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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن 

 :أما بعد ، يضلل فال هادي له واشهد أال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله 

يت ملرحلة البكالوريوس يف املستوى الثامن يف فقد ُكلفت ببحث مسألة حكم غيبة الكافر ، وذلك أثناء دراس

كلية الشريعة بالرياض، مقدمًة هذا البحث لعرضه ومناقشته يف حماضرة مادة العقيدة ، وقد مجعت 

، مع احلرص على عدم اإلخالل فيها ، وأسأله -نظرًا لضيق وقت احملاضرة  –مادته وخلصتها بشكل كبري 

 . وهو عليه قدير جل جالله  تعاىل التوفيق والسداد إنه ولي ذلك



 

 ░||  ؟غير المسلمهــل تجـوز غيبة   ||░
 

 

 

 :فرٌق بني ذم الصنف عمومًا وبني ذم شخص بعينه ُي
 

 : وهي ذم وغيبة نوع وصنف عمومًا :  احلالة األوىل

 :حيث قال (442/ 42)اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف الفتاوى  شيخفخالصة حكمه ذكرها 

 ، كما أن كل صنف مدحه اهلل ورسولهوليس ذلك من الغيبة ،ذمه كل صنف ذمه اهلل ورسوله جيبف " 

فاهلل تعاىل ذم  ،عليه ومالئكته يصلى عليه ، وكما أن من صلى اهللوما لعنه اهلل ورسوله لعن، جيب مدحه

وآكل الربا،  واحلاسد، والبخيل، والساحر،، والغاوي، والضال ،الكافر، والفاجر، والفاسق والظامل

 هـ.أ " ، واملتكرب اجلبار، وأمثال هؤالءواملختال، والفخوروالزاني،  ،وموكله، والسارق

 

 :وهي ذم وغيبة شخص بعينه: احلالة الثانية

 :األمور اليت جيوز فيها الغيبة بقوله همنظم بعض للمسلم وغريه ، وقد الغيبة جتوز يف حاالت سواًء

 حمـذِّرو  مـعرِّفو  متظلم      يف ستة  بغيبة ليس  القدح

 منكر إزالةاإلعانة يف   طلب     ومن مستفتوجماهر فسقًا و

 

- :أما غيبة الكافر فيتلخص حكمها في نقاط وهي على مايلي
- : حترير حمل النزاع

كفار قريش بإذن النيب صلى  قد هجا حسان رضي اهلل عنه ألن ،الكافر احملارب للمسلمنيجتوز غيبة  -9

يوم قريظة، وألنه ال حرمة له، وكذلك جتوز غيبته فيما جاهر فيه من املعصية والفجور  يه وسلماهلل عل

 .، وهذا أمر مقصود شرعًامن الكفر وماجير إليه من أفعال والفسق؛ ألن يف ذلك تنفريًا

ألنها ، ألي شخص كانكطول أذنه أو قصر قامته ( بفتح اخلاء)يف أمر َخلقي  تقعإذا والغيبة ال جتوز  -4

 . (2/االنفطار)" فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ: " سبحانهقال وقد ، استهزاء خبلق اهلل تعاىل

به جاهر فتجوز غيبته فيما  -املعاهد بعقد ذمة أو أمان:أي- إن كان الكافر معصومًا: التفصيل يف حالة -4

على  فيما عدا ذلكيف حكمها ختلف وُا يؤدي إليه، من الكفر وما ألن يف ذلك تنفريًا ؛من الفجور والفسق

 : قولني فيما يلي ذكرهما 



 .حتريم غيبته كاملسلم :القول األول

أَلنَّ الشَّْرَع ؛ الذِّمِّيُّ فَكاْلُمْسِلِم ِفيَما َيْرِجُع إَلى اْلَمْنِع ِمْن اإِليَذاِءف ،ألنه معصوم الدم واملال والعرض :األدلة

ألنه ( وحترم غيبته كاملسلم) : يف حاشيته قال ابن عابدين احلنفي رمحه اهلل، َمُه َوَماَلُهَعَصَم ِعْرَضُه َوَد

 .هـ .إ. ا حرمت غيبة املسلم حرمت غيبتهبعقد الذمة وجب له مالنا، فإذ

 .ودخوهلم فيه سالم يتشوف لرتغيب غري املسلمني واإل ،وألن ذلك قد يسبب نفوره من اإلسالم واملسلمني

 .ول أقرب لألخالق السامية اليت حث عليها هذا الدين القويم واليت ينبغى للمسلمني التخلق بهاوهذا الق

 .جواز غيبته يف هذه احلال :القول الثاني

أيها الذين  يا)  : ألن النصوص الواردة يف حتريم الغيبة إمنا قيدت ذلك باملؤمنني كما يف قول اهلل تعاىل :األدلة

غيبة  إباحةفد ذلك على فخص اخلطاب باملؤمنني ،  (ن الظن وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضاًم آمنوا اجتنبوا كثرياً

 .بني املسلم وغريه النتفاء معنى األخوةالكفار 

 .فخص ذلك باألخ أي املسلم( ذكرك أخاك بما يكره) :يف بيان معنى الغيبة وكما يف قول النيب 

 . غري َخلقته ألنها صنع اهلل عز وجليف جتوز غيبة الكافر على هذا القول  :ذنإ

  :جواز ذلكويستثنى من 

 . إذا كان يف ذلك كذب عليه  *

 .فر من اإلسالماأو نفرة الك إذا كان يرتتب على ذلك ضرر أو مفسدة أو فتنة *

 .ففي هاتني احلالتني الجتوز غيبته 

 .ثنيت منه وهذا القول له وجاهته إذا إلتزم املسلم بالبعد عن احلاالت اليت است

اإلعتياد على  ألن ،الغيبة وعلى ذكر مساوئ اآلخرين ومع ذلك فال ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على

الغيبة التليق ألن ، ومن حام حول احلمى أوشك أن يقع فيه، فجيره لغيبة أحد املسلمني الغيبة قد

ُن ِبالطَّعَّاِن َوال اللَّعَّاِن َوال اْلَفاِحِش َوال َلْيَس اْلُمْؤِم: " فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم بأخالق املسلم 

 . رواه الرتمذي وَقاَل َحَسٌن َغِريٌب، وصححه األلباني" اْلَبِذيِء 

 

هذا ماتيسر لي مجعه وإعداده وتلخيصه، واهلل تعاىل أعلم وأحكم، فإن وفقت فمن اهلل وحده وإن أخطأت 

 .تم الصاحلات، واحلمد الذي بنعمته تفمن نفسي والشيطان 

 

 وصــــل اللهــــم وسلــــم علـــى آلــــه وصحــــبه امجعيـــن


