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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله
 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 النميمة
(31) 

 قرينية سائر المتعلقات -2
يف  عنن رسنول اهلل  )صنلوا  اهلل علنيهم  ما رواه الصدوق بسننده عنن حممند بنن علني عنن أبينه الرضنا عنن آبائنه عنن أمن  املن منني ومنها:

ابَة...حديث طويل جاء فيه    (1َوَأمَّا الَِّتي َكاَن رَْأُسَها رَْأَس ِخْنزِيٍر َوبََدنـَُها بََدَن اْلِحَماِر فَِإنَـَّها َكاَنْت نَمَّاَمًة َكذَّ
  (2الدَِّم َو اَل ُمْدِمُن اْلَخْمِر َو اَل َمشَّاٌء بَِنِميَمة اَل يَْدُخُل اْلَجنََّة َسفَّاكُ  ما رواه بسنده عن أيب عبد اهلل ومنها: 

 فكذلك احلال يف النميمة؟ ال اجملرد ال املبالغةسفك الدم الواحد فاملراد من فع   اجلنةيكفي يف احلرمان من  ال يقال:
لالرتكنا   اجلننةيف كوهننا بنفسنها منالحل احلرمنان منن  -أي منادة سنفك الندم  – ذلك خلصوصية املادة املادة وقرينيتها فنان ههورهنا (1)إذ يقال:

هذه اخلصوصية والقرينية يف مادة النميمة اللهم وال توجد  ،بل ولألدلة النقلية القطعية، أقوى من ههور الصيغة يف منوطية احلرمان من اجلنة بالتكرر
علنى هناهره منن ابنه بتكنرره منناا احلرمنان منن دخنول  اٍء بَِنِميمةَمشَّ وعليه يبقنى  ،إال فيما أوجب منها سفك الدماء وهتك األعراض وشبه ذلك

 اجلنة.
 ن مدار الحكم أصل النميمة دون تكررهاأقرائن على 

ولكن قد يستدل يف مقابل ذلك كله على كون بفس النميمة بذاهتا مناا احلرمان من دخول اجلنة ببعض الروايا  األخرى اليت لو متت سنداً 
مننن وداللننة لكابننت حاكمننة علننى مننا دل علننى املنوطيننة بننالتكرر واألدق اهنننا تتقنندم عليهننا لكننون داللننة مننا فيننه صننيغة مبالغننة علننى عنندم مداريننة املننرة 

وداللة هذه الرواية على مدارية أصل النميمة ولو املرة منها باملنطوق  –مفهوم الوصف أو العدد  فابهان قلنا حبجية هذا املفهوم  –يمة باملفهوم النم
 .فيهاوملكان العلة 

 )فان النمام شاهد زور...( قوله 
َثِِن أَ  ثَنَنا َعِليُّ ْبُن َأْْحََد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأْْحََد ْبِن َأيب َعْبِد اللَِّه اْلبَنْرِقيُّ قَاَل َحدَّ َثِِن َجْعَفُر ْبُن َحدَّ يب َعْن َجدِِّه َأْْحََد ْبِن َأيب َعْبِد اللَِّه اْلبَنْرِقيِّ قَاَل َحدَّ

يُ [ ]ا َعْبِد اللَِّه النما ]الناوجني يف حديث ان اإلمام جعفر  [ َعْن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن حُمَمٍَّد َعْن َداُوَد الشَِّعِ يِّ َعِن الرَّبِيِع َصاِحِب اْلَمْنُصورِ  لنََّماِوجنِْ
اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنََّة َوَجَعَل َمْأَواُه النَّاَر فَِإنَّ النَّمَّاَم  َوَأْهِل الرَِّعايَِة ِمْن َأْهِل بـَْيِتَك قـَْوَل َمْن َحرَّمَ  اَل تـَْقَبْل ِفي ِذي رَِحِمكَ  الصادق قال للمنصور:

ْغَراِء بـَْيَن النَّاِس فـََقْد قَاَل اللَُّه تـََعاَلى  يـَُّنوا َأْن تُ َشاِهُد ُزوٍر َوَشرِيُك ِإْبِليَس ِفي اْْلِ ِصيُبوا قـَْوماً يا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فـََتبـَ
   (4ما فـََعْلُتْم ناِدِمين  ِبَجهالٍَة فـَُتْصِبُحوا َعلى

 االستدالل بالتعليل وبالصدق بالحمل الشائع
ـاَم َشـاِهُد  ينث قنال ح التعلينل النوارد يف كنالم اإلمنام و  ،هو صدق شاهد الزور على من من  مرة واحندة وجه االستدالل أقول: فَـِإنَّ النَّمَّ

ْغَراِء بـَْيَن النَّاسِ  هنو كوبنه شناهد  ور وكوبنه شنريك إبلنيس يف اإلهنراء وهنو موجنود  فاملالحل املصرح به يف كالمنه  ُزوٍر َوَشرِيُك ِإْبِليَس ِفي اْْلِ
 يف النميمة الواحدة كاملتكثر منها.

                                                             

 .212ص 22وسائل الشيعة ج  1)
 .223ص 12وسائل الشيعة ج  2)
 ككربى فصغرى املقام على العكس أد ل.  ،إضافة إىل عدم قرينية السياق وابه لو سلمنا  2)
 .312األمايل )للصدوق ، ص   4)
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منهمنا يصندق علينه باحلمننل  ألعنم منن كوبننه لنبطالن متعلَّقنه أو لنبطالن مقصنده فنان كنال ً والظناهر ان املنراد بشناهد النزور هنو الشناهد بالباطنل ا

امنا األخن   ، ور سنواء أكنان منا بقلنه صندقاً أم كنذباً  كنالم أحند الطنرفني ل خنر فنبوقع بينهمنا فابنه شناهدُ الشائع الصناعي ابه شاهد  ور فنذذا بقنل  
فص لتلو ن وتُ  األول فلكون املقصد والغاية والغرض باطالً وإن كان ما بقله حقاً فان الغايةُ ق بنفسه  وراً وباطالً واما فلكون املتعلَّ 

(1   
)والنزور متوينه الباطنل ينا ينوهم ابنه حنق  فنان النمنام  َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّورَ  وي كده ما ذكره الطوسي يف التبيان يف تفس  قوله تعاىل: 

بلحنا  الغايننة وأيضنناً فابنه  –فننان الكنالم امابنة  –بننه باصنم أمنني مننع ابنه خنائن به علنى الطنرب بو  إذ ابنه ُ نن كمننا  عنه،ممنو ه حنو وإن بقننل منا  عنه  
   (2شٌّ َوِإْن َتَشبََّه بِالنَّاِصِحينفَِإنَّ السَّاِعَي َغا :مفسد وان تشبه بالناصحني، كما قال  ق  واملآل مفر  

علنى النميمننة بنقنل قننول الغن  كننذبا فتندل علننى   2)الختصننت داللنة الروايننة ،همبننه بعُضن بعنم لنو كننان املنراد مننن النزور )الكننذب  كمنا فسننر ا ينةَ 
وان عم نت منن جهنة التكنرر وعدمنه ملننا  سنواء أكابنت مننرة أم أكثنر فتكنون أخند منن املندعى منن هننذه اجلهنة حرمنة خصنوص النميمنة بنقنٍل كناذبٍ 

 .سبق بيابه
 وسيبيت هداً تتمة الكالم حول معاين الزور واجلواب عن ما قد يورد على االستدالل بالرواية وا ية.

ولنو كنان املعينار الكثنرة  من من  مرة واحدة،حد  النم ام بابه )شاهد  ور  وشاهد الزور صادق باحلمل الشائع على  ان اإلمام  والحاصل:
 .أو ما أشبه -ان صم هذا  –مكثار من شهادة الزور  أو )شه اد  ور  فان النم ام والتكرر لكان ينبغي ان يقال )

إضافة إىل ان العلة معممة وخمصصة كقولك جتنب شرب اخلمر فان اخلمور مسكرة فان التعليل يفيد ان املالحل اإلسكار ولو بشرب اخلمر مرة 
 وال يشرتا يف التحرمي شرب اخلمور والتكرر. فتدبر واحدة

 شواهد أخرى
 اهنا شاملة للعمل بنبب الفاسق مرة واحدة.يف وي كد ذلك استشهاد اإلمام با ية الكر ة فابه ال شك 

ْغَراِء بـَْيَن النَّاسِ   كما يدل على ذلك قوله  لصدق ذلك باحلمل الشائع الصناعي عرفاً ودقة على النميمة مرة  َوَشرِيُك ِإْبِليَس ِفي اْْلِ
 على )شاهد الزور  فتدبر.أورد وال يرد على هذا ما  ،واحدة

 لكن الرواية مشتملة على عدد من اجملاهيل فليست حبجة إال على مسلك حجية مراسيل الثقا  املعتمدة ولشهادة مضموهنا بصدقها.
 اهرينوصلى اهلل على محمد واله الط

 
 :)الحكمة(
َِ َوَأَداِء اْنََمانَـِة ِإلَـ :لشنيعته  احلسن العسكريقال اإلمام  ى ُأوِصيُكْم بِتـَْقَوى اللَِّه َواْلَورَِع ِفـي ِديـِنُكْم َوااِلْجِتَهـاِد لِلَّـِه َوِصـْدِق اْلَحـِدي

َتَمَنُكْم ِمْن بـَرٍّ َأوْ    ...ُحْسِن اْلِجَواِر فَِبَهَذا َجاَء ُمَحمٌَّد فَاِجٍر َوطُوِل السُُّجوِد وَ  َمِن ائـْ
َنا ُكلَّ َمَودٍَّة وَ اَل َتُكونُوا َشْيناً ُجرُّ اللََّه َو ُكونُوا زَيْناً وَ  اتَـُّقوا ـَنْحُن َأْهلُـُه وَ ِقيَل ِفيَنا مِ اْدفـَُعوا َعنَّا ُكلَّ قَِبيٍح فَِإنَُّه َما وا ِإلَيـْ َمـا ِقيـَل ِفيَنـا ْن ُحْسـٍن فـَ

 ِمْن ُسوٍء َفَما َنْحُن َكَذِلكَ 
ُرنَـا ِإالَّ  ِعيـِه َأَحـٌد َغيـْ ِِ اللَّـِه َوقـََرابَـٌة ِمـْن َرُسـوِل اللَّـِه َوَتْطِهيـٌر ِمـَن اللَّـِه اَل يَدَّ ٌِ َأْكِوـُروا ِذْكـَر اللَّـلََنا َحقٌّ ِفي ِكَتـا ا َوَة  َكـذَّ ََ ِه َوِذْكـَر اْلَمـْوِت َوتِـ

َة َعَلــى النَِّبــيِّ  ََ ــ َة َعَلــى َرُســوِل اللَّــِه َعْشــُر َحَســَناٍت اْحفَ  اْلُقــْرآِن َوالصَّ ََ ــ ــِه وَ َفــِإنَّ الصَّ ــْيُتُكْم ِب ْوِدُعُكُم اللَّــَه وَ ظُــوا َمــا َوصَّ ــْيُكُم َأْســتـَ ــَرأُ َعَل َأقـْ
مَ  ََ   433-437حتف العقول ص) السَّ

                                                             

 وقد سبق تفصيل ذلك يف العام املاضي يف مباحث )النية   1)
 .123حتف العقول ص  2)
 بناًء على وحدة املراد يف ا ية والرواية.  2)


