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 مـديـتق
 

احلمد هلل رب العادلُت، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقُت وال 
إىل على الظادلُت، والصالة والسالم على من بعثو هللا رمحة  عدوان

للناس عرهبم وعجمهم، وأمحرىم وأسودىم، وقريبهم وبعيدىم، 
 وشريفهم ووضيعهم، وغنيهم وفقَتىم، وقويهم وضعيفهم..

 وبعد:
ل لئيم زلقور، وجردية أخالقية منكرة وأسلوب فإن الغيبة عم

رخيص للكيد والدس، ال حيسنو إال الضعفاء واجلبناء، وال يستطيعو 
إال األراذل والتافهون، ال يكثر إال يف الظالم، وال ينتشر إال حُت 
يغيب اإلديان ويتوارى الورع يف تالفيف ادلعصية، يزرع اإِلحن ويبذر 

ينقض عرى األخوة والصداقة، وينغص  األحقاد، ويدمر اجملتمعات،
 احلياة اذلانئة باذلموم، والغموم واآلالم ادلتالحقة.

إنو اعتداء صارخ على األعراض وظلم فادح، وإيذاء ترفضو 
العقول ودتجو الطباع، وتأباه النفوس الكردية، وكبَتة من كبائر الذنوب 

 َِقِد  َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَنات ِبَغْْيِ َما اْكَتَسُبوا فـَ
 .[85]األحزاب:  اْحَتَمُلوا بـُْهَتانًا َوِإْْثًا ُمِبيًنا

وإىل جانب ذلك كلو فإنو رفض دلقتضيات األخوة واحملبة والنصرة 
 الود، بُت ادلؤمنُت.

من أجل ىذا جاء التحذير من الوقوع فيو، أو اقًتافو بأي شكل من 
َأُيُِبُّ  فيو بأبش  الصفات قال تعاىل  األشكال. وجاء وصف الواقعُت

 .[21]اَلجرات:  َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل ََلَْم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموهُ 
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يا معشر من آمن بلسانو ومل يؤمن بقلبو ال تغتابوا »  وقال 
املسلمني وال تتبعوا عوراهتم ومن يتبع هللا عورتو يفضحو وىو يف 

 محد وأبو داود والًتمذي بسند حسن.. رواه أ«جوف بيتو
فلنتجنب مجيعا ىذا السم الناق  والداء اخلبيث وال نسمح ألي 
شخص كائنا من كان أن يستبيح األعراض يف رلالسنا وبيوتنا فضال 
عن غَتىا.. ولنقف بعزم أمام كل خائض بائس يريد أن يلوثها 

سلمُت فإن بأمراضو وأحقاده وأوبائو.. ولنذب عن أعراض إخواننا ادل
يف ذلك نصرًا للمغتاب ومحاية للمجتم  من االنزالق يف محأة الدس 
والتشويو.. وىو عالوة على ذلك من األعمال الصاحلة اليت يتقرب هبا 

من رد عن عرض أخيو بادلغيبة  »العبد إىل هللا تعاىل، ففي احلديث  
محد رواه الًتمذي وأ« و يوم القيامةكان حقا على هللا أن يرد عن عرض

 والطرباين بإسناد حسن.
ما من امرئ ينصر امرأ مسلما يف موطن »ويف حديث آخر  

يف موطن  ينتقص فيو من عرضو وتنتهك فيو حرمتو إال نصره هللا
 رواه أبو داود وأمحد بإسناد حسن.. «ُيب فيو نصرتو

فلنطهر ألسنتنا من كل ما يغضب هللا وجيلب سخطو ومذمتو 
« نوال بنت عبد هللا»وشكر هللا ألختنا  لنلق هللا على أحسن حال،

 .اعلى ما بذلتو من جهد طيب مبارك وأحسن هللا إليه
نسأل هللا تعاىل أن يعصمنا مجيعا من كيد احلاقدين، وفنت 
الظادلُت، وتسويل الشياطُت. واحلمد هلل محدا كثَتا طيبا مباركا كما 

 حيب ويرضى.
 كتبو

 الوليد بن عبد الرمحن الفريان
 ىـ02/11/1211 الرياض
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إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستهديو... ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.. من يهده هللا فال مضل لو ومن يضلل 
فال ىادي لو.. وأشهد أن ال إلو إال هللا وأشهد أن زلمدا عبده 

 تسليما كثَتا. وبعد  ورسولو 
ا وال حياف  عليها إال فإن الغيبة بضاعة وسلعة ال يسعى ذل

ضعفاء اإلديان. وىي يف نفس الوقت جتارة خاسرة. نعم جتارة خاسرة 
للمغتاب، حبيث خيسر كثَتا من حسناتو ويكسب كثَتا من الذنوب 

 والسيئات.
وىي حرب ضروس.. حرب ضروس على األخالق واجملتم   

تفسد فيو وتنخر يف جسمو ما ال يفسده اجليش العرمرم، وىي هتدم 
الفضيلة بُت الناس وذلا من ادلفاسد وادلضار ما ال حيصر، ويكفي أن 
هللا شبو الذي ينتهك عرض أخيو ويغتابو بالذي يأكل حلمو وىو 

 ميت.
فامتثاال دلا أوجبو هللا تعاىل على ادلسلم من النصح ألخيو ادلسلم 
وتذكَته وحتذيره من خطورة ما قد يق  فيو، خاصة إذا كان من األمور 

مة شرعا ونظرا دلا لوح  من انتشار الغيبة بُت الناس...ووقوعهم احملر 
فيها... وتساىل الكثَتين يف التوبة منها واستصعاب البعض اإلقالع 

قمت بفضل هللا ومن باب النصح والتذكَت من مغبة وخطورة  -عنها
الغيبة، بتسطَت ىذه الوريقات من بعض ادلصادر وادلراج ... وقد 

 تصرة عن كيفية العالج من الغيبة.ذكرت فيها كلمات سل
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وأسأل هللا العلي القدير أن جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو الكرمي 
وأن ينف  بو كل من قرأه وجزى هللا خَتا من قام بتصحيحو وإبداء 
النصح يل فيو... وأثاب هللا خَتا كل من سعى يف إخراج ىذا العمل 

األعمال يوم نلقاه وأن جيعلو ادلتواض  سائلة ادلوىل أن جيعلو يف موازين 
 حجة لنا ال علينا إنو ويل ذلك والقادر عليو. 

وقبل أن أذكر عناصر ىذا البحث، أذكر ىذه الصورة، يف إحدى 
جلسات ادلساء ادلعتادة واليت أقيمت يف منزل إحداىن... أخذ النسوة 
اجملتمعات يتجاذبن أطراف احلديث.. واألخبار الشيقة، يف حسباهنن، 

يسردن أخبار فالنة وعالنة.. فيقعن يف غيبة ىذه وعرض تلك،  فرحن
ويكشفن األسرار ادلكنونة يف البيوت واليت ال يرضى أىلها أن تظهر 

 ألحد.
تقول إحداىن  أتصدقن.. أن فالنة طلقت يف األسبوع ادلاضي 
وكانت ىي السبب يف االنفصال ،أتعلمن دلاذا؟ فتشتد لديهن شهية 

غبة كل واحدة منهن أن تنثر ما يف جعبتها من االستماع... وتغلب ر 
وأخبار عن فالنة... وفالن.. ويستمتعن بذلك وكأهنن « سوالف»

خلقن ذلذه اذلمة، غافالت عن أهنن ما استفدن من تلك اجللسات 
غَت األوزار والذنوب واآلثام... ومن مث تضيي  األوقات فيما ال ينف  

 وبعد ذلك تنتهي اجللسة.
اىن  اتقي هللا، اتركي غيبة الناس، ومساوئ وإذا قلت إلحد

اخللق، ترد عليك بأن ما قالتو يف الناس ما ىو إال شيء موجود فيهم، 
وأن الناس ليس ذلم إال الكالم يف الناس... سبحان هللا! ال أدري 

ال حتاسدوا وال تباغضوا »  أىذه غفلة أم جهل بقول رسول هللا 
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متفق « وكونوا عباد هللا إخوانا وال تدابروا وال يغتب بعضكم بعضا
َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َأُيُِبُّ عليو. أم جتاىلت قول هللا تعاىل  

 .[21]اَلجرات:  َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلََْم َأِخيِو َمْيًتا َفَكِرْىُتُموهُ 
واحلقيقة أن كثَتًا منا قد يق  يف الغيبة، مث بعد ذلك يندم على ما 

ويريد أال يعود إىل الوقوع يف أعراض الناس من جديد...  قال..
 ويسأل عن الوسيلة والعالج لذلك.

وحنن نعلم أن الغيبة آفة من آفات اللسان... بل ىي من أخطر 
اآلفات... ومن ادلعلوم أن ذلا ولغَتىا من مساوئ األخالق عالجا، 

لعودة وأن عالجها يكمن يف العلم والعمل والعزم األكيد على عدم ا
دلثل ىذه الذنوب وادلعاصي. لذا البد أن تكون لديو رغبة صادقة ومهة 
عالية حىت يستطي  أن يتغلب على فجور النفس األمارة بالسوء 

 واللسان الالذع القاط .
وقبل أن نتحدث عن العالج الالزم لالبتعاد عن الغيبة البد أن 

ضوء الكتاب نبُت معٌت الغيبة ودوافعها لدى ادلغتاب، وحكمها يف 
والسنة ومن مث نقدم العالج الناج  بإذن هللا وهللا ادلوفق لكل خَت 

 وعليو التكالن.
 

* * * * 
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 معىن الغيبة
 

أتدرون ما الغيبة؟ »  جاء تعريف الغيبة صرحيا يف قول النيب 
قال  ذكرك أخاك مبا يكره، قيل أفرأيت إن  ولو أعلم. سقالوا  هللا ور 

ال  إن كان فيو ما تقول فقد اغتبتو، وإن مل كان يف أخي ما أقول؟ ق
 رواه مسلم وأمحد وأبو داود والًتمذي.« يكن فيو ما تقول فقد هبتو

ويقول النووي يف األذكار  الغيبة ىي ذكر ادلرء مبا يكره سواء كان 
يف بدنو أو دينو أو خلقو أو مالو أو ولده أو زوجو أو حركتو أو 

 باللف  أو بالرمز أو باإلشارة. اىـ. طالقتو أو عبوستو سواء كان ىذا

* * * * 

 الفرق بني الغيبة والنميمة
ىناك كثَت من الناس قد ال يعرفون الفرق الدقيق بُت الغيبة 
والنميمة. وقد عرفت ما ىي الغيبة. أما النميمة  فهي نقل احلديث 

 بُت الناس على وجو اإلفساد بينهم.
 

* * * * 
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 من صور الغيبة
 

تارة بالتصريح وتكون بالتلميح والتعريض أحيانا على  الغيبة تكون
حد سواء، وىي على أنواع منها )ما يتعلق بالبدن واخلِلقة(  كأن 
يسخر من طولو أو من قصره أو يهزأ بنحالة جسمو أو ببدانتو أو 
يقول  فالن أعور أو أعرج أو أشول بقصد السخرية والكرب، أو يقول 

ك على سبيل االستهزاء، أما إذا ذكر فالن أسود أو أبيض أو غَت ذل
 ىذه الصفات بنية التعريف فإن ىذا سيأيت بيانو إن شاء هللا.

)أما غيبتو يف دينو؛ وىي أخطر وأعظم(  فكأن يسخر من حليتو 
أو قصر ثوبو أو يطعن يف دينو وسالمتو ويف إخالصو برميو بالرياء ىذا 

بالدين وإال  إذا كانت السخرية يف ذات الشخص فقط دون ادلساس
 كانت ردة وكفرا والعياذ باهلل.

)والغيبة قد تكون بالتعريض(  كأن يقول أحدىم  أعرف واحدا 
يذىب يوميا إىل السوق، ويكون احلاضرون يعرفون من يقصد أو حنو 

 ذلك.
والغيبة قد تكون أيضا )باللف ( كما سبق... وقد تكون )بالرمز 

أو إىل طولو أو يقلده يف طريقة أو اإلشارة(  كأن يومئ بيده إىل قصره 
مشيتو وذلك كما روت عائشة رضي هللا عنها، قالت  قلت للنيب 

 قصَتة»  حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة يعٍت »
رواه «. لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر دلزجتو»  فقال النيب 

 ِح.أمحد وابن أيب الدنيا والبيهقي وقال الًتمذي حديث حسن صحي
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 يقول النووي  وىو يعد من أنواع الغيبة 
"وكذا سائر ما يتوصل بو إىل فهم ادلقصود كأن ديشي مشيتو فهو 
غيبة، بل ىو أعظم من الغيبة ألنو أبلغ يف التصوير والتفهيم وأنكر 

 للقلب". اىـ.
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 األعذار املرخصة يف الغيبة 
 قد استثٌت بعض العلماء من الغيبة أمورا ستة 

التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان والقاضي  أوال: 
وغَتمها شلن لو والية، ولكن يكون ذكره لذلك شكاية على من لو 
قدرة على إزالتها وختفيفها، فيقول ظلمٍت فالن بكذا. أو أخذ مايل 
فالن. ودليلو قول ىند بنت عتبة عند شكايتها لو عليو الصالة 

 شحيح )كما يف الصحيحُت(. والسالم من أيب سفيان أنو رجل
االستعانة على تغيَت ادلنكر بذكره دلن يظن قدرتو على  ثانيا:

 إزالتو، فيقول فالن فعل كذا، فازجره عن منكره وحنو ذلك.
االستفتاء، فيقول للمفيت ظلمٍت أيب أو أخي أو فالن بكذا  ثالثا:

 فما طريقي إىل اخلالص؟
ذا حصل بو الغرض، كأن ويقول النووي  "واألحوط عدم التعيُت إ

يقول ما تقول يف رجل أو شخص فعل كذا". وجيوز التعيُت كما يف 
 حديث ىند السابق.

حتذير ادلسلمُت من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه   رابعا:
منها جرح الرواة والشهود واجملروحُت، ومن يتصدر اإلفتاء والتدريس 
م  عدم األىلية، ومنها ادلشاورة يف معاصرة إنسان أو مشاركتو أو 
إيداعو أو رلاورتو فيسأل عن خلقو، وجيب على ادلشاور أال خيفي 

فيو بنية النصح، ودليلو كما يف  حالو، بل يذكر ادلساوئ اليت
لفاطمة بنت قيس عندما جاءت  الصحيحُت يف قول النيب 

وتستأذنو وتذكر أن معاوية وأبا اجلهم خطباىا  تستشَت النيب 
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أما معاوية، فصعلوك ال مال لو، وأما أبو اجلهم، فال يضع »فقال  
 .«العصا عن عاتقو

جملاىر بشرب ذكر من جاىر بالفسق أو البدعة، كا خامسا:
اخلمر، وأخذ ادلكس، وتويل األمور الباطلة، فيجوز ذكره مبا جاىر بو، 

  وحيرم ذكره بغَته من العيوب. )ذكره النووي(. ودليلو قول النيب 
. رواه البخاري. وقال «ما أظن فالنا وفالنا يعرفان من ديننا شيئا»

ن الليث بن سعد أحد رواة ىذا احلديث  ىذان الرجالن كانا م
 ادلنافقُت.

التعريف بالشخص مبا فيو من العيب كاألعور واألعرج  سادسا:
واألصم واألحول والطويل والقصَت وحيرم إطالقو على جهة التنقيص، 
ولو أمكن تعريفو بغَت ذلك كان أوىل )ذكره النووي(. وقد مجعها ابن 

 أيب شريف يف قولو 
ــــــــــــــــــــــــــــة يف ســــــــــــــــــــــــــــتة ــــــــــــــــــــــــــــيس بغيب ــــــــــــــــــــــــــــذم ل  ال

 
  

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتظلم ومعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف وزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر  
 ودلظهــــــــــــــــــــــر فســــــــــــــــــــــقا ومســــــــــــــــــــــتفت ومــــــــــــــــــــــن 

 
  

 طلـــــــــــــــــــــــــب اإلعانـــــــــــــــــــــــــة يف إزالـــــــــــــــــــــــــة منكـــــــــــــــــــــــــر  
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 من الدوافع الباعثة للغيبة
 

ىناك دواف  وأسباب عديدة تدف  اإلنسان إىل الغيبة، وعن طريق 
 معرفة ىذه الدواف  نستطي  بيان احلكم والعالج إن شاء هللا.

الغيبة والكالم يف ( منها رلاملة الرفقة السيئة وموافقتهم على 1)
الناس، فَتى ادلغتاب أنو لو أنكر عليهم حاذلم وهناىم عما يقولونو أو 
يعتقد أنو إذا قط  عليهم حديثهم فإهنم سيستثقلونو وينفرون منو 
فيدفعو ذلك إىل أن يشاركهم ويساندىم فيما يقولون، ويظن أن ذلك 

فقة من حسن ادلعاشرة ومن حق الصحبة ومن ىذا نعرف أمهية الر 
الصاحلة واالبتعاد عن رفقاء السوء الذين ال جيلبون معهم إال السوء، 

 وما أحسن ما قالو الشاعر 
 إذا مل أجـــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــال تقيـــــــــــــــــــــا فوحــــــــــــــــــــــديت

 
  

ـــــــــــــــــذ وأشـــــــــــــــــهى مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــديق أحـــــــــــــــــاذره    أل
( ومن الدواف  وىو أكثرىا وأعظمها  التشفي وإذىاب الغي  0) 

ذكر مساوئو، الذي يف القلب على فالن وذلك بالوقوع يف غيبتو و 
وىذا كلو بسبب ضعف الوازع الديٍت لديو وقلة احللم والعفو الذي 
يذىب احلقد والغي  من قلب ادلؤمن احلق اللتماسو الثواب واألجر 

 من هللا.
( ومن الدواف   السخرية واالستهزاء باآلخرين الناشئان عن 1)

يست الكرب واإلعجاب بالنفس فَتى يف أخيو عيوبا ُخلقية وَخْلقية ل
ال بو فيسخر ويستهزئ بو ويق  يف غيبتو، ناسيا قول هللا تعاىل  
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ُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن  ًرا ِمنـْ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخيـْ ْوٌم ِمْن قـَ َيْسَخْر قـَ
ُهنَّ  ًرا ِمنـْ  .[22]اَلجرات:  ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيـْ

س عليو ( ومن الدواف  احلسد وىو أن حيسد من يثٍت النا2)
وحيبونو ويكرمونو فَتيد زوال تلك النعمة عليو وىذا ىو احلسد 

ادلنهي عنو فال جيد سبيال إليو إال بالقدح فيو، حىت يكفوا « ادلذموم»
 عن الثناء عليو وإكرامو ألنو يثقل عليو ذلك.

( ومنها التسلية والتلهي وتزجية الوقت وإشغالو مبا يذىب عن 3)
ة وادللل دون االلتفات إىل فداحة ما نفسو أو نفس جليسو السآم

 يصن .
( ومنها أيضا التقرب إىل من يستمت  هبذه اجلردية أو يستفيد 4)

 من ورائها ويتكسب هبا.
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 حكم الغيبة
 

حكمها حرام وكبَتة من كبائر الذنوب وجردية بشعة منكرة، دلا 
 ورد من األخبار عن حترديها وحتذير فاعلها منها.

 َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضاذلك قول هللا تعاىل   ومن 
 .[21]اَلجرات: 

كل املسلم على املسلم حرام دمو، »  وقول رسول هللا 
 رواه مسلم. «ومالو، وعرضو

. «ستطالة املرء على عرض أخيوامن أرىب الربا »  وقولو 
 رواه البزار.

 ا ىذا ادلختصر.واألحاديث يف الًتىيب من الغيبة كثَتة ال يسعه
 
 

* * * * 
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 كيفية االبتعاد عنها
 

أن يعلم أنو بغيبتو ىذه يتعرض لسخط هللا تعاىل وغضبو  أوال:
الرتكابو ما هنى هللا عنو، وإذا كان إديان اإلنسان باهلل إديانا حقيقيا 
فإنو مبجرد ذكره دلا ورد من األخبار يف الغيبة فإنو خلوفو من هللا سوف 

 .(1)الغيبة وعن كل ما حرم هللا سبحانو وتعاىل ديسك لسانو عن
أن يتدبر يف نفسو، فإن وجد فيها عيبا فإنو يشتغل بعيب  ثانيا:

نفسو، ومهما كان العيب فينبغي أن يستحي من أن يًتك نفسو ويذم 
 غَته.

ليعلم ادلغتاب أن عجز غَته عن التنزه عن العيوب اليت فيو   ثالثا:
ب نفسو، ىذا إذا كان ىذا العيب كعجزه ىو عن التنزه عن عيو 

 يتعلق بفعلو واختياره .
مثال ذلك أن يظهر من شخص ما حركة أو كلمة دون أن يتحرز 
منها أو يتعمدىا فيقوم آخر بذكر ىذا التصرف منو على سبيل 

 االستهزاء.
 
أما إذا كان أمرا َخْلقيا فيقوم شخص باالستهزاء بعوره أو  

                              
م أظفار من حناس دلا عرج يب مررت بقوم ذل»  ومن ىذه األخبار قول النيب  (1)

م وصدورىم، فقلت  من ىؤالء يا جربيل؟ قال  ىؤالء الذين يأكلون خيمشون وجوىه
 رواه أبو داود.«. حلوم الناس، ويقعون يف أعراضهم
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فإن ذمو لو ذم للخالق سبحانو وتعاىل بنحافتو أو بعرجو أو بطولو، 
وليتق اإلنسان ربو يف سخريتو ىذه، وإذا مل جيد اإلنسان يف نفسو 
عيبا، فليحمد هللا تعاىل ويشكره على ىذه النعمة حيث مل جيعلو مثل 
الذي يستهزئ بو، واستهزاؤه ىذا من أعظم الذنوب وال يظن ىو أنو 

 خال من العيوب، وهللا ادلستعان.
ليعلم أن غيبتو جتارة راحبة دلن اغتابو فذاك يأخذ من  رابعا:

حسناتو وىو يكسب السيئات واألوزار والعياذ باهلل. وما أحسن قول 
 القائل 

ـــــــــــــــــــــــــــــاب يف حســـــــــــــــــــــــــــــناتو  يشـــــــــــــــــــــــــــــاركك ادلغت
 

  
 ويعطيـــــــــــــــــــــــك أجـــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــومو وصـــــــــــــــــــــــالتو  

 وحيمــــــــــــــــــــــــل وزرا عنــــــــــــــــــــــــك ظــــــــــــــــــــــــن محلــــــــــــــــــــــــو 
 

  
 عـــــــــــــــــــن النجــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن أبنائــــــــــــــــــــو وبناتــــــــــــــــــــو  

ب أخاه ادلسلم أنو كمن يأكل حلمو خامسا  وليتصور من يغتا 
 وىو ميت، فهو ينهش يف عرضو وىو غافل عن ذلك.

البد عند زلة اللسان بالغيبة أن يتوب اإلنسان ويذكر  سادسا:
هللا ويستغفره، وينهي من حولو باحلكمة وادلوعظة احلسنة، فإذا مل 

 ينتهوا فليقم من ذلك اجمللس حىت خيوضوا يف حديث غَته.
ذكر أحد غيبة ،فال جيب اإلصغاء إىل ادلغتاب على  إذا سابعا:

سبيل التعجب والتنكر، بل إن الساكت على الغيبة شريك للمغتاب 
من »  إال أن ينكر بلسانو أو بقلبو، وذلك كما قال رسول هللا 

منكم منكرا فليغْيه بيده فإن مل يستطع فبلسانو فإن مل  رأى
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 مسلم. رواه «يستطع فبقلبو وذلك أضعف اإلميان
ومن رد غيبة أخيو بالغيب كان حقا على هللا أن يرد عن عرضو 
يوم القيامة كأن يقول ما علمت عن أخينا إال كل خَت، ويف احلديث  

عن عرض أخيو بالغيب كان حقا على هللا أن يرد عن  من رد»
 رواه الًتمذي وقال حديث حسن. «عرضو يوم القيامة

أمل غَته بغيبتو كتأدلو بغيبة غَته البد أن يعرف ادلغتاب أن ت ثامنا:
لو، وإذا كان ال يرضى لنفسو أن يغتابو أحد، فكذلك جيب أال يرضى 

 لغَته ما ال يرضاه لنفسو.
وأخَتا من قوي إديانو استطاع أن يتغلب على نفسو  تاسعا:

ولسانو وأن يكف عن الغيبة وال بد أن يبادر إىل التوبة من ىذه 
 لتوبة كاملة وىي الغيبة، وأن يأيت بشروط ا

 ( اإلقالع التام عن ىذا الذنب ،والعودة إىل هللا بقلب منيب.1)
 ( الندم على ما زل بو لسانو من الوقيعة يف عرض أخيو ادلسلم.0)
 ( أن يعزم عزما أكيدا على عدم العودة دلثل ىذا الذنب.1)
( التحلل من ادلغتاب وطلب العفو منو، وإن أراد أن يعرف ما 2)

فيخربه عن ذلك بصراحة، وإن مل يستط  التحلل منو وطلب  قيل فيو
العفو منو أو خشي أن يذكر الغيبة فليدع لو ويستغفر لو فبظهر 

 الغيب 
ىذا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا زلمد وعلى آلو 

 وصحبو وسلم.
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