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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 النميمة

(82) 
يف اجلملقة يلوققع علقى حتقيقق احلقال  يهمقا معقا ل امقا ال يبقة  بيقان حا قا،  أوسبق ان حتقيقق حق ة االسقلدالل بة لقة ال يبقة علقى حرمقة النميمقة مطلققا  

 مبا ينفع الحقا  يف حتقيق نسبلها مع النميمة، يلم يف ضمن بيان أمورل
 للغيبة واإلمام  تعريفان من الرسول 

ِذْكُرَك  لل يبة  قد قال رسول اهلل  واإلمام الصا ق  من الرسول  –مها عمدة اللعاريع  –انه قد ور  تعريفان األول: 
  (1)َأَخاَك ِبَما َيْكَرُهه...

ِ  َو ال وقال اإلمام الصقا ق  ْلَعَجلَـِة فَـَ  َو اْلِغيَبُة َأْن تـَُقوَل ِفي َأِخيَك َما َسـ َـَرُُ اللهـُه َلَلْيـِه َو َأمهـا اأْلَْمـُر الرـهاِهُر ِفيـِه ِمْْـُد اْلِحـده
  (2)تـَُقوَل ِفيِه َما َلْيَس ِفيهاْلبُـْهَ اُن َأْن 

 المراد بالموصول في )ما يكرهه(
مقع قطقع  القي  يكرهقه ولقي  املقرا  الكقالم ،ان الظاهر من املوحول يف )مبا يكرهقه( أ  بفعقأ أو حقفة  يقه يكقره نقلهقا و  رهقاالْاني: 

 .وما وحفه به النظر عن ملعلقه وما ته
 المراد ما يكُر ظهوُر

،  ولقي  مقا يكقره و قو ه وإن ر يكقره ظهقوره (3)أم أحبقهان الظاهر من )يكرهه( هو ما يكره ظهقوره واظهقاره سقوار  قره و قو ه الْالث: 
 . ما حققه الشيخ يف املكاسب
 )س ُر اهلل لليه( إضافي

لقه ييبقة وإن  قان منكشقفا  ان )ما سرته اهلل عليقه( الظقاهر انقه إضقايف  لقو  قان مسقلورا  بالنسقبة لشقر   قان   قر  لق  العيقب الرابع: 
و ل  ألن )السرت( من الصفات احلقيقيقة امللقومقة بالشقير املسقلور  ؛لدى شر  آخر و يل  لو  ان منكشفا  جلمع أو لقوم  ون آخرين

 ون  اك  ينطبق م باملسلور عنه  قد يكون مسلورا  عن هيا  قد تقو   ،يسرت شيئا  عن شر    (4)إ  انه ؛وباملسلور عنه معا  إضا ة إىل الساتر
  ون  اك. ان نقأ له، اللعريع على هيا

 المراد س ر األصد أو الصفة
 لو اخطقة اططيقب علقى املنقأ خطقة  ويقا  مقيال  ور يللفق   ،ان الظاهر ان املرا  بق)سرته( األعم من سرت أحله أو سرت وحفه: الخامس

 قان   قر  لق  اططقة ل ق   (5)،  علقى حسقب هقيا احلقدي  قم وإن  ان الكالم نفسقه منكشقفا   مسلورإليه البعض  ان وحع اططة عنهم 
                                                             

 .535األمايل للطوسي ص (1)
 .353ص 2اإلسالمية( ج –الكايف )ط  (2)
  بعض املشلهيات.  (3)
 الشر  أو ي ه من السواتر. (4)
 لوال  عوى االنصراف وعهدهتا على مدعيها. (5)



 (185هـ الدرس )3416جمادى اآلخر  82 السبت............................................................النميمة(..المكاسب المحرمة )

2 
 

 املللف  إليه ييبة.
 اش راط ان يكون نقصا  

ان املنصرف من اللعريفني هو ان يكون املي ور نقصا   انه املنصرف من )ما يكرهقه( و)مقا سقرته اهلل عليقه( ال مقا  قان مقدحا  السادس: 
 عن الصفة امحممو ة بق)سرته اهلل عليقه(  مقا ان  راهقة   قره خقالف الطبقع األويل وإن  قان ققد يكقره عأ   ره أو  ان مسلورا   انه ال ي      ه  ر  له و   

ى إىل إييائه  قان حمرمقا  مقن هقيه اجلهقة ال  هقة    أنعم لو  ،  ر  ضائله تواضعا   لو قيأ بشمول )ما يكرهه( لفظا   انه منصرف عنه ظاهرا  
 ة.ال يب

 لدم اش راط االن قاص
ان الظقاهر عقدم اشقرتاط االنلققاص وقصقده يف ال يبقة، لصقدق اللعقريفني علقى مقن   قر نقصقا  يف يق ه ققد سقرته اهلل عليقه و قان السـابع: 

 لي  يف مقام االنلقاص. –اسم  اعأ  –يكره   ره، وان  ان امل لاب 
 دفع ال نافي بين )ما يكرهه( و)س ُر اهلل لليه(

أ  سققوار  سققرته اهلل عليققه أو ال  ينققايف بشققموله حققورة عققدم  ريفني بققدعوى ان )مبققا يكرهققه( مطلقققانققه قققد يلققوهم اللنققايف بققني اللعققالْــامن: 
 السرت  ل  اللعريع اآلخر الي  خص  ال يبة مبا سرته اهلل عليه.

 راهلقه نقلقه  لق  اللعريقع اآلخقر الصقري    حقورة عقدم هوبالعك   ان )ما سرته اهلل عليه( مطلق أ  سوار  ره نقله أم ال  ينقايف بشقمول
 يف ان ما  ره نقله  هو ييبة.

جممقع  مقا  قان وتكقون النليةقة ان ال يبقة هقي ،حقري  يف منطوققه  يقيقد إ قالق اآلخقر نيلكن احلق عدم اللنايف بو قه إ   قأ مقن اللعقريف
ر يكقره  شقفه أو العكق   لقي  ييبقة وان حقرم مقن  هقة أخقرى   ان سرته اهلل عليه و  ،الصفلني معا   ما سرته اهلل عليه و ره  شفه  هو ييبة

 . ل ، وسيةيت و هان آخران لعدم اللنايف  انلظر  ا  له أو شبهي ما إ ا  ان إييار للمؤمن أو تع
 ر ما بين للمةهول  ق)   نعم لو بالن   (1)عليه  ِذْكُرَك َأَخاَك ِبَما َيْكَرُهه...  اللة( هو الشر  ال النوع بأ هظاهر )مبا يكرهتنبيه: 

علقى ان األحقأ يف األ عقال الشرصقية ال النوعيقة  مقا ققالوا بقيل  يف )ال ضقرر( و)ال حقرج(  ،كره( الحلمقأ  يقه إرا ة مقا يكرهقه النقوعما ي  
  لدبر

 وصلى اهلل للى محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
ْيطَاُن ِمْنُكمْ  َأاَل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشيْ  قال اإلمام الباقر  ُعُد السُّْلطَاُن َوالشه  ؟ٍء ِإَذا فَـَعْلُ ُموُُ يـَبـْ

 فَـَقاَل أَبُو َحْمَزَ  بـََلى َأْخِبْرنَا ِبِه َح هى نـَْفَعَلُه 
ــُروا ِبَهــا َفِ نـهَهــا ُتَســوُِّد َوْجــَه ِإْبِلــيَس َوَتْكِســُر ِشــره َ  فَـَقــاَل  ــَدَ ِة فَـَبكِّ ــْيُكْم بِالصه ــْوِمُكْم َذِلــكَ  (8)َلَل ــْلطَاِن الرهــاِلِم َلــْنُكْم ِفــي يـَ  ،السُّ

َودُِّد َواْلُمَواَزرَ ِ  ـوا ِفـي ااِلْسـِ ْغَفارِ  َوَلَلْيُكْم بِاْلُحبِّ ِفي اللهِه َوال ـه ـْيطَاَن َوأَِلحُّ ـْلطَاَن َوالشه  َلَلى اْلَعَمِد الصهاِلِح َفِ نهُه يـَْقطَـُع َداِبَرُهَمـا يـَْعنِـي السُّ
نُوبِ   (عن آل الرسول  )حتع العقول .َفِ نهُه َمْمَحاٌ  ِللذُّ

                                                             

 على الشر . (1)
 ل الشر  و ال ضب و احلد ة.-بالكسر  الفل  مشد  ة -الشر ة (2)


