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خطورة الشائعات

احلؿد مٓ مربٓ ماظعادلني م ،ماظؼائؾ ميف مطؿابف ماظعزؼز{:ؼَا مأَؼٗفَا ماظَّذِؼـَ مآعَـُقا ماتٖؼُقا ماظؾَّفَم
وَضُقظُقا مضَقِظًا مدَدِؼدّا م* مؼُصِؾِحِ مَظؽُؿِ مأَسِؿَاَظؽُؿِ موَؼَغِػِرِ مَظؽُؿِ مذُغُقَبؽُؿِ موَعَـِ مؼُطِعٔ ماظؾَّفَ موَرَدُقظَفُ مصَؼَدِم
ال مإظفَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼؽَ مظَفُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقِّدَغا موغؾقٖـام
صَازَ مصَقِزّا مسَظِقؿّا}،موأَذفدُ مأنِ م َ
حمؿدّا مسَؾدُه موردقظُفُ م ،ماظؾَّفُؿٖ مصَؾِّ مودؾخملؿِ م ،موبارٔكْ مسؾَقف موسؾَك مآظفِ موصقؾِفِ م ،موعَـِ متَؾِعَفُؿِم
بنحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔم،موبعــدم:ممم م
ممصننماظصراعمبنيماحلؼمواظؾارؾمصراعمضدؼؿمضدمَ ماظؾشرؼةم،موػق معلؿؿرمإديمأنم
ؼرثمآماألرضموعـمسؾقفام،موإنمعـ مأبرز مودائؾمأػؾٔ ماظؾارؾميفمصراسفؿمععمأػؾم
احلؼمصـاسةماظشائعاتم،موتروجيفامبنيماظـاسم،موظؼدمأخذتمػذهماظصـاسةمأذؽاظًامخمؿؾػةم
وصقرّا معؿـقسة م ،ميف مزؾ معا مؼشفده ماظعامل معـ متطقر مطؾري ميف مودائؾ ماظؿقاصؾ،م
وتؽـقظقجقا مادلعؾقعات م ،محؿك مأصؾقت ماظشائعات مأطـر مرواجّا م ،موأدرع موصقظًا م ،موأبؾغم
تلثريّام.م م
ومما مال مذؽ مصقف مأن ماظؽؾؿة مأعاغة موعلؽقظقة مسظقؿة م ،مدقاء مأطاغت معؼروءة م ،مأمم
علؿقسةم،مأممعرئقةم،ممواظشائعاتمعامػلمإالمطؾؿةمتـؿشرمبنيماظـاسم،مؼطؾؼفامصاحبُمضؾبم
عرؼض م ،مأو مػقؽة مأو معـظؿة معـ مضقى ماظشر ماظيت متعؿؾ ميف ماخلػاء م ،موتؿـاضؾفا ماألظلـةم
وترددػامدونمتـؾتم،مأومتؾقٓـم،مصؿمثرمدؾؾّامسؾكماظعؼقلمواظـػقسم،موتـشرماألصؽارماهلداعةمم
وادلعؿؼداتماظػاددةم،موؼصؾحماجملؿؿعموميللميفمضؾؼمورؼؾةم،مبؾموؼذػبماألعـ م،م
وتضعػ ماظـؼةمبنيماظـاسم،مصرتىمأعةماجللدماظقاحدمؼشؽؽمبعضفاميفمبعضم،موخيقَِّنم
بعضفامبعضّا م؛ مظذامضالماظـيب م(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) م:م(طَػَكمبِاظْؿَرِءِمطَذِبّامأَنِمؼُقَدِّثَم ِبؽُؾِّم
عَامدَؿِعَ)م،مصنذامطانماظؿقدثمبؽؾمعامؼلؿعفماإلغلانمغقسّامعـمأغقاعماظؽذبمؼُعاضَبمسؾقف م
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ماإلغلانُمسؼقبةمذدؼدةميفماآلخرةم،ممصؽقػممبَـِمؼؿقدثممبامملمؼرهمأومؼلؿعفم؟م .م
ظؼد ماختذ ماإلدالم معقضػًا محازعّا معـ ماظشائعات موعروجقفا م ،موسدٓػا مدؾقطًا معـاصقّام
ظألخالق ماحللـة م ،مواظؼقؿ ماظـؾقؾة ماظيت مجاءت مبفا ماظشرؼعة ماإلدالعقة م ،موذظؽ محني مأعرم
أتؾاسف محبػظ ماظؾلانمسـماخلقضميفمعامؼـشرماظػؿـةموؼـريماالضطراباتميفماجملؿؿعم،م
وأعرػؿمباظصدقميفمأضقاهلؿم،موحػظمأظلـؿفؿمم،مواظؿـؾتمعـمطؾمعامؼصؾمإديمأمساسفؿمم
حؿكمالمؼؽقغقا مدؾؾّاميف مغشرماظػنت م،موإصلاد ماجملؿؿعم،موتشقؼفماألسراضم،مضالمتعادي م:م
{ؼَا مأَؼٗفَاماظَّذِؼـَمآعَـُقاماتٖؼُقاماظؾَّفَموَطُقغُقامعَعَماظصٖادِضِنيَ} م ،موضالمجؾٓمذلغف م{:عَا مؼَؾْػِظُ معِـِم
ضَقِلٕ مإٔظَّا مظَدَؼِفِ مرَضِقبْ مسَؿِقدْ} ،موضال مدؾقاغف{:وَظَا متَؼْػُ معَا مظَقِسَ مظَؽَ مبِفِ مسِؾْؿْ مإٔنٖ ماظلٖؿِعَم
وَاظْؾَصَرَ موَاظْػُمَادَ مطُؾٗ مأُوظَؽِؽَ مطَانَ مسَـِفُ معَلِؽُقظًا} ،مويف محدؼث معُعَاذِ مبِـٔ مجَؾَؾٕ م(رضل مآم
سـف) مبعدمأنمبنيمظفماظـيبٗ م(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) مصرائضَ ماإلدالمم،موأبقابَ ماخلريم،مضالم
ظف :م(وَإٔنِمذِؽِتَمأَغِؾَلْتُؽَمبِرَأْسٔماظْلَعِرٔموَسَؿُقدِهِموَذُرِوَةِمدَـَاعِفِ) م،مضَالَ مععاذ م:مأَجَؾِمؼَامرَدُقلَم
اظؾَّفِ.مضَالَ:م(أَعٖامرَأْسُماظْلَعِرٔمصَاظْنٔدِؾَامُ م،موَأَعٖامسَؿُقدُهُمصَاظصٖؾَاةُ م،موَأَعٖامذِرِوَةُمدَـَاعِفِمصَاظْفِفَادُمصِلم
دَؾِقؾٔ ماظؾَّفِ م ،موَإٔنِ مذِؽِتَ مأَغِؾَلْتُؽَ مبِؿِؾَاكِ مذَظِؽَ مطُؾخملفِ) م ،مصؼَالَ :معَا مػُقَ مؼَا مرَدُقلَ ماظؾَّفِ؟ مضَالَ:م
(صَلَػِقَىمبِنٔصِؾَعِفِمإٔظَكمصِقفِ)م ،مضَالَ:مصَؼُؾْتُ:مؼَامرَدُقلَماظؾَّفِ،موَإٔغٖامظَـُمَاخَذُمبِؿَامغَؼُقلُمبِلَظْلِـَؿِـَا؟م
ضَالَ:م(ثَؽِؾَؿِؽَمأُعٗؽَم،مػَؾِمؼَؽُبٗماظـٖاسَمسَؾَكمعَـَاخِرٔػِؿِمصِلمجَفَـٖؿَمإٔظَّامحَصَائِدُمأَظْلِـَؿِفٔؿِ؟)م .م
إنممغشررررماظشرررائعاتموتروجيفرررامػرررقمدرررؾقكمادلـررراصؼنيميفماظقصرررقلمإديمعررركربفؿم
وأػداصفؿمبزسزسةماألعـم،موادرؿفمدافموحردةمماظرمقرـم،موإضرعافممنرقماضؿصرادهم،مواظـقرؾم
عررـمادررؿؼرارهمودررالعؿفم،موبررثمروحماإلحؾررالمواظقررلسمواظؿشرراؤمميفمغػررقسمادلررقارـنيم
سؿقعّرامواظشررؾابمسؾرركموجررفماخلصررق

م،موظؼرردممسرراػؿماظؼرررآنُماظؽرررؼؿُمادلرررجػنيَم؛مألنم

اإلرجررافمؼؼصرردمبررفماخلررقضميفماألخؾررارماظلررقؽةمواظػررنتماظرريتمعررـمذررلغفامأنمتُقرردثم
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االضررطرابماظشرردؼدميفماجملؿؿررعم،مضررالمتعررادي:م{ظَرؽِـِمظَرؿِمؼَـِؿَرفِماظْؿُـَرراصِؼُقنَموَاظَّرذِؼـَمصِررلم
ضُؾُقبِفٔؿِمعَرَضْموَاظْؿُرِجِػُقنَمصِلماظْؿَدِؼـَةِمظَـُغِرٔؼَـٖؽَمبِفٔؿِمثُؿٖمظَامؼُفَاؤرُوغَؽَمصِقفَامإٔظَّامضَؾِقؾًا}.م م
واظشائعات مإحدى مودائؾ ماحلروب ماظيت ممل مؼلؾؿ معـفا ماظـيب م(صَؾَّك مآُ مسَؾَقِفِم
وَدَؾَّؿَ) م،مصؼد محارب مادلشرطقنماظـيبٖ م(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) مبرتوؼجماظشائعات مظؾـقؾمعـم
دسقتفموتشقؼفمصقرتفم،مصلذاسقامبنيماظـاس مطذبّامأغفم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مداحرم ،مضالم
تعادي{:وَضَالَ ماْظؽَاصِرُونَ مػَذَا مدَاحِرْ مطَذٖابْ} ،موادٓسقا مبفؿاغّا مأغف مذاسر موجمـقن م ،مضالم
تعادي :م{وَؼَؼُقظُقنَ مأَئِـٖا مظَؿَارٔطُق مآظِفَؿِـَا مظِشَاسِرٕ معَفِـُقنٕ} ،موتارة مأذاسقا مأغف مطاػـ م ،مصرد مآم
تعاديمسؾقفؿمطذبفؿمواصرتاءػؿم،مضائؾًام{:إٔغٖفُمظَؼَقِلُمرَدُقلٕمطَرٔؼؿٕم*وَعَامػُقَمبِؼَقِلٔمذَاسِرٕمضَؾِقؾًام
عَامتُمِعِـُقنَم*موَظَامبِؼَقِلٔمطَاػِـٕمضَؾِقؾًامعَامتَذَطَّرُونَم*متَـِزٔؼؾْمعِـِمرَبِّماظْعَاظَؿِنيَ}م .م
ويفمشزوةمأُحدمأذاعمادلشرطقنمعؼؿؾماظـيب م(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) مرشؾةً معـفؿم
يفمتػرؼؼمادللؾؿنيمعـمحقظفم،موإضعافمضقتفؿم،مصاضطربتمصػقفمادللؾؿنيموضعػتم
ضقاػؿماظـػلقةم،موصرٖ مبعضفؿم،موأظؼكمبعضفؿماظلالحم ،موثؾُتمبعضفؿمععماظـيبم(صَؾَّكمآُم
سَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م.م م
ويف مشزوة مريراء ماألدد مأذاع مادلشرطقن مأن مضرؼشّا مضد مجفزت مجقشّا مطؾريّام
دلفاذيةمادلدؼـةم،موحماربةماظـيبم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) م،مواظؼضاءمسؾكماإلدالمم،مإالم
أنمادللؾؿنيمثؾؿقامسؾكمدؼـفؿم،موملمتـؾمعـفؿ متؾؽماظشائعاتم،مصلثـكمآمتعاديمسؾقفؿم
بؼقظفمتعادي:م{اظَّذِؼـَمضَالَمظَفُؿُماظـٖاسُمإٔنٖماظـٖاسَمضَدِمجَؿَعُقامَظؽُؿِمصَاخِشَقِػُؿِمصَزَادَػُؿِم ٔإميَاغّام
وَضَاظُقامحَلِؾُـَاماظؾَّفُموَغِعِؿَماظْ َقطِقؾُم* مصَاغِؼَؾَؾُقامبِـِعِؿَةٍمعِـَماظؾَّفِموَصَضِؾٕمظَؿِمؼَؿِلَلِفُؿِمدُقءْموَاتٖ َؾعُقام

رٔضِقَانَماظؾَّفِموَاظؾَّفُمذُومصَضِؾٕمسَظِقؿٕ} .م
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وضدمسؿد مأسداءماإلدالم مإديمإثارةماظشائعاتمبعدمهقؼؾماظؼؾؾة معـمبقتمادلؼدسم
إديماظؾقتماحلرام م،مصؿقديماظقفقد مطِرب ماظؿشؽقؽ ميف مصقة ماظؿقجف مإدي ماظؾقت ماحلرام م،م
وضاظقام:مإنمطاغتماظؼؾؾةماألوديمػلماحلؼمصؼدمترطؿؿمأؼفامادللؾؿقنماحلؼم،موإنمطاغتم
اظؼؾؾة ماألودي مػل ماظؾارؾ مصعؾادتؽؿ ماظلابؼة مبارؾة م ،موظق مطان محمؿد م(صؾّك مآ مسؾقفم
ودؾّؿ) مغؾقا محؼرا معا مترك مضؾؾة ماألغؾقاء مضؾؾف موهقٓل مإدي مشريػا م،موعا مصعؾ ماظققم مذقؽا موخاظػفم
شدّا.م م
وضالمادلـاصؼقن:معامبالمادللؾؿنيمطاغقامسؾكمضؾؾةمثؿمترطقػا؟م،موضالمادلشرطقن:م
إن محمؿدّا م(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)مضد مهقٓر ميف مدؼـف م ،موؼقذؽ مأن مؼرجع مإدي مدؼــا مطؿام
رجع مإدي مضؾؾؿـا .موظؽـ ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مأصلد مسؾقفؿ مخطؿفؿ م ،موأحؾط معؽرػؿ م ،مصلخرب مآم
تعادي مغؾقف م(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) ممبا مدقؼقظف مػمالء ماظلػفاء مذيقعّا مضؾؾ مأن مؼصدر مسـفؿ،م
وعفٓد مظؿققؼؾ ماظؼؾؾة ممبا مؼطؿؽـ ماظـػقس موؼـؾت ماإلميان ميف ماظؼؾقب مواألصؽدة مظؿؼؾٓؾم
ػذا ماألعر ماظعظقؿ م،موطذظؽميفمؼقممحـنيمحنيمأُذقعمأنماظـيبم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)مم
ضدمضُؿؾم،مووضػم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) مؼؾطؾمػذهماظشائعةمبـػلفم،مضائالً م:م(أغاماظـٖيبٗمالم
طَذِبم،مأغامابِـُمسَؾِدِمادلُطَّؾب)م.م م
إنميفمتردؼرردماظشررائعاتموتروجيفررامعررـماخلطررقرةمعررامالمخيػرركمسؾرركماظعؼررالءمعررـم
ادؿؾاحةماظدعاءمواألعقالمواألسراضمواضطرابماحلقاةم،موظـراميفمعؼؿرؾماخلؾقػرةماظراذردم
سـؿانمبـمسػانم(رضلمآمسـف)مخريمدظقؾموذاػدمسؾكمذظؽم،مصؼردمحاصررهماجملرعرقنمم
بلؾبماظشائعاتمواألراجقرػماظريتمأرؾؼفراممسؾردمآمبرـمدرؾلماظقفرقديمم،مبرؾموعـعرقهمعرـم
ذربمادلاءموػقماظذيماذرتىمبؽرمروعةمعـمخاظصمعاظفم،مصعرـمغائؾرةمزوجمسـؿرانم(رضرلم
آمسـف)مضاظتم:مدلامطانماظققمماظذيمضؿؾمصقفمسـؿانم،مزؾميفماظققمماظذيمضؾؾفمصرائؿّمام،م
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صؾؿامطانمسـدمإصطارهم،مدلهلؿمادلاءماظعذبمصؾؿمؼعطقهم،مصـامموملمؼػطرم،مصؾؿرامطرانموضرتم
اظلررقرمأتقررتمجرراراتمظ رملم،مصلررلظؿفؿمادلرراءماظعررذبمم،مصررلسطقغلمطررقزّامعررـمعرراءم،مصلتقؿررفم
صقرطؿفمصادؿقؼظم،مصؼؾت:مػذامعاءمسذبم،مصرصعمرأدفمصـظررمإديماظػفررمم،مصؼرال:مإغرملمضردم
أصؾقتمصرائؿّمام،موإنٓمردرقلمآمم(صَرؾَّكمآُمسَؾَقِرفِموَدَرؾَّؿَم)مارؾرعمسؾرملٓمعرـمػرذاماظلرؼػم
وععررفمعرراءمسررذبم،مصؼررال:م(اذِررَبِمؼَررامسُـِؿَررانُ)م،مصشررربتمحؿرركمروؼررتم،مثررؿمضررال:م(ازِدَدِ)م،م
صشربتمحؿكمغفؾت،مثُرؿٖمضَرالَ:م(أَعَرامإٔنٖماظْؼَرقِمَمدَرَقؽْـُرُونَمسَؾَقِرؽَمصَرنٔنِمضَراتَؾْؿَفُؿِمزَػِررِتَموَإٔنِم
تَ َرطْؿَفُؿِمأَصْطَرِتَمسِـِدَغَام،مصَدَخَؾُقامسَؾَقِفِمعِـِمؼقِعِفِمصَؼَؿَؾُقهُ).مم م
وعررـماآلثررارماخلطررريةمظؾشررائعاتم:ماخلررقضميفماألسررراضم،ممبررامؼررمديمإديمضطررعم
أواصرماظقدمواحملؾةمواظرتابطمبنيمأصررادماجملؿؿرعمم،مبرؾموؼؼضرلمسؾركماألظػرةموماظرتاحرؿم
بررنيماألػررؾمواألضرراربموؼرردعِّرماحلقرراةماظزوجقررةم،موؼػؽ رؽماألدرررم،مواحلررؼمتؾرراركموتعرراديم
ؼؼقل:م{إٔنٖماظَّذِؼـَمؼَرِعُقنَماظْؿُقِصَـَاتِماظْغَاصِؾَاتِماظْؿُمِعِـَاتِمظُعِـُقامصِلماظردٗغِقَامموَاظْركخِرَةِمموَظَفُرؿِمم
سَ رذَابْمسَظِررقؿْ}،موغؾقـررام(صَررؾَّكمآُمسَؾَقِ رفِموَدَررؾَّؿَ)مؼؼررقلم:م(مؼَررامعَعِشَ ررَمعَ رـِمآعَ رـَمبِؾِلَرراغِفِموَظَ رؿِم
ؼَدِخُؾٔماظْٔنميَانُمضَؾْؾَفُمظَامتَغِؿَابُقاماظْؿُلِؾِؿِنيَموَظَامتَؿٖؾِعُقامسَقِرَاتِفٔؿِم،مصَنٔغٖفُمعَـِمؼَؿٖؾِعِمسَرقِرَاتِفٔؿِمؼَؿٖؾِرعٔم
آُمسَقِرَتَفُم،موَعَـِمؼَؿٖؾِعٔمآُمسَقِرَتَفُمؼَػْضَقِفُمصِلمبَقِؿِفِم)م.مصؾققذرمطرؾمواحردمعـٓرامأنمخيرقضم
صقؿررامظررقسمظررفمبررفمسؾررؿم،معلررؿفقـّامباظؽؾؿررةمموخطقرتفررام،موآمتعرراديمؼؼررقلم:م{إٔذِمتَؾَؼَّقِغَ رفُم
ػؽُؿِمعَامظَقِسَمَظؽُؿِمبِفِمسِؾْؿْموَتَقِلَؾُقغَفُمػَقِّـّاموَػُقَمسِـِدَماظؾَّفِمسَظِقؿْ} .م
بِلَظْلِـَِؿؽُؿِموَتَؼُقظُقنَمبِلَصْقَا ِ
م

أقول قولي يذا وأستغفز اهلل لي ولكم

احلؿدمٓمربماظعادلني،موأذفدمأنمالمإظفمإالمآموحدهمالمذرؼؽمظفم،موأذفدمأنم م
دقدغاموغؾقـرامحمؿردّامسؾدهموردررقظف م،ماظؾفررؿمصؾٓمودؾؿموباركمسؾقرف م،موسؾكمآظفموصقؾرفم
أذيعنيم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبنحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔم.م م
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إخوة اإلسالم:

ظؼدموضعماإلدالممعـففّامحؽقؿّامظقضاؼةماجملؿؿعمعـماظشائعاتم،معـمأػؿمعالحمفم:م
*موجوب التثبت مو األخبارمواظؿلغلمضؾؾمغشرػاميفماجملؿؿعم،مضالمتعاديم{:ؼَام

أَؼٗفَام اظَّذِؼـَمآعَـُقامإٔنِمجَا َءطُؿِمصَادِؼْمبِـَؾَنٕمصَؿَؾَقٖـُقامأَنِمتُصِقؾُقامضَقِعّامبِفَفَاظَةٍمصَؿُصِؾِقُقامسَؾَكمعَام
صَعَؾْؿُؿِمغَادِعِنيَ}،موضالم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) م:م(اظؿٖلَغِّلمعِـَمآِ،موَاظْعَفَؾَةُمعِـَماظشٖقِطَانٔ)،م
وضقظفم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م:م(ماظؿٗمَدَةُمصِلمطُؾِّمذَلِءٍمإٔظَّامصِلمسَؿَؾٔماظْكخِرَةِ)م .م
* عدم تزديد الشائعة  ،أو اخلوض فيًا م؛مألنميفمتردؼدػامإدفاعّا ميفمتروجيفام
وغشرػا م ،مصاظشائعات متزداد ماغؿشارّا مإذا موُجِدَتِ مأظلـة مترددػا م ،موآذان متصغل مإظقفا م،م
ػؽُؿِمعَامظَقِسَم
وغػقسمتؿؼؾؾفاموتصدضفا م،مضالمتعادي {:مإٔذِمتَؾَؼَّقِغَفُمبِلَظْلِـَ ِؿؽُؿِموَتَؼُقظُقنَمبِلَصْقَا ِ
َظؽُؿِمبِفِمسِؾْؿْموَتَقِلَؾُقغَفُمػَقِّـّاموَػُقَمسِـِدَماظؾَّفِمسَظِقؿْ م}،موضالم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) م:م(عَـِم
طَانَمؼُمِعِـُمبِاظؾَّفِموَاظقَقِمٔماآلخِرٔمصَالَمؼُمِذِمجَارَهُ م،موَعَـِمطَانَمؼُمِعِـُمبِاظؾَّفِموَاظقَقِمٔماآلخِرٔمصَؾْقُؽْرٔمِم
ضَقِػَفُم،موَعَـِمطَانَمؼُمِعِـُمبِاظؾَّفِموَاظقَقِمٔماآلخِرٔمصَؾْقَؼُؾِمخَقِرّام َأوِمظِقَصِؿُتِ).
مممممم*حسو الظو باآلخزيو،موعدم التسزع يف اتًامًمم،مضالمتعاديم{:مظَقِظَامإٔذِمدَؿِعِؿُؿُقهُم
زَـٖ ماظْؿُمِعِـُقنَ موَاظْؿُمِعِـَاتُ مبِلَغِػُلِفٔؿِ مخَقِرّا موَضَاظُقا مػَذَا مإٔصْؽٌ معُؾِنيْ} ،مصادللؾؿ معلعقر مبلنم
حيلـماظظـم،موأنمحيؿؾمعامؼصدرمسـ ماآلخرؼـمسؾكمحمؿؾمحلـ م؛ مألنمدقءماظظـم
عرضمصؿاكمؼمديمإديماضطرابماحلقاة م،موغشرماخلصقعةمبنيماظـاسم،موظؼدمحذرم ماظـيبم
(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)معـ مذظؽ مبؼقظف :م(إٔؼٖاطُؿِ موَاظظَّـٖ ،مصَنٔنٖ ماظظَّـٖ م َأطْذَبُ ماحلَدِؼثِ ،موَالَم
تَقَلٖلُقا،موَالَمتَفَلٖلُقا،موَالَمتَقَادَدُوا،موَالَمتَدَابَرُوا،موَالَمتَؾَاشَضُقا،موَطُقغُقامسِؾَادَماظؾَّفِمإٔخِقَاغّا) .م
مممممم* ماالستعانة بأيل اخلربة واالختصاص يف بياى احلكائل م،موسدمماظؿعفؾميفماحلؽؿم
سؾكماألعقرم،مضالمتعاديميفموصػمادلـاصؼنيمَ {:وإٔذَامجَاءَػُؿِمأَعِرْمعِـَماظْلَعِـٔمأَؤماظْكَقِفِمأَذَاسُقامبِفِم
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وَظَقِ مرَدٗوهُ مإٔظَك ماظرٖدُقلٔ م َوإٔظَك مأُوظِل ماظْلَعِرٔ م ِعـِفُؿِ مَظ َعؾِؿَفُ ماظَّذِؼـَ مؼَ ِلَؿ ِـؾِطُقغَفُ م ِعـِفُؿِ موَظَقِظَا مصَضِؾُ ماظؾَّفِم
ؽؿِموَرَحِ َؿؿُفُمظَا ٖتَؾ ِعؿُؿُماظ ٖشقِطَانَمإٔظَّام َضؾِقؾًام} ،مأي م :مإغفؿمطاغقامؼرتبصقنمبلعـموادؿؼرارمجمؿؿعم
َس َؾ ِق ُ
ادلدؼـة م ،مصنذا معا ممسعقا مذقؽّا معـ ماألخؾار ماظيت متؿعؾؼ مبلعـ مادللؾؿني مأو مخقصفؿ مأذاسقػا م،ممممممم
أومأزفروػامبؼصدمإذاسةماظػزعمواظؼؾؼمواالضطرابم.مم م
ممممممممممصؾقـؿػضمطؾمعمعـمشققرمسؾكمدؼـفم،مخمؾصمظقرـفمظؾؿصديمظؿؾؽماظشائعاتم،موتؽذؼؾفام،م
ضالم(صَرؾَّكمآُم َس َؾقِرفِموَدَرؾَّؿَم)م:م( عَرـِمرَدٖمسَرـِمسِررِضٔمأَخِقرفِمرَدٖمآُمسَرـِموَجِفٔرفِماظـٖرارَمؼَرقِمَماظْؼِقَاعَرةِم)،م
وظـعؾؿمأنماظؽؾؿةمأعاغةمدـُلللمسـفامأعاممآمتعاديمؼقمماظؼقاعةم .م
وظـدرك مذيقعّا مأن مأسداءغا مضد ماختذوا معـ محروب ماجلقؾ ماظرابع مواجلقؾ ماخلاعس م ،موعـم
حرب ماظشائعات موتشقؼف ماإلنازات مواظرعقز ماظقرـقة م ،موحماوالت ماظـقؾ معـ مطؾ معا مػق مورينم
دؾقالًمإلصشالمدوظـام،مأومإدؼارفام،مأومتػؿقؿفام؛ مظؿقؼقؼمأشراضفؿموعكربفؿم،مصعؾقـامأنمغدركمأغـام
أعاممحربمضروسمتُقاكمظـام،مواظشائعاتموضقدػام،مصقفبمأنمغؿقؼؼموأنمغؿـؾتمحؿكمالمغلؼطم
يفمعؽائدمأسدائـ ام،موجيبمأنمغـؼميفمأغػلـامويفمضقادتـامويفمجقشـاموذررؿـا م،موأالمغعطلم
أمساسـامألسداءماظقرـم،موعـمؼعؿؾقنمسؾكماظـقؾمعـام،مأومعـمععـقؼاتـام،مأومؼػؽرونميفمإحؾارـامم
وبثمروحماظقلسمبقــام،معمطدؼـمأنمثؼؿـاميفمآم(سزموجؾ)مويفمأغػلـامطػقؾةمبردمطقدمأسدائـام

يفمدمقرػؿمبنذنمآمتعاديم .م
اللًم حسّو أخالقهام ،واحفظ مصزنا  ،ووفكها ملا حتب وتزضى

