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 وخطرها اإلشاعة

 أمنوذجا   اإلفك حادثة خالل من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البخيت بركة نوال. د
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 مقدمة
 هللا إال إله ال أن وأشهد اصطفى، الذين عباده على وسالما   وصالة وكفى، هلل احلمد
 سيدان أن وأشهد وحده، حزا األ وهزم جنده، وأعز   عبده، ونصر وعده، صدق وحده
 جهاده حق هللا يف وجاهد األمة ونصح األمانة وأد ى الرسالة، بل غ ورسوله، عبده حممدا  
 الطيبني وأصحابه وأزواجه آله وعلى عليه وسالمه ريب صلوات اليقني، أاته حىت

 بعد، أما الطاهرين
 العقل: اخلمس تالضرورا هبا حتفظ اليت الشريعة مقاصد من البالد أمن حفظ فإن

 .والعرض واملال والدين والنفس
 الداخلية جبهته ومتاسك وحدته يهدد البلد، الستقرار مدمر سالح اإلشاعة كانت وملا

 .املتواضع البحث هذا كان
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 الرحيم الرحم هللا بسم
 ابن حممد األمني، اهلادي هللا خلق أشرف على والسالم والصالة العاملني، ر  هلل احلمد

 .الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى عبدهللا
 والوسائل وأركاهنا، نشأهتا واتريخ ومفهومها وخطرها، اإلشاعة يف خمتصر مؤلف هذا

 .ملعاجلتها الشرعية والطرق الشريعة، يف وحكمها نشرها على املعينة
 .فصول ثالثة إىل البحث قسمت وقد

 .أهتانش واتريخ اإلشاعة، حقيقة: األول الفصل
 .واصطالحا   لغة اإلشاعة حقيقة: األول املبحث
 .اإلشاعة نشأة اتريخ: الثاين املبحث
 .البخاري صحيح من اإلفك حادثة: الثالث املبحث
 .اإلفك حادثة خالل من نشرها وسائل دوافعها، اإلشاعة، أركان: الثاين الفصل
 .اإلشاعة أركان: األول املبحث
 .اإلشاعة دوافع: الثاين املبحث
 .اإلشاعة نشر وسائل: الثالث املبحث
 .اإلشاعة لعالج الشرعية والطرق اإلسالمي، التشريع يف اإلشاعة حكم: الثالث الفصل
 .اإلسالمي التشريع يف اإلشاعة حكم: األول املبحث
 .اإلشاعة لعالج الشرعية الطرق: الثاين املبحث

  اخلامتة
 النتائج

  التوصيات
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 األول الفصل
 اعةاإلش حقيقة

 : األول املبحث
 لغة اإلشاعة تعريف

 .وتفرق ظهر إذا: شائع فهو يشيع الشئ شاع: الليث قال: شيع
 أشعت: لغة ويف به، أذعت إذا السر   أشعت يقال. سر ا   يكتم ال مذايع: مشياع ورجل

 1.به
 بث على واآلخر ومساعفة، معاضدة على أحدمها يدل أصالن، والعني والياء الشني

 2.وإشادة
 3.وأنصاره الرجل أتباع والشيعة. األمر على جيتمعون القوم: لشيعةوا

 4(.األولني شيع يف قبلك من أرسلنا ولقد: )تعاىل قوله الزجاج فسر وبه الُفرقة: والشيعة
 5.متفقني كلهم وليس بعضا   بعضهم يتبع الذين الشيعة ومعىن

 6(.شيعا   وكانوا دينهم فرقوا الذين إن: )تعاىل قال
 7.وقوي كثر أي اخلرب شاع: يقال والتقويه، االنتشار شياعال: شيع

 .منه متثبت غري ينتشر اخلرب: اإلشاعة
 8.شوائع واجلمع فيه تثبت وال ينتشر اخلرب: الشائعة

                                 
1
 .3/40 اهلروي – اللغة هتذيب  
2
 .3/235 فارس ابن -اللغة مقاييس  
3
 .2/214 سيدا ابن – األعظم واحمليط احملكم 
4
 (.10) اآلية احلجر  
5
 .8/188 منظور ابن -العر  لسان  
6
 (.159) اآلية األنعام  
7
 270ص األصفهاين، الراغب -القرآن غريب يف املفردات 
8
 .1/503 ابلقاهرة العربية اللغة جممع – الوسيط املعجم  
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 1.مذايع: مشياع ورجل. صاحبه وأشاعه والسر، احلديث شاع: الزخمشري قال
 :اصطالحا   اإلشاعة تعريف
 ومثلها 2.له أصل ال كالم انتشار: واإلشاعة الناس، كل مسع إىل إيصاله: اخلرب إشاعة

 3.ينخمد يدعه وال يفشيه مث واملسألة ابلبحث يستخرجه أي ويستوشيه الوشاية،
 4.أذاعها من يلعم ال اليت األخبار على اإلشاعة تطلق وقد

 5.شائع ذائع وكل وشيعاان ، شيوعا   يشيع اخلرب وشاع
 6.يعينه ما عليه أظهره أي هبا، ليشينه عورته رجل على أشاع رجل أميا: "األثري ابن قال

 :واالصطالحي اللغوي التعريف بني العالقة
 فالتعريف االصطالحي، والتعريف اللغوي التعريف بني التناغم أن لنا يتضح يسري بتأمل

 معرفة دون اخلرب انتشار يؤكد االصطالحي والتعريف اخلرب، وانتشار ذيوع يفيد اللغوي
 .اخلرب صحة معرفة ودون املخرب،

 واإلفشاء، كاالشتهار، اإلشاعة غري أخرى أبلفاظ املعىن هذا عن الفقهاء يعرب ما وكثريا  
 7.واالستفاضة

 

 

                                 
1
 السود عيون ابسل حممد ت -530ص البالغة أساس  
2
 .1/68 وآخرون جي قلعة رواس حممد.د.أ/ الفقهاء لغة معجم  
3
 17/208-اإلفك حديث اب  – العيين -القاري عمدة  
4
 .4/286 الفقهية وسوعةامل  
5
 .2/872 اللغة مجهرة  
6
 .2/521 واألثر احلديث غريب يف النهاية  
7
 .4/286 الفقهية املوسوعة  
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 :الثاين املبحث
 اإلشاعة اتريخ

 ابللسان، حمصورة كانت قدميا   والشائعات األرض، على اإلنسان بوجود وجدت الشائعة
 الدول أهداف: منها كثرية ألسبا  تطورت مث وحنوها، وأشعار أقاويل من عنه ينتج وما
 يف أساسا   غدت حىت وترتيبها، تنظيمها على العاملة األجهزة هلا ختصص فتئت ما اليت

 غزوا غدت حىت تطورت مث الضعيفة، األمم على القوية األمم وهيمنة اجليوش انتشار
 .ثقافيا  

 حمط كانت حيث جاهليتها، منذ العربية ابألمة التأثري يف كبري دور هلا اإلشاعات وكانت
 بفعل خضعت أهنا وكيف والغر ، الشمال من والروم الشرق، من فارس أنظار

 .اإلشاعات
 من عنه نتج وما اجليوش، إعداد من رافقه وما فاعلة، كقوة اإلسالم ظهر ملا وكذلك
 األمة، ههذ خريات يف الطامعني طمع زايدة مع اإلشاعة تطورت مث الروم، هزمت معارك

 .احلال هذه إىل صران حىت األمة جسد يف اهلدم معول مبثابة شائعتهم فكانت
 السالم، عليهم األنبياء حول الكافرون روجها اليت الشائعات من كثري إىل القرآن ويشري
 أنه وأشاعوا ويتوارثوهنا، حوله يطلقوهنا إبشاعة قومه قاومه السالم عليه( نوح) فهذا

 .وضال جمنون
 البتول عمران ابنة ومرمي والسفاهة ابلطيش، قومه رماه الذي السالم عليه هود وكذلك
 1.والبغي ابلفسق قومها اهتمها اليت الطاهرة

 إىل السالم عليه موسى إله على واالطالع السماء بلوغ يستطيع أنه أشاع فروعون وهذا
 .كذبه هللا كشف أن

 يف الشائعة وانتشرت العزيز امرأة مع ابلفاحشة اهتم السالم عليه يوسف هللا نيب وهذا
 .وهبتاان   زورا   سنني وسجن كلها، مصر

                                 
1
 .وآخرون زهران عدانن. د. واملسملني اإلسالم على حر  أداة اإلشاعة  



 

 
350 

 األكرب، النصيب قريش كفار ِإشاعات من وسلم عليه هللا صلى حممد سيدان انل وقد
 .وأصحابه أبهله واهتم مزواج، وأنه والكذ ، والسحر، ابجلنون، فاهتم

 قيام إىل واجملتمعات األمم يف تسري زالت وما الراشدين، اخللفاء زمن يف اإلشاعة وسرت
 .الساعة
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 البخاري صحيح من اإلفك حادثة: الثالث املبحث
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 الثاين الفصل
 اإلفك حادثة خالل من نشرها ووسائل ودوافعها اإلشاعة أركان

 
 .اإلشاعة أركان: األول املبحث           

 .اإلشاعة دوافع: الثاين املبحث           

 اإلشاعة نشر وسائل: الثالث املبحث           



 

 
354 

 
1 

 

                                 
1
 (.4750) ج خريا أبنفسهم واملؤمنات املؤمنون ظن مسعتموه إذ لوال اب  التفسري، كتا  البخاري، رواه  

1 
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 الثاين الفصل
 اإلفك حادثة خالل من نشرها ووسائل ودوافعها اإلشاعة، أركان

 : األول املبحث
 اإلشاعة أركان
  ابإلشاعة املستهدف اإلشاعة، موضوع اإلشاعة، مصدر: ثالثة وهي

 اإلشاعة مصدر .1
 :رئيسيني قسمني إىل وينقسم

 :اخليةد مصادر .أ 
 اإلصالح يظهرون إذ املريضة القلو  وأصحا  املنافقني من اجملتمع داخل وتكون

 1.}مرضا هللا فزادهم مرض قلوهبم يف{ اإلفساد ويبطنون
 بني يعيشون إذ اخلامس، ابلطابور يسمى ما وهم الدولة أعداء واجلواسيس اخلونة ومن

 .القاتلة سموموال اإلشاعات ببث يبدأون مث ثقتهم ينالوا حىت الناس
 إبطالق الشركات أو اجلماعات أو األفراد بعض قيام لإلشاعة الداخلية املصادر ومن

 .معينة غاايت لتحقيق نفسها عن إشاعات
 األصوات، وسيكتسح األقوى وأنه االنتخاابت يف حز  أو بشخص تتعلق كإشاعات

 .واسع نفوذ وله
 اجلودة صاحبة أبهنا منتجاهتا عن الشركات أو املصانع أو املؤسسات بعض تطلقه ما أو
 2.مواصفاهتا يف

 :خارجية مصادر .ب 
 .واحلر  السلم وقت يف عملها تزاول املصادر وهذه

                                 
1
 (10) اآلية البقرة  
2
 .بتصرف 941ص هللا، عطيه أمحد السياسي، القاموس  
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 أو واألخالق، واملعتقدات األفكار بعض حول اإلشاعات تنشر السلم وقت يف
 .معني منتج أو الصناعات من صناعة ترويج على التحريض

  اجملتمع داخل وتروجيها اإلشاعات صنع على اخلارجية املصادر تعمل احلر  ويف
 1.املتنوعة اإلعالم وسائل أبرزها متعددة وبوسائل
 :اإلشاعة موضوع .2
 .واقتصادية وسياسية، واجتماعية، دينية، مواضيع بني اإلشاعة مواضيع تتعدد
 :دينية موضوعات .أ 
 وأخبار اإلسالم، ونواقض الدين، وأحكام العقيدة ومسائل ابألنبياء تتعلق اليت وهي

 .الدين ورموز واملصلحني والدعاة العلماء
 . بذلك يشهد الكرمي والقرآن املغرضة، اإلشاعات من لكثري هللا أنبياء تعرض وقد

 وهذه يتزعم أي 2}عليكم يتفضل أن يريد{ أبنه قومه اهتمه السالم عليه نوح فهذا
 .هلا أصل ال إشاعة
 من لنظنك وإان سفاهة يف لنراك إان{ واخلفه ابلطيش قومه يرميه السالم عليه وهود

  3 }الكاذبني
 هذا إن{ املأل بني اخلرب ويشيع والتآمر، ابلسحر فرعون يتهمه السالم عليه موسى وهذا

 4}أتمرون فماذا بسحره خيرجكم أن يريد عليم لساحر
 اإلشاعة أن إال العزيز قصر من خلربه الشديد التحفظ رغم السالم عليه يوسف وقصة

 لنراها وإان حب ا، شغفها قد نفسه عن فتاها تراود العزيز امرأة{ مصر نساء يف تفشت قد
 1 }مبني ضالل يف

                                 
1
 . بتصرف 20ص السابق، املرجع  
2
 (.24) اآلية املؤمنون  
3
 (67) اآلية األعراف  
4
 (34) اآلية الشعراء  
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 :اجتماعية موضوعات .ب 
 واملسائل الزواج الطالق، الشبا ، األقار ، اجلريان، املرأة، ابألسرة، تتعلق اليت وهي

 .االجتماعية
 حياة نواحي مجيع على ثريأت ذات حديثة قدمية اجتماعية ظاهرة) اإلشاعة تعترب وهلذا

  2(والضراء السراء يف اإلنسان
 :سياسية موضوعات .ج 
 وجملس الدولة، ووزارات واحلكومة احلكم، نظام من السياسي، الدولة بكيان تتعلق وهي

 .وخارجيا   داخليا   الدولة وسياسية واحملكوم، احلاكم بني والعالقة الربملان، أو الشورى
 .واحلرو  واخلالفات، زمات،األ وقت فيها اإلشاعة وتنشط

 :اقتصادية موضوعات .د 
 الناس أبرزاق لتعلقه جمتمع أي حياة يف كبرية أمهية ولالقتصاد احلياة، عصب املال

 مسائل بعض أو معينة خدمة استهالك زايدة أو السلع، بعض وارتفاع ومعيشتهم،
 3عينةم سلعة حول الدولية االلتزامات أو الديون مسألة أو اخلارجية التجارة

 :العسكرية اإلشاعة .ه 
 احلربية املعدات أو ابجليوش يتعلق ما سواء العسكرية واملسائل ابلقضااي تعين وهي

 .املتخصصة العسكرية والتقنيات
 اإلشاعات من النوعية تلك انتشار على وتساعد تزيد اليت الظروف فإن احلال وبطبيعة

 وتثبيط العدو لنفسية وهنيوت هتيئة من ذلك يسبق وما الدول، بني احلر  ظروف هي
 امليدان يف العسكرية اهلزمية قبل النفسية اهلزمية إحلاق وحماولة جنوده حلركة وشل إلرادته
 .احلريب

                                                                             
1
 (30) اآلية يوسف  
2
 .1ص عرقو ، أبو أمحد إبراهيم. د. املعلومات عصر يف االجتماعي املنظور من الشائعات  
3
. 18ص احلارثي، ساعد. د -والشائعة اإلسالم ،29ص الصويغ، عبدالعزيز. د أين؟ إىل الطاقة أزمة  

 .بتصرف
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 وأنشأت الفادحة وآاثرها خماطرها على وتعرفت اإلشاعات بتلك الدول اهتمت وقد
 1.املناسبة ابلوسائل عليها والرد ابإلشاعات هتتم لإلشاعة جلاان  
 النبوة بيت جذورها ضربت اليت والدينية االجتماعية اإلشاعة بني مجعت اإلفك دثةوحا

 اجملتمع أفراد بعض اإلشاعة هلذه وتداعي عنها، هللا رضي عائشة املؤمنني أم وعرض
 .آنذاك املدينة منافقوا نشرها يف وساعدهم وإذاعة لوكا   املسلم
 حني خاصة اجملتمع، شرحية يف شقاقا  وان زعزعة سبب األطهار النيب بيت أهل من والنيل
 .البيوت يف الشائعات نشر يف ساعد مما وابتالء، متحيصا   الوحي نزول أتخر
 هينا   وحتسبونه علم به لكم ليس ما أبفواهكم وتقولون أبلسنتكم تلقونه إذ{: تعاىل قال
 2.}عظيم هللا عند وهو
 وحتسبون املؤمنني أم شأن يف نتقولو  ما تقولون أي:) 3اآلية هذه شرح يف كثري ابن قال

 وهي فكيف هينا ، كان ملا وسلم عليه هللا صلى النيب زوجة تكن مل ولو سهال   يسريا   ذلك
 نبيه زوجة يف يقال أن هللا عند فعظيم املرسلني، وسيد األنبياء خامت األمي النيب زوجة

 (.قيل ما ورسوله

 :ابإِلشاعة املستهدف .3
 املستهدف يكون أن فإما اإلشاعة موضوعات بتنوع شاعةابإل املستهدفني شرائح تتنوع

 -:ابإلشاعة
 .واملدينة واحلي القرية ويشمل: حمليا   .أ 
 احلرة املهن وأصحا  واملهنية الشعبية التجمعات كافة ويشمل: إقليميا   .ب 

 أو مهين حيز وكل االقتصادية، واملؤسسات والنوادي واألحزا  واهليئات

                                 
1
 .58ص السابق، املصدر  
2
 (.15) اآلية النور  
3
 .3/275 -الفكر دار -الكرمي القرآن تفسري  
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 وجتمعهم البعض بعضهم مع متجانسني فرادا  أ يضم آخر اقتصادي أو اجتماعي
 .مشرتكة وأهداف مصاحل

 اهلندي، واجملتمع العريب، كاجملتمع واألمم، الشعو  مستوى على: عامليا   .ج 
 1.اخل....األورويب واجملتمع

 والقادة والوزراء احلكام هللا، إىل والدعاة والعلماء والرسل األنبياء تشمل فاإلشاعة
 .املتنوعة املهن أصحا  النساء، جمتمع املدارس، وطال  معاتاجلا أساتذة والعسكر،

 ساءهم إذ املنافقون كان اإلشاعة فمصدر اإلشاعة، أركان اكتملت اإلفك حادثة ويف
 منتصرا   املصطلق بين غزوة من رجوعه فبعد وسلم، عليه هللا صلى النيب انتصارات

 ودخوهلا حاجتها، ءلقضا الركب عن عائشة املؤمنني أم أتخر من حصل ما وحصل
 إلاثرة مواتية الفرصة جعل املعطل بن صفوان اجلليل الصحايب دابة على حممولة املدينة
 ".منه سلمت وما منها سلم ما وهللا" مفادها مسمومة خبيثة إشاعة

 

                                 
1
 .54-53ص فؤادعالم، واءالل. األمن أجهزة ودور الشائعات ترويج وسائل  
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 :الثاين املبحث
 اإلشاعة دوافع

 -:أبرزها كثرية دوافع لإلشاعة
 ابإلشاعة املستهدف من وغريه قلو  وأمراض أحقاد نتيجة وتكون: الشماته. 
 الناس وإصغاء النظر فلفت اإلشاعات، مروجي أغلب حال وهذا: الفضول 

 أبمراض ابتلوا ممن الكثري عنها يبحث متعة هلم العاقة انتباه وجذ  حلديثهم
 .نفسية

 وصدق امللفق والكالم األكاذيب لصنع لديه وقت ال فاملشغول: الفراغ 
 :قال حني الشاعر

 واجلدة والفراغ الشبا  إن            
 مفسدة أميا للمرء مفسدة                                           

 بن هللا عبد النفاق رأس فكان اإلفك، حادثة تناقل من يف الدوافع هذه اجتمعت وقد
 حكم زوال ومتين واحلقد الشماته بدافع احلادثة هلذه روج ممن ومجاعته سلول بن أيب

 .اجلزيرة يف املسلمني
 له ينظمون سلول بن أيب بن عبدهللا قوم وكان املدينة وسلم عليه هللا صلى النيب جاء إذ

 استلبه الذي هو وسلم عليه هللا صلى النيب أن يرى وكان ملكا ، عليهم ليتوجوه اخلرز
 .ملكه
 حىت واملسلمني اإلسالم على حنقه يزيد جديد نصر كل ومع ابإلسالم يتظاهر وكان
 أحدمها رجالن اقتتل حني ه6 سنة املصطلق بين غزوة بعد لسانه على الكفر هللا رأظه
 وسلم عليه هللا صلى النيب ذلك فبلغ ماء، ورود على املهاجرين من واآلخر األنصار من

 أيب بن عبدهللا ذلك وبلغ. منتنه فإهنا دعوها أظهركم؟ بني وأان اجلاهلية أبدعوى: فقال
 وهللا بالدان، يف وكاثروان انفروان قد فعلوها، أوقد: وقال فغضب ابملدينة وهو سلول بن
 املدينة إىل رجعنا لئن وهللا أما أيكلك، كلبك مسن: "األول قال كما إال وهم حنن ما

 .األذل منها األعز ليخرجن
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 أنه ابهلل واحللف إلنكاره سلول أيب ابن سارع ابخلرب وسلم عليه هللا صلى النيب علم وحني
 ال يقولون الذين هم{: تعاىل قوله إىل }املنافقون جاءك إذا{ هللا فأنزل قال ما قال ما

 منها األعز ليخرجن{: تعاىل قوله إىل }ينفضوا حىت هللا رسول عند من على تنفقوا
 .1}األذل

 .الدين يوم إىل تقرأ آبية هللا فضحه
 أيب بن عبدهللا املنافق درص يف واحلنق الغيظ لزايدة قواي   دافعا   وغريها احلادثة هذه وكانت

 مباشرة املصطلق بين غزوة بعد اإلفك حادثة يف له ساحنة الفرصة أتت حىت سلول، بن
 عليه هللا صلى النيب زوج عنها هللا رضي عائشة املؤمنني أم حق يف اخلبيثة مقولته فقال
 .وسلم

 ضولالف دفعهم ممن فكانوا جحش بنت ومحنة اثبت بن وحسان أاثثة بن مسطح أما
 .عليهم هللا فتا  واتبوا احلد عليهم أقيم وقد األقاويل، هذه لبث

 النيب زوج عنها هللا رضي جحش بنت زينب املؤمنني أم أخت هي جحش بنت ومحنة
 عند املكانة يف تساميها كانت إذ عنها، هللا رضي عائشة وضرة وسلم، عليه هللا صلى
 .وسلم عليه هللا صلى النيب

 وإن املطهرة، الطاهرة وزوجته وسلم عليه هللا صلى حممد فهو شاعةابإل املستهدف أما
 يف أنه إال املدينة، يف بيت أي كحال حاله حمليا   األوىل للوهلة يبدو النبوة بيت كان

 إىل واملستقبل واحلاضر السابق يف املسلمة لألمة قدوة ميثل ألنه عامليا   مستهدف احلقيقة
 .الساعة قيام

 .للدين أساء فقد هلن أساء ومن الكائدين كيد رغم املؤمنني مهاتأ هن النيب وزوجات
 إن أبدا   بعده من أزواجه تنكحوا أن وال هللا رسول تؤذوا أن لكم كان وما{: تعاىل قال

 2.}عظيما   هللا عند كان ذلكم

                                 
1
 330-329ص املباركفوري، -املختوم الرحيق  
2
 (.53) اآلية األحزا   
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 بعضهم األرحام وأولوا أمهاهتم وأزواجه أنفسهم من ابملؤمنني أوىل النيب{: سبحانه وقال
 كان معروفا   أوليائكم إىل تفعلوا أن إال واملهاجرين املؤمنني من هللا كتا  يف ببعض أوىل
 1.}مسطورا   الكتا  يف ذلك
 إيذاء والشتم والقذف ابلسب الرجل بيت ألهل التعرض أن وعقال   شرعا   املعلوم ومن

 ر،النو  إىل الظلمات من وخمرجها وهاديها األمة بين الرجل هذا كان إذا فكيف للرجل،
 ويعلمهم ويزكيهم آايته عليهم يتلو منهم رسوال  األميني يف بعث الذي هو{: تعاىل قال

 2.}مبني ضالل لفي قبل من كانوا وإن واحلكمة الكتا 
 !إليه؟ نسائه أحب  الزوجة هذه كانت إذا وكيف

 ذات جيش على بعثه وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي العاص بن عمرو عن
: فقال الرجال؟ من: فقلت. عائشة: قال إليك أحب الناس أي: فقلت فأتيته لالسالس

 3.رجاال   فعد  " اخلطا  بن عمر مث" قال من؟ مث: قلت. أبوها
 فضل وإن: يقول وسلم عليه هللا رسول مسعت: قال عنه هللا رضي مالك بن أنس وعن

 4".الطعام سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة
 

 

 

 

                                 
1
 (6) اآلية األحزا   
2
 (.83) اآلية ص  
3
 ج خليال   متخذا   كنت لو: "وسلم عليه هللا صلى النيب قول اب / الصحابة فضائل كتا / البخاري رواه  
(3662.) 
4
 امرأة آمنوا للذين مثال   هللا وضر : "تعاىل هللا قول اب / األنبياء أحاديث كتا / البخاري رواه  

 (.3411) ح...." فرعون



 

 
363 

 :الثالث املبحث
 اإلشاعة انتشار وسائل

 :يلي ما إىل تقسيمها وميكن الزمان، جتدد مع ومتجددة ومتنوعة كثرية وسائل وهي
 :قدمية إعالم وسائل .1

 .مباشرا   تواصال   بينهم التواصل يتم صغرية ومجاعات أفراد .أ 
 الناقل يف غالبا   لإلشاعة املستقبل الطرف ثقة يف هنا اإلشاعة نقل خطورة وتكمن

 ليس ألنه وتصديقها، الشائعة لتلقي مهيؤون جمتمع أي يف الناس مجيع أن حلقيقةوا)
 فضال   الصدق، معايري على وطرحه يسمعونه ما مبراجعة يسمح ما الوقت من لديهم
 1(.الشائعة تكذيب إثبات عليهم يصعب أنه على

 واملنشورات واملطوايت والصحف واجملالت كالكتب املقروءة اإلعالم وسائل .ب 
 .مللصقاتوا

 والعاملية، احمللية األنباء ووكاالت كاإلذاعات: واملرئية املسموعة اإلعالم وسائل .ج 
 .الفضائية والقنوات التلفزة وحمطات

 :حديثة إعالم وسائل .2
 .بيت كل دخوهلا يف وعج لت أسرع، بشكل اإلشاعة نشرت اليت هي الوسائل وهذه

 -:وأبرزها
 من جمموعة بواسطة بينها فيما املتصلة العاملية املعلومات شبكة هو: االنرتنت .أ 

 بني وحتويلها املعلومات بنقل الربوتوكوالت هذه تسمح حبيث الربوتوكوالت،
 2.الشبكة أجزاء

 تشكل فإهنا االنتشار، يف وسعة الكلفة يف رخص من احلديثة االتصال تقنيات توفره وملا
 .1الشائعات لنشر خصبة بيئة

                                 
1
 .348 ،1/347 نصر صالح – النفسية احلر   
2
 .16ص العبود انصر فهد. د -اإلنرتنت يف البحث آلية  
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 :الصويت الربيد .ب 
 ميكن اإلتصاالت وسائل تقدم ومع اآلخر، للطرف الصوتية الرسائل لبتسجي يهتم وهو

 من النوع هذا فإن وابلتايل العامل، يف مكان أي من الصويت بريده إىل الدخول من للفرد
  2.فائقة وبسرعة ابلصوت لآلخرين اإلشاعة إيصال يف مهم الربيد
 : اإللكرتوين الربيد .ج 
 .الكمبيوتر تخدامابس والواثئق الرسائل تبادل يتم وفيه
 ملئات فيمكن أخرى، مواصالت وال طائرة وال لنقل حتتاج ال سريعة خدمة وهو

 أي إىل الفضاء يف تنتقل أن والصوت والصور والرسومات النصوص من الصفحات
 3.رقابة دون هائلة وبسرعة العامل يف مكان
 :اهلاتف .د 
 إىل سلكي ال إىل كيسل هاتف من تطورت وقد جدا ، سريعة نقل وسيلة اهلاتف ويعد

 خمتلف ويف االتصاالت عامل يف هائلة ثورة أحدث الذي احلديث اجلوال اهلاتف
 4.والوظائف واألعمال االستخدامات

 

 

 

                                                                             
1
 .63ص البداينة، موسى ذاي . د الشائعات، يف احلديثة التقنيات استخدام 
2
 .61ص البداينة، ذاي . د الشائعات، يف احلديثة التقنيات استخدام  
3
 .61ص السابق، املرجع  
4
 .58ص السابق، املرجع  
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 الثالث الفصل
 اإلشاعة لعالج الشرعية والطرق اإلسالمي التشريع يف اإلشاعة حكم

 اإلسالمي التشريع يف اإلشاعة حكم: األول املبحث
 الصدق على حتث املطهرة النبوية والسنة الكرمي القرآن لوحيني،ا نصوص جاءت

 .واجملتمع للفرد مهلكة من فيه ملا الزور وقول الكذ  واجتنا  فيه، والتثبت
 1 }تعلمون وأنتم احلق وتكتموا ابلباطل احلق تلبسوا وال{: تعاىل قال

 2 }الصادقني مع وكونوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيها اي{ سبحانه وقال
 الصدق إن: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي مسعود بن عبدهللا وعن

 وإن صديقا، يكون حىت ليصدق الرجل وإن اجلنة، إىل يهدي الرب وإن الرب، إىل يهدي
 يكتب حىت ليكذ  الرجل وإن النار، إىل يهدي الفجور وإن الفجور، إىل يهدي الكذ 

 3"كذااب هللا عند
 ابملرء كفى: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريره أيب وعن
 4"مسع ما بكل حيدث أن كذاب  
 الفرقة وإاثرة الناس بني إيقاع من فيها ملا وتروجيها اإلشاعات نقل الشرع حرم وقد

 .فيه طائل ال مبا وإشغاله اجملتمع، بنيان وتفتيت والبغضاء،
 تشيع أن حيبون الذين إن{: تعاىل قال األرض، يف والفساد البغي من الشائعات ونشر

 5 }تعلمون ال وأنتم يعلم وهللا واآلخرة الدنيا يف أليم عذا  هلم آمنوا الذين يف الفاحشة

                                 
1
 (42) اآلية البقرة  
2
 (119) اآلية التوبة  
3
 وما" الصادقني مع وكونوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيها اي “: تعاىل قوله اب / األد  كتا / البخاري رواه  

 )6094) ح ذ الك عن ينهى
4
 (5) ح مسع ما بكل احلديث عن النهي اب / املقدمة يف مسلم رواه  
5
 (19) اآلية النور  
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 حرم   إمنا قل{ سبحانه فقال املؤمنني عباده قلو  يف والتفحش الفحش هللا بغ ض وقد
 ينزل مل ما ابهلل تشركوا وأن احلق بغري البغيو  واإلمث بطن وما منها ظهر ما الفواحش ريب
 1 }تعلمون ال ما هللا على تقولوا وأن سلطاان   به

 ابلعضة؟ أنبئكم أال: "قال وسلم عليه هللا صلى حممد إن: قال مسعود بن عبدهللا وعن
 يصدق الرجل إن: "قال وسلم عليه هللا صلى حممدا   وإن ،"الناس بني القاله النميمة هي

 2"كذااب   يكتب حىت ويكذ  صديقا   بيكت حىت
 3.اإلفساد جهة على بعض إىل بعضهم الناس كالم نقل: النميمة: )النووي قال
 على وحث   والتباغض املشاجرة يسبب ما كل عن وسلم عليه هللا صلى النيب هنى وقد

 .السالم دين اإلسالم ألن. واجلدل اخلالف ونبذ الصف ووحدة التالحم
 وال حتاسدوا ال: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن

 هللا عباد وكونوا بعض، بيع على بعضكم يبع وال تدابروا وال تباغضوا وال تناجشوا
 إىل ويشري -هنا ها التقوى حيقره، وال خيذله وال يظلمه ال املسلم، أخو املسلم إخواان،
 على املسلم كل املسلم، أخاه حيقر أن الشر من امريء حبسب -مرات ثالث صدره
 4"وعرضه وماله دمه حرام املسلم

 للبيوت، هدم من تسببه ملا األعراض يف كانت إذا أخطر تكون اإلشاعة أن شك وال
 .الدماء فيه تسفك وقد لألزواج وفرقة
 احملصنات يرمون الذين إن{: تعاىل قال شديد بوعيد وجل عز هللا توعدهم وهلذا

 5 }أليم عذا  وهلم واآلخرة الدنيا يف لعنوا ملؤمناتا الغافالت
                                 

1
 (33) اآلية األعراف  
2
 )2606) ح النميمة حترمي اب / واآلدا  والصلة الرب كتا / مسلم رواه  
3
 .16/159 مسلم صحيح على النووي شرح  
4
 وماله وعرضه ودمه واحتقاره وخذله املسلم ظلم حترمي اب /  واآلدا والصلة الرب كتا / مسلم رواه  

 (2564)ح
5
 (.23) اآلية النور  
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 املؤمنات، الغالب خمرج خرج الغافالت احملصنات يرمون للذين تعاىل هللا من وعيد وهذا
 النزول سبب كانت اليت سيما وال حمصنة كل من هذا يف ابلدخول أوىل املؤمنني فأمهات

 أن على قاطبة هللا رمحهم لماءالع أمجع وقد عنهما هللا رضي الصديق بنت عائشة وهي
 ألنه كافر فإنه اآلية هذه يف ذكر الذي هذا بعد به رماها مبا ورماها هذا بعد سبها من

 .1للقرآن معاند
 أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن السبع، املوبقات من وسلم عليه هللا صلى النيب وعد ها

 هللا؟ رسول اي هن وما: قيل ات،املوبق السبع اجتنبوا: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب
 مال وأكل الراب وأكل ابحلق إال هللا حرم اليت النفس وقتل والسحر ابهلل الشرك:"قال

 2املؤمنات الغافالت احملصنات وقذف الزحف يوم والتويل اليتيم
 األمن من أمر جاءهم وإذا{: سبحانه فقاله القرآن يف اإلشاعات مروجي هللا وصف وقد

 يستنبطونه الذين لعلمه منهم األمر أويل وإىل الرسول إىل ردوه ولو به عواأذا اخلوف أو
 3 }قليال إال الشيطان التبعتم ورمحته عليكم هللا فضل ولوال منهم

 أو) عددهم وقتل املسلمني ظفر حنو أمن فيه األمور من شيئا   مسعوا إذا أهنم واملعىن
 على يقفوا أن قبل به وحتدثوا هوأظهرو  أفشوه أي( به أذاعوا) هذا ضد وهو( اخلوف
 .4املنافقني يف هو: زيد وابن الضحاك وقال املسلمني ضعفة من هذا: فقيل. حقيقته

 

 

 

 

                                 
1
 .3/277 كثري ابن. العظيم القرآن تفسري  
2
....." ظلما اليتامى أموال أيكلون الذين إن" تعاىل هللا قول اب / الوصااي كتا / البخاري رواه  

 (2766)ح
3
 (83) اآلية النساء  
4
 .5/291 – القرطيب – القرآن ألحكام اجلامع  
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 الثاين املبحث
 اإلشاعة لعالج الشرعية الطرق

 :حمددة بنقاط وأخلصها
 :التثبت .1
 من والتأكد نقلها قبل احليطة وأخذ الرتوي بل كمسلَّمات، الشائعات قبول وعدم
 .تهاصح
 جبهالة قوما   تصيبوا أن فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أييها{: تعاىل قال

 1 }اندمني مافعلتم على فتصبحوا
 ابملؤمنني) فوصفهم اإلفك حادثة موضوع يف تبص ر من على وجل عز هللا وأثىن

 وقالوا ا  خري  أبنفسهم واملؤمنات املؤمنون ظن مسعتموه إذ لوال{ سبحانه قال( واملؤمنات
 2 }مبني إفك هذا

 بني ما أبعد النار يف هبا ينزل ابلكلمة ليتكلم العبد إن{: وسلم عليه هللا صلى وقال
 3 }واملغر  املشرق
 :الظن إحسان .2
 .املسلم أخيه جتاه األخ قلب يف واإلطمئنان النفسية الراحة على تبعث الصفة وهذه

  4}.... إمث الظن بعض إن الظن من كثريا   اجتنبوا آمنوا الذين أييها{: تعاىل قال
 احلديث أكذ  الظن فإن والظن إايكم [: فقال وسلم عليه هللا صلى النيب عنه هنى كما
 5 ]إخواان هللا عباد وكونوا تدابروا وال تباغضوا وال جتسسوا وال حتسسوا وال

                                 
1
 (6) اآلية احلجرات  
2
 (12) اآلية النور  
3
 كتا / مسلم رواه  
4
 (12) اآلية احلجرات  
5
 (.6724) ح الفرائض تعليم اب / الفرائص كتا / البخاري رواه  
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 خياالت على كالمه يبين العبد ألن( احلديث أبكذ ) وسلم عليه هللا صلى النيب ومساه
 الراتح الظن أحسن ولو ظنه، سوء بسبب املسلم أخيه عرض يف فيقع وأوهام وخترصات

 .وأراح
 هللا صلى النيب سأهلا حني جحش بنت زينب شخصية يف جليا   الظن إحسان ويتضح

 مسعي أمحي هللا ايرسول: "قالت إذ تساميها، كانت اليت ضرهتا أمر يف وسلم عليه
  1"خريا   إال علمت ما وبصري

 وقالوا خريا أبنفسهم واملؤمنات املؤمنون ظن مسعتموه إذ لوال{: تعاىل قوله مصداق وهذا
 .2}مبني إفك هذا

 املؤمن، حلها اليت الصالح ومنزلة اإلنسان، حازها اليت اإلميان درجة أن يف أصل واآلية
 كان إذا شاع، وإن حمتمل خرب عنه يزيلها ال املسلم هبا يسترتها اليت العفاف ولبسة
 3.جمهوال   أو فاسدا   أصله،
 : الرؤية اتضاح عدم عند العلم أهل سؤال .3

 صحابيان وسلم عليه هللا صلى النيب استشار وهلذا الشورى، ملبدأ ترسيخ السؤال ويف
 عليه أتخر حني زيد بن وأسامة طالب، أي بن علي: مها صحابته خرية من جليالن
 .الرأي امنهم ويطلب أهله فراق يف يستشريمها الوحي

 على حثنا وجل عز هللا ألن ورموزه الدين ملرجعيات أتصيل هو  إمنا للعلماء والرجوع
 4}تعلمون ال كنتم إن الذكر أهل فاسألوا{: فقال ذلك

                                 
1
 ( 4750) ح خريا   أبنفسهم واملؤمنات املؤمنون ظن مسعتموه إذ لوال" اب / التفسري كتا / البخاري رواه  
2
 (12) اآلية النور  
3
 .12/135 القرطيب – القرآن ألحكام اجلامع  
4
 (43) اآلية النحل  
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 النظر، وبعد احلكمة أهل وهم هللا عن احلديث يف الناس أعلم هم الرابنيون والعلماء
 حنو واإلندفاع والتهور اخلطأ يف ووقوعهم سالنا بني حيول ما والدراية اخلربة من وعندهم
 .الشائعات تصديق

 إال يذكر وما كثريا   خريا   أويت فقد احلكمة يؤت ومن يشاء من احلكمة يؤيت{: تعاىل قال
 1 }األلبا  أولوا
 جارية" بريرة" سأل حني ومسل عليه هللا صلى النيب فعله ما االختصاص أهل سؤال ومن

 بعثك والذي ال: "الشايف اجلوا  فجاء عائشة من يريبها عما عنها هللا رضي عائشة
 عجني عن تنام السن حديثة جارية أهنا من أكثر عليها أغمصه أمرا   عليها رأيت إن ابحلق
 2"فتأكله الد اجن فتأيت أهلها

 :واألفعال األقوال يف وجل عز هللا مراقبة .4
 سيشعر شك ال جوارحه وحركات لسانه، سقطات يف ربه اإلنسان يراقب وحينما
 الكتا  ذلك*  امل [: تعاىل قال تثبت دون منه سوء كلمة صدور من والوجل ابخلوف

 والسنة القرآن جعل إذا إال التقوى ملرحلة العبد يصل وال 3 ]للمتقني هدى فيه ريب ال
 من التقوى هللا فريزقه بنهيهما وينتهي أوامرمها ويتتبع أثرمها يقتضي وضياء هدى له

 .ميعل ال حيث
 هللا على يتوكل ومن حيتسب ال حيث من ويرزقه خمرجا له جيعل هللا يتق ومن{: تعاىل قال
 4}..حسبه فهو

 .كالمه قلة مع نفسه حماسبة املؤمن تعلم والتقوى

                                 
1
 (269) اآلية البقرة  
2
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 يؤمن كان ومن: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 1"ليصمت أو خريا   فليقل اآلخر واليوم ابهلل

 مث نقلها يف هللا ويتقي يصمت فإنه مصدرها يعرف ال ألحاديث املسلم يتعرض وحينما
 أوصال يف تفتك ومدمرة قاتلة فهي كاذبة كانت إن اإلشاعة ألن مصدرها، من يتثبت
 السكوت حيبذ اليت السيئة األخبار ونشر الغيبة من ففيها صادقة كانت وإن اجملتمع

 .عنها
 :الباطل هجران .5

 مسعتم إذا أن الكتا  يف عليكم نزل وقد [: تعاىل قال. له إماته الباطل هجران ويف
 إذا إنكم غريه حديث يف خيوضوا حىت معهم تقعدوا فال هبا ويستهزأ هبا يكفر هللا آايت
 2.]مجيعا   جهنم يف والكافرين املنافقني جامع هللا إن مثلهم

 -:تفصيل فيه واهلجران
 عنه السكوت فاألوىل القليل إال به يسمع مل مشتهر، غري( اإلشاعة) الباطل كان فإن

 .يشتهر ال حىت وتركه
 حبكمة وتعريته فضحه جيب بل عنه، السكوت ينبغي فال وذاع أمره ظهر قد كان وإن

 هللا صلى النيب شخصية يف جليا   ظهر ما وهذا وجيتنبوه الناس حيذره حىت عقل ورجاحة
 املصطلق بين غزوة بعد سلول بن أيب بن هللا لعبد ءالسو  مقولة بلغه حينما وسلم عليه
 هللا رسول له فقال فليقتله بشر بن عباد به مر: فقال جالسا   اخلطا  بن عمر وكان
 3!!أصحا  يقتل حممدا   أن الناس حتدث إذا عمر اي فكيف: وسلم عليه هللا صلى
 فرحوا ورمبا هلم را  إشها ذكرها يف ألن الباطل أهل أمساء ذكر إمهال الباطل هجران ومن

 .به
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 (6018) ح اآلخر واليوم ابهلل يؤمن كان من اب / اآلد  كتا / البخاري رواه  
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 خربها وذاع أمرها اشتهر حني اإلفك حادثه يف وسلم عليه هللا صلى النيب فعل كما
 يعذرين من! املسلمني معشر اي: "فقال أمساء ذكر دون هلم مستشريا   املدينة أبهل فاجتمع

 رجال ذكروا ولقد!! خريا   إال أهلي على علمت ما وهللا أهلي؟ يف أذاه بلغين قد رجل من
 .1"معي إال أهلي على يدخل وما خريا ، إال عليه علمت ما

 استطاع الصعبة األمور معاجلة يف نظره وبعد وحنكته وسلم عليه هللا صلى النيب وحلكمة
 إىل يتلى قرآان نبيه على وجل عز هللا وأنزل بل بسالم، احملنة جتاوز وتسديده هللا مبعونة

 بنت الصديقه عائشة املؤمنني وأم زوجه براءة فيه هبتالوت الناس ويتعب د القيامة يوم
 .الصديق

 :تعاىل قال
 امريء لكل لكم خري هو بل لكم شرا   حتسبوه ال منكم عصبة ابإلفك جاءوا الذين إن{

 ظن مسعتموه إذ لوال* عظيم عذا  له منهم كربه توىل والذي اإلمث من اكتسب ما منهم
 شهداء أبربعة عليه جاءوا لوال* مبني إفك هذا لواوقا خريا   أبنفسهم واملؤمنات املؤمنون

 فضل ولوال* الكاذبون هم هللا عند فأؤلئك ابلشهداء أيتوا مل فإذا ابلشهداء أيتوا مل فإذ
 تلقونه إذ* عظيم عذا  فيه أفضتم ما يف ملس كم واآلخرة الدنيا يف ورمحته عليكم هللا

* عظيم هللا عند وهو هينا   حتسبونهو  علم به لكم ليس ما أبفواهكم وتقولون أبلسنتكم
 يعظكم* عظيم هبتان هذا سبحانك هبذا نتكلم أن لنا يكون ما قلتم مسعتموه إذ ولوال

 إن* حكيم عليم وهللا اآلايت لكم هللا ويبني* مؤمنني كنتم إن أبدا   ملثله تعودوا أن هللا
 وهللا واآلخرة لدنياا يف أليم عذا  هلم آمنوا الذين يف الفاحشة تشيع أن حيبون الذين
 الذين أييها* رحيم رؤوف هللا وأن ورمحته عليكم هللا فضل ولوال* تعلمون ال وأنتم يعلم
 ابلفحشاء أيمر فإنه الشيطان خطوات يتبع ومن الشيطان خطوات تتبعوا ال آمنوا

 من يزكي هللا ولكن أبدا   أحد   من منكم زكى ما ورمحته عليكم هللا فضل ولوال واملنكر
 القريب أويل يؤتوا أن والسعة منكم الفضل أولو أيتل وال* عليم مسيع وهللا اءيش

                                 
1
 خترجيه تقدمي  
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 وهللا لكم هللا يغفر أن حتبون أال وليصفحوا وليعفوا هللا سبيل يف واملهاجرين واملساكني
 وهلم واآلخرة الدنيا يف لعنوا املؤمنات الغافالت احملصنات يرمون الذين إن* رحيم غفور

 يومئذ* يعملون كانوا مبا وأرجلهم وأيديهم ألسنتهم عليهم هدتش يوم* عظيم عذا 
 1}املبني احلق هو هللا أن ويعلمون احلق دينهم هللا يوفيهم
 مصاحفهم يف وتكتب حماريبهم ويف صلواهتم ويف املسلمني مساجد يف تتلى آايت

 ماها،ر  من إمث وكبري وطهارهتا وحصانتها عفتها بيان وفيها الدين، يوم إىل وألواحهم
 معدا   عذااب   فيها وقع وملن شرفا   بذلك هلا وكفى واآلخرة، الدنيا يف ولعنه عذابه وعظيم

 2.وآجال   عاجال   متتابعا   ولعنا  
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 اخلامتة
 ذو سالح اجلارحة هذه أن وكيف اللسان آفة خطورة البحث هذا خالل من يتبني

 .ااستخدامه أسئ إن وأساءت استخدامها، أحسن إن أفادت حدين،
 إن علم به لك ليس ما تقف وال{: تعاىل قال. تقدم فيما هللا أمام مسؤولة كلها واجلوارح

 1}مسئوال عنه كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع
 يف وجل عز هللا مراقبة عليه وجيب غريه، عن ال نفسه عن هللا أمام مسؤول واإلنسان

 .يفعل اعم وحده وحماسب مكلف ألنه ومهساته وسكناته حركاته
 منشورا ، يلقاه كتااب   القيامة يوم له وخنرج عنقه يف طائره ألزمناه إنسان وكل{: تعاىل قال
 2 }حسيبا   عليك اليوم بنفسك كفى كتابك اقرأ
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 .اإلنسان قدم قدمية اإلشاعة .3
 .اجملتمع لبنيان مدمرة صارت وقتها يف تعاجل مل إن اإلشاعة .4
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 توصيات
 :يلي مبا أوصى ما جمتمع يف وانتشارها اإلشاعة خطر عرفنا أن بعد

 على صارمة وعقوابت قوانني سن وعليها للمجتمع أمان صمام األمن أجهزة .1
 .اإلشاعات مروجي

 شاعةاإل ملروجي واملتابعة املراقبة دور عليها واحلديثة القدمية اإلعالم وسائل .2
 .وتقويضها منها للحد

 الناس لتوعية االجتماعيني واملصلحني واملدرسني املساجد خلطباء الفعال الدور .3
 .اإلشاعة أمر وتشنيع النفس ومراقبة الكالم بتوثيق
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