من حديث النبي وآله في موضوع

ُ
بق�صد الإف�ساد
نقل الكالم
ِ
ال�سحر
أكبر
النّميمة ِمن � ِ
نا�صر ِّ
�إعداد :حممد
ال ّنميمة ،نقل الكالم بني ال ّنا�س بغر�ض الإف�ساد والفتنة ،وهي من الكبائر املوجبة لل ّنار ،و ُرمِ ي �صاح ُبها –
�إن مل ي ُتب -ب�صريح القر�آن الكرمي بنجا�سة امل َ ْولد.
ٌ
مما يتف ّرع عليها من عناوين مثل:
ما يلي،
خمتارات احلديث ال�شريف ،حت ّذر من خماطر هذه ال َّرذيلة ،و ّ
ال�سعاية والو�شاية و�إف�شاء ال�س ّر.
ِّ
رسول اهلل ث:

قلت :يا رسول اهلل ما الق ّتات؟ قال:
الصحايب اجلليل أيب ذر أ ّن رسول اهلل ث قال له« :يا أبا ذر ،ال يدخل اجلنة الق ّتاتُ ،
* عن َّ

الدنيا فهو
ال ّن ّمام ،يا أبا ذر،
وجهني ولسانَني يف ُّ
ُ
صاحب ال ّنميمة ال يسرتيح من عذاب اهلل يف اآلخرة ،يا أبا ذرَ ،من كان ذا َ
الع رْ َثة».
جملس َ
ذو َ
رس أخيك خيانة ،فاجتنب ذلك واجتنب َ
وجهني يف ال ّنار ،يا أبا ذر ،املجالس باألمانة ،وإفشاؤك َّ
ِ
العرثات».
ُفرقون بني اإلخوان ،املُلتمسون ألهل الرباء َ
* «..وإ ّن أبغضكم إىل اهلل تعاىل امل َّشاؤن بال ّنميمة ،امل ِّ
ِ
حق ،شانَه اهلل تعاىل يف ال ّنار يوم القيامة».
«من أشار عىل مسلم بكلمة ل ُيشينه هبا بغري ّ
* َ
ِ
أرص عىل ال َّنميمة،
* «إ ّن موىس × استسقى " "..فأوحى اهلل تعاىل إليه :ال أستجيب لك وال ل َمن معك وفيكم َّ
نمام قد َّ
نمام ًا ،فتابوا بأجمعهم
رب حىت نخرجه من بيننا؟ فقال اهلل :يا موىس أهناكم عن ال ّنميمة وأكون ّ
فقال موىس ×َ :من هو يا ِّ
َف ُسقُوا».
أمري املؤمنني ×:
ِ
أحد منهم ،وال يراك اهلل يوم ًا وال ليل ًة وأنت َتقبل منهم رصف ًا
«إياكَ
والسعاة وأهل ال َّنمائم ،فال َيلزت َق َّن بك ٌ
* لبعض ُوالتهَّ :
ّ

سرتك».
وي َ
وال عدالًَ ،ف َيسخط ُ
اهلل عليك هَ
تك َ
ٍ
تشبه بال َّناصحني».
* «ال
َّ
تعجلن إىل َتصديق واش وإ ْن َّ
ِ
ت القيلة أَقلناك»،
أحبب َ
نت صادق ًا َم َق ْتناك ،وإن كُ َ
* لرجل رفع إليه كتاب ًا فيه سعاية« :يا هذا! إن كُ َ
نت كاذب ًا عاقبناك ،وإن ْ
أمري املؤمنني.
قال :بل ُتقيلين يا َ
اإلمام الصادق ×:

ِ
وي َدم هبا
ويسفك هبا ِّ
ويجلب العداوة عىل املُتصاف َينيُ ،
ُتحابينْ ُ ،
فرق هبا بني امل َّ
الدماء ،هُ
* «إ َّن من أكرب ِّ
السحر ال ّنميمةُ ،ي َّ
أرش من َوطئ عىل األرض بِقَدم».
ُّ
الدورُ ،
ويكشف هبا ُّ
الستور ،وال َّنمام ُّ

قال العلماء

كل ما رآه اإلنسان من أحوال اإلنسان فينبغي أن يسكت عنه ،اّإل
يكره
حقيق ُة ال ّنميمة
ُ
الرس وه ْت ُ
[املقول فيه] كش َفه ،بل ّ
عما ُ
ُ
الرس ّ
ك ِّ
إفشاء ّ
ِ
ِ
للمحكى له،
إظهار
َحك ّي عنه أو
دفع لمعصيته ""..
إما إراد ُة السوء بامل ْ
ما يف حكايته فائدة ملُسلم أو ٌ
ُ
ِّ
ُ
احلب ُ
والسبب الباعث عىل ال ّنميمة ّ
اخلوض يف الفضول "."..
التفر ُح باحلديث أو
ُ
أو ُّ
ثم قال ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ القلم .13:قال بعض العلماء هذه اآلية د ّلت عىل أ ّن َمن مل يكتم
قال اهلل تعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ القلمّ ،11:
الدعي .وقال اهلل تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ اهلمزة 1:وهو ال َّنمام .وقال تعاىل عن
احلديث ومىش بالنميمة ُولد زنا أل ّن الزنيم هو
ّ
امرأة نوح وامرأة لوط ..﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ التحريم ،10:قيل كانت امرأة لوط خترب
(الرسائل ،الشهيد الثاين)
								
بالضيفان وامرأة نوح خترب بأنّه جمنون.
ّ
العدد الثامن عشر
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