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 نمیمه
 مرور گذشته

بعد از این ادله، به بررسی اخبار و روایات پرداختیم. روایت  بحث در مورد نمیمه بود. ادله عقلی و آیات و ادله عامه را بررسی کردیم.
 کنم.ها عبور میی خاصی ندارند و فقط از آنروایات دیگر نکته اول و دوم را مورد بررسی قرار دادیم.

 روایت سوم:
 است. ١٦٤این روایت چهارم باب 

ُد ْبُن اْلَحَسِن فِ « بِ  یُمَحمَّ
َ
ْخَباِر ِبِإْسَناِدِه َعْن أ

َ
بِ  یاْلَمَجاِلِس َو اْأل َبا َذرٍّ َال یِتِه َلُه َقاَل: یَوِص  یص فِ  یَذرٍّ َعِن النَّ

َ
َة یا أ ْدُخُل اْلَجنَّ

اُت ُقْلُت  ِه یاْلَقتَّ اُم  -ا َرُسوَل اللَّ مَّ اُت َقاَل النَّ َبا َذرٍّ یَما اْلَقتَّ
َ
ِم  -ا أ ِه فِ یْسَتِر یَمِة َال یَصاِحُب النَّ َبا َذرٍّ َمْن یاآلِْخَرِة  یُح ِمْن َعَذاِب اللَّ

َ
ا أ

نْ  یِن فِ یِن َو ِلَسانَ یاَن َذا َوْجَه ک اِر  یفِ  -ِن یَوْجَه  ا َفُهَو ُذویالدُّ َماَنِة َو ِإْفَشاُؤ یالنَّ
َ
َبا َذرٍّ اْلَمَجاِلُس ِباْأل

َ
خِ  کا أ

َ
اَنٌة یخِ  یکِسرَّ أ

 ١»َو اْجَتِنْب َمْجِلَس اْلَعْثَرِة) ک(َفاْجَتِنْب َذلِ 

 روایت چهارم
 است. ١٦٤روایت پنجم باب 

ُد ْبُن َعلِ « ْعَماِل َو فِ  یِن فِ یْبِن اْلُحَس  یُمَحمَّ
َ
َمالِ  یِعَقاِب اْأل

َ
ِد ْبِن َجْعَفٍر َعْن ُموَس  یَعْن َعلِ  یاْأل ْحَمَد َعْن ُمَحمَّ

َ
ْبِن ِعْمَراَن  یْبِن أ

ٍد َعْن آَباِئِه َعْن َعلِ یَد َعْن َحْفِص ْبِن ِغ یِز یِن ْبِن یَعِن اْلُحَس  َبَعٌة ع َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ  یاٍث َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ْر
َ
ْؤُذوَن یِه ص أ

اِر َعلَ  ْهَل النَّ
َ
ذَ  یأ

َ
ُبوِر یَناُدوَن ِباْلَو یِم یِم َو اْلَجِح یْسَقْوَن ِمَن اْلَحِم ی یَما ِبِهْم ِمَن اْأل اِر َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َما َباُل یِل َو الثُّ ْهُل النَّ

َ
ُقوُل أ

ْرَبَعِة َقْد آَذْوَنا َعلَ 
َ
ذَ  یَهُؤَالِء اْأل

َ
ٌق َعلَ  یَما ِبَنا ِمَن اْأل ْمَعاَءُه َو َرُجٌل یِه َتاُبوٌت ِمْن َجْمٍر َو َرُجٌل یَفَرُجٌل ُمَعلَّ

َ
حًا یُل ُفوُه قَ یِس یُجرُّ أ

 یَو َدمًا َو َرُجٌل 
ْ
ْبَعِد َقْد آَذاَنا َعلَ یُل َلْحَمُه فَ کأ

َ
اُبوِت َما َباُل اْأل   یَقاُل ِلَصاِحِب التَّ

َ
ْبَعَد َماَت َو فِ یفَ  یذَ َما ِبَنا ِمَن اْأل

َ
 یُقوُل ِإنَّ اْأل
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اِس َلْم  ْمَواُل النَّ
َ
َداًء َو َال َوَفاًء ُثمَّ یُعُنِقِه أ

َ
ِذ یِجْد َلَها أ ْبَعِد َقْد آَذاَنا َعلَ ی یَقاُل ِللَّ

َ
ْمَعاَءُه َما َباُل اْأل

َ
ذَ  یُجرُّ أ

َ
ُقوُل ِإنَّ یفَ  یَما ِبَنا ِمَن اْأل

ْبَعَد 
َ
  یَبالِ ی اَن َال کاْأل

َ
َصاَب اْلَبْوُل ِمْن َجَسِدِه ُثمَّ یأ

َ
ِذ یَن أ ْبَعِد َقْد آَذاَنا َعلَ یُل ُفوُه قَ یِس ی یَقاُل ِللَّ

َ
َما ِبَنا ِمَن  یحًا َو َدمًا َما َباُل اْأل

ذَ 
َ
ْبَعدیفَ  یاْأل

َ
ِذ یِبَها ُثمَّ  کیَحایْسِنُدَها فَ یَثٍة فَ یِلَمٍة َخبِ کلِّ ک یْنُظُر ِإلَ ی کیَحایاَن ک ُقوُل ِإنَّ اْأل  ی یَقاُل ِللَّ

ْ
ْبَعِد کأ

َ
ُل َلْحَمُه َما َباُل اْأل

ذَ  یَقْد آَذاَنا َعلَ 
َ
ْبَعَد یفَ  یَما ِبَنا ِمَن اْأل

َ
 یاَن کُقوُل ِإنَّ اْأل

ْ
اِس ِباْلِغ کأ ِم  یْمِش یَبِة َو یُل ُلُحوَم النَّ  ١»َمِة.یِبالنَّ

 ده است.در این روایت، حرمت نمیمه مثل حرمت غیبت ذکر ش

 روایت پنجم
 است. ١٦٤این روایت ششم باب 

َم فِ  یَو فِ « ْعَماِل ِبِإْسَناٍد َتَقدَّ
َ
ُه َقاَل فِ یاَدِة اْلَمِر یَباِب ِع  یِعَقاِب اْأل نَّ

َ
ِه ص أ َمٍة یَنِم  یفِ  یُخْطَبٍة َلُه َو َمْن َمَش  یِض َعْن َرُسوِل اللَّ

ُه َعلَ یَن اْثَن یبَ  َط اللَّ ُه َعلَ یْوِم اْلقِ ی یَقْبِرِه َنارًا ُتْحِرُقُه ِإلَ  یِه فِ یِن َسلَّ َط اللَّ ْسَوَد یِه ِتنِّ یاَمِة َو ِإَذا َخَرَج ِمْن َقْبِرِه َسلَّ
َ
ْنَهُش َلْحَمُه ینًا أ

اَر.ی یَحتَّ   ٢»ْدُخَل النَّ

 این سند تام نیست.

برای نمام متصور شده است. از مرگ تا روز نمام ذکر شده است، یک عذاب مستمر است. یعنی یک رشته عذاب عذابی که برای 
 قیامت، نمام در عذاب است.

 روایت ششم
 است. ١٦٤این روایت، هفتمین روایت باب 
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ِد ْبِن َعلِ « بِ یَلَو یَماِج  یَو َعْن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن أ ِه ُمَحمَّ ِد ْبِن َعلِ  یِه َعْن َعمِّ ُدوِس  یوفِ کالْ  یاْلَقاِسِم َعْن ُمَحمَّ اَن السَّ  یَعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

بِ  یْبِن َغاِلٍب اْلَبْصِر  یَعْن َعلِ 
َ
ِه ع َقاَل: َال  یَعْن َرُجٍل َعْن أ ایَعْبِد اللَّ َة َسفَّ اٌء  کْدُخُل اْلَجنَّ ِم َو َال ُمْدِمُن اْلَخْمِر َو َال َمشَّ الدَّ

 ١»َمٍة.یِبَنِم 

 این روایت نیز از لحاظ سند، تام نیست.

 روایت هفتم
 است. ١٦٤این روایت هشتم باب 

بِ «
َ
ْحَمَد ْبِن ِإْدرِ یَو َعْن أ

َ
بِ یِه َعْن أ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ِه َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِع  یَس َعْن أ َعْن  یِد ْبِن َعلِ یَعْن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد َعْن َز  یَس یَعْبِد اللَّ

ُة َعلَ  یآَباِئِه ع َقاَل: َقاَل َعلِ  اِن َو َعلَ  یَثَالَثٍة َعلَ  یع َتْحُرُم اْلَجنَّ اِت) َو َعلَ  ی(اْلَمنَّ  ٢»ُمْدِمِن اْلَخْمِر. یاْلَقتَّ

 روایت هشتم:
 است. ١٦٤روایت نهم باب 

ْحَمَد ْبِن «
َ
اِر َعْن أ فَّ ِد ْبِن اْلَحَسِن َعِن الصَّ ِبیَو َعْن ُمَحمَّ

َ
ٍة ِمْن  أ ِه َعْن ِعدَّ ْصَحاِبَنا َعْن َعلِ َعْبِد اللَّ

َ
ْسَباٍط َعْن َعلِ  یأ

َ
ْبِن  یْبِن أ

بِ 
َ
ُة َعلَ  یاْلَحَسِن ُموَس  یَجْعَفٍر َعْن أ اِم َو ُمْدِمِن اْلَخْمِر َو الدَّ  یع َقاَل: َحُرَمِت اْلَجنَّ مَّ  ٣»وِث َو ُهَو اْلَفاِجُر.یَثَالَثٍة النَّ

 روایت نهم
ْح  یاْلَمَجاِلِس َعْن َعلِ  یَو فِ «

َ
بِ ْبِن أ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ِه ْبِن أ ِه اْلَبْرقِ  یَمَد ْبِن َعْبِد اللَّ بِ  یَعْبِد اللَّ

َ
بِ یَعْن أ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ِه أ ِه  یِه َعْن َجدِّ َعْبِد اللَّ

ارِ  ِه التَّ ِع ی ِخ یَعْن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد اللَّ ٍد َعْن َداُوَد الشَّ اِر ْبِن ُمَحمَّ بِ َعِن ال یِر یَعْن َعْبِد اْلَجبَّ اِدَق ع یرَّ نَّ الصَّ
َ
ِع َصاِحِب اْلَمْنُصوِر أ
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َعا کَرِحِم  یذِ  یَقاَل ِلْلَمْنُصوِر َال َتْقَبْل فِ  ْهِل الرِّ
َ
ْهِل بَ یَو أ

َ
ُه َعلَ  کِت یِة ِمْن أ َم اللَّ اَم یَقْوَل َمْن َحرَّ مَّ اُر َفِإنَّ النَّ َواُه النَّ

ْ
َة َو َمأ ِه اْلَجنَّ

ْغَراِء  یَس فِ یِإْبلِ  یکَشاِهُد ُزوٍر َو َشِر  ُه َتَباَر  الناسبیناْإلِ  ی یَو َتَعالَ  کَو َقْد َقاَل اللَّ
َ
ِذ یا أ ْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ کَن آَمُنوا ِإْن جاَء یَها الَّ

ْن ُتِص یَفَتَب 
َ
  یکِجُب َعلَ یاَن کَو ِإْن  -َن یما َفَعْلُتْم ناِدمِ  َعلیُبوا َقْومًا ِبَجهاَلٍة َفُتْصِبُحوا یُنوا أ

َ
َمْن  یَو ُتْعِط  کْن َتِصَل َمْن َقَطَع أ

ْن َظَلَم  کَحَرَم  ِذ یاِفَئ لَ کَفِإنَّ اْلُم  کَو َتْعُفَو َعمَّ َما اْلَواِصُل الَّ  ١»َث.یاْلَحِد  هاوصلِإَذا َقَطَعْتُه َرِحٌم  یَس ِباْلَواِصِل ِإنَّ

 این روایات، عذاب و ورود به بهشت پیدا نکردن، یکی از مشترکات است. روایات دیگر نیز همین مضمون وجود دارد. در

 روایات مستدرک
 را دارد. بعضی سندهای عامه را دارد.» الیدخل الجنة«همین تعبیر  نهم روایت سوم، چهارم، هشتم،

 در ده روایت وارد شده است.» دخل النار«و » الیدخل الجنه«مضمون 

 روایت دوازدهم وسائل
ْهِد َعْن َصْفَواَن ْبِن ک یٍد فِ یُن ْبُن َسِع یاْلُحَس « بِ » ٣« ییْح یَتاِب الزُّ

َ
ْصَحاِبِه َعْن أ

َ
ْوَح  یَعْن َبْعِض أ

َ
َه أ ِه ع َقاَل: ِإنَّ اللَّ  یَعْبِد اللَّ

ْصَحابِ  یُموَس  یِإلَ 
َ
نَّ َبْعَض أ

َ
ْخ یَفاْحَذْرُه َفَقاَل  یکُنمُّ َعلَ ی کأ

َ
ْعِرُفُه َفأ

َ
ْعِرَفُه َفَقاَل  یِبِه َحتَّ  یِبْرنِ ا َربِّ َال أ

َ
ِه یِعْبُت َعلَ  یا ُموَس یأ

ِم  ُفنِ کَمَة َو تُ یالنَّ   یلِّ
َ
ْن أ

َ
امًا َفَقاَل کأ ْصَنُع َقاَل کیا َربِّ َو یوَن َنمَّ

َ
ْصَحابَ  یا ُموَس یَف أ

َ
ْق أ ْقِرْع بَ  کَفرِّ

َ
َنُهْم َفِإنَّ یَعَشَرًة َعَشَرًة ُثمَّ أ

ْهَم  ِت  یَقُع َعلَ یالسَّ ُقُهْم َو ُتْقِرُع بَ یُهَو فِ  یاْلَعَشَرِة الَّ ْهَم یِهْم ُثمَّ ُتَفرِّ  یَقُع َعلَ یَنُهْم َفِإنَّ السَّ
َ
ا َرأ َهاَم ُتْقَرُع  یِه َقاَل َفَلمَّ نَّ السِّ

َ
ُجُل أ الرَّ

َنا َصاِحُب یَقاَم َفَقاَل 
َ
ِه أ َبدًا. کا َرُسوَل اللَّ

َ
ُعوُد أ

َ
ِه َال أ  ٢»َال َو اللَّ

 این روایت برای ترک از نمامیت، وعده ثواب داده شده است.در 
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 روایات این باب بندیدسته
 (روایت اول و دوم و پنجم، مستدرک نیز چنین است) .دانندمیاز روایات، نمام را جزء شرار  گروهی .١

 دهد.از روایات، وعده ورود به جهنم یا وعده داخل نشدن به بهشت را می گروهی .٢

 دهد.از روایات بر تارک نمیمه، وعده ثواب می گروهی .٣

 بندیجمع
بر  داللت این سی روایت،روایت در باب نمام آورده شده است. در روایات عامه، شاید بیشتر از این موارد باشد.  ٣٠غریب به 

 جزبهت. ادله کتاب و قرآن، میمه تردیدی نیسبنابراین در اصل حرمت ن ها چند روایت معتبر است.حرمت نمیمه دارند. در بین این
 یک مورد، داللت تام نداشت. ادله روایی و عقلی تام هستند.

 فروعات بحث
 مترادف نمیمه در زبان عرب لغات :فرع اول

. نمیمه مصدر است. یک واژه قتات است. این نیز کند. یکی نمیمه استدر زبان عرب چند واژه وجود دارد که به نمامی اشاره می
نمامی  همان واژه سعایت نیز آمده است. یک معنای سعایت،تعبیر به نمیمه شده است. در روایات یکی از این دو لغت آمده است. 

 شود.نیز گفته می الناسبینلغت دیگری است. گاهی تفریق  تشایواست. 

که باعث آسیب رسیدن  تربزرگشایت اخص از معنای مطلق نمیمه است. سعایت و بشایت یعنی نمامی کردن پیش یک وسعایت و 
 شود.به شخص می

 کند.واژه نمیمه و قتاتی به معنای مطلق دوبرهم زدن است. سعایت و وشایت شکل خاص دوبرهم زدن را بیان می

 فرع دوم
، همز و لمز، طعن، عموم و خصوص من وجه است. نمیمه مساوی اضرار غیبت، افترا، بین نمیمه و مفاهیمی همچون ایذاء، کذب،

 شود.ها جمع بشود موجب تأکد حرمت مینیست. اگر نمامی با یکی از این کدامهیچ
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 فرع سوم
شود. گاهی نیز این افکنی میشود. نوعی تفرقهتفرق بین دو نفر می غالبًا موجبچینی و انتقال مطلب به شخصی دیگری، سخن
 گذارد.دو شخص اثر نمی تفرق در چینی،سخن

 سؤال این است که وقتی اثر مترتب نشود، حرام است یا نیست؟

اما از ت است. احتماًال این امر، حرام نیست. اگر عناوینی مثل غیبت، کذب و ... بر آن مترتب شود از همان حیث دارای حرم
حیث نمیمه حرام نیست. یک ادعا این است که مفهوم نمیمه تفریق بین مردم است که در اینجا این تفریق صورت نگرفته است. 

 شود.باشیم، ادله از آن منصرف می شود. اگر این ادعا را داشتهنمامی شامل این امر نیز می یک ادعای دیگر این است که

 فرع چهارم
کند ولی صمیمیت و گرمی را از بین گاهی نیز روابط را قطع نمی شود.خوردن روابط دو نفر میی موجب به همچینگاهی سخن

 شود.شود. در صورت دوم، روابط به تیرگی کشیده میبرد. در صورت اول، رابطه قطع میمی

 شود و به معنای اعم است؟اینکه شامل قسم دوم نیز می یا سؤال این است که نمیمه در صورت اول مطلق است،

شود. یعنی سطح در حداقلی است که داند، یا کامًال یا در حد باالیی ارتباط قطع میچیزی که عرف آن را تفریق میآید، به نظر می
 آید.همان تفریق به حساب می

قدر متیقن را بگیریم. یعنی تفتینی که یق است. در اینجا باید نمیمه به معنای عام همان تفتین است و نمیمه به معنای خاص، تفر
 شود و آن هم عرفًا تفریق کامل باشد.بنابراین باید گفت در جایی نمیمه حرام است که موجب تفریق می شود.موجب تفریق می

 شود:را شامل می مورد سهنمیمه 

 جایی که حکم قطع باشد. در .١

 کامل پیدا کرده باشد. سوءظنکاری کرده باشد که طرف  سوءظنمقام  در .٢

 جایی که تفرق بازتاب زیادی دارد. در .٣
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 فرع پنجم
با توجه به مطالب مذکور،  ، عموم و خصوص مطلق است.الناسبیناین مطلب یک قاعده کلی است. نسبت بین نمیمه و تفریق 

ها را قطع ، قائل به حرمت باشیم. زیرا دوستیتربزرگیک قاعده  عنوانبه الناسبیناصل تفریق بین االحبه و  بعید نیست برای
 امر، امر محرمی است. این ریزی بکند که رابطه دو گروه، ملت، حکومت را قطع کند،کند. کسی که برنامهمی

 فرع ششم
 نسبت بین قاعده خاص و این قاعده عام چیست؟

 گوید که نمیمه حرام است.ی دیگر میشود حرام است. قاعدهمی الناسبین یک قاعده این است که هر رابطه که باعث تفریق

ها اندماج و اندراج است. یعنی حرمت نمیمه از باب حرمت تفریق است و این مصداق آن یک احتمال این است که نسبت این
 است.

 .یک احتمال دیگر این است که نسب اندراج و محض نیست. بلکه به صورت مستقل حکم دارد

 حیث همان حکم است ولی اگر معلل نشود، این دو موضوعیت دارند. از اگر حکمی که بر خاص آمده است معلل به عام بشود،

اینجا نیز ما تعمیم را احراز نکردیم. بعید نیست که اینجا بگوییم دو حکم وجود دارد. در نمیمه که نوعی خاص از تفریق است یک 
 راه زبانی باشد، حرمت مؤکد دارد. دیگر انجام بشود حرام است، ولی اگر از هایحرمت مؤکد دارد. اگر از راه
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