
 مسائل متفرقة
 تصدیق الخبر المتداول �كثرة في وسائل اإلعالم

 
الخبر في وسائل اإلعالم والتواصل إذا تكرر من مصادر �ثیرة ولكنك ال تدري عن  :السؤال

ق؟  مدى ثقتها هل �صدَّ

�ه جمع غفیر عن مثلهم وهو الذي یرو  ،سمى من األخبار �المتواترعند أهل العلم ما �ُ  :الجواب
، وأسندوا ذلك إلى شيء یرو�ه جماعة تحیل العادة تواطؤهم على الكذبإلى منتهاه، فإذا �ان 

قفإن هذا �ُ محسوس،  لزمة بتصد�قه �مجرد سماعه إذا توافرت فیه شروط بل النفس مُ  ،صدَّ
ت األنباء العالمیة لكن اإلشكال أنه قد یرد في وسائل اإلعالم وتتواطأ الوسائل وو�اال ،المتواتر

 ،صدر من مخرج واحد�َ �أن  ،�كون في مصدره غیر متواترو  ،ووسائل التواصل �لها على نقله
ثر األخبار التي ُتشاع ولو �( :�قول -رحمه هللا-والحافظ ابن حجر ال یلزم تصد�قه، وحینئٍذ 

ا دخل المدینة لم -رضي هللا عنه-واستدل على ذلك �قصة عمر )، ال تستلزم الصدقناقلوها...
ألنه آلى من  ؛طلَّق نساءه -علیه الصالة والسالم-ووجد الناس حول المنبر یتداولون أن النبي 

، خبر الطالقالناس یتداولون ف ،واعتزل في المشر�ة ،-علیه الصالة والسالم-ا نسائه شهرً 
 ،أنه اعتزل نساءه في المشر�ة إشاعة الطالق:�نوا علیها و  والقر�نة التي جعلتهم یتداولون الخبر

 ،ُأذن له في المرة الثالثة، ف-علیه الصالة والسالم-على النبي  -رضي هللا عنه-ثم استأذن عمر 
لكن الناس بنوا اإلشاعة على مجرد اعتزاله  ،]٥٢٠٣[البخاري:  »ال«: قال نساءك؟ أطلقت :فقال

 التي األخبار : (وأن-رحمه هللا-ولذلك قال ابن حجر  ،و�ال الخبر شاع في المدینة ،في المشر�ة
 تستلزم ال سماع أو مشاهدة من حسي أمر إلى مرجعها �كن لم إن ناقلوها �ثر ولو شاعتُ 

هل شاهدوا ما  ،لم ینطق !هل نطق �أنه طلق نساءه؟ -علیه الصالة والسالم-النبي الصدق)، ف
 !؟مما ما �ستند إلى الحس �السماع والمشاهدة ولیس مجرد قر�نة مثل االعتزال یدل على ذلك

فقد تجد  ،صدق في وقتنا الحاضر مع �ثرة وسائل االتصال وسرعة تناقل األخباروهذا �َ 
م ث ،سائل االتصالفي  الناس ثم تداوله ،ال أصل لهالمصدَر واحًدا، ور�ما �ان الخبر افتراًء 

وعدم بناء اآلثار المترتبة على  ،التثبته من الصحة، فوصیتنا في مثل هذا یتبین أنه ال أساس ل
 هذه األخبار إال �عد التثبت.

َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ {�قول:  -جل وعال-اهلل وأما نقلها قبل التثبت ف
وال �جوز نقل  ،ال بد من التثبتف ،هذا أمرف )،فتثبتوا(والقراءة األخرى  ،]٦[الحجرات: }َفَتَبیَُّنوا

 أو ُیبنى علیها آثار وأفعال. ،األخبار والتسارع فیها السیما إذا �انت مثیرة لعامة الناس

 



والخمسون �عد المائة  خامسةبرنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة ال المصدر:
 ه٢٣/١٠/١٤٣٤


