
 

 

 
 النميمة

ٍ ةو  هللا تعال:   قالل ل ٍ ُة للم  َل ل ٌ ك  ل ُل ٌ  لك ُُنن  وقاللماةُ:  ُىاواذلُ  [ٔ]اذلماة:   يْل هللا جا  ُاج جهلاو   م النمال
 َلْأث لُم    كليُم ْْك  ل ُْ لكِْم  َ نَّل  ليُم َه  ُِ مكن مك َ َّل ُم َ ءَّل  لُ  َه  ِك  َ  ٍُ ٌَّ ح لاَّ ٌُ  مل ْألم  ل لكل   و َل  تلطكْع كل  م نكليمَه علثلل

 [ٖٔ -ٓٔ]القلم  
 حلكُم ىل     ح نلنُم  قاًل امل اَّؤوَّلأون  كن  ل امل الل ي  »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقالل روانل هللا  هنع هللا يضروى أبن ىرير: رَ 

لؤن مل  اوقلؤانمل اَِّثم لؤن لِل  ِ  أيلفؤن ويألفؤنمل وىلن  مغضُم ىل    اَّءَّ ؤون ابلنميمةمل اَّفًر
 َل  قللل كم مءلللرااكما ًللل لؤال مِلللؤمل ًللل يل اَّءللل ؤون ابلنميملللةمل »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص روااانل هللا وقااالل .ٔ«الأثلللرات

 . ٕ«اَّف مون م  األحكةمل الك غؤن لِ  ِ الأنت
  يِ  اَّ ِمؤنل 

 النميمُة خلٌق لئيم  وطبُع ذُيم  وصفٌة ُج صفلت ضعلف النفنس  وخفلف العقنل  وشرار النلس. 
ىا  ققاُ  ماهم بعان الناالس ٍ: بعاٍن  لاف وجاو اهم،الأ بياان:م  ما ن تقانل  ماهٌن مالن ياا  لم  النميماُة 

 ميك ب ذا ومذا.
-و ُعَ ٍد  وأقو أثيم  وأقو ُ    وحلُُ  النميمة يد ف منلُلً  وصفو هللا تعل: يف م لبو أبقو ُنلٌع للخري  وأق

 . ٖ«يمقٌ اجلنة من م َل» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وقلل ميو رونل هللا -أي  مظ غليظ
ََعاااُ انُاااُة أن الن   اااوقاااد أََ  نب:ااال مااا   ج أ ظااام الاااذقنهللا  ناااد هللا  اااة وجااا   مينب ااا  للعلقااا  أن  َ ميماااَة ُِ

ْج ّمِ  َُْج ينُم لُو  االج نلهللا  وأْن أيُخَذ ِحذرَهُ  َُاْج    لاُو    -أي  ُُيِْبُُه  ْج غريِِه ب،نء-ُِ   ولَيعلَم أَن ُما   
ٌُ كِمةا »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ليِو  قلَل رونُل هللا  ْ  عِؤ اج ٌُ  ش  نِ  مريِ  -  ّي   اج ل  ا اللملني   -وهؤ  َك ُل هك ليلءلين 

 .ٗ« يك ُ ه  يؤم  القي َةك ا الن اك ن  حق ا عِؤ  ك  ن يل   -أي  ليعيبُو هبل يف الدقيل-

                                                           

(  ٗٔٔ  وأخرجو ابج أيب الدقيل يف "ذم ال يبة والنميمة" برقم )هنع هللا يضر( ُج حديث أقس بج ُللك ٕٖٛ/ٔأخرجو اخلطيب يف "اتريخ ب داأ" ) -ٔ
 .هنع هللا يضرُج حديث أيب ىرير: 

(  ُج ٛٓٔٔٔ(  والبي:ق  يف "شعب اهميلن" برقم )ٜٜٓٓٔ(  والطِباين يف "ادلعجم ال بري" برقم )ٜٜٕٚبرقم ) أخرجو أمحد يف "ُ،نده" -ٕ
 حديث أمسلء بنُ يةيد انقصلرية اهنع هللا يضر.

 .هنع هللا يضر(  ُج حديث حذيفة ٕٖٖٕ٘(  وأمحد يف "ُ،نده" برقم )٘ٓٔأخرجو ُ،لم يف "صحيحو" برقم ) -ٖ

 .هنع هللا يضر(  ُج حديث أيب الدرأاء ٕٚ٘يل يف "الصمُ" برقم )أخرجو ابج أيب الدق -ٔ



 

 

 رجٌ  ُنبنٌذ اج مل يلً؛ نَقّو ينِقُع الب ضلَء بنَي انخنِ: وانحبلهللا. -أيُّ:ل ادل،لمنن-لنملُم ا
وُيُُِب العداو:؛ لذلك َُقَ وُ هللا     ويصنُع ال ِذهللاَ  وي رُه احملبة والنملم رجٌ  و ءُ انخهِق؛ م:َن ينقُ  ال همَ 

قَ وُ رونُل هللا قَ وُ النلس.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ُو  ُو
لً مي َرُىُو النلُس  ويرتمنَن ُعلُل ُو وينفضُّنن َُِج حنلِاِو  ميبقاف وحياداً ُنبانذاً  وال بُد  للنملم أن ُي َشَف يُن

ااَج هللا  قااللَ  ااَج الناالِس وُِ ُِ للل  هللا تعاال:   ُ روَىاالً  ُل   للهكل ا هلللؤ  م اهك َ غللل ٌك  ل ي ْم ِ للؤ اْلك  وكلل ٍل ابك ْ للل ك ع  ٌْ نل ْقلل ك م لل
فلؤنو ل   ٌل ِمكَّ  ت صك  .[ٛٔ]انقبيلء   ُلمل اْلؤ ْي

  يِ  اَّ ِمؤنل 
لل ُ تعاال:   هللا قاالل ِك  َ  ٍُ للاَّ ٌَّ ح  لل لليم و َل  تلطكللْع كل ُِ مكن مك لل  َ َّلل ُم َ ءَّ أي  ال ت،اا مع  [ٔٔ -ٓٔ]القلاام   َه 

 للنملِم  وقلل الشل ر  
ااااااْ  َ ااااااِج الن    مااااااالم واىُجاااااارُه َمَماااااالُِ

 

اااااااااااج قَاَقاااااااااااا َ أوقاااااااااااَع الب ضاااااااااااالَء   َُ  ٍال 
 

 ممل  ،لك أن تَفع    -أْي  ُيُِبَك َ ْج رجٍ  ونءاً - مإذا جلَءَك منلٌم يُنُم لكَ 
ُلل  -ٔ َ نللللؤا ىلكْن أ الشااا:لأِ:  مااالىلُ تعااال: يقااانل  نَن النمااالَم ملواااٌق ُااارأو َل تلصم كًْلللل للل  الَّللل كي      ِ َي    يلُّ

ل  مكنل ك   ِ كلْم    نك  .[ٙ]احلجرات   ُه  ل ثل كل يلَّنلؤاج  
ُلل ان   -ٕ ْلم أْ نن  هللَا تعل: يقنل  ُل ع  النميمة وانصح َلْر ابك لرو ْ   ُ ُ  ع ل ك اْلملْن ٍك و انْل ]لقمالن   رلو

ٔٚ]. 
  ن يف هللا ُِج ُشَعِب اهميلن  والنملُم ي َرُىُو هللا.نن  احلب  يف هللا والبُ  مغضُل ىلن مل يثبل  -3
ل  -4 لل   لقاانل هللا تعاال:  َل تظللل َّ يقيلل   الغ ظللب  سلل َّ ال للِؤ ْاا َك ثكلل َ نلللؤا اْجث نككلللؤا ك  لل  الَّلل كي      ِ َي    يلُّ

 .[ٕٔ]احلجرات   ىلكنَّ مل ْأض  الظَّ  ك ىلكثْ  الظَّ  ك 
ل َل ت   -5 ُل عِلللؤ الثِ لللت والكحللل ك والثحقيللللك ِْللل  منيمثلللل  َت   َّ للللؤاو َل  يقااانُل   تعااال: نَن هللامك

 .[ٕٔ]احلجرات  
ُلمل وَل ت ك  رض لنف ك   َل ت   -6 ُلل  َ  نيت  النم م  عن َُ هللا ٍذ يقانل  هبذمنيمث  و َل  ا ت نُن قاد أطعا

ِك ُ   َ  ٍُ ٌَّ ح اَّ ُِ مكن مكيم تلطكْع كل َ َّ ُم َ ءَّ   .[ٔٔ -ٓٔ]القلم   َه 
َُ قظار   مذمر هنع هللا يضر  أخ  رجٌ   لف  مر بج  بد العةية لاو  لاف رجاٍ  شايئلً  مقالل  مار للنمالم  ٍن شائ

ن   [ ٙ]احلجاارات   ٍِْن َجاالءَُمْم مَلِوااٌق بِنَابَااإٍ ماالذ ً م قااُ ُااج أىاا  ىااذه ا يااة    يف أُاارك  مااإن منااُ ٍو



 

 

االٍء بَِنِماايمصاالأقلً م قااُ ُااج أىاا  ىااذه ا يااة   منااُ [ أي  لااج أطيعااك؛ نن هللا ٔٔ]القلاام   ََه االٍز َُش 
ن شائُ  فان   ناك  مقالل الرجا   العفاَن   أُاري  أوصلين بذلك  وأخِبين أقك منالٌم لاج تادخ  ا،ناة  ٍو

نني.  ادلُؤ
وذُمَر أن ح يملً ُج احل ملء زاره بعن ٍخناقو  م خِبه خباِب  اج بعان أصادقلءه  مقالل لاو احل ايم  قاد 

َُ قلاااّت الفاالر   واّ مااُ قف،اااك أبطاا ت يف الااة ر:  وأتياااُ باا  هث جناال ت  بّ ضاااُ أخاا  ٍل   وشاا ل
 انُينة.

  ولُنعارض  اج النمالم  لنعارض  اج الشار  ولن،ا خدم أوقلتنال يف اخلاري  ملُنعرض  ج النميماة أي:ال ادل،المنن
ُاالولاا  ج أوقلتُناال ُعماانرً: بااذمر هللا تعاال:   يف  ماا   ٍُاال يف  مااٍ  يفيااد ا خاار: من خااذ بااذلك ثااناهللا هللا  ٍو

يكلؤا  تعل:  يفيد الدقيل  وأنخذ بذلك ثناهللا هللا  وق نن قد  ملنل بقنل هللا ِك َ نلؤا اْنلث  ِ   الَّ كي     َي    يلُّ
ُلمْ  رَّنلؤيك ىلكل ا د ع  كلْم لكم   ُيلْيكي  .[ٕٗ]انقفلل   ّلِلكَّك و لِك

 وا مم هلل اب الأ َّ 
* * * 

 


