 ‐ 23328ﻏﯿﺒﺖ و ﮐﻔﺎرۀ آن
ﺳﻮال

۱ـ ﺣﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﮐﺴ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ زﺑﺎﻧﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
۲ـ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ درﺑﺎرهﺷﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ؟
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی رخ داده و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ درﺑﺎرهﺷﺎن اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ درﺑﺎرهاش ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪه ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ زﺑﺎﻧﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺘﻪاﻧﺪ.
۳ـ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺴ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻔﺘﻪ ،ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮش ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﮔﻨﺎه اﺳﺖ و اﻻن ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪه .اﻣﯿﺪوارم درﺑﺎرۀ اﺣﺎم اﺳﻼﻣ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از
ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮا و ﻏﯿﺒﺘ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ راه اﻓﺘﺎده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ او ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﯿﺮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎﻧﺶ را از آﻧﭽﻪ ﻧﻬ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻬﯿﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﻠ درﺑﺎرهاش ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻏﯿﺒﺖ و
ﺑﻬﺘﺎن و ﻧﻤﯿﻤﻪ اﺳﺖ.
ﻏﯿﺒﺖ ﯾﻌﻨ :ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد درﺑﺎرهاش ﺑﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد.
ﺑﻬﺘﺎن ﯾﻌﻨ :ﯾﺎد ﮐﺮدن از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در وی ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨ دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ او.
ﻧﻤﯿﻤﻪ ﯾﻌﻨ :ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻦ ﮐﺴ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻢ زدن راﺑﻄﮥ آن دو.
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ادﻟﮥ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن وﺿﻮح آن ﺑﻪ ﮐﻤ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺷﺎره ﻣﮐﻨﯿﻢ:
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
و ﻳﻐْﺘَﺐ ﺑﻌﻀﻢ ﺑﻌﻀﺎ اﻳﺤﺐ اﺣﺪُﻛﻢ ان ﻳﺎﻛﻞ ﻟَﺤﻢ اﺧﻴﻪ ﻣﻴﺘًﺎ ﻓَﺮِﻫﺘُﻤﻮه واﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ انﱠ اﻟﻪ ﺗَﻮاب رﺣﻴﻢ
]ﺣﺠﺮات[۱۲ :
)و ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻌﻀ ﻧﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادر ﻣﺮدهاش را ﺑﺨﻮرد ،از آن ﮐﺮاﻫﺖ دارﯾﺪ
]ﭘﺲ[ از اﻟﻪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ(.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﻏﯿﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش آﮔﺎهﺗﺮﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺑﺮادرت ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ در ﺑﺮادرم آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪای در او ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺒﺘﺶ ﮐﺮدهای و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺎﻧﺶ زدهای .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۵۸۹
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﮐﻨﺎر دو ﻗﺒﺮ ﻣﮔﺬﺷﺖ ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ دو ﺑﺷ
ﻋﺬاب ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﭼﯿﺰ ]ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ[ ﺑﺰرﮔ ﻋﺬاب ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ .ﯾ از آن دو ﺳﺨﻦﭼﯿﻨ) ﻧﻤﯿﻤﻪ( ﻣﮐﺮد و دﯾﺮی ﺧﻮد را از
ادرارش ﺣﻔﻆ ﻧﻤﮐﺮد راوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺷﺎﺧﻪای ﺗﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮد و ﯾ را ﺑﺮ اﯾﻦ و دﯾﺮی را ﺑﺮ آن ﻗﺒﺮ
ﻓﺮو ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﺧﺸ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ از ]ﻋﺬاب[ آن دو ﮐﻢ ﺷﻮد .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۲۱۳و ﻣﺴﻠﻢ
).(۲۹۲
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﯾﻨﻪ ﺷﺨﺺ درﺑﺎرۀ دﯾﺮی ﺑﻮﯾﺪ :او ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ زﺑﺎﻧﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺷ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از
آن ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﺷﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ واﻗﻌﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرش ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺮﺗﺐ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﺧﻮدش و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺑﺮود و از او ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤداﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻧﻮﯾﺪ ﺑﻠﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻏﯿﺎﺑﺶ ﺑﺪ او را ﮔﻔﺘﻪ ،ﺳﺘﺎﯾﺸﺶ را ﺑﻮﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن او ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺷﻮد ﺑﺮ ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ و ]در ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺘﺶ ﮐﺮده[ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ
و ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
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از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادرش در
آﺑﺮوی او ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﺮ ﺳﺘﻤ روا داﺷﺘﻪ اﻣﺮوز از او ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺶ از آن ]روزی[ ﮐﻪ دﯾﻨﺎر و درﻫﻤ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﮐﺎر
ﻧﯿ اﻧﺠﺎم داده از وی ﺑﻪ ﻗﺪر ﺳﺘﻤﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﺛﻮاﺑ ﻧﺪارد از ﮔﻨﺎﻫﺎن دوﺳﺘﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ دوش او اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۲۳۱۷
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﺳﺘﻢ روا دارد و ﺗﻬﻤﺘﺶ زﻧﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺒﺘﺶ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ او ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪاش را ﻣﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻈﻠﻮم ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺶ را ﺑﯿﺮد ]و ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﺧﻮاﻫﺪ[ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻈﻠﻮم )ﮐﺴ ﮐﻪ
ﻏﯿﺒﺘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ( ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻋﻠﻤﺎ دو ﻗﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو از اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه :ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺒﺖ ﺗﻮ را ﮐﺮدهام .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻋﺪم ﺣﻀﻮرش در ﺣﻘﺶ ﺑﺪی ﮐﺮده ،در ﻏﯿﺎﺑﺶ ﺑﻪ او
ﺧﻮﺑ ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻔﺎرۀ ﻏﯿﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺘﺶ ﮐﺮدهای از ﺧﺪاوﻧﺪآﻣﺮزش
ﺑﺨﻮاﻫ.
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۲۹۱ /۳
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