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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

  : مقدمه

الحمد هلل رب العالمين و الصالة والسالم على أفضل األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 : وبعد ....

 .إن إبراز نعمة األمن واالستقرار التي أنعم اهلل بها علينا في مملكتنا واجب وطني 

يم المبذول من قبل قيادتنا ووالة أمورنا نطمح من خالله لتسجيل آيات العرفان و الشكر و الثناء على الجهد الحك

 .وأعانهم  سددهم وعلمائنا سلفًا وخلفًا حفظهم اهلل و

ولهذه الجهود ثمار متمثلة فيما ينعم به المواطن و المقيم من األمن واالستقرار، بالرغم من انفتاح المجتمع على 

 .فاألمن واالستقرار نعمتان يتطلع إليها أي مجتمع المجتمعات األخرى التي تختلف عنه في الفكر و العقيدة و السلوك ،

 .فهما سبيله إلى النماء واالزدهار ، وبدونهما ال تتحقق الخطط المستقبلية وال الغايات المرسومة 

َفْلَيْعُبُدوا َرَب  ِإيَلاِفِهْم ِرْحَلَة الِشَتاء َوالَصْيِف  ِلِإيَلاِف ُقَرْيٍش }: وقد امتن تعالى بهذه النعمة على قريش بقوله تعالى

 سورة قريش( 4-1){ َلِذي َأْطَعَمُهم ِمن ُجوٍع َوآَمَنُهم ِمْن َخْوٍف  َهَذا اْلَبْيِت

فمن عظمة اإلسالم أن شريعته السمحة في جميع أحكامها تحقق األمن والعدل سواء تعلق هذا األمن بحياة الفرد أو 

تتمثل في الحقوق و الواجبات المتبادلة بين أفراد المجتمع واآلداب المجتمع وتحقيقه يقوم على مجموعة من األسس 

واألخالق التي تحكم سلوك األفراد، وحماية الضرورات الخمس لحياة اإلنسان وهي الدين و العقل و النفس و المال و 

 .العرض 

 .والبد لتحقيق األمن من قيام كل مواطن بواجبه في المحافظة على األمن بالوجه األكمل 

فيبذل جهده للمحافظة على استقرار بلده ،وتقدمها، ورخائها، في كل موقع وفي كل مكان ، والبد من إدراك أننا امٌة 

 وغيرها ... في وسائل اإلعالم و مواقع التواصل االجتماعي  قويةمستهدفة نواجه حملة 

ف إلى تفتيت وحدتنا وتكدير أمننا وانتهاب في قدراتنا و منجزاتنا وفي اتجاهاتنا و مواقفنا ، وهي إشاعات تهد للتشكيك

خيرات بالدنا ، فالواجب على كل مواطن خاصة الشباب الحذر من الشائعات المغرضة باعتبارها معول هدم في بناء 

انتهاج منهج التثبت حيث فيه ولمواجهة تلك المخاطر ينبغي الجماعة تفرق كلمتها وتوهن عزمها ، وتفيد أعدائها 

 .وتحقيق السالمة  تطبيق الشريعة

 .من مشروع األمن الفكري ( التثبت شريعة وسالمة) من هنا نطرح بين أيديكن برنامج 

في الميدان قيامًا  باألمانة وتحقيقًا للمسؤولية واضطالعًا  ونأمل بعد اإلطالع على أهدافه وخطته الحرص على تفعيله

بدوره فتتكاثف  أسرة وتربويين بحيث يقوم كل معنِي بالدور  وإيصال الرسالة لكل من يعني بالنشء ويقوم عليها من

 .الجهود ، ويثمر التعاون في سبيل المحافظة على فكر وأمن المجتمع واستقراره ونماءه وازدهاره 

  الموفق لما فيه الخير و السدادواهلل
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 األمن الفكري

 (التثبت شريعة وسالمة) 

 :الهدف العام

 .توعية وتبصير الميدان التربوي بأهمية دوره في حفظ أمن المجتمع 

 

 :األهداف التفصيلية 

 .أهمية التثبت في أمن المجتمع  (1

 .التأكيد على دور التربويين في تربية النشء على التثبت  (2

 . على الفرد والمجتمع  شائعاتخطر ال بيان (3

 . لشائعاتبيان موقف المسلم وواجبه نحو ا (4

 .توعية الطالبات بأهمية حفظ اللسان  (5

 .بيان دور األسرة  في أمن المجتمع  (6

 :مدة البرنامج 

 هـ22/4/1435هـ إلى 25/3/1435أسابيع ابتداء من  5

 :محتوى البرنامج 

 ورشة عمل 2+ إذاعة  2 طالبات المرحلة االبتدائية

 ورشة عمل 2+ إذاعات  3 طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية

 رسالة توعوية+ محاضرة + ورشة عمل  2 موظفات في المدارس

 رسالة توعوية+ ورشة عمل  2 أمهات
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 (التثبت شريعة وسالمة ) خطة برنامج 

 هـ52/3/5332هـ إلى 52/3/5332من

 مؤشر األداء الفئة المستفيدة المنفذ آلية التنفيذ الفاعلية الهدف م
أهمية التثبت في أمن  1

 المجتمع 
وإذا  )محاضرة وقفة مع آية 

 .....(  .جاءهم أمر 
رائدة + مشرفة التوعية  إلقاء المحاضرة

 التوعية في المدارس 
موظفات اإلدارات 

 المعلمات + النسائية 
تنفيذ المحاضرة في جميع إدارات 

التربية و التعليم و المدارس 
 الحكومية و األهلية 
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3 

التأكيد على دور  -
التربويين في تربية 
 النشء على التثبت 

بيان موقف المسلم  -
 .وواجبه نحو الشائعات

كفى ) ورش عمل          
 .....(بالمرء كذبًا

 (تربية األبناء على التثبت )
االستخدام األمثل لمواقع )

 (التواصل االجتماعي 

رائدة  +مشرفة التوعية  تنفيذ ورش العمل 
 التوعية في المدارس 

أمهات + موظفات 
موظفات + 

 اإلدارات النسائية

زيادة عدد المستفيدات من  -
 .ورش العمل 

بدورها  األسرةارتفاع وعي  -
 التربوي 

بيان خطر الشائعات على  4
 الفرد والمجتمع 

 رسائل توعوية
 (أسرة واعية لمجتمع آمن) 

تصوير الرسالة  -
 .وتوزيعها 

عن  تفعيلها -
طريق وسائل 

التواصل 
 االجتماعي 

رائدة + مشرفة التوعية 
 التوعية في المدارس

موظفات + أمهات 
موظفات + 

 اإلدارات النسائية

توزيع الرسائل على جميع 
 الموظفات واألمهات 

توعية الطالبات  بأهمية  5
 حفظ اللسان 

إذاعات مدرسية                
 ث+ م+ ب 

 ورشة عمل للمراحل
 ث+ م+ ب 

+ إذاعة مدرسية 
 ورش عمل 

ارتفاع الوعي لدى الطالبات في  ث+ م+الطالبات ب رائدة التوعية 
 ضرورة حفظ اللسان 

بيان دور األسرة في أمن  2
 المجتمع 

تنفيذ ورش عمل  ورش عمل
 األمهات 

 زيادة عدد المستفيدات من الورش  األمهات  رائدة التوعية 
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 (5)إذاعة 

 (ابتدائي)حفظ اللسان  

إن اللسان  عضو من األعضاء التي خلقها اهلل تعالى في اإلنسان ولكنه أخطرها على اإلطالق، لذا يقول 

الَشْيَطاَن َيْنَزُغ َبْيَنُهْم ِإَن الَشْيَطاَن َكاَن  َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا اَلِتي ِهَي َأْحَسُن ِإَن :(المؤمنين تعالى منبًها

 .53: اإلسراء(ُمِبيًنا ِلإِلْنَساِن َعُدًوا

 ْل َخْيرًا أوَمْن كاَن ُيْؤِمُن بالَلِه َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُق: )قالعن النبي  هريرة رضي الّله عنه وعن أبي

 .رواه البخاري( ِْلَيْصُمْت

كالمه، فإن ظهرت المصلحة تكَلم،  إذا أراد الكالم فعليه أن يفكر قبل:) قال اإِلمام الشافعي رحمه الّله

 .(وإن شَك لم يتكلم حتى تظهر

 ،11:ق)َعِتيٌد َدْيِه َرِقيٌبوما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإاَل َل(: فحري بك بنيتي أن تحفَظي لساَنك ألن اهلل تعالى يقول

 .14:الفجر) إَن َرَبَك َلبالِمْرَصاِد(: وقال الّله تعالى

إن من ثمرات حفظ اللسان المحافظة على ذكر اهلل تعالى والمداومة على الكالم الطيب النافع ، والتثبت 

ل والقال والسب في األقوال وعدم نشر الشائعات ، وتجنب الكالم المحرم كالغيبة والنميمة والقي

 .والسخرية واالستهزاء

 .رواه البخاري( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)قال 

وبذلك ينتشر  هو أصل الخير كله ومن ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه، فكف اللسان وضبطه وحبسه

 .الخير وتسود األلفة والمحبة والتواد بين أفراد المجتمع مما يحقق أمن المجتمع واستقراره
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 (5)إذاعة 

 (ابتدائي)سالمة الصدر

الحمد هلل رب العالمين يعلم خائنه األعين وما تخفي الصدور والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

سلمهم صدرًا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أبر األمة قلوبًا وأعمقهم والمرسلين أنقى البشرية قلبًا وأ

 .إيمانًا 

ليس أروح للمرء وال أطرد لهمومه وال أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرًأ من وساوس الضغينة 

وثوران األحقاد إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بها وأحس بفضل اهلل فيها وتذكر نعم اهلل تعالى 

 .يهعل

أي الناس لرسول اهلل :فعن عبدا هلل بن عمرو قيل. فأهل القلوب السليمة هم أفضل الناس وأكرمهم 

هو : كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال  أفضل قال

 .صحيح ابن ماجه(التقي النقي ال أثم فيه وال بغي وال غل وال حسد

َوَنَزْعَنا َما ِفي : )وسالمة الصدر نعمة من النعم التي توهب ألهل الجنة حينما يدخلونها قال تعالى

 .47:الحجر(ُمَتَقاِبِليَن ُصُدوِرِهم ِمْن ِغٍل ِإْخَواًنا َعَلى ُسُرٍر

 :أخواتي

األحوال على من صدق اللجوء إلى اهلل واالستعانة به في جميع  لكي نتحلى بتلك الصفة العظيمة البد 

طرد الخواطر والهواجس الشيطانية وخاصة عند الحوار والنقاش والعفو والصفح والبعد عن النجوى، 

، وإفشاء السالم بين المسلمين واإليثار و ترك الجدل والمراء وتجنب األلفاظ الرديئة والغليظة 

د عن إساءة الظن وحمل والحرص على التجاوز عن الهفوات والزالت وتجنب األثرة واألنانية، والبع

( َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم:)األمور على أحسن المحامل قال تعالى
 .12:الحجرات

 ( .وال تظن بكلمة خرجت من أخيك إال خيرًا وأنت تجد لها في الخير محماًل : ) قال عمر

وانشغال النفس بالذكر والدعاء والتسبيح واالستغفار ومجاهدة النفس ومحاسبتها والعمل على مساعدة 

 .اآلخرين واختيار الرفقة الصالحة، والمحافظة على األذكار

 

 :أخواتي

لنعلم جميعًا أن لسالمة الصدر فوائد ومزايا عظيمة وآثارًا حسنة في الدنيا واآلخرة من أعظمها 

والتواد بين المسلمين ودفع العداوة والبغضاء بينهم وتقوية األواصر والعالقات حصول التحاب 

 .اإلنسانية والقضاء والتضييق على أسباب الفرقة والخالف وبذلك ينتشر األمن في المجتمع
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 (3)إذاعة 

 (متوسط وثانوي)سالمة الصدر 

 األنبياء أشرف على والسالم والصالة الصدور تخفي وما األعين خائنه يعلم العالمين رب هلل الحمد

 .إيمانًا وأعمقهم قلوبًا األمة أبر وصحبه آله وعلى محمد نبينا قلبًا البشرية أنقى والمرسلين

 الضغينة وساوس من مبرًأ القلب سليم يعيش أن من لعينه أقر وال لهمومه أطرد وال للمرء أروح ليس

:   الرسول قول وتذكر فيها هلل فضال وأحسب بها رضي أحد إلى تنساق نعمة رأى إذا األحقاد وثوران

 عند صحيح( والشكر  الحمد فلك لك شريك ال وحدك فمنك خلقك من بأحد أو نعمة من بي أصبح ما اللهم) 

 .الشوكاني 

 الناس أفضل هم السليمة القلوب فأهل. والحسد  الحقد نزعات من النفس مستريح المسلم يحيا وبذلك

 اللسان صدوق القلب مخموم كل قال أفضل الناس أياهلل لرسول قيل عمر بن اهلل عبد فعن.وأكرمهم 

( حسد ال و غل وال بغي وال فيه أثم ال النقي التقي هو: القلب؟قال  مخموم فما نعرفه اللسان صدوق قالوا
 . ماجه ابن صحيح

 ِفي َما َوَنَزْعَنا: )تعالى قال. يدخلونها حينما الجنة ألهل توهب التي النعم من نعمة الصدر وسالمة

 .47:الحجر(مَُّتَقاِبِليَن ُسُرٍر َعَلى ِإْخَواًنا ِغلٍّ مِّْن ُصُدوِرِهم

 :أخواتي

 على األحوال جميع في به واالستعانة اهلل إلى اللجوء صدق من البد العظيمة الصفة بتلك نتحلى لكي

 وترك والنقاش الحوار أثناء في والسيما ميدان كل في النفس وضبط الشيطانية والهواجس الخواطر طرد

 والزالت الهفوات عن ،والتجاوز النجوى عن والبعد والغليظة الرديئة األلفاظ وتجنب والمراء الجدل

 السالم وإفشاء والثبات بالخير عامة بصفة والمسلمين خاصة بصفة خالفك لمن والدعاء والصفح والعفو

 َأيَُّها َيا:)تعالى قال المحامل أحسن على األمور وحمل الظن إساءة عن والبعد األثرة وتجنب واإليثار

 خرجت بكلمة تظن وال)  :عمر ،قال12:الحجرات( ِإْثٌم الظَّنِّ َبْعَض ِإنَّ الظَّنِّ ِمَن َكِثيًرا اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذيَن

 ( محماًل  الخير في لها تجد وأنت خيرًا إال أخيك من

 والتزود خاطرة كل على ومحاسبتها النفس ومجاهدة واالستغفار والتسبيح والدعاء بالذكر النفس وإشغال

 .الصالحة الرفقة واختيار العلم بسالح

 وقد تحصيلها في ويجتهد المؤمن لها يسعى عظيمة مرتبة ُتعد والكبر الحسد و الغل من القلب سالمة إن

. الخبر ذلك صحب كما الجنة دخول أسباب من سبب بذلك التحلي أن أهمها من عظيم فضل فيها ورد

 والعالقات األواصر وتقوية بينهم والبغضاء العداوة ودفع المسلمين بين والتواد التحاب وحصول

 .المجتمع في األمن ينتشر حتى والخالف الفرقة أسباب على والتضييق والقضاء اإلنسانية
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 (3)إذاعة 

 (المتوسط والثانوي)مواقع التواصل االجتماعي 

 األعوام خالل المجتمع أفراد من العديد حياة من يتجزأ ال جزءًا االجتماعي التواصل شبكات أصبحت

 من كثير ضعافإ في المواقع تلك ساهمت إيجابيات،حيث من مالها منا أحدًا ينكر الماضية،وال القليلة

 اآلراء الخارجي،وتبادل العالم مع بالتواصل مستخدميها،وسمحت أوساط بين االجتماعية الفوارق

 على تساعد التي األنشطة من العديد المسافات،وممارسة وتقريب الشعوب ثقافات ومعرفة واألفكار

 األهداف تحقق التي والمشاريع اإلبداعات إطالق من تمكن أبوابًا وفتحت اآلخرين مع والتواصل رباالتق

 وقد المجتمعات بين الفعال والتواصل المباح الترفيه على ساعدت أنها النمو،كما على المجتمع وتساعد

 في واألحداث،وساعدت األخبار نقل في العلم،والسرعة بالعبادات،واكتساب للتذكير أيضا استخدمت

 .القرار  صانعي مع التواصل

 ما أبرزها من والتي السلبيات من العديد أيضا حدين،فلها ذو سالح أنها إال اإليجابيات تلك رغم وعلى

 :يلي 

 .البدع انتشار على كمالها،والمساعدة ينافي وما الصحيحة العقيدة على التأثير *

 .واألذكار  والطاعات الصلوات عن االنشغال*

 .بالمسؤولية لها المستخدمين بعض شعور وعدم الرقابة غياب*

 .األحداث نقل في والمبالغة الشائعات كثرة* 

 .اآلخر الرأي تقبل وعدم المتبادل االحترام عن تبتعد التي النقاشات إثارة* 

 .فائدة دون والملفات الصفحات بين التنقل في الوقت إضاعة*

 الشباب عزل إلى أدت حيث المجتمعات وتفكيك واألبوين األخوة بين االجتماعية للعزلة سببًا أصبحت* 

 .المجتمع يقيمها التي الفعاليات في مشاركتهم وعن األسري واقعهم عن والمراهقين

 أو ردها يستطيع وال المجتمعات بين اآلفاق في فتنتشر سيئة بكلمة يتفوه لمن للهالك سبب أنها كما *

 .عنها  االعتذار

 . القلوب وتفسد واألخالق المروءة تنافي أمورًا تنشر أنها كما* 

 وتأثير للمجتمعات وهدم لألسر تشتت عنها ينتج قد مما سيئة مواقع إلى الوصول في سببًا تكون قد* 

 .واإليمان  الدين على سلبي

 :أخواتي

 ما) ونقوله نفعله ما كل على ويحاسبنا يرانا تعالى اهلل بأن نتذكر تعالى،وأن باهلل باإليمان التسلح علينا

 حياته هو المواقع تلك معالمرء  يمضيه الذي الوقت هذا ،وأن11:ق( َعِتيٌد َرِقيٌب َلَدْيِه ِإاَل َقْوٍل ِمْن يْلِفُظ

 وسوف فيها الرجوع يستطيع لن أقوالب به ويتواصل يكتبه ما أن تعالى،و اهلل أمام عنه يسأل وسوف

 . آثارها عن ويحاسب يسأل

 .مجتمعنا أمن وعلى علينا بالضرر تعود قد آثار أو مشاكل دون بالتواصل نعمنا بذلك تقيدنا فإذا
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 (2)إذاعة 

 (المتوسط والثانوي)في التعامل مع الشائعات  اإلسالممنهج 

 وتحٍر تثبت غير من لألخبار ونشر إظهار الكذب،وهي أنواع أخطر من نوع هي الشائعات

 هي االجتماعي،والتي التواصل مواقع هي الشائعات ترويج في تستخدم التي الوسائل أكثر للصواب،ومن

 ومبرراتها الخادع وبريقها المختلفة بألوانها الشائعات بث الشر في استعمالها وسائل حدين،ومن ذو سالح

 واستقرار أمن على يؤثر المجتمعات،مما في الفتنة بذور وبث والخداع بالكذب المصحوبة الملتوية

 . المجتمع 

 الشائعات؟ مع المسلم يتعامل كيف

 :يلي ما ضمن يتجلى الشائعة مع للتعامل واضحًا طريقًا لنا رسمت النبوية والسنة الكريم القرآن إن

 الَِّذيَن َأيَُّها َيا}:تعالى اهلل بمقتضاها؛قال العمل وعدم الشائعة في ما مضمون قبول قبل والتبين التثبت*

 .2:الحجرات{َناِدِميَن َفَعْلُتْم َما َعَلى َفُتْصِبُحوا ِبَجَهاَلٍة َقْوًما ُتِصيُبوا َأْن َفَتَبيَُّنوا ِبَنَبٍإ َفاِسٌق َجاَءُكْم ِإْن آَمُنوا

 أي نشر إعادة الجسيم الخطر الخبر؛فمن نشر قبل المختصين ومشاورة الموثوقة المصادر إلى الرجوع*

 ذم وتعالى سبحانه اهلل فإن عليه،ولذا يترتب قد ما نوم مضمونه من و همصدر من التثبت قبل خبر

 َردُّوُه َوَلْو ِبِه َأَذاُعوا اْلَخْوِف َأِو اْلَأْمِن ِمَن َأْمٌر َجاَءُهْم َوِإَذا}:تعالى اهلل ؛قال الكاذبة األخبار بإذاعة المنافقين

 َُلاتََّبْعُتُم َوَرْحَمُته َعَلْيُكْم اللَِّه َفْضُل َوَلْوَلا ِمْنُهْم َيْسَتْنِبُطوَنُه الَِّذيَن َلَعِلَمُه ِمْنُهْم اْلَأْمِر ُأوِلي َوِإَلى الرَُّسوِل ِإَلى

 ِمَن َأْمٌر َجاَءُهْم َوِإَذا} :تعالى قوله تفسير في اهلل رحمه كثير ابن العالمة قال.،13: النساء{ َقِليًلا ِإلَّا الشَّْيَطاَن

 وينشرها يفشيها أو به ،فيخبر تحققها قبل األمور إلى يبادر من على إنكار{ ِبِه  َأَذاُعوا اْلَخْوِف َأِو اأَلْمِن

 .صحة لها يكون ال ،وقد

 األخالق، محاسن من ذلك ألن أمكن ما لآلخرين العذر والتماس بالغير الخير ظن*

 . 12:النور( مبين إفك هذا وقالوا َخْير ِبَأْنُفِسِهْم َواْلُمْؤِمَناُت اْلُمْؤِمُنوَن َظنَّ َسِمْعُتُموُه ِإْذ َلْوَلا):تعالى اهلل قال

 :أخواتي

 مصداقًا األمر،وذلك وأولي المختصين إلى والرجوع خبر أي نشر في التسرع وعدم ألسنتنا حفظ علينا

 المجتمع أمن على نحافظ ،حتىمسلم صحيح مقدمة( سمع ما بكل يحدث أن كذبا بالمرء كفى):لقوله

 .واستقراره
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 ورش الطالبات
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 (5)ورشة عمل 

 (ابتدائي)سالمة الصدر  

 

: فقيل له ؟ فقال .  ميَسكان أكثُر ما يصوُم االثنيِن والخ :"جاء في الحديث أن النبي صلى اهلل عليه وسلم

 .صحيح الجامع"ُتْعَرُض كَل اثنيِن وخميٍس ، فُيْغَفُر لكِل مسِلٍم ، إَلا المتهاجَرْيِن ، فيقوُل أِخروهما األعماُل

 تقبلين فهل إليك تعتذر جاءت ثم ، خالف لك زميلة وبين بينك حصل إذا مجموعتك أفراد مع بالتعاون

 اآلخرين مع التسامح على تعينك التي األمور هي وما ؟ ذلك يدل ماذا على اعتذارها قبلت وإذا اعتذارها؟

 عنهم؟ والعفو
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....................................................................................................................  
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 (5)المادة العلمية للورشة

 (ب)طالبات 

. إذا قبلت اعتذارها كان ذلك دليال على سالمة الصدر، فأهل القلوب السليمة هم أفضل الناس وأكرمهم

كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا  أي الناس أفضل قالاهلل بن عمرو قيل لرسول اهلل  فعن عبد

صحيح (ال غل وال حسدهو التقي النقي ال أثم فيه وال بغي و: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال 

 .ابن ماجه

 :كيفية الوصول لتلك الصفة

من صدق اللجوء إلى اهلل واالستعانة به في جميع األحوال على  لكي نتحلى بتلك الصفة العظيمة البد

طرد الخواطر والهواجس الشيطانية وخاصة عند الحوار والنقاش و ترك الجدل والمراء وتجنب األلفاظ 

والتجاوز عن الهفوات والزالت والعفو والصفح،وإفشاء السالم بين ، عد عن النجوىالرديئة والغليظة والب

المسلمين واإليثار وتجنب األثرة واألنانية، والبعد عن إساءة الظن وحمل األمور على أحسن المحامل قال 

 .12:الحجرات( الظَّنِّ ِإْثٌمَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض :)تعالى

 ( .وال تظن بكلمة خرجت من أخيك إال خيرًا وأنت تجد لها في الخير محماًل : ) قال عمر

واشغال النفس بالذكر والدعاء والتسبيح واالستغفار ومجاهدة النفس ومحاسبتها والعمل على مساعدة 

 .اآلخرين واختيار الرفقة الصالحة 

َوَنَزْعَنا َما ِفي : )وسالمة الصدر نعمة من النعم التي توهب ألهل الجنة حينما يدخلونها قال تعالى

 47:الحجر(ُمَتَقاِبِليَن ُصُدوِرِهم ِمْن ِغٍل ِإْخَواًنا َعَلى ُسُرٍر

لسالمة الصدر فوائد ومزايا عظيمة وآثارًا حسنة في الدنيا واآلخرة من أعظمها حصول التحاب  إن

التواد بين المسلمين ودفع العداوة والبغضاء بينهم وتقوية األواصر والعالقات اإلنسانية والقضاء و

 .والتضييق على أسباب الفرقة والخالف وبذلك ينتشر األمن في المجتمع
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 (5)ورشة عمل 

 (ب)طالبات ( 5)حفظ اللسان 

 

واحتد النقاش حتى بادرت إحداهن اختلفت طالبتان في الفصل حول موضوع معين، فتعالت األصوات 

بكيل التهم والسب لألخرى، وتقاطعت الطالبتان وبعد تدخل الطالبات في اإلصالح تبين أن السبب في 

 .صدقته إحداهن كحقيقة عن األخرى وحصل الخالف والفرقة بينهما( خبر كاذب)الخالف

ي ما حصل ؟ ن تالفبالتعاون مع مجموعتك بيني ما سبب هذا الخالف والقطيعة، وكيف يمك
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 (5)المادة العلمية للورشة

 

هو عدم التثبت في نقل األخبار ، والغضب والحدة في النقاش ، وعدم استخدام  :سبب الخالف والقطيعة

 .أسلوب الحوار في التخاطب، وعدم حفظ اللسان

 :بعدة أمور يمكن تالفي ما حصل

رواه (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)قال . وجوب التثبت في األقوال وعدم نشر الشائعات* 

 .البخاري

 لذا يقول تعالى منبًها. ى اللسان وذكر اهلل تعالى والمداومة على الكالم الطيب النافعالمحافظة عل* 

 الَشْيَطاَن َيْنَزُغ َبْيَنُهْم ِإَن الَشْيَطاَن َكاَن ِلإِلْنَساِن َعُدًوا َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا اَلِتي ِهَي َأْحَسُن ِإَن :(المؤمنين

 .53:اإلسراء(ُمِبيًنا

 .تجنب الكالم المحرم كالغيبة والنميمة والقيل والقال والسب والسخرية واالستهزاء *

 َمْن كاَن ُيْؤِمُن بالَلِه َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيرًا أْو: "قالعن النبي  هريرة رضي الّله عنه عن أبي

 . رواه البخاري(ِلَيْصُمْت 

كالمه، فإن ظهرت المصلحة تكَلم،  أراد الكالم فعليه أن يفكر قبلإذا : ) قال اإِلمام الشافعي رحمه الّله

 (.وإن شَك لم يتكلم حتى تظهر

 إَن َرَبَك َلبا(: ، وقال الّله تعالى11:ق)َعِتيٌد ما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإاَل َلَدْيِه َرِقيٌب(: واهلل تعالى يقول

 .14:الفجر(لِمْرَصاِد

أصل الخير كله ومن ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه، وبذلك ينتشر هو  فكف اللسان وضبطه وحبسه

 .الخير وتسود األلفة والمحبة والتواد بين أفراد المجتمع مما يحقق أمن المجتمع واستقراره
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 (5) ورشة عمل

 (م و ث)حسن الظن لطالبات 

 

ما رأيت قوما أشّد : يومافقالت له امرأته  أجود قريش في زمانه الرحمن بن عوف كان طلحة بن عبد

هذا : فقال لها ! أراهْم إذا اغتنيت لِزُموك ، وِإذا افتقرت تركوك: ولم ذلك ؟قالت: قال. لْؤما مْن إخوانك

 ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام ِبحِقهم..يأتوننا في حال ُقدرتنا على إكرامهم! واهلل من كرِم أخالِقهم

انظر كيف تأّول بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح ِفعلهم : ماوردي فقالعّلق على هذه الِقصة اإلمام ال!

 .حسنا ، وظاهر غدِرهم وفاء

 

 حسن على المعينة األسباب هي وما ؟ إخوانه في طلحة قول يدل ماذا على مجموعتك أفراد مع بالتعاون

 الظن؟
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 (5)المادة العلمية للورشة

 طالبات م ، ث

اإلسالم دين يدعو إلى حسن الظن بالناس واالبتعاد كل البعد عن سوء الظن بهم ؛ ألن سرائر الناس 

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الَظِن ِإَن  : )قال تعالى ، ودواخلهم ال يعلمها إال اهلل تعالى وحده 

َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َبْعَض الَظِن ِإْثٌم َوَلا َتَجَسُسوا َوَلا َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحُب َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه 

 .12: سورة الحجرات( َواٌب َرِحيٌمَواَتُقوا الَلَه ِإَن الَلَه َت

ِإَياُكْم َوالَظَن ، َفِإَن الَظَن َأْكَذُب اْلَحِديِث، َواَل : )َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َعِن الَنِبِي صلى اهلل عليه وسلم ، َقاَل

 .رواه البخاري( وا، َوُكوُنوا ِعَباَد اهلِل ِإْخَواًناَتَحَسُسوا، َواَل َتَجَسُسوا، َواَل َتَحاَسُدوا، َواَل َتَداَبُروا، َواَل َتَباَغُض

 : األسباب المعينة على حسن الظن  

إن إحسان الظن بالناس يحتاج إلى كثير من مجاهدة النفس لحملها على ذلك خاصة وأن الشيطان يجري *

م أسباب قطع من ابن آدم مجرى الدم وال يكاد يفتر عن التفريق بين المؤمنين والتحريش بينهم وأعظ

 . الطريق على الشيطان هو إحسان الظن بالمسلمين 

إَياك من الكالم ما إن أصبَت فيه َلم : ) قال بكر بن عبد اهلل المزني كما في ترجمته من تهذيب التهذيب

 (.ُتؤَجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظِن بأخيك 

افعي رحمه اهلل حين مرض وأتاه بعض إخوانه فها هو اإلمام الش: حمل الكالم على أحسن المحامل* 

يعوده ،ذكر أبو نعيم األصبهاني في حلية األولياء موقفًا جمياًل بين اإلمام الشافعي وتلميذه الربيع بن 

يا : قّوى اهلل ضعفك ، فقال! اهلل  يا أبا عبد: فقلت. مرض الشافعي فدخلت عليه: )سليمان، أَن الربيع قال

لو دعوت : اهلل ما أردت إال الخير ،فقال يا أبا عبد: قلت! اهلل ضعفي على قوتي أهلكنيأبا محمد لو قَوى 

فهكذا تكون األخوة الحقيقية إحسان الظن باإلخوان حتى فيما (. اهلل علي لعلمت أنك لم ترد إال الخير

 .يظهر أنه ال يحتمل وجها من أوجه الخير

إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن : )مه اهللقال ابن سيرين رح: التماس األعذار لآلخرين * 

 ( .لعل له عذرا ال أعرفه: لم تجد فقل

َبَعَثَنا َرُسوُل الَلِه : َسِمْعُت ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد ُيَحِدُث ، َقاَل: َعْن َأِبي َظْبَياَن ، َقاَل : تجنب الحكم على النيات* 

َفَصَبْحَناُهْم ، َفَقاَتْلَناُهْم ، َفَكاَن ِمْنُهْم َرُجٌل ، ِإَذا َأْقَبَل : ، ِمْن ُجَهْيَنَة ، َقاَل صلى اهلل عليه وسلم ِإَلى اْلُحَرَقِة 

 :َفَغِشيُتُه ، َأَنا َوَرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر ، َقاَل : اْلَقْوُم َكاَن ِمْن َأَشِدِهْم َعَلْيَنا ، َوِإَذا َأْدَبُروا َكاَن َحاِمَيَتُهْم ، َقاَل 

اَل ِإَلَه ِإاَل الَلُه ، َفَكَف َعْنُه اأَلْنَصاِرُي ، َوَقَتْلُتُه ، َفَبَلَغ َذِلَك الَنِبَي صلى اهلل عليه وسلم ، : َفَلَما َغِشيَناُه ، َقاَل 

ا َرُسوَل الَلِه ، ِإَنَما َكاَن ُمَتَعِوًذا ِمَن اْلَقْتِل َي: ُقْلُت : َيا ُأَساَمُة ، َأَقَتْلَتُه َبْعَد َما َقاَل اَل ِإَلَه ِإاَل الَلُه ؟ َقاَل : َفَقاَل 

 .رواه البخاري( ، َفَكَرَرَها َعَلَي ، َحَتى َتَمَنْيُت َأِني َلْم َأُكْن َأْسَلْمُت ِإاَل َيْوَمِئٍذ
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ياس ذكرت رجاًل بسوء عند إ: ) قال سفيان بن حسين: استحضار آفات سوء الظن وعدم تزكية النفس * 

: ال، قال: فالِسند والهند والترك؟ قلت: ال، قال: أغزوَت الروَم؟ قلت: بن معاوية، فنظر في وجهي، وقال

البداية ((. فَلم أُعد بعدها : قال! أَفتسَلم منك الروم والِسند والهند والترك، ولم يسَلْم منك أخوك المسلم؟

 .والنهاية البن كثير

الواجُب على العاقل لزوم السالمة بترك التجسس : ) في روضة العقالءوقال أبو حاتم بن حبان البستي 

عن عيوب الناس، مع االشتغال بإصالح عيوب نفسه؛ فإَن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدَنه 

ولم ُيتعب قلَبه، فكَلما اَطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإَن من اشتغل بعيوب 

 (.عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعَذر عليه ترك عيوب نفسه الناس

إن سوء الظن يحمل على التجسس والتحسس والغيبة والتحاسد والتباغض والتدابر ، ويقطع العالقة بين 

 .المتآخين، مما يؤثر سلبا على أمن المجتمع
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 (م و ث)لطالبات ( 5)ورشة عمل 

 ( واإليجابمواقع التواصل االجتماعي بين السلب )

 

لحسنات وبابًا كون طريقًا لكسب اتاإللكترونية سالح ذو حدين ،فقد  إن شبكات التواصل االجتماعي

 .كون عكس ذلكتللخيرات ، وقد 

هي أبرز اإليجابيات وأبرز  كمرتادة لمواقع التواصل االجتماعي ، ما

السلبيات التي لمستيها من تلك المواقع؟ وما واجبك كفتاة مسلمة عند 

 ارتيادها؟
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 (5)المادة العلمية للورشة

 طالبات م، ث

 :ات الشيء الكثيرإن شبكات التواصل االجتماعي لها من اإليجابيات والسلبي

 :ومن إيجابياتها ما يلي

 .ساهمت تلك المواقع في إذابة كثير من الفوارق االجتماعية بين أوساط مستخدميها* 

سمحت بالتواصل مع العالم الخارجي، وتبادل اآلراء واألفكار ومعرفة ثقافات الشعوب وتقريب *

 .قرب والتواصل مع اآلخرينالمسافات، وممارسة العديد من األنشطة التي تساعد على الت

 .فتحت أبوابًا تمكن من إطالق اإلبداعات والمشاريع التي تحقق األهداف وتساعد المجتمع على النمو* 

 .ساعدت على الترفيه المباح والتواصل الفعال بين المجتمعات * 

 .استخدامها للتذكير بالعبادات، واكتساب العلم، والسرعة في نقل األخبار واألحداث* 

 .ساعدت في التواصل مع صانعي القرار *

 :إال أنه رغم تلك اإليجابيات فلها أيضا العديد من السلبيات والتي من أبرزها ما يلي 

 .التأثير على العقيدة الصحيحة وما ينافي كمالها، والمساعدة على انتشار البدع* 

 .االنشغال عن الصلوات والطاعات واألذكار *

 .شعور بعض المستخدمين لها بالمسؤوليةغياب الرقابة وعدم *

 .كثرة اإلشاعات والمبالغة في نقل األحداث*

 .بعض النقاشات التي تبتعد عن االحترام المتبادل وعدم تقبل الرأي اآلخر*

 .إضاعة الوقت في التنقل بين الصفحات والملفات دون فائدة*

يك المجتمعات حيث أدت إلى عزل الشباب أصبحت سببًا للعزلة االجتماعية بين األخوة واألبوين وتفك*

 .والمراهقين عن واقعهم األسري وعن مشاركتهم في الفعاليات التي يقيمها المجتمع

 . تنشر أمورا تنافي المروءة واألخالق وتفسد القلوب* 

 سببًا في الوصول إلى مواقع سيئة وغيرها والتي تهدم المجتمعات وتشتت األسر وتؤثر سلبًا على الدين* 

 .واإليمان 

 :الواجب علينا عند ارتياد تلك المواقع ما يلي

ما (علينا التسلح باإليمان باهلل تعالى، وأن نتذكر بأن اهلل تعالى يرانا ويحاسبنا على كل ما نفعله ونقوله 

ع  هو حياتك وسوف ، وأن هذا الوقت الذي تمضيه مع تلك المواق11:ق) َعِتيٌد َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإاَل َلَدْيِه َرِقيٌب

تسألي عنه أمام اهلل تعالى، و أن ما تكتبيه وتتواصلي به من أقوال لن تستطيعي أن ترجعي فيها وسوف 

 .تسألي وتحاسبي عن آثارها

 .فإذا تقيدنا بذلك نعمنا بالتواصل دون مشاكل أو آثار قد تعود بالضرر علينا وعلى أمن مجتمعنا
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 للمعلمات( 5)عمل  ورشة

 (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)

 

قد نسمع اليوم كثيرًا من الشائعات التي تسوق األماني وتنشر األكاذيب على شكل 

 .أخبار تبثها المواقع والمنتديات على شبكة اإلنترنت وبرامج التويتروالواتس

 وكيف يتعامل معها؟ مجموعتك استنبطي موقف المسلم من تلك األخبار؟ مع

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 معلمات( 5)المادة العلمية للورشة 

 األخبار من التثبت هو الصالح السلف عليه سار ،والذي الشريفة النبوية ،والسنة الكريم القرآن منهج إن

 كذبًا بالمرء كفى: )اهلل رسول قال: قال ـ عنه تعالى اهلل ـرضي هريرة أبي عن الحديث في جاء ،لذلك

 ويتسرعون ُيَسارعون الذين الناس -اآلية هذه في-تعالى اهلل ذم ،وقد مسلم أخرجه( سمع  ما بكل يحدث أن

 األمر أولي إلى يرجعون ال فإنهم منها تثبتوا صحتها،وإذا من تثبت بدون األخبار نشر في

 قال فقد. الناس صفوف في البلبلة االضطراب،وتنزل يقع العلماء،وبذلك خاصة منهم منهم،والمتخصصين

 ِمْنُهْم اأَلْمِر ُأْوِلي َوِإَلى الرَُّسوِل ِإَلى َردُّوُه َوَلْو ِبِه َأَذاُعوا اْلَخْوِف َأِو اأَلْمِن ِمَن َأْمٌر َجاَءُهْم َوِإَذا: )تعالى

 .13 النساء( َقِليًلا ِإلَّا الشَّْيَطاَن التََّبْعُتُم َوَرْحَمُتُه َعَلْيُكْم اللَِّه َفْضُل َوَلْوال ِمْنُهْم َيْسَتْنِبُطوَنُه الَِّذيَن َلَعِلَمُه

 :منها الصحيح الموقف

 قال التبين،والسكينة،والِحْلم،والنظر،والتبصر،فقد والتؤدة،و بالتأني عليك،  ما خبر يصلك عندما ـ1

 الحيرة في تقعي ال ،حتىاأللباني وحسنه الترغيب صحيح" الشيطان من اهلل،والعجلة من التأني: "اهلل رسول

 .واالضطراب

 مطية بئـس: "اهلل رسول قال فاسق،فقد من الخبر يأت لم ولو بالتثبت خبر،فعليك ُكَل ـالتصدقي2

 بدون( ُيقال،ويقولون) َزَعـمـُوا،أي  كلمة األخبار إلى الطريق بئس ،ومعناهداوود أبو سنن،"زعموا الرجل

 .الِصدق من التأُكد

 المرء إسالم حسن من: )اهلل رسول قال فاتركيه،فقد دنياك وال دينك، في له فائدة ال الخبر كان ـإذا3

 قدرة ال ما عليك،و تعود منه فائدة ال ما كل اترك: ،ومعناهصحيح حديث وهو الترمذي رواه،(يعنيه  ال ما تركه

 . عليه لك

 كفى:)اهلل رسول قال فقد وصحيحًا صدقًا كان ولو نشره صالحية من تتأكدي حتى الخبر ـالتنشري4

 يكون ال: تعالى  اهلل رحمه مالك اإلمام ،وقالصحيحه مقدمة في مسلم رواه( سمع  ما بكل يحدث أن كذبا بالمرء

 –سفيان  أبو قال حتىوترّفع عنه العرب  اإلسالم، حرمه ذنب الكذب ألن. سمع ما بكل َحَدَث َمْن فقيها

 تاريخه في يوجد أن يقبل يكن هرقل،فلم يعني( عليه لكذبت اكذًب علّي الناس يأثر أن لوال)-مشرك  وهو

 ( .الروم ملك)هرقل  عندمحمد عدوه على كانت ولو كذبة

 .فتنة لبعضهم كان إال عقولهم تبلغه ال ًاحديث اقوًم تمحدث أنتم ما: عنه اهلل رضي مسعود ابن وقال

 يؤجر خيرا يكون أن إما الكالم معناه،أن  ما في الصالحين رياض في اهلل رحمه النووي كالم جميل ومن

 قد ألنها المباحات في يوغل ال أن وعليه مباحًا يكون أن عليه،أو العبد يأثم شرًا يكون أن عليه،أو العبد

 .الخطيئات إلى تجر

 وحساب البعيد والنظر والتثبت بالحلم تتميز مشاورتهم شأن،ألن كل في التخصص أهل إلى ـالرجوع5

 . عدمه من للنشر الخبر صالحية مدى لمعرفة األمور،وذلك عواقب

 والقالقل والحيرة باالضطرابات تأتي ،التي الشيطان خطوات إتباع في يوقع االحتياطات تلك مخالفة إن

 .المجتمع في األمن ويختل الشائعات والفتنة،فتنتشر والبلبلة
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 للمعلمات( 5) ورشة عمل

 (االستخدام األمثل لمواقع التواصل االجتماعي)

 

أصبحت شبكات التواصل االجتماعي جزءًا ال يتجزأ من حياة العديد من أفراد المجتمع خالل األعوام 
 .سلبيات أحد منا مالها من إيجابيات، والقليلة الماضية، وال ينكر 

من خالل تعاملك مع تلك الشبكات استنبطي بعضًا من تلك اإليجابيات 
والسلبيات ؟ وما هو دورك كمسئولة ومربية تجاه الجيل الذي تحت يديك  

 لتوجيههم ؟
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 (5)المادة العلمية للورشة

 :إن شبكات التواصل االجتماعي لها من اإليجابيات والسلبيات 

 :ومن إيجابياتها ما يلي

 .ساهمت تلك المواقع في إذابة كثير من الفوارق االجتماعية بين أوساط مستخدميها* 

وتبادل اآلراء واألفكار ومعرفة ثقافات الشعوب وتقريب  سمحت بالتواصل مع العالم الخارجي،*

 .المسافات، وممارسة العديد من األنشطة التي تساعد على التقرب والتواصل مع اآلخرين

 .فتحت أبوابًا تمكن من إطالق اإلبداعات والمشاريع التي تحقق األهداف وتساعد المجتمع على النمو* 

 .اصل الفعال بين المجتمعات ساعدت على الترفيه المباح والتو* 

 .استخدامها للتذكير بالعبادات، واكتساب العلم، والسرعة في نقل األخبار واألحداث* 

 .ساعدت في التواصل مع صانعي القرار *

 :إال أنه رغم تلك اإليجابيات فلها أيضا العديد من السلبيات والتي من أبرزها ما يلي 

 .التأثير على العقيدة الصحيحة وما ينافي كمالها، والمساعدة على انتشار البدع *

 .االنشغال عن الصلوات والطاعات واألذكار *

 .غياب الرقابة وعدم شعور بعض المستخدمين لها بالمسؤولية*

 .كثرة اإلشاعات والمبالغة في نقل األحداث*

 .ل وعدم تقبل الرأي اآلخربعض النقاشات التي تبتعد عن االحترام المتباد*

 .إضاعة الوقت في التنقل بين الصفحات والملفات دون فائدة*

أصبحت سببًا للعزلة االجتماعية بين األخوة واألبوين وتفكيك المجتمعات حيث أدت إلى عزل الشباب *

 .والمراهقين عن واقعهم األسري وعن مشاركتهم في الفعاليات التي يقيمها المجتمع

سببًا في الوصول إلى مواقع سيئة وغيرها والتي تهدم المجتمعات و تنافي المروءة واألخالق قد تكون * 

 .وتشتت األسر وتؤثر سلبًا على الدين واإليمان 

 :مسئوليتنا تجاه الجيل الذي بين يدينا

 :علينا تربية أبنائنا وطالباتنا على كيفية التعامل معها وذلك

مراقبته ، وتذكيرهم بأن اهلل تعالى يرانا ويحاسبنا على كل ما نفعله بتنمية الخوف من اهلل تعالى و*  

 .11:ق) َعِتيٌد ما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإاَل َلَدْيِه َرِقيٌب(: ونقوله قال تعالى

توجيههم على أهمية المحافظة على الوقت الذي يمضي مع تلك المواقع، وأنهم سوف يسألون عنه أمام *

 . يته في كل ما هو نافع ومفيد للمجتمعاهلل تعالى فيجب تمض

توجيههم وتحذيرهم من مغبة كتابة الضالالت والسيء من الكلمات ألنها تنتشر في اآلفاق بين *

كما في ،ولذلك حّذر من ذلك رسول اهلل .المجتمعات وال يستطيع ردها أو االعتذار عنها 

ُق ِشدُقه َفكَذاٌب ، َيكِذُب بالكِذَبِة ُتحَمُل عنُه حَتى تبلَغ رأيُت َرُجليِن أتياني ، قاال اَلذي رأيَته يش:)الحديث

 رواه البخاري( اآلفاَق ، فُيصنُع ِبه إلى يوِم القيامِة
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 وزارة التربية والتعليم                                             

 تعليم البنات
 وكالة التعليم  

 اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمــوظفـــاتمحاضرة      

 
 وقفة مع قوله تعالى                  

 
ِبِه َأَذاُعوا اْلَخْوِف َأِو اْلَأْمِن ِمَن َأْمٌر َجاَءُهْم َوِإَذا 
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلىى آلىه وصىحبه     الحمد هلل رب العالمين،

 :أجمعين أما بعد

ففي القرآن والسنة هداية األمة، ونجاتها في الدنيا واآلخرة، وفيهما الحق المبين في كل شىأن مىن شىؤون    

َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنىا  : ، وقال سبحانه31: األنعىام ( ما فرطنا في الكتاب من شيء: )الحياة، قال تعالى

فمىا مىن قضىية إال وفىي الكتىاب والسىنة حكمهىا        ، 98: النحل  ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهىًدى َوَرْحَمىًة َوُبْشىَرى ِلْلُمْسىِلِميَن     

الشافي، وبيانها الكافي، وقد حرص اإلسالم أّيما حرص على سالمة المجتمع وسالمة أفراده مىن كىل مىا    

 1أخبار وتهم وانتقاص ، ومن كل ما يثير البلبلة والخوف والقلق من  هسوءي

 1، إزداد علمًا ، وعمًلا،  وبصيرة ي كتاب اهللوكلما ازداد العبد تأماًل ف

بالتأمل والتدبر، وحث عليه ، وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن ، كما قال تعالى تعالى ولذا أمر اهلل 

 ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اْلَأْلَباِب وبذلك يعلم كمال القرآن ، 29سورة ص

ومما بينه اهلل تعالى في كتابه أحكام تناقل األخبار بين 1وأنه من عند من أحاط علمه بجميع األمور 

ها حكم سماع الخبر، ومنها قبول الخبر وتصديقه ،ومنها نشره وإذاعته ، من: الناس، ولها مسائل كثيرة

 .إلى غير ذلك... ومنها اتخاذ موقف قلبي ممن يعنيه الخبر، ومنها اتخاذ موقف واقعي منه

 1على آيه عظيمة تتعلق بنقل األخبار، وإشاعته وإذاعته، والتثبت منها -بإذن اهلل–سنقف 

ْم َأْمٌر ِمَن اْلَأْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأوِلي اْلَأْمِر َوِإَذا َجاَءُه): قال تعالى

. 93: النساء(ِليًلاْيَطاَن ِإلَّا َقِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوَلا َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلاتََّبْعُتُم الشَّ

هذا تأديب من اهلل لعباده عن فعلهم هذا ، غير الالئق وأنه ينبغي لهم ، إذا ": قال السعدي في تفسيرها 

جاءهم أمر من األمور المهمة ، والمصالح العامة ، ما يتعلق باألمن ، وسرور المؤمنين ، أو الخوف 

 1بإشاعة ذلك الخبريستعجلوا ، وال لذي فيه مصيبة عليهم ، أن يتثبتواا

،الىذين  لعلم والنصح ، والعقل ، والرزانةبل يردونه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم ، أهل الرأي ، وا

فإن رأوا في إذاعته مصىلحة ، ونشىاط للمىؤمنين وسىرورًا      األمور ، ويعرفون المصالح وضدهايعرفون 

أنىىه لىىيس فيىىه مصىىلحة  ، ولكىىن  مضىىرته تزيىىد علىىى     الهىىم وتحىىرزا مىىن أعىىدائهم فعلىىوا ذلىىك ، وإن رأو  
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أي يسىتخرجونه بفكىرهم    93سلرة  النسلاء   َلَعِلَمُه الَّىِذيَن َيْسىَتْنِبُطوَنُه ِمىْنُهمْ   ولهذا قال  1مصلحته ، لم يذيعوه 

 1وآرائهم السديدة ، وعلومهم الرشيدة 

مور ، ينبغي أن يولي من هو أهىل  وفي هذا دليل لقاعدة أدبية ، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من األ 

 1ألى الصواب وأحرى للسالمة من الخطلذلك ، ويجعل إلى أهله ، وال يتقدم بين أيديهم ، فإنه أقرب إ

واألمىىر بالتأمىىل قبىىل الكىىالم ،   1وفيىىه النهىىي عىىن العجلىىة والتسىىرع ، لنشىىر األمىىور ، مىىن حىىين سىىماعها   

 1"أم ال ؟ فيحجم عنه  عليه اإلنسان هل هو مصلحة ، فيقدم 1والنظر فيه 

 :حكم سماع الخبر ونقله

في هذه اآلية الكريمة ِإْنَكار من اهلل تعالى َعَلى َمْن ُيَباِدر ِإَلى األخبىار َفُيْفِشىيَها َوَيْنُشىرَها قبىل التحقىق مىن       

 .صحتها والتثبت منها، وقبل التأكد من مناسبة نشرها حتى ولو كانت صحيحة

 :فهذه اآلية الكريمة تشير إلى عدة نقاط تشمل مراحل صناعة الخبر من مبتدئه إلى منتهاه، وهي

والواجب هنا عدم استقبال الخبر أصىاًل  ( وإذا جاءهم)مجيء الخبر من صانعه أو ناقله  :المرحلة األولى

 .وال االستماع إليه إذا كان من كاذب أو كان على الخبرغرابة وُبعد

 .تقبلهم لهذا الخبر في نفوسهم وتصديقه وتبنيهم له :نيةالمرحلة الثا

 .نقله إلى الناس وإشاعته وإذاعته بينهم: والمرحلة الثالثة

 :أدلة النهي عن المبادرة لنشر األخبار قبل التثبت منها

 .15: سورة النورِإْذ َتَلقَّْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم: قوله سبحانه ـ5

إن تلقي األخبار وسماعها يكون بواسطة األذن ال باللسان، ولكن في حىال الولىع باألخبىار ونقلهىا ال يكىاد      

 . الخبر يمر باألذن إال ويخرج من اللسان، وكأنه لم يمر باألذن أساسًا

فهؤالء إذا جاءهم شيء من األخباة العاملة الهههلة بلااةوا بعذاا هلا      وهذا ما تشير إليه اآليات السابقة، -2

نشلرو  بلين النلاي فلي اله  هل  امل  فهههلم ال لاى ، ال امل           : أي( َأَذاُالرا بهلهه  }: )وإشاا ها، قلا  تعلال   

 َأَفىالَ :في اآلية التي قبلها ولذلك ذكر اهللالصراب؛ ألنهم جاهمرن، مقصرون في فهم ك اب اهلل اّز وج ، 

 َيَتَدَبُروَن اْلُقْرآَن

َكَف  بهلاْلَهْرءه َكلذهب ا َأْن ُيَحلثّه     : "َقاَ  -َصمَّ  المَّه َاَمْيهه َوَسمََّم-َاْن النَّبهّي  -ةضي اهلل انه -ان َأبهي ُهَرْيَر  ـ 3

 ةوا  مسمم"بهُك ّه َما َسههَ 
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َأْي : َنَهل  َالْن قهيلَ  َوَقلا َ     -َصلمَّ  المَّله َاَمْيلهه َوَسلمَّمَ    -ه ـ َاْن اْلُهغهيَر  ْبن ُشْعَبة ةضي اهلل انه َأنَّ َةُسلر  المَّل  4

 .ةوا  الب اةي ومسمم. الَّذهي ُيْكثهر مهْن اْلَحثهيث َاهَّا َيُقر  النَّاي مهْن َغْير َتَثبُّت َوَلا َتَثبُّر َوَلا َتَبيُّن

قال أبو مسعود ألبي عبد اهلل أو قىال أبىو عبىد اهلل ألبىي مسىعود مىا سىمعت رسىول          :عن أبي قالبة قالـ 5

بىئس مطيىة    :اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول في زعموا قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليىه وسىلم يقىول   

 (. 122) صحيح ، الصحيحة :قال األلباني .الرجل زعموا

  -:الشائعة من منظور شرعي 

راب بىين أفىراده  هىي    طويض المجتمع ، ونشر الفوضى واالضى تقآلفات ال ي تعه  ام  الشائعة آفة من ا

هىي مجمىوع سىلوكيات    : ذو طىابع اسىتفزازي فىي الغالىب وقيىل      ، نبأ مجهول المصدر ، سىريع االنتشىار   

هىي معلومىة ضىالة مضىلله     : وقيىل   1فىي المجتمىع    ، تثيىر البلبىة والفتنىة    غيىر صىحيحة سىريعة االنتشىار    

رد ، ثم تنتقل إلى أفراد ، ثىم إلىى المجتمىع ،  فهىي محمولىة علىى الضىالل ، وهىي مجموعىة          تصدر من ف

قيىل فىي بيىان مفهىوم الشىائعة وتحديىدها        أخبار ملفقىة تعمىل علىى نشىر الفوضىى بىين النىاس ، وأقىرب مىا         

، غيىر صىحيحة     ومفهوم حقيقتها أنها أقاويل وأخبار يتناقلها الناس بقصد اإلرجاف ، صىحيحة كانىت أو  

 1فالشائعة قد تكون ذات مصدر ، لكنه غير موثوق فيه

، سواء كان هىذا التغيىر أو التبىديل بىالنقص أو الزيىادة ، بقصىد       ق فيه لكن القائل غّير وبّدلأو يكون موثو

 1ير قصِد، فجاءت على خالف الواقعأو غ

ت هىذه حالىه فهىو بعيىد     نى ولقد ابتلي فئام من الناس بتلقف الروايات وافتعال األحاديث بشكل الفت ومن كا

 .عن التقوى

وقد ساعد علىى انتشىار الشىائعات فىي وقتنىا الحاضىر تنىّوع الوسىائل وتعىدّدها عىن طريىق البىّث المباشىر              

في زمن قياسّي ، والشائعة ليس دائمّا خبىرًا    إليهمن وجهت  إلىبوسائله المختلفه ، بحيث تصل الشائعة 

وإنما قد تكون واقعية تستحق الكتمان ، وغيىر قابلىة للنشىر ، لمىا فىي نشىرها مىن         أو قصة ملفقة ،1كاذًبا 

الخطر والضرر على الفرد والمجتمع ، ألنهىا تسىتهدف كثيىر مىن الحىاالت والجوانىب ، فهىي تىؤثر علىى          

 .واالجتماعي واالقتصادي والسياسي األمن النفسي

 :السلبية  للشائعات  اآلثار

مظىىاهر االجتماعيىىة التىىي بىىدأت تطفىىو علىىى السىىطح بشىىكل متفىىاقم ، حيىىث   أصىىبحت الشىىائعات مىىن أهىىم ال

 1ير جدًا ، وكأنها حقيقة مسلم بهاإيجادها وانتشارها بشكل كب ىساعدت الوسائل التقنية المتعددة عل
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ومن المعلوم أن لشبكات التواصل االجتماعي العديد من الفوائد ولكن قد تتحول هذه الوسائل لىدى بعىض   

وسىىيلة لنقىىل األكاذيىىب فهىىي مجىىال السىىتقبال الغىىث والسىىمين ممىىا يجعلهىىا مرتعىىًا خصىىبًا      إلىىىاألشىىخاص 

لتوعية بكيفية وهذا يستدعي العناية ، باالمكذوبة ، واألفكار المضللة،  ومالئمًا لتداول الشائعات واألخبار

 .التعامل معها

 : ثارها السلبية على الفرد والمجتمع آومن 

﴿ِإنََّما َيْفَتِري الَكِذَب الَِّذيَن : التساهل بالكذب وانتشاره بين الناس، وقد حذرنا اهلل من الكذب فقال تعالىـ 1

 .105: النح  َلا ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اللَِّه َوُأْوَلِئَك ُهُم الَكاِذُبوَن﴾

َها اَلذهيَن آَمُنرا إهْن َجاَءُكْم َفاسهٌق بهَنَبٍع َيا َأُي﴿: اون ال ثبت فقا  سبحانهةنا سبحانه وتعال  من نق  ال بر وَحذَّ

أي تثبتوا، وهي قراءة في ، 6: الح رات( َنااهمهيَن َفَ َبَيُنرا َأْن ُتصهيُبرا َقْرم ا بهَ َهاَلٍة َفُ ْصبهُحرا َاَم ٰ َما َفَعْمُ ْم

 .اآلية

 1لئال تصيبوا: َأن ُتِصيُبوا﴾ أي: )الىاإلضرار بالناس واألمم والمجتمعات، وفي اآلية السابقة يقول تعـ2

فالتساهل في نقل الخبر قد يكون سبًبا إلصابة اآلخرين، ويكون فيه ضرر عليهم، وأذى لهم ، سواء 

﴿َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن : حذرنا من أذية المؤمنين، قال تعالى -عز وجل -م لم يشعر، واهلل ل أشعر الناق

 .59: األحزابَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوِإْثًما مُِّبيًنا﴾الُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِب

 .12 -10:  االنفطاة﴿َوِإنَّ َعَلْيُكْم َلَحاِفِظيَن ِكَراًما َكاِتِبيَن َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن﴾: وقال تبارك وتعالى

َأمَّا الَِّذى َرَأْيَتُه ُيَشقُّ ِشْدُقُه َفَكذَّاٌب : "-يه وسلمصلى اهلل عل-التعرض لغضب اهلل وعقابه، قال النبي  -3

َوْيٌل »: --وقال .متفق عليه" ُيَحدُِّث ِباْلَكْذَبِة، َفُتْحَمُل َعْنُه َحتَّى َتْبُلَغ اآلَفاَق ، َفُيْصَنُع ِبِه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة

وحسنه أخرجه أحهث وأبر ااوا وال رمذي،  «َقْوَم َفَيْكِذُب َوْيٌل َلُه َوْيٌل َلُهِللَِّذى ُيَحدُِّث ِباْلَحِديِث ِلُيْضِحَك ِبِه اْل

 .األلباني

َوالَِّذيَن : فالذي يحب إشاعة الفواحش ونشر األباطيل وينسبها للمؤمنين َكِذًبا وافتراًء متوعد بقوله تعالى

 .59: األحزابَفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوِإْثًما مُِّبيًناَما اْكَ َسُبرا  ُيْؤُذوَن الُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر

ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع الَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا : قال تعالى ٍي في نشر الفاحشة بين المؤمنين،السعـ 4

 .18: النرةاللَُّه َيْعَلُم َوَأْنُتْم َلا َتْعَلُموَنَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َو

المتداولون ألخبار األمن والخوف بال حق مرجفون في المدن والمجتمعات قال جل وعال ُمتَوعًِّدا ـ 5

َلِئن لَّْم َينَتِه الُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِفي : هؤالء في كل عصر وفي كل مصر
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،  60: األحزابتُِّلوا َتْقِتيًلاالَمِديَنِة َلُنْغِرَينََّك ِبِهْم ُثمَّ َلا ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها ِإال َقِليًلا َمْلُعوِنيَن َأْيَنَما ُثِقُفوا ُأِخُذوا َوُق

61. 

ن آثارها على المجتمع اإلضرار بمقدراته المعنوية والمادية كما أنها تسهم في رفض الفرد المتفاعل فم

النظر الى مسرح للمشككين والمثبطين دون  إلىمعها بشكل متزايد لواقعه حيث تحولت الشائعات 

 .المنجزات وحركة النمو

ألخبار المفبركة ا وخطرها فتحمل ا، فال يكاد يسلم أحد من شرهوصول أذى الشائعات بسرعة وقوة -2

الفوضى واتهام اآلخرين  إشاعةوإثارة النعرات بكل أنواعها مما يؤدي إلى المضللة الكاذبة، 

 .زاء والسخرية والتشهير والتحقيرواالسته

 :موقف المسلم من الشائعات وكيف يتعامل معها

يعلمونىه، فاالسىتنباط أعمىق وأدق،    : ولىم يقىل  ( اَلىِذيَن َيْسىَتْنِبُطوَنهُ  ) :ـ التعمق في التثبت، ويؤخذ من قوله1

 .وهذه درجة قد ال تتوفر فيهم جميعًا

َوَلْو َرُدوُه ِإَلى : )في حياته،كما في قوله تعالى -صّلى اهلل عليه وسّلم-ـ رد األخبار إلى الرسول محمد 2

 (.الَرُسوِل

إلى ورثته من العلماء؛ ألنهم هم  الذين ورثوا علمه،  -عليه وسّلم صّلى اهلل-ـ رد األخبار بعد موته 3

 (.َوَلْو َرُدوُه ِإَلى الَرُسوِل َوِإَلى ُأوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم: )وهم أهل االستنباط والفهم العميق قال تعالى

َلَعلم : أي( ِلَمُهَلَع: )تحري أهل الرسوخ في العلم لرد األخبار إليهم واالسترشاد بآرائهم، قال تعالى ـ3

يستخرجونه، فالمراد : أي( اَلِذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم)األمر على الوجه المراد من األمن أو الخوف 

لعلمه الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على : استخرج المعاني؛ أي: باالستنباط في األلفاظ هو

 .ويحللونها من العلماء هؤالء، وهم الذين يتتبعون األخبار ويعتنون بها

وصدق اهلل عّز وجل؛ فلوال فضله ( َوَلْواَل َفْضُل الَلِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه اَلَتَبْعُتُم الَشْيَطاَن: )ثم قال تعالى

 .علينا باتباع الشريعة -عّز وجل-فهذا بيان لفضل اهلل . وعطاؤه، ورحمته وإحسانه لضل جميع الخلق

 .أي إال قلياًل منكم، أو إال قلياًل من أعمالكم( ياًلِإاَل َقِل: )وقوله

إن هذه اآلية الكريمة تنطبق تمامًا على واقع كثير من الناس، حيث إن كثيرًا منهم يعلنون األخبار على 

عواهنها، وال يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، وال يوازنون بين المصالح بعضها مع بعض، وال 
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مع بعض، وال بين المصالح والمفاسد، وإنما يذيعون الشيء وينشرونه بدون تحقيق  بين المفاسد بعضها

 1وال تمحيص

سوءًا بسهولة نقل األخبار وإذاعتها عن طريق األجهزة الحديثة والبرامج االتصالية  وازداد األمر

 .اإللكترونية مثل تويتر، وفيس بوك ، واليوتيوب ، والواتس آب وغيرها

﴿َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد﴾ : كاذيب بين الناس ، فقد قال تعالىداة لنقل األأن نكون أفلنحذر 

 .36: اإلسراء﴿ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوًلا﴾: وقال جل من قائل. 11: ق

 .لصاحبها دعني: فكم من كلمة قالت

 َوِإَن اْلَعْبَد ِإَن اْلَعْبَد َلَيَتَكَلُم ِباْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن الَلِه َلا ُيْلِقي َلَها َباًلا َيْرَفُعُه الَلُه ِبَها َدَرَجاٍت-قال الَنِبِي 

 .أخرجه البخاري" َنَمَلَيَتَكَلُم ِباْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط الَلِه َلا ُيْلِقي َلَها َباًلا َيْهِوي ِبَها ِفي َجَه

جعل عالجها من خالل الناقلين لها من المؤمنين  -سبحانه وتعالى-أما العالج لهذه القضية فهو أن اهلل 

 1عةأنفسهم دون التركيز على مصدر اإلشا

فقد ورد تحذير للمسلم وغيره أن يكذب وينشر كذبته ويبثها أو يكسب خطيئة أو إثمًا ثم يرمي به بريئًا، 

 .112: النساءَوَمن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما ُثمَّ َيْرِم ِبِه َبِريًئا َفَقِد اْحَتَمَل ُبْهَتاًنا َوِإْثًما مُِّبيًنا: عالىقال ت

الرباني لتلقي األخبار و تلقي لكن هذه اإلشاعات ما كان لها أن تنتشر لو قابلها المؤمنون بالمنهج 

 :رًا فإن لك معه درجات ومراحلعات، فإذا سمعت كالمًا وخبئشاال

فلعل هذا الناقل جاهل أو واهم أو . أن تتوثق من صحته، فإن كان الناقل غير ثقة رددته فورًا:األولى

يا أيها : حاسد أو حاقد، ولعله َسيِّئ الحفظ، أو َسيِّئ السمع أو َسيِّئ الفهم، فيعبر عما يظنه، قال تعالى

: الحجراتفتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمينالذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 

2. 

-اْلُمتََّفق َعَلى ِصحَّته ِحين َبَلَغُه َأنَّ َرُسول اللَّه  -رضي اهلل عنه-َوْلَنْذُكْر َهُهَنا َحِديث ُعَمر ْبن اْلَخطَّاب 

ِمْن َمْنِزله َحتَّى َدَخَل اْلَمْسِجد َفَوَجَد النَّاس َيُقوُلوَن َذِلَك َفَلْم َيْصِبر َطلََّق ِنَساَءُه َفَجاَء  -َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم

 .َفُقْلت اللَّه َأْكَبر" َلا: "َفاْسَتْفَهَمُه َأَطلَّْقت ِنَساَءك ؟ َفَقاَل --َحتَّى ِاْسَتْأَذَن َعَلى النَِّبّي 

َصلَّى اللَّه َعَلْيِه -َفُقْمت َعَلى َباب اْلَمْسِجد َفَناَدْيت ِبَأْعَلى َصْوِتي َلْم ُيَطلِّق َرُسول اللَّه  :وفي صحيح ُمْسِلم

ول َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمر ِمْن اْلَأْمن َأْو اْلَخْوف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسِنَساَءُه َوَنَزَلْت َهِذِه اْلآَية  -َوَسلََّم

 .َفُكْنت َأَنا ِاْسَتْنَبْطت َذِلَك اْلَأْمرَوِإَلى ُأوِلي اْلَأْمر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم
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 .َوَمْعَنى َيْسَتْنِبُطوَنُه َأْي َيْسَتْخِرُجوَنُه ِمْن َمَعاِدنه وأصله

وفي هذه الحادثة بيان ألهمية إشاعة الخبر بين الناس وسرعة إذاعته بينهم إذا كان خيرًا أو كان يرد 

 .-رضي اهلل عنه-باطاًل أو يصحح موقفًا كما فعل عمر 

إن كان الخبر من مصدر موثوق عرضته على عقلك وخبرتك في الحياة فإن كان الخبر بعيد :الثانية

إن كان المعِنّي بالخبر ليس أهاًل لما سمع عنه لم تقبل الخبر أيضًا، فإن الوقوع والتصديق َرَفضته، و

 .المصدر الموثوق قد يقع في الوهم، والسامع قد يحصل منه سوء الفهم

 .فالواجب إذًا هو التفكر في مضمون الخبر، فإن كان غير معقول وال مقبول رددته في الحال

ا يصلهم من أخبار فيبادرون إلى نشرها وإذاعتها مما إن كثيرًا من الناس ال يفكرون في مضمون مف

 .يقلل من قدرهم ويضعف ثقة اآلخرين في عقولهم

 .ولو تفكر كل مسلم في مضمون ما يصله من أخبار ما انتشرت إشاعة باطلة أبدا

إن صح انثك ال بر وكان معقرال  فاحهمه ام  أحسن الهحام  ما وجثت إل  ذلك سبيال  ،  :الثالثة

: قا  تعال . لصاحبه ان اذة، فعن األص  في الهسمم وفي م  هعات الهسمهين الثقة والسالمة وابحث

 .12: النرة( َخْير ا بهَأْنُفسهههْم َواْلُهْؤمهناُت اْلُهْؤمهُنرَن َظَن َسههْعُ ُهرُ  إهْذ َلْرال)

فعحسان الظن واجب،   فالراجب ام  الهسمم أن يكرن سميم الصثة إلخرانه الهسمهين، َحَسن الظن بهم،

يا َأيَُّها الَّذهيَن آَمُنرا اْجَ نهُبرا َكثهير ا مّهَن الظَّنّه إهنَّ َبْعَض : وإساء  الظن بالهسمهين ُمحرَّمة َشْرا ا، قا  تعال 

َم َأخهيهه َمْي  ا َفَكرهْهُ ُهرُ  َواتَُّقرا المََّه الظَّنّه إهْثٌم َوَلا َتَ سَُّسرا َوَلا َيْغَ ب بَّْعُضُكم َبْعض ا َأُيحهبُّ َأَحُثُكْم َأن َيْأُكَ  َلْح

 .12: الح راتإهنَّ المََّه َترَّاٌب ةَّحهيٌم

فعن ُأغمقت أبراب حسن الظن، ولم ت ث له في ال ير محهال  فانظر إل  مصمحة نشر  وإذاا ه  :الرابعة

 .كن حمقة في سمسمة الف نة واإلثمه  هي م حققة وم َيقنة فانشر ، وإال فاتركه وَأمه ه باإلهها ، وال ت

إن بعض الفتن والمعاصي تنتشر بسبب اإلخبار عنها ونشر الحديث حولها وحول طرقها ووسائلها 

وأماكنها ولو بحسن قصد ، فيقع المسلم فيها بعد أن كان غافال عنها، فالحذر واجب منعًا لشيوع الفاحشة 

 0 واإلثم والمعصية

 :وبعد

األمر هر تنهية ال قرى والهراقبة هلل ج  واال، واس حضاة الرايث اله رتب ام  هذا  افعن خير االج لهذ

 َواَل َتْقُف : الفع  ، وحفظ المسان وال راةح ، فعن أص  الشائعات كالم منطرق أو مك رب، قا  اهلل تعال 
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صم  -وقا  النبي .36: اإلسراءْوَلئهَك َكاَن َاْنُه َمْسُؤول اَما َلْيَس َلَك بههه اهْمٌم إهنَّ السَّْهَ  َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَا ُك ُّ ُأ

 .م فق اميه«َمْن َكاَن ُيْؤمهُن بهالمَّهه َواْلَيْرمه اآلخهره َفْمَيُقْ  َخْير ا َأْو لهَيْصُهْت»: -اهلل اميه وسمم

األمثل  اماالستخدحول  النشءكما يتأكد على المربيات لفاضالت القيام بأدوارهن التربوية في توجيه 

 .لوسائل التقنية الحديثة

إلى قيمنا ومبادئنا  يسيءوالحث على استثمارها في نشر الفضائل والقيم والخير ، والبعد عن تداول ما 

انتهاج منهج التثبت ، السيما  المتشابه،فينبغي وإتباعفي التحليالت ، الصحيحة وعدم التهويل والمبالغة 

والتأدب  والسنة، والتمسك بالكتاب قف السليم في األحداث والمتغيراتالموفي أوقات األزمات واتخاذ 

 1بآدابهما

 1عون أحسنه والحمد هلل رب لعالمينجعلنا اهلل وإياكم ممن يستمعون القول فيتب

 

 وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

 .بإحسان إلى يوم الدين
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 (5)ورشة عمل 

 (يحدث بكل ما سمع  أنكفى بالمرء كذًبا )

 (األسرة)

 

 طريق عن أو اإلعالم وسائل أو المجتمع من سواء متعددة مصادر من الشائعات من كثيرًا اليوم نسمع قد

 وتنشرها عنها بالحديث األلسن والواتس،فتبدأ التويتر برامج أو( االنترنت)االجتماعي التواصل شبكات

 .أخبار شكل على وتؤكدها

؟  الشائعات تلك من ومربية كأم موقفك هو ما
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.................................................................................................................... 
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 (5)المادة العلمية للورشة

 :سالم على رسول اهلل، أما بعدالحمد هلل والصالة وال

الحياة، فما ترك صغيرة وال كبيرة إال بَين حكمها، كما  إن مما تميز به هذا الدين أَنه نَظم جميع نواحي

االجتماعية التي  ومن أهم اآلداب.19: النحل ) اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ِلُكِل َشْيء َوَنَزْلَنا َعَلْيَك :(قال سبحانه وتعالى

األخبار واألقوال، فقد جرى كثير من الناس  وجوب التبُين والَتثُبت مما يبلغ اإلنسان من: بَينها اإلسالم

التصرف وفقًا لكل نبأ، دون البحث عن مصدره، أو  على المبادرة بتصديق كل خبر، والتسرع في

وبسبب  .المنقول عنه الخبر خصمًا أو منافسًا مضمونه، وخاصة إذا كان التحّقق من ثبوته، أو التفكير في

 كثير من الظلم والجور، مما يسبب لهم كثيرًا من الحرج والندم، حين يطلعون على أن ذلك يقعون في

الخبر مزيد فيه ومبالغ، أو ملفق ومزور، أو مغير مبدل، ويندمون حيث ال ينفع الندم،ويعتذرون حين ال 

وأزمات، وربما سببوا لهم مآسي  عوا وأوقعوا اآلخرين في أضراريجدي االعتذار،إذ يكونون قد وق

األخبار، والتصرف  نقل ومن المشاهد والمعلوم أّن الناس مولعة في.وكوراث يبقى أثرها زمنًا طوياًل

 .فيها، وإضافة ما يحلو لهم من الزينة والبهرجة وجمال اإلخراج

 :لذلك يجب عليك

قال رسول اهلل : عن أبي هريرة ـ رضي اهلل تعالى عنه ـ قالالتثبت من األخبار ،كما  جاء في الحديث  -

( : كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع )الناس الذين -في هذه اآلية-، وقد ذم اهلل تعالىأخرجه مسلم

منها فإنهم ال يرجعون إلى ُيَسارعون ويتسرعون في نشر األخبار بدون تثبت من صحتها، وإذا تثبتوا 

أولي األمر منهم، والمتخصصين منهم خاصة العلماء، وبذلك يقع االضطراب، وتنزل البلبلة في صفوف 

َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي  اأَلْمِنِمَن  َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر: )فقد قال تعالى.الناس

النساء )( َطاَن ِإلَّا َقِليًلاِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه التََّبْعُتُم الشَّْي ْمِراأَل

13. ) 

كفى ) :ال تنشري الخبر حتى تتأكدي من صالحية نشره ولو كان صدقًا وصحيحًا فقد قال رسول اهلل  ـ

ال يكون فقيها َمْن :"،وقال اإلمام مالك، رحمه اهلل تعالى رواه مسلم ( بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع

ما أنت محدث قوما حديثا ال تبلغه عقولهم إال : "وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه". َحَدَث بكل ما سمع

الصالحين فيما معناه، أن الكالم إما ، ومن جميل كالم النووي رحمه اهلل في رياض ."كان لبعضهم فتنة

أن يكون خيرا يؤجر العبد عليه، أو أن يكون شرا يأثم العبد عليه، أو أن يكون مباحا وعليه أن ال يوغل 

في المباحات ألنها قد تجر إلى الخطيئات، وفي الحديث أيضا الحذر من عدم التثبت فيما يقول َيا َأُيَها 

اتهام : ألن عدم التثبت ينبني عليه أشياء{ فتثبتوا}:ُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبَيُنوا وفي قراءةاَلِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَء

 .بريء، تبرئة متهم، الغلو في القول
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 (األسرة ( ) 5)ورشة عمل 

 تربية األبناء على التثبت

فقال « حق عليأي نقل كالًما عنه في »عن على بن أبى طالب رضى اهلل عنه أن رجاًل سعى إليه برجل 

يا هذا نحن نسأل عما قلت، فإن كنت صادًقا مقتناك، وإن كنت كاذًبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك : له

 .أقلني يا أمير المؤمنين: أقلناك، فقال

 بالتعاون مع أفراد مجموعتك  على ماذا يدل تصرف علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه؟  

 وكيف تربين أبنائك على ذلك؟ هي الفوائد من التثبت؟ وما
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.................................................................................................................... 
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 (5)المادة العلمية للورشة 

 .يدل تصرف علي على التثبت والتأني في الحكم على األخبار

 :التثبت يحقق جملة من الفوائد

تحقيق األخوة في المجتمع وإشاعة الثقة وإحسان الظن بأقوالهم وأفعالهم ، وبذلك نحافظ على تماسك  /1

 .المجتمع ووحدة أفراده

 .( 7:الحجرات)( ُأْوَلِئَك ُهُم الَراِشُدوَن: )يدل التثبت على رجاحة عقل صاحبه وسالمة تفكيره، قال تعالى/2

الباطل، ويحميه من الوقوع في أعراض الناس، ويصون  فييعين التثبت صاحبه على عدم الخوض /3

فيما أخرجه  لسانه عن الثرثرة واللغو وترويج األكاذيب، وغير ذلك من آفات اللسان، وقد قال النبي 

 .«من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيًرا أو ليصمت»: الشيخان في صحيحيهما

إذا انحرفت عن ُخُلق األناة والِرفق : )قال ابن القِيم: مةـ أن في التثبت صيانة ِمن األخالق المذمو2

 (. إَما إلى َعَجلة وطيش وعنف، وإَما إلى تفريط وإضاعة، والِرفق واألناة بينهما: انحرفت

إَن فيك : )ألشِج عبد القيس قال رسول اهلل : أن  التثبت سببًا لنيل محَبة اهلل ورضاه سبحانه -3

 .صحيح الترمذي وقال عنه األلباني صحيح( الِحْلم، واألناة: اهلل خصلتين يحُبهما

الَتأِني ِمن اهلل، والَعَجَلة ِمن : )قال : أن في التثبت صيانة اإلنسان ِمن كيد الَشيطان وتسُلطه عليه -2

 .صحيح الترغيب وحسنه األلباني( الَشيطان

 :تربية األبناء على التثبت تكون بما يلي

 الرفق، والتبين، والسكينة، والِحْلم، والنظربالتحلي باألخالق الفاضلة كعليك  أن تكوني قدوة ألبنائك  ـ1

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا : "التي تنقل وتصل إليك قال تعالى في عواقب األمور، والتبصر والتثبت من األخبار

 [.2: الحجرات]"يُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبَيُنوا َأن ُتِص

الَتأِني في األمور وعدم الَتسُرع، وما أكثر ما يهلك اإلنسان ويزُل بسبب : األناة: )قال ابن عثيمين

-فِمن الَناس . و في غير ذلكالَتعُجل في األمور، وسواء في نقل األخبار، أو في الحكم على ما سمع، أ

َمن يتخَطف األخبار بمجَرد ما يسمع الخبر يحِدث به، ينقله، وِمن الَناس َمن يتسَرع في الحكم،  -مثًلا

سمع عن شخص شيًئا ِمن األشياء، ويتأَكد أَنه قاله، أو أَنه فعله ثَم يتسَرع في الحكم عليه، أَنه أخطأ أو 

 (.، وهذا غلط، الَتأِني في األمور كُله خيٌرضَل أو ما أشبه ذلك

فلنكن على بصيرة من أمرنا، بعدم نشر األخبار التي نسمعها عن طريق المجتمع أو وسائل اإلعالم 

 .المختلفة والقنوات الفضائية والمواقع اإللكترونية دون تحقق أو تثبت
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 برنامج األمن الفكري تقرير

 (      التثبت شريعة وسالمة)
   هـ5333/5332للفصل الدراسي الثاني

 المدرسةعلى مستوى 

 

 البرنامج

 المستفيدات

 طالبات

 النسبة العدد
 اإلذاعة المدرسية* 
 (5 ) 

  

(5 )   

  (3)   

 ورش عمل*  
 (5 ) 

  

(5 )   

 ورش عمل*
 (كفى بالمرء كذبًا أن ُيحّدث بكل ما سمع )ورشة 

 موظفات

 النسبة العدد

  

   (االستخدام األمثل لمواقع التواصل االجتماعي )ورشة 

 محاضرة موظفات*
 :وقفه مع قوله تعالى 

 (وإذا جاءهم أمٌر من األمن أو الخوف أذاعوا به )  

  

 رسائل توعوية*  
 أسرة واعية لمجتمع آمن

  

 ورش عمل*
 (كفى بالمرء كذبًا أن ُيحّدث بكل ما سمع )  ورشة 

 أمهات

 النسبة العدد

  

   (  تربية األبناء على التثّبت ) ورشة 

 رسائل توعوية*  
 أسرة واعية لمجتمع آمن

  

 

 /اسم المدرسة 

 /العدد اإلجمالي للطالبات

 صفوف مبكرة*

 صفوف عليا*

 /العدد اإلجمالي للمعلمات 

 مديرة المدرسة

 :االسم 

 التوقيع

 مسئولة التوعية

 :االسم 

 التوقيع

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 تعليم البنات

 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض
 إدارة التوعية اإلسالمية بمنطقة الرياض

 

 


