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 نمیمه
 لمزه همزه و

تفسیر قوی نیست. همزه و لمز بیشتر طعنه زدن  ،همزه و لمزه را به معنای نمامی تفسیر کند. اما این تفسیرممکن است کسی 
 نیز تفاوتی نیست. حضوروغیاباست. در 

 نیست و مستلزم طعنه و کنایه نیست.چنین اینو کنایه باشد اما همیشه  و نیشممکن است نمامی گاهی بر طعنه 

 بندیجمع
 بود. بقیه آیات تام نیست. قبولقابلتمام ادله آیات قرآن را در بحث نمامی ذکر کردیم. یکی از این ادله تام و 

 قواعد عامه
کنیم به خاطر ای وجود دارد. البته این استدالل به قواعد عامه تام نیست. اینکه به قواعد عامه تمسک میدر این بحث، قواعد عامه

 ها هم ادله آیات و روایات دارند.ایناز  هرکداماین است که 

 ادله عامه چند عنوان است که ممکن است به آن تمسک بشود.

 ءایذا حرمت .١
 ء مؤمن و مسلم حرام است.ایذاء است. ایذا، یکی از محرمات، حرمت در روابط اجتماعی

ء ایذاشود. اصل حرمت شود و روابط تیره میء در نمامی وجود دارد. یعنی شخص آزرده میایذاممکن است بگوییم حرمت 
 یک قاعده کلی، تام است. البته باید دو نکته را در اینجا، توجه کرد: عنوانبه

ادله از آزارهای خفیف، منصرف است. شواهد در روایات بر این امر ناظر  گیرد.ء، مراتب و درجات خفیفه را نمیایذا مطلق .١
 است.
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چنین نیست که نمامی باعث من وجه است. در همه موارد این کردن روابط دیگران با نمامی، عموم و خصوصء و تیرهایذا بین .٢
ء شامل نمامی به صورت ایذاگرفت، اگر میارهای خفیف را ء مطلق بود، یعنی آزایذاحرمت آزردگی در درجه شدید بشود. اگر 

 به کار ببریم.یک دلیل  عنوانبهتوانستیم شد و میء تمام مراتب نامی را شامل میایذادر آن صورت،  شد.مطلق می

 تر است.البته ادله ایذاء برای اثبات نمامی، از همه ادله قوی

 حرمت کذب ادله .٢
 حرمت کذب.ممکن است به ادله دیگری نیز اطالق کنند. مثل 

نمامی با صدق همراه است. همان حرف صادق و  شود. در خیلی از موارد،البته باید گفت که همیشه نمامی با کذب جاری نمی
 در نتیجه نمیمه با کذب عموم و خصوص من وجه است. زند.درست رابطه را به هم می

 غیبت .٣
کند و در غیاب کند، سخنی را از شخص نقل میکسی که نمامی می استدالل بیاورد. عنوانبهادله غیبت را  ممکن است کسی

ای که شخص نمامی ست نکتهالبته باید بدانیم که نمامی مالزم غیبت نیست. ممکن ادهد. را به وی نسبت می سخنی شخص،
مخفی نباشد. ممکن است کسی تحلیل و نظری بدهد و یا عیب مخفی نباشد که دلیل غیبت آن را بگیرد. البته خیلی از  گوید،می

 مخفی را به شخصی نسبت ندهد.عیب  کهدرحالیممکن است نمامی بکند،  اما موارد نمامی یک نوع غیبت است؛

ها نسبتشان با نمامی، عموم و تمام این کند.نمامی نمیعناوینی مثل اهانت و ... دیگری است که به صورت مطلق صدق بر 
شد؛ ولی حال که نیست یعنی دو عنوان اگر بین نمامی و این عناوین عموم و خصوص مطلق بود؛ دلیل می خصوص من وجه است.

 شوند.کنند. در اجتماع، به تعداد اجتماع، مرتکب حرام میاست. دو عنوان گاهی اجتماع می

 ادله روایات
 ، باب احکام العشرة١٦٤کند. این احادیث در باب عمده همین روایات، اخبار و احادیث، حرمت نمیمه را برای ما مشخص می

 آمده است. اسم این باب، باب تحریم النمیمه و المحاکات است.
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 روایت اول
ُد ْبُن « ْحَمَد ْبِن یُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ بِ ْعُقوَب َعْن ِعدَّ

َ
ِه ْبِن ِسَناٍن َعْن أ ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعْبِد اللَّ َعْبِد  یُمَحمَّ

ئُ  َنبِّ
ُ
 َال أ

َ
ِه ص أ ِه ع َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِه ی یْم َقاُلوا َبلَ کْم ِبِشَرارِ کاللَّ ِم  -ا َرُسوَل اللَّ اُءوَن ِبالنَّ ُقوَن بَ یَقاَل اْلَمشَّ ِة  َن یَمِة اْلُمَفرِّ ِحبَّ

َ
اْأل

 ١»َب.یاْلَباُغوَن ِلْلُبَرآِء اْلَمَعا

کسانی که مشاء به نمیمه هستند. کارشان نمامی است. کسانی که بین دوستان فاصله  فرمایند:بدان ما که هستند؟ پیامبر (ص) می
 کنند.های پاک و منزه، عیب پیدا میاندازند. کسانی که برای انسانمی

 سندبررسی روایت از لحاظ 
 تامی است. سند ،کافیو من الیحضر آمده است. سند  این روایت در کافی

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 در داللت این روایت چند نکته وجود دارد:

 بر حرمت نمیمه داللت .١
آورد. البته معنای اکراه اغلب حرمت فعل را می کنند، اشرارند. وقتی اشرار به کار برود،فرماید: کسانی که نمیمه میپیامبر (ص) می
 نیاز به قرینه داریم. در آنجارا نیز دارد، ولی 

 شرار بر نمام تطبیق .٢
 شر بودن گروه به خاطر نمامی کردن است.

 .٣٠٦، ص: ١٢وسائل الشیعة، ج -١ 
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 توانیم بفهمیم که این مصداق حرام است.اگر این دو نکته را در کنار هم بگذاریم، می

 ام دارد.در نتیجه این روایت، داللت ت

 نمامی مشی .٣
 .گیردبرمیکنیم و نمیمه را نیز در بعد مشی نمامی است. با همان بیانی که در آیه عرض کردیم، الغای خصوصیت مینکته 

ُقوَن بَ «معنای جمله  .٤ ِة یاْلُمَفرِّ ِحبَّ
َ
 »َن اْأل

ُقوَن بَ «نکته بعد در مورد جمله  ِة یاْلُمَفرِّ ِحبَّ
َ
 دو معنا دارد.است. این جمله » َن اْأل

مستقل است. همیشه این عنوان با نمامی است. ممکن است انسان روابط دوستان را به هم بزند ولی با  جمله یک عنوان خود .١
یک قاعده مستقل، مورد نکوهش قرار گرفته است. اگر این باشد،  عنوانبهاین جمله قید بر نمامی نیست.  نمامی این کار با نکند.

ُقوَن بَ «که حرمت بر همان  دهداین روایت نشان می ِة یاْلُمَفرِّ ِحبَّ
َ
. یعنی رابطه بین دوستان را به هم بزنیم یکی از این است» َن اْأل

 گیرد.شود و در نتیجه نمامی را میاگر مفرقون بین االحبه اگر مطلق شد، قواعد عامه می ها نیز نمامی است.روش

 . اگر حرمت بر مفرقون بین االحبه واقع بشود، سؤال این است که آیا این علت بر نمامی است و یا علت نیست؟٢

مشی نمیمه موضوعیت ندارد. یعنی عنوان اصلی همان حرمت مفرقون بین االحبه است. اما اگر بگوییم علت  اگر علت باشد،
 دو حرمت است، یکی حرمت تفریق است و دیگری حرمت نمامی است.نیست، در نمامی 

 نیز یک جمله مستقل است و موضوع مستقلی دارد.» َب یاْلَباُغوَن ِلْلُبَرآِء اْلَمَعا«البته باید توجه داشت که 

 روایت دوم
ِد ْبِن « ِد ْبِن ِع  ییْح یَو َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد َعْن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن أ ِد ْبِن قَ یوُسَف ْبِن َعقِ یَعْن  یَس یَعْن ُمَحمَّ بِ یٍل َعْن ُمَحمَّ

َ
َجْعَفٍر  یٍس َعْن أ

َمٌة َعلَ  ُة ُمَحرَّ اتِ  یع َقاَل: اْلَجنَّ اِء یاْلَقتَّ ِم یَن اْلَمشَّ  ١»َمِة.یَن ِبالنَّ

 .همان - ١

5 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٦٠:�ماره ثبت                                                                                                                         

 بر قتاتین حرام است. قتات همان نمام است. بهشت فرمایند:امام باقر (ع) در این روایت می

 لحاظ سند اعتبار دارد.این روایت از 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
حرمت  مفید که قبل گفتیم، وعده ثواب، مفید وجوب نیست ولی اگر وعده عقاب داده شد، طورهمان داللت این آیه تام است.

داللت بر  بعضی از نعم، حرمان ازشویم. رومیت ثواب بشود، تفصیل قائل میی دیگر این است که اگر اشاره به محشود. نکتهمی
در این کند. نوعی از وعده حرمان است که مفید حرمت است، آن هم در جایی است که حرمان مطلق را بیان می کند.حرمت نمی

 رود.رود، یعنی به جهنم میگوید که بهشت نمیروایت می
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