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 استاد سید جواد بهشتی  هفتمجلسه ی 
 غیبتموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 قرآن را به سخن آورید
به حرف در را  و آنامام به ما فرمودند که این قرآن را باید بنشینید  ؛کنیم از امیرالمؤمنین علیه السالم آغاز می ار سخن این برنامه 

  ن  آالقر  ذلک !ریدو بیا
 

 نط  است  ف
 

همه ی آیه های قرآن  ...؛هست ه چیزیچاین قرآن  در که مویگ می ی شماولی من برا ؛وهق
 تاریخ،ی ینده آ ینده ی انسان،آجهان، ی ینده آ است! قرآنعلم آینده در  ،تیأیما  فیه علم   ن  اال إ است: موضوع چهار درباره

  ؛ینده ی جامعهآ
 

و  ؛شکست ها و امت های قبل، تجربیات، پیروزی ها،،از گزارشی درست از گذشته ،الماضی عن   و الحدیث
اینکه  ،کمین  ما ب   ظم  و ن   است؛ کتاباین  دراجتماعی  و دردهای جسمی ، روحی،  فردی ، ،داروی دردهای شما ،کمدائ   دواء  

یکی از مناسباتی که بین ما انسان  قرآن هست. د درباشچگونه   بین شما مناسباتو هم زندگی کنید،  وری باطچه شما انسان ها 
 ه  ی  أیا  :فرماید میاست؛  غیبت، دکن نهی میو ست و قرآن نمی پسندد اها متاسفانه رایج 

 
عزیزان من ، بندگان  ،وان  ام  ء  ذین ا ال

 کم ب  عض  ب ب  غت  ی   ال !من
 
؟ چهغیبت یعنی  .دنکنغیبت  ار  ردیگجمع  کییا جمعی از شما  ا،ر  ردیگنفر  کینفر از شما  کی، عضا

 .جمعی بیان کردن دررا  اندیگر یعنی بدی های 
فت و أر عامل هایی که محبت و  پس نباید ما هم نسبت به هم مهربانی کنیم. ددار دوست و  ؛است نامهربخداوند نسبت به ما 

نسبت  ار که ما  ستاایی ها چیزه این تحقیر، و تهمت، تمسخر، غیبت،: ریمو یاب خود مناسباتدر  دکن مهربانی را خدشه دار می
  !..غیبت. .دکن چرکین می ار ها  دلو ، دکن خور میدل، دکن رنجیده خاطر می یکدیگربه 
 

 غیبت و پرونده اعمال
این پرونده  است و اشتباه شده" د کهنویگ کسانی می ،کنند که تقسیم می ار خوانیم که روز قیامت پرونده ها  می ار  در حدیث این

فرشته  در آن وجود دارد"، در این هنگامم ه اانجام ندادمن ی هم که د بکارهای  !نیستدر آن  من خوبکارهای  !من نیست برای
مده آبدی های او و  ،اوی پرونده  دررفته  ی توهاخوبی  ، در نتیجهیه اکرد ار  شخصیغیبت تو  د کهده جواب می و دآی ای می

 د....؟!دار چقدر غصه در پرونده ی تو!؛ این اتفاق 
که کارهای خوبی در اینجا  دنویگ کسانی می ،کنند روز قیامت وقتی پرونده ها را تقسیم میکه خوانیم  میدیگری در حدیث 

 دنهد توضیح می ی اوابر آنگاه  !نیستدر پرونده ی ما یم ه اانجام داد ا که مار یم و گناهانی ه اما انجام نداداست که نوشته شده 
مین به پرونده ی شما ...؛ هخدمات او ، عبادات او و  ،به پرونده ی او منتقل شده شما گناهان ، پسکرد ار کسی غیبت شما که 

  خیلی خوب است! فکر کنیم ی آنرو مقداری  کیاگر ما  ار یک فرمول 
 وم ه اچیزی که نخرید د می بینیدکنی نگاه می !مبلغی پرید کیکه د آی پیامک می کیکارت های بانکی  برایا ه گاهی وقت

طرف می زنم که حل  نآ طرف و اینبه  ،وکنم شکایت میاست؟! برداشته  ار این پول  چه کسی ، پسمه اکارت به کارت هم نکرد
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قیامت که جای جبران  در حال ؟!چرا این مبلغ از دارایی من کم شد که خورم غصه می باز هم دباشکم آن  مبلغاگر حتی  شود؛
 ؟!کار خواهیم کرد هچنیست 

 
 چرا غیبت می کنیم؟

 فریدهآکه ما را می فرماید خدایی  !نکن ااین کار ر  ن می فرمایدآقر  ؛جمعی تعریف کنیم کیدیگران را برای  یبد غیبت یعنی 
 یا می ،یم انتقام بگیریمهخوا یا می ؟کنیم ما چرا غیبت میاما . تسه االبته غیبت خوشمز .دهخوا می ار خوشبختی ما و  است،

 ااین ها ر خدا  ؛ ولی...چنین دالیلی ، ویم شوخی کنیمهخوا یا می ،گرم کنیم ایم مجلس ر هخوا یا می ،یم تسویه حساب کنیمهخوا
 .دنمی پسند

 
 روایات اهل بیت علیهم السالم درباره غیبت

می  کسی برخوردبا  د وشدن جایی رد میمبر عزیز ما یا امام معصوم از گاهی پیا ؟...؛نده افرمود هینیم امامان ما درباره با غیبت چبب
و می کرد  گوشت خوردی ؟ خب او تعجب می ،دآی فرمودند بوی بد از دهان تو میو می  دگرفتنمی را  خود دهان د، ونکرد

غیبت کردن مثل این است که فرماید  چون قرآن میاست غیبت کرده که  شدمی معلوم پس نه من گوشت نخوردم! گفت،
 .دفهم می اچنین چیزی ر  کی د،که چشم باطن بین دار  کسی ؛گوشت مرده ی برادر خود را بخوری
 عزیز ما فرمود :  و امیرالمومنین، آقای ما ، موالی ما،

 
  ض  بغ  ا

 
 ا   ق  الئ  الخ

 
 ل

 
 غیبت ،المغتاب بدترین خلق ها نزد خدا، ،هی الل

؟ هچ .ویش غیبت می ، چونامام صادق علیه السالم فرمود غیبت نکن .است ها خیلی زشت. یعنی در بین بدی است هکنند
ن آ در ،کسی نگاه کنم به ناموسکه من به خودم اجازه دادم و یعنی اگر چشم چرانی رایج شد  !یو ش غیبت نکن غیبت می

 خود شممراقب چ من خود؛.د..به دختر من نگاه کن ، وبه مادر من به ناموس من، به همسر من،که  ودش کسی پیدا می جامعه هم
کسانی هم پیدا  دبریز آن قبح و باز کنیم ااین باب ر  راگ ...؛شوی غیبت میچون  ،غیبت نکن .ممراقب زبانم باش دمخو ، وباشم

 .دریزن می اآبروی ما ر و  ،کنند بیان می ابدی های ما ر  وند کهش می
ما که  !خواهرانو برادران ! عزیزان من .ودش نمازش قبول نمی ،یا زن مسلمانی را کندپیغمبر فرمود هرکس غیبت مرد مسلمان 

خب درست هم  د!ن نماز باید درست باشآخب  ،گیریم روزه ای می کی ،نیماخو  نمازی می کی و کشیم همه زحمت می این
است  گام بعدی این، درست انجام دادیم ار  ههم و ، سجده درست ،رکوع درست ،قرائت درست انماز ر  .ود!باید قبول ش ...،هست

 اب  اغت   ن  م   که پیغمبر فرموده .است غیبت از آن ها یکی د،زن هم میه ب از ر ایی هست که قبولی نماهچیز .ودن نماز قبول شآ که
 سل  م  

 
 ا

 
  ة  م  سل  و م  ما

 
 .ار  او نه نماز د وکن خدا قبول می انه روزه اش ر ، هه و ال صیام  تعالی صالت   الله   ل  قب  م ی  ل

 
 کسانی که غیبت آن ها حرام است

ساله ی  ۶غیبت بچه  دمادر حق ندار  کیعنی ی ؛...ک و بزرگبین کوچ دنک فرمایند که در غیبت کردن فرق نمی فقهای ما می
 هکنم. بچحق ندارم غیبت  ابچه ی خودم ر  ...!نه است! یا بچه ی خودم !بابا است سالش ۶ ویدبگ دناتو  نمی .دبکن ار  خود

غیبت بین که فرمایند  می ار  فقهای ما این ...،ساله است ۶ - ۵یا حتی و  ...،، ازدواج کردهی روددانشگاه م ،ودر  دبیرستان می
کسی  ؛بین زنده و مرده دکن و فرقی نمی د؛م باشار ح او غیبتتا  دبه تکلیف رسیده باشکه الزم نیست د و کن صغیر و کبیر فرق نمی
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 ...، وبین مرد و زن دکن و فرقی نمی است. ماحر  او غیبت است در قید حیاتاگر  است همانطور که ماحر  ه غیبتاز دنیا رفتکه 
 است. ماتمام این موارد حر 

 
 !کار من غیبت نیست

م هیخوا هم می ام، و حر  است و غیبتکه نیم اد هم می د؛ده قلقلک می اما ر و د آی ن میاها شیط از نظر روانشناسی گاهی وقت
ها  که این دگول بزن ان ما ر ام که مواظب باشیم شیطویم بگهخوا چند تا نمونه می !کار من غیبت نیست توجیهی کنیم که کی

 !فکر کنیم که غیبت نیست است خود ما ممکناست، ولی  غیبت
ن آولی  ،نگفتم اکسی ر عف در حقیقت ض ؛"شکر که ما گرفتار نیستیم اخدا ر  ،الحمدلله" وید:گ میاین  است و مثال کسی گرفتار

 ،گناهی کرده کسیمثال  د...؛کن صحبت می چه کسیراجع به  ددار  شخص این د کهنناد می دن جلسه بودنآ درشنوندگان که 
 است. این غیبتاما ! الحمدلله که ما مبتال نیستیم ویدگ میاین  ....،کار کرده هنم چاد نمی است، خورده امال مردم ر 

، دکن ماده میآ اعنی میدان ر ی "عجب؛ "بگورا  قیه اشیعنی ب "عجب" !عجب ویدگ می د آنگاهشنو می یغیبت :ردیگی نمونه  یک
 ان ما ر اایی است که شیطهچیز ها ایناست. شریک  کار غیبت شخص دراین  ،دکه ادامه بده در آو  به شوق می اغیبت کننده ر و 

 د!شکل پیدا کن ،آبرو ریزی کییا  ، وغیبتی کتا ی دکن تحریک می
از خداوند را می گوید " یا این جمله د...؛کن ن باز میامید د وکن اما گناه می ویدگ می اظاهرًا ذکر خدا ر او  !"عجب ،ال اله اال الله "

ه جا نشست نآن جمعی که حفظ کند...، اما آما را  خواهیم از خداوند می آن این است که ظاهر "حفظ بفرماید اخواهیم که ما ر  می
ا ه ور غیبتطهی ها به این لحزب ال وید.د بگهخوا می هو چ دزن حرف می ددار  چه کسیراجع به شخص که این  دفهمن می دنا

  هستند! مبتال
 د...،ناخو  نماز نمی ه ی اوبچ هستم که فالنی ناراحت یبرا است، که گرفتار هستم فالنی ناراحتی من برا اینکه می گویدیا 

خب  ی او!"برا خورم دارم غصه میمن  د وناخو  خودش نماز نمیبگوید که ". یا ردیگ است غیبت د"ناخو  نماز نمی ه ی اوبچ" !خب
 است. ن غیبتاهم آن اما باطن است،ترحم  ر آنظاهاست! این غیبت

حیف دین وید :گ می را بعد این! دزن می اا ر ه حرف ی همهاو  است" گرفته را ن مناحیف که دین جلوی زب" ویدگ می ار  یا این
چیزی علیه ما  کچیزی گفتیم شما هم ی کب ما یخ" وید:گ ا با کمال پررویی میه یا گاهی وقت !".گرفته را ن مناجلوی زب

 .ید مواظب باشیم در مورد این گناهخیلی با ....!"بگو
 

 ی غیبتکفاره
حاللیت و  کردخواهی  عذراست باید شنیده غیبت را  اگر طرف ،گوید ؟ عالم بزرگ شیعه شیخ طوسی می ستکفاره ی غیبت چی

تازه باشد و گر نشنیده ا چون آن است، این کفاره ی  کرد. استغفارباید  است، نشنیدهم ه اکرد ی اوغیبتی که من برا اگر اما .طلبید
اگر  و ،دآور  و دل چرکینی پیش می ودش باز می ی جدیدیپرونده  کدوباره ی ،مه اکرد امن غیبت تو ر که م ویبگ ی اوبرا من خود

 . باشدبرای او و برای خود باید استغفار است اگر نشنیده  .طلبیدحاللیت  و ،کرد عذرخواهیباشد باید شنیده 
 

 عاقبت غیبت کننده
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 ند؟از جبرئیل پرسیدم اینان کیان ،خراشیدند می اصورت ها ر  ی خودج گروهی را دیدم که با ناخن هاشب معرا" :پیغمبر فرمود
 و خودم به نخواهرا ن وبرادرا ...!ن دهنده استکان حدیث خیلی تای"؛ کنند کسانی هستند که غیب می ،ها از امت تو گفت این

آخرین نفری باز هم  ودقبول ش ه ی اوتوب ، و اگراگر توبه کند غیبت کننده" :امام صادق علیه السالم فرمود. ....!مویگ به شما می
آخرین نفری است که بهشت  ود،ش قبول شه اتوبو غیبت کننده اگر توبه کند " :مویبگ ربار دیگ کی "،رود بهشت میبه است که 

رقم  اسرنوشت بدی ر ، خود یقدر برا ما این هبرای چ و چرا ود...،قیامت معطل ش درد صد هزار سال باید یعنی چن!"؛ رود می
 ...یمویبگ انقاط قوت دیگران ر  ، ویمویبگ ابیاییم خوبی های دیگران ر   ؟!بزنیم
 نابود می او مروت د،نقل کن د،نک خراب او را که از مومنی برای اینرا گزارشی  ، وهرکسی روایتی" :صادق علیه السالم فرمود امام

  !"تحت والیت شیطان دفرست می د، وکن بیرون می و خدا او را از والیت خود د!فتا و از چشم مردم می ود!ش
 

 ؛ شانه و آیینهآبروی مؤمن
 ام شما درباره عظمت و اهمیت کعبه برایکه ست ا سال ها :کسی به امام صادق علیه السالم عرض کرد که یمه اشنید هما هم

من از کعبه ؤبروی مکه آبدانید  ،مویگ می درباره ی آنست من ا ها این کعبه ای که سال" :امام صادق فرمود د"،یهد توضیح می
یک عیبی که واقعا  وبا یک حرف درست یا  وبا یک شایعه  اساله ر  ۶۰له سا ۵۰ مومنیک یعنی ما به راحتی آبروی  است!"؛ تر مهم
ود، پس خوب شکه او یم هخوا ما نمی رمگ .بریم می ار  ی اوبرو آ – علنی کنیم ان عیب ر که آیم ر ولی ما اجازه ندا - هست در او
 .یمویبگاو  به خودو بگیم  تلفنی ،یمویبگکتبی  ،یموببگ ای اوصی بر خصوبه طور  باید
 ":ینه باشیدآمثل " است که امیرالمؤمنین نفرموده رمگ

 نه چونان شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید   ینه رو به رو گویدآعیب مرا همچو  ،دوست دارم که دوست
یا تلفنی،  ودش نمی اگر رویتان .این کار را بکنید رو در رو ،کنید خواهید انتقاد می ، اگرینه باشیدآمثل بلکه  !مثل شانه نباشید

 ! دیگران نهی برا؛ ولی کتبی
 

  آنرد  شنونده غیبت و 
 !نهمثال بگوییم: " .باید غیبت را رد کنیم ،شنونده ی غیبت هستیماگر که  ، این استما مشخص کرده یاز وظایفی که پیغمبر برا

 !"من شنونده ی شما نیستم !کنتعریف  ر این ها راجای دیگ کبرو ی اصالً  !قاآکنم  من قبول نمی
  د  ن ر  م  

 
  عنه   الله   د  ر   "،درست نیست" وید:یعنی بگ ،کس غیبتی را رد کند هر ،جلسی م  ها ف  ع  م  س   ة  یبغ   خیه  عن ا

 
 باب   لف  ا

و  ،ت نکنیمکو  ش   ،کنیمدفاع  ردیگ از هم .کند خرتی را از او دور میآخداوند هزار خطر دنیایی و  ،ةر نیا و االخ  ی الد  ف   ر  الش   ن  م  
  است. این سبک زندگی مسلمانی !.باز نکنیمبروریزی دیگران آ یبرامیدان را 

 است! خیلی الهام بخش او اسم کتاباست و کتابی نوشته نویسنده ی مصری  کی فرمود استاد عزیزم حاج آقای قرائتی می
 !"اسالم چیزی است و مسلمانان چیز دیگر" که ی آن این استمعنا"، راخ  ء   ء  و مسلمون شی ء  االسالم شی" است: اسم کتاب این
اجازه  دقا به خوآنباید این  د! وباش یک چیز بایدنی ام و مسلماسال ...، ومنطبق باشیمبا اسالم ما باید  د!طور باش خب نباید این

 جامعه پیدا نمی در ، چونن و حدیثآقر  دری برو هخوا می ااسالم ر اگر  دیگر؛مسلمان ها چیز و بگوید اسالم چیزی است و  دبده
 است. خب این بد !کنی
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، فقط سکوت کردهاست و نگفته  چیزی " اوستا ها ندهشنونده ی غیبت هم یکی از غیبت کن" :امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود
  ة  یب  لغ  ل   ع  ام  الس  "رد! دا ااو هم کیفر غیبت کردن ر  اما

 
هرکس در جلسه ای بود و غیبت " :. پیغمبر فرمود "یناب  غت  الم   د  ح  ا

پیغمبر فرمود  ".خوار و ذلیل خواهد کرددر دنیا در آخرت خدا او را  ،و توانایی دفاع از او را داشت ولی دفاع نکرد ،مسلمانی شد
د و دفاع بودن رشاید اگ ...،ن دفاع کننداتا از خودش دنیستن بشود، چون آن ها غیبتکه ید هاجازه ند ها در مورد مرده مخصوصاً 

 .کردند ما توجیه می شدیم می
 

 آثار غیبت
چون غیبت  ؟چراو  است چه آثاری دارد؟ م کردهاکه خدا حر  چیزی این ست؟یم آثار غیبت چیوییم بگهخوا در پایان این برنامه می

 آلوده می اروابط ما ر  د،کن ظن ایجاد میءبی اعتمادی و سو د؛کن غیبت اختالف و جدایی ایجاد می د؛کن کینه ایجاد می  بین ما
 .دکن تحریک می احس انتقام جویی ر  د؛ وکن

 کرا خدا واجب کرده ی ههر چ است، و بوده در آنمفسده ای  کیاست م کرده االسالم فرمود هر چه را که خدا حر امام رضا علیه 
 ...چوب فرامین الهی قدم برداریم ارهچ درم ییبیا .بودهدر آن صالحی 

 ...خدانگهدار شما


