
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

 .((  ))َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض َأِخيِه َردَّ اهللَُّ َعْن َوْجِهِه النَّاَر َيْوَم اْلِقَياَمةِ  صىل اهلل عليه وسلم : قال رسول اهلل 

حديث نبوي كريم يرشدنا فيه صىل اهلل عليه وسلم إىل الدفاع عن إخواننا يف حال غيبتهم ،إذا وقع أحد يف 

ِم ِمَن اإِلْنَساِن َسَواٌء َكاَن يِف َنْفِسِه َأْو  أعراضهم، وتكلم فيهم بام يكرهون، َواْلِعْرُض هو َمْوِضُع اْلَْْدِح َوالذَّ

اُنتهك عرُض اْلسلِم، وأيسء إليه حال غيبته، فيجب عىل من سمع  فإذ.أهله أو جنسه أو لونه أو خلقته   ا 

ذلك أن يرد عنه بالغيب، وأن يذكر حماسن هذا الذي وقع الطعن عليه، ذبا عنه، وردا هلذا اْلغتاب، فإن اهلل  

العمل جنس  من  واجلزاء  القيامة،  يوم  النار  عنه  يرد  طَ   .تعاىل  َوَأيب  اهللَِّ  َعْبِد  ْبِن  َجابِِر  َسْهٍل فعن  ْبِن  ْلَحَة 

َتَهُك فِيِه األَْنَصاِريَّ قاال: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم: ))َما ِمِن اْمِرٍئ ََيُْذُل اْمَرًأ ُمْسلاًِم يِف َمْوِضٍع ُتنْ 

َتُه َوَما ِمِن اْمِرٍئ َينُْْصُ ُمْسلاًِم يِف َمْوِضٍع  ُحْرَمُتُه َوُينَْتَقُص فِيِه ِمْن ِعْرِضِه إِالَّ َخَذَلُه اهللَُّ يِف َمْوطٍِن ُُيِبُّ فِيِه نُ  ْْصَ

َتُه(( ُنْْصَ ُُيِبُّ  َمْوطٍِن  يِف  اهللَُّ  ُه  َنَْصَ إاِلَّ  ُحْرَمتِِه  ِمْن  فِيِه  َوُينَْتَهُك  ِعْرِضِه  ِمْن  فِيِه  ويف صحيح األدب   ُينَْتَقُص 

قال الشامي  الرمحن  عبد  بن  القاسم  عن   : للبخاري  عنده     :اْلفرد  اغتيب  من  يقول:  عبد  أم  بن  سمعت 

اغتيب عنده مؤمن فلم ينْصه، جزاه اهلل هبا يف  الدنيا واآلخرة، ومن  اهلل هبا خرًيا يف  مؤمن فنْصه، جزاه 

ا، وما التقم أحد لقمة رًشا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال   الدنيا واآلخرة رشًّ

 .  هبته فيه بام ال يعلم فقد 

فإذا سمع أحدنا شخصًا يغتاب شخصا آخر فليقل مثال : يا أخي اتق اهلل، ال نعلم عليه إال خريًا، إذا كان  

 يعلم عنه خريا، ومل يبلغه عنه إال اخلري. 

آياته:    حمكم  يف  يقول  وتعاىل  سبحانه  واهلل  كبري،  ،وفسادها  عظيم  رشها  بَّْعُضُكم  }فالغيبة  َيْغَتب  َواَل 

َمَرْرُت    ، [12جرات/]احل{َبْعًضا يِب  ُعِرَج  اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم: ))ْلََّا  َرُسوُل  :َقاَل  َقاَل  َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن 

 
ِ
َهُؤالَء َمْن  َفُقْلُت  َوُصُدوَرُهْم  ُوُجوَهُهْم  ََيِْمُشوَن  ُنَحاٍس  ِمْن  َأْظَفاٌر  هَلُْم  ِذينَ    بَِقْوٍم  الَّ  

ِ
َهُؤالَء َقاَل  يُل  ِجْْبِ   َيا 

َأْعَراِضِهمْ  يِف  َوَيَقُعوَن  النَّاِس  حُلُوَم  منها،   ((،  َيْأُكُلوَن  احلذر  فيجب  الذنوب،  كبائر  من  وهي  حمرمة  الغيبة 

 وإذا سمع اْلسلم أو اْلسلمة من يغتاب يرد عليه ، ويدافع عنه ، ألن هذا من إنكار اْلنكر، واهلل جل وعال  



 

 

 

ٌة َيْدُعوَن إِىَل اخْلرَْيِ َوَيْأُمُروَن بِاْلَْْعُروِف }:   كريمأمر بإنكار اْلنكر، قال جل وعال يف كتابه ال نُكْم ُأمَّ َوْلَتُكن مِّ

َمْن َرَأى ِمنُْكْم   : ))لا وروى مسلم أن َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم ق ،[104/آل عمران] {َوَينَْهْوَن َعِن اْلُْنَكرِ 

 ْ ُه بَِيِدِه َفإِْن مَل ْ  ((.    َيْسَتطِْع َفبِلَِسانِِه َفإِْن مَلْ َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِِه َوَذلَِك َأْضَعُف اإِلياَمنِ ُمنَْكًرا َفْلُيَغريِّ

  : واْلستمع للغيبة أحد اْلغتابني ،فمن حرضه الغيبة وجب عليه أحد أمور

 . الرد عن عرض أخيه ،ولو بإخراج من اغتاب إىل حديث آخر-1

ولدخوله يف وعيد   لورود هذا الوعيد،  وقد عد بعض العلامء السكوت كبرية،  القيام عن موقف الغيبة،  -2

اْلغتابني حكام، وإن مل يكن مغتابا لغة ورشعا اْلنكر؛ وألنه أحد  وقد فطن الصحابة إىل ذلك  . من مل يغري 

رد   فقد  عليه وسلم يف حياهتم،  اهلل صىل اهلل  غيبة  األمر، وعملوا بحديث رسول  بن جبل  الصحايب معاذ 

َمالٍِك  ْبُن  َكْعُب  َقاَل  مسلم:  صحيح  ففي  مالك،  بن  َوُهَو   كعب  َفَقاَل   ) اهلل  رسول  أي   ( َتُبوًكا  َبَلَغ  َحتَّى 

ُه ُبْرَداُه َوالنََّظُر يِف َقاَل َرُجٌل ِمْن َبنِى َسلَِمَة َيا َرُسوَل اهللَِّ َحَبَس  ؟َما َفَعَل َكْعُب ْبُن َمالٍِك  َجالٌِس يِف اْلَقْوِم بَِتُبوكَ 

َلُه ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ  .ِعْطَفْيه  ا  !بِْئَس َما ُقْلَت   :َفَقاَل  َما َعلِْمنَا َعَلْيِه إاِلَّ َخرْيً َيا َرُسوَل اهللَِّ  َفَسَكَت صىل اهلل   .َواهللَِّ 

 . عليه وسلم

وإذا   يغتابه،  الفأحرى أ وإذا رد عن عرضه    والذب عن عرض اْلسلم بظهر الغيب أفضل منه بحضوره، 

يكره   ما  منه  أو  رأى  ظاْلا  أخاك  انْص  خْب  عليه  دل  كام  له  نْصه  من  فذلك  بلطف  منه  ينكر  فيام  يكاشفه 

 : قال الشيخ ابن عثيمني يف رشح رياض الصاحلني، مظلوما 

يف  يسعى  ،وأن  غيبته  يكف  أن  أحدا  يغتاب  من  سمع  إذا  اإلنسان  عىل  الواجب  أن   : ذلك  من  فيستفاد 

مل  فإن  اْلؤثرة،  بالنصيحة  ،وإما  اهلل  خاف  اهلل،  اتق  اسكت،  يقول:  كأن  قادرا،  كان  إذا  بالقوة  إما  إسكاته، 

 جملس يغتاب فيه اجلالسون أهل اخلري والصالح  يفعل فإنه يقوم ويرتك اْلكان ؛ ألن اإلنسان إذا جلس يف

ع فعليه أن يغادر ، وإال كان رشيكا هلم يف ، فإنه جيب عليه أوال أن يدافع، فإن مل يستطوعباد اهلل اْلؤمنني

 . اإلثم 

 نسأل اهلل أن يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة وكل قول يبعدنا عن اهلل تعاىل 


