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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
(01) 

ْغَراِء بـَْيَن النَّاسِ  سبق االستدالل بقوله  على حرمة النميمة بقول مطلق، مباا سابق بيا اه مان  فَِإنَّ النَّمَّاَم َشاِهُد ُزوٍر َوَشرِيُك ِإبِْليَس ِفي اْْلِ
دائارا  مادار أ ال النميماة دو  همررهاا راملصادر ا ارد مان (النممااما هاو ماالا احلرماة ومادارها ال ا ي اة  –احلرماا  مان اةناة  –داللتها على كاو  احلمام 

 و يغة املبالغة.
 الكذب فال إطالق للروايةهو اْلشكال بان الزور 

باا  يانمم كااباا  باا  الارور ياراد باه المادب رتادل علاى حرماة النميماة بالمادب  ا1(يورد على االستدالل هبا على حرمة النميمة بقول مطلاقولمن قد 
 ريما  قله دو  النميمة بالصدق با  ينقل إىل الغري ما رآه ومسعه من اآلخر كما رآه أو مسعه رال هفيد حترمي النميمة بقول مطلق.

 الميل والعدول فهو أعم مطلقاالجواب: الزور 
ها النميمة ق  ها أو متعل  واةواب: إضارة إىل اختصاص هدا اإلشمال هبده الرواية اليت وردت ريها كلمة (الرورا دو  سائر الروايات اليت كا  موضوع  

ا أو الباطل أو الغناء أو بعض أعياد أهل الدماة  أو بالشر  بالصنمهفسريه به أو اما راهنا أعم من النقل المااب والصادق، ا  الرور أعم من المدب، و 
 ليس إال هفسريا  باملصداق.ركعيد الشعا ني وعيد املهرجا ، 

ـَهُدوَن الـزرورَ وكادا قولاه هعااىل:  َواْجَتِنُبوا قـَـْوَل الـزرورِ هوضيحه: ا  املفسرين اختلفوا يف هفسري قوله هعاىل:  ْْ إىل كال راده    َوالَـِّذيَن   َي
، لمان احلاق اهناا مصااديق وا  الارور موضاوم للهااممل وهاو امليال والعادول وهاو الساارين يف هلا  املعااين يف هاده اآلياة أو هلا   قلناه من املعاينبعض ما 

  .ا2(بأكملها أين ا ه الملي وهي اةرئيات
مان هلا  املفاردات إا اهناا  اطقاة بوجاود الا  اةااممل ريهاا واهناا قاد  ويرشد إىل ال  ما اكره بعض أئمة اللغة إضارة إىل التدبر يف كل واحد واحاد

 أطلق عليها الرور بلحاظ ال  اةاممل.
الرُّور: المدب والباطل والتهمة. وروين أ ه يدخل يف الرُّور الغناء وسائر األقوال  َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزرورِ (زورا قوله هعاىل: قال يف جمممل البحرين (

َهُدوَن الزرورَ . قوله: ا3(امللهية أل   دق القول من أعظم احلرمات ْْ تـََزاَوُر ، وقيل أعياد اليهود والنصارى. قوله: ا4(قيل يعين الشرا َوالَِّذيَن   َي
اعنه، ولدا قيل للمدب ز ور أل ه مييل عن احلق، ويقال هَارَاَوَر عنه هَارَاو را : عدل عنه واحنرف، وقرئ هَار اَور  وهو مدغم هَاتَارَاوَ أين متايل  َعْن َكْهِفِهمْ   ر 
: وسط الصدر أو ما ارهفمل إىل المتفني أو ملتقى عظام الصدر حيث اجتمعت ا قاله يف القاموس. والر ْورَاء  بالفتح وقال:   ا5(واملد: بغدادا(والر ْور 
 ا6(ا(واْزَور  عنه اْزِويرَارا  : عدل عنه واحنرف. والتا ْرِوير  : هريني المدب. وَزو ْرت  الشيَء : حسنته وقومتهوقال: 

ماان الا  الاارور الماادب أل ااه مائال عاان طريقااة احلااق  ،والااراء أ ال واحااد ياادل علااى امليال والعاادولزورا الااراء والااواو وقاال يف معهاام مقاااييس اللغاة (
رأماا قاو م للصانم زور  ،أه أل اه يعادل باه عان طريقاة هماو  أقارب إىل قباول الساامملهيم  :ر الشيء يف  فسهر رال  الشيء هرويرا حىت يقولو  زوم ويقال زوم 

 رهو القياس الصحيح قال جاءوا بروريهم وج نا باأل م
ومن الباب الرائار أل اه إا زارا رقاد عادل عان غاريا ع ىمال علاى هادا ريقاال لارئيس القاوم و ااح   ،عن كدا أين مال عنه ور امليل يقال أزور  والر  

 ا7(أمرهم الرَُّويرا

                                                             

 واإلطالق من جهة أخرى غري اإلطالق السابق كما ال خيفى. ا1(
 ال خيرج من مدلول اآلية إال بقرينة.و  ا2(
 أين اليت ينبغي ا  حترتم وىارظ عليها. ا3(
 شرا مال وعدل عن احلق إا اشرا باهلل غريه.را  امل ا4(
  وآمن.رتقيل أل  أبواهبا الداخلية كا ت منحررة عن أبواهبا اخلارجية أين غري مقابلة  ا، ولعله لتمو  أس ا5(
 .321-313ص 3جمممل البحرين: ت احلسيين ج ا6(
 .36ص 3معهم مقاييس اللغة ج ا7(
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اااام سااواء أ قاال رعاال أو قااول الغااري إىل عاادوه أو  اااديقه أو مطلااق اآلخاار،  ااادقا  كااا  ريمااا  قلااه عناااه أ م  رظهاار باادل   اادق (شاااهد الاارورا علااى النمم

اااام أزورم أين ماااال وعااادل عااان طرياااق ا ااادى والرشااااد إىل طرياااق ال اااالل والفسااااد راااا  األ ااال يف اإل ساااا  ا  يماااكاابااا و  ا ، والوجاااه ماااا اكر ااااه مااان ا  النمم
ــَك ِفــي اْلَ ْلــ ...مصاالحا  بااني الناااس إا الناااس  اانفا   ــا َأ ل لَــَك ِفــي الــِديِن َوِإمَّــا َكِ يــرل َل والنمااام مفسااد رقااد مااال واحناارف  ،مفساادا  ا  يمااو  ال  ا)1ِإمَّ

ــَداَوَْ َواْلبَـْ َ ــاَء ِفــي وعاادل عاان مقت ااى اإل سااا ية ومقت ااى العقاال والشاارم إىل مااا يريااد الشاايطا  قااال هعاااىل:  ــَنُكْم اْلَع َْ بـَيـْ ــْيطَاُن َأْن يُوِقــ َّْ ِإكََّمــا يُرِيــُد ال
ْْ َســــِبيَل و ا)2ْصــــالِحَهاَو  تـُْفِســــُدوا ِفــــي اَ ْرِد بـَْعــــَد إِ و اْلَ ْمـــِر َواْلَمْيِســــرِ  ــــْوِمي َوَأْصــــِلْ  َو  تـَتَِّبــــ قَــــاَل ُموَســــِ َ ِخيــــِا َهــــاُروَن اْخُلْفِنــــي ِفــــي قـَ

 ا)3اْلُمْفِسِدينَ 
 ا ستد ل علِ حرمة النميمة مطلقا باستقالل العقل بقبحها

إضارة إىل ما سبق من حهية مراسيل الثقات وشهادة م موهنا  –ع ا ه ميمن ا  يستدل على حرمة النميمة بقول مطلق وعلى اعتبار هده الرواية 
ّم هادا  –بدعوى ا  قبح شهادة الرور والشركة ممل إبليس يف اإلغراء بني الناس مها من املستقالت العقلية، ريماو   –على  دقها  ا4(مبا احتف هبا لاو 

ف وال هتوقم موهنا شاهدا  على  دقها بل لو ّ الستغنينا عن احلاجة إىل إثبات اعتبار الرواية را  الرواية على هدا همو  منبهة إىل مستقل عقلي  –
، واملقاام مان هادا القبيال إا العقال يساتقل باا  النميماة ا5(حهية املنبه على ثبوت سنٍد أو غريه، بل ا  قيمته با ه منبه ومرشد إىل حمم عقلي أو شبهه

على املشهور  –زمة وب ميمة قاعدة املال ،بني اثنني سواء بنقل كالم  ادق أم كااب بقصد اإليقام بينهما أو ممل العلم به وا  مل يقصده قبيح مطلقا  
الشارعية،  عاام الظااهر اساتقالل العقاال نرماة النميماة يف اةملااة  العقلااي احلرماةَ  وامااا علاى املنصاور رااال يساتلرم القابح   ،ياتم املقصاود ماان القاول باحلرماة –

 .ا6(وال  ريما ادى إىل الفساد واإلرساد لمنه اخص من املدعى
دالل به على املدعى يف املقام وهو عدم منوطية حرمة النميمة بتمررها الستقالله نرمتها ولو للمرة وعلى أين را  ما استقل به العقل يصلح لالست

 ا7(الواحدة ريما ادى إىل الفساد واإلرساد أو كا  كدبا أو إيداء . رتأمل
 !!)تكلفني ان أكون كمامًا( قولا  -2

ْعـَض َصْفَواَن ْبِن َيْحَيِ َعْن بـَْعِض َأْصَحاِبِا َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّا ع قَاَل: ِإنَّ اللََّا َأْوَحِ ِإلَِ ُموَسِ َأنَّ بَـ اْلُحَسْيُن ْبُن َسِعيٍد ِفي ِكَتاِب الزرْهِد َعْن (
َقـاَل  !َسِ ِعْبُت َعَلْيِا النَِّميَمَة َو ُتَكِلُفنِـي َأْن َأُكـوَن َكمَّامـاً و َأْصَحاِبَك يـَُنمر َعَلْيَك فَاْحَذْرُه فـََقاَل يَا َرِب َ  َأْعرُِفُا فََأْخِبْرِكي ِبِا َحتَِّ َأْعرَِفُا فـََقاَل يَا مُ  فـَ

 ُْ ـَرِْ ا ؟يَا َرِب َو َكْيَف َأْصَن َْ ُْ َعلَـِ اْلَع ـنَـُهْم فَـِإنَّ السَّـْهَم يـََقـ ـَرًْ ثُـمَّ َأقْـِرْع بـَيـْ َْ ـَرًْ َع َْ ثُـمَّ تـَُفـِرقـُُهْم َو لَّتِـي ُهـَو ِفـيِهْم قَاَل يَـا ُموَسـِ فـَـِرْق َأْصـَحاَبَك َع
ُْ َعَلْيِا قَاَل فـََلمَّا رََأى الرَُّجُل َأنَّ الِسَهاَم تـُْقَرُع قَاَم فـََقاَل  نَـُهْم فَِإنَّ السَّْهَم يـََق  ا8(ايَا َرُسوَل اللَِّا َأكَا َصاِحُبَك َ  َو اللَِّا َ  َأُعوُد َأَبداً تـُْقِرُع بـَيـْ

 ا رد من املبالغة. هو املراد من النماموسيأيت وجه االستدالل هبا على ا  
 وصلِ اهلل علِ محمد والا الطاهرين

 :)الحكمة(
ْعت  َأِمرَي اْلم ْؤِمِننيَ  َثه  َقاَل مسَِ َأيـرَها النَّاُس اْعَلُموا َأنَّ َكَماَل الِديِن طََلُب اْلِعْلِم َواْلَعَمُل ِبِا َأَ  َوِإنَّ  يَاق ول    َعْن َأِب ِإْسَحاَق الس ِبيِعيِّ َعم ْن َحد 

ـ ـِمَنُا طََلَب اْلِعْلِم َأْوَجُب َعَلْيُكْم ِمْن طََلِب اْلَمـاِل ِإنَّ اْلَمـاَل َمْقُسـومل َمْ ـُمونل َلُكـْم قَـْد َقَسـَمُا َعـاِدلل بـَيـْ ََ َوَسـَيِفي َلُكـْم َواْلِعْلـُم َمْ ـُزونل ِعْنـَد َنُكْم َو
 ا33ص 1اإلسالمية، ج –المايف: ط ( فَاْطُلُبوُه.  (1)َأْهِلِا َوَقْد ُأِمْرُتْم ِبطََلِبِا ِمْن َأْهِلاِ 

                                                             

 .127حتف العقول ص ا1(
 .56األعراف:  ا2(
 .142االعراف:  ا3(
وحاال املنصاور والوشاايات املتعاددة عناده علياه، و ظاائر هاده الق اية، راهناا  هبا املفيدة لالطم نا  بصدورها عديدة، ويرشد إليها مالحظاة حاال اإلماام  القرائن احملتفة ا4(

 م رتأملهفيد كو  املنقول يف الرواية على القاعدة، إضارة إىل كو  الناقل  ا هو الربيمل حاج  املنصور. را ه من حاج  عدوه عليه السال
ّم  –بأقل من حال االستشهاد بمالم ريلسوف أو متملم لوضوح ا ه ليس نهة بل االستشاهاد باه لمو اه منبهاا  –وإ  مل يتم سندها أ ال   –رال يمو  حال الرواية  ا5( إ  

 إىل دليل أو طريقة استدالل، ريمو  املرجمل بعد التنبيه إليه عقل اململف واجتهاده. -
 إبليس يف اإلغراء بني الناس، قد يقال با ه منصرف عن مثل ما لو أوج  المدورة، أو ا ه من مراهبه املمروهة ال احملرمة. رتأملوكو ه شري   ا6(
 وقد سبق ما ينفمل املقام رالحظ. ا7(
 .313ص 12وسائل الشيعة ج ا8(
 يعين: األ بياء و األئممة عليهم السالم و العلماء الدين أخدوا منهم. (آتا ا3(


