 ‐ 257914ﮐﻮﭼ ﺷﻤﺮدن ﺷﺨﺺ در ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻏﯿﺎب وی
ﺳﻮال

آﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﮐﺴ را رﺧﻢ )ﻧﭽﺴﺐ( ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود؟ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ وﻗﺘ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻔﻈ را درﺑﺎرهاش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدم ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺖ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﺸﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺣﺪود ﻏﯿﺒﺖ را ﺑﻪ وﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﻏﯿﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻟﻪ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش آﮔﺎﻫﺘﺮﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺑﺮادرات ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ در ﺑﺮادرم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾ در وی ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺒﺘﺶ ﮐﺮدهای و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾ در او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ وی ﺑﻬﺘﺎن زدهای ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ
).(۲۵۸۹
اﻣﺎم ﻣﺎﻟ در ﻣﻮﻃﺎ ) (۱۵۰ /۳رواﯾﺖ ﮐﺮده ﻣﺮدی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻏﯿﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻨﻪ ﮐﺴ
را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﺸﻨﻮد ﯾﺎد ﮐﻨ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺣﺘ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺑﻬﺘﺎن
اﺳﺖ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۹۹۲آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
دوم:
ﻏﯿﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻮﭼ ﺷﻤﺮدن و ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻦ از او در ﺣﻀﻮرش ﺷﺘﻢ و دﺷﻨﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ.
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﺷﻨﺎم دادن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺴﻖ اﺳﺖ و ﺟﻨﯿﺪن ﺑﺎ او ﮐﻔﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۴۸و
ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۴
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و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺣﺴﺪ ﻧﻮرزﯾﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﮔﺮﻣ ﮐﺎذب ﻧﻨﯿﺪ و از ﻫﻢ
ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل ﻧﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﻧﻨﯿﺪ و ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻓﺮوش دﯾﺮی ﻧﻔﺮوﺷﺪ )ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی دﯾﺮی را ﺑﺎ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ( و ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻟﻪ و ﺑﺮادر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﺳﺘﻢ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﭘﺸﺘﺶ را ﺧﺎﻟ ﻧﻤﮐﻨﺪ
و ﮐﻮﭼﺶ ﻧﻤﺷﻤﺎرد .ﺗﻘﻮی اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ـ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ـ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮ و ﺑﺪی ﮐﺎﻓ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ :ﺧﻮﻧﺶ و ﻣﺎﻟﺶ و ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۵۶۴
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
راﺟﺢﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﺑﺪاﻧﯿﻢ زﯾﺮ از آن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﻏﯿﻦ از
ﻏَﯿﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻏﯿﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻦ( و اﻫﻞ ﻟﻐﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺰم ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺑﻦ اﻟﺘّﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻏﯿﺒﺖ ﯾﻌﻨ ﯾﺎد
ﮐﺮدن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ]و ﻟﻔﻈ [ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣدارد در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر او .زﻣﺨﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﺼﺮ
ﻗﺸﯿﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺑﻦ ﺧﻤﯿﺲ در ﺟﺰء ﻣﻔﺮدی درﺑﺎرهی ﻏﯿﺒﺖ و ﻣﻨﺬری و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ ﯾ از آﺧﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻏﯿﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻨ ﺑﻮﯾ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮد ﺑﺪش ﺑﯿﺎﯾﺪ و ]آن ﺳﺨﻦ[ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(۴۶۹ /۱۰
ﮔﺮﮔﺎﻧ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻏﯿﺒﺖ ﯾﻌﻨ ﯾﺎد ﮐﺮدن از ﺑﺪیﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ،ﺣﺘ اﮔﺮ
ﺑﻬﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ در ﺣﻀﻮرش ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺘﻢ و ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ).(۱۶۳
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺖ ﮐﻪ او رﺧﻢ اﺳﺖ در ﻟﻬﺠﻪی ﻋﺎﻣ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺨﺺ ﻧﭽﺴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻢﻧﺸﯿﻨ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﺒﻊ و ﻧﺤﻮهی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺒﺖِ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺧﺸﻢ
ﺑﻮﯾ زﯾﺮا ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاز اﯾﻦ را ﻧﻤدﻫﺪ ﮐﻪ آﺑﺮوی ﺑﺮادری ﮐﻪ در ﺣﻘﺖ ﻇﻠﻤ روا ﻧﺪاﺷﺘﻪ را ﺑﺒﺮی.
درﺑﺎرهی ﻏﯿﺒﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻋﯿﺪ ﺷﺪﯾﺪ وارد ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﮔﻮش
ﺑﺮادرت رﺳﯿﺪه از او ﻋﺬرﺧﻮاﻫ ﮐﻦ و اﮔﺮ ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه از اﻟﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاه و ﺑﺮای ﺑﺮادرت دﻋﺎ ﮐﻦ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (23328و ).(6308
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واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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