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ملخص: 
�لقر�آن  يف  �لتثبت  ملفهوم  وو��سح  �سحيح  ت�سور  بلورة  �إىل  �لبحث  هذ�  يهدف 
و�لرجوع  �لتف�سري،  كتب  �إىل  بالرجوع  وذلك  �لتبني،  وبني  بينه  �لفرق  وبيان  �لكرمي، 
�لتبني فيها، ومن ثم بينت هذه  �لتثبت ومعنى  �لقر�ء�ت، و�لوقوف على معنى  �إىل كتب 

�لتثبت.  م�رشوعية  �لدر��سة 
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The Concept of Certainty 
and its Legality in the Holy Koran

Abstract: 

The aim of this paper is to develop a clear, correct perception of the 
concept of certainty in the Holy Koran and to showing the difference between 
certainty and distinction clarification by referring to written explanations of 
the Holy Koran and the books that explained and illustrated different types of 
Koranic recitations. The paper proved the legality of certainty. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل ذي �لعظمة و�لكربياء، و�لعزة و�لبقاء، و�ملجد و�لثناء، و�ل�سالة و�ل�سالم على 

حبيبه، وخريته من خلقه حممد �سيد �الأنام، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني. وبعد: 
فاإن �هلل تعاىل �أنعم علينا نعًما كثرية - ال تعد وال حت�سى - ، ومن �أعظم هذه �لنعم 
�أن �أنزل �لقر�آن �لكرمي على عبده �لنبي حممد – �سلى �هلل عليه و�سلم - للهد�ية و�الإر�ساد، 
َملُوَن  ِذيَن َيعخْ ُوؤخِْمِننَي الَّ املخْ  ُ َوُم َوُيَب�رشِّ اأَقخْ ِللَِّتي ِهَي  ِدي  ُقرخْاآَن َيهخْ قال �هلل تعاىل:{اإِنَّ َهَذا الخْ

ًرا َكِبريًا} )�الإ�رش�ء: 10( .  اِت اأَنَّ َلُهمخْ اأَجخْ اِلَ ال�صَّ
وقد جعل �هلل تعاىل كتابه �لكرمي نوًر� يهدي به من ي�ساء من عباده فقال: {َوَكَذِلَك 
ِكَتاُب َولَ الإَِياُن َوَلِكنخْ َجَعلخَْناُه ُنوًرا  ِرَنا َما ُكنَت َتدخِْري َما الخْ مخْ َك ُروًحا ِمنخْ اأَ َنا اإَِليخْ َحيخْ اأَوخْ

َتِقيمٍ } )�ل�سورى: 52( .  �صخْ َاٍط مُّ ِدي اإِىَل �رشِ َك َلَتهخْ �َصاُء ِمنخْ ِعَباِدَنا َواإِنَّ ِدي ِبِه َمنخْ نَّ هخْ نَّ
كما �أن �لقر�آن د�ستور لهذه �الأمة، وما من �سغري وال كبري �إال وقد دل عليه؛ ومن تلك 
�ملعاين �لتي دل عليها �لقر�آن �لكرمي و�أوالها عناية م�ساألة �لتثبت، وهو خلق �رشوري دعا 
ِذيَن اآَمُنوا اإِنخْ َجاَءُكمخْ َفا�ِصٌق ِبَنَباإٍ  َها الَّ �إليه �لقر�آن �لكرمي، حيث قال - �سبحانه - :{َيا اأَيُّ

ِبُحوا َعَلى َما َفَعلخُْتمخْ َناِدِمنَي} )�حلجر�ت: 6( .  ًما ِبَجَهاَلٍة َفُت�صخْ يُبوا َقوخْ ُنوا اأَنخْ ُت�صِ َفَتَبيَّ
وقد جاءت هذه �لدر��سة - بحول �هلل وقوته - لتو�سيح معنى �لتثبت وبيان م�رشوعيته. 

أهمية الدراسة: 
�لتثبت خلق �إن�ساين عظيم حر�ص �ل�رشع على تطبيقه و�لعناية به ملا له من �الأثر �لكبري 
يف �إقامة �أ�س�ص �لرت�بط بني �أفر�د جمتمعنا �الإ�سالمي، و�إن �لتفريط يف هذ� �خللق �لعظيم �لذي 
�أو�سى �هلل به عباده �ملوؤمنني مِلن �أعظم �أ�سباب �لفرقة و�لعدو�ن و�لبغ�ساء، كما يح�سل عند 
�الإ�ساعات. لذ� ينبغي �الهتمام بتحقيق هذ� �خللق يف جمتمعنا �الإ�سالمي، وحتى يتحقق ال 

بد من معرفة مفهوم �لتثبت، وبيان �لفرق بينه وبني �لتبني، وبيان م�رشوعيته. 

مشكلة الدراسة: 
�إن كل جمتمع يبحث عما يعود عليه بالنفع، وينع عنه �ل�رشر و�ملف�سدة، وما يقيم 
بالرجوع  �إال  �الأمر  �الإ�سالمي ال يحقق هذ�  �أفر�ده، و�ملجتمع  و�لتو��سل بني  �لرت�بط  �أ�س�ص 
�إىل كتاب �هلل عز وجل، و�إن �لناظر فيه يجد �أن من �أهم ما يحقق ذلك خلق �لتثبت. من هنا 
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جاءت هذه �لدر��سة لتربز ذلك من خالل بيان مفهوم �لتثبت، وبيان م�رشوعيته يف �سوء 
�لقر�آن �لكرمي؟ 

هدف الدراسة: 
ت�سعى هذه �لدر��سة �إىل حتقيق هدف رئي�ص هو بيان مفهوم �لتثبت، وم�رشوعيته يف 
�سوء �لقر�آن �لكرمي، ويتبني ذلك من خالل �لوقوف على �الآيات �لتي �أ�سلت لهذ� �ملو�سوع. 

منهج الدراسة: 
اتبعت يف درا�صة املو�صوع ما يلي: 

�أوال – �ملنهج �ال�ستقر�ئي: وذلك با�ستقر�ء �لقر�آن �لكرمي، وبيان �الآيات ذ�ت �ل�سلة  ●
باملو�سوع. 

ثانيا - �ملنهج �لتحليلي: وذلك بدر��سة �الآيات در��سة حتليلية، وتوظيف ذلك كله  ●
يف مباحث �لبحث. 

خطة الدراسة: 
Ú  .ملبحث �الأول: بيان مفهوم �لتثبت�
�ملطلب �الأول: بيان مفهوم �لتثبت لغة.  -
�ملطلب �لثاين: بيان مفهوم �لتثبت ��سطالحًا.  -
Ú  .ملبحث �لثاين: �لتثبت و�لتبني، و�لفرق بينهما�
�ملطلب �الأول: معنى �لتبني لغة و��سطالحًا.  -
�ملطلب �لثاين: بيان �لفرق بني �لتثبت و�لتبني.  -
Ú  .ملبحث �لثالث: م�رشوعية �لتثبت�

املبحث األول - بيان مفهوم التثبت: 
�لتثبت من �الأخالق �الإ�سالمية �لتي دعا �إليها �لقر�آن �لكرمي، وحّث على �اللتز�م بها، 

فما مفهوم �لتثبت؟ هذ� ما �سنتعرف عليه يف هذ� �ملبحث. 

املطلب األول - مفهوم التثبت لغة: 

�سد  «وهو   ،  )1( �ل�سيء«  دو�م  و�لثبات  ثبت«  �لثالثي  �لفعل  من  ماأخوذ  لغة:  �لتثبت 
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ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا َلِقيُتمخْ  َها الَّ �لزو�ل، يقال: َثَبَت يثبت ثبتا وثباتا وثبوتا، قال �هلّل تعاىل: {َيا اأَيُّ
�أي«�إذ� حاربتم  ؛   )2(  »  )45 )�الأنفال:  ِلُحوَن}  ُتفخْ ُكمخْ  َلَعلَّ َكِثريًا   َ اللَّ ُكرُوا  َواذخْ ُبُتوا  َفاثخْ ِفَئًة 
جماعة فاثبتو� للقائهم و��سربو� على مبارزتهم، فال تفرو� وال جتبنو�« )3( ، «ويقال: ثبت 
ْبُدك )4( - دعاء بدو�م �الأمر - « )5( ، »ويقال: رجل ثبت؛ �أي ال يزول من �لن�رش يف �حلرب«  ِلِ
)6( ، «ويقال: �أَثبته �ل�سقم، �إذ� مل يفارقه... وتثبت يف �الأمر و�لر�أي، و��ستثبت تاأنى فيه ومل 

يعجل، و��ستثبت يف �أَمره �إذ� �ساور وفح�ص عنه... و�أثبته: عرفه حق �ملعرفة، و�أثبت حجته: 
�أَقامها و�أَو�سحها، وقول ثابت �سحيح« )7( . 

و�خلال�سة �أن كلمة ثبت تدور حول ديومة �ل�سيء، ومعرفته حق �ملعرفة، و�لتاأين فيه، 
و�لتاأكد من �سحته، و�إقامة �حلجة عليه. 

و�أما �ملعنى �للغوي للتثبت فال يخرج عن �ملعنى �للغوي للثبات؛ الأن كل من �لتثبت 
و�لثبات يعود يف �للغة �إىل �لفعل �لثالثي )ثبت( ، وبناء على هذ�؛ يكن القول اإن التثبت 

يف اللغة يدور حول املعاين التالية: 
Ú  ،يعجل مل  �إذ�  و�أمره  ر�أيه  يف  تثبت  يقال:  فيه،  �ال�ستعجال  وعدم  �الأمر  يف  �لتاأين 

وتاأنى فيه، و��ستثبت يف �أمره �إذ� �ساور وفح�ص عنه )8( . 
Ú  . )9( معرفة �ل�سيء، و�لتاأكد و�لتحقق من �سحته بدليل معني

املطلب الثاني - معنى التثبت اصطالحاً: 

�أقو�ل بع�ص �ملف�رشين،  �ال�سطالح، ال بد من بيان  )�لتثبت( يف  للوقوف على معنى 
وبع�ص علماء �لقر�ء�ت، و�آخرين يف معنى �لتثبت، وبيان ذلك كما ياأتي: 

اأول: بيان اأقوال بع�س علماء القراءة والتف�صري يف معنى التثبت.  ◄
َها  وردت كلمة )فتثبتو�( يف �لقر�آن �لكرمي ثالث مر�ت: مرتني يف قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
َت  اَلَم َل�صخْ ُكُم ال�صَّ َقى اإَِليخْ ُنوا َوَل َتُقوُلوا مِلَنخْ اأَلخْ ِ َفَتَبيَّ ُتمخْ يِف �َصِبيِل اللَّ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا �رَشَبخْ الَّ
 ُ ُل َفَمنَّ اللَّ ُتمخْ ِمنخْ َقبخْ ِ َمَغاِنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكنخْ َد اللَّ َيا َفِعنخْ َياِة الدُّنخْ َ َتُغوَن َعَر�َس الخْ ُموؤخِْمًنا َتبخْ
َملُوَن َخِبريًا} )�لن�ساء: 94( ، وذلك يف �سياق �لتثبت يف  َ َكاَن مِبَا َتعخْ ُنوا اإِنَّ اللَّ ُكمخْ َفَتَبيَّ َعَليخْ
ُنوا  ِذيَن اآَمُنوا اإِنخْ َجاَءُكمخْ َفا�ِصٌق ِبَنَباأٍ َفَتَبيَّ َها الَّ �الأحكام، ومرة و�حدة يف قوله تعاىل:{َيا اأَيُّ
ِبُحوا َعَلى َما َفَعلخُْتمخْ َناِدِمنَي} )�حلجر�ت: 6( ، وذلك يف  يُبوا َقوخْماً ِبَجَهاَلٍة َفُت�صخْ اأَنخْ ُت�صِ
�سياق �لتثبت يف �الأخبار، وقد قر�أ حمزة و�لك�سائي وخلف يف �لثالثة )فتثبتو�( بالثاء، وقر�أ 
�لباقون يف �لثالثة )فتبينو�( بالياء و�لنون )10( ، وقد بني علماء �لقر�ءة و�لتف�سري معنى كل 

قر�ءة، ومن ذلك ما ياأتي: 
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قال �بن زجنلة: «قر�أ حمزة و�لك�سائي )فتثبتو�( بالثاء، وكذلك يف �حلجر�ت؛ �أي فتاأنو� 
فافح�سو�  �أي  و�لنون؛  بالياء  )فتبينو�(  �لباقون  وقر�أ  �خلرب،  �سحة  تتيقنو�  حتى  وتوقفو� 

و�ك�سفو� )11( «. 
وقال مكي: «وحجة من قر�أ بالثاء، �أنه ملا كان معنى �الآية ح�ص �ملوؤمنني على �لتاأين، 
قر�ءة  �أما  �الإقد�م...  الأنه خالف  بالتثبت؛  �أمر  وتبني،  تثبت  �لقتل، دون  �الإقد�م على  وترك 
)فتبينو�( فمعناها: �فح�سو� عن �أمر من لقيتموه، و�ك�سفو� عن حاله قبل �أن تبط�سو� بقتله، 

حتى يظهر لكم حقيقة ما هو عليه من �لدين« )12( . 
)فتبينو�(  عامر  و�بن  وعا�سم  عمرو  و�أبو  ونافع  كثري  �بن  «قر�أ  �جلوزي:  �بن  وقال 
بالنون من �لتبيني لالأمر قبل �الإقد�م عليه، وقر�أ حمزة و�لك�سائي وخلف )فتثبتو�( بالثاء 

من �لثبات، وترك �ال�ستعجال« )13( . 
وقال �خلازن: « )فتبينو�( من �لبيان، يقال: تبينت �الأمر �إذ� تاأملته قبل �الإقد�م عليه، 
وقرئ )فتثبتو�( من �لتثبت، وهو خالف �لعجلة، و�ملعنى فقفو� وتثبتو� حتى تعرفو� �ملوؤمن 

من �لكافر، وتعرفو� حقيقة �الأمر �لذي تقدمون عليه« )14( . 
يف  و�لثبات  �الأمور،  بيان  و�لتثبت  بالتاأين  �طلبو�  �أي  ؛  )فتبينو�(   » �لبقاعي:  وقال 

تلب�سها، و�لتوقف 
غاية  لب�سها  و�نك�ساف  بع�ص،  من  بع�سها  بتمييز  وذلك  منالها،  عند  �ل�سديد 

�النك�ساف«)15(. 
وعدم  �الأناة  �لتثبت  ومن  و�لتفح�ص،  �لتعرف  �لتبني  من  و�ملر�د   » �ل�سوكاين:  وقال 

�لعجلة و�لتب�رش يف �الأمر �لو�قع و�خلرب �لو�رد حتى يت�سح ويظهر« )16( . 
وبهذ� فاإنه ُيالحظ �أن ما ذكره علماء �لقر�ءة و�لتف�سري يف معنى �لتثبت يدور حول 

ياتي:  ما 
�لتوقف و�لتاأين وعدم �لتعجل.  -
�لتب�رش يف �الأمر �لو�قع و�خلرب �لو�رد.  -
�ملعرفة و�لتيقن من حقيقة �ل�سيء.  -

�لقر�ءة  علماء  قول  ح�سب   - �لتثبت  �إن  �لقول  يكن  �ل�سابقة  �ملعاين  بني  وباجلمع 
ُيتب�رش  حتى  �لو�رد،  و�خلرب  �لو�قع  �الأمر  يف  �لتوقف  هو:   - �ل�سابقني  �لتف�سري  وعلماء 

بحقيقته، وُيعرف حق �ملعرفة. 
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ثانيا: جاء يف املو�صوعة الفقهية الكويتية يف معنى التثبت يف ال�صطالح  ◄
اأنه: «تفريغ �لو�سع و�جلهد ملعرفة حقيقة �حلال �ملر�د« )17( . 

ثالثا: قد ذكر العليمي يف كتابه: �لتثبت و�لتبني يف �ملنهج �الإ�سالمي �لتعريف  ◄
�ل�سابق نف�سه نقاًل عن �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية )18( ، ومن ثم ذكر معنى �لتبني لغة، ثم 
�ل�سيء  �سحة  من  �لتاأكد  وهو:  و�حد  معنى  يف  و�لتبني  �لتثبت  �أن  يت�سح  �سبق  «مما  قال: 

وثبوته، وعدم �لت�رشع يف �حلكم على �الأمور قبل �أن يتاأكد من �سحتها« )19( . 
يوؤخذ عليه  لكن  �ل�سيء وثبوته قول �سحيح،  �لتاأكد من �سحة  �لتثبت هو  �إن  وقوله: 

ثالثة �أمور: 
Ú  مبعنيني الأنهما  �سحيح؛  غري  وهذ�  و�حد،  معنى  يف  و�لتبني  �لتثبت  �إن  قوله: 

خمتلفني، ولي�سا مرت�دفني، كما �سيت�سح يف مبحث �لفرق بني �لتثبت و�لتبني. 
Ú  .إن هذ� �لتعريف �أقرب ما يكون �إىل تعريف �لتثبت، ولي�ص �لتبني�
Ú  إن قوله: «وهو �لتاأكد من �سحة �ل�سيء وثبوته« يوحي باأن �لتثبت يكون يف �أمر�

قد ح�سل وم�سى ُير�د �لتاأكد من ثبوته، و�حلقيقة �أن �لتثبت قد يكون يف �أمر قد م�سى، كما 
�أنه يكون يف  قد يكون يف �أمر يف �حلا�رش، كالتثبت يف فعل عبادة معينة كال�سالة. كما 

�الأفعال ويكون يف �الأقو�ل. 
رابعا: بناء على ما �صبق، فاإنه ينبغي الأخذ بعني العتبار يف تعريف التثبت  ◄

ما ياأتي: 
Ú  .إن �لتثبت هو �لتاأكد من �ل�سيء�
Ú  ،إن �لتثبت قد يكون يف �لقول، وقد يكون يف �لفعل، وهذ� قد يكون يف �أمر قد م�سى�

وقد يكون يف �أمر قد ورد و�أتى. 
Ú  .إن �لتثبت يح�سل بو�سيلة معينة�

بناء على ما �سبق، يكن �خلروج مبعنى خمت�رش جامع للتثبت هو: �لتاأكد و�لتحقق من 
باالأفعال  و�أق�سد  بو�سيلة خم�سو�سة.  و�لو�ردة،  �الآتية  �أو  �لو�قعة،  و�الأقو�ل  �الأفعال  �سحة 
و�الأقو�ل �لو�قعة؛ �أي �لتي وقعت يف �ملا�سي، وباالأفعال و�الأقو�ل �لو�ردة؛ �أي �لتي تقع يف 
�حلا�رش، ومثال �الأول: �أن يخربك �سخ�ص بخرب قد م�سى، فتقوم بالتاأكد منه، ومثال �لثاين: 
�أن تقوم لت�سلي فتتثبت من �سحة �سالتك. و�أما �لو�سيلة �ملخ�سو�سة فمثل: �ل�سوؤ�ل، وطلب 

�لدليل، و�الختبار. 
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املبحث الثاني - التثبت والتبني، والفرق بينهما: 

املطلب األول - معنى التبني لغة واصطالحاً. 

قد ذكرت - �سابقا - �أن كلمة )فتبينو�( وردت يف �لقر�آن �لكرمي ثالث مر�ت؛ مرتني 
ُنوا َوَل َتُقوُلوا مِلَنخْ  ِ َفَتَبيَّ ُتمخْ يِف �َصِبيِل اللَّ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا �رَشَبخْ َها الَّ يف قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
ِ َمَغاِنُ َكِثريٌَة  َد اللَّ َيا َفِعنخْ َياِة الدُّنخْ َ َتُغوَن َعَر�َس الخْ َت ُموؤخِْمًنا َتبخْ اَلَم َل�صخْ ُكُم ال�صَّ اإَِليخْ َقى  اأَلخْ
َملُوَن َخِبريًا} )�لن�ساء:  َ َكاَن مِبَا َتعخْ ُنوا اإِنَّ اللَّ ُكمخْ َفَتَبيَّ ُ َعَليخْ ُل َفَمنَّ اللَّ ُتمخْ ِمنخْ َقبخْ َكَذِلَك ُكنخْ
ِذيَن  َها الَّ اأَيُّ {َيا  �الأحكام، ومرة و�حدة يف قوله تعاىل:  يف  �لتثبت  �سياق  يف  وذلك   ،)94
ِبُحوا َعَلى َما َفَعلخُْتمخْ  يُبوا َقوخْماً ِبَجَهاَلٍة َفُت�صخْ ُنوا اأَنخْ ُت�صِ اآَمُنوا اإِنخْ َجاَءُكمخْ َفا�ِصٌق ِبَنَباأٍ َفَتَبيَّ
على  �لوقوف  ينبغي  لذلك  �الأخبار،  يف  �لتثبت  �سياق  يف  وذلك   ،)6 )�حلجر�ت:  َناِدِمنَي} 
�لتبني لغة  – �أوال - من بيان معنى  �لتثبت و�لتبني. وللوقوف على ذلك ال بد  �لفرق بني 

و��سطالحا. 
الفرع الأول - معنى التبني لغة:  ◄

�أو من بني، يقال: بان �ل�سيء يبني بينا، ويقال: تبينت  �لتبني لغة: ماأخوذ من بان 
�الأمر وتبني �الأمر بنف�سه، فهو متعد والزم )20( ، ومعناها يدور حول �لو�سوح و�النك�ساف، 
)�آل  ِقلُوَن}  َتعخْ ُتمخْ  ُكنخْ اإِنخْ  آَياِت  الخْ َلُكُم  ا  نَّ َبيَّ {َقدخْ  تعاىل:  وقوله   ،  )21( و�لفر�ق  و�لو�سل 
118( ؛ �أي قد �أظهرنا لكم �لعالمات �لتي يتميز بها �لويل من �لعدو �إن كنتم من  عمر�ن: 
»�طلبو�  �لبيان، مبعنى  �أي طلب  �لطلب؛  يفيد  و�لتبني   .)22( �ل�سحيح  و�الإدر�ك  �لعقل  �أهل 

بيان �الأمر« )23(. 
وعلى هذ�؛ فاإن �لتبني يف �للغة: يطلق على طلب �حلجة �لو��سحة، وما يظهر به �الأمر 
وتنك�سف حاله، تقول: «تبني �ل�سيء؛ �أي تاأمله حتى �ت�سح« )24( ، ومنه قوله تعاىل: {عَفا 

َكاِذِبنَي} )�لتوبة: 43( .  َلَم الخْ َدُقوا َوَتعخْ ِذيَن �صَ َ َلَك الَّ َت َلُهمخْ َحتَّى َيَتَبنيَّ َك ِلَ اأَِذنخْ ُ َعنخْ اللَّ
الفرع الثاين - معنى التبني ا�صطالحا:  ◄

ملعرفة معنى �لتبني ��سطالحًا ينبغي �لوقوف على معناها يف �ل�سياق �لقر�آين. 
Ú  :اأول - معنى التبني يف ال�صياق القراآين

للوقوف على معنى �لتبني يف �ل�سياق �لقر�آين، ال بد من �لرجوع �إىل بع�ص �الآيات �لتي 
وردت فيها لفظة �لتبني، و�لوقوف على معناها من خالل كتب �لتف�سري، علما باأن لفظة تبني 
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وم�ستقاتها قد وردت يف �لقر�آن �لكرمي �سبع ع�رشة مرة، منها �إحدى ع�رشة مرة بلفظ )تبني( 
، وثالث مر�ت بلفظ )يتبني( ، وثالث مر�ت بلفظ )فتبينو�( . 

ِد . 1 َبعخْ ِمنخْ  وَنُكمخْ  َيرُدُّ َلوخْ  ِكَتاِب  الخْ ِل  اأَهخْ ِمنخْ  َكِثريٌ  {َودَّ  �الآية �الأوىل: قال �هلل تعاىل: 
َفُحوا  َوا�صخْ ُفوا  َفاعخْ قُّ  َ الخْ َلُهُم   َ َتَبنيَّ َما  ِد  َبعخْ ِمنخْ  ُف�ِصِهمخْ  اأَنخْ ِد  ِعنخْ ِمنخْ  َح�َصًدا  اًرا  ُكفَّ اإَِياِنُكمخْ 
ِد  ٍء َقِديرٌ} )�لبقرة: 109( . ومعنى {ِمنخْ َبعخْ َ َعَلى ُكلِّ �َصيخْ ِرِه اإِنَّ اللَّ ُ ِباأَمخْ َحتَّى َياأخِْتَي اللَّ
} من بعد ما ظهر لهم �أن حممد�ً ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - ،  قُّ َ َ َلُهُم الخْ َما َتَبنيَّ
و�أنَّ دينه هو �لدين �حلق )25( ، وهذ� �لظهور ح�سل مبا ر�أو� من �ملعجز�ت �ل�ساطعِة، و�لدالئل 

�ملذكورة يف �لتور�ة )26( . 
َغيِّ َفَمنخْ . 2 ُد ِمَن الخْ َ الرُّ�صخْ َراَه يِف الدِّيِن َقدخْ َتَبنيَّ �الآية �لثانية: قال �هلل تعاىل: {ل اإِكخْ

ُ �َصِميٌع  ِف�َصاَم َلَها َواللَّ َقى َل انخْ ُوثخْ ُعرخَْوِة الخْ �َصَك ِبالخْ َتمخْ ِ َفَقِد ا�صخْ اُغوِت َوُيوؤخِْمنخْ ِباللَّ ُفرخْ ِبالطَّ َيكخْ
} قد و�سح و�متاز طريق �حلق  ُد ِمَن الخَْغيِّ َ الرُّ�صخْ َعِليٌم} )�لبقرة: 256( . ومعنى {َقدخْ َتَبنيَّ

عن �لباطل، وعرف �سبيل �لر�سد و�لفالح بالدالئل �لو��سحة )27( . 
3 . ِ اللَّ �َصِبيِل  يِف  ُتمخْ  �رَشَبخْ اإَِذا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  �لثالثة: قال �هلل تعاىل:  �الآية 

َيا  َياِة الدُّنخْ َ َتُغوَن َعَر�َس الخْ َت ُموؤخِْمًنا َتبخْ اَلَم َل�صخْ ُكُم ال�صَّ َقى اإَِليخْ ُنوا َوَل َتُقوُلوا مِلَنخْ اأَلخْ َفَتَبيَّ
ا  مِبَ َكاَن   َ اإِنَّ اللَّ ُنوا  َفَتَبيَّ ُكمخْ  َعَليخْ  ُ َفَمنَّ اللَّ ُل  َقبخْ ُتمخْ ِمنخْ  ُكنخْ َكَذِلَك  َمَغاِنُ َكِثريٌَة   ِ َد اللَّ َفِعنخْ
�الأمر  بيان  وتطلبو�  فيه  »فتوقفو�  ؛  )فتبينو�(  ومعنى   ،  )94 )�لن�ساء:  َخِبريًا}  َملُوَن  َتعخْ

و�نك�ساف �حلقيقة وال تعتمدو� قول �لفا�سق« )28( . 
ُهَدى . 4 َ َلُه الخْ ِد َما َتَبنيَّ �الآية �لر�بعة: قال �هلل تعاىل: {َوَمنخْ ُي�َصاِقِق الرَّ�ُصوَل ِمنخْ َبعخْ

)�لن�ساء:  ريًا}  َم�صِ َو�َصاَءتخْ  َم  َجَهنَّ ِلِه  َوُن�صخْ َتَوىلَّ  َما  ِه  ُنَولِّ ُوؤخِْمِننَي  املخْ �َصِبيِل   َ َغريخْ ِبعخْ  َوَيتَّ
ُهَدى} من بعد ما ظهر له �حلق بالوقوف على  َ َلُه الخْ ِد َما َتَبنيَّ {ِمنخْ َبعخْ ومعنى   .  )115

�ملعجز�ت �لد�لة على ثبوته )29( . 
وبعد هذا العر�س ال�صابق يظهر ما ياتي: 

و�لو�سوح،  - و�لظهور  �لتعرف  حول  يدور  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �لتبني  معنى  �إن  �أوال: 
ومتيز �ل�سيء عن �ل�سيء �الآخر، و�لتحقق منه، و�لتوقف فيه حتى يت�سح. 

ثانيا: �إن هذ� �لتبني يح�سل بو�سيلة، �أو طريقة معينة مثل روؤية �ملعجز�ت، ومعاينة  -
ما يف �لتور�ة من �لدالئل. 

و�ت�ساحه،  �ل�سيء،  ظهور  هو:  �لقر�آين  �ل�سياق  يف  �لتبني  معنى  فاإن  هذ�،  على  وبناء 
و�نك�سافه، و�لوقوف على حقيقته، و�لتاأكد منه بحجة �أو و�سيلة معينة. 
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Ú  :ًثانيا - معنى التبني ا�صطالحا
�لو�رد  �ملعنى  عن  وال  �للغوي،  �ملعنى  عن  يخرج  ال  �ال�سطالح  يف  �لتبني  معنى  �إن 
هو:  �ال�سطالح  �لتبني يف  معنى  �إن  �لقول  �سبق؛ يكن  ما  على  وبناء  �لقر�آين،  �ل�سياق  يف 
ظهور �الأمر �لو�قع، و�خلرب �لو�رد، و�ت�ساحه، و�نك�سافه، و�لوقوف على حقيقته، و�لتاأكد منه 

بحجة �أو و�سيلة معينة. 

املطلب الثاني - بيان الفرق بني التثبت والتبني: 

رجعت �إىل كتب �لتف�سري، وكتب �لقر�ء�ت، ووقفت على معنى )�لتثبت( ومعنى )�لتبني( 
�مل�سطلحني يف  على معنى  ووقفت  �لكريتني،  �الآيتني  تف�سري  على  �طلعت  �أن  وبعد  فيها، 
بع�ص كتب �لقر�ء�ت، قد وجدت �أّن �أقو�ل �ملف�رشين وعلماء �لقر�ء�ت يف �لعالقة بني �لتثبت 

و�لتبني ترجع �إىل ما ياأتي: 
بهما  - �ختلفت  و�إن   ،  )30( و�حد  و�لتبني مرت�دفان مبعنى  �لتثبت  �إن  الأول:  القول 

�الألفاظ، وهو قول �أبي عبيد، وبه قال �الإمام �لطربي، ورجحه �بن عطية. 
قال �لطربي: «و�لقول عندنا يف ذلك �أنهما قر�ءتان معروفتان م�ستفي�ستان يف قر�ءة 
متثبت،  و�ملتبني  متبني،  �ملتثبت  الأن  �الألفاظ،  بهما  �ختلفت  و�إن  و�حد،  مبعنى  �مل�سلمني 

فباأي �لقر�ءتني قر�أ �لقارئ، فم�سيب �سو�ب �لقر�ءة يف ذلك« )31( . 
وقال �بن عطية: « و�ل�سحيح ما قال �أبو عبيد؛ الأن تبني �لرجل ال يقت�سي �أن �ل�سيء 

بان له، بل يقت�سي حماولة �ليقني، كما �أن ثبت تقت�سي حماولة �ليقني فهما �سو�ء« )32( . 
وقد ��ستدل بع�ص �لعلماء على �أن )�لتثبت و�لتبني( معناهما و�حد با�ستعمال �لقر�آن 
�لكرمي للقر�ءتني، حيث قال: « ويوؤكد �أن �لتثبت و�لتبني معناهما و�حد لغة: ��ستعمال �لقر�آن 
ُنوا}  ِ َفَتَبيَّ ُتمخْ يِف �َصِبيِل اللَّ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا �رَشَبخْ َها الَّ �لكرمي، فقد جاء يف قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
ُنوا}  َفَتَبيَّ ِبَنَباأٍ  َفا�ِصٌق  َجاَءُكمخْ  اإِنخْ  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ تعاىل:{َيا  وقوله   .  )94 )�لن�ساء: 
�أن �أكرث �لكوفيني يقروؤون �الآية �الأوىل، وكذلك عامة �أهل �ملدينة يقروؤون   .  )6 )�حلجر�ت: 

�الآية �لثانية )فتثّبتو�( بدل )فتبّينو�( « )33( . 
طلب  - �أي  �لبيان،  طلب  حول  يدور  )�لتبني(  جعل  من  �لعلماء  من  الثاين:  القول 

�لظهور و�لو�سوح، �أو �لك�سف و�لتفح�ص، و�لتثبت مبعنى �لتاأين و�جتناب �لعجلة. ومن �أولئك 
�لعلماء �بن زجنلة �إذ قال: » قر�أ حمزة و�لك�سائي )فتثبتو�( بالثاء، وكذلك يف �حلجر�ت؛ �أي 
فتاأنو� وتوقفو� حتى تتيقنو� �سحة �خلرب، وقر�أ �لباقون فتبينو� بالياء و�لنون؛ �أي فافح�سو� 
و�ك�سفو� )34( ، وكذلك حممد ر�سيد ر�سا، حيث قال: )و�لتبني( طلب بيان �الأمر، وقر�أ حمزة 
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و�لك�سائي يف �ملو�سعني )فتثبتو�( من �لتثبت يف �الأمر وهو �لتاأين و�جتناب �لعجلة« )35( . 
-  ،  )36( �لعموم و�خل�سو�ص  �لعالقة من حيث  �لعلماء من جعل  من  الثالث:  القول 

�أمر  فقد  بالتبني  �أمر  من  الأن  �أخ�ص،  )و�لتثبت(  �أعم،  )�لتبني(  جعلو�  �لقول  هذ�  و�أ�سحاب 
بالتثبت، ولي�ص كل من تثبت يف �أمر تبينه، لذلك رجحو� قر�ءة فتبينو�، وهو �ختيار �أبي علي 

�لفار�سي، و�لقرطبي، وهو قول مكي، وذكره �الإمام �لر�غب �الأ�سفهاين يف تف�سريه. 
القول الرابع: ِمن �لعلماء َمن جعل �لتثبت طريق �لتبني، وقد نقل ذلك �جل�سا�ص يف  -

تف�سريه، حيث قال: «وقوله تعاىل: )فتثبتو�( قرئ بالتاء و�لنون وقيل �إن �الختيار �لتبني الأن 
�لتثبت �إمنا هو للتبني« )37( ؛ �أي �إن �لتبني يح�سل بالتثبت، وقال بهذ� �لقول من �ملعا�رشين 
�أحمد �سعد �خلطيب حيث قال: »فالقر�ءتان متالقيتان يف �ملعنى، فاالأوىل طالبت بالتبني 

�ملطلق، و�الأخرى بينت طريق �لتبني، وهو �لتثبت بتحري �الإثبات« )38( . 
ولعل هذ� هو وجه �خل�سو�ص و�لعموم بني �لتثبت و�لتبني �لذي ق�سده �أ�سحاب �لقول 
�ل�سابق، وهذ� ما بينه مكي؛ �إذ جعل �لتثبت طريق �لتبني، الأنه ال يكن �لتبني �إال بعد �لتثبت، 
حيث قال: «فاإن �لتبني يعم �لتثبت الأن كل من تبني �أمر� فلي�ص يتبينه �إال بعد �لتثبت، ظهر 
له ذلك �الأمر �أم مل يظهر، فال بد من �لتثبت مع �لتبني، ففي �لتبني معنى �لتثبت، ولي�ص كل 
من تثبت يف �أمر تبينه، فالتبني �أعم من �لتثبت يف �ملعنى ال�ستماله عليه )39( «، وقوله: «، 

فال بد من �لتثبت مع �لتبني«، يدل على �أن �لتثبت طريق �لتبني. 
القول اخلام�س: هناك ق�سم �آخر من �ملف�رشين وعلماء �لقر�ءة ذكرو� �أن �ملعنيني  -

متقاربان، ولكن مل يبينو� وجه �لتقارب، مثل �أبي �لبقاء �لعكربي، حيث قال: «قوله تعاىل 
ُنوا} يقر�أ بالباء و�لياء و�لنون من �لتبيني، وبالثاء و�لباء و�لتاء من �لتثبت، وهما  {َفَتَبيَّ

متقاربان يف �ملعنى« )40( . 
مناق�صة الأقوال ال�صابقة: 

Ú  باأن و�لقول  �للفظني،  بالقول بالرت�دف بني  �ل�سابقة تتلخ�ص  �الأقو�ل  �إن جمموع 
�أن �لتبني مبعنى طلب �لبيان،  �أو  �لتبني �أعم من �لتثبت، و�لقول باأن �لتثبت طريق �لتبني، 

و�لتثبت مبعنى �لتاأين و�جتناب �لعجلة، فما �لقول �لر�جح؟ 
Ú  أما �لقول بالرت�دف - عامة - ، فهو ق�سية �سغلت �لعلماء قديا وحديثا، وقد ذكر�

كل فريق �أدلته )41( ، ول�ست ب�سدد تف�سيل ذلك، و�لذي يهم �أن �لقول بالرت�دف غري مقبول؛ 
الأن �ل�سحيح �أنه ال تر�دف يف �لقر�آن �لكرمي، و�لكلمات �لتي ظن �لنا�ص �أنها مرت�دفة عندما 

ننعم �لنظر فيها جند �أن لكل كلمة معناها �لدقيق )42( . 
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Ú  و )فتبينو�(  قر�ءة  �أي  للقر�ءتني؛  �لكرمي  �لقر�آن  با�ستعمال  بع�سهم  ��ستدالل  و�أما 
)فتثبتو�( ، فلي�ص بحجة ملا ياأتي: 

الدِّيِن} . 1 ِم  َيوخْ {َماِلِك  مثل  �ملعنى،  معها  يختلف  �ملختلفة  �لقر�آنية  �لقر�ء�ت  �إن 
)�لفاحتة: 4 ). حيث قرئت {َماِلِك} باالألف، وبدون �ألف، «فمعنى �لقر�ءة �الأوىل ال يلك 
�أحد يف ذلك �ليوم معه حكما كِمْلِكهم يف �لدنيا، ومعنى �لقر�ءة �لثانية - �أي {َمِلِك} - �أن 
هلل ملك يوم �لدين خال�سا دون جميع خلقه �لذين كانو� قبل ذلك يف �لدنيا ملوكا جبابرة 

ينازعونه �مللك، ويد�فعونه �النفر�َد بالكربياء و�لعظمة و�ل�سلطان و�جلربية » )43( . 
�إنه يوجد فو�ئد عدة الختالف �لقر�ءة مثل: . 2

اأَُلوَنَك َعِن أ.  »�جلمع بني حكمني خمتلفني مبجموع �لقر�ءتني، كقوله تعاىل: {َوَي�صخْ
ُهرخَْن}  َيطخْ َحتَّى  َرُبوُهنَّ  َتقخْ َوَل  َِحي�ِس  املخْ يِف  النِّ�َصاَء  َتِزُلوا  َفاعخْ اأًَذى  ُهَو  ُقلخْ  َِحي�ِس  املخْ
ُهرخَْن} بالتخفيف و�لت�سديد يف حرف �لطاء، وال ريب يف �أن  )�لبقرة: 222( قرئت كلمة {َيطخْ
�سيغة �لت�سديد تفيد وجوب �ملبالغة يف طهر �لن�ساء من �حلي�ص الأن زيادة �ملبنى تدل على 
زيادة �ملعنى. �أما قر�ءة �لتخفيف فال تفيد هذه �ملبالغة. وجمموع �لقر�ءتني يحكم باأمرين: 

�لطهر؛ وذلك بانقطاع  - �أ�سل  �أن �حلائ�ص ال يقربها زوجها حتى يح�سل  �أحدهما: 
�حلي�ص. 

وذلك  - �لطهر،  يف  بالغت  �إن  �إال   - �أي�سا   - زوجها  يقربها  ال  �أنها  وثانيهما: 
باالغت�سال، فال بد من �لطهرين كليهما يف جو�ز قربان �لن�ساء، وهو مذهب �ل�سافعي ومن 

و�فقه �أي�سا« )44( . 
من فو�ئد �ختالف �لقر�ءة »�لداللة على حكمني �رشعيني ولكن يف حالني خمتلفني: ب. 

�ِصلُوا  اَلِة َفاغخْ ُتمخْ اإِىَل ال�صَّ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا ُقمخْ َها الَّ كقوله –تعاىل - يف بيان �لو�سوء: {يا اأَيُّ
ِ} )�ملائدة: 6(  َبنيخْ َكعخْ ُجَلُكمخْ اإِىَل الخْ �َصُحوا ِبرُُءو�ِصُكمخْ َواأَرخْ ََراِفِق َوامخْ ِدَيُكمخْ اإِىَل املخْ ُوُجوَهُكمخْ َواأَيخْ
�لعطف حينئذ  يفيد طلب غ�سلها؛ الأن  رخُْجَلُكمخْ} وبجرها، فالن�سب  {َواأَ لفظ  . قرئ بن�سب 
يكون على لفظ وجوهكم �ملن�سوب وهو مغ�سول، و�جلر يفيد طلب م�سحها الأن �لعطف حينئذ 
يكون على لفظ روؤو�سكم �ملجرور وهو مم�سوح« )45( . وهذه �حِلَكم تدل على �ختالف �ملعنى؛ 

�إذ لو كان �ملعنى و�حًد� ملا دَلًت �لقر�ء�ت على حكمني خمتلفني. 
و�أما من خ�ص �لتبني بطلب �لظهور و�لو�سوح �أو �لك�سف و�لتفح�ص، و�لتثبت بالتاأين 
و�جتناب �لعجلة، فهو قول غري مقبول الأن �للغة دلت على �أّنه كما يدل �لتثبت على �لتاأين 
و�جتناب �لعجلة، فهو يدل - �أي�سا - على طلب َبَياِن �اْلأَْمِر؛ �أي و�سوحه، قال �بن منظور: 
»تثبت يف �الأمر و�لر�أي و��ستثبت تاأنى فيه ومل يعجل... و�أْثَبَته: عرفه حق �ملعرفة، و�أثبت 
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�لّتثّبت  �إذ�ً لتخ�سي�ص  )46( ، فال وجه  �أي �سحيح »  �أَقامها و�أو�سحها، وقول ثابت؛  حجته 
بالتاأين و�جتناب �لعجلة. 

الرتجيح: 
�لتثبت  باأن  �لقول  و�لتبني هو  �لتثبت  �لفرق بني  �لر�جح يف  فاإن  �سبق  ما  بناء على 
�أخ�ص، و�لتبني �أعم، ووجه �لعموم و�خل�سو�ص �أن �لتثبت طريق �لتبني، ومّما يدل على ذلك 
معنى كل من �لتثبت و�لتبني، حيث ذكرت �سابقا �أن �لتثبت هو: �لتاأكد و�لتحقق من �سحة 
�لفعل �أو �لقول بو�سيلة معينة، وذكرت �أن معنى �لتبني هو ظهور �الأمر �لو�قع، و�خلرب �لو�رد، 
و�نك�سافه، و�ت�ساحه، و�لوقوف على حقيقته، و�لتاأكد منه بحجة �أو و�سيلة معينة، وهذ� يدل 

على �أن �لتثبت جزء من �لتبني، لأن التبني يتكون من جزاأين هما: 
Ú  .ظهور �الأمر �لو�قع، و�خلرب �لو�رد، و�نك�سافه، و�لوقوف على حقيقته
Ú  .لتاأكد من �ل�سيء بو�سيلة معينة�

بينما �لتثبت يتكون من جزء و�حد هو �لتاأكد من حقيقة �ل�سيء بو�سيلة معينة، وما د�م 
�أن �لتثبت ي�سكل �أحد �جلز�أين من �لتبني، فهو �إذ� جزء منه، وهذ� �لقول يجمع بني �لقولني 

�لثالث و�لر�بع. 
التو�صيح:

�نك�سف  فاإن  تثبت،  فهذ�  �سحته  من  للتاأكد  عنه  ف�ساألت  �أمر  عن  �سخ�ص  �أخربك  لو 
على  الأمثلة  ومن  تبينا،  فلي�ص  يظهر  مل  و�إن  تبني،  هذ�  فاإن  وظهر  و�ت�سح  �الأمر  لك 

ذلك ما ياأتي: 
ملا �أوحى �هلل تعاىل �إىل زكريا - عليه �ل�سالم - ، �أنه �سوف يرزقه ولد�ً ��سمه يحيى، . 1

وكان مثل ذلك �الأمر م�ستبعد� من حيث �لعادة، و�أدعى لال�ستعظام و�لتعجب )47( ، �أر�د �أن 
َعلخْ ِل اآَيًة َقاَل  يتثبت، فطلب من �هلل تعاىل عالمة د�لة على وجود �لولد منه {َقاَل َربِّ اجخْ
ا�َس َثاَلَث َلَياٍل �َصِويًّا} )مرمي: 10( ؛ �أي قال زكريا: «يا رّب �جعل يل  اأَلَّ ُتَكلَِّم النَّ اآَيُتَك 
علمًا ودليال على ما ب�رشتني به مالئكتك من هذ� �لغالم عن �أمرك ور�سالتك، ليطمئّن �إىل ذلك 
قلبي« )48( ، فا�ستجاب �هلل تعاىل له، و�أعطاه �آية باأن ال يكلم �لنا�ص مدة ثالثة �أيام »وهو 

�سحيح �سليم من غري ما باأ�ص وال خر�ص« )49( ، وبهذ� تبني له �الأمر جليًا. 
�إذن �إن طلب �لدليل - هنا - تثبت، و�ت�ساح �الأمر و�نك�سافه بروؤيته ومعاي�سته تبني. 

عندما قام �لنبي �سليمان - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - يتفقد �لطري، فلم يجد �لهدهد؛ . 2
�أخرب نبي  �أتى �لهدهد  �أو بالذبح، فلما  �أق�سم على معاقبة �لهدهد بالتعذيب  وحتقق غيبته، 
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�هلل - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - عن �سبب تاأخره وهو �أنه وجد قوم �سباأ حتكمهم �مر�أة عظيمة 
له من خالله  يتبني  بكتاب  فاأر�سله   ،  )50( �ل�سم�ص  يعبدون  و�لقوة، ووجدهم  و�لرث�ء  �مللك 
�الأمر:  و��ست�سارتهم يف  قومها  فيه، جمعت  ما  وعرفت  بلقي�ص،  �لكتاب  و�سل  فلما  �الأمر، 
ُن  َهُدوِن َقاُلوا َنحخْ ًرا َحتَّى َت�صخْ ِري َما ُكنخُْت َقاِطَعًة اأَمخْ ُتويِن يِف اأَمخْ اَلأُ اأَفخْ َ َها املخْ {َقاَلتخْ َيا اأَيُّ
ُمِريَن} )�لنمل: 32 - 33(. ثم  ُظِري َماَذا َتاأخْ ِك َفانخْ َليخْ رُ اإِ مخْ أَ ٍة َواأُوُلو َباأخْ�ٍس �َصِديٍد َوالخْ اأُوُلو ُقوَّ
ٍة َفَناِظَرٌة ِبَ  ِهمخْ ِبَهِديَّ َليخْ بد� لها �أن تتبني و تتثبت من �أمر �سليمان فقالت: {َواإِينِّ ُمرخْ�ِصَلٌة اإِ
ُرخْ�َصلُوَن} )�لنمل: 35( ؛ �أي قالت: �إين مر�سلة �إىل �سليمان بهدية، لتختربه بذلك  َيرخِْجُع املخْ
وتعرفه به، �أملك هو، �أم نبّي؟ وقالت: �إن كان نبيا مل يقبل �لهدية ومل ير�سه منا �إال �أن نتبعه 
على دينه، و�إن قبلها فلي�ص بنبي والبد من قتاله، كما ذهب �إىل ذلك �بن عبا�ص - ر�سي �هلل 
عنه - «حيث قال: قالت لقومها: �إن قبل �لهدية فهو ملك فقاتلوه، و�إن مل يقبلها فهو نبي« 

)51( ، فلّما ردها تبني لبلقي�ص �أّنه نبي. 

بهدية،  �إليه  �أر�سلت  ملكا،  �أم  نبيا  �سليمان  كان  �إن  تتاأكد  �أن  بلقي�ص  �أر�دت  ملا  �إذن 
لتختربه بذلك وتعرفه به فهذ� تثبت، فلما رد �سليمان - عليه �ل�سالم - �لهدية تبني لبلقي�ص 
�أنه نبي؛ �أي قد تثبتت من نبوة �سليمان - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - باإر�سالها �لهدية �إليه، 

وتبينت نبوته برده �لهدية �إليها. 
و�لنتيجة �إن طلب �لو�سيلة تثبت، بينما �ت�ساح �ل�سيء وظهوره و�نك�سافه تبني، وبهذ� 
يظهر باأن �لتثبت ي�سبق �لتبني، و�أن �لتبني ي�ستلزم �لتثبت، بينما �لتثبت ال ي�ستلزم �لتبني؛ 

الأن �لتبني �أعم من �لتثبت، فكل تبني تثبت، ولي�ص كل تثبت تبني. 

املبحث الثالث - مشروعية التثبت: 
قد ثبتت م�رشوعية �لتثبت بالكتاب و�ل�سنة، حيث جاء يف �آيتني من كتاب �هلل تعاىل 
�لدعوة �ل�رشيحة �إىل �لتثّبت. وهاتان �الآيتان هما: �الآية �لر�بعة و�لت�سعون من �سورة �لن�ساء، 
و�ل�ساد�سة من �سورة �حلجر�ت، �إ�سافًة �إىل �آيات �أخرى دعت �إىل �لتثبت ب�سكل غري �رشيح، 
وقد ��ستدل �لعلماء بهذه �الآيات على �لتثّبت، لكن ما حكمه؟ �أو�جب هو �أم مندوب �أم مباح؟ 

بيان ذلك كما ياأتي: 
Ú  ِ ُتمخْ يِف �َصِبيِل اللَّ اإَِذا �رَشَبخْ ِذيَن اآَمُنوا  َها الَّ اأَيُّ الآية الأوىل: قال �هلل تعاىل: {َيا 

َيا  نخْ َياِة الدُّ َ َتُغوَن َعَر�َس الخْ َت ُموؤخِْمًنا َتبخْ اَلَم َل�صخْ ُكُم ال�صَّ َقى اإَِليخْ ُنوا َوَل َتُقوُلوا مِلَنخْ اأَلخْ َفَتَبيَّ
ا  َكاَن مِبَ  َ ُنوا اإِنَّ اللَّ ُكمخْ َفَتَبيَّ َعَليخْ  ُ ُل َفَمنَّ اللَّ ُتمخْ ِمنخْ َقبخْ ِ َمَغاِنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكنخْ َد اللَّ َفِعنخْ
و�أن  . « ملا ذكر �هلل تعاىل جز�ء من قتل موؤمنًا متعمد�ً   )94 )�لن�ساء:  َخِبريًا}  َملُوَن  َتعخْ



126

د. قسيم محمد عليان وردات مفهوم التثبت، ومشروعيته في ضوء القرآن الكرمي

بالتثّبت  �ملوؤمنني  �أمر  له،  �لعظيم  �لعذ�ب  و�إعد�د  له جهنم، وذكر غ�سب �هلل عليه ولعنته 
و�لتبنّي، و�أال يقدم �الإن�سان على قتل من �أظهر �الإيان، و�أال ي�سفكو� دمًا حر�مًا - بتاأويل 

�سعيف - «)52( . 
بالتثّبت يف من يقدمون على قتله يف �جلهاد،  �ملوؤمنني  �آمرة  �الآية  وقد جاءت هذه 
حيث قد وردت رو�يات عدة يف �سبب �لنزول، ولكنها متفقة على »�أنها نزلت ب�سبب �أن بع�ص 
�إال �هلل  �إله  �رش�يا �مل�سلمني لقو� رجال له متاع، وقيل: غنيمات، ف�سلم على �لقوم، وقال: ال 
حممد ر�سول �هلل، فحمل عليه �أحدهم فقتله ف�سق ذلك على ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم 
- ، و�ختلف �ملف�رشون يف �لقاتل و�ملقتول منهما، فقيل: �لقاتل �أ�سامة، و�ملقتول مرد��ص، 
وقيل: �لقاتل غالب �لليثي، و�ملقتول مرد��ص، وقيل: �لقاتل حملم بن جثامة، و�ملقتول عامر 
بن �الأ�سبط، وقيل: غري ذلك« )53( . ولكن - و�إن نزلت هذه �الآية ل�سبب - ، فاإن �لعربة بعموم 
�للفظ ال بخ�سو�ص �ل�سبب؛ لذ� فاإن �الأمر هنا يعم جميع �ملوؤمنني، و�ملعنى: «يا �أيها �لذين 
�سدَّقو� �هلل و�سدََّقو� ر�سوله فيما جاءهم به �إذ� �نطلقتم يف �الأر�ص للجهاد فتبينو� �الأمور، 
وتثبتو� وتاأنو� يف قتل من �أ�سكل عليكم �أمره، فلم تعلمو� حقيقة �إ�سالمه وال كفره، وال تعجلو� 
يقيًنا  علمتموه  قتل من  على  �إال  �أحد  قتل  على  تقدمو�  وال  �أمره،  عليكم  �لتب�ص  من  فتقتلو� 
حتية  عليكم  �سَلّم  �أو  يقاتلكم،  فلم  لكم  ��ست�سلم  ملن  تقولو�  وال  ولر�سوله،  وهلل  لكم  حماربا 
} �إمنا فعلت ذلك متعوًذ� خائًفا، فتقتلونه طمًعا يف ماله، وحطام �لدنيا �لفاين  �الإ�سالم، 
�إن  لكم  بها، من رزقه ونعمه، فهي خري  َوَعَدُكم   )94 )�لن�ساء:  َكِثريٌَة}  َمَغاِنُ   ِ اللَّ َد  فِعنخْ
�إياه، فالتم�سو� ذلك من  �أمركم به ونهاكم عنه، فاأثابكم بها على طاعتكم  �أطعتم �هلل فيما 
قومكم،  �إ�سالمكم خوًفا من  تخفون  كنتم   ،  )94 )�لن�ساء:  َقبخُْل}  ِمنخْ  ُتمخْ  ُكنخْ {َكَذِلَك  عنده 
94( بالعز و�لن�رش و�ال�ستهار فتبينو� وتثبتو� وال تعجلو�،  )�لن�ساء:  َعَليخُْكمخْ}   ُ اللَّ {َفَمنَّ 
�إىل  و�فعلو� بالد�خلني يف �الإ�سالم كما فعل �هلل بكم، حيث حفظكم وع�سمكم، وال تبادرو� 
قتلهم ظًنا باأنهم �إمنا دخلو� فيه �تقاء وخوًفا، فاإن �إبقاء �ألف كافر �أهون عند �هلل من قتل 
َملُوَن َخِبريًا} )�لن�ساء: 94( مطلًعا على  َكاَن مِبَا َتعخْ  َ موؤمن... ثم هددهم بقوله: {اإِنَّ اللَّ

ق�سدكم، فال تتهافتو� يف �لقتل، و�حتاطو� فيه » )54( . 
�أن يكون �ملوؤمنون على بّينة من  �أكد �هلّل تعاىل وجوب �لتثبت، فاأمر  ويف هذه �الآية 
�ل�رشيع، وال  بالظن  ياأخذو�  ال  و�أن  كافية،  وقر�ئن  باأدلة ظاهرة  عليه  يقدمون  �لذي  �الأمر 
يف  كان  ولو  �سعيف،  بتاأويل  حر�ًما  دًما  ي�سفكو�  وال  �الإيان،  �أظهر  من  قتل  على  يقدمو� 
�جلهاد )55( ؛ »وذلك خلطورة �لقتل، فاإن �حلكم باالإيان يكفي فيه جمرد ظاهر �حلال، دون 
حاجة للك�سف ّعما يف �لقلب و��ستبطان �حلقيقة و�لو�قع، فذلك لي�ص من �ساأن �لب�رش، و�إمنا 
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�أمر �لقلوب مرتوك لعاّلم �لغيوب، و�أما �لقتل فال بّد فيه من غلبة �لظن �لر�جح على �لبقاء 
على حال �لكفر« )56( . 

وخلطورة هذ� �الأمر �أعاد �هلل تعاىل �الأمر بالتثبت، ويف ذلك توكيد للتثبت قبل �إ�سد�ر 
وقيل:   ،  )57( �الإيان  �أظهر  قتل من  �لتحذير عن  مبالغة يف  �أي�سا -   - فيه  �الأحكام، كما 
«�ملر�د من )فتبينو�( �الأوىل: فتبينو� �أمر من تقدمون على قتله، ويف �لثانية: فتبينو� نعمة 
�هلل عليكم باالإ�سالم » )58( ، «�أو يقال: �الأمر بالتبيني و�لتثبت �أوال: لنفى �لعجلة يف �لقتل 
�الإ�سالم  �أمار�ت  بعد ظهور  �لقتل  �لعجلة يف  لنفى  وثانيا:  �الإ�سالم،  �أمارة  حتى يظهر منه 
حتى يظهر كفره ونفاقه« )59( ، « وهذ� يدل على وجوب �لتثبت يف مثل تلك �الأمور، الأن �الأمر 
- كما هو معلوم - يفيد �لوجوب، »و�لتثبت يف �لقتل و�جب ح�رًش� و�سفًر�، وال خالف فيه، 

و�إمّنا خ�ّص �ل�سفر بالذكر الأن �حلادثة �لتي فيها نزلت �الآية وقعت يف �ل�سفر« )60( . 
وقد ��ستدل �ملف�رشون بهذه �الآية على ذلك؛ �أي على وجوب �لتثبت، كاالإمام �لقرطبي، 

و�لزحيلي، ونقل �لقا�سمي �لقول بالوجوب عن �ساحب �الإكليل )61( . 
Ú  ُنوا ِذيَن اآَمُنوا اإِنخْ َجاَءُكمخْ َفا�ِصٌق ِبَنَباإٍ َفَتَبيَّ َها الَّ الآية الثانية: قال تعاىل:{َيا اأَيُّ

ِبُحوا َعَلى َما َفَعلخُْتمخْ َناِدِمنَي} )�حلجر�ت: 6( . و�لند�ء يف  ًما ِبَجَهاَلٍة َفُت�صخْ يُبوا َقوخْ اأَنخْ ُت�صِ
هذه �الآية هو �لند�ء �لثالث يف �سورة �حلجر�ت، وهو ند�ء لكل �ملوؤمنني، وهو ير�سدهم �إىل 
�الأخبار من م�سدرها  �لتثبت يف  �لت�رشف بها، ويقرر وجوب  �الأنباء وكيفية  كيفية تلقي 
)62( ، وهو ند�ٌء لكل موؤمن �أنه �إن �سمع �أي خرب ذي فائدة عظيمة )63( من �أي فا�سق كان �أن 

�أ�سل �ال�ستقاق مو�سوع ملا يدل على معنى  )64(، و�لف�سق يف  يتثبت من �سحة ذلك �خلرب 
�خلروج وهو ماأخوذ من قولهم: «ف�سقت �لُرطبُة �إذ� خرجت من ق�رشها« )65( ، و�سمي �لفا�سق 
فا�سقًا؛ خلروجه عن �ل�رشع، و�ن�سالخه عن �خلري )66(. و�لذي يخرج عن �ل�رشع ال يوؤمتن؛ الأنه 
قد يكذب، وقد ينقل �أخبار� بق�سد بث �لفرقة، فجاءت هذه �الآية تر�سد �ملوؤمنني �إىل وجوب 
عدم �العتماد على �أقو�ل �لكذبة �لفا�سقني، فاإن �ال�ستماع �إليهم يوقع �لفتنة بني �ملوؤمنني، 
فيف�سلو�، وتذهب ريحهم، وتتمكن �لعد�وة و�لبغ�ساء من نفو�سهم، ويح�سل من تلف �لنفو�ص 
و�الأمو�ل بغري حق ب�سبب ذلك �خلرب ما يكون �سبًبا للند�مة، لذ� فاإن �لو�جب عند خرب �لفا�سق 

�لتثَبت و�لّتبنّي )67( . 
وهذه �الآية �أ�سل يف وجوب �لتثبت، وقد ��ستدل �ملف�رشون و�لعلماء بها على ذلك، مثل 
�جل�سا�ص حيث قال: »مقت�سى �الآية �إيجاب �لتثبت يف خرب �لفا�سق و�لنهي عن �الإقد�م على 
قبوله و�لعمل به �إال بعد �لتبني و�لعلم ب�سحة خمربه« )68( ، كما ذكر �لوجوب �بن عا�سور 

)69( ، و�ل�سنقيطي )70( . 
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�أمرت  �الأوىل  �الآية  الأن  �ملهمة،  و�الأفعال  �الأقو�ل  يف  و�جب  �لتثبت  �أن  يت�سح  وبهذ� 
بالتثبت يف �الأفعال �ملهمة، و�الآية �لثانية �أمرت بالتثبت يف �الأقو�ل ذ�ت �لفائدة �لعظيمة. 

قال �أبو من�سور �ملاتريدي: »فيه �الأمر بالتثبت عند �ل�سبهة، و�لنهي عن �الإقد�م عندها، 
وهكذ� �لو�جب على �ملوؤمن �لتوقف عند �عرت��ص �ل�سبهة يف كل فعل وكل خرب، الأن �هلل –
 ِ ُتمخْ يِف �َصِبيِل اللَّ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا �رَشَبخْ َها الَّ تعاىل - �أمر بالتثبت يف �الأعمال بقوله: {َيا اأَيُّ
َت ُموؤخِْمًنا} )�لن�ساء 94( ، و�أمر بالتثبت  اَلَم َل�صخْ ُكُم ال�صَّ َقى اإَِليخْ ُنوا َوَل َتُقوُلوا مِلَنخْ اأَلخْ َفَتَبيَّ
ًما  يُبوا َقوخْ ُنوا اأَنخْ ُت�صِ ِذيَن اآَمُنوا اإِنخْ َجاَءُكمخْ َفا�ِصٌق ِبَنَباإٍ َفَتَبيَّ َها الَّ يف �خلرب بقوله:{َيا اأَيُّ

ِبُحوا َعَلى َما َفَعلخُْتمخْ َناِدِمنَي} )�حلجر�ت: 6( « )71( .  ِبَجَهاَلٍة َفُت�صخْ
مو�سى  �أبي  كحديث   - و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه   - �لنبي  �أحاديث  ذلك  على  يدل  ومما 
�ل�سالم عليكم، هذ� عبد�هلل بن  فقال:  بن �خلطاب  �إىل عمر  �أبو مو�سى  قال: )جاء  �الأ�سعري 
قي�ص فلم ياأذن له، فقال: �ل�سالم عليكم، هذ� �أبو مو�سى �الأ�سعري، ثم �ن�رشف فقال: ردو� علي 
ردو� علي، فجاء فقال: يا �أبا مو�سى ما ردك؟ كنا يف �سغل قال: �سمعت ر�سول �هلل - �سلى 
�هلل عليه و �سلم - يقول: )�ال�ستئذ�ن ثالث فاإن �أذن لك و�إال فارجع( قال: لتاأتيني على هذ� 
ببينة و�إال فعلت وفعلت فذهب �أبو مو�سى، قال عمر: �إن وجد بينة جتدوه عند �ملنرب ع�سية، 
و�إن مل يجد بينة فلم جتدوه، فلما �أن جاء بالع�سي وجدوه قال: يا �أبا مو�سى ما تقول؟ �أقد 
وجدت؟ قال: نعم �أبي بن كعب، قال: عدل، قال: يا �أبا �لطفيل ما يقول هذ�؟ قال �سمعت ر�سول 
�هلل - �سلى �هلل عليه و �سلم –يقول: ذلك يا �بن �خلطاب فال تكونن عذ�با على �أ�سحاب ر�سول 
�هلل - �سلى �هلل عليه و �سلم - قال: �سبحان �هلل! �إمنا �سمعت �سيئا فاأحببت �أن �أتثبت( )72( . 

ويف هذا الديث دللٌة على التثبت من وجهني: 
Ú  .أنه جعل �ال�ستئذ�ن ثالثًا، وهذ� من باب �لزيادة يف �لتثبت�
Ú  .أّن عمر بن �خلطاب قال: �إمنا �أحببت �أن �أتثبت�

قال:  حيث  �لتثبت،  وجوب  على  �حلديث  بهذ�   )73( �لقرطبي  �لعبا�ص  �أبو  ��ستدل  لذلك 
«ويف هذ� �حلديث �أبو�ب من �لفقه - وذكر منها - وجوب �لتثبت يف �الأخبار، وبهذ� يت�سح 

�أن �لتثبت و�جب يف �الأقو�ل و�الأفعال �ملهمة« )74( . 
* لكن هل هذ� �حلكم على �إطالقه، �أي هل يجب �لتثبت يف كل فعل وقول؟ 

�جلو�ب: ال يجب �لتثبت يف كل �أمر و�إمنا يجب يف كل �أمر ذي بال، بدليل ما ياأتي: 
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�آية . 1 و�سياق  �جلهاد،  يف  �لقتل  يف  �لتثبت  يف  كان  �لن�ساء  �آية  �سياق  �إن  �ل�سياق: 
�حلجر�ت يف �لتثبت يف �إخبار �لوليُد بن عقبة بن �أبي معيط، نبي �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم 
- �أن بني �مل�سطلق جمعت لتقاتله، وهذه �أمور مهمة جد�؛ �إذ قد يرتتب عليها تلف �لنفو�ص 

و�الأمو�ل بغري حق. 
ِبَنَباإٍ . 2 َفا�ِصٌق  َجاَءُكمخْ  اإِنخْ  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  تعاىل:  قوله  نباأ يف  ورود كلمة 

 )6 َناِدِمنَي} )�حلجر�ت:  َفَعلخُْتمخْ  َما  َعَلى  ِبُحوا  َفُت�صخْ ِبَجَهاَلٍة  ًما  َقوخْ يُبوا  ُت�صِ اأَنخْ  ُنوا  َفَتَبيَّ
. ذلك �أن �لنباأ: هو �خلرب ذو �لفائدة �لعظيمة، »الأنه ال يقال للخرب نباأ �إال �إذ� كان ذ� فائدة 

عظيمة« )75( . 
�إن علة �الأمر بالتثبت يف �آية �حلجر�ت هو خوف �إ�سابة قوم بجهالة فيقع ما يقع . 3

نتيجة هذ� �لت�رشع، في�سبح غري �ملتثبت يف ح�رشة وند�مة على تعجله يف هذ� �الأمر، فاإذ� مل 
يرتتب على ت�سديق �خلرب - من غري تثبت - �أي �رشر، فال يجب �لتثبت فيه. 

Ú  ٍن اإِىَل اأََجٍل ُتمخْ ِبَديخْ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا َتَداَينخْ َها الَّ الآية الثالثة: قول �هلل تعاىل: {يا اأَيُّ
 ُ َمُه اللَّ ُتَب َكَما َعلَّ َعدخِْل َوَل َياأخَْب َكاِتٌب اأَنخْ َيكخْ َنُكمخْ َكاِتٌب ِبالخْ ُتبخْ َبيخْ َيكخْ ُتُبوُه َولخْ ُم�َصمًّى َفاكخْ
ِذي  ًئا َفاإِنخْ َكاَن الَّ ُه �َصيخْ ُه َوَل َيبخَْخ�سخْ ِمنخْ َ َربَّ ِق اللَّ َيتَّ قُّ َولخْ َ ِه الخْ ِذي َعَليخْ ِلِل الَّ ُيمخْ ُتبخْ َولخْ َفلخَْيكخْ
ِهُدوا  َت�صخْ َعدخِْل َوا�صخْ ُه ِبالخْ ِللخْ َوِليُّ لَّ ُهَو َفلخُْيمخْ نخْ ُيِ َتِطيُع اأَ ِعيًفا اأَوخْ َل َي�صخْ قُّ �َصِفيًها اأَوخْ �صَ َ ِه الخْ َعَليخْ
َهَداِء  َن ِمَن ال�صُّ وخْ نخْ َترخْ�صَ َراأََتاِن ِمَّ ِ َفَرُجٌل َوامخْ نخْ َلخْ َيُكوَنا َرُجَلنيخْ ِن ِمنخْ ِرَجاِلُكمخْ َفاإِ �َصِهيَديخْ
نخْ  اأَُموا اأَ َذا َما ُدُعوا َوَل َت�صخْ َهَداُء اإِ َب ال�صُّ َرى َوَل َياأخْ أُخخْ َداُهَما الخْ َر اإِحخْ َداُهَما َفُتَذكِّ لَّ اإِحخْ اأَنخْ َت�صِ
َنى اأَلَّ َترخَْتاُبوا  دخْ َهاَدِة َواأَ َوُم ِلل�صَّ ِ َواأَقخْ َد اللَّ �َصُط ِعنخْ ِغريًا اأَوخْ َكِبريًا اإِىَل اأََجِلِه َذِلُكمخْ اأَقخْ ُتُبوُه �صَ َتكخْ
ِهُدوا  ُتُبوَها َواأَ�صخْ ُكمخْ ُجَناٌح اأَلَّ َتكخْ َنُكمخْ َفَليخْ�َس َعَليخْ ًَة ُتِديرُوَنَها َبيخْ اَرًة َحا�رشِ اإِلَّ اأَنخْ َتُكوَن ِتَ
َ َوُيَعلُِّمُكُم  ُقوا اللَّ ُه ُف�ُصوٌق ِبُكمخْ َواتَّ نَّ َعلُوا َفاإِ ُتمخْ َوَل ُي�َصارَّ َكاِتٌب َوَل �َصِهيٌد َواإِنخْ َتفخْ اإَِذا َتَباَيعخْ

ٍء َعِليٌم} )�لبقرة: 282( .  ُ ِبُكلِّ �َصيخْ ُ َواللَّ اللَّ
�آية �لدين �أطول �آية يف �لقر�آن، و�أحدث �آية عهد�ً بالعر�ص، فعن �سعيد بن �مل�سيب » �أنه 
بلغه �أن �أحدث �لقر�آن بالعر�ص �آية �لدين« )76( . »وهو ي�سري بذلك �إىل �أنها من �آخر �آيات �لقر�آن 
نزوال، وهذ� يدل داللة �رشيحة على �أنها حمكمة، ويدل على �أهميتها �لعظيمة« )77( ، ولذلك 

ذكر �بن �لقيم �إن هذه �الآية ت�ستدعي �ِسفر� وحدها )78( . 
و�ل�سهادة.  �لكتابة  �ل�رشعية:  �حلقوق  حتفظ  �لتي  �الأ�سول  �الآية  هذه  ت�سمنت  وقد 
�إىل  �أر�سدت  �ل�ساهد، كما  �لكتابة، و�رشوط  �لتثبت، وقد بينت كيفية  �أ�سول تدل على  وهي 
�ال�ست�سهاد على �لبيوع، »فالباري - عز وجل - ملا علم من تقلب �الإن�سان �إذ� ما وكل �إىل 
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نف�سه، وملا علم من �أن هذ� �الإن�سان عر�سة للن�سيان ب�سبب �أثقال �حلياة و�أمو�جها �ملتالطمة 
- مل يرد - جل وعال - �أن ت�سيع حقوق بني �لب�رش، بع�سهم عند بع�ص �إذ� تعاملو� بالدين 
و�أر�د لكل و�حد منهم �أن يتثبت يف حفظ حقوقه، لكي ت�ستمر �حلياة با�ستمر�ر �لثقة بينهم« 

)79( ، فاأر�سد �إىل ما يحفظ حقوقهم، من �ل�سهادة و�لكتابة و�الإقر�ر و�لرهن. 

ويف هذه �الآية يحثنا - �سبحانه وتعاىل - على كتابة �ملد�ينة، حيث قال - جل وعال 
ُتُبوُه}؛ �أي �إذ� تعاملتم  ٍن اإِىَل اأََجٍل ُم�َصمًّى َفاكخْ ُتمخْ ِبَديخْ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا َتَداَينخْ َها الَّ -: {يا اأَيُّ
بدين موؤجل فاكتبوه؛ الأنه �أوثق و�أدفع للنز�ع، وفائدة ذكر �لدين �أن ال يتوهم من �لتد�ين 
كالتوقيت  معلوما  يكون  �أن  �الأجل  حق  من  �أن  »ليعلم  ُ{م�َصمًّى}  وقال   ،  )80( �ملجاز�ة 

بال�سنة و�الأ�سهر و�الأيام« )81( . 
و�ختلف �لفقهاء: �أَعلى �لوجوب يحمل �الأمر بالكتابة، �أم على �لندب )82( ؟ 

ذهب فريق من �لفقهاء �إىل �أن كتابة �لديون و�جبة، وهذ� قول �ل�سحاك و�لنخعي، . 1
وهو قول د�وود �لظاهري. 

و�ل�سافعي . 2 حنيفة  و�أبي  مالك  قول  وهو  مندوبة،  �لديون  كتابة  �إن  �آخرون:  وقال 
و�أحمد. 

�ل�سحابة  عن  ينقل  مل  الأنه   »  ،  )83( بالندب  �لقول  وهو  �جلمهور،  قول  هو  و�لر�جح 
و�لتابعني و�لفقهاء �أّنهم كانو� يت�سّددون فيهما، بل كانت تقع �ملد�ينات و�ملبايعات بينهم 

من غري كتابة وال �إ�سهاد، ومل يقع نكري منهم، فدل ذلك على �أّن �الأمر للندب« )84( . 
حفظ  وتوثيقها،  �حلقوق  حفظ  يف  �إليها  و�أر�سد  تعاىل  �هلل  ذكرها  �لتي  �لطرق  »ومن 
�حلقوق بال�سهادة... وقد �عتنى �لفقهاء بها عناية فائقة؛ فجعلوها �مل�سدر �الأ�سا�ص لتاأكيد 
�حلقوق... كما �هتم �لفقهاء بال�ساهد و�رشوطه، وعد�لته، ومل يكتفو� بالعد�لة �لظاهرية، بل 

�هتمو� بحالته يف �لباطن بال�سوؤ�ل عنه يف �أحيائهم وم�ساجدهم و�أماكن عملهم« )85( . 

النتيجة:

و�الإباحة:  و�لندب  �لوجوب  حول  يدور  �لتثبت  حكم  باأن  يظهر  �سبق،  ما  على  بناء 
�لوجوب يف �الأمور �ملهمة �لتي يرتتب على �خلطاأ فيها �رشر بالغ مثل: �لتثبت يف �لقتل، 
�ملالية  �ملعامالت  يف  �لتثبت  يف  كما  و�لندب  �لكبرية،  �الأهمية  ذ�ت  �الأخبار  من  و�لتثبت 
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بكتابتها �أو �الإ�سهاد عليها - على �لر�أي �لر�جح - ، و�الإباحة يف �الأمور �لو��سحة، �أو �الأمور 
غري �ملهمة �لتي ال يرتتب على عدم �لتثبت فيها �أي �رشر، كما �إذ� �أخربك �سديق �أن فالًنا 

قدم من �سفر، فاإنه يباح لك �لتثبت يف ذلك. 

اخلامتة:

و�سحبه  �آله  وعلى  �الأمني،  ر�سوله  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
�أجمعني �إىل يوم �لدين، وبعد: 

اإىل  التو�صل  التثبت وم�رشوعيته، ت  الدرا�صة املتخ�ص�صة يف معنى  بعد هذه 
النتائج الآتية: 

�الآتية . 1 �أو  �لو�قعة،  و�الأقو�ل  �الأفعال  �سحة  من  و�لتحقق  �لتاأكد  هو  �لتثبت  �إن 
و�خلرب  �لو�قع،  �الأمر  ظهور  هو  �لتبنّي  بينما  و�ل�سهادة،  كالنظر  معينة  بو�سيلة  و�لو�ردة، 

�لو�رد، و�ت�ساحه، و�نك�سافه، و�لوقوف على حقيقته، و�لتاأكد منه بحجة �أو و�سيلة معينة. 
�أظهرت �لدر��سة �أن هناك عالقًة وتر�بًطا بني �لتثّبت و�لتبنّي؛ �إذ �إن �لتثّبت طريق . 2

�لتبنّي. 
�لوجوب يف . 3 �لوجوب و�لندب و�الإباحة؛  �لتثبت يدور حول  �أن حكم  �لدر��سة  بينت 

�الأمور �ملهمة، �أو �لتي يرتتب على �خلطاأ فيها �رشر بالغ، مثل �لتثبت يف �لقتل، و�لتثبت يف 
�لعباد�ت، و�لندب كما يف �لتثبت يف �ملعامالت �ملالية بكتابتها �أو �الإ�سهاد عليها، و�الإباحة 

يف �الأمور �لو��سحة، �أو �الأمور غري �ملهمة �لتي ال يرتتب على عدم �لتثبت فيها �أي �رشر. 
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اهلوامش: 
�أحمد بن فار�ص ) - 395ه( ، معجم مقايي�ص �للغة، حتقيق عبد �ل�سالم حممد هارون، . 1

د�ر �لفكر، بريوت - لبنان، د ط، عام1399هـ - 1979م، ج 1، �ص399، باب �لثاء 
و�لباء وما يثلثهما، مادة ثبت. 

غريب . 2 يف  �ملفرد�ت   ، 502ه(   -  ( �الأ�سفهاين،  بالر�غب  �ملعروف  حممد  بن  �حل�سني 
�لقر�آن، حتقيق �سفو�ن عدنان د�ودى، دم�سق بريوت، د�ر �لعلم �لد�ر �ل�سامية، ط د، عام 

1412 هـ، �ص171 بت�رشف ي�سري. 
حممد جمال �لدين �لقا�سمي، حما�سن �لتاأويل، حتقيق عبد �لقادر عرفان، ط1، 1425هـ . 3

- 2005م ، د�ر �لفكر، بريوت – لبنان ، ج5، �ص 2007. 
4 . -  ( �حل�سيني  �لرز�ق  عبد  بن  حممد  بن  حممد  �لزبيدي،  ينظر   - �أَْمُرك  �أَي  ِلْبُدك،  َثَبَت 

1205ه( ، تاج �لعرو�ص من جو�هر �لقامو�ص، حتقيق جمموعة من �ملحققني، ط د، د�ر 
�لهد�ية، ج4، �ص128. 

�لزبيدي، تاج �لعرو�ص، ج4، �ص477. . 5
756ه( ، عمدة �حلفاظ . 6 �أحمد بن يو�سف بن عبد �لد�مي �ملعروف بال�سمني �حللبي ) - 

يف تف�سري �أ�رشف �الألفاظ، حتقيق حممد با�سل عيون �ل�سود، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - 
لبنان، ط 1، 1417ه - 1996م، ج1، �ص273. 

حممد بن مكرم بن منظور )711هـ( ، ل�سان �لعرب، حتقيق عبد �هلل علي �لكبري، وحممد . 7
�أحمد ح�سب �هلل وها�سم �ل�ساذيل، د�ر �ملعارف ،�لقاهرة - م�رش، د ط ،ج 1، �ص468، 

مادة ثبت 
حممد بن �أحمد �الأزهري )370هـ( ، تهذيب �للغة، حتقيق حممد عو�ص مرعب، د�ر �إحياء . 8

�لرت�ث �لعربي، بريوت –لبنان، ط1، 2001م، ج14، �ص190 مادة ثبت. 
ينظر: �ل�سيد حممد نوح، �آفات على �لطريق، د�ر �لوفاء، �ملن�سورة - م�رش، ط1، 1416هـ . 9

- 1995م، ج2، �ص 135 - 136. 
ينظر: �حل�سني بن �أحمد بن خالويه ) - 370( ، �حلجة يف �لقر�ء�ت �ل�سبع، حتقيق عبد . 10

�لعال �سامل مكرم، د�ر �ل�رشوق، بريوت - لبنان، ط4، 1401، �ص126، وينظر: حممد 
بن حممد بن علي بن يو�سف �جلزري ) - 833هـ( ، �لن�رش يف �لقر�ء�ت �لع�رش، حتقيق 
علي حممد �ل�سباع، ج2، �ص284، وينظر: �سهاب �لدين �أحمد بن حممد بن عبد �لغني 
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�لدمياطي ) - 1117هـ( ، �إحتاف ف�سالء �لب�رش يف �لقر�ء�ت �الأربعة ع�رش، د�ر �لكتب 
�لعلمية لبنان، ط 1، 1419هـ 1998م، ج1، �ص512. 

�الأفغاين، . 11 �سعيد  �لقر�ء�ت، حتقيق  ، حجة   )403  - ( �لرحمن بن حممد بن زجنلة  عبد 
موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت – لبنان، ط 2، 1402 – 1982، �ص209. 

مكي بن �أبى طالب �لقي�سي ) - 437( ، �لك�سف عن وجوه �لقر�ء�ت وعللها وحججها، . 12
 - 1401هـ   ،2 ط  لبنان،   - بريوت  �لر�سالة،  موؤ�س�سة  رم�سان،  �لدين  حمي  حتقيق 

394 بت�رشف ي�سري.  1981م، ج1، �ص 
عبد �لرحمن بن علي بن حممد �جلوزي ) - 597( ، ز�د �مل�سري يف علم �لتف�سري، حتقيق . 13

حممد بن عبد �لرحمن بن عبد �هلل ، د�ر �لفكر بريوت - لبنان، ط 1، 1407هـ - 1987م، 
ج2، �ص175. 

�إبر�هيم �لبغد�دي �ملعروف باخلازن ) - 741( ، لباب �لتاأويل يف . 14 علي بن حممد بن 
معاين �لتنزيل، د�ر �لفكر، بريوت - لبنان، ط عام 1399 هـ - 1979 م، ج1، �ص579. 

�إبر�هيم بن عمر �لبقاعي ) - 885هـ( ، نظم �لدرر يف تنا�سب �الآيات و�ل�سور، حتقيق عبد . 15
�لرز�ق غالب �ملهدي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، د ط، 1415هـ - 1995م، 

ج2، �ص299. 
و�لدر�ية . 16 �لرو�ية  فني  بني  �جلامع  �لقدير  فتح   ، )1250هـ(  �ل�سوكاين  علي  بن  حممد 

 ،1 – لبنان، ط  �أحمد عبد �ل�سالم، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت  من علم �لتف�سري، حتقيق 
 .408 2002م، ج1، �ص  1424هـ - 

وز�رة �الأوقاف و�ل�سئون �الإ�سالمية – �لكويت، �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية، مطابع د�ر . 17
�ل�سفوة، م�رش، ط 1، ج10، �ص142. 

ينظر: �أحمد حممد �لعليمي، �لتثبت و�لتبني يف �ملنهج �الإ�سالمي، د�ر �بن حزم، بريوت . 18
- لبنان، ط1، 1421هـ - 2000م، �ص11. 

�ل�سابق، �ص15. . 19
ينظر: �ل�سمني �حللبي، عمدة �حلفاظ، ج1، �ص249. . 20
ينظر: خليل بن �أحمد �لفر�هيدي ) - 170هـ( ، كتاب �لعني، حتقيق عبد� حلميد هند�وي، . 21

د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1، 1424هـ - 2003م، ج1، �ص176 باب �لنون و�لباء، 
�ل�سحاح،  خمتار   ، 666هـ(   -  ( عبد�لقادر  بن  بكر  �أبي  بن  حممد  وينظر:  بني،  مادة 
حتقيق حممود خاطر، مكتبة لبنان نا�رشون، بريوت –لبنان، د ط، 1415 – 1995، 
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770هـ(  �أحمد بن حممد بن علي �لفيومي ) -  �ص 73، باب �لباء، مادة بني، وينظر: 
، �مل�سباح �ملنري يف غريب �ل�رشح �لكبري، در��سة و حتقيق يو�سف �ل�سيخ حممد، �ملكتبة 

�لع�رشية، ج1، �ص425، باب �لباء مع �لياء وما يثلثهما، مادة بني. 
جمموعة من �لعلماء - جلنة من علماء �الأزهر، تف�سري �ملنتخب، د ط، ج1، �ص115. . 22
حممد بن �أحمد بن جزي �لكلبي ) - 741هـ( ، �لت�سهيل لعلوم �لتنزيل، د�ر �لفكر، بريوت . 23

- لبنان، د ط، ج1، �ص153. 
�ل�سيد حممد نوح، �آفات على �لطريق، د�ر �لوفاء، �ملن�سورة - م�رش، ط1، 1426هـ - . 24

 .136 1995م، ج2، �ص 
ينظر: علي بن �أحمد بن حممد �لو�حدي ) - 468هـ( ، �لوجيز يف تف�سري �لكتاب �لعزيز، . 25

 - 1415هـ   ،1 ط  بريوت،  �ل�سامية،  �لد�ر  دم�سق،  �لقلم،  د�ر  د�وودي،  �سفو�ن  حتقيق 
1995م، ج1، �ص125. 

ينظر: عبد �هلل بن عمر بن حممد �لبي�ساوي ) - 691هـ( ، �أنو�ر �لتنزيل و�أ�رش�ر �لتاأويل، . 26
د�ر �لفكر، بريوت - لبنان، د ط، ج1، �ص383، وينظر: حممد بن حممد بن م�سطفى 
�لكتاب  �إىل مز�يا  �ل�سليم  �لعقل  �إر�ساد   ، 982هـ(  �ل�سعود ) -  �لعمادي �ملعروف باأبي 

�لكرمي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، ط 1، ج1، �ص183. 
�لتنزيل . 27 �لك�ساف عن حقائق غو�م�ص   ، 538 هـ(   ( �لزخم�رشي  ينظر: حممود بن عمر 

وعيون �الأقاويل يف وجوه �لتاأويل، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت - لبنان، د ط، 1407 
هـ، ج 1، �ص303. 

بن . 28 �أحمد  بن  عبد�هلل  �لربكات  �أبو  �لدين  حافظ  �لن�سفي،  حممود  بن  �أحمد  بن  عبد�هلل 
حممود ) - 710هـ( ، مد�رك �لتنزيل وحقائق �لتاأويل، حتقيق مرو�ن حممد �ل�سعار، د�ر 

�لنفائ�ص، بريوت - لبنان، د ط، 2005، ج4، �ص135. 
�أبو �ل�سعود، �إر�ساد �لعقل �ل�سليم، ج2، �ص197 بت�رشف ي�سري. . 29
�لرت�دف يف �للغة من �لفعل �لثالثي ردف، وهو يعني �لتتابع - ينظر: �لفر�هيدي، كتاب . 30

�لعني، ج8، �ص22، وينظر �الأزهري، تهذيب �للغة، ج14، �ص68. 
و�ملرت�دف يف �ال�سطالح: ما كان مفهومه و�حد�، و�أ�سماوؤه خمتلفة – ينظر: علي بن 
حممد بن علي �جلرجاين، �لتعريفات، حتقيق �إبر�هيم �الأبياري، بريوت، د�ر �لكتاب �لعربي، 
ط 1، 1405، �ص314، وينظر: �أبو �لبقاء �أيوب بن مو�سى �لكفوي، �لكليات، حتقيق عدنان 
1998م،  1419هـ -  –لبنان، د ط،  �لر�سالة، بريوت  دروي�ص - حممد �مل�رشي، موؤ�س�سة 
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�ص485، وينظر: وينظر: حممد عبد �لروؤوف بن علي �ملناوي ) - 1031 هـ( ، �لتوقيف على 
مهمات �لتعاريف، حتقيق حممد ر�سو�ن �لد�ية، د�ر �لفكر - بريوت –لبنان، ط1، 1410هـ، 

�ص169. 
حممد بن جرير �لطربي ) - 310هـ( ، جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن ، حتقيق �أحمد . 31

2000 م، ج9، �ص81.  حممد �ساكر، موؤ�س�سة �لر�سالة، ط �، 1420 هـ - 
عبد �حلق بن غالب بن عطية ) - 542هـ( ، �ملحرر �لوجيز يف تف�سري �لكتاب �لعزيز، . 32

 ،1 ط  لبنان،   - بريوت  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  حممد،  �ل�سايف  عبد  �ل�سالم  عبد  حتقيق 
2001م، ج2، �ص96.  1422هـ - 

�ل�سيد حممد نوح، �آفات على �لطريق، �ص137. . 33
�بن زجنلة، حجة �لقر�ء�ت، �ص 209. . 34
حممد ر�سيد ر�سا ) - 1354هـ( ، تف�سري �لقر�آن �حلكيم )تف�سري �ملنار( ، �لهيئة �مل�رشية . 35

�لعامة للكتاب، د ط ، 1990م، ج 5، �ص 283. 
ينظر: �حل�سن بن �أحمد بن عبد �لغفار �ملعروف باأبي علي �لفار�سي ) - 377هـ( ، �حلجة . 36

 ،2 ج  2001م،   - للقر�ء �ل�سبعة، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، ط 1، 1421هـ 
، �جلامع الأحكام  671 هـ(  �لقرطبي ) -  �أبي بكر  �أحمد بن  �ص89، وينظر: حممد بن 
�لقر�آن، حتقيق �أحمد �لربد وين و�إبر�هيم �أطفي�ص، د�ر �لكتب �مل�رشية – �لقاهرة، ط 2، 
طالب، �لك�سف عن وجوه  �أبى  بن  مكي  وينظر:  �ص253،  ج5،  1964م،   - 1384هـ 
�لقر�ء�ت، ج1، �ص394، وينظر: �حل�سني بن حممد �ملعروف بالر�غب �الأ�سفهاين ) - 
ِدي، د�ر �لوطن،  502هـ( ، تف�سري �لر�غب �الأ�سفهاين ومقدمته، حتقيق عادل بن علي �ل�سِّ

�لريا�ص - �ل�سعودية، ط1، 1424 هـ - 2003 م، ج3، �ص1403. 
عبد . 37 حتقيق  �لقر�آن،  �أحكام   ،  )370  -  ( باجل�سا�ص  �ملعروف  �حلنفي  علي  بن  �أحمد 

�ل�سالم حممد �ساهني، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان، د ط، ج2، �ص312. 
�أحمد �سعد �خلطيب، �ملعنى �لقر�آين يف �سوء �ختالف �لقر�ء�ت، د ط، �ص12. . 38
مكي بن �أبى طالب، �لك�سف عن وجوه �لقر�ء�ت، ج1، �ص394 - 395. . 39
عبد �هلل بن �حل�سني بن عبد �هلل �لعكربي ) - 616هـ( ، �إمالء ما من به �لرحمن من وجوه . 40

�الإعر�ب و�لقر�ء�ت، حتقيق �إبر�هيم عطوه عو�ص، �ملكتبة �لعلمية، الهور - باك�ستان، د 
ط، �ص191. 
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ينظر: حممد بن عبد�لرحمن بن �سالح �ل�سايع، �لفروق �للغوية و�أثرها يف تف�سري �لقر�آن . 41
�لكرمي، مكتبة �لعبيكان، �لريا�ص - �ل�سعودية، د ط، 1، 1414هـ - 1993م، �ص164 

 .211 -
للزيادة ينظر: ف�سل ح�سن عبا�ص، و�سناء ف�سل، �إعجاز �لقر�آن �لكرمي، د ط، �ص175. . 42
�لطربي، جامع �لبيان، ج1، �ص149 بت�رشف. . 43
�لقر�آن، حتقيق . 44 �لعرفان يف علوم  ، مناهل  1367هـ(   - ( �لزرقاين  �لعظيم  حممد عبد 

1988م،  1409هـ -  ، ط1،  لبنان،  �لعلمية، بريوت -  �لكتب  �لدين، د�ر  �أحمد �سم�ص 
ج1، �ص149. 

�ل�سابق، ج1، �ص150. . 45
�بن منظور، ل�سان �لعرب، ط 1، ج1، �ص19، مادة ثبت بت�رشف ي�سري. . 46
لباب . 47 �خلازن،  وينظر:  �ص36،  ج2،  �لتنزيل،  �أنو�ر   ، 691هـ(   -  ( �لبي�ساوي  ينظر: 

�لتاأويل، ج1، �ص345. 
�لطربي، جامع �لبيان، ج18، �ص151. . 48
�أحمد بن حممد بن �إبر�هيم �لثعلبي �لني�سابوري ) - 427( ، �لك�سف و�لبيان عن تف�سري . 49

�لقر�آن، حتقيق �الإمام �أبي حممد بن عا�سور، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت - لبنان، 
ط1، 1422 هـ - 2002 م، ج3، �ص66 بت�رشف ي�سري. 

عبد �حلميد بن حممد بن بادي�ص �ل�سنهاجي ) - 1359هـ( ، يف جمال�ص �لتذكري من . 50
كالم �حلكيم �خلبري، حتقيق �أحمد �سم�ص �لدين.، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، ط1، 

1995م، �ص270.  1416هـ - 
�إ�سماعيل بن عمر بن كثري ) - . 51 ينظر: �لطربي، جامع �لبيان، ج19، �ص455، وينظر: 

�ملاوردي،  وينظر:  �ص478،   ،3 ج  �لريان،  موؤ�س�سة  �لعظيم،  �لقر�آن  تف�سري   ، 774هـ( 
�لنكت و�لعيون، ج4، �ص209. 

�ملحيط، حتقيق . 52 �لبحر   ،  )745  -  ( �الأندل�سي  باأبي حيان  �ملعروف  يو�سف  بن  حممد 
عادل �أحمد عبد �ملوجود، وعلي حممد معو�ص، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، ط 

3، �ص343 بت�رشف ي�سري.  2007م، ج  1428هـ -   ،2
عبد �ملنعم بن عبد �لرحيم بن �لفر�ص ) - 597هـ( ، �أحكام �لقر�آن، حتقيق منجية بنت . 53

�لهادي �ل�سو�يحي، د�ر �بن حزم، بريوت – لبنان، د ط، ج2، �ص250 بت�رشف ي�سري، 
وينظر: حممد بن عبد�هلل بن �لعربي �ملالكي ) - 543هـ( ، �أحكام �لقر�آن، حتقيق عبد 
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�لرز�ق �ملهدي، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت – لبنان، ط1، 1421هـ – 2000م، ج1، 
�ص522 - 524، وينظر: �جل�سا�ص، �أحكام �لقر�آن، ج2، �ص309. 

�لطربي، جامع �لبيان، ج9، �ص70 - 71. . 54
ينظر: �أبو حيان، �لبحر �ملحيط، ج 3، �ص342. . 55
�لفكر . 56 د�ر  و�ملنهج،  و�ل�رشيعة  �لعقيدة  يف  �ملنري  تف�سري  �لزحيلي،  م�سطفى  بن  وهبة 

�ملعا�رش، دم�سق، ط2، 1418هـ، ج5، �ص217 بت�رشف. 
ينظر: حممد بن عمر بن �حل�سن �لر�زي ) - 606هـ( ، مفاتيح �لغيب، د�ر �لكتب �لعلمية، . 57

�لقرطبي، �جلامع  2000م، ج11، �ص6، وينظر:  1421هـ -   ،1 لبنان، ط  بريوت - 
الأحكام �لقر�آن، ج5، �ص256. 

�أبو حيان، �لبحر �ملحيط، ج3، �ص344. . 58
�إحياء . 59 د�ر  عناية،  �أحمد  حتقيق  �ملظهري،  �لتف�سري  �ملظهري،  �لعثماين  �هلل  ثناء  حممد 

�لرت�ث �لعربي، بريوت - لبنان، ط 1، 1425 هـ - 2004 م، ج2، �ص416. 
�لقرطبي، �جلامع الأحكام �لقر�آن، ج5، �ص254. . 60
ينظر: �لقا�سمي، حما�سن �لتاأويل، ج3، �ص1080 - 1081. . 61
ينظر: �سيد قطب، يف ظالل �لقر�آن، د�ر �ل�رشوق، �لقاهرة، د ط، ج6، �ص3341. . 62
الأّنه ال يقال للخرب نباأ �إال �إذ� كان ذ� فائدة عظيمة وبه يح�سل علم �أو غلبة ظن – ينظر: . 63

�لر�غب �الأ�سفهاين، �ملفرد�ت، �ص789. 
ينظر: �لزخم�رشي، �لك�ساف، ج4، �ص360، و�لبي�ساوي، �أنو�ر �لتنزيل، ج5، �ص214. . 64
�بن فار�ص، معجم مقايي�ص �للغة، ج4، �ص502. . 65
ينظر: حممد بن علي �ل�سابوين، رو�ئع �لبيان تف�سري �آيات �الأحكام من �لقر�آن، �ملكتبة . 66

�لع�رشية، �سيد� - لبنان، د ط، 1428هـ، ج2، �ص439. 
ينظر: حممد علي �ل�ساي�ص، تف�سري �آيات �الأحكام، �ملكتبة �لع�رشية للطباعة و�لن�رش، ط . 67

عام 2002م، �ص696، وينظر: عبد �لرحمن بن نا�رش �ل�سعدي ) - 1376هـ( ، تي�سري 
�لكرمي �لرحمن يف تف�سري كالم �ملنان، حتقيق عبد �لرحمن بن معال �للويحق، موؤ�س�سة 

�لر�سالة، ط 1، 1420هـ - 2000 م، �ص 799. 
�أحمد بن علي �حلنفي �ملعروف باجل�سا�ص ) - 370هـ( ، �أحكام �لقر�آن، حتقيق حممد . 68

�ل�سادق قمحاوي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت – لبنان، د ط، ج5، �ص278. 
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ينظر: �بن عا�سور، حممد �لطاهر بن حممد بن حممد �لطاهر بن عا�سور ) - 1973م( ، . 69
�لتحرير و�لتنوير، د�ر �سحنون للن�رش و�لتوزيع - تون�ص، د ط ،1997م، ج26، �ص192. 

�إي�ساح . 70 �لبيان يف  �أ�سو�ء   ، 1393هـ(  �ل�سنقيطي ) -  �الأمني بن حممد �ملختار  حممد 
 1415 – لبنان، د ط،  �لتوزيع، بريوت  �لن�رش و  �لفكر للطباعة و  �لقر�آن بالقر�آن، د�ر 

هـ - 1995م، ج5، �ص126. 
�أبو من�سور حممد بن حممد بن حممود �ملاتريدي ) - 333هـ( ، تاأويالت �أهل �ل�سنة، . 71

حتقيق جمدي با�سلوم، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، د ط، 1426هـ - 2005م، 
ج3، �ص331، بت�رشف ي�سري. 

�سحيح . 72 �مل�سمى  �ل�سحيح  �جلامع  �لني�سابوري،  �لق�سريي  م�سلم  بن  �حلجاج  بن  م�سلم 
م�سلم، د�ر �جليل بريوت، ود�ر �الأفاق �جلديدة، بريوت - لبنان، د ط، كتاب �الآد�ب، باب 

�الإ�ستئذ�ن، حديث رقم5758، ج6، �ص179. 
�ملولود . 73 �ملزين،  �بن  �لقرطبي،  �الأن�ساري  �إبر�هيم  بن  عمر  بن  �أحمد  �لعبا�ص  �أبو  هو 

يف قرطبة عام 578هـ و�ملتوفى باالإ�سكندرية عام 656 هـ، فقيه مالكي، من رجال 
�حلديث، كان مدر�سا باالإ�سكندرية، من كتبه �ملفهم ملا �أ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم 

- للمزيد ينظر: �لزركلي، �الأعالم، ج1، �ص186. 
ينظر: �أحمد بن عمر بن �إبر�هيم �لقرطبي ) - 656هـ( ، �ملفهم ملا �أ�سكل من تلخي�ص . 74

 ،2 ط  بريوت،  دم�سق،  كثري،  �بن  د�ر  و�آخرون،  ديب  �لدين  حميي  حتقيق  م�سلم،  كتاب 
 .475 1999م، ج5، �ص474 -  1420هـ - 

�لر�غب �الأ�سفهاين، �ملفرد�ت، �ص789. . 75
�إ�سناد �سحيح . 76 هذ�  �ساكر:  �أحمد  قال  �لطربي، جامع �لبيان، ج6، �ص41، رقم 6316. 

�إىل �بن �مل�سيب، ولكنه حديث �سعيف الإر�ساله، �إذ مل يذكر �بن �مل�سيب من حدثه به. 
عبد�هلل بن حممد بن �سعد �حلجيلي، علم �لتوثيق �ل�رشعي، مكتبة �مللك فهد، �لريا�ص، د . 77

ط، 1424هـ - 2003م، �ص94. 
�لقيم، حتقيق حممد . 78 �لتف�سري   ، 751هـ(  �أبي بكر بن قيم �جلوزية ) -  ينظر: حممد بن 

حامد �لفقي، د�ر �لر�ئد �لعربي، بريوت - لبنان، ط 1، 1408هـ - 1988م، �ص173. 
حممود عيد�ن �أحمد �لدليمي، جرح �لرو�ة وتعديلهم، )ر�سالة دكتور�ه( ، �إ�رش�ف: �لدكتور . 79

زياد حممود ر�سيد �لعاين، جامعة بغد�د كلية �لعلوم �الإ�سالمية، �ص20. 
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ينظر: �حل�سني بن م�سعود �لبغوي ) - 510هـ( ، معامل �لتنزيل، حققه وخرج �أحاديثه . 80
حممد عبد �هلل �لنمر عثمان جمعة �سمريية - �سليمان م�سلم �حلر�ص، د�ر طيبة للن�رش 
و�لتوزيع، ط1، 1417 هـ - 1997 م، ج1، �ص348، وينظر �لبي�ساوي، �أنو�ر �لتنزيل، 

ج1، �ص578. 
�لزخم�رشي، �لك�ساف، ج1، �ص325. . 81
�لكيا . 82 حممد  بن  على  وينظر:   ،206  - �ص205  ج2،  �لقر�آن،  �أحكام  �جل�سا�ص،  ينظر 

هر��سي ) - 504هـ( ، �أحكام �لقر�آن، حتقيق مو�سى حممد على وعزت عبده عطية، د�ر 
و�لقرطبي، �جلامع   ،240 1، �ص  1405هـ، ج  لبنان، د ط،  �لعلمية، بريوت -  �لكتب 

الأحكام �لقر�آن، ج3، �ص 290، وينظر �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير، ج3، �ص100. 
ينظر �جل�سا�ص، �أحكام �لقر�آن، ج2، �ص206، وينظر �لكيالهر��سي، �أحكام �لقر�آن، ج 1، . 83

�ص240، وينظر: �لقرطبي، �جلامع الأحكام �لقر�آن، ج3، �ص 290. 
�ل�ساي�ص، �آيات �الأحكام، �ص187. . 84
�حلجيلي، علم �لتوثيق �ل�رشعي، �ص 101 - 102 بت�رشف ي�سري. . 85
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املصادر واملراجع: 
عو�ص . 1 حممد  حتقيق  �للغة،  تهذيب  )370-ه(،  �أحمد  بن  حممد  من�سور  �أبو  �الأزهري، 
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كالم �حلكيم �خلبري،حتقيق �أحمد �سم�ص �لدين.،د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت-لبنان ،ط1، 
1416هـ1995-م .
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�أبو �لبقاء �لكفوي، �أيوب بن مو�سى �حل�سيني ، �لكليات ، حتقيق عدنان دروي�ص - حممد . 4

�مل�رشي ، موؤ�س�سة �لر�سالة ، بريوت –لبنان ، د ط، 1419هـ - 1998م.
�الآيات . 5 تنا�سب  يف  �لدرر  نظم  عمر،  بن  �إبر�هيم  �حل�سن  �أبي  �لدين  برهان  �لبقاعي، 

و�ل�سور ، حتقيق عبد �لرز�ق غالب �ملهدي، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت - لبنان، د ط، 
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�لبي�ساوي، نا�رش �لدين عبد �هلل بن عمر بن حممد �ل�سري�زي)691-ه(، �أنو�ر �لتنزيل . 6
و�أ�رش�ر �لتاأويل، د�ر �لفكر، بريوت-لبنان، د ط، ج5.

�لثعلبي ، �أبو �إ�سحاق �أحمد بن حممد بن �إبر�هيم �لثعلبي �لني�سابوري)427-( ، �لك�سف . 7
و�لبيان عن تف�سري �لقر�آن، حتقيق �الإمام �أبي حممد بن عا�سور ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي 

، بريوت - لبنان ، ط1، 1422 هـ - 2002م.
�جلرجاين ، علي بن حممد بن علي ، �لتعريفات، حتقيق �إبر�هيم �الأبياري ، بريوت ، د�ر . 8

�لكتاب �لعربي، ط 1، 1405.
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�جل�سا�ص، �أبو بكر �أحمد بن علي �لر�زي )370-(، �أحكام �لقر�آن ، حتقيق عبد �ل�سالم . 11

حممد �ساهني ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت – لبنان ، د ط.
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�جل�سا�ص، �أبو بكر �أحمد بن علي �لر�زي)370-(، �أحكام �لقر�آن ، حتقيق حممد �ل�سادق . 12
قمحاوي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي ، بريوت – لبنان، د ط.

�بن �جلوزي، عبد �لرحمن بن علي بن حممد)597-(، ز�د �مل�سري يف علم �لتف�سري، حتقيق . 13
حممد بن عبد �لرحمن بن عبد �هلل ، د�ر �لفكر بريوت- لبنان، ط 1، 1407ه1987-م.

�حلجيلي، عبد�هلل بن حممد بن �سعد، علم �لتوثيق �ل�رشعي ، مكتبة �مللك فهد ، �لريا�ص . 14
، د ط، 1424ه2003-م .

�أبو حيان ، حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف)745-( ، �لبحر �ملحيط ، حتقيق  عادل . 15
 ،2 �أحمد عبد �ملوجود ، وعلي حممد معو�ص، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت - لبنان، ط 

. 1428ه2007-م 
يف . 16 �لتاأويل  لباب  �لبغد�دي)741-(،  �إبر�هيم  بن  حممد  بن  علي  �لدين  عالء  �خلازن، 

معاين �لتنزيل، د�ر �لفكر ، بريوت - لبنان، ط عام 1399 هـ 1979-م.
�بن خالويه، �أبو عبد �هلل �حل�سني بن �أحمد)370-( ، �حلجة يف �لقر�ء�ت �ل�سبع ، حتقيق . 17

عبد �لعال �سامل مكرم ، د�ر �ل�رشوق ، بريوت - لبنان ، ط4 ، 1401.
�خلطيب، �أحمد �سعد، �ملعنى �لقر�آين يف �سوء �ختالف �لقر�ء�ت ، د ط .. 18
�لدليمي، حممود عيد�ن �أحمد ، جرح �لرو�ة وتعديلهم، )ر�سالة دكتور�ه(، �إ�رش�ف : �لدكتور . 19

زياد حممود ر�سيد �لعاين، جامعة بغد�د ـ كلية �لعلوم �الإ�سالمية.
�لدمياطي، �سهاب �لدين �أحمد بن حممد بن عبد �لغني )1117-ه(، �إحتاف ف�سالء �لب�رش . 20

يف �لقر�ء�ت �الأربعة ع�رش، د�ر �لكتب �لعلمية لبنان، ط 1، 1419ه ـ 1998م.
مفاتيح . 21 �لتيمي)606-ه(،  �حل�سني  بن  �حل�سن  بن  عمر  بن  حممد  �هلل  عبد  �أبو  �لر�زي، 

�لغيب، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، ط 1، 1421هـ - 2000م.
�أبي بكر بن عبد �لقادر)666-ه(، خمتار �ل�سحاح، حتقيق  حممود . 22 �لر�زي، حممد بن 

خاطر، مكتبة لبنان نا�رشون، بريوت –لبنان، د ط، 1415 – 1995.
�لر�غب �الأ�سفهاين ، �أبو �لقا�سم �حل�سني بن حممد بن �ملف�سل)502-ه ( ، تف�سري �لر�غب . 23

�لريا�ص-�ل�سعودية،   ، �لوطن  د�ر  ِدي،  �ل�سِّ �الأ�سفهاين ومقدمته، حتقيق عادل بن علي 
ط1،1424 هـ - 2003 م، ج3، �ص1403.

�أبو �لقا�سم �حل�سني بن حممد بن �ملف�سل)502-ه(، �ملفرد�ت يف . 24 �لر�غب �الأ�سفهاين، 
غريب �لقر�آن، حتقيق �سفو�ن عدنان د�ودى، دم�سق ـ بريوت ، د�ر �لعلم �لد�ر �ل�سامية ، 

ط د ، عام 1412 هـ .
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�لهيئة �مل�رشية . 25 �لقر�آن �حلكيم )تف�سري �ملنار(،  )1354هـ(، تف�سري  ر�سا، حممد ر�سيد 
�لعامة للكتاب، د ط ، 1990م .

�لزبيدي، حممد بن حممد بن عبد �لرز�ق �حل�سيني)1205-ه( ،  تاج �لعرو�ص من جو�هر . 26
�لقامو�ص ، حتقيق جمموعة من �ملحققني، ط د، د�ر �لهد�ية.

�لفكر . 27 د�ر  و�ل�رشيعة و�ملنهج،  �لعقيدة  تف�سري �ملنري يف   ، �لزحيلي، وهبة بن م�سطفى 
�ملعا�رش، دم�سق، ط2، 1418هـ .

1367هـ( ، مناهل �لعرفان يف علوم �لقر�آن ، حتقيق . 28 �لزرقاين، حممد عبد �لعظيم )- 
�أحمد �سم�ص �لدين ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت - لبنان، ، ط1، 1409ه1988-م.

�لك�ساف عن حقائق . 29  ،  ) هـ   538 ـ   ( �لقا�سم حممود بن عمر  �أبو  �هلل  �لزخم�رشي، جار 
غو�م�ص �لتنزيل وعيون �الأقاويل يف وجوه �لتاأويل، د�ر �لكتاب �لعربي ، بريوت-لبنان 

، د ط، 1407 هـ .
30 . ، �الأفغاين  �لقر�ء�ت ، حتقيق �سعيد  ، حجة  �لرحمن بن حممد)403-(  �بن زجنلة، عبد 

موؤ�س�سة �لر�سالة ، بريوت – لبنان ، ط 2، 1402 – 1982.
�إر�ساد �لعقل �ل�سليم �إىل مز�يا . 31 �أبو �ل�سعود ، حممد بن حممد بن م�سطفى )- 982هـ(، 

�لكتاب �لكرمي ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت-لبنان ، ط 1 ،ج1، �ص183.
تف�سري . 32 يف  �حلفاظ  عمدة  )756-ه(،  �لد�مي  عبد  بن  يو�سف  بن  �أحمد   ، �حللبي  �ل�سمني 

�أ�رشف �الألفاظ ، حتقيق حممد با�سل عيون �ل�سود، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت-لبنان ، 
ط 1 ، 1417ه1996-م .

�ل�ساي�ص، حممد علي ، تف�سري �آيات �الأحكام ، �ملكتبة �لع�رشية للطباعة و�لن�رش ،ط عام . 33
2002م.

�ل�سعدي ، عبد �لرحمن بن نا�رش بن عبد�هلل )1376-ه(، تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري . 34
كالم �ملنان، حتقيق عبد �لرحمن بن معال �للويحق، موؤ�س�سة �لر�سالة، ط 1، 1420هـ 

2000-م.
�سيد قطب ، يف ظالل �لقر�آن، د�ر �ل�رشوق، �لقاهرة ، د ط.. 35
ط1 . 36  ، �ملن�سورة-م�رش   ، �لوفاء  د�ر   ، �لطريق  على  �آفات  نوح،  حممد  �ل�سيد 

،1416ه1995-م.
�ل�سايع ، حممد بن عبد�لرحمن بن �سالح، �لفروق �للغوية و�أثرها يف تف�سري �لقر�آن �لكرمي . 37

، مكتبة �لعبيكان، �لريا�ص-�ل�سعودية ، د ط، 1،1414ه 1993-م.
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�ل�سنقيطي، حممد �الأمني بن حممد �ملختار بن عبد �لقادر )- 1393هـ( ، �أ�سو�ء �لبيان . 38
يف �إي�ساح �لقر�آن بالقر�آن، د�ر �لفكر للطباعة و �لن�رش و �لتوزيع ، بريوت – لبنان ، د 

ط، 1415 هـ - 1995م.
�لرو�ية . 39 �لقدير �جلامع بني فني  1250هـ(، فتح   ( �ل�سوكاين، حممد بن علي بن حممد 

و�لدر�ية من علم �لتف�سري ،حتقيق �أحمد عبد �ل�سالم، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت – لبنان، 
ط 1، 1424ه2002-م.

�أحمد . 40 �آي �لقر�آن، حتقيق  �لطربي، حممد بن جرير)310-هـ(، جامع �لبيان عن تاأويل 
حممد �ساكر، موؤ�س�سة �لر�سالة، ط �، 1420 هـ - 2000 م.

�ملكتبة . 41 �لقر�آن،  من  �الأحكام  �آيات  تف�سري  �لبيان  رو�ئع  علي،  بن  حممد  �ل�سابوين، 
�لع�رشية، �سيد� - لبنان، د ط، 1428ه.

�بن عا�سور ،حممد �لطاهر بن حممد بن حممد �لطاهر بن عا�سور)1973-م(، �لتحرير . 42
و�لتنوير، د�ر �سحنون للن�رش و�لتوزيع - تون�ص ،د ط ،1997م .

عبا�ص، ف�سل ح�سن ، و�سناء ف�سل ، �إعجاز �لقر�آن �لكرمي ، د ط .. 43
�أبو �لعبا�ص �لقرطبي، �أحمد بن عمر بن �إبر�هيم �الأن�ساري)656-ه( ، �ملفهم ملا �أ�سكل . 44

دم�سق،  كثري،  �بن  د�ر  و�آخرون،  ديب  �لدين  حميي  حتقيق  م�سلم،  كتاب  تلخي�ص  من 
بريوت، ط 2 ، 1420ه - 1999م.

�بن �لعربي ، �أبو بكر حممد بن عبد�هلل بن حممد �ملعافري �ال�سبيلي �ملالكي )- 543هـ(، . 45
�أحكام �لقر�آن ، حتقيق عبد �لرز�ق �ملهدي ، د�ر �لكتاب �لعربي ، بريوت – لبنان ، ط1 ، 

– 2000م. 1421ه 
�ل�سايف . 46 عبد  �ل�سالم  عبد  حتقيق  �لعزيز،  �لكتاب  تف�سري  يف  �لوجيز  �ملحرر  عطية،  �بن 

حممد، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، ط 1، 1422ه2001-م.
�لعكربي، �أبو �لبقاء عبد �هلل بن �حل�سني بن عبد �هلل )616-ه(، �إمالء ما من به �لرحمن . 47

�لعلمية، الهور-  �ملكتبة  �إبر�هيم عطوه عو�ص،  و�لقر�ء�ت، حتقيق  �الإعر�ب  من وجوه 
باك�ستان ، د ط .

�أبوعلي �لفار�سي، �حل�سن بن �أحمد بن عبد �لغفار)377-ه(، �حلجة للقر�ء �ل�سبعة، د�ر . 48
�لكتب �لعلمية، بريوت-لبنان، ط 1، 1421ه- 2001م. 

�لعليمي، �أحمد حممد، �لتثبت و�لتبني يف �ملنهج �الإ�سالمي، د�ر �بن حزم، بريوت-لبنان، . 49
ط1 ،1421ه - 2000م.
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�لقر�آن ،حتقيق . 50 �أحكام   ، )597-ه(  �لرحيم  �أبو حممد عبد �ملنعم بن عبد   ، �لفر�ص  �بن 
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�لكتب �لعلمية، بريوت، ط1، 1424هـ- 2003م.
�لفيومي، �أبو �لعبا�ص �أحمد بن حممد بن علي �حلموي )- 770هـ(، �مل�سباح �ملنري يف . 53

غريب �ل�رشح �لكبري، در��سة وحتقيق يو�سف �ل�سيخ حممد، �ملكتبة �لع�رشية.
�لقا�سمي، حممد جمال �لدين، حما�سن �لتاأويل ،حتقيق عبد �لقادر عرفان، ط1، 1425ه . 54

2005-م ، د�ر �لفكر ، بريوت – لبنان .
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حتقيق حممد حامد �لفقي، د�ر �لر�ئد �لعربي، بريوت-لبنان، ط 1، 1408ه1988-م.

�بن كثري، �أبو �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري)774-هـ(، تف�سري �لقر�آن �لعظيم، موؤ�س�سة . 57
�لريان بريوت- لبنان، ط 8، 1424ه2003-م. 

�لكيا هر��سي، �أبو �حل�سن على بن حممد )504-ه( ، �أحكام �لقر�آن، حتقيق  مو�سى حممد . 58
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