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  الشائعات خطورة
مٓمرٓب ماظعزؼز:ماظعادلنيماحلؿد ماظؼائؾميفمطؿابف ـَمَأٗؼَفامَؼا}، ماظؾََّفماٖتُؼقامآَعـُقاماظَِّذؼ

ـِمُذُغقَبُؽِؿمَظُؽِؿمَوَؼِغِػِرمَأِسَؿاَظُؽِؿمَظُؽِؿمُؼِصِؾِحم*مَدِدؼّدامَضِقًظامَوُضقُظقا مَصَؼِدمَوَرُدقَظُفماظؾََّفمُؼِطٔعمَوَع

ُٓمٔإالَّمإظَفماَلمأِنموَأذفُد،م{َسِظقّؿامَصِقّزامَصاَز موغؾٖقـامدقَِّدغامأٖنموَأذفُدم،مَظُفمَذرؼَؽمالموحَدُهما

ممودؾخملِؿمَصؾِّماظؾَُّفٖؿم،موردقُظُفمَسؾُدهمحمؿّدا ـِم،موصقِؾِفمِفآظموسَؾكمسَؾقفموبأرْك، مَتِؾَعُفِؿموَع

ـٔمؼقٔممإَظكمبنحلإن مممم:مدــوبعم،ماظدِّؼ

ماظؾشرؼةممضدَمؼمواظؾارؾمصراعمضدؼؿماظصراعمبنيماحلنمنصمم علؿؿرمإديمأنمموػق،

م،موإنمعـ اظؾارؾميفمصراسفؿمععمأػؾممػٔؾأودائؾممأبرزمؼرثمآماألرضموعـمسؾقفا

مأخذتمػذهماظصـاسةمأذؽاًظامخمؿؾػةاحلؼمصـاسةماظشائعاتم،موتروجيفامبنيماظـاسم،موظؼدم

م ماظؿقاصؾمعؿـقسةوصقّرا مودائؾ ميف مطؾري متطقر معـ ماظعامل مؼشفده معا مزؾ ميف ،م،

مادلعؾقعا مرومتوتؽـقظقجقا محؿكمأصؾقتماظشائعاتمأطـر ما، موأبؾغمّجا م، موأدرعموصقًظا ،

مم.تلثرّيام

مأمم م، مأطاغتمعؼروءة مدقاء م، مسظقؿة موعلؽقظقة مأعاغة مأنماظؽؾؿة مالمذؽمصقف ومما

ضؾبمم،مؼطؾؼفامصاحُبتـؿشرمبنيماظـاسمطؾؿةممعامػلمإالواظشائعاتمعلؿقسةم،مأممعرئقةم،مم

م معـمضقعرؼضم، معـظؿة مأو مػقؽة ممىأو م، ماظيتمتعؿؾميفماخلػاء ماألظلـةماظشر وتؿـاضؾفا

مماهلداعةاألصؽارممشروتـ،ماظعؼقلمواظـػقسممدؾّؾامسؾكثرممؿ،مصمتؾٓقـ،مأومموترددػامدونمتـؾت

مو م،مذػبماألعـؼبؾمو،مؼصؾحماجملؿؿعموميللميفمضؾؼمورؼؾةموادلعؿؼداتماظػاددةم،

نمبعضفاميفمبعضم،موخيقِّ،مصرتىمأعةماجللدماظقاحدمؼشؽؽماظـاسماظـؼةمبنيممضعػتو

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مظذامضالماظـيبم؛مبعضفامبعّضا َطَػكمِباْظَؿِرِءمَطِذّبامَأِنمُؼَقدَِّثمِبُؽؾِّم):مم)َصؾَّكما

مبمسؾقفعاَضُؼعـمأغقاعماظؽذبمماغقّسلؿعفماإلغلانمؼ،مصنذامطانماظؿقدثمبؽؾمعامم(َدِؿَعَعام
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ـِمؼؿقدثمؽقػمصمم،مخرةسؼقبةمذدؼدةميفماآلماإلغلاُنم م؟م.ممبامملمؼرهمأومؼلؿعفمَب

موماظشائعاتمعـمحازّعامعقضًػاماإلدالمماختذمؼدظ معروجقفا معـاصّقامادؾقًطموسٓدػا،

مماإلدالعقةماظشرؼعةمبفامجاءتماظيتماظـؾقؾةمواظؼقؿم،ماحللـةمظألخالق أعرمموذظؽمحني،

م،ؼـشرماظػؿـةموؼـريماالضطراباتميفماجملؿؿعمعاماخلقضميفمـمسلانمؾظامػظحبمتؾاسفأ

مطؾمعامؼصؾمإديمأمساسفؿم،مواظؿـؾتمعـمماظصدقميفمأضقاهلؿم،موحػظمأظلـؿفؿموأعرػؿمب

م:مضالمتعادي،ماجملؿؿعم،موتشقؼفماألسراضممإصلادو،مماظػنتغشرممدؾّؾاميفمقاؽقغالمؼحؿكم

ممَؼا} ماظؾََّف ماٖتُؼقا مآَعـُقا ـَ ماظَِّذؼ ـِمَؼْؾِػُظمَعا}:مغفلوضالمجٓؾمذم،م{َوُطقُغقامَعَعماظٖصاِدِضنَيَأٗؼَفا مِع

مدؾقاغف:م،{َسِؿقْدمَرِضقْبمَظَدِؼِفمٔإظَّامَضِقٕل ماظٖلِؿَعم}وضال مٔإٖن مِسْؾْؿ مِبِف مَظَؽ مَظِقَس مَعا مَتْؼُػ َوَظا

مَعِلُؽقًظا ـُِف مَس مَطاَن مُأوَظِؽَؽ مُطٗؾ مَواْظُػَماَد مَجَؾٕؾويفمحدؼثمم،{َواْظَؾَصَر ـٔ مِب )رضلمآممُعَعاِذ

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مبعدمأنمبنيمظفماظـيٗبمسـف( اخلريم،مضالمماإلدالمم،موأبقاَبمصرائَضم)َصؾَّكما

مَدـَاِعِف)مظف: مَوُذِرَوِة مَوَسُؿقِدِه مم(َؤإِنمِذِؽَتمَأِغَؾْلُتَؽمِبَرْأٔسماْظَلِعٔر مَرُدقَلممععاذمَضاَل، مَأَجِؾمَؼا :

،مَوَأٖعامِذِرَوُةمَدـَاِعِفمَصاْظِفَفاُدمِصلمم،مَوَأٖعامَسُؿقُدُهمَصاظٖصَؾاُةمَأٖعامَرْأُسماْظَلِعٔرمَصاْظٔنِدَؾاُم)اظؾَِّف.مَضاَل:م

ماظؾَِّف مُطؾخملِفمَدِؾقٔؾ مَذِظَؽ مِبِؿَؾاِك مَأِغَؾْلُتَؽ مِذِؽَت مَؤإِن مص، م، مَرُد( مَؼا مُػَق مَعا مَضاَل:مَؼاَل: ماظؾَِّف؟ قَل

مٔإَظكمِصقِف) م،َصَلِػَقىمِبٔنِصَؾِعِف مِبَلْظِلـَِؿـَا؟مم( مَغُؼقُل مِبَؿا ـَُماَخُذ مَظ مَؤإٖغا مَرُدقَلماظؾَِّف، مَؼا مَصُؼْؾُت: َضاَل:

ـَٖؿمٔإظَّامَحَصاِئُدم،ممَثِؽَؾِؿَؽمُأٗعَؽ)َضاَل:م م.م(َأْظِلـَِؿٔفِؿ؟َػِؾمَؼُؽٗبماظـٖاَسمَسَؾكمَعـَاِخٔرِػِؿمِصلمَجَف

ميفماظقصرررقلمإديمعررركربفؿمدرررؾقكمادلـررراصؼنيغشررررماظشرررائعاتموتروجيفرررامػرررقممممإن

منرقماضؿصرادهم،مواظـقرؾممممإضرعافمم،موقرـماظرمموحردةممفادادرؿفموزسزسةماألعـم،موأػداصفؿمب

،موبررثمروحماإلحؾررالمواظقررلسمواظؿشرراؤمميفمغػررقسمادلررقارـنيمممودررالعؿفمادررؿؼرارهعررـم

؛مألنممادلرررجػنَيماظؽرررؼُؿموظؼرردممسرراػؿماظؼرررآُن،مامواظشررؾابمسؾرركموجررفماخلصررق مسؿقّعرر

ؼؼصرردمبررفماخلررقضميفماألخؾررارماظلررقؽةمواظػررنتماظرريتمعررـمذررلغفامأنمُتقرردثمممممماإلرجررافم
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ـَمِصررلم}ضررالمتعررادي:م،مماالضررطرابماظشرردؼدميفماجملؿؿررع ـَِؿررِفماْظُؿـَرراِصُؼقَنمَواظَّررِذؼ ـِمَظررِؿمَؼ َظررِؽ

ـَٖؽمِبٔفِؿمُثٖؿمَظامُؼَفأوُروَغَؽمِصقَفامٔإظَّامَضِؾقًؾاُضُؾقِبٔفِؿمَعَرْضم ـُِغٔرَؼ ممم.{َواْظُؿِرِجُػقَنمِصلماْظَؿِدؼـَِةمَظ

م مواظشائعات مإحدى ماحلروب ماظـيبمودائؾ معـفا مؼلؾؿ مَسَؾِقِفماظيتممل ُٓ ما )َصؾَّك

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مادلشرطقنماظـيٖبمحاربم،مصؼدمَوَدؾََّؿ( ـقؾمعـمظؾمرتوؼجماظشائعاتبم)َصؾَّكما

ضالمم،داحرمطذّبامأغفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(ممـاسصلذاسقامبنيماظتفم،موتشقؼفمصقردسقتفم

مَطٖذاْب}:تعادي مَداِحْر مَػَذا ماْظَؽاِصُروَن موآد{َوَضاَل م، م، موجمـقن مذاسر مأغف مبفؿاّغا ضالمسقا

مَظَؿأرُطق}م:تعادي ـٖا مَأِئ مَعِفـُقٕنمَوَؼُؼقُظقَن مِظَشاِسٕر م{آِظَفِؿـَا مأغف مأذاسقا موتارة ممطاػـ، صردمآم،

َوَعامُػَقمِبَؼِقٔلمَذاِسٕرمَضِؾقًؾام*ٔإٖغُفمَظَؼِقُلمَرُدقٕلمَطٔرؼٕؿم}ػؿم،مضائًؾام:سؾقفؿمطذبفؿمواصرتاءتعاديم

ـٕمَضِؾقًؾامَعامَتَذطَُّروَنمم*َعامُتِمِعـُقَنم ـِمَربِّماْظَعاَظِؿنَيم*َوَظامِبَؼِقٔلمَطاِػ ـِٔزؼْؾمِع م.م{َت

مماظـيبؼؿؾمعشرطقنمُأحدمأذاعمادلشزوةميفمو مَسَؾِقِف ُٓ عـفؿممرشؾًةمَوَدؾََّؿ()َصؾَّكما

صاضطربتمصػقفمادللؾؿنيموضعػتمم،وإضعافمضقتفؿممحقظفم،عـممادللؾؿنيتػرؼؼميفم

ُٓمتمبعضفؿمععماظـيبموثُؾموأظؼكمبعضفؿماظلالحم،بعضفؿم،ممصٖروضقاػؿماظـػلقةم،م )َصؾَّكما

مم.مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(

م مويف مشزوة ماألدد مريراء مضرؼّشا مأن مادلشرطقن مأذاع مطؾرّيامضد مجقّشا جفزت

مَوَدؾََّؿ(حماربةماظـيبمو،مدلفاذيةمادلدؼـةم مَسَؾِقِف ُٓ مم)َصؾَّكما إالم،مواظؼضاءمسؾكماإلدالمم،

سؾقفؿمتعاديملثـكمآمصتؾؽماظشائعاتم،مم،موملمتـؾمعـفؿقامسؾكمدؼـفؿمثؾؿأنمادللؾؿنيم

ـَمَضاَلمَظُفُؿماظـٖاُسمٔإٖنماظـٖاَسمَضِدمَجَؿُعقامَظُؽِؿمَصاِخَشِقُػِؿمَصَزاَدُػِؿمٔإمَياّغام}تعادي:ممبؼقظف اظَِّذؼ

ـَماظؾَِّفمَوَصِضٕؾمم*اْظَقِطقُؾممَوَضاُظقامَحِلُؾـَاماظؾَُّفمَوِغِعَؿ َظِؿمَؼِؿَلِلُفِؿمُدقْءمَواٖتَؾُعقامَصاِغَؼَؾُؾقامِبـِِعَؿٍةمِع

م.{ٔرِضَقاَنماظؾَِّفمَواظؾَُّفمُذومَصِضٕؾمَسِظقٕؿ
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عـمبقتمادلؼدسممبعدمهقؼؾماظؼؾؾةإديمإثارةماظشائعاتممأسداءماإلدالمموضدمسؿد

،مماحلرامماظؾقتمإديماظؿقجفمصقةميفماظؿشؽقؽمربِطمصؿقديماظقفقد،ممإديماظؾقتماحلرام

مطاغتموإنم،ماحلؼمادللؾؿقنمأؼفامترطؿؿمصؼدمؼاحلماظؼؾؾةماألوديمػلمطاغتمإن:مموضاظقا

ماألوديمػل مسؾقفمآمصّؾك)محمؿدمطانموظقم،مبارؾةماظلابؼةمصعؾادتؽؿمؾارؾاظماظؼؾؾة

موخاظػفمذقؽاماظققممصعؾموعا،ممشريػامإديملوهٓقمضؾؾفماألغؾقاءمضؾؾةمتركمعامارحؼمغؾقام(ودّؾؿ

مم.اشّد

م:ادلشرطقن،موضالممترطقػا؟مثؿمضؾؾةمسؾكمطاغقامادللؾؿنيمبالمعا:مادلـاصؼقنموضال

مَسَؾِقِفمَوماحمؿّدمإن ُٓ مطؿامدؼــامإديمؼرجعمأنمقذؽوؼم،مدؼـفميفمرهٓقمضدَدؾََّؿ(م)َصؾَّكما

مآمصلخربم،معؽرػؿموأحؾطم،مخطؿفؿمسؾقفؿمأصلدماظؽرؼؿماظؼرآنموظؽـم.ضؾؾؿـامإديمرجع

ُٓممغؾقفمتعادي مسـفؿ،مؼصدرمأنمضؾؾماذيقّعماظلػفاءمػمالءمدقؼقظفممبامَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ()َصؾَّكما

مؾظؿؼٓؾماألصؽدةوماظؼؾقبميفماإلميانموؼـؾتماظـػقسمؼطؿؽـممباماظؼؾؾةمظؿققؼؾمدوعٓف

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(،موطذظؽميفمؼقممحـنيمحنيمُأذقعمأنماظـيبمماظعظقؿماألعرمػذا مم)َصؾَّكما

مَوَدؾََّؿ(دمُضؿؾم،مووضػمض مَسَؾِقِف ُٓ أغاماظـٖيٗبمالم:م)مفم،مضائاًلؼؾطؾمػذهماظشائعةمبـػلم)َصؾَّكما

ـُمَسِؾِدمادُلطَّؾبمَطِذب مم.م(،مأغاماِب

وتروجيفررامعررـماخلطررقرةمعررامالمخيػرركمسؾرركماظعؼررالءمعررـمممإنميفمتردؼرردماظشررائعاتم

اخلؾقػرةماظراذردممم،موظـراميفمعؼؿرؾمممماحلقاةمباضطرواماألسراضاظدعاءمواألعقالمومةدؿؾاحا

محاصررهماجملرعرقنمم،مصؼردمممسؾكمذظؽمدظقؾموذاػدخريم)رضلمآمسـف(مبـمسػانمسـؿانم

،مبرؾموعـعرقهمعرـمممممسؾردمآمبرـمدرؾلماظقفرقديمممممبلؾبماظشائعاتمواألراجقرػماظريتمأرؾؼفراممم

رضرلمم)سـؿرانمممزوجغائؾرةممخاظصمعاظفم،مصعرـممىمبؽرمروعةمعـماظذيماذرتموػقمذربمادلاء

،مماضؾؾفمصرائؿّم،مزؾميفماظققمماظذيممدلامطانماظققمماظذيمضؿؾمصقفمسـؿانم(مضاظتم:آمسـف
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ؾؿرامطرانموضرتمممم،مصم،مصـامموملمؼػطرم،مدلهلؿمادلاءماظعذبمصؾؿمؼعطقهمصؾؿامطانمسـدمإصطاره

،مصلتقؿررفممامعررـمعرراء،مصررلسطقغلمطررقّزم،مصلررلظؿفؿمادلرراءماظعررذبمملاظلررقرمأتقررتمجرراراتمظررم

ضردمممل،مصؼرال:مإغرممم،مصرصعمرأدفمصـظررمإديماظػفررممم،مصؼؾت:مػذامعاءمسذبمصقرطؿفمصادؿقؼظ

ٓمموإٓن،مماأصؾقتمصرائؿّم ُٓمَسَؾِقرِفمَوَدرؾَّؿَممم)مردرقلما عرـمػرذاماظلرؼػمممممٓلارؾرعمسؾرممم(َصرؾَّكما

ـَِؿرراُن)،مصؼررال:مموععررفمعرراءمسررذب ،م(ماِزَدِد)،مثررؿمضررال:ممصشررربتمحؿرركمروؼررت،مم(اِذررَرِبمَؼررامُس

اْظَؼرِقَممَدرَقْؽـُُروَنمَسَؾِقرَؽمَصرٔنِنمَضراَتْؾَؿُفِؿمَزِػرِرَتمَؤإِنمممممممَأَعرامٔإٖنمم)ُثرٖؿمَضراَل:مممصشربتمحؿكمغفؾت،م

ـَِدَغا ـِمؼِقِعِفمَصَؼَؿُؾقُهم،مَتَرْطَؿُفِؿمَأْصَطِرَتمِس ممم.(َصَدَخُؾقامَسَؾِقِفمِع

ضطررعممبررامؼررمديمإديم،مماألسررراضاخلررقضميفم:مؾشررائعاتماآلثررارماخلطررريةمظموعررـ

اظرتاحرؿمم،مبرؾموؼؼضرلمسؾركماألظػرةمومممممأصررادماجملؿؿرعممأواصرماظقدمواحملؾةمواظرتابطمبنيم

واحلررؼمتؾرراركموتعرراديمم،ماألدرررمؽوؼػؽررم،ماظزوجقررةمرماحلقرراةبررنيماألػررؾمواألضرراربموؼرردعِّ

ـَمٔإٖن}مؼؼقل: مَوَظُفرؿِممَواْظركِخَرةِمماظرٗدِغَقاممِصلمُظِعـُقاماْظُؿِمِعـَاِتماْظَغاِصَؾاِتماْظُؿِقَصـَاِتمَؼِرُعقَنماظَِّذؼ

ُٓمَسَؾِقررِفمَوَدررؾََّؿ)غؾقـررامو،م{َسِظررقْؿمَسررَذاْب ـَمِبِؾَلرراِغِفمَوَظررِؿممم):ممؼؼررقلم(َصررؾَّكما ـِمآَعرر َؼررامَعِعَشررَرمَعرر

ـِمَؼٖؿِؾِعمَسرِقَراِتٔفِؿمَؼٖؿِؾرٔعمممم،مَؼِدُخٔؾماْظٔنمَياُنمَضْؾَؾُفمَظامَتِغَؿاُبقاماْظُؿِلِؾِؿنَيمَوَظامَتٖؿِؾُعقامَسِقَراِتٔفِؿ َصٔنٖغُفمَع

ُٓمَسِق ُٓمَسِقَرَتُفمَؼْػَضِقُفمِصلمَبِقِؿِفمَرَتُفا ـِمَؼٖؿِؾٔعما صؾققذرمطرؾمواحردمعـٓرامأنمخيرقضمممممم.م(م،مَوَع

ٔإِذمَتَؾؼَِّقَغررُفم}صقؿررامظررقسمظررفمبررفمسؾررؿم،معلررؿفقـّامباظؽؾؿررةمموخطقرتفررام،موآمتعرراديمؼؼررقلم:ممممم

ـَِدماظؾَِّفمَسِظقْؿمِبَلْظِلـَِؿُؽِؿمَوَتُؼقُظقَنمِبَلْصَقاِػُؽِؿمَعامَظِقَسمَظُؽِؿمِبِف م.{ِسْؾْؿمَوَتِقَلُؾقَغُفمَػقِّـّامَوُػَقمِس
م

 أقول قولي يذا وأستغفز اهلل لي ولكم

م،موأذفدمأنمماحلؿدمٓمربماظعادلني،موأذفدمأنمالمإظفمإالمآموحدهمالمذرؼؽمظف

فمروصقؾ،موسؾكمآظفممفرؿمصٓؾمودؾؿموباركمسؾقرر،ماظؾفمقظفررّدامسؾدهموردرامحمؿردقدغاموغؾقـ

ـِم،مأذيعني ـٔمؼقٔممإَظكمبنحلإنمَتِؾَعُفِؿموَع م.مماظدِّؼ
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 اإلسالم:إخوة        

       م:معـمأػؿمعالحمفمظؼدموضعماإلدالممعـفّفامحؽقّؿامظقضاؼةماجملؿؿعمعـماظشائعاتم،

مَؼا}غشرػاميفماجملؿؿعم،مضالمتعاديم:مضؾؾواظؿلغلمموجوب التثبت مو األخبارم*    

مَصَؿَؾٖقـُقامَأِنمُتِصقُؾقامَضِقّعامِبَفَفاَظٍةمَصُؿِصِؾُققامَسَؾكمَعامَأٗؼَفام مآَعـُقامٔإِنمَجاَءُطِؿمَصاِدْؼمِبـََؾٕن ـَ اظَِّذؼ

مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)،موضالم{َصَعْؾُؿِؿمَغاِدِعنَي ُٓ ـَماظٖشِقَطأن):مم(َصؾَّكما ِٓ،مَواْظَعَفَؾُةمِع ـَما (،ماظٖؿَلغِّلمِع

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿَصؾَّوضقظفم) م.م(اظٗؿَمَدُةمِصلمُطؾِّمَذِلٍءمٔإظَّامِصلمَسَؿٔؾماْظكِخَرِة)مم:(مكما

فاميفمتروجيماإدفاّعتردؼدػاميفمألنم؛ممفيًااخلوض  وأ ،شائعة عدم تزديد ال *    

م مصاظشائعات م، ماغؿشاّراوغشرػا مترددػامتزداد مأظلـة مُوِجَدِت مإظقفامإذا متصغل موآذان ،مم،

موتصدضفاوغػقسم مضالمتعادي:متؿؼؾؾفا مَظِقَسمم}، مَعا مِبَلْصَقاِػُؽِؿ مَوَتُؼقُظقَن مِبَلْظِلـَِؿُؽِؿ مَتَؾؼَِّقَغُف ٔإِذ

مَسِظقْؿ ـَِدماظؾَِّف مِس مَوُػَق مَػقِّـّا مَوَتِقَلُؾقَغُف مِسْؾْؿ مِبِف م{مَظُؽِؿ مَوَدؾََّؿ)وضالم، مَسَؾِقِف ُٓ مم(َصؾَّكما ـِم): َع

ـُمِباظؾَِّفمَو ـُمِباظؾَِّفمَواظَقِقٔمماآلِخٔرمَصْؾُقْؽٔرِممماظَقِقٔمماآلِخٔرمَصاَلمُؼِمِذمَجاَرُهَطاَنمُؼِمِع ـِمَطاَنمُؼِمِع ،مَوَع

ـُمِباظؾَِّفمَواظَقِقٔمماآلِخٔرمَصْؾَقُؼِؾمَخِقّرامَأِومِظَقِصُؿِتمَضِقَػُف ـِمَطاَنمُؼِمِع   (.،مَوَع

مَدِؿِعُؿُؿقُهمٔإِذمَظِقَظام}ضالمتعاديم:،مموعدم التسزع يف اتًامًمم،حسو الظو باآلخزيو*مممممم

ـٖ م{ُعِؾنْيمٔإْصٌؽمَػَذامَوَضاُظقامَخِقّرامِبَلِغُػِلٔفِؿمَواْظُؿِمِعـَاُتماْظُؿِمِعـُقَنمَز مبلنم، صادللؾؿمعلعقر

ألنمدقءماظظـمم؛مسؾكمحمؿؾمحلـاآلخرؼـممحيلـماظظـم،موأنمحيؿؾمعامؼصدرمسـ

اظـيبممحذرمؼدموظ،م،موغشرماخلصقعةمبنيماظـاسمماضطرابماحلقاةمديمإديمعرضمصؿاكمؼ

مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ) ُٓ ـٖ،م)ٔإٖؼاُطِؿمبؼقظف:مذظؽمعـ(مَصؾَّكما ـٖمَصٔنٖنمَواظظَّ مَواَلماحَلِدؼِث،مَأْطَذُبماظظَّ

م(.ٔإِخَقاّغاماظؾَِّفمِسَؾاَدمَوُطقُغقامَتَؾاَشُضقا،مَواَلمَتَداَبُروا،مَواَلمَتَقاَدُدوا،مَواَلمَتَفٖلُلقا،مَواَلمَتَقٖلُلقا،

مماالستعانة بأيل اخلربة واالختصاص يف بياى احلكائلم*مممممم مسدمماظؿعفؾميفماحلؽؿو،

ـٔمَأٔوماْظَكِقِفمَأَذاُسقامِبِفم}:ميفموصػمادلـاصؼنيمتعاديمضالسؾكماألعقرم،م ـَماْظَلِع َؤإَذامَجاَءُػِؿمَأِعْرمِع
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م مَوَظِقَظا ـُِفِؿ مِع ـِِؾُطقَغُف مَؼِلَؿ ـَ ماظَِّذؼ مَظَعِؾَؿُف ـُِفِؿ مِع مَؤإَظكمُأوِظلماْظَلِعٔر مٔإَظكماظٖرُدقٔل مَرٗدوُه ماظؾَِّفمَوَظِق َصِضُؾ

م مَضِؾقًؾا مٔإظَّا ماظٖشِقَطاَن مَظاٖتَؾِعُؿُؿ مَوَرِحَؿُؿُف مؼرتبصقنمبلعـموادؿؼرارمجمؿؿعمإم:مأيم،{َسَؾِقُؽِؿ غفؿمطاغقا

م،ما مأذاسقػا مخقصفؿ ماظيتمتؿعؾؼمبلعـمادللؾؿنيمأو معـماألخؾار مذقّؽا ممسعقا معا مصنذا م، ممممممدلدؼـة

ممم.مأومأزفروػامبؼصدمإذاسةماظػزعمواظؼؾؼمواالضطراب

وتؽذؼؾفام،مم،مؿؾؽماظشائعاتظمؾؿصدي،مخمؾصمظقرـفمظمطؾمعمعـمشققرمسؾكمدؼـفمصؾقـؿػضمممممممممم

ُٓمَسَؾِقرِفممم)ضالم ـِمَوِجٔفرِفماظـٖراَرمَؼرِقَمماْظِؼَقاَعرةِممممممممم):م(مَوَدرؾَّؿَمَصرؾَّكما ُٓمَسر ـِمِسرِرٔضمَأِخقرِفمَرٖدما ـِمَرٖدمَسر ،م(َعر

م.ؼقمماظؼقاعةمتعاديممعاممآألللمسـفاماظؽؾؿةمأعاغةمدـُوظـعؾؿمأنم

مأنم معـمحروبماجلقؾماظرابعمواجلقؾماخلاعسأسداءوظـدركمذيقّعا مضدماختذوا موعـممغا ،

مػقمورينمموتشقؼفماإلنازاتحربماظشائعاتم موحماوالتماظـقؾمعـمطؾمعا م، ماظقرـقة واظرعقز

ظؿقؼقؼمأشراضفؿموعكربفؿم،مصعؾقـامأنمغدركمأغـامم؛دؾقاًلمإلصشالمدوظـام،مأومإدؼارفام،مأومتػؿقؿفام

غلؼطممحؿكمالواظشائعاتموضقدػام،مصقفبمأنمغؿقؼؼموأنمغؿـؾتم،مُتقاكمظـاممأعاممحربمضروس

موذررؿـاسدائـأيفمعؽائدم م،موجيبمأنمغـؼميفمأغػلـامويفمضقادتـامويفمجقشـا موأالمغعطلمما ،

ممعـقؼاتـام،مأومؼػؽرونميفمإحؾارـاأومعـمع،ممسؾكماظـقؾمعـام،موعـمؼعؿؾقنأمساسـامألسداءماظقرـم

وبثمروحماظقلسمبقــام،معمطدؼـمأنمثؼؿـاميفمآم)سزموجؾ(مويفمأغػلـامطػقؾةمبردمطقدمأسدائـام

م.ميفمدمقرػؿمبنذنمآمتعادي

 ووفكها ملا حتب وتزضى  ،واحفظ مصزنا  ،مو أخالقهااللًم حّس


