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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 النميمة
(44) 

 وتطبيقها على المقام اإللزامقاعدة من فقه روايات 
 َْمْن َداَن ِبِديِن قـَْوٍم َلِزَمْتُه َأْحَكاُمُهم 

َبِــْ اْلَحَســِن الر َ ــا مااا رواع عبدالل ااه باان ااااو  قااال   -3 َنتِــْ  َوُهــَو َيَّْــَرُ  الََّّــَراَ  َوُيْكثِــُر ِ ْ ــَر قـُْلــُ  َِ ــُه ابـْ ٍَ َجوَّْهُت َْ ابْــَن َأ : ِإنَّ لِــ
 ْْ َها ِمْنُه  فَِإنَُّه َعَنى اْلِفَراَق  قَاَل: قـُْلـُ : َألَـْيَ  قَـْد ُرِوَع َعـنْ  ءَ  الطَّاَلِق  فـََقاَل: ِإْن َ اَن ِمْن ِإْخَواِنَك َفاَل َش َأبِـْ َعْبـِد  َعَلْيِه َوِإْن َ اَن ِمْن َهُؤََلِء فََأِبنـْ

َْجَواجِ  ؟ِإيَّاُ ْم َواْلُمطَلََّقاِت َثاَلثاً ِفْ َمْجِل ٍ  :َأنَُّه قَالَ  اللَِّه  ِإنَـُّه َمـْن َداَن بِـِديِن قـَـْوٍم   َ ِلَك ِمْن ِإْخَواِنُكْم ََل ِمْن َهُؤََلءِ  :الَ فـَقَ  ؟فَِإنَـُّهنَّ َ َواُت اَْ
 (3)َلِزَمْتُه َأْحَكاُمُهمْ 

القضاء والعادة واجلزاء والشريعة، وان الظاهر ان املراد هو الشريعة،   وقد سبق يف قاعدة اإللزام ان معاين )دين( احملتملة هي أحد عشر معىن، منها
يشمل األديان السماوية وغريها من األديان مما أالق عليه عرفاً انه )دين( إذ قوله )دين    )من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم(وعليه فقوله 
 .لكنه جتّوز دين نوعه ال يطلق عليها عرفاً اهنا دين وشريعة وان قيل باهنا ال يشمل مثل الشيوعية واإلحلاد ونظائرمها فانقوم( أعم، و 

لااه افيااد الشاامول قطعاااً  ولكاان قرينااة املااورد واعلياال اإلمااام  (دياان قااوم)كمااا ان )دياان قااوم( ال يشاامل املااياهإ اإلسااالمية إذ ال يطلااق عليهااا 
وخروج  ،أحكامهمبة اللزامهم لّ ع  هيع القاعدة ككربى كلية وك   عامة وقد ذكر )موضوعاً ولو اوسعًة أو حكمًا( فان السؤال كان عن االق أهل ال

 املورد قبيح.
رآها من دان بدين أو جائزة  –ولو يف بعض حدودها  –فان النميمة مشمولة لقاعدة اإللزام يف صور ثالثة  إذا رآها بعض مياهإ العامة  وعليه:

 من التما  وجه آخر. لتحليلها )على من التزم حبلها( من غري األصناف الثالثةمن دان بدين غريع، واما غريهم فال اشمله القاعدة فال بد أو مساوي 
خذوا منهم ما يأخذون منكم فْ سّنتهم وقضائهم وأحكامهم 

قـال: المـال  لّـه َلبنتـه ولــي   ؟قلـ  لـه: رهـر تــرت إبنتـه واختـه َبيـه وامـهالل اه بان حمارز، عان أد عبدالل اه علياه الساالم قاال   عباد وروى -4
فخـذ لهـا الن،ـ    إنّا قد احتجنا إلى هذا والرهر الميـ  مـن هـؤَلء النـاس  واختـه مؤمنـة عارفـة  قـال: ء  فقل : لاُلخ  من اَ  واَلم شْ

لنورًا  خذهم « ابن محرج»ما هاء به  على لك لزرارة  فقال: إّن فذ رت  ذوا منهم ما يأخذون منكم فْ سّنتهم وقضائهم وأحكامهم  قال:خ
 .(2)بحّقك فْ أحكامهم وسّنتهم  ما يأخذون منكم فيه

 وهنا مطالإ 
إلاايهم  نساابها اإلماام  وعاّدوع منهاا وحيااا اهناا ليسااس سانة رساول اهلل  ان املاراد مان )ساانتهم( أي ماا ادعاوا انااه سانة رسااول اهلل  -أ

كاناس جاائزة   باني ماا لاوالنميمة من باب اإللازام حكم وحيتمل ان يكون املراد  عرفهم وعادهتم، واألول أظهر، وعلى التقديرين خيتلف فقال )سنتهم(، 
 .-فرضاً  –والصحابة   عندهم يف عادهتم أو فيما أدعوا انه سنة الرسول

 األعم مما استندوا فيه إىل رواية مّدعاة أو ال، فاإللزام أعم منهما. با)أحكامهم( األعم من القيا  واالستحسان واملصاحل املرسلة، أي املراد -ب
 هر المقام من م،اديق المقاصة النوعية؟

مااال ان ظاهر الرواية كون املقام من )املقاصة النوعية( فان املقاصة شخصاية ونوعياة واألوىل يعتارب فيهاا التقابال باني الشخصاني )فلاو أخاي مناه  -ج
على  –منه( والثانية ال يعترب فيها ذلك بل يكفي التقابل إمجاالً بني الفريقني )فلو أخي بكرهم من زيدنا ماالً أو ضربه مثالً جاز  يعادلهما جاز له أخي 

 منهم(. واحد ألي واحد منا أن يضرب أو يأخي مال أي -الفرض 
د منا على أي واحد منهم مادام أحدهم مّن على أحدنا )أو مادام ذلك س مثل النميمة جاز أن ينّم أي واحوظاهر الرواية املقاصة النوعية، فلو عمّ 
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 إذ )خيوا منهم ما يأخيون منكم يف سنتهم وقضائهم وأحكامهم(. (عاً عندهممشرّ 

لزام من ما وقاعدة اإل (1)النوعية خالف األصل فتتوقف على الدليل اخلاص، وليا ال جيوز ما افعله بعض العشائر من املقاصة النوعية املقاصةلكن 
 ،وان التزمااوا باايلك فرضاااً  دل عليااه الاادليل اخلاااص، يف حاادودها إذ ال اشاامل الاادماء فلااو قتاال أحااد املخااالفني شاايعياً ب جيااز قتاال شااخ  آخاار ماانهم بااه

 .ودليل املقاصة النوعية ال يشمل مثل ذلك )مع قطع النظر عن قاعدة اإللزام( فتأمل
يااة مقاصااة نوعيااة ماان أ)ألعاادل بياانكم( وقااد مضااى حبثااه يف قاعاادة اإللاازام وعلااى أي فتشااخي  كااون  وقااد يقااال أن )املقاصااة النوعيااة( هااي صاا رى

 مصاديق العدل حباجة إىل دليل.
دعااوى ان ظاااهر الروايااة بقرينااة )خاايوا( الشااؤون املاليااة، فااال اشاامل مثاال النميمااة وال يبااة ماان باااب اإللاازام إذ ال يعاارّب عنهااا بااا)خيوا( نعاام  كاان  -د

 ة يف )خيوا( فتشمل مثل األخي من مسعته لكنها خالف الظاهر.نائيّ الك  
تجوج على  ر  وع دين ما يستحلون 

 .(2)تجوج على  ّر  وع دين ما يستحّلون سألته عن اَحكام؟ قال:حممد بن مسلم، عن أد جعفر عليه السالم قال   وروى -7
جائزة اكليفاً )ما يستحلون( فلاو اساتحلوا النميماة جااز علايهم  أظهر من إرادة كوهنا وذلكالرواية واضحة الداللة إذ جتوز أي متضي وانفي أقول: 
 ذلك. فتأمل

 مقتضى اَصر فْ اختالف النسخ فْ الروايات
 وهنا نقول  (ما يستحلون)بعضها يف بعض النسخ )ما يستحلفون( و  ففيإال ان عمدة اإلشكال عليها اختالف النسخ 

ماادام لكال منهماا معاىن مفياد ووجاه ساديد يف حاد ذاااه وب  ال مانعة مجاع باني ورود كاال اللفظاني إلفاادة كاال احلكماني األصل اعدد الروايتني إذان 
متقااارب فالحاان النصااوص يف الوسااائل الاان  واملاروي عنااه ووحاادة الاان  )علااى انااه لااي  بواحاد باال  الااراوي، وال اصاالح قرينااة وحاادة حيارز خطااأ احاادمها

 صادرمها كالتهييإ وغريع( دليالً على وحادة املاروي وان احادى النساختني أو النقلاني خطاأ إال لاو ثباس ان اإلماام وجامع  أحاديا الشيعة ويف م
، وحيا أمكن صدورمها وكان (3)وال دليل على ذلك إال اشعارات ومؤيدات ،لإلمام ال غري كالماً واحداً ان الراوي روى مراني  و افوع جبملة واحدة فقط 

باااب )اإللاازام( وباااب احللااف يف   قااد أفاااد مطلبااني يف بااابني ثبااس كاال منهمااا فيكااون اإلمااام  ،اعااددمها وب اكاان مانعااة مجااع بينهماااظاااهر الااروايتني 
)يقارأ كفففاؤا احاد( ملاا  مسعتاه  فقاال  يف وقاس آخار ونقاليقارأ )كفففاو ا احاد(  القضاء؛ أال ارى ان حممد بن مسالم لاو نقال فقاال مسعاس اإلماام البااقر 

 كيلك.  واارةقرأ اارة هكيا  على ان اإلمام  بينهما ولدلّ ة مجع نعكانس ما
أمكن  ان الفقيه لو اامأن إىل ان الراوايتني هي واحدة وان الوارد اما )يستحلون( أو )يستحلفون( للزم الفح  والتثبس للوصول إىل الوارد فان ثم

يصاااح االساااتدالل عاااا علاااى قاعااادة اإللااازام إذ ال يعلااام حين اااي  ورود )يساااتحلون( نعااام إحااارازع فبهاااا، وإال كاناااس الرواياااة وملاااة المجاااال الاااوارد فاااال يصاااح 
 االستدالل عا على االستحالف ألنه القدر املتيقن ألن الوارد إن كان )يستحلفون( فهو وإن كان )يستحلون( عّمه فانه من ص ريااه.

 وافصيل الكالم عن املبىن يوكل إىل مظانه.
 السيرة واإلهماع

 قد استدل على قاعدة اإللزام بالسرية إال اهنا حيا كانس دليالً لبّياً فاهنا ال ادل إال على القدر املتيقن وال يعلم مشوله للنميمة.كما انه 
احلكم يف من ألفاظ الروايات الواردة كان  اجلواهر والبجنوردي على قاعدة اإللزام باإلمجاع، فان ثبس اإلمجاع على معقد لفن  صاحإ كما استدل 
 فتدبر جيداً. ،لعموم اللفن وحدودع وإال اقتصر أيضاً على القدر املتيقن اابعاً السعة والضيق 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

  :)الحكمة(
 (حتف العقول عن آل الرسول )  ِمْن َأبـَْواِ  اْلِحْكَمِة ِإنَّ ال،َّْمَ  َيْكِسُب اْلَمَحبََّة ِإنَُّه َدِليٌر َعَلى ُ ر  َخْيرٍ ال،َّْمُ  بَاٌ     الرضاقال اإلمام 

                                                             

 بقتل أي شخ  من عشرية القاال أو ضربه أو شبه ذلك. (1)
 .4، ح4، كتاب املرياث، أبواب مرياث االخوة واألخوات، الباب15التهييإ  ج (2)
 كوحدة الراوي واملروي عنه واقارب الن .  (3)


