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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  النميمة
)٤(  

  ارد، عريف وإرادةالتعبري بصيغة املبالغة  -٦
إذ كثرياً ما يقول  ؛بان من العريف واملتداول لدى العرف التعبري بصيغة اجلمع أو املبالغة وإرادة املفرد أو ارد د يقال:وق

األب لولده ال تصاحب السراق مثالً ومن الواضح لدى العرف ان اجلمع هنا احناليل وليس انضمامياً أي ال تصاحب هـذا  
بعدد احنالالت السراق إىل  )ال تصاحب(فقد احنلت  ،السارق وهكذا ذياكتصاحب  السارق وال تصاحب ذلك السارق وال

وبذلك يتضح حال  ،أفراده وليس املقصود تعليق احلكم (ال تصاحب) على خصوص ما لو اجتمع ثالثة من السراق فصاعداً
وال تصاحبه عند سرقته الثانيـة   –لقاً يف سرقته أو مط –فانه احناليل أي ال تصاحب من سرق  راق) مبالغةًال تصاحب (الس

  وال تصاحبه يف سرقته الثالثة وهكذا.
واألول مجع والثـاين   –انه ال فرق، بنظر العرف، بني ان يقول: ال تطع السراق أو ان يقول ال تطع السراق  واحلاصل:
وهـو األول، وال تكـرر    -اجتماعهم يف انه يرى مدار احلكم ومتام موضوعه هو السرقة ال تعدد السراق و –صيغة مبالغة 

وهو الثاين، وكذلك احلال متاماً يف قوله ال تطع النمـام أو ال تطـع النمـامني أو     –السرقات وتعددها من السارق الواحد 
  )١(النامين. فتأمل

  الفارق بني الوجوه الستة
  :الفرق بني الوجوه الستة، فان وال خيفى:

  قد أشري ا إىل ارد فغة الوجه السادس ينفي إرادة املبال
  والوجه اخلامس: يؤكد إرادة املبالغة لكنه يرى اا منصبة على الكيفية وشدة النمامية ال الكمية وكثرا.

  فريى ان املبالغة مقصودة ومراده لكن كمدار لتأكد احلكم وأشديته ال ألصله. :اما الوجه الرابع
فيه وحرمة إطاعة النمام حىت فيما مل ينم  : حرمة إطاعة النمام فيما منَّقيقيتنيوجود قضيتني ح واما الوجه الثالث: فحاصله

  فيه.
واما الوجه الثاين: فرياها مقصودة أيضاً لكن لتفيد فائدة أجنبية عن احلكم وهي اإلخبار عن حالة ذلك الشخص اخلارجية 

  وأنه يكثر منها فهو ملزيد التنفري.
  أو انه ال خصوصية باملرة.صوصية للنمامية ثابتة لكنها ملغاة من حيث املدخلية يف احلكم واما الوجه األول: فريى ان اخل

 –أي املالك  –وقد يلحق بالوجه األول أو هو عينه ببيان آخر: دعوى إحراز املالك يف وجه حرمة إطاعة النمام وهي انه 
  أصل صدور النميمة منه ال تكررها. فتأمل

                                                             
 إذ خصوصية مادة املتعلق ومناسبات احلكم واملوضوع والعلم اخلارجي بانه متام املدار، قد يكون هو القرينة على ذلك. فتأمل )١(
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٤- الصفات ن مجع كلَّموضوع احلرمة م  

وال (على االستدالل باآلية الشريفة على حرمة النميمة بقول مطلق هو ان متعلق التحرمي يف قوله تعاىل  :اإلشكال الرابع
هو من مجع هذه الصفات كلها بان كان حالفاً مهازاً.. اخل ال كل واحـد   )١()همازٍ مشاٍء بِنميمٍ *تطع كُلَّ حالَّف مهِنيٍ 

منها باستقالل أي ان اموع من حيث اموع هو املوضوع للحرمة فكل منها بشرط انضمام غريه ال البشرط عن واحد 
  االنضمام، هو املوضوع لـ(ال تطع) 
   :أصالً يرجع إليه لدى الشك يكونكل منهما لو مت فانه و ،وميكن ان جياب عن ذلك جبوابني

  وضوعاً مستقالً كونه كذلكاألصل يف كل ما يصلح أن يكون م -١اجلواب: 
ان األصل هو انه كلما صلح كل واحد من املتعلقات ان يكون مالكاً تاماً للحكم وموضوعاً له كـان كـذلك    األول:

، ويف املقام من الواضح ان كل واحد من هذه الصفات (مهاز منّام...) يصلح الفعليةفالصالحية تساوق حيث مل يصرح خبالفه 
   مداراً للحكم.ان يكون بنفسه مستقالً

مـن   ذلـك الشأنية وقد تفيد الرجحان لكن أيـن   الصالحية هو ان الصالحية أعم من الفعلية وان غاية ما تفيدهوفيه: 
  الوقوع؟

٢- الذوات أو الصفات أو الذات فالصفات التفصيل بني ما لو كان املصب  
 ال بشـرط موضـوع   منهاان يقال: انه كلما تعلق أمر أو ي مبجموعة من األمور دار أمرها بني أن يكون كل  الثاين:

أي منضماً بعضها إىل بعـض   –وبني كون كل منها بشرط شيء  ،كل منها باالستقالل موضوعاً لهبان يكون احلكم أي 
  موضوع احلكم، فان احلاالت ثالثة: –وجمتمعةً 

  ن املصب يف مجيعها الذوات.ان يكو األوىل:
  ان يكون املصب يف مجيعها الصفات. الثانية:
  الذات مث الصفات. املصب أوالً ان يكون الثالث:

منها على  ان كالًمن تلك الذوات أو الصفات هو املوضوع باستقالل أي  انه يف الصورتني األوليني فان كالً :واملستظهر
  سبيل البدل هو املوضوع.

  .أي اموع االنضمامي لثالثة فاملستظهر ان املوضوع هو الذات مع كل تلك الصفاتأما الصورة ا
  ال:ثوتوضيحه بامل
حىت لو قال: ال تطع كل طبيب، مهندس، حمام... اخل  )٢(ما لو قال: جتنب كل أسد، منر، ضبع... اخل بلالصورة األوىل: 

على التقديرين  –؛ فان الظاهر شرياً وإال دخلت يف القسم الثاينإذا كان املصب هو الذوات وكانت اهلندسة والطبابة عنوانا م
  ان كلّا منها موضوع للحكم على سبيل البدل. –

. فان الظاهر ان كلّاً منها متام املوضوع للحكم فايها ما لو قال: ال تطع كل كسول، جبان، خبيل... اخل الصورة الثانية:
  .حصل مشله ال تطع

                                                             
 .١١-١٠القلم:  )١(
 ا من وجه فيمكن إرادة كل من الالبشرطية والبشرط شيئية.الترقي لوضوح كون تلك متباينات أما املثال املترقى إليه فالنسبة بينه )٢(
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، فان الظاهر ان املردوع عنه هو الرجل املتصف ـذه  ل: ال تطع كل رجل كسول جبان خبيلما لو قا الصورة الثالثة:

  .الصفات مجيعاً
والظاهر أن اآلية الشريفة هي من قبيل الصورة الثانية لكون املذكور فيها مجيعاً من الصفات وليست أوالها ذاتا وسائرها 

  فيها كالثانية. فتدبر وتأمل واهللا العامل وغاية األمر إحلاقها بالصورة األوىل واألمر ،صفاتاً
  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

  
  :(احلكمة)

 اللَّه دبأَبِي ع نع َقَال:  نِنيمؤالْم ريقَالَ أَم : اسالن رِفُهعلَا يو اسالن رِفعي لَه هبؤلَا ي ةمون دبكُلِّ عى ل١(طُوب( 
باب كُلِّ رحمة لَيسوا بِالْبذُرِ الْمذَايِيعِ فُه اللَّه منه بِرِضوان أُولَئك مصابِيح الْهدى ينجلي عنهم كُلُّ فتنة مظْلمة ويفْتح لَهم يعرِ

اِءينرالْم فَاةلَا الْجو  
مذَايِيع فَإِنَّ خياركُم الَّذين إِذَا نظر إِلَيهِم  )٢(اعملُوا الْخير تكُونوا من أَهله ولَا تكُونوا عجلًاقُولُوا الْخير تعرفُوا بِه و :وقَالَ

 ۲اإلسـالمية، ج  –(الكايف: ط  ِء الْمعايِبذُكر اللَّه وشراركُم الْمشاُءونَ بِالنميمة الْمفَرقُونَ بين الْأَحبة الْمبتغونَ للْبرآ
  )۲۲۵ص

                                                             
يف الناس باخلري والصالح والعلم واهلداية ليتأسى به الناس ويكون من نيته ذلـك   الشخص لعل املراد: التزهيد يف حب الرياسة والشهرة مبا مها رذيلتان، اما ان يشتهر )١(

  (أولئك مصابيح اهلدى). ويؤكده قوله  )واجعلْ لي لسانَ صدقٍ في اآلخرِين :)رواية ولذا طلب إبراهيم صرفاً، هللا ويف اهللا وباهللا، فانه غري مراد من ال
.  كَب ولَا ضرع فَيحلَبالْفتنة كَابنِ اللَّبون لَا ظَهر فَير  في  كُن وحيتمل ان يكون املراد صورة الفنت وخوف ضياع اإلميان يف وسط معامعها فيكون نظري قوله     

  واهللا العامل
  عجل ككتب: مجع عجول و هو املستعجل. )٢(


