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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
(13) 

 االستدالل بـ)فان الساعي غاش وان تشبه بالناصحين(
ين"يف عهدددل لال دد   )عليدده السددالم وقددد يسددبدل ب ولدده  ــحَّ ــاعََّي َغــاشن َوَّنب َتَشــباَه بَّالنااصَّ علددى ا    1)"َفــنَّنا السا

فلدو   يكدن مدا ه لده عدن الغد  للغد  مسدبوراك أو   يكدن ه صداك أو   يكدن   النميمة مب ّومة بالكدبب والدن و والسد  
 كببا فليس بنميمة:
علددى ا   عددون كوهدده أعددم بدد  مالددرة باالسددبدالل  ،يف اللغددة والعددر  للنّمددام مددرا  السدداعي ا  وجــه الداللــة  

فددا ا تببددو م وميددة  ددي   –حسدده هددبل الروايددة  –، وكددس سددان فاهدده بددا  ألهدده مبددى علددى النفددي عنددد النفددي اآليت
ف دد فلديس بغدش فلديس بنميمدة  إ اهفياك وإ    تثبو م وميبده إتباتداك ىنعدن اهده  للغش تببو م وميبه للسعاية والنميمة

 كما سبق وإ    يدل اإلتبات على اإلتبات.   2)لداللة النفي على النفي
 تقّوم الغش بأمور ثالثة  النقص والستر والكذب

 مب وم هبا: ىنعن اههوالغش تش ط فيه  روط تالتة 
ة ىندا فيهدا مدن الكمداالت كدا  كمداالك فلديس بغدش كمدا لدو مددع البالداع  فاهده ا ا  يكو  ما بشه بده ه صداك  -أ

امدا لدو اخفدى عليده ه صداك   3)وكبا لو اخفى كماالك بالبالاعة وباعه إياها بالسعر املبداول  و  مبالغة فاهه ليس بشاك 
 ف د بشه. ربم وجو لهبا أو كبب بدعوال عدم ه و فيها 

 ق عليه اهه بشه.ا  يكو  ما بشه به مسبوراك على املش ي وإال فمع علمه به فا  البائع ال يطل -ب
 ا  يكو  كا باك فلو كا  صا قاك فيما وصف بالاعبه به )من كمال فيها أو ه و  فاهه ليس بغاٍ . -ج

 فنذا فقدت فليس بغش وال نميمة
)فدددا   )عليددده السدددالم ، ل ولددده يف جهدددة النفدددي وحيدددق ت دددّوم الغدددش ببلدددم الثالتدددة ت ومدددو النميمدددة والسدددعاية هبدددا

لدو اهبفدى اهبفدى املوضدون واملعلدس لده أل  العلدة أو مدا احملمول والعلدة ومدا هدو ىننهلبهدا الساعي با ...  وقد سبق ا  
 هو ىننهلبها واحملمول اما مساو أو أعم فلو اهبفى اهبفى املعلس له.
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فاهه يش ط يف صدق النميمدة الشدروط الثالتدة والدى جدرن ا دال  يف كومدا م ومداك أو ال، اسدبنا اك  دبل  وعليه 

إ  لدو   يكدن ه صداك أو   يكدن مسددبوراك أو   يكدن كدبباك فلديس بغدش فلديس بنميمدة كددبلم وإ   لصدييية.الروايدة ا
 أوقع بينهما.

 صدق الغش رغم فقد الثالثة بلحاظ الغاية
  ينبدف  الغدش   املسدبور، فدا ا ميكن اجلواب عن  لم عرب تعميم الغش ليشمس الصدق والكمال وب   ولكن

  :و لم اسبنا اك إىل برها  الغايةأي   يدل هبا احلديق على العدم، ميمة أيالاك الن يكن وجه الهبفا 
ا  )الغددش  امددا يف املصدده وامددا يف الغايددة، وصدددق الغددش يف املصدده ال بليدداذ الغايددة مددر ن بالكددبب   وبيانــه

قوله وكا  ما  كدرل  والن و والس  )أي ا  يكو  كا باك فيما س ل من الن و  واما بلياذ الغاية فاهه لو صدق يف
 ددداهرة فهكددددها فاهددده قدددد يصدددق عليددده اهددده بدددا  إ ا كدددا  املددد ل بشددداك عرفددداك أو  قدددة كاهدددو صددفة كمدددال أ هرهدددا أو  

 وباحلمس الشائع وإ    يكن املصه بشاك، فا  العلة الغائية مفّصلة وملّوهة.
  يكدن يعدر  لكنده  –فة كمدال وكومدا علويدة صد –ما لو أرا  احدهم الهواج بامرأة علوية وتوضيحه بالمثال  

وأرا  آخددر الددهواج هبددا أيالدداك فلددم لددد اري دداك لصددر  األول عددن الددهواج هبددا وتنيدده عنهددا إال بددا   ددربل بامددا امددا علويددة، 
حمرميبدده للصدددي ة  وا  الددهواج هبددا يوجددهعلويدة لعلمدده باهدده إ  علددم بصددفة الكمددال هددبل فيهددا )كومددا  ددريفة بالددبات 

م  اه لددع وتراجددع )ملددا يددرال لهامددا عليدده عندئددٍب مددن رعايددة ح وقهددا أ ددد املراعدداة خشددية ا  يظلمهددا الههددرا  عليهددا السددال
سخط جد ا الصددي ة الكدربن  فدا  إخبدارل بامدا علويدة لديس بشداك يف حدد  اتده )لكومدا صدفة كمدال وكوهده مثالك في  

ومدا قصددل مدن  كدرل صدفة صا قاك يف الن دس  إال اهده بدش وخددان وحيلدة عرفداك وباحلمدس الشدائع بليداذ الغايدة واملد ل 
 إ  ي ال اهه بشه وخدعه كي ال يبهوجها.الكمال هبل 

وهدي صدفة كمدال  – را   ار فنافسه آخر فهخربل كي يصرفه عن  رائها باما جمداورة للمسد د وكبلم لو أرا  
يعببددو  عليدده  النددا يف الدبهاب إليدده إ   –بهعمدده  –فاهصدر  لكوهدده بدد  رابدده يف جمداورة املسدد د كددي ال  ددرج  –

دَّ َّالا اَل ": )عليدده السدالم  فيمدا إ ا   يدبهه أو كددي ال يالدطر إىل الدبهاب إليدده لعلمده ب ولده ــرَّ  َصــاَلَل لََّرـارَّ البَمسب
د  . فبهمس 1)"هَّ فَّي َمسبرَّ

 الغش التنزيلي
اهدده بدش فهددو بددش تنهيلددي وا  فددر  اهدده  )عليدده السددالم اهده لدديس بغددش عرفدداك لكددن  داهر كددالم اإلمددام ســلمنا  

الغددش  : )فددا  السدداعي بددا  وا  تشددبه بالناصدديني ، فاهدده لددوح  يف صدددق)عليدده السددالم لدديس بغددش عددريف ل ولدده 
 ه له عنه. فبهمس فيماعليه امل ل من اه با  قله الوايل مثالك عندل وإ  كا  صا قاك يف ه له عن أحد الرعية 
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وإ    يددبم   1)اهدده لددو ا هددبا الوجدده )لبعمدديم الغددش إىل الصدددق والكمددال والظدداهر  ا تعمدديم النميمددة إليهددا ثــم

والظدداهر  ،أو  دداهر أقددون علددى إ خا ددا إال ا  ي ددوم هددوفمددا عددداها خددارج  فيهددا مشدد اة  2)فددال، فبكددو  الثالتددة
مددع إي اعدده  ، ورىنددا أيالدداك يف صددفة الكمددالحسدده الظدداهر ويف املعلددنأيالدداك  و   ددم يف الصدددق عرفدداك   3)الصدددق

 كما لعله املسبظهر. فبهمس  الفبنة
ن دددس قددول أو  دددبهه، يف حبددق املخبدددار يف تعريددف النميمددة وهدددو )السددعي بغدد ل، ببدددا   اهلل تعدداىل وسنشددرن بددداك 

 .للصواب املسد ، مع تطبي ه على هبائج الدرو  الساب ة يف املباحق اللغوية والروائية. واهلل  إلي ان فبنة أو وحشة
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 
    )الحكمة(

ٌم َمَضى اَل تَـ ": )عليه السالم  أم  املؤمننيقال  َيااَم َثاَلَثٌة يـَوب نبـهُ َأاَل َّنا األب ٌم َبقََّي اَل ُبدا مَّ ٌم يَـأبتَّي  (4)ربُجوُه َويـَوب َويـَـوب
ُلُه  رَّي َمنب َأهب َم َغنَّيَمٌة َوَغٌد اَل َتدب َمبسَّ َموبعََّظٌة َوالبيَـوب  اَل َتأبَمُنُه َفاألب

َك َسرَّيَع الظاعبنَّ  ُل بَّنَـفبسَّ يٌن ُمَؤدٍّ َوَغٌد يـَُعرِّ َم َأمَّ ُبوٌل َوالبيَـوب ٌد َمقب  َطوَّيَل البَغيبَبةَّ أََتاَك َوَلمب َتأبتَّهَّ  (3)َأمبسَّ َشاهَّ
ـلَُّحوا َمـا نَ أَيُـَّها النااُس َّنا الببَـَقاَء بـَعبَد البَفَناءَّ َوَلمب  َتاب َلنَـا َوَلنَـا َوارَّثُـوَن بـَعبـَدنَا َفاسب نَـا َمـنب َاـاَن قَـبـب ُكنب َّالا َوَقدب َورَّثـب

ـَدُموَن َعَليبــهَّ بََّمـا َتظبَعنُــوَن َعنبـُه وَ  َبةَّ تَـقب ــَن ُصــحب لََّهــا َواذبُاـُروا ُحسب ُشـوا فَّيَهــا لَّقَّلاـةَّ َأهب تَـوبحَّ يبــرَّ َواَل َتسب َْ ــُلُكوا ُسـُبَل الب اسب
 اللاهَّ َلُكمب فَّيَها 

َباتَّ  َم َوالبهَّ ُُصوٍل َقدب َمَضتب َفَما بـََقاُء البُفُروعَّ   َأاَل َوَّنا البَعَوارََّي البيَـوب ُن فـُُروٌع ألَّ  بـَعبَد ُأُصولََّها َغدًا َوَّناَما َنحب
َدبنَـى وَ  َرعبُتمب ََّجابـَتَـَها ََّلى البَعَرضَّ األب َرلَّ َأسب خَّ َيا َعَلى اْلب نـب َرَحلَـتب َمطَايَـا آَمـالَُّكمب أَيُـَّها النااُس َّناُكمب َّنب آثـَربُتُم الدُّ

َل َعاقََّبتُـَهـا الناـَدُم َوتُـذَّيُقُكمب  ـنب تَـَغيُّـرَّ  ََّلى البَغاَيةَّ البُقابَوى ُتورَُّد َمَناهَّ ـَيةَّ مَّ الَّيَـةَّ َوالبُقـُرونَّ البَماضَّ َْ َُممَّ الب َمـا فَـَعلَـتب بَّـاألب
  " البَحاالتَّ َوَتَكوُّنَّ البَمُثاَلتَّ 

  صلى اهلل عليه وآلهحتف الع ول عن آل الرسول )
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