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الغيبة
ممخص الخطبة

خطورة الغيبة  ,وخطورة المسان وأثره – الواجب عمى المسمم إذا رأى أخاه واقعاً في ذنب كفارة الغيبة
– ثالثة ال تُ ُّ
عد من الغيبة  -1 :التحذير من الفاسق المجاىر ومن ُم َرِوجي الفساد  -2التحذير من

المبتدع وشره  -3االستنصاح والمشاورة

-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فقد قال اهلل تعالى :وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيو ميتا فكرىتموه
واتقوا اهلل إن اهلل تواب رحيم [الحجرات.]12:

فالغيبة من أشد آفات المسان ضر ار وأعظميا إثما ,فاإلنسان إذا صان لسانو وفرجو فإنو ينجو ولكنو

إذا سمم من الزنا والفواحش فإنو قمما يسمم من الكذب أو الغيبة أو النميمة ,فالسالمة من ذلك أصعب
من السالمة من تمك  .قال الرسول صمى اهلل عميو وسمم(( :من وقاه اهلل شر ما بين لحييو وما بين

رجميو أضمن لو الجنة))(.]1[)1

كثير من الناس ال يمقون باال لمفاسد القول ولمخاطر الكالم وال يخافون من حصائد األلسنة وانما

يكب الناس عمى مناخيرىم يوم القيامة حصائد ألسنتيم.

ومن حصائد األلسنة ما ييوي باإلنسان في النار سبعين خريفا ,قال الرسول صمى اهلل عميو وسمم:

((إن العبد ليتكمم الكممة ال يرى بيا بأسا ييوي بيا سبعين خريفا في النار))( .]2[)2وربما تكون ىذه
الكممة ىتكا لستر مسمم أو كشفا لعيوبو أو تتبعاً لعوراتو وىذه ىي الغيبة .وربما يحدث الوقيع بين

المسممين وفساد ذات البين وىذه ىي النميمة ,وربما تكون ىذه الكممة كذبا أو نقل الكذب فإن نقل

الكذب مثل الكذب ,وربما تكون قوال عمى اهلل بغير عمم وىذا من أشد المحرمات ألن صاحبو ربما
تسبب في نشر بدعة أو خرافة أو ضاللة وىو ال يشعر ,ربما يكون من المبتدعين والبدعة أكثر

ضر ار من المعصية لذلك روي أن المبتدع ال تقبل لو توبة وال صالة .فميحذر الذين يتكممون باسم

الدين ويقولون عمى اهلل بغير عمم فميحذروا أن يكونوا من المبتدعين وىم ال يدرون.

ومما يكثر منو الناس وينتشر عمى األلسنة تعيير العاصي والمذنب عمى ذنبو في غيابو فيذا إلى

جانب كونو وقيعة في عرض المسمم ,فإن فيو إعانة لمشيطان عميو ,فإنو إذا بمغو ذلك تأذى منو

وربما يدفعو إلى التمادي في العصيان فال يجوز ذلك.

ىذا ماعز األسممي رضي اهلل عنو لما جاء إلى الرسول صمى اهلل عميو وسمم وأقر عنده بالزنا وطمب
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من الرسول أن يطيره بالحد فأمر بو رسول اهلل أن يرجم فرجم بعد أن تثبت النبي من إق ارره وحاول

أن يصرفو عنو ,فرجم ثم سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم رجمين يتحدث أحدىما إلى اآلخر فيقول:

ألم ترى إلى ذلك الذي ستر اهلل عميو ثم لم تدعو نفسو حتى رجم رجم الكمب سمع الرسول ذلك ثم
مر حتى جاء عمى جيفة حمار منتنة فقال(( :أين فالن وفالن؟)) ينادي الرجمين الذين قاال تمك

المقالة ثم قال ليما(( :انزال فكال من جيفة الحمار)) فقاال :غفر اهلل لك يا رسول اهلل أيؤكل ىذا فقال
الرسول صمى اهلل عميو وسمم(( :فما نمتما من أخيكما آنفا أشد أكال من ىذه الجيفة ,فوالذي نفسي
بيده إنو اآلن لفي أنيار الجنة ينغمس فييا))( ]3[)3صدق صمى اهلل عميو وسمم.

فحتى المسمم المذنب ال يجوز تعييره بذنبو في غيابو بل الواجب عمى المسمم إذا رأى أخاه المسمم

يتورط في معصية أن يستر عميو وال يفضحو ,الواجب عميو أن ينصحو فيما بينو وبينو ويخوفو

عذاب اهلل مع ستر سره وحماية عرضو – ىذا ىو أدب الشرع في ىذه األحوال.

فإذا وقع المؤمن في الغيبة ثم ندم وأراد أن يكفر عن ذنبو ماذا عميو أن يصنع؟ قال بعض العمماء,

عميو أن يخبر ذلك الذي اغتابو وأن يتحمل منو – وقال آخرون وىو الصحيح :بل ال يمزمو ذلك ألن
إخباره يؤدي إلى تنافر النفوس بدال من تصافييا ,بل عميو أن يتوب إلى اهلل ويستغفره وأن يمحو

غيبتو بأن يستغفر لو ويدعو لو عن ظير الغيب ويثني عميو أمام الناس أو في نفس المجمس الذي

اغتابو فيو وأن يدافع عن عرضو ,فإن في ذلك تكفي ار وتطيي ار لو :يا أييا الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا

قوال سديدا [االحزاب.]77:

-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد:

فثالثة ال تعد من الغيبة:

 )1ذكر الفاسق المجاىر بفسقو المعمن لمعصيتو ومن باب أولى أولئك الذين يروجون لمفساد

وينشرون الفاحشة كأصحاب المجالت الخميعة "سيدتي" و"اليدف" ومثميا عربية كانت أو أجنبية,

وكمنتجي األفالم الرقيعة ,وكأصحاب وكاالت السفر والسياحة التي تستدرج شباب المسممين ليشدوا
رحاليم إلى أماكن الرذيمة ,والممثمون والممثالت والمغنون والمغنيات والراقصون والراقصات ,ىؤالء

وأشباىيم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ,ىؤالء وان كانوا مسممين ,ال حرمة ليم وال
ألعراضيم ,ال غيبة ليم وال كرامة ,يجب كشف حاليم وفضح نواياىم وطواياىم وأىدافيم الخبيثة,

فيم ييدمون جسم األمة .أرأيتم لو أن مميونا من شبابنا تربوا عمى روح الجياد وعمى السالح

واستعمالو ,كيف يكونون سندا لمجيش المسمم ,أيطمع حينئذ طامع فينا؟ ولكن ال حول وال قوة إال باهلل
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العمي العظيم.

عن الفاروق عمر بن الخطاب قال(( :ال حرمة لفاجر)) وعن الحسن بن عمي(( :ثالثة ال غيبة ليم
– صاحب ىوى (المبتدع ) ,والفاسق المعمن لفسقو ,واإلمام الجائر)).

 )2ذكر المبتدع وتحذير الناس منو ومن شره ومن بدعتو ,فإن خطر المبتدع قد تعدى إلى غيره

وربما يكون خطره عمى المسممين عظيما .فإن البدعة أعظم ضر ار وخط ار من المعصية ففي البدعة

خمال لمعقائد .فإن المبتدع إذا أصر عمى بدعتو ال تقبل لو توبة ,فيمقى اهلل عمى ذلك.

 )3ذكر عيوب اإلنسان إذا كان في ذلك نصرة لمسمم استنصحك أو استشارك – فإذا أراد شخصا أن
يزوج آخر أو يودع عنده ماال أو ما إلى ذلك ,فإن كنت تعمم عن ذلك اآلخر خيانة أو شيئا فإن

عميك أن تنصحو .والدليل عمى ذلك قول الرسول صمى اهلل عميو وسمم لفاطمة بنت قيس رضي اهلل
عنيا لما جاءتو تخبره أن أبا جيم ومعاوية رضي اهلل عنيما قد خطباىا فقال النبي صمى اهلل عميو

وسمم ليا(( :أما أبو جيم فإنو رجل ال يضع عصاه عن عاتقو (أي أنو كثير الضرب يضرب كثي ار

) ,أما معاوية فرجل صعموك ال مال لو))(.]1[)4

وروى الحاكم في مستدركو أن أخا لبالل رضي اهلل عنو خطب امرأة ,فقال لو ذووىا إن جاءنا بالل

زوجناك ,فأتاىم بالل فقال ليم(( :أنا بالل وىو أخي  ,ىو امرؤ سيئ الخمق والدين))( ]2[)5وىو

أخوه! ولكن لمنصح أخبرىم بما فيو من عيب رضي اهلل عنيم جميعا.
__________

( )1البخاري بنحوه:الرقاق (.)619
( )2الترمذي :الزىد(.)2314
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