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 فضل احلياء
 هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد

 يا أيها  الذين آمنوا  اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون" .
 ون " ." يا أيها الذين  آمنوا اتقوا  هللا  ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعمل

 أما بعد :
 فضمن الدروس  اليت نقيمها يف هذا اجلامع  يف كل يوم  اثنني  فإن املوضوع هلذه الليلة بعنوان احلياء.

أيها الناس : إن  احلياء خلق سين ، خلق يبعث على ترك األمور القبيحة ، فيحول بني اإلنسان وارتكاب 
، فهو حث عليه اإلسالم يف أحاديث كثريةلق عظيم ، فهو خالتقصري يف حق ذي احلقاملعاصي ، ومينعه من 

، وحتجزه عن السقوط إىل سفاسف  األخالق  ومحأة الذنوب ،  فات اليت تنأى باملرء عن الرذائلمن أبرز الص
 كما أن احلياء  من أقوى البواعث  على الفضائل  وارتياد معايل األمور 

 :فمن فضائل احلياء  وللحياء فضائل : 
 ه خلق حيبه هللا تبارك وتعاىل .أوالً  :  أن

ومما ال شك فيه أنه خلق حيبه هللا ينبغي أن حنرص عليه وأن نسارع لتطبيقه ملا فيه من الفضائل ، ففي    
 إن هللا حيي ستري حيب احلياء والسرت " رواه أبو داود  حديث يعلى رضي هللا عنه قال : قال النيب 

عبد قيس " إن فيك خلصلتني حيبهما هللا قلت :  وما مها يا رسول قال ألشج  وجاء يف حديث أن النيب  
هللا  قال : احللم واحلياء قلت  قدميًا كانتا يّف أم حديثًا قال : قدميًا قال : احلمد هلل الذي جبلين على خلتني 

ناة " ، لكن هذه حيبهما هللا " احلديث رواه  اإلمام أمحد ، وجاء يف رواية مشهورة أنه قال " خصلتني احللم واأل
 رواية أخرى " احللم و احلياء " ...

 فاهلل عز وجل  حيب احلياء  .  
وهناك قاعدة ذكرها ابن القيم رمحه هللا مجيلة جدًا نذكرها ومقتضاها أن من اتصف بصفة من صفات هللا عز 

، فاهلل عز وجل حيي  وجل فهو أحب اخللق إىل هللا ، فأحب اخللق إىل هللا سبحانه وتعاىل من اتصف بصفاته 
 حيب احلياء ، إذاً من اتصف بصفة احلياء  فإنه  من أحب اخللق  إىل هللا 

 (  :56يقول ابن القيم  رمحه هللا  يف كتابه  الوابل الصيب  يف صفحة )
أحب  اخللق إليه من اتصف بصفاته فهو كرمي  حيب الكرماء ، فإنه حيب الكرمي من عباده ، وعامل حيب  

، وقادر حيب الشجعان ،  ومجيل حيب اجلمال ، ووتر حيب الوتر  ، وهو سبحانه  وتعاىل رحيم حيب  العلماء
الرمحاء و إمنا يرحم من عباده الرمحاء  ، وهو ستري  حيب من يسرت على عباده  وعفو حيب من يعفو عنهم 

، لقاسي اجلعظري اجلواظوغفور حيب من يغفر هلم ، ولطيف حيب اللطيف من عباده ، ويبغض  الفظ الغليظ ا
ورفـيق حيب الرفق ، وحليم حيب احللم ، وبر حيب الّّب وأهله ، وعدل حيب العدل ، وقابل معاذير عباده ، 
وجيازي عبده حبسب هذه الصفات فيه وجوداً  وعدمًا ، فمن عفا عفى عنه ، ومن غفر غفر له  ، ومن رحم 

جاد عليهم جاد عليه ، ومن نفعهم نفعه ، ومن سرتهم  خلقه رمحه ، ومن أحسن  إليهم أحسن إليه ، ومن
سرته  ، ومن صفح عنهم  صفح عنه ، ومن تتبع عوراهتم تتبع عورته ، ومن هتكـهم هتـكه وفضحه ، ومن 
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منعـهم خريه منعه خريه ، ومن شاق هللا شاق هللا تعاىل به ، ومن مكر مكر به ، ومن خادع خادعه ....." إىل 
 هللا ...آخر ما قال رمحه 

وقال أيضًا  يف مكان آخر  " ومن وافق هللا تعاىل يف صفة من صفاته قادته تلك الصفة  إليه بزمامها وأدخلته 
على ربه وأدنته وقربته من رمحته وسريته حمبوباً له ، فإنه سبحانه رحيم حيب الرمحاء  كرمي حيب الكرماء ..."  إىل 

 آخر ما قال رمحه هللا .
احلياء  أن هللا حيي وحيب احلياء  فلنحرص  وجنتهد  أن تكون  فينا هذه الصفة حىت نكون  إذًا أول فضائل 

 من أحب اخللق  إليه سبحانه  وتعاىل .
 من فضائل  احلياء أن احلياء  من اإلميان . -ثانياً:

 مر على رجل  من األنصار كما جاء يف الصحيحني  من حديث  ابن عمر  رضي هللا عنهما  أن رسول 
 : دعه  فإن احلياء من اإلميان " . يعظ أخاه يف احلياء " يعين كأنه يقول له  إنك تستحي كثريا " فقال 

دعه : يعين اتركه ، اتركه على هذه الصفة  فإن احلياء  جير إىل اإلميان ويزيد يف اإلميان ، اتركه  على هذا اخللق    
 السين ، مث بني له  أن هذا  اخللق  من اإلميان. 
" اإلميان بضع  وسبعون  شعبة  أفضلها ال إله إال هللا  و  ولذلك جاء أيضًا يف الصحيحني   قال النيب 

 أدناها إماطة األذى عن الطريق  و احلياء شعبة من اإلميان " .
يا ، ولذلك  نالحظ  أيها األخوة  أن العبد  إذا سلب  احلياء  فإنه ال يبقى  له ما حيجزه  عن القبائح  والدنا

فصار كأنه ال إميان له ، جند كثري من الناس يقومون ويفعلون األمور احلقرية ويفعلون  القبائح وغريها ، ولو كان  
 عندهم حياء ما فعلوها .

 " احلياء  من اإلميان  و اإلميان يف اجلنة " . ولذلك  جاء أيضاً  يف حديث رواه األمام أمحد  قال  
 يقول الشاعر :

 الوجه قل حياؤه                   فال خري يف وجه إذا قل ماؤه إذا قل ماء 
 حياءك فاحفظه عليك فإمنا                     يدل على وجه الكرمي حياؤه

 يقول أبو سليمان رمحه هللا : إذا أراد هللا بعبد هالكاً نزع منه احلياء فإذا نزع منه احلياء مل تلقه إال مقيتاً ممقتا " .
 ومن فضائل احلياء أنه خلق اإلسالم . ثالثاً :

" إن لكل دين  هللا أكّب خلق اإلسالم  احلياء ، فقد جاء  يف حديث أنس رضي هللا عنه قال : قال النيب  
 خلقاً وخلق اإلسالم احلياء " و احلديث صحيح .

 ومن فضائل احلياء  :
 رابعاً : أنه ال يأت  إال خبري .
قال :"  احلياء ال يأت إال خبري "  وجاء عند  مسلم  يف صحيحيهما  أن النيب فقد روى اإلمام  البخاري  و 
 مسلم " احلياء خري كله " .
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وهذا  يف الواقع  يكفي شرفًا  يف احلياء ، يكفي احلياء خريًا كونه على اخلري دلياًل ، إذ مبدأ  احلياء انكسار 
 ولذلك  احلياء اخلري كله  .وانقباض يلحق اإلنسان  خمافة  أن ينسب إليه  القبيح  

 خامساً : ومن فضائل  احلياء أنه يقود إىل اجلنة 
 " احلياء من اإلميان  واإلميان  يف اجلنة " . ففي حديث أيب  هريرة السابق قال : قال 

 سادساً : ومن فضائل احلياء أنه أهبى زينة .
وعاء ولن يتزين إنسان بزينة هي أهبى من احلياء وال هللا أكّب  فإن الوجه املصون باحلياء كاجلوهر املكنون يف ال

 أمجل من احلياء .
فإنه كان أشد حياء من العذراء يف  أمجل ما يتزين به اإلنسان  هو احلياء ، ذلك اخللق العظيم ، خلق النيب 

 خدرها .
شيء قط إال " ما كان  الفحش يف شيء قط إال شانه وال كان احلياء يف  قال : قال رسول  عن أنس   

 زانه".
 العيب . –والشني  ---أي عابه  –قوله شانه 

 ومعىن احلديث : 
، و أشار هبذين  إىل األخالق ، فكيف باإلنسانيف مجاد لشانه أو زانه لو قدر أن يكون الفحش أو احلياء أنه 

، ومن مث هي اخلري كله ، واألخالق  احلسنة  السنية مفتاح كل خري بلذيلة مفتاح كل شر بل هي الشر كلهالر 
 قيل اإلميان عريان ولباسه التقوى وزينته احلياء .

 . سابعاً : ومن مثرات وفضائل احلياء  أنه خلق  النيب 
 يف احلديث عن أيب سعيد  قال" كان النيب  هو نبينا  بل هو خلق األنبياء عليهم الصالة والسالم فها

 يث يف الصحيحني .أشد حياء من العذراء يف خدرها "  واحلد
 واحلديث يف الصحيحني ." سى كان حيي سترياً إن مو " ، ففي احلديث قال وهذا موسى 

 الصحابة واحلياء .
كان يقول وهو خيطب باملسلمني : أيها الناس استحيوا من هللا فوهللا ما خرجت حلاجة   الصديق  .1

ال وأنا مقنع رأسي حياء من هللا " حياء عظيم ،  الصحابة طبقوا صفة أريد الغائط إ منذ بايعت رسول هللا 
 . احلياء اليت اتصف هبا قدوهتم 

 يقول:  وهذا الفاروق عمر   .2

 من قّل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه" .
 هذا عمر الفاروق  كالمه عظيم . ..هللا أكّب  . 

 ومن اتقى وقي".. ويقول " من استحيا استخفى ومن استخفى اتقى  

 ومن الصحابة  األطهار رضي هللا عنهم من اختصه مبيزة خاصة يف هذا اخللق الكرمي تعرفونه ؟ 
 .  عثمان بن عفاننعم ... فهو أمري الّبرة  وقتيل الفجرة ذو النورين 
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 " أال استحي من رجل تستحي منه املالئكة " . يقول  فيه الصادق املصدوق 
 ياء من اإلميان و أحيا أميت عثمان" ." احل ويقول صلى 

 إذاً من مميزات عثمان و اليت اختص هبا عثمان  وصـارت صفة بارزة هلذا الصحايب اجلليل صفة احلياء .
وعن احلسن البصري وذكر عثمان وشدة حيائه قال " إن كان ليكون يف البيت  والباب عليه مغلق  فما يضع   

 عه احلياء أن يقيم صلبه " .عنه الثوب ليفيض عليه املاء مين
قال : " إين ألغتسل يف البيت املظلم فما أقيم صليب حىت آخذ ثويب حياء من ريب عز  وعن أيب موسى  

 وجل " .
 قال : " كان أبو موسى إذا نام لبس ثياباً عند النوم خوف أن تنكشف عورته " . وعن أنس  

 .. هكذا هم الصحابة وحياؤهم من هللا تبارك وتعاىل
 قال الفضيل مخس من عالمات القسوة  أو من عالمات الشقاء :

 القسوة يف القلب  ومجود العني وقلة احلياء و الرغبة يف الدنيا وطول األمل .
هناك أمور أيها األخوة ليست من احلياء أسقط اإلسالم  احلياء فيها ملا يرتتب على احلياء فيها  –النقطة الرابعة 

  فمن ذلك عدة  أمور :قوق  من الشر  وتضييع احل
 األمر األول تبليغ األحكام  الشرعية على وجهها تعليماً للناس . .1

يعين ال ينبغي لإلنسان أن يستحي وهو يعلم  الناس ، ألن هذه أمور وأحكام شرعية ينبغي لإلنسان ال 
 يستحي وهو يعلم الناس ، ألن هذه أمور وأحكام شرعية ينبغي أن تبلغ .

يومًا ألصحابه إمنا أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم : إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة و  و لذلك قال 
 ال تستدبروها " .

 
قال للصحابة ) إن هللا ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء يف أعجازهن ويف رواية " ال تأتوا  فهذا  الرسول 

 النساء يف أدبارهن ( .
 طلب العلم .ال ينبغي  أن يستحيا منها أيها األخوة ومن اجملاالت  اليت  

 طلب العلم ما ينفع فيه احلياء .
" ال يستحي الذي ال يعلم أن يسأل حىت  يعلم ، وال يستحي  من ُيسأل عما ال يعلم   ولذلك قال علي 
 أن يقول ال أعلم .

 ل .وقال  بعض السلف : من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند اجتماع الرجا 
 وقال البخاري : قال جماهد :  ال يتعلم  العلم مستح أو مستكّب .  

 ولذلك قالت عائشة رضي هللا عنها "نعم النساء نساء األنصار مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين (.
حرتام وهو الشرعي  الذي يقع على وجه اإلجالل  واال  -يعين احلياء  -يقول احلافظ ابن حجر  رمحه هللا وهو 

لألكابر وهو حممود ، وأما ما يقع سببًا لرتك أمر شرعي فهو مذموم وليس هو حبياء  شرعي و إمنا هو ضعف 
 ومهانة وهو املراد بقول جماهد ال يتعلم العلم مستح " .
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" إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وهي مثل املسلم  وجاء أيضاً  يف الصحيحني عن ابن عمر قال  
يعين ابن عمر وقع يف نفسه  -هي ؟ فوقع الناس يف شجر البوادي ، ووقع يف نفسي أهنا النخلة فحدثوين ما 

هي النخلة ، قال عبد هللا :  فحدثت  قال عبد هللا فاستحييت فقالوا يا رسول هللا أخّبنا  فقال  -أهنا خنلة 
 أيب مبا وقع يف نفسي فقال : لئن تكون قلتها أحب إيل من كذا وكذا " .

نعه حياء اإلجالل ملن هم أسن منه من احلاضرين  من أن يقول ذلك ، فال ينبغي أن يستحي اإلنسان يف فم
 طلب العلم .

هذه  –فقالت : يا رسول هللا إن هللا ال يستحي من احلق  ولذلك قالت أم سلمة : جاءت أم سليم للنيب 
ق فهل على املرأة من غسل إذا هي إن هللا ال يستحي من احل –ذكية حكيمة ما شاء هللا قدمت مقدمة 

: نعم ، إذا رأت املاء ، فغطت أم سلمة تعين وجهها وقالت يا رسول هللا وحتتلم املرأة  احتلمت قال النيب 
 قال: نعم ( .

 فمثل هذه األمور ال ينبغي أن يستحيا منها ..
 يستحي منها  . ومن ذلك أيضاً كلمة احلق  و األمر باملعروف ، فإن اإلنسان ال ينبغي أن 

 " ال مينعن رجاًل هيبة الناس أن يقول حبق إذا علمه أو شهده أو مسعه" . ولذلك قال النيب 
 نكتفي هبذا  .

نسأل هللا عز وجل أن يرزقنا و إياكم هذه الصفة صفة احلياء و أن نكون ممن يتعلمون العلم لوجهه تبارك 
 حلاً ورزقاً طيباً وهللا أعلم وتعاىل اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعماًل صا

 
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد...

 


