "يدخلون يف دين اهلل أفواجا، فشرق به وكرهه كرها شديدا، قال ابن هشام: 

ن أيّب ابن سلول العويّف.. مل جتتمع األوس واخلزرج قبله وال بعده على رجل غريه من املدينة، وسّيد أهلها عبد اهلل ب
فجاءهم اهلل تعاىل برسوله  أحد الفريقني، حىت جاء اإلسالم، وكان قومه قد نظموا له اخلرز ليتّوجوه، مّث ميلكوه عليهم،

صلى اهلل  – وهم على ذلك، فلّما انصرف قومه عنه إىل اإلسالم، ضغن، ورأى أّن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-
وهذا  3."قد استلبه ملكا، فلّما رأى قومه قد أبوا إاّل اإلسالم دخل فيه كارها، مصرّا على نفاق وضغن -عليه وسلم

وذلك حقدا  وكراهية لشإسالم وأهله. وهذان احلادث أراد به األعداء تلويث مسعة كثري من املسلمني وتدنيس كرامتهم، 
السببان من الدوافع اليت أدت إىل ظهور وانتشار شائعة اإلفك يف اجملتمع النبوي من قبل املنافقني وعلى رأسهم عبدهللا 

بن أيب بن سلول الذي توىل كربه.

تمع النبوي من قبل بعض وكذلك ميكن أن نستنبط بعض األسباب اليت أدت إىل ذيوع وأشاعة فرية اإلفك وسط جم
املسلمني من آايت اإلفك اليت وردت يف سورة النور وهي على سبيل اإلمجال:

ُ ي ِعُظُكُم  ﴿:ضعف الوازع الديين. وعدم حماسبة النفس وتفقدها قال تعاىل -أ أ ب دًا إِن  ۦٓ أ ن ت عُودُواْ ِلِمۡثِلهِ  ٱّللَّ

ۡؤِمِنين   38.﴾ُكنتُم مُّ

واملنقول يف حالة بطالن اإلشاعة وبتعبري قرآين هتوين األمور وتبسيطها، كما قال  عدم تصور النتائج من النقل -ب
ا ل ۡيس  ل ُكم بِهِ  ۥإِۡذ ت ل قَّۡون هُ  ﴿:هللا تعاىل اِهُكم مَّ ت قُولُون  بِأ ۡفو  بُون هُ  ۦبِأ ۡلِسن ِتُكۡم و  ت ۡحس  ُهو  ِعند   ۥِعۡلٞم و  ي ِٗنا و  ِ ه   ٱّللَّ

نه وتعاىل أشار يف هذه اآلية أن من أسباب اليت أدت إىل إشاعة قصة اإلفك هي فقدان أن هللا سبحا 3﴾ ع ِظيمٞ 
.بعد النظر للخرب، والعواقب اليت ترتتب على نشر أي خرب دون حتقق وتثبت

ٓ إِۡذ  ﴿:تلهف اإلنسان وتعجله على األمور وااللتقاط السريع وترددها بني الناس. قال تعاىل -ت ل ۡوَل  و 

ٌن ع ِظيٞم  ذ ا بُۡهت َٰ ن ك  ه َٰ ذ ا ُسۡبح َٰ لَّم  بِه َٰ ا ي ُكوُن ل ن آ أ ن نَّت ك   .40﴾ س ِمۡعتُُموهُ قُۡلتُم مَّ

 املبحث الثالث: آاثر اإلشاعة عخلى اجملتمع.
وسائل اهلدم  اإلشاعة من أخطر األسلحة الفتاكة واملدمرة لألشخاص واجملتمعات وقد جلأ هلا األعداء كوسيلة من

وفككت من  ،والتدمري للمجتمع اإلسالمي فكم أقلقت اإلشاعة من أبرايء وحطمت عظماء وتسببت يف جرائم
صلى  -وكم هزمت من جيوش ولكي أكون دقيقا  يف وصفها أنخذ مثاال  واحدا  من حياة الرسول ،عالقات وصداقات

ومل   -صلى هللا عليه وسلم -  حياة الن ي الكرميهو حادث اإلفك فهو يعترب حدث األحداث يف -هللا عليه وسلم
                                                           

السير ة النبوية، عبدالملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم اۡلبياري،  انظر: 37

، 1م، ج1955. ـه1375البابي الحلبي وأوَلده بمصر، الطبعة الثانية، وعبدالحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 .4566، رقم الحديث: 39، ص6، ج. وصحيح البخاري584ص
 .17سورة النور، اآلية:  38
 .15سورة النور، اآلية:  39
 .16سورة النور، اآلية:  40
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ميكر ابملسلمني مكر أشد من تلك الوقعة وهي جمرد فرية وإشاعة خمتلفة بنين هللا كذهبا يف قرآن يتلى إىل يوم القيامة 
بس لكادت هذه اإلشاعة أن تعصف ابألخضر واليا  -صلى هللا عليه وسلم -ولوال عنايته سبحانه وتعاىل لبيت نبيه

وال تبقى على نفس مستقرة مطمئنة ولقد مكث جمتمع املدينة أبكمله شهرا  كامال  وهو يصطلي انر تلك الفرية 
وتعصره اإلشاعة اهلوجاء حىت نزل القرآن يغسل آاثر هذه الفتنة ويعتربها درسا  تربواي  جنح فيه أقوام ورسب فيه آخرون 

 ٱلَِّذين  إِنَّ ﴿ين إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها وصدق هللا العظيموليبقى هذا الدرس لكل جمتمع بعد اجملتمع املد

آُءو بِ  ۡفكِ ج  ۡيٞر لَُّكۡم   ٱإۡلِ ا لَُّكم  ب ۡل ُهو  خ  نُكۡم  َل  ت ۡحس بُوهُ ش ر ٗ  .﴾ُعۡصب ٞة م ِ

ومكذب ومرتدد  تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته فالناس أمامها بني مصدق لشإشاعة قدرة علىو 
اهلدف من اإلشاعة . ومتبلبل وتتناقض األخبار أمام انظريك ومسعك فهذا ينفي وذاك يثبت وذاك يشكك وآخر يؤكد

دائما  هو عقل اإلنسان وقلبه ونفسه وليس جسده أي أهنا تتجه إىل معنوايته ال ممتلكاته حيث إن ميداهنا هو 
ح لتحطيم معنوايت األعداء سواء مدنيني أو عسكريني على الشخصية وتستهدف إشاعة الفكر والعقيدة والرو 

... فنجد اإلشاعة تثري روح االنقسام يف صفوف اجملتمع وحتطيم معنوايته وتزعزع إميانه ّببادئه وأهدافه وتساعد السواء
  2ائدة.على تشجيعه على االستسالم عن طريق بث اليأس حىت يشعر أنه أمام قوة جبارة وأن جهده ضائع دون أيّة ف

 وميكن إمجال آاثر اإلشاعة على اجملتمع على سبيل التايل: 

-  أن اإلشاعات كثريا  ماتكون سببا  يف خلق التوتر والقلق والفنت والبغضاء اليت تؤدي إىل التفرقة والعداوة داخل
وكذلك تشتيت اجملتمع إىل فرق متناحرة وإرابك الرأي العام 3اجملتمع.

اعة روح التحلل والفساد األخالقي فيها وتربيتها من خالل تناول اإلشاعات فصل األمة عن الدين وإش  -2
على الكذب والبهتان واللغو والسخرية وما إىل ذلك من العادات السيئة.

 

 املبحث الرابع: طرق الوقاية من اإلشاعة يف ضوء قصة اإلفك
من احلوادث املزعجة اليت و  ،لبية للشائعاتالتاريخ اإلسالمي مليء ابحلوادث واألخبار اليت ظهرت فيها اآلاثر الس

كانت تلك الفرية اآلمثة اليت أشاعها املنافقني ورددها بعض حيث  ةحادثة اإلفك الشهري ، حصلت يف اتريخ هذه األمة
وأهل بيته وصحبه رضوان هللا  -ى اهلل عليه وسلمصل -املؤمنني بدون تورّع أو تثبت من أثقل مامر ّ على رسول هللا

يرسم و واستعرض تلك اآلايت بتدبر وخشوع ، يف ذلك آايت تُتلى إىل قيام الساعة سبحانه وتعاىلوقد أنزل هللا عليهم 
، ونستطيع أن لنا منهجا  حمكما  يف السلوك اإلسالمي القومي ,ويف كيفية التعامل مع اإلشاعات اليت تنتشر بني الناس

                                                           
 .11سورة النور، اآلية: 41
 .360زهران، صعبدالسالم حامد علم النفس اَلجتماعي،  42
 .68اإلشاعات والضبط اَلجتماعي، محمود أبوزيد، ص 43
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نبطة من قصة اإلفك، اليت رمست منهجا  لألمة يف طريقة تعاملها حندد طريقة التعامل مع الشائعات يف أربعة نقاط مست
 مع أيّة شائعة إىل قيام الساعة.

إبخواهنم وعدم تصديق  فاآلية حتث املؤمنني على حسن أن يقدم املسلم حسن الظن أبخيه املسلم: النقطة األوىل:
ؤمن أن حيسن الطن أبخيه، وأن يقيسه مايقال عنهم من إشاعات، فينبغي ملن مسع بشيء يسيء إىل مسعة أخيه امل

ٓ إِۡذ س ِمۡعتُُموهُ ﴿:قال هللا تعاىلعلى نفسه، فإذا كان يستبعد ذلك عن نفسه فليستبعد عن أخيه وهذا معىن  لَّۡوَل 

تُ و   ٱۡلُمۡؤِمنُون  ظ نَّ  ِبينٞ  ٱۡلُمۡؤِمن َٰ ذ آ إِۡفٞك مُّ ق الُواْ ه َٰ ۡيٗرا و     44.﴾ بِأ نفُِسِهۡم خ 

هذا التطبيق  العملّي هلذا الّتوجيه الكرمي، فهذا أبو أيّوب األنصارّي وزوُجه رضي هللا عنهما، وقد خاض الّناس وأتّملوا 
حدثنا ابن محيد، قال: ثنا سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن . فقد أخرج الطربي يف تفسريه وقال: يف حديث اإلفك

يد، قالت له امرأته أّم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس يف أبيه، عن بعض رجال بين النجار، أن أاب أيوب خالد بن ز 
عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك اي أّم أيوب؟ قالت: ال وهللا ما كنت ألفعله، قال: فعائشة وهللا 

 .خري منك

، وكظن السوء، الذي هنى اهلل تعاىل عن كثري من الظن السوء ابملؤمنني، وذلك، كالظن اخلايل من احلقيقة والقرينة
يقرتن به كثري من األقوال، واألفعال احملرمة، فإن بقاء ظن السوء ابلقلب، ال يقتصر صاحبه على جمرد ذلك، بل ال 
يزال به، حىت يقول ما ال ينبغي، ويفعل ما ال ينبغي، ويف ذلك أيض ا، إساءة الظن ابملسلم، وبغضه، وعداوته املأمور 

: ماأخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من -صلى اهلل عليه وسلم -وتؤكد ذلك قول الن ي .خبالف ذلك منه
قال:" إايكم والظن فإن الظن أكذب  -صلى اهلل عليه وسلم -أن الن ي -رضي اهلل عنه -حديث أيب هريرة

 احلديث."

ي ملن مسع إشاعة أاّل يسارع إىل فينبغأن يطلب املسلم الدليل الربهاين على أية إشاعة يسمعها،  النقطة الثانية:
تصديقها، بل جيب عليه أن يبحث عن األدلة والرباهني اليت تدل على صدقها كما أرشد هللا سبحانه وتعاىل املؤمنني 

د آء   ف إِۡذ ل ۡم ي ۡأتُواْ بِ ﴿: كما قال تعاىلإىل ذلك املوقف يف قصة اإلفك.   ل ۡيِه بِأ ۡرب ع ِة ُشه  آُءو ع  د آءِ لَّۡوَل  ج   ٱلشُّه 

ئِك  ِعند  
ٓ ِ ف أُْول َٰ ِذبُون  ُهُم  ٱّللَّ ل ۡم  ٱلَِّذين  و  ﴿ وكذلك قال هللا تعاىل يف موضع آخر: 48.﴾ٱۡلك َٰ ُهۡم و  ج  ي ۡرُمون  أ ۡزو َٰ

ِتِۢ بِ  د َٰ ِدِهۡم أ ۡرب ُع ش ه َٰ د ةُ أ ح  ٓ أ نفُُسُهۡم ف ش ه َٰ د آُء إَِلَّ ِ ي ُكن لَُّهۡم ُشه  ِدقِين  ل ِمن   ۥإِنَّهُ  ٱّللَّ فاألمر ابلتبني   ﴾ ٱلصََّٰ
                                                           

 .12سورة النور، اآلية: 44

 مؤسسة  ،قق: أمحد حممد شاكرحت حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، جامع البيان يف أتويل القرآن
2.، ص، جم 2000هـ   20األوىل، الرسالةالطبعة

  الطبعة، مؤسسة الرسالة، قق: عبد الرمحن بن معال اللوحيقحت ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي  ،الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري 
0.، ص، جم 2000-هـ 20األوىل 

 .2563، رقم الحديث:1985، ص4صحيح مسلم، ج .6064، رقم الحديث:19، ص8بخاري، جصحيح ال 47
 .13النور، اآلية:سورة  48
 .6سورة الحجرات، اآلية: 49
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يقتضي البحث عن األدلة اليت قؤكد صحة النبأ أو بطالنه. وكذلك جعل هللا تعاىل من نقل اخلرب دون تثبت من 
الفاسقني، فمجرد نقل األخبار دون التأكد من صحتها موجب للفسق، وذلك ألن هذه األخبار ليس كلها صحيح، 

ذب، فكان من نقل كل خرب وأشاعه دخل يف نقل الكذب، لذا جعله هللا تعاىل من بل فيها الصحيح والكا
عن  -رضي هللا عنه -بذلك، ففي صحيح مسلم ما رواه أيب هريرة -صلى هللا عليه وسلم -الفاسقني. وقدصرح الن ي

شرح هذا احلديث:  قال النووي يف 0قال: " كفى ابملرء كذاب أن حيدث بكل ما مسع". -صلى هللا عليه وسلم -الن ي
" فإنه يسمع يف العادة الصدق والكذب، فإذا حّدث بكل مامسع فقد كذب إلخباره ّبا مل يكن، والكذب اإلخبار 

                                                                                                                                          عن الشيء خبالف ما هو، واليشرتط فيه التعّمد".

أن ال يتحدث ّبا مسعه وال ينشره، فإن املسلمني لو مل يتكلموا أبية إشاعة، ملاتت يف مهدها قال هللا  النقطة الثالثة:
ن ك  ﴿: تعاىل ذ ا ُسۡبح َٰ لَّم  بِه َٰ ا ي ُكوُن ل ن آ أ ن نَّت ك  ٓ إِۡذ س ِمۡعتُُموهُ قُۡلتُم مَّ ل ۡوَل  ٌن ع ِظيٞم  و  ذ ا بُۡهت َٰ .  قال ابن  2﴾ه َٰ

هذا أتديب آخر بعد األول: األمر ابلظن خريا أي: إذا ذكر ما ال يليق من القول يف شأن كثري يف تفسري هذه اآلية: "
وسوسة أو خياال -فأوىل ينبغي الظن هبم خريا، وأال يشعر نفسه سوى ذلك، مث إن علق بنفسه شيء من ذلك  ،اخلرية

ث ْت بِِه  قال: " -صلى اهلل عليه وسلم -فال ينبغي أن يتكلم به، فإن رسول اهلل- ِإنن اهللن  جت  او ز  ع ْن أُمنيِت م ا ح دن
ْل أ ْو تـ   لنمْ أ نـُْفس ه ا، م ا ملْ  تـ ْعم  ذ ا﴿وقال اهلل تعاىل 3.«ت ك  لَّم  ِبه َٰ ا ي ُكوُن ل ن آ أ ن نَّت ك  ٓ ِإۡذ س ِمۡعتُُموهُ قُۡلتُم مَّ ل ۡوَل   ﴾ و 

ٌن ع ِظيٞم ﴿. أي: ما ينبغي لنا أن نتفوه هبذا الكالم وال نذكره ألحد ذ ا بُۡهت َٰ ن ك  ه َٰ أي: سبحان هللا أن يقال  ﴾ُسۡبح َٰ
     ."وحليلة خليله ورسوله هذا الكالم على زوجة نبيه

                                                               

 اخلامتة
 أواًل: النتائج.

-  اإلشاعة ظاهرة اجتماعية قدمية قدم اجلنس البشري، وهي موجودة يف كل مكان وستظل موجودة إىل أن يرث
هللا األرض ومن عليها.

كبريا  يف التأثري على الروح املعنوية للشعب ونشر الفرقة والكراهية بني أفراد اجملتمع.أن اإلشاعة تلعب دورا    -2

                                                           
 .10، ص1صحيح مسلم، ج 50
 ،دار إحياء التراث العربي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 51

 .75، ص1، ج1392الثانية،  الطبعة، بيروت

 .16سورة النور، اآلية:  52
 .127، رقم الحديث: 116، ص1، صحيح مسلم، ج5269رقم الحديث: ، 46، ص7صحيح البخاري، ج 53
، حقق: سامي بن محمد سالمةتثير القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك، تفسير القرآن العظيم  54

 .29، ص6، جم 1999 -هـ 1420الثانية  الطبعة، دار طيبة للنشر والتوزيع
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إن موقف الشريعة اإلسالمية من اإلشاعات موقوف واضح سليم، فهي تقف منها موقفا  حازما  ورافضا   -3
ن اإلشاعات، حىت وحمذرا  من نشرها بني صفوف املسلمني، كما يوجه اإلسالم إىل أساليب التحصني والوقاية م

 اليتمكن أعداء اإلسالم من حتقيق أهدافهم ونواايهم اخلبيثة من وراء نشرها.
 اثنياً: التوصيات.

-  ضرورة أن تقوم اجلهات املعينة ّبكافحة اإلشاعات وذلك بتعريف الناس ّبخاطرها وحتذيرهم من أضرارها
ظرات، والندوات، والكتيبات ...( وذلك كي تأخذوا بشىت الوسائل واألساليب املتاحة مثل ) وسائل اإلعالم، واحملا

خذرهم منها فاليقعوا ضحية هلا بسبب قلة الوعي ّبضارها وخماطرها.

ضرورة احلرص على إيقاع العقاب على كل من يقوم برتويج اإلشاعات داخل اجملتمع. -2

ضرورة إنشاء مركز علمي خاص ملكافحة اإلشاعات وأنواعها وطرق الوقاية منها. -3

-  رة أن تقدم وسائل اإلعالم املختلفة أخبارا  وأقواال  وأحدااث  صحيحة ألفراد اجملتمع وعليها التثبت قبل ضرو
نشر أي خرب، ألنه من الثابت أن اإلشاعة تنتشر يف وسط ينعدم فيه اخلرب الصادق والتعليق األمني.

نه، ويف اخلتام أسأل هللا الغزيز احلكيم أن هذا ما وفقين هللا إىل عمله، أمحده محدا  يليق جبالل وجهه وعظيم سلطا
جيعل هذا العمل خالصا  لوجهه الكرمي وأن ينفع به إخواين املسلمني، وأن يكتب يل فيه األجر والثواب إىل يوم الدين 

وأصلي وأسلم على خري املرسلني سيدان ونبينا حممد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أمجعني



 املصادر واملراجع قائمة
 .ـه22، حممدبن إمساعيل البخاري اجلعفي، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل، صحيح البصاري

مهدي املخزومي،  كتورد القق: ، حتأبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري ،كتاب العني
، )د،ت(.اهلاللالناشر: دار ومكتبة ، إبراهيم السامرائي كتورد ال

، دار صادر ،الرويفعى اإلفريقى حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري ،لسان العرب
.هـ  ،الطبعة الثالثة، بريوت

 ،دار إحياء الرتاث العريب، عوض مرعب قق: حممد، حتحممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور ،هتذيب الخلغة
.م200الطبعة األوىل، ، بريوت

، أبوحممد عبداهلل بن وهب بن مسلم املصري القرشي، حتقيق: الدكتور مصطفى حسن حسني اجلامع يف احلديث
 م..هـحممد أبواخلري، دار ابن اجلوزي، الرايض، الطبعة األوىل، 

احملقق: عبد السالم حممد ، ي، أبو احلسنياملؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الراز ، معجم مقاييس الخلغة
م. .هـ 3 ،عام النشر، دار الفكر، هارون
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، علي بن فايز اجلنحي، ، ندوة علمية حول أساليب مواجهة الشائعات مركز ماهية الشائعة: التطور التارخيي
 م.200.ـه22األوىل، الدراسات والبحوث، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية ، الرايض، الطبعة 

.ـه00، حممود أبوزيد، القاهرة، الطبعةاإلشاعات والضبط االجتماعي

، مبارك عبدهللا املفلح، رسالة املاجستري، جامعة الريموك ابألردن، اإلشاعة وخماطرها الرتبوية من منظور إسالمي
ـه. 

.0م3 ، بريوت، مكتبة لبنان، الطبعة، ، حممد عبدالقادر حامتالرأي العام وأتثريه ابإلعالم والدعاية

.مـ، ه، حممد عثمان اخلشت، القاهرة، مكتبة ابن سيناء، الطبعة، الشائعات وكالم الناس

، علي حسن الشريف، ندوة علمية حول أساليب مواجهة الشائعات، أحكام الشائعات يف القانون العقبايب املقارن
 م.200.ـه22ية انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، الطبعة األوىل، مركز الدراسات والبحوث، أكادمي

م.3، عبدالوهاب الكيايل وآخرون، بريوت، الطبعة، موسوعة السياسة

، عبدهللا بن عبداحلميد األثري، دارابن خزمية، )د،ت(.اإلشاعة وأثرها السيئ عخلى اجملتمع اإلسالمي

ن، ندوة علمية حول أساليب مواجهة الشائعات، مركز الدراسات والبحوث، ، مهدي علي دوماالشائعة واألمن
م. 200. ـه22أكادميية العربية للعلوم األمنية، الرايض، الطبعة األوىل، 

م.، حامد عبدالسالم زهران، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة، عخلم النفس االجتماعي

م.الباقي، دارغريب، القاهرة، الطبعة ، زيدان عبدوسائل وأساليب االتصال

، عبدهللا بن متعب احلريب، حبث مقدم الستكمال موقف الشريعة اإلسالمية من اإلشاعة يف السخلم واحلرب
. ـه2متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العدالة اجلنائية جامعة انيف للعلوم األمنية، الرايض، 

200.م

.ـه3ن جريربن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، دار الرتاث، بريوت، الطبعة الثانية، ، حممدباتريخ الطربي

الشائعات وأثرها عخلى الروح املعنوية لخلجند، فهد سعيد احلريب، حبث تكميخلي لنيل درجة املاجستري قسم 
هـ.2السياسة الشرعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث ، احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوريمسلم بن ، صحيح مسخلم
العريب، بريوت.

م.، حممد طلعت عيسى، مكتبة القاهرة احلديثة، الطبعة األوىل، اإلشاعات وكيف نواجهها



33-16،  2015 سبتمبر، 9، العدد 5المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واالنسانية المتقدمة، المجلد   

32 
 

 2 ،السابعة عشر طبعةال القاهرة ،بريوت ،دار الشروق، سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب يف ظالل القرآن،
 .هـ

، عبدالرمحن اهلزاع، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة اإلمام حممد بن احلرب النفسية يف صدر اإلسالم
.ـه0سعود اإلسالمية، الرايض، 

م.،أمحد نوفل، دار الفرقان، عمان، األردن، الطبعة األوىل، اإلشاعة 

هشام بن ايوب احلمريي املعافري، حتقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري، ، عبدامللك بن ة النبويةالسري 
 م.. ـه3وعبداحلفيظ الشل ي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلل ي وأوالده ّبصر، الطبعة الثانية، 

قق: أمحد حت لطربيحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر ا، جامع البيان يف أتويل القرآن
.م 2000هـ   20مؤسسة الرسالةالطبعةاألوىل،  ،حممد شاكر

قق: عبد الرمحن بن معال ، حتعبد الرمحن بن انصر بن عبد اهلل السعدي  ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان
  .م 2000-هـ 20الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة، اللوحيق

 ،دار إحياء الرتاث العريب ، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي، بن احلجاجاملنهاج شرح صحيح مسخلم 
32.الطبعة الثانية، ، بريوت

قق: سامي بن حممد حتأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي ، تفسري القرآن العظيم
 .م  -هـ 20الطبعة الثانية ، دار طيبة للنشر والتوزيع، سالمة

 

 


