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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 النميمة
(22) 

 الحرمان من الجنة للحبط وحبط الواجب حرام
مااا رهاارق ااالار االيااروا  بالولاه قاال اع يالااال  عاادم يخاول ا نااة ال يعااوع إال باحباا  أعمالااه الوا بااة : (6)رابعـا  

 إال احلرام(  ليس واملستحبة وما حيبط الوا ب
، باع احلرماع عان -أي النميمة  – ميعن ا واب عن اع حترمي ا نة على النّمام أعم من حرمتهاانه وتوضيحه  

ت الرواياا  علاى إر حيا  يلّا ؛علول حبط األعمال وحابط األعماال الوا باة حارام مالنميماة حاراميخول ا نة هو م
 إال حبط أعماله. ا نةاع النّمام ال يدخل ا نة هشف رلك عن و هه إر ال و ه لعدم يخول النّمام 

ام ال يادخل ا ناة قالنميمة تو ب حبط األعمال( وبرهانه صحاح الروايا  الدالة على اع النّما  مالالياس هعذا
 .(2قنظراً لعدل اهلل وال و ه لعدم يخوله ا نة إال حبط أعماله

  (3قحرام أي ما ينفي اثرها قوهل ما يو ب حبط األعمال الوا بة حرام( ماع ضد الوا ب
 قمالنميمة حرام(.

 اإلشكال: المّنة توجب حبط الواجب وليست بمحرمة
أي  –؛ مااااع املنّاااة مااات اراااا ليسااات قااارام، تبطااال الصااادقة وإع هانااات وأ اااب عناااه ااالااار االياااروا  بااااقوميه نظااار

 وا بة( مهو إشعال على العربى حسب ما قررناق. –الصدقة 
 – بني بعضهاوبعضها على سبيل البدل إر ميتنت ا مت  -ميعن اع يناقش  وابه بو وق  أقول: 

 الجواب: المّنة محرمة في صورتين وهي محِبطة فيهما
حاارام( ورلااك باادعوى اع  (5ققماااحلبط الناااته عنهااا حاارام ماحلرماااع ماان ا نااة الناااته عنااه (4قناة حااراماع امل األول:

 ط هي أحد أمرين باملّنة اارمة اليت تو ب احل

                                                             

ََلَـ  "من األ وبة على إشعال اع   (1ق ْمـِر َوالـدَّ ووُه َوُهـَو اْلَ ـاِجرُحرَِّمِت اْلَجنَّـةُ  َْ ال يادل علاى حتارمي النميماة  "َثََلثَـة:: النَّمَّـاُم َوُمـْدِمُن اْل
 أو أي معل يسبب احلرماع من يخول ا نة.

 سيأيت اع و هه جمموع احلبط وعدم نيل الشفاعة وعدم مشول املغفرة. (2ق
 سيأيت اع احلبط إضرار مهو حرام من هذق ا هة. (3ق
 لدعواق قاع املنة ليست قرام(. اً خالم (4ق
 أي عن احلبط. (5ق
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أي املان  ((ال تـُْبِطلُـوا َصـَدَقاِتُكْم بِـاْلَمنِّ َواأَلَ.ى...ققاملّنة على اهلل تعاىل هما مسر به البعض قولاه تعااىل   -1
 هلل واألرى خللر اهلل.على ا
وقااد أمااري  املنااة  ،األرى عطااف للعااام علااى اخلااا  ع  أو  اآليااة   املنّااة املتضاامنة لااارى همااا مساار بااه بعااض   -2

حمرماة  (1قبالذهر وقدمت ملالصالتها للعمل عاية وهثرة انتشاارها وهوراا هاي أبارا مظااهر األرى عناد اوحسااع وهاي
، (2قال خيفى ابتناء رلك هله على الالول قرماة مالدماة احلارام شارعاً و  نه هذلك.ماحلبط الناته عنها واحلرماع الناته ع

  .نعم يعفي االلتزام باحلرمة عالاًل للالول قرمة ما يسبب احلرماع من يخول ا نة عالالً 
وعليااه  ماملنّااة إرا ن تعاان علااى اهلل تعاااىل وال ماات أرى مهااي ليساات حمرمااة قامااا لاادعوى انصاارا  املااّن يف اآليااة 

وعلااى أقاال تالاادير اع يالااال  انااه ال  ظائرهااا عنهااا أو باادعوى اع ال تبطلااوا إرشااايي ولاايس مولويااا مااال يفيااد التحاارميون
يليل على هوع املنّاة علاى اخللار ااص املصاحوبة بااألرى حمبطاة، المجاال املاراي باآلياة مان باني تلاك اااتمال  الثالثاة 

  نة مال يتم نالض ااالر االيروا  هبا.من يخول ا وال مانعةً  ( مليست حمبطةً اآلنفة. متأمل
 الحبط حرام ألنه إضرار بالغ

ــاني:  اع احلاابط حاارام النااه ضاارر بااالي إر احلاابط يعااو إحاارا  مااا  ااو وهساابه ماان األ اار واملثوبااا ، والعالاال الث
قعم العالال وهيف يالال  ،يستالل قرمة االضرار البالي بالنفس واملمتلعا  من اص مر  بني هورا ينيوية أو اخروية

 ؟إحراقاه قصاورق وماا ال يتنااهى مان أموالاه وأمالهاه يف اآلخارةقرمة احرا  بيته أو املاليني من أموالاه وال يالاال قرماة 
 (3قآ الً  أوعا اًل  بني هونه مانه ال مر  يف حعم العالل قرمة وقبح االضرار البالي

 ا الضرر البالي.وحي  هانت النميمة مو بة حلبط األعمال هانت حمرمة الستيجاهب
األعماال  ألراا سابب توليادي الحارا ومر ت هذا الو ه إىل إيخال النميمة يف يائرة ما يستو ب الضارر الباالي 

يالاال بااع  لاب املنفعاة لايس بوا اب  مااليف يائرة احلرماع من املنفعة  اً وإخرا ها من هورا ِصرم ،واملثوبا  يف ا نة
 وحرماع النفس منها ليس قرام.

 حرام (1)المّنة والحبط وإن لم  حرما لكن الحرمان من الجنة
حسااب  –مبحاارمني، لعاان رلااك ال يسااتلزم عاادم حرمااة النميمااة إر النميمااة  اساالمنا اع املنّااة واحلاابط ليساا ثالثــا :

ا نة، واحلرماع منها ليس معلول احلابط مالاط هاي يالاال لايس يخول تو ب احلرماع من  –صريح صحيح الروايا  
                                                             

 املنة املتضمنة لارى. (1ق
 هما هو املنصور تبعاً للمختار يف ضابط األمر والنهي املولويني وانه عليه يصح تعلالهما باملالدمة.  (2ق
بعثااص  اا هسابه اونساااع آلخرتاه، إضااامة إىل   بال لعال ماان ِحع ام حرمااة املعصاية هاو رلااك أي اراا تسااتو ب اوضارار الباالي بعاال ماا أو (3ق

حلرمااة املعصااية إال را   –علااى هااذا  –هورااا هتعاااً حلاارمي البااارل تعاااىل باال قااد يبهااد رلااك الالااول بعاادم حرمااة التجااري مااال يعااوع و ااه 
 واخلروج عن اي العبويية ومالتضياهتا. متأمل

 أي معل ما يسبب احلرماع من يخوهلا. (4ق
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عاادم حرمااة املنّااة املو بااة للحاابط، باال احلرماااع منهااا  (1قاماااً ملاايس احلرماااع ماان يخااول ا نااة حراماااً باادليلاحلاابط حر 

معلااول مرهاابي ماازيهي هااو جممااوعم احلاابط وعاادم نياال الشاافاعة واحلرماااع ماان مغفاارة اهلل مجيعاااً ماااع هااذا ا مااوع يو ااب 
شافاعة يخال ا ناة، أو لاو حبطات منالتاه مان مشاملته ال هاحلرماع من ا ناة ولايس احلابط مالاط إر لاو حبطات أعمالا

 .يخلها اهلل مغفرة
اع املدعى هو اع ماا يساتلزم احلرمااع مان ا ناة هاو احلارام ولايس ماا يساتلزم احلابط مالاط هاي يانالض والحاصل: 

باملنّااة وارااا تسااتلزم احلاابط وليساات مبحرمااة؛ إر اتضااح اع الروايااا  صاارحية يف اع النميمااة تو ااب احلرماااع ماان ا نااة 
 ملعلول للثالثة  احلبط، عدم الشفاعة، عدم املغفرة( ال ارا تو ب احلبط مالط.قا

احلاابط واحلرماااع ماان الشاافاعة واحلرماااع ماان  جممااوع اع احلاارام هااو اع يفعاال اونساااع مااا يسااببوبعبــارأ أخــرى: 
تعيب العباائر مان املغفرة ق ا يستلزم عادم يخاول ا ناة( ولعال هاذا برهاناه معاه إر اع الشافاعة أعاد  للعصااة بال ملار 

واملغفرة هذلك معيف يعوع ما يسابب احلرمااع مان الشافاعة واملغفارة معروهاا؟   قصلى اهلل عليه وآله(أميت هما قال 
وللحادي   متادبر  ياداً  (2ق((ِإنَّ اللََّه ال  ـَْغِ ُر َأْن ُ ْشَرَك ِبِه َو ـَْغِ ُر َما ُدوَن َ.ِلَك ِلَمْن َ َشاءُ ققهيف وقد قال تعاىل 

 صلة
 صل  اهلل َل  محمد واله الطاهر نو 

 
 :)الحكمة(

نَاي ا  قعليااه السااالم(ماان أقااوال اومااام علااي  ــاءآ "يف ر مِّ الااد  ــاءآ َوُِخُرَهــا فَـَن َََن ــي  ،َأوَُّلَهــا  ِفــي َحََلِلَهــا ِحَســابآ َو ِف
َقابآ  َِ  َحَراِمَها 

 َمْن َصحَّ ِفيَها َأِمَن َو َمْن َمِرَض ِفيَها َنِدَم 
   ِفيَها فُِتَن َو َمِن افْـتَـَقَر ِفيَها َحِزَن َمِن اْستَـْغنَ 

ََْمْتُه َو َمْن َنَظَر ِبَها َبصََّرْتهُ  َها َأ َها أَتَـْتُه َو َمْن َنَظَر ِإَليـْ ََنـْ ََاَها َفاتَـْتُه َو َمْن قَـَعَد   .(3ق"َمْن َسا
 (201حتف العالول   ق

                                                             

 حراما(. يليل قليس احلبط (1ق
 .44النساء   (2ق
 [. أي نظر إليها بعني احلاليالة و نظر تأّمل و تفعر. و يف هنز الفوائد ]و من نظر إليها أهلته و من هتاوع هبا نصرته (3ق


