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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  النميمة
)٣(  

  املادة هي موضوع احلكم ال الصيغة
النمام وصـيغة   هيئة –هي مدار احلكم وموضوعه دون اهليئة  –وهي النميمة  –وحاصل ما سبق بعبارة أخرى: ان املادة 

ن املادة صيغت يف هذه اهليئة ال لكون اهليئة ذات مدخلية يف موضوع احلكم وكوا قيد الثبوت له، بل هي لغايـة  أو –املبالغة 
  ثانية وهي االخبار عن الواقع اخلارجي السيء لذلك النمام (الوليد بن املغرية أو الثاين).أخرى وفائدة 

  التفكيك بني اهليئة واملادة
  املادة ال توجد إال يف ضمن اهليئة واهليئة ال توجد إال يف مادة فال انفكاك بينهما؟ يقال: ال

  ذلك يف الوجود اخلارجي دون اللحاظي. -إذ يقال: أ
زم كوما معاً مالك احلكم ال يستل - كاهليئة واملادة وكالالزم وامللزوم أو كاملتالزمني –ان عدم انفكاك أمر عن آخر  -ب

ومالزمته وجوداً مع اآلخر  ،ل للمالك هو املوضوعمل للمصلحة واملفسدة فيكون احلامل يكون مالك احلكم هو احلاومداره ب
  ثبوتا. فتدبر جيداًواملصلحة ال تقتضي كون اآلخر قيداً للموضوع كما مل تقتضِ كونه دخيالً يف املالك 

هو مـادة   لـ(ال تطع)واما تعارض مفاد اهليئة مع مفاد املادة فأجنيب عن املقام إذ ال تعارض ههنا إذ املدعى ان املوضوع 
النمام وان هيئته جيء ا اما إلفادة فائدة جديدة وهي اإلخبار عن سوء حال ذلك النمام أو إلفادة تأكد احلكم بتكرر املادة. 

  فتدبر
  وضوعمناسبات احلكم وامل -٤

وقد يستند إىل مناسبات احلكم واملوضوع بدعوى اا تقتضي كون مدار (ال تطع) واحلرمة هو صدور النميمة منه وامـا  
  للحكم مبراتبه. فهي مؤكدةكثرة صدورها منه 

  فتأملان إطاعة من منّ حمرمة واما إطاعة النمام فهي أشد حرمة وقد ذكر الثاين لتضمنه األول وزيادة.  واحلاصل:
  الكثرة دونصيغ املبالغة قد تكون إلفادة الشدة  -٥

وأخرى يؤتى ا  –وهو املعهود يف األذهان  –تارة يؤتى ا إلفادة الكثرة والتكرر  مشاٍء بِنميمٍان صيغة املبالغة كـ
  صيغ املبالغة:إلفادة الشدة أو الترسخ وهو ما نضيفه مستدلني عليه بالعديد من األمثلة من أبواب شىت من أنواع 

لعلـه  كما  –فانه قد يأيت للكثرة كـ(أكول) وقد يأيت للشدة كـ(خجول) فانه قد يراد به شديد اخلجل  )(فعول فمنها:
  كما قد يراد به كثري اخلجل. – )١(املنصرف منه

ال يراد به ظاهراً كثرة االضمحالل واهلالك بل يراد به قوته  )٢(إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقاًوكذلك (زهوق) فقوله تعاىل: 

                                                             
  وال أقل من كونه كثرياً إن مل يكن الغالب. )١(
  .٨١اإلسراء:  )٢(
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إذ الزهوق كما فسره بعض املفسرين يراد به: املضمحل، اهلالك، الذي ال  أي انه شديد البطالن مضمحل متاماً وتأكده وشدته

  ثبات له، الذاهب.
وقد يراد به كثري السمع، وقد أريد معاً عند إطالقه على  وقويهكسميع فان املراد به قد يكون شديد السمع  )(فعيل ومنها:
  اهللا تعاىل.

  ان هذا أظهر يف كثرة اإلنذار.كوإن  وكذلك احلال يف (نذير)
  : أي كثري احلذر أو شديد احلذر.اً من أراده الكمية والكيفية ممكنان كلّ(فَعل) كـ(شرِه) و(حذر) إذ  ومنها:
ار ار واألكرب من كُبان األكرب من الكبري يقال له كُبف )١(ومكَروا مكْراً كُباراًنه قوله تعاىل (فُعال) كـ(كُبار) ومومنها: 

  يقال له كُبار مع انه ال تعدد فيه وال تكرر.
  (فعال) كـ(خواف) إذ قد يراد به شديد اخلوف وحالته النفسية ال كثرة تكرر صدور اخلوف منه.ومنها: 
  شديد الود أو كثريه... وهكذا.املراد به (فعول) كـ(ودود):  ومنها:

  ا.بالنميمة وقد يراد به شديد املشي قد يراد به كثري املشي  مشاٍء بِنميمٍويف املقام: فان قوله تعاىل: 
يبقى ان يقال ان ذلك وإن أمكن إال انه خالف ظاهر اآلية أو على أقل تقدير فانه ال ظهور لآلية يف ذلك، كما انـه   نعم

  فانه أيضاً خالف الظاهر وإن أمكن. )٢(كذلك القول بان املراد باآلية األعم منهما
  النتيجة:

ان يف جمموع الوجه األول والثاين والرابع هو الظاهر يف املقام كما ان  الظاهر عدم متامية الوجه الثالث واخلامس والنتيجة:
الكفاية خاصة مع مالحظة عرفية مثل هذا التعبري وان العرف ال يرى فرقاً بني قول املوىل لعبده (ال تطع الكذاب) و(ال تطـع  

هي مدار احلكم والصيغة  املادةلثاين (من كون ما ما سبق يف الوجه اإالكاذب) أو (ال تطع كذابا وال تطع كاذباً) إذ يرى وجهه 
أو كونه كناية عن ارد فهو مثل قوله ال تطع السـراق أو النمـامني أو    )٣(جيء ا إلفادة أمر آخر) أو كون التعبري مساحمياً

ىت يقال انه قـال ال  وال يتوهم ان هليئة اجلمع واالجتماع مدخلية يف ثبوت احلكم ح ،الكذابني يف إفادته معىن ال تطع السارق
وام لو اجتمعوا مل جتز إطاعتهم دون الواحد  تطع السراق ومل يقل ال تطع السارق أو ال تطع النمامني ومل يقل ال تطع النمام

  . فتأمل وللحديث صلةمنهم، وكما يف صيغة اجلمع كذلك احلال يف صيغة املبالغة
  سبق ان النجش حرام تكليفاً، فهل هو باطل وضعاً؟ : فرع متريين:)٤(ملحق

  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين
  

  :(احلكمة)
بِها بين الْمتحابينِ ويجلَب الْعداوةُ علَى الْمتصافيينِ  وإِنَّ من أَكْبرِ السحرِ النميمةَ يفَرق...قَالَ:  الصادقِ  اإلمام عنِ

ورتا السبِه فكْشيو ورا الدبِه مدهياُء وما الدبِه فَكسيمٍ... ،وبِقَد ضئَ الْأَرطو نم رأَش اممالنو ۳۴۰ص ۲(االحتجاج: ج.(  
                                                             

  .٢٢نوح:  )١(
 الظاهر. الكثرة والكيفية: أي كثرة املشائية بالنميم وشدا، فانه خالف )٢(
  وال جيري هذا يف اآلية كما ال خيفى. )٣(
 ملحق ببحث النجش. )٤(


