
 (131هـ الدرس )3416 اآلخرجمادى  7السبت .................................................(النميمةالمكاسب المحرمة )

1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 النميمة

(36) 
َنُة َأْكبَـُر ِمْن اْلَقْتلِ االستدالل بـ  َواْلِفتـْ

َنــُة َأْكبَـــُر ِمــْن اْلَقْتـلِ قولده ععددا  مددن وقدد اسدد دل الددبع  علدى حرمددة النميمددة ب و دا املددرا   كمددا ح دداش اليفددي  يف   (1)َواْلِفتـْ
 (2)امل اسب
 واألقوال أو احمل مالت فيها مخسة: ،االس دالل باآلية ال رمية ي وقف على حتقيق معىن )الف نة( يف اآلية اليفريفةأقول: 

 األقوال والمحتمالت في معنى الفتنة
 الشرك -أ
عدددن اممددددام  يف  دددل البيدددانرواش ان املدددرا  ادددا اليفدددرر أو ال فدددر، وقدددد  لددددي علدددى يلددد  بعددد  الروايدددات كمددددا فيمدددا  األول:

 فعليه فاآلية أجنبية عن النميمة. (3))الف نة هنا اليفرر(  الباقر
 ال يقال: ال فسري باملصداق؟

ال مصدداق ادا أي  وكدال عريف ادا أي انده )اليفدرر( حدد  للف ندة ،ال باملصداق يف ان ال فسري باحلد   قوله )هنا( ظاهر إذ يقال:
 :كما جاء يف عفسري علي بدن إبدراهيم  (4)انه عفسري باملساوي ال األخص، سلمنا ل نه موجب ممجال املرا  فال يصح االس دالل.

 .(5)أكرب من الق ل( –يعين ال فر باهلل  –)والف نة 
  ىورو  ... اليفددهر احلددرام  يف   الق ددل  مددن   أعظددم ،ال فددر  هددي و   الدددين  يف الف نددة   معندداش:ويؤكددد يلدد  مددا قالدده الطوسددي يف عبياندده )

  ععددا    إمنددا أبددا ، و  احلددرم  يف   كدد ل و   بالق ددال  فيدده   يب دددءون  ال   ماألشددهر حرمددة، فدد    ادد ش  يددري  فدديمن  ال بددرم  علددي   أندده أصددبابنا: 
يددوم   ايل   حيلهددا ألحددد بعدددي  ال السدداعة، و   هدد ش   يف أحلهددا   الل دده  إن :   قددال   لدد ل و ،  الفدد ح  م ددة وقددي  أهددل  ق ددال   للنددي
 .(6)(القيامة

ألن   اليفهر احلرام. ويمي ال فر ف ندةأي: شركهم باهلل وبرسوله، أعظم من الق ل يف): )والف نة أشد من الق ل( وقال الطربسي
  (7)(ال فر يؤ ي إ  ااالر، كما أن الف نة عؤ ي إ  ااالر

                                                             

 .217البقرة:  (1)
 وإن كان قوله قيل  ليل ال مري  ولعله م وقف. ف أمل ( أقول: وعدم ر ش  ليل االرعضاءوالفتنة أكبر من القتلقال )قيل: وهي املرا ة بقوله ععا :  (2)
 على ما نقله عنه يف عفسري الربهان. (3)
 إي ال يعلم انه عفسري باملصداق لييفمل النميمة أو ال فال ييفمل ف يف يصح االس دالل اا على حرمة النميمة؟ (4)
 .72ص 1عفسري القمي: ج (5)
 .207ص 2عفسري ال بيان ج (6)
 .30ص 2جممع البيان جعفسري  (7)
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 التعذيب -ب
بع  للف نة إال انه ال  ليل على إرا عه من ال، وهو وإن كان أحد املعاين اليت يكرها )أو الع اب( ان املرا  به ال ع يب الثاني:

 .عدل عليهقرينة  والاآلية حىت مع قطع النظر عن الرواية؛ فانه حم مل ال غري 
 إيجاد االختالف في صفوف المسلمين –ج 
إيقدداا الف نددة بددني املددؤمنني وعفريددق صددفوفهم يف  –مبالحظددة صدددرها  –فدد ن ظاهرهددا مددا اسدد ظهرش املددريربا ال ربيدد ي مددن )الثالــ : 

اً، قدال عدد   مدن قائددل: مقابدل ال فدار فدد ن هد ا أكددرب مدن ق ددل املدؤمن، وال يىع ددب يلد  علددى كدل  منيمددة حدىت عق ضددي حرم هدا مطلقدد
 َاْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َيْسَأُلوَنَك َعْن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه وَُكْفٌر بِِه و

َنُة َأْكبَـُر ِمْن اْلقَ    ْتلِ َأْكبَـُر ِعْنَد اللَِّه َواْلِفتـْ
ا أكدرب مدن الق دل قريندة واضدبة علدى وب عبري ثالث: ال ي ون مطلق إيقاا اخلالف بني اثنني أكرب من ق ل املؤمن، وال عبري  بأ  

 .(1)أن  املرا  اا الف نة اخلاصة وهي إيقاا اخلالف وال يف ي يف صفوف املسلمني بداعي عضعيفهم يف مقابل ال ف ار(
ان مطلق النميمة أي مناسبات احل م واملوضوا وبداهة اس نا اً إ  كالمه وإن صح بالنسبة لنفي إرا ة مطلق النميمة أقول: 

حىت مثل املوجب لل دورة فقط ليس أكرب من الق ل، إال انه ال يصح يف ما اثب ه إي ال قرينيدة لصددر اآليدة بداملرة علدى إرا ة املعدىن 
 ها إيقداا اخلدالف والف ندة بدني املدؤمنني، بدل صددرها ان اس يفدم منده شديء فهدو إرا ة ال فدر أوال ي يكرش إي ال يس يفدم مدن صددر 

هددو وهددو األقددرب بعددد املعددىن األول، إضددافة إ  ان األكددرب مددن الق ددل  –ال عدد يب أو املعددىن الرابددع اآل   االخددراج والنفددي أو مطلددق
ال عدد يب أو خصددوص النميمددة املوصددلة الدديت عددؤ ي إ  سددف  الدددماء وه دد  األعددرا  ومصددا رة األمددوال  بعدد  أنددواا اليفددرر أو

دد ممدددا يدددؤ ي إ  اخلطددر، وان سددار اشددديال امسددالمي  ىرف عضدددعيف املسدددلمني مددا   يدددؤ  إ  أحددددال خصدددوص مدددا يكددرش فدددان ص 
 .والقصور يف ال عبري اللهم إال ان يقصد ما يكرناش امل كورات ال  ليل على انه أكرب من الق ل

 النميمة التي تستدعي سفك الدماء و... -د
ان املرا  من )الف نة( خصوص النميمة اليت عؤ ي إ  سدف  الددماء وه د  األعدرا  وسدبق احلقدوق وهددر األمدوال،  الرابع:

 ويف املقام: اليت عؤ ي إ  ان سار اشيال ال ي يؤ ي إ  يل .
على انه ال  ليل عليه من  ،اً من النميمة فال يصح االس دالل به على حرم ها بقول مطلقوه ا املعىن لو مت فانه أخص مطلق

 الروايات وال من سياق اآلية وإن كان على مق ضى القاعدة.
 مطلق النميمة -و

 دن ان املدرا  مدن )الف ندة( مطلدق النميمدة، وهد ا هدو الد ي لدو مت لصدبح االسد دالل باآليدة علدى حرم هدا مطلقداً، ل الخامس:
 ون إثباعه خرط الق ا  إي   ير  يف اللغة عفسري الف نة بالنميمة وال ور  يف ال فاسري عفسريها اا بقول مطلق بل ييفهد ع بع موار  

 اس عماالهتا يف القرآن ال رم ب را ة غريها:
 موارد استعمال النميمة في القرآن ومعانيهامن 

  انددا عاملنددار  اخ بداراً. و املعددين  اخ ربنددارقددال يف ال بيددان: ) ولعددل املدرا  بدده االخ بددار واالبد الء َوفَـتَـنَّــاَك فـُُتونــا  كقولده ععددا : 
                                                             

 .62-61ص 2إرشا  الطالب يف شر  امل اسب ج (1)
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  خلصده حدىت حمندة   بعدد حمندة   يف   وقوعده  : الف دون قيدل . و  اكدرب نعمده  من   ه ا   لالصطفاء بالرسالة، ف ل  خلصي  حيت معاملة املخ رب 
  ثددي  مدن   إال   الرضداا  من   منعه  مث ،  اليم  يف   القاؤش  مث ،  األطفال  فيها    بحي  فرعون  کان   ال يت السنة   يف   محل ه  امه  أن   - منها: أواا  الل ه
  شديع ه  مدن   ء رجدل جمدي  مث ،  فرعدون  ق دل  بد ل  عنده  الددرة، فددرأ الل ده  اشمدرة بددل  عناولده  مث ،  بق له  هم   حىت   حلية فرعون  جرش  مث ،  أمه

  معندداش  قيددل ختليصدداً. و   احملددن  مددن   و خلصددنار  هدد ا  ىعلدد  فدداملعىن  عبددا   إبددن   عددن   يلدد ق لددة. و  مددن   عليدده ع مددوا   مبددا   ليخددربش  يسددعي
 .(1)جماهد(  إخالصاً. يكرش  اخلصنار
ُهْم َمْن يـَُقوُل اْئَذْن ِليو َنِة َسَقطُوا َوِمنـْ وقدال الوالدد  (2)واملرا  به )ما حيصل عنه الع اب( كما قيل َوال تـَْفِتنِّي َأال ِفي اْلِفتـْ

مـن يقـول مدن املندافقني  ومـنهم) وهدي كمدا جداء يف ال بيدني:  (3)يف ال بيني )وهي عصيان الرسدول( يف قضدية جدد  ابدن قديس
عدوقعين يف الف نددة، قدال جددد بدن قدديس: ائد ن يف ال خلددف فد ين مولددع بالنسدداء  وال تفتنــييف عددم اشهددا  يف عبدور  ائـذن لــي

فقدد وقعدوا فيمدا ربعمدوا  سـقطوا وهدي عصديان الرسدول  فـي الفتنـةلل نبيده  أالفأخاف أن اف د  ببندات األصدفر 
وإن ختلفدوا وقعدوا يف ف ندة  فهدم إن خرجدوا للاهدا  وقعدوا يف ف ندة بندات األصدفر وإن جهـنم لمحيطـة بالكـافرينأ م فروا منده 

 .(4)العصيان(
 .أي يب ليهم ويع ام أو )يصرفهم عن امميان( كما يف ال بيني (5)َعَلى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأْن يـَْفِتنَـُهمْ و
رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهـْم ال يـُْفتَـنُـوَن  *الم و َوَلَقـْد فَـتَـنَّـا الَـِّذيَن ِمـْن قَــْبِلِهْم فَـلَـيَـْعَلَمنَّ اللَّـُه الَـِّذيَن  *َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْ

  ال   ومعندداشوقدال يف ال بيددان ) ،ال بيددنيكمدا يف يف ندون: أي ت ددربون فيميد  خبيددثهم مدن طيددبهم(  و) (6)َصـَدُقوا َولَــيَـْعَلَمنَّ اْلَكــاِذبِينَ 
  قولده   يف ف ندة   الع اب  ععا    الل هى يم    قد و  اال ع اب   هي   نإ  املرا  ب ل   يکون   أن   وحي ملوغريها،   شدائد الدنيا واألمرا   يناام
النّاِر يُفتَـُنون  َعَلي   ُهم َ يَوم َ   ال فدر وعبدا ة العادل  مدن   فعلدوش  مبدا   ادم   ع اب   إال   امهالر  ه ا   ليس  قال   ، ف أنه يع بون  أي  ،

 .(7)يل (   غري الرؤية، و  موسؤاا
 أي يوقعون  يف شدة وبلية، أو ع اب. َوِإْن َكاُدوا لَيَـْفِتُنوَنكَ و
َنة  ال ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّة  و   َواتَـُّقوا ِفتـْ
َنةَ و ُغوَنُكْم اْلِفتـْ ب يقداا اخلدالف فيمدا بيدن م والرعدب يف  يريددون أن يف ندوكموقدال يف الصدايف ) ،أي االف  ان واالحندراف يـَبـْ

 (9)وقال الطوسي )معناش يطلبون ل م احملنة باخ الف ال لمة والفرقة( (8)قلوب م وإفسا  نياع م يف غ وع م(
                                                             

 .174ص 7عفسري ال بيان ج (1)
 الراغب يف مفر اعه. (2)
 مصداق ما حيصل عنه الع اب. وعصيانه  (3)
 .207عبني القرآن ص (4)
 .83يونس:  (5)
 .3-1العن بوت:  (6)
 .556ص 4عفسري ال بيان ج (7)
 347ص 2عفسري الصايف ج (8)
 .231ص 5عفسري ال بيان ج (9)
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 أي ع بوهم كما يف ال بيان. (1)ِإنَّ الَِّذيَن فَـتَـُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ و
 ان الف نة اا معاين: االخ بار والبلية واليفدة والع اب )ما حيصل عنه الع اب(  والحاصل:

وقيدل:  (2)الندار إيا ام بن ده(بمدن يلد  الف ندة وف ندي الد هب و  أصل صبيح يدل على اب الء واخ بار) :واما أصلها لغة فقيل
 (4)بالنار(  ال هب  خبث  الف نة إخراج  ي )و أصلوقال الطوس (3))أصل الف نة: ا خال ال هب يف النار ل ظهر جو عه من ر اءعه(

بدل اليفداهد ا دا   عفسدر بالنميمدة أبدداً وإن صددق عليهدا فل و دا يف اشملدة مدن أندواا مدا  ،وليس ههندا موضدع حتقيدق معناهدا
 ف أمل االخ بارالع اب أو هي يف اشملة من أنواا الع اب أو البلية أو  عنهحيصل 

 االستدالل بالروايات
 ان الفقهاء اس دلوا على حرمة النميمة بقول مطلق بالروايات وهي على طوائف: مث

 روايات حرمة الجنة على النمام
وقدد اسد دل ادا مجدع ومدنهم  ،ما أفا ت حترم اشنة علدى النمدام، وهدي روايدات عديددة فيهدا الصدبا  وغريهدا الطائفة األولى:

 ينبغدي الريدب يف حرم هدا مطلقداً، وي فدي يف إثباهتدا الروايدات، كصدبيبة علدي بدن نعدم، الاملريربا ال ربي ي يف إرشا  الطالب قال: )
، (5)حرمــت الجنــة علــى االاــة: النّمــامخ ومــدمن الخمــرخ والــديو  وهــو الفــاجر، قددال: جعفددر عددن أس احلسددن موسددى 

 )(6)الجنة محّرمة على القتاتين المّشائين بالنميمةقال:  وصبيبة حممد بن قيس عن أس جعفر 
 :قد يور  على االس دالل ا ش الطائفة بوجوش أقول:
دداألول:  حتددرم اشنددة علددى مددن أكثددر مددن النميمددة مل ددان صدديغة  إالوهددي فعددال فددال عفيددد  ،اتام أو الق  ددان الددوار  فيهددا هددو النم 

 املبالغة  ون من أعى اا مرة أو مرعني.
 وقد سبقي امجابة عن يل  بوجوش. وللبديث صلة
 اهلل على محمد واله الطاهرينوصلى 

 
 :)الحكمة(

نَـُهمْ : قال اممام حممد اشوا   َرِة اْلُجهَّاِل بـَيـْ  (81ص 75حبار األنوار: ج) اْلُعَلَماُء ُغَربَاُء ِلَكثـْ

                                                             

 .10الربوج:  (1)
 معام مقاييس اللغة ما ة ف . (2)
 مفر ات الراغب ما ة ف . (3)
 .231ص 5عفسري البيان ج (4)
 .308ص 12وسائل اليفيعة ج (5)
 .63-62ص 2إرشا  الطالب ج (6)


