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الصالحينشرح رياض   

    

ضرورة لغير إشاعتها عن والنهي  المسلمين  عورات  ستر  

 

 والنهي  المسلمين  عورات  ستر باب : - هللا رحمه – النووي قال

.ضرورة لغير إشاعتها عن    

 

  ال ِذين   فِي  ال ف اِحش ةُ  ت ِشيع   أ ن   يُِحبُّون   ال ِذين   إِن  : ﴿ تعالى  هللا قال

نُوا ةِ  الدُّن ي ا فِي  أ ِليم   ع ذ اب   ل ُهم   آم  ِخر  اْل  [.19: النور﴾ ]  و    

 

مةِ  س ماحة  قال : - هللا رحمه - عثيمين  ابن  الشيخ  العَّل   

 

  عن  والنهي  المسلمين  عورات  ستر باب : هللا  رحمه المؤلف  قال

.إشاعتها   

 

  عورة: نوعان  العورة ألن  المعنوية؛ العورة هي  هنا العورة

.معنوية وعورة حسية،   
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  وما والدُّبُر، كالقُبُل إليه؛ النظر يحُرم ما هي : الحسية فالعورة

.الفقه في   معروف هو  مما ذلك أشبه  

 

.العملي  أو  الخلُقي  والسُّوء العيب  وهي : المعنوية والعورة   

 

  إِن ا: ﴿ قوله في  وجل عز هللا  وصفه كما اإلنسان  أن  شك وال

ن ا ض  ان ة   ع ر  اتِ  ع ل ى  األ  م  و  ِض  الس م  األ  ر  ال ِجب الِ  و    أ ن   ف أ ب ي ن   و 

ا ِمل ن ه  ف ق ن   ي ح  أ ش  ا و  ا ِمن ه  ل ه  م  ح  ن س انُ  و  ِ ُهوالً  ظ لُوًما ك ان   إِن هُ  اإل  ﴾   ج 

[. 72: األحزاب ]  

 

  أن  فإما  والجهل؛  الظلم: الوصفين  بهذين  موصوف فاإلنسان 

  الخطأ يرتكب  أن  وإما ظالما، يكون ف عمد؛ عن  الخطأ يرتكب 

  هللا عصم من  إال اإلنسان  حال  هذه جهواًل، فيكون  جهل؛ عن 

  إلى  ويهدي بالحق يمشي  فإنه  والعدل، للعلم ووفقه وجل   عز  

. الحق  

 

 فإن  والعيب؛ والنقص التقصيرُ  طبيعته من  اإلنسان  كان  وإذا

 إال يشيعها وال عورته يستر أن  أخيه نحو  المسلم على  الواجب 

http://www.iostudies.in/


Islamic Online Studies - IOS 

www.iostudies.in 3 

  لكن  منه، بد فَّل  ذلك إلى  الضرورة  دعت  فإذا. ضرورة من 

 ألن  أخيه؛ عورة يستر أن  واألفضل فاأل ولى  ضرورة بدون 

 - سيئة إرادة عن  يعني  - شهوة عن  يخطئ  ربما بشر   اإلنسان 

  يعمل أو  بالباطل فيقول الحقُّ  عليه يشتبه حيث  ُشبهة، عن  أو 

.أخيه عورة  يستر بأن  مأمور والمؤمن  به،   

 

  فَّل  والشراء، البيع في  وغش كذب  على  رجًَّل  رأيت  أنك ه ب  

 توفق فإن   عليه، واستُر انصحه بل الناس، بين  ذلك تُفِش 

 وجب  وإال المراد، هو  ذلك كان  عليه، هو  ما وترك واهتدى

وا لئَّل للناس؛ أمره تُبي ِن  أن  عليك .به يغترُّ  

 

 يغض وال النساء،  إلى  بالنظر ُمبتلًى  إنسانًا وجدت  أنك وهب 

 سهام من  سهم هذا أن  له وبي ِن   وانصحه عليه، فاستُر   بصره،

 يصيب  إبليس سهام من  سهم - باهلل والعياذ - النظر ألن  إبليس؛

  السهم هذا من  باهلل اعتص م مناعة، عنده كان  فإن  العبد، قلب   به

  أصابه مناعة، عنده يكن  لم وإن  قلبه، في  الشيطان  ألقاه الذي

ج السهم،  والعياذ والمنكر الفحشاء إلى  يصل أن  إلى  به وتدر 

.عذابًا أشد فيكون  باهلل   
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 أخيك عورة عن  الكشف في  يكن  ولم ممكنًا، الستر دام فما

.تفضحه وال عليه فاستر ملحة،  ضرورة أو  راجحة مصلحة     

 

 يُِحبُّون   ال ِذين   إِن  : ﴿ تعالى  هللا  بقول هللا رحمه المؤلف استدل   ثم

نُوا ال ِذين   فِي  ال ف اِحش ةُ  ت ِشيع   أ ن   ن ي ا فِي  أ ِليم   ع ذ اب   ل ُهم   آم    الدُّ

ةِ  ِخر  اْل  [. 19: النور﴾ ] و   
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