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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 النميمة
(13) 

 النّمام شاهد زور بلحاظ المصب أو المآل
 ،للمفعول أي انه شاهٌد زوراً أي شهد أمراً زوراً أي باطالً ضافة من اإلهي  َفِإنَّ النَّمَّاَم َشاِهُد ُزور  ان الظاهر ان اإلضافة يف قوله:  -ي

فون فقد يتوهم ان نتيجة ذلك هو تقوومم النميموة بنوون املنقوول عون الصوً نقصواً لوه فو ذا انتفوى الونقو انتفون ال وريوة فانتفون شوها ة الو ور فانت
 النميمة )لقاعدة االنتفاء عند االنتفاء(.

 ،قوود تنووون بلاووا  املصووق واملتعلوو  وقوود تنووون بلاووا  الصايووة واملوو ل –املوويالن عوون  ووا ة الصووواب  هنووا وهووي –ان ال وريووة والجــبا   
يو ق إيقاع الفتنة والوحشة بينهما وإن مل ينن متعلقها زوراً بالذات وكمصق إال انه حيث كان الصرض  من شأنه ان له والنميمة بنقل كمال  
فصدق عليه باحلمل الشائع انه قال زوراً أو شهد زوراً  ته هي بأمر مائل عن  ا ة احل  م اًل وغايةً زوراً م الً فان شها  (1)منه إيقاع الفتنة كان

 كما سب .  يف مثل االنتقاصاالستنا  إىل )املالبسة(  إضافة إىل االستنا  إىل الصاية فنان منيمة، كما مينن
 وجبابهاالتفريق بين العرفية والدقية دعبى 
 .ملا سب  العرفية فان النقو واالنتقاص شرطان لصدق النميمة واما على الدقية فالانه على وقد يقال  

مهاواما  ،إليقاع فتنة أو فسا  وكونه ان العرف يرى مالك صدق النميمة ما سب  من الركنني: نقل أمر عن الصًولكن الظاهر   كنونه   غ
ال يراهوا ييوث تو وق نقول  لنون العورفنقصاً أو انتقاصاً ف منا هو من باب غلبة الو و ، ألن أكثور النميموة كوذلك أو حوب غلبوة االسوتعمال 

داً ولئن شك يف ذلك وتور   فوان يف الوروايتني السوابقتني تأييو وال حب إمجاهلا، وهو ما كان نقصاً وانتقاصاً  إىل خصوص بعض أصنافهاالنميمة 
ِن َوَِنب َهَ ــلَََّّ بِالنَّاِصــِحينَ  ألعميووة النميمووة فتوودبر يف قولووه  ــا ٌَّ ََ ــاِع ــِإنَّ السَّ ــرِيُ   :ويف قولووه  (2)َف ــاَم َشــاِهُد ُزور  َو َش ــِإنَّ النَّمَّ َف
ٌّبَراِء بـَيبَن النَّاس لوضوح ان اإلغراء بني الناس عمول إبلويو وهوو قبويم حمورم سوواًء أأغورى بيونهم بصودق أم كوذب، بونقو أم   (3) َِببِليَس ِفَ اْلبِ

 واهلل العامل.وتأمل فتدبر  وقد سب  ما به يشنل على االستدالل هبا أو جياب كمال منتقصاً كان أم ال وكذلك احلال يف )الساعي غاش(
 الظهبر العرفَ المستقر هب المرجع ال اللدوي

يف  مووا هووو نقووو، وهنووا نفووين: ان العوورف ان بوودا لووه أموور )كاشوو ا  نقوول (4)تعووارض العوورف مووع الدقووة إىل حنوومسووبقن إشووارة هنليــَّ  
وبقووي يت حو ح فلووم وانوه يوور  عليوه كووذا وكوذا  لفون إىل منشووأ اسوتظهارن وانووه كوذا وكووذافيموا لووو أ  حجووة النميموة( فلوويو يجوة مطلقوواً بول إمنووا هوو 

لنون بعود التثبون مون كوون اسوتظهارن مسوتقراً ال بودوياً يرتفوع بالفاتوه  (5)والظوواهر إىل مر عيته يف املوضوعات وم ل هذا ل بمامستظهراً وإال فال، 
النقوول  هووو يف النميمووة متووام املووداريف صوودق النميمووة إمنووا هووو للصلبووة واةووا هوي املومهووة وان  مووا هووو نقوونقوول  –فرضوواً  –لفوون ان اشوو اطه أ  فلوو 

 و فسا ، فصدمق ذلك كان املر ع استظهارن املستقر ال البدوي األويل.إليقاع فتنة أ
 .؟)بلسان قومه( ظاهر يف االستظهار البدوي يقال ال 

                                                             

 النقل أو كانن النميمة. (1)
 .121ص حتن العقول عن آل الرسول  (2)
 .313للصدوق ص األمايل (3)
 (31يف الدرس ) (4)
 كعموم العام وإطالق املطل .  (5)
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ولودى التعوارض فوان املسوتقر هوو موا  إن مل نقول بانصورافه للمسوتقر، بول نصوه هوو )لسوان القووم( وهوو أعوم مون البودوي واملسوتقر َذ يقال 

ًاً مووا ال يلتفوون إليهووا وإىل فوارقهووا  يرونووه لسوواةم، ويشووهد لووذلك فنووون البالغووة وأنووواع الننايووة املسووت دمة يف كلمووات العوورب فووان العوورف كثوو
ف ليوه إذاً واقعواً بوأن ذلوك هوو املرتنو  ألفون ألذعون وأقور لوو نعبودك( موثاًل إال انوه )و ()ايواك نعبود مبثل املعىن يف التعبًفيانم بوحدة  ونتائجها

 املر ع. فتدبر
و املتصل واملنفصل وإخالل حمتمل ويؤكد ذلك: خمتلن حتقيقات األصوليني والفقهاء يف تش يو الظهورات، كالقول بالفرق بني امل ص  

 .. وهنذاالباقي وظهور األمر بعد احلظر وظهور العام يف القرينية املتصل بالظهور  ون حمتمل القرينية املتصل
 فروع

 :مث بعد ان انتهينا عن التاقي  املوضوعي للنميمة وعن أ لتها وحدو ها، ينبصي ذكر بعض الفروع اهلامة املتعلقة هبا
 ؟هل هجبز النميمة على النّمام قصاصاً ومقابلة بالمثل

ــيبُكمب َفَمــنب جيووري يف النميمووة قووانون االعتووداء باملثوول لقولووه تعوواىل  هوولانووه فمنهــا   ــَدى َعَل ــَِّ ِبِمثبــِل َمــا اعبَت ــُدوا َعَليب ــيبُكمب فَاعبَت ــَدى َعَل  (1)اعبَت
ُلَهاو  أو االعتداء باملثل، أن ينمم عليه بقدر ما منم عليه؟ االقتصاصله من باب القصاص أو  فهل جيوزفلو منم عليه  (2)َوَجَزاُء َسيَِّئة  َسيَِّئٌة ِمثـب

 َفاعبَتُدوا َعَليبَِّ ِبِمثبِل َما اعبَتَدى َعَليبُكمب حدود و  هحقيق الكلرى
 حتقي  ذلك موقوف على تنقيم حال النربى أواًل فنقول:

 ان قانون االعتداء باملثل هو قانون عام خرج منه ما خرج بالدليل فيبقى الباقي. (3)ان ظاهر اجلواهر والفقه
قال يف اجلواهر )الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتودى علوينم فاعتودوا عليوه مبثول موا اعتودى علوينم ي الوذي قيول يف 

تعواىل سبق ن وله أنه كان أهل منة قد منعوا النيب صلى اهلل عليه وآله عام احلديبية سنة سن يف ذي القعدة وهتنوا الشهر احلرام، فأ از اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وأصواابه أن يودخلوا يف سونة تسوع يف ذي القعودة لعمورة القفواء مقوابال ملونعهم يف العوام األول، مث قوال: ي واحلرموات  للنيب

 (4)الشهر(حب يف هتك حرمة  شيءقصاص ي أي جيوز القصاص يف كل 
فو ذا مل يصوونوا  لنوال الطورفنيلشوهر الوذي إمنوا كوان صوونا فنما هتنوا حرمة الشهر احلرام فقاتلونوا فيوه، جيووز لنوا قتواهلم فيوه وهتوك حرموة ا

ًهم فيه مل تصن حرمتهم فيه.  حرمة غ
لأل لووة  وذلووك فيمووا لووو قتوول بوواالغراق أو اإلحووراقمووا مفوومونه انووه ال جيوووز القصوواص بوواالحراق أو االغووراق  (الفقووه)يف السوويد الوالوود وقووال 

مموا يودل علوى انوه يورى األصول هوو ا يوة  .َعلَـيبُكمب َفاعبتَـُدوا َعَليبـَِّ ِبِمثبـِل َمـا اعبتَـَدى َعلَـيبُكمب َفَمـنب اعبتَـَدى اخلاصة امل صصة لقوله تعواىل: 
َتــَدى الشوريفة كقاعودة عامووة. وقوال أيفوواً موا نصووه )فوان  ليول االعتووداء عوام قووال سوباانه  َفَمــنب اعبتَـَدى َعَلــيبُكمب َفاعبتَـُدوا َعَليبــَِّ ِبِمثبـِل َمــا اعب

 (5)واخلوووارج منوووه مووا يعلوووم خرو وووه نصووواً أو إمجاعووواً أو ضووورورة، كموووا لوووو زي ب و توووه أو فعووول معوووه الفاحشوووة حيوووث ال  ووووز املقابلوووة( َعَلـــيبُكمب 
 وصلى اهلل على محمد والَّ الطاهرين      وللاديث صلة 

 

   )الحكمة(
لَـًة َفِتلبـَ  ِعلَـ :احلسني اإلمام قال  مـاً َعلَـُدوا اللَّـََّ رَهب ـاِر َوَِنَّ قَـبب ماً َعَلُدوا اللَََّّ رٌّبلَـًة َفِتلبـَ  ِعلَـاَدُا التاجَّ مـاً َِنَّ قَـبب اَدُا البَعِليـِد َوَِنَّ قَـبب

ََ َأفبَضُل  َراِر َوِه َحب راً َفِتلبَ  ِعَلاَدُا األب  (حتن العقول عن آل الرسول ) البِعَلاَداِ َعَلُدوا اللَََّّ ُشكب
                                                             

 .194البقرة:  (1)
 .44الشورى:  (2)
 على عنو صاحق )العناوين( كما سيأيت. (3)
 .32ص 21 واهر النالم ج (4)
 .99ص الفقه (5)


