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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 النميمة
(8) 

 اإلشكال بان النميمة أعم من القطع
االسددكدالل باةيددة اللراددة با ددا أخدد  ذددن املدددعى وللددم ألقدده ليسددن اددى ميمددة قطعدداا إل ا  النميمددة  ددارة   طدد  العالقددة بددني وقددد يسكلددلى علددى 

 الطرفني و ارة ال  سبب إال اللدورة بينهما أو ذن يكعلق هبما؟
 األجوبة

 والن اجلواب بأحد وجوه:
 قطع كل شيء بحسبه -أ

الكلدر واللددورة، وبعبدارة أخدرل العالقدة ردا درجداد واملدودة وا بدة علدى فبلعالقة بالكدابر اذا قط  املودة وقط  ا ،ا  قط  اى شيء حبسبه األول:
 اللدورة، وهلذا. ط  درجة ذن ا بة بإجياد درجة ذن فذرا ب وللى درجة وذر بة قطٌ  يناسبها 

يمة ذا ال يوجب حىت اللدورة إذا لسمو قفد  املن دول لده أو لالذباال ده وإ  مّت إال اقه يب ى أخ  ذن املدعى قظراا أل  ذن النمحىت وهذا اجلواب 
 . فكأذىواملر بة واسكهكاره أو لكعوده أو لغري للم، هذا إ  مل ق ى مبجازية الكعبري بال ط  ذنسوباا إىل الدرجة

 ةد  ع  القطع يطلق على العلة الم   -ب
مل كضددي الكددام االقكضدداء لل طدد  الفعلددي والكيريددب الفعلدديو أال  ددرل  دد ة قولددم فددال  ا  ال طدد ، االكيريددب، يطلددق علددى العلددة املعدددة واالثــا:ي: 

املدؤاذراد الديت  ذلغول بكيريب العالقة بني املؤذنني فيمن اقلغى بامل دذاد املعدة اليت  ؤدي إىل الكيريب وإ  مل  ؤد إليه فعالا اما لدو اقلدغى حبياادة
 ؟ي ال: )ال خترب بينهما( للملغول بالعلة املعدة أو ذا أشبهاما (َويـَْقَطع وَن َما َأَمَر اللَّه  ب ه  َأْن ي وَصلَ )ممن  في ال عنه اقه بينهما اليا  ط  العالقة  قد 

قوع ل لل ريب الوقوع والثاين للبعيد الو والفرق أ  األوّ  ،لسلمنا للنه ذن باب اجملاز بامللارفة أو اجملاز باألو   ،ا  للم على حنو احل ي ةهو واملدعى 
 عداد له.فعى ال ط  بنفسه أو اإلفيطلق ال ط  على األعم ذن  –الذي يؤول إليه األذر 

ولعى اثرة اسدكعمال ال طد  يف ذعنداه اجملدازي وذناسدباد  ،قرينة اجملاز على   دير اجملازيةذا ورد على ساب ه، قعم، ال بد ذن وجود على هذا  وال يرد
 لم. فكأذىاحللم واملوضوع  صلح قرينة عرفية على ل

 شأ:ي يلمقتض يالقطع فعل -ج
وللدم قظدري ذدا هدو بدال وة حيدب اقده بدال وة ملدا هدو األذدر اللدأين، وهدذا ال طد  بالفعدى وإ  ادا  امل طدوع  ،ا  النميمة قط  مل كضى الواليدة الثالث:

 كعدادي.عن اإلذلا  االس، والحظ ذا قيى بالفعىهي بال وة له، للنه بالفعى يف اوقه بال وة أي ا  قو ه 
َنات  بـَْعض ه ْم َأْول َياء  بـَْعض  )الوالية بني املؤذنني املدلول عليها يف آية  –ا  ذ كضى الوالية  والحاصل: ن وَن َواْلم ْؤم   )اليت هي قوع ذن أقواع  (َواْلم ْؤم 

 اذة له والنميمة هي ذناقضة لذلم وإ  مل  ؤد فعدالا إىل اللدره هو عدم فعى ذا ي كضي البغض واللراهة وإ  مل يلن علة  -(َما َأَمَر اللَّه  ب ه  َأْن ي وَصلَ 
للدم إىل الكصددر  يف ، وذدد ل وبل اظهدا  ددح إ دالق ال طدد  فعدالا  عليددةٌ فهددي يف إجيداد امل كضدي ف   ،واللددورة فا دا فعددى ملدا ي كضددي إجيداد اللددره والبغضداء

 . فكأذىن ط  فعلياا إال يف اقكضائهاملق ال ط  بكعميمه للم كضى فيلو  ال ط  فعلياا وإ  مل يلن ذكعل  
د وَن ف ي اأَلْرض  )تعالى االستدالل بقوله  (َويـ ْفس 

َويـَْقَطع ـوَن َمـا َأَمـَر اللَـّه  بـ ه  )وهي ذن اللبدائر، قدال اهلل  عداىل: وقد اسكدل الليخ على حرذة النميمة أيضاا با ا إفساد يف األرض وهو حرام قال: )
د ونَ  ار   َأْن ي وَصَل َويـ ْفس   .(1)(، والنمام قا   ملا أذر اهلل بصلكه وذفسد(ف ي اأَلْرض  أ ْوَلئ َك َله م  اللَّْعَنة  َوَله ْم س وء  الدَّ

 اإلشكال بان النميمة قد ال تستلزم الفساد
املك ددابني ذددن نددري أ  يل ّددب علددى الكربيدد ي بددد)اما أّ  اددرد النميمددة ال  لددو  فسدداداا يف األرض، امددا إلا أوقدد  ا ددال  بددني وقددد أشددلى عليدده املريزا

                                                             

 .36ص 2امللاسب ج (1)



 (135هـ الدرس )1416جمادى األولى 11الثالثاء ............................................................................(النميمةالمكاسب المحرمة )
 .(1)الكفرقة بينهما فساد آخر، فإّ  هذا اإلي اع ميمة وللن ال يصدق عليه أقّه فساد يف األرض(

 الجواب: النميمة بذاتها فساد وال تتوقف حرمتها على استلزامه
أل ا  سكل م و سكع ب الفساد واإلفساد يف األرض، وللم قظري  او ا فساداا أو إفساداا   ا  النميمة هي بنفسها إفساد يف األرض ولي  والجواب:
 و( أل ا بنفسها فساد وإفساد يف األرض يف حد لاهتا ولي  أل ا علة لإلفسادةفساد أو إفساد( أو هي )حمرذقولم )السرقة 

فسداد وحمدذور آخدر امدا لدو سدرق ذدن  داجر  دري  أال  رل أ  السرقة حمرذدة وهدي فسداد وإفسداد يف حدد لاهتدا ولدو مل يل دب عليهدا أي بعبارة أخرل:
 .(2)ذبلغاا ذن املال بسيطاا حبيب مل يضره أبداا 

لا يددة  هددي ا  النميمددة والسددرقة وال قددا ونريهددا حمرذدداد قفسددية وليسددن نرييددة فددال ينكظددر هبددا نريهددا لك ددرم إل ليسددن حرذكهددا ذ دذيددة بددى والحاصــل:
 ّلن ا ح  فلو فرض جتردها عن الكوايل الفاسدة مل ،قفسية

 .اإلشلالني الالح نيوال خيفى  وقف متاذية هذا اجلواب على متاذية اجلواب عن 
 اإلشكال بان اإلفساد يراد به قطع السبيل

د وَن ف ي اأَلْرض   )وقد يسكللى على االسكدالل بد با  املراد هبا خاص وهو الدعوة إىل اللفدر أو قطد  السدبيى ولدي  ذطلدق املعا دي لديعم  (َويـ ْفس 
 بد  رأياا بعد ق له األقوال الثال ة.ثى النميمة، ولعى الليخ الطوسي  ردد يف  بياقه بني الكعميم والكيصي  لذا مل ي  ذ

د ون):  قوله قال يف الكبيا : )و  أراد   قدوم  قدال . و  الطريدق  و قطعهدم  السدبيى  : إخافكهم قوم  قال اللفر و   ايل   : اسكدعاؤهم قوم  قال  (   اأَلرض   ف ي َ ي فس 
 .(6)(فاعلها  نري  إىلضررها   ذعصية  عدي  کى 

 هذا اإلشلال والح ه يف الب ب ال ادم بإل  اهلل  عاىل. وسكأيت ذناقلة
 اإلشكال بان اإلفساد عنوان مشير

اإلفسداد ملطلدق املعا دي الضدارة حدىت علدى ال دول بكعمديم  ،قد يسكللى با  اإلفسداد لدي  عنواقداا ذسدك الا حمرذداا بذا ده لي دال بلدموله للنميمدةاما 
بى هو عندوا  ذلدري للمعا دي فدال يصدح االسدكدالل باةيدة علدى حرذدة النميمدة إال بعدد  بدود او دا ذعصدية، والفدرض اقندا يف  دور الب دب عدن  ،بالغري

 م يف اللبهة املصداقية.متسم بالعاإل باد حرذة النميمة فالكمسم باةية اللراة  ،حرذكها واو ا ذعصية باالسكناد لآلية اللراة
ى هدو واإلفساد على هذا الرأي قظري الصلح على رأي نري امللهور االليخ الطوسي إل لهب إىل اقه لي  عنواقا ذسك الا قسيماا لسائر العنداوين بد

 ويف باب اإلجارة إجارة، وهلذا. ذك د ذ  اى عنوا  عنوا  فالصلح يف باب البي  بي ٌ 
د وا ف ـي اأَلْرض  قَـال وا إ :ََّمـا )اإلفساد حمرم باألدلة األربعة قال سب اقه: يف الف ه ا رذاد: ) ه () قدس سر قال السيد الوالد  َوإ َذا ق يَل َله ْم ال تـ ْفس 

ــد وَن َوَلك ــْن ال َيْشــع ر ونَ  م جديددد أو املدداع إىل سددائر وهددى هددو حمددر  ،ويؤخددذ املوضددوع يف للددم ذددن العددر  (4)(َ:ْحــن  م ْلــل ح وَن ال َأال إ :َـّه ــْم ه ــْم اْلم ْفس 
 وسيأيت حبثه بإل  اهلل  عاىل. (5)ا رذاد؟ ال يبعد الثاين(

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
 : ِّ ق ال  ن يَن ))ع ن  اب ن  ذ س ل ا   ع ن  أ ِب  َح    ة  الثُّم ايل  َد اللََّه وَ  ) عليه السالم (َخَطَب َأم ير  اْلم ْؤم  ) َأثـَْنى َعَلْيه  ث مَّ قَاَل إ نَّ اللََّه اْصَطَفى م َحمَّداً َفَحم 

َياء  اأْلَْمر  َفَمْن ي  ب الرَِّساَلة  َوَأ:ـْبََأه  ب اْلَوْحي  َوَأ:َاَل ف ي النَّاس  َوَأ:َاَل َوف يَنا َأْهَل اْلبَـْيت  َمَعاق ل  اْلع ْلم  َوَأبْـ  صلى اهلل عليه وآله ( ْكَمة  َوض  بُـَّنا َواب  الح  ح 
َفْعه  إ يَما: ه  َواَل يـ قْ  بَـَّنا م ْنك ْم َلْم يـَنـْ ْنه  َعَمل ه  َوَمْن َلْم ي ح  ْنك ْم :ـََفَعه  إ يَما: ه  َويـ ْقَبل  م  ْنه  َعَمل ه  م   (563، ص: 1 )بصائر الدرجاد، ج ((َبل  م 
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