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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 النميمة

(1) 
 فهرس مباحث النميمة
 .األربعة، بل بالضرورة من الدين، بل هي من الكبائرمسألة: النميمة حمرمة باألدلة 

 وههنا مسائل وحبوث:
 تعريف النميمة باجلامع لألفراد واألصناف والطارد لألغيار. -
األدلة على حرمتها، ولسنا حباجة إليها لالستدالل على احلرمة مبا هي هي لكوهنا من ضروريات الددين ممدا سدبل بدل  -

 .(2)مما سيأيت  (1)لشكللتمسك بإطالقها يف صورة ا
 سائل مبحث النميمة:ممن 

 االستثناءات:
َفَمــنا اتاَتــَدى  )فهددل لددو لي عليدده جدداي لدده أا يلابلدده بامليددل فياددنمي عليدده اسددتنادا  للولدده تعددا :  ،مددوارد قاعدددة االعتدددا  منهــا:

 ؟(3)(َتَلياُكما فَاتاَتُدوا َتَلياِه ِبِمثاِل َما اتاَتَدى َتَلياُكما...
النميمدة عليده سدوا   أمداا مدافرا  أم ًالفدا  أم حد   جبدوايموارد قاعدة اإللزام، فهل له أا ينم عليه إذا التزم الطرف  ومنها:

موافلدددا  يدددره حليتهدددا لوجدددهمش، بندددا  علدددى لدددول قاعددددة اإللدددزام للمتفدددل يف املدددخهف امل تلدددف يف االجتهددداد أو التلليدددد، خالفدددا  
 للمشهور.
  الكفار احلربيني.النميمة لإلفساد بني ومنها:
 النميمة لإلفساد بني غريهم مأهل الخمة. ومنها:
 النميمة لإليلاع بني امل الفني. ومنها:
ا مدين متعاونني على اإلمث ومنه النميمة بني فاعل ومفعدول أو مفعولده مبدا يسدبف خالفهالنميمة لإليلاع بني فاسد   ومنها:

 واالبتعاد عن احلرام.
                                                           

 احلكمي. (1)
 فينم ليفرق بينهما. املشرتك  يوجته فهل له أا ينم عليه ليفرق بينه وبني يوجته؟ أو لو ل ففرق بينه وبني صديلهمما لو لي عليه ففرق بينه وبني (2)
 .191البلرة:  (3)
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  له يف ضمن التعريف.ومنها: غري ذلك مما سنشري
 تديدة تعريفات النميمة ومسائل

إ   إمجداال   عرفت النميمة بتعداريف ًتلفدة بعضدها غدري جدامع وبعضدها غدري طدارد، فلنسدتعرف التعداريف أوال  مدع اإل دارة
لتعداريف مث بعد ذلك نستعرف األدلة ومده عمومها أو إطالقها مث نرجع لتحليل حدال ا ،مواطن البحث واألخخ والرد فيها

 هخه وبياا حكم مواطن اخلالف واالختالف بني التعاريف.
األربعدة وهدي نلدل قدول الىلدري إ  امللدول فيده، مدأا يلدول:  )الرابعدة والعشدروا: النميمدة حمرمدة باألدلدة :قال الشدي  األعظدم

 (1)أو وحشة(تكلم فالا فيك بكخا ومخا. قيل: هي من ل احلديث، من باب قتل وضرب، أي سعى به إليلاع فتنة 
 أقول: 

 النميمة أعم من نلل قول الىلري أو فعله مما سيأيت. -
وهي أعم من نلل اللول إ  امللول فيه أو إ  من يتعلل به ممدا لدو نللده إ  أخيده أو ابدن عمده أو  دريكه أو صدديله  -

 .والفسادأو أحد أفراد عشريته أو حزبه مبا أوقع بينهم الشر 
 ده به؟يفهل ينبىلي تلي خالمش عن قيد )عن وجه اإلفساد والشر(مث: اا التعريف األول  -
 أو هو أخص مطللا، وسيأيتاما التعريف الياين فاا النسبة بينه وبني النميمة قد يلال اهنا من وجه  -

رهده وقال الشي  )وقيل: إا حد النميمة باملعىن األعم مشف ما يكره مشفه، سوا  مرهه املنلول عنه أم املنلدول إليده أم م
ثالددث، وسددوا  مدداا الكشددف بدداللول أم بىلددريه مددن الكتابددة والرمددز واإلقددا ، وسددوا  مدداا املنلددول مددن األعمددال أم مددن األقددوال، 

 (2)(أم ال، بل حليلة النميمة إفشا  السر وهتك السرت عما يكره مشفه وسوا  ماا ذلك عيبا ونلصانا على املنلول عنه
 شف الريبة.أقول هخا التعريف للشهيد الياين يف م
 :وهنا مواطن حبث وسؤال أو إ كال

هل النميمة خاصة مبا يكره مشفه؟ أو تعم ح  ما لو أحف مشدفه لكنده مداا يوقدع الشدر بينهمدا، ممدا لدو سدفي ييدد  -
 مالمه مبا يوجد الفتنة أو الشر بينهما؟  - لعمرو –أو اهتمه بتهمة وأحف اا ينلل السامع له  عمروا  
وعلدى األول فاملددار   ؟كدره علدى اوهدول(كدره علدى املعلدوم، أو النوعيدة )فتلدرأ يُ ي  فُتلدرأ الش صدية ) هل امللياس الكراهدة -

 مراهة الش ص وإا مل يكرهه النوع وعلى الياين فاملدار مراهة النوع وإا مل يكرهه أو أحبه الش ص.
لو ماا معلومدا  لديده قدول ا خدر  ما –موضوعا  أو حكما   –هل النميمة خاصة بإفشاد السر وهتك السرت أم تشمل  -
 ؟ذمره له إثارة له وإيلاع  ر بينهما لكن ماا يف تكرارفعله أو 

                                                           

 .33ص 2املكاسف: ج (1)
 .36-31ص 2املكاسف: ج (2)
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)النميمة: نلل الكالم وحنواه، ماإل ارة والكتابة، من   ص إ  آخر على  (1)الوالد يف فله املكاسف احملرمةالسيد وقال 
 وجه اإلفساد والشر صادقا  ماا أم ماذبا (.

 وختصيص بكونه على وجه اإلفساد والشر. (2)ثالثةوهنا تعميمات 
وهدي نلدل احلدديث أو الفعدل مدن قدوم إ  قدوم علدى وجده الفسداد والشدر، ويعتدا يف صددقها مراهدة وقال السيد الروحداين )

مدن  دتم أو غيبدة أو اهاندة، فلدو مداا مددحا فصددق أاملنلول عنه وتعلدل غرضده بسدرته واا يكدوا ذلدك اللدول أو الفعدل سدو  
 .(3)(النميمة عليه حمل تأمل واا أوجف الكدورة، وال يعتا فيها  ي  آخر

 إضافة إ  ما سبل: ،وهنا مواطن للكالم
؟ والفرق اا اإلفساد يعتا فيه )على وجه الفساد( مما ذمره أو )على وجه اإلفساد( مما ذمره الوالد  امللياسهل  -

ددرف اا ينلددل الكددالم إ  آخددر وإا مل يلصددد اإلفسدداد بينهمددا بددل قصددد مدديال   (1)فيدده صددده دوا الفسدداد فيكفدديق التلددرب  صا
 للمنلول إليه أو حتصيل املال أو غري ذلك وإا علم حصول الفساد إذ العلم أعم من اللصد.

لتلدخذه بداا  فرضدا  مل يكرهه بدل وفدرب بده  هل يعتا يف صدقها مراهة املنلول عنه؟ أم يشمل نلل الكالم الشر إليه وإا -
 ، لكن مع مونه سببا  للفساد بينها أو بدونه.(6)يسمع مخمته من ناقص أو من منافس أو لىلري ذلك

مدحا  له، مما لو نلدل إليده حداب صدديله  ،املنلول املوجف لإليلاع بينهما اللول أو الفعل هل تصدق النميمة لو ماا -
 فيلع بينهما الشر فهل هو منيمة موضوعا  أو ال؟ ييري حسدهحاحا  مبهرا  مما يعلم انه نات يف جتارة أو يف االمتحا

 األدلة: أواًل اآليات الكريمة
 (6)(َوال ُتِطعا ُكلَّ َحالٍَّف َمِهيٍن * َهمَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميمٍ )قوله تعا : 

 اإلشكاالت تلى االستدالل باآلية واألجوبة
 ل اها بوجوه:على االستدال واستشكل

 ) صلى اهلل عليه وآله (اا اخلطاب للنيب  -أ
وإا ماندت خاصدة مدن حيدث  (7)هو اا اخلطابات اللرآنية عامة من حيدث األحكدام به مإذ األصل املسلي  :وجوابه واضح

                                                           

 .22ص 2الفله املكاسف احملرمة ج (1)
 بل أمير، فتدبر. (2)
 .133ص 11فله الصادق ج (3)
 لفساد.أي ا (1)
 ف وينم عليه!س  مكونه ال أباليا  بل ممن يلتخ باا يُ  (6)
 .11-11الللم:  (3)
 أي األحكام الواردة فيها. (7)
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ر ملولده وهو ندادر ومعددود وحمصدو  ) صلى اهلل عليه وآله (على مونه من خواص الرسول دل الدليل اخلاص امل اطف إال ما 
َتنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمنا دُ  )تعا :  َسَها ِللنَِّبيِّ ِإنا َأرَاَد النَِّبيُّ َأنا َيسا ِمَنًة ِإنا َوَهَبتا نـَفا َرَأًة ُمؤا ِمِنينَ َواما  (1)(وِن الاُمؤا
ن إبددراهيم اندده ويف )احملاسددن( اندده األول واليدداين ويف تفسددري علددي بدداا املتعلددل  دد ص خدداص وهددو الوليددد بددن املىلددرية  -ب
 (2)الياين

 وضوب اا املورد ال خيصص الوارد و أا النزول ال يلتضي قصر النايل. والجواب: أواًل:
مدوا مدد)ال تطدع النمدام( فيحتمدل حين دخمش    حمليى بداأللف والدالماا لخلك التوهم جماال  لو وردت الكلمة بصيىلة مفرد  ثانياً:
األصل فيها اهنا للجنس( لكن ال جمال هلخا التوهم يف امللام لوضوب صراحة ا ية اا ميال  للعهد اخلارجي ميال  )وجياب "ال" 

 (3)(َوال ُتِطعا ُكلَّ َحالٍَّف َمِهيٍن * َهمَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميمٍ  )يف التعميم إذ جا  فيها 
  تعا .وسيأيت بإذا اهلل ،، وهخا ينحل إ  إ كالنيا  اهنا تدل على حرمة املشائية بالنميم ال مطلل  -ج

 بحث تمريني: (4)ملحق
 هل جيوي النجش على من ارتأه جوايه استنادا  إ  قاعدة اإللزام أم ال؟

 وصلى اهلل تلى محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
ن اامش ع ْن أ ِبا ع ْبدا اللَّها  َأاَل أُنـَبُِّئُكما ِبِشَرارُِكما  عليه وآله () صلى اهلل ق ال  ر ُسوُل اللَّها  :ق ال   ) عليه السالم (ع ْن ع ْبدا اللَّها ْبنا سا

َِحبَِّة الاَباُغوَن لِلابُـَرآِء الاَمَعاِيبَ  -قَاُلوا بـََلى يَا َرُسوَل اللَِّه   2)الكايف ج قَاَل الاَمشَّاُءوَن بِالنَِّميَمِة الاُمَفرُِّقوَن بـَياَن األا
 (.339ص

                                                           

 .61األحزاب:  (1)
 راجع احملاسن للاقي وتفسري علي ابن إبراهيم يف تفسري ا ية الشريفة، وراجع تفسري الاهاا. (2)
 .11-11الللم:  (3)
 ل )النجش(.ملحل بالبحث الساب (1)


