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التدابري الوقائية يف السنة النبوية
حلماية األوطان من أراجيف املرتبصني
Preventive Measures from the Prophetic Sunnah
In Protecting Countries
from the Falsehoods of the Enemies
إعداد:
أ .د .حممد سيد أمحد شحاته
أستاذ احلديث وعلومه بقسم الدراسات اإلسالمية كلية الرتبية ابلزلفي جامعة اجملمعة
()Majamaah universit
الربيد اإللكرتوينms.shehata@mu.edu.sa :
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املستخلص
ملخص حبث" :التدابري الوقائية يف السنة النبوية حلماية األوطان من أراجيف
املرتبصني"
موضوع البحث :يربز البحث أهم التدابري الوقائية يف السنة النبوية حلماية األوطان
من األراجيف اليت يبثها املرتبصون أبمن األوطان وسالمة أهلها وأراضيه.
أهداف البحث :التعرف على أسباب ترويج األراجيف ،وأسباب انتشارها ،وبيان
التدابري اليت وضعتها السنة النبوية للتصدي لألراجيف اليت هتدد الوطن ،وإبراز الرؤى
املستقبلية واالستشرافية يف السنة النبوية حلِماية الوطَ ِن من األراجيف ،والتعرف على واجبات
املواطن جتاه األراجيف.
منهج البحث :املنهج االستقرائي الوصفي ،من خالل استقراء األحاديث ذات الصلة
ابملوضوع ،حتليل األحاديث واآلاثر وما كتب عن محاية الوطن ،ورصد املتغريات العاملية
املعاصرة اليت هتدد األوطان.
أهم النتائج :أن أهم أسباب ترويج األراجيف ،زعزعة األمن الديين والفكري ،وحماولة
طمس اهلوية ،وأن السنة النبوية وضعت تدابري وقائية ،وأخرى عالجية للتصدي لألراجيف
اليت هتدد محاية الوطن ،من أمهها :التأكد من مصدر اخلرب ،وعدم تناقل الشائعات ،والتقصي
والتحري حىت الوصول إىل مصدر اخلرب ،وأن أهم وسائل التصدي ملا يهدد محاية الوطن ،هو
عدم تناقل الشائعات ،وحماولة طمسها ،توعية املواطن ابملنهج املتبع يف التعامل مع الشائعات
الكاذبة.
أهم التوصيات .توعية اجملتمع خبطورة نشر األراجيف من خالل وسائل اإلعالم
املختلفة ،ووضع بعض الفقرات يف مناهج التعليم لتعليم النشء التصدي لألراجيف،
والتحصن من خماطرها.
الكلمات املفتاحية( :اإلرجاف – الشائعات – االنتماء الوطين – محاية األوطان -
املواطن)
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Abstract:
The research topic: The research highlights the significant preventive
measures from the Prophetic Sunnah in protecting countries from the
falsehoods being spread by the enemies on the country's security and the
safety of its people and lands.
The objectives of the research: Identifying the reasons for promotion
of falsehoods, the reasons of its spreading, and the measures set by the
Prophetic Sunnah to stop the falsehoods that threatens the country, and
highlighting the future and progressive visions in the Prophetic Sunnah to
protect the nation from falsehoods, and to know the duties of citizens
towards falsehoods.
Research Methodology: The analytical descriptive approach, through
the analysis of the ahaadeeth narrations and what has been written on
domestic security, and monitoring the contemporary global variables that
threaten nations.
The most important findings: that the main reasons for the
promotion of falsehood are: instability in religious and intellectual security
and trying to erase identity. The Prophetic Sunnah has put in place
preventive and remedial measures to stop the dangers that threaten the
country's domestic security. The most important of these are the
confirmation of the source of the news, by not spreading the rumors, and to
investigate and thoroughly follow the rumor to the original source of the
news, and that the most important means of stopping what is threatening the
nation's security is the non-circulation of rumors, and the attempt to erase it,
raising awareness of the citizen's approach to dealing with false rumors.
The most important recommendations: raising the awareness of the
society on the danger of spreading rumors through various media, and
putting some paragraphs in the educational curricula to teach young people
the basis of stopping rumors and protection from their dangers.
Keywords:
(Al-Irjaaf - rumors - national affiliation - the protection of homes – the
citizen)
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مقدمة.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وأشهد أن ال إله إال هللا،
وأشهد أن نبينا حممداً عبده ورسوله ،أما بعد.
فال شك أن األراجيف صارت تضرب بظالهلا يف كل مكان ،وختيم على كثري من
األوطان ،فانتشارها صار سهالً بسبب وسائل التواصل احلديثة ،اليت استغلها كل مرتبص
يريد هتديد أمن البالد ،وترويع العباد ،فإذا رأيت مث رأيت غلواً كبرياً ،وهتويالً عظيماً لبعض
القضااي اليسرية ،وإن شئت أن ترى ذلك جلياً فلك أن تشاهد بعض القنوات اليت تبث
مسومها ليل هنار ،وترمي بشرر كالقصر تريد إحراق األوطان اآلمنة ،وزعزعة املعتقدات الثابتة،
وتشكيك الناس يف كل شيء ،مما أدى إىل اخنداع بعض ضعاف النفوس ،فصاروا حرابً على
بالدهم ،خيربون بيوهتم أبيدهم ،ويتحدثون أبلسنة هؤالء ،مما حتتم معه الرجوع إىل الدين،
الذي وضع مناهج وسبالً للتصدي ملثل هذه األراجيف ،وتلكم األراجيف ،وحماربة كل فكر
منحرف عن طريق الشرع وسائر على غري سبيل املؤمنني.
وقد وضعت السنة النبوية بعض األسس واملقومات حلماية األوطان من كل مرتبص أو
ِ
التعام ِل
غادر ،كرتسيخ االنتماء الوطين ،واحرتام ال َقانون ،والتصدي ْ
لإلرجاف ،ومعرفة كيفية ُ
َم َعها ،ووضعت طرقاً ووسائل ملواجهة األراجيف ،كما أرست واجبات املواطن جتاه
األراجيف ،ووضعت الوسائل الناجعة النافعة للتصدي ملا يهدد استقرار الوطن ،والبحث
ِ ِ
الواقِ ِع،
الرًؤى املُ ْستَ ْقبَلية حلماية الوطَ ِن ،من خالل رصد َ
سيضع -إن شاء هللا -بعض ُ
َّخطيط للمستقبل ،ووضع أساليب لالبْتِكار والتَّجديد.
والت ْ
أهمية البحث.
تربز أمهية البحث يف ظل عصر االنفتاح الذي جعل العامل كقرية صغرية ،وصار من
السهل الوصول إىل كل شخص يف عقر داره؛ ويف خمدعه ،ومت استغالل هذه الوسائل لعمل
دراسات ملعرفة نفسيات الشعوب ،وكيف ميكن السيطرة على عقول أبناء هذه الشعوب من
خالل نشر برامج معينة جتعل الشخص أسرياً لفكر غريب عن بلده ،بعيد عن معتقده ،مما
جيعله معول هدم ،وأداة تدمري لبلده وجمتمعه ،من خالل شائعات مغرضة ،أو أفكار هدامة،
ولألسف أصبح الغزو الثقايف ميتد ويتمدد يف ظل الفراغ الثقايف الذي خيم على كثري من
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الشباب ،وغياب دور بعض األسر؛ لذا أييت دور الدراسات الشرعية اليت تبني أن تعاليم
الشرع عصمة من الوقوع يف الزلل ،وداعية إىل حمبة األوطان ومحايتها.
مشكلة البحث .
من األمور اليت ابتت هتدد أمن األوطان انتشار األكاذيب ،السيما أوقات احلروب
اليت تكثر فيها األراجيف واملروجون هلا ،ومن هنا كان التصدي ملثل هذه األكاذيب
والتحصن منها ابلشرع من األمور امللحة ،وخباصة مع سهولة انتشار اخلرب.
تساؤالت البحث.
وميكن معرفة مشكلة البحث أكثر من خالل التساؤالت اآلتية:
( )1ما املقصود ابألراجيف؟
( )2ما أسباب ترويج األراجيف؟
( )3ما عوامل انتشار الشائعات واألراجيف؟
( )4ما أثر األراجيف على أمن الوطن ،واملواطن؟
( )5ما التدابري اليت وضعتها السنة النبوية للتصدي لألراجيف اليت هتدد محاية الوطن؟
ِ
حلماية الوطَ ِن من األراجيف؟
( )6ما الرؤى املستقبلية واالستشرافية يف السنة النبوية
( )7ما واجب املواطن جتاه األراجيف؟
أهداف البحث.
تتمثل أهداف البحث يف اآليت:
( )1بيان املقصود ابألراجيف ،واأللفاظ اليت هلا عالقة ابألراجيف.
( )2التعرف على أسباب ترويج األراجيف ،وأسباب انتشارها.
( )3إظهار أثر األراجيف على أمن الوطن ،واملواطن.
( )4بيان التدابري اليت وضعتها السنة النبوية للتصدي لألراجيف اليت هتدد محاية الوطن.
( )5بيان الرؤى املستقبلية واالستشرافية يف السنة النبوية حلِماية الوطَ ِن من األراجيف.
( )6التعرف على واجبات املواطن جتاه األراجيف كما أوضحته السنة النبوية.
( )7رصد بعض الوقائع املعاصرة لألراجيف ،وبيان كيفية التصدي هلا.
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الدراسات السابقة.
وقفت على عدة دراسات حول هذا املوضوع ،منها:
(" )1دور اإلعالم يف تنمية االنتماء للطفل بني الواقع واملأمول".
لولي د ن ادي ،حبث منشور مبعهد الدراسات الرتبوية جامعة القاهرة ،حتدث فيه عن
ِ
ِ
املؤسسات اإلعالمية ،ومرافقتها
أشكال
وتنوع
دور اإلعالم يف تنمية املواطنة لدى األطفالِ ،
ِ
ِ
ِ
ألفر ِاد اجملتم ِع يف ِ
األطفال
اإلعالم يف توجيه
استثمار
يستوجب
األوقات واألماكن مما
خمتلف
َ
ُ
و ِ
الشباب حنو املواطنة واالنتماء.
( )2مبدأ املواطنة يف اجملتمع السعودي.
لعبدالرمحن الزنيدي ،منشور يف جملة املعرفة عدد  ،120ربيع األول ،وفيه بيان ألهم
مبادئ املواطنة لدى شباب اجملتمع السعودي ،وبني فيه أهم حتدايت املواطنة ،وكيفية مواجهة
هذه التحدايت ،وقد ركزت هذه الدراسة على فئة معينة هي اجملتمع السعودي.
( )3االنتماء واالغرتاب.
حلسن عبدالرزاق منصور ،دار جرش للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل1409 ،ه  ،حتدث
فيه عن ظاهرة االغرتاب من حيث املعىن واألسباب ،وآاثر االغرتاب ،وقيمة االنتماء الزمين
والتارخيي ،وجذور مشكلة االغرتاب ،وعالج هذه املشكلة.
( )4حتدايت اهلوية الثقافية العربية يف ظل العوملة.
حلكيمة ابلعشب ،دار الفكر ،بريوت ،األوىل2002 ،م ،وجاء فيه بيان مفهوم اهلوية،
واحلديث عن حتدايت اهلوية الثقافية للحفاظ على مقوماهتا ،واالسرتاتيجية اليت يتطلب
وضعها للحفاظ على اهلوية الثقافية (بني الثابت واملتحول) ومسايرة ثقافة اآلخر.
( )5اإلشاعة يف ضوء السنة النبوية.
رسالة ماجستري ،للباحث ،حسني أمحد حسني محد ،يف اجلامعة اإلسالمية ،كلية
أصول الدين عام 2015م.
( )6أثر الشائعات يف هتديد الوطن يف مواجهتها.
حماضرة للدكتور عماد محدي ،منشور يف الندوة العلمية التاسعة بديب.
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ومتتاز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ابآليت:
( )1الدراسة تتحدث عن األراجيف وهي األخبار الكاذبة ،اليت حتدث اضطراابً وبلبلة يف اجملتمع.
( )2الدراسة تركز على أثر األراجيف على األوطان ،وأثرها يف زعزعة االنتماء الوطين.
( )3الرتكيز على التأصيل الشرعي من خالل السنة النبوية.
( )4ربط مفاهيم املواطنة ابلسنة النبوية.
( )5بيان املنهج النبوي يف ترسيخ قيم االنتماء.
( )6الربط بني تنمية االنتماء وحب الوطن ،ودوره يف حماربة األراجيف.
( )7النظرة االستشرافية يف السنة النبوية حملاربة األراجيف.
( )8الدمج بني الواقع املعاصر ،والنظرة التأصيلية يف السنة النبوية.
( )9رصد بعض الوقائع املعاصرة للشائعات ،وبيان كيفية التصدي هلا.
منهج البحث.
منهج استقرائي استنباطي ،من خالل استقراء األحاديث النبوية اليت حتارب اإلرجاف،
وحتليل ما كتب عن محاية الوطن ،ورصد املتغريات العاملية املعاصرة اليت هتدد األوطان من
خالل سهولة نشر األراجيف والشائعات.
-

إجراءات البحث.
عزو اآلايت القرآنية إىل موضعها كاتباً اسم السورة ورقم اآلية.
االعتماد على األحاديث املقبولة ،واجتناب الضعيف.
ختريج األحاديث من مصادر السنة النبوية األصلية.
إن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها ،اكتفيت ابلعزو إىل أحدمها.
إن مل يكن فيهما ،فإنين أذكر درجة احلديث إما انقالً ،أو جمتهداً.
أورد اسم الكتاب والباب واجلزء والصفحة ،ورقم احلديث.
تقسيم خطة البحث.
يشتمل البحث على مقدمة ،ومخسة مباحث ،وخامتة.
املقدمة :وتشتمل على العناصر اآلتية.
- 109 -

التدابري الوقائية يف السنة النبوية حلماية األوطان من أراجيف املرتبصني ،أ .د .حممد سيد أمحد شحاته

أمهية البحث ،ومشكلته ،وأهدافه ،منهجه ،والدراسات السابق ة ،وخطة البحث.
املبحث األول :بيان املقصود ابألراجيف ،واأللفاظ اليت هلا عالقة ابألراجيف ،وفيه مطلبان.
املطلب األول :املقصود ابألراجيف لغة واصطالحاً.
املطلب الثاين :األلفاظ اليت هلا عالقة ابألراجيف.
املبحث الثاين :أسباب ترويج األراجيف ،وفيه مخسة مطالب.
املطلب األول :األسباب الشرعية.
املطلب الثاين :األسباب السياسية.
املطلب الثالث :األسباب االجتماعية.
املطلب الرابع :األسباب االقتصادية.
املطلب اخلامس :األسباب الفكرية واملنهجية.
املبحث الثالث :أثر الشائعات على أمن الوطن ،واملواطن ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :أثر األراجيف على أمن الوطن.
املطلب الثاين :أثر األراجيف على أمن املواطن.
املبحث الرابع :التدابري اليت وضعتها السنة النبوية للتصدي لألراجيف اليت هتدد
محاية الوطن ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التدابري الوقائية.
املطلب الثاين :التعامل عند وقوع األراجيف.
املطلب الثالث :الرؤى املستقبلية واالستشرافية حلماية الوطن من األراجيف.
املبحث اخلامس :واجبات املواطن جتاه األراجيف كما أوضحتها السنة النبوية ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :واجبات املواطن جتاه نفسه.
املطلب الثاين :واجبات املواطن جتاه اآلخرين.
اخلامتة :وتشتمل على:
أوالً :أهم النتائج .اثنياً :أهم التوصيات.
"وال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير جلامعة اجملمعة ممثلة بوكالة اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي وعمادة البحث العلمي على دعمها هلذا البحث برقم (1439 -89ه)".
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املبحث األول :بيان املقصود باألراجيف ،واأللفاظ اليت هلا عالقة باألراجيف،
وفيه مطلبان.
املطلب األول :املقصود باألراجيف لغة واصطالحاً.
جيدر يب قبل اخلوض يف تفصيالت املوضوع ،وبيان األصل الشريف له أن أعرف
ببعض األلفاظ اليت يكثر إيرادها على ألسنة املتناولني هلذا املوضوع.
الفرع األول :األراجيف يف اللغة.
مادة (ر ج ف) يدور معناها حول عدة معان منها:
( )1احلركة واالضطراب ،يقال :رجف رجفاً ورجفاانً ورجوفاً ورجيفاً الشيء :حترك،
وخفق ،واضطرب ..،والبحر اضطربت أمواجه ،والقلب :اضطرب من جزع أو فزع،
واألرض :تزلزلت ،ورجفت الريح الشجر :حركته ،والراجفة :النفخة األوىل اليت ميوت
هلا اخلالئق ،والرادفة :النفخة الثانية اليت حييون هلا يوم القيامة ،وهي صيحة عظيمة مع
اضطراب كالرعدة ترجف عندها اجلبال واألرض(.)1
( )2اخلوض يف األمور ،يقال :أرجف القوم يف الشيء ،وبه" :خاضوا يف أراجيف"(.)2
جاف :و ِ
اح ُد أَر ِاج ِ
ِ
يف
َخبا ِرَ ،وَم ْعنَاهُ :الت ْ
َّخ ِو ُ
يف ْاأل ْ
( )3التخوف والرعب ،اإل ْر ُ َ
ب( ،)3وتقول :إذا وقعت املخاويف ،كثرت األراجيف(.)4
َو ُّ
الر ْع ُ
اّلل تعاىل :ﭽﯟ ﯠ ﯡﭼ [األحزاب ،]60:وهم
( )4األخبار الكاذبة ،قال ه
()5
ِ
اب يف الناس ،
َخبار الكاذب َة اليت يكون معها اضطر ٌ
املنافقون الذين -الذين يَُوله ُدو َن األ َ( )1حممد طاهر بن علي الفتين" ،جممع حبار األنوار".)294/2( ،
( )2أمحد رضا" ،معجم منت اللغة".)555 - 554/2( ،
( )3حممد بن أمحد بن حممد بن بطال" ،النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب".)295/2( ،
( )4حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري" ،أساس البالغة".)340/1( ،
( )5حممد بن مكرم بن على ،ابن منظور" ،لسان العرب" ( ،)1596/3حممد بن علي بن حممد،
الشوكاين" ،فتح القدير".)305/4( ،
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فاألخبار السيئة والكاذبة اليت يضطرب هلا الناس(.)1
وهذه املعاين اللغوية كائنة يف األراجيف ،فاإلرجاف خرب كاذب خياف الناس من
عواقبه ،وخيوض فيه املنافقون ،مما حيدث اضطراابً يف اجملتمع.
الفرع الثاين :األراجيف يف االصطالح.
ال يكاد خيتلف املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي ،فاملناسبة بينهما وطيدة ،وتظهر
املناسبة أكثر من خالل هذا التعريف.
املضعفة لقلوب املؤمنني املقوية لقلوب املشركني ،والتماس الفتنة ،ومسيت
( )1ذكر األخبار ه
()2
األراجيف الضطراب األصوات فيها وإفاضة الناس فيها .
( )2أخبار كاذبة تثري الذعر واالضطراب ،وصاحب األراجيف :مثري الذعر واالضطراب
أبخبار كاذبة ،وكثري األراجيف :مثري القلق واالضطراب(.)3
( )3يقول الباحث :األراجيف عبارة عن أخبار جمهولة املصدر واهلوية يف الغالب ،والغرض
منها تزييف احلقائق ،وتشوية الواقع ،وإاثرة القالقل.
واملرجفون :هم الذين يثريون الشائعات الكاذبة ،ويطلقون األراجيف املصطنعة،
ليشغلوا الناس هبا ،ويفسدوا عليهم حياهتم( ،)4فاملرجفون قوم يتلقون األخبار فيح هِدثون هبا
يف جمالس ونَواد وخيربون هبا من يسأل ومن ال يسأل ،حىت يثريوا اخلوف واالضطراب والقلق
لدى السامع للخرب ،مما يرتتب على ذلك اخلذالن والتشكيك.
املرجفون يف املدينة :قوم من املنافقني كانوا يتحدثون بغزو العرب املدينة ،وأبن النيب
 سيغلب ،وحنو هذا مما يرجفون به نفوس املؤمنني(.)5

( )1أمحد رضا" ،معجم منت اللغة".)555/2( ،
( )2ينظر :العز بن عبد السالم ،السلمي ،تفسري القرآن ،)590 /2( ،بتصرف.
( )3رينهارت بيرت آن ُدوِزي" ،تكملة املعاجم العربية".)99/5( ،
( )4عبد الكرمي يونس اخلطيب" ،التفسري القرآين للقرآن".)754/11( ،
( )5عبد احلق بن غالب ابن عطية" ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز".)463/4( ،
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أشكال اإلرجاف:
من خالل ما سبق يتضح أن اإلرجاف له أشكال منها:
( )1األخبار الكاذبة ،إذ نقل الخبر املقطوع بكذبه أحد الصور اليت يعمل عليها
املرجفون ،فهم يوقنون بكذب اخلرب ،ومع ذلك ال يتورعون من نشره.
( )2األخبار املشكوك فيها ،كاألخبار اليت تدور بني الناس بدون تثبت أو حتر ،ومن
يتناقلها بدون تثبت ،فقد وقع يف أحد صور اإلرجاف.
( )3األخبار اليت تشعل الفنت ،توجد بعض األخبار الصادقة لكن جمرد اخلوض فيها
حيدث اضطراابً يف اجملتمع ،وقد تصدر اجلهات الرمسية عدم تناقل مثل هذه األخبار،
فيقوم ضعاف النفوس بنشرها.
صفات املرجفني:
هناك أوصاف مشرتكة بني املرجفني يف كل زمان ومكان ،ميكن حصرها يف اآليت:
( )1اختيار األمساء املستعارة .إذ ال يستطيع أن يربز ابمسه احلقيقي حىت ال يلحقه ضرر
شرعي أو قانوين ،بل قد يثري األكاذيب ،فيتناقلها الناس ،وهو يف اخلفاء ،كما فعلوا
"وقد
يف اسم حممد بن سعيد املصلوب الذي كان يضع األحاديث ،قال ابن اجلوزيَ :
امسه وهبرجوا ِيف ذكره والعتب َعلَْي ِهم ِيف ذَلِك َش ِديد و ِْ
اإل ْمث َهلُم
الرواة ْ
َ
قلب خلق من َ
ال عبد هللا
َالزم ِألَن من دلهس كذااب فقد آثر أَن يُ ْؤ َخذ ِيف َّ
الش ِر َيعة بقول َاب ِطل ...قَ َ
امسا"(.)1
امسه على مائَة َوَك َذا َوَك َذا ْ
سو َادة" :قلب أهل الشَّام ْ
بن أ ْ
َمحد بن َ
( )2إاثرة اخلالف وتضخيمه .إذا وقع خالف يف مسألة علمية ،أو حدث خالف بني أفراد
اجملتمع فإهنم يضخمونه ،كما فعل عبد هللا بن أيب حينما حدث النزاع بني غالم من
ِ ِ
ِ
َّب ِ يف غَ َزاة،
املهاجرين وآخر من األنصار ،فعن َجابر بْن َعْبد هللا قالُ " :كنَّا َم َع النِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ال
صا ِرَ ،وقَ َ
صا ِر ،فَ َق َ
صا ِريَ :اي لَألَنْ َ
ال األَنْ َ
ينَ ،ر ُجالً م َن األَنْ َ
فَ َك َس َع َر ُج ٌل م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ول ِ
هللا " :ما اب ُل َد ْعوى ا ْجل ِ
ِ
ِ
اهلِيَّ ِة ؟ قَالُواَ :اي
ال َر ُس ُ
ين ،فَ َق َ
َ َ
َ َ
ال ُْم َهاج ِريَ :اي لَل ُْم َهاج ِر َ
ِ
ِ
رس َ ِ
ِ
صا ِر ،فَ َق َ
وها ،فَِإنَّ َها ُمْنتِنَةٌ
الَ :دعُ َ
ينَ ،ر ُجالً م َن األَنْ َ
َُ
س َع َر ُج ٌل م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ول هللاَ ،ك َ
( )1عبد الرمحن بن علي بن حممد ،ابن اجلوزي" ،الضعفاء واملرتوكون".)65 /3( ،
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ال :قَ ْد فَعلُوها ،و َِّ
ِ
ِ
اَّلل لَئِ ْن َر َج ْعنَا إِ ََل ال َْم ِدينَ ِة لَيُ ْخ ِر َج َّن
ُب فَ َق َ
َ َ َ
فَ َسم َع َها َعْب ُد هللا بْ ُن أ َّ
ب عُنُ َق َه َذا ال ُْمنَ ِاف ِق ،فَ َق َ
َعز ِمْن َها األَذَ َّل ،قَ َ
الَ :د ْعهُ ،الَ
ال عُ َم ُرَ :د ْع ِِن أَ ْ
األ َ
ض ِر ُ
"()1
َّاس أ َّ
َص َحابَهُ  ،فأنت ترى أن هذا اخلالف اليسري كان
يَتَ َح َّد ُ
َن ُحمَ َّم ًدا يَ ْقتُ ُل أ ْ
ث الن ُ
من املمكن أن مير بسالم ،فهو خالف عادي ،لكن هذا املنافق نفخ يف اخلالف وفجره،
فهو أمر يسري ولكنه عسره.
( )3النيل من أهل الفضل .ظهر يف خرب عبد هللا بن أيب كيف حني وصف نفسه
ابلعزيز ،ووصف من هو أشرف منه ابألذل( ،)2وهذا ما يفعله أصحاب األراجيف
اآلن من حماولة النيل من رموز الدول.
( )4عدم الظهور ،والعمل واخلفاء .وذلك حىت أيمنوا العقوبة ،وتلحق بغريهم ،فها هو
ابن سلول يتوىل كرب اإلفك ،ومع ذلك أفلت من احلد ألنه كان يعرض وال يصرح.
املطلب الثاني :األلفاظ اليت هلا عالقة باألراجيف
هناك ألفاظ هلا عالقة ابإلرجاف ،وقد يستعمل بعضها مكان لفظ اإلرجاف ،منها:
أوالً :الشائعة لغة :مادة (ش ي ع) يدور معناها حول:
( )1اخلرب الذي ينتشر بدون تثبت ،ف (اإلشاعة) اخلرب ينتشر غري متثبت منه،
و(الشائع) املنتشر ،و(الشائعة) اخلرب ينتشر وال تثبت فيه( ،)3ويقال شائع :انتشر
وافرتق وذاع وظهر ،وأشاعه هو وأشاع ذكر الشيء :أطاره وأظهره .وقوهلم :هذا خرب
شائع وقد شاع يف الناس ،معناه قد اتصل بكل أحد فاستوى علم الناس به ومل يكن
علمه عند بعضهم دون بعض .والشاعة :األخبار املنتشرة(.)4
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املناقب ،ابب ما ينهى من دعوى اجلاهلية)1296/3( ،
رقم( ،)3330ويف كتاب التفسري ،ابب سورة "املنافقون" )1861/4( ،رقم( ،)4622ومسلم،
كتاب اآلداب ،ابب النهي عن دعوى اجلاهلية )19/8( ،رقم(.)6675
( )2انظر الرواية السابقة.
( )3جممع اللغة العربية" ،املعجم الوسيط"(.)503/1
( )4حممد بن مكرم بن على ،ابن منظور" ،لسان العرب".)191/8( ،
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الشيَاعُ :االنتشار والتهقوية .يقال :شاع اخلرب ،أي :كثر
( )2االنتشار بقوة وكثرة ،ف ِه
الش َيعةُ :من
ت النهار ابحلطب :هقويتها ،و ِه
اع القوم :انتشروا وكثرواَ ،
وقويَ ،
وش َ
وشيَّ ْع ُ
للشجاع :م ِشيع ،يقالِ :شيعةٌ ِ
وشيَ ٌع
يتقوى هبم اإلنسان وينتشرون عنه ،ومنه قيل ه
َ ٌ
َ
ه
وأَ ْشيَاعٌ ،قال هللا تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [الصافات ،]83 :ﭽﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ [القصص ،)1(]15 :من خالل ما سبق ترى أن الشائعة يف
أصلها اللغوي مبنية على االنتشار ،والظهور ،مث أييت يف معانيها آاثرها ،وهو التفرق.
الشائعة اصطالحاً :توجد تعريفات عدة للشائعة ،ومن هذه التعريفات:
( )1الرتويج خلرب خمتلف ال أساس له من الواقع ،أو تعمد املبالغة ،أو التهويل ،أو التشويه
يف سرد خرب فيه جانب ضئيل من احلقيقة ،أو إضافة معلومة كاذبة ،أو مشوهة خلرب
معظمه صحيح ،أو تفسري خرب صحيح والتعليق عليه أبسلوب مغاير للواقع واحلقيقة؛
وذلك هبدف التأثري النفسي يف الرأي العام احمللي ،أو اإلقليمي ،أو العاملي ،أو القومي
حتقيقاً ألهداف سياسية ،أو اقتصادية ،أو عسكرية على نطاق دولة واحدة ،أو عدة
دول ،أو على النطاق العاملي أبمجعه(.)2
( )2عبارة عن فكرة خاصة بعمل رجل الدعاية على أن يؤمن هبا الناس ،كما يعمل على
أن ينقلها كل شخص إىل اآلخر؛ حىت تذيع بني اجلماهري مجيعها ،وجيب أن تكون
قابلة للتصديق غري مبالغ فيها(.)3
( )3أخبار مشكوك يف صحتها ،يتعذر التحقق من أصلها ،وتتعلق مبوضوعات هلا أمهية
لدى املوجهة إليهم ،ويؤدي تصديقها ،أو نشرها إىل إضعاف روحهم املعنوية(.)4
فاإلشاعة عبارة عن أخبار صادرة من مكان جمهول ،ويف ظروف خاصة ،موضوعة هلدف
معلوم جلهات غري معلومة ،فتنتقل بدون تثبت أو ترو ،رغم أهنا أخبار مشكوك يف صحتها.
( )1احلسني بن حممد ،الراغب" ،املفردات يف غريب القرآن"( ،ص.)470 :
( )2فاخر عقل" ،معجم علم النفس"( ،ص.)99
( )3خمتار التهامي" ،الرأي العام واحلرب النفسية"( ،ص.)114
( )4أمحد توكل" :اإلشاعة"( ،ص.)16
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أنواع الشائعات:
توجد صعوبة شديدة يف حصر أنواع الشائعات ،وذلك الختالف آاثرها ودوافعها اليت
تظهر فيها ،وميكن تقسيمها إىل:
( )1اإلشاعة الزاحفة( البطيئة) :وهي إشاعة تروج ببطء ومهس ،وبطريقة سرية ،وهذا
التكتم جيعل املتلقي جيعله يعتقد بصدقها.
( )2اإلشاعة السريعة (الطائرة) :وهى إشاعة سريعة االنتشار ،وسريعة االختفاء.
( )3اإلشاعة الراجعة :وهي إشاعة تروج مث ختتفي ،مث تعود وتظهر من جديد إذا توافرت
هلا الظروف ،أو يف األوقات اليت يريدها مطلق اإلشاعة.
( )4اإلشاعة االهتامية(اهلجومية) :وهى إشاعة يطلقها شخص هبدف احلط من مكانة
منافس له.
( )5اإلشاعة االستطالعية :حملاولة استطالع ردة فعل الشارع ،لذلك يطلقها مروجوها
للتعرف على رد فعل الشارع لو مت اختاذ قرار ما.
( )6إشاع ة اإلسقاط :وهي اإلشاعة اليت يسقط من خالهلا مطلقها صفاته الذميمة على
شخص آخر ،وأغلب اإلشاعات املتعلقة ابلشرف هي من هذا النوع.
( )7إشاع ة التربير :وهى اإلشاعة اليت يهدف مطلقها إىل تربير سلوكه غري األخالقي
جتاه شخص أو مجاعة معينة
( )8إشاع ة التوقع :وهي اإلشاعة اليت تنتشر عندما تكون اجلماهري مهيأة لتقبل أخبار
معينة أو أحداث خاصة ،مهدت هلا أحداث سابقة.
( )9شائعة اخلوف :وهى الشائعة اليت دافعها اخلوف من وقوع حدث مأساوي معني ىف
املستقبل.
( )10شائعة األمل :وهى الشائعة اليت دافعها األمل يف وقوع حدث سار يف املستقبل
كإشاعات النصر يف زمن احلرب.
( )11شائعة الكراهية :وهى الشائعة اليت دافعها كراهية شخص أو مجاعة معينة(.)1
( )1ينظر :انيف بن حممد ملرواين" ،الشائعات وآاثرها السلبية ،على بيئة اجملتمع" ،جملة األمن واحلياة ،العدد
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هذه بعض أنواع الشائعات ،وبعضها يشرتك مع اإلرجاف.
الفرق بني األراجيف والشائعات:
األراجيف يف الغالب يكون الغرض منها هدم اجملتمع ،وبث روح الفرقة ،والشائعة يف
الغالب تتناول اجلوانب الشخصية لفرد ،أو جلماعة.
ويشرتكان يف أهنما يقصد هبما اهلزمية النفسية لدى األفراد واجملتمعات.
اثنياً :اإلفك:
اإلفك لغة :مادة (أ ف ك) اهلمزة والفاء والكاف أصل واحدُّ ،
يدل على قلب الشيء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كت
ك الشَّيءُ .وأَف َ
وصرفه عن ج َهته ،يقال أُف َ
الر ُج ُل ،إذا ك َذب ،واإلفك الكذب .وأف ُ
ْ
ك ه
الر ُج َل عن الشيء ،إذا صرفتُه عنه .قال هللا تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ
ه
()1

[األحقاف  ، ]22وأفك الناس :كذهبم وحديثهم ابلباطل ،قال :فيكون أفك وأفكته مثل
كذب وكذبته( ،)2و ِْ
اإلفْك َوُه َو الْ َك ِذب ِألَنَّهُ مقلوب َعن َوجهه(.)3
اإلفك اصطالحاً :البهتان ال تشعر به حىت يفجأك( ،)4وأبلغ ما يكون من الكذب
واالفرتاء ،وكثرياً ما يفسر ابلكذب مطلقاً(.)5
الفرق بني اإلرجاف واإلفك.
()6
اإلرجاف هو اإلخبار مبا يثري االضطراب  ،واإلفك هو الكذب الفاحش القبح مثل
=

(2010 ،)356م( ،ص ،)75وصربى حممد خليل" ،اإلشاعه :تعريفها وأنواعها وعوامل انتشارها".
( )1أمحد بن فارس بن زكراي" ،مقاييس اللغة".)118/1( ،
( )2حممد بن مكرم بن على ،ابن منظور" ،لسان العرب".)390/10( ،
( )3حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري" ،الفائق يف غريب احلديث".(49/1( ،
( )4حممود بن عمر بن أمحد ،الزخمشري" ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل"،
(.)221/3
( )5حممود عبد املنعم" ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية" ،)253/1( ،وانظر :البغوي " ،معامل
التنزيل يف تفسري القرآن".)392 /3( ،
( )6ينظر :احلسن بن عبد هللا بن سهل ،العسكري" ،معجم الفروق اللغوية" (ص.)249 :
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الكذب على هللا ورسوله ،أو على القرآن ،ومثل قذف احملصنة ،وغري ذلك مما يفحش
قبحه....فال يقال :إفك حىت يكذب كذبة يفحش قبحها(.)1
فاإلفك أشد من اإلرجاف؛ إذ ال يقف عند ذكر ما يثري االضطراب ،بل هو كذب
حمض ،واإلرجاف قد يكون بذكر أخبار صحيحة لكنها حتدث اضطراابً يف اجملتمع.

( )1السابق (ص.)450 :
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املبحث الثاني :أسباب ترويج األراجيف
إن ترويج األراجيف له أسباب متعددة وبواعث كثرية ال خترج عن كوهنا أسباابً دينية،
أو سياسية ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية ،لذا سينتظم البحث يف هذه املطالب.
املطلب األول :األسباب الشرعية
من املعلوم أن أعداء الدين منذ بزوغ فجره ،وهم حياولون زرع الفنت ،وإاثرة القالقل؛
لذا حاولوا جاهدين بث األراجيف ،وترويج األكاذيب؛ للنيل من الدين اترة ،ومن أتباعه
اترة أخرى ،والغرض من ذلك إحداث االضطراابت بني املسلمني ،ومن أهم دوافعهم
الشرعي:
( )1التشكيك يف الرسالة وصاحبها.
دأب املنافقون قدمياً ومن اقتفى أثرهم حديثاً على نشر األكاذيب حول النيب املرسل
؛ لتشكيك الناس يف الرسالة ،وهذا ما تلقفه عنهم املرتبصون يف العصر احلديث ،وقد
تعددت وسائلهم وأساليبهم؛ لنشر هذه األراجيف بغرض إاثرة القالقل.
ومما أشاعه أهل النفاق قدمياً عن النيب  يف بداية الدعوة أن ما يقوله شعر ،مث
يعودون مرة أخرى ،فيقولون عنه كاهن ،ويف اثلثة ساحر ،ووصل هبم اإلرجاف إىل قوهلم عن
أعقل اخللق إنه جمنون ،وكانوا ينشرون ذلك حىت إن القادمني إىل مكة كانوا يستمعون إىل
أراجيفهم يصدقها بعضهم ،ويكذهبم آخرون ،وقد ينقلب السحر على الساحر ،فيتحقق
خالف مقصودهم.
وهذا ما تصوره قصة أيب ذر يف حديث عب ِد ِ
الص ِام ِ
ال أَبُو ذَ هر ألخيه
ال :قَ َ
ت ،قَ َ
هللا بْ ِن َّ
َْ
ِ
أُنَْيس" :إِ َّن ِِل َح َ ِ َّ
اث -أبطأَ -علَ َّيُ ،مثَّ
س َح َّىت أَتَى َم َّكةَ ،فَ َر َ
اجةً مبَكةَ فَا ْكف ِين ،فَانْطَلَ َق أُنَْي ٌ
جاء فَ ُق ْلت :ما صن عت ؟ قَ َ ِ
ِ
ك ،يَ ْزعُ ُم أ َّ
ت:
َن َّ
يت َر ُجالً ِمبَ َّكةَ َعلَى دينِ َ
اّللَ أ َْر َسلَهُ ،قُ ْل ُ
ال :لَق ُ
َ َ ُ َ ََ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ال
ُّعَر ِاء ،قَ َ
َّاس ؟ قَ َ
فَ َما يَ ُق ُ
َح َد الش َ
س أَ
ول الن ُ
ال :يَ ُقولُو َنَ :شاعٌرَ ،كاه ٌنَ ،ساحٌرَ ،وَكا َن أُنَْي ٌ
ِ
ِِ
ِ
ِ
الش ْع ِر ،فَ َما
ت قَ ْولَهُ َعلَى أَقْ َراء ِه
ت قَ ْو َل الْ َك َهنَة ،فَ َما ُه َو بَِق ْوهل ْمَ ،ولََق ْد َو َ
ض ْع ُ
س :لََق ْد َمس ْع ُ
أُنَْي ٌ
ان أَحد ب ع ِدي ،أَنَّه ِشعر ،و َِّ
ِ
ِ ِ
ت:
ص ِاد ٌقَ ،وإِن َُّه ْم لَ َك ِاذبُو َن" ،قَ َ
ال" :قُ ْل ُ
يَْلتَئ ُم َعلَى ل َس َ َ ْ
اّلل إِنَّهُ لَ َ
ُ ٌْ َ
ِ
ت ...مث أسلم
ص َّدقْ ُ
َسلَ ْم ُ
ب فَأَنْظَُر...،ويف احلديث يقول أبو ذر قَ ْد أ ْ
ت َو َ
فَا ْكف ِين َح َّىت أَ ْذ َه َ
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ِ
ال رس ُ ِ
أسلَ ُم َسالَ َم َها َّ
ار غَ َف َر َّ
اَّللُ"(.)1
اَّللُ َهلَاَ ،و ْ
ول هللا " :غ َف ُ
أهل غفار ،...فَ َق َ َ ُ
وهذا احلديث ميثل صورة من صور اإلرجاف ،وإشاعة الكذب على النيب  ،ولكن
هذا اإلرجاف انقلب على املرجفني ،وكان من آاثره إسالم أهل هذه القبيلة ،وهناك حدث
آخر يصوره حديث ابْ ِن َعبَّاس" ،أ َّ
َن ِض َم ًادا قَ ِد َم َم َّك َةَ ،وَكا َن ِم ْن أ َْزِد َشنُوءَ َةَ ،وَكا َن يَ ْرقِي ِم ْن
َه ِذهِ هِ
ت َه َذا
الر ِ
يح ،فَ َس ِم َع ُس َف َهاءَ ِم ْن أ َْه ِل َم َّكةَ يَ ُقولُو َن :إِ َّن ُحمَ َّم ًدا َْجمنُو ٌن ،فَ َق َ
ال :لَ ْو أِه
َين َرأَيْ ُ
الَ :اي ُحمَ َّم ُد ،إِِهين أ َْرقِي ِم ْن َه ِذهِ هِ
يح،
الر ِ
ال :فَلَ ِقيَهُ ،فَ َق َ
ي ،قَ َ
الر ُج َل ،لَ َع َّل َّ
اّللَ يَ ْش ِف ِيه َعلَى يَ َد َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َر ُس ُ
ك ؟ فَ َق َ
َوإِ َّن َّ
اّللَ يَ ْشفي َعلَى يَ َد َّ
ول هللا " :إِ َّن ا ْحلَ ْم َد ََّّللََْ ،ن َم ُدهُ
ي َم ْن َشاءَ ،فَ َه ْل لَ َ
ض َّل لَه ،ومن ي ْ ِ
ِِ
ِ
ِ
اَّلل فَالَ م ِ
ي لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َه إِالَّ
ُ ََ ْ ُ
َونَ ْستَعينُهَُ ،م ْن يَ ْهده َُّ ُ
ضل ْل فَالَ َهاد َ
يك لَهَُ ،وأ َّ
َّ
ال :أ َِع ْد َعلَ َّي
ال :فَ َق َ
َن ُحمَ َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ،أ ََّما بَ ْع ُد" ،قَ َ
اَّللَُ ،و ْح َدهُ الَ َش ِر َ
َكلِماتِك هؤالَِء ،فَأَعاده َّن علَي ِه رس ُ ِ
ِ
ت قَ ْو َل
ال :فَ َق َ
ث َمَّرات ،قَ َ
ول هللا  ،ثَالَ َ
َ َ َُ
ال" :لََق ْد َمس ْع ُ
َ َُ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وس
الْ َك َهنَ ِةَ ،وقَ ْو َل َّ
ت مثْ َل َكل َمات َ
ُّعَراء ،فَ َما َمس ْع ُ
الس َحَرةَِ ،وقَ ْو َل الش َ
ك َه ُؤالَءَ ،ولََق ْد بَلَ ْغ َن َانعُ َ
()2
ول ِ
ِ
هللا :
ال َر ُس ُ
ال :فَبَايَ َعهُ ،فَ َق َ
ك َعلَى ا ِإل ْسالَِم ،قَ َ
ال :فَ َق َ
الْبَ ْح ِر  ،قَ َ
الَ :هات يَ َد َك أ َُابيِ ْع َ
()3
ول ِ
ال
هللا َ س ِريَّةً ،فَ َمُّروا بَِق ْوِم ِه ،فَ َق َ
ث َر ُس ُ
الَ :و َعلَى قَ ْوِمي  ،قَ َ
ك ؟ قَ َ
ال ،فَبَ َع َ
َو َعلَى قَ ْوِم َ
ِ
ِ
صِ
الس ِريَِّة لِْل َجْي ِ
ت ِمْن ُه ْم
اح
َصْب تُ ْم ِم ْن َه ُؤالَِء َشْي ئًا؟ فَ َق َ
ب َّ
َصْب ُ
ال َر ُج ٌل م َن الْ َق ْوم :أ َ
شَ " :ه ْل أ َ
َ
ُ
()5
()4
ِ
ِ
ِ
وها ،فَإ َّن َه ُؤالَء قَ ْوُم ض َماد" .
ِمطْ َهَرًة  ،فَ َق َ
الُ :رُّد َ
ضائِ ِل أَِيب َذ هر  )152/7( ،رقم(.)6442
ب فَ َ
( )1أخرجه مسلم ،كتاب فضائل الصحابةَ ،اب ُ
ال أَبو عبيد" :قاموسه :وسطه ،وِل ِيف الْبحر م ِ
وضع أبعد
َْ َ
( )2ويف بعض الرواايت" :قاموس البحر" ،قَ َ ُ
َ
غورا ِمْنهَُ ،وَال املاء أَشد انغماسا ِمْنهُ ِيف َوسطه .وأصل القمس الغوصَ .وقد َرَواهُ قوم :انعوس
َ
ص ِحيف"( .عبد الرمحن بن علي ،ابن اجلوزي ،كشف املشكل من حديث الصحيحني
الْبَ ْحرَ ،وُه َو تَ ْ
(.)458 /2
أيضا( .حممد بن علي بن آدم ،اإلتيويب" ،البحر احمليط
( )3أي :أابيعك على نفسي ،وعلى قومي ً
الثجاج" (.)302 /17
(ِ )4مطْ َهَرًة :بكسر امليم على األشهر ،وجيوز فتحها ،هي :اإلداوة ،وهي اإلانء الذي يكون فيه ماء
الطهارة( .حممد بن علي بن آدم ،اإلتيويب" ،البحر احمليط الثجاج" (.)302 /17
( )5أخرجه مسلم ،كتاب اجلمعة ،ابب صفة خطبته  )11/3( ،رقم(.)1963
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ففي هاتني الروايتني صورة من صور احلرب على الدين ابلتشكيك يف النيب  ،ويف
القرآن الكرمي  ،وهذه الصورة ال تزال حاضرة لدى بعض املشككني يف الدين من خالل
إشاعة الشبهات حول الرسول والرسالة ،ولكن كما انقلب األمر عليهم قدمياً فسينقلب
عليهم حديثاً رغم املواقع اليت أنشأوها ،ورغم الشبه اليت نشروها ،وسينفقون أمواهلم مث تكون
عليهم حسرة.
( )2تشكيك املسلمني يف عقائدهم.
هذه أسوأ صور اإلرجاف الذي يثريه أعداء اإلسالم ،أن يشككوا الناس يف معتقداهتم،
ولألسف قد ينخدع هبا بعض أبناء الوطن ،فيثريوهنا تبعاً لغريهم ،وهذا ما صنعه كفار قريش قدمياً
مع النيب  قبل اهلجرة ،ويتكرر حديثاً فلم هتدأ يوماً حىت بعد انتقال صاحب الرسالة إىل
املدينة ،فقد كان اليهود ومن بقي من أهل الشرك يستغلون أي فرصة إلاثرة القالقل ،ومن أبرز ما
حدث حماولتهم تشكيك املسلمني يف أعظم ركن لديهم بعد الشهادتني ،وهو الصالة ،ففي
حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنهما قال" :كان رسول هللا  صلى حنو بيت املقدس ستة
عشر أو سبعة عشر شهرا وكان رسول هللا  حيب أن يتوجه إىل الكعبة فأنزل هللا :ﭽ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﯤ ﭼ [البقرة ]144:فتوجه حنو الكعبة ،وقال السفهاء من الناس وهم
اليهود :ﭽ ﭑ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭼ [البقرة ،]142:فصلى مع النيب  رجل مث خرج بعدما صلى فمر على قوم
من األنصار يف صالة العصر حنو بيت املقدس فقال وهو يشهد أنه صلى مع رسول هللا  وأنه
توجه حنو الكعبة فتحرف القوم حىت توجهوا حنو الكعبة(.)1
فهنا استغالل هلذا احلدث إلاثرة األراجيف والقالقل حوله ،ولكن هللا رد كيدهم يف
حنرهم ،وسريد كيد كل حاقد على اإلسالم وأهله يف كل زمان ومكان ،ولألسف تطورت
صور التشكيك اآلن عن طريق الوسائل احلديثة ،وعن طريق إنشاء مواقع ونشر كتب ،ولكن
ستظل عقيدة املسلمني صخرة عاتية تتحطم عليها كل حماوالت التشكيك.
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب الصالة ،ابب التوجه حنو القبلة )155/1( ،رقم(،)350
ب َْحت ِو ِيل الْ ِقْب لَ ِة ِم َن الْ ُق ْد ِس إِ َىل الْ َك ْعبَ ِة )65/2( ،رقم(.)1112
ومسلم ،كتاب الصالةَ ،اب ُ
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( )3إسقاط الرموز.
لك أن تتخيل حني تسقط رموز الدول من أعني العامة ،فيهون كل شيء يف الوطن ،فال
حرمة ألحد ،وهذا نوع من احلرب النفسية ،للتشكيك يف الرموز ،ومن ذلك ما أاثره املنافقون عن
ِ
ِ
سعد بن معاذَ ،فع ْن أَنَ ِ
ت َجنَ َازةُ َس ْع ِد بْ ِن ُم َعاذ قَ َال املنَافِ ُقو َنَ " :ما
س بْ ِن َمالك ،قَ َال" :لَ َّما ُمحلَ ْ
ُ
ِ
ِ
ك ِحلك ِ
ت
َخ َّ
َّيب  فَ َق َال" :إِ َّن املََالئِ َكةَ َكانَ ْ
ْم ِه ِيف بَِين قَُريْظَةَ" ،فََب لَ َغ ذَل َ
ك النِ َّ
أَ
ف َجنَ َازتَهَُ ،و َذل َ ُ
ِ ()1
َحتْملُهُ"  ،.فلما محل الناس جنازة سعد  ،ورأوها خفيفة قال" :ما أخف جنازته" ،من قبل
االستخفاف فأذاعوا أن ذلك بسبب حكمه يف بين قريظة أبن تقتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم،
فنسبه املنافقون إىل اجلور والعدوان ،وقد شهد رسول هللا  له ابإلصابة يف حكمه ،وعلل خفة
جنازته أبن املالئكة كانت حتمله ،قال الطييب" :كانوا يريدون بذلك حقارته وازدراءه ،فأجاب 
مبا يلزم من تلك اخلفة تعظيم شأنه وتفخيم أمره"(.)2
ومن هذا ما بثه املشركون من تشكيك يف أن النيب  لن أيتيه الوحي ،وذلك حني
فرت الوحي ،فع ِن األ ِ
ِ
ول" :أَبطَأَ ِج ِْربيل َعلَى رس ِ
ول هللاِ ،
َس َود بْ ِن قَ ْيس ،أَنَّهُ َمس َع ُجْن ُد ًاب ،يَ ُق ُ ْ
ْ
َ
َُ
ُ
ِ
اّللُ  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
فَ َق َ
ع ُحمَ َّم ٌد ،فَأَنْ َزَل َّ
ال الْ ُم ْش ِرُكو َن :قَ ْد ُوهد َ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ[الضحى.)3(]3-1 :
فرتاهم استغلوا فرصة أتخر الوحي؛ ليقع االستهزاء واالستخفاف بصاحب الرسالة
حىت يهون يف نظر الناس ونظر أتباعه ،ولكن أىن هلم ذلك ،فقد جاء الوحي وتتابع ،وهذا
دأب املرجفني يقومون بتلقف األخبار ،ليقلبوا احلقائق ،ويستغلون األحداث اليت تؤيد

( )1أخرجه الرتمذي ،كتاب املناقب ،ابب مناقب سعد بن معاذ  )690/5( ،رقم ( ،)3849وقال
أبو عيسى" :هذا حديث حسن صحيح غريب" ،واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،كتاب
معرفة الصحابة ،ذكر مناقب حارثة بن النعمان «وهو ابن نقع أحد بين غنم بن مالك يكىن أاب عبد
هللا شهد بدرا فاستشهد )228/3( ،»رقم ( ،)4926وصححه احلاكم والذهيب.
( )2حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ،املباركفوري" ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي".)235/10( ،
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب التهجد ،ابب ترك القيام للمريض )378/1( ،رقم(،)1073
ومسلم ،كتاب املغازي ،ابب ما أصاب النيب  من لسان املشركني )182/5( ،رقم(.)4679
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ابطلهم ،بل يفسروهنا وفق اهلوى ،فالوحي انقطع مدة ولكن مل حيدث اهلجر فما ودع حممداً
 ربه وما قاله ،بل وعده أبن اآلخرة خري له من األوىل ،ووعده ابلعطاء الذي ال مثيل له،
فهو عطاء ال ينقطع حىت يرضى.
هذه بعض األسباب الشرعية اليت من أجلها أاثر املرجفون أراجيفهم ،ومل تكن تلك
األسباب فحسب اليت حترك املرجفني ،وإمنا حركتهم أسباب أخرى ،لذا سأعرج على بعضها
وأنتقل إىل األسباب السياسية.
املطلب الثاني :األسباب السياسية.
من وسائل أعداء الدين والوطن استغالل األراجيف؛ لتحقيق أهداف سياسية؛
وترويع اآلمنني ،وخدمة اجلهات املعادية للوطن واملواطنني ،واهلدف من ذلك:
( )1إشاعة اهلزمية.
من أكثر ما يضعف الوطن ال سيما أثناء احلرب ،استغالل احلرب النفسية :كإشاعة
اهلزمية يف نفوس الناس ،وهذا ما حاول األعداء فعله قدمياً ،فقد أشاعوا يف غزوة أحد أن
الرسول  قُتل ،مما كان هلذه اإلرجاف أكرب األثر يف إشاعة روح اهلزمية بني املسلمني ،حىت
إن بعضهم ألقى السالح ،ورجع بعض منهم إىل املدينة.
اخلَلَّةَ الَِّيت َكانُوا فِيها ،دخلَ ِ
ت
ك ْ
ف َع ِن ابْ ِن َعبَّاس ،أَنَّهُ قَ َ
َخ َّل ُّ
الرَماةُ تِْل َ
َ ََ
ال ....." :فَلَ َّما أ َ
ِ
ك الْ َم ْو ِض ِع َعلَى أ ْ ِ ِ
ضاَ ،والْتَ بَ ُسواَ ،وقُتِ َل ِم َن
ْ
اخلَْي ُل ِم ْن ذَل َ
ض ُه ْم بَ ْع ً
ب بَ ْع ُ
َّيب  ،فَ َ
ضَر َ
َص َحاب الن ِه
ِ ِ
اّللِ  وأ ِِ
ِِ
ني َانس َكثِري ،وقَ ْد َكا َن لِرس ِ
َصح ِ
اب
ول َّ
َ ْ
َص َحابه أ ََّو ُل الن َ
َّها ِرَ ،ح َّىت قُت َل م ْن أ ْ َ
َُ
املُ ْسلم َ ٌ ٌ َ
ِ ِ
ِ
ول
ال الْ ُم ْسلِ ُمو َن َج ْولَةً َْحن َو ْ
ث يَ ُق ُ
ني َسْب َعةٌ ،أ َْو تِ ْس َعةٌَ ،و َج َ
اجلَبَ ِلَ ،وَملْ يَْب لُغُوا َحْي ُ
ل َواء الْ ُم ْش ِرك َ
اس( ،)1وصاح الشَّيطَا ُن" :قُتِل ُحم َّم ٌد ،فَلَم ي َش َّ ِ ِ
النَّاس الْغَار ،إَِّمنَا َكانُوا َْحت ِ
َ َ
َ
ت الْم ْهَر ِ َ َ َ ْ
ك فيه أَنَّهُ
ْ ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ك َما نَ ُش ُّ
ك أَنَّهُ قَ ْد قُت َلَ ،ح َّىت طَلَ َع َر ُس ُ
ول َّ
ني َّ
َح ٌّق ،فَ َما ِزلْنَا َك َذل َ
اّلل  بَ ْ َ
الس ْع َديْ ِن نَ ْع ِرفُهُ
( )1بكسر أوله ،وسكون اثنيه ،وآخره سني مهملة ،ماء جببل أحد دفن جبواره محزة عم رسول هللا .
(ايقوت بن عبد هللا ،احلموي ،معجم البلدان ( ،)232 /5عبد هللا بن عبد العزيز ،البكري ،معجم
ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ( ،)1368 /4و أمحد بن عبد الرمحن ،الساعايت" ،الفتح
الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين".)54 /21( ،
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ِ
ول:
ال :فَ َرقِ َي َْحن َو َانَ ،وُه َو يَ ُق ُ
َصابَنَا ،قَ َ
بِتَ َكفُّئِ ِه إِ َذا َم َشى ،قَ َ
ال :فَ َف ِر ْحنَا َح َّىت َكأَنَّهُ َملْ يُصْب نَا َما أ َ
ضب َِّ
َّ ِ
س
الَ :ويَ ُق ُ
اَّلل َعلَى قَ ْوم َد َّم ْوا َو ْج َه َر ُسولِ ِه" قَ َ
ول َمَّرًة أ ْ
"ا ْشتَ َّد غَ َ ُ
ُخَرى" :الل ُه َّم إنَّهُ لَْي َ
وَن" َح َّىت انْتَ َهى إِلَْي نَا.)1(.. .
َهلُِم أ ْن يَ ْعلُ َ
فهذه الشائعة أمهت الصحابة حىت متكن الغم واليأس منهم ،وتسللت إىل نفوسهم
روح اهلزمية ،وخارت قواهم ،فصاروا ما بني شخص ألقى سالحه ووقف يف مكانه أعجزه
التفكري عن فعل شيء ،وشخص اعتزل القتال ورجع إىل طريقه الذي جاء منه ،وشخص
أحاط به اليأس من كل جانب ،وقد كان الدرس قاسياً ،وسرعان ما علموا أهنا أراجيف،
أوهنت عزائمهم.
وما أكثر األراجيف اآلن اليت تنتشر من أن أهل اإلسالم لن يستطيعوا أن يواكبوا
العصر مادايً ومعنوايً ،بسبب ما لديهم من معتقدات ال تتوافق مع العصر ،فينخدع أبناء
الوطن ،وهتون لديهم حرمة وطنهم ،ويعظم العدو يف نظرهم.
( )2متزيق الوحدة.
من أهداف إاثرة األراجيف تفتيت الوحدة ،ونشر الفرقة ،وحماربة املبدأ اإلسالمي
األصيل الداعي إىل وحدة الصف ،وهذا يضعف األوطان ،ويقتل النهضة ،وطريقه إحياء
العنصرايت حبيث يفخر كل شخص فيه بقبيلته أو لونه ،ويتعصب ضد أبناء وطنه ،وهذا ما
ِ
يصنعه األعداء يف كل عصر ومصر ،فعن أَنَس بْن َمالِك" ،أ َّ
صا ِر قَالُوا :يَ ْوَم
َن أ َُان ًسا م َن ْاألنْ َ
ِ
اّللُ َعلَى َر ُسولِِه ِم ْن أ َْم َو ِال َه َوا ِز َن َما أَفَاءَ ،فَطَِف َق َر ُس ُ
ني أَفَاءَ َّ
ول هللاِ  يُ ْع ِطي ِر َجاالً
ُحنَ ْني ،ح َ
ِ
ِ
اّلل لِرس ِ
ِ ِ ِ
ول هللاِ ،يُ ْع ِطي قَُريْ ًشا َويَْت ُرُكنَا َو ُسيُوفُنَا تَ ْقطُُر
م ْن قَُريْش ،الْمئَ َة م َن ا ِإلب ِل ،فَ َقالُوا :يَ ْغف ُر َُّ َ ُ
ال أَنَس بن مالِك :فَح هِد ِ
ِ ِ ِ
ول هللاِ ِ ،م ْن قَ ْوهلِِ ْم ،فَأَْر َس َل إِ َىل
ك َر ُس ُ
ُ َ
ث ذَل َ
م ْن د َمائ ِه ْم ،قَ َ ُ ْ ُ َ
ِ
يث
ول هللاِ  ،فَ َق َ
اجتَ َمعُوا َجاءَ ُه ْم َر ُس ُ
الَ " :ما َح ِد ٌ
صا ِر ،فَ َج َم َع ُه ْم ِيف قُبَّة م ْن أ ََدم ،فَلَ َّما ْ
األَنْ َ
ول هللاِ ،فَلَ ْم يَ ُقولُوا َشْي ئًاَ ،وأ ََّما
صا ِر :أ ََّما ذَ ُوو َرأْيِنَاَ ،اي َر ُس َ
بَلَغَِِن َع ْن ُك ْم ؟" فَ َق َ
ال لَهُ فُ َق َهاءُ األَنْ َ
( )1أخرجه أمحد يف املسند )368 /4( ،رقم( ،)2609والطرباين يف املعجم الكبري)301 /10( ،
رقم( ،)10731واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،كتاب التفسري )324 /2( ،رقم(،)3163
وصححه احلاكم والذهيب.
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أُان ِ ِ
اّللُ لَِر ُسولِِه ،يُ ْع ِطي قَُريْ ًشا َويَْت ُرُكنَاَ ،و ُسيُوفُنَا تَ ْقطُُر ِم ْن
َسنَانُ ُه ْم ،قَالُوا" :يَ ْغ ِف ُر َّ
س منَّا َحديثَةٌ أ ْ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ْو َن
ال َر ُس ُ
ِد َمائِ ِه ْم ،فَ َق َ
ول هللا " :فَِإِّين أُ ْعطي ِر َجاالً َحديثي َع ْهد بِ ُك ْفر ،أ َََتَلَُّف ُه ْم ،أَفَالَ تَ ْر َ
هللا ؟ فَ و َِّ
ول ِ
أَ ْن يَ ْذ َهب النَّاس ِابأل َْمو ِال ،وتَرِجعُو َن إِ ََل ِر َحالِ ُكم بِر ُس ِ
اَّلل لَ َما تَ ْن َق ِلبُو َن بِ ِه
َ َْ
َ
َ
ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال" :فَِإنَّ ُك ْم َستَج ُدو َن أَثَ َرًة
ول هللا ،قَ ْد َرضينَا ،قَ َ
َخ ْي ٌر ِِمَّا يَ ْن َقلبُو َن بِه" فَ َقالُوا :بَلَىَ ،اي َر ُس َ
ِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ ،فَِإِّين َعلَى ا ْحلَْو ِ
اصِربُوا َح ََّّت تَ ْل َق ُوا َّ
صِربُ"(.)1
َشدي َدةً ،فَ ْ
ض" قَالُواَ :سنَ ْ
فانظر إىل هذه املقولة اليت لو انتشرت ملزقت وحدة املهاجرين واألنصار ،وحلركت
مشاعر من يظن أنه مل يستوف حقه ،وهذا مما ميزق وحدة املسلمني ،ولكن رسول هللا 
عاجل املوقف سريعاً ،ويف هذا العصر حياول األعداء إاثرة النعرات العنصرية والقبلية اليت تفتك
ابألوطان ،وتدمر اجملتمعات.
( )3إظهار ضعف أبناء الوطن.
من أساليب اإلرجاف اليت ينتصر هبا األعداء حماولة إظهار ضعف املسلمني ،وعدم
قدرهتم على الدفاع عن أنفسهم ،وهذا ما أاثره املرجفون قدمياً من أن النيب  وأصحابه قد
ول ِ
هللا 
ال" :قَ ِد َم َر ُس ُ
أضعفتهم احلمى حينما هاجروا إىل املدينة ،ف َع ِن ابْ ِن َعبَّاس ،قَ َ
ال الْ ُم ْش ِرُكو َن :إِنَّهُ يَ ْق ُد ُم َعلَْي ُك ْم َغ ًدا قَ ْوٌم قَ ْد
ب ،قَ َ
َوأ ْ
َص َحابُهُ َم َّك َةَ ،وقَ ْد َوَهنَ ْت ُه ْم ُمحَّى يَثْ ِر َ
احلُ َّمىَ ،ولَ ُقوا ِمْن َها ِش َّدةً ،فَ َجلَ ُسوا ِممَّا يَلِي ْ
َوَهنَ ْت ُه ُم ْ
احلِ ْجَرَ ،وأ ََم َرُه ُم النَِّب  أَ ْن يَ ْرُملُوا ثَالَثَةَ
ِ َّ ِ
ني الرْكنَ ْ ِ
ين
ني ،لِيَ َرى الْ ُم ْش ِرُكو َن َجلَ َد ُه ْم ،فَ َق َ
أَ ْش َواطَ ،وميَْ ُ
شوا َما بَ ْ َ
ال الْ ُم ْش ِرُكو َنَ :ه ُؤالَء الذ َ
ِ
َز َع ْمتُ ْم أ َّ
ال ابْ ُن َعبَّاسَ " :وَملْ ميَْنَ ْعهُ أَ ْن
َن ْ
َجلَ ُد ِم ْن َك َذا َوَك َذا" ،قَ َ
احلُ َّمى قَ ْد َوَهنَ ْت ُه ْمَ ،ه ُؤالَء أ ْ
َأيْ ُمَرُه ْم أَ ْن يَ ْرُملُوا األَ ْش َوا َط ُكلَّ َها ،إِالَّ ا ِإلبْ َقاءُ َعلَْي ِه ْم"(.)2
معىن احلديث :أن قريشاً أطلقت األراجيف الكاذبة على أن أصحاب النيب  قد
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب غزوة الطائف )1574/4( ،رقم (،)4076
ب إِ ْعطَ ِاء الْم َؤلََّف ِة قُلُوبُ ُهم َعلَى ا ِإل ْسالَِم وتَ َ ِ
ي إِميَانُه)105/3( ،
ومسلم ،كتاب الزكاةَ ،اب ُ
ْ
َ
ُ
ص ُّرب َم ْن قَ ِو َ
رقم (.)2400
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب احلج ،ابب كيف كان بدء الرمل )581 /2( ،رقم(،)1525
ومسلم ،ابب ما جاء يف الرمل واملشي يف الطواف )64 /4( ،رقم(.)3030
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أضعفتهم محى املدينة ،فأراد النيب  أن يثبت للناس كذب هذه األراجيف ،فأمر أصحابه
يف عمرة القضاء أن يرملوا أي يسرعوا يف الثالثة األشواط األوىل من الطواف ،ما عدا ما بني
الركنني " ومل مينعه أن أيمرهم أن يرملوا األشواط كلها إاله اإلبقاء عليهم " أي إاله الشفقة
عليهم والرفق هبم( ،)1فمثل هذه الشائعات تعصف ابجملتعات.
( )4ختذيل اجليوش.
من أهداف اإلرجاف السياسية حماولة بث روح الوهن والضعف لدى اجليوش،
وحماولة ثنيهم عن القتال ،لينهزم اجليش حسياً ومعنوايً ،وهذا ما حياول الشيطان فعله يف آخر
الزمان ،ف َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،أ َّ
وم
ول هللاِ  ،قَ َ
َن َر ُس َ
وم َّ
الس َ
اعةُ َح ََّّت يَ ْن ِز َل الر ُ
ال" :الَ تَ ُق ُ
ِ
ِ ِ
ش ِم َن ال َْم ِدينَ ِةِ ،م ْن ِخيَا ِر أ َْه ِل األ َْر ِ
ض يَ ْوَمئِذ،
ج إِلَْي ِه ْم َج ْي ٌ
ِابألَ ْع َماق ،أ َْو ب َدابق ،فَيَ ْخ ُر ُ
ت الرومَ :خلوا ب ي نَ نَا وب ْ َّ ِ
فَِإ َذا تَصافوا ،قَالَ ِ
ول ال ُْم ْس ِل ُمو َن:
ين َسبَ ْوا ِمنَّا نُ َقاتِل ُْه ْم ،فَ يَ ُق ُ
َْ َ َ َ
ُ
َ
ني الذ َ
الَ ،و َِّ
ِ
وب َّ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم
ني إِ ْخ َوانِنَا ،فَيُ َقاتِلُونَ ُه ْم ،فَيَ ْن َه ِزُم ثُلُ ٌ
اَّلل الَ ُُنَلّي بَ ْي نَ ُك ْم َوبَ ْ َ
ث الَ يَتُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث ،الَ يُ ْفتَ نُو َن أَبَ ًدا فَ يَ ْفتَت ُحو َن
ض ُل الش َه َداء ع ْن َد هللاَ ،ويَ ْفتَت ُح الث لُ ُ
أَبَ ًداَ ،ويُ ْقتَ ُل ثُلُثُ ُه ْم ،أَفْ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اح فِي ِه ِم
قُ ْسطَْنطينيَّةَ ،فَ بَ ْي نَ َما ُه ْم يَ ْقتَس ُمو َن الْغَنَائ َم ،قَ ْد َعلَّ ُقوا ُسيُوفَ ُه ْم ِاب َّلزيْ تُون ،إِ ْذ َ
ص َ
ِ
َّ
ك َاب ِط ٌل ،فَِإ َذا َجا ُؤوا
يح قَ ْد َخلَ َف ُك ْم ِيف أ َْهلِي ُك ْم ،فَ يَ ْخ ُر ُجو َنَ ،و َذلِ َ
الش ْيطَا ُن :إِ َّن ال َْمس َ
ِ
وف ،إِ ْذ أُقِيم ِ
ِِ ِ
َّ
الصالَةُ ،فَ يَ ْن ِز ُل
ت َّ
سوو َن الص ُف َ
الشأ َْم َخ َر َ
َ
ج ،فَبَ ْي نَ َما ُه ْم يُعدو َن للْقتَال ،يُ َ
ِ
ِ
ِ
ْح ِيف ال َْم ِاء ،فَ لَ ْو
اب َك َما يَ ُذ ُ
يسى ابْ ُن َم ْرََيَ  ،فَأ ََّم ُه ْم ،فَِإ َذا َرآهُ َع ُدو هللاَ ،ذ َ
وب الْمل ُ
ع َ
كَ ،ولَ ِك ْن يَ ْقتُ لُهُ َّ
اَّللُ بِيَ ِدهِ ،فَ ُِريي ِه ْم َد َمهُ ِيف َح ْربَتِ ِه"(.)2
اب َح ََّّت يَ ْه ِل َ
تَ َرَكهُ الَنْ َذ َ
فانظر إىل مقالة عدو هللا اليت حياول هبا إاثرة الفزع يف نفوس املقاتلني ،ولكن هللا
سيخذله.
وهذا أيضاً ما فعله املشركون يف معركة محراء األسد حينما أبلغوا جيش املسلمني أن
الَ :كا َن ِ
الناس قد أعدوا اجليوش حملاربتهم ،ف َع ِن ابْ ِن َعبَّاس ،قَ َ
آخَر َك َالِم إِبْ َر ِاه َيم َعلَْي ِه َّ
الص َالةُ
( )1محزة قاسم حممد" ،منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري".)98 /3( ،
ِ ِ
وج الد َّ ِ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ،
ب ِيف فَ ْت ِح قُ ْسطَْن ِطينِيَّةََ ،و ُخُر ِ
( )2أخرجه مسلم ،كتاب الفنتَ ،اب ٌ
َّجال َونُُزول ع َ
( )175/8رقم(.)7381
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َّ ِ
ِ
ِ
الس َال ُم ِح َ ِ ِ ِ
ِ
ين
الَ :وقَ َ
يل" قَ َ
َو َّ
ال نَبِيُّ ُك ْم َ مثَلَ َها( :الذ َ
يب هللاُ َون ْع َم الْ َوك ُ
ني أُلْق َي يف النَّارَ " :ح ْس َ
ال َهلُم الن ِ
اد ُه ْم إِميَ ًاَن َوقَالُوا َح ْسبُ نَا)
َّاس قَ ْد ََجَعُوا لَ ُك ْم فَا ْخ َ
ش ْو ُه ْم فَ َز َ
َّاس إ َّن الن َ
ُ
قَ َ ُ
ِ ()1
ِ
يل  ،وذلك يف محراء األسد ،ولكن هللا أهلم نبيه  قوله:
[آل عمران ]173 :هللاُ َون ْع َم الْ َوك ُ
حسبنا هللا ونعم الوكيل ،فكان نعم املعني ونعم النصري هلم.
املطلب الثالث :األسباب االجتماعية.
إن اجملتمعات كلما كانت متماسكة كانت سبباً يف قوة الدول ،ولكن إذا فرقتها
األراجيف كانت سبباً يف ضعف الدول ،لذا يعمد األعداء يف مكر ودهاء إلاثرة األراجيف
اليت تضعف اجملتمعات ،ومن أهم أسباب إاثرة األراجيف االجتماعية ما يلي:
( )1إاثرة الفنت والقالقل.
إن من أهم األسباب اليت من أجلها يبث أصحاب األراجيف أراجيفهم هي إاثرة
الفنت والقالقل ،هبدف إضعاف الدول ،وإاثرة العصبيات ،وإجياد الفجوات بني أبناء الوطن،
ِ ِ
ِ
ِ
َّيب 
وقد حاول املرجفون قدمياً فعل شيء من هذا ،فعن َجابر بْن َعْبد هللا قالُ :كنَّا َم َع الن ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
صا ِر،
صا ِر ،فَ َق َ
صا ِر ُّ
يَ :اي لَألَنْ َ
ال األَنْ َ
ينَ ،ر ُجالً م َن األَنْ َ
يف َغَزاة ،فَ َك َس َع َر ُج ٌل م َن الْ ُم َهاج ِر َ
ِ
ال الْمه ِ
ول هللاِ " :ما اب ُل َد ْعوى ا ْجل ِ
اهلِيَّ ِة ؟" قَالُواَ :اي
ال َر ُس ُ
ين ،فَ َق َ
اج ِر ُّ
َ َ
َ َ
َوقَ َ ُ َ
يَ :اي لَْل ُم َهاج ِر َ
ِ
رس َ ِ
ِ
ِ
وها ،فَِإنَّ َها ُم ْنتِنَةٌ"،
صا ِر ،فَ َق َ
الَ " :دعُ َ
ينَ ،ر ُجالً م َن األَنْ َ
َُ
ول هللاَ ،ك َس َع َر ُج ٌل م َن الْ ُم َهاج ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعُّز مْن َها
ُيب فَ َق َ
وهاَ ،و َّ
اّلل لَئ ْن َر َج ْعنَا إ َىل الْ َمدينَة لَيُ ْخر َج َّن األ َ
ال :قَ ْد فَ َعلُ َ
فَ َسم َع َها َعْب ُد هللا بْ ُن أ َه
َّاس أ َّ
َن
ب عُنُ َق َه َذا الْ ُمنَافِ ِق ،فَ َق َ
األَ َذ َّل ،قَ َ
الَ " :د ْعهُ ،الَ يَتَ َح َّد ُ
ال عُ َم ُرَ :د ْع ِين أ ْ
َض ِر ُ
ث الن ُ
َص َحابَهُ"( ،)2فانظر إىل قول هذا املنافق الذي حاول أن حيدث فتنة يف اجملتمع
ُحمَ َّم ًدا يَ ْقتُ ُل أ ْ
الذي صار نسيجاً واحداً ،ولكن النيب  أدرك األمر ،وقطع دابر الفتنة.
( )1أخرجه البخاري ،كتاب التفسري ،سورة آل عمران )1662/4( ،رقم(.)4287
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املناقب ،ابب ما ينهى من دعوى اجلاهلية )1296/3( ،رقم
( ،)3330ويف كتاب التفسري ،ابب سورة "املنافقون" )1861/4( ،رقم( ،)4622ومسلم ،كتاب
اآلداب ،ابب النهي عن دعوى اجلاهلية )19/8( ،رقم(.)6675
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( )2الدعوة إَل العصبية القبلية.
من أهداف اإلرجاف أن حييي العصبية القبلية ،فيفتخر كل شخص بقبيلته ،وينال من
ول َِّ
اس بْ ِن َعْب ِد املطَّلِ ِ
العبَّ ِ
اّلل إِ َّن
تَ :اي َر ُس َ
ب ،قَ َ
ال :قُ ْل ُ
قبيلة غريه ،وهذا ما فعلته قريش ،ف َع ْن َ
ُ
ك َك َمثَ ِل َخنْلَة ِيف َكْب َوة ِم َن األ َْر ِ
ال
ض ،فَ َق َ
َح َسابَ ُه ْم بَْي نَ ُه ْم ،فَ َج َعلُوا َمثَلَ َ
قَُريْ ًشا َجلَ ُسوا فَتَ َذا َك ُروا أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللَ َخلَ َق اخلَْل َق فَ َج َعلَ ِِن م ْن َخ ِْريه ْم م ْن َخ ِْري فرق ِه ْم َو َخ ِْري ال َف ِري َق ْ ِ
َّيب " :إِ َّن َّ
نيُُ ،ثَّ َختَيَّ َر
النِ ُّ
َ
وت فَ َج َعلَ ِِن ِم ْن َخ ِْري بُيُوهتِِ ْم ،فَأ َََن َخ ْي ُرُه ْم
ال َقبَائِ َل فَ َج َعلَ ِِن ِم ْن َخ ِْري قَبِيلَةُُ ،ثَّ َختَيَّ َر البُ يُ َ
ساَ ،و َخ ْي ُرُه ْم بَ ْي تًا"( ،)1ومعىن ذلك أهنم طعنوا يف نسب النيب  ،بينما رفعوا من
نَ ْف ً
أحساهبم وأنساهبم ،قال املباركفوي( :مثل خنلة يف كبوة من األرض) أي كصفة خنلة نبتت يف
كناسة من األرض واملعىن أهنم طعنوا يف حسبك"(.)2
( )3التخويف من املستقبل.
من أهداف اإلرجاف أن يقف أبناء الوطن مكتويف األيدي ،فال يعملون وال
خيططون ،فلذا يثريون بني الفينة والفينة ما يرجفون به ضعاف النفوس ،لذا علمتنا الشريعة
أنه إذا هم على الشخص هاجس اخلوف من املستقبل ،فإنه يلجأ إىل هللا ،لذا جاء يف
ال رس ُ ِ
َّ
ِ ِ َّ
س
ص َهْيب ،قَ َ
ول هللا َ :
حديث ُ
ال :قَ َ َ ُ
"ع َجبًا أل َْم ِر ال ُْم ْؤم ِن  ،إن أ َْم َرهُ ُكلهُ َخ ْي ٌرَ ،ولَْي َ
اك ألَحد إِالَّ لِل ِ
ض َّراءُ ،
َصابَ ْتهُ َ
َصابَ ْتهُ َس َّراءُ َش َك َر  ،فَ َكا َن َخ ْي ًرا لَهَُ ،وإِ ْن أ َ
ْم ْؤم (ِن )،3إِ ْن أ َ
ذَ َ َ
ُ
صبَ َر فَ َكا َن َخ ْي ًرا لَهُ"  ،فما يثريه األعداء اآلن حياولون ختذيل املسلمني من خالل عدم
َ
التخطيط للمستقبل.
( )4إحداث اهلم والغم يف اجملتمع.
إن اإلرجاف من أسباب اهلم والغم السيما إذا انلت الشائعات من أعراض العفيفني
والعفيفات ،فاهلم ينال ممن قيل فيه ،وأهله ،وحمبيه ،وأهل اخلري عموماً ،وقد توصله إىل
أمراض نفسية وبدنية ،فهو عبارة عن حرب نفسية ،وابلتاِل يؤثر ذلك على اجملتمع كله ،وقد
( )1أخرجه الرتمذي ،كتاب املناقب عن رسول هللا  ،ابب ما جاء يف فضل النيب  )584/5( ،رقم
( ،)3607وقال" :حسن" ،وأمحد يف فضائل الصحابة )937 /2( ،رقم( ،)1803والبزار ،يف
مسنده )140 /4( ،رقم(.)1316
( )2حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ،املباركفوري" ،حتفة األحوذي".)54/10( ،
ب الْ ُم ْؤِم ُن أ َْمُرهُ ُكلُّهُ َخْي ٌر)227 /8( ،رقم (.)7610
( )3أخرجه مسلم ،كتاب الرقاقَ ،اب ُ
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رأينا يف حادثة اإلفك ما أمل بعائشة رضي هللا عنها ،وما حدث للمجتمع؛ لذلك كان عقاب
َّيب :
ال :قَ َ
فع ْن َمسَُرَة بْ ِن ُجْن ُدب  ،قَ َ
ال النِ ُّ
من ينشر األراجيف الكاذبة من جنس عملهَ ،
ِ
ني أَتَي ِاين ،قَاالَ :الَّ ِذي رأَي تَهُ ي َ ِ
ب ِابل َك ْذبَِة ُحتْ َم ُل
"رأَيْ ُ
شق ش ْدقُهُ فَ َك َّذ ٌ
اب ،يَ ْكذ ُ
ت اللَّْي لَةَ َر ُجلَ ْ ِ َ
َْ ُ
َ
ِ ِ ِ ()1
ِ
صنَ ُع بِه إِ ََل يَ ْوم القيَ َامة"  ،وال تسل عما ترتب من أثر سيء
َع ْنهُ َح ََّّت تَ ْب لُ َغ اآلفَا َق ،فَ يُ ْ
اهلم ما جعل عليا يشري عليه بطالق زوجه ،وأبوها وأمها
عليها!! ،فرسول هللا  نزل به من ه
اهلم من كل جانب ،وعائشة فارقها النوم ،والزمها البكاء،
أسكتتهما احلادثة وأحاط هبما ُّ
حىت أقحطت به عينها وجفت مآقيها ،وحلق ابلصحابة حزن عميق وأسى عارم ،لقد
انطلقت -من جراء هذا املشهد -ألسنة اخلراصني وأطلقت الشائعات يدها األثيمة يف عرض
أم املؤمنني الصديقة بنت الصديق ،وانسابت األفاعي احلاقدة بفحيح الغيظ لتنهش حلم
الربيئة املغبونة املظلومة املهضومة الصديقة بنت الصديق ،طعنا وثلبا وجترحيا وزراية على بيت
النبوة الطاهر املصون العفيف الزكي( ،)2كادت األراجيف حتدث فتنة بني الصحابة وأمام النيب
 ،وجعلت اجملتمع كله يصطلي بنار هذه األراجيف حىت أنزل  قرآنه وفيه براءة
الصديقة أم املؤمنني ،وأنت ترى أن اإلرجاف انل ممن قيل فيه اإلرجاف ،ومن أهله وذويه،
وكذلك ينال يف اآلخرة من قائل األراجيف ،ويف الدنيا يصيب صاحبه ابهلم ،وىف اآلخرة
قائله ابلعقاب ،هذه بعض آاثر األراجيف االجتماعية ،فماذا عن اآلاثر االقتصادية؟
املطلب الرابع :األسباب االقتصادية.
يدرك أعدؤان أمهية اقتصاد األمة ،فاالقتصاد عصب احلياة؛ لذا جتد هلم أهدافاً
إلضعاف االقتصاد ،فيبثون األراجيف والسموم ،والغرض من ذلك:
( )1صد املنفقني عن اإلنفاق.
إن نظرة املرجفني إىل احلياة نظرة مادية ،فهو يهتمون ابملال أَّميا اهتمام ،لذا تراهم
يبذلون جهدهم لثين الناس عن اإلنفاق من أجل الوطن ،فيبثون مسومهم وخيوفون الناس من
( )1أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،ابب قول هللا تعاىل:
ﱩﱤ [التوبة ،]119 :وما ينهى عن الكذب )2262 /5( ،رقم(.)5745
( )2حممد حامد حممد" ،صور من حياة الصحابيات" ،ط :دار العلوم( ،ص.)144

ﱥﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
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الفقر ،فإذا ما أراد أن ينفق تراجع ،أو احتكر ما لديه ،وهذا ما فعله املرجفون قدمياً ،ف َع ْن
ال ُ " :كْنت ِيف َغزاة فَس ِمعت عب َد َِّ
ول " :الَ تُْن ِف ُقوا َعلَى َم ْن
ُيب ،يَ ُق ُ
َزيْ ِد بْ ِن أ َْرقَ َم ،قَ َ
ُ
َ َ ْ ُ َْ
اّلل بْ َن أ َه
ِ ِ ِِ
ِِ ِ
اّللِ ح َّىت ي ْن َف ُّ ِ
ِ
ِ
َعُّز ِمْن َها األَ َذ َّل،
ضوا م ْن َح ْولهَ ،ولَئ ْن َر َج ْعنَا م ْن عْنده لَيُ ْخ ِر َج َّن األ َ
عْن َد َر ُسول َّ َ َ
ِ
فَ َذ َكرت َذلِ َ ِ ِ
ِِ
اّللِ  إِ َىل
َّيب  ،فَ َد َع ِاين فَ َحدَّثْتُهُ ،فَأَْر َس َل َر ُس ُ
ول َّ
ُْ
ك ل َع همي أ َْو لعُ َمَر ،فَ َذ َكَرهُ للن ِه
ِ
ِ
ِ
َص َحابِه ،فَ َحلَ ُفوا َما قَالُوا ،فَ َك َّذبَِين َر ُس ُ
ول َّ
َعْب ِد َّ
ُيب َوأ ْ
َصابَِين َه ٌّم َملْ
ص َّدقَهُ ،فَأ َ
اّلل َ و َ
اّلل بْ ِن أ َه
ول َِّ
ِ ِ
ِ
ط ،فَجلَست ِيف الب ي ِ
اّلل 
ك َر ُس ُ
ت ،فَ َق َ
ت إِ َىل أَ ْن َك َّذبَ َ
ال ِِل َع هميَ :ما أ ََرْد َ
يُصْب ِين مثْ لُهُ قَ ُّ َ ْ ُ
َْ
َّيب  فَ َقَرأَ
ك؟ فَأَنْ َزَل َّ
ث إِ ََّ
اّللُ تَ َع َاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [املنافقون ،]1:فَبَ َع َ
َوَم َقتَ َ
ِل النِ ُّ
ال" :إِ َّن َّ
ك َاي َزيْ ُد"(.)1
فَ َق َ
ص َّدقَ َ
اَّللَ قَ ْد َ
فأنت ترى يف هذا املثال مدى املكر لدى هذا املنافق الذي أراد إضعاف جانب املؤمنني
من خالل منع املتصدقني من إخراج صدقاهتم ،حىت ينصرف الناس من حول النيب األمني ،فلما
مل ينجحوا يف إضعاف روح اإلنفاق لدى املؤمنني جلأوا إىل صورة أخرى وهي حماولة التشكيك يف
ِ
نوااي الناس ،فعن أَِيب مسعود ،قَ َال" :أُِمرَان ِاب َّ ِ
َّق أَبُو َع ِقيل
صد َ
لص َدقَة قَ َالُ :كنَّا ُحنَام ُل ،قَ َال فَتَ َ
َْ َ ُْ
ْ
ِ
ِ
ِ
بِنِ ْ ِ
ص َدقَة َه َذا،
صاع ،قَ َالَ :و َجاءَ إِنْ َسا ٌن بِ َش ْيء أَ ْكثََر مْنهُ ،فَ َق َال الْ ُمنَاف ُقو َن :إِ َّن َّ
اّللَ لَغَِ ٌّ
ين َع ْن َ
صف َ
ت :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
اآلخُر إِالَّ ِرَايءً ،فَنَ َزلَ ْ
َوَما فَ َع َل َه َذا َ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [التوبة ،)2(]79 :فهم مل يكتفوا بصد
املؤمنني ،وإمنا سلكوا سبيل السخرية من املتصدقني ،فأبطل هللا قالتهم السوء ،ودافع عن عباده
املؤمنني ،وما أكثر وسائل التشكيك احلديثة وحماولة السخرية ابلصوت والصورة.
( )2تشكيك الناس يف إدارة احلاكم االقتصادية.
التشكيك أحد وسائل اإلرجاف ،وهذا التشكيك ال يقف عند حد ،بل قد يصل إىل
احلاكم ،ويف طريقة إنفاقه أو مجعه للمال من املواطنني ،فإذا ما مت التشكيك رفض املشككون
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب التفسري ،ابب سورة املنافقون )1859/4( ،رقم(،)4617
ومسلم ،كتاب التوبة ،ابب ذكر املنافقني )119/8( ،رقم (.)7124
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب التفسري ،ابب سورة براءة)1714/4( ،رقم( ،)4391ومسلم،
كتاب الزكاة ،ابب الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات )88/3( ،رقم (.)2318
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اإلنفاق والبذل ،وهذا نوع من بث روح التشكيك ،فعن عبد هللا بن مسعود  قال" :لَ َّما َكا َن
ِ ِ
ع بْ َن َحابِس ِمائًَة ِم َن ا ِإلبِ ِلَ ،وأ َْعطَى
يَ ْوُم ُحَن ْني ،آثََر النِ ُّ
َّيب  أ َُان ًسا ِيف الق ْس َمة ،فَأ َْعطَى األ َْق َر َ
ِ ِ ِ
ِ
القسم ِة ،قَ َال رجل :وا َِّ
ِ
ِ
اف ِ
ّلل إِ َّن
عَُي ْينَةَ ِمثْ َل ذَل َ
كَ ،وأ َْعطَى أ َُان ًسا م ْن أَ ْشَر َ
َُ ٌ َ
العَرب فَآثََرُه ْم يَ ْوَمئذ يف ْ َ
ِِ ِ
اّلل ،فَ ُقْلت :و َِّ
القسم َة ما ع ِد َل فِيها ،وما أُِر َيد ِهبا وجه َِّ
َّيب  ،فَأَتَْي تُهُ،
ُخِ َرب َّن النِ َّ
اّلل َأل ْ
َهذه ْ َ َ ُ
َ َُْ
َ ََ
ُ َ
ِ
اَّللُ َوَر ُسولُهَُ ،رِح َم َّ
َخَب ْرتُهُ ،فَ َق َال" :فَ َم ْن يَ ْع ِد ُل إِذَا ََلْ يَ ْع ِد ِل َّ
ي ِِبَ ْكثَ َر ِم ْن
فَأ ْ
اَّللُ ُم َ
وسى قَ ْد أُوذ َ
)
1
(
ه َذا فَصب ر"  ،وعن ع ِام ِر ب ِن سعد ،عن أَبِ ِيه ،قَ َال" :قَسم رس ُ ِ
تَ :اي
َ
ول هللا  قَ ْس ًما ،فَ ُقْل ُ
َ ْ َ ْ َْ َ ْ
ََ َ ُ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّيب " :أ َْو ُم ْسل ٌم أَقُوُهلَا ثَالَ ًاثَ ،ويَُرهد ُد َها َعلَ َّي ثَالَ ًاث ،أ َْو
َر ُس َ
ول هللا ،أ َْعط فُالَ ًان فَِإنَّهُ ُم ْؤم ٌن ،فَ َق َال النِ ُّ
َل ِمْنهََُ ،مَافَةَ أَ ْن يَ ُكبَّهُ َّ
اَّللُ ِيف النَّا ِر"(،)2
ُم ْسلِ ٌمُ ،مثَّ قَ َال" :إِِّين ألُ ْع ِطي َّ
َحب إِ ََّ
الر ُج َلَ ،وغَْي ُرهُ أ َ
فإنك إذا نظرت إىل هذين املثالني جتد أن بعض الناس ظل يتكلم دون علم ،ويشكك يف قسمة
النيب  ،ولكن فضل هللا أن األمر وصل إليه  ،فبني احلكمة من هذه النفقة ،ولو ظل هذا
الكالم يتناقل بني الصحابة حلملوا يف نفسوهم شيئًا ،ولكن هللا سلمهم.
( )3التشكيك يف األحكام اخلاصة ابإلنفاق.
من وسائل املرجفني جلعل الناس يرتكون حقوق هللا أن يشككوهم حىت يف اآلايت ،ف َع ْن
اىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ابْ ِن َعبَّاس  -رضي هللا عنهما  -أَنَّهُ قَ َال يف قَ ْولِِه تَ َع َ
ﭫ ﭬ ﭼ[النساء ،]8 :قَ َال" :إِ َّن َانسا ي زعمو َن أ ََّن ه ِذ ِه ْاآلية نُ ِسخت ،وَال و ِ
هللا
َ
َ َ ْ َ َ
ً َْ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
(هي ُْحم َكمةٌ) ِ
ِ
ِ
ثَ ،و َذ َاك الَّذي يُْرَز ُق،
َّها ِممَّا تَ َه َاو َن الن
َّاسُ ،مهَا َواليَانَ :وال يَِر ُ
َما نُس َخ ْ
(ولَكن َ
ت) َ َ َ
ُ
ِ
َّ ِ
ول ِابلْمعر ِ
ك)(.)3
وف ،يَ ُق ُ
َوَوال َال يَِر ُ
ك أَ ْن أ ُْع ِطيَ َ
ك لَ َ
ولَ :ال أ َْمل ُ
ث ،فَ َذ َاك الذي يَ ُق ُ َ ْ ُ

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب اخلمس ،ابب ما كان للنيب  يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم من
اخلمس )1148/3( ،رقم( ،)2981ومسلم ،كتاب الزكاة ،ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم على
اإلسالم )109/3( ،رقم(.)2411
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب اإلميان ،ابب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة وكان على
االستسالم أو اخلوف من القتل )18/1( ،رقم( ،)27ومسلم ،كتاب اإلميان ،ابب ،أ َْو ُم ْسلِ ٌم،
( )91/1رقم(.)295
( )3أخرجه البخاري ،كتاب الوصااي ،ابب قول هللا تعاىل :ﱥﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
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الص َدقَِة ،فَِقيل :منَع ابن َِ
مجيل،
ث َر ُس ُ
َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،قَ َ
ول هللاِ  عُ َمَر َعلَى َّ
ال :بَ َع َ
َ َ َ ُْ
ِِ
ِ
ول هللاِ " :ما ي ْن ِقم ابْن َِ
يد ،والْعبَّاس َع ُّم رس ِ
َجيل إِالَّ
ال َر ُس ُ
ول هللاِ  ،فَ َق َ
َ َ ُ ُ
َو َخال ُد بْ ُن الْ َول َ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ريا فَأَ ْغنَاهُ َّ
ادهُ ِيف
اعهُ َوأَ ْعتَ َ
س أَ ْد َر َ
اَّللَُ ،وأ ََّما َخال ٌد فَِإنَّ ُك ْم تَظْل ُمو َن َخال ًدا ،قَد ْ
أَنَّهُ َكا َن فَق ً
احتَ بَ َ
سبِ ِ ِ
ت أ َّ
َن َع َّم
اس فَ ِه َي َعلَ َّيَ ،وِمثْ لُ َها َم َع َهاُُ ،ثَّ قَ َ
الَ :اي عُ َم ُر ،أ ََما َش َع ْر َ
َ
يل هللاَ ،وأ ََّما ال َْعبَّ ُ
ِ ِ "()1
ِ
الر ُج ِل ص ْن ُو أَبيه ؟  ،واملعىن :أن عمر جاء إىل النيب  يشتكي هؤالء الثالثة ،فقال :
َّ
أما ابن مجيل ،فليس له من العذر يف منعها إال أنه كان فقرياً فأغناه هللا فقابل نعمة هللا كفراً،
وشكر نكراً ،وأما خالد فإنكم تظلمونه بقولكم منع الزكاة وقد احتبس أدراعه وأعتاده يف
سبيل هللا ،فكيف يقع منع الزكاة من رجل تقرب إىل هللا تعاىل إبنفاق ما ال جيب عليه مث هو
مينع ما أوجبه هللا عليه فإن هذا بعيد ،وإما ألنه جعلها أدوات قنية يستعملها يف اجلهاد
واألشياء اليت للقنية ليس فيها زكاة ،ألهنا ليست من األموال النامية ابلتجارة وغريها ،وأما
العباس ،فقد حتملها  عنه ،وحيتمل أن ذلك ملقامه ومنزلته .ويدل عليه قوله " :أما شعرت
صنو أبيه ،وإما ألنه قدم زكاته لعامني فقد تسلمها النيب  .)2( فتشكيك
أن َع َّم الرجل ُ
الناس يف األحكام وسيلة إلضعاف الوطن اقتصادايً.
املطلب اخلامس :األسباب الفكرية واملنهجية:
هناك محالت فكرية ممنهجة تستهدف الشباب املسلم على وجه اخلصوص ،وهتدف إىل:
إضعافهم دينياً ،وجعلهم أداة هلم لتنفيذ َمططاهتم ،حبيث يكون هؤالء كالسفراء هلم
داخل بالدان ،فيتكلمون أبلسنتنا وقلوهبم مع غريهم ،وخطر هؤالء يكون عرب ما ينشر على
مواقعهم ،لذا وجب التنويه على الشباب بعدم التعرض ألقواهلم ،وقد حذر النيب  من جمرد
=

ﱜﱝﱞﱤ )1014/3( ،رقم(.)2608
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب الزكاة ،ابب قول هللا تعاىل :ﱥﭐﲙﲚ  ...ﲜﲝﲞﱤ
[التوبة)534/2( ،]60 :رقم ( ،)1399ومسلم ،كتاب اجلنائز ،ابب من احتسب أدرعه واعتاده
يف سبيل هللا )68/3( ،رقم(.)2239
( )2عبد هللا بن عبد الرمحن ،البسام" ،تيسري العالم شرح عمدة األحكام"( ،ص.)304 :
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اخلَطَّ ِ
النظر يف الكتب اليت تورث شكاً ،ف َع ْن َجابِر  ،أ َّ
َّيب  بِ ِكتَاب
َن عُ َمَر بْ َن ْ
اب أَتَى النِ َّ
ال  :اي رس َ ِ
ض الْ ُكتُ ِ
ت كِتَ ًااب َح َسنًا ِم ْن بَ ْع ِ
َصابَهُ ِم ْن بَ ْع ِ
ض أ َْه ِل
ول هللا ِ ،ه
َصْب ُ
إين أ َ
أَ
ب  ،فَ َق َ َ َ ُ
ِ
اخلَطَّ ِ
الْ ِكتَ ِ
اب َ ،والَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِد ِه ،
ال  :أ َُمتَ َه هِوُكو َن فِ َيها َاي ابْ َن ْ
ب َ ،وقَ َ
اب  ،قَ َ
ال  :فَغَض َ
لََق ْد ِجْئ تُ ُكم ِهبا ب يضاء نَِقيَّ ًة  ،الَ تَسأَلُوهم عن َشيء فَيخِربوُكم ِحبق فَتُ َك هِذبوا بِِه  ،أَو بِب ِ
اطل
ْ ُْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َه
ْ َ
ُ
ْ َ َْ َ َ
()1
ِ
ِ
ِ
فَتُ ِ ِِ
ِ ِ
وسى كان َحيًّا اليَوم َما َو ِس َعهُ إالَّ أَ ْن يَتَّبِ َعين" .
َ
ص هدقُوا به َ ،والَّذي نَ ْفسي بيَده  ،لَ ْو َكا َن ُم َ
ِ
ِ
واملعىن :أمتحريون أَنْتُم يف ْاإل ْس َالم َال تعرفُون دين ُك ْم َح َّىت أتخذوه من الْيَ ُهود
ِ
ضاء
َّص َارى ،فَ َم ْعنَاه أَنه كره أَخذ الْعلم من أهل الْكتابَ .وأما قَ ْوله :لقد جئتُ ُك ْم هبَا بَْي َ
َوالن َ
اّلل عز َوجل :ﱥﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﱤ
نقية فَِإنَّهُ أ ََر َاد الْملَّة احلنيفية فَل َذلِك َجاءَ التَّأْنِيث َك َق ْول َّ
َِّ ِ ِ
يما يُ َفسر الْملَّة احلنيفية(.)2
إمنَا ه َي ف َ
وهذا بيان للشباب لالبتعاد عن كل ما يثار عرب شبكات التواصل ،فقد يصل بعض
الشباب إن مل تكن لديه احلصانة الفكرية ،إىل تبين األفكار اإلحلادية.
تلك أبرز أسباب بث األراجيف سواء من الناحية الدينية أم السياسية أم االجتماعية
أم االقتصادية.

( )1أخرجه أمحد يف املسند )349 /23( ،رقم( ،)15156وابن أيب شيبة يف ُمصنفه ،كتاب األدب ،من
أهل ِ
الك ِ
ك ِره النهظر ِيف ِ
كتب ِ
تاب )47 /9( ،رقم( ،)26949وحسنه األلباين( ،إرواء الغليل يف
ختريج أحاديث منار السبيل.)38 /6( ،
( )2القاسم بن سالم ،اهلروي ،غريب احلديث.)29 /3( ،
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املبحث الثالث :أثر الشائعات على أمن الوطن ،واملواطن.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :أثر األراجيف على أمن الوطن.
إن األراجيف قد تصيب األوطان أبمور ال حتمد عقباها ،منها:
( )1هتديد األمن واألمان.
إن األمن له أمهية عظمى يف الدول واجملتمعات السيما املعاصرة ،وذلك الرتباطه حبياة
الناس اليومية ،وقد ذكر النيب  أن نعمة األمن من أعظم النعم ،فعن عب ي ِد َِّ ِ
صن
َُ ْ
اّلل بْ ِن ْحم َ
اًف ِيف جس ِد ِهِ ،
ول َِّ
آمنًا ِيف ِسربِهِ،
َصبَ َح ِم ْن ُك ْم ُم َع ً
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي ،قَ َ
"م ْن أ ْ
اّلل َ :
ْ
ْاألَنْ َ
ََ
صا ِر ِه
ت لَهُ الدنْيَا"(.)1
وت يَ ْوِم ِه ،فَ َكأَََّّنَا ِح َيز ْ
ِع ْن َدهُ قُ ُ
ففي هذا احلديث يبني النيب  أن العبد إذا اجتمع له أمور ثالثة ،فقد اجتمع له

نعيم الدنيا ومن هذه األمور نعمة األمن ،وقد بوب البخاري ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ [النساء ،)2(]83 :وسبب نزول هذه اآلية كما يف صحيح مسلم،
قال عمر" :فَنَاديت ِأب َْعلَى صوِيتَ ،مل يطَلِهق رس ُ ِ ِ
ت َه ِذهِ اآليَةُ :ﭽﮊ
ول هللا  ن َساءَهَُ ،ونََزلَ ْ
َْ ُ
َْ ْ ُ ْ َ ُ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ

[النساء ،]83 :فَ ُكْنت أَان است ْن بطْ ِ
َّخيِ ِري( ،)3فال شك أن
ك األ َْمَرَ ،وأَنْ َزَل َّ
ت ذَل َ
اّللُ  آيََة الت ْ
ُ َ َْ َ ُ
نشر األراجيف يهدد أمن األوطان ،ويهدد االستقرار ،ويعرضها للمخاطر واملهالك ،وهذا
أحد أهداف اإلرجاف.
( )1أخرجه الرتمذي ،كتاب الزهد ،ابب ( )574 /4( ،)34رقم( ،)2346وقال :حسن غريب ،وابن
ماجه يف كتاب الزهد ،ابب القناعة )1387 /2( ،رقم( ،)4141والبخاري يف األدب املفرد ،ابب
من أصبح آمنا يف سربه( ،ص )156 :رقم( ،)300وقال األلباين" :حسن".
( )2يف كتاب التفسري )1676/4( ،ابب رقم (.)95
( )3أخرجه مسلم ،كتاب الطالق ،ابب اعتزال النساء.)189/1( ،
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( )2إحداث الفرقة ،وإاثرة الرأي العام.
إن اإلسالم جاء مببدأ االجتماع وعدم االفرتاق ،وأمر أتباعه ابالعتصام ،وال شك أن
نشر األراجيف يؤدي إىل الفرقة ،ويضرب الوحدة ،ويضعف اجملتمع املتماسك ،وقد مر ما
حدث يف غزوة بين املصطلق بني الرجلني اللذين اختلفا يف سقي املاء ،وتشاجرا ،وهو أمر
يتكرر يف كل زمان ومكان ،ويف كل جمتمع ،لكن هناك من نفخ يف اخلالف وفجره.
مر أحد
وهناك حادثة أخرى تظهر مدى خطورة اإلرجاف على اجملتمعات ،فقد َّ
زعماء اليهود على نفر من املسلمني فوجد جملسهم تسوده األلفة واحملبة ،ففكر على الفور يف
تشتيت هذا اجلمع وبث الفرقة ،وقد عنون ابن هشام لذلك املشهد بقولهَ :س ْعيُ ُه ْم -اليهود-
ِ ِ
اس بْ ُن قَ ْيسَ ،وَكا َن
صا ِر ،مث ساق هذا اخلرب قَ َ
إس َح َ
ِيف الْ َوق َيعة بَ ْ َ
ال ابْ ُن ْ
ني ْاألَنْ َ
اقَ " :وَمَّر َش ُ
ِ
ِ
ِِ
احلَ َس ِد َهلُْمَ ،علَى نَ َفر ِم ْن
يد ْ
نيَ ،شد َ
َشْي ًخا قَ ْد َع َساَ ،ع ِظ َيم الْ ُك ْف ِر َشد َ
يد الضَّغَ ِن َعلَى الْ ُم ْسلم َ
ول َِّ
اب رس ِ
أْ ِ
اخلَْزَرِجِ .يف َْجملِس قَ ْد َمجَ َع ُه ْم ،يَتَ َح َّدثُو َن فِ ِيه ،فَغَاظَهُ َما
اّلل ِ م ْن أاْلَ أوس َو ْ
َص َح َ ُ
رأَى ِمن أُلْ َفتِ ِهم و َمجاعتِ ِهم ،وص َال ِح َذ ِ
ات بَْينِ ِهم َعلَى ِْ
اإل ْس َالِم ،بَ ْع َد الَّ ِذي َكا َن بَْي نَ ُه ْم ِم ْن
ْ َ ََ ْ ََ
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجتَ َم َع َم َألُ بَين قَ ْي لَةَ هبَذه الْب َالدَ ،ال َواَ َّّلل َما لَنَا َم َع ُه ْم إذَا
الْ َع َد َاوة يف ْ
اجلَاهليَّة .فَ َق َ
ال :قَ ْد ْ
ال :اع ِم ْد إلَي ِهم ،فَ ِ
ِ
ِ ِ
س
اجتَ َم َع َملَ ُؤُه ْم هبَا م ْن قَ َرار .فَأ ََمَر فَ ًىت َش ًّااب م ْن يَ ُه َ
ود َكا َن َم َع ُه ْم ،فَ َق َ ْ ْ ْ ْ
ْ
اجل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َما َكانُوا تَ َق َاولُوا فيه م ْن
َم َع ُه ْمُ ،مثَّ اُذْ ُك ْر يَ ْوَم بُ َع َ
اث َوَما َكا َن قَ ْب لَهُ َوأَنْش ْد ُه ْم بَ ْع َ
ِ
ب َر ُج َال ِن ِم ْن
ْاألَ ْش َعا ِر .....فَ َف َع َل .فَتَ َكلَّ َم الْ َق ْوُم ِعْن َد ذَل َ
ك َوتَنَا َزعُوا َوتَ َف َ
اخ ُروا َح َّىت تَ َواثَ َ
احلا ِر ِ
ِ
احلَيَّ ْ ِ
ني َعلَى ُّ ِ
ثِ ،م ْن ْاأل َْو ِسَ ،و َجبَّ ُار بْ ُن
ْ
َح ُد بَِين َحا ِرثَةَ بْ ِن َْ
س بْ ُن قَ ْيظ هي ،أ َ
الرْكب ،أ َْو ُ
ال أَح ُد ُمها لِص ِ
احبِ ِه :إ ْن ِشْئ تُ ْم َرَد ْد َان َها ْاآل َن
َح ُد بَِين َسلِ َمةَ ِم ْن ْ
اخلَْزَرِج ،فَتَ َق َاوَال ُمثَّ قَ َ َ َ َ
َ
ص ْخر ،أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
احلَّرةُ-
ب الْ َفري َقان َمج ًيعاَ ،وقَالُوا :قَ ْد فَ َع ْلنَاَ ،م ْوع ُد ُك ْم الظاهَرةَُ -والظاهَرةُْ :
َج َذ َعةً ،فَغَض َ
ِ ِ
ِ
ول َِّ
ِ
ِ
يم ْن َم َعهُ ِم ْن
ك َر ُس َ
الس َال َح ،فَ َخَر ُجوا إلَْي َها .فَبَ لَ َغ َذل َ
اّلل  ،فَ َخَر َج إلَْيه ْم ف َ
الس َال َح ه
ه
ِ
اَّلل ،أَبِ َد ْعوى ا ْجل ِ
ِ
أ ِِ
نيَّ ،
اهلِيَّ ِة
ين َح َّىت َجاءَ ُه ْم ،فَ َق َ
الَ " :اي َم ْع َ
ش َر ال ُْم ْسل ِم َ
اَّللَ ََّ
ْ
َ َ
َص َحابه الْ ُم َهاج ِر َ
اَّلل لِ ِْْلس َالِم ،وأَ ْكرم ُكم بِ ِه ،وقَطَع بِ ِه َع ْن ُكم أَمر ا ْجل ِ
اه ِليَّةِ،
ني أَظ ُْه ِرُك ْم بَ ْع َد أَ ْن َه َدا ُك ْم َُّ ْ
َوأ َََن بَ ْ َ
ْ َْ َ
َ ََ ْ َ َ
واستَ ْن َق َذ ُكم بِ ِه ِمن الْ ُك ْف ِر ،وأَلَّ َ ِ
ف الْ َقوم أَنَّها نَز َغةٌ ِمن الشَّيطَ ِ
ان،
ف بِه بَ ْ َ
َ ْ
ْ
ني قُلُوبِ ُك ْم" ،فَ َعَر َ ْ ُ َ ْ ْ ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
وَكْي ٌد م ْن َع ُد هِوه ْم ،فَبَ َك ْوا َو َعانَ َق هِ
صَرفُوا َم َع
ال م ْن ْاأل َْو ِس َو ْ
الر َج ُ
ض ُه ْم بَ ْع ً
اخلَْزَرِج بَ ْع ُ
ضاُ ،مثَّ انْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
س .فَأَنْ َزَل َّ
اّللُ َعْن ُه ْم َكْي َد َع ُد هو َّ
ني ،قَ ْد أَطْ َفأَ َّ
َر ُسول َّ
ني ُمطيع َ
اّلل َ سامع َ
اّللُ
اّلل َشأس بْن قَيه ْ
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صنَ َع :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
تَ َع َاىل ِيف َشأْ ِس بْ ِن قَ ْيس َوَما َ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ

اّللُ ِيف أ َْو ِس بْ ِن قَ ْي ِظ هي َو َجبَّا ِر بْ ِن
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [آل عمرانَ ،]99 -98 :وأَنْ َزَل َّ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
س ِم ْن أ َْم ِر
صنَ عُوا َما َ
ين َ
َ
صنَ عُوا َع َّما أ َْد َخ َل َعلَْيه ْم َشأْ ٌ
ص ْخر َوَم ْن َكا َن َم َع ُه َما م ْن قَ ْومه َما الذ َ
اجل ِ
اهلِيَّ ِة :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
َْ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [آل عمران:
.إىل قَ ْولِِه تَ َع َاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ[آل عمران.)1(]105 :
َ .]102 -100
فبسبب هذا اليهودي انقلب اجمللس الذي كان تسوده احملبة واملودة إىل جملس يكاد
يقتل بعضه بعضاً ،لوال أن تدارك رسول هللا  األمر سريعاً فعاد املسلمون إىل رشدهم،
أظهروا الندم على ما صدر منهم ،وعاد اجمللس إىل سريته األوىل ،وهكذا تفعل األراجيف
املفرقة بني أبناء الوطن الواحد ،إذا أسلموا أنفسهم لكل ما يقال.
( )3زعزعة الثقة بني الناس.
حبيث ال يثق أحد يف أحد ،فتنتشر بني الناس الفنت الطائفية والعنصرية ،مثل العبارات
اليت تظهر أن الناس صاروا يف شر وإىل شر ،وال ينبغي أن يوثق فيهم ،وهذا ما جاء التحذير
منه يف حديث أَِيب ُهَريْ َرةَ أ َّ
َّاس فَ ُه َو
ال" :إِذَا قَ َ
ول هللاِ  ،قَ َ
َن َر ُس َ
ال َّ
الر ُج ُلَ :هلَ َ
ك الن ُ
()2
َّص ِ
ب ،أ َْو أ َْهلَ ُك ُه ْم ِاب َّلرفْ ِع  .فمجرد
أ َْهلَ ُك ُه ْم" ،قَ َ
ال أَبُو إِ ْس َح َ
اق :الَ أ َْد ِري ،أ َْهلَ َك ُه ْم ِابلن ْ
( )1أخرجه الطربي يف تفسريه ،)55 /6( ،وابن املنذر يف تفسريه ،)311 /1( ،وابن أيب حامت يف تفسريه،
( ،)716 /3وأورده ابن هشام يف السرية ،)555/1( ،وأخرجه خمتصراً عن ابن عباس خرجه الطرباين يف
املعجم الكبري )126/12( ،رقم ( ،)12666والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر ،ابب بيان مشكل ما
روي عنه  من قوله " :سباب املسلم فسوق وقتاله كفر" )316 /2( ،رقم( ،)852وقال اهليثمي:
"رواه الطرباين ،وفيه إبراهيم بن أيب الليث ،وهو مرتوك" (اهليثمي ،جممع الزوائد.)49 /7( ،
( )2أخرجه مسلم ،كتاب اآلداب ،ابب إذا قال الرجل هلك الناس )36/8( ،رقم( ،)6776وأبو داود
يف كتاب األدب ،ابب  )453/4( ،85رقم(.)4985
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إشاعة أن الناس قد ذهب خريهم ،وقل نفعهم ،فهو بذلك أهلك غريه ،وأهلك نفسه ،وهذا
ما يثريه املرجفون املعاصرون عرب املواقع واملنتدايت.
ول َِّ
بل إن نقل األخبار يوغل الصدور ،فعن عب ِد َِّ
اّلل بْ ِن َم ْسعُود قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
اّلل " :الَ
َ ْ َْ
()1
ِ ِ
ي ب ِلّغِِْن أ ِ
ِ
ِ
الص ْد ِر" .
يم َّ
َُ
َح ٌد م ْن أصحاب َع ْن أ َ
َ
َحد َشْي ئًا فَإ ِّين أُحب أَ ْن أَ ْخ ُر َج إلَْي ُك ْم َوأ َََن َسل ُ
فإذا كان النيب  حيذر من أن ينقل إليه أحد شيئاً عن أصحابه ،ولو كان صدقاً حىت
ال يتغري قلبه ،فكيف آبحاد الناس.
( )4اهنيار منظومة القيم واألخالق.
ففي آخر الزمان سيلتبس األمر فال يعرف الصادق من الكاذب ،بل إن الكاذب سيصدق،
مث أييت هذا الرويبضة الذي ينشر أكاذيبه ،أو يرجف مبا ال يعرف ،ويتدخل فيما ال حيسن ،ف َع ْن
أَِيب هريرَة ،قَ َال :قَ َال رس ُ ِ
َّاس َزما ٌن ي َك َّذب ِف ِيه َّ ِ
ص َّد ُق ِف ِيه
الصاد ُقَ ،ويُ َ
ول َّاّلل َ " :سيَأِْيت َعلَى الن ِ َ ُ ُ
َُ
ُ ََْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،ويُ ْؤمتََ ُن فيه ْ
ضةُ؟
ضةُ» قَالُواَ :وَما الرَويْب َ
اخلَائ ُنَ ،ويَْنط ُق فيه الرَويْب َ
بَ ،وُُيََّو ُن فيه ْاألَم ُ
الْ َكاذ ُ
الس ِفيهُ ِم َن الن ِ
الس َفلَةُ ِم َن الن ِ
َّاس يَتَ َكلَّ ُم ِيف أ َْم ِر ال َْع َّام ِة"(.)2
قَ َ
َّاس أَ ِو َّ
الَّ " :
قال األثيويب" :ففي تلك السنوات يُ َّ
اخلائن فيوصف
الصادق ويُؤمتن فيها
كذب فيها
ُ
ُ
فقريا أو
غىن ومال وجاه ،ويوصف ابخليانة
ُ
األمني لكونه ً
فيها اخلائن ابألمانة؛ لكونه ذا ً
ضةُ) تصغري رابضة؛ وهو العاجز الذي
وضيعا ،ويَْن ِط ُق فيها عند اإلصالح بني الناس ُّ
(الرَويْبِ َ
ً
ِ
لمبالغة؛ لكونه غنيًّا (يف أمر العامة) متعلق ب
ربَ َ
ض عن معاِل األمور وقعد عن طلبها ،واتؤه ل ُ
(ينطق) أي :شؤون أكث ِر الناس وأغلبِهم"(.)3
( )1أخرجه أبو داود ،كتاب األدب )415 /4( ،رقم( ،)4862والرتمذي ،كتاب املناقب ،ابب فضل
أزواج النيب  )710 /5( ،رقم ( ،)3896وقال" :حديث غريب".
( )2أخرجه ابن ماجه ،كتاب الفنت ،ابب الصرب على البالء )1339 /2( ،رقم( ،)4036مسند أمحد،
( )291 /13رقم( ،)7912واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،كتاب الفنت واملالحم/4( ،
 )512رقم( ،)8439وصححه احلاكم والذهيب ،وقال الشيخ أمحد شاكر" :إسناده حسن ،ومتنه
صحيح" ،حتقيق مسند أمحد )27 /8( ،رقم (.)7899
( )3ينظر :حممد األمني بن عبد هللا  ،األثيويب" ،مرشد ذوي احلجا واحلاجة إىل سنن ابن ماجه والقول
املكتفى على سنن املصطفى".)240/24( ،
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فهذا التافه حني يتحدث يف شؤون مهمة ،وتنهار منظومة القيم ،فيقال عن الصادق
كاذب  ...اخل وهذا اهنيار للقيم ،وهذا أحد آاثر اإلرجاف.
( )5بث الرعب بني األفراد.
يلجأ املرجفون يف بعض األحيان إىل نشر أراجيفهم بغرض بث الرعب ،فقد نشروا عن
شر قُريْشَ ،والَّ ِذي نَ ْفس ُحمَ َّمد بِيَ ِد ِه لََق ْد ِجْئتُ ُك ْم ِاب َّ
لذبْ ِح"(،)1
النيب  قوله " :تَ ْس َمعُو َن َاي َم ْع َ َ َ
ُ
فحاولوا نشر أن اإلسالم جاء ابلذبح ،واحلديث هبذه اللفظة مل يرد يف الصحيحني"( ،)2ومما يدل
على أن الذبح مبعىن القتل قوله تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭤ ﭼ [سورة

البقرة ،]49 :ويف موضع :ﭽ ﮉ ﮊ ﮔ ﭼ [سورة األعراف ،]141 :قال أبو حيان:
"وقَرأَ عبد َّاّللِ :ي َقتِلُو َن ِابلتَّ ْش ِد ِ
يد َم َكا َن يَُذِهحبُو َنَ ،و َّ
الذبْ ُح قَْت ٌل"(.)3
َ َ َْ ُ ُ ه
احل ِد ِ
يث :أَنَّهُ  أ َْو َع َد ُه ْم ِاب َّلذبْ ِحَ ،وُه َو
"وِيف َه َذا َْ
وقال البيهقي معلقاً على احلديثَ :
()4
ك ْ
احلَ ِال"  ،ومما يدل على فهم هؤالء املغلوط أن النيب  مل يذبح أحداً
الْ َقْت ُل ِيف ِمثْ ِل تِْل َ
( )1أخرجه أمحد يف املسند ( )609/11ح( ،)7036والبخاري يف خلق أفعال العباد (ص ،)75 :والبزار يف
اّللِ بْ ِن َع ْمرو ،وقال الشيخ شعيب يف
مسنده = البحر الزخار ( )456/6ح( ،)2497من حديث َعْب ِد َّ
حتقيق مسند أمحد :إسناده حسن .ابن إسحاق -وهو حممد -صرح ابلتحديث ،فانتفت شبهة تدليسه،
وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني .وابن حبان كما يف اإلحسان كتاب التاريخ ابب كتب النيب  ذكر
بعض أذى املشركني رسول هللا  ،عند دعوته إايهم إىل اإلسالم ( )525/14ح( ،)6567وابن أيب
ِ
ِِ
َّيب َ وَما لَِق َي ِمْن ُه ْم ( )331/7ح( ،)36561وأبو
شيبة يف مصنفه كتاب املغازي يف أَذَى قَُريْش للن ِه
يعلى يف مسنده ( )324/13ح( ،)7339من حديث عمرو بن العاص.
( ) 2ورد يف مسند أمحد ومدار هذه اللفظة على حممد بن إسحاق بن يسار قال احلافظ ابن حجر يف
طبقات املدلسني" :صدوق مشهور ابلتدليس عن الضعفاء واجملهولني وعن شر منهم وصفه بذلك
أمحد والدارقطين وغريمها( .أمحد بن علي ،ابن حجر" ،طبقات املدلسني = تعريف أهل التقديس
مبراتب املوصوفني ابلتدليس"( ،ص (51 :رقم ( ،)125ومثل هذا ال يقبل تفرده هبذا األمر اخلطري،
وهو ما يؤكد ضعف هذا احلديث.
( )3حممد بن يوسف ،أبو حيان" ،البحر احمليط يف التفسري".)313 /1( ،
( )4أمحد بن احلسني ،البيهقي" ،دالئل النبوة".)276 /2( ،
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من قريش ،ومل ينكل هبم ،فهيهات بني تطبيق النيب  وتطبيق هؤالء .وهذه اجلملة صدرت
ألشخاص معينني نكلوا ابملسلمني وأذاقوهم أشد أنواع البالء ،بل وهامجوا الدعوة ونبيها ،ومل
تكن ملشرك مسامل مل متتد يده وال لسانه بسوء لإلسالم واملسلمني.
"م ْن
ويف احلديث الذي رواه عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما :عن النيب  قالَ :
اه ًدا ََل ي رح رائِحةَ ا ْجلن َِّة ،وإِ َّن ِرحيها توجد ِمن م ِس ِ ِ
ني َع ًاما"( ،)1هذه هي
رية أ َْربَع َ
َُ
قَتَ َل ُم َع َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ َ َ
تعاليم ديننا كما رمسها لنا نبينا ،وإذا كان هناك من حاد عن هذا الطريق ،فالعيب فيه ،وليس
يف الدين الذي ينتمي إليه ،فينبغي أن يفرق بني األفراد والشرائع.
( )6غرس بذور الفتنة الطائفية ،ونشر األحقاد والكراهية.
مرت من قبل قصة اليهودي الذي حاول إاثرة الفتنة بني األنصار ،وأحياانً يدخل
الشيطان فيوقع الفتنة والبغضاء ،وهللا  العاصم من مكائده ،ويف موطن آخر ظن بعض
األنصار أن النيب  مال إىل قبيلته فأعطاهم أكثر من غريهم ،فحاول البعض التكلم يف
َّاس ِابأل َْم َو ِال،
األمر ،ولكن النيب  وضح هلم األمر ،وقال هلم" :أَفَالَ تَ ْر َ
ض ْو َن أَ ْن يَ ْذ َه َ
ب الن ُ
هللا ؟" فَ و َِّ
ول ِ
وتَرِجعُو َن إِ ََل ِر َح الِ ُك م بِر ُس ِ
اَّلل لَ َما تَ ْن َقلِبُو َن بِ ِه َخ ْي ٌر ِِمَّا يَ ْن َقلِبُو َن بِ ِه،
َْ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصِربُوا َح ََّّت
ول هللا ،قَ ْد َرضينَا ،قَ َ
فَ َقالُوا :بَلَىَ ،اي َر ُس َ
ال" :فَإنَّ ُك ْم َستَج ُدو َن أَثَ َرًة َشدي َد ًة ،فَ ْ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ ،فَِإِّين َعلَى ا ْحلَْو ِ
تَ ْل َق ُوا َّ
صِربُ"( .)2واملسلم مطالب أبن يبتعد عن
ض قَالُواَ :سنَ ْ
ول هللاِ َ " :ستَ ُكو ُن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
مثل هذه املواطن اليت يكثر فيها الفنت فعن أيب ُهَريْ َرَة ،قَ َ
فِنت الْ َق ِ
اشي ،والْم ِ
اع ُد ِفيها َخي ر ِمن الْ َقائِِم ،والْ َقائِم فِيها َخي ر ِمن الْم ِ
اشي فِ َيها َخ ْي ٌر ِم َن
ٌَ
َ َ
َ ُ َ ٌْ َ َ
َ ٌْ َ
ِ ِ"()3
ِ
ِ
ْجأً فَ لْيَ عُ ْذ به  ،تلك بعض خماطر
ش َّر َ
َّ
الساعيَ ،م ْن تَ َ
ف َهلَا تَ ْستَ ْش ِرفُهَُ ،وَم ْن َو َج َد ف َيها َمل َ
( )1أخرجه البخاري ،كتاب اخلمس ،ابب إمث من قتل معاهدا بغري جرم )1155 /3( ،رقم(.)2995
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب اخلمس ،ابب ما كان للنيب  يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم من
ب إِ ْعطَ ِاء الْ ُم َؤلََّف ِة قُلُوبُ ُه ْم َعلَى
اخلمس وحنوه )1147/3( ،رقم( ،)2978ومسلم ،كتاب الزكاةَ ،اب ُ
ا ِإل ْسالَِم وتَ َ ِ
ي إِميَانُهُ )105/1( ،رقم(.)2400
َ
ص ُّرب َم ْن قَ ِو َ
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املناقب ،ابب عالمات النبوة يف اإلسالم )1318/3( ،رقم
( ،) 3406ويف كتاب الفنت ،ابب تكون فتنة القاعد فيها خري من القائم)2594/6( ،
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نشر األراجيف على الوطن ،واليت ينبغي أن يعلمها املسلم حىت حيذرها ،ويف املطلب القادم
أثرها على املواطن.
املطلب الثاني :أثر األراجيف على أمن املواطن.
ال شك أن اإلرجاف حيدث إرابكاً للشخص إن كان خاصاً به ،أو مبن تربطه به قرابة
أو معرفة ،وذلك من عدة نواح أذكر منها:
( )1إضعاف االنتماء الوطِن.
إن نشر اإلرجاف كاحلديث عن قوة العدو ،ومدى متكنه ،قد يؤدي ببعض الناس إىل
ضعف االنتماء ،فيصري معول هدم بدل أن يكون معول بناء ،بل قد يصري حرابً على وطنه
فينشر بعض األخبار املهمة عن الوطن ،وقد حدث هذا يف زمن النيب  ،فعن َعلِ هي 
ضةَ َخاخ ،فَِإ َّن ِهبَا ظَعِينَ ًة َم َع َها
الزبَْي َر َوالْ ِم ْق َد َاد فَ َق َ
قال :بَ َعثَنَا َر ُس ُ
ول هللاِ  أ ََان َو ُّ
ال :ائْ تُوا َرْو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب،
كتَ ٌ
اب ،فَ ُخ ُذوهُ مْن َها فَانْطَلَ ْقنَا تَ َع َادى بنَا َخْي لُنَا ،فَإ َذا َْحن ُن ِابلْ َم ْرأَة ،فَ ُق ْلنَا :أَ ْخ ِرجي الْكتَ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ني الثِهياب ،فَأَخرجْته ِمن ِع َق ِ
اص َها،
فَ َقالَ ْ
تَ :ما َمعي كتَ ٌ
اب ،فَ ُق ْلنَا :لَتُ ْخ ِرج َّن الْكتَ َ
اب ،أ َْو لَتُ ْلق َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ول هللاِ  ،فَِإ َذا فِ ِيهِ :من ح ِ
اط ِ
نيِ ،م ْن أ َْه ِل
فَأَتَْي نَا بِِه َر ُس َ
ب بْ ِن أَِيب بَْلتَ َع َة إِ َىل َانس م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ْ َ
ال رس ُ ِ
ِ ِ
ِ
َم َّكةَُ ،خيِْربُُه ْم بِبَ ْع ِ
ب َما َه َذا ؟ قَ َ
ال :الَ
ض أ َْم ِر َر ُسول هللا  ،فَ َق َ َ ُ
ول هللا َ :اي َحاط ُ
ِ
تَعجل علَي اي رس َ ِ
ص ًقا ِيف قَُريْش ،قَ َ
ول هللا ،إِِهين ُكْن ُ
ال ُس ْفيَا ُنَ :كا َن َحلي ًفا َهلُْمَ ،وَملْ
ت ْامَرءًا ُم ْل َ
ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َْحي ُمو َن هبَا أ َْهلي ِه ْم،
يَ ُك ْن ِم ْن أَنْ ُف ِس َهاَ ،وَكا َن مم َّْن َكا َن َم َع َ
ين َهلُْم قَ َر َااب ٌ
ك م َن الْ ُم َهاج ِر َ
ِ
ب فِي ِهم ،أَ ْن أ َِّ
َحب ْب ُ ِ
ك ِمن النَّس ِ
َخت َذ فِي ِه ْم يَ ًدا َْحي ُمو َن ِهبَا قَ َرابَِيتَ ،وَملْ أَفْ َع ْلهُ ُك ْفًرا
فَأ ْ َ
ْ
ت إ ْذ فَاتَِين ذَل َ َ َ
ِ
ِ
ال عُ َم ُر:
ص َد َق فَ َق َ
ضا ِابلْ ُك ْف ِر بَ ْع َد ا ِإل ْسالَِم ،فَ َق َ
َوالَ ْارت َد ًادا َع ْن د ِيينَ ،والَ ِر ً
ال النِ ُّ
َّيب َ :
ك لَ َع َّل
ب ُعنُ َق َه َذا الْ ُمنَافِ ِق ،فَ َق َ
َد ْع ِينَ ،اي َر ُس َ
ال" :إِنَّهُ قَ ْد َش ِه َد بَ ْد ًراَ ،وَما يُ ْد ِري َ
ول هللاِ ،أ ْ
َض ِر ْ
ت لَ ُك ْم فَأَنْ َز َل َّ
َّ
اَّللُ :
اَّللَ اطَّلَ َع َعلَى أ َْه ِل بَ ْدر فَ َق َ
ال :ا ْع َملُوا َما ِش ْئ تُ ْم ،فَ َق ْد غَ َف ْر ُ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭼ [املمتحنة.)1(]1 :
=

رقم( ،)6670ومسلم ،كتاب الفنت ،ابب الساعي يف الفتنة )168/8( ،رقم(.)7350
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب اجلاسوس )1095/3( ،رقم (،)2845
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انظر رغم مكانة هذا الصحايب لكن نشر األراجيف عن قوة جيش املشركني ،وقلة
عدد املسلمني جعلته حياول التقرب من أعداء الدين.
( )2التشكيك يف العقيدة.
فقد يكون اإلرجاف أحد أسباب نسبة األحداث إىل غري هللا ،فقد حتدث الناس يف
زمن النبوة أن الشمس كسفت ملوت إبراهيم بن النيب  ،ولكن النيب  نسب هذه
ول ِ
هللا " :إِ َّن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي ،قَ َ
األحداث إىل هللا عز وجل ،ف َع ْن أَِيب َم ْسعُود األَنْ َ
صا ِر ِه
ِ
ت ِ
ان لِمو ِ
ِ ِ
ان ِمن آاي ِ
ِ
َّ
ف َّ
ت
هللاُُ ،يَِّو ُ
اَّللُ ِبِِ َما عبَ َ
ادهَُ ،وإِنَّ ُه َما الَ يَ ْن َكس َف َ ْ
س َوالْ َق َم َر آيَتَ ْ َ
الش ْم َ
ِ
َحد ِم َن الن ِ
صلواَ ،وا ْدعُوا َّ
ف َما بِ ُك ْم"( ،)1فهنا
ش َ
اَّللَ َح ََّّت يُ ْك َ
َّاس ،فَِإذَا َرأَيْتُ ْم م ْن َها َش ْي ئًا فَ َ
أَ
نزع الرعب من قلوهبم ،وأعلمهم أن كل شيء بقدر هللا.
( )3انعدام الثقة ،وعداوة الشخص للمجتمع.
كثري من األراجيف اليت تبث جتعل الشخص عدواً للمجتمع وعدواً لوطنه السيما إذا
كان األمر يتعلق بوالة األمر ،فكم من شاب خرج على اجملتمع بسبب كذب بواح أيت
وسط كالم معسول ،وعمران بن حصني رضي هللا عنهما قال :قال النَّيب َ " :خ ْي ُرُك ْم قرين
َّ ِ
َّ ِ
ال ِع ْمرا ُن :ال أ َْد ِري ،أَذَ َكر النَّيب  بَ ْع ُد قَرنَ ْ ِ
ني أ َْو
ين يَلُونَ ُه ْمُُ ،ثَّ الذ َ
ُُثَّ الذ َ
ْ
َ
ين يَلُونَ ُه ْم" ،قَ َ َ
ال النيب عليه السالم" :إِ َّن بَ ْع َد ُك ْم قَ ْوًما َُيُونُو َن َوال يُ ْؤمتََنُو َنَ ،ويَ ْش َه ُدو َن َوال
ثَالثَةً ،فَ َق َ
ِ
ِ
ِ
الس َم ُن"( ،)2ومعىن اجلمع يف قوله خيونون
يُ ْستَ ْش َه ُدو َنَ ،ويَ ْنذ ُرو َن َوال يَ ُفو َنَ ،ويَظ َْه ُر في ِه ُم ّ
=

ويف ابب ابب إذا اضطر الرجل إىل النظر يف شعور أهل الذمة واملؤمنات إذا عصني هللا وجتريدهن،
ضائِ ِل أ َْه ِل بَ ْدر ،
ب فَ َ
( )1120/3رقم( ،)2915ومسلم ،كتاب فضائل الصحابةَ ،اب ُ
( )167/7رقم(.)6485
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب الكسوف ،ابب الصالة يف كسوف الشمس)353 /1( ،
رقم( ،)994ومسلم ،أبواب صالَةِ الْ ُكس ِ
وف ،ابب صفة صالة الكسوف وخطبتها (،)35/3
َ ُ َ
ُ
رقم(.)2070
( ) 2أخرجه البخاري ،كتاب الشهادات ،ابب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد)938 /2( ،
رقم(.)2508
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وال يؤمتنون أهنم خيونون خيانة ظاهرة حبيث ال يبقى معها ثقة ،خبالف من خان حقرياً مرة
فإنه ال خيرج به عن أن يكون مؤمتنا يف بعض املواطن(.)1
فهذه األراجيف تعمل على شق الصف ،والعبث بوحدة اجملتمع ،وتعمي بعض
الشباب عن احلق ،فتصري الشائعات مادة للفاسدين واملفسدين ،وتصبح معول هدم
للمجتمع.

( )1حممد أشرف بن أمري ،العظيم آابدي ،عون املعبود.)269 /12( ،
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املبحث الرابع :التدابري اليت وضعتها السنة النبوية للتصدي لألراجيف اليت تهدد
محاية الوطن
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التدابري الوقائية.
وضعت السنة النبوية التدابري اليت من شأهنا وقاية اجملتمع من الوقوع يف اإلرجاف أو
تعاطيه ،ومن هذه التدابري:
( )1التحذير من الكذب.
ندب اإلسالم إىل الصدق ،وحذران من الكذب ،فقد ثبت َع ْن َعْب ِد هللا بن
ول َِّ
ِ
ْرب يَ ْه ِدي إِ ََل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
مسعود  أنه قَ َ
ْربَ ،وإِ َّن الِ َّ
اّلل " :إِ َّن ِّ
الص ْد َق يَ ْهدي إِ ََل الِ ِّ
ِ
الرجل لَيص ُد ُق ح ََّّت ي ْكتَ ِ ِ
ِ
ب يَ ْه ِدي إِ ََل الْ ُف ُجوِرَ ،وإِ َّن
ا ْجلَنَّةَ ،وإِ َّن َّ ُ َ َ ْ
ب ص ّدي ًقاَ .وإِ َّن الْ َكذ َ
َ ُ َ
ِ
ب َك َّذ ًااب"(.)1
ور يَ ْه ِدي إِ ََل النَّا ِرَ ،وإِ َّن َّ
الر ُج َل لَيَ ْكذ ُ
الْ ُف ُج َ
ب َح ََّّت يُ ْكتَ َ
فانظر إىل قمة التحذير حني جيعل من يكذب يكتب عند هللا من الكذابني ،وقد
ِ
ول َِّ
يم
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
وعد من يرتك الكذب بيتاً وسط اجلنة ،ف َع ْن أَِيب أ َُم َام َة قَ َ
اّلل  " :أ َََن َزع ٌ
بِب يت ًِف رب ِ ِ ِ
ِ
اء َوإِ ْن َكا َن ُِحم ًّقا َوبِبَ ْيت ًِف َو َس ِط ا ْجلَن َِّة لِ َم ْن تَ َر َك
َْ
ََ
ض ا ْجلَنَّة ل َم ْن تَ َر َك الْم َر َ
()2
ِ
س َن ُخلُ َقهُ" .
ب َوإِ ْن َكا َن َما ِز ًحا َوبِبَ ْيت ًِف أَ ْعلَى ا ْجلَن َِّة لِ َم ْن َح َّ
الْ َكذ َ
فهذا التحذير من الكذب هو نوع من محاية الشخص خاصة ،واجملتمع من الوقوع يف
الكذب أو دواعيه ،وابلتاِل فسيمحق اإلرجاف وخيتفي.
وقد جاء الوعيد الشديد يف يف حق األراجيف خصوصاً؛ ملا تتضمنه من آاثر تدمر
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،ابب قول هللا تعاىل:
ﱧ ﱨ ﱩ ﱤ [التوبة ،]119 :وما ينهى عن الكذب )2261/5( ،رقم(،)5743
ومسلم ،كتاب اآلداب ،ابب ما جاء يف الصدق والكذب )29/8( ،رقم(.)6730
( )2أخرجه أبو داود ،كتاب األدب ،ابب يف حسن اخللق )400/4( ،رقم( ،)4802من حديث
أيب أمامة ،والرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،ابب املراء )358/4( ،رقم( ،)1993من حديث أنس،
وقال" :حسن".
ﱥﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
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الفرد واجملتمع ،فعن مسرة بن جندب  ،قال :قال النيب " :رأيت الليلة رجلني أتياين،
قاال :الذي رأيته يشق شدقه فكذاب ،يكذب ابلكذبة حتمل عنه حَّت تبلغ اآلفاق،
فيصنع به إَل يوم القيامة"( ،)1فهذا العقاب الربزخي يالزم الذين يبثون األكاذيب ،وهذا
دليل على عظيم ما اقرتفوه ،من قلب احلقائق ،وزعزعة أمن األوطان ،وإاثرة الشكوك ،ونشر
انر الفنت والصراعات ،وغري ذلك.
ِ
ِ
ِ
ي َع ْي نَ ْيه َما ََلْ
وعن ابن عمر :أن رسول هللا  ،قال" :م ْن أَفْ َرى الف َرى أَ ْن يُ ِر َ
تَر"( ، )2وأفرى :أي أعظم الكذابت ،والفرى مجع فرية ،قال ابن بطال( :)3الفرية :الكذبة
العظيمة اليت يتعجب منها.
( )2عدم التحدث بكل ما يسمع.
من احلكمة أن ال خيوض املرء يف كل حديث ،ومن الفطنة أن ال يتحدث بكل ما
ص ب ِن ع ِ
ث بِ ُك ِّل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اصم ،قَ َ
ول هللاِ َ " :ك َفى ِابل َْم ْرِء َك ِذ ًاب أَ ْن ُحيَ ِّد َ
مسع ،ف َع ْن َح ْف ِ ْ َ
َما َِمس َع"( ،)4فانظر كيف جعل التحديث بكل ما يسمع املرء نوعاً من الكذب ،بل وجعل
ال أَبُو َم ْسعُود ألَِيب
احلديث بقول من األقوال أو األفعال اليت يشك فيها نوع من الكذب ،قَ َ
ال أَبو عب ِد َِّ
عب ِد َِّ
ِ
ول ِىف « َز َع ُموا »،
اّللِ  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول َّ
اّلل ألَِيب َم ْسعُود َما َمس ْع َ
اّلل ،أ َْو قَ َ ُ َْ
َْ
"()5
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ِل َز َع ُموا .
اّلل  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
قَ َ
ول َّ
س َمطيَّةُ َّ
ال َمس ْع ُ
ول" :ب ْئ َ
ِ
ِ ِ
َّل ِيف
وهذا احلديث بزعموا قد يكون من الشيطان ،قَ َ
ال َعْب ُد هللا" :إ َّن الشَّْيطَا َن ليَ تَ َمث ُ
( )1أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،ابب قول هللا تعاىل:
ﱩﱤ [التوبة ،]119 :وما ينهى عن الكذب )2262 /5( ،رقم(.)5745
( )2أخرجه البخاري ،كتاب التعبري ،ابب من كذب يف حلمه )2582 /6( ،رقم(.)6636
( )3علي بن خلف ،ابن بطال ،شرح صحيح البخارى.)554 /9( ،
( )4أخرجه مسلم ،املقدمة ،ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع )8/1( ،رقم( ،)8وأمحد بن حنبل يف
الزهد )119 /1( ،رقم( ،)249والبزار يف مسنده )20 /15( ،رقم(.)8201
( )5أخرجه أبو داود ،كتاب األدب ،ابب قول الرجل زعموا )449 /4( ،رقم( ،)4974وأمحد يف
املسند )307 /28( ،رقم( ،)17075والبخاري يف األدب املفرد ،ابب ما يقول الرجل إذا ُزكِي
(ص )407 :رقم(.)762
ﱥﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
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الرج ِل ،فَيأِْيت الْ َقوم ،فَيح هِدثُهم ِاب ْحل ِد ِ
الر ُج ُل ِمْن ُه ْم:
يث ِم َن الْ َك ِذ ِب ،فَيَ تَ َفَّرقُو َن ،فَيَ ُق ُ
ول َّ
ُ
َْ ُ َ ُْ َ
ورةِ َّ ُ َ
صَ
ِ "()1
ِ
ث  ،ففي هذه األحاديث هني للمسلم
ف َو ْج َههَُ ،والَ أ َْد ِري َما ْ
ت َر ُجالً أ َْع ِر ُ
امسُهُ ُحيَ هد ُ
َمس ْع ُ
أن يتلقف كل خرب وأن ينشره أو يبثه ،فهذا نوع من الكذب.
( )3إحسان الظن ابملسلمني.
من التدابري الوقائية يف السنة النبوية أهنا علمت الناس إحسان الظن ابملسلمني ،ف َع ْن
ول ِ
ال" :إِ َّاي ُكم والظَّ َّن ،فَِإ َّن الظَّ َّن أَ ْك َذب ا ْحل ِد ِ
أَِيب ُهَريْ َرةَ ،أ َّ
هللا  ،قَ َ
َن َر ُس َ
يثَ ،والَ
ُ َ
ْ َ
ضواَ ،والَ تَ َدابَ ُرواَ ،وُكونُوا
سواَ ،والَ ََتَ َّ
َحتَ َّ
اس ُدواَ ،والَ تَبَاغَ ُ
سواَ ،والَ َحتَ َ
سواَ ،والَ تَنَافَ ُ
سُ
سُ
ِعباد ِ
هللا إِ ْخ َو ًاَن"(.)2
ََ
فهنا جاء النهي عن سوء الظن ،مث طلبت من املسلمني أن يكونوا إخوة متحابني ،بل
َّيب
وطلب إحسان الظن حىت يف أشد العبارات اليت تشبه الكفر ،فعن ابن عمر قَ َال" :بَ َع َ
ث النِ ُّ
ِ
 خالِد بن ِ ِ
ِ
صبَأْ َان ،فَ َج َع َل
الوليد إِ َىل بَِين َجذميَةَ ،فَلَ ْم ُْحيسنُوا أَ ْن يَ ُقولُوا أ ْ
صبَأْ َان َ
َسلَ ْمنَا ،فَ َقالُواَ :
َ َ َْ َ
ِ
اّللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَ :و َّ
َخال ٌد يَ ْقتُ ُل َو َأيْسُرَ ،وَدفَ َع إِ َىل ُك ِهل َر ُجل منَّا أَس َريهُ ،فَأ ََمَر ُك َّل َر ُجل منَّا أَ ْن يَ ْقتُ َل أَس َريهُ ،فَ ُقْل ُ
ِ
ِ
َص َح ِايب أ َِس َريهُ ،فَ َذ َكْرَان َذلِ َ ِ ِ
َّيب  فَ َق َال" :اللَّ ُه َّم إِِّين أَبْ َرأُ
الَ أَقْ تُ ُل أَس ِرييَ ،والَ يَ ْقتُ ُل َر ُج ٌل م ْن أ ْ
ك للن ِه
ك ِِمَّا صنَع َخالِ ُد بن الولِ ِ
يد" َمَّرتَ ْ ِ
ني( ،)3فلك أن تتخيل أن هؤالء قالوا صبأان فأخطأوا ،وهذه
إِلَْي َ
َ َ
ُْ َ
عبارة ظاهرة الكفر ،ومع ذلك كان املطلوب الرتيث وإحسان الظن ابلقائل.

( )1أخرجه مسلم ،املقدمة ،ابب النهي عن الرواية عن الضعفاء والكذابني ومن يُرغب عن حديثهم،
( )9/1رقم(.)18
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب النكاح ،ابب ال خيطب من خطب أخيه حىت ينكح أويدع،
( ،)1976/5رقم( ،)4849ومسلم ،كتاب اآلداب ،ابب النهي عن الظن والتجسس والتنافس،
( )10/8رقم(.)6628
( )3أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب بعث النيب  خالد بن الوليد إىل بين جذمية)1577/4( ،
الرِد علَى ْ ِ
احلَ ِهق)628/8( ،
ضى بِغَ ِْري ْ
احلَاك ِم إِذَا قَ َ
رقم( ،)4084والنسائي ،كتاب القضاءَ ،ابب َّ ه َ
رقم( ،)5420وأمحد يف املسند ( )444/10رقم(.)6382
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( )4دفع الذرائع املفضية إَل اإلرجاف.
من هدي النيب  أن يرتك بعض األمور قطعاً أللسنة املرجفني ،وسداً ألراجيف
املغرضني ،وقطعاً للطريق على اخلائضني ،وهذا من احلكمة النبوية ،وقد مر أنه ترك قتل أحد
املنافقني أو بعضهم ،مع عظيم ما اقرتفوه والذي يستوجب معه التخلص منهم ،وذلك لعظيم
نكايتهم ابملسلمني ،وخيانتهم هلل وسوله ،فتعامل النيب  معهم بناء على ظاهرهم ،حىت ال
يستغل املرجفون هذا األمر ،وتنتشر األراجيف يف كل مكان أبن حممداً  يقتل أصحابه،
ورمبا كانت هذه األراجيف سبباً يف صدود البعض عن اإلسالم ،فوضع نبينا هذا املنهج:
"دعه ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه"(.)1
( )5ترك املسلم ما ال يعنيه.
من اهلدي النبوي عدم التدخل فيما ال يعين ،وهو ابب من أبواب املراقبة اليت تنجي من
اّللِ ِ" :م ْن ُح ْس ِن إِ ْس َالِم ال َْم ْرِء تَ ْرُكهُ َما َال يَ ْعنِ ِيه"(.)2
الفنتَ .فع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
ول َّ
يعين يف أمور الفنت على املسلم أن يرتك ما ال شأن له به ،فإن تدخل املرء فيما ال
يعنيه ابلسؤال عنه قد حيمله إىل تناقل أخبار ال صحة هلا ،فيصري شريكاً يف اإلرجاف.
( )6التحذير من الغيبة والوقيعة يف األعراض.
ال شك أن اإلرجاف إذا كان الغرض منه النيل من الناس فهذا من الغيبة اليت هنينا
ول ِ
عنها ،ف َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،أ َّ
ال" :أَتَ ْد ُرو َن َما ال ِْغيبَةُ ؟ قَالُواَّ :
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم،
هللا  ،قَ َ
َن َر ُس َ
ت إِ ْن َكا َن ِيف أ ِ
ِ
َخ َ ِ
ال :إِ ْن َكا َن ِف ِيه َما
ول ؟ قَ َ
َخي َما أَقُ ُ
قَ َ
يل أَفَ َرأَيْ َ
الِ :ذ ْك ُر َك أ َ
اك ِبَا يَ ْك َرهُ ق َ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املناقب ،ابب ما ينهى من دعوى اجلاهلية)1296/3( ،
رقم( ،)3330ويف كتاب التفسري ،ابب سورة "املنافقون" )1861/4( ،رقم( ،)4622ومسلم،
كتاب اآلداب ،ابب النهي عن دعوى اجلاهلية )19/8( ،رقم(.)6675
( )2أخرجه الرتمذي ،كتاب الزهد ،ابب( )558/4( ،)11رقم( ،)2317وقال :غريب ،وأخرجه ابن
ماجه ،كتاب الفنت ،ابب كف اللسان يف الفتنة )1315 /2( ،رقم( ،)3976وابن حبان كما يف
اإلحسان ،كتاب اإلميان ،ابب ما جاء يف صفات املؤمنني )466/1( ،رقم( ،)229قال أبو حامت:
حديث ُمن َكٌر ِجدًّا هبذا اإلسناد" ،ابن أيب حامت" ،علل احلديث".)164/5( ،
ال أَِيبَ :ه َذا
"قَ َ
ٌ
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ول ،فَ َق ِد ا ْغتَ ْب تَهَُ ،وإِ ْن ََلْ يَ ُك ْن ِف ِيه فَ َق ْد بَ َهتَّهُ"(.)1
تَ ُق ُ
فأنت ترى أن اإلسالم جعل جمرد نشر الشخص لألشياء اخلاصة ابلناس ويكرهوهنا لو
كانت فيهم فهي غيبة ،وإن كانت كذابً فهي هبتان ،والغيبة والبهتان من كبائر الذنوب.
( )7األمر حبف اللسان.
اّللِ َ " :م ْن َكا َن
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
من كمال اإلميان حفظ اللسان ،ف َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة قَ َ
ول َّ
ِ ِ
ِ
َّلل والْي وِم ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر فَ لْيُ ْك ِرْم َ
ض ْي َفهُ َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ِاب ََّّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَالَ يُ ْؤ ِذ َج َارهُ
يُ ْؤم ُن ِاب َّ َ َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ت"(.)2
ص ُم ْ
َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ِاب ََّّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَ لْيَ ُق ْل َخ ْي ًرا أ َْو ليَ ْ
قوله  فليقل خريا أو ليصمت فمعناه أنه اذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به
خريا حمققا يثاب عليه واجبا أو مندواب فليتكلم وان مل يظهر له أنه خري يثاب عليه فليمسك
عن الكالم سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفني فعلى هذا يكون
الكالم املباح مأمورا برتك ه مندواب إىل اإلمساك عنه خمافة من اجنراره إىل احملرم أو املكروه وهذا
يقع يف العادة كثريا أو غالبا(.)3
( )8استشعار املسؤولية أمام هللا .
من خالل معرفته أبنه حماسب على كل صغري وجليل ،وال شك أن استشعار املسلم
أن كل كلمة ستصدر منه سيحاسب عليها أمام هللا ،فإن كانت خرياً رفعه هللا هبا أعلى
الدرجات ،وإن كانت األخرى فقد هتوي به يف النار ،هذا كله جيعله يتوقف ملياً أمام كل
كلمة تصدر عنه ،فال يستقبل األراجيف وابلتاِل ال يرسلها.
ِ ِِ
ان َِّ
ضو ِ
َّ
َّيب  قَ َ ِ
ِ
ِ
اَّلل َال يُل ِْقي
ال" :إ َّن ال َْع ْب َد لَيَ تَ َكل ُم ِابلْ َكل َمة م ْن ِر ْ َ
َع ْن أَيب ُهَريْ َرَة َع ْن الن ِه
( )1أخرجه مسلم ،كتاب اآلداب ،ابب تفسري الغيبة )21 /8( ،رقم( ،)6685وأبو داود ،كتب األدب،
ابب يف الغيبة )420 /4( ،رقم( ،)4876والرتمذي يف الرب والصلة ،ابب الغيبة)329 /4( ،
رقم( ،)1934وأمحد يف املسند )537 /14( ،رقم(.)8985
( )2أخرجه مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب احلث على إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري
وكون ذلك كله من االميان )49 /1( ،رقم(.)83
( )3الزرقاين" ،شرح الزرقاين على املوطأ".)383/4( ،
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اَّلل ِِبا درجات وإِ َّن الْعب َد لَي ت َكلَّم ِابلْ َكلِم ِة ِمن س َخ ِط َِّ
اَّلل َال يُل ِْقي َهلَا َاب ًال
َ ْ َ
َهلَا َاب ًال يَ ْرفَ ُعهُ َُّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
ِ
َّم"(.)1
يَ ْه ِوي ِبَا ِيف َج َهن َ
فبهذه الطريقة لن تنتشر األراجيف إرساالً أو استقباال.
( )9إرجاع األمر ألهل االختصاص:
إن تصدر الشخص ملا ال حيسن قد يودي حبياة غريه ،وقد يودي بسمعته ،فعن عبد َِّ
اّلل
َْ
ول َِّ
بن َعبَّاس قَ َال :أَصاب رجالً جرح ِىف َعه ِد رس ِ
احتَ لَ َم فَأُِمَر ِاب ِال ْغتِ َس ِال فَا ْغتَ َس َل
اّلل ُ مثَّ ْ
ْ
َ َ َ ُ ُْ ٌ
ْ َُ
()2
ِ
ِ
ِ
اّلل  فَ َق َال" :قَ تَ لُوهُ قَتَ لَ ُه ُم َّ
ال" .
اَّللُ أَََلْ يَ ُك ْن ش َفاءُ الْع ِّى الس َؤ َ
ات فَبَ لَ َغ َر ُس َ
ول َّ
فَ َم َ
اّلل بن الْمعت ِز ..." :فَِإ َّن الْع َّامةَ َال ب َّد َهلا ِمن تَ ْقلِ ِ
ِ
يد عُلَ َمائَِها ِعْن َد النَّا ِزلَِة تَْن ِزُل ِهبَا؛
قَ َال َعْب ُد َّ ْ ُ ُ َْ ه
َ
ُ َ ْ
صل لِعدِم الْ َفه ِم إِ َىل ِعْل ِم َذلِ ِ
ِألَنَّها َال تََت ب َّني موقِع ْ ِ
ِ
َن الْعِْلم َدر َج ٌ ِ
يل ِمْن َها
َ
احلُ َّجة َوَال تَ ُ َ َ ْ
َ
َ ُ َْ َ
ك؛ أل َّ َ َ
ات َال َسب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني طَلَ ِ
ب ْ
َس َفل َهاَ ،وَه َذا ُه َو ْ
احلُ َّجةَ ،و َّ
ني الْ َع َّامة َوبَ ْ َ
احلَائ ُل بَ ْ َ
إِ َىل أ َْع َال َها إَِّال بَِن ْي ِل أ ْ
اّللُ أ َْعلَ ُمَ ،وَملْ
ف الْعلَماء أ ََّن الْع َّام َة علَي ها تَ ْقلِ َيد علَمائِها وأَنَّهم الْمرادو َن بَِقوِل َِّ
َختْتَلِ ِ
اّلل :
ُ َ َ َ ُ ُ َُ ُ
َ َْ
َ
ْ
َُُ
ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ[النحلَ ،"]43 :وأ ْ
َمجَعُوا َعلَى أ ََّن ْاأل َْع َمى َال بُ َّد لَهُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
صَر ِمبَْع َىن َما
ت َعلَْي ِه فَ َك َذل َ
م ْن تَ ْقليد َغ ِْريه مم َّْن يَث ُق مبَْي ِزِه ِابلْقْب لَة إِ َذا أَ ْش َكلَ ْ
ك َم ْن َال عْل َم لَهُ َوَال بَ َ
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ك َمل َخيْتَلِ ِ
ك
يَ ِد
وز َهلَا الْ ُفْتيَاَ ،و َذل َ
ف الْعُلَ َماءُ أ ََّن الْ َع َّام َة َال َجيُ ُ
ين بِهُ َال بُ َّد لَهُ م ْن تَ ْقليد َعالمهَ ،وَك َذل َ ْ
ُ
اّلل أَعلَم ِجلهلِها ِابلْمع ِاين الَِّيت ِمْنها َجيوز الت ِ
َّح ِرميُ َوالَْق ْو ُل ِيف الْعِْل ِم"(.)3
يل َوالت ْ
َ ُُ ْ
َو َُّ ْ ُ َ ْ َ َ َ
َّحل ُ
َّيب  من َكا َن ي ؤِمن ِاب َّّللِ
ِ ِ ِ ِ ِ
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب الرقاق ،ابب ح ْفظ الله َسان َوقَ ْول النِ ِه َ ْ
ُْ ُ
ِ
ِ ِ
اىل :ﱥﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱤ ()101/8
ت َوقَ ْولِِه تَ َع َ
ص ُم ْ
َوالْيَ ْوم ْاآلخ ِر فَ ْليَ ُق ْل َخْي ًرا أ َْو ليَ ْ
ح( ،)6478ومسلم ،كتاب الزهد والرقاق ،ابب التكلم ابلكلمة يهوى هبا يف النار ويف نسخة ابب
حفظ اللسان )2290 / 4( ،ح  ،2988واللفظ للبخاري.
وح يَتَ يَ َّم ُم )132/1( ،رقم( ،)337وابن ماجه ،كتاب
 )2أخرجه أبو داود ،كتاب الطهارة ،ابب ِىف الْ َم ْجُر ِ
الطهارة وسننها ،ابب يف اجملروح تصيبه اجلنابة ،فيخاف على نفسه إن اغتسل)189/1( ،
رقم( ،)572وأمحد يف املسند )173/5( ،رقم( ،)3055والدارمي ،كتاب الطهارة ،ابب اجملروح
تصيبه اجلنابة )73/1( ،رقم ( ،)779واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني)285/1( ،
رقم( ،)630وصححه احلاكم والذهيب.
( )3ابن عبد الرب" ،جامع بيان العلم وفضله".)989 /2( ،
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فينبغي للعامة إذا التبس عليهم أمر من األمور أن يتثبتوا منه وأن ال يستعجلوا
إبشاعته ،مث يردوه إىل الرسول وإىل أوِل األمر منهم ؛ وإىل أهل االختصاص الذين هم أهل
الذكر فهم من يعرف املصاحل من املفاسد ،فكم من األراجيف اليت بثت وكان ميكن تالفيها
وتاليف خطرها عن طريق سؤال أهل الذكر .
( )10لزوم السنة.
إن لزوم السنة وأهلها من أكرب العواصم من قواصم األراجيف ،ف َع ِن ابْ ِن ِش َهاب أ َّ
َن أ ََاب
يد بن عمي رَة وَكا َن ِمن أَصح ِ ِ
اخلوالَِين عائِ َذ َِّ
ِِ
َخبَ رهُ أ َّ ِ
اب ُم َعاذ بْ ِن َجبَل أ ْ
يس َْْ ه َ
َخبَ َرهُ
ْ َْ
اّلل أ ْ َ
َن يَز َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
إ ْدر َ
ال َكا َن الَ َجيلِس جملِسا لِل هِذ ْك ِر ِح ِ
ال
اّللُ َح َك ٌم قِ ْس ٌ
ك الْ ُم ْرَاتبُو َن فَ َق َ
س إِالَّ قَ َ
قَ َ
ال َّ
ط َهلَ َ
َ
ْ ُ َْ ً
ني َْجيل ُ
ِ
ُم َعاذُ بْ ُن َجبَل يَ ْوًما إِ َّن ِم ْن َوَرائِ ُك ْم فِتَ نًا يَكْثُ ُر فِ َيها الْ َم ُ
ال َويُ ْفتَ ُح ف َيها الْ ُق ْرآ ُن َح َّىت َأيْ ُخ َذهُ
ِ
احلُّر فَي ِ
الرجل والْمرأَةُ و َّ ِ
ِ
ول َما
ك قَائِ ٌل أَ ْن يَ ُق َ
وش ُ
الصغريُ َوالْ َكبِريُ َوالْ َعْب ُد َو ُْ ُ
الْ ُم ْؤم ُن َوالْ ُمنَاف ُق َو َّ ُ ُ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
لِلن ِ
ع فَِإ َّن
ع َهلُْم َغْي َرهُ فَِإ َّاي ُك ْم َوَما ابْتُد َ
ت الْ ُق ْرآ َن َما ُه ْم مبُتَّبِع َّي َح َّىت أَبْتَد َ
َّاس الَ يَتَّبِعُ ِوين َوقَ ْد قَ َرأْ ُ
ِ
الضالَلَِة علَى لِس ِ
ان
ول َكلِ َمةَ َّ
ُح هِذ ُرُك ْم َزيْغَةَ ْ
احلَ ِكي ِم فَِإ َّن الشَّْيطَا َن قَ ْد يَ ُق ُ
ع َ
َما ابْتُد َ
ضالَلَةٌ َوأ َ
َ َ
ِ
ال قُ ْل ِ
اّللُ أ َّ
احلَ ِك َيم قَ ْد
َن ْ
ول الْ ُمنَافِ ُق َكلِ َمةَ ْ
ْ
احلَ ِكي ِم َوقَ ْد يَ ُق ُ
ك َّ
ت ل ُم َعاذ َما يُ ْد ِر ِيىن َرمحَ َ
احلَ ِهق .قَ َ ُ
ال ب لَى ِ
الضالَلَ ِة َوأ َّ
احلَ ِكي ِم
ول َكلِ َمةَ َّ
ب ِم ْن َكالَِم ْ
ول َكلِ َمةَ ْ
َن الْ ُمنَافِ َق قَ ْد يَ ُق ُ
يَ ُق ُ
احلَ ِهق قَ َ َ ْ
اجتَن ْ
ال َهلا ما ه ِذ ِه والَ ي ثْنِي ن ِ
ِ
احلَ َّق إِذَا
ك َعْنهُ فَِإنَّهُ لَ َعلَّهُ أَ ْن يَُر ِاج َع َوتَلَ َّق ْ
َّك ذَل َ
الْ ُم ْشتَ ِهَرات الَِّىت يُ َق ُ َ َ َ َ ُ َ َ
الزه ِري ِىف ه َذا والَ ي ْنئِي ن ِ
َِمس ْعتَهُ فَِإ َّن َعلَى ْ ِ
ال أَبُو َد ُاوَد قَ َ
ورا .قَ َ
َّك َذل َ
ال َم ْع َمٌر َع ِن ُّ ْ ه َ َ ُ َ َ
ك َعْنهُ
احلَ هق نُ ً
ال ِ
ات م َكا َن الْم ْشت ِهر ِ
ِ
الزْه ِر ِ
ات
َم َكا َن يُثْنِيَ ن َ
َّكَ .وقَ َ َ
ي ىف َه َذا الْ ُم َشبَّ َه َ
صال ُح بْ ُن َكْي َسا َن َع ِن ُّ ه
ُ ََ
ك ِم ْن
ي قَ َ
ال ُع َقْي ٌلَ .وقَ َ
َّك َك َما قَ َ
َوقَ َ
اق َع ِن ُّ
ال ابْ ُن إِ ْس َح َ
ال بَلَى َما تَ َشابَهَ َعلَْي َ
ال الَ يُثْنِيَ ن َ
الزْه ِر ه
ول َما أ ََر َاد ِهبَ ِذهِ الْ َكلِ َم ِة"(.)1
قَ ْوِل ْ
احلَ ِكي ِم َح َّىت تَ ُق َ
تلك عشرة أمور كاملة وضعتها السنة للوقاية من اإلرجاف ،وهناك تدابري أخرى ،أتيت
يف املطلب القادم.
( )1أخرجه أبو داود ،كتاب السنة ،ابب لزوم السنة )331/4( ،رقم( ،)4613واحلاكم يف املستدرك
على الصحيحني)507(/4( ،رقم ( ،)8422وصححه احلاكم والذهيب.
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املطلب الثاني :التعامل عند وقوع األراجيف.
كما وضعت السنة النبوية التدابري الوقائية للوقاية من اإلرجاف ،كذلك وضعت
قوانني حتدد تعامل املسلم عند وقوع األراجيف ،وكيف يتعامل معها ،منها:
( )1التثبت من األخبار.
من أعالم النبوة إخباره  هبذه األكاذيب اليت تبث ليل هنار على شبكات التواصل،
ِ
ول ِ
ِ
فعن أَِيب هري رَةَ ،عن رس ِ
هللا  ،أَنَّهُ قَ َ
س ُحيَ ّدثُونَ ُك ْم َما ََلْ
الَ " :سيَ ُكو ُن ِيف آخ ِر أ َُّم ِيت أ ََُن ٌ
َْ
ُ ََْ ْ َ ُ
)
1
(
"
ِ
الزم ِ
ان َد َّجالُو َن
آاب ُؤُك ْم ،فَِإ َّاي ُك ْم َوإِ َّاي ُه ْم  ،ويف رواية" :يَ ُكو ُن ِيف آخ ِر َّ َ
تَ ْس َمعُوا أَنْ تُ ْمَ ،والَ َ
َك َّذابو َنَ ،يْتُونَ ُكم ِمن األ ِ ِ
آاب ُؤُك ْم ،فَِإ َّاي ُك ْم َوإِ َّاي ُه ْم ،الَ
ُ َ ْ َ َ
َحاديث ِِبَا ََلْ تَ ْس َمعُوا أَنْتُ ْمَ ،والَ َ
يِ
ضلونَ ُك ْمَ ،والَ يَ ْفتِنُونَ ُك ْم"( ،)2فهنا حذر من األخبار الغريبة ،ودعاهم إىل التثبت منها ،وهذا
ُ
ِ
ِ
اخلَُزاع هي
احلَا ِرث بْن ضَرار ْ
ما فعله حني جاءته بعض األخبار اليت حتمل الصدق وعدمه ،فعن ْ
ول هللاِ  فَ َدع ِاين إِ َىل ا ِإلسالَِم ،فَ َدخ ْل ِ ِ
قال :قَ ِدمت َعلَى رس ِ
ت بِِهَ ،وَد َع ِاين إِ َىل
َ
ت فيه َوأَقْ َرْر ُ
َ ُ
ْ ُ
ْ
َُ
ِ
ِ
الزَكاةِ،
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم إِ َىل ا ِإل ْسالَِم َوأ ََد ِاء َّ
تَ :اي َر ُس َ
الزَكاة ،فَأَقْ َرْر ُ
ت هبَا ،فَ ُق ْل ُ
ول هللا ،أ َْرج ُع إ َىل قَ ْومي فَأ َْدعُ ُ
فَم ِن استجاب ِِل ِمْن هم َمجعت َزَكاتَه ،فَت رِسل اي رس َ ِ
يك َما
ول هللا َر ُسوالً ِإل َّاب ِن َك َذا َوَك َذا َأيْتِ َ
َ َْ َ َ
ُ ْ َْ ُ ُ ُْ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
ول هللاِ
ث َّ
ت ِم َن َّ
الزَكاةِ .فَلَ َّما َمجَ َع ْ
اب لَهُ َوبَلَ َغ ا ِإل َّاب َن الَّذي أ ََر َاد َر ُس ُ
احلَا ِر ُ
َمجَ ْع ُ
الزَكا َة ممَّ ِن ْ
استَ َج َ
 أَ ْن ي ب ع َ ِ
ط ِم َن
ث فِ ِيه َس َخ ٌ
ول فَلَ ْم َأيْتِِه ،فَظَ َّن ْ
الر ُس ُ
س َعلَْي ِه َّ
ث أَنَّهُ قَ ْد َح َد َ
احلَا ِر ُ
ث إِلَْيهْ ،
َْ َ
احتَ بَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِِل َوقْ تًا
ال َهلُْم :إِ َّن َر ُس َ
هللاِ َوِم ْن َر ُسوله  ،فَ َد َعا َسَرَوات قَ ْومه ،فَ َق َ
ول هللا َ كا َن َوقَّ َ
ِ
ِِ ِ
الزَكاةِ ،ولَيس ِمن رس ِ
ف ،الَ أ ََرى
ول هللاِ ْ 
يُْرِس ُل إِ ََّ
اخلُْل ُ
ِل َر ُسولَهُ ليَ ْقبِ َ
ض َما َكا َن عْندي م َن َّ َ ْ َ ْ َ ُ
حبس رسولِِه إِالَّ ِمن سخطَة َكانَت ،فَانْطَلِ ُقوا فَنأِْيت رس َ ِ
ول هللاِ 
ث َر ُس ُ
ول هللا َ .وبَ َع َ
ْ
ْ َْ
َ َ َُ
َْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد بن ع ْقبةَ إِ َىل ْ ِ
ض َما َكا َن ِعْن َدهُ ممَّا َمجَ َع ِم َن َّ
يد َح َّىت
الزَكاة ،فَلَ َّما أَ ْن َس َار الْ َول ُ
احلَا ِرث ليَ ْقبِ َ
الْ َول َ ْ َ ُ َ
ث َمنَ َع ِين
ول هللاِ إِ َّن ْ
الَ :اي َر ُس َ
ول هللاِ  ،فَ َق َ
ض الطَّ ِر ِيق ،فَ ِر َق فَ َر َج َع ،فَأَتَى َر ُس َ
احلَا ِر َ
بَلَ َغ بَ ْع َ
( )1أخرجه مسلم ،املقدمة ،ابب النهي عن الرواية عن الضعفاء والكذابني ومن يُرغب عن حديثهم،
( )9/1رقم(.)16
( )2أخرجه مسلم ،املقدمة ،ابب النهي عن الرواية عن الضعفاء والكذابني ومن يُرغب عن حديثهم،
( )9/1رقم(.)17
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ِ
احلا ِر ِ
ول هللاِ  الْب ْع َ ِ
َّ
َص َحابِِه َح َّىت إِ َذا
ث ،وأَقْ بَ َل ْ
ب َر ُس ُ
احلَا ِر ُ
الزَكا َة َوأ ََر َاد قَ ْتلي .فَ َ
ث ِأب ْ
ضَر َ
ث إ َىل َْ
َ
ال َهلُْم:
ث ،قَالُواَ :ه َذا ْ
ص َل ِم َن الْ َم ِدينَ ِة لَ ِقيَ ُه ُم ْ
ث ،فَلَ َّما َغ ِشيَ ُه ْم قَ َ
احلَا ِر ُ
احلَا ِر ُ
استَ ْقبَ َل الْبَ ْع ُ
ْ
ث َوفَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يد بْ َن عُ ْقبَةَ،
ال :إن َر ُس َ
الَ :وملَ ؟ قَ َ
ك .قَ َ
ث الْ َول َ
ول هللا َ كا َن بَ َع َ
إِ َىل َم ْن بُعثْ تُ ْم ؟ قَالُوا :إلَْي َ
ِ
ت َّ
ت قَ ْت لَهُ .فَ َق َ
ال :الَ َوالَّذي بَ َع َ
فَ َر َج َع فَ َز َع َم أَن َ
الزَكا َة َوأ ََرَد ْ
َّك َمنَ ْع َ
ث ُحمَ َّم ًدا ِ اب ْحلَ ِهق َما َرأَيْتُهُ
والَ أ ََاتِين ،وما أَقْ ب ْلت إِالَّ ِحني احت بس علَي رسوالً خ ْشي َة أَ ْن ي ُكو َن سخطَ ًة ِمن ِ
هللا َوِم ْن
َْ
ََ َ ُ
َ
َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ
َ
ِ
رسول ِه  .فَنَ زلَ ِ
ات :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ت ْ
احلُ ُجَر ُ
َ
َُ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [احلجرات ،]6 :إِ َىل ه َذا الْم َك ِ
ان :ﭽ ﮐ ﮑ
َ َ
ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ[احلجرات.)1(]8 :
فانظر إىل هذه اإلشاعة اليت كادت تعصف ابحلارث ومبن معه ،لوال أن رسول هللا 
تبني من األمر وتثبت منه وفق منهج الشارع احلكيم ،بل إنه ال يشرتط أن تكون كاذابً لرتوج
األراجيف ،فقد تكون صادقاً ولكنك مل تتثبت ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا :-
" وكثري من الناقلني ليس قصده الكذب ،لكن املعرفة حبقيقة أقوال الناس من غري نقل
ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس ،ويتعذر على بعضهم"(.)2
وحسن القصد ال ينفع يف تناقل األخبار اليت مل يتثبت منها.
قال ابن القيم  -رمحه هللا " :-صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم هللا اليت أنعم
هبا على عبده ،بل ما أعطي عبد عطاء بعد اإلسالم أفضل وال أجل منهما ،بل مها ساقا
اإلسالم ،وقيامه عليهما ،وهبما أيمن العبد طريق املغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق

( )1أخرجه أمحد يف املسند )404 - 403/30( ،رقم( ،)18459والطرباين يف املعجم الكبري،
( )274/3رقم( ،)3395وقال اهليثمي" :رواه أمحد والطرباين إال أنه قال :احلارث بن سرار بدل
ضرار ورجال أمحد ثقات"( ،اهليثمي ،جممع الزوائد ،)238/7( /وقال الشيخ شعيب" :حسن
بشواهده دون قصة إسالم احلارث بن ضرار ،وهذا إسناد ضعيف جلهالة دينار والد عيسى ،وهو
الكويف موىل عمرو بن احلارث ،فقد تفرد ابلرواية عنه ابنه عيسى ،وقال ابن املديين :ال أعرفه ،ومع
ذلك ذكره ابن حبان يف "الثقات" ( .)218/4عيسى بن دينار ثقة ،وحممد بن سابق صدوق".
( )2أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،ابن تيمية" ،منهاج السنة النبوية".)303/6( ،
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الضالني الذين فسدت فهومهم ،ويصري من املنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم،
وهم أهل الصراط املستقيم الذين أمران أن نسأل هللا أن يهدينا صراطهم يف كل صالة ،وصحة
الفهم نور يقذفه هللا يف قلب العبد ،مييز به بني الصحيح والفاسد ،واحلق والباطل ،واهلدى
والضالل ،والغي والرشاد ،وميده حسن القصد ،وحتري احلق ،وتقوى الرب يف السر والعالنية،
ويقطع مادته اتباع اهلوى ،وإيثار الدنيا ،وطلب حممدة اخللق ،وترك التقوى"(.)1
فلو نظرت يف حادثة اإلفك تى أن الكلمة رماها ابن سلول ،فالكتها ألسنة املنافقني،
ووقع فيها بعض من الصحابة الكرام.
( )2عدم تصديق كل ما ينقل.
ِ
ِ
ِ
ب
فرسول هللا حني وقع اإلفك سأل َعل َّي بْ َن أَِيب طَالب َوأ َ
ُس َام َة بْ َن َزيْد ،وبَر َيرةَ ،وَزيْنَ َ
ت َج ْحش(.)2
بِْن َ
وقد كان النيب  واضحاً يف التعامل مع األراجيف ،وما يصله من أخبار عن
حديث بلغِن عنكم"(.)3
أصحابه ،وكان يقول" :ما
ٌ
الُ :كنَّا
وهذا من الفنت اليت تعرض على املسلم ينبغي أن يتبني منهاَ ،ع ْن ُح َذيْ َفةَ ،قَ َ
ِ
ال :أَيُّ ُكم َِمسع رس َ ِ
ال:
ال ْقوٌمَْ :حن ُن َِمس ْعنَاهُ ،فَ َق َ
نت ؟ فَ َق َ
ِعْن َد عُ َمَر ،فَ َق َ
ول هللا  يَ ْذ ُك ُر الْف ََ
ْ َ َُ
ِِ
ِ
الصيَ ُام
َج ْل ،قَ َ
ك تُ َك هِف ُرَها َّ
"لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْعنُو َن فِْت نَةَ َّ
ال :تِْل َ
الصالَةُ َو ه
الر ُج ِل ِيف أ َْهله َو َجا ِرِه ؟ قَالُوا :أ َ
ِ
ِ
َّ
ت
وج َم ْو َج الْبَ ْح ِر ؟ قَ َ
َو َّ
الص َدقَةَُ ،ولَك ْن أَيُّ ُك ْم َمس َع النِ َّ
َس َك َ
ال ُح َذيْ َفةُ :فَأ ْ
َّيب  يَ ْذ ُك ُر ال ِيت متَُ ُ
ِ
ض
ول هللاِ  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
وك ،قَ َ
ت :أ ََان ،قَ َ
ت َِّّللِ أَبُ َ
ول" :تُ ْع َر ُ
ال ُح َذيْ َفةَُ :مس ْع ُ
ال :أَنْ َ
الْ َق ْوُم ،فَ ُق ْل ُ
ِ
وب َكا ْحل ِ
ت فِ ِيه نُ ْكتَةٌ َس ْو َداءُ،
ودا ،فَأَي قَلْب أُ ْش ِربَ َها ،نُ ِك َ
ودا عُ ً
ص ِري عُ ً
الْف َُ
نت َعلَى الْ ُقلُ ِ َ
( )1حممد بن أيب بكر بن أيوب ،ابن القيم" ،إعالم املوقعني عن رب العاملني".)69 /1( ،
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب حديث اإلفك )151/4( ،رقم(،)3910
ومسلم ،كتاب التوبة ،ابب ِيف ح ِد ِ
يث ا ِإلفْ ِ
ك )112/8( ،رقم(.)7120
َ ٌ َ
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب غزوة الطائف )1574/4( ،رقم (،)4076
ب إِ ْعطَ ِاء الْم َؤلََّف ِة قُلُوبُ ُهم َعلَى ا ِإل ْسالَِم وتَ َ ِ
ي إِميَانُه)105/3( ،
ومسلم ،كتاب الزكاةَ ،اب ُ
ْ
َ
ُ
ص ُّرب َم ْن قَ ِو َ
رقم(.)2400
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وأَي قَلْب أَنْ َكرها ،نُ ِك َ ِ ِ
ضاء ،ح ََّّت تَ ِ
ص َري َعلَى قَ لْبَ ْ ِ
ض ِمثْ ِل
ََ
نيَ ،علَى أَبْ يَ َ
ت فيه نُ ْكتَةٌ بَ ْي َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ضرهُ ف ْت نَةٌ ما َدام ِ
َس َو ُد ُم ْرَابدًّا َكالْ ُكوِزُ ،جمَ ّخيًا
َّ
ت َّ
الس َم َاو ُ
الص َفا فَالَ تَ ُ
ضَ ،و َ
اآلخ ُر أ ْ
ات َواأل َْر ُ
َ َ
ِ
ال ُح َذيْ َفةَُ :و َح َّدثْتُهُ ،أ َّ
َن
ب ِم ْن َه َواه ،قَ َ
الَ يَ ْع ِر ُ
ف َم ْع ُروفًاَ ،والَ يُ ْنك ُر ُم ْن َك ًرا ،إِالَّ َما أُ ْش ِر َ
ِ
ك وب ي نَ ها اباب م ْغلَ ًقا ي ِ
ْسَر ،قَ َ
ال عُ َم ُر :أَ َك ْسًرا الَ أ ََاب لَ َ
وش ُ
ك ؟ فَلَ ْو أَنَّهُ فُت َح لَ َعلَّهُ
بَْي نَ َ َ َْ َ َ ً ُ ُ
ك أَ ْن يُك َ
ِ
َكا َن ي عاد ،قُ ْلت :الَ بل يكْسر ،وحدَّثْته أ َّ ِ
س
َن ذَل َ
اب َر ُج ٌل يُ ْقتَ ُل ،أ َْو َميُ ُ
َُ ُ ُ
َ ْ ُ َ ُ َ َ ُُ
ك الْبَ َ
وت َحديثًا لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِابألَ َغالِ ِ
ال :ش َّدةُ الْبَ يَ ِ
اض
َس َو ُد ُم ْرَابدٌّ ؟ قَ َ
يط ،قَ َ
ال أَبُو َخالد :فَ ُق ْل ُ
ت ل َس ْعدَ :اي أ ََاب َمالكَ ،ما أ ْ
وسا"( ،)1فال بد بعد التثبت أن يتم
وز ُجمَ ِهخيًا ؟ قَ َ
ِيف َس َواد ،قَ َ
ت :فَ َما الْ ُك ُ
ال :قُ ْل ُ
الَ :مْن ُك ً
التبني من الشخص الذي انلته األراجيف ،حىت جيد فرصة لتربأ ساحته ،فكم من شخص
نقل عنه عن سوء قصد أو سوء فهم ما هو براء منه.
فانظر إىل أتثري الفنت على القلب ،وكذا يعمل اإلرجاف.
( )3التأين وترك العجلة.
التسرع مظنة اخلطأ والندامة ،فعندما وقعت األراجيف يف حادثة اإلفك ،وهذا من
أصعب وأقسى ما يصاب به املرء ،ومن أقذر ما دبر املنافقون ،إذ كان اإلرجاف يستهدف
عرض ومسعة أم املؤمنني ،ومع شدة األزمة وخطورة وقعها ،ولكن النيب  مل يتعجل األمر بل
مجع الشهادات من هنا وهناك ،حىت نزل الذكر احلكيم يربئ عرض أم املؤمنني يف قرآن يتلى
إىل يوم الدين ،وقد علم القرآن األمة الرتيث وعدم التعجل ألي إشاعة تقال وإال فقد تراق
الدماء الربيئة بسبب كلمات تقال من أشخاص غري مسؤولني ،ف َع ِن ابْ ِن َعبَّاس َر ِضي َّ
اّللُ
ِ
ول َِّ
صطَلِ ِق لِيَأْ ُخ َذ
الَ :كا َن َر ُس ُ
َعْن ُه َما قَ َ
ث الْ َول َ
اّلل  بَ َع َ
يد بْ َن عُ ْقبَةَ بْ ِن أَِِب ُم َعْيط إِ َىل بَِىن الْ ُم ْ
ِ
الص َدقَ ِ
ول رس ِ
اّللِ َ وإِنَّهُ لَ َّما
ات َوإِنَّهُ لَ َّما أ ََات ُه ُم ْ
ول َّ
ِمْن ُه ُم َّ
اخلَبَ ُر فَ ِر ُحوا َو َخَر ُجوا ليَ تَ لَق َّْوا َر ُس َ َ ُ
ِ
ِ
ول َِّ
ول َِّ
يد أَنَّهم خرجوا ي تَ لَقَّونَه رجع إِ َىل رس ِ
اّلل إِ َّن بَِىن
ال َاي َر ُس َ
اّلل  فَ َق َ
ُح هد َ
َُ
ث الْ َول ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ول َِّ
ِ
ث
ب َر ُس ُ
صطَلِ ِق قَ ْد َمنَ عُوا َّ
ضبًا َشد ً
يدا فَبَ ْي نَ َما ُه َو ُحيَ هد ُ
اّلل ِ م ْن ذَل َ
ك َغ َ
الْ ُم ْ
الص َدقَةَ فَغَض َ
ِ ِ
صِ
اّللِ إِ َّان ُح هِدثْنَا أ َّ
ف
وه ْم إِ ْذ أ ََاتهُ الْ َوفْ ُد فَ َقالُواَ :اي َر ُس َ
ول َّ
َن َر ُسولَ َ
ك َر َج َع م ْن ن ْ
نَ ْف َسهُ أَ ْن يَ ْغ ُز ُ
( )1أخرجه مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب عرض الفنت على القلوب )89/1( ،رقم ( ،)286وأمحد يف
املسند )314/38( ،رقم(.)23280
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الطَّ ِر ِيق وإِ َّان خ ِشينا أَ ْن ي ُكو َن إَِّمنَا رَّده كِتاب جاءه ِمْن ِ
ضب ته علَي نا وإِ َّان نَعوذُ ِاب َِّ
ِ
ّلل
َ ُ َ ٌ َ َُ َ
ك لغَ َ
ضب َغ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
اّلل و َغ ِ
ضِ
اّللُ ُ ع ْذ َرُه ْم
ب َر ُسوله َوإِ َّن َر ُس َ
استَ ْغ َش ُه ْم َوَه َّم هب ْم فَأَنْ َزَل َّ
ول َّ
اّلل ْ 
م ْن َغضب َّ َ
ِىف الْ ِكتَ ِ
ال :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
اب فَ َق َ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [احلجرات.)1(]6 :
فانظر إىل هذا اإلرجاف الذي كاد يعصف بقوم أبكلمهم ،وهتدر الدماء احلرام.
الَ " :كثَُر على َما ِريَةَ أُِم إِبْ َر ِاه َيم يف قبطي ابن عم هلا كان يزورها،
َع ْن َعلِ هي  قَ َ
ف ،فَانْطَِل ْق ،فَِإ ْن َو َج ْدتَهُ ِعن َد َها،
وخيتلف إليها ،فقال ِل َر ُس ُ
ول َّ
اّللِ ُ " :خذ َه َذا َّ
الس ْي َ
ول َِّ
ِ
ِ
الس َّك ِة الْ ُم ْح َماةِ ال
فَاقْتُ لْهُ" ،قال :قلت :اي َر ُس َ
اّلل أكون يف أمرك إ َذا أرس ْلتَِين أَ ُكو ُن َك ه
ِ
الش ِ
ِ
ِ
الَّ " :
اه ُد
ب ،قَ َ
يثنيين شيء حىت أمضي ملا أمرتين به؟ أَم الشَّاه ُد يََرى َما َال يََرى الْغَائ ُ
ِ
ب" ،فأقبلت متوشح السيف ،فوجدته عندها ،فاخرتطت السيف ،فلما
يَ َرى َما َال يَ َرى الْغَائ ُ
رآين أقبلت حنوه ختوف أنين أريده ،فأتى خنلة فرقي فيها ،مث رمى بنفسه على قفاه ،مث شغر
برجله ،فإذا به أجب أمسح ما له قليل وال كثري ،فغمدت السيف ،مث أتيت رسول هللا ،
وأخربته ،فقالِ ِ ِ ْ ( :
ف عنا أَهل الْب ي ِ
ت)(.)2
احلَ ْم ُد هّلل الَّذي يَ ْ
ص ِر ُ َ ْ َ َ ْ
فمع األمر النبوي بقطع عنق هذا الرجل إال أن علياً رضي هللا عنه تبني له من خالل
رؤيته للرجل ما به من علة ،فلم يتسرع ،وعاد ليذكر دليل براءة الرجل ،وكم من أرواح أزهقت
بسبب كلمة خرجت من حاقد أو حاسد ،وكم من أرحام شتهتت بسبب عدم االستيضاح.

احلر ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
ب )54/9( ،رقم
( )1أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب السري ،ابب ق ْس َمة الْغَن َيمة ىف َدار َْْ
( ،)18434والطربي يف تفسريه ،)287/22( ،وقال األلباين" :وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية
وبعض من دونه؛ لكن له شواهد تدل على صحته" .األلباين" ،سلسلة األحاديث الصحيحة"،
(.)231/7
( )2أخرجه البزار يف مسنده )237/2( ،رقم ( ،)634وأبو نعيم يف يف حلية األولياء،)177/3( ،
والضياء يف األحاديث املختارة ( )353/2رقم( ،)735وقال احملقق :إسناده حسن /وقال اهليثمى:
رواه الرباز ،وفيه ابن إسحاق ،وهو مدلس ،ولكنه ثقة ،وبقية رجاله ثقات ،وقد أخرجه الضياء يف
أحاديثه املختارة على الصحيح[ .جممع الزوائد .]329/4
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( )4النهي عن تناقل األراجيف.
املسلم احلق ال ينقل كل ما يسمع حىت ولو كان ما ينقله صدقاً ،فليس كل ما يسمع
يقال ،وال كل ما يعرف ينقل ،وال كل نقل يصلح لكل الناس ،فعن عب ِد َِّ
ال:
اّلل بْ ِن َم ْسعُود قَ َ
َْ
ِ
اّللِ " :الَ ي ب ِلّغْ ِِن أ ِ
ِ
ِ
ج
ال َر ُس ُ
قَ َ
ول َّ
َح ٌد م ْن أ ْ
َُ
َص َح ِاب َع ْن أ َ
َ
َحد َش ْي ئًا فَإ ّين أُحب أَ ْن أَ ْخ ُر َ
()1
ِ
ِ
الص ْد ِر"  ،فانظر إىل هذا األدب العاِل يف النهي عن عدم التحدث يف
يم َّ
إلَْي ُك ْم َوأ َََن َسل ُ
حق الغري بشيء يكره عنه ،ولو كان صدقاً ،فالنفوس قد تتغري ،بل إن املسلم ينظر يف اخلرب
ص ب ِن ع ِ
اصم،
الذي سينقل هل توجد فائدة يف نقله؟ ،فإن وجدت فعل وإال فال( ،ف َعْ)2ن َح ْف ِ ْ َ
ث بِ ُك ِّل َما َِمس َع" .
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
قَ َ
ول هللاِ َ " :ك َفى ِابل َْم ْرِء َك ِذ ًاب أَ ْن ُحيَ ِّد َ
ِ
النيب  يف الرؤاي اليت أراه هللاُ إايها :من حديث مسرة
ويف احلديث يف املرائي اليت رآها ُّ
مر ومعه جربيل برجل قد استلقى ل َق َفاه ،ورجل قائم عنده ويف ي ِدهِ
بن جندب «أنه َّ ُ
َ
ٌ ٌ
وب -وهو حديدةٌ معقوفة كاليت يُعلَّ ُق
اللحم فيها -يُ َ
ش ْر ِش ُر ِش ْدقَهُ إِ ََل قَ َفاهُ َوَم ْن ِخ َرهُ
َكل ٌ
ُ
إِ ََل قَ َفاهُ َوموقه –أيَ :ع ْي نَهُ -إِ ََل قَ َفاهُ ُُثَّ يَستدير إَل اجلهة األخرى فيصنع ِبِِا ِمثْ َل َما
ِ
صنع يف هذه اجلهة اليت سب َق ْتها؛ فَ تَ ِ
صنَ َع
فيستدير إليها
صح األوَل
فيصنع ِبا مثْ َل ما َ
ََ
ُ
َ
ُ
سأل النب  جربيل عن
ص ُح الثانية وهكذا يف
يشاء هللا" .ملَّا َ
ِ
أ ََّو َل َّ
مرة فَ تَ ِّ
الربزخ إَل أ ْن َ
()3
ِ
الرجل وعن ِ
هذا ِ
ب الْ َك ْذبَةَ تَ ْب لُ ُغ ْاآلفَا َق"  ،فالذي
سبب عقابه ،قال" :هو الرجل يَ ْكذ ُ
يثري األراجيف ويهدد أمن الوطن واملواطن استحق العذاب املهني ،واملتأمل هلذا احلديث ويف
العذاب الذي يلقاه هؤالء املرجفون ،ليكاد ينخلع قلبه ،وميسك لسانه عن نقل كل خرب ولو
كان صدقاً ،فالعقاب شديد نسأل هللا العافية.
احل ِد ِ
ِ
يث ِم َن الْ َم ْجلِ ِ
س )415/4( ،رقم ( ،)4862وأبو يعلى
( )1أخرجه أبو داود ،كتاب األدب ،ابب ىف َرفْ ِع َْ
يف مسنده )266/9( ،رقم ( ،)5388وقال األلباين" :ضعيف"( ،األلباين ،املشكاة رقم (.)4852
( )2أخرجه مسلم ،املقدمة ،ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع )8/1( ،رقم( ،)8وأمحد بن حنبل يف
الزهد )119/1( ،رقم( ،)249والبزار يف مسنده )20/15( ،رقم(.)8201
( )3أخرجه البخاري ،كتاب اجلنائز ،ابب ما قيل يف أوالد املشركني )465/1( ،رقم( ،)1320ويف كتاب
األدب ،ابب قول هللا تعاىل :ﱥﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱤ [التوبة:
 .]119وما ينهى عن الكذب )2262/5( ،رقم( ،)5745ويف كتاب التعبري ،ابب تعبري الرؤاي
بعد صالة الصبح )2583/6( ،رقم(.)6640
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( )5الدفاع عمن أثريت حوله إشاعة.
ليس شرطاً أن يكون الشخص انقل اخلرب حىت يلحقه اإلمث ،بل إن املستمع إىل
األراجيف الكاذبة شريك ،لذا وجب على املستمع أن يدفع عن عرض أخيه الغائب ،فإذا
ت َعائِ َشةَُ :وَكا َن
دفع عن عرضه فقد سد ابب اإلرجاف يف اجملتمع ،ويف حديث اإلفك :قَالَ ْ
رس ُ ِ
ِ
َّيب  عن أَم ِري ما علِم ِ
ت ؟ ،أ َْو َما َرأَيْت ؟
ب بِْن َ
ت َج ْحشَ ،زْو َج النِ ِه َ ْ ْ َ َ ْ
َُ
ول هللا َ سأ ََل َزيْنَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ت َعائِ َشةَُ :وِه َي
ل
ا
ق
،
ا
ر
ي
خ
ال
إ
ت
م
ل
ع
ا
م
اّلل
و
،
ي
ر
ص
ب
و
ي
ع
مس
ي
َمح
أ
،
هللا
ول
س
ر
اي
:
ت
ل
ا
َ
َ
َّ
َ
ًَْ َ ْ
ْ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
فَ َق ْ َ َ ُ
ِ
ت
َّيب
ت تُ َس ِام ِيين ِم ْن أ َْزَو ِاج النِ ِ
ص َم َها َّ
الَِّيت َكانَ
اّللُ ِابلْ َوَرِعَ ،وطَف َق ْ
ْ
ت أْ
ُختُ َها محَْنَةُ بِْن ُ
 )،1فَ َع َ
ه
جحش ُحتا ِرب َهلا ،فَهلَ َك ِ
ك( .
يم ْن َهلَ َ
َْ َ ُ َ َ ْ
تفَ
ال:
بل االعتذار له مبا يعلم من خري عنه؛ للقضاء على األراجيفَ ،ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،قَ َ
ِِ
ِ
ول هللاِ  عمر علَى َّ ِ ِ
ِ
اس َع ُّم
ث َر ُس ُ
بَ َع َ
ََُ َ
يلَ :منَ َع ابْ ُن َمجيلَ ،و َخال ُد بْ ُن الْ َوليدَ ،والْ َعبَّ ُ
الص َدقَة ،فَق َ
ال رس ُ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ريا فَأَ ْغنَاهُ َّ
اَّللَُ ،وأ ََّما
ول هللا َ " :ما يَ ْنق ُم ابْ ُن ََجيل إالَّ أَنَّهُ َكا َن فَق ً
َر ُسول هللا  ،فَ َق َ َ ُ
َخالِ ٌد فَِإنَّ ُكم تَظ ِْلمو َن َخالِ ًدا ،قَ ِد احت بس أَ ْدراعه وأَ ْعتاده ِيف سبِ ِ ِ
اس فَ ِه َي
ْ ََ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
ْ ُ
يل هللاَ ،وأ ََّما ال َْعبَّ ُ
ِ ِ ()2
ِ
َّ
الر ُج ِل ص ْن ُو أَبيه ؟ .
َعلَ َّيَ ،وِمثْ لُ َها َم َع َهاُُ ،ثَّ قَ َ
ت أَن َع َّم َّ
الَ :اي عُ َم ُر ،أ ََما َش َع ْر َ
قال النووي " :ومعىن احلديث :أهنم طلبوا من خالد زكاةَ أَعتاده ،ظنًا منهم أهنا
خالدا منع
علي ،فقالوا للنيب  :إن ً
للتجارة ،وأن الزكاة فيها واجبة ،فقال هلم :ال زكا َة َّ
ِ
اّلل،
ووقَفها يف سبيل َّ
الزكاة ،فقال -عليه الصالة والسالم" :-إنَّكم تظلمونه ،إنه قد حبسها َ
قبل احلول عليها ،فال زكاة فيها ،وحيتمل أن يكون املراد :لو وجبت عليه زكاة ،ألعطاها ،ومل
يَ ِش َّح هبا؛ ألنه قد وقف أمواله َّّلل تعاىل متربعا هبا ،فكيف يشح بواجب عليه؟!"( .)3فاجملتمع
إذا ترِب على دفع هذه األراجيف فإنه سيسلم من كثري من املخاطر ،بل إن من دفع عن
عرض أخيه سيدفع هللا عن عرضه يف الدنيا واآلخرة.
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب حديث اإلفك )151/4( ،رقم(،)3910
ومسلم ،كتاب التوبة ،ابب ِيف ح ِد ِ
يث ا ِإلفْ ِ
ك )112/8( ،رقم(.)7120
َ ٌ َ
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب الزكاة ،ابب قول هللا تعاىل :ﱥﭐﲙﲚ  ...ﲜﲝﲞﱤ
[التوبة)534/2( ،]60 :رقم ( ،)1399ومسلم ،كتاب اجلنائز ،ابب من احتسب أدرعه وأعتاده
يف سبيل هللا )68/3( ،رقم(.)2239
( )3النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج.)56 /7( ،
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( )6التحلي ابلصرب والثبات ،وعدم االلتفات إَل األراجيف.
على من جاءت يف حقه اإلشاعة أن يستمر يف طريقه ،وال تقعده الشائعات عن
ول:
َّيب َ ،ويَ ُق ُ
أعمال اخلري ف َع ْن َربِ َيعةَ بْ ِن ِعبَاد قَ َ
ت أ ََاب َهلَب بِعُ َكاظ َوُه َو يَتَّبِ ُع النِ َّ
الَ " :رأَيْ ُ
ِ
َّيب  يَلُوذُ ِمْنهُ ،وهو يَْت بَ عُهُ ذُو َغ ِديرتَ ْ ِ
ني
آاب ُؤُك ْمَ ،والنِ ُّ
إ َّن َه َذا قَ ْد َغ َوى ،فَ َال يُ ْغ ِويَنَّ ُك ْم َما أَثََر َ
َ
ِ
ض النَّ ِ
َين أَنْظُُر إِلَْي ِه "( ،)1فأنت ترى أن النيب  مل يلتفت
اس َوأ ْ
َمجَلُ ُه ْمَ ،وَْحن ُن غ ْل َما ُنَ ،كأِه
أَبْيَ ُ
يف بعض األحيان إىل األراجيف ،وهو يسري يف طريق احلق ،إذ لو أقعدت األراجيف كل
شخص عن العمل حلقق اإلرجاف أهدافه.
( )7رد األراجيف وحماربتها ،وتصحيحها إن لزم األمر.
أخرب  أن من رد عن عرض أخيه فإن هللا سيحجب وجهه عن النار.
ض أِ
ِ
الَ " :م ْن َر َّد َع ْن ِع ْر ِ
ف َع ْن أِ
ِ ِ ِ
َخ ِيه َر َّد َّ
َّار
َّيب  قَ َ
اَّللُ َع ْن َو ْج ِهه الن َ
َيب) الد َّْرَداءَ ،عن الن ِه
ي وم ِ
القيَ َام ِة"(. 2
َْ َ
وقد طبق املسلمون هذا املنهج ففي حديث توبة كعب بن مالك ،قالَ " :وَملْ يَ ْذ ُك ْرِين
ِ
ب بْ ُن َمالِك ؟
وك فَ َق َ
َر ُس ُ
س ِيف الْ َق ْوِم بِتَ بُ َ
ول هللاِ َ ح َّىت بَلَ َغ تَبُ َ
وك َما فَ َع َل َك ْع ُ
الَ :وُه َو َجال ٌ
ال لَهُ ُم َعاذُ بْ ُن َجبَل:
ول هللاَِ ،حبَ َسهُ بُْرَداهُ َوالنَّظَُر ِيف ِعطْ َفْي ِه ،فَ َق َ
ال َر ُج ٌل ِم ْن بَِين َسلِ َم َة َاي َر ُس َ
قَ َ
ِ
ول ِ
اّلل اي رس َ ِ
ِ
ِ
ِ
هللا .)3(..
ت َر ُس ُ
ول هللاَ ،ما َعل ْمنَا َعلَْيه إِالَّ َخْي ًرا ،فَ َس َك َ
س َما قُ ْل َ
تَ ،و َّ َ َ ُ
بْئ َ
ال :أ ََّو ُل َم ْن بَ َدأَ ِاب ْخلُطْبَ ِة يَ ْوَم
وهذا من ابب تغيري املنكر ف َع ْن طَا ِرِق بْ ِن ِش َهاب ،قَ َ
الْعِ ِ
ال :قَ ْد تُِرَك َما
الصالَةُ قَ ْب َل ْ
اخلُطْبَ ِة ،فَ َق َ
الصالَِة َم ْرَوا ُن .فَ َق َام إِلَْي ِه َر ُج ٌل ،فَ َق َ
الَّ :
يد قَ ْب َل َّ
( )1أخرجه أمحد يف املسند )401 /25( ،رقم( ،)16020والطرباين يف املعجم الكبري)62 /5( ،
رقم( ،)4588وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )209 /2( ،رقم( ،)963وقال الشيخ شعيب:
"إسناده صحيح ،رجاله ثقات".
( )2أخرجه الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،ما جاء يف الذب عن عرض املسلم )327 /4( ،رقم(،)1931
وقال" :هذا حديث حسن" ،وأمحد يف املسند )523 /45( ،رقم(.)27536
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب حديث كعب بن مالك وقول هللا عز و جل:
ﱥﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱤ [التوبة  )1603 /4( ،]118:رقم( ،)4156ومسلم ،ابب ح ِد ِ
يث
َ ُ َ
ب ب ِن مالِك وص ِ
ِ
احبَ ْي ِه )105 /8( ،رقم(.)7116
تَ ْوبَة َك ْع ِ ْ َ َ َ
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ِ
ِ ِ
ِ
ولَ " :م ْن َرأَى
ول هللاِ  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ك ،فَ َق َ
ُهنَال َ
ال أَبُو َسعيد :أ ََّما َه َذا فَ َق ْد قَ َ
ضى َما َعلَْيه َمس ْع ُ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ ِ
ف
ض َع ُ
ك أَ ْ
سانِِه ،فَِإ ْن ََلْ يَ ْستَ ِط ْع فَبِ َق ْلبِ ِهَ ،وذَلِ َ
م ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا فَ لْيُ غَ ّْريهُ بيَده ،فَإ ْن ََلْ يَ ْستَط ْع فَبل َ
ا ِإلميَ ِ
ان"(.)1
هذه بعض األمور اليت ينبغي أن يفعلها املسلم عند وقوع اإلرجاف ،ولو مت تطبيقه يف
الواقع الندحرت األراجيف وردت يف حنور أصحاهبا.
املطلب الثالث :الرؤى املستقبلية واالستشرافية حلماية الوطن من األراجيف
وضعت السنة النبوية بعض الرؤى املستقبلية اليت حتمي األوطان من مهددات
األراجيف ،وحتمي أفراده من القيل والقال ،منها:
( )1سد الذرائع املفضية لألراجيف.
ال شك أن ابب سد الذرائع ابب عظيم ،لذا حرص النيب  على إغالق كل ابب
من املمكن أن يفتح لنشر الشر أو الشك أو يفتح ثغرة لتقول املتقولني ،فعن ص ِفيَّةَ بِْن ِ
ت
َْ َ
ِ
ِ
ب ،فَ َق َام
ُحيَ هي ،قَالَ ْ
تَ :كا َن النِ ُّ
ورهُ لَْيالً ،فَ َحدَّثْتُهُُ ،مثَّ قُ ْم ُ
َّيب ُ م ْعتَك ًفا ،فَأَتَْي تُهُ أ َُز ُ
ت ألَنْ َقل َ
ِ ِ ِ
ِِ
َّيب
صا ِر ،فَلَ َّما َرأ ََاي النِ َّ
ُس َامةَ بْ ِن َزيْد ،فَ َمَّر َر ُجالَن م َن األَنْ َ
َمع َي ليَ ْقلبَِينَ ،وَكا َن َم ْس َكنُ َها ِيف َدا ِر أ َ
ت حيي" ،فَ َقاالَ :سبحا َن ِ
َّيب َ " :علَى ِر ْسلِ ُكما ،إِنَّ َها َ ِ ِ
هللا َاي
َسَر َعا ،فَ َق َ
ال النِ ُّ
أْ
َ
ُْ َ
صفيَّةُ ب ْن ُ ُ َ ّ
الش ْيطَا َن ََْي ِري ِمن ا ِإلنْس ِ
ال" :إِ َّن َّ
ان َْجم َرى َّ
ف ِيف
يت أَ ْن يَ ْق ِذ َ
ول هللاِ ،قَ َ
َر ُس َ
الدِمَ ،وإِِّين َخ ِش ُ
َ
َ
()2
ال َش ْي ئًا" .
قُلُوبِ ُك َما َش ًّرا ،أ َْو قَ َ
( )1أخرجه مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب النهي عن املنكر من اإلميان )50/1( ،رقم( ،)86وأبو داود،
كتاب الصالة ،ابب اخلطبة يوم العيد )443/1( ،رقم( ،)1142والرتمذي ،كتاب الفنت ،ما جاء
يف تغيري املنكر ابليد أو ابللسان أو ابلقلب )469 /4( ،رقم( ،)2172وقال" :حسن صحيح"،
اإلميَ ِ
والنسائي ،كِتَاب ِْ
ان َو َشَرائِعِ ِه ،ابب تفاضل أهل اإلميان )485 /8( ،رقم( ،)5023وابن
ماجه ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،ابب ما جاء يف صالة العيدين )406/1( ،رقم (،)1275
وأمحد يف املسند )126 /17( ،رقم(.)11073
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب االعتكاف ،ابب هل خيرج املعتكف حلوائجه إىل ابب املسجد،
( )715 /2رقم( ،)1930ويف كتاب اخلمس ،ابب ما جاء يف بيوت أزواج النيب  وما نسب من
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قد ينظر إىل بساطة احلادثة؛ لكن املعىن عميق وله دالالته ،فلم يدع الناس موق ًفا
غامضا ،وإمنا وضحه ،وأزال أسباب الشك ،انهيك عن أنه مل يعلم هل هذان الرجالن من
ً
املؤمنني أو من املنافقني؟  ،ولكن إذا ترك األمر ومل يوضح هلما أهنا زوجته رمبا تلقف املنافقون
هذه احلادثة ،وحاكوا حوهلا األراجيف .وهكذا درس وتعليم لكل من يكون يف موضع
املسؤول أن ال يرتك شيئاً تتلقفه األلسنة للتشكيك وتزييف احلقائق.
( )2أن يسرت املسلم نفسه.
علمتنا السنة النبوية أن وقع يف معصية ال ينبغي أن ينشرها ،أو يفضح نفسه ،بل
ِ
ولُ " :كل أ َُّم ِيت ُم َعاًف
اّللِ  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول َّ
ينبغي أن يسرت نفسه ،فعن أ ََيب ُهَريْ َرَة ،قالَ :مس ْع ُ
ِ
ِ
ِ
صبِ َح َوقَ ْد َستَ َرهُ َّ
اه َرةِ أَ ْن يَ ْع َم َل َّ
الر ُج ُل ِابللَّْي ِل َع َم ًالُُ ،ثَّ يُ ْ
ينَ ،وإِ َّن م َن املُ َج َ
اَّللُ
إ َّال املُ َجاه ِر َ
ف
َعلَْي ِه ،فَ يَ ُق َ
صبِ ُح يَ ْك ِش ُ
ْت البَا ِر َح َة َك َذا َوَك َذاَ ،وقَ ْد َاب َ
ولَ :اي فُالَ ُنَ ،ع ِمل ُ
ت يَ ْستُ ُرهُ َربهَُ ،ويُ ْ
ِس ْت ر َِّ
اَّلل َع ْنهُ "(.)1
َ
ِ
ال
ال :قَ َ
وهنى أيضاً عن اجملاهرة ابألعمال اليت توقع يف الرايء ،فعن ُجْن ُدب الْ َعلَق هي ،قَ َ
رس ُ ِ
ِ
اَّللُ بِ ِهَ ،وَم ْن يُ َرائِي يُ َرائِي َّ
س ِّم ِع َّ
اَّللُ بِ ِه"( ،)2فمن أكرب األمور
َُ
ول هللا َ " :م ْن يُ َس ّم ْع يُ َ
املعينة على إغالق ابب اإلرجاف هو أن من وقع منه أمر يسترت املرء بسرت هللا ،حىت ال يفتح
ابابً لغريه ليخوض فيه.
( )3النهى عن تتبع العورات.
من الصور االستشرافية اليت تسد الباب على نشر األراجيف ،عدم الغيبة ،وعدم تتبع
ول َِّ
ِِ
سانِِه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َسلَ ِم ِهى قَ َ
اّلل َ " :اي َم ْع َ
ش َر َم ْن َ
عورات الناسَ ،ع ْن أَِِب بَ ْرَزَة األ ْ
آم َن بل َ
=

البيوت إليهن )1130 /3( ،رقم( ،)2934ومسلم ،كتاب االستئذان ،ابب إن الشيطان جيري
من اإلنسان جمرى الدم )8 /7( ،رقم (.)5730
( )1أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،ابب سرت املؤمن على نفسه )2254 /5( ،رقم(.)5721
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب الرقاق ،ابب الرايء والسمعة )2383 /5( ،رقم(،)6134
ومسلم ،كتاب الرقاق ،ابب من مسع مسع هللا به )223 /8( ،رقم(.)7586
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ِ
ني َوالَ تَتَّبِعُوا َع ْوَراهتِِ ْم فَِإنَّهُ َم ِن اتَّبَ َع َع ْوَراهتِِ ْم يَتَّبِ ِع
َوََلْ يَ ْد ُخ ِل ا ِإلميَا ُن قَلْبَهُ الَ تَ ْغتَابُوا ال ُْم ْسل ِم َ
اَّللُ َع ْوَرتَهُ َوَم ْن يَتَّبِ ِع َّ
َّ
ض ْحهُ ًِف بَ ْيتِ ِه"( ،)1فتتبع عورات الناس أحد أسباب نشر
اَّللُ َع ْوَرتَهُ يَ ْف َ
ما يرونه عنهم ،وقد يفضي ذلك إىل املبالغة اليت تؤدي إىل الكذب.
( )4ترسيخ فضيلة سرت املسلمني.
ال شك أن سرت املسلم له عظيم األجر ،فمن رأى أو مسع من أخيه شيئاً فسرته ،فإن
هللا سيسرته يوم القيامةَ ،ع ْن ابن عمر ،أ َّ
ول هللاِ  ،قَ َ
َن َر ُس َ
َخو ال ُْم ْس ِل ِم ،الَ
ال" :ال ُْم ْسلِ ُم أ ُ
اَّلل ِيف ح ِ ِ
يظْلِمهُ والَ يس ِلمهُ ،من َكا َن ِيف ح ِ ِ ِ
ج َع ْن ُم ْسلِم
اجة أَخيه َكا َن َُّ َ َ
َ َ
َ ُ َ ُْ ُ َْ
اجتهَ ،وَم ْن فَ َّر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ َع ْنهُ ِِبَا ُك ْربَةً م ْن ُك َرب يَ ْوم الْقيَ َامةَ ،وَم ْن َستَ َر ُم ْسل ًما َستَ َرهُ َّ
ج َّ
اَّللُ يَ ْو َم
ُك ْربَةً ،فَ َّر َ
ال ِْقيَ َام ِة"( ،)2فهذا السرت يؤدي بدوره إىل عدم انتشار األراجيف يف اجملتمعات.
( )5حرمة تناقل األخبار اليت تؤدي إَل قالقل.
كذلك حثت السنة النبوية على عدم تناقل األخبار اليت تؤذي الناس ،ال سيما
ضهُ ؟ ِه َي
ال :إِ َّن ُحمَ َّم ًدا  قَ َ
الكذب ،ف َع ْن َعْب ِد هللاِ بْ ِن َم ْسعُود ،قَ َ
ال" :أَالَ أُنَبِّئُ ُك ْم َما ال َْع ْ
ص ُد ُق ح ََّّت ي ْكتَب ِ
ِ
ني الن ِ
ص ِّدي ًقا،
َّاسَ ،وإِ َّن ُحمَ َّم ًدا  قَ َ
ال :إِ َّن َّ
الر ُج َل يَ ْ
يمةُ الْ َقالَةُ بَ ْ َ
النَّم َ
َ ُ َ
ِ
ب َك َّذ ًااب"(.)3
َويَ ْكذ ُ
ب َح ََّّت يُ ْكتَ َ
بل إن أحد أسباب عذاب الناس يف قبورهم هو تناقل األراجيف الكاذبة ،ف َع ِن ابْ ِن
ال" :أ ََما إِنَّ ُه َما لَيُ َع َّذ َاب ِن َوَما يُ َع َّذ َاب ِن ِيف َكبِري،
ول هللاِ َ علَى قَ ْب َريْ ِن فَ َق َ
الَ :مَّر َر ُس ُ
َعبَّاس قَ َ
ِ
ِ
ِ
ال فَ َد َعا
رت ِم ْن بَ ْولِ ِه ،قَ َ
يم ِةَ ،وأ ََّما َ
أ ََّما أ َ
اآلخ ُر فَ َكا َن الَ يَ ْستَ ُ
َح ُد ُُهَا فَ َكا َن ميَْشي ِابلنَّم َ
اح ًدا وعلَى ه َذا و ِ
ني ُُثَّ غَرس علَى ه َذا و ِ
ال :لَ َعلَّهُ أَ ْن
اح ًداُُ ،ثَّ قَ َ
بِ َع ِسيب َرطْب فَ َ
ََ َ َ
ش َّقهُ ِابثْ نَ ْ ِ َ َ َ َ َ
( )1أخرجه أبو داود ،كتاب األدب ،ابب يف الغيبة )421 /4( ،رقم( ،)4882وأمحد يف املسند)20 /33( ،
رقم( ،)19776وأبو يعلى املوصلي يف مسنده )419 /13( ،رقم( ،)7423وقال احملقق" :حسن".
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املظامل ،ابب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه ()862 /2
رقم( ،)2310ومسلم ،كتاب اآلداب ،ابب حترمي الظلم )18 /8( ،رقم(.)6670
ِ ِ
يم ِة )28 /8( ،رقم( ،)6729وأمحد يف املسند/7( ،
( )3أخرجه مسلم ،كتاب اآلدابَ ،اب ُ
ب َْحت ِرمي النَّم َ
 )227رقم(.)4160
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سا"(.)1
ُُيََّف ُ
ف َع ْن ُه َما َما ََلْ يَ ْي بَ َ
َن رجالً ينِ ُّم ْ ِ
ِ
ول هللاِ 
ت َر ُس َ
يث فَ َق َ
احلَد َ
ال ُح َذيْ َفةَُ :مس ْع ُ
َع ْن ُحذيْ َفةَ ،أَنَّهُ بَلَغَهُ أ َّ َ ُ َ
ام"( ،)2فهذا التحذير فيه إغالق لباب الشر.
يَ ُق ُ
ول" :الَ يَ ْد ُخ ُل ا ْجلَنَّةَ ََّنَّ ٌ

( )6ترك جمالسة أهل الريب.
إن اختيار اجلليس من أهم أبواب إغالق ابب الشر فعادة أهل اخلري عدم اخلوض يف
ِ ِ
َّيب ،
أعراض الناس ،وفيما يهدد أمن بلدهم ،خبالف أهل السوء ،ف َع ْن أَِيب ُم َ
وسىَ ،عن الن ِه
يس َّ ِ
ك ،وََنفِ ِخ ال ِ
ِ ِ ِ
الصالِ ِحَ ،وا ْجلَلِ ِ
ال" :إِ ََّّنَا َمثَ ُل ا ْجلَِل ِ
ْك ِري ،فَ َح ِام ُل
يس َّ
قَ َ
الس ْوءَ ،ك َحام ِل الْم ْس َ
اع ِم ْنهُ ،وإِ َّما أَ ْن ََِت َد ِم ْنهُ ِرحيا طَيِبةً ،وََنفِ ُخ ال ِ
ال ِْمس ِ
ْك ِري:
ك :إِ َّما أَ ْن ُْحي ِذيَ َ
كَ ،وإِ َّما أَ ْن تَ ْب تَ َ
ْ
ً َّ َ
َ
ِ ()3
ِ
كَ ،وإِ َّما أَ ْن ََِت َد ِرحيًا َخبيثَةً"  ،فأنت ترى حرص اإلسالم على اختيار
إِ َّما أَ ْن ُْحي ِر َق ثيَابَ َ
اجلليس ،فما ابلنا ابلصديق.
هبذه األمور يتم القضاء على اإلرجاف قبل وقوعه.

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب الوضوء ،ابب من الكبائر أن ال يسترت من بوله)88 /1( ،
رقم( ،)213ويف ابب ما جا يف غسل البول )88 /1( ،رقم( ،)215ويف كتاب اجلنائز ،ابب
اجلريد على القرب )458 /1( ،رقم( ،)1295ويف كتاب األدب ،ابب الغيبة)2249 /5( ،
رقم( ،)5705ويف ابب النميمة من الكبائر )2250 /5( ،رقم( ،)5708ومسلم ،كتاب الطهارة،
ابب االستتار من البول واالستنزاه عنه )166 /1( ،رقم(.)603
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،ابب ما يكره من النميمة ( )2250 /5رقم(،)5709
بلفظ  (:ال يدخل اجلنة قتات ) ،وأخرجه هبذا اللفظ مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب ال يدخل اجلنة
منام )70 /1( ،رقم( ،)205وأمحد يف املسند )351 /38( ،رقم( ،)23325ويف ()381 /38
رقم( )400 /38( ،)23359رقم( )439 /38( ،)23387رقم(.)23450
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،ابب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ومن طلب
حقا فليطلبه يف عفاف )741 /2( ،رقم( ،)1995ويف كتاب الذابئح والصيد ،ابب املسك/5( ،
 )2104رقم( ،)5214ومسلم ،كتاب اآلداب ،ابب مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء/8( ،
 )37رقم(.)6785
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املبحث اخلامس :واجبات املواطن جتاه األراجيف كما أوضحتها السنة النبوية.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :واجبات املواطن جتاه نفسه..
هناك حقوق وواجبات ذكرهتا السنة على املنتسبني إىل اإلسالم داخل أوطاهنم ،وعلى
املواطن جتاه وطنه ،وجتاه املواطنني ،أذكر هنا طرفاً منها على النحو التاِل:
( )1احملافظة على دينه.
إن حرص املواطن على االلتزام بتعاليمه ،جيعل لديه حصناً منيعاً من نشر األراجيف
أو استقباهلا ،وجيعل لديه ملكة للتصدي هلا ،فاحملافظة على الدين عصمة من الوقوع يف
ول هللاِ " :إِ ََّّنَا َمثَلِي
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
مهددات األمن على الفرد واجملتمع ،ف َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،قَ َ
الدواب والْ َفراش ي َقعن فِ ِيه ،فَأََن ِ
ِ
آخ ٌذ
َ
َوَمثَ ُل أ َُّم ِيت َك َمثَ ِل َر ُجل ْ
استَ ْوقَ َد ََن ًرا ،فَ َج َعلَت َّ َ َ َ ُ َ ْ َ
ِحبُ َج ِزُك ْم َوأَنْتُ ْم تَ َق َّح ُمو َن ِف ِيه"( .)1فهو حيافظ على دينه يستحضر ما مر من أحاديث حتذر
من الغيبة والنميمة ،ويعلم أن ذلك من كبائر الذنوب.
( )2النصيحة ألبناء وطنه.
ِ
ِ
يب 
ذلك أن النصيحة فرض كفاية حث عليها النيب َ 
فع ْن َمتيم ال هدا ِر ه
ي  أَ هن النه ه
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ني،
يحةُ" قُلْنَا :لِ َم ْن؟ قَ َ
قَ َ
ال" :هللَ ،ولكتَابِهَ ،ول َر ُسولهَ ،وألَئِ ّمة ال ُْم ْسل ِم َ
ين النّص َ
ال" :ال ّد ُ
()2
َو َع ّامتِ ِه ْم"  .فاملسلم املوجود داخل الوطن مطالب شرعاً أبن ينصح ألبناء وطنه ،ومن ابب
النصيحة سرت الناس ،وعدم نشر األراجيف عنهم.
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب الرقاق ،ابب االنتهاء عن املعاصي )2379 /5( ،رقم(،)6118
ومسلم ،كتاب فضائل النيب  ،ابب بيان مثله  ومثل أمته )63 /7( ،رقم(.)6019
( )2أخرجه مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب بيان أن الدين النصيحة ( )53 /1رقم( ،)106وأبو داود يف كتاب
ِ
يحة لِ ِْإل َم ِام،
األدب ،ابب يف النصيحة ( )441/4رقم( ،)4946والنسائي يف كتاب البيعة ،ابب النَّص َ
( )176/7رقم( ،)4208ورقم( )4209وأمحد يف املسند ( )138/28رقم( .)16940واحلديث
أخرجه البخاري معلقاً يف كتاب اإلميان ،ابب قول النيب  ( الدين النصيحة هلل ولرسوله وألئمة
املسلمني وعامتهم ) (.)30 /1
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( )3توثيق صلته ِبفراد جمتمعه.
ف يوثق صلته جبماعة املسلمني الذين هم كل طبقات اجملتمع الذي يعيش فيه ،فيجتمع
ويتعاون معهم على اخلري واحلق ،وهذا االجتماع مينعه من اخلوض يف أعراضهم أو النيل منهم،
ال:
الَ :خطَبَ نَا عُ َم ُر ِاب ْجلَابِيَ ِة ،فَ َق َ
فع ِن ابْ ِن ُع َمَر  ،قَ َ
لذلك حث النيب  على االجتماع َ
َّ ِ
ال« :أ ِ
إِِهين قُمت فِي ُكم َكم َق ِام رس ِ
ين يَلُونَ ُه ْمُُ ،ثَّ
اّللِ  فِينَا ،فَ َق َ
ول َّ
ُوصي ُك ْم ِِب ْ
َص َح ِابُُ ،ثَّ الذ َ
ْ ُ ْ َ َُ
ِ
ِ
َّ ِ
فَ ،ويَ ْش َه َد َوَال يُ ْستَ ْش َه ُد،
ف َّ
الر ُج ُل َوَال يُ ْستَ ْحلَ ُ
ب َح ََّّت َْحيل َ
ين يَلُونَ ُه ْمُُ ،ثَّ يَ ْف ُ
شو الْ َكذ ُ
الذ َ
الشيطَا َن مع الْو ِ
فَمن أَر ِ
وحةَ ا ْجلَن َِّة فَ لْيَ ل َْزِم ا ْجلَ َم َ ِ
اح ِد َو ُه َو ِم َن ِاالثْ نَ ْ ِ
ني
َْ ََ
اد م ْن ُك ْم ُْحببُ َ
اعةَ ،فَإ َّن َّ ْ َ َ َ
ِ
اعةِ،
أَبْ َع ُد ،أ ََال َال َُيْلُ َو َّن َر ُج ٌل ِاب ْم َرأَة إَِّال َكا َن َاثلثَ ُه َما َّ
الش ْيطَا ُن قَا َهلَا ثََال ًاث َو َعلَْي ُك ْم ِاب ْجلَ َم َ
الشيطَا َن مع الْو ِ
اح ِد َو ُه َو ِم َن ِاالثْ نَ ْ ِ
اءتْهُ َسيِّئَ تُهُ
فَِإ َّن َّ ْ
ني أَبْ َع ُد ،أ ََال َوَم ْن َس َّرتْهُ َح َسنَ تُهُ َو َس َ
ََ َ
فَ ُه َو ُم ْؤِم ٌن»( ،)1فاملواطن الصاحل يوثق عالقته أببناء وطنه ،وهذا نوع من االطالع على
حقائق األمور ،وال يصدق كل ما يقال.
( )4طاعة والة األمر.
يوجب اإلسالم على املواطن السمع والطاعة للحاكم يف غري معصية هللا ،ويوجب
ِ
َّاس يَ ْسأَلُو َن
عليه التزام مجاعة املسلمني وإمامهم ،عن ُح َذيْ َفةَ بْ ِن الْيَ َمان ،قالَ " :كا َن الن ُ
ول ِ
ول ِ
َسأَلُهُ َع ِن َّ
هللا َ ع ِن ْ
هللا،
ْتَ :اي َر ُس َ
َر ُس َ
الش ِّر ََمَافَ َة أَ ْن يُ ْد ِرَك ِِن ،فَ ُقل ُ
اخلَ ِْريَ ،وُك ْن ُ
تأْ
ِِ
ِ
اء ََن َّ
اخلَ ِْري ،فَ َه ْل بَ ْع َد َه َذا ْ
اَّللُ ِِبَ َذا ْ
ال :نَ َع ْم،
اخلَ ِْري َش ٌّر ؟ قَ َ
إ ََّن ُكنَّا ِيف َجاهليَّة َو َش ّر ،فَ َج َ
ك َّ
ال:
ْتَ :وَما َد َخنُهُ ؟ قَ َ
الش ِّر ِم ْن َخ ْري ؟ قَ َ
ْتَ :ه ْل بَ ْع َد ذَلِ َ
ال :نَ َع ْمَ ،وِف ِيه َد َخ ٌن ،قُل ُ
فَ ُقل ُ
ْتَ :ه ْل بَ ْع َد
قَ ْوٌم يَ ْستَ نو َن بِغَ ِْري ُسن َِّيتَ ،ويَ ْه ُدو َن بِغَ ِْري َه ْديِي ،تَ ْع ِر ُ
ف ِم ْن ُه ْم َوتُ ْن ِك ُر ،فَ ُقل ُ
ِ
ك ْ
َجابَ ُه ْم إِلَْي َها قَ َذفُوهُ فِ َيها،
اخلَ ِْري ِم ْن َش ّر ؟ قَ َ
َذلِ َ
َّم َم ْن أ َ
ال :نَ َع ْمُ ،د َعاةٌ َعلَى أَبْ َواب َج َهن َ
ص ْفهم لَنَا ،قَا َل :نَعم ،قَ وم ِمن ِج ْل َدتِنَا ،وي تَ َكلَّمو َن ِِبَل ِ
ْت :اي رس َ ِ ِ
ْسنَتِنَا،
َْ ٌْ ْ
فَ ُقل ُ َ َ ُ
ول هللاْ ُ ،
ََ ُ
ول ِ
ِ
ني َوإِ َم َام ُه ْم،
ك ؟ قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
هللا ،فَ َما تَ َرى إِ ْن أَ ْد َرَك ِِن َذلِ َ
قُل ُ
ال :تَل َْزُم ََجَ َ
اع َة ال ُْم ْسل ِم َ
ض
ْك ال ِْف َر َق ُكلَّ َهاَ ،ولَ ْو أَ ْن تَ َع َّ
ام ؟ قَ َ
ال :فَا ْعتَ ِز ْل تِل َ
فَ ُقل ُ
ْت :فَِإ ْن ََلْ تَ ُك ْن َهلُ ْم ََجَ َ
اعةٌ َوالَ إِ َم ٌ
( )1أخرجه الرتمذي ،كتاب الفنت ،ابب لزوم اجلماعة )465 /4( ،رقم( ،)2165وقال :حسن صحيح
غريب ،واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،كتاب العلم )197 /1( ،رقم(.)387
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ك( ،)1كما يوجب اإلسالم على
ت َعلَى ذَلِ َ
ك ال َْم ْو ُ
َص ِل َش َج َرة َح ََّّت يُ ْد ِرَك َ
ت َوأَنْ َ
َعلَى أ ْ
املواطن املسلم النصح لوالة األمر ،كما مر يف حديث متيم ،بل وحيذر اإلسالم من اخلروج
الس ْم ِع َوالطَّ َ ِ ِ ِ
ِل
على والة األمر ،وقد بوب اإلمام اآلجري يف كتابه الشريعة َابابً ِيف َّ
اع2ة) ل َم ْن َو َ
ِِ
الص َال َة(  ،وحشد
اخلُُر ِ
الص ِْرب َعلَْي ِه ْم َوإِ ْن َج ُارواَ ،وتَ ْر ِك ْ
وج َعلَْي ِه ْم َما أَقَ ُاموا َّ
ني َو َّ
أ َْمَر الْ ُم ْسلم َ
حتته مجلة من األحاديث اليت حتث على طاعة وِل األمر وحترم اخلروج عليه .يقول ابن منده:
"وأما النصيحة ألئمة املسلمني فحب صالحهم ورشدهم وعدهلم واجتماع األمة عليهم،
وكراهية افرتاق األمة عليهم ،والتدين بطاعتهم يف طاعة هللا والبغض ملن أراد اخلروج عليهم،
وأما النصيحة للمسلمني فأن حيب هلم ما حيب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه ،ويشفق
عليهم ،ويرحم صغريهم ،ويوقر كبريهم ،ويفرح بفرحهم ،وحيزن حبزهنم ،وحيب صالحهم،
وألفتهم ،ودوام النعم عليهم ،ونصرهم على عدوهم"(.)3
فاملواطن الصاحل هو الذي يفعل هذه الواجبات ويلتزم هبا جتاه املواطنني عامة ،وجتاه
وطنه خاصة .وقد ذكر النيب  أن نعمة األمن من أعظم النعم فعن عب ي ِد َِّ ِ
صن
َُ ْ
اّلل بْ ِن ْحم َ
اًف ِيف جس ِد ِهِ ،
ول َِّ
آمنًا ِيف ِس ْربِ ِه،
َصبَ َح ِم ْن ُك ْم ُم َع ً
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ي ،قَ َ
"م ْن أ ْ
اّلل َ :
ْاألَنْ َ
ََ
صا ِر ِه
"()4
ت لَهُ الدنْيَا .
وت يَ ْوِم ِه ،فَ َكأَََّّنَا ِح َيز ْ
ِع ْن َدهُ قُ ُ
وقد رأينا أن أفكار بعض الشباب قد حدث فيه نوع من التغري؛ بسبب انفتاح العامل على
بعضه ،فتأثر بعض الشباب ابلثقافات الوافدة من هنا وهناك ،فامتد الغزو الثقايف يف فراغ كثري من
الشباب ،فاحنرفوا عن الفكر اإلسالمي إىل فكر مظلم يقودهم إىل ما ال حيمد عقباه.
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املناقب ،ابب عالمات النبوة )1319 /3( ،رقم( ،)3411ويف
كتاب الفنت ،ابب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة )2595 /6( ،رقم( ،)6673ومسلم ،كتاب
اإلمارة ،ابب ما يكون من األثرة واألمور املنكرة )20 /6( ،رقم(.)4812
( )2الشريعة ،اآلجري.)373 /1( ،
( )3اإلميان ،ابن منده.)424 /1( ،
( )4أخرجه الرتمذي ،كتاب الزهد ،ابب ( )574 /4()34رقم( ،)2346وقال :حسن غريب ،وابن
ماجه يف كتاب الزهد ،ابب القناعة ( )1387 /2رقم( ،)4141والبخاري يف األدب املفرد ،ابب
من أصبح آمنا يف سربه (ص )156 :رقم( ،)300وقال األلباين :حسن.
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( )5الرتابط والتعاون.
وذلك ضد من حياول زعزعة األمن سواء بقول أو فعل ،ففي احلديث الصحيح َع ْن
ِ
ِ
ول ِ
ِ
َّ
هللا َّ َ :
س َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
أَِيب ُهَريْ َرَة ،قَ َ
اَّللُ
س َع ْن ُم ْؤمن ُك ْربَةً م ْن ُك َرب الدنْيَا ،نَف َ
"م ْن نَف َ
عنه ُكربة ِمن ُكر ِ ِ
اَّلل علَي ِه ِيف الدنْيا و ِ
اآلخ َرةِ،
س َر َعلَى ُم ْع ِسر ،يَ َّ
ب يَ ْوم ال ِْقيَ َام ِةَ ،وَم ْن يَ َّ
س َر َُّ َ ْ
َ َ
َْ ُ ْ ًَ ْ َ
اَّلل ِيف الدنْ يا و ِ
ِ
اآلخ َرةَِ ،و َّ
اَّللُ ِيف َع ْو ِن ال َْع ْب ِد َما َكا َن ال َْع ْب ُد ِيف َع ْو ِن
َوَم ْن َستَ َر ُم ْسل ًماَ ،ستَ َرهُ َُّ
َ َ
ك طَ ِري ًقا ي لْت ِم ِ ِ ِ
أِ
ِ
ِ
َّل َّ
اجتَ َم َع
َخ ِيهَ ،وَم ْن َسلَ َ
اَّللُ لَهُ بِه طَ ِري ًقا إِ ََل ا ْجلَنَّةَ ،وَما ْ
س فيه عل ًْماَ ،سه َ
ََ ُ
هللا ،ي ْت لُو َن كِتاب ِ
وت ِ
قَ وٌم ِيف ب ْيت ِمن ب ي ِ
ت َعلَْي ِه ِم
هللاَ ،ويَتَ َد َار ُسونَهُ بَ ْي نَ ُه ْم ،إِالَّ نَ َزلَ ْ
َ َ
ْ ُُ
َ
َ
ْ
اَّلل فِيمن ِع ْن َدهُ ،ومن بطَّأَ بِهِ
ِ
ِ
ِ
السكينَةَُ ،وغَشيَ ْت ُه ُم َّ
َّ
ََ ْ َ
الر ْمحَةُ َو َح َّف ْت ُه ُم ال َْمالَئ َكةَُ ،وذَ َك َرُه ُم َُّ َ ْ
()1
َعملُهََُ ،ل يس ِر ْ ِ ِ
سبُهُ" .
َ ُْْ
ع به نَ َ
ومن املعلوم أن أثر األخوة أن تكون قائمة على الرتابط والتعاون ،الذي حيصن اجملتمع
ويكون سبباً يف متاسكه وقوته ،يف احلديث تشبيه رائق بليغ ،وتصوير مجيل أخاذ ،فقد شبهه
اجملتمع اإلسالمي ابجلسد الواحد الذي يشعر كل عضو فيه بباقي األعضاء ،فإن أتمل أتملت
وسى،
كل األعضاء ،فال هتدأ حىت يهدأ هذا العضو ،ويؤيد احلديث اآلخر ما ثبت َع ْن أَِيب ُم َ
ول هللاِ " :الْم ْؤِمن لِلْم ْؤِم ِن َكالْب ْن ي ِ
ضا"(.)2
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
قَ َ
ان يَ ُ
ضهُ بَ ْع ً
شد بَ ْع ُ
َُ
ُ ُ ُ
فإذا سرت املسلم إخوانه ،وشعر بنفس شعورهم ،فهو مواطن ال يقبل أن يدنس عرض
أخيه ،وال أن ينال منه.
( )1أخرجه مسلم ،كتاب الدعوات ،ابب فَ ْ ِ
االجتِم ِاع علَى تِالَوةِ الْ ُقر ِ
آن ال هِذ ْك ِر)71 /8( .
ض ِل ْ َ َ
َ ْ
رقم( ،)6952وأبو داود يف كتاب األدب ،ابب املعونة للمسلم ( )442 /4رقم(،)4948
والرتمذي يف كتاب احلدود ،ابب السرت على املسلم ( )34 /4رقم( ،)1425وابن ماجه يف كتاب
العلم ،ابب فضل العلماء واحلث على طلب العلم ( )82 /1رقم( ،)225وأمحد يف املسند (/12
 )393رقم(.)7427
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب املساجد ،ابب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه()182 /1
رقم( ،)467ويف املظامل ،ابب نصر املظلوم ( )863 /2رقم( ،)2314ويف األدب ،ابب تعاون
املؤمنني مع بعضهم بعضا ( )2242 /5رقم( ،)5680ومسلم ،كتاب اآلداب ،ابب املؤمن للمؤمن
كالبنيان ( )20 /8رقم(.)6677
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( )6عدم هتديد املواطنني.
فمن معاين املواطنة اليت تستقر يف قلب املواطن احملافظة على أمن الوطن ،فعن أيب هريرة
ضهُ"( ،)1فهل مسع
 عن النيب  يقولُ " :كل ال ُْم ْسِل ِم َعلَى ال ُْم ْسلِ ِم َح َر ٌامَ ،د ُمهَُ ،وَمالُهَُ ،و ِع ْر ُ
هؤالء هبذا احلديث ،وهل جاءهم خربه ،فمال املسلم حرام ،فضالً عن دمه وعرضه.
فقد نطقت هذه األخبار املروية من الطرق الصحاح حبرمة أعراض املسلمني ،بل وحرمة
كل مستأمن ولو كان على غري ديننا ،واالنتماء إىل الوطن يف اإلسالم ميثل شكالً من أشكال
اجلماعة اليت جاءت تعاليمه تشد من أزرها وتؤكد عليها وفق ضوابط شرعية وحدود مرعية،
وقد استثمر املسلمون األوائل ذلك يف حتقيق مصاحل اجلماعة يف عدد من املناسبات والظروف
املختلفة يف إعداد اجليوش وترتيبها يف املعارك ،ويف تنظيم الناس يف العطاء ،ويف ختطيط املدن،
ويف حفظ األمن ،ويف تنظيم عالقة الراعي ابلرعية ،إىل غري ذلك من األمور اهلامة(.)2
املطلب الثاني :واجبات املواطن جتاه اآلخرين.
ال شك أن اإلسالم اهتم ابلرتبية الوطنية ،وحث أتباعه على حب الوطن ،وهذا أمر
له أهدافه أذكر طرفاً منها على سبيل االختصار:
( )1احملافظة على حقوق املواطنني.
إن اإلسالم راعى حق املوطن مسلماً كان أم غري مسلم ،فهو حيافظ على حقوق كل
من هو داخل بالده ومن أعظم حقوقهم السرت عليهم ،وعدم التحدث مبا يضرهم.
ومن يطالع الوثيقة النبوية يظهر أمامه هذا األمر واضحاً جلياً ففيها حمافظة على
الر ْمح ِن َّ ِ
حقوق املواطنني على اختالف دينهم ،وفيها" :بِس ِم َِّ
ِ
اب ِم ْن ُحمَ َّمد
اَّلل َّ َ
الرح ِيم َه َذا كتَ ٌ
ْ
( )1أخرجه مسلم ،كتاب االستئذان ،ابب كل املسلم على املسلم حرام ( )10 /8رقم( ،)6633وأبو
داود يف كتاب األب ،ابب يف الغيبة( )422 /4رقم( ،)4884الرتمذي يف كتاب الرب والصلة ،ابب
شفقة املسلم على املسلم ( )325 /4رقم( ،)1927وقال :حسن غريب ،ويف كتاب الفنت ،ابب
حرمة دم املؤمن وماله ( )1298 /2رقم( ،)3933وأمحد يف املسند ( )159 /13رقم(،)7727
من حديث أيب هريرة.
( )2ينظر :هنر الذهب ىف اتريخ حلب ،الغزي.)21 /1( ،
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َّب  ب ني الْمس ِل ِمني والْم ْؤِمنِ ِ
ِ
اه َد َم َع ُه ْم
ب َوَم ْن تَبِ َع ُه ْم فَ لَح َق ِبِِ ْم َو َج َ
النِ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ
ني م ْن قُ َريْش َويَثْ ِر َ
أَنَّهم أ َُّمةٌ و ِ
ِ
اح َدةٌ ُدو َن الن ِ
ين ِم ْن قُ َريْش َعلَى َربْ َعتِ ِه ْم يَتَ َعاقَلُو َن بَ ْي نَ ُه ْم َو ُه ْم
ُْ
َ
َّاس ال ُْم َهاج ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َوبَنُو َع ْوف َعلَى َربْ َعت ِه ْم يَتَ َعاقَلُو َن
ني ال ُْم ْؤمن َ
يَ ْف ُدو َن َعانيَ ُه ْم ابل َْم ْع ُروف َوالْق ْسط بَ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
نيُُ ،ثَّ ذَ َك َر َعلَى
َم َعاقِلَ ُه ُم األ َ
ني ال ُْم ْؤمنِ َ
ُوَل َوُكل طَائَِفة تَ ْفدى َعانِيَ َها ِابل َْم ْع ُروف َوالْق ْسط بَ ْ َ
ث ُُثَّ ب ِىن س ِ
َه َذا النَّس ِق ب ِىن ا ْحلا ِر ِ
َّجا ِر ُُثَّ بَِىن َع ْم ِرو بْ ِن َع ْوف
ش َم ُُثَّ بَِىن الن َّ
اع َد َة ُُثَّ بَِىن ُج َ
َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ُُثَّ ب ِىن النَّبِ ِ
يت ُُثَّ بَِىن األ َْو ِ
س ُُثَّ قَ َ
ني الَ يَ ْت ُرُكو َن ُم ْف َر ًحا م ْن ُه ْم أَ ْن يُ ْعطُوهُ
ال َوإِ َّن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِابل َْم ْع ُروف ًف ف َداء أ َْو َع ْقل"  .فانظر وأتمل إىل ما جاء يف الوثيقة جتد أن كل من عاش
حتت مظلة الوطن اإلسالمي مل تعدم حقوقه ،ومل تسقط كرامته ،ومل يهجر من مكانه ،ففيها:
( )1وحدة الكلمة والصف.
( )2الدفاع عن كل من دخل يف صلح املسلمني.
( )3التعاون مع كل املواطنني.
( )4إرساء قاعدة التسامح.
( )5العمل على استقرار اجملتمع ،وقطع فتيل املشكالت.
( )6اعتماد مبدأ احلرية واملساواة.
كل ذلك وأكثر جتده مسطراً يف هذه الصحيفة اليت صارت شاهدة على أن املسلمني
أهل حضارة تستوعب كل من عاش يف كنفها ،فال تعادي أحداً ،أو حتارب أحداً الختالف
منهج أو دين.
( )2التعاون والتعاضد لرد األراجيف.
فيقوم أبناء الوطن على خدمة بعضهم بعضاً ،وتوظيف أجهزة الدولة حلل مشاكل
ِ
ول َِّ
الَ " :كانَ ِ
ْخ ُذ بِيَ ِد ر ُس ِ
اَّلل
فع ْن أَنَس  ،قَ َ
ت األ ََمةُ ِم ْن إِ َماء أ َْه ِل ال َْم ِدينَ ِة لَتَأ ُ
َ
املواطننيَ ،
ت"( .)2ويف رواية :أ َّ
تَ :اي
 ،فَ تَ ْنطَِل ُق بِ ِه َح ْي ُ
اء ْ
َن ْام َرأَةً َكا َن ِيف َع ْقلِ َها َش ْيءٌ ،فَ َقالَ ْ
ث َش َ
( )1أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب الدايت ،ابب العاقلة )106/8( ،رقم( ،)16808وابن
زجنويه يف األموال )331/1( ،رقم( ،)508وهذا اإلسناد ضعيف إلرساله ،ففيه قال ابن إسحاق
هكذا ،لكن املنهج احلديثي يتساهل يف حوادث السرية والتاريخ.
( )2أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،ابب الكرب )2255/5( ،رقم( ،)5724وأمحد ،يف املسند،
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ول ِ
ت ،ح ََّّت أَق ِ
َي ِ ِ ِ ِ
ْض َي
اج ًة ،فَ َق َ
َر ُس َ
هللا ،إِ َّن َِل إِلَْي َ
الس َكك ش ْئ َ
ك َح َ
الَ :اي أ َُّم فُالَن انْظُ ِري أ َّ ّ
ض الطر ِق ،ح ََّّت فَ رغَ ْ ِ
كح ِ
ِ
اجتِ َها"(.)1
ت م ْن َح َ
لَ َ َ
اجتَك ،فَ َخالَ َم َع َها ِيف بَ ْع ِ ُ َ َ
من خالل هذه الرواية تظهر هذه املعاين :أن أي فرد من أفراد اجملتمع إذا كانت له
حاجة ،فإن أجهزة الدولة تنقاد لقضاء هذه احلاجة ،وترسيخ مبدأ املساواة يف احلقوق
والواجبات ،والدعوة إىل االندماج الكامل ،وتقرير مبدأ النظرة اإلنسانية يف اجملتمع ،والعدل
الشامل ،ورفق الدولة برعاايها ،واالنقياد الحتياجاهتم ،واملبالغة يف التواضع.
وهذا منهج قرره اإلسالم يف حل مشاكل املسلمني ،فهو يرى أن من وِل أمر
املسلمني فهو خادم املسلمني ،يعمل على حل مشاكلهم ،وقضاء مصاحلهم.
( )3توعية املواطن بعالقته بغريه.
إن من أهم أهداف املواطنة العمل على توعية املسلم بطبيعة عالقته مع اآلخرين ،وزرع
روح الوفاء وعدم الغدر ،والتعاون املشرتك بني مجيع املواطنني ،وقد رأينا ذلك واضحاً جلياً يف
الوثيقة النبوية.
بل يوجد ما هو أعظم من ذلك وهو توعية املسلم ابلسالم مع إخوانه ،فعن عبد هللاِ
َْ
ِِ
بْن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
الَ " :م ْن
ني َخْي ٌر ؟ قَ َ
اص قال" :إِ َّن َر ُجالً َسأ ََل َر ُس َ
ول هللاِ  أ ُّ
َي الْ ُم ْسلم َ
ِ ِ ِ
ِ
سانِِه َويَ ِدهِ"(.)2
َسل َم ال ُْم ْسل ُمو َن م ْن ل َ
ومعناه من مل يؤذ مسلما بقول وال فعل وخص اليد ابلذكر؛ ألن معظم األفعال هبا...،
فمن مل يكن هبذه الصفة بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العامل زيد أي الكامل أو احملبوب
وكما يقال الناس العرب واملال اإلبل فكله على التفضيل ال للحصر"(.)3
=

( )9/19رقم(.)11941
( )1أخرجه :مسلم ،كتاب فضائل النيب  ،ابب يف تواضعه  )79 /7( ،رقم( ،)6114وأبو داود،
وس ِىف الطُّرقَ ِ
اجلُلُ ِ
ات )404 /4( ،رقم( ،)4820وأمحد يف املسند/19( ،
كتاب األدب ،ابب ِىف ْ
ُ
 )231رقم(.)12197
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب اإلميان ،ابب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده/1( ،
 )13رقم( ،)10ومسلم ،كتاب اإلميان ابب أي اإلسالم خري؟ )48 /1( ،رقم(.)70
( )3النووي" ،شرح النووي على مسلم".)10 /2( ،
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فاملسلم يعرف حدود عالقته مع أهل وطنه على اختالف عقائدهم ،وتنوع مشارهبم،
وتعدد أمناطهم.
( )4مراعاة حقوق األخوة.
ينبغي على املواطن أن ال ينسى أخوة الدين ،وإمنا املسلم يتأمل ألخيه املسلم يف أي
ِ
ال رس ُ ِ
مكان ،ع ِن النُّعم ِ
ني ِيف تَ َوا ِّد ِه ْم،
ان بْ ِن بَ ِشري  ،قَ َ
"مثَ ُل ال ُْم ْؤمنِ َ
ول هللا َ :
ال :قَ َ َ ُ
َ َْ
ِ
ِ
وتَر ُِ
لس َه ِر
س ِد ِاب َّ
س ِد إِذَا ا ْشتَ َكى ِم ْنهُ عُ ْ
ض ٌو تَ َد َ
اعى لَهُ َسائ ُر ا ْجلَ َ
امح ِه ْمَ ،وتَ َعاطُف ِه ْم َمثَ ُل ا ْجلَ َ
ََ
()1
َوا ْحلُ َّمى" .
إن أخوة العقيدة اثبتة راسخة وهي أنفع وأسلم للدين والدنيا من أخوة الوطن ،لكن
لألسف اختذ بعض دعاة التغريب من مفهوم الوطنية دعوة لتجزئة أوطان املسلمني ،حبيث
يهتم كل جزء بنفسه بعيداً عن ابقي أجزائه ،بل دون النظر إىل مصاحلهم ،وعدم التأثر مبا
حيدث من أمل وحزن ،وكادت تتالشى فكرة اجلسد الواحد.
( )5االبتعاد عن العصبية.
إن العصبية البغيضة قد تكون سبباً يف نشر األكاذيب وتروجيها ،وأمن الوطن يتطلب
ِ
العصبية ،اليت يُراد هبا تقسيمه إىل مجاعات متناحرة ،يبغض بعضها بعضاً،
االبتعاد عن
ول
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
فع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة  ،قَ َ
وحيدث بينهم تفرق ،بل ويدبر بعضهم لبعض املكائدَ ،
ِ
ِ
ات ِميت ًة ج ِ
اه ِليَّةًَ ،وَم ْن قُتِ َل
اعةَُُ ،ثَّ َم َ
اع ِةَ ،وفَ َار َق ا ْجلَ َم َ
"م ْن َخ َر َج م َن الطَّ َ
ات َم َ َ َ
هللا َ :
ضب لِلْعصب ِة ،وي َقاتِل لِلْعصب ِة ،فَ لَي ِ
ِ
ج ِم ْن أ َُّم ِيت
َحتْ َ
س م ْن أ َُّم ِيتَ ،وَم ْن َخ َر َ
ت َرايَة ُع ّميَّة ،يَ ْغ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ
ِ
ِ ِِ
اجرَها ،الَ ي تَح ِ ِ ِ
ِ
س
َعلَى أ َُّم ِيت ،يَ ْ
َ َ َ
ض ِر ُ
ب بَ َّرَها َوفَ َ
اش م ْن ُم ْؤمن َهاَ ،والَ يَفي بذي َع ْهد َها ،فَ لَْي َ
ِم ِِّن"( .)2فإذا تعصب شخص داخل وطنه لقبيلته ،أو قريته ،أو مجاعته ،فإن ذلك له أبلغ
األثر يف تفكك الوطن ،واهنياره ،بل واستغالل هذا من قبل املرتبصني به.
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري ،كتاب األب ،ابب رمحة الناس والبهائم )2238 /5( ،رقم(،)5665
ومسلم ،كتاب اآلداب ،ابب مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم)20 /8( ،ح (.)6678
( )2أخرجه مسلم ،كتاب اإلمارة ،ابب من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة )21 /6( ،رقم(.)4816
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اخلامتة:
احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني ،وال عدوان إال على الظاملني ،أما بعد.
فقد ظهر ِل من خالل البحث عدة نتائج ،وبعض التوصيات على النحو التاِل:
أوالً :أهم النتائج:
( )1أن معىن اإلرجاف يف اللغة يدور حول احلركة واالضطراب ،واخلوض يف األمور،
واألخبار الكاذبة.
املضعفة لقلوب املؤمنني املقوية
( )2أن معىن اإلرجاف يف االصطالح ذكر األخبار
ه
لقلوب املشركني ،والتماس الفتنة.
( )3أن أهم صفات املرجفني ،اختيار األمساء املستعارة ،وإاثرة اخلالف وتضخيمه ،والنيل
من أهل الفضل .
( )4أن أهم أسباب ترويج األراجيف الشرعية :التشكيك يف الرسالة وصاحبها ،وتشكيك
املسلمني يف عقائدهم ،وإسقاط الرموز.
( )5أن أهم أسباب ترويج األراجيف السياسية ،إشاعة اهلزمية ،ومتزيق الوحدة ،وإظهار
ضعف أبناء الوطن ،وختذيل اجليوش.
( )6أن أهم أسباب ترويج األراجيف االجتماعية ،إاثرة الفنت والقالقل ،والدعوة إىل
العصبية القبلية ،والتخويف من املستقبل ،وإحداث اهلم والغم يف اجملتمع.
( )7أن أهم أسباب ترويج األراجيف االقتصادية ،صد املنفقني عن اإلنفاق ،وتشكيك
الناس يف إدارة احلاكم االقتصادية ،والتشكيك يف األحكام اخلاصة ابإلنفاق.
( )8أن أهم أسباب ترويج األراجيف الفكرية واملنهجية إضعاف الوطن ،وجعل أبنائه أداة
هلم لتنفيذ خمططات خارجية.
( )9أن أهم آ اثر األراجيف على أمن الوطن ،هتديد األمن واألمان ،وإحداث الفرقة،
وإاثرة الرأي العام ،وزعزعة الثقة بني الناس ،واهنيار منظومة القيم واألخالق ،وبث
الرعب بني األفراد ،وغرس بذور الفتنة الطائفية ،ونشر األحقاد والكراهية.
( )10أن أهم أاثر األراجيف على أمن املواطن ،إضعاف االنتماء الوطين ،والتشكيك يف
العقيدة ،وعداوة الشخص للمجتمع.
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( )11أن أهم التدابري اليت وضعتها السنة النبوية للتصدي لألراجيف اليت هتدد محاية
الوطن منها ما هو وقائي مثل التحذير من الكذب ،وعدم التحدث بكل ما يسمع،
وإحسان الظن ابملسلمني ،ودفع الذرائع املفضية إىل اإلرجاف ،وترك املسلم ما ال
يعنيه ،والتحذير من الغيبة والوقيعة يف األعراض ،واألمر حبفظ اللسان ،واستشعار
املسؤولية أمام هللا  ،وإرجاع األمر ألهل االختصاص ،ولزوم السنة والتعامل عند وقوع
األراجيف يكون ابلتثبت من اخلرب ،عدم تصديق كل ما ينقل ،والرتيث وعدم اختاذ
أي إجراء فور وصول اإلرجاف ،والنهي عن تناقل األراجيف ،والدفاع عمن أثريت
حوله إشاعة.
( )12أن أهم الرؤى املستقبلية واالستشرافية حلماية الوطن من األراجيف هي سد الذرائع
املفضية لألراجيف ،وأن يسرت املسلم نفسه ،و النهي عن تتبع العورات ،وترسيخ فضيلة
سرت املسلمني ،وحرمة تناقل األخبار اليت تؤدي إىل قالقل ،وترك جمالسة أهل الريب.
( )13أن أهم واجبات املواطن جتاه األراجيف كما أوضحتها السنة النبوية هي :احملافظة
على دينه ،والنصيحة لكل من داخل الوطن ،وتوثيق صلته أبفراد جمتمعه ،وطاعة والة
األمر ،والرتابط والتعاون ضد من حياول زعزعة األمن ،وعدم هتديد املواطنني.
( )14أن أهم واجبات املواطن جتاه اآلخرين هي  :احملافظة على حقوق املواطنني،
والتعاون والتعاضد لرد األراجيف ،وتوعية املواطن بعالقته بغريه ،ومراعاة حقوق
األخوة ،واالبتعاد عن العصبية.
اثنياً :أهم التوصيات:
( )1توعية اجملتمع خبطورة نشر األراجيف من خالل وسائل اإلعالم املختلفة.
( )2وضع بعض الفقرات يف مناهج التعليم لتعليم النشء التصدي لألراجيف.
ويف هناية البحث أكرر الشكر والتقدير جلامعة اجملمعة ووكالة اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي وعمادة البحث العلمي على دعمها هلذا البحث برقم (1439 -89ه ).
وصل اللهم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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املراجع واملصادر

القرآن الكرمي.
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد " .تفسري القرآن العظيم" .حتقيق :أسعد حممد الطيب.
(ط ،3نزار مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية 1419 ،ه ).
"مصنف ابن أيب شيبة" .حتقيق :حممد عوامة( .الدار
ابن أيب شيبة ،عبد هللا بن حممدُ .
السلفية اهلندية القدمية .ودار القبلة).
ابن أيب عاصم ،أمحد بن عمرو بن الضحاك" .اآلحاد واملثاين" .حتقيق :د .ابسم فيصل أمحد
اجلوابرة( .ط ،1الرايض :دار الراية1411 ،ه 1991 -م).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي " .كشف املشكل من حديث الصحيحني" .حتقيق :علي
حسني البواب( .الرايض :دار الوطن).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب" .إعالم املوقعني عن رب العاملني" .حتقيق :حممد عبد
السالم إبراهيم( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه 1991 -م).
ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم" .تفسري القرآن" .تقدمي :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،حتقيق:
سعد بن حممد السعد( .ط ،1املدينة النبوية :دار املآثر1423 ،ه 2002 ،م).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم" .منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة
القدرية" .حتقيق :حممد رشاد سامل( .ط ،1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
 1406ه  1986 -م).
ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد" .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان" .حتقيق :شعيب
األرنؤوط( .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،ه ).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس" .حتقيق :د.
عاصم بن عبدهللا القريويت( .ط ،1عمان :مكتبة املنار1403 ،ه 1983 -م).
ابن عاشور ،حممد الطاهر " .التحرير والتنوير :حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من
تفسري الكتاب اجمليد"( .تونس :الدار التونسية للنشر 1984 ،ه ).
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا" .جامع بيان العلم وفضله" .حتقيق :أيب األشبال الزهريي.
(ط ،1دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية 1414 ،ه  1994 -م).
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ابن عطية ،عبد احلق بن غالب " .احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" ،حتقيق:
عبدالسالم عبد الشايف حممد( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1422 ،ه ).
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكراي" .معجم مقاييس اللغة" .ختقيق :عبد السالم حممد
هارون( .دار الفكر1399ه 1979 -م).
ابن ماجه ،حممد بن يزيد" .سنن ابن ماجه" .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( .دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب).
ابن منده ،حممد بن إسحاق ".اإلميان البن منده" .حتقيق :د .علي بن حممد بن انصر
الفقيهي( .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1406 ،ه ).
ابن منظور ،حممد بن مكرم".لسان العرب"( ،ط ،3بريوت ،دار صادر بريوت 1414 ،ه).
ابن هشام ،عبد امللك بن هشام " .السرية النبوية البن هشام" .حتقيق :طه عبد الرءوف
سعد( .بريوت :دار اجليل1411 ،ه ).
أبو حيان ،حممد بن يوسف" .البحر احمليط يف التفسري" .حتقيق :صدقي حممد مجيل.
(بريوت :دار الفكر 1420،ه ).
أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين" .سنن أيب داود"( .بريوت :دار الكتاب العريب).
أبو يعلى ،أمحد بن علي بن املثىن" .مسند أيب يعلى" .حتقيق :حسني سليم أسد( .ط،2
جدة :دار املأمون للرتاث 1410 ،ه  1989 -م).
األثيويب ،حممد األمني بن عبد هللا" .مرشد ذوي احلجا واحلاجة إىل سنن ابن ماجه والقول
املكتفى على سنن املصطفى" .مراجعة :األستاذ الدكتور هاشم حممد علي حسني
مهدي( .ط ،1جدة :دار املنهاج 1439 ،ه  2018 -م).
ي ،حممد بن احلسني بن عبد هللا".الشريعة" .حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عمر بن
اآلجهِر ُّ
ُ
سليمان الدميجي( .ط ،2الرايض :دار الوطن 1420 ،ه  1999 -م).
أمحد بن حممد بن حنبل ".مسند اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل
مرشد ،وآخرون .إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( .ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة 1421 ،ه  2001 -م).
أمحد رضا" .معجم منت اللغة"( .دار مكتبة احلياة – بريوت 1380 :ه).
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البخاري ،حممد بن إمساعيل" .األدب املفرد ابلتعليقات" .حتقيق :مسري بن أمني الزهريي.
(ط ،1الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع 1419 ،ه  1998 -م).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .اجلامع الصحيح املختصر" .حتقيق :د .مصطفى ديب البغا
أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة  -جامعة دمشق( .ط ،3بريوت :دار ابن كثري،
اليمامة1407 ،ه 1987 -م).
البزار ،أمحد بن عمرو" .مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار" .حتقيق :حمفوظ الرمحن زين
هللا ،وعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعي( .ط ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم
واحلكم  -بدأت 1988م ،وانتهت 2009م).
البسام ،عبد هللا بن عبد الرمحن" .تيسري العالم شرح عمدة األحكام" .حتقيق :حممد صبحي
بن حسن حالق( .ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة التابعني ،القاهرة،
 1426ه  2006 -م).
يب ألْ َفا ِظ امله هذ ِ
ب ِيف ت ْف ِسري غر ِ
ب".
َ
بطال ،حممد بن أمحد بن حممد " .النَّظْ ُم املُ ْستَ ْع َذ ُ
حتقيق :د .مصطفى عبد احلفيظ َس ِامل( .املكتبة التجارية ،مكة املكرمة 1988 ،م).
البغوي ،احلسني بن مسعود" .شرح السنة" .حتقيق :شعيب األرنؤوط-حممد زهري الشاويش.
(ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،ه 1983 -م).
البكري ،عبد هللا بن عبد العزيز ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع( ،ط ،3عامل
الكتب ،بريوت 1403 ،ه ).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الكربى"( .ط ،1اهلند حيدر آابد :جملس دائرة املعارف
النظامية 1344 ،ه ).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .املدخل إىل السنن الكربى" .حتقيق :د .حممد ضياء الرمحن
األعظمي( .الكويت :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة"( .ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية 1405 ،ه ).
التربيزي :حممد بن عبد هللا اخلطيب" .مشكاة املصابيح" .حتقيق :حممد انصر الدين األلباين.
(ط ،3بريوت :املكتب اإلسالمي1985 ،م).
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الرتمذي ،حممد بن عيسى" .اجلامع الصحيح سنن الرتمذي" .حتقيق :أمحد حممد شاكر
وآخرون( .بريوت :دار إحياء الرتاث).
احلاكم ،حممد بن عبد هللا بن حممد" .املستدرك على الصحيحني" .حتقيق :مصطفى عبد
القادر عطا( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه 1990 -م).
محزة حممد قاسم" .منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري" راجعه :الشيخ عبد القادر
األرانؤوط .عين به :بشري حممد عيون( .الطائف  -اململكة العربية السعودية :مكتبة دار
البيان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد1410 ،ه 1990 -م).
احلموي ،ايقوت بن عبد هللا ،معجم البلدان( ،ط ،2دار صادر ،بريو 1995 ،م).
اخلطايب ،محد بن حممد بن إبراهيم" .معامل السنن ،وهو شرح سنن أيب داود"( .ط ،1حلب:
املطبعة العلمية 1351 ،ه  1932 -م).
اخلطيب ،عبد الكرمي يونس " .التفسري القرآين للقرآن" (القاهرة :دار الفكر العريب).
الراغب األصفهاىن ،احلسني بن حممد" .املفردات يف غريب القرآن" .حتقيق :صفوان عدانن
الداودي( .ط ،1دمشق بريوت :دار القلم ،الدار الشامية 1412 ،ه ).
حممد َسليم
رينهارت بيرت آن ُدوِزي" .تكملة املعاجم العربية" .نقله إىل العربية وعلق عليهَّ :
النعيمي ،مجال اخلياط( .ط ،1وزارة الثقافة واإلعالم ،اجلمهورية العراقية ،من - 1979
َ
 2000م).
الزرقاين ،حممد بن عبد الباقي" .شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك" .حتقيق :طه عبد
الرؤوف سعد( .ط ،1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية1424 ،ه 2003 -م).
الزخمشري ،حممود بن عمرو بن أمحد " .أساس البالغة" .حتقيق :حممد ابسل عيون السود.
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1419 ،ه  1998 -م).
الزخمشري ،حممود بن عمرو" .الفائق يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق :علي حممد البجاوي
حممد أبو الفضل إبراهيم( .ط ،2لبنان :دار املعرفة).الزخمشري ،حممود بن عمرو" .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
التأويل" .حتقيق :عبد الرزاق املهدي( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)
السمعاين ،منصور بن حممد" .تفسري القرآن" .حتقيق :ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن
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غنيم( .ط ،1الرايض :دار الوطن1418 ،ه 1997 -م).
الشوكاين ،حم مد بن علي" .فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري".
(بريوت :دار الفكر).
الطرباين ،سليمان بن أمحد" .املعجم الكبري" .حتقيق :محدي بن عبداجمليد السلفي( .ط،2
املوصل :مكتبة العلوم واحلكم1404 ،ه 1983 -م).
الطربي ،حممد بن جرير" .جامع البيان يف أتويل القرآن" .حتقيق :أمحد حممد شاكر( .ط،1
مؤسسة الرسالة 1420 ،ه  2000 -م).
الطحاوي ،أمحد بن حممد بن سالمة" .شرح مشكل اآلاثر" .حتقيق :شعيب األرنؤوط.
(ط ،1مؤسسة الرسالة 1415 ،ه  1494 ،م.
العسكري ،احلسن بن عبد هللا" .معجم الفروق اللغوية" .حتقيق :الشيخ بيت هللا بيات،
ومؤسسة النشر اإلسالمي( .ط ،1قم :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة
املدرسني1412 ،ه ).
العظيم آابدي ،حممد مشس احلق " .عون املعبود شرح سنن أيب داود" .حتقيق :عبد الرمحن
حممد عثمان( .ط ،2املدينة املنورة :املكتبة السلفية 1388ه 1968 ،م).
الغزي ،كامل بن حسني".هنر الذهب يف اتريخ حلب"(.ط،2حلب:دار القلم1419،ه ).
الفتين ،حممد طاهر بن علي" .جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار"( .ط،3
جملس دائرة املعارف العثمانية 1387،ه 1967 -م).
القسطالين ،أمحد بن حممد" .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"( .ط ،7املطبعة الكربى
األمريية ،مصر 1323،ه ).
املباركفوري ،حممد عبد الرمحن" .حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي"( .بريوت :دار الكتب
العلمية).
جممع اللغة العربية ابلقاهرة( ،إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد
النجار)" .املعجم الوسيط"( .دار الدعوة).
حممود عبد الرمحن عبد املنعم" .معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية"( .دار الفضيلة).
مسلم بن احلجاج القشريي" ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا
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 ،"احملقق :جمموعة من احملققني( .بريوت :دار اجليل ،مصورة من الطبعة الرتكية
املطبوعة يف استانبول سنة  1334ه ).
النسائي ،أمحد بن شعيب" .سنن النسائي" .حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث( .ط ،5بريوت:
دار املعرفة1420 ،ه ).
النووي ،حيىي بن شرف" .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"( .ط ،2بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب1392 ،ه ).
اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر" .جممع الزوائد ومنبع الفوائد"( .بريوت :دار الفكر،
 1412ه ).
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