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 الشائعات وآاثرها على األمة

الشائعات وآاثرها خطبة اجلمعة بعنوان: " -حفظه هللا  -ألقى فضيلة الشيخ حسني بن عبد العزيز آل الشيخ 
ظاهرٍة تنتشر يوًما بعد يوم، وهي الشائعات أو اإلشاعات، وقد حذَّر من  عن ، واليت حتدَّث فيها"على األمة

 .نشرها إال بعد التثبُّت منها، ُمبي ًِّنا أن هذا هو املنهج الرابينُّ واهلدي النبويتناقل األخبار أو 

 

 اخلطبة األوىل

نا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِّه هللا فال  ونعوُذ ابهلل ،حنمده ونستعيُنه ونستغفُِّره احلمد هللإن  من شرور أنفسِّ
نبيَّنا حممًدا عبُده  ، وأشهد أنوحده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال هللا  ُمضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادَِّي له،

 ورسولُه.

 .[305: عمران آل] ُمْسلُِّمونَ  َوَأنْ ُتمْ  الَّ إِّ  ََتُوُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِّهِّ  َحقَّ  اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَّذِّينَ  َأي َُّها يَ 

َدةٍ  نَ ْفسٍ  مِّنْ  َخَلَقُكمْ  الَّذِّي رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  َأي َُّها يَ  َها َوَخَلقَ  َواحِّ ن ْ ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها مِّ ن ْ  َونَِّساءً  َكثِّريًا  رَِّجااًل  مِّ
 .[3: النساء] َرقِّيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ   اّللََّ  إِّنَّ  َحامَ َواأْلَرْ  بِّهِّ  َتَساَءُلونَ  الَّذِّي اّللََّ  َوات َُّقوا

 اّللََّ  يُطِّعِّ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغفِّرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصلِّحْ ( 00) َسدِّيًدا قَ ْواًل  َوُقولُوا اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَّذِّينَ  َأي َُّها يَ 
 .[03 ،00: األحزاب] َعظِّيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ 

 أيها املسلمون:أما بعد، فيا 
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ات االجتماعية، والتحوُّالت املُختلفة يف شَّتَّ اجلوانِّب،  ، وما يشَهُده العاملُ من التغريُّ يف ظل ِّ حركة التطوُّر اإلعالمي ِّ
 خبار وانتِّشارُها بني األفراد واملُجتمعاتتربُُز ظاهرٌة اجتماعيٌَّة خطريٌة، أال وإهنا "ظاهرُة اإلشاعة"، اليت هي بثُّ األ

 دون االستِّنادِّ إىل بُرهاٍن قاطٍع أو دليٍل ساطٍِّع على صحَّتها وسالمتِّها.

وإمنا تُبثُّ األخباُر اعتماًدا على النقل املُجرَّد يف ظروٍف من الُغموضِّ واللَّبسِّ والشُّكوك، فتحدُث بني الناس 
 مما يُنتُِّج آاثرًا سلبيًَّة على األفراد واملُجتمعات والدول.، واالضطِّراب بسبب ذلك حاالٌت من اخلوفِّ واهلَلع

؛ فإن اإلشاعَة تنشُأ من ُُجلة أسباٍب ومن وراء دوافِّع كثرية، من أخطرها: -أيها املسلمون  - فال غْرَو يف ذلك
لمها ، يف أمنِّها وأماأهنا وسيلٌة من وسائل األعداء ملُحاربة األمة يف دينِّها وُدنياها هنا، يف رخائِّها واستِّقرارها، ويف سِّ

ا.  ويف حرِبِّ

تُبثُّ يف جوٍ  ُمالئِّم، وتربٍة خصبة، وُفرٍص مناسبٍة لتحقيق مآرِّب خبيثة، وأهداٍف قذِّرَة، خاصًَّة يف  إشاعاٌت ُمغرِّضةٌ 
 .مثلِّ هذا الزمان

فني الذين قال هللا وهلذا فاإلشاعاُت املبنيَُّة على الكذِّب بضاعُة املُنافِّقني، وسبيُل املُر  م: -جل وعال  -جِّ  يف أمثاهلِّ
َتهِّ  ملَْ  لَئِّنْ  ُفونَ  َمَرضٌ  قُ ُلوِبِِّّمْ  يفِّ  َوالَّذِّينَ  اْلُمَنافُِّقونَ  يَ ن ْ  َقلِّياًل  إِّالَّ  فِّيَها ُُيَاوُِّروَنكَ  اَل  ثَّ  ِبِِّّمْ  لَنُ ْغرِّيَ نَّكَ  اْلَمدِّيَنةِّ  يفِّ  َواْلُمْرجِّ

 .[63 ،60: األحزاب] َمْلُعونِّنيَ ( 60)

 معاشر املسلمني:

كم من إشاعاٍت خَنَرت يف جَسد األمة ونشاطاهتا املُختلفة، وحقََّقت لألعداء بُغيَتهم، وخدَمت أهداَفهم السيئَة 
ُق به  َحة حلفظِّ املُجتمع ومحايته من كل ما يُلحِّ وأغراَضهم الوقَِّحة، لذا جاَءت شريعُة اإلسالم ابلتوجيهات الواضِّ
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به إىل الفساد، ومن ذلك: حُماربة أنواع اإلشاعات الباطِّلة، وبث ِّ األخبار الكاذِّبة، فأمَرت حبفظِّ  الضرَر، أو يُؤد ِّي
دقِّه.  األلُسن، وصيانةِّ األقالم مما ال دليَل على صحَّته، وال بُرهان على صِّ

 َعْنهُ  َكانَ   ُأولَئِّكَ  ُكلُّ   َواْلُفَؤادَ  َصرَ َواْلبَ  السَّْمعَ  إِّنَّ  عِّْلمٌ  بِّهِّ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َواَل : -جل وعال  -يقول هللا 
 .[16: اإلسراء] َمْسُئواًل 

ا.  لقد حذََّرت النصوُص الشريعُة من الكذِّبِّ أبنواعِّه، ومن ذلك: نقُل اإلشاعةِّ مع العلمِّ بكذِِّبِّ

 َمعَ  وَُكونُوا اّللََّ  ات َُّقوا واآَمنُ  الَّذِّينَ  َأي َُّها يَ ومن ذلك أيًضا: النقُل املبينُّ على اخلَرص والظن ِّ والشُّكوك، 
 .[331: التوبة] الصَّادِّقِّنيَ 

 .«وإن الكذِّب يهدِّي إىل الُفجور، وإن الُفجور يهدِّي إىل النار»: -صلى هللا عليه وسلم  -يقول 

 إخوة اإلسالم:

دقِّها والتبنيُّ من صحَّتها منهيٌّ عنه شرًعا، مبغوٌض طبعً  ا وُعرفًا. فكم من تناُقل نشُر األخبار دون التثبُّت من صِّ
 أخباٍر ُُمرَّدٍة عن احلقيقة أنتَجت أضرارًا عظيمًة، وولََّدت ُشرورًا كبريًة؟!

دقِّه:   رَقِّيبٌ  َلَدْيهِّ  إِّالَّ  قَ ْولٍ  مِّنْ  يَ ْلفِّظُ  َماومن هنا جاء النهُي القاطُِّع عن نشرِّ ما ال ُمستنَد على صحَّته وصِّ
 .[31: ق] َعتِّيدٌ 

 ؛ رواه مسلم.«كَفى ابملرء كذِّاًب أن ُُيد َِّث بكل ما مسِّع»يقول:  - هللا عليه وسلمصلى  -ونبيُّنا 

 .«كَفى ابملرء إمثًا أن ُُيد َِّث بكل ما مسِّع»ويف لفٍظ: 

 معاشر املسلمني:
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دقِّها، وال إحاطَة من سالمتها، فذلُكم نوٌع من نشر  احلذَر احلذَر من اإلعانة على نشر أخباٍر ال بُرهان على صِّ
 .[05: الفرقان] الزُّورَ  َيْشَهُدونَ  اَل  َوالَّذِّينَ يف وصفِّ عباد الرمحن:  - جل وعال -الزُّور وقولِّه، يقول 

اإلشراُك ». قلنا: بلى ي رسول هللا، قال: «أال أُنب ُِّئكم أبكرب الكبائر؟»يقول:  - صلى هللا عليه وسلم -ونبيُّنا 
، فما زاَل يُكر ِّرُها حَّت «أال وشهادُة الزُّور، أال وقوُل الزُّور»ًئا فجَلس، فقال: ، وكان ُمتَّكِّ «ابهلل، وعقوُق الوالَدين

 .-عليه الصالة والسالم  -: "ليَته سَكت" إشفاقًا عليه -أي: قال الصحابة  - قُلنا

دا  ٌع ابملؤمنني، يقول فنقُل األخبار اليت ال صحَّة هلا، وإشاعُة األحاديث اليت ال زِّماَم هلا تزويٌر على املسلمني، وخِّ
 .«املسلُم من سلَِّم املُسلِّمون من لسانِّه ويدِّه»: -يف احلديث املُتفق عليه  - صلى هللا عليه وسلم -

 أيها املسلمون:

، يف يف اإلسالم أبي ِّ حاٍل من األحوال، وعلى وجٍه كاننقُل األخبار من اببِّ "قِّيَل وقال" مبدٌأ مرفوٌض 
ويكَرُه لكم قِّيل وقال .. إخل ». ويف لفٍظ: وقال عن قِّيلهنَى  - ليه وسلمصلى هللا ع -"الصحيحني" أنه 

 .«احلديث

، وُصن قلَمك وكتابَتك من نشر األخبار اليت ال بُرهان على صحَّتها تسَلم -أيها املسلم  - فاحَفظ لساَنك
 ك، ومما فيه ضرٌر على دينِّك.ياوتغَنم، وإال وقعَت يف اإلثِّ املُبني، واإلفكِّ العظيم مما ال فائَِّدَة له يف ُدن

 .«بئَس مطيَّة الرجل: زَعموا»قال:  - صلى هللا عليه وسلم -يف "سنن أيب داود" بسنٍد صحيٍح عن النيب 

 .«من حدََّث حبديٍث يُرى أنه كذٌِّب فهو أحُد الكاذِّبِّني»ويف "صحيح مسلم": 

 أي: يظنُّ. «يُرى»ومعىن 
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 إخوة اإلسالم:

اإلشاعاتِّ اليت تُنقُل ُُمرَّدة، ومن تناُقل األقوال له من موقٍف قومٍي، ومسَلٍك ُمستقيٍم ُُتاه إن املسلَم ال بُدَّ 
دَقها  .املُتنو ِّعة اليت ال يعلُم املُسلُم صحََّتها، وال يتيقَُّن صِّ

، وااللتِّزاُم ابهلديِّ النبوي ِّ الذي أرشَد إليه املُصط ب: هو سلوك املنَهج اإلهلي ِّ صلى هللا عليه  -فى إن موقَفه الواجِّ
نْ َيا يفِّ  َوَرمْحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اّللَِّّ  َفْضلُ  َوَلْواَل : -جل وعال  -، يقول هللا -وسلم  َرةِّ  الدُّ  فِّيهِّ  َأَفْضُتمْ  َما يفِّ  َلَمسَُّكمْ  َواْْلخِّ
َنتُِّكمْ  تَ َلقَّْونَهُ  إِّذْ ( 34) َعظِّيمٌ  َعَذابٌ  َْلسِّ فْ َواهُِّكمْ  َوتَ ُقوُلونَ  أبِّ  اّللَِّّ  عِّْندَ  َوُهوَ  َهي ًِّنا َوحَتَْسُبونَهُ  عِّْلمٌ  بِّهِّ  َلُكمْ  ْيسَ لَ  َما أبَِّ
 .[32 ،34: النور] َعظِّيمٌ 

 اأْلَْمرِّ  ُأولِّ  َوإِّىَل  الرَُّسولِّ  إِّىَل  َردُّوهُ  َوَلوْ  بِّهِّ  َأَذاُعوا اخْلَْوفِّ  َأوِّ  اأْلَْمنِّ  مِّنَ  َأْمرٌ  َجاَءُهمْ  َوإَِّذا: -جل وعال  -ويقول 
ُهمْ  ن ْ ُهمْ  َيْستَ ْنبِّطُونَهُ  الَّذِّينَ  َلَعلَِّمهُ  مِّ ن ْ  .[11: النساء] قَلِّياًل  إِّالَّ  الشَّْيطَانَ  اَلت َّبَ ْعُتمُ  َوَرمْحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اّللَِّّ  َفْضلُ  َوَلْواَل  مِّ

لَ  - أيها املسلم - إن موقَِّفك ، وأال تستعجِّ  نشر ما يف - أيها املسلم - ُيُب أن يكون هو مبدُأ التثبُّت والتبنيُّ
قٌ  َجاءَُكمْ  إِّنْ  آَمُنوا الَّذِّينَ  َأي َُّها يَ : -جل وعال  -ال ُمستَند لصحَّته، يقول هللا  يُبوا َأنْ  فَ تَ بَ ي َُّنوا بِّنَ َبإٍ  فَاسِّ  قَ ْوًما ُتصِّ

ََهاَلةٍ   .[6: احلجرات] ََندِّمِّنيَ  فَ َعْلُتمْ  َما َعَلى فَ ُتْصبُِّحوا ِبِّ

 .«التأين ِّ من هللا، والعَجلُة من الشيطان»أنه قال:  - عليه وسلمصلى هللا  -وفيما صحَّ عن النيب 

".-رمحه هللا  -قال احلسُن   : "املسلُم وقَّاٌف حَّت يتبنيَّ

: سالمُة املُسلم من الُولوج   يف نشر األكاذِّيب، والوقوع يف إشاعة األابطيل.فمن السالمة العظيمة واألمن التام ِّ



 

 ه 52/6/3412                    حسني بن عبد العزيز آل الشيخ. د           الشائعات وآاثرها على األمة     

 

-6 - 

Friday.alharamain.sa 

املُسلم ُُتاه ما ُيشاُع عن إخواهنم املُسلمني مما ال دليَل على صحَّته، خاصًَّة فيمن ُعرِّف ث إنه يتأكَُّد على املُجتمع 
ْعُتُموهُ  إِّذْ  َلْواَل فضُله أن يتأدَّبُوا آبداب الُقرآن املُثَلى، ويلتزُِّموا بتوجيهاتِّه الُفضلى:   َواْلُمْؤمَِّناتُ  اْلُمْؤمُِّنونَ  َظنَّ  مسِّ

هِّمْ  َنْ ُفسِّ ًرا أبِّ  .[35: النور] ُمبِّنيٌ  إِّْفكٌ  َهَذا اُلواَوقَ  َخي ْ

ْعُتُموهُ  إِّذْ  َوَلْواَل : -جل وعال  -ويقول  ََذا نَ َتَكلَّمَ  َأنْ  لََنا َيُكونُ  َما قُ ْلُتمْ  مسِّ  َعظِّيمٌ  بُ ْهَتانٌ  َهَذا ُسْبَحاَنكَ  ِبِّ
 .[36: النور]

حَة، خاصًة وأن كل ُمسلٍم يف الغالبِّ كل ما ينشُر األقاويَل السيئة، ويُذيُع األ  على املسلم أن يتجنَّب خباَر الفاضِّ
 معه هذه األجهزة اليت انتَشرت بني الناس، مما قد يُوقُِّعه الشيطان، مما يُضرُّ ديَنه وُدنياه.

، فال يسَلُم املسلُم من اإلث العظيم، -جل وعال  -؛ فإمنا ُخلِّقتم لطاعة هللا -أيها املسلمون  - فاتقوا هللا
، وأن يعلَم أبنه عليه رقيٌب -جل وعال  -بتقوى هللا  - ومنها اللسان - يم إال حينما يُلزُِّم جوارَِّحهوالذنب اجَلس

 عتيٌد.

يعَ  َأنْ  ُيِّبُّونَ  الَّذِّينَ  إِّنَّ : -جل وعال  -يقول  َشةُ  َتشِّ نْ َيا يفِّ  َألِّيمٌ  َعَذابٌ  هَلُمْ  آَمُنوا الَّذِّينَ  يفِّ  اْلَفاحِّ َرةِّ  الدُّ  َواْْلخِّ
 .[31: النور]

ش بكل أنواعها، ويف منع إشاعتها حَّت ال تراها عنٌي، وال  يقول أهل العلم: "هذه اْلية أصٌل يف حُماصرة الفواحِّ
 تسمُعها أذٌن، وال يتحدَُّث ِبا لسان".

 أن يكون ُُمتمًعا للُمسلمني. - جل وعال -هذا شأُن املُجتمع املُسلم الذي أراَده هللا 

 صلى هللا عليه وسلم -، وهديِّ رسولِّه -جل وعال  -، والتزِّموا آبداب كالم هللا -مون أيها املسل - فاتقوا هللا
 تُفلِّحوا وتسَعدوا يف الدنيا واْلخرة. -
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أستغفُر هللا ل ولكم ولسائرِّ ، و أقول هذا القولابرك هللا ل ولكم يف القرآن، ونفَعنا مبا فيه من اْليت والبيان، 
 روه، إنه هو الغفور الرحيم.املسلمني من كل ذنٍب، فاستغفِّ 

 

 اخلطبة الثانية

وأشهد أن نبيَّنا حممًدا عبُده  ،يف اْلخرة واألوىل ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لهاحلمُد هلل وكَفى
على آله و  يهعلوابرِّك وسل ِّم  اللهم صل ِّ  ،الذي فتح هللا به قلواًب ُغلًفا، وأعيُ ًنا ُعمًيا، وآذاًَن ُصمًّا ورسولُه

 .األوفِّياء األتقِّياء بِّهاصحأو 

 مون:سلأيها املأما بعد، فيا 

 .اتقوا هللا حقَّ تُقاته، اتقوا هللا؛ فمن اتقاه وقاه، وأسعَده وال أشقاه

 أيها املسلمون:

مٌل ظاهرة اإلشاعة يف املُجتمعات آفٌة مرضيٌة هُتد ُِّد كِّياَن املُجتمع، وقد أصبَح منها يف هذا العصر ما هو عإن 
ُمنظٌَّم يقوُم على ُأسٍس مدروسٍة وفَق أهداٍف حُمدَّدة، عرب وسائل تسرُي ِبا سرَي النار يف اهلَشيم، وُسرعة الصوت 

 .، عن طريق هذه اْلالت اإلعالميَّة احلديثةوالضوء

حُمارِّاًب  سبيَل النجاة والفوز أنه يكون - صلى هللا عليه وسلم -فواجُب املُجتمع املسلم الذي رسَم له النيب 
َي عليها يف مهدِّها وفَق التوجيهات اإلسالمية السابِّقة.  لإلشاعة أبنواعها، وأن يقضِّ
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، وأن يلتزَِّم ابملعايري الصحيحة يف نقل األخبار الصادِّقة، وأن -جل وعال  -وعلى اإلعالم املُسلم أن يتَّقِّي هللا 
عن هذه األمة، ُمؤَتَُنون عل أفكار وعقولِّ  - عالجل و  -يتثبَّت من النشر؛ فأهُل اإلعالم مسؤولون أمام هللا 

ر،  م، ومن ضيَّع األمانَة خاَب وخسِّ  َوََتُونُوا َوالرَُّسولَ  اّللََّ  ََتُونُوا اَل  آَمُنوا الَّذِّينَ  َأي َُّها يَ املُسلمني، وأمنِّهم وأماهنِّ
 .[50: األنفال] تَ ْعَلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  َأَماََنتُِّكمْ 

 .على النيب ِّ الكرمي مُ والسال : الصالةُ أمَرَن أبمٍر عظيٍم، أال وهو - وعالجل  -ث إن هللا 

، اخللفاء الراشدينعن اللهم ارَض اللهم  ،حممدٍ  ناي ِّ وقُ رَّة عيوننا نبنبي ِّنا وحبيبِّنا ى علوسل ِّم وابرِّك اللهم صل ِّ 
، وعن  : أيب بكٍر،واألئمة املهديني ومن تبَِّعهم وعن التابعني صحابة أُجعني، الاْلل و سائر وُعمر، وُعثمان، وعليٍ 

 .إبحساٍن إىل يوم الدين

اللهم وف ِّق املسلمني ملا حتبُّ وترضى، اللهم وف ِّق املسلمني ملا حتبُّه وترضاه، اللهم أقِّم ُُمتمعاهتم على ُسنَّة النيب 
 .-صلى هللا عليه وسلم  -املُصطفى 

ه، اللهم من أرادَن وأراد املسلمني بُسوء فأشغِّله ه يف نفسِّ  .اللهم من أرادَن وأراد املسلمني بُسوء فأشغِّله يف نفسِّ

اللهم ُمنَّ على املسلمني  اللهم ُمنَّ على املسلمني ابألمن واألمان، اللهم ُمنَّ على املسلمني ابألمن واألمان،
وم، اللهم اُجع كلمَتهم على ابألمن واألمان ي رحيم ي رمحن، اللهم وف ِّقهم ملا خيُدم ديَنهم وُدنياهم ي حي ي قي

احلق، اللهم اُجع كلمَتهم على احلق، اللهم ُردَّ ضاهلَّم إىل الكتاب والسنة، اللهم ُردَّ ضاهلَّم إىل الكتاب والسنة، 
 اللهم ُردَّ ضاهلَّم إىل الكتاب والسنة ي حي ي قيوم.

 م واألموات.اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، األحياء منه

 اللهم ول ِّ على املسلمني خياَرهم، اللهم ول ِّ على املسلمني خياَرهم، اللهم ول ِّ على املسلمني خياَرهم.
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 .ه وترَضاهملا حتبُّ  وَنئَِّبيه ملا حتبُّه وترضاه، اللهم وف ِّقه اللهم وف ِّق ولَّ أمرَن

هذه البالد، وسائر بالد املسلمني، اللهم احَفظها  اللهم احَفظ هذه البالد، اللهم احَفظ هذه البالد، اللهم احَفظ
، اللهم احَفظها من كيد األعداء، اللهم احَفظ بالد املسلمني من كيد واحَفظ سائر املسلمني من كيد األعداء

 األعداء.

 وأمنِّهم، اللهم احَفظ املسلمني، اللهم احَفظ دماَءهم وأمواهَلم وأعراَضهم، اللهم ُمنَّ علينا حبفظِّ دماء املسلمني
 اللهم ُمنَّ على املسلمني حبفظِّ دمائِّهم وأمواهلم وأعراضهم ي حي ي قيوم، ي ذا اجلالل واإلكرام.

اللهم إن املسلمني قد مسَّهم الضرُّ يف بعضِّ أماكنِّهم، اللهم ارفع الضرَّ عنهم، اللهم أنت أعلُم بذلك منا فارفع 
ف ما أصاَِبم ي ذا اجلالل واإلكرامالضرر عنهم، اللهم ارفع الضرر عنهم، اللهم ا  ف ما أصاَِبم، اللهم اكشِّ  .كشِّ

 اللهم آتِّنا يف الدنيا حسنة، ويف اْلخرة حسنة، وقِّنا عذاَب النار.

اللهم أغِّثنا، اللهم أغِّثنا، اللهم أغِّث املسلمني، اللهم أغِّث ديَر املسلمني، اللهم اسقِّنا املطر، اللهم اسقِّنا 
املطر، اللهم ُسقيا رمحة، اللهم ُسقيا رمحة، اللهم ُسقيا رمحة ي حي ي قيوم، ي ذا اجلالل املطر، اللهم اسقِّنا 

 واإلكرام، ي غين ي محيد.

 عباد هللا:

 .اذكروا هللا ذكًرا كثريًا، وسب ِّحوه بُكرًة وأصيالً 

 


