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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

(01) 
...ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم انحاللي 
فحيث ان )الصدقات( مجع ينحل  احناليل على األنواع وعلى حسب الدرجات، ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواأَلَذىان  هو املستظهرتنبيه: 

 اىل أفراد فإبطال كل صدقة باملن فيها من غري ان تبطل غريها من األعمال إال ما استثين.
وشهداا توجهب أنواعهان مهن احلهب  أو درجهات ف هد تهب  أنهواع املعاصهي ب  كافهة األعمهال الصهاحلة، بهل ته معصهية أو منةهةلهي  كهل انهه  والحاصل:

وقهد تهب  غهريس حسهب شهداا  د تب  معصية بعض أنواعها أو درجة من درجات أجرهها، وامها املنةهة فتحهب  مها امهل بهه عليههكل الصاحلات وق  معصية
 وتأثريااا على الغري.

 تحريم الجنة على النّمام بنحو المقتضي
احلهب   فاهنها )النميمهة( ت تضهيبنحو امل تضي ال العلهة التامهة ان ترميها عليه  ... حرمت الجنة على ثالثة: النمام يف قوله الظاهر  تنبيه:

 تستلزمها إجيابان؛ فانه:واحلرمان من الشفاعة واملغفرة وال 
 .اتلك الثالثة ُشرِّع ترميه اقتضتفحيث 

املغفرة أو الشفاعة، فال يتوهم من قولنا اهنا تستوجب الثالثة ان احلرمان من  -النمةام  – كن علة تامة للحرمان من اجلنة أمكن ان تنالهتوحيث مل 
ك ولههه: ان املعصههية الكةائيهة توجههب الع وبههة املعينههة أو كسههائر املعاصهي وع وبااهها    فهان حااهها ،ال ميكهن ان تنالههه مغفههرة اهلل أو الشههفاعةو  عليههه ماجلنهة حمههت  

 .، فاهنا م تضية اا وليست علة تامةات نظائر ذلكدخول النار كما ورد يف الكثري من الرواي
 العصيان علة الستحقاق العقاب دون فعليته

 علة تامة الستيجاب الع وبة ولي  علة لفعليتها،  –املعصية  –وبعبارة أخرى: ان العمل 
لكن االستح اق  هو مساٍو الستح اق الع اب : حيث كان العمل ذا مفسدة ملزمة َحُرم بالفعل لكنه أعم من ترتب الع وبة عليه نعمثالثةبعبارة 

 .أعم من الفعلية
 من اللوح احملفوظ. يعلم انهاحملفوظ فان مل تنل شفاعة ومغفرة فانه  اللوحلوح احملو واإلثبات ولي  من  داخل يف دائرة: قوله )حرمت عليه اجلنة( رابعةبعبارة 

مشيئته على  ان ومغفرته ملن يشاء ليست عبثان واعتباطان بل ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ  ويؤكدس قوله تعاىل: 
 حسب م تضى احلكمة واحلكمة وضع األشياء موضعها كأن يكون احملل قابالن وما أشبه ذلك.

 حكم والموضوعالجواب عن دعوى اقتضاء مناسبة ال
اجلهواب عمها سهبن مهن دعهوى ان مناسهبات احلكهم واملوضهوع ت تضهي إسهتبعاد كهون النميمهة  ها  –مهن االقتضهاء ال العليهة  –ظهر مبا ذكرنهاس تنبيه: 

؟ فال بد من مع سعة رمحة اهلل من اجلنة خاصة إذا كانت مرة واحدة يستوجب عليها املكلف احلرمان من دخول اجلنة إذ كيف يستوجب عليها احلرمان
، فانهه قهد ظههر مهن التنبيهه السهابن ان اسهتيجابه للحرمهان ههو بنحهو صرفها إىل النميمة اليت توجب سفك الدماء وهتك األعراض مثالن ال مطلن النميمة

 ومع قطع النظر عن ما قد يلح ه من الشفاعة أو رمحة اهلل تعاىل. وال استبعاد يف االقتضاء امل تضي
فاعلههها عليههها النهار وال بُعههد يف ذلههك إذا قلنهها بانههه  يسههتحنبعنواهنهها ومبهها ههي هههي  -ككههل معصههية فكيههف لهو كانههت كبههرية   –حلاصهل: ان النميمههة وا

 .كةلك كما هو صريح كالم اإلمام السجاد عليه السالم يف الصحيفة السجاديةهي  بنحو االقتضاء فان أدىن معصية 
كمها   إبلهي حه  له فان حرمهما فلي  بال سبب بل لعهدم كونهه أههالن امها أبهدان كيهف ورمحهة اهلل عيهث يطمهع فيهها نعم رمحة اهلل والشفاعة قد تشم

 !ورد يف الرواية
 الطائفة الثانية: الروايات المصرحة بترتب العقوبة على النميمة

 حلال إسنادها ح  مع قطع النظر عن ال ول عجية مراسيل الث ات املعتمدة.وهي روايات مستفيضة، بل قد تكون متواترة تواتران إمجاليان فيغين ذلك عن التعرض 
ُر بْـُن ُمَحمَّـٍد، عـن اْلُحَسـْيُن بْـُن ُمَحمَّـ)فمنها ما رواس الصهدوق  ِِ ٍد، عـن َعِلـيُّ بْـُن عن َعِليُّ ْبُن َحاِتٍم، عن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَهْمَداِنيُّ، عن اْلُمْنـ
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، َعْن َأِبيهِ اْلَقاِسِم، َعْن أَ  ِه   ِبي َخاِلٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ َِِب  :قَالَ  َعْن َعِليٍّ  َعْن َجدِّ اُب اْلَقْبِر َيُكوُن ِمَن النَِّميَمـِة َو اْلبَــْوِل َو َعـ َِ َع

  (1)(الرَُّجِل َعْن َأْهِله
، فهال يهرد ولهو بهاملرة العةاب يرتتهب كلمها ت  هت النميمهة وصهدقتو)النميمة( اسم جن  وهو كلي طبيعي يتح ن بتح ن احد أفرادس فظاهرها ان 

 .عليها ما أورد على سواب ها
ههو ابتعهادس واما العةاب من البول فاملراد به ترشحه على البدن أو املالب  مهن غهري تطههريس  ها يبطهل الصهالة مهثالن واملهراد بهه)عزب الرجهل عهن أهلهه( 

 إعطائه لزوجته ح وقها الزوجية فانه ظلم يستحن عليه الع اب.عنهم أي جتنبه عنهم كناية عن عدم 
َسهومنها ما رواس الصدوق أيضان ) هُد بنهُن َجعنَفهٍر أَبُهو احلُن هَواُن الل هِه َعَلينهِه قَهاَل َحهد ثَهَنا حُمَم  َهَد بنهِن ُموَسهى ِرضن ََسهِدي  قَهاَل َحهد َثيِن َحد ثَهَنا َعلِهي  بنهُن َأمحن ِ النُكهويِف  األن  ُموَسهى بنهُن نين

ههُ  بنهُن ِغيَههاٍج َعهِن الص ههاِدِق َجعنَفهرِ  ُ بنههُن يَزِيهَد قَههاَل َحهد َثيِن َحفن َسهنين عِههي  قَهاَل َحههد ثَهَنا احلُن ََ هرَاَن الن  هٍد َعههنن آبَائِهِه ِعمن  قَهاَل َرُسههوُل الل ههِه  :قَههالَ  َعههنن َعلِهي     بنههِن حُمَم 
ِحههيِم يُهنَههاُدوَن بِالن  ِمههيِم َو اجلَن ههَ ونَن ِمههَن احلَن ََذى ُيسن ههَل الن ههاِر َعلَههى َمهها ِْلِههمن ِمههَن األن ُذوَن َأهن ههُل الن ههاِر بَهعنُضههُهمن لِههبَهعنضٍ  ،َوينههِل َو الث بُههورِ َأرنبَهَعههةي يُهههؤن َرنبَهَعههِة قَههدن  :يَهُ ههوُل َأهن َمهها بَههاُل َهههُؤاَلِء األن

نَا َعَلى َما بَِنا ََذى آَذون َعاَءسُ  ،فَهَرُجلي ُمَعل ني يِف تَاُبوٍت ِمنن مَجنرٍ  ؟ِمَن األن  .َو َرُجلي يَأنُكُل حلَنَمهُ  ،َو َرُجلي َيِسيُل ُفوُس قَهينحان َو َدمان  ،َو َرُجلي جَيُر  أَمن
َذَ  :َفِ يَل ِلَصاِحِب الت ابُوتِ  َبهنَعِد َقدن آَذانَا َعَلى َما ِبَنا ِمَن األن هَواُل الن ها ِ  :فَهيَهُ ولُ  ؟ىَما بَاُل األن َبهنَعَد َقدن َمهاَت َو يف ُعُنِ هِه َأمن ِسهِه  ،ِإن  األن هدن َاَها يف نَهفن ملَن جيَِ

  .َأَداءن َو اَل َوَفاءن 
َعاَءسُ  ََذى :ُُث  يُهَ اُل ِلل ِةي جَيُر  َأمن َبهنَعِد َقدن آَذانَا َعَلى َما ِبَنا ِمَن األن ُل ِمنن َجَسِدسِ فَهيَهُ وُل  ؟َما بَاُل األن َبهنَعَد َكاَن اَل يُهَبايل أَينَن َأَصاَب النبَهون   .ِإن  األن

ََذى :ُُث  يُهَ اُل ِلل ِةي َيِسيُل ُفوُس قَهينحان َو َدمان  َبهنَعِد قَهدن آَذانَها َعلَهى َمها ِبنَها ِمهَن األن َهاِكي فَهيَهننظُهُر ِإىَل ُكهلِّ َكِلَمهٍة َخِبيثَهٍة  :فَهيَهُ هولُ  ؟َما بَاُل األن َُ َبهنَعهَد َكهاَن  ِإن  األن
ََُاِكي ِْلَا ِنُدَها َو   .فَهُيسن

ََذى :ُُث  يُهَ اُل ِلل ِةي يَأنُكُل حلَنَمهُ  َبهنَعِد َقدن آَذانَا َعَلى َما ِبَنا ِمَن األن َبهنَعَد َكاَن يَأنكُ  ؟َما بَاُل األن ُل حلُُوَم الن اِ  ِبالنِغيَبِة َو مَينِشي ِبالن ِميَمِة(فَهيَهُ وُل ِإن  األن
(2). 

 مناقشة داللة )كان يمشي بالنميمة(
وال يطلهن علهى مهن صهدر منهه  ،نهه ديدنههأههو االسهتمرار و  (لكن ظاهر هةس الرواية تكرر صدور النميمة منه واستمرارها فان ظاهر )كان يفعل كهةا

 .(؟كان ميشي بكةا)الفعل مرة واحدة انه كان يفعل كةا فكيف به
ر )كهان واحلاصل: ان الفعل املضارع وان قلنا انه ال يدل على التكرر لكن ظاهر )ميشي( مادةن هو التكرر وإن مل تدل اايئة عليه سلمنا لكن ظهاه

 ميشي( التكرر من غري ريب.
 مكروها، بل ال بد ان يكون حمرمان. سواب بان ما ترتب على تكررس هةا العةاب الشديد ال يع ل ان يكون واحدنعم سبن إمكان اجل

 تنبيه: أقل عِاب النار أعظم من كل عِاب الدنيا
مههن كههل عههةابات الههدنيا وإن طالههت ملاليههني السههنني، فهههال  إيالمههان أشههد وأقههوى وأشههد  لعلههه يكههونان أقههل وادىن وأهههون عههةاب اهلل ا خههروي تنبيــه: 

والعمهن  يستهينن أحد ح  بلحظة من عةاب االحتضار الةي ورد انه تصفية للمكلف من ذنوبهه، فهان األمل ال ي ها  بالسهاعات والسهنني بهل بالشهدة
نَـاٍر المان من سجن سنة، فكيهف مبجلهى غضهب اهلل وكيهف بهه)بامل اريض يكون أشد إي ضفرب قبضٍة على مجرة من النار أو نشرة مبنشار أو قر  والدرجة

 اعاذنا اهلل وإياكم من ذلك. ؟(3)( َسَجَرَها َجبَّارَُها ِمْن َغَضِبه
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 

 :)الحكمة(
ِإَلْيُكْم َبْل ِبَرْحَمٍة ِمْنُه اَل ِإنَّ اللََّه ِبَمنِِّه َو رَْحَمِتِه َلمَّا فـََرَض َعَلْيُكُم اْلَفَراِئَض َلْم يـَْفِرْض َذِلَك َعَلْيُكْم ِلَحاَجٍة ِمْنُه  عن اإلمام احلسن اجملتىب 

َِ اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ  زُِلُكْم ِفـي َوِلَيْبَتِلَي ما ِفي ُصُدورُِكْم َوِلُيَمحَِّص ما ِفي قـُُلوِبُكْم ِلُتَسـاِبُقوا ِإلَـى رَْحَمـِة اللَـِّه َوِلَتتَـَفاَضـَل َمنَـا ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيُكْم ِلَيِمي
ََِّكـاِإ َوالصَّـْوَم َواْلَواَل  ََّ َواْلُعْمـَرَإ َوِإقَـاَم الصَّـاَلِإ َوِإيتَـاَء ال يَـَة َوَجَعـَل َلُكـْم بَابـاْ َتْسـتَـْفِتُحوَن بِـِه َأبـْـَواَب اْلَفـَراِئِض َوِمْفَتاحـاْ ِإلَـى َجنَّتِـِه فـََفـَرَض َعلَـْيُكُم اْلَحـ

 (عن آل الرسول  تف الع ول) .َسِبيِله
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