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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) 

)صولى اهلل عليوه ان عن اإلمام الصادق عن رسوول اهلل سبق اإلشكال على االستدالل بصحيحة عبد اهلل بن سن
 بان ذلك أعم من احلرمة. (3)"إال أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول اهلل قال: المشاءون بالنميمة" وآله(

وميكوون ااوووواب عنوووه بووان كووواهر )شووورار م...( هووو الشووورار بروووول مطلووق والشووورير والشووورار برووول مطلوووق لوووي  إال 
الكبائر منها، اما مرتكب املكروهات أو جمرتح الرذائل غري احملرمة فلوي  شوريراب بروول مطلوق وال  مرتكب املعاصي بل

املرتبووة الناةلووة لناسوووب ان يرووول )مووون  )صووولى اهلل عليووه وآلوووه(فلووو أراد  ان أريوود بوووه )أشوور م( يصوودق عليووه )شووورار م(
 شرار م(.
أعلووى درتووات  )صوولى اهلل عليووه وآلووه(راد ان )شوورار م( لووه عوور  عووريل يشوومل  وول تلووك املراتووب ولووو أوفيــ : 

 .(2)الشرية )وهو مرصود اجمليب من إرادة الشرار برول مطلق( لرال أ ثر م شراب أو أشر م
أم التصوافهم بالصوفات الرذيلووة   ؟اهنوم شورار وتصودق علويهم هوصف الصووفة لكون هول لفعلهوم املعصويةوالحاصـ:: 

وإن مل يفعول حرامواب شورير عرفواب ودقوة وباحلمول الشوائمل لكنوه مل   احلسد واحلرد والبغضاء والتكرب فوان املتصوهب هوصف
لية نفسوه منهوا ويليتهوا باضودادها بول انوه حوىت لوو أريود مون شورار م أشور م فانوه يفعل حراماب حىت لو  ان مبردورف خت

أم بلحواظ  –ولي  األشّر فيها قد فعل حرامواب موا مل يهظهور مورام  –حيث ال يعلم انه بلحاظ تلك الصفات الرذيلة 
 تدل على احلرمة إال باالستناد إىل إطالقها. فتاملاألفعال فال 

ويؤ د ذلك مالحظة مرابل الشرار فان األشياء تعرف باضدادها  ما تعورف بامثااوا فوان الشورار ترابلهوا ا يوار 
ن حيسوونون إىل فعووالب مسووتحباب أو واتبوواب أال توور  صووحة ان يرووول )خيووار م الووصي (3))وخيووار م( أعووم موون  ووون وتهووه

 الناس أو الصين يرومون باألسحار( أو ما أشبه ممل اهنا مستحبة؟
 كم( إذ املراد العاملون منكم ولي  األعلم منكم.ئ ما يؤ دف قولك )أال اخرب م بعلما

انووه ال يوودل وصووهب شوواخل بصووفة ا وورّي أو الشوورير لريامووه بفعوول علووى ان ذلووك الفعوول واتووب أو والحاصــ:: 
  حرام.

                                                             

 .33ص 12الردمية( ج –ريه )ط روضة املترني يف شرح من ال حيضرف الف (1)
 واشر وأخري لغة رديئة. (2)
 أي وته  وهنم خياراب. (3)
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فة إىل سياق الرواية وتّوها العام فانه قد يصلح قرينة على ان احلديث أخالقي أو ال أقل مون  ونوه هصا  له إضا

ـنخ " )عليوه السوالم( حمتمالب فال كهور له يف احلرمة فالحو  قولوه ـري ُيُكونُـوا م  يـخ َي لُـوا الخ ـري ُـُرخريفُـوا ب ـ   وي الخمي يـخ َي ُقولُـوا الخ
ــ ي  ل ــ   وي الي ُيُكونُــوا ُلُ ــ   مي ــة  أيهخ يمي ــاُءوني ب النخم  ــريارُُكُم الخميشخ  ْ مخ ظُك ــري اللخــُ  وي   َ ــري إ ليــيخ  ِ ييــاريُكُم الخــ  يني إ ظيا ُن اي يعي فيــن نخ خ 

رياي ـب بخة  الخُمبختـيُغوني ل لخبُــريءء  الخمي يح  إذ لوي   ول قوول للاوري واتبواب وال ان يعورف بوه املورء وال  ول  (1)"الخُمفيرُِّقوني بـييخني األخ
 عمل للاري واتباب  ما ال جيب ان يكون اإلنسان ميث إذا نظر الناس إليه ذ روا اهلل. فتامل

 إذلكن الرواية وصفت )الشرار( مبا يرتمل للفعل بل باألفعال ال باألوصاف النفسوية  احلسود واحلرود، ال يقال: 
 .؟ورد فيها )شرار م املشاؤون بالنميمة(

 شريرية ألتل صدور فعل، أعم من  ونه حمرماب.سبق ان الوصهب بالإظ يقال: أوال : 
تعريهب الشرار مبن صدر منهم تلوك األفعوال ألن تلوك األفعوال دالوة بالربهوان االت علوى تلوك وصهب و ان ثانيا : 

 )صولى اهلل عليوه وآلوه(والنيب  ،الصفات إذ ال طريق ملعرفة الصفات النفسية إال األفعال الظاهرة الصادرة من املكلهب
 وال ضابطة عامة تكشهب عن الصفات النفسية إال األفعال ا ارتية. لالشرار والشرارعطاء الضابطة يف مرام إ

النفسووية موون  ونووه حسوووداب فنووا علووى صووفاته نعووم لووو  ووان يف مرووام االخبووار عوون شوواخل خوواص لكووان لووه ان يعر  
 فتدبر. (2)حروداب وما أشبه مباشرة ال عرب ذ ر عالمتها من أفعاله الصادرة منه. على ان املعول على ااواب األول

 ؟ا إط قاخبار النميمة متواُرة؟ وه: لمرقدهه: 
ويال ))يوة الشوريفة اعترب نصووص النميموة متوواترة قوال )وتودل علوى حرمتهوا  اال )عليه السالم(مث ان فره الصادق 

يمٍ  يٍن * هيمخاٍز ميشخاٍء ب نيم   َ  (3)والنصوص املتواترة( ((ُُط عخ ُك:خ حي خٍف مي
إطوالق وإال  وان معرود االستناد إىل تواتر النصوص للرول مرمة مطلق النميمة، ال يصح إال لو  وان اوا أقول: 

لة، أو غاية األمر  وان مون املتوواتر املضوموت وهوو  سوابره ال ميكون تواتراب إمجالياب فال ينفمل إال لإلفادة التحرمي يف اام
له والظاهر ان ما ميكن دعو  تواترف هو ما  وان فيوه صويغة املبالغوة   سور من أسوار اإلطالقالتمسك بإطالقه إذ ال 

موة( مودار املوادة  و)النّمام( وشبهه وال يصح االستدالل ها إال على ما أسلفناف مون وتووف دوران احلكوم )حرموة النمي
للتمسوك بإطالقهوا حلرموة  يكفويولوال ذلك ألشوكل احلكوم بتوواتر روايوات النميموة توواتراب  ،ال الصيغة فراتمل ما سبق

 مطلق النميمة. فتدبر
 الطائفة الرابرة: الروايات المنبَة إلى مضار النميمة

،  مووا ان أخالقيووة النميمووة رذيلووة ويف هووصف الطائفووة روايووات  ثوورية، لكوون أغلبهووا ال يسووتفاد منووه أ ثوور موون  ووون

                                                             

 .222ص 2اإلسالمية( ج –الكايف )ط  (1)
 واما الثات فرد ذ ر ملزيد الفائدة ولي  حمور ااواب. فتامل (2)
 .133ص 11ج )عليه السالم(فره الصادق  (3)
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 .على تامل فيه أيضاب  الظاهر إرشادتيها، نعم يبرى بعضها مما قد يسلم عن ذلك

  اما الرسم األول
ـُة وي "  )عليوه السوالم(فمنها ما رواف يف يهب العرول عن اإلموام الصوادق  يمي ـُد وي النخم  ثـية  ُـُـرخر ب ب ـالخميرخء  الخحيسي ثي ي

 (1)"الطخيخُش...
 ال دليل على حرمة ما يزري باملرء.، ولكن واالةراء النرخل واحلط من الشان والعيب

ةُ " )عليه السالم(وقول اإلمام  يمي ق  النخم  ويأُ الصِّدخ  وال داللة فيه على احلرمة أصالب. (2)"أيسخ
 .مبا هي وبعنواهنا لى حرمتهاة لكن ال دليل عضرّ وهي م   (3)"مينخ نـيقي:ي إ لييخكي نـيقي:ي لينخكي " )عليه السالم(وقوله 
اريبـيُ  الخقير يـُب وي ميقختيـُ  الخبير يـد" )عليه السالم(وقوله  ـة  حي يمي ، موا مل التسوبيب إىل ذينوكولوي   (1)"مينخ سيـريى ب النخم 

 يتضمن حراماب، حراماب حىت مردمياب إال ان يرال بظهورف عرفاب فيه وان احملاربة ال تنفك عن احلرام عادة. فتامل
 وصلى اهلل للى محمد وال  الطاهرين

 
 :)الحكمة(
ُت ميا ليمخ ييُكنخ " )عليه السالم(عن اإلمام علي  أيمخا بـيرخُد فين نخ الخميرخءي ييُسرُُّه ديرخُك ميا ليمخ ييُكنخ ل يـيُفوُيُ  وي ييُسوُءُه فـيوخ

ريُ كي ويلخيي  ا ن لختيُ  م نخ ءخ  ُ  فـيلخييُكنخ ُسُروُركي ب مي ر كي ث رينخ ل ُيدخ ييا في ي ُُكخ ا ويميا ن لختيُ  م ني الدُّنـخ َي نـخ ُكنخ أيسيُفكي ليليى ميا فياُيكي م 
ا بـيرخدي الخميوخت   ا في ي ُيأخسيفينخ ليلييخ   حيرينا  ويلخييُكنخ هيمُّكي ف يمي َي نـخ  (يهب العرول) "ب    فـيريحا  ويميا فياُيكي م 

                                                             

 .313يهب العرول ص (1)
 .191لكلم صغرر احلكم ودرر ا (2)
 .333غرر احلكم ودرر الكلم ص (3)
 .336غرر احلكم ودرر الكلم ص (1)


