Ebu Hüreyre anlatıyor:
“Resulullah (s.a.v.): 'Gıybet nedir biliyor musunuz?' diye sordu.
Sahabe:
'Allah ve Resulü daha iyi bilir!' karşılığını verdiler.
Resulullah, 'Kardeşini hoşlanmadığı bir şey ile anmandır.'buyurdu.
'Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?' diye
sorulunca Resulullah, 'Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet
etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun.' buyurdu.”
(M6593 Müslim/Birr-70)

 َﻻ ﺗَ ْﻐﺘَﺎﺑُﻮا اﻟْﻤ ُْﺴ ِﻠﻤِﲔَ وَ َﻻ ﺗَ ِ ُﻌﻮا ﻋَﻮْ رَ اﲥِ ِ ْﻢ:ُْﴩ ﻣَﻦْ ٓﻣَﻦَ ِﺑﻠِﺴَ ﺎ ِﻧ ِﻪ وَ ﻟَ ْﻢ ﯾ َﺪْ ُﻞِ ْاﻻﳝ َﺎنُ ﻗَﻠْ َﺒﻪ
َ َ “ َ َﻣﻌ
”.ِ وَ ﻣَﻦْ ﯾ َ ِ ﻊ ِ ا ُ ﻋَﻮْ رَ ﺗَ ُﻪ ﯾَﻔْﻀَ ْ ُﻪ ِﰱ ﺑ َ ْ ِﻪ،ُﻓَﺎﻧ ُﻪ ﻣَﻦِ اﺗ َﺒ َﻊ ﻋَﻮْ رَ اﲥِ ِ ْﻢ ﯾ َ ِ ﻊ ِ ا ُ ﻋَﻮْ رَ ﺗَﻪ
Ebu Berze el-Eslemî'den rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur: “Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş

olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli
hâllerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hâllerini
araştırırsa Allah da onun gizli hâlini araştırır. Allah kimin gizli
hâlini araştırırsa onu evinde (gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak)
bile rezil eder.” (D4880 Ebu Dâvûd/Edeb-35)

:َاﻟﻨﱯ )ﺻَ ﲆ ا ُ َﻠَ ْﯿ ِﻪ وَ ﺳَ ﲅ ْ( ﻗَﺎل
ِ ﻋَﻦْ ِﰉ ﻫُﺮَ ْﺮَ َة ن
”.َِﲁ َﻣﺎ َ ِﲰﻊ
ِّ ُ “ َﻛﻔَﻰ ِ ﻟْﻤَﺮْ ِء ا ﺛْﻤًﺎ نْ ﳛُ َّﺪ َِث
Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur: “Kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter.”
(D4992 Ebu Dâvûd/ Edeb-80)

:َﻋَﻦِ اﻟْ ُﻤﻐِﲑَ ِة ْﻦِ ﺷُ ْﻌ َﺒ َﺔ ﻋَﻦْ رَﺳُ ﻮلِ ا ِ َ)ﺻﲆ ا ُ َﻠَ ْﯿ ِﻪ وَ ﺳَ ﲅ ْ( ﻗَﺎل
ً  وَ َﻛ ِﺮ َﻩ ﻟ ُ َْﲂ ﺛَ َﻼ.َﺎت
ِ  وَ َﻣ ْﻌًﺎ وَ ﻫ،َﺎت
ِ  وَوَ َد اﻟْ َﺒﻨ،َﺎت
ِ ان“ ا َ ﻋَﺰ وَ َﻞ ﺣَﺮ َم َﻠَﯿ ُ ْْﲂ ُﻋﻘ َُﻮق ا ْ ﻣ ﻬ
”. ِ وَاﺿَ ﺎ َ َﺔ اﻟْﻤَﺎل، ِ وَ ﻛ ْ ََﱶ َة اﻟﺴ ﺆَال،َِﻗ َﻞ وَ ﻗَﺎل
Mugîre bin Şu'be'den nakledildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur: “Şüphesiz Yüce Allah, annelere hürmetsizlik etmeyi,

kız çocuklarını diri diri gömmeyi ve üzerine düşeni yapmamayı, hak
etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de
çirkin görmüştür: Dedikodu, malı zayi etmek ve anlamsız çok soru
sormak!” (M4483 Müslim/Akdiye-12)

:ُاﻟﻨﱯ )ﺻَ ﲆ ا ُ َﻠَ ْﯿ ِﻪ وَ ﺳَ ﲅ ْ( ﯾَﻘُﻮل
ِ  َ ِﲰﻌ ُْﺖ:ُﻓَﻘَﺎ َل ُ َﺬﯾْ َﻔﺔ
”. ٌ“ َﻻ ﯾ َﺪْ ُ ُﻞ اﻟْﺠَﻨ َﺔ ﻗَ ﺎت
Huzeyfe'nin işittiğine göre, Hz. Peygamber
buyurmuştur: “(İnsanlar arasında) laf taşıyan
giremez.” (B6056 Buhârî/Edeb-50)
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