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     "اإِليمانِ  ِمنَ  الحياءَ  فِإن   َدْعهُ " -عنهما اهلل رضي- ُعَمرَ  اْبنِ  حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
نو فعل ما إ :يمكن أن يقال ،كبيرإال أنيا تعبر عن معنى المفظة عمى قصرىا ىذه  :واألدب ،"األدب"فيذا كتاب 

إلى غير ذلك من  ،عن غيرهوأن يكف  ،أن يؤدي اإلنسان الحق ،من األقوال واألفعالوترك ما ال يجمل  ،يجمل
 ،كل جميلعمى فعل ىو خصمة جميمة تحمل صاحبيا  ،العبارات التي يعبر بيا أىل العمم عن معنى األدب

ألن  :قالوا ،جمع لو الناسوىو الطعام الذي ي   ،بةإنو مأخوذ من المأد   :بل إن بعضيم قال ،قبيحوتصرفو عن كل 
  .ذلكويستحسن  ،كل أحد يدعو إلى األدب ،دعى إليو كما يدعى إلى ذلك الطعاماألدب ي  

والحياء ىو خصمة من خصال  "،بووالحث عمى التخمق وفضمو الحياء "باب  "األدب"أول باب ذكره في كتاب و 
وترك الجميل صفة تحمل صاحبيا عمى فعل بأنو يمكن أن يعبر عنو فالحياء  ،وخمة من خالل الخير ،اإليمان
عبر عنو  -رحمو اهلل-والمصنف  ،ويقبحوترك ما يسوء وىو صفة تحمل صاحبيا عمى فعل ما يحسن  ،القبيح

أن قل عن الجنيد ون   ،ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ،بأنو خمق يبعث عمى ترك القبيح :بعبارة أخرى
يعني إذا نظر في نعم اهلل  ،فيتولد بينيما حالة تسمى الحياء ،التقصيرورؤية  ،-يعني النعم-الحياء رؤية اآلالء 

الواقع أن ىذا يمكن أن يكون في و  ،فيذا االنكسار ىو الحياء ،فإنو ينكسرونظر في تقصيره  ،عميو -عز وجل-
 .من ذلكبعض صور الحياء، لكن معنى الحياء أوسع وأشمل 

وىو يعظ مر عمى رجل من األنصار  :-صمى اهلل عميو وسمم-اهلل  أن رسول -رضي اهلل عنيما-عن ابن عمر 
 متفق عميو. ،(1)((دعو، فإن الحياء من اإليمان)): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال رسول اهلل  ،أخاه في الحياء

والوعظ ىو األمر والنيي  ،في اإليمانلو  اً د يكون يعظ أخوق ،لو من جية النسب اً أخقد يكون ىذا الرجل يعظ 
فيذا الرجل يعظو في الحياء معنى أنو يعظو في الحياء أي  ،الترغيب والترىيب ،يدفع إلى االمتثالالمقرون بما 

 ،يعظو في ىذافيو  ،عما أنت بصددهإن ىذا الحياء قد أقعدك  ،إن الحياء قد أضر بك :كأنو يقول لو ،في تركو
دعو، )): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال رسول اهلل  ،أن يتخفف من الحياءأن الرجل كثير الحياء وىذا يريد منو 

 .((فإن الحياء من اإليمان
وفي الرواية  ،(2)((وناإليمان بضع وست))باعتبار أنو خصمة من خصالو كما سيأتي أن الحياء من اإليمان 

 ،والزكاة إيمان ،والصيام إيمان ،فالصالة إيمان ،(3)((والحياء شعبة من اإليمان ،بضع وسبعون شعبة)) :األخرى
ن الحياء غريزة إ :سائل ويقولوقد يسأل  ،والحياء إيمان ،والرجاء إيمان ،والخوف من اهلل إيمان ،والحج إيمان
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فكيف يكون من اإليمان وليس ذلك مما  ،والطفل الصغير ،يوجد في المسمم والكافر ،فكيف يكون من اإليمان
 .؟يتعمق بالفعل االختياري الذي يفعمو اإلنسان ويقصده

وىذه الفطرة  ،الناس عمييا -عز وجل-التي فطر اهلل ويمكن أن يجاب عن ىذا بأن ذلك من الفطرة أصاًل 
فإن من الحياء ما ىو  -اً أيض-، ومن جية أخرى (4)((فاجتالتيم الشياطين ،خمقت عبادي حنفاء)) ،محمودة
إذا كما أن مزاولة ما يتصل بالحياء  ،وىو من اإليمان ،فيذا يؤجر عميو ،بمعنى أن اإلنسان يتخمق بو ،مكتسب

فمثل ىذه األمور ال  ،ويؤجر اإلنسان عميو ،اإليمانيكون من فإن ذلك وحصمت معو النية  ،وضع في محمو
 واهلل تعالى أعمم. ،شكلت  

، وىكذا التواضع قد في حقو يكون كماالً فمثل ىذا  ،ة عند بعض الناسبمي  قد تكون غريزية ج   -رقة القمب-الرقة 
-وىو من اإليمان والنبي  ،ة عند بعض الناساألدب وحسن الخمق قد يكون جبم   ،ا عند بعض الناسيكون جبمي  

واألشج سأل  ،(5)((واألناة ،الحمم :إن فيك خصمتين يحبيما اهلل)): قال ألشج عبد القيس -صمى اهلل عميو وسمم
فأخبره أن اهلل  ،؟أو أن اهلل جبمو عميو -يعني ىو-عندىا ىل ىذا شيء تخمق بو  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

ة في فيذا الحمم واألناة من اإليمان ولو كانت جبم   ،جبمو عمى ما يحب وحمد اهلل أن ،ففرح ،جبمو عمى ذلك
 المقصود أن الحياء عمى نوعين:ف ،-رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-األشج 

لك تتأثر ىذه الغريزة زيادة ثم بعد ذ ،ال يخمو منو أحد في أصل الخمقة ،وىذا يوجد خمقة في اإلنسان :نوع غريزي
ضرب مثل في مالمرأة  ،التي تعتورىا وتنتابياالتعرية  لوعوام ،بحسب المؤثرات ،والتربية ،بحسب البيئة ،اً ونقص
 ،فضاًل عن الرجال ،وتستحي من اليواء ،وتستحي من الشمس ،العذراء في خدرىا تستحي من ظميا ،الحياء

نظرت و تمفاز  ومحل في وأدركنا النساء الكبيرات عندنا أول ما ظير التمفاز الواحدة إذا مرت بمكان في دكان في
وأدركنا النساء في  ،!كيف نظر إلييا ىذا الرجل في التمفاز ،وولولت ،استحت وغطت وجييا ورأت رجالفجأة 

ن إبعض النواحي في بالد نجد إذا مرت البنت أو المرأة ورأت رجاًل في الطريق لصقت بالجدار بعباءتيا حتى 
 ،مخموط بالتبنال -أعزكم اهلل-  الطين  الجدران آنذاك من ، بحسب طبيعةتتمزق من الجدرانعباءة المرأة 

 ،اجة والجةن تمشي فارعة في وسط الطريق خر  ، واآلترحميا ،تنكمش ،تمصق بالجدار من شدة الحياء ،فتتمزق
وكثير من النساء إذا اتصمت  ،في غاية الجرأة ،وتجد العذراء في كثير من األحيان أبعد ما تكون عن الحياء

حيث التربية الفاسدة  اً وغرب اً ، وفي بالد اهلل الواسعة شرقوال حرج ،بال حياء ،تسأل كأنيا تكمم ولدىا الصغير
وأماكن  ،بحار ،ال تمبس إال ما يواري السوأتين في األماكن العامة ،أصبحت المرأة تمشي تتسكع شبو عارية

 ل المرأة التي ىي محل الحياء تصل إلى ىذا؟ ما الذي جع ،وغير ذلك ،سياحية
ىل ربى من الصغر عمى الحشمة ثم بعد ذلك إذا جاءت تمد يولدىا رجل؟ ت   اأن بنتً ، ىل يصدق عقل أحد التربية

أن أجمس مع نفسي وأتفكر في ىذه  اً ، وحاولت مرار وال يمكن أن يتخيمو ،أنا عقمي ال يصدق ىذا ؟يصدق ىذا
تربى عمى الخمق كيف امرأة ال يمكن أن يتصور العقل  ،ما احتممو عقمي ؟تقع فعالً ، ىل يمكن أن القضية
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ذ ىي يرى منيا الطبيب ما ال يراه الزوجوالحياء والدين  في  !،ىذا يعقل؟ ،ثم بمجرد ما تتزوج بعد تسعة أشير وا 
أول الحمل فحوصات  ين الحياء؟ بل يبدأ المشوار منفأ ،قضية بسيطة وعادية قضية والدة ،قضية ليست خطيرة

إلى ويأتي بيا الزوج الكريم الغيور  ،ويرى كل شيء طواعية ،ويرى العورة المغمظة ،الحمل ومتابعة الحمل
وكون  ،وليس بضرورة ،الولد زيادة ،والولد ليس بضرورة، أو ما يسمى بعممية طفل األنابيب، الطبيب ويسمميا لو

لو كان  [89:األنبياء] {َفْرًدا َتَذْرِني َل  َرب  } :وزكريا دعا ربو ،اً وال عرف اً سان ال ينجب ىذا ليس بعيب، ال شرعاإلن
براىيم  ،ذلك من العيوب لما كان في نبي من األنبياء  ،ما رزق الولد إال بعد الثمانين -عميو الصالة والسالم-وا 

ويوصمو إلى الرحم  ،ويمقح البويضة ،إيصال الحيوان المنويويتولى  ،يرى منيا ما ال يراه الزوجويبقى ساعات 
وا ذلك وصارت البنت منذ نشأتيا تسمع أن أميا ءالناس استمر ىل يعقل ىذا؟ لكن لألسف  ،نيابة عن الزوج

يذه الغريزة تقوييا كفيناك أمور  ،فيان ذلك في النفوس ،وولدىا ،وطببيا ،وجارتيا وأختيا ذىبت إلى الطبيب
ذىب الحياء تخالط الرجال وتضاحكيم وتجالسيم ىذا ي  متبرجة ترى أميا سافرة ما عندالبنت من الصغر  ،التربية
وال ترى في ىذا  ،-الرجال األجانب-البنت حينما تعتاد عمى مخالطة الرجال منذ الطفولة   تستحي ال ،منيا

وقل مثل ذلك  ، تستحي أمام رجل كأنيا جالسة مع بنت مثمياال ،تمك التربية تنتزع الحياء من قمبياف ،غضاضة
 ،ويضميا ،ترى الرجل يقبل المرأة ،رؤية ىذه المشاىد سنوات طويمة منذ نعومة أظفارىا في الشاشة الفضيةفي 

والنساء في غاية التبرج تتربى البنت عمى ىذا منذ نعومة أظفارىا ماذا يبقى؟  ،ويضاحكيا ،ويجالسيا ،ويعانقيا
ىذه  ،امرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر اساء لبسن ألبسة ال تمبسيإذا جاء النيبقى ما نشاىده في صاالت األفراح 

 .التربية تربية اإلعالم
ذا سافرت خارج البالد     .أين الحياء؟ ،مقززة ، وأحواالً مزرية اً ، وترى أوضاعرةئطوت عباءتيا وىي في الطاوا 

 :وتقول ليا ،تمقى امرأة في السوق ،وىذه التربية الفاسدة ،ولك أن تجرب بنفسك ما يؤثره كثرة الخروج عند النساء
وأمام الرجال بأعمى صوتيا تنكر  ،كالمنشار أمام الناس اً خرج لك لسان، ت  ىذا الحجاب ال تبرأ بو الذمة ،يا أمة اهلل

، ويمكن أن ينكمش ىنم  فيذا الحياء ي   ،-تبارك وتعالى-ىذه أين الحياء منيا؟ إال من رحم اهلل  ،عميك وتشتمك
ال فيو جبم   ،اً مامحتى يضمحل ت يكون في موقف لو تنظر إليو  اً أحيانولم يجاوز السنتين انظر إلى الطفل  ،ةوا 

م م  ىذا الصغير الذي ع   ،وىذا شيء مشاىد ،موىذه غريزة ما أحد عم   ،بطريقة فيضع أصبعو في فمو وينكمش
إلى المستشفى إلجراء عممية لم يجاوز الثالثة والنصف ذىبوا بو ىذا طفل صغير لربما  ،عمى العيب والحياء

وأنكر عمييم غاية  ،أرادوا أن يجردوه من مالبسو وأن يمبسوه مالبس المستشفى فأبى وغضب ،صغيرة في عينو
ما الذي يجعمو بيذه  ،خمع مالبسو واألنيم أراد ؛وال ،أنيم ما يستحون والوبدأ يتكمم عمى ىؤالء  ،عيب ،اإلنكار
 ،ىنم  ت   أنفيذه أشياء ممكن  ،وتكشف سوأتيا ليولدىا؟ التربية ،ويجعل المرأة تذىب لمطبيب بنفسيا ،المثابة

منيم بالفحش بملء  ويتكمم الواحدال يستحون  اً أناسإذا صحب اإلنسان  ،الصحبة ليا أثر ،ويمكن أن تضمحل
 .وىكذا ،الحياء نتزع منوفمو ي  



الحياء ال )): -صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -عنيمارضي اهلل -ثم ذكر حديث عمران بن حصين 
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم، (6)((يأتي إال بخير
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