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لٌس كل ما ٌصل إلى أذنٌك هو صدق خالص .فال تتحمس بسرعة لكل ما تسمع ،وال لكل
ما تقرأ ..وال تتخذ إجراء سرٌعًا لمجرد كالم سمعته عن إنسان ما ..بل تحقق ً
أوال ،واعرف
أن كثٌرً ا من الكالم ٌقطع رحلة طوٌلة قبل أن ٌصل إلى أذنٌك..
صذق انحكيم انزٌ قال( :ال تصذق كم ما يقال)..
اجعل عقلك رقٌبًا على أذنٌك ،وافحص كل ما تسمعه ،وال تصدق كل خبر ،لئال تعطى
ً
مجاال للوشاة وللكاذبٌن ،ولمن ٌخترعون القصص ،ولمن ٌصنعون األخبار ،ولمن ٌدسون،
وٌشهدون شهادة زور ..كل هؤالء ٌبحثون عن إنسان سهل ٌصدقهم ..وكما قال عنهم أمٌر
الشعراء أحمد شوقً:
قذ صادفىا أرنا صغىاء نينة

فاسمعىها انزٌ نم يسمعىا أحذا

و ما أجمل قوله أٌضًا عن مثل هذا الذي ٌصدق كل ما ٌسمعه ،وٌقبل األكاذٌب كأنها صدق:
أثش انبهتان فيه
ٌاله من ببغاء

و انطىي انزوس عهيه
عقله فً أذنٌه

نعم ،لو كنا نعٌش فً عالم مثالً ،أو فً وسط المالئكة ألمكنك حٌنئذ أن تصدق كل ما
ً
موجودا فً العالم ،وما دمنا
تسمعه ،وال تتعب ذاتك فً فحص األحادٌث .ولكن مادام الكذب
نعٌش فً مجتمع توجد فٌه ألوان من الناس ٌختلفون فً نوع أخالقٌاتهم وفً مدى
تمسكهم بالفضٌلة ،فإن الحكمةتقضى إذن أن ندقق ونحقق قبل أن نصدق ..واضعٌن أمامنا
قول الكتاب" :افحصوا كل شًء ،وتمسكوا بالحسن".
ولكن قد ٌقول إنسان" :أننً أصدق هذا الخبر على الرغم من غرابته ،ألننً سمعته من
إنسان صادق ال ٌمكن أن ٌكذب".
نعم ،قد ٌكون هذا اإلنسان صاد ًقا ،ولكنه سمع الخبر من مصدر غٌر صادق ،أو من
ً
جاهال بحقٌقة
مصدر غٌر دقٌق ..قد ٌكون الشخص الذي حدثك أو الذي حدث من حدثك،

ً
مبالغا أو مازحً ا أو مداعبًا .أو
األمر ،أو على غٌر معرفة وثٌقة أكٌدة بما ٌقول .أو قد ٌكون
ربما ٌكون قد سمع خطأ ،أو أن المصادر التً استقى منها معلوماته غٌر سلٌمة.
أو ربما ٌكون المصدر األصلً الذي أخذ عنه هذا وذاك ،غٌر خالص النٌة فٌما ٌقول ،وله
أسباب شخصٌة تدفعه إلى طمس الحقائق ،أو إلى الدس واإلٌقاع بٌن الناس .أو قد ٌكون من
النوع الذي ٌتباهى بمعرفة األخبار والسبق إلى نشرها بٌن الناس ،فٌقول ما ٌصل إلٌه
بسرعة دون تحقٌق ..وقد ٌكون محبًا لالستطالع ٌلقى بالخبر لٌعرف ما مدى وقعه على
الناس..
ولكن ربما ٌقول القائل أننً لم أسمع هذا الخبر من واحد فقط ،وإنما من كثٌرٌن مما
ٌجزم بصحته !!..فتقول إنه ال ٌصح أن نحكم عن طرٌق السماع دون تحقٌق ،حتى لو
سمعنا من كثٌرٌن .فما أكثر ما ٌكون كالم الكثٌرٌن على وفرة عددهم ،له مصدر واحد
ً
مقاال آخر عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة
مخطئ (اقرأ
والمقاالت) ..وما أكثر ما تتفق جماعة كبٌرة من الناس على كذب مشترك ،مثلما فعل أخوة
ٌوسف حٌنما بلغوا أباهم خبرً ا كاذبًا عن ابنه قائلٌن إن وح ًشا قد افترسه ..وما أكثر شهود
الزور الذٌن سمعنا عنهم من الكتاب المقدس ومن كتب التارٌخ..
إن وصٌة " ال تشهد بالزور " موجهة إلى السامع ،كما هً موجهة إلى المتكلم .فالذي
ٌسمع الكذب وٌقبله ،إنما ٌشجع الكاذب على االستمرار فً كذبه ،وٌحٌط نفسه بأناس أشرار
غٌر مخلصٌن.
وكذلك فإن ناقل الكذب ٌعتبر كاذ ًبا ،وشرٌ ًكا فً الكذب وفً نشره ..وٌدخل تحت هذا
العنوان أٌضا مروجو اإلشاعات الكاذبة .وقد ٌقع فً هذا األمر أٌضا "البسطاء" الذٌن
ٌصدقون كل ما ٌسمعونه ،وٌتكلمون عنه كأنه حقٌقة ،دون فحص أو تأكٌد .وفً الحقٌقة ال
نستطٌع أن نسمى مثل هذه بساطة .ألن البساطة فً جوهرها هً عدم التعقٌد ،ونحن نؤمن
بالبساطة الحكٌمة ..فقد قال السٌد المسٌح" :كونوا بسطاء ..وحكماء."..
اثنان ٌشتركان فً خطٌة الكذب :ناقل الكذب ،وقابل الكذب ،وكالهما ٌشتركان مع الكاذب
األصلً فً نشر كذبه.

وأن كانت بعض المشاكل تسبب أحٌا ًنا عن نقل الكالم ،فإن أخف الناس ضررً ا من ٌنقلون
الكالم كما هو ،كما ٌفعل جهاز تسجٌل الصوت ،األمٌن المخلص ،الذي ال ٌزٌد على ما قٌل
شٌ ًئا ،وال ٌنقص ،وٌعطى صورة دقٌقة عما قٌل..
إنما بعض الناس ٌأخذون الكالم ،وٌضٌفون علٌه رأٌهم الخاص واستنتاجاتهم
وأغراضهم ،وٌقدمون كل ذلك إلنسان آخر ،كأنه الكالم المباشر الذي نطق به من قد
سمعوه!..
انظروا ماء النٌل وقت الفٌضان وهو بنى اللون من كثرة ما حمل من طمً ..هذا الماء كان
فً أصله ماء صافًٌا رائ ًقا عندما نزل مطرً ا من السماء على جبال الحبشة .ولكنه طوال
رحلته فً الطرٌق ظل ٌنحت الطمً من الصخور وٌختلط بالطٌن حتى وصل إلٌك بهذه
الصورة ..هكذا كثٌر من األخبار التً تصل إلٌك مشبعة بالطٌن ،ربما كانت رائقة صافٌة
فً أولها .والفرق بٌنهما وبٌن ماء النٌل أن طٌنه مفٌد لألرض ،أما الطٌن الذي خلطه الناس
فً نقلهم لألحادٌث ،فإنه ضار وخطر ومفسد للعالقات.
أخبارا مختلفة جدً ا عن الواقع .وسأضرب لذلك
كثٌر من األخبار عندما تصل إلٌك تكون
ً
ً
مثال:
ٌقول شخص آلخر" :ألم تسمع؟ لقد حدث كذا مع فالن" .فٌجٌبه" :ال شك أنه قد غضب لذلك
ً
جدا" .فٌقول له" :طبعًا" .وٌوصل الخبر لثالث وٌقول له" :فالن غضب ج ًدا ألنه حدث معه
كذا" .فٌجٌبه" :من غٌر المعقول أن ٌكون قد غضب فقط ،البد أنه سٌنتقم" وٌصل الخبر
الرابع أنه سٌنتقم ،فٌجٌب" :حسب معرفتً لطبعه البد أنه سٌدبر دسٌسة لمن أغضبه".
وٌصل الخبر الخامس فٌقول" :ربما ٌرسل خطابًا لمصلحته وٌتهمه باتهامات" .فٌجٌبه
سادس" :ال ٌبعد أن ٌقول عنه إنه شٌوعً ً
مثال" .وٌصل الخبر لسابع فٌسرع إلى الشخص
المقصود وٌقول له" :خذ حذرك ،فالن أرسل خطابًا إلى مصلحتك ٌقول عنك إنك
شٌوعً"!!!..
ٌحدث كل هذا ،وربما ٌكون الشخص الذي ٌتكلمون عنه قد تضاٌق فً وقتها واستطاع أن
ٌصرف غضبه ،وٌسامح من أغضبه!! أو قد ٌكون قد أخذ األمر ببساطة ولم ٌتأثر ،وانتهى
ا ألمر ..وقد ٌحدث سوء تفاهم بسبب الخطاب المزعوم المرسل إلى المصلحة!! الذي ال
وجود له على االطالق.

لذلك أكرر وأقول( :ال تصدق كل ما ٌقال) ..وال تكن س ّما ًعا ،بل افحص ودقق وحقق ..على األقل فً
األمور الهامة الخطٌرة..

