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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 

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم على أعدائهم أمجعني،
 النميمة

(16) 
 المختار في ماهية النميمة وحدها

يف تعريف النميمة وحدها هو )السععي بعال، ، بن عو قعول أو ،عبهه،  ي عا  و نعة أو وحوعةع ووعفوة عنعاوين  والمختار
 املاهية وت بني به احلدود يف ضمن الن اط ال الية: دما به ت حد

 النميمةمقوِّما 
ب،عععري إي عععا  و نعععة أو ان يكعععون  -ن عععو أمعععر ععععن ال،ععع  لل،ععع  ب -ي النميمعععة ورهنيهعععا األساسعععيني  عععا: أم  ان م عععو   -أ

وحوععة، وال يوعع ط يف وععدقها مععا عععدا ا ،ععيخ، والوحوععة أخععف مععن الف نععة إس يععراد دععا النفسععية واسعع يحا  احععد ا مععن 
 أو حىت تدابر. اآلخر وإن مل حيدث بسببه نزا  أو خصام أو تضارب

 النميمة أعم من الحضور والغيبة
لعو ن عو يف حضعور   -2ن عو هعالم حاضعر حلاضعر وقعد سعب  )معن ان النميمة أعم من ن و هالم غائب حلاضعر و  -ب

وسلك لصدق )سعى به  على وجه ا وساد والور وانه منيمةع ع1)هالمًا منه لآلخر وهان اآلخر يف حضور  أيضاً أو حبكمه
  ي ا  و نة أو وحوةع واملراد انه يصدق عرواً وباحلمو الوائع الصناعي هونه ناماً وعلى وعله انه منيمة.

 ان ظاهر )سعى بهع هو غيبة الطرف أو هو املنصرف منه. ال يقال:
بععد انععه ال ظهععور وال انصععراف بععو لعو هععان وبععدوف، انععه لععو سععلم وانعه ال يصععل  دلععياًل بعععد وععدق النميمععة  :إذ يجــاب

عروععاً وباحلمععو الوععائع همععا سععب ف إس لععيه لفععمم )سعععى بععه...ع آععا ورد يف روايععة أو آيععة هععي يكععون ظهععور  ح ععة أو يكععون 
 حاهماً على الفهم العريف أو خمصصاً للصدق املوضوعي.

همعرآة للمرتكعز يف أسهعان الععرف ععن النميمعة ولعو   –وارتضينا  ب يد هما سعب   –انه تعريف سهر  البعض والحاصل: 
 تعاري هان املرجع االرتكاز واملرتكز ال ما ادعي انه احلاهي عنه حبدود .

 وأعم من المستور والنقص وما كره نقله

                                                             

 هما لو هان يسمعه عرب اهلاتف أو هان م صالً به عرب االن نت.  ع1)
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ومعن ن عو  ،ومن ن و ما هر  ن له وما مل يكعر  ،يس  ان النميمة أعم من ن و ما س   اهلل عليه ون و ما مل  :ـه-د-ج
ع لكععن بفععارق ان املععال  22الف نععة والوحوععة، همععا سععب  يف الععدر  ) هونععه  ي ععا مععا هععو ن ععل ومععا لععيه بععن ل، مععادام  

املخ ار )هلما هان  ي ا  و نعة أو وحوعةع ولعيه )هلمعا هعان علعى وجعه ا وسعاد والوعرع ملعا سعب  وسعي ا ت هيعد  معن ان 
 ا وساد والور أعم من النميمة.

 واخص من تعاريف لسان العرب
ع)ان ال عريف املذهور يف لسعان الععرب  -و عِة اِ ولسعاِد والو عر  َ  قع عولمى ع ل عى ِجه  عُو احلل عِديِم ِمعنل قعومى ِإ و ُهعو  نع  ل

هعو أععم  ع1)
من النميمعة ملعا وصعلنا  معن ان ا وسعاد والوعر قعد يكعون وعيهم ولعيه بنميمعة وقعد يكعون بيعنهم وهعو منيمعة وهعو العذف يعدل 

 اع دون مطل  )ويهماع.موحوةع وان قوام الف نة بع)بينهعليه ما سهر يف ال عريف املخ ار من ال،اية ) ي ا  و نة أو 
اخلفععي مععن حرهععة  )وقيععو: هععو وسععوا   ععه الكععالمع و)النميمععة الصععو  :همععا ظهععر بععذلك أعميععة ال عععاريف األخععر 

 .من النميمة قدمع ،يخ أو وطخ
 على أعمية النميمة –في الرواية  –تمامية االستدالل بأعمية اإلغراء 

ْغَراِء بـَْيَن النَّاس ان قوله  -ز آا ميكعن االسع دالل بعه علعى  ع(2 َفِإنَّ النَّمَّاَم َشاِهُد ُزوٍر َو َشرِيُك ِإْبِليَس ِفي اإْلِ
والكراهععة للنميمععة، اسعع ناداً إَ ارتكازيععة مسععاواة النميمععة لالغععراخ بععني النععا   السعع عععدم م وميععة الععن ل وال االن  ععا  وال 

 13وابعاً علعى ا ،عكال بعع)ا غراخ حممعول أو علعةع وهعي أععم أو حم ملعهع املعذهورة يف العدر  ع ج11)هما بينا  يف الدر  
 وهو ما أ،رنا إليه ب ولنا )و  موع  11)اجلواب: ا غراخ بينهم أعمع املبني يف الدر  ب ولنا دعوانا املساواة رّد واما 

وانه أععم معن هعذ  اجلهعة )جهعة ن عو قعول ال،ع  وعدمعهع  – على ت مو يف األعمية –انه وإن سلم انه أعم وتوضيحه: 
م ومية الن ل واالن  ا  والور والكراهةع وان أعميعة االغعراخ معن النميمعة مل مساوى من سائر اجلها  )جهة عدم  ع1)لكنه

 ن عععو )لعععو مل ع4)بينهمعععاععععداها والظعععاهر ان االرتكعععاز الععععريف علعععى ال سعععاوف امعععا معععا يثبعععت منهعععا إال تلعععك اجلهعععة وحسعععب 
 بال ساوف حىت من تلك اجلهة أيضًاع.

ومرجعع سلعك، بععد إحعراز الصع،ر  باالرتكعاز واالح كعام إَ العععرف، إَ هعرب  هليعة هعي ان األععم مطل عاً لعو احععرز  
اجلهعة مسععاوياً لالخعل ولعو كبعت حكعم لرعععم وأحعرز انعه معن غع  جهععة  تلعكهعان األعععم معن غع    وحصعر  جهعة أعمي عه

                                                             

 .222  12لسان العرب ج ع1)
 .311االمايل للصدوق   ع2)
 أف االغراخ بينهم مساو للنميمة. ع1)
 ا غراخ والنميمة. ع4)
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 قهراً سواًخ أهان م وماً ورهنا أم ،رطاً أم جزًخ أم غ  سلك.األعمية كبت لآلخر 
وتوضيحه باملثال: ان املناط ة قعالوا: )ا نسعان نعاط ، املعراد بعه العاقعوع وارتع وا تسعاويهما لكعن يعرد عليعه ان اجلعن أيضعاً 

ـرم ِمـْن اْلِجـنِّ فَـَقـاُلوا ِإنَـّا َسـِمْعَنا قـُْرجنـاً َعَجبـاً ي يـَْ ـِد  هلم ع و وهذا املالئكة قال تععاَ:  ََ ََ نـَ ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ أَنَُّه اْسـَتَم
يُ َنا َوال َولَـدًا ي وَ ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربِـَّنا َأَحدًا ي َوأَنَُّه تَـَعاَلى َجدُّ رَبِـَّنا َما اتََّخَذ َصاِحَبًة  َِ أَنَـُّه َكـاَن يـَُقـوُل َسـ

ــاِلُحوَن َوِمنَّــا ُدوَن َذِلــَك ُكنَّــا َدَرا ِــَ  ِقــَددًا و ع(1َعَلــى اللَّــِه َشــَ  اً  َِّ ََ اللَّــَه ِفــي  يَوأَنَّــا ِمنَّــا ال َوأَنَّــا نَنَـنَّــا َأْن َلــْن نُعِجــ
ََُه َهَربــاً  ــْفِمْن ِبَربِّــِه َفــال َيَخــاُ  َبْخســاً َوال َرَهقــاً  ياأَلْرِض َولَــْن نـُْعِجــ ــا َســِمْعَنا اْلُ ــَد  جَمنَّــا ِبــِه َفَمــْن يـُ َوأَنَّــا ِمنَّــا  يَوأَنَّــا َلمَّ

وهعذا املالئكعة   َم َح َبـاً َوَأمَّـا اْلَقاِسـُ وَن َفَكـاُنوا ِلَجَ ـنَّ  ياْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسُ وَن َفَمْن َأْسَلَم َفُأْوَلئِـَك َتَحـرَّْوا َرَشـدًا 
 اآليعععا  العععواردة ععععن هعععذين ال بيلعععني والروايعععا  ةعععدها واضعععحة يف الداللعععة علعععى ا عععم ،عععاعرون ععععاقلون خم عععارون. والحعععمم
 ع2)و  مو

لل عن وامللعك،  كعون أععم معن ا نسعان معن جهعة  ولعهوعان النعاط  ي – ع1)ولنفرضه هعذلك –وعلى أف ولو كبت هذا 
مسعاوياً لننسعان عندئعذ  )الناط ع بورط ال عن اجلن وامللك لكعان عمية أف اع ربناولو قطعنا النظر عن هذ  اجلهة من األ

 .أو ملكاً كبت لننسان اً وكلما كبت للناط  بورط ال عن هونه جن
  وعدمعه ويب عى بععد حلاظعه بوعرط ال إس االغراخ ان كبت انعه أععم وهعو أععم معن جهعة ن عو قعول ال،ع متاماً وامل ام هذلك 

والكراهععةع  والسعع  عععن هععذ  اجلهععة مسععاوياً للنميمععة وكلمععا هععان )االغععراخع أعععم مععن جهععا  أخععر  )هععالن ل واالن  ععا  
 الثبو  على الثبو  أيضًا. ودلّ هانت النميمة أعم 

 عناوين ليست من النميمة
 ست بنميمة:لي 14هما ظهر ان األمور ال الية املذهورة يف الدر    -ح
 وقد سب .  – لو ن و ما أوسد به عليهما دون ا وساد بينهما وليه بنميمة -1
عليعه واالسع هزاخ بعه، دون ان  لو ن و ن ل ،خل آلخر أو هالماً منه وادقاً أو هاسباً أو ان  صه عنعد ، لل فّكعه -2

ه يععزر  ضعع،ينة بينهمععا أو يثعع  و نععة، وانععه م، ععاب أو مباهععت ومفِسععد لكنععه ال يصععدق عليععه النمععام إس النمععام مععن يععزر  وعلُعع
 ال ح   له و ط.وعله ال ال فكه احملض، وهذا لو زر   الض،ينة  
أو هذبا، ما أول  به بينهمعا ولعو بن عو ن عل  اً واَو منه بعدم ودق النميمة ما لو ن و عن احد ا لآلخر ودق -1

                                                             

 .4-1اجلن:  ع1)
 هان هما يف املنت. و  موإس قد ي ال: الع و وينا جوهرة أخر ، نعم لو أريد به مطل  الع ال عن ،عور   ع2)
 ح ي ة املثال. ال إكبا إس ال صد هنا توضي  ال اعدة ولو باملثال الفرضي  ع1)
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خفي يف احد ا لآلخر وهان عاملاً انه بن له له يصل  قلبه له لعلمه بانه يثع  ويعه الوعف ة أو ي  لعع منعه احلسعد )وعان بععض 
النفعو  دعا معن اخلبععم معا لعو علمعت بن ععاح رويع  أو قريعب حلسعدته وحارب ععه ولعو علمعت ان لعه موععاهو وبعه نعواقل لععزال 

حلسد وعاد  الصداقةع وعلى أف وان النميمة هي معا يعزر  الضع،ينة دون معا يعزر  احملبعة واملعودة وان هعان املن عول هعذبا أو ا
 ن صاً أو حىت ان  اواً لكن هان من  اً للمحبة.

 فكذا النميمة –مآاًل  –عدم تقوم الغش بالنقص والستر والكذب 
سع  والكععذبع وانععه ال يععدل علععى ت عوم النميمععة دععا سععلباً اسعع ناداً إَ ان ال،ع  وإن ت ععّوم بعع مور كالكععة )الععن ل وال -ط
إسا هعان بلحعاا ال،ايعة غوعاً  الظعاهر   )وان الساعي غا ع وسلك لصدق ال،  على ما لو ن عو وعادقاً الكمعال   قوله 

وال يدل النفي علعى النفعي أف نفعي وعدق ال،ع  بلحعاا املصعب بف عد أحعد ال يعود الثالكعة، علعى نفعي وعدق النميمعة، إس 
 . وللحديم ولة12يصدق ال،  بلحاا املآل وال ان فاخ هي يس دل به على االن فاخ وراجع الدر  
 وصلى اهلل على محمد واله ال اهرين

 
  :)الحكمة(

اْعَلُمــوا َأنَّ اللَّــَه لَــْم َيْخُلْقُكــْم َعَبيــاً َولَــْيَس ِبَتــارِِكُكْم ُســًد  َكَتــَب جَجــاَلُكْم َوَقَســَم  : ا مععام احلسععن ا  عىقعال 
َر َلُه َأَصاَبُه َوَما ُصِرَ  َعْنُه فَـَلنْ  ََِلَتُه َوَأنَّ َما ُقدِّ َنُكْم َمَعاِيَشُكْم ِليَـْعِرَ  ُكلُّ ِذ  ُلبٍّ َمْن يَبُه بـَيـْ ِِ   ُي

َيا َوفَـَرَغُكْم ِلِعَباَدِتِه َوَحـيَُّكْم َعلَـى الشُّـْكِر َوافْـتَــَرَض َعلَـْيُكُم الـذِّْكَر َوَأْوَصـاُكمْ َقْد َكََاكُ  نـْ بِـالتـَّْقَو  َوَجَعـَل  ْم َمُئوَنَة الدُّ
 التـَّْقَو  ُمْنتَـَ ى ِرَضاُه 

    ِبالتـَّْقَو  َفاَز َمْن َفاَز ِمَن اْلُمتَِّقين َوالتـَّْقَو  بَاُب ُكلِّ تَـْوَبٍة َورَْأُس ُكلِّ ِحْكَمٍة َوَشَرُ  ُكلِّ َعَملٍ 
 عحتف الع ول عن آل الرسول )


