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 الىعٌ خطىرة الشائعات وتشيًف 
م: ماظعزؼز ماظؼائؾميفمطؿابف ماظعاٌنيم، مٓمرٓب ماظؾََّفم}ايؿد ماٖتُؼقا مآَعـُقا ـَ ماظَِّذؼ مَأٗؼَفا َؼا

مُؼِطٔعماظؾََّفمَوَرُدقَظُفمَص ـِ مَظُؽِؿمُذُغقَبُؽِؿمَوَع مَؼِدَوُضقُظقامَضِقًظامَدِدؼّدام*مُؼِصِؾِحمَظُؽِؿمَأِسَؿاَظُؽِؿمَوَؼِغِػِر

مَسِظقّؿا مَصِقّزا موغؾٖقـام{َصاَز مأٖنمدقَِّدغا موَأذفُد م، مالمَذرؼَؽمَظُف موحَدُه ُٓ ما مٔإالَّ مإظَف ماَل مأِن موَأذفُد ،

مَتِؾَعُفِؿم ـِ موَع م، موصقِؾِف موسَؾكمآظِف مسَؾقف موبأرْك م، مودؾِِّؿ مَصؾِّ ماظؾَُّفٖؿ م، موردقُظُف مَسؾُده حمؿّدا

ـٔم،  بنحلإنمإَظكمؼقٔمماظدِّؼ

م   :وبعــد  

اظؾشرؼةم،موػقمعلؿؿرمإىلمأنمؼرثممؼمواظؾارؾمصراعمضدؼؿمضدَمصننماظصراعمبنيمايممممم

آماألرضموعـمسؾقفام،موإنمعـمأبرزمودائؾمأػٔؾماظؾارؾميفمصراسفؿمععمأػؾمايؼم:م

مصـاسةماظشائعاتم،موتروجيفامبنيماظـاسم.م

مدقاممممم م، مسظقؿة موعلؽقظقة مأعاغة ماظؽؾؿة مأن مصقف مذؽ مال معؼومما مأطاغت مأممء م، روءة

،مأممعرئقةم،مواظشائعاتمعامػلمإالمطؾؿةمتـؿشرمبنيماظـاسم،مؼطؾؼفامصاحُبمضؾبمعلؿقسة

ماألظلـةم موتؿـاضؾفا م، ماظيتمتعؿؾميفماًػاء ماظشر مضقى معـ معـظؿة مأو مػقؽة مأو عرؼضم،

اعةمموترددػامدونمتـؾتم،مأومتؾٓقـم،مصؿمثرمدؾّؾامسؾكماظعؼقلمواظـػقسم،موتـشرماألصؽارماهلد

مبؾموؼذػبماألعـم،م م، موؼصؾحماجملؿؿعموميللميفمضؾؼمورؼؾة م، واٌعؿؼداتماظػاددة

موخيقِّنم مصرتىمأعةماىلدماظقاحدمؼشؽؽمبعضفاميفمبعضم، وتضعػماظـؼةمبنيماظـاسم،

مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(م:م)َطَػكمِباْظَؿِرِءمَطِذّبامَأِنمُؼَقدِّ ُٓ َثمِبُؽؾِّمبعضفامبعّضام؛مظذامضالماظـيبم)َصؾَّكما

َدِؿَع(م،مصنذامطانماظؿقدثمبؽؾمعامؼلؿعفماإلغلانمغقّسامعـمأغقاعماظؽذبمُؼعاَضبمسؾقفمَعام

ـِمؼؿقدثممبامملمؼرهمأومؼلؿعف؟م. ماإلغلاُنمسؼقبةمذدؼدةميفماآلخرةم،ممصؽقػممَب

قمظؼدماختذماإلدالممعقضًػامحازّعامعـماظشائعاتموعروجقفام،موسٓدػامدؾقًطامعـاصّقامظألخالممممم

وذظؽمحنيمأعرمأتؾاسفمحبػظمايلـةم،مواظؼقؿماظـؾقؾةماظيتمجاءتمبفاماظشرؼعةماإلدالعقةم،م
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اظؾلانمسـماًقضميفمعامؼـشرماظػؿـةموؼـريماالضطراباتميفماجملؿؿعم،موأعرػؿمباظصدقم

يفمأضقاهلؿم،موحػظمأظلـؿفؿم،مواظؿـؾتمعـمطؾمعامؼصؾمإىلمأمساسفؿممحؿكمالمؼؽقغقام

موتشقؼفماألسراضمدؾّؾاميفمغشرماظػ موإصلادماجملؿؿعم، م،منتم، ـَم}ضالمتعاىلم: ماظَِّذؼ مَأٗؼَفا َؼا

ماظٖصاِدِضنَي مَعَع مَوُطقُغقا ماظؾََّف ماٖتُؼقا م{آَعـُقا مذلغف موضالمجٓؾ مَظَدِؼِفم}:، مٔإظَّا مَضِقٕل ـِ مِع مَؼْؾِػُظ َعا

ْؿمٔإٖنماظٖلِؿَعمَواْظَؾَصَرمَواْظُػَماَدمُطٗؾمَوَظامَتْؼُػمَعامَظِقَسمَظَؽمِبِفمِسْؾ}وضالمدؾقاغف:م،{َرِضقْبمَسِؿقْد

مَعِلُؽقًظا ـُِف مَس مَطاَن مويفمحدؼثم{ُأوَظِؽَؽ مبعدمأنمبنيمظفم، م)رضلمآمسـف( مَجَؾٕؾ ـٔ مِب ُعَعاِذ

م م)اظـيٗب م: مظف مضال م، ماًري موأبقاَب م، ماإلدالم مصرائَض مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما مِذِؽَتم)َصؾَّك َؤإِن

م)َأٖعاممَأِغَؾْلُتَؽ مَضاَلم: مَرُدقَلماظؾَِّف. مَؼا مَأَجِؾ مَضاَلمععاذم: م، مَدـَاِعِف( مَوُذِرَوِة مَوَسُؿقِدِه ِبَرْأٔسماْظَلِعٔر

ِفم،مَؤإِنمَرْأُسماْظَلِعٔرمَصاْظٔنِدَؾاُمم،مَوَأٖعامَسُؿقُدُهمَصاظٖصَؾاُةم،مَوَأٖعامِذِرَوُةمَدـَاِعِفمَصاْظِفَفاُدمِصلمَدِؾقٔؾماظؾَّ

مٔإَظكممِذِؽَت م)َصَلِػَقىمِبٔنِصَؾِعِف مَرُدقَلماظؾَِّف؟مَضاَل: مَؼا مُػَق مَعا م،مصَؼاَل: َأِغَؾْلُتَؽمِبِؿَؾاِكمَذِظَؽمُطؾِِّف(

ـَُماَخُذمِبَؿامَغُؼقُلمِبَلْظِلـَِؿ ،مَػِؾمـَا؟مَضاَل:م)َثِؽَؾِؿَؽمُأٗعَؽِصقِف(م،مَضاَل:مَصُؼْؾُت:مَؼامَرُدقَلماظؾَِّف،مَؤإٖغامَظ

ـَٖؿمٔإظَّامَحَصاِئُدمَأْظِلـَِؿٔفِؿ؟(مَؼُؽٗب م.ماظـٖاَسمَسَؾكمَعـَاِخٔرِػِؿمِصلمَجَف

وأػاداصفؿمممإنمغشرماظشاائعاتموتروجيفاامػاقمداؾقكماٌـااصؼنيميفماظقصاقلمإىلمعاكربفؿممممممممممم

اداؿؼرارهممادؿفدافموحدةماظقرـم،موإضعافممنقماضؿصاادهم،مواظـقاؾمعاـممممبزسزسةماألعـم،مو

حؾااطمواظقالسمواظؿشااؤمميفمغػاقسماٌاقارـنيمسؿقّعاامواظشاؾابممممممممودالعؿفم،موباثمروحماإلم

،موظؼدممسااػؿماظؼارآُنماظؽارؼُؿماٌارجػنَيم؛مألنماإلرجاافمؼؼصادمبافممممممممسؾكموجفماًصقصم

اًقضميفماألخؾاارماظلاقؽةمواظػانتماظايتمعاـمذالغفامأنمُتقادثماالضاطرابماظشادؼدميفمممممممممم

ـَِؿاِفماْظُؿـَااصِممم}اجملؿؿعم،مضالمتعاىل:م ـِمَظاِؿمَؼ ـَمِصالمُضُؾاقِبٔفِؿمَعاَرْضمَواْظُؿِرِجُػاقَنممممممَظِؽ ُؼقَنمَواظَّاِذؼ

ـَٖؽمِبٔفِؿمُثٖؿمَظامُؼَفأوُروَغَؽمِصقَفامٔإظَّامَضِؾقًؾا ـُِغٔرَؼ م.مم{ِصلماْظَؿِدؼـَِةمَظ

ماظـيبم)َصممممم مَوَدؾََّؿ(واظشائعاتمإحدىمودائؾمايروبماظيتمملمؼلؾؿمعـفا مَسَؾِقِف ُٓ ،مؾَّكما

مبرتوؼجماظشائعاتمظؾـقؾمعـمدسقتفمصؼدمحاربماٌشرط مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ قنماظـيٖبم)َصؾَّكما



م(3)

مضالم م، مداحر مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك مأغف مطذّبا ماظـاس مبني مصلذاسقا م، مصقرتف وتشقؼف

،موآدسقامبفؿاّغامأغفمذاسرموجمـقنم،مضالمتعاىل:م{َوَضاَلماْظَؽاِصُروَنمَػَذامَداِحْرمَطٖذاْب}تعاىل:

مَعِفـُقٕنَوَؼُؼ} مِظَشاِسٕر مآِظَفِؿـَا مَظَؿأرُطق ـٖا مَأِئ مآمتعاىلم{قُظقَن مصرد م، مطاػـ مأغف مأذاسقا موتارة ،

م: مضائًؾا مَعام}سؾقفؿمطذبفؿمواصرتاءػؿم، مَضِؾقًؾا مَذاِسٕر مِبَؼِقٔل مُػَق مَوَعا م* مَطٔرؼٕؿ مَرُدقٕل مَظَؼِقُل ٔإٖغُف

ـٕمَضِؾقًؾامَع ـِمَربِّماْظَعاَظِؿنَيُتِمِعـُقَنم*مَوَظامِبَؼِقٔلمَطاِػ ـِٔزؼْؾمِع م.{امَتَذطَُّروَنم*مَت

ميفممممم معـفؿ مرشؾًة مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ ما ماظـيبم)َصؾَّك معؼؿؾ ماٌشرطقن مأذاع مُأحد ويفمؼقم

مصػ مصاضطربت م، مضقتفؿ موإضعاف م، ماٌلؾؿني مضقاػؿمتػرؼؼ موضعػت ماٌلؾؿني قف

مواظـػلقة موأظؼكمبعضفؿماظلالحم، م، مبعضفؿ موصٖر مَسَؾِقِفم، ُٓ ثُؾتمبعضفؿمععماظـيبم)َصؾَّكما

مَوَدؾََّؿ(م.م

مٌفامجةمممممم مطؾرّيا مضدمجفزتمجقّشا مأذاعماٌشرطقنمأنمضرؼّشا ماألدد ويفمؼقمممحراء

مَوَدؾََّؿ(اٌدؼـةم،موحماربةماظـيبم)َصؾَّ مَسَؾِقِف ُٓ مإالمأنماٌلؾؿنيمثؾؿقامسؾكموأصقابف كما ،

ـَمَضاَلم}ائعاتم،مصلثـكمآمتعاىلمسؾقفؿمبؼقظفمتعاىل:مدؼـفؿم،موملمتـؾمعـفؿمتؾؽماظش اظَِّذؼ

مَوِغِعَؿ ماظؾَُّف مَحِلُؾـَا مَوَضاُظقا مٔإمَياّغا مَصَزاَدُػِؿ مَصاِخَشِقُػِؿ مَظُؽِؿ مَجَؿُعقا مَضِد ماظـٖاَس مٔإٖن ماظـٖاُس مَظُفُؿ

مَؼِؿَل مَظِؿ مَوَصِضٕؾ ماظؾَِّف ـَ مِع مِبـِِعَؿٍة م*مَصاِغَؼَؾُؾقا مُذوماْظَقِطقُؾ مَواظؾَُّف ماظؾَِّف مٔرِضَقاَن مَواٖتَؾُعقا مُدقْء ِلُفِؿ

م.{َصِضٕؾمَسِظقٕؿ

ُٓومممممم قضاػم)َصاؾَّكمممَسَؾِقِفمَوَداؾََّؿ(ممضادمُضؿاؾ،مصمممميفمؼقممحـنيمحنيمُأذقعمأنماظـيبم)َصؾَّكما

ُٓمَسَؾِقااِفمَوَدااؾََّؿ(مم ـُمَسِؾااِدمممبم،مأغاااػااذهماظشااائعةم،مضااائاًلم:م)أغاااماظااـٖيٗبمالمَطااذِممممميفموجاافما اِباا

ٌُطَّؾب( م.مما

إنميفمتردؼدماظشائعاتموتروجيفامعـماًطقرةمعامالمخيػكمسؾكماظعؼاالءمعاـماداؿؾاحةمممممممممم

اظدعاءمواألعقالمواألسراضمواضطرابمايقاةم،موظـاميفمعؼؿؾماًؾقػةماظراذدمسـؿاانمباـممم

سػااانم)رضاالمآمسـااف(مخااريمدظقااؾموذاااػدمسؾااكمذظااؽم،مصؼاادمحاصاارهماجملرعااقنمبلااؾبمم
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اظشائعاتمواألراجقػماظيتمأرؾؼفامسؾدمآمبـمدؾلماظقفقديم،مبؾموعـعقهمعـمذاربماٌااءممم

غائؾاةمزوجمسـؿاانم)رضالمآمسـاف(ممممموػقماظذيماذارتىمبؽارمروعاةمعاـمخااظهمعاظافم،مصعاـمممممممم

ٌامطانماظققمماظذيمضؿؾمصقفمسـؿانم،مزؾميفماظققمماظذيمضؾؾفمصاائّؿام،مصؾؿاامطاانمممممضاظت:

اءماظعاذبمصؾاؿمؼعطاقهم،مصـاامموملمؼػطارم،مصؾؿاامطاانموضاتماظلاقرممممممممممسـدمإصطارهم،مدالهلؿماٌامم

أتقااتمجاااراتمظاالم،مصلاالظؿفؿماٌاااءماظعااذب،مصاالسطقغلمطااقّزامعااـمعاااءم،مصلتقؿاافمصقرطؿاافمممممم

صادؿقؼظم،مصؼؾت:مػذامعاءمسذبم،مصرصعمرأدفمصـظرمإىلماظػفارم،مصؼاال:مإغالمضادمأصاؾقتمممممم

ُٓمَسَؾِقاِفموَممم َداؾََّؿ(مارؾااعمسؾآلمعاـمػااذاماظلاؼػموععافمعاااءممممممصاائّؿام،موإٓنمرداقلمآم)َصااؾَّكما

ـَِؿاُن(م،مصشربتمحؿاكمروؼاتم،مثاؿمضاال:م)اِزَدِد(م،مصشاربتمحؿاكممممممم سذبم،مصؼال:م)اِذَرِبمَؼامُس

َؽمَصأنِنمَضااَتْؾَؿُفِؿمَزِػاِرَتمَؤإِنمَتاَرْطَؿُفِؿمَأْصَطاِرَتممممممغفؾت،مُثٖؿمَضاَل:م)َأَعامٔإٖنماْظَؼِقَممَداَقْؽـُُروَنمَسَؾِقامم

ـِمؼِقِعِفمَصَؼَؿُؾقُه(.ممم ـَِدَغام،مَصَدَخُؾقامَسَؾِقِفمِع مِس

ماتمطـريةم،موأخذتمػذهماظصـاسةماًؾقـةمأذؽاالمارغاماياضرمتغريتمععطقاويفمسصممممم

معـمتطقرمطؾريمودرؼعميفموداائؾممخمؿؾػةموصقّرامعؿعددةموعؿـقسةم؛مغظرامٌامؼشفدهماظعامل

وأطـاارمموأداارعموصاقًظا،ماظؿقاصاؾمواظؿؽـقظقجقااام،محقاثمأصااؾقتماإلذااسةمأودااعماغؿشااّرام،ممممم

،مفام،مصؾؿمتعدمايربمأحادؼةماظؾعدتلثرّيا،مبؾموأصؾقتمودقؾةمعـمودائؾمايروبموأداظقؾ

بااٌػفقمممأيمأغفامملمتعدمسلاؽرؼةمحمضاةم،مأومأعـقاةمحمضاةم،موالمحؿاكمخمابراتقاةمحمضاةمممممممم

اظؿؼؾقديمظؾـظؿماٌكابراتقةماظؼدميةم،مصؼدمتطقرتمأداظقبمايروبم،معاـمحقاثمعـففاةمممم

اظذيمصارمأعّرامُؼدرسموؼؿؿماظؿدرؼبمسؾقافمعاـمممماظقسلمادؿكداممدالحماظشائعاتموتزؼقػ

ضؾؾمبعضماىفاتماٌشاؾقػةم،موُتقزاػمظافماظؽؿائابماإلظؽرتوغقاةم،معاعماداؿكداممأضصاكممممممممم

اظلقاداالمواالضؿصاااديمواظـػلاالم،مواااااوالتماٌلااؿؿقؿةميفممودااائؾمايصااارمواظضااغ م

إثارةماظشعقبموتلظقؾفامسؾكمحؽاعفام،موتشقؼفماظرعقزمواٌؽؿلؾاتماظقرـقةم،مواظؿشاؽقؽميفمم

طؾماإلنازاتمواظؿفقؼـمعـمأعرػام،موهاظػماىؿاسااتمواظؼاقىماإلرػابقاةم،موحمااوالتممممم
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ظػرضةمبكظقةمعدرودةموشريمعلؾقضةم،معاعمماخرتاقماٌمدلاتم،موإثارةمأيمغعراتمتمديمإىلما

اظؿقزقػماٌدروسمظؾؿعؾقعةم،مووـقدمبعضمودائؾماظؿقاصؾمايدؼـاةمباؾماظؽاـريمعـفاام،ممممم

واظؾعاابمسؾااكموتاارماياجااةمواٌصااايتماآلغقااةماظاايتمالم ؿؿااؾمبعااضماظـاااسماظصاا مسؾقاافم،مم

اظعؾؿااءمموحماوظةمطلرمإرادةماظشاعقبم،مواظعؿاؾمسؾاكمطلارمػقؾاةمايؽاامم،مواظؿشاؽقؽميفمممممممم

واٌػؽرؼـمواٌـؼػنيماظقرـقنيم،مودسؿمعـاوئقفؿم،موتقجقفمردائؾماظؿفدؼادماٌؾطـاةمتاارةمممم

واظصر ةمأخرىمظؾؿؿؿلؽنيممبؾادئفؿماٌكؾصانيمألورااغفؿم،مبانبرازمعصاائرمعاـمملمؼلارممممممم

ميفماظرطبموؼـضؿمظؾؿكط ماآلثؿم،موؼرصعمراؼةماظؿلؾقؿموؼرطعموُؼرّطعمعـمخؾػفم.م

مالذؽمصمممممم م ؿاجمومما مأعّرا مأنمضضقةماظصؿقدميفموجفمطؾمػذهماٌقجاتماظعاتقة قف

إىلمسؼقدةمإمياغقةموورـقةمصؾؾةم،موثؼةميفمآمشريمحمدودةم،مذظؽمأنمطـرّيامعـماظـاسم

رمبامؼلؿفنيممبامؼؼقممبفمعـمعشارطةمظؾعضماألخؾارم،مأوماإلحصائقاتم،مأوماظؼصهمدونم

قؽقنمممـمذاركميفمبثماظػؿـةموإذعاهلام،موربماظؿقثؼمعـفام،مأوماظؿقؼؼمعـمعصدرػام،مص

اآلصاقمصؿؽقنم طؾؿةمطاذبةمالمأداسمهلامعـماظصقةمؼؼقهلاماظعؾدمأومؼؽؿؾفامأومؼشارطفامتؾؾغ

مَظَقَؿَؽؾَُّؿماظَعِؾَدم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م:م)مٔإٖنمدؾؾاميفمسذابفمؼقمماظؼقاعةم،محقثمؼؼقلمغؾقـا

ـِمِباظَؽِؾَؿِة مَظَقَؿَؽؾَُّؿماظَعِؾَدمَؤإٖنم،مَدَرَجاٍتمِبَفاماظؾَُّفمَؼِرَصُعُفم،مَباًظامَظَفامُؼْؾِؼلماَلم،مِفاظؾَّمٔرِضَقأنمِع

ـِمِباظَؽِؾَؿِة مَجَفـَٖؿم(م)صققحماظؾكاري(.مِصلمِبَفامَؼِفٔقيمَباًظا،مَظَفامُؼْؾِؼلماَلم،ماظؾَِّفمَدَكِ مِع

م

 أقىل قىلٌ ٍذا وأصتغفز اهلل لٌ ولكه
    *       *    * 

موأذفدمأنمالمإظفمإالمآموحدهمالمذرؼؽمظفممممممم موأذفدمأنممايؿدمٓمربماظعاٌنيم، ،

دقدغاموغؾقـاامحمؿاّدامسؾدهموردااقظفم،ماظؾفااؿمصٓؾمودؾؿموباركمسؾقافم،موسؾكمآظفموصقؾافم

ـٔم.مأمجعنيم،م ـِمَتِؾَعُفِؿمبنحلإنمإَظكمؼقٔمماظدِّؼ موَع
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 إخىة اإلصالو : 
       اإلدالممعـفّفامحؽقّؿامظقضاؼةماجملؿؿعمعـماظشائعاتم،معـمأػؿمعالحمفم:ممظؼدموضع

م  مضالمتعاىلم:موجىب التثبت مً األخبار* ميفماجملؿؿعم، مَأٗؼَفام}واظؿلغلمضؾؾمغشرػا َؼا

ـُقامَأِنمُتِصقُؾقامَضِقّعامِبَفَفاَظ ـَمآَعـُقامٔإِنمَجاَءُطِؿمَصاِدْؼمِبـََؾٕنمَصَؿَؾٖق ٍةمَصُؿِصِؾُققامَسَؾكمَعامَصَعْؾُؿِؿماظَِّذؼ

ِٓ{َغاِدِعنَي ـَما مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(م:م)اظٖؿَلغِّلمِع ُٓ ـَماظٖشِقَطأن(،موضقظفمم،موضالم)َصؾَّكما ،مَواْظَعَفَؾُةمِع

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(م:م)اظٗؿَمَدُةمِصلمُطؾِّمَذِلٍءمٔإظَّامِصلمَسَؿٔؾماْظكِخَرِة(م. م)َصؾَّكما

س مأيمودقؾةمعـماظقدائؾمعؼروءةمأومعلؿقسةمأومعرئقةم؛ألنميفم عدو تزديد الشائعة * 

تردؼدػامإدفامميفمتروجيفاموغشرػام،مصاظشائعاتمتزدادماغؿشاّرامإذامُوِجَدِتمأظلـةمترددػام،م

مِبَلْظِلـَِؿُؽم}وآذانمتصغلمإظقفام،موغػقسمتؿؼؾؾفاموتصدضفام،مضالمتعاىل: ِؿمَوَتُؼقُظقَنمٔإِذمَتَؾؼَِّقَغُف

م مَسِظقْؿ ماظؾَِّف ـَِد مِس مَوُػَق مَػقِّـّا مَوَتِقَلُؾقَغُف مِسْؾْؿ مِبِف مَظُؽِؿ مَظِقَس مَعا ُٓم{ِبَلْصَقاِػُؽِؿ موضالم)َصؾَّكما ،

م ـُ مُؼِمِع مَطاَن ـِ مَوَع م، مَجاَرُه مُؼِمِذ مَصاَل ماآلِخٔر مَواظَقِقٔم مِباظؾَِّف ـُ مُؼِمِع مَطاَن ـِ م)َع م: مَوَدؾََّؿ( ِباظؾَِّفمَسَؾِقِف

ـُمِباظؾَِّفمَواظَقِقٔمماآلِخٔرمَصْؾَقُؼِؾمَخِقّرامَأِومِظَقِصُؿ ـِمَطاَنمُؼِمِع   ِت(.َواظَقِقٔمماآلِخٔرمَصْؾُقْؽٔرِممَضِقَػُفم،مَوَع

، عيد مساع الشائعاتحضً الظً ضزورة التناصك بني أبياء الىطً الىاحد وتكديه م*مممم

ماْظُؿِمِعـُقَنمَواْظُؿِمِعـَاُتم}مضالمتعاىلم:م، وعدو التضزع يف اتَامَه ـٖ مَز مَدِؿِعُؿُؿقُه مٔإِذ َظِقَظا

،مصاٌلؾؿمعلعقرمبلنم لـماظظـم،موأنم ؿؾمعام{ِبَلِغُػِلٔفِؿمَخِقّرامَوَضاُظقامَػَذامٔإْصٌؽمُعِؾنْي

ؼصدرمسـماآلخرؼـمسؾكمحمؿؾمحلـم؛مألنمدقءماظظـمعرضمصؿاكمؼمديمإىلماضطرابم

مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(معـمذظؽمايقاةم،موغشرماًصقعةم ُٓ بنيماظـاسم،موظؼدمحذرمماظـيبم)َصؾَّكما

مَواَلم م، مَتَفٖلُلقا مَواَل م، مَتَقٖلُلقا مَواَل ماَيِدؼِث، مَأْطَذُب ـٖ ماظظَّ مَصٔنٖن ـٖ، مَواظظَّ م)ٔإٖؼاُطِؿ بؼقظف:

مِفمٔإِخَقاّغا(.َتَقاَدُدوام،مَواَلمَتَداَبُروا،مَواَلمَتَؾاَشُضقا،مَوُطقُغقامِسَؾاَدماظؾَّ

االصتعاىة بأٍل اخلربة واالختصاص يف بًاٌ احلكائل ، وعدو التعجل يف احلكه على م*ممممم

مَأٔوماْظَكِقِفمَأَذاُسقام}،مضالمتعاىلميفموصػماٌـاصؼنيم:ماألمىر ـٔ ـَماْظَلِع َؤإَذامَجاَءُػِؿمَأِعْرمِع
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ـُِفِؿمَوَظِقَظامَصِضُؾمِبِفمَوَظِقمَرٗدوُهمٔإَظكماظٖرُدقٔلمَؤإَظكمُأوِظلم ـِِؾُطقَغُفمِع ـَمَؼِلَؿ ـُِفِؿمَظَعِؾَؿُفماظَِّذؼ اْظَلِعٔرمِع

،مأيم:مإغفؿمطاغقامؼرتبصقنمبلعـموادؿؼرارم{اظؾَِّفمَسَؾِقُؽِؿمَوَرِحَؿُؿُفمَظاٖتَؾِعُؿُؿماظٖشِقَطاَنمٔإظَّامَضِؾقًؾام

ؾؼمبلعـماٌلؾؿنيمأومخقصفؿمجمؿؿعماٌدؼـةم،مصنذامعاممسعقامذقّؽامعـماألخؾارماظيتمتؿع

مأذاسقػام،مأومأزفروػامبؼصدمإذاسةماظػزعمواظؼؾؼمواالضطرابم.مم

صؾقـااؿػضمطااؾمعاامعـمشقااقرمسؾااكمدؼـاافم،مخمؾااهمظقرـاافمظؾؿصااديمظؿؾااؽماظشااائعاتم،ممممممممممم

ـِممموتؽذؼؾفام،مضالم ُٓمَسا ـِمِساِرٔضمَأِخقاِفمَرٖدما ـِمَرٖدمَس ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(م:م)َع َوِجٔفاِفماظـٖااَرمممم)َصؾَّكما

م،موظـعؾؿمأنماظؽؾؿةمأعاغةمدـُلللمسـفامأعاممآمتعاىلمؼقمماظؼقاعةم.َؼِقَمماْظِؼَقاَعِة(

معـمحروبماىقؾماظرابعمواىقؾماًاعسم،م مضدماختذوا مأنمأسداءغا وظـدركممجقّعا

ماظقرـقةم،موحماوالتماظـقؾمعـمطؾمعام وعـمحربماظشائعاتموتشقؼفماإلنازاتمواظرعقز

ورينمدؾقاًلمإلصشالمدوظـام،مأومإدؼارفام،مأومتػؿقؿفام؛مظؿقؼقؼمأشراضفؿموعكربفؿم،مصعؾقـاممػق

ُتقاكمظـام،مواظشائعاتموضقدػام،مصقفبمأنمغؿقؼؼموأنممأنمغدركمأغـامأعاممحربمضروس

مويفم مويفمضقادتـا موجيبمأنمغـؼميفمأغػلـا م، غؿـؾتمحؿكمالمغلؼ ميفمعؽائدمأسدائـا

أومعـممغعطلمأمساسـامألسداءماظقرـم،موعـمؼعؿؾقنمسؾكماظـقؾمعـام،مجقشـاموذررؿـام،موأال

مهصنيم موذظؽمؼؿطؾبمعـا م، موبثمروحماظقلسمبقــا مؼػؽرونميفمإحؾارـا مأو م، ععـقؼاتـا

مواإلٌام م، مباظقسلمباظقاضع موجمؿؿعـا موحماوظةماظيتماظؿقدؼاتمحبفؿمذؾابـا م، متقاجفـا

محؾفام.مميفماإلدفام

  ووفكيا ملا حتب وتزضى، واحفظ مصزىا ، اللَه حّضً أخالقيا 
  وصىء مكزوه كل مً وأٍلَا مصز احفظ اللَه
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