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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
(02) 

 موجز ما مضى بإضافة  
ــة  سبببا اسبب دالل بعببه الفلهببام علببى حر ببة النميمببة بالصبب ا  البب   نهببا  الُنُمــا ا َ  ُمــَدمانا اَلَرَمــرا َ  الــُد هووا َ  ُهــَو َحُرَمــتا اَلَننُــُة َىثَــى َةَ َة

رُ   .(1)اَلَفاجا
 البدخول يف النببار أووقبد سببا اكاببعال عليهبا وعلببى االسب دالل بباألعم األالبب   بن روايببام النميمبة بببا    علبا احلر با   ببن ا نبة يف بع ببها أو 

 ناسببام احلعبم واملوضبوذ إك كيب   كمبا  ككبد كلب هباا العمبد نو  حر بة أيبله   يبدور ية يف بع ها اآلخر هبو يبي ة املبال بة ي فيبد حر بة  عبررر  الش
 لونبة ذباا اللبو  حيرم  ن ا نة  ن من   رة واحدة؟ نعم  ن أكثر  نها حىت أيبح منا اً اس  ا احلر ا   ن ا نة وقد  كيده السنخية حينئٍا بني نفسه امل

 انه ال سنخية بينه وبني ا نة. ا نة وبعبارة أخرى ن اخلباثة واحلر ا   ن 
َغَراء جبنا عن كل  باالس نان إىل روايةوقد أ ُد ُز ر  َ َشرا ُك إابَثايَس فاي اَْلا ُن الُنُماَ  َشاها وا  ااهد البوور يبانب باحلمبد الشبائص الصبناعي  (2)فَإا

 . يراجصيف إارائه بني الناس الصانب باملرة الواحدة أي اً  على  ن من   رة واحدة وا  العلة  عممة وخمصصة وكاا كونه اري  إبليس
 الت ز  بين استثزا  تكرر فعل لثحرمان من الننة  بين كون أصثه حراما

انه ميعن االس دالل على حر ة النميمة بلول  طلا اس ناناً إىل نفس الروايام ال  ورنم ييها يي ة املبال ة بوجبه آخبر قبوا  بام اباهراً  :ون ي 
اببيم  ال يببرن عليببه اببيم  ببن اكاببعاالم  ببص  سببليم اهببور يببي ة املبال ببة يف العثببرة وال عببرر، وهببو ا  يلببال: بببال ال م العببريف اللطعببي بببني كببو   عببرار

 ؛واحدة حمر اً وكو  يعله  رة  – النمام حترمي ا نة على كما هو يريح  ل  الص ا  الدالة على  –سبباً لل ر ا   ن نخول ا نة  يف اك يا  بهواملبال ة 
كأكد ا نب   –املعروه يعد وكثر ه مما ال يس وج  احلر ا   ن نخول ا نة أبداً، لبداهة ا   عرر اكنسا   ن  (املعروه) وكل  لوضو  ا   عرر يدور
ال وم بعاية الواجبام وان هى عن كاية  كل  حر ا   نولو لعشرام املرام بد ملئام املرام ليس حرا اً يعي  يوج   –وحده أو النوم بني الطلوعني 

 (3)؟ ن ا نة وحترميها عليه احملر ام
لعنبه حبيث عد   عانبداً بال اً كما لو ال وم بفعد  ئام املعروهام نائمًا،  نعم اس ثىن بعه الفلهام يناعياً  ا لو أير على يعد املعروهام إيراراً 

آخر إك حيرم  لبد ياً علبالً أو وابرعاً يرضباً لعنبه وا ا كونه مما قد يسب  الوقوذ يف احلرام أو ابه كل  يأ ر  األو لية ليس على اللاعدة حس  العناوين
 هاا. ،أجنيب عن امللام

 ( ىثى إرادة المنردا  تكثفني ان أكون نماماالستدالل بقوله تعالى )
َعـاَلى َأَ َحـى إالَـى ُموَسـى  َىَن ُىَثَماَن َبنا ىايَسى َىَن بـََعضا َأَصَحاباها َىَن َأباي َىَبدا الُثها وقد يس ند إىل قوله  عاىل:  قَاَل: إاُن الُثَه تـََباَرَك َ  تـَ

 َقــ ِف اَل َأَىرافُــُه َأَخباَرنـاي باــها َحتُـى َأَىرافَــُه فـَ َقـاَل  َــا َر يَمــَة َ  ُتَكثفُفناــي َأَن َأُن بـََعـَض َأَصــَحاباَك  ـَـُنمه َىَثَيــَك فَاَحــَ َرُا فـَ َبــُت َىَثَيـها الُنما اَل  َـا ُموَســى ىا
ِف َ  َكَيَف َأَصَنعُ  ؟!َأُكوَن َنُماما   َم  ـََقـُع َىثَـى اَلَعَشـَرةا اقَاَل  ؟فـََقاَل  َا َر َُ ُن الُسـ َم فَـإا ُُ ـنَـ لُتاـي ُهـَو الُثُه تـََعاَلى فـَرفَق َأَصَحاَبَك َىَشَرة  َىَشَرة  ُةُم تـَُقراُع بـَيـَ

َم  ـََقُع َىَثَيها قَاَل فـََثُما رََأى الُرُجُل َأنُ  َُ ُن الُس َم فَإا ُُ نَـ َم َ  تـَُقراُع بـَيـَ ُُ َم ُةُم تـَُفرفقـُ ُا ُبَك اَل َ  الثُـها اَل  فاي َقـاَل  َـا َرُسـوَل الثُـها َأنَـا َصـاحا اَ  تـَُقَرُع قَـاَ  فـَ َُ السف
 (4)َأُىود

علبى يب ة إطبالب النم بام كلب  ووجه االس دالل: ا  اهلل  عاىل أطلا النمام على النميمة  رة واحدة إك كا  كل  هو  ا سبأله  وسبى  نبه، ييبدل 
                                                             

 .303ص 12وسائد الشيعة ج (1)
 .313األ ايل للصدوب ص (2)
 سيأيت يف الدرس اللانم إاعال على هاا  ص جوابه. (3)
 .313ص 11 س درك الوسائد ج (4)
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 . رة واحدةعلى  ن يدرم  نه النميمة 

 تأكيد االستدالل بعرفية ه ا االستعمال
إك  ن العريف ا  يلال ملن من   ؛با  املس ند هو عريية كل  والرواية  ن  صانيله كما هي  ن اواهده أجي    ؟االس عمال أعم  ن احلليلة :يا  قيد

 نا ًا. انه ليسييلول ليست منا اً قايداً  ؟ملاكا  نم
 )المبالغة( التكرر إال بقر نةالنواِ: األصل في 

كمبا أوضب نا    ناسبام احلعم واملوضوذ و نهاقد جياب عن كل  با  األيد يف يي ة املبال ة هي ال عرر والعثرة، وال خيرج عنه إال بلرينة   لكن
ين  * َهُماز  َمُشاء  باَنمايم   كل  عند االس دالل بآية  ُا مما اسب عمد ييبه يبي ة كبعه نظائرها  (1)الروايةهاه ويف هاا املثال و  َ ال ُتطاَع ُكُل َحُ ف  َم

 الباا عليببه وا  ال عبرر هبو (2) حيبث اللرينبة  ككببد األيبد -روايبام النميمبة  –امللببام  ،اللرينببة علبى إرانة ادبرن  وجبونة ععبسيبا  املبال بة وأريبد ادبرن 
 .وهو املوضوذ لل عماملدار 

 المنرد لثمبالغةنكات ب غية في العد ل ىن 
ا ًا(  ص انه اهتم بنميمة واحدة وكا  األو ىل ا  يلول )لست نا ًا( هي نع ة بالايبة لطيفبة وهبي ا  ا  النع ة يف قول امل هم )لست من   بيان ذلك: 

 أي ًا. الربها  عليها –ار عا اً  –ا ًا( ي  من جوابه )لست نا ًا( ال يعدو كونه رناً لل همة لعنه قوله )لست من  
ا با قولبه )لسبت منا بًا( يانبه  ،نعبوى ببدعوى  لابلبة وجبواب   هتمبةٍ  انه لو قال لست نا باً يلبد نفبى ال همبة لعنهبا ال  عبدو كو با رن    بعبارة أخرى:

 .؟اآل  بانين منمت علي ان   علم بانين لست منا اً وليس هاا  ن نأيب وسرييت يعي    همين  :املعلد يعأنه قال ميفيد رن ال همة مبا يشبه االس لرا
انه  عباىل لبو كبا  ينب بي ا  يبنم علبى كلب  الشبخن لعبا  ينب بي ا  يبنم هي   النع ة ييه اوكال  قوله  عاىل: ) علفين ا  أكو  منا ًا( قد يلال 

 .عندئاٍ لوحدة املالك والداعي يعا  يعو  منا اً  –ممن من أو يعد سائر احملر ام  –على اريه أي اً 
 ، ل  بى بل باا ا با ص والسبب  الواحبد يف العبد ا  يعبو  منا باً لبه على كل  الرجد واسب اابة اهلل  عباىل  طل   وسى  نه ا  ينم  بعبارة أخرى: 

ل بة هبي هباه، ولبيس ديبة والنع بة يف املباهو املبران بباكرانة ا ، يهاا ا  أكو  منا اً اا  علفين ياملران على هاا ليس ) علفين ا  أكو  نا ًا( بد املبال ة 
 يي ة املبال ة على ادرن.انه قد اطللت 

بل اا عظمة امل علم  هي –املرة الواحدة يف  ثد كل  أا اس خدام يي ة املبال ة  –ميعن ا  يوجه قوله  عاىل: )ا  أكو  منا ًا( با  املبال ة كما 
  ثد كل .إك مل يعهد  وهو اهلل  عاىل. وييه  أ د

ه بل بباا يداحبة اخلطب  وابدة الوقببص علبى كلب  الطبر  إك ا   بن ي بب ه هبو اهلل  عباىل و با ي بب ه ييبه هبو النميمبة علببى كمبا ميعبن ا  يوجبه انب
 رسوله والف ي ة كانت س عو  لو كش  اهلل امسه على رؤوس االاهان. ي أ د

 القرائن في المقا  تؤكد محور ة الكثرة  التكرر
)النمام( نو   وهوا   عو  ا نة حمر ة على املعثر  ن النميمة  –كما سبا   –، إك املناس  أنل  وعلى أا يا  اللرائن يف امللام على ععس كل  

ه ال يعبدو   ن يعلها  رة واحدة، ااية األ ر ا   طلا أي اً على  ن من  منيمبة عظيمبة  ويبلة إىل يرقبة ابديدة ونبواذ وي نبة واحب اب، ولبو سبلم كلب  يانب
 دبر جيداً أخن  ن املدعى. ي  - ص كل   – كونه

  صثى اهلل ىثى محمد  اله الطاهر ن
 :)الحكمة(

نـََيا َىَثى  ق ال  ر ُسوُل الل ِه  ُُوَمانا اَل َ َشبَـَعانا طَالاُب ُدنـََيا َ طَالاُب ىاَثم  َفَمنا اقَـَتَصَر ماَن الده ا َمنـَ َُ ثف ا ماَن َغَيرا حا َُ َما َأَحُل الُثُه َلُه َسثاَم َ َمَن تـَنَاَ َل
ها َنَنا َ َمَن َأرَاَد باها  َل باعاَثما َع َ َمَن َأَخَ  اَلعاَثَم ماَن َأَهثاها َ َىما َِ َأَ   ـَُراجا َي َحظههُ  َهَثَك إااُل َأَن  ـَُتو ُا نـََيا َف  الده

 (43ص 1اكسال ية، ج –العايف: ط )

                                                             

 .رواية وحي اهلل  عاىل ملوسى  (1)
 أا األيد يف يي ة املبال ة. (2)


