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Penanya Mengatakan:
اﻟﺸﻴﺦ ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻗﺬف اﻟﻤﺴﻠﻢ ورﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻫﺮ واﻟﻌﺮﺑﻴﺪ واﻟﺨﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ؟ وﻫﻞ ﻳﺠﻮز أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ
ذﻟﻚ؟
Wahai Syaikh yang mulia, apakah boleh menuduh seorang muslim dan menggelari dia
sebagai pezina, pemabuk, pecandu khamer di masjid? Apakah boleh mengambil ilmu dari
orang yang mengatakan demikian?
 ﻫﺬا ﻛﻼم ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻼم ﻟﻪ ﻏﻴﺒﺔ ﻧﻤﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻛﻼم ﻓﻲ أﻋﺮاض اﻟﻨﺎس.ﻻ ﻳﺠﻮز ﻫﺬا
Tidak boleh ini. Ini perkataan yang batil, perkataan yang mengandung ghibah dan namimah
(adu domba). Tidak boleh menjelekkan kehormatan manusia.
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“Janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara
kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bukankah kalian merasa
jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, Maha
Penyayang. (QS. Al-Hujurat 12)
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Nabi shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ghibah, beliau menjawab: Ghibah adalah:
“Engkau menyebutkan tentang saudaramu perkara yg dia benci. Sahabat bertanya : Wahai
Rasulullah, bagaimana menurut anda, jika pada saudaraku memang ada yang aku katakan?
Beliau menjawab: Jika memang ada padanya apa yang engkau ucapkan, maka sungguh
engkau telah berbuat ghibah kepadanya.
Jika tidak ada padanya apa yang engkau katakan, maka sungguh engkau telah berbuat
buhtan kepadanya, yaitu berdusta atas dia.
Majalis Ramadhaniyyah Jum’at 2 Ramadan 1439 H
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