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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 النميمة
(2) 

 (َمشَّاٍء بَِنِميمٍ )اإلشكاالت على االستدالل بآية 
 اآلية خاصة بالماشي بالنميمة -1
ملةةن حيةةا املةةاشة باملمةةاف بنمةةيم  ينةةوي ااةةرم أي المةةي بالنميمةةة وال مةةدل علةةى حرملةةة النميمةةة  هااآليةةة أخةة  ملةةن املةةدعى الخ صا ةة -ج
 ملطلقا.

:  اي املمي هبا كناية عن  علها وال يراش به خصوص املمي  .(1)واجلواب بنين
 ها بالمكثر من النميمةاآلية أخص من المدعى الختصاص -4
ــاٍء بَِنِمــيمٍ )اآليةةة أخةة  ملةةن املةةدعى ملةةن ههةةة أخةةر  وهةةي اخ صا ةةها ملةةن حيةةا اويهةةة بةةالن   النميمةةة لقولةةه معةةا :  -د وملمةةاف ملةةن  (َمشَّ

  يغ املبالغة   دل على حرملة املبالغة يف النميمة واإلك ار ملنها وهي ساك ة عن حرملة أ ل النميمة.
 األجوبة:
 ه أربعة:واجلواب بوهو 

 ال خصوصية للكثرة أو الخصوصية ملغاة -3
فهمةه عةدملها يف املمةي  لةو كةاي يف ملنةاي ملا ذكره السيد الوالد بقوله )الظاهر عدم اخلصو ية يف املبالغة حسب ملا يفهمه العةر  ك أواًل:

 (2)عنده زيد  ذهب وهاف إليه عمرو ومنن عليه  دق عليه ملا يف اآلية(
منةوي للصصو ةية قيمةة ذاميةة وملوضةوعية لنةن مةارة  هاخلصو ةية وقةد يسة دل بعةدملها أو عةدم  همهةا، والفةرق ا ةقةد يسة دل بغلغةاف  أقول:

يلغى كوهنا شخيلة يف احلنم ويف ثبوت اامةول للموضةو ، وقةد ال منةوي للصصو ةية أيةة ههةة ذاميةة وملوضةوعية أو ال يفهةم ملنهةا ذلة ، وهةذا 
 أقو  ملن سابقه.

ار ا،   ةارة يةروره أابةاف وعلمةاف وههلةة  ههنةا للفقةه والطةب خصو ةية وملوضةوعية إذ ومةا قيمةة ذاميةة لنننةا  لغةي  م اًل: إذا قال أكرم ملن ز 
املدخليةة يف  ملةن حيةاالةروار(  هةي خصو ةية لننهةا مللغةاة )هذه اخلصو ية ملن حيا ملدخلي ها يف ثبوت احلنم )وهو أكرم( للموضو  وهةو 

بنظةر العةر  للطةول ملن يلبس ال وب األ فر واألبةي  واألخرةر،  ههنةا ال خصو ةية يل والقص  و الطو  ومارة أخر  يروره ،ملوضوعية املوضو 
ال اي لةةه يف حةةد ذامةةه  –حةةم ملةةع قطةةع النظةةر عةةن هةةذا احلنةةم  –وال ملوضةةوعية يف حةةد ذامةةه  لةةذل ال ةةوب وال قيمةةة ذاميةةة  أو القصةةر وال للةةوي

 .وهوش خصو ية يف بع  الصور فهم  ال، كما ا ه قد خصو ية مث  لغيها يف ملرحلة إثبات احلنم
 الوالد بة)عدم اخلصو ية( وليس )إلغاف اخلصو ية(، وعلى أي  أي ملنهما كاي  هو واٍ  باجلواب.السيد وقد اس دل 

 صيغة المبالغة إلفادة أمر آخر ال لتعلق الحكم بها -2
 (3)وهةه آخةرليغة املبالغةة  قةد ذكةرت ال ل قيةد احلنةم هبةا بةل واملةا  ة ،اي الظاهر اي احلنم )احلرملة( ملعلة  علةى أ ةل عنةواي النميمةة ثانياً:

                                                           

 كما جتري هنا األهوبة اآلمية على اإلشنال الالح . (1)
 .22ص 2الفقه املناسب ج (2)
  هو  ظ  معدش املطلوب. (3)
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 قد مجعت اآلية اإلشارة ألملرين ملعاً: ملوضو  احلرملةة وهةو النميمةة وال هويةل يف حرملةة امبةا   (1)وهو اإلشارة لسوف واقع الوليد بن املغ ة أو ال اين

 املاً.ذل  الطر  لنو ه ملن راً ملنها أي نن 
ة بني القرية احلقيقيةة واخلارهيةة، املةا احلقيقيةة  هةي حرملةة النميمةة واملةا اخلارهيةة  هةي كةوي هةذا المةص  الةذي وبعبارة أخر : مجعت اآلي

 .يف بُعدين  رلت اآلية يف شأ ه مل صفاً بن رة النماملية،  قد أ اشت اآلية  ائدمني
مجاليةاً  – ال منةويالةذي زةر والةذي منن(  اهنةا  ويظهر ذل  بوضوح لد  املقار ة بني اآلية وبني ملا لو قالت )ال مطةع الةذي حلةا بالبااةل

 ااذنر ملنه.العدون ذات  ائدة إضا ية )مارخيية( يف و ا حال ذل   –شاللياً  –، كما ال منوي ذات روعة ومجال أبداً  –
اخليا ة إال ا ه ذكرت  يغة املبالغةة لل نبيةه علةى ملع اي ملدار احلنم هو أ ل  (ال مطع اخلوناي)كقول  البن    وي رح ذل  مبالحظة  ظائره

 حاله ولل هويل ملن ِ عاله. واهلل العامل.
 تفيد التعميم (َوال ُتِطع  )خصوصية  -2

وقد يس ظهر ملن معل  خصوص النهي بال مطةع، باملمةاف بنمةيم اي ملةالر احلرملةة وملةدار احلنةم هةو النميمةة مبةا هةي نيمةة ال ك ر ةا لوضةوح 
أو لوضةةوح اي الةةرش  عةةن إااع ةةه ملةةن هةةذه اجلهةةة أي ههةةة النلةةي لظهةةور إراشمةةه السةةوف واإل سةةاش ااعةةة العةةدو النةةامن  يمةةا من  يةةه عةةدم عقالئيةةة إ

 .(2)الطبيعي للنميمة واملا كو ه ناملاً  هو ههة ملق رية لعدم إااع ه ملطلقاً 
ٍِ َمِهــينٍ )وبعبةةارة أخةةر : اي مل ةةل  َّ ََّ َحــ أي  يةةدل باملطابقةةة علةةى عةةدم إااعةةة النمةةام الن ةة  النميمةةة ملطلقةةاً  :لةةه شالل ةةاي (...َوال ُتِطــع  ُلــ

وهةوش إمجةال لةة: ملةةن منن ومنن  –كنمةام وملمةاف بنمةةيم   –ال  ةةاي الفعنة ،ويةةدل بال رةمن علةى عةدم إااعةةة ملةن منن  يمةا منن  يةه ، يمةا من  يةه ويف هة ه
 ومنن... اخل  ال مطعه يف نيم ه وه ها. ومنن ومنن ومنن وهنذا  من منن  ال مطعه يف نيم ه وملن من ومنن ومنن 

...) بعبارة أخرى: ٍِ َّ ََّ َح  ي رمن  ائدمني:  (َوال ُتِطع  ُل
 ال مطعه ملطلقا أل ه حال  ونام  يسلب ذل  الوثوق النوعي به  -أ

 ال مطعه يف خصوص ملا حلا به أو منن به وذل  كقول  ال مطع النذاب أو اخلوناي. -ب
مصةاحب النةذاب أ ةاش  ائةدة واحةدة وهةي النهةي عةن ملصةاحبة النةذاب ال قةال ال   لةولةة)ال مصةاحب(  مطةع( ملغةاير اي )ال :وبوجـ  آخـر

يف ههةة كذبةه واي   مطعةهملطلقاً إذا كاي كةذابا وال  مطعهالنذاب( لو  رض قوله له  ا ه ذو شالل ني: ال  مطعملن كذب كذبة واحدة عنس )ال 
 ملل   أمللمأأك ر ملن  كذب كذبة واحدة. و يما ذكر

 وصلى اهلل على محمد وال  الطاهرين
 

 :)الحكمة(
ثَةٍ   ال َجنَُّة َعَلى  َحُرَمتِ ))قَاَل:  ) عليه السالم (َعْن َعِليِّ ْبِن َهْعَفٍر َعْن َأِب احلََْسِن مُلوَسى  ََ مِ  :َث يُّوِث وَ النَّمَّاِم َوُمد  ِر َوالدَّ ُهَو ِن ال َخم 

  ((ال َفاِجرُ 
                                                           

بِينَ   فََ ُتِطعِ كما هاف يف مفس  علي بن إبراهيم القمي ) (1) ِهُنونَ  ) علي  السَم (قَاَل ِفي َعِليٍّ   ال ُمَكذِّ ِهُن فـَُيد    َأي  َأَحبُّوا َأن  تـَغُـََّّ ِفـي َعِلـيٍّ فـَيَـُغشُّـوَن َمَعـ َ   َودُّوا َلو  ُتد 
ٍِ َمِهينٍ  ََّ ََّ َح ن    َوال ُتِطع  ُل ََ ُِ ُف ََّ ـاٍء بَِنِمـيمٍ  ) صلى اهلل علي  وآل  (َحَلَف ِلَرُسوِل اللَِّ   *قَاَل ال َح ـاٍ  َمشَّ ـداً َهمَّ ) َرُسـوِل اللَّـِ   قَـاَل َلـاَن يَـِنمُّ َعلَـى  أَنَُّ  اَل يـَن ُكُث َعه 

َحابِ ِ وَ  صلى اهلل علي  وآل  ( لُ ُ  -يَِنمُّ بـَي َن َأص  ِمِنيَن   َمنَّاٍع لِل َخي ِر ُمع َتٍد أَثِيمٍ   قـَو  يَـُر َأِميُر ال ُمؤ  لُـ ُ  -، ُمع َتٍد َأي  اع ُتِدَي َعَلي  ِ ) علي  السَم (قَاَل: اَلخ  ٍَّ بـَع ـَد ِلِـَ    َوقـَو  ُعتُـ
ِر َوالزَّنِيُم الدَِّعي: قَالَ    َنِيمٍ  َُّ َعِظيُم ال ُكف  اي ال يننةا  )  ةلى اهلل عليةه وآلةه (. ولعةل يف قولةه )احلةال : ال ةاين، حلةا لرسةول اهلل 323ص 2مفس  القمةي ج...(  ال ُعُت

 ومن رها.عهداً( شاللة على ملا ذكر اه ملن اي املراش أ ل احللا والنميمة وا ه ملدار احلنم واحلرملة ال خصوص معدشها 
 ( ملن الناس  مقيًة. بع  النس  )ال اين( ولعل ) الي* ويف

 أي حم ال يف ههة نيم ه. (2)
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 (.33ص 12)وسائل الميعة ج


