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     به التخلق على والحث وفضله الحياء باب في السلف عن جاء ما بعض
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

أبيي ما جاء عن  -تعالى عنهمرضي اهلل -عن السمف  "الحياء وفضمه والحث عمى التخمق به"فمما ورد في باب 
سراويل قصيرة ان ب  والت   ،(1)"مخافة أن تنكشف عورته ؛اً انب  أنه كان إذا نام لبس ت  " :-رضي اهلل تعالى عنه-موسى 

كييان  اً وأيضيي ،اً  يمبسييون السييراويالت  البييفييي ذلييك الزمييان ميين عييادتهم أنهييم االعييرب وكييان  ،تسييتر العييورة الم م يية
  .(2)"ي  هري حياء من ربيالبيت الم مم فأحنإني أل تسل في " :يقول

ن وجييد النيياس قييد خرجييوا ميي ،المسييجد فاسييتقبل النيياس راجعييينيريييد  -رضييي اهلل تعييالى عنييه-وخييرج زيييد بيين ثابييت 
إنه ا يسيتحي مين النياس مين ا يسيتحي " :؟ قاللماذا فعمت ذلك :فقيل له ،نهميعني توارى ع ،اً الصالة فدخل دار 

 .(3)"اهللمن 
 .المقصود أنه  مب عميه الحياء أن جاء إلى المسجد والناس قد خرجوا من صالة الجماعةو 

 مييي   أي ،وعميييه ثييوب صيي يق ،أنييه لييم يكيين يييدخل الحمييام إا وحييد  -رضييي اهلل عنهمييا-وجيياء عيين ابيين عبيياس 
المقصيود بالحميام محيل اا تسيال كيانوا ي تسيمون  ،(4)"اً ن اهلل أن يرانيي فيي الحميام متجيردإني ألستحي مي" :ويقول

الناس يدخمون هذ   وكان ،التداوي اً ، وأحيانلمزيد من التن ف اً ، ويستعممون ذلك أيضيسخن فيها الماءفي أماكن 
عي  اليبالد المشيرقية فيي بو  ،وفيي تركييا ،وا زالت بقاياها موجيودة فيي بيالد الشيام ،وا يممكونها اً الحمامات جموع

 .اً فكان ا يدخل إا من رد ،ونحو ذلكاإلسالمية ن بالجمهوريات يسمى اآلفيما 
ميا  :فقييل ليه ،فمميا احتضير بكيى ،ويصي ر   وكان األسود بن يزيد النخعي يجتهيد فيي العبيادة ويصيوم حتيى يخضير  

إن الرجيل  ،عتبيالم  رة مين اهلل ألهمنيي الحيياء منيه مميا قيد صين تييت  واهلل ليو أ   ،مالي ا أجيزع"هذا الجزع؟ فقال: 
يصوم حتى يخضر ويص ر مين كثيرة  ،(5)"منه اً ، فال يزال مستحيالص ير فيع و عنه الذنب   ليكون بينه وبين آخر  

 .يستحي من ذنوبه وتقصير  ،-تبارك وتعالى-يجتهد في العبادة ويبكي عند الموت حياء من اهلل  ،الصيام
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مي  أن هيذا  ،(6)تزوجت بعيد أبييه فاسيتحيا مين ذليك فخيرج ألن أمه ؛القاضي إنما خرج من اليمن اً ح: إن شريوقيل
ا يمزم  ،بحضرته أحد تسال إذا لم يكن اإلنسان أن يدخل الحمام مكان اا كما أنه ا يجب عمى ،ليس بمطموب
يعنيي ا يجيادل  ،والعاقيل يعتبير ،لكين هيؤاء  ميب عمييهم الحيياء ،ص يقة أو نحو ذلك وهيو ي تسيل اً أن يمبس ثياب

ان يير إلييى أي مسييتوى بمييؤ حييياء هييؤاء  :القضييية ،ا ،وهييذا كييذا ،ا يجييب : هييذا أصييالً ويقييول ،بمثييل هييذ  األمثميية
 .نحن عمى األقل في المستوى الواجب فمنبق   ،الناس

ن أحيدهم ليسيتحي مين اهلل فيي سيواد المييل اً أدركنيا أقوامي": ابن أبي الهذيل أنه قيالوجاء عن  يعنيي كميا قيال  ،(7)"وا 
كانيت موجيودة عنيد بعي  النياس وا زاليت موجيودة إليى وهذ  عادة سيئة  ،اً يعني ا ينام عريان "،التكشف" :الثوري

وتجييد هييذا  ،ينييامون متجييردينفييي بييالد الييروس يعنييي  ،وانتقمييت ميينهم إلييى بعيي  المسيممين ،الييوم فييي بعيي  األمييم
لييئال  ؛تييوفير الثيييابلكيين هييؤاء األفارقيية ي عمييه ميين ي عمييه ميينهم ميين بيياب  ،ينييامون متجييردين فييي بييالد إفريقيييا اً أيضيي
ميين  اأن بعيي  النيياس ي يين أن هييذا لوًنيي -واهلل أعمييم-ويبييدو لييي  ،وانتقييل هييذا إلييى بعيي  المسييممين ل سييف ،تبمييى

 لميياذا ت عييل هييذا؟ :تقييول لييه ،اً هييذا، عيين النييوم متجييردبعيي  الشييباب يسييألون عيين  ،أو يسييمونه إتيكيييت ،التحضيير
  .يحأر   :يقول

خدمتيه " :تقول -يعني مات-سمعت خادمة محمد بن يحيى وهو عمى السرير ي سل  :ويقول أبو العباس األزهري
لشيدة حيائيه مي  أن  هيذا ،(8)"وأنا ممك له ،فما رأيت ساقه قط ،-يعني لي تسل-وكنت أض  له الماء  ،ثالثين سنة

الييوم  إليىهيذا موجيود  ،تكشيف وجههيا ألحيد مين أزواج بناتهياا بع  النسياء عنيدنا  توا زال ،هذا ا يجب عميه
ا فهييي ا  ،ولكين لشييدة الحيياء ،وهييي ا ت عيل هيذا عمييى أنيه مين بيياب التحيريم ،مي  أن هيذا جييائز ا إشيكال فييه وا 

 .تنكر الحكم الشرعي
كنيييت عنيييد محميييد بييين سييالم فيييدخل عمييييه محميييد بييين  :قيييال ليييي بعييي  أصييحابي"وجيياء عييين أبيييي جع ييير أنييه قيييال: 

 ،وميا صين  ابين حنبيل ،حيين قيدم مين العيراق فيأخبر  بمحنية النياس ،-يعني البخاري صياحب الصيحيح-إسماعيل 
فمما خرج من عند  قال محمد بن سالم لمن حضر : أترون البكر أشد  ،-أخبر  ب ير ذلك من األمور :أي-و ير  

 .يعني البخاري ،(9)"!حياء من هذا؟
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األزهري صاحب تهيذيب الم ية -أنه كان يحضر مجمس ابن الحسن عمي بن محمد المصري  :وجاء عن األزهري
اء فكييان يخشييى أن ي تييتن النسيي ،وكييان فييي  اييية الجمييال ،كييان يحضيير مجمسييه رجييال ونسيياءو  ،-اإلمييام المعييروف

 .(10)اً بوجهه فكان يض  عمى وجهه برقع
صيياحب -جيياء أبييو بكيير بيين ميمييون فييدق البيياب عمييى الحميييدي "ن خسييرو قييال: بيين محمييد بييوجيياء عيين الحسييين 

واهلل لقيييد  :فبكيييى الحمييييدي وقيييال ،فوجدتيييه مكشيييوف ال خيييذ ،فيييدخل ،و ييين أنيييه أذن ليييه ،-المسيييند اإلميييام المعيييروف
 .هذا الحياء ،(11)"ن رت إلى موض  لم ين ر  أحد منذ عقمت

أييين  ،بكييل تييبجح ،فييي أميياكن عاميية تمييبس مييا يسييتر السييوأة الم م يية فقييط اً ن أبكييار األبكييار إن ك يين ان يير إلييى واآل
 !.؟الحياء

ميا يمبسيه وهكيذا  ،واربيةومين  يير حيياء وا م ،وتجد الشباب يزاولون األلعاب والرياضيات بمالبيس ا تسيتر العيورة
يسيتحي العاقيل  ،في صاات األفراح من ألبسة تبيدي م ياتن الجسيد -أصمح اهلل حالهن وشأنهن-كثير من النساء 

 .فاهلل المستعان ،أو كان النا ر من النساء ،من محارمه ولو كن   ،من أن ين ر إليها أو أن يرف  رأسه
ذا ش ي ،مي في الن وس نمياكريم إذا ن  الحياء ص ة وخمق  -     ،ب فإنيه ينخيزل ويضيعف ويتالشيى حتيى ييذهبذ  وا 

ذا زال الحياء لم يبق   ،-نسأل اهلل العافية دورة فيي مجيال  اإحدى النساء اشت مت في مكان فعمموا له ،بعد  شيء وا 
لكن فرط بها أهمها فقبميوا  ،وهذ  البنت شديدة الحياء ا ترف  رأسها من الحياء ،فكانت تدرسهم امرأة  ربية ،العمل

نجميية  تصييمحين أن تكييونيمالمحييك وصييورتك ب كإنيي :فقالييت لهييا تمييك المعمميية ذات يييوم ،أن تمتحييق بهييذا المكييان
وبعيي  النسيياء الالتييي حضييرن تمييك  ،فيقييول بعيي  ميين عييرف تمييك المييرأة ،كمميية قالتهييا ،ال يين والسييينماعالمييية فييي 

واألصييباع عمييى  ،وعنايتهييا بهنييدامها ،عمييى عقييب تمييك البنييت بشييكمها اً ميين اليييوم اآلخيير انقمبييت رأسيي :قولييونالييدورة ي
التيي وصدقت تميك الكممية  ،وذهب ذلك الحياء ،وتحولت ،والتبرج ،وألوان الزينة ،وحف الحواجب والنمص ،وجهها
 وآله وصحبه. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،مطةخ   ،تربية ،الشيطان عمى لسان تمك المرأةألقاها 
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