
 (128هـ الدرس )3416رجب األصب  7األحد ..................................................................النميمة(..المكاسب المحرمة )
 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
(13) 

 الناس بينشهادة االرتكاز بمساواة النميمة لالغراء 
وقد جياب عن ما سبق من ان )االغراء حممول أو علة، وهي أعم أو حمتمله( بان الكربى وإن صحت فان احملمول أو العلة قد تكون أعم وقد 

ل حال احملمول أو العلة فاحتملت األعمية فالال يصالا االسالتدالل بتبالوم أعميتهالا ه  مت األعمية أو ج  ل  للموضوع أو املعلل له فان ع  تكون مساوية 
، إال ان املقام هو صغرى مالا علمالت فياله املسالاواة وذلالك وقد سبق بيانه أمر أو أمور على أعمية املوضوع أو املعلل له من ذلك األمر أو األمورمن 

 فهو ناّم وبالعكس. (1)بربكة االرتكاز إذ انه يشهد مبساواة النميمة لالغراء بني الناس فكلما اغرى بني الناس
 أعمالجواب: االغراء بينهم 

 (2)ض قومه على القتال كي حيصلوا على مغالامان االغراء بني الناس أعم من النميمة فانه يصدق باحلمل الشائع الصناعي على من حرّ وفيه: 
بالني علالى تلالك الغنالائم فاناله يقالال أغالرى بالني النالاس أو  حيصالل قومالهكالي ال يهربالوا فالال تقالع احلالرب وال   فاليهم ض العدو على القتال بإثالارة النوالوةوحرّ 

 .الفريقني وال يقال انه ّم بينهما
 العزم لضربكم، فانه اغراء يشدواان  قبلوكذا لو قال لقومه قاتلوهم قبل ان يقووا فيستأصلوكم وبعث خرباً للعدو بان قومنا ضعاف فهامجوهم 
 وحكمهالا كنقالل الفعالل، وفيه انه نقل حالالة ،بني الناس وليس منيمة إذ النميمة نقل القول أو الفعل من قوم آلخرين وليس يف هذا نقل قول أو فعل
َقْيُتْم ِفي َأْعيُِنُكْم قَِليالً إْذ الْ  َوِإْذ يُرِيُكُموُهمْ فاألوىل التمتيل مبا خيرج عن كونه حالة أو فعالً أو قوالً ألحد الطرفني، وكذلك ما ورد يف اآلية من  تـَ

 فانه إغراء بني الفريقني وليس منيمة. فتأمل (3)َويـَُقلُِّلُكْم ِفي َأْعيُِنِهمْ 
 االغراء بين الناس يؤكد التعريف األول: على جهة اإلفساد

فاناله يبقالى للرجالوع  ،عالدم صالحة ااالواب السالابق، وهي أعم أو حمتملة( يف املقالام وساللمنا ما سبق من )اإلغراء حممول أو علةانه حىت لو مت  ثم
وهو )نقل احلديث من قالوم إىل قالوم علالى جهالة اإلفسالاد والشالر( إذ  (4)إىل هذه الرواية مثرة يف حتديد املوضوع وهي اهنا تكون مؤكدة للتعريف األول
ث ان احملمالول أو العلالالة امالالا مسالاوية أو أعالالم فالالإذا فيقالالال حيالال فيكالالون كااالفاً  يصالا االسالالتدالل بعالدم كالالون أمالالرب إغالراء بالالني النالالاس علالى عالالدم كونالاله منيمالة

 . دعوى اهنا إذا ثبتت ثبت املوضوع على عكس ما سبق من ،ارتفعت ارتفع املوضوع
 .اإلغراء بني الناس ال يصدق إال لو كان فيه اإلفساد بينهم دون ما لو كان فيه اإلصالح أو كان مما ال يستوجب صالحاً وال فساداً أو يقال: 

وإال مل يكالالالن موضالالالوعاً وال أخالالال  أو  –أي املوضالالالوع  –حتقالالالق واحلاصالالالل ان كالالالون املوضالالالوع أخالالال  أو مسالالالاوياً يقتضالالالي ثبالالالوم احملمالالالول لالالاله مالالالىت 
 مساوياً. هذا خلف.

 االستناد لـ)النمام شاهد زور( لتحديد الموضوع
)فان النمام ااهد زور( على حتديد موضوع النميمة ولكن يتوقف ذلك على بيان مقدمة وهي ان اإلضافة قد تكون  يستدل بقوله  وقد

 وهي ان جيهل حاهلا: ة، ولكن هناك صورة ثالت(5)بيانية وقد تكون المية
 اإلضافة الالمية

                                                             

 وليس مطلق االغراء لوضوح ان اغراه أو أغرى به يراد به معىن آخر.وليالحظ قيد )بني( إذ املدعى ان )اغرى بني...( مساو للنميمة  (1)
 أو فعاًل من أولئك هلؤالء كي يهيجهم ويوقع بينهم بذلك. اً من دون ان ينقل كالم (2)
 .44االنفال:  (3)
 املذكور يف الدرس السابق. (4)
 نذكرها.كما قد تكون ظرفية أو تشبيهية، لكنها غري حمتملة يف املقام ولذا مل   (5)
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أي غاصب للحق الستحالة كوهنا بيانية إذ كيف يكالون الغصالب حقالاً كالي يقالال غصالب  (1)(غاصب حقو) (كتاب زيد) فالالمية كقولك -أ

 .حديدم أي خامت هو احلديد وكذا درهم فضة خامت حديد أي خامتم  :-يف البيانية  – هو احلق كما يقال
 اإلضافة البيانية

ومنه قوله تعاىل )اجتنبوا قول الزور( فان  ة كما سبقوكذا خامت فض والبيانية كقولك: كالم حق أي كالم هو حق وليس املعىن كالم للحق -ب
الزور هو قول الكذب والكذب هو عني هذا القول، والزور هو  فقولإذ الزور هو الكذب  – (2)وان امكن كوهنا المية –الظاهر ان اإلضافة بيانية 

 .أي قول هو الباطل باطل البهتان وقول الباطل هو قولم الباطل و 
 الحالاإلضافة مجهولة 

 )ااهد زور( حيتمل ان يراد به أحد أمور ثالثة: إذ قوله واما ما جهل فهو ما كان كاملقام  -ج
 حبذف املتعلق. فهي ل ّباان تكون اإلضافة بيانية أي ااهدم زورم أي ااهد اهادته زور،  -أ
 وت  كما سيأيت بالكذب والنق .ويكون املراد ااهد زور بالذام أي ااهد بأمرب زور، في (3)ان تكون اإلضافة المية -ب
 .فانتظر وللكالم تتمة وصلة ،ان تكون المية ويكون املراد ااهد زور ولو بالعرض من باب الوصف حبال املتعلق، وبلحاظ الغاية -ج

 الجواب عن شبهة التدافع بين العرفية والدقة
قالالد يتالالوهم التالدافع بالالني العرفيالة والدقالالة بالدعوى ان التالالدقيق والتشالقيق واملعالالاال العميقالالة وطالرح االحتمالالاالم املوتلفالة، لالاليس بعالريف فالالإذا كالالان تنبيـه: 
ا دل مبض ان هذا يعار   ولسان القوم عريف فالدقة ال وجه هلا وليست مما حيتج هبا فهي لغو، إال َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمهِ املالك 

ــامالالن الروايالالام علالالى  ُتْم َمَعــاِنَي َكاَلِمَن َقــُه النَّــاِس ِإَذا َعــَرفـْ ــُتْم َأفـْ ــا  (4) أَنـْ ــا ِمــْن َجِميِعَه ــى َســْبِعيَن َوْجهــاً لََن ْنَ ــِرُ  َعَل ــا لَتـَ َوِإنَّ اْلَكِلَمــَة ِمــْن َكاَلِمَن
فاملتوهم هو التعارض بني متل )بلسان قومه( ومتل )على سبعني وجهاً( و)أنتم أفقه الناس( لوضوح ان االفقهية بل الفقاهة ال تكون  (5) اْلَمْخَرج

 ونظائرها مما ال يلتفت إليها العرف عادة. وكشف احلكومة والورود إال بالدقة والتحقيق والتشقيق واارح والتعديل
ا فقالالاله وهالالالو ان املرجالالالع يف اإلطالالالالق والتقييالالالد والعمالالالوم وافصالالالور... اا هالالالو العالالالرف دون ريالالالب، وامالالالا مالالالن وجالالالوه نشالالالري إىل احالالالده والجـــواب

مالالن تالالزاحم وتعالالارض... اا ممالالا كالالان مصالالداق التفقالاله يف الالالدين فاهنالالا إذا اصالالطدمت بالالالفهم العالالريف  والوجالالوه تمالم والفالالروضالتشالالقيقام وطالالرح احملالال
امالالا إذا مل تصالالالطدم بالالالفهم العالالريف فالالان اإلطالقالالالام تشالالملها )أي التالالدقيقام الالالال   (6)عليهالالا بافصالالور( نالالال م  وعارضالالته مل تكالالن حجالالة )إال إذا دل  

 من غري معارض. نوع اإلضافة فيه( نشأم منها فروض وصور واقوق كما يف متالنا عن ااهد الزور
 أيضالالاً  احلاصالالل: ان فهالالم العالالرف للوالالالف مسالالقه للدقالالة عالالن احلجيالالة ال عالالدم فهمالاله مالالع انالالدراج التالالدقيقام يف االطالقالالام الالال  هالالي يف أصالاللها

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين     فتدبر جيداً. ،عرفية
 

   :)الحكمة(  
ِمْفَتاُح اْلَبِ يَرِة َوَتَماُم اْلِعَباَدِة َوالسََّبُب ِإَلى اْلَمَناِزِل الرَِّفيَعِة َوالرَُّتِب اْلَجِليَلِة ِفي  تـََفقَُّهوا ِفي ِديِن اللَِّه فَِإنَّ اْلِفْقهَ  اإلمام الكاظم قال 

َيا َوَفْضُل اْلَفِقيِه َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل الشَّْمِس َعَلى اْلَكَواِكِب َوَمْن َلْم يـَتـََفقَّْه ِفي  نـْ   يـَْرَض اللَُّه لَُه َعَماًل  ِديِنِه َلمْ الدِّيِن َوالدُّ
 (حتف العقول عن آل الرسول )

                                                             

 وهنا اإلضافة للمفعول. (1)
 إن مل تكن بيانية فهي من اإلضافة للمفعول أي ان تقولوا زوراً. (2)
 األدق: ان تكون من اإلضافة للمفعول. (3)
 .112ر 22وسائل الشيعة ج (4)
 .2معاال األخبار ر (5)
 كداللة األدلة على بناء الشارع على فصل املقيدام عن مطلقاهتا والتفكيك بني اإلرادة اادية واالستعمالية..  (6)


