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 اإلشـــاعة

 

األخبـار   اإلشاعة هي مفرد اإلشاعات وهي حالة من ظهور بعـ  

ؤكــدة والــيت قــد يكــون ال أصــل هلــا, أو املغــري الصــحيحة أو غــري 

تفرعــت عــن أصــل صــحيح ولكــن بتفاصــيل غــري صــحيحة, وهــي     

ىل تنتشــر يف اجملتمعــات البشــرية مبســتوياتها املختلفــة مــن أدناهــا إ   

ــان        ــا ك ــات مهم ــع مــن اجملتمع ــا جمتم ــل أن يســلم منه أعالهــا, وق

ــاحبة     ــرية مصــ ــاهرة بشــ ــادي, فهــــي ظــ ــايف واالقتصــ ــتواه الثقــ مســ

للمجتمعات البشرية يف كـل زمـان ومكـان, وقـد تكـون اإلشـاعة       

, ومهما كان اهلدف يف األصل كذب  تلل بهدف سي  أو حسن

ولكنـه علـح   غري جائز ألي سبب من األسباب,  فإن الكذب أصاًل

أي حـــال موجـــود وال ميكـــن أن خيتفـــي مـــا دام علـــح األرض بشـــر  

 ميشي.

وحينما نر اجملتمعات البشرية بشيء من التغري وتكون مصادر 

األخبار  دودة أو قليلة أو ينظر هلا بشيء من الشك وعدم الوضوك 

ــان غــري        ــثري مــن األحي ــد تكــون يف ك ــر, وق ــاعات تكث ــإن اإلش ف
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ياتها, ولكــن النــاس يربطــون بينهــا وبــني مكتملــة وناضــجة يف بــدا

األحدام وخيمنون ويتوقعون وحياولون تفسري بع  القضايا وإ اد 

الرتابط املنطقي وغري املنطقي بينهـا وهنـا تظهـر اإلشـاعة ويتـداوهلا      

الناس رغم إنهـا واهيـة األصـل, ولكثـرة تـداوهلا فـإن الـبع  يظـن         

 من األساس. أنها حقيقة مؤكدة مع أنها إشاعة وكذب  تلل

ومع أن اإلشاعة هلا قليل جـًدا مـن املصـاحل يف بعـ  األحيـان إال      

أن ضررها أكرب من نفعها, وهذا الضرر خيتلف باختالف احلادثـة  

أو اإلشاعة نفسها, فمنها مـا يصـل إىل ضـرر عـام بـاجملتمع وباألمـة       

والوطن,  ب  اربته والتصدي إليه ملا له من ضـرر علـح اجلميـع    

عات يقتصــر ضــررها علــح شــخإ بعينــة أو جمموعــة  وبعــ  اإلشــا

معينة يربطها رابط معـني, ومـع أن الضـرر ألي كـان  ـرم شـرًعا       

إال أن  دودية الضرر أقـل مـن غريهـا, وعلـح كـل حـال فمطلـوب        

 ويتحـر  من املسلم يف أي جمتمع كان أن ميحإ األخبار ويدققها 

دو أو الصحيح منها وال يقبـل غـري الصـحيح حتـح ولـو كـان علـح عـ        

إنسان يكرهه, فالكذب ونقل األخبار الكاذبة يفتضح أمره بعد 

حني ويسقط من أعني الناس فحبل الكذب قصـري ـــ كمـا يقـال ـــ      

ــِدُلوْا   وقــد قــال اهلل تعــاىل:   ــح َأالَّ َتْع ــْوم  َعَل ــَنآُن َق ــِرَمنَُّكْم َش َواَل َيْج

عـدل مطلـوب حتـح مـع     , فال[املائـدة ]  (8)اْعِدُلوْا ُهَو َأْقـَرُب ِللتَّْقـَو   

العدو ومع الكراهية للشخإ أو للمجتمـع فـال بـد مـن العـدل ومـن       
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وجــه اإلشــاعات  أعــدل العــدل نقــل األخبــار الصــحيحة والوقــوف يف 

الكاذبـة, والكـذب ال ميكـن أن يـ تي خـري مهمـا كانـت أسـبابه         

نسـ ل اهلل   ,ودوافعه ف هـل اخلـري ال يركبـون الكـذب وال موجاتـه     

 فهو وحده املستعان وعليه التكالن. ,قنيأن  علنا من الصاد

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


