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

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

(46) 
 أدلة جواز النميمة بين الظلمة وأهل البدع

 يؤيدها أو يكملها:سبقت اإلشارة إىل بعض أدلة جواز النميمة على الظلمة وأهل البدع فلنضف هلا بعض ما 
 االنصراف

  .بدعوى مناسبة احلكم واملوضوع واملتعلق
فان حرمة النميمة تناسب املؤمن دون الظامل واملبتدع  (1)احلاكم الظامل وأهل البدع :واملوضوع ،واملتعلق: النميمة ،واحلكم: احلرمة

حبسوب ارتكواز  حرموة املوؤمن وال حرموة للظوامل واملبتودع هوووبدعوى ارتكازية كوون الوجوه يف حرموة النميموة وال يبوة والسوباب وشوبهها 
 .املتشرعة

ٍِ َّبِلَّــيَ  فَّــ  وبوودعوى ان كلوو  هووو املسووتفاد موون التعليوول الوووارد يف بعووض روايووا  النميمووة كووو ََ َشــاهٍَّد ٍزوَر َو َشــرَّل ــا ــنَّنا الناما َف
ِغَراءَّ بـَِيَن النااس  كي يرتدعوا عن للمهم وبدعتهم بل كوي ال يتوسوعوا أكبور بول كوي ال فان اإلغراء بني الظلمة واملبتدعني (2) ...اِْلَّ
املتشرعة وعلى حسب ما يراه العقالء، فذل  الذي يوجب صور  أدلوة حرموة  حسب مرتكزمطلوب  ، بل مطلقا  يتعلم منهم الناس

 النميمة إىل غري املبتدع وغري الظامل.
ومل تبلو  مرتبوة توجوب االخوالل بواالرالا عرفوا. فتيمول  اهنوا ال تفيود إال التيييود ،يرد على دعوى مناسوبة احلكوم واملوضووع ولكن

يف  وثبو  كلو حباجة إىل دليل  –ال احلكمة أو احدى العلل  –ان إثبا  كون حرمة املؤمن هي العلة املنحصرة  ،وعلى االرتكازية
 ال يبة ال يستلزم ثبوته يف النميمة.

، والظوواهر ان وموووع مووا ككوور مووا سووييع يف عنوووان احوونام املووؤمن، كووا ف يف املطلوووب. فتيموول وامووا الوجووه البالووه فلعلووه بضووميمة
 بضميمه ما سييع يورث االرمئنان باجلواز.

 عدَ ثبوت حرمة للظلمة وأهل البدع
 ونضيف: ،وقد مضى بعض الكالم

جووواز مطلووق مووا يعوود يف يف حقهمووا يسووتفاد منهووا و حرمووة للحوواكم اجلووائر واملبتوودع  ثبووو ان الروايووا  املستفيضووة دالووة علووى عوودم 
 العر  هتكا  حلق ال ري من غيبته أو النميمة عليه أو إهانته وازدرائه أو سبه وشتمه.

ٍُ اِلٍمِعلَّـٍن ومنها: رواية ايب البخني  ـ َُاسَّ ٍَ اِلَرـاٍَّر َو اِل َمـا ٍب َهـومُ ٍمِبَِـدٌَّع َو اِْلَّ ـاحَّ ََ َُّ َثََلثٌَة لَِيَ  َلٍهِم ٍحِرَمـٌة  َُِّسـ وهوي  (3)بَّاِل

                                                             

 وميكن عكس األمر يف املوضوع واملتعلق، وال مشاحة يف االصطالح. (1)
 .303ص 12وسائل الشيعة: ج (2)
 .283ص 12وسائل الشيعة: ج (3)
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، فلو استظهر ان حرمة تل  احملرما  إمنا هو بلحاظ كرة )حرمة( يف سياا النفي تفيد العمومصرحية يف نفي ثبو  حرمة هلم فان الن
 .حرمة الطر  لتّم املطلوب وإال فال
َِ ٍكلِّهَّ َأِن َلٍكوَن َساتَّرام وصحيحة ابن أيب يعفوور  َِ َوالدااَلَلٍة َعَلى َذلَّ لََّرمَّيعَّ ٍعٍيوبَـّهَّ َحِاـى َلِحـٍرََ َعلَـى اِلٍمِسـلَّمَّيَن َمـا َورَاَء َذلَّـ

البدعوة وهوي أعظوم العيووب بول وال ، وهوي فان املبتدع والظامل ص رى هذه الكربى إك ليس املبتدع ساترا  لعيبه (1) مَِّن َعثـََراتَّهَّ َوٍعٍيوبَّه
 .الظامل

إال ان يسوتدل بوالتالزم  ،انه أخص من املدعى وان النسبة بني النميمة وبني تفتيش ما وراء كل  مون عبراتوه هوي مون وجوه :وفيه
 عرفا  بني التفتيش والنميمة أو انه لاهر يف كونه هلا. فتيمل

ٍُ بََُِّّسقَّهَّ َفََل ٍحِرَمَة َلٍه َواَل غَّيبَ  ورواية هارون بن اجلهم  َُاسَّ الظاهر يف أن )وال غيبة( هي من عطوف ااواص  (2)ةَ ََّذا َجاَهَر اِل
 على العام، والدالة على ان متام العلة لسلب حرمته هي جتاهره بالفسق وان متام العلة جلواز غيبته سلب حرمته. فتيمل 

يَبَة َلهٍ   ونظري االستدالل هبا االستدالل بقوله ِلَباَب اِلَحَياءَّ اَل غَّ فوان املبتودع والظوامل ملوقف جللبواب احليواء،  (3)َمِن َأِلَقى جَّ
 وبني نفي حرمة النميمة عليه.وفيه انه اخص من املدعى كما سبق وانه ال تالزم بني نفي حرمة غيبته ألجل إلقاء جلباب احلياء 
ألجول انتقواص املوؤمن أن حرموة ال يبوة وقد يؤيد ما ككر مبا قاله يف جامع املقاصد يف ال يبة وما قالوه الشويأ أيضوا  يف املكاسوب )

دل العقول أو الشورع علوى كوهنوا أعظوم  -بالكسور، أو بوالفت ، أو ثالوه  -وتيكيه منه، فإكا فرض هناك مصلحة راجعة إىل امل تواب 
من مصلحة احنام املؤمن بنك كل  القول فيه، وجب كون احلكوم علوى ربوق أقووى املصولحتني، كموا هوو احلوال يف كول معصوية مون 

 ا الناس، وقد نبه عليه غري واحد.حقوا اهلل وحقو 
بووه هتوو  عوورض  (4): إن ضووابا ال يبووة احملرمووة: كوول فعوول يقصوود-بعوود مووا تقوودم عنووه يف تعريووف ال يبووة  -قووال يف جووامع املقاصوود 

به أو إضحاك الناس منه، وأما ما كان ل رض صحي  فال حيورم، كنصو  املستشوري والوتظلم و اعوه واجلورح والتعوديل  املؤمن أو التفكه
 (5)ورد من ادعى نسبا ليس له والقدح يف مقالة بارلة خصوصا يف الدين(

 (6))اآلداب والسووونن()مث هنووواك عنووواوين حمّرمووة أخووورى مل يوووذكرها الشووويأ قووودس سووره وقووود ككرنوووا بعضوووها يف  :وقووال السووويد الوالووود
وغريهووا، مبوول اإلهانووة، واإلسووتهزاء، والسووخرية، والتحقووري، ومووا أشووبه، وكلهووا حمّرمووة بالنسووبة إىل املووؤمنني،  (7)و)الواجبووا  واحملرمووا (

واآليوووا  والروايوووا  واإلمجووواع والعقووول دلّوووت عليهوووا، وبينهوووا وبوووني السوووب وال يبوووة عمووووم مووون وجوووه، واملسوووتبنيا  هنوووا مبلهوووا يف تينووو  
  .(8)املسيلتني، وسييع يف مبحه املسيلة البانية بعض الكالم املرتبا باملقام(

                                                             

 .38ص 3من ال حيضره الفقيه ج (1)
 .33األمايل للصدوا ص (2)
 .45ص حتف العقول عن آل الرسول  (3)
 الظاهر ان قيد القصد غري معترب، وتفصيله يف حمله. (4)
 .342ص 1كتاب املكاسب: ج  (5)
 كتاب اآلداب والسنن.  37 – 34راجع موسوعة الفقه ج (6)
 كتاب الواجبا  واحملرما .  33 – 32راجع موسوعة الفقه ج (7)
 .207ص 1الفقه: املكاسب احملرمة ج (8)
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 ان كل  تنقي  مناط لين من باب ال يبة إىل باب النميمة. (1)ووجه عدم الداللة
ان وال يصل  دليال  مستقال  خاصوة علوى مسولكنا العوام مون  –وهو الوجه األول  –والظاهر ان وموع كل  قد يفيد االنصرا  

 م.ك  علل الشارع الظاهرية هي ح  
 )ك  ال لطمعوا ف  الُساد ف  اْلسَلَ( :عمَو الِعليل

ـِن َسـبِّهَِّم جاء يف صحيحة داود بن سرحان  فقد ٍهِم َوَأِكثَّـٍروا مَّ ـنـِ ُِهٍَّروا اِلبَــَراَءَ  مَّ َِ ـِن بـَِعـدَّأ فَـ ٍِِم َأِهَل الرالِـبَّ َواِلبَّـدَعَّ مَّ ََّذا رََألـِ
ِسََلََّ َوَلِحَذرٍَهٍم النااٍس َواَل لـََِـَعلاٍموا  َواِلَقِوَل فَّيهَّمِ  ََُسادَّ فَّ  اِْلَّ ٍِوٍهِم َكِيََل َلِطَمٍعوا فَّ  اِل مَِّن بََّدعَّهَِّم َلِكٍِبَّ اللاٍه َلٍكِم َواِلَوقَّيَعَة َوبَاهَّ

َر َّ  َِ اِلَحَسَناتَّ َولـَِرَفِع َلٍكِم بَّهَّ الدارََجاتَّ فَّ  اِْلخَّ  (2) بََّذلَّ
 الكالم، ونضيف:وقد سبق بعض 

)كوي ال يطمعووا يف الفسواد يف اإلسوالم( يكشوف بالربهوان اإلّأ عوون أحود أمورين علوى سوبيل البودل: اموا اهنووم ال   قولوه ان
وكلو  يعوين انوه ال مقتضوي لتحور   (3)بوذل  كلوه الرسوول  ع حتور  سوبهم والورباءة مونهم والقوول فويهم لوذا أمورشور  حرمة هلم ومل ي  

 كل  بالنسبة هلم.
إال انووه زوحوم بوواألهم وهوو كوويال يطمعووا يف الفسوواد يف اإلسووالم  –موون احلرموة أو غريهووا  –واموا اهنووم وإن وجود املقتضووي للتحور  
، وحيه كانت مصلحة األهم بال ة حد املنع من النقيض حىت مع وجود مصلحة (4)بدعهموكي حيذرهم الناس وكي ال يتعلمون من 

 يف املهم، وجب كل كل .
 وجوب تل  األمور واضحة. العلية وعلىالتقديرين فان داللة الرواية على وعلى كال 

 فتيمل )والوقيعة فيهم( قهبل قد يقال بان النميمة هي ص رى كربى )القول فيهم( وتؤكده أصالة عطف املباين على املباين إك حل
 أدلة أخُر لعناولناْلشار  

أوجوه  وألحوديستدل على جواز النميمة على احلاكم اجلائر بل مطلق الظامل وعلى املبتدع بآيا  وروايوا  تتلفوة نشوري هلوا  وقد
 من غري جرح وتعديل موكلني كل  إىل عقد مسيلة خاصة هبا إن شاء اهلل تعاىل.فقا االستدالل هبا 

، وما ورد يف بعض الروايا  من تفسوريها بالقوائم فان النميمة نوع انتصار عرفا   َوَلَمِن انََِصَر بـَِعَد ٍُِلمَّهَّ  قوله تعاىل:  فمنها
 .صلوا  اهلل عليه فانه تفسري باجلى املصاديق وال يراد به احلصر

 ومن املستبنيا : غيبة الظامل وإن كان متسّنا  به، إمجاعا .) يف حبه ال يبة الوالد يف املكاسب احملرمةالسيد قال 
بُّ اللاٍه اِلَرِهَر بَّالسُّوءَّ مَِّن اِلَقـِولَّ َّالا َمـِن ٍُلَّـمَ  قال سبحانه:  شوكال االيورواأ إفإهنوا مون مصواديقه كموا ال  فوى، ف ال ٍلحَّ

 قدس سره بينه ليس من مصاديقه غري لاهر الوجه، كما ان تفسريها يف الرواية بالشتم من باب املصداا.
ـِن َسـبَّيلَ  واستدّل له جبملة من اآليا  االخر، مبل قوله تعاىل:  َِ َمـا َعلَـِيهَِّم مَّ ٍِِولَئَّـ ، فوإن ال يبوة َوَلَمِن انََِصَر بـَِعَد ٍُِلمَّهَّ َف

                                                             

 إك قلنا وقد يؤيد كل ، دون يدل.( 1)
 .375ص 2اإلسالمية( ج –الكايف: )ط  (2)
 أي بإلهار الرباءة منهم وسّبهم و... (3)
 والظاهر اهنا أمور ثالثة وليس الباله من الباأ. (4)
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 نوع من االنتصار.
ٍرونَ وقوله سبحانه:  ََابـٍَهِم اِلبَـِغٍ  ٍهِم لـَِنَِصَّ لَن ََّذا َأ  .َوالاذَّ
 اِعََِدُ َعَلِيٍكِم...َفَمِن وقوله تعاىل: 
 .َوَجَزاٍء َسيَِّئَة َسيَِّئةٌ وقوله سبحانه: 

واإلشكال بيهنا أجنبية عن املقام غري لاهر، ألن املعيار رؤية العر  يف املصداا وهم يرون ان االغتياب للظامل نوع انتصار ورّد 
وجيوري نظوري موا ككوره جوابوا  (1)يشومل املقوام( املوالكشو  ان  اعتداء وجزاء سيئة يعين يف قبال السيئة، بول لوو قيول بعودم الداللوة فوال

 .يف النميمة ،على اإلشكال
ـنَ : )صولوا  اهلل عليهوواالزهوراء  الصووديقة قوول ومنهـا: ــَن اِلَعَمالَـة  اِلَغَوالَــةَّ َو َبصاـَرٍهمِ   َفَِنـَِقـَذٍهِم مَّ  (3)مموا ميكوون ان يسوتدل بووه (2)(مَّ

رريقوا  لتبصورة املخودوعني باملبتودع أو اجلواهلني بكونوه حاكموا  جوائرا ، مون العمايووة  وقعوتعلوى جوواز النميموة علوى املبتودع والظوامل لوو 
 مقدمي لألهم واملهم.عليه  ،اخص من املدعى واجلواز باملعىن األعم لكنهوانقاكهم من ال واية، 
ٍَ َّنا اأِلَِمــَر بَّــاِلَمِعرٍ ومنهوا: مووا ورد موون  ــٌة َعظَّيَمــٌة بََّهــا تـٍَقــا ٌَ َهــاٍا الصُّــَلَحاءَّ َفرَّل نـِ وفَّ َو النـاِهـَ  َعــنَّ اِلٍمِنَكــرَّ َســبَّيٍل اأِلَنِبََّيــاءَّ َو مَّ

ٍب َو تـٍَردُّ اِلَمظَالٍَّم َو تـٍِعَمٍر اأِلَِرٍض َو لـٍِنََِصٍف مَّنَ  لُّ اِلَمَكاسَّ َِِمٍن اِلَمَذاهٍَّب َو َتحَّ ََُراٍَّض َو َت َو َلِسَِقَّيٍم اأِلَِمٍر َفَِِنكٍَّروا   اأِلَِعَداءَّ اِل
َبــاَهٍهم ــكُّوا بََّهــا جَّ ٍَ ــَنٍَّكِم َو  َُّظٍــوا بََِِّلسَّ فووان بالنميمووة علووى املبتوودع واجلووائر قوود توويمن  (5)يف فقووه التعوواون حببنوواهممووا  (4)بٍَّقلٍــوبٍَّكِم َو اِل

املذاهب وترد املظامل وينتصف من األعداء ويسوتقيم األمور، واحلاصول ان النميموة قود تكوون صو رى كوربى النهوي عون املنكور دفعوا  أو 
 .رفعا  

 ان النسبة من وجه فال تفيد إال يف اجلملة حيه تطابق العنوانان. :وفيه
 صيل حببه إىل موضع آخر.إىل غري كل  مما حيتاج تف

لى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرلن  وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين َو
 

  :)الحكمة( 
ِنَد  :احلسن العسكري قال اإلمام  ََُراَّضَّ َأِزَهٍد النااسَّ َمِن َأِورٍَع النااسَّ َمِن َوَقَف عَّ ََ َعَلى اِل َهةَّ َأِعَبٍد النااسَّ َمِن َأقَا الشُّبـِ

ََ َأَشدُّ النااسَّ اِجََّهادام َمِن تـََرَك الذُّنٍوبَ   (حتف العقول عن آل الرسول )  تـََرَك اِلَحَرا

                                                             

 .272ص 1الفقه: املكاسب احملرمة ج (1)
 .33ص 1االحتجاج ج (2)
 بضميمة أدلة وجوب إنقاك الناس من الضالل. (3)
 .56ص 5اإلسالمية( ج –الكايف )ط  (4)
 .123فقه التعاون على الرب والتقوى ص (5)


