
 (158هـ الدرس )5416جمادى اآلخر  51األحد ...........................................................................النميمة(..المكاسب المحرمة )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 النميمة
(15) 

 اإلشكال بان تحريم الجنة أعم من الحرمة
ددام سصددليلة حممدد بددن قدي  عددن أ   عفددر  وقدد أكدداحمل ا ادي االيددرواي علددى االسدلدالل بالصددلا  الدع ىدددل علددى لدرا امنددة علدى النم 

اِءيَن بِالنَِّميَمة الباقر  ، بدا  احلرادا  ادن امندة ولر هدا  وصليلة علي بن  عفدر عدن أخيده (1)اْلَجنَُّة ُمَحرََّمٌة َعَلى اْلَقتَّاتِيَن اْلَمشَّ
دام ال يددخحمل امندة ال ياحلدم عدن احلرادة وإ دا الااكدم أعم ان حراة الفعحمل  املؤدي إىل ذلك، قال )اع ا  ادا دل ادن األخبدار علدى ا  النم 

 (2)عنها دخول النار(
ولدي   ،وىو يه سالاه وىوضيله: انه ابين على اا اكلهر بينهم ادن ا  دعدع املةدرة )البالحدة حسدص املنصدور دو  البسديطة( وا دصأقول: 

  باً وامنة انفعة علي  الايام مبا يسبص دخوهلا وا باً وال ععحمل اا يسبص احلراا  انها حراااً. لص املنفعة وا
 ولان يرد عليه:

 وجوب جلب أنواع ودرجات من المنفعة
املناقحلة يف الاربى: عا  الظاهر و وب  لص أنواع ان املنفعة سمدا ا  الظداهر و دوب  لدص در داأ ادن أندواع أخدرى، وحرادة ادا أواًل: 

 .، ااا السلاالل العاحمل بذلك أو لبناء العاالءص العدميسب  
بناء العادالء علدى و دوب بعدو أندواع  لدص املنفعدة سدبعو أندواع العلدم واملعرعدة، أال ىدرى ا  العادحمل قيام أاا األنواع، عالسلاالل العاحمل أو 

ىدرى العادالء ادن فللدم امللدحمل والنلدحمل حيامدو  بو دوب إلد ام  وأال (3)واآلخدرة حيام بو وب اعرعدة اادالي  لبداً لر لده وعةدله يف احليداة الددنيا
بدحمل ويدرو  اسدللااق الدوع للعاداب لدو قص در يف األطفال بلعلم احلد األدىن ان العلوم يف املدارس ويرو  اسللااق الطفدحمل للعاداب بالعصديا   

 حي أطفاله يف ذلك األار ان غري عذر  علأاحمل
لاداء عمدحمل بسدي ،    دداً  أ در عظديم ىدرى ا  العبدد أو الولدد لدو عدر  يفعاد يلل م بو وب  لدص املنفعدة البالحدة  دداً، أال واما الدرجات: 
لفدةة نصدم يعطى ائاأ املاليني ان الددنانري والددراهم ااابدحمل اطالعدة سلداب أو خدادة ضديم أو سداي حديادة سوف   اسما لو عرض انه س

 ، أال ىرى انه، حسص الفطرة والعاحمل، يسللي العااب ال العلاب عا  (4)نحلحاله بعمحمل ىاعهلانه ىااسحمل عن ذلك الذرعاً باساعة 
 حرمة ارتكاب ما يمنع من دخول الجنة

ةً  واددةً  كددةً  يلنداهىولئن نوقش يف ذلك، عالظاهر انه ال جمال للنااش يف ان عدر  مبدا ال  ادن النعديم املاديم األبددي ااالدد بأنواعده  (5)وعدد 
 حايالها ساف لللصديي حبراة اللفري  هبا.بعو ببعو أنواع نعيمها، على  حىت ولعمري عا  ىصور امنة ،الالحمدودة ودر اىه الالالناهية

 ال ياال: حراة اللفري  هبا، على عرضه، إركادية 
  اال  املولوية هو اا صدر ادن املدوىل مبدا هدو ادوىل اعمدال اادام اولويلده سمدا عصدلنا  إذ ياال: انه غري ىام سربى وال صحرى ااا سربى عأل
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  لباً للمنفعة. علأاحمل علأاحمل إذ قد ياال با  و وب اعرعله هو كاراً للنعمة، أو دععاً للمةرة ا لملة، ال (3)
 سمحلاهدة عيلم ال يسللي املحلاهدة وإ  مل يلةمن حمرااً. (4)
 بنلو الالالناهي الاليافي. (5)



 (158هـ الدرس )5416جمادى اآلخر  51األحد ...........................................................................النميمة(..المكاسب المحرمة )
وااا صحرى عانه وإ  سلم ذلك  ،ولي  سو  األار خار اً عن دائرة املسلاالأ العالية وال سونه ال للمصللة الدنيوية أو غري ذلك ،يف األواار

 نة ال ىسلل م إركادية حراة الحمل النميمة الع هي سبص هلا بحمل ىؤسد اولويلها. علدبرإال ا  إركادية لرا حراا  املرء نفسه ان دخول ام
 الحرمان من الجنة مالزم للضرر

َفَمـْن زُْحـِحَ  َعـْن النَّـاِر َوُأْدِخـَ  قد ياال: با  احلراا  ان امنة االزم للةرر العظيم، عا  ان حرم امنة أدخحمل الندار قدال ىعداىل: ثانيًا: 
 اْلَجنََّة فَـَقْد َفازَ 

َوَعَلى اأَلْعَراِف رَِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكالًّ ِبِسـيَماُهْم َونَـاَدْوا َأْحـَحاَب اْلَجنَّـِة َأْن َسـالٌم  ا  للجنة والنار ثاللا وهو االعراف قال ىعاىل: وفيه: 
ــوَن  ََْمُع ــْم َي َــْدُخُلوَها َوُه ــْم ي ــْيُكْم َل ــْوِم ال َّــاِلِميَن  *َعَل ــَع اْلَق ــا َم ــا ال َتْجَعْلَن ــاُلوا رَبَـَّن ــاَء َأْحــَحاِب النَّــاِر َق َــاَدى  *َوِإَذا ُحــرَِفْ  أَْبَاــارُُهْم تِْلَق َون

عرب عنهم الارآ  الارا للذين  أعدأوقد عا  الظاهر اهنا انطاة وسطى بني امنة والنار  (1)َأْحَحاُب اأَلْعَراِف رَِجااًل يـَْعرُِفونـَُهْم ِبِسيَماُهمْ 
، (2)  حددىت بعدد ضددميمة الحلددفاعة واملحفددرة إليدده  وكددر  ملددن ىسداوى خددرير  أو َوآَخــُروَن ُمْرَجــْوَن أَلْمــِر اللَّــِه ِإمَّــا يـَُعــِإبـُُهْم َوِإمَّــا يـَتُــوُب َعَلــْيِهمْ  بدد

الدنيا وروضاهتا، عال ىالزم بني احلراا  ان امنة والدخول ، واألعراف دو  امنة وعوق نعيم (3)على خالف يف ذلك ولصللاء امن وان أكبه
 والدخول يف النار أو العذاب.

 ولانه قد ياال: با  احلراا  ان دخول امنة ضرر وأي ضرر علدبر
 ة تحريم الجنة عن الحرمةي  كنائِ 
 ظاهر يف الللرا حسص امللفاهم العريف.الظاهر انه وإ  سلمنا عدم و وب  لص املنفعة البالحة اطلااً عا  لسا  ىلك الرواياأ ثالثًا: 

اِءيَن بِالنَِّميَمةالظاهر عرعاً ان وبعبارة أخرى:   اهنا سناية عن الللرا أو هو االزم عرعاً للللرا. اْلَجنَُّة ُمَحرََّمٌة َعَلى اْلَقتَّاتِيَن اْلَمشَّ
ايدداأ واالحظددة ا  احلراددا  اددن امنددة إ ددا عرل ددي علددى الابددائر عالظدداهر اندده ال جمددال للمناقحلددة مبالحظددة جممددوع الرو  ،ولددئن نددوقش يف ذلددك

ــاِجرُ يف صددليلة علددي بددن  عفددر  عالحددق قولدده  يفوِا َو ُهــَو اْلَف ــِر َو الــدَّ ــْدِمِن اْلَدْم ــاِم َو ُم ــى َثاَلثَــةا النَّمَّ ــِ  اْلَجنَّــُة َعَل وقرينددة  (4)َحُرَم
 أبدذاهتا إىل اسدلوى الظهدور إال ا  الظداهر ا  ا صدار ىعليددي احلرادا  ادن امندة يف عداعلي الابدائر ويف روايداأ سلددرية ورد ق  ر  السدياق وإ  مل ىد د

 واهلل العامل. عن امنة سناية عن الللرا.او  احلراا  ، بالنميمة، يفيد االطمئنا ، ولو مبعرعة اا سبي ان الفهم العريف هابةمن
 الَاهرينوحلى اهلل على محمد واله 

 

 :)الحكمة(
َُْلُب ِفيِه ِعْلماً َسَلَك اللَُّه بِِه َطرِيقاً ِإَلى اْلَجنَِّة َو ِإنَّ اْلَماَلِئَكَة لََتَضُع أَ  ق ال  ر سرولر اللَِّه  َهاَمْن َسَلَك َطرِيقاً َي َاِلِب اْلِعْلِم ِرًضا بِِه  ْجِنَحتـَ لَِ

َاِلِب اْلِعْلِم َمْن ِفي السََّماِء َو َمْن ِفي اأْلَْرِض َحتَّى اْلُحوِت ِفي اْلَبْحِر َو َفْض ُ  ْغِفُر لَِ اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِ  اْلَقَمِر َعَلى َسائِِر  َو ِإنَُّه َيْستـَ
َلَة اْلَبْدِر َو ِإنَّ   .ِعْلَم َفَمْن َأَخَإ ِمْنُه َأَخَإ ِبَحظٍّ َواِفرا اْلُعَلَماَء َورَثَُة اأْلَنِْبَياِء ِإنَّ اأْلَنِْبَياَء َلْم يـَُورِثُوا ِديَناراً َو اَل ِدْرَهماً َو َلِكْن َورَّثُوا الْ  النفُجوِم لَيـْ

 (34ص 1اإلسالاية، ج –)الاايف:   

                                                             

 .44-43األعراف:  (1)
 وبذلك روي حديث سما قاله املفيد  –وقيحمل اهنم بعد ذلك عا  اصريهم إىل امنة  (2)
 -و الر ددال هددم النددو  و أوصدديا   رِجــاٌل يـَْعرِفُــوَن ُكــالًّ ِبِســيماُهْم...األعددراف أن دده سددور بددني امن ددة و الن ددار، عليدده  وقالدده الحلدديص الصدددوق يف االعلادداداأ ): اعلاادنددا يف (3)

ددِر اللَّددِه، ِإاَّدد-علدديهم الس ددالم بدرهرم ، و  ِإاَّددا يد لرددوبر . ال يدددخحمل امن ددة إال  اددن عددرعهم و عرعددو ، و ال يدددخحمل الن ددار إال  اددن أناددرهم و أناددرو . و عنددد األعددراف املر ددو  أِل ا  ا يدرع ددذ 
الحليص املفيد: )قيحمل ا  االعراف  بحمل بني امندة والندار وقيدحمل أيةداً انده سدور بدني امندة والندار ومجلدة األادر يف ذلدك انده وقال  (00ع ل ي ِهم .( )اعلااداأ اإلاااية للصدوق ص

 ااا  لي  ان امنة وال ان النار(.
 وقال املفيد: )وقيحمل أيةاً: انه سان طوائم مل ياونوا يف األرض االفني(.    
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