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  ز
   . جاملسلم حيي ، حيب احلياء ، ويعلم أن احلياء شعبة من اإلميان كما أخربنا بذلك النيب 

إن لكل دين خلقاً ، وخلق اإلسالم احلياء         : "  ج واحلياء خلق اإلسالم ، وسنته الباقية ، قال         
عل احلياء خلقاً لنا ، نداوم عليه ، ونلتزم به ، فاحلياء كله خري ، وال يـأت إال                   ، فعلينا مجيعاً أن جن    " 

  .خبري ، واإلنسان احليي حمبوب من اهللا ، ومقرب إىل الناس 
واملسلم حيي مع ربه ، يشكره على نعمه ، وميتلئ قلبه باخلوف واملهابة منه ، ويـستحيي أن                  

  .القبائح والرذائل ؛ فإنه ال يقع يف املعاصي إال قليل احلياء يراه اهللا وهو على معصية ، أو وهو يفعل 
وما أمجل أن يكون اإلنسان حييا مع الناس ؛ فيغض بصره ، وال خياطب أحـداً بـسوء ، وال                   

  .يتكلم بألفاظ قبيحة أو فاحشة ، وال يقصر يف حق عليه وال ينكر معروفاً صِنع إليه 
نها احلياء ، ونقتدي بأصحاا ، ونأخذ منهم العربة والعظة          قرأها نتعلم م  سنوهذه القصص اليت    

.  
  


 فقرياً ، وذات يوم اشتد عليه اجلوع ، فخرج إىل الطريق حبثاً عن طعام               تكان أبو هريرة    

 فاستحيا أبو هريرة أن خيربه جبوعه الشديد ، فسأله عن آية من كتاب اهللا               ت، فمر عليه أبو بكر      
  . ، فأجابه أبو بكر عن مسألته وانصرف فرمبا يستضيفه

 فسأله أبو هريرة عن اآلية رمبا يستضيفه ، فأجابه عمر عن            تمث مر عليه عمر بن اخلطاب       
  .اآلية وانصرف أيضاً 

  إىل البيت ، فوجد فيه قدحاً من لنب ، فـأمره            ه فعرف ما يف نفسه فأخذ      ج مث مر عليه النيب     
 فقراء املسلمني الذين يسكنون املسجد ، فحزن أبو هريرة خشية أن            ة من  أن حيضر باقي أهل الصفّ     ج

 بذلك ، فذهب إلـيهم ،        ج ة ، ولكنه استحيا أن خيرب الرسول        ال يتبقى له شيء إذا جاء أهل الصفّ       
  .ة مجيعاً فشرب أهل الصفّ.  أن يعطيهم اللنب  جوجاء م ، فأمره 
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 وأمره أن يشرب فشرب حىت شبع        ج يل فتبسم   مث أخذ أبو هريرة القدح ومل يتبق فيه إال القل         
  .متاماً 

  


 تسري يف الطريق وهي حتمل النوى على رأسها ،          بذات يوم ، كانت أمساء بنت أيب بكر         

. إخ  : " فلما رآها أشفق عليها ، فأخذ يقول لناقته         .  راكباً ناقته ومعه أصحابه       ج فقابلها الرسول   
 فه  خلللتركب أمساء " إخ.  

 فرفضت  توتذكرت غرية زوجها الزبري بن العوام       . فاستحيت أمساء أن تسري مع الرجال       
 أا قد استحيت ـ فتركها   جأن تركب ، وكان الزبري معروفاً بغريته الشديدة ، فعرف رسول اهللا 

  .وانصرف مع أصحابه 
ث ، فقـال    ومشت أمساء والنوى على رأسها حىت وصلت إىل بيتها ، فحكت لزوجها ما حد             

  . على رأسك أشد علي من ركوبك معه ىواهللا حلملك النو:  شفقة ا تالزبري 
  


ذهب أبو سفيان بن حرب ومعه بعض القرشيني إىل الشام للتجارة ، فأرسل إليهم هرقل ملك                

ذي يزعم أنه نيب    أيكم أقرب نسباً ذا الرجل ال     : الروم يطلب حضورهم ، فلما جاءوا إليه ، قال هلم           
   ) . جيقصد حممداً رسول اهللا ( 

  .أنا أقرم نسباً : فقال أبو سفيان 
إين سائل هـذا    : خلفه ، مث قال هلم      ) القرشيني  ( أدنوه مين ، واجعلوا أصحابه      : فقال هرقل   

  .، فإن كذبين فكذبوه ) يقصد أبا سفيان ( الرجل 
كـذباً  ) يعهدوا علي ويروا مين     ( اء أن يأثروا علي     فو اهللا لوال احلي   : فقال أبو سفيان يف نفسه      

  .لكذبت 
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فأخذ هرقل يسأله عن صفات النيب ونسبه وأصحابه ودعوته ، فال يقول أبو سفيان إال الصدق                
، وقد منعه احلياء أن ينطق بكذبة واحدة أمام الناس ، وهو يومئذ ما زال كافراً ، وقد أنعم اهللا عليـه                  

  .باإلسالم بعد ذلك 
  


يف غزوة اخلندق ، واملسلمون حماصرون يف املدينة ، رأى عمرو بن عبد ود مكانـاً ضـيقاً يف                   

فقال علي بـن أيب     . اخلندق ميكن عبوره ، فعرب منه ، ونادى على املسلمني كي خيرج له أحد يبارزه                
  .ن له  سيفه وعمامته ، وأذ جفأعطاه الرسول . يا رسول اهللا ، أنا له  : تطالب 

فـسقط   فخرج إليه علي ودارت  بينهما مبارزة شديدة ، فضرب علي رأس عمرو بالسيف ،              
 تكبري علي علم أن عمراً قُتـل ،          ج عمرو قتيالً على األرض ، فأخذ علي يكرب ، فلما مسع الرسول             

  .ففرح وفرح املسلمون 
أي ( هـالَّ سـلبته      : تطاب  وعاد علي إىل املسلمني متهلال فرحاً ، فقال له عمر بن اخل           

إين حني ضربته استقبلين بسوأته     : فقال علي   . فإنه ليس يف العرب درع خري منها        ! درعه ؟ ) أخذت  
  .فاستحييت أن أستلبه ) كشفت عورته ( 

سيفه ؛ حىت ال ينظر إىل عورته املكشوفة وعمرو درع  أن يأخذ تاً فقد منع احلياء علي.  
  


 الناس يتزامحون ؛ ليسقوا أنعامهم وماشيتهم ،         ج بئر ماء يف أرض مدين ، وجد موسى         حول  

فتعجب مما رأى ، وعلم أن هناك سبباً قويا جيعل          . ووجد امرأتني متنعان غنمهما من الذهاب إىل املاء         
  .املرأتني تفعالن ذلك 
 ال يقوى على السقي      املرأتني عن السبب ، فعرف منهما أن أبامها شيخ كبري           ج وسأل موسى   

 ،  جفسقى هلما موسـى   . هلما ، وأما إن يصربا حىت ينتهي الرجال خري هلما من مزامحتهم وأكرم              
  .مث ذهب إىل شجرة قريبة ، وجلس يستريح حتتها 
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وبينما هو جالس إذا بإحدى املرأتني تأيت إليه وهي متشي على استحياء ، مشية الفتاة العفيفة ،                 
  ) .ن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إ: ( وقالت له 

 إىل أبيها ، فيجده شيخاً حكيماً طيباً ، فيحكي له عن سبب خروجه مـن       ج فيذهب موسى   
وأشدمها حياء ، تلك اليت     . مصر إىل أرض مدين ، فيطمئنه الشيخ ويستضيفه ، ويزوجه إحدى ابنتيه             

  . تدعوه إىل لقاء أبيها هجاءت
  


إنَّ من الشجر شجرة ال يـسقط       : "  جيلس مع أصحابه ، فقال هلم         ج وم ، كان النيب     ذات ي 

  " .ورقُها ، وإا مثَلُ املسلم ، فحدثوين ما هي ؟ 
 جالساً ، وكان أصغر اجلالسني سناً ، فعرف أا النخلة ، ولكنه             بوكان عبد اهللا بن عمر      

  .تكلم ي ساكتاً ، فاستحيا أن ت  ساكتاً ، ووجد أباه عمر بن اخلطابتوجد أبا بكر 
 فيما ذكروا ، فقالوا      ج وأخذ الناس يذكرون أنواعاً من أنواع الشجر ، فلم يوافقهم الرسول            

  " .هي النخلة  : "  جما هي يا رسول اهللا ؟ فقال : 
 أباه أنه كان يعرف أا النخلـة ،         تفلمما انتهى الس ، وقام الصحابة ، أخرب عبد اهللا           

 ، وقال له    تله عن سبب سكوته أخربه أنه استحيا أن يتكلم وهم ساكتون ، فعاتبه عمر               فلما سأ 
) . وهي نوع من اإلبل العظيمة غالية الثمن        ( ألن تكون قلتها أحب إيلَّ من أن يكون يل محر النعم            : 

  .حقا إنه ال حياء يف العلم 
  


 عليه وعلى أمته مخسني صالة يف       – سبحانه   – فرض اهللا     إىل السماء ،    ج ج برسول اهللا    ملا عرِ 
  يف السماء السادسة ، فقال له موسـى          ج  على موسى     ج ويف طريق العودة مر النيب      . اليوم والليلة   
  " .ما فرض اهللا لك على أمتك ؟  : " ج

  " .فرض مخسني صالة  :"  جقال النيب 
  " .طيق ذلك فارجع إىل ربك ، فإن أمتك ال ت : "  جقال موسى 
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 ،  ج يسأله التخفيف ، فأنقص اهللا منها عشراً ، فرجع إىل موسى             أل إىل ربه     ج فرجع النيب   
 أل يتردد بني ربـه       ج  أن يرجع إىل ربه يسأله التخفيف ، وظل رسول اهللا             ج فطلب إليه موسى    

 –  ج فقال موسـى    .  يف سؤال التخفيف ، حىت صارت الصالة مخساً يف اليوم والليلة              ج وموسى  
وذلك من كثرة رجوعه إليه ،      " . استحييت من ريب     : "  ج فقال النيب   " . راجع ربك    : " -أيضاً  

  .خشية أن يكون قد أحل يف طلب التخفيف 
  


. عندما يحشر الناس عند رم يوم القيامة ، فإن املؤمنني يبحثون عمن يشفع هلـم عنـد اهللا                   

.  بيننـا  اشفع لنا عند ربك حىت يرحينا من مكاننا هذا و يقـضي           : لون له    فيقو  ج فيذهبون إىل آدم    
  " .لست هلا : " ن ذلك ، فيقول هلم ـن الشجرة وقد نهى عـفيتذكر أنه أكل م

 فيتذكر دعوته على قومه ، وأنه سأل اهللا ما ليس له به علم ، فيستحيي                 ج فيذهبون إىل نوح    
.  فيستحيي من اهللا ، ويقول هلم كما قـال آدم             ج فيذهبون إىل إبراهيم    . ويقول هلم كما قال آدم      

  ج فيـذهبون إىل عيـسى      .  فيستحيي من ربه ، ويقول هلم كما قال آدم            ج فيذهبون إىل موسى    
  .م فيقول هلم كما قال آد

 يف الشفاعة فيأذن له ،      ألفيستأذن من اهللا    " أنا هلا   .. أنا هلا   : "  فيقول    ج فيذهبون إىل النيب    
ارفع رأسك ، وسل تعطه ، وقل يسمع ، واشفع           : "  ج  حتت العرش ، فيقال للنيب        ج فيسجد النيب   

  " .تشفع 
  .ب عليه اخللود فيها  يشفع للمؤمنني ويسجد حىت ال يبقى يف النار إال من وج جفيظل النيب 

  


يأخذ ويل أمرها رأيها    : أي  ( البكر تستأذن   :  يقول    ج  الرسول   لمسعت السيدة عائشة    

، فأدركت أن هذا القول حيتاج إىل توضيح وتفصيل ؛ فهي تعلم أن الفتـاة البكـر                 ) " عند زواجها   
          رعا تسكت وال       تستحي أن تذكر موافقتها صراحة يف أمر زواجها ، وعندما يض عليها هذا األمر فإ

  .جتيب ، حياًء وخجالً 



 
  
  
  
 

  
 منبر التوحيد والجهاد                                                                         )٧(

 قصص في الـحـــيــاء

  .إن البكر تستحي  :  ج للرسول لفقالت السيدة عائشة 
 لكل فتاة حياءها ، وجنبها مشقة        ج ، وبذلك حفظ الرسول     " رضاها صمتها    : "  ج فقال  

  .اإلفصاح عن املوافقة على الزواج صراحة 
  


 يسري يف إحدى طرقات املدينة ، فوجد رجالً من األنصار يعاتب             ج  كان الرسول    ذات يوم ،  

أخاه ، ويلومه على كثرة حيائه الشديد ، ويوصيه أن يقلل من حيائه ، وال يظهره للنـاس حـىت ال                     
  .يطمعوا فيه 

  أن يوضح لألنصاري أن التحلي باحلياء ليس عيباً ، فاحلياء زينة للمـؤمن ،               ج فأراد الرسول   
  " .دعه ، فإن احلياء من اإلميان : "  للرجل  جوفيه اخلري له ، فقال 

  

ج ج 
 صنع طعاماً كثرياً ، مث دعـا النـاس          ل السيدة زينب بنت جحش       ج عندما تزوج النيب    

 فأكلوا ، مث خرجوا وبقي ثالثة مل خيرجوا ، وزينب جالـسة يف               ج ليأكلوا ، فذهبوا إىل وليمة النيب       
 ووجد هؤالء جالسني يتحدثون استحيا       ج فلما جاء النيب     .  ج من البيت تنتظر رسول اهللا      جانب  

  .منهم وخرج 
فـذهب  . وبعد مدة دخل فوجدهم كذلك ، فاستحيا وخرج ، وتكرر ذلك األمر مـرات               

 فجلس فيها ، فلما علم خبروجهم دخل على زينـب           ل إىل حجرة السيدة عائشة       ج رسول اهللا   
 نـاس  خباصة ، ومع مجيـع ال       ج  قرآناً يعلم فيه املسلمني األدب مع الرسول         أل  ، فأنزل اهللا   ل

يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوت النِبي ِإلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم             : (بعامة ، إذا دعوا إىل طعام ، فقال تعاىل          
ذَا دِعيتم فَادخلُوا فَِإذَا طَِعمتم فَانتِشروا وال مستأِْنِسني ِلحـِديٍث ِإنَّ           ِإلَى طَعاٍم غَير ناِظِرين ِإناه ولَِكن إِ      

قالْح ِيي ِمنحتسال ي اللَّهو كُمِيي ِمنحتسفَي ِبيِذي النؤكَانَ ي ذَِلكُم . (  
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 يـدفنون حيـث   إل روحه فيها ، إذ األنبياء       دِفن يف احلجرة اليت قبضت      ج ملا مات النيب    

  . تدخل تلك احلجرة وهي متخففة من الثياب لتقبض أرواحهم ، فكانت السيدة عائشة 
 يف تلك احلجرة ، ظلـت الـسيدة          ج  ودِفن مع الرسول     توعندما تويف أبوها الصديق     

ا هو زوجي ، وهو     إمن:  تدخل متخففة من ثياا ، كما كانت تفعل قبل ذلك ، وتقول              لعائشة  
  .أيب 

 وأيب بكر ، تغري احلـال ،         ج  يف نفس احلجرة مع الرسول       تفلما دِفن عمر بن اخلطاب      
 إذا دخلت تلك احلجرة ال تدخل إال وهـي حمتـشمة ،           لفمن ذلك اليوم كانت السيدة عائشة       

 كـان ميتـاً   وعليها حجاا ، حياًء أن يظهر شيء من زينتها أمام رجل ليس من حمارمها ، حىت وإن                
  . عفة وأمانة وحياء تومدفوناً يف قربه ، أو كان يف مثل مكانة عمر 

  


وبينمـا هـم   .  ومعه أحد أصحابه يوماً من البيت        تخرج الصحايب عبد اهللا بن احلارث       

ولف كل واحد منهم ثوبه على      . يسريون إذ وجدوا فتية من قريش ، قد خلعوا ثيام وأصبحوا عراة             
به حفلما رأوا عبـد اهللا وصـا      . شكل حبل ، وأخذ يضرب بعضهم بعضاً ، ويضحكون وميزحون           

  . مل يهتموا ما وظلوا على حاهلم دون حياء أو خجل ب
  ، فلما رأوه تفرقوا وأسرع كل واحد منهم ليختبئ حىت ال يراه النيب               ج مث مر م رسول اهللا      

سبحان اهللا ، ال من اهللا استحيوا وال من رسـوله            " : ودخل بيته وهو يقول       ج  ، فغضب النيب     ج
  " .استتروا 

استغفر هلم يا   :  ، فقالت له      ج  جالسة ترى الغضب على وجه الرسول        لوكانت أم أمين    
   .لفلم يشأ أن يستغفر هلم ؛ لقلة حيائهم ، إال بعد إحلاح شديد من أم أمين . رسول اهللا 
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علمت أن ابنها قُتل يف املعركة ، فذهبت إىل رسول           لليلة أم خالد    وي أن الصحابية اجل   ر 

  . تضع على وجهها نقاباً ل تسأله عن حال ابنها ، وكانت أم خالد  جاهللا 
فلما رآها الناس تعجبوا من أا مل تكشف شعرها ، ومل تلطم وجهها ، ومل تفعل مـا يفعـل                    

لشديدة اليت حدثت هلا ، فقال هلا أحد الناس ، جئت           النساء ، بل جاءت منتقبة حمتشمة رغم املصيبة ا        
  ! .تسألني عن ابنك وأنت منتقبة ؟

أي أنين إن كنت فقدت ولدي فلم       . إن أُرزأ ابين ، فلن أرزأ حيائي         " لفقالت أم خالد    
  .أفقد حيائي 

  

ج ج 
 بعض دون حيـاء أو      كان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا ، اغتسلوا عراة أمام الناس ينظر بعضهم إىل            

  .خجل 
 أن يفعل فعلهم ، فكان يغتسل مبفرده بعيداً عـن أعـني              ج وكان احلياء مينع نيب اهللا موسى       

  .الناس ، فادعى قومه أنه إمنا يفعل ذلك لعيب به 
 يوماً يغتسل ، اقتـرب مـن أحـد           ج  فلما ذهب موسى     ،وأراد اهللا أن يربئ نبيه مما قالوا        

 ووضعه على احلجر ، فلما انتهى وذهب ليلبس ثوبه ، أخذ احلجـر الثـوب            األحجار ، مث نزع ثوبه    
ثويب يا حجر ، ثويب يـا       : " وجرى ، فأمسك موسى عصاه وانطلق جيري خلف الثوب وهو يقول            

حىت وصل إىل مجاعة من بين إسرائيل ، فرأوه عرياناً ، ورأوا جسده يف أحسن صورة ، ليس                  " حجر  
  . ما مبوسى من بأس واهللا: به عيب ، فقالوا 

وعلم بنـو إسـرائيل أن      . فأخذ موسى يضرب احلجر بعصاه ، حىت علَّم الضرب يف احلجر            
  .موسى يغتسل وحده ألنه شديد احلياء 



 
  
  
  
 

  
 منبر التوحيد والجهاد                                                                         )١٠(

 قصص في الـحـــيــاء

 
  

سيدنا ..املبعوث رمحة للعاملني ..والصالة والسالم على إمام املربني ..احلمد هللا رب العاملني
  ..أما بعد ..  أمجعني وعلى اله وصحبه.. حممد 

  
فلم يعد خيفى على كل ذي بصرية ما تبذله أنظمة الكفر العاملي وأذنام من جهود ضخمة 

وما ذلك إال خلوفهم من أن تتصل هذه األجيال الناشئة .. يف سبيل إفساد أجيال املسلمني املتعاقبة 
فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. م بأسالفهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من قلو

  ..فذلت هلم رقاب اجلبابرة .. 
  

وإميانا منا حنن إخوانكم يف منرب التوحيد واجلهاد  أن تنشئة هذه األجيال على عقيدة اإلسالم 
 إميانا منا أن ذلك ال بد أن يكون من أولويات -  توحيد وجهاد -وأخالقه ؛ على هذا النبع الصايف 

فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل ..  وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل ..الدعاة املربني 
واليت نسأل اهللا أن تكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا يف تنشئة ذلك اجليل .. املوجهة ألشبال التوحيد 

  ..الفريد 
  

  ..دي هذه الكلمات .. فإىل أشبــال التوحيد 
  

  واهللا من وراء القصد
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