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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
(12) 

 أقسام اإلضافة: مزيد توضيح
مجلبة اببن ال يببو   بالنسبببة إى)النّمبام ابباهد (ورل علببى مديبد ااهيببة النميمببة ورسبم حببدها  سبب  اهببه  ابن االسببقدالل ب ولببه 

 ان اإلضافة على أقسام:فن ول: املخقلف فيها، وذلك بناء على م ي  حال هوع اإلضافة يف )ااهد (ورل 
 اقسام اإلضافة

 ،تفيبد امللبك أو االخقصبا  - أي اإلضبافة الالايبة –وعالاقها صحة وضع الالم على املضبا  إليبه، وهبي  ،اإلضافة الالاية -1
 .واهواتٍ  ار عمرو والثاين كب: كالم (يد ورأي عمرٍو أي كالم لزيد فيفيد االخقصا  واثله عبُد هوى  فاألول كب: كقاب (يد و 

 ليست اإلضافة في )شاهد زور( المية
ال  ل2)أو للق ويبة فللقعديبة ل1)رت البالمد  ن قُبإو  ،ولان اإلضبافة يف )اباهد (وٍرل ال  ابن ان تابون الايبة إذ ال البك وال اخقصبا 

 امللك وال االخقصا .
 ويحتمل كونها بيانية

وأيضبا  وضبع ضبمل الفصبل بينهمبا، ك ولبك  ،اإلضافة البياهية، وعالاقها إااان مويل املضا  واملضبا  إليبه إى ابقبدأ وخبر -2
ان ياون املضا  جنسا   –كما قالوا   –، واملالك وثوب هو حرير   وكالم هو ح    هو (ور   أو ثوب حريٍر أي قول   قول (وٍر أو كالم ح ٍ 

 .ل3)فقدبر وجهللمضا  إليه، واألصح هو ان ياون أعم اطل ا  أو ان 
 ، أو اباهد  (ور   (وٍر تعب  اباهد     حمبوو  فاباهدُ ان تاون اإلضافة بياهية على ت بدير اقعل ب لااهد (ور)ويف امل ام فاهه حيقمل يف 

هي وصف الاها ة أوال  وبالوات ال الااهد إذ ي ال اها ة (ور أي اها ة هي (ور  أو هو الزور وحيث ان البطالن والزروية هو (ور  
ه ابها تُ  فياون الق بدير هابوا )اباهد   ل4)ااهد (ور على البياهية إمنا هو بق دير اقعل  حموو  إضافة أي اها ة باطلة، لوا كان محل

 (ورل.
 يف مديد ااهية النميمة إال على وجه سيأيت فياون تام الفائدة عليه. وإذا كاهت اإلضافة بياهية قّلت فائدة هوا القعريف أو احلمل

 وليست اإلضافة ظرفية وال تشبيهية
ــرل الل يمــل  اإلضبافة الظرفيببة، وعالاقهببا صببحة ت ببدير )يفل ك ولببه تعبباى:  -3 سببهر الليببل )أي ااببر يف الليببل وك ولببك  ل(5بَــلم َمكم
 أي السهر يف الليل. اضّرل

 )ااهد (ورل ان تاون إضافقه ظرفية.وال حيقمل يف 
                                                             

 ااهد للزور. ل1)
 ويعقر الزور افعوال . ل2)
 فان النسبة بني الثوب واحلرير هي العموم واخلصو  ان وجٍه. ل3)
 إال على وجه سيأيت غدا  بإذن اهلل تعاى. ل4)
 .33سبأ:  ل5)
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اخلدل أي  اعا  كاللؤلؤ  على ور    الداع   ر لؤلؤ  ث  اإلضافة القابيهية، وهي اا كان املضا  اابها  به واملضا  اابها  ك وهلم )هب   -4

 على خدٍّ كالور .
 وال حيقمل هوا أيضا  يف )ااهد (ورل.

الفاعبل وقبد تابون ابن إضبافة اسبم املفعبول وقبد تابون ابن إضبافة الصبفة  ان اإلضافة، بق سيم آخر، قد تاون ان إضافة اسم ثم
 ن الوجه و)ااهد (ورل هو ان إضافة اسم الفاعل، لان ال مثرة لولك يف ابحثنا.س  كضارب (يد واضروب عمرو وح    وذلك املابهة

 اإلضافة تارة للفاعل وأخرى للمفعول
 : ابحثنا، وهي ان املضا  إليه تارة ياون افعوال  وأخرى ياون فاعال  ت سيم آخر لإلضافة، ترتتب عليه مثرة كبلة يف وهناك

 كل الربا حرامل أاضيف إليه املصدر كب)وكولك لو  –أي يف واقعه  –ك ولك آكل الربا يف النار اثال  فان الربا افعول   :فاملفعول
 ك ولك )كالم اخلال ل أو )هوا خل  اهللل فان اخلال  واهلل وهو املضا  إليه هو الفاعل.   :والفاعل

 أضيف للمفعول. ف د ضرب عمرو اأساة  لو قلت و  ،أضيف للفاعل لضرب)فان  لنا مجيعا ، (يٍد عمروا  اؤمل اثال آخر: ضربُ 
 اإلضافة في )شاهد زور( إضافة للمفعول

ابهد (ورا ، ويوضبحه قولبه تعباى  اباهد   حيقمل فيبه ان يابون ابن اإلضبافة للمفعبول أي اباهد  (ورا  أيويف امل ام فان )ااهد (وٍرل 
 ََهدلوَن الزُّور  هو يزيد اثال . ضارب عمروا  أو قاتل احلسني ، فهو كَوال ذ يَن ال َيشم

 الثمرة في كون اإلضافة للمفعول
 بارطني اعا :فإذا كان هوا هو املرا  أفا  ت ّوم اوضوع النميمة 

 اارتاط ان ياون اا مّن به )أي الاالم أو الفعل الوي ه له ان الغلل ه صا  له، ال اهق اصا .األولى: 
 ان ياون كوبا ال صدقا .الثانية: 
لبه   للاها ة والزور هو الباطل واملائل ولبي  إال الابوب أو البن و، وعليبه فلبو ه بل عنبه كالابا  كبان قبد قاألن الزور اقعلّ وذلك: 

مبا أوقع الفسا  بينهما فاهه لي  بنميمة إذ مل ين ل عنه كوبا ومل ين ل باطال  بل املن ول ح  )إذ الفرض  ومل يان ه صا  له لان بالفعل
إ ال  َمنم والامال كما لو كان املن ول عنه قد اغقاب املن ول له ان باب  حيا ا ،والفرض كوهه غل ه و بل ااا كماال  أو صدوره انه 

 ،ه ذلبك الطبر ل بع  أو ألهبه رأي يف ه بل انابٍر فب  فهو حسبن كالح به ان باب هصح املسقال  كانأو  أو رجح إذ جا( له ذلك  ظََلمَ 
فبان فعلبه هبوا لبي  ه صبا  وه بل النّمبام فعلبه وكالابه لذخبر لبي  كبوبا ، في بب ان ال  ،إى صاحبه طري ا  إى  فع اناره أو ابه ذلبك

 فقنة أو ابه ذلك.حرم ان وجه آخر كاوهه  وانيصدق عليه اهه منيمة 
 أعم ان الصدق والاوب. –عرفا   –ولان ير  عليه: ان النميمة 

إذ قوااهبا  ؛مث اهه على هبوا الوجبه )كبون اإلضبافة للمفعبولل ال يابرتط يف النميمبة ان تابون كبا يابره كابفه وال كبا سبرته اهلل عليبه
 وللحديث صلة اقع.باون املن ول ه صا  وكوهه غل اطاب  للو 

   وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
   :)الحكمة(

دل المَعَمَل فَـَقاَل المعلجمبل قال:  عن علي بن سويد عن اإلاام الرضا  َها َأنم يـلَزي َن ل لمَعبمد  َسأَلمتلهل َعن  المعلجمب  ال ذ ي يـلفمس  نـم َدرََجاٌت م 
م َن المَعبمدل ب َربِّه   َها َأنم يـلؤم نـم نل صلنمعاً َوم  َسَب أَن هل يلحمس  َبهل َوَيحم   ل ل ه  َعَليمه  ف يه  المَمنُّ َعَلى الل ه  َعز  َوَجل  وَ  فَـَيملن   سلوءل َعَمل ه  فَـيَـَراهل َحَسناً فَـيـلعمج 
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