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املسؤولوة اجلنائوة عن ىرش الشائعات  

واألثار املرتتبة علوها دراسة مقارىة 

 بالفقه اإلسالمي
 أنيس حسيب السيد احملالويد . 

 يىجس انبحث

مـ أخطر تعترب الشائعات وإكاذيب التل يتؿ كشرها خالل وسائؾ التقاصؾ الؿختؾػة 

سقاسقًا واقتصاديًا واجتؿاطقًا، وهل تؿثؾ إسؾحة الؿستخدمة لإلضرار بإمـ الؼقمل 

والدولة ٓ تؼؾ طـ اإلرهاب كظرًا لشققطفا يف كؾ زمان ومؽان  خطقرة طؾك إفراد

وٓستحقاذها طؾك جاكب كبقر مـ إحاديث الققمقة، كؿا أهنا بؿثابة سالح يراد مـف 

إحداث بؾبؾة واكشؼاق يف الؿجتؿع وهتديد إمـ والسؾؿ العام وغقره مـ الققائع التل 

تـاول البحث هذا الؿقضقع مـ حقث بقان  تستؾزم ضرورة التصدي لفا والؼضاء طؾقفا، لذا

الشائعات وأهداففا وأثار  تصـقػ، ماهقة الشائعات وخصائصفا ومراحؾ اكتشارها

والػؼف اإلسالمل  يف الؼاكقن الجـائل الشائعات الؿسمولقة الجـائقة طـ كشر، الؿرتتبة طؾقفا

ـتائج والتقصقات ، ويخؾص البحث إلك تؼديؿ بعض الوالتصدي لفا تفامؼاوموطؼقبتفا و

 .  والتصدي لفا ة الشائعاتمؼاومالتل قد تساطد يف مجال 

الؿسمولقة الجـائقة ، كشر الشائعات ، دراسة مؼاركة ، الػؼف   الؽؾؿات الؿػتاحقة :

 .اإلسالمل
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Abstract :  

The rumors and lies that are spread through various means of communication are 

among the most dangerous weapons used to harm national security politically، 

economically and socially، and they represent a danger to individuals and the state 

no less than terrorism due to its prevalence in every time and place and for its 

acquisition of a large part of daily conversations، as it is a weapon that is intended 

Including disruption and defection in society and threatening public peace and 

security and other facts that necessitate addressing them and eliminating them، so 

the research dealt with this issue in terms of clarifying what rumors are and their 

characteristics and stages of spreading، classification of rumors and their objectives 

and effects، criminal responsibility for spreading rumors in the criminal law Islamic 

jurisprudence، its punishment، resistance and counteracting it، and the research 

concludes with presenting some results and recommendations that may help in the 

field of resisting rumors and addressing them. 

 

Keywords : Criminal responsibility، spreading rumors، a comparative study، Islamic 
jurisprudence .  
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 انًقذيت
الحؿد هلل وحده الذي طؾؿ العثرات فسرتها طؾك أهؾفا وأكزل الرحؿات ثؿ غػرها   

لفؿ ومحا السقئات وأمر بالصدق وحرم إكاذيب والشائعات وإراجقػ 

 : وبعد ... وآفرتاءات والصالة والسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده  

تعد الشائعات مـ أخطر الظقاهر آجتؿاطقة وأشدها تلثقرًا طؾك الحقاة       

آجتؿاطقة والسقاسقة وآقتصادية، وتعترب مـ أخطر إسؾحة الؿدمرة لألشخاص 

والؿجتؿعات، وقد كثرت يف أوكة إخقرة بشؽؾ ٓفت لالكتباه فال تؽاد تشرق 

ا، وٓ تستثـل جاكبا مـ الحقاة أو أمرًا شؿس يقم جديد إٓ وكسؿع بنشاطة يف مؽان م

مـ إمقر بؾ تطال كافة الؿجآت، فؽؿ قتؾت الشائعات مـ أبرياء وحطؿت مـ 

طظؿاء وتسببت يف جرائؿ وقطعت مـ طالقات بقـ أفراد إسرة القاحدة، وكؿ 

هزمت مـ جققش طؾك مر التاريخ، وأحقاكا كثقرة يققـ الؿرء أن تؾؽ الشائعات ٓ 

بصقرة طشقائقة بؾ هل صـاطة متؼـة ومـظؿة لفا خرباؤها وأوقاهتا الؿـاسبة، تـطؾؼ 

 فتبدأ كؽرة الثؾج التل تبدأ صغقرة ثؿ تتدحرج ثؿ تؽرب ويؽرب جؿفقرها. 

ولعؾ السبب الذي يؼػ وراء خطقرة الشائعات طؾك البـاء آجتؿاطل فؼداهنا 

اصئة تصقب الؼدرات لؾؿصداققة والقاقعقة مؿا يمدي إلل قرارات وإجراءات خ

، كؿا أن الشائعات تؽاد تؽقن وراء (8)الػردية والقصـقة وتعطؾ آلقة اتخاذ الؼرار السؾقؿ

الحركات الغقغائقة ومظاهر العـػ كتقجة لـؼص الؿعؾقمات يف ضؾ حاجة الـاس إلل 

                                                        

 -م8882 -الؼاهرة -شر والتقزيعدار الػجر لؾـ -( د/ محؿد مـقر حجاب: الحرب الـػسقة قديؿًا وحديثًا8)

 .856صـ
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معرفة الحؼائؼ، ويرتتب طؾك كؼص الؿعؾقمة أن يتخذوا مـ الشائعات حؼائؼ 

ذا إساس، ومـ هذا الؿـطؾؼ فنن الشائعة التل حؾت محؾ الحؼقؼة ويتعامؾقا طؾك ه

تمدي إلل كتائج سؾبقة ٓ تؼتصر طؾك مجال معقـ أو كشاط محدد بؾ تـسحب طؾك 

إمر الذي يمدي إلل هتديد السالم  (8)كافة الؿجآت وأكشطة الؿجتؿع الؿختؾػة

 آجتؿاطل.  

مـ الظقاهر الحديثة يف العالؿ الؿعاصر  وطؾك الرغؿ مـ أن الشائعات ٓ تعترب     

كقهنا ضؾت مالزمة لتطقر الؿجتؿعات طؾك مر العصقر، فنهنا يف الققت الراهـ باتت 

مـ أخطر إسؾحة التل هتدد الؿجتؿعات يف ققؿفا ورمقزها إذ أن هـاك مـ يرون أن 

بؾ إن خطرها قد يػقق أحقاكًا أدوات الؼقة التل تستخدم يف الصراطات السقاسقة، 

بعض الدول تستخدمفا يف الحروب الـػسقة التل تسبؼ تحرك ألة العسؽرية، 

فلصبحت الشائعات تعؿؾ يف إصار مـصات اإلطالم الجديد وتتداخؾ يف كافة 

الجقاكب السقاسقة وآجتؿاطقة وآقتصادية والثؼافقة طؾك الؿستقى الؿحؾل 

 والتحقٓت التل يشفدها. والدولل خاصة يف ضؾ ثقرة الؿعؾقمات والتؽـقلقجقا

فا ضروف مؿفدة كلزمة اقتصادية ويزداد اكتشار الشائعات يف الؿجتؿع كؾؿا واكبت

حرب طسؽرية أو أحداث سقاسقة أو ترتبط بدوافع كػسقة معقـة كالرغبة يف جذب  أو

آكتباه هبدف رفع الؿؽاكة يف طققن أخريـ وإسؼاط مشاطر العدوان وإيؼاع إذى 

                                                        

أطؿال كدوة  -( د/ مػرج بـ سعد الحؼباين: دراسة مقداكقة طـ آثار آقتصادية الؿصاحبة ٓكتشار الشائعات8)

 -الطبعة إولك  -الرياض -جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة -الشائعات يف طصر الؿعؾقمات

 .811صـ  -م8888
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، (8)أو لؽسب ثؼة فئة مـ الـاس وططػفؿ أو طـد تققع حدوث شلء ماطؾك البعض 

تؽقن هـاك أهؿقة لخرب يحؼؼ رغبات الـاس أو يرتبط بؿصالحفؿ أو شحـة  طـدما أو

إماين وأمال التل تعرب طـ الرغبات التل يلمؾ اإلكسان حدوثفا ويعجز طـ 

الحؼقؼة وسط حالة  تحؼقؼفا، وكذلؽ يف الظروف الغامضة حقث يبحث اإلكسان طـ

الغؿقض والسرية لألحداث وإخبار والؿعؾقمات الؿثارة ذات آهتؿام بالشلن 

 . (8)العام

فاكتشار الشائعات يساوي أهؿقة الؿقضقع الؿتصؾ بالشائعة مضروبًا يف مدى 

الغؿقض حقلف، إمر الذي يعـل أن الشائعة تؽقن أكثر اكتشارًا كؾؿا كان الؿقضقع 

حقزًا مـ اهتؿامات الجؿفقر الذي يتطؾع إلل معرفة أخبار مقضقع مفؿًا ويشغؾ 

محدد، والعؽس تؿامًا يحدث إذا ما فؼد الؿقضقع أهؿقتف أو كاكت الؿعؾقمات حقلف 

واضحة فنن الشائعة لـ تجد مـ يبدي هبا اهتؿاما وتصبح محدودة آكتشار والتلثقر 

 .(8)يف الرأي العام

ات كسالح رهقب مـ اسؾحة الحرب الـػسقة يؽاد ويف هذه إيام تتزايد الشائع

يػتؽ بؿعـقيات الشعقب لؿا تبثف مـ ضالٓت وأكاذيب وافرتاءات قادرة طؾك 

الؼضاء طؾك الروح الؿعـقية لألمة ووقػ اكطالقتفا وشؾ تؼدمفا ورفاهقتفا 

وازدهارها، وإطاقة خطة تـؿقتفا لؿا هتدف إلقف غالبًا مـ شؾ فؽر اإلكسان وجعؾف 

                                                        

 .316صـ -م8884 -دار الخؿس لؾطباطة -( د/ طثؿان طؾل أمقؿـ: طؾؿ الـػس آجتؿاطل8)

 .81صـ -م8881 -يـاير 5طدد -جريدة العرب -( أ/ خضقر البقايت: الشائعة وآقتصاد8)

 .11صـ -م8888 -الؼاهرة -دار غريب لؾـشر -التحؾقؾ الـػسل( د/ فرج صف: طؾؿ الـػس و8)
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اد كؿا يـؼاد قطقع الغـؿ الذي يفقئف راطقف كحق الؿستؼبؾ الؿجفقل أو يـطؼ كطؼ يـؼ

الببغاء الذي يردد ما ٓ يعؼؾف ويحؽل مآ يػفؿف، ولذلؽ كان مـطؼقًا أن يتدخؾ 

الؿشرع الجـائل لؿحاربة الشائعات كظاهرة مـ الظقاهر التل تشؽؾ خطقرة بالغة 

هـا الؼقمل لؾدولة ومصؾحتفا الؼقمقة، ومـ طؾك أمـ الؿجتؿع وسالمتف وطؾك إمـ 

الؿسمولقة الجـائقة طـ كشر الشائعات وإثار  "رأيت أن يؽقن مقضقع البحث: 

حتك يؽقن لديـا القطل الؽايف  "الؿرتتبة طؾقفا دراسة مؼاركة بالػؼف اإلسالمل

 واإلدراك السؾقؿ لتحؾقؾفا وتػسقرها والتصدي لفا.

طؾك إحؽام العامة لؾشائعات مـ حقث ماهقتفا وتؿقزها طـ غقرها  التعرف ًٓ:أو

 وخصائصفا ومراحؾ اكتشارها وتصـقػ الشائعات وأهداففا وأثار الؿرتتبة طؾقفا.

بقان مققػ الؼاكقن الجـائل والػؼف اإلسالمل مـ كشر الشائعات والؿسمولقة  ثاكقًا:

 الجـائقة التل تؼع طؾك طاتؼ مروجقفا.

تقضقح خطر آكتفاكات التل يتسبب هبا مروجل الشائعات والتل قد تؿس  ثالثًا:

آشخاص والؿمسسات يف مؼابؾ طدم العؾؿ بالحؽؿ الشرطل والؼاكقين مؿا يقجب 

 ؿجتؿع طؾؿقًا ودطقيًا لؿؼاومتفا.تحصقـ ال

سفقلة ترويج الشائعات وسرطة اكتشارها يف هذه إيام كظرًا لتقافر  رابعًا:

التؽـقلقجقا الحديثة مـ وسائؾ اتصآت سريعة وشبؽة الؿعؾقمات الدولقة ومقاقع 

 التقاصؾ آجتؿاطل والربيد اإللؽرتوين.
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(8)

ائعات كظاهرة اجتؿاطقف ذات تلثقر سؾبل طؾك جؿقع كقاحل تسؾقط الضقء طؾك الش -

 حقاة اإلكسان خصقصًا مع إزمات السقاسقة وآقتصادية وآجتؿاطقة.

لػت كظر الؿسئقلقـ والؿفتؿقـ هبذه الظاهرة لؿعالجة قضقة مفؿة مـ قضايا  -

 الؿجتؿع مـ حقث بقان خطر كشر وترويج الشائعات يف الؿجتؿع وأثار السقئة

 الؿرتتبة طؾقفا والؿسمولقة الجـائقة تجاهفا وابتؽار وسائؾ مـاسبة لؿقاجفتفا. 

كثرة اكتشار الشائعات يف هذه إيام بشؽؾ ٓفت لؾـظر حتك اصبحت مـ أمقر      

الحقاة الققمقة التل تستخدم لتحؼقؼ أغراض غالبًا ما تؽقن مضرة بالؿجتؿع مـ 

إضعاف الروح الؿعـقية وتػتقتفا وبث الذطر والعداء وطدم الثؼة يف الـػقس وكشر 

ثقر مـ الـاس يساهؿ يف اكتشار هذا الخطر دون بذور الشؽ والبؾبؾة بقـ الـاس بؾ إن ك

قصد مـف ودون أن يدرك بلكف يساهؿ سؾبقًا يف اهتزاز وامـ الؿجتؿع خصقصًا مع 

 إزمات السقاسقة وآقتصادية وآجتؿاطقة.

لؼد اتبعت يف هذا البحث مـفجًا يعتؿد طؾك التحؾقؾ والتلصقؾ يف كؾ مقضقع      

 تف ولؼد سؾؽت فقف الؿـفج أيت:مـ مقضقطا

 قؿت بتقثقؼ أيات الؼرآكقة. أوًٓ:

                                                        

( الفدف هق تؼديؿ تػسقرات خاصة هبذه الظاهرة، والتػسقر هق جقهر البحث العؾؿل وغايتف ٕن مالحظات 8)

الظاهرة وحدوثفا ٓ يؿثؾ إٓ بداية آقرتاب مـفا. د/ محؿد طبدالحؿقد: البحث العؾؿل يف الدراسات 

 .118صـ -م8888 -الطبعة إولك -الؼاهرة -ؿ الؽتبطال -اإلطالمقة
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قؿت بتخريج إحاديث الـبقية باإلحالة إلك مصدر الحديث وذلؽ بذكر  ثاكقًا:

 الباب ورقؿ الحديث والجزء والصػحة.

بقان معاين الؿصطؾحات والؿػردات الؾغقية القاردة  استعـت بؽتب الؾغة يف ثالثًا:

 بالؼدر الذي يبقـ الؿعـك الؿؼصقد مـفا.يف البحث 

تـاولت الؿقضقع بالتؿفقد لؽؾ مسللة بؿا يقضحفا إن استدطل إمر ذلؽ  رابعًا:

ثؿ استعراض الـصقص الؼاكقكقة والشرطقة التل تجرم كشر الشائعات وبقان إركان 

تذة الؿؽقكة لؾجريؿة وطؼقبتفا معتؿدًا طؾك الؿصادر يف الػؼف اإلسالمل وكتب أسا

الؼاكقن وفؼفائف وبعض الؽتب إخرى كالدوريات وإبحاث والرسائؾ الؿتخصصة 

 وأشرت يف بعض إحقان إلك أحؽام محؽؿة الـؼص.

ذكرت الؿعؾقمات الؿتعؾؼة بالؿراجع مـ اسؿ الؿملػ والؽتاب والـاشر  رابعًا:

 ورقؿ الطبعة وتاريخفا.

آطتـاء بصحة الؿؽتقب وسالمتف مـ الـاحقة الؾغقية وبالجاكب الشؽؾل  خامسًا:

لؾبحث طؾك وجف العؿقم، وقد راطقت طـد الؽتابة سفقلة العبارة وجزالة الؾػظ 

  ووضقح الؿعـك ما أمؽـ حتك يسفؾ طؾك الؼارئ ففؿفا.

 بـقت خطتل طؾك مؼدمة واربعة فصقل وخاتؿة: خطـة البحث :

ؾل مشؽؾة البحث وأسباب اختقار الؿقضقع وأهداف ومـفج اشتؿؾت ط الؿؼدمة:

 وخطة البحث.

 .الػصل إول: إحؽام العامة لؾشائعات

 ويشتؿؾ طؾل اربعة مباحث : 

 ماهقة الشائعات.  الؿبحث إول:
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 تؿققز الشائعات طـ الؿصطؾحات الؿشاهبة. الؿبحث الثاين:

 خصائص الشائعات. الـؿبحث الثالث:

 مراحؾ اكتشار الشائعات. الؿبحث الرابع:

 وأهداففا وأثار الؿترتبة طؾقفا. الػصل الثاين: تصـقف الشائعات

 ويشتؿؾ طؾل ثالثة مباحث :

 .وأكقاطفاتصـقػ الشائعات  الؿبحث إول:

 أهداف الشائعات وأسباهبا. الؿبحث الثاين:

 أثار الؿرتتبة طـ كشر الشائعات. الؿبحث الثالث:

 الؿسمولقة الجـائقة طن كشر الشائعات يف الؼاكون الجـائي.الػصل الثالث: 

 ويشتؿؾ طؾل اربعة مباحث :

 جريؿة كشر الشائعات يف زمـ الحرب. الؿبحث إول:

 جريؿة كشر الشائعات داخؾ البالد. الؿبحث الثاين:

 جريؿة كشر الشائعات خارج البالد. الؿبحث الثالث:

 ؼصد إثارة الػقضك.جريؿة كشر الشائعات ب الؿبحث الرابع:

 الػصل الرابع: الؿسمولقة الجـائقة طن كشر الشائعات يف الػؼه اإلسالمي.

 ويشتؿؾ طؾل ثالثة مباحث:

 تجريؿ كشر الشائعات يف الػؼف اإلسالمل. الؿبحث إول:

 طؼقبة كشر الشائعات يف الػؼف اإلسالمل. الؿبحث الثاين:

 لفا.مؼاومة الشائعات والتصدي الؿبحث الثالث: 

 وتتضؿـ أهؿ الـتائج والتقصقات. الخاتؿة :
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 انفصم األول

 األحكاو انعايت نهشائعاث

ٓ يقجد مجتؿع بشري بدون شائعات فؼد طرففا اإلكسان مـذ فجر التاريخ       

وأوٓها الباحثقن قدرًا مـ آهتؿام، وهل شؽؾ مـ أشؽال آتصال اإلكساين 

الؿـطققة أو الؿؽتقبة تعرب طـ مضؿقن أو رسالة تحتؿؾ الصدق أو الؽذب، وتتقافر 

رسالة أو الؿضؿقن وإداة التل يتؿ طؾك طـاصر آتصال إساسقة وهل الؿصدر وال

هبا كؼؾ الرسالة ثؿ الؿستؼبؾ أو الجؿفقر الذي يتلثر بشؽؾ أو بلخر بؿضؿقن هذه 

الرسالة وبخاصة يف الظروف غقر الطبقعقة كؿا يف حآت إزمات السقاسقة 

وآقتصادية وآجتؿاطقة ويف حآت الؽقارث الطبقعقة كالزٓزل والعقاصػ 

 لذا كتـاول هذا الػصؾ يف اربعة مباحث:والرباكقـ، 

 ماهقة الشائعات.  الؿبحث إول:

 تؿققز الشائعات طـ الؿصطؾحات الؿشاهبة. الؿبحث الثاين:

 خصائص الشائعات.الؿبحث الثالث: 

 مراحؾ اكتشار الشائعات. الؿبحث الرابع:
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 انـًبحـث األول

 ياهٍــت انشائعـاث 
كان مـ الضروري طؼد هذا الؿبحث لتقضقح لؽؾ طـقان مػاهقؿف الخاصة بف لذا 

 ماهقة الؿسمولقة الجـائقة طـ كشر الشائعات لتؽتؿؾ الصقرة يف الذهـ.

  ماهقة الؿسمولقة الجـائقة:

الؿسمولقة الجـائقة جؿؾة تتؽقن مـ مركب اضايف يؾزم بقان صرفقة: فؽؾؿة       

، (8)ة لتصرف قام بفالزام شخص بضؿان الضرر القاقع بالغقر كتقجالؿسمولقة هي: 

الجـاية هل الجرم والذكب وما يػعؾف اإلكسان مؿا يقجب طؾقف  وكؾؿة الجـائقة:

 . (8)الؼصاص والعؼاب يف الدكقا وأخرة

استحؼاق مرتؽب الجريؿة  ويؼصد بؿصطؾح الؿسمولقة الجـائقة بصػة طامة:

ف مـ تؽؾقػ العؼقبة الؿؼررة لفا، وتتعؾؼ هذه الؿسمولقة بػاطؾ اخؾ بؿا خقصب ب

، أو هل آلتزام بتحؿؾ (8)جـائل فحؼت طؾقف العؼقبة الؿؼررة لحؿاية هذا التؽؾقػ

إثار الؼاكقكقة الؿرتتبة طؾك تقافر أركان الجريؿة ومقضع هذا آلتزام الجـائل فرض 

 .(1)طؼقبة أو تدبقر احرتازي حددها الؿشرع الجـائل يف حالة ققام مسمولقة أي شخص

                                                        

 -لبـان –بقروت  -دار الـػائس -( معجؿ لغة الػؼفاء: د/ محؿد رواس قؾعة جلء، د/ حامد صادق قـقبل8)

 .182صـ  -8جـ -مادة كشر -م8652 -هـ  8182 -الطبعة آولك

هـ 8188 -بقروت -الؿؽتب اإلسالمل -هلل( الؿطؾع: لإلمام محؿد بـ أبل الػتح البعؾل الحـبؾل أبق طبد ا8)

 .823صـ  8حـ -م8658

 -8ط -م8662 -جامعة الؿؾؽ سعقد -( د/ طبدالػتاح مصطػك الصقػل: إحؽام العامة لؾـظام الجزائل8)

 .186صـ 

 .8صـ  -كؾقة الحؼقق -جامعة الؿقصؾ -( د/ كقفؾ طؾك الصػق: الؿسمولقة الجـائقة1)
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جاء يف مختار الصحاح: َكَشَر الؿتاع: بسطف، وَكَشَر الخشبة قطعفا،  ماهقة الـشر:

 .(8)وَكَشَر الخرب َأذاطف، واْكَتَشر الخرب ذاع

 :ماهقـة الشائعات

الشقـ والقاء "اإلشاطة مـ الػعؾ )َشقََّع( جاء يف مؼايقس الؾغة:  الشائعات لغة:

ر طؾك َبثٍّ وإشادة، والعقـ أصالن يدلُّ أحُدهؿا طؾك معاضدة ومساطػة، وأخ

فإّول: ققُلفؿ َشقََّع فالٌن فالكًا طـد ُشخقصف، ويؼال آتِقَؽ غدًا أو َشْقَعف أي الققم 

، وجاء يف لسان (8)"الذي بعده، وأما أخر فؼقلفؿ: شاع الحديث إِذا ذاع واكتشر

اَطف هق وَأشاَع شاَع الخَبُر يف الـاس َيِشقُع إذا اكتشر وافرتََق وذاَع وضَفر، وَأش"العرب: 

ِذكَر الشلِء َأصاَره وَأضفره، والشاطُة إَْخبار الُؿـتشرُة، ورجؾ مِْشقاٌع َأي مِْذياٌع ٓ 

شاَع الخرب يشقع شْقُعقَطًة ذاع، وسفؿ ُمَشاٌع  "، وجاء يف مختار الصحاح: (8)"يؽتؿ ِسّراً 

َتْشققعا، وِشْقَعُة الرجؾ  وَشائٌِع أي غقر مؼسقم، وأشاَع الخرب أذاطف، وَشقََّعُف طـد رحقؾف

 .(1)"أتباطف وأكصاره

اإلشاطة تعـل اْلَخَبر يـتشر غقر متثبت مِـُْف، أما "وجاء يف الؿعجؿ القسقط:      

                                                        

 -بقروت  -مؽتبة لبـان كاشرون -أبل بؽر بـ طبد الؼادر الرازي ( مختار الصحاح: لؿحؿد بـ8)

، لسان العرب: لؿحؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل 355صـ 8جـ -مادة كشر -م8622هـ8182

 .883صـ 2جـ -مادة كشر -الطبعة إولك -بقروت -دار صادر -الؿصري

 -مادة شقع -م8646هـ8866 -دار الػؽر -( معجؿ مؼايقس الؾغة: ٕبق الحسقـ أحؿد بـ فارس بـ زكريا8)

 .882صـ 8جـ

 .855صـ 5جـ -( لسان العرب: مادة شقع8)

 .821صـ 8جـ -( مختار الصحاح: مادة الشقـ1)
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َٓ تثبت فِقفِ  ، وقد جاءت كؾؿة )َشقََّع( لتدل طؾك معان (8)"الشائعة ففل اْلَخَبر يـتشر َو

، والؿؼدار مـ العدد: (8) إذا ذاع واكتشركثقرة مـفا: الذيقع وآكتشار: يؼال شاع الخرب

يؼال أقؿت طـده شفرًا أو شقع شفرًا أي قرابة شفر وكحقه، وإمثال وإضراب: 

قعة أي الِػرقة مـ الـاس ، (8)يؼال شقع هذا أي مثؾف، والػرق وإحزاب: يؼال الشِّ

أن أقرب  وكرى، (1)وأكصاُرهوالؿتابعة واإلطاكة والـصرة: يؼال وشقَعُة الرجِؾ أي أتباُطف 

 الؿعاين لؾدٓلة طؾك معـك اإلشاطة هق الؿعـك إول الذي يػقد الذيقع وآكتشار.

  الشائعـات اصطالحـًا:

ٓ يقجد لؾشائعات تعريػ محدد وواضح ودققؼ وقد أختؾػ الػؼفاء يف تعريػفا 

صائصفا، فؿـفؿ مـ طرففا بذكره لبعض أهداففا، ومـفؿ مـ طرففا بذكره لبعض خ

ومـفؿ مـ طرففا بذكره لبعض دوافعفا، ومـفؿ مـ طرففا بذكره لبعض مقضقطاهتا، 

وقد وإن كاكت هذه التعريػات يف الغالب متؼاربة يف مػفقمفا ومسؿاها ومعـاها، 

 ُطًرف الشائعات بعدة تعريػات مـفا:

ؾ مـ كؾ قضقة أو طبارة كقطقة أو مقضقطقة قابؾة لؾتصديؼ تتـاق" الشائعات هي: -

شخص إلل شخص طادة بالؽؾؿة الؿـطققة وذلؽ دون أن تؽقن هـالؽ معايقر 

                                                        

( الؿعجؿ القسقط: مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة: إلبراهقؿ مصطػك، وأحؿد الزيات، وحامد طبد الؼادر، 8)

 .288صـ 8جـ -باب الشقـ -دار الدطقة -ومحؿد الـجار

 .882صـ 8جـ -( معجؿ مؼايقس الؾغة:  مادة شقع8)

 .855صـ 5جـ -مادة شقع -( لسان العرب: 8)

دار العؾؿ لؾؿاليقـ  -( الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة: ٕبق كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري الػارابل1)

 .8818صـ 8جـ -مادة شقع -م8654 -  هـ8184 -1ط -بقروت –
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، ويرى البعض أن هذا التعريػ يعد مـ أكثر التعاريػ اكتشارًا إذ (8)"أكقدة لؾصدق

 .(8)يساطد كثقرًا طؾك التؿققز بقـ الشائعة والخرب

الؿبالغة  الرتويج لخرب مختؾؼ ٓ أساس لف مـ القاقع أو تعؿد" الشائعات هي: -

والتفقيؾ أو التشقيف يف سرد خرب فقف جاكب ضئقؾ مـ الحؼقؼة، أو إضافة معؾقمة 

كاذبة أو مشقهة لخرب معظؿف صحقح أو تػسقر خرب صحقح والتعؾقؼ طؾقف بلسؾقب 

رأي العام الؿحؾل أو مغاير لؾقاقع والحؼقؼة، وذلؽ هبدف التلثقر الـػسل يف ال

هداف سقاسقة أو اقتصادية أو طسؽرية طؾك كطاق العالؿل تحؼقؼًا ٕ اإلقؾقؿل أو

، وطؾقف فاإلشاطة تطؾؼ (8)"دولة واحدة أو طدة دول طؾك الـطاق العالؿل بلجؿعف

طؾك رأي مقضقطل طـ حدث معقـ كل يممـ بف مـ يسؿعف ويقثر يف اكتؼالفا 

طقامؾ أساسقة كإفراد والصحػ والؿجالت والتؾػزيقن أو أجفزة اإلطالم 

 . (1)إخرى

إحاديث وإققال وإخبار والروايات التل يتـاقؾفا الـاس دون " الشائعات هي: -

تلكقد مـ صحتفا ودون التحؼؼ مـ صدقفا ويؿقؾ كثقر مـ الـاس إلل تصديؼ كؾ 

                                                        

 -دار الؿعارف -ترجؿة/ صالح مخقؿر، طبده مقخائقؾ رزق -ولققبقستؿان: سقؽقلقجقة اإلشاطة( البقرت 8)

 .82صـ  -م8631-الؼاهرة

-الطبعة إولك -الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب -( د/ محؿقد أبقزيد: الشائعات والضبط آجتؿاطل8)

 .33صـ -م8658

 .881صـ -م8658هـ8188 -الؼاهرة -دار الؿعارف -ة( د/ مختار التفامل: الرأي العام والحرب الـػسق8)

 -دار صقيؼ لؾـشر والتقزيع –( د/ محؿد دغش سعقد الؼحطاين: اإلشاطة وأثرها طؾك أمـ الؿجتؿع 1)

 .88صـ -م8664هـ 8185 -الطبعة إولك -الرياض
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ما يسؿعقكف دون محاولة لؾتلكد مـ صحتف ثؿ يلخذون يروون بدورهؿ إلل الغقر 

وقد يتحؿسقن لؿا يروكف ويدافعقن  وقد يضقػقن إلقف بعض التػصقالت الجديدة

 . (8)"طـف بحقث ٓ يدطقن السامع يتشؽؽ يف صدق ما يؼقلقن

أخبار مشؽقك يف صحتفا ويتعذر التحؼؼ مـ أصؾفا وتتعؾؼ " الشائعات هي: -

بؿقضقطات لفا أهؿقة لدى الؿقجفة إلقفؿ ويمدي تصديؼفؿ أو كشرهؿ لفا إلل 

الخرب أو الـبل الذي يتـاقؾف الـاس فقؿا "لهنا ، ويرى آخر ب(8)إضعاف روحفؿ الؿعـقية

وهل ذات وضقػة سقاسقة أو مجتؿعقة أو ثؼافقة، وهل قؾؿا  -بسرطة الربق -بقـفؿ

تؽقن طػقية وهل ٓ تثبت طؾك حال ففل تسري يف الـسقج الؿجتؿعل، تتضخؿ أو 

تمول مجددًا بحسب كاقؾفا إلل أن يليت ما يذهب هبا مـ خرب يؼقـ يػـدها أو 

 .(8)"يدطؿفا إلل أن تتالشك يف الذاكرة الجؿاطقة بدون أثر ضاهر

تصديؼ أو التؽذيب وغقر معروفة معؾقمة أو خرب أو قصة قابؾة لؾ" الشائعة هي: -

ممكدة الؿصدر يتؿ تـاقؾفا مشاففة بطريؼة غقر رسؿقة يف حالة آتصال  أو

ؿاهقري السؿعل ال الجالشخصل وجفًا لقجف أو رسؿقًا كؿا هق الحال يف آتص

                                                        

صـ  -م8646هـ 8866 -جدة -دار الؿجتؿع العؾؿل -( د/ مختار حؿزة: أسس طؾؿ الـػس آجتؿاطل8)

، د/ طؾل 844صـ -م8641-الؼاهرة -،وأكظر: د/ زيدان طبدالباقل: وسائؾ وأسالقب آتصال812

مركز البحقث  -أكاديؿقة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة -مفدي دومان: أسالقب مقاجفة الشائعات

ة ، د/ محؿد مـقر حجاب: الؿقسقط862صـ -م8888هـ 8188-الطبعة إولك -الرياض -والدراسات

 .8122صـ -م8888 -الؼاهرة -دار الػجر لؾـشر والتقزيع -العؾؿقة

 . 84-83صـ -م8665هـ 8185 -1ط -إردن -دار الػرقان -( د/ أحؿد كقفؾ: اإلشاطة8)

 -طؿان -دار اسامف لؾـشر والتقزيع -( د/ حازم محؿد الحؿداين: الدطاية السقاسقة بقـ الؿاضل والحاضر8)

 . 883صـ -م 8888هـ8188
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، ويرى (8)"البصري كالؿطبقطات أو السؿعل بصري كالتؾػزيقن كاإلذاطة أو

البعض أن هذا التعريػ يؼدم تعريػًا واضحًا لإلشاطة ففق يشقر إلل أهنا ٓ تؼتصر 

يف كؾ إحقال طؾك الخرب الؿختؾؼ الذي ٓ أساس لف مـ الصحة بؾ قد تتضؿـ 

تل يدور مضؿقن اإلشاطة حقلفا مع تعرضف لبعض حؼقؼة ما أو جزءًا مـ الحؼقؼة ال

 .(8)إسالقب وإهداف التل تتضؿـفا اإلشاطة

أسؾقب ٕثارة الجؿاهقر وبؾبؾة إفؽار بؼصد أو بدون قصد " الشائعات هي: -

وتتضؿـ أحداثًا وأخبارًا أو قصصًا وكقادر وكؽات...الخ، وكثقرًا ما تتبدل أثـاء 

ـاس شػاهف أو طرب وسقط اتصالل بالرغؿ مـ طدم استـادها تتداولفا واكتؼالفا بقـ ال

إلك مصادر مقثقق هبا، وغالبًا ما تستفدف فردًا أو كظامًا أو ممسسة وربؿا 

 .(8)"الؿجتؿع كؾف، وقد تؽقن ذات صابع محؾل أو إقؾقؿل أو طالؿل

 خرب أو معؾقمة غقر ممكدة )قد تؽقن صادقة أو كاذبة أو مبالغ يف"  الشائعة هي: -

دقتفا( تـتؼؾ مـ شخص إلل شخص آخر وهل ٓ تطرح فؽرة جديدة أو كظرية 

                                                        

، د/ الـعؿل 4صـ -م8661 -طؿان -دار الثؼافة -( د/ إبراهقؿ أحؿد أبقطرققب: سقؽقلقجقة اإلشاطة 8)

 .58صـ -م8882 -88طدد -الجامعل مجؾة –السائح العالؿ: الشائعات وصرق مقاجفتفا 

دراسة ( أ/ مقسك طبدالؼادر صالح الؿؼدادي: التضؾقؾ اإلطالمل وسبؾ مقاجفة وفؼًا لفدي الؼرآن الؽريؿ 8)

 .82صـ -م8883 -آردن -جامعة العؾقم اإلسالمقة العالؿقة -رسالة ماجستقر -تحؾقؾقة

دار  -8رقؿ -سؾسؾة دراسات يف اإلطالم -( د/ زهقر إطرجل: الرأي العام اإلسالمل وققى التحريؽ8)

 ضغط اجتؿاطل مجفقل الؿصدر"، ويرى البعض بلهنا 42صـ -م8658 -بقروت -الؿعارف لؾؿطبقطات

. د/ رفقؼ "يؽتـػف الغؿقض واإليفام وهل تحظك مـ قطاطات طريضة أو أفراد طديديـ بآهتؿام

 -م8668 -الطبعة إولك -لبـان -برس جروس –السؽري: دراسة يف الرأي العام واإلطالم والدطاية 

 .843صـ
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مػقدة بؾ تتـاول أخبار ومعؾقمات طـ مقضقع أو شخص أو مققػ ما، وقد 

يضقػقن إلقفا بعض التػصقالت الجديدة، وقد يتحؿسقن لؿا يروكف ويدافعقن طـف 

 .(8)"بحقث ٓ يدطقن السامع يتشؽؽ يف صدق ما يؼقلقن

رواية تتـاقؾفا إفقاه دون أن ترتؽز طؾك مصدر مقثقق يمكد " الشائعة هي: -

، ويرى البعض أن هذا التعريػ حدد القسقؾة التل يتؿ هبا كؼؾ الشائعة (8)"صحتفا

طـ صريؼ الؽؾؿة الشػقية فؼط بالرغؿ أن الشائعة قد تـتؼؾ بقسائؾ أخرى كاإلذاطة 

 .(8)والصحػ و اإلكرتكت

رواية لققائع بحقث ترتػع إلل السامع طؾك أهنا ما يردده الـاس " الشائعات هي: -

سقاء تعؾؼت بالؿاضل أو بالحاضر أو الؿستؼبؾ ففل كقع مـ إخبار ولؽـ يغؾب 

، ويستػاد مـف أن الشائعة قد تتضؿـ إما شقئًا مـ الحؼقؼة وإما (1)"طؾقفا أهنا مختؾؼة

                                                        

 -م8888-ة السادسة الطبع -الؼاهرة -طالؿ الؽتب -( د/ حامد طبدالسالم زهران: طؾؿ الـػس آجتؿاطل8)

خرب مؼدم طؾك أكف صحقح دون أن تتقافر معايقر أكقدة لصحتف ويـتؼؾ بالؽؾؿة "، ويرى البعض أهنا 165صـ

الؿـطققة وطرب وسائؾ آتصآت الؿختؾػة يف مققػ يسقده الؼؾؼ والتقتر ويحؿؾ يف داخؾف إهؿقة 

عات وطالقتفا بسؿات شخصقات مروجقفا . أ/ ربقعة سعقد خؾقػة الؿؾقان: آستجابة لؾشائ"والغؿقض

كؾقة أداب  -رسالة ماجستقر -دراسة إمربيؼقة -مـ وجفة كظر الػئات آجتؿاطقة بؿـطؼة الخؿس

 .88صـ -م8888 -لقبقا -جامعة الؿرقب  -والعؾقم

 -م8653 -الؼاهرة -طالؿ الؽتب -( د/ أحؿد محؿد أبقزيد: سقؽقلقجقة الرأي العام ورسالتف الديؿؼراصقة8)

 .312صـ -، د/ طثؿان طؾل سالؿ أمقؿـ: مرجع سابؼ48صـ 

مركز بحقث  -الؼقادة العامة لشرصة الشارقة -( د/ سامل أحؿد طابديـ: الشائعات بقـ التحؾقؾ والؿقاجفة8)

 .28صـ -م8881 -8طدد -88الؿجؾد -الشرصة

الؿطبعة  -ة بالؿصؾحة العامةالجرائؿ الؿضر -( د/ طبدالؿفقؿـ بؽر: الؼسؿ الخاص يف قاكقن العؼقبات1)

 .828صـ -م8635 -الؼاهرة -العالؿقة
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و الؿستؼبؾ، إٓ أكف لؿ يحدد خربًا مختؾؼًا ، وقد تتعؾؼ بالؿاضل أو الحاضر أ

القسائؾ التل يتؿ هبا كؼؾ الشائعة تحديدًا وافقًا إذا أقتصر طؾك الرواية الؽالمقة مع 

أكف تقجد وسائؾ أخرى ٓ تؼؾ تلثقرًا طـفا كالصحػ والؿجالت والخطابات 

، كؿا أكف لقست كؾ الشائعات تستـد إلل أخبار مختؾؼة أو طؾك (8)والؿـشقرات

مـ الحؼقؼة فؼد تؽقن إضافة كاذبة لخرب صحقح أو تػسقر لف أو جاكب ضئقؾ 

 .(8)تعؾقؼًا طؾقف بلسقب مغاير لؾقاقع والحؼقؼة

رواية وقائع وترديدها بحقث ترتػع إلل الـاس طؾك أهنا حدثت " الشائعات هي: -

وهل ٓ حؼقؼة لفا وقد يصػ الؿشقع الخرب بلكف مرتدد طؾك إلسـة لقمكد مضؿقكف 

، ويرى البعض أن هذا التعريػ غقر واف مـ (8)"لؽ مختؾؼ ٓ صحة لفوهق مع ذ

ًٓ يمكد طؾك أن الشائعة تتضؿـ دائؿًا خربًا أو وقائع مختؾؼة ٓ  كاحقتقـ ففق أو

أساس لفا مـ القاقع مع أهنا قد تتضؿـ شقئًا مـ الحؼقؼة، وثاكقًا أكف أقتصر طؾك 

أكف قد تقجد وسائؾ أخرى كثقرة ٓ  الرواية الؽالمقة فؼط كلداة لـؼؾ الشائعات مع

 .(1)تؼؾ تلثقرًا طـفا كالصحػ والؿجالت والؿـشقرات

                                                        

( د/ محؿد هشام أحؿد أبق الػتقح: الشائعات يف قاكقن العؼقبات آتحادي لدولة اإلمارات العربقة الؿتحدة 8)

 -العدد إول -الؿجؾد الثامـ -مجؾة إمـ والؼاكقن -أكاديؿقة شرصة دبل -م8654لسـة  8رقؿ 

 .83صـ

 .8صـ -م8888 -15العدد -مجؾة الـبل -د/ جبار محؿقد: اإلشاطة أكذوبة لؾتصديؼ (8)

( د/ محؿقد إبراهقؿ إسؿاطقؾ: الجرائؿ الؿضرة بلمـ الدولة مـ جفة الخارج يف قاكقن العؼقبات الؿصري 8)

 .851صـ -م8628 -الطبعة إولك -الؼاهرة -والتشريع الؿؼارن

 .83صـ -الػتقح: مرجع سابؼ( د/ محؿد هشام أحؿد أبق 1)
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يف حقـ يرى البعض تؼسقؿ الشائعات إلل كقطقـ: الشائعة العادية وتعرف بلهنا:  -

التعؾقؼ طؾك واقعة حدثت فعالً تعؾقؼًا ٓ يتػؼ مع حؼقؼتفا بخصقص الدافع إلقفا "

التعؾقؼ طؾك واقعة بلمر لف "ائعة الؿغرضة وتعرف بلهنا: ، والش"ومـ كان صرفًا فقفا

، ويرى البعض أن هذا التعريػ بشؼقف محؾ كظر (8)"ضؾ مـ الحؼقؼة وإكؿا مبالغ فقف

فؾؿ يبقـ القسائؾ التل يتؿ هبا كؼؾ الشائعة، كؿا أكف اتجف إلل اطتبار الشائعة تتضؿـ 

 .(8)ختؾؼًا ٓ أساس لف مـ القاقعواقعة حدثت فعالً مع أهنا قد تتضؿـ أيضًا خربًا م

ويف الحؼقؼة وواقع إمر يالحظ أن هـاك رابط وطامؾ مشرتك بقـ الؿعـك       

الؾغقي آصطالحل لؾشائعة وهق آكتشار والتػرق والذيقع، كؿا يالحظ طؾك كؾ 

التعريػات السابؼة أهنا تؽاد تتػؼ طؾك معـك واحد وهق أن الشائعة طبارة طـ رواية أو 

معؾقمة مجفقلة الؿصدر غالبًا يؼقم طؾقفا جفة ما أو شخص ما، وتعتؿد طؾك  أوخرب 

تزيقػ الحؼائؼ وتشقيف القاقع وكشر أفؽار ومعؾقمات غقر دققؼة، لذا يؿؽـ أن كضع 

تعبقر يطؾق طؾى ما يـتشر " تعريػًا لؾشائعة لعؾف يربز كؾ هذه الؿعاين فـؼقل هل:

 ."بوسقؾة وصريؼة ما من غقر تثبت من مصدره وهدفه وصحته

يؼصد بف كؾ ما يـتشر بعؿقم إققال مـ  شرح التعريف: تعبقر يطؾق طؾى ما يـتشر:

الؿعؾقمات وإخبار وإفؽار والروايات التل يتـاقؾفا الـاس وتتسؿ بإهؿقة 

رب هامة بالـسبة إلقفؿ، وتؽقن الؿعؾقمات طـفا والغؿقض ٓرتباصفا بؿقضقطات تعت

                                                        

العدوان طؾك  -العدوان طؾك أمـ الدولة الداخؾل -( د/ رمسقس هبـام: الؼسؿ الخاص يف قاكقن العؼقبات8)

 .836صـ -م8658 -مـشلة الؿعارف -الـاس يف أشخاصفؿ وأمقالفؿ

 .83صـ -( د/ محؿد هشام أحؿد أبق الػتقح: مرجع سابؼ8)
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متضاربة أو غقر متقسرة أو غقر مؼـعة، وبعؿقم الؽتابات مـ الؿـشقرات والتؼارير 

والؿؼآت الصحػقة، وبعؿقم إفعال مـ أسالقب التقاصؾ غقر الؿللقفة كالدطابة 

إلذاطة أو والـؽتة والرسؿ الؽاريؽاتقري، أو طـ صريؼ الـشرات أو الصحافة أو ا

 أجفزة اإلطالم إخرى.

يؼصد بف كؾ وسقؾة وصريؼة وأسؾقب تـتشر طـ صريؼف الشائعة،  بوسقؾة وصريؼة ما:

كآتصال الشخصل واإلطالم الجؿاهقري وإسالقب الؿتبعة يف اكتشارها وتداولفا، 

يؼصد بف أن الؿتؾؼل يتؼبؾفا ويتؽؾؿ هبا دون  من غقر تثبت من مصدره وهدفه وصحته:

التحؼؼ مـ الؿصدر الؿروج لفا والفدف الؿؼصقد مـ ورائفا مـ التلثقر طؾك الروح 

الؿعـقية والؼؾؼ وزرع بذور الشؽ أو تدمقر معـك أو تشقيف صقرة أو التلثقر طؾك 

الرأي العام تحؼقؼًا ٕهداف الؿصدر سقاء أكاكت سقاسقة أم اقتصادية أم اجتؿاطقة أم 

ز طؾك مصدر مقثقق بف يمكد صحتفا، فؼد تتضؿـ ثؼافقة أم طسؽرية، دون أن ترتؽ

أحقاكًا حؼقؼة أو تؼقم طؾك أساس مـ الحؼقؼة، وقد تؽقن مختؾؼة ٓ أساس لفا مـ 

القاقع فتمثر أثـاء تداولفا طؾك تػؽقر اإلكسان وكػسقتف وسؾقكف إلك الؿدى الذي قد 

سرياكًا واكتشارا  يرى فقفا ما لقس مقجقدًا فقضقػ إلقفا كالمًا آخر مؿا يجعؾفا أكثر

 وجاذبقة.
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 انـًـبحث انـثــاَـً

 تًٍٍس انشائعاث عٍ انًصطهحاث انًشابهت
قد يختؾط مػفقم الشائعات ببعض الؿصطؾحات إخرى كالخرب والبقاكات 

 والدطاية والرأي العام وحؼ الـؼد، لذا كعرض التؿققز بقــفؿ طؾك الـحق التالل:

لؿعؾقمات التل تتعؾؼ بحادث معقـ وترتؽز أو الخرب هق اأوًٓ: الشائعات والخبر: 

تبدو أهنا مرتؽزة طؾك القاقع الؿادي، فال يدخؾ فقف التـبمات أو التخؿقـات الؿستؼبؾقة 

باطتبارها تصقرات ٓ تعتؿد طؾك طـاصر مقضقطقة أو وقائع مادية وإكؿا تؼقم طؾك 

الؿادي، وهذا يعـل  تلمؾ كػساين ففل كتاج ذهـ مـ تـبل هبا وٓ أساس لفا مـ القاقع

أن الخرب مصدره معروف وواضح يستـد إلك الربهان والدلقؾ الؼاصع، أما الشائعة 

ففل طادة مجفقلة أو غامضة الؿصدر وبرهاهنا يشقبف الغؿقض وطدم القضقح، 

إما اختالق خرب ٓ أساس لف مـ الصحة، أو تؾػقؼ خرب يحتقي  وتلخذ ثالثة أشؽال:

 .(8)ؿبالغة يف تلويؾ خرب يـطقي طؾك بعض طـاصر الصحةطؾك جزء مـ الصحة، أو ال

بعدم كشر الخرب حتك يتؿ التلكد  الصدق:الخرب هق ما اتصػ بالصػات التالقة:      

مـ صحتف، وأن التضحقة بخرب مفؿ غقر ممكد وطدم كشره أفضؾ بؽثقر مـ كشره ثؿ 

مؾة لؾحدث أو بضرورة أن يذكر الخرب الحؼقؼة الؽا الدقة:يتضح بعد ذلؽ كذبف. 

القاقعة دوكؿا حذف يخؾ بسقاقفا ويعطقفا معـك أو تلثقرًا مخالػًا لؾحؼقؼة أو طؽس 

                                                        

مجؾة جامعة أم درمان  -( د/ جالل الديـ الشقخ زياد: أثر الشائعات السقاسقة يف تاريخ السقدان الؿعاصر8)

، د/ طبدالرحؿـ أبقبؽر جابر: الشائعات يف الؿقدان اإلطالمل 888صـ  -م8888 -84العدد -اإلسالمقة

 -م8651 -الرياض -جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة -رسالة ماجستقر -ومققػ اإلسالم مـفا

 . 83صـ
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بعدم تحريػ الخرب بالحذف أو  الؿوضوطقة:ما كان يعطقف فقؿا لق كشر كامالً ودققؼَا. 

اإلضافة فالخرب الصحػل ٓ يجب أن يتؾقن حسب أهقاء الصحقػة أو الؿحرر الذي 

لؽؾ خرب مصدر يزود بالؿعؾقمات، ويجب أن يذكر  الؿصدر:. يحصؾ طؾقف ويؽتبف

طؾك  كتابته بطريؼة سفؾة ومػفومة:يف الخرب إلططاء الؿصداققة لفذه الؿعؾقمات. 

شؽؾ فؼرات قصقرة واضحة ومػفقمة ٓ ترهؼ الؼارئ يف البحث طـ الؿعـك 

ذهـ وٓ الؿؼصقد مػفقمة مـ جؿقع الؿستقيات الثؼافقة، وٓ تثقر تشقيشًا يف ال

، وهذا ما ٓ يتقافر يف الشائعات بؾ هل طؾك الـؼقض مـ (8)تخؾط الحؼقؼة بالخقال

ذلؽ تؿامًا ومـ هـا كان خطل مـ أصؾؼ طؾقفا بلهنا )خرب كاذب أو كبل محرف( إذ لػظ 

الخرب أو الـبل طـد إصالقف طؾك معؾقمة ما فنكف يتققع فقف أن يصطبغ بالصػات 

 . (8)السابؼة

البقاكات هل الؿعؾقمات التل تروى طـ أمر طرف ائعات والبقاكات: ثاكقًا: الش

ًٓ، فقتـاول البقان تػصقالت طـف كالبقاكات التل تتعؾؼ بعجز مقزاكقة  الـاس وققطف إجؿا

، أما الشائعة ففل رواية لققائع حدثت يف الؿاضل أو تتحؼؼ يف الحاضر أو (8)الدولة

ستتحؼؼ يف الؿستؼبؾ دون أن ترتؽز طؾك مصدر مقثقق بف يمكد صحتفا، وقد تؽقن 

                                                        

، د/ طبدالرحؿـ أبقبؽر جابر: مرجع 83صـ -م8888 -طؿان -( صارق مقسك الخقري: فـ تحرير إخبار8)

 58صـ -الطبعة إولك -بقروت -دار الشروق -، أ/ فاروق أبقزيد: فـ الخرب الصحػل84صـ -سابؼ

ك الشائعة وأثرها طؾك التـؿقة السقاسقة يف ( أ/ خؾػ جؿال خؾػ: اطتؿاد الصحافة الحزبقة الػؾسطقـقة طؾ8)

 -جامعة الـجاح القصـقة -رسالة ماجستقر -الضػة الغربقة وقطاع غزة )حركتا فتح وحؿاس كؿقذجا(

 .84صـ -م8886 -كابؾس

 .2صـ -84العدد -مصر -مجؾة إمـ العام -( د/ صالح كصر: آشاطات والؼاكقن8)
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ٓ أساس لفا مـ القاقع أي متـاقضة يف كؾ أجزائفا طـ الققائع، وقد تؽقن قائؿة طؾك 

 .(8)التشقيف الؽؾل أو الجزئل لف

تتػؼ الشائعة والدطاية بؽقهنؿا أسؾقبان مـ أسالقب الشائعات والدطاية: ثالثًا: 

الحرب الـػسقة الؿقجفة، وترتبطان ارتباصا وثقؼًا يف تـشقط وتدطقؿ اتجاهات قائؿة 

، إٓ أن هـاك فروقًا بقـ الشائعات والدطاية (8)مـ قبؾ أكثر مؿا تخؾؼ اتجاهات حديثة

ول أصحابف غرس اإلقـاع يف كػقس الؿستؼبؾقـ أن الدطاية أسؾقب يحا -1تتؿثؾ يف:

لتؽقن سؾقك معقـ مؼصقد، أما الشائعة ففل أققال غقر مقثققة يتـاقؾفا الـاس مشاففة 

 يف مقاضقع هتؿفؿ ويحقطفا الغؿقض.

 تخضع الدطاية دائؿًا لدراسات مـظؿة ودققؼة إليجاد تلثقر معقـ يف الرأي العام -2

ؼبؾقـ، أما الشائعة فؽؿا تستخدم يف الظروف سؾقك معقـ لدى جؿفقر الؿست أو

الحربقة وتؽقن خاضعة لدراسات دققؼة هادفة فؼد تـشل فجلة يف إوساط الؿػتؼرة 

هتدف الدطاية إلل كسب الجؿاهقر لتحؼقؼ غايات معقـة مع  -8لألكباء الػقرية. 

ر يف التضحقة بؽؾ شلء يف سبقؾ تحؼقؼفا، بقـؿا هتدف الشائعة إلل محاولة التلثق

شخصقات إفراد والسقطرة طؾك سؾقكفؿ بنثارة غرائزهؿ وشفقاهتؿ، وقد يؽقن 

الدافع لدى مثقر الشائعة هق حب التؿقز والظفقر بؿعـك أن يتظاهر مطؾؼفا بلكف يؿتؾؽ 

 . (8)مـ الؿعؾقمات ما لقست لدى الغقر

                                                        

 .84صـ -رجع سابؼ( د/ محؿد هشام أحؿد أبق الػتقح: م8)

 .28،28صـ -( د/ سامل أحؿد طابديـ: مرجع سابؼ8)

 . 88صـ -( د/ طبدالرحؿـ أبقبؽر جابر: مرجع سابؼ8)
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اه قضقة هامة الرأي العام هق تقجقف كظر إغؾبقة تجرابعًا: الشائعات والرأي العام: 

، ففق ضاهرة (8)معقـة يف زمـ معقـ هتؿ الجؿاهقر وتؽقن مطروحة لؾـؼاش والجدل

، (8)اجتؿاطقة وسقاسقة يتشؽؾ داخؾ الؿجتؿع يمثر يف الـظام السقاسل السائد ويتلثر بف

وتؾعب الشائعات دورًا بارزًا يف تؽقيـ وكشلة الرأي العام، كؿا أن الرأي الصائب 

يف الؼضاء طؾك الشائعات وأسباهبا وجذورها، أي أن كال إمريـ  يؾعب دورًا هامًا

يؾعب دورًا هامًا مع أخر وهذا يتققػ طؾك مدى تلثقر الشائعة وخطقرهتا طؾك 

الرأي العام، ويرجع الرأي العام إلل وطل الجؿفقر الؿستفدف وخربتف وثؼافتف 

تف لرفضفا ومحاربتفا طالوة ومدى تؾبقتف لتصديؼ الشائعة وسرياهنا فقف، ومدى إمؽاكق

طؾك قدرة ٌصـاع الؼرار طؾك التلثقر يف الرأي العام بخصقص الشائعة واكتشارها والحد 

مـفا ويف تقطقة الـاس، ويؽؿـ تلثقر الشائعة يف الرأي العام لؾجؿاهقر يف تثؼقػ الروح 

 . (8)مالؿعـقية واستخدامفا كقسقؾة لؽشػ الحؼقؼة وكلسؾقب لتحطقؿ الثؼة يف اإلطال

وكثقرًا ما هتز الشائعات الرأي العام وبؾبؾتف وتغققر اتجاهاتف مؿا يدطق إلل       

دراستفا لؾتعرف طؾك مدى حساسقة الرأي العام كحقها حقث يعتربها وسقؾة مـ 

وسائؾ إرباك الرأي العام، وتستخدم لعدة أغراض أبرزها تؿزيؼ معـقيات الطرف 

                                                        

 . 18صـ -( د/ أحؿد محؿد أبقزيد: مرجع سابؼ8)

( د/ أكقر محؿد الرواس: وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل وطالقتفا باكتشار الشائعات يف الؿجتؿع العؿاين 8)

 -م 8883 -11الؿجؾد  -حقلقات آداب طقـ شؿس -"طالطقة لألكؿاط وطقامؾ آكتشاردراسة است"

 . 185صـ

 -م8888 -الطبعة إولك -دار الراية إردن -( د/ محؿد طبد حسقـ أبق سؿرة: سقؽقلقجقة الرأي العام8)

 .  54صـ 
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الحؼائؼ ووسقؾة لتحطقؿ مصادر إخبار  الؿؼابؾ، واستخدامفا كستار لحجب

الحؼقؼقة، وتستخدم كُطعؿ لؾحصقل طؾك الحؼقؼة حقث تشاع أكباء كاذبة طـ مقضقع 

 .(8)معقـ بؼصد الحصقل طؾك أكباء صحقحة طـف

الشائعة أققال مرسؾة ٓ دلقؾ طؾك صحتفا تلخذ  خامسًا: الشائعات وحق الـؼد:

ؾعؼاب، أما الـؼد فقشؿؾ تصرفات اإلكسان شؽؾ الغقبة والـؿقؿة وتعرض مروجفا ل

العامة التل تتعؾؼ بخصقصقتف وتخرج طـ كطاق ذاتف، وذلؽ بنبداء الرأي بالحؽؿ أو 

التعؾقؼ طؾك قضقة طامة أو فؽرة جديدة يف اجتؿاع أو صحقػة أو خطبة مـربية أو 

ؿة أو مشروع خدمل، ويـصب الـؼد طؾك فؽرة اإلكشاء واإلدارة أو دافعة تاريخقة قدي

، فنذا تعدى الـؼد معاهدة وكذلؽ طؿؾ الؿقضػ العام دون الؿساس بشخص صاحبف

التصرف بغقة التشفقر بف والحط مـ كرامتف والـقؾ مـ شرفف  صاحب العؿؾ أو

، وقضت محؽؿة (8)واطتباره اكؼؾب لجريؿة قذف وسب ووقع تحت صائؾة الؼاكقن

الـؼد الؿباح هق إبداء الرأي يف إجراء طؿؾ دون الؿساس "الـؼض يف ذلؽ بلن: 

بشخص صاحب إمر أو العؿؾ بغقة التشفقر بف أو الحط مـ كرامتف فنذا تجاوز الـؼد 

هذا الحد وجب العؼاب طؾقف باطتباره مؽقكًا لجريؿة سب أو إهاكة أو قذف حسب 

                                                        

صرق  -وضائػف وققاكقـف -طقامؾ تشؽقؾف -( د/ محل الديـ طبدالحؾقؿ: الرأي العام ) مػفقمف وأكقاطف8)

، د/ أحؿد محؿد أبقزيد: 41صـ -م8886 -الؼاهرة  -مؽتبة إكجؾق الؿصرية -أسالقب تغقره( -ققاسف

 .  884، 883صـ -مرجع سابؼ

، 28صـ -م8888 -الؼاهرة -الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب -( د/ طزت الشربقـل: قضايا تشغؾ الرأي العام8)

28 . 
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 . (8)"إحقال

                                                        

حؽؿ محؽؿة الـؼض. مـشقر لدى     أ/ حسام فاضؾ  5/2/8888ق جؾسة  38لسـة  8854( الطعـ رقؿ 8)

 .858صـ  -م8888 -مركز هشام مبارك لؾؼاكقن -حشقش: مقسقطة تشريعات الصحافة
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 نثانًبحث انثا

 خصائص انشائعاث
مـ خالل ما تؿ استعراضف مـ مػفقم الشائعات لدى الػؼفاء يالحظ أهنا تتسؿ 

 بؿجؿقطة مـ الخصائص، والتل يؿؽـ أن كتـاولفا فقؿا يؾل:

آكتشار السريع واخرتاق الحدود وبخاصة إذا ارتبطت الشائعة بؿقضقع هام  -8

إذا طربت تعبقرًا طؿا يجري  وكشرت يف ضروف يتعذر معفا التلكد مـ صحتفا، أما

يف طؼقل الـاس فقؿؽـ استخدامفا كؿمشرات لؾرأي العام أو كلسؾقب وقائل 

 .(8)كؿا يحدث يف الحروب الـػسقة أو الؿعارك آكتخابقة

سفقلة تداول الشائعة وطدم اطتؿادها طؾك وسقؾة بذاهتا بؾ تـتؼؾ بقسائؾ متعددة  -8

غؾب أو طـ صريؼ وسائؾ اإلطالم كؿا إما طـ صريؼ الحديث الشخصل وهق إ

ًٓ أخرى لؾبث مـفا الرواية والؼصة والرسؿ الؽاريؽاتقري وإغـقة  تلخذ أشؽا

، وتسقر الشائعات بسرطة الصقت والضقء طـ صريؼ إقؿار الصـاطقة (8)والـؽتة

واإلكرتكت ومقاقع التقاصؾ آجتؿاطل لتصؾ إلك جؿقع أصراف الؽقن، حقث 

ية إلؽرتوكقة واحدة فبات مـ السفؾ أن تـطؾؼ اإلشاطة ولقس مـ أصبح العالؿ قر

 .(8)السفؾ أن تتققػ

                                                        

مجؾة آداب  -"دراسة مقداكقة يف مديـة الؿقصؾ"( د/ إيؿان حؿادي رجب: اإلشاطة وتلثقرها يف الؿجتؿع 8)

 . 84صـ -38العدد  -الرافديـ

الجامعة  -"دراسة وصػقة تحؾقؾقة"( د/طبدالرحقؿ بـ محؿد الؿغدوري: اإلشاطة واثارها يف الؿجتؿع 8)

 .41صـ -م8888 -اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة

، د/ 86صـ -م8648 -بغداد -مطبعة إديب البغدادية -( كرم شؾبل: الراديق والتؾػزيقن يف الحرب الـػسقة8)

دراسة تحؾقؾقة لـشرات أخبار "تقضقػ الشائعات يف كشرات إخبار التؾػزيقكقة طؾك طبدالػتاح رحقؿ: 
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تتسؿ الشائعات بالغؿقض وإهؿقة فعادًة ما تؽقن استجابة لؾؿقاقػ والظروف  -8

ؿعؾقمات أو الحؼائؼ طـ التل يسقدها الغؿقض وطدم القضقح إذا لؿ تتقفر ال

جة إلقفا آكذاك تليت الشائعة لتؾبقة الؿققػ لؾـاس وهؿ يف أمس الحا الحالة أو

تؾؽ الحاجة فتؽقن بؿثابة الرتبة الخصبة لظفقرها واكتشارها، أو يتسؿ 

مقضقطفا بؼضايا مفؿة تؿس حقاة الـاس آقتصادية أو السقاسقة أو آجتؿاطقة، 

 .(8)فالشائعة تحؿؾ مضؿقكًا أو رسالة لفا طالقة بحقاة الؿجتؿع

ة وقد تؽقن كاذبة فؼد تحتقي طؾك بعض الؿعؾقمات الشائعات قد تؽقن صادق -4

الصادقة الؿتعؾؼة بؿقضقع أو مققػ ما كالشائعات حقل زيادة مرتبات 

الؿقضػقـ، وقد تؽقن كاذبة ترتؽز طؾك معؾقمات غقر ممكدة أو ٓ أساس لفا مـ 

الصحة كالشائعات التل تطؾؼ طؾك الػـاكقـ والؿؿثؾقـ والؿشاهقر، وقد يؽقن 

شائعات صادقًا وأخر كاذبًا كؿا يحدث طـد تسريب أسؿاء محتؿؾة جزء مـ ال

وغقر محتؿؾة لرتشقح أطضاء الحؽقمات لجس الـبض، فالجاكب الصادق هق أن 

طددًا مـ إسؿاء الؿحتؿؾة كان صحقحًا وأما الجاكب الؽاذب هق أن بعض 

 .(8)إسؿاء غقر وارد ترشقحفا أصالً 

غالبًا ما تؽقن الشائعات مشحقكة بشحـة اكػعالقة ووجداكقة ققية، حقث إن  -5

                                                                                                                                                                

 .15صـ -العراق -جامعة بغداد -م88/5/8881حتك  8/3/8881لؾؿدة مـ  -قـايت التغققر والعربقة

 -، أ/ رياض أحؿد: حرب اإلشاطة86 -858صـ -مرجع سابؼ  -( د/ محؿد مـقر حجاب: الحرب الـػسقة8)

 . 85صـ -م8651 -بغداد -قةوزارة الرتب

 -جامعة أم درمان اإلسالمقة -رسالة ماجستقر -( د/ مـال محؿد مراد: اإلشاطة وصرق اكتشارها ومؼاومتفا8)

 .83صـ -م8666
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الشائعات الؿحايدة ٓ تـتشر كثقرًا بقـؿا الشائعات التل تؽقن مؿؾقءة بإماين 

وأمال وإحالم تـتشر بسرطة كنشاطة مـح مؽافلة أو اكتفاء الحرب يف بحر 

ر تتضؿـ الؽراهقة والعداء أو شفر، كؿا أن الشائعات السقداء التل تحؿؾ مشاط

 .(8)التػرقة هل إكثر اكتشارًا وسرطة يف اكتؼالفا مـ غقرها

تظفر الشائعات وتـتشر يف الؿقاقػ الؿحرجة ويف حآت آضطراب، وخاصة  -6

طـدما يسقد الؼؾؼ والػقضك حقاة إفراد والؿجتؿع، فؼد تؿس أحداثًا مفؿة 

قة وآقتصادية وآجتؿاطقة، أو كالحروب والؽقارث وإزمات السقاس

 .(8)أشخاصًا بارزيـ كالؼادة العسؽريقـ والسقاسققـ ورؤساء الدول ومؾقكفا

يتعرض مضؿقن الشائعات ومحتقاها دائؿًا إلل التغققر والتعديؾ والتسقية أثـاء  -7

ترويجفا، فؼد يتؿ طـد الرواية الرتكز طؾك بعض الجقاكب والؿبالغة فقفا واستبدال 

ا مؿا ُيغقر مـ حؼقؼة إمر، وتمكد الدراسات أن الشائعات أثـاء مسقرهتا بعضف

 .(8)الروائقة تؿقؾ إلل أن تؽقن أيسر وأقصر وأسفؾ ففؿًا واستقعابًا

الشائعات غقر محددة الؿصدر فؿـ الصعب تعؼب أو التلكد  مـ مصدرها أثـاء  -8

اج إلك فريؼ طؿؾ متخصص اكتشارها ٕن الـاقؾ لفا ٓ يذكره، ولذا فنن تعؼبف يحت

                                                        

 .882-881صـ -( د/ مختار التفامل: مرجع سابؼ8)

حالة طؾك مستخدمل ( د/ حسام الديـ مصطػك: استخدام تؽـقلقجقا آتصال يف اكتشار الشائعات دراسة 8)

جامعة أم  -رسالة ماجستقر "كؿبققتر مان"اإلكرتكت والفاتػ السقار بؽؾقة دراسات الحاسبات ألقة 

 .48صـ -م8884 -درمان اإلسالمقة

 -، د/ محؿد صؾعت طقسك: الشائعات وكقػ كقاجفا58صـ -( د/ الـعؿل السائح العالؿ: مرجع سابؼ 8)

 .4صـ -م8631 -الؼاهرة -مطابع دار الشعب
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 .(8)مـ أجؾ الرد طؾك الشائعات ومحاسبة مطؾؼقفا

تؼع الشائعات يف إصار الجريؿة لتعديفا طؾك ققاكقـ الـشر والعالكقة، وتجاوزها  -9

ٕخالققات العؿؾ الصحػل واإلطالمل، وٓرتباصفا بؿا يرتؽب مـ مخالػات 

 .(8)وتعدي طؾك حؼقق الغقر طؾك شبؽة اإلكرتكت

                                                        

رسالة  -"دراسة تحؾقؾقة دطقية"( د/ فاضؾ محؿد أحؿد جبؾ الؿصباحل: الشائعة أحؽامفا وطالجفا 8)

، د/ هباس بـ رجاء حربل: الشائعات 81صـ  -م8885 -السقدان -جامعة أم درمان اإلسالمقة -دكتقراه

 .63صـ -م8888 -إردن -دار أسامف لؾـشر والتقزيع -ودور وسائؾ اإلطالم يف طصر الؿعؾقمات

 .885صـ -( د/ جبار محؿقد: مرجع سابؼ8)
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 بحث انرابع انً

 يراحم اَتشار انشائعاث
هـاك مراحؾ صـػفا بعض العؾؿاء والباحثقـ تؿر هبا الشائعات لتؽقن جاهزة لؾـشر 

، وآكتشار هق العؿؾقة التل تذاع بقاسطتفا الػؽرة الجديدة أو البدطة (8)يف الؿجتؿع

، (8)الؿستخدمة، وتـطقي طؾك خروج فؽرة جديدة مـ مصدرها إلك الذيـ يعتـؼقهنا

بسرطة ٓ سقؿا يف أوقات إزمات بؿختؾػ أكقاطفا سقاء أكاكت أزمات طؾك الصعقد 

السقاسل أم آقتصادي أم آجتؿاطل، فقليت دور الشائعة الؿفؿ وهق التلثقر يف حقاة 

الـاس، كؿا ُتعد إحدى طقامؾ تشؽقؾ وتقجقف الرأي العام إزاء الؼضايا وإحداث 

 ادة بثالثة مراحل:وتؿر الشائعات طالؿختؾػة، 

يف هذه الؿرحؾة يتؿ إكتاج الشائعة وإضفارها  الؿرحؾة إولى: الوٓدة والظفور:

حقث يؼقم مروجقها سقاء مـ الداخؾ أو مـ الخارج باختقار الققت الؿـاسب 

لحاجة الـاس إلل الؿعؾقمات وإخبار فقطؾؼقن الشرارة إولك لؾشائعة بـشرها 

مـ الشائعة يؽقن كقطفا فنذا كاكت هبدف زرع بذور  وبثفا، وحسب صبقعة الفدف

الػتـة والؽراهقة بقـ إفراد والجؿاطات أو بقـ إقؾقة وإغؾبقة مـ السؽان أو بقـ 

السؾطة والجؿاهقر فنهنا ستؽقن مـ الـقع إسقد، ويؽقن مصدرها غالبًا إطداء 

                                                        

دار القازوري العؾؿقة لؾـشر  -"رؤية معاصرة"( د/ طبدالرزاق الدلقؿل: الدطاية والشائعات والرأي العام 8)

 . 858صـ -م8882 -طؿان -والتقزيع

الطبعة  -الؼاهرة -الؽتبطالؿ  -ترجؿة/ سامل كاشد -( أفريت م. روجرز: إفؽار الؿستحدثة وكقػ تـتشر8)

 .83-82صـ -م8632 -إولك
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 .(8)سقاء مـ داخؾ أبـاء البؾد أو مـ إطداء يف الخارج

وهل مرحؾة ذيقع الشائعة واكتشارها بقـ الـاس، لؿرحؾة الثاكقة: آكتشار والتؿدد: ا

ولؼد اثبتت طدة دراسات بلن اكتشار وترويج الشائعة يعتؿد بشؽؾ رئقسل طؾك فائدهتا 

وطؾك العؿؾ الجؿاطل، فإفراد والجؿاطات يطؾؼقن الشائعة ويشرتكقن يف 

لؽؾ مـفؿ دور، فبعضفؿ يلخذ دور الـاقؾ أو ترويجفا، فقؼقم طؾك كشرها طدة أفراد 

الؿرسؾ ووضقػتف تتؿثؾ يف إرسال الرسالة إلك الجؿفقر وهق أهؿ دور يف طؿؾقة اكتشار 

الشائعة، أما البعض إخر فقلخذ دور الؿػسر لؾشائعة ويتؽفـ مدى مضؿقهنا 

ًٓ ففؿ ما حدث أو يجري حقلف وهمٓء هؿ العؼالكققن، أما الُؿشؽؽقن  محاو

قعربون طـ شؽفؿ فقؿا سؿعقا أو قرأوا ويحذرون الـاس مـف وهمٓء هؿ الطبؼة ف

القاطقة، ويؼقم آخرون بدور متخذ الؼرار وهمٓء يتعرفقن بـاًء طؾك إخبار أو 

 .  (8)الؿعؾقمات القاردة يف تػاصقؾ الشائعة

لعؿؾقة وهل الؿحصؾة الـفائقة والؿآل إخقر الؿرحؾة الثالثة: الؿوت وآكدثار: 

وٓدة واكتشار الشائعة فؽؾ إشاطة مفؿا صال طؿرها مآلفا إلل الزوال والػـاء، فؿـ 

الشائعات ما تحقا لؿدة ساطة أو يقم أو شفر أو سـة أو سـقات أو تؿقت لتعاود 

 .(8)الظفقر يف فرتات دورية

                                                        

 .5صـ -، د/ إبراهقؿ أبقطرققب: مرجع سابؼ51صـ -( د/ الـعؿل السائح: مرجع سابؼ8)

، د/دالقا مجدي طبدالغـل: صبقعة الشائعات واسرتاتقجقة 58صـ -( د/ حسام الديـ مصطػك: مرجع سابؼ8)

 .88صـ  -م8886 -صـطاجامعة  -ممتؿر الؼاكقن والشائعات -مؽافحتفا

 .52صـ -( د/ الـعؿل السائح العالؿ: مرجع سابؼ8)
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 :(8)التغقرات الؿالزمة لؾشائعات طـد اكتشارها

شارها وحتك مقهتا لؽثقر مـ التغقرات تتعرض الشائعة مـذ وٓدهتا واكت

والتحريػات التل تظفر يف إضافة وحذف كثقر مـ التػاصقؾ، وتبسقط الحقادث 

وإطادة صقاغة الجؿؾ وإلػاظ يف أشؽال مللقفة، واختالق جقاكب بذاهتا وتلكقد 

، وذلؽ (8)بعضفا دون بعض، وإلك غقر ذلؽ مـ أشؽال التحريػ والحذف واإلضافة

لؿققل الـاقؾ لفا واتجاهاتف وضرورة الؿحافظة طؾك بـائفا الالزم  ٕهنا تخضع

، ويؽقن التغققر (8)ٓكتشارها، ولتؽقن أقرب لؾجق العام وما فقف مـ أحداث ووقائع

 حسب الؿػاهقؿ الثالثة أتقة:

يحدث لؾشائعة طـد ترويجفا واكتؼالفا مـ  إول: التـؼقح )آختصار والتسوية(:

قح لؿضامقـفا واختصار لتػصقالهتا بحذف وهتذيب بحقث تصبح شخص إلك آخر تـؼ

، وهذا الحديث يـػل ما تردد بلن الشائعة (1)أقؾ تػصقالً وأقصر رواية وأكثر دقة

تتضخؿ أثـاء اكتشارها، فؿـ خالل التجارب التل أجراها البقرت وبقستؿان تبقـ 

                                                        

( د/ طدكان زهران، وأحؿد إسؿاطقؾ أبق مشرف، وسامر محل الديـ حشقؿة: اإلشاطة أداه حرب طؾك 8)

-61صـ  -طؿان -إردن -دار زهران لؾـشر والتقزيع -"مػتاح الحرب والسالم"اإلسالم والؿسؾؿقـ 

 -ممتؿر الشائعات يف طصر الؿعؾقمات -طرققب: اإلشاطات يف طصر الؿعؾقمات، د/ إبراهقؿ 62

، د/ محؿد مـقر حجاب: 46صـ -م8888هـ8181 -الرياض -أكاديؿقة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة

-23صـ -م8884 -الطبعة إولك -الؼاهرة -دار الػجر لؾـشر والتقزيع -الشائعات وصرق مقاجفتفا

24. 

 .38صـ -د مراد: مرجع سابؼ( د/ مـال محؿ8)

 .886صـ -( د/ محؿقد أبقزيد: مرجع سابؼ8)

 .68صـ -م8888-الرياض-( أكاديؿقة كايػ لؾعؾقم إمـقة: الشائعات يف طصر الؿعؾقمات1)
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واكتؼالفا مـ شخص  %( مـ التػاصقؾ تـؼح وتسؼط خالل تداول الشائعة48لفؿا أن )

 . (8)إلل آخر حتك تـؽؿش إلك أن تصبح طؾك حالة مـ آختصار وآقتضاب

كؿا أكف حدث صؿس وحذف وتسقية  لبعض الثاين: التحؼقق )اإلبراز والشحذ(: 

تػاصقؾ الخرب فنن هـالؽ طـاصر ذات أهؿقة يتؿ اختقارها وإبرازها والؿحافظة طؾقفا 

ًٓ لغقرها مـ التػاصقؾ إخرى الغقر مفؿة، واستبدال لبعض  حتك الـفاية وإغػا

إجزاء مؽان البعض أخر مؿا يغقر مـ حؼقؼة إمر وتحدث هذه العؿؾقة يف كؾ مرة 

، فاإلبراز هق إدراك اكتؼائل وحػظ اكتؼائل لعدد محدود مـ (8)تروى فقفا الشائعة

 .(8)التػاصقؾ مـ بقـ سقاق آخر

وهق استقعاب الؿقضقع إساسل وإخراجف بعد الثالث: اإلخراج )آستقعاب(: 

حصقل التـؼقح والتعديؾ طؾقفا حتك تصبح مستساغة سفؾة آستقعاب ومتؿشقة مع 

ثؼافة الؿجتؿع ومعتؼداتف وطاداتف، بحقث يسفؾ ترويجفا وسرياهنا طؾك أوسع 

( باستعؿال كافة إسالقب الؿتاحة مـ أجؾ وصقل الشائعة لؾؿستفدفقـ، 1)كطاق

تظفر الشائعة وتـتشر بقـ الـاس وما كان لفا أن ترى الـقر لق لؿ تجد آذاكًا  وهؽذا

صاغقة والسـة حداد وأفقاه تؿتؾئ بعبارهتا وتردد حؽايتفا، فػل تحؾقؾ لؾشائعة قام بف 

قالقا أن الشائعة طبارة  8668طؾؿاء العؾقم آجتؿاطقة يف امريؽا وكشرت كتائجف طام 

                                                        

 .63صـ -( البقرت ولققبقستؿان: مرجع سابؼ8)

 .38صـ -( د/ مـال محؿد مراد: مرجع سابؼ8)

 .884صـ -بؼ( البقرت ولققبقستؿان: مرجع سا8)

 -، د/ حسام الديـ مصطػك: مرجع سابؼ83صـ  -( د/ فاضؾ محؿد أحؿد الؿصباحل: مرجع سابؼ1)

 .58صـ
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طة التل تـؿق بسبب قدرهتا طؾك تقلقد مخاوف لدى طـ كقع مـ الػقروسات الـش

الجؿفقر الؿستفدف تؿؽـفا مـ آكتشار وتتغقر هذه الػقروسات لتـاسب أوضاطًا 

 .(8)جديدة

                                                        

( أ/ رضا طقد حؿقدة أكحقؾ: الشائعات يف الؿقاقع اإلخبارية إردكقة وتلثقرها يف كشر آخبار مـ وجفة كظر 8)

 .88صـ -م8882 -إردن -جامعة الشرق إوسط -رسالة ماجستقر -الصحػققـ إردكققـ
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 انفصــم انثـاًَ

 تصٍُف انشائعاث وأهذافها واَثار انًترتبت عهٍها

ا طرب الػضائقات ووسائؾ التؼـقة أصبح العالؿ قرية كقكقة وتداول إخبار وتـاقؾف   

الحديثة سار يف غاية السفقلة والبساصة والقسر، مؿا أدى إلل تتـقع الشائعات لتـقع 

كتـاول هذا آثارها ودوافعفا وتختؾػ ٓختالف أهداففا والبقئة الؿشاطة فقفا، لذلؽ 

 الػصؾ مـ خالل ثالثة مباحث.

 تصـقػ الشائعات وأكقاطفا. الؿبحث إول:

 أهداف الشائعات وأسباهبا. حث الثاين:الؿب

 كشر الشائعاتأثار الؿرتتبة طؾك  الؿبحث الثالث:
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 انـًبحـث األول

 تصٍُف انشائعاث وأَىاعها
اختؾػ الباحثقن يف تصـقػ الشائعات وبات مـ الصعقبة بؿؽان اطتؿاد تصـقػ 

يستطقعف طام لفا يؿؽـ أن يؽقن معقارًا يطبؼ يف جؿقع الؿجتؿعات، لؽـ أقصك ما 

الباحث هـا هق أن يؼدم تؼسقؿات كؾقة ٕكقاع الشائعات حتك يتسـك معرفتفا بقسر 

 وسفقلة فقؿؽـ تصـقػفا إلك: 

 أوًٓ: تصـقف الشائعات حسب التوققت الزمـي وسرطة آكتشار إلى:

وهل التل تـتشر ببطء ويتـاقؾفا الـاس شائعات زاحػة أو بطقئة أو حابقه أو هامسة:  -

هؿسًا وبطريؼة سرية وتـتفل يف آخر إمر إلك أن يعرففا الجؿقع، والبطء إما أن 

يؽقن سببف صعقبة التقاصؾ أو الرتابط آجتؿاطل أو التخطقط مـ ُمطؾؼ الشائعة 

ثؾ ، وغالبًا ما تستخدم م(8)الصعقبة يف تصديؼفا واستغراب الـاس لفا أوومصدرها 

ؿعتفؿ وطرقؾة أي تؼدم اقتصادي هذه الشائعات لؾـقؾ مـ الؿسمولقـ وتشقيف س

 .(8)سقاسل أو اجتؿاطل أو

وهل التل تـتشر بسرطة يف أوقات  شائعات سريعة أو طـقػة أو مدمرة أو اكدفاطقة: -

بالغة الخطقرة، وتقصػ بلهنا طـقػة وققية، وتستخدم لؾرتويج طـ الحقادث 

                                                        

طالؿ الؽتب لؾطباطة  -( د/ محؿد خؾػ صالح الؿخؾػ: الحرب الـػسقة يف صدر اإلسالم )العفد الؿدين(8)

 . 828صـ -م8656 -الطبعة إولك -والـشر والتقزيع

، د/ هباس بـ رجاء 61صـ -م8882 -الؼاهرة -دار الثؼافة لؾـشر -( د/ حؿقدة سؿقسؿ: الحرب الـػسقة8)

 . 53صـ -حربل: مرجع سابؼ
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، وتظفر يف أيام إزمات (8)رات الحاسؿة يف الؿعاركوالؽقارث وآكتصا

وآكؽسارات العسؽرية، وتعتؿد هذه الشائعات طؾك أهؿقة وغؿقض الؿقضقع 

، وتتؿقز هذه (8)الذي تتـاولف والعقاصػ الجقاشة مـ الغضب والسرور الؿػاجئ

الشائعات بسرطة ضفقرها واختػائفا، حقث تسري يف الؿجتؿع الذي تستفدفف 

 ن الـار يف الفشقؿ. كسريا

وهل التل تروج يف زمـ معقـ إٓ أهنا تختػل وتغقص شائعات غائصة أو غاصسة:  -

لتظفر مرة آخري طـدما تتفقل الظروف لفا بالظفقر مع بعض التحقير لتالئؿ 

، وغالبًا يظفر هذا الـقع مـ الشائعات يف أيام آكتخابات (8)الظروف الجديدة

ة صقيؾة  كتؾؽ التل تدور حقل تسؿقؿ العدو لؿقاه والحروب التل تستؿر لػرت

، كؿا تستخدم ضد الؿسمولقـ أو (1)الشرب وقطع أيدي إصػال والسـة إسرى

الشخصقات البارزة يف شؽؾ حؿالت لؾـقؾ مـ سؿعتفؿ أو التشؽقؽ يف كزاهتفؿ، 

ع أو وغالبًا ما تلخذ شؽؾ الـؽتة لرتسخ يف اذهان الؿقاصـقـ ولؽل ٓ يـساها السام

 .(2)الؿتحدث بسفقلة

                                                        

 -م8663هـ 8183 -لبـان -بقروت -دار الؽتب العؾؿقة -( د/ كامؾ محؿد طقيضة: طؾؿ كػس اإلشاطة8)

 . 888-888صـ

 . 14صـ -( د/ محؿد دغش سعقد الؼحطاين: مرجع سابؼ8)

 . 858-858صـ -( د/ رفقؼ السؽري: مرجع سابؼ8)

 -مرجع سابؼ -، د/ محؿد مـقر حجاب: الشائعات وصرق مقاجفتفا58صـ -( د/ أحؿد كقفؾ: مرجع سابؼ1)

  .848-848صـ

 -مجؾة الؿستـصرية لؾدراسات العربقة والدولقة -( د/ لمي مجقد حسـ: الشائعات هتديد لألمـ القصـل2)

  . 118صـ -م8883 -28العدد
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 إلى: (8)ثاكقًا: تصـقف الشائعات حسب دوافعفا

وهل تعرب طـ رغبة الؿستؿع لفا يف أن يؽقن ما شائعات إحالم وإماين أو إمل:  -

سؿعف حؼقؼة حقث يدخؾ السرور والػرح والغبطة يف كػسف، ويؽقن زمـ إصالقفا 

لديـقة التل تعتز هبا أفراد الؿجتؿع وتداولفا قبؾ ايام مـ الؿـاسبات القصـقة وا

وتتضؿـ مثالً زيادات يف إجقر والرواتب لؾؿقضػقـ أو تقزيع أرض سؽـقة 

لؾؿحتاجقـ أو طـ قرب اكتفاء الصراع الؿسؾح أو الحرب أو طـ قرب بدء 

 .(8)الؿػاوضات بقـ الدول الؿتحاربة

وقت إلصالقفا تعرب طـ الخقف وأفضؾ  وهلشائعات الخوف والذطر أو القلس:  -

وترويجفا هق وقت إزمات مثؾ الحروب والؽقارث أو صدور قرارات سقاسقة 

 جفات الؼتال أو الزلزال مفؿة، مثؾ التحدث طـ أطداد مبالغ فقفا مـ الؼتؾك يف

الػقضاكات مؿا يساطد طؾك اكتشار حالة مـ البؾبؾة لدى الؿؼاتؾقـ والؿدكققـ  أو

طؾك ضفقر الشائعات فنكف يضاطػ مـ طؾك حد سقاء، وكؿا يساطد الخقف 

 .(8)تضخقؿفا وسرطة اكتشارها

                                                        

 -دار الؿعرفة الجامعقة باإلسؽـدرية -( د/ طبدالػتاح محؿد دويدار: سقؽقلقجقة آتصال وآطالم8)

  . 818-818صـ -م8666

 -اإلطالم والدطاية -الؽتاب الثاين -( د/ محؿد طبدالؼادر حاتؿ: الرأي العام وتلثقره باإلطالم والدطاية8)

، ويرى 13صـ -، د/ محؿد دغشـ سعقد الؼحطاين: مرجع سابؼ858صـ -م8648 -بقروت -مؽتبة لبان

البعض أن شائعات آحالم وإماين مـ أخطر أكقاع الشائعات ٕهنا تمدي لؾقققع يف الػخ الذي يـصبف 

دار  -العدو والرتاخل وطدم آهتؿام بؿؼاومتف. د/ محؿد فريد طزت: بحقث يف اإلطالم اإلسالمل

 . 83صـ -م8658هـ8188 -الطبعة إولك -الشرق

الطبعة  -الؼاهرة -دار الػؽر العربل -( د/طاصػ طدلل العبد: الدطاية إسس الـظرية والـؿاذج التطبقؼقة8)
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وهل التل تستفدف التعايش السؾؿل والتػرقة  :(8)شائعات الؽراهة ودق إسػقن -

بقـ الشعقب وخؾؼ طداوة طـ صريؼ تجسقد حدث فردي وتعؿقؿف طؾك أفراد 

لـسقج الشعب وإثارة الـزطات الطائػقة والؿذهبقة والؼقمقة مـ أجؾ ضرب ا

ًٓ إلك تحطقؿ الروح الؿعـقية لؾشعب، ويؼقم العدو  القصـل لؾبؾد وصق

 .(8)والجقاسقس والطابقر الخامس برتويج هذه الشائعات

 ثالثًا: تصـقف الشائعات حسب موضوطفا إلى:

وهل التل هتدف إلل التلثقر طؾك الؼقادة السقاسقة وكبار شائعات سقاسقة:  -

والخقف والحؼد بقـ صػقف الؿقاصـقـ، ويطؾؼ طؾقفا يف الؿسمولقـ وإثارة الريبة 

ٕهنا تعتؿد طؾك السر والفؿس وآكتشار السريع،  -صحافة الفؿس -الغرب

ًٓ كثقرة لـشرها مثؾ الـؽتة والصقر الؿػربكة وقصص الػضائح،  وتستخدم اشؽا

وتؽقن لصالح اهداف سقاسقة تخدم يف الـفاية مصالح معقـة لؾتلثقر طؾك تػؽقر 

، وهل أخطر أكقاع الشائعات (8)الـاس وتغققر مقاقػفؿ واتجاهاهتؿ تجاه قضقة معقـة

 الؿـتشرة يف وقتـا الحالل.

                                                                                                                                                                

الؿمسسة العربقة لؾدراسات  -، مصطػك الدباغ: الؿرجع يف الحرب الـػسقة43صـ -م8888-إولك

 -الحرب الـػسقة حرب الؽؾؿة والػؽر ، د/ طؾل بـ طبداهلل الؽؾباين:62صـ -م8665 -بقروت -والـشر

 .815صـ -م8882 -الؼاهرة -طالؿ الؽتب

( د/ كاصر بـ جفز الحربل: الشائعات وطالقاهتا ببعض سؿات الشخصقة  لدى طقـة مـ صالب مديـة 8)

 . 88صـ -هـ8188 -جامعة أم الؼرى -رسالة ماجستقر -الطائػ

 . 61صـ -( حؿقدة سؿقسؿ: مرجع سابؼ8)

 . 4صـ -( د/ إيؿان حؿادي رجب: مرجع سابؼ8)
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وهل التل هتدف إلل التلثقر طؾك مجال معقـ مـ آقتصاد أو  شائعات اقتصادية: -

طؾك آقتصاد برمتف فقؽقن تلثقرها يف البؾد ومقاصـقف واسع الـطاق كالشائعات التل 

، حقث يسعك مروجفا إلل تحؼقؼ غرض (8)تفدف سعر الػائدة والعؿؾة الؿحؾقةتس

معقـ مـ آقتصاد وإصابتف طـ صريؼفا هبدف زطزطة ثؼتف الؿقاصـقـ بآقتصاد 

 القصـل وبالؿـفج الذي تتبعف الحؽقمة.

وهل التل هتدف إلل تػتقت وحدة الؿجتؿع مـ خالل إثارة  شائعات اجتؿاطقة: -

الطائػقة والؿذهبقة والؼقمقة، وهذا الـقع مـ الشائعات خطقر ٕكف  طقامؾ الػرقة

 .(8)يقرث إحؼاد آجتؿاطقة والؽره والبغضاء بقـ أفراد الؿجتؿع

وهل التل هتدف إلل تحطقؿ الروح الؿعـقية لؾؼقات الؿسؾحة  شائعات طسؽرية: -

وتثبقط طزائؿ الؿؼاتؾقـ وزطزطة إيؿاهنؿ بالؼضقة التل يؼاتؾقن مـ أجؾفا دفاطًا طـ 

القصـ والتؼؾقؾ مـ اهؿقة معداهتا وأجفزهتا ومؼدرهتا طؾك الؼقام بقاجباهتا كؿا 

ًٓ لتعؿقؼ الػرقة بقـ افرادها مـ جفة وب قـفا وبقـ قادهتا مـ جفة أخرى يـبغل وصق

 .(8)وباتجاهات ومحاور معؼدة

وهل التل تدور حقل الؼضايا إمـقة والؼالقؾ الداخؾقة مؿا يشؽؾ  شائعات أمـقة: -

لدى الؿجتؿع الخقف مـ الؿجفقل الذي تدور حقلف الشائعة، مثؾ شائعة 

ؼؾف رجال إمـ اختطاف إصػال والـساء وبقع إطضاء والؿتاجرة بالرققؼ وما يـ

                                                        

أكاديؿقة كايػ لؾعؾقم  -ممتؿر أسالقب مقاجفة الشائعات -( د/ ساطد العرابل الحارثل: اإلسالم والشائعة8)

 . 32صـ -، د/ طؾك طبدالػتاح رحقؿ: مرجع سابؼ84-82صـ -م8888 -الرياض -إمـقة

 . 38صـ -( د/ طبدالرحقؿ بـ محؿد الؿغدوري: مرجع سابؼ8)

  . 118صـ -( د/ لمي مجقد حسـ: مرجع سابؼ8)



  

688 

والؿخابرات طـ إفراد، فنن لفا أثارها الـػسقة طؾك الؿجتؿع بؿا تخؾػف مـ حالة 

 .(8)الخقف والؼؾؼ والرتقب وطدم الثؼة مـ أحد

وهل الشائعات الؿرتبطة بآكتشافات وآبتؽارات  العؾؿقة  شائعات طؾؿقة: -

والؿعاهد ومراكز الؿختؾػة وإمقر الؿتعؾؼة بؿسقرة الجامعات والؽؾقات 

 .(8)إبحاث الؿتخصصة وإمقر الثؼافقة الؿتـقطة

وهل التل تتحدث طـ اكتشار إوبئة كلكػؾقكزا الطققر وفقروس شائعات صحقة:  -

كروكا الؿستجد وتؾقس الؿقاه واكتؼال العدوى يف الؿدارس والجامعات، أو 

العؾؿاء والػـاكقـ الشائعات التل تـتشر طـ صحة الـخب آجتؿاطقة كالزطؿاء و

 والرياضققـ الؿشفقريـ مؿا يصـع حالة مـ التقجس والرتقب.

 رابعًا: تصـقف الشائعات حسب الؿؽان والؿصدر إلى:

وهل التل تتـاول الؿقاضقع الخاصة بالؿجتؿع الؿحؾل كالؼرية شائعات محؾقة:  -

ؼافتف وٓ والؿديـة، وٓ تتجاوز الؿحؾ الذي اكطؾؼت مـف ٕهنا هتتؿ بؿقاضقعف وث

تدخؾ يف غقره، وخاصة يف الؼرى والؿدن الـائقة يف الدول الـامقة التل لؿ تصؾ إلقفا 

وسائؾ آتصال الجؿاهقري أو طـد وطل الجؿفقر بعدم إخراجفا طـ إصارها 

 .(8)الؿؽاين

وهل التل تتـاول قضايا ذات صابع إقؾقؿل ققمل، بحقث  شائعات قومقة )إقؾقؿقة(: -

                                                        

  . 81صـ -( د/ فاضؾ محؿد أحؿد الؿصباحل: مرجع سابؼ8)

  . 18صـ -( د/ طبدالرحؿـ أبقبؽر جابر: مرجع سابؼ8)

  86صـ -، د/فاضؾ الؿصباحل: مرجع سابؼ38صـ -( د/سامل طابديـ: مرجع سابؼ8)
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طابع الؿحؾل واكتشرت يف الؿحقط اإلقؾقؿل خاصة طـد العجز طـ أهنا تجاوزت ال

السقطرة طؾقفا مع وجقد القسائؾ الؿختؾػة الؿساطدة طؾك اكتشارها واهتؿام 

الجؿفقر يف هذه إقطار هبذا الـقع مـ الشائعات، كالشائعات الؿفتؿة بدول 

 مجؾس التعاون الخؾقجل. 

ا طالؿقة بحقث تتـاقؾفا الؿجتؿعات البشرية وهل التل تتـاول قضاي شائعات طالؿقة: -

، وتـتشر طـد حدوث (8)يف كؾ مؽان بلكثر مـ وسقؾة، مثؾ وسائؾ آطالم الؿختؾػة

 .(8)أزمات دولقة واكتشار إوبئة أو الؽقارث الطبقعقة

 إلى: (8)خامسًا: تصـقف الشائعات حسب الجؿاهقر

أو ممسسة أو هقئة معقـة، ويؽقن  وهل التل تستفدف فردًا أو أسرةشائعات فردية:  -

 أثرها جؿاهقريًا كلن يختػل شخص وتـتشر شائعة بلكف تؿ اطتؼالف..

وهل التل تدور حقل الؿجتؿع وتخص فئة أو صبؼة أو شريحة شائعات جؿاطقة:  -

شؽؾ اجتؿاطل لف صػة جؿاطقة، كالشائعات التل تـتشر وتتضؿـ فصؾ طدد مـ  أو

  .(1)الجامعاتالعؿال أو طدد مـ أساتذة 

                                                        

  . 118صـ -( د/ لمي مجقد حسـ: مرجع سابؼ 8)

 -مؽتبة العبقؽان -( د/ إبراهقؿ بـ مبارك الجقير: الشائعات ووضقػة الؿمسسات آجتؿاطقة يف مقاجفتفا8)

  . 88-88صـ  -م8662هـ 8183 -الرياض

د: ، د/ مـال محؿد مرا884-882صـ -مرجع سابؼ -( د/ محؿد مـقر حجاب: الشائعات وصرق مقاجفتفا8)

  .15-14صـ  -مرجع سابؼ

 -بغداد -مدرية إمـ العامة -مجؾة إمـ والجؿاهقر -( د/ سعد طبد الؼفار الراوي: الشائعات والحرب1)

 .56صـ  -م8653 -88طدد
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وهل التل تدور حقل قضايا واحداث هتؿ الرأي العام العالؿل  شائعات دولقة: -

بحقث تتـاقؾفا وسائؾ اإلطالم الؿختؾػة ووكآت إكباء العالؿقة لتقجقف الرأي 

العام العالؿل فقؿا يخدم مـشئ هذه الشائعات ومروجقفا، كالشائعات التل تدور 

 تل تؿس كظام سقاسل أو اقتصادي أو اجتؿاطل.حقل اإلرهاب وإوبئة وال

 إلى: سادسًا: تصـقف الشائعات حسب إسؾوب

الذي يؼقم طؾك كؼؾ الشائعة مـ شخص إلل آخر  وهق إسؾقبأسؾوب مباشر:  -

 طـ صريؼ صقرة الرواية الؽالمقة يف أسؾقهبا الؼصصل الؿللقف.

ـ خاللف الشائعة وهق إسؾقب الذي يؿؽـ أن تطؾؼ مأسؾوب غقر مباشر:  -

  .(8)وتروج طرب إغاين الشعبقة والرسؿ الؽاريؽاتقري والـؽتة

 إلى: سابعًا: تصـقف الشائعات حسب وضقػتفا

وهل شائعات إحالم وإماين كالتل يؼصد هبا إخػاء الـشاط شائعات إيجابقة:  -

العسؽري وتشتقت العدو وإخػاء الحؼقؼة طـف، أو كشػ حؼقؼة العدو لصالح 

 .(8)لؿجتؿع والحط مـ مصادر أخبار العدو ومعرفة تحركاتفا

وهل التل تؽقن مقجفة ضد الؿجتؿع فتفدم وٓ تبـل تخرب شائعات سؾبقة:  -

وتػرق وتشتت وتحؿؾ كؾ معاين الحؼد والؽراهة وآكتؼام، والغرض مـفا بث 

ي الرطب وتحطقؿ الروح الؿعـقية وتدمقر الـظام السقاسل وآقتصادي والعسؽر

                                                        

بغداد  -سؾسؾة الحرب الـػسقة -( د/خقري صالح داود: الشائعات والؿجتؿع دراسة تحؾقؾقة وكػسقة8)

الؿركز  -م: وسائؾ ترويج الشائعات ودور أجفزة إمـ يف ترويجفا، د/ فماد طال18صـ  -م8655

 .82صـ -م8653 -الرياض -العربل لؾدراسات إمـقة والتدريب

 .866صـ -مرجع سابؼ -( د/ محؿد مـقر حجاب: الشائعات وصرق مقاجفتفا8)



 

682 

لؾؿجتؿع، وكشر الػتـ وتلجقج الخصقمات وتعؿقؼ الصراطات، وتشقيف صقر 

  .(8)الشخصقات البارزة كالؼادة والزطؿاء والؿمسسات والفقئات والؿـظؿات

ويف الحؼقؼة وواقع إمر مفؿا اختؾػ الباحثقن يف تصـقػ الشائعات أو اتػؼقا     

إٓ أن الحؼقؼة هل أهنا مرض اجتؿاطل خطقر وفتاك يفدد إمـ القصـل، وأن 

الشائعات تستطقع أن تـػث سؿقمفا يف كؾ الؼطاطات وآتجاهات، وهذه السؿقم إذا 

ا ستؼضل طؾك الروح الؿعـقية الؼقمقة ٕي لؿ يتؽاتػ كؾ إفراد يف مؼاومتفا فنهن

أمة، كؿا يؿؽـ أن تققػ اكطالقفا وتشؾ تؼدمفا ورفاهقتفا، فالشائعات مثؾ الجريؿة 

 ٓ يؿؽـ الؼضاء طؾقفا تؿامًا يف أي مجتؿع.

                                                        

  . 18صـ -( د/ فاضؾ محؿد أحؿد الؿصباحل: مرجع سابؼ8)



  

683 

 انًبحث انثاًَ

 أهذاف انشائعاث وأسبابها
 أهداف الشائعات ودوافعفا:

وراء إصالقفا قد تؽقن مقضقطقة يقجد لؾشائعات أهداف ودوافع طديدة تؽؿـ 

غقر مقضقطقة ترتؽز يف طدم تؼصل الحؼائؼ والتدققؼ يف مصادر إخبار، وغالبًا  أو

ما تبث يف اوساط هشة، وتختؾػ باختالف كػسقات مروجقفا فتخرج مـ كػقس 

ؽقن طاصػقة أو كػسقة مختؾػة حاقدة وبغقضة لتجد صداها يف الـػقس الضعقػة، وقد ت

مـ حب وكره وأمؾ وخقف وحب استطالع وكبت تجعؾ الػرد يـشر الشائعات 

 ، ومـ أهؿفا.(8)لتػريغ الشحـة الـػسقة لديف

: طـ أوًٓ: إضعاف الروح الؿعـوية لألفراد والجؿاهقر سواء يف السؾم أو الحرب

درجة التؿاسؽ والرتابط صريؼ الـقؾ مـ بـاء الؼقؿ والتـظقؿ الؼائؿ واإلخالل ب

الؿجتؿعل بقـ افراد الؿجتؿع، وتعرض هذا الـسؼ مـ الؼقؿ والتـظقؿ لؿحاوٓت 

خؾؼ جق مـ البؾبؾة وطدم القضقح والشؽ وزطزطة الثؼة بالـػس وبث الروح 

 .(8)آهنزامقة والتػرقة بؽؾ شلء

بعؼقدتف  : طـ صريؼ إضعاف إيؿاكفثاكقًا: تحطقم الروح الؿعـوية لؾعدو وتثبقطفا

                                                        

 -طؿان إردن -دار الراية لؾـشر والتقزيع -طة الؿػاهقؿ وإهداف وإثار( د/ هاين الؽايد: اإلشا8)

  . 23-22صـ -م8886

، د/ 65صـ -، د/ حؿقدة سؿقسؿ: مرجع سابؼ86-85صـ -( د/ إبراهقؿ بـ مبارك الجقير: مرجع سابؼ8)

 -الثاكقة الطبعة -بقروت -ممسسة الرسالة -طبداهلل طؾك سالمة: آستخبارات العسؽرية يف اإلسالم

  .838صـ  -م8668هـ 8188
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وأفؽاره ومبادئف القصـقة وشرطقة قضقتف، وتحطقؿ إرادة الؼتال لديف وإشاطة الػرقة 

وآكؼسام بقـ صػقفف سقاء بقـ الؼائد والجقش أو العدو وحؾػائف أو إغؾبقة وإقؾقة 

 .(8)بخداع العدو وتضؾقؾف طـ صريؼ تعتقؿ إمقر أو

وهل تشؿؾ الرمقز السقاسقة يف  فا:ثالثًا: تحؼقق إهداف السقاسقة الؿرسومة ل

الدول والؿقاقػ السقاسقة الصادرة تجاه الؼضايا الؿختؾػة، وذلؽ طـ صريؼ 

التشؽقؽ بالؿقاقػ والخطط التل يضعفا الـظام السقاسل، ويعتؿد هذا الفدف طؾك 

أسؾقب التفقيؾ والتضخقؿ والتشقيش والتشؽقؽ، وأخطرها ما ُيطؾؼ أثـاء الحرب 

لداخؾقة، والتل تؾعب هذه الشائعات يف إثارهتا دورًا بارزًا، وإشغال وآضطرابات ا

الـظام السقاسل هبا لؽل يـصرف طـ مفؿتف إساسقة يف البـاء الداخؾل يف كافة 

 . (8)الؿستقيات والؿجآت وكذلؽ البـاء الخارجل

 وتعؿقؼ الخالفات بقـ فئات الؿجتؿع رابعًا: إثارة الػتن والخصومات والبغضاء:

الؿختؾػة تؿفقدًا لضرب استؼراره الـػسل والتعايش السؾؿل بحقث يصبح الؿجتؿع 

بتشقيف سؿعة إفراد والجؿاطات والشعقب كؿا يحصؾ  (8)مؿزقًا وتضعػ معـقياتف

يف آكتخابات الـقابقة أو تؾؽ التل طرففا التاريخ مثؾ الشائعة التل مست السقدة 

 .(1)طائشة بـت أبل بؽر رضل اهلل طـف زوجة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حادثة اإلفؽ

                                                        

، د/ 82صـ -م8888 -اإلسؽـدرية -دار الؿعرفة الجامعقة -( د/ طبدالرحؿـ العقسقي: طؾؿ الـػس العام8)

  .882صـ  -مختار حؿزة: مرجع سابؼ

 .83صـ -، د/ طؾل الؽؾباين: مرجع سابؼ12صـ -( د/ محؿد دغشـ الؼحطاين: مرجع سابؼ8)

 .838صـ -، د/طبداهلل طؾك سالمة: مرجع سابؼ58صـ -ع سابؼ( د/هقاس حربل: مرج8)

  .86صـ -( د/ إبراهقؿ بـ مبارك الجقير: مرجع سابؼ1)
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الؿركز آقتصادي فعـدما تتـاول الشائعات  خامسًا: تدمقر آقتصاد الؼومي:

لؾدولة أو تستغؾ الظروف آقتصادية السائدة مثؾ اكتشار البطالة وكؼص السؾع 

(، أو تستفدف الشائعة احد متغقرات آقتصاد الؽؾل التل تمثر يف 8والؿقاد التؿقيـقة)

آقتصاد الؼقمل كسعر الػائدة والعؿؾة الؿحؾقة فقؽقن أثرها طؾك كافة أفراد 

خالل تسؾط تؾؽ الشائعات طؾك الؿـشئات آقتصادية والتجؿعات ، مـ (8)الؿجتؿع

العؿالقة بؼصد خؾؼ كؾ ما مـ شلكف تعقيؼ سقر اإلكتاج والتـؿقة آقتصادية، كؿا أن 

الشركات التجارية والصـاطقة الؽربى قد تتبادل مثؾ هذه الشائعات بؼصد الؿـافسة 

لؽل يشؽؽقا بالقضع  وتحؼقؼ الربح، فقستغؾ مروجق الشائعات تؾؽ الظروف

 .(8)آقتصادي والـقؾ مـ سقاسة الدولة آقتصادية

: لؿعرفة رد فعؾف (1)سادسًا: جس الـبض وتوجقه الرأي العام إلى وجفة معقـة

ومقافؼة واتجاهاتف تجاه قضقة ما مـ خالل التلثقر الذي تخؾؼف الشائعة يف اتخاذ أو 

، فعـدما تـشر إحدى ية أو طسؽريةتؿرير قرارات سقاسقة أو اجتؿاطقة أو اقتصاد

وسائؾ اإلطالم خربًا ثؿ تـتظر رد فعؾ الجؿاهقر فنذا ارتػع صقت الغضب والسخط 

تققػت الحؽقمة طؿا كاكت تـقي اتخاذه مـ قرارات وإٓ فنن الحؽقمة تؿضل فقؿا 

 .(2)أزمعت طؾقف صالؿا أن صقتًا لؾؿعارضة لؿ يرتػع

                                                        

  .885-883صـ -مرجع سابؼ -( د/ محؿد مـقر حجاب: الشائعات وصرق مقاجفتفا8)

  .888صـ -( د/ مػرج بـ سعد الحؼباين: مرجع سابؼ8)

  .46صـ -ع سابؼ( د/ طبدالرحقؿ محؿد الؿغدوري: مرج8)

 .46صـ -، د/ إبراهقؿ طرققب:  مرجع سابؼ852صـ -( د/ رفقؼ السؽري: مرجع سابؼ1)

، د/ ساطد 21صـ -، د/ سامل أحؿد طابديـ: مرجع سابؼ28صـ -( د/ طؾك طبدالػتاح رحقؿ: مرجع سابؼ2)
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: تستخدم الشائعات كستار مـ الدخان (8)ان(سابعًا: إخػاء الحؼقؼة )ستار الدخ

إلخػاء حؼقؼة ما والتؿقيف طـفا بغقرها خاصة طـد التحركات العسؽرية فنن مـ 

التخطقط العسؽري تؿقيف العدو طـ وجفة الجقش الحؼقؼقة حتك يػاجل هبجقمف 

طؾقف، وأيضًا ما تػعؾف بعض الحؽقمات طـد الؽقارث والحقادث والػضائح حقـؿا 

 . (8)وتؽتؿفا وتـشر أخبارا وشائعات مضادة لشغؾ الـاس طـفا تخػقفا

تستخدم الشائعات كؿصقدة لؾخصؿ لقؽشػ طـ  ثامـًا: ُصعم لؽشف الحؼائق:

حؼقؼة ققتف وقدرتف العسؽرية، وما يحاول صؿسف مـ حؼائؼ طـ مؼدار خسارتف يف 

ولة ما الؿعارك مؿا يحدث لديف بؾبؾة يف الصػ فقعؾـ طـ خسارتف، كلن تؼقم د

برتويج إشاطات مبالغًا فقفا طـ خسارة دولة أخرى داخؾة يف حرب معفا، مؿا تضطر 

إخرى أن تعؾـ طـ خسائرها الحؼقؼقة، وبذا تستطقع الدولة إولك مـ أخذ 

 .(8)الؿعؾقمات الحؼقؼقة التل هتؿفا طـ خسارة طدوهتا

وذلؽ مـ خالل كشر  تاسعًا: تغققر الػؽر والؼقم والؿعتؼدات بالؿبادئ وإهداف:

الشائعات هبدف تدمقر الؿجتؿع والعصػ بحضارتف وفؽره وتعقيده طؾك الخقض يف 

الؽذب والغقبة والـؿقؿة وسقء الظـ ببعض فئات الؿجتؿع، ويؿؽـ الؼقل بلن 

                                                                                                                                                                

  .88صـ -العرابل الحارثل: مرجع سابؼ

 .882صـ -د/ مختار حؿزة: مرجع سابؼ، 54-53صـ  -( د/ طدكان زهران: مرجع سابؼ8)

 .888صـ -مرجع سابؼ -( د/ محؿد مـقر حجاب: الشائعات وصرق مقاجفتفا 8)

، طؼقد/ يحقك حسقـ 66صـ -، د/ أحؿد كقفؾ: مرجع سابؼ883صـ -( د/ صالح كصر: مرجع سابؼ8)

 -وإمـ وسبؾ مؽافحتفاراجح: مػفقم اإلشاطة وآثارها الؿدمرة طؾك الروح الؿعـقية لؾؼقات الؿسؾحة 

 .83صـ -دائرة التقجقف الؿعـقي -وزارة الدفاع -القؿـ



  

688 

إسالقب الحديثة لؾدطاية الؿعادية التل تقجف لإلكسان العربل حالقًا مـ خالل 

مقة هتدف بالدرجة إولك إلك إضعاف الشعقب استخدام كافة القسائؾ اإلطال

بآكتؿاء الؼقمل وتـؿقة الروح إكاكقة وإثارة الؿصالح الشخصقة طؾك الؿصؾحة 

العامة وغقرها مـ أغراض تسعك بؿجؿقطفا إلك تػتقت الؿؼقمات إخالققة لألمة 

 .(8)العربقة وهتؿقشًا ومحاولة مسح تراثفا آجتؿاطل والثؼايف

 شار الشائعات:أسباب اكت

هـاك أسباب كثقرة تسفؿ يف سرطة اكتشار الشائعات وتصديؼفا بقـ السامعقـ لفا     

ٓ سقؿا إذا تقافرت لفا طقامؾ آكتشار، ففل تؿتاز باإليجاز والسفقلة يف التذكر، 

وسفقلة الـؼؾ والرواية، وآرتباط بقاقع الـاس وما يعقشقكف مـ هؿقم وقضايا، كؿا 

كؽار لفذه الشبفة بسبب ضعػ التقاصؾ بقـ الؼقاطد أن تلخر البقان والتػـقد واإل

وققادهتا لف أثر كبقر يف تطقير الشائعة وتضخقؿفا، ويؿؽـ ذكر أهؿ أسباب اكتشار 

 الشائعة يف الـؼاط التالقة:

طدم استؼرار إوضاع وأجقاء الرتقب والتققع ُيؿْؽـ أن هتقئ بقئة مالئؿة ٓكتشار  -8

 .(8)الشائعات يف الؿجتؿع

لحروب ومخؾػاهتا السؾبقة طؾك الؿجتؿعات وتقسع دائرة اإلرهاب وكثرة ا -8

                                                        

( د/ فقزي بـ باخت الؾؼؿاين: إسفامات مدير الؿدرسة بالؿرحؾة الثاكقية يف مقاجفة الشائعات مـ وجفة 8)

 -قةجامعة أم درمان اإلسالم -رسالة ماجستقر -كظر مشريف اإلدارة الؿدرسقة بتعؾقؿ العاصؿة الؼقمقة

، ربقعة سعقد 84صـ -م8888 -دار الؽتب القصـقة -،إضبقعة: اإلشاطة واضرارها81صـ  -م8886

 .85صـ  -الؿؾقان: مرجع سابؼ

 .58صـ -( د/ هقاس بـ رجاء حربل: مرجع سابؼ8)
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 .(8)الحقادث إمـقة

غقاب الصراحة والشػافقة والحقار بقـ الحاكؿ والؿحؽقمقـ وضعػ حؾؼات  -8

، وطدم (8)التقاصؾ بقـ الؼقادات والؼقاطد يمدي إلك رواجفا وتلثقرها يف الـاس

 يد لفقبفا ويبعد طـفا الشؽقك وإقاويؾ.وجقد الطرف الؿخقل بالرد طؾقفا يز

اكعدام إخبار والؿعؾقمات الصحقحة أو كدرهتا حقل حدث أو مقضقع يشغؾ  -1

بال الؿجتؿع يجعؾ الؿغرضقن يصطـعقن شائعات ويبثقهنا فقتعؾؼ هبا الـاس 

طؾك أهنا حؼائؼ، وذلؽ لؽقهنؿ يؿقؾقن غالبًا إلك تصديؼ كؾ ما يؼال وطدم 

د مـ صحة الؿعؾقمات، بؾ يف كثقر مـ إحقان طـدما تثقر مقجة التثبت والتلك

 .(8)شائعة فالعبارة التل يرددوهنا يف الحال أكف ٓ يقجد دخان بال كار

الجفؾ وغقاب القطل يـشئ بقئة خصبة لـشر الشائعات، وذلؽ لسفقلة اكطالء  -2

 إكاذيب طؾقفؿ وقؾة مـ يسلل طـ مصدر ما يتداول مـ معؾقمات.

كثرة وسائؾ آتصآت الحديثة وتعددها واكتشارها وسفقلة استخدامفا ففل  -3

 .(1)تؼقم بـشر كؿ هائؾ مـ الؿعؾقمات يف وقت يسقر جدًا بؽؾ يسر وسفقلة

                                                        

 .26صـ -( د/ هاين الؽايد: مرجع سابؼ8)

 .858صـ -( د/ طبدالرزاق الدلقؿل: مرجع سابؼ8)

 .43صـ -مرجع سابؼ -اب: الشائعات وصرق مقاجفتفا ( د/ محؿد مـقر حج8)

 -( د/ طبدالـاصر محؿد قايد طؾل الصاكع: الشائعات خطرها وصرق الحد مـ آثارها يف ضقء الفدي الـبقي1)

 .888-888صـ -م8885 -4العدد  -جامعة ذمار -مجؾة أداب
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 انًبحث انثانث

 اَثار انًترتبت عهً َشر انشائعاث
إن الشائعات وباء كػسل واجتؿاطل خطقر يصعب التخؾص مـف، وهل أشبف 

التل هتاجؿ جسؿ اإلكسان فتشؾ تػؽقره وتػتؽ بحقاتف وحقاة الؿجتؿع، بالػقروسات 

فؽؾ فرد أو جؿاطة أو مجتؿع طرضة لإلصابة هبذا القباء آجتؿاطل الؼديؿ الحديث، 

وكظرًا لؿا لؾشائعات مـ اثارًا كػسقة سؾبقة فنن تلثقرها يـال الػرد فقشقه سؿعتف ويغقر 

يصقب الجؿاطة فقبعثر جؿعفا ويفد أركاهنا خؾؼف وسؾقكف ويؾحؼ بف أكرب الضرر، و

ويدمر ممسساهتا ومـظؿاهتا وحؽقماهتا، ويشقع البؾبؾة والػرقة وآكؼسام يف الؿجتؿع 

، وتتـقع إخطار وإضرار التل تـجؿ طـ الشائعات وآثارها طؾك (8)والدول كؽؾ

  :اللإشخاص والرأي العام وإمـ القصـل والقضع آقتصادي طؾك الـحق الت

 أوًٓ: أثر الشائعات طؾى إشخاص:  

لؿ يتققػ تلثقر الشائعات طؾك مستقى الؿمسسات بؾ تعدهتا إلل مستقى      

إفراد كحدوث اهتامات وحشقة مـ خالل وضع صقر فاضحة طـفؿ أو قصص 

ويؿؽـ ، (8)وتدمرها سقاء أكان رجالً أم امرأة (8)ومعؾقمات وهؿقة تسلء إلل سؿعتفؿ

أن تدمر إسرة بلكؿؾفا وتؿزق أواصر العالقات اإلكساكقة وإسرية التل تؼقم طؾك 

                                                        

صؼر الغامدي: أسالقب مقاجفة  ، د/ طبدالعزيز بـ888صـ  -( د/ مػرج بـ سعد الحؼباين: مرجع سابؼ8)

 .8صـ -م8888هـ8188 -الرياض -أكاديؿقة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة -الشائعات

 .84صـ  -( د/ ساطد العرابل الحارثل: مرجع سابؼ8)

إكاديؿقة الؿؾؽقة  -( د/ محؿد طؾك قطب: مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ جرائؿ إخالق طرب إكرتكت8)

 .5صـ  -بدون تاريخ -إطالم إمـلمركز  -لؾشرصة
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إذا أتاكؿ مـ ترضقن "كؿا يف الحديث الشريػ: ، (8)الثؼة وآحرتام والسؿعة الحسـة

ففذا الرضا كتاج السؿعة الحسـة التل يؿؽـ لؾشائعات أن  (8)"خؾؼف وديـف فزوجقه

سقئة مـػرة، كؿا قد تمدي إلل قتؾ الشخص الذي تشاع تعصػ هبا وتجعؾفا سؿعة 

طـف فؼد أشقع بلن سؼراط يػسد طؼقل الشباب بؿا يطرح طؾقفؿ مـ تساؤٓت فحشد 

 .(8)الرأي العام ضدة وصالب بؼتؾف فؼتؾ فعالً 

وٓ تؼػ الشائعات طؾك أن تؽقن أخبار تذاع بؾ قد تؽقن طؾك شؽؾ كؽتة أو      

ف السخرية مـ فؽرة أو فرد، وقد تؿتد إلك كبار الشخصقات رسؿ كاريؽاتقر الغرض مـ

ورجال الديـ حتك تحصؾ فجقة بقـ العؾؿاء وبقـ الـاس فتفتز الثؼة بقـفؿ فقستػتقن 

مؿـ لقس طـدهؿ طؾؿ ويرتكقن طؾؿاء البؾد ٕن هـاك مـ شقه سؿعتفؿ وصعـ يف 

قاسقة وآجتؿاطقة مصداققاهتؿ وطؾؿفؿ حتك تخؾق الساحة مـ الؼقادات العؾؿقة والس

التل يحرتمفا الؿجتؿع، ففل إشاطة هدامة بؿا تحتقيف مـ كؼد ٓذع وسخرية 

وتليت خطقرة الشائعات هـا كتقجة آرتباط بالجقاكب التل تؿس حقاة ، (1)جارحة

آكسان وحاجاتف وقت آزمات أي طـدما تؽقن الظروف آجتؿاطقة مضطربة 

                                                        

 -ممتؿر أسالقب مقاجفة الشائعات -( د/ ذياب مقسك البدايـة: استخدام التؼـقات الحديثة يف الشائعات8)

 .36صـ  -م8888 -الرياض -أكاديؿقة كايػ لؾعؾقم إمـقة

 -8634رقؿ  -بقروت -الػؽردار  -( أخرجف ابـ ماجف يف ســف: اإلمام/ محؿد بـ يزيد أبق طبداهلل الؼزويـل8)

دار إحقاء  -، والرتمذي يف ســف: لإلمام/ محؿد بـ طقسك أبق طقسك الرتمذي السؾؿل388صـ 8جـ 

 .861صـ 8جـ -8851رقؿ  -بقروت –الرتاث العربل 

 .58صـ  -( د/ سقريـ أسامة محؿد: مرجع سابؼ8)

 .88صـ  -( د/ ساطد العرابل الحارثل: مرجع سابؼ1)
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لحساسقة قابالً لؾتصديؼ وتؽقن قدرتف طؾك ومفددة مؿا يجعؾ اإلكسان شديد ا

 .(8)الؿؼاومة أو التػحص والتدققؼ يف حدها إدكك

كان  أما مروج الشائعات ففق الشخص أو الجفة التل تؼقم ببث الشائعة سقاء     

وهق مـ قام بنخراجفا وبثفا وترويجفا يف ، (8)الؿصدر إول أم الؿصادر التالقة

أو شخصقة اطتبارية أو مـظؿة أو دولة أو وسقؾة إطالمقة، وقد الؿجتؿع سقاء كان فردًا 

ٓ يفدف مـ كشره لؾشائعة شقئًا وإكؿا حؿؾُف التػسقر والتحؾقؾ والتربير والػضقل 

والػراغ وحب آستطالع لؿا يؼع حقلف مـ أحداث، وقد يؽقن شخصًا ساذجًا 

لفا قاصدًا مستفدفًا  مغػالً مخدوطًا ثرثارًا، ولؽـ يف أغؾب إحقال يؽقن الؿروج

غايات وأهداف ويتصػ بصػات سؾبقة كالحؼد والحسد وحب الشفرة والػاحشة 

والػسقق والؽذب والـػاق وإتباع الفقى والبغل مفزوز الشخصقة يسعك مـ خالل 

ترويجفا إلك ترققع جقاكب الـؼص يف شخصقتف ويستغؾ حرية الرأي والتعبقر التل 

قمفا الؼاتؾة بقـ أفراد الؿجتؿع، وطـد ترويجفا تسقد الؿجتؿع فقؾجل إلك بث سؿ

   .(8)يشعر بإهؿقة كقكف مصدرًا لؾؿعؾقمات وكقن أخريـ يصغقن لؿا يحدثفؿ بف

 ثاكقًا: أثر الشائعات طؾى الرأي العام:  

تؾعب الشائعات دورًا كبقرًا يف تحريؽ الرأي العام حقث تدخؾ يف الحروب      

                                                        

ممتؿر  -محؿقد البؽقر: إسالقب الحديثة يف التحصقـ الـػسل وآجتؿاطل ضد الشائعات( د/ كايؾ 8)

 .58صـ  -م8888 -الرياض -أكاديؿقة كايػ لؾعؾقم إمـقة -أسالقب مقاجفة الشائعات

 .61صـ -مرجع سابؼ -( د/ محؿد مـقر حجاب: الشائعات وصرق مقاجفتفا 8)

 .58صـ  -( د/ سقريـ أسامة محؿد: مرجع سابؼ8)
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وتستخدم كسالح يف الجبفة الداخؾقة ، (8)السقاسقة طؾك السقاءالعسؽرية والؿعارك 

إلثارة الػتـة والػرقة بقـ صقائػ الشعب، وحؿؾ قادهتؿ طؾك اتخاذ قرارات معقـة 

لقست يف مصؾحة العامة ولؽـ يف مصؾحة صائػة معقـة، مؿا قد تمدي إلك إحساس 

د مقاقػ معادية طام بالسخط وآستـؽار تجاه هذا الؿققػ، أو التعاصػ وتليق

تستفدف ضرب القحدة القصـقة، أو الحد مـ ثؼة الجؿاهقر يف اإلدارة السقاسقة 

 .(8)والعسؽرية كؿا يف حآت الحروب العسؽرية

ويؿثؾ الرأي العام كبضات الجؿاهقر الؿقجقدة يف جسد إمة فنذا ما زادت هذه      

دي إلك أن تسقر إمة يف الـبضات يف اتجاهفا الطبقعل ومعدلفا الؿػروض ففذا يم

الطريؼ الصحقح وأن تؽقن قراراهتا صحقحة ومعدة مـ اإلدارة القاطقة لؾجؿاهقر 

وٓ خالف طؾك أن مـ العقامؾ التل تثقر الرأي العام ، (8)الؿقجقدة والؿؽقكة لفا

وتؼقده إلك مظاهر سؾبقة هل الشائعات التل تعترب الركقزة إولك يف تقجقف فقضاكف، 

الشائعات دائؿًا ما تؽقن حقة كشطة  لثقرها طؾقف يف أحداث الشغب، فجرائؿويظفر ت

وأحقاكًا بطقئة الحركة وبصقرة غقر سامة وأحقاكًا أخرى ما تـػجر طـقػة يف صقرة 

حؿك ويؽقن ذلؽ يف مقاسؿ آكتخابات يف شتك بالد العالؿ طـدما تؾجل إحزاب 

تمثر يف صرف الرأي العام طـ أمر مـ لتجؿقؾ صقرهتا وتحسقـفا أمام الجؿاهقر مؿا 

                                                        

صـ  -م8664 -الطبعة الثاكقة -مؽتبة الؽتاب العربل -( د/ صف أحؿد صف متقلل: جرائؿ الشائعات وإجراءاهتا8)

14. 

 .21صـ  -( د/ صف أحؿد صف متقلل: مرجع سابؼ8)

 .18صـ  -( د/ أحؿد محؿد أبقزيد: مرجع سابؼ8)
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 .(8)إمقر

 مراحل تلثقر الشائعات طؾى الرأي العام:

يقجد يف هذه الؿرحؾة قصص  مرحؾة الشائعات السابؼة طؾى ققام حالة الشغب: -

وروايات يف صقرة هجؿات يتؿ كسبتفا إلك جؿاطة معقـة لـ تتؿخض طـ العـػ، 

الؼصص العدائقة وتبدو وكلهنا ثرثرة يقمقة، وفقفا ٓ تختؾػ الشائعات الجارية طـ 

ولؽـ حقـؿا يزيد رواجفا أو يشتد شررها يتققع حالة تسبؼ الشغب وهل تعرب يف 

  .(8)مضؿقهنا طـ زيادة التقتر آجتؿاطل

تؾعب الشائعات فقفا دورًا خطقرًا يشقر إلك قرب حدوث الخطر  مرحؾة التفديد: -

 فل الـقاة التل يبدأ هبا الشغب.وهق حالة الشغب والتؿرد والتذمر ف

يؽقن ترويج الشائعات فقفا أسرع مـ أي وقت أخر،  مرحؾة حدوث الشغب: -

وذلؽ لؾحػاظ طؾك حالة الشغب وتػاقؿ الؿققػ، وهل يف ذلؽ تعؽس التعصب 

الشديد فحقـ يبؾغ الفقاج درجة طالقة مـ الشدة يلخذ طدد إفراد الؿـدمجقـ يف 

 السؾسؾة يف التزايد، فالحروب وآضطرابات وآكتخابات كؾفا تعؿؾ طؾك تقلقد

، فال تبؼك إٓ (8)الـؿط الخبقث مـ الشائعات والؿعروفة باسؿ حؿالت الفؿس

الؿقاجفة بتػريؼ الؿشاركقـ يف أطؿال الشغب والؼبض طؾك الؼائؿقـ بف ومـ 

 . (1)يؼقدهؿ والؿروجقـ لفذه إطؿال وتؼديؿفؿ لؾؿحاكؿة الجـائقة

                                                        

 .88صـ  -( د/ ساطد العرابل الحارثل: مرجع سابؼ8)

 .83صـ  -م8633 -دار الؼاهرة لؾطباطة والـشر -صر: الحرب الـػسقة معركة الؽؾؿة والؿعتؼد( د/ صالح ك8)

 وما بعدها. 2-8صـ  -( البقرت ولققبقستؿان: مرجع سابؼ8)

 -كؾقة التدريب -( د/ طبدالػتاح ولد باباه: تجريؿ الشائعة وطؼقبتفا يف التشريعات العربقة والؼاكقن الدولل1)



 

684 

 ثالثًا: أثر الشائعات طؾى إمن الوصـي:  

شائعات مـ أخطر وأفتؽ إسالقب الؿستخدمة يف التلثقر طؾك إمـ تعترب ال       

والجؿاهقر لؽقهنا تدس بقـفؿ بطريؼة اشبف ما تؽقن بالسحر بؼصد زطزطة إمـ 

وآستؼرار كلن تـشر شائعات مضؾؾة طـ أطؿال تخريبقة تثقر اهتؿام العامة مـ الـاس 

، (8)مصدرها ل إلكالتل يؿؽـ أن تضر بلمـ الؿجتؿع، ومـ الصعب القصق

 ولؾشائعات العديد مـ أثار طؾك إمـ القصـل تتؿثؾ يف:

طـدما يطؾؼ العدو مـ الداخؾ  بؾبؾة الرأي العام والتشؽقك يف أجفزة الدولة: -

الخارج أي خرب كاذب فنكف يتسبب يف حالة خقف تجتاح الؿجتؿع، ويتؿ  أو

 زطزع حالة إمـ وإمان.التشؽقؽ يف مدى قدرة الحؽقمة طؾك السقطرة، وذلؽ ي

الشائعات لفا الؼدرة طؾك تػتقت الؿجتؿع والصػ والرأي  إثارة الػتـة يف الؿجتؿع: -

القاحد، وتعؿؾ طؾك بعثرة الصػقف وتضارب أراء، فقغدوا الؿجتؿع القاحد 

وكثقر مـ إشخاص ُيروجقن شائعات ، (8)والػئة القاحدة أمامفا فئات متعددة

الػتـة الديـقة أو آجتؿاطقة أو السقاسقة بقـ صقائػ الؿجتؿع، تعؿؾ طؾك إثارة 

كالتل تحدث بقـ الؿسؾؿقـ والؿسقحقـ بسبب شائعات الػتـة التل كاكت تـدس 

 .(8)بقـفؿ وهق ما يسؿك بؿرحؾة التقتر آجتؿاطل

تعؿؾ الشائعة طؾك شغؾ الػؽر والذهـ وبالتبعقة إشغال  تشؽقك الؿجتؿع: -

                                                                                                                                                                

 .82صـ  -م86648 -ترجؿة/ يقكس شاهقـ -، روبرت كؾتؿارا: جقهر إمـ4صـ -م8888 -الرياض

 .88صـ  -8653 -الؼاهرة -مؽتبة الؼدس -(طبدالقهاب كحقؾ: الحرب الـػسقة ضد اإلسالم8)

 .885صـ  -( د/ أحؿد كقفؾ: مرجع سابؼ8)

 .83صـ  -مرجع سابؼ -( د/ صالح كصر: الحرب الـػسقة8)
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والؿقاصـقـ طـ مصالحفؿ الجقهرية وآلتػات لؼضايا فرطقة ٓ ققؿة الؿسمولقـ 

لفا مـ خالل إراجقػ وإكاذيب والرتويج لألفؽار الفدامة التل تجعؾ الؿرء 

أمامفا يف حقرة مـ أمره بقـ التصديؼ والتؽذيب والتشؽقؽ يف أصقل الديـ 

 .(8)والشرع وبث الشبفات والتلويؾ الؿذمقم

الشائعات التل تستفدف اإلساءة إلك الحؽام والؼقادات  كتاج:تعطقل طجؾة آ -

السقاسقة تتسبب يف تعطقؾ حركة اإلكتاج، بسبب حالة الرفض والتؿرد التل تسقد 

 الؿجتؿع وشعقرهؿ بلهنؿ يعقشقن يف مجتؿع معبل بؽافة مظاهر الػساد.

حتؿال التسرع لؾشائعات تلثقر طام طؾك صاكعل الؼرار سقاء با إرباك صـاع الؼرار: -

يف اتخاذ الؼرار أو اإلبطاء يف بعض الؼضايا الفامة أو سقء الحؽؿ طؾك أمقر هامة 

وصؿس الحؼائؼ، وكؾ ذلؽ بالؼطع يمثر طؾك كظرة الؿجتؿع لرجال الـظام 

 والؼقادة السقاسقة بقجف طام.

قذ لؾرأي العام والجؿاطات الضاغطة أهؿقة كبقرة لتـػ التلثقر طؾى قرارات الدولة: -

كثقر مـ السقاسات العامة الؿحؾقة أو الخارجقة وما يتصؾ مـفا باإلكتاج 

وآستفالك، فرتويج الشائعات يمثر بشؽؾ كبقر طؾك قرارات الدولة ٕهنا تتلثر 

خطقر  بشؽؾ أو بآخر بالرأي العام الذي يتلثر مـ البداية بالشائعة، كؿا أن لفا دور

يؿثؾ فقفا طدم استؼرار إوضاع  يف ضؾ أوقات التحقل الديؿؼراصل والتل

  . (8)آقتصادية والسقاسقة وآجتؿاطقة بقئة خصبة ٓكتشار الشائعة

                                                        

 .88-86صـ  -الؾؼؿاين: مرجع سابؼ( د/ فقزي بـ باخت 8)

 .81صـ  -( د/ دالقا مجدي طبدالغـل: مرجع سابؼ8)
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 رابعًا: أثر الشائعات طؾى الوضع آقتصادي:  

تؽؿـ خطقرة الشائعات طؾك القضع آقتصادي وذلؽ أن أي مجتؿع يسقد فقف      

الؿخادطات، ففق مجتؿع الخقف مـ خالل بث الشائعات وإراجقػ والشؽقك و

ساكـ ٓ يتحرك وٓ يـؿق اقتصاديًا ٕن الؿال والخقف ٓ يؾتؼقان، والشائعات صالؿا 

، فؿا أن يسؿع (8)حبست العؼقل فؽقػ ٓ تحبس الؿال وبذلؽ تتلثر مصالح الؿجتؿع

إفراد أي شلء لف طالقة بإزمة آقتصادية الراهـة حتك يسارع بـؼؾف إلك أخريـ 

ػحص وتدققؼ، فقتداول إفراد الشائعات ويتصقرون السؾبقات التل تحؿؾفا دون ت

، كؿا أن الشائعات آقتصادية تؽثر يف وسط الؼطاع (8)وإخطار الؿحدقة هبؿ

آقتصادي بسبب التـافس الشديد بقـ الؿمسسات الؿالقة، مؿا قد تمدي إلك إفالس 

سحب الؿقدطقـ ٕرصدهتؿ مـ  شركة ما أو اإلساءة بسؿعتفا أو هبقط أسفؿفا أو

 .(8)بـؽ معقـ

فالشائعات لفا خطر طظقؿ ويؽػل أهنا تدخؾ يف باب الغقبة التل هنك طـفا رسقل     

َأَتْدُروَن َما اْلِغقَبُة َقاُلقا اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ َقاَل ِذْكُرَك »اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؼقلف: 

َقاَل إِْن َكاَن فِقِف َما َتُؼقُل َفَؼِد اْغَتْبَتُف َأَخاَك بَِؿا َيْؽَرُه قِقَؾ َأَفَرَأْيَت إِْن َكاَن يف أخل َما َأُققُل 

ـْ فِقِف َفَؼْد َبَفتَّفُ  هق البفتان والباصؾ والغقبة وذكر اإلكسان "، قال الـقوي: (1)«َوإِْن َلْؿ َيُؽ

                                                        

 .888-888صـ  -( د/طؾل مفدي دومان: مرجع سابؼ8)

 .58صـ  -( د/ كايؾ محؿقد البؽقر: مرجع سابؼ8)

 .16صـ  -( د/ ذياب مقسك البدايـة: مرجع سابؼ8)

دار  -سؾؿ بـ الحجاج بـ مسؾؿ الؼشقري الـقسابقري( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: لإلمام/ أبق الحسقـ م1)

 .88صـ 5جـ -3425رقؿ -باب تحريؿ الغقبة -الجقؾ بقروت + دار إفاق الجديدةـ بقروت
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، وهق الذي يـؼؾ (8)«َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة َقتَّاٌت »، وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: (8)"بؿا يؽره

 .(8)شخص إلك شخص أو مـ ققم إلك ققم طؾك سبقؾ اإلفسادالؽالم مـ 

                                                        

دار إحقاء الرتاث  -( الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ: لإلمام/ أبق زكريا يحقك بـ شرف بـ مري الـقوي8)

 .818صـ 83جـ -الغقبةباب تحريؿ  -هـ8868 -8ط -بقروت -العربل

 .48صـ 8جـ -881رقؿ -( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: باب بقان غؾظ تحريؿ الـؿقؿة8)

 .888صـ 8جـ -3425رقؿ -( الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ: باب تحريؿ الغقبة8)
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 انفصـم انثانـث

 انًسؤونٍت انجُائٍت عٍ َشر انشائعاث فً انقاَىٌ انجُائً

يؼصد بالؿسمولقة الجـائقة صالحقة الػاطؾ يف تحؿؾ العؼقبة الؿؼررة لفا      

فا إيؼاع العؼقبة القاردة بالـص، ، أي استحؼاق مرتؽب الجريؿة الؿعاقب طؾق(8)قاكقكًا

وتؼقم الؿسمولقة طؾك تحؼؼ طـصريـ الؼدرة طؾك اإلدراك وآختقار فال يعذر 

الشخص بجفؾف بالؼاكقن، والؼدرة طؾك تؼدير كتائج إفعال وهل قدرة الؿؽؾػ طؾك 

تقجقف إرادتف الؿستؼؾة كحق آختقار بقـ بقاطث اإلقدام طؾك ارتؽاب الجريؿة 

ويفدف التشريع الجـائل إلك تؽققػ كؾ فعؾ أو  ،(8)ٓحجام طـ ارتؽاهباوبقاطث ا

امتـاع يشؽؾ جريؿة وإلك تحديد العؼقبة الؿـاسبة لف طؾك أساس تؼدير مقضقطل 

لؿدى جسامة إثر الضار الذي تخؾػف الجريؿة، وهذا هق جقهر التجريؿ الؿتضؿـ 

 . (8)ل ركـقفا الؿادي والؿعـقييف الـص الذي يبدأ بتؽققػ الجريؿة وتصقيرها مـ خال

وقد تؿ تجريؿ الشائعات ٕسباب معقـة يرجع فقفا الؿشرع إلك طـصريـ     

                                                        

 -م8668 -حؼقق طقـ شؿس -رسالة دكتقراه -( د/ محؿد كؿال الديـ: أساس الؿسمولقة الجـائقة8)

 .48صـ

ممتؿر  -ؿد سقد طامر: الؿسمولقة الجـائقة طـ ترويج الشائعات طرب وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل( د/ مح8)

جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد  -وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل التطبقؼات واإلشؽالقات الؿـفجقة

 .88صـ -م8882الرياض -اإلسالمقة

دار  -"دراسة مؼاركة"خاصة وبـقك الؿعامالت ( أكظر: د/ أسامة طبداهلل قايد: الحؿاية الجـائقة لؾحقاة ال8)

وما بعدها، د/ إبراهقؿ طقد كايؾ: الحؿاية  88صـ -م8668 -الطبعة الثاكقة -الؼاهرة -الـفضة العربقة

بدون  -الؼاهرة -دار الـفضة العربقة -الجـائقة لحرمة الحقاة الخاصة يف ضقء قاكقن العؼقبات الػركسل

 .882صـ -تاريخ
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أساسققـ التلثقر السؾبل لإلشاطة طؾك الرأي العام، وتجاوزها لحدود مؿارسة الحؼ 

الؿؼرر بؿؼتضك الؼاكقن، ويف ضقء ذلؽ جرم الؿشرع الشائعات باطتبارها مـ 

، كظرًا لؿا تؿثؾف مـ (8)أمـ الدولة مـ جفة الداخؾ والخارج الجرائؿ التل تؿس

خطقرة طؾك إمـ الؼقمل، ويتجؾك ذلؽ يف اإلجراءات آستثـائقة الؿؼررة لؾـقابة 

العامة أثـاء التحؼقؼ يف جرائؿ الشائعات الؿضرة بلمـ الدولة حقث يؽقن ٕطضاء 

ضافة إلك آختصاصات الؿؼررة باإل -الـقابة العامة مـ درجة رئقس كقابة طؾك إقؾ

سؾطات قاضل التحؼقؼ يف تحؼقؼ الجـايات الؿـصقص طؾقفا يف  -لؾـقابة العامة

 (8)والثاين مؽررًا والرابع مـ الؽتاب الثاين مـ قاكقن العؼقبات، إبقاب إول والثاين 

الـقابة ، وطؾك هذا إساس تؿؾؽ (8)أو دوائر اإلرهاب يف محاكؿ الجـايات العادية

العامة إصدار أمر بحبس الؿتفؿ احتقاصقًا يف جرائؿ كشر الشائعات خؿسة طشر يقمًا 

مثؾفا مثؾ قاضل التحؼقؼ، ٓ لؿدة اربعة أيام فؼط حسب إصؾ، وإصدار إمر بؿد 

الحبس مدة أو مددًا أخرى ٓ يزيد مجؿقطفا طـ خؿسة وأربعقن يقمًا دون آلتجاء 

 ا يف ذلؽ شلن قاضل التحؼقؼ.إلل الؼاضل الجزئل شلهن

                                                        

دروس يف الجرائؿ الؿضرة بالؿصؾحة العامة  -حل سرور: قاكقن العؼقبات الؼسؿ الخاص( د/ أحؿد فت8)

 .884صـ -م8638/ 8638 -دار الـفضة العربقة -وجرائؿ إشخاص

م الجريدة الرسؿقة 8888لسـة  62مؽرر مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة مضافة بالؼاكقن رقؿ  883( الؿادة 8)

 م.8888سـة  يقكقف 86)تابع( يف  82العدد 

، د/ 86صـ -م8646 -دار الجقؾ لؾطباطة -( د/ رؤوف طبقد: الؿشؽالت العؾؿقة يف اإلجراءات الجـائقة8)

دار  -محؿد هشام أبق الػتقح: الشائعات يف قاكقن العؼقبات الؿصري والؼقاكقـ إخرى تلصقالً وتحؾقالً 

 .852صـ -م8662 -الـفضة العربقة
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ٓ  (8)8648لسـة 84مـ الؼاكقن رقؿ  2/8ويف الققت ذاتف فنكف صبؼًا لؾؿادة      

تتؼقد الـقابة العامة بالؼققد القاردة يف بعض مقاد قاكقن اإلجراءات الجـائقة، كؼقد أن 

يؽقن تػتقش ملمقر الضبط لؿـزل الؿتفؿ بحضقر الؿتفؿ أو مـ يـقب طـف وإٓ 

إذ يجقز لف  (1)، وطدم جقاز فضف لألوراق الؿختقمة أو الؿغؾؼة(8()8)ضقر شاهديـبح

فضفا، وإخطار الؼاضل الجزئل بقضع أختام طؾك الخطابات والرسائؾ وإوراق 

إذ ٓ  (2)إخرى الؿضبقصة جاريًا بحضقر الؿتفؿ الحائز أو الؿرسؾ إلقف إذا أمؽـ

، ومـ ثؿ ٓ يؾزم يف جرائؿ الشائعات (3)يؽقن حضقره ٓزمًا يف جرائؿ الشائعات

الحصقل طؾك إذن مـ الؼاضل الجزئل لتػتقش مـزل الؿتفؿ أو ضبط خطابات أو 

جرائد أو مطبقطات، وكذا الطرود لدى مؽاتب الربيد والربققات لدى مؽاتب الربق 

أو مراقبة الؿحادثات السؾؽقة والالسؾؽقة أو تسجقؾ محادثات جرت يف مؽان 

                                                        

يؽقن لؾـقابة العامة يف "م طؾك أن: 8648لسـة  84الؿادة الخامسة مـ الؼاكقن رقؿ ( كصت الػؼرة الثاكقة مـ 8)

والثاين مؽرر مـ الؽتاب الثاين مـ قاكقن ، تحؼقؼ الجـايات الؿـصقص طؾقفا يف إبقاب إول والثاين 

بقـة يف العؼقبات بجاكب آختصاصات الؿؼررة لفا سؾطات قاضل التحؼقؼ وٓ تتؼقد يف ذلؽ بالؼققد الؿ

( مـ قاكقن اإلجراءات 883، 818، 882، 881، 68، 64، 51، 44، 21، 28، 28، 28الؿقاد) 

 الجـائقة.

 مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة. 28( أكظر الؿادة 8)

الطبعة  -مطبعة آستؼالل الؽربى -( د/ رؤوف طبقد: مبادئ اإلجراءات الجـائقة يف الؼاكقن الؿصري8)

 .833-828صـ -م8643 -الحادية طشر

 مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة. 28( أكظر الؿادة 1)

 مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة. 64( أكظر الؿادة 2)

 .53صـ -( د/ صف أحؿد صف متقلل: مرجع سابؼ3)
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 خاص.

رائؿ الشائعات كظرًا لخطقرهتا طؾك إمـ الؼقمل والؿصالح إساسقة وج    

لؾدولة تعترب مـ جرائؿ الخطر التل يعاقب طؾك الػعؾ فقفا قبؾ وققع الضرر، ففل 

تعد مـ جرائؿ السؾقك أو مـ جرائؿ التؿام السابؼ طؾك تحؼؼ الـتقجة، وطؾك هذا 

قن العؼقبات تذكر طبارة مؽرر مـ قاك 888/ د و58/ ج و58كجد أن كص الؿقاد

، أي أن جرائؿ الشائعات تتحؼؼ بؿجرد ارتؽاب سؾقكفا (8)"إذا كان مـ شلن ذلؽ"

دون اكتظار تحؼؼ الـتقجة، وطؾك هذا فنكف يعاقب طؾك سؾقك الشائعات سقاء كتج 

طـفا ضرر فعؾل أو كان السؾقك مـ شلكف التفديد بخطر، وممدى هذا أن الـتقجة فقفا 

 .(8)لحاق الضرر بالؿصؾحة العامة الؿحؿقة أو هتديدها بالضررتتحؼؼ بؿجرد إ

وتعترب الشائعات مـ الجرائؿ التعبقرية ذات التلثقر الـػسل ٕهنا تتؿ بؿجرد صرق     

الؿضؿقن الـػسل الذي تحؿؾف لـػسقة إخريـ، فالسؾقك الؿادي يف هذه الجريؿة 

مـفا طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر يؼقم طؾك التعبقر القاطل، ولؾتعبقر وسائؾ متـقطة 

، وتتحؼؼ جريؿة التعبقر العؾـل يف (8)أو الرسقم والصقر (8)أو الػعؾ (8)أو الؽتابة (8)الؼقل

                                                        

 .812صـ -م8652 -دار الـفضة العربقة -( د/ يسر أكقر طؾك: شرح الـظرية العامة لؾؼاكقن الجـائل8)

 .823صـ -قؿـ بؽر: مرجع سابؼ( د/ طبدالؿف8)

( الؼقل يدخؾ فقف الؽالم وأجزاؤه مـ كصػ الؽؾؿة إلك الـطؼ القاحد إلك الجؿؾة، وٓ طربة بصقرة الؽالم 8)

كثرًا كان أو كظؿًا الؿفؿ أن يؽقن صالحًا لالستخدام يف تجسقد السؾقك الؿادي لجريؿة الشائعة، ويعترب 

بعبارات لغقية مػفقمة، ويشرتط يف جؿقع صقر الؽالم الجفر بحقث أكف مـ باب الؽالم الغـاء والصقاح 

إذا ققؾ الؽالم بصقت مرتػع يسؿعف مـ وجف إلقف ويؿؽـ أن يسؿعف معف غقره فؼد تحؼؼ معـك الجفر، أما 

إذا كان الؽالم قد ققؾ بصقت لؿ يسرتع اكتباه أحد مـ الحاضريـ ولؿ يسؿعف سقى الؿجـل طؾقف فال يعترب 

 .838صـ -م8628 -بالؼقل. د/ محؿد طبداهلل محؿد: جرائؿ الـشر جفراً 
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( الؽتابة تشؿؾ كؾ مؽتقب أيًا كان شؽؾف سقاء كان مؽتقبًا بخط القد أو مطبقطًا لقستخدم يف تجسقد 8)

السؾقك الؿادي لجريؿة الشائعة، وتؽقن الطباطة بلية وسقؾة مـ وسائؾ الطبع التل تؿؽـ مـ إخراج 

متعددة مثؾ آٓت الطباطة العادية وصابعات الؽؿبققتر وآٓت التصقير والػاكس الؿؽتقب يف كسخ 

وأدوات إرسال القثائؼ آلؽرتوين، ومـ الؿطبقطات التل يتؿ استخدامفا يف تجسقد السؾقك الؿادي 

 لجريؿة الشائعة الؽتب والؿـشقرات اإلطالمقة والربققات والرسائؾ آلؽرتوكقة وغقرها.

صقد هـا يؼع بالحركة الجسقؿة التعبقرية لؾجقارح أو أجزاء مـ الجسؿ، وتجسد إشارات ( الػعؾ الؿؼ8)

معروفة مشفقرة لؾدٓلة طؾك معاين ومشاطر وأفؽار مختؾػة تػقد آستخدام السقئ لؾتعبقر يف حؼ الغقر بؿا 

ف أو هتديده أو يدل طؾك آستفزاء وآحتؼار وآستـؽار والؿؼت والؿـع والرفض وطؾك كسبة العققب إلق

 ًٓ أهاكتف، كؿا تشؿؾ الحركة الجسقؿة الؿتؿثؾة يف اإلشارات كؾ صقت يتػقه بف أدمل مؿا لقس قق

واضحًا يشؽؾ طبارات لغقية مػفقمة كالصراخ والصػقر وكحقها مؿا يتطؾب حركة الػؿ والحـجرة 

اق اإلشارات لتصبح مـ والؾسان، أما إذا تجؾت هذه إصقات يف طبارات لغقية مػفقمة خرجت طـ كط

باب الؼقل أي الؿشاففة، ويف كؾ الحآت يجب أن تؽقن دٓلة الػعؾ معتؿدة معروفة وواضحة ٓ لبس 

فقفا، كؿا يجب أن يؽقن الؿؼصقد بالحركة أو اإلشارة التعبقرية مجرد إبالغ مضؿقن معقـ لؾغقر دون 

ؼؼ هذا الحدث الؿادي مـ خالل الحركة استفداف حدث مادي يتجاوز كػسقات إخريـ ٕكف يف حالة تح

أو اإلشارة التعبقرية أصبحـا أمام جريؿة حدث مادي ٓ جريؿة حدث كػسل، فخرجت الجريؿة طـ كطاق 

جرائؿ الشائعات التل هل بطبقعتفا جرائؿ حدث كػسل دائؿا. د/ أسامف طبدالعزيز طبدالقهاب: الؿقاجفة 

 -جامعة صـطا -ممتؿر الؼاكقن والشائعات -القصـل والدوللالجـائقة لؾشائعات طؾك الؿستقى التشريعل 

 .88صـ -م8886

( الرسقم والصقر تشؿؾ كؾ ما تـتجف فـقن الرسؿ والتصقير والؽاريؽاتقر، وهل صريؼة مللقفة مـ صرق 8)

التعبقر تعتؿد طؾك الدطاية والؿبالغة والتشقق واجتذاب الـظر، وتحؾ الرسقم أو الصقر يف كؾ مـفا محؾ 

لػاظ والعبارات يف الدٓلة طؾك الؿعـك الذي يؼصده الػـان. أكظر: د/ جؿال الديـ العطقػل: الحؿاية إ

، أ/ جالل خؾقػة: اتجاهات حديثة يف فـ التصقير 88صـ -م8631 -الجـائقة لؾخصقمة مـ تلثقر الـشر

 .888صـ -م8658 -مؽتبة إكجؾق الؿصرية -الصحػل
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أو أية  (8)طؼقبات 848الشائعات بلية وسقؾة مـ وسائؾ العالكقة التل حددهتا الؿادة

 وسقؾة مـ وسائؾ العالكقة الؿستحدثة.

ل مع كشر الشائعات بؽافة التدابقر الققائقة مـ مـع ويتعامؾ التشريع العؼاب     

وتجريؿ وطؼاب، ودأبت الـصقص الؼاكقكقة طؾك تؽققػ الشائعات جرائؿ بعؼقبات 

مـاسبة، ولؼد تعامؾ الؿشرع مع مرتؽبل الشائعات بؽؾ حزم كظرًا لصرامة الـصقص 

قـ لـا بلن الؿجرمة لفا مـ كاحقة، ولخطقهتا طؾك الؿجتؿع مـ كاحقة أخرى، وقد تب

الشائعات قد ضفرت ٓرتباصفا بحؼ اإلكسان يف التعبقر وتطقرت مع تطقر وسائؾ 

التقاصؾ آجتؿاطل، وحرية التعبقر هل مـ أهؿ الحريات الؿصقكة لؽؾ إكسان 

                                                        

كؾ مـ أغرى واحدًا أو أكثر بارتؽاب جـاية أو جـحة "العؼقبات طؾك أن:  مـ قاكقن 848(  كصت الؿادة 8)

بؼقل أو صقاح جفر بف طؾـًا أو بػعؾ أو إيؿاء صدر مـف طؾـًا أو بؽتابة أو رسقم أو صقر شؿسقة أو رمقز أو 

يف أية صريؼة أخرى مـ صرق التؿثقؾ جعؾفا طؾـقة أو بلية وسقؾة أخرى مـ وسائؾ العالكقة يعد شريؽًا 

فعؾفا ويعاقب بالعؼاب الؿؼرر لفا إذا ترتب طؾك هذا اإلغراء وققع تؾؽ الجـاية أو الجـحة بالػعؾ. أما إذا 

ترتب طؾك اإلغراء مجرد الشروع يف الجريؿة فقطبؼ الؼاضل إحؽام الؼاكقكقة يف العؼاب طؾك الشروع. 

دى القسائؾ الؿقؽاكقؽقة يف محػؾ طام أو ويعترب الؼقل أو الصقاح طؾـقًا إذا حصؾ الجفر بف أو ترديده بنح

صريؼ طام أو أي مؽان آخر مطروق أو إذا حصؾ الجفر بف أو ترديده بحقث يستطقع سؿاطف مـ كان يف مثؾ 

ذلؽ الطريؼ أو الؿؽان أو إذا أذيع بطريؼ الالسؾؽل أو بلية صريؼة أخرى. ويؽقن الػعؾ أو اإليؿاء طؾـقًا 

يتف مـ كان يف طام أو يف أي مؽان آخر مطروق أو إذا وقع بحقث يستطقع رؤإذا وقع يف محػؾ طام أو صريؼ 

الؿؽان. وتعترب الؽتابة والرسقم والصقر الشؿسقة والرمقز وغقرها مـ صرق التؿثقؾ  مثؾ ذلؽ الطريؼ أو

طؾـقة إذا وزطت بغقر تؿققز طؾك طدد مـ الـاس أو إذا طرضت بحقث يستطقع أن يراها مـ يؽقن يف الطريؼ 

لسـة  814. معدلة بالؼاكقن رقؿ "لعام أو أي مؽان مطروق أو إذا بقعت أو طرضت لؾبقع يف أي مؽانا

أيـؿا وردتا يف الؿادة  "اإلغراء"بؽؾؿة  "التحريض"وكؾؿة  "أغرى"بؽؾؿة  "حرض"تستبدل كؾؿة  8883

 مـ قاكقن العؼقبات. 848



 

684 

وأكثرها شرطقة إٓ أهنا قد تػتح الباب أحقاكًا إلك إساءة التعبقر ويـشل طـفا شائعة 

بقًا طؾك الرأي العام وقد تؾحؼ ضررًا بالؿجتؿع، وهذا بالطبع وبؾبؾة يف الػؽر وأثرًا سؾ

ما يقاجفُف الؿشرع الجـائل بالتجريؿ والعؼاب فال تؼقم جريؿة كشر الشائعات قاكقكًا 

بالركـ الشرطل   ، وقد اطتاد الػؼف الجـائل طؾك تحديد ذلؽ(8)حتك تتقافر أركاهنا

 .(8)والؿادي والؿعـقي

هق الـصقص الؿحددة لؾجريؿة والؿبقـة لعؼقباهتا، ووصػ  والركن الشرطي:

ترويج وكشر الشائعات بلكف جريؿة يعـل أن كصقص الؼاكقن قد وضعت لفا أحؽامًا 

محددة، فـجد أن الؿشرع الؿصري قد أهتؿ بلحؽام الشائعات ووضع لؿقاجفتفا 

 888/د و58/ج و58كصقص قاكقكقة وطؼابقة، فؼد جاء الحديث طـفا يف الؿقاد

 8633لسـة  82مـ الؼاكقن رقؿ  888/5مـ قاكقن العؼقبات والؿادة 855مؽرر و 

 .   (8)بشلن الؼضاء العسؽري

                                                        

وهل زواياه  "كلركان البقت"ي الذي يؿسؽ الشلء ( إركان مػردها الركـ، والركـ يف الؾغة: الجاكب الؼق8)

التل تؿسؽ بـاءه، ورَكـ مـ باب خضع وهق طؾك الجؿع بقـ الؾغتقـ، وُركـ الشلء جاكبف إققى، وهق 

ـُ لف أركان طالقة. مختار الصحاح: باب الراء  8جـ -يلوي إلك ركـ شديد إي إلك طز ومـعة، وجبؾ َركق

 .834صـ

مطبقع  -الجزائر -جامعة إمقر طبدالؼادر لؾعؾقم اإلسالمقة -: الؼاكقن الجـائل العام( د/ بغاتف طبدالسالم8)

 .88صـ -م8881 -بدطؿ مـ وزارة التعؾقؿ العالل والبحث العؾؿل

( كؿا هق معؾقم فنن الجريؿة تتحؼؼ بارتؽاب اإلكسان ٕفعال محظقرة، وكظرًا لؽثافة إطؿال التل يؼقم هبا 8)

ؾ الؼاكقن لتحديد تؾؽ الؿحظقرات التل تشؽؾ هتديدًا وخطرًا طؾك سالمة وأمـ إفراد اإلكسان فؼد تتدخ

والؿجتؿعات، وحدد لفا العؼقبات الؿالئؿة وذلؽ بؿقجب كصقص طؼابقة فال جريؿة وٓ طؼقبة إٓ 

بـص، ومـ حؼ كؾ دولة أن تضع طؾك مصالحفا العامة حدودًا وسقاجًا تؽػ بف ألسـة وأطؿال العابثقـ 
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ففق مظفرها الخارجل الؿتؿثؾ بـشاط الػعؾ اإليجابل الذي  أما الركن الؿادي:

يصدر مـ إكسان سقاء وقع بالقد كالؽتابة أو الرسؿ أو اإلشارة أو وقع بالػؿ طؾك هقئة 

أو امتـاطف طـ الـشاط أي الؿققػ السؾبل وما يرتتب  (8)و صقت وكحق ذلؽققل أ

، ففق الؼقام الذي تؼقم طؾقف الجريؿة الؿتؿثؾ بالػعؾ الحؼقؼل (8)طؾك ذلؽ مـ كتقجة

 .(8)يرتتب طؾقف كتقجة إجرامقة

يتخذ صقرة الؼصد الجـائل، وهق أن يؽقن الجاين قد قصد  بقـؿا الركن الؿعـوي:

إخبار أو الشائعات مدركًا أهنا كاذبة أو مدركًا ما تـطقي طؾقف مـ مبالغة إذاطة وكشر 

، ومتققعًا آثارها الضارة ومريدًا إحداث تؾؽ أثار أو طؾك إقؾ (1)أو أهنا مغرضة

                                                                                                                                                                

ـ مروجل الشائعات فتحرم وتجرم كؾ طؿؾ يضر بتؾؽ الؿصالح سقاء أكان ذلؽ قد وقع مـ مقاصـ أو م

أجـبل وسقاء كان داخؾ البالد أم خارجفا، وكان لفا أيضًا الحؼ بالتعؼب والجزاء لؽؾ شخص أو فئة 

ائعات يف تبث أخبارًا مثقرة هبدف اإلضرار بلي مصؾحة وصـقة.     د/ طؾك حسـ الشريف: أحؽام الش

 -الرياض -أكاديؿقة كايػ لؾعؾقم إمـقة -ممتؿر أسالقب مقاجفة الشائعات -الؼاكقن العؼابل الؿؼارن

 .818صـ -م8888

 .828صـ  -( د/ طؾك حسـ الشريف: مرجع سابؼ8)

 -كؾقة الدراسات التطبقؼقة -( قاكقن العؼقبات الؼسؿ العام8( د/ رضا محؿد طقسك: الـظام الجزائل)8)

 .88صـ -ـه8182

( يؼصد بالـتقجة اإلجرامقة إثر الؿادي الؿحسقس كالؿقت يف جريؿة الؼتؾ، واكتؼال الؿال يف حقازة الجاين 8)

يف جريؿة السرقة، وقد يـظر إلك الـتقجة اإلجرامقة طؾك أهنا العدوان الذي يؿس حؼًا أو مصؾحة حؿاها 

جقب حسـل: شرح قاكقن العؼقبات الؼسؿ الؿشرع والؼاكقن أو مـع الؿساس هبا. أكظر: د/ محؿقد ك

، د/ طؾل يقسػ حربف: الـظرية العامة 858صـ -3ط -م8656 -الؼاهرة -دار الـفضة العربقة -العام

 .86صـ -م8662 -جامعة الؼاهرة -كؾقة الحؼقق -رسالة دكتقراه -لؾـتقجة اإلجرامقة يف قاكقن العؼقبات

 .251صـ -مرجع سابؼ -ت الؼسؿ العام( د/ محؿقد كجقب حسـل: شرح قاكقن العؼقبا1)
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ًٓ حؼقؼة  راغبًا فقفا، وحتك يتقافر ركـ العؿد ٓبد أن يعؾؿ الجاين مروج الشائعة أو

ؿال إذاطة وكشر إخبار وترويجفا، والعؾؿ بحؼقؼة الػعؾ الػعؾ فقعؾؿ بلكف يؼقم بلط

تتحؼؼ بؽقن الشخص بالغًا طاقالً مؿقزًا بقـ الحسـ والؼبقح، ويعؾؿ ثاكقًا حؼقؼة 

الؿقضقطات محؾ الـشر فقدرك أكف يـشر أمقرًا كاذبة ومبالغًا فقفا أو أهنا صادقة 

تققع الـتائج الضارة فقدرك  ولؽـ لؿ يؽـ كشرها يف ذلؽ الققت مـاسبًا، ويعؾؿ ثالثًا

، ومـ ثؿ يؼتضل البحث أن (8)أن ما يـشره أو يذيعف هق مـ إمقر ذات الـتائج السؾبقة

 اتـاول الؿسمولقة الجـائقة طـ كشر الشائعات مـ خالل أربعة مباحث:

 جريؿة كشر الشائعات يف زمـ الحرب. الؿبحث إول:

 البالد. جريؿة كشر الشائعات داخؾ الؿبحث الثاين:

 جريؿة كشر الشائعات خارج البالد. الؿبحث الثالث:

 يؿة كشر الشائعات بؼصد إثارة الػقضك.جر الؿبحث الرابع:

                                                        

 .838-838صـ  -( د/ طؾك حسـ الشريف: مرجع سابؼ8)
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 انًبحـث األول

 جرًٌت َشر انشائعاث فً زيٍ انحرب
 اتـاول هذا الؿبحث مـ خالل مطؾبقـ:تؼســـم: 

 إول: جريؿة كشر الشائعات يف زمـ الحرب بؼاكقن العؼقبات.

 الثاين: جريؿة كشر الشائعات يف زمـ الحرب بؼاكقن الؼضاء العسؽري.

تدخؾ الؿشرع لدرء خطر الشائعات وقت الحرب كظرًا لؿا لفا مـ أركان الجريؿة: 

، ولؼقام هذه (8)أثر سؾبل طؾك أمـ البالد وطؾك الروح الؿعـقية لؾـاس والجقش

 الجريؿة يجب أن يتقافر فقفا إركان التالقة: 

اهتؿ الؿشرع بجريؿة كشر الشائعات يف زمـ الحرب بؼاكقن أوًٓ: الركن الشرطي: 

يعاقب "/ ج والتل فـصت طؾك أكف: 58العؼقبات ووضع لؿقاجفتفا كص الؿادة 

إشاطات كاذبة أو بالسجـ كؾ مـ أذاع طؿدًا يف زمـ الحرب أخبارًا أو بقاكات أو 

مغرضة أو طؿد إلك دطاية مثقرة وكان مـ شلن ذلؽ كؾف إلحاق الضرر بآستعدادات 

ؾحة أو إثارة الػزع بقـ الحربقة لؾدفاع طـ البالد أو بالعؿؾقات الحربقة لؾؼقات الؿس

وتؽقن العؼقبة السجـ الؿشدد إذا ارتؽبت  .إضعاف الجؾد يف إمة الـاس أو

وتؽقن العؼقبة السجـ الؿمبد إذا ارتؽبت  .خابر مع دولة أجـبقةالجريؿة كتقجة الت

 ."الجريؿة كتقجة التخابر مع دولة معادية

لبقاكات الؽاذبة الؿبالغ فقفا والعؾة مـ التجريؿ أكف قد اتضح أن إذاطة إخبار أو ا

                                                        

 وما بعدها. 823صـ -( د/ طبدالؿفقؿـ بؽر: مرجع سابؼ8)
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الؿغرضة أو الدطاية الؿثقرة هل القسقؾة البارطة لتػؽقؽ وحدة إمة وققهتا  أو

ـقية، لذا كان الؿشرع حريصًا طؾك تشديد العؼقبة وقت الحرب طـف يف وقت الؿع

لؿا يف الحرب مـ خصقصقة يحاول الؼادة إخػائفا طـ إطداء وغقر إطداء  (8)السؾؿ

لؿػاجئة العدو وإخضاطف، لذلؽ يعد مرتؽب جريؿة مـ يخقض يف هذه الخصقصقة 

أو مـ يـشر الدطاية الؽاذبة يف إحدى القسائؾ اإلطالمقة التل تسعك إلك جذب آكتباه 

 مـ أجؾ الؿال. 

قم الركـ الؿادي طؾك السؾقك اإلجرامل الذي يتخذ يف يؼ ثاكقًا: الركن الؿادي:

جريؿة كشر الشائعات يف زمـ الحرب صقرة سؾقك مادي إيجابل يتؿثؾ يف إذاطة 

، ويشرتط قاكقكًا لؼقام هذه (8)أخبار أو بقاكات أو إشاطات كاذبة أو الؼقام بدطاية مثقرة

م يف جرائؿ أمـ الدولة الجريؿة أن تؼع يف زمـ الحرب، ويراد بالحرب بؿعـاها العا

مـ جفة الخارج الصراع الؿسؾح بقـ الحؽقمة الشرطقة وبقـ دولة أخرى أو ما يف 

حؽؿفا، وٓ يدخؾ يف كطاق ذلؽ الحرب إهؾقة وهل الؼتال الذي يؼع يف داخؾ 

الدولة القاحدة بقـ مقاصـقفا افرادًا كاكقا أم هقئات باطتبار أن مقضقع الحؿاية 

ة حؼقق الدولة أو مصالحفا الدولقة يف مقاجفة الدول إخرى وٓ الجـائقة هق صقاك

سقؿا الدول الؿعادية إذ أن هذه الؿصالح تتعرض بال شؽ لؾخطر طـد وققع اطتداء 

أجـبل طؾك سقادهتا واستؼاللفا، أما الـزاع الداخؾل فال يتجف مباشرة إلك آطتداء طؾك 

                                                        

 . 882صـ -مرجع سابؼ  -( د/محؿد هشام أبق الػتقح: الشائعات يف قاكقن العؼقبات الؿصري8)

ممتؿر الؼاكقن  -الجـائقة والؿدكقة لؿروج الشائعة ( د/ خالد مصطػك طؾل ففؿل إدريس: الؿسئقلقة8)

 .85صـ -م8886 -جامعة صـطا -والشائعات
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، (8)ف إلك طالقتفا الداخؾقة بالؿحؽقمقـسقادة الدولة أو حؼققفا الخارجقة وإكؿا يتج

لذا ٓ تعد الحرب إهؾقة الؿحضة يف فؼف الؼاكقن الجـائل مـ قبقؾ حالة الحرب 

 .   (8)بؿعـاه يف جرائؿ آطتداء طؾك أمـ الدولة مـ جفة الخارج

وتبدأ الحرب وفؼًا ٕحؽام الؼاكقن الدولل بنطالهنا مـ جاكب الدولة أو الدول 

ت الدخقل فقفا أو بالؼقام بإطؿال الحربقة دون سبؼ إطالهنا، وتـتفل التل اطتزم

الحرب باكتفاء الؼتال بقـ الدولتقـ فعالً أو بالصؾح أو بالؼضاء طؾك أحد اصراففا 

واحتالل أراضقف، أما الفدكة فال تـفل حالة الحرب مفؿا صالت وإن كتج مـفا وقػ 

 8624لسـة  888قة لؾؼاكقن رقؿ (، وقد أكدت ذلؽ الؿذكرة اإليضاح8الؼتال)

بتعديؾ أحؽام الباب إول مـ الؽتاب الثاين مـ قاكقن العؼقبات بؼقلفا: 

...والؿؼصقد بزمـ الحرب يف خصقص هذا التشريع ققام الحرب فعالً أو حالة "

                                                        

 .26-25صـ -( د/ طبدالؿفقؿـ بؽر: مرجع سابؼ8)

( وتطبقؼًا لذلؽ قضت محؽؿة الـؼض بلن الؼاكقن الجـائل هق قاكقن جزائل لف كظام قاكقين مستؼؾ طـ غقره 8)

هدافف الذاتقة إذ يرمل مـ وراء العؼاب إلك الدفاع طـ أمـ الدولة ومفؿتف مـ الـظؿ الؼاكقكقة إخرى ولف أ

إساسقة حؿاية الؿصالح الجقهرية فقفا، وطؾك الؿحؽؿة طـد تطبقؼف طؾك جريؿة مـصقص طؾقفا فقف 

وتقافرت أركاهنا وشروصفا أن تتؼقد بنرادة الشارع يف هذا الؼاكقن الداخؾل ومراطاة أحؽامف التل خاصب 

الؿشرع الؼاضل الجـائل ففل إولك يف آطتبار بغض الـظر طؿا يػرضف الؼاكقن الدولل مـ ققاطد أو هبا 

مبادئ يخاصب هبا الدول إطضاء يف الجؿاطة الدولقة، ولؾؿحؽؿة الجـائقة يف تحديد معـك حالة الحرب 

وهق حؿاية الؿصالح  وزمـ الحرب لفا أن هتتدي بؼصد الؿشرع الجـائل تحؼقؼًا لؾفدف الذي هدف إلقف

الجقهرية لؾجؿاطة متك كان ذلؽ مستـدًا إلك أساس مـ القاقع الذي رأتف يف الدطقى وأقامت الدلقؾ طؾقف.  

 .282ص  882ق  8ج  6مؽتب فـل  8625/  2/  88ق جؾسة  84لسـة  8286الطعـ رقؿ 

 -عات التل تضر بإمـ الؼقمل( د/ أحؿد طبدالتقاب أحؿد مربوك: الؿقاجفة الجـائقة لجرائؿ كشر الشائ8)

 .88صـ -م8886 -جامعة صـطا -ممتؿر الؼاكقن والشائعات
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وقػ الؼتال مـ غقر إبرام صؾح سقاء أكان ذلؽ كتقجة هدكة دائؿة أو ممقتة أو كان 

، كؿا يدخؾ يف كطاق زمـ الحرب فرتة الخطر (8)"مـ إسبابكتقجة لغقر ذلؽ 

الؿحدق قبقؾ كشقهبا متك اكتفت هذه الػرتة بقققع الحرب فعالً، وقد كص طؾك ذلؽ 

...وتعترب يف زمـ الحرب الػرتة التل ")أ( فؼرة ج طؼقبات بلكف:  52صراحة الؿادة 

 .(8)"يحدق فقفا خطر الحرب متك اكتفت بقققطفا فعالً 

يشرتط قاكقكًا لؼقام هذه الجريؿة أن تؽقن إذاطة إخبار أو البقاكات  كؿا

، وتؽقن كذلؽ طـدما تؽقن ٓ أساس لفا مـ الصحة (8)الشائعات كاذبة أو مغرضة أو

أي أهنا قد خؾؼت خؾؼًا أو حرفت مـ معـاها الحؼقؼل، كؿا هتدف تؾؽ الجريؿة إلك 

ر يف الـػقس ما إلذاطة إخبار أو الشائعات مـع الدطاية الؿثقرة التل يؽقن لفا مـ إث

                                                        

( وتطبقؼًا لذلؽ قضت محؽؿة الـؼض بلن الفدكة ٓ تجئ إٓ يف أثـاء حرب قائؿة فعالً وهل اتػاق بقـ 8)

تتلثر متحاربقـ طؾك وقػ الؼتال مع تؼدير استؿرار حالة الحرب بقـفؿ مفؿا صالت فرتة الحرب وٓ 

بالفدكة حؼقق وواجبات الػريؼقـ الؿتحاربقـ فقؿا بقـفؿا, وٓ بقـ الؿحاربقـ وبقـ الؿحايديـ, أما الحرب 

فال تـتفل إٓ باكتفاء الـزاع بقـ الػريؼقـ الؿتصارطقـ أو بنبرام صؾح بقـفؿا يحسؿ أسباب هذا الـزاع هنائقًا. 

 .282ص  882ق  8ج  6ب فـل مؽت 8625/  2/  88ق جؾسة  84لسـة  8286الطعـ رقؿ 

الؿعدل لجرائؿ أمـ الدولة مـ جفة الخارج يف  8624لسـة  888( ورد يف الؿذكرة اإليضاحقة لؾؼاكقن رقؿ 8)

الـص الؿؼرتح قد استحدث حؽؿًا جديدًا يؾحؼ بحالة "قاكقن العؼقبات الؿصري تعؾقؼًا طؾقفا بلن: 

ؽ  الػرتة وإن كاكت يف القاقع لقست مـ زمـ الحرب إٓ الحرب متك اكتفت بقققطفا فعالً اطتبارًا بلن تؾ

. "أهنا تبؾغ بحؽؿ الظروف مبؾغ حالة الحرب مؿا يؼتضل تسقيتفا بتؾؽ الحالة وسحب أحؽامفا طؾقف

 . 88صـ -مرجع سابؼ -أكظر: د/ محؿد هشام أحؿد أبق الػتقح: الشائعات يف قاكقن العؼقبات آتحادي

و البقاكات أو اإلشاطات تداول روايتفا وبثفا بقـ الـاس طؾك الـحق الذي يجعؾفا ( ويراد بنذاطة إخبار أ8)

معؾقمة لعدد غقر محدود مـ إفراد وإٓ فال يصدق طؾقفا أهنا إشاطة، فالبد فقفا مـ سؾقك إيجابل. د/ 

 .858صـ -محؿقد إبراهقؿ إسؿاطقؾ: مرجع سابؼ
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الؽاذبة أو الؿغرضة مـ حقث إثارة الػزع لدى الؿقاصـقـ أو إضعاف الروح الؿعـقية 

، والؼقل بلن الدطاية التل قام هبا (8)يف الدولة أو غقر ذلؽ مـ الؿصالح الؿبقـة بالـص

طؾقف مـ محؽؿة  الجاين مثقرة أم ٓ تدخؾ يف اختصاص قاضل الؿقضقع بال رقابة

، وٓ يتطؾب يف إذاطة إخبار أو البقاكات أو الشائعات العالكقة القاردة (8)الـؼض

طؼقبات فال يشرتط أن تؽقن اإلذاطة بطريؼة مـ الطرق القاردة بتؾؽ 848بالؿادة 

/ ج قد كص طؾك إذاطة أخبار أو 58، كؿا يشار إلك أن الؿشرع يف الؿادة (8)الؿادة

ت كاذبة أو مغرضة أو طؿد إلك دطاية مثقرة أي أن الػعؾ الؿرتؽب بقاكات أو إشاطا

 .(1)إحدى هذه إفعال ولقست جؿقعفا

ٓ يشرتط أن يرتتب طؾقفا تحؼؼ الخطر أو  والـتقجة اإلجرامقة يف هذه الجريؿة

وققع الضرر فعالً ولؽـ يؽػل أن يؽقن مـ شلن إذاطة الشائعات الؽاذبة أو الؿغرضة 

 أن تمدي إلك: ما يف حؽؿفا أو

إلحاق الضرر بآستعدادات الحربقة لؾدفاع طن البالد أو بالعؿؾقات الحربقة  -

ويراد بذلؽ طرقؾة سقرها أو إضعاففا أو إرباكفا أو طدم  لؾؼوات الؿسؾحة:

اكتظامفا أو طدم إكجازها بالؿعدل الؿطؾقب، مثال أن يذيع الجاين شائعة كاذبة أو 

تزم خػض مرتبات وبدٓت الضباط والجـقد مغرضة مػادها أن الدولة تع

الؿرابطقـ طؾك جبفة الؼتال أو أهنا تعتزم وقػ صرف الؿرتبات والبدٓت 

                                                        

 .48صـ  -م8622 -قمقة( د/ طؾل راشد: الجرائؿ الؿضرة بالؿصؾحة العؿ8)

 .88صـ -مرجع سابؼ  -( د/محؿد هشام أبق الػتقح: الشائعات يف قاكقن العؼقبات آتحادي8)

 م.8618لسـة  18( راجع يف ذلؽ الؿذكرة اإليضاحقة لؼاكقن العؼقبات رقؿ 8)

 .814صـ -( د/ صف أحؿد صف متقلل: مرجع سابؼ1)
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الؿستحؼة لؾضباط والجـقد ٕسرهؿ وذويفؿ صقال فرتة الحرب خػضًا لؾـػؼات 

العسؽرية، فقتلثر الجـدي يف مقدان الؼتال بؿختؾػ الضغقط التل تحقط بف، 

ئعات أن تؾعب دورًا كبقرًا يف إضعاف مؼدرتف واستؿراره يف وبذلؽ تستطقع الشا

 .(8)الؼتال، وأن تقلد الضعػ بقـ الصػقف

ويراد بف تخقيػفؿ وترويعفؿ وإلؼاء الرطب يف كػقسفؿ مـ  إثارة الػزع بقن الـاس: -

أهقال الحرب وويالهتا أو مـ بلس العدو وخططف، مثال الشائعات التل تـطؾؼ 

ر أو بخطػ الـساء أو دائؿًا يف فرتة الحرب مـ أن العدو قد قام بتسؿقؿ مقاه أبا

 بؼطع أيدي إصػال وغقر ذلؽ.  اغتصاهبـ أو

وذلؽ بنضعاف ققة مؼاومتفا أمام العدو واحتؿالفا  إمة: إضعاف الجؾد يف -

لؿصاطب الحروب، مثال أن يذيع إشاطة كاذبة ممداها أن الدولة قد أهنت الحرب 

 مع طدوها بعؼد صؾح بقـفؿا أو أهنا قد استسؾؿت تؿامًا لعدوها.

ى لذا يؽػل لـشقء الؿسمولقة الجـائقة أن يؽقن الػعؾ متصػًا بالخطر أو بإحر 

أن يمدي يف الظروف والؿالبسات التل ( 8)أو مـ الؿؿؽـ (8)أن يؽقن مـ الؿحتؿؾ

أحاصت بف إلك إلحاق الضرر بنحدى الؿصالح محؾ الحؿاية الجـائقة يف الؿادة 

بؿا يحدثف  ػل/ج فال يشرتط الؿشرع تحؼؼ الضرر لؼقام هذه الجريؿة وإكؿا يؽت58

تف ٓ يشرتط أن يؽقن محؼؼًا وإكؿا يػرتض هذا الػعؾ مـ أثر كػسل، وإثر الـػسل ذا

                                                        

 -بدون تاريخ -إدارة الشئقن العامة لؾؼقات الؿسؾحة -الـػسقة( طؿقد/ طبدالرحقؿ طجاج: تؽـقؽ الحرب 8)

 .18صـ

 ( يعترب الضرر محتؿالً متك كان مـ الؿتصقر أن يمدي الػعؾ إلقف يف الغالب أو يف طدد متقسط مـ الحآت.8)

 ( يعترب الضرر مؿؽـًا متك كان مـ الؿتصقر أن يمدي الػعؾ إلقف يف حآت قؾقؾة.8)
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وجقده فقؽػل أن يؽقن فعؾ الشائعات صالحًا يف ذاتف وفؼًا لؾظروف الؿحقطة ٕن 

يحدث ذلؽ إثر الـػسل وإن لؿ يتحؼؼ فعؾقًا، وتؼدير ذلؽ مـ اختصاص محؽؿة 

 . فالحرب الـػسقة طـ صريؼ الشائعات(8)الؿقضقع بال رقابة طؾقفا مـ محؽؿة الـؼض

تعتؿد أساسًا طؾك ققة الؿقاهب العؼؾقة مـ الؼائؿقـ هبا وتسقر ببطء وتعؿؾ طؾك 

كشػ أسرار العدو وطرقؾة مسقرتف وتعقق تـؿقتف وتدمر اقتصاده ففل أشد فتؽًا 

وأسقأ تلثقرًا لذلؽ اتجفت التشريعات العؼابقة الؿختؾػة إلك مؽافحة تؾؽ الحرب 

 الخػقة.  

تؼع جريؿة كشر الشائعات يف زمـ الحرب إٓ طؿدًا ٓ  ثالثًا: الركن الؿعـوي:

وضابط العؿد فقفا أن يؽقن الجاين قد قصد ارتؽاب الػعؾ أو إفعال الؿـشئة لفا، 

أي أن يؽقن قاصدًا إذاطة إخبار أو البقاكات أو الشائعات مدركًا أهنا كاذبة أو أهنا 

لؼقام هذه الجريؿة قاكقكًا أن ، لذا يجب (8)تـطقي طؾك مبالغة أو إثارة أو أهنا مغرضة

 .(8)يتقافر فقفا ركـ العؿد بعـصريف العؾؿ واإلرادة

                                                        

 -8ط -فاب طبدالؿطؾب: جرائؿ اإلرهاب خارجقًا وداخؾقًا يف ضقء الػؼف والؼضاء( الؿستشار/ إي8)

 .88صـ -، د / أحؿد طبدالتقاب أحؿد مربوك: مرجع سابؼ65صـ -م8886

 -( د/ أحؿد شققل أبق خطقة: شرح إحؽام العامة لؼاكقن العؼقبات لدولة إمارات العربقة الؿتحدة8)

 .886صـ  -8جـ -م8656 -الطبعة إولك -ات كؾقة الشرصة دبلمـشقر -الـظرية العامة لؾجريؿة

( تبسط محؽؿة الـؼض رقابتفا طؾك محؽؿة الؿقضقع إذا ما خرجت طـ التػسقر الؿقضقطل لؾعبارات 8)

وإخبار والبقاكات الؽاذبة والشائعات الؿثقرة، إٓ أن محؽؿة الؿقضقع ولؿا كان الؼصد الجـائل مسللة 

وقائع الدطقى ومالبستفا، فنن قاضل الؿقضقع يستؼؾ بالػصؾ فقفا هنائقًا، طؾك أن  مقضقطقة مردها إلك

تبقـ الؿحؽؿة يف حقثقات الحؽؿ إساس الذي بـت إلقف حؽؿفا. د/ خالد مصطػك طؾل ففؿل إدريس: 

 .86صـ -مرجع سابؼ
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أو الـشر  فقجب أن يعؾؿ الجاين بحؼقؼة الػعؾ وذلؽ بلكف يؼقم بلطؿال اإلذاطة 

الرتويج أو إخبار فنن لؿ يعؾؿ بحؼقؼة الػعؾ بلن كان فاقدًا لؾقطل أو صغقرًا أو  أو

قن متقافرًا لديف، وبحؼقؼة الؿقضقع قبؾ الـشر فقدرك أكف غقر مؿقز فنن العؿد ٓ يؽ

يؼقم بـشر أمقر كاذبة أو مبالغ فقفا أو مغرضة فنن كان جاهالً بحؼقؼة إمقر التل يؼقم 

بـشرها فال تؼقم معف هذه الجريؿة، كالجـدي الذي يؼع تحت إسر ويتؿ إقـاطف 

بذلؽ فنكف ٓ يؽقن مرتؽبًا بلمقر معقـة وطـد طقدتف يؼقم بـشرها دون أن يشعر 

، كؿا يجب أن يتققع الجاين الـتائج الضارة لألفعال التل يؼقم (8)لجريؿة كشر الشائعات

هبا مـ إذاطة الشائعات، فنن كان يعتؼد أن ما يؼقم بف يبعث طؾك إتؼان العؿؾ وإيؼاظ 

م شخص بنلؼاء الروح الؿعـقية والـؼد البـاء فنن الؼصد الجـائل ٓ يتقافر لديف، فنذا قا

الخطب الحؿاسقة وذكر ما يتؿتع بف العدو لحث الجقش القصـل طؾك الحؿاس 

وإطادة ترتقب أوضاطف دون أن يعؾؿ أن ما يؼقم بف يحتقي طؾك شائعات مبالغ فقفا أو 

 .(8)افر الؼصد الجـائل لديفكاذبة فال تؼقم الجريؿة لعدم تق

الؼصد  -الؿشرع بؽقن الػعؾ طؿداً  ػلالؿعـقي لفذه الجريؿة ٓ يؽت والركـ    

وهق كقة اإلضرار  (8)وإكؿا اشرتط أن يتقافر فقفا قصد جـائل خاص -الجـائل العام

بآستعدادات الحربقة لؾدفاع طـ القصـ، وإثارة الػزع بقـ الـاس وإضعاف روح 

الجؾد روح الؿؼاومة لألمة وهل تقاجف طدوها، فال يؽػل أن يتقافر لدى الجاين طؾؿف 

                                                        

 .88صـ -( د/ أحؿد طبدالتقاب أحؿد مربوك: مرجع سابؼ8)

 .85صـ -ه: مرجع سابؼ( د/ طبدالػتاح ولد بابا8)

وما  861صـ -، أ/ محؿقد إبراهقؿ إسؿاطقؾ: مرجع سابؼ42-41صـ -( د/ طؾل راشد: مرجع سابؼ8)

 بعدها.
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بؽذب خربه وأن الدطاية مثقرة بؾ يجب أن يؽقن أيضًا قد كقى اإلضرار بؿصالح 

، (8)، وقد اكؼسؿ الػؼف يف هذا الشلن إلك رأيقـ(8)القصـ أي سقء الؼصد بـقة اإلضرار

أن يؽقن الػعؾ قد وقع طؿدًا أو أن يؽقن مـ شلن ذلؽ  ػلفذهب جاكب إلك أكف يؽت

تك ولق كان الجاين ٓ يبغك مـافع أو مؽاسب الػعؾ اإلضرار بالؿصالح الؿذكقرة ح

خاصة وهذا الجاكب يؽتػل بالؼصد العام، بقـؿا ذهب الجاكب إخر بلكف ٓ يؽػل 

كقن الػعؾ طؿدًا وإكؿا يجب أن يؽقن ذلؽ الضرر مستفدفًا مـ الجاين، وأكف قام 

ر بالػعؾ لقحؼؼ ذلؽ الغرض الؿحدد يف الـص التجريؿل وهذا الجاكب يشرتط تقاف

الؼصد الخاص، وهذا ما يعد تضققؼ يف التجريؿ لؼقامة بؼصر الجريؿة طؾك الػعؾ 

 . (8)الذي استفدف صاحبف تحؼقؼ الضرر الذي حدده الـص العؼابل

يختؾػ مؼدار العؼقبة التل حددها الؿشرع الجـائل حسب جسامة العؼوبــة: 

اع أخبارًا أو بقاكات الجريؿة، وجريؿة كشر الشائعات يف زمـ الحرب جـاية فؽؾ مـ أذ

إشاطات كاذبة أو مغرضة طؿدًا يف زمـ الحرب، أو طؿد إلك دطاية مثقرة وكان مـ  أو

شلن ذلؽ كؾف إلحاق الضرر بآستعدادات الحربقة لؾدفاع طـ البالد أو بالعؿؾقات 

الحربقة لؾؼقات الؿسؾحة أو إثارة الػزع بقـ الـاس أو إضعاف الجؾد يف إمة، يعاقب 

ذه الجـاية بالسجـ العادي الذي يبدأ مـ ثالث سـقات إلك خؿسة طشر سـة، طؾك ه

وقد شدد الؿشرع العؼقبة طؾك هذه الجـاية إلك السجـ الؿشدد إذا ارتؽبت الجريؿة 

                                                        

 .838صـ -( د/ صف أحؿد صف متقلل: مرجع سابؼ8)

 .831صـ -( د/ طؾك حسـ الشريف: مرجع سابؼ8)

 -م8661 -الؼاهرة -الـفضة العربقةدار  -( د/ محؿقد كجقب حسـل: الـظرية العامة لؾؼصد الجـائل8)

 وما بعدها. 883صـ
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مع دولة أجـبقة غقر معادية، كؿا شدد الؿشرع العؼقبة إلك السجـ  (8)كتقجة التخابر

 .(8)بر مع دولة معاديةالؿمبد إذا ارتؽبت الجريؿة كتقجة التخا

(8)

الجريؿة العسؽرية هل سؾقك غقر مشروع مـصقص طؾقف يف قاكقن  أركان الجريؿة:

الؼضاء العسؽري يرتؽبف طسؽري يؿس مباشرة بالؿصؾحة العسؽرية ويسبب ضررًا 

                                                        

( يراد بالتخابر التػاهؿ الؿتبادل بؿختؾػ صقره بقـ الجاين كػسف وبقـ الدولة إجـبقة سقاء كاكت دولة 8)

شريؽة أو حؾقػة أو صديؼة أو محايدة أو أي شخص يعؿؾ لؿصؾحتفا سقاء كان صريحًا أو ضؿـقًا أو 

بر طـ صريؼ سعل الجاين كػسف إلك الدولة إجـبقة أو طـ صريؼ سعل مؿثؾل هذه رمزًا وسقاء أتؿ التخا

 الدولة إلقف.

( يراد بذلؽ وققع التخابر يف فرتة الحرب مع دولة أو ما يف حؽؿفا تؽقن صرفًا يف حرب فعؾقة مع مصر سقاء 8)

 كاكت معؾـة أو غقر معؾـة

يختص  "طؾك أكف: 8633لسـة  82ؽري الصادر رقؿ مؽررا )أ( مـ قاكقن الؼضاء العس 5( كصت الؿادة 8)

الؼضاء العسؽري دون غقره بالػصؾ يف الجرائؿ الؿـصقص طؾقفا يف إبقاب )إول والثاين والثالث 

 8642لسـة  38والرابع( مـ الؽتاب الثاين مـ قاكقن العؼقبات والجرائؿ الؿـصقص طؾقفا يف الؼاكقن رقؿ 

ل تؼع مـ ضباط الؼقات الؿسؾحة الخاضعقـ ٕحؽام هذا الؼاكقن، ولق يف شلن الؽسب غقر الؿشروع الت

لؿ يبدأ التحؼقؼ فقفا إٓ بعد تؼاطدهؿ. ويؽقن لؾـقابة العسؽرية جؿقع آختصاصات الؿخقلة لفقئات 

الػحص والتحؼقؼ الؿـصقص طؾقفا يف قاكقن الؽسب غقر الؿشروع. ويف جؿقع إحقال تختص الـقابة 

رها ابتداًء بالتحؼقؼ والػحص، فنذا تبقـ لفا أن القاقعة ٓ طالقة لفا بالخدمة العسؽرية العسؽرية دون غق

م 8888/  2/ 88م الصادر بتاريخ 888لسـة  812. مضافة بالؼاكقن رقؿ "أحالتفا إلك جفة آختصاص

 م.8633لسـة  82بشلن تعديؾ بعض أحؽام الؼضاء العسؽري الصادر بالؼاكقن رقؿ 
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، ويؼتصر تطبقؼ هذه (8)الضرر ومؼرر لف جزاء جـائل لفا أو يعرضفا لخطر تؽرار

، وباطتباره قاكقن خاص (8)الجريؿة طؾك الخاضعقـ ٕحؽام قاكقن الؼضاء العسؽري

فؼد وضع لحؿاية مصؾحة فئة مـ الشعب مـقط هبا رطاية مصؾحة معقـة يؼتضل تطبقؼ 

يف زمـ الحرب أو ، وٓ يعد السؾقك الؿشار إلقف جريؿة إٓ (8)أحؽامف طؾك تؾؽ الػئة

، فنذا سؾؽ هذا السؾقك متك ثبت لف صػة الخدمة العسؽرية يعاقب (1)خدمة الؿقدان

                                                        

 -م8884 -الؿؽتب الجامعل الحديث -ؿ أحؿد الشرقاوي: الـظرية العامة لؾجريؿة العسؽرية( د/ إبراهق8)

 .83صـ

يخضع ٕحؽام هذا الؼاكقن إشخاص "م طؾك أكف: 8633لسـة 82( كصت الؿادة الرابعة مـ الؼاكقن رقؿ 8)

الصػ وضباط ضباط  -8ضباط الؼقات الؿسؾحة الرئقسقة والػرطقة واإلضافقة.        -8أتقن بعد 

 -1صؾب الؿدارس ومراكز التدريب الؿفـل والؿعاهد والؽؾقات العسؽرية.  -8الؼقات الؿسؾحة طؿقما. 

أي ققات طسؽرية تشؽؾ بلمر مـ رئقس الجؿفقرية لتلدية خدمة طامة او خاصة او  -2أسرى الحرب. 

راضل جؿفقرية مصر العربقة طسؽريق الؼقات الحؾقػة او الؿحؾؼقن هبؿ اذا كاكقا يؼقؿقن يف أ -3وقتقة. 

الؿؾحؼقن بالعسؽريقـ  -4آ اذا كاكت هـاك معاهدات او اتػاققات خاصقة او دولقة تؼضك بخالف ذلؽ. 

 اثـاء خدمة الؿقدان وهؿ كؾ مدكك يعؿؾ يف وزارة الحربقة او يف خدمة الؼقات الؿسؾحة أي وجف كان.

 -الطبعة إولك -قاكقن العؼقبات -8ك -رية( د/طزت مصطػك الدسققل: شرح قاكقن إحؽام العسؽ8)

 .81صـ -م8668

يعد الشخص  "مـ قاكقن الؼضاء العسؽري حقث كصت طؾك أكف:  52(  مػفقم خدمة الؿقدان وضحتف الؿادة 1)

طـدما يؽقن أحد أفراد ققة ما مؾحؼًا هبا يف وقت تؽقن  -8أكف يف خدمة الؿقدان يف إحدى الحآت أتقة : 

طـدما يؽقن أحد أفراد ققة ما أو  -8قة يف طؿؾقات حربقة ضد طدو داخؾ البالد أو خارجفا. فقف تؾؽ الؼ

 -1مؾحؼا هبا وتؽقن مـذرة بالتحرك أو آستعداد لالشرتاك يف الؼتال ضد طدو داخؾ البالد أو خارجفا. 

يف  -1العربقة. طـدما يؽقن أحد أفراد الؼقات الؿسؾحة أو مؾحؼا هبا مقجقدا خارج حدود جؿفقرية مصر 

الحآت إخرى التل يصدر بشلهنا قرار مـ وزير الدفاع، ويعترب يف حؽؿ العدو العصاة والعصابات 

الؿسؾحة، كؿا تعترب السػـ والطائرات الحربقة وما يف حؽؿفا يف خدمة الؿقدان بؿجرد مغادرهتا جؿفقرية 
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هبذا الـص التجريؿل، أما إذا لؿ تثبت لف هذه الصػة أو اكتسبفا بعد ارتؽاب الػعؾ أو 

كان قد خرج مـ الخدمة العسؽرية قبؾ ارتؽاب الػعؾ فال يطبؼ طؾقف الـص 

كان قد خرج مـ الخدمة وقام بالػعؾ وقت وققطف يف هذه  ، إٓ إذا(8)التجريؿل

 هذه الجريؿة يجب أن يتقافر فقفا إركان التالقة:، ولؼقام (8)الصػة

الشائعات يف زمـ الحرب بؼاكقن  اهتؿ الؿشرع بجريؿة كشر أوًٓ: الركن الشرطي:

مـ  888/5ووضع لؿقاجفتفا كص الؿادة  8633لسـة  82الؼضاء العسؽري رقؿ 

يعاقب باإلطدام أو بجزاء أقؾ مـف مـصقص طؾقف يف "لؼاكقن حقث كصت طؾك أكف: ا

هذا الؼاكقن، كؾ شخص خاضع ٕحؽام هذا الؼاكقن ارتؽب إحدى الجرائؿ 

إذاطتف أو كشره أو ترديده يف زمـ الحرب أو خدمة الؿقدان بلية وسقؾة  -5آتقة:.... 

زع أو الرطب أو إيؼاع الػشؾ بقـ الؼقات إخبار أو بقاكات أو شائعات بؼصد إثارة الػ

وكان مـ شلن تؾؽ إخبار أو البقاكات أو الشائعات أن تمدى إلك تحؼقؼ ذلؽ 

 الغرض.

وهق ذلؽ الـشاط الذي يلتقف الػاطؾ بالؿخالػة ٕحؽام  ثاكقًا: الركن الؿادي:

الؼاكقن ويتؿثؾ يف إذاطة أو كشر أو ترديد أخبار أو بقاكات أو شائعات بلن جعؾفا 

ي هذا السؾقك إلك معؾقمة لعدد غقر محدود مـ إفراد العسؽريقـ، ويتعقـ أن يمد

لبعض إلك أن تحؼقؼ ذلؽ الرطب أو إيؼاع الػشؾ بقـ الؼقات، ويشقر ا إثارة الػزع أو

                                                                                                                                                                

 مصر العربقة.

 .852صـ -(  د/ صف أحؿد صف متقلل: مرجع سابؼ8)

 وما بعدها. 882صـ -(  د/إبراهقؿ أحؿد الشرقاوي: مرجع سابؼ8)
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أن تثقر البؾبؾة يف السؾقك سقاء كاكت الشائعات صادقة أم كاذبة أم مغرضة، ولؽـ يؾزم 

    .(8)إفؽار والرطب والػشؾ بقـ الؼقات

الركـ الؿعـقي لفذه الجريؿة يف الؼصد الجـائل  يتؿثؾ ثالثًا: الركن الؿعـوي:

ه إرادتف إلك تحؼقؼ هذه العـاصر أو العام وهق طؾؿ الجاين بعـاصر الجريؿة واتجا

، فقجب أن يعؾؿ طؾؿًا يؼقـًا بحالة الحرب أو خدمة الؿقدان، وأن ما يصدر (8)قبقلفا

طـف مـ شلكف أن يمدي إلثارة الػزع والرطب وإيؼاع الػشؾ بقـ الؼقات، وأن يؽقن ما 

إرادتف لؾؿزاح رفت يعتؼده أو يذيعف أو يـشره مـ شلكف تحؼقؼ تؾؽ الـتقجة، أما إذا اكص

، وٓ (8)جذب آكتباه فال تؼع هذه الجريؿة ٓكعدام الؼصد الجـائل لديف أو التسؾقة أو

طربة بالباطث طؾك ارتؽاب الجريؿة، إي مفؿا كان الباطث الخقف أو الحؼد أو 

 .(1)الجبـ أو تحؼقؼ مصؾحة خاصة أو غقر ذلؽ

أقؾ مـف مـصقص طؾقف يف يعاقب مرتؽب هذا الػعؾ باإلطدام أو بجزاء العؼوبة: 

مـ قاكقن الؼضاء 888هذا الؼاكقن، والعؼقبات الؿشار إلقفا هل القاردة بـص الؿادة 

 . (2)العسؽري

                                                        

 .18صـ -م8658 -دار الػؽر العربل -( د/ معقض طبدالتقاب: القسقط يف شرح قاكقن إحؽام العسؽرية8)

 .888صـ -( د/إبراهقؿ أحؿد الشرقاوي: مرجع سابؼ8)

 وما بعدها. 888صـ -( د/صف أحؿد صف متقلل: مرجع سابؼ8)

 .88صـ -خالد مصطػك طؾل ففؿل إدريس: مرجع سابؼ ( د/1)

العؼقبات إصؾقة التل تققعفا الؿحاكؿ "مـ قاكقن الؼضاء العسؽري طؾك أكف:  888( كصت الؿادة 2)

 -2السجـ  -1إشغال الشاقة الؿمقتة  -8إشغال الشاقة الؿمبدة  -8اإلطدام  -8العسؽرية هل: 

الطرد مـ الخدمة طؿقما  -8ؿ العؼقبات إصؾقة بالـسبة لؾضباط: الغرامة. كؿا تققع الؿحاك -3الحبس 

الحرمان مـ آقدمقة يف  -1تـزيؾ الرتبة لرتبة أو أكثر  -8الطرد مـ الخدمة يف الؼقات الؿسؾحة  -8
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 انًبحـث انثـاًَ

 جرًٌت َشر انشائعاث داخم انبالد
لؼقام جريؿة كشر الشائعات بقـ أفراد الشعب داخؾ البالد يجب  أركان الجريؿة:

 أن يتقافر فقفا إركان التالقة:

لؼد اهتؿ الؿشرع بجريؿة كشر الشائعات داخؾ البالد ووضع  أوًٓ: الركن الشرطي:

طؼقبات طؾك أكف:  (8)مؽرر888لؿقاجفتفا كصقص قاكقكقة وطؼابقة، فـص يف الؿادة 

مة ٓ تؼؾ طـ خؿسقـ جـقفًا وٓ تجاوز مائتل جـقف كؾ مـ يعاقب بالحبس وبغرا"

أذاع طؿدًا أخبارًا أو بقاكات أو إشاطات كاذبة إذا كان مـ شلن ذلؽ تؽدير إمـ العام 

أو إلؼاء الرطب بقـ الـاس أو إلحاق الضرر بالؿصؾحة العامة. وتؽقن العؼقبة السجـ 

جـقف إذا وقعت الجريؿة يف زمـ  وغرامة ٓ تؼؾ طـ مائة جـقف وٓ تجاوز خؿسؿائة

 الحرب. 

ػؼرة إولك كؾ مـ حاز بالذات ويعاقب بالعؼقبات الؿـصقص طؾقفا يف ال

بالقاسطة أو أحرز محررات أو مطبقطات تتضؿـ شقئًا مؿا كص طؾقف يف الػؼرة  أو

الؿذكقرة إذا كاكت معدة لؾتقزيع أو ٓصالع الغقر طؾقفا، وكؾ مـ حاز أو أحرز أية 

قة مخصصة ولق بصػة وقتقة لطبع ة مـ وسائؾ الطبع أو التسجقؾ أو العالكوسقؾ

                                                                                                                                                                

الطرد  مـ الخدمة  -8التؽدير. والعؼقبات إصؾقة أتقة بالـسبة لضباط الصػ والجـقد : -2الرتبة 

 62. معدلة بالؼاكقن رقؿ "تـزيؾ الرتبة لرتبة أو أكثر -8طرد مـ الخدمة يف الؼقات الؿسؾحة ال -8طؿقما 

 م.8888لسـة 

/ 4/ 82م بشلن تعديؾ بعض أحؽام قاكقن العؼقبات الصادر بتاريخ 8883لسـة  814( معدلة بالؼاكقن 8)

 م.8883
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 . "تسجقؾ أو إذاطة شلء مؿا ذكر أو

وقد أشارت الؿذكرة اإليضاحقة لؾؼاكقن أهنا قد وضعت لؾضرب طؾك ايدي      

العابثقـ مؿـ يعؿدون إلك ترويج الشائعات وإكاذيب التل مـ شلهنا تؽدير إمـ 

الرطب بقـ الـاس وإلحاق الضرر بالؿصؾحة العامة، والفدف هق الحػاظ العام وإلؼاء 

طؾك استؼرار السؽقـة يف ربقع البالد لتـصرف الجفقد إلك العؿؾ الؿثؿر البـاء دون 

كان وصـل أو أجـبل  ولؿ يػرق الؿشرع بقـ مرتؽب الجريؿة إذا، (8)يلس أو تخؾػ

 وسقاء وقع الػعؾ داخؾ الدولة أو خارجفا.

يؼقم الركـ الؿادي لفذه الجريؿة طؾك سؾقك مادي إيجابل  : الركن الؿادي:ثاكقًا

 يتؿثؾ يف إحدى الصقر أتقة: 

إذاطة وكشر أخبارًا أو بقاكات أو إشاطات كاذبة بلية صريؼة بحقث  الصورة إولى:

يصؾ السؾقك إلك كػسقات أخريـ، وذلؽ لؾشائعات التل تتؿقز بلهنا كاذبة بغرض 

عؾقمة إلك طدد غقر محدود مـ إشخاص، وبلية وسقؾة دون أن يستؾزم إيصال الؿ

طؼقبات، وٓ يػل لؼقام جريؿة كشر  848الؿشرع العالكقة القاردة بـص الؿادة 

الشائعات ارتؽاب فعؾ الـشر بلية وسقؾة وإكؿا يجب أن تؽقن كاذبة بؿعـك أكف يجب 

رائفا هدف اخر غقر التبصر أن يعؾؿ الجاين أهنا مغايرة لؾحؼقؼة، أو يفدف مـ و

ويشرتط قاكقكًا لؼقام هذه الجريؿة ، (8)بالحؼقؼة كللؼاء الخقف والؼؾؼ يف كػقس الـاس

أن يؽقن مـ شلن الـشر أو إذاطة هذه الشائعات تؽدير إمـ العام أو إلؼاء الرطب بقـ 

                                                        

 .881صـ  -م8888 -الؿجؾد الثاين -الؼضاةكادي  -( د/ هشام طبدالحؿقد الجؿقؾل: شرح قاكقن العؼقبات8)

 .88صـ -( د/ خالد مصطػك طؾل ففؿل إدريس: مرجع سابؼ 8)
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فؿقضقع الحؿاية  ،(8)الـاس أو إلحاق الضرر بالؿصؾحة العامة لؾؿجتؿع بلكؿؾف

 الجـائقة هق الؿحافظة طؾك آستؼرار والسؽقـة والطؿلكقـة يف ربقع البالد.

بقطات متضؿـة أخبار أو بقاكات حقازة أو إحراز محررات أو مط الصورة الثاكقة:

، ويشرتط قاكقكًا أن تؽقن هذه الؿحررات أو الؿطبقطات تتضؿـ (8)شائعات كاذبة أو

فنن  ،لتقزيعفا طؾك إخريـ أو اصالطفؿ طؾقفاأخبار أو بقاكات أو شائعات معدة 

 .(8)كاكت معدة إلهالكفا أو إحراقفا فال تتقافر معفا هذه الجريؿة

حقازة أو أحرز أي وسقؾة مـ وسائؾ الطبع أو التسجقؾ أو العالكقة  الصورة الثالثة:

الؿخصصة ولق بصػة وقتقة لطبع أو تسجقؾ أو إذاطة محتقيات خطابقة تحتقي طؾك 

ويتؿثؾ السؾقك اإلجرامل لفذه الصقرة يف حقازة أو إحراز إحدى  ،(1عات كاذبة)شائ

وسائؾ الطبع أو التسجقؾ أو العالكقة، ويؼصد بقسائؾ الطبع كافة أٓت والؿعدات 

، (2)التل تستعؿؾ يف الطباطة فقدخؾ فقفا أٓت الؽاتبة وأدوات الطباطة وأجزاؤها

ة كاتبة أو ماكقـة تصقير أو مطبعة أو أجفزة تسجقؾ ووسائؾ الطبع متعددة فؼد تؽقن آل

سقاء كان التسجقؾ بالصقت أو الصقرة كالؿسجالت أو أجفزة الػقديق أو أجفزة 

                                                        

 مؽرر مـ قاكقن العؼقبات. 888( يراجع يف هذا كص الؿادة 8)

 .84صـ -( د/ طبدالػتاح ولد باباه: مرجع سابؼ 8)

 .85صـ -( د/ أحؿد طبدالتقاب أحؿد مربوك: مرجع سابؼ 8)

 .84صـ -تاح ولد باباه: مرجع سابؼ ( د/ طبدالػ1)

 -دار الػؽر العربل -( د/ محؿد محؿقد سعقد: جرائؿ اإلرهاب أحؽامفا الؿقضقطقة وإجراءات مالحؼتفا2)

 .38صـ -8جـ -م8662
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ويشرتط قاكقكًا لؼقام هذه الجريؿة أكف يجب طؾك الـقابة العامة أن  (،8الحاسب ألل)

التسجقؾ أو العالكقة  تؼقؿ الدلقؾ طؾك أن هـاك صؾة بقـ الجاين وبقـ وسقؾة الطبع أو

يف ذلؽ بالحقازة  ػلالؿخصصة ولق بصقرة وقتقة لطبع أو إذاطة إشاطات كاذبة، ويؽت

العرضقة، فال يشرتط مدة الحقازة صقيؾة أم قصقرة، وٓ يؽػل قاكقكًا لؼقام هذه 

الجريؿة أن تتقافر حقازهتا أو إحرازها وإكؿا يجب أن يعؾؿ الجاين أهنا معدة ولق بصػة 

 .(8)لؾؼقام بذلؽ الػعؾ ممقتة

طؼقبات، 848ويؼصد بقسائؾ العالكقة القسائؾ الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة      

وتشؿؾ مؽربات الصقت وشرائط الػقديق وأجفزة الالسؾؽل وشبؽات اإلكرتكت 

وغقرها مـ وسائؾ العالكقة والـشر الؿستحدثة التل تستخدم يف كشر الشائعات الؽاذبة 

ص، ويتطؾب الؿشرع قاكقكًا لؼقام هذه الجريؿة أن تؽقن وتداولفا بقـ إشخا

إدوات قد استعؿؾت أو اطدت لطبع أو تسجقؾ أو إذاطة الشائعات أو إخبار أو 

، بقـؿا حقازة أو إحراز هذه إدوات يف ذاهتا أمر مشروع ولؽـ (8)البقاكات الؽاذبة

ستعؿال يف كشر تخرج طـ إصؾ إلك كطاق التجريؿ إذا استعؿؾت أو أطدت لال

الشائعات الؽاذبة، والـتقجة اإلجرامقة يف هذه الجريؿة هل تؽدير إمـ العام أو إلؼاء 

إلحاق الضرر بالؿصؾحة العامة، ولؿ يشرتط الؿشرع تحؼؼ هذه  الرطب بقـ الـاس أو

بلن يؽقن مـ شلن الػعؾ حدوث هذه إمقر يف الظروف  ػلالـتقجة فعؾقًا وإكؿا اكت

                                                        

 -الزقازيؼ جامعة –كؾقة الحؼقق  -( د/ أحؿد طبدالعظقؿ الؿصري: الؿقاجفة التشريعقة لجرائؿ اإلرهاب8)

 .135صـ -م8888

 .885صـ -د/ صف أحؿد صف متقلل: مرجع سابؼ  (8)

 .86صـ -( د/ أحؿد طبدالتقاب أحؿد مربوك: مرجع سابؼ 8)
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 العادية.

هق الؼصد الجـائل العام يف هذه الجريؿة حقث استؾزم  ثالثًا: الركن الؿعـوي:

الؿشرع أن يؽقن الفدف هق صقاكة الؿجتؿع فنذا طؾؿ الجاين أن سؾقكف الذي ارتؽبف 

هق الشائعات الؽاذبة واكصرفت كقتف اإلجرامقة إلك تحؼقؼ هذا السؾقك فال يستؾزم 

ـ شلهنا تؽدير إمـ العام أو إلؼاء الرطب حدوث ضرر ما مـ هذه الشائعة والتل م

بقـ الـاس أو إلحاق الضرر بالؿصؾحة العامة، وهل مسللة تؼديرية مرتوكة لؼاضل 

الؿقضقع، لذا يجب أن يؽقن العؾؿ يؼقـقًا بلركان الجريؿة وأن الشائعة كاذبة وأن مـ 

بالؿصؾحة  شلهنا تؽدير إمـ العام أو إلؼاء الرطب بقـ الـاس أو إلحاق الضرر

العامة، ولؾعؾؿ أهؿقة جقهرية فال إرادة بغقر العؾؿ واإلرادة كشاط واع يقجففا 

صاحبفا إلك واقعة معقـة تؿثؾ يف ذهـف مدى سقطرتف طؾقفا وتققع العالقة التل يؿؽـ 

، فقؾزم أن تتجف إرادتف لتحؼقؼ الغرض فاإلرادة ضاهرة (8)أن تتقافر بقـ فعؾف وقصده

اإلكسان لؾسقطرة طؾك ما يحقط بف مـ أشقاء وأشخاص تصدر طـ كػسقة يستعقـ هبا 

وطل وإرادة، فقػرتض طؾؿف بالغرض الؿستفدف والقسقؾة التل يستعان هبا لبؾقغ هذا 

 .(8)الغرض

تعترب هذه الجريؿة مـ الجـح ويعاقب الجاين الذي أذاع أخبارًا أو بقاكات  العؼوبــة:

ذلؽ تؽدير إمـ العام أو إلؼاء الرطب بقـ  أو إشاطات كاذبة طؿدًا إذا كان مـ شلن

الـاس أو إلحاق الضرر بالؿصؾحة العامة بالحبس وبغرامة ٓ تؼؾ طـ خؿسقـ جـقفًا 

                                                        

 .818صـ -( د/ صف أحؿد صف متقلل: مرجع سابؼ 8)

 .88صـ -( د/ خالد مصطػك طؾل ففؿل إدريس: مرجع سابؼ 8)
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وٓ تجاوز مائتل جـقف، ويتغقر وصػ هذه الجريؿة مـ جـحة إلك جـاية إذا وقعت 

وٓ  الجريؿة يف زمـ الحرب وتؽقن العؼقبة السجـ وغرامة ٓ تؼؾ طـ مائة جـقة

 .(8)تجاوز خؿسؿائة جـقفًا

يعاقب الؿشرع كؾ مـ حاز بالذات أو بالقاسطة أو أحرز محررات أو كؿا 

مـ شلن ذلؽ تؽدير مطبقطات تتضؿـ أخبار أو بقاكات أو إشاطات كاذبة إذا كان 

إلؼاء الرطب بقـ الـاس أو إلحاق الضرر بالؿصؾحة العامة، وكاكت  إمـ العام أو

الؿطبقطات معدة لؾتقزيع أو ٓصالع الغقر طؾقفا بالحبس وبغرامة هذه الؿحررات أو 

  .(8)ٓ تؼؾ طـ خؿسقـ جـقفًا وٓ تجاوز مائتل جـقف

حرز أية وسقؾة مـ وسائؾ الطبع وأيضًا يعاقب الؿشرع كؾ مـ حاز أو أ

أخبار أو التسجقؾ أو العالكقة مخصصة ولق بصػة وقتقة لطبع أو تسجقؾ أو إذاطة  أو

الرطب بقـ  إشاطات كاذبة إذا كان مـ شلن ذلؽ تؽدير إمـ العام أو إلؼاء وبقاكات أ

لحاق الضرر بالؿصؾحة العامة بالحبس وبغرامة ٓ تؼؾ طـ خؿسقـ جـقفًا إ الـاس أو

 .(8)وٓ تجاوز مائة جـقفًا

                                                        

تقح: الشائعات يف قاكقن وما بعدها، د/ محؿد هشام أبق الػ861صـ -( د/ رمسقس هبـام: مرجع سابؼ8)

 .885صـ -مرجع سابؼ -العؼقبات الؿصري 

 مـ قاكقن العؼقبات. 888( يراجع يف هذا كص الؿادة 8)

الؿركز الؼقمل  -( الؿستشار/ إيفاب طبدالؿطؾب: الؿقسقطة الجـائقة الحديثة يف شرح قاكقن العؼقبات8)

 .882صـ -8جـ -م8884-لإلصدارات الؼاكقكقة
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 انًبحث انثانث

 جرًٌت َشر انشائعاث خارج انبالد
لؼقام جريؿة كشر الشائعات مـ مصري خارج البالد يجب أن  أركان الجريؿة:

 التالقة: يتقافر فقفا إركان

لؼد اهتؿ الؿشرع بجريؿة كشر الشائعات خارج البالد ووضع  أوًٓ: الركن الشرطي:

طؼقبات طؾك أكف:  (8)د/ 58لؿقاجفتفا كصقص قاكقكقة وطؼابقة، فـص يف الؿادة 

تة أشفر وٓ تزيد طؾك خؿس سـقات وبغرامة ٓ يعاقب بالحبس مدة ٓ تؼؾ طـ س"

جـقف أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ كؾ مصري أذاع  288جـقف وٓ تجاوز  888تؼؾ طـ 

طؿدًا يف الخارج أخبارًا أو بقاكات أو إشاطات كاذبة حقل إوضاع الداخؾقة لؾبالد 

أو باشر بلية  وكان مـ شلن ذلؽ إضعاف الثؼة الؿالقة بالدولة أو هقبتفا واطتبارها

صريؼة كاكت كشاصًا مـ شلكف اإلضرار بالؿصالح الؼقمقة لؾبالد. وتؽقن العؼقبة 

 ."السجـ إذا وقعت الجريؿة يف زمـ حرب

كص الؿشرع طؾك صقرة أخرى لؾسؾقك الؿادي لجريؿة كشر  ثاكقًا: الركن الؿادي:

ي أخبار ه الصقرة يف إذاطة مصر/د طؼقبات، وتتؿثؾ هذ58الشائعات يف الؿادة 

لداخؾقة لؾبالد، وقد كصت بقاكات أو إشاطات كاذبة حقل إوضاع ا أو

ي يذيع طؿدًا يف الخارج أخبار اإليضاحقة لؾؼاكقن طؾك معاقبة كؾ مصر الؿذكرة

بقاكات أو إشاطات كاذبة حقل إوضاع الداخؾقة يف البالد إذا كان مـ شلهنا  أو

إضعاف الذمة الؿالقة يف الدولة أو هقبتفا أو اطتبارها أو باشر أي كشاط يرتتب طؾقف 

                                                        

/ 4/ 82م بشلن تعديؾ بعض أحؽام قاكقن العؼقبات الصادر بتاريخ 8883لسـة  814بالؼاكقن ( معدلة 8)

 م.8883
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اإلضرار بالؿصالح الؼقمقة، وقد رؤي العؼاب طؾك هذا الػعؾ لؿا يـشل طـف مـ كتائج 

 . (8)قط الخارجلسقئة تصقب سؿعة الدولة يف الؿح

واشرتط الؿشرع لؼقام هذه الجريؿة قاكقكًا أن يؽقن الجاين وقت ارتؽاب الػعؾ  

إخبار  مصريًا، وأن يرتؽب هذه الجريؿة خارج البالد، وأن يؽقن مـ شلن إذاطة

البقاكات أو الشائعات الؽاذبة إضعاف الثؼة الؿالقة لؾدولة، أو الؿساس هبقبتفا  أو

ارج، أو اإلضرار بالؿصالح الؼقمقة لؾبالد، فالؿصؾحة الؿحؿقة واطتبارها يف الخ

ومـ ثؿ تتؿثؾ ، (8)قاكقكًا هل الثؼة الؿالقة لؾدولة وهقبتفا واطتبارها ومصالحفا الؼقمقة

الـتقجة اإلجرامقة لفذه الجريؿة يف إضعاف الثؼة الؿالقة بالدولة أو هقبتفا واطتبارها أو 

د أيًا كاكت سقاء وقعت هذه الـتقجة يف زمـ الحرب اإلضرار بالؿصالح الؼقمقة لؾبال

أو السؾؿ فقؽػل أن يؽقن الجاين مصريًا ووقعت مـف إخبار الؽاذبة التل مـ شلهنا 

معقـة  أن تمدي إلك هذه الـتقجة خارج البالد، ولؿ يشرتط الؿشرع تحؼؼ ذلؽ بقسقؾة

ـاًء طؾقف فؽؾ مـ كسل كرتكت، وبالؿجالت أو اإلذاطة أو التؾػاز أو آ كالصحػ أو

 .(8)واجبف تجاه وصـف وهق يف الخارج فاجرتأ طؾقف وأضر بؿصالحف يعاقب طؾك سؾقكف

يتؿثؾ الركـ الؿعـقي يف الؼصد الجـائل العام وهق العؾؿ  ثالثًا: الركن الؿعـوي:

واإلرادة أي أن يعؾؿ الجاين بشروط الجريؿة وأن ما يلتقف مـ أفعال أو يؿارسف مـ 

مف الؼاكقن، وأن تتجف إرادتف إلك تحؼقؼ ذلؽ فقؽػل أن يثبت يف حؼ الجاين كشاط يجر

                                                        

 .38صـ -( د/ هشام طبدالحؿقد الجؿقؾل: مرجع سابؼ 8)

 .885صـ -مرجع سابؼ -( الؿستشار/ إيفاب طبدالؿطؾب: الؿقسقطة الجـائقة الحديثة8)

 .845صـ -( د/ صف أحؿد صف متقلل: مرجع سابؼ 8)
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طؾؿف بعـاصر الجريؿة وإرادة تحؼقؼفا، والعؾؿ هـا هق العؾؿ القؼقـل أي أن البقاكات 

والؿعؾقمات والشائعات التل أذاطفا كاذبة، وأن مـ شلهنا إضعاف الثؼة الؿالقة 

رار بالؿصالح الؼقمقة لؾبالد، ومـ ثؿ فنن الجاين بالدولة أو هقبتفا واطتبارها أو اإلض

  .(8)يتؿتع بنرادة حرة ومدرك لـتائج سؾقكف

مـ حقث إن التفؿة الثالثة الؿسـدة "وتطبقؼًا لذلؽ قضت محؽؿة الـؼض بلكف:     

إلك الؿتفؿ .... بنخباره الؽاذب وإشاطاتف الؿغرضة التل أذاطفا يف الخارج وكان مـ 

/د مـ قاكقن العؼقبات فنن 58شلهنا إضعاف هقبة الدولة واطتبارها بالؿخالػة لؾؿادة 

ـك بعؾؿ آجتؿاع إذا ما رصد أحداث الؿجتؿع لتسجقؾ الؿحؽؿة تؼرر بداءة أن الؿع

ًٓ إياها بالدراسة والتحؾقؾ بغقة معالجتفا ٓ يصح أن  ما ران طؾقفا مـ سؾبقات متـاو

يحؿؾ رأيف طؾك غقر ما يستفدفف مادام لؿ يخرج طـ الؿسار العؾؿل يف اإلحصاء 

 .(8)لقؾ طؾك سقء قصدهالصادق وآستؼراء الثابت والتحؾقؾ الؿـطؼل ولؿ يتقافر الد

تعترب هذه الجريؿة مـ الجـح إذا وقعت مـ مصري وهق خارج البالد يف  العؼوبة:

زمـ السؾؿ وتؽقن العؼقبة الحبس مدة ٓ تؼؾ طـ ستة أشفر وٓ تزيد طؾك خؿس 

سـقات وبغرامة ٓ تؼؾ طـ مائة جـقة وٓ تجاوز خؿسؿائة جـقف أو بنحدى هاتقـ 

الجريؿة مـ جـحة إلك جـاية وتؽقن العؼقبة السجـ إذا  العؼقبتقـ، ويتغقر وصػ

 .(8)وقعت مـ مصري وهق خارج البالد يف زمـ الحرب

                                                        

 .88صـ -( د/ خالد مصطػك طؾل ففؿل إدريس: مرجع سابؼ 8)

 .188ص  15ق  21س  8888/ 8/ 85ق جؾسة  48لسـة  86482( الطعـ رقؿ 8)

 / د مـ قاكقن العؼقبات. 58( يراجع يف هذا كص الؿادة 8)
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 انًبحث انرابع

 جرًٌت َشر انشائعاث بقصذ إثارة انفىضى
لؼقام جريؿة كشر الشائعات بؼصد إثارة الػقضك يجب أن يتقافر  أركان الجريؿة:

 فقفا إركان التالقة:

اهتؿ الؿشرع الؿصري هبذه الجريؿة ووضع لؿقاجفتفا  الشرطي:أوًٓ: الركن 

يعاقب "مـ قاكقن العؼقبات طؾك أكف: 855كصقص قاكقكقة وطؼابقة، فـص يف الؿادة 

بالحبس مدة ٓ تجاوز سـة وبغرامة ٓ تؼؾ طـ خؿسة آٓف جـقف وٓ تزيد طؾك 

بنحدى الطرق  طشريـ الػ جـقف أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ كؾ مـ كشر بسقء قصد

الؿتؼدم ذكرها أخبارًا أو بقاكات أو إشاطات كاذبة أو أوراقًا مصطـعة أو مزورة أو 

إذا كان مـ شلن ذلؽ تؽدير السؾؿ العام أو إثارة الػزع بقـ  ،مـسقبة كذبًا إلك الغقر

 ."الـاس أو إلحاق الضرر بالؿصؾحة العامة

أو إذاطتفا سقاء بالؼقل أو  وطؾة تجريؿ كشر الشائعات بؼصد إثارة الػقضك     

الصقاح طؾـًا أو بالؽتابة هق حؿاية إمـ العام مـ التؽدير وتعؽقر صػقه والحػاظ 

، وتطبقؼًا لذلؽ قضت محؽؿة الـؼض بلكف: (8)طؾك استؼرار الؿجتؿع والطؿلكقـة فقف

إخبار الؽاذبة مع سقء  مـ قاكقن العؼقبات الخاصة بـشر 855يجب لتطبقؼ الؿادة "

لؼصد أن يؽقن الخرب كاذبًا، وأن يؽقن كاشره طالؿًا هبذا الؽذب ومتعؿدًا كشر ما هق ا

مؽذوب، فنذا كان الحؽؿ لؿ يقرد شقئًا طـ كذب الخرب يف ذاتف وٓ طـ طؾؿ الطاطـ 

                                                        

دار  -"كةدراسة مقضقطقة إجرائقة مؼار"( د/ تامر أحؿد طزت: الحؿاية الجـائقة ٕمـ الدولة الداخؾل 8)

 .885صـ -م8884 -الطبعة الثاكقة -الـفضة العربقة
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 .(8)"بؽذبف فنكف يؽقن قاصرًا لعدم استظفاره طـاصر الجريؿة التل دان الطاطـ هبا

الركـ الؿادي لفذه الجريؿة طؾك سؾقك مادي إيجابل  يؼقم ثاكقًا: الركن الؿادي:

، ويجب أن يـصب الـشر طؾك مقضقع معقـ (8)وهق الـشر بنحدى صرق العالكقة

ة أو أوراقًا طؼقبات بلكف أخبارًا أو بقاكات أو إشاطات كاذب 855حددتف الؿادة 

جاين أن مـسقبة كذبًا إلك الغقر، ويشرتط الؿشرع لؿعاقبة ال مصطـعة أو مزورة أو

يؽقن مـ شلن الـشر الؿشار إلقف تؽدير السؾؿ العام أو إثارة الػزع بقـ الـاس أو إلحاق 

 الضرر بالؿصؾحة العامة.

ـ وقائع أو أحداث جارية جديدة ويؼصد بإخبار أو البقاكات الؽاذبة اإلطالم ط

البقاكات قديؿة بصقرة غقر مطابؼة لؾحؼقؼة، وتؼقم الجريؿة سقاء كاكت إخبار أو  أو

الـاشر هق ، ويستقي أن يؽقن (8)التل كشرت غقر صحقحة يف مجؿقطفا أو يف جزء مـفا

أول مروج لؾخرب الؽاذب أو أن يؽقن كاقالً لف طـ غقره، فال يغـل الؿتفؿ أن تؽقن 

العبارات أو إخبار الؿـؼقلة طـ الغقر وأكف ترك لؾؿجـل طؾقف أن يؽذب ما ورد فقفا 

فا إذ أن اإلسـاد يف هذه الجريؿة يؼقم بالرغؿ مـ ذلؽ متك كاكت مـ وقائع أو تصحقح

                                                        

 .658ص  8628/ 2/ 88بتاريخ  8مؽتب فـل 88لسـة  128( الطعـ رقؿ 8)

طؼقبات وهل الؼقل أو  848( اشرتط الؿشرع لؼقام هذه الجريؿة أن تؼع بنحدى صرق العالكقة الؿبقـة بالؿادة 8)

أو الرمقز أو أية صريؼة مـ صرق التؿثقؾ جعؾفا طؾـقة أو بلية وسقؾة الصقاح أو الؽتابة أو الرسقم أو الصقر 

أخرى مـ وسائؾ العالكقة، وتعترب الؽتابة والرسقم والصقر الشؿسقة والرمقز مـ صرق التؿثقؾ طؾـقة إذا ما 

وزطت بغقر تؿققز طؾك طدد مـ الـاس أو إذا طرضت بحقث يستطقع أن يراها مـ يؽقن يف الطريؼ العام. 

 مـ قاكقن العؼقبات. 848جع يف ذلؽ الؿادة يرا

( د/ رضا إبراهقؿ طبداهلل بققمل: مقاجفة كشر الشائعات طرب شبؽات التقاصؾ آجتؿاطل يف الػؼف اإلسالمل 8)

 .88صـ -م8886 -جامعة صـطا -ممتؿر الؼاكقن والشائعات -والؼاكقن القضعل
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إخبار الؽاذبة مـ شلهنا أن تؾؼك يف إذهان طؼقدة ولق وقتقة أو ضـًا بصحة إمقر 

 الؿدطاة.

ٓ يؼبؾ مـ أحد لإلفالت مـ "طؼقبات بؼقلفا:  864وهذا ما كصت طؾقف الؿادة 

قاد السابؼة أن يتخذ لـػسف مربرًا أو أن يؼقؿ الؿسمولقة الجـائقة مؿا كص طؾقف يف الؿ

لفا طذرًا مـ أن الؽتابات أو الرسقم أو الصقر الشؿسقة أو الرمقز أو صرق التؿثقؾ 

مصر أو يف الخارج أو أهنا لؿ  إخرى إكؿا كؼؾت أو ترجؿت طـ كشرات صدرت يف

بلن:  قضت محؽؿة الـؼض، وقد (8)"تزد طؾك ترديد إشاطات أو روايات طـ الغقر

كؼؾ الؽتابات التل تتضؿـ جريؿة وإطادة كشرها يعترب يف حؽؿ الؼاكقن كالـشر "

الجديد سقاء بسقاء وٓ يؼبؾ مـ أحد لإلفالت مـ الؿسمولقة الجـائقة أن يتزرع بلن 

تؾؽ الؽتابة إكؿا كؼؾت طـ صحقػة أخرى إذ القاجب يؼتضل طؾك مـ يـؼؾ كتابة سبؼ 

طؾك إطادة الـشر مـ أن تؾؽ الؽتابة ٓ تـطقي طؾك أية كشرها بلن يتحؼؼ قبؾ إقدامف 

 . (8)مخالػة لؾؼاكقن

الؽاذبة ترديد أقاويؾ أو أخبار غقر صحقحة أو كشر أمقر غقر لشائعات ويؼصد با

ممكدة وغقر مطابؼة لؾقاقع طؾك أهنا أمقر صحقحقف، وهل تػرتض أن صاحبفا لؿ 

فال يستطقع أن يتحؾؾ مـ  يستقثؼ مـفا قبؾ طرضفا طؾك الجؿفقر، وبالتالل

الؿسمولقة بلن يتخذ مربرًا أن إخبار التل كشرها لؿ تؽـ إٓ مجرد ترديدًا لشائعات، 

ًٓ مـ أهنا ٓ  ذلؽ أن القاجب يؼضل طؾك مـ يـؼؾ أخبارًا إلك الجؿفقر أن يتحؼؼ أو

                                                        

 مـ قاكقن العؼقبات. 864( يراجع يف ذلؽ الؿادة 8)

 م.8888/ 88/ 85ق جؾسة 48لسـة  6861( الطعـ رقؿ 8)
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ومـ ثؿ فنن ، (8)تـطقي طؾك أية مخالػة لؾؼاكقن وأٓ يؼبؾ الشائعة بدون تؿحقص

لركـ الؿادي لفذه الجريؿة يتحؼؼ بؿجرد إتقان الجاين لؾـشاط الؿادي لؾجريؿة ا

وقابؾقتف إلحداث الـتقجة اإلجرامقة أو احتؿال حدوثفا، فال يشرتط لقققع الجريؿة 

حدوث كتقجة إجرامقة فعالً كتؽدير السؾؿ العام وإثارة الػزع وإلحاق الضرر 

كاكت أفعال الؿتفؿ مـ شلهنا أن تمدي إلك  بالؿصؾحة العامة، ويرجع يف تؼدير ما إذا

حدوث الـتقجة مـ طدمف لتؼدير قاضل الؿقضقع يف ضقء ضروف كؾ حالة طؾك حدة 

 ووفؼًا لؾؿجرى العادي لألمقر.   

طرب الؿشرع طـ الركـ الؿعـقي بؼقلف مـ كشر بسقء قصد  ثالثًا: الركن الؿعـوي:

عام بعـصرية العؾؿ واإلرادة، ويتقافر والؼصد الؿتطؾب لؼقامفا هق الؼصد الجـائل ال

غقر مطابؼة لؾحؼقؼة فضالً طـ  ذلؽ بعؾؿ الؿتفؿ بلن إخبار أو الشائعات التل يـشرها

اتجاه إرادتف إلك هذا الـشر، وٓ يتلتك ذلؽ إٓ إذا كان يعؾؿ بعدم صحة إخبار أو 

كقتف يف تؽدير الشائعات الؿـشقرة، فعؾؿف بذلؽ يمدي إلك ققام الؼريـة طؾك وجقد 

السؾؿ العام أو إثارة الػزع بقـ الـاس أو إلحاق الضرر بالؿصؾحة العامة، وٓ طربة 

بالبقاطث يف تؽقيـ هذه الجريؿة بعد ذلؽ، ومـ ثؿ فالؼصد الجـائل الؿتطؾب هق 

محض الؼصد العام الذي يؽػل لتقافره اتجاه اإلرادة إلك تحؼقؼ الػعؾ اإلجرامل مع 

، وٓ يتطؾب باإلضافة إلل ذلؽ اتجاه إرادة الؿتفؿ إلك تحؼقؼ غاية أو (8)العؾؿ بعـاصره

كؿا أن هذه الجريؿة تعد مـ جرائؿ الخطر ، واقعة تخرج طـ طـاصر هذا الػعؾ

                                                        

 .88صـ -( د/ رضا إبراهقؿ طبداهلل بققمل: مرجع سابؼ8)

 .815صـ -م8653 -دار الـفضة العربقة -( د/ طؿر السعقد رمضان: شرح قاكقن العؼقبات الؼسؿ الخاص8)
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استـادا إلك أن الؿشرع قد اقتصر طؾك مجرد إتقان الػعؾ الخطر حسبؿا ورد بالـص 

 تك كان وققع الضرر محتؿؾ.الؼاكقين إذا كان بسقء قصد تؼقم الجريؿة وتؽتؿؾ م

تعترب هذه الجريؿة مـ جرائؿ الجـح وقد طاقب الؿشرع طؾقفا بالحبس  العؼوبة:

وٓ تزيد طؾك طشريـ ألػ  مدة ٓ تجاوز سـة وبغرامة ٓ تؼؾ طـ خؿسة آٓف جـقف

 بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ. جـقف أو
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 انفصم انرابع

 اإلساليً  انًسؤونٍت انجُائٍت عٍ َشر انشائعاث فً انفقه

اتخذت الشريعة اإلسالمقة مققػًا حازمًا مـ الشائعات ورفضفا رفضًا قاصعًا     

محذرة مـ كشرها واكتشارها فقؿا بقـ الؿسؾؿقـ لخطقرهتا، كؿا وجفت أتباطفا إلك 

أسالقب التحصـ والققاية مـفا لقؿـع أطداء اإلسالم مـ تحؼقؼ أغراضفؿ وكقاياهؿ 

مـ ورائفا، ٕهنا قد تؽقن سببًا يف إثارة الػتـ السقاسقة وآجتؿاطقة، وقد  الخبقثة

أمـفا وبث روح الػرقة  تمدي بالتالل إلك إسؼاط هقبة الدولة وهدم كقاهنا وزطزطة

والشتات يف صػقففا، كؿا أهنا قد تؽقن سببًا يف إيؼاظ الػتـ واكتشار الجرائؿ، ومـ 

الجرائؿ، ومختؾؼفا ومروجقفا مجرمقن يف حؼ  هـا طدها اإلسالم جريؿة مـ ابشع

ديـفؿ وامتفؿ، ولفذا رفضفا اإلسالم رفضًا قاصعًا ووقػ مـفا مققػًا حازمًا، وأوقع 

طؾك الساطقـ طؾقفا والؿروجقـ لفا طؼقبات رادطة، ولبقان ذلؽ كؼسؿ هذا الػصؾ 

 إلك ثالثة مباحث:

 مل.تجريؿ كشر الشائعات يف الػؼف اإلسال الؿبحث إول:

 طؼقبة كشر الشائعات يف الػؼف اإلسالمل. الؿبحث الثاين:

 مؼاومة الشائعات والتصدي لفا. الؿبحث الثالث:
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 انًبحث األول

 تجرٌى َشر انشائعاث فً انفقه اإلساليً
إن الحؽؿ الػؼفل لـشر وترويج الشائعات وإكاذيب وإقاويؾ غقر الؿحؼؼة 

، لؽقهنا مبتغك (8)ء مـ صحتفا هق الحرمةوالظـقن الؽاذبة مـ غقر أن يتثبت الؿر

الؿػسديـ يف إرض طـ صريؼ كشر الشائعات الفدامة لؼقؿ الؿجتؿع وإخالق 

، والسبب يف كقهنا جريؿة أهنا ٓ تخؾق مـ طؿؾ محرم مـفل طـف ففل إما أن (8)الحؿقدة

سد ما تستخدم لتشقيف صقرة الشخص فقؿا يعرف بالغقبة وقد هنك اإلسالم طـفا، أو تػ

بقـ الػرد وبقـ أخريـ مـ أهؾف وأصدقائف ورؤسائف ومرؤوسقف فتؽقن كقدًا وافرتاء 

وقد هنك اإلسالم طـ الـؿقؿة لؿا تمدي إلقف مـ إفساد يف الؿجتؿع وإثارة الحرب بقـ 

الػئات وسببًا لؾعداء والخصقمة، وقد دل طؾك حرمة كشر الشائعات إدلة مـ 

 الؽتاب والسـة والؿعؼقل:

 وًٓ: من الؽتاب:أ

َفا الَِّذيَن آَمـُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِـََبنٍ َفَتَبقَّـُوا َأْن ُتِصقُبوا َقْومًا  قوله تعالى: -1 َيا َأيُّ

 .(8)بَِجَفاَلٍة َفُتْصبُِحوا َطَؾى َما َفَعْؾُتْم َكاِدِمقنَ 

أن اهلل تعالك أمر طباده الؿممـقـ بتػحص وتبقـ   وجه الدٓلة من أية الؼرآكقة:    

إخبار التل تصؾ إلقفؿ، والجؿفقر قرأها )فتبقـقا( مـ التعرف والتػحص، وقرأ 

                                                        

 -هـ8182 -الرياض -الؽتبطالؿ  -( د/ حسـ إبراهقؿ طبدالعال: مؼدمة يف فؾسػة الرتبقة اإلسالمقة8)

 .888صـ

 .8صـ -( د/ طبدالػتاح ولد باباه: مرجع سابؼ8)

 .3( سقرة الحجرات: أية رقؿ 8)



 

636 

حؿزة والؽساين )فتثبتقا( مـ إكاة وطدم العجؾة والتبصر يف إخبار القاردة، وذكر 

كساكًا أو كققع طذابًا أو اهلل تعالك الحؽؿة مـ التثبقت مـ إخبار وهل: أن ٓ كتفؿ إ

طؼقبة بنكسان قبؾ أن كتبقـ حؼقؼة الخرب فربؿا يؽقن الخرب شائعة ٓ أصؾ لفا مـ 

َوَسَبُب َذلَِؽ أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعث القلقد بـ طؼبة بـ أبل  (8)الصحة

معقط إلك بـل الؿصطؾؼ، وأكف لؿا أتاهؿ فرحق وخرجقا لقتؾؼقه فؾؿا سؿع هاهبؿ، 

ورجع إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأخربه أن الؼقم هؿقا بؼتؾف ومـعقه مـ 

أخذ الصدقات فغضب الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهؿ بغزوهؿ، وبقـؿا الؿسؾؿقن 

طؾك ذلؽ قدم وفد مـ بـل الؿصطؾؼ طؾقفؿ فؼالقا يا رسقل اهلل سؿعـا برسقلؽ حقـ 

إلقف ما قبؾـا مـ الصدقة فلسرع راجعًا فبؾغـا أكف  بعثتف إلقـا فخرجـا إلقف لـؽرمف وكمدي

زطؿ أكـا خرجـا لؼتؾف وواهلل ما جئـا بذلؽ، فـزلت أية، وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف 

، فقجب التقؼـ مـ صدق إخبار طؿقمًا (8)وسؾؿ التلين مـ اهلل والعجؾة مـ الشقطان

 ع وتحريؽ الساكـ فقف.وطؾك وجف الخصقص إخبار التل مـ شلهنا إثارة الؿجتؿ

إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشقَع اْلَػاِحَشُة فِي الَِّذيَن آَمـُوا َلُفْم َطَذاٌب َألِقٌم قوله تعالى: -2

ْكَقا َوأِخَرِة َواهللُ َيْعَؾُم َوَأْكُتْم ٓ َتْعَؾُؿونَ   .(8)فِي الدُّ

                                                        

 -دار الػؽر -( تػسقر الؼرآن العظقؿ: لإلمام/ أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل الدمشؼل8)

 2جـ -طؾل الشقكاين: دار الػؽر، فتح الؼدير: لإلمام/ محؿد بـ 828-828صـ 1جـ -م8661هـ8181

 .53صـ

( الجامع ٕحؽام الؼرآن: لإلمام/ أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر بـ فرح إكصاري الخزرجل 8)

 .888صـ 83جـ -م8631هـ8851 -الطبعة الثاكقة -الؼاهرة -دار الؽتب الؿصرية -شؿس الديـ الؼرصبل

 .86( سقرة الـقر: أية رقؿ 8)
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وهذا تلديب ثالث لؿـ سؿع شقئًا "قال ابـ كثقر:  وجه الدٓلة من أية الؼرآكقة:

، (8)"مـ الؽالم السلء فؼام بذهـف شلء مـف وتؽؾؿ بف فال يؽثر مـف وٓ يشقعف ويذيعف

فالذيـ يحبقن أن تػشقا وتـتشر الػاحشة يف الؿجتؿع بؽافة أكقاطفا سقاء كاكت ققلقة 

كقا بنقامة الحد طؾقفؿ كؿا أن كالؼذف أو فعؾقة كالزكا جزاء ذلؽ أن لفؿ العؼقبة يف الد

لفؿ العذاب الؽبقر يف أخرة وهق الـار ٓرتؽاهبؿ فعالً محرمًا شرطًا بؾ كبقرة مـ 

، فتقًطد اهلل مروجل الشائعات بالعؼاب إلقؿ يف الدكقا وإخرة وهذا القطقد (8)الؽبائر

ل بؿـ يعؿؾ الشديد فقؿـ َأَحبَّ وأراد أن تشقع الػاحشة بقـ الؿسؾؿقـ فؽقػ الحا

طؾك كشرها بالػعؾ كؿا أشارت الـصقص الشرطقة إلك أن كشرها مـ شلن الؿـافؼقـ 

م شرًطا ، فـؼؾ الشائعات (8)وضعاف الـػقس وداخؾ يف كطاق الؽذب وهق محرَّ

وترويجفا يف الؿجتؿع مـ اكقاع الػحش واإلثؿ والبغل التل حرمفا اهلل تعالك بؼقلف: 

  َم َرب َؿا َحرَّ  .(1)ي اْلَػَواِحَش َما َضَفَر ِمـَْفا َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلَبْغَي بَِغْقرِ اْلَحق  ُقْل إِكَّ

َفا الَِّذيَن آَمـُوا اْجَتـُِبوا َكثِقرًا ِمْن الظَّن  إِنَّ َبْعَض الظَّن  إِْثٌم َوٓ   قوله تعالى: -3 َيا َأيُّ

ُسوا َوٓ َيْغَتْب َبْعُضُؽْم َبْعضًا  َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْلُكَل َلْحَم َأِخقِه َمْقتًا َفَؽرِْهُتُؿوُه َتَجسَّ

                                                        

 .882صـ 8ر الؼرآن العظقؿ ٕبـ كثقر: جـ( تػسق8)

، شرح فتح الؼدير: لإلمام/ كؿال الديـ محؿد بـ طبد القاحد 88صـ 1( فتح الؼدير لؾشقكاين: جـ8)

 .184صـ 4جـ -بقروت -دار الػؽر -السققاسل

زيارتف تؿ  -طـ حؽؿ الشائعات طؾك الؿققع اإللؽرتوين 8884لسـة  1841( فتقى دار اإلفتاء الؿصرية رقؿ 8)

 م. 8888/ 2/ 82بتاريخ 

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14089&LangID=1 

 .88( سقرة إطراف: جزء مـ أية رقؿ 1)

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14089&LangID=1
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14089&LangID=1
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اٌب َرِحقمٌ  ُؼوا اهللَ إِنَّ اهللَ َتوَّ  .(8)َواتَّ

أن اهلل تعالك هنك طباده الؿممـقـ طـ سقء الظـ وهق  وجه الدٓلة من أية الؼرآكقة:

ٕن بعض ذلؽ يؽقن إثؿًا التفؿة والتخقن لألهؾ وإقارب والـاس بغقر دلقؾ 

محضًا كلن يتفؿ بعضفؿ بعضًا بالػحش أو ما إلك ذلؽ بدون دلقؾ ويشقع يف 

الؿجتؿع آهتامات الؽاذبة أو أن يتـاول بعضفؿ بعضًا بظفر الغقب بؿا يسقؤه، 

ويدخؾ يف ذلؽ الشائعة ٕهنا تـؼؾ أخبار تسقء صاحبفا حتك ولق كاكت هذه إخبار 

 تعالك طباده الؿممـقـ باجتـاب الؽثقر لقػحص الؿممـ طـ كؾ صحقحة لذلؽ أمر اهلل

ضـ يظـف حتك يعؾؿ وجفف ٕن مـ الظـ ما يجب اتباطف فنن أكثر إحؽام الشرطقة 

مبـقة طؾك الظـ كالؼقاس وخرب القاحد ودٓلة العؿقم، ولؽـ هذا الظـ الذي يجب 

ع طـ الشؽ والتفؿة، قال العؿؾ بف قد ققي بقجف مـ القجقه الؿقجبة لؾعؿؾ بف فارتػ

الزجاج هق أن يظـ بلهؾ الخقر سقءًا، فلما أهؾ السقء والػسقق فؾـا أن كظـ هبؿ مثؾ 

ولؽـ الظـ السقئ هق أن يظـ بلخقف الؿسؾؿ سقءا وٓ بلس بف ما لؿ  ،الذي ضفر مـفؿ

أي طؼقبة صاحب هذا الظـ السقئ هل  (8)يتؽؾؿ بف فنن تؽؾؿ بذلؽ الظـ وأبداه أثؿ

 .  اإلثؿ

َلْو َخَرُجوا فِقُؽْم َما َزاُدوُكْم إَِّٓ َخَبآً َوَْٕوَضُعوا ِخالَلُؽْم  قوله تعالى: -4

اُطوَن َلُفْم َواهللُ َطِؾقٌم بِالظَّالِِؿقنَ  قُؽْم َسؿَّ
 .(8)َيْبُغوَكُؽْم اْلِػْتـََة َوفِ

                                                        

 .88( سقرة الحجرات: أية رقؿ 8)

 .68صـ 2، فتح الؼدير لؾشقكاين: جـ823صـ 1آن العظقؿ ٕبـ كثقر: جـ( تػسقر الؼر8)

 .14( سقرة التقبة: أية رقؿ 8)
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الخبال: الػساد والـؿقؿة وإيؼاع آختالف  وجه الدٓلة من أية الؼرآكقة:

ـَ وجف كراهقة الؿـافؼقـ لخروجفؿ مع الؿممـقـ ٕهنؿ جبـاء  وإراجقػ وقد َبّق

مخذولقن أسرطقا السقر بقـؽؿ باإلفساد بؿا يختؾؼقكف مـ إكاذيب الؿشتؿؾة طؾك 

ـَ  أن يف الؿممـقـ  اإلرجاف والـؿائؿ والبغضاء والػتـة الؿقجبة لػساد ذات البقـ، ثؿ َبّق

مطقعقن لؾؿـافؼقـ ومستحسـقن لحديثفؿ وكالمفؿ يستـصحقهنؿ وإن كاكقا ٓ 

، والشائعة مـ صقر (8)يعؾؿقن حالفؿ فقمدي إلك وققع شر بقـ الؿممـقـ وفساد كبقر

 الـؿقؿة تمدي إلك وققع الشر بقـ الـاس والػساد الؽبقر. 

 .(8)اْلَؼتْلِ َواْلِػْتـَُة َأَشدُّ ِمْن  قوله تعالى: -5

أن الػتـة التل أرادوا أن يػتـقكؿ وهل رجقطؽؿ إلك  وجه الدٓلة من أية الؼرآكقة:

ل باإلكسان يف كػسف أو أهؾف الؽػر أشد مـ الؼتؾ وققؾ الؿراد بالػتـة الؿحـة التل تـز

، والشائعة تمدي إلك الػتـة وضررها أشد مـ الؼتؾ لؿا فقفا مـ شؼ (8)مالف أو طرضف أو

 ػ الؿسؾؿقـ وهدم الؿجتؿع بلكؿؾف.ص

 . (1)َما َيْؾِػُظ ِمْن َقْوٍل إَِّٓ َلَدْيِه َرِققٌب َطتِقٌد  قوله تعالى: -6

َّٓ ُكتَِب َطَؾْقفِ  وجه الدٓلة من أية الؼرآكقة: ، وقال اإلمام أبق (2)َأْي َما َيَتَؽؾَُّؿ بَِشْلٍء إِ

ؾؿ بف إٓ طـدما يؾػظ بف مـ ققل رققب ما يؾػظ اإلكسان مـ ققل فقتؽ"جعػر الطربي: 

                                                        

 .288صـ 8، فتح الؼدير لؾشقكاين: جـ118صـ 8( تػسقر الؼرآن العظقؿ ٕبـ كثقر: جـ8)

 .868( سقرة البؼرة: جزء مـ أية رقؿ 8)

 .868صـ 8فتح الؼدير لؾشقكاين: جـ ،858صـ 8( تػسقر الؼرآن العظقؿ ٕبـ كثقر: جـ8)

 .85( سقرة ق: أية رقؿ 1)

 . 88صـ 84( الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل: جـ2)
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، وقال الحسـ وقتادة أي ما يتؽؾؿ بف مـ شلء إٓ  َطتقد يعـل حافظ يحػظف طتقد ُمَعدُّ

، فنن كاكت (8)"كتب طؾقف، وكان طؽِرمة يؼقل: إكؿا ذلؽ يف الخقر والشّر يؽتبان طؾقف

الؽالم الذي يعقد الشريعة اإلسالمقة قد أباحت الؽالم ولؽـفا ققدتف بلن يؼتصر طؾك 

بالـػع ٕن كالم اإلكسان محصاه، وأغؾؼت الباب أمام كشر الشائعات وترويجفا فقؿا 

بقـ الـاس بغرض اإلفساد والتخريب وهدم الؽقان والبـقان آجتؿاطل، وصرف 

الـاس طـ طبادة اهلل طز وجؾ وطؿارة إرض وطؿؾ ما يـػع الـاس إلك آشتغال فقؿا 

 ٓ يـػع.

 من السـة:ثاكقًا: 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  -8
ِ
ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسقَل اهلل َأَتْدُروَن َما اْلِغقَبُة َقاُلقا اهلُل »َط

َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ َقاَل ِذْكُرَك َأَخاَك بَِؿا َيْؽَرُه قِقَؾ َأَفَرَأْيَت إِْن َكاَن يف أخل َما َأُققُل َقاَل 

ـْ فِقِف َفَؼْد َبَفتَّفُ  إِْن َكاَن فِقفِ   .(8)«َما َتُؼقُل َفَؼِد اْغَتْبَتُف َوإِْن َلْؿ َيُؽ

البفتان وهق الباصؾ والغقبة ذكر "قال الـقوي:  وجه الدٓلة من الحديث:     

                                                        

 -( جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن: لإلمام/ محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب أمؾل أبق جعػر الطربي8)

 . 812-811صـ 88جـ  -م8888هـ 8188 -8ط -ممسسة الرسالة

، وأبل داود يف ســف: لإلمام/ 88صـ 5جـ -3425رقؿ -( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: باب تحريؿ الغقبة8)

، 352صـ 8جـ 1541رقؿ  -باب يف الغقبة -دار الػؽر -أبق داود السجستاين إزدي سؾقؿان بـ إشعث

، وأبـ أبل شقبف يف مصـػف: لإلمام/ أبق بؽر طبد 886صـ 1جـ8681رقؿ  -والرتمذي يف ســف: باب الغقبة

يف باب ما قالق  -هـ8186 -الطبعة إولك -الرياض -مؽتبة الرشد -اهلل بـ محؿد بـ أبل شقبة الؽقيف

، وأبـ حبان يف صحقحف: لإلمام/ محؿد بـ حبان 888صـ 2جـ82285رقؿ  -الـفل والقققعة يف الرجؾ

 -باب الغقبة -م8668هـ 8181 -8ط -بقروت –ممسسة الرسالة  -بـ أحؿد أبق حاتؿ التؿقؿل البستل

 .48صـ 88جـ 2425رقؿ 
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، والحديث فقف دٓلة صريحة طؾك أن إشاطة إقاويؾ (8)"آكسان يف غقبتف بؿا يؽره

الـؼقصة والؿعرة أمر مـفل طـف ويـبغل طؾك كؾ مسؾؿ أن السقئة والتل تؾحؼ باإلكسان 

يبتعد طـ ذلؽ حتك لق كاكت هذه إخبار صحقحة، فؾقس معـك صحة الخرب السلء 

أن يؼقلف أو يشقعف، وذلؽ لصقاكة الؿجتؿع مـ الرذائؾ والػتـ، وحتك يـشغؾ الـاس 

 .(8)بإهؿ وهق العؿؾ الـافع وطؿارة إرض

ـْ َأبِك ُهَريْ  -2  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: َط
ِ
َـّ »َرَة َأنَّ َرُسقَل اهلل َـّ َفنِنَّ الظَّ إِيَّاُكْؿ َوالظَّ

 .(8)«َأْكَذُب اْلَحِديِث 

قال أبق سؾقؿان الخطابل هق الـفك طـ تحؼقؼ ضـ وجه الدٓلة من الحديث:     

، ومراد (1)السقء وتصديؼف دون ما يفجس بالؼؾب مـ خقاصر الظـقن فنهنا ٓ تؿؾؽ

الخطابل أن الؿحرم مـ الظـ ما يستؿر صاحبف طؾقف ويستؼر يف قؾبف دون ما يعرض يف 

                                                        

 .818صـ 83جـ -( الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ: باب تحريؿ الغقبة8)

مجؾة كؾقة الشريعة  -د/ محؿد الساكقسل محؿد شحاتف: إحؽام الؿتعؾؼة بالشائعات يف الػؼف اإلسالمل( 8)

 .8843صـ -م8885 -8الؿجؾد -88طدد -جامعة إزهر -والؼاكقن بلسققط

 -دار ابـ كثقر -( أخرجف البخاري يف صحقحف: لإلمام/ محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل البخاري الجعػل8)

، 8828صـ 2جـ 2486رقؿ -باب يليفا الذيـ آمـقا اجتـبقا -م8654هـ8184 -8ط -بقروت -القؿامة

، وأبل داود يف 88صـ 5جـ -3488رقؿ -ومسؾؿ يف صحقحف: باب تحريؿ الظـ والتجسس والتـافس

 1جـ8655رقؿ  -، والرتمذي يف ســف: باب ضـ السقء364صـ 8جـ 1684رقؿ  -ســف: باب يف الظـ

 -الؿؽتب اإلسالمل -الرازق: لإلمام/  أبق بؽر طبد الرزاق بـ هؿام الصـعاين، مصـػ طبد823صـ

، وأبـ حبان يف صحقحف: باب 836صـ 88جـ 88885رقؿ -باب الظـ -هـ8188 -8ط -بقروت

 .166صـ 88جـ 2354رقؿ  -آستؿاع الؿؽروه وسقء الظـ

مؽتبة  -ؽ بـ بطال البؽري الؼرصبل( شرح صحقح البخاري: لإلمام/ أبق الحسـ طؾل بـ خؾػ بـ طبد الؿؾ1)

 . 838صـ 6جـ -باب إدب -م8888 -هـ 8188 -8ط-الرياض -الرشد
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 .(8)الؼؾب وٓ يستؼر فنن هذا ٓ يؽؾػ بف

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  -3
ِ
ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة طـ َرُسقَل اهلل  َواْلَقْقِم »َط

ِ
ـُ بِاهلل

ـْ َكاَن ُيْممِ َم

 .(8)«ًرا َأْو لَِقْصُؿْت أِخِر َفْؾَقُؼْؾ َخقْ 

دل الحديث طؾك أن مـ كان يممـ باهلل والققم أخر  وجه الدٓلة من الحديث:    

اإليؿان التام فنكف ستبعثف ققة إيؿاكف طؾك محاسبة كػسف يف الدكقا والصؿت طؿا يعقد 

محؼؼًا يثاب  ، وأكف اذا أراد أن يتؽؾؿ فنن كان ما يتؽؾؿ بف خقراً (8)طؾقف كدامًة يقم الؼقامة

طؾقف واجبًا أو مـدوبا فؾقتؽؾؿ وإن لؿ يظفر لف أكف خقر يثاب طؾقف فؾقؿسؽ طـ الؽالم 

سقاء ضفر لف أكف حرام أو مؽروه أو مباح مستقي الطرفقـ فعؾك هذا يؽقن الؽالم 

اإلمساك طـف مخافة مـ اكجراره إلك الؿحرم أو  الؿباح ملمقرًا برتكف مـدوبًا إلك

وهذا مـ أهؿ مبادئ العؼقدة اإلسالمقة ، (1)ؼع يف العادة كثقرًا أو غالبًاالؿؽروه وهذا ي

 أن الصؿت حؽؿة.

ْدِق »طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال: قال رسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  -1 َطَؾْقُؽْؿ بِالصِّ

ُجُؾ َيْصُدُق  ْدَق َيْفِدى إَِلك اْلبِرِّ َوإِنَّ اْلبِرَّ َيْفِدى إَِلك اْلَجـَِّة َوَما َيَزاُل الرَّ َفنِنَّ الصِّ

                                                        

 .886صـ 83جـ -( الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ: باب تحريؿ الظـ والتجسس والتـافس8)

، والبخاري يف 16صـ 8جـ -858رقؿ -( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: باب الحث طؾك إكرام الجار والضقػ8)

رقؿ  -، وأبل داود يف ســف: باب يف حؼ الجقار8843صـ 2جـ 3888رقؿ  -باب حػظ الؾسانصحقحف: 

، وطبدالرازق يف مصـػف: باب الغـاء 326صـ 1جـ 8288، والرتمذي يف ســف: رقؿ 438صـ 8جـ 2821

 .848صـ 8جـ 283رقؿ  -، وأبـ حبان يف صحقحف: باب الجار4صـ 88جـ 86413رقؿ  -والدف

 . 853صـ 88جـ -بخاري: كتاب التعبقر( شرح صحقح ال8)

 .86صـ 8جـ -( الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ: باب الحث طؾك إكرام الجار والضقػ1)
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 ِصدِّ 
ِ
ْدَق َحتَّك ُيْؽَتَب ِطـَْد اهلل ى الصِّ يًؼا َوإِيَّاُكْؿ َواْلَؽِذَب َفنِنَّ اْلَؽِذَب َيْفِدى َوَيَتَحرَّ

ى  ُجُؾ َيْؽِذُب َوَيَتَحرَّ إَِلك اْلُػُجقِر َوإِنَّ اْلُػُجقَر َيْفِدى إَِلك الـَّاِر َوَما َيَزاُل الرَّ

اًبا  َكذَّ
ِ
 . (8)«اْلَؽِذَب َحتَّك ُيْؽَتَب ِطـَْد اهلل

ء معـاه أن الصدق يفدي إلك العؿؾ الصالح قال العؾؿا وجه الدٓلة من الحديث:    

الخالص مـ كؾ مذمقم، والرب اسؿ جامع لؾخقر كؾف وققؾ الرب الجـة ويجقز أن يتـاول 

العؿؾ الصالح والجـة، وأما الؽذب فققصؾ إلك الػجقر وهق الؿقؾ طـ آستؼامة 

ـاء وققؾ آكبعاث يف الؿعاصل، وهذا فقف حث طؾك تحري الصدق وهق قصده وآطت

بف وطؾك التحذير مـ الؽذب والتساهؾ فقف فنكف إذا تساهؾ فقف كثر مـف فعرف بف وكتبف 

اهلل لؿبالغتف صديؼًا إن اطتاده أو كذابًا إن اطتاده، ومعـك يؽتب هـا يحؽؿ لف بذلؽ 

ويستحؼ القصػ بؿـزلة الصديؼقـ وثقاهبؿ أو صػة الؽذابقـ وطؼاهبؿ، والؿراد 

بلن يؽتبف يف ذلؽ لقشتفر بحظف مـ الصػتقـ يف الؿأل  اضفار ذلؽ لؾؿخؾقققـ إما

، (8)إطؾك، وإما بلن يؾؼل ذلؽ يف قؾقب الـاس والسـتفؿ كؿا يقضع لف الؼبقل

فالصدق يف الحديث وطدم جقاز الؽذب طؾك الـاس بـشر الشائعة يعد مـ أهؿ أسس 

 ومبادئ اإلسالم.

ـِ ُشْعَبَة َقاَل  -5 َكَتَب ُمَعاِوَيُة إَِلك اْلُؿِغقَرِة اْكُتْب إَِلكَّ بشلء َسِؿْعَتُف طـ َكاتُِب اْلُؿِغقَرِة ْب

 صؾك اهلل 
ِ
 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َفَؽَتَب إَِلْقِف َأكِّك َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

مِ

                                                        

، والرتمذي يف 86صـ 5جـ 3582رقؿ  -( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: باب قبح الؽذب وحسـ الصدق وفضؾف8)

باب الصدق وإمر ، وابـ حبان يف صحقحف: 814صـ 1جـ 8648رقؿ  -ســف: باب الصدق والؽذب

 .285صـ 8جـ 841رقؿ  -بالؿعروف

 .838صـ 83جـ -( الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ: باب قبح الؽذب وحسـ الصدق وفضؾ ه8)
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اِل َوَكْثَرَة إِنَّ اهلَل َكِرَه َلُؽْؿ َثالًَثا قِقَؾ َوَقاَل َوإَِضاَطَة اْلؿَ »طؾقف وسؾؿ َيُؼقُل: 

َمالِ   . (8)«السُّ

، (8)"ققؾ وقال هق هذه إخبار وإراجقػ"قال مالؽ:  وجه الدٓلة من الحديث:

فقدخؾ يف )ققؾ وقال( الرتويج لألكاذيب وإضالقؾ وما يثقر الػتـ ويـدرج ترويج 

اإلشاطات تحت الـفل طـ ققؾ وقال، كؿا أن مروج اإلشاطات لق أدرك طظؿ الجرم 

يػعؾف بسبب أثار الؿدمرة لإلشاطة طؾك الؿجتؿع لؿا هتاون بصـقعف قط، وقد  الذي

َؿ َقاَل:  ـْ الـَّبِلِّ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َط ـْ »روي َط
ُؿ بِاْلَؽؾَِؿِة مِ إِنَّ اْلَعْبَد َلَقَتَؽؾَّ

ًٓ َيْرَفعُ  َٓ ُيْؾِؼل َلَفا َبا  
ِ
ـْ َسَخِط ِرْضَقاِن اهلل

ُؿ بِاْلَؽؾَِؿِة مِ ُف اهلُل بَِفا َدَرَجاٍت َوإِنَّ اْلَعْبَد َلَقَتَؽؾَّ

ًٓ َيْفِقي بَِفا فِل َجَفـَّؿَ  َٓ ُيْؾِؼل َلَفا َبا  
ِ
ما أحؼ "، وجاء يف شرح صحقح البخاري: (8)«اهلل

كف مـ طؾؿ أن طؾقف حػظًة مقكؾقـ بف يحصقن طؾقف سؼط كالمف وطثرات لساكف أن يحز

أن ٓ يرتػع طـف ما يطقل طؾقف كدمف مـ  يفويؼؾ كالمف فقؿا ٓ يعـقف، وما أحراه بالسعل 

ذلؽ ويستعقـ باهلل ويستعقذ مـ  يفالباصؾ وأن يجاهد كػسف  يفققل الزور والخقض 

 .(1)"شر لساكف

ـِ َطاِصٍؿ َقاَل  -3 ـْ َحْػِص ْب  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ، َط
ِ
بِاْلَؿْرِء  لػكَ »َقاَل َرُسقُل اهلل

                                                        

، ومسؾؿ يف 284صـ 8جـ8184رقؿ  -( أخرجف البخاري يف صحقحف: باب ققل اهلل تعالك ٓ يسللقن الـاس8)

، وابـ حبان يف 888صـ 2جـ 1258رقؿ  -صحقحف: باب الـفل طـ كثرة الؿسائؾ مـ غقر الحاجة

 .84صـ 88جـ -2486 -صحقحف: باب ما يؽره مـ الؽالم وما ٓ يؽره

 . 818صـ 88جـ -( شرح صحقح البخاري: كتاب التعبقر8)

 .8844صـ  2جـ3888رقؿ -( أخرجف البخاري يف صحقحف: باب حػظ الؾسان8)

 . 853-852صـ 88جـ -( شرح صحقح البخاري: كتاب التعبقر1)
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َث بُِؽؾِّ َما َسِؿعَ   .(8)«َكِذًبا َأْن ُيَحدِّ

تِل فِل "قال اإلمام الـقوي:  وجه الدٓلة من الحديث: َثاِر الَّ ْٔ ا َمْعـَك اْلَحِديِث َوا َوَأمَّ

ْكَساُن َفنِكَُّف َيْسَؿُع فِل ـِ التَّْحِديِث بُِؽؾِّ َما َسِؿَع اإْلِ ْجُر َط ْدَق  اْلَباِب َفِػقَفا الزَّ اْلَعاَدِة الصِّ

َم َأنَّ َمْذَهَب  ـْ َوَقْد َتَؼدَّ ْخَباِرِه بَِؿا َلْؿ َيُؽ َث بُِؽؾِّ َما َسِؿَع َفَؼْد َكَذَب إِلِ َواْلَؽِذَب َفنَِذا َحدَّ

َـّ 
ُد َلؽِ َٓ ُيْشَتَرُط فِقِف التََّعؿُّ ْخَباُر طـ الشلء بخالف ما هق َو  َأْهِؾ اْلَحؼِّ َأنَّ اْلَؽِذَب اإْلِ

ُد َشْرٌط فِل َكْقكِِف إِْثًؿا ، فؼد حذر الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يتحدث (8)"التََّعؿُّ

الؿرء بؽؾ ما سؿع فنن مـ يتحدث بؽؾ ما سؿع سقؼع يف الؽذب وترويج الباصؾ ٕكف 

 يحدث بؽؾ ما سؿع دون تثبت أو تحؼؼ.

 ثالثًا: من الؿعؼول:

يرتتب طؾك إشاطة إخبار الؽاذبة مـ إن العؼؾ يميد تحريؿ الشائعات وذلؽ لؿا 

أضرار وفتـ تؾحؼ بالػرد والجؿاطة، فالشائعات أمر قبقح خطقر، وهل مـ أهؿ 

العقامؾ التل تمدي إلك هدم الؿجتؿعات وطدم استؼرارها، والقققعة والتـاحر 

والتؼاتؾ بقـ الـاس، واكعدام الثؼة بقـ أفراد الؿجتؿع، وشققع البغضاء وفساد إمقر 

 كتؽاس إحقال.وا

 رابعًا: من خالل تطبقق بعض الؼواطد الػؼفقة: 

ٓ خالف طؾك أن الشائعات يرتتب طؾقفا أضرار بالغة ومػاسد طظقؿة تمذي 

                                                        

، وأبل داود يف ســف: 5صـ 8جـ 4رقؿ -( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: باب الـفل طـ الحديث بؽؾ ما سؿع8)

، وابـ حبان يف صحقحف: باب آطتصام بالسـة وما 483صـ 8جـ 1668رقؿ -باب يف التشديد يف الؽذب

 .888صـ 8جـ 88رقؿ  -يتعؾؼ هبا كؼالً 

 .42صـ 8جـ -( الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ: باب الـفل طـ الحديث بؽؾ ما سؿع8)
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الؿجتؿع، ويجب إزالة تؾؽ إضرار ومـعفا، وٓ يليت ذلؽ إٓ بالؼقل بتحريؿ 

 . (8)"ٓ ضرر وٓ ضرار"وقاطدة  "الضرر يزال"الشائعات تطبقؼًا لؼاطدة 

ومـ الشائعات الؿشفقرة يف التاريخ اإلسالمل حادثة اإلفؽ وما ترتب طؾك 

إشاطتفا مـ أذى وفتـة طظقؿة كادت أن تمدي إلك القاقعة بقـ الؿسؾؿقـ، فؼد ُرمت أم 

الؿممـقـ طائشة رضل اهلل طـفا بالػاحشة، وكان سبب ذلؽ هق إشاطة كاذبة ومغرضة 

ل بـ سؾقل، واكخدع بف الؿسؾؿقن مـ اكخدع ومرت مـ رأس الؿـافؼقـ طبداهلل بـ أب

أوقات طصقبة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأبق بؽر رضل اهلل طـف وكثقر مـ 

الؿسؾؿقـ بسبب هذه الشائعة الؿغرضة حتك أكزل هلل تعالك براءهتا مـ فقق سبع 

ُؽْم ٓ َتْحَسُبوُه َشّرًا َلُؽْم َبْل إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإِلْفِك ُطْصَبٌة ِمـْ سؿقات، فؼال تعالك: 

ُهَو َخْقٌر َلُؽْم لُِؽل  اْمرٍِئ ِمـُْفْم َما اْكَتَسَب ِمْن اإِلْثِم َوالَِّذي َتَولَّى كِْبَرُه ِمـُْفْم َلُه َطَذاٌب 

 .(8)َطظِقمٌ 

ـْ  ا ُذكَِر مِ ـْ َطائَِشَة َقاَلْت َلؿَّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُطْرَوَة َط ـْ ِهَشاِم ْب ِذى ُذكَِر َوَما  وَط شلين الَّ

َد َفَحِؿَد اهلَل َوَأْثـَك َطَؾْقِف بَِؿا   صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َخطِقًبا َفَتَشفَّ
ِ
َطؾِْؿُت بِِف َقاَم َرُسقُل اهلل

 َما َطؾِ »ُهَق َأْهُؾُف ُثؿَّ َقاَل: 
ِ
ا َبْعُد َأِشقُروا َطَؾكَّ يف ُأَكاٍس َأَبـُقا َأْهؾِك َواْيُؿ اهلل ْؿُت َطَؾك َأمَّ

َٓ َدَخَؾ َبْقتِك َقطُّ  ـْ ُسقٍء َقطُّ َو
 َما َطؾِْؿُت َطَؾْقِف مِ

ِ
ـْ َواهلل ـْ ُسقٍء َقطُّ َوَأَبـُقُهْؿ بَِؿ

َأْهؾِك مِ

َٓ ِغْبُت  َّٓ َوَأَكا َحاِضٌر َو َّٓ َغاَب َمِعك، فؼام سعد بـ معاذ فؼال ائذن لل يا  يفإِ َسَػٍر إِ

لرجؾ فؼال كذبت أما واهلل أن لق كاكقا مـ إوس ما رسقل اهلل أن كضرب ذلؽ ا

                                                        

 .8845صـ -( د/ محؿد الساكقسل محؿد شحاتف: مرجع سابؼ8)

 .88( سقرة الـقر: أية رقؿ 8)
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أحببت أن تضرب أطـاقفؿ حتك كاد أن يؽقن بقـ إوس والخزرج شر يف الؿسجد 

 ، وقد كاكت هذه الشائعة تمدي إلك التؼاتؾ بقـ الؿسؾؿقـ.(8)«وما طؾؿت

ز مع ومـ الشائعات التل كان لفا تلثقر سقئ ما حؽاه الؼرآن الؽريؿ طـ امرأة العزي

َوَقاَل كِْسَوٌة فِي اْلَؿِديـَِة اْمَرَأُة اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َطْن يقسػ طؾقف السالم قال تعالك: 

ا َلـََراَها فِي َضالٍل ُمبِقنٍ  ، فاهلل تعالك يخربكا أن خرب يقسػ (8)َكْػِسِه َقْد َشَغَػَفا ُحّبًا إِكَّ

، وكاكت (8)ك تحدث بف الـاس وفشا بقـفؿوامرأة العزيز شاع يف الؿديـة وهل مصر حت

ُثمَّ َبَدا َلُفْم ِمْن َبْعِد َما َرَأْوا أَياِت كتقجة تؾؽ الشائعة دخقلف السجـ قال تعالك: 

 .(1)َلَقْسُجـُـَُّه َحتَّى ِحقنٍ 

ومـ ذلؽ أيضًا حقـ أشاع الؿشركقن يف غزوة أحد أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

ذلؽ ارتباكًا يف صػقف الجقش اإلسالمل، وبعضفؿ تراجع إلك وسؾؿ قد قتؾ وأثار 

الجبؾ، ولؽـ ثبت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وبعض الؿسؾؿقـ وواجفقا تؾؽ 

اإلشاطة بالثبات والصرب، وأخذ الرسقل يدطق يف الؿسؾؿقـ إلك طبادة اهلل فتجؿع 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ، فؽان لثبات الرسقل(2)حقلف العديد مـ الؿسؾؿقـ يدافعقن طـف

                                                        

، مسؾؿ يف صحقحف: باب يف 8458صـ  1جـ 1146رقؿ  -( أخرجف البخاري يف صحقحف: باب سقرة الـقر8)

 -، والرتمذي يف ســف: باب سقرة الـقر885صـ 5جـ 4865رقؿ  -ؽ وقبقل تقبة الؼاذفحديث اإلف

 .888صـ 2جـ 8858رقؿ

 .88( سقرة الـقر: أية رقؿ 8)

 .246صـ 8( تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر: جـ8)

 .82( سقرة الـقر: أية رقؿ 1)

جامعة اإلمام محؿد بـ  -رسالة دكتقراه -( د/ محؿد بـ مخؾػ صالح: الحرب الـػسقة يف صدر اإلسالم2)

 .822صـ -م8668 -8ط -دار طالؿ الؽتب لؾـشر -الرياض -سعقد
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 ومـ معف أثر كبقر يف التغؾب طؾك تؾؽ الشائعة ومقاجفتفا.

ويستثـك مـ الشائعات الؿحرمة مقصـان تسقغ فقفؿا الشائعة لؿا يرتتب طؾقفا مـ 

 جؾب مصالح راجحة ودفع مػاسد متحؼؼة:

ْؼَبَة َأكََّفا فعـ ُأمَّ ُكْؾُثقٍم بِـَْت طُ الؿوصن إول: اإلشاطة ٕجل اإلصالح بقن الـاس: 

ـَ »َسِؿَعْت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َوُهَق َيُؼقُل:  اُب الَِّذى ُيْصؾُِح َبْق َلْقَس اْلَؽذَّ

هذه أمقر قد يضطر اإلكسان فقفا "قال الخطابل:  ،(8)«الـَّاِس َوَيُؼقُل َخْقًرا َوَيـِْؿك َخْقًرا

عًا لؾضرر طـ كػسف، وقد رخص إلك زيادة الؼقل ومجاوزة الصدق صؾبًا لؾسالمة ودف

يف بعض إحقال يف القسقر مـ الػساد لؿا يممؾ فقف مـ الصالح، والؽذب يف 

اإلصالح بقـ اثـقـ هق أن يـؿل مـ أحدهؿا إلك صاحبف خقرًا أو يبؾغف جؿقالً وإن لؿ 

 .(8)"يؽـ سؿعف مـف وٓ كان إذكًا لف فقف يريد بذلؽ اإلصالح

ـُ  الحرب: الؿوصن الثاين: اإلشاطة يف لؿا أخرجف مسؾؿ يف صحقحف طـ طبداهلل ْب

ُص »ِشَفاٍب قال:  َّٓ  يفَوَلْؿ َأْسَؿْع ُيَرخَّ ا َيُؼقُل الـَّاُس َكِذٌب إِ َثالٍَث اْلَحْرُب  يفشلء مِؿَّ

ُجِؾ اْمَرَأَتُف َوَحِديُث اْلَؿْرَأِة َزْوَجَفا ـَ الـَّاِس َوَحِديُث الرَّ الؼاضل  ، قال(8)«َواإِلْصالَُح َبْق

                                                        

، والبخاري يف 85صـ 5جـ 3466رقؿ  -( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: باب تحريؿ الؽذب وبقان ما يباح مـف8)

 -، وابـ حبان يف صحقحف: باب الؽذب86صـ 4جـ 8368رقؿ -صحقحف: باب الطقب لؾجؿعة

 .18صـ 88جـ 2488قؿر

الؿطبعة  -( معالؿ الســ: لإلمام/أبق سؾقؿان حؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ الخطاب الؿعروف بالخطابل8)

 .888صـ 1جـ -باب إصالح ذات البقـ -م8688هـ8828 -8ط -العؾؿقة حؾب

 .85صـ 5جـ 3466رقؿ  -( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: باب تحريؿ الؽذب وبقان ما يباح8)
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َقرِ "طقاض:  ، واإلشاطة يف الحرب مـ (8)"َٓ ِخاَلَف فِل َجَقاِز اْلَؽِذِب فِل َهِذِه الصُّ

 باب الؿؽقدة لإلبؼاء طؾك الـػس وتحؼقؼ آكتصار والغؾبة.

                                                        

 .825صـ 83جـ -ـفاج شرح صحقح مسؾؿ: باب تحريؿ الؽذب وبقان ما يباح مـف ققلف( الؿ8)
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 انًبحث انثاًَ

 عقىبت َشر انشائعاث فً انفقه اإلساليً
جسقؿة طؾك إفراد لؿا كان كشر وترويج الشائعات يعد جريؿة طظقؿة ولفا آثار 

والشعقب والحؽقمات كصت الشريعة اإلسالمقة طؾك طؼاب مـ يروجفا يف 

الؿجتؿع لتؾقث سؿعة أخريـ بالتشؽؽ يف شرفف وكسبف أو ببث الخقف يف صػقف 

طؾك أكقاع مختؾػة بحسب أثرها الؿرتتب طؾقفا فؼد  (8)الؿجتؿع، وجاءت هذه العؼقبة

لتؿـع مروجقفا مـ  (8)تؽقن ضؿـ جرائؿ التعزير، وقد (8)تؽقن ضؿـ جرائؿ الحدود

 كشرها ولتؽقن رادطًا لغقرهؿ حتك ٓ يـشروها.

 أوًٓ: طؼوبة كشر الشائعات التي تفدف إلى آتفام يف العرض والشرف:

قد تبؾغ الشائعات حد الؼذف كالشائعات الؿغرضة الحاقدة التل هتدف إلك 

اإلساءة وآهتام يف العرض وكشر الػاحشة والرزيؾة، ففذه الشائعات تدخؾ يف جريؿة 

                                                        

( العؼقبة هل الجزاء الؿؼرر لؿصؾحة الجؿاطة طؾك طصقان أمر الشارع. والؿؼصقد مـ فرض طؼقبة طؾك 8)

طصقان أمر الشارع هق إصالح حال البشر، وحؿايتفؿ مـ الؿػاسد، واستـؼاذهؿ مـ الجفالة، وإرشادهؿ 

الضاللة, وكػفؿ طـ الؿعاصل، وبعثفؿ طؾك الطاطة. طبدالؼادر طقدة: التشريع الجـائل اإلسالمل  مـ

 .386صـ 8جـ 185بـد  -دار الؽتاب العربل بقروت -مؼاركًا بالؼاكقن القضعل

ِريَعِة: ُهَق الْ 8) اِب. َوفِل الشَّ اُد لِْؾَبقَّ ِف َتَعاَلك. فتح الؼدير ( اْلَحدُّ ُلَغًة: ُهَق اْلَؿـُْع، َومِـُْف اْلَحدَّ ا لِؾَّ َرُة َحؼًّ ُعُؼقَبُة اْلُؿَؼدَّ

، ومعـك العؼقبة الؿؼدرة أهنا محددة معقـة فؾقس لفا حد أدكك وٓ حد 888صـ 2لؾؽؿال ابـ الفؿام: جـ

 28أطؾك، ومعـك أهنا حؼ هلل أهنا ٓ تؼبؾ اإلسؼاط ٓ مـ إفراد وٓ مـ الجؿاطة. طبدالؼادر طقدة: بـد 

 .46صـ 8جـ

( التعزير هق تلديب طؾك ذكقب لؿ تشرع فقفا الحدود، أي: هق طؼقبة طؾك جرائؿ لؿ تضع الشريعة ٕيفا 8)

، وجاء يف فتح الؼدير ٓبـ الفؿام: التَّْعِزيُر: َتْلِديٌب 352صـ 144بـد 8طؼقبة مؼدرة. طبدالؼادر طقدة: جـ

ـْ اْلَعْزِر بَِؿْعـَك
، َوَأْصُؾُف مِ ْدِع. جـ ُدوَن اْلَحدِّ دِّ َوالرَّ  ، 812صـ 2الرَّ
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التل هل مـ جرائؿ الحدود، ويحرم اإلسالم الؼذف تحريؿًا قاصعًا ويجعؾف  (8)الؼذف

طؾك الؼاذف ثالث طؼقبات دكققية: الجؾد كبقرة مـ كبائر اإلثؿ والػقاحش، ويقجب 

ثؿاكقـ جؾدة، وطدم قبقل شفادتف طـد الؼاضل، واكتساب صػة الػسقق، إٓ إذا ثبت 

َوالَِّذيَن َيْرُموَن صحة ققلف بإدلة وهق شفادة أربعة شفداء، لؼقلف تعالك: 

ْم َثَؿاكِقَن َجْؾَدًة َوٓ َتْؼَبُؾوا َلُفْم َشَفاَدًة اْلُؿْحَصـَاِت ُثمَّ َلْم َيْلُتوا بَِلْرَبَعِة ُشَفَداَء َفاْجِؾُدوهُ 

 .(8)َأَبدًا َوُأْوَلئَِك ُهْم اْلَػاِسُؼونَ 

فالؼاذف يعاقب بالجؾد ثؿاكقـ جؾدة، كؿا يعاقب بعدم قبقل الشفادة أيضًا إذا لؿ 

 يتب باتػاق أهؾ العؾؿ أما إذا تاب تقبة صادقة فؼال الجؿفقر تؼبؾ شفادتف بدلقؾ ققلف

، ٕن آستثـاء (8)إَِّٓ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَؾُحوا َفنِنَّ اهللَ َغُػوٌر َرِحقمٌ تعالك: 

طـدهؿ طدم قبقل الشفادة فنذا تاب ذال طـف الػسؼ وقبؾت شفادتف، أما الحـػقة 

يعقد طؾك فقؼقلقن أن الؼاذف ٓ تؼبؾ شفادتف أبدًا ولق تاب ٕن آستثـاء طـدهؿ 

 .(1)الػسؼ وحده ويبؼك طدم قبقل الشفادة غقر داخؾ يف آستثـاء

 
ِ
ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسقَل اهلل َقاَل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ومـ السـة ما روي َط

                                                        

ْمُل بِِزًكا َأْو لَِقاٍط َأْو َشَفاَدٍة بِِف. كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع: لإلمام/ مـصقر بـ يقكس بـ 8) ( الؼذف: ُهَق الرَّ

 .881صـ 3جـ -دار الؽتب العؾؿقة -صالح الديـ ابـ حسـ بـ إدريس البفقيت الحـبؾل

 .1 ( سقرة الـقر: أية رقؿ8)

 .2( سقرة الـقر: أية رقؿ 8)

، 8صـ 2جـ -بقروت -دار الؿعرفة -( البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ: لإلمام/ زيـ الديـ ابـ كجقؿ الحـػل1)

-بقروت -دار الؿعرفة -الؿبسقط: لإلمام/ محؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿة السرخسل

الجرائؿ يف الػؼف اإلسالمل دراسة فؼفقة ، د/ أحؿد فتحل هبـسل: 882صـ 83جـ -م8668هـ8181

 .815صـ -م8658 -3ط -دار الشروق -مؼاركة
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« 
ِ
ْرُك بِاهلل َـّ َقاَل الشِّ  َوَما ُه

ِ
ْبَع اْلُؿقبَِؼاِت قِقَؾ َيا َرُسقَل اهلل ْحُر َوَقْتُؾ  اْجَتـُِبقا السَّ َوالسِّ

ْحِػ َوَقْذُف  َبا والتقلل َيْقَم الزَّ َّٓ بِاْلَحؼِّ َوَأْكُؾ َماِل اْلَقتِقِؿ َوَأْكُؾ الرِّ َم اهلُل إِ  الـَّْػِس التل َحرَّ

، وبقـ الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن مـ (8)«اْلُؿْحَصـَاِت اْلَغافاِلَِت اْلُؿْممِـَاِت 

ـاس ويرمقهنؿ بالتفؿ بدون بقـة لفؿ طؼاب شديد مـ اهلل فعـ يشقعقن الػاحشة طـ ال

لؿا طرج بل مررت بؼقم »أكس بـ مالؽ قال: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

لفؿ أضػار مـ كحاس يخؿشقن وجقهفؿ وصدورهؿ فؼؾت مـ همٓء يا جربيؾ؟ قال 

ذلؽ تربقة ، ويقجب (8)«همٓء الذيـ يلكؾقن لحقم الـاس ويؼعقن يف أطراضفؿ

 الؿسؾؿ الؿعاصر طؾك البعد طـ ترويج التفؿ طـ أخريـ والطعـ يف أطراضفؿ.

وقد ثبت أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أقام حد الؼذف طؾك الذيـ وقعق يف شائعة 

اإلفؽ ورددوا ما أشاطف الؿـافؼقن طـ طائشة رضل اهلل طـفا، ومـ همٓء الذيـ رددوا 

وحسان بـ ثابت وحؿـة بـت جحش فطبؼ الرسقل ذلؽ وحدوا مسطح بـ أثاثة 

طؾقفؿ حد الؼذف وجؾدهؿ ثؿاكقـ جؾدة طـدما كزلت براءة طائشة، ولؿ يحد طبداهلل 

بـ أبل بـ سؾقل مع أكف مروج شائعة اإلفؽ ٕن الؼذف لؿ يثبت طؾقف ببقـة أو إقرار 

ؽـ يذكره ولؿ يشفد طؾقف أحد ٕكف كان يذكره بقـ أصحابف ولؿ يشفدوا طؾقف ولؿ ي

                                                        

، والبخاري يف صحقحف: باب 31صـ 8جـ 848رقؿ  -( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: باب بقان الؽبائر وأكربها8)

رقؿ  -، وأبل داود يف ســف: باب ما جاء يف التشديد8282صـ 3جـ 3132رقؿ -رمل الؿحصـات

، وابـ 824صـ 3جـ 8348رقؿ  -، والـسائل يف ســف: باب اجتـاب أكؾ مال القتقؿ885صـ 8جـ8541

 . 848صـ 88جـ 2238رقؿ  -حبان يف صحقحف: باب الحظر واإلباحة

 . 352صـ 8جـ 1545رقؿ  -( أخرجف أبل داود يف ســف: باب يف الغقبة8)
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ـْ َطائَِشَة َقاَلْت: (8)بقـ الؿممـقـ ُد َهَذا َما رواه َأبِل َداُوَد َط ا َكَزَل طذري قام »، َوُيَميِّ َلؿَّ

ـِ  ُجَؾْق ـَ اْلِؿـَْبِر َأَمَر بِالرَّ
ا َكَزَل مِ َؿ َفَذَكَر َذلَِؽ َوَتاَل اْلُؼْرآَن َفَؾؿَّ الـبل صّؾك اهلل طؾقف َوَسؾَّ

ُهؿْ َواْلَؿْرَأِة َفُضرِ   .(8)«ُبقا َحدَّ

وحرص طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف طؾك طؼاب مـ يـشر الشائعة يف الؿجتؿع 

فؼد جؾد الثالثة الذيـ شفدوا طؾك الؿغقرة بالزكا وتققػ الرابع طـ الشفادة فجؾد 

، ويعد حد الؼذف مـ حؼقق أدمققـ يستحؼ بالطؾب (8)أولئؽ الثالثة ورد شفادهتؿ

 فنذا طػا صاحب الحؼ سؼط الحد طـ الؼاذف.( 1)ويسؼط بالعػق

ويرجع حرص اإلسالم طؾك تطبقؼ حد الؼذف طؾك مـ يرمل رجالً أو امرأة بالزكا 

إلك الرغبة وآهتؿام يف تقفقر إمـ ٕفراد الؿجتؿع طؾك أطراضفؿ وسؿعتفؿ، 

ٕجؾ هذا كان مـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة أن تضرب طؾك أيدي همٓء 

                                                        

، مرويات غزوة بـل 882صـ -8ط -بقروت -دار الفالل -( الرحقؼ الؿختقم: لصػل الرحؿـ الؿبار كػقري8)

 -الؿديـة الؿـقرة -طؿادة البحث العؾؿل بالجامعة اإلسالمقة -الؿصطؾؼ: إلبراهقؿ بـ إبراهقؿ قريبل

، السقرة الـبقية: لعبد الؿؾؽ بـ هشام بـ أيقب الحؿقري 818، 882صـ  -الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

 -8ط -ك البابل الحؾبل وأوٓده بؿصرمطبعة مصطػ -الؿعافري أبق محؿد جؿال الديـ

 .888صـ 8جـ -م8622هـ8842

 .234صـ 8جـ 1141رقؿ -( أخرجف أبل داود يف ســف: باب حد لؼذف8)

 . 48صـ -م8658 -بقروت -دار الؽتب العؾؿقة -( ابـ تقؿقة: تػسقر سقرة الـقر8)

دار الؽتب  -محؿد الؿاوردي ( إحؽام السؾطاكقة والقٓيات الؿرطقة: لإلمام/ أبق الحسـ طؾل بـ1)

، إحؽام السؾطاكقة: لإلمام/ الؼاضل أبق يعؾك محؿد بـ 882صـ 8جـ -م8656-بقروت -العؾؿقة

 -الطبعة الثاكقة -لبـان -بقروت -دار الؽتب العؾؿقة -الحسقـ بـ محؿد بـ خؾػ ابـ الػراء

 . 848صـ 8جـ -م8888هـ8188
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طؾك حرمات الـاس وأطراضفؿ طـد أول خطقة وتسد يف وجقهفؿ كؾ الؿتساقطقـ 

، أما طؼقبة السب بغقر الؼذف والؼدح (8)صريؼ يقصؾفؿ إلك هذه الجرائؿ الؿستفجـة

 يف أخريـ ففل التعزير بؼدر ما يرى الؼاضل. 

 ثاكقًا: طؼوبة كشر الشائعات التي تمثر طؾى أمن الؿجتؿع وسالمته: 

هل السالح الػعال الذي يستخدمف العدو لؾؼضاء طؾك وحدة هذه الشائعات      

وترابط إمة، ٕن ضررها أشد وأطظؿ، وخطرها أققى وأبؾغ، فتسقر الؿشاطر 

وتسبب بؾبؾة إفؽار، وتمدي إلك هتقج الـاس إلحداث الػتـ وآضطرابات، 

جؿعفا  وزطزطة إمـ وآستؼرار، وتسبب لألمة بالًء طظقؿًا بتشتت وحدهتا وتػرق

وضعػ معـقياهتا وهزيؿتفا وخذٓهنا، كـشر الشائعات طـ ارتػاع إسعار أو اكتشار 

 وباء أو بث الرطب والخقف يف كػقس أفراد الؿجتؿع.

وقد ذكر الػؼفاء أن الؿعاصل التل لقس فقفا حد مؼدر وٓ كػارة كالذي يؼذف     

تعزير بلسالقب مختؾػة تبدأ بلتػف ، ويؽقن ال(8)الـاس بغقر الزكا ففمٓء يعاقبقن تعزيراً 

العؼقبات كالـصح واإلكذار وتـتفل بلشد العؼقبات كالحبس والجؾد بؾ قد تصؾ 

                                                        

 -ن الؽريؿ يف مقاجفة الػتـ والشائعات يف ضقء سقرة الـقر( د/ كبقؾ محؿد آل إسؿاطقؾ: هدي الؼرآ8)

 . 84صـ -م8888 -الطبعة إولك -الرياض

( جرائؿ  التعزير غقر محدودة كؿا هق الحال يف جرائؿ الحدود أو جرائؿ الؼصاص والدية، ولقس يف اإلمؽان 8)

لربا وخقاكة إماكة والسب تحديدها، وقد كصت الشريعة طؾك بعضفا وهق ما يعترب جريؿة يف كؾ وقت كا

والرشقة، وتركت ٕولل إمر الـص طؾك بعضفا أخر وهق الؼسؿ إكرب مـ جرائؿ التعازير، ولؽـ 

الشريعة لؿ ترتك لفؿ الحرية يف الـص طؾك هذه الجرائؿ بؾ أوجبت أن يؽقن التحريؿ بحسب ما تؼتضقف 

عام، وأن ٓ يؽقن مخالػًا لـصقص الشريعة حال الجؿاطة وتـظقؿفا والدفاع طـ مصالحفا وكظامفا ال

 . 58صـ 28بـد  8ومبادئفا العامة. طبدالؼادر طقدة: جـ
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لؾؼتؾ يف الجرائؿ الخطقرة، وقد يؽقن بالـػل مـ القصـ مثؾ التعزير طؾك الؼذف بغقر 

ؼقبة . ويرتك لقلل إمر أن يختار مـ بقـفا الع(8)وقد يؽقن بالتغريؿ بالؿال (8)الزكا

 الؿالئؿة لؾجريؿة ولحال الؿجرم وكػسقتف وسقابؼف.

ولقلل إمر حؼ إكزال العؼقبة التعزيرية الؿـاسبة طؾك مروجل الشائعات التل     

َلئِْن َلْم َيـَْتِه اْلُؿـَافُِؼوَن َوالَِّذيَن فِي ُقُؾوبِِفْم تضر بلمـ إمة اكطالقا مـ ققلف تعالك: 

، قال (8)فِي اْلَؿِديـَِة َلـُْغرَِيـََّك بِِفْم ُثمَّ ٓ ُيَجاِوُروَكَك فِقَفا إَِّٓ َقِؾقالً َمَرٌض َواْلُؿْرِجُػوَن 

ـْ "الؼرصبل: 
ـَ بَِؿا َيُسقُءُهْؿ مِ َواْلُؿْرِجُػقَن فِل اْلَؿِديـَِة َقْقٌم َكاُكقا ُيْخبُِروَن اْلُؿْممِـِق

ِهْؿ َفَقُؼقُلقَن إَِذا َخَرَجْت َسَراَيا رس قل اهلل صؾك اهلل طقف وسؾؿ إِكَُّفْؿ َقْد ُقتُِؾقا َأْو َطُدوِّ

َْخَباِر اْلَؽاِذَبِة  ْٕ ـَ َيـْطُِؼقَن بِا ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ُحبًّا ُهِزُمقا َوإِنَّ اْلَعُدوَّ َقْد َأَتاُكْؿ، َوقِقَؾ: ُهْؿ َقْقٌم مِ

رها طؾك ، وهذا يدل طؾك طظؿ دور الؿرجػقـ الؿروجقـ لإلشاطات وخط(1)"لِْؾِػْتـَةِ 

َمْؾُعوكِقَن َأْيـََؿا ُثِؼُػوا ُأِخُذوا َوُقت ُؾوا إمة فؼد لعـفؿ اهلل يف كتابف العزيز قال تعالك: 

مطروديـ مـػققـ حقثؿا لؼقا مـ إرض أخذوا وقتؾقا "، قال الطربي: (2)َتْؼتِقالً 

                                                        

( الحسبة يف اإلسالم: لإلمام/ تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم بـ طبد اهلل بـ أبل 8)

، طبدالؼادر 13صـ 8جـ -8ط -عؾؿقةدار الؽتب ال -الؼاسؿ بـ محؿد ابـ تقؿقة الحراين الحـبؾل الدمشؼل

 .352صـ 144بـد 8طقدة:  جـ

مؽة  -مؽتبة الطالب الجامعل -تحؼقؼ/ مريزن سعقد -( كصاب آحتساب: لعؿر بـ محؿد السـامل8)

 .884صـ -م8653 -الؿؽرمة

 .38( سقرة إحزاب: أية رقؿ 8)

 . 812صـ 81( الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل: جـ1)

 .38حزاب: أية رقؿ ( سقرة ا2ٕ)
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رحؿة اهلل أما ، أي أن طؼقبتفؿ يف أخرة هل الؾعـ والطرد مـ (8)"لؽػرهؿ باهلل تؼتقال

طؼقبتفؿ يف الدكقا ففل طؼقبة تعزيرية بحسب ما يراه ولل إمر أو الؼاضل، وهذا 

 مبـل طؾك الـتقجة الؿرتتبة طؾك اإلشاطة وما يـجؿ طـفا مـ أضرار ومػاسد وأخطار.

فقعاقب مروجل الشائعات بالجؾد أو الحبس أو هبؿا معًا ومؼدارها يرجع إلك 

ل طؾك ذلؽ ما فعؾف طؿر بـ الخطاب طـدما سجـ الحطقئة ، د(8)اجتفاد ولل إمر

، وقال بـ (8)الشاطر الؿعروف مـ أجؾ ققلف الشعر يف ذكر معاقب الـاس وهجائفؿ

اِطَقِة: ُيْحَبُس َحتَّك َيُؽػَّ َطـَْفا "مػؾح:  ، وَكاَن اإلمام (1)"َوَكصَّ َأْحَؿُد فِل اْلُؿْبَتِدِع الدَّ

ـْ فِل َهمُ "َمالٌِؽ َيُؼقُل: 
ُؾُفْؿ َوَلؽِ ْرَب َما ُيـَؽِّ ـَ َقْد ُطِرُفقا بِاْلَػَساِد َواْلُجْرِم َأنَّ الضَّ ِذي ِء الَّ َٓ

َٓ ُيْخِرُجُفْؿ مِـُْف َأَبًدا َفَذلَِؽ  ُجقِن َوُيْثِؼُؾُفْؿ بِاْلَحِديِد َو ْؾَطاُن فِل السُّ َأَرى َأْن َيْحبَِسُفْؿ السُّ

َْهَؾْقِفْؿ َولِؾْ 
ِ

ْؾَطاِن َفنَِذا َصُؾَح َخْقٌر َلُف َوٕ ـَ َحتَّك َتْظَفَر َتْقَبُة َأَحِدِهْؿ َوَتْثُبُت ِطـَْد السُّ ُؿْسؾِِؿق

 . (2)" َوَضَفَرْت َتْقَبُتُف َأْصَؾَؼفُ 

وقد يعاقب مروجل الشائعات بالـػل والتغريب، دل طؾك ذلؽ ما فعؾف طؿر بـ 

مجتؿع الؿديـة فضرب الخطاب طـدما ًغرب صبقغ بـ طسؾ ٕكف كان يثقر الشؽقك يف 

                                                        

 .885صـ 88( جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن لؾطربي: جـ8)

( تبصرة الحؽام يف أصقل إقضقة ومـاهج إحؽام: لإلمام/ إبراهقؿ بـ طؾل بـ محؿد ابـ فرحقن برهان 8)

 . 888صـ 8جـ -م8653 -هـ 8183 -الطبعة إولك -مؽتبة الؽؾقات إزهرية -الديـ القعؿري

 .888صـ 8تبصرة الحؽام يف أصقل إقضقة ومـاهج إحؽام: جـ( 8)

( الػروع ٓبـ مػؾح: لإلمام/ محؿد بـ مػؾح بـ محؿد بـ مػرج أبق طبد اهلل شؿس الديـ الؿؼدسل الرامقـك 1)

 . 882صـ 88جـ -مـ8888هـ8181 -الطبعة إولك -ممسسة الرسالة -ثؿ الصالحل الحـبؾل

 .832صـ 8إقضقة ومـاهج إحؽام: جـ ( تبصرة الحؽام يف أصقل2)
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ضربًا مقجعًا وكػل يف البصرة والؽقفة وأمر هبجره فؽان ٓ يؽؾؿف أحد حتك تاب، 

، (8)وكتب والل البصرة إلك طؿر بـ الخطاب يخربه بتقبتف فلذن طؿر لؾـاس يف كالمف

حقث رأى طؿر بـ الخطاب تطبقؼ التغريب والـػل طؾك صبقغ ٕكف يروج ما مـ شلكف 

الؿجتؿع الؿسؾؿ ويثقر البؾبؾة بتلويؾف الغقر دققؼ ٔيات الؼرآن الؽريؿ إثارة الشؽ يف 

وإشاطتف لذلؽ، ويف كػس الققت مؼاصعتف وهجره وطدم الؽالم معف وأدت بف هذه 

 .(8)العؼقبة إلك التقبة

وقد يعاقب مروجل الشائعات بالؼتؾ وذلؽ بحسب إثر الؿرتتب طؾقفا إذا 

صؾحة اكطالقا مـ ققل الػؼفاء بجقاز الؼتؾ استدطك الؿققػ ذلؽ واقتضتف الؿ

تعزيرًا، ومـ قاطدة أن كؾ ما ٓ يػقد فقف التعزير بقسائؾ التعزير التل دون الؼتؾ وتػاقؿ 

ضرره طؾك الؿسؾؿقـ يف كػقسفؿ أو طؼائدهؿ أو يف أطراضفؿ أو يف أمقالفؿ يجقز أن 

ـْ َطْرَفَجَة قَ (8)يصدر اإلمام حؽؿ الؼتؾ طقؾف  صؾك ، وما روي َط
ِ
اَل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـْ َأَتاُكْؿ َوَأْمُرُكْؿ َجِؿقٌع َطَؾك َرُجٍؾ َواِحٍد ُيِريُد َأْن َيُشؼَّ َطَصاُكْؿ »اهلل طؾقف وسؾؿ َيُؼقُل:  َم

َق َجَؿاَطَتُؽْؿ َفاْقُتُؾقهُ  ـْ َخَرَج َطَؾك اإْلِ "، قال الـقوي: (1)«َأْو ُيَػرِّ َْمُر بِِؼَتاِل َم ْٕ َماِم َأْو فِقِف ا

                                                        

، السقاسة الؼضائقة يف طفد طؿر بـ الخطاب وصؾتفا بقاقعـا 14صـ 8( الحسبة يف اإلسالم ٕبـ تقؿقة: جـ8)

اإلدارة العامة لؾثؼافة والـشر بجامعة اإلمام محؿد بـ  -الؿعاصر: لؿحؿد الرضا طبدالرحؿـ إغبش

 .385صـ  -م8663 -سعقد اإلسالمقة

الؿجؾة  -( د/ محؿقد يقسػ محؿد محؿقد: الؿـفج اإلسالمل يف تربقة الؿجتؿع طؾك مقاجفة الشائعات8)

 .818صـ -م8885 -54العدد -88الؿجؾد -جامعة الؽقيت -الرتبقية

 -دراسة مؼاركة -( أ/ طبداهلل بـ متعب الحربل: مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ اإلشاطة يف السؾؿ والحرب8)

 .844صـ -م8883 -الرياض -جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة -رسالة ماجستقر

 . 88صـ 3جـ 1681رقؿ -( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: باب حؽؿ مـ فرق أمر الؿسؾؿقـ وهق مجتؿع1)
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ـْ َذلَِؽ َفنِْن َلْؿ َيـَْتِف ُققتَِؾ َوإِْن َلْؿ  ـَ َوَكْحَق َذلَِؽ، َوُيـَْفك َط َأَراَد َتْػِريَؼ َكؾَِؿِة اْلُؿْسؾِِؿق

َّٓ بَِؼْتؾِِف َفُؼتَِؾ  ُه إِ َر مِـُْف فِْعُؾ اْلَػَساِد َوَلْؿ َيْرتَ  "، وقال ابـ تقؿقة: (8)َيـَْدفِْع َشرُّ ـْ َتَؽرَّ ِدْع َفَؿ

َّٓ بِاْلَؼتْ  َٓ َيـَْدفُِع إ ِذي  ائِِؾ الَّ َرِة َبْؾ اْسَتَؿرَّ َطَؾك َذلَِؽ اْلَػَساِد َفُفَق َكالصَّ ِؾ بِاْلُحُدوِد اْلُؿَؼدَّ

، والحآت التل ققؾ فقفا بجقاز الؼتؾ تعزيرًا ُتظفر أن الؿجرم قد وصؾ إلك (8)َفُقْؼَتُؾ 

مـ أشؽال التعزير غقر الؼتؾ وهل كادرة مرحؾة يف اإلجرام ٓ يـػع فقفا أي شؽؾ 

 .(8)لؽـفا خطقرة خطر الؼتؾ كػسف

ومؿا سبؼ يتضح أن الشريعة اإلسالمقة طاقبت مروجل الشائعات التل هتدف إلك 

آهتام يف العرض والشرف بعؼقبة حد الؼذف، وطاقبت مروجل الشائعات التل تمثر 

تؼديرها مـ قبؾ ولل إمر أو طؾك أمـ الؿجتؿع وسالمتف بعؼقبات تعزيرية يتؿ 

الؼاضل بحسب جسامة الػعؾ وضرره القاقع طؾك الؿجتؿع أو إفراد،  طؾك أساس 

العدالة بالؼدر الؿالئؿ لردع الؿروجقـ وزجر وإصالح الجاين لقؽقن زجرًا لف 

وٕمثالف مـ العبث بأمـقـ وحػظًا لؾؿجتؿع مـ اإلرجاف أو التذبذب يف صػقف 

 الؿجاهديـ.

                                                        

 .818صـ 88جـ -( الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ: باب إذا بقيع لخؾقػتقـ8)

ق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم بـ طبد اهلل ( الػتاوى الؽربى ٓبـ تقؿقة: لإلمام/  تؼل الديـ أب8)

 -الطبعة إولك -دار الؽتب العؾؿقة -بـ أبل الؼاسؿ بـ محؿد ابـ تقؿقة الحراين الحـبؾل الدمشؼل 

 .288صـ 2جـ -م8654هـ8185

 -الؿدين مطبعة -( د/ كاصر الخؾقػل: الظروف الؿشددة والؿخػػة يف طؼقبة التعزير يف الػؼف اإلسالمل8)

 .815صـ  -هـ8188 -الؼاهرة
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 انًبحث انثانث

 يقاويت انشائعاث وانتصذي نها

تتعرض جؿقع الؿجتؿعات لسقؾ مـ الشائعات بعضفا إيجابقة مثؾ شائعات      

جس الـبض الجؿاهقري ورفع الروح الؿعـقية والرد طؾك العدو بنشاطات أققى مـفا، 

بؽافة السبؾ الؿتقفرة، والبعض إخر مـفا سؾبقة هدامة يجب التصدي لفا ومؼاومتفا 

وهذه مسمولقة جؿاطقة تضامـقة يتعاون يف مؼاومتفا إفراد والجؿاطات 

والؿمسسات يف الؿجتؿع ٕن تلثقرها ٓ يؼتصر طؾك فرد أو جؿاطة بؾ يؿتد آثارها 

وأضرارها إلك الؿجتؿع بؽامؾة أو العالؿ أجؿع، ولؿعرفة كقػقة مؼاومة الشائعات 

 ن كتـاول ذلؽ يف مطؾبقـ:والسقطرة طؾقفا يؾزم أ

 مـفج الػؼف اإلسالمل يف مؼاومة الشائعات والسقطرة طؾقفا. الؿطؾب إول:

 دور أجفزة الدولة يف مؼاومة الشائعات والسقطرة طؾقفا. الؿطؾب الثاين:

ـ الؿبادئ  تساهؿ يف الحد مـ كشر وترويج وضعت الشريعة اإلسالمقة مجؿقطة م 

 الشائعات وكقػقة التصدي لفا وأهؿ هذه الؿبادئ تتؿثؾ يف أيت:  

حث اإلسالم طؾك التثبت والتبقـ مـ أوًٓ: التثبت والتبقن من إخبار والشائعات: 

كؼؾ إخبار، وأن يطؾب الؿسؾؿ الدلقؾ والربهان طؾك آية شائعة يسؿعفا، وطدم السقر 

َفا الَِّذيَن آَمـُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق خؾػفا والتػؽر يف طقاقب اإلشاطة، قال تعالك:  َيا َأيُّ
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، فقجب طؾك (8)بِـََبنٍ َفَتَبقَّـُوا َأْن ُتِصقُبوا َقْومًا بَِجَفاَلٍة َفُتْصبُِحوا َطَؾى َما َفَعْؾُتْم َكاِدِمقنَ 

فقؿـ يـؼؾ إلقف مـ الخرب هؾ هق ثؼة أم اإلكسان أن يتثبت فقؿا يؼقل ويلخذ، ويتثبت 

غقر ثؼة ٓ سقؿا إذا كثرت إهقاء وصار الـاس يتخبطقن ويؽثرون الؼقؾ والؼال بال 

تثبت وٓ بقـة فالتثبت يؽقن أشد وجقبًا حتك ٓ يؼع اإلكسان يف الؿفؾؽة، فاإلسالم 

لعالقات لؿ يلخذ الـاس بالشبفات وإكؿا اشرتط البقـة واإلثبات لؽك ٓ تؿزق ا

إن إمر بالتبقـ أصؾ طظقؿ يف  "، وقال ابـ طاشقر: (8)اإلكساكقة باإلشاطات السقئة

وجقب التثبت يف الؼضاء وأٓ يتبع الحاكؿ الؼقؾ والؼال وٓ يـصاع الجقٓن يف 

 .(8)"الخقاصر مـ الظـقن وإوهام

أمر اإلسالم بالرجقع إلك ولل إمر لؾتثبت  ثاكقًا: إرجاع إمر ٕهل آختصاص:

مـ الشائعات كل ٓ هتدم طزيؿة إمف ولقتخذ اإلجراء الؿـاسب لؾؼضاء طؾقفا ومـع 

وُه اكتشارها طؿالً بؼقلف تعالك:  َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن إَْمِن َأْو اْلَخْوِف َأَذاُطوا بِِه َوَلْو َردُّ

ُسوِل َوإَِلى ، أية الؽريؿة (1)ُأْولِي إَْمرِ ِمـُْفْم َلَعِؾَؿُه الَِّذيَن َيْسَتـْبُِطوَكُه ِمـُْفمْ  إَِلى الرَّ

تحث إمة طؾك طدم إذاطة الشائعات يف جؿقع إمقر سقاء ما تعؾؼ مـفا بإمـ أو 

الحقف، ووجقب ردها لقلل إمر أو أهؾ الخربة وآستـباط حتك يتسـك لفؿ بقان 

ء طؾك فتـ الشائعات وشرها، وتػقيت الػرصة طؾك أصحاب إهداف الحؼقؼة لؾؼضا

                                                        

 .3( سقرة الحجرات: أية رقؿ 8)

 .84صـ -( د/ ساطد العرابل: مرجع سابؼ8)

 -م8656 -تقكس -الدار التقكسقة لؾـشر -( تػسقر التحرير والتـقير: لؿحؿد الطاهر بـ محؿد بـ طاشقر8)

 . 888صـ 3جـ

 .58( سقرة الـساء: جزء مـ أية رقؿ 1)
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 فػل أية أفضؾ طالج لـشر الشائعات. (8)غقر الؿشروطة بنضفار الحؼائؼ لؾـاس

حث اإلسالم طؾك تؼديؿ الؿسؾؿ حسـ الظـ  ثالثًا: تغؾقب حسن الظن بأخرين:

ن طالؿًا أو ذا هقئة بلخقة الؿسؾؿ فنذا سؿع طؾك أحد مـ الؿسؾؿقـ وخصقصًا إذا كا

ومؽاكة كلن يؽقن مـ العؾؿاء أو إمراء فعؾقف أن يغؾب الظـ الحسـ بف كلكف هق 

َلْوٓ إِْذ َسِؿْعُتُؿوُه الؿؼصقد هبذه اإلشاطة فقؼقم بسرت زٓتف وإقالة طثراتف، قال تعالك: 

، فالشائعات مبـقة (8)َذا إِْفٌك ُمبِقنٌ َضنَّ اْلُؿْمِمـُوَن َواْلُؿْمِمـَاُت بَِلكُػِسِفْم َخْقرًا َوَقاُلوا هَ 

َفا الَِّذيَن آَمـُوا اْجَتـُِبوا َكثِقرًا ِمْن الظَّن  إِنَّ  طؾك سقء الظـ واهلل طز وجؾ يؼقل:  َيا َأيُّ

 .(8)َبْعَض الظَّن  إِْثمٌ 

أمر اإلسالم بحػظ الؾسان وأوضح خطقرة  رابعًا: حػظ الؾسان وقؾة الؽالم:

إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن مروجل الشائعات بالعذاب إلقؿ، قال تعالك: الؽؾؿة وتقطد 

، فالشائعة إكؿا تـتشر مـ ترداد الـاس (1)َتِشقَع اْلَػاِحَشُة فِي الَِّذيَن آَمـُوا َلُفْم َطَذاٌب َألِقمٌ 

لفا ولق أن كؾ شخص لؿ يردد سقى ما وثؼ بصدقف لؿا اكتشرت وزادت، قال تعالك: 

 َا َيْؾِػُظ ِمْن َقْوٍل إَِّٓ َلَدْيِه َرِققٌب َطتِقٌد م(2) :وقال تعالك ، ْوَكُه بَِلْلِسـَتُِؽْم َوَتُؼوُلوَن إِْذ َتَؾؼَّ

ـْ (3)بَِلْفَواِهُؽْم َما َلْقَس َلُؽْم بِِه ِطْؾٌم َوَتْحَسُبوَكُه َهق ـًا َوُهَو ِطـَْد اهللِ َطظِقمٌ  ، وقد روى َط

                                                        

 .84صـ -هـ8868 -بقروت -دار الػؽر لؾطباطة -ؿقد شقت: خطاب بقـ العؼقدة والؼقادة( د/ مح8)

 .88( سقرة الـقر: أية رقؿ 8)

 .88( سقرة الحجرات: جزء مـ أية رقؿ 8)

 .86( سقرة اإلسراء: جزء مـ أية رقؿ 1)

 .85( سقرة ق: أية رقؿ 2)

 .82( سقرة الـقر: أية رقؿ 3)
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 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيُؼقُل:  َأبِك ُهَرْيَرةَ 
ِ
ُؿ بِاْلَؽؾَِؿِة »َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اهلل إِنَّ اْلَعْبَد َلَقَتَؽؾَّ

ـَ اْلَؿْشِرِق َواْلَؿْغِرِب  يفَيـِْزُل بَِفا  ـْ َسؾَِؿ »، وققلف: (8)«الـَّاِر َأْبَعَد َما َبْق اْلُؿْسؾُِؿ َم

ـْ لَِساكِِف َوَيِدهِ 
هذه أمثال ضرهبا الـبل "، جاء يف شرح صحقح البخاري: (8)«اْلُؿْسؾُِؿقَن مِ

محارم  يفصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕمتف لقـبففؿ هبا طؾك استشعار الحذر خقف التقّرط 

معاصقف، ومثؾ لفؿ ذلؽ بؿا طايـقه وشاهدوه مـ أمقر الدكقا لقؼرب  يفاهلل والقققع 

 .(8)"مقطظتفؿ يفذلؽ مـ أففامفؿ ويؽقن أبؾغ 

إخالق اإلسالمقة دطقة إلك الصؿت إذ لؿ يؽـ يف الؽالم كػع، قال ويف تراث 

وٓ يرى مـ الـؼص إٓ بعد أن يستقفقفا وهل أربعة: فالشرط إول: أن "الؿاوردي: 

يؽقن الؽالم لداع يدطق إلقف إما يف اجتالب كػع أو دفع ضرر، والشرط الثاين: أن يليت 

شرط الثالث: أن يؼتصر مـف طؾك قدر بف يف مقضعف ويتقخك بف إصابة فرصتف، وال

                                                        

، وابـ حبان يف 888صـ 5جـ4348رقؿ  - صحقحف: باب التؽؾؿ بالؽؾؿة يفقي هبا يف الـار( أخرجف مسؾؿ يف8)

 .82صـ 88جـ 2484رقؿ -صحقحف: باب ما يؽره مـ الؽالم 

ـْ لَِساكِِف َوَيِدهِ 8)
ـْ َسؾَِؿ اْلُؿْسؾُِؿقَن مِ ، ومسؾؿ 88صـ 8جـ 6رقؿ -( أخرجف البخاري يف صحقحف: باب اْلُؿْسؾُِؿ َم

، وأبل داود يف ســف: باب 15صـ 8جـ848رقؿ  -باب بقان تػاضؾ اإلسالم وأي أمقره أفضؾيف صحقحف: 

والرتمذي يف ســف: باب أن الؿسؾؿ مـ سؾؿ الؿسؾؿقن  -3صـ 8جـ 8158رقؿ -يف الفجرة هؾ اكؼطعت

رقؿ  -، وابـ حبان يف صحقحف: باب ما جاء يف صػات الؿممـقـ84صـ 2جـ 8384رقؿ -مـ لساكف ويده

مؽتب  -، والـسائل يف ســف: لإلمام/ أحؿد بـ شعقب أبق طبد الرحؿـ الـسائل134صـ 8جـ -888

 5جـ 1663رقؿ  -باب صػة الؿسؾؿ -م8653هـ 8183 -الطبعة الثاكقة -حؾب -الؿطبقطات اإلسالمقة

 .882صـ

 . 861صـ 88جـ -( شرح صحقح البخاري: كتاب التعبقر8)
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، ومـ ثؿ يعد آشتغال (8)"حاجتف، والشرط الرابع: أن يتخقر الؾػظ الذي يتؽؾؿ بف

بـشر الشائعات وبثفا بقـ أفراد الؿجتؿع سؾقك مـايف لؾػضائؾ وإخالق وأداب 

 اإلسالمقة التل أوصاكا اإلسالم هبا.

م طؾك التػؽقر يف محتقى اإلشاطات حث اإلسالالوطي الـؼدي لألخبار:  خامسًا:

وإحباط آثارها فـفك الؿسؾؿقـ أن يطؾؼقا الؽالم طؾك طقاهـف ويؾغقا طؼقلفؿ طـد كؾ 

إشاطة، وقد بقـ اهلل طز وجؾ حال الؿممـقـ الذيـ تؽؾؿقا يف حادثة اإلفؽ فؼال 

ْوَكُه بَِلْلِسـَتُِؽْم َوَتُؼوُلوَن بَِلْفَواِهُؽْم تعالك:  َما َلْقَس َلُؽْم بِِه ِطْؾٌم َوَتْحَسُبوَكُه َهق ـًا إِْذ َتَؾؼَّ

، فلولئؽ الـػر مـ الصحابة لؿ يستعؿؾقا التػؽقر ولؿ يؿرروا (8)َوُهَو ِطـَْد اهللِ َطظِقمٌ 

ذلؽ الخرب طؾك طؼقلفؿ لقتدبروا فقف، بؾ قال اهلل طـفؿ أهنؿ يتؾؼقن حادثة اإلفؽ 

سرطتفؿ يف كؼؾ الخرب وطدم التػؽقر فقف، ولق  بللسـتفؿ ثؿ يتؽؾؿقن بلفقاهفؿ مـ شدة

تػؽروا قؾقالً لقجدوا أكف مـ الؿستحقؾ أن يؽقن يف فراش اصفر الخؾؼ شلء يعقبف 

 وكقػ يؿؽـ أن تتفؿ زوجة أفضؾ البشر بتفؿة الػاحشة.

هنك اإلسالم طـ مطاوطة كؾ مـ يتصػ  سادسًا: محاربة الؽذب والغقبة والـؿقؿة:

َوٓ ة، وطدم الحديث إٓ بالعؾؿ القؼقـل تصديؼًا لؼقلف تعالك: هبذه الصػات الذمقؿ

ْؿَع َواْلَبَصَر َواْلُػَماَد ُكلُّ ُأْوَلئَِك َكاَن َطـُْه َمْسُئوًٓ  ، (8)َتْؼُف َما َلْقَس َلَك بِِه ِطْؾٌم إِنَّ السَّ

ُؼوا اهللَ َوُكوُكوا مَ وققلف تعالك:  َفا الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ اِدِققنَ َيا َأيُّ ، وقال صؾك اهلل (1)َع الصَّ

                                                        

 .858صـ( إحؽام السؾطاكقة لؾؿاوردي: 8)

 .82( سقرة اإلسراء: أية رقؿ 8)

 .83( سقرة اإلسراء: أية رقؿ 8)

 .886( سقرة التقبة: أية رقؿ 1)
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إِيَّاُكْؿ َواْلَؽِذَب َفنِنَّ اْلَؽِذَب َيْفِدى إَِلك اْلُػُجقِر َوإِنَّ اْلُػُجقَر َيْفِدى إَِلك »طؾقف وسؾؿ: 

ابًا  َكذَّ
ِ
ى اْلَؽِذَب َحتَّك ُيْؽَتَب ِطـَْد اهلل ُجُؾ َيْؽِذُب َوَيَتَحرَّ ، وقال (8)«الـَّاِر َوَما َيَزاُل الرَّ

ـَ »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  َث َكَذَب َوإَِذا َوَطَد َأْخَؾَػ َوإَِذا اْئُتِؿ آَيُة اْلُؿـَافِِؼ َثالٌَث إَِذا َحدَّ

.فالؽذب محرم طؾك آصالق يستحؼ صاحبف اإلثؿ والعؼقبة مـ اهلل طؿالً (8)«َخانَ 

، والؽذب الذي يـتشر بقـ (8)اٌب إِنَّ اهللَ ٓ َيْفِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّ بؼقلف تعالك: 

الـاس يؽقن أطظؿ إثؿًا وأشد جرمًا، والشائعات يف حؼقؼتفا كذب وافرتاء ففل مبـقة 

طؾك الؽذب، إذ مـشمها وبدايتفا مـ الذيـ يختؾؼقن كالمًا مخالػًا لؾقاقع وٓ حؼقؼة 

َحالٍَّف َمِفقٍن،  َوٓ ُتطِْع ُكلَّ لف، وقد حذر اهلل طز وجؾ مـ الؼقل بال طؾؿ قال تعالك: 

اٍء بِـَِؿقمٍ  اٍز َمشَّ امٌ »، وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: (1)َهؿَّ فالـؿقؿة يف  (2)«َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة َكؿَّ

 حؼقؼتفا هل كؼؾ الؽالم بقـ الـاس لغرض اإلفساد.

يجب طؾك اإلكسان طـد التعرض لؾػتـ واإلشاطات  سابعًا: الصبر طؾى الشائعة:

لصرب ٕن اإلكسان قد يصعب طؾقف ما يؼال فقف مـ الباصؾ فال يؿؽـف حقـئذ أن يتحؾك با

أن يتحؽؿ يف اكػعآتف وٓ يدري ما يخرج مـف مـ أققال وما يصدر مـف مـ أفعال، 

ولفذا أرشد اهلل تبارك وتعالك كبقف محؿدًا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف مثؾ هذه الحالة 

                                                        

 ( الحديث سبؼ تخريجف.8)

، ومسؾؿ يف صحقحف: باب بقان 84صـ 8جـ 88رقؿ -( أخرجف البخاري يف صحقحف: باب طالمة الؿـافؼ8)

 .86صـ 2جـ 8388رقؿ -ســف: باب طالمة الؿـافؼ ، والرتمذي يف23صـ 8جـ888رقؿ  -خصال الؿـافؼ

 .85( سقرة غافر: جزء مـ أية رقؿ 8)

 .88 -88( سقرة الؼؾؿ: أيات رقؿ 1)

 .48صـ 8جـ 888رقؿ -( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف: باب بقان غؾظ تحريؿ الـؿقؿة2)
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، قال الطربي: (8)َما َيُؼوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرًا َجِؿقالً َواْصبِْر َطَؾى بالصرب قال تعالك: 

يؼقل جّؾ ثـاؤه لـبقف: فاصرب يا محؿد طؾك ما يؼقل همٓء الؿؽذبقن بآيات اهلل مـ "

 .(8)"ققمؽ لؽ إكؽ ساحر وإكؽ مجـقن وشاطر وكحق ذلؽ مـ الؼقل

 بـ مسعقد َقاَل قسؿ الـبل صؾك      
ِ
ـْ َطْبِد اهلل اهلل طؾقف وسؾؿ قسؿة كبعض ما وَط

كان يؼسؿ فؼال رجؾ مـ إكصار واهلل إهنا لؼسؿة ما أريد هبا وجف اهلل قؾت أما ٕققلـ 

لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فلتقتف وهق يف أصحابف فساررتف فشؼ ذلؽ طؾك الـبل صؾك 

ُأوِذَى  َقدْ »اهلل طؾقف وسؾؿ وتغقر وجفف وغضب حتك وددت أين لؿ أكـ أخربتف ثؿ قال: 

ـْ َهَذا َفَصَبرَ 
والصرب طؾك إذى "، جاء يف شرح صحقح البخاري: (8)«ُمقَسك بَِلْكَثَر مِ

مـ باب جفاد الـػس وقؿعفا مـ شفقاهتا ومـعفا طـ تطاولفا، وهق مـ أخالق 

إكبقاء والصالحقـ وإن كان قد جبؾ اهلل الـػقس طؾك تللؿفا مـ إذى ومشؼتف، آ 

تغقر وجفف الؼسؿة حتك  يفترى أن الـبل طؾقف السالم شؼ طؾقف تجقير إكصاري لف 

وغضب ثؿ سؽـ ذلؽ مـف طؾؿف بؿا وطد اهلل ذلؽ مـ جزيؾ إجر، واقتدى بصرب 

 .(1)"مقسك طؾك أكثر مـ أذى إكصاري لف رجاء ما طـد اهلل

وأن الصرب طؾك التفؿة ٓ يعـل ذلؽ العجز والؿفاكة بؾ العز والؽرامة إذ ٓ     

الؿقاقػ العصقبة إٓ مـ أططاه اهلل يستطقع أي إكسان أن يتحؽؿ باكػعآتف يف مثؾ هذه 

طز وجؾ الصرب والحؾؿ وشدة آحتؿال وطدم آستعجال وضبط الـػس وحؿؾفا 

                                                        

 . 88( سقرة الؿزمؾ: أية رقؿ 8)

 .188صـ 85جـ ( جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن لؾطربي:8)

 .8838صـ 2جـ 2416رقؿ -( أخرجف البخاري يف صحقحف: باب الصرب طؾك إذى8)

 .851-858صـ 6جـ -باب الصرب طؾك إذى -( شرح صحقح البخاري: كتاب إدب1)
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طؾك الؿؽاره، فؿـ سؿع إشاطة تـتؼصف طؾقف أن يصرب فنن إكبقاء قد اكتؼصقا وأذوا 

مـ قبؾف لؽـفؿ صربوا طؾك ما كذبقا وأوذوا حتك أتاهؿ كصر اهلل تعالك فعؾت مـزلتفؿ 

 وشاع صدقفؿ.

إن الؿجتؿع بؼقاه البشرية والػؽرية والؿادية مـ حؼف أن يطالب الدولة بحؿاية 

كقاكف مـ أولئؽ إفراد السؾبققـ والعـاصر الضارة الذيـ يستطقعقن بؿا يطؾؼقكف 

يمثروا بشؽؾ سؾبل طؾك الؿجتؿع،  ويروجقكف مـ شائعات مضؾؾة وهدامة أن

وخصقصًا طؾك بعض أفراده مـ ذوي الؿستقى الثؼايف الؿـخػض والػؽر الؿحدود 

الذيـ ٓ يستطقعقن أن يتبقـقا الحؼقؼة بلكػسفؿ، ومـ هـا تربز مسئقلقة أجفزة الدولة 

ر ، فقؼع طؾك طاتؼفا حؿاية إفراد والؿجتؿع وتقفق(8)الؿختؾػة يف مقاجفة الشائعات

إمـ لفؿ بؿػفقمف الشامؾ سقاء كان فؽريًا أو كػسقًا أو ديـقًا أو ثؼافقًا أو أمـقًا، 

وهذه إجفزة تعؿؾ وفؼ دطامتقـ تـظقؿقتقـ إولك الـصقص والؾقائح التل تحدد 

مفامفا وصالحقتفا، والثاكقة تـػقذية وهل العؼقبات التل تؾقح هبا إجفزة وتسؾطفا 

ومـ ثؿ يؿؽـ ٕجفزة الدولة مؼاومة الشائعات والسقطرة  طؾك مـ يعبث بالـظام،

 :طؾقفا مـ خالل الخطقات التالقة

 ًٓ أي ثؼة إفراد ببعضفؿ وثؼتفؿ بالدولة وكظامفا، وهذا يشؽؾ  : توافر الثؼة:أو

دطامة أساسقة وشرصًا ٓزمًا لتقافر الروح الؿعـقية وتعؿقؼ وٓء إفراد ٓكتؿائفؿ 

 القصـل.

                                                        

 .28-28صـ  -( د/ إبراهقؿ بـ مبارك الجقير: مرجع سابؼ8)
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وذلؽ طـ صريؼ دور إجفزة  ع مستوى الثؼافة والوطي لدى الجؿاهقر:ثاكقًا: رف

إمـقة قبؾ ضفقر الشائعة وإثـائفا وبعد اكؼضائفا، وأجفزة اإلطالم ووسائؾف 

)الصحافة واإلذاطة والتؾػزيقن وآكرتكت(، والؿمسسات الرتبقية )إسرة 

وس والـدوات(، والؿدرسة والجامعة(، وأجفزة وزارة إوقاف )الؿسجد والدر

 .(8)ودور الربلؿان والؼضاء، ودور خرباء العالقات العامة

إن أول خطقة يف مؼاومة الشائعة وأهؿ  ثالثًا: التثبت والتبقن من مصدر الشائعات:

 كؼطة هل معرفة مصدرها بدقة حتك كتؿؽـ مـ تػـقدها طـ طؾؿ وققة.

يجب كشر إخبار حقل أي  رابعًا: كشر إخبار الدققؼة والؿوضوطقة الشامؾة:

مققػ اتصالل طؾك أوسع مدى يف جؿقع وسائؾ اإلطالم، فالشائعات تـتشر إذا فؼد 

الخرب وتؿقت بظفقر الخرب القؼقـ، كؿا يجب بـاء الثؼة يف الؿسمولقـ وبالغاهتؿ 

 الرسؿقة ٕهنؿ أطرف الـاس بحؼائؼ إمقر وبقاصـفا.

ـؼؾ الشائعة ٕهنا قد تمدي إلك تػؽؽ يجب أن ٓ ك خامسًا: طدم كؼل الشائعات:

الجبفة الداخؾقة والخارجقة، وبؾبؾة الرأي العام، وتقتر كػسل لدى الؿدكققـ 

والعسؽريقـ، فإولك أن يؼقم الشخص بالرتوي والتدبر والتػحص لؾشائعة قبؾ 

كشرها ٕهنا وباء خطقر يجؾب الدمار طؾك الػرد وإسرة والؿجتؿع، والرجقع إلك 

 الرسؿقة لؾتلكد مـ إخبار قبؾ كشرها. الجفات

ٕن طدم السرطة يف كػقفا يعـل إثباهتا  سادسًا: السرطة يف الرد طؾى الشائعات:

 وتلكقدها، ولؾرد طؾك الشائعات يؾزم اتخاذ الخطقات التالقة:

                                                        

 .34-33صـ  -( د/ سامل أحؿد طابديـ: مرجع سابؼ8)
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يجب تحؾقؾ الشائعة مـ حقث مصدرها وققهتا وضعػفا وخطقرهتا فنذا كاكت ققية  -

بطريؼة لبؼة وغقر مباشرة بدون ذكر مقضقطفا إصؾل أو كشػ يجب الرد طؾقفا 

 مصدرها أو مروجفا أما إذا كاكت شلء بسقط فقجب تجاهؾفا.

يجب أن يتقلك الرد طؾك الشائعات وتؽذيبفا وكػقفا شخصقات مسمولة تتسؿ  -

 بالؿصداققة لدى الجؿفقر.

لتشخقص الشائعات أو إكشاء طقادة  سابعًا: إكشاء مركز لؾسقطرة طؾى الشائعات:

وطالجفا، والفدف هق تحديد مصدر الشائعة ومحتقى ومروج الشائعة وكػقفا طؾك 

 .(8)أساس طؾؿل

                                                        

صـ  -، أ/ رضا طقد حؿقدة أكحقؾ: مرجع سابؼ11-86صـ  -/ إبراهقؿ أحؿد أبقطرققب: مرجع سابؼ( د8)

22-23. 
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 انـخــاتـًـــت 
الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات فؼد تقصؾت بػضؾ اهلل تعالك وتقفقؼف إلك 

قة هناية هذا البحث الذي تـاول طددًا مـ الػصقل كاقشت فقفا مقضقع الؿسمول

الجـائقة طـ كشر الشائعات وإثار الؿرتتبة طؾقفا دراسة مؼاركة بالػؼف اإلسالمل، وقد 

 خرجت مـ ذلؽ بالـتائج والتقصقات التالقة :

الشائعات ضاهرة اجتؿاطقة خطقرة هتدد كقان الؿجتؿع يف كؾ زمان ومؽان وستبؼك  -

ؿالً طػقيًا وإكؿا أصبحت طؿالً مـظؿًا باققة ما بؼل اإلكسان، وأهنا لؿ تعد ط

 مدروسًا يخطط لفا متخصصقن.

ٓ يقجد تعريػ محدد لؾشائعات كظرًا لطبقعتفا التل تختؾػ تبعًا لـقع الشائعة إٓ  -

أن هـاك رابط مشرتك بقـ الؿعـك الؾغقي وآصطالحل وهق آكتشار والتػرق 

تتػؼ طؾك معـك واحد وهق أن والذيقع كؿا يالحظ طؾك كؾ التعريػات أهنا تؽاد 

الشائعة طبارة طـ رواية أو خرب أو معؾقمة مجفقلة الؿصدر غالبًا يؼقم طؾقفا جفة 

أو شخص ما وتعتؿد طؾك تزيقػ الحؼائؼ وتشقيف القاقع وكشر أفؽار ومعؾقمات 

 غقر دققؼة.

تتؿثؾ أهؿ خصائص الشائعات يف: آكتشار السريع، سفقلة التداول، الغؿقض  -

وإهؿقة، غقر محددة الؿصدر، تعرض محتقاها دائؿًا إلل التغققر والتعديؾ 

 والتسقية أثـاء ترويجفا، تـتشر يف الؿقاقػ الؿحرجة وحآت آضطراب.

ؿؽان اطتؿاد تصـقػ اختؾػ الباحثقن يف تصـقػ الشائعات وبات مـ الصعقبة ب -

طام لفا يؿؽـ أن يؽقن معقارًا يطبؼ يف جؿقع الؿجتؿعات لؽـ أقصك ما يستطقعف 
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 الباحث هق أن يؼدم تؼسقؿات كؾقة ٕكقاع الشائعات.

لؾشائعات أهداف ودوافع طديدة تؽؿـ وراء إصالقفا ترتؽز يف طدم تؼصل الحؼائؼ  -

أوساط هشة، وتختؾػ باختالف  والتدققؼ يف مصادر إخبار، وغالبًا ما تبث يف

كػسقات مروجقفا فتخرج مـ كػقس حاقدة وبغقضة لتجد صداها يف الـػقس 

 الضعقػة.

أسباب اكتشار الشائعات طديدة وٓ يؿؽـ حصرها بسبب طدم استؼرار إوضاع  -

وغقاب الصراحة والشػافقة واكعدام إخبار والؿعؾقمات الصحقحة  والتطقر 

 لتقاصؾ آجتؿاطل.التؽـقلقجل ووسائؾ ا

تتـقع إخطار وإضرار التل تـجؿ طـ الشائعات وتعترب مـ أخطر إسؾحة  -

الؿستخدمة لإلضرار بإمـ الؼقمل السقاسل وآقتصادي وآجتؿاطل فتخؾخؾ 

الـظام السقاسل وتسبب آرتباك يف اتخاذ الؼرار السؾقؿ وزطزطة آستؼرار والـقؾ 

 مـ إمـ آجتؿاطل.

/ ج 58اهتؿ الؿشرع بتجريؿ كشر الشائعات ووضع لؿقاجفتفا كصقص الؿقاد -

مـ الؼاكقن  888/5مـ قاكقن العؼقبات، والؿادة 855مؽرر و 888/ د و58و

بشلن الؼضاء العسؽري، وتؼسؿ هذه الجرائؿ إلك جـايات  8633لسـة  82رقؿ 

إٓ أن  وجـح حسب مؼدار العؼقبة التل حددها الؿشرع بحسب جسامة كؾ جريؿة

بعض هذه الجرائؿ ٓ يتـاسب معفا طؼقبة الحبس والغرامة لخطقرهتا لذا كـاشد 

الؿشرع الجـائل بضرورة التدخؾ بتعديؾفا وإبدال طؼقبة الحبس إلك السجـ لقتغقر 

 وصػ هذا الـقع مـ الجرائؿ مـ الجـح إلك الجـايات.

الداخؾل والخارجل لؿا تعترب جرائؿ الشائعات مـ جرائؿ العدوان طؾك أمـ الدولة  -
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تؿثؾف مـ خطقرة طؾك إمـ الؼقمل، كؿا أهنا تعد مـ الجرائؿ التعبقرية ذات التلثقر 

الـػسل التل تؼقم طؾك الؽؾؿة التل يعرب طـفا بلي وسقؾة مـ وسائؾ العالكقة أو 

الـشر التؼؾقدية أو الؿستحدثة، وتعترب مـ جرائؿ السؾقك الذي ٓ يشرتط الؿشرع 

 فقفا وققع ضرر فعؾل وإكؿا يؽػل فقفا الخطر. الجـائل 

اتخذت الشريعة اإلسالمقة مققػًا حاسؿًا ضد مـ يروج الشائعات ووجفت إلك  -

أسالقب التحصـ والققاية مـفا، وحاربتفا بالتجريؿ وجاءت العؼقبة لفا طؾك أكقاع 

حد -مختؾػة بحسب أثرها الؿرتتب طؾقفا فؼد تؽقن ضؿـ جرائؿ الحدود 

وقد تؽقن ضؿـ جرائؿ التعزير تؼدر مـ قبؾ ولل إمر أو الؼاضل  -الؼذف

بحسب جسامة الػعؾ وضرره القاقع طؾك الؿجتؿع أو إفراد، وهذا يدل طؾك 

 طظؿ الشريعة ومـفجفا السؾقؿ يف بـاء مجتؿع ققي وخالل مـ الجريؿة.

عات كؿا اتػؼ اتػؼ الؼاكقن الجـائل مع الػؼف اإلسالمل يف تجريؿ كشر وترويج الشائ -

يف العؼقبة طؾك كشرها وهل الحبس أو السجـ أو الغرامة أو الؼتؾ، وأختؾػ طـف 

 يف طدم وجقد طؼقبة الجؾد والتغريب.

مؼاومة الشائعات والتصدي لفا وإحباط آثارها مسمولقة جؿاطقة تؼتضل تضافر  -

ٕسؾقب الجفقد والتعاون بقـ كؾ إجفزة الؿعـقة داخؾ الدولة بآطتؿاد طؾك ا

 العؾؿل لتحؼقؼ إمان وآستؼرار لألفراد والجؿاطات.

كـاشد الؿشرع الجـائل بالتدخؾ لتعديؾ الـصقص الؼاكقكقة يف قاكقن العؼقبات  -

 الؿصري التل تـظؿ الشائعات حتك تؽقن زاجرة ورادطة وتؿـع اكتشارها. 

قزراء يؽقن طؾك قدر طال مـ الدقة إكشاء جفاز أو هقئة متخصصة يتبع مجؾس ال -
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والؽػاءة تتقافر يف الؼائؿقـ طؾقف خربات خاصة لرصد الشائعات والتعامؾ معفا 

بنجراءات مضادة لؾؼضاء طؾقفا قبؾ اكتشارها وتلثقرها طؾك إمـ الؼقمل 

والؿصالح إساسقة لؾدولة وإصدار بقاكات لؾرد طؾقفا بؿجرد ضفقرها واكتشارها 

 والؿعؾقمات بشػافقة. بعرض الحؼائؼ

إكشاء مقاقع طؾك شبؽة اإلكرتكت متخصصة لؾرد طؾك الشائعات بحقث يحتػظ  -

الؿققع بؿعؾقمات طـ الشائعات الؿتداولة وتحؾقؾفا والرد طؾقفا واإلطالم طـ 

 هذه الؿقاقع حتك يرتادها مستخدمق الشبؽة لؿعرفة حؼقؼة ما يشاع.

يف ممسسات التعؾقؿ والعؿؾ وإماكـ  طؼد الؿمتؿرات والـدوات والؿحاضرات -

طؾك  ػلالعامة يعرض فقفا الخرباء كقػقة الحد مـ اكتشار الشائعات وتقضقح ما يخ

 أفراد الؿجتؿع مـ أمقر سقاسقة واقتصادية واجتؿاطقة وغقرها.     

ويف الـفاية ففذا طؿؾ بشري ٓبد أن يقجد فقف مـ  كؼص  والفػقات التل يسبؼ    

أو يذل طـفا الػؽر فنن كـت أحسـت فؿـ اهلل وإن كـت قد أسلت فؿـل  إلقفا الؼؾؿ

 ومـ الشقطان، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلة وصحبف وسؾؿ.
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 (1)انـًـصـادر وأهـى انـًـراجـع

لإلمام/ أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر بـ فرح  الجامع ٕحؽام الؼرآن: -

تحؼقؼ/ أحؿد  -هـ(348:يفإكصاري الخزرجل شؿس الديـ الؼرصبل )الؿتق

 -الطبعة الثاكقة -الؼاهرة -دار الؽتب الؿصرية -الربدوين وإبراهقؿ أصػقش

 م.8631هـ8851

الدار التقكسقة  -لؿحؿد الطاهر بـ محؿد بـ طاشقر تػسقر التحرير والتـوير: -

 م.8656 -تقكس -لؾـشر

لإلمام/ أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل  تػسقر الؼرآن العظقم: -

-دار الػؽر -تحؼقؼ/ محؿقد حسـ -هـ(441:يفالدمشؼل )الؿتق

 م.8661هـ8181

لإلمام/ محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب جامع البقان يف تلويل الؼرآن:  -

ممسسة  -هـ(، تحؼقؼ/ أحؿد محؿد شاكر888-881أبق جعػر الطربي)أمؾل 

 م.8888هـ 8188 -الطبعة إولك -الرسالة

 -هـ(358لإلمام/ كؿال الديـ محؿد بـ طبد القاحد السققاسل ) شرح فتح الؼدير: -

 بقروت. -دار الػؽر

 لإلمام/ محؿد بـ طؾل الشقكاين: دار الػؽر. فتح الؼدير: -

                                                        

 (  مؾحقضة: تؿ ترتقب الؿراجع بالـسبة لؽتب الرتاث حسب الحرف إول مـ اسؿ الؽتاب. 8)

 .أما بالـسبة لؾؽتب الحديثة والؼاكقكقة فتؿ الرتتقب حسب الحرف إول مـ اسؿ الؿملػ     
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 -: لإلمام/ أبق زكريا يحقك بـ شرف بـ مري الـقويالؿـفاج شرح صحقح مسؾم -

 هـ.8868 -الطبة الثاكقة -بقروت -دار إحقاء الرتاث العربل

تحؼقؼ/ محؿد فماد  -لإلمام/ محؿد بـ يزيد أبق طبداهلل الؼزويـل سـن ابن ماجه: -

 بقروت. -دار الػؽر -طبد الباقل

تحؼقؼ/  -لإلمام/ سؾقؿان بـ إشعث أبق داود السجستاين إزدي أبي داود:سـن  -

 دار الػؽر. -محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد

 -لإلمام/ محؿد بـ طقسك أبق طقسك الرتمذي السؾؿل سـن الترمذي: -

 .بقروت –تحؼقؼ/أحؿد محؿد شاكر وآخرون دار إحقاء الرتاث العربل 

 -لإلمام/ أحؿد بـ شعقب أبق طبد الرحؿـ الـسائل سـن الـسائي: -

الطبعة  -حؾب -مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة -تحؼقؼ/طبدالػتاح أبق غدة

 م.8653هـ 8183 -الثاكقة

: لإلمام/ أبق الحسـ طؾل بـ خؾػ بـ طبد الؿؾؽ بـ بطال شرح صحقح البخاري -

 -الرياض -الرشد مؽتبة -تحؼقؼ/ أبق تؿقؿ ياسر بـ إبراهقؿ -البؽري الؼرصبل

 م.8888 -هـ 8188 -الطبعة الثاكقة

 -لإلمام/ محؿد بـ حبان بـ أحؿد أبق حاتؿ التؿقؿل البستل صحقح ابن حبان: -

 م.8668هـ 8181 -8ط -بقروت –ممسسة الرسالة  -تحؼقؼ/ شعقب إركموط

 -لإلمام/ محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل البخاري الجعػل صحقح البخاري: -

 -الطبعة الثالثة -بقروت -القؿامة-دار ابـ كثقر -ديب البغا ػلد. مصط تحؼقؼ/

 م8654هـ8184
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لإلمام/ أبق الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج بـ مسؾؿ الؼشقري  صحقح مسؾم: -

 دار الجقؾ بقروت + دار إفاق الجديدةـ بقروت. -الـقسابقري

 -بل شقبة الؽقيف: لإلمام/ أبق بؽر طبد اهلل بـ محؿد بـ أمصـف أبن أبي شقبه -

 -الطبعة إولك -الرياض -مؽتبة الرشد -تحؼقؼ/ كؿال يقسػ الحقت

 هـ.8186

تحؼقؼ/  -لإلمام/  أبق بؽر طبد الرزاق بـ هؿام الصـعاين مصـف طبدالرازق: -

 -الطبعة الثاكقة -بقروت -الؿؽتب اإلسالمل -حبقب الرحؿـ إطظؿل

 هـ.8188

ن حؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ الخطاب البستل لإلمام/ أبق سؾقؿا معالم السـن: -

 -الطبعة إولك -الؿطبعة العؾؿقة حؾب -هـ(855: يفالؿعروف بالخطابل )الؿتق

 م.8688هـ8828

لإلمام/ الؼاضل أبق يعؾك محؿد بـ الحسقـ بـ محؿد بـ  إحؽام السؾطاكقة: -

 -صححف وطؾؼ طؾقف/ محؿد حامد الػؼل -هـ(125: يفخؾػ ابـ الػراء )الؿتق

 م.8888هـ8188 -الطبعة الثاكقة -لبـان -بقروت -دار الؽتب العؾؿقة

لإلمام/ أبق الحسـ طؾل بـ محؿد  إحؽام السؾطاكقة والوٓيات الؿرطقة: -

 م.8656-بقروت -دار الؽتب العؾؿقة -الؿاوردي

/ زيـ الديـ ابـ كجقؿ الحـػل لإلمام البحر الرائق شرح كـز الدقائق: -

 بقروت. -دار الؿعرفة -هـ(683/648)

لإلمام/ تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد  الحسبة يف اإلسالم: -
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السالم بـ طبد اهلل بـ أبل الؼاسؿ بـ محؿد ابـ تقؿقة الحراين الحـبؾل الدمشؼل 

 ٕولك.الطبعة ا -هـ( دار الؽتب العؾؿقة485: يف)الؿتق

 -دار الفالل -هـ(8184: يفلصػل الرحؿـ الؿبار كػقري )الؿتق الرحقق الؿختوم: -

 الطبعة إولك. -بقروت

لؿحؿد  السقاسة الؼضائقة يف طفد طؿر بن الخطاب وصؾتفا بواقعـا الؿعاصر: -

اإلدارة العامة لؾثؼافة والـشر بجامعة اإلمام محؿد بـ  -الرضا طبدالرحؿـ إغبش

 م.8663 -سعقد اإلسالمقة

لعبد الؿؾؽ بـ هشام بـ أيقب الحؿقري الؿعافري أبق محؿد جؿال  السقرة الـبوية: -

السؼا وإبراهقؿ إبقاري وطبد  ػلتحؼقؼ/ مصط -هـ(888: يفالديـ )الؿتق

 -البابل الحؾبل وأوٓده بؿصر ػلشركة مؽتبة ومطبعة مصط -لشؾبلالحػقظ ا

 م.8622هـ8842 -الطبعة الثاكقة

لإلمام/  تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ  الػتاوى الؽبرى ٓبن تقؿقة: -

بـ طبد السالم بـ طبد اهلل بـ أبل الؼاسؿ بـ محؿد ابـ تقؿقة الحراين الحـبؾل 

 م8654هـ8185 -8ط -تب العؾؿقةدار الؽ -الدمشؼل

لإلمام/ محؿد بـ مػؾح بـ محؿد بـ مػرج أبق طبد اهلل شؿس  الػروع ٓبن مػؾح: -

تحؼقؼ/ طبد  -هـ(438: يفالديـ الؿؼدسل الرامقـك ثؿ الصالحل الحـبؾل )الؿتق

 مـ.8888هـ8181 -8ط -ممسسة الرسالة -اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل

بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿة السرخسل  لإلمام/ محؿد الؿبسوط: -

 م.8668هـ8181-بقروت -دار الؿعرفة -هـ(158يف)الؿتق

لإلمام/ إبراهقؿ بـ طؾل بـ  تبصرة الحؽام يف أصول إقضقة ومـاهج إحؽام: -
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مؽتبة الؽؾقات  -هـ(466: يفمحؿد ابـ فرحقن برهان الديـ القعؿري )الؿتق

 م.8653 -هـ 8183 -الطبعة إولك -إزهرية

لإلمام/ مـصقر بـ يقكس بـ صالح الديـ ابـ  كشاف الؼـاع طن متن اإلقـاع: -

 دار الؽتب العؾؿقة. -هـ(8828: يفحسـ بـ إدريس البفقيت الحـبؾل )الؿتق

طؿادة البحث العؾؿل  -إلبراهقؿ بـ إبراهقؿ قريبل مرويات غزوة بـي الؿصطؾق: -

 الؿؿؾؽة العربقة السعقدية. -ةالؿديـة الؿـقر -بالجامعة اإلسالمقة

مؽتبة  -تحؼقؼ/ مريزن سعقد -لعؿر بـ محؿد السـامل كصاب آحتساب: -

 م.8653 -مؽة الؿؽرمة -الطالب الجامعل

ٕبق كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري  الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة: -

 –دار العؾؿ لؾؿاليقـ  -هـ( تحؼقؼ: أحؿد طبد الغػقر ططار868: يفالػارابل )الؿتق

 .م8654 -  هـ8184 -الرابعة الطبعة بقروت

 -هـ(486 -312لإلمام محؿد بـ أبل الػتح البعؾل الحـبؾل أبق طبد اهلل ) الؿطؾع: -

 م.8658هـ 8188 -بقروت -الؿؽتب اإلسالمل

، وأحؿد الزيات، ػلة: إلبراهقؿ مصطمجؿع الؾغة العربقة بالؼاهر الؿعجم الوسقط: -

 دار الدطقة.  -وحامد طبد الؼادر، ومحؿد الـجار

 -بقروت -دار صادر -لؿحؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿصري لسان العرب: -

 الطبعة إولك.

تحؼقؼ/ محؿقد  -: لؿحؿد بـ أبل بؽر بـ طبد الؼادر الرازيمختار الصحاح -

 م.8622هـ8182 -بقروت  -مؽتبة لبـان كاشرون -خاصر
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دار  -د/ محؿد رواس قؾعة جلء، د/ حامد صادق قـقبل معجم لغة الػؼفاء: -

 .م8652  هـ 8182 -آولك الطبعة -لبـان –بقروت  -الـػائس

تحؼقؼ/ طبد السالم  -ٕبق الحسقـ أحؿد بـ فارس بـ زكريا معجم مؼايقس الؾغة: -

 م.8646هـ8866 -دار الػؽر -محؿد هارون

 .8661 -طؿان -دار الثؼافة -: سقؽقلقجقة اإلشاطةد/إبراهقم أحؿد أبوطرقوب -

الؿؽتب الجامعل  -الـظرية العامة لؾجريؿة العسؽرية د/ إبراهقم أحؿد الشرقاوي: -

 م. 8884 -الحديث

الشائعات ووضقػة الؿمسسات آجتؿاطقة يف  د/ إبراهقم بن مبارك الجوير: -

 م.8662هـ 8183 -الرياض -مؽتبة العبقؽان -مقاجفتفا

الحؿاية الجـائقة لحرمة الحقاة الخاصة يف ضقء قاكقن  د/ إبراهقم طقد كايل: -

 بدون تاريخ. -الؼاهرة -دار الـفضة العربقة -العؼقبات الػركسل

العامة لؼاكقن العؼقبات لدولة إمارات  شرح إحؽام د/ أحؿد شوقي أبو خطوة: -

الطبعة  -مـشقرات كؾقة الشرصة دبل -الـظرية العامة لؾجريؿة -العربقة الؿتحدة

 م.8656 -إولك

كؾقة  -الؿقاجفة التشريعقة لجرائؿ اإلرهاب د/ أحؿد طبدالعظقم الؿصري: -

 م.8888 -جامعة الزقازيؼ -الحؼقق

دار  -الجرائؿ يف الػؼف اإلسالمل دراسة فؼفقة مؼاركة د/ أحؿد فتحي بفـسي: -

 م.8658 -الطبعة السادسة -الشروق

دروس يف الجرائؿ  -قاكقن العؼقبات الؼسؿ الخاص د/ أحؿد فتحي سرور: -
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 م.8638/8638 -دار الـفضة -الؿضرة بالؿصؾحة العامة وجرائؿ إشخاص

طالؿ  -رسالتف الديؿؼراصقةسقؽقلقجقة الرأي العام و د/ أحؿد محؿد أبوزيد: -

 م.8653 -الؼاهرة -الؽتب

 م.8665هـ 8185 -1ط -إردن -دار الػرقان -اإلشاطة د/ أحؿد كوفل: -

دراسة "الحؿاية الجـائقة لؾحقاة الخاصة وبـقك الؿعامالت  د/ أسامة طبداهلل قايد: -

 م.8668 -الطبعة الثاكقة -الؼاهرة -دار الـفضة العربقة -"مؼاركة

 م.8888 -دار الؽتب القصـقة -اإلشاطة واضرارها بقعة:إض -

طالؿ  -ترجؿة/ سامل كاشد -إفؽار الؿستحدثة وكقػ تـتشر أفريت م. روجرز: -

 م8632 -الطبعة إولك -الؼاهرة -الؽتب

 م.8888-الرياض -الشائعات يف طصر الؿعؾقمات أكاديؿقة كايف لؾعؾوم إمـقة: -

ترجؿة/ صالح مخقؿر، طبده  -قلقجقة اإلشاطةسقؽ البورت ولقوبوستؿان: -

 م.8631-الؼاهرة -دار الؿعارف -مقخائقؾ رزق

جرائؿ اإلرهاب خارجقًا وداخؾقًا يف ضقء الػؼف  الؿستشار/ إيفاب طبدالؿطؾب: -

 م.8886 -الطبعة إولك -والؼضاء

الؿقسقطة الجـائقة الحديثة يف شرح قاكقن  الؿستشار/ إيفاب طبدالؿطؾب: -

 م.8884-الؿركز الؼقمل لإلصدارات الؼاكقكقة -ؼقباتالع

جامعة إمقر طبدالؼادر لؾعؾقم  -الؼاكقن الجـائل العام د/ بغاته طبدالسالم: -

 م.8881 -مطبقع بدطؿ مـ وزارة التعؾقؿ العالل  -الجزائر -اإلسالمقة

قة دراسة مقضقط"الحؿاية الجـائقة ٕمـ الدولة الداخؾل  د/ تامر أحؿد طزت: -

 م.8884 -الطبعة الثاكقة -دار الـفضة العربقة -"إجرائقة مؼاركة
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مؽتبة إكجؾق  -اتجاهات حديثة يف فـ التصقير الصحػل أ/ جالل خؾقػة: -

 م.8658 -الؿصرية

 م.8631 -الحؿاية الجـائقة لؾخصقمة مـ تلثقر الـشر د/ جؿال الدين العطقػي: -

 م.86648 -دار كشر بدون -ترجؿة/ يقكس شاهقـ جوهر إمن: -

دار اسامف  -الدطاية السقاسقة بقـ الؿاضل والحاضر د/ حازم محؿد الحؿداين: -

 م.8888هـ8188 -طؿان -لؾـشر والتقزيع

 -الؼاهرة -طالؿ الؽتب -طؾؿ الـػس آجتؿاطل د/ حامد طبدالسالم زهران: -

 م8888-الطبعة السادسة

مركز هشام مبارك  -مقسقطة تشريعات الصحافة أ/ حسام فاضل حشقش: -

 م.8888 -لؾؼاكقن

 -طالؿ الؽتب -مؼدمة يف فؾسػة الرتبقة اإلسالمقة د/ حسن إبراهقم طبدالعال: -

 هـ.8182 -الرياض

 م.8882 -الؼاهرة -دار الثؼافة لؾـشر -الحرب الـػسقة د/ حؿقدة سؿقسم: -

 م.8881 -يـاير 5طدد -ة العربجريد -الشائعة وآقتصاد أ/ خضقر البقاتي: -

سؾسؾة  -الشائعات والؿجتؿع دراسة تحؾقؾقة وكػسقة د/ خقري صالح داود: -

 م.8655بغداد  -الحرب الـػسقة

كؾقة  -( قاكقن العؼقبات الؼسؿ العام8الـظام الجزائل) د/ رضا محؿد طقسى: -

 هـ.8182 -الدراسات التطبقؼقة

 -برس جروس –لعام واإلطالم والدطاية دراسة يف الرأي ا د/ رفقق السؽري: -

 .م8668 -إولك الطبعة -لبـان
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العدوان طؾك أمـ الدولة  -الؼسؿ الخاص يف قاكقن العؼقبات د/ رمسقس بفـام: -

 -مـشلة الؿعارف -العدوان طؾك الـاس يف أشخاصفؿ وأمقالفؿ -الداخؾل

 م.8658 -اإلسؽـدرية

 -دار الجقؾ لؾطباطة -الؿشؽالت العؾؿقة يف اإلجراءات الجـائقة د/ رؤوف طبقد: -

 م.8646

مطبعة آستؼالل  -مبادئ اإلجراءات الجـائقة يف الؼاكقن الؿصري د/ رؤوف طبقد: -

 م.8643 -الطبعة الحادية طشر -الؽربى

 م.8651 -بغداد -وزارة الرتبقة -حرب اإلشاطة أ/ رياض أحؿد: -

سؾسؾة دراسات يف  -لرأي العام اإلسالمل وققى التحريؽا د/ زهقر إطرجي: -

 م.8658 -بقروت -دار الؿعارف لؾؿطبقطات -8رقؿ -اإلطالم

 م.8641-الؼاهرة -وسائؾ وأسالقب آتصال د/ زيدان طبدالباقي: -

دار الؼاهرة لؾطباطة  -الحرب الـػسقة معركة الؽؾؿة والؿعتؼد د/ صالح كصر: -

 م.8633 -والـشر

 م.8888 -طؿان -فـ تحرير إخبار رق موسى الخوري:أ/ صا -

-مؽتبة الؽتاب العربل -جرائؿ الشائعات وإجراءاهتا د/ صه أحؿد صه متولي: -

 م.8664

دار الػؽر  -الدطاية إسس الـظرية والـؿاذج التطبقؼقة د/طاصف طدلي العبد: -

 م.8888-الطبعة إولك -الؼاهرة -العربل

 -اإلسؽـدرية -دار الؿعرفة الجامعقة -طؾؿ الـػس العام ي:د/ طبدالرحؿن العقسو -

 م.8888
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دراسة وصػقة "اإلشاطة واثارها يف الؿجتؿع  د/طبدالرحقم بن محؿد الؿغدوري: -

 م.8888 -الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة -"تحؾقؾقة

إدارة الشئقن العامة لؾؼقات  -تؽـقؽ الحرب الـػسقة طؿقد/ طبدالرحقم طجاج: -

 بدون تاريخ. -الؿسؾحة

دار  -"رؤية معاصرة"الدطاية والشائعات والرأي العام  د/ طبدالرزاق الدلقؿي: -

 م.8882 -طؿان -القازوري العؾؿقة لؾـشر والتقزيع

يػ أكاديؿقة كا -أسالقب مقاجفة الشائعات د/ طبدالعزيز بن صؼر الغامدي: -

 م.8888هـ8188 -الرياض -العربقة لؾعؾقم إمـقة

دار الؿعرفة  -سقؽقلقجقة آتصال وآطالم د/ طبدالػتاح محؿد دويدار: -

 م.8666 -الجامعقة باإلسؽـدرية

جامعة الؿؾؽ  -إحؽام العامة لؾـظام الجزائل الصقػي: ػيد/ طبدالػتاح مصط -

 م.8662 -سعقد

تجريؿ الشائعة وطؼقبتفا يف التشريعات العربقة والؼاكقن  د/ طبدالػتاح ولد باباه: -

 م.8888 -الرياض -كؾقة التدريب -الدولل

دار الؽتاب  -التشريع الجـائل اإلسالمل مؼاركًا بالؼاكقن القضعل طبدالؼادر طودة: -

 العربل بقروت.

 -ممسسة الرسالة -آستخبارات العسؽرية يف اإلسالم د/ طبداهلل طؾى سالمة: -

 م.8668هـ 8188 -الطبعة الثاكقة -قروتب

الجرائؿ الؿضرة  -الؼسؿ الخاص يف قاكقن العؼقبات د/ طبدالؿفقؿن بؽر: -

 م.8635 -الؼاهرة -الؿطبعة العالؿقة -بالؿصؾحة العامة
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 -الؼاهرة -مؽتبة الؼدس -الحرب الـػسقة ضد اإلسالم طبدالوهاب كحقل: -

 م.8653

 م.8884 -دار الخؿس لؾطباطة -ػس آجتؿاطلطؾؿ الـ د/ طثؿان طؾي أمقؿن: -

 د/ طدكان زهران، وأحؿد إسؿاطقل أبو مشرف، وسامر محي الدين حشقؿة: -

دار  -"مػتاح الحرب والسالم"اإلشاطة أداه حرب طؾك اإلسالم والؿسؾؿقـ 

 طؿان. -إردن -زهران لؾـشر والتقزيع

 -الؿصرية العامة لؾؽتاب الفقئة -قضايا تشغؾ الرأي العام د/ طزت الشربقـي: -

 م.8888 -الؼاهرة

قاكقن  -8ك -شرح قاكقن إحؽام العسؽرية الدسوقي: ػيد/طزت مصط -

 م.8668 -الطبعة إولك -العؼقبات

 -طالؿ الؽتب -الحرب الـػسقة حرب الؽؾؿة والػؽر د/ طؾي بن طبداهلل الؽؾباين: -

 م.8882 -الؼاهرة

 م.8622 -لؿصؾحة العؿقمقةالجرائؿ الؿضرة با د/ طؾي راشد: -

دراسة "تقضقػ الشائعات يف كشرات إخبار التؾػزيقكقة  د/ طؾى طبدالػتاح رحقم: -

حتك  8/3/8881لؾؿدة مـ  -تحؾقؾقة لـشرات أخبار قـايت التغققر والعربقة

 العراق. -جامعة بغداد -م88/5/8881

أكاديؿقة كايػ العربقة لؾعؾقم  -أسالقب مقاجفة الشائعات د/ طؾي مفدي دومان: -

 م.8888هـ 8188-8ط -الرياض -مركز البحقث والدراسات -إمـقة

دار الـفضة  -شرح قاكقن العؼقبات الؼسؿ الخاص د/ طؿر السعقد رمضان: -

 م.8653 -العربقة
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 ٕولك.الطبعة ا -بقروت -دار الشروق -فـ الخرب الصحػل أ/ فاروق أبوزيد: -

 م.8888 -الؼاهرة-دار غريب لؾـشر -طؾؿ الـػس والتحؾقؾ الـػسل د/ فرج صه: -

الؿركز  -وسائؾ ترويج الشائعات ودور أجفزة إمـ يف ترويجفا د/ فماد طالم: -

 م.8653 -الرياض -العربل لؾدراسات إمـقة والتدريب

 -لبـان -بقروت -دار الؽتب العؾؿقة -طؾؿ كػس اإلشاطة د/ كامل محؿد طويضة: -

 م.8663هـ 8183

 -مطبعة إديب البغدادية -الراديق والتؾػزيقن يف الحرب الـػسقة أ/ كرم شؾبي: -

 م.8648 -بغداد

الحرب الـػسقة يف صدر اإلسالم )العفد  د/ محؿد خؾف صالح الؿخؾف: -

 م.8656 -الطبعة إولك -طالؿ الؽتب لؾطباطة والـشر والتقزيع -الؿدين(

 صقيؼ دار –اإلشاطة وأثرها طؾك أمـ الؿجتؿع  حؿد دغش سعقد الؼحطاين:د/ م -

 م.8664هـ 8185 -ة إولكالطبع -الرياض -والتقزيع لؾـشر

 -الؼاهرة -دار الشعب -الشائعات وكقػ كقاجفا د/ محؿد صؾعت طقسى: -

 م.8631

 -طالؿ الؽتب -البحث العؾؿل يف الدراسات اإلطالمقة د/ محؿد طبدالحؿقد: -

 م.8888 -الطبعة إولك -الؼاهرة

 -الؽتاب الثاين -الرأي العام وتلثقره باإلطالم والدطاية د/ محؿد طبدالؼادر حاتم: -

 م.8648 -بقروت -مؽتبة لبان -اإلطالم والدطاية

 م.8628 -بدون دار كشر -جرائؿ الـشر د/ محؿد طبداهلل محؿد: -

 -دار الراية إردن -سقؽقلقجقة الرأي العام د/ محؿد طبد حسقن أبو سؿرة: -
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 م.8888 -الطبعة إولك

مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ جرائؿ إخالق طرب  د/ محؿد طؾى قطب: -

 بدون تاريخ. -مركز إطالم إمـل -إكاديؿقة الؿؾؽقة لؾشرصة -إكرتكت

 -الطبعة إولك -دار الشرق -يف اإلطالم اإلسالمل بحقث د/ محؿد فريد طزت: -

 م.8658هـ8188

جرائؿ اإلرهاب أحؽامفا الؿقضقطقة وإجراءات  د/ محؿد محؿود سعقد: -

 م.8662 -دار الػؽر العربل -مالحؼتفا

دار الػجر لؾـشر والتقزيع  -الحرب الـػسقة قديؿًا وحديثًا د/ محؿد مـقر حجاب: -

 م.8882 -الؼاهرة

 م.8888 -دار الػجر لؾـشر والتقزيع -الؿقسقطة العؾؿقة محؿد مـقر حجاب:د/  -

 -دار الػجر لؾـشر والتقزيع -الشائعات وصرق مقاجفتفا د/ محؿد مـقر حجاب: -

 م.8884 -الطبعة إولك -الؼاهرة

الشائعات يف قاكقن العؼقبات الؿصري والؼقاكقـ  د/ محؿد هشام أبو الػتوح: -

 م.8662 -دار الـفضة العربقة -تحؾقالً إخرى تلصقالً و

الجرائؿ الؿضرة بلمـ الدولة مـ جفة الخارج يف  د/محؿود إبراهقم إسؿاطقل: -

 م.8628 -الطبعة إولك -الؼاهرة -قاكقن العؼقبات الؿصري والتشريع الؿؼارن

الفقئة الؿصرية العامة  -الشائعات والضبط آجتؿاطل د/ محؿود أبوزيد: -

 م.8658-طبعة إولكال -لؾؽتاب

 -بقروت -دار الػؽر لؾطباطة -خطاب بقـ العؼقدة والؼقادة د/ محؿود شقت: -

 هـ.8868
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 -دار الـفضة العربقة -شرح قاكقن العؼقبات الؼسؿ العام د/ محؿود كجقب حسـي: -

 م.8656 -الطبعة السادسة -الؼاهرة

 -ر الـفضة العربقةدا -الـظرية العامة لؾؼصد الجـائل د/ محؿود كجقب حسـي: -

 م.8661 -الؼاهرة

وضائػف  -طقامؾ تشؽقؾف -الرأي العام )مػفقمف وأكقاطف د/ محي الدين طبدالحؾقم: -

 م.8886-أسالقب تغقره( مؽتبة إكجؾق الؿصرية -صرق ققاسف -وققاكقـف

 -الؼاهرة -دار الؿعارف -الرأي العام والحرب الـػسقة د/ مختار التفامي: -

 م.8658هـ8188

 -جدة -دار الؿجتؿع العؾؿل -أسس طؾؿ الـػس آجتؿاطل د/ مختار حؿزة: -

 م.8646هـ 8866

 -الؿمسسة العربقة لؾدراسات والـشر -الؿرجع يف الحرب الـػسقة الدباغ: ػيمصط -

 م.8665 -بقروت

دار الػؽر  -القسقط يف شرح قاكقن إحؽام العسؽرية د/ معوض طبدالتواب: -

 م.8658 -العربل

الظروف الؿشددة والؿخػػة يف طؼقبة التعزير يف الػؼف  د/ كاصر الخؾقػي: -

 هـ.8188 -الؼاهرة -مطبعة الؿدين -اإلسالمل

هدي الؼرآن الؽريؿ يف مقاجفة الػتـ والشائعات يف  د/ كبقل محؿد آل إسؿاطقل: -

 م.8888 -الطبعة إولك -الرياض -ضقء سقرة الـقر

 كؾقة الحؼقق. -جامعة الؿقصؾ -قة الجـائقةالؿسمول د/ كوفل طؾى الصػو: -

 -دار الراية لؾـشر والتقزيع -اإلشاطة الؿػاهقؿ وإهداف وإثار د/ هاين الؽايد: -
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 م.8886 -طؿان إردن

 -الشائعات ودور وسائؾ اإلطالم يف طصر الؿعؾقمات د/ هباس بن رجاء حربي: -

 م.8888 -إردن -دار أسامف لؾـشر والتقزيع

الؿجؾد  -كادي الؼضاة -شرح قاكقن العؼقبات هشام طبدالحؿقد الجؿقؾي:د/  -

 م.8888 -الثاين

مػفقم اإلشاطة وآثارها الؿدمرة طؾك الروح الؿعـقية  طؼقد/ يحقى حسقن راجح: -

دائرة التقجقف  -وزارة الدفاع -القؿـ -لؾؼقات الؿسؾحة وإمـ وسبؾ مؽافحتفا

 ة.بدون صابع -بدون دار كشر -الؿعـقي

 -دار الـفضة العربقة -شرح الـظرية العامة لؾؼاكقن الجـائل د/ يسر أكور طؾى: -

 م.8652

استخدام تؽـقلقجقا آتصال يف اكتشار الشائعات دراسة  :ػيد/ حسام الدين مصط -

حالة طؾك مستخدمل اإلكرتكت والفاتػ السقار بؽؾقة دراسات الحاسبات ألقة 

 م.8884 -جامعة أم درمان اإلسالمقة -رسالة ماجستقر -"كؿبققتر مان"

اطتؿاد الصحافة الحزبقة الػؾسطقـقة طؾك الشائعة وأثرها  :أ/ خؾف جؿال خؾف -

 -طؾك التـؿقة السقاسقة يف الضػة الغربقة وقطاع غزة )حركتا فتح وحؿاس كؿقذجا(

 م.8886 -كابؾس -جامعة الـجاح القصـقة -رسالة ماجستقر

آستجابة لؾشائعات وطالقتفا بسؿات شخصقات  أ/ربقعة سعقد خؾقػة الؿؾقان: -

رسالة  -مروجقفا مـ وجفة كظر الػئات آجتؿاطقة بؿـطؼة الخؿس دراسة إمربيؼقة

 م.8888 -لقبقا -جامعة الؿرقب  -كؾقة أداب والعؾقم -ماجستقر
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الشائعات يف الؿقاقع اإلخبارية إردكقة وتلثقرها يف  أ/ رضا طقد حؿودة أكحقل: -

جامعة الشرق  -رسالة ماجستقر -كشر آخبار مـ وجفة كظر الصحػققـ إردكققـ

 م.8882 -إردن -إوسط

الشائعات يف الؿقدان اإلطالمل ومققػ اإلسالم  د/ طبدالرحؿن أبوبؽر جابر: -

 م.8651 -بـ سعقد اإلسالمقةجامعة اإلمام محؿد  -رسالة ماجستقر -مـفا

مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ اإلشاطة يف السؾؿ  أ/ طبداهلل بن متعب الحربي: -

 -جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة -رسالة ماجستقر -والحرب دراسة مؼاركة

 م.8883 -الرياض

رسالة  -الـظرية العامة لؾـتقجة اإلجرامقة يف قاكقن العؼقبات د/ طؾي يوسف حربه: -

 م.8662 -جامعة الؼاهرة -كؾقة الحؼقق -دكتقراه

دراسة "الشائعة أحؽامفا وطالجفا  د/ فاضل محؿد أحؿد جبل الؿصباحي: -

 -السقدان -جامعة أم درمان اإلسالمقة -رسالة دكتقراه -"تحؾقؾقة دطقية

 م.8885

 مقاجفة إسفامات مدير الؿدرسة بالؿرحؾة الثاكقية يف د/ فوزي بن باخت الؾؼؿاين: -

رسالة  -الشائعات مـ وجفة كظر مشريف اإلدارة الؿدرسقة بتعؾقؿ العاصؿة الؼقمقة

 م.8886 -جامعة أم درمان اإلسالمقة -ماجستقر

 -رسالة دكتقراه -الحرب الـػسقة يف صدر اإلسالم د/ محؿد بن مخؾف صالح: -

 م.8668 -8ط -دار طالؿ الؽتب لؾـشر -الرياض -جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد

حؼقق طقـ  -رسالة دكتقراه -أساس الؿسمولقة الجـائقة د/ محؿد كؿال الدين: -

 م.8668 -شؿس
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جامعة  -رسالة ماجستقر -اإلشاطة وصرق اكتشارها ومؼاومتفا د/ مـال محؿد مراد: -

 م.8666 -أم درمان اإلسالمقة

التضؾقؾ اإلطالمل وسبؾ مقاجفة وفؼًا  أ/ موسى طبدالؼادر صالح الؿؼدادي: -

جامعة العؾقم اإلسالمقة  -رسالة ماجستقر -لفدي الؼرآن الؽريؿ دراسة تحؾقؾقة

 م.8883 -آردن -العالؿقة

الشائعات وطالقاهتا ببعض سؿات الشخصقة  لدى طقـة  د/ كاصر بن جفز الحربي: -

 هـ.8188 -جامعة أم الؼرى -رسالة ماجستقر -مـ صالب مديـة الطائػ

ممتؿر الشائعات يف طصر  -اإلشاطات يف طصر الؿعؾقمات د/ إبراهقم طرقوب: -

 م.8888هـ8181 -أكاديؿقة كايػ العربقة لؾعؾقم إمـقة -الؿعؾقمات

الؿقاجفة الجـائقة لجرائؿ كشر الشائعات التل  د/ أحؿد طبدالتواب أحؿد مبروك: -

 م.8886 -جامعة صـطا -ممتؿر الؼاكقن والشائعات -ـ الؼقملتضر بإم

 -88طدد -مجؾة الجامعل -الشائعات وصرق مقاجفتفا د/ الـعؿي السائح العالم: -

 م.  8882

وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل وطالقتفا باكتشار الشائعات  د/ أكور محؿد الرواس: -

حقلقات  -"مؾ آكتشاردراسة استطالطقة لألكؿاط وطقا"يف الؿجتؿع العؿاين 

 م.8883 -11الؿجؾد  -آداب طقـ شؿس

الؿقاجفة الجـائقة لؾشائعات طؾك الؿستقى  د/ أوسامه طبدالعزيز طبدالوهاب: -

 م.8886 -جامعة صـطا -ممتؿر الؼاكقن والشائعات -التشريعل القصـل والدولل

قة يف مديـة دراسة مقداك"اإلشاطة وتلثقرها يف الؿجتؿع  د/ إيؿان حؿادي رجب: -
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 .38العدد  -مجؾة آداب الرافديـ -"الؿقصؾ

 م.8888 -15العدد -مجؾة الـبل -اإلشاطة أكذوبة لؾتصديؼ د/ جبار محؿود: -

 -أثر الشائعات السقاسقة يف تاريخ السقدان الؿعاصر د/ جالل الدين الشقخ زياد: -

 م.8888 -84العدد -مجؾة جامعة أم درمان اإلسالمقة

 -الؿسئقلقة الجـائقة والؿدكقة لؿروج الشائعة طؾي ففؿي إدريس: ػيد/ خالد مصط -

 م.8886 -جامعة صـطا -ممتؿر الؼاكقن والشائعات

ممتؿر الؼاكقن  -صبقعة الشائعات واسرتاتقجقة مؽافحتفا د/ دالقا مجدي طبدالغـي: -

 م.8886 -جامعة صـطا -والشائعات

ممتؿر أسالقب  -لحديثة يف الشائعاتاستخدام التؼـقات ا د/ ذياب موسى البدايـة: -

 م.8888 -الرياض -أكاديؿقة كايػ لؾعؾقم إمـقة -مقاجفة الشائعات

مقاجفة كشر الشائعات طرب شبؽات التقاصؾ  د/ رضا إبراهقم طبداهلل بقومي: -

 -ممتؿر الؼاكقن والشائعات -آجتؿاطل يف الػؼف اإلسالمل والؼاكقن القضعل

 م.8886 -جامعة صـطا

 -ممتؿر أسالقب مقاجفة الشائعات -اإلسالم والشائعة د/ ساطد العرابي الحارثي: -

 م.8888 -الرياض -أكاديؿقة كايػ لؾعؾقم إمـقة

الؼقادة العامة لشرصة  -الشائعات بقـ التحؾقؾ والؿقاجفة د/ سامي أحؿد طابدين: -

 م.8881 -8طدد -88الؿجؾد -مركز بحقث الشرصة -الشارقة

مدرية  -مجؾة إمـ والجؿاهقر -الشائعات والحرب الؼفار الراوي: د/ سعد طبد -

 م.8653 -88طدد -بغداد -إمـ العامة

الشائعات خطرها وصرق الحد مـ آثارها يف  د/طبدالـاصر محؿد قايد طؾي الصاكع: -
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 م.8885 -4العدد  -جامعة ذمار -مجؾة أداب -ضقء الفدي الـبقي

 .84العدد -مصر -مجؾة إمـ العام -ؼاكقنآشاطات وال د/ صالح كصر: -

ممتؿر  -أحؽام الشائعات يف الؼاكقن العؼابل الؿؼارن د/ طؾى حسن الشريف: -

 م.8888 -الرياض -أكاديؿقة كايػ لؾعؾقم إمـقة -أسالقب مقاجفة الشائعات

مجؾة الؿستـصرية  -الشائعات هتديد لألمـ القصـل د/ لمي مجقد حسن: -

 م.8883 -28العدد -قة والدولقةلؾدراسات العرب

إحؽام الؿتعؾؼة بالشائعات يف الػؼف  د/ محؿد الساكوسي محؿد شحاته: -

 م.8885 -8الؿجؾد -88طدد -مجؾة كؾقة الشريعة والؼاكقن بلسققط -اإلسالمل

: الؿسمولقة الجـائقة طـ ترويج الشائعات طرب وسائؾ التقاصؾ د/ محؿد سقد طامر -

وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل التطبقؼات واإلشؽالقات ممتؿر  -آجتؿاطل

 م.8882الرياض -جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة -الؿـفجقة

الشائعات يف قاكقن العؼقبات آتحادي لدولة  د/ محؿد هشام أحؿد أبو الػتوح: -

مجؾة إمـ  -أكاديؿقة شرصة دبل -م8654لسـة  8اإلمارات العربقة الؿتحدة رقؿ 

 العدد إول. -الؿجؾد الثامـ -والؼاكقن

الؿـفج اإلسالمل يف تربقة الؿجتؿع طؾك  د/ محؿود يوسف محؿد محؿود: -

 م.8885 -54ع -88ج -عة الؽقيتجام -الؿجؾة الرتبقية -مقاجفة الشائعات

دراسة مقداكقة طـ آثار آقتصادية الؿصاحبة ٓكتشار د/ مػرج بن سعد الحؼباين:  -

جامعة كايػ العربقة  -أطؿال كدوة الشائعات يف طصر الؿعؾقمات -الشائعات

 م.8888 -الطبعة إولك  -الرياض -لؾعؾقم إمـقة

حديثة يف التحصقـ الـػسل وآجتؿاطل ضد إسالقب ال د/ كايل محؿود البؽور: -
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 -أكاديؿقة كايػ لؾعؾقم إمـقة -ممتؿر أسالقب مقاجفة الشائعات -الشائعات

 م.8888 -الرياض

 الصادرة مـ الؿؽتب الػـل بؿحؽؿة الـؼض.  مجؿوطة أحؽام الـؼض: -
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 فهرش انصفحاث
 548 ................................................................. البحث مقجز

 548 ....................................................................... الؿؼدمة

 558 ....................................... لؾشائعات مةالعا إحؽام إول الػصؾ

 558 ............................................. الشائعـات ماهقــة إول الـؿبحـث

 568 ................. الؿشاهبة الؿصطؾحات طـ الشائعات تؿققز الـثــاكـل الـؿـبحث

 564 ........................................... الشائعات خصائص الثالث الؿبحث

 688 ....................................... الشائعات اكتشار مراحؾ  الرابع حثالؿب

 683 ............... طؾقفا الؿرتتبة وأثار وأهداففا الشائعات تصـقػ الثـاين الػصــؾ

 684 ................................... وأكقاطفا الشائعات تصـقػ إول الـؿبحـث

 683 ...................................... وأسباهبا الشائعات أهداف الثاين الؿبحث

 688 ............................. الشائعات كشر طؾل الؿرتتبة أثار الثالث الؿبحث

 688 ....... الجـائل الؼاكقن يف الشائعات كشر طـ الجـائقة الؿسمولقة الثالـث الػصـؾ

 618 ......................... الحرب زمـ يف الشائعات كشر جريؿة إول الؿبحـث

 618 .... العؼقبات بؼاكقن الحرب زمـ يف الشائعات كشر جريؿة  إول الؿطؾب

)(العسؽري الؼضاء بؼاكقن الحرب زمـ يف الشائعات كشر جريؿة الثاين الؿطؾب

 ........................................................................... 628 

 621 ............................. البالد داخؾ الشائعات كشر جريؿة الثـاين الؿبحـث

 638 ............................ البالد خارج الشائعات كشر جريؿة الثالث الؿبحث

 638 ..................... الػقضك إثارة بؼصد الشائعات كشر جريؿة الرابع الؿبحث
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 635 ......... اإلسالمل الػؼف يف الشائعات كشر طـ الجـائقة الؿسمولقة الرابع الػصؾ

 636 ....................... اإلسالمل الػؼف يف الشائعات كشر تجريؿ إول الؿبحث

 651 ......................... اإلسالمل الػؼف يف الشائعات كشر طؼقبة الثاين الؿبحث

 668 ............................... لفا والتصدي الشائعات مؼاومة الثالث الؿبحث

 668 ... لفا والتصدي الشائعات مؼاومة يف اإلسالمل الػؼف مـفج إول الؿطؾب

 8888 ...... لفا والتصدي الشائعات مؼاومة يف الدولة أجفزة دور الثاين الؿطؾب

 8888 ................................................................. الـخــاتـؿـــة

 8884 ................................................. الـؿـراجـع وأهـؿ الـؿـصـادر

 8884 ........................................................... الصػحات ففرس

 

 

     

 


