
 (232هـ الدرس )3426جمادى اآلخر  32االثنين ..........................................................................النميمة(..المكاسب المحرمة )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 النميمة
(36) 

 من روايات الطائفة الرابعة
 وجه االستدالل بـ)ال تجتمع أمانة ونميمة(

ووجه االستدالل هباا علاى حرماة النميماة، اي اةياداة ضاد  (1)((تاْجتاِمُع أامااناٌة وا ناِميماةٌ الا ))عن أمري املؤمنني عليه صلوات املصلني قوله  وروي
 االمادة فإذا مل جتتمع االمادة مع النميمة فقد اجتمعت اةيادة معها واةيادة حمرمة مطلقاً فالنميمة حمرمة.

 واةيادة حرام مطلقاً. (2)اةيادة، إذ ال جتتمع مع االمادة فتكوي قهراً جمتمعة مع اةيادة ومصداقاً هلا النميمة من مصاديق وبعبارة أخرى:
حترم اةيادة باال إكاكال وال خاالو، ويادل علياه الكتااب والسانة ) قال: على حرمة اةيادة بقول مطلق ما ذكره السيد الوالد يف الفقه والدليل

 :واإلمجاع والعقل
ُتْم تـاْعلاُمونا )وتعاىل:  قال سبحاده  (3)(ياا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوا ال تاُخونُوا اللَّها واالرَُّسولا واتاُخونُوا أاماانااِتُكْم واأانـْ

ماات ال إككال يف اي خيادة اهلل والرسول من أعظم أحناء اةياداات، أماا اةياداة يف األماداة مااالً أو دمااً أو عرضااً أو إففااء سار فكلهاا حمر  نعم
 (4)اةيادة من مجلة الكبائر، وفصلنا بعض الكالم يف ذلك يف "كتاب الوديعة"( ) عليه السالم (وقد عد اإلمام الرضا  ،وإي كادت تتفاوت مراتبها

دقل كالمه ملن منه عليه مبا مل يأمتنه عليه كما لو عاب كخصاً أو سبه وأراد  إذ قد ينم   واألمادةقد يورد عليه: اي النميمة أعم من اةيادة  لكن
 .من باب السالبة بادتفاء املوضوع يف األمادة يكن خائناً فلم عابه فاي السامع بنقله يكوي مناماً مبا مل يؤمتن عليه 

 .(ال جتتمع منيمة وأمادة))ال جتتمع أمادة ومنيمة( ومل يقل  :هو ) عليه السالم (قوله  اي صريحوبعبارة أخرى: 
 اده كلما ائتمنه فاده ال جتتمع أمادته مع النميمة بل يكوي خائناً لو من . ومعنى األول:
 اده كلما من  فقد خاي  ومعنى الثاني:
 واألول ال يستلزم الثاين. هو األول ) عليه السالم (اإلمام وصريح كالم 
الطرو ال من ذاك الطرو فاده ال تنفك اةيادة عن النميماة  هذاميتنع االدفكاك من إذ كنسبة اةاص للعام   بينهما هي اي النسبة والحاصل:

حيا  مل ياؤمتن علاى  وهاو لايخب ئاائنتنفك النميمة عن اةيادة إذ قد يانم   قد ولكن ،فقد خاي ومن  ومن  إذ ال جتتمع أمادة ومنيمة فكلما أومتن فنقل 
 .ما دقله

 (5)فتأمل .ولذا فقد يكوي مناماً من غري اي يكوي أميناً وال خائناً  والسر يف ذلك إضافة إىل ما سبق اي األمادة واةيادة ضداي هلما ثال 
 إشكال وجواب

 إذ اده يساوي قوله يف عكسه )ال جيتمع عمرو وزيد(؟قولك )ال جيتمع زيد وعمرو( يفيد عرفاً ودقة عدم االجتماع من الطرفني ال يقال: 
فكلماا اجتماع هاذا ماع ذاك فقاد اجتماع ذاك  اجتماعهما من مقولة اإلضافة املتفقة الطرفنيذلك لعدم وجود كق ثال  الحدمها إذ إذ يقال: 

واةياداة أو فقاال اي ذلاك ماان كاؤوي وخااواص ماا كاااي بينهماا ماان النساا   عكاخب )ال جتتمااع اماداة ومنيمااة( فاداه يوجااد كاق ثالاا  لالمادااة ،ماع هااذا
 فتدبر من وجه. املطلق أو العموم واةصوص

                                                             

 .533غرر احلكم ودرر الكلم ص (1)
 بناء على اي جممع العنوادني فاي مصاديق كل عنواي هي مصداق للعنواي اآلخر أيضاً. (2)
 .22االدفال:  (3)
 .134-133ص 33الفقه ج (4)
 إذ ذلك مرهتن بتعريف النميمة. وسيأيت (5)
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 اعاادةخاالو الق علاىوهاو غاري مااا لاو رآهاا  ،هااا علاى القاعادةآلفات لر والعارو امللقاى إلايهم الكاالم وإي مل يلتفات إىل هااذه الادقائق لكناه لاو أ  

 فتدبر وتأملعكسه.  وظهر له
 دالل بـ)إياك والنميمة(االست

ِعــُد هاـِن اللَّــِه واالنَّـاسِ ))وروي عناه علياه الصاالة والسااالم  ـِ يناةا واتـُبـا ََّ ــْ راَّا ال ـا تـا ِاِ نَـّها ــةا   ،باادعوظ ظهورهاا يف املولوياة والتحاارم (1)((ِإيَـّاكا واالنَِّميما
 .ةوعدم إخالل ذكر املفسدة بكوده مولويا وبدعوظ اده بصريح الرواية مقدمة إلجياد الضغينة وهي حمرم

 المناقشات
يه:  فااي إيااك تساتعمل يف التحاذير مان  والتحارم )إياك( التحذير وظاهره النصح أو هاو أعام مان النصاح واإلركااد أو املولوياة اي الظاهر منِو

باال عناياة ماع ا اا  احلساد أو احلقاد أو التكا (يف التحذير من الرذائل اةلقياة  أال تارظ صاحة قولاه )إيااك و  –دوي عناية  –املعاصي كما تستعمل 
 رذائل ما مل تظهر مب ز حمرم؟

األوامار( اي التعليال باملفسادة أو املصالحة الدديوياة ال تضااد املولوياة مبا؛  إذ فصالنا يف كتااب )بااالختالو بالتعليل ليجااب  االستداللوليخب 
أو بأعميتاه مان  والتحذير الصارو أو النهي عن مولويته فراجع، بل االستدالل بظهور )إياك( يف اإلركاد و، بذاهتا لوال املكتنفات، األمر  صر  وال ت  

 واالستدالل على التحرم متوقف على إثبات املولوية. ،اإلركاد واملولوية
واألوصاياء أو للماؤمنني مباا  ) صالى اهلل علياه وآلاه (واما الضغينة فال دليل على حرمتها بذاهتا لو مل تساتتبع حرامااً، اللهام إال الضاغينة للرساول 

 ومها خارجاي عن حمل الكالم. مؤمنويهم 
 .د عن اهلل تعاىل فاده أعم من احلرام واملكروهوكذا املبع  

 هذه الروايات وغيرها قد تورث االطمئنان أو توجب التواتر
روايات أخرظ ميكن التمسك هبا على حرمة النميمة مطلقاً أو يف اجلملة يف ضمن الطائفة الرابعة، وسائر الطوائف، ويف استقرائها املزيد وهناك 

 عندئٍذ أو اليراث اطمئناي فكذلك. بإطالقها تداللفيصح االسمعقٍد من الفائدة وقد يكوي استقراؤها مفيداً اما إلحراز تواتر 
ة عان على اي الطائفة الرابعة رغم كو ا غالباً مراسيل إال اي مضمو ا لعله كاهد على صدق أكثرها إضافة إىل جمادسته لسائر الكلمات املروي

بال وقاد تكاوي  ،غالبااً مان املساتقالت العقلياة قبحااً هاا يفاهد بصادقها –اآلدفة  –هذه الروايات  مضامنيبل وكوي  ) عليه السالم (أمري املؤمنني 
 واهلل اهلادي العاصم. إذ ال يسمح لنا اجملال يف هذه العجالة باألكثر وتأمل ته فراجعها جيداً وتدبربعضها ها يستقل العقل حبرم مضامني

 يبةالطائفة الخامسة: أدلة ال ِ 
بال يادل علاى حرمتهاا )يباة قاال: أخارظ، بأدلاة حرماة الغ   ةٍ ويف اجلملاة يف صاور  يف فقه الصاادق علاى حرماة النميماة مطلقااً يف صاورةٍ وقد استدل 

على حرماة الغيباة فيماا إذا كااي صادور ذلاك القاول أو الفعال مان املقاول عناه علاى وجاه حمارم وقبايح، اي مل يكان ذلاك معتا ا يف صادق  مجيع مادل
 (2)النميمة كما هو احلق، واال فتدل على حرمتها بقول مطلق(

 وصلى اهلل هلى محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
ــِذهِ )) ) عليااه السااالم (عاان اإلمااام احلسااني  ــراْت وا  ِإنَّ ها نـْياا قـاـْد تـا ايـَّ نـاـاِ  الــدُّ ُنــبااباِة اْ ِ ــا ِإالَّ ُصــبااباٌة إا ها ِـالاــْم يـاْبــاا ِمنـْ ــا  ــراْت واأاْدبـاــرا ماْعُروِـُها تـاناكَّ

ُل بِِه واأانَّ اْلبااِطلا الا يـُتـانااهاى هاْنهُ واخاِسيُس هاْيٍش إااْلماْرهاى اْلوابِيِل أاالا تـاراْونا   ؟أانَّ اْلحااَّ الا يـُْعما
ِاِ ِني الا أاراى اْلماْوتا ِإالَّ ساعااداًة واالا اْلحايااةا ماعا الظَّ  ِِي لِقااِ  اللَِّه ُمِحّقاً   اِلِمينا ِإالَّ بـاراماً لِيـاْرغابا اْلُمْؤِمُن 

ِاِ ذاا ُمِحُنوا بِاْلباَلا ِ ِإنَّ النَّاسا هاِبيُد  نـْياا واالِديُن لاْعٌا هالاى أاْلِسناِتِهْم ياُحوطُوناُه ماا دارَّْت ماعااِيُشُهْم  الدُّ
يَّانُونا  (2)  )حتف العقول( .((قالَّ الدَّ

                                                             

 .162غرر احلكم ودرر الكلم ص (1)
 .462ص 14ج ) عليه السالم (فقه الصادق  (2)
 حم ص الرجل: اخت . (3)


