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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 غیبت

 آنبررسی قیود تعریف غیبت و 
 1کردن از نظر شرعی چه حکمی دارد؟غیبت

. )حضرت امام، امام خامنه غیبت استثنا شده استجز جایی که از حرمت البته بهکردن حرام و از گناهان کبیره است؛ غیبت -

 (، آیت اهلل سیستانی و مکارمای

 2غیبت در اصطالح
 ؟ستغیبت در اصطالح فقهی به چه معنا

سدى آن را  کند و دوست نددارد  ااطالعگران از آن بىیه دکانجام داده باشد خالفی  ارکا یاگر صفتى ناروا در شخص باشد  -

 (حضرت امام. )بت استیغ ،گرانیش دیاب او پیآن در غ کردنازگوب، ندکگران بازگو یبراى د

ا در ید  ص باشدد یقصد تنقه بهکنیمشروط به ا ؛مستور استگفته شود که عرفاً  یبیع ،مسلمان سرپشته کبت آن است یغ -

 (امام خامنه ای. )دیحساب آص بهیتنق ،نزد عرف

. سرش نزد دیگری یداد کندد  امامی را در غیاب و پشتدوازده ةعشی (مستور) پنهانیه انسان عیب کاین است  مراد از غیبت -

 (سیستانی اهللتآی)

مانندد مشدورت و اصدالح    باشد، مهمى مطرح  ةمسئل اگرولى  ؛ندیاو بگو سرپشتسى را کب پنهانى یه عکبت آن است یغ -

 (مکارم اهللتآی. )شودنمی شمردهو غیبت  استثنا شده استاین کار  ،نیالبذات

کنیم و در اینجا تنهدا برخدی از تصدریحات فقهدا در     در ادامه، تمامی قیدهای مطرح در تحقق غیبت را جداگانه بیان می نکته:

 آوریم:تعریف غیبت را می

 تحقق غیبتو عوامل ط وبررسی شر
 :کنیمرا بررسی می هاآن ،تفصیلاند که بهط و قیودی مطرح کردهوشر ،غیبت شدنفقها برای محقق

                                                   
، ۲9، کتداب التقلیدد، م  0؛ سیدعلی سیستانی، منهداج الصدالحین، ج  ، القول فی شرائط إمام الجماعة، فصل فی صالۀ الجماعة، کتاب الصالۀ0اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، ج. سیدروح0

 سایت آیت اهلل مکارم: 6۵، ص07، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه۲۲60، م0وضیح المسائل جامع، ج؛ سیدعلی سیستانی، ت06ص

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=0۲&lid=1&mid=۳080۳0-&catid=۲ 
 

؛ 0۵9، ص۵۵۲، س0؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، اسدتفتائات جدیدد، ج     ۲۲60، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسدائل جدامع، ج  9، س608، ص۲اهلل خمینی، استفتائات، جوح. سیدر۲

 ، تعریف غیبت؛  0۲9های متداول، مسائل فرهنگی و اجتماعی، س(، پرسشwww.leader.irای، سایت )سیدعلی خامنه

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&mid=318134&catid=-2
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 1شوندهغیبتدر مقابل بیان محاسن  ؛عیببیان . 1

 هبا آندر صورتی که موجبب نباراحتی    ،هاآندیگران در غیاب  ۀآیا بیان محاسن و صفات نیکوی پوشید

 دارد؟اختصاص به بیان عیوب پنهانی  ،شود یا غیبتمیغیبت محسوب  ،شود

حدرام   مؤمن کردنت دیگری مثل اذیتولی ممکن است از جها ؛نیستدیگران غیبت  ۀپوشید هایخوبی گفتن محاسن و -

 (مکارمامام خامنه ای، آیت اهلل . )باشد

 .اندآن را بیان عیب دانسته ،در تعریف غیبت سیستانی آیت اهلل: نکته

 2مقصود از عیب در غیبت

 شود؟میبت محسوب یغ یوبیان چه عیب

باشد یا در نسب یا خاندانش یا آن شخص دام در ان ،عیبِ پنهان چه آن ؛غیبت است، ذکر هر عیب و نقصی از انسان غایب -

 (سیستانی آیت اهلل و امام خامنه ای. )اخالقش یا در سخنان و گفتارش یا در امور دینی یا دنیویو در کردار و رفتار 

ناراحدت   ،د که اگر به گوش او برسدیبگو یسخن ،ده استیب و عملش پوشیکه ع یکس سرپشتبت آن است که انسان یغ -

 (مکارم اهللآیت. )شود

 ۳چند مثال برای عیب: نکته

 .بدن فالنی لکه و پیسی دارد یا فالنی عقیم است یا بواسیر دارد: عیب در بدن. 1

 .دوز استاو پسر فالن فاسق یا فالن حمال یا پینه: عیب در نسب. ۲

 .نشناس استفالنی ترسو یا بخیل یا دزد یا بداخالق یا حسود یا حق: عیب در صفات. ۳

 .فالنی پرخور یا پرخواب است یا ادب ندارد: عیب در افعال .0

 .لکنت زبان داردیا  فالنی یاد ندارد سخنرانی کند: عیب در اقوال. ۵

از نجاسدات پرهیدز    یدا  وسدواس دارد  ،خوردمیدر منزلش شراب  ،گر استدر نماز مسامحه فالنی: عیب در امور دینی. 6

 .کندنمی

 .است شلخته و نظمبی و تنبل یا سواد استبی ،کندذهن است نیفال: عیب در امور دنیوی. 7

 4نه خود شخص ؛شخصمتعلقات  ذکر عیبِ

                                                   
 ؛.96100611۳9؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی، کد رهگیری 66و  6۵، ص07، درس ۲ی، رسالة آموزشی، جا. سیدعلی خامنه0

؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، اسدتفتای شخصدی، کدد رهگیدری        ۲۲66، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسدائل جدامع، ج  66، ص07، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۲
9019171000 

 , بدون نام نویسنده و سایر اطالعات.0تا ۲( ، ص 0پیام دین، غیبت). نشریه ۳

 ؛ 67و  66ص 07، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0
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ببازهم   ،ان شبود یب ب خودرو و نکمس و ب متعلقات او مثل لباسیع یان نشود ولیب خود فرد بیا اگر عیآ

د فبرد اسبت و   با توجه به اینکه گاهی قصد فرد از این کار در واقع تنقیص خبو  ،شودمیبت محسوب یغ

 ؟گاهی قصدش تنقیص خود فرد نیست

. وگرنه غیبت نیست ؛شودغیبت محسوب می ،خود شخص باشد عیبقات انسان در واقع ذکر لاگر ذکر عیب و نقص در متع -

 (امام خامنه ای)

 رف تصور ذهنی آندر مقابل صِ ؛عیب کردنبیان .2

 1تصور بدى فرد در ذهن
زببان آورده  ببه این عیبوب  اینکه بدون هاآن هایان و تصور ذهنی عیبمعایب دیگر بارۀدر کردنآیا فکر

 شود؟میشمرده غیبت  ،شود

. شدود نمدی غیبت محسدوب   ،زبان آورده شوداینکه بهبدون هاآن هایعیب ذهنیمعایب دیگران و تصور  بارۀدر کردنفکر -

 (مکارمآیت اهلل  و امام خامنه ای)

 2...و یتبک، یاهیناک، یفعل، یزبان؛ اقسام غیبت
نوشتن ، یعمل دادنانجام، ب با اشارهیان عیا بیشود غیبت محقق میبا زبان دیگری فقط عیب  بیانا یآ

 ؟استبت یز غین... و

 ،نوشدتن  ،اشداره  بدا  بلکده  ؛شدود  گفتده  زبدان  بدا  فدرد  عیدب  که نیست شرط ،غیبت عنوان صدق در: فقها نظر ۀخالص -

 (سیستانی اهلل آیت ،مکارم اهلل آیت و ای خامنه امام. )شودمی محقق بتغی نیز... و طنز ،کنایه ،تصویرکشیدن

 ۳شوندهغیبتوجود عیب در  ؛داشتن مطلبواقعیت .۳

 ؛در فرد وجود داشته باشد غیبت است که آن عیب واقعاً صورتیدر  ،بیان عیب دیگری در جایی که آن شخص حضور ندارد -

 .نام تهمت مرتکب شده استهگناه دیگری بگوینده  ،وجود ندارداو در  ه واقعاًوگرنه اگر عیبی به دیگری نسبت داده شود ک

                                                   
 .9001۲91011؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری 6۲1۵۵۵ای، استفتای شخصی از سایت، شمارۀ . سیدعلی خامنه0

؛ ناصر مکدارم شدیرازی، سدایت، اسدتفتای شخصدی، کدد       ۲۲66، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج7۲و  70، ص 08، درس۲رسالة آموزشی، ج ای،. سیدعلی خامنه۲
 .901900101۵رهگیری 

تن از یدک شدهر یدا یدک گدروه؛ سدیدعلی سیسدتانی،        ؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، متفرقه، گناهان، غیبت، بدگف609، ص0۳، س۲اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح۳
 .۳سایت، پرسش و پاسخ، غیبت، س
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 1پنهان و مستوربودن عیب .4

بت محسوب یار فرد هم غکوب آشیان عیا بیان شود یب پنهان فرد بیه عکبت الزم است یا در صدق غیآ

 شود؟می

ار از جهت دیگدری  کگاهی بیان عیوب آش البته .تغیبت نیس ارکعیب باید از عیوب پنهان باشد و بیان عیب آش، در غیبت -

امام خامنه  و حضرت امام. )او کردنمسخره، اذیت و آزار مؤمن، مؤمنمثل اهانت و توهین و ریختن آبروی شود؛ حرام می

 (مکارمآیت اهلل ، سیستانی آیت اهلل و ای

 2بودن عیب و کشف آنمقصود از پنهان

 ست؟یآن چ کردنارکب و آشیع بودنمقصود از پنهان ،بتیدر بحث غ

. بلکده سدتر و کشدف عرفدی اسدت      ؛ستر و کشف برای خصوص مخاطب نیست، مراد از کشف امر مستور در بحث غیبت -

آن است  «مکشوف عرفی» .کسی از آن عیب خبر ندارد یا بیشتر مردم اطالعی ندارند آن است که معموالً «مستور عرفی»

بنابراین ذکر امری  .اطالع باشندای هم بیاگرچه عده؛ دچار این عیب یا نقص استدانند این شخص می که مردم معموالً

 دانندطور مطلق غیبت است و همچنین ذکر امری که مکشوف عرفی است یعنی اغلب مردم میبه، که مستور عرفی است

سدتر و  ، ن از سدتر و کشدف  قدر متیق. که اطالع ندارند هم غیبت نیست حتی نزد کسانی ،ای هم خبر ندارندولی یک عده

ستر ، شودذکر عیب می نداشتنیا جواز داشتنکه موجب جواز مقصود از ستر و کشفی .کشف در همان محیط و جامعه است

یا در وسایلی ، ها و شهرهای دیگربنابراین جایز نیست انسان آن عیب را در محیط ؛و کشف در همان محیط و جامعه است

 (امام خامنه ای. )که امکان انتشار فراوانش وجود داردافشا کند  سایترادیو و  و از قبیل روزنامه

 یرا از قبل مب  بیکه هر دو آن ع یدر حال یگریشخص د بیصحبت دو نفر درمورد ع ایبا سالم آسوال: 

که  یاست که شخص یاست؟ سوال باال در صورت بتیغ ستین گرانید یبرا یمکشوف بیع یدانستند ول

 آن ها نباشد.  نیته در بدانس یرا نم بیع نیا

 ۳)امام خامنه ای(.ستین زیپشت سر مومن جا یو لکن بدگوئ ست؛ین بتی، غ دانند یم نیرا طرف بیفرض سؤال که ع در -

 (مکارم اهللآیت. )از آن اطالع ندارد شنوندهکه است عیب پنهان شخص مدنظر مالک،  -

 1امور غیرمستور ؛م مختلفاقوا هایو لهجهگو یا تقلید از آداب و رسوم ظاهری وگفت

                                                   
ای، اسدتفتائات جدیدد، صدحبت از عیدوب آشدکار      ؛ سیدعلی خامنده 67، ص07، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه609، ص00، س۲اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح0

؛ ناصدر مکدارم   دیوانده کدردن از شدخص   ؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، متفرقه، گناهان، غیبت، غیبت۲۲6۵، م0جامع، ج دیگران؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل
 .018، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازی، اخالق در قرآن، ج901900101۵شیرازی، سایت، استفتای شخصی، کد رهگیری 

 .90190811۲۳؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتای شخصی، کد رهگیری 67، ص07، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۲

 0060۳۳8شماره سوال: 0۳99/18/00سواالت سامانه جامع  گناهان ،یاخامنه یدعلیس.  ۳
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ی ادادرآوردن  یبا  ل ظباهرى کشب  و دنیپوشب طرز لباس، ردارک، گفتار، آداب، رسوم ۀگو درباروا گفتیآ

 شود؟بت محسوب مىیشورها غکر یران و سایگوناگون ا هایهلیها و قبشهرى ها وىیروستا

باشد، هیچ شکی نیست؛ اگرچه غیبدت نیسدت؛   که برای تمسخر  های مناطق مختلف، در صورتیدر حرمت تقلید از لهجه -

رو غیبت نیست. اما اگر از روی تمسخر چون این لهجة خاص، امر مستوری نیست. عالوه بر اینکه اصالً عیب نیست؛ ازاین

ای را تقلید کند یا شخص خاصدی را. تنهدا تفداوت در ایدن     کند که لهجة عمومی منطقهباشد، حرام است و فرقی هم نمی

شود که طبعاً آثار خاص خدودش را دارد؛  گر غرض او تقلید لهجة عموم باشد، این اهانت به همة آن جمعیت میاست که ا

 ها حاللیت بطلبد؛ اما آنجایی که یک نفدر باشدد، از یدک نفدر حاللیدت     مثالً اگر بخواهد حاللیت بطلبد، باید از یکایک آن

 نیست. )امام خامنه ای( طلبد. ولی اگر تقلید لهجه برای تمسخر نباشد، حراممی

شود، غیبت نیسدت؛ ولدی اگدر    های مختلف کشورمان بیان میها و فرهنگصورت طنز دربارۀ اقوام و گویشمطالبی که به -

 سیستانی( اهللشود. )آیتمستلزم اهانت و انتقاص باشد، از این جهت حرام می

 (مکارم اهللآیت. )الى نداردکاش ،نباشد کردنى و مسخرهیجوبیقصد عاگر به -

 2اومذمت و انتقاص  شونده وبه غیبت قصد اهانت .۵

ب یب ان عیب ا صرف بی مشروط استقصد اهانت و مذمت و انتقاص هب فرد بیان عیببه  ،بتیا تحقق غیآ

 بت است؟یبازهم غ ،بدون قصد انتقاص

 ( امام خامنه ایو  حضرت امام. )شودنمیغیبت محسوب  ،ب فرد بدون قصد اهانت و مذمت و انتقاصیان عیب -

 جزوکه کارهای در  جزالبته  ؛شخصیت فرد باشد و چه بدون این قصد کردنکوچکقصد اهانت و چه به ؛غیبت حرام است -

 (مکارمآیت اهلل ، سیستانی آیت اهلل. )مستثنیات غیبت است

 ۳شوندهغیبتشناختن  .۶

 را بشناسند؟ دهشونغیبت، بتیغ ۀو شنوند کنندهغیبتشرط است  ،بتیا در صدق غیآ

من و دوستم در اتوببوس   مثالًست؟ غیبت از یاشخاص ناشناس ن بدگوییا یآ: استفتا از حضرت امام -

 .میگبو ب او را مبى یمن به دوستم ع .وضع ناجورى داردکه شود بى وارد مىیم و شخص غریانشسته

اب شخص یر آن در غکذ ،ستیار نکب آشیاگر ع واب:ج. مینیبگر نمىید ه او را اصالًکدر صورتى  بت است؟ین غیا ایآ

 حضرت امام(. )بت استیغ

                                                                                                                                                                         
یستانی، سایت، پرسش و پاسدخ، غیبدت،   ؛ سیدعلی س061، ص۵۵6، س0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید،ج68و  67، ص07، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

 .9س

؛  ناصدر  ۲۲60، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسدائل جدامع، ج  68، ص07، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه 609، ص0۳، س۲اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح۲
 .9001۲91011مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری 

 .61۵1۳0ای، استفتای شخصی، سایت، شمارۀ ؛ سیدعلی خامنه609، ص0۲، س۲اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح۳
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 (امام خامنه ای. )شودبت محسوب مىیغ، ن باشند و شنونده بشناسدیشوندگان مشخص و معغیبت اگر -

 منظور از شناخت

 1منظور از شناخت در بحث غیبت چیست؟

و احدال  هتاب را نداند یا اصالً شنام اگرچه ،سدشنامیو را ننده اکغیبتکه گفته شود  همین .عرف است ،این شناختمالک  -

 (امام خامنه ای. )و حرام استابه غیبت از  دادنگوش، را ندیده باشد

 (مکارم اهللآیت. )بگوید فالنی است ،اگر تصویر او را ببیند مثالً ؛شناسممی راشناخت این است که بگوید فالنی منظور از  -

 2 ...ومداران تسیاس، بازیکنان ؛غیبت افراد مشهور

سیاسبی و   هبای زیون و بازیکنان ورزشبی و شخصبیت  یافراد مشهور مثل بازیگران سینما و تلو ۀدربار

گباه از  وآمدی ندارند و شباید هبی   رفتها با آنولی  شناسندمینام و قیافه را به هاآنکه همه ... مذهبی و

 ؟استغیبت و حرام  هاآنآیا بیان عیب  ،را نبینند هاآننزدیک 

بده   دادنگدوش ، و را ندیدده باشدد  احال هتاب را نداند یا اصالً شنام اگرچه ،شناسدمی راو کننده اغیبتکه گفته شود  همین -

 (امام خامنه ای. )و حرام استاغیبت از 

شناخت ایدن  . )شودنمیشناخت محسوب  ،در صورتی که نتواند تطبیق کند تصویراسم و دیدن دانستن رف طور کلی صِهب -

 (مکارم اهللآیت. )بگوید فالنی است ،گر تصویر او را ببیندا مثالً ؛شناسممیاست که بگوید فالنی را 

 ۳ستادر حال دیدنش شخص غیبت فرد ناآشنایی که 

چند نفبر ببا هبم فبرد      ،برای مثال ؟استفی احرام ک در شناخت فرد و تحقق غیبتِ ،رف مشاهدهآیا صِ

 سرش حرف بزنند.پشتد و نناشناسی را در خیابان ببین

به غیبت از  دادنگوش، و را ندیده باشداحال هتاب را نداند یا اصالً شنام اگرچه ،شناسدمیو را ا خصکه گفته شود ش همین -

 (امام خامنه ای. )وی حرام است

اخت ایدن  شن. )شودنمیشناخت محسوب  ،در صورتی که نتواند تطبیق کند ،اسم و دیدن تصویردانستن رف طور کلی صِهب -

 (مکارم اهللآیت. )بگوید فالنی است ،را ببیند شتصویرگر ا مثالً ؛شناسممیاست که بگوید فالنی را 

                                                   
 .9۵190911۲0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی، کد رهگیری: h0si06QyL0ای، استفتای شخصی از سایت، شمارۀ استفتا:. سیدعلی خامنه0

 9۵190911۲0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی، کد رهگیری: h0si06QyL0مارۀ استفتا: ای، استفتای شخصی از سایت، ش. سیدعلی خامنه۲

؛ حسدین ندوری همددانی،    9۵190911۲0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصدی، کدد رهگیدری:    h0si06QyL0ای، استفتای شخصی از سایت، شمارۀ استفتا: . سیدعلی خامنه۳
 .۳6۲08وسی شبیری زنجانی، استفتای شخصی از سایت، کد ؛ سیدم۲71۲۲استفتای شخصی، کد سؤال: 
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 1شوندهغیبت یرضایتنارضایت یا  .۷

 شرط است؟ ،بشیان عیاز ب شوندهغیبت یتیرضاناا یراهت ک ،بتیا در تحقق غیآ

در هنگدام غیبدت    کنندهغیبتبنابراین اگر  ؛بردرا از بین نمی بودن غیبتحرام، شودغیبت می بودن شخصی که از اوراضی -

بازهم گفتن عیب پنهان  ،شودرضایت دارد و ناراحت نمی، به دیگری گفته شود شاز اینکه عیب پنهان شوندهغیبتبداند که 

 (آیت اهلل مکارم ،سیستانی آیت اهللو  امام خامنه ای و حضرت امام. )او غیبت و حرام است

 2شوندهغیبتبودن نیّمع .۸

غیبت از فردی که بین افبرادی محصبور یبا     ن باشد؟یّعم شوندهغیبته کالزم است  ،بتیا در صدق غیآ

 چه حکمی دارد؟ ،استغیرمحصور مردد 

از غیبدت  ا ید  ،ئتیه یکا از ینفرى سیصد یاز گروه ا دو نفر نامشخصینفر  یکاز  کردنبتیا غیآ: استفتا از حضرت امام -

 (حضرت امام. )مانع ندارد واب:ج حرام است؟ ،ستیه نامش مشخص نکارى بازشخصی 

بین چند نفدر مدردد   شونده غیبتای ذکر شود که گونهبهعیب بنابراین اگر  ؛معین باشد شوندهغیبتباید برای تحقق غیبت  -

یکی از برادرهای خسرو » :مانند اینکه گفته شود ،که تردید بین افراد محصور باشد چه آنجایی؛ کندنمیصدق غیبت ، شود

اگدر   هرچندد  «.هزارنفری یک نفر شراب نوشید یدر مجلس» :مانند اینکه بگوید ؛و چه غیرمحصور باشد «خوار استشراب

 (امام خامنه ای. )حکم حرمت غیبت را دارد، باشدمردد بین افراد محصور 

ی از کد ی»یدا   «ترسوسدت ، از اهدل شدهر   یکد ی»: دپس اگر انسان بگوی ؛شده باید معین و معلوم باشدفرد غیبت، در غیبت -

ولی گاهی ممکدن اسدت از جهدت و عندوان      ؛نیست غیبت، سی استکو معلوم نباشد مراد چه «ترسوست فرزندان حسین

 (سیستانی آیت اهلل. )مؤمن یسُخریه و استهزاو  اذیت مؤمن، تحقیر ،سرزنش، مثل توهینحرام باشد؛ دیگری 

 :داردبت چند صورت یغ -

ام کاح کشبى ،شناسندرا نمى هاآن ناه مخاطبکا اشخاص محدود و معدودى باشد یشخص ، شوندهغیبته کى یجا در .0

در فالن شهر یا فالن » :مثل اینکه بگوید .شودار نمىکن سخن مطلب پنهانى آشیه با اکچرا ؛ستینجا جارى نیبت در ایغ

 .«یا اعمال زشت دیگرى بودندآبادى، یک یا چند نفر را دیدند که مشغول نوشیدن شراب 

ى یکد » :دیمثلًا بگو ؛ر باشدیثکالرفىیثکا یل یالقلفىلیقل ةاصطالح شبهبه. )ندکان یمحصوره مطلب را ب ةصورت شبهبه .۲

ه کد دم ید د را دیى از پسران زیک» :دیا بگوینام آن چهار نفر را ببرد و  «مشغول شرب خمر بودکه دم یاز آن چهار نفر را د

 ؛«شوندن عمل مىیب اکا فالن شهر مرتیرى از اهالى فالن آبادى یثکگروه » :دیا بگوی «دادار خالف را انجام مىکفالن 

                                                   
؛ ناصدر مکدارم   ۲۲67، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج9س608، ص۲اهلل خمینی، استفتائات، ج؛ سیدروح71، ص08، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

 http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=۲0&lid=1&catid=060۳0&mid=۲۵9000#شیرازی، 
 

ناصدر مکدارم    ؛۲۲68، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جدامع، ج 69ص 08ای، رسالة آموزشی، درس ؛ سیدعلی خامنه609، ص01، س۲اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح۲
 .0۳0و  0۳1، ص۳شیرازی: اخالق در قرآن، ج

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46434&mid=259411
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 ةه ادلد کد ن اسدت  یظاهر افرض که نام آن را غیبت نگذاریم، به. نشانه رود هاآن ةسوى همه انگشت اتهام بهکاى گونهبه

احتدرام مدؤمن و    کبدودن آن از جهدت هتد   حدرام ، اسدت  اقص شدهشف سرّ نکچون  .شودرا شامل مىجایی ن یبت چنیغ

 (مکارم اهللآیت. )... او در معرض اتهام ثابت است دادنقرار

 1غیبت از گروه

گفته شود این خانواده فالن  مثالً شود؟ها محسوب میتمامی آن ، آیا غیبتِاگر عیب یک گروه بیان شود

 .را دارند یا فالن گروه مذهبی یا قومی فالن عیب را دارند عیب را دارند یا مردم فالن شهر فالن عیب

خدوار  شدان شدراب  این خانواده همه» :مثل اینکه گفته شود؛ ، بازهم غیبت استاز جماعتی باشد نه از یک فرد بدگوییاگر  -

 (امام خامنه ای) «.هستند

احترام  کهتکم دستا یبت یام غکز احیننجا یدر ا کشبى، زى را نسبت دهدیا آبادى چیشهر  یکبه تمام اهل کسی اگر  -

ه منظدورش  کد نه باشد یه قرکنیمگر ا ؛هاآنثر کا ایتمام اهل شهر باشد استثنا بدونخواه منظورش  ؛شودن جارى مىامؤمن

، احکام ز نداشته باشدیو مذمت ن کن حال قصد هتیو در ع وجود آن اوصاف را همه بدانند نیز اگر .ستهاآنمى از کافراد 

 ۲(مکارم اهللآیت) .شودکم هتک احترام مؤمنان جارى مىت یا دستغیب

 ۳ّشوندهغیبتمذهب  .۹

 ؟مذهب خاصی داشته باشد شوندهغیبتشرط است  ،در صدق غیبتا یآ

 امام و آیت اهلل سیستانی( حضرتغیبت مؤمن جایز نیست. ) -

مثدل   های محکوم بده کفدر  فرقهالبته  .رامامیچه امامی اثناعشری باشد و چه غی؛ حرمت غیبت به مسلمان اختصاص دارد -

 (امام خامنه ای. )مشمول این حکم نیستند الت و نواصبغُ

کده   یمحفدوظ بدودن عِدرض افدراد     لید عام و دل اتیکند و از روا یهم نم ریغ ینف یشود ول یشامل کفار نم فهیشر هیآ -

 مکارم( اهلل. )آیتستین زیاج یحرب ریکفار غ بتیکه غۀ دیآ یجانشان و مالشان محفوظ است به دست م

 

                                                   
 901917100۳؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتای شخصی، کد رهگیری 69، ص08، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

 .0۳0و  0۳1، ص۳. ناصر مکارم شیرازی، اخالق در قرآن، ج۲

سدنت،  ای، اجوبدة االسدتفتائات، اقتددا بده اهدل     ؛ سدیدعلی خامنده  71، ص08، درس۲ای، رسالة آموزشدی، ج ؛ سیدعلی خامنه۳76، ص0جاهلل خمینی، المکاسب المحرمة، . سیدروح۳
 ؛ سدیدعلی سیسدتانی،  0۲9، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، متفرقه، گناهان، غیبت، غیبت کفار غیرمحارب؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، اخدالق در قدرآن، ج     611س

 سایت آیت اهلل مکارم: .۲۲60، م0توضیح المسائل جامع، ج

۲۵90002&mid=060۳0&catid=1&lid=۲0https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46434&mid=259414
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46434&mid=259414
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 1وجود شنونده و قصد شنواندن  .1۱

قصد فهماندن او گفته شود یا بدون ای وجود داشته باشد و مطلب بهباید شنوندهغیبت، آیا برای تحقق 

 شود؟میآن نیز غیبت محقق 

. وید تا دیگری هدم بفهمدد  چه شخص معینی را خطاب کند یا با صدای بلند بگ؛ وجود شنونده شرط است، در صدق غیبت -

 (امام خامنه ای)

 یدا آنچده در حکدم آن اسدت،     داشته باشد که قصد فهماندن و اعالم بده او  وجودای که شنوندهاست ختص جایی مغیبت  -

 (سیستانی آیت اهلل. )بشود

 ...طفل و ،ناشنوا ؛ای که وجودش کالعدم استشنونده

نتوانبد   ،ل ناشنوابودن یا غیرممیزبودن یا اختالف زببان علتی مثای وجود داشته باشد ولی بهاگر شنونده

 2شود؟میبازهم غیبت محقق  ،را بفهمدمطلب 

 (مکارم ، آیت اهللامام خامنه ای. )شودنمیمحسوب  حرام(: امام خامنه ای) غیبت ،سؤالدر فرض  -

 ۳باشدکودک ممیز یا مجنون شنونده 

 ،دارد ای است که تا حدی درک و فهمیز یا دیوانهمم ۀبچ ،شنودمیاگر کسی که عیب پنهانی دیگری را 

 و حرام است؟کند صدق میبازهم غیبت 

کندد و تصدمیم   کدار مدی   و زندد ای است که حرف مدی دیوانه ،نیست مغمورممیز یا مجنونی است که ة اگر شنونده پسربچ -

 (امام خامنه ای. )کندمیصدق غیبت ، چیز نفهمدای که هیچنه دیوانه و گیردمی

 (مکارم آیت اهلل. )کار خودداری شود باید از این ،فهمدمیخوب و بد را ، اگر کودک یا دیوانه -

 4غیبت اموات؛ شوندهغیبتبودن زنده .11

 کند؟اموات هم صدق میدربارۀ کند یا زندگان صدق میبدگویی و بیان عیب  دربارۀآیا غیبت فقط 

 (مکارم آیت اهلل و امام خامنه ای. )نیست شوندهغیبت نبودمردهبودن یا فرقی بین زنده ،در حرمت غیبت -

                                                   
 06، ص۲9، کتاب التقلید، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج71، ص08، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

 ؛  90190811۲۳؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتای شخصی، کد رهگیری 70، ص08، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۲

 ؛  90190811۲۳تای شخصی، کد رهگیری ؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استف70، ص08، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۳

 ؛ 0۳۳، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازى، اخالق در قرآن، ج ۵۵۵8۵۲ها، شمارۀ ای، استفتائات نمایندگی. سیدعلی خامنه0
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 نابالغ ممیز یا غیرممیز ۀغیبت بچ؛ شوندهغیبتبلوغ  .12

 1غیبت از فرد نابالغ ممیز .الف

 ز است؟یبت از طفل نابالغ ممیز جایا غیآ

 (مکارم آیت اهلل و خامنه ای امام و حضرت امام. )جایز نیست -

 2یزغیبت از فرد نابالغ غیرمم .ب

 ز است؟یز جایرممینابالغ غ ۀبت بچیا غیآ

 (حضرت امام. )ستیز نیز جایمم ةدر بچ -

 (امام خامنه ای. )حرام نیست، شودکه ملتفت نیست و از غیبت متأثر نمی ایدوسالهة بچ ، مثالًطفل غیرممیزغیبت  -

ار خالفدى  کد هم آن، شوداو مى ۀت خانوادیثیح کا هتینده یدر آ ت اویثیح کز هتیرممیغ کودک پنهانىوب یشف عکاگر  -

 (مکارم آیت اهلل) .است

 ۳غیبت مجنون؛ شوندهغیبتبودن عاقل .1۳

 ز است؟یرعاقل جایبت از فرد غیا غیآ

مجنون از این لحاظ بده ممیدز و    .کند در حدی باشد که درک ،از جهت رشد شوندهغیبتغیبت در صورتی حرام است که  -

 :غیبت از او در حکم غیبت طفل غیرممیز اسدت  .فهمدکه هیچ نمی استکسی  یزمجنون غیرمم .شودغیرممیز تقسیم می

بددگویی از   :در حکم طفل ممیز است، شودفهمد و از شنیدنش متأثر و ناراحت میکه می اما مجنونی. غیبتش حرام نیست

 (امام خامنه ای. )او غیبت و حرام است

جنونه بحد یلحقه بغیر الممیز الذی یکون ذکر نقصه  کانه إالّ إذا الجواب : ال یجوز غیبت  ما هو حکم غیبۀ المجنون ؟ -

 4)آیه اهلل سیستانی(خارجاً عن الغیبة موضوعاً .

احتیداط در   هرچندد  ؛شدود نمیغیبت محسوب ، باشد که دیگران اطالع دارند دیوانههرگاه سخن از عیوب ظاهری شخص  -

 (مکارم اهللآیت. )ترک آن است

                                                   
یت، اسدتفتای شخصدی، کدد رهگیدری     ؛ ناصر مکارم شدیرازی، سدا  71، ص08، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه6۲1، ص00، س۲اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح0

 .0۳1، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازی، اخالق در قرآن، ج901917100۳

؛ ناصر مکارم شدیرازی، سدایت، اسدتفتای شخصدی، کدد رهگیدری       71، ص08، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه6۲1، ص00، س۲اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح۲
 .0۳1، ص۳یرازی، اخالق در قرآن، ج؛ ناصر مکارم ش901917100۳

؛ ناصر مکدارم  071، ص. غیبت مؤمن7، ، مکاسب محرمه، آنچه حرمت نفسى دارد۲؛ محمدتقی بهجت، جامع المسائل، ج71، ص08، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۳
 .901917100۳شیرازی، سایت، استفتای شخصی، کد رهگیری 

 ۲8۵7ال، استفتاءات نجف، سو.  0
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 1شوندهغیبتبودن غایب .14

یا گفتن عیب فرد در حضور خودش نیبز غیببت    است شعیب فرد در غیابگفتن  ،تحقق غیبتشرط آیا 

 شود؟میمحسوب 

ممکدن اسدت از جهدات    ، و اگر عیبش در حضدورش گفتده شدود   است  شعیب فرد در غیابگفتن  ،تحقق غیبتبله، شرط  -

 (مکارم آیت اهلل، سیستانی ، آیت اهلله ایامام خامن و حضرت امام. )حرام باشد ،کا هتی ذایا مانند ،گرىید

 2شوندهغیبتبودن یا دوست و خویشاوندبودن بیگانه .1۵

 و همسر جایز است؟، فرزند مادر ،آیا غیبت از خویشاوندان نزدیک مثل پدر

 (سیستانی اهللآیت ،امام خامنه ای. )جایز نیست -

 قصد غیبت .1۶

ببدون   هم داشبته باشبد و   یعنی متکلم باید قصد غیبت ؛نیت نیز شرط است ،در صدق عنوان غیبت آیا

 3کند؟نمیغیبت صدق نیت، 

. خود حاصل شده اسدت هقصد هم خودب ،گوید مصداق غیبت باشدمیهرگاه آنچه  ،تعبیر دیگرقصد غیبت شرط نیست و به -

 (مکارم اهللآیت)

 غیبتحرمت مستثنیات 
 4جواز غیبت یقادصقاعده و معیار کلی در م .الف
منحصبر   ،نصب  مستشبیر   و جرح شبهود  مانند ،در کالم فقها ذکرشده یقادصا موارد جواز غیبت در مآی

 ۀمصادیقی از آن قاعبد است، ذکر شده آنچه است یا قاعده و معیاری کلی برای جواز غیبت وجود دارد که 

 ؟استکلی 

 امام خامنه ای. )جایز نیست ،این فرض غیبت جایز خواهد بود و در غیر ،غیبت تزاحم کند ۀبا مفسد تریاگر مصلحت مهم -

 (مکارم آیت اهلل و

                                                   
؛ ناصدر  0۵9، ص۵۵۲، س0؛ ناصر مکارم شیرازی، اسدتفتائات جدیدد،ج  ۲۲60، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج608، ص9، س۲اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح0

 6۵، ص07، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه018، ص۳مکارم شیرازی، اخالق در قرآن، ج

 .6؛ سیدعلی سیستانی، سایت، پرسش و پاسخ، غیبت، س6۲1۵۵۵ای، استفتای شخصی از سایت، شمارۀ امنه. سیدعلی خ۲

 نبودن قصد غیبت... .. ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، متفرقه، گناهان، غیبت، شرط۳

 0۲0، ص۳رآن، ج؛ ناصر مکارم شیرازى، اخالق در ق78و  77، ص۲1ای، رسالة آموزشی، درس . سیدعلی خامنه0
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 شده برای جواز غیبتبررسی مصادیق مطرح .ب

 غیبت فرد متجاهر به فسق. 1

 1مراد از متجاهر به فسق

 مراد از متجاهر به فسق چیست؟

که آشدکارا   مثل کسی؛ مندنداشته باشد از اینکه مردم گناهش را ببینند یا بفهپروایی  مراد از متجاهر این است که شخص -

 و دانندد ای از مردم میهمین که عده .مردم بدانندة البته اطالع مردم به این معنا نیست که الزم باشد هم. نوشدشراب می

امدام  ) .عرفدى اسدت   ،تجاهر بده فسدق   مالکِ. این معنای متجاهر به فسق است، مردم بدانندة ندارد که همپروایی او هم 

 ۲(خامنه ای

 (مکارم آیت اهلل. )ندکارا گناه مىکه آشکسى کعنى ی به فسق متجاهر -

 ۳حکم غیبت فرد متجاهر به فسق

 چه حکمی دارد؟، کندکه تجاهر به فسق می کسی از غیبت

خواند، غیبتش جایز نیست. کند که نماز نمىجواب: اگر آشکار نمى خواند، جایز است؟آیا غیبت کسى که نماز نمى -

 )حضرت امام(

غیبتش ، که تجاهر کرده فقط در همان گناهی، ده است(کرو از آن توبه ن: سیستانی اهللآیت) کندمیارا گناه کآشه ک سیک -

 (سیستانی آیت اهلل و امام خامنه ای. )توان تمام اسرار و گناهان او را فاش کردجایز است و نمی

 ،گرید .ز استیجا شبتیه تنها در همان عمل غکعمل تجاهر دارد  یکه در کآننخست : متجاهر به فسق بر دو گونه است -

ز احترامدى ندارندد و   ید چچیدر هد  ین گونده شخصد  ید ا .زندده و جسورانه دست به هر گناهى مىیا را دریح ۀه پردکسى ک

 (مکارم اهللآیت. )آگاه شونداو از خطرات  ناآگاهضرورى است تا افراد  اشهباردرافشاگرى 

 4رغیرمتجاهو  صرغیبت شخص فاسق مُ

 چه حکمی دارد؟ ،کندنمیاز انسان گناهکاری که بر گناهش اصرار دارد ولی آشکارا گناه  کردنغیبت

                                                   
 ؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، متفرقه، گناهان، غیبت، معنی متجاهر به فسق.76، ص۲1، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

 (، استفتائات جدید، غیبت شخص متجاهر به فسق.farsi.khamenei.irای، سایت ). سیدعلی خامنه۲

(، اسدتفتائات  farsi.khamenei.irای، سدایت ) ؛ سیدعلی خامنه76، ص۲1، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه6۲1، ص08، س۲ائات، جاهلل خمینی، استفت. سیدروح۳
 .0۲7، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازى، اخالق در قرآن، ج۲۲7۲، م0جدید )غیبت شخص متجاهر به فسق(؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج

 .76، ص۲1، درس۲ای، رسالة آموزشی، جامنه. سیدعلی خ0
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 (امام خامنه ای. )جایز نیست، اگر تجاهر به فسق نکند ،صرغیبت شخص فاسق مُ -

 1آوردمیغیبت متجاهری که عذر 

 غیبتش در آن گناه جایز است؟، ولی برای آن توجیهی بیاورد آیا اگر شخصی گناهی را آشکارا انجام دهد

 (مکارم آیت اهلل و امام خامنه ای. )حتی در صورت یقین به بطالن عذر یا شک در آن ؛غیبتش جایز نیست -

 2تظلم مظلوم ؛آن ۀغیبت فرد مظلوم از ظالم و محدود .2

 جایز است؟ مظلومتوسط ظالم از غیبت آیا 

را که به او شده، نقل  یو تظلم کند و آن ظلم تیشکا گرانینزد د تواندیشده است، آن شخص م یظلم یاگر به شخص   -

ظلم آشکارا انجدام   نیچنانچه ا رایاست که ظلمِ صورت گرفته در خفا انجام گرفته شده باشد؛ ز یی. البته مقصود آنجادینما

توسط کسی که قادر  که به او روا شده یمظلوم نسبت به ظلم بتیغ دنیشن؛ ۳است زیجا بتیشده باشد، به سبب تجاهر، غ

 (0یامام خامنه ا )است. زیجابر حل مشکل هم نباشد 

 یکس]یکی از این موارد این است:[محسوب شود،  بتیصحبت کردن اشکال ندارد هرچند غ یگریر چند مورد پشت سر دد -

آن است که فرد واجب  اطیاحت یاست؛ ول زیاو جا بتیو مظلوم، غ دهیفرد ستم د یکند، برا یظلم و ستم م یگریکه به د

 (سیستانی اهلل آیت) .باشد یم یگریبه قصد درخواست کمک از د بتیاکتفا کند که غ یمظلوم تنها به مورد

رسدد، و حدق او   در مورد دادخواهى و رفع ظلم و گرفتن حق، که اگر شخص مظلوم افشاگرى نکند کسدى بده داد او نمدى    -

 ]غیبت حرام نیست[.)آیه اهلل مکارم(گرددپایمال مى

مشبروط   نیا ایندارد. آ یکند روا است و اشکال بتیغ یاز ظالم یهست که اگر مظلوم بتیدر احکام غ

داند که  یکرد و م تیشکا یاز ظالم یکس شیپ یاست که حتماً به گوش ظالم برسد؟ و اگر مظلوم نیبه ا

 شود؟ یم بتیغ ن،یا باز هم د،یهرگز به گوش ظالم نخواهد رس

 ۵)حضرت امام(است. یمظلوم از ظالم در مقام دادخواه بتیمنظور، غ ،یالتع بسمه -

 ص  مستشیرنُ ؛دادنمشورت .۳

 1است درخواست مشورت کردهانسان به کسی که از  دادنمشورت .الف

                                                   
 .90001۳1106؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری 77و  76، ص۲1، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

 .0۲0، ص۳صر مکارم شیرازى، اخالق در قرآن، ج؛ نا۲۲7۲، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج77، ص۲1، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۲

 تعنوان: ظلم مظلوم ،۲1، درس۲ج ،یآموزش ةرسال ،یاخامنه یدعلیس.  ۳

 00۲۵۲09کردن از ظالم، کد استفتاء: بتیگناهان، غ ،یسؤاالت پژوهش ویآرش ،. سید عل خامنه ای 0

  [6766]سؤال  ۵9۳ص۵ج. جلدی(،  01))س( ینیاستفتائات امام خم.  ۵
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 ؟جایز استغیبت  ،به دیگران دادنآیا برای مشورت

امدام خامنده   . )شدود م است که از آن شخص غیبت الز ،غیبت باشد ۀبیشتر از مفسد دادناگر مصلحت نصیحت و مشورت -

 (ای

اگر شخصی دربارۀ امری مثل ازدواج مشورت بخواهدد، نصدیحت و راهنمدایی او جدایز اسدت؛ هرچندد ایدن امدر موجدب           -

 (سیستانی اهلل)آیت .مقدار ضرورت اکتفا کندشدن عیب آن فرد شود؛ ولی الزم است بهآشکار

گونده  نید پوشى در اپرده .ندکافشا ، گذاردر مىیمشورت تأث موضوع درداند و آنچه مىه کند کجاب مىیامانت در مشورت ا -

 (مکارم اهللآیت. )ستیز نیانت در مشورت جایو خ انت استیخکارها 

 2ی و بدون درخواست مشاورهیابتدا دادنمشورت .ب

از روی اینجا واجدب اسدت   ، حتمی است نشیددآسیب، آن را دارد دادنداند شخصی در کاری که قصد انجاممیانسان اگر  -

امدام خامنده   . )راهنمایی بخواهد و خواه نخواهدانسان خواه از  ؛خیرخواهی او را راهنمایی کند و از آسیب او جلوگیری کند

 (ای

در صورتی غیبت دیگری ندزد او جدایز    ،ندکنصیحت و راهنمایی ، خواهد فردی را ابتدائاً و بدون درخواستِ مشاورهاگر می -

 (سیستانی آیت اهلل. )وجود خواهد آمدبزرگی به ۀمفسد، ندکه بداند اگر او را راهنمایی نکاست 

 ۳نهی از منکر. 4

 از دیگری با هدف نهی از منکر جایز است؟ کردنآیا غیبت

او  کردنعه منکآن شرطبه ؛غیبت جایز است ،داردشده را از گناه بازه شخص غیبتکه مقصود از غیبت این باشد کدر جایی  -

 (سیستانی آیت اهلل. )ن نباشدکبه غیر این روش مم ،رکاز من

مصلحت ، شندکارشان نمىکار دست از کا افراد گنهیفرد  ،ندکه اگر انسان افشاگرى نکى یعنى در جای، رکنهى از من بارۀدر -

 (مکارم اهللآیت. )شوده واجب مىکمجاز بلغیبت و  ندکبت غلبه مىیغ ۀر بر مفسدکامر به معروف و نهى از من

 دادنشهادت. ۵

 4نندکه از انسان تقاضاى شهادت کى یدر جا .الف

                                                                                                                                                                         
 .0۲۵، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازى، اخالق در قرآن، ج۲۲7۲، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج78، ص۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

، 0انی، توضدیح المسدائل جدامع، ج   ( استفتائات جدید، غیبت؛ سدیدعلی سیسدت  farsi.khamenei.irای، سایت )؛ سیدعلی خامنه78، ص۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۲
 .۲۲7۲م

 .0۲0، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازى، اخالق در قرآن، ج۲۲7۲، م0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۳

 .0۲۵، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازى، اخالق در قرآن، ج6۲1789ای، استفتای شخصی از سایت، شمارۀ . سیدعلی خامنه0
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 ،آیا جایز اسبت در مقبام شبهادت    ،کنند دادناگر انسان شاهد امری باشد و از او درخواست شهادت

 علیه را بکند؟غیبت مشهودٌ

 (ه ایامام خامن. )اشکال ندارد، او باشداز  کردناگر اثبات حق متوقف بر غیبت -

ه مصدلحت شدهادت   کد چرا ،ز اسدت یجدا  کدردن بتیز غین نندکه از انسان تقاضاى شهادت کى یدر جا ،دادنشهادت بارۀدر -

 (مکارم اهللآیت. )افى براى اثبات مطلب حضور داشته باشندک ۀاندازشهود بهاگر البته  ؛تر استقوى

 1دونش دادندر جایی که از انسان تقاضای شهادت .ب

 علیه را در نزد قاضی بکند؟جایز است غیبت مشهودٌ ،و بدون درخواست شهادت اًئآیا ابتد

 (امام خامنه ای. )اشکال ندارد، او باشد کردن ازاگر اثبات حق متوقف بر غیبت -

شدک حدرام و از   یبد  ،یعنوان اول ابت بیغ که دوتوجه بباید مبنابراین  .است استثنا شده ،شودمی سؤالی که از او جایفقط  -

 قعیدت و در مو الشعاع قرار دهدد را تحت یه و عوارض حاصله ممکن است عنوان ذاتین ثانویعناو یول ؛ره استیهان کبگنا

حفظ آن مصلحت و  ان استیدر م یترمهممصلحت  یاست که پاجایی ن موضوع در یا. ا واجب شودیبت مجاز یغ یخاص

 (ای شخصیاستفت و مکارم اهللآیت. )کندمیبت غلبه یم غیبر مفاسد عظ

ه فالن شخص مشغول شرب خمر کببینند  ،رده باشندکه تجسس خاصى کآنبى ،ه اگر چند نفرکهى اجراى حدود ال بارۀدر -

 ۀاندازه شهود بهک صورتی درالبته . )؛غیبت جایز است ،شوداو اجرا  حق درحد تا  م شرع شهادت دهندکو نزد حا ا زناستی

 (مکارم اهللآیت. )ندافى براى اثبات مطلب حضور داشته باشک

 2جرح شهود .۶

به عدالت آنان  کردنبرای ایراد وارد ،در دادگاه را دارند دادناز شاهدانی که قصد شهادت کردنآیا غیبت

 گواهی آنان جایز است؟ و ردّ

ر فسق او را اینجا اگ، فاسق است، داند که این شاهدمیانسان اگر شاهدی در دادگاهی به ادای شهادت قیام کرده است و  -

بگویدد  انسان حتی ممکن است گاهی واجب است که  .نیست و از حکم غیبت استثنا شده استحرام این غیبت ، بیان کرد

 (امام خامنه ای. )این شخص ثقه و متحرز از کذب نیست

 آیت اهلل. )ز استجای ، مکگواهی آنان در مقام قضاوت و صدور ح به عدالت شاهدان و ردّ کردنبرای ایراد وارد کردنغیبت -

 (سیستانی

                                                   
؛ ناصدر مکدارم شدیرازى، اسدتفتای شخصدی از سدایت، کدد        0۲۵، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازى، اخالق در قدرآن، ج 6۲1789تای شخصی از سایت، شمارۀ ای، استف. سیدعلی خامنه0

 90001۳1106رهگیری 

 ؛.۲۲7۲، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج81، ص۲1، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۲
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ز ید نجدا ن یدر ا ،سدت یم شرع در ظاهر باخبر نکحا و اندامرى شهادت داده ۀدربارکه در باطن فاسق و گنهکارند، اگر شهودى 

شدهود  افى براى اثبات مطلب ک ۀاندازه بهکاست  صورتی درها نیالبته تمام ا. )ز استیجا جرح شهود ،گریر دیتعبا بهیافشاگرى 

 0(مکارم اهللآیت. )داشته باشندحضور 

 2 شوندهغیبتدفع ضرر از  .۷

 او جایز است؟از  کردنغیبت، شونده شودآیا اگر غیبت موجب دفع ضرر از غیبت

جایز  شغیبت، غیبت بیشتر باشد ۀدر صورتی که مصلحت این کار از مفسد، شونده شوداگر غیبت موجب دفع ضرر از غیبت -

شرط آنکده اهمیدت   کردن از او جایز است؛ بهشونده شود، غیبتگر غیبت موجب دفع ضرر از غیبتا (امام خامنه ای. )است

شود، بیشتر از کشف ستر آن عیب باشد. گاهی انسان با غیبت و کشف ستر مؤمنی که ممکدن  ضرری که با غیبت دفع می

خواهند از او بگیرند. برای ختصری را میاست این کشف ستر برایش مهم باشد، ضرر کوچکی را از او دفع کند. مثالً پول م

ایدن بدرای مدؤمن،    « دیشب ایشان گدایی رفته بود.»گوید: کند و میاینکه جلوی این کار را بگیرد، غیبت بزرگی از او می

اهانت بزرگی است. بنابراین باید اهمیت ضررها و کشف عیوب را مالحظه کرد: اهمیت هرکدام بیشتر بود، آن را باید مقدم 

 رد. )امام خامنه ای(ک

واجدب   در آن ضدرر  شددن او از واقدع  کردنه حفظکشده از ضرری باشد حفظ شخص غیبت، ه مقصود از غیبتکدر جایی  -

 (سیستانی آیت اهلل. )جایز است کردن از اوغیبت، است

 ۳...المال وبیت و اشخاص ؛شوندهغیبتدفع ضرر از غیر .۸

گرى در خطر قرار یا ناموسش از سوى دیا مال یه جان کمسلمانى است  بارۀدر افشای خطر ،جواز غیبت یقادصم ةاز جمل -

 (مکارم اهللآیت. )ه گاهى واجب استکبل ،زیز جاین خطر نیا کردنافشا .ستیو او آگاه ناست گرفته 

 4در عقیده و عملفتنه و مطالب باطل  ،فساد ،جلوگیری از رواج بدعت .۹

 رواج بدعت و فساد و فتنه در عقیده و عمل چه حکمی دارد؟غیبت از دیگری برای جلوگیری از 

 کردن ازجواز غیبت .واجب است ،حدی که این هدف محقق شودغیبت از دیگری برای جلوگیری از نشر فساد و بدعت به -

. جدایز اسدت  ، فسداد شدود   ۀاو به هر کیفیتی که موجب قطع ماد کردن ازبلکه غیبت ؛فقط در خصوص فسادش نیستفرد 

 (مام خامنه ایا)

                                                   
 .0۲۵، ص۳ی، اخالق در قرآن، ج. ناصر مکارم شیراز0

 .۲700، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج80، ص ۲1، درس۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۲

 .0۲۵، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازى، اخالق در قرآن، ج0۳88ای، اجوبة االستفتائات، تجسس و خبرچینی و افشای اسرار، س . سیدعلی خامنه۳

، 0؛ سدیدعلی سیسدتانی، توضدیح المسدائل جدامع، ج     06، ص۲9، کتاب التقلیدد، م  0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج81و  79، ص۲ای، رسالة آموزشی، جلی خامنه. سیدع0
 .0۲0، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازى، اخالق در قرآن، ج۲۲7۲م
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 بشدود؛  هدا آن گوینددۀ  در نقص باعث عمل این اگرچه است؛ باطل گفتارهای در کردنوارداشکال غیبت، جواز مصادیق از -

 عمل این گویا. اندکرده مذمت... و بدفهمی و نکردندقت و کردنتدبر کم سبببه را برخی بسیاری، عالمان که طور همان

 تدرس  کده  اسدت  ایگونده به فرد عمل وقتی همچنین. است بوده حقایق آوردندستبه در سستی از جلوگیری برای هاآن

 رفدع  میدزان بده  تنها است الزم لکن. نشود مترتب دینی ضرر تا است جایز او غیبت دارد، وجود آن در دین به ضرررساندن

 (سیستانی اهلل آیت.( )شود اکتفا دینی ضرر

ار کاگر جایز بلکه واجب است؛ زیرا ، شندکمى نقشه اننامصالح مسلم ه برضدکسانى کگران و گذاران و توطئهبدعت غیبت -

 (مکارم اهللآیت. )نندکا نسبى مىیامل کرى یو جلوگ زندیخپا مىمردم به، برمال شود هاآن

 1سازنده هایبررسی مسائل اجتماعی و انتقاد. ۱1

در  نش افبراد یل کبه در گبز  ئاین مساروشنگری در برای اسى و یل اجتماعى و سئآیا برای بررسی مسا

 ؟شودن بیان نامزدها و مسئوال ۀجایز است عیوب پوشید، ثر استؤم هاآنکار  ۀهاى حساس یا ادامپست

 بود و در غیر این فرض، جایز نیست. )امام خامنه ای( خواهدتری با مفسدۀ غیبت تزاحم کند، غیبت جایز اگر مصلحت مهم -

ى پنهدانى وجدود   یهااگر ضعف ،شانارک مةا در ادایهاى حساس پستدر  نش افرادیراى گزاسى بیل اجتماعى و سئدر مسا -

 سدبب بده  ،بدت اسدت  یدر حد ذات مشمول عنوان غاگرچه  هاآن کردنافشا، ه در سرنوشت جامعه مؤثر استکداشته باشد 

ه گداه واجدب   کد بل، الى نددارد کتنهدا اشد  اقدام به آن نده  ،هاتوطئه کردنشف و خنثىکاسالمى و  ةت حفظ نظام جامعیاهم

اسدالمى را   ةدر واقع مصالح جامعد ، نهندوب سرپوش مىیگونه عنیبر ابهانة گرفتارنشدن به غیبت، بهه کسانى ک .شودمى

 .نندکفداى اشخاص مى

مدردم آندان را   ها را افشا کنند تدا  داد آنو دستور مىرد کمالمت مى پوشانند،گناه فاجران را میکسانی را که  =رمکامبر ایپ

 ،سدبب ه بدى کد سدت  ین ان بدان معنیولى ا ؛ن معناستیناظر به ادیث این ح ۲«. ...پوشى بر گناه فاجراناز پرده»: بشناسند

از آنچه در باال . وارد شوند هاآنشخصى و خصوصى  زندگىم ینند و در حرکا از حد الزم تجاوز یآبروى اشخاص را ببرند 

شدف و  کدر جهدت   هدا آنهداى  تید ه اگر فعالکشود ز روشن مىیشور اسالمى نکطالعاتى هاى اف دستگاهیلکت ،گفته شد

نه مشمول  هاآنار ک، هاى حساس اجتماعى باشد و از آن فراتر نروندها براى پستنشیها و سالمت گزتوطئه کردنخنثى

 (مکارم اهللآیت) .فه و انجام واجب استیه اداى وظکبل ؛بت حرامیعنوان تجسس است و نه مشمول عنوان غ

 ۳لزوم قطع به جواز غیبت برای حلیت آن
باید یقین به جواز پیدا کرد یا با احتمال و گمان ببه   ،مستثنیات غیبت() که غیبت جایز استجایی آیا در 

 توان این کار را کرد؟میجواز غیبت هم 

                                                   
 .0۲8، ص۳.  ناصر مکارم شیرازى، اخالق در قرآن، ج0
کنید از نام بدردن افدراد فاسدق، ندام آنهدا را      ؛ آیا مالحظه مىأ نَزْعَوُن عَنْ ذِکْرِ الفاجِرِ انْ تَذْکُرُوهُ، فَاذْکُرُوهُ یَعْرِفُهُ النَّاسُ» خوانیم: ی از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مى. در حدیث ۲

 .(8169، حدیث ۵9۵، صفحه ۳به نقل از:متقی هندی,کنز العمّال، جلد 0۲6ص: ، ۳ناصر مکارم شیرازی, اخالق در قرآن، ج«ببرید تا مردم آنها را بشناسند

 .80، ص۲1ای، رسالة آموزشی، درس . سیدعلی خامنه۳
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سعی کندیم وجهدی از ایدن وجدوه را     ، ردنکنباید برای غیبت پس ؛چراکه از گناهان کبیره است ،مهمی است ةمسئل غیبت -

امام . )طور قطع مجوزی داشته باشدالزم است انسان به، حرمت غیبت زیرا برای خروج از حکم؛ برای خودمان درست کنیم

 (خامنه ای

 کنندهغیبتبررسی وظایف 
 ؟ای دارداست، از نظر شرعی چه وظیفهبت شده یب غکه مرتک یسک

 :از است عبارت کنندهغیبتوظایف 

 توبه. 1
 از غیبت الزم است؟ کردنآیا توبه

 (اجماع) .ندکد توبه یبا فوراً ،دوهرگاه متوجه گناهش ش نندهکبتیغتوبه از گناه واجب فوری است و  -

 شوندهغیبتطلبیدن از حاللیت. 2

 1مفسده دارد یا ممکن نیست طلبیدنحاللیت .1 .2

مفسبده دارد یبا جلبب رضبایت      طلبیبدن حاللیبت در صورتی که  ،کسی که غیبت دیگری را کرده است

 ای دارد؟چه وظیفهممکن نیست،  شوندهغیبت

طلبیددن  یدا امکدان حاللیدت   : مکدارم آیدت اهلل   و امام خامنه ای) ای داشته باشدمفسده شوندهغیبتطلبیدن از اگر حاللیت -

 (مکارمآیت اهلل ، نیسیستا آیت اهلل و امام خامنه ای حضرت امام، . )این کار الزم نیست ،نباشد(

 2مفسده ندارد و ممکن است طلبیدنحاللیت .2 .2

 ببرای  ،مفسده ندارد و ممکن است طلبیدنحاللیتدر صورتی که  ،کسی که غیبت دیگری را کرده است

 ای دارد؟چه وظیفه شوندهغیبتجلب رضایت 

 حضرت امام(شونده واجب نیست. )طلبیدن از غیبتحاللیت -

 (مکارم آیت اهلل و امام خامنه ای. )حاللیت طلبیده شود شوندهغیبتاز در این فرض باید  -

بلکده در  ؛ این کار را انجام دهدد احتیاط مستحب است  ،شده پیامدهای بدی ندارداز شخص غیبت طلبیدنحاللیتچنانچه  -

جبران هتک ، ن از اوخواستاگر حاللیت، است در بر داشتهتوهین و هتک حرمتی را  شوندهغیبت در حق، که غیبتصورتی 

                                                   
، کدد  60۳۵91ای، استفتای شخصی، سایت، شمارۀ ؛ سیدعلی خامنه7۵، ص09، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه۵87، ص۵9، س۳اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح0

؛ ناصر مکارم شدیرازی، اسدتفتای شخصدی از سدایت، کدد      ۲۲70، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج6ea9e۲00baed90dc۵90b۲ed0fecf۲d0f پیگیری
 .90011611۲7رهگیری 

،  60۳۵91ای، استفتای شخصدی، سدایت، شدمارۀ    ؛ سیدعلی خامنه7۵، ص09، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه۵87، ص۵9، س۳اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح۲

؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سدایت، کدد   ۲۲70، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج6ea9e۲00baed90dc۵90b۲ed0fecf۲d0f کد پیگیری
 .90011611۲7رهگیری 
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از وی حاللیدت  ، ای نداشدته باشدد  الزم است در صورتی که مفسدده ، بر احتیاط بنا، شودحرمت و توهین به وی محسوب 

 (سیستانی اهللآیت. )بطلبد

 1شوندهغیبتبرای  کردناستغفار .۳
 طلب استغفار کند؟ شوندهغیبتالزم است که برای  کنندهغیبتآیا بر 

 (زنجانی اهللآیت و امام خامنه ای. )ندکبرایش استغفار ، از او نیست طلبیدنحاللیتنیست یا امکان  زنده دهشونغیبت اگر -

 (سیستانی اهللآیت. )ندکاستغفار  شوندهغیبتاحتیاط مستحب است برای شخص  -

ر انجدام دهدد تدا بده     ید خ یاو کارها یبرا یقدرالزم است به ،آن نبودنممکنیا  طلبیدنحاللیتداشتن در صورت مفسده -

 (مکارم اهللآیت( .شودیقین پیدا  یت ویرضا

 شوندهغیبتجبران آبروی  .4
در نزد شبنوندگان  است، وارد کرده  شوندهغیبتکه به آبروی را ای واجب است صدمه کنندهغیبتآیا بر 

 2ران کند؟بغیبت ج

 ۳اند.ن توبه تصریح کردهبودبه کافی سیستانی اهللمثل حضرت امام و آیت برخی از مراجع -

شونده را بیان کننده، جبران آبروی غیبتشود، در بیان وظایف غیبتسایر مراجع عظام که در این جزوه نظرشان بررسی می -

 شود.نبودن این کار برداشت میاند. از نظر ایشان، واجبنکرده

چدون ایدن کدار دروغ     ؛انکار کنداست، در فرد بوده  که واقعاًرا حق ندارد اشتباهی  ،در صورت وجوب یا جواز این کار :نکته

 .این کار را انجام دهد... جایزالخطابودن انسان ویادآوری هایش یا بلکه باید با بیان خوبی ؛است

 استماع غیبت
 4معنای استماع غیبت

 استماع غیبت به چه معناست؟

 ای به گوشش برسد که بده آن سدماع  کلمه تصادفاًنه اینکه  ؛مراد از استماع غیبت این است که کسی غیبت را گوش کند -

 .گویندمی

 ۵به غیبت دادنحکم گوش
 غیبت از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ به دادنگوش

 (مکارم آیت اهلل و حضرت امام. )آن حرام است ۀنده و شنوندیبراى گو غیبتجز در جایی که استثنا شده است، به -

                                                   
 ۲۲70، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج7۵، ص09، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

 .071، ص۲. محمدتقی بهجت، جامع المسائل، ج۲

 سر کسی غیبت کنیم و... .: اگر پشت۲. سیدعلی سیستانی، سایت، پرسش و پاسخ، غیبت، س۳

 .7۳، ص09، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

، ۲و ج 6۵، ص07ای، رسدالة آموزشدی، درس   ؛ سدیدعلی خامنده  ، القول فی شرائط إمدام الجماعدة  ، فصل فی صالۀ الجماعة، کتاب الصالۀ0ة، جاهلل خمینی، تحریر الوسیل. سیدروح۵
 .009، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازى، اخالق در قرآن، ج7۳، ص09درس 
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گاهی انسان دوست  .رضایتدادن همراه با رضایت باشد یا بدونند این گوشکغیبت حرام است و فرق نمیبه  دادنگوش -

کند که همچنین فرقی نمی. چون از روی اختیار است؛ هم استماع استاین. دهداما گوش می ؛ندارد غیبت کسی را بشنود

 سومی به سخنان آنان گوش کنند و نفرب مثل اینکه دو نفر غیبت کسی را؛ کننده باشد یا نباشدمخاطب غیبت، این مستمع

استماع  .هم استماع غیبت استاین. اند و کسی آن را بشنوددهد یا کسی در مجلسی غیبت کرده و صدای او را ضبط کرده

 ،در ادامده مدی آیدد    « های استثنا شده از حکم حرمت استماع غیبدت صورت» به جز در چند صورتی که در عنوان ،غیبت

کننده مکرَه یا طفدل  که غیبت مثل آنجایی؛ کننده حرام نیستکردن برای غیبتکه غیبت ییاج درحتی مطلقاً حرام است؛ 

 (امام خامنه ای. )است

ز از ید ن کنندده غیبدت به سخنان  دادنبت و گوشیت در مجلس غکشر، از گناهان بزرگ است ،کردنبتیه غکهمان گونه  -

 .بتیو مستمع غ کنندهغیبت :ارى دو طرف استکبه هم بت مربوطیتمام مفاسد غ هکچرا ؛شودمحسوب مى گگناهان بزر

بدت  یت غیماه است، ر برداشته شدهکق نهى از منیه گامى در طرکنیعالوه بر ا، ندکبت گوش یسى حاضر نشود به غکاگر 

گدر  یو نده مفاسدد د   شدود حرمدت مدى   کنه هتد ، زدیرنه آبروى انسانى مى ،شودسى فاش مىکوب ینه ع :ابدیتحقق نمى

 (مکارم اهللآیت. )دیآبار مىى بهاجتماع

 1از حکم حرمت استماع غیبت شده استثناهای صورت
 جایز است؟صورتی استماع غیبت در چه 

 (مکارم آیت اهلل. )شنیدن آن نیز مانعی ندارد ،غیبت جایز است هرجا -

 :جایز استهای زیر صورتاستماع غیبت در  -

کنندده و  کندد و غیبدت   مثل اینکه مغتاب کسی باشد که فسق علنی؛ اشدکردن از این شخص برای مستمع حالل بغیبت. 0

برای شنونده هم حدالل  ، کننده حالل است غیبت او را بکندکه برای غیبت پس همچنان. دانندهر دو این مطلب را می، مستمع

 .است غیبت را بشنود

 .استماع آن نیز اشکال ندارد، در صورت تظلم مظلوم که غیبت جایز است. ۲

اما شنونده در وضعیتی اسدت کده    ؛شنوددیگری هم می و کندکسی غیبت می برای نمونه،. مکرَه باشدمستمع بر استماع  .۳

یدا از   سلطان جائری است که اگر این مستمع رد غیبدت کندد   کنندهغیبت مثالً .رد کندغیبت را تواند از مجلس بلند شود یا نمی

 (امام خامنه ای. )شنودنشیند و میبنابراین با اکراه می ؛دشویمگرفتار غضب او به ، مجلس بلند شود

 2...زیون ویاز ضبط و تلو غیرمستقیم غیبت کردنگوش

 حرام است؟ ،دیسی و صوتاز ضبط مثالً ،م پخش شودیه غیرمستقکبت در صورتى یغ کردنآیا گوش

                                                   
 .90000۲1199استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری ؛ ناصر مکارم شیرازی، 70و  7۳، ص09، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

ای، اسدتفتای شخصدی از سدایت،    ؛ سدیدعلی خامنده  7، مو منها الرادیو و التلفزیون و نحوهمدا  ، البحث حول المسائل المستحدثة618، ص۲اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، ج. سیدروح۲
 .6۲0901شمارۀ 
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البته از جهات  .ستیبت حرام نیث استماع غیح وگرنه از؛ حرام است ،پخش شود ماًیه مستقکبت در صورتى یغ کردنگوش -

 (حضرت امام. )ن است حرام شودکمم، و اهانت به او مثالًشف سرّ مؤمن کگر مانند ید

 (امام خامنه ای. )جایز نیست -

 1کنندهغیبتتقلید نظر مرجع از  ،نبودن عملغیبت

قاد مرجبع تقلیبد شبنونده غیببت     اعتنظر مرجع تقلید فرد گوینده غیبت نباشد ولی بهاگر بیان مطلبی به

 به آن جایز است؟ کردنآیا گوش ،باشد

 ( حضرت امام. )ندکست گوش یز نیجا ،بت استیاعتقاد شنونده غاگر به -

 (امام خامنه ای. )ندکباید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل  هرکس -

گفتن و شنیدن آن اشکال  ،حسوب نشودغیبت م ،شودمیمطلبی که بازگو  ،کلی چنانچه از نظر مرجع تقلید شخصی طوربه -

 (مکارم اهللآیت. )دیگران اجتناب کنند دربارۀ کردنن از بدگوییااما الزم است مؤمن ؛ندارد

 وظایف مستمع غیبت
 غیبت چه وظایفی دارد؟ در برابر ،دهدمیکسی که به غیبت گوش 

 :ازاست  وظایف مستمع غیبت عبارت

 کننده؛نهی از منکر کردن غیبت. 0

 شونده )رد غیبت(؛. دفاع از غیبت۲

 . ترک مجلس غیبت؛۳

 .طلبیدن مستمع غیبت. حاللیت0

 نهی از منکر. 1
 2آیا بر مستمع غیبت واجب است از غیبت نهی کند؟

 (اجماع. )بر مستمع غیبت واجب است از غیبت نهی کند ،ط نهی از منکرودر صورت موجودبودن شر -

 ۳که نهی از غیبت واجب نیستجایی 

 واجب نیست؟ کنندهغیبت کردننهیصورتی در چه 

                                                   
؛ ناصر مکارم شدیرازی، اسدتفتای شخصدی از    0e9c1۲eb۵8d9117۵9d0f98e096b01df۵ ، کد پیگیری6107۳۵؛ شمارۀ 607، ص6، س۲اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح0

 .90001۵110۳سایت، کد رهگیری 

صی از سایت، کد رهگیدری  ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخ۲۲71، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج7۵، ص09، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۲
90001۵110۳. 

؛ سدیدعلی  ۲۲18؛ سدیدعلی سیسدتانی، توضدیح المسدائل جدامع، م     ، القول فی شرائط وجوبهمدا ، کتاب األمر بالمعروف و النهى عن المنکر0اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، ج. سیدروح۳
 .۲789؛ رسالة توضیح المسائل، م۳۳1، ص0ای، رسالة آموزشی، جخامنه
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درخدور   ۀضدرر و مفسدد   کدردن نهیوقتی  مثالً ؛واجب نیست ،ط نهی از منکر فراهم نباشدونهی از غیبت در جایی که شر -

 (اجماع. )باشد ظلم شده به او  مثالً ؛معذور باشد کردندر غیبت کنندهغیبتکننده داشته باشد یا توجهی برای نهی

 اوولی منع وجوب  و طفلکردن غیبت 

 1منع کند؟ کردنواجب است که طفل را از غیبت آیا بر ولیّ

 (حضرت امام. )واجب استبله،  -

 موارد مختلف است. )امام خامنه ای( -

 (مکارم ؛ آیت اهلل سیستانی آیت اهلل. )منع کند کردنطفل را از غیبتباید  ولیّ ،بنا بر احتیاط واجب -

 غیبت ردّ ؛هشوندغیبتدفاع از . 2

 2غیبت معنای ردّ

 غیبت به چه معناست؟ ردّ

فالنی مدال نداحق   » :شودوقتی گفته می مثالً .دهدشونده میکننده به غیبتکه غیبتاست معنای نفی نسبتی به غیبت ردّ -

اگر هدم   «.بودهشاید معامله کرده یا شاید حالل  ؟از کجا معلوم» :دبگویشده منظور دفاع از غیبتشنونده به، «است خورده

یدا   «بشدر جایزالخطاسدت  » :بگویدد  مدثالً یبت را رد کند؛ ای دیگر غگونهبه، شود آن را توجیه کردای است که نمیگونهبه

روابط اجتماعی  ةبر پای این کار در این است که چون زندگی اساسیِ ةنکت «.ممکن است تاکنون توبه و استغفار کرده باشد»

کدرد و اصدل را بدر    را رد رو باید غیبت ازاین ؛شودفضای جامعه می شدنوتارهای افراد باعث تیرهبدبینی و بدگمانی، است

 (امام خامنه ای. )صحت عمل افراد گذاشت

. ند و آن غیبت را از او دفدع کندد  کشده برخیزد و از او دفاع یاری فرد غیبتبه غیبت ۀشنونداین است که غیبت  ردّمعنای  -

 (سیستانی اهللآیت)

ن اسدت در زنددگى   کد ى ممهرکس و الخطاستزیبشر جا» :دیگونه است که مثلًا بگوبت برادر مسلمان اینیدفاع در برابر غ -

 ،نظر آن شخصاز »ا ی «ارى انجام شده باشدکا از روى فراموشیار سهواً کن ین است اکمم»بگوید: ا ی «ندکدا یلغزشى پ

 ندکه یتوج ،باشد شدنیهین اگر توجیبنابرا ؛ردکسلمان را حمل بر صحت د فعل برادر میبا «.فالن موضوع حالل بوده است

گونده  نید ما در معرض ا ةرا همیز ؛مینکبراى او استغفار  ،بتیجاى غه بهکچه بهتر » :دیگوب ،نباشدآن ممکن ه یو اگر توج

 (مکارم اهللآیت. )«میها هستلغزش

                                                   
، 6107۳۵ای، استفتای شخصدی از سدایت، شدمارۀ    ؛ سیدعلی خامنه۳6، کتاب الصالۀ، فصل فی صالۀ القضاء، م0سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج. 0

 «.فرزندان بعضی از حقوق»، بخش 0۵7، قبل از س0؛ سیدعلی سیستانی، استفتائات، ج0e9c1۲eb۵8d9117۵9d0f98e096b01df۵ کد پیگیری

 .0۳۳و  0۳۲، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازی، اخالق در قرآن، ج۲۲71، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج70، ص09، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۲
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 1غیبت حکم ردّ

 واجب است؟ ،شنودمیبر کسی که غیبت را  ،شوندهغیبتغیبت و دفاع از  آیا ردّ

 (امام خامنه ای. )واجب است غیبت ردّ -

 شرطبه ؛شده برخیزد و از او دفاع و آن غیبت را از او دفع کندیاری فرد غیبته بهکغیبت  ۀاحتیاط مستحب است بر شنوند -

 (سیستانی اهللآیت. )نداشته باشد ار مفسدهکه این کآن

ن واجدب  یقد یبده  ،ردید خدود بگ  ر بهکنهى از من ةو اگر جنب است دکمستحب مؤ ،برادر مسلماناز  کردنبتیدفاع در برابر غ -

 (مکارم اهللآیت. )است

 2کنندهغیبتغیبت با شک در جواز غیبت برای  ردّ

آیبا رد غیببت و   ، را دارد یا نه کردنغیبت ۀاز نظر شرعی اجاز کنندهغیبتدر جایی که انسان شک دارد 

 واجب است؟ کنندهغیبت دفاع از

 (امام خامنه ای. )رد غیبت در این فرض واجب است -

 ۳غیرسامع یا سامع قهری دربارۀرد غیبت حکم 

یبا  ، کند که دیگری غیببت کبرده  ولی اطالع پیدا می آیا رد غیبت بر کسی که استماع غیبت نکرده است

 واجب است؟ ،کسی که سامع قهری غیبت است

کسدی کده   نیز . بر او واجب نیست ردّ، کند که دیگری غیبت کردهولی اطالع پیدا می ده استکسی که استماع غیبت نکر -

، کنداما کسی که گوش می .بر او واجب نیست ردّ، شنودغیبتی را می، کندطور که عبور می همین ، مثالًسامع قهری است

 (امام خامنه ای. )بر او واجب است که رد کند

 4مجلس غیبت کردنترک. ۳
 واجب است؟ ،شودمیمجلسی که در آن غیبت  کردنیا ترکآ

 ( حضرت امام. )ستیالزم ن ،مجلس اگر دشوار باشد کردنکتر -

ند و در صورتی که کامر و نهی زبانی باید ، ط امر به معروف و نهی از منکروست و با وجود شریز نیبت جایبه غ دادنگوش -

 (امام خامنه ای. )ندهدند یا گوش کمجلس غیبت را ترک  ،مؤثر واقع نشد

                                                   
 ؛.0۳۳و  0۳۲، ص۳؛ ناصر مکارم شیرازی، اخالق در قرآن، ج۲۲71، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج70، ص09، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

 .0۲66، س0۵۲، ص0؛ سیدابوالقاسم خویی، صراط النجاۀ، ج7۵، ص09، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۲

 .70، ص09، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه۳

؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، سدایت، اسدتفتائات، متفرقده، گناهدان،        61۵1۳0ای، استفتای شخصی، سایت، شمارۀ دعلی خامنه؛ سی607، ص6، س۲اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح0
 .90001۵110۳کردن مجلس غیبت؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری غیبت، ترک
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باید با زبان خوش و با لحن مالیم امر به معروف و نهی از منکر . مجلس گناه است ،شودمیمجلسی که غیبت در آن واقع  -

در چندین  ، چنانچه ترک مجلدس امکدان نداشدته باشدد    . دنباید در صورت امکان محل را ترک ک، و اگر قبول نکردندد نک

 (مکارم اهللآیت) .دهدیکی از کارهای واجبی است که در صورت توانایی باید انجام  هشوندغیبتدفاع از ، موقعیتی

 مستمع غیبت طلبیدنحاللیت. 4
بایبد از  آیبا   ،با التفات به حکم و موضوع استماع کبرده یبا غیرعمبدی    غیبت اعم از اینکه عمداً ۀشنوند

 1حاللیت بطلبد؟ شوندهغیبت

 (امام خامنه ای. )باید توبه کند است، اش عمل نکردههفاگر به وظی .است شوندهغیبتاش دفاع از وظیفه -

 )آیت اهلل مکارم( مستحب است. اطیاحت یول ستیالزم ن تیبر مستمع طلب حالل -

 2ه اهل غیبت هستندکشاوندانى یقطع رحم با خوحکم 
 جایز است؟ کنندهغیبتآیا قطع رحم با خویشاوند 

 .شدود هدم محقدق مدى   و مانند آن تلفن و  یبا احوالپرسبلکه ؛ ستین منحصرد یدوبازدیو د وآمدرفتمراوده و  هرحم ب ةصل -

 (امام خامنه ای)

 (سیستانی اهللآیت. )جایز نیست کنندهغیبتقطع رحم با خویشاوند  -

 در غیبت متفرقهمسائل 
 ۳کردنعذرهای رایج برای غیبت

 مثالًاست؟  کردنمجوز شرعی برای غیبت، آورندمیبت یغ هیه مردم در مقام توجک یمختلف یا عذرهایآ

بلکه صفت اوست یا حقیقت  ؛این غیبت نیست»، «گویممیمن این حرف را نزد خودش هم »ها: این توجیه

 .«فالنی آدم بخیلی است :غیبت نباشد»یا « است

 (امام خامنه ای. )و غیبت حرام است شودنمیچنین مطالبی مجوز غیبت محسوب  -

من این حرف را نزد »: گویندمی، شوندمیرو روبهاعتراض با کنند و وقتی کسی را در غیابش ذکر می عیب ،بعضی از افراد -

فالندی آدم بخیلدی    :غیبدت نباشدد  »یدا  « بلکه صفت اوست یا حقیقت اسدت  ؛این غیبت نیست»یا « گویمخودش هم می

حتی اگر گفتن عیب توسط گویندده   .کندیغیبت شخص را جایز نم، واساسپایهکه این عذرهای بیکرد باید توجه « .است

. بازهم غیبت و حرام است، شته باشدنداهیچ اثری شده در نظر شنونده شخصیت شخص غیبتخردنکردن یا  خردکردن در

 (سیستانی اهللآیت)

                                                   
 سایت آیت اهلل مکارم: .0۳9۵اردیبهشت۲۳خ استفتا: ، تاری6۵۳169ها، شمارۀ استفتا: ای، سؤاالت نمایندگی. سیدعلی خامنه0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=۲0&lid=1&catid=06701&mid=۲61797 

 
 .0۲1۵۳7؛ سیدعلی سیستانی، استفتای شخصی از سایت، کد استفتا: 617۳۳۲ای، استفتای شخصی از سایت، شمارۀ . سیدعلی خامنه۲

، 0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسدائل جدامع، ج  0e9c1۲eb۵8d9117۵9d0f98e096b01df۵، کد پیگیری 6107۳۵ای، استفتای شخصی از سایت، شمارۀ . سیدعلی خامنه۳
 دادن به درد دل دیگران.ان، غیبت، گوش؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، متفرقه، گناه۲۲69م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46710&mid=260797
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هدم  آن ،حال اگر از یک نفر خیلی ناراحت باشم و فقط برای شوهرم درددل کنم .کنم غیبت نکنممیمدتی است که سعی  -

 .غیبدت اسدت   ،اگر عیب پنهانی کسی را برای شوهرتان بگویید و او اطالع نداشدته باشدد  جواب:  شود؟میغیبت محسوب 

 (مکارم اهلل)استفتایی از آیت

 1کسب درآمد با غیبت
 چه حکمی دارد؟ ،کسب درآمد با غیبت

ی را رسوا کندد یدا خطیبدی    د تا شخصده پول نویسمثل اینکه به مقاله؛ کسب از راه غیبت است، های حرامیکی از کسب -

 (امام خامنه ای. )غیبت استاز راه  ،این کسب. کسی را مفتضح کند و امر مستور وی را برمال سازد ،منبر تا برپول بگیرد 

 2در موارد استثنایی کنندهغیبتتوجیه 
و اصرار ببر   ندکن رهیبکگناه »: ندیفرماف عدالت مىیدر تعر .جماعت استامام هایى از شرطیکعدالت 

ه او شخصى بزرگوار اسبت و از  کداند شناسد و مىجماعتى را مىسى مدتى امامک« .ره نداشته باشدیصغ

بتبى سبر   یاز او غبار دو ىیکحال اگر متوجه شود  .انحرافى در او وجود ندارد، ر مسائلیده و سایلحاظ عق

 شود؟مىساقط عدالت او  ،زده است

در اعتقاد خدود خطدا    هرچند؛ است هبیالغزیشده جابتیه فردِ غکد او معتقد بوده یشا :ردکه یى را توجین موارد استثناید ایبا -

 (مکارم اهللآیت. )رده باشدک

 تا چهل روز کنندهغیبتنماز  نشدنقبول
حبال   .قبول نیسبت  اشروز نماز و روزهچهل  ،اگر کسی غیبت کند یا شراب بنوشد ،اساس روایات بر

 ۳در قبال تکلیف نماز و روزه چیست؟شوند، که مرتکب گناه غیبت می یناتکلیف مکلف

در روایدات   .واجب است نماز و روزه گرفته شدود  ؛ اماحرام است ،حدی نباشد که موجب مستی شودخوردن مشروب ولو به -

پس نمازها را باید  ؛نه اینکه باطل باشد ،شودنمیتعالی واقع وارد شده است که نماز چنین شخصی تا چهل روز مقبول حق

و تصمیم کند باید از گناه خود توبه . استدست خداوند متعال هقبولی طاعات و عبادات ب ،در هر صورت. خواند و قضا ندارد

 (امام خامنه ای. )جدی بر ترک آن در آینده داشته باشد

 4اهلل؟ا حقیالناس حق ؛بتیغ
م آبروى مسدلمان همچدون   یدانمى .شودآبروى مسلمانى مى عییتض ت ویثیح کرا باعث هتیز ؛الناس داردحق ةبت جنبیغ -

 (مکارم اهللآیت. )جان و مال اوست

 آیدت اهلل  و امام خامنده ای  و ماماحضرت  ،بیان کردیم «شوندهغیبت یرضایتنارضایت یا » طور که ذیل عنوان همان: نکته

 .دانندمیاهلل هم شود که غیبت را حقمیز این مطلب فهمیده ا .دانستندنمیرا مجوز غیبت  شوندهغیبتصرف رضایت ، سیستانی

                                                   
 .6۵، ص 07، درس ۲ای، رسالة آموزشی، ج. سیدعلی خامنه0

 .91، ص۲6۵، س۳. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید،ج۲

 .0۳90شهریور0۲، تاریخ استفتا: ۵7976۲ها، شمارۀ استفتا: ای، سؤاالت نمایندگی. سیدعلی خامنه۳

 .0۲0، ص۳الق در قرآن، ج. ناصر مکارم شیرازى، اخ0
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 دروغ)کذب(

 و بیان مصادیق آن تعریف دروغ
 دروغ معنای
  ؟به چه معناستدروغ 

صدق، مطابقت خبر با واقع، و کذب، عدم مطابقت خبر با واقع است. مقصود از مطابقت و عدم مطابقتِ خبر با واقع  یمعنا -

خبر، مطابق با واقع  نیکالم، با واقع مطابق بود، خبر صدق است و اگر مراد متکلم از ا نیکلم از ااست که اگر مراد مت نیا

اگر مطابق با واقع باشد، صدق، وگرنه کذب  -به مراد متکلم  توجهبدون -کالم  اهرتنها ظ نکهینبود، خبر کذب است. نه ا

 0)امام خامنه ای( است.

 ۲)آیت اهلل مکارم(.به دیگری بگوید انسان مطلبی را خالف واقع دروغ یعنی -

 ۳)آیت اهلل سیستانی(.ندارد تیّاست که واقع یزیخبر دادن از چدروغ گفتن  -

 

 کبیره بودن گناه دروغ
 0دروغ از گناهان کبیره است.)امام خمینی، آیه اهلل مکارم( -

امدا   .چه بدزرگ و تأثیرگدذار   اهمیت باشد وحرام بودن مطلق دروغ و کذب از ضروریات فقه است؛ چه دروغ کوچک و بی -

کبیره بودن این گناه درصورتی است که کذب در امر دین و دروغ بستن به خدا و پیامبر)ص( باشدد؛ یدا کدذبی باشدد کده      

 "شما فالنی را ندیدید؟ "مفاسد فراوانی بر آن مترتّب است، و الّا کذب از گناهان صغیره است. مثل اینکه از کسی بپرسند:

 ۵)امام خامنه ای(.این دروغ، اهمیتی ندارد .که آن شخص را نیم ساعت پیش دیده است. درحالی"هن "دهد:جواب می

                                                   
  ۲0، درس۲رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جلد 0
۲ 

1& c a t i d =1& l i d =۲0h t t p s ://ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =
۲۵90۲6& m i d =  

   ۲۲7۳، م0علی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج سید ۳
 70۵س۲00، ص: ۲استفتاءات جدید )مکارم(، ج؛ 607، ص: ۲استفتاءات )امام خمینى(، ج.  0
 ۲۲، درس ۲رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جلد ۵

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=0&mid=259426
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 ثمره کبیره و یا صغیره بودن دروغ چیست؟

شود. امّا اگر از کبائر نباشد، در صورت گفتن آن، موجب سقوط انسان از عدالت میبار  یکاگر کذب از گناهان کبیره باشد،  -

 0.)امام خامنه ای(شودسقوط از عدالت میاصرار بر آن موجب 

 گفتن دروغ مختلف های شیوه
که حتماً تلفظ بده   ستین نیاش االزمه د،یگویدروغ م یفالن مییگویاگر م یعنی ست؛یمفهوم کذب متقوّم به قول و لفظ ن -

: پرسدد یکده مد   یدر جواب کس هم کذب است؛ مثالً نیا د،یرا بگو یبا اشاره دروغ ای سدیدروغ کند. بلکه اگر دروغ را بنو

 نیهم کدذب اسدت. همچند    نی. استین نجایا کهیدرحال نجاست،یکند ا شارها د،یبگو یسخن نکهیبدون ا "کجاست؟ دیز"

 یمنعد  ،ییاز طرف راهنما کهیعالمت ورود ممنوع بگذارند، درحال یاکوچه یِورود دیاست اِخبار با نصب عالئم: فرض کن

، "برو": دیگویم یمثالً وقت ست؛یصدق و کذب ن قابلانشاء  ؛ هم دروغ و کذب است نیباشد، ا ورود به کوچه نشده یبرا

باشدد، در   یجددّ  ۀاراده شدده باشدد و آن اراده هدم اراد    آن ةخبدر، الزمد   ایالبته اگر از آن انشاء   ،صدق و کذب ندارد نیا

 "!د؟یدهیشما چرا رساله نم ": دییبگو یور جمع به کسدر حض نکهیکذب است؛ مثل ا نیموافق با واقع نباشد، ا کهیصورت

هرچندد بدا    د،یانشاء دار نیقصد را از ا نیاعلمند. اگر ا ای تهدمج د،یآقا مرجع تقل نیا دیاست که اِخبار کن نیقصدتان هم ا

 ۲)امام خامنه ای( .قابل صدق و کذب است. نیاعالم شده است، ا یگریزبان د

 سدت ین یفرقد  زید به اشاره بفهماند و ن ای سدیبه قلم بنو ای دیزبان بگودروغ را به  نکهیا نیب تسین یحرام بودن دروغ، فرق -

 ۳)آیت اهلل سیستانی(.خودش باشد اختراع ایباشد  دهید یدر کتاب دیگویرا که م یدروغ نکهیا نیب

 یو استعماالت مجاز زیمبالغه آم راتیتعب
. بلکده مقصدود   ستیمراد هزار مرتبه ن ناًیقیمبالغه است و  نی، ا"امتذکّر داده ینمن هزار مرتبه به فال": دیبگو یاگر کس   -

. سدت یدروغ ن نید مکرّر به او گفتده باشدد، ا   یعنیحرف مطابق با واقع باشد،  نیام. پس اگر ااست که مکرّر به او گفته نیا

 یاکه جمله ییآنجا ات،یدر کنا ای "کردیم یراندازیجنگ ت دانیدر م یریش": دییبگو نکهیمثل ا ؛ییدر مجازگو نیهمچن

که مراد،  "اش باز استدر خانه شهیهم یفالن": دییاست؛ مثالً بگو هیکنا یکه معنا دیکنیو الزم آن را قصد م دییگویرا م

در  راید ز ست؛یناخبار خالف واقع  نیباز باشد.( ا اشنهدر خا شهیواقعاً هم کهنیاوست. )نه ا ینوازکرم و سخاوت و مهمان

، "هدزار مرتبده  " دید از آن مبالغه که گفت نجایتحقّق عنوان کذب، شرط، عدم تطابق مراد با واقع است؛ چون مراد شما در ا

 هیکنا یاگر برا هها. البتمثال ریدر سا نیخبر صدق است. همچن نیتکرار هم مطابق با واقع است، بنابرا نیتکرار است، و ا

                                                   
معیار عدالت در منابعی که از مقام معظم رهبر هست دو نظر مختلف است، در برخی حتدی بدا انجدام صدغیره     نکته: در مورد —۲۲، درس ۲رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جلد 0

رت گرفت نتیجه نهایی این شد کده  فرد از عدالت خارج می شود ولی در برخی با انجام گناه کبیره و یااصرار بر گناه صغیره از عدالت خارج می شود؛ با مشورت و بررسی که صو
 این است: عدالت با انجام کبیره یا اصرار بر صغیره ساقط می شود . نظر رهبری

 ۲0، درس ۲رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جلد ۲
   ۲۲7۳، م0سید علی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج . ۳
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. امّدا در هدر دو   فهمدد ینباشد، مدراد را درسدت نمد    یانهی. اما اگر قرفهمدیمعنا را م نیشد مستمع همبا یانهیمجاز، قر ای

 0 )امام خامنه ای( .ستیصورت کذب ن

 حکم گفتن خالف واقع در احوال پرسی ها 
در تعارفات روزمره گاهی انسان در جواب احوال پرسی ها خالف واقع را بیان می کند مبثال زمبانی کبه    

 فته می شود حالت چطور است، حتّی اگر حالش هم بد باشد می گوید خوبم! آیا این کار جایز است؟ گ

با توجه به این که این پاسخ ها جنبه تعارف و تشریفات دارد و معموالً معنی حقیقی آن قصد نمی شدود و منظدور    : پاسخ -

 ۲)آیت اهلل مکارم(.خوب نسبی است نه خوب مطلق اشکالی ندارد

 یان داستان های تخیّلی حکم ب
داستان هایى که ساخته مى شود و طبعاً دروغ هستند و واقعیّت ندارند )امّا براى آموزش مخاطب مبؤثر  

 است( از لحاظ فقه و شریعت مقدّس اسالم چه حکمى دارد؟ 

 ۳اگر دروغ است باید از آن احتراز شود.)حضرت امام( -

ت از جهت دیگری، حرام شدوند؛ مثدل جدایی کده مفسدده ای داشدته       از جهت کذب بودن حرام نیست، هر چند ممکن اس -

 0باشد)امام خامنه ای(

 ۵)آیت اهلل مکارم(.اگر قرینه اى بر تخیّلى بودن آن وجود داشته باشد مانعى ندارد -

 حکم دروغ به شوخی
 حکم دروغ به شوخی چیست؟

است که افدراد را   نیو مقصودش از آن خبر ا دهدیخالف واقع م یخبر یگاه( 0کذب و دروغ دو صورت دارد:   یشوخ   -

 یخبدر  ندیبیو م رودیو مخاطب آنجا م "دیمهمان هست یشما امروز ناهار منزل فالن ": ندیگویم یبخنداند؛ مثالً به کس

ده دا یدر ندوع دوّم از اندواع هدزل، خبدر کدذب     ( ۲ ؛ و حرام است کندینم یتفاوت چیه گرید یهادروغ با دروغ نیا ،!ستین

 اید  وانیمردم متداول است؛ مثالً از زبان ح نیکه ب ییهاو مَتل فهیو هزل است؛ مثل لط یبلکه خود کذب، شوخ شود،ینم

  ؛.سدت یندوع از هدزل حدرام ن    نید که خالف واقع هدم اسدت؛ ا   کنندیرا نقل م یزیپدر و پسر چ ایاز زبان شاگرد و استاد 

                                                   
  ۲0و ۲0درس، ۲.رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جلد 0
۲ 

06& c a t i d =1& l i d =۲0h t t p s ://ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =
۲۵90۳۳& m i d =0۳۵   

 ۳، احکام گناهان، دروغ، مساله۳استفتائات حضرت امام، جلد ۳
 ۲0، درس ۲، جلدرساله آموزشی مقام معظم رهبری 0
۵ 

06& c a t i d =1& l i d =۲0h t t p s ://ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =
۲۵90۳0& m i d =0۳۵   
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ممکن اسدت هدزار    ،یطوالن یهامثالً رمان ست؛یمقام هزل ن در نهایکه ا تهاسیشوخ نیهم هیشب زیها نو قصه اتیحکا

از جهدت کدذب بدودن حدرام      نیهم ملحق به هزل است. بنابرا نیکنند. ارا نقل  یداستان مطلب یهاتیبار از قول شخص

 0)امام خامنه ای( شد. به دنبال داشته با یامفسده کهییجا مثلحرام شوند؛  ،یگریهرچند ممکن است از جهت د ست؛ین

بودن آن معلوم نباشد حرام است؛ بلکه اگر معلوم هم باشد  ی... ، شوخایحالت فرد  ایرفتار  ایاگر از نوع کالم  یدروغ شوخ -

اگر  یول باشد؛ینم زیواجب جا اطیندارد، بنابر احت یقیو حق یقصد جدّ نده،یکه طرف مقابل، متوجّه شود که گو یابه گونه

)آیت .شودینداشته باشد، دروغ محسوب نم یو خبر دادن از امر تیکه قصد حکا یحالدر  دیبگو یه عنوان شوخرا ب یخبر

 ۲اهلل سیستانی(

 ۳)آیت اهلل مکارم(در صورتى که مخاطب بفهمد قصد جدّى ندارد و شوخى مى کند دروغ محسوب نمى شود؛ -

 حکم خلف وعده
 دروغ است؟مصداق آیا خلف وعده 

 0)حضرت امام(نّه إنشاء ال إخبار . اإلنجاز أل کذباً وهو معلوم، وکذا الوعد ولو مع إضمار عدم سیخلف الوعد ل -

ب(    .شدود می محسوب کذب ← کندیتخلف م داندیم دهد،یکه م یاخلف وعده دو صورت دارد:  الف( در مورد وعده -

 ۵ای( )امام خامنه.شودنمی محسوب کذب ← کندیتخلف م داندینم

 دینبا زیواجب مرد به همسر خود ن اطیکار حرام است. و بنا بر احت نیاز موارد دروغ ، وعده دادن با اراده خالف آن است ، ا -

 6آیت اهلل سیستانی()وعده خالف دهد.

 وجوب عمل به وعده

 اگر انسان به دیگری وعده بدهد آیا عمل به آن واجب است؟

آن موجبب نقب     ۀمرتب کی ایکه از گناهان باشد، آ یدر صورت و ر؟یخ ایخلف وعده از گناهان است  -

  7)حضرت امام(است. یاگرچه عمل خالف ستیحرام ن با اصرار و تکرار؟ ایشود  یعدالت م

                                                   
0 -B A88D98888D08B88A F %D88/%D09۳88h t t p ://www .l e a d e r .i r /f a /c o n t e n t /

C88A E %D B88D98888D08B88D% ۲۲و ۲0، درس۲و رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جلد   
   ۲۲70، م0ع، جسید علی سیستانی، توضیح المسائل جام . ۲
۳ 

1& c a t i d =1& l i d =۲0h t t p s ://ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =
۲۵90۲9& m i d =   

 (۵9ص ۲المکاسب المحرمةج.  ،ینی)امام خم.  0
   ۲0، درس۲رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جلد ۵
6 /191۳h t t p s ://www .s i s t a n i .o r g /p e r s i a n /q a /   
  [6780سوال]سؤال  ۵99صفحه ۵)س(ج.  ینی) استفتائات امام خم.  7

http://www.leader.ir/fa/content/19388/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C
http://www.leader.ir/fa/content/19388/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C
http://www.leader.ir/fa/content/19388/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C
https://www.sistani.org/persian/qa/0903/
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ندارد، هر چند مناسب است به وعده  یوجوب شرع وعدهبه  یوفا   دارد؟ یبه تعهد و وعده وجوب شرع یوفا ایآ -

 ۲ )امام خامنه ای( . ستین زیباشد، عمل به آن واجب است و تخلف از آن جا  ین عقد الزماگر در ضم یول 0عمل شود

 دیکه در ضمن وعده دادن ان شاء اهلل بگو نیمگر ا اگر انسان به کسی وعده ای داد به احتیاط واجب باید به آن عمل کند -

 ۳)آیت اهلل سیستانی(.به اراده خداوند و امثال آن کند دیو آن را مق

د با مردم، هرگونه قرارداد و پیمانى را شامل مى شود؛ و چنانچه در قالب شرعی و عقالئی درآید، عمدل بده آن واجدب    عه -

است. ولى عهدهاى یکطرفه مثل اینکه انسان با دیگرى عهد مى کند که به او کمک کند، ایدن گونده عهددها کده عهدد      

ورت مى گیرد از نظر فقهى وفاى به آنها واجب نبوده بلکده  ابتدایى نامیده مى شود، همچنین وعده هایى که یک جانبه ص

مستحب مؤکّد است. لکن از دیدگاه اخالق همه آنها محترم و الزم الوفا است و ترک آنها، انسان از نیل به فضائل اخالقى 

 0)آیه اهلل مکارم(و مقامات عالیه انسانى باز مى ماند.

 حکم قسم دروغ 
از  یآن ها قصدد دفدع مظلمده ا    ةلیبه وس . البته اگرندهیباشند؛ چه بر گذشته و چه بر آ یراست مکروه م یهمه قسم ها  -

که دروغ باشد. بلکه چه بسا جهت دفع ظالم از  نیاست ولو ا زیکراهت جا خود از برادرانش را داشته باشد، بدون ریغ ایخود 

باشدد   یواجدب نمد   «هید تور»آن است که  یب شود. و اقوعرض او، قسم دروغ واج ایاز جان مؤمن  ای شعرض ایخودش 

 ۵)حضرت امام( اگرچه آن را خوب بتواند انجام دهد.

 حرمت دروغمستثنیات 
 یا گرفتن حق)جانی یا مالی(  برای دفع ضرر -1

دروغ گفدتن حدرام اسدت و اگدر      -ججنگ گناه دارد؟ در غیر از جبهه چطور؟ ۀآیا دروغ گفتن در معرک -سوال

 6)امام خمینی(با آن مزاحمت دارد مثل غلبه بر دشمن در جنگ مانع ندارد. مّىب اهواج

 یمثالً مال د؛یباشد که ناچار شود دروغ بگو یطیانسان در شرا نکهیا یعنیاضطرار ]دروغ گفتن در مواقع اضطرار جایز است[   -

 نید ا": دیید گوی! شما هم میمال را به من بده نیا دیبا دیبگو دیبا اصرار و تهد یاند و ظالمشما به امانت گذاشته شیرا پ

                                                   
 00097۲0شماره سوال:  0۳99/17/17سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه.  0
 00601۵۳شماره سوال:   0۳99/18/01سواالت سامانه جامع  حقوق . ۲
۳ /191۳h t t p s ://www .s i s t a n i .o r g /p e r s i a n /q a /   
0  .

h t t p ://www .ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =0۲& l i d =1& m i d =
00۵701& c a t i d =-۲ 

 (07)قسم(مسأله  نیمی)س( احکام ینیامام خم لهیالوس ری)ترجمه تحر.  ۵
 ۲س دروغگناهان کبیره606، ص: ۲استفتاءات )امام خمینى(، ج.  6
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نداشدته باشدد.    اید داشته باشد  هیدفع ضرر، امکان تور یکه شخص برا کندینم یمورد فرق نیا در ".ستیمن ن شیمال پ

 0)امام خامنه ای(

باشد، ولى پس از مدّتى طلبکبار   دهیطلبکار آن را بخش ای:هرگاه شخصى بدهى خود را پرداخته  پرسش

ادّعاى قسم بخورد که اصالً از او قبر  نگرفتبه    نیاز چن ىیمى تواند براى رها ونیمد ایکند؛ آ تیشکا

 ۲(مکارم اهلل آیت) ندارد. بیباشد ع نی:در فرض سؤال اگر راه منحصر به ا پاسخ است؟

حفظ جبان   یدارد؟ الف( براى حفظ جان مسلمان؟ ب( برا یچه حکم لیپرسش :دروغ گفتن در موار ذ

 ۳)آیه اهلل مکارم(ندارد. اشکالبلکه واجب است. ب(  زی:الف( نه تنها جا پاسخ ؟یذمّکافر 

با توجّه به این که قبح ذاتی دروغ به صورت مقتضی است نه به صورت علّت تامّه، یعنی شرایط و موانع مدی تواندد در آن    -

جایی که اگر راست بگویدد، هددف مهدم تدر      تأثیر گذارد، جواز قسم دروغ مبتنی بر مسأله اهم و مهم خواهد بود. یعنی در

 0)آیت اهلل مکارم(.شرعی به خطر می افتد، مجاز خواهد بود. در غیر این صورت نه

 ۵)آیت اهلل سیستانی(.بلکه قسم خوردن بر آن نیز جایز است ،جایز است دروغ در مورد دفع ضرر از خود یا از مؤمنی دیگر -

 یقبانون  یاز راههبا  یو معنو یماد التیو تسه ایبه مزا یابیستد تیتوانند به ن یمسلمانان م ایپرسش: ا

 مزبور بدهند؟ یکشورها یبه ادارات دولت یاطالعات نادرست ،یاسالم ریغ یشده در نزد کشورها رفتهیپذ

آیه ).دیآ یدروغ به حساب نم زیباشد و آنچه در سؤال فرض شده است از موارد تجو یدروغ م رایز ستین زیجا ی: چنان کارپاسخ

 6اهلل سیستانی(
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 ، رفع نزاع)اصالح ذات بین(هااشخاص و گروه نیاصالح ب -2
در فرض سؤال  -؟جشود دروغى را جهت اینکه دو نفر مسلمان میانشان به نزاع نکشد گفتآیا مى -س  -

 0)حضرت امام( مانع ندارد.

، آنان، دروغ گفدت  نیصلح ب جادیاختالف و ا نیرفع ا یاست برا زیوجود دارد، جا یاختالف ییهاگروه ایاشخاص  نیاگر ب -

مهدم باشدد؛    اری. مگر آنکه آن امدر بسد  ستین زی، جامردم نیاز اصالح ب ریغ یگریانجام کار صالح د یگفتن دروغ برا اما

 نیامدت چند   کید  یدارید ب ی)ع( بدرا میکه حضدرت ابدراه  کند. همچنان دایدروغ از شرک نجات پ نیبا ا یامت نکهیمانند ا

 ۲ مام خامنه ای()اکرد.

 ۳)آیت اهلل سیستانی(.جایز است دروغ در مورد اصالح بین مؤمنین  -

 0)آیه اهلل مکارم(، مانعى ندارد.نیدروغ براى اصالح ذات الب -

 

 . وعده دروغ به زن و فرزند۳
ه حدرام  خلف وعدآیا خلف وعده مرد نسبت به همسرش و دروغ گفتن به او جایز است یا نه اگر جایز است در چه صورت؟ -

 ۵نیست و دروغ گفتن جایز نیست.)حضرت امام(

دروغ  یخانواده، فضا طیمح یها با دروغ اداره شود و فضاکه خانواده ستین نیمقصود از جواز وعده کذب به زن و فرزند ا -

 یمدال  ۀاسدالم، ادار  عتیدر شدر  نکهیخانواده. با توجه به ا میو تحک تیاست در جهت تقو یزیباشد. بلکه چ یاعتمادیو ب

 گریچنانچه زن و د ییفضا نیهم داشته باشد. در چن یگرچه اموال و درآمد د؛ندار یفیمرد است و زن تکل ۀخانواده به عهد

حاکم بدر خدانواده تلدخ     یفضا نکهیا یآن باشد، برا یگوداشته باشند که مرد نتواند پاسخ ییهاخانواده درخواست یاعضا

)امام خامنه نشد. ایمه طیآن، شرا انجام یمتأسفانه برا": دیبدهد و در زمان مناسب بگو ییاهبه دروغ وعده تواندینشود، م

 6 ای(

دفع   یموارد متفاوت است اگر برا 7)آیت اهلل سیستانی(. بنا بر احتیاط واجب مرد به همسر خود نیز نباید وعده خالف دهد -

 0)آیه اهلل سیستانی(..ستیبر انجام ان ن لیلد یت زن وشوهرراجاضرر از خود است اشکال ندارد واال صرف مش

                                                   
 0، احکام گناهان، دروغ، مساله۳استفتائات حضرت امام، جلد 0
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اگر شوهر براى جلب محبّت همسرش به دروغ بگوید که مثالً امروز از صبح تا به حال یک لحظه از فکر تو بیرون نبودم و  -

 ۲)آیت اهلل مکارم(.دروغ جایز نیست مگر در موارد ضرورت  :پاسخ دارد؟  حکمیحال آن که چنین نباشد؛ این کار چه 

 از کذب مشروط به ناتوانی از توریه؟جو
 آیا جواز کذب مشروط به ناتوانی از توریه است؟

که  نیاست ولو ا زیکراهت جا خود از برادرانش را داشته باشد، بدون ریغ ایاز خود  یقصد دفع مظلمه ا قسم ةلیبه وس اگر  -

 یعرض او، قسم دروغ واجب شود. و اقو ای مناز جان مؤ ایعرضش  ایدروغ باشد. بلکه چه بسا جهت دفع ظالم از خودش 

 ۳)حضرت امام(.باشد اگرچه آن را خوب بتواند انجام دهد یواجب نم «هیتور»آن است که 

 ایداشته باشد  هیدفع ضرر، امکان تور یکه شخص برا کندینم یمورد فرق نیدر ا]از موارد جواز دروغ گفتن اضطرار است[ -

 0 )امام خامنه ای( نداشته باشد.

 ۵)آیت اهلل سیستانی(.تا توریه ممکن است دروغ نگوید مواردی که دروغ جایز است، به احتیاط واجبدر  -

.)آیت اهلل در صورتى که از طریق توریه امکان خالصى از دروغ باشد، احتیاط واجب آن است که از ایدن راه اسدتفاده کنندد    -

 6مکارم(

 مفهوم و معنای توریه

 ت ؟توریه چییس

از مراد اوست. اگر آن مراد، مطابق با واقدع   ریغ شود،یم دهیکه آنچه از ظاهر کالم او فهم دیگویرا م یمتکلّم مطلب یگاه -

مراد متکلّم مطابق با واقع اسدت.   هی. در تورهیکالم صدق است؛ هرچند ظاهر کالم، مخالف با واقع باشد؛ مثل تور نیبود، ا

. اما اگر مدراد، مخدالف بدا    شودی، مطابق با واقع است، کالم صدق ممراد. لذا چون ستیناقع امّا ظاهر کالم او مطابق با و

و  کندد یاشداره مد   یخدال  ةو شخص پشت در بده نقطد   "آقا منزلند؟": پرسدیم یمثالً کس؛ .شودیواقع بود، کالم کذب م

اسدت کده    نیا فهمد،ی. امّا آنچه مخاطب مستین یخال ةنقط نیاست که آقا در ا نیمراد او ا ".ستین نجایآقا ا": دیگویم

در دسدتم   یزید چ: » دیید گویو شما مد  خواهدیم یزیاز شما چ یکس ایاست.  هیخالف واقع و تور نیا ست؛یآقا در خانه ن

کده منظدور    فهمدیم نیامّا مخاطب چن ست،ین یزیچ د،یکنیکه مالحظه م یدست نیاست که در ا نی. مراد شما ا«ستین
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هرچندد ظهدور کدالم     شدود؛ یمطابق با واقع بود، کالم صدق م ندهی. پس اگر مراد گودیندار یست که اصالً پولا نیشما ا

)امام خامنه  است. زیموارد ضرورت هم جا ریدر غ هیاستعمال تور ست،یکذب ن هیتور نکهیبا توجه به ا؛ باشدمخالف با واقع 

 0 ای(

اهر آن معنایی را می رساند که خالف قصد او است و معنایی را که قصد جایز است توریه کند یعنی سخنی را بگوید که ظ -

 ۲)آیت اهلل سیستانی(.کرده دروغ نیست ، هر چند خالف ظاهر باشد

منظور از توریه سخنى است که دو معنى داشته باشد؛ شنونده معنایى  اگر بتوان از دروغ به توریه پناه برد، توریه مقدّم است -

ند که خالف واقع است و باور مى کند، و مصلحت حاصل مى شود، امّا گوینده معناى دیگرى را تصوّر را از آن تصوّر مى ک

 ۳.)آیت اهلل مکارم(مى کند، که مطابق با واقع است

 حکم توریه و  اختصاص به موارد ضرورت یا عدم اختصاص

 0 )امام خامنه ای( است. زیموارد ضرورت هم جا ریدر غ هیاستعمال تور ست،یکذب ن هیتور نکهیبا توجه به ا -

 ۵)آیت اهلل سیستانی(.توریه کردن جایز است)ایشان هیچ قیدی نیاورده اند که جواز مطلق را می رساند( -

 6.)آیت اهلل مکارم(توریه مشروط به حال ضرورت نمى باشد هر چند بهتر رعایت ضرورت است -
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 تهمت

 تعریف تهمت
 ؟ به چه معناستتهمت 

  0)امام خامنه ای(شود. ینسبت دهد بهتان و تهمت محسوب م یگریرا به دروغ به د یزیعلم چ یروانسان از  اگر -

 بزرگ بودن گناه تهمت در اسالم
ود و آن را بده  هر کس خطا یا گناهى مرتکدب شد   :وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً

 (00۲سوره نساء، آیه)."گناهى بیفکند، بهتان و گناه آشکارى انجام داده استگردن بى

گناه از زشتترین کارهایى است که اسالم آن را به شدت محکوم ساخته است، آیه فدوق و روایدات متعددد    تهمت زدن به بى

 کند:سازد، امام صادق ع از حکیمى چنین نقل مىینه روشن مىاسالمى که در باره این موضوع وارد شده نظر اسالم را در این زم

 ۲! "تر استهاى عظیم نیز سنگینگناه از کوهتهمت زدن به بى ":البهتان على البرئ اثقل من جبال راسیات

 از امام صادق ع نقل شده:

رادر مسلمانش را متهم کندد، ایمدان در   کسى که ب ":اذا اتهم المؤمن اخاه انماث االیمان فى قلبه کما ینماث الملح فى الماء

  ۳!"شود همانند ذوب شدن نمک در آبقلب او ذوب مى

 برخی از مصادیق
 بیان خوبی دیگری از روی دروغ

کند در  یپول کار نم یاست و برا یپزشک با وجدان مییمثال بگو میبزن یحرف خوب یشخص یاگر درباره 

تهمت به آن شبخص محسبوب    ایاست آ یتیشخص نیچن یاست و دارا یآدم نیواقعا چن میندان کهیحال

 ؟ شودیم

 0.)امام خامنه ای(]البته این کار از جهات دیگری مثل دروغ و...می تواند حرام باشد[  شود. یمحسوب نم تهمت -

 نسبت دادن احتمالی چیزی به دیگری
ببا گفبتن    اید،امعموالً دارنب  یارزان یلیدستفروش هستند که اجناس خ یتعداد یمنطقه ا کیسالم در 

 م؟ینه،تهمت زده و مرتکب گناه شده ا ایباشد  یممکن است اجناس دزد نکهیا

 ۵.)امام خامنه ای(دیا نشدهفرض سوال، تهمت و گناه مرتکب  در -

                                                   
 0000701، شماره سوال: 0۳99/1۳/۲۲)سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه.  0
 البحار جلد اول ماده بهت.( سفینة 0).  ۲
 باب التهمة و سوء الظن. -۲69( اصول کافى جلد دوم صفحه ۲. ) . ۳
 00۳۵۵۲8شماره سوال:   0۳99/1۵/۲8)سواالت سامانه جامع  گناهان.  0
 00۳۳768شماره سوال:  0۳99/1۵/۲۳.)سواالت سامانه جامع  گناهان.  ۵
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 دین و مذهب شخص مورد تهمت
 شرط است؟ نهایدر مورد متعلق ا مانیا ایآ بتیدر حرمت تهمت و سب و غ

 0)امام خامنه ای(.استط حرمت موارد مذکور اسالم شر در -

  ۲در شریعت اسالم است.)آیه اهلل سیستانی( محرماتاز گناهان و تهمت زدن به مؤمن  -
 ۳)آیت اهلل مکارم( .ردیبگ تیاز او حل دینباشد با یو اگر کافر حربحتی به کفار،  ستین زیجا چکسیتهمت زدن به ه -

 تهمت زدن به میت
 مى دارد؟که فوت کرده است چه حک یتهمت زدن به کس

)آیه اسدت.  شدتر یو نسبت به مرده و هر کس که نمى تواند از خود دفاع کند، گناهش ب استتهمت زدن به هر کسى حرام  -

 0اهلل مکارم(

 وظایف تهمت زننده
 کنم؟ کاریچ دیجبران تهمت با یبرا

 دید اه هدر کدس کده رسدانده    هاى خود را بتهمت از گناهان بزرگ است و توبه جدّى و واقعى از آن الزم است و باید گفته -

که تهمت زده است  یکه به شخص یو در صورت دیرضایت نمای تحصیل دیو از شخصى که به او تهمت زده ا دیتکذیب کن

نددارد و در هدر صدورت بدرایش اسدتغفار       یافده یاو وظ تیرضدا  لیصد مفسده دارد، فعالً نسبت بده تح  ای دیندار یدسترس

 ۵)امام خامنه ای(نمایید.

 یتا آنها از شما راضد  دیکن ریآنها کار خ یبرا ستیکار ممکن ن نیو اگر ا دیبطلب تیّحاللکان از صاحبان حق در صورت ام -

 6)آیه اهلل مکارم(.شوند

                                                   
 01۵6۲87ره سوال: شما 0۳98/00/00سواالت سامانه جامع  گناهان.  0
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 ما حکم من تناول علماء الدین بالسوء وإثارۀ االشاعات الکاذبۀ وهو یرید التوبۀ ؟

معتداً به کونه مفیداً فی تقلیل النتائج السدلبیة المترتبدة علدى    الجواب : یلزمه إعالم الناس بالحال إذا کان یحتمل احتماالً  -

 0)آیه اهلل سیستانی(ترویج الشائعة .

 اگر شخص مورد تهمت برای مستمعان قابل شناخت نیست
 یتوبده و اسدتغفار کداف   ]برای تهمت زننده [شنونده باشد،  یقابل شناخت برا ریکه مورد تهمت قرار گرفته، غ یاگر شخص -

 ۲خامنه ای( )اماماست.

 عدم لزوم معرفی خود جهت حاللیت طلبیدن
تهمت زده به  یکه شخص میبهش بگو یقیطر هیاز  ایخودم هست  یبه معرف ازیگرفتن ن تیحالل یبرا

 ه؟یکاف دیشما و حالل اش کن

 ۳)امام خامنه ای( .ستین یبه معرف ازین  -

 عدم لزوم بیان موضوع تهمت
توان به طبور   یخبر است، م یموضوع ب نیو از ا میبه او تهمت زد که یاز کس دنیطلب تیحالل یبرا ایآ

و او هبم   مییموضوع تهمت را به او بگو نکهیا نرا ببخشد بدو میبه او زد یخواست که هر تهمت از او یکل

 بدون دانستن موضوع، ببخشد؟ 

 0)امام خامنه ای(است. یاشاره به موضوع؛ کاف ایبدون دانستن و  ؛یکل تیرضا -

 خص مورد تهمت بگوید نیازی به رفع تهمت نیستاگر ش
، بازم  یرفع تهمت کن ستین یازیو اون شخص هم ما رو حالل کنه و بگه ن میتهمت بزن یاگر به شخص

 رفع تهمت واجب است؟

 ۵)امام خامنه ای( .ستیفرض سؤال واجب ن در -

 نحوه رفع تهمت نزد مستمعان
 ینزد اون شخصب  یکنم که بر یحالل م یدر صورت تهمت زدم و بعد اون شخص گفت که یکیبنده به 

بعد من رفتم نزد همون شخص گفتم که لطفبا ببر اسباس     یدروغ گفت یبگ یکه نزدش به من تهمت زد

 کند ؟ یت میکفا نیا ای، آ دیرو قضاوت نکن یمن ، فالن یقبل یگفته ها

                                                   
 (۲891استفتاءات نجف، سوال ،یستانیاهلل س هی)آ.  0
 0000001، شماره سوال: 0۳99/1۳/۲0سواالت سامانه جامع  گناهان . ۲
 990۳/1۵/18سواالت سامانه جامع  حقوق.  ۳
 019۵78۵شماره سوال:  0۳99/1۲/۲1)سواالت سامانه جامع  گناهان.  0
 000907۵شماره سوال: 0۳99/17/16سواالت سامانه جامع  حقوق.  ۵
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 0امنه ای()امام خکند. ینم تیو صرف گفته مذکور کفا دیکن بیگفته خود را تکذ دیبا -

 

 وظیفه مستمع تهمت
  ر؟یخ ای شودیکننده م دیفرد تائ یمه ذبر  یکه تهمت است، موجب حق یحرف دیتائ ایآ

کندد و   یزبدان  یاز منکر، امر و نه یامر به معروف و نه طیبا وجود شرا دیشنونده تهمت با یمختلف است به طور کل موارد -

 فده ینداشت، مجلس تهمت را ترک کند. و اگر بده وظ  یریو اگر تأث دیااگر تهمت صورت گرفته رد تهمت نموده و دفاع نم

 ۲)امام خامنه ای(صورت مرتکب گناه شده است. نیا ریغمرتکب نشده است.در  یخود عمل نموده، گناه یشرع

 تقلب
 

 آنمصادیق برخی از و تقلب حکم 
)امام آن بر عهده خود مکلف اسدت.  صیو تشخ ستین زیقانوناً تقلب محسوب شود، جا ایکه عرفاً و  یهر عمل یطور کل به -

 ۳خامنه ای(

از  نکده یأعمّ از ا ستین زیجاو کسب نمره با تخلف از قوانین آموزشی، تقلّب در امتحانات مدارس، دانشگاهها و مانند آنها،  -

اغفدال   قید طراز  ای یاز راه پخش ورقه ها به طور پنهان ایبغل دست باشد  یدانشجو ایکمک گرفتن از دانش آموز  قیطر

و مانند آن و ارائه آن به عنوان مدارک و  ی، اسناد رسم یلیتحصجَعْل مدارک  نیهمچن، باشد یگرید قیهر طر ای نیناظر

 0)آیه اهلل سیستانی( باشد. ینم زیمطلقاً جا زین یقیاسناد حق

امتحان به صورت کتاب باز  ایهد و داستفاده از متن را باجازه  مربوطه نیبر اساس قوان مسئول امتحانکه  یصورت در نکته:

 ۵تقلب نبوده و اشکال ندارد.استفاده از متن بوده است 

 در تقلب اذن مسئولین یا دیگر شرکت کنندگان
 :استاد در درس ایمعلم  یبودن تقلب در استخدام و حقوق، کوتاه ریتاث یتقلب، ب ربودنیاجازه مسئول، فراگدر صورت 

 مختلف تحصیل و در امتحانات چه حکمی دارد؟الف: حکم کلی تقلب در مراحل 

، ۲، آیده اهلل مکدارم  0)امام خامنه ای از آن توبه و استغفار شود. دیو با استحرام و گناه  یعنی ستین زیتقلب جا یبه طور کل -

 ۳آیه اهلل سیستانی.

                                                   
 00066۳0شماره سوال:  0۳99/10/10سواالت سامانه جامع  گناهان.  0
 0007۵08شماره سوال:  0۳99/16/۳0سواالت سامانه جامع  گناهان.  ۲
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 ب: حکم تقلب کردن در حاالت زیر چیست؟

؛ یبا در  4شجویان کالس راضی به تقلبب باشبند  آموزان و دان دانشدر صورتی که طرف مقابل یا تمام 

، یا تقلب خیلی فراگیبر باشبد و اکثبر    ۵اجازه تقلب بدهد«بر خالف قوانین آموزشی»صورتی که خود معلم

؛ یا در صبورتی  ۶«مثل آزمون های مجازی که در زمان کرونا است»دانش آموزان و دانشجویان تقلب کنند

؛ یا در آزمون هایی که هی  ۷ولی از آن مباحث امتحان می گیرد که معلم یا استاد در تدریس کوتاهی کرده

؛ در این موارد تقلب چه حکمی ۸ «مثل آزمون های آزمایشی و...»تاثیری در آینده تحصیلی یا شغلی ندارد

 دارد؟

ه اهلل پاسخ: تقلب حرام است و هیچ یک از موارد مطرح شده در سوال مجوز شرعی تقلب کردن نیست.)امام خامنه ای، آید  -

  سیستانی، آیه اهلل مکارم(

نکته: در تمام این موارد از هر سه فقیه عالی قدر تصریح نبود ولی طبق مبانی کلی هر سه بزرگوار تقلب در تمامی این موارد 

 حرام است، جهت امانت داری از هر فقیهی در هر مورد تصریحی پیدا شد در پاورقی همان عنوان آمده است.

 متقلب جهت دفع ظل
هناک فی بع  البالد معاداۀ مذهبه من بع  االسباتذۀ  ...ما هو المناط فی حریۀ الغش فی االمتحانات   

والتالمیذ فیضعون عمداً اسئلۀ تعجیزیۀ فهل یشمل تحریم الغبش مثبل ذلبک . وهبل یحبرم حینئبذ   ن       

                                                                                                                                                                         
 .  0067۳۵8شماره سوال: 0۳99/18/۲9سواالت سامانه جامع  گناهان. 0

h t t p s ://www .l e a d e r .i r /f a /c o n t e n t /06۲99/%D88A78D88A D %D A %A98D88A7

8D988۵D%-88A A %D88A D %D88B۵8D B88C %D9880 
۲  .

h t t p ://www .ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =۲0& l i d =1

& c a t i d =00900& m i d =۲۵6۲۲8 

h t t p ://www .ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =۲0& l i d =1& c a t i d =
۲۳۳90& m i d =۲۵9070 

 ۲۳۳؛ فقه برای غرب نشینان، سوال۲779استفتاءات نجف سوال-066استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول ( سؤال.  ۳
 ؛0۳99/18/09 خیتار 006۳8۳6) سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه  سوال شماره .  0

h t t p ://www .ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =۲0& l i d =1& c a t i d =
۲۳۳90& m i d =۲۵9070 

 الفتاوى المیسّدرۀ، الحواریّة العامّة الثانیة؛ آیه اهلل سیستانی، 0007۳۲0شماره سوال:  0۳99/10/17سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه.  ۵
 017۳169شماره سوال: 0۳99/10/1۵المال تیوال بو مقررات و ام نی؛سواالت سامانه جامع  قوان 0008780شماره سوال: 0۳99/10/00سواالت سامانه جامع  گناهان.  6
 0000960شماره سوال:  0۳99/1۳/۲۳سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه.  7
؛ 007۵176شدماره سدوال:    0۳99/19/۲0؛ سدواالت سدامانه جدامع  گناهدان    0000999شماره سدوال:   0۳99/1۳/۳0المال تیو مقررات و اموال ب نیسواالت سامانه جامع  قوان.  88

 0067۳۲0شماره سوال:  0۳99/18/۲9سواالت سامانه جامع  گناهان

https://www.leader.ir/fa/content/16299/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84
https://www.leader.ir/fa/content/16299/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44941&mid=256228
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44941&mid=256228


45 

 

ویحاول خلق االعبذار   یساعدهم االستاذ الموافق لمذهبهم وهل یشمل التحریم ما إذا کان االستاذ متعصباً

 الواهیۀ السقاط الطالب الشیعی فی االمتحان فهل یحرم علیه ما یدعى بالغش  یضاً ؟

النظر إلى اجابة من بجانبه أو فی الورقة المشتملة على األجوبة أو تلقیها من االُستاذ کل ذلک من الغش . ولکدن إذا کدان    -

یستحقه بحسب مسدتواه العلمدی جدراء تصدرفات الممتحنیدین       الطالب یجد أنه سیهضم حقه ویحصل على درجة أقل مما

اهلل  )آیدت  المبنیة على المعاداۀ فی جوانب اُخرى ونحو ذلک فیجوز له دفع الظلم عن نفسه بدذلک مدع انحصدار الطریدق .    

 0سیستانی(

 اطاعت از والدین یا دیگری در تقلب رساندن 
 .است ادیز یلیاجبار و اصرار خ نیداشته باشم ؟ ا دیبا یعکس العمل به برادرم چه گونه تقلبدر اصرار خانواده به رساندن  -

 ۲)امام خامنه ای( .ستین زیجا نیدر امور حرام اطاعت از والد

 پول گرفتن بابت تقلب رساندن
 کبار یچ دیب حرامه؟ اگه گرفته باشبم، با  رم،یبگ یتو امتحانش کمک کنم و بابت اون پول یکی هاگه من ب

 کنم؟

 .دیبرگردان د،یکه از او گرفته ا یبه شخص دیو با ستین زیکار حرام جا یپول هم برا گرفتنو  ستین زیجا زیرساندن تقلب ن -

 ۳)امام خامنه ای(

 آیا تقلب حق الناس است؟
 تقلب حق الناس هست؟ ایا

)امام اشدد. ب یم زیشود حق الناس ن عیضا گرانیو چنانچه حق از د ستین زیتقلب جا ،یکل طوربه  یمتفاوت است ول موارد -

 0خامنه ای(

 ینمرات به دست امده از تقلب به مدرسه نمونه دولت لهیو به وس میتقلب کن ییسالم اگر در نهم راهنما

 میخبواه  ونیمبد  یباشد به چه کسبان  یبر گردن ما خواهد بود اگر حق الناس یحق الناس ایا میکن دایراه پ

 ؟بود

 ۵)امام خامنه ای( .ستیبه عهده شما ن یحق الناس یول دیتوبه و استغفار کن دیحرام است وبا تقلب -

 حکم تقلب رساندن در امتحان
 دارد؟ یامتحان چه حکم یو تقلب رساندن برا نتقلب کرد

                                                   
  -۲788. استفتاءات نجف، سوال شماره 0
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 0(، آیت اهلل مکارم)امام خامنه ای از آن توبه و استغفار نمود. دینبوده و حرام است؛ و با زیکردن و تقلّب رساندن جا تقلّب -

 به مسئولین گفتن تقلب قبلی وجوب
 ۲)امام خامنه ای(به معلم گفته شود. ستیالزم ن یول دییتوبه و استغفار نما دیو با ستین زیتقلب جا -

 حکم ادامه تحصیل در صورت تقلب  
 باشدد.  یمربوطده مد   نیدر مقاطع باالتر تابع قدوان  لیو ادامه تحص د،یتوبه و استغفار کن دیکلى تقلّب جایز نیست و با بطور -

 ۳ای( )امام خامنه

 حکم استخدام، درآمد و افزایش حقوق در صورت تقلب در امتحانات  
 ایکند  دایجواب سواالت را پ یتقلب کند مثال با استفاده از گوش ینفر در جلسه ازمون استخدام کیاگر 

حقبوق   ایب ا دیب ایارسال کند اگر در ازمون قبول شود و به استخدام سازمان مربوطه درب یو ینفر برا کی

 نه ؟ ایشخص حرام است  نیا یافتیدر

و اگر تخصص و مهارت الزم را بدراى کدارى کده بدراى آن اسدتخدام شدده دارد و مقدّررات         ستین زیتقلب جا یکل بطور -

استخدام رعایت شده و مطابق مقررات و براساس توانایى در انجام وظایف محوله به او حقوق مى دهندد حقدوق دریدافتى    

 4)امام خامنه ای( حرام نیست.

کند  دایو دکترا دست پ سانسیل یاز امتحانات خود تقلب کند و به مدارک باال یدر بعض کسیاگر سوال: 

 یحرام ؟ )گاه استخدام درمؤسسبات دولتب   ایحقوق حالل است  نیا دینما افتیو متعاقباً حقوق باالتر در

 ( یخصوص یدر شرکت ها یاست و گاه

 طدابق حقوق حالل است و اگر تخصدص کامدل م   دجام کار در حد مطلوب باشان یو توانائ تخصصاگر از نظر  ...:   جواب -

، دید نما یجهدت اسدتخدام معرفد    یخصوصد  اید  یعنوان به مؤسسه دولتد  نیخود را به ا ستین زیندارد جا یافتیمدرک در

 ینمد  زیقاً جامطل زین یقیو مانند آن و ارائه آن به عنوان مدارک و اسناد حق ی، اسناد رسم یلیجَعْل مدارک تحص نیهمچن

 ۵)آیه اهلل سیستانی(باشد.

                                                   
 سایت آیت اهلل مکارم: 000۵800شماره سوال: 0۳99/10/1۲)سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه.  0
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 0076۳71شماره سوال:  0۳99/19/۲۵سواالت سامانه جامع  گناهان.  ۳
، 0۲۵0۲۲6سواالت سامانه جدامع  گناهدان  سدوال شدماره     و همچنین  )تقلب و...( ۳6 یهمسان ساز ر.واحد همسان سازی پاسخهای سایت مذکو. سایت ادمین امام خامنه ای،  0
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در صدورتی  دانشگاه و مانند آن تقلّب کرده  یدر امتحان ورود یحرام است، و اگر کسخواه کم باشد یا زیاد هر گونه تقلّب  -

و همچندین در صدورتی کده مدوارد     « ۲موارد تقلب کم و محدود بوده»یا « 0شک در تاثیر تقلب در قبولی داشته باشد»که:

در ایدن   ۳گسترده بوده ولی وقت گذشته و انصراف فرد باعث پذیرفته شدن افراد بعدی که حقشان ضایع شده نشدود تقلب 

که از کار خود جدا توبده   نیمترتّب بر آن استفاده کند، مشروط بر ا یایخود و مزا یلیتواند از مدرک تحص یمسه صورت 

قّ ضایع شده را با اعمال صالح جهدت صداحب حدق جبدران     و خطاى گذشته و حنرود  ییکارها نیکرده و هرگز سراغ چن

نمایید؛ اما در صورتی که تقلب گسترده بوده و انصراف فرد سبب شود فرد دیگرى، که در نوبت است، پذیرفته شدود، الزم  

، همچنین استفاده از امتیازات جعلی جهت افزایش حقوق جدایز نیسدت و حقدوق مربدوط بده آن بایدد       0است انصراف دهد

 ()خالصه نظر آیه اهلل مکارم برگرفته از استفتاءات ایشان .۵شت داده شودبرگ

                                                   
0  .
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