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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
(44) 
 حكم صورة الشك في مشمولية الخاص للعام التحتاني

الفهرد مث انه لو شك يف مورد انهه مهن اصهاو أو مهن العهام ال ف هاك نهال اهال العهام ال ف هاك منفصهالا عهن العهام الفوقهاك  ه  ال مسهك يف 
منفصالا نليس ال مسهك بهه بابهاك حكهم الفهرد املشهكوك انهه  وهو العام ال ف اكاال خمصصه بالعام الفوقاك النعقاد ظهوره بعد إذ   املشكوك
 م ال ف اك أو من خمصصه من ال مسك بالعام يف الشبهة املصداقية.من العا

َونه مل يص  ال مسهك  الفوقاك   العام   عِنول امل صل  واما لو اال العام ال ف اك م صالا بالفوقاك نههنا  ورتال: نانه تارة ي   وأخرى ال، نال َعنهْ
ص سهك بالعهام يف الشهبهة املصهداقية وإل مل يعنونهه اهال حكمهه افكهم العهام امل ص هألنهه مهن ال م (1)بالعام الفوقاك باباك حكم الفرد املردد

 مبنفصل.
وتوضههي  ذلههك وتطبيقههه علههى املقههام: ال العههام الفوقههاك هههو أدلههة حرمههة النميمههة بقههول مطلههر )واههالك أدلههة حرمههة سههائر ا رمههاك( والعههام 

ُ  َسـَيَةةس َسـَيَةِة ْملـهل َ ـاة واحلهاام عليهها( ههو قهانول االع هدا  ال ف اك )املراد به هنا: امل أخر رتبة عهن العمومهاك األوليه ََا امل صهص امها و  َوَجـ
واههاا حههر الاههب والعبههاداك وا رمههاك اب يههة خروجههها عههن جههواب املقابلههة بامل ههل، هههو األعههرامل بههاملع  األخههص إذ ال شههك يف نللعههام ال ف ههاك 

: األمهوال يف بهاب ال قهاو نهه مها ههو داخهل يف العهام ال ف هاكاما اشرب اصمر والسفر وشبه ذلك و الااتية اليت علم من الشرع اراهة وقوعها  
األعهرامل بهاملع  األعهم أا مها يهرتب  مبها   –حسه  املفهرومل  –ه عهن العهام ال ف هاك نههو واألبدال يف بهاب القصهاو، وامها املشهكوك خروج ه

لههو شههك يف اسهه  نا  النميمههة يف حههد ذا هها الههيت ال  احلالههة أاومههورد الكههالم هههو هههاه ، (2)الوجههه والسههمعة ومهها أشههبه ومنههه النميمههة يف حههد ذا هها
 ، نههنا  ور:تس لزم ن نة من عموم قانول االع دا 

 االعتداُ عن أدلة حرمة النميمة قاعدةصورة انفصال 
)واألمر االك( نلو شك  –وهو العام الفوقاك  –منفصالا عن أدلة حرمة النميمة  –وهو العام ال ف اك  –ال يكول قانول االع دا   -1

ناهنها تكهول  ،ومل يكن دليل أو أ ل ينق  اصهرو  أو الهدخولأو ال يف مورد )االنميمة املوجبة للكدورة نق ( يف انه مشمول لقانول االع دا  
بهل ال  ،حيه  اهال خمصهصهه )وههو العهام ال ف هاك( منفصهالا لهه   للعام الفوقاك وهو أدلة حرمة النميمة بقول مطلهر إذ الظههور منعقهد مشمولة

 يف قانول االع دا  هو من ال مسك بالعام يف الشبهة املصداقية. اكونه مشموالا لقاعدة االع دا   إدرا  هاا املورد املشكوك
 على الفرض –ة النميمة صورتا اتصاله بأدلة حرم

 وهنا  ورتال: ،م صالا بأدلة حرمة النميمة –م الا  –ال يكول قانول االع دا   -2-3
نهاا عنوِ وإل مل يكن م   ،ناا له مل يص  ال مسك يف الفرد املشكوك بالعام الفوقاك ألنه متسك بالعام يف الشبهة املصداقيةعنوِ نال اال م صالا م  
 .-أا العام الفوقاك  – يف العموم نيكول االصورة األوىل نيندر  الفرد املشكوك نيه له بقي العام على ظهوره
نكلمها شهك  (حمرمهة (3)ال دليل االع دا  لو اال م صالا بدليل حرمة النميمة نأوج  تعنوهنا هكاا )النميمهة االع دائيهة :وتوضيفه بامل ال

                                                             

 بني اونه من العام ال ف اك أو من مس  نياته. (1)
 أا مع قطع النظر عن اس لزامها الفساد يف األرمل والف نة وما أشبه، بل  رف اوهنا ان هاااا لعرمل أا مسعة ومكانة من ُنّ  عليه. (2)
 أا اليت ال تكول من باب املقابلة بامل ل نإذا اانت من باب املقابلة نهي ال اع دائية. املراد باالع دائية (3)
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االع دا  )اي ختر  عن أدلة حرمة النميمة( أو غهب مشهمولة )اهي تبقهى يف دائهرة أدلهة يف منيمة )ااملوجبة للكدورة نق ( اهنا مشمولة لقانول 

بههل انعقههدك ضههيقة  مطلقههةا  –انعقههاداا  –د ع ههحرمههة النميمههة( نانههه ال يصهه  القههول بانههدراجها يف أدلههة حرمههة النميمههة إذ أدلههة حرمههة النميمههة مل تهَ 
نكيههي ي مسههك بأدلههة حرمههة النميمههة االع دائيههة علههى حرمههة الفههرد  أو المنيمههة اع دائيههة  بههه)النميمة االع دائيههة( وحيهه  ال يعلههم ال هههاه نههةا معنوَ 

 املشكوك انه منيمة اع دائية أو ال؟
 .العام   امل صل   ل امل صص  عنوِ وقد ظهر بالك حال ما إذا مل ي  

َام    الفرع اللاني: النميمة من باب اإلل
أو ةههواب بعهه   (1)بهاب قاعههدة ابلههزام؟ نلهو ال ههزم الطههرف اخخهر ةههواب النميمههة أ هالا  الفهرع اخخههر: انههه ههل نههوب النميمههة علهى اخخههر مههن

شاملة للمسه ور واملعلهن معهاا؟ وههل ههي شهاملة ملها  هي هل هي شاملة للصدق والكاب يف النقل معاا؟ وهل  ا ورها )لل الف يف حدها واهن
 اما سبر ال ببع  هاه ال فصيالك أقواالا وعلى بعضها االح مال.  ،اره نقله وما مل يكره معاا؟ وهل هي شاملة للنقص والكمال معاا 

 ننقول: ههنا مسائل:
َام   ابتناُ البحث على المبنى في قانون اإلل

من حي  مشول قاعهدة ابلهزام لكانهة األبهواب أو اخ صا هها بهأبواب النكهاق والطهالق واملواريه  نقه ، نهال قلنها  ال األمر مبنائياألولى: 
هها مهن بهاب القاعهدة الخ صا هها بهاألبواب ال الاهة وإال له نهال النميمهة ال وجهه عندئهاق للقهول ِ ِ  –اما ذهه  إليهه مجهع مهن األعهالم   –بال اك 
 .(2)عّمت

َام غير   تباع المذهب الحقشاملة ألقاعدة اإلل
أا اهنها ال تهرتب  بهداخل  –ال تشهمل أههل املهاه  احلهر  –ال قاعهدة ابلهزام بنها ا علهى عمومهها لكهل األبهواب امها ههو املنصهور اللانيـة: 

أو تقليداا، مل جيز  جواب بع  أ نانها اج هاداا  الدائرة الشيعية بل هي خا ة بأهل اصالف أو والكفار ال غب نلو رأى الطرف اخخر الشيعي  
خالنهاا للسهيد ملن يراها حمرمة أل ينّم عليه إلزامهاا لهه مبها ال هزم بهه، الخ صهاو قاعهدة ابلهزام علهى املشههور بامل هالفني أو امل هالفني والكفهار معهاا 

 ني اج هاداا أو تقليداا.فَ للم  لِ  يف اجلملة م قاعدة ابلزامعلى ما ببايل عمّ الوالد الاا 
َمين باألحكام الوضعية وغير شاملة  للملت

ال قاعدة ابلزام ال تشمل املل زمني باألحكام الوضعية من غب دين يهدينول بهه، نلهو ارتهأوا حليهة النميمهة لكهول حكمههم الوضهعي  اللاللة:
 امكههن بوجههه آخههر.وال جوابههها، نههال النميمههة علههيهم ال وجهه للقههول ةوابههها مههن بههاب قاعهدة ابلههزام  - اههانوا ال ديههن  هم  أو خالنهاا لههدينهم –

 وللكالم  لة ن أمل
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 

  :)الحكمة(
ْسـْه َوَأَشـد  َشـيه  : الصهادققال ابمام  ُْ َسـبـه  ه  الن ـاَس ْ لَـى َعيهـْب نـَفه ُْ ْللهَمـره ـَيا َشه ُ  األه َفـ ُ   أَنـه ُْ َغنَـا ـَيا َشه ُ  الهَفاقَـْة َوَأقَـْل  األه َفـا ْه ُس َمة ونَـة  ْ 

بَـل َ ا َوم َجاَورَة  الهَحرْيْص َوَأرهَوح  الر وهْح الهَيأهس  ْمَن الن ا  .سْ الن ْصيَحة  ْلَمنه اَل يـَ ه
ـْل  عَ  قَـَك َوَمـنه لَـه  الهَف ه ـنه ه ـَو فَـوه اَلَفـَك ْمم  َْ ْتَمـاْل َمـنه  َسـَك بْاحه ـْلْه لْـَة   اَل َتك نه َضـْجرا  َواَل َغْل ـا  َوَللَـْله نـَفه ََ لَـه  ْبَف ه ـَرره َليهـَك َفْنن َمـا َأقـه

َْل فَـ  َو الهم عهَجب    .ْبَرأهْيهْ ت َخاْلَفه  َوَمنه اَل يـَعهْرفه أْلََحدس الهَف ه
ُ  ْلل هْ  َعَة ْلَمنه اَل يـَتَـَواَض َ  ْلَمنه اَل يـََتَذل ْل  ْلل ْه َواَل رْفـه  (حتي العقول عن آل الرسول )  َواعهَلمه أَن ه  اَل ْع

                                                             

 اامل الي أو الكانر نرضاا.  (1)
 أا عمت قاعدة ابلزام النميمة نفل ت من باب ابلزام. (2)


