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وفيو مبحثاف: 

 ادلبحث األوؿ: التثبت والتبُت.

الثاين: الرجوع اىل اىل الرأي والعلم وادلشورة

 خاسبة

فهرس ادلصادر وادلراجع 



1

لم المدني وطرق معالجتها في ضوء السنة النبويةئعات وأثرها في تهديد الس  الشا

 وتقدير شكر

 ادلقدمة

 أذنية ادلوضوع

 أسباب اختيارادلوضوع

 أىداؼ الدراسة

 منهجي يف البحث

 الدراساة السابقة

 خطة البحث 

  طتُتنقالتمهيد يشتمل علي 

 األوؿ :الشائعة لغة و إصطالحا

 يف ضوء السنة النبوية الشائعاتالثاين: أنواع 

 لشائعة اليت أبرزهتا السنة النبوية صر اعنالفصل األوؿ:

 وفيو مبحثُت

 ادلبحث األوؿ:أثر شائعة حادثة اإلفك يف هتديد السلمي ادلدين

 ادلنهج النبوي يف التصدي للشائعاة واحلد من آ ثارىا :ينادلبحث الثا

 السنة النبويةالفصل الثاين: العالج من الشائعات يف 
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 وفيو مبحثاف: 

 ادلبحث األوؿ: التثبت والتبُت.

 الثاين: الرجوع اىل اىل الرأي والعلم وادلشورة

 خاسبة

 فهرس ادلصادر وادلراجع 
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 شكر و تقدير

 ٢١: آية لقمان  َّخنمن حن  جن يم ىم ٹٱٹٱُّٱ
، واليت أجّلها نعمة اإلسالـ  فاين أشكر اهلل جل وعال على ما من علّي من جليل النعيم وسابغ الكـر

العظيم ، ُُثَّ  أف جعلٍت من أىل السنة واجلماعة وأتقدـ بعد جبزيل الشكر ووافر اإلمتناف إىل أستاذي 

راسة فقد وىبٍت ادلشرؼ على ىذ الد -حفظو اهلل تعاىل-الفاضل : دكتور عبداحلميد " خروب" 

 مزيد توجيو وارشاد؛ ليكوف ىذ البحث نافعا وبصورة مفيدة 

 واشكر كل من أسهم يف مساعديت سواًء يف ارشاد أو نصيحٍة أو إعارة كتاب 

 واهلل تعاىل أسألُُو أف يعظم ذلم األجر ويرفع ذلم الذكر .

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





4 
 

 المقدمة

ونعوُذ باهلل من شروِر أنفسنا ومن سيئاِت أعمالنا، إف احلمد هلل، حنمُده ونستغفره ونستعينو ونستهديو 
وأشهد أْف ال إلو إال اهلُل وحده ال شريك لو   .من يْهِد اهلُل فال مِضلَّ لو ومن يضلل فال ىادي لو

بّلغ الرسالة وأّدى االمانة   .وأشهد أفَّ زلمداً عبُده ورسولُو، بعثو اهلُل رمحًة للعادلُت ىادياً ومبشراً ونذيراً 
ونصَح األّمَة فجزاُه اهلُل خََت ما جزى نبيًا من أنبيائو. صلواُت اهلِل وسالمو عليو وعلى مجيع األنبياء 

 وادلرسلُت، وعلى صحابتو وآؿ بيتو، وعلى من أحبهم إىل يـو الدين

فإف أحسن احلديث كتاب اهلل تعاىل، وخَتاذلدي ىدي زلمد صلي اهلل عليو وسلم وشراألمور 
 النار زلدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يفزلدثاهتا وكل 

لم المدني وطرق معالجتها في ضوء السنة النبوية الشاإف موضوعة  ئعات وأثرها في تهديد الس 
خليق باالعناية واإلىتماـ ، السيما يف ىذ الزماف بل يف كل حُت واوىاف فما تكاد مشس يـو تبزغ إال 

مرىا ويشتد ُأ وارىا فتسحراألمساع والعقوؿ وزبطف األلسنة حىت يقوي أ الشائعةويشرئب إليو عنق 
والقلوب، وعليها يشيد الناس بروجا من األوىاـ ويبنوف صروخا من األحكاـ فسرعاف ما إف تلبت 

  سنمد ذلبها ُث يكشف زيفها فتنجلي آثارىا اجلسمية ، ونتائجها العظيمة.

اذلدي النبوي يف كيفية التعامل مع مثل ىذه  االختيار علي ذبلية ادلوضوع من خالؿ بياف لذا وقع
 ادلسائل اخلطَتة؛ لتجنب آثارىا الوخيمة

وىاؾ أذنية ادلوضوع ، أسباب اختيارادلوضوع ، مهنجي يف البحث، مشكلة البحث ،  
 والدراساة السابقة

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





5 
 

 أواًل:أهميةالموضوع 

 تتجلى أذنية ادلوضوع يف النقاط التالية :

وآثارىا السيئة على السلم ادلدين، وسرعة انتشارىا وسهولة تنقلها ،  الشائعاتخطورة  -ٔ
 ادلرئية، وادلسموعة، وادلقروءة . السيما يف وسائل التقنياة احلديثية ،

وأثرىا يف هتديد السلم ادلدين من ناحية  الشائعاتاحلاجة  ادلاسة إىل دراسة موضوع  -ٕ
 السنة النبوية 

 ثانياً:أسباب اختيارالموضوع

 عن أسباب اخيار ىذادلوضوع ، فتتمثل فيما يلي: أما

وأثرىا يف هتديد السلم ادلدين ، وكيفية  تالشائعانفع ادلسلمُت ؛ ببياف وسائل الوقاية من  -ٔ
 مواجهتها وعالجها يف ضوء السنة النبوية

فيما أعلم_ تتناوؿ اجلوانب ادلختلف –عدـ وجود دراسة أكادشنية زبصصية مستقلة  -ٕ
 لمية ، ذبمع شتات مسائل وتنظمو ، وتشرح أحكامو وتوضحو .للموضوع بصورة ع

 ثالثاً:أهداف الدراسة
 إبتغاء األجر والثواب من اهلل تعاىل . -ٔ
 إظهارمشولية السنة النبوية وكماذلا و أهنا صاحلة لكل مكاف وزماف . -ٕ
 طرؽ الوقاية والعالج للشائعاة يف ضوء السنة النبويةالتعرؼ على  -ٖ

 مشكلة البحثرابعا:

 ؟ ماىي أثر الشائعات يف هتديد السلم ادلدين -ٔ
 ؟ماىي موقف سنة النبوية يف معاجلة الشائعات  -ٕ
 ماىي الشائعات اليت تؤثر يف السلم ادلدين -ٖ
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 : الدراساة السابقةخامسا
وقف الباحث على علي رلموعة من األحباث األكادشنية والكتب العلمية ادلتعلقة دبوضوع الدراسة، 

الدراساة قد تناولت ادلوضوع من اجلهة القرآنية، وبعضها تناوؿ ادلوضوع من اجلهة لكن أغلب ىذه 
الًتبوية، وبعضها تناوؿ ادلوضوع من اجلهة القضائية ، وبعضها تناوؿ ادلوضوع من اجلهة اإلعالمية، 
وبعضها تناوؿ ادلوضوع من جهة األمنية، وبعضها موضوع تناوؿ من اجلهة النفسية ، وأخرى من 

 ة اإلجتماعية.اجله

علي رسالٍة تعٌت جبمع األحاديث النبوية الصحيحة  -فلم يعًت الباحث _فيما اطلع عليو 
 .ئعات وأثرىا يف هتديد الِسلم ادلدين وطرؽ معاجلتها يف ضوء السنة النبويةالشاادلتعلقة دبوضوع 

 منهجي في البحث:سادسا:

اتبع الباحث ادلنهج اإلستقرائي اجلزئي يف مجع ادلرويات وادلنج اإلستداليل الذي يبٌت على قواعد  
 واإلستنباط يف فهم دالالت النصوص النبوية ومعانيها.

 خطة البحث
تشتمل اخلطة على مقدمة، وسبهيد، وفصلُت، وخاسبة، وفهرس ادلصادر وادلراجع وىي علي  

 أذنية ادلوضوع وأسباب إختياره، وخطة الدراسة حنو اآليت ادلقدمة، وفيها 
 طتينالتمهيد يشتمل على نق

 أوال:الشائعة لغة وإصطالحا
 في ضوء السنة النبوية الشائعاتالثاني: أنواع 

 لشائعة التي أبرزتها السنة النبوية صر اعنالفصل األول:

 وفيه مبحثين

 المدنيالمبحث األول:أثر شائعة حادثة اإلفك في تهديد السلمي 
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 المبحث الثالث: المنهج النبوي في التصدي للشائعاة والحد من آ ثارها

 الفصل الثاني: العالج من الشائعات في السنة النبوية

 وفيه مبحثان: 

 المبحث األول: التثبت والتبين.

 الرجوع الى اهل الرأي والعلم والمشورة :الثاني

 الخاتمة 
 وفيها أهم نتائج البحث 

 الفنية وفيها :الفهارس 
 فهرس اآليات القرآنية 
 فهرس األحاديث واآلثار 
  فهرس الرواة 
  فهرس الصادر والمراجع 
 فهرس الموضوعات 

واهلل العلي العظيم أرجوا أف يتم ىذ البحث وأف رنعلو مباركاً ولوجو  الكرمي خالصاً ومقرناً بالفوز 
دلن قرأه أومسعو أواستمع إليو أو رآه أو جلنات النعيم وأف يعظم يل األجر والنفع بو يف الدارين و 

 دؿ عليو إنو قريب رليب .
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 تمهيد

 مفهـو الشائعات يف اللغة :اوال: 

 ث وىو فعل معتل اجوؼزف فعل بفتحات ثالالفعل : شاع أصلو شيع على و 

  ٔ ومعناه مشتق من : االنتشار والتقوية، ويستعمل فی االعياف اوادلعانی

 :صطالح فی اإل

ناقل من شخص الی شخص دوف اف تکوف ذلا الشائعات کل قضية او عبارة مقدمة للتصديق تت
  ٕکيدة للصدؽأ  معايَت 

 السنة النبويةيف ضوء  انواع الشائعاتثانيا: 

 الشائعة الفکرية  -1
 الشائعة اإلقتصادية -2
 الشائعة اإلجتماعية  -3
 الشائعة السياسية واحلربية -4

 .إف شاء اهلل سنذکر من کل واحد منهما تعريف والنموزج سلتصر 

  األول : الشائعة الفکرية

 ٖالفکر يف اللغة : ماوقع خبلد اإلنساف وقلبو، أو إعماؿ اخلاطر أو النظر فی الشي 

 ٗإعماؿ العقل يف ادلعلـو للوصوؿ إلی معرفة اجملهوؿ  :يف اإلصطالح

                                                           
 474ادلفردات؛ للراغب األصفهاين: )ص/ ٔ
 (16)ص/اإلشاعة ألمحد نوفل  ٕ
 (1/14لساف العرب؛ إلبن منظور: ) ٖ
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 الشائعة الفکرية:

ـّ للمجتمع، وتستهدؼ األمن الفکرّي  ىي  ٘الشائعة اليت تستهدؼ األمن العا

 الذی ىو رکيزة کل أمن وأساس لکل استقرار، ويعد ىذالنوع من أخطر أنواع الشائعات وأشدىا تأثَتا

 ودعاهتا؛ للتشکيک هبم، وصّد الناس عنهم . وقد استخدمها أعداء اإلسالـ ضد دعوة اإل سالمية

 .بأنو شاعٌر، وبأنو کاىن وبأنو ساحر من أبرز تلک الشائعة اهتاـ کفار مکة الرسوؿ 
فانطلق انيس حىت اتى مكة قاؿ:...  بسنده عن أيب ذر الغفاري فقد أخرجو مسلم يف صحيحو  

لقيت رجال دبكة على دينك يزعم اف اهلل ارسلو قلت فما  فراث على ُث جاء فقلت ما صنعت قاؿ
 يقوؿ الناس

 قاؿ يقولوف شاعر كاىن ساحر وكاف انيس احد الشعراء قاؿ انيس لقد
 مسعت قوؿ الكهنة فما ىو بقوذلم ولقد وضعت قولو على اقراء الشعر فما

 يلتئم على لساف احد بعدى انو شعر واهلل انو لصادؽ واهنم لكاذبوف
 احلديث ٙ،..قاؿ قلت فاكفٍت حىت اذىب فانظر

ی رسولو الکرمي زلمدا صلی اهلل عليو وسلم عن تلک ادلقاالت الباطلة سبحانو وتعال ولقد نزه اهلل
 زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱٱ:فقاؿ  بالرباىُت القاطعة
 ٖٗ - ٓٗاحلاقة:  َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

وأف  يقوؿ الشيخ عبدالرمحن السعدی رمحو اهلل : ونزه اهلل عّما رماه بو أعداؤه من أنو شاعر أو ساحر ،
الذي محلهم علی ذلک عدـ أشناهنم وتذکرىم ، فلو آمنو وتذکروا، لعلموا ما ينفعهم ويضرىم ، ومن 

                                                                                                                                                                                     
 (698/ 2؛ جملمع اللغة العربية: ) ادلعجم الوسيط ٗ
دأبراىيم عبداهلل الزىرانی : الرابط ادلوضوع:  ٘

http://www.assakina.com/news/news4/6302.html#ixzz3aDrk9gTg 
 بَتوت -العريب الناشر : دار إحياء الًتاث  ادلؤلف : مسلم بن احلجاج أبو احلسُت القشَتي النيسابوري ٜٜٔٔص  ٗج  صحيح مسلم  ٙ

 ربقيق : زلمد فؤاد عبد الباقي
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ويرمقوا أوصافو وأخالقو، لرأو أمرا مثل الشمس يدذلم علی أهنم  ذالک ، أف ينظرو فی حاؿ زلمد
   ٚرسوؿ اهلل حقا وأف ماجاء بو تنزيل رب العادلُت اليليق أف يکوف قوؿ البشر

  الشائعة االقتصادية لثانی :ا
مفهـو االقتصاد بشکل عاـ يشمل النظاـ االقتصادي للدولة أو البلد ، والعمالة ورأس ادلاؿ ، وادلوارد 

  ادلنطقة واستهالک السلع واخلدمات يف تلک الطبيعية، والصناعة والتجارة والتوزيع،
االقتصادي وادلايل الذي يعد أحد دعائم والشائعة االقتصادية : ىي الشائعة اليت تستهدؼ األمن 

دولة، وتظهر ىذه اإلشاعة يف الظروؼ االقتصادية السيئة؛ إلثارة القلق والفوضي،  األمن العاـ ألي
وإشاعة الظلم والفقر والبطالة بُت أفراد اجملتمع ، وقد وردت يف السنة النبوية دناذج من ىذالنوع من 

 الشائعة .
  اعيةالشائعة اإلجتم الثالث :

ىي الشائعة اليت تستهدؼ األمن االجتماعي، وتتمثل ىذه الشائعة يف إحداث النزاعات واخلصومات، 
وزرع القالقل والتحريشات، وإثارات الفنت واخلالفات يف اجملتمع، وأما الشائعة االجتماعية الواردة يف 

 السنة النبوية فهي علی النحو التالی:
 والقبيلية :الشائعة الجاهلية اوال: 

 فمن الشائعات الواردة يف السنة النبوية الشائعة اجلاىلية والقبيلية؛ فقد أخرج البخاري يف صحيحو
جابرا رضي اهلل عنو يقوؿ  غزونا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلم وقد ثاب معو ناس من عن 

ألنصاري غضبا شديدا ادلهاجرين حىت كثروا وكاف من ادلهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب ا
حىت تداعوا وقاؿ األنصاري يا لألنصار وقاؿ ادلهاجري يا للمهاجرين فخرج النيب صلى اهلل عليو و 
سلم فقاؿ ) ما باؿ دعوى أىل اجلاىلية ؟ ُث قاؿ ما شأهنم ( . فأخرب بكسعة ادلهاجري األنصاري 

 ٛقاؿ فقاؿ النيب صلى اهلل عليو و سلم  دعوىا فإهنا خبيثة
حلديث إشارة إلی الشائعة روح الوحدة واتعاضدة بُت ادلسملمُت، واستبعاد قالة السوء بينهم،  ايف

وتطهَت اجملتمع من العصبية اجلاىلية ونبذىا؛ فاف النيب صلی اهلل عليو وسلم أنکر ىذه ادلناداة )يا 
                                                           

ىػ( احملقق: عبد الرمحن بن ٖٙٚٔادلؤلف: عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي )ادلتوىف:   ٗٛٛتيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالـ ادلناف ص/ ٚ
 معال اللوزنق

 ـ ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔالناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل 
 ادلؤلف : زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغَتة البخاري، أبو عبد اهلل احملقق : زلمد زىَت بن ناصر الناصر183ص  4صحيح البخارج  ٛ

 ىػٕٕٗٔالناشر : دار طوؽ النجاة الطبعة : األوىل 
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استعملو القرآف؛  للمهاجرين، يا لألنصار(؛ دلا تشعره من معنی العصبية مع أف ادلناِدي استعمل امسا
 ٜوىو)ادلهاجرين(، )واألنصار(

 الشائعة الحقد والکراهية: ثانياً:
من الشائعات الواردة يف ذالک، کاف کفار قريش من شدة کراىتهم يف النيب صلی اهلل عليو وسلم 
وحقدىم عليو اليسمونو بامسو الداؿ علی ادلدح فيعدلوف الی ضده، فيقولوف: مذمم وأذا ذکروه بسوء، 

 ٓٔقالوا: فعل اهلل دبذمم، ومذمم ليس ىو امسو وال يعرؼ بو 
: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿنده أخرج البخاري يف صحيحو بس

 يشتموف مذشلا ويلعنوف مذشلا وأناسلم ) أال تعجبوف كيف يصرؼ اهلل عٍت شتم قريش ولعنهم 
  ٔٔزلمد

ذاحلديث فيو علم من أعالـ النبوة دال وىو دفاع اهلل تعالی عن نبيو إذ مل يسلمو إلی أذی الکفار، ى
أيده سبحانو بااآليات الباىرات وادلعجزات القاىرات ومن ذالک أنو صاف امسو ونعتو وصفتو بل إنو 

 عن الشتائم والسباب والنقائص وادلعايب .
 الرابع : الشائعة السياسية والحربية:

ىي تلک الشائعة اليت سبسُّ األمن السياسّي واحلريّب ألي دولة؛ إلضعافها وإلنزاؿ اذلزشنة هبا، وتفتيت  
 وشنکن عرض النماذج اآلتية:وحدهتا والسنة النبوية شلتلئة هبذالنوع من الشائعة 

فمن الشائعة السياسية الواردة فی ذالک، الشائعة بعض اجلهلة أف قسمة  النيب  :الشائعة الظلم: أوال
 ظادلة غَت عادلة، وذالک عند تقسيمو للغنائم يـو غزوة حنُت.صلی اهلل عليو وسلم 

عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ : دلا كاف يـو حنُت أخرجو البخاري يف صحيحو بسنده 
آثر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ناسا من أشراؼ العرب يف القسمة، فقاؿ رجل : واهلل إف ىذه 

ليو وسلم، قسمة ما عدؿ فيها، وما أريد فيها وجو اهلل، فقلت : واهلل ألخربف رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
فأتيتو فأخربتو دبا قاؿ، فتغَت وجهو حىت كاف كالصرؼ، ُث قاؿ : فمن يعدؿ إذا مل يعدؿ اهلل ورسولو، 

 ُٕٔث قاؿ : يرحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من ىذا فصرب

                                                           
 579؛ للصال يب )ص/السَتة النبوية ٜ

 (6/558فتح الباري؛ البن حجر: ) ٓٔ
 1299ص  3خباري ج  ٔٔ
 1148ص  3خباري ج  ٕٔ
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وىذا من مظاىر حلم النيب صلی اهلل عليو وسلم فقد أخذ بااظاىر ومل يؤمر أف ينقب قلوب الناس 
 هنم، والرجل قد استحق القتل واستوجبو، ولکن النيب صلی اهلل عليو وسلم مل يقتلو؛وال أف يشق بطو 

 ٖٔلئال يتحدث الناس أنو قتل أصحابو والسيما من صلی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (147)ص/  رمحة العادلُت؛ لسعيد القحطاين ٖٔ
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 لشائعة التي أبرزتها السنة النبويةصر اعنالفصل األول:

 وفيه مبحثين

 المدني المبحث األول:أثر شائعة حادثة اإلفك في تهديد السلمي

: المنهج النبوي في التصدي للشائعاة والحد من آ انيالمبحث الث
 ثارها
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 : المبحث األول:أثر شائعة حادثة اإلفك في تهديد السلمي المدني

ثار ادلهددة للسلم ادلدين يف شائعة خرب اإلفک، واليت کشفت عنها السنة النبوية؛ بث القلق من اآل
علی األبرياء؛ حيث ذبلی النصوص احلاؿ الشديدة التی حلت بالسيدة عائشة والّتوتر، وإيقاع الظلم 

وبقيت دموعها منذ أف مسعت االشاعة شهرا مل رضواف اهلل عليها اليت اهتمت زورا وهبتانا وظلما،
تتوقف حتی کادالبکاء  أف يفلق کبدىا علی حّد تعبَتىا وتزداد مرضًا علی مرضها، ويتغَت النيب 

وسلم عليها ألنو بشٌر، يريد أف يتثبت، ويتيقن، ويًتيث قبل أف صدر حکمو، ويسأؿ  عليوصلی اهلل 
عن أخبارىا بااإلشارة ال باالعبارة، مع شّدة مرضها، بل يستشَت النيب صلی اهلل عليو وسلم  أصحابو 

 يف طالقها. وىکذا تفعل اإلشاعة يف أمن اجملتمع ومعنويات أفراده.

ومن ىذ اآلثار أيضا إثارة الفنت واالحًتاب يف اجملتمع  الواحد،وإرباـ الرأي العاـ، فإف القلق األسريَّ، 
إذ أثارت ىذ الشائعات ادلَّية واالنقساـ والتوتر الفردّی، عصف دبجتمع ادلدينة بأسرىا شهرا کامال 

أمر ابن أيب سلوؿ دبعاقبتو  بُت الصفوص اجملتمع وذالک عند استعذر النيب صلی اهلل عليو وسلم يف
علی جرشنتو، فيقبل سعدبن معاذ وىو خزرجي وتأ خذ احلمية سعدبن عبادة اخلزرجي علی عبد اهلل 
بن أبی سلوؿ فينازغ سعدبن معاذ ويرفض اإلعذار بقتل رأاس الفتنة وتبدأ ادلخاصمة، واجلداؿ 

 ٗٔوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم وادلنازعة حتی کاد أف يفتضي ذالک ذلی االقتتاؿ، لوال حکمة رس

ومن اآلثار اليت أسهمت يف هتديد األمن ادلن اجملتمعي، بسبب الشائعة إحداث الغضب والقلق ، 
ويتضح ىذا من موقف ذنربن اخلطاب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو فو ر السماعة الشائعة، حيث 

 -رضي اهلل عنها –البنتو حفصة أمّل بو الغضب واللق اللذاف مل رنعاله ينتظر للصباح، فيذىب 
رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم مصرّا علی لقائو للتأکد من اخلرب، للومها ومعاتبها، ورنلس أماـ بيت 

واألنصاري الينتظر إلی الصباح، بل يضرب الباب ضربا، شديدا حتی أحدث الفزع لعمر بن 

                                                           
 942ص  2( ج 2518اخرجو البخاري حديث رقم ) ٗٔ
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بأ الشديد وىو حصوؿ ما کانت لدرجة أنو خطر ببالو الن« ففزعت: »-اخلطاب رضي اهلل عنما
 غّساف تتوّعد بو، ويزيد من شدة الفزع قوؿ األنصارّي :

غزو  فيقوؿ: بل أعظم من ذلک حدث اليـو أمر عظيم  بل ويعتربه أشّد شلا يظنو عمر من حصوؿ ال
ومل تنفرج أسارير عمربن اخلطاب رضي اهلل ومل يزؿ  ٘ٔوأىوؿ طلق النيب صلی اهلل عليو وسلم نساءه 

 و إال بعد أف تبسم لو رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم نافيا لو ىرب الطالؽ الشائع ادلمتوىم . ذن

 ومن اآلثار التی ربدثها الشائعات، فتهدد أمن اجملتمعات، وسلمها ادلدين ما نقلتو لنا نصوص النبوية
يف إشاعة خرب مقتل النيب صلی اهلل عليو وسلم، وکيف حولت سَت ادلعرکة من النصر إ لی اذلزشنة، 

 وأشاعت الذعر واخلوؼ والرىبة، بعد أف رفعت  نساء قريش لواءىا إعالنا بنصر ادلشرکُت 

 .: المنهج النبوي في التصدي للشائعاة والحد من آ ثارهاانيالمبحث الث
وية زبّط منهجا قوشنا يف التصدي  لتلک الشائعات، اللتی هتدد حيث جاءت السنة النب

وسلمها من خالؿ، الوقاية،  والتصدّي ذلا فمن مالمح ىذا ادلنهج  رلیء أشلن اجملتمعات 
السنة النبوية زلّذرة من کثرة الکالـ، والقيل والقاؿ دلا يؤوؿ أليو ذلکمن اخلطاء؛ باعتباره 

ب، والفحش،  واأل راجيف اليت تعصف بأمن اجملتمعات منبع الشر الذي يتولد عنو الکذ
مسعت النيب صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ إف اهلل   وسلمها؛  عن ادلغَتة بن شعبة رضی اهلل عنو :
  ٙٔكره لكم ثالثا قيل وقاؿ وإضاعة ادلاؿ وكثرة السؤاؿ

 وجاءت السنة النبوية تأمر بالتثبت من األخبار اتباعها للمنهج الرباين :
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٹٱٹٱُّٱ

 ٦احلجرات:  َّ  َّ ٍّ ٌّ
فانو يكوف زلتما على كل من يصلو اخلرب أف يتثبت سواء أكاف ىواجلهة ادلستهدفة با إلشاعة ، أـ 

يف حادثة اإلفك  -رضي اهلل عنها–السيدة عائشة  غَتىا ، حىت الزبل بأمن اجملتمعات، لذلك ذبد

                                                           
 1991ص  5( ج4859اخرجو البخاري حديق رقم ) ٘ٔ
 (2/537رواه البخاري ) ٙٔ
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مامسعت إف مسعت با خلرب حىت استأذنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لتستقُت اخلرب من أبويها 
وكذلك عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو يف حادثة خرب طالؽ النيب صلى اهلل عليو وسلم  أزواجو تراه  

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ليستقُت منو زيذىب إىل 
هتديد أمن اجملتمعات، وذلك من خالؿ الًّتفق هبم وحسن معاملتهم،  وللحّد من آثار الشائعات يف

 وزلاولة عدـ نقل اإلشاعة إليهم إال بعد التيقن؛ تروي السيدة عائشة رضي اهلل عنها فتقوؿ:
فاشتكيت هبا شهرا يفيضوف من قوؿ أصحاب اإلفك ويريبٍت يف وجعي أين ال أرى من النيب صلى 

كنت أرى منو حُت أمرض وإدنا يدخل فيسلم ُث يقوؿ ) كيف تيكم (   اهلل عليو و سلم اللطف الذي
 . ال أشعر بشيء من ذلك حىت نقهت 

فخرجت أنا وأـ مسطح قبل ادلناصع متربزنا ال خنرج إال ليال إىل ليل وذلك قبل أف نتخذ الكنف  
مسطح بنت أيب رىم  قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب األوؿ يف الربية أو يف التنزه فأقبلت أنا وأـ

دنشي فعثرت يف مرطها فقالت تعس مسطح فقلت ذلا بئس ما قلت أتسبُت رجال شهد بدرا فقالت 
 ٚٔيا ىنتاه أمل تسمعي ما قالوا فأخربتٍت بقوؿ أىل اإلفك فازددت مرضا إىل مرضي

ؿ  يا وقد مكث شهرا ال يوحى إليو يف شأين شيء قالت فتشهد ُث قا وقالت عائشة رضي اهلل عنها :
عائشة فإنو بلغٍت عنك كذا وكذا فإف كنت بريئة فسيربئك اهلل وإف كنت أدلمت بشيء فاستغفري اهلل 

 ٛٔوتويب إليو فإف العبد إذا اعًتؼ بذنبو ُث تاب تاب اهلل عليو

وللحّد من آثار الشائعات على أمن اجملتمعات أيضا ، جاءت السنة النبوية تبُت ضرورة استصحاب 
ىل ذلا؛ قد يتبادر إىل الذىن أف النيب صلى اهلل عليو وسلم  طرأ عليو الشك يف زوجو الثقة دلن ىم أ

الطاىرة ، وذلك من احلاؿ الذي وصفتو  السيدة عائشة رضي اهلل عنها وبسؤاؿ النيب صلي اهلل عليو 
وسلم عن حاؿ أىلو ، وقد يضطر أحدىم أف يقوؿ ذلك مقدما العذر لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

يف أعراؼ البشر ، ولكن أنوار بأف ىذاألمر  مستدع لذلك حتما، قياسا على ما زندث   وسلم
تلك األعراؼ اخلاطئة ادلسًتعة ، فينادي صلى اهلل عليو النبوة، ونور الوحي وىديو، التقاس عليو 

من يعذرين من  : وسلم  بكل جرأة مع تصرزنو بثقتو بزوجو ، وبصفواف بن ادلعطل رضي اهلل عنهما

                                                           
 ٕٜٗص  ٕرواه البخاري ج ٚٔ
 مصىر السابق ٛٔ
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رجل قد بلغٍت عنو أذاه يف أىلي واهلل ما علمت على أىلي إال خَتا ولقد ذكروا رجال ما علمت عليو 
 ٜٔإال خَتا وما يدخل على أىلي إال معي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 درالسابقمص ٜٔ
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 الفصل الثاني: العالج من الشائعات في السنة النبوية

 وفيه مبحثان:

 المبحث األول: التثبت والتبين.

 الى اهل الرأي والعلم والمشورةالمبحث الثاني: الرجوع 
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 ولالمبحث األ

 التثبت والتبيين

إف التثبت والتبيُت أوؿ خطوة على طريق عالج فاف النفس إذا كانت على حاؿ االعتداؿ يف قبوؿ 
اخلرب أعطتو حقو من التمحيص والنظر حىت تتبُت صدقو من كذبو وإذا خامرىا تشيع لرأي أوحنلة 

النتقاد قبلت مايوافقها من األخبار ألوؿ وىلة وكاف ذلك ادليل والتشيع غطاء على عُت بصَتهتا عن ا
 ٕٓوالتمحيص  فتقع يف قبوؿ الكذب ونقلو 

لذا جاء السنة النبوية آمرة باالتثبت من األخبار ومن ناقليها وزلذرة من األحاديث الكاذبة ومن 
 مشيعيها وىذه بعض النصوص الدالة عليها:

 ٕٔقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كفى بادلرء كذبا أف زندث بكل مامسع عن أىب ىريرة قاؿ
يقوؿ ابن ىبَتة رمحو اهلل يف ىذاحلديث من الفقو أف يعرؼ الرجل أف أكثر ما يسمعو اليأمن أف 

 ٕٕيكوف كذبا فالينبغي أف زندث بو حىت يسربه ويستصحو فإذا ثبت عنده حدث بو حينئذ
 الرجوع اىل أىل والعلم وادلشورةادلبحث الثاين: 

ومن اخلطوات العالجية لإلشاعة الرجوع إىل العلم وادلشورة وخاصة إذا كانت اإل شاعة تتعلق بأمور 
األمة ادلهمة ومصاحلها العامة سوا يف احلرب أو يف السلم يف السياسة واإلدارة وحنو ذلك  والدليل 

أف مفادىا على ذلك من السنة قصة الرجل األنصاري مع عمر ابن اخلطاب عندما ظهرت الشائعة 
 النيب صلي اهلل عليو وسلم طلق نسائو يف صحيح البخاري أف عمربن اخلطاب رضي اهلل عنو قاؿ ...
وكاف يل صاحب من األنصار، إذا غبت أتاين باخلرب، وإذا غاب كنت أنا آتيو باخلرب؛ وحنن نتخوؼ 

و فإذا صاحيب ملكا من ملوؾ غساف ذكر لنا أنو يريد أف يسَت إلينا، فقد امتألت صدورنا من
األنصاري يدؽ الباب؛ فقاؿ: افتح افتح فقلت: جاء الغساين فقاؿ: بل أشد من ذلك، اعتزؿ رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم أزواجو؛ فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة فأخذت ثويب فأخرج حىت جئت 

                                                           
 (ٕ٘ٔ/ٔمقدمة ابن خلدوف ) ٕٓ
 ٛص  ٔجرواه مسلم  ٕٔ
 (ٜٕٔ/ٕعن معاين الصحاح : ) اإلفصاح ٕٕ
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ؿ اهلل صلى اهلل عليو فإذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف مشربة لو يرقى عليها بعجلة، وغالـ لرسو 
وسلم أسود على رأس الدرجة؛ فقلت لو: قل ىذا عمر بن اخلطاب، فأذف يل قاؿ عمر: فقصصت 

 ٖٕاحلديث على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىذا
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ُث دلا تبيُت لعمر كذب ىذه الشائعة قاـ على باب ادلسجد مناديا مل يطلق

 مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ:وسلم نساءه ونزلت ىذه اآلية 

 ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل

 ٣٨النساء:  َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
 ٕٗقاؿ : فكنت أنا استنبطت ذلك األمر 

فأخرب عمر رضي اهلل عنو بأنو ادلستنبط فالشّك يف ذلك إذ ىو الفاروؽ، الرجل الثالث يف اإلسالـ، 
فهمو ومسو علمو وقد وافقو القرآنفي مواضع عّدة، وإف دّؿ ىذا على شيء فإدنا يدؿ على عمق 

 رضي اهلل عنو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (ٚ٘ٔ/ٙرواه البخاري ) ٖٕ
 ٘ٓٔٔص  ٕرواه مسلم ج ٕٗ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





21 
 

 الخاتمة
نّية بتعريف أفراد اجملتمعات دبخاطر الشائعات ويف اخلتاـ توصي الباحثة بضرورة قياـ اجلهات ادلع

والتحذير من أضرارىا، جبميع الوسائل ادلتاحة، وخاصة وسائل اإلعالـ، ومؤسسات التعليم، بكافة 
الوسائل ادلتاحة ف بعقد الدورات، والندوات ، والربامج، ونشر ادلطويّات والبيانات اخلاّصة، هبا 

ا الرائدة يف نشر الشائعات، وإيقاع العقوبة على من يكتشف وضرورة مراقبة وسائل اإلعالـ لكوهن
 بأهنم من مصادرىا 

أسأؿ اهلل عّزوجل أف يتقبل مٍت ىذالعمل خالصا لوجو الكرمي، فإف أحسنت فبفضل اهلل  
 ورمحتو، وإف أخطأت فإين أسأؿ اهلل ادلغفرة والرمحة، 

 
 
 

 واهلل ولي التوفيق
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 السورة والرقم اآلية                         طرف اآلية                                                 

(٠٤الحاقة:  ) ......«                                                   مي خي حي جي» ٱٱ  

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ(٦احلجرات:   )                                                                                                «  ..... يه ىه مه جه ين ىن» 

(٨2 :النساء  )     «                       ...... مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث » ٱٱٱ  

(٢١لقمان:  )«                                ...........من خن حن  جن يم ىم»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس اآليات
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 الصفحة                 طرف الحديث                                                

 8            «            فانطلق انيس حتى اتى مكة فراث على ثم جاء..»

   01                «                           ما بال دعوى أهل الجاهلية... »

     00               «          أال تعجبون كيف يصرف اهلل عني شتم قريش... »

 00                «                      يرحم اهلل موسى لقد أوذي بأكثر... » 

 03                «    لفتنة وتبدأ المخاصمة ... ويرفض اإلعذار بقتل رأس ا» 

  08               «                          كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل... »
08                    «              رغم أنف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبي... »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث يفهرس األحاد
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المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن صحيح البخاري  -0

محمد فؤاد عبد  ناصر الناصرالناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
 هـ0311الباقي(الطبعة: األولى، 

اشر : دار إحياء الن المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم -1
 بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي -التراث العربي 

 شاعة ألحمد نوفل  )ب .ت(اإل -2
المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان -3

لطبعة: األولى هـ(المحقق: عبد الرحمن بن معال اللويحقالناشر: مؤسسة الرسالة ا0265)المتوفى: 
 م 1111-هـ 0311

دمشق. الطبعة /  -الناشر دار ابن كثير  .الصالبي المؤلف / د علي محمد محمد .السيرة النبوية -4
  1430 الثانية

 د. سعيد بن على بن وهف القحطاني الناشر: مطبعة سفير، الرياض رحمة العالمين ،المؤلف -5
غريب القرآنالمؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى  المفردات في -6

دمشق بيروت  -هـ(المحقق: صفوان عدنان الداوديالناشر: دار القلم، الدار الشامية 411)المتوفى: 
   هـ 0301 -الطبعة: األولى 

ظور األنصاري المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن من،لسان العرب -7
 هـ 0303 -بيروت الطبعة: الثالثة  -هـ(الناشر: دار صادر 600اإلفريقى )المتوفى:  الرويفعى

المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد  المعجم الوسيط -8
 القادر / محمد النجار(الناشر: دار الدعوة

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى :  المؤلف : أبو الفضل فتح الباري -01
الناشر : الناشر: دار المعرفة  هـ(المحقق : عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ومحب الدين الخطيب741

 0268بيروت،  -
 

 فهرس المصادر والمراجع
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 2............................................................شكر و تقدير

 3.............. .................................................المقدمة

 4.........................................................أهميةالموضوع

 5.......................................................الدراساة السابقة

 7..................................................................تمهيد

 8الشائعة الفکرية.........................................................

 01.....................................................الشائعة االقتصادية

 00الشائعة الحقد والکراهية..................................................

 02.......................لشائعة التي أبرزتها السنة النبويةصر اعنالفصل األول:

 03..........المبحث األول:أثر شائعة حادثة اإلفك في تهديد السلمي المدني

 04......: المنهج النبوي في التصدي للشائعاة والحد من آ ثارهاانيالمبحث الث

 07........................في السنة النبويةالفصل الثاني: العالج من الشائعات 

 08..............................................التثبت والتبيين المبحث األول

 08...........................المبحث الثاني: الرجوع الى أهل والعلم والمشورة
  10................................................................. الخاتمة

 فهرس الموضوعات
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 11............................................................فهرس اآليات

 12........................................................ثيفهرس األحاد

 ١٠................................................فهرس المصادر والمراجع
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