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 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

(31) 
 أدلة تحريم الجنة على النّمام أخص من المدعى الختصاصها بالنّمام

ةام وسةبق ال ةلال عليهةا با ةا اخة  مةن سبق االستدالل على حرمة النميمةة بالصةحاا الدالةة علةى  ةر   اجلنةة علةى النمم
 على  ر  اجلنة على من أكثر من النميمة. مبالغة فتدلم  ال صيغة  ام فعم والنمم  ،اماملدعى إذ ا ا صرحية يف  ر  اجلنة على النمم 

 الجواب باحد وجوه ستة ومناقشتها
أورد علةى االسةتدالل  فصةينا اةا عةن ذاذ هةإلا ال ةلال إذ تميلن ان جياب اعتماداً علةى أحةد الوهةول السةتة الةي ولكن:
يف املقةام،  –أو أغلبهةا  –عةدم ااميتهةا قةد يقةال بللةن  (1)َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّف َمِهيٍن * َهمَّاٍز َمشَّاٍء ِبَنِمـيمٍ بقوله تعاىل: 

 :فال بد من التدبر يف الوهول واحدًا واحداً 
 إلغاء الخصوصية

فا ةه  (2)للةن هةإلا الوهةه ان هةرى هنةاس قةا سةبق بيا ةه - وقد سةبق الفةرب بينهمةا – هائإلغادعوى عدم اخلصوصية أو  -أ
ن  رميهةةا إ ةةا هةةو ألصةة  صةةدورها ال أغةةج هةةارا هنةةا إذ كيةةا يقةةال با ةةه ال خصوصةةية للثةةرة النميمةةة يف  ةةر  دخةةول اجلنةةة و 

 واألص  على خالف ذلك؟ (3)لتلررها مع ان االعتبار
 صيغة المبالغة ليست لتقييد الحكم

ةةةع بةةةإللكيةةةد احللةةةم اةةةا بةةة  لوهةةةه آخةةةر، يدعةةةوى ان صةةةيغة املبالغةةةة ق تةةةإلكر لتق -ب بةةةني القنيةةةيتني احلقيقيةةةة  وا ةةةه قةةةد مج 
 واخلارهية.

يف اآليةة للةون موردهةا وهةو الوليةد  ةاااً منةاً  بنةيم فنريةد بيةان احللةم الةواقعي إضةافة ل  ةارة  ذلةك والظاهر ا ه إن هةرى
الروايةاذ إذ ااهرهةا ا ةا قنيةية حقيقيةة وال مةورد ضةا يقتنيةي ال ةارة إليةه بصةيغة هةإلل إىل سو  واقعه وتعريته، فا ةه ال جيةريف يف 

، (4)نة على ثالثة: النّمام، ومـدمن الخمـر، والـديوه وهـو ال ـاجرحرمت الجيحتني السابقني الصحمثاًل املبالغة فالحظ 
 )(5)الجنة محّرمة على القتاتين المّشائين بالنميمةو

                                                             

 .11-11القلم:  (1)
 تناسب كون املتعلق حىت النميمة الواحدة إذ ينبغي ان ال يطاع فيها، علس  ر  اجلنة. َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّف َمِهيٍن * َهمَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميمٍ فان  (2)
 ويف مطاويف ما سينيت بيان له. (3)
 .11361ا 313ص 12وسائ  النيعة ج (4)
 .11361ا 311ص 12وسائ  النيعة ج (5)
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 خصوصية الحكم تقتضي الدوران مدار المجرد
ال إن مت يف  وللةةةن هةةةإلا كسةةةوابقهقتنيةةةي دورا ةةةه مةةةدار ا ةةةرد واألصةةة  ال املتلةةةرر والصةةةيغة، تخصوصةةةية احللةةةم  ان -ج

تقتنيةةةي  –أو قنزلتةةه  بةةةاملعأل األعةةم وهةةو احللةةم –فا ةةه ال يةةةتم هنةةا بةة  األمةةر بةةةالعلس إذ خصوصةةية  ةةر  اجلنةةةة  تطــع...
مةن يغتةةاب كثةجاً قةد يقةةال  خاصةة مةع حلةةاة سةعة ر ةة اهلل ومالحظةةة النظةائر فةان ،بالنمةام ال قةن  م مةةرة واحةدة (1)اختصاصةه

 ر  اجلنة عليه دون من اغتاب مرة واحةدة وإن كا ةك كة  معصةية وإن كا ةك صةغجة تقتنيةي ذلةك للةن ذلةك  باقتنيا  ذلك
 وتنم  ة اهلل مع العاصني ومشول ر ته. فتدبرنم ال بعد مالحظة س   ومالحظة عظمة من عصال بلحاة الواقع قا هو هو

 مناسبات الحكم والموضوع
ال قد يستند إىل مناسباذ احللم واملوضوع بدعوى ا ا تقتنيي كون مةدار مناسباذ احللم واملوضوع وقد منيى )و  -د
 .(2)واحلرمة هو صدور النميمة منه واما كثرة صدورها منه فهي مؤكدة للحلم قراتبه( تطع
مةةن الواضةةم عةةدم هريا ةةه يف املقةةام إذ احللةةم هةةو  ةةر  دخةةول اجلنةةة وال مراتةةب لةةإللك إذ األمةةر دائةةر بةةني الوهةةود للةةن و 

ثر مةن النميمةة ال قةن اهاحهةا والعدم، وقد سبق ان مناسباذ احللم واملوضوع تقتنيي هنا اختصاص  ر  دخول اجلنةة بةاملل  
 .مرة واحدة

ة ر حةىت فاعة  اللبةجة بة  وامللثةر واما التوبة فعنوان الحةق واللةالم يف مقتنيةياذ العنةاوين قةا هةي هةي، علةى ان التوبةة تطه 
 تاب وآب إىل حلم النرع يف حقه.منها ب  حىت القات  لو 

 الصيغة إلفادة الشدة ال التكرر
  (فعةةةول)أمثلتةةةه يف أبةةةواب وقةةةد منيةةةك  دون اللثةةةرة والتلةةةرر، ن صةةةيغة املبالغةةةة قةةةد يةةةؤتى اةةةا لفةةةادة النةةةدة والاسةةة إ -هةةةة

 ر.. اخلإل  كحَ   (َفع  )كسميع و  (فعي )كخجول و
 –أيف  ةديد النميمةة قةويف التةنيج فيهةا  –النممام يف هإلل الرواياذ بةالليا  علس املقصود يف املقام إذ لو فسرللنه يفيد 

 الختصك احلرمة قا كان منها  ديد التنيج يف الفساد دون مطلقها كما لو أوهب اللدورة فقط.
 الصيغة يراد بها المجرد

احنةال   السَّراب( فا ةه كةة)ال تصةاحب السقةراب(ن التعبج بصيغة املبالغة وإرادة ا رد منها، عريف، كما يف )ال تصاحب إ -ا
 ، ولننر إىل بعض القرائن املعاكسة:عليه يف املقام ب  القرائن على العلس أدلأو  اهد ال قرينة للنه  ،ال ا نيمامي

 قرائن دالة على ان مدار الحكم كثرة النميمة ال أصلها
 ة تحريم الجنةيقرين -3
ةةام فةةان الظةةاهر مناسةةباذ احللةةم واملوضةةوع و  قرينيةةة منهــا: مةةن أصةةر علةةى النميمةةة أو علةةى  رميهةةا  هةةو ةةر  اجلنةةة علةةى النمم

وهتةك األعةراو وسةحق احلقةوب، دون مطلةق النميمةة  احملامةةأكثر منها أو ها  بالنديد منها املسةتلزم للفسةاد وقتة  األ فةس 
                                                             

 أيف التحر . (1)
 .311/3درس السابق رقم ال (2)
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ويؤكد ذلك إضافة لالرتلاا، سعة ر ة اهلل ومالحظة النظائر وقد سةبق ولو ما أوهب منها اللدورة فقط وكان ملرة أو مرتني، 
 فتنم  ظجل 

 قرينية سائر المتعلقات -2
مةةع  يف هةةاتني الةةروايتني وسةةائر الروايةةاذ وقعةةك متعلقةةاً أو موضةةوعاً للحلةةم بتحةةر  اجلنةةةسةةائر العنةةاوين الةةي قرينيةةة  ومنهــا:
 املراد هو ما هو ااهر صيغة املبالغة أيف صدور الفع  بلثرة دون ا رد وصدورل ملرة. وضوا كون

كمةةةدمن اخلمةةةر أو باحلالةةةة والصةةةفة   بتلةةةرر صةةةدور الفعةةة الظةةةاهر مةةةن الروايةةةاذ إ انةةةة  ةةةر  اجلنةةةة امةةةا وبعبةةةارة أمشةةة : ان 
 فالحظ الرواياذ التالية: ،احلرفة كاللاهنبكالنفاب أو   (1)الالامة
 ُــاِجر ــاِم َو ُمــْدِمِن اْلَخْمــِر َو الــدَّيفوِه َو ُهــَو اْلَ  ــِت اْلَجنَّــُة َعلَــى َثاَلثَــٍة النَّمَّ التحةةر  تعلةةق قةةدمن اخلمةةر ال فةةان  (2)َحُرَم

ال املةرة وإن احتملةك لنةدة  منهةا بناراا ملرة مع ا ه كبجة من أكرب اللبائر كما تعلق بالةديو  والظةاهر إرادة احلالةة أو التلةرر
 .(3)الفع هإلا قبم 

أ مه  ى عن النميمة والستماع إليها وقال: ال يدخ  اجلنة قتماذ  )الصدوب بإسنادل إىل حديث مناهي النيب ومنها: 
 .(4)، احلديث(: يقول اهلل عز وه : )حرممك اجلنة على املنمان والبخي  والقتماذ وهو النمماميعين  مامًا... وقال 

، إذ ال مقتنيةي لةدخول والبخية  صةفة الامةة والظةاهر ان املةراد البخية  بةاحلقوب الواهبةة كالزكةاة واخلمةس ،ان كثج املةنم واملنم 
 البخي  من غج تفريطه باحلقوب املالية الواهبة، للنار.

 ((5)قال: أربعة ال يدخلون اجلنة: اللاهن واملنافق ومدمن اخلمر والقتماذ وهو النمام ومنها: )عن أيب عبد اهلل 
 والدمان إكثار  ،والنفاب صفة الامة ،واللها ة حرفة

 ،َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْ ٍص اْلَبْصِري   ،اْلَحَسِن اْلَ اِرِسي  الحسن بن َعِن الصدوق، عن أبيه، عن علي، عن أبيه، ) ومنها:
 َقاَل َرُسوُل اللَِّه قال:  ، عن علي ، عن آبائه عن أبيه، عن جع ر بن محمد  ،َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن زَْيدِ 

نـََها اْلَياُقوَت َو َسْقَ َها لَِبَنٍة ِمْن َذَهٍب َو َلِبَنٍة ِمَن ِفضٍَّة َو َجَعَل ِحيطَا :ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َلمَّا َخَلَق اْلَجنََّة َخَلَقَها ِمْن َلِبَنتَـْينِ 
اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت اْلَحيف  :فَـَقاَلتْ  ،َتَكلَِّمي :الزَّبـَْرَجَد َو َحْصَباَءَها اللفْؤُلَؤ َو تـَُرابـََها الزَّْعَ َراَن َو اْلِمْسَك اأْلَْذفَـَر فَـَقاَل َلَها

                                                             

 لزوم الثباذ والدوام العريف، ال اللزوم للماهية.لاملراد من ا (1)
 .313ص 12وسائ  النيعة: ج (2)
د يث   (3) يفوُهق قَـاَل:  اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َديفوٌه اَل َيِجُد رِيَح اْلَجنَِّة َديفوٌه. ِقيـَل : يَـا َرُسـوَل اهلِل والديو  كما يف جممع البحرين: )يف  احلَح َوَمـا الـدَّ

 (3)الَِّذي تـَْزِني اْمَرأَتُُه َوُهَو يـَْعَلُم ِبَها
يقو   هةةو الةةإليف ي ةةدخ  الرهةة  علةةى اوهتةةه، والَقرح  ةةَخان والَقرح َةةان، ويقةةال الةةدَّ ( مةةن ال غةةجة لةةه علةةى أهلةةه، ومثلةةه الَلنح يقو    َةةان هةةو الةةإليف يرضةةى أن و )الةةدَّ
ةَخان مةن ي ةدخ  علةى األخةواذ. وعةن تغلةب ق أر ةا ة يعةين القر ةان واللنةخان ة يف كةال م العةرب، ومعنا ةا عنةةد يَةدخ  الرهةال علةى بناتةه، والحَلنح

( جممع البحرين  قيق احلسيين ج يقو    .253ص 2العامة معأل الدَّ
 .616الرقم  516و 1/511آما  الصدوب: ا لس السادس والستون ا (4)
 .113الرقم  5/433أما  الصدوب: ا لس الثالث والستون ا (5)
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يٌر  :فَـَقاَل َعزَّ َوَجلَّ  ،اْلَقيفوُم َقْد َسِعَد َمْن َيْدُخُلِني ِبِعزَِّتي َو َعَظَمِتي َو َجاَلِلي َو اْرِتَ اِعي اَل َيْدُخُلَها ُمْدِمُن َخْمٍر َو اَل ِسك 
ٌع َو ُهَو الشفْرِطيف َو اَل زَنفو  َو اَل َخيفوٌف  (3)َو اْلُخْنَثىٌق َو هُ َو اَل قَـتَّاٌت َو ُهَو النَّمَّاُم َو اَل َديفوٌه َو ُهَو اْلَقْلطََباُن َو اَل َقالَّ

  .(2)(َو ُهَو النَّبَّاُش َو اَل َعشَّاٌر َو اَل َقاِطُع َرِحٍم َو اَل َقَدِري  
صةفة الامةة )قةانع الةرحم(  وهو الغالب فيهةا، وبةني مةا كةانواملالحظ ا ا بني ما استوهبك كثرة صدورل احلرمان من اجلنة 

 وللحديث صلة.  .(3)عظيماً هدًا متعلقاً بننن االعتقاد كالقدريف وبني ما كان
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 
 :)الحكمة(

َنٍة َمْن َأِمَن َمْكَر اللَِّه َوأَِليَم َأْخِذِه :  علي اضاديفقال المام  َتَكبـََّر َحتَّى َيُحلَّ ِبِه َقَضاُؤُه َونَاِفُذ َأْمرِِه َوَمْن َكاَن َعَلى بـَيـ 
َيا َوَلْو قـُر َض َو ُنِشرَ  نـْ  (433 ا العقول ص) ِمْن رَب ِه َهاَنْت َعَلْيِه َمَصاِئُب الدف

                                                             

 ولع  املراد به املتخنث. (1)
 431-435ص 2اخلصال: ج (2)
ورد يف وقةةد فسةةةر القةةةدريف بةةةوههني متعاكسةةةني: الةةةإليف يقةةةول بةةةاجلرب فةةةجى القةةدر قةةةاهراً واهلل هةةةابراً والةةةإليف يقةةةول بةةةالتفويض وان أقةةةدار ا بنيةةةدينا. وقةةةد  (3)

ةةيًَّة ف يةةه  فَةَقةةدح َضةةادَّ اهللَ ، َوَمةةنح النَّةةاس  يف  الحَقةةَدر  َعلَةةى َياَليَةةة  َمنَةةاا َل : َمةةنح َهَعةةَ  »احلةةديث: )َوَعةةن  الصَّةةاد ب  عليةةه السةةالم أَ َّةةه  قَةةاَل :  ةةر  َمن  َمح ل لحع بَةةاد  يف  األح
حة ل  اهلل  َأَضاَف إ ىَل اهلل  تَةَعاىَل َ يحئاً ه َو م نَةزٌَّل َعنحه  فَةَقةد  )افةحةَاى َعلَةى اهلل  َكةإل باً ( ، َوَره ةٌ  قَةاَل إ نح ر    بحَك فَب َعةدح  فَةإَلاَس الَّةإل يف َك فَب َفنيحة   اهلل  َعَليحةَك َوإ نح ع ةإل 

رَة  التامةة للعبةد علةى مةا اعمةه املعتزلةة بانة  ،  (365 21)منهاج الرباعة يف  را  ج البالغة ج «َسل َم َله  د ين ه  َود  ةحَيال   وقال يف جممع البحرين )فالق ةدح
رَة  على  ي  من الطرفني كما اعمه األ عرية أاهر بطال ا ، واحلةق مةا بي رَة  التامةة فيمةا يقةع مةن العبةد فعلةه والناقصةة والقول بعدم الق دح نهمةا وهةو الق ةدح

َةةربح  َوالحَقةةَدر  » فيمةةا ق يقةةع ، وكةةإلا القةةول يف االسةةتطاعة التامةةة والناقصةةة علةةى مةةا سةةينيت تفصةةيله إن  ةةا  اهلل تعةةاىل ، يؤيةةدل قَةوحل ةةه  عليةةه السةةالم  َ اجلح بَةةةنيح
َ الحَمنحز لَتَةنيح    د من الَقَدر  هنا َقَدر  العباد ، حيث اعمك املعتزلة أن العباد ما  ا وا صنعوا(. واملرا«. َمنحز َلٌة بَةنيح

 واحلاص : الَقَدريف منسوب إىل القدر واملراد  فيه مطلقاً أو إيباته مطلقاً.


