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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  النميمة
)٥(  

  فال تدل اآلية على احلرمة ،السياقباإلشكال 
 )٢(تعلَّـق امللورود (املهني) فيها فال تدل على حرمـة   )١(تشكل على االستدالل باآلية بان سياقها سياق املكروهاتيس وقد

  .-املفروض انه يف طور البحث عن األدلة على حرمته  –فيها كاملشاء بالنميم  املشكوك حكمه
  السياق ليس حبجة -١اجلواب: 

  من وجوه: واجلواب
 )ال تطع(بالظواهر و –حىت على فرضه  –حبجة فال خيل  السياق ليسمراراً وما عليه املشهور من ان كربوياً، ما سبق أوالً: 

  ي ظاهر يف احلرمة.
  ظاهر النهيموافق لالسياق  -٢
لتفرده  –ان السياق وإن فرض انه حجة لكنه فيما انعقد على خالف الظاهر ال فيما إذا كان مبيناً لكنه ال يصدق عليه  ثانياً:
  :، وهي، ويتضح ذلك بذكر صور املسألة)٣(السياق –أو لقلَّته 

  فان نفس تعلق األمر به دليل على وجوبه. ،همنها مشكوكاً حكم واحدلو تعلق األمر بعشرة عناوين وكان األوىل: 
علـى   –ن قرينة من املستحبات فان السياق خيتل بذلك بل يكون ظاهراً يف العكس أي يكومثالً منها  ستةلو كان  الثانية:

على ان األمر أريد به خالف ظاهره من الندب (واملشهور املنصور انه يبقى األمر على ظهـوره يف   –فرض القول بقرينة السياق 
  ).الستةالوجوب وخيرج عنه ما علم استثناؤه وهو املوارد 

على أي  –ان السياق على اخلالف  –ى صغر –لو كان واحد أو اثنان منها من املستحبات، فان ذلك ال ينطبق عليه  الثالثة:
  إذ ال يزال السياق على الوفاق. –عكس ظهور األمر يف الوجوب أو النهي يف احلرمة 

أي ان كنا وعنوانه مبا هو وهذه اآلية فقط، أي  – من قبيل الصورة الثالثة: فان (مشاء بنميم) هو املفروض الشك فيه واملقام
واما املهني فلو فرض انه أريد به  ،از فهما حمرمانواهلم –املفسر باحللف كاذبا  –ما احلالف ا -وحنن يف طور البحث عن حرمته 

 فريجح عليـه، السياق على اخلالف إذ ان السياق املوافق لظاهر األمر أقوى منه  ينتج انعقادفانه ال  –وسيأيت حتقيقه  –املكروه 
  خاصة مع اعتضاده بظاهر األمر. فتدبر

  حمرم، أو بعضها جممل كل املتعلقات -٣
ان (مهني) ظاهر يف احلرمة أو هو جممل على أقل الفروض، وعلى األول فهو يؤكد السياق على احلرمة وعلى الثاين فـان   ثالثاً:

  امل ال يعارض املبني.
  توضيحه: ان األقوال يف معىن (مهني) أربعة:

                                                             
  أو يف سياقها املكروهات. )١(
  أي متعلق لـ(ال تطع). )٢(
  أو فيما كان جممالً كما سيجيء. )٣(
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  املهني: من عرف انه حيلف على الكذب، فهو مهني. -١
املراد به الفاجر ولعل مقصودهم منه انه بقرينة املورد ومناسبات احلكم واملوضوع كان  –: الفاجر، يف هذا املوضع املهني -٢
  .ههنا

  وعلى هذين فاألمر واضح إذ احللف كاذبا والفجور حمرمان.
  .الشريف  )١(املهني: املكثار أو املكشار -٣

 –جماز فانه  – فرضاً لو ورد –لزنا وإيذاء الغري اما إطالقه على املكروه والظاهر: ان الشر يطلق على احلرام فقط كالسرقة وا
أال ترى انه ال يطلق على من أكل اجلنب وحده انه فاعل شر أو على املكثر منه انه شرير؟ أو من نام بني الطلوعني أو جلس على 

  ؟حمرم يقارنهعتبة الدار من غري ان 
  فتأمل )٢(الشر والتكشري مضاد لالبتسامالسوء ويف عن أنيابه ملراد به من يكشر مث ان املكشار صحيح أيضاً كاملكثار وا

  املهني: الوضيع بإكثاره من القبيح -٤
ولعل القبيح املراد منه خصوص احلرام، وإال فمجمل حمتمل للوجهني فال يكون قرينة على اخلالف، نعم لو فرض ظهـوره يف  

  إذ سبق ان املتعلق الواحد مبفرده ال يصنع سياقاً. –ه غريه األعم كان من صغريات السياق لو أضيف إلي
ض بظهور بعضها اآلخر يف احلرمة وهـي أكثـر   يعار –على فرضها  –ان ظهور بعض املتعلقات هنا يف الكراهة واحلاصل: 

  معتضدة بظاهر النهي، بل يكفي تعارض السياقني ليصح التمسك بظاهر النهي. )٣(فتسقط األوىل، على اا
ان النكتة يف ذكر املكروه يف عداد احملرمات أو املستحب يف عداد الواجبات: اإلشارة اىل آكدية الطلب أو أشدية الكراهة،  مث

 ؤكد ما سبق من عدم إخالهلا بظهـور وهي نكتة عقالئية تصلح باعثا لدرج املكروه يف احملرمات أو املستحب يف الواجبات، بل ت
  فتدبر جيداً. ،كثر املتعلقات مستحبا أو مكروهاًاألمر أو النهي حىت لو كان أ

  اإلشكال بان اآلية واردة يف حترمي االطاعة ال النميمة
وفيه: أنه ال داللة هلا على حرمتها أصالً ال مع املبالغة وال بدوا، بل هـي  على االستدالل باآلية بـ( املريزا التربيزي وأشكل

  .)٤(التباع والطاعة للحلّاف اهلماز املشاء بنميم، مناع للخري معتد أثيم)واردة يف بيان حكم آخر، وهو عدم جواز ا
  عنها املنهي ق االطاعةمتعلَّ اجلواب: القاعدة حرمةُ

ا حراماً، أي حيرم إطاعة مـن فعـل   هي عن االطاعة هو ان يكون متعلقهان األصل يف الن األول: جياب باحد وجهني: وقد
  .ن فعل مكروها فانه خالف القاعدة وإن أمكن عقالًحراماً، اما حرمة إطاعة م

  انه ال ميكن عقالً إذ هو من زيادة الفرع على األصل؟ ال يقال:
حلرمة إطاعته كي يزيد الفرع على األصل، بل هو داع للتشريع وميكن ان يكون داعي تشريع  ليس علةً املكروه هفعلُ إذ يقال:

) فـان الكسـل   أو املتكاسل وعه مكروهاً أو مستحباً وذلك كقولك (ال تطع الكسولحرمة أمر أو وجوبه كونُ متعلقه وموض
داع  هـي ثبوتاً حلرمة إطاعة املتصف به، بـل   مكروه وال مينع ذلك تشريع حرمة إطاعة الكسول إذ ليست كراهة الكسل علةً

  لتشريع املوىل حرمة اإلطاعة.

                                                             
  حسب نسخة من (التبيان) )١(
  كاشر املتبسم من غري صوت.وقيل: ال )٢(
 أي الثانية. )٣(
  .٦٢ص ٢إرشاد الطالب إىل املكاسب ج )٤(
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  فلعل النميمة مثل الكسل؟ ال يقال:
مقطوع بعدم حرمته مبا هو هو فكان القطع بعدم حرمته دليالً على كراهتـه   القاعدة، والكسلويف األصل  الكالم إذ يقال:

باملقطوع عدم  -فرضاً، كالنميمة  –وان النهي عن إطاعة الكسول إمنا صدر لكراهته ال حلرمته، فال يصح قياس املشكوك حرمته 
  حرمته.

وهذا هو األصـل الـذي يتأكـد     ،ملنهي عنها انه حرام أو مكروه كان حراماًق االطاعة اانه كلما شك يف متعلَّ واحلاصل:
لوجب القول حبرمته استناداً إىل ظاهر  )١(بذلك عن األصل ولوال القطع بكراهته فخرجطع بكراهته باالستثناء مبثل الكسل الذي قُ

  (ال تطع الكسول).
  والظاهر احلرمة

  واهللا العامل ع هو كون حرمة إطاعة النمام حلرمة النميمة.ان الظاهر مبناسبات احلكم واملوضوالثاين: 
  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

  
  :(احلكمة)

أَو  )٢(محجمةيحشر الْعبد يوم الْقيامة وما ندي دماً فَيدفَع إِلَيه شبه الْيقُولُ  عن محمد بنِ مسلمٍ قَالَ سمعت أَبا جعفَرٍ 
قَالُ لَهفَي كذَل قفَو قُولُ بماً فَيد فَكْتا سمنِي وتضقَب كأَن لَمعلَت كإِن با رقُولُ يفَي مِ فُلَاند نم كمهذَا سه فُلَان نم تعملَى س

لَتقفَن هلَيا عهتيوكَذَا فَرةَ كَذَا وايرِو همد نم كمهذَا سها وهلَيع لَهارِ فَقَتبالْج إِلَى فُلَان تارى صتح )اإلسالمية،  - ط : الكايف
  )۳۷۱، ص: ۲ ج

                                                             
 بان شك فرضاً يف ان الكسل حرام أم مكروه. )١(
  قارورة احلجامة. )٢(


