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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
(13) 

 تتمة تعريفات اللغويين للنميمة
()َوُهَو نَ ْقُل احلَِْديِث ِمْن قوٍم ِإََل قَ ْوٍم َعَلى ِجَهِة اإِلْفساِد قال يف لسان العرب:   (1)والشَّرِّ

كلم ا ك ان النق ل عل ى وج ه اإلفس اد   (2)موض وعا  )ال نق ( ص دقهاه و ه  ا الظعري ا فان ه ال يش    يف  املس ظظهر م ن مع ل النميم ةإذا كان  أقول:
ب ل  مجيع ا   وال ك ون النم ام س اعيا  م ن الط رفني (كراهة املنقول عنه لنقل ه عن ه)وال  (مسظورا  ) –أي املنقول  –والشر، وال )االنظقاص أو قصده( وال كونه 

 يكفي يف الصدق نقله احلديث من احدمها لآلخر إذا كان على وجه الفساد والشر.
 )من احلديث إذا ظهر فهو مظعد والزم( وك ا قال يف جممع البحرين.: و

 ليه يكون مبعل أظهر ما كان مسظورا .إذ من ع (3)وعلى ه ا فيعظرب يف النميمة كون املنقول مسظورا ، دون سائر العناوين
( والظاهر ان إضافة وسواس إَل اهلمس من إضافة الصنا إَل النوع، والوسواس ال يطلق إال يف الشر عادة قال الكالم مهسِ  )قيل: هو وسواسُ : و
وبناء  على ه ا فانه يش   يف النميمة كون املنقول نقصا  أو شرا  فظأمل إذ يكف ي ان يك ون عل ى جه ة الش رية   ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاسِ تعاَل: 

 وان مل يكن املنقول ب اته شرا . كما يش   ان يكون خفيا  غري ظاهر فان اهلمس ك لك والوسوسة أيضا  ك لك.
 ة القول ال ي هو النميمة وليس صفة املقول ال ي حتكى عنه النميمة؟اهلمس والوسوسة صفة الكالم ال املظكلم عنه أي صفال يقال: 
ًوم ة عرف ا  وإن مل إذ يقال:  انه وإن كان ك لك، إال ان املسظفاد عرفا  من ه ا الوصا )وس واس مه س الك الم( ك ون امل ظكلم عن ه أم را  هفي ا  فه و مل

ًومة دقة . فظأمل  يكن مل
 اْلَِْفيُّ ِمْن َحرََكِة َشْيٍء َأو َوْ ِء قَدٍم(النَِّميَمُة الصَّْوُت ): و
ْع ُت نَامَّظَ ه وَهَّظَ ه َأْي )النَِّميَمة: اهلَمس َواحلَْرََكُة. وَأسكت اللَُّه نَامَّظه َأْي َجْرَسه، َوَما يَِنمُّ َعَلْيِه ِمْن َحرَكظه؛ َقاَل: َوَقْد و:  يُ ْهَمًُ فَ ُيْجَع ُل ِم َن النَّيِ يم. وعَِ
 كسابقهما.واأَلعرُف يف َذِلَك نْأَمَظه( ومها   ِحسَّه،
ُه َم ا تُ َنْم ِنُم ال ريُح ُدق اَق الظ ُّ رَاِب، َوِلُك لِّ َوْش ٍي َهَْنَمت الريُح ال اَب: َخطَّْظه وتَ رََكْت َعَلْيِه أَثرا  ِشْبه اْلِكَظاَبِة( و)النَّْمَنَمُة: ُخطوٌ  مظقارِب ة ِقص اٌر ِش بْ ): و

وهو مشعر ب ك النميمة أثرا  يف نفس املسظمع ولو بنحو االقظض اء وه و م ا ذك ر يف  َنْمَنٌم: ُمنقَّش. وَهَْنَم الشيَء َهَْنَمة  َأْي َرقَّشه وَزْخرفه(َهَْنمٌة. وكظاٌب مُ 
 أملؤكد ل لك الظعريا. فظدليل م املصدر أو بعض الظصريفاتالظعريا األول من )على وجه اإلفساد والشر( أي ان كون ذلك معل 

 االستناد للروايات لتنقيح موضوع النميمة
ه ي أرب ع رواي ات م ن ب ني العش رات م ن  ،حسب االسظقراء الناق  ،سعة  وضيقا   مفهوما  واما الروايات، فان اليت قد يسظند إليها يف حتديد النميمة 

 روايات النميمة.
  ...(فَِإنَّ النَّمَّاَم َشاِهُد ُزوٍر َو َشرِيُك ِإبِْليسَ )
ْغَراِء بـَْيَن النَّاس :قوله  -1 فانه قد يس ظند للفق رة األوَل وق د يس ظند للفق رة ال اني ة فلنب دأ  (4)فَِإنَّ النَّمَّاَم َشاِهُد ُزوٍر َوَشرِيُك ِإبِْليَس ِفي اْْلِ
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 :(1)بال انية

 االغراء أعم من كونه نقصاً وعدمه...
ْغَراءِ  فان قوله  س  ه اهلل عل ى  مم اقد يس ظدل ب ه عل ى ع دم اش  ا  ال نق  وال االنظق اص وال ك ون املق ول  بـَْيَن النَّاس َشرِيُك ِإبِْليَس ِفي اْْلِ

انظقاص ا   أمبني الناس وأوقع بينهم فهو شريك إبليس وهو هام سواء أكان نقصا  به إذا نقل قوال  أغرى ؛ فانه املقول عنه وال كراهة املقول عنه للقول فيه
 أم ال. ،همكروها  نقلُ  أممسظورا   أم

 الجواب: االغراء محمول أو علة، وهي أعم أو محتملة
ًم أعمية املوضوع منه، وذلك ألن احملمول قد يكون أعم مطلقا  كما قد يكو ولكن  ن يرد على ه ا الوجه ان أعمية احملمول من أمر أو أمور ال تسظل

ًمت األعميُة األعميةَ   فال، وحيث ال يعلم حال احملمول انه أعم أو مساوي فال يصح االسظدالل بأعمية احملمول من وإال مساويا  فان كان مساويا  اسظل
 أمر على أعمية املوضوع منه.
)النمام شريك إبليس يف اإلغراء بني الناس( ومل تق ل )ش ريك إبل يس يف اإلغ راء ب ني الن اس النم ام( وعلي ه: ف ان مش اركة صرحت ب ويف املقام: الرواية 

أي أع  م عل  ى األخ      لِ ْم  كحَ ق  د يك  ون أع  م م  ن النميم  ة وق  د    ل عليه  ا   (اإلغ  راء ب  ني الن  اس) –اخظص  ارا   –اإلغ  راء ب  ني الن  اس أو فق  ل إبل  يس يف 
فصدق اإلغراء بني الناس على صورة ال نق  وعدم ه واالنظق اص وعدم ه.. اخل ال يص ح دل يال  عل ى ص دق النميم ة عل ى ه  ه الص ور   ،كاإلنسان حيوان

 كلها.
ْغــَراِء بـَـْيَن النَّــاس  وبعب ارة أخ رى قول  ه إذ يش     يف  (2)ل يس تعريف ا  ليق  ال باملس اواة بينهم ا فَـِإنَّ النَّمَّـاَم َشــاِهُد ُزوٍر َوَشـرِيُك ِإبِْلــيَس ِفـي اْْلِ

ف  ال يص  ح  س  اوياملع  رِّف كون  ه مس  اويا  للمع  رَّف ب  ل ه  و تعلي  ل والظعلي  ل ع  ادة يك  ون ب  األعم وال أق  ل م  ن جمهولي  ة كون  ه يف املق  ام تعل  يال  ب  األعم أو بامل
 االسظدالل بأعميظه على أعمية املعلل له. وللحديث صلة

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

   :)الحكمة( 
ــُلوِر ُحْرَمــًة َأاَل ِإنَّ رجــب َرََجبــًاه َشــْلُر اللَّــِه اأْلََصــَم َوُهــَو َشــْلرن َعِاــيمن َوِإنََّمــا ُســمَِّي اأْلََصــمَّ أِلَنَّــُه اَل يـَُقارِ  ق ال رس  ول اهلل  َِ نُــُه َشــْلرن ِمــَن ال

َْْدْد ِإالَّ تـَْعِايماً َوَفْضًًل َوَفْضًًل ِعْنَد اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاَلى وََكاَن َأْهُل اْلَجاِهِليَِّة يـَُعاُِّموَنُه ِفي َجاِهِليَِّتَلا فـََلمَّا َجاءَ  ْسًَلُم َلْم يـَ   اْْلِ
ُأمَِّتي َأاَل َفَمْن َصاَم ِمْن رََجٍب يـَْوماً ِإيَماناً َواْحِتَسـاباً اْسـتَـْوَجَب ِرْضـَواَن اللَـِّه اأْلَْكبَــَر َأاَل ِإنَّ رجب َرََجبًاه َوَشْعَباَن َشْلَراَي َوَشْلَر َرَمَضاَن َشْلُر 

اً َمـا َكـاَن بَِفْفَضـَل ِمـْن َصـْوِمِه َواَل َيْسـَتْكِمُل َء اأْلَْرِض َذَهبـ َوَأْطَفى َصْوُمُه ِفي َذِلَك اْليَـْوِم َغَضَب اللَِّه َوَأْغَلَق َعْنُه بَاباً ِمْن َأبـَْواِب النَّاِر َوَلْو َأْعَطى ِمـلْ 
َِيْ  َّْ َوَجل َأْجَرُه ِب   ٍء ِمَن الَدنـَْيا ُدوَن اْلَحَسَناِت ِإَذا َأْخَلَصُه لِلَِّه َع

َِيْ  َر َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَاٍت ِإْن َدَعا ِبِه َداٍع ِب ِْ َّْ َوَجـلَّ َوِإالَّ ادََّخـَر لَـُه ِمـَن اْلَخْيـِر َأْفَضـَل ِممَّـا  ٍء ِفـي َعاِجـِل الـَدنـَْيا َوَلُه ِإَذا َأْمَسى َع َأْعطَـاُه اللَـُّه َعـ
 َدَعا ِمْن َأْوِلَياِئِه َوَأِحبَّاِئِه َوَأْصِفَياِئِه 

ـَرٍ   َوَمْن َصاَم ِمْن رََجٍب يـَْوَمْيِن َلْم َيِصِف اْلَواِصُفوَن ِمْن َأْهِل السََّماِء َواأْلَْرِض َما َلُه ِعْندَ  َِ اللَِّه ِمَن اْلَكَراَمِة وَُكِتَب َلُه ِمـَن اأْلَْجـِر ِملْـُل ُأُجـوِر َع
ـُر َمَعُلـْم ِفـي زُْمـَرِتِلْم َحتَـّى يَـدْ   ِمَن الصَّاِدِقيَن ِفي ُعُمِرِهْم بَاِلغَـًة َأْعَمـارُُهمْ  َِ ـَفُعوَن ِفيـِه َوُيْح ِْ ـَفُي يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ِفـي ِملْـِل َمـا َي ِْ ُخَل اْلَجنَـَّة َمـا بـََلغَـْت َوَي

 َوَيُكوَن ِمْن رُفـََقاِئِلْم 
َنُه َوبَـ  َّْ َوَجلَّ بـَيـْ َّْ َوَجـلَّ لَـُه ِعْنـَد َوَمْن َصاَم ِمْن رََجٍب َثًَلَثَة َأيَّاٍم َجَعَل اللَُّه َع ْيَن النَّاِر َخْنَدقاً َأْو ِحَجاباً َطْوُلُه َمِسـيَرَ  َسـْبِعيَن َعامـاً َويـَُقـوُل اللَـُّه َعـ

َم ِمْن َذْنِبِه َوَما تََفخَّر َفْرُت َلهُ ِإْفطَاِرِه َلَقْد َوَجَب َحَقَك َعَليَّ َوَوَجَبْت َلَك َمَحبَِّتي َوَواَليَِتي ُأْشِلدُُكْم يَا َمًَلِئَكِتي َأنِّي َقْد غَ     َما تـََقدَّ
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 ألوضحية االسظدالل هبا واملناقشة فيه. (1)
 أي: املعّرف وهي النميمة، واملعرِّف: شريك إبليس يف اإلغراء بني الناس. (2)


