
 

 

 

 

 

 

 

 غیبت
 زاده عیسی عیسی

 

أْكُّلَ ّلَحْمَ یحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ یغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا أَیوَال ... نَ آمَنُوا یهَا اّلَذِیا أَی

  ؛مٌيلَهَ تَوَابٌ رَحِتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَقُوا اّللَهَ إِنَ اّليهِ مَيأَخِ

دیگر غیبت ننمایید، آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر  و از یک
نفرت دارید، و از خدا پروا کنید که ( از این کار)تردید  اش را بخورد؟ بی مرده

 .پذیر و مهربان است خدا بسیار توبه

 شناسی مفهوم

که در غياب کسی عيبی از او  ی اينغيبت، يعن: مرحوم طبرسی در معنای غيبت گفته است

ذكرک »: آمده استچنين در روايت مفهوم غيبت  5.بگويی که حكمت، تو را از آن نهی کند

ذکر »مراد از . ذکر کنی برادر دينی خود را به چيزی که او را خوش نيايد 3؛«أخاک بما یکرهه

های  و؛ زيرا بيان خوبیهای ا های برادر دينی است نه خوبی ها و بدی در روايت، عيب« چيزی
 .آيد برادرمؤمن در غياب او گرچه خوشش نيايد غيبت به شمار نمی

انسان، ديگران را  7؛«واّلتنبيه علی ما یکره نّسبته»: بر اساس تعريف شهيد ثانی که فرمود

اش چنين کاری انجام شود و گوينده،  های شخصی بكند که او دوست ندارد درباره متوجّه عيب
 .شونده باشد، بقصد االنتقاص و الذم و توهين نسبت به غيبتهدفش تحقير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8 حجرات، .  
 .825، ص 2، ج مجمع البیانو طبرسی،  452، ص 2، ج التبیانطوسی، . 8
 .541، ص االمالیصدوق، . 4
 . 5، ص كشف الریبهشهید ثانی، . 3
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شونده آگاه شوند  غيبت منحصر به گفتار نيست و شامل هر فعلی که ديگران از عيب غيبت
های يادشده را  گردد، که در اين صورت، اشاره، حكايت، نوشتن، عكس و مجسّمه که ويژگی می

 .آيد داشته باشد، نيز غيبت به شمار می
، آشكار کردن عيوب اعم از جسمانی و اخالقی است و حتّی «غيبت»ی است منظور از گفتن

نكتة  1.شود شونده است، نيز شامل می خانه، همسر و فرزندان را که مربوط به غيبت: اموری مانند

 :فرمود از اين روست که امام صادق. که آن عيب نبايد ظاهر و آشكار باشد قابل توجّه اين

ول فی أخيک ما ستره اهلل عليه، وأمّا األمر اّلظاهر فيه، مثّل اّلغيبة أن تق
 اّلحدّة و اّلعجلة فال، واّلبهتان أن تقول ما ّليس فيه؛

غیبت آن است که دربارة برادر مسلمانت چیزی را بگویی که خداوند پنهان 
تندخویی و عجله، داخل در غیبت : داشته، و امّا چیزی که ظاهر است؛ مانند

 5.آن است که چیزی را بگویی که در او وجود نداردنیست؛ و بهتان 

با اين همه بيان عيب آشكار مؤمنان در غياب آنها اگرچه داخل در تعريف غيبت نيست؛ امّا 
 .باشد مؤمن جايز نمیو آزار  اگر با انگيزة تحقير باشد از باب اذيّت

 تفسیر آیه

 :دربارة فلسفة حرمت غيبت فرموده است( ره)علّامه طباطبائی
شارع اسالم از این جهت از غیبت نهی فرموده است که غیبت اجزای مجتمع 

داشتن آن آثار  سازد و از صالحیّت بشری را یکی پس از دیگری فاسد می
کند و آن آثار صالح عبارت  رود ساقط می صالحی که از هر کس توقّعش می

ر کمال اطمینان که هر فرد از افراد جامعه با فرد دیگر بیامیزد و د این: است از
خاطر و سالمتی از هر خطری با او یکی شود و ترسی از ناحیة او به دل راه 
ندهد و او را انسانی عادل و صحیح بداند و در نتیجه با او مأنوس شود نه 

در این هنگام است که . که از دیدن او بیزار باشد و او را فردی پلید بشمارد این
گردد و جامعه عیناً مانند  ح عاید جامع میاز تک تک افراد جامعه آثاری صال

و بدگویی از او بدش « غیبت»شود و امّا اگر در اثر  یک تن واحد متشکّل می
بیاید و او را مردی معیوب بپندارد، به همین مقدار با او قطع رابطه می کند و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 ، ص همان.  
 .28 ، ص 88، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 8



 

 

 

 

 

 
 

 911 / غیبت: رذائل اخالقی

این قطع رابطه را هر چند اندک باشد وقتی در بین همة افراد جامعه در نظر 
م، آن وقت می فهمیم که چه خسارت بزرگی به ما وارد آمده، است در بگیری

ای است که در بدن  سوز به منزلة خوره حقیقت عمل غیبت و این بالی جامعه
شخص راه یابد و اعضای او را یکی پس از دیگری بخورد، تا جایی که به کلّی 

 .رشتة حیاتش را قطع سازد

در ضمن مثالی به  «يتاً فکرهتموهأیحب أحدكم أن یأكّل ّلحم أخيه م»جملة 

کار برده و  در این جمله نخست استفهام انکاری به. کند همین حقیقت اشاره می
یعنی یکی از مسلمانان نسبت داده و نه به بعضی از « أحد»حبّ منفی را به 

و یا تعبیری دیگر تا مشمول نفی  «أیحب بعضکم»: مسلمانان، یعنی نفرموده

 .تر شود واضح

که  تأکید فرمود و با این «كرهتموه»به همین منظور نفی مذکور را با جملة و باز 

 .«فکرهه»توانست همین کرهت را به احد نسبت داده، بفرماید  می
حاصل معنای آیه این است که، غیبت کردن مؤمن به منزلة آن است که یک 
انسانی گوشت برادر خود را در حالی که او مرده است بخورد، حال چرا 

که مؤمن برادر اوست؛ چون از افراد جامعة  گوشت برادرش؟ برای این: مودفر

إنّما اّلمؤمنون »: اسالمی است که از مؤمنان تشکیل یافته و خدای تعالی فرمود
خبر از این است که  که آن مؤمن، بی و چرا او را مرده خواند؟ برای این «إخوة

، «فتکرهونه»و نفرمود  «هتموهفکر»: که فرمود و این. کنند دارند از او غیبت می

که کراهت شما امری است ثابت و محقّق هیچ شکی در این  اشعار دارد به این
نیست که شما هرگز راضی نمی شوید یک انسانی را که برادر شما است و 

کار مورد کراهت و نفرت شماست،  مرده است، بخورید پس همان طور که این
دگویی در دنبال سر او نیز مورد نفرت شما باید غیبت کردن برادر مؤمنتان و ب

 1.باشد؛ چون این هم در معنای خوردن برادر مرده شما است

 پیام آیه

 (.وال یغتب بعضکم بعضاً)ديگر  ممنوعيّت غيبت و بدگويی مؤمنان در غياب يك. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .483 – 484، ص 2 ، ج ترجمة المیزانطباطبائی، .  
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اجتنبوا كثيراً من )شدن انسان به غیبت است  بدگمانی و تجسّس، زمینة کشیده. 5

 (.وال تجّسّّسوا وال یغتب بعضکم بعضاً... اّلظنّ

وال یغتب )جان اوست  ريختن آبروی برادر مؤمن با غيبت، به منزلة خوردن گوشت بدن بی. 9

 (.أیحبّ أحدكم أن یأكّل ّلحم أخيه ميتاً... بعضکم بعضاً

 (.واتقو اهلل... وال یغتب بعضکم بعضاً)تقوای الهی، مستلزم پرهيز از غيبت مؤمنان است . 0

وال یغتب بعضکم )غیبت نسبت به مؤمنان، بی تقوایی است و نیازمند توبه است . 0

 (.واتقوا اهلل إنّ اهلل توّاب رحيم... بعضاً

إنّ اهلل ... وال یغتب بعضکم بعضاً)گناه غیبت، در صورت توبه، قابل جبران است . 6

 (.توّاب رحيم

 آیات و عناوین مرتبط

 (.1؛ همزه، 109نساء، ) :احکام غیبت
 ؛(3ـ  1همزه، ) :های غیبت زمینه

 (.109نساء، ) :غیبت ستمکار
 (.0ـ  0و  1همزه، ) :کیفر غیبت

 (.109نساء، ) :موانع غیبت
 (.30نور، ) :گواهی زبان در قیامت

 غیبت از دیدگاه روایات

 اهمیّت غیبت

 :فرمود رسول خدا

وّلم ! سول اهللیا ر: قلت. إیّاک واّلغيبة فإنّ اّلغيبة أشدّ من اّلزنا! یا اباذر
ألنّ اّلرّجّل یزنی ویتوب إّلی اهلل فيتوب اهلل : ذاّلک بأبی و أنت وأمّی؟ قال

 عليه اّلغيبة التغفر حتّی یغفرها صاحبها؛
. تر است کردن از زنا سخت خویشتن را از غیبت دور ساز؛ زیرا غیبت! ای ابوذر

زیرا شخص : دپدر و مادرم فدای تو باد، به چه علّت؟ فرمو! یا رسول اهلل: گفتم
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کننده آمرزیده  آمرزد، ولی غیبت کند، خداوند نیز گناه وی را می زناکار توبه می

 1.کننده را ببخشد شود، مگر کسی را که مورد غیبت واقع شده، غیبت نمی

 پیامد غیبت

 از دست دادن حسنات. 9

نامة  آورند، او را نگاه داشته و روز قيامت شخصی را می»: فرمود رسول گرامی اسالم
اين نامة ! خدايا: کند عرض می. بيند دهند، وی حسنات خود را در آن نمی اعمالش را به دستش می

حق تعالی فراموش : شود به او گفته می. بينم عمل من نيست، زيرا حسنات خود را در آن نمی
ه آورند و کتاب عملش را ب پس از آن ديگری را می. کند، عمل تو به جهت غيبت مردم رفت نمی

اين نامة ! الهی: کند بيند طاعات بسياری در نامة عملش آمده است، عرض می دهند؛ می او می
فالن شخص غيبت تو را : شود به او گفته می. ام من اين طاعات را انجام نداده! عمل من نيست

 5.«اند کرد، حسنات او را به تو داده

 مانع قبولی نماز و روزه. 2

مسلما أو مسلمة لم یقبل اهلل صالته وال صیامه  من اغتاب»: فرمود رسول خدا

هر کس غيبت کند مسلمانی را، تا چهل روز نماز و  3؛«أربعین یوماً ولیلة إالّ أن یغفر له صاحبه

 .شونده او را عفو کند روزة او مقبول نيست مگر آن که شخص غيبت

 تأخیر پاداش و تقدیم مجازات. 3

اّلمغتاب أن تاب فهو (: ع)عزّ و جّلّ إّلی موسیأوحی اهلل »: فرماید می امام صادق

خداوند به موسی بن  7؛«آخر من یدخّل اّلجنّة وإن ّلم یتب فهو أوّل من یدخّل اّلنّار

آخر کسی است ( و حاللیّت بطلبد)کننده اگر توبه کند  غیبت: وحی کرد عمران

شود و اگر موفّق به توبه نشود، نخستین کسی است که وارد  که وارد بهشت می

 .شود جهنّم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .822، ص 8 ، ج وسائل الشیعهعاملی، .  
 .، باب الغیبة8522، ص 18، ج بحاراالنوارمجلسی، . 8
 .بة، باب الغی852، ص همان. 4
 .، باب الغیبة851، ص همان. 3
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 پاداش ترک غیبت

اش غيبت نكند، پس اگر  فردی که نيّت او اين باشد از برادر ايمانی»: فرمود رسول خدا

 1.«بر اين نيّت بميرد خداوند متعهّد است او را وارد بهشت کند

 حکم غیبت

که مربوط به موضوع غيبت  چهل حديثدر شرح حديث نوزدهم از کتاب ( ره)امام خمينی
شود که کشف سرّ مؤمنين حرام است؛  از اطالق بسياری از اخبار معلوم می»: فرموده استاست، 

و در ادامة . «يعنی عيوبی که از مؤمنين مستور و مخفی است، چه خَلقی يا خُلقی يا عملی باشد
بدان که حرمت غيبت فی الجمله اجماعی، بلكه از ضروريّات فقه است و از »: همين بحث فرمود

 .«موبقات استکباير و 

 صورت ملکوتی غیبت

برای اين موبقة کبيره »: دربارة صورت ملكوتی عمل غيبت فرموده است( ره)امام خمينی
در عالم ملكوت، صورت مشوّه زشتی است که عالوه بر بدی آن، موجب رسوايی در مالء ( غيبت)

مان است که صورت ملكوتی آن ه. شود اعلی و محضر انبيای مرسلين و مالئكة مقرّبين می

و احاديث شريفه نيز صراحتاً و  5فرمايد خداوند تبارك و تعالی در کتاب کريمش اشاره به آن می

های مناسب آنها در عالم ديگر  که اعمال مانند صورت ما غافليم از آن. اند اشارتاً آن را بيان کرده
ين عمل چون دانيم که اين عمل صورت مردارخوردن است، صاحب ا نمی. گردد به ما برمی

خورد و در جهنّم نيز صورت  مردم را دريده و گوشت آنها را می( آبروی)های درنده، اعراض  سگ

 3.«کند ملكوتی اين عمل به او رجوع می

پرهيز کن از غيبت؛ زيرا »: نقل شده است که به نوف بكّالی فرمود از اميرمؤمنان علی
گو کسی است که گمان  دروغ! نوف ای»: سپس فرمود. «های آتش غيبت است نان خورش سگ

 7.«خورد های مردم را می  که به غيبت، گوشت کند زاييدة حالل است و حال آن

 دادن غیبت گوش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1  ، ص 2، ج مستدرک الوسائلنوری، .  
 (.8 حجرات، )« وال یغتب بعضکم بعضاً أیحبّ أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتاً فکرهتموه»: قال اهلل عزّوجلّ. 8
 .852، ص جهل حدیثامام خمینی، . 4
 .58 باب ، ابواب احکام العشر، 12، ص 2، ج وسائل الشیعهعاملی، . 3
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و . کنندة به غيبت نيز غيبت کن است گوش 1؛«اّلمّستمع أحد اّلمغتابين»: فرمود پيامبر

از کنندة غيبت هم يكی  گوش 5؛«اّلّسامع أحد اّلمغتابين»: فرمود حضرت علی

 .هاست کننده غيبت
چنانچه غيبت حرام است، »: دادن به غيبت گفته است دربارة گوش( ره)امام خمينی

شود که مستمع،  کردن به آن نيز رفيق آن است در حرمت؛ بلكه از بعض روايات ظاهر می گوش
بودن  و کبيره( شونده طلب حليّت از غيبت)مثل مغتاب است در همة عيوب حتّی وجوب استحالل 

 .آن

 شونده لزوم دفاع از غیبت

کسی که در حضورش از برادر »: فرمود در وصيّتی به حضرت علی رسول خدا
مسلمانش غيبت شود و او قدرت دفاع آن مسلمان را داشته باشد ولی اين کار را انجام ندهد، 

 3.«کند خداوند او را در دنيا و آخرت رسوا می

 های درمان غیبت راه

 های غیبت و ریشه قطع کامل عوامل. 9

کننده  از اين رو، غيبت. گيرد غيبت، مرضی نفسانی است که از بيمارهای ديگر سرچشمه می
يابی بايد ريشه  شدن او به اين گناه چيست؟ پس از ريشه يابی کند که علّت آلوده نخست بايد ريشه

 .طور کامل قطع کند تا غيبت از کردارش زدوده شود را به

 اصالح عیب خویش. 2

در روايتی پيامبر . های درمان غيبت، پرداختن به اصالح عيب خويش است يكی ديگر از راه

خوشا به حال کسی که  7؛«طوبی ّلمن منعه عيبه عن عيوب اّلمؤمنين»: فرموده است اکرم

 .دارد عيب خودش، او را از پرداختن به عيب مردم بازمی

 توجّه به سود و زیان سخن. 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، كتاب آفات اللسان812، ص 5، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، .  
 .؛ كتاب العشر881، ص 18، ج بحاراالنوارمجلسی، . 8
 .51 ، ابواب احکام العشر، باب 121، ص 2، ج وسائل الشیعهعاملی، . 4
 .22 ، ح 12 ، ص 2، ج كافیكلینی، . 3
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رمان غيبت اين است که انسان پيش از گفتن هر سخنی به مشروع يا های د يكی ديگر از راه
های دنيايی و آخرتی آن توجّه کند؛ انديشه در سخن، پيش از  نامشروع بودن، و در سود و زيان

 .شود بيان آن، مانع بسياری از گناهان زبان می

 نشینی دقّت در انتخاب دوست و مجالس هم. 4

گيری از غيبت  های پيش تواند يكی از راه  در مجالس می دقّت در انتخاب دوستان و شرکت
گذارد و  شود، خواه ناخواه بر روح انسان اثر می باشد؛ زيرا شرکت در مجالسی که در آن غيبت می

يابی و صلة رحم دقّت بيشتری  جا که شنيدن غيبت هم حرام است، بايد در مسئلة دوست از آن
 .کرد

 دهشون قراردادن خویش جای غیبت. 5

کننده خود را به جای  گيری از غيبت آن است که غيبت های درمان و پيش يكی از بهترين راه
شونده، قرار دهد و ببيند آيا حاضر است کسی در غياب او با ذکر معايبش آبروی او را به  غيبت

آيد، پس او نيز نبايد  تاراج بگذارد و پيش ديگری رسوايش کند؟ اگر از اين عمل خوشش نمی
 .ت به آبروی برادران ايمانی خود چنين عمل زشتی را انجام دهدنسب

 حکایت

 !خوردن گوشت اسامه و سلمان. 9

. فرستادند سلمان فارسی را برای آوردن غذا نزد پيامبر دو نفر از ياران پيامبر خدا

او را به نزد  آمد و از آن حضرت تقاضای غذا کرد، پيامبر خدا سلمان نزد پيامبر خدا
در »: اسامه گفت. سلمان نزد اسامه رفت و از او تقاضا کرد. فرستاد« اسامة بن زيد»اردار خود انب

 .«حال حاضر غذايی موجود نيست
اسامه، بخل ورزيده است، و : آن دو نفر گفتند. سلمان با دست خالی نزد آن دو نفر بازگشت

 .امروز غذايی برای ما نفرستاد
بفرستيم، آن ( چاهی پرآب بود)ی آوردن آب به چاه سميحه، اگر ما سلمان را برا: سپس گفتند
 !.گردد چاه خشك می

چه »: به آنها فرمود آمدند، پيامبر خدا آنها اين سخنان را گفتند، سپس نزد پيامبر خدا
آنها عرض « !ايد، ببينم؟ ماندة گوشتی را که خورده چيز سبب شد که در دهان شما دو نفر، باقی

شما گوشت سلمان و اسامه را »: فرمود پيامبر خدا! ايم اصالً گوشتی نخوردهما امروز : کردند
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سورة حجرات که مؤمنان را از غيبت و سوءظن نهی  130در اين هنگام بود که آية « !خورديد

 1.فرمايد نازل شد می

 من راضی نیستم. 2

رونی امام در حضور جمعی از  علما در خانة بي( ره)پس از رحلت حضرت آيةاهلل بروجردی
من راضی نيستم »: با تندی به آن جمع پيام داد( ره)امام. از شخصی غيبت شده بود( ره)خمينی

 5.«در اين خانه کسی بنشيند و از مسلمانی غيبت کند

 حاللیّت از غیبت. 3

با دوستانشان روزی در مجلس بعضی از اعيان نشسته ( ره)مرحوم آخوند ملّامحمّدباقر مجلسی
علّامه ! که شراب پاك است فالن عالم از فقهای کربال معتقد است به اين: فتشخصی گ. بودند

پس علّامه مجلسی از مجلس خارج شد و بر . «غلط کرده، شراب نجس است»: مجلسی فرمود
من راجع به اين »: مرکب خود سوار شده به کربال رفت و اوّل به در خانة آن فقيه رفته، گفت

ام از تو  اکنون آمده. که مردم در خوردن شراب جرئت نكنند جهت اينمسئله تو را غيبت کردم؛ به 
آن فقيه او را عفو کرد و پس از آن مرحوم . «نمايم و عذرخواهی کنم( طلب عفو)استغفار و استعفا 

 3.رفت مجلسی به زيارت حرم سيّدالشهدا

 شعر

ــام رفيقــی کــه شــد غايــب ای نيــك  ن
 

 دو چيز است از او بـر رفيقـان حـرام    
 

 کـه مـالش بـه باطـل خورنــد     يكـی آن 
 

 کـه نـامش بـه زشـتی برنـد      دگر آن 
 

 بوستانسعدی، 

* * * 
 هر که عيب دگران پيش تو آورد و شمرد

 

 گمان غيب تو نزد ديگران خواهد برد بی 
 

* * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25، ص 5، ج نورالثقلینحویزی، .  
 (.آقای توسلی)یکی از یاران امام خمینی : ، به نقل از118، ص گنجینه معارفتی، رحم. 8
 .822، ص قصص العلماءتنکابنی، . 4
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ــوردن  ــردار خ ــق، م ــت خل ــود غيب  ب
 

 از اين لقمه کن پاك کام و دهن را 
 
* * * 

 عارهر آن کو بَرَد نام مردم به 
 

 تو خيز خود از وی توقّع مدار 
 

 که اندر قفای تو گويد همان
 

 که پيش تو رفت از پس مردمان 
 

 بوستان سعدی،

* * * 
 زبــان کــرد شخصــی بــه غيبــت دراز

 
ــده    ــت داننـ ــدو گفـ ــرفراز بـ  ای سـ

 
 که يـاد کسـان پـيش مـن بـد مكـن      

 
ــن    ــود مك ــق خ ــدگمان در ح ــرا ب  م

 
 بوستانسعدی، 

 


