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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
(42) 

 الغيبةالمباني في تعريف النميمة و : التفصيل حسب التحقيق
ةنهمققا واملسققل   كقق والتحقيققا امت ماةيققة االسققتدالل برملققة حرةققة الريبققة علققى حرةققة النميمققة ةطلقققامل أو يف ا ملققة ةققر ن بققاملب  يف  

 ا. وتفصيله:ماملختار يف تعريفه
 تعريف الشهيد الثاني للغيبة

الريبة ذكر اإلنسامت يف غيبتقه اقا يهقر   ها الشهيد الثاين يف كشف الريبة بق)امتففقد عر  خمتلفة، امت الريبة عرفت بتعاريف
 نسبته إليه مما يعد نقصامل يف العرف بقصد االنتقاص والذم(.

 .(1)و)مما يعد نقصامل( و)بقصد االنتقاص( هفقد قّيدها بقيوم ثالثة )ةا يهر  نسبته إليه( وسيريت الهالم حول
وص ةقن وهقه فقال يصقس االسقتدالل ارةقة احقدا ا وعلى هذا التعريف تهومت النسبة بني الريبة والنميمة العموم واخلص

علقققى حرةقققة األخقققرد إال يف ةقققامة االهتمقققاف فيهقققومت قليققق  الفائقققدة  وذلققق  ألمت النميمقققة ال يشققق   فيهقققا أ  ةقققن الشقققرو  
ممقا    هفامت النميمة صامقة عرفامل وباحلم  الشائع فيما إذا نق  فعالمل أو كالةقامل ةنق (النقص)واةا أةا األول فسيريت  (2)الثالثة

واإلفسقام وإيققاف الفتنقة بينهقا فانقه  يمقة  الشقرإذا كامت على وهقه النق  يهن نقصامل له ب  كامت كماالمل أو واهبامل عليه، إال امت 
 أهق  املقرأة ةقثالمل ايقدامل يف أةقر عمقرو القذ  أققدم خلطبتهقا فرهقاب استشقاروميهن التمثي  له اقا إذا  وامت   يهن غيبة، حمرةة
لقه  فامت كالم ايد عقن عمقرو لقيق نقصقامل  ،مرٍو ةن نقائصه إذ املستشار ةؤمن وهو ةن ةستثنيات الريبةعاا يعلمه ةن  ايد
 –له  ليق غيبةفلو نق  بهر كالم ايد عن عمرو لعمرو فانه  امت يقول هلم الصدق عنهعليه ب  هو واهب  -أ  لزيد  –

أ  بهقر  –لهنقه ستشقار الناصقس لقيق شقينامل ونقصقامل لقه، بناءامل على اش ا  امت يعد نقصامل له يف العرف فامت عمق  امل -لزيد 
خاصقة إذا كقامت نقلقه لعمقرو بقصقد  –عقن عمقرٍو لعمقرٍو أو ألهلقه فرثقار فتنقة بقني الفقريقني فانقه  يمقة كالم ايقد   إذا نق  –

يد للريبقة القيقد الثقاين يف تعريقف الشقه لعقدم انطبقاقكما سقبا بريبة  وليق  –د الثالث يانتقاصه كما هو ةقتضى قيد الشه
 على ذل .

فرثقار فتنقة بقني الفقريقني فانقه  يمقة ولقيق  ليجمع له املال ةقنهم ةقثالمل وكذل  لو نق  نقصامل فيه ال بقصد االنتقاص ب  
بقصد مجع املال ةن أسرته له ال  –وامت كامت ةضطرامل  –غيبة كما لو نق  هلم امت ابنهم العاط  عن العم  يستجد  الناس 

 (3). فترة ال غيبة ،امت   نش   قصد اإليقاففاهنا  يمة بينهم يظتهم والفتنة بقصد انتقاصه فرثار حف
بقق  وكققذا لققو نققق  الهمققال ال بقصققد االنتقققاص ولهققن كققامت ممققا يثقق  الفتنققة كمققا لققو نققق  لققه  ققا  ابققن عمققه يف اةتحققامت 

                                                             

 ورابع القيوم هو )يف غيبته(. (1)
 وال الرابع. (2)
 فيه كاالستجداء بقصد إيقاف الشر بينهم ةن غ  امت يقصد بنق  نقصه انتقاصه(.إذ األوىل امت يقال: )وكذا لو نق  نقصا  (3)
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 (1)يبة. فترة ا اةعة بقصد تعظيمه لهن اا يعلم انه يث  حسد  والفتنة بينهما، فانه  يمة وليق غ

 )صلى اهلل عليه وآله(فها به الرسول ما عر  
واملرام باملوصول اةا النقص  (2) "...ِذْكُرَك َأَخاَك ِبَما َيْكَرُهه"الريبة بق )صلى اهلل عليه وآله(كما عرف الرسول األعظم 

 –امت نفقق الهقالم عنقه لقه( بقامت كق ، أو نفق الهالم )وإمت تضمن ذكقر كمقالأ  بنقص فيه يهرهه فيهومت حاله كما ذكر
 مما يهرهه فيهومت غيبة لهنه غ  ةش   يف حد النميمة. –لهونه استهزائيامل أو لر  ذل  

 وسيريت. (4)أو كراهة ظهور  وإمت   يهر  وهوم  (3)كما امت املرام بق)يهرهه( اةا كراهة وهوم  وإمت   يهر  ظهور 
 )عليه السالم(ما عرفها به الصادق 

ــا اْ َْمــُر ))الريبققة بققق )عليققه السققالم( لصققامقكمققا عققرف اإلةققام ا ــِه َو َأم  ََ َمــا َســتَـَرُل الل ــُه َعَلْي اْلِغيَبــُة َأْ  تـَُقــوَل ِفــي َأِخيــ
لَـِة فَـاَل  ََ ِو َو اْلَع و وهق  هقذا عبقارة أخقرد عقن ذا  أ  (5)((َو اْلبُـْهتَـاُ  َأْ  تـَُقـوَل ِفيـِه َمـا لَـْيَي ِفيـه ،الظ اِهُر ِفيـِه ِمثْـُل اْلِحـد 

 غ  ؟ ةورم اث ليق هنا جماله.
وللهقالم حقول  ،ت الفتنة واإليقاف بينها فانه  يمة وإمت   يهقن غيبقةر فإذا   يهن مما س   اهلل عليه لهن نقله للر  أو 

 ذل  تتمة تريت بإذمت اهلل.
 تعريفات النميمة

 :اةا النميمة فقد عرفت بتعاريف
 للنميمة: تعريف الفقه

)النميمققة: نققق  الهققالم وكققوا ، كاإلشققارة والهتابققة، ةققن  (6)احملرةققةالسققيد الوالققد يف فقققه املهاسققب  بققه هققاةققا عرفمنهــا: 
 شخص إىل آخر على وهه اإلفسام والشر صامقامل كامت أم كاذبامل(.

 فقد عمم النميمة للنق  الهاذب أيضامل فهي  يمة وليست غيبة ب  هي هبتامت إذ الريبة يش   فيها صدق املنقول.
 للنميمة: المكاسبتعريف 

ةا عرفها بقه الشقيأ أوالمل بقق)وهي نقق  ققول الرق  إىل املققول فيقه( وهقذا بظقاهر  أعقم ةقن النميمقة وإمت كقامت ةثالقه ومنها: 
 بق)سعى به إليقاف فتنة أو وحشة(  ثانيامل  مث عرفها ،يوضس قصد 

فهقو كتعريقف الفققه ةقن هققذا  –بقامل أعقم ةقن كونقه صققامقامل أو كاذ (سقعى بقه)وهقذا التعريقف أعقم ةقن الريبقة ةقن وهققه إذ 
ا هة فهي  يمة امت كامت كاذبامل وليست غيبة واةا العهق بامت تهومت غيبة ال  يمة فذل  كما لو نق  له كالةه كمقا صقدر 

                                                             

 إذ ذل  ةر ن بتعريف النميمة أيضامل، فهو على املباين. (1)
 .535األةايل للطوسي ص (2)
 كما لو كرهت كوهنا اوهة لعمرو وإمت   تهر  ظهور ذل   هة ةا. (3)
 يف املهاسب.كاملي  إىل القبائس كما ةث  به الشيأ  (4)
 .353ص 2اإلسالةية( ج –الهايف )   (5)
 .32ص 2الفقه املهاسب احملرةة ج (6)
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ققد يقورا اإلصقال  وااللفقة   –وإمت كامت سقلبيامل عنقه  –ةنه لهنه   يهن اليقاف فتنة أو وحشة ب  قد يعلم بامت نق  كالةه 

حيقققذر املنققققول ةقققن عواققققب ةوقفقققه القققذ  اسقققتدعى كقققالم ا خقققر ضقققد  فيلجقققر للصقققلس ققققد هد كثققق امل حيقققث كمقققا هقققو ةشقققا
 واإلصال . فترة  وللحديث صلة.

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
ُد ُكلُّ نـَْفٍي مـا َعِملَـْ  ))اِجُعوَ  فـأَن ُكْم ِإَلْيِه رَ اْعَلُموا ا الن اُس اتـ ُقوا الل َه وَ أَيُـّهَ " )عليه السالم( السجامعن اإلةام  َِ َت

رُُكُم الل هُ  َنُه َأَمداً بَِعيداً َوُيَحذِّ َنها َوبـَيـْ  (3)(( نـَْفَسهُ ِمْن َخْيٍر ُمْحَضراً َوما َعِمَلْ  ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأ   بـَيـْ
ََ يَا اْبَن آَدَم اْلَغاِفَل َوَلْيَي َمْغُفوًًل َعْنُه ِإ     ََ َأْسَرُع َشيْ  َوْيَح َُ  َأَجَل ََ َويُوِشـ َبَل َنْحَوَك َحِثيثاً َيْطُلبُـ ََ َقْد َأقـْ ٍء ِإَلْي

ْرَت ِإَلى قَـْبـِرَك َوِحيـداً فَــَرد   ََ َوُصيـِّ َُ ُروَح ََ َوَقْد قَـَبَض اْلَمَل ََ َفَكَأْ  َقْد َأْوفَـْيَ  َأَجَل ـَتَحَم  َأْ  يُْدرَِك ََ َواقـْ ََ ُروَحـ ِإَلْيـ
ََ َملَ  ََ َعَلْي ََ َوَشِديِد اْمِتَحاِن  َكاَك ُمْنَكٌر َوَنِكيٌر ِلُمَساَءَلِت

ََ َوعَ  ََ ال ِذي ُأْرِسَل ِإَلْي ََ ال ِذي ُكْنَ  تـَْعُبُدُل َوَعْن نَِبيِّ ََ َعْن رَبِّ ََ ال ـِذي ُكْنـَ  تَـِديُن َأًَل َوِإ   َأو َل َما َيْسَأًَلِن ْن ِديِن
ََ ال ــِذي كُ  ــَن بِــِه َوَعــْن ِكَتابِــ ََ ِمــْن أَْي ــ نَـْيــَ  َوَعــْن َماِل ُل َوَعــْن ُعُمــِرَك ِفيَمــا َأفـْ ــَوًل  ََ ال ــِذي ُكْنــَ  تـَتَـ ُلــوُل َوَعــْن ِإَماِمــ ْنــَ  تـَتـْ
َفْقَتُه   اْكَتَسْبَتُه َوِفيَما أَنـْ

ــَواَِل قَـْبــَل اًِلْمِتَحــاِ  َواْلُمَســاَءَلِة وَ  ََ ََ َوَأِعــد  اْل ِمنــاً َعارِفــاً َفُخــْذ ِحــْذَرَك َواْنظُــْر ِلنَـْفِســ ًْ َُ ُم ََ  اًِلْخِتَبــاِر فَــِ ْ  تَــ بِــِديِن
ََ وَ  ُمت ِبعًا ِللص اِدِقيَن ُمَواِليًا ِ َْوِليَـاِء الل ـهِ  تَـ  َ ن ـِة َلق ـاَك الل ـُه ُح ََ ـْرَت بِاْل ـَواَِل َوُبشِّ ََ ََ بِالص ـَواِِل َفَأْحَسـْنَ  اْل أَْنطَـَق ِلَسـاَن

ََ َوالرِّْضـَواِ  ِمـَن الل ــِه َوا تُــ  َ ََ َوَدَحَضـْ  ُح لَـَك ِلَســاُن َْ ََ تـََل ََ اْلَماَلَِِكـُة بِــالر ْوَِ َوالر ْيَحـاِ  َوِإْ  لَـْم َتُكــْن َكـَذِل  ْسـتَـْقبَـَلْت
ََ َماَلَِِكُة اْلَعَذاِِل بِنُـُزٍل ِمْن َحِميٍم َوَتْصِلَيِة  ْرَت بِالن اِر َواْستَـْقبَـَلْت َواِِل َوُبشِّ ََ  يٍم َجحِ َوَعِييَ  َعِن اْل

ــةِ  ــْوَم اْلِقَياَم ــوِِل يـَ ــَذا َأْعَظــُم َوَأْفَظــُل َوَأْوَجــُل ِلْلُقُل ــا َورَاَء َه ــَن آَدَم َأ   َم َــا اْب ــْم ي عققن آل الرسققول  )حتققف العقققول ."َواْعَل
 ()صلى اهلل عليه وآله(

                                                             

 .33آل عمرامت:  (1)


