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 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
(92) 

 مواد افتراق النميمة عن الغيبة
بعن  العلمناا ا واملبىن فيهما، وسننبث  للنع علنى ضنوا مبناة  ال نة  مبنىن معلى حتديد تعريفه لنسبة بني الغيبة والنميمة متوقفا حتديدسبق ان 

 .(1)الشهيد الثاة ومبىن السيد الوالد واملبىن املختارحسب ما نقله 
 مبنى )الفقه( في النميمة والغيبة

وحننوه،، ااشانارة والكتابنة، منن انخآ إ  آخنر علنى )النميمة  نقن  الكنالم بن (2)املكاسب احملرمةاما على مبىن السيد الوالد فقد عّرف النميمة يف 
 وجه اشفساد والشر صادقاً اان أم االبًا(.

 (3)اما عرف الغيبة بن)وهي إظهار عيب مستور يف اآلخر(
 النقل كاذبا

 فال يصح االستدالل بأدلة حرمة الغيبة على حترمي النميمة مطلقًا  فان النميمة تفرتق عن الغيبة يف موارد مخسة )فتكون منيمة ال غيبة(وعليه: 
واان نقله على وجه اشفساد والشر، فانه منيمنة النطبناق تعريفهنا علينه وليسنة غيبنة إل  لو نق  عن الغري االماً أو فعالً وهو االب يف للع، -1

النه أو فعلننه فلنو انان االبنناً فهنو ستننان ولني  بغيبنة امننا هنو صننريح حندي  اشمننام الغيبنة يشنرتف فيهننا الصندق أي ان ينقنن  منا قالنه أو فعلننه الغنري امننا ق
َِ َواْلَلَةلَـِة فَـَ  َستَـَرُه اللَُّه َعَلْيِه وَ اْلِغيَبُة َأْن تـَُقوَل ِفي َأِخيَك َما   الصادق  َواْلبـُْهتَـاُن َأْن تـَُقـوَل ِفيـِه َمـا لَـْيَ   ،َأمَّا اْْلَْمُر الظَـّاِهُر ِفيـِه ِملْـُل اْلِحـدَّ

 واما هو ظاهر تعريف الفقه )إظهار عيب مستور يف اآلخر( فان ظاهر، فرض وجود،. (4)ِفيه
 النقل في حضوره

علننى وجنه اشفسنناد والشنر فانننه منيمنة ولنني  غيبنة، إل الغيبننة  (5)أو حبكمنه يف حهنور، أيهنناً  وانان اآلخننرلنو نقنن  يف حهنور، االمنناً مننه ل خننر  -2
أو انبه للنع، متقّومة بغياب املنقول عنه فلو اان يف حهور، ملا اان غيبة وإن اان قد حيرم من جهة أخرى اكونه إيذاًا أو تعيرياً أو إااعة للفاحشنة 

حاضنراً، فن ن ي يسنم   (6)  )وإلا انان املغتنابفيمنا بعند قنالإل هر الفقنه أيهنًا، وهذا القيد لي  صريح الفقه إال ان الظاهر اننه علنى القاعندة ولعلنه ظنا
، أمنا إلا عن  ورأى فهنو منن التنقنيآ (7)أو حنومهنا، ف ننه منن الغيبنة بنال إانكال –بالكسنر  –لهوضاا وحنو،، أو ي ينر لعمني وحننو، من  إانارة املغتناب 

 .(9)ة(باشضافة إ  بع  الروايات املتقّدم (8)لعدم الصدق
 نقل ما لم يستره اهلل

له، اما مهى، وحسب صريح  لو نق  ما ي يسرت، اهلل عليه على وجه اشفساد والشر، فانه لي  بغيبة بناا على تعريف اشمام الصادق  -3
 الفقه يف تعريف الغيبة، لكنه منيمة.

 نقل ما ال يكرهه
                                                             

 ويوا  األمر يف حتديد النتيجة على ضوا سائر املباة إ  الطالب الكرام. (1)
 .82ص 2الفقه املكاسب احملرمة ج (2)
 .258ص 1الفقه املكاسب احملرمة ج (3)
 .358ص 2اشسالمية( ج –الكايف )ف  (4)
 اما لو اان يسمعه عرب اهلاتف أو اان متصاًل به عرب االنرتنة.  (5)
 بالفتح، اسم مفعول. (6)
 واحلاص   انه ال يراد بالغياب الغياب اجلسدي فقط. (7)
 لع  مراد،  لعدم صدق الغيبة لكنه حرام ألنه من تنقيآ املؤمن. (8)
 .263ص 1الفقه  املكاسب احملرمة ج (9)
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للغيبنة،  الرسنول األعظنم لو نق  ما ال يكر، أخو، نقلنه عننه وانان علنى وجنه اشفسناد والشنر فاننه منيمنة ولني  بغيبنة علنى حسنب تعرينف  -4

 م يف النآ وأفىت به املشهور(.داون للع مما يكرهه املغتاب ويسؤو، اما تق   واارتاف الكراهة يف الغيبة هو صريح الفقه قال )الشرف الثال 
 لي  نقصا   نقل ما

 ان تكون نقصاً اما هو ظاهر التعنريفني –الغيبة  –لو نق  ما لي  نقصاً على وجه اشفساد والشر فانه منيمة ولي  بغيبة حي  اارتف فيها  -5
لنه يف انرائط الغيبننة وصننريح قو )اظهنار عينب...( تعرينف الفقننه اآلننف  صنريحوامننا هنو  عرفناً أو منصنرفهما، )سنرت، اهلل علينه( و) ننا يكرهنه( يف النروايتني

  (1)ال املداح والعاديات( )الشرف الثاة  ان يكون املذاور من املذام  
 مبنى الشهيد في الغيبة والبلض في النميمة

االنتقاص والذم( واما تعريف الشهيد الثاة للغيبة فقد سبق انه )ان الغيبة لار اشنسان يف غيبته  ا يكر، نسبته إليه مما يعد نقصاً يف العرف بقصد 
سنواا   األعنم اشنف منا يكنر، اشنفه)وقين   إن حند النميمنة بناملعىن بقولنه  عنن بعن  فلو لوحظ منسوباً إ  ما نقله الشيخ عن الشهيد يف اشف الريبنة

من األعمال أم من ارهه املنقول عنه أم املنقول إليه أم ارهه  ال ، وسواا اان الكشف بالقول أم بغري، من الكتابة والرمز واشمياا، وسواا اان املنقول 
 (2)شفه(أم ال، ب  حقيقة النميمة إفشاا السر وهتع السرت عما يكر، ا األقوال، وسواا اان للع عيبا ونقصانا على املنقول عنه

 فمادة افرتاق النميمة عن الغيبة 
 مفردات تعريفه. انطبقة عليه بقية يكن نقصاً فانه لي  بغيبة لكنه منيمة ان إلا ي -1
 إلا ي يكن بقصد االنتقاص والذم، فكذلع. -2
 إلا اان يف حهور، فانه لي  بغيبة حسب تعريفه لكنه منيمة حسب إطالقه. -3

 هاد  حَ و التحقيق في تلريف النميمة 
ونعقد صلة الربط بني خامتة األدلة على حرمة الغيبة  واما املسلع املختار فيتوقف على حتقيق احلال يف النميمة، وسذا أيهاً نعود إ  بداية البث 

نلنزوم أول ما افتتثنا به مباح  النميمة من وبني  مث  أوالً لنسرتاند سنا فنقنول  ال بند منن الرجنو  إ  المنات اللغنويني ،هاد  حتقينق احلنال يف تعريفهنا وح 
 .واالحتكام لالرتكازالرجو  للعرف 

 وأمجعها اما اللغويون فقد اختلفة تعريفاهتم، فلنستعرض أمهها 
ع األ حادي   و ي ْ  مه اْلع ر به الَّذهي ال  مُيْسه ع املاا . يُنق اُل  َن َّ  قال يف لسان العرب  )النَّمَّام م ْعن اُ، يفه ا ال  ان ْة ال  مُتْسه ْن قن ْوهلههْم ُجلوٌد من ٌَّة إهل ا ا  حي ْف ْظها، مه

ّاً إهل ا ضيَّ   األ حادي   و ي ْ حي ْف ْظه ا  (3)(فالٌن ي نهمُّ من 
ا نقصنناً أو ال، ومثنناهلم التكننوي  أو ال، فننان عنندم امسنناد األحادينن  أعننم مننن او نن هننذا التعريننف أعننم مننن ان يكننون مننا نقلننه النمننام نقصنناً أقــول: 

 بن)جلود منه( قد يشهد لذلع.
 من عدمه. اما هو أعم من ان يكون انتقاصاً 

 ، وان احتم  انصرافه إ  ما ارهوا نقله.وأعم من اراهة نقله وعدمه
مث ان الظناهر ان هنذا  فتأمن  إل ال يصدق )ي حيفظها( الظاهر على هذا التعريف لي  بنميمة الكالم والفع  اارتاف اخلفاا فنق لكن لع  ظاهر، 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين  وللثدي  صلة. التعريف أعم من النميمة فتدبر
 

َََمَر  -قَـاَل: ِِنَّ نُوحـا  رَِكـَب السَّـِفيَنَة َأوََّل يـَـْوْن ِمـْن رََجـبْ   اشمنام الصنادقعن  :)الحكمة(  َمـْن َمَلـُه َأْن َيُصـوُموا َذلِـَك اْليَــْوَن  فَـ
َلَة َأيَّاْن ُأْغِلَقْت عَ  ََ َسَنْة َوَمْن َصاَن َسبـْ َلُة َوَمْن َصاَن َثَمانَِيَة َأيَّاْن فُِتَحْت َلهُ َوقَاَل َمْن َصاَن َذِلَك اْليَـْوَن تـََباَعَدْت َعْنُه النَّاُر َمِسيَر  ْنُه َأبـَْواُب النِّيَراِن السَّبـْ
 (503ص 2اخلصال ج) زَّ َوَجلَّ َأبـَْواُب اْلِةَناِن اللََّمانَِيُة َوَمْن َصاَن َخْمَسَة َعَشَر يـَْوما  ُأْعِطَي َمْسَََلَتُه َوَمْن زَاَد زَاَدُه اللَُّه عَ 

                                                             

 261ص 1الفقه  املكاسب احملرمة ج (1)
 .65-64ص 2املكاسب  ج (2)
 .592ص 12لسان العرب ج (3)


