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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

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

(41) 
 قاعدة اإللزام غير شاملة للذين دانوا باألحكام الوضعية

بعض القببوا ني الوضببعية ببب، يت مل تشببرعها األايبامل ومل تنشبب هاالتمثيببل لكحمبام الوضببعية البب –يف قاعببدة ازلبب ام  –سبب  
لبو  وعمسبه مبااحلالية اليت متنع ال واج مبن كا ت اومل الثامنة عشبرة إ  يروابا باةلبة وضبعار وحمرمبة قا و بار إ  يعاقب، عليهبا، 

 .(1)أو مطلقار  اينعند ا وال يف اينهم إمل كامل هلم  ومل يمن صحيحار حبس، القا ومل الوضعي   ماحار صحيحار   محها
 حس، املشهور. فامل قا ومل ازل ام وازمضاء ال يشمل مثل  لك فليس  ماحه مل مار لنا 

لببو كا ببت النميمببة حسبب، قببا وام الوضببعي سببائ ة عنببدهم سببواء أكببامل هلببم ايببن مل  و هببا أم مل يمببن هلببم  :ويف املقببام
النميمبببة فبببال وسبببه لت وي هبببا مبببن هببب ا البببباب وال ببببد  -واحلبببال هببب    – وازمضببباء ال تشبببمالملايببن، فبببامل قاعبببد  ازلببب ام 

 .(2)وسه آخرلت وي ها من التماس 
 وغير شاملة للمالحدة وغير ذوي األديان

َمـْن  و (3)َيُجوُز َعَلى َأْهِل ُكلِّ ِذي ِديـن  ِبَمـا َيْسـَِِحل ونَ  امل قاعدة ازل ام خاصة ب وي الدين، لقوله الرابعة: 
ُِْه َأْحَكاُمُهمْ  َكاَن َيِديُن ِبِدينِ   وشبه  لك، فال تشمل غريهم، والفرع الساب  هو من صغريات ه ا الفرع. (4)قـَْوم  َلزَِم

ه ا على املشهور، واما السيد الوالبد فقبد  هب، إع تعمبيم قاعبدة ازلب ام لمبل قبوم يلت مبومل مببتبم كقبا ومل هلبم وإمل مل 
ُِْه َأْحَكاُمُهمْ و (5) قـَْوم  ِنَكاحِلُكلِّ ح يف خصوص النما  لقوله  يمن اينا هلم فت مل  َمْن َكاَن َيِديُن ِبِديِن قـَْوم  َلزَِم

فلبببو ت وسهبببا امللحبببد أو الشبببيوعي أو العلمبببا  )املعبببااي للبببدين أو الالبشبببر  عبببن األايبببامل فبببامل  وللمبببالل الببب ي اسبببتفاا .
يشبملها فهبي  وسبة ت تب، عليهبا أحمامهبا   العلما يني على قسمني( على حس، ما يرتب ومل فبامل قبا ومل ازلب ام بنظبر 

                                                             

 بصحيح يف أي األايامل ومل يمن له اين.ليس مثل ما  (1)
 كموام أهل بدعة مع القول جبوا  ازيقاع بينهم، أو لغري  لك.  (2)
 .322ص 9هت ي، األحمام ج (3)
 .404ص 3من ال حيضر  الفقيه ج (4)
 .442ص 4هت ي، األحمام ج (5)
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 فليس لنا ال واج هبا.. اخل
 فهو اختصاص القاعدتني )ازل ام وازمضاء( ب وي األايامل. املنصور اما املشهور

 وال تجري في موارد أخرى
 كما ال جتري قاعدة ازل ام يف املوارا الثالثة اليت استثنيناها من قاعدة االعتداء باملثل، وهي: 

امل  ؛ استنااار إعما علم من الشرع كراهة وسوا ، كالسحر فا ه ال  و  سحر الطرف اآلخر وإمل الت م جبوا  السحر -أ
بب رف المببدورة والوحشببة فتشببملها قاعببدة ازلبب ام إ  مل يعلببم مببن اينببه سببول   لببه، وعلببى هبب ا فالنميمببة قسببمامل: مببا أوسبب، ص 

حمل مة وهتك األعراض املصو ة واالعتداء على األموال احمل مة فامل سفك الدماء االشرع كراهة وسواها مطل ، وما أوس، 
 قا ومل ازل ام ال يسولغها.

ما كامل فيه ح  الغري، فامل الت امه جبوا  النميمة عليه مثالر ال  ول  النميمة عليه إ ا كا ت متعلقة به وبطرف آخر  -ب
 ال يرى سوا ها وإمل كامل من اين آخر.

يبار، كال  با واللبوا ، فبامل الت امبه جبوا ببا حسب، اينبه فرضبار أو مطلقبار علبى البرأي اآلخبر، ال  بول  ما كامل حمرمار  ات -ج
 فعلها للمسلم كما هو بديهي.

ومبا اسبتل م سبفك البدماء احمل مبة  فا به لبيس حببرام  اتبار  اما النميمة فعلبى قسبمني كمبا سبب : مبا أوسب، وحشبة وكبدورة
ا صراف النميمة عنه كالثالث، فيحرم  علمفااا بني حمرمات  اتية كاألولني وحمرم   مةوهتك األعراض املصو ة واألموال احمل

 .املؤاي هلا
 اإللزام وتطبيقها على المقام  قاعدة أدلة عنالموجز 
مببوس  اآليببات والروايببات الببيت اسببتدل هبببا علببى قاعببدة ازلبب ام أو  مقتضبب،يف اايببة هبب ا البحببث بشببمل  ولنســِعر 

 ازمضاء مع تطبيقها على ما مضى من الفروع واألحمام.
ــَي ِديــنِ فقببد مضببى يف قاعببدة ازلبب ام البحببث مفصببالر عببن االلببة قولببه تعبباع:  امــا اايــا : علببى  َلُكــْم ِديــُنُكْم َوِل

عن حقيقة خارسية، أو هي يف مقام  وااا إخبارتمالت املراا باآلية المرمية قاعد  ازمضاء وازل ام ومضى البحث عن حم
ــَنُكمْ از شبباء حلمببم وضببعي أو غببري  لببك كمببا سببرى البحببث عببن آيببة  وكببومل قاعببد  ازمضبباء  (1)َوأُِمــْرُ  أَلْعــِدَ  بـَيـْ

 .، فلرياسعوازل ام من مصاايقها وعدمه
 واما الروايا : 

                                                             

 .15الشورى:  (1)
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َزوقُجَهـا الرقُجـُل فـََقـاَ  أَْلزُِمـوُهْم ِمـْن َذلِـَ  َمـا  َسـِن فقد سئل أبـو الح) -1 ِـَ ـنقِة أَ يـَ َعـِن اْلُمطَلقَقـِة َعلَـى َغْيـِر الس 
ُفَسُهْم َو تـََزوقُجوُهنق َفاَل بَْأَس ِبَذِل َ   )(2)(3)أَْلَزُموُه أَنـْ

سائر األبواب   غري سنة فال تعمل  علىنها اسم ازشارة ) لك( املشار به إع الطالق االستدالل هبا تضم   يف شخيد   وقد
 كالنميمة.
فتمببومل ) لببك(  ببرا  ،يمفببي ههورهببا يف التعليببل بمببةى شببرعيةبببل  بباب بببامل هاهرهببا التعليببل بمببةى ارتما يببة  وقــد

 ألخ  والرا مضى يف )قاعدة ازل ام(.وتفصيل ا ،ازشارة للمورا ال لتضيي  اائرة المةى وحصرها يف املشار إليه
ُُ أَبَـا اْلَحَسـِن الرَِّضـا َسْعَفر  ْبن  حمحَمَّد  ْبن  َعْبد  اللَّه  اْلَعلَبو ي،، َعبْن أَب يبه  قَباَل: ) -2 َعـْن تـَـْزِويِ  اْلُمطَلقَقـاِ   َسـأَْل

ََ َشْيئاً َوُهْم يُوِجُبونـََهاَثاَلثاً؟ فـََقاَ  ِلي: ِإنق َطاَلَقُكْم اَل ُيِحل  ِلَغْيرُِكْم، َوَطاَلقـَُهْم ُيِحل  َلُكْم أِلَنقُكْم اَل تـََرْوَن الثق   ((3)اَل
ؤيتنا أمرار ورؤيتهم أمرار هو املالل للحمم بثبوت امل عدم ر   صة وهاهر مة وخمصل امل العلة معم، ووجه االسِدال : 

وقببد مضببى هقيقبببه يف قاعببدة ازلبب ام( وهبب   العلببة )اابببم )كحمببم واقعببي ثبببا و  أو كحمببم هبباهري الطببالق وعببدم ثبوتببه  
 يوسبواا وحنن ال  راها( سيالة يف كل ما رأو  واا وا به ومنه النميمة.

خصوصية املورا فتمومل علة ازل ام هي جمموع )اام يوسبواا(  ائدار خصوصبية خاصبة  باحتمال مدخليةوقد يجاب: 
َمبم، وقبد فصبلنا البحبث عبن كبال األمبرين  يف مورا الطالق، وبامل األصل يف علل الشارع أي ما يبدو منها ااا علة اابا ح 

 .(4)يف أحباثنا املاضية فراسع
 وللبحث تتمة .(5) كر ا  هنال فا ه منو  بالظهور العريف ه ا ثبوتار واما إثباتار فبعد مالحظة كل ما

 فائدة:
 خطوا  ومراحل عملية االسِنباط واالجِهاد

حيث س ل بعض األفاضل عن اخلطوات اليت اتبعناها يف عملية االستنبا  أثناء حبث قا ومل االعتداء كقاعدة فقهية مث 
أتبعبت فمبا هبي اآلليبات البيت  ،مل يبحثها األصبوليومل والفقهباء وأربباب المتب، يف القواعبد الفقهيبة إ تطبيقها على املقام، 
علببى النميمببة، فببال ببب س بببامل  شببري لبب لك  ولتطبيقهببا مببن مثَّ  (6)القاعببدة وحببدواهاهبب   للتعببرف علببى  والببيت ينبغببي اتباعهببا

                                                             

 .43ص 22وسائل الشيعة ج (1)
 .131ص 2القواعد الفقهية: ج (2)
 .44ص 22وسائل الشيعة ج (3)
 حققنا  هنالك. ابالتفصيل حول احتمال خصوصية املورا مع م الم الشيخ و كر ا ك (4)
 و ؤكد: بعد مالحظة كل ما  كر ا  هنال، فا ه مؤثر يف االستظهار. (5)
 وك ا  ظائرها. (6)
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 إمجاالر:
يف معرفبببة احلبببدوا  مببببا ينفبببعهلبببم  أو تعليببب  وغريببببا، عبببن أي تفسبببريالبحبببث يف التفاسبببري املعتبببةة كالتبيبببامل والصبببايف  -أ

ُُ و َفَمْن اْعَِـَدى َعلَـْيُكْم فَاْعَِـُدوا َعَلْيـِه ِبِمثْـِل َمـا اْعَِـَدى َعلَـْيُكمْ  يف ضمن آيبيت  ،الشرعية لقاعدة االعتداء َوَجـَزا
 سعنا  منها.ما يفي بالغرض فيما را جندولمن مل  َسيَِّئة  َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها

 البحث يف كت، القواعد الفقهية. -ب
وإمل كا بت هنبال إشبارات  قلنبا  يف كت، ه ين العلمبني البحث يف كت، األصول، ومل جند حبثار وافيار عن القاعدة -ج

 بعضها.
البحببث يف كامببل موسببوعيت اوببواهر والفقببه وبعببض المتبب، األخببرى عببن املببوارا الببيت اسببتدل هبببا الفقهبباء بقاعببدة  -ا

اومل أخب  ورا وحببث عبن حبدواها العامبة ومل جند يف املوسوعتني إال إشبارات عبن القاعبدة  (1)االعتداء، فوسد اها معدواة
 .إال بعض ازشارات

رال، فوصلنا إع األصناف الستة اآل فة  أوبقا ومل االعتداء عليها أحستدل تصنيف املسائل الشرعية اليت التفمري يف  -هب
أو  املسببتدل فيهببا بالقاعبببدةاملفببهب هببببا و  إ ار هبببو الةهببامل از ل حيببث ا طلقنببا مبببن األحمببام الشببرعيةالبب كر، فمببامل املنطلبب  

مث البحبببث عببن عنببباوين وأصبببناف وأةببر ميمبببن امل تببدرج فيهبببا كبببل  ضببوابطها بعبببض الكتشببباف املنبباقيف يف االسبببتناا إليهببا
يف  االةببالقلببى صببحة  لببك التصببنيف أو جمموعبة مببن األحمببام مث البحببث عببن أالبة لفظيببة أو غريهببا  ببا قببد يسببتدل ببه ع

 .بعض األصناف
البحث عن قوا ني أصولية يستنبط منها احلمم فوصلنا مثالر إع مبحث العام الفوقا  والتحتا  واملخصص، وإع  -و

 الفارق بني كومل املخصص منفصالر أو متصالر معنو  ار أو ال.
 واهلل اهلااي العاصم. ،ي ة التفصيل مبا عرفتمث تطبي  حمصللة  لك كله على النميمة فما ت النت - 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

  :)الحكمة(
َيا فَِإنقَ  اَل َتُمد  َيَدَك ِإَلى َشيْ  : الماهمقال ازمام  نـْ َيا َوالدِّيِن فََأمقا َمُئونَُة الد  نـْ َها ِإالق  اْشَِدقْ  َمُئونَةُ الد  ُ  ِمنـْ

َقَ  ِإلَْيِه َوَأمقا َمُئونَُة اْاِخَرِة فَِإنقَ  اَل َتِجُد َأْعَواناً يُِعيُنوَنَ  َعلَْيهِ    َوَجْدَ  فَاِجراً َقْد َسبـَ
 (هف العقول عن آل الرسول )

                                                             

 يف اوواهر أقل من عشرين موراار ويف الفقه أقل من مخسني موراار. (1)


