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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
(73) 

 اناً مستقلً مشير للمعاصي وليس عنو  (يـُْفِسُدون  )اإلشكال بان 
ه وقد يستشكل على االستدالل باآلية على حرمة النميمة بان )اإلفساد يف األرض( ليس عنوانا مستقالً للتحرمي أي انه ليس بذاته موضوعاً ل 

 –ان ه  ان إ ب اإل أيهو عنوان مشري إىل سائر املعاصي، فهو كمقدمة احل رام إال ان مقدم ة احل رام أم ر  ب وإل و)اإلفس اد( عن و وليس حراماً نفسياً بل 
يف الفق  ه امرم  ا    ) ق  دس س  ر  (وان أمك  ن ان يك  ون مقدم  ةا ق  ال الس  يد الوال  د  مش  ري وم  رآة مل  ا ه  و احل  رام ال ان  ه مقدم  ة ل  ه -عل  ى ه  ذا ال  رأي 

ِإذ ا ِقيل  ل ُهْم ال تـُْفِسُدوا ِفي األ ْرِض ق الُوا ِإنَّم ا ))اإلفساد حمرم باألدلة األربعة قال سبحانه   ن ْحُن ُمْصِلُحون  * أ ال ِإنَـُّهْم ُهْم اْلُمْفِسـُدون  و ل ِكـْن و 
 (2)ويؤخذ املوضوع يف ذلك من العرف، وهل هو حمرم جديد أو املاع إىل سائر امرما ؟ ال يبعد الثاين( (1)(ال ي ْشُعُرون  

ل  م   ول )يفس دون( ل ه وال يص  ك التمس ك بالع ام يف الش  بهة وم ا   يثب ن ال يع (و يـُْفِسـُدون  ِفــي األ ْرضِ )وعلي ه  فم ا  ب ن ان  ه معص ية  لت ه 
إال إذا  بت ن حرمته ا ب دليل آخ ر ف ال تك ون ه ذ  اآلي ة بنفس ها دل يالً عل ى  حرم ة النميم ةاملصداقية ل ه، ف ال تص لك ه ذ  اآلي ة لالس تدالل   ا عل ى 

 وعلى حنو التمسك بالعام يف الشبهة املصداقيةا (3)حرمتها إال على وجه دائر
 دلة على أن اإلفساد عنوان استقللياأل
ال انه مشري إىل امرما  األخ ر  كم رآة   ا  ،ان )اإلفساد يف األرض( عنوان استقاليل وليس آلياً فهو بنفسه املوضوع للتحرمي الظاهر:ولكن 
 جترد عنها ملا حرم، ويدل على ذلك الوجو  التالية  حىت انه لو
 مفيما أخذ موضوعاً للحك القاعدة -7
فان ه خ الف  (4)؛مرآة لهالعنوان ذ موضوعاً حلكم  انه هو املوضوع له، ال غري  وقد أخذ خ  أ   يف كل عنوان   -اي القاعدة  – ان األصل األول:

 امتاج للدليلاهو األصل و 
ان يأخذوا يف موضوع أحكامهم واملراد باألصل  اما ظهور اللفظ يف ذلك عند عرضه على االفهام العرفية، واما كون بناء العقالء على ذلك )

(، ال األص ل العمل ي ل د  الش ك ال ذي ه دد ب ه الوظيف  ة للموض وع ال واقعياملش رية العن اوين ال أي م ا ه و موض وعها حق اً العن اوين املنطبق ة عليه ا 
 العملية، وسيأإلا

 انه من المستقلت العقلية -2
من املستقال   بنفسه هي حكم بنفسه ومبا هو هو وان له املوضوعية، ان حرمته)اإلفساد يف األرض( هو املوضوع لل لكونانه يشهد  الثاني:

فان ه ال يش ك يف  –وال ش ك  –كحرمة السرقة أو الغصب بل هو أوضك منها، ولئن شك يف كون حرمته من املس تقال  العقلي ة   فحرمتهالعقلية، 
 اشأن احلرام أو القبيك النفسي دون الغريي - ضككما هو واو  -من املستقال  العقلية، وهذا بنفسه ومبا هو هو ان قبحه 

 يكون هو مرآة له، قبيحاً أو حراماًابعبارة أخر   جيد العقل )اإلفساد يف األرض( بنفسه وبدون حلاظ أي شيء آخر 
 ؟بعض مراتب اإلفساد يف األرض أو أنواعها حرمة ال إطالق حلكم العقل حبرمته إذ يشك يف ال يقال:
الستكشاف موضوعيته، كما يكفي حكم العقل بقبحه  بنفسه فانه ال ينفي النفسية إذ يكفي حكم العقل حبرمته يف اجلملة لو سّلم إذ يقال:

                                                             

 ا12-11البقرة   (1)
 ا282ص 33الفقه )كتاب امرما ( ج (2)
  ا متوقفة على حرمتهاا حرمة النميمة متوقفة على  ول اآلية  ا و ول اآلية(3)
 أي للغريا (4)
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 يف اجلملةايف ذاته ولو 

م ل ال يعلم حكم العقل حبرمة س رقة حب ة ر قد يقال انه كالغصب والسرقة والظلم إذ يف مطلق امرما  العقلية   ذلك جلر إضافة إىل انه لو مّت 
ان الش ك يف ه و والش اهد  –تش مله اإلطالق ا  النقلي ة نع م  – م   ف رض ع دم ت  رر  بوج ه   من أرض الغري بل وقد يقال ان ه ال يعل م قبح ه أي  اً 

 ال ي ر خروج بعض األفراد حىت من مثل القت ل ع ن احلرم ة، بل مبا هو هوو بعض احلدود واملصاديق ال ينفي احلرمة النفسية للعنوان ككلي طبيعي 
 بكونه حراماً ذاتاً ككلي طبيعيا فتدبرا إ باتاً واملزاحم األهم  بوتاً  صللمخصّ  نظراً 

 صحة الحمل في صورة االنفكاك -1
بذات ه أن ه ل و ف رض انفكاك ه  –أو قبح ه عل ى األق ل  –يش هد عل ى حرم ة اإلفس اد يف األرض ، فان ه صحة احلمل يف صورة االنفك ا  الثالث:

عنوان من عناوين امرما  األخر  كالغصب وال رب والسرقة والقتل وقط   الس بيل، فان ه ال ش ك أي   ينطبق على  عن سائر امرما ، كما لو
 ا فتدبرجبزائها ير  العرف انه حيث انطبق عليه عنوان اإلفساد يف األرض حىت م  االنفكا  فانه مشمول لآلية الشريفةانه م  ذلك 

 اإلفساد عنوان مستقل وجامع ومشير
 بينها  عنوان مستقل وجام  ومشري من غري تناف   جمم  أمور  ال ة فهو  ان الظاهر ان )اإلفساد( هو ثم
 انه عنوان مستقل، فلما سبق اما

م    ن املعاص    ي جيمعه    ا كو     ا إفس    اداً يف األرض، كقط      الس    بيل وت    روي  الكف    ر والب    دع  كث    رية  ان    ه ج    ام  فطن    ه كل    ي طبيع    ي ينطب    ق عل    ى أن    واع وامــــا
 اواالغتصاب وإشاعة الفحشاء واملنكر وقتل األنفس امرتمة وهتك األعراضاا إىل غري ذلك وجيمعها اإلضرار بالغري مطلقًا أو بدرجة بالغة وال الال 

يق وم ب التخطيو والتوجي ه لقط اع الط رق  فم نانه مشري فطن الظاهر صدق املفسد يف االرض على من يق وم باملق دما  لتل ك امل ذكورا   واما
فان ه يص دق علي ه ان ه  ،اإلرهابية ودعاة ومبلغ ي الكف رة واملش ركني، وان ف رض ان ه ال يص دق عل ى نف س فعل ه ه ذا ان ه إفس اد يف األرض بذات ه والزمر

 ايصدق عليه باحلمل الشائ  الصناعي انه ممن يفسدون يف األرض، وبعبارة أخر   إفساد لوقوعه مقدمة له
أع  م م ن املباش  رة والتس  بيب وأع م م  ن فع  ل اإلفس اد نفس  ه أو فع  ل مقدمات  ه،  (ْفِســُدون  ِفــي األ ْرضِ و يُـ )واحلاص ل ان  ه ق  د يق ال  ان الظ  اهر ان 

 (1)وإن توسعاً وبالقرينة ملناسبا  احلكم واملوضوع، على اجلام  بني الثال ةا فتأمل فاإلفساد يف األرض موضوع، أو دال  
 الثمرة في بحث النميمة

  سواء أدتإىل التفريق بني املتحابني أم الفتكون حمرمة مطلقاً (و يـُْفِسُدون  ِفي األ ْرضِ )يمة مطلقاً مصداق ان النمهي ومثرة ذلك يف املقام 
نظ ري عن  وان امل  ؤذي الص  ادق  د مقدمات  هوق  د س  بق ان املفس  د يف األرض ص ادق باحلم  ل الش  ائ  عل ى م  ن مّه   ،األول فلكو   ا مقدم ة عل  ىام ا 

 على املباشر وعلى فاعل املقدما ا
ا النفسية وإن   تؤد مفهو كالكذب وكالسرقة من حيث حرمتهآخر، واما على الثاين فطنه بنفسه نوع إفساد من غري توقف على أدائه إلفساد  

 منزعج اً ميك ن ان نف رض كون ه ون املكذوب عليه عاملاً بانه يكذب مثالً ولكون املسروق منه مستغنياً عما سرق منه ب ل كإىل اإلفساد أو اإلضرار ل
 يث ينفعه ما قام به السارق من السرقة إال انه ال يوجب ذلك جواهها للسارق ما   يأذن له به املالكا فتأملحب(2)منه

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
و اتَـُّقوا اللَّه  الَِّذي ت سائـ ُلون  بِِه و اأْل ْرحام  ِإنَّ اللَّه   )ُه تـ ب ار ك  و تـ ع ال ى: ِصُلوا أ ْرح ام ُكْم و ل ْو بِالتَّْسِليِم يـ ُقوُل اللَّ ) عليه السالم ())قَاَل أَم ري  اْلم ْؤم ن نَي 

 (183ص 8)مرآة العقول ج (((كان  ع ل ْيُكْم ر ِقيبا
                                                             

 ةا إذ قد يقال  انه من استعمال اللفظ يف أكثر من معىن؟ وفيه  ان املدعى وضعه، أو استعماله، يف جامعها، وإنكار اجلام  االعتباري جماهف(1)
 األعما فتأمل(ن  ِفي األ ْرضِ و يـُْفِسُدو )وقد يقال انه وإن أمكن إال انه خالف الظاهر وقد جياب  ان املتفاهم العريف من 

 من ملكه له، أو من كونه يف دار  وهن يد ا(2)


