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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
(14) 

 (6)"َمةَأْسَوأُ الصِّْدِق النَِّمي" )عليه السالم(قوله 
وقدد يوددوهم  ددسة االسددوناه إل هددة  الروايددة حلصددر النميمددة يف النمشددا الصدداهل وعدددم هو ددا للنمشددا ال ددا ب  ا دده 

 هبوان وإ ساه وليس بنميمة.
 .ول ن الظاهر عدم  سة االسوناه

 الفرق بين )أسوأ الصدق النميمة( وعكسه
بدني ان يع دس  يمشدول أأسدوأ النميمدة الصددل  بني ان يمشدول أأسدوأ الصددل النميمدة  و  هناك  رقا  وتوضيسه: ان 

 ددان احلدددي  لددو خددان األخددن أأسددوأ النميمددة الصدددل  لدددلل علددى ان النميمددة علددى  ددوعني  دددل وخددةب وأسددوأ ا 
امدا واحلددي  أو لغدن  لد) أ ولمدا   يف إيمشدا  الفوندة مدن ال دةب الدةا خلدنا  مدا ين  د  مدلال   أأل ه أقدو  الصدل

ا ده يددل علدى ان الصددل علدى قسدمني غيمدة و نهدا وال هاللدة  يده بواده علدى ان النميمدة أأسوأ الصددل النميمدة   
 اهنا تطلق على ال ةب أو ال.أو  منسصرة بالصدل

 فعل التفضيل المضاف على التقسيمداللة ا
علدددى تمشسددديم امليدددا  إليددده إل  خدددن عنددده  دددن، هلل أوالسدددر يف  لددد) ان ا عدددا الوفيددديا لدددو أضدددي  إل أمدددر  و 

ومل يددل علدى   2أمدا عليده ابخدنهدو الدةا  ُ وان ما اشوما على امليا  إليه  ،: ما  دل عليه ابخن وضد قسمني
تمشسيم ابخن إل قسمني: مدا اشدوما علدى امليدا  إليده وضدد  بدا هل علدى اااه دا يف اأملدة  مشدن أا األعدم مدن  

 من واه. ل و ه معه أو من امليا  إليه خو ه ل ون ابخن أخص مطلمشا  
ويويح  ل) بامللال:  لو قال: أسوأ الناس الفسال، هل علدى تمشسديم النداس إل قسدمني الفسدال و دنهم ل نده 

أعليده قولده  لددلل  ولدو هلل ، مدن النداس بةاتده أوان هلدق المشريندة ابخارايدة عليده ا  ال يدل على ان الفسال أخدص مطلمشد
  و لد) ألن لصدل  ال ي ون النمشا خا با بنميمة  أسوأ الصدل النميمة على ان النميمة أخص مطلمشا  من ا السالم 

مي دن ان ي دون مدن واده مدا امليدا  إليده خمشولد) أسدوأ النداس البدي   دان  ا  ابخن خما مي ن ان ي ون أخدص مطلمشد
األبددي   سددبوه مددا ام سددان مددن وادده  ددال يدددل علددى ان األبددي  إ سددان مطلمشددا  إ  قددد ي ددون  ددائرا  أو اددواها   مشولدده 

خما  وما يف النميمة أن ت دون أخدص مطلمشدا  أ ونسصدر يف الصددل   ومدا ان ت دون مدن    يمةأسوأ الصدل النمأ
                                                             

 .111عيون احل م واملواعظ ص  1أ
 من واه.أا خصوص هةا ابخن يف هة  اأملة وإال  ان  بيعي ابخن قد ت ون  سبوه معه   2أ
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 واه ما الصدل أ ال تنسصر  يه .  ودبر

 (6)"ِإيَّاَك َوالنَِّميَمَة َفِإنَـَّها تَـْزرََع الضَِّغيَنة"االستدالل بـ
ى النفدي وإن مل يصدح االسدودالل مث ا ه يصح االسودالل بعمشد السلب يف هدة  الروايدة علدى السدلب وبدالنفي علد

 بامجياب على امجياب واللبوت على اللبوت.
 عدم صحة االستدالل بالوجود على الوجود

قدد ت دون مسداوية وقدد ت دون أعدم  دال يصدح االسدودالل  ،ان أ اهنا تزر  اليغينة  علة والعلة، خما سدبقبيانه: 
   اليغينة ل نه ليس بنميمة.بلبوهتا يف موره على خو ه غيمة  ان السباب ملال  يزر 

 صحة االستدالل بالعدم على العدم
علدى عددم خو ده غيمدة إ   فدي العلددة  –ولدو اقويدا    –اليدغينة يف مدوره  زر  ل دن يصدح االسدودالل بعددم امشدق

 سوا  أخا ق أعم أم مساوية يسولزم  في املعلا له.
 :تفريعات

 الفرو  الوالية: ويوفر  على  ل) اديد بع  حدوه النميمة سلبا  يف
 ا دون اإلفساد بينهما فليس بنميمةملو نقل ما أفسد به عليه

لو  مشا من خا منهما لآلخر خالما  أ سد به هينه أو ه يا  ل نه مل يزر  به اليغينة،  ا ه إ ساه وظلم ل نده  -أ
 -عمدرو مدلال   – ثدان تداار   قدرار   ،سدمى بزيددمولنفرضده  ليس بنميمة، وخملال علدى  لد) مدا لدو  مشدا ألحدد الو دار

ليخسر أييا  حسدا  منده  مدا ولعلمده  عمروعاملا  بان  يها ابخسارة  نمشا قرار  إل  -الوسين  –ب را  بياعة وخان 
يف ت دخيص املصداو واملفاسدد يف الو دارة، و عدا ع دس  لد) يف أمدر آخدر بدان  زيدديعومد علدى قدرارات  عمروبان 
ليخسدر بددور ،  اشد يا وخسدرا  ا ده مفسدد وظدامل ل نده لديس بنمدام إ  النميمدة يف جتدارة أخدر   عمدرو  قدرار  لزيد مشا 

 زر  الفسدداه وابخددراب الغددرا ا دده  مشددا قددول أو  عددا مددن احددد ا لآلخددر يددا يددزر  اليددغينة بينهمددا ولدديس هددةا مندده إ 
 . 2أهون الفونة بينهما  يهما

 أو التحقير فقط فليس بنميمةه لو نقل للتفك  
ده عليدده واالسددوهزا   داهقا  أو خا بددا   ص آلخدر، أو خالمددا  منددهلدو  مشددا  مشدص شددخ -ب ، أو ا ومشصده عنددد ، للوف ل

دد به، هون ان يزر  ضغينة بينهما أو يلن  ونة،  ا ه مغوداب أو  ل نده ال يصددل عليده النمدام إ  النمدام مباهدق ومفس 
 اليغينة ال الوف ه احمل ، وخةا لو زر   علة الوسمشن له  مشن. همن يزر   عل

 لو نقل لإلصالح فليس بنميمة موضوعا  
                                                             

 .69عيون احل م واملواعظ ص  1أ
 والفرل بني  يهما وبينهما خبن  ودبر.  2أ
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واول مندده بعدددم  دددل النميمددة مددا لددو  مشددا عددن احددد ا لآلخددر  دددل أو خددةبا، مددا أ ددلح بدده بينهمددا ولددو  -ج

بنمشا  مشص خفي يف احد ا لآلخر وخان عاملا  ا ه بنمشله لده يصدلح قلبده لده لعلمده با ده يلدن  يده ال دفمشة أو يمشولدا منده 
ا مدن ابخبد  مدا لدو علمدق بن داأ ر يدق أو قريدب حلسددته وحاربوده  لدو علمدق ان لده  ان بعد  النفدوس هبدأاحلسد 

وعلدى أا  دان النميمدة هدي مدا يدزر  اليدغينة هون مدا يدزر  احملبدة   لزال احلسد وعداهت الصدداقةم اخا وبه  واقص 
 منو ا  للمسبة.خان واملوهة وان خان املنمشول خةبا أو  مشصا  أو حىت ا ومشا ا  ل ن  

 المختار للنميمة التعريف
مث ان الرأا املنصدور يف حدد النمدام هدو أم دن يسدعى باحدد الطدر ني أو ب ليهمدا، بنمشدا عدن  دن ، ميمشدا   وندة أو 

اللغويني هةا الوعري  بدون قيد أبنمشا عن  دن   ل دن األ دح الومشييدد بده، والظداهر ان هدةا وح ة  وقد  خر بع  
 .تنمشيح املوضو  أييا  اا ب من رل لرواية أخر  قد يسوفاه منهاالوعري  ااما ما ا وسيليت بيا ه بعد الوط

الوعريد  هدو األسدلم عدن امشد االت واألقدرب للروايدات حسدب  هدةااحملصا من جممو  ما  خر ان وسيليت ان 
 املسوظهر واهلل العامل.

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
  

   :)الحكمة(
ُقوَصٍة َوأَيَّاٍم َمْعُدوَدٍة َواْلَمْوُت يَْأِتي بـَْغَتة  َمْن ": م أعليه السالقال اممام احلسن العس را  ِإنَُّكْم ِفي آَجاٍل َمنـْ

 يـَْزرَْع َخْيرا  َيْحُصْد ِغْبَطة  َوَمْن يـَْزرَْع َشّرا  َيْحُصْد َنَداَمة  ِلُكلِّ زَارٍِع َما َزرَعَ 
ُْ َوَمـْن ُوِقـَي َشـّرا  َفاللَّـُه ٌء ِبَحظِِّه َواَل ُيْدِرُك َحرِيٌص مَ  اَل ُيْسَبُق َبِطي ْر لَـُه َمـْن ُأْعِطـَي َخْيـرا  َفاللَّـُه َأْعطَـا ا لَـْم يـَُقـدَّ

  " َوَقاُْ 
   لى اهلل عليه وآلها  العمشول عن آل الرسول أ


