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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
(32) 

 : الصور الخمسةبحث تطبيقي على النميمة
 يف خامستها يف اجلملة: احلكم باحلرمةق تلك األصول على النميمة يقتضي جريان الرباءة يف أربعة من الصور و مث ان تطبي

 الشك في وضع اإلفساد لقطع السبيل أو للجامع -أ
تعييوو   بوضووطإمووا  أو للوودعوة للكفوور  صوصووه هووو وضووط لقطووط السووبيو  صوصووه اإلفسووا يف ان لفوو   شووكلووو  الصــورا األولــى:

أشخاصوواأ أو  –وضووط للمووامط بينووه وبووني اتلووأل املعاصووي األخوورر الوول توجوو  اإلضوورار بووالغ  انووه أو  ،  شووارعيبوضووط تعي وو أولغووو  
لغووةأ وي يلهقووه وضووط جديوود تعيوو  أو تعييوو ، وفوورل عوودم إحوورام أصووو لفظووي أو أصووو مسووتند إ  بنوواء العقووالء  وقوود سووبق  –أشووياءأ 

األصووو العملوويجمل فووا رر هووو ءوورر الوورباءة  وحمووو إجووراءمووور  ال ووك أحوود ا لوودر الفقيووه فكووان  بياهنمووا، إ ووا الكووالم فيمووا لووو ي ي بوو 
علوى كوو وذلك لدوران األمر بني األقو واألك ر االستقالليني إذ ان األقو وهوو قطوط السوبيو مقطووم ب ومول اهيوة لوه فهوو حورام قطعواأ 

 .جمل1 اما األك ر فم كوك، فال ي مو النميمة بوجه التقا ير
 بوضعين لهما وضعهاالشك في  -ب
والوضوط مورة  للموامطهو وضط بوضعني ليكون م رتكاأ لفظياأ واملقصو  بالوضعني: الوضوط للعوام وهوو  لو شك يف ان لفظه الثانية:

 .أخرر ولو بوضط تعي  للخاص وهو قطط السبيو، فا رر ءرر الرباءة أيضاأ 
إذ سبق يف ما أسسناه من األصول يف البهو  السوابق يف األمور  ؛الوضعني متباينانوال يتوهم ان ا رر ءرر االشتغال بدعور ان 

بوان تبواين الوضوعني ال يسوتلزم تبواين  :ونضويأل ،علوى التبواين املصوداقي ال املفهووميوعدمها العلم اإلمجايل منمزية ال ال  ان املدار يف 
قووي واملوودار يف املنمزيووة كووون متعل   –كمووا يف املقووام   –أخووم مطلقوواأ املوضوووم امووا إذ املوضوووم لووه ال ووام قوود يكووون مباينوواأ وقوود يكووون 

وانوه حقيقوة أو ءوام حنوو  الوضوط املودار هوو ولوي   ،أو أعم وأخم مطلقاأ أو من وجوه احلاملني للمصلهة أو املفسدة متبايننيالتكليأل 
من غو  مدخليوة لكونوه موضووعاأ لوه  واللف  مرآةالواقعي اخلارجي  فان التكليأل ينص  على متعلقه ؛وانه وضط آخر أو ءر  استعمال

 ف  بنهو االشرتاك اللفظي أو املعنو ... اخلموضوعاأ له لل   ،للف  أو مستعمالأ فيه حقيقة أو ءاماأ 
 الشك في انه مشير للمعنى العام أو الخاص -ج
 .، وبنف  البيان السابقورتني السابقنيلو شك يف ان لف  م   إ  املعىن العام أو اخلاص، فا رر الرباءة كالص الثالثة:
 لو تردد األمر بين الثالثة السابقة -د

   فيوه عون حكوم لو تر   األمر بني ال الثة السابقة، فا رر الرباءة ألنه ال يعدوها فان الرت   يف عاي اإلثبات ال خيرج املرت   الرابعة:
ال الثووة السووابقة كلهووا ءوورر الوورباءة ي يعقووو ان يكووون املوور   بينهووا ءوورر  حيوو  كانوو  الصووور :اهحووا  يف عوواي ال بوووت، وبعبووارة أخوورر

 االشتغال. 
                                                             

 إذ لي  شيء من النميمة من مصا يق قطط السبيو. جمل1 
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والوول مضووى ان ا وورر فيهووا االشووتغال؛ إذ الوودوران يف تلووك  جمل1 وال يتوووهم ان هووله الصووورة هووي موون مصووا يق الصووورة الرابعووة السووابقة

يف املقووام بووو  متويقن عنووو  بينهموا  أ  بووني الطورفني املتبووايننيجمل فوال أقووو  الصوورة كووان بوني امل وورتك اللفظوي  وكووال الطورفني متباينووانجمل أو امل
 بني األقو واألك ر.وتر   وال شك  ،هو مدار احلكم لكنه على كال التقديرين األك ر   ،الوضط فقط الرت   يف حنو  

للموامط  -1ن لفو  النميموة وضوط  الوضوط ااما يف املقام فالفرل هو ان هنالك أقو متيقن وأك ور م وكوك فيوه لكون تور   يف عوايَ 
 أو هو م   للمامط أو لألخم. فتدبر جيداأ. -3أو وضط للمامط مرة ولألخم مرة أخرر  -2وأريد بنفسه أو أريد األخم منه 

 الشك في وضعه لإلفساد المنتشر أو األعم -هـ 
  املنت ور يف األرل الصوا ع علوى قطوط لو شوك يف ان اإلفسوا  يف األرل وضوط لافسوا  بواملعىن األخوم وهوو اإلفسوا الخامسة:

السووبيو أو علووى الوودعوة للكفوور أو انووه وضووط لافسووا  بوواملعىن األعووم الصووا ع علووى مطلووق اإلفسووا  كمووا قيووو، وي يكوون أصووو لفظووي أو 
وإن كان الرباءة عن األك ر إال انوه ينوتح حرموة النميموة يف اجلملوة أ  يف صوورة موا م كما هو مبىن البه  اهن، فان ا رر عقالئي حمر  

شومار  لو أوجب  اإلفسا  املنت ر يف األرل كما لو من  بني ع  تني أو حوزبني أو  ولتوني  وا أوقوط بينهموا الفتنوة والفسوا  مون قتوال أو
 ضرب أو جرح أو شبه ذلك.و 

 األو  هو قطط السبيو أو الدعوة للكفر  صوصهما و وا ال ينطبقوان علوى النميموة بوجوه وفرع اخلامسة عن األو  ان األخم يف
وامووا يف هووله الصووورة فوواألخم هووو اإلفسووا  املنت وور يف األرل الصووا ع علووى النميمووة يف  ،فوواملتيقن هووو قطووط السووبيو أو الوودعوة للكفوور

 اجلملة.
مون املعلووم لووول  فهوي وموله لييوة ألهنوا ونظائرهوا القودر املتوويقن منهوا مفوان النميموة املوجبوة لافسوا  يف االرل تكووون  وعلوى أ   

 احلكم اا ال ألصالة االشتغال. فتدبر جيداأ.
 هل )في األرض( ظرف أو قيد؟

بووو يف  لفظوواأ  خيفووى ان العنوووان املوو خوذ يف اهيووة ال ووريفة هووو  يفسوودون يف األرلجمل ويفسوودون موون بوواب االفعووال مووط انووه مقيوود وال
 جمل2 جملجملَورَبَائُِبُكْم الالَِّتي ِفي ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكْم الالَِّتي َدَخْلـُتْم ِبِهـنَّ   فلو قيو بان  يف األرلجمل جاٍر ءرر الغال  كما يف األرلجمل 

الحورتام ا األصووأموا لوو قيوو بانوه قيود إذ  وإن ي يصودع عليوه انوه إفسوا  يف االرل كان مطلق اإلفسا  حراماأ  ،ال قيد   وانه ظرف معىنأ 
وكونووه جاريوواأ ءوورر الغالوو  خووالف األصووو ال يصووار إليووه إال بوودليو، فووال لوورم إال خصوووص مووا صوودع عليووه عرفوواأ وباحلمووو ال ووائط انووه 

 .إفسا  يف األرل
 وعلى ال ام ال يكون احملرم من النميمة إال ما كوان إفسوا اأ يف األرل بقيود صودع كونوه إفسوا اأ يف األرل، اموا علوى األول فيكوون

 احملرم منها مطلق ما كان إفسا اأ وإن ي يصدع عليه عرفاأ فرضاأ انه  إفسا  يف األرلجمل.
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 
 :)الحكمة(

َيْسـتَـْقِبَل َأَحـٌد ِمـْنُكْم يـَْومـا   أَيُـَّها النَّاُس ِإنَُّكْم ِفي َهِذِه الدَّاِر َأْغَراٌض تَـْنَتِضُل ِفيُكُم اْلَمَنايَـا لَـنْ ":  عليه السالمجملاإلمام الباقر َقاَل 

                                                             

 ملر   كونه لفظياأ أو معنوياأجمل.وهي  تعلقهما بامل رتك ا جمل1 
 .23النساء:  جمل2 
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  (3)؟َشْرَبٍة َلْيَس ِفيَها َشَرقٌ  ةَأْم أَيُّ  ؟َجِديدا  ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِباْنِقَضاِء آَخَر ِمْن َأَجِلِه َفأَيَُّة ُأْكَلٍة َلْيَس ِفيَها ُغَصصٌ 

 َفِإنَّ اْليَـْوَم َغِنيَمٌة َو َغدا  اَل َتْدِري ِلَمْن ُهَو  (3)اْسَتْصِلُحوا َما تَـْقَدُموَن َعَلْيِه ِبَما َتْظَعُنوَن َعْنهُ 
َيا َسْفرٌ  نـْ    ؟َنْحُن فـُُروُعَها َفَما بـََقاُء اْلَفْرِع بـَْعَد َأْصِلهِ  ؟َيُحلُّوَن َعْقَد رَِحاِلِهْم ِفي َغْيرَِها َقْد َخَلْت ِمنَّا ُأُصولٌ  (2)َأْهُل الدُّ

ْـَولَ  َعـَد آَمـاال  أَتَـاَا يَـا ابْـَن آَدَم َمـا اَل تَــُردُُّه َو َنَهـَب َعْنـَك َمـا اَل يـَُعـوُد فَـاَل تَـُعـ أَْيَن الَِّذيَن َكـاُنوا أَْ دَّنَّ َعْيشـا  َأْعَمـارا  ِمـْنُكْم َو أَبـْ
ــَك ِإَلــى ِحَماِمــكَ  ََْدِلــُح ِب ٌا تَـ ــذَّ ــَك ِمْنــُه ِإالَّ َل ــْن َأَجِلــَك  (4)ُمْنَصــرِفا  َعْيشــا  َمــا َل َفَكأَنَّــَك َقــْد ِصــْرَح اْلَحِبيــَب اْلَمْفُقــوَد َو َو تـَُقرِّبُــَك ِم

 جمل.922 حتأل العقول: ص "(5)السََّواَد اْلُمْختَـَرَم فَـَعَلْيَك ِبَذاِح نـَْفِسَك َو دَْع َما ِسَواَها َو اْسَتِعْن ِباللَِّه يُِعْنكَ 
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