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إنَّ احلمَد هلل، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات  

من هيدِه اهلل فال ُمضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادَي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحدُه  أعاملنا،  

 ال رشيك له، وأشهد أنَّ حممًدا عبدُه ورسولُه. 

ا  ﴿ َ َأُّيه َوَبثَّ  َيا  َزْوَجَها  ِمنَْها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  َنْفٍس  ِمْن  َخَلَقُكْم  الَِّذي  ُكْم  َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس 

ا َونَِساءا َواتَُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اَّللََّ َكاَن َعَليْ  يباا ِمنُْهََم ِرَجاًلا َكثرِيا
 ﴾ ُكْم َرقِ

 [. 1النساء: ]

 أما بعد: 

  - رمحه اهلل تعاىل-فإنَّ رضر اللساِن عىل الناِس عظيٌم، ومن ذلكم ما ذكَر ابُن عبد الرب  

ُيفسد  أنه قال:    -وهو من أئمة السلف-عن حييى بن أيب كثري    يف كتابه )هبجة املجالس( 

اب يف ساعٍة ما ًل ُيفسدالنََّمم   الساحُر يف سنٍة. والكذَّ

، وواسُع االنتشار،    رضرهاللسان، وأنَّ ُجرمه كبري، و عىل عظيم خطر    وهذا يدل   متعدٍّ

 . الشائعات التي ُتشاع عن األفراد وعن اجلهات، وغري ذلكنقل  لذا حرمت الرشيعة
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تعاىل:   َفَتَبيَّنُوا﴿قال  بِنََبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكْم  إِْن  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأُّيه أخرى:   ﴾َيا  قراءٍة  ويف 

َواْلُْْؤِمنَاُت  ﴿[ وقال سبحانه:  6]احلجرات:    ﴾َثبَُّتْواَفتَ ﴿ اْلُْْؤِمنُوَن  َسِمْعُتُموُه َظنَّ  إِْذ  َلْوًل 

ا َوَقاُلوا َهَذا إِْفٌك ُمبِيٌ  يظن املسلم بأخيه املسلم إال    أي: مل  [12:  النور]  ﴾بَِأنُفِسِهْم َخرْيا

هو براءُة  و األصل بل محله عىل الشائعات وأحسن الظن به ومن ذلك أنه مل يصدق خرًيا، 

ةذِ ال  إال بربهاٍن وبيِّنة. من الشائعات ، وبراءُة اجلهات، وأالَّ ُيثبَّت عليها يشٌء مَّ

إن  »:  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال: قال رسول اهلل    روى البخاري  ومسلم عن املغرية بن شعبة  

قال النووي  وابُن كثري: ومن    .«وقال، وإضاعة اْلال، وكثرة السؤال اَّلل كره لكم ثالثا: قيل  

 القيل والقال نقُل الكالم والشائعات. 

  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ    وروى اإلمام مسلم يف مقدمته، وأبو داود يف سننه، عن أيب هريرة  

َث بكل ما سمعكفى باْلرء إثَما أن ُي » قال:   . « دِّ

  "أنه قال:    وثبت عند البخاري يف كتابه )األدب املفرد( عن عيّل بن أيب طالب  

ا أي :  (َمَذايِيعَ و)   فيكم َعَجلة،أي ال تكن  :  (ُعُجالا ). ومعنى "  ًَل َتُكوُنوا ُعُجالا َمَذايِيَع ُبُذرا

ا(: بال تثب ت، و)  تنقلون األخبار وال تكونوا مذياًعا  . األرسارأي ال ُتفشوا ُبُذرا

ومن الصحابة الكرام داّلٌة عىل حرمة نقِل    ملسو هيلع هللا ىلصوهذه الكلامت من كتاب اهلل وسنة النبي  

 الشائعات. 

 ! أُّيا اْلؤمنون

ة،   املستمرَّ اآلثام  ومن  املتعّدية،  األوزار  من  الكاذبة  الشائعات  نقل  تبلغ  فإهنا  إنَّ 

املاليني،   تبلغ  بل  تبقى سنني،  واآلالف،  قد  بل  والشهرين،  الشهر  األخبار  هذه  تتناقل 
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وال  تثب ٍت وال برهان،    إثم بتناقل هذه األخبار بال  زار ُُتسب عليك! وتزداد إثاًم عىلواألو

م.   خوٍف من الرب العالَّ

وسيلة نقٍل لألخبار التي مل تثبت، وكونوا  ، وال تكونوا مذاييع، وفاتقوا اهلل أهيا املؤمنون

 اهلل سبحانه وتعاىل.  ، وتثبَّتوا وتبيَّنوا كام أمرني حمتاط

 أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل يل لكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 
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 احلمد َّلل، والصالة والسالم عىل رسول اَّلل، أما بعد: 

وأثرها،   بازدياد خطورهتا  إثمها  ويزداد  املُحرمة  اآلثام  من  الشائعات  نقَل  ومن  فإنَّ 

الذي   الناس  أكثر  ما  تثب ت،  بال  الرشعية  واألحكام  ينية  الدِّ األخبار  نقُل  يتناقلون  ذلكم 

،  ، فاتقوا اهللرب وسائل التواصل بال تثبت ع  أحكاٍم رشعية وأحاديث نبويةرسائل دينية و 

ته، وأخذُه من أهل  حمتاطني يف دينكموكونوا   ، وال تتناقلوا من دين اهلل إال ما ثبَت ِصحَّ

 العلم املوثوقني. 

الرسائل انترشت  ما  أكثر  والتبليغيةالصوفية،    فام  اإلخوانية  هذه    والرسائل  عرَب 

 الوسائل بال تثب ٍت وال احتياط. 

فإنَّ إثمها  ،  لم أو بوالة األمورمتعلقًة بأهل الع  ومما يزداد إثمها من الشائعات إذا كانت 

اإليامن أهل  اهلل  فاتقوا  غريها،  من  أكثُر  تساهل  ووزرها  أكثر  وما  يف  املسلمني  من  ، 

 الشائعات التي ُتنقل عن والة األمور وعن العلامء. 

ُتنقل عالشائعات  ومن   التي  ن جهٍة حكومية أو غري حكومية بال  املحرمة الشائعات 

رشكٌة رافضية، فتوارد الناس عىل  ام أكثر ما سمعنا أنَّ الرشكة الفالنية  فتثب ٍت وال برهان،  

 عات ال قيمة هلا. ئ شاويتبنيَّ أنَّ تلك  ترك الرشاء والبيع معها، ثم ما إن تذهب األيام إال 

 كونوا معول بناء. فاتقوا اهلل إخوة اإليامن، وال تكونوا معول هدم، و
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َا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ ﴿سبحانه:  قال وواجبنا جتاه الشائعات التثبت َيا َأُّيه

   [6]احلجرات:  ﴾َفَتَبيَّنُوا

الواجب قال سبحانه:    ثم  املسلمني، كام  بإخواننا  َظنَّ    َلْوًل﴿ظن  اخلري  َسِمْعُتُموُه  إِْذ 

ا َوَقاُلوا َهَذا إِْفٌك ُمبِيٌ   [. 12]النور:  ﴾اْلُْْؤِمنُوَن َواْلُْْؤِمنَاُت بَِأنُفِسِهْم َخرْيا

 الشائعات التي ال زمام هلا وال خطام.  فال تقبل 

يا   والديك أو أهلك أن تتخيَّل أنَّ هذه اإلشاعة فيك، أو يف  ثم مما يزيد احلامسة للتثبت

؟ كم تتحرس؟ فاتقكم    هلل ام روى البخاري ومسلم  في  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل واعمل بام أمر النبي     ستتأملَّ

ا أو  » قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    عن أيب هريرة   من كان يؤمن باَّلل واليوم اآلخر فليقل خريا

 . «ليصمت

 . اللهم إنا نعوذ بك أن َنظلم أو ُنظلم، اللهم اهدنا وسددنا

 وقوموا إىل صالتكم يرمحكم اهلل   

 

 


