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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
(32) 
 مة المفسدةاإلشكال بعدم داللة )ويفسدون( حتى على حرمة النمي

حىت على حرمة النميمة اليت توجب  افسسبايف يف األر ، يف صبورة  َويـُْفِسُدوَن ِفي اأَلْرضِ وقد يستشكل على صحة االستدالل بقوله تعاىل: 
، ببان إىل الكفبر خصبو  قطب  السببيل أو البدعوةالشك يف ان )يفسدون( عنوان آيل أم استقاليل وعلبى تقبدير نو به اسبتقالليا  هبل املبرايف ببه ا بام  أم 

وذلبك  ؛زا  مبن قببل أو نبان خارجبا  عبن حمبل االببتال نان بعضها منج بو اآلية على هذا تكون من صغريات عدم منجزية العلم افمجايل إذا تعلق بأطراف 
حسب  مفبرو  البحبن ا به يف  –سعنبدما  زلبت اآليبة وتريفيف با  –أي قبل  زول هذه اآلية  –ألن الكثري من القبائح الضارة بالغري نا ت حمرمة من قبل 

للجببام  )سيشببمل النميمببة افسسببايفية( أو ادببا ال تفيببد إال حرمببة قطبب  السبببيل والببدعوة للكفببر )سببال  اسببتقاللية   صببورة الشببك بببني نببون اآليببة تفيببد حرمببة  
، وتشبملها ان نبان افسسبايف يف األر افسسايفية لو مل يكبن مبن امرمبات األخبرى عنبوان  تشمل( أو هي مرآة للمحرمات األخرى )سال تشمل النميمة  

مب  قطب  حبىت وهبو ا به  -وهبو املقصبويف ههنبا  – مث ان هنبا إشبكاال  آخبر –وهذا هو افشبكال السبابق  ،سال تنجيز( سقد شك بني األقل واألنثر سرضا  
مة من قبل وحين وريف عنوان جديبد )افسسبايف يف عن نو ه أقل وأنثر بل حىت لو نان الرتيفيف بني املتباينني سا ه حين نا ت مجلة من املعاصي حمر النظر 

نا ت حمرمة من   –نقط  السبيل   –سر  نو ه شامال  للنميمة افسسايفية سا ه ال يوج  تنجز احلرمة  ظرا  ألن بعض مصايفيق هذا العنوان سلو األر ( 
قبني منجبز مبن قببل سلبو نبان جديبدة  ظبرا  ألن أحبد املتعل   إمجايل حبرمٍة جديبدة ببل احلبايفث هبو احتمبال حرمبة علمقبل سعند ورويف هذا الدليل ال حيدث 

 ملا أسايف حرمة جديدة ولو نان الواريف متعلقا  مبثل النميمة افسسايفية ألسايف، سلم حيدث علم جديد بالتكليف سال تنجيز. (1)الواريف متعلقا  به
 ال شك في حرمة اإلفساد في األرض -3الجواب: 

عليه ولداللة اآلية ال ا ه ال شك يف حرمة افسسايف يف األر  لكو ه من املستقالت العقلية ومنه النميمة افسسايفية ان يق أواًل: وا واب من وجوه:
لكبن هبذا ا بواب مبنبائي وخبرو  عبن  وا به افسسبايف املنتشبر أو مطلبق افسسبايف، إمنبا الكبالم يف حبدويفهسا ه املتيقن منها وقطب  السببيل تفسبري باملصبدا  

 سهل يصح أم ال؟ (2)ن الشك ومن ا نا لو ننا واالستدالل هبذه اآلية وحدهامفرو  الكالم م
 مبنًى بمنجزية العلم اإلجمالي حتى لو تعلق بأطراف كان بعضها منجزاً من قبل -4
  أو مضببطرا  إليببه، افشببكال مبببا  ببان العلببم افمجبايل منجببز حببىت وإن تعلبق بببأطراف بعضبها منجببز مببن قببل أو نببان خارجبا  عببن حمببل االببتال ثانيـًا:

نان منجزا  من قبل أوال، واأليف  سكيف مبا لو خر  الحقا ، وذلك ألن العقال  ال يرون سرقا  يف منجزية العلم افمجايل إذا تعلق بطرسني بني نون أحدمها  
مزيببد توضببيح  ببذا والعلببم افمجببايل، وسببيأ   ان يقببال ادببم ال يببرون سرقببا  بببني العلببم افمجببايل وبببني االحتمببال افمجببايل وهببو أمببر بببني االحتمببال البببدوي

 :-وهي من ويفيان خمتلفة سالحظ  املصطلح الذي خطر بالبال القاصر، سلنبدأ لتقري  املطل  ببعض الشواهد:
 شواهد وصور

 (3)م العقل ولدى العقال  يف حسن ه ال سر  يف حكإيفارا  أو أعطاه من األموال ما يغنيه لسنني س ه  ب  ه  و  علم ا ه لو زار أحد صديقيه ل   ما لو األول:
نليهمبا سا به حيسبن زيبارة    ان يزوره أو متيسرة أو احدمها سال سر  بني ما إذا أمكنه زيارت   بالرتك بني أن يكون نالمها مقدورة   (4)زيارهتما واستحقا  اللوم

زيبارة اآلخبر وذلبك ألن احتمبال البربح يف زيارتبه مب  العجبز  -والبوززان ببنف  الدرجبة  –زيارة أحبدمها سا به حبسبن  ما إذا تعذرتوبني عندئٍذ نل منهما 
 إذ نالمها مخسني باملائة مثال . زيارة اآلخرم  القدرة على  زيارتهمساٍو الحتمال الربح يف  –عن زيارة اآلخر 

إذ ان هبذا  ؛أحبدث لبو مل يكبنقبد ببل و لبو نبان أحبدمها منجبزا  مبن ق باحلسبنوال يلتفت العقال  إىل ما يقال من ان العلم افمجايل مل حيدث علمبا  
واأليف  ان يقال، نما سبق، ا ه وإن مل حيدث علما  إمجاليا  جديدا   ،ملساواة االحتمالني وذلك الفر  الثبو  غري سار  يف حكمهم باحلسن يف الصورتني

 باحلسن إال ا ه أحدث احتماال  إمجاليا  جديدا  به.
                                                             

 قط  السبيل. (1)
 ستنايف إىل نو ه من املستقالت العقلية وشبه ذلك.يفون اال (2)
 راما .يالحظ التعبري بب)حسن( إذ ال استحقا  للعقوبة ههنا على املخالفة ني  عرب بب)تنجيز( سان حتصيل املغامن حسن ولي  تفويتها بعنوادا ح (3)
 ال العقاب، للوجه السابق. (4)
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 ا املطلقة سان عليه االجتناب عن نليهما، ملنجزية العلم افمجايل وتساقط األصول يف األطراف مأيتهما لو طلق إحدى زوجتيه و سي  الثاني:

 سرمببا يكبون قبد أعبايف طالقهباالعقال  ال يرون سارقا  بينه وبني ما لو طلق أحدامها و سبي مبن هبي ونبان قبد طلبق أحبدامها مبن قببل قد يقال ان لكن 
عن الصورة األوىل؟ والتفريق بالعلم حبدوث أمٍر جديد يف  املآلطلق الثا ية أو أعايف طال  األوىل سما سر  هذا يف  سدار بني ا ه ،بتوهم وقوعه من جديد

 نما سبق.غري سار    وإن صح إال ا ه الصورة األوىل يفون الثا ية
سببال علببم إمجببايل وال احتمببال  بأصببل حتقببق الطببال ولكببن يببريف عليببه: ان الطببال  يف الصببورة الثا يببة علببى سببر  تعلقببه مبببن طلقهببا مببن قبببل، مل يقبب  سببال علببم 

 تأملعك  الشاهد السابق والالحق حين يعلم حبدوث الشي  لكن الشك يف تأثريه  ظرا  خلرو  القابل عن حمل االبتال  أو نو ه منجزا  من قبل. س إمجايل،
 ببائني  قيببا  طبباهرا  مببن قبببل يف لببزوم اجتناهبمببا بببني ان يكببون نببال اف ا   ببائني سا ببه ال يببرى العقببال  سرقبباالمببا لببو سببقطت قطببرة يفم أو قطببرة سببم يف احببد  الثالــ :

 بائني يف نلتبا الصبورتني وال نبدون يف الفبر  املبدعى مبن وجبويف بتجنب  نبال اف يلزمبونسبإن العقبال  والعقبل  ،وبني نون احبدمها ابا نبان سيبه البدم أو السبم مبن قببل
 سارقا  إذ يرون االحتمال افمجايل مبنزلة العلم افمجايل منجزا  وسيأ  توضيح ذلك غدا  بإذن اهلل تعاىل. (1) احلالة األوىل وعدمه يف احلالة الثا يةالعلم افمجايل يف
 علم افمجايل.االحتمال ال ألجل السالتنجز ألجل يف احلالة الثا ية أيضا  ألن امتمل خطري  ن  االجتناب عن اف ا  الثاين ال يقال:
إال ا ببه لوجببويف عنببوان جديببد هببو )االحتمببال افمجببايل( وهببو أمببر سببو  االحتمببال البببدوي وإن نببان منجببزا   ظببرا  ألمهيببة ان ذلببك وإن صببح  إذ يقــال:

 :، وذلك لوضوح ان احلاالت النفسية ومن مث االعتبارات العقالئية ثالثة(2)ولي  ألجل أمهية امتمل حبين يدور مداره امتمل
بسببقوق قطببرة يف  علببمبببالتكليف لكنببه حيببن  جديببداالحتمببال افمجببايل نمببا يف املقببام حيببن مل حيببدث علببم إمجببايل  -ب االحتمال البدوي -أ

قطبرة يفم احدمها حدث له أنثر من االحتمال البدوي وأقل من العلم افمجايل وهو االحتمال افمجايل أي االحتمال الناشب  عبن العلبم إمجباال  بسبقوق 
 العلم افمجايل. -  ينا  وإن مل حيدث علم إمجايل بتكليف جديد.تكو 

 ان العقال  ال يفرقون من حين احلكم بني الثاين والثالن.سقد يقال: 
 وتفصيل الكالم يف ذلك ووجوه التأمل واملناقشة تونل ملظا ه هنالك.

 بناًء: العلم اإلجمالي منجز في تلك الصورة لو كان له أثر جديد -1
زا  من قبل أو خار  يفائبرة االببتال ، لكنبه يسبتثا نان بعضها منج    ا واب بنا   با ه وإن سلمنا ان العلم افمجايل غري منجز إذا تعلق بأطرافٍ  :ثالثاً 

نجبز بلحاهبه مبا لبو نبان للعلبم افمجبايل أثبر جديبد سبان يت –القاعبدة علبى هبذا املببا أيضبا   مقتض بىنمبا صبرح ببه مجب  مبن األصبوليني ونمبا هبو   –منبه 
وذلببك نمببا إذا علببم بسببقوق قطببرة بببول علببى إحببدى قطعببيت قمببا  نا ببت  ،ا ديببد علببى نببل تقببدير أو األثببر حصببول العلببم افمجببايل بببالتكليفلفببر  

يف التطهبري مبن البدم  احدامها متنجسة بالدم من قبل سان للعلم افمجايل ا ديد أثرا  جديبدا  وهبو لبزوم الغسبلة الثا يبة يف التطهبري باملبا  القليبل )إذ يكفبي
 املا  القليل مرة واحدة وال يكفي يف البول إال الغسلتان(. ص   بعد إزالة عني النجاسة 

ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحـارِبُوَن املعاصي قال تعاىل: ي رت   على سائر آخر إضايف مل  ألن حكم افسسايف يف األر  هو حكم   ؛واملقام من هذا القبيل
 وللحدين صلة. (3)ْن ِخالٍف َأْو يُنَفْوا ِمْن اأَلْرضِ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساداً َأْن يـَُقتَـُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم مِ اللََّه 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
َقـْد َدَخـَل ِفـي ِديـَواِن اْلُمتَـَنب   َمنْ  :ق ال  افمام الص بايفز    ـْهَوِة َوَعْقلَـُه َعـِن اْلَجْهـِل فـَ ََّ ِهـيَن ثُـمَّ َمـْن َرَعـى َرَعى قـَْلبَـُه َعـِن اْلَفْفلَـِة َونـَْفَسـُه َعـِن ال

 يَن ِعْلَمُه َعِن اْلَهَوى َوِديَنُه َعِن اْلِبْدَعِة َوَماَلُه َعِن اْلَحَراِم فـَُهَو ِمْن ُجْمَلِة الصَّاِلحِ 
ُفـِب فـََيِجـُب َأْن َيُكـوَن نـَْفـُب اْلُمـْ مِ  قَاَل َرُسوُل اللَـِّه  ِن َعلَـى ُكـل  َحـاٍل ِفـي طَلَـُب اْلِعْلـِم َفرِيَضـَة َعلَـى ُكـل  ُمْسـِلٍم َوُمْسـِلَمٍة َوُهـَو ِعْلـُم اأْلَنـْ

 َوُتطَاِلَع اْلَحرََكاِت ِفي الطَّاَعاِت بِالتَـّْوِفيِق َوُتطَاِلَع السُُّكوَن َعِن اْلَمَعاِصي بِاْلِعْصَمةِ ُشْكٍر َأْو ُعْذٍر َعَلى َمْعًنى ِإْن قُِبَل فـََفْضَل َوِإْن رُدَّ فـََعْدَل 
 (23-22)مصباح الشريعة،  :  ... َذِلَك ُكل ِه بِاالْفِتَقاِر ِإَلى اللَِّه تـََعاَلى َوااِلْضِطَراِر ِإَلْيهِ   َوِقَوامُ 

                                                             

ن سيه الدم من قبل سا ه ال حيدث علم جديد بتكليف جديد إذ ال تكليف جديبد عندئبذ باالجتنباب للبزوم حتصبيل احلاصبل بدعوى ا ه لو سقطت القطرة ا ديدة سيما نا (1)
عببدم التنجببز لعببدم ان جعلببت النجاسببة بنفسببها مببرة أخببرى أو جعببل وجببوب االجتنبباب السببابق، ولببزوم اللغويببة لببو جعببل مثلهمببا. وهببذا هببو الببدليل الببذي اسببتدلوا بببه علببى 

 و إمجايل لو تريفيف املتعل ق بني منجز من قبل وغريه.حدوث علم ول
 ويدل عليه ا ه وإن مل يكن امتمل خطريا  نسقوق قطرة يفم وال خطورة يف شرب املا  هذا مثال  م  اضمحال ا سيه. (2)
 .33املائدة:  (3)
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