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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

(44) 
 النميمة بين الظلمة وأهل البدعالفرع الثالث والرابع: 
 وهناك فروع أخرى عديدة:
 احلاكم الظامل بل مطلق الظامل؟على بني الظلمة و  منها: انه هل جتوز النميمة

 ومنها: انه هل جتوز النميمة على املبتدع؟
 .ومنها: انه هل جتوز النميمة بني الكفار احلربيني

 ؟بني أهل الذمةومنها: انه هل جتوز النميمة 
 ومنها: انه هل جتوز النميمة بني أهل العامة؟
املسثائل الالالةثة األخثإة إق عمثد مسثالة خاهثة عنهثا  نوكل البحثث عثنوسنتطرق ههنا للبحث عن الفرعني األولني، و 

 بإذن اهلل تعاق، فنمول:
 أدلة الجواز

  –قد يستدل على جواز النميمة واإليماع بني أهل البدع والظاملني )وكذا جثواز سثائر امرمثال الثن كثان منميثا  ر هثا 
حرمثثة ارخثثر واح،امثثه، كااللتيثثاب لثثه والكثثذب عليثثه ولعنثثه أو إثثتمه أو لثثإ ذلثث  وإن كثثان  - (1)إذا أحثثرز ذلثث كعلثثة  

الالزم عمد حبث خاص لكل عنوان من هذه العناوين وقد عمد الفمهاء يف املكاسب امرمة باباً خاهاً بعنوان سب املؤمن 
وقثد ورتل يف هثذين العنثوانني روايثال خاهثة أي ثاً(  ،املتجاهر بالفسق واملبتدعومستالنياته والغيبة ومستالنياهتا ومنها مالالً 

 باألتلة التالية:
 االنصراف

                                                             

 ولو يف بعض املراتب. (1)
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عثثن احلثثاكم الظثثامل  - والكثثذب والسثثباب والغيبثة وإثثبهها –االنصثرا،، واملثثرات بثثه انصثثرا، أتلثة حرمثثة النميمثثة أوالً: 
هثغرى، بثل ملناسثبال احلكثم واملوضثوع نثاق  فيهثا يان مل ؟ ال لكالرة الوجثوت فااثا ال تصثلب سثبباً لالنصثرا، وعن املبتدع

 .حرمة املؤمن وال حرمة للظامل واملبتدع. فتامل –ولو يف بعض األنواع واملراتب  –وارتكازية كون الوجه يف التحرمي 
ثه،   إذ...قال السيد الوالد يف املكاسب امرمة يف حبث املتجاهر بالفسق )مث ان املتجثاهر وثوز ليبتثه ولثو بمصثد التفك 

 .(1)(ميمله فهو خارج موضوعاً ييل احلرمة ال بل تل
 عدم ثبوت حرمة لهم

ليبة الطثر، ارخثر أو سثبه أو النميمثة حرمة هلم بمول مطلق، ب ميمة إةبال ان حرمة مالل  ةبولتعوى عدم ثانياً: 
واح،امثثه يف لثثإ مثثا وقثثل ممدمثثة لسثثف  الثثدماء ام،مثثة وهتثث  األعثثرال املصثثونة وإتثثال، األمثثوال  حلرمتثثهإمنثثا هثثي  عليثثه

 ام،مة.
قثثال السثثيد ا ثثوئي يف حبثثث سثثب املتجثثاهر بالفسثثق )وثثثوز سثثب املتجثثاهر بالفسثثق باملعصثثية الثثن جتثثاهر فيهثثا لثثث وال 

 (2)الغيبة(يف البحث عن مستالنيال اح،امه بالتظاهر باملنكرال كما يف بعض االحاتيث، وسيايت ذكره 
وقال السيد الوالد يف املكاسب امرمة )مث ان املتجاهر ووز ليبته ولو بمصد التفك ه، إذ ال اح،ام لثه كالكثافر واملنثافق 
وحنومها إلطالق أتلة اإلستالناء، بل تليل احلرمة ال تميمله فهو خارج موضثوعاً( وأضثا، )وال يبعثد جثواز ليبتثه يف كثل مثا 

، بثل ذلث  مؤيثد باإلعتبثار، فثإن (4)فال حرمـة لـه وال غيبـةو (3)ال غيبة لهيعصي وما هو نمص، إلطالق أتلته مالثل: 
م: من انه ليس لإلمثام ااثائر حرمثة،  .(5)لإه( ىالفاسق وب أن ال حي،م ويهت  حىت ينملل وال يتجر   وقال )وكذا ما تمد 

وهو أعم من ا ليفة فيميمل األمراء والرؤساء وامللوك ولإهم كما هو واضب، وعدم احلرمة يميمل الغيبة أي اً، كما يؤيده 
 وسيايت ما يكمل هذا الوجه بإذن اهلل تعاق. (6)ما قربناه يف هاحب البدعة والفاسق املعلن بالفسق(
 عموم التعليل في صحيحة بن سرحان

                                                             

 .262ص 1الفمه: املكاسب امرمة ج (1)
 .442ص 1مصباح الفماهة: ج (2)
 .10012ح 461ص 8مستدرك الوسائل: ج (3)
 .33ح 52ب 161ص 22حبار األنوار: ج (4)
 .262ص 1الفمه: املكاسب امرمة ج (5)
 .223ص 1الفمه: املكاسب امرمة ج (6)
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ُتْم َأْهَل الرَّْيِب َو اْلِبدَِع ِمْن وهي  عموم التعليل يف هحيحة تاوت بن سرحان عن اإلمام الصاتق ثالثاً:  ِإَذا رَأَيـْ
ُهْم َو َأْكِثُروا ِمْن َسبِِّهْم َو اْلقَ  َراَءَة ِمنـْ َكْياَل َيْطَمعُـوا ِفـي اْلَفَسـاِد ِفـي   (1)بَاِهُتوُهمْ اْلَوِقيَعِة وَ ْوِل ِفيِهْم َو بـَْعِدي فََأْظِهُروا اْلبـَ

ْساَلمِ  َعلَُّموَن ِمْن ِبَدِعِهْم َيْكُتِب اللَُّه َلُكْم ِبَذِلَك اْلَحَسَناِت َو يـَْرَفْع َلُكـ -اْْلِ ْم بِـِه الـدَّرََااِت َو َيْحَذَرُهُم النَّاُس َو اَل يـَتـَ
 (2)ِفي اْْلِخَرةِ 

ْســاَلمِ والظثثاهر عرفثثاً مثثن  احلكثثثم وجثثوتاً وعثثدماً وكثثثذا  هاعلثثة يثثدور مثثدار  كواثثثا َكـــْياَل َيْطَمعُــوا ِفــي اْلَفَســـاِد ِفــي اْْلِ
 َُوَيْحَذَرُهُم النَّاس مثاتة الفسثات – هنثا لكن خصوص املثاتة ،وان كنا هرنا إق ان األهل يف ما ظاهره الِعل ية انه حكمة 

 قد تميفل إلبماء الظاهر على ظهوره. –يف: كي ال يطمعوا يف الفسات يف اإلسالم  ،والطمل فيه
ومن الواضب على المول بكواا علة، ان النميمثة علثى الظثامل واملبتثدع سثو، تكثون جثائ ة بثل واجبثة مثن هثذا البثاب، 

بال ثثثميمة، يف احلثثثال أو بنفسثثثها أو  ،كلمثثثا كانثثثً سثثثبباً لمطثثثل طمعهثثثم أو حلثثثذر النثثثاة مثثثنهم، فعثثثالً أو بثثثالموة  فتجثثثوز
 االستمبال، للميخص أو لإه أو للنوع، فتدبر.
 األولوية القطعية من اللعن والسب  

 من عدت من املستالنيال األولوية المطعيةرابعاً: 
يف مصثثباح الفماهثثة علثثى جثثواز ليبثة مثثن انكثثر واحثثداً مثثن األئمثثة االةثث  عميثثر هثثلوال اهلل  وقثد اسثثتدل السثثيد ا ثثوئي

عليهم بموله: )املرات من املؤمن هنا من آمثن بثاهلل وبرسثوله وباملعثات وباالئمثة االةث) عميثر )علثيهم السثالم(، اوهلثم علثي بثن 
ه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ومن أنكر واحدا منهم أيب طالب )عليه السالم( وآخرهم المائم احلجة املنتظر عجل اهلل فرج

واالتعيثة وال يثثارال جثثواز لعثن املخثثالفني، ووجثثوب الثواءة مثثنهم، واكالثثار  انثه ةبثثً يف الروايثثال - 1جثازل ليبتثثه لوجثثوه: 
كثثار السثثب علثثيهم واهتثثامهم، والوقيعثثة فثثيهم اال ليبثثتهم، الاثثم مثثن اهثثل البثثدع والريثثب. بثثل ال إثثبهة يف كفثثرهم، الن ان

الوالية واالئمة )عليهم السالم( حىت الواحد منهم واالعتمات خبالفة لثإهم، وبالعمائثد ا رافيثة كثااو وحنثوه يوجثب الكفثر 
وال ندقثثثة، وتثثثدل عليثثثه االخبثثثار املتثثثواترة الظثثثاهرة يف كفثثثر منكثثثر الواليثثثة وكفثثثر املعتمثثثد بالعمائثثثد املثثثذكورة ومثثثا يميثثثبهها مثثثن 

                                                             

ُهــوَت. وِفيــِهي َفــِ ْن لَــْم َيُكــْن ِفيــِه فـََقــْد بـََهتَّــُهي هــو بفــت  هــاء م فقــال للبهتثان معنيثثان ) (1) فــة: أي قلــت عليــه اْلبـُْهَتــاَن. عليــه مــا لــم يفعلــه و هــو َمبـْ
 كما في مجمع البحرين.  –بـََهتَـَها بـَْهتاً من باب نفع: قذفها بالباطل وافترى عليها الكذب( و)الدهشة والتحير النقطاع حجته( و 
 .262ص 16ل المييعة: جوسائ (2)
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 .(1)(ال الالل
البديهي ان جواز ليبتهم أهون من االمور املذكورة، بل قد عرفً جواز الوقيعة يف اهل البدع وال الل، مث قال: )ومن 
وقثثال )نعثثم قثثد ةبثثً حكثثم االسثثالم علثثى بع ثثهم يف بعثثض االحكثثام فمثث  تسثثهيال لالمثثر وحمنثثا  (2)والوقيعثثة هثثي الغيبثثة(

 للدماء(.
 يسثتدل باألولويثة املثذكورة اثواز النميمثة علثيهمان  –هراً ظثا –فله  (3)واحلاهل: ان من ذهب لالولوية يف ذل  املمام

تعثثاوام علثثى الباطثثل بثثل مطلثثق  فثث   أي ثثاً إذ ال إثث  يف ان النميمثثة بثثني الظلمثثة كثثا يوجثثب الكثثدورة بيثثنهم أو  يف ممامنثثا
از مثثن جتثثوي  بثثااو  أوق ،النميمثثة بيثثنهم كثثا ال توجثثب فسثثاتاً أعظثثم كوقثثوع حثثرب تسثثف  فيهثثا الثثدماء ام،مثثة وإثثبه ذلثث 

  َوَمنْ (4) ُأْولَِئَك يـَْلَعنـُُهْم اللَّهُ َويـَْلَعنـُُهْم الالَِّعُنونَ  َأال َلْعَنةُ اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمينَ قال تعاق: وقد لعنهم بل  بيذه 
 ُأولِئَك ما كاَن َلُهْم َأْن يَـْدُخُلوها ِإالَّ خـافِِفيَن َلُهـمْ ِفي َخراِبها   َسعىَأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه وَ َمساِاَد اللَِّه   َمَنعَ   ِممَّنْ   َأْظَلمُ 

ْنيا ِخْزَي وَ    (5)َلُهْم ِفي اْْلِخَرِة َعذاَب َعِظيمَ ِفي الدُّ
 . فتامل وللبحث هلة.ن من بعض أنواع السب  بل مطلمهبل بعض أنواع النميمة ال إ  ااا اهو 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

  :)الحكمة(
َيا لِثـََواِب  : علي اهلاتالقال اإلمام  نـْ َيا َداَر بـَْلَوى َواْْلِخَرَة َداَر ُعْقَبى َوَاَعَل بـَْلَوى الدُّ نـْ اْْلِخَرِة ِإنَّ اللََّه َاَعَل الدُّ

َيا ِعَوضاً  نـْ    َسَبباً َوثـََواَب اْْلِخَرِة ِمْن بـَْلَوى الدُّ
 ( ف العمول عن آل الرسول )

                                                             

 .504-503ص 1مصباح الفماهة ج (1)
 نفس املصدر. (2)
 ممام الغيبة للمخالف، مستداًل عليه بكواا أهون من األمور املذكورة. (3)
 .151البمرة:  (4)
 .114البمرة:  (5)


