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  أستاب الفوز بسرت اهلل

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، 

ومـ سقئات أطؿالـا مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد 

 أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف.

سـ الفدي هدي محؿد، وشر إمقر إن أصدق الحديث كتاب اهلل، وأح

 محدثاهتا، وكؾ محدثة بدطة، وكؾ بدطة ضاللة، وكؾ ضاللة يف الـار.

]آل  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

 .[201:طؿران

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 .[2:]الـساء ﴾ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ٺ ٺٿ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[02-00:]إحزاب ﴾﮼ ﮽﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ﮵ ﮶ ﮷ ﮲ ﮳﮴

 :أما بعد

هذه الؿؼدمة كثقًرا ما تسؿعقهنا مـ الخطباء والؿحاضريـ،  أيفا إخقة:

وتؼرؤوهنا يف افتتاحقات كتب بعض الؿملػقـ، وتسؿك هذه الؿؼدمة خطبة 

الحاجة: ٕهنا مػتاح يػتتح هبا الؿتؽؾؿ الحديث طـ حاجة مـ حاجاتف: كؿقطظة 

 ب أو كؽاح، أو غقر ذلؽ.أو خطبة أو تعؾقؿ أو جقا
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وقد كاسب ذكر هذه الؿؼدمة بقـ يدي الحاجات هبذه إصقل الؽؾقة: 

 فحؿد اهلل ثـاء طؾك كعؿف ومـفا الؽالم أو الؽتابة، أو غقر ذلؽ.

 وآستعاكة باهلل صريؼ إلك التقفقؼ يف الؼقل، والعبد مػتؼر إلك ذلؽ.

صؾب الؿغػرة والفداية والعصقان مـ أسباب الخذٓن، فقحتاج الؿسؾؿ إلك 

 حتك يظػر بؿطؾقبف.

وشرور الـػس، وسقئات إطؿال تؼػ يف صريؼ التقفقؼ، ومـ شرور 

الـػس: العجب بؼدرة الـػس، فقحتاج العبد الذي يريد القصقل إلك الـُّجح يف 

 حاجتف إلك آستعاذة باهلل مـ شر كػسف وسلء طؿؾف.

ؾحؼ فقحسـ بف أن يبقـ أن ولؿا كان الؿتؽؾؿ أو الؽاتب سقؼػ داطًقا ل

أصدق الؽالم كالم اهلل، وأحسـ الفدي الفدي الذي جاء بف رسقل اهلل: لقشقر 

 ذلؽ إلك أكف يـبغل دطقة الـاس وفؼ كالم اهلل، وهدايتفؿ بؿا يتقافؼ مع هدي

رسقل اهلل، وأن طؾك الـاس سؿاع كالم اهلل واتباطف: ٕكف أصدق الؽالم، وسؿاع 

بف: ٕكف أحسـ الؽالم البشري. وطؾقف فنن مقضقع السرت كالم رسقلف والعؿؾ 

مـ إهؿقة بؿؽان لذا يحرص اإلسالم حرًصا كبقًرا طؾك الؼضاء طؾك الػاحشة 

والرذيؾة يف الؿجتؿع ومـ جؿؾة وسائؾف الػاطؾة لذلؽ سرت العقرات الؿفقجة 

يؼة لؾغرائز والؿثقرة لفا، وبذلؽ يستبؼ القققع فقفا بخطقات طديدة وهذه صر

مجدية جًدا يف صريؼ الؿحافظة طؾك العػة، وذلؽ بلن صؾب مـ اإلكسان ان 

 يسرت طقرتف طـ أخريـ ويغض بصره أيًضا طـ طقراهتؿ وبذلؽ يؽقن

ولؼد أمركا اهلل بالسرت والعػاف ، الؿجتؿع مجتؿعا كظقػا تشع مـف كقر الػضقؾة

 .البصر ضمركا بغأو
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ڑ ژ ژ  ڎ ڎ ڈڈ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿

 .[00]الـقر: ﴾ڑ ک ک

أي: أرشد الؿممـقـ، وقؾ لفؿ: الذيـ معفؿ إيؿان، يؿـعفؿ مـ وققع ما 

طـ الـظر إلك العقرات وإلك  [00]الـقر: ﴾ڍ ڇ ڇ﴿يخؾ باإليؿان: 

الـساء إجـبقات، وإلك الؿردان، الذيـ يخاف بالـظر إلقفؿ الػتـة، وإلك زيـة 

 الدكقا التل تػتـ، وتققع يف الؿحذور.

طـ القطء الحرام، يف قبؾ أو دبر، أو ما دون  [00قر:]الـ ﴾ڌ ڍ﴿

الحػظ لألبصار والػروج  ﴾ڎ﴿ذلؽ، وطـ التؿؽقـ مـ مسفا، والـظر إلقفا. 

أصفر وأصقب، وأكؿك ٕطؿالفؿ، فنن مـ حػظ فرجف وبصره، صفر  ﴾ڈ ڎ﴿

مـ الخبث الذي يتدكس بف أهؾ الػقاحش، وزكت أطؿالف، بسبب ترك الؿحرم، 

الـػس وتدطق إلقف، فؿـ ترك شقئا هلل، طقضف اهلل خقرا مـف، ومـ  الذي تطؿع إلقف

غض بصره طـ الؿحرم، أكار اهلل بصقرتف، وٕن العبد إذا حػظ فرجف وبصره طـ 

الحرام ومؼدماتف، مع داطل الشفقة، كان حػظف لغقره أبؾغ، ولفذا سؿاه اهلل 

، وطؿؾ حػظا، فالشلء الؿحػقظ إن لؿ يجتفد حافظف يف مراقبتف وحػظف

إسباب الؿقجبة لحػظف، لؿ يـحػظ، كذلؽ البصر والػرج، إن لؿ يجتفد العبد 

يف حػظفؿا، أوقعاه يف باليا ومحـ، وتلمؾ كقػ أمر بحػظ الػرج مطؾؼا، ٕكف ٓ 

 [00]الـقر: ﴾ڍ ڇ ڇ﴿يباح يف حالة مـ إحقال، وأما البصر فؼال: 

ز الـظر يف بعض إحقال الدالة طؾك التبعقض، فنكف يجق "مـ  "أتك بلداة 

لحاجة، كـظر الشاهد والعامؾ والخاصب، وكحق ذلؽ. ثؿ ذكرهؿ بعؾؿف 

 بلطؿالفؿ، لقجتفدوا يف حػظ أكػسفؿ مـ الؿحرمات.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

20 

 ملسو هيلع هللا ىلصوورد الـفل طـ غض البصر يف إحاديث الـبقية الشريػة، مـفا أن الـبل 

العقـان زكاهؿا ُكتب طؾك ابـ آدم كصقبف مـ الزكا مدرك ذلؽ ٓ محالة، ف»قال: 

الـظر، وإذكان زكاهؿا آستؿاع، والؾسان زكاه الؽالم، والقد زكاها البطش، 

 ،«والرجؾ زكاها الخطك، والؼؾب يفقى ويتؿـك ويصدق ذلؽ الػرج ويؽذبف

الديـ رأس الؿال فاستؿسؽ بف  ان يؽقن ققيا يف ديـف فقجب طؾك الؿسؾؿ

 .اهلل أسباب الػقز بسرت  مـ أطظؿ الخسران فضقاطف

 الصَّتر لغةً واصطالخًا: نػيى

تر لغًة:  معـك السَّ

لء َيْسُتُره وَيْستُِره َسْتًرا وَسَتًرا، أي:  لء، وهق َمْصَدُر َسَتر الشَّ ْتُر: َتَغطقة الشَّ السَّ

اُه أو أخػاُه.  َغطَّ

لء َمْسُتقر، والذي َتْسُتُره بف ِسْتٌر لف. ء َسَتْرَتف فالشَّ
ْ
 وكؾُّ َشل

ْترُ  َتاَرُة: ما ُيْسَتَتُر بف، قال تعالك:  والسِّ َتاُر والسِّ ْتَرُة والؿْسَتُر والسِّ ڱ ﴿والسُّ

. [90:]الؽفػ ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

(، 2/096إصػفاين ) اغب)اكظر: ))الؿػردات يف غريب الؼرآن(( لؾر

(، ))هتذيب الؾغة(( لألزهري 2/091))جؿفرة الؾغة(( ٓبـ دريد )

(، ))الؿحؽؿ والؿحقط 0/201))مؼايقس الؾغة(( ٓبـ فارس )(، 21/162)

حاح(( لؾرازي 566، 8/562إطظؿ(( ٓبـ سقده ) (، ))مختار الصِّ

 لؼامقس(، ))ا055، 5/050(، ))لسان العرب(( ٓبـ مـظقر )2/251)

 (.22/598(، ))تاج العروس(( لؾزبقدي )2/505الؿحقط(( لؾػقروز آبادي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

22 

تر اصطالًح   ا:معـك السَّ

ْتُر طؾك الؿسؾؿ إن وقع يف معصقة، شريطة أن ٓ يعؾـفا  ْتر هـا )السَّ الؿراد بالسَّ

(، و))التَّرغقب 2/220كظر: ))فتح الباري(( ٓبـ حجر )5ويجفر هبا( )ا

 ((0/100والتَّرهقب(( لؾؿـذري )

ْتُر هق: إخػاء العقب، وطدم إضفاره، فؿـ كان معروًفا  وققؾ: )السَّ

))فتح الؼقي  مـف القققع يف الؿعصقة، ُكقِصح وُستِر طؾقف( بآستؼامة، وحصؾ

 ((.211الؿتقـ( لؾشقخ طبد الؿحسـ العباد )ص 

 ستر العققب:

والزٓت،  الفـات العققب، وإخػاء العقرات، وتغطقة بسرت  فؼد أمركا اهلل

بإذى والػساد، فؿـ  اذلؽ مع ذوي الفقئات وكحقهؿ مؿـ لقس معروفً  ويتلكد

 ؿائف الحسـك السرت ففق ستِّقر، يحب أهؾ السرت.مؼتضك أس

 الؿـرب إزار، فصعد بال( الخالء)بالرباز يغتسؾ رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص رأى الـبل ولؼد

ل   – َوَجؾَّ  َطزَّ  –إِنَّ اهَّللَ »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال طؾقف وأثـك اهلل فحؿد
 اْلَحَقاءَ  ِستِّقٌر، ُيِحب   َحقِ

ْتَر، َفنَِذا ( والـسائل 5021. )رواه أبق داوود )«ْسَتتِرْ قَ َفؾْ  َأَحُدُكؿْ  اْغَتَسَؾ  َوالسَّ

 (.2026( وصححف إلباين يف صحقح الجامع )506)

 الجزاء مـ جـس العؿؾ:

طؾك سرت الؿسؾؿقـ يف هذه  اإن الجزاء مـ جـس العؿؾ، فؿـ كان حريًص 

 أشد هق مققػ يف يسرته -تعالك –الدكقا إذا زلقا أو وقعقا يف الفػقات، فنن اهلل 

والحساب،  لؾعرض الخالئؼ تجتؿع حقـ والعػق السرت إلك ااحتقاًج  نيؽق ما
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ـْ »: الصحقح الحديث فػل )رواه البخاري  «اهلُل َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  َرهُ َستَ  ُمْسؾًِؿا َسَترَ  َوَم

 (.1280( ومسؾؿ )1020)

 فِل َطْبًدا َطْبدٌ  َيْسُترُ  َٓ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ  مسؾؿ طـ أبل هريرة وروى

َّٓ  ْكَقاالدُّ   ((.1290) مسؾؿ رواه) «اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  اهللُ  َسَتَرهُ  إِ

 الطاطات ستر مـ الـار:

ـْ »إن الطاطات والؼربات بؿثابة سرت لصاحبفا مـ الـار فػل الحديث:  َم

ـْ الـَّاِر َوَلْق بِِشؼِّ َتْؿَرٍة َفْؾَقْػَعْؾ 
 ((.2026ؾؿ ))رواه مس «اْسَتَطاَع مِـُْؽْؿ َأْن َيْسَتتَِر مِ

ڄ ڄ ڃ ﴿: -تعالك –وأطظؿ لباس يسترت بف العبد لباس التؼقى قال 

ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇ ڇ ڇ ڇڍچ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 [16:إطراف] ﴾ڎ ڈ ڈ

ولؿا كان السرت مـ الصػات الؿحؿقدة فؼد سعك الشقطان وأولقاؤه إلك 

ْقَءات والعقرات، ولذلؽ قال ڑ ڑ ژ ژ ﴿: محذًرا  كشػ السَّ

ڱ ڱ  ڳ ڳڳ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ

 .[10:إطراف]

إن اكتشار دطقات العري والخالطة وآختالط دلقؾ فساد العؼؾ والػطرة، 

 ومقافؼة الشقطان، ومخالػة أوامر الرحؿـ.
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 الشريعة تحث طؾك الستر:

لؿ تتشقف الشريعة لؽثرة طدد الؿحدوديـ والؿرجقمقـ، فالتفؿة ٓ تؽقن 

أوضح مـ شؿس الـفار: ولذلؽ شرع إقامة حد الؼذف طؾك مـ رمك  إٓ ببقـة

 ۈئ ۈئ ۆئ﴿: -تعالك –مممـًا بغقر بقـة شرطقة، وهنقـا طـ هتؽ السرت فؼال 

 حب جب يئ ىئ حئمئ جئی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿، وقال يف قصة اإلفؽ: [29:الـقر] ﴾مب خب

 ۓ ۓ﴿ ، وقال:[21]الـقر: ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[26]الـقر: ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲

 َلقْ »: ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أتك هزال بؿاطز إسؾؿل إلقامة الحد طؾقف قال لف الـبل 

( 12951) وأحؿد( 5000) داود أبق رواه) ،«َلَؽ  َخْقًرا َكانَ  بَِثْقبَِؽ  َسَتْرَتفُ 

 (.0090) الجامع صحقح يف إلباين وصححف

 الحدود كػارات والستر أولك:

ؾفا، ومع هذا استحب أهؾ العؾؿ لؿـ أتك ما يستقجب إن الحدود كػارة ٕه

الحد أن يسرت طؾك كػسف، ويتقب فقؿا بقـف وبقـ ربف، ويؽثر مـ الحسـات 

 إين اهلل رسقل يا: فؼال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إلك رجؾ جاء": قال  الؿاحقة، فعـ طبد اهلل

أقصك الؿديـة، وإين أصبت مـفا ما دون أن أمسفا استؿتاع  يف امرأة طالجت

رم بغقر جؿاع فلكا هذا فاقض يفَّ ما شئت، فؼال طؿر: لؼد سرتك اهلل لق سرتت مح

 رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فلتبعف فاكطؾؼ الرجؾ شقًئا، فؼام ملسو هيلع هللا ىلصكػسؽ، قال: فؾؿ يرد الـبل 

ۓ ﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ﴿هذه أية:  ؾقفط دطاه، وتال

، فؼال رجؾ مـ الؼقم: يا كبل [225:هقد] ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮳ ﮴﮵
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ةً »اصة؟ قال: اهلل هذا لف خ ( ومسؾؿ 200) بخاري)رواه ال «َبْؾ لِؾـَّاِس َكافَّ

 ( والؾػظ لف(.1060)

 .تحديًدا اقرتفف طؿا يسللف ، ولؿملسو هيلع هللا ىلصوهـا لؿ يستػسر مـف الـبل 

تِل ُكؾ  »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل سؿعت: قال  أبل هريرة وطـ َّٓ  ُمَعاًفك ُأمَّ  إِ

، َوإِنَّ  ـَ ْقِؾ َطَؿاًل ُثؿَّ ُيْصبَِح َوَقْد َسَتَرُه ـْ اْلُؿَجاَهرَ مِ  اْلُؿَجاِهرِي ُجُؾ بِالؾَّ ِة َأْن َيْعَؿَؾ الرَّ

: َيا ُفاَلُن َطِؿْؾُت اْلَباِرَحَة َكَذا َوَكَذا، َوَقْد َباَت َيْسُتُرُه َرب ُف، َوُيْصبُِح َل اهَّللُ َطَؾْقِف َفَقُؼق

 َطـْفُ 
ِ
 ((.1990سؾؿ )( وم2012)رواه البخاري )، «َيْؽِشُػ ِسْتَر اهَّلل

فؾقس طـدكا كرسل اطرتاف، وٓ صـاديؼ غػران، فؿـ اقرتف ذكًبا، وهتؽ 

سرتًا: فؾقبادر بالتقبة مـ قريب، والتائب مـ الذكب كؿـ ٓ ذكب لف، وتلخقر 

 التقبة ذكب يجب التقبة مـف.

 الستر صػة إكبقاء والصالحقـ:

اء والؿرسؾقن ومـ ، وهل صػة يتحؾك هبا إكبقإن السرت صػة يحبفا اهلل 

 َكانَ  ُمقَسك إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال: قال  تابعفؿ بنحسان، فعـ أبل هريرة

َٓ  َحِققًّا َرُجاًل  ـْ  ُيَرى ِستِّقًرا،  ءٌ  ِجْؾِدهِ  مِ
ْ
ـْ َبـِل  اءً اْستِْحقَ  َشل

ـْ آَذاُه مِ مِـُْف، َفآَذاُه َم

ا ُأْدَرٌة، إِْسَراِئقَؾ، َفَؼاُلقا: َما َيْسَتتُِر َهَذا التََّستُّ  ا َبَرٌص، َوإِمَّ ـْ َطْقٍب بِِجْؾِدِه، إِمَّ
َّٓ مِ َر إِ

ا َقاُلقا لُِؿقَسك،  َئُف مِؿَّ ا آَفٌة، وإِنَّ اهلَل َأَراَد َأْن ُيَبرِّ البخاري  هروا) ،«.…َوإِمَّ

 ((. الحديث.0110)

 مـ يدكق حتك ثقبف يرفع ٓ حاجة أراد إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن  وطـ ابـ طؿر

 صحقح يف إلباين ، وصححف(25) والرتمذي( 25) داود أبق رواه. )ٕرضا

 ((.5621) الجامع
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: قال يغتسؾ أن أراد إذا فؽان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أخدم كـت: قال  وطـ أبل السؿح

 وأبق( 50) الؿقصل يف مالؽ اإلمام رواه. )بف فلسرته الثقب ، وأكشر«َقَػاكَ  َولِّـِل»

 داود أبل ســ تحؼقؼ يف إلباين حفوصح( 115) والـسائل( 006) داود

(061.)) 

ولق أخذت اهلل،  يسرته أن ٕحببت سارًقا أخذت لق": قال  وطـ أبل بؽر

( )ج 18081. )رواه ابـ أبل شقبة يف مصـػف )" شارًبا ٕحببت أن يسرته اهلل 

 ((.2505/ ص 2

 هق يَّاَكر إن الؿممـقـ أم يا: وطـ مريؿ بـت صارق أن امرأة قالت لعائشة 

أي:  حجًرا ِحجًرا ِحجًرا: طائشة محرمة، فؼالت وأكا بساقل أخذ دابتف يمجر مـ

سرتًا وبراءة مـ ذلؽ وأطرضت بقجففا، وقالت: يا كساء الؿممـقـ، إذا أذكبت 

الـاس، ولَتسَتغِػَرنَّ اهلل، ولَتُتب إلقف: فنن العباد ُيَعقِّرون  بفإحداكـ ذكًبا فال تخربن 

)رواه إسحاق ابـ راهقيف يف مسـده "، واهلل تعالك ُيَغقُِّر وٓ ُيَعقُِّر. وٓ ُيَغقِّرون

 ((.920/ ص 0( )ج 2660)

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: -تعالك –وطـ الضحاك يف ققلف 

 مـ يسرت فؿا الباصـة والؼرآن، وأما فاإلسالم الظاهرة أما: ، قال[10]لؼؿان:

 ((.216 ص/ 6 ج) الؿـثقر الدر. )العققب

ثاء قال: كان شرحبقؾ بـ السؿط طؾك جقش فؼال: إكؽؿ وطـ أبل الشع

كزلتؿ بلرض فقفا كساء وشراب، فؿـ أصاب مـؽؿ حًدا فؾقلتـا حتك كطفره، فبؾغ 

 أن طؾقفؿ اهلل سرت ققًما تلمر لؽ أم ٓ": إلقف فؽتب  ذلؽ طؿر بـ الخطاب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

26 

/ ص 2( )ج 9002مصـػف ) يف الرزاق طبد رواه) طؾقفؿ اهلل سرت يفتؽقا

 )مققع الشبؽة اإلسالمقة(. "((290

 مـ آثار السؾػ طـ الستر:

الؿديـة،  يف لقؾة  طؿر مع خرجت: قال  طـ طبد الرحؿـ بـ طقف

 إذا مـف دكقكا كؼصده، فؾؿا أي كممف فاكطؾؼـا سراج لـا ضفر إذ كؿشل كحـ فبقـؿا

 هذا؟ مـ أتدري: وقال بقدي طؿر ولغط، فلخذ أصقات لفؿ ققم طؾك مغؾؼ باب

بـ أمقة بـ خؾػ، وهؿ أن شرب فؿا ترى؟  ربقعة بقت هذا: ٓ، فؼال: قؾت

، [21]الحجرات: ﴾ٺ ڀ﴿ :تعالكقؾت: أرى أكا قد أتقـا ما هناكا اهلل طـف قال اهلل 

( 529/ 5 ج( )8206) الؿستدرك يف الحاكؿ رواه) وتركفؿ  طؿر فرجع

، وترك طؾك وجقب السرت يدل ، وهذا((000 ص/ 8 ج( )20500) والبقفؼل

 التتبع.

َؽ »: لؿعاوية ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال رسقل اهلل  َبْعَت  إِنْ  إِكَّ  َأْفَسْدَتُفْؿ، َأوْ  الـَّاسِ  َطْقَراِت  اتَّ

 وصححف( 2060) حبان وابـ( 5888) داود أبق رواه) «ُتْػِسَدُهؿْ  َأنْ  كِْدَت 

ـَ بِِؾَساكِفِ  ْعَشرَ َيا مَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال((1192) الجامع صحقح يف إلباين ـْ آَم َولَْؿ  َم

َبَع  ـْ اتَّ ُف َم ِفْؿ؛ َفنِكَّ
َٓ َتتَّبُِعقا َطْقَراتِ ، َو ـَ َٓ َتْغَتاُبقا اْلُؿْسِؾِؿق يَؿاُن َقْؾَبُف  َيْدُخْؾ اْْلِ

ـْ َيتَّبِْع اهَّللُ َطْقَرَتُف َيْػَضْحُف فِل َبْقتِ  ِفْؿ َيتَّبُِع اهَّللُ َطْقَرَتُف، َوَم
)رواه أبق داود ، «فِ َطْقَراتِ

 ((.0985( وصححف إلباين يف صحقح الجامع )29092وأحؿد )( 5880)

 احذر مقاصـ التفؿ:

وكؿا أن الؿطؾقب التسرت وطدم كشػ أستار الـاس فنن طؾك اإلكسان أيًضا 

أن يتؼل مقاضع التفؿ: صقاكة لؼؾقب الـاس طـ سقء الظـ، وٕلسـتفؿ طـ 
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 –ن شريًؽا قال اهلل الغقبة، فنهنؿ إذا طصقا اهلل بذكره وكان هق السبب فقف كا

 ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: -تعالك

 .[208]إكعام:

ـْ  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال  وطـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص  َأْكَبرِ  ِم

ـَ  َأنْ  اْلَؽَبائِرِ  ُجُؾ  َيْؾَع ـُ  وكقػ اهَّلل رسقل يا: ققؾ «!َوالَِدْيفِ  الرَّ ! والَدْيف؟ الرجُؾ  يؾع

ُجُؾ ا َيُسب  »: َقاَل  ُجؾِ  َأَبا لرَّ فُ  ُسب  َفقَ  الرَّ ( 2618)رواه البخاري )، «َأَباُه، َوَيُسب  ُأمَّ

 ((.90ومسؾؿ )

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان: قالت  حقل بـت صػقة طـ  وطـ طؾل بـ الحسقـ

 وكان – لقؼؾبـل معل فاكؼؾبت، فؼام قؿت فحدثتف، ثؿ لقاًل  أزوره معتؽًػا، فلتقتف

 ملسو هيلع هللا ىلص بلكصار فؾؿا رأيا الـإ مـ رجالن ، فؿر- زيد بـ أسامة دار يف مسؽـفا

َفاَ  َطَؾك»: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أسرطا، فؼال  اهلل سبحان: فؼآ ،«ُحَقل   بِـُْت  َصِػقَّةُ  ِرْسِؾُؽَؿا؛ إِكَّ

ْقَطانَ  إِنَّ »: اهلل، قال رسقل يا ْـ  َيْجرِي الشَّ ْكَسانِ  ِم ِم، َوإِكِّل َمْجَرى اْْلِ قُت َأْن َخِش  الدَّ

 ومسؾؿ( 0200) البخاري رواه)،«َشْقًئا – َقاَل  َأوْ  –ُقُؾقبُِؽَؿا ُسقًءا  لفِ َيْؼِذَف 

(1202.)) 

 بالدرة فعاله الطريؼ ضفر طؾك امرأة يؽؾؿ برجؾ :طـف اهلل رضومر طؿر 

 الـاس؟ مـ أحد يراك ٓ حقث هال: فؼال! امرأيت إهنا الؿممـقـ أمقر يا: فؼال

 ."((101-102/ ص 1ـ )ج ـ كتاب إحقاء طؾقم الديم يسقر بتصرف)

إن السرت يطػئ كار الػساد، ويشقع الؿحبة يف الـاس، ويقرث الساتر سعادة 

 وبالـاس، وكتؿ -تعالك –وسرتًا يف الدكقا وأخرة، كؿا أكف يثؿر حسـ الظـ باهلل 

تعـ باهلل والؿخؾقق، فاس الخالؼ مـ صاحبفا طؾقفا ُيحَؿدُ  السرت مـ كقع إسرار
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الجقهرة الـػقسة، يدرك ذلؽ كؾ مـ  ـه الػضقؾة ففل أغؾك مطؾك التحؾل هبذ

 كان لف قؾب أو ألؼك السؿع وهق شفقد.

الؾفؿ أن تقفؼـا لؿا تحب وترضك، وأن تسرتكا فقق إرض وتحت  كسللؽ

إرض ويقم العرض، الؾفؿ اسرت طقراتـا، وآمـ روطاتـا، واحػظـا مـ بقـ 

ئؾـا، ومـ فققـا، وكعقذ بعظؿتؽ أن أيديـا ومـ خؾػـا، وطـ أيؿاكـا وطـ شؿا

 كغتال مـ تحتـا، آمقـ الؾفؿ آمقـ، والحؿد هلل ب العالؿقـ.

 الستر الجؿقؾ:

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ، 

 سقِّدكا محؿد، وطؾك آلة وأصحابف وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا، وبعد:

قال: سؿعُت رسقل اهلل   بـ طؿر فػل الصحقحقـ مـ حديث طبد اهلل

، فقضع طؾقف كـََػف ويستُره، فقؼقل: أتعرف ذكب »، يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص ـَ إن اهَّلل ُيدكِل الؿمم

ره بذكقبف، ورأى يف  ، حتك إذا قرَّ كذا؟ أتعرف ذكب كذا؟ فقؼقل: كعؿ، أْي ربِّ

اب كػسف أكف هَؾؽ، قال: سترُتفا طؾقؽ يف الدكقا وأكا أغػرها لؽ الققم، فقعطك كت

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿حسـاتف، وأما الؽافر والؿـافؼقن، فقؼقل إشفاد: 

، 1552:[. )البخاري28:]هقد «[28]هقد: ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ

 (.1068:ومسؾؿ

فقضع »اهنا طباراُت )السرت الجؿقؾ( التل استققَػْتـل يف هذا الحديث، أوُلفا: 

هق طظقٌؿ ذلؽ  ، فؽؿ«سترُتفا طؾقؽ يف الدكقا»، وثاكقفا: «طؾقف كـََػف ويستره

 لعباده؟ السرت؟ وكؿ هق جؿقؾ ذلؽ الؾباس الذي ُيؾبِسف ربـا 
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: فالـِّعؿ [10:]لؼؿان ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿قال جؾ يف طاله: 

الظاهرة كعؿُة اإلسالم والؼرآن، والـعؿة الباصـة كعؿة السرت الجؿقؾ، حتك جعؾف 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: لباًسا يقاري طقرة ابـ آدم وطقبف، فؼال 

 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چچ چ

 .[16:]إطراف

ويلبك بعض الَخْؾؼ إٓ أن يؽشَػ ذلؽ السرت، ويـزع ذلؽ الرداء، فقسؼط 

مـف الحقاء: فعـد أبل داود بسـد صحقح مـ حديث يعؾك بـ أمقة: أن رسقَل اهلل 

رأى رجاًل يغتسؾ بالَبراز بال إزاٍر، فصِعد الؿـرب، فحِؿد اهلل وأثـك طؾقف، ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

ستِّقر، يحب الحقاء والستر، فنذا اغتسؾ أحدكؿ  َحقِل إن اهَّلل »ال: ق

(. ، هؽذا بعض 20900:، واحؿد506:، والـسائل5021:)أبق داود«فؾقستتر

الـاس ٓ يفقى سرت اهلل طؾقف، فقسعك إلك خؾعف وكزطف وتؿزيؼف، كؿا روى ابـ 

اهلل ما سرقت ُأتِل طؿر بـ الخطاب بسارق، فؼال: و"وهب بسـده طـ أكس قال: 

. "فؼال لف طؿر: كذبَت ورب طؿَر، ما أخذ اهلل طبًدا طـد أول ذكب، فؼَطعف، قط

 (.228ص-22ج-)الؿحؾك ٓبـ حزم

كعؿة طظقؿة أن يسرتك اهلل بسرته الجؿقؾ، فال تػضح: روى البقفؼل يف 

عب:  أن بؽر بـ طبد اهلل الؿزين قال ٕبل تؿقؿة الفجقؿل قال لف: كقػ "الشُّ

قال: أصبحُت بقـ كعؿتقـ: بقـ ذكب مستقر، وثـاٍء ٓ يعؾؿ بف أحٌد مـ أصبحت؟ 

 . "همٓء الـاس، ٓ واهلل ما بؾغتف وٓ أكا كذلؽ

لذلؽ يـبغل طؾقؽ أيفا الؿسؾؿ أن تعؿؾ طؾك ما يحبف اهلل، فتسرت الـاس  -

، فتسرت كػَسؽ مـ العققب والذكقب، وتسرت بالسرت الجؿقؾ الذي يحبف ربـا 
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وٓدك وِطْرضؽ، وتسرت بقتؽ وأسرتؽ، وتسرت جارك وقريبؽ، وتسرت أهؾؽ وأ

ـْ مـ أولئؽ الؼـَّاصقـ الذيـ يبحثقن  طقرات الؿسؾؿقـ وغقر الؿسؾؿقـ، وٓ تُؽ

 طـ فضائح الَخْؾؼ فقـشروهنا بقـ الـاس.

يروى أن َمؾًِؽا فقف طرج وطقر، أراد أن ُترَسؿ صقرة لف ُتخِػل طققبف، فلرسؾ 

امقـ فلَبقا ذلؽ، فؽقػ يرُسؿقن لقحًة لف دون إضفار طقبف إلك الػـَّاكق ـ والرسَّ

امقـ وقال:  ، فرسؿف "أرسؿفا لؽ"الظاهر )العرج والعقر(؟ فؼام أحد الرسَّ

وثـَك قدمف العرجاء، وكلكف مستـٌد قراء، وبقده بـدققة الصقد، وقد أغؿض طقـف الع

 ٓصطقاد هدفف.. هؽذا يـبغل أن يؽقن الؿسؾُؿ.

قال: قال رسقل اهلل  بخاري يف الصحقح مـ حديث أبل هريرة روى ال

حققًّا ستقًرا، ٓ ُيَرى مـ جؾده شلء، استحقاًء مـف،  إن مقسك كان رجاًل »: ملسو هيلع هللا ىلص

فآذاه َمـ آذاه مـ بـل إسرائقؾ، فؼالقا: ما يستتر هذا التستر إٓ مـ طقب بجؾده، 

ئف مؿا قالقا لؿقسك..وإما آفة، وإن اهَّلل أراد أن يُ ْدرة، إما برص، وإما أُ  فخال  َبرِّ

يقًما وحده فقضع ثقابف طؾك الحجر، ثؿ اغتسؾ، فؾؿا فرغ أقبؾ إلك ثقابف 

لقلخذها، وإن الحجر طدا بثقبف فلخذ مقسك طصاه، وصؾب الحجر، فجعؾ 

يؼقل: ثقبل حجُر، ثقبل حجُر، حتك اكتفك إلك مأٍل مـ بـل إسرائقؾ، فرأوه 

فلخذ ثقبف، فؾبسف  لحجرأبرأه مؿا يؼقلقن، وقام اطرياًكا أحسـ ما خؾؼ اهَّلل، و

وصػؼ بالحجر ضرًبا بعصاه، فقاهَّلل إن بالحجر لـََدًبا مـ أثر ضربف ثالًثا أو أربًعا 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿أو خؿًسا، فذلؽ ققلف: 

 (.0505:)البخاري «[69]إحزاب: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں
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ؽ.. فؿاذا لق كَشػ سرَته طـؽ؟ إهنا مـ أطظؿ الـِّعؿ أن تـاَل سرت اهلل طؾق

ماذا لق كاكت لؾذكقب رائحٌة؟ هؾ يستطقع بعضـا أن يجالس بعًضا؟ ماذا لق 

ُكتِبت ذكقبـا طؾك جباِهـا فاصَّؾع طؾقفا الـاس؟ ماذا لق كتبت طؾك جدران بققتاتِـا 

 اك؟الذكقب التل يؼرتُففا هذا البقت أو ذ

ٌد. كؿ مـ أسرٍة ستحطؿ لق ُكِشػ سرت واهلل لقٓ سرت اهلل طؾقـا ما جاَلَسـا أح

اهلل؟ كؿ مـ زوجة سُتطؾَّؼ لق ُكِشػ سرت اهلل؟ كؿ مـ صاحٍب سقػارق صاحبف 

لق ُكِشػ سرت اهلل؟ كؿ مـ خؾقٍؾ سقرتك خؾقؾف لق ُكِشػ سرت اهلل؟ كؿ مـ أرحام 

ق لق ُكِشػ سرت اهلل؟ قةستؼطع لق ُكِشػ سرت اهلل؟ كؿ مـ َطال  إكساكقة ستؿزَّ

ابقـ قصًة يف بـل إسرائقؾ: أن مقسك  ذَكر خرج  ابـ قدامة يف كتابف التقَّ

، فؼال مقسك:  -أي سحابة-يقًما يستسؼل، فؾؿ يَر يف السؿاء قزطة  واشتد الحرُّ

: يا مقسك، إن فقؽؿ طبًدا يا رب، الؾفؿ إكا كسللؽ الغقث فاسِؼـا، فؼال اهلل "

الؼقم وكاِد إلك العباد: الذي بارز ربف طاًما، فِصْح يف  ربعقـُيباِرُزين بالذكقب أ

بالذكقب والؿعاصل أربعقـ طاًما أن اخُرج، فؼال مقسك: يا رب، الؼقم كثقر، 

والصقت ضعقػ، فؽقػ يبؾغفؿ الـداء؟! فؼال اهلل: يا مقسك، قؾ أكَت، وطؾقـا 

الحاضريـ، البالغ، فـادى مقسك بؿا استطاع، وبؾغ الصقت جؿقع السامعقـ 

الذي طؾؿ أكف الؿؼصقُد بالخطاب، الؿرققم يف -لؽ العبد العاصل فؿا كان مـ ذ

الؽتاب أكف ُيـادى بعقـف بقـ الخالئؼ، فؾق خرج مـ بقـ الجؿقع، ُطِرف وهتؽ 

 .-سرته، واكػضحت سريرتف وكشػت خبقئتف

فؿا كان مـف إٓ أن أصرق برأِسف وأدخؾ رأَسف يف جقب درطف أو قؿقصف، 

قب إلقؽ فاسرتين، الؾفؿ إين أتقب إلقؽ فاسرتين، وقال: يا رب، الؾفؿ إين أت
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الؾفؿ إين أتقب إلقؽ فاسرتين، فؿا لبث مقسك وَمـ معف إٓ أن أَضؾَّفؿ الغقُؿ، 

: يا رب، سؼقَتـا وأغثَتـا ولؿ قسكواكػتحت السؿاء بؿطر كلفقاِه الِؼَرب، فؼال م

تاب وسللـل  يخرج مـا أحٌد، فؼال اهلل: يا مقسك، إن َمـ مـعُتؽؿ السؼقا بف

: وأططقتف، وسؼقتؽؿ بعده، فؼال مقسك: يا رب، أرين ذلؽ الرجؾ، فؼال اهلل 
 وبقـ 

َّ
يا مقسك، سرتُتف أربعقـ طاًما وهق يعصقـل، أفلفضحف وقد تاب إلل

 (.22قدامة: ص بـ)ا"يدي؟

لؾعبد سرتاِن: سرت بقـف وبقـ ربف، وآخر بقـف وبقـ "قال اإلمام ابـ الؼقؿ: 

 ."هتؽ السرت الذي بقـف وبقـ اهلل هتؽ اهلل سرته بقـ الَخْؾؼ الَخْؾؼ، فؿـ

ـا ٓ هتؾؽـا، واغػر لـا ٓ  الؾفؿ اسُتْركا وٓ تػضحـا، وطافِـا ٓ تبتؾِـا، وكجِّ

تماخذكا..، واهلل مـ وراء الؼصد.. وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف 

 وأصحابف وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا.
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 ؟!هلل عليناأحوانلا لوال سرت ايف ك

ـُ َواِسٍع:  ُد ْب ـْ ِطَؿاَرَة ْبـَِزاَذاَن: َقاَل: َقاَل لِل ُمَحؿَّ  ! َلْقَس َأَحٌد َأْفَضَؾ  "َط
َّ
َيا ُبـَل

ُكقبِِريٌح َما َجَؾَس َأَحٌد إَِلْقـَا َّٓ بِاْلَعافَِقِة، َوَلْق َكاَكْت لِؾذُّ ـْ َأَحٍد: إِ
)إغاثة الؾفػان  "مِ

 (.82ص2ج

فتضحـا، واإلكسان يف طافقف ما دام اهلل ساترا طؾقف ولؿ يجاهر لقٓ سرت اهلل ٓ

 
ِ
تِك ُمَعاَفًك إَِّٓ »َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصبذكقبف طـ أبل ُهَرْيَرَة َيُؼقُل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ُكؾ  ُأمَّ

ـَ اِْلْجَفاِر َأْن َيْعَؿَؾ اْلعَ  ـَ َوإِنَّ ِم ْقِؾ َطَؿاًل  ْبُد اْلُؿَجاِهرِي بُِح َقْد َسَتَرُه َرب ُف ُثؿَّ ُيْص  بِالؾَّ

َفَقُؼقُل َيا ُفالَُن َقْد َطِؿْؾُت اْلَباِرَحَة َكَذا َوَكَذا َوَقْد َباَت َيْسُتُرُه َرب ُف َفَقبِقُت َيْسُتُرُه َرب ُف 

 َطـْفُ 
ِ
 بنختالف1990:، ومسؾؿ6069:)البخاري «َوُيْصبُِح َيْؽِشُػ ِسْتَر اهَّلل

 يسقر(.

ْكُب َمْسُتقًرا  " 562ص25تاوى جقال شقخ اإلسالم يف الػ َفَؿا َداَم الذَّ

ا َفَؽْقَػ إَذا َكاَن  ًة َوإَِذا َضَفَر َوَلْؿ ُيـَْؽْر َكاَن َضَرُرُه َطامًّ َفُعُؼقَبُتُف َطَؾك َصاِحبِِف َخاصَّ

 "فِل ُضُفقِرِه َتْحِريٌؽ لَِغْقِرِه إَلْقِف 

 يداه.تحدث بذكقبف ذهبت طـف العافقة وصقلب بؿا اقرتفت  ومـ

والسرت يف الدكقا دلقؾ وطالمة طؾك الغػران يف أخرة طـ طبداهلل بـ طؿر 

 
ِ
ـَ َفَقَضُع َطَؾْقِف َكـََػُف َوَيْسُتُرُه »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

إِنَّ اهلَل ُيْدكِل اْلُؿْممِ

َرُه َفَقُؼقُل  اَفَقُؼقُل َأَتْعِرُف َذْكَب َكَذا َأَتْعِرُف َذْكَب َكذَ  َكَعْؿ َأْي َربِّ َحتَّك إَِذا َقرَّ

ْكَقا َوَأَكا َأْغِػُرَها َلَؽ  بُِذُكقِب ِهَق َرَأى فِل َكْػِسِف َأكَُّف َهَؾَؽ َقاَل َسَتْرُتَفا َطَؾْقَؽ فِل الدُّ
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 :ربف سبحاكف بالستقر فؼال ملسو هيلع هللا ىلص(. وقد وصػ الـبل 1552:)البخاري". «اْلَقْقَم..

ْترَ َحقِكٌّ ِستِّقٌر ُيِحبُّ اْلَحَقاَء  إِنَّ اهلَل َطزَّ َوَجؾَّ » )الـسائل وأبق داود وصححف ، «َوالسَّ

 (.. وهـا يليت السمال:505إلباين 

 ماذا سقؽقن حالـا لق كان لؾذكقب رائحة تخرج مـا طؾك قدر معاصقـا؟

 ماذا سقؽقن حالـا لق كتب طؾك جباهـا الؿعاصل التل ارتؽبـاها؟

 طؾك أبقاب بققتـا شر حالؿا فعؾـاه؟ ماذا سقؽقن حالـا لق وجد

 ماذا سقؽقن حالـا لق طؾؿ الـاس بؿا سرته اهلل طؾقـا مـ الذكقب؟

 الؾفؿ أدم طؾقـا سرتك وٓ تػضحـا يقم العرض طؾقؽ.
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 سرت اهلل عّز وجّل لعتاده

ٓ ريَب أنَّ سرَت الُعققِب والذكقب وإخطاء كعؿٌة مـ كَِعِؿ اهلل الجؾقؾِة طؾك 

 ِطباِده..

فؾق أكف طزَّ وَجؾَّ أْبَدى ُطُققَب الخؾِؼ لَػَضَحفؿ وَهَتؽ أْستاَرهؿ وَكشَػ 

طقراهتؿ ولؽـّف جؾَّ جالُلف أرحُؿ الراِحؿقـ، وُيؿِفُؾ العاصل والشارَد والغافؾ: 

فال يريد أن َيػَضَح ِطباَده: بؾ يريُد أن يتقَب طؾقفؿ لقتقبقا، فنن تابقا وأكابقا طَػا 

سقئاهتؿ وتجاوز طـ هػقاتِفؿ، فاهلل أرحُؿ بالَعبِد مـ كػِسف:  رَ طـفؿ وصػح، فَغػ

فؽؿ مِـ َمقضٍع لؾؿعصقِة هتافَت العبُد طؾقف فَسرَته اهلل. ولقٓ فضُؾف ورحؿُتف 

لصاَر كثقٌر مـ إكؼقاِء َمػُضقِحقـ بقـ الـّاس تتبُعفؿ الفؿزاُت والطعـات، 

 إذابالحؼ والباصؾ. فالعاصل  وُتالِحُؼفؿ الؾعـاُت وتؼذففؿ أصابُع آهتامِ 

اكؽشَػ أمُره ضاَقْت طؾقف إرُض بؿا َرُحَبت، وتربَّأ مـف إقرُبقن وتجـََّبف الـاُس 

 أجؿعقن.

. )الـسائل وأبق «انَّ اهَّلل طّز وجّؾ َحقِل ستِّقر يحّب الحقاء والستر»: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 (.505داود وصححف إلباين 

 طباده يف الدكقا وأخرة. اهلل سبحاكف ِستِّقر يحب السرت ويسرت

يسرت الجراثقؿ التل تحقط بؽ مـ كّؾ جاكب يف جّق الفقاء حّتك يؿؽـ لؽ 

أن تتؿتع بإكؾ والشرب والؿؾبس وغقر ذلؽ... فؿثال لق أضفر اهلل تعالك 

الؿقؽروبات يف كلس الؿاء لؿا استطعت أن تشرب مـف ولق جرطة؟ أو أضفر ما 
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بّقـ لؽ ما يف إكؾ مـ جراثقؿ واهلل ما  يف مؾبسؽ مـ حشرات لـزطتف؟ أو

 أكؾت؟

ـّ الذيـ هؿ مـ حقلـا لؿا استطعـا العقش بلمان؟  لقٓ سرته لؾؿالئؽة والج

اهلل يحب السرت فؾؿاذا الققم هنتؽ هذا السرت؟ هؾ فّؽرت يقما كقػ يؽقن 

العالؿ بدون سرت اهلل لـا؟ ماذا لق كاكت لؾذكقب روائح تخرج مـا طؾك قدر 

ـا؟ ماذا لق كتب طؾك جباهـا الؿعصقة التل ارتؽبـاها؟.. حتؿا كثقرا مـ معاصق

 الخراب سقحؾ بـا. ٓ شؽ أن الحقاة ستتققػ.

سرت جؿقع الذكقب والؿعاصل بالتقبة بؿجّرد كّقة التقبة يتقب طؾقؽ وٓ 

 يػضحؽ حّتك وان كـت مصّرا طؾك الؿعصقة ٓ يػضحؽ مـ أّول وهؾة.

، فؼال الّرجؾ: أقسؿ الك طؿر بـ الخطاب  سرق أحد الّرجال فلخذوه

باهلل هذه أول مرة، فؼال طؿر: كذبت ان اهلل ٓ يػضح طباده مـ أول مرة. ولؼد 

أخرجف طؾل بـ حجر يف ) تبّقـ أّن هذا الرجؾ قد سرق العديد مـ الؿرات

 يثفابـ مسؾؿ يف احاد طػان( طـ إسؿاطقؾ بـ جعػر والؾػظ لف، و95) أحاديثف

 .((25) ق داود يف الزهد(، وأب89)
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 جهرات سرت اهلل لعتده يوم القيانث ونو

2-  
ّ
ٓ يستر طبٌد طبًدا يف الدكقا آ ستره »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيسرتك يقم الؼقامة: طـ الـّبل

 (.1290:)صحقح مسؾؿ «اهَّلل يقم الؼقامة

مـ ستر طقرة أخقف الؿسؾؿ ستر اهَّلل »: ملسو هيلع هللا ىلصيسرت طقرتؽ وٓ يػضحؽ: قال  -1

 (.1009:)رواه ابـ ماجف «مةطقرتف يقم الؼقا

يدكق أحدكؿ مـ رّبف فقؼقل: أطؿؾَت كذا » :ملسو هيلع هللا ىلصالسرت ثقابف الجـة: قال  -0

وكذا؟ فقؼقل: كعؿ. ويؼقل: طؿؾت كذا وكذا؟ فقؼقل: كعؿ. فقؼرره، ثّؿ 

)رواه  «يؼقل: اّكل سترُت طؾقؽ يف الدكقا، وأكا أغػرها لؽ الققم

 (.0225:البخاري
مؽارم ) "الذكقبيسرتون  آ يعذب اهلل ققمً "وطـ العالء بـ بذر قال: 

 .((520) (220/2) إخالق لؾخرائطل

  ويف حديث أبل برزة إسؾؿل 
ّ
يا » : أي لؾؿـافؼقـ:ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال الـّبل

معشر مـ آمـ بؾساكف ولؿ يدخؾ آيؿان يف قؾبف: ٓ تغتابقا الؿسؾؿقـ، وٓ تتبعقا 

 طقرتف، ومـ يتبع اهَّلل طقرتف يػضحف طقراتفؿ، فنن مـ يتبع طقرة مسؾؿ يتبع اهَّلل

(، وقال 5880) (، وأبق داود510/5) أخرجف أحؿد) «جقف بقتف يفاهَّلل ولق 

 .(( حسـ صحقح5880إلباين يف )
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 سرت املسلم

، فؽؾ ما كان [258:]الـساء ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿قال تعالك: 

قف كشٌر لؾرذيؾة بقـ سقًئا مـ الؼقل، فالجفر بف ٓ يحبُّف اهلل طزَّ وجؾَّ ٕن هذا ف

 أوالعباد، فنذا أذكب شخص ذكًبا أو ارتؽب كبقرًة: كلن قَتؾ كػًسا بغقر حؼ، أو زكا 

إن اهَّلل يبسط يده بالؾقؾ لقتقب »: ملسو هيلع هللا ىلصسرق، فباب التقبة مػتقح لؾعبد: لؼقل الـبل 

مسلء الـفار، ويبسط يده بالـفار لقتقب مسلء الؾقؾ، حتك تطؾع الشؿس مـ 

 ([.1029، رقؿ 1220/ 5مسؾؿ )]أخرجف  «مغربفا

تعريػ السرت: السرت لغة: تغطقة الشلء، وسَتر الشلء يسُتُره سرتًا: أي: 

إن اهَّلل حقل  ِستِّقر يحب  الحقاء »أخػاه، وتستَّر: أي: تغطَّك، ويف الحديث: 

، رقؿ 09/ 5(، وأبق داود )20999، رقؿ 115/ 5]أخرجف أحؿد ) «والستر

([.: 908، رقؿ 298/ 2(. والبقفؼل )506، رقؿ 100/ 2(، والـسائل )5021

: "رجؾ ستقر وِستِّقر"أي: مـ شلكف وإرادتف حبُّ السرت والصقن لعباده، وُيؼال: 

(، 119) "مػردات الراغب"(، و201/ 0) "مؼايقس الؾغة"أي: طػقػ ]

 050/ 5) "لسان العرب"(، و052/ 1) "الـفاية"(، و600/ 1) "الصحاح"و

052.]) 

الرتغقب "الًحا: سرت الؿسؾؿ هق تغطقة طققبف وإخػاء هـاتف ]السرت اصط

فف ابـ حجر 100/ 0: لؾؿـذري )"والرتهقب : ملسو هيلع هللا ىلصطـد شرح ققلف  ([، وطرَّ

أي: رآه طؾك قبقٍح فؾؿ ُيظِفره: أي: "]سبؼ تخريجف[. قائاًل:  «َمـ سرت مسؾًؿا»
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ويحؿؾ إمر  ترك اإلكؽار طؾقف فقؿا بقـف وبقـف، يؼتضللؾـاس، ولقس يف هذا ما 

يف جقاز الشفادة طؾقف بذلؽ طؾك ما إذا أكؽر طؾقف وكصحف فؾؿ يـتِف طـ قبقِح فعؾِف 

ف إلك الحاكؿ  ثؿ جاَهر بف، كؿا أكف ملمقر بلن يسترت إذا وقع مـف شلء، فؾق تقجَّ

قد اكؼَضْت، واإلكؽار  عصقةوأقرَّ لؿ يؿتـع ذلؽ، والذي يظفر أن السرت محؾف يف م

صؾ التؾبُّس هبا، فقجب اإلكؽار طؾقف، وإٓ رَفَعف إلك الحاكؿ، يف معصقة قد ح

/ 2) "فتح الباري"] "ولقس مـ الغقبة الؿحرمة، بؾ مـ الـصقحة القاجبة

فف الـقوي 90 ـ لقس "بلكف:  ([، وطرَّ السرت طؾك ذوي الفقئات وكحقهؿ مؿَّ

/ 26) "شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ"] "والػساد ذىهق معروًفا بإ

 ([.102/ 2) "أداب الشرطقة"(، واكظر: 202
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 حث اإلسالم ىلع السرت ىلع املسلهني

لؼد كثرت الـصقص التل تحثُّ طؾك سرت الؿسؾؿ، وتحذر مـ تتبُّع طقراتف 

َّٓتف لقػضح بقـ الـاس، مـ ذلؽ:  وز

/ 1]أخرجف البخاري ) «َمـ سَتر مسؾًؿا سَتَره اهَّلل يقم الؼقامة»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  -2

 ([.1280، رقؿ 2996/ 5(، ومسؾؿ )1020، رقؿ 861

َمـ سَتر طقرَة أخقف الؿسؾؿ، سرت اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  وطـ ابـ طباس  - 1

طقرتف يقَم الؼقامة، وَمـ كشَػ طقرة أخقف الؿسؾؿ، كشػ اهلل طقرتف حتك 

 ([.1256، رقؿ 820/ 1]أخرجف ابـ ماجف ) ،«يػضحف هبا يف بقتف

أدركت ققًما لؿ يؽـ لفؿ طققب، ": وقد ُرِوي طـ بعض السؾػ أكف قال

فذكروا طققب الـاس، فذكر الـاس طققهبؿ، وأدركت ققًما كاكت لفؿ طققب، 

قا طـ طققب الـاس فـُِسقت طققهبؿ ، وشاِهُد هذا حديث أبل َبْرَزَة رِضل "فؽػُّ

معشر َمـ أسؾؿ بؾساكف ولؿ يػِض اْليؿان إلك  يا»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل طـف طـ الـبل 

تمذوا الؿسؾؿقـ، وٓ تعقروهؿ، وٓ تتَّبعقا طقراتفؿ؛ فنكف َمـ يتبع طثرات قؾبف، ٓ 

 «أخقف الؿسؾؿ يتبع اهَّلل طقرتف، وَمـ يتبع اهَّلل طقرتف يػضحف ولق يف جقف رحؾف

وقال: حسـ  ( مـ حديث ابـ طؿر 1001، رقؿ 008/ 5]أخرجف الرتمذي )

 ابـ طباس  (، مـ حديث22555، رقؿ 286/ 22غريب، أخرجف الطرباين )
 (: رجالف ثؼات[.95/ 8قال الفقثؿل )
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ومعـك السرت هـا طامٌّ ٓ يتؼقَّد بالسرت البدين فؼط، أو السرت الؿعـقي فؼط، بؾ 

يشؿؾفؿا جؿقًعا، فَؿـ سَتر مسؾًؿا سَتَره اهلل يف الدكقا وأخرة: سَتر بدكف كلن رأى 

أختفا مؽشقًفا غقر  مـف طقرة مؽشقفة فسَتَرها، أو رأت امرأة شقًئا مـ جسد

ا فؾؿ يظفر طقبف، فؾؿ يسؿح ٕحٍد أن يغتابف وٓ  همـتبفة إلقف فغطَّتف، وسرت معـقيًّ

ف، َمـ فعؾ ذلؽ سَتَره اهلل يف الدكقا وأخرة، فؾؿ يػضحف بنضفار طققبف  أن يذمَّ

 وذكقبف.

بؾ بؾغْت طـاية اإلسالم هبذا الجاكب آجتؿاطل الراقل إلك الحثِّ طؾك أن 

الؿقسقطة "رت الؿظؾقم طـ الظالؿ، جاء يف )الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة( ]يس

إكف يجب طؾك الؿسؾؿ أن يسرت "([، قال العؾؿاء: 202/ 15) "الػؼفقة الؽقيتقة

أو أخذ مالف ضؾًؿا، وكذا لق كان  ؾفأخاه الؿسؾؿ إذا سللف طـف إكسان ضالؿ يريد قت

يد أخذها، يجب طؾقف سرتها طـده أو طـد غقره وديعة وسلل طـفا ضالؿ ير

وإخػاؤها، ويجب طؾقف الؽذب بنخػاء ذلؽ، ولق استحَؾَػف طؾقفا لزمف أن 

ي، ولق تَرك التقرية وأصؾؼ طبارة  يحؾػ، ولؽـ إحقط يف هذا كؾف أن يقرِّ

دلقؾ "(، 505)ص  "الؼقاكقـ الػؼفقة"الحال ] هذهالؽذب، فؾقس بحراٍم يف 

([، واستدلقا 280: لإلمام الـقوي )ص "إذكار"(، و081/ 5) "الػالحقـ

 ملسو هيلع هللا ىلص: أهنا سؿعت رسقل اهلل بجقاز الؽذب يف هذه الحال بحديث أم كؾثقم 

اب الذي ُيصِؾح بقـ الـاس فقـؿل خقًرا أو يؼقل خقًرا»يؼقل:  . "«لقس الؽذَّ

، رقؿ 1022/ 5(، ومسؾؿ )1256، رقؿ 928/ 1]أخرجف البخاري )

1602.]( 
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 اهلل ِستِّري حيب السرت

يعـل: ": )ِستِّقر( يحب السرت والصقن طؾك طباده، قال السققصل  واهلل 

 "شرح ُســ ابـ ماجف"] "أن اهلل تعالك تاِرٌك لؾؼبائح ساتٌِر العققب والػضائح

تاِرك لؾؼبائح ساتر لؾعققب  يعـل: أن اهلل ": [، وقال الطقبل (2/102)

ا خصؾتان تػضقان بف إلك يحب الحقاء والتسرت مـ العبد: ٕهنؿضائح، والػ

حاشقة السـدي "(، و1/200) "الؿػاتقحمرقاة "] "التخؾُّؼ بلخالق اهلل تعالك

ل معافاة اهلل طزَّ وجؾَّ لعبده: كؿا أخرج 2/100) "طؾك ُســ الـسائل ([، وهق أوَّ

إن معافاة اهلل العبد يف "قال: ، أبق كعقؿ طـ بالل بـ يحقك العبسل الؽقيف مرساًل 

، ترجؿة 2/065) "اإلصابة"]أورده الحافظ يف  "يسرت طؾقف سقئاتف الدكقا أن

( وطزاه لؾحسـ بـ سػقان يف القحدان وأبك كعقؿ، وقال: قال أبق كعقؿ: أراه 818

العبسل الؽقيف صاحب حذيػة، قؾُت: وهق كؿا ضـ: فنن حبقب بـ سالؿ 

ة معروف بالرواية طـف، وهق تابعل معروف حتك ققؾ: إن روايتف طـ حذيػ

 مرَسؾة[.

ٓ يسرت اهلل طؾك طبٍد يف »: ملسو هيلع هللا ىلصثؿ يتؿُّ اهلل كعؿتف طؾك هذا العبد: كؿا قال الـبل 

[، (1290، رقؿ 1001/ 5]أخرجف مسؾؿ ) ،«الدكقا إٓ سَتَره اهلل يقم الؼقامة

ذكب  عرفإن اهَّلل ُيدكِل الؿممـ، فقضع طؾقف كـػف ويستره، فقؼقل: أت»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

ل: كعؿ، أي رب، حتك إذا قرره بذكقبف ورأى يف كذا؟ أتعرف ذكب كذا؟ فقؼق

كػسف أكف هَؾؽ قال: سترتفا طؾقؽ يف الدكقا، وأكا أغػرها لؽ الققم؛ فُقعَطك كتاب 
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، رقؿ 1210/ 5(، ومسؾؿ )1009، رقؿ 861/ 1]أخرجف البخاري ) «حسـاتف

1068).] 

 نو نتطلبات هذا الصتر: أن يصتر غلًه ذىبه يف الدىًا.
ؾك أن َمـ اصَّؾع طؾك طقٍب أو ذكٍب أو فجقٍر لؿممـ مـ أجؿع العؾؿاء ط

ـ لؿ ُيعَرف بالشر وإذى ولؿ يشتفر بالػساد، ولؿ  ذوي الفقئات، أو كحقهؿ مؿَّ

يؽـ داطًقا إلقف: كلن يشرب مسؽًرا أو يزين أو يػجر متخقًفا متخػًقا غقر متفتِّؽ 

اصة، وٓ لؾحاكؿ أو لؾعامة أو الخ ػفوٓ مجاهر ُيـَدب لف أن يسرته، وٓ يؽش

َمـ »: ملسو هيلع هللا ىلص[: كؿا قال (269/ 15) "الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة"غقر الحاكؿ ]

]أخرجف الطرباين  «طؾؿ مـ أخقف سقئة فسترها طؾقف، ستر اهَّلل طؾقف يقم الؼقامة

ح، (: رجالف رجال الصحق205/ 2(، قال الفقثؿل )961، رقؿ 059/ 20)

 [.(90/ 0(، والرافعل )20002، رقؿ 205/ 5وأخرجف أيًضا: أحؿد )

ـٌ يف اإلسالم،  ـُ فقف صع ـ ُيـَسب ٕهؾ الديـ، والطع وخصقًصا إذا كان مؿَّ

أققؾقا ذوي الفقئات طثراتفؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصوالعقُب طؾقف طقٌب يف أهؾ اإلسالم، وقد قال 

(، وصححف إلباين يف 5000، رقؿ 101/ 5]أخرجف أبق داود ) «إٓ الحدود

(، و)ذوو 2282)رقؿ  "صحقح الجامع"(، و608)رقؿ  "السؾسؾة الصحقحة"

الفقئات(: هؿ أهؾ الؿروءة والصالح الذيـ ٓ ُيعرفقن بالشر، )طثراهتؿ(: 

هتؿ[، وقال فضقؾة الدكتقر وهبة الزحقؾل:  َّٓ يستحب السرت مطؾًؼا طؾك "ز

الػؼف اإلسالمل "] "مرتؽب الؿعصقة الؿقِجبة لؾحد قبؾ الرفع إلك اإلمام

 [.(565/ 0) "وأدلتف
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ا الؿجاهر "لؽـ الؿجاهر بالؿعصقة لف شلن آخر، قال العؾؿاء:  وأمَّ

قف، بؾ يظفر حالف لؾـاس حتك يجتـبقه، ويـبغل طؾوالؿتفتِّؽ فقستحبُّ أٓ يسرت 

ف : ٕن سرَت مثؾ هذا الرجؾ أو "رفع أمره لؾؼاضل حتك يؼقؿ طؾقف ما يستحؼُّ

غقبة الؿسؾؿقـ حراًما،  اكتا كالؿرأة ُيطؿعف يف مزيٍد مـ إذى والؿعصقة، وإذ

فنن هذا الرجَؾ قد أباح لؾـاس أن يتؽؾَّؿقا يف شلكف بؿجاهرتف، فلجاز العؾؿاء غقبَة 

الؿجاهر بػسؼف أو ببدطتف، كالؿجاهر بشرب الخؿر وغقره، وكؿا قال اإلمام 

/ 2) "أداب الشرطقة"]"إذا كان الرجؾ معؾِـًا بػسؼف فؾقس لف غقبة": أحؿد 

حاشقة رد "(، واكظر: 80/ 2) "غذاء إلباب شرح مـظقمة أداب"(، و162

 [.(509/ 6) "الؿختار طؾك الدر الؿختار شرح تـقير إبصار

أشار إلك أن غقبَتف فقؿا جاَهر فقف فؼط، وُيفَتؽ فقؿا  لؽـ العالمة الـقوي 

ا هجُره، فنذا كان يرتِدع بف فقجب ال ر مـ شلكف، وأمَّ فجر، جاَهر فقف، وُيحذَّ

والفجر بالؿؼاصعة وطدم الؽالم، وطدم الزيارة وطدم السالم طؾقف، قال اإلمام 

ويؼارف شقًئا مـ الػقاحش حرمة وٓ ِصؾة إذا كان  يسؽرلقس لَِؿـ ": أحؿد 

غذاء إلباب شرح مـظقمة "(، و121/ 2) "أداب الشرطقة"] "معؾِـًا مؽاشًػا

 [.(100/ 2) "أداب

 ه نو األنوات:أن يصتر ىلع نَو غصل
]أخرجف البقفؼل  «َمـ غسؾ مقًتا فؽتؿ طؾقف، غػر اهَّلل لف أربعقـ مرة»: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

/ 0(، قال الفقثؿل )919رقؿ  022/ 2(، الطرباين )092/ 0) "الؽربى"يف 

12.]) 
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 أالَّ يتتبَّع غورات املصلهًو:
فننَّ تتبُّع طقرات الؿسؾؿقـ طالمٌة مـ طالمات الـػاق، ودلقٌؾ طؾك أن 

ف أن يـؼب طـ مساوئ الـاس اإل يؿان لؿ يستؼرَّ يف قؾب ذلؽ اإلكسان الذي هؿُّ

م يف الحديث: ٕن إصؾ يف الؿسؾؿ أن يحبَّ ٕخقف  لقعؾـفا بقـ الؿأل، كؿا تؼدَّ

 ما يحبُّ لـػسف.

أن يخؾص لف الـصقحة والدطاء بالفداية: أن يدطق لف بآستؼامة والصالح، 

ْحَرى لؼبقل الـصقحة: كؿا قال اإلمام الشافعل وأن يـصحف يف السر، ففذا أَ 

["60/ 2)"ديقان اإلمام الشافعل.]( 

دددددددددددْدكِل  بِـُْصدددددددددددِحَؽ فِدددددددددددل اْكِػدددددددددددَراِدي َتَعؿَّ

 

 

 َوَجـِّْبـِدددددددددددل الـَِّصدددددددددددقَحَة فِدددددددددددل الَجَؿاَطدددددددددددةْ  

ـَ  َفدددددددنِنَّ   ـَ الـَّددددددداِس َكددددددددْقٌع مِدددددددد  الـُّْصددددددددَح َبددددددددْق

 

 

َٓ َأْرَضدددددددددددددددددك اْسدددددددددددددددددتَِؿاَطةْ    التَّدددددددددددددددددْقبِقِخ 

 َخددددددددددددددداَلْػَتـِل َوَطَصدددددددددددددددْقَت َقدددددددددددددددْقلِل َوإِنْ  

 

 

 َفددددددددددالَ َتْجددددددددددَزْع إَِذا َلددددددددددْؿ ُتْعددددددددددَط َصاَطددددددددددفْ  

 دواغى الصتر ىلع الياس: تذكر املرء غًوب ىفصه. 
آشتغال بعققب الـاس سبٌب يف فضح طققب الؿشتِغؾ، والسؽقت طـ 

طققب طققب الـاس سبٌب يف سرت اهلل لؾعبد، وَمـ كَظر لعققب كػسف شغؾْتف طـ 

يبصر أحدكؿ الَؼَذى يف طقـ أخقف ويـسك الجذع يف »: ملسو هيلع هللا ىلصالـاس: قال 

(، وابـ حبان 291، رقؿ 100/ 2) "إدب الؿػرد"]أخرجف البخاري يف «طقـف
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(، والبقفؼل يف 620، رقؿ 026/ 2(، والؼضاطل )2062، رقؿ 00/ 20)

 (،121، رقؿ 00(، وابـ الؿبارك )ص 6062، رقؿ 022/ 2) "شعب اإليؿان"

حف إلباين يف   ([.8020) "صحقح الجامع"وصحَّ

تاريخ الـقر "(، 201/ 2: ٕسامة بـ مـؼذ )"لباب أداب"قال الشاطر: ]

شذرات الذهب يف أخبار مـ "(، و061/ 2) "السافر طـ أخبار الؼرن العاشر

 ([:220/ 2) "السحر الحالل يف الحؽؿ وإمثال"(، و020/ 0) "ذهب

ـَ إََذىِشدددددددددْئَت َأْن تَ  إَِذا  ْحَقدددددددددا َسدددددددددؾِقًؿا مِددددددددد

 

 

ـُ    َوَذْكُبدددددددددددَؽ َمْغُػدددددددددددقٌر َوِطْرُضدددددددددددَؽ َصدددددددددددقِّ

 َيـَْطؾِدددددددددْؼ مِـْدددددددددَؽ الؾَِّسددددددددداُن بَِسدددددددددْقَءةٍ  َفدددددددددالَ  

 

 

ـُ    َفؾِؾـَّددددددددددداِس َسدددددددددددْقَءاٌت َولِؾـَّددددددددددداِس َأْلُسددددددددددد

 إِْن َأْبدددددددَدْت إَِلْقدددددددَؽ َمَعايًِبدددددددا لَِؼدددددددْقمٍ  َوَطْقـُدددددددَؽ  

 

 

ـُ لِؾـَّددددددددددداِس   ـُ َفُؼدددددددددددْؾ: َيدددددددددددا َطدددددددددددْق  َأْطدددددددددددُق

التػؽر يف فضؾ السرت طؾك الـاس: طـ أبل هريرة رِضل اهلل طـف: طـ الـبل  

] أخرجف مسؾؿ  «ٓ يستر طبٌد طبًدا يف الدكقا إٓ سَتَره اهَّلل يقم الؼقامة»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 َمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص[، وطـف رِضل اهلل طـف قال: قال رسقل اهلل (1290، رقؿ 1001/ 5)

، رقؿ 118/ 20]أخرجف طبد الرزاق ) «كقا وأخرةسَتر مسؾًؿا سَتَره اهَّلل يف الد

قضاء "(، وابـ أبك الدكقا يف 20000، رقؿ 205/ 5(، وأحؿد )28906

َمـ »: ملسو هيلع هللا ىلص[، وقال (222/ 20(، والخطقب )220، رقؿ 92)ص  "الحقائج

]أخرجف البخاري يف  «مـ قبرها دةرأى طقرة فسترها، كان كَؿـ أحقا مقءو

(، والحاكؿ 5892، رقؿ 100/ 5وأبق داود ) (،028، رقؿ 166/ 2) "إدب"

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

00 

، رقؿ 002/ 8( وقال: صحقح اإلسـاد، والبقفؼل )8261، رقؿ 516/ 5)

/ 20(، والطرباين )0182، رقؿ 000/ 5) "الؽربى"(، والـسائل يف 20080

 [.(880، رقؿ 029

الؿعـك: َمـ طؾؿ طقًبا أو أمًرا قبقًحا يف مسؾؿ، وقال ": قال محؿد آبادي 

زي: أي: خصؾة قبقحة مـ أخقف الؿممـ، ولق معصقة قد اكؼَضْت ولؿ العزي

 : بلن«مقءودة»: أي: كان ثقابف كثقاب َمـ أحقا «كان كَؿـ أحقا»يتجاَهر بػعؾفا 

سعك يف خالصفا ولق بحقؾة، وققؾ: بلن رأى  ورأى أحًدا يريد َوْأَد بـٍت فَؿـَع أ

: ؼرب كقال يؿقت، قال الؿـاوي حقًّا مدفقًكا يف قربٍ فلخرج ذلؽ الؿدفقن مـ ال
/ 1) "التقسقر بشرح الجامع الصغقر"(، واكظر: 200/ 6) "فقض الؼدير"]

[: وجف الشبف أن الساتر دَفع طـ الؿستقر الػضقحة بقـ الـاس التل هل (520

كالؿقت، فؽلكف أحقاه، كؿا دفع الؿقت طـ الؿقءودة َمـ أخرجفا مـ الؼرب قبؾ 

 [.(268/ 2) "طقن الؿعبقد"] "أن تؿقت

 التفكر يف نغبَّة فضح الياس:
َمـ سَتر طقرة أخقف الؿسؾؿ، سَتر اهَّلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: طـ الـبل طـ ابـ طباس 

طقرتف يقم الؼقامة، وَمـ كشػ طقرة أخقف الؿسؾؿ، كشػ اهَّلل طقرتف حتك 

 ([.1256، رقؿ 820/ 1]أخرجف ابـ ماجف ) «يػضحف بفا يف بقتف

دفعف لؿزيٍد مـ الؿعصقة: قال شؼقؼ بـ إبراهقؿ طدم السرت طؾك العاصل قد ي

 :" ،ع دائؿ وخقف مـ وطقده استتؿام صالح طؿؾ العبد بستِّ خصال: تضرُّ

غ لعققب الـاس،  والثاين: حسـ ضـِّف بالؿسؾؿقـ، والثالث: اشتغالف بعقبف وٓ يتػرَّ

يف الـاس طقبف: رجاء رجقطف طـ  ػشلوالرابع: يسرت طؾك أخقف طقبف وٓ ي
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ة ال ؿعصقة واستصالح ما أفسده مـ قبؾ، والخامس: ما اصَّؾع طؾقف مـ خسَّ

طؿؾفا استعظؿفا: رجاء أن يرغب يف آستزادة مـفا، والسادسة: أن يؽقن 

 [.(66/ 8) "حؾقة إولقاء"] "صاحبف طـده مصقًبا

طدم السرت قد يـشر السقء: فؽشػ هذه العقرات والعققب والتحدث بؿا 

مة وإشاطة لؾػاحشة، قال بعض العؾؿاء  وقع مـف قد يمدِّي إلك غقبة محرَّ

جامع "(، و552/ 2) "الروضتقـ يف أخبار الدولتقـ الـقرية والصالحقة"]

 اجتِفد"[: (222/ 2) "ذيؾ صبؼات الحـابؾة"(، و050/ 2) "العؾقم والحَؽؿ

أن تسرت العصاة: فنن ضفقر معاصقفؿ طقٌب يف أهؾ اإلسالم، وأولك إمقر سرت 

الؿممـ يسرت ويـصح، والػاجر يفتؽ ": ، وقال الػضقؾ بـ طقاض "ققبالع

غذاء إلباب شرح مـظقمة "(، و81/ 2) "جامع العؾقم والحَؽؿ"] "ويعقر

 [.(85/ 2) "أداب

سرت الؿممـ طؾك كػسف: ثؿ إن مـ أبغض الؿخالػات لفذا السرت فضح 

ريـ، وإن مـ الؿجاهرة كؾ أمتل معاًفك إٓ الؿجاه»: ملسو هيلع هللا ىلصاإلكسان كػسف: كؿا قال 

ثؿ يصبح وقد ستره اهَّلل، فقؼقل: طؿؾت البارحة كذا  أن يعؿؾ الرجؾ بالؾقؾ طؿاًل 

/ 2]أخرجف البخاري ) «يؽشػ ستر اهَّلل طـف صبحوكذا، وقد بات يستره ربف وي

 [.(1990، رقؿ 1192/ 5(، ومسؾؿ )2012، رقؿ 1125

ة أن يسرت طؾك كػسف، ويتقب بقـف  فقـدب لؾؿسؾؿ إذا وقعْت مـف هػقة أو زلَّ

َّٓ يرفع أمره إلك السؾطان، وٓ يؽشػف ٕحٍد كائـًا ما كان: ٕن  وبقـ اهلل  وأ

د فاطؾفا بؼقلف تعالك:   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿هذا مـ إشاطة الػاحشة التل تقطَّ

، وٕكف [29:]الـقر ﴾حئ جئی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
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أداب "(، و19 /1) "دلقؾ الػالحقـ"ومجاهرة بالؿعصقة ] هتٌؽ لسرت اهلل 

جقاهر "(، و260: لإلمام الـقوي )ص "إذكار"(، و160/ 2) "الشرطقة

اجتـبقا »: ملسو هيلع هللا ىلص[: قال الـبل (220/ 5) "مغـل الؿحتاج"و، (189/ 1) "اإلكؾقؾ

هذه الؼاذورة، فَؿـ أَلؿَّ فؾقستتر بستر اهَّلل ولقتب إلك اهَّلل؛ فنن َمـ ُيبِد لـا صػحَتف 

/ 8(. والبقفؼل )8228، رقؿ 512/ 5جف الحاكؿ )]أخر «ُكِؼؿ طؾقف كتاب اهَّلل

(: قال الحاكؿ: طؾك شرصفؿا، 222/ 2(، قال الؿـاوي )20009، رقؿ 000

ا، لؽـف يف  بف الذهبل فؼال: غريب جدًّ قال: إسـاده جقِّد،  "الؿفذب"وتعؼَّ

حف ابـ السؽـ، وذكره الدارقطـل يف  ح إرسالف[. "العؾؾ"وصحَّ  وصحَّ

 الخالصة:
 السرت طؾك الخؾؼ ويلمر بف.  يحب اهلل -2

 فضؾ السرت طؾك الؿسؾؿقـ طظقؿ، وهق سبب لسرت اهلل يف الدكقا وأخرة. -1

س طؾقفؿ. -0  الـفل طـ تتبُّع طقرات الؿسؾؿقـ والتجسُّ

 طؼقبة َمـ فَعؾ ذلؽ أن اهلل يػضحف وُيظِفر لؾـاس ما يسرته طـفؿ. -5

الحػاظ طؾك استؼرار الؿجتؿع، السرت طؾك الؿخطئ أحقاًكا يؽقن مـ سبؾ  -2

 وحؿايتف مـ الرذيؾة.

 إمر بالسرت ٓ يشؿؾ الدطاة لؾػجقر، وَمـ يظـ تلثر العامة بف. -6

أحؼُّ الـاس بالسرت طؾك الؿسؾؿ كػسف، فال يجاهر بالؿعصقة، وٓ يػضح  -0

 كػسف بؿعصقٍة سَتَرها اهلل طؾقف.

ا.استحباب إقالة ذوي الفقئات طثراهتؿ ما لؿ ت -8  بؾغ حدًّ
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 سواةغ السرت

إن مـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة التل اطتـت هبا واهتؿت هبا: حػظ 

إطراض وصقاكتفا وحؿايتفا، ويظفر ذلؽ يف جاكب العؼقبات الؿغؾظة التل 

رتبفا الشرع طؾك العدوان طؾك العرض، وتـقيعف يف الزجر بحسب طظؿ 

 آطتداء طؾك العرض، وبحسب كقع آطتداء.

مـعت مجرد كشر إقاويؾ طـ ذلؽ حًؼا كاكت أو باصاًل، وهذا الؿـع كؿا 

يحػظ أطراض الؿجتؿع، فنن كثرة تـاول الشلء قد يػضل إلك التساهؾ فقف، 

لشققع أخبار »وهذا مخالػ لؿؼصد حؿاية إطراض، وصؾب صقاكتفا، فنن 

الـاس يزع  االػقاحش بقـ الؿممـقـ بالصدق أو بالؽذب مػسدة أخالققة، فنن مؿ

طـ الؿػاسد هتقبفؿ وققطفا وتجفؿفؿ وكراهتفؿ سقء سؿعتفا، وذلؽ مؿا 

يصرف تػؽقرهؿ طـ تذكرها بؾف اإلقدام طؾقفا رويًدا رويًدا حتك تـسك وتـؿحل 

صقرها مـ الـػقس، فنذا اكتشر بقـ إمة الحديث بقققع شلء مـ الػقاحش 

إلك الـػقس  بذلؽ بتذكرهتا الخقاصر وخػ وقع خربها طؾك إسؿاع فد

التفاون بقققطفا وخػة وقعفا طؾك إسؿاع، فال تؾبث الـػقس الخبقثة أن تؼدم 

طؾك اقرتاففا وبؿؼدار تؽرر وققطفا وتؽرر الحديث طـفا تصقر متداولة. هذا 

إلك ما يف إشاطة الػاحشة مـ لحاق إذى والضر بالـاس ضًرا متػاوت الؿؼدار 

]التحرير والتـقير لؾطاهر بـ طاشقر  «بطؾك تػاوت إخبار يف الصدق والؽذ

(28 /282.]) 
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وقد تؽاثرت إدلة مـ الؽتاب والسـة طؾك أهؿقة ضبط الؽالم ووجقب 

فؼال يا رسقل اهلل أخربين بعؿؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالعـاية بالؾسان، ولؿا سلل معاذ رسقل اهلل 

يدخؾـل الجـة ويباطدين مـ الـار، قال: لؼد سللت طـ طظقؿ وإكف لقسقر طؾك مـ 

بلركان الديـ وبعض شعائره ثؿ قال: أٓ أخربك  هيسره اهلل تعالك طؾقف: ثؿ أخرب

برأس إمر وطؿقده وذروة سـامف؟ رأس إمر اإلسالم، وطؿقده الصالة، 

وذروة سـامف الجفاد. ثؿ قال: أٓ أخربك بؿالك ذلؽ كؾف؟ قؾت: بؾك يا رسقل 

ال معاذ: يا كبل اهلل، وإكا بؾساكف وقال: كػ طؾقؽ هذا، فؼ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل. فلخذ الـبل 

لؿماخذون بؿا كتؽؾؿ بف؟ فؼال: ثؽؾتؽ أمؽ يا معاذ. وهؾ يؽب الـاس يف الـار 

]ســ الرتمذي  طؾك وجقهفؿ أو قال: طؾك مـاخرهؿ، إٓ حصائد ألسـتفؿ؟

 ([.102/ 2(، مسـد أحؿد )1626)

هذا يدل طؾك أن كػ الؾسان وضبطف وحبسف هق أصؾ »قال ابـ رجب: 

] جامع العؾقم «ؾف، وأن مـ مؾؽ لساكف فؼد مؾؽ أمره وأحؽؿف وضبطفالخقر ك

 [.009والحؽؿ ص

ولذا كان السرت طؾك صاحب الؿعصقة هق إصؾ الؿطؾقب مـ الؿسؾؿ 

طؿقًما، وهذا يتلكد يف حؼ ذوي الفقئات الذيـ ٓ يعرف طـفؿ فساد]شرح 

تحؼقؼ  (، كقادر الػؼفاء لؿحؿد بـ الحسـ التؿقؿل،26/202صحقح مسؾؿ )

 [.280محؿد فضؾ الؿراد ص

فنن اهلل تعالك خصفؿ بـقع تؽريؿ وتػضقؾ طؾك بـل جـسفؿ، فؿـ كان »

مـفؿ مستقًرا مشفقًرا بالخقر حتك كبا بف جقاده، وكبا طصب صربه، وأديؾ طؾقف 

شقطاكف: فال تسارع إلك تلكقبف وطؼقبتف، بؾ تؼال طثرتف ما لؿ يؽـ حًدا مـ حدود 
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مـ القضقع. وهذا باب  أخذهستقػاؤه مـ الشريػ كؿا يتعقـ اهلل فنكف يتعقـ ا

طظقؿ مـ أبقاب محاسـ هذه الشريعة الؽامؾة وسقاستفا لؾعالؿ واكتظامفا 

 ([.0/209]بدائع الػقائد ٓبـ الؼقؿ ) «لؿصالح العباد يف الؿعاش والؿعاد

 وقد رغب الشارع يف السرت ببقان إجر العظقؿ الؿرتتب طؾقف، والتحذير مـ

إٓ  آ يستر طبد طبًد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  مغبة مخالػتف، فعـ أبل هريرة 

 ([.092]صحقح مسؾؿ ) «ستره اهَّلل يقم الؼقامة

الؿسؾؿ أخق الؿسؾؿ... ومـ ستر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  وطـ ابـ طؿر 

(، صحقح مسؾؿ 1551]صحقح البخاري ) «يف الدكقا ستره اهَّلل يقم الؼقامة امسؾؿً 

(1280.]) 

يا معشر مـ آمـ بؾساكف ولؿ يدخؾ اْليؿان قؾبف ٓ تغتابقا »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

الؿسؾؿقـ وٓ تتبعقا طقراتفؿ، فنكف مـ اتبع طقراتفؿ تتبع اهَّلل طقرتف، ومـ يتبع 

(، مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر 1001]ســ الرتمذي ) «اهَّلل طقرتف يػضحف يف بقتف

ٕوجاء طـ أبل برزة طـد أبل داود (510) «غاية الؿرام»يف  لباين، وحسـف ا .

 (: رواه أبق يعؾك ورجالف ثؼات[.8/90(. وقال يف مجؿع الزوائد )2880)

ويخاصب الػؼقف ابـ طؼقؾ مـ يتجرأ طؾك كشػ سرت طباد اهلل تعالك فقؼقل: 

الشرع يتغاضك طـ حؼققف، وأكتؿ تتبعقن الـاس تتبع أصحاب إخبار. وقد »

لرققب والعتقد. وما قـعتؿ أكتؿ بؿا وضع، وقد كػك الؿؽؾػ ما وكؾ بف مـ ا

ٓ تخافقن أن  ؿرأيتؿ تغاضقف طـ حؼققف حتك جعؾتؿ كػقسؽؿ حػظة لف. تراك

يػضحؽؿ يف قعر بققتؽؿ طؾك أقبح ذكقبؽؿ؟ صاحب الحؼ يعػق، وأكت بسقء 

صبعؽ تؽشػ وتجػق. وصاحب الشرع يؼقل طؾك طؾؿ مـف ببقاصـ إحقال: 
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رات شقًئا فؾقسترت بسرت اهلل. تراه يريد: فؾقسترت طـ اهلل مـ أتك مـ هذه الؼاذو

 بسرته، أم طـؽؿ؟

ًٓ ٕمري، وكشػت أكت، كاكت جريؿتؽ يف  فنذا استرت الجاين طـؽ امتثا

الؽشػ طؾك أخقؽ الؿسؾؿ أكرب مـ جريؿتف، حقث امتثؾ بسرتها أمر الشرع. يا 

فقؿا لقس لؽ، جاهؾ! أكا صاحب الحؼ وقد سرتت. فقا فضقلل! فؿا بالؽ، 

. ببحثت وكشػت؟ احذر الؿؼابؾة مـل بؽشػ، وأكت بقـ مصدق لؽ ومؽذ

فنن مؼابؾتل كشػؽ بحقث ٓ تؼبؾ معذرتؽ وٓ يصدق جحدك. كعقذ باهلل مـ 

التعبد بالجفؾ. أكت تعتؼد أكؽ مـؽر وأكت غقر مـؽر، حقث تطػؾت بؿا لؿ 

ك غقرك مع تقققف مـؽ تؽؾػف، بؾ بؿا طـف ٓ تققرين يف الخؾقة وتتعاصب لل طؾ

 ([.1/681]كتاب الػـقن ٓبـ طؼقؾ ) «بلكثػ سرت

 وأخوال: أخكام
مع أن إصؾ يف كؾ ما يبؾغ اإلكسان طـ غقره مـ الؿعائب والسقئات هق 

ًٓ وأوصاًفا تػضل ٓختالف الحؽؿ باختالففا،  السرت، فنن لفذه الؿسللة أحقا

 وهق ما كجؿؾف فقؿا يليت:

: ًٓ أمر خػل فؼد اصؾع طؾك سر، والسر أماكة تجب  مـ اصؾع طؾك أو

 الؿحافظة طؾقفا.

ومـ ذلؽ ما يبؾغ اإلكسان مـ إمقر التل يطؾب صاحبفا كتؿاهنا، سقاء 

صؾب ذلؽ صراحة، أو بدٓلة الحال، مثؾ أن يتعؿد الحديث طـفا حال آكػراد 

ضل مثاًل، ومـف ما يطؾع طؾقف الشخص بسبب مفـتف أو طؿؾف كالطبقب والؼا

 والؿحؼؼ والؿحتسب والؿربل.
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]كؼؾف  فؿتك كان إفشاء السر يتضؿـ ضرًرا فنفشاء السر حرام باتػاق الػؼفاء

([، وكذلؽ إذا 12/010(، اإلكصاف )22/82ابـ بطال، يـظر: فتح الباري )

لؿ يتضؿـ ضرًرا فالؿختار أيًضا طدم جقاز إفشائف. ]وهق مذهب اإلمام أحؿد 

 ([.1/120) مػؾح(، أداب الشرطقة ٓبـ 12/510وغقره، يـظر: اإلكصاف )

وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك جقاز إفشاء السر بعد مقت صاحب السر 

([، ويف هذا 22/82]يـظر: فتح الباري ) إذا لؿ يتضؿـ غضاضة طؾك الؿقت

كظر، بؾ إفشاء السر ٓ يجقز سقاء حال الؿقت أو الحقاة، وسقاء تضؿـ ضرًرا 

قال ، قبقؾ حػظ العفد وهق كالقديعة التل يجب حػظفاأو ٓ: ٕن هذا مـ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿تعالك: 

 .[10:]إكػال ﴾ڦ

وأكا ألعب مع الصبقان فسؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: مر بل الـبل  طـ أكس بـ مالؽ 

طؾقـا، ثؿ دطاين فبعثـل إلك حاجة لف، فجئت وقد أبطلت طـ أمل، فؼالت: ما 

اهلل إلك حاجة، فؼالت: وما هل؟ فؼؾت:  حبسؽ؟ أيـ كـت؟ فؼؾت بعثـل رسقل

(، 6189اهلل أحدا. ً ]صحقح البخاري ) رسقلإهنا سر، قالت: ٓ تحدث بسر 

 ([.1581صحقح مسؾؿ )

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  السر أماكة، طـ جابر بـ طبد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سؿك الـبل 

، (5868]ســ أبل داود ) «إذا حدث الرجؾ بالحديث ثؿ التػت ففل أماكة»قال: 

( وقال: حديث حسـ. وحسـف إلباين يف صحقح الجامع 2929ســ الرتمذي )

 ([، وإماكة واجبة الحػظ.586برقؿ ) رالصغق
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وكذلؽ فنن مخالػة السرت وإفشاء إسرار قد تدخؾ يف الغقبة، والغقبة  

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿محرمة، قال اهلل تعالك: 

قد بقـ رسقل ، و[21:ت]الحجرا ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦڦڤ ڤ ٹ ڤ ڤ

أتدرون ما الغقبة؟ قالقا: اهَّلل ورسقلف أطؾؿ، قال: ذكرك »ضابطفا يف ققلف:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

أخاك بؿا يؽره. قال: أفرأيت إن كان فقف ما أققل؟ قال: إن كان فقف ما تؼقل فؼد 

 ([.12289. ]صحقح مسؾؿ )«اغتبتف، وإن لؿ يؽـ فقف ما تؼقل فؼد بفتف

 ولق كان فقف: غقبة. فذكر اإلكسان لغقره بشلء يؽرهف

وهذه تػقدكا قاطدة أن الؽالم بؿا يؽرهف الؿتحدث طـف حرام، وهذا يشؿؾ 

طققب اإلكسان البدكقة، أو الخؾؼقة، وما قد يؼع فقف مـ معاص وأخطاء. ]غذاء 

(، قال الغزالل: اطؾؿ أن حد الغقبة أن تذكر أخاك بؿا يؽرهف 2/200إلباب )

يـف أو كسبف أو خؾؼف أو يف فعؾف أو يف ققلف أو يف لق بؾغف، سقاء ذكره بـؼص يف د

 ([.0/219ديـف أو يف دكقاه، حتك يف ثقبف وداره ودابتف. يـظر: إحقاء طؾقم الديـ )

 ولذا رتب الشرع طؾك كتؿان طققب الـاس إجر الجزيؾ، طـ طائشة 
 فلدى فقف إماكة، ولؿ يػش طؾقف ما يؽقن امـ غسؾ مقتً » :ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسقل 

(، 15882]مسـد اإلمام أحؿد ) «مـف طـد ذلؽ خرج مـ ذكقبف كققم ولدتف أمف

 ([.0/12وفقف كالم كثقر. مجؿع الزوائد )جعػل، قال الفقثؿل: فقف جابر ال

مـ طرف بالشر والػساد، وكان يف اإلخبار طـ فساده مـع لؾشر أو  ثاكًقا:

الؿـدوب إلقف هـا  وأما الستر»تخػقػ مـف، ففـا يتغقر الحال، قال الـقوي: 

]شرح  «بإذى والػساد افالؿراد بف الستر طؾك ذوي الفقئات مؿـ لقس معروفً 

 ([.26/202صحقح مسؾؿ )
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ولذا فالؿعروف بالػساد يسقغ البحث طـف لعؼقبتف وردطف، قال ابـ حجر يف 

أي رآه طؾك قبقح فؾؿ يظفره لؾـاس، »: «ومـ ستر مسؾًؿا»: ملسو هيلع هللا ىلصشرح ققل الـبل 

ما يؼتضل ترك اإلكؽار طؾقف فقؿا بقـف وبقـف، ويحؿؾ إمر يف جقاز  ولقس يف هذا

أكؽر طؾقف وكصحف فؾؿ يـتف طـ قبقح فعؾف ثؿ  االشفادة طؾقف بذلؽ طؾك ما إذ

جاهر بف.. كؿا أكف ملمقر بلن يسترت إذا وقع مـف شلء، فؾق تقجف إلك الحاكؿ وأقر 

ة قد اكؼضت، واإلكؽار يف لؿ يؿتـع ذلؽ، والذي يظفر أن السرت محؾف يف معصق

 سمعصقة قد حصؾ التؾبس هبا فقجب اإلكؽار طؾقف وإٓ رفعف إلك الحاكؿ، ولق

 ([.2/90]فتح الباري ) «مـ الغقبة الؿحرمة بؾ مـ الـصقحة القاجبة

مـ كان مشتفًرا بالؿعاصل معؾـًا هبا ٓ يبالل بؿا ارتؽب »وقال ابـ رجب: 

]جامع  «بالبحث طـ أمره لتؼام طؾقف الحدودمـفا وٓ بؿا ققؾ لف ففذا ٓ بلس 

 ([.1/191العؾقم والحؽؿ )

وكذلؽ إذا كاكت معصقتف تؾحؼ الضرر بالؿجتؿع، مثؾ الداطقة لؾػساد، 

وكاشر إفؽار الرديئة وإققال الباصؾة، وأصحاب الؿذاهب الفدامة، ففمٓء ٓ 

ٓء مثؾ بد مـ التحذير مـفؿ، وتـبقف الـاس لشرهؿ وفسادهؿ، ولقس هم

مـصقر:  ـأصحاب الػساد إخالقل بؾ شرهؿ أطظؿ وخطرهؿ أكرب، قال اب

قؾت لإلمام أحؿد: إذا طؾؿ مـ الرجؾ الػجقر أكخرب بف؟ قال: ٓ، بؾ يسرت طؾقف 

(. واكظر: أداب الشرطقة ٓبـ مػؾح 6/228إٓ أن يؽقن داطقة. ]الؿغـل )

 [.(20/262(، )15/268(، الؿقسقطة الػؼفقة )2/100)

وسبب هذا أن الداطقة جاهر بخبثف وفضح كػسف فؾؿ يبؼ مجال لسرته، كؿا 

 أن يف التحذير مـف تؼؾقاًل لشره وفساده.
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وهذا إمر مزلة قدم فعؾك اإلكسان التبصر فقف قبؾ اإلقدام، وأن ٓ تدفعف 

الحؿقة لػعؾ ٓ يرضك اهلل طـف، ويجتفد يف تحؼقؼ الؿـاط ومقازكة الؿصالح 

والتـبف لحظ الـػس، وإذا طؾؿ اهلل مـ العبد تحري العدل واإلكصاف والؿػاسد، 

 غػر لف ووفؼف لؾصقاب.

 جؿؾـا بسرتك، وأسبغ طؾقـا سرتك الجؿقؾ يف الدكقا وأخرة. الؾفؿ

 :"كقكقتف"يف  ابـ الؼقؿ  وقال

 الحقدددددددددل فؾدددددددددقس يػضدددددددددح طبدددددددددده وهدددددددددق

 

 

 طـدددددددددددددد التجددددددددددددداهر مـدددددددددددددف بالعصدددددددددددددقان 

 يؾؼدددددددددددددددل طؾقدددددددددددددددف سدددددددددددددددرته لؽـدددددددددددددددف 

 

 

 فدددددددددددق السدددددددددددتقر وصددددددددددداحب الغػدددددددددددرانف 
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 أستاب الفوز بسرت اهلل

 كثقرة، ومـفا: أسباب الػقز بسرت اهلل 

طدم الؿجاهرة والتحدث بالؿعصقة، فؿـ وقع يف معصقة طؾقف أن يسرت طؾك 

 كػسف، ويسارع إلك التقبة مـفا، وٓ ُيخرب أحًدا هبا، فعـ سالؿ بـ طبد اهلل 
 َقال: َسِؿْعُت َأَبا ُهَرْيَرة 

ِ
ُمَعاًفك إَِّٓ  تِكُكؾ  َأمَّ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَيُؼقُل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

اْلُؿَجاِهرِيـ، وإن مـ الؿجاهرة أن يعؿؾ العبد بالؾقؾ طؿال، ثؿ ُيْصبِح قد ستره 

ربف، فقؼقل: يا فالن قد طؿؾت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربف، فقبقت 

( ومسؾؿ 2012)رواه البخاري ) «طـف يستره ربف، ويصبح يؽشػ ِسْتَر اهَّلل

(1990)) 

قال ابـ َبّطال: فِل الَجفر بِالَؿعِصَقِة ": "فتح الباري"ابـ حجر يف  قاَل 

ـَ الِعـاد لفؿ، 
استِخػاف بَِحؼِّ اهلل وَرُسقلف وبِصالِِحل الؿممـقـ، وفِقِف َضرب مِ

ـَ آستِخػاف، َٕنَّ الَؿعاِص 
الَمة مِ رت بِفا السَّ ل ُتِذّل َأهؾفا، ومِـ إِقاَمة وفِل السِّ

َض َحّؼ اهلل  قفِ الَحّد َطؾَ  ا، وإِذا َتَؿحَّ إِن كاَن فِقِف َحّد، وَمـ التَّعِزير إِن َلؿ ُيقِجب َحدًّ

ففق أكرم إكرمقـ، وَرحَؿتف َسَبَؼت َغَضبف، فؾذلؽ إذا سرته يف الدكقا َلؿ َيػَضحف 

 ."يف أخرة، والذي يجاهر يػقتف جؿقع ذلؽ

  الؿسؾؿ طؾك أخقف، فعـ َأبِل هريرة سرت 
ِّ
َٓ َيْسُتُر َطْبٌد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأِن الـَّبِل

ْكَقا، إَِّٓ َسَتَرُه اهَّللُ َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  ل الد 
 ((.1290)رواه مسؾؿ ) «َطْبًدا فِ
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السرت هـا طامٌّ ٓ يتؼقَّد بالسرت البدين فؼط، أو السرت الؿعـقي فؼط، بؾ  ومعـك

 ا، فَؿـ سَتر مسؾًؿا سَتَره اهلل يف الدكقا وأخرة.يشؿؾفؿا جؿقعً 

ـْ  ـْ َأبِقِف طبد اهلل  وَط   َسالٍِؿ َط
ِ
ـٍ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقل اهلل ـْ ُمْمِم َس َط ـْ َكػَّ َم

َر طؾك  ـْ َيسَّ َس اهَّلل طـف ُكْرَبًة مـ ُكَرِب يقم الؼقامة، َوَم ـْ ُكَرِب الدكقا، َكػَّ ُكْرَبًة ِم

َر اهَّلل طؾقف يف الدكقا وأخرة، ومـ ستر مسؾؿا ستره اهَّلل يف الدكقا ُمْعِسرٍ َيسَّ 

 ((.1699)رواه مسؾؿ: ) «وأخرة

أي: رآه طؾك قبقٍح فؾؿ ُيظِفره، أي: لؾـاس، ولقس يف هذا ما "قؾ ابـ حجر: 

يؼتضل ترك اإلكؽار طؾقف فقؿا بقـف وبقـف.. والذي يظفر أن السرت محؾف يف معصقة 

 ."إلكؽار يف معصقة قد حصؾ التؾبُّس هبا، فقجب اإلكؽار طؾقفقد اكؼَضْت، وا

قال  ومـ أسباب كقؾ ستر اهَّلل: أن يستتر العبد يف لباسف وٓ يتعرى أمام الـاس،

 «طَزوجّؾ حقل  ستقٌر، يحُب الحقاَء والستَر، فنذا اغتسَؾ أحُدكْؿ فؾقستترْ  اهَّلل»: ملسو هيلع هللا ىلص

إلباين يف صحقح الجامع  ( وصححف506( والـسائل )5021)رواه أبق داوود )

(2026.) 

مـ استطاع مـؽؿ أن يستتر مـ الـار »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ومـ إسباب أيًضا: الصدقة،

 ((.2026)رواه مسؾؿ ) «ولق بشؼ تؿرة فؾقػعؾ

مـ يؾل مـ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ومـ أسباب كقؾ ستر اهَّلل: تربقة البـات واْلحسان إلقفـ،

)تػؼ طؾقف(. ومـفا: سرت  «الـار هذه البـات شقًئا فلحسـ إلقفـ كـ لف ستًرا مـ

مـ غسؾ مقًتا فستره ستره »الؿقت طـد تغسقؾف، قال صؾقات اهلل وسالمف طؾقف: 

 (.6500:)صحقح الجامع «كساه اهَّلل مـ السـدس ػـفاهَّلل مـ الذكقب، ومـ ك
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فعـ طبد اهلل بـ  كذلؽ مـ أسباب كقؾ ستر اهَّلل: دطاء وسمال اهَّلل تعالك الستر،

يَدع )يرتك( هذه الدطقات حقـ يؿسل  ملسو هيلع هللا ىلصيؽـ رسقل اهلل قال: )لؿ  طؿر 

الؾفؿ إين أسللؽ العافقة يف الدكقا وأخرة، وديـل ودكقاي، »وحقـ يصبح: 

طقرايت وآمـ روطايت، واحػظـل مـ بقـ يَدي ومـ  رتوأهؾل ومالل، الؾفؿ اس

( )آلباين «خؾػل، وطـ يؿقـل وطـ شؿالل، وأطقذ بعظؿتؽ أن أغتال مـ تحتل

 (.2005:لؿصدر صحقح أبل داوودا

قن،  "ِستِّقر"، فنكف سبحاكف "السرت" صػات اهلل  مـ رت والصَّ يحبُّ السَّ

يسرت طؾك طباده الذكقب والعققب، ومـ أطظؿ كَِعؿ اهلل تعالك طؾك طبده أن 

 .يشؿؾف بسرته يف الدكقا وأخرة

 قال: سؿعُت رسقل اهلل فػل الصحقحقـ مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر 

، فقضع طؾقف كـََػف ويستُره، فقؼقل: أتعرف ذكب »، يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص ـَ إن اهَّلل ُيدكِل الؿمم

ره بذكقبف، ورأى يف  ، حتك إذا قرَّ كذا؟ أتعرف ذكب كذا؟ فقؼقل: كعؿ، أْي ربِّ

كػسف أكف هَؾؽ، قال: سترُتفا طؾقؽ يف الدكقا وأكا أغػرها لؽ الققم، فقعطك كتاب 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿قن، فقؼقل إشفاد: حسـاتف، وأما الؽافر والؿـافؼ

، 1552:. )البخاري«[28]هقد: ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ

 (.1068:ومسؾؿ

 اهلل تعالك أن يؿـ طؾقـا بسرته وطػقه يف الدكقا وأخرة... كسلل
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 سلسلث حلقات السرت

أن رسقل اهلل رأى رجاًل يغتسؾ بالرباز ": طـ ططاء طـ يعؾك بـ امقة  -2

إِنَّ اهَّللَ َطزَّ َوَجؾ َحِؾقٌؿ »فحؿد اهلل وأثـك طؾقف، وقال:  )أي: بالخالء( فصعد الؿـرب

ْتَر، َفنَِذا اْغَتَسَؾ َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْستَ  ل  ِستِّقٌر، ُيِحب  اْلَحَقاَء َوالسَّ
)رواه الـسائل  «تِرْ َحقِ

 (.2026:وصححف إلباين، صحقح الجامع

 (:289:قال ابـ الؼقؿ )الؼصقدة الـقكقة

  وهدددددددددق
ُّ
 َفَؾدددددددددقَس َيْػَضدددددددددُح َطْبدددددددددَدهُ  الَحقِدددددددددل

 

 

 طـدددددددددددددَد التََّجددددددددددددداُهِر مِـْدددددددددددددُف بالِعْصدددددددددددددَقانِ  

 َلؽِـَّدددددددددددددددُف ُيْؾِؼدددددددددددددددل َطَؾْقدددددددددددددددِف ِسدددددددددددددددْتَرهُ  

 

 

دددددددددددتِقُر وَصددددددددددداِحُب الُغْػدددددددددددَرانِ    َفْفدددددددددددَق السَّ

رت: صػة ثابتة هلل تعالك بالُسـة الـبقية  -1  مـ صػات اهلل السرت والسِّ

ـِ ُأَمقََّة  إن اهَّلل طزَّ وجؾَّ حؾقؿ، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  الصحقحة، فعـ َيْعَؾك ْب

))أخرجف أبق داود  «حقٌل ِستِّقر، يحب الحقاء والستر، فنذا اغتسؾ أحدكؿ فؾقستتر

 ((.506(، والـسائل )5020)

معـاه: أكف يحبُّ الّسرت والّصقن لعباده وٓ يػضحفؿ، كؿا أكف  "الستقر"و

ـْ طباده السرت طؾك أكػسفؿ وآبتعاد 
 طؿا يشقـفؿ.يحب مِ
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يحب السرتَ، ويلمر بسرت العقرات، وهذا مـ كؿال وطظقؿ رحؿتف  واهلل 

يسرت طباده فال يػضحفؿ بؿا ارتؽبقا مـ معاص وسقئات،  وفضؾف، فنكف 

وسرته سبحاكف طؾك طباده ٓ يؼتصر طؾك الدكقا فؼط، بؾ يشؿؾ الدكقا وأخرة، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿قال اهلل تعالك: 

 .[10:لؼؿان] ﴾ٺ ٺ ٺ
آثار اإليؿان هبذا آسؿ )الستقر(: أن اهلل تعالك ستقر يحب السرت  -0

 والصقن، فقسرت طؾك طباده الؽثقر مـ الذكقب والؿعاصل.

َٓ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  روى مسؾؿ يف صحقحف مـ حديث أبل هريرة 

َّٓ َسَتَرُه اهَّللُ َيْقَم الِؼَقاَمةِ َيْسُتُر َطْبٌد َطْبًدا فِل الدكْ   ((..1290)رواه مسؾؿ )«َقا إ

أن اهلل أمر بالسرت وَكِرَه الؿجاهرة بالؿعصقة، ومحبة كشرها بقـ الـاس،  -5

ی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ قال تعالك:

 .[29:]الـقر ﴾مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ جئ

د بالعذاب، فؽقػ بؿـ يجفر ويـشر  فنذا كان مجرد الحب صاحبف مفدَّ

 ويساطد طؾك هذه الػقاحش والؿـؽرات، ويسـ الؼقاكقـ لحؿايتفا؟

قال: سؿعت رسقل اهلل  روى البخاري ومسؾؿ مـ حديث أبل هريرة 

ُجُؾ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـَ الُؿَجاَهَرِة أْن َيْعَؿَؾ الرَّ ، وإنَّ ِم ـَ َّٓ الُؿَجاِهرِي تِل ُمَعاًفك إ ُكؾ  ُأمَّ

ْقِؾ َطَؿاًل، ُثؿَّ  : َيا ُفاَلُن، َطِؿْؾُت الَباِرَحَة َكَذا َقُؼقَل ُيْصبَِح وقْد َسَتَرُه اهَّللُ طؾقف، فَ  بالؾَّ

 َطـْفُ 
ِ
)رواه البخاري  «وَكَذا، َوَقْد َباَت َيْسُتُرُه َرب ُف، وُيْصبُِح َيْؽِشُػ ِسْتَر اهَّلل

 ((.1990( ومسؾؿ )2012)
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ه الؼاذورات، فعؾقف إن اهلل يحب السرت فنذا تؾبس الؿممـ بشلء مـ هذ -2

 التقبة، وأن يسرت ذلؽ ويؽثر مـ إطؿال الصالحة.

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  روى الحاكؿ يف مستدركف مـ حديث طبداهلل بـ طؿر 

، َوْلقُتُْب »قال: 
ِ
ـْ َأَلؿَّ َفْؾَقْسَتتِْر بِِسْترِ اهَّلل  اْجَتـُِبقا َهِذِه اْلَؼاُذوَرَة الَّتِل َكَفك اهَّللُ َطـَْفا، َفَؿ

ـْ ُيْبدِ  ُف َم ، َفنِكَّ
ِ
 َطزَّ َوَجؾَّ  إَِلك اهَّلل

ِ
( 050/ 2[ )20] «ْلـَا َصْػَحَتُف ُكِؼْؿ َطَؾْقِف كَِتاَب اهَّلل

(، وقال الحاكؿ: صحقح طؾك شرط الشقخقـ ولؿ يخرجاه ووافؼف 0689برقؿ )

الذهبل، وقال محؼؼف الشقخ طبدالسالم طؾقش: سـده صحقح، وصححف الشقخ 

 (.660يف السؾسؾة الصحقحة برقؿ ) إلباين 

 مااال ت اااهر اوااا فال تهم ااال  ااا    ااا  إذا
 

 ت ااااااااهر عوياااااااا   اااااااا    اااااااا      اااااااا  
 حتسااااااااااااااااا    ت  ااااااااااااااااا   ااااااااااااااااال   عال 

 
 عال أن ماااااااااااال ب اااااااااااا     اااااااااااا  ت  اااااااااااا  

تحريؿ تتبع طقرات الؿسؾؿقـ: أن اهلل تعالك هنك طـ تتبُّع طقرات  -6 

يف مسـده مـ حديث الؿسؾؿقـ، وحث طؾك السرت طؾقفؿ، فروى اإلمام أحؿد 

ـَ بِِؾَساكِِف َوَلْؿ َيْدُخِؾ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  أبل برزة إسؾؿل  ـْ آَم َيا َمْعَشَر َم

ِفْؿ َتَتبََّع َقْؾبَُف، اِْليَؿاُن 
ـْ َتَتبََّع َطَقَراتِ ُف َم َٓ َتَتبَُّعقا َطَقَراتِِفْؿ، َفنِكَّ ـَ َو َٓ َتْغَتاُبقا اْلُؿْسِؾِؿق

ـْ َتَتبََّع اهَّللُ َطْقَرَتُف َيْػَضْحُف فِل َبْقتِفِ اهَّللُ َطْقَرَتفُ  (، وأبق 510/5أخرجف أحؿد)) «، َوَم

 .(( حسـ صحقح5880) (، وقال إلباين يف5880داود)
 ."الِغقبة مرطك الؾئام"يؼقل:  وكان طدي بـ حاتؿ  

ـَ ٓ يذكر يف الـاس ما يؽرهقكف إٓ َسِػؾٌة ٓ دي": ويؼقل أبق طاصؿ الـبقؾ 

 "لفؿ

 تؽشددػـ مسدداوي الـدداس مددا سددرتوا ٓ

 

 فقفتددددؽ اهلل سددددرتًا طددددـ مسدددداويؽا 
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 محاسددـ مددا فددقفؿ إذا ذكددروا واذكددر

 

 وٓ تعدددب أحدددًدا مدددـفؿ بؿدددا فقؽدددا 

ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ   ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ أْحِس

 .أِخَرةِ 

قال َضَرَب َرسقُل  يف وجقه الخقر: طـ أبل هريرة  الجقد وآكػاق -0

 
ِ
ـِ طؾقفؿا ُجـَّتاِن مِـ َحِديٍد، َقِد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ِق، َكَؿَثِؾ َرُجَؾْق َمَثَؾ الَبِخقِؾ واْلُؿَتَصدِّ

ْت أْيِديِفؿا إلك ُثِديِِّفؿا وَتراقِقِفؿا، َفجَ  َق بَصَدَقٍة  َعَؾ اْضُطرَّ ُق ُكؾَّؿا َتَصدَّ الُؿَتَصدِّ

َ أكامَِؾُف وَتْعُػَق أَثَرُه، وَجَعَؾ الَبِخقُؾ ُكؾَّؿا َهؿَّ بَصَدَقٍة اْكَبَس 
ل َطْت طـْف، حتَّك ُتَغشِّ

 
ِ
يؼقُل: بنْصَبِعِف  ملسو هيلع هللا ىلصَقَؾَصْت، وَأَخَذْت ُكؾُّ َحْؾَؼٍة َمؽاَكفا. قاَل: فلكا َرَأْيُت َرسقَل اهلل

ُع. أخرجف ُعفا وٓ َتَقسَّ  (.2550البخاري ) يف َجْقبِِف فؾْق َرَأْيَتُف ُيَقسِّ

 َكُثددددددَرت ُطققُبددددددَؽ يف الَبرايددددددا وان

 

َك َأن َيؽدددددقَن َلفدددددا ِغطددددداءُ    َوَسدددددرَّ

 بِالَسددددددخاِء َفُؽددددددؾُّ َطقددددددٍب  َتَسددددددتَّر 

 

 ُيَغّطقدددددددِف َكؿدددددددا ققدددددددَؾ الَسدددددددخاءُ  

صؾب السرت مـ اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصسمال اهلل العافقة صباحا ومساء: كان مـ دطائف  -8 

يَدع )يرتك( هذه الدطقات  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  لؿ يؽـ»قال:  فعـ طبد اهلل بـ طؿر 

الؾفؿ إين أسللؽ العافقة يف الدكقا وأخرة، وديـل  حقـ يؿسل وحقـ يصبح:

وأهؾل ومالل، الؾفؿ استر طقراتل وآمـ روطاتل، واحػظـل مـ بقـ قاي، ودك

 «يَدي ومـ خؾػل، وطـ يؿقـل وطـ شؿالل، وأطقذ بعظؿتؽ أن أغتال مـ تحتل

 (.2005:صحقح أبل داوود )آلباين الؿصدر

ْكَقا َوَطَذاِب أِخَرةِ  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاِقَبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ  أْحِس
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قالت: قال رسقل اهلل  إقالة ذوي الفقئات والسرت طؾقفؿ: طـ طائشة  -9

ف أحؿد )التخريج: أخرج : أققؾقا َذوي الفقئاِت طَثراتِفؿ إٓ الحدوَد(ملسو هيلع هللا ىلص

 ((0190(، والـسائل يف ))الســ الؽربى(( )12220)

الؿراد بالسرت: السرت طؾك ذوي الفقئات وكحقهؿ مؿـ » :قال الـقوي 

لقس معروًفا بإذى والػساد، فلما الؿعروف بذلؽ فقستحب أٓ ُيسرت طؾقف، 

فقرفع أمُره إلك ولل إمر إن لؿ يخػ مـ ذلؽ مػسدة، ٕن السرت طؾقف يطؿعف 

 (.022/ 6) ؿصحقح مسؾ شرح الـقوي طؾك «يف اإليذاء والػساد

َّٓ ْٓسَتقى فقف ذو  ، وإ ويف الحديِث: َمْشروطقَُّة َتْرِك التَّْعزيِر، وأكَّف لقس كالَحدِّ

 الَفقئِة وغقُرهُ 

ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ  أْحِس

 أِخَرِة.

أكف  ملسو هيلع هللا ىلصحافظ وٓ هتتؽ ٓسقؿا طـد الخؾقات: طـ ثقبان طـ الـبل  -20

ٕطؾؿـ أققاما مـ أمتل يلتقن يقم الؼقامة بحسـات أمثال جبال هتامة  "قال: 

قال ثقبان: يا رسقل اهلل صػفؿ لـا جؾفؿ لـا  "هباء مـثقرا بقضا فقجعؾفا اهلل 

ما إهنؿ إخقاكؽؿ ومـ جؾدتؽؿ ويلخذون أ"قال ؾؿ، أكال كؽقن مـفؿ وكحـ ٓ كع

))صحقح  "مـ الؾقؾ كؿا تلخذون ولؽـفؿ أققام إذا خؾقا بؿحارم اهلل اكتفؽقها

 ((.0551:ابـ ماجة

ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ أْحِس

 أِخَرِة.
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مام ابـ الؼقؿ: لؾعبد سرتان: سرت بقـف وبقـ احرص طؾك السرت: قال اإل -22

ربف، وآخر بقـف وبقـ الخؾؼ، فؿـ هتؽ السرت الذي بقـف وبقـ اهلل، هتؽ اهلل سرته 

 بقـ الخؾؼ.

ْكَقا َوَطَذاِب أِخَرةِ  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاِقَبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ  أْحِس

  طـ ابـ طباس  احػظ اهلل يحػظؽ: -21
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصقال كـُت خؾَػ رسقِل اهلل

يقًما قال: يا غالُم، إين أطؾُِّؿؽ كؾؿاٍت: احَػِظ اهلَل يحَػْظؽ، احَػِظ اهلَل تِجْده 

، و
ِ
ـْ باهلل أنَّ إمَة لق  اطؾؿْ ُتجاَهؽ، إذا سللَت فاسلِل اهلَل، وإذا استعـَْت فاستِع

بشلٍء قد كتبف اهلُل لؽ، وإِن اجتؿعْت طؾك أن يـػعقك بشلٍء، لؿ يـػعقك إٓ 

وك بشلٍء لؿ يُضروك إٓ بشلٍء قد كتبف اهلُل طؾقؽ، )ُرفَِعِت  اجتؿعقا طؾك أن يُضرُّ

ُحَػ(. أخرجف الرتمذي ) ِت الصُّ  (.1226إقالُم وَجػَّ

ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ  أْحِس

 أِخَرِة.

اإلخالص هلل يف كؾ طؿؾ: مـ أسباب سرت اهلل طؾقؽ اإلخالص  -20

مـ يسِؿَع يسِؿَع اهَّلل »: ملسو هيلع هللا ىلصواجتـاب الرياء: طـ جـدب بـ طبداهلل قال قال الـبل 

 [.1980:: ]صحقح مسؾؿ«بف، ومـ ُيرائل ُيرائل اهَّلل بف

 الرياء َرققؼ شّػاف َيِشّػ طؿا تحتف! َفَثقُب 

 أبق ذؤيب: يؼقل

ؿدددا َتْحَتدددفُ َثددد يددداء َيِشدددػُّ طَّ  ْقُب الرِّ

 

 َفدددنذا الَتَحْػدددَت بدددِف فنّكدددؽ َطددداِري 
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ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ أْحِس

 أِخَرِة.

ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴿مصارطة الشفقات: قال تعالك  -25

 [69:العـؽبقت] ﴾ہ ہ ہ ھ

 قر سدددددددددبتف شدددددددددفقةمسدددددددددت رب 

 

 فتعدددددددددددرى سدددددددددددرته فاهنتؽدددددددددددا 

 الشددددددفقة طبددددددد فددددددنذا صدددددداحب 

 

 غؾدددددب الشدددددفقة أضدددددحك مؾؽدددددا 

ْكَقا َوَطَذاِب أِخَرةِ  الؾفؿّ   ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاِقَبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ  أْحِس

 اسرت أخاك الؿسؾؿ: طؾقؽ أٓ هتتؽ سرت أحد مـ الؿسؾؿقـ. -22

ٓ يستر طبٌد طبًدا يف الدكقا إٓ ستره »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل ة أبل هرير طـ

 ((.1290)رواه مسؾؿ ) «اهَّلل يقم الؼقامة

ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ أْحِس

 أِخَرِة.

دخؾ كسقة مـ حجاب الؿرأة مـ أسباب السرت: طـ أبل الؿؾقح قال:  -26

أهؾ الشام طؾك طائشة، فؼالت: مؿـ أكتـ؟ قؾـ: مـ أهؾ الشام، قالت: لعؾؽـ 

مـ الؽقرة التل تدخؾ كساؤها الحؿامات، قؾـ: كعؿ، قالت: أما إين سؿعت 

ما مـ امرأة تخؾع ثقابفا يف غقر بقتفا إٓ هتؽت ما بقـفا وبقـ اهَّلل »رسقل اهلل يؼقل: 

 ([.5020حف إلباين ): ]رواه أبق داود، وصحَّ «تعالك

تخؾع ثقاهبا يف غقر بقت أهؾفا، هتتؽ السرت الذي أسدلف اهلل تعالك  فالتل

 طؾقفا.
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ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ أْحِس

 .أِخَرةِ 

لخدري: أن غض البصر: غض البصر مـ أسباب السرت طـ أبل سعقد ا -20

ٓ يـظر الرجؾ إلك طقرة الرجؾ، وٓ الؿرأة إلك طقرة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 [.1090:: ]صحقح الرتمذي«الؿرأة

ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ أْحِس

 أِخَرِة.

 ملسو هيلع هللا ىلصال: سِؿعت الـبل الصدقة سرت مـ الـار: طـ طدي بـ حاتؿ ق -28

: ]صحقح «مـ استطاع مـؽؿ أن يستتر مـ الـار ولق بشؼ تؿرة فؾقػعؾ»يؼقل: 

 [.6020:الجامع

ْكَقا َوَطَذاِب أِخَرةِ  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاِقَبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ  أْحِس

مـ غسؾ »اهلل:  سرت الؿسؾؿ طـد تغسقؾف مـ أسباب السرت: قال رسقل -29

ـف، كساه اهَّلل مـ السـدس : ]رواه «مقًتا فستره، ستره اهَّلل مـ الذكقب، ومـ كػَّ

ـف إلباين، صحقح الجامع )  ([.6500الطرباين، وحسَّ

ْكَقا َوَطَذاِب أِخَرةِ  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاِقَبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ  أْحِس

، قالت: دخؾت إلك البـات مـ أسباب السرت: طـ طائشة اإلحسان  -10

امرأة معفا ابـتان لفا تسلل، فؾؿ تجد طـدي شقًئا غقر تؿرة، فلططقتفا إيَّاها، 

طؾقـا  ملسو هيلع هللا ىلصفؼسؿتفا بقـ ابـتقفا، ولؿ تلكؾ مـفا، ثؿ قامت فخرجت، فدخؾ الـبل 
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َـّ لف ستًرا مـ»فلخربتف، فؼال:  : «الـار مـ ابُتؾل مـ هذه البـات بشلء ك

 [.1619:، مسؾؿ2528:]البخاري

ْكَقا َوَطَذاِب أِخَرةِ  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاِقَبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ  أْحِس

تلدية حؼ اهلل يف الؿال مـ أسباب السرت: فنذا أدَّيت حؼ اهلل يف مالؽ،  -12

الَخْقُؾ لَِرُجٍؾ َأْجٌر، َولَِرُجٍؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص سرتك اهلل: طـ أبل هريرة قال: قال رسقل اهلل

، فلَصاَل هبَا 
ِ
ا الَّذي لف َأْجٌر: َفَرُجٌؾ َرَبَطَفا يف َسبقِؾ اهلل ِسْتٌر، وطَؾك َرُجٍؾ ِوْزٌر: فلمَّ

ْوَضِة، َكاَكْت لف  ـَ الَؿْرِج َأِو الرَّ
يف َمْرٍج َأْو َرْوَضٍة، َفؿا َأَصاَبْت يف صَِقؾَِفا ذلَؽ مِ

، َكاَكْت آَثاُرَها َوَأْرَواُثَفا َحَسـَاٍت  ـِ ، ولق أكَُّف اْكَؼَطَع صَِقُؾَفا، َفاْسَتـَّْت َشَرًفا َأْو َشَرَفْق

، كاَن ذلَؽ  أكََّفاَحَسـَاٍت لف، ولق 
َ
ْت بـََفٍر، َفَشِرَبْت مـف َوَلْؿ ُيِرْد َأْن َيْسِؼل َمرَّ

 يف َحَسـَاٍت لف، َففل لِذلَؽ َأْجٌر. َوَرُجٌؾ َرَبَطَفا 
ِ
ًػا، ُثؿَّ َلْؿ َيـَْس َحؼَّ اهلل َتَغـًِّقا َوَتَعػُّ

َٓ ُضُفقِرَها: َففل لِذلَؽ ِسْتٌر. َوَرُجٌؾ َرَبطَ  َفْخًرا َوِرَياًء َوكَِقاًء ْٕهِؾ  َفاِرَقابَِفا َو

 
ِ
ـِ الُحُؿِر، َفؼاَل: ما ُأْكزِ  ملسو هيلع هللا ىلصاإلْساَلِم، َففل طَؾك ذلَؽ ِوْزٌر. َوُسئَِؾ َرُسقُل اهلل َل َط

ُة:  َّٓ هِذه أَيُة الَجامَِعُة الَػاذَّ  فِقَفا َشلٌء إِ
َّ
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿َطَؾل

: «[8-0:]الزلزلة ﴾ک ک گ گ گک ک  ڑ ڑ

 [.980:، مسؾؿ1002:]البخاري

ْكَقا َوَطَذاِب أِخَرةِ  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاِقَبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ  أْحِس

ومـ كػ »لغقظ والغضب مـ أسباب السرت: قال رسقل اهلل: كظؿ ا -11

ـف إلباين، صحقح الجامع «غضبف ستر اهَّلل طقرتف : ]رواه ابـ أبل الدكقا، وحسَّ

(206.]) 
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ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ أْحِس

 أِخَرِة.

 مـ أسباب السرت: فؿـ جؿؾة الخقر أن يحسـ العبد حسـ الظـ باهلل -10

ضـف بربِّف، ويحسـ الظـ بلكف سقسرته يف الدكقا وأخرة، فاهلل جؾ يف طاله هق 

الستِّقر يحب السرت طؾك طباده، ويسرتهؿ يف الدكقا وأخرة: طـ أبل هريرة قال: 

فؾف، وإن ضـ  أكا طـد ضـ طبدي بل إن ضـ خقًرا»:  قال اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

ا فؾف  (.1602:، مسؾؿ0502:: )البخاري«شرًّ

ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ أْحِس

 أِخَرِة.

ي مـ أسباب السرت: طـ جابر أن الـبل قال: -15 مـ »آستتار وطدم التعرِّ

: ]رواه الرتمذي، «فال يدخؾ الحؿام بغقر إزاركان يممـ باهَّلل والققم أخر، 

حف إلباين، مشؽاة الؿصابقح ) ([، والحؿامات الؿؼصقد هبا 5500وصحَّ

 أن يسترت. إصؾحؿامات البخار وصآت إلعاب الرياضقة يف طصركا، ف

ْكقَ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ ا َوَطَذاِب الؾفّؿ أْحِس

 أِخَرِة.

طدم التسؿقع بالػقاحش: طدم التسؿقع بالػقاحش، فال يجقز إشاطة  -12

كان يؼال: مـ سؿع بػاحشة "الػاحشة بقـ الؿممـقـ: طـ شبقؾ بـ طقف قال: 

([. فالذي 012: ]صحقح إدب الؿػرد )"فلفشاها، ففق فقفا كالذي أبداها

حتك وإن لؿ  بفْزر كؾ مـ يؼع فقفا بسبيـشر أخبار الؿعاصل وُيػشقفا، سقـال وِ 

كان الرجؾ إذا رأى "يؼع هق يف تؾؽ الؿعصقة، وطـ طبداهلل بـ الؿبارك، قال: 
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مـ أخقف ما يؽره، أمره يف سرت، وهناه يف سرت، فقمجر يف سرته، ويمجر يف هنقف، 

، وطـ "فلما الققم فنذا رأى أحد مـ أحد ما يؽره: استغضب أخاه، وهتؽ سرته

مـ رأيتف يطؾب العثرات طؾك الـاس، "قال: ل، هلل بـ طبدالؽريؿ الجقؾطبقد ا

فاطؾؿ أكف معققب، ومـ ذكر طقرات الؿممـقـ: فؼد هتؽ سرت اهلل الؿرخل طؾك 

طؾقؽ، سرتكا اهلل وإياكؿ يف الدكقا  . هذه بعض أسباب الػقز بسرت اهلل "طباده

 وأخرة، هذا وصؾك اهلل طؾك محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

ْكَقا َوَطَذاِب أِخَرةِ  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاِقَبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ  أْحِس

ابتفال لربل الستقر: كسلل اهلل السالمة مـ الذكقب صغقرها وكبقرها -16

 سالمة تعؿـا وإخقاكـا الؿسؾؿقـ.

 اسرتكا فقق إرض وتحت إرض ويقم العرض. الؾفؿ

كا ٓ كػرح بسرت الؿسؾؿ ُيفتؽ وٓ بعقبف ُيـشر، الؾفؿ فللطػ بـا أن إ الؾفؿ

 ُيفتؽ لـا سرت أو ُيـشر لـا طقب.

أتؿ سرتك طؾقـا يف الدكقا بؿغػرتؽ لـا يف أخرة وتب طؾقـا تقبة  الؾفؿ

 كصقح مـ كؾ ذكب مفؿا صغر يا أكرم إكرمقـ.

الم إتؿان إكؿالن دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والس وآخر

 طؾك خقر خؾؼ اهلل أجؿعقـ وآلف وصحبف والتابعقـ.

 اهلُل َطـُْف َقاَل: َقاَل -10
َ
ـْ َأبِل ُمقَسك َرِضل اجتـاب الذكقب والؿعاصل: َط

 
ِ
]صحقح  «إِنَّ اهَّللَ َلُقْؿِؾل لِؾظَّالِِؿ َحتَّك إَِذا َأَخَذُه َلْؿ ُيْػِؾْتفُ » ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

 [..5686:البخاري
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ضؾؿ العبد كػسف باقرتاف الذكقب والؿعاصل وتعدى الحدود، فنن اهلل  فنذا

 تعالك يماخذه بذكبف ويرفع سرته طـف..

 أن لؿ يؼرتف تؾؽ الذكقب، كان يف رحؿة اهلل تعالك وَسَتَرُه اهلل جؾَّ وطال. أما

ـْ ِخ  الؾفؿّ 
ـْ َطاِقَبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ ْكَقا َوَطَذاِب أِخَرةِ أْحِس  ْزِي الدُّ

طبادة السرت: السرت معـاه: تغطقة الؿسؾؿ طققبف وإخػاء هـاتف، وطدم  -18

كشػفا لؾـاس مع صؾب التقبة والـدم طؾقفا، وتقؼـف بلن اهلل تعالك يؼبؾ التقبة طـ 

يبسط  إن اهَّلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطباده ويعػق طـ السقئات، طـ أبل مقسك، طـ الـبل 

الـفار، ويبسط يده بالـفار لقتقب مسلء الؾقؾ، حتك  لءالؾقؾ لقتقب مسيده ب

 (.1029:)رواه مسؾؿ «تطؾع الشؿس مـ مغربفا

ٓ تشتغؾ بعققب الغقر: آشتغال بعققب الـاس سبٌب يف فضح طققب  -19

الؿشتِغؾ، والسؽقت طـ طققب الـاس سبٌب يف سرت اهلل لؾعبد، وَمـ كَظر لعققب 

يبصر أحدكؿ الَؼَذى يف طقـ أخقف »: ملسو هيلع هللا ىلصطققب الـاس: قال كػسف شغؾْتف طـ 

(، وابـ حبان 121يف ))الزهد(( ) اركأخرجف ابـ الؿب «ويـسك الجذع يف طقـف

 (.5/99(، وأبق كعقؿ يف ))حؾقة إولقاء(( )2062)

ْكَقا َوطَ  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ َذاِب أْحِس

 أِخَرِة.

إن »: ملسو هيلع هللا ىلص، كؿا قال الـبل السرت صػة إكبقاء، ففذا كؿا كان مقسك  -00

مقسك كان رجاًل حقًقا ستقًرا، ٓ يرى مـ جؾده شلء استحقاء مـف، فآذاه مـ آذاه 

مـ بـل إسرائقؾ فؼالقا: ما يستتر هذا التستر، إٓ مـ طقب بجؾده: إما برص وإما 

 أراد أن يبرئف مؿا قالقا لؿقسك، فخال يقًما وحده، فقضع وإن اهَّللة، أدرة: وإما آف
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ثقابف طؾك الحجر، ثؿ اغتسؾ، فؾؿا فرغ أقبؾ إلك ثقابف لقلخذها، وإن الحجر طدا 

بثقبف، فلخذ مقسك طصاه وصؾب الحجر، فجعؾ يؼقل: ثقبل حجر، ثقبل حجر، 

هَّلل، وأبرأه مؿا حتك اكتفك إلك مأل مـ بـل إسرائقؾ، فرأوه طرياًكا أحسـ ما خؾؼ ا

)رواه  «يؼقلقن، وقام الحجر، فلخذ ثقبف فؾبسف، وصػؼ بالحجر ضربا بعصاه

 (.0505:البخاري

ْكَقا َوَطَذاِب  الؾفؿّ  ـْ ِخْزِي الدُّ
ـْ َطاقَِبَتـَا فِل إُُمقِر ُكؾَِّفا، َوأِجْرَكا مِ أْحِس

 أِخَرِة.

 ايخرةالدىًا و يف املدافظة ىلع الصلوات ونكارم األخالق شتر
قؾَة ربِّل تباَرَك وتعالك » ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  طـ طبد اهلل بـ طباس  أتاين الؾَّ

ُد هؾ تدري فقَؿ يختصُؿ  ـِ صقرٍة، قاَل أحسُبُف قال يف الَؿـاِم فؼاَل: يا محؿَّ يف أحَس

ـَ كتػلَّ حتَّ  ـَ  كالؿألُ إطؾك؟ قاَل: قؾُت: ٓ، قاَل: فَقضَع يَدُه بق وَجدُت َبرَدها بق

ُد، ث ؿاواِت وما يف إرِض، قاَل: يا ُمحؿَّ ديلَّ أو قاَل: يف كحري، فَعِؾْؿُت ما يف السَّ

اراُت  اراِت، والؽػَّ هؾ تدري فقَؿ يختصُؿ الؿألُ إطؾك؟ قؾُت: كَعؿ، يف الؽػَّ

الِة، والَؿشُل طؾك إقداِم إلك الجؿاطا وإسباُغ ِت، الُؿْؽُث يف الؿسجِد بعَد الصَّ

َؿؽاِرِه، ومـ َفعَؾ ذلَِؽ طاَش بخقرٍ وماَت بخقرٍ، َوكاَن ِمـ خطقئتِِف القضقِء يف ال

قَت فؼؾ: الؾَّفؿَّ إكِّل أسلُلَؽ فِعَؾ  ُد، إذا صؾَّ ُف، وقاَل: يا محؿَّ كققِم ولدتُف أم 

، وإذا أردَت بعباِدَك فتـًة فاق ـِ  بِضـلالخقراِت، وترَك الؿـؽراِت، وُحبَّ الؿساكق

 ((.0585(، وأحؿد )0100. )أخرجف الرتمذي )«إلقَؽ غقَر َمػتقنٍ 
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 ي:نا بػد التػر كوارث
شؽ أن التعري يعد يف حد ذاتف كارثة طظقؿة إثر وخطقرة القيالت،  ٓ

حقث تتػرع مـفا طدة كقارث اجتؿاطقة وكػسقة معؼدة ومتشابؽة ذات طقاقب 

ـ بقـ هذه وخقؿة يف الدكقا وأخرة كؿا هق ثابت بالؼرآن والُسـة واإلجؿاع. وم

التل ُجبِؾ بـق آدم  ةالؽقارث الـاتجة طـ التعري الذي يخالػ السؾقؼة والػطر

طؾقفا، والتل تجعؾ اإلكسان رجاًل كان أو امرأة يؿقؾ بطبقعتف إلك التسرت 

وآحتشام، وإخػاء العقرات وباقل أجزاء الجسد القاجب سرتها تجـًبا لؾقققع 

 ٓ حصر لفا. يف الؿعاصل والخطايا أو إحداث فَِتـ

: ًٓ مـ الػتقات والـساء  يالدطقة إلك التعري والتشجقع طؾقف: َمـ ترتد أو

مالبس فاضحة وكاشػة لبعض أجزاء الجسد الؿلمقر بنخػائفا أمام الؼريب 

والغريب تسـ بذلؽ سـة سقئة، إذ تغري بذلؽ العديد مـ بـات جؾدهتا ذوات 

ك السقر طؾك درهبا الـػقس الؿريضة واإليؿان الضعقػ، وتشجعفـ طؾ

وتؼؾقدها تؼؾقًدا أطؿك دون وطل وإدراك لخطقرة هذا إمر! قال رسقل اهلل 

مـ سـ يف اْلسالم سـة سقئة فعؾقف وزرها ووزر مـ طؿؾ بفا مـ غقر أن »: ملسو هيلع هللا ىلص

 )رواه مسؾؿ(. «يـؼص مـ أوزارهؿ شقًئا

 التعرض لؾتحرش الجـسل والؿعاكسات وآبتزاز: مـ أهؿ إسباب ثاكًقا:

الؿباشرة لؾتحرش الجـسل ارتداء الػتقات مالبس تظفر أكثر مؿا تبطـ وتثقر 

غرائز الشباب الضعقػ القاقع يف أسر البطالة والػراغ، وارتػاع إسعار وغالء 

الؿفقر والػـ الفابط بشتك صقره، مؿا يدفعفؿ إلك معاكستفـ والتحرش هبـ 

عضفـ بتؾؽ الؿالبس مـ لػًظا أو فعاًل، وربؿا يصؾ إمر إلك حد تصقير ب
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وتقزيع صقرهـ بعد الؼص والؾصؼ طؾك كطاق  ـؼالةخالل كامقرات الفقاتػ ال

واسع، إمر الذي يسبب لفـ كثقًرا مـ الؿشؽالت والػضائح التل يصعب 

 مقاجفتفا يف أحقان كثقرة.

سقء الظـ بؿـ تتعرى، وكقؾ آهتامات لفا: غالًبا ما يـظر الـاس إلك  ثالًثا:

وحسـ  آحرتامشػ وتتفاون يف سرت جسدها كظرة دوكقة خالقة مـ مـ تتؽ

الظـ هبا، بؾ ويؽقؾ البعض لفا ولؿـ طؾك شاكؾتفا اهتامات بسقء سؾقكفا 

وخؾؼفا، لدرجة تصؾ معفا إلك حد الخقض يف طرضفا وسبفا وقذففا والتشفقر 

 هبا.

ـساء خراب البققت والتػؽؽ إسري طؼب الطالق: تتساهؾ بعض ال رابًعا:

ويرتديـ مالبس  -والزواج طبةخاصة حػالت الخِ -أثـاء الؿـاسبات السارة 

طارية وضقؼة تظفر مػاتـفـ وهـ يرقصـ ويغـقـ بحجة أهنـ يجؾسـ مع الـساء 

بعقًدا طـ الرجال، غقر مـتبفات إلك أن بعض شقاصقـ اإلكس مـ الؿقجقدات 

ـ رقص وغـاء برفؼتفـ يؿؽـفـ بسفقلة كشر كؾ ما حدث أثـاء الُعرس م

إمر الذي يمدي إلك خراب صقرة، وخالفف طؾك كطاق واسع بالصقت وال

بققهتـ وتشتت أبـائفـ بعد أن يطؾؼفـ أزواجفـ الذيـ لؿ يستطقعقا مقاجفة مـ 

حقلفؿ، خصقًصا بعد أن صارت صقر زوجاهتؿ مـتشرة طؾك اإلكرتكت وسفؾة 

 التـاول والتداول!

اجرات: مـ الؿعروف أن الؿالبس العارية يف التشبف بالؽافرات والػ خامًسا:

إطؿ مـ تصؿقؿ وتػصقؾ الغرب الذي يتػــ بؽؾ ما أويت مـ وسائؾ يف  البالغ

ابتؽار أشؽال وألقان جديدة لفذه الؿالبس الؽاشػة لقـبفر هبا الشباب العربل 
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ذكقًرا وإكاًثا، فتـتشر بسببفا الػقاحش والؿحرمات، ويـشغؾقا هبا طـ آلتػات 

العربقة مـ حالة التخؾػ  فؿإلك ما هق أكػع وأجدى لؾؿساهؿة يف اكتشال أمت

والغقبقبة التل تعقش فقفا مـذ زمـ بعقد، وذلؽ بنلفائفؿ بآخر صقحات 

الؿقضة، وجعؾفؿ دائًؿا وأبًدا يف حالة هقس وتطؾع إلك شراء تؾؽ الؿالبس 

َمـ تشبف »: ملسو هيلع هللا ىلصهلل التل ٓ تتػؼ وأبسط أبجديات اإلسالم والعروبة! قال رسقل ا

 )رواه أحؿد(. «مـفؿبؼقم ففق 

اإلصابة بالحسد: يسفؾ طؾك شقاصقـ اإلكس والجـ إيذاء الغارققـ  سادًسا:

يف الؿعاصل والبعقديـ طـ ذكر اهلل، فؿا بالـا لق كاكت الؿعصقة هل التعري 

وإضفار الؿػاتـ؟! كثقًرا ما تصاب بعض الػتقات بالحسد الذي يـتج طـف اإلصابة 

الؿقت، وغالًبا ما يتؿ الحسد أثـاء  حدلمراض كثقرة يصؾ بعضفا إلك ب

الؿـاسبات السعقدة التل طادة ما تحرص الػتقات والـساء طؾك الظفقر فقفا بلهبك 

صقرة وأحسـ مـظر مـ وجفة كظرهـ! بغقة لػت إكظار وكقؾ إطجاب جؿقع 

وال الـعؿة الحاضريـ ومـفؿ بالطبع الحاسدون والحاسدات الذيـ يتؿـقن ز

بؾ كؼؿة يـزل بسببفا البالء ويحؾ الداء الذي غالًبا ما  -عؿةوما هل بـ-طـفـ 

 يعجز طـ شػائف الدواء.

 املرأة املصلهة أنام غًر املصلهة غورة
ء الؿعقب أو الؼبقح، وأصؾفا مـ العقر وهق الشقـ لالش لالؾغة ه يف العقرة

كؾ ما صؾب الشارع سرته مـ  اصطالح الػؼفاء: تطؾؼ طؾك والؼبح.. والعقرة يف

الصالة وكحقها، أو أمام أخريـ غقر الزوج بضقابط  جسد الرجؾ أو الؿرأة يف

العقرات سقءة  سؿكشرحف لصحقح مسؾؿ: وت يف يخاصة، قال اإلمام الـقو
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كتابف الؿجؿقع: إن سرت العقرة لقس طبادة  ٕكف يسقء صاحبفا كشػفا.. وقال يف

 كة طـ العققن.محضة بؾ الؿراد مـف الصقا

سرت العقرة بؽؾ ساتر ٓ يصػ لقن البشرة مـ بقاض أو سقاد: ٕن  ويتحؼؼ

السرت إكؿا يحصؾ بذلؽ، وٓ يعترب أٓ يصػ حجؿ العضق: ٕكف ٓ يؿؽـ 

 التحرز طـف.

أكثر الؿحؼؼقـ مـ الػؼفاء إلك أن سرت العقرة كان ىف الشرائع السابؼة  وذهب

ًٓ بؿا  ح واجًبا إٓ يفمـ الؿروءات اإلكساكقة ولؿ يصب شريعتـا اإلسالمقة: استدٓ

كاكت بـق إسرائقؾ يغتسؾقن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص لأخرجف الشقخان طـ أبك هريرة أن الـب

وكان مقسك يغتسؾ وحده، فؼالقا: واهَّلل ما يؿـع عض، طراة يـظر بعضفؿ إلك ب

فذهب مرة يغتسؾ فقضع ثقبف طؾك  -طظقؿ الخصقتقـ يأ -مقسك إٓ أكف آدر

يا حجر حتك كظرت بـق  لأثره يؼقل: ثقب فػر الحجر بثقبف فخرج مقسك يفحجر 

إسرائقؾ إلك مقسك فؼالقا: واهَّلل ما بؿقسك مـ بلس، وأخذ ثقبف فطػؼ بالحجر 

هذا الخرب: إن بـك إسرائقؾ كاكقا يغتسؾقن طراة وكان  .. يؼقل ابـ حزم يف«اضربً 

تسال طراة فدل طؾك الخالء ولؿ يلت أكف هناهؿ طـ آغ مقسك يغتسؾ يف

. ويؼقل ابـ حجر: ضاهر الحديث أن شريعة مقسك  مشروطقة التؽشػ يف

ذلؽ، وكان هق يغتسؾ  كشرطفؿ وإٓ لؿا أقرهؿ مقسك طؾ كان جائًزا يف يالتعر

 وحده أخًذا بإفضؾ.

إلك أن سرت العقرة كان  يبعض الؿحؼؼقـ كابـ بطال واإلمام الـقو وذهب

ا، قال ابـ بطال: وما روى مـ تعرية بـك إسرائقؾ يدل طؾك واجًبا ىف كؾ ديـ غالبً 
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: كاكقا يتساهؾقن فقف كؿا يتساهؾ فقف يأهنؿ كاكقا طصاة طؾك ذلؽ، وقال الـقو

 كثقرون مـ أهؾ شرطـا.

طؿقم إحقال  أكؿؾ العقرات يف لالصالة ه الرجؾ والؿرأة يف وطقرة

تؾػ طـ جـس ولد آدم، باطتبار شفقد الؿالئؽة لؾصالة، والؿالئؽة جـس يخ

فؽاكت حدود العقرة الؿلمقر بسرتها ىف الصالة هك حدود العقرة الؿلمقر 

حديث  ـبسرتها بقـ إحرار مـ الرجال والـساء إجاكب: لؿا أخرجف مسؾؿ م

 .«إن الؿالئؽة تتلذى مؿا يتلذى مـف اْلكسان»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصجابر أن الـبك 

لمقر بسرتها والؿـفك طـ الـظر إلقفا ىف غقر الصالة فنن حدود العقرة الؿ أما

يختؾػ باختالف أحقال الجـس والؿحارم والسـ والحرية، والذى يعـقـا هـا 

هق حدود العقرة مع اتحاد جـس إكقثة بقـ الؿسؾؿات وغقرهـ، حقث اختؾػ 

أو غقرها طؾك ثالثة  ؿسؾؿةالػؼفاء ىف حدود طقرة الؿرأة الؿسؾؿة أمام الؿرأة ال

 مذاهب:

يرى أن حدود طقرة الؿرأة الؿسؾؿة أمام الؿرأة الؿسؾؿة أو  إول: بالؿذه

غقر الؿسؾؿة مـ السرة إلك الركبة.. وهق أحد القجفقـ طـد الشافعقة والؿذهب 

طـد الحـابؾة.. وحجتفؿ: الؼقاس طؾك طقرة الرجؾ بالـسبة إلك الرجؾ التك 

قره.. وأن تحديدها وغ مأجؿع الػؼفاء طؾك أهنا ٓ تختؾػ باختالف صػة اإلسال

هبذا الؼدر يرجع إلك ما أخرجف الدارقطـك وأحؿد طـ طبداهلل بـ طؿر أن الـبك 

، وما أخرجف أحؿد والرتمذى «ما تحت السرة إلك الركبة طقرة»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

غط »مر بف وهق كاشػ طـ فخذه فؼال لف:  ملسو هيلع هللا ىلصوحسـف طـ جرهد أن الـبك 

تؼدير ىف العقرة بقـ الرجال ذهب .. قالقا: وإلك هذا ال«فنكفا مـ العقرة كفخذ
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جؿفقر الػؼفاء مـ الحـػقة والؿشفقر طـد الؿالؽقة ومذهب الشافعقة 

والؿشفقر طـد الحـابؾة. وإذا كان هذا مذهب الجؿفقر ىف تؼدير العقرة بقـ 

 .جـسالرجال فنكف يؼاس طؾقف تؼدير العقرة بقـ الـساء ٓتحاد ال

ؿرأة الؿسؾؿة أمام الؿرأة الؿسؾؿة أو يرى أن حدود طقرة ال الثاين: الؿذهب

غقرها تـحصر ىف السقءتقـ فؼط.. وهق رواية طـد الحـابؾة وإلقف ذهب 

الظاهرية.. وحجتفؿ: الؼقاس طؾك طقرة الرجؾ بالـسبة إلك الرجؾ التك أجؿع 

تحديدها هبذا  أنالػؼفاء طؾك أهنا ٓ تختؾػ باختالف صػة اإلسالم وغقره، و

حسر يقم خقرب  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجف مسؾؿ طـ أكس بـ مالؽ، أن الـبك الؼدر يرجع إلك ما 

اإلزار طـ فخذه حتك إكك ٕكظر إلك بقاض فخذه. وما أخرجف مسؾؿ طـ طبداهلل 

إكك سللت  -أى أبق ذر  -بـ الصامت أكف سلل أبا ذر فضرب طؾك فخذه، وقال 

صؾ الصالة لققتفا فنن »فضرب فخذى كؿا ضربت فخذك وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

.. قال ابـ حزم: «كتؽ الصالة معفؿ فصؾ وٓ تؼؾ إكك قد صؾقت فال أصؾكأدر

بقده الؿؼدسة،  مـ أبك ذر أصاًل  ملسو هيلع هللا ىلصفؾق كان الػخذ طقرة لؿا مسفا رسقل اهَّلل »

بقده، وما يستحؾ لؿسؾؿ أن  ضربولق كاكت الػخذ طـد أبك ذر طقرة لؿا 

كسان ٓ طؾك يضرب بقده طؾك ذكر إكسان طؾك الثقاب، وٓ طؾك حؾؼة دبر اْل

قالقا: وإلك هذا التؼدير ىف  «الثقاب وٓ طؾك بدن امرأة أجـبقة طؾك الثقاب البتة

العقرة بقـ الرجال ذهب بعض الؿالؽقة والحـابؾة ىف رواية طـدهؿا وهق اختقار 

 ويؼاس طؾقف حد العقرة بقـ الـساء ٓتحاد الجـس وأمـ الػتـة.، أهؾ الظاهر

تحديد طقرة الؿرأة الؿسؾؿة باختالف ديـ  يرى اختالف الثالث: الؿذهب

الؿرأة الـاضرة، فالعقرة بقـ الؿسؾؿات تـحصر فقؿا بقـ السرة والركبة، وأما 
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طقرة الؿرأة الؿسؾؿة بالـسبة إلك غقر الؿسؾؿة فتعؿ كؾ الجسد إٓ القجف 

طـد الشافعقة،  صحوالؽػقـ، وهذا مذهب الجؿفقر مـ الحـػقة والؿالؽقة وإ

أن العقرة بقـ الؿسؾؿات وبعضفـ يرجع ىف تحديدها إلك مبدأ اتحاد وحجتفؿ: 

الجـس فقؿا بقـ الرجال الؿسؾؿقـ وبعضفؿ، أما تحديد العقرة بقـ الؿسؾؿات 

 وغقرهـ ففك ما طدا القجف والؽػقـ لؿا يلتك:

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿طؿقم ققلف تعالك:  -2

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

 .[02:الـقر] ﴾﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

، «أو كسائفـ»خصت أية الؽريؿة الحؽؿ بالـساء الؿسؾؿات بؼقلف:  حقث

 فؾق جاز إبداء الزيـة أمام الؿرأة غقر الؿسؾؿة لؿا بؼك لؾتخصقص فائدة.

قس بـ الحارث ىف كتاب طؿر بـ مـ رواية ق يوالطرب لما أخرجف البقفؼ -1

الخطاب إلك أبك طبقدة يلمر فقف بؿـع الؽتابقات مـ دخقل الحؿام مع 

فنكف يحرم ٓمرأة تممـ باهَّلل والققم أخر أن يـظر إلك »الؿسؾؿات وقال: 

 .«طقرتفا إٓ أهؾ مؾتفا

اختار الؿصريقن مذهب الحـابؾة ىف الؿشفقر، وهق ققل بعض  وقد

ومذهب الظاهرية الذيـ لؿ يػرققا ىف طقرة الؿرأة الؿسؾؿة بقـ الشافعقة ىف وجف 

الـساء الؿسؾؿات أو غقر الؿسؾؿات ٓتحاد الجـس، وترك الؿصريقن مذهب 

بقـ  سؾؿةجؿفقر الػؼفاء الذى يرى وجقب التػريؼ ىف تحديد طقرة الؿرأة الؿ

الؿرأة الؿسؾؿات وغقر الؿسؾؿات، فال يجقزون لؾؿرأة غقر الؿسؾؿة أن ترى مـ 
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الؿسؾؿة سقى القجف والؽػقـ، أما الؿسؾؿة فؾفا أن ترى مـ أختفا ما يراه أهؾ 

 الؿحارم بدون فتـة فقؿا طدا ما بقـ السرة والركبة.

يؽـ ترك الؿصريقـ لؿذهب الجؿفقر ىف هذه الؿسللة تجرًؤا أو لؿجرد  ولؿ

الحـابؾة الؿخالػة الػؼفقة، وإكؿا كان مـ باب قـاطة الؿصريقـ بقجاهة مـطؼ 

ومـ وافؼفؿ الؼقل بعدم التػريؼ ىف طقرة الؿرأة الؿسؾؿة بقـ الؿسؾؿات أو 

فقؿا  ملسو هيلع هللا ىلصغقرهـ ٕمـ الػتـة مع بـات الجـس القاحد خاصة مع ققل الـبك 

يا وابصة استػت قؾبؽ وإن أفتاك الـاس »أخرجف اإلمام أحؿد بنسـاد حسـ: 

 .«وأفتقك

لؾجؿفقر يحؼؼ مصؾحة طامة باإلضافة إلك أن هذا الؼقل الؿخالػ  هذا

لؾؿسؾؿقـ ىف تقاصؾ الؿسؾؿات ورفع الحرج طـفـ ىف التعامؾ مع غقرهـ أو 

ىف الؿدن الجامعقة الـسائقة وكحقها، وقد قال  الؿسؾؿاتالتعايش مع غقر 

 (08:)الحج «وما جعؾ طؾقؽؿ ىف الديـ مـ حرج»تعالك: 

 غورات املصلهًو واليهى غو إشاغتها لغًر ضرورة شتر
: باب سرت طقرات الؿسؾؿقـ والـفل طـ إشاطتفا لغقر الـقوي  لقا

 ضرورة.

ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿اهلل تعالك:  قال

 .[29:]الـقر ﴾حئ جئی ی 

مِة الشقخ ابـ طثقؿقـ  قال  :َسؿاحة العالَّ

 : باب سرت طقرات الؿسؾؿقـ والـفل طـ إشاطتفا.الؿملػ  قال
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ن العقرة كقطان: طقرة حسقة، وطقرة هـا هل العقرة الؿعـقية: ٕ العقرة

 معـقية.

ُبر، وما أشبف ذلؽ مؿا  فالعقرة الحسقة: هل ما يحُرم الـظر إلقف: كالُؼُبؾ والدُّ

 هق معروف يف الػؼف.

قء الخُؾؼل أو العؿؾل. والعقرة  الؿعـقية: وهل العقب والسُّ

﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﴿يف ققلف:  شؽ أن اإلكسان كؿا وصػف اهلل  وٓ

             

 .[01:]إحزاب ﴾ 

مقصقف هبذيـ القصػقـ: الظؾؿ والجفؾ: فنما أن يرتؽب الخطل  فاإلكسان

، هذه  ًٓ طـ طؿد: فقؽقن ضالؿا، وإما أن يرتؽب الخطل طـ جفؾ: فقؽقن جفق

حال اإلكسان إٓ مـ طصؿ اهلل طزَّ وجؾَّ ووفؼف لؾعؾؿ والعدل، فنكف يؿشل بالحؼ 

 ويفدي إلك الحؼ.

كان اإلكسان مـ صبقعتف التؼصقُر والـؼص والعقب: فنن القاجب طؾك  وإذا

الؿسؾؿ كحق أخقف أن يسرت طقرتف وٓ يشقعفا إٓ مـ ضرورة. فنذا دطت 

الضرورة إلك ذلؽ فال بد مـف، لؽـ بدون ضرورة فإَولك وإفضؾ أن يسرت 

أو  -سقئة  ادةريعـل طـ إ -طقرة أخقف: ٕن اإلكسان بشٌر ربؿا يخطئ طـ شفقة 

طـ ُشبفة، حقث يشتبف طؾقف الحؼُّ فقؼقل بالباصؾ أو يعؿؾ بف، والؿممـ ملمقر 

 بلن يسرت طقرة أخقف.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

00 

أكؽ رأيت رجاًل طؾك كذب وغش يف البقع والشراء، فال ُتػِش ذلؽ بقـ  َهْب 

الـاس، بؾ اكصحف واسُتر طؾقف، فنْن تقفؼ واهتدى وترك ما هق طؾقف، كان ذلؽ 

 وإٓ وجب طؾقؽ أن ُتبقِّـ أمره لؾـاس: لئال يغرتُّوا بف. هق الؿراد،

أكؽ وجدت إكساًكا ُمبتًؾك بالـظر إلك الـساء، وٓ يغض بصره، فاسُتْر  وهب

ـْ لف أن هذا سفؿ مـ سفام إبؾقس: ٕن الـظر   -والعقاذ باهلل  -طؾقف، واكصحف وبقِّ

ـاطة، اطتَصؿ باهلل مـ سفؿ مـ سفام إبؾقس يصقب بف قؾَب العبد، فنن كان طـده م

وإن لؿ يؽـ طـده مـاطة، أصابف السفؿ، بف، هذا السفؿ الذي ألؼاه الشقطان يف قؾ

ج بف إلك أن يصؾ إلك الػحشاء والؿـؽر والعقاذ باهلل فقؽقن أشد طذاًبا.  وتدرَّ

دام السرت مؿؽـًا، ولؿ يؽـ يف الؽشػ طـ طقرة أخقؽ مصؾحٌة راجحة  فؿا

 طؾقف وٓ تػضحف.أو ضرورة مؾحة، فاسرت 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿بؼقل اهلل تعالك:  استدلَّ الؿملػ  ثؿ

 .[29:]الـقر ﴾حئ جئی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ

 شققع الػاحشة يف الذيـ آمـقا معـقان: ولؿحبة

أن ُيِحبَّ شققَع الػاحشة يف الؿجتؿع الؿسؾؿ، ومـ ذلؽ مـ  إول: الؿعـك

 -ٓ شؽ  -، فنن همٓء يبثُّقن إفالم الخؾقعة، والصحػ الخبقثة الداطرة

يحبقن أن تشقع الػاحشة يف الؿجتؿع الؿسؾؿ، ويريدون أن يػتتـ الؿسؾُؿ يف ديـف 

 الػاسدة، أو ما أشبف ذلؽ. ةبسبب ما يشاع مـ هذه الؿجالت، وإفالم الخؾقع

 ېئ ېئ﴿تؿؽقـ همٓء مع الؼدرة طؾك مـعفؿ داخٌؾ يف محبة  وكذلؽ

طؾك مـع هذه الؿجالت وهذه ، فالذي يؼدر [29:]الـقر ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ

ـ مـ شققطفا يف الؿجتؿع الؿسؾؿ، ففق مؿـ يحب أن  إفالم الخؾقعة، ويؿؽِّ
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: أي: [29]الـقر: ﴾حئ جئی ی ی ی ﴿تشقع الػاحشة يف الذيـ آمـقا 

 طذاب مملؿ يف الدكقا وأخرة.

: إكف يحب طؾك كؾ مسؾؿ أن يحذر مـ هذه الصحػ وأن يتجـبفا، وكؼقل

يـ: ٕن  وأٓ يدخؾفا يف البقت: لؿا فقفا مـ الػساد: فساد الخُؾؼ، ويتبعف فساد الدِّ

 إخالق إذا فَسدْت، فسدت إديان، كسلل اهلل العافقة.

أن يحب أن تشقع الػاحشة يف شخص معقَّـ، ولقس يف  الثاين: الؿعـك

الؿجتؿع اإلسالمل كؾِّف، ففذا أيًضا لف طذاب ألقؿ يف الدكقا وأخرة، مثؾ أن 

ب أن تشقع الػاحشة يف زيٍد مـ الـاس لسبٍب ما، ففذا أيًضا لف طذاب ألقؿ يف يح

طـف، وهل أم الؿممـقـ  الدفعالدكقا أخرة، ٓ سقؿا فقؿـ كزلت أية يف سقاق 

: ٕن هذه أية يف سقاق آيات اإلفؽ، واإلفؽ هق الؽذب الذي افرتاه طائشة 

 صؾك اهلل طؾقف وطؾك آل
َّ
ف وصحبف وسؾؿ، ومـ يحبقن أن مـ يؽرهقن الـبل

 يتدكَّس فراشف، ومـ يحبقن أن ُيعقََّر بلهؾف مـ الؿـافؼقـ وأمثالفؿ.

كان إذا أراد سػًرا، أقَرَع بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصاإلفؽ مشفقرة، وهل أن الـبل  وقضقة

كسائف، وذلؽ مـ طدلف طؾقف الصالة السالم، فليتفـ خرج سفُؿفا خَرَج هبا، 

 رج السفؿ لعائشة، فخرج هبا.فلقرع بقـ كسائف ذات سػرة، فخ

سقا يف أرٍض، يعـل كامقا يف آخر الؾقؾ، فؾؿا كامقا  ويف أثـاء رجقطفؿ طرَّ

بالرحقؾ يف آخر  ملسو هيلع هللا ىلصأن تربز لتؼضل حاجتفا، فلَمَر الـبل  احتاجت طائشة 

الؾقؾ، فجاء الؼقم فحَؿؾقا َهْقَدَجفا ولؿ يشُعروا أهنا لقست فقف: ٕهنا كاكت 

َجفا الـبل  هاصغقرة لؿ يلُخذْ  ولفا ستُّ سـقـ، ودخؾ طؾقفا  ملسو هيلع هللا ىلصالؾحؿ، فؼد تزوَّ
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ولفا تسع سـقـ، ومات طـفا ولفا ثؿاين طشرة سـة، فحَؿؾقا الفقدج وضـقا أهنا 

 فقف ثؿ ساروا.

رجعت لؿ تجد الؼقم يف مؽاهنؿ، ولؽـ مِـ طؼؾفا وذكائفا لؿ تذهب  ولؿا

ًٓ تطؾبفؿ: بؾ بؼقت يف مؽاهنا وقالت:  سقػؼدوكـل ويرجعقن إلك يؿقـًا وشؿا

 مؽاين.

صؾعت الشؿس إذا برجؾ يؼال لف: صػقان بـ الُؿَعطِّؾ، وكان مـ ققم  ولؿا

إذا كامقا لؿ يستقؼظقا، كؿا هق حال بعض الـاس الذيـ إذا كامقا ٓ يستقؼظقن، 

حتك ولق طؾت إصقات مـ حقلف، فؽان صػقان مـ جؿؾة همٓء الؼقم، فؽان 

ؼ يف الـ  كلكف مقِّت. أيؼظف اهلل  اقم، فال يؿؽـ أن يستقؼظ إٓ إذإذا كام تعؿَّ

،  استقؼظ وجاء وإذا أم الؿممـقـ طائشة  فؾؿا وحدها يف مؽان يف الَبرِّ

وكان يعرففا قبؾ أن يـزل الحجاب، فؿا كان مـف إٓ أن أكاخ بعقره ولؿ يؽؾِّؿفا 

 بؽؾؿة، لؿ يؼؾ لفا: ما الذي أقَعَدِك؟ أو لؿاذا؟

، ٓ يريد أن ملسو هيلع هللا ىلصأكف لؿ يتؽؾؿ هق احرتامف لػراش رسقل اهلل يف  والسبب

، فلكاخ البعقر ووضع يده طؾك ركبة البعقر، ولؿ يؼؾ: يتؽؾؿ مع أهؾف بغقبتف 

اركبل، وٓ تؽؾََّؿ بشلء، فركبْت ثؿ ذهب بالبعقر يؼقدها، ولؿ يؽـ يسققفا حتك 

 .ٓ يـظر إلقفا 

ـفار، فرح الؿـافؼقن أطظؿ فرح أن أقَبَؾ طؾك الؼقم ضًحك وقد ارتػع ال ولؿا

زاِن الطاهرة ملسو هيلع هللا ىلصيجدوا مدخاًل لؾطعـ يف رسقل اهلل  ، فاهتَؿقا الرجَؾ بالعػاف الرَّ

، اهتَؿقه هبا وصاروا يشقعقن الػاحشة بلن هذا الرجؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـؼقة فراش رسقل اهلل 

ما فعؾ، وسؼط يف ذلؽ أيًضا ثالثة مـ الصحابة الُخؾَّص، وقعقا فقؿا وقع  َعَؾ ف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

06 

، فقف الؿـافؼقن، وهؿ: مِسطُح بـ ُأثاثَة ابـ خالة أبل بؽر، وحسان بـ ثابت 
 وَحْؿـة بـت جحش.

ضجة، وصار الـاس يتؽؾؿقن: ما هذا؟ وكقػ يؽقن؟ مِـ مشتبٍف  فصارت

طؾقف إمر، ومـ مـؽِر غاية اإلكؽار، وقالقا: ٓ يؿؽـ أن يتدكَّس فراش رسقل اهلل 

 إرض. : ٕكف أصفر الػراش طؾك وجفملسو هيلع هللا ىلص

تِف وقدرتف وحؽؿتف لؿا وصؾ الـبل  وأراد الؿديـة أن تؿرض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بِعزَّ

مـ طادتف إذا طادها  ملسو هيلع هللا ىلص، وبؼقت حبقسَة البقت ٓ تخُرج، وكان الـبل طائشة 

ك، أما يف ذلؽ الققت فؽان  يتؽؾؿ، يليت  ٓ يف مرضفا سلل وتؽؾَّؿ وتحػَّ

يـصرف، وقد استـؽرت : أي: كقػ هذه؟ ثؿ «كقػ تقؽؿ؟»ويدخؾ ويؼقل: 

، ولؽـفا ما كان يخطر ببالفا أن أحًدا يتؽؾؿ يف ِطرضفا بؿا فقف دكس ذلؽ مـف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفراش رسقل اهلل 

يؼة بـت الصديؼ طائشة  فؼد فراش  أشاع الؿـافؼقن هذه الِػريَة طؾك الصدِّ

، وبغًضا لف، ومحبة ملسو هيلع هللا ىلص، ٓ كراهة لذاهتا: ولؽـ كراهة لرسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 إيذائف وأن يدكَّس فراشف، قاتؾفؿ اهلل أكك يمفؽقن.يف 

اهلل تعالك أكزل يف هذه الؼصِة طشَر آيات مـ الؼرآن، ابتدأها بؼقلف:  ولؽـ

ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀڀپ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

، والذي َتَقلَّك [22:]الـقر ﴾ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹٹ

 
 
 الؿـافُؼ، فنكف هق الذي كان يشقع الخرب. كِْبَرُه هق رأس الؿـافؼقـ طبد اهلل بـ ُأَبل

خبقث ٓ يشقعف بؾػظ صريح فقؼقل مثاًل: إن فالًكا زكك بػالكة، لؽـف  لؽـف

يشقع ذلؽ بالتعريض والتؾؿقح: كلن يؼقل: ُيذَكر، ُيؼال، يؼقلقن، وما أشبف ذلؽ: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

00 

ڤ ﴿: ٕن الؿـافؼقـ جبـاء يتسرتون وٓ يصرحقن بؿا يف كػقسفؿ، فقؼقل 

ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ 

 .[21-22:]الـقر ﴾چ چ چ چ ڇ

ڄ ڄ ڄ  ﴿لؾذيـ تؽؾَّؿقا يف هذا إمر، يؼقل:  هذا تقبقخ مـ اهلل  ويف

فؿ، [21-22]الـقر: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ : وذلؽ أن أمَّ الؿممـقـ أمُّ

؟! وكان القاجب طؾقفؿ لؿا سؿعقا هذا الخرب أْن فؽقػ يظـقن ما ٓ يؾقؼ هبا 

 ؿ خقًرا وتربَّؤوا مـف ومؿـ قالف.ضـقا بلكػسف

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿

 ، يعـل هال جاؤوا طؾقف بلربعة شفداء يشفدون طؾك هذا إمر.[20:]الـقر ﴾ک

ولق  [20]الـقر: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿

صَدققا: ولفذا لق أن شخًصا شاهد إكساًكا يزين، وجاء إلك الؼاضل وقال: أكا 

يزين، قؾـا: هاِت أربعَة شفداء، فنذا لؿ يلِت بلربعة شفداء، جَؾْدكاه أشفد أن فالًكا 

فنن جاء برجؾ ثاٍن معف، جَؾْدكاهؿ كؾَّ واحد ثؿاكقـ جؾدة، وثالث ، ثؿاكقـ َجْؾدةً 

 أيًضا كجؾد كؾَّ واحد ثؿاكقـ جؾدة.

لق جاءكا ثالثة يشفدون بلهنؿ رأوا فالًكا يزين بػالكة، ولؿ يثبت ذلؽ،  فؿثاًل 

ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ـا كجؾد كؾَّ واحد ثؿاكقـ جؾدة: ولفذا قال اهلل تعالك: فنك

ک گ  کک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍڌ

 .[25 -20:]الـقر ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

الػضؾ والرحؿة مـ اهلل، ٕصابؽؿ فقؿا أفضتؿ فقف العؼاب الؿذكقر،  لقٓ

 دلقؾ طؾك أن الحديث اكتشر وفاض واستػاض ﴾ڱ ڱ  ﴿ويف ققلف: 
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واشتفر: ٕكف أمٌر جؾؾ طظقؿ خطقر، وقد َجَرِت العادة بلن إمقر الؽبقرة تـتشر 

ک گ گ گ  کک ﴿بسرطة، وتؿأل البققت، وتؿأل إفقاه وأذان 

ں ڻ ڻ ڻ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[22-25:]الـقر ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 ﴿قـ، مـ غقر َرِويَّف، ومـ غقر بقِّـة، ومـ غقر يؼ ﴾ں ڻ ڻ  ﴿

 ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

: ٕكف قذف ٕصَفِر امرأة طؾك وجف إرض، هل وصاحباهتا زوجات [22]الـقر:

 ، فإمر صعب وطظقؿ.ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ۈ ﴿: ٕن اهلل تعالك يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ أيًضا تدكقس لرسقل اهلل  ويف

 .[16:]الـقر ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ۈ ٴۇ ۋۋ

 -يحصؾ مـفا هذا إمر  ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل كاكت طائشة أم الؿممـقـ زوُج رس فنذا

فنن ذلؽ يدلُّ طؾك خبث زوجفا والعقاذ باهلل: ٕن الخبقثات  -وحاشاها مـف 

، وهل ملسو هيلع هللا ىلصصقِّبة، وزوجفا صقِّب: فزوُجفا محؿٌد رسقُل اهلل  لؾخبقثقـ، ولؽـفا 

يؼة يؼ  الصدِّ  وطـ أبقفا. بـت الصدِّ

، ثؿ قال [22:]الـقر ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿يؼقل تعالك:  ولفذا

﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿يعـل: هال إذ سؿعتؿقه  ﴾ۓ ۓ ﮲  ﴿تعالك: 

َه [26:]الـقر ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ، وهذا هق القاجب طؾقؽ: أن ُتـزِّ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿: ولفذا قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أن يؼع مثُؾ هذا مـ زوج الـبل 

 .﴾ۋ
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ؾ : إذ إكف ٓ يؾقؼ كقػ جاءت هذه الؽؾؿة التل تتضؿـ تـزيَف اهلل  وتلمَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ورحؿتف وفضؾف وإحساكف أن يؼع مثُؾ هذا مـ زوج رسقل اهلل بحؽؿة 

، [20:]الـقر ﴾ى ىۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ثؿ قال تعالك: 

 يعـل ٓ تعقدوا لؿثؾ هذا أبًدا إن كـتؿ مممـقـ.

، [28:]الـقر ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ﴿ قال تعالك: ثؿ

ك أمَّ الؿممـقـ طائشة والحؿد هلل طؾك بقاكف: ولفذا أجَؿَع العؾؿاء طؾك أن مـ رم

  كافر كالذي يسجد لؾصـؿ، فنن ، بؿا جاء يف حديث اإلفؽ، فنكف كافر مرتدٌّ

ب الؼرآن.  تاب وأْكَذَب كػَسف، وإٓ ُقتِؾ كافًرا: ٕكف كذَّ

بؿثؾ هذا، فنكف  ملسو هيلع هللا ىلصأن الصحقح أن مـ رمك زوجًة مـ زوجات الرسقل  مع

ة مـ زوجات الرسقل بؿا ، كؾ مـ رمك زوجملسو هيلع هللا ىلصكافر: ٕكف مـتؼص لرسقل اهلل 

ا، يجب أن يستتاب، فنن تاب وإٓ ُقتؾ  أ اهلل مـف طائشة، فنكف يؽقن كافًرا مرتدًّ برَّ

جقػتف يف حػرة مـ إرض، بدون تغسقؾ، وٓ تؽػقـ، وٓ  قْت بالسقػ، وُألؼ

 صالة: ٕن إمر خطقر.

ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿: قال  ثؿ

 خت حت جتىب يب  مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ جئی 

 .[10-29:]الـقر ﴾مث جثيت  ىتمت 

صقا يف هذه الؼضقة،  وسبؼ أن أشركا إلك أن ثالثة مـ الصحابة الُخؾَّص تقرَّ

، ومسطح بـ أثاثة، وهق ابـ خالة أبل بؽر، وَحْؿـُة وهؿ: حسان بـ ثابت 

 ملسو هيلع هللا ىلصبـت جحش، أخُت زيـب بـت جحش، وزيـُب بـت جحش زوُج الرسقل 
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ُة طائشة، ومع ذلؽ حؿاها اهلل صت، ولؿا أكزل اهلل براءهتا، ، وَضرَّ َـّ أختفا تقرَّ لؽ

 أن ُيَحدَّ الثالثة حدَّ الؼذف، فُجؾِد كؾُّ واحد ثؿاكقـ جؾدة. ملسو هيلع هللا ىلصأَمَر الـبل 

، واختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ: ملسو هيلع هللا ىلصالؿـافؼقن، فؾؿ ُيِؼِؿ الـبل  أما  طؾقفؿ الحدَّ

حقن وإكؿا يؼقلقن: ُيؼال، أو ُيذكر،فؼقؾ أو سؿعـا،  : ٕن الؿـافؼقـ ٓ يصرِّ

 أو ما أشبف ذلؽ.

: ٕن الؿـافؼ لقس أهاًل لؾتطفقر: فالحدُّ ُصفرٌة لؾؿحدود، وهمٓء وققؾ

: ٕكف لق جَؾَدهؿ الؿـافؼقن لقسقا بلهؾ لؾتطفقر: ولفذا لؿ َيجؾِْدهؿ الرسقل 

ْرك إسػؾ  َرهؿ مـ مقبؼ هذا الشلء، لؽـفؿ لقسقا أهاًل لؾتطفقر، ففؿ يف الدَّ َلطفَّ

 وذكقَبفؿ، فؾقس فقفؿ خقر، وققؾ غقر ذلؽ. ؿار، فرتكفمـ الـ

 كؾ حال، فنن هذه الؼصة قصة طظقؿة، فقفا ِطَبٌر كثقرة، واهلل الؿقفؼ. وطؾك

 (25 - 2/ 0) «رياض الصالحقـ شرح» الؿصدر

 يف نصألة اليظر للػورة يف الػالج الضوابط
ة والركبة : )ما بقـ ملسو هيلع هللا ىلصطقرة الرجؾ ما بقـ السّرة والركبة لؼقلف  :أوٓ رَّ السُّ

طقرة( حديث حسـ رواه أحؿد وأبق داود والدار قطـل. وهذا ققل جؿفقر أهؾ 

 العؾؿ.

ـّ متاطا  :ثاكقا الؿرأة كؾفا طقرة أمام إجـبل لؼقلف تعالك: وإذا سللتؿقه

: )الؿرأة طقرة( رواه الرتمذي بسـد ملسو هيلع هللا ىلصفاسللقهـ مـ وراء حجاب ولؼقلف 

الؿذهب طـد الحـابؾة وإحدى الروايتقـ صحقح وهذا الؼقل هق الصحقح مـ 

 .شافعقةطـد الؿالؽقة وأحد الؼقلقـ طـد ال
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َتعّؿد الـظر إلك العقرات مـ الؿحرمات الشديدة ويجب غّض البصر  :ثالثا

طـفا لؼقلف تعالك: قؾ لؾؿممـقـ يغضقا مـ أبصارهؿ ويحػظقا فروجفؿ ذلؽ 

يغضضـ مـ أبصارهـ أزكك لفؿ إن اهلل خبقر بؿا يصـعقن. وقؾ لؾؿممـات 

ٓ يـظر الرجؾ إلك طقرة الرجؾ، »: ملسو هيلع هللا ىلصويحػظـ فروجفـ.. أية وقال الـبل 

ٓ تـظر إلك فخذ حّل »: رواه مسؾؿ وقال لعؾل  «وٓ الؿرأة إلك طقرة الؿرأة..

 رواه أبق داود وهق حديث صحقح «وٓ مّقت

ق مـ وراء كّؾ ما ٓ يجقز الـّظر إلقف مـ العقرات ٓ يحّؾ مّسف ول :رابعا

رواه مالؽ وأحؿد وهق حديث  «إين ٓ أصافح الـساء»: ملسو هيلع هللا ىلصحائؾ وقد قال الـبل 

ٕن ُيطعـ يف رأس أحدكؿ بِؿْخَقط مـ حديد خقر لف مـ أن »صحقح، وقال: 

: الطرباين وهق حديث صحقح. قال الـقوي  اهرو «يؿّس امرأة ٓ تحّؾ لف
 ٕكف أبؾغ لّذة.وحقث َحُرم الـظر َحُرم الؿّس بطريؼ إَْولك، 

العقرات أكقاع ودرجات فؿـفا العقرة الؿغّؾظة )السقأتان: الُؼُبؾ  :خامسا

ُبر( والعقرة الؿخػػة كػخذي الّرجؾ أمام الّرجؾ.  والدُّ

دون سبع سـقـ ٓ حؽؿ لعقرتف، والصغقر الؿؿقِّز مـ السابعة إلك  والصغقر

ـ السّرة إلك الركبة، )وكّؾ العاشرة طقرتف الػرجان، والصغقرة الؿؿقِّزة طقرهتا م

، وإحقط إلحاق الخـثك 
ّ
ذلؽ طـد َأْمـ الػتـة( وطقرة الؿّقت كعقرة الحل

 .مرأةبالؿرأة يف العقرة ٓحتؿال كقكف ا

الضرورات تبقح الؿحظقرات، وٓ خالف بقـ العؾؿاء يف جقاز كظر  :سادسا

شرطقة، الطبقب إلك مقضع الؿرض مـ الؿرأة طـد الحاجة ضؿـ الضقابط ال

وكذلؽ الؼقل يف كظر الطبقب إلك طقرة الرجؾ الؿريض، فقباح لف الـظر إلك 
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الرجؾ. وهذا  بقبمقضع العّؾة بؼدر الحاجة، والؿرأة الطبقبة يف الحؽؿ كالط

الحؽؿ مبـل طؾك ترجقح مصؾحة حػظ الـػس طؾك مصؾحة سرت العقرة طـد 

 التعارض.

ر بؼدرها  " :سابعا جاز الـظر والؽشػ والؾؿس : فنذا "الضرورة ُتؼدَّ

وغقرها مـ دواطل العالج لدفع الضرورة والحاجة الؼقّية فنكف ٓ يجقز بحال 

 مـ إحقال التعّدي وترك مراطاة الضقابط الشرطقة ومـ هذه الضقابط ما يؾل:

يؼّدم يف طالج الرجال الرجال ويف طالج الـساء الـساء وطـد الؽشػ طؾك  -2

الؿسؾؿة صاحبة الؽػاية ثّؿ الطبقبة الؽافرة ثّؿ الطبقب  الؿريضة ُتؼّدم الطبقبة

الؿسؾؿ ثّؿ الطبقب الؽافر، وكذلؽ إذا كاكت تؽػل الطبقبة العامة فال 

مـ الـساء فؾؿ  تصةيؽشػ الطبقب ولق كان مختصا، وإذا احتقج إلك مخ

تقجد جاز الؽشػ طـد الطبقب الؿختص، وإذا كاكت الؿختصة ٓ تؽػل 

حالة تستدطل تدّخؾ الطبقب الحاذق الؿاهر الخبقر جاز لؾعالج وكاكت ال

ذلؽ، وطـد وجقد صبقب مختص يتػّقق طؾك الطبقبة يف الؿفارة والخربة فال 

الزائد مـ الخربة والؿفارة.  ؼدرُيؾجل إلقف إٓ إذا كاكت الحالة تستؾزم هذا ال

 وكذلؽ ُيشرتط يف معالجة الؿرأة لؾرجؾ أن ٓيؽقن هـاك رجؾ يستطقع أن

 يؼقم بالؿعالجة.

ٓ يجقز تجاوز الؿقضع الالزم لؾؽشػ فقؼتصر طؾك الؿقضع الذي تدطق  -1

الحاجة إلك الـظر إلقف فؼط، ويجتفد مع ذلؽ يف غّض بصره ما أمؽـ، وطؾقف 

أن يشعر أكف يػعؾ شقئا هق يف إصؾ محّرم وأن يستغػر اهلل طؿا يؿؽـ أن 

 يؽقن حصؾ مـ التجاوز.
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ؿرض كافقا فال يجقز الؽشػ وإذا أمؽـ معايـة مقضع إذا كان وصػ ال -0

الؿرض بالـظر فؼط فال يجقز الؾؿس وإذا كان يؽػل الؾؿس بحائؾ فال 

 يجقز الؾؿس بغقر حائؾ وهؽذا.

ُيشرتط لؿعالجة الطبقب الؿرأة أن ٓ يؽقن ذلؽ بخؾقة فال بّد أن يؽقن مع  -5

 الؿرأة زوجفا أو محرمفا أو امرأة أخرى مـ الثؼات.

أن يؽقن الطبقب أمقـا غقر متفؿ يف خؾؼف وديـف ويؽػل يف ذلؽ حؿؾ الـاس  -2

 طؾك ضاهرهؿ.

كؾؿا َغُؾظت العقرة كان التشديد أكثر قال صاحب كػاية إخقار: واطؾؿ أن  -6

أصؾ الحاجة كان يف الـظر إلك القجف والقديـ، ويف الـظر إلك بؼقة إطضاء 

د الحاجة. ولذلؽ ُيعترب تلّكد الحاجة، ويف الـظر  إلك السقأتقـ ُيعترب مزيد تلكُّ

 التقلقد وختان اإلكاث القافعات. آتٓ بّد مـ التشديد البالغ يف مثؾ ح

أن تؽقن الحاجة إلك العالج ماسة كؿرض أو وجع ٓ ُيحتؿؾ أو ُهزال  -0

ُيخشك مـف وكحق ذلؽ أما إذا لؿ يؽـ مرض أو ضرورة فال يجقز الؽشػ 

 يف حآت التقّهؿ وإمقر التحسقـقة. طـ العقرات كؿا

كّؾ ما تؼّدم ُمؼّقد بلمـ الػتـة وثَقران الشفقة مـ كّؾ مـ صريف طؿؾقة  -8

 الؿعالجة.

فنكف ٓ بّد مـ تؼقى اهلل يف هذه الؿسللة العظقؿة التل احتاصت لفا  وختاما

ا الشريعة وجعؾت لفا أحؽاما واضحة وحازمة. وإن مؿا طّؿت بف البؾقى يف هذ

الزمان التساهؾ يف مسائؾ الؽشػ طـ العقرات يف العقادات والؿستشػقات 

وكلن الطبقب يجقز لف كّؾ شقكء ويحّؾ طـده كّؾ محظقر. وكذلؽ ما وقع يف 
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الربامج التعؾقؿقة الؿلخقذة كسخة صبؼ إصؾ مؿا هق مقجقد يف بالد الؽّػار 

 يب وآختبار.تشبفا هبؿ مـ التساهؾ يف طدد مـ حآت التعؾقؿ والتدر

طؾك الؿسؾؿقـ آطتـاء بتخريج الـساء مـ أهؾ الؽػاية يف  وواجب

التخصصات الؿختؾػة لؾؼقام بالقاجب، وحسـ إطداد جداول الؿـاوبات يف 

الؿستقصػات والؿستشػقات لئال تؼع كساء الؿسؾؿقـ يف الحرج، وأن ٓ ُتفؿؾ 

 جفا.الؿريضة أو يتربّم مـفا الطبقب إذا صؾبت صبقبة لعال

الؿسمول أن يػؼفـا يف الديـ وأن يعقــا طؾك الؼقام بلحؽام الشريعة  واهلل

 ورطاية حؼقق الؿسؾؿقـ.

 (1)املروءات شتر الػورات نو
تل ُمعاًفك إٓ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل: سؿعت رسقل اهلل  أبل هريرة  طـ كؾ  أمَّ

وقد  -بح الُؿجاهريـ، وإن ِمـ الؿجاكِة أن يعؿؾ الرجؾ بالؾقؾ طؿاًل، ثؿ ُيص

فقؼقل: يا فالُن، َطِؿؾُت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره رب ف،  -ستره اهَّلل 

 .(1): رواه الشقخان«ويصبح يؽشػ ِستر اهَّلل طـف

   وطـف
ِّ
ٓ َيستُر اهَّلل طؾك طبٍد يف الدكقا، إٓ َسَتَره اهَّلل يقَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل

 .(0)«الؼقامة

                                                        

 (.1366ألزهر، العدد اخلامس، ادجؾد الثامن عرش )جمؾة ا (1)

 ( يف الزهد والرقائق.2996( يف كتاب األدب، والؾػظ له، ومسؾم )6669أخرجه البخاري ) (2)

 (.2596) - 71أخرجه مسؾم  (3)
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  وطـف
ِّ
 َيسُتر طبٌد طبًدا يف الدكقا، إٓ َسَتره اهَّلل يقم ٓ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأيًضا طـ الـبل

 .(2): رواهؿا مسؾؿ«الؼقامة

 :املفردات
: ترُك الؿبآة بالؼقل والػعؾ، وأصُؾفا مـ الؿجقن، وهق الِغؾُظ الَؿَجاكة

البة، كلنَّ الؿاجـ  ُصْؾب القجف غؾقُظف، وأكثر ما  -وهق الفازل الُؿْسَتفتِر  -والصَّ

 ؾقؾ، فؾذا ُققِّدت بف.تؽقن الؿجاكة بال

 : أقرُب لقؾٍة َمَضْت مـ وقت الؼقل، مِـ برح مؽاكف: إذا زال طـف.والبارحة

وكذا: كـاية طـ الؿعصقة التل َجاَهر هبا الؿاجـ، فاْسَتقجب َسَخط  وكذا

 اهلل، َوُحِرم معافاتف ومغػرتف.

 باملػصًة بًو داغى الػقل وداغى الهوى والشهوة: الهمُّ
ان يتجاذبان الؿرء حقـؿا َيفؿ بؿعصقة: داطل العؼؾ والحؽؿة، ققيَّ  داطقان

َـّ الؿرَء ويظػرنَّ بف أيُّفؿا أشدُّ طؾقف وأققى،  وداطل الفقى والشفقة، ولقغؾب

 .[18:]الـساء ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

أن تِزلَّ قدمف، أو تغؾبف  -بضائر العبد، وٓ بؼادٍح يف إيؿاكف ويؼقـف  ولقس

معصقٌم كائـًا مـ كان، حاشا الـبقِّقـ صؾقات اهلل خطقئُتف، فنكف لقس يف الـاس 

 وسالمف طؾقفؿ أجؿعقـ.

                                                        

 (.2596) - 72أخرجه مسؾم  (1)
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 باملػصًة واالشتهتار بالخطًئة: املجاهرة
يضقُر العبد، وُيضعػ إيؿاكف أن يجؿَع إلك ُجرمف جرًما آخر أفظع مـف  وإكؿا

وأكؽك، وهق مجاهرتف بجريؿتف، واكتفاكف لحرماِت اهلل طزَّ وجؾ، طؾك مرأى مـ 

 وَمْسَؿع، ويف غقر استحقاٍء مـ اهلل وطباده! الـاس

يسرت اهلل هذا أثؿ، فال ُيطؾع طؾك جريرتف أحًدا مـ خؾؼف، َفْضاًل مـف  وقد

ث إلك إخقان  وكعؿة، أو بالء ومحـة، ثؿَّ يلبك طؾقف جحقده وقَِحُتف إٓ أن يتحدَّ

لت لف كػسف، وزيَّـ لف شقطاكف قء بؿا َسقَّ ، غقر آسٍػ وٓ الشقاصقـ وُجؾساء السُّ

وُمْعَجٌب بؿا اْقَترف، وكلكف يؼقل: إْن سؾػ، ُمستغػر! وكقػ وهق فخقٌر بؿا أ

 فاتؽؿ أن تشفدوا الَؿخزاة ِطقاًكا، فؾـ َيػقتؽؿ كعتفا كلكؽؿ رأيتؿقها؟!

مـ ضروب اإلجفار بالؿعصقة، وآستفتار بالخطقئة، بؾ أثٌر مـ آثار  ضرٌب 

 الػطرة! ُلْمم الطبع، وَدكس الـػس، وفساد

هبذا الؿجاهر إثقؿ أٓ يـظر اهلل إلقف، وأٓ يرحؿف طؾك َسَعِة رحؿتف  وحؼقٌؼ 

ق مـ سْتر اهلل،  ومغػرتف، وأْن ُيْخزَيف يف الدكقا وأخرة: جزاء ما طاكد وأفسد، ومزَّ

ض طباده طؾك اكتفاك ِحؿاه،  ... أٓ وإنَّ لؽؾِّ مؾؽ حًؿك، أٓ وإنَّ ِحؿك اهَّلل »وحرَّ

 .(2)«محارمف يف أرضف

                                                        

 (.1599(، ومسؾم )52اقتباس من حديث أخرجه البخاري ) (1)
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 نو جيس الػهل: الجزاء
ا ره  وأمَّ ْت بف قدُمف، فاْسَتَتر يف خطقئتف بسرت اهلل طزَّ وجؾ، فؼد بشَّ مـ زلَّ

ادق الؿصدوق صؾقات اهلل وسالمف طؾقف، بلن يسرَته اهلل يف أخرة كؿا َسَتره  الصَّ

 يف إولك، وأن يشؿَؾف بعػقه ومغػرتف.

قال: سؿعت رسقل  طـ ابـ طؿر  (2)الشقخان يف حديث الـَّْجقى روى

ـََػف، َوَيْسُتُره»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فقؼقل: أتْعرُف (1)إنَّ اهَّلل ُيْدين الؿممـ، فقضُع طؾقف ك

ره بذكقبف، ور ، حتك إذا قرَّ  أىذكَب كذا؟ أتْعرُف ذكَب كذا؟ فقؼقل: كعؿ، أْي ربِّ

 .(0)«ػرها لؽ الققميف كػسف أكف َهَؾؽ، قال: َسَترُتفا طؾقؽ يف الدكقا، وأكا أغ

  وُيْمثر
 
ـْ أذكب ذكًبا، فسرته اهلل يف الدكقا، فاهلل أكرم مـ أن  طـ طؾل قال: َم

يؽشػ سرته يف أخرة، ومـ أذكب ذكًبا، فعققِب طؾقف يف الدكقا، فاهلل تعالك 

 طؼقبتف يف أخرة.
َ
 أطدل مـ أن ُيثـِّل

 الػبد نو املجاهرة باملػاصى: اشتدًاء
لُؿَتستِّر بالؿعصقِة َخؾقًؼا بؿعافاة اهلل وَسْتره: ٕن فقف بؼقًة مـ كان ا وإكؿا

 
َ
الحقاء، إْن لؿ يؽـ مـ اهلل فؿـ خؾؼف، ومـ استحقا مـ الـاس أوشؽ أن يستحقل

 مـ اهلل، والحقاُء ٓ يليت إٓ بخقر، وَحْسبؽ أكف ُشعبة مـ اإليؿان.

                                                        

: حقث الؿؾ ه رهتته، وطيق    ه عـايته، لالؼرب هـا قرب  رهتة  أي: مـاجاة اهلل (1)  اعال  لعبدف يف الِّ ؛

 وكرامة )ضه(.

 "رشح مسؾم"، وقال الـووي يف "الؽـف: السس، وهو ادراد هـا": 16:488 "الػتح"كـػه: قال يف  (2)

كوُّ مسال": 17:86 ، ال د 
ك وُّ كرامة  وإحسان  ف عن ادسالة وق رهباادراد   الدكو ؛ هـا: د  ـزَّ  ."ة، واهلل اعال  م 

 (.2768(، ومسؾم )2441أخرجه البخاري ) (3)
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يبغضفا وَيؿؼتفا، العبد مـ اإلجفار بالؿعاصل دلقٌؾ طؾك أكف  واستحقاء

ويستؼذر أن يراه الـاس طؾقفا، ومـ استؼذر الؿعصقة ففق حريٌّ بلن ُيؼؾَّ مـ 

در  ِغشقاهنا إن لؿ ُيؼؾْع طـفا، ثؿ هق مـؽسر الـػس طـد الؿعصقة، مـؼبض الصَّ

، ولؿ َيؿُرد (2)َمراكة الؿستفرتيـ فامـفا، قريب الـدم والتقبة: ٕكف لؿ َيْؿُرن طؾق

 الؿاجـقـ أثؿقـ.طؾقفا َمرادة 

ض طؾك الؿعاصل أحًدا، وُشْمُم معصقتف طؾك  والُؿَتستِّر بعد هذا كؾِّف لؿ ُيحرِّ

ة، فؽان أخػَّ مـ الُؿَتفتِّؽ ضرًرا، وأقؾَّ ِوْزًرا، وأضعَػ أثًرا.  كػسف خاصَّ

َـّ أحٌد أنَّ رسقل اهلل  وٓ ُيؼـِّط مجاهًرا مـ رحؿة ربف،  -وحاشاه- ملسو هيلع هللا ىلصَيحسب

ًرا مـ َتبِعة ذكبف، ولؽـ ُيبقِّـ ما لؾؿجاهرة بالؿعاصل مـ سقء أو يعػل ُمتستِّ 

 مجاهٌر، أو ُيـقب 
َ
العاقبة، وما لؾتستُّر والحقاء مـ كريؿ إََثر، وطسك أن َيستحقل

 ُمْسترٌت. فإلك ربِّ 

                                                        

: كثر األ اضقل: كام جاء يف  (1) ، أو: يتَّبع هواف لال يبايل  ام يػعل: كام جاء يف "التاج"و "الؾسان"اد ْسَتْفسر

َ "والػعل:  "ادصباح" : لألشتاذ "معجم األخطاء اللائعة"ام يف من األلعال ادبـقة لؾؿجفول: ك "اْشت ْفسر

 .257حمؿد العدكاين ص
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 شتر املصلم ىلع أخًه املصلم: وجوب
ه، وأٓ ُيػشل الحؼِّ الؿحتقم لؾُؿتستِّر طؾك أخقف الؿسؾؿ أٓ َيفتؽ ِسرتَ  ومـ

تف أثـاء اْقرتاففا، أم طؾؿ هبا بعد اكؼضائفا: واهلل ستِّقٌر  ه، سقاء َأَوقػ طؾك زلَّ ِسرَّ

رت  ، وُيجزى طؾقف بؿثؾف يف الدكقا وأخرة، والجزاُء مـ جـس العؿؾ.(2)يحب السَّ

أنَّ سرت الؿسؾِؿ طؾك أخقف ٓ َيؿـعف مـ الـُّصح لف، وتغققر الؿـؽر الذي  غقر

ؽبف، والَحْقؾقلة بقـف وبقـ صاحبف ما استطاع إلك ذلؽ سبقاًل: فننَّ هذا مـ ارت

 الحؼقق الؿحتقمة طؾقف كذلؽ.

  ومثُؾ 
ُّ
ب فقف الـبل حػًظا - ملسو هيلع هللا ىلصهذا السرت الذي اقرتن بالـصقحة، هق الذي رغَّ

مـ »: وقال فقف كؿا روى أبق داود وغقره طـ ُطؼبة بـ طامر  -لحرمة الؿممـ

ـْ أحقا َمْقُؤوَدةً رأى طقرًة َفَستَ   .(1)«رها، كان َكَؿ

                                                        

( من 467(، والـسائي )4612(، وأ و داود )17976)4:223اقتباس من حديث أخرجه أهتد  (1)

ولػظه عـد أهتد  سـدف عن صػوان  ن يعذ  ن أمقة عن أ قه، قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصحديث يعذ  ن أمقَّة عن الـبي ؛ 

، لذذا أراد أحدكم أن يغتسل، لؾقتواَر  مءإن اهلل: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رشول اهلل  ت ؛ر،
 «. َحقري  شر

حؾقم َحقي   إن اهلل »( من حديث يعذ  ن أمقة  ؾػظ: 466(، والـسائي )4613أ و داود ) أخرجهو 

س، لذذا اغتسل أحدكم لؾَقْستس  «.شت ؛ر حيب احلقاء والسَّ

ى يعذ يف  ومما يـبَّه إلقه أن األشتاذ عبد الؼادر أركاؤوط  اد 7:366 "جامع األصول"شؿَّ : يعذ  ن صدَّ

 ن أمقة التؿقؿي كام جاء يف مصادر احلديث، من رواية ا ـه صػوان عـه، ثم إنَّ يعذ   ن أوس، وهو يعذ

 (.6414لؾذهبي ) "الؽاصف" ن صداد لقس من رجال الـسائي كام يف 

(، والـسائي 4891(، وأ و داود )17395) 4:153(، و17332( و)17331) 4:147أخرجه أهتد  (2)

( وهو حديث ضعقف اإلشـاد لسوء حػظ أحد رجاله، وهو ا ن 7242(، )7241يف السـن الؽزى )

ؼبة  ن عامر اجلفـي.  هلقعة، وجفالة آخر، وهو: كثر أ و اهلقثم مول  ع 
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رت كذلؽ: ٕكف أحقا صاحب العقرة حقاًة أدبقة كريؿة، وأكؼذه  وإكؿا كان السَّ

ـْ أكؼذ الُبـقَّة التل كان العرب يدفـقهنا حقَّة، خشقَة  مـ بالء يؽاد َيْؿَحُؼف، َكَؿ

الـػسقَّة، فؽثقًرا ما إمالٍق أو فضقحة، وربَّؿا كاكت الحقاة إدبقَّة أغؾك مـ الحقاة 

رف والؽرامة! ؾهتقن الـػس يف سبق  الشَّ

 نو تتبُّع الػورات والبدث غيها: التدذير
كان كشُػ طقرة الؿممـ قَِحًة وُجرًما، فلشدُّ مـفا وقاحًة وجريؿة  وإذا

سفا وتتبُّعفا والبحُث طـفا: إجابًة لداطل الفقى، وإشباًطا لـََفؿ الشفقة،  تؾؿُّ

  وإشاطًة لؾسقء
ُّ
مـ فقق  ملسو هيلع هللا ىلصوالؼالة يف الؿممـقـ الغافؾقـ، ويف همٓء يـادي الـبل

ـْ أسؾؿ بؾساكف ولؿ ُيْػِض اْليؿاُن إلك »: فقؼقلمـربه بصقت رفقع،  يا معشر َم

قؾبف، ٓ تمذوا الؿسؾؿقـ، وٓ ُتعقِّروهؿ، وٓ َتَتبَُّعقا َطْقراتفؿ، فنكَّف مـ َتَتبَّع َطْقرَة 

هَّلل َطْقرَتف، وَمـ َتَتبَّع اهَّلل طْقَرتف، َيػَضْحف ولق يف َجْقف أخقف الؿسؾؿ، َتَتبَّع ا

 .الرتمذي وغقره طـ ابـ طؿر  رجف: أخ(2)«َرْحؾف

 الصتر بًو املصلدة واملفصدة: كشف
أنَّ العقرة التل ُأمركا بسرتها هل التل يؽقن يف دفـفا مصؾحٌة أرجح مـ  طؾك

ا إذا كان يف كتؿاهنا َمػْ  ؼة مصؾحِة كشػفا، أمَّ ـْ رأى آخر  -سدٌة مظـقكة أو محؼَّ َكَؿ

، ولؿ يؽػَّ إٓ بؽشػ أمره، وإضفار  ًٓ يسػؽ دًما، أو يـتفؽ طرًضا، أو يـتفب ما

                                                        

عرش من أشؾم يا م»( إال أكه قال لقه: 5763) "صحقحه"(، وا ن حبان يف 2632أخرجه السمذي ) (1)

ل اإليامن  قؾبه: ، ومل َيْدخ  وهم، وال اطؾبوا عثراهتم  ؾساكرهر  «.ال اؤذوا ادسؾؿني، وال ا عر ؛
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ه، وُيطؾع الحاكؿ طؾقف: َحْؼـًا  ؾعفننَّ طؾك َمـ اصَّ  -ُجرمف  طؾقف حقـئذ أن ُيذيع سرَّ

 ديـ يف إرض.لؾدماء، وَصْقًكا لألطراض، وحػًظا لألمقال، وتلديًبا لؾؿػس

ا طؾقف أن يعؿؾ  وكذلؽ ـْ بؾغف أن فالًكا سقرتؽب جريؿة ُمػسدًة، كان حؼًّ َم

ما يف وسعف لؾَحْقؾقلة بقـ الؿجرم وجريؿتف، فؾقست الؿحافظة طؾك هذا الؿجرم 

بَلْولك مـ العـاية بذلؽ القادع أمـ، ولقس هذا مؼام اإلفاضة يف أحؽام 

 سرارها الدققؼة.. .الشريعة، وِحَؽِؿفا البؾقغة، وأ

هتؿ، وكؽػَّ طـ مساويفؿ إن لؿ  وأحؼُّ  َّٓ الـاس بلن كسرَت طقراهتؿ، وكغػَر ز

ؾقا طـَّا إلك ربِّفؿ، وهق أطؾؿ هبؿ.  كذكْر محاسـفؿ، أولئؽ الذيـ ترحَّ

  ُروي طـ طائشة  وقد
ُّ
ٓ تُسب قا إمقات؛ فنكفؿ قد »: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال الـبل

مقا  .(2)«أْفَضقا إلك ما قدَّ

، يف َسرِت طقرات ففذه َحَسـٌة مـ َحَسـات اإلسالم، وَأثارٌة مـ هديف  وبعدُ 

 .[22:]الؿائدة ﴾ڀ ڀ ڀ﴿الؿممـقـ والؿممـات 

َّٓ طـ خقر، وطؾَِؿ  فطقبك ـْ َشَغَؾف طقُبُف طـ طققب الـاس، وكػَّ لساَكف إ لَِؿ

فـات والُؿفاترات، ٓ يتَّسع لؾقاجبات، َفْضاًل طـ ال -وهق رأس مالف  -أنَّ وقتف 

أدركـا أققاًما لؿ تؽـ لفؿ طققب "ثؿَّ وقػ قؾقاًل طـد ما قال بعض السؾػ: 

طققًبا، وأدركـا أققاًما كاكت لفؿ طققٌب،  فؿفذكروا طققب الـاس، فذكر الـاس ل

قا طـ طققب الـاس، َفـُِسَقْت طققُبفؿ  ، واهلل الؿستعان."فؽػُّ

                                                        

 (.1393أخرجه البخاري ) (1)
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