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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم وعلـى لـه وأهواأـه وأصـحابه وأتماعـه ومـن
وااله ،أما بعد..
فإخوتي في اهلل ،أخواتي في اهلل إني أحمكم في اهلل ،واهلل أسأل أن يجمعني وإيـاكم بذـ ا الحـب فـي لـع عر ـه يـوم ال
لــع إال للــه ،مــاهال الحــديص بنــا موصــوالا مــه الــاالذ ال ـ ين يحــمذم اهلل ويحمونــه ،وقــد وصــلنا بحــول اهلل وبلوتــه إلــى
الحللة العشرين وأعلتذا تحت عنوان..

إن اهلل يحب الستر
يم ستير ،يحب أالع الكرم ،ويحب أالع الحياذ ،ويحـب أالـع السـتر والـ ا مـن
إخوتي في اهلل إن اهلل عز وأع حيي كر ٌ

صفات اهلل –عزوأع -فلد روى النسائي واللفظ له وأبو داود والمـزار والبمرانـي وقـال اللمـاني -رحمـه اهلل -حـديص
رأ ـالا يستســع بــالمراه -الم ـراه يعن ـي
حســن "عــن يعل ـي -رض ـي اهلل عنــه -أن رســول اهلل -صــلى اهلل عليــه وســلم -رأى ُ
الرأع -فصـعد المنمـر فحمـد
الخالذ -يستسع بالمراه بال إهار -اإلهار الو الثوب ال ي يستُر النصف السفلي من بدن ُ

اهلل ،وأثنــى عليــه ،ثــم قــال -صــلى اهلل عليــه وســلم" -إن اهلل حيـ ٌي ســتير ،يحــب الحيــاذ ،والســتر ،فــإ ا اغتســع أحــدكم

فليستتر" حسنه اللماني وللستير روايتان إحداالما بكسر السين وتشديد التـاذ المكسـورة ،والثانيـة بفـت السـين وكسـر
التاذ ال ُمخففة ولكن..
ما معنى ال ا االسم في حق اهلل؟

اهلل –عز وأع -يحب الستر على عماده ،كثير الستر على عماده ،ال تُصـد أن الـ ي فُضـ والـو يسـر  ،والـو يزنـي،

أن الـ ه أول مـرة يسـر  ،أو أول مـرة يزنـي ،أبـ ادا لـو كانـت أول مـرة؛ لســترهُ اهلل ،اهلل يحـب السـتر ،اهلل ال يحـب الـ ين

يشــيعون الفاحشــة ف ـي ال ـ ين منــوا ،كمــا قــال ابــن قــيم الجوهيــة" :والــو الحي ـي فلــيي يفض ـ عمــدهُ عنــد التجــاالر منــه

بالعصيان ،لكنه يللي عليه ستره فذو الستير وصاحب السُفران"

يحب الستر ،بع الدد الـ ين يفضـحون ،واليسـترون ،ويُعيـرون ،والينصـحون ،ويحمـون أن تشـيه الفاحشـة
ُ
رب العالمين ُ

في ال ين منوا ،وأن تشيه الفضائ في المجتمه بتذديد يخله الللب ،ويُشيب الشعر ،ويلف من الوله الجلد فلـال:
الستر
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ـيم فـي ال ُّـدنْـيا وارخـرة واللـهُ يـ ْعل ُـم وأنـتُ ْم
أع أالله" :إن ال ين يُحمُّون أن تشيه الْفاحشةُ في ال ين منُوا ل ُذ ْم ع ٌ
اب أل ٌ
ال تـ ْعل ُمون" النور91:
انتمــه ،الـ ا فـي ــأن مــن يحـب أن تشــيه الفاحشــة ،فكيــف سيصــنه ربنــا فـي مــن أ ــاف الفاحشــة فعـالا؟ إن كــان الـ ي
يذــوى أن الفاحشــة تنتشــر ،الــو كــاره للحجــاب يلــول لـ  :لمــا ا تلــمي المـرأة الكـ ا؟ كــاره للحجــاب ،يريــد أن تخــر

النساذ عرايا ،يحب ل  ،ربنا قال لـه :أعـ ب ُدنيـا و خـرة ،فمـا بالـ بمـن خرأـت امرأتـه عاريـة بـأمره؟ التـي خرأـت

تتمختر كالمبة العرأاذ وقد وضعت في وأذذـا مسـاحيق؟ مـا ا أقـول؟ أانـان مـن المسـاحيق مـن يشـيه الفاحشـة فعـالا
ما ا سيفعع به اهلل؟
يــا عمــاد اهلل إن المســلم يســتر وينصـ  ،ال يفضـ وال يُعيــر ،لــيي مــن صــفات المــامنين إ ــاعة الفاحشــة ،أال فاتصــفوا

المجرمين أو المنُافلين ،إننا ومـه االسـف
يحمذا رب العالمين ،وال تتصفوا بصفات الكافرين أو ُ
بصفات المامنين التي ُ

نــرى وف ـي ال ـ ا الزمــان ب ـرام ومجــالت وأرائــد ،ال الــم لذــا إال إ ــاعة الفضــائ  ،إال نشــر الفاحشــة ،إال المحــص عــن
عث ـرات النــا  ،إال نشــر السســيع الل ـ ر أمــام أعُــين النــا  ،وف ـي أغلــب الحيــان تنشــر أخمــار كا ب ـة ،وتشــاف حكايــات
موالومة ،وتُشاف اللصص الماالة ،نحن أمة التثمت أولـم ينـزل علينـا "يـا أيُّـذـا الـ ين منُـوا إ ْن أـاذ ُك ْم فاسـ ٌق بنمـَإ فـتمـيـنُـوا
َ
الح ُج ـرات ،6:أي فتثمتــوا ،أو لــم ينذانــا رب العــالمين عــن
أ ْن تُصــيمُوا قـ ْوامــا بجذالــة فـتُ ْ
صــم ُحوا علــى مــا فـع ْلــتُ ْم نــادمين ُ
إ اعة الفاحشة؟ سمحان اهلل العظيم.
ستر اهلل علينا في ارخرة
روى الشـيخان فـي الصـحيحين عـن ابـن عمـر رضـي اهلل عنذمـا قـال سـمعت رسـول اهلل -صـلى اهلل عليـه وسـلم -يلـول
رب العــالمين للعمـد :عملــت كـ ا وكـ ا؟
فـي النجــوى" :يــدنو أحـدكم مــن ربــه حتــى يضـه كنفــه عليــه يعنـي ســتره ،فيلــول ُ

فيلــول :نعــم ،ويلــول :عملــت كـ ا وكـ ا؟ فيلــول :نعــم ،فيُلــرره بمــا عمــع ،ثــم يلـول :إنـي ســترتذا عليـ فـي الــدنيا فأنــا
أغفرالا ل اليوم ،فيُعبى كتاب حسناته ،وأما الكافرون والمنافلون فيلول ال ـذاد الـاالذ الـ ين كـ بوا علـى ربذـم ،أال

لعنة اهلل على الكـا بين ،الـاالذ الـ ين كـ بوا علـى ربذـم ،أال لعنـة اهلل علـى الظـالمين ،أال لعنـة اهلل علـى الظـالمين" إ ن

من ستره اهلل في الدنيا سيستُره في ارخرة ،من يستُره ربنا في الدنيا واليجاالر بالمعاصي سيستره في ارخرة.
روى مسـلم فـي صــحيحه عـن أبـي الريــرة -رضـي اهلل عنـه -قــال :قــال رســول اهلل صـلى اهلل عليــه وســلم" :ال يســتُر اهلل

على عمد في الدنيا إال سترهُ اهلل يوم الليامة" اهلل يحب الستر ويحص على الستر.

رأيت امرأة تزني ..استر عليذا ،سيما إن تابت وأنابت ،انص واستر ،ال تُعير وتفض وتشيه الفاحشة ،استر.

أما اليوم أرائد كع المذا فـالن عمـع ،فـالن سـوى ،فالنـة وأـدوالا فـي ـلة تصـنه كـ ا ،فتجـرأ النـا علـى المعاصـي،

ال ي يلرأ ال ه الجرائد يكاد يلول :إن ال ا المجتمه كع من فيه من المجرمين  ،ليست ال ه أخالقنـا ،لـم يأمرنـا ديننـا
بذ ا ،اهلل ال يحب ال ا ،قال" :اليستر عم ٌد عم ادا في الدنيا إال ستره اهلل يوم الليامة" صحي مسلم
الستر
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وروى الشــيخان ف ـي الصــحيحين قــال رســول اهلل -صــلى اهلل عليــه وســلم" -المســلم أخــو المســلم ،ال يظلمــه ،وال
ـلما فـي الـدنيا سـتره اهلل يـوم الليامـة"
يسلمه ،ومن كان في حاأـة أخيـه كـان اهلل فـي حاأتـه ،إلـى أن قـال ومـن سـتر مس ا

رواه عمد اهلل بن عمر ،استر على المسلمين.
اهلل أمرنا بالستر

وروى أبو داود واللفظ له والترم ي وقال صحي صححه اللماني عـن أبـي الملـي قـال" :دخـع نسـوة مـن أالـع الشـام
علــى عائشــة -رضـي اهلل عنذــا -فلالــت :ممــن أنــتن؟ قلــن :مــن الشــام ،قالــت :لعلكـن مــن الكــورة التـي تــدخع نســا الا
الحمامات ،قلن :نعم ،قالت :أما إني سمعت رسول اهلل يلول :ما من امرأة تخلـه ثيابذـا فـي غيـر بيتذـا إال والتكـت مـا
قديما كان الناك حمامات للنساذ فلط ،قالت أمنا عائشة :ال ا ضـد السـتر ،أنكـرت ،فكيـف لـو
بينذا وبين اهلل تعالى" ا

رأت النساذ ارن على الشواائ بالمايوه ،وفي حمامات السماحة ،ما ا تلول؟

على كع المسلمين روى أبو يعلى بإسناد حسـن وأبـو داود عـن أبـي بـرهة السـلمي -رضـي اهلل عنـه -قـال :قـال رسـول
اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم" :ي ــا معش ــر م ــن م ــن بلس ــانه ول ــم ي ــدخع اإليم ــان قلم ــه ،ال تست ــابوا المس ــلمين ،وال تتمع ــوا
عوراتذم ،فإنه من اتمه عوراتذم يتمه اهلل عورته ،ومن يتمه اهلل عورته يفضحه في بيته" حسنه اللماني
ال تمحص عن الزالت ،المسلم ليي ك ل  ،فإنه من تتمه عوراتذم تتمه اهلل عورته ،ومن تتمه اهلل عورته فضـحه ولـو فـي
علر داره ،والجزاذ من أني العمع ،استر لكي يسترك اهلل.
وروى المخاري في صحيحه عن ابن مسعود -رضي اهلل عنـه -قـال :قـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم" :ال تما ـر
المرأةُ المرأة فتنعتذا لزوأذا كأنه ينظر إليذا".
أين الستر يـا بنـات المسـلمين؟ تجلسـين مـه أخـت مثلـ منتلمـة ،والـي تجلـي متخففـة فـي بيتذـا ،ثـم تـ المين لزوأـ
تلــولين لــه :فالن ـة ــعرالا أصــفر ،وعينذــا هرقــاذ ،وبيضــاذ أو ســمراذ ،بذــا حســنة ف ـي قنذــا ،الــع ال ـ ا ديــن؟ الــع ال ـ ه
أخـال ؟ ال تنعــت المـرأة المـرأة لزوأذـا كأنــه ينظــر إليذــا ،ربنــا يـمسذ الـ ا ،ربنــا ســتير يحـب الســتر ،يســتر علــى عمــاده
كثيرا ،واليفضحذم في المشاالد.
تخيلوا يـا عمـاد اهلل لـو أعـع اهلل للـ نوب رائحـة ُمنتنـة ،الـع سـيبيق أحـد منـا أن يجلـي إلـى أحـد؟ تخيلـوا لـو أننـا كلمـا

أ نمنا نما ،نكت في أميننا نكتة سوداذ ،ربنا يمعص ل مل بخاتم أسود ،ويعبيـ خـاتم فـي أمذتـ  ،وأوالنـا كلذـا
ســتكون أســود مــن الليــع ،ربنــا يحــب ،يســتر ،تخيلــوا لــو أننــا كلمــا أ نمنــا نم ـا ألل ـي بحجــر ف ـي بيتنــا س ـنُدفن تحــت
الحجارة.

ربنــا ســتير يســتر ،مــن علينــا بنعمــة الســتر للعــورات قــال " :يـا بنــي دم قـ ْد أنزلْنــا علـ ْـي ُك ْم لماسـا يُــواري سـ ْـوذات ُك ْم وريشـا
ولما ُ التـ ْلوى ل خ ْيـ ٌر" العراف66:
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أمرنــا بســتر العــورات لنــه ســتير يحــب الســتر ،ويكــره أالــع العُـري والتمــر والســفور ،ولنــه يحــب الســتر؛ يحــب العمــد
ال ـ ي يســتر علــى نفســه ،وال يجــاالر بال ـ نوب ،اليحــب المجــاالر ال ـ ي يفتخــر بالمعاص ـي ،ال ـ ي يلــول :للــد فعلــت

أفعاال ،أعرف نساذ ،كنت ملبه السمكة وديلذا ،الع أنت فرح بخيمت ؟ استر على نفس .
روى الشــيخان فــي الصــحيحين عــن أب ـي الريــرة -رض ـي اهلل عنــه -قــال :ســمعت رســول اهلل -صــلى اهلل عليــه وســلم-
يلــول" :كــع أمتــي معــافى إال المجــاالرين ،وإن مــن المجــاالرة أن يعمــع الرأــع بالليــع عمـالا ،ثــم يصــم وقــد سـتره اهلل،

فيلول :يا فالن ،عملت المارحة ك ا وك ا ،وقد بات يستره ربه ،ويصم يكشف ستر اهلل عنه" ال يحمه اهلل.

قــال ابــن ببــال" :لن المجــاالرة بالمعصــية فيذــا اســتخفاف بحــق اهلل عزوأــع ،وبحــق الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم،
درب من العناد"
وبحق صال المامنين ،وفيذا ٌ
النمي صلى اهلل عليه وسلم يحب الستر
النمـي محمــد -صــلى اهلل عليــه وســلم -كــان يحــب الســتر ،فـي الصــحي مــن حــديص ابــن عُمــر "كــان النمـي يــدعو ربــه

فيلول:اللذم إني أسال العافية في الدنيا وارخـرة ،اللذـم إنـي أسـال العفـو والعافيـة فـي دينـي ودنيـاي وأاللـي ومـالي،
اللذم استر عوراتي و من روعاتي" النمي يحب الستر ،اللذم استر عوراتي ،اللذم من روعاتي.
وعند تسسـيله صـلى اهلل عليـه وسـلم؛ اهلل الـ ي يحـب السـتر ،ويعلـم أن رسـوله يُحـب السـتر ،أـاذالم -مـن عنـد ربذـم

عنـد تسسـيع النمـي -مـا أمـرالم بسـتر النمـي فـي السسـع ،كلنـا عنـد المـوت نجـرد مـن الثيـاب ،فلـط المسسـع يضـه خرقـة
تستر السوذة ،ثم ما سوى السوذة من المدن مكشوف ،يضه خرقة من السرة إلى الركمة وبـاقي الجسـم مكشـوف ،كـع
ميت حصع مه ال ا إال النمي محمد ال ي يحب الستر،
روى أبــو داود ف ـي الســنن والحــديص حســن صــحي حســنه اللمــاني عــن عائشــة -رض ـي اهلل عنذــا -قالــت :لمــا المــوا
بسســع النمـي اختلفـوا؛ أنُجـرده مــن ثيابــه كســائر المــوتى أمـا ا نفعــع؟ قالــت :فمعــص اهلل علــيذم النــوم ،فمــا مــن رأــع إال

وأعع قنه في صدره ،و الـب فـي سـمات عميـق ،فلمـا نـاموا كلمذـم ُمكل ٌـم مـن ناحيـة الميـت :التجـردوا رسـول اهلل مـن
ثيابه وغسلوه فيذا ،قالت :فسسلوه وعليه قميصه ،يصمون الماذ قو اللميص ويدلكون الجسد باللميص.

وروى النسائي وبه أختم وبه بـدأنا أن النمـي رأى رأـع يستسـع بـالمراه بـالخالذ بـال إهار فصـعد المنمـر وخبـب وقـال إن
اهلل عزوأع حليم حيي ستير يحب الحياذ والستر فإ ا اغتسع أحدكم فليستتر.
المصـر علـى الـ نوب ،يـا مـن سـتر اهلل عليـ مـرات ومـرات ومـرات ،وأنـت سـائر فـي غيـ ،
وأخيرا أيذا العمد الم نب ُ
ا

وأنت ُملمع على غي  ،وأنت ُمدبر عن ااعة رب  ،اعلم أن اهلل يستر ويستر ويستر ،أن اهلل يصـمر ويصـمر ويصـمر ،أن
اهلل حليم ،أن اهلل يمد حمال الصمر والستر .فإن لم تعُد؛ فضح وكسرك و نه ب على ر و العماد في الدنيا
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وارخرة ،فمادر قمع أن تُمادر ،وأقمع على رب قمع أن ينزل ب عسكر الموت.
أسأل اهلل عز وأع أن يجعلنا مـن أالـع السـتر ،الـ ين يسـترون ،ويـأمرون بالسـتر ،ويحمـون السـتر ،اللذـم إنـا نسـأل أن
نكون من ال ين يحمون الستر فتحمذم يارب العالمين.
أحمكم في اهلل اقول قولي ال ا وأستسفر اهلل لي ولكم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تم بحمد اهلل
االدوا الدر للنشر على موقه البريق إلى اهلل في قسم تفريغ الدرو تفضلوا ُالنا :
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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