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 املُلخَّص
كم عملية ي أن حتاليت ينبغ استقرا  القواعد واألصول القرآنيةإىل  تسعى هذه الدراسة

بني والتثبت يف عدم التعن  الناجتة السلبيةلفت االنتباه إىل اآلاثر  ، هبدفتداول املعلومات
 تتم معاجلة ىتح التبني والتثبتمرتكزات  تتضمنتقدمي رؤية قرآنية هبدف ، و تداولهذا ال

 .ما من أمر التبني والتثبتأثنا   مؤسساتهاألخطا  اليت تقع يف اجملتمع ويف 
ملية الذي حيكم ع األخالقيما اإلطار  :والسؤال املركزي الذي جتي  عنه الدراسة هو

 ؟، وما مرتكزات التبني والتثبت يف القرآن الكرميوتداوهلااملعلومات  مجع
ره، وأسباب اختيا ،مقدمة بينت فيها أمهية املوضوعوقد اشتملت الدراسة على 

وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث فيه، وخطته، مث بينت يف الفصل األول مفهوم 
تداول املعلومات وأمهيته، والفرق بني التبني والتثبت، مع بيان أمهيتهما، وألن التجسس 

مفهوم فبينت  ،هما يف الفصل الثاينوالتحسس من وسائل التبني والتثبت حرصت على دراست
يف  ، مث بينتيف القرآن الكرميوأهدافهما  ،وضوابطهما ،وحكمهما ،التجسس والتحسس

 .ردية واجملتمعيةالف مرتكزات التبني والتثبت يف تداول املعلومات وآاثرمهاالفصل الثالث 
تمثل يف أهم ما يرتكز عليه التبنين والتثبت ينتائج اليت توصلت إليها أن الومن أهم 

ول ، وترك اخلوض يف الباطل وفضالتخمني وسو  الظنترك جتن  اقتفا  ما ال علم به، و 
يف التبني والتثبت  ةاعتماد املؤسسي بينت أنقد و الكالم، واعتماد املؤسسية يف التبني والتثبت، 
بل ويل أمر ؤسسات واألجهزة املصرحة من قيستلزم أن يكون املتبني واملتثبت من منتسيب امل

، وعدم الشروع يف التبني والتثبت األمين إال أبوامر وختويل من املسؤولني، وعدم جتاوز لبالدا
ملعلومات، وأال ، والسرية وعدم نشر االيت أقرها اإلسالم عند التبني والتثبت ري اإلنسانيةياملعا

مع ،  من كان مكلفًا وله صالحية تتي  له ذل تتعدى توثيقها األمين، وال يطلع عليها إال
جة حتديد نسبة التثبت وهل هي يف الدر و تيجة بصدق وأمانة دون زايدة أو نقصان، ذكر الن

حصل  مكاس القصوى أم أقل من ذل ، وعدم التصرف يف أي واثئق، أو أموال، أو أي 
 إال إبيعاز من أصحاب القرار. ابملهمة من مت تكليفه عليه
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أتقدم بعد شكر هللا تعاىل ومحده، بعظيم الشكر واالمتنان والتقدير إىل فضيلة الشي  

قرآن وعلومه، أستاذ تفسري ال تعاىل اااا حفظه هللااااا  العاطيحممد عبد اللطيف رجب عبد أ.د/ 
على تكرمه وقبوله اإلشراف على هذه الرسالة، وعلى ما بذله من نص  وإرشاد وتوجيه 

 وتصوي ، فجزاه هللا خري اجلزا ، ووفقه ملا حيبه ويرضاه.
ستاذي ومعلمي أ كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل األساتذة الكرام يف جلنة املناقشة

الدراسات عميد كلية الشريعة و  يوسف الصديقيلة األستاذ الدكتور/ وشيخي الكبري فضي
اإلسالمية جبامعة قطر، والذي تتلمذت على يديه يف مرحلة البكالوريوس، وشا  هللا تعاىل أن 
تكون له بصمته املباركة علي حىت يف مرحلة املاجستري، كما أتقدم ابلشكر والتقدير لألستاذ 

 لتفضلهما بقبول مناقشة رساليت.، اجمليديعبد السالم مقبل الدكتور/ 
شريعة والدراسات كلية الوال يفوتين يف هذا املقام أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل 

، ممثلة يف هيئتيها التدريسية واإلدارية على ما قدمته يل خالل ست اإلسالمية جبامعة قطر
املاجستري يف ملدة ثالث سنوات و  سنوات قضيتها بني أروقتها مقسمة بني مرحلة البكالوريوس

مدة مماثلة، وأسأل هللا عز وجل إن يبقيها منارة للعلوم، وأن يوفق القائمني عليها إىل كل خري 
 وصالح.

وال أنسى فضل املسؤولني يف عملي بعد هللا تعاىل، لتسهيل الدرب يل، واملوافقة على 
  خرياً.إكمال دراسيت العليا خلدمة وطين قطر وأهله، فجزاهم هللا
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 .«رمحها هللا تعاىل وأسكنها فسي  جناته»من ال أوفيها حقها )جديت( أم والديت  إلى

 هللا تعاىل ورزقين برمها. احفظهموالدي ووالديت،  إلى

 .أسريت إلى

 .رجال األمن البواسلعلى أمن الوطن العني الساهرة  إلى

 أهدي هذا العمل
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 قدمةامل

ات أعمالنا، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئ، حنمده ونستعينه ونستغفرهاحلمد هلل إن 
من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شري  

 ،غمةوكشف ال ،ونص  األمة ،بلغ الرسالة، وأدى األمانة ،شهد أن حممداً عبده ورسولهأله، و 
وتركها على احملجة البيضا ، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هال ، صلى هللا عليه وعلى آله 

إبحسان هجهم على من ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار ،أمجعني وأصحابه ، الطاهرينالطيبني
 وبعد: ،وسلم تسليماً كثرياً  ،م الدينإىل يو 

ومنها الباطن  ،الواض  اجللي ،وأسالي  خمتلفة منهاكثرية   اً ول املعلومات طرقاإن لتدف
صران بعصر ع وصف، حىت انتشار املعلومةسهولة  إىللوجية و الثورة التكن أدتوقد  ،اخلفي

حني  اد والدولاألفر يف حياة أن نتصور خطورة املعلومة وأثرها  وميكن ،«االنفجار املعلومايت»
متالكها اتفيد مث غزوها واحتالهلا بنا  على معلومة  ،نعلم أن دولة العراق قد مت حصارها

 ت للجميعثبمث  ،ألسلحة دمار شامل، وقد مت الرتويج هلذه املعلومة من قبل دول ومؤسسات
، كن صحيحةأن تل  املعلومة مل تاااا جتلياهتا حىت اآلن  نعيشا وقوع الكارثة اليت ما زلنبعد اااا 

 .ابملعلومة اليت مت تداوهلاوأن األمر كان خمططا له لتحقيق أهداف ومآرب ال عالقة هلا 
عرض هلا اهلزات االقتصادية اليت تتويف اجلان  االقتصادي تؤكد كثري من الشواهد أن 

ل أصبحت القدرة على الوصو  العامل املعلومايت، وهلذاالدول تنشأ من عوامل متعددة منها 
 .واحلفاظ عليه صناعة النمو االقتصادي أحد مكوانتإىل املعلومات ومعاجلتها 

قرار ا بني يدي صناع الهقد غدت أجهزة احلصول على املعلومات وحتليلها ووضعل
اااا على حد  تعملال ميكن االستغنا  عنه يف كل دولة، وبعض هذه األجهزة  ومتخذيه عصباً 

ومة هلدف املعل فتصنع؛ علمي اااا يف كثري من الدول دون مظلة من القيم والقواعد األخالقية
مات همل مبدأ التبني من صدق املعلو وبعضها يسياسي أو اقتصادي أو لغرض أيديولوجي، 

، ومها التبنيت  على ذل  يرت ينبغي أن اليت تصلها، وإن تبينت فإهنا قد هتمل يف التثبت الذي 



 ط

، وبعض األجهزة (1) يف أمر حاط  بن أيب بلتعة األمران اللذان حرص عليهما الرسول 
 واألفراد العاملني فيها ميكن أن أيخذوا مببدأ التبني والتثبت املغرض كما فعل أهل امرأة العزيز

 قرروا سجنه. حني سلكوا طريق التبني والتثبت، مث ملا بدت هلم برا ة يوسف 
رامج التواصل بيف  يف تداول املعلوماتاحلاصلة لسرعة اهلائلة ل نكر الفوائدنا ال نإن
(، وفيس Twitter) وتوتري(، WhatsApp( مثل: الواتس أب )Social Media)االجتماعي 

 يف عصران ظهرتاليت  وغريها من الربامج ،(Snapchatوسناب شات ) ،(facebookبوك )
لومات وجود خماطر ترتت  على غياب التبني مث التثبت يف تداول املععلى لكننا نؤكد  ،احلاضر
 تفاقم اعتماد مجلة من القيم والقواعد اجملتمعية اليتعلى أمهية نؤكد الوسائل وغريها، و  عرب هذه

 من اآلاثر النافعة لتداول املعلومات، وتقلص من اآلاثر الضارة لتل  العملية.
يف القرآن  قةر قف على مجلة من اآلايت املتفي أن هطبيعة ختصص للباحثاتحت أقد ل
م والقواعد اليت يف بنا  نسق من القي اغتنامهاميكن  ثناايهابليغة يف  تلمس دروساً ي الكرمي، وأن
 ني} من قوله تعاىل: ، بد اً تداول املعلومات على املستوى الرمسي وغري الرمسيتنظم 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

رورا آبايت متعددة تتحدث عن وم، [94]سورة النسا : {مت خت حت جت
 جس مخ } ن قوم لو كانوا فيكموع، [41]سورة املائدة: {مئ خئ } قوم

]سورة  {خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس

 ري ٰى ين} ، مث آايت حديث اإلف  ومنهامث آايت يف سورة يوسف ،[47التوبة:
]سورة  {خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

اليت يطال  فيها هارون ، واآلايت مع بلقيس واآلايت يف قصة اهلدهد وسليمان  [15النور:
أخاه موسى عليهما السالم أبن يتثبت من أمره مع قومه قبل أن أيخذ بلحيته ورأسه، وغري 
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خري مث يف  ،لرسول عهد اويف تنزيالته الواقعية اليت جتلت يف  ،ذل  كثري يف القرآن الكرمي
 القرون.

 ،األم على ولدها سبحانه عليه منمن هو أحن  ار الباحثفقد استخ وعلى هذا
طلبات املاجستري مت الفاستقر على أن يكون عنوان حبثه الستكموالفضل، أهل العلم  راواستش
 .«تداول املعلومات بني التبني والتثبت يف القرآن الكرمي» هو

با  " بدالً من تداول األخبار أو األنتداول املعلومات"ملصطل   الباحث سب  اختيارو 
 :يرجع إىل ما أييت املصطلحاتمن  هاوغري 

 .األخبار واألنبا صطل  جامع ملاملعلومات" "أن مصطل   .1
 .مثل الشائعاتلصحي  وغري الصحي  ينطوي على ا أنه .2
أنه املصطل  األكثر استخداما على املستوى الرمسي وغري الرمسي، فنحن نسمع  .3

 .وغريها االستعالمعن أجهزة املعلومات، وعن األمن املعلومايت، وعن هيئات 
 :دراسةأمهية ال

 ما أييت:تكمن أمهية هذه الدراسة في
، إذ لقرآنيةاواألصول املنثورة يف اآلايت استقرا  القواعد إبراز الرؤية القرآنية يف  .1

 اليت ينبغي أن حتكم عملية تداول املعلومات. هي
سق من القيم نحتليل التعبريات القرآنية اليت ميكن اغتنام بعض دالالهتا يف بنا   .2

 واألخالقيات لعملية تداول املعلومات.
 حدود الدور الرمسي وغري الرمسي يف التعامل مع املعلومات حاجة اجملتمع إىل بيان .3

بت، مث إىل مرحلة التث ، مث تلقيها، مث التبني من صدقها، وصوالً طرحهاعند 
ار، وانتها  ر ، مث التعامل معها يف دوائر صناعة القمرحلة حتليل هذه املعلومات

اليت  لةال يقعوا حتت طائلة اجلها حىت كله بني يدي متخذي القرار  بوضع ذل 
 جي يه ىه مه جه ين ىن} أشار هللا تعاىل إليها يف قوله:



 ك

]سورة  {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 .[6احلجرات:

 :دراسةاختيار الأسباب 
 أواًل: األسباب الذاتية:

م القرآن من  تفسري وعلو برانمج الاستكمال متطل  احلصول على درجة املاجستري يف  -1
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر.

ليالهتا يف القرآن الكرمي، وتتبع حتتداول املعلومات جوان  قضية لدراسة  الباحث ميل -2
 .يف الرتاث التفسريي

 اثنياً: األسباب املوضوعية:

دراسة املرتكزات الفكرية والسلوكية اليت أقرها القرآن الكرمي يف تداول السعي ل -1
 املعلومات.

تقدمي إطار أخالقي قرآين للمؤسسات واألفراد الذين يعملون يف اجملال الذي يتعلق  -2
 ابلبحث والتحري عن املعلومة وتوظيفها يف جمال عملهم.

واقعية التوجيهات القرآنية يف جمال تداول املعلومات من خالل تتبع شواهد بيان مدى  -3
 .تنزيلها على الواقع يف اترخينا اإلسالمي

 :دراسةال أسئلة

ما اإلطار األخالقي الذي حيكم عملية اقتفا  املعلومات اليت قد يلزم بعض  -1
 املؤسسات اللجو  إليها يف بعض األحيان؟

 ومات؟يف تداول املعلالكرمي ما املرتكزات الفكرية والسلوكية اليت أقرها القرآن  -2
قرا تني قرآنيتني  يف والتثبت ابعتبار ورود هذين املصطلحنيالتبني  فرق بنيما ال -3

 متواترتني؟



 ل

 ني والتثبت؟وسائل التب نما ما الفرق بني التجسس والتحسس وضوابطهما ابعتبارمه -4
 على التبني والتثبت يف تداول املعلومات؟ما اآلاثر املرتتبة  -5

 هداف الدراسة:أ
 :أييتهداف الدراسة فيما تكمن أ

 تثبت.و أتداول املعلومات دون تبني  النامجة عن السلبيةاآلاثر لفت االنتباه إىل  -1
يف تداول ة واملؤسسياملرتكزات األخالقية والسلوكية  تتضمنتقدمي رؤية قرآنية  -2

 املعلومات.
 والتثبت يف نتيجة عدم التبني مؤسساتهيف األخطا  اليت تقع يف اجملتمع و عالج  -3

 تداول املعلومات.
 الدراسات السابقة:
لشريعة ا على هذه الدراسة من قبل جلنة الدراسات العليا بكليةاملبدئية مبجرد املوافقة 
، ة املعلوماتيف املكتبات وعرب شبك ابلتقصي عن الدراسات السابقة جبامعة قطر بدأ الباحث

دية أكثر انيف العربية للعلوم األمنية ابلرايض يف اململكة العربية السعو  أكادمييةابالتصال قام مث 
 شيئاً  جيد فلم ذه الدراسة،اليت ميكن أن تتعلق هبمن مرة لالطالع على الدراسات السابقة 

 (1)هم الرمسييف مكتبتهم عن طريق موقع فعدت للبحثذه الدراسة، هب مباشراً  يتعلق تعلقاً 
ات املوضوع، وبعدها توجه ملكتب دراسة كاملة وشاملة يف هذا ال توجده أن للباحثوأتكد 
داول املعلومات بت تتعلقعلى دراسات ف يقفلم ، جلامعات عن طريق مواقعهم الرمسيةبعض ا

 :سوى ما أييت بني التبني والتثبت يف القرآن الكرمي

وت، دار ابن ، بري أمحد حممد: التثبت والتبني يف املنهج اإلسالميالعليمي،  -1
مخسة مباحث، املبحث  وتشمل علىصفحة،  117. يقع الكتاب يف 1م، ط2000، حزم

واملبحث الثالث:  عظيم،الاملبحث الثاين: أدلة التثبت من القرآن و  والتبني،األول: ملعىن التثبت 

                                                           

(1) libry.nauss.edu.sa. 
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واملبحث  التبني،و واملبحث الرابع: منهج الصحابة يف التثبت  الشريفة،التثبت من السنة النبوية 
 اخلامس: للتثبت أحكام كثرية، وذيل البحث ابخلامتة واملراجع واملصادر والفهرس.

يث من حهنا دراسة قرآنية، مث إمن حيث ودراسة الباحث ختتلف عن هذه الدراسة 
جملتمعني املدين اب فهي ترتبطفيها إضافات متعددة، حيث توجد  وتفاصيلها،تقسيماهتا 
ني والتثبت طرق التب أمر يعد منحيث عقد فصلني أحدمها يف  كما ختتلف عنها من  ،واألمين

يف تداول  آاثر التبني والتثبتو مرتكزات ، والثاين يف وهو التجسس والتحسس وضوابطهما
 املعلومات.
ة، ، انبلس، جامعة النجاح الوطنيأمحد، حممد حممد: التثبت يف القرآن الكرمي -2

أطروحة الستكمال متطل  احلصول على درجة املاجستري يف أصول الدين بكلية الدراسات 
ت : مفهوم التثبوفيها مخسة فصول: الفصل األولصفحة،  178وتقع يف  ،م2011العليا، 
الث: أنواع التثبت أما الفصل الث ،ة القرآن الكرمي يف التثبتمنهجيأما الفصل الثاين:  وأمهيته،

امس: أسباب عدم والفصل اخل ،وجا  الفصل الرابع: التثبت يف القصة القرآنية ،ووسائله وآاثره
 ابخلامتة والنتائج والتوصيات والفهارس. هومذيل ،التثبت وعالجها

من و  ،ثبتبني التبني والتودراسة الباحث ختتلف عن هذه الدراسة من حيث متييزها 
رق طاشتماهلا على فصل يعىن بدراسة أمر من بياهنا حلدود كل منهما، مث من حيث حيث 

ات آاثر التبني مرتكز  وفصل آخر يف، التبني والتثبت وهو التجسس والتحسس وضوابطهما
 .والتثبت يف تداول املعلومات

 ،-ةسة موضوعيدرا- وردات، قسيم حممد عليان: منهج القرآن يف التثبت -3
 345م، وتقع يف 2012القرآن، إربد، جامعة الريموك، رسالة دكتوراه يف التفسري وعلوم 

صفحة، وفيها أربع فصول: الفصل األول: مفهوم التثبت ومشروعيته، أما الفصل الثاين: 
وره يف ضو  وسائل التثبت، وعوامله وصأما الفصل الثالث:  ،ميادين التثبت يف القرآن الكرمي

اخلامتة  وأخرياً  ،أمهية التثبت، وآاثره يف ضو  القرآن الكرميوجا  الفصل الرابع:  ،القرآن الكرمي
 .وفهرس املصادر واملراجع واألحاديث، وملخص ابللغة اإلجنليزية ،النتائجفيها: أهم و 



 ن

واألسلوب،  توايتحملاأهنا خمتلفة يف إال يف العنوان ال ختتلف عن سابقتها الدراسة وهذه 
داد حممد ع، من إ«التثبت يف القرآن الكرمي»وقفت على رسالة بعنوان : قال صاحبهاقد و 

م، يف جامعة 24/01/2011حممد أمحد حسني أمحد، وقد نوقشت هذه الرسالة بتاري  
 .. ومن املهم هنا معرفة ما يلي:.النجاح
، -أي قبل مناقشة تل  الرسالة-م، 19/01/2011قد مت قبول موضوعي بتاري   -1

 .وقد كنت أسعى لقبول موضوعي خالل عام ونصف قبل ذل  التاري 
، وكنت قد أهنيت  م2012مل أعلم بوجود تل  الرسالة إال يف الشهر األول من عام  -2

 كتابة رساليت يف ذل  الوقت.
يف عناوين  اً إن الناظر إىل هذه الدراسة، ودراسيت سيالحظ أن هناك اختالف -3

املوضوعات وطرحها، إذ يوجد عدة موضوعات غفلت عنها تل  الدراسة، وقد بينتها 
 ..، مما أاتح يل الكتابة يف هذا املوضوع..يف دراسيت

 .(1)فإنه خمتلف يف املضمون واألسلوب وأما ما تشابه يف الدراستني يف العنوان
ت براز ضوابط التبني والتثبإودراسة الباحث ختتلف عن هذه الدراسة من حيث 

ا على اشتماهلوكذل  التجسس والتحسس، ومن حيث بياهنا حلدود كل منهما، مث من حيث 
املرتكزات القرآنية يف تداول املعلومات، وهي املرتكز الفكري  بدراسة فصل كامل يتعلق

اثًر فردية آ آاثر التبني والتثبت يف تداول املعلومات؛ سوا  كانت وكذل والسلوكي واملؤسسي، 
 أم جمتمعية.

                                                           

 التفسري رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف ، إربد، جامعة الريموك،منهج القرآن يف التثبتوردات، قسيم حممد عليان:  (1)
 .5م، ص2012ه/1433وعلوم القرآن، د.ط، 



 س

 منهج الباحث:
 :الباحث يف هذه الدراسة سوف ينتهج

 القرآن يفكل ما يتعلق بتداول املعلومات   قوم ابستقرا ياالستقرائي، حيث املنهج  -1
 .الكرمي صراحة أو ضمناً 

ام بعض قوم بتحليل التعبريات القرآنية اليت ميكن اغتنيحيث  ،املنهج التحليلي -2
 .بنا  نسق من القيم واألخالقيات لعملية تداول املعلوماتدالالهتا يف 

ة ستنبط املرتكزات الفكرية والسلوكية واملؤسسييحيث  ،االستنباطي املنهج  -3
لتداول املعلومات يف القرآن الكرمي، ابإلضافة إىل استنباط اآلاثر الفردية واجملتمعية 

 بني والتثبت يف تداول املعلومات.للت
 :خطة الدراسة
 .امتةخمث من مقدمة، وثالثة فصول، تتكون هذه الدراسة  فإن سبق ذكرهحتقيقاً ملا 

 املقدمة: 
 وتشتمل على ما أييت: 

 أمهية الدراسة. 
 الدراسة. أسباب اختيار 
 الدراسة أسئلة. 
 أهداف الدراسة. 
 الدراسات السابقة. 
 البحث يف الدراسة منهج. 
 .خطة الدراسة 

 بني التبني والتثبت: املفهوم واألمهيةتداول املعلومات  :الفصل األول. 
 ويشتمل على مبحثني: 



 ع

  املعلومات وأمهيتهاملبحث األول: مفهوم تداول. 
 ويشتمل على مطلبني: 

 .املطل  األول: مفهوم تداول املعلومات 
 .املطل  الثاين: أمهية تداول املعلومات 
  ماوأمهيتهاملبحث الثاين: مفهوم التبني والتثبت. 

 مطلبني: ويشتمل على 
 .املطل  األول: مفهوم التبني والتثبت 
 .املطل  الثاين: أمهية التبني والتثبت 

 يف القرآن الكرميوضوابطهما مفهوم التجسس والتحسس  :ثاينالفصل ال. 
 ويشتمل على مبحثني: 

 .املبحث األول: مفهوم التجسس والتحسس 
 ويشتمل على مطلبني: 

 :تعريف التجسس لغة واصطالحاً  املطل  األول. 
 :التحسس والفرق بينه وبني التجسس املطل  الثاين. 
 وأهدافهما وضوابطهما التجسس والتحسس حكم: ثايناملبحث ال. 

 ويشتمل على مطلبني: 
  :والتحسسالتجسس  حكماملطل  األول. 
  :وأهدافهما التجسس والتحسس ضوابطاملطل  الثاين. 

 التبني والتثبت يف تداول املعلومات وآاثرمهامرتكزات  :لثلفصل الثاا. 
 ويشتمل على مبحثني: 

  :مرتكزات التبني والتثبت يف تداول املعلوماتاملبحث األول. 
 :أمور منهاويشتمل على  

 .أواًل: جتن  اقتفا  ما ال علم به، والنأي عن التخمني وسو  الظن 
 .اثنياً: ترك اخلوض يف الباطل وفضول الكالم 



 ف

  :ًاعتماد املؤسسية يف التبني والتثبت.اثلثا 
  :آاثر التبني والتثبت يف تداول املعلوماتاملبحث الثاين. 
 ويشتمل على مطلبني: 

  :اآلاثر الفرديةاملطل  األول. 
  :اآلاثر اجملتمعيةاملطل  الثاين. 

 اخلامتة: 
 النتائج. 
 .التوصيات
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 الفصل األول
 املعلومات بني التبني والتثبت: املفهوم واألمهيةتداول 

 ويشتمل على مبحثني:
 املبحث األول: مفهوم تداول املعلومات وأمهيته. 

 ويشتمل على مطلبني:
  .املطل  األول: مفهوم تداول املعلومات 
  .املطل  الثاين: أمهية تداول املعلومات 

  هماالكرمي وأمهيتاملبحث الثاين: مفهوم التبني والتثبت يف القرآن. 
 ويشتمل على مطلبني:

  .املطل  األول: مفهوم التبني والتثبت 
  .املطل  الثاين: أمهية التبني والتثبت 
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 املبحث األول
 مفهوم تداول املعلومات وأمهيته

 :تداول املعلوماتمفهوم املطلب األول: 
 :لغةً التداول 
اجلمع يَاَتداَولونه َمرَّة هلذا ومرة هلذا، و صار الفي  ُدولة بينهم » :لسان العربجا  يف 
وقال أَبو عبيدة: الدنولة، ابلضم، اسم للشي  الذي يُاَتداَول به بعينه، والدَّولة،  ُدوالت وُدَوٌل.
ْغَنم ُدَوالً ويف حديث َأشراط الساعة:  ابلفت ، الفعل.

َ
مجع ُدولة، ابلضم، وهو ، (1)«ِإذا كان امل

وقال الزجاج: الدنولة اسم الشي  الذي يُتداول،  .فيكون لقوم دون قومما يُتداَول من املال 
ْولُة الفعل واالنتقال من حال ِإىل حال  .(2)والدَّ

الدال والواو والالم أصالن: أحُدمها يدلن على حتونل شي   من »: ويقول ابن فارس
وُم، أمَّا األوَّل فقال أهل اللغة: اْنَداَل الق َضْعف  واسرتخا .مكان إىل مكان، واآلخر يدلن على 
تداَوَل القوُم الّشيَ  بيَنهم: إذا صار من  :ومن هذا الباب إذا حتوَّلوا من مكان إىل مكان.

ا  بل الدنولة يف املال والدَّولة يف :بعضهم إىل بعض، والدَّولة والدنولة لغتان. ويقال احلرب، وِإَّنَّ
 يا بذل  من قياس الباب؛ ألنّه أمٌر يتداَوُلونه، فيتحوَّل من هذا إىل ذاك، ومن ذاك إىل هذا.مسُِّ 

ِويُل من الناَّْبت: ما يَِبس لعاِمِه. قال أبو زيد: داال ُب َيدُول، إذا و لثَّ  وأمَّا األصل اآلَخر فالدَّ
«َيُدول، أي يبلى (ُودنهُ )بَِلَي. وقد جعل 

(3). 

                                                           

مة ، كتاب الفنت، ابب ما جا  يف عالاجلامع الصحيح )سنن الرتمذي(، أبو عيسى حممد بن عيسى: ( الرتمذي1)
. قال أبو 606، د.ت، ص 1(، بريوت، دار إحيا  الرتاث العريب، ط2210حول املس  واخلسف، حديث رقم: )

 عيسى: هذا حديث غري .
 ، مادة: )د و ل(.لسان العرب، حممد بن مكرم: ابن منظور( 2) 
 ، مادة: )د و ل(.س اللغةيمعجم مقاي: ، امحد بن فارسلرازيا( 3) 
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من املداولة وهي املناوبة، فااا )دوالي ( تثنية )دوال(،  كأنه مأخوذ   )دوالي (قوهلم: و 
، واملراد الكثرة، ال نفس كما أن )حوالي ( تثنية )حوال(، و )دوال( وقع موقع )مداولة(

 :التثنية، قال الشاعر
 إذا شق برد شق ابلربد مثله

 
 دواليك حىت ليس للربد البس ***

يف البيت يف موضع احلال، ومعناه: إذا شق برد شق ابلربد مثله دوالي ،  (دوالي ) » فااا 
أي: متداولني. وذل  أن العرب كانت إذا أرادت عقد أتكيد املودة بني الرجل واملرأة لبس  
كل واحد منهما برد اآلخر، مث تداوال على ختريقه هذا مرة، وهذه مرة، فهو يصف تداوهلا 

 .(1)«يه ملبسى شق الربد حىت ال يبقى فعل

]سورة آل  {خص حص مس خس حس} تعاىل:سبحانه و يقول هللا 

 .[140عمران:
ذا إ نقل الشي  من واحد إىل آخر، يقال: تداولته األيدي»: املداولة: قال القفال

أي  [7]سورة احلشر: {ىنين نن من زن رن مم ام} تناقلته ومنه قوله تعاىل:
تتداولوهنا وال جتعلون للفقرا  منها نصيباً، ويقال: الدنيا دول، أي تنتقل من قوم إىل آخرين، 

 انتقل اليه، واملعىن أن أايم الدنيا هي دول بنيمث عن غريهم، ويقال: دال له الدهر بكذا إذا 
الناس ال يدوم مسارها وال مضارها، فيوم السرور له والغم لعدوه، ويوم آخر ابلعكس من 

إشارة  {خس حس }فقوله ، ذل ، وال يبقى شي  من أحواهلا وال يستقر أثر من آاثرها
رب الرجل حينا وله حينا واحلإىل مجيع أايم الوقاع العجيبة، فبني أهنا دول تكون على 

«سجال
(2). 

 :وقد قيل يف مدح خالفة بين العباس
                                                           

 ،1، بريوت، دار الكت  العلمية، طللزخمشري شرح املفصلبن يعيش، موفق الدين أيب البقا : انظر:  (1)
 .294، 293، ص1، جم2001ه/1421

(، بريوت، ري الكبريالتفس) مفاتيح الغيب، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي: الرازيانظر: ( 2)
 .372، ص9، جم199ه/1420، 3ط دار إحيا  الرتاث العريب،
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 اي بين العباس تداولوها
 

 (1)مراستداول األكف ابأل 

ْوَلُة َوالدنوَلُة واحدٌة، وقيل الدولة يف املال والدولة يف احلرب »: الراغ قال   دول: الدَّ

«بعينه، والدولة املصدرواجلاه. وقيل الدولة اسم الشي  الذي يتداول 
(2). 

وخباصة  ،املؤسسات احلكوميةم كلمة تداول يف العصر احلديث يف ستخدويكثر ا
ركة تداول تشبيه حركة تداول األخبار حب وأييت» كتداول األوراق املالية.  االقتصاديةاملؤسسات 

«العملة من الصور املشرتكة يف عملية تداول كل منها بني كافة أفراد اجملتمع
(3). 

ىل جهة من جهة إ انتقال الشي  اهنا تعين التعريف اللغوي لكلمة تداولوخالصة 
 اً،أو وصف ،ا، أو مشاهدً اأو مسموع ،اأخرى، حبيث يكون متبادالً ومشاعاً سوا  كان ملموس

 .مباشراً أو بواسطة

 األقراص اإللكرتونية، وما حنوها.كاألوراق، أو ملموساً  -
 عن طريق السمع املباشر. مسموعاً  -
 .يكون ابلبصر مشاهداً  -
 كأمري ووزير وحنوه.وصفاً  -
 .يف حال التواجد واللقا  احلي مباشراً  -
 (التقنيات احلديثة من بريد إلكرتوين )إمييلاألفراد أو يكون عرب  أما أن بواسطة -

 وحنوه.

                                                           

 .479م، ص1982ه/1402 ،2، بريوت، دار الكت  العلمية، طمعجم الشعراءاملرزابين، حممد بن عمران:  (1)
ليل عيتاين، ، حتقيق وضبط: حممد خاملفردات يف غريب القرآن، أيب القاسم احلسني بن حممد: األصفهاين ( الراغ 2)

 .180م، ص2014ه/1435 ،7بريوت، دار املعرفة، ط
 ،1ا، ط، األردن، دار ايفنقل األخبار وتداوهلا يف اجملتمع اإلسالمي أايم الدولة األمويةالزيودي، رميا حممود:  (3)

 .11م، ص2015ه/1436
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 لغًة: علوماتامل
 )استعلمه( اخلرب )فأعلمه( إايه.: يقال ،املعلومات أحد املشتقات من مصدر )علم(

)تعامله( اجلميع أي و بل للتعدية. التشديد هنا للتكثريوليس و)علمه( الشي  )تعليما فتعلم( 
 .(1)ةعلموه. واألايم )املعلومات( عشر من ذي احلج

 {مض خض حض} :تعاىلمن صفات هللا عز وجل الَعِليم والعاملُ والَعالَُّم؛ قال و 
 {مس هث} ، وقال:[8]سورة اجلمعة: {حف جف مغ} ، وقال:[81]سورة يس:
ن ، فهو هللُا العاملُ مبا كان وما يكوُن قَاْبَل َكْونِه، ومبَا يكوُن وَلمَّا يُكْن بْعُد قَاْبل أ[48]سورة سبأ:

وال يف  وما يكون، وال خيفى عليه خافيٌة يف األرضيكون، مل يَاَزل عاِلماً وال يَزاُل عاملاً مبا كان 
ْمُت كَأِذْنت، وأَْعَلْمت  بينهما فقال: َعلِ  السما  وَعلَّمه الِعْلم وأَْعَلمه إايه فتعلَّمه، وفرق سيبويه

 .(2)الشيَ  فَتعلَّمْنت، وَعلَّْمته كآذَ 
ور ْدرَاك الشَّْي  حبقيقته، َويُطلق على ُحُصول صإ»: العلم أبنه السيوطي قد عرفو 

املعلومات يف النَّفس، َوقيل: حكم النَّفس على الشَّْي  ِبُوُجود َشْي  لَُه ُهَو َمْوُجود، َأو نفي 
«َعنُه ُهَو غري َمْوُجود لَهُ   َشيْ 

(3). 
ضاح احلقائق أو إي كشف  إىل يؤدي ما كل  أو وحتقيقات أخبار» املعلومات فهي أما
«األمور

(4). 
ة طبق فقط على األخبار واملعلومات الصحيحويرى الباحث أن التعريف السابق ين

 اإلسالم؛ يف اليت تستهدف كشف احلقائق وتوضي  األمور، وهذا ليس مقبواًل على إطالقه
ألننا ميكن أن َّنتنع عن تداول احلقائق يف أحايني كثرية ويكون اهلدف عدم كشف احلقيقة 

                                                           

 ، مادة: )ع ل م(.خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر: الرازيانظر:  (1)
 ، مادة: )ع ل م(.لسان العرب، حممد بن مكرم: ابن منظورأنظر:  (2)
 مكتبة اآلداب، ، القاهرة،معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسومالرمحن بن أيب بكر:  ، جالل الدين عبدالسيوطي (3)
 .198م، ص2004ه/1424، 1ط
 ، مادة: )ع ل م(.الرائدمسعود، جربان:  (4)
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وتوضي  األمر، ومن ذل  كل ما يتعلق بسرت األعراض، أو إخفا  املعلومات اليت يؤدي تداوهلا 
 إىل إحلاق الضرر ابجملتمع.

تميز واملعرفة واإلدراك واإلحاطة والعالم واإلوالشتقاق مصدر )علم( صلة وثيقة ابلعلم 
 .(1)وغريها من الكلماتواخلرب والشهرة 

تم تداوهلا يخبار وتعاميم أبياانت و  أهنا التعريف اللغوي لكلمة معلوماتوخالصة 
 :وميكن أن أتيت من األعلى لألدىن والعكس ،بني الناس

 .وتفاصيل مركبة وحنوه ،كسرية علم  بياانت -
 .ونقل احلديث وحنوه ،كأنبا  املذايع  خبارأو  -
 .وحنوهلوزارته وقوانني الوزير  ،لشعبهكأوامر األمري وتعاميم  -
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}: كقوله تعاىل  أتيت من األعلى إىل األدىن -

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

علم آدم  :قيل [32-31البقرة:سورة ] {ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت

تل   يعين {زئ رئ }أمسا  املالئكة وقيل أمسا  ذريته وقيل علمه اللغات كلها 
ألن املسميات إذا مجعت من يعقل ومن  ؛األشخاص، وإَّنا قال عرضهم ومل يقل عرضها

ث لتغلي  العقال  عليهم كما يعرب عن الذكور واإلانال يعقل عرب عنه بلفظ من يعقل 
 {زب رب يئ ىئ }يعين تعجيزا هلم  {نئ مئ }بلفظ الذكور 

إين مل أخلق خلقا إاّل كنتم أفضل  :أي {ىب نب مب} ،يعين تل  األشخاص

 }تنزيها ل  وذل  ملا ظهر عجزهم  {زت }يعين املالئكة  {رت }منه وأعلم 

بشي  من علم  إاّل ما علمتنا أي إن  أجل من أن حنيط  {زثمث رث يت ىت نتمت
وهو احمليط  ،أي خبلق  وهو من أمسا  الصفات التامة {ىف يث ىث نث }

                                                           

 ، مادة: )ع ل م(.لسان العرب، حممد بن مكرم: ابن منظور (1)
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بكل املعلومات احلَِْكيُم أي يف أمرك، وله معنيان أحدمها أنه القاضي العدل والثاين احملكم 
 .(1)لألمر كيال يتطرق إليه الفساد

 تداول املعلومات اصطالحاً:
 دويرت من هذا املصطل :( أن املراد مات)تداول، معلو  لااايتبني من املعىن اللغوي 

أفراد كون بني يبشكل حمدود مت ذل  فراد اجملتمع أو املؤسسات سوا  أبني وانتقاهلا  املعلومات
 .يعبني اجلميتم هذا التداول  حبيث حمدود بشكل غريأو  حمددة،مؤسسات معينني أو 

  :ولتداول املعلومات أشكال ووسائل

  سورة] {ىن من خن حن} قال تعاىل:، املكتوبمنها 

  .[282:البقرة
 سورة  {هبمب خب حب جب هئ} قال تعاىل:، املسموع ومنها[

  .[41املائدة:
 هل مل خل} :على لسان اهلدهد قال تعاىل ،يكون بواسطة الذي ومنها 
 چ چ} قال تعاىل:رسول، أو بواسطة ، [22]سورة النمل: {حم جم

 .[108:البقرة سورة] {ڇ چ چ
ائل هي الوسو  ،عارف عليهااملت وال خيفى على أحد أن هذه الطرق والوسائل هي

تاحة الستعماهلا  حبس  توافر األدوات امل ،، بنس  متفاوتة فيما بينهايف أغل  العصورالرئيسة 
 كأدوات الكتابة مثالً.

 املنظور يف هتعريف كانوملا كان اإلعالم بينه وبني تداول املعلومات صلة وثيقة  
 واملعلومات السليمة، واحلقائق الثابتة اليتتزويد الناس ابألخبار الصحيحة، »سالمي: اإل

                                                           

 مد علي شاهني،تصحي : حم ،لباب التأويل يف معاين التنزيلاحلسن عال  الدين حممد الشيحي: اخلازن، أبو انظر:  (1)
 .36، 37ص ،1ج ،م2010/ها1415 ،1ط بريوت، دار الكت  العلمية،
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تساعدهم على تكوين رأي صائ  يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت، حبيث 
 (1)«يعرب هذا الرأي تعبرياً موضوعياً عن عقلية اجلماهري واجتاهاهتم وميوهلم

 عز هللاوال ش  أن هذا التعريف لإلعالم إَّنا ينطبق على من حتلى ابلتقوى؛ ألن 

]سورة  {يي ىي مي خي حي جي يه ىه} :وجل يقول

 .[33الزمر:

قال واسعة عملية انتتداول املعلومات أبنه:  مرك ميكننا أن نعرف  وبنا  على ما سبق
وافع لتحقيق دأو حمدودة ملعلومات قد تكون مهمة أو غري مهمة، وصادقة أو غري صادقة 

 .معينة

 : أمهية تداول املعلومات:املطلب الثاين

من مكان و  ىن لتداول املعلومات وتدويرها وانتقاهلا من جهة إىل أخر أمما ال ش  فيه 
على كان سوا    ،ةدصعأو على عدة مستوايت  اً إجيابي اً جانب منهابعد التبني والتثبت خر آإىل 

ان هذا كسوا   و ، و االقتصاديأو العسكري أو السياسي أو االجتماعي أاملستوى املعريف 
 .أو بطل  واجتهاد فردي ،من جهة رمسية بتوجيه وإشرافالتداول 

 وتتجلى أمهية تداول املعلومات فيما أييت:

 رفع اجلهل. .1
 متايز الناس بدرجاهتم يف املعرفة. .2
 متكني أهل اخلربة من القيام مبسؤولياهتم. .3
 التواصل والرتاحم. .4
 احلقوق والواجبات.معرفة  .5

                                                           

 .27م، ص1980ه/1400 ،1، القاهرة، مكتبة األجنلو، طاإلعالم اإلسالمياإلمام، إبراهيم:  (1)
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 التحصني األمين للمجتمع. .6
 وتفصيل ذل  على النحو اآليت:

 :رفع اجلهل .1
ا رفع اجلهل عن متلقي املعلومة، وقد إن من أمهية تداول املعلومات واحلصول عليه

 خت حت جت هب} قال هللا على لسانه: حيث ،اجلهلمن  هللا موسى  نيبستعاذ ا
ن أكون من أعوذ ابهلل أ يقولأن املفرتض من  كان، و [67]سورة البقرة: {هت مت

هل تستهزئ  :هو ةذحبوا بقر يعندما طل  منهم أبمر هللا أن  رد قومه عليهاملستهزئني، ألن 
 خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى} ، قال تعاىل:بنا؟!!
 أن إىل إشارة( اجلهل) عرب بااا موسى  ولكن ،[67]سورة البقرة: {حبخب جب هئ

املعلومات  رسله هللا تعاىل برسالة فيها منأنيب  من يصدر أن يليق وال ،جهل ابلناس االستهزا 
 .عن البشر ا مجيع املخلوقات فضالً وتسعد هب ،والتوجيهات الرابنية اليت يرفع هبا اجلهل

 ومنص  ،اجلهل بسب  إال يكون ال ابالستهزا  االشتغال أن»: الرازي وقد قرر فخر
 نسبوه الذي الشي  نفس من  موسى يستعذ فلم االستهزا ، على اإلقدام حيتمل ال النبوة
«له املوج  السب  من استعاذ لكنه إليه،

(1). 

 مس هث} :الفقعلى نفسه ابلعلم يف آايت كثرية قد أثىن هللا تعاىل معلوم أن و 
 {هئ مئ خئ } مواضع كثرية:، وقال يف [12]سورة الطالق: {هش مش هس

قال و ، [4]سورة احلديد: {ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ} ، وقال واصفًا علمه:[60]سورة العنكبوت:
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل}: تعاىل خماطباً الرسول 

 } لسان رسوله:على وقال  ،[4-1]سورة العلق: {يي ىي ني مي زي ري

 مم خم} :لسان نبيه يوسف على ل وقا، [114]سورة طه: { ٿ ٿ ٺ ٺ

                                                           

 .546، ص3(، جالتفسري الكبري) مفاتيح الغيب، ( الرازي1)
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ا ماملعلم وهو العامل جبميع املعلومات ما كان منها، و هو ، فاهلل [37]سورة يوسف: {حنخن جن
يبدع و  ، وقد علم اإلنسان، وجعله يفكر وخيرتعيكونكيف مل يكن لو كان  وما ، سوف يكون
 تكون رفعة وتفضيل لإلنسان. لعلم، واب[5]سورة العلق: {جب هئ مئ خئ حئ} قال تعاىل:
 يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من} قال تعاىل:
 .[15]سورة النمل: { ٰى ٰر ٰذ

 :متايز الناس بدرجاهتم يف املعرفة .2
 وتتوسع املدارك، إن كان هذا على ،يرقى الفكرواحلصول عليها  ،بتداول املعلومة
 ليتاو فردي، ومن الطبيعي ان يكون هناك تفاضل على قدر املعلومات أمستوى مؤسسي 

 لك خك حك جك مق حق مف} فقد قال تعاىل: ،متلكها أي جهة كانت

يستوي الذي يعلم املعلومة، ويستفيد منها، ويعمل هبا، ال قطعًا ، [9]سورة الزمر: {جلمك
 جن} تعاىل: قال، أحكامه على مفاهيم خاطئة، ويبين ويبين عليها، ابلذي ال يعلم

فهؤال  ، [78البقرة:]سورة  {جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 األصل يف وهي منيةأ مجع: واألماين ،فيها ما ويتحققوا التوراة، فيطالعوا الكتابة يعرفون ال جهلة
 احملرفني من يداً تقل أخذوها أكاذي  يعتقدون لكن واملعىن ،مىن من نفسه يف اإلنسان يقدره ما
 رأي كل  ىعل العلم إبزا  الظن يطلق وقد هلم، علم ال يظنون قوم إال هم ماو  ،فارغة مواعيد أو

 .(1) بهةلش احلق عن والزائغ املقلد كاعتقاد:  صاحبه به جزم وإن قاطع، غري من واعتقاد
 جت هب} درجات، واالمكانيات يقول تعاىل:ويرتت  على هذا تفاوت يف ال

 العلم يف درجاهتم نرفع أي»، [76يوسف:]سورة  {جح مج حج مث هت ختمت حت
 على تعاىل لومهع حبار من القدسية أرواحهم أطيار وتشرب العلم يف يرتقون السالكون يزال فال

                                                           

حتقيق: حممد  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويلهللا بن عمر بن حممد:  ، انصر الدين أبو اخلري عبد( انظر: البيضاوي1)
 .90،89، ص5، جم1997/ها1418 ،1ط الرمحن املرعشلي، بريوت، دار إحيا  الرتاث العريب، عبد
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 غري تعاىل علمهو  حمدودة اخللق علوم فإن ،تعاىل هللا بعلم الدرجات وتنتهي حواصلها، مقادير
«األمور تصري تعاىل هللا وإىل ،حمدود

 كما قال الشاعر:واالجتهاد سبيل للرقي  ، (1)
 بقدر الكد تكتسب املعايل

 
 من طلب العلى سهر الليايل 

 تريد العز مث تنام ليالً  
 

 (2)يليغوص البحر من طلب الآل 

 :متكني أهل اخلربة من القيام مبسؤولياهتم .3 
مستواه  وهذا يتعدى إىل، إن تداول املعلومات يسهم يف تنمية قدرات الفرد ومهاراته

كم فاملعيشي واالقتصادي، خصوصًا إذا تضمنت املعلومات ما يتعلق ابجلان  االقتصادي، 
واجهة معلى الدولة فيستفاد من هذا التداول  ةمن معلومات تتداول هلا آاثر اقتصادية كبري 

هللا وتوفيقه د يعرفه بعال علم وهذا  ،وجتن  ويالت التدهور االقتصادي ،الظروف االقتصادية
ار ومعلومات خبأملا حيدث، ومتابعا ملا يتداول من  اً مراقبكان و  ،يف هذا اجلان  إال من اجتهد

هلم قدم راسخة فيه، وهلذا جا   ولكل جمال رجال ،اقتصادية، وال ش  أن لكل مقام مقال
 ومعرفة علم،ال يف متّكنوا الذينوهم  [7آل عمران:]سورة  {جخ مح جح} يف القرآن
الت الضال عليهم تروج ال حبيث ،الصواب إىل أرشدهم ما األدلة من عندهم وقام حمامله،

: يقال ،املكان يف والتمكن الثبات: العرب كالم  يف والرسوخ. واألخطا  يف كل اجملاالت
 العقل لكمال الرسوخ واستعري تتزلزل، ومل املشي عند ثبتت إذا رسوخاً  ترس  القدم رسخت
  صارت حىت ستعارةاال هذه وشاعت غالباً، األخطا  تتطرّقه وال الشبه، تضّلله ال حبيث والعلم

التأويل  مواقع سنونحي فهم بدقائقه، العارفون فيه الثابتون :العلم يف كاحلقيقة فالراسخون
 .(3)عظيم تشريف العطف هذا ويعلمونه، ويف

                                                           

، حتقيق: ملثايناروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع احلسيين:  هللا ( األلوسي، شهاب الدين حممود ابن عبد1)
 .74، ص7، جم1994/ها1415 ،1ط الباري عطية، بريوت، دار الكت  العلمية، علي عبد

، مراجعة: عبد احلميد حممد صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم واألمثال، حسني بن حممد: ( املهدي2)
 .22م، ص2009ه/1430 املهدي، اليمن، وزارة الثقافة، د.ط،

يد وتنوير )حترير املعىن السد التحرير والتنويرابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر: بتصرف:  (3)
 .164، ص3م، ج1984ه/1404د.ط،  ، تونس، الدار التونسية للنشر،العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد(
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 يب ىب}: على لسانهأتويل رؤاي املل  فقال  يوسف نبيه علم هللا تعاىل  لقد
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 .[49-47]سورة يوسف: {جئ يي ىي ني مي زي ري

وال ش  أن تداول املعلومات اليت رآها املل  بينه وبني املأل، مث بينهم وبني الفىت، مث 
، مث تداول املعلومات املتعلقة بتعبري الرؤاي بني يوسف والقوم، كل بني الفىت ويوسف 

هذا التداول   مصر. مث إنثة اقتصادية كانت ستحل أبهل ذل  كان له أثر كبري يف تفادي كار 
 يف رفع الظلم عن يوسف وخروجه من السجن. أيضا كان له أثر إجيايب

 خلروج بباس كانت  أهنا تعاىل هللا َقّدر مما مصر َمل  من الرؤاي هذه»: ابن كثري قال
ل  أن وذل  مكرما، ُمعزَّزًا السجن من ، يوسَف،

َ
 جَّ وَتع فهالته الرؤاي، هذه رأى امل

 رأى، ما ليهمع وَقصَّ  وأمرا ه دولته وكربا  واحلُزَاة الكهنة فجمع تفسريها، يكون وما أمرها، من
«ذل  يعرفوا فلم أتويلها، عن وسأهلم

(1). 
 هذه فسريت »: عن تعبري رؤاي املل للفىت الذي جا ه ليسأله  يوسف  وقد قال

 مرة كل  يف نهم حصدمت فما العطا ، لَيْكثُر جادِّين متتابعة سنني سبع تزرعون أنكم الرؤاي
 من أتكلونه مما قليال الإ أبقى، وليكون التسونس، من حفظه ليتمَّ  ؛سنبله يف واتركوه فادَِّخروه،
«احلبوب

(2). 
 ،ستوىاقتصادية رفيعة امل خطط تتضمنالقصة رغم وجازة عبارهتا يرى الباحث أن و 

 :ما أييت ومنها ،رشادات والتوجيهات احملكمةوفيها من اإل
 .ثقافة االدخارنشر  -

                                                           

طيبة،  ، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، الرايض، دارتفسري القرآن الكرمي، أبو الفدا  إمساعيل بن عمر: ( ابن كثري1)
 .392، ص4، جه1419/م2،1999ط
ية، جممع املل  فهد ، السااعود، إشااراف: عبد هللا بن عبد احملساان الرتكيالتفسريريري امليسريرير( خنبة من أساااتذة التفسااري: 2)

 .241م، ص1430/2009، 2ط لطباعة املصحف الشريف،
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االقتصادية  تناس  مع حجم التحدايتتالبيئية، واإلنتاجية اليت مواجهة التقلبات  -
 .اليت قد مير هبا أي جمتمع كان

لكل دولة كما هو متعارف عليه يف العصر  السيادي احلفاظ على الصندوق -
 .األزمات واحملن تاحلديث، والرجوع إليه وق

التأثري، والتأثر  ويف، بنا الثقايف التفاعل مث إن تداول املعلومات له أثر كبري يف ال
وا  كان هذا سعلوم أن أي ثقافة تنتقل من مكان إىل أخر بفعل االحتكاك إذ من امل، اإلجيايب

لي ، فتنقل هذه الثقافة من منبعها األصيف إطار من العدا  والصراعو أا وداي، سلمياالحتكاك 
دمه، فهناك ه الثقافة من عذهلهذا اجملتمع تقبل وبغض النظر عن ، جمتمع آخروجمتمعها إىل 

ل متكني خال والتصدي هلا إال من وال ميكن ردع أصحاهبا، تنتشر وتروجخطرية سلبية ثقافات 
أهل اخلربة من القيام مبسؤولياهتم يف ذل ، وهذا ال يتأتى إال بتداول املعلومات عنهم وعن 

ؤى، القوم مبؤهالته يف تعبري الر  حني أخرب الفىت يف شأن يوسف مؤهالهتم، كما حدث 
 رباتهخابخلطة املناسبة ملواجهة األزمة االقتصادية املتوقعة، وعرض  مث حني أخربهم يوسف 

 عليهم كي ميكنوه من اإلسهام يف تنفيذ هذه اخلطة.
هذا يتم أيضا عند تداول املعلومات ذات البعد السليب اخلطري على األفراد كما أن 

لثقافة كما جي  السعي ملواجهة االيت حتذر منها،  تدوير املعلومات وعلى اجملتمع، إذ جي  
 .انفعةإجيابية و بثقافة أخرى  السلبية الضارة الناشئة عنها

، [102]سورة البقرة: {جه ين ىن} ال هذا السحر، يقول هللا تعاىل:ومث
 ظهر فإنه ،ملشرقا ببالد أعين األوىل املدنية منبع يف ظهرت اليت القدمية املعارف من والسحر»
 مما ؛املسي  قبل األربعني القرن يف وذل  واحد عصر يف مصر ويف والبابليني، الكلدان بالد يف
 مصرية آاثر وجدت فقد ،قبلهما نشأوا قوم تعاليم من األمتني تين  يف كانت  أهنا على يدل
«( م.ق3703- 3951) السادسة والعائلة الفراعنة من اخلامسة العائلة عصر يف سحرية

(1). 

                                                           

 .631، ص1، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 1)
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تل   ةجمتمعات، وخاصعدة يف  قد انتشرت تهثقافمعلومات السحر و وهذا يعين أن 
وال ، قايف متنيثديين صحي ، وبنا  وعي اليت ليس لديها  وأ اليت تعاين من اجلهل والفقر،

 جه  ين ىن ٱ}ٱتعاىل: هللا ش  أن السحر ومن يتداولون معلوماته فتنة، قال 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي جي يه ىه مه

 ينظرل عباده، اهب اللّ  يبتلي»والفنت  . [102:البقرةسورة ] {زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 يكون قد مبا حملض،ا اخلري عليهم ويشتبه منحة، الفتنة يعدون فلذل .. .يكفره ممن يشكره من
«للشر أو للخري سببا

(1). 
، حبيث مسؤولة عن دورها يف هذا اجملاليف اجملتمع املسلم السلطة احلاكمة وأنبه إىل أن 

ة ترشيد سلوكيات الناس من خالل تداول املعلومات اإلجيابيالوعي الصحي  و بنا  تسهم يف 
ألن يف  ،عليه ما حتث الناس ىومواجهة املعلومات السلبية، مع ضرب املثل يف االلتزام مبقتض

 جفحف مغ جغ مع} قال تعاىل:، مرا ابألكابر، واألفطرة اإلنسان ميالً قوايً لالقتدا  
 . [90]سورة األنعام: {مفحق خف
. هبديه األخذو  أثره، اتباع :ابلرجل العرب، كالم  يف" االقتدا " :ومعىن»: الطربيقال 

 .(2)«وِقْديَ  وِقدوة وُقدوة ِقَدة،" أثره، واتبع حنوه، حنا إذا ،"فالانً  يقدو فالن" :يقال

 خض} :قال تعاىل، فقد ويتحمل العلما  مسؤولية تضاهي مسؤولية السلطة احلاكمة

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض

أي  [122]سورة التوبة: {مل خل حل جل مك لك خك حك جك

                                                           

ن معال اللوحيق، ن ب، حتقيق: عبد الرمحتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالرمحن بن انصر:  ، عبد( السعدي1)
 .727م، ص2000ه/1420، 1ط بريوت، مؤسسة الرسالة،

حممد و قيق: أمحد ، حتجامع البيان يف أتويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غال  اآلملي: ( الطربي2)
 .520، ص11جم، 2000ه/1420، 1ط شاكر، بريوت، مؤسسة الرسالة،
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 رجعوا إذا ومهمق ولينذروا غريهم، وليعلموا أسراره، ويفقهوا معانيه، ويعلموا ،العلم اليتعلمو 
 ،العباد يف وبثه نشره فعليه علما، تعلم من وأن األمور، أهم وأنه العلم، فضيلة هذا ففي، إليهم

 الذيبل  ،العامل يعود عليه ابألجر الدائم الذي ال ينقطع عن العلم انتشار فإن ؛فيه ونصيحتهم
 ابحلكمة للّ ا سبيل إىل دعوته وعدم نفسه، على العامل اقتصار وأما، له ينميه هللا عز وجل

 وأي منه؟ نيللمسلم حصلت منفعة فأي يعلمون، ال ما اجلهال تعليم وترك احلسنة، واملوعظة
 آاته ملن رمان،احل غاية وهذا ومثرته، علمه فيموت ميوت، أن وغايته علمه؟ من نتجت نتيجة
 .(1)فهما ومنحه علما اللّ 

 :التواصل والرتاحم .4

  التواصل أثر يف ترسيألتراح، املتعلقة اب وأاخلاصة ابألفراح  تداول املعلوماتلن إ
  بني الناس. والرتاحم

 سولر نظر ما كان من حديث ا)): إىل أيب بكر بن حزم كت  عمر بن عبدالعزيزو 
. كتبه، فإين خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وال تقبل إال حديث النيب ا ف  هللا

 .(2)((يعلم، فإن العلم ال يهلك حىت يكونولتفشوا العلم. ولتجلسوا حىت يعلم من ال 

والتواصل والرتاحم يسهمان يف ترابط األفراد، والتئام اجملتمع، ونبذ الفرقة والشحنا  

 نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ} :والبغضا ، وهذا ما أمر هللا تعاىل به يف قوله

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

  .[103]سورة آل عمران: {ىت

                                                           

 .355، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: السعديبتصرف: ( 1)
(، بريوت، 34، حديث رقم: )كيف يقبض العلم، ابب  لعلمالبخاري، حممد بن إمساعيل: صحي  البخاري، كتاب ا (2)

 .27م، ص2003ه/1423، 1دار بن حزم، ط
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 هللا مينت عمةن هللا حببل املعتصمة األخوة هذه ،واإلسالم التقوى من تنبثق أخوةإهنا 
 وهو ،دائماً  عباده من حيبهم ملن هللا يهبها نعمة وهي ،األوىل املسلمة اجلماعة علىسبحانه  هبا
عرب  ، ذل  أنه مل يكن يف"أعدا " اجلاهلية يف كانوا  كيف  يذكرهم ،النعمة هذه يذكرهم هنا

 كانوا  الذين داليهو  جياورمها يثرب، يف العربيان احليان ومها ،واخلزرج األوس من أعدىاملدينة 
 جتد مث ومن مجيعاً، احليني روابط أتكل حىت انرها يف وينفخون العداوة هذه حول ايوقدوهن
 قلوب بني تعاىل هللا فألف ،معه إال تعيش وال فيه، إال تعمل ال الذي الصاحل جماهلا يهود
 كان  ماو  املتنافرة، القلوب هذه جيمع وحده اإلسالم إال كان  وما ابإلسالم، العرب من احليني
 القلوب جيمع أن ميكن وما إخواانً، هللا بنعمة فيصبحون اجلميع به يعتصم الذي هللا حبل إال
 الشخصية طماعواأل القبلية، والثارات التارخيية، األحقاد جانبها إىل تصغر هللا، يف أخوة إال

 رب يئ ىئ}املتعال.  الكبري هللا لوا  حتت الصف ويتجمع العنصرية، والراايت

 قعواي أن وش  على كانوا  اليت الناربني قلوهبم بعد  فألف ،{ىب نب مب زب
 } تأليف بني قلوهبموابل ،تعاىلحببل هللا  االعتصام إىل هبدايتهم الناروأنقذهم من تل   فيها،

 .(1) {ىت نت مت

يف كبري ر  أثله ألتراح، املتعلقة اب وأاملعلومات اخلاصة ابألفراح وال ش  أن تداول 
  بني الناس، ويف تنمية روح األخوة يف اجملتمع. ترسي  التواصل والرتاحم

 :معرفة احلقوق والواجبات .5
و أو أمة أ دولةدين أو ي انتمائه ألمبجرد حقوق يكتسبها  إنسانمعروف أن ألي 

ألحيان على ا بعضقد تكون مقدمة يف جتاه واجبات يف املقابل تكون عليه و  ،كانت  مجاعة
طل  يجتاه من  هواجباتجي  أن يؤدي  حبقوقهقبل املطالبة وعليه أن يفهم أنه  ،احلقوقما له 

 احلق منه. 

                                                           

، م1991/ها1412 ،17ط ، بريوت، دار الشروق،يف ظالل القرآنإبراهيم حسني:  الشاريب، سيد قط انظر: ( 1)
 .443،442ص ،1ج
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ة ]سور  {خفمف حف جف مغ جغ}عاىل: من قول هللا ت وهذا ما يفهمه الباحث

 . [229البقرة:

: وهو هللا، بنيو  بينه اليت فيها يدخل والعقود، العهود» أهنا جا  يف تفسريها حيث
«حنوهاو  املعامالت من العباد وبني بينه واليت الدين، له خملصا هللا بعبادة القيام

(1). 

 صفة يه فاملواطنة وواجبات، حقوق أصلها يفاليت هي  املواطنةويدخل يف ذل  
 انتماؤه عليه ضهايفر  اليتو  وعليه واجبات جي  أن يلتزم هبا، ابحلقوق يتمتع الذي املواطن

هل الواجبات من الناس جيكثري و وللسلطة احلاكمة اليت ارتضاها أهل هذا الوطن، دينه، ووطنه، ل
 .هبااملعلومات املتعلقة واحلقوق لعدم تداول 

 من املساوئ تنتشر يف اجملتمع بسب  اجلهل ابحلقوق وابلواجبات، فنحن مثال إن كثري
 املراجعف ،همعدم الف هي واملسؤول املراجع بني املعاملة يف فالغال  حكوميةجهة  راجعن عندما
 نفوذ يل ذبشفاعة رج ستعنيي وأحياان، االستجدا  إىل أحياان فيلجأ حدود حقوقه لميع ال

 وتعنت عاملراج جلهليف ذل   السب  ويرجع، بعضهاعلى هذه احلقوق أو  على للحصول
 عرف سؤولولو أن كل م ،ويتالع  هبذا احلق ينكر واملسؤول حقوقه جيهل فاملراجع املسؤول،

  أن جي، ويف الوقت نفسه وقدم واجبه على التماماألمور،  التحقوقه وواجباته، ألدرك مآ
األمر سواً   ضيهوفق ما يقت ايعرف طال  احلق أن مطالبته تقوم أبدا  واجباته املنصوص عليه

عليه ا ، مبعىن أن يؤدي اإلنسان مأخذو  عطا  فاملعادلةويل أمره،  وأجتاه دينه وأمته، أو وطنه 
  .وأيخذ احلق الذي له

من  ومعرفتها والعمل هبا ،وال ش  أن تداول املعلومات اخلاصة ابلواجبات واحلقوق
يف  كون شفافاً يو  ،أمره وينتظم ،وتصل  حاله من كثري من املفاسد،تمع اجملتقي غري ظنون 

 .هتتعامالمجيع أو معظم 
                                                           

 .943، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي1)
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 ما أييت: ومنها ،كثرية تنظم تل  احلقوق والواجباتوهناك آايت قرآنية  

  :حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج}قوله تعاىل 

  .[58]سورة النسا : {خضمض حض جض مص خص
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل} تعاىل:قوله 

  .[135]سورة النسا : {ىنين من خن حن
 سورة آل  {ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي} تعاىل: هللا قول[

 .[159عمران:
 :التحصني األمين للمجتمع .6

 ،ي دولةأل يواخلارجالداخلي  الصعيد األمين على قصوى أمهية املعلومات ن لتداولإ
ن هللا تعاىل يف ذا قر وهلاستقرار للبالد، والعباد، ويتحقق به السالم،  األمن هو الذي حيققألن 

 يكمل ىك مك لك} :خطابه ملوسى بني النهي عن اخلوف وحتقيق األمن، قال تعاىل

 فاستبدل هللا تبارك وتعاىل خوف موسى ، [31]سورة القصص: {ام يل ىل

«اخلوف وعدم التأمني، يف يكون ما أبلغ وهذا»: يقول السعدي، ابألمن، والطمأنينة
(1). 

 :منها ما أييت ،ويتحقق األمن بتداول املعلومات من عدة جوان 

 :املعلومات بني األجهزة األمنيةتبادل  .أ
يكون على مستوى ضيق، وعادة ما يكون بني األجهزة الشقيقة وهذا التداول 

راف من هذا التبادل ، فتستفيد األطقضااي مشرتكة يف يقة اليت يكون بينها تعاون مشرتكوالصد
ملعلومات بعد ااستفادة جتعلها تعرف وال تنكر، وتتأىن وتصرب يف التعامل مع هذه املعلومايت 

                                                           

 .615، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي1)
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 ين} :قال سبحانه وتعاىل احمليط ابلشي  علما ال صرب له، اإلحاطة هبا، ألن اجلاهل وغري

 .[68]سورة الكهف: {يي ىي ني مي زي ري ٰى

 ولكنْ  يه،ف معذور أنت ما علي ستنكر أن  أعرف فأان»يف تفسريها:  قال ابن كثري
«دون  عليها أان اطلعت اليت الباطنة ومصلحته حكمته على اطلعت ما

(1). 

 .[78]سورة الكهف: {لك اك يق ىق يف ىف يث} وقال تعاىل:
 كذا  إىل مراأل آل قوهلم إىل راجع التأويل وأصل الثالثة، املسائل هذه حبكمة سأخربك أي»
«مصريه ما فاملعىن أتويله ما: قيل فإذا إليه، صار أي

(2). 
 قوة وحصانة ايزيده دولةيف أي  فق املعلومات األمنية للجهات املختصةدت أن وال ش 

ال  هزة اليتالدول واألجبعكس ، مزالق الطريقهلا النور الذي يكشف ويكون مبثابة ، واستقرارا

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك} قال تعاىل:وقد ، ل  املعلوماتمت

يستوي  ال ميكن أن يسلكها حملجة يهتدي وال شيًئا يُبصر ال الذيف، [16]سورة الرعد: {زنمن
 احملجة فيها تُاَرى ال اليت الظلماتُ  تستويمتاما كما ال  ونور،ابلبصري الذي يتحرك على بينة 

: يقول .الّظالم ضو ه لووجي األشيا  به تبصر الذي والنور فرُيَْك  السبيل فيها يرى وال فُتْسَل 
 .(3)مستويني لغري ش  ال هذين إن

، [9]سورة الزمر: {جلمك لك خك حك جك مق حق مف} قال تعاىل:و 
 القوة ابعتبار نفيه بعد يةالعلم القوة ابعتبار الفريقني الستوا  نفى» يف تفسريه: البيضاوي قال

«العلم فضل ملزيد أبلغ وجه على العملية
(4). 

                                                           

 .181ص ،5ج ،تفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري1)
 .489، ص21، جمفاتيح الغيب: الرازي( 2)
 .406ص ،16ج، جامع البيان يف أتويل القرآن ،الطربيبتصرف:  (3)
 .38، ص5، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( البيضاوي4)
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دى صناع القرار ل على املعلومات املتوفرة تنبينالقرارات االسرتاتيجية يف أي بلد إن 
ومتخذيه، وال ميكن محاية الوطن من املخاطر إال مبعرفة أعدائه والوقوف على خمططاهتم سوا   

  ،ورعيعلم يف ظاهرهم إال التقوى وال الداخل، وهم الذين يتخفون واليف كانوا يف اخلارج أم 
رون ال يظهر يف عبادهتم إال أهنم صاحلون مصلحون يغ اوعبادً  ازهادً كاخلوارج متاماً، فقد كانوا 

على حتديد مساهتم  وهلذا حرص الرسول ويلبسون عليهم، عوام املسلمني من حاكم وحمكوم 
 .وبيان الطريقة املثلى للتعامل معهم

اخلويصرة  ذي اخلارجي أن يضرب عنق بن اخلطاب عندما أراد عمر  فعندما
عه؛ فإنَّ له د)) :قال  التميمي عندما ادعى على الرسول عدم اإلنصاف يف القسمة

أصحااًب حيقر أحدكم صالته مع صالهتم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن ال جياوز 
 .(1)((تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرميَّة

 تعاىل هلل عصاة سو  قوم اخلوارج أن وحديثا قدميا العلما  خيتلف مل»: اآلجري قال
 يظهرونو  نعم، هلم، بنافع ذل  فليس العبادة، يف واجتهدوا وصاموا، صلوا وإن ، ولرسوله
 ما على قرآنال يتأولون قوم ألهنم هلم؛ بنافع ذل  وليس املنكر، عن والنهي ابملعروف األمر
 وحذرانهم ، النيب وحذران منهم، تعاىل هللا حذران وقد املسلمني، على وميوهون يهوون،
 واخلوارج إبحسان، تبعهم ومن عنهم هللا رضي الصحابة وحذرانهم بعده، الراشدون اخللفا 
 ذه امل هذا يتوارثون اخلوارج سائر من مذهبهم على كان  ومن األرجاس، األجناس الشراة هم
«املسلمني قتل ويستحلون واألمرا  األئمة على وخيرجون وحديثا، قدميا

(2). 

مجيعهم  وامهم جداً ألهنم ليس -وغريهم  – املتعلقة هبؤال تبادل املعلومات ال ش  أن و 
تلف هم وختد أمساؤ تتعد ،قدميًا وحديثاً  ، وهم خمتلفونعلى حال واحد وال مشرب واحد

شق التكفري والغلو يف الدين، و  عليه هوجيتمعون مبدأهم الذي إال أن  ،وطرقهمعقائدهم 
                                                           

 .653(، ص3610، حديث رقم: )، كتاب املناق ، ابب عالمات النبوة يف اإلسالمصحيح البخاري: البخاري (1)
الدميجي، الرايض،  سليمان بن عمر بن هللا حتقيق: عبد، الشريعة: هللا عبد بن احلسني بن حممد بكر أبو، اآلجري( 2)

 .326،325، ص1م، ج1999ه/1419، 2دار الوطن، ط
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الذين خرجوا على ابن عم الرسول وصهره املبشر ابجلنة ومنهم هؤال  صف مجاعة املسلمني، 
 .الدين وانصر هبذا قد ، ويف ظنهم أهنم رابع اخللفا  الرشدين علي ابن ايب طال  

 نن من زن رن مم} تعاىل:وله وهلذا أسقط كثري من املفسرين عليهم ق
 الق»يف تفسريه:  قال ابن كثري .[104]سورة الكهف: {مي زي ري ٰى ين ىن
 هذه أن:  علي، عن هذا ومعىن ،احلرورية هم: واحد وغري والضحاك، طال  أيب بن علي
 على هؤال  يف نزلت أهنا ال وغريهم، والنصارى اليهود تشمل كما  احلرورية تشمل الكرمية اآلية

 نصارىوال اليهود خطاب قبل مكية اآلية هذه فإن هذا؛ من أعم هي هؤال ، بل وال اخلصوص
 حيس  مرضية طريقة غري على هللا عبد من كل  يف عامة هي وإَّنا ابلكلية، اخلوارج وجود وقبل
«مردود  وعمله خمطئ، وهو مقبول، عمله وأن فيها، مصي  أنه

(1). 
، ألهنم من أخطر اجلماعات يف العصر احلديث، وقد ذكر الباحث هنا مثال اخلوارج

، (2)أهل النهروانمنها القدمي كمع اختالف أهدافهم وطرقهم، متعددة مجاعات ويشكلون 
 يدخلون وهم الذين ابتوا، (3)اجلديد كالدولة اإلسالمية املزعومة يف العراق والشام )داعش(و 

ورة شكال خمتلفة يف ظل ثأ، و متعددة خاصة من أبوابواجلهال والشباب  ،على اجملتمعات
عوا هلم دوالً، اخلوارج الذين صن، كما جيدر بنا التنبه إىل الفئة األكرب من التواصل االجتماعي

 .وخرجوا عن إمجاع األمة، وفارقوها يف مصادر التشريع أتويالً للقرآن ورداً للسنة

                                                           

 .202، ص5، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري1)
ة األوىل، رضي هللا عنه، وللخوارج فرق عدة: )احملكم ( هم الذين خرجوا على اخلليفة الرابع الراشد علي بن أيب طال 2)

النجدات، واألزارقة، واإلابضية، والثعالبية، الصفرية، وغريهم( وهم خمتلفون متشاجرون فيما بينهم، وال يؤثر اختالفهم 
 .ة رضي هللا عنهم، ومل يكن فيهم أحد من الصحابعلى جوهر مذهبهم

ومنها داعش اليت تسمي نفسها ابلدولة اإلسالمية يف العراق والشام  ،العصر احلديث جمموعات عدة رجخوا نإ( 3)
 ،يف اختالف اخلوارج فسهنوابتوا يكفرون بعضهم، كأن التاري  يعيد ، ة النصرة التابعة لتنظيم القاعدةهانفصلت عن جب

، ال يواجهون وخبثًا ألهنم، ومكراً ، شد خطراً أفاإلابضية قاتلت األزارقة عندما اختلفوا، واخلوارج يف العصر احلديث 
، ويستخدمون أبشع صنوف األذى ضد خمالفيهم من املسلمني قبل غري املسلمني، وهلذا جي  املبالغة يف احلذر ويتخفون

 .عن االلتحاق هبممنهم، وتداول املعلومات اليت تنأى ابلشباب 
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 :معرفة الرأي العام .ب
كن أن يقاس الرأي ميواملعلومات حيال أي قضية كانت تداول األخبار، من خالل 

د على  يكون هناك استعداد للر حبيث قبل اختاذ القرار من أصحاب القرار افعاله  ردودو العام 
 حص مس خس} ذل  مبا حدث عند نزول قوله تعاىل:ل كل ما يثار، وأضرب مثال

 .[223]سورة البقرة: {حضخض جض مص خص

 شئتم كيف  ،{حض جض } :قوله معىن: قالوا الذين وأما» يف تفسريها: يقول الطربي
 اليهود، من قوم استنكار يف نزلت إَّنا اآلية إن: قالوا فإهنم والُقُبل، الفرْج يف ومدبرة مقبلة

قلنا،  ما صحة ىعل دليل ذل  ويف: قالوا. أدابرهن ِقبل من أقباهلن يف النسا  إتيان استنكروا
 حدثنا ال،ق كري   أبو به مبا حدثين ذل  لقيلهم واعتلوا. قلنا ما على ذل  معىن أن من

 ملصحفا عرضت: قال جماهد عن صاحل، بن أابن عن إسحاق، بن حممد حدثنا قال، احملاريب
 حىت عنها، سالهوأ آية كل  عند أوقفه خامتته، إىل فاحتته من َعَرضات ثالث عباس ابن على
 ابن فقال ،{حضخض جض مص خص حص مس خس} :اآلية هذه إىل انتهى
. ومدبرات   مقبالت   هبن ويتلذذون مبكة، النسا  يشرحون كانوا  قريش من احلي هذا إن: عباس
 مبكة، ابلنسا  نيفعلو  كانوا  كما  هبن ليفعلوا فذهبوا األنصار، يف تزّوجوا املدينة قدموا فلما

 هللا رسول إىل ىانته حىت احلديث فانتشر! عليه نُاْؤَتى نكن مل شي  هذا: وقلن ذل  فأنكرن
، {حضخض جض مص خص حص مس خس} :ذل  يف ذكره تعاىل هللا فأنزل، 
. للحرث الولد موضع بذل  يعين وإَّنا فباركة، شئت وإن فمدبرة، شئت وإن فمقبلة، شئت إن
 .(1)«شئت حيث من احلرث ائت: يقول

 ل للرسول ووص املعلومات املتعلقة به ، ومت تداولن اخلرب عندما انتشروهذا يعين أ
 .من هللا تعاىل، مث من الرسول جا  التوضي  والبيان

                                                           

 .409،408، ص4، ججامع البيان يف أتويل القرآن: ( الطربي1)
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قال فقد ، مع يوسف  امرأة العزيز عندما انتشر بني الناس ما حدث بنيوكذل  
]سورة  {جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل } تعاىل:

 علنفج النسوة به وحتدث البلد، يف وشاع اشتهر اخلرب أن: يعين»وهذا ، [30يوسف:
«يلمنها

(1). 

لق مبا املعلومات اليت وصلتها فيما يتعابختاذ إجرا ات على ضو   قامت امرأة العزيزف
 يل ىل مل خل}: وقد ذكر هللا تعاىل تل  اإلجرا ات يف قوله، تتداوله النسوة

 مه جهين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 .[32-31]سورة يوسف: {زث رث يت ىت نت

وهذا يعين أهنا مل تستسلم للمعلومات املتداولة بشأهنا يف أوساط الرأي النسوي العام، 
ولكنها حرصت على تقدمي املربرات اليت هبا ميكن للنسوة أن يعذرهنا، وأن يتوقفن عن توجيه 

 مي خي حي جي يه ىه مه }اللوم هلا، وهو األمر الذي حدث ابلفعل: 
 رئ } فاستعادت كرباي ها وقالت هلن: { ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ

 .{زث رث يت ىت

ها من سوا  املرئي أو املسموع أو بغري وال ش  أن هناك أجهزة كثرية تستعني ابإلعالم 
ة، وهذا إعداد خططها الالزمتساعدها يف وتقوم إبجرا  الدراسات اليت  ،الرأيلقياس الوسائل 
 .اىلحبول هللا تع التحسس الذي سنأيت إليه يف هذا البحث يف موضعه يدخل يف

                                                           

 .396، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي1)
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 الثاين املبحث
 ماوأمهيتهالتبني والتثبت  مفهوم

 :التبني والتثبت مفهوم: األول املطلب

 التبني لغًة واصطالحاً:

 ،رةالوضوح، والظهور، واالنكشاف، والتبص :للتبني معاين عديدة منها: التبني لغةً 
 .وغريها من املعاينوالتدبر، والتفكر، اخلطاب، البيان: أي و والتأمل، والتوسم، 

 . وفالنٌ وانكشافُه الّشي  بُاْعدُ  وهو واحد، أصلٌ  والنون واليا  البا »: ابن فارسقال 
؛ ِمنْ  أْبنَيُ  «منه كالماً   أوَض ُ  أي فالن 

(1). 

َ  ما: والَبيانُ »يف لسان العرب: و  : بَياانً  الشي ُ  نَ واب .وغريِها الداللة من الشي ُ  به ُبنيِّ
ٌ واجلمع فهو اتََّض ، ُته.أَبِْيناُ ، َبنيِّ ُته .ظَهر: لشي ُ ا واسَتبانَ  .أَْوَضْحُته َأي .. وأَبَاناْ : َأان واستَابَاناْ
َ  .عَرفُته  الشي ُ  ابنَ : وقالوا .تتعّدى الو  الثالثةُ  هذه تتعدَّى َأان، وتَبياَّْنتهُ  َظَهر،: الشي ُ  وتَاَبنيَّ
َ  وَأابنَ  وتَبنيَّ  واْسَتبانَ   :النابغة قال الُوضوُح؛: أَيضاً  ْبينيوالتاَّ  .اإليضاح: واحد. والتاَّْبينيُ  مبعىن وَبنيَّ
 اأَلمر تبَاياَّْنت: ويقال .ياَُّنهاأَتَب يعين اجلَلد ابملظلومة كاحلَوض  والنانْؤيُ  أُبَايُِّنها، ما أْلايً  اأَلوارِيّ  إالَّ 
َ  وقد وتومسَُّْته، أتَمَّلته َأي ، َأي فَبنيَّ  ْنتهبَاياَّ  وكذل  وواِقعاً، الزِماً  يكون اأَلمرُ  تبنيَّ  الزمٌ  تَاَبنيَّ

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن} وقوله عز وجل: .ومتعدّ 

«ُمَتبيِّنة ظاهرة َأي [1]سورة الطالق: {ييىي
(2). 

ُ  ما: والَبيانُ »: ويقول اجلوهري «وغريها الدَّاللة من الشي ُ  به يَاتَاَبنيَّ
(3). 

                                                           

 ، مادة: )بني(.س اللغةيمعجم مقاي: بن فارس ، امحدلرازي( ا1)
 ، مادة: )بني(.لسان العرب، حممد بن مكرم: ( ابن منظور2)
 ، مادة: )بني(.الصحاح، أبو نصر إمساعيل بن محاد: ( اجلوهري3)
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هو : لغري. وقيلإفهام االغرض منه الضمري، و النفس و هو التعبري عما يف : والبيان أيضاً 
 : تعاىلهللا الكشف عن شي . وهو أعم من النطق؛ وقد يطلق على نفس التبليغ، كما يف قول

، [4]سورة إبراهيم: {ىن نن من زن رن مم ام يل ىل}
أو  ،كبيان ما فيه خفا  من املشرت »: ، ويقصد بهوللبيان عدة أوجه ومنها بيان التفسري

«أو اخلفي ،أو اجململ ،املشكل
(1). 

 :ما أييت للتبني منهاعدة تعريفات  هناك: اصطالحاً  التبني

، [6سورة احلجرات:]، [94النساء:سورة ] {حض }عض علما  القرا ات يعرف ب
«فحصوا واكشفوااابليا  والنون أي ف»فيقولون: 

(2). 

«والتفحص التعّرف: التبني»: قال الشوكاين
(3). 

«التبني: وهو العلم»: اجلصاص وقال
(4). 

«علم حيصل بعد االلتباس» أبنهالكفوي  هعرفو 
(5). 

«طل  بيان األمر»: أبنه حممد رشيد رضا هيف حني عرف
(6). 

                                                           

صري، ، حتقيق: عدانن درويش وحممد املالكلياتالكفوي، أيب البقا  أيوب بن موسى احلسيين القرميي: انظر: ( 1)
  .190م، ص2012ه/1433، 2ط بريوت، مؤسسة الرسالة،

، 5ط، حتقيق: سعيد األفغاين، بريوت، مؤسسة الرسالة، حجة القراءات( ابن زجنلة، أيب زرعة عبد الرمحن بن حممد: 2)
 .209م، ص1997ه/1417

، م1994/ ها1414، 1ط ،، دمشق، دار ابن كثريفتح القدير، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا: ( الشوكاين3)
 .71، ص5ج
، حتقيق: عبد السالم حممد علي شاهني، بريوت، دار أحكام القرآن: ، أمحد بن علي أبو بكر الرازي( اجلصاص4)

 .530، ص3م، ج1994ه/1414، 1ط الكت  العلمية،
 .55، صالكليات( الكفوي: 5)
 ، د.ط،(، مصر، اهليئة املصرية العامة للكتابتفسري املنار) تفسري القرآن احلكيم( رضا، حممد رشيد بن علي: 6)

 .283، ص5ج ،1990ه/1410



26 

 ( فيه معىن التبصر واالستيضاح، والتأكد من األمراألمور تبني)»: وقال الشرابصي
يطلق  البصر نواالستبصار؛ ألقبل احلكم له أو عليه... ومعىن تبني األمور قري  من التبصر 

 نئ مئ} الكرمي يقول مثالً:ية، والقرآن دراك الرؤ يااًن على العلم القوي املضاهي إلأح
«[104]سورة األنعام: {نبمب زب رب ىئيئ

(1). 
لى الشي  وثبوته، وعدم التسرع يف احلكم عالتأكد من صحة » أبنهالعليمي  وعرفه

«األمور قبل أن يتأكد من صحتها
(2). 

 ظهوره، أجل من الوارد، واخلرب الواقع، األمر يف التوقف» أبنهوردات  بينما عرفه
«معينة وسيلة أو حبجة منه والتأكد حقيقته، على والوقوف وانكشافه،

(3). 

شف أن التبني هو البحث يف األمر حىت يظهر وينك ومجاع التعريفات السابقة يفيد
 بنا  على عالمة أو دليل أو أي وسيلة تنفي أي جهل به.

وآايت » :وصف اآلايت اليت تتحدث عن البيان، والبينة، والتبني يف قال الراغ 
ياانً لكشفه ومسي الكالم ب ،الواضحة عقلية كانت أم حمسوسةبينات ومبينات، والبينة الداللة م

«[138]سورة آل عمران: {يي ىي ني} اره حنوعن املعىن املقصود إظه
(4). 

يف اإلمساك  جركدخول الف  برمز تكون اليت ذكرهتا يف مجاع تعريفات التبنيوالعالمة 
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ} قال تعاىل:، للصيام

                                                           

، 3م، ج1979ه/1399، 1ط ، بريوت، دار الرائد العريب،موسوعة أخالق القرآن( الشرابصي، أبو حازم امحد: 1)
 .15ص
م، 2000ه/1420، 1ط ،، بريوت، دار ابن حزمالتثبت والتبني يف املنهج اإلسالمي( العليمي، امحد حممد: 2)
 .15ص
 .41، صمنهج القرآن الكرمي يف التثبت( وردات: 3)
: حممد خليل ، حتقيق وضبطاملفردات يف غريب القرآن، أيب القاسم احلسني بن حممد: األصفهاين الراغ انظر: ( 4)

 .46،45م، ص1435/2014، 7ط عيتاين، بريوت، دار املعرفة،
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 األكل تعاىل أابح»، [187البقرة:]سورة  {ىتيت نت مت زت رت ىبيب نب مب
 الصباح يا ُ ض يتبني أن إىل الصائمُ  شا  الليل أيّ  يف اجلماع إابحة من تقدم ما مع والشرب،

«الليل سواد من
(1). 

قال األمر،  ايرج  هبو  يهتدى هبا، اليت والبصريةالشاهد آية كأي  فهو دليلأما ال
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص} تعاىل:

 ام} وقال تعاىل:، [43]سورة القصص: {حق مف خف حف جف
 .[17]سورة هود: {ٰى ين ىن نن من زن رن مم

البيان يكون على ضربني: أحدمها ابلتنجيز وهو األشيا  اليت تدل على حال من  إن
 .(2)أن يكون نطقاً أو كتابة أو إشارةاألحوال من آاثر صنعه. والثاين ابالختبار وذل  إما 

 ىي مي خي حي} تعاىل: وإليه اإلشارة بقوله، ابلكالم فقد يكون
. ادقنيص كنتم  إن جبهل ال بعلم أخربوين أي»: قال الشوكاين، [143]سورة األنعام: {يي

«احلجة وإلزام هلم التبكيت هذا من واملراد
(3). 

 جم يل ىل مل خل} تعاىل: وإليه اإلشارة بقوله، كتوبمبأو 
  إنهف»: يف تفسريها يقول ابن عاشور، [282]سورة البقرة: {يمجن ىم مم خم حم
«فاكتبوه لكيفية كالبيان

(4). 
 له فبنيتبارك وتعاىل،  عندما طل  أن يرى هللا وسى نيب هللا مك  ،ملشاهدةابأو 

 جس مخ جخ}، حيث قال تعاىل: أن رؤيته يف الدنيا مستحيلةعز وجل ابملشاهدة  ربنا

                                                           

 .512، ص1، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري1)
 .46، صاملفردات يف غريب القرآن: األصفهاين ( الراغ 2)
 .195، ص2، جفتح القدير: ( الشوكاين3)
 .101ص ،3، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 4)



28 

يف وقد ورد  [143]سورة األعراف: {حضخض جض مص خص حص مس خس حس
  مبا ربه كلَّمهو  ليلة، أربعني متام وهو احملدد الوقت يف موسى جا  ملا» أنه تفسري هذه اآلية

 لن أي تراين، لن: هل هللا قال إليه، النظر فطل  هللا رؤية يف طمع وهنيه، وأمره وحيه من كلَّمه
 فسوف له يتُ جتلَّ  إذا مكانه استقر فإن اجلبل، إىل انظر ولكن الدنيا، يف رؤييت على تقدر
 أفاق فلما عليه، شيًّامغ موسى وسقط ابألرض، مستوايً  دكًّا جعله للجبل ربه جتلَّى فلما تراين،
 الرؤية إايك أليتمس من إلي  تبت إين جبالل ، يليق ال عما رب اي ل  تنزيًها: قال غشيته من
«قومي من ب  املؤمنني أول وأان الدنيا، احلياة هذه يف

(1). 
ل ، وأما وال يطيق أحد ذ ممكنه يف الدنيا غريبعد أن ذكر أن الرؤاي  يقول البيضاوي

 مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت} »: يف اآلخرة فهي اثبته ابلدليل واحلجة
 يبني أن يريد استدراك {حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس

«يطيقه ال أنه به
(2). 

 تبني يتبعه التثبت،؛ أي أن الوالتحقيق التحري يتم إثر التبني مبعانيه السابقة وعلى
البسات املالدوافع و كل   يتم فحصجي  أن وينكشف ، األمرأنه بعد أن يظهر  واملقصود

 املؤاخذة اللوم بلاملتعلقة به، فقد يتبني ل  أن فالان قد فعل أمرا أو قال كالما يوج  
مع الرجل الصاحل الذي خرق  لكن التثبت يدفع ذل  متاما، وقصة موسى ، واملعاقبة

 حض جض مص خص حص مس}ٱتعاىل: هللا  ، قال السفينة مث قتل الغالم تؤكد ذل 
 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مضخض
 خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك
 مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من
 .[74 اااا 71:الكهف]سورة  { هت

                                                           

 .167، صالتفسري امليسر( خنبة من أساتذة التفسري: 1)
 .33، ص3، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( البيضاوي2)



29 

هو الذي خرق السفينة وقتل الغالم؛ ألنه شاهده أبم  العبد الصاحلأن  لقد تبني ملوسى 
 مع جع  مظ }عينيه وهو يفعل ذل ، فسأله سؤال استنكار عن سر فعله لذل  

 {هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي }، { حف جف مغ جغ
املالبسات الرغبة يف التثبت من الدوافع و  يؤكدجا  يف صيغة االستفهام الذي  لكن االستنكار

د أن اإلنسان ال ليؤك العبد الصاحلالشنيعني، وقد جا  الرد من  اليت تقف ورا  هذين الفعلني
ثبت منها، تسعى إىل الن يأينبغي أن يقف عند حد التبني من األمور واألحداث لكنه جي  

 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك}ٱ

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 {مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب
 .[81 79:الكهف]سورة 

يلزم أن ننتقل من بيان مدلول التبني يف اللغة واالصطالح إىل بيان مدلول ومن هنا   
 التثبت، ألهنما مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا.

 :واصطالحاً  لغةً  التثبت
، ، واملعرفة التامةواالستقرار يقن،توال التأكد، منها عديدة للتثبت معاين: لغةً  التثبت

 وثَبِيٌت وثَاْبٌت، اثبتٌ  هوف وثُبواتً  ثَبااتً  يَاثْاُبتُ  الشي ُ  ثَاَبتَ »، يقال: هاري اطمئنان القل ، وغو 
كان يف النٌ ف ثَاَبتَ  ويقال ...اثبتٌ : ثَاْبتٌ  وشي  .مبعىنً  وثَاباََّته هو، وأَثْابَاَته

َ
 فهو ثُبواتً، يَاثْاُبتُ  امل

: وأَثْابَاَته .. واثبَته..يَاْعَجل ومل يهف أَتَىنَّ : واستَاثْاَبتَ  والرَّْأي، اأَلْمر يف .. وتَاثَابَّتَ ..به أَقام ِإذا اثبتٌ 
ْعرفة َحقَّ  َعَرَفه

َ
«حي ص: اثبتٌ  وقولٌ  .وَأْوَضحها أَقامها: حجته .. وأَثْاَبتَ ..امل

 ورجل» .(1)
«َوقَارْ  ابلقوم صي َ  ما إذا ثَاْبتٌ : الشاعر قال. القل  اثبتُ  أي ثَاْبٌت،

(2). 

                                                           

 ، مادة: )بثبت(.لسان العرب: ( ابن منظور1)
 ، مادة: )ثبت(.الصحاح: ، أبو نصر إمساعيل بن محاد( اجلوهري2)
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حنو  ،ودملاااا خيرج من العااادم إىل الوج فيقاااال ،ابلفعااال يكونواإلثباااات والتثبيااات اترة 
فيما كان يقال ف ،صاااادقاً أو كذابً  أثبت هللا كذا وثبته، واترة ملا يكون ابلقول سااااوا ٌ كان ذل 

 .(1)اً آخرفالٌن أثبت مع هللا إهليقال فيما كان كذاب: و  ،ةأثبت التوحيد وصدق النبو صدقا: 

صفة العلم  يقني: اليقني من»: فقد قال الراغ ، ابلتيقنجدًا وية تثبت عالقة قولل
وفوق املعرفة والدراية وأخواهتا، يقال علم يقني وال يقال معرفة يقني، هو سكون الفهم مع 

«ثبات احلكم
(2). 

نه  االصطالح: اعتقاد الشي  أباليقني: يف اللغة: العلم الذي ال ش  معه، ويف  إن
كذا مع اعتقاد أنه ال ميكن إال كذا، مطابًقا للواقع غري ممكن الزوال، والقيد األول جنس 

الرابع ما القيد أالثالث خيرج اجلهل، القيد الثاين خيرج الظن، و القيد يشتمل على الظن أيًضا، و 
  .يخرج اعتقاد املقلد املصي ف

عند أهل احلقيقة: رؤية العيان بقوة اإلميان، ال ابحلجة والربهان. وقيل: مبشاهدة اليقني و 
الغيوب بصفا  القلوب، ومالحظة األسرار مبحافظة األفكار. وقيل: هو طمأنينة القل  على 

 حقيقة الشي ، يقال: يقن املا  يف احلوض، إذا استقر فيه. 
وري .  ديق ابلغي  إبزالة كل ش وقيل: اليقني: رؤية العيان. وقيل: حتقيق التص

رتفاع الري  يف ا إنهرؤية العيان بنور اإلميان. وقيل:  إنه وقيل: اليقني: نقيض الش . وقيل:
 .(3): اليقني: العلم احلاصل بعد الش مشهد الغي . وقيل

                                                           

 .84، صاملفردات يف غريب القرآن: األصفهاين الراغ انظر: ( 1)
 .553ص :املصدر السابق( 2)
وت، دار ، حتقيق وزايدة: حممد عبدالرمحن املرعشلي، بري كتاب التعريفات، على بن حممد الشريف: جلرجاينانظر: ا (3)

 .363م، ص2012ه/1433، 3طالنفائس، 
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ل  اليقني: االعتقاد اجلازم الثابت وقيل عبارة عن العلم املستقر يف الق»يف الكليات: و 
( إذا استقر ودام.   يف احلوضلثبوته من سب  متعني له حبيث ال يقبل االهندام، من )يقن املا

«وال احتمال زوال ،ن معه جمال عنادواليقني أبلغ علم وأوكده، ال يكو 
(1). 

ليها يف وهلذا كان من األصول املعتمد عابلتثبت واإلثبات  قة وثيقةإلقرار عالمث إن ل
قا  األمر أو هبما، وإب اإلقرار: هو إثبات الشي  ابللسان أو القل »قال الكفوي:  ،التقاضي
«على حاله

(2). 

 :عدة تعريفات اصطالحية للتثبت، ومنها ما أييتوردت  :اصطالحاً  التثبت
 }قول هللا تعاىل:  زة والكسائيمحاإلمامان قرأ بعض علما  القرا ات ومنهم 

ا حىت ا وتوقفو أي فتأنو » {فتثبتوا}أي ابلثا   ،[6]سورة احلجرات:، [94النساء:سورة ] {حض

«تتيقنوا صحة اخلرب
(3). 

 الوارد اخلربو  الواقع األمر يف والتبصر ،العجلة وعدم ،األانة: التثبت»: الشوكاين قال
«ويظهر يتض  حىت

(4). 

«الصدق وهو ،الثبات وتطل  ،التحري التثبت»: وقال ابن عاشور
(5). 

                                                           

 .824، صالكليات( الكفوي: 1)
 .133، صالكليات( الكفوي: 2)
 .209، صحجة القراءات( ابن زجنلة: 3)
 .71، ص5، جفتح القدير: ( الشوكاين4)
 .231، ص26، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 5)
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 وتثبتوا قفواف واملعىن ،العجلة خالف وهو التثبت»وجا  يف لباب التأويل للخازن: 
 مب خب حب} عليه تقدمون الذي األمر حقيقة وتعرفوا الكافر من املؤمن تعرفوا حىت

«[94]سورة النسا : {مت خت حت جت هب
(1). 

«حققالت: أي التثبت، مبعىن التثبيت »: يف تفسريه ابن عجيبة وقال
(2). 

 حقيقة ملعرفة واجلهد الوسع تفريغ»هو: فأما تعريف املوسوعة الفقيه الكويتية للتثبت 
«املراد احلال

(3). 

 على احلكم يف الّتسرع وعدم وثبوته، الشي  صحة من التأّكد» أبنه العليمي وعرفه
«صحتها من يتأّكد أن قبل األمور

(4). 

 اآلتية أو الواقعة، واألقوال األفعال صحة من والتحقق التأكد»وعرفه وردات أبنه 
«خمصوصة بوسيلة الواردة،

(5). 

كل ما   التأين، والرتيث، وعدم التسرع والعجلة يف»ويعرف حممد أمحد التثبت فيقول: 
اب، وال و أييت اإلنسان من أقوال وأعمال وإصدار أحكام، حىت يتبني له احلق، ويظهر له الص

«يندم حيث ال ينفع الندم
(6). 

                                                           

 .413، ص1، جلباب التأويل يف معاين التنزيل( اخلازن: 1)
حتقيق: أمحد عبد  ،البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد: بن عجيبة أمحد بن حممد بن املهدي احلسين، أبو العباس (2)

 .299، ص1م، ج2002ه/1422، 2ط هللا القرشي رسالن، بريوت، دار الكت  العلمية،
 ،2ط ،، الكويت، مكتبة ذات السالسلوسوعة الفقهية الكويتيةامل( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية: 3)

 .142، ص10م، ج1987
 .15، صالتثبت والتبني يف املنهج اإلسالمي( العليمي: 4)
 .20، صمنهج القرآن الكرمي يف التثبت( وردات: 5)
م، أطروحة 2011ه/1432فلسطني، جامعة النجاح الوطنية،  ،لقرآن الكرميا يف التثبت ، حممد حممد أمحد:( أمحد6)

 .13ص ماجستري يف أصول الدين،
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لتأين، وا و التوقف،هتتفق يف أن التثبت  أهناحظ يف التعريفات السابقة يال وابلنظر
رورة وجود ضوعدم االستعجال، والتحقق، والتبصر يف األمر، إال أن أغل  التعريفات مل تذكر 

 تفريغ ذكرت هي اليت املوسوعة الكويتيةكما أن ،  للتثبت، إال تعريف ورداتخمصوصة وسيلة 
 .واجلهد الوسع

 البحثيف  هدواجل الوسع تفريغ تثبت هو:ن الإالقول وبعد هذه التعريفات ميكننا 
، ألقوالوهذا يتعلق اب ،أمر ماومالبسات أو معلومات من صحة بياانت للتأكد ق والتحقي

 .بوسيلة خمصوصةويكون األفعال، و 
املرأة مع  ف يوس أمريف فيتجلى فيما فعله العزيز وشاهده  البحث والتحقيقأما 

 .اليت راودته عن نفسه، وفيما فعله املل  مع النسوة الذين فعلوا معه نفس الشي 

 جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن من} قال تعاىل:

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 لعزيز يوسف ا رأىفعندما  [28-26]سورة يوسف: {مظ حط مض حضخض
ا قد راودته رد يوسف أبهن، السو قد أراد هبا أبنه املرأة يوسف ، واهتمت لدى الباب مع زوجته

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييعن نفسه شهد الشاهد من أهلها 

 عاج،امل هلا املراود عليها، املقبل هو أنه على يدل ذل  ألن»وهذا دليل واض   مب

«اجلان  هذا من قميصه فشقت عنها، تدفعه أن أرادت وأهنا
(1). 

 جعمظ حط مض خض حض جض مص }ٱوقال تعاىل على لسان املل  خماطبا النسوة: 
 حل جل  مك لك خك حك جك مقحق مف خف حف جف  مغ جغ مع
 [51]سورة يوسف: { خم حم جم هل مل خل

                                                           

 .396، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي1)
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ألن هذه " فما أمرأو مالبسات أو معلومات  بياانت صحة من للتأكد"وأما عبارة 
صحيحة، كوجود الدليل املصطنع، أو شاهد الزور،  قد تكون صحيحة، وقد تكون غري األمور

 .أو بيان مكتوب ظهر وانكشف أنه مزور
قال  ،ويف القرآن الكرمي حوار دار بني أهل الكهف يتضمن مقطعًا يشري إىل ذل 

 جت هبمب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي}تعاىل: 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حت

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس

 .[19]سورة الكهف: {جف مغ جغ

ططون بدأوا خي ؛ما بينهموتباحثوا في، نومهم يف مدة أصحاب الكهف ش  فعندما
 .(1)رقدهتم طول أنفسهم من استنكروا أهنم وذل  ،من األمر لكي يتثبتوا

لسان   على ال هللا تعاىلوهي الدراهم، ق، هبا الش  البينة اليت قد يقطععندهم  تكانو 
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس } :كبريهم

 .{مظ حط مض

 ملا ألنه ؛اىلتع هللا إىل ذل  علم ردّ  ،ميليخا رئيسهم هو»عن ابن عباس:  الرازي نقل
 ذل  مثل نأ فعلم ،الشديد التغري آاثر فيها رأى وجوههم وبشرة وأظفارهم أشعارهم إىل نظر
«الطويلة األايم يف إال حيصل ال التغري

(2). 

وقد أراد أن يتثبت من ذل  فطل  أن يرسلوا واحدا منهم ابلورق الذي معهم ليشرتي 
 الواق الذين وكأن»، الدراهم، ومن أهل املدينة صالحيةسيتثبت من هلم طعاما، وهبذا 

 ولهق: يقول أن ولقائل .تطاول قد لبثهم أن علموا الذين هم {مخ جخ مح جح}
                                                           

 .627، ص17ج ،جامع البيان يف أتويل القرآن: ( الطربي1)
 .445، ص21، جمفاتيح الغيب: ( الرازي2)
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 عن جياب ..، وقد.لبثهم مدة حيصوا مل أهنم على يدل {مخ جخ مح جح} عنهم

 هت} :قوله يف ثهملب مبدة نبيه أعلم هللا أن بدليل العلم، ينايف ال هللا إىل العلم رد أبن ذل 

«[25]سورة الكهف: {مخ جخ مح جح مج حج مث
(1). 

ن وها يف الكهف قد غريت مالكبرية اليت مكثاملدة  ألنعلى هذا قد يكون شكهم و 
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من} قال تعاىل:هيئاهتم، فقد 

 طولبسب   فزعاً  منهم الرع  أيخذهذل  أن الناظر إليهم  .[18]سورة الكهف: {ني
 .(2)وشعورهم أظفارهم

]سورة  {خص حص مس خس حس جس} قوله تعاىل: أما

ث عتبأن  عندما  أهنم كانوا يف ش  من أمرهم، ذل  منهيتبادر إىل الذهن ف، [19الكهف:
ال و  واحضر كذا وكذا،ن  تقول له اذه  إىل السوق، أحد ليشرتي حاجة من السوق، فإ
تثبت كانت عالمة سييؤكد أن النقود  هذا واحضر كذا وكذا، و يقال غالباً اذه  هبذه النقود، 

 .كانوا يف أمس احلاجة إىل التثبت منهامن أمور كثرية  منها أهل الكهف 

وا  يشعر هبم أحد س من أنخافوا قد أهنم  اااا ما سبق يف ضو  اااا وهلذا يظهر للباحث
 مع جع} :، وهلذا قالوا، أو يف زمان آخرهلم مطلوبنيكانوا كوهنم    مدينتهممن أهل 

 ،املدينةويف  ،وليرتفق يف الطريق» نا أحد.حىت ال يشعر ب لينتبهأي ، {جف مغ جغ
«وليكن يف سرت وكتمان

(3). 

                                                           

، بريوت، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، محد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين: ( الشنقيطي1)
 .209،208، ص3م، ج1995ه/1415د.ط،  الفكر،دار 
تفسري ) النكت والعيون: بن حبي  البصري البغدادي ، أبو احلسن علي بن حممد بن حممداملاورديانظر: ( 2)

 .292، ص3ج ،ت، د.ط(، حتقيق: السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، بريوت، دار الكت  العلمية، د.املاوردي
 .160، ص5، جمعامل التنزيل: ( البغوي3)
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 األقوالحقق من لتابيكون  فألن التثبت "وهذا يتعلق ابألقوال واألفعال"أما عبارة و 
لبعض ل هإذن يفتعاىل  هللا عندما عاتبه كما حدث للرسول الصادرة أو الواردة أو، املتداولة،  

 نت مت زت رت يب ىب} قال تعاىل:، حبجج مل يتثبت منها، فيف القعود عن اجلهاد

 .[43]سورة التوبة: {زث رث يت ىت

 ؛الوحي طريقب التبني هو التبني ذل  من املراد يكون أن ميكن وال»يقول النيسابوري: 
 ليكون الجتهادا بطريق احلال استعالم على التبني حيمل أن فتعني كبرية  ذل  ترك كان  وإال
 وأخطأ اجتهد ومن» اااا: أي النيب  ااااقوله  حتت ويدخل النص يف ال االجتهاد يف واقعاً  اخلطأ
 ظواهرب االغرتار وترك العجلة عن االحرتاز وجوب على داللة اآلية ويف (1)«واحد أجر فله

«األمور
(2). 

 حم جم يل ىل مل خل} تعاىل: هللا فيشري إليها قول وأما األفعال

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 {مت زت رت يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 . [1]سورة املمتحنة:

 أن وذل  ،احلديث يف جا  كما  بلتعة أيب بن حاط  يف اآلية نزلت: املفسرون قال
 هللا ولورس مكة، من املدينة أتت مناف عبد بن هاشم بن صيفي بن عمرو أيب موالة سارة

                                                           

قيق: حت: اجلامع الصحيح، سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، الرتمذي( 1)
ابب ما جا  يف ، كتاب األحكام، أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحيا  الرتاث العريب، بريوت، د.ت

 . قال عنه أبو عيسى: حديث أيب هريرة حسن غري . 384(، ص1326)، حديث رقم: القاضي يصي  وخيطئ
 عمريات، ، حتقيق: زكرايغرائب القرآن ورغائب الفرقان( النيسابوري، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني: 2)

 .476، ص3، جم1995/ها1416 ،1ط بريوت، دار الكت  العلمية،
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 هللا رسول هلا فقال مكة، لفت  يتجهز  :أمهاجرة :قال .ال: قالت ؟جئتِ  أمسلمة 
 موايلَّ  هبتذ وقد ،واملوايل والعشرية األصل كنتم:  قالت ؟ب ِ  جا  فما: قال .ال: قالت ؟جئتِ 
 أنت وأين: اهل فقال وحتملوين، وتكسوين لتعطوين عليكم فقدمت شديدة حاجة احتجت وقد
 رسول فحث بدر، وقعة بعد شي  مين طل  ما: قالت انئحة، مغنية وكانت مكة؟ شبان من
 أيب بن اط ح فأاتها ومحلوها وكسوها نفقة فأعطوها املطل  وبين املطل  عبد بين  هللا
 داننري، عشرة وأعطاها مكة، أهل إىل معها فكت  العزى، عبد بن أسد بين حليف بلتعة

 أيب نب حاط  من: الكتاب يف وكت  مكة، أهل إىل الكتاب توصل أن على بُاْرًدا وكساها
 جربيل ونزل سارة، فخرجت .ِحْذركم فخذوا يريدكم،  هللا رسول إن مكة، أهل إىل بلتعة
 داألسو  بن واملقداد وطلحة والزبري وعمارًا علًيا  هللا رسول فبعث فعل، مبا  النيب فأخرب
 من كتاب  معها ةظعين هبا فإن" خاخ روضة" أتتوا حىت نطلقواا)): هلم فقال فرساانً  مرثد وأاب

 فاضربوا إليكم فعهتد مل وإن ،سبيلها وخلوا منها فخذوا املشركني، إىل بلتعة أيب بن حاطب
  .((عنقها

 أين: هلا فقالوا  هللا رسول قال الذي املكان ذل  يف أدركوها حىت فخرجوا: قال
 فهمنوا كتاابً   عهام جيدوا فلم متاعها وفتشوا فبحثوها كتاب،  معها ما ابهلل فحلفت الكتاب؟
 أخرجي: فقال سيفه وسلَّ  ، هللا رسول كذب  وال كذبنا  ما وهللا:  علي فقال ابلرجوع،
خبأته  دق وكانت ذؤابتها من أخرجته ؛اجلد رأت فلما. عنق  وألضربن ألجردن  وإال الكتاب
 فأرسل  هللا رسول إىل ابلكتاب فرجعوا معها ملا وال هلا يتعرضوا ومل سبيلها فخلوا شعرها يف

 على محل  فما: قال .نعم: قال الكتاب؟ تعرف هل: فقال فأاته حاط ، إىل  هللا رسول
 حت ،نص منذ غششت  وال ،أسلمت منذ كفرت  ما وهللا ،هللا رسول اي: فقال صنعت؟ ما
 عشريته، مينع من مبكة وله إال املهاجرين من أحد يكن مل ولكن فارقتهم، منذ أحببتهم وال

 عندهم أختذ أن فأردت أهلي، على فخشيت ظهرانيهم، بني أهلي وكان فيهم، غريًبا وكنت
  هللا رسول قهفصد شيئا عنهم يغين ال كتايب  وأن أبسه، هبم ينزل هللا أن علمت، وقد يًدا،
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 رسول فقال .املنافق هذا عنق أضرب هللا رسول اي دعين: فقال اخلطاب بن عمر فقام .وعذره
: قالف بدر أهل على اطلع قدأن يكون  هللا لعل يدري  ماإنه قد شهد بدراً، و )):  هللا

 .(1)((لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا

وعدم وهو التثبت وأعظم سلوك، أروع خلق، قد ضرب  الرسول  وهنا نالحظ أن
 اتضاحو بيان األمر،  وعلى الرغم من، على الرغم من أن املوقف كان يف غاية احلرجالعجلة 

أ وقد كان اخلط -أمجعني عنهمهللا رضي -دليل ما فعله حاط  وهو واحد من أصحابه 
أصيل إىل خلق  ركن جسيما ألنه يدخل يف ابب اخليانة العظمى للدولة، إال أن الرسول 

يبحث يف  صاحبه، وإذ به أمر وهو التثبت من ، من األخالق اليت حث عليها القرآن
ويبين لى هذا الفعل، ع ليتعرف على املالبسات اليت محلتهحيقق معه، بعد أن يستدعي و األمر، 
  . بن اخلطاب عمرصاحبه الكبري ، ويرفض ما هم به ه على ذل  كلهحكم

أن التبني والتثبت، خلق إسالمي عظيم، حث عليه هللا  يقرر الباحث قبل ذل و 
وهلذا  ،يف حياته له منهجاً ابلقرآن حىت صار  سبحانه يف حمكم كتابه، وختلق الرسول الكرمي 

عندما ُسئلت عن أخالق  ƒ أم املؤمنني الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أيب بكر قالت
. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: اي أم املؤمنني أنبئيين عن خلق رسول هللا ): النيب 

(كان القرآن  بلى. قالت: فإن خلق نيب هللا 
 (2). 

أروع األمثلة يف خلق التبني، والتثبت يف قضااي كثرية جداً ومنها  وقد ضرب النيب 
أن الواقعة قد حدثت  كبرية الزان فتبني له ارتك   عندما  قضية الصحايب ماعز بن مال  

يف التثبت، ومل يكتف  أنه زان، وأنه يريد التطهري، عندها بدأ الرسول  بعد قول الصحايب 

                                                           

أخرجها اإلمام البخاري يف جامعه صحيحه، يف كتاب ، والقصة 93،92، ص8، جمعامل التنزيل: البغويانظر: ( 1)
 .539(، ص3007اجلهاد والسري، ابب اجلاسوس، رقم احلديث: )

، ، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب جامع صالة الليلصحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن احلجاج بن مسلم:  (2)
 .300صم، 2002ه/1422، 1ط (، بريوت، دار ابن حزم،746ومن انم عنه أو مرض، حديث رقم: )
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ملا أتى ماعز »قال:  ƒعن ابن عباس  ، فقد جا  يف صحي  البخارييب ببيان الصحا
علك قبلت، أو غمزت، أو نظرت. قال: ال اي رسول هللا، ل))قال له:  بن مال  النيب 
«قال: فعند ذل  أمر برمجه -ال يكىن - قال: أنكتها((

(1). 

 )لعل( هنا للتوقع؛ يعين: أتوقع أن  فعلت كذا وكذا، )قبلت(»يقول ابن العثيمني: 
التقبيل زان، والتقبيل زان ال ش ، لكنه ليس الزان الذي يوجد أي: قبلت املرأة فظننت أن 

احلد، )أو غمزت( أي: غمزت املرأة بيدك، الثالثة: )أو نظرت(، والنظر زان العني، فقال ما 
هذا له من أجل أن يتثبت هل إقراره إقرار عن يقني  هللا(، وإَّنا ذكر النيب  رسول اي عز: )ال

هذه األسئلة، وسأله أيضاً أسئلة أخرى،  فة، فلهذا سأله النيب وعن تعقل، أو إقراره عن معر 
ال: ق ما يغيب امليل يف املكحلة والرشا يف البئر؟((ك))فقال له: )أنكتها؟( قال: نعم، قال: 

أن يستنتج من هذا  أراد النيب  نعم، ومل يكن هناك حاجة إىل مثل هذه األشيا ، لكن
«الرجل أنه عاقل وليس به جنون

(2). 

عدم  ال يعين «ومل يكن هناك حاجة إىل مثل هذه األشيا »وقول الشي  العثيمني 
لكن أراد »التثبت من النبأ، ولكن تعين أن اإلقرار أعلى مرات  الثبات، وهلذا قال العثيمني: 

 .«أن يستنتج من هذا الرجل أنه عاقل وليس به جنون النيب 

ويف هذا توجيه عظيم لكل ويل أمر وحاكم يف أن يتثبت من األمور حىت ال يقضي مبا 
 ظهر من دليل دون أن يتثبت فتضيع احلقوق وتزهق األرواح.

                                                           

(، 6824، رقم احلديث: )، كتاب احلدود، ابب هل يقول اإلمام للمقر: لعل  ملست أو غمزت؟صحيح البخاري (1)
 .1259ص
حممد رمضان،  ، حتقيق وتعليق: صبحي بناملرامفتح ذي اجلالل واالكرام بشرح بلوغ ( العثيمني، حممد بن صاحل: 2)

 .346، ص5م، ج2006ه/1426، 1ط وأم إسرا  بنت عرفه بيومي، القاهرة، املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع،
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ى اإلمام عند أنه جي  عل»ويعلق العثيمني على مما يستفاد من هذا احلديث، فيقول: 
دد أن يتثبت، ال سيما يف هذا األمر العظيم الذي يستوج  إزهاق النفس، ويوج  العار الرت 

«على الفاعل، فإن الواج  التثبت
(1). 

 تبني األمور يف اجملال األخالقي فضيلة من الفضائل اليت دعا إليها القرآنويبقى أن 
أن يكون و على بصرية، اإلنسان سري أن ي، ألهنا تؤدي إىل احلنيف ، وهدى هلا اإلسالمالكرمي

 عيدا عنباحلكم على األمور بقسط، ابلتايل يكون السلوك ابستقامة، والتصرف حبكمة، و 
، وشأن املؤمن أنه كيس فطن، وأنه ال يلدغ من جحره الذي يورث الندم التهور واالندفاع

  القرآن ولقد طالو موضعها، كما عرب القائل احلكيم، مرتني، وانه يقدر لرجله قبل اخلط

 حئ جئ يي ىي ني}الكرمي ابلتبني يف األمور حني قال يف سورة النسا : 

 .(2)[94]سورة النسا : {جب هئ مئ خئ

وسائل عدة، بأن التثبت يكون أبدوات، و  فاملقصود هبا "بوسيلة خمصوصةعبارة "أما 
ارات واختيار الوسيلة خيضع العتب هلا وسيلة أو وسائل خمصوصة تناسبها،لكن كل حالة 

شرعية، ال ميكن جتاوزها إال يف حال الضرورة، وبعد املوازنة بني املفاسد املتحقق وقوعها حبيث 
 يتم اختيار أخفها.

 التبني والتثبت يف القرآن الكرمي:
 أواًل: التبني:

، بينا، بينوا، مثل: )تبني، يبني، البيناتيف القرآن الكرمي  ومشتقاته ،ورد ذكر التبني
 :منها ما أييتيف مواطن متعددة  ، بيان(مبني، بينة

                                                           

 .346ص، 5، جفتح ذي اجلالل واالكرام بشرح بلوغ املرام ( العثيمني:1)
 .16، ص3، جموسوعة أخالق القرآنالشرابصي: انظر: ( 2)
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 {خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل} قال تعاىل: .1
 .[259]سورة البقرة:

 ىل مل يك ىك مك لك}: سبحانهقال  .2
 .[242]سورة البقرة: {يل

 هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي} :تعاىل قال .3

 .[105]سورة آل عمران: {مت خت حت جت
 .[118]سورة آل عمران: {ىن نن من رنزن مم ام يل} :تعاىلقال  .4
 .[160]سورة البقرة: {جح مج حج مث هت} :سبحانهقال  .5
 .[164]سورة آل عمران: {حل جل مك لك خك حك جك} قال هللا: .6
 .[211]سورة البقرة: {ممىم خم حم جم يل ىل مل خل} :تعاىلقال  .7
 .[138]سورة آل عمران: {يي ىي ني} :سبحانهقال  .8

 :التثبت: اثنياً 
 ،ليثبتوك ،ثبتواف ،ثبت ،يثبت: )مثل الكرمي القرآن يف ومشتقاته ثبت،الت ذكر ورد

 :منها ما أييت يف مواطن متعددة (لنثبت ،ثبتناك ،ثبوهتا ،اثبت

 .[11]سورة األنفال: {زث رث يت ىت نت مت} قال تعاىل: .1
 من زن رن مم ام يل ىل} :قال سبحانه .2

 .[250]سورة البقرة: {ٰى ين ىن نن
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض} :هللاقال  .3

 .[45]سورة األنفال: {حق مف خف
4.

 .[30]سورة األنفال: {مل يك ىك مك لك اك} :تعاىلقال  
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 {جم هل مل خل حل جل مك} :سبحانهقال  .5
 .[24]سورة إبراهيم:

 مم خم حم جم يل ىل مل خل} قال هللا: .6

 .[94]سورة النحل: {ىم
]سورة  {جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ} :تعاىلقال  .7

 .[74اإلسرا :
]سورة  {جم هل خلمل حل جل مك} :سبحانهقال  .8

 .[32الفرقان:
 نالحظ أن التبني ابشتقاقاته قد ورد أكثر من التثبت يف القرآن الكرمي وابلنظر

تاج فيها حنوهذا يرجع إىل أن األمور اليت يكتفي فيها ابلتبني أكثر من األمور اليت  ،ابشتقاقاته
 اليقني،مفردة مثل  ،ت تؤدي معىن التثبت أو معىن قريباً منهإىل التثبت، كما أنه توجد مفردا

 خل حل جل مك} تعاىل:يف آايت قرآنية كثرية، منها قوله  مبشتقاهتاوقد وردت 

 .[118]سورة البقرة: {مل

 الفرق بني التبني والتثبت:يف العلماء أقوال 
للعلما ، والباحثني أقوال يف الفرق بني التبني والتثبت، ويدور احلديث حول كلمة 

 {حي جي يه ىه مه جه ين ىن} فقد هللا تعاىل:)فتثبتوا(، )فتبينوا(، 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني} وقال سبحانه:، [6]سورة احلجرات:

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج
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]سورة  {جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص

 .[94النسا :

بت والكسائي ابلثا ، من التث محزة قرأ {حي }قوله: »: يقول مكي بن أيب طال 
يف هذه السورة ويف موضع يف احلجرات. وقرأ الباقون ابليا ، من التبني. وحجة يف موضعني، 

ل، ض للمؤمنني على التأين، وترك اإلقدام على القتمن قرأ ابلثا ، أنه ملا كان معىن اآلية احل
  وتبني، أتى ابلتثبت، ألنه خالف اإلقدام، والتثبت أفس  للمأمور من التبني ألندون تثبت 

كل من أراد أن يتثبت قدر على ذل ، وليس كل من أراد أن يتبني قدر على ذل ، ألنه قد 
يتبني، وال يتبني له ما أراد بيانه. وحجة من قرأ ابليا ، من البيان، أنه ملا كان معىن اآلية: 

بني لكم حقيقة بقتله، حىت يت واتبطشأن كشفوا عن حاله قبل ا من لقيتموه، و  افحصوا عن أمر
 يعم التثبت، ن التبني، ألنه به يظهر األمر، وأيضًا فإما هو عليه من الدين محل على التبني

ه، البد تثبت، ظهر له ذل  األمر أو مل يظهر لني أمرًا فليس يتبينه، إال بعد ألن كل من تب
 . هتبني، ففي التبني معىن التثبت، وليس كل من تثبت يف أمر تبينمن التثبت مع ال

ى وال يتبني له األمر، فالتبني أعم من التثبت يف املعىن الشتماله عل قد يتثبتإذ 
. (1)((لتبني من هللا والعجلة من الشيطان، فتبينواا)): عن احلسن مرسالً التثبت، وقد جا  
لرمحن ا ن أكثر القرا  عليها، وألن هبا قرأ أبو عبد، وأللعموم لفظها واختيار القرا ة ابليا 

يب عبيد. وقرأ أيب حامت و أواحلسن وأبو جعفر وشيبة واألعرج وقتادة وابن جبري، وهو اختيار 
«عيسى ابلثا ، وهو اختيار الطربيواألعمش و ابن مسعود وابن واثب وطلحة 

(2). 

                                                           

قيق: أمين ، حتمكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها، حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر: رائطياخل (1)
 .228م، ص1999ه/1419، 1، دار اآلفاق العربية، طالقاهرةعبد اجلابر البحريي، 

ق: حمي ، حتقيالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: ، أبو حممد مكي بن أيب طال ( القيسي2)
 .395،394، ص1م، ج2013ه/1434، 1ط الدين رمضان، دمشق، دار الرسالة العاملية،
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يف الفرق  لعلماء يتضح لنااورده أ، وتتبع ما وابلنظر يف قول مكي بن أيب طالب
 أييت:بني التبني والتثبت ثالثة أقوال، يذكرها الباحث فيما 

 أو متقاربتانالقول األول: الكلمتان مرتادفتان 
 ةقرا  يف تانمستفيض معروفتان قرا اتن أهنما ذل  يف عندان والقولُ »: يقول الطربي

 متثبِّت،" املتبنيِّ "و متبنّي،" املتثبت"ألن . األلفاظ هبما اختلفت وإن واحد، مبعىن املسلمني
«ذل  يف القرا ة صوابَ  فمصي ٌ  القارئ، قرأ القرا تني فبأي

(1). 
 واملعنيان البيان، من ابلنون والباقون ثبااتً، ثبت من )فتثبتوا(»: وقال الرازي

«متقارابن
(2). 

 األمر يف جلواتع وال قفوا: يقول التثبت من فهو ابلثا  قرأ فمن»: السمرقندي ذكرو 
«ري ق ومعنامها ،التبني من فهو ا ابلي قرأ ومن. املسلم من الكافر لكم يتبني حىت

(3). 

 حىت جلةالع وعدم ابلتأين األمر وهو واحد، القرا تني ومعىن»: وجا  عند الشنقيطي
«الفاسق به أنبأ فيما احلقيقة تظهر

(4). 

«بعض من قريبان والفعالن» ويقول القطان يف تفسريه:
(5). 

                                                           

 .81، ص9، ججامع البيان يف أتويل القرآن: ( الطربي1)
 .189، ص11، جمفاتيح الغيب: الرازي( 2)
قيق وتعليق: علي (، حتتفسري السمرقندي) حبر العلومنصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم:  ، أبو الليث( السمرقندي3)

م، 1993ه/1413 ،1اجمليد النويت، بريوت، دار الكت  العلمية، ط املوجود، زكراي عبد بدحممد معوض، وعادل أمحد ع
 .378، ص1ج
 .411، ص7، جأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن: ( الشنقيطي4)
مراجعة وضبط: عمران أمحد أبو مجله، عّمان، طبعه خاصة هلا نس  يف عدة ، تيسري التفسري( القطان، إبراهيم: 5)

 .181، ص4ج م،1982ه/1402 ،1جامعات منها جامعة آل البيت يف األردن، ط
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«التبني الوارد يف اآلايت، هو التثبت» أن ويرى حممد أمحد 
(1). 

 : خمتلفتان والتثبت يسبق التبنيالقول الثاين

«يتبني ال من يتثبت قد »: فقد قرر اإلمام ابن عطية أنه
(2). 

ثبت إَّنا ابليا  والنون، وقيل إن االختيار التبني ألن الت قرأ( فتثبتوا) »: قال اجلصاصو 
«هو التبني، والتثبت إَّنا هو سب  له

(3). 

 العبد، فيها يتثبتف اشتباه، نوع فيها يقع اليت األحوال كل  يف التثبت»: يقول السعدي
«والصواب الرشد ويتبني األمر له يتض  حىت

(4). 
 إنّ  يثح من واخلصوص العموم ووجه أعم، والتبنّي  أخص التثّبت» أن وردات ويرى

«الّتبنّي  طريق التثّبت
(5). 

 التثبت يسبق والتبني خمتلفتان: الثالث القول
)فتبينوا(  » :تفيد أن التبني يسبق التثبت، حيث قال يف تفسري اآليةعبارة البيضاوي 

«فيه تعجلوا وال وثباته األمر بيان فاطلبوا
(6). 

 التحري بتوالتث األمر، ظهور وهو البيان تطل : التبنّي » أن عاشور يرى الطاهر بنو 
«الصدق وهو الثبات وتطل 

(7). 
                                                           

 .15، صالتثبت يف القرآن الكرمي( أمحد: 1)
السالم  حتقيق: عبد ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحلق بن غال :  ، أيب حممد عبداألندلسي ( ابن عطية2)
 .96، ص2م، ج2001ه/1421، 1ط الشايف حممد، بريوت، دار الكت  العلمية، عبد
 .312، ص2، جأحكام القرآن: ( اجلصاص3)
 .194، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي4)
 .48، صمنهج القرآن يف التثبت( وردات: 5)
 .91، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( البيضاوي6)
 .231، ص26، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 7)



46 

 بني إنف لفظامها، اختلف وإن أن الكلمتنيالشريف ويرى جمموعة من علما  األزهر 
 من ملصدرا وهو التبني، ألن: بقرصها الشمس ضو  تشبه عالقة وثيقة، عالقة معنييهما
 الطريق هو البيان وهذا ،الناس بني الفاسق يذيعه الذي اخلرب يف والتعق  التفحص هو )فتبينوا(
 .(1)تبني فقد تثبت منو  ،تثبت فقد تبنيَّ  ومن ،التبني مثرة هو فالتثبت. للتثبت املوصل

 يف الفرق بني التبني والتثبت: ما يرتجح للباحث
فرق بينهما، قوال العلما  يف الأبعد تعريف التبني والتثبت لغًة واصطالحاً، وبيان 

التبني بداية الظهور فيرتج  للباحث القول الثالث من األقوال، وهو أن التبني يسبق التثبت، 
األمر ل  أن ذوهو القطع واليقني والثبات، الشاهد الذي يؤدي إىل التثبت،  والوضوح وهو
ترجيح الباحث و فهذا حيتاج إىل حتقيق وحبث، ليس شرطاً أن يثبت، لكن يظهر، و و قد يبني 

 :ما أييت ومنها ،دالالتعدة هلذا القول يستند ل

 املعىن اللغوي: .1
 ووصف ر التبني، فقد ذكاملعاينمن خالل املعىن اللغوي التبني يسبق التثبت بداللة 

بحث يف التثبت أي التحقيق وال بيان، وهذا كله حيتاج إىلالوالشاهد، و ابلظهور، والداللة، 
 هذا الظهور، وهذه الدالالت ال تصل لليقني إال ابلتثبت.

 :ارتباط التثبت ابليقني .2
ثبت مرحلة ال يوجد لتأن ا وهو يؤكدتباط ال انفكاك فيه، ابليقني، ار إن ارتباط التثبت 

 خك حك جك مق حق} فقد قال تعاىل: ،واستقرارهلثبوت األمر بعدها مرحلة، 

                                                           

اف ، إشراف وتقدمي )وزير األوقحقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املسلمنيجمموعة من مشاي  األزهر: انظر: ( 1)
م، 2002ه/1422د.ط،  املصرية(: حممود محدي زقزوق، القاهرة، وزارة األوقاف )اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية(،

 .49،48ص
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 حق صدق خبرب: أي» [22]سورة النمل: {حم جم هل مل خل حل جل مك لك

«يقني
 .اليقنيمبعىن أن اخلرب والبيان وصل إىل آخر مرحلة يف التثبت، وهو  ،(1)

 شبهة ال حمقق  شي إليه سيلقى ما لكون حتقيق )يقني(ا ب ووصفه»يقول ابن عاشور: 
«للمبالغة ابملصدر فوصف ،فيه

(2). 

 علم :قالي ،وأخواهتا والدراية املعرفة فوق العلم صفة من اليقني»: ويقول الراغ 
«احلكم ثبات مع النفس سكون وهو ،يقني معرفة يقال وال ،يقني

(3). 

 ش  ال ام كل  على فيطلق الش  عدم األول»، فيقول: ويعلق األلوسي على الراغ 
«يتفاوت ال هذا ،دليل أو بتواتر أو عقل غريزة أو حس أو بنظر حصل سوا  فيه

(4). 

 حجة على» أي؛ [57]سورة األنعام: {زي ري ٰى ين ىن نن} قال هللا تعاىل:
 على وأان األمر هذا بينة من على أان: سواه... يقال معبود ال وأنه ،ريب مغفرة من واضحة
«بدليل عنده اثبتاً  كان  منه إذا يقني

(5).  

 هبا واملراد ،والباطل احلق بني فصلي وشاهد الصدق الذي الواضحة احلجةهي  البينةف
 .(6)والوحي القرآنهنا 

                                                           

 .186، ص6، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري1)
 .252، ص19، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 2)
 .553، صاملفردات يف غريب القرآن: ( الراغ 3)
 .125، ص1، جينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثا( األلوسي: 4)
 .89، ص3، جالقرآن ورغائب الفرقانغرائب ( النيسابوري: 5)
 .41،40، ص3، جتا، د. ط، بريوت، دار الفكر، د.روح البيانالربوسوي: إمساعيل حقي بن مصطفى: انظر: ( 6)
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 قد» :أي، [118]سورة البقرة: {مل خل حل جل مك} :هللا تعاىل يقولو
 نمل أخرى، وزايدة آخر سؤال إىل معها حيتاج ال مبا الرسل صدق على الدالالت وضحنا
«أيقن

(1).  

 القوم بذل  هللا وخص»: فيقول يف تفسريهإىل ذل  معىن دقيقا  الطربيويضيف 
 يقني لىع األشيا  حقائق معرفة والطالبون األمور، يف التثبت أهل ألهنم يوقنون، الذين
«وصحة

(2). 

 من  حممد به جا  وما القرآن آايت أن يعين»قد جرى اخلازن على منواله فقال: و 
 أهل هم هنمأل ابلذكر اإليقان أهل خص وإَّنا لليقني، طالباً  كان  ملن كافية  الباهرات املعجزات
«يقني على األشيا  ومعرفة ،األمور يف التثبت

(3). 

يف دية األصابع، يف  قاس على خرب من األخبار حني قضى) أن عمر  وردوقد 
اإلهبام خبمس عشر، ويف كل من السبابة والوسطى بعشر ويف اليت تلي اخلنصر بتسع ويف 

، قضى يف اليد خبمسني، ففرقها على األصابع أبقدار ، ولقد رأى أن النيب (صر بستناخل
ه: ، وفي وثبت أنه كتاب رسول هللاخمتلفة ألهنا خمتلفة؛ ولكن وجد كتاب عمرو بن حزم، 

إليه، وترك قول عمر ؛ فصاروا "يف كل إصبع مما هنال  عشر من اإلبلو "
(4). 

                                                           

 .400، ص1، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري1)
 .557، ص2، ججامع البيان يف أتويل القرآن: ( الطربي2)
 .74، ص1، جلباب التأويل يف معاين التنزيل( اخلازن: 3)
، 1ط تبة اخلاجني،، مصر، مكتوثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري أسسه واجتاهاتهاملطل ، رفعت فوزي:  ( عبد4)

 .97م، ص1981ه/1401
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بل  ،تبينوا من وجود كتاب عمرو بن حزم وهو شاهد ودليل مل يكتفوا بذل  فعندما
بعد أن  ، واخذوا بقول الرسول ، فرتكوا اجتهاد عمر ثبت )أي تثبتوا( أنه للرسول 

 ذل .من له، وتثبتوا  ن هناك كتاابأتبينوا 

عدة نصوص تفيد مدى احلرص على التثبت يف جمال جا  يف تذكرة احلفاظ وقد 
 : (1)ومنها ما أييتوعدم إجرا  األحكام قبل هذا التثبت، ، حاديث املروية عن النيب األ

  عن رجا  بن أيب سلمة قال: بلغين أن معاوية كان يقول: عليكم من احلديث مبا كان
 .فإنه كان قد أخاف الناس يف احلديث عن رسول هللا  عهد عمر يف 

 أن عمر استشارهم يف أمالص املرأة يعين  روى هشام عن أبيه عن املغرية بن شعبة
ت صادقا بغرة، فقال له عمر: إن كن السقط فقال له املغرية: قضى فيه رسول هللا 

 قضى به.  فأت أبحد يعلم ذل . قال: فشهد حممد بن مسلمة أن رسول هللا 
 للعباس  بكر قال: كان حممد بن عمارة عن عبد هللا بن أيب أن روى صفوان بن عيسى

بيت يف قبلة املسجد فضاق املسجد على الناس فطل  إليه عمر البيع فأىب، فذكر 
 ،إذا انس من األنصارنة فخرجا فاحلديث وفيه فقال عمر أليب: لتأتيين على ما تقول ببي

فقال عمر: أما إين مل أهتم   قالوا: قد مسعنا هذا من رسول هللا  ،قال: فذكر هلم
 .«ولكين أحببت أن أتثبت

 جلى فيما أييت:يت بني التبني والتثبت اً أن هناك فرق لدى الباحثيرتجح  عليهو 
 تبني. فقد تثبت ، ومنالتبني مرحلة متقدمة على التثبت .1
  اإلحاطة أبدلتها ومالبساهتا.، والتثبت هو احلقيقةظهور هو التبني  .2
  ومالبساته. هدوافعأدلة األمر و  الوقوف علىهدف التثبت هو  .3
  .إىل درجة اليقنيابلتثبت حيث يصل يستقر األمر  .4

                                                           

 لكت  العلمية،، بريوت، دار اتذكرة احلفاظدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز: ( الذهيب، مشس ال1)
 .12، ص1م، ج1998ه/1418، 1ط
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 بعد التثبت. ال يكون إالالعملية وإصدار األحكام اختاذ اإلجرا ات  .5
جرد نزول جربيل مبوابملثال يتض  املقال: ففي قصة حاط  بن أيب بلتعة حصل التبني 

 عله حاط .مبا ف سول وإخباره للر 

 مث كان التثبت الذي مت من خالل ما أييت:
  رثدم وأاب األسود بن واملقداد وطلحة والزبري وعمارًا علًيا  هللا رسول بعث .1

 منها.كي يلحقوا ابملرأة وأيخذوا الكتاب 
واعرتف بفعلته وبني األسباب اليت  فأاته حاط ، إىل  هللا رسول أرسل .2

 .وعذره  هللا رسول دفعته لإلقدام عليها، فصدقه
قد رفض اقرتاح عمر بقتل حاط ، واهتامه له ابلنفاق، ورد  ونالحظ أن الرسول 

 شئتم ما ااعملو : هلم فقال بدر أهل على اطلع قد هللا لعل عمر اي يدري  ماو "عليه قائال: 
 .لكم" غفرت فقد

رسلهم السرتجاع الكتاب اخليارات أ للصحابة الذينقد حدد  كما نالحظ أنه 
فإن هبا  "نطلقوا حىت أتتوا "روضة خاخا))، حيث قال هلم: املتاحة هلم يف سبيل اسرتجاعه

وا سبيلها، وإن وخل ،ظعينة معها كتاب من حاطب بن أيب بلتعة إىل املشركني، فخذوا منها
  .(1)((مل تدفعه إليكم فاضربوا عنقها

مث إن اجملموعة املكلفة ابملهمة مل تقصر يف اختاذ كل السبل املتاحة حىت ولو كانت غري 
مشروعة، واليت متثلت يف جتريد املرأة أو قتلها؛ ألن املفسدة املرتتبة على وصول الكتاب إىل 

 ها من مالبسها أو قتلها.األعدا  كانت أعظم من مفسدة جتريد

                                                           

يف كتاب  ، والقصة أخرجها اإلمام البخاري يف جامعه صحيحه،93،92، ص8، جمعامل التنزيل ،البغويانظر: ( 1)
 .38-36؛ وقد مرت يف ص539(، ص3007اجلهاد والسري، ابب اجلاسوس، رقم احلديث: )
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 :والتثبت التبني أمهية: الثاين املطلب
ن للتبني والتثبت أمهية عظمى على كل األصعدة واجملاالت، وابألخص يف تداول إ

 .على الدين، واجملتمعات، واألوطان علومات حبكم سرعة انتشارها، وخطورة هذا االنتشارامل
صوى التبني، والتثبت من أمهية ق حيمله خلقذكر بعض ما  سيحاول الباحثوعليه 

 يف تداول املعلومات.

 :الدييناجلانيب  ة التبني والتثبت يفأمهي
وال  ،دةيلحق الضرر مبستوايت عوانتشارها دون تبني وتثبت  ن تداول املعلومات،إ

ش  أن اجلان  الديين أيخذ حيزًا مهمًا جدًا يف هذا األمر، فقد يلبس احلق ابلباطل سوا   
لعوام من شأن ا»كان هذا جبهل أو بتجاهل، ويتأثر هبذا اجلميع خصوصًا عوام الناس، إذ 

ن القلوب أو كان رقيقاً حيز  ،ما كان حديثه عجيباً خارجاً عن فطر العقول ،القعود عند القاص
«ستغزر العيونوي

 ، فلهذا جي  التبني والتثبت من خالل أمور كثرية ومنها ما أييت:(1)

بعلم  ،أمر طبيعي خصوصا يف أمة اإلسالم اليت اختصتمعرفة حال انقل املعلومة، وهذا  .1
قام عليه رجال خملصون هو العلم الذي الرجال أو ما يسمى علم اجلرح والتعديل، و 

ل، انقل احلديث، وذل  ملعرفة السمني من اهلزي وأوصافيتبينون، ويتثبتون من حال 
 مه جه ين ىن} هم انطلقوا يف ذل  من قول هللا:والسقيم من السليم، ولعل

 .[6]سورة احلجرات: {حي جي يه ىه
ا التأدب هب األلبابمن اآلداب اليت على أويل فقد فهمت األمة من هذه اآلية أن 

واستعماهلا، أنه إذا أخربهم فاسق خبرب أن يتثبتوا يف خربه، وال أيخذوه جمرًدا، فإن يف ذل  
خطرًا كبريًا، ووقوًعا يف اإلمث، فإن خربه إذا جعل مبنزلة خرب الصادق العدل، حكم مبوج  

                                                           

سسة : بريوت، املكت  اإلسالمي، الدوحة، مؤ أتويل خمتلف احلديثهللا بن مسلم:  ( بن قتيبة، أيب حممد عبد1)
 .404م، ص1419/1999، 2ط اإلشراق،
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ا يكون مذل  ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس واألموال، بغري حق، بسب  ذل  اخلرب 
دلت الدالئل  ، فإنأن نتبني خرب الفاسق ونتثبت منهالواج   وهلذا كان منسبًبا للندامة، 

 .(1)والقرائن على صدقه، عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه، كذب، ومل يعمل به

وقد سار أهل السنة واجلماعة سرية دقيقة يف قبول احلديث ويف تعديل الرجال ووصل 
أو من فعل أمرًا يعد من خوارم  ،ول رواية من كذب ولو مرة واحدةاألمر إىل حد عدم قب

 يف عصرهم، كاألكل يف الشارع. ةاملرو 

ن الذين وقع يف حديثهم املوضوع والكذب واملقلوب ومن املسلمات يف هذا الباب أ
 :اآلتيةمسة مل خيرجوا عن األقسام اخل

قوم غل  عليهم الزهد والتقشف، فغفلوا عن احلفظ والتمييز، ومنهم من  األول:
ضاعت كتبه، أو احرتقت، أو دفنها، مث حدث من حفظه فغلط، فهؤال  اترة يرفعون املرسل، 

 ويسندون املوقوف، واترة يقلبون اإلسناد، واترة يدخلون حديثاً يف حديث.

 فكثر خطؤهم وفحشهم.قوم مل يتعبوا أنفسهم يف علم النقل،  الثاين:

 قوم ثقات لكنهم اختلطت عقوهلم يف أواخر أعمارهم فخلطوا يف الرواية. الثالث:

 قوم غل  عليهم الغفلة، مث انقسم هؤال  قسمني. الرابع:

 .(2)قوم تعمدوا الكذب اخلامس:

، أو أهل العلم دون تبني أو تثبت ينفر الناس منهم يفعلى حنو يطعن تداول املعلومات  .2
 :يف النماذج اآلتيةيوقع البغضا  بينهم، ويتجلى ذل  

                                                           

 .799، صتفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف : ( السعدي1)
رالدين ، اعتىن هبا: نو مقدمة يف مصطلح احلديثالقادر بن أمحد بن مصطفى بن بدران:  الدومي، عبدانظر: ( 2)

 .50،49م، ص1999ه/1419، 1ط طال ، الرايض، دار أطلس للنشر والتوزيع،
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يتم نشر مقطع يستدل به على أن العامل الفالين قد جرح العامل اآلخر، وعند التبني  .أ
د عن العامل الً ما يف قضية معينة بعيدة كل البعاوالتثبت يتض  أن العامل قد سئل سؤ 

اي شي  فيمن يقول كذا وكذا؟ فيأيت جواب الشي  عاماً   خر، كسؤال ما رأياآل
بعيداً كل البعد عن العامل اآلخر الذي يرى خالف ذل  يف ظروف ومواقف معينة 
دع مل يتطرق هلا السائل، فيتم تداول املعلومات اليت تفيد أن العامل الفالين يفسق ويب

 تعاىل ر الذي يرتت  عليه إيذا  توعد هللاداعية أو عامل، وهذا ليس بصحي ، األم
 مل يك ىك مك لك اك} فاعليه يف قوله تعاىل:
 أي:، [58]سورة األحزاب: {زن رن مم ام يل ىل

 مم ام يل }ينسبون إليهم ما هم بُاَرآ  منه مل يعملوه ومل يفعلوه، »
البهت البني أن حيكى أو ينقل عن املؤمنني واملؤمنات وهذا هو  {زن رن

ذا الوعيد هلم، وَمْن أكثر َمْن يدخل يف ه ما مل يفعلوه، على سبيل العي  والتنقص
هللا  الكفرُة ابهلل ورسوله، مث الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبوهنم مبا قد بَارَّأهم

ه قد رضي عز وجل، قد أخرب أن هللاقيض ما أخرب هللا عنهم؛ فإن منه، ويصفوهنم بن
، صوهنموينتقاألنصار ومدحهم، وهؤال  اجلهلة األغبيا  يسبوهنم و عن املهاجرين 

ذمون ي ويذكرون عنهم ما مل يكن وال فعلوه أبدا، فهم يف احلقيقة منكوسو القلوب
«املمدوحني، وميدحون املذمومني

(1). 
سامع أو يفيت مبسألة، فيحملها القد يذكر العامل يف خطبة أو حماضرة قضية ما،  .ب

على ما يفهم ال على ما يقصد العامل، فينقل عنه ويشهر به على حنو قد يتسب  
يف إيذائه أو يف تنفري الناس منه، مع أنه لو تبني من العامل ميكن أن يقف على 

 حقيقة األمر.

ا مسعه كان مإن املسلم مأمور إن مسع سو ًا صرحيًا أال يشيعه وينشره، فما ابلنا إن  
 خك حك جك مق حق} تبني والتثبت، يقول هللا تعاىل:ليس صرحيًا وحيتاج إىل ال

                                                           

 .481، ص6، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري1)
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 من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
  .[19]سورة النور: {هن

قام وهذا أتدي  ملن مسع شيئا من الكالم السيئ، ف»ها يف تفسريها: يقول ابن كثري 
 جك مق حق }وتكلم به، فال يكثر منه ويشيعه ويذيعه، فقد قال تعاىل:  بذهنه منه شي ،

 خل }أي: خيتارون ظهور الكالم عنهم ابلقبي ،  {حل جل مك لك خك حك

 من خن حن جن}ابلعذاب،  {خم}أي: ابحلد، ويف  { حم جم هل مل

«أي: فردوا األمور إليه تَاْرُشُدوا {هن
(1). 

يف ويكفينا  ، تثبت قبل اخلوض يف العلمانتبني و علينا أن نفحفاظاً على الدين، حي  
اعلم اي أخي وفق  هللا تعاىل وإايان ملرضاته، وجعلنا ممن »ابن عساكر: اإلمام قول  هذا املقام

 نتقصيهمميتقيه وخيشاه حق تقاته، أن حلوم العلما  مسمومة، وعادة هللا يف هت  أستار 
؛ ألن الوقيعة فيهم مبا هم منه برا  أمره عظيم، والتناول ألعراضهم ابلزور واالفرتا  مرتع معلومة

هللا لنعش العلم خلق ذميم، واالقتدا  مبا مدح هللا به قول  وخيم، واالختالق على من اختاره
كارم مب املتبعني من االستغفار ملن سبقهم وصف كرمي، إذ قال مثنيًا عليهم يف كتابه وهو

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} االخالق وصدها عليم

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

«[10]سورة احلشر: {خي
(2). 

ويكفي أن اخلوض فيما ال علم لإلنسان به يدخل يف دائرة املنكرات العظيمة سوا  
ون فقال: لناس أن يقولوا عليه ما ال يعلمتعلق ابخللق أو اخلالق، فقد أنكر هللا تعاىل على ا

                                                           

 .29، ص6ج: تفسري القرآن الكرمي: بن كثريا (1)
ن تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلس( ابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا: 2)

 .29، ص3ا، طم1983/ه1404، بريوت، دار الكتاب العريب، األشعري
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وقد أمجع العلما  على أن ما مل يتبني »، [28]سورة األعراف: {خص حص مس خس حس جس}

«ويتيقن فليس بعلم، وإَّنا هو ظن، والظن ال يغين من احلق شيئاً 
(1). 

 :أمهية التبني والتثبت يف اجلانيب االجتماعي

زرها، بطها، وآتتراابجملتمعات، ويضعف  يضر وتثبت تبني دون املعلومات تداول نإ
يطهر لتبني والتثبت اببل جيعلها هشة وضعيفة، وبعيدة كل البعد عن رضا هللا تعاىل، وحمبته، و 

 الناس، ظلم يف الوقوع من احلمايةواملفاسد، ألهنما يؤداين  اجملتمع من كثري من األمراض
ني األرحام يوقع بدون وعي وتدقيق قد وأمواهلم، ألن تناقل املعلومات  أعراضهم يف واهتامهم

 ىل مل خل} بعضهم البعض، وهلذا قال تعاىل: ظلميؤدي إىل واألصدقا  البغضا ، و 

 مهىه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه

 الظن، من كثري  عن املؤمنني عباده» ففي اآلية ينهى هللا تعاىل، [12]سورة احلجرات: {ّٰ
 ،حمضاً  مثاً إ يكون ذل  بعض ألن حمله؛ غري يف والناس واألقارب لألهل والتخون التهمة وهو

 وال: قال أنه ، ،اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري عن وروينا ،احتياطاً  منه كثري  فليجتن 
«حممال اخلري يف هلا جتد وأنت خريا، إال املسلم أخي  من خرجت بكلمة تظنن

(2). 

ن ظننت فال تظن إوكأين ابهلل تعاىل يقول: تثبت، تبني والالظن خمالف للوال ش  أن 
أمس ، فبكلمت  اليت خترج من ، ويتداوهلا الناس قد تظلم هبا شخصًا أو فئة،  وأإال خرياً 

 ن  م  - ابلكلمة ليتكّلم العبد نَّ إ  )): سر قول الرسول  هوبقصد أو من دون قصد، وهذا 

                                                           

 .316، ص7، جأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن: ( الشنقيطي1)
 .377، ص7، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري2)
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 من- ابلكلمة يتكلمل العبد وإن ،اجلنة يف هبا هللا يرفعه اباًل، هلا يريل ق ي ال -هللا رضوان
 .(1)جهنم(( يف هبا يهوي اباًل، هلا يريل ق ي ال -هللا َسَخط

هلذا جي  و  ،(2)يف كتاب الرقاق ابابً فيما يكره من القيل والقال وقد خصص البخاري
ول علم، يقابلعلى اإلنسان إن تكلم أن يتكلم ابلقول السديد البعيد عن الظلم، واملوثق 

سورة ] {جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي} يف تفسري قوله تعاىل: السعدي

 سيلةو  وكل لذل ، يوصل طريق كل  وسلوك العلمية، املسائل يف الصواب،»، [70األحزاب:
للنص   ملتضمنا والقول األانم، خماطبة يف ولطفه، الكالم لني السديد، القول ومن .عليه تعني

«األصل  مبا هو واإلشارة،
(3). 

د أن رينفس مضطربة تكم من كلمة كانت شرارهتا من جهل ال يضبط األمور، أو و 
وهلذا كله كانت  ،يستغل عدم تبني الناس وتثبتهم مما ينقله إليهمَّنام من وقع بني الناس، أو ت

: قال الرسول  :قال يب هريرة أفعن عاقبة املعلومات السلبية املتداولة عن اخللق وخيمة، 
 أفرأيت: لفقي يكره، مبا أخاك ذكرك: قال أعلم، ورسوله هللا: قالوا الغيبة؟ ما تدرونأ))
 فقد فيه، نيك مل وإن اغتبته، فقد تقول، ما فيه كان  إن: فقال أقول؟ ما أخي يف كان  إن

  .(4)هبته((
ره أهل وقد ذك، بعض أوجه تداول املعلومات السلبية قد يكون مباحاوأنبه إىل أن 

 اترة قسمني، لىع النميمة»يف تفسريه وقال:  ابن كثري العلم حتت ابب النميمة النافعة، قال
  إذا فأما. عليه فقمت حرام فهذا املؤمنني، قلوب وتفريق[ الناسبني ] التحريش وجه على تكون
: يثاحلد يف جا  كما  املسلمني، كلمة  ، وائتالف[الناسبني ] اإلصالح وجه على كانت

                                                           

 .1203(، ص6478، كتاب الرقاق، ابب حفظ اللسان، حديث رقم: )صحيح البخاري( 1)
 .1202، ابب ما يكره من قيل وقال، صالرقاق، كتاب صحيح البخاري( 2)
 .673، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي3)
 .1123، ص(2589، حديث رقم: )، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الغيبةصحيح مسلم (4)
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 ،لكفرةا مجوع بني والتفريق التخذيل وجه على يكون أو ،(1)((خريًا يَنمّ  من ابلكذاب يسل))
 مسعود بن نعيم فعل وكما، (2)((خدعة حلربا)): احلديث يف جا  كما  مطلوب، أمر فهذا
 ونقل كالًما،  ؤال ه عن إليهم فنمى هؤال  إىل وجا  قريظة، وبني األحزاب كلمة  بني تفريقه يف
 على حيذو وإَّنا .وافرتقت النفوس فتناكرت ذل ، بني ألم مث آخر، شيًئا أولئ  إىل هؤال  من
«النافذة والبصرية الذكا  هذا مثل

 (3). 
 إىل الغري ولق ينم من على األكثر يف يطلق إَّنا النميمة اسم أن اعلم»ويقول الغزايل: 

  حدها بل. به ةخمتص النميمة وليست وكذا، بكذا في  يتكلم كان  فالن تقول كما  فيه، املقول
 كان  سوا و . اثلث كرهه  أو إليه، املنقول أو عنه املنقول كرهه  سوا  كشفه،  يكره ما كشف
 عما السرت هت و  السر إفشا  النميمة حقيقة بل يكن مل أو عنه املنقول يف ونقصاً  عيباً  ذل 
 ما إال نهع يسكت أن فينبغي يكره مما الناس أحوال من اإلنسان رآه ما كل  بل كشفه،  يكره
 به يشهد أن يهفعل غريه مال يتناول من رأى إذا كما  ملعصية، دفع أو ملسلم فائدة حكايته يف

 كان  فإن لسر،ل وإفشا  َّنيمة هو فذكره لنفسه ماالً  خيفي رآه إذا فأما له، املشهود حلق مراعاة
 النميمة على الباعثف والنميمة، الغيبة بني مجع قد كان  عنه احملكي يف وعيباً  نقصاً  به ينم ما
 يف وضواخل ابحلديث التفرج أو له، للمحكي احل  إظهار أو عنه للمحكي السو  إرادة إما

«والباطل الفضول
(4). 

  هالةسريعًا دون تروي فتصي  قومًا جبوال ش  أيضًا أن النميمة قد تشعل هبا النار 
، يقول ابن عاشور: [6]سورة احلجرات: {يي ىي مي خي} كما يف قول هللا تعاىل:

 األخبار من نأل املؤمنني؛ من طائفتني بني اإلصابة تقع أن قوم إصابة عليه يصدق مما كان»
                                                           

(، 2692، كتاب الصل ، ابب ليس الكاذب الذي يصل  بني الناس، حديث رقم: )صحيح البخاري( 1)
 .477ص
 .543(، ص3030، كتاب اجلهاد والسري، ابب احلرب خدعة، حديث رقم: )صحيح البخاري( 2)
 .371، ص1، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري3)
 .156، ص3، جت، د.ط، بريوت، دار املعرفة، د.إحياء علوم الدين( الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد: 4)
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 وقد أعسر، فيها والتبني األفراد، بني جيري مما أكرب وخطرها القبائل بني النميمة أخبار الكاذبة
«الندامة جتدي وال الفتنة انر تستعر أن بعد إال التبنّي  حيصل ال

(1). 
تفادي  عظيم يف إصالح اجلان  االجتماعي، ويف وهبذا يتض  أن للتبني والتثبت أثر

 البغضا  والتناحر.، وتشيع فيه اجملتمع سلبيات تفت يف عضد

 :األمينانب يف اجل أمهية التبني والتثبت
بل  اوتثبت يضر أمن األوطان واستقراره تبنيدون  ، وانتشارهان تداول املعلوماتإ

 إلضافة إىل ذل وهو ابو بني الناس وويل أمرهم، يشيع الفوضى، والبغضا  بني أفراد اجملتمع، أ
ن هذه املعلومات، م يتم التثبتيكلف الدولة الوقت، واألموال الطائلة للتحقيق والبحث لكي 

م ن متابعة أمور جساعويشغل األجهزة املعنية ، املتوخاة من تداوهلاومصدرها، واألهداف 
 تص  يف صاحل البالد والعباد، أو تدفع عنهم ضرراً ماحقا يف عاجل الوقت أو آجله.

ع كثرية أن بعض اجلهات اخلارجية أو الداخلية تعمل على بث وتداول لقد أثبتت وقائ
بعض املعلومات الصحيحة أو غري الصحيحة، حتقيقًا ألجندات ومصاحل خاصة أو هبدف 

 التشجيعو وإجياد فكرة اجلرمية يف ذهن اجلاين احلث على ارتكاب اجلرمية »هو: التحريض، و 
حياً أو ارتكاب اجلرمية، سوا  كان التحريض صر  عليها بشكل يهيج شعور الفاعل ويدفعه إىل

«أو غري مباشر فردايً أو مجاعياً  ضمنياً مباشراً 
 وسنضرب أمثلة على هذا التحريض ومنها: ،(2)

منها  قصدي ، بتداول معلوماتج الناس عليهيالتحريض على ويل األمر املسلم، وهتي .1
، سوا   تعمدوالتشهري امل، والكراهية، كاملطالبة حبقوق منقوصة عالنياً، إشاعة الفوضى

كان هذا حقيقاً، أو كذابً، وهبتاانً كما حدث للصحايب اجلليل الشهيد املبشر ابجلنة 

                                                           

 .238، ص 26، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 1)
ملل  فهد ، الرايض، مكتبة اجرمية التحريض االلكرتونية املخلة أبمن الدولة( اهلاجري: راشد بن رمزان آل طامي: 2)

 .218م، ص2013ه/1434 ،1الوطنية، ط
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 جمموعةبه رضاه عندما شهر أو   النورين عثمان بن عفان يذ ينشدااثلث اخللفا  الر 
ابن سبأ بعض العقائد اليهودية،  »، حيث أظهر اجلهالمن األوابش، وحرضوا عليه 

ل ستغة تكون يف بيت واحد، وغري ذل . واكالقول ابلرجعة والوصي، وأن اإلمام
فعل كذا وكذا، وكت  كتباً األعراب، فأخذ يشع عندهم األكاذي  مدعيًا أن عثمان 

على الزبري، وعلي، وطلحة، وعائشة، وغريهم من أصحاب النيب  -معههو ومن -مزورة 
  وخيتموهنا أبختامهم املزورة، كلها فيها اإلنكار على عثمان والتذمر من سياسته، ويف

السابق ال توجد أجهزة اتصاالت حديثة كما هو اآلن، واملتلقون أعراب أتتيهم هذه 
«احد من ذوي الشقاق والنفاقاألخبار فيقبلون ويصدقون، فصبأ إليه غري و 

(1). 

يتم ض ، وهذا التحريبدعوى اجلهاد حتريض الشباب لالخنراط مبجموعات إرهابية .2
علومات يتداولون املمجاعات وأفراد من وكم رأينا ، والدين منه برا ، إلباسه لباس الدين

حملصن الشباب، وخاصة الشباب غري ابيغرروا  ذبة، ومقاطع الفيديو املركبة لكيالكا
 التبني من القائل، فإن قالوا إن هذا البيان بيانابلعلم الشرعي، وهلذا كان من الواج  
، وأال جنعل لنا قةوأنه عامل رابين ثهو القائل  أنهالعامل الفالين فعليهم أن يتثبتوا فعاًل 

يوم  أ مناوهم أول من يترب أهل العلم،  الكبار منمبثابة  متعاملني، وحمرضني، وجنعلهم
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين}القيامة، فقد قال تعاىل: 

 .[166]سورة البقرة: {مئ خئ حئ جئ

وهبذا نكون قد بينا مفهوم تداول املعلومات وأمهيته، ومفهوم كل من التبني والتثبت 
 واالجتماعي واألمين، وسيتكلم الباحث يف الفصل الثاين عنوأمهيتهما يف اجلان  الديين 

لتثبت يف الوثيق مبسألة التبني وا امفهوم التجسس والتحسس وضوابطهما؛ نظرًا الرتباطهم
 .تداول املعلومات

                                                           

 .117م، ص2010ه/1431 ،5، ط، الكويت، مكتبة اإلمام الذهيبحقبة من التاريخ( اخلميس: عثمان بن حممد: 1)
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 لثاينالفصل ا
 يف القرآن الكرميوضوابطهما التجسس والتحسس 

 ويشمل على مبحثني:
  والتحسسالتجسس املبحث األول: مفهوم: 

 ويشتمل على مطلبني:
  ًاملطل  األول: تعريف التجسس لغة واصطالحا. 
 املطل  الثاين: التحسس والفرق بينه وبني التجسس. 

  :وأهدافهما وضوابطهما التجسس والتحسسحكم املبحث الثاين. 
 ويشتمل على مطلبني:

 املطل  األول: حكم التجسس والتحسس. 
  :وأهدافهما التجسس والتحسس ضوابطاملطل  الثاين.  
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 األولاملبحث 
 التجسس والتحسسمفهوم 

 لغة واصطالحاً التجسس  تعريفاملطلب األول: 
 :لغةً  جسسالت

واْجَتسَّه َأي  ،َجسَّه بيده جَيُسنه َجّساً يقال:  ،اللَّْمُس ابليد ، وهواجَلسن  مأخوذ من
ََجسَّةُ  ،َمسَّه وَلَمَسه

َأَحدَّ  :َص بعينهوَجسَّ الشخ ،املوضع الذي تقع عليه يده ِإذا َجسَّه :وامل
 حبث :رَبَ وجَتَسَّسهوَجسَّ اخلَ  ،َجسنسُ ومنه التَ ، واجَلسن َجسن اخَلرَبِ ، النظر إِليه لَيْسَتِبيَنه وَيْستَاْثِبَته

اُسوُس الذي يَاَتَجسَّس وقيل اجلواجلاُسوُس الَعنْيُ يَاَتَجسَُّس اأَلخبار مث أْييت هبا ... عنه وفَحصَ 
سن اأَلخبار وأْتيت هبا الدجالَ اأَلخبار واجَلسَّاَسُة دابة يف جزائر البحر جتَُ 

(1). 
 د:، والشمن، والسمع، الواحاليدان والعينان، والفم، وهي واجلََواسن من اإلنسان: مخسٌ 

َجسِّ  نتقول: فالوالعرب ، حلا : حاّسٌة، واجلميع: احلواسن جاّسٌة ويقال اب
َ
 إذا مل يكن ضيق امل

َجسِّ إذا
َ
ْرِب، وفالن واساااع امل ْربِ   واساااع الساااَّ إن يف  ويقال:، رحي  الصااادر ،كان واساااع الساااَّ

َ  لضيقاً  جَمَسِّ
(2). 
كي وح . ومنه اجلاسوس.جسست األخبار وجتسستها، أي تفحصت عنهاويقال 

 .(3)عن اخلليل: اجلواس: احلواس
عن أخبار  تجسس، وهو املاحلكيم فعال من اجلس، وكذل  فسر يف التنزيل :واجلساس

 .(4)وعن عيوهبم ،الناس
                                                           

 هتذيب، أبو منصور حممد بن أمحد: األزهريو  ، مادة: )ج س س(.لسان العرب: األندلسي ابن منظورانظر: ( 1)
 ، مادة: )جس(.اللغة
بد احلسيين، حمّمد بن حمّمد بن عو  ، مادة: )جس(.هتذيب اللغة: ، أبو منصور حممد بن أمحداألزهريبتصرف: ( 2)

 ، مادة: )جسس(.اتج العروس من جواهر القاموسالرزّاق: 
 ، مادة: )جسس(.الصحاح: اجلوهريانظر: ( 3)
 .185، صتد. ،3ط ، القاهرة، مكتبة اخلاجني،االشتقاق، أيب بكر حممد بن احلسن: ابن دريدانظر: ( 4)
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  :التجسس اصطالحاً 
 :ما أييت ومنها ،عدة تعاريفبلقد عرف العلما  التجسس 

«التجسس: التفتيش عن بواطن األمور وأكثر ما يقال يف الشر» :قال ابن االثري
(1). 

«البحث عن الشي » أبنه األوزاعي وعرفه
(2). 

«السؤال عن العورات من غريه» فعرفه أبنه الكفوي أما
(3). 

«البحث عما ينكتم عن  من عيوب املسلمني وعوراهتم» أبنه وعرفه الشوكاين
(4). 

البحث بوسيلة خفّية وهو مشتق من اجلس، ومنه مسي » ابن عاشور وهو عند
«املعاملة اخلفية عن املتجسس عليهوالتجّسس من  اجلاسوس.

(5).  

«التطّل  مع اختفا  وتسرت» ويف موضع آخر عرفه أبنه
(6). 

، أن هناك ارتباطاً وثيقاً بني معاين التجسس يف اللغة وتعريفاته عند أهل العلمويالحظ 
 أمرعن  خفيةيلة بوسالتتبع والبحث  وميكننا بعد هذه التعريفات القول أبن التجسس هو:

 .مع اختالف املقاصدبدافع  ،يراد االطالع عليه

، ثر هبدف املعرفةواقتفا  األوالتنقي ، التحري  هبا فيقصد" التتبع والبحثأما مجلة "
 مم خم حم جم يل ىل مل خل} :وقد ذكر هللا تعاىل التنقي  يف قوله تعاىل

                                                           

لنهاية ا، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري: ( ابن األثري1)
 .272، ص1م، ج1979ه/1399د.ط،  ، بريوت، املكتبة العلمية،يف غريب احلديث واألثر

 .379، ص7ج، : تفسري القرآن الكرمي( ابن كثري2)
 .262، صالكليات( الكفوي: 3)
 .76، ص5، جفتح القدير: ( الشوكاين4)
 .253، ص26ج ،التحرير والتنوير( ابن عاشور: 5)
 .45، ص13، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 6)
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النق  مبعىن »يقول األلوسي: ، [36]سورة ق: {ىن من خن حن جن يم ىم

«ومسي بذل  لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارهم {حن جن يم}التفتيش، ومنه 
(1). 

، قة ال يشعر هبا أحدبطري التفتيشحث أن يتم ذل  ابلب "خفيةبوسيلة وأعين بعبارة "
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :وهذا أحد معاين قوله تعاىل

، يقول ابن عاشور يف [48]سورة التوبة: {ين ىن من خن حن جن يم
ة على قوة للداللبتشديد الالم مضاعف قل  املخفف، واملضاعفة  {حم}و»تفسريها: 
فيجوز أن يكون من قَل  الشي  إذا أتمل ابطنه وظاهره ليطّلع على دقائق صفاته  .الفعل

فتكون املبالغة راجعة إىل الكّم أي كثرة التقلي ، أي ترددوا آرا هم وأعملوا املكائد واحليل 
  واملسلمني. لإلضرار ابلنيب 

لبحث ستعري التقلي  لث، امن قل  مبعىن فّتش وحب {حم}وجيوز أن يكون 
 مث هت} :اإلحاطة حبال الشي  كقوله تعاىلوالتفتيش ملشاهبة التفتيش للتقلي  يف 

أن املسلمني ش ، أهّنم حبثوا وجتسَّسوا لالّطالع علىفيكون املعىن [42]سورة الكهف: {حج
«وإخبار العدّو به

(2). 

يقول  ،[10]سورة الصافات: {رث يت ىت نت} هللا تعاىل:وهو أيضاً معىن قول 
«أي اختلس الكلمة على وجه املسارقة ،خطف اخلطفة»يف تفسريه:  الرازي

(3). 
، ومل وخيفى عليه: أي عن أمر ال يعلمه «يراد االطالع عليه أمرعن »ومعىن مجلة 

 .و من غري آايتأرات اوقد يكون هذا اخلفي له أمويسعى إلظهاره، يعلن عنه، 
 ومن حاالته:باعث أي ب :«دبدافع مع اختالف املقاص»ومجلة 

                                                           

 .258، ص3، جوالسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ( األلوسي: 1)
 .219، ص10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 2)
 .321، ص26، جمفاتيح الغيب: ( الرازي3)
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 جف} عاىل:تهللا وقد قال  ،الفضولالتتبع بقصد أو الرغبة يف كاحلسد   من نفسه، .أ

 هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف

وال تتبع ما ليس ل  به علم، بل تثبت يف كل ما »أي: ، [36]سورة اإلسرا : {جم

 جل مك لك خك }تقوله وتفعله، فال تظن ذل  يذه  ال ل  وال علي ، 

اله عما ق فحقيق ابلعبد الذي يعرف أنه مسئول {جم هل مل خل حل
لسؤال جوااب، لعبادته أن يعد لتعاىل وعما استعمل به جوارحه اليت خلقها هللا  ،وفعله

كفها عما و  ،وإخالص الدين لهتعاىل، وذل  ال يكون إال ابستعماهلا بعبودية هللا 
«يكرهه هللا تعاىل

(1). 

ة ]سور  {خضمض حض جض} أيمره به أحد، يقول هللا تعاىل:كأن من غريه   .ب

قال جماهد: معناه وفيكم حمبون هلم يؤدون إليهم ما يسمعون منكم، وهم » ،[47التوبة:
: معناه وفيكم مطيعون هلم، أي: يسمعون كالمهم وقال قتادة اجلواسيس.
«ويطيعوهنم

(2). 

ذا األمر، وماهي املقاصد حىت يكون األمر واضحاً هب هَ جَّ من وَ وهنا جي  أن نعرف 
فق الضوابط و  ويتم ، فخاب وخسر، وإن كان الدافع له مسوغدافعه شراً فإن كان  ،وحيكم عليه

 .تعاىل الشرعية، فسينال األجر والثواب إن شا  هللا

وهذا واض  وصري  يف النهي عنه يف حرام شراعاً، يف األصل التجسس ال ش  أن و 
وابط سيتم ذكرها وقد حيل وله شواهد وض ،[12]سورة احلجرات: {من خن}قوله تعاىل: 

 .املبحثمن هذا  يف املطل  الثاين

                                                           

 .457، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي1)
 .56، ص4، جمعامل التنزيل: ( البغوي2)
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 :التحسس والفرق بينه وبني التجسس: املطلب الثاين

 : سس لغةً حالت

سِ  يُس الصاااااوُت اخلَِفين  ،احِلسن  مأخوذ من :التحسااااان حلا  من واحِلسن بكسااااار ا، واحَلساااااِ
ُت ابلشاي  ساْ يسااً وَأَحسَّ به ،حسَّ ابلشاي  ،َأْحساَ اً وَحساِ اً وِحساّ ُت  :ويقال ،حَيُسن َحساّ َحساْ

تُ  ،ِإذا علمته وعرفته ؛ابلشاااي  يُت وَحساااْ ُته وَحساااَ ُت اخلرَبَ وَأَحساااْ ساااْ ِإذا عرفت  ؛ويقال َأْحساااَ
ُت ابخلرب :وتقول ،منه طََرفاً  ساااْ تُ  ،ما َأْحساااَ يُت ما ِحساااْ ت وما َحساااِ ي مل أَعرف أَ  ؛وما َأَحساااْ
حَتَسََّس اخلرب: تطلَّبه وتبحَّثهو ، منه شيئا

(1). 

رّبت وحَتَسَّْسُت من الشي ، أي خت. احِلسن واحَلسيُس: الصوت اخلفي» ويف الصحاح
«هخرب 

(2). 

 .(3)آابدي التحسس بطل  خرب القوم يف اخلريوقد خص الفريوز 

 : اصطالحاً التحسس 

لقد ذكر العلما  عدة تعريفات للتحسس كلها يرجع إىل طل  الشي  ابحلواس ابتغا  
  ، وهي على النحو اآليت:معرفته

«التحسس هو طل  الشي  ابحلاسَّة»: البغوي قال
(4). 

التحسس مبهمالت: طل  الشي  ابحلواس، مأخوذ من احلّس، »ويف فت  القدير: 
«أو من اإلحساس

(5). 

                                                           

 ، مادة: )ح س س(.لسان العرب: ابن منظورانظر: ( 1)
 ، مادة: )حسس(.الصحاح: ( اجلوهري2)
 )احلس(. ، مادة:القاموس احمليطالفريوز آابدي: انظر: ( 3)
 .271، ص4، جمعامل التنزيل: ( البغوي4)
 .59، ص3، جفتح القدير: ( الشوكاين5)
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وهو يف األصل اإلدراك ابحلاسة، وكذا أصل  ،تفعل من احلس» وعرفه األلوسي أبنه
«التحسس طل  اإلحساس

(1). 

«طل  الشي  ابحلاسةالتحسس »وجا  يف تفسري حقي: 
(2). 

غل  هذه التعاريف تتحدث عن اإلحساس وكأهنا تتحدث عن شي  حيرك أو 
«(احلسِّ ) من التفعل التحسنس، وأصل»: يقول الطربياإلحساس والعاطفة، 

(3). 
التقصي والبحث بطريقة سرية من أجل » التحسس هو: وعليه ميكننا القول إن 
 .«أو جلب خري ردفع ضر 

شرح  ره يفالذي سبق ذكالتتبع والتعق  يقصد هبا  «التقصي والبحث»فجملة 
 عريف التجسس.ت

عند  ما جا  يف شرح تعريف التجسساملراد هبا عتلف خيال  «بطريقة سرية»ومجلة 
 القول بوسيلة سرية.

حتسس له ، ومثامر فيه ضرر قد حياك يف اخلفا أرد لأي  :«رمن أجل دفع ضر »ومجلة 
 املؤمنني الصحايب اجلليل أمريما فعل ك  ،عنهم رأحوال العامة لدفع الضر على  احلاكم وموظفوه
 طاف ليلة، فإذا ُهَو ابمرأة يف جوف»طفاهلا، فقد مع املرأة الفقرية وأ  عمر بن اخلطاب

 قدر َعَلى النار َقْد مألهتا ما ، فدان ُعَمر ْبن اخلطاب مندار هلا وحوهلا صبيان يبكون، َوِإذا 
، أيش بكا  َهُؤاَلِ  الصبيان؟ فقالت: بكاؤهم من اجلوع، قَاَل: فما  الباب، فَاَقاَل: اي أمة اللَّ
َهِذِه القدر اليت َعَلى النار؟ فقالت: َقْد جعلت فيها ما  أعللهم هبا حىتَّ يناموا، َأْومههم أن 

من دقيق ومسن، فجلس ُعَمر فبكى، مُثَّ جا  ِإىَل دار الصدقة فأخذ غرارة، وجعل  فيها شيًئا
فيها شيًئا من دقيق ومسن وشحم ومتر وثياب ودراهم، حىتَّ مأل الغرارة، مُثَّ قَاَل: اي أسلم، امحل 

                                                           

 .42، ص7، جروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين( األلوسي: 1)
 .309، ص4، جروح البيان( الربوسوي: 2)
 .232، ص16، ججامع البيان يف أتويل القرآن: ( الطربي3)
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له ألين َأاَن محعلّي، فقلت: اي أمري املؤمنني، َأاَن أمحله عن ! فَاَقاَل يل: ال أم َلَ  اي أسلم، َأاَن أ
ُهْم يف اآلخرة، قَاَل: فحمله َعَلى عنقه، حىتَّ أيت ِبِه منزل املرأة، قَاَل: وأخذ القدر،  املسئول َعناْ
فجعل فيها شيًئا من دقيق وشيًئا من شحم ومتر، وجعل حيركه بيده وينف  حتت القدر، قَاَل 

م، مُثَّ جعل حىتَّ طب  هل أسلم: وكانت حليته عظيمة، فرأيت الدخان خيرج من خلل حليته،
يغرف بيده ويطعمهم حىتَّ شبعوا، مُثَّ خرج وربض حبذائهم كأنه سبع، وخفت ِمْنُه أن أكلمه، 
فلم يزل كذل  حىتَّ لعبوا وضحكوا، مُثَّ قَاَل: اي أسلم، أتدري مل ربضت حبذائهم؟ قلت: ال، 

، فلما هم حىتَّ أراهم يضحكوناي أمري املؤمنني! قَاَل: رأيتهم يبكون، فكرهت أن أذه  وأدع
«ضحكوا طابت نفسي

(1). 

دة تعود لظفر أبمر له فائفيقصد هبا أن التحسس يكون ل «خري بُ ل  أو جَ »أما مجلة 
ات أبمره، ملعرفة أصحاب الكفا  وموظفيهعلى اجملتمع كافة، ومنها التحسس من احلاكم 

عض األجهزة أن ، إذ من عادة بوالعبادنفع هللا هبم البالد يىت من القيادة واملشورة حلتمكينهم 
تتقصى األخبار عن سرية بعض األشخاص أو اهليئات من أجل االستفادة منهم، واألخذ »

مبشورهتم وخرباهتم وآرائهم يف تصريف شئون الدولة، وما تقوم به من أعمال إدارية، واقتصادية 
«العامة يف البالدللمصلحة 

(2). 
ن والش  أعليهم،  للحفاظالذي يتحسس أوالده  األبإن احلاكم العادل مبثابة 

معرفة الرعية حبرص ويل األمر على ما فيه النفع هلم، ومتابعته ألمورهم لدفع الضرر عنهم يثمر 
 وقيام ويل األمر هبذا هو من مقتضيات اإلميان، ويدخل يف صميم العمل، احملبة له يف نفوسهم

 خم حم جم يل ىل مل خل} هللا تعاىل:الصاحل، وقد قال 

                                                           

أسد : جلزريا الكرمي بن عبد الواحد الشيباين، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد ( ابن األثري1)
، 1ط ، حتقيق: علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، بريوت، دار الكت  العلمية،الغابة يف معرفة الصحابة

 .137، ص4م، ج1994ه/1414
، 4ط ، القاهرة، دار السالم،التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية( الدغيمي، حممد راكان: 2)

 .117م، ص2012ه/1433
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خيرب تعاىل أنه يغرس لعباده املؤمنني الذين يعملون »، [96]سورة مرمي: {ىم مم
الصاحلات، وهي األعمال اليت ترضي هللا، عز وجل، ملتابعتها الشريعة احملمدية يغرس هلم يف 

«عنه بد منه وال حميد قلوب عباده الصاحلني مودة، وهذا أمر ال
النيسابوري: ويقول . (1)

 ،سيحدث هلم يف القلوب موّدة من غري ما سب  من األسباب املعهودة كقرابة أو اصطناع»
«وذل  كما يقذف يف قلوب أعدائهم الرع 

(2). 

 سس:جالتسس و حالفرق بني الت

 هناك اجتاهان يف النظر إىل التجسس والتحسس:

 .ملعىنأهنما قريبان يف اأو االجتاه األول: يرى أنه ال فرق بينهما، 

 .ميوالدغعباس، و لوسي، واخلازن، األخفش، واألو ابن عباس،  :وممن ذه  إىل ذل 

 (3)ن معنامها واحدفقد ذكر ابن عباس أ. 
  ابجليم: البحث عماليس يبعد أحدمها من اآلخر؛ ألن التجسس »: األخفشوقال 

«يكتم عن ، والتحسس ابحلا : طل  األخبار، والبحث عنها
(4). 

  لتجسس اونقل أيضا أن متحدان ومعنامها معرفة األخبار، القول أبهنما  األلوسيونقل
يف الشر والثاين ن يكو األول  ونقل أيضا أن ،ابحلا  تتبع البواطنو ابجليم تتبع الظواهر 

ورات عليه اجلمهور أن املراد على القرا تني النهي عن تتبع الع الذيو »مث قال يف اخلري، 
«مطلقاً وعدوه من الكبائر

(5). 

                                                           

 .267، ص5، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري1)
 .511، ص4، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان( النيسابوري: 2)
 .334، ص5، جالنكت والعيون: ( املاوردي3)
 .76، ص5، جفتح القدير: الشوكاين( 4)
 .308، ص13، جروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين( انظر: األلوسي: 5)
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  :التحسس طل  اخلرب ابحلاسة وهو قري  من التجسس»ويقول اخلازن»
(1). 

  التحسس مثل التجسس إال أن األول يف اخلري والثاين قد يكون »ويرى عباس أن
«ابلشر

(2). 
  :إىل معىن واحد. وأن كال منهما يعين: البحث عن األخبار مآهلما »ويقول الدغمي

«عرفة األمور، والبحث عنها وطلبهاوتفحصها بصورة خفية، وم
(3). 

 .أهنما خمتلفان: يرى لثايناالجتاه ا
 .بن عاشوروا ،الكفويو ، واالوزاعي، كثريوممن ذه  إىل ذل : ابن  

 غالبا يطلق يف الشر، ومنه اجلاسوس. وأما التحسس » التجسس إن يقول ابن كثري
«فيكون غالبا يف اخلري

(4). 
 التجسس: ابجليم: هو السؤال عن العورات من غريه. » أن وجا  عند الكفوي

«والتحسس، ابحلا  املغفلة: اكتشاف ذل  بنفسه
(5). 

 التجسس: البحث عن الشي . والتحسس: االستماع إىل حديث »: وقال األوزاعي
«القوم وهم له كارهون، أو يتسمع على أبواهبم

(6). 
  :التحّسس ابحلا  املهملة: شدة التطّل  والتعّرف، وهو أعم من »يقول ابن عاشور

«ابجليم فهو التطّل  مع اختفا  وتسرتالتجسس 
(7). 

                                                           

 .551، ص2، جلباب التأويل يف معاين التنزيل( اخلازن: 1)
 .442، صم2010ه/1431، 3، األردن، دار النفائس، طقصص القرآن الكرمي( عباس، فضل حسن عباس: 2)
 .25، صالتجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية( الدغمي: 3)
 .379، ص7، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري4)
 .262، صالكليات( الكفوي: 5)
 .379، ص7: جاملصدر السابق( 6)
 .164، ص3، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 7)
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 ما أييت:التجسس والتحسس يف الفرق بني يظهر للباحث  وهبذا
  قيامهما على البحث والتفتيش سرا.يشرتكان يف أهنما 
 .أهنما يشرتكان يف اعتمادمها على احلواس 
  يشرتكان يف أن حكمهما من حيث احلل واحلرمة يتبع املقصد منهما.أهنما 
  يشرتكان يف أن اإلنسان ميكن أن يقوم هبما لنفسه أو لغريه.أهنما 
  در  شرورهم أو إحلاق بدافع ضد اخلصوم واألعدا  التجسس غالبًا يكون

 الضرر هبم.
  بدافع جل  اخلري هلم أو در  الشر عنهم. ،مع األوليا غالباً يكون التحسس 

عاهتا، وهلذا ينبغي مرا وضوابطجي  معرفتها،  اللتجسس والتحسس أحكاميبقى أن و 
 .سأذكرها يف املبحث القادم
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 لثاينا بحثامل
 وأهدافهما وضوابطهما التجسس والتحسس حكم

 :حكم التجسس والتحسساألول:  طلبامل
 هوو ارتباطًا وثيقًا ابألجهزة األمنية يف دول العامل،  يرتبطخاصة مصطل  التجسس 

داخلي تتعلق أبمنها القومي المن أهم الوسائل اليت تعتمد عليها الدول يف جماالت عديدة 
 قاصد الدولة حبس  توجهاهتا ورغباهتا.كما تتعلق مب،  واخلارجي

 ،دولةابألحرى ال يتبع مؤسسة اتبعة للغري منظم أو  اً ومما ال ش  فيه أن هناك جتسس
 الفضول، واالبتزاز وغريها من الدوافع.وهو كثري وأغلبه فردي وبدوافع خمتلفة ك
هلذا العمل  يالشرعكم احلخالقية أن يعرف أو دينية،  وعليه جي  على امللتزم مببادئ

 وهو التجسس وكذل  التحسس. ،الذي يقوم به
 الغري مشروع:والتحسس التجسس  -1

 جم يل ىل مل خل} :فقالعن التجسس  عز وجللقد هنى هللا 
 حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم
]سورة  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي

اي أيها الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثريًا من ظن »واملعىن  .[12احلجرات:
إن بعض ذل  الظن إمث، وال تُاَفتِّشوا عن عورات املسلمني، وال يقل بعضكم  ،السو  ابملؤمنني

يف بعض  بظهر الغي  ما يكره. أحي  أحدكم أكل حلم أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذل ، 
اده املؤمنني، رحيم اب على عبفاكرهوا اغتيابه. وخافوا هللا فيما أمركم به وهناكم عنه. إن هللا تو 

«هبم
(1). 

 نأل الظن آاثر نجا  النهي عن التجسس بعد األمر ابجتناب الظن؛ ألنه موقد 
 التجسس ريقط فيسل  سرا ظنه ما حتقيق إىل نفسه الظان تدعو حني عليه يبعث الظن

                                                           

 .517، صالتفسري امليسر( خنبة من أساتذة التفسري: 1)
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 وهظن ما قيقحت يف كان  إن غريه ليسلكوا ،للتحقق الطريق هذا سلوك منتعاىل  هللا فحذرهم
 .(1)فائدة

 َوالناَّْهيِ  التَّْحِذيرِ  َوحَمَلن . التانْهَمةُ  ُهوَ  اآْليَةِ  َويف  ُهَنا فَالظَّنن : ُعَلَماُؤانَ  قَالَ »قال القرطيب: 
َا  هِ َعَليْ  َيْظَهرْ  َوملَْ  َمَثاًل  اخْلَْمرِ  ِبُشْربِ  َأوْ  اِبْلَفاِحَشةِ  يُاتاََّهمُ  َكَمنْ   يُوِجبُاَها، هَلَا َسَب َ  اَل  هُتَْمةٌ  ُهوَ  ِإَّنَّ
 أَنَّهُ  َوَذِل َ  {من خن} :تَاَعاىَل  قول التهمة مبعىن ُهَنا الظَّنِّ  َكْونِ   َوَدلِيلُ . َذِل َ  يَاْقَتِضي َما
 ويستمع ويتبصر عنه، يبحثو  ذل  خرب يَاَتَجسَّسَ  َأنْ  َويُرِيدُ  ابِْتَدا ً  التانْهَمةِ  َخاِطرُ  َلهُ  يَاَقعُ  َقدْ 

 .(2) «التانْهَمةِ  تِْل َ  ِمنْ  َلهُ  َوَقعَ  َما لتحقق
وهو هني  {من خن}بدليل قول هللا تعاىل: وعليه يكون التجسس حرام شرعاً 

 عام عن التجسس ومن األدلة على حرمته أيضاً:

 {لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف} قول هللا تعاىل: .1
استئذان،  أن ال يدخلوا بيوات غري بيوهتم بغريشد الباري عباده املؤمنني، ير »، [27]سورة النور:

منا جعل االستئذان إ))، حيث قال ل فإن يف ذل  عدة مفاسد: منها ما ذكره الرسو 
فبسب  اإلخالل به، يقع البصر على العورات اليت داخل البيوت،  ،(3)((البصر من أجل

ومنها: أن  ،، مبنزلة الثوب يف سرت عورة جسدهفإن البيت لإلنسان يف سرت عورة ما ورا ه
ذل  يوج  الريبة من الداخل، ويتهم ابلشر سرقة أو غريها، ألن الدخول خفية، يدل 

أي:  {لك خك} من دخول غري بيوهتمعلى الشر، ومنع هللا املؤمنني 

«يستأذنوا
(4). 

                                                           

 .253، ص26ج، لتحرير والتنويرا: بن عاشورانظر: ا( 1)
 .331، ص16جاجلامع ألحكام القرآن، انظر: القرطيب، ( 2)
 .1163(، ص6241: كتاب االستئذان، ابب االستئذان من أجل البصر، رقم احلديث: )صحيح البخاري( 3)
 .565، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي4)
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 ىل مل يك ىك مك لك اك} يقول هللا سبحانه: .2
ينسبون إليهم ما » أي:، [58]سورة األحزاب: {زن رن مم ام يل

ا هو وهذ {زن رن مم ام يل}هم بُاَرآ  منه مل يعملوه ومل يفعلوه، 
بيل العي  على س البهت البني أن حيكى أو ينقل عن املؤمنني واملؤمنات ما مل يفعلوه،

ن ْن أكثر َمْن يدخل يف هذا الوعيد الكفرُة ابهلل ورسوله، مث الرافضة الذيوالتنقص هلم، ومِ 
يتنقصون الصحابة ويعيبوهنم مبا قد بَارَّأهم هللا منه، ويصفوهنم بنقيض ما أخرب هللا 

«نهمع
(1). 

 ،اسسو وال جتسسوا، أكذب احلديث، وال حتفإن الظن  ؛ايكم والظنإ)) : يقول النيب .3
 .(2)((وكونوا عباد هللا إخواانً  ،دابرواوال ت ،وال تباغضوا ،وال حتاسدوا ،وال تنافسوا

 :الغري مشروعمثلة التجسس والتحسس أومن 
 :اهتمر وعو على اسرار الناس  التجسس .أ

 ،من غري مسوغ شرعي سرارهمأو  على عورات الناسأو التحسس التجسس  ال ش  أن
 .ال ميكن أن حتمد عواقبه يؤدي إىل فساد عريض ةمبين على بين

هلواتف، احلواسي ، أو ا منها: اخرتاقيف زماننا و  كثريةوطرق هذا التجسس والتحسس  
 .هبدف كشف أسراره ع الشخصأو تتب

إذا  خاسر، فكيف وَمْن بىن حججه على اخلرص والظن، فهو مبطل»: السعدي قال
«والشر والفساد؟بناها على البغي والعناد 

(3). 

                                                           

 .480، ص6، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري1)
رقم احلديث:  ،، كتاب: الرب والصلة واآلداب، ابب: حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوهاصحيح مسلم (2)
 .1115(، ص2563)
 .278، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي3)
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جا  يف قد فختمني، و  بظنأو غريها رب البيت على أسرته احملتس  أو وال يتحسس 
«ليهعاً ألثره فال جيوز أن يتجسس فإن كان مسترتاً خمفي»منكرات الشوارع عن الغزايل: 

(1)، 
ن املنكر ظاهراً أن يكو »: فيقوليضيف الغزايل يف الشرط الثالث يف أحوال املعصية و 

 ،سس عليهجللمحتس  بغري جتسس. فكل من سرت معصية يف داره وأغلق اببه ال جيوز أن يت
تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر  روي أن عمر و  ،وقد هنى هللا تعاىل عنه

عليه فقال: اي أمري املؤمنني إن كنت أان قد عصيت هللا من وجه واحد فأنت قد عصيته من 
وقد ، [12]سورة احلجرات: {من خن} :قد قال تعاىل :وما هي؟ فقال :قالثالثة أوجه. ف

وقد تسورت ، [189]سورة البقرة: {مضحط خض حض جض} :جتسست. وقال تعاىل

 {حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف} من السط  وقال:

«ر وشرط عليه التوبةوما سلمت. فرتكه عم، [27]سورة النور:
(2). 

«احملرمات، أن يبحث عما مل يظهر من ليس للمحتس » أنه املاوردي يقررو 
(3). 

 :التجسس لصاحل العدو .ب
فمن ابب أوىل يكون التجسس لصاحل من ، على األفراد ممنوعاً كان التجسس   إذا

ت  ألن اخليانة فيه أفظع، والضرر املرت  ؛مثاً إو  ماً أعظم جر  ونطام حكمه يعادي الدين والوطن
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي} عليه أفدح، وقد قال هللا تعاىل:
 .[27]سورة األنفال: {ٍّ ٌّ ٰى

: اي يقول تعاىل ذكره للمؤمنني ابهلل ورسوله من أصحاب نبيه »: جا  عند الطربي
، وخيانتهم هللا ورسوله، كانت إبظهار من {يي ىي مي } أيها الذين صدقوا هللا ورسوله

                                                           

 .338، ص2، جإحياء علوم الدين( الغزايل: 1)
 .325، ص2ج، النكت والعيون :املاوردي( 2)
اهرة، دار ، القاألحكام السلطانية: بن حبي  البصري البغدادي ، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد( املاوردي3)

 .366، صتاحلديث، د.ط، د.
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واملؤمنني اإلمياَن يف الظاهر والنصيحَة، وهو يستسرن الكفر والغش  أظهر منهم لرسول هللا 
«خربهم عنهم من خفيهلم يف الباطن، يدلنون املشركني على عورهتم، وخيربوهنم مبا 

(1). 

 جت} فقال: أصحابهتعاىل توعد هللا النفاق الذي  ومن أمهها ،كثريةوالدوافع يف هذا  

خيرب » .[145]سورة النسا : {جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
فهم  ،تعاىل عن مآل املنافقني أهنم يف أسفل الدركات من العذاب، وأشر احلاالت من العقاب

حتت سائر الكفار ألهنم شاركوهم ابلكفر ابهلل ومعاداة رسله، وزادوا عليهم املكر واخلديعة 
والتمكن من كثري من أنواع العداوة للمؤمنني، على وجه ال يشعر به وال حيس. ورتبوا على 
ذل  جراين أحكام اإلسالم عليهم، واستحقاق ما ال يستحقونه، فبذل  وحنوه استحقوا أشد 

اب، وليس هلم منقذ من عذابه وال انصر يدفع عنهم بعض عقابه، وهذا عام لكل منافق العذ
«هللا عليهم ابلتوبة من السيئات إال َمْن َمنَّ 

(2). 

هر االنتما  ظوتتجلى خطورة املنافق يف اخلداع الذي ميارسه على الفئة املؤمنة اليت يُ 
 خس حس جس مخ جخ مح} وقد أشار هللا تعاىل إىل ذل  يف قوله:واحل  هلا، 

أي ، [14]سورة البقرة: {مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس

فاة، أي: أظهروا هلم اإلميان واملواالة واملصا {خس }وإذا لقي هؤال  املنافقون املؤمنني قالوا: »

 مس }غرورًا منهم للمؤمنني ونفاقا ومصانعة وتقية، ولَِيشركوهم فيما أصابوا من خري ومغنم، 

«يعين: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إىل شياطينهم {مص خص حص
(3). 

، أظهروا أهنم إذا اجتمعوا ابملؤمنني [ذل ]قلوهبم، وأبلسنتهم ما ليس يف »فهم يقولون 
 ااااالشر  أي: رؤسائهم وكربائهم يف ااااأهنم على طريقتهم وأهنم معهم، فإذا خلوا إىل شياطينهم 

                                                           

 .480، ص13، ججامع البيان يف أتويل القرآن: ( الطربي1)
 .211، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي2)
 .182، ص1، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري3)
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قالوا: إان معكم يف احلقيقة، وإَّنا حنن مستهز ون ابملؤمنني إبظهاران هلم، أان على طريقتهم، 
«وال حييق املكر السيئ إال أبهله ،فهذه حاهلم الباطنة والظاهرة

(1). 

 :املشروعوالتحسس التجسس  -2
خيتلف ابختالف احواله، والتجسس والتحسس   حكم أي عملمما ال ش  فيه أن 

، فهناك حاالت يكون اهذا األمر، فإن كان التجسس والتحسس حرامً  اكذل  يسري عليه
 :ما أييت ومنها ،شرعاً  مباحاً بل واجباً فيها 
 :املعلومات املتداولة فعالً  التثبت من .أ

، ليست كل املعلومات اليت يتم تداوهلا مما ينبغي االهتمام به، والسعي يف تبني حقيقته
والتثبت من صدقه، فهناك معلومات ينبغي إمهاهلا حىت يطويها النسيان، وهي 
املعلومات اليت ال يرتت  عليها ضرر خاص أو فساد عام، واإلمهال هنا يكون من 

د واملؤسسات املعنية يف الدولة، ولكن توجد معلومات متداولة ينبغي التثبت منها األفرا
من أمثلة و من قبل األفراد، ومعلومات يقع ع   التثبت منها على األجهزة املعنية، 

 هذا األمر:
ذا العمل القيام هب ألن ؛امرأة تقوم إبدارة بيت للرذيةتداول أخبار تفيد أبن هناك 

اب وبسمعة ة ملفاسد كثرية تتعلق ابلنسا  وابألنسوهو أيضاً ذريعمما يزعزع اخالقيات اجملتمع، 
 ،اجملتمع عموماً، ومثل هذا األمر تقع مسؤولية التثبت منه على اجلهات املعنية وليس األفراد

فظ األعراض، ألة ح، ألن القرآن يشدد يف مسممكنوينبغي أن تتم متابعته يف أضيق نطاق 
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف} قال تعاىل:

 .[4]سورة النور: {ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل

                                                           

 .43، صيف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي الرمحن: ( السعدي1)
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ميهن ر خص النسا  ابلذكر؛ ألن و هذه اآلية نزلت يف القاذفني... » ن عطيةقال اب
 . (1)«وقذف الرجال داخل يف حكم اآلية ابملعىن ،وأنكى للنفوسابلفاحشة أبشع 

 مك }على ما رموا به  {لك اك يق }واملراد ابلرمي الرمي ابلزان، بدليل السياق، 

بسوط  {ىل مل يك }رجال عدول، يشهدون بذل  صرحيا،  {ىك
متوسط، يؤمل فيه، وال يبالغ بذل  حىت يتلفه، ألن القصد التأدي  ال اإلتالف، ويف هذا 
تقدير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون املقذوف كما قال تعاىل حمصنا مؤمنا، وأما قذف 

و أي: هلم عقوبة أخرى، وه {زن رن مم ام يل} غري احملصن، فإنه يوج  التعزير.
 ىن نن}لة، ولو حد على القذف، حىت يتوب كما أييت، أن شهادة القاذف غري مقبو 

أي: اخلارجون عن طاعة هللا، الذين قد كثر شرهم، وذل  النتهاك ما حرم هللا،  {ين
وانتهاك عرض أخيه، وتسليط الناس على الكالم مبا تكلم به، وإزالة األخوة اليت عقدها هللا 

ف من  يل على أن القذبني أهل اإلميان، وحمبة أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا، وهذا دل
 .(2)كبائر الذنوب

 زن رن مم ام يل ىل} سبحانه: يف قولهكما أن 

وعيد للذين يرمون » .[23]سورة النور: {زي ري ٰى ين ىن نن من
 هذا فأمهات املؤمنني أوىل ابلدخول يف املؤمنات.اااا ُخرِّج خمرج الغال  اااا احملصنات الغافالت 

  .ƒ ب  النزول، وهي عائشة بنت الصديقحمصنة، وال سيما اليت كانت سمن كل 

                                                           

 .164، ص4، جاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: بتصرف، ابن عطية (1)
 .561، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،السعديبتصرف: ( 2)
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قاطبة على أن َمْن َسبَّها بعد هذا ورماها مبا رماها به  اااا رمحهم هللااااا  وقد أمجع العلما 
ن: والق يف هذه اآلية، فإنه كافر؛ ألنه معاند للقرآن. ويف بقية أمهات املؤمنني الذي ذكر[ هذابعد ]

«كهي  أهننَّ أصحهما 
(1). 

غل  على » أنه إنيف أمر املنكرات والفواحش اليت يتم ارتكاهبا  وقد قرر املاوردي
 الظنَّ استسرار قوم هبا، ألمارة وآاثر ظهرت، فذل  ضرابن:

أن يكون ذل  يف انتهاك حرمة، يفوت استدراكها، مثل أن خيربه من يثق  أحدمها:
بصدقه، أن رجاًل خال برجل ليقتله، أو ابمرأة ليزين هبا، فيجوز له يف مثل هذا احلال أن 

 .حذراً من فوات ما ال يستدرك ؛يتجسس ويقدم على الكشف والبحث

ما قصر عن هذه الرتبة، فال جيوز التجسس عليه وال كشف األستار  الضرب الثاين:
 ؛ولار، ومل يهجم عليها ابلدخمن دار ، أنكرها خارج الد ، فإن مسع أصوات املالهي املنكرةعنه

«ه أن يكشف عن الباطنألن املنكر ظاهر فليس علي
(2). 

فإن مسع أصوات املالهي املنكرة، من دار ، أنكرها "يف الضرب الثاين:  وقول املاوردي
 "خارج الدار، ومل يهجم عليها ابلدخول، ألن املنكر ظاهر فليس عليه أن يكشف عن الباطن

 اجملتمع.من يتصدى للمنكر أو على إن مل جير هذا األمر مفسدة أعظم على صحي  

 :الريبالتجسس على األعداء واجملرمني وأهل  .ب
لم من شرور اجملتمع املس عليهان من الواج  شرعاً احلفاظ على املرتكزات اليت يقوم إ

 حج مث هت} :تعاىلهللا  يتضمنه قولما وهذا واجملرمني وأهل الري ، األعدا  
 {خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
ولو بلغت  ةإبعداد كل ما يف االستطاعة من قو أمر جازم » ، وهو[60األنفال:]سورة 

                                                           

 .31، ص6، جالكرميتفسري القرآن : ( ابن كثري1)
 .366، صاألحكام السلطانية: ( املاوردي2)
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فهو أمر جازم مبسايرة التطور يف األمور الدنيوية، وعدم  ،القوة من التطور ما بلغت
اجلمود على احلاالت األول إذا طرأ تطور جديد. ولكن كل ذل  مع التمس  

«ابلدين
(1). 

األعدا  واخلصوم املرتبصني ابجملتمع، ومجع  وال ش  أن من اإلعداد متابعة حال
 معلومات تساعد على مواجهة مكائدهم.

م عداوته للمجتمع، وعلى من اتض  وبنا  على ذل  جي  التجسس على من يعل
، [102نسا :ال]سورة  {ىفيف يث} جرامه واستهدافه ألمن اجملتمع ألن هللا تعاىل يقول:إ
 .مييلوا عليكم وأنتم عنهم غافلون حىت المنهم  كونوا حمرتسني  أي

أمور رعيته أن يتحسس ، أو حاكم رب أسرةكان   سوا  وكذل  يشرع لويل األمر
يد عن ، دون أن حير صفو التآلف والتالؤم ابدر إىل مواجهتهفإن وجد ما يعكبشكل عام، 

 .احل  أو البغض عدل حتت ضغط عواطف ومشاعرال

 جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ} تعاىل: قال

 {مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت
اي أيها الذين آمنوا ليكن من أخالقكم وصفاتكم »: هللا تعاىل بذل يعين  .[8]سورة املائدة:
وال جتوروا يف أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم يف أعدائكم لعدواهتم لكم،  ،العدل

روا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي يف أوليائكم لواليتهم لكم، ولكن انتهوا  وال تقصِّ
 هت مت خت حت جت} وأما قوله: يف مجيعهم إىل حدِّي، واعملوا فيه أبمري.

فإنه يقول: وال حيملنكم عداوُة قوم على أال تعدلوا يف حكمكم فيهم وسريتكم  {حج مث

أي  {جح } :هللا تعاىل وقول بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة.
املؤمنون، على كل أحد من الناس وليًّا لكم كان أو عدوًّا، فامحلوهم على ما أمرتكم  اي أيها

                                                           

 .38، ص3، جأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن: ( الشنقيطي1)
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م أقرب لك {جسمخ جخ مح }و من أحكامي، وال جتوروا أبحد منهمأن حتملوهم عليه 
«أيها املؤمنون إىل التقوى

(1). 
ته، حلماية ما جيب محاي ابل واجب اوعلى هذا يكون التجسس والتحسس مشروع

 ومن األدلة على مشروعيته:

 .[87]سورة يوسف: {حم جم يل ىل مل خل} قال هللا تعاىل:  .1
قيل: أوحى هللا تعاىل » ، فقدوب يعق وردت يف القرآن الكرمي على لسان هذه اآلية

ولكنه ما عني الوقت فلذل  قال ما قال. مث دعا بنيه على سبيل ، إليه أنه سيلقى ابنه
وهو طل  الشي  ابحلاسة   {جم يل ىل مل خل} فقال:  التطل

«ابجليمكالتسمع والتبصر ومثله التجسس 
رفوا فتع»من األب ألبنائه  اتوجيه هذافكان ، (2)

«منهما وتفحصوا عن حاهلما
(3). 

 نن} وقبل أن يطل  منهم التحسس، وضع اخلطة املناسبة لنجاح املهمة املوكلة هلم
أي لئال  »، [67]سورة يوسف: {ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

يستلفت دخوهلم من ابب واحد، أنظار من يقف عليه من اجلند، ومن يعّس للحاكم، فريي  
هبم، ألن دخول قوم على شكل واحد، وزّي متحد، على بلدهم غراب  عنه، مما يلفت نظر  
كل راصد. وكانت املدن وقتئذ مبّوبة ال ينفذ إليها إال من أبواهبا، وعلى كل ابب حرسه، 

                                                           

 .95، ص10، ججامع البيان يف أتويل القرآن ،الطربيانظر: ( 1)
 .120، ص4، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان( النيسابوري: 2)
 .174، ص3ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لبيضاويا( 3)



81 

«واتباع البصر الفرد كدخول اجلمع يف التنبه،وليس دخول 
ن للحاكم إ، وهذا للحذر حيث (1)

 .(2)عيون وجواسيس قد يراتبون من دخولكم مجاعة فليس دخول اجلماعة كالفرد
أن استعمال األسباب الدافعة للعني أو غريها من املكاره، أو الرافعة » وهذا يدل على

هلا بعد نزوهلا، غري ممنوع، بل جائز، وإن كان ال يقع شي  إال بقضا  وقدر، فإن األسباب 
 مي زي ري ٰى ين ىن نن }لبنيه:  لقول يعقوبأيضا من القضا  والقدر، 

، يتوصل هبا إىل احلقوقجواز استعمال املكايد اليت : فائدة ومنها، {ييجئ ىي ني
وأن العلم ابلطرق اخلفية املوصلة إىل مقاصدها مما حيمد عليه العبد، وإَّنا املمنوع، فعل 

«حمرم
(3). 
 ((؟ن أيتينا خبرب القومم)): نه قالأيوم األحزاب  عن الرسول  جا  يف صحي  البخاري .2

ن أيتينا م)) :قال مث : أان.فقال الزبري ((؟ن أيتينا خبرب القومم)) :مث قال .فقال الزبري أان
 .(4)((زبريالن لكل نيب حواري وإن حواري إ)) :مث قال : أان.فقال الزبري ((؟خبرب القوم

أمَّر عشرة رهط سرية عينًا و  عث رسول هللا ب))أنه قال:  وروي عن أيب هريرة 
 .(5)عليهم عاصم بن اثبت األنصاري((

التجسس  الشواهد للتأكيد على مسألةأبرز يعد من  الرسول من فعل هذا الو 
ادر ابة رضوان هللا عليهم أمجعني، وجيند املصصحالعيون من ال حيث كان يبعث، والتحسس

                                                           

سود، ، حتقيق: حممد ابسل عيون الحماسن التأويل، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق: ( القامسي1)
 .197، ص6ها، ج1418، 1الرايض، دار الكت  العلمية، ط

م، 2014، 1، بريوت، مؤسسة الرسالة، طاملستفاد من قصص األنبياء للدعوة والدعاةالكرمي:  ( انظر: زيدان، عبد2)
 .188ص
وا  املقصود، الرايض، مكتبة أض ، حتقيق: أشرف عبدقصص األنبياءالرمحن بن انصر:  ، عبدانظر: السعدي( 3)

 .193، صم1995ه/1415، 1السلف، ط
 .746(، ص4113غزوة اخلندق وهي األحزاب، حديث رقم: )، كتاب املغازي، ابب صحيح البخاري( 4)
، كتاب اجلهاد والسري، ابب هل يستأسر الرجل ومن مل يستأسر ومن رقع ركعتني عند القتل، صحيح البخاري (5)

 .546(، ص3045حديث رقم: )
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مع الظروف  عاملليتعلى حال عدوه، و  يف كثري من غزواته، يتعرفمن املشركني أنفسهم لكي 
 دت تعصف ابملسلمني.اليت كااألمنية 

علناً استعداده ومسالمه إفعندما جا  نعيم بن مسعود الغطفاين متسلالً من قومه ليعلن 
ستغل الرسول كر له أن قومه ال يعلمون أبمره، ا، وذ يطلبه منه الرسول  لتلبية أي طل 

ت فإن عنا ما استطع فخذلأنت رجل واحد وقال له: إَّنا هذا األمر أمنيا واستخبارايً. الكرمي 
بتوجيهات القائد خمفياً اسالمه ليزرع الشقاق  ؛ وعليه حترك الصحايب اجلليل ةاحلرب خدع

بن ايب حذيفة االصحليخذهلم عن املسلمني، وبعدها يبعث الرسول صلى والفرقة بني األعدا  
ليت حيافظ على سرية املعلومات ا مره أناليمان ليتجسس حىت يتثبت ما حل ابلقوم، وأ

 ال حتدثنَّ و  ،دخل يف القوم فانظر ماذا يصنعوناذهب فا))حيث قال له: عليها،  سيحصل
 .(1)(أتتينا(شيئاً حىت 

عن  والنبوية تكشف حركة العد وجا  يف الرحيق املختوم حتت عنوان االستخبارات
ق  حركات اير  بن عبد املطل  كان العباس»حترك األعدا  للهجوم على املسلمني ما نصه: 

ة إىل النيب بعث العباس رسالة مستعجل ؛قريش واستعداداهتا العسكرية، فلما حترك هذا اجليش
وأسرع رسول العباس إببالغ الرسالة، وجّد يف السري حىت ،، ضمنها مجيع تفاصيل اجليش 

يف ثالثة أايم،  اااا اليت تبلغ مسافتها إىل مخسمائة كيلو مرتا اااا مكة واملدينة إنه قطع الطريق بني
، فأمره أيّب بن كع  رأ الرسالة على النيّب ق وهو يف مسجد قبا . وسلم الرسالة إىل النيب 

«قادة املهاجرين واألنصارلرأي مع ابلكتمان، وعاد مسرعا إىل املدينة، وتبادل ا
(2). 

                                                           

ى السقا وإبراهيم ، حتقيق: مصطفالسرية النبويةعبد املل  بن هشام بن أيوب احلمريي:  ن هشاماملعافري، ابانظر: ( 1)
م، 1955ه/1374، 2ط األبياري وعبد احلفيظ الشليب، القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده،

 .232-299، ص2ج
خاصة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ) 2ط ،، بريوت، دار ابن حزمالرحيق املختوم، صفي الرمحن: ( املباركفوري2)

 .240م، ص2009ه/1430(، يف قطر
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ا ابين أنسا ومؤنس»أراد أن يتثبت فأرسل  رب عمه العباسخب بعد أن تبني الرسول و 
فضالة يتسّنطان أخبار قريش، فألفياها قد قاربت املدينة، وأرسلت خيلها وإبلها ترعى زروع 

 به احلباب بن املنذر مستطلعا، فجا ت الرسل تؤكد ما أخربيثرب احمليطة هبا، وأرسل بعدمها 
العباس، وأن جيش قريش مبشارف املدينة، ومل يعد األمر سرا، فقد توالت األخبار بوصول 

قد ابت وألنفسهم، حىت ل قريش وعسكرهتا ابلقرب من أحد، وأخذ املسلمون احليطة للرسول
، وأقاموا  ابملسجد النبوي خوفا على الرسولوجوه املسلمني من أهل املدينة وعليهم السالح 

«على مداخل املدينة ابلليل حراسا
(1). 

ليها ع اً حريص ومن االسرتاتيجيات املهمة يف احلروب والغزوات، واليت كان الرسول 
ا مجع دورهكان و  ،السرااي اليت كانت تسبق ساعة الصفرألهنا إحدى أهم وسائل النصر: 

 .وضاع العدو وجاهزيته للمواجهةومعرفة أاملعلومات والتثبت منها 

تار اخ أمر الناس ابلتهيؤ لغزو الروم، فلما كان من الغد أن الرسول  يف املنتظمجا  
 ،سر إىل موضع مقتل أبي »وقال له:  ،هدعاو  ،على رأس اجليش زيد الصحايب أسامة بن 
وأسرع ، ليهمع وحرق ،أُب ينفأغر صباحا َعَلى أهل  ،اجليش فقد وليت  هذا ،فأوطئهم اخليل

وقدم  ،األدال  وخذ مع  ،فأقلل اللبث فيهمتعاىل،  فإن ظفرك اللَّ  ،السري تسبق األخبار
 .(2)«أمام العيون والطالئع 

                                                           

/ ها1427 ،8ط ، دمشق، دار القلم،النبوية على ضوء القرآن والسنةالسرية ( أبو ُشهبة، حممد بن حممد بن سويلم: 1)
 .187،188، ص2، جم2006

 عبدقيق: حممد ، حتاملنتظم يف اتريخ األمم وامللوك: ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممداجلوزي( 2)
 .16، ص4م، ج1992ه/1412، 1ط مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكت  العلمية،و القادر عطا، 
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لم أبمور ، فكل قوم أعة جتنيد املصادر والعيون يف عقر دار العدوومن العمليات املهم
ل هَ ا)): اخلرب جا  يفقد و وخفااي حميطهم،  َعٍة ب َصال ح  َأه  َتع يُنوا َعَلى ُكلّ  َصنري  قد يستأنس . و ((اس 

 .(1)((ا كان من أمر دنياكم فإليكمم)): له بقوله 
يمن يف الالذي ادعى النبوة  تصفية األسود العنسيو جا ت عملية اغتيال قد ل

 .واالستخبارايت األمين احلساإلبداع و غاية يف  بتوجيهات من الرسول 
أن خياذلوا األسود عث رسوالً إىل األبنا  وأمرهم ب» أن الرسول فقد ذكر أبو الفدا  

«إما غيلة وإما مصادمة
: قدم علينا وبر بن قال بن الديلمياعن »: جا  عند الطربيو  .(2) 

ود: ديننا، والنهوض يف احلرب، والعمل يف األس، أيمران فيه ابلقيام على بكتاب النيب  حينس
«؛ وأن نبلغ عنه من رأينا أن عنده جندة وديناً إما غيلة وإما مصادمة

(3). 

جتنيدها تم ف ،بعد أن قتل زوجهااليت تزوجها  ، وهيزوجته له بغضمت استغالل  وعليه
فريوز ا من قبل ابن عمهاليت كانت  االغتيالتشارك يف عملية لاألسود، و  لتتجسس على

  .وقيس بن مكشوخ ،الدليمي
زاذ، فقلت: اي ابنة عمي قد عرفت بال  هذا الرجل أقال قيس: فدخلت على امرأته 

 ؟ض  النسا ، فهل عندك مماالة عليهعند قوم : قتل زوج ، وطأطأ يف قوم  القتل، وف
قالت: على أي أمر، قلت إخراجه، قالت: أو قتله، قلت: أو قتله، قالت: نعم، وهللا ما خلق 
هللا شخصا هو أبغض إيل منه، فما يقوم هلل على حق وال ينتهي له عن حرمة، فإذا عزمتم 

                                                           

ان كثري املقاصد احلسنة يف بي، أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد: السخاوي، جا  عند: ( مرفوع بال اسناد1)
 م،1985، 1، حتقيق: حممد عثمان اخلشت، بريوت، دار الكتاب العريب، طاديث املشتهرة على األلسنةمن األح

 ،د.طلعريب، ، بريوت، دار الكتاب امتيز الطيب من اخلبيثحممد: علي بن ، عبد الرمحن بن الشيباين؛ وعند: 113ص
 .21م، ص1985ه/1405

 أخبار املختصر يفبن شاهنشاه:  بن حممود بن حممد ابن عمر( أيوب، أبو الفدا  عماد الدين إمساعيل بن علي 2)
 .155، ص1، ج1، طت، القاهرة، املطبعة احلسينية املصرية، د.البشر
 ،2ط ، بريوت، دار الرتاث،اتريخ الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غال  اآلملي: ( الطربي3)

 .231، ص3، جم1967/ها1387
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فاجتمع رأيهم على أن عاودوا املرأة يف أمره، فدخل أحدهم ، أخربوين أعلمكم مبا يف هذا االمر
إليها فقالت: إنه ليس من الدار بيت إال واحلرس حميطون به، غري هذا البيت،  ااااوهو فريوز  اااا

فإن ظهره إىل مكان كذا وكذا من الطريق، فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من دون احلرس، وليس 
سود ، وإين سأضع يف البيت سراجا وسالحا، فلما خرج من عندها تلقاه األ شيمن دون قتله 

سود شديدا، فصاحت املرأة فأدهشته ؟ ووجأ رأسه، وكان األه: ما أدخل  على أهليفقال ل
ته فقال: اسكيت ال أاب ل ، قد وهب، له، وقالت: ابن عمي جا ين زائراعنه، ولوال ذل  لقت

ل ، فخرج على أصحابه فقال: النجا  النجا ، وأخربهم اخلرب، فحاروا ماذا يصنعون؟ فبعثت 
استثبت ف هلم: ال تنثنوا عما كنتم عازمني عليه، فدخل عليها فريوز الديلمياملرأة إليهم تقول 

 منها اخلرب، ودخلوا إىل ذل  البيت فنقبوا من داخله بطائن ليهون عليهم النق  من خارج،
 فقالت: إنه أخي من الرضاعة، هذا؟مث جلس عندها جهرة كالزائر، فدخل االسود فقال: وما 

وهو ابن عمي، فنهره وأخرجه، فرجع إىل أصحابه، فلما كان الليل نقبوا ذل  البيت فدخلوا 
فوجدوا فيه سراجا حتت جفنة فتقدم إليه فريوز الديلمي واالسود انئم على فراش من حرير، 

ه يف جسده، وهو سكران يغط، واملرأة جالسة عنده، فلما قام فريوز على الباب قد غرق رأس
 ؟فقال: مايل ومال  اي فريوز -يغط وهو مع ذل   -أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه 

فخشي إن رجع يهل  وهتل  املرأة، فعاجله وخالطه وهو مثل اجلمل فأخذ رأسه فدق عنقه 
 .(1)ووضع ركبتيه يف ظهره حىت قتله

، ومثل هتوجتنيد زوج بيت اهلدف،اخرتاق قامت على حمكمة،  ةخبطفقتل عدو هللا 
تم كيفية اخرتاق العدو، ونقطة الضعف اليت ي  هذا التجنيد الذكي احملكم، والذي ينظر يف

خذ به كلما كان كان ديدان يتم األ  حبيث يتم جتنيده على أساسهااستغالهلا يف املصدر نفسه، 
قد استعان أبحد املصادر من ، ومعه أبو بكر  أن الرسول  ن هشام، فقد ذكر ابمتاحا

                                                           

، الرايض، ي، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكالبداية والنهاية، أبو الفدا  إمساعيل بن عمر: ابن كثريانظر: ( 1)
 .434، 433، 432، ص9م، ج1997ه/1417، 1ط دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،
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ادايً ماهراً هللا بن أريقط الليثي، وكان ه وكاان قد استأجرا عبد»فقال: األعدا  أنفسهم مبقابل 
«ابلطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذل ، وسلما إليه راحلتهما

(1). 
ائمة طاملا فاالستفادة من خربته ق»التجنيد: النوع من على هذا  معلقاً يقول الغضبان 

«مأمون ال ينقل األخبار للمشركني أنه
(2). 

قد كانت االستعانة ابملسلمني أساسية أيضا يف جمال التجسس على األعدا ، فقد و 
 بكر من توجيه أيب يف الغار بكر  أيبصاحبه مع  الرسول يف قصة  جا  عند ابن هشام

قال ابن  ويستطلع املعلومات اليت ختدم أمنهما،هلما، يتجسس األخبار  حبيثهللا  البنه عبد
 يببكر بن أيب قحافة فخرجا من خوخة ألاخلروج أتى أاب  مجع رسول هللا أفلما »هشام: 

كر ابنه فدخاله وأمر أبو ب ااااجبل أبسفل مكة  اااامث عمد إىل غار بثور  ،بكر يف ظهر بيته
كون ا ما يقول الناس فيهما هناره مث أيتيهما إذا أمسى مبا يمن يستمع هلأعبدهللا بن ايب بكر 

يهما، ها علمث يرحي ،مواله أن يرعى غنمه هناره ةيف ذل  اليوم من اخلرب؛ وأمر عامر بن فهري 
«أيتيهما إذا أمسى يف الغار

(3). 
 وكان غال  بن هللا الكناين الليثي مصدراً وعيناً يوم الفت  بتوجيهات من الرسول 

ق، عثين النيب صّلى اللَّ عليه وآله وسلم عام الفت  بني يديه ألسهل له الطريب»حيث قال: 
«وألكون له عينا

(4). 
ألن  وسائل مجع املعلومات عند الرسول  إحدىكانت أن العيون   وهبذا يتبني لنا

الناجحة، وهو عمل شاق ومنظم ومكلف،  لعمل املخابرات املعلومات هو اهلدف األهممجع 
                                                           

بريوت، مؤسسة  ،زاد املعاد يف هدي خري العبادبن سعد مشس الدين:  ، حممد بن أيب بكر بن أيوب( ابن قيم اجلوزية1)
 .47، ص3، ج27م، ط1994ه/1414 الرسالة،

، 1، ج6م، ط1990ه/1410 ، األردن، مكتبة املنار،املنهج احلركي للسرية النبوية( الغضبان، منري حممد: 2)
 .193ص
 .485، ص1، جالسرية النبوية( املعافري: 3)
حتقيق: عادل أمحد  ،اإلصابة يف متييز الصحابةأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر: ( العسقالين، 4)

 .243، ص5ا، جم1995/ه1415 ،1ط عبد املوجود وعلى حممد معوض، بريوت، دار الكت  العلمية،
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 تتمثل يف: عيون مقيمة داخل صفوف العدو يفو  العيون، منها لوهذا العمل مير بعدة مراح
من يون وتتحسس أخباره، وع ،وترصد حركته ،مكة، وعيون من املدينة املنورة، تتبع العدو

روب، مث عمال مث أسرى احل ،مث أييت األدال ، من الشام، وعيون يهودية القبائل العربية، وعيون
 .(1)مث التجار والركبان، مث الرسل والوفود ،الصدقات

ية حديثة وسائل تقن وقد أصب  لديناالوسائل تتطور بتطور العلم، يف أن ال ش  و 
طبيعي أن و ، تساعد يف وقت وجيز على الوصول ألكرب قدر من املعلومات الدقيقة ودقيقة
 .ةوفق ضوابط وآليات حمددكل هذا يكون  

إنين ف أن يكون خمواًل لذل  إالألحد الشروع يف التجسس والتحسس  ألنه ليسو 
 .أخص هذه املسألة ابحلديث يف النقطة القادمة

 وأهدافهما التجسس والتحسس ضوابط: ثاينال ملطلبا

ظروف ومواقف، ومنها التثبت من يف عدة  اً كان التجسس والتحسس مشروع  إذا
لكل مقام ف ،هلذا األمر لَ كِّ املعلومات، فليس ألي أحد أن يشرع يف هذا األمر إال من ُو بعض 
 ولكل جمال رجال. ،مقال

التوجيه بذل  ينبغي أن أييت ممكن له احلق يف ذل ، وفق أسس وقواعد تراعى فيها و 
 واملفاسد، وبني املفاسد بعضها للبعض.قواعد الشريعة يف املوازنة بني املصاحل 

ملهمة، مدرابً وفطناً للقيام بتلك ايكون املتحسس أو املتجسس من الطبيعي أن و 
 :اآلتيةومع ذلك جيب أن تتوفر فيه الصفات 

 

                                                           

، 1ط ،بخاري، مصر، مكتبة اإلمام الاتريخ املخابرات اإلسالمية عرب العصور( انظر: فرحات، كرم محلي: 1)
 .120-88م، ص2007ه/1427
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 :الصدق واألمانة  .1
ومتورعًا عن الكذب،  اً القائم على هذه العملية صادقمن الضروري جدًا أن يكون 

 ، فالصدق منجاة يف الدنيا واآلخرة.فيما ينقل من معلوماتناً دقيقاً وأمي

 هن من خن حن ممجن خم حم جم هل مل خل} هللا تعاىل: قال

]سورة  {مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه

الذين استقامت أعماهلم وأقواهلم ونياهتم على الصراط املستقيم والصادقون هم ، [119املائدة:
عند   يف مقعد صدقواهلْدي القومي، فيوم القيامة جيدون مثرة ذل  الصدق، إذا أحلهم هللا

ة أعماهلم والكاذبون بضدهم، سيجدون ضرر كذهبم وافرتائهم، ومثر  ملي  مقتدر،
«الفاسدة

(1). 

األمني عاداًل، وكل حريص على العدل قري  من ومن الطبيعي أن يكون الصادق 

أي العدل أقرب »، [8]سورة املائدة: {جسمخ جخ مح جح} :التقوى، قال تعاىل
للتقوى، صرح هلم ابألمر ابلعدل وبني أنه مبكان من التقوى بعدما هناهم عن اجلور وبني أنه 

«ار فما ظن  ابلعدل مع املؤمننيوإذا كان هذا للعدل مع الكفمقتضى اهلوى، 
(2). 

 :املوهبة  .2
إن القائم ابلتجسس والتحسس البد أن يكون موهواًب وذا ملكات خاصة تتي  له 
النجاح يف املهمات املوكلة إليه، واملوهبة املقرتنة ابلصدق واألمانة والعدل والتقوى ال خترج عن 

 جع مظ حط خضمض حض جض مص} :تعاىل يف قولهاحلكمة اليت ذكرها هللا 

 .[269]سورة البقرة: {جفحف مغ جغ مع

                                                           

 .249، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالرمحن بن انصر:  ، عبدالسعديبتصرف: ( 1)
 .117، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( البيضاوي2)
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احلكمة هي العلوم النافعة، واملعارف الصائبة، والعقول املسددة، واأللباب  » ألن
ل: وهذا أفضل العطااي، وأجل اهلبات، وهلذا قا، ابة الصواب يف األقوال واألفعالالرزينة، وإص

؛ ألنه خرج من ظلمة اجلهاالت إىل {جفحف مغ جغ مع جع مظ حط }
نور اهلدى، ومن محق االحنراف يف األقوال واألفعال، إىل إصابة الصواب فيها، وحصول 

، دينهم ودنياهم خللق أعظم نفع، يفالسداد، وألنه كمل نفسه هبذا اخلري العظيم، واستعد لنفع ا
ومجيع األمور ال تصل  إال ابحلكمة، اليت هي وضع األشيا  مواضعها، وتنزيل األمور منازهلا، 

«إلقدام واإلحجام يف موضع اإلحجامواإلقدام يف حمل ا
(1). 

 :الصرب .3
لة والصرب، عدم العج القائم ابلتجسس والتحسسمن املميزات اليت ال يستغىن عنها 

ألن األذى هنا نوع من االبتال   تعرض لألذى؛ال يكشف أمرًا من األمور حىت وإن حبيث 
 ين} :قال تعاىلحريص على اخلري لألمة،  ،لذي ال ينجو منه كل قائم ابحلقا
 {ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

ن ال بد أن يبتلي عباده ابحملن، ليتبني الصادق م» أنه، فأخرب هللا تعاىل [155]سورة البقرة:
الكاذب، واجلازع من الصابر، وهذه سنته تعاىل يف عباده؛ ألن السرا  لو استمرت ألهل 
اإلميان، ومل حيصل معها حمنة، حلصل االختالط الذي هو فساد، وحكمة هللا تقتضي متييز 

رهم هم أبهنم يوفون أجأي: بشر  {ٰر ٰذ}، فائدة احملنأهل اخلري من أهل الشر. هذه 
«فالصابرين، هم الذين فازوا ابلبشارة العظيمة، واملنحة اجلسيمة، بغري حساب

(2). 
 :االنضباط وكتم األسرار .4

يفهمها القائم ابلتجسس وهي من األمور املهمة واحلساسة جداً، واليت جي  أن 
حج   االستخبارية ان من سياسة النيب كقد  و »كل ما يعرف يقال ، فليس  والتحسس

                                                           

 .957، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي1)
 .75، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: السعديانظر: ( 2)



90 

املصلحة  قتضتااملعلومات األمنية والتحركات العسكرية عن جنده وقادته واملسلمني أحياانً إذا 
 .(1)«ذل األمنية 

هاجرين، وكت  له  من امل ةومعه مثاني هللا بن جحش  عبد بعث النيب » وقد
هو ومن معه، وقد عمى عنهم اهلدف  ال ينظر فيه حىت يسري يومني، فسار كتاابً، وأمره أ

وملا وفت   ،معاانً يف السرية، وحذراً من تسرب أخبار السرية لقريشإالذي يسريون إليه، وهذا 
قريش، لالكتاب وجد فيه األمر: أن ميضي حىت ينزل خنلة بني مكة والطائف، لريصد هبا عرياً 

 .(2)«حداً من أصحابه، وأن ال يستكره أخبارهمويعلم له من أ

 حك جك} :وهذا االنضباط لون من ألوان الطاعة اليت أمر هللا تعاىل هبا يف قوله

عز وجل فأمر ، [59]سورة النسا : {هلجم مل خل حل جل مك لك خك
بطاعته وطاعة رسوله وذل  ابمتثال أمرمها، الواج  واملستح ، واجتناب هنيهما. وأمر »

بطاعة أويل األمر وهم: الوالة على الناس، من األمرا  واحلكام واملفتني، فإنه ال يستقيم للناس 
لكن بشرط ورغبة فيما عنده، و تعاىل أمر دينهم ودنياهم إال بطاعتهم واالنقياد هلم، طاعة هلل 

أال أيمروا مبعصية هللا، فإن أمروا بذل  فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. ولعل هذا هو 
ال أيمر   السر يف حذف الفعل عند األمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول

هم أن ال األمر بطاعت ، وأما أولو األمر فشرطتعاىل إال بطاعة هللا، ومن يطعه فقد أطاع هللا
«عصيةيكون م

(3). 

ورد أهنم كانوا عيوانً، أو رجال استخبارات  قرر أن الذين أحد الباحثني قدوإذا كان 
 لهوإَّنا كانوا عيوانً، ورجال استخبارات  ،وهم غري مسلمني، مل يستعن هبم النيب  للنيب 

                                                           

بحث ، السعودية، مركز البصائر للحبوث حمكمة يف السرية النبويةالسالم بن حمسن:  آل عيسى، عبدانظر: ( 1)
 .119ها، ص1436 ،1ط
 .119ص ،املصدر السابق( 2)
 .183، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي3)



91 

  من عند أنفسهم، خيربون النيب  بعورات عدوه، وخططه، وتدابريه الكيدية، حمبة للنيب
 الذي كان عيناً للنيب  واملسلمني مثل عمه العباس  سلم. أمبكة وكان على دين قريش مث

وأما العني الوحيد الذي  ضد عدوه من املشركني.وكذل  كانت خزاعة مسلمهم وكافرهم 
 املدينة يف اهلجرة إىلكان مشركاً، فهو عبدهللا بن أريقط، الذي استعان به و  النيب  ناستعا

وثق به وأمنه، وهذا ال يتحقق  ليخرج به إىل طريق ال هتتدي إليه قريش، وذل  ألن النيب 
يوجد يف املسلمني من يقوم مقامه، فقد  ال استعان به ألنه  ألنه يوحى إليه، ولعله  لغريه 

 .(1)يتاً، أي بصرياً وعاملاً ابلطريقكان هادايً خر 
وكل ت شرتاط هذا الباحث الكرمي لشرط اإلسالم يف الشخص الذيأن ا ثويرى الباح

كانت   يب ستعان هبا الننادا إىل أن العني الوحيدة اليت اإليه مهمة التجسس والتحسس است
 :مشركة ليس وجيهاً ملا أييت

انت غري مشروعيتها، ولو ك االستدالل هبا علىاحلالة الوحيدة فيكفي لو فرضنا أهنا  .1
 لنبه وحذر حىت يتنبه املسلمني لذل .، وخمصوصة للنيب مشروعة 

فت   ففي احلالة الوحيدة،هو هللا بن أريقط  ومل يكن عبد ذه احلاالتهبالسرية مليئة  .2
جا  يهودي ف»على حماصرة قلعة الزبري حبصن النطاة ثالثة أايم،  أقام رسول هللا  خيرب

ل هأدل  على ما تسرتي  به من أؤمنين على أن تيدعى غزال فقال: اي أاب القاسم 
  هللا رسولمنه أن أهل الشق قد هلكوا رعبا من ؟ فإالنطاة وخترج إىل أهل الشق، ف

«على أهله وماله
مل يكن غزال هذا هو اليهودي الوحيد الذي استطاع النيب » ، و(2)

 أن جينده لصاحله ضد بين جلدته»
(3). 

                                                           

 .143، صالنبوية حبوث حمكمة يف السريةآل عيسى: انظر: ( 1)
، بريوت، دار ، حتقيق: عبد املعطي قلعجيدالئل النبوة، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين: ( البيهقي2)

 .224، ص1م، ج1988ه/1408، 1ط الكت  العلمية، دار الراين للرتاث،
انية ، مصر، عني للدراسات والبحوث اإلنساملخابرات يف التاريخ اإلسالمي الباكرحممد:  إمام الشافعي( محودي، 3)

 .85م، ص2012ه/1433، 1ط واالجتماعية،
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ى وأشد كون أقو يأضرارها أن جتنيد العيون غري مسلمة بعد التأكد منها، والتحرز من  .3
كون حتت بعكس املسلم الذي ي ،يتنبه العدو هلمفال  ،للفت  ابلعدو ألهنا من بينهم
إىل يومنا احلاضر يف االستفادة من  عهد الرسول من  ةمراقبة العدو، والقصص كثري 

 األعدا  أنفسهم. وسط التجنيد يف

 التجسس والتحسس: أهداف

األعمال املنوطة أبهل والتجسس والتحسس من  ،ودوافعألي عمل كان أهداف 
اليت  أهدافه ودوافعه التبني والتثبت من املعلوماتأهم االختصاص يف احلاالت املشروعة، ومن 

اذا؟، من؟، ومل هي:عن عدة أسئلة إلجابة أو كثروا، هبدف اأو تدور بني الناس قلوا تشاع 
لى إجاابت تساعد عحتتاج إىل قد وأسئلة أخرى كثرية  ؟اآلاثرما وكيف؟، وما الدافع؟، و 

اختاذ املواقف يث يتم ؛ حبوالتثبت من تفاصيلها ، تبني معاملهامتكن من و  ،الوصول إىل احلقيقة
 .املناسبةواإلجرا ات 

 :ما أييت أهداف التجسس والتحسس يف عدة أمور، من أمههاوتتجلى 

 :يز العمالء من غريهميمت .1
ميررون و  ،عدا مع األفقد يتم تداول معلومات تفيد وجود شخص أو أشخاص يعملون 

 كتسباته.اإلخالل مبو  الوطن،املعلومات اليت تعينهم على التمكن من  مهل

هبدف اإلضرار، وقد يكون من الشخص عن عمد وإصرار وقد يكون ذل  األمر 
على ون جمرباً وقد يكتضر ابلبالد والعباد، أ أهنامعلومات ال يعرف أهنا مهمة، و هل كأن ميرر جب

ل  هي ووسيلة ذل  يف األغ، التبني والتثبتجي   األحوالويف كل  ،هذا األمر وله عذره
 .التجسس والتحسس
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 مم خم حم جم يل ىل مل خل} هللا تعاىل: لقد نزل قول

 ،(1) حاط  بن أيب بلتعةاجلليل يف الصحايب  [1]سورة املمتحنة: {جن يم ىم
مرأة ا كتاب مت نقله بواسطةعرب   وذل ، معلومات عسكرية مهمة ملشركي مكة عندما سرب
ليه رضوان هللا عاااا فلحق هبا الصحابة  ،عن طريق الوحي أمرها مت كشف ، وقدمن قريش
ظهر الذي أ وأفشلت هذه العملية، ومت التحقيق مع الصحايب  اااا أبمر من النيب  أمجعني
 .(2)هذا العذر قبل النيب ف ،عذره

وا نطلقا))أان والزبري واملقداد، فقال:  بعثين رسول هللا :  علي بن أيب طال  قال 
نا تَاَعادى بنا . فانطلق((معها كتاب، فخذوه منهاا ظَع ينة فإن هب "،روضة خاخ"حىت أتتوا 

خيلنا حىت أتينا الروضة، فإذا حنن ابلظعينة، قلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. 
قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنُلقني الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من ِعَقاصها، فأخذان 

ىل انس من املشركني إ أيب بلتعة ، فإذا فيه: من حاط  بنالكتاب فأتينا به رسول هللا 
. قال: (( حاطب، ما هذا؟اي)): . فقال رسول هللا مبكة، خيربهم ببعض أمر رسول هللا 

ال تعجل علي، إين كنت امرأ ُملَصًقا يف قريش، ومل أكن من أنفسهم، وكان من مع  من 
املهاجرين هلم قراابت حيمون أهليهم مبكة، فأحببت إذ فاتين ذل  من النس  فيهم أن أختذ 
فيهم يًدا حيمون هبا قرابيت، وما فعلت ذل  كفًرا وال ارتداًدا عن ديين وال رضى ابلكفر بعد 

ين أضرب عنق : دعبن اخلطاب . فقال عمر((نه َصَدقكمإ)): سالم. فقال رسول هللا اإل
ل: انه قد شهد بدرًا، ما يدريك َلَعّل هللا اطلع إىل أهل بدر فقإ)):  فقال ،هذا املنافق

 .(3)((اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
                                                           

 .38-36يف ص مرت قصة حاط   (1)
 .854ص: تفسري السعدي(، 8/82: )تفسري ابن كثري(، 23/309: )تفسري الطربي( 2)
 م بغزو النيبإىل أهل مكة خيرهب ، كتاب املغازي، ابب غزوة الفت  وما بعث حاط  بن أيب بلتعةصحيح البخاري (3)
( :ص4274، رقم احلديث ،)773 . 
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 :أييتمنها ما  ،القصة يستفاد منها أمور كثرية، وفيها دورس عظيمةوهذه 
   أن نتثبت، ونعرف الظروف واألحوال واملالبساتبعد التبني من األمر جي ناأن .أ

 .وقوع املخطئ يف اخلطأاليت أدت إىل 
أن عملية التبني والتثبت ختضع ملعايري شرعية وثوابت أخالقية جي  احملافظة   .ب

االضطرار، وهذا ما يتجلى يف تعامل الصحابة رضوان هللا عليهم عليها إال عند 
 .أمجعني مع املرأة

من عملية اخرتاق العدو لنا من أقرب قري ، فقد يستغل وأنخذ حذران أن ننتبه  .ج
 .، أو يكون العدو قد دبر له مكيدة يضغط عليه هباضعفه وحاجته

كاحلاجة املادية أو   ،ة والتحسس على من هلم ظروف خاصةاملراجعة الدوري .د
 .وسلوكه سريته يف تراتب األجهزة املختصةالنفسية، أو من 

 املضللة: ، واملعلوماتالشائعاتمكافحة  .2

شاعها، ألكي نعلم مصدر اإلشاعة، وملاذا اس جداً من عدة نواحي، سوهذا األمر ح
، لطويةافساد الطبع وسو  اإلشاعات يغل  عليهم  ، ويف األغل  فإن مروجيشاعهاأوكيف 

 حط خضمض حض جض مص خص} :وقد أشار هللا تعاىل إىل ذل  يف قوله
إذا  و  ،لى فتنتكم وإلقا  العداوة بينكمهم حريصون ع، أي [47]سورة التوبة: {جع مظ

من يقبل  أعدائكم، وفيكمخذالنكم، وإلقا  الشر بينكم، وتثبيطكم عن  كانوا حريصني على
فما ظن  ابلشر احلاصل من خروجهم مع املؤمنني، فلّله أمت احلكمة حيث  ،منهم ويستنصحهم

 مظ حط } ثبطهم ومنعهم من اخلروج مع عباده املؤمنني لطفا من أن يداخلهم ما يضرهم
 .(1)ممن املفاسد الناشئة من خمالطته فيعلم عباده كيف حيذروهنم، ويبني هلم {جع

ولعل من أخطر الشائعات ما تروجه األجهزة املعادية هبدف دفع اخلصم إىل اختاذ 
أجل  ، أو يف صاحل عمالئها، ومنتل  األجهزة إجرا ات يف صاحل الدولة اليت تنتس  إليها

                                                           

 .339، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: السعديانظر: ( 1)
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احلصول على معلومات صحيحة: يتم يف بعض احلاالت ترويج اإلشاعة بشكل مبالغ فيه؛ »
لتمويه: ايعطي احلقائق، أو من أجل  املبالغات إىل أن ضغطهبدف وضع الطرف اآلخر حتت 

ويتم ذل  إبطالق الشائعات كستار دخان للتمويه وإلخفا  احلقائق؛ هبدف تنفيذ خطط 
«معينة، وغالبًا ما يستخدم هذا األسلوب يف أوقات احلروب

الرأي قياس ، أو من أجل (1)
 .بغية توجيهه لغاية معينة العام

 :وحتليلها وماتاحلصول على املعل .3
مما ال ش  أن مجع املعلومات واحلصول عليها يلع  دوراً كبرياً يف احلفاظ على األمن 

األزمات، بل أصبحت الدول تقاس قوهتا بقدر املعلومات اليت متلكها، وجتن  ام، والصاحل الع
 لخسارة.ل لوسبي ،ضعف ة، فالقوة ابلعلم، واجلهل ابملعلوموحتافظ عليها من االخرتاقات

 آدم  انأابتعاىل هللا  فقد ميزوأمهية املعلومة عرفت منذ أن خلق هللا البشرية 
 .[31]سورة البقرة: {ّٰ ِّ ُّ َّ} ، قال تعاىل:ابملعلومة

ايه ملا فيه القوة، فقال ابلعلم الذي منحه إ وكذل  رحم هللا تعاىل سيدان اخلضر 
]سورة  {ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب} تعاىل:

 .[65الكهف:
على ن ويعتمدو املعلومات تقاعساً،  ونالذي ال ميلكاجلهلة قال تعاىل موخبًا  وقد

 .[113]سورة البقرة: {ميخي حي جي يه ىه مه جه} :مغريه

 ،والقرآن الكرمي يوجهنا من خالل كم املعلومات اهلائل الذي تضمنه عن األمم السابقة
وعن الكون بكل تفاصيله إىل ضرورة االهتمام وصراعنا معهم، الكافرين واملنافقني وعن 

 ،وإصالح اخللق ،بتحصيل املعلومات مث بتحليلها على حنو ميكننا من توظيفها يف عمارة الكون
 والنهوض أبمانة التكليف اليت وضعها هللا تعاىل يف أعناق بين آدم.

                                                           

 .116م، ص2005ه/1425، 1ط ، ديب، أكادميية شرطة ديب،األمن القومياملري، مجال حممد خليفة: بتصرف: ( 1)
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 ما أييت: ويف هناية هذا الفصل يتضح لنا

  التجسس والتحسس يشرتكان يف قيامهما على البحث والتفتيش سرا، ويف
اعتمادمها على احلواس، ويف أن حكمهما من حيث احلل واحلرمة يتبع املقصد 

 منهما، ويف أن اإلنسان ميكن أن يقوم هبما لنفسه أو لغريه.
  التجسس غالبًا يكون ضد اخلصوم واألعدا  بدافع در  شرورهم أو إحلاق

يكون غالباً مع األوليا ، بدافع جل  اخلري هلم أو فالضرر هبم، أما التحسس 
 در  الشر عنهم.

  بل واج ،  حمرم شرعا، ومنه ما هو مباحالتجسس والتحسس منه ما هو
، التجسس لصاحل العدوفمن احملرم التجسس على اسرار الناس وعوراهتم، و 

ومن املباح أو الواج  التثبت من املعلومات املتداولة فعاًل، والتجسس على 
 .األعدا  واجملرمني وأهل الري 

 تتمثل يف الصدق واألمانة، واملوهبة، والصرب، التجسس والتحسس  ضوابط
واالنضباط وكتم األسرار، أما أهدافهما فتتمثل يف متييز العمال  من غريهم، 

 مكافحة الشائعات، واملعلومات املضللة، واحلصول على املعلومات وحتليلها:و 

 وأص هلا أثر سليب خااليت عند تداول املعلومات وأخلص من ذلك إىل أنه جيب 
 عام، أن نتعامل معها بطريقة مؤسسية ترتكز على ما أييت:

 الرتوي يف التبني والتثبت. .1
 التحليل الدقيق. .2
 القرار الختاذ ما يرونه مناسباً.تقدمي التوصيات ملتخذي  .3
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 لثالفصل الثا
 امرتكزات التبني والتثبت يف تداول املعلومات وآاثرمه

 
 ويشتمل على مبحثني:

  :التبني والتثبت يف تداول املعلومات مرتكزاتاملبحث األول. 
 ويشمل على أمور:

 أواًل: جتن  اقتفا  ما ال علم به، والتخمني وسو  الظن. 
 اخلوض يف الباطل وفضول الكالم.رك اثنياً: ت 
 اثلثاً: اعتماد املؤسسية يف التبني والتثبت. 
  :آاثر التبني والتثبت يف تداول املعلوماتاملبحث الثاين. 

 ويشتمل على مطلبني:
  :اآلاثر الفردية:املطل  األول 
 اجملتمعية: اآلاثر ثايناملطل  ال. 
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 املبحث األول
 املعلومات مرتكزات التبني والتثبت يف تداول

 :فيما أييتإمجاالً  يتمثل  والتثبتأهم ما يرتكز عليه التبنين 

 جتن  اقتفا  ما ال علم به، والتخمني وسو  الظن. 
 .ترك اخلوض يف الباطل وفضول الكالم 
 .اعتماد املؤسسية يف التبني والتثبت 

 وتفصيل ذل  على النحو اآليت:

 وسوء الظنا ال علم به، والتخمني جتنب اقتفاء مأواًل: 
ن جتن  اقتفا  ما ال علم به، والتخمني وسو  الظن من املرتكزات اليت جي  أن تقوم إ

 مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف} قال تعاىل:لتثبت، عليها علمية التبني وا
أي: ال تتبع ما ال تعلم، من » [36]سورة األسرا : {جم هل مل خل حل جل

القبيلة  الشعر، ألهنا تقفو كل بيت، ومنهقول : قفوت فالانً: إذا اتبعت أثره، ومنه قافية 
«املشهورة ابلقافة، ألهنم يتبعون آاثر أقدام الناس

(1). 
إلنسان مسؤول ألن ا والنهي يستلزم األمر ابلتثبت يف كل ما يقوله اإلنسان ويفعله

فحقيق ابلعبد الذي يعرف أنه مسئول عما قاله وفعله وعما استعمل »عن كل ما يصدر عنه، 
جوارحه اليت خلقها هللا لعبادته أن يعد للسؤال جوااب، وذل  ال يكون إال ابستعماهلا به 

«ن له وكفها عما يكرهه هللا تعاىلبعبودية هللا وإخالص الدي
(2). 

                                                           

 .269، ص3، جفتح القدير: ( الشوكاين1)
 .457، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي2)
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والظن  ،أمجع العلما  على أن ما مل يتبني ويتيقن فليس بعلم، وإَّنا هو ظن»ومن هنا 
«ال يغين من احلق شيئاً 

(1). 

 .[11-10]سورة الذارايت: {حي جي يه ىه مه جه ين ىن} قال تعاىل:
ابن  لعن املراتبون، قاله أحدها:» :كما يذكر املاوردي  تأربعة أتويال {ين ىن }ويف 
 .تادةأهنم أهل الظنون والفرية، قاله ق الثالث: لعن الكذابون، قاله احلسن. الثاين: باس.ع

 لعن، ها هنا، مبعىن {ىن}وقوله:  أهنم املنهمكون، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً. الرابع:
نه تعمد أ أحدمها: والقتل اللعن. وأما اخلراصون فهو مجع خارص. ويف اخلرص ها هنا وجهان:

ظن الكذب، ألن اخلرص حزر وظن، ومنه أخذ خرص  الثاين: األصم.، قاله الكذب
«الثمار

(2). 
أما معنوية  ة؛ إحدامها لفظية، والثانينيأن هناك مسألت يف تفسريه لآلية الرازي وقد قرر
وتقديره  {ىه }حيتمل أن يكون خرباً بعد خرب، واملبتدأ هو قوله:  {حي }اللفظية: فقوله: 

 راص ابلسهو واالهنماك يفوأما املعنوية: فهي أن وصف اخل هم كائنون يف غمرة ساهون.
حيقق ذل  كون اخلراص صفة ذم، وذل  ألن ما ال سبيل إليه إال الظن إذا خرص  الباطل

ل ، ، كما يقال يف خراص الفواكه والعساكر وغري ذافيد نقصياخلارص وأطلق عليه اخلراص ال 
 ،وناهتل اخلراصون الذين هم جاهلون سفقال: ق، ص يف حمل املعرفة واليقني فهو ذموأما اخلر 

 {جي يه }: بعد قوله {حي}وقوله تعاىل:  .ال الذين تعني طريقهم يف التخمني واحلزر
«يفيد أهنم وقعوا يف جهل وابطل ونسوا أنفسهم فيه فلم يرجعوا عنه

(3).  

                                                           

يب األشبال الزهريي، ، حتقيق: أجامع بيان العلم وفضله: ( النمري، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب1)
 .995، ص2م، ج1994ه/1414، 1ط ،السعودية، دار ابن اجلوزي

 .364، 363، ص5، جوالعيونالنكت : ( املاوردي2)
 .164، 163، ص28، جمفاتيح الغيب: ( الرازي3)
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ظن توضيحاً ألنواع الكثري من ال» ليسأبن هذا البيان وقد عق  الطاهر بن عاشور 
ألن يف إهبامه بعثًا على  ،فنبه على عاقبتها وتُرك التفصيل ،املأمور ابجتنابه، ألهنا أنواع كثرية

«مزيد االحتياط
(1). 

ل يف بتعاطي وسائل اجتنابه فإن الظن حيص» مث قرر أن اجتناب كثري من الظن يكون
بت اختيار، فال يعقل التكليف ابجتنابه وإَّنا يراد األمر ابلتثخاطر اإلنسان اضطراراً عن غري 

فيه ومتحيصه والتشك  يف صدقه إىل أن يتبني موجبه بدون تردد أو برجحان أو يتبني كذبه 
و معيارها ه فتكذب نفس  فيما حدثت . وهذا التحذير يراد منه مقاومة الظنون السيئة مبا

«من األمارات الصحيحة
(2). 

 ىل مل خل} » غريه من املفسرين يف بيان سر قوله تعاىل: الطربيوقد سبق 
 ومل يقل: الظّن كله، إذ كان قد أذن للمؤمنني [12]سورة احلجرات: {خم حم جم يل

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ} فقال: أن يظن بعضهم ببعض اخلري،
فأذن هللا جّل ثناؤه للمؤمنني أن يظّن  [12]سورة النور: {نب مب زب رب يئ

لنا يف بنحو الذي قو  بعضهم ببعض اخلري وأن يقولوه، وإن مل يكونوا من قيله فيهم على يقني.
«التأويلمعىن ذل  قال أهل 

(3). 
أن بعضاً من الظن ليس إمثاً وأان مل نؤمر ابجتناب الظن الذي ليس إبمث »وهذا يعين 

وصف، فمفهوم املخالفة منه يدّل على أن كثرياً من الظّن مل نؤمر ابجتنابه  {جم }ألن 
سلم أن ي ،أي أن بعض الظن ليس إمثاً  {جن يم ىم مم}وهو الذي يبينه 

ُ
كون فعلى امل

معيارُه يف متييز أحد الظنني من اآلخر أن يعرضه على ما بينته الشريعة يف تضاعيف أحكامها 
بع مقاصد وتت ،وما أمجعت عليه علما  األمة وما أفاده االجتهاد الصحي  ،من الكتاب والسنة

ستند إىل الدليل لظّن املالشريعة، فمنه ظن جي  اتباعه كاحلَذر من مكائد العّدو يف احلرب، وكا
                                                           

 .251، ص26، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 1)
 .252، ص26ج التحرير والتنوير، ابن عاشور: (2)
 .303، ص22، جيف أتويل القرآنجامع البيان : ( الطربي3)
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احلاصل من داللة األدلة الشرعية، فإن أكثر التفريعات الشرعية حاصلة من الظن املستند إىل 
«األدلة

(1). 

  االحتياط يف ى وجوبيف اآلية الكرمية قد جا ت للتأكيد عل {جم }إن كلمة 
اعه كالظن يف اتبفإن من الظن ما يباح » ،كل ظن، ملعرفة ما جي  اتباعه وما ال جي  اتباعه

ة، ومنه ما جي  كالظن حيث ال قاطع فيه من العمليات كالواجبات الثابتة بغري ياألمور املعاش
دليل قطعي وحسن الظن ابهلل عز وجل، ومنه ما حيرم كالظن يف اإلهليات والنبوات وحيث 

وهد منه ش ويشرتط يف حرمة هذا أن يكون املظنون به ممن، خيالفوا قاطع وظن السو  ابملؤمنني
التسرت والصالح وأونست منه األمانة، وأما من يتعاطى الري  واجملاهرة ابخلبائث كالدخول 
واخلروج إىل حاانت اخلمر وصحبة الغواين الفاجرات وإدمان النظر إىل املرد فال حيرم ظن السو  

«يعبث ابلشباب فيه وإن كان الظان مل يره يشرب اخلمر وال يزين وال
(2). 

األلوسي السابق يفت  الباب أما األجهزة واملؤسسات اليت تسهر على أمن وكالم 
 املواطن وسالمة املواطنني، ويتضمن أصول الضوابط اليت ينبغي أن حتكم عمل هذه األجهزة

 .يف كل وقت وحني

 :ويستنتج الباحث مما سبق أن للظن أربعة أوجه

 اهلوىعلى التوهم أو و علم  الذي يقوم على غريوهو  ظن حمرم وهو الظن السي  .1
 {مقجك حق مف خف حف جف مغ} تعاىل: وإليه اإلشارة يف قولهالكذب، و 

 رت يب ىب نب مب زب} سبحانه: قوله، و [23]سورة النجم:
 .[23فصلت:]سورة  {نت مت زت

                                                           

 .253، ص26، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 1)
 .307، ص13ج، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين( األلوسي: 2)
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سو  الظن هو عدم الثقة مبن هو هلا أهل، فإن كان ابخلالق كان شكاً »: قال املاوردي
«يؤول إىل ضالل

(1). 

سب  ، و واعلم أن سو  الظن حرام مثل سو  القول»: ووافقه الغزايل اهليتميوقال 
«الغيوبحترميه أن أسرار القلوب ال يعلمها إال عالم 

(2). 

، وإليه مةيف الفطرة السلي وهو األصل وابملؤمننيظن مشروع وهو أن تظن اخلري ابهلل  .2
 .[118]سورة التوبة: {حي جي يه ىه مه جه ين ىن} :قوله تعاىلباإلشارة 

 ّٰ ِّ ٱٱ} فقد قال تعاىل:  أبخيه املسلم،وكذل  الواج  على املسلم ظن اخلري 
]سورة  {نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ

وال تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت جتد »:  خلطابعن عمر بن ا، و [12النور:
«للتهمة فال يلومن من أسا  به الظن ومن عرض نفسه، هلا يف اخلري حممال

خرج ابن أو ، (3) 
 مل إنف ،عذرا له فالتمس شي  أخي  عن بلغ  إذا»قال: نه أ حممد بن سريين عنعساكر 
«عذرا له لعل فقل عذرا له جتد

(4). 
من  جتاه أعدائ  الواج  وهو الظن الذي يكون درجة يصل إىل قد ظن مستح  و  .3

 ام يل ىل} سبحانه:ودين  وأمت  ووطن ، وإليه اإلشارة يف قوله 

                                                           

وت، دار مكتبة ، بري أدب الدنيا والدين: بن حبي  البصري البغدادي ، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد( املاوردي1)
 .186م، ص1986ه/1406د.ط،  احلياة،
، 1ط ، بريوت، دار الفكر،الزواجر عن اقرتاف الكبائر( اهليتمي: أمحد بن حممد بن علي بن حجر: 2)

 .150، ص3، جإحياء علوم الدين. الغزايل: 31، ص2م، ج1987ه/1407
امدي، دمشق، ، حتقيق: حممد صادق آيدن احلاملتفق واملفرتق، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطي : ( البغدادي3)

 .305، 304، ص1م، ج1997ه/1417، 1ط دار القادري،
وت، دار ، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، بري اتريخ دمشق( ابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا: 4)

 .149، ص22م، ج1995ه/1415د.ط،  الفكر،
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بظن السو  مبن ظاهره وال حرج » قال البهويت، [71]سورة النسا : {رن مم
«السو 

(1). 
عداوة   شخصبينه وبنيأن سو  الظن يستح  من املر  إذا كان  ابن حبانقرر وقد 

مكره فحينئذ يلزمه سو  الظن مبكائده و  ،أو شحنا  يف دين أو دنيا خياف على نفسه مكره
 .(2)لئال يصادفه على غرة مبكره فيهلكه

الذي سبقه إال أنه خمصص لفئة رجال األمن ، وهذا الظن ليس ببعيد عن ظن أمين .4
فع ر فيه سو  الظن على حسنه ملا فيه من يقدم والقائمني على املؤسسات األمنية، و 

 .الدولة وأبمنهااملفاسد املتعلقة مبكانة 

 :من عدة وجوهالظن األمين خيتلف عن الظنون األخرى يف تصور الباحث أن و 

ون ، بتخويل من ويل األمر، ويكونيف هذا األمرانس معنيون وخمتصون أ أنه يقوم عليه .أ
  مشروع،غرياااا لألسف ااااا قد يكون ل بعضها مشروع وبعضها مبراعاة قواعد وأصو  ملزمني

املتحققة د املوازنة بني املفاسأن تتم إال يف حال االضطرار، وبعد وهذا ال يتم اللجو  إليه 
ي، سوا العلم الشرعر يقتضي وجود رجال أمن قد د األمر الذي، الوقوع يف حال تزامحها
 ميكن الرجوع إليهم لتثبيت زمالئهم يفيف العلوم اإلسالمية، حبيث أو أخذوا دورات 
 ،لكل مقام مقالف اليت ختتلط عليهم فيها األمور أحياان، املهماتيف و  املسائل املشتبهة،
 ولكل جمال رجال.

                                                           

عامل بريوت،  ،اإلقناعكشاف القناع عن منت ابن حسن بن إدريس:  ( البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين1)
 .102ص، 2جم، 1983ه/1403د.ط، ،الكت 

حممد حتقيق:  ،روضة العقالء ونزهة الفضالءبن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد:  ، حممد بن حبانالبسيتانظر: ( 2)
 .127، صت، د.طالفقي، بريوت، دار الكت  العلمية، د. وحممد حامد الرزاق محزة حمي الدين عبد احلميد وحممد عبد
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يفهم من  ،[43]سورة النحل: {ين ىن من خن حن جن يم} قال تعاىل:
«والعمل مبا أفتوه به ،أن من جهل احلكم: جي  عليه سؤال العلما » ذل 

 وقد أرشدان ،(1)
خرجنا يف »نه قال: ، فعن جابر أالذي يعرتضنا األمرإىل السؤال عند عدم العلم يف  النيب 

ل جتدون فسأل أصحابه، فقال: ه منا حجٌر فشجَُّه يف رأسه، مث احتلم،سفر، فأصاب رجالً 
رخصة وأنت تقدر على املا . فاغتسل، فمات، فلما  يل رخصة يف التيمم؟ قالوا: ما جند ل 

يّ  أال سألوا إذ مل يعلموا؛ فإمنا شفاُء الع   ،تلوه؛ قاتلهم هللاق))فقال:   قدمنا على النيب
رَ يإمنا كان يكفيه أن يتيمَّم، وَ  السؤال! َب؛  ع ص  ه   على ريريريري شك موسى ريريريريأو يريع ص  ر َقًة،  ُجر ح  خ 

« ((ميسَح عليها، وبغسَل سائر جسدهمث 
(2). 

يقدم سو  الظن عند تداول معلومة تتعلق أبمن الوطن واملواطنني، ويتم البحث والتحري  .ب
ألمن يف وميكن أن يستأنس رجال ار، للوقوف على احلقيقة، نفيًا للتهمة أو دفعًا للشرو 

بل  ،لظنيقتنع ابفإن القل  ال ومن مثرات سو  الظن التجسس؛ » ذل  بقول اهليتمي:
«يطل  اليقني فيتجسس

(3). 

 يكون ال سو  الظن هنا ينبغي أال يرتت  عليه إجرا  جتاه إنسان ما، ألن اإلجرا  لكن
بسو   له خاطٌر جيُ  عليه إذا عرضَ »يف قوله:  وهذا ما يؤكده النوويإال بعد التبني والتثبت، 

إىل الفكر يف ذل  مصلحٌة شرعية، فإذا دعْت جاَز الفكُر  الظن أن يقطَعه، وهذا إذا مل تدعُ 

                                                           

 .379، ص2، جالبيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنأضواء : ( الشنقيطي1)
ابب اجملروح  ، كتاب الطهارة،، أتليف: حممد انصر الدين األلباينسنن أيب داود، سليمان بن االشعث: ( السجستاين2)

، 158، ص2م، ج2002ه/1422 ،1الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط (،364م: )حديث رق يتيمم،
159. 
 .32، ص2، جالزواجر عن اقرتاف الكبائر( اهليتمي: 3)
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ابب ما يباح يف  هكما يف جرح الشهود والرواة وغري ذل  مما ذكران  ،يف نقيصته والتنقي  عنها
«من الغيبة

(1). 

مع كرجال األمن واملكلفني من قبل الدولة جب  لغري املختصنيأن سو  الظن  وهذا يعين 
ال »: ايلقال الغز . ثقةاملظنون به إن كان خاصة  ،وسوسة شيطان املعلومات، والتعامل معها،

يف  وما مل تشاهده بعين  ومل تسمعه أبذن  مث وقع ،ميكن  إال أن تعتقد ما علمته وشاهدته
 وقد قال هللا تعاىل: ،فإنه أفسق الفساق ،فينبغي أن تكذبه ،فإَّنا الشيطان يلقيه إلي  قلب 

«[6]سورة احلجرات: {ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن}
(2). 

 ترك اخلوض يف الباطل وفضول الكالماثنياً: 
إذا كان  تداوهلاتم ييال ميكن أن يتوجه اإلنسان إىل التبني والتثبت من املعلومات اليت 

 ؛ غاية األمهيةيف ، ومن هنا كان هذا املرتكزممن خيوضون يف الباطل ويستهويهم فضول الكالم
 ألنه يوفر لإلنسان وقته وجهده وطاقته للقيام مبا هو أوىل.

 ين}  وقد اغتنم القرآن الكرمي حادثة اإلف  للتأكيد على هذا املرتكز يف قوله تعاىل:
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
وحتسبون ذل  يسريا ولو مل تكن زوجة ، أي: تقولون ما ال تعلمون [16-15]سورة النور: {جس
ملا كان َهيِّنا، فكيف وهي زوجة النيب األمي، خامت األنبيا  وسيد املرسلني، فعظيم  النيب 

                                                           

د.ط،  كر،األرنؤوط، بريوت، دار الف، حتقيق: عبد القادر األذكار، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف: ( النووي1)
 .346م، ص1994ه/1414

 .150، ص3، جإحياء علوم الدين( الغزايل: 2)
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 حب جب هئ مئ خئ} :عند هللا أن يقال يف زوجة رسوله ما قيل! وهلذا قال تعاىل
 .(1){خب

عتاب جلميع املؤمنني أي: هال إذا مسعتم حديث اإلف  قلتم تكذيباً »ففي اآلية 
للخائضني فيه املفرتين له ما ينبغي لنا، وال ميكننا أن نتكلم هبذا احلديث، وال يصدر ذل  منا 

التعج  من أولئ  الذين  {جس مخ جخ مح}بوجه من الوجوه، ومعىن قوله 
«جا وا ابإلف 

(2). 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ} قال تعاىل:مث 
ل يف الباطل ومل يتجنبوا فضو وهذا عتاب للذين خاضوا ، [12]سورة النور: {نب مب زب
 .الكالم

 هذه هي التحضيضية أتكيداً للتوبي ، والتقريع، ومبالغة يف {ِّ}»: قال الشوكاين
معاتبتهم أي: كان ينبغي للمؤمنني حني مسعوا مقالة أهل اإلف  أن يقيسوا ذل  على أنفسهم، 

«فإن كان ذل  يبعد فيهم، فهو يف أّم املؤمنني أبعد
(3). 

 فضول الكالم وتذكريه ابهلل عز وجل، وأن خيوض يفمن الواج  نص  من وهلذا كان 
أن:  بين النجار عن بعض رجاليف تفسريه  فقد أخرج الطربيفيه،  نفسه مكان املتكلم عيض
أاب أيوب خالد بن زيد، قالت له امرأته أّم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس يف عائشة؟ قال: »

وذل  الكذب، أكنت فاعلة ذل  اي أّم أيوب؟ قالت: ال وهللا ما كنت ألفعله، قال: بلى، 
فعائشة وهللا خري من ، قال: فلما نزل القرآن، ذكر هللا من قال يف الفاحشة ما قال من أهل 

وذل  حسان وأصحابه الذين [11]سورة النور: {حمخم جم يل ىل مل خل} اإلف :

                                                           

 .29، ص6، جتفسري القرآن الكرمي: ابن كثريانظر: ( 1)
 17، ص4، جفتح القدير: ( الشوكاين2)
 .15، ص4ج :املصدر السابق( 3)
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]سورة  {يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ} قالوا ما قالوا، مث قال:

«كما قال أبو أيوب وصاحبته  :.. اآلية: أي.[12النور:
(1). 

ابلتبني والتثبت و وينبه الباحث إىل أن العاملني يف املؤسسات املعنية جبمع املعلومات 
لع وجتن  فضول الكالم أثنا  قيامهم مبهامهم، إذ قد يط منها ملزمون برتك اخلوض يف الباطل

بعضهم على أمور خاصة إبنسان تتم متابعته يف أمر ما، فال جيوز اخلوض يف تل  األمور وال 
ن و إطالع الناس عليها، وإَّنا التحفظ عليها يف حدود ضيقة جدًا ال يطلع عليها إال املخول

  .الً لذل ، فقد يستفاد من هذه املعلومة مستقب
ى بلده يف مسألة تتعلق ابلتجسس عل شخصأثنا  تتبع  ومن أمثلة ذل  أنه قد يتم

أنه ملعنية ا ت األجهزةوجدلصاحل هيئة أو مؤسسة أجنبية، وأثنا  مراقبته للتأكد من األمر، 
كن، هنا جي  أن يبقى األمر يف أضيق نطاق ممالنسا ، فبعض عالقات غري شرعية مع  يقيم

أخذ خطوات للتثبت من هذه املعلومة إال يف حالة يتم ية الكاملة، وأال وأن حيظى ابلسر 
ن يكون أستاذًا يف أل يتم ترشيحه قدترشيحه لوظيفة تؤثر تل  املعلومة على أهليته هلا، ف

، إمرته الالئي يعملن حتت النسا من أو مديرا ملستشفى أو هيئة حكومية فيها عدد اجلامعة 
ميثله،  عة البلد الذيات اليت تؤثر على مسرضة للوقوع يف بعض احملظور فيكون ع ،أو سفرياً لبلده

قامة الرجل إفيج  عند ترشيحه للوظيفة أن يعاد النظر يف األمر حبيث يتم التيقن من أن 
حبيث ال ختضع و للعالقات غري الشرعية أمر طبيعي يف شخصيته، وأنه مل يقلع عن هذا األمر، 

عملية تقييم أخالقه والتزامه لنزوة عابرة حدثت لظروف طارئة، أو خلطيئة ميكن أن يكون قد 
 واتب إىل هللا تعاىل منها.أقلع عنها، 

 خصلتثبت إال عند اختاذ قرار أبهلية هذا الشوهذا يعين أنه ال ينبغي اختاذ خطوات ا
، وسرتا صيانة لألعرض ؛يف طي الكتمان أو عدم أهليته للوظيفة، على أن يبقى هذا األمر

 .حرصا على صورة اجملتمع من التشوهللمسلمني، و 

                                                           

 .129، ص19، ججامع البيان يف أتويل القرآن: ( الطربي1)
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فال تسولن ألحد نفسه أن ينشر خطيئة ألحد، أو أن يبتز شخصا بذن  ارتكبه، 
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق} ٱفقد قال هللا تعاىل: 

 هللا رسول وقال [19]سورة النور: {هن من خن حن جن ممخم حم جم  هل
 :«عوراهتم، تتبعوا الو  املسلمني، تغتابوا ال قلبه، اإلميان يدخل ومل بلسانه، آمن من معشر اي 
 .(1)«بيته يف يفضحه عورته هللا يتبع ومن عورته، هللا يتبع عوراهتم اتبع من فإنه

 يف التبني والتثبت اعتماد املؤسسيةاثلثاً: 
ية، أي على على املؤسسإن التبني والتثبت يف تداول املعلومات ينبغي أن يعتمد 

جهات رمسية حيكمها يف العمل ميثاق قانوين وأخالقي صارم، إذ ال ميكن أن ينهض كل فرد 
 .ابلتبني والتثبت من كل معلومة يتم تداوهلا يف اجملتمع

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج} يقول هللا تعاىل:

]سورة  {جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض خصمص

ّما ال يعنيهم ملا سألوا ع» أهنمعن األنصار  لتل  اآليةيف تفسريه  يذكر البيضاوي .[189البقرة:
وال يتعلق بعلم النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم وخيتص بعلم النبوة، عق  بذكره جواب ما 

ملراد به ويهتموا ابلعلم هبا، أو أن ا ،تنبيهًا على أن الالئق هبم أن يسألوا أمثال ذل  ؛سألوه
 ،التنبيه على تعكيسهم يف السؤال بتمثيل حاهلم حبال من ترك ابب البيت ودخل من ورائه

 ،سر على مثلهومل جي ،ولكن الرب بر من اتقى ذل  ،واملعىن: وليس الرب أبن تعكسوا مسائلكم
 فباشروا األمور من وجوهها ،إذ ليس يف العدول بر {مضحط خض حض جض }

كي ل {جغ مع } يري أحكامه واالعرتاض على أفعالهيف تغ {جع مظ}
«تظفروا ابهلدى والرب

(2). 
                                                           

(، 4880كتاب اآلداب، ابب يف الغيبة، حديث رقم: )  ،سنن أيب داود( السجستاين، سليمان بن االشعث: 1)
 )وقال األلباين: حسن صحي (. .270ص، 4بريوت، املكتبة العصرية، د.ط، د.ت، ج

 .127، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( البيضاوي2)
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 اعدة منوهذه ق، أمرهم أن أيتوا البيوت من أبواهبا ملا فيه من السهولة عليهم وإَّنا
ل طريق وأسهله، حيصل به مقصوده، وهكذا كأن يسل  أقرب للمر  ينبغي إذ ، قواعد الشرع

عون املل  ل له املقصود بمن حاول أمرا من األمور وأاته من أبوابه واثبر عليه، فال بد أن حيص
 .(1)املعبود

تكون يف اجملتمع عدة مؤسسات معنية بتنظيم حركة تداول هذا جي  أن وعلى 
 .للش  والريبة، ودفعاً للنزاع والفشل ااملعلومات، وابلتبني والتثبت منها، در ً 

مي، حث عليه القرآن الكر  وال ش  أن الرجوع للجهة املخولة أمر رابين ومنهج إسالمي

 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث} قال تعاىل: فقد

النص ، فهذا [83]سورة النسا : {ٰىين ىن نن من زن رن مم ام
أتدي  من هللا لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق. وأنه ينبغي هلم إذا جا هم أمر »الكرمي فيه 

من األمور املهمة واملصاحل العامة ما يتعلق ابألمن وسرور املؤمنني، أو ابخلوف الذي فيه مصيبة 
يل األمر منهم، رب، بل يردونه إىل الرسول وإىل أو عليهم أن يتثبتوا وال يستعجلوا إبشاعة ذل  اخل

أهِل الرأي والعلم والنص  والعقل والرزانة، الذين يعرفون األمور ويعرفون املصاحل وضدها. فإن 
رأوا يف إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنني وسرورا هلم وحترزا من أعدائهم فعلوا ذل . وإن رأوا 

ذا قال: ن مضرته تزيد على مصلحته، مل يذيعوه، وهلأنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولك

هم ومأي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعل {ٰىين ىن نن من}
ويف هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن ، الرشيدة

يوىلَّ َمْن هو أهل لذل  وجيعل إىل أهله، وال يتقدم بني أيديهم، فإنه أقرب إىل الصواب وأحرى 
ألمر نشر األمور من حني مساعها، وايف للسالمة من اخلطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع 

                                                           

 .88، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: السعديانظر: ( 1)
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يحجم ف الكالم والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيُاْقِدم عليه اإلنسان؟ أم الابلتأمل قبل 
«عنه؟

(1). 

 وقد كان الصحابة يف غاية احلرص على االلتزام هبذه املعاين، يشهد لذل  ما رواه
يقرأ سورة الفرقان يف حياة  بن حكيم : مسعت هشامقال بن اخلطاب عمر عن  البخاري
، ول هللا يها رس، فاستمعت لقرا ته فإذا هو يقرأ على حروف كثرية مل يقرأنِ رسول هللا 

فكدت أساوره يف الصالة، فتبصرت حىت سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة اليت 
قد أقرأنيها على  . فقلت: كذبت، فإن رسول هللا مسعت  تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول هللا 

فقلت: إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان  غري ما قرأت، فانطلقت به أقوده إىل رسول هللا 
، فقرأ عليه القرا ة اليت ((رسله، اقرأ اي هشامأ)): يها! فقال رسول هللا روف مل تقرئنِ على ح

، فقرأت القرا ة ((قرأ اي عمرا))، مث قال: ((ذلك أنزلتك)): مسعته يقرأ، فقال رسول هللا 
ذلك أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ك)): اليت أقرأين، فقال رسول هللا 

 .(2)((فاقرؤوا ما تيسر منه
مها جديدة للقرآن مل يتعل عندما تبني أبن هناك قرا ة  ن عمر بن اخلطابأويالحظ 

يسمعها من قبل، انطلق للجهة ومل  ،من اجلهة املسؤولة عن بالغ السما  وهو الرسول 
 املخولة ابلنفي واإلثبات لكي يتثبت من األمر قبل أن يتداوهلا.

 رأسمن  حتريض فيهامعلومات  قصة نقل زيد بن أرقم ،(3)ذكرت عدة تفاسري وقد
 حيث اااا رضي هللا عنهم أمجعنياااا وأصحابه   على الرسول هللا بن أيّب بن سلول النفاق عبد

                                                           

 .190، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي1)
 .956(، ص4991، حديث رقم: )على سبعة أحرف، كتاب فضائل القرآن، ابب أنزل القرآن صحيح البخاري( 2)
الكشاف عن حقائق غوامض ، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد: (. الزخمشري23/405: )تفسري الطربي( 3)

، أبو بكر عبد الرزاق بن . الصنعاين542، ص4، جم1986/ ها1407 ،3ط ، بريوت، دار الكتاب العريب،التنزيل
، م1998/ ها1419، حتقيق: حممود حممد عبده، بريوت، دار الكت  العلمية، تفسري القرآنانفع احلمريي: بن  مهام
ا السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربن. الشربيين، حممد بن أمحد اخلطي : 312، ص3، ج1ط

 .293، ص4، جم1868/ ها1285 د.ط، ، القاهرة، مطبعة بوالق األمريية،احلكيم اخلبري
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واللَّ لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعّز منها األذّل. مث أقبل على من حضر من قومه  قال:
أحللتموهم بالدكم، ونزلوا منازلكم، وآسيتموهم يف أموالكم فقال: هذا ما فعلتم أبنفسكم! 

رضوا ما أبيديكم لتحولوا إىل غري بالدكم، مث مل ت حىت استغنوا. أما واللَّ لو أمسكتم عنهم ما
وكان ، قللتم وكثروافأيتمتم أوالدكم و  أغراضا للمنااي فقتلتم دوهنم، -أنفسكم فعلتم حىت جعلتم
بذل ، وعنده نفر  فحّدث رسول اللَّ  -غالم مل يبلغ أو قد بلغ وهو- زيد بن أرقم حاضرا

قال: ال  (( غالم، لعلك غضبت عليه؟اي)) من املهاجرين واألنصار، فتغري وجهه مث قال:
، لقد مسعت منه. قال:  . قال:  ((عله أخطأ مسعك!ل))واللَّ لعله شبه ف))قال: ال اي نيب اللَّ

أيّب، حىت  وشاع يف العسكر ما قاله ابن .منه اي رسول اللَّ  لقد مسعتُ  ،قال: ال واللَّ  ((عليك؟
 الميف مجلة ك : ااااما كان للناس حديث إال هو. وأّن  مجاعة من األنصار زيد بن أرقم، فقال

 اخلطاببن  . وقال عمروإين ألرجو أن ينزل اللَّ على نبيه، حىت تعلموا أين كاذب أم غريياااا 
مر عباد بن بشر فليأت  برأسه. فكره ذل  : اي !  الناسحدث  يتال))وقال:  رسول اللَّ

 وبلغ اخلرب ابن أيّب، فحلف ابللَّ ما قال من ذل  شيئا، مث مشى، ((أن حممدا يقتل أصحابه
 .(1)وحلف ابللَّ ما قال إىل رسول اللَّ 

 فيما سبق مجلة من األمور املهمة:ويالحظ 

ومل  ،وهلذا قام بنقل املعلومة إليهالدور املؤسسة النبوية،   إدراك زيد بن أرقم أوهلا:
 يروجها بني الناس.

ؤسسة يف اختاذ القرار تل  املعلى عدم جتاوز   أتكيد عمر بن اخلطاب اثنيها:
 أبن أيمر هو بذل . ، ولكنه أشار على الرسول هللا بن أيب املناس ، فلم أيمر بقتل عبد

                                                           

 ،إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، أمحد بن علي بن عبد القادر: ( انظر: املقريزي1)
 .208، 207، ص1ج م،1999ه/1419 ،1حتقيق: حممد عبد احلميد النميسي، بريوت، دار الكت  العلمية، ط
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مبعاقبة أبيه مبعزل مل يتخذ قرارًا  هللا بن عبدهللا بن أيب  أن الصحايب عبد اثلثها:
وقال له: إن كنت تريد قتل أيب فمرين  عن مؤسسة السلطة يف الدولة، ولكن جا  للنيب 

 .(1)أمحل ل  رأسه

صرب، الأين و تينبين على الأن العمل املؤسسي ال يقوم على االستعجال، ولكنه  رابعها:
 من مواقفه الكثرية اليت تبني بغضه للرسول ابلرغم مع ابن أيب  وهذا ما فعله الرسول 
 :ما أييت ومنهاوللدين وللمسلمني، 

  للرسول ابن سلول قال  إلي  عين، فوهللا، لقد آذاين »: يوماً  قبل عليهأعندما
أطي  رحيا  رجل من األنصار: وهللا، حلمار رسول هللا ننت محارك، قال 

«من 
(2). 

  مر رسول هللا »ي عن أيب هريرة قال: عند اهليثمجا  و بن هللا بن أيب على عبد 
هللا بن عبد  فقال ابنه عبدفقال: قد غرب علينا بن أيب كبشة،  ،سلول وهو يف ظل

فقال  ،، لئن شئت آلتين  برأسه: والذي أكرم ، والذي أنزل علي  الكتابهللا
وقال  يف األوسط، رواه الطربي ((، وأحسن صحبته، ولكن بر أابكال)):  النيب

«قات، وبقية رجاله ثتفرد به زيد بن بشر احلضرمي. قلت: وثقه ابن حبان
(3) ،

 .(4)وقد حسنه األلباين

                                                           

 .301، ص3، جالبداية والنهاية: ( ابن كثري1)
، رقم احلديث: إىل هللا، وصربه على أذى املنافقني ، كتاب اجلهاد والسري، ابب يف دعا  النيب صحيح مسلم( 2)
 .802، ص(1799)
قيق: حسام الدين ، حتجممع الزوائد ومنبع الفوائد( اهليثمي: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان: 3)

 .109،، ص1م، ج1994ه/1414، 1ط القدسي، القاهرة، مكتبة املقدسي،
لرايض، مكتبة ، اسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالرمحن انصر الدين:  ، أبو عبد( األلباين4)

 .677، 676، ص7م، ج2002ه/1422، 1ط املعارف،
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 التبني والتثبت يستلزم ما أييت:واالعتماد املؤسسي يف 
يل أمر البالد األجهزة املصرحة من قبل و املؤسسات و أن يكون املتبني واملتثبت من منتسيب  .1

 أو من املخولني هلذا األمر.
كان    حيق ألييل من املسؤولني، فالوختو عدم الشروع يف التبني والتثبت األمين إال أبوامر  .2

بع أمر كأن يرى أن هذا يف الصاحل العام، أو هبوى لتت  أن يستغل وظيفته أو يبادر بفهمه
تها، فهذه أماانت جي  صيان، لني املخولني إبعطا  األوامردون إيعاز من املسؤو  شخصي
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج} تعاىل: قال

 {حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص
ه. ابلقيام بماانت كل ما ائتمن عليه اإلنسان وأمر األ»: ، يقول السعدي[58]سورة النسا :

فأمر هللا عباده أبدائها أي: كاملة موفرة، ال منقوصة وال مبخوسة، وال ممطوال هبا، ويدخل 
«ات اليت ال يطلع عليها إال هللايف ذل  أماانت الوالايت واألموال واألسرار؛ واملأمور 

(1). 
، بيعة فيهطوأن اخلطأ النظر إىل اجلان  الفطري لإلنسان و  اإلنسانية، ريعدم جتاوز املعاي .3

 مج} عاىل:تفقد يرجع العاصي ويتوب ويتطهر، وقد قال  وأن خري اخلطائني التوابني،

 .[222]سورة البقرة: {جس مخ جخ مح جح
 يطلع عليها وال ،تتعدى توثيقها األمين وأال ،وتداوهلا املعلوماتعدم نشر هذه السرية و  .4

يقصد  مهممبدأ »وهذا  ،تتي  له ذل  صالحية لهاملسؤولني إال من كان مكلفاً أو  من
به أال متن  املعلومات السرية إال ملن حتتم طبيعة واجبه املكلف به استخدام هذه املعلومات 

 ، ومهما تعاظم مقدارالسرية، وحتج  عمن سواه، مهما كانت درجة حرصه على الدولة
«الثقة فيه

(2). 

                                                           

 .183، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي1)
 .51، صصوراتريخ املخابرات اإلسالمية عرب الع( فرحات: 2)
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ب اب فال يذكر ما يتوهم إال من ،نتيجة التتبع بصدق وأمانه دون زايدة أو نقصانذكر  .5
أو من ابب إبدا  وجهة النظر املنضبطة ابلتقوى والعدل، مع حتديد نسبة التثبت التحليل 

 .وهل هي يف الدرجة القصوى أم أقل من ذل 
بعض األمور ينبغي أن ختضع ملراحل إضافية من التثبت، حىت ولو أعلن املسؤول عن  .6

املتابعة أنه قد بلغ درجة اليقني يف تثبته، ويدل على ذل  أن اهلدهد ااا وهو أحد جنود 
 خل حل جل مك لك خك}: مجع املعلومات اااا بعد أن قال لسليمان 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل خم حم جم هل مل
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
  .[24-22]سورة النمل: {ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 اك يق ىق يف ىف}صدق اهلدهد،  تثبت منأنه سيكان رد سليمان 
سنتثبت يف اخلرب الذي جئتنا به لنعرف إن كنت  أي [27]سورة النمل: {لك
أيخذ ابملعلومة اليت أوردها اهلدهد ال  سليمان أن جند وهكذا  .(1)فيهصادقا أم كاذاب 

، ختباريضع قوله موضع التحقيق واال، بل ابلرغم من ادعائه أبهنا قد بلغت حد اليقني
 .(2)يظلم فيها الكبري وهكذا األمم العاقلة الرشيدة، ال يهان فيها الصغري، وال

واثئق، أو أموال، أو أي أمر حصل عليه جرا  البحث والتحري أي عدم التصرف يف  .7

 جك} قال تعاىل:ألنه مل  للدولة،  ؛عن املعلومة املتداولة إال إبيعاز أصحاب القرار

ويدخل يف »: يقول ابن كثري .[190البقرة:]سورة  {خل حل جل مك لك حكخك

«ذل  ارتكاب املناهي
(3). 

                                                           

 .450، ص19، ججامع البيان يف أتويل القرآن: الطربيانظر: ( 1)
، د.ت، 1ط، القاهرة، دار هنضة مصر، التفسري الوسيط للقرآن الكرميحممد سيد: الدكتور طنطاوي، انظر: ( 2)
 .333، ص10ج
 .524، ص1، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري3)
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ومعلوم أن كثرياً من املوظفني واملسؤولني قد توضع بني يديه حبكم عمله بعض اهلدااي 
بعث رجالً  هأن ص  عن النيب أو املمتلكات، فهذا ال حيق له أن أيخذ منها شيئاً، وقد 

عطاهم أه، ، واليت ابتعثتملهمة رمسية وعندما رجع للمؤسسة املسؤولة ااااامن بين أسد اااا األزد من 
 ،وكأن هذا حق له دون إذن وأمر هدية أهديت له أثنا  مهمته،خذ أما كانوا ينتظرون، و 

 . على املنرب قال: هذا لكم وهذا أهدي يل، فقام النيب و 

ل العامل نبعثه ا ابم)): مث قال ،فصعد املنرب فحمد هللا وأثىن عليه :أيضاً قال سفيان 
َدىوأمه يل، فهال جلَس يف بيت أبيه هذا لك وهذا فيأيت يقول  والذي ، أم ال هل فينظر أيريه 

 ،ن كان بعريًا له رُغاءإ ،إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته يت بشيءنفسي بيده ال أي
ال هل بلغت أ :هيإبط يتعفر  أينامث رفع يديه حىت ر  ،تيعرأو شاة  ،بقرة هلا خوار أو

 .(1)((ثالاثً 

هلذا على حرمة أخذ ما يهدى لصاح  املهمة، و  الرسول من أتكيد  ويف ذل 
 .أن يسلمهاعليه جي  

                                                           

 .1324(، ص7174، رقم احلديث: )، كتاب األحكام، ابب هدااي العمالصحيح البخاري( 1)
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 ثايناملبحث ال
 التبني والتثبت يف تداول املعلومات آاثر

 اآلاثر الفرديةاملطلب األول: 
 :تمثل فيما أييتتكون له آاثر فردية تإن التبني والتثبت من املعلومات اليت يتم تداوهلا 

 والراحة النفسية حتقيق الطمأنينة: 
 ذل  يف وقد بني هللا تعاىلالطمأنينة، والرضا وعدم الندم، من آاثر التبني والتثبت 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن}: قوله
، مودهاآلية اليت هي صل  البحث وعهذه  ومن، [6]سورة احلجرات: {ٍّ ٌّ ٰى ٰر

هذا يشمل و يتعلم اإلنسان الطريقة املثلى يف كيفية تلقي املعلومات، مث كيفية التعامل معها، 
 سو  بنبأ إن جا كم خاطرُ » األنبا  ويشمل اخلواطر املرتتبة عليها، وكأن اآلية تشري إىل أنه

 ،فتظننوا هبم السو  ،، خشية أن ُتصيبوا قومًا جبهالةهوال تُبادروا إبظهار  ،سو   فتبّينوا وتثّبتوا
ا خطر فُتصبحوا على ما فعلتم اندمني، فاملنافق قلبه على طَرف لسانه، إذ ،وتقعوا يف الغيبة

َوَزنه ا  قلبه، إذا خطر شيٌ  نظر فيه، و ر فيه شي  نطق به، فهذا هال ، واملؤمن لسانه من و 
خلواطر : وزن افيه مصلحة نطق به، وإال ردَّه وكتمه، فالواج ُ  ، فإن كانمبيزان الشرع

«، فال يُظهر منها إال ما يعود عليه منفعتهابلقسطاس املستقيم
(1). 

؛ ألن األفراد يشعرون أن أي معلومات يتم تداوهلا الشعور ابألمان النفسي وهذا حيقق
ؤاخذوا هبا إال لن يابلتايل و  ، وسيتحرج اآلخرون من تداوهلا،بشأهنم لن تكون عرضة للقبول

 .والتثبتبعد التبني 
وهلذا وجدان القرآن الكرمي حيذر من مغبة ح  إشاعة فواحش األقوال واألفعال، قال 

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق} تعاىل:
 . [19]سورة النور: {هن من خن حن جن خممم

                                                           

 .200، ص3، جالبحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد( احلسين: 1)
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 األخبار صفات من الشيوع ألن خربها، يشيع أن الفاحشة تشيع أن: ومعىن
 يشيع نأ أي مضاف، تقدير تعنيوهلذا ي ،هبا التحدث اشتهار: وهو كالفشو  واألحاديث
 .(2)القاذفني، ومن أراد أن يتسامع الناس بعيوب املؤمننيوتعاىل هّدد سبحانه . (1)خربها

 حمبة أن علىاىل منه تع تنبيها املؤمنني يف الفاحشة لشيوع احملبة على الوعيد وجعل
 الأ لطويةا تل  شأن ومن ،املؤمنني حنو النية خبث على تدل األهن؛ العقوبة تستحق ذل 
 فاحملبة ريه،غ من ذل  بصدور يسر أو ،له حم  هو ما عنه يصدر حىت كثريًا  صاحبها يلبث
 .(3)عليها شديدا، وهلذا كان الوعيد وقوعه حي  ما إلبراز التهيؤ عن كناية  هنا

 يصرفذا وه ،مسعتها سو  وكراهتهم ،وقوعها هتيبهم املفاسد عن الناس يزع مماإن 
 من ورهاص وتنمحي تنسى حىت رويدا رويدا عليها اإلقدام فضال عن تذكرها عن تفكريهم
 ،هاكر فإن اخلواطر تتذ  الفواحش من شي  بوقوع احلديث األمة بني انتشر إذاإما  النفوس،

 على وقعها ةوخف بوقوعها التهاون النفوس إىل بذل  دبيف األمساع على خربها وقع فخيو 
 احلديث وتكرر قوعهاو  تكرر ومبقدار اقرتافها على تقدم أن اخلبيثة النفوس تلبث فال، األمساع
 ار ر ض ابلناس روالضر  األذى حلاق من الفاحشة إشاعة يف ما إىل هذا ،متداولة تصري عنها

 األدب ذاههللا تعاىل  ذيل وهلذا، والكذب الصدق يف األخبار تفاوت على املقدار متفاوت
 عظكمفي املفاسد من ذل  يف ما يعلم أي {هن من خن حن جن}: بقوله اجلليل
 .(4)رضر  عليه يرتت  ال بذل  التحدث فتحسبون تعلمون ال وأنتم لتجتنبوا

لقل ، ذل  اب ، جملرد حمبة أن تشيع الفاحشة، واستحال الشديد كان هذا الوعيدوإذا  
 مث ؟اونقله فواحش األخبار إظهارمن إقدام اإلنسان على  فكيف مبا هو أعظم من ذل 

 .(5)الرتويج هلا بني الناس
                                                           

 .163ص، 5ج، إرشاد العقل السليم: انظر: أبو السعود( 1)
 .17، ص4، جفتح القدير: الشوكاينانظر: ( 2)
 .184، ص18، جالتحرير والتنوير ،بتصرف: ابن عاشور (3)
 .185ص، انظر: املصدر السابق( 4)
 .563ص، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: السعدي( 5)
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  الوصول إىل وجه الصواب يف األمرالقناعة و: 
هذا ينأى ابلناس و يف األمر، ومن آاثر التبني والتثبت القناعة والوصول للحق والصواب 

 ىف يث ىث} بنا قوله تعاىل: يطان، وقد مروساوس الشاتباع ا ، و عن الوقوع يف األخط

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن

 .[83]سورة النسا : {خئ حئ

ُمْ  َواْلَمْعىَن  ًئا مسَُِعوا ِإَذا َأهنَّ  َأوِ  ،َعُدوِِّهمْ  َوقَاْتلِ  اْلُمْسِلِمنيَ  رِ ظَفَ  حَنْوَ  أَْمنٌ  ِفيهِ  اأْلُُمورِ  ِمنَ  َشياْ
ثُوا َأْظَهُروهُ  َ َهَذا ِضدن  َوُهوَ  َخْوفِ  حيدث  َهَذا َكانَ :  ِقيلَ ، وقد ِقيَقِتهِ حَ  َعَلى يَِقُفوا َأنْ  قَاْبلَ  بِهِ  َوحَتَدَّ
ُمْ  اْلُمْسِلِمنَي، َضَعَفةِ  ِمنْ  . ِل َ ذَ  يف  َعَلْيِهمْ   شي ال أهنم ويظنون  النَّيبِّ  أَْمرَ  يُاْفُشونَ  َكانُوا  أِلَهنَّ
 .(1)اْلُمَناِفِقنيَ  يف  هو وقيل:

 خرب منذ إ العربة، لعموم تعيني غري من املسلمني مجهور يف الكالم يكون أن وجيوز
 لب خاصة، املنافقني دأب من ليست واخلوف األمن أبحوال اإلذاعة أن يعلم الناس أحوال
 اإلميان وضعيف رر،الض ألجل يذيع فاملنافق النيات، ختتلف وإَّنا الناس، أكثر به يلغط مما هي
 الناس امةع من غريمها وأما احلكة، من صدره يف مما استشفا  الشبهة، فيه يرى ما يذيع قد

 العامة فخوض ،منها يناهلم عساه ملا أو أسرارها، كشف  يف الرغبة حملض األمور هبذه فيولعون
 يكونو  عملهم، عن به شغلوا إذا جدا ضار وهو ،معتاد أمر والسلم، احلرب وأمور السياسة يف

 وال ون،يعلم ما كتمان  يستطيعون ال وهم به، وأذاعوا ذل  أسرار على وقفوا إذا أشد ضرره
 اخلوف أمر ومثل أمتهم، أبسرار العدو جواسيس علم وأضره يقولون، ما ضرر كنه  يعرفون
 .(2)العامة دون ابخلاصة ختتص اليت العامة، والشئون السياسية األمور وسائر واألمن

                                                           

 .291، ص5، جاجلامع ألحكام القرآن: القرطيب( 1)
تفسري  :حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هبا  الدين بن منال علي خليفة القلموين، رضا( 2)

 .242، ص5م، ج1990ه/1410، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د.ط، القرآن احلكيم )تفسري املنار(
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ُهمْ  ويف األمر، على عائد َردنوهُ  يف والضمري  وأُويل  لرَُّسولِ ا على يعود أن حيتمل وِمناْ
ومجلة : عاىلت وقوله الناس، من البحثة لعلمه أي كلها،  اجلماعة على يعود أن وحيتمل اأْلَْمِر،
 .(1)املتأولني من ابتفاق املؤمنني جلميع خطاب َوَرمْحَُتُه، َعَلْيُكمْ  اللَِّ  َفْضلُ  َوَلْوال

 السرااي، ا أمر  أهنم: والثاين. منهم والرأي العلم وذو  أهنم: أحدمها: قوالن األمر أويل يفو 
 أهلو  الناس، على أمر هلم الذين األمر أويل ألن قالوا األول، على القول هذا رجحوا وهؤال 
 أبن: عنه وأجي  .الناس على أمرا هلم أبن املوصوفون هم األمرا  إَّنا كذل ،  ليسوا العلم
 يسموا أن يبعد مل قوهلم قبول غريهم على جي  وكان ونواهيه، هللا أبوامر عاملني كانوا  إذا العلما 
 خك  حك جك مق}: تعاىل قوله عليه يدل والذي الوجه، هذا من األمر أويل

، إبنذارهم احلذر فأوج  [122:التوبة]سورة  {مل خل حل جل مك لك
 .(2)عليهم األمر أويل اسم إطالق املعىن هلذا فجاز قوهلم، قبول املنذرين وألزم

 أن ينبغي أبنه لإليذانفجا ت  {ٰىين ىن نن من }أما مجلة 
 الذين الرادون  أولئ لَعِلمه أي، فحواه واستيضاحُ  معناه استكشافُ  إليهم برده قصدهم يكون
ن يتم رد األمر م جهة من أي {ين} ،وتدبريَه علمه ويستخرجون يتلقونه أي ،بطونهنيست
 تدبريه ستخرجوني الذين لَعلمه وقيل ،االختالفِ  وتوّهمِ  االشتباه من وقع ما يَقعْ  فلم، إليهم
 .(3)ومكايِدها احلرب أبمور ومعرفتهم وجتارهبم همبفطنت

                                                           

 .208، ص2، جاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: انظر: ابن عطية( 1)
، مفاتيح الغيب :أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي، بتصرف الفخر الرازي (2)

 .153، ص10ه، ج1420، 3دار إحيا  الرتاث، ط
 .163ص، 5ج، إرشاد العقل السليم: انظر: أبو السعود( 3)
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 إذاعته وأن ،املسلمني إظهاره يضر ما كتم  جي  أنه كل ما أورده املفسرون يف اآلية  مثرةو 
أويل األمر يف كل  ىلإ الرجوع يلزم أنه وعلى ،صحته يعرف مل مبا خيرب الينبغي أ وأنه ،قبيحة

 .(1)شأن خيتصون ابلنظر فيه

  مثاإلجتنب الوقوع يف: 

 مف خف حف جف} ، يقول هللا تعاىل:مثوقوع يف اإلجتن  ال ت،ومن آاثر التبني والتثب
]سورة  {جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق

على  رام، وال حتكم، وال تنظر إىل احلأي: ال تقل ما مل تعلم، وال تسمع اللغو»، [36اإلسرا :
ه والتبصر ابلبصر على وج ،عن الكالم ابللسان، والتسمع ابلسمع وأنت مسؤول، الظن

«اإلخبار، وهو من جوامع الكلم
(2). 

وهذا ينأى  ،يطرق مسعهوال ش  أن التبني والتثبت جيعل اإلنسان حذرا يف تداول ما 
ال، يوقع اإلنسان يف الكذب عاجال أم آج ُيْسَمعُ به عن الوقوع يف الكذب، ألن تداول كل ما 

، (3)(ا مسع(ملرء كذاًب أن حيدث بكل مابفى ك)): إىل ذل  يف قوله  رسولالوقد أشار 
ة يكون عرضأن اإلنسان إذا صار حيدث بكل ما مسع من غري تثبت وأتن، فإنه » ذل 

وهلذا جيي  إلي  بعض الناس يقولون: صار كذا وكذا، مث إذا حبثت ، للكذب، وهذا هو الواقع
« يقلوجدته مل وجدت أنه مل يكن، أو أييت إلي  ويقول: قال فالن كذا وكذا، فإذا حبثت

(4).  
ا ، فإذيتثبتفإنه ال إذا كان على قناعة أبن كل ما يقوله الناس صدق  إن اإلنسان
 ،(5)ن مل يتعمد لكن التعمد شرط اإلمثوإسيقع يف الكذب، ال حمالة فإنه حدث بكل ما مسع 

                                                           

 .236ص، 3ج، حماسن التأويل: انظر: القامسي( 1)
 .268، ص2، جحبر العلوم: ( بتصرف: السمرقندي2)
 .15(، ص5املقدمة، ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع، رقم احلديث: ): صحيح مسلم( 3)
 .186ص، 6، جم2001/ه1421، الرايض، دار الوطن، د.ط، شرح رايض الصاحلني( العثيمني، حممد بن صاحل: 4)
جارية الكربى، ، مصر، املكتبة التاجلامع الصغريفيض القدير شرح : ( احلدادي، حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين5)
 .2، ص5، جم1937/ه1356، 1ط
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ة أقوال الكذب، لكن املعرفة حبقيقكثري من الناقلني ليس قصده »: شي  اإلسالموهلذا قال 
الناس، من غري نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس، ويتعذر 

«على بعضهم
(1). 

 قدمي النصح واإلعراض عن اجلاهلني:ت 

وهذه قيمة  ،واإلعراض عن اجلاهلنيالنص  تقدمي الفردية  آاثر التبني والتثبتومن 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ} :هللا تعاىل إليها يف قوله أخالقية رفيعة أشار

  .[199]سورة األعراف: {زب

وقد مجعْت هذه اآلية مكارم األخالق ألن فضاِئل األخالق ال »يقول ابن عاشور: 
دخل ، أو إغضا ً عما ال يالئم فت{مئ زئ }تعُدو أن تكون عفواً عن اعتدا  فتدخل يف 

«{زب رب يئ }يف 
(2). 

واإلعراض يتأتى يف حال عناد املنصوح وتعاليه بسب  الكرب والعزة ابإلمث، وهذه النوعية 
 اممم يل ىل مل يك ىك مك لك} :من الناس مذكورة يف قوله تعاىل

إذا ُوعظ هذا الفاجر »أي: ، [206]سورة البقرة: {ىن نن زنمن رن
يف مقاله وفعاله، وقيل له: اتق هللا، وانزع عن قول  وفعل ، وارجع إىل احلق امتنع وأىب، 

«وأخذته احلميَّة والغض  ابإلمث، أي: بسب  ما اشتمل عليه من اآلاثم
َكَفى وقد قيل:   .(3)

 .(4)ِسَ ، ِمثْاُلَ  يُوِصييِن : َعَلْيَ  بِنَافْ له َأُخوُه: اتَِّق اللََّ، فَايَاُقولُ اِبْلَمْرِ  ِإمْثًا َأْن يَاُقوَل َلُه 

                                                           

، م2003/ه1424، الرايض، دار الفضيلة، د.ط، منهاج السنةالسالم:  احلليم بن عبد ، أمحد بن عبد( ابن تيمية1)
 .697، ص3ج
 .299، ص9، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 2)
 .546، ص1، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري3)
 .19، ص3، جاجلامع ألحكام القرآن: انظر: القرطيب( 4)
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 :وسياق هذه اآلية يشتمل على مجلة من األصول املهمة، أذكرها فيما أييت

 ة،حيحص مبنيا على أسسكون يليس ابلضرورة أن  الذي يتم تداولهالكالم مجيع أن  .أ
 .حىت وإن كان منسقاً ومرتباً 

فعن  ،القدرة على ترتي  الكالم وتنسيقه حبيث يسحرك أسلوبهبعض الناس ميل   .ب
فعج  الناس  ،قدم رجالن من املشرق فخطبا أنه قال: ƒهللا ابن عمر  عبد

ليس كل البيان  ولكن ،(1)((ن من البيان لسحراإ)): فقال رسول هللا  ،لبياهنما
الذي وإن   ،اق اآلية السابقةكن البنا  عليه، وهذا ما يفيده سيالساحر صحي ، ومي

 اذيرً حت خماط  كل  ليعم معني لغريإال أنه جيوز أن يكون  كان اخلطاب فيه للرسول 
 ،الناس أحوال استطالع إىل هلم وتنبيه ،املنافقني حيل عليهم تروج أن من للمسلمني

 .(2)منه بد الأمر  ذل بيان أن و 
 فهناك طبائع فاسدة بسب  الكرب ،النص  واإلرشادكل الناس مؤهال لقبول ليس   .ج

 واالعتزاز ابإلمث.
أو الضارة؛ ألن أثر الكلمة يف من الفساد الكبري الرتويج للمعلومات الكاذبة ن إ .د

 .اإلفساد أشد من العمل

 اجملتمعية: اآلاثر ثايناملطلب ال
 :ما أييتومنها  ،على اجملتمع إجيابية كثرية آاثرًاإن للتبني والتثبت 

 :إلخاء واحملبةحفظ روح ا .1
فظ روح اإلخا  أثر ابلغ يف حاجملتمع داولة يف تمن املعلومات امل تبني والتثبتإن لل

ا، حريصا على دفع كل معلومة سلبية، وبيان ضررهواحملبة بني الناس، حيث جتد اجلميع 
واستحضار قيمة عدم التدخل فيما ال يعنيهم، ألهنا من حسن إسالم املر  حبس  حديث 

                                                           

 .1089(، ص5767، رقم احلديث: )، كتاب الط ، ابب إن من البيان سحراصحيح البخاري( 1)
 .266ص، 2، جالتحرير والتنويرابن عاشور: انظر: ( 2)
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الرسول 
 دائرة يف يطلبون التبني مث التثبتفإهنم يف األمر ، فإن كان والبد من التدخل (1)

رى املؤمنني ت)): يف ظالل قول الرسول  ونيعيش أهل االختصاص ما أمكن، كل ذل  وهم
سده ضوا تداعى له سائر جهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عفيف ترامحهم وتوادهم وتعاط

ملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، ا)):  ، ويف ظالل قوله (2)((ابلسهر واحلمى
عنه كربة  فرج هللا ةومن كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كرب

 .(3)((اً سرته هللا يوم القيامةمن كرابت يوم القيامة، ومن سرت مسلم
مث إن مصلحة اجملتمع تقدم على مصلحة الفرد، ففي حال ثبت هلم صدق معلومة 
سلبية تؤثر على متاس  اجملتمع، أو تضر مبصاحله، أو يكون فيها عدوان على قيمه وهويته 

نصر ا)): وحقوق الناس فيه؛ فإهنم يبادرون إىل األخذ على يد الفرد، مصداقا لقول الرسول 
كان   وماً، أفرأيت إذااخاك ظاملاً أو مظلوماً، فقال رجل اي رسول هللا، أنصره إذا كان مظل

 .(4)((الظلم، فإن ذلك نصرهظاملاً فكيف أنصره؟ قال: حتجزه، أو متنعه من 
لكن ينبغي التنبه إىل أن عملية األخذ على يد املخطئني ال ميكن أن ترتك لألفراد، 

 عاىلتوإَّنا تتوالها أجهزة الدولة املعنية يف إطار من العدل واإلنصاف وعدم التجاوز؛ ألن هللا 
فسي  عبادي إين حرمت الظلم على ناي)): في احلديث القدسيف، وال يرضاه ال حي  الظلم

ة بُاْغَيَة يف الدائرة اإلسالمي ، مث يف ضو  استبقا  املخطئني(5)((ملوااتظوجعلته بينكم حمرماً فال 
إصالحهم، وقطع الطريق على املرتبصني من األعدا  يف احتوائهم ليكونوا شوكة يف حلق 

حىت ضاقت عليهم  فعاقبهم هللا تعاىل ،اجملتمع، وخنجرا يطعنونه به، وقصة الثالثة الذين خلفوا
 ليها.مث اتب عليهم فيها دالالت كثرية جي  الوقوف ع ،األرض مبا رحبت

                                                           

 .558(، ص2028جا  يف إن من البيان سحراً، حديث رقم: )الرب والصلة، ابب ما ، كتاب سنن الرتمذيانظر: ( 1)
 .1125(، ص6011، رقم احلديث: )، كتاب اآلداب، ابب رمحة الناس والبهائمصحيح البخاري( 2)
 .428(، ص2442، كتاب املظامل، ابب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، رقم احلديث: )صحيح البخاري( 3)
، رقم احلديث: قتل أو حنوه، كتاب اإلكراه، ابب ميني الرجل لصاحبه: إنه أخوه، وإذا خاف عليه الصحيح البخاري( 4)
 .1284، ص(6952)
 .1120(، ص2577، رقم احلديث: )، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلمصحيح مسلم( 5)
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 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ} قال تعاىل:

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن

 .[118:التوبة]سورة  {َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي

 قول:ي مال  بن كع   مسعت: قالمال   بن كع   بن هللا عبد عنأخرج البخاري 
 واستقبل شديد، حر يف  غزاها تبوك، غزوة يف إال غزاها غزوة يف  هللا رسول عن أختلف مل

 بوجهه فأخربهم ،غزوهم أهبة ليتأهبوا أمرهم للمسلمني فجلى كثريا،  وعدوا ومفازا بعيدا، سفرا
 ملو  فأرجع معهم، أجتهز لكي أغدو فطفقت كثري،   هللا رسول مع واملسلمون يريد، الذي
 اجلد، ابلناس داشت حىت يب يتمادى يزل فلم عليه، قادر أان: نفسي يف فأقول شيئا، أقض
 أو يومب بعده أجتهز فقلت شيئا، جهازي من أقض ومل معه، واملسلمون  هللا رسول فأصب 
 مث غدوت، مث شيئا، أقض ومل فرجعت ألجتهز، فصلوا أن بعد فغدوت أحلقهم، مث يومني،
 فأدركهم، لأرحت أن ومهمت الغزو، وتفارط أسرعوا حىت يب يزل فلم شيئا، أقض ومل رجعت
  هللا لرسو  خروج بعد الناس يف خرجت إذا فكنت ذل ، يل يقدر فلم فعلت، وليتين
 من هللا عذر ممن رجال أو النفاق، عليه مغموصا رجال إال أرى ال أين أحزنين فيهم، فطفت
 ام)): كبتبو  القوم يف جالس وهو: فقال تبوك، بلغ حىت  هللا رسول يذكرين ومل الضعفا ،

 فقال عطفه، يف ونظره برداه، حبسه هللا، رسول اي: سلمة بين من رجل فقال .((؟كعب  فعل
 هللا رسول فسكت خريا، إال عليه علمنا ما هللا رسول اي وهللا قلت، ما بئس: جبل بن معاذ
. الكذب، كرأتذ  وطفقت مهي، حضرين قافال توجه أنه بلغين فلما: مال  بن كع   قال 
: يلق فلما أهلي، من رأي ذي بكل ذل  على واستعنت غدا، سخطه من أخرج مباذا: وأقول
  يهف بشي  اأبدً  منه أخرج لن أين وعرفت الباطل، عين زاح قادما أظل قد  هللا رسول إن

 ابملسجد، بدأ سفر، من قدم إذا وكان قادما،  هللا رسول وأصب  صدقه، فأمجعت كذب،
 ،إليه يعتذرون وافطفق املخلفون، جا ه ذل  فعل فلما للناس، جلس مث ركعتني، فيه فريكع
 واستغفر وابيعهم عالنيتهم،  هللا رسول منهم فقبل رجال، ومثانني بضعة وكانوا له، وحيلفون
 .«تعال: »قال مث ،املغض  تبسم تبسم عليه سلمت فلما ،فجئته هللا، إىل سرائرهم ووكل هلم،
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. ((ظهرك تابتع قد تكن أمل خلفك، ام)): يل فقال يديه، بني جلست حىت أمشي فجئت
 سخطه من سأخرج أن لرأيت الدنيا، أهل من غريك عند جلست لو وهللا إين بلى،: فقلت
 ترضى ذبك  حديث اليوم حدثت  لئن علمت لقد وهللا، ولكين جدال، أعطيت ولقد بعذر،
 إين يه،ف علي جتد صدق، حديث حدثت  ولئن علي، يسخط  أن هللا ليوشكن عين، به

 مين سرأي وال أقوى، قط كنت  ما وهللا عذر، من يل كان  ما وهللا، ال هللا، عفو فيه ألرجو
. ((كفي هللا يقضي حىت فقم صدق، فقد هذا ماأ)):  هللا رسول فقال عن ، ختلفت حني

 قبل ذنبا ذنبتأ كنت  علمناك ما وهللا: يل فقالوا فاتبعوين، سلمة بين من رجال واثر فقمت،
  نكا  قد املتخلفون، إليه اعتذر مبا  هللا رسول إىل اعتذرت تكون ال أن عجزت ولقد هذا،
 أكذبف أرجع أن أردت حىت يؤنبوين زالوا ما هللا فو ل ،  هللا رسول استغفار ذنب  كافي 
 قيلف قلت، ما مثل قاال رجالن، نعم،: قالوا أحد؟ معي هذا لقي هل: هلم قلت مث نفسي،
 الواقفي، ميةأ بن وهالل العمري، الربيع بن مرارة: قالوا مها؟ من: فقلت ل ، قيل ما مثل هلما
 وهنى ،يل ذكرومها حني فمضيت أسوة، فيهما بدرا، شهدا قد صاحلني، رجلني يل فذكروا
 األرض نفسي يف تنكرت حىت لنا وتغريوا الناس، فاجتنبنا كالمنا،  عن املسلمني  هللا رسول
 بيوهتما يف قعداو  فاستكاان صاحباي فأما ليلة، مخسني ذل  على فلبثنا أعرف، اليت هي فما

 يكلمين الو  األسواق يف وأطوف املسلمني، مع الصالة فأشهد أخرج فكنت أان، وأما يبكيان،
 حرك هل: ينفس يف فأقول الصالة، بعد جملسه يف وهو عليه فأسلم  هللا رسول وآيت أحد،
 صاليت على لتأقب فإذا النظر، فأسارقه منه، قريبا أصلي مث ال؟ أم علي السالم برد شفتيه
 شيتم الناس، جفوة من ذل  علي طال إذا حىت عين، أعرض حنوه التفت وإذا إيل، أقبل
 هللا فو ه،علي فسلمت إيل، الناس وأح  عمي ابن وهو قتادة، أيب حائط جدار تسورت حىت
 فسكت، وله؟ورس هللا أح  تعلمين هل ابهلل أنشدك قتادة، أاب اي: فقلت السالم، علي رد ما

 عيناي، فاضتف أعلم، ورسوله هللا: فقال فنشدته، له فعدت فسكت، فنشدته له فعدت
 أهل أنباط نم نبطي إذا املدينة، بسوق أمشي أان فبينا: قال اجلدار، تسورت حىت وتوليت
 الناس طفقف مال ، بن كع   على يدل من: يقول ابملدينة، يبيعه ابلطعام قدم ممن م،الشا

 بلغين قد إنهف بعد، أما: فيه فإذا غسان، مل  من كتااب  إيل دفع جا ين إذا حىت له، يشريون
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 ملا قلتف نواس ، بنا فاحلق مضيعة، وال هوان، بدار هللا جيعل  ومل جفاك قد صاحب  أن
 من ليلة أربعون مضت إذا حىت هبا، فسجرته التنور هبا فتيممت البال ، من أيضا وهذا: قرأهتا

 امرأت ، تعتزل أن أيمرك  هللا رسول إن: فقال أيتيين،  هللا رسول رسول إذا اخلمسني،
 ذل ، مثل صاحيب إىل وأرسل تقرهبا، وال اعتزهلا بل ال،: قال أفعل؟ ماذا أم أطلقها؟: فقلت
: كع   قال ر،األم هذا يف هللا يقضي حىت عندهم، فتكوين أبهل ، احلقي: المرأيت فقلت
 شي  أمية بن هالل إن: هللا رسول اي: فقالت ، هللا رسول أمية بن هالل امرأة فجا ت
 وهللا نهإ: قالت. ((يقربك ال ولكن ،ال)): قال أخدمه؟ أن تكره فهل خادم، له ليس ضائع،
 يل الفق هذا، يومه إىل كان  ما أمره، من كان  منذ يبكي زال ما وهللا شي ، إىل حركة به ما

 ختدمه؟ أن أمية بن هالل المرأة أذن كما  امرأت  يف  هللا رسول استأذنت لو: أهلي بعض
 استأذنته إذا  هللا رسول يقول ما يدريين وما ، هللا رسول فيها أستأذن ال وهللا: فقلت
 حني من ةليل مخسون لنا كملت  حىت ليال، عشر ذل  بعد فلبثت شاب؟ رجل وأان فيها،
 ظهر على وأان ليلة، مخسني صب  الفجر صالة صليت فلما كالمنا،  عن  هللا رسول هنى
 وضاقت فسي،ن علي ضاقت قد هللا، ذكر اليت احلال على جالس أان فبينا بيوتنا، من بيت
 بن كع   اي :صوته أبعلى سلع جبل على أوىف صارخ، صوت مسعت رحبت، مبا األرض علي
 هللا بتوبة  هللا رسول وآذن فرج، جا  قد أن وعرفت ا،ساجدً  فخررت: قال أبشر، مال 
 وركض شرون،مب صاحيب قبل وذه  يبشروننا، الناس فذه  الفجر، صالة صلى حني علينا
 لفرس،ا من أسرع الصوت وكان اجلبل، على فأوىف أسلم، من ساع وسعى فرسا، رجل إيل
 أمل  ما وهللا ،بشراهب إايمها، فكسوته ثويب، له نزعت يبشرين، صوته مسعت الذي جا ين فلما
 فوجا الناس فيتلقاين ، هللا رسول إىل وانطلقت فلبستهما، ثوبني واستعرت يومئذ، غريمها
 فإذا املسجد، خلتد حىت: كع   قال علي ، هللا توبة لتهن : يقولون ابلتوبة، يهنوين فوجا،
 وهناين، ينصافح حىت يهرول هللا عبيد بن طلحة إيل فقام الناس، حوله جالس  هللا رسول
 على سلمت فلما: كع   قال لطلحة، أنساها وال غريه، املهاجرين من رجل إيل قام ما وهللا
 يكعل مر يوم خبري بشرأ)): السرور من وجهه يربق وهو ، هللا رسول: قال ، هللا رسول

 لب ،ال)): قال هللا؟ عند من أم هللا، رسول اي عندك أمن: قلت: قال ،((أمك ولدتك منذ
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 نعرف وكنا قمر، قطعة كأنه  حىت وجهه، استنار سر إذا  هللا رسول وكان. ((هللا عند من
 صدقة مايل نم أخنلع أن توبيت من إن هللا، رسول اي: قلت يديه بني جلست فلما منه، ذل 
. ((لك خري فهو مالك بعض عليك مسكأ)):  هللا رسول قال هللا، رسول وإىل هللا إىل
 وإن لصدق،اب جناين إَّنا هللا إن هللا، رسول اي: فقلت خبيرب، الذي سهمي أمس  فإين: قلت
 يف هللا أباله املسلمني من أحدا أعلم ما هللا فو. بقيت ما صدقا، إال أحدث الأ توبيت من

 ذكرت منذ تعمدت ما أبالين، مما أحسن ، هللا لرسول ذل  ذكرت منذ احلديث صدق
 .(1)بقيت فيما هللا حيفظين أن ألرجو وإين كذاب،  هذا يومي إىل  هللا لرسول ذل 

إن هذه القصة فيها دالالت كثرية على متاس  اجملتمع املسلم يف أحل  الظروف، ويف 
الوقت الذي يكون فيه أي جمتمع أكثر استعداد للتأثر ابملعلومات السلبية املتداولة، ومن أهم 

 تل  الدالالت ما أييت:
كانوا   املسلمنيغزاها، وأن  غزوة يف  هللا رسول عن يتخلفمل أن كع  بن مال   .1

 يف غزوة تبوك. كثري   هللا رسول مع

 اجليش روجخ بعد الناس يف خرج إذاكع  بسب  التهاون يف التجهز، وكان   ختلف .2
 الضعفا . من رجال أو ،رجال من املنافقني إال يرى ال أنه أحزنه فيهم، فطاف

 اي: لمةس بين من رجل فقال ؟((كعب  فعل ام)) سأل تبوك بلغ حني هللا رسولالأن  .3
 وهللا قلت، ام بئس: جبل بن معاذ فقال عطفه، يف ونظره برداه، حبسه هللا، رسول
 . فسكت خريا، إال عليه علمنا ما هللا رسول اي

ختلفه وأال يف سب    قد أمجع يف نفسه أن يصدق رسول هللا مال  بن كع   أن  .4
 يكذب عليه أبدا.

 بني لسج حىت فجا  «تعال: »له قالعلى الثتبت من أمر كع  ف حرص الرسول  .5
  ما هللا،و فقال كع :. ((ظهرك ابتعت قد تكن أمل خلفك، ام)): له فقال يديه،

                                                           

 .802-799، ص(79: كتاب املغازي، ابب حديث كع  بن مال ، رقم احلديث: )صحيح البخاريالبخاري، ( 1)
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 قالف عن ، ختلفت حني مين أيسر وال أقوى، قط كنت  ما وهللا عذر، من يل كان
 . ((فيك هللا يقضي حىت فقم صدق، فقد هذا ماأ)):  هللا رسول

 فاجتنبنا حىت قال كع :  هللا رسولاستجاب اجملتمع كله لإلجرا  الذي اختذه  .6
 على لبثناف أعرف، اليت هي فما األرض نفسي يف تنكرت حىت ؛لنا وتغريوا الناس،
 ليلة. مخسني ذل 

 صاحب  نأ بلغين قد فإنه بعد، أما: أن مل  غسان قد أرسل كتااب إىل كع  جا  فيه .7
 .نواس  بنا فاحلق مضيعة، وال هوان، بدار هللا جيعل  ومل جفاك قد

 وهذا: قرأها اأن كع  مل يفرح برسالة مل  غسان بل اعتربها مصيبة وبال ، فقال: مل .8
 .هبا هفسجر  التنور هبا وتيمم البال ، من أيضا

أمرهم قد فختلفوا،  الذينزوجات من مل خيرج على االنضباط اجملتمعي أحد حىت  .9
 إن: هللا رسول اي: فقالت أمية، بن هالل امرأة فجا ت ،ابعتزال نسائهم  رسولال

 لكنو  ،ال)): قال أخدمه؟ أن تكره فهل خادم، له ليس ضائع، شي  أمية بن هالل
 . ((يقربك ال

 صرخ ذل أن اجملتمع كله كان يتحرق للعفو عن كع  ورفاقه، وملا حدث  .10
ا فوجً  لناسا وجا  أبشر، مال  بن كع   اي: صوته أبعلى سلع جبل على أوىف صارخ،
 ا ابلبشرى والتهنئة.فوجً 

 حوله جالس هو فإذا املسجد، دخل حىت ، هللا رسول إىل أن كع  قد انطلق .11
 يربق وهو   قالو  ،وهنأه صافحه حىت يهرول هللا عبيد بن طلحة هإلي فقام الناس،
 أمن :قلت: قال ،((أمك ولدتك منذ عليك مر يوم خبري بشرأ)): السرور من وجهه
 . ((هللا عند من بل ،ال)): قال هللا؟ عند من أم هللا، رسول اي عندك

 :ترسيخ األمن اجملتمعي .2
جملتمعي، من امن اآلاثر اجملتمعية للتبني والتثبت يف تداول املعلومات ترسي  األمن 

التحقق ممن هلم شبهة عمالة، وحفظ األنفس خالل كشف خمططات األعدا  ومواجهتها، و 
 ، وبيان ذل  على النحو اآليت:واألعراض
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 :ومواجهتها األعداءخمططات  كشف .أ
تمع، جملارب أمن ضلواملعلومات املضللة  الشائعاتاثرة ونشر إفمن خمططات األعدا  

كشف يف خمطط مسجد الضرار الذي   وجتلى وهذا ديدن قدمي حدث حىت يف أايم الرسول 
 خل ٱ}قوله:  يفكل املعلومات املتعلقة به، وحدد اإلجرا ات املناسبة ملواجهته هللا تعاىل  

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل

 ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه  ينىن من خن حن

 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي

 زث رث يت ىت نت  متزت رت يب ىب نب مبزب رب

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل

 {خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي
 .[110ــــ  107:التوبةسورة ]

واملواقع  الصحفيشرتون ابملال الكثري و  ،يبذلون اجلهد الكبري ن األعدا أوال ش    
اليت  لتمرير بعض املخططات واإلعالمينيوبعض الكتاب القنوات املضللة اإللكرتونية و 
عاىل املكتوبة أو املسموعة أو املرئية، لكن هللا ت الكلمةتقويض اجملتمع من خالل  تستهدف

الذي أمر ابلتبني  ، هذا الوحيحيفظ اجملتمعات املسلمة اليت تعتصم حببله وتستمس  بوحيه
 والتثبت من كل مقرو  ومسموع ومشاهد.

 تعاىل يصب  الكالم اخلبيث الذي يروجه هؤال  كاهلبا  املنثور، ألن هللا لتبني والتثبتواب
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن} يقول:

 .[26]سورة إبراهيم: {ٰذ يي
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ول خبيث وعمل قليس هلا ثبوت انفع يف القل ، وال تثمر إال كل »فالكلمة اخلبيثة 
 ينفع نفسه، وال الخبيث يستضر به صاحبه، وال ينتفع، فال يصعد إىل هللا منه عمل صاحل و 

«ينتفع به غريه
(1). 

الكلمة وطبيعة  هو شبه حقيقي يف طبيعة» لشجرة اخلبيثةتشبه االكلمة اخلبيثة  وكون
والكلمة تنمو ومتتد وتثمر كما تنمو الشجرة ومتتد وتثمر  ،الشجرة؛ وما فيهما من حياة وَّنا 

«سوا  بسوا 
(2). 

 ة عمالة:هشب من هلالتحقق مم .ب
ومن آاثر التبني والتثبت كشف العمال  الذين يستهدفون أمن اجملتمع وسالمة  

 .املواطنني، وهؤال  دائماً يظهرون خالف ما يبطنون
، بني هللا تعاىل أن هذه النوعية من الناس كانت موجودة حىت يف زمن النيب وقد 
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر} قال تعاىل:

ومن القوم الذين حول »واملعىن  .[101]سورة التوبة: {نبمب زب ربيئ ىئ نئ

«األعراب منافقون، ومن أهل مدينتكم أيًضا أمثاهلم أقواٌم منافقونمدينتكم من 
(3). 

وقد يكون من احلكمة أحياان أن حتتفظ األجهزة املعنية مبعلوماهتا عن هؤال  وال  
فيها دليل ف» {نبمب زب ربيئ ىئ}تنشرها للناس، وهذا ما أفهمه من مجلة 

م  على أنه مل يغر هبم ومل يدرك على أعياهنم وإَّنا كانت تذكر له صفاهتم فيتومسها يف بعضه

                                                           

 .425، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي1)
 .2930، 5، جيف ظالل القرآن( الشاريب: 2)
 .440، ص14، ججامع البيان يف أتويل القرآن: ( الطربي3)
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 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل} كما قال تعاىل:
«[30]سورة حممد: {يمجن

(1). 

 :تعددةما من نواح كشف هؤالء أبعياهنم مفيد جدً   إن هذا النهج الرابين يف عدم
الذي يدفع يم السلاملوقف  ويتخذون ،أنفسهم لعلهم يراجعون: أن َّنن  الفرصة هلم أوهلا

 .عار العمالة عنهم
، أعناقهم حىت يلفوه أبيديهم حولمنهم اخلري  ن ال يرجى فيهملاحلبل : أن َّند واثنيها

 ميكنهم الطعن فيها. وتكون عاقبتهم مبنية على دالئل ال
 وسعهااستفراغ ها ويف عمليف ابلبحث والتحري واملتابعة : أن جتتهد األجهزة املعنية واثلثها

 للوقوف على دالئل وبراهني عديدة على عمالة هؤال ، ولعل ذل  هو السب  يف قول
 مم خم جمحم يل ىل مل خل} : تعاىل لرسوله هللا
فيما يبدو من كالمهم الدال على مقاصدهم، »أي .  [30]سورة حممد: {يمجن ىم

يفهم املتكلم من أي احلزبني هو مبعاين كالمه وفحواه، وهو املراد من حلن القول، كما 
 على صفحات أسر أحد سريرة إال أبداها هللا : ما، عفانقال أمري املؤمنني عثمان بن 

«وجهه، وفلتات لسانه
(2). 

بد أن يظهر ما يف ال»يفيد أنه  {يمجن ىم مم خم }التأكيد يف مجلة إن 
قلوهبم، ويتبني بفلتات ألسنتهم، فإن األلسن مغارف القلوب، يظهر منها ما يف القلوب من 

«اخلري والشر
(3). 

                                                           

 .172، ص5، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري1)
 .321، ص7، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري2)
 .425، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: ( السعدي3)
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ال  هؤ وإذا كانت النصوص القرآنية السابقة اااا من ابب التحذير اااا قد أكدت وجود 
وحوهلا،  يف عاصمة الدولة اإلسالمية مدينة الرسول  الذين مردوا على النفاق والعمالة

 فكيف بغريها من العواصم؟

تد هي اليت مي»وهلذا كانت القيادة الناجحة البالغ، هذا يدعو إىل احلذر ال ش  أن 
مسعها وبصرها لكل مواطن من املواطنني بني صفوف اجليش، لتتصيد عناصر التثبيط والنفاق 
 واخلذالن، حىت ال يكون ذل  سبباً يف تثبيط اهلمم وتفتيت عضد اجلنود، وتبعث يف نفوسهم

«روح الفتور، فتكون من عوامل اهلزمية
(1). 

ران من كل سو ، وأن يسخر لوالة أمو  دولتنا ودول املسلمنيأسأل هللا تعاىل أن حيفظ 
البطانة الصاحلة اليت تدهلم على كل خري، وأن أيخذ أبيديهم وأيدينا معهم إىل السعادة يف 

 العاجل واآلجل.

 :حفظ األنفس واألعراض .3
 وهلذا قالاألمن اجملتمعي ال ميكن أن يتحقق دون حفظ األنفس واألعراض، إن 
م هذا يف بلدكم ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكإ)): الرسول 

 .يف هذا احلفظهلما أثر كبري لتبني والتثبت وال ش  أن ا ،(2)هذا يف شهركم هذا((

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم}وقول هللا تعاىل 

يفيد وجوب التبني والتثبت قبل إهدار النفوس  [32]سورة املائدة: {جي يه ىه
 .األرض إذ إهدارها ال يتأتى إال بقتلها لنفس معصومة أو إبفسادها يفاملعصومة، 

                                                           

 .145، صعرب العصوراتريخ املخابرات اإلسالمية ( فرحات: 1)
 .508(، ص1218، حديث رقم: )، كتاب احلج، ابب حجة النيب صحيح مسلم( 2)
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وتثبت،   حكم شرعي مبين على تبنيفي اآلية تشديد على حرمة قتل النفس بغريف
 ،يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ، حيل دم امر  مسلمال)):  وقد قال الرسول

 .(1)((ةواملفارق لدينه التارك للجماع ،والثيب الزاين ،النفس ابلنفس :إال إبحدى ثالث

 ىل مل يك ىك} :قاتل املؤمن عمًدا فقال تعاىلهللا توعد من هنا 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 .(2)[93]سورة النسا : {زي

 ،كما أن حفظ األعراض من األمور اليت حظيت ابهتمام عظيم يف آايت القرآن الكرمي

 زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب} عاىل:تفقد قال 

ن أ»، وهذا توجيه وأمر رابين للمؤمنني [30]سورة النور: {ىق يف ىف يث ىث مثنث
 يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فال ينظروا إال إىل ما أابح هلم النظر إليه، وأن يغضوا

احملارم، فإن اتفق أن وقع البصر على حُمرَّم من غري قصد، فليصرف بصره عنه أبصارهم عن 
«سريًعا

عن نظر الفجأة،   رسول هللاألت س))أنه قال:   هللا بن عبد، فعن جرير (3)
 .(4)((صريفأمرين أن أصرف ب

 أييت أن دونيتجرأ على أعراض الناس  عقوبة ملنحد القذف  الكرمي وقد شرع القرآن
 لك اك يق ىق يف ىف ٱ} تعاىل:هللا شهدا ، قال ينة املتمثلة يف أربعة ابلب

  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

  .[4]سورة النور: {ين

                                                           

 .1269( ص6878( من سورة املائدة، حديث رقم: )45ابب آية )، الدايتتاب ك،  صحيح البخاريالبخاري: ( 1)
 .93: التفسري امليسر، صأساتذة التفسريخنبة من ( 2)
 .41، ص6، جتفسري القرآن الكرمي: ( ابن كثري3)
 .958(، ص2159، كتاب اآلداب، ابب نظر الفجأة، حديث رقم: )صحيح مسلم( 4)
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وحنن نعلم أن اجملي  أبربعة شهدا  على جرمية الزان أمر يف غاية الصعوبة، خصوصا 
 يف ظل املالبسات اليت جي  أن حييط هبا كل شاهد.

 َيْشَهُدونَ  َجاُ وا أَْربَاَعةً  َأنَّ  بن اخلطاب  ُعَمرَ  إىَل  َكَت َ   احْلَاِرثِ  ْبنَ  اَنِفعَ  َأنَّ  ُرِويَ  َقدْ ف
ُمْ  َثاَلثَةٌ  َفَشِهدَ  اِبلّزاَِن، َواْمرَأَة   َرُجل   َعَلى  ِلَ ،ذَ  مبِْثلِ  الرَّاِبعُ  َيْشَهدْ  َوملَْ  ُمْكُحَلةِ الْ  يف  َكاْلِميلِ   رََأْوا َأهنَّ
 حُمَْصَننْيِ  َكاانَ   َوِإنْ  ،فَاْجِلْدمُهَا ؛ثَةُ الثَّاَل  َعَلْيهِ  َشِهدَ  َما ِمْثلِ  َعَلى الرَّاِبعُ  َشِهدَ  إنْ : ُعَمرُ  إلَْيهِ  َفَكَت َ 

 .(1)َواْلَمْرأَةِ  الرَُّجلِ  َسِبيلَ  َوَخلِّ  ،ةَ الثَّاَلثَ  فَاْجِلدْ  ؛إيَلَّ  بِهِ  َكتَاْبت  مبَا إالَّ  َيْشَهدْ  ملَْ  َوِإنْ  فَاْرمُجُْهَما،

الذي األعراض  حفظ يف مسألة التبني والتثبت هدفها التأكيد علىكل هذا التشديد 
 ركائز األمن اجملتمعي.يعد ركيزة أساسية من 

 :فيما أييت تمثلي ما يرتكز عليه التبنين والتثبت أهمأن يتض  لنا ويف هناية هذا الفصل 
 جتن  اقتفا  ما ال علم به، والتخمني وسو  الظن. 
 .ترك اخلوض يف الباطل وفضول الكالم 
 .اعتماد املؤسسية يف التبني والتثبت 

 يستلزم ما أييت: واالعتماد املؤسسي يف التبني والتثبت
  أن يكون املتبني واملتثبت من منتسيب املؤسسات واألجهزة املصرحة من قبل ويل أمر

 البالد أو من املخولني هلذا األمر.
 عدم الشروع يف التبني والتثبت األمين إال أبوامر وختويل من املسؤولني. 
 بيعة لإلنسان وأن اخلطأ طالنظر إىل اجلان  الفطري و  اإلنسانية، ريعدم جتاوز املعاي

 .، وأن خري اخلطائني التوابونفيه
  ال يطلع و  ،وأال تتعدى توثيقها األمين وتداوهلا، املعلوماتالسرية وعدم نشر هذه

 تتي  له ذل . صالحية لهاملسؤولني إال من كان مكلفاً أو  منعليها 

                                                           

 .367، ص3، جأحكام القرآن، اجلصاص( 1)
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 إال من ابب  يتوهم، فال يذكر ما ذكر نتيجة التتبع بصدق وأمانه دون زايدة أو نقصان
أو من ابب إبدا  وجهة النظر املنضبطة ابلتقوى والعدل، مع حتديد نسبة التحليل 

 .التثبت وهل هي يف الدرجة القصوى أم أقل من ذل 
  بعض األمور ينبغي أن ختضع ملراحل إضافية من التثبت، حىت ولو أعلن املسؤول عن

 .املتابعة أنه قد بلغ درجة اليقني يف تثبته
 التصرف يف أي واثئق، أو أموال، أو أي أمر حصل عليه جرا  البحث والتحري  عدم

 عن املعلومة املتداولة إال إبيعاز أصحاب القرار؛ ألنه مل  للدولة

ما التبني والتثبت من املعلومات اليت يتم تداوهلا تكون له آاثر فردية تتمثل فيمث إن 
 أييت:

 حتقيق الطمأنينة والراحة النفسية. 
 اعة والوصول إىل وجه الصواب يف األمر.القن 
 .جتن  الوقوع يف اإلمث 
 قدمي النص  واإلعراض عن اجلاهلني.ت 

 إجيابية كثرية على اجملتمع، ومنها ما أييت: آاثرللتبني والتثبت و 

 .حفظ روح اإلخا  واحملبة 

  ترسي  األمن اجملتمعي، من خالل كشف خمططات األعدا  ومواجهتها، والتحقق ممن
 .شبهة عمالة، وحفظ األنفس واألعراضهلم 
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 اخلامتة
 :أوال: النتائج

 مرحلة متقدمة على أن التبنيثالثة أمور: أوهلا: فرق بني التبني والتثبت يتجلى يف  هناك .1
أن اثنيها: و التبني هو ظهور احلقيقة، والتثبت هو اإلحاطة أبدلتها ومالبساهتا، فالتثبت، 

را ات العملية أن اختاذ اإلج، واثلثها: يصل إىل درجة اليقني حىتاألمر يستقر ابلتثبت 
 وإصدار األحكام ال يكون إال بعد التثبت.

التجسس والتحسس يشرتكان يف قيامهما على البحث والتفتيش سرا، ويف اعتمادمها على  .2
احلواس، ويف أن حكمهما من حيث احلل واحلرمة يتبع املقصد منهما، ويف أن اإلنسان 

يقوم هبما لنفسه أو لغريه، والتجسس غالباً يكون ضد اخلصوم واألعدا  بدافع  ميكن أن
در  شرورهم أو إحلاق الضرر هبم، أما التحسس فيكون غالبًا مع األوليا ، بدافع جل  

 أو در  الشر عنهم. ،اخلري هلم
لصدق واألمانة، تتمثل يف اوسيلتان للتبني والتثبت، وضوابطهما التجسس والتحسس  .3

وهبة، والصرب، واالنضباط وكتم األسرار، أما أهدافهما فتتمثل يف متييز العمال  من وامل
 واحلصول على املعلومات وحتليلها. غريهم، ومكافحة املعلومات املضللة،

لرتوي يف امعها بطريقة مؤسسية ترتكز على يتم التعامل جي  عند تداول املعلومات أن  .4
ما  لعملذي القرار تقدمي التوصيات ملتخمث ، لمعلوماتل التبني والتثبت، والتحليل الدقيق

 يرونه مناسباً.
التخمني ترك ، و جتن  اقتفا  ما ال علم بهأهم ما يرتكز عليه التبنين والتثبت يتمثل يف  .5

 .، وترك اخلوض يف الباطل وفضول الكالم، واعتماد املؤسسية يف التبني والتثبتوسو  الظن
ة هز يستلزم أن يكون املتبني واملتثبت من منتسيب املؤسسات واألج ةاعتماد املؤسسيمث إن 

ويل ، وعدم الشروع يف التبني والتثبت األمين إال أبوامر وختاملصرحة من قبل ويل أمر البالد
م نشر ، والسرية وعداليت أقرها اإلسالم  اإلنسانيةريمن املسؤولني، وعدم جتاوز املعاي
ون زايدة أو د ذكر نتيجة التتبع بصدق وأمانةا األمين، و املعلومات، وأال تتعدى توثيقه

 .نقصان، مع حتديد نسبة التثبت وهل هي يف الدرجة القصوى أم أقل من ذل 



137 

 حتقيق الطمأنينة آاثر فردية تتمثل يف ماالتبني والتثبت من املعلومات اليت يتم تداوهلا هل .6
 اإلمث،  األمر، وجتن  الوقوع يفوالراحة النفسية، والقناعة والوصول إىل وجه الصواب يف

حفظ  وهلما آاثر إجيابية كثرية على اجملتمع، منها قدمي النص  واإلعراض عن اجلاهلني.وت
من خالل كشف خمططات األعدا   ، وترسي  األمن اجملتمعيروح اإلخا  واحملبة

 ومواجهتها، والتحقق ممن هلم شبهة عمالة، وحفظ األنفس واألعراض.
تصون يف الدراسات أن يكون داخل مؤسسات الدولة وخاصة األمنية خم من املهم جداً  .7

انونية والشؤون الق تلدراساما يتم ابتعاث طالب اك  مابتعاثه، وأن يتم ةيعالقرآنية والشر 
لتحري البحث وا اتيف عملييتكأوهلا:  :منهاألسباب كثرية وذل   ،الدولية وغريها
ري اخلية ملا فيه من ربط األمنيني ابلشريعة اإلسالماثنيها: و فاً شرعياً، يتكيللتبني والتثبت 

واثلثها: ، اخيانة أو تقصري ن يربط نفسه ابلدين احلق ال يتصور ممللحاكم واحملكوم، إذ 
 ية املختلفة.العلم التكامل والتعاون بني التخصصاتقيق حت
 :توصياتالاثنيا: 
  ردف املكتبات لاملعاصرة احلديثة و الدراسات القرآنية اليت تعاج القضااي التوسع يف

 .ابلدراسات التفسريية
   الشرعية اليت  اتيف خمتلف التخصصإضافية يف مرحلة املاجستري والدكتوراه برامج فت

كل   تل  املؤسسات يف ضو  التواصل معختدم املؤسسات احلكومية واالهتمام هبا 
 .عمله جمالس  حب

 والتثبت معوا بني التثبت الشرعيشرعيًا ليجني يف املؤسسات األمنية أتهيل العامل ،
 الواقعي.

 :اً ختامريري
وإن كان خطأً  ،تعاىل وتوفيقه إن كان صواابً فمن هللافإعداده، للباحث هذا ما تيسر 

سلم، ، وصلى هللا على سيدان حممد، وعلى آله وصحبه و وأتوب إليه وأستغفر هللا نفسه فمن
 واحلمد هلل رب العاملني.
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 127، 124 ))ما فعل كعب؟(( 46

 83 ))ما كان من أمر دنياكم فإليكم(( 47

 ))المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اهلل 48
)).. 

123 

 81 ))من يأتينا بخبر القوم؟(( 49

 48 ))وفي كل إصبع مما هنالك عشر من اإلبل(( 50
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 الصفحة طرف الحديث م

أهل بدر فقال لهم اعملوا ما ))وما يدريك يا عمر لعل اهلل قد اطلع على  51
 ..((شئتم

38 ،50 

 93 ))يا حاطب، ما هذا؟(( 52

 123 لموا((تظ ))يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فال 53

 110 ))يا غالم، لعلك غضبت عليه؟((  54
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 قائمة املراجع واملصادر
 القرآن الكرمي

، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ابن األثري .1
، وعادل ، حتقيق: علي حممد معوضمعرفة الصحابةأسد الغابة يف الشيباين اجلزري: 

 م.1994ه/1414 ،1أمحد عبد املوجود، بريوت، دار الكت  العلمية، ط
، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ابن األثري .2

 لمية، د.ط،، بريوت، املكتبة العالنهاية يف غريب احلديث واألثرالشيباين اجلزري: 
 م.1979ه/1417

،  التفسريالبحر احمليط يفأثري الدين، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان:  .3
 .م1999/ه1420بريوت، دار الفكر، د.ط،  حتقيق: صدقي حممد مجيل،

نجاح ، فلسطني، جامعة الالتثبت يف القرآن الكرميأمحد، حممد حممد أمحد حسني:  .4
 م، أطروحة ماجستري يف أصول الدين.2011 ه /1432 الوطنية،

ن ب أيوب، أبو الفدا  عماد الدين إمساعيل بن علي بن حممود بن حممد ابن عمر .5
 .ت، د.1، القاهرة، املطبعة احلسينية املصرية، طاملختصر يف أخبار البشرشاهنشاه: 

 ،1، القاهرة، مكتبة األجنلو، طاإلعالم اإلسالمياإلمام، إبراهيم:  .6
 م.1980ه/1400

 بن عمر ، حتقيق: عبد هللاالشريعة، أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا: اآلجري .7
 م.1999ه/1419 ،2بن سليمان الدميجي، الرايض، دار الوطن، ط

، حتقيق: حممد عوض مرع ، هتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد: األزهري .8
 م.2001ه/1421 ،1ط بريوت، دار إحيا  الرتاث العريب،

ا سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهه، أبو عبدالرمحن انصر الدين: األلباين .9
 م.2002ه/1422 ،1، الرايض، مكتبة املعارف، طوفوائدها
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ري القرآن املعاين يف تفسروح األلوسي، شهاب الدين حممود ابن عبدهللا احلسيين:  .10
ية، ، حتقيق: علي عبدالباري عطية، بريوت، دار الكت  العلمالعظيم والسبع املثاين

 .م1994/ها1415، 1ط
، 1، ط، بريوت، دار ابن حزماريصحيح البخ: ، حممد بن إمساعيلالبخاري .11

 م.2003ه/1423
 .ت.، بريوت، دار الفكر، د.ط، دروح البيانالربوسوي: إمساعيل حقي بن مصطفى:  .12

الء ونزهة روضة العقبن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد:  ، حممد بن حبانالبسيت .13
 مد حامدوحم ، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد وحممد عبدالرزاق محزةالفضالء

 .تالفقي، بريوت، دار الكت  العلمية، د.ط، د.
حتقيق: حممد  ،املتفق واملفرتق، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطي : البغدادي .14

 م.1997ه/1417، 1صادق آيدن احلامدي، دمشق، دار القادري، ط
: حممد معامل التنزيل، حتقيق وختريج األحاديث، أبو حممد احلسني بن مسعود: البغوي .15

عبد هللا النمر، وعثمان مجعة ضمريية، وسليمان مسلم احلرش، املدينة النبوية، دار 
 م.1997ه/1417 ،4طيبة للنشر والتوزيع، ط

درر يف نظم ال، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر: البقاعي .16
 .ت، القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.تناسب اآلايت والسور

قناع كشاف الابن حسن بن إدريس:  البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين .17
 م.1983ه/1403 كت ، د.ط،، بريوت، عامل العن منت اإلقناع

حتقيق: عبد  ،دالئل النبوة، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين: البيهقي .18
 ،1املعطي قلعجي، بريوت، دار الكت  العلمية، دار الراين للرتاث، ط

 م.1988ه/1408
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وأسرار  أنوار التنزيل، انصر الدين أبو اخلري عبدهللا بن عمر بن حممد: البيضاوي .19
، 1، حتقيق: حممد عبدالرمحن املرعشلي، بريوت، دار إحيا  الرتاث العريب، طالتأويل
 م.1997ها/1418

ريوت، ، باجلامع الصحيح )سنن الرتمذي(يسى حممد بن عيسى: ، أبو عالرتمذي .20
 ، د.ت.1دار إحيا  الرتاث العريب، ط

لفضيلة، ، الرايض، دار امنهاج السنة، أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم: ابن تيمية .21
 .م2003/ه1424د.ط، 

، سري القرآناجلواهر احلسان يف تف، أبو زيد عبدالرمحن بن حممد بن خملوف: الثعاليب .22
يب، بريوت، دار إحيا  الرتاث العر حتقيق: حممد علي معوض وعادل أمحد عبداملوجود، 

 .م1997/ها1418، 1ط
بدالرمحن ، حتقيق وزايدة: حممد عكتاب التعريفات، على بن حممد الشريف: اجلرجاين .23

 م.2012ه/1433، 3املرعشلي، بريوت، دار النفائس، ط
د ، حتقيق: عبد السالم حممأحكام القرآن: ، أمحد بن علي أبو بكر الرازياجلصاص .24

 م.1994ه/1414 ،1علي شاهني، بريوت، دار الكت  العلمية، ط
ريخ األمم املنتظم يف ات: اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد .25

، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار وامللوك
 م.1992ه/1412 ،1الكت  العلمية، ط

 ،4، طللماليني ، بريوت، دار العلمالصحاح، أبو نصر إمساعيل بن محاد: اجلوهري .26
 م.1990ه/1410

، فيض القدير شرح اجلامع الصغري: احلدادي، حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين .27
 .م1938/ه1356، 1مصر، املكتبة التجارية الكربى، ط
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تفسري  البحر املديد يفبن عجيبة:  أمحد بن حممد بن املهدي احلسين، أبو العباس .28
، حتقيق: أمحد عبد هللا القرشي رسالن، بريوت، دار الكت  العلمية، القرآن اجمليد

 م2002ه/1422 ،2ط
بريوت،  ،اتج العروس من جواهر القاموساحلسيين، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق:  .29

 .م1993/ه1414، 1دار الفكر، ط
، عني ، مصراملخابرات يف التاريخ اإلسالمي الباكرحممد:  محودي، إمام الشافعي .30

 م.2012ه/1433 ،1للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ط
، لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن، أبو احلسن عال  الدين حممد الشيحي:  .31

 .م2010/ها1415، 1تصحي : حممد علي شاهني، بريوت، دار الكت  العلمية، ط
 مكارم األخالق ومعاليهااخلرائطي، حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر:  .32

، 1، حتقيق: أمين عبد اجلابر البحريي، القاهرة، دار اآلفاق العربية، طوحممود طرائقها
 .م1999ه/1419

 ،5ط ،، الكويت، مكتبة اإلمام الذهيبحقبة من التاريخاخلميس: عثمان بن حممد:  .33
 م.2010ه/1431

 .ت، د.3، القاهرة، مكتبة اخلاجني، طاالشتقاق، أيب بكر حممد بن احلسن: ابن دريد .34
 ، القاهرة، دارالتجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالميةالدغيمي، حممد راكان:  .35

 م.2012ه/1433 ،4السالم، ط
 ،مقدمة يف مصطلح احلديثالدومي، عبدالقادر بن أمحد بن مصطفى بن بدران:  .36

، 1والتوزيع، طاعتىن هبا: نورالدين طال ، الرايض، دار أطلس للنشر 
 م.1999ه/1420

، ذكرة احلفاظتالذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز:  .37
 م.1998ه/1418 ،1بريوت، دار الكت  العلمية، ط
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 ، بريوت، دار الفكر، د.ط،س اللغةيمعجم مقاي: ، امحد بن فارسالرازي .38
 م.1979ه/1399

ح الغيب مفاتي، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي: الرازي .39
 .م1999/ه1420، 3، بريوت، دار إحيا  الرتاث العريب، ط)التفسري الكبري(

 ، بريوت، مكتبة لبنان، د.ط،خمتار الصحاحأيب بكر: ، حممد بن الرازي .40
 م.1992ه/1412

، اهليئة ، مصرتفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(رضا، حممد رشيد بن علي:  .41
 م.1990ه/1411 املصرية العامة للكتاب، د.ط،

حتقيق  ،املفردات يف غريب القرآن، أيب القاسم احلسني بن حممد: األصفهاين الراغ  .42
 م.2014ه/1435، 7وضبط: حممد خليل عيتاين، بريوت، دار املعرفة، ط

الكشاف عن حقائق غوامض ، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد: الزخمشري .43
 .م1986/ه1407، 3، بريوت، دار الكتاب العريب، طالتنزيل

غاين، ، حتقيق: سعيد األفحجة القراءاتابن زجنلة، أيب زرعة عبد الرمحن بن حممد:  .44
 م.1997ه/1417 ،5سالة، طبريوت، مؤسسة الر 

مؤسسة  ، بريوت،املستفاد من قصص األنبياء للدعوة والدعاةزيدان، عبدالكرمي:  .45
 م.2014ه/1435 ،1الرسالة، ط

 ،نقل األخبار وتداوهلا يف اجملتمع اإلسالمي أايم الدولة األمويةالزيودي، رميا حممود:  .46
 م.2015ه/1436 ،1األردن، دار ايفا، ط

، أتليف: حممد انصر الدين سنن أيب داود، سليمان بن االشعث: السجستاين .47
 م.2002ه/1422 ،1، الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، طاأللباين

.ط، بريوت، املكتبة العصرية، د ،سنن أيب داودالسجستاين، سليمان بن االشعث:  .48
 .د.ت
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ثري املقاصد احلسنة يف بيان ك، أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد: السخاوي .49
، حتقيق: حممد عثمان اخلشت، بريوت، دار من األحاديث املشتهرة على األلسنة

 م.1985ه/1405 ،1الكتاب العريب، ط
ب  ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبدالرمحن بن انصر: السعدي .50

 ،1حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
 م.2000ه/1420

رايض، ، حتقيق: أشرف عبداملقصود، البياءقصص األن، عبدالرمحن بن انصر: السعدي .51
 م.1995ه/1415 ،1مكتبة أضوا  السلف، ط

سري حبر العلوم )تفنصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم:  ، أبو الليثالسمرقندي .52
اي أمحد عبداملوجود، زكر ، حتقيق وتعليق: علي حممد معوض، وعادل السمرقندي(

 م.1993ه/1413 ،1عبداجمليد النويت، بريوت، دار الكت  العلمية، ط
د معجم مقاليد العلوم يف احلدو ، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر: السيوطي .53

 م.2004ه/1424 ،1، القاهرة، مكتبة اآلداب، طوالرسوم
، 17، بريوت، دار الشروق، طيف ظالل القرآنإبراهيم حسني:  الشاريب، سيد قط  .54

 .م1991/ه1412
يان يف أضواء الب، محد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين: الشنقيطي .55

 م.1995ه/1415، بريوت، دار الفكر، د.ط، إيضاح القرآن ابلقرآن
 ،1، بريوت، دار الرائد العريب، طموسوعة أخالق القرآنالشرابصي، أبو حازم امحد:  .56

 م.1979ه/1399
اين  السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معالشربيين، حممد بن أمحد اخلطي :  .57

 .م1868/ها1285مطبعة بوالق األمريية، د.ط،  ، القاهرة،كالم ربنا احلكيم اخلبري
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 ،السرية النبوية على ضوء القرآن والسنةأبو ُشهبة، حممد بن حممد بن سويلم:  .58
 .م2006/ها1427، 8دمشق، دار القلم، ط

، ابن كثري دار ، دمشق،فتح القدير، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا: الشوكاين .59
 .م1993/ها1414، 1ط

ريوت، دار ، بمتيز الطيب من اخلبيثالشيباين، عبد الرمحن بن علي بن حممد:  .60
 م.1985ه/1405 الكتاب العريب، د.ط،

، حتقيق: تفسري القرآنبن انفع احلمريي:  عبد الرزاق بن مهام، أبو بكر الصنعاين .61
 .م1998/ها1419، 1حممود حممد عبده، بريوت، دار الكت  العلمية، ط

، بريوت، ياتريخ الطرب ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غال  اآلملي: الطربي .62
 م.1967/ها1387، 2دار الرتاث، ط

 أتويل جامع البيان يف، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غال  اآلملي: الطربي .63
 ،1مؤسسة الرسالة، ط ، حتقيق: أمحد وحممد شاكر، بريوت،القرآن
 م.2000ه/1421

ر، ، القاهرة، دار هنضة مصالتفسري الوسيط للقرآن الكرميطنطاوي، حممد سيد:  .64
 .ت، د.1ط

عىن التحرير والتنوير )حترير املابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر:  .65
لتونسية ا، تونس، الدار السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد(

 م.1984ه/1404 للنشر، د.ط،
 ،3، األردن، دار النفائس، طقصص القرآن الكرميعباس، فضل حسن عباس:  .66

 .م2010ه/1431
، تهتوثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري أسسه واجتاهاعبداملطل ، رفعت فوزي:  .67

 م.1981ه/1401 ،1مصر، مكتبة اخلاجني، ط
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ط، ، الرايض، دار الوطن للنشر، د.صاحلنيشرح رايض الالعثيمني، حممد بن صاحل:  .68
 .م2000/ه1421

حتقيق  ،فتح ذي اجلالل واالكرام بشرح بلوغ املرامالعثيمني، حممد بن صاحل:  .69
وتعليق: صبحي بن حممد رمضان، وأم إسرا  بنت عرفه بيومي، القاهرة، املكتبة 

 م.2006ه/1426 ،1اإلسالمية للنشر والتوزيع، ط
يق: عمرو ، حتقاتريخ دمشقابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا:  .70

 م.1995ه/1415بن غرامة العمروي، بريوت، دار الفكر، د.ط، 
فيما نسب  تبيني كذب املفرتيابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا:  .71

، 3، بريوت، دار الكتاب العريب، طإىل اإلمام أيب احلسن األشعري
 .م1983/ها1404

 الكتاب احملرر الوجيز يف تفسري، أيب حممد عبداحلق بن غال : األندلسي ابن عطية .72
 ،1، طالكت  العلمية، حتقيق: عبدالسالم عبدالشايف حممد، بريوت، دار العزيز
 م.2001ه/1421

 متييز اإلصابة يفالعسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر:  .73
، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، بريوت، دار الكت  الصحابة
 .م1994/ها1415، 1العلمية، ط

عودية، مركز ، السبويةحبوث حمكمة يف السرية النآل عيسى، عبدالسالم بن حمسن:  .74
 م.2014/ه1436، 1البصائر للبحث العلمي، ط

، ار ابن حزم، بريوت، دالتثبت والتبني يف املنهج اإلسالميالعليمي، امحد حممد:  .75
 م.2000ه/1420 ،1ط

بريوت، دار املعرفة، د.ط، ، إحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد:  .76
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