
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اإليامن بضع وسبعون أو بضع وستون  ))  صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:   الكريم  نااء يف الصحيح عن رسول ج

وجاء أيضا  ،  ذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإليامن((اطة األشعبة، أعالها قول ال إله إال اهلل، وأدناها إم

قال ))أنه  ن  :  فإذا  مجيعًا،  قرناء  واإليامن  اآلخر((احلياء  نزع  أحدمها  من    . زع  يمنع صاحبه  اإليامن  أن  فكام 

يأيت  أن  به من  الذي حتىل  يمنع صاحبه  احلياء  فكذلك  اهلل،  التعدي عىل حرمات  ومن  املعايص  الوقوع يف 

يمنعه من أن يأيت األمور املستقبحة التي ال تليق بمقامه وإن كانت يف بعض األحوال مباحة    املحرمات، بل

 . لغريه

  ذلكم احلياء الذي عرفه أهل العلم بأنه خلق يبعث عىل فعل اجلميل، وترك القبيح من األفعال واالقوال، 

 وق من املعايص.. احلياء الذي بوجوده يكون للمرء صورة حسنة، عفة يف اللسان وغض للبرص، وت

أمة  لكل  ))إن  اإلسالم جاء يف احلديث  فاحلياء رأس مكارم االخالق وزينة االيامن وشعار من شعارات 

لق اإلسالم احلياء(( لقا وخ    خ 

له ويلومه عىل شدة حيائه ويطلب منه أن يقلل من هذا احلياء فمر هبم  ا  أخكان رجل من األنصار يعاتب  

 .( االيامن(فان احلياء من   ))دعه :سمعهام فقال للرجلفصىل اهلل عليه وسلم  النبي  

 عباد اهلل: 

سيده  العبد ربه وكيف إذا عامل به  فباهلل عليكم  احلياء خلق حمبوب هلل، إذا تعامل به اإلنسان مع عبيد اهلل،  

    واألرض ؟! الساموات ومواله رب  

صىل    رسول اهلل، فقد أجابكم عن ذلك ولئن سئل سائل  عن كيفية احلياء من اهلل ، أحق من يستحي منه  فاهلل  

. قالوا: إنَّا نسَتِحي يا نبيَّ اهللِ واحلمد  هللِ. قاَل: ليَس ذاَك  ))فقال:  اهلل عليه وسلم  
ِ
استحي وا من اهللِ حقَّ احلياء

، فلَيحَفْظ الرأَس وَما َوَعى، وليحفْظ البطَن وَما حَوى، وليذ
ِ
كِْر املوَت  ولكْن من استْحَيا من اهللِ حقَّ احلياء

((والبِىَل، ومن أراَد اآلخرَة تَرَك زينََة الدنيا، فمن فعَل ذلَك، فقدْ 
ِ
     استحَيا من اهللِ حَق احلياء

 



 

 

                                             

أحد اهلل عليه    ولقد قرب رسول اهلل صىل له:    وسلم  فقال  املعنى،  له  يقرب  بمثال  أن  ))أصحابه  أوصيك 

   ((اهلل عز وجل كام تستحي رجال من صاحلي قومك  تستحي من

لو كان معكم من يرفع حديثكم إىل السلطان، أكنتم تتكلمون بام ال  )) وقال سفيان الثوري رمحه اهلل جلامعة:  

 ((يرضيه؟ قالوا: ال، قال: فإن معكم من يرفع احلديث هلل

والبحث عام يرضيه؛   إىل طاعته سبحانه   فحسب، بل هو دافع ليس مانعا من معصية اهلل  احلياء من اهلل،و 

فمن ترك فراشه الدافئ يف ليايل الشتاء ليقوم ويصيل الفجر مجاعة أو العرص أو غريها من األوقات فيقف  

فيها مذللة فهذا   بني يدي ربه يطلب منه اهلداية والثبات وعدم الضياع يف بالد طرق االنحراف والضياع 

                                                  نادي أن حي عىل الصالة فاستحيا أن جيلس وال جييب منادي اهلل  رجل استحيا من اهلل سمع مناديه ي

ربه  لرضا  ناداه  ان  اهلل  داعي  جييب  وال  دنيوي  لغرض  الدنيا  أهل  من  يدعوه  من  دعوة  جييب  هو  فكف 

 ومواله   

يقول: اهلل  ان  االثار  أنصفني عبدي))   جاء يف بعض  فأستحييد!  ما  أرده ويعصيني وال يستحي    عوين  أن 

 مني(( 

وأمجل ما يكون احلياء يف املرأة العفيفة التي تراعي حق رهبا يف لباسها وكالمها ومشيها وحركاهتا ولنختم  

فقد دخلت  ا،  بقصة العفيفة الطاهرة القدوة احليية الربة الكريمة فاطمة الزهراء ريض اهلل تبارك وتعاىل عنه

  بالنساء؛ : يا أسامء إين قد استقبحت ما ي صنع  فقالتريض اهلل عنها  عميس  ام عىل أسامء بنت  بيوم من األي

أسامء: يا بنت رسول اهلل صىل    هلا    فقالت   فيصفها.)تقصد وقت تشيع جنازهتا(أنه ي طرح عىل املرأة الثوب  

ف  رطبة  بجرائد  فدعت  احلبشة؟  بأرض  رأيته  شيئًا  أريِك  أال  وسلم  عليه  ثوبًا،   ثنتهااهلل  عليها  طرحت  ثم 

به الرجل من املرأة، فإذا أنا مت فاغسليني   ال يعرففقالت فاطمة ريض اهلل عنها: ما أحسن هذا وأمجله ،  

فلام توفيت جاءت عائشة تدخل فقالت   فشكت أليب   تدخيل.ال    أسامء:أنت وعيل وال تدخيل عيل أحدًا. 

أسامء  بكر   إن  اهللفقالت:  رسول  ابنة  وبني  بيني  هودج  حتول  مثل  هلا  جعلت  وقد  وسلم  عليه  اهلل  صىل   

فجاء أبو بكر فوقف عىل الباب وقال: يا أسامء ما محلك عىل أن منعت أزواج النبي صىل اهلل عليه    العروس! 

أدخل عليها أحدًا وأريتها    أالأمرتني    فقالت:وسلم يدخلن عىل ابنته، وجعلت هلا مثل هودج العروس؟  

 قال أبو بكر: فاصنعي ما أمرتك  فأمرتني أن أصنع ذلك هلا. فهذا الذي صنعت وهي حية 



 

 

 

النساء  تعقل  فهل  توصيفا جلسدها  الناس  يرى  أن  جنازهتا ختشى  تفكر حتى يف  كيف  العفيفة  هلذه  فانظر 

الضيق  اللباس  من  فتياهتم  فيمنعوا  القصة  هذه  اإلباء  يعقل  وهل  فاطمة؟  كام  العفة  عىل  حريصة  وتكن 

  هنج اهلل ورشعه  وجماراة البعيدات عن

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


