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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد 

 .أن حممدا عبده ورسوله
ا الَّذها أَيي متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنَآم ين

 .مسلمونَ
  ةـداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

اتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو  قُوا اللَّـه
 .الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

 ايددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي * حلصي
عِ اللَّهطي نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم  فَاز فَقَد ولَهسرو

 .فَوزا عظيما
 :أما بعد

مما  فإن أمتنا اإلسالمية مل تزل وستستمر يف مدافعة ما يكاد هلا
خيططه هلا أعداؤها من إجياد الثغرات وفتح اجلبهات؛ مـن أجـل   
تفريق الصف وتشتيت الكلمة، وتضييع اجلهود وهذا املكر والكيد 

باقية ، ال يألون جهدا وال يـدخرون  من أعداء األمة سنة ماضية و
 .وسعا يف سبيل حتقيق مآرم وأهـدافهم الـيت يصـبون إليهـا    
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      إِن يـنِكُمد ـنع وكُمدـرـى يتح كُملُونقَـاتالُونَ يزلَا يو

 .))0F١استطَاعوا
فداللة هذه اآلية واضحة جلية يف استمرار العداء بـني احلـق   

نراه صباح مساء على اختالف أجناسه اليت ال والباطل، وهذا العداء 
تعد فكيف مبا هو داخل حتت األجناس من األنـواع املتنوعـة ،   

الـردة  : واهلدف الذي يريدونه واحد ، هو كما نص اهللا تعاىل عليه
 .عن الدين

 :قال سيد قطب رمحه اهللا تعاىل عند كالمه حول هذه اآلية
لمني وأدواته، ولكن وتتنوع وسائل قتال هؤالء األعداء للمس(

أن يردوا املسلمني الصـادقني عـن دينـهم إن    . اهلدف يظل ثابتا
وكلما انكسر يف يدهم سالح انتضوا سـالحا غـريه،   . استطاعوا

واخلرب الصـادق  .. وكلما كلت يف أيديهم أداة شحذوا أداة غريها
من العليم اخلبري قائم حيذر اجلماعة املسلمة من االستسالم، وينبهها 

اخلطر، ويدعوها إىل الصرب على الكيد والصرب على احلرب، وإال  إىل
فهي خسارة الدنيا واآلخرة والعذاب الذي ال يدفعـه عـذر وال   

(انتهى ). مربر
1F

٢(. 
وبعد هذا فال غرابة إذن فيما نرى ونسمع من التخطيط علـى  
املدى البعيد ومن التنفيذ املباشر كلما سنحت فرصة، والح هلـم  

يستميتون يف بث باطلهم على أي وجـه كـان ،   مدخل، فتراهم 
                              

 .٢١٧سورة البقرة آية  (١)
 .١/٢٨٨ظالل القرآن  (٢)
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مستعينني بشىت الوسائل والسبل يف نشر ذلك الباطل على أوسـع  
وكيـف  . رقعة من جمتمع املسلمني، غري مبالني بكثرة األذى الناتج

ولَتسمعن من الَّذين أُوتوا الْكتاب من يبالون بذلك وهو مرادهم 
 !.؟...ذين أَشركُوا أَذًى كَثرياقَبلكُم ومن الَّ

فكم مسع املسلمون من األذى واإلهانة والتشكيك يف وحـدة  
سنة  –كما سلف  –وهذا ليس بغريب ، بل هو . صفهم وكلمتهم

 .ماضية
إمنا الغريب أن يساعد يف نشر أذاهم شرحية من املسـلمني ال  

النـاس  أعين أولئك الذين حيسبون على اإلسالم فهذا النوع مـن  
أدوات مسرية خملصة يف والئها ألعداء اإلسالم فهي تقوم بواجبـها  
املطلوب منها على أحسن وجه وأمته ضاربني عرض احلائط مبا مييله 
عليهم دينهم الذين زعموا كذبا وزورا ال أم من املتمسكني بـه  
فحسب بل من املدافعني عنه، وإم ليقولون منكرا مـن القـول   

 .وزورا
القسم من الناس ليسوا هم املعنيني لوضوح اجتاههم عند فهذا 

كل ذي لب وعقل، فحصوننا مهددة من داخلها، بـل إن تلـك   
وهـم   –الشرحية من الناس هم أسرع الناس إىل فتنة ، وحيرصون 

على أن يكونوا ممن يتوىل كربه يف محل راية الفتنـة   –أهل لذلك 
م وعند اللَّه مكْـرهم وإِنْ  وقَد مكَروا مكْرهوتصدير اإلشاعة 

 .كَانَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ
فلنترك هذا الصنف من الناس غري آسفني عليهم فهم ليسـوا  
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املعنيني باحلديث ، إمنا أعين بذلك بعض الغيورين الذين خرجـت  
عن حسن نية  –عاطفتهم ومحاستهم عن احلد الشرعي هلا، فأعانوا 

لى زيادة اجلراح ومن األمثلة على ما وقع فيـه أولئـك أمـر    ع –
اإلشاعة، تلك اآلفة اليت تسري يف جسد األمة سريان النار يف يابس 
احلطب، فتأكل بشراهة، وتفسد يف حلظات ما يفسـد بغريهـا يف   

 .ساعات أو أيام
وملا كان لإلشاعة سوق رائجة وبضاعة نافقـة مـع عـدم    

وهذا هو  -ثار الناجتة عن بطالن اإلشاعةاالكتراث أو عدم تقدير اآل
أردت أن أقدم هذا املبحث املتواضع عن موضـوع   -بيت القصيد

 .اإلشاعة سائالً ريب عز وجل اإلخالص يف القول والعمل
وعودا على ما سبق فيقال لو حبثنا عن سبب تلـك اآلثـار    

 املترتبة على بطالن اإلشاعة لوجدنا أن النواة والبذرة األوىل هـي 
 .عدم التثبت يف األخبار، وأخذها جزافًا دون متحيص أو نقد

ولو رجعنا إىل أدب اإلسالم يف مثل هذه األمور ملا حدث مـا  
مـن   –والعلم عنـد اهللا   –حدث، وما حيدث اآلن وما سيحدث 

تناقض األخبار واملصادر ، فهذا ينفي ، وهذا يثبت، وذاك يشكك 
من ميت قد أحيي ،  فكم من حي قد أميت، وكم. ، وآخر يؤكد

وكم من ضال شاع أمره بأنه أصبح من األولياء، وكم من صـاحل  
ذكر أنه نكص على عقبيه، وكم من بريء قد ام، وكم من متهم 
حوله قرائن وشواهد قوية قد برئ براءة كاملة كالشمس يف كبـد  

 .فاختلط احلابل بالنابل. السماء ليس دوا سحاب
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 هذا؟فما توجيه اإلسالم يف مثل 
منهج عظيم وميزان دقيق أدق من ميزان الـذهب يف بيـان   

 .صحيح األخبار من سقيمها، يتمثل يف نصوص كثرية على رأسها
 وايبصوا أَنْ تنيبفَت أببِن قفَاس اَءكُموا إِنْ جنَآم ينا الَّذها أَيي

ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةها بِجمقَو نيمادن)2F١(. 
نداء وأمر بالتبني، وحتذير ، مث بيان العاقبة الوخيمة يف حالـة  

 .عدم التروي والتثبت
 :أما النصوص الثابتة يف السنة فكثرية منها

 .)3F٢(»كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما مسع«: قوله 
أي إذا مل يثبت ألنه يسمع عادة : (رمحه اهللا تعاىل قال املناوي

لكذب، فإذا حدث بكل ما مسـع ال حمالـة يكـذب،    الصدق وا
. والكذب اإلخبار عن الشيء على غري ما هو عليه، وإن مل يتعمـد 

(...)لكن التعمد شرط اإلمث
4F

٣(. 
بـئس مطيـة الرجـل    «: ومن ذلك قوله أيضـا قولـه   

 .)5F٤(»زعموا
وإمنا يقال زعموا يف حديث ال سند له وال (...  :قال اخلطايب

                              
 .٦سورة احلجرات آية  (١)
 .رواه مسلم (٢)
 .٥/٢فيض القدير  (٣)
 .رواه أمحد وأبو داود (٤)
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شيء حكي عن األلسن على سبيل البالغ ، فذم  ثبت فيه، وإمنا هو
من احلديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالتثبت فيه، والتوثق  النيب 

ملا حيكيه من ذلك فال يرددونه حىت يكون معزيا إىل ثبت، ومرويـا  
(عن ثقة 

6F

١(. 
 :وجاء يف عون املعبود نقالً عن اللمعات ما نصه

اه على الشـك والـتخمني   واملقصود أن اإلخبار خبرب مبن(... 
دون اجلزم واليقني قبيح، بل ينبغي أن يكون خلربه سند وثبـوت،  

ويف .. ويكون على ثقة من ذلك ال جمرد حكاية على ظن وحسبان
(انتهى . زعموا مطية الكذب: املثل

7F

٢(. 
يف التثبت يف نقل األخبار فكثري  وأما ما ورد عن الصحابة 

 .وكثري
عندما سئل عـن مـرياث    كر فمن ذلك ما ثبت عن أيب ب

فأخربه املغـرية   اجلدة فلم يعرف يف ذلك علما فسأل الصحابة 
  أن النيب  أعطاه السدس فطلب الصديق شاهدا لقول املغرية

 .) )8F٣فشهد على ذلك حممد بن مسلمة 
ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم وغريمها عـن أيب  

ول على عمر فلم يؤذن لـه،  عندما استأذن ثالثًا للدخ موسى 
فرجع ، فرده عمر بعدما ذهب وقال ما منعك؟ فذكر أبو موسـى  

                              
 .٧/٢٦٧معامل السنن  (١)
 .١٣/٣١٥عون املعبود  (٢)
 .٤/٤٢٠رواه الترمذي  (٣)
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يعين شاهدا علـى   –واهللا لتقيمن عليه بينة : فقال له عمر. احلديث
(...)ما مسعت

9F

١(. 
: ومن قول أيب شريح وقد ذكر حديثًا لعمر بن سعيد فقـال 

د مـن يـوم   الغ ائذن يل أيها األمري أحدثك قوال قال به النيب (
مسعته أذناي، ووعاه قليب، وأبصرته عيناي حـني تكلـم   .. الفتح

(...)به
10F

٢(. 
أما كالم العلماء يف التثبت يف الرواية فأشهر من أن حيصر، بل 
عقدوا له أبوابا يف كثري من كتبهم، وخاصةً فيما يتعلـق بكتـب   

اعلم أنه لـيس  : مصطلح احلديث فمن ذلك قول مالك البن وهب
دث بكل ما مسع، وال يكون إماما أبدا وهو حيـدث  يسلم رجل ح
(بكل ما مسع 

11F

٣(. 
ال يكون الرجل إماما يقتدى به : (وقال عبد الرمحن بن مهدي

 .)٣()حىت ميسك عن بعض ما مسع
 :وقال إياس بن معاوية يوصى سفيان بن حسني

إياك والشناعة يف احلديث؛ فإنه قلما . احفظ علي ما أقول لك(
إىل غري ذلـك  . )٣(ذل يف نفسه، وكذب يف حديثه محلها أحد إال 

 .من اآلثار
وقبل الشروع يف الكالم عن اإلشاعة أحب أن أنبـه القـارئ   

                              
 . ٤/٤٣.فتح الباري (١)
 .١/١٩٧انظر فتح الباري . خاريرواه الب (٢)
 .من شرح النووي ٧٦-١/٧٥من مقدمة صحيح مسلم  (٣)
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الكرمي إىل أنين مل أتطرق جلميع جوانب اإلشاعة وخاصة اإلشـاعة  
 .يف احلرب؛ فهذه مشهورة يف البحوث واالت العسكرية

لكـن  . ة عامةوإمنا مرادي يف هذا البحث طرق املوضوع بصف
كان على اإلشـاعات املنسـوبة إىل املعـروفني بـاخلري      التركيز

(والصالح
12F

١(. 
اهللا أسأل أن جيعلنا ممن أخلصوا أعماهلم وأقواهلم لـرم، وأن  
يكفينا شر الشائعات، وأن نكون ممن يسعى يف دفنها وإماتتـها، ال  

(ممن يسعى يف بثها ونشرها دون تروٍ أو تثبت اللهم آمني 
13F

٢(. 
 : كتبو

 عبد العزيز بن حممد بن عبد اهللا السدحان
 صباح اجلمعة –الرياض 

 هـ٥/٣/١٤٢١

                              
أعتذر من األخوة القراء لعدم إكمال املوضوع من مجيع جوانبه ، وعذري يف هذا  (١)

أن أمهية املوضوع جعلتين أقدم هذه املادة بسرعة ، وسأحاول يف املرة القادمة إن 
 .النقص يف طبعة أخرى ، فنظرة إىل ميسرةشاء اهللا تعاىل أن أطرق مواضع 

وقد مجعت مادة علمية لكثري من املتداول بني أكثر الناس مما ال أساس له من  (٢)
الصحة كبعض األحاديث املوضوعة اليت تنتشر بني وقت وآخر ، وبعض القضايا 

 .التارخيية اليت سلم بثبوا الكثري ، وبعض الشائعات املشهورة مع بيان بطالا
 .اسأل أن يعينين على متامه وإخراجه
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 :اإلشاعة لغة
 .»شيع«قال يف اللسان حتت مادة 

شـاعاك  : ويقال. تابعه وقواه: وشايعه.. شيعت فالنا اتبعته«
: وشيعه. ومنه تشييع النار بإلقاء احلطب عليها. أي ال فارقك: اخلري

 .له؛ ليودعهخرج معه عند رحي
ما أوقـد بـه   : والشيوع. استهلك يف هواه: وتشيع يف الشيء

: والشياع. العجول: واملشيع. أحرقه: يقال شيع الرجل بالنار. النار
 .صوت قصبة الراعي وشبابته

أهاب مبعىن صـاح  : وأشاع باإلبل وشايع ا وشايعها مشايعة
 .ودعا

: ر الشيءوأشاع ذك. ذاع: وشاع اخلرب. انتشر: وشاع الشيب
 .فرقته: أشعت املال. أطاره

أي مذياع ال يكتم : ورجل مشياع. األخبار املنتشرة: والشاعة
 .اهـ. »استطار: وشاع الصدع يف الزجاجة. سرا

االنتشار : الشياع: شيع: وقال الراغب األصفهاين يف املفردات
انتشـروا  : وشاع القوم. شاع اخلرب أي كثر وقوي: يقال. والتقوية
من يتقوى ـم  : والشيعة. قويتها: وشيعت النار باحلطب. وكثروا

يقـال وشـيع   . اإلنسان وينتشرون عنه، ومنه قيل للشجاع مشيع
هذَا من شـيعته .  وإِنَّ من شيعته لَإِبراهيمقال تعاىل . وأشياع

هودع نذَا مهو .اعيا شلَهلَ أَهعجو . ـ . أَولنيفي شيعِ الْ
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كُماعيا أَشلَكْنأَه لَقَدو. 

أيضا تـأيت  » شع«ويف معجم مقاييس اللغة نالحظ أن املادة 
 :مبعىن قريب من معىن مادة شيع فهي مبعىن

 –بالفتح  –والشعاع . تفرق وانتشر ومن ذلك شعاع الشمس
 .الدم املتفرق

ملادة شـيع هـو    واملعىن املشترك البارز بني هذه املعاين اللغوية
(االنتشار والتكاثر 

14F

١(. 
 :اإلشاعة يف االصطالح

 :هلا عدة تعريفات
كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديق ، تتناقل من شخص (قيل 

 ).إىل شخص دون أن تكون هلا معايري أكيدة للصدق
هي اصطالح يطلق على رأي موضوعي معـني، كـي   (وقيل 

إىل آخر عن طريق يؤمن به من يسمعه وهي تنتقل عادة من شخص 
الكلمة الشفهية، دون أن يتطلب ذلك مستوى مـن الربهـان أو   

 )الدليل
 :ومن التعاريف أيضا أا 
بث خرب من مصدر ما يف ظرف معني وهلدف ما يبغيه املصدر (

 ).دون علم اآلخرين، وانتشار هذا اخلرب بني أفراد جمموعة معينة

                              
 .١٧اإلشاعة، أمحد نوفل  (١)



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
 

١٥ 
 

يتناقلـها النـاس،   األحاديث واألقوال واألخبار اليت : (أو هي
والقصص اليت يروا دون التثبت من صـحتها أو التحقـق مـن    

 ).صدقها
 :ومن التعاريف لإلشاعة أيضا

أخبار مشكوك يف صحتها، ويتعذر التحقق من أصـلها،  (أا 
وتتعلق مبوضوعات هلا أمهية لدى املوجهة إليهم، ويؤدي تصديقهم 

 ).أو نشرهم هلا إىل إضعاف روحهم املعنوية
 :و هيأ
النبأ اهلادف الذي يكون مصدره جمهـوالً، وهـي سـريعة    (

 ).االنتشار، ذات طابع استفزازي أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ
وكما يالحظ فإن هناك رابطًا بني املعـىن اللغـوي واملعـىن    

(االصطالحي، وعامالً مشتركًا هو االنتشار والتزايد 
15F

١(. 
 :مصادر اإلشاعة

 :البا ما يكونمنشأ اإلشاعة وأساسها غ
 .خربا من شخص

 .أو خربا من جريدة
 .أو خربا من جملة

 .أو خربا من إذاعة
                              

 .١٧ألمحد نوفل ص/ اإلشاعة، (١)



 
 اعةاإلش.. أخي احذر 

 
١٦ 
 

 .أو خربا من تلفاز
 .أو خربا من رسالة خطية

 .أو خربا من شريط مسجل
فهذه الوسائل هي طرق تناقل األخبار بني الناس وانتشـارها  

 .بينهم
مـا يقـال،   ولذا على ناقل اخلرب أن يتروى ويتثبت يف كـل  

وليحذر أن يبادر بالتصديق الفوري؛ فإن األصل الـرباءة التامـة ،   
وتلك اإلشاعة ناشئة طارئة، واألصل بقاء ما كان على ما كان حىت 

 .تقوم األدلة الواضحة على ذلك
 :أنواع اإلشاعة

ختتلف اإلشاعة حسب اختالف الشخص املنقـول عنـه أو   
 .األشخاص املنقول عنهم
اعة مدحا، وتارة تكون ذما، وتارة تكـون  فتارة تكون اإلش

وتارة تكون غريبة أي يف سياق وقائعها حـىت  . خليطًا بني النوعني
تكون يف عداد املستحيالت، لكن تلقف الناس وتناقلهم هلا جعـل  

 .املستحيل أمرا ممكن الوقوع
 :»املشاع منه«مرد اإلشاعة 

 .كثرة اإلشاعات وتنوعها تدل على تنوع املشاع عنهم
 :فتارة يكون الشيء املشاع عنه



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
 

١٧ 
 

شخصا موسوما باخلري والصالح، أو شخصا على العكس من 
أو حدث غريب وهو أنواع كثرية ، وبعض األحداث شديدة . ذلك

أمر يستحيل وقوعه، أو يكاد يكون : الغرابة إىل حد كبري وضابطها
 .مستحيالً

 :ما الفائدة من ترويج اإلشاعة
 :مراده من مقاصد عدةمروج اإلشاعة ال خيلو 

مبعىن أن ترديده لتلك اإلشاعة يف جملسه أو  »النصح«: األول
 .جمالسه إمنا هو بدافع احلرص على نصح ذلك املشاع عنه
 .ولست بصدد بيان صحة هذا األسلوب من خطئه

 .فهذا سيأيت حبثه
إمنا الشاهد أن هذه طريقة بعض الناس يف تـرويج اإلشـاعة   

 .نه كما يزعمبدعوى النصح للمشاع ع
 :الشماتة: الثاين

وذلك بأن يكون الدافع واحملرك لنشر اإلشاعة وتروجيها بـني  
 .عياذا باهللا من هذا. الناس إمنا هو الشماتة بصاحبها والوقيعة فيه

 »الفضول«: الثالث
وهذا حال أغلب املروجني لإلشاعة، فإن إصغاء السامعني حلديثـه  

سماع كل ما يقول دافـع مـن   وأشخاصهم بأبصارهم إليه وتشوقهم ل
وال يكاد إال من رحم اهللا  –أعظم الدوافع لنقل اإلشاعة ، هذا إن سلم 

 .من التزيد يف الكالم؛ بغية تشويقهم وتعلقهم مبا يقول –



 
 اعةاإلش.. أخي احذر 

 
١٨ 
 

 »قطع أوقات االس بذكرها«: الرابع
فمن املعلوم املشاهد أن كل احلاضرين أو أغلبهم يف الـس  

ولـو كـان    –شاركة يف الكالم والنقاش يريد أن يديل بدلوه للم
ويرى السكوت نقصا يف حقه، فتراه يذكر هذه اإلشاعة  -عقيما 

 .بقصد املشاركة يف احلديث بغض النظر عما يترتب عليه نقله ذاك
 :ذات اإلشاعة وناقلها واملنقول إليه واملنقولة عنه

 :أما ذات اإلشاعة
: أو كما يقال. نهفإن من اإلشاعات ما يتفق العقالء على بطال

 .»بطالا يغين عن إبطاهلا«و » سقوطها يغين عن إسقاطها«
فهذا النوع من اإلشاعات االشتغال به دليل على نقص عقـل  

 .ناقلها
ولو كان األمر يقف عند هذا احلد لكان هينا لكن قد يتعـداه  
إىل القدح يف معتقد ناقل اإلشاعة، وذلك كأن تكـون اإلشـاعة   

 .ورد القرآن بتصديقه، أو على العكس من ذلكتكذيبا لشيء 
كبعض الشائعات اليت خترج بني فينة وأخرى بأن القيامة تقوم 
يف اليوم الفالين بالتاريخ الفالين، أو بأن فالنا من الناس ميـوت يف  
وقت كذا يف يوم كذا يف مكان كذا، وما شاكل ذلك فهذا كلـه  

 .نمن الرجم بالغيب الذي ما أنزل له من سلطا
ةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه)16F١(. 

                              
 .٣٤سورة لقمان آية  (١)



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
 

١٩ 
 

 امو إِلَّا اللَّه بيضِ الْغالْأَرو اتاومي السف نم لَمعقُلْ لَا ي
 .))17F١يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ

وبكل حال فنقل اإلشاعة بدون تروٍ ولغري مصلحة يـؤدي إىل  
 .مفاسد كثرية

: اهللا تعاىل عند كالمه على قوله تعـاىل قال سيد قطب رمحه 
وا بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخالْأَم نم رأَم ماَءهإِذَا جو...)18F٢(. 

والصورة اليت يرمسها هذا النص هي صورة مجاعة يف املعسكر (
اإلسالمي، مل تألف نفوسهم النظام، ومل يدركوا قيمة اإلشـاعة يف  

اليت تترتب عليها وقد تكون قاصـمة؛   ويف النتائج.خلخلة املعسكر
ألم مل يرتفعوا إىل مستوى األحداث ومل يدركوا جدية املوقـف  
وأن كلمة عابرة وفلتة لسان قد جتر من العواقب علـى الشـخص   
ذاته وعلى مجاعته كلها ما ال خيطر له ببال، وما ال يتـدارك بعـد   

قيقي الكامل ألم ال يشعرون بالوالء احل –رمبا  –أو ! وقوعه حبال
هلذا املعسكر، وهكذا ال يعنيهم ما يقع له من جراء أخذ كل شائعة 
واجلري ا هنا وهناك وإذاعتها حني يتلقاها لسان عن لسان سواء 
كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف فكلتامها قد يكون إلشـاعتها  

(..)خطورة مدمرة
19F

٣(. 
تلَقَّونـه  إِذْ : وقال أيضا رمحه اهللا تعاىل عند قولـه تعـاىل  

                              
 .٦٥سورة النمل آية  (١)
 .٨٣النساء آية  (٢)
 .٢/٧٢٣ظالل القرآن  (٣)



 
 اعةاإلش.. أخي احذر 

 
٢٠ 
 

بِأَلِْسنتكُم وتقُولُونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْم وتحسبونه هينا 
يمظع اللَّه دنع وهو وهي صورة فيها اخلفة واالسـتهتار  : (قال

. وقلة التحرج وتناول أعظم األمور وأخطرها بال مباالة وال اهتمام
َّلَقإِذْ تكُمتبِأَلِْسن هنو  لسان يتلقى عن لسان بال تدبر وال ترو وال

فحص وال إمعان نظر، حىت لكأن القول ال مير علـى اآلذان، وال  
ال  وتقُولُـونَ بِـأَفْواهكُم  ! تتماله الرؤوس، وال تتدبره القلوب
إمنا هي كلمات تقـذف ـا   ! بوعيكم، وال بعقلكم، وال بقلبكم

(...)بل أن تستقر يف املدارك وقبل أن تتلقاها العقولاألفواه ق
20F

١(. 
 :أما ناقل اإلشاعة

 :أمور منها لزمهيف
اهللا تعاىل يف نفسه، ويراقبه يف كل مـا يقـول    أن يتقي :أوالً

 .ويفعل
: قال تعاىل.. أن يتذكر أنه حماسب على كل كلمة يقوهلا :ثانيا
نيظافلَح كُملَيإِنَّ عو.... 

 .ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد :وقال
إن حيدث بكل مـا   –أو إمثا كذبا  –كفي باملرء «: وقال 

 .»يسمع
أن يكون قصده سليما ال لوث فيه، كأن يستغل ذكـر  : ثالثًا

اإلشاعة للتنفيس عن نفسه مما جيد يف صدره عن املنقـول عنـه،   
                              

 .٤/٢٥٠٢ظالل القرآن  (١)



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
 

٢١ 
 

 :لك املشنيفليحذر املسلم من هذا املس
وهذَرفَاح فُِسكُمي أَنا فم لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَماعو. 
وردي الصفخا تمنِ ويةَ الْأَعنائخ لَمعي. 

وعلى هذا فلزاما على املسلم أن يصلح قلبه وقالبه ما استطاع 
هللا ما إىل ذلك سبيال، ومىت ما علم اهللا ذلك منه فسريى ويلقى من ا

 .حيب ويرضى
 لَمِ اللَّهعى إِنْ يرالْأَس نم يكُمدي أَيف نمقُلْ ل بِيا النها أَيي

  اللَّـهو لَكُم رفغيو كُمنذَ ما أُخما مريخ كُمتؤا يريخ ي قُلُوبِكُمف
يمحر غَفُور)21F١(. 

أن يتروى ويتثبت يف كل ما يقول، وأن حيذر من التزيد  :رابعا
يف الكالم وأن ال ينقل إال ما كان متأكدا من مساعة أو رؤيته؛ حىت 

 وإليك هذا املثال الذي يبني لك كيف كان الصحابة . تربأ ذمته
وهم أتقى الناس بعد األنبياء والرسل يتحرون ويتثبتـون يف نقـل   

الة والصدق، واألمانة فعن أيب شـريح  األخبار وهم من هم يف العد
 إئذن يل أيها : أنه قال لعمر بن سعيد هو يبعث البعوث إىل مكة

الغد من يوم الفتح مسعته أذنـاي   األمري أحدثك قوال قاله النيب 
(اخل .. ووعاه قليب وأبصرته عيناي حني تكلم به

22F

٢(. 
وت تتثبما بعده ت تثبوثُّق مـا  هذا هو الشاهد من احلديث ت

                              
 .٧٠: سورة األنفال آية (١)
 .١/١٩٧الباري  انظر فتح. رواه البخاري (٢)



 
 اعةاإلش.. أخي احذر 

 
٢٢ 
 

 .بعده توثُّق
أن يكون مقصده من نقل اإلشاعة التأكد من صحتها  :خامسا

 :إىل املنقول عنه
حـول   بآرائهمفعليه أن يبني هذا ملن يستمع إليه حىت يستنري 

 .هذا اخلرب
على ناقل اإلشاعة أن يفرق بني االس اليت يرتادهـا  : سادسا

 .اعةأو اجلليس الذي قد جيالسه وقت حدث اإلش
 .فما كل جملس يصلح

بل إن بعض االس قد تزيد يف ترويج اإلشاعة وعلى أوجـه  
 .خمتلفة، فيتسع اخلرق على الراقع

 .وهذه االس هي اليت حيضرها الغوغاء من الناس
وأولئك مضرم راجحة على منفعتهم إن صح أن عندهم نفعا 

 .يف جمالسهم تلك

 كيف كـان الصـحابة   وأسوق هنا دليالً واحدا يبني لنا 
 .يعرفون املقام املالئم لكل كالم

(روى البخاري رمحه اهللا تعاىل يف صحيحه 
23F

أن عمـر بـن    )١
أراد أن يقوم مقاما للناس يتكلم فيه عن خـرب بلغـه    اخلطاب 

حيث متت له البيعة يف عجلة من األمر  يطعن يف خالفة الصديق 
                              

 .١٢/١٤٤فتح الباري  (١)



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
 

٢٣ 
 

بد الرمحن بن عـوف  فلما هم عمر بالقيام ذلك اليوم قال له ع –
 :    يا أمري املؤمنني ال تفعل، فإن املوسم جيمـع رعـاع النـاس

هم، فإم هم الذين يغلبون على قربك حني تقوم يف الناس، ئوغوغا
وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطريها عنك كل مطـري ، وأن ال  
يعوها ، وأن ال يضعوها على مواضعها، فامهل حىت تقدم املدينـة  

ار اهلجرة والسنة؛ فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول فإا د
. ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعوا على مواضـعها 

ألقومن بذلك أول مقام أقومه  -إن شاء اهللا  -أما واهللا : فقال عمر
 .»...باملدينة

فتدبر أخي رعاك اهللا هذا الكالم، واجعله نصـب عينيـك مث   
عبد الرمحن على عمر رضي اهللا تعـاىل عنـهما   انظر كيف أشار 

بتأخري الكالم عن تلك القضية مع بالغ أهيمتها وحساسـيتها؛ درًء  
 .للمفسدة اليت يتوقع حدوثها

إال أن يأخذ ـذا الـرأي    –وهو هو  –وما كان من عمر 
السديد الرشيد، فأخر كالمه حىت قدم املدينة علـى صـاحبها أمت   

 .الصالة والتسليم
، فلنعم املعلـم هـو ولـنعم     اهللا عن صحابة نبينا  فرضي

 .املتعلمون هم
على ناقل اإلشاعة أن حيث املنقول هلم علـى التثبـت    :سابعا

والتروي والتأكد يف نقلهم عنه؛ ألنه املصدر األصلي هلم ، وكـل  
 .كالم خيرج منهم فمحسوب عليه ومنسوب له



 
 اعةاإلش.. أخي احذر 

 
٢٤ 
 

سبق ذكرها  وقد -عندما أراد أن يقول مقالة له  قال عمر 
 :قال  -

لكم مقالة قد قدر يل أن أقوهلـا، ال أدري   أما بعد فإين قائل«
لعلها بني يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث ا حيث انتهت 
به راحلته، ومن خشي أن ال يعقلها فال أحل ألحـد أن يكـذب   

 .)24F١(»علي
.. ومن خشي أن ال يعقلـها «: والشاهد الذي نريده هو قوله

 .اخل
ألن اإلشاعة ليست كسائر األخبار، فال تنقل إال بعد التثبـت  
ومن مث ال خيرب ا كل أحد كما سبق بيانه خبالف العلـم املتعلـق   

وفيه احلث على تبليغ : (باألمة كلها ، قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل
العلم ممن حفظه وفهمه وحث من ال يفهم على عدم التبليغ إال أن 

 .)25F٢()وال يتصرف فيهكان يورده بلفظه 
أن يسارع أوالً يف استشارة أهل العلم والفضل يف أمـر   :ثامنا

هذه اإلشاعة، وعليه أن يأخذ مبشورم؛ فـإم أدرى باملصـلحة   
بل قد بني اهللا تعاىل يف حمكم الترتيـل أن  . حبكم علمهم وجتربتهم

هـو املسـلك    –أعين مسلك الرد إىل أهل العلم  –هذا املسلك 
 .يف مثل هذاالسليم 

وإِذَا جاَءهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه : قال تعاىل
                              

 .من الفتح ١٢/١٤٤أخرجه البخاري  (١)
 .١٢/١٥٥الفتح  (٢)



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
 

٢٥ 
 

    ينالَّـذ ـهمللَع مهـنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو
هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو مهنم هبِطُوننتسطَانَ  ييالش متعبلَات

 .))26F١إِلَّا قَليلًا
هذا تأديب مـن اهللا  : (قال الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا تعاىل

لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق، وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من 
األمور املهمة واملصاحل العامة، ما يتعلق باألمن، وسرور املؤمنني، أو 

ة عليهم أن يتثبتوا وال يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلوف الذي فيه مصيب
اخلرب، بل يردونه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم، أهـل الـرأي   
والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون األمـور ويعرفـون   
املصاحل وضدها، فإن رأوا يف إذاعته مصلحة ونشـاطًا للمـؤمنني   

لـك، وإن رأوا مـا فيـه    وسرورا هلم وحترزا من أعدائهم فعلوا ذ
مصلحة ، أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد علـى مصـلحته مل   

 .يذيعوه
أي يسـتخرجونه   لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهموهلذا قال 

 .بفكرهم، وآرائهم السديدة، وعلومهم الرشيدة
ويف هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل حبث يف أمر من 

ينبغي أن يويل من هو أهل لذلك، وجيعـل إىل أهلـه، وال    األمور
. يتقدم بني أيديهم فإنه أقرب للصواب وأحرى للسالمة من اخلطـأ 

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حـني مساعهـا،   
واألمر بالتأمل قبل الكالم والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليـه  

                              
 .٨٣النساء آية  (١)



 
 اعةاإلش.. أخي احذر 

 
٢٦ 
 

() اإلنسان أو ال؟ فيحجم عنه
27F

١(. 
 .انتهى كالمه رمحه اهللا وهو يف غاية التحقيق والدقة

 .أما املنقول له
 .أي الذي نقلت له اإلشاعة

عليه أن يذكر الناقل باهللا تعاىل وأنه حماسب ومؤاخـذ   :أوالً
 .على كل كلمة يلفظ ا

 .وعليه أيضا أن حيثه على التروي وعدم العجلة يف نقله :ثانيا
يبادر بتصديق اإلشاعة فورا خاصةً إذا مل عليه أيضا أن ال  :ثالثًا

 .تكن األدلة والقرائن قائمة أكمل قيام وأمته
إذا كانت اإلشاعة عن شخص موسوم باخلري فينبغي أن  :رابعا

حيمل على احململ احلسن، ويلتمس له العذر يف ذلك إذا كان للعذر 
 .مربر شرعي صحيح

قول له أن يـذكر  فإن مل يكن له مربر فيما نسب إليه فعلى املن
الناقل بأن الواجب يف هذه احلالة النصح والتوجيه؛ حىت يسـتقيم  

 .اخللل الذي سبب وجود اإلشاعة
 :أما املنقول عنه

 .فال خيلو من نسبت إليه اإلشاعة يف اجلملة من أمرين اثنني
 .إما أن يكون معلوما أو جمهوالً

                              
 .١٤٤-٢/١١٣تفسري ابن سعدي  (١)



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
 

٢٧ 
 
ري فإن كان معلوما فإما أن يكون مـن املشـهود هلـم بـاخل    

واالستقامة وخاصة العلماء، أو من عامة املسلمني، فـإن كانـت   
اإلشاعة منسوبة إىل القسم األول أي املشهود هلم باخلري ، فعلـى  
اإلنسان أن يتقي اهللا ، وميسك لسانه عن اخلـوض يف أعراضـهم   

 .خاصة العلماء املشهود هلم باخلري وحسن املعتقد
وم باخلري فليحـذر  وإن كان من نسبت إليه اإلشاعة غري موس

الناقل أن يتزيد عليه حىت لو كان عدوا له؛ فإن هذا مـن الظلـم   
ولَا يجرِمنكُم شنَآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هـو  والكذب 

 .أَقْرب للتقْوى
أي ال  –وال جيرمنكم : (قال الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا تعاىل

على أن ال تعـدلوا كمـا    –أي بغضهم  –قوم شنآن  –حيملنكم 
يفعله من ال عدل عنه، وال قسط، بل كمـا تشـهدون لـوليكم    
فاشهدوا عليه كما تشهدون على عدوكم، فاشهدوا له فلو كـان  
كافرا أو مبتدعا، فإنه جيب العدل فيه، وقبول ما يأيت به من احلق ال 

اعدلوا هو . للحق ألنه قاله، وال يرد احلق ألجل قوله، فإن هذا ظلم
أي كلما حرصتم على العدل واجتهدمت يف العمل به : أقرب للتقوى

 .)28F١()كان ذلك أقرب لتقوي قلوبكم، فإن مت العدل كملت التقوى
إما إن كان الشخص جمهوالً فاحلق أن يلحق بالذي قبله، وال 

. جيوز ناقل اإلشاعة لنفسه التقول عليه بدون تثبت حمكم جلهالتـه 
ة ال تشفع للقول بال علم، وأيضا فقد يبلغ اخلرب ذاك اهول فاجلهال

 .فيحمل على من تكلم فيه بغري حقٍ
                              

 .٢/٢٥٩تفسري ابن سعدي  (١)



 
 اعةاإلش.. أخي احذر 

 
٢٨ 
 

 طرق دحض اإلشاعة

هذا العنوان فيه إمجال، فلمعترض أن يقول وهل كل إشـاعة  
 .تدحض وتدفن؟ فاإلشاعات كثرية ومتنوعة

 :وجواب هذا االعتراض أن يقال
اطأ الرواة عليه، فهذا قد ما قويت شواهده وكثرت قرائنه، وتو

إين أرى : (خرج من حيز اإلشاعة إىل حيز احلقيقة، وهي من باب
فمثل هذا اخلرب الـذي كثـرت   ..) رؤياكم قد تواطأت فتحروها

خمارجه، واحتفت به القرائن، وكثرت شواهده يف حالة عدم قبوله 
واالعتراض عليه مغالطة للحقيقة وهروب من الواقع؛ ألن الشك فيه 

أول األمر والتردد يف قبوله قد ارتفع وزال؛ بقوة األدلة املصاحبة يف 
 .للخرب

لكن يبقى هنا مسألة وهي معاجلة انتشار اخلرب، وحماولة تقليص 
دائرته، ومحل صاحبه على احململ احلسن إن كان أهالً لذلك مـع  

 .الدعاء له
أما إن كان املشاع عنه غري أهل للمحمل احلسن، وكـان يف  

ه وكشف ستره مصلحة راجحة ففي هذه احلال ال حـرج  بيان أمر
يف انتشار اخلرب، بل هو األوىل واألجدر، شريطة ذم التزيد فيـه أو  
التصرف يف سياقه تصرفًا خيل باملعىن األصلي؛ بغية تضخيم القضية 

 .فوق حقيقتها
وعودا على ذي بدء فإن لدفن اإلشاعة وإماتتها طرقًا كـثرية  

 :منها



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
 

٢٩ 
 

 .قل باهللا تعاىل وحتذيره من مغبة القول بال علمتذكري النا -١
تذكري الناقل بالعاقبة املتحصلة إذا كانت اإلشاعة كذبا أو  -٢

 .فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم نادمني. مبالغا فيها
 .عدم التعجل يف تقبل اإلشاعة دون استفهام أو اعتراض -٣
ا زيادة انتشار هلا مع عدم ترديد اإلشاعة؛ ألن يف ترديده -٤

: إضفاء بعض بل كثري من الكذب عليها وكما قيل يف املثل الروسي
 ).الكذب كرة ثلجية تكرب كلما دحرجتها(

اقتفاء سري اإلشـاعة، وتتبـع مسـارها للوصـول إىل     « -٥
 .)29F١(»زمحب مجذورها، ووضع اليد على مطلقيها وحماسبته

م عند مساعها من عدم املباالة أو إظهار التعجب واالهتما -٦
أطراف أخرى والتشكيك يف صحتها؛ فهذا حبد ذاته خيفف فـورة  

 .ناقلي اإلشاعة، وجيعلهم يراجعون أنفسهم قبل بث تلك الشائعة
 :ويزداد هنا أيضا

أن يف اإلعراض عن اإلشاعة وعدم االكتراث ا سبب رئيسي 
 .يف إمخاد اإلشاعة

إذ : (... عـاىل قال اإلمام مسلم صاحب الصحيح رمحه اهللا ت
اإلعراض عن القول املطرح أحرى إلماتته وإمخال ذكر قائله وأجدر 

 .)30F٢()أن ال يكون ذلك تنبيها للجهال عليه
                              

 .١٤٣اإلشاعة ألمحد نوفل ص (١)
 .بشرح النووي ١/١٢٩مقدمة صحيح مسلم  (٢)



 
 اعةاإلش.. أخي احذر 

 
٣٠ 
 

حماولة الرد على اإلشاعة يف الصحف ومـا شـاكلها إذا    -٧
كانت اإلشاعة ناشئةً من الصحف، أو أا بلغت بني الناس مبلغـا  

عة أمام أكثر عدد مـن النـاس،   فإن يف بيان بطالن اإلشا. عظيما
وإن مل خيمد ذكرهـا  . أسرع وسيلة للقضاء عليها وإمخاد ذكرها

 .بالكلية فعلى األقل إزالة القناعة التامة ا من أذهان الناس
 

 من اآلثار املترتبة على بطالن اإلشاعة

 :ذي بدء يقال هنا بادئ
لو أن كل ناقل أو سامع لإلشاعة وضع يف حسـبانه بعـض   

ر املترتبة عند كون اإلشاعة كذبا وزورا أو مبالغا فيها لتـردد  املضا
 .أناس كثريون يف نقلها ويف قبوهلا

وهذا ال خفاء فيه، إذ أن العاقل ينظر إىل األمور نظـرة تـروٍ   
ونظرة موازنة، حيسب هلا حساا الالئق ا، فال يغلب جانبا علـى  

 .جانب إال بقرائن تثقل كفة األمر الذي غلبه
أن يقدر األمر مـن   –كما سلف  –ويف الوقت ذاته حيرص 

مجيع جهاته نفيا أو إثباتا، أو رجحان النفـي علـى اإلثبـات أو    
العكس، فال يطلق حكمه جزافًا عند أول وهلة يصل اخلرب فيها إليه، 

 كيف ال؟. فإن هذا من اخللل يف اكتمال بناء الشخصية
يا أَيها الَّـذين  : يحواملسلم مأمور بالتثبت بنص القرآن الصر

    الَـةهـا بِجموا قَوـيبصوا أَنْ تنيبفَت أببِن قفَاس اَءكُموا إِنْ جنَآم



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
 

٣١ 
 

نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت)31F١(. 
أمر بالتبني وحتذير وتنبيه إىل ما يؤدي إليه عدم التبني من اام 

ء ونزيه ، مث يعقب ذلك الندم واألسف املشاع عنه مبا هو منه بري
 .والت حني مندم. من املشيع

 :وبعد هذا كله يقال
 :اآلثار املرتبة على بطالن اإلشاعة كثرية منها

 .اام الربيء مبا ليس فيه -١
تلوث الذمم واأللسنة؛ نتيجة اخلوض يف أمور بـال تـروٍ    -٢
 .وتثبت
 .قل واملنقول لهانعدام أو تقلص الثقة املتبادلة بني النا -٣
مشاتة اتمع وبالذات احملسوبني على اإلسالم، خاصة إذا  -٤

كان منشأ اإلشاعة ومصدرها من العـاملني يف حقـل الـدعوة،    
 .وبشكل عام من شباب الصحوة

ومن أراد أن يستزيد عن اآلثار الوخيمة عند بطالن اإلشـاعة  
م فعليه مبراجعة شرح حديث اإلفك تلك الشـائعة الـيت هـي أ   

 .الشائعات
 من أسباب رواج اإلشاعة

كل غريب مرغوب  –يتناقل كثري من الناس املقالة اليت تقول 
                              

 .٦احلجرات آية  (١)



 
 اعةاإلش.. أخي احذر 

 
٣٢ 
 
وهذه وإن مل تكن على إطالقها لكن تنطبق على أمر اإلشاعة يف  –

وعلى كل حال فلـرواج  . أغلب أحواهلا؛ حبكم غرابة خرب اإلشاعة
 :اإلشاعة أسباب عديدة منها

 .ريزي من املستمعنيحب الفضول، والدافع الغ -١
الشعور بالنشوة من ناقل اإلشاعة عندما يـرى إصـغاء    -٢

السامعني له ، وإشخاص أبصارهم إليه والتلهف والتشـوق لكـل   
 .كلمة يقوهلا

عدم تصور النتائج من الناقل واملنقول له يف حالة بطـالن   -٣
 .اإلشاعة
 .ضعف الوازع عند نقل اإلشاعة -٤
 .دهاعدم حماسبة النفس وتفق -٥

 غيض من فيض

يف أيام إعداد هذا البحث أو قبلها بقليل تبني يل بطالن شائعة 
 .ذكرت من غري واحد

أن شخصني أو ثالثة ذكرا أو ذكـروا أن  : مفاد هذه الشائعة
وكنت وقت الشائعة على  –وأنا أعرفه شخصيا  –فالنا قد مات 

هـذا   جناح سفر وعندما سألت أحد املقربني له فقال إنه قابله يف
وإن تعجب فعجب !!! وأنه يقرئك السالم –يوم السؤال  –اليوم 

أن الشخص الذي شاع إنه قد مات ملا أخربته بذلك قال يل بل إن 
 .بعضهم قد صلى علي صالة الغائب



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
 

٣٣ 
 
 :وحادثه أخرى أخربين ا بعض األصحاب منذ زمن خالصتها

أن مجاعة من الناس اصطفوا يف إحدى املدارس ألداء صـالة  
غائب على شخص شاع أنه مات وبينما هم كذلك إذ اعتـرض  ال

فقال أأنتم متأكدون من موته؟ فلم يكن  –ونعم ما فعل  –أحدهم 
 .مثة جواب

 .فانفضوا من مكام
 :وصدق القائل

 فكم أفسد الراوي كالما بنقله
 

  ف املنقـول قـوم   وكم حـر
 

 
ولو استرسل الواحد منا يف تقييد وذكـر مـا يسـمع مـن     

 .الشائعات لَكَلَِّ البنان واللسان واهللا املستعان
 
 
 

*** 



 
 اعةاإلش.. أخي احذر 

 
٣٤ 
 

 اخلامتة

وبعد هذا البحث املتواضع يف أمر اإلشاعة، هذا األمر الـذي  
زعزع الثقة، وفرق القلوب حىت إذا كادت أن تتألف أوقدت نارها 

وعال دخاا فيظل الناس فتـرة مـن    –اإلشاعة  –وشب ضرامها 
 جالء هذه الغمة وانقشـاعها حـىت   الزمن ينتظرون بفارغ الصرب

 .يستبينوا األمر
حىت إذا استبانوا وهدأت نفوسهم الح يف األفق عارض، فلما 
قرب أو كاد هو كسابقة أنباء وأنباء أجلبت علينا خبيلها ورجلها، 
وركبها، وركاا، وممن ضمرها وأعان على ترويضها وجريها ثلـة  

غلوا مبا وا عنه فال مـن  من الناس تركوا كثريا من واجبام واشت
فكم أقضوا مضاجع أناس، وكم . األجر غنموا، وال من اإلمث سلموا

 .أشغلوا آخرين عن واجبام، بل كم أثّموا غريهم
فانظر رعاك اهللا وسدد خطاك إىل واقع أمتنا ماذا ترى؟ وماذا 

 تسمع؟
بل أهم من هذا كله ماذا قدم لنا اإلسالم مث ماذا قدمنا له؟ ماذا 

دمنا ألنفسنا وماذا قدمنا لبيوتنا وماذا قدمنا تمعنا؟ أسئلة تتـرى  ق
 .تطرح نفسها بنفسها علينا مجيعا

فيك اخلصام، وأنت اخلصم واحلكم ، : وجوايب عين وعنك هو
فنحن مسؤولون ومساءلون ، فيا ترى أترانا حنس ذه املسـؤولية  

تنا، فإنك نعم ونقول ونفعل؟ اللهم نعم فأعنا يا موالنا على ما محل
 .املوىل ونعم النصري



 

 اعةشاإل.. ذر أخي اح
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اللهم إنا نسألك بأمسائك احلسىن وصفاتك العلى أن ترزقنـا  
 .إخالصا نقيا يف أقوالنا وأعمالنا ويف سرنا وعلننا

اللهم ألف بني قلوب املسلمني عامةً ، وبني شـباا خاصـة   
 .وأصلح ذات بينهم

ا واحدةً، وكلمةً واحدةً، وصفًا واحدا ال يقبـل  واجعلهم يد
 .التزعزع والتصدع

دعوناك ربنا فأجبنا، واسترمحناك فارمحنا، واستغفرناك فـاغفر  
 .لنا

 .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
 
 

 أبو عمر 

 عبد العزيز السدحان
 غفر اهللا لنا وله
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 الفهرس
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 ٣٠ ......................... من اآلثار املترتبة على بطالن اإلشاعة
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*** 


