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 خطر الغيبة
املعاصي اليت يْقرتُِفها الناس وهم ال يْشعرون يف جمالِسِهم وسَفرِِهم ولِقاءاِِتِم،  خطرالغيبة من أ

َهُش أْعراض الناس فَ ُهو واِقٌع بِغيَبٍة كبرية  ووالِئِمِهم وأْعراِسِهم، ويف أْحزاِِنِم فمادام هذا اللِّسان ين ْ
 والغيبة من الكبائِر.

  .ن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق ، فإن ظهرت مصلحة تكلم، وإال أمسكفينبغي ملن أراد أ
 .فإن من كثر كالمه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه

ه هو أصل اخلري كله ، وأن من ملك لسانه فقد ه وحبسَ ن كف اللسان وضبطَ إ أيها األخوة واألخوات
 ملك أمره وأحكمه وضبطه.

 .غري اهلل تعاىل وأشرك فكم هبذه األلسنة ُعبد
 .وكم هبذه األلسنة ُحكم بغري حكمه سبحانه وتعاىل

 .كم هبذه األلسنة ُأحدثت بدع.. وأُدميت أفئدة.. وقُرحت أكباد
 .كم هبذه األلسنة أرحام تقطعت.. وأوصال حتطمت.. وقلوب تفرقت

 .كم هبذه األلسنة نزفت دماء.. وقُتل أبرياء.. وُعذب مظلومون
 .قت أمهات.. وقذفت حمصناتكم هبا طُل  

 .كم هبا من أموال أُكلت.. وأعراض أُنتهكت.. ونفوس زهقت
 وليس ميوت املرء من عثرة الرِّْجلِ      ميوت الفىت م ن عث رة بلسان ه 
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إن املفلس من أميت يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت قد شتم  ": صلى اهلل عليه وسلمقال 
كل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا هذا، وقذف هذا، وأ

من خطاياهم فطرحت عليه، مث طرح يف  من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذَ 
 .! صحيح مسلم"النار

 الكالم إال اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن حيفظ لسانه عن مجيع " قال اإلمام النووي رمحه اهلل:
ماً ظهرْت فيه املصلحة، ومىت استوى الكالم وتركه يف املصلحة، فالسنة اإلمساك عنه ألنه قد كال

 ."ينجر الكالم املباح إىل حرام أو مكروه، وذلك كثري يف العادة والسالمة ال يعدهلا شيء
 تحريم الغيبة 

 والغيبة أخي املسلم أخيت املسلمه حمرمة باإلمجاع.
 اع على أِنا من الكبائر وأنه جيب التوبة منها إىل اهلل.قال اإلمام القرطيب: اإلمج

 َوال يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعضاً َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َوات َُّقوا اللَّهَ قال اهلل تعاىل :"
 .21اَلجرات: اآلية "ِإنَّ اللََّه تَ وَّاٌب َرِحيمٌ 

 تاب في الدنيا واآلخرة.عقاب المغ
"يا معشر من آمن بلسانه ومل يدُخِل اإلمياُن قلُبُه، ال تغتابوا املسلمني، وال صلى اهلل عليه وسلم: قال 

تَّتبعوا عوارِِتم، فإنُه من تتبَع عورة أخيه املسلم تتبَع اهلل عورتَه ومن تتبع اهلل عورته، يفَضحه ولو يف 
 جوف بيته".

 رضي اهلل عنهما قال: كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فارتفعْت ريٌح منتنه، وعن جابر بن عبداهلل
 فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "تدرون ما هذه الريُح؟ هذه ريُح الذين يغتابوَن املؤمننَي".

 وعن أنس   رضي اهلل عنه   قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
َرِضَي اهلل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َلمَّا ُعرَِج ِب َمَرْرُت  َعْن أََنِس اْبِن َماِلكٍ 

ُؤاَلِء ِبَقْوٍم هَلُْم َأْظَفاٌر ِمْن ُُنَاٍس ََيُْمُشوَن ُوُجوَهُهْم َوُصُدوَرُهْم فَ ُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء يَا ِجْْبِيُل؟ قَاَل: هَ 
 يَْأُكُلوَن َُلُوَم النَّاِس َويَ َقُعوَن يف أَْعرَاِضِهْم" الَِّذينَ 

 تعريف الغيبة
حدُّ الغيبة أن تذكر أخاك مبا يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص يف بدنه أو نسبه أو يف ُخُلقه أو يف 

 ِفعله أو يف قوله أو يف دينه، حىت يف ثوبه وداره ودابته.
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 ه وسلم   الغيبة حني قال: وقد عرف رسول اهلل   صلى اهلل علي
"أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: اهلل ورسوله أعلم. قال: "ذكرك أخاك مبا يكره". قيل: أفرأيت إن كان يف 

 أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته" 
 يبة واإلفك والبهتان.قال اَلسن: الغيبة ثالثة أوجه كلها يف كتاب اهلل : الغ

فأما الغيبة فهو أن تقول يف أخيك ما هو فيه ، وأما اإلفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه ، وأما البهتان 
 فأن تقول فيه ما ليس فيه.

 أنواع الغيبة
تتنوع الغيبة يف أشكال شىت، وقوالب خمتلفة، وأخبث أنواع الغيبة غيبة من جيمع بني فاحشتني: الغيبة 

وذلك مثل أن يُذكر عنده إنسان، فيقول: اَلمد هلل الذي مل يبتلينا بالدخول على السلطان  والرياء.
 والتبذل يف طلب اَلطام.

أو يقول: نعوذ باهلل من قلة اَلياء، نسأل اهلل أن يعصمنا منها... وإمنا قصده أن يُفهم َعيب الغائب 
 فيذكره بصيغة الدعاء.

ته فيقول: ما أحسن أحوال فالن، ما كان يقصر يف العبادات، وكذلك قد يقدح يف مدح من يُريد غيب
ولكن قد اعرتاه فتور، وابتلي مبا يبتلى به كلنا وهو قلة الصْب، فيذكر نفسه ومقصوده أن يذم غريه يف 

ضمن ذلك وميدح نفسه بالتشبه بالصاَلني بأن يذم نفسه فيكون مغتاباً أو مرائياً ومزكياً نفسه 
 حش، وهو جبهله يظن أنه من الصاَلني املتعففني عن الغيبة.فيجمع بني ثالث فوا

ومن أشكال الغيبة: أن يذكر َعيب إنسان فال ينتبه له بعض اَلاضرين، فيقول: سبحان اهلل ما 
 أعجب هذا!! حىت ُيصغى إليه ويُعلم ما يقول.

يكون كاذباً أو يقول: ساءين ما جرى على صديقنا من االستخفاف به، نسأل اهلل أن يروح عنه، ف
 يف دعوى اإلغتمام ويف إظهار الدعاء له، بل لو قصد الدعاء ألخفاه يف خلوته.

 أما البدن: 
فكذكرك العمش، واَلول، والقرع، والقصر، والطول، والسواد، والصفرة، ومجيع ما يتصور أن يُوصف 

 به مما يكرهه كيفما كان.
 أما النسب:
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ق، أو خسيس، أو إسكاف، أو زبَّال، أو شيء مما يكرهه  فبأن تقول: أبوه نبطي، أو هندي، أو فاس
 كيفما كان.

 ق:ل  أما الخ  
فبأن تقول: هو سيء اخللق، خبيل، متكْب، ُمراء، شديد الغضب، جبان، عاجز، ضعيف القلب، 

 متهور، وما جيري جمراه.
 وأما في أفعاله المتعلقة بالدين:

ئن، أو ظَامل، أو متهاون بالصالة، أو الزكاة، فكقولك: هو سارق، أو كذاب، أو شارب ََخر، أو َخا
أو ال حيسن الركوع أو السجود، أو ال يتحرز من النجاسات، أو ليس باراً بوالديه، أو ال يضع الزكاة 

 موضعها، أو ال حيسن قسمها، أو ال حيرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض ألعراض الناس.
 أما في فعله المتعلق بالدنيا:

فكقولك: إنه قليل األدب، متهاون بالناس، أو ال يرى ألحد على نفسه حقاً، أو يرى لنفسه اَلق 
 على الناس، أو أنه كثري الكالم، نئوم ينام يف غري وقت النوم، وجيلس يف غري موضعه.

 وأما ثوبه: 
 فكقولك: إنه واسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثياب.

 الغيبة ال تقتصر على اللسان
عريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول، واإلشارة واإلمياء والغمز واهلمز والكتابة واَلركة، وكل ما فالت

 يُفهم املقَصود فهو داخل يف الغيبة وهو حرام.
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: دخلت علينا امرأة، فلمَّا أومأت بيدي أِنا قصرية، فقال عليه 

 السالم: اغتبتيها.
: احملاكاة، ميشي متعارجاً، أو كما ميشي، فهو غيبة بل هو أشد من الغيبة ألنه أعظم ومن ذلك أيضاً 

 ، وملا رأى رسول اهلل عائشة حاكت امرأة قال:
 "ما يسرين أين حاكيُت إنساناً ويل كذا وكذا"  وكذلك الغيبة بالكتابة، فإن القلم أحد اللسانني.

 األسباب الباعثة على الغيبة
 ثة على الغيبة:من األسباب الباع

 ـ قلة الخوف من اهلل 1
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والوقوع يف حمارمه، فإن من استشعر عظمة اهلل تعاىل وأنه ُمطَّلع على أفعاله وأقواله جتنب ما يسخط 
 اهلل ويغضبه.

 ـ تشفي الغيظ.. 2
 بأن جيري من إنسان يف حق آخر سبب يوجب غيظه فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه.

 ـ موافقة األقران 3
جماملة الرفقاء، ومساعدِتم، فإِنم إذا كانوا يتفكهون يف األعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو و 

 قطع كالمهم استثقلوه ونفروا منه، فيساعدهم وجياريهم ويرى أن ذلك من ُحسن املعاشرة.
 ـ إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره 4

 ضمن ذلك فْضل نفسه، ويريهم فيقول: فالن جاهل وفهمه ركيك، وُنو ذلك، غرضه أن يثبت يف
 أنه أعلم منه.

 ـ الحسد..  5
 فإن ثناء على شخص وحبهم له وإكرامهم يدفع املغتاب إىل القدح فيه ليقصد زوال ذلك.

 ـ اللعب والهزل..  6
 فيذكر غريه مبا يضحك الناس به على سبيل احملاكاة حىت أن بعض الناس يكون كسبه من هذا.

 باهاة ـ إرادة التصنع والم 7
 المباح من الغيبة

 تُباح الغيبة لغرض شرعي ال ميكن الوصول إليه إال هبا وهي ستة أسباب:
 األول:

التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم عند السلطان والقاضي وغريمها ممن له والية، فيقول: ظلمين فالن 
 بكذا.

 الثاني: 
ل ملن يرجو قدرته على إزالة املنكر: فالن االستعانة على تغيري املنكر ورد العاصي إىل الصواب، فيقو 

 يعمل كذا فازجره، ويكون مقصوده التوصل إىل إزالة املنكر، فإن مل يقصد ذلك كان حراماً.
 الثالث: 
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االستفتاء، فيقول للمفيت: ظلمين أِب أو أخي أو فالن بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي يف اخلالص 
وط واألفضل أن يقول: ما تقول يف رجل أو شخص أو منه، وحتصيل حقي، وهذا جائز ولكن األح

 زوج كان من أمره كذا وكذا.
 الرابع:

حتذير املسلمني من الشر ونصيحتهم وذلك من عدة وجوه منها: جرح اجملروحني من الرواة والشهود 
 وذلك جائز بإمجاع املسلمني بل واجب ملا فيه من إظهار املصلحة.

شاوَر أن ال َيفي حاله، بل  ومنها املشاورة يف مصاهرة إنسان
ُ
أو مشاركته أو معاملته، وجيب على امل

 يذكر املساويء اليت فيه بنية النصيحة.
 الخامس:

أن يكون جُماهراً بفسقه أو بدعته كاجملاهر بشرب اخلمر وتويل األمور الباطلة، فيجوز ذكره مبا جُياهر 
 آخر. به، وحيرم ذكره بغريه من العيوب إال أن يكون جلواز سبب

 السادس:
التعريف فإذا كان اإلنسان معروفاً بلقب كاألعمش واألعرج واألصم جاز تعريفهم بذلك، وحيرم 

 إطالقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغري ذلك لكان أوىل.
 كفارة الغيبة

فقوا مجيعاً الغيبة حمرمة بإمجاع العلماء وهي من الكبائر، وتنازع العلماء يف كفارة املغتاب ولكنهم ات
 على توبته كخطوة أوىل.

 والتوبة شروطها ثالثة:
   اإلقالع عن املعصية. 2
   أن يندم على فعلها. 1
   العزم على أن اليعود. 3

 والتوبة من الغيبة تزيد شرطاً رابعاً ألن املغتاب جىن جنايتني.
 أحدهما: 

 .على حق اهلل تعاىل إذ فعل ما ِناه عنه فكفارته التوبة والندم
 الثانية:
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 على حمارم املخلوق.
ساحَمَة. 

ُ
شاَحَحة بينما ُحقوق اهلل عز وجل َمْبِنيٌَّة على امل

ُ
 ألن ُحقوق الِعباد َمْبِنيٌَّة على امل

فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله، وأظهر له الندم على فعله. وإن كانت الغيبة مل 
 غفار له، لئال َيْبه مبا ال يعلمه، فيوغر صدره.تبلغ الرجل جعل مكان استحالله االست

 العالج من الغيبة
ذُكر عن عيسى بن مرمي   عليه السالم   أنه قال ألصحابه: أرأيتم لو أتيتم على رجل نائم، قد كشف 
الريح عن بعض عورته، كنتم تسرتون عليه؟ قالوا: نعم، قال: بل كنتم تكشفون البقية، قالوا: سبحان 

نكشف البقية؟ قال: أليس يُذكر عندكم الرجل فتذكرونه بأسوأ ما فيه، فأنتم تكشفون اهلل!! كيف 
 بقية الثوب عن عورته.

ولكي يقلع املغتاب عن الغيبة وهي داء مذموم وعمل حمرم.. نذكر هذه النقاط اليت جيب أن يتذكرها 
 يف كل حركة من حركات لسانه:

 ابه.  أن املغتاب ُمتعرض لسخط اهلل ومقته وعق 2
  أن حسناته تنقل إىل من اغتابه، وإن مل َيكن له حسنات نُقل إليه من سيئات خصمه، فمن  1

 تذكر ذلك مل يطلق لسانه بغيبة.
  ال ينبغي للمغتاب أن يتفكر يف عيوب نفسه، ويشتغل بإصالحها، ويستحي أن يعيب وهو  3

 ُمعاب.
 ويشكره، وال يلوثن نفسه بأعظم العيوب.  إن مل يكن عيب املغتاب يف ذات نفسه فليحمد اهلل  4
   أن يتذكر وهو يغتاب أنه كمن يأكل َلم أخيه املسلم. 5
   البد من إسكات املغتاب وعدم تركه يقول ما بدا له، فيجب الرد عن املسلم يف غيبته. 6
   تذكر اآليات واألحاديث الواردة يف الغيبة وَحبس اللسان عنها. 7

 


