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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 النميمة

(14) 
 تتمة روايات الطائفة الثانية: العقوبات على النميمة

) صلى اهلل عليه من الرواية املفّصلة فيما رآه النيب  ) عليه السالم (ما رواه الصدوق يف عيون أخبار الرضا ومنها: 
َورَأَْيُت اْمَرَأًة رَْأُسَها رَْأُس ِخْنزِيٍر ))ليلة اإلسراء من صنوف العذاب الذي ابتليت به طوائف من النساء وفيها  وآله  (

َها أَْلُف َأْلِف َلْوٍن ِمَن اْلَعَذاِب  َحِبيِبي َوقـُرَُّة َعْيِني َأْخِبْرِني َما َكاَن  فَـَقاَلْت َفاِطَمُة ع ...َوَبَدنـَُها َبَدُن اْلِحَماِر َوَعَليـْ
َوَأمَّا الَِّتي َكاَن رَْأُسَها رَْأَس ِخْنزِيٍر َوَبَدنـَُها  اْلَعَذاَب فَـَقاَل يَا ِبْنِتي... َعَمُلُهنَّ َوِسيَرتـُُهنَّ َحتَّى َوَضَع اللَُّه َعَلْيِهنَّ َهَذا

اَبة...َبَدَن اْلِحَماِر َفِإنَـَّها َكاَنْت َنمَّا  (1)((َمًة َكذَّ
 ، كما مضىوهي صيغة مبالغة الق هو صيغة فعّ واإلشكال واجلواب عليها من حيث كون املتعل  

نَــْيِن َسـلَََّّ اللَّـُه )) ) صلى اهلل عليه وآله  (ما رواه يف عقاب األعمال عن النيب ومنها:  َمْن َمَشـى ِفـي َنِميَمـٍة بـَـْيَن ا ـْ
َهُ  َلْحَمـُه َعَلْيِه ِفي قَـْبـِرِِ نَـارًا ُتْحرِقُـُه َِلَـى  يـَـْوِِ اْلِقَياَمـِة َو ََِاا َخـَرَم ِمـْن قَـْبـِرِِ َسـلَََّّ اللَّـُه َعَلْيـِه ُ ـَناعاً تِْنينـاً َأْسـَوَد يـَـنـْ

  (2)((َحتَّى َيْدُخَل النَّار...
منا وهذه الرواية سليمة عما أورد على أكثر الروايات األخرى لصدق )منن مىنى يف ميمنة( علنى املنرة الواحندة عكن  

 .و)النمام( )كان ميىي بالنميمة(د فيها ور 
ََل تَـْقَبْل ِفي ِاي ))للمنصور:  ) عليه السالم (ما رواه الصدوق يف األمايل يف مجلة ما قاله اإلمام الصادق منها: 

َِ اللَُّه َعَلْيِه اْلَننَّةَ )َرِحِمَك َوَأْهِل الْرَعاَيِة ِمْن َأْهِل بـَْيِتَك قَـْوَل َمْن  َِ َ اِهُد ُزوٍر  (1)(َحرَّ ا ُِ النَّاَر َفِإنَّ النَّمَّ َوَجَعَل َمْأَوا
ْغَراِء بـَْيَن النَّاس  (4)(( َوَ رِيُك َِْبِليَس ِفي اْْلِ

 وجوِ دوران الحرمة مدار النميمة َل النمامية

                                                             

 .14ص 1ج ) عليه السالم (عيون أخبار الرضا  (1)
 .284ثواب األعمال وعقاب األعمال ص (2)
 ووجه االقتباس من اآلية، ان كان اقتباساً، ان ما فعله نوع من الىرك باهلل إذ هو جحود حلكم من أحكامه. (3)
 .313األمايل للصدوق ص (4)
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 على ان النّمام يراد به اجملرد ال املبالغة: ،وقد سبق وجهان ونضيف هنا ثالثاً 
 بن)شاهد زور( فاملدار على التعريف وهو منطبق على املرة الواحدة من النميمة. –أي النّمام  – ان اإلمام عّرفه -أ
مناسبة شهادة الزور لتحرمي اجلنة واستحقاق النار ومناسبة كونه شريك إبلي  هلما، واإلشكال بعمنوم رةنة اهلل  -ب

مبنننا هنننو هنننو وامنننا الفعلينننة فمر ننننة بننن مور منهنننا  ق علنننى العننننوانمنننندفا بنننان الكنننالم يف االقتضننناء واالسنننتحقاق وهنننو معل ننن
 فاالستحقاق أعم من الفعلية. ،االستحقاق ومنها عدم مشول الىفاعة له ومنها عدم نيله مغفرة اهلل

اننه لنو أريند بالنّمنام مفناد هييتنه أيضناً فندار احلكنم مندار  منوع املنادة واهليينة، للنزم اسنتدالل اإلمنام بناألعم علنى  -ج
 باين على املباين والتايل باطل فاملقدم مثله.األخص بل بامل
ََل تَـْقبَـْل ِفـي ِاي َرِحِمـَك َوَأْهـِل  ))ان ظاهر كالم اإلمام االستدالل على حترمي ميمة ذلك الواشي عليه بقوله بيانه: 

َِ اللَُّه َعَلْيـِه اْلَننَّـةَ )الْرَعاَيِة ِمْن َأْهِل بـَْيِتَك قَـْوَل َمْن  ُِ النَّـاَر...َوَجَعـَل َمـأْ  (َحرَّ إذ مل يعن  بصنيغة اجلمنا وهنو )أقنوال  ((َوا
مننن( و)قننول( مصنندر واسننم جننن  واملصنندر وإن كننان ينطبننق علننى الواحنند والكثننن إال ان القنندر املتننيقن منننه الواحنند بننل 

فلنو كنان املنراد بالنمنام هييتنه  بعد ان جعل مبا هنو موضنوعاً للحكنم يف ثبوت احلكم له صدقه وانطباقه على الواحد كاف  
أيضًا أي كثن النميمة فكنان اسنتدالاًل بناألعم )وهنو املكثنر منن النميمنة( علنى األخنص وهنو منن أانى بنه منرة واحندة كمنا 

على الواحد، بل انه لدى الدقة استدالل باملباين على املباين فان الواحد مبناين للكثنن وكوننه هو مقتضى انطباق املصدر 
وهو ما حنده بىنرال ال فهنو مبناين للكثنن النذي هنو  (2)ما حده هو أعم إذ املراد بالواحد يقتضي كون الكثن ال (1)جزء

 ال حلاظًا. فت مل (3)اً الواحد بىرال شيء نعم الواحد ال بىرال هو عني الكثن مصداق
 الطائفة الثالثة: الروايات الدالة على ان  راركم النمامون

 أيضًا: صحاحبعض ال ويف هذه الطائفة
طُـوَبى ِلُكـْل َعْبـٍد )) ) علينه السنالم (قال: قال أمن املؤمنني  ) عليه السالم (عن أيب عبد اهلل  ما رواه الكايف :ومنها

ُهْم ُكـنـَُوَمٍة ََل يـُْؤبَـُه لَـُه يـَْعـِرُا النَّـاَس َوََل يـَْعرِفُـُه النَّـاُس يـَْعرِفُـُه اللَّـُه ِمْنـُه ِبِرْضـَواٍن ُأوَلبِـَك َمَ ـابِ  ُُ اْلُهـَدى يـَْنَنِلـي َعـنـْ لُّ ي
ُُ َلُهْم بَاُب ُكْل َرْحَمٍة َلْيُسوا ِباْلُبُذِر اْلَمَذاِييِع َوََل اْلُنَفاِة اْلُمَراِءيَن  َنٍة ُمْظِلَمٍة َويـُْفَت  ِفتـْ

ـَر َتُكونُـوا ِمـْن َأْهِلـِه َوََل َتُكونُـوا ُعُنـًي َمـَذاِييَع فَـ ـَر تـُْعَرفُـوا بِـِه َواْعَملُـوا اْلَخيـْ ِإنَّ ِخيَـارَُكُم الَـِّذيَن ََِاا َوَقاَل ُقوُلوا اْلَخيـْ

                                                             

 فان النام لي  جزئياً للنمام بل هو جزء له. (1)
 وإال مل يكن واحداً. (2)
 ألن الالبىرال جيتما ما ألف شرال. (3)
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 .(1)((َن اْْلَِحبَِّة اْلُمْبتَـُغوَن ِلْلبُـَرآِء اْلَمَعاِيبَ ُنِظَر ََِلْيِهْم اُِكَر اللَُّه َوِ َرارُُكُم اْلَمشَّاُءوَن ِبالنَِّميَمِة اْلُمَفْرُقوَن بـَيْ 
ما رواه يف الكايف بسند صنحي  عنن عندة منن أصنحابنا عنن أةند بنن حممند عنن احلسنن بنن حمبنوب عنن عبند  ومنها:

ََل أنببكم بشراركم؟ قالوا بلـى يـا رسـول )) وآله  () صلى اهلل عليه اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل قال: قال رسول اهلل 
 (1)(( المشاءون بالنميمة المفرقون بين اْلحبة، الباغون )أي الطالبون( للبراء المعايباهلل قال: 

 .ءوال اء مجا برُى على وزن ِكرام ووزن فقهاء فتقرأ الِ اء كما اقرأ البُنَرآ
وأدلننة بعنند اجلمننا مننا مقتضننيات سننائر الروايننات ومنهننا أدلننة انننه ال رهبانيننة يف اإلسننالم ) واملقصننود مننن العبنند النومننة

أوليننك مصننابي   :وجننوب األمننر بنناملعروف والنهنني عننن املنكننر وإرشنناد اجلاهننل وانبيننه الغافننل بننل وذيننل هننذه الروايننة أيضنناً 
يف حكومنة السنلطان اجلنائر النذي يسنعى فلم حيضر اجلما، وذلنك  بكثرة فكانه نام ذكره أو نام غن املعروف هواهلدى( 

، ثالثنة والتزوينر وباخلنداع ،وبالتهديد اارة والرتهيب ،بالتطميا اارة والرتغيب الكتساب الىرعية من العامل أو مطلق املؤمن
 عنرف فاننه ينحنو بنمياننه منن ان يقنا يف شنباكهم فيسنلم عنن الركنون إ  الظلمنةفطوىب حينيذ  للنومة الذي ال يؤبنه لنه وال يُ 

 .(3)(سَُّكْم النَّارُ َوَل تَـرَْكُنوا ََِلى الَِّذيَن ظََلُموا فَـَتمَ  )الذي قال فيهم اعا : 
إذ يعرفنننون النننناس فيعرفنننون اينننن  للطنننالبني وذوي القابلينننةويؤكنننده قنننول )أولينننك مصنننابي  اهلننندى( فاننننه مصنننباح هننندى 

دون ان اكتىنفهم أعنني الطغناة إذ )وال يعرفنه النناس( كني  ،سنددونوما منن يتكلمنون وملنن يرشندون وي معروفهميضعون 
 يوقعوهم يف شراكهم.
 )الشر( أعم من الحراِاْل كال بان 

ان الىنر أعنم منن احلنرام واننه ال انالزم بنني كنون شنرص منن شنرار  :ولكن الذي يورد على االسنتدالل ذنذه الرواينات
فننان الىننر يقابننل اخلننن  اللغويننة هلمننا ويتضنن  ذلننك مبالحظننة معننا الىننر واخلنن  والتعنناريف ،الننناس وكونننه فنناعاًل للمعاصنني

واخلننن أعننم منننن الواجننب )كالعنندل وصنننالة الصننب ( واملسننتحب )كاإلحسنننان وصننالة الليننل( فالىنننر كننذلك ويىننهد لنننه 
ير وإن مل يصنندر منننه احلننرام علننى حسننب رّ ذننا ِشننشننّر واملتصننف  كلهننا  العننرف أيضنناً فننان احلقنند واحلسنند والغننرور والك ينناء

 مقتضاها.
اخلطاينننا املننراد بالرذائننل الرذائننل األخالقيننة كاحلقنند واحلسنند و املننراد بللرذائننل واخلطايننا( و  ويف املنجنند )الىننر اسننم جنناما

 وإن غنه مصداق أو عبارة أخرى عنه. له املعاصي، والظاهر ان هذا هو املوضوع

                                                             

 .222ص 2اإلسالمية( ج –الكايف )ال  (1)
 .33ص 12القدمية( ج –روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه )ال  (2)
 .113هود:  (3)
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للحنرام وبنن)الفساد( ولعلنه مسناو   منن احلنرام قال يف  ما البحرين )الىر نقيض اخلنن( كمنا فسنره بنن)السوء( وهنو أعنم
 )الظلم( وهو أخص.بنالىرعي أو العقلي. فت مل و 
ُِ ِباْلَخْيِر...)وقد قال اعا  من قبل   (1)(َوَيدُْع اِْلنَساُن ِبالشَّْر ُدَعاَء

قيل يف معناه أقوال أحدها: إن االنسان رمبا يدعو يف حال الزجر والغضنب علنى نفسنه، وأهلنه، ) البيانقال يف  ما 
أن يستجاب له فيه، كما يدعو لنفسنه بناخلن. فلنو أجناب اهلل دعناءه ألهلكنه، لكننه ال جيينب بفضنله وماله، مبا ال حيب 

ورةته، عنن ابنن عبناس، واحلسنن، وقتنادة واآلخنر: إن معنناه أن االنسنان قند يطلنب الىنر السنتعجاله املنفعنة وثالثهنا: إن 
 صلة وللحديث (2)(معناه: ويدعو يف طلب احملظور، كدعائه يف طلب املباح

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
ــَيَة ))َقالَننتف َفاِطَمننُة الزهننراء )عليهننا السننالم( يف ُخطفَبِتَهننا  َِ َوال َّ ــَن الْشــْر يَمــاَن َتْطِهيــرًا ِم ــَرَ  اللَّــُه اْْلِ تَـْنزِيهــاً َعــِن فَـ

ََّ َتْسـِنَيةً  ْخـَيِو َواْلَحـ ِِْ َِ تَـْبِيينـاً ِل ِللـْديِن َواْلَعـْدَل َتْسـِكيناً ِلْلُقلُـوِب َوالطَّاَعـَة  (1)اْلِكْبِر َوالزََّكاَة زِيَاَدًة ِفي الْرْزِق َوالْ ـَيا
َر َمُعونَـًة َعلَـى َْسـ ْسـَيِِ َوال َّـبـْ ِِْ َماَمَة َلّمًا ِمَن اْلُفْرَقِة َواْلِنَهاَد ِعـّزًا ِل ِتيَناِب اْلجـر َواْْلَْمـَر بِـاْلَمْعُروِا ِنظَامًا ِلْلِملَِّة َواْْلِ

اَء ِبالنَّـْذِر اْلَواِلَدْيِن ِوَقاَيًة َعِن السََّخَِّ َوِصَلَة اْْلَْرَحاِِ َمْنَماًة ِلْلَعـَدِد َواْلِقَ ـاَو َحْقنـاً ِللـْدَماِء َواْلَوفَـ َمْ َلَحًة ِلْلَعامَِّة َوِبرَّ 
ََ السَّـرَِقِة اْلُمْحَ ـ (4)تَـْعرِيضًا ِلْلَمْغِفَرِة َوتَـْوِفَيَة اْلَمَكاِييِل َواْلَمَوازِيِن تَـْعِييـرًا ِلْلَبْخَسـِة َوقَـْذاَ  َناِت َحْنبـاً َعـِن اللَّْعنَـِة َوتَــْر

َِ اللَّـُه الْشـرْ  (5)َِيَنابًا ِلْلِعفَِّة َوَأْكلَ  ََ َِْخَيصـاً َأْمَواِل اْلَيَتاَمى ََِجاَرًة ِمَن الظُّْلِم َواْلَعْدَل ِفي اْْلَْحَكاِِ َِيَناساً ِللرَِّعيَِّة َوَحـرَّ
تَـُهوا َعمَّا نـََهاُكْم َعْنهُ  (ُقوا اللََّه َحقَّ ُتقاِتهِ اتَـّ )َلُه ِبالرُُّبوِبيَِّة فَـ   ((ِفيَما َأَمرَُكُم اللَُّه ِبِه َوانـْ

 (238ص 3)من ال حيضره الفقيه: ج
 

                                                             

 .11اإلسراء:  (1)
 .223ص 3ج افسن  ما البيان (2)
و هنو االوضن . « اىنييدا للندين»و يف االحتجناج « لتثبينت الندين»أي اوضيحا أو رفعة، و السناء باملد الرفعة، و يف بعض النسن  « اسنية» (3)

 «.البية للدين»و يف نسرة 
 ويف نسرة )واجتناب القذف..(  (4)
 أو هو عطف على السرقة أي )وارك أكل أموال...(.  والظاهر وجود اصحيف (2)


