
  111بصائر العدد 

 أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم يف كتم السر
 ,,,أما بعد, وآله وصحبه ومن وااله, والصالة والسالم على موالنا رسول هللا, الحمد هلل

, التهي لليهي بظالل ها علهى أنوالنها وما أعظم أخالقهه, األسوة الرائدةوهو يجسد فينا معاني  فما أعظم نبينا محمد 

 .لتأخذنا إلى نيث صالننا ونجاننا في الدنيا واآلخرة, نيالنامناني ا واقعاً في كل فتعيش فين

ييهدر  ؛ التهي الاألخهال  الحميهدةمهن فكهتم السهر , أنه كان كالماً للسر نيهث اقتىهى األمهر وإن من طيب خصاله 

 .وال ليدر عليه, كم من النفوس ال لستطيعهفإال ذوو الش امة والمروءة, ي ا عل

إظ هار  ألنهه يعلهم أن, فكهان ماهاالً يُحتهذي فهي ذله , باألمين نتى من قبل أن يبعهث ليد لُيب النبي  :ة الكراماألخو

بالسر دليل على أمانته, مما يجعل الناس  انتفاظ المسلمإن و, فكما يحرم كشف ا يحرم إفشاؤه ,السر كإظ ار العورة

يفشون األسهرار, فهإن النهاس سهيكرهونه ولهن يايهوا بهه, وقهد ويسعون إلى صداقته, أما إذا كان من الذين  ,يايون به

يظلمهه, وال  , الالمسلم أخهو المسهلم ) : قال و. الترمذي رواه( َث ثم التفت ف ي أمانةإذا ندَّث الرجُل الحدي: )قال 

, لييامهةا فرج هللا عنه كربة من كرب يوم , ومن فرج عن مسلميسلمه, ومن كان في ناجة أخيه كان هللا في ناجته

 . رواه الشيخان ( ستره هللا يوم الييامة ومن ستر مسلماً 

(  إن من أََشرِّ الناس عند هللا منزلة يوم الييامة, الرجل يُْفِىهي إلهى المهرأة ولفىهي إليهه ثهم ينشهر سهرها ):  وقال

ة إذا لرلبهت إن كتمان السر واجب وإفشاؤه نرام, ويزداد األمر نرمة واإلفشاء خطهور :أيها المسلمون, مسهلمرواه 

السهر وعهدم إفشهائه, غيره, ول ذا يتعين ويتحتم كهتم على أشرار, سواء كانت على صانب السر أو عليه أضرار و

وكشهه  , لعههالىونيههل أخبههار المجاهههدين فههي سههبيل هللا  ,عههز وجههل   هللاالمجههاهرة بالمعاصههي لمههن سههتره خاصههة فههي 

المجاهرة بمها يهدور ولحرم  ,وأماكن لواجدهم ورباط م وما يتعلق ب م لمن ال يحل له أن يطلع على ذل , أسرارهم

وال , وص  المهرأة محاسهن امهرأة أخهري لزوج ها أو لميهره مهن الرجهالكذل  و, في نيال م الخاصةبين الزوجين 

وال يحهل للطبيهب أن يكشه  العاههاأل واألمهراي التهي , ن التجهارةئوجراء والوكالء كش  سر الم نة وشهيحل لأل

  .وعوراأل المسلمين, وال يجوز كش  أسرار البيوأل, يسرُّ له ب ا بعُض المرضى

من سئل عن علم فكتمه , ألجمه هللا يوم الييامة بلجام : ) النبي ؛ ليولالعلم؛ وال يجوز كتمانه, ومما ينبمي إظ اره

هههن َكههه﴿: ليولهههه لعهههالى ؛الشههه ادةو, يهههب والترهيهههبرواه المنهههذري فهههي الترغ (مهههن نهههار  َم َشههه َاَدةً ِعنهههَدهُ ِمهههنَ تَ َوَمهههْن أَْظلَهههُم ِممَّ

البيعهان بالخيهار مها لهم يتفرقها, فهإن صهدقا وبينها ):  ونييية السلعة في البيع والشراء؛ ليول النبهي, [141:البيرة]﴾هللاِ 

 .رواه الشيخان (بورك ل ما في بيع ما, وإن كذبا وكتما محيت بركة بيع ما

ولنتهق هللا لعهالى فهي أنفسهنا وفهي , وال نبهي  مها ال يجهوز لنها بيانهه, وأسرار إخواننا, لنكتم أسرارنا: أيها المسلمون

 !.فلنحافظ عليه , فكلنا على ثمر, اإخوانن


