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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
(43) 

 تحقيق النسبة بين العام الفوقاني والتحتاني والمخصص للتحتاني
األدلقققة الةالاقققة القققك سققققناها مقققدليا علقققى عقققدم القققوا  النميمقققة  قققن بقققاب االعتقققدا  باملةقققا والققق ا  السقققي ة  التحقيقققن اا يا يقققة ولكـــن

 للعام التحتاين:  نوطة بتحقين النسبة بني أ ور االاة: العام الفوقاين والعام التحتاين واملخصصات (1)بالسي ة
 أدلة حر ة النميمة وسائر احملر ات. :(2)والمراد من العام الفوقاني
أدلققة الققوا  االعتققدا  باملةققا مققاتيتني اليققراتني، وأميناهققا بالعققام التحتققاين  ققأ اا النسققبة بينهمققا وأدلققة والمــراد بالعــام التحتــاني: 

 حيهقاحقر  ححيقا احق    احملر ات األولية هي العموم واخلصوص  ن واله، ألهنا ناظرة لألدلة األولية وحاممة عليها نظري ال ضقرر وال
حلقلل  اميناهقا بالعقام التحتقاين أال الالحقن النقاظر أال  قا مققاا  ،والقود حيقم سقابن عليهقا  يقوا هقي نقاظرة لقه وخقارحة  قق خرت ر بقة  

 بالعنواا الةانوال.
عقن موهنقا األعرا  و ا علم  ن الشرع مراهة وقوعه و ا انته  حقن اتخقرين،  خرا إ ا ذمرناه  ن أدلة والمراد بالمخصصات: 

  شمولة للعام التحتاين أال تية االعتدا  باملةا.
حيجق  اا  الحقا النسققبة بقني اخلقاص والعققام التحتقاين حقاا اخلققاص )األخقت  قن العققام التحتقاين أو النقاظر لققه احلقامم عليققه( إا   

لوالقه   ه شقموال  لقه )بقاا    صصقمقاا واا   ،يين  شموال  له )أال باا خصصه أو حيقم عليقه( مقاا  شقموال  للعقام الفوققاين ال حمالقة
 وإا خ  حفرق بني موا العام التحتاين خمصصا  أو حامما   تصال  بالفوقاين أو  نفصال . حميو ا  حبيمه ال العام الفوقاين،ماا  ا(  

 المحتمالت والصور األربعة
الشقرع مراهتقه... ا ( والعقام التحتقاين هقي اا احملتمالت والصور املف ضة يف اخلاص )وهو دائقرة األعقرا  و قا علقم  قن توضيحه: 

 احليم: هاجمموعا  أربعة،  تلف باختالح
 وجود دليل لفظي خاص له معقد عام، مخصص للعام التحتاني

اا يوالققد دليققا لفظققي للخققاص، لققه  عقققد عققام حيققدل علققى اسققتةنائه  طلقققا   ققن العققام التحتققاين )دليققا االعتققدا ( حققال حمالققة األول: 
باملةقا ليانقب باقيقة علقى لقدليا االعتقدا   ةغقري  شقمول ا  حلقو ورد دليقا لفظقي علقى أا )األعقرا (  طلقق ،للعام الفوقاينييوا  شموال  

 –ر  للشقخت الك  نتهق  السقمعة القك هقي  قن األعقرا  بقاملعإ األعقم إذ السقمعة ع ق –حتيوا النميمة  ، شموليتها للعام الفوقاين
 نوا االعتدا  باملةا بربمة الدليا اللفظي الدال على خروالها.باقية على حر تها إذ    دخا يف قا

 مخصصة للعام التحتاني وجود أدلة خاصة في موارد خاصة
حر ة  لق  ال يوالد دليا لفظي للخاص له  عقد عام، با  والد  وارد خاصة صرح الشارع حيها أو استل م مال ه حيها  ااالثاني: 

                                                             

 العتدا .األدلة هي: اا النميمة  ن دائرة االعرا  ومما علم  ن الشرع مراهة وقوعه واهنا اعتدا  على حن الغري، للل  حاهنا ليسب  شمولة تية ا (1)
 يف املقام. (2)
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)قانوا االعتدا ( حيجقو  )أال  شموال  لقاملوارد اخلاصة وعدم موهنا  شمولة للعام التحتاين أال لقانوا االعتدا ، حييوا غري  ل  املوارد 

 غري  ل  املوارد املصرح هبا(.
عتدا  بقا املوالقود هقو والتتبأ يف أدلة النميمة و ستةنياهتا يقودنا إىل عدم والود دليا لفظي على استةنا  األعرا   ن عموم آية اال

 ققوارد خاصققة وردت حيهققا روايققات خاصققة )محر ققة القققلح وإا قلحققه، ومحر ققة املقابلققة باملةققا يف القيققايا ا نسققية( ال ايققن اصققطياد 
 ن قاعدة االعتدا  حيبقى غريها )مالنميمقة القك   يقرد هبقا نقت خقاص علقى عقدم القوا  ختر  املوارد اخلاصة ، وعليه: قاعدة عا ة  نها

 حتجو  ،وهو قانوا االعتدا  الةانواليف دائرة أدلة احليم  (أو على الوا ها حيها ملقابلة باملةاا
لو استندنا إىل ) ا علم  ن الشرع مراهة وقوعه( وإىل  ا انتهق  حقن الغقري، مانقب النتيجقة التفصقيا وهقو: حر قة النميمقة القك  نعم

ا يقنم بينهمقا و  ييونقا  عقا  ممقن يه عليقه أو يقنمه عليهمقا  قا ينتهق  حقن غريةقا( والنميمقة القك علقم  قن   يمنب انتهاك حن الغقري )مق
 ققن العقققام التحتققاين وبقققامه يف العقققام  الةققاين وقققد يسقققتظهر خققرو  األولاملوالبققة للفتنققة والفسقققاد حانققه يعلققم خقققرو  وهقققي الشققرع مراهتهققا 

  هلقا عقن ققانوا ر  حيها حتنقة وحسقاد حقال خُمق وليساليدورة حاهنا ليسب مما علم  ن الشرع مراهته الفوقاين، ا ا النميمة الك ال  وال  إال 
 .(1)االعتدا  باملةا حتيوا حمللة  ن باب رد السي ة بالسي ة

 ا  االنصراف عن األعراض مطلق
 يققوا النميمققة  شققمولة للعققام  اا يقققال بانصققراح قققانوا االعتققدا  عققن األعققرا   طلقققا  )أال حققي  ةققا السققمعة( وحين ققل  الثالــ : 

 دلة حر تها(  ن دوا اا يوالد  ا  رالها عنه إذ الفر  انصراح قانوا االعتدا  حتيوا حمر ة  طلقا .ألالفوقاين )
 لين الظاهر انه ال واله للقول باالنصراح بقول  طلن

 االنصراف عنها في الجملة
وعققن  ةققا الققلح( حيبقققى غريهققا )مهتقق   (2)ا ملققة )أال عققن ا قنساا يقققال بانصققراح ققانوا االعتققدا  عققن األعقرا  يف الرابـ:: 

 السمعة(  شموال  لقانوا االعتدا  حيخر  عن عموم العام الفوقاين حييوا الائ ا .
إذا أوالبقب الفتنقة والفسقاد  قا  ا لو أوالبب النميمقة اليقدورة بينهمقا حقق  ال  –مما ا يح يف الصورة األوىل   –لين ذل  خمتت 

 .(3)حانه مما يعلم  ن الشرع مراهة والوده أو انتهيب حن الغرييف األر  
 حتيوا النتيجة على هلا التفصيا بني أنواع النميمة و تحد  ن الهة النتيجة  أ  ا ذمر يف االستدراك يف الصورة الةانية.

 وللحديا صلةهو االنصراح يف ا ملة )أال الصورة الرابعة( وإال حاالستدراك  ن الصورة الةانية.  والمستظهر
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

   

  :)الحكمة(
ِبالتـاَواُضِ: َوالتاَخشُِّ: َوَأَداِء اأْلََماَنِة وََكثْـَرِة َما ِشيَعتُـَنا ِإالا َمِن اتـاَقى اللاَه َوَأطَاَعُه َوَما َكاُنوا يـُْعَرُفوَن ِإالا  : حممد الباقرقال اإل ام 

َتاِم َوِصْدِق اْلَحِديِ  ِذْكِر اللاِه َوالصاْوِم َوالصااَلِة َواْلِبرِّ ِباْلَواِلَدْيِن َوتَـَعهُِّد اْلِجيَراِن ِمَن اْلُفَقَراِء َوَذِوي اْلَمسْ  َكَنِة َواْلَغاِرِميَن َواأْلَيـْ
 (حتف العقول عن آل الرسول )  ِة اْلُقْرآِن وََكفِّ اأْلَْلُسِن َعِن النااِس ِإالا ِمْن َخْيٍر وََكانُوا ُأَمَناَء َعَشاِئرِِهْم ِفي اأْلَْشَياءِ َوِتاَلوَ 

                                                             

 أدلة النميمة حييوا قانوا االعتدا  حامما  عليها. حت  ا وا ا انتهامه حن الغري حقد يقال انه ال يعلم حر ة هلا احلد  نه إال باطالق (1)
 أال املقابلة باملةا يف االعتدا  ا نسي. (2)
 إال لو قيا بانصراح حن الغري احملرم انتهامه عن ص رح إجياد اليدورة حت  ا. (3)


