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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي ُگل"مرغ سحر داند و بس...

کالم خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است که زيستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گیرد و طعمي الهي مي يابد.
پیامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طريق سعادتند و با هدايت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقیت و سعادت را در زمینه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احاديث  کتب  کلي  عنوان  "مجموعه ي ُگل" 
موضوعي است که به همت محققان و نويسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  ديني 
موضوعي خاص پرداخته شده که زواياي مختلف 

آن از منظر دين مورد مداقه قرار گرفته است.
در اين مجموعه سعي شده است کاربردي ترين 
موضوعات و مباحثي که نیاز بیشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنین تالش شده تا احاديثي مطرح 

شود که از حیث سند متقن باشد.



امید است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعالیت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گیرد و جامعه اسالمی سرشار از 

معارف بلند اهل بیت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

    آيا تا به حال دقت کرده ايد که عالوه بر تمامي 
خصوصیات اخالقِي انسان ها، در برخي از آنان 
صفتي نمايان است که باعث متمايز شدن آن ها 
رفتارشان  و  جذاب تر  را  چهره شان  مي شود؟ 
از  متمايز  نگاهشان  نوع  مي کند؛  دل نشین تر  را 
سايرين، گويش و کالمشان ديگرگونه است، در 
برابر محرك هاي محیطي هر واکنشي را از خود 
منعکس نمي سازند و بسیاري از رفتارهايي را که 
اکثريت مردم، امري عادي تلقي مي گردد،  براي 
به داليلي انجام نمي دهند. افزون بر آن احساس 
مي شود با اين گونه افراد نمي توان هرگونه رفتاري 
را داشت، گويي هاله اي اطراف آنان را فرا گرفته 
و  ناهنجار  برخوردهاي  از  را  ايشان  که  است 

ناشايسته ي افراد کم توجه مصون نگاه مي دارد.
    در حضور چنین افرادي مي کوشیم تا حد امکان 
همانند خودشان رفتار نمايیم و کاماًل مراقب اعمال 
خويش باشیم؛ مراقبتي که آرامش ما را نیز در پي 
خواهد داشت و از بودن در اين موقعیت و فضا 



لذت خواهیم برد. چه بسا برخورد با اين گونه افراد 
ما را به ياد اصلي عمیق در فطرتمان مي اندازد؛ 
همان چیزي که ذهن پُر خروش و متالطم انسان 

در برخوردهاي اجتماعي در پي آن است.
    در مسیر بررسي اين خوي زيبا و پسنديده 
که آن را "حیا" مي نامیم، ابتدا بايد تعريف متقن و 
جامعي از اين واژه ارايه کرده و جايگاه و آثار آن را 
تبیین کنیم، سپس با بیان جلوه هاي آن در اعضا و 
جوارح و جوانح خود، به عوامل و موانع ظهور آن 
بپردازيم و مواردي را که مبني بر عدم رعايت حیا 

مي باشد، از بین روايات استخراج نمايیم.
    اين ملکه ي اخالقي، نظم زيبايي به رفتارهاي 
انسان مي دهد و هنگامي که شدت مي يابد افرادي 
را هم که در اطراف انسان هستند، آن چنان تحت 
مغناطیس خود  قرار مي دهد که رفتار آن ها نیز 
متفاوت مي شود. در روايات، حیا مالزم عقل و 
عالم  نشاط  اسالم، سیماي خوبان،  لباس  ايمان، 
انتخاب  مالك  و  اعمال  سنجش  معیار  حقیقي، 
کارگزاران دانسته شده است. جلوه ي اصلي حیا 
در نگاه نمايان است، اما در گفتار، پندار، کردار و 



پوشش افراد نیز متجلي است.
    در عین حال، جلوه هاي منفي که برخاسته از 
حماقت و جهل مي باشد نیز براي حیا گفته شده 
است که باعث محرومیت انسان است و بايد از آن 
دوري کرد؛ مواردي از قبیل حیا در کسب علم، 
اقرار به جهل، مشورت، مخالفت با رسوم غلط، 
صدقه ي کم، کار خیر، اشتغال، هم نشیني با فقرا، 
ساده زيستي، خدمت به مهمان، احترام به پدر و 
مادر، دفاع از حق و درخواست از خدا و اولیايش 

جزو حیاهاي منفي حساب مي شوند.
    براي آن که اين خصلت در وجود انسان تقويت 
شود بايد ايمان، محبت و معرفت، خشنودي و 
هدف الهي در انسان تقويت شود. تظاهر به حیا 
در اعضا)در مرتبه ي نخست از چشم(، تواضع و 

خوش نامي از عوامل تقويت حیا مي باشند.
    بر عکس مواردي که حیا را کم مي کنند عبارتند 
از: حاجت مندي از مردم، عالقه به خودنمايي و 
شهرت، زياد سخن گفتن، دروغ، نفاق، مداومت 
بر گناه، فرومايگي، حرمت شکني، شراب خواري، 
تجاوز جنسي، نطفه ي ناپاك و موسیقي. وقتي حیا 



رفت، انسان از عبادت محروم مي شود؛ دل مردگي 
به او دست مي دهد، هر عمل زشتي از او بر مي آيد 

و از بهشت محروم خواهد شد.
در روايت داريم براي کسب حیا با اشك و زاري 
از خدا درخواست کنید: »َفَهْب لي شوقاً الي لقائك 
و اشفاقاً من عذابك و حیاًء عنك؛ خدايا! به من 
از  حیاي  و  عذابت  از  ترس  و  ديدارت  شوق 

خودت را عطا فرما«.
امیرحسین بانكي پور فرد





مجموعه گل

14

تعريف حیا1

 :ادُِق َقاَل الصَّ

َتْفِسيُرُه  الَحَياُء نُوٌر َجوَهُرُه َصدُر االيماِن و 
التََّثبُُّت ِعْنَد ُكلِّ َشيٍء ُينِكُرُه التَّْوحيُد و الَْمْعِرَفُة.

حیا نوري است در باطن انسان که خالصه آن سینه 
و مرکز ايمان است و توضیح حیا آن که: آدمي در 
مقابل هر چیزي که بر خالف توحید و شناخت 

خداست، پابرجا و محکم باشد.

مصباح الشريعة، ص 425 



15

حیا
2 مراتب حیا

 :ادُِق َقاَل الصَّ

َو الَْحياُء َخْمَسُة أنواٍع َحياُء َذنٍب و َحَياُء َتقصيٍر 
و َحياُء َكراَمٍة و َحياُء ُحبٍّ و َحياُء َهيَبٍة 
َو لُِكلِّ واحٍد ِمن َذلَِک أهٌل و ِلهِلِه َمرَتَبٌة 
َعلي ِحَدٍة.

حیا پنج گونه است: حیا از گناه، حیا از کوتاهي، 
حیا از روي کرامت و بزرگواري، حیاي محبت و 
دوستي و حیاي هیبت و عظمت؛ که هر يك اهلي 
دارد و هر گروه، درجه ي جداگانه اي دارند. 

مصباح الشريعة، ص 427



مجموعه گل

16

نشانه ي عقل3

 : َقاَل َعلِيٌّ

أْعَقُل الّناِس أْحياُهْم. 

خردمندترين مردم باحیاترين آن هاست. 

غررالحكم و دررالكلم، ص 256 



17

حیا
4 لباس اسالم

 :َقاَل َرُسوُل اهلل

اإَِلْسالُم ُعْرَياٌن َفِلَباُسُه الَْحياُء.

اسالم برهنه است، پس حیا لباس آن است. 

الكافي، ج 2، ص 46
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نشانه ي خوبان 5

َقاَل اهللُ تََعالَي: 

يا أْحَمُد! إنَّ أهل الَْخيِر و أْهَل اآلِخرَ ِة َرِقيَقٌة 
ُوُجوُهُهم، َكثيٌر َحياُءُهم، َقليٌل ُحْمُقُهم. 

اي احمد! همانا خوبان و اهل آخرت گشاده رو، 
حیايشان بسیار و حماقتشان کم است.

بحاراالنوار، ج 74، ص 24
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حیا
6 معیار سنجش اعمال

 :َقاَل َرُسوُل اهلل

ِزنُوا أْعمالَُكم بِميزاِن الَْحياِء َقْبَل أن ُتوَزنُوا.

با معیار حیا، اعمالتان را بسنجید؛ قبل از آن که 
سنجیده شويد.

بحاراالنوار، ج 68، ص 265
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مالك انتخاب کارگزاران7

  : َقاَل َعلِيٌّ

َو َتَوخَّ ِمْنُهْم أْهَل التَّْجِربَِة و الَْحياِء.

کارگزاري  براي  را  کساني  مردم  میان  از  و 
انتخاب کن که تجربه و حیا دارند. 

بحاراالنوار، ج74، ص253
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حیا
8 حیاي نفس

  : َقاَل َعلِيٌّ

أْحَسُن الَْحَياِء إْسِتْحَياُؤَك ِمْن نَْفِسَک.

بهترين نوع حیا، حیا کردن از خود است.

تصنيف غررالحكم، ص 257، ح 5452
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عامل عفت9

  : َقاَل َعلِيٌّ

َسَبُب الِْعفَِّة الَْحَياُء. 

پیش درآمد عفت و پاکدامني، داشتن حیاست. 

تصنيف غررالحكم، ص 257، ح 5444
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حیا
10 پنهان کننده ي عیب

  : َقاَل َعلِيٌّ

َمْن َكَساُه الَْحياُء َثْوبَُه َخِفَي َعلَي النَّاِس َعْيُبُه.

کسي که لباس حیا پوشید؛ عیبش از مردم پنهان 
گرديد. 

الكافي، ج 8، ص 23
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کانون زيبايي و خیر11

  :َقاَل َرُسوُل اهلل

ذَ ا  َيُكفُّ  أنَّ  الَْحياَء  َيْعِني  ُكلُُّه  ألَْحياُء  َخْيٌر 
يِن  َو َمْن ال  ِديَن لَُه َعِن  الَْقبيِح َفُهَو ِجماعُ   الدِّ

ُكلِّ َجميٍل.

تمامي حیا خیر است بدين معنا که حیا، انسان 
و   مي دارد  باز  زشتي ها  از  را  بي دين  و  ديندار 

کانون تمامي زيبايي هاست.  

بحاراالنوار، ج 68، ص 335
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حیا
12 برتر از هفتاد سال عبادت

  :ادُِق َقاَل الصَّ

َو َمْن ُحِرَم الَْحياَء َفُهَو َشرٌّ ُكلُُّه َو إْن َتَعبََّد 
ى في ساحاِت  َع، َو إّن ُخْطَوًة َيَتَخطَّ َو َتَورَّ
ِمْن  َخْيٌر  إلَْيِه  ِمْنُه  بِالَْحياِء  َتعالَى  اهلِل  َهْيَبِة 
ِعباَدِة َسْبعيَن َسَنٍة. 

پلیدي  سراسر  باشد،  محروم  حیا  از  کس  هر 
برداشتن  و  باشد  پارسا  و  عابد  هرچند  است، 
يك گام در محضر خداوند همراه با حیاي از 
او، برتر از هفتاد سال عبادت است.

بحاراالنوار، ج 68، ص 336
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موضع حیا13

  :َقاَل َرُسوُل اهلل

َفإنَّ اهللَ َجَعَل الَْحياَء ِفي الَْعْيَنْيِن. 

خداوند، حیا را در چشمان قرار داده است. 

بحاراالنوار، ج 73، ص 166
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حیا
14 حیا حتي در استراحت

:ادُِق َقاَل الصَّ

َقاَل عيَسي ْبُن َمْرَيَم: إذا َقَعَد أَحُد ُكْم في 
َم  َمْنِزلِِه َفْلُيْرِخ َعَلْيِه ِسْتَرُه َفإنَّ اهللَ َتعالي َقسَّ
ْزَق.  َم الرِّ الَْحياَء َكَما َقسَّ

حضرت عیسي فرمود: هر يك از شما که 
در منزل خويش استراحت مي کند، پوششي را 
تعالي  خداوند  که  چرا  بیفکند؛  خود  روي  بر 
بسان تقسیم روزي، حیا را نیز تقسیم مي کند. 

وسائل الشيعة، ج 20، ص 135
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سوال و جواب15

  : َقاَل َعلِيٌّ

ال َيْسَتْحيي أْن َيَتَعلََّم َما لَمْ  َيْعَلْم َو الَيْسَتْحيي 
إذا ُسِئَل َعّما لَْم  َيْعَلْم أْن َيقوَل ال أْعَلُم.

]شايسته است انسان[ در يادگیري آن چه نمي داند، 
که  چیزي  از  چون  و  ندارد  روا  شرم  خود  بر 
نمي داند، از او پرسند، از گفتن "نمي دانم" حیا به 

خود راه ندهد. 

قرب االسناد، ص72



29

حیا
16 بخشش اندك

  : َقاَل َعلِيٌّ

 الَتْسَتِح ِمن إْعطاِء الَقليِل َفإنَّ الِْحْرماَن أَقلُّ 
ِمْنُه. 

از بخشش کم شرم نکن، چرا که محروم کردن 
سائل کمتر از آن خواهد بود. 

نهج البالغة، حكمت67
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کار خیر17

  : َقاَل َعلِيٌّ

المؤِمُن... ال َيْعَمُل َشيئًا ِمَن الَْخْيِر رئاًء َو ال 
َيْتُرُكُه َحياًء... . 

مؤمن عمل خیر را از روي ريا انجام نمي دهد و 
به خاطر حیا آن را ترك نمي کند. 

بحاراالنوار، ج 65، ص 194
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حیا
18 حیاي بي جا

  :َقاَل َرُسوُل اهلل

َما ِمْن َعْبٍد إْسَتْحيا ِمَن الَْحالِل إاّل اْبَتالُه اهللُ 
بِالَْحراِم.

هر بنده اي که از حالل شرم کند؛ خدا او را گرفتار 
حرام سازد.                        

نهج الفصاحة، ص 710 
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حیاي منفي19

  : َقاَل َعلِيٌّ

ُجِل َضْيَفُه  : ِخْدَمُة الرَّ َثالٌث الُيْسَتْحَيا ِمْنُهنَّ
ِمِه َو َطَلُب  َو ِقياُمُه َعْن َمْجِلِسِه ِلبيِه َو ُمَعلِّ

. الَْحقِّ َو إْن َقلَّ

به  کردن  خدمت  کرد:  حیا  نبايد  چیز  سه  در 
و  معلم  و  پدر  احترام  به  شدن  بلند  میهمان، 

گرفتن حق اگرچه اندك باشد. 

تصنيف غررالحكم، ص 69، ح 978
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20 دعا

  :َقاَل َرُسوُل اهلل

الَيْسَتْحيي أَحُدُكْم أْن َيْسأَل اهللَ ِمْن َفْضِلِه 
َو لَْو بِِشْسِع نَْعلٍ .

فضل خدا  از  که  نکند  شرم  شما  از  يك  هیچ 
بند کفشي  آن،  اگر  کند؛ حتي  را طلب  چیزي 
باشد. 

الكافي، ج 4، ص 21
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همراهي حیا و ايمان21

  :ادُِق َقاَل الصَّ

َفإذا  َقَرٍن  في  َمقُرونَاِن  اإليماُن  َو  الَْحياُء 
َذَهَب أَحُدُهما َتِبَعُه صاِحُبُه. 

حیا و ايمان مالزم يکديگرند. پس هرگاه يکي 
از آن ها برود، ديگري هم به دنبال آن خواهد 

رفت.                 

الكافي، ج 2، ص 106
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22 عواقب ترك حیا

  :ادُِق َقاَل الصَّ

َو  لِْلِعزِّ  اْسِتالٌب  الّناِس  إلَي  الَْحوائِِج  َطَلُب 
َمْذَهَبٌة لِْلَحياِء. 

نیاز از مردم، عزت ُربا)ذلت آور( است و  طلب 
حیا را از بین مي برد. 

الكافي، ج 2، ص 148  
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پُر حرفي23

  : َقاَل َعلِيٌّ

َمن َكُثَر َكالُمُه، َكُثَر َخَطاُؤُه َو َمن َكُثَر َخَطاُؤُه، 
َقلَّ َحياُؤُه َو َمن َقلَّ َحياُؤُه، َقلَّ َوَرُعُه َو َمن َقلَّ 
َوَرُعُه، ماَت َقْلُبُه َو َمن ماَت َقْلُبُه، َدَخَل النَّاَر.

هر کس که سخنش زياد شود، اشتباهات او نیز زياد 
مي شود و هر کس خطايش زياد شود، حیايش کم 
مي گردد و هر کس حیايش کم شد، تقوايش کم 
مي شود و کسي که تقوايش کم شود، دلش مي میرد 

و هر کس دلش ُمرد، وارد دوزخ مي شود.

بحاراالنوار، ج 68، ص 286
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24 حرمت شكني

:َقاَل الَکاِظُم

أخيَک...  بَْيَن  َو  بَْيَنَک  الِْحْشَمَة  ُتْذِهِب  ال 
َفإنَّ َذهابَها َذهاُب الَْحياِء.

از میان مبر!...  حرمت میان خود و برادرت را 
رفتن  میان  از  حرمت،  رفتن  میان  از  که  چرا 
حیاست.   

الكافي، ج 2، ص 672
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شراب خواري25

:َضا َقاَل الرِّ

َم الَْخْمَر لَِما فيَها ِمَن الَْفساِد  إنَّ اهللَ َتعالي َحرَّ
 َو  بُْطالِن الُْعُقوِل ِفي الَْحقائِِق َو َذهاِب الَْحيِاء 

ِمَن الَْوْجِه. 

اين که  خاطر  به  کرد  حرام  را  شراب  خداوند 
عقل ها  گشتن  زايل  و  تباهي  و  فساد  موجب 
انسان  باد رفتن حیا از رخسار  بر  از حقايق و 

مي شود. 

بحاراالنوار، ج 63، ص 491
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26 موسیقي

:ادُِق َقاَل الصَّ

َمن ُضِرَب ِفى بَيِتِه بَربٌَط اَربعيَن َيومًا َسلََّط 
اهللُ َعليِه شيطانًا ُيَقاَل لَُه الَقَفنَدر اَل َيبَقى ُعضواً 
ِمن اَعَضائِِهِ االَّ َقَعَد عليِه ، َفِاَذا كاَن َذلَِک نُِزَع 
منه الحياُء َفَلم ُيباِل َما َقاَل َو اَل َما ِقيَل لَُه.

کسی که در خانه اش چهل روز ساز و تار زده 
شود، خداوند بر او شیطانی به نام قفندر را چیره 
می کند که بر همه ي اعضاي او تسلط مي يابد؛ 
وقتی که چنین شد، حیا از او گرفته مي شود و 
او  برای  يا  می گويد  آنچه  به  نسبت  نتیجه  در 
گفته می شود، باك و پروايی ندارد.

وسائل الشيعه، ج 17، ص 313
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عواقب ترك حیا27

 :َقاَل َرُسوُل اهلل

َفَيِصيُر  الَْحَياُء  الَْعْبِد  ِمَن  اهللُ  َيْنِزُع  َما  ُل  َأوَّ
َيْنِزُع  ُثمَّ  اْلََمانََة  ِمْنُه  َيْنِزُع  ُثمَّ  ُمَمقَّتًا  َماِقتًا 
ْحَمَة ُثمَّ َيْخَلُع ِديَن اإْلِْساَلِم َعْن ُعُنِقِه  ِمْنُه الرَّ

َفَيِصيُر َشْيَطانًا لَِعينا. 

اول چیزی که از بنده )به علت استحقاق نابودی و 
غضب الهی بر او( گرفته می شود، حیا است. پس 
در نتیجه ي آن، ديگران را به دشمنی می گیرد و نیز 
مورد دشمنی و مبغوض ديگران واقع می شود. سپس 
خداوند راستی و درستکاری را از او می برد )و بر اثر 
آن، خود اهل خیانت و دغل می شود و ديگران را هم 
به خیانت و ناراستی متّهم می کند.( سپس خداوند، 
رحمت و مهربانی را از او بیرون می کند)که در نتیجه 
درشت خوی و سخت دل می گردد( و آيین و جامه ي 
اسالم از وجود او کنده می شود و سرانجام شیطانی 
نفرين شده، رانده و دور شده از رحمت الهی می گردد.

بحاراالنوار، ج 68، ص 335
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28 بي خیر

: َقاَل َعلِيٌّ

َمن ال َحياَء لَُه َفال َخْيَر فيِه. 

کسي که حیا ندارد، هیچ خیري در او نیست.     

تصنيف غررالحكم، ص 257، ح 5465
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جلوه ي حیا29

:َقاَل َرُسوُل اهلل

َو لَْو كاَن الَْحياُء ُصوَرًة لَكاَن الُْحَسْيَن

 اگر حیا به شکلي تصور شود، همانا حسین
است. 

مئة منقبه، ص 135
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30 آثار حیا 

َقاَل اهللُ تََعالَي:

أْنَسْيُت  ي  ِمنِّ اْسَتْحَيْيَت  إذا  إنَّک  َعْبدي 
َو  ُذنُوبََک  اْلْرِض  بَِقاَع  َو  ُعُيوبََک  النَّاَس 
َمَحْوُت ِمَن الِْكتاِب َزاّلِتَک َو ال اُناِقُشَک 
الِْحساَب َيْوَم الِْقياَمِة.

از من حیا مي کني،  »بنده ي من! هنگامي که تو 
کاري مي کنم که مردم عیوب تو را از ياد ببرند 
و زمین گناهان تو را فراموش کند و از پرونده ي 
اعمالت، لغزش هايت را محو مي گردانم و در روز 
رستاخیز تو را مورد بازخواست قرار نمي دهم«.

ارشاد القلوب، ج 1، ص 111
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31حیا از پیامبر

 :ادُِق َقاَل الصَّ

 إنَّ أْعماَل الِْعباِد ُتْعَرُض َعلي َرُسوُل اهلل
َفاْحَذروا  ُفّجاُرها  َو  أْبراُرها  َصباٍح  ُكلَّ 
ِه  نَِبيِّ َعلي  َيْعِرَض  أْن  أَحُدُكْم  َفْلَيْسَتْحِي 

الَْعَمَل الَْقبيَح.

اعمال انسان هاي خوب و بد، هر روز صبح به 
پیامبر اکرم عرضه مي شود؛ پس حیا کنید که 

عمل زشتي از شما به پیامبرتان عرضه گردد. 

بحاراالنوار، ج 23، ص 340
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32 حیا از فرشتگان

:ادُِق َقاَل الصَّ

َمْن َخاَل بَِذْنٍب َفَراَقَب اهللَ َتَعالَى ِذْكُرُه ِفيِه َو 
َوَجلَّ لَُه َجِميَع  اْسَتْحَيا ِمَن الَْحَفَظِة َغَفَراهللُُ َعزَّ
ُذنُوبِِه َو ِإْن َكانَْت ِمْثَل ُذنُوِب الثََّقَلْيِن. 

فراهم  برايش  گناه  زمینه ي  در خلوت  هر کس 
از  و  بداند  خود  مراقب  را  خداوند  و  گردد 
فرشتگان نگهبان حیا کند، خداوند همه ي گناهان 
او را مي آمرزد؛ هرچند به اندازه ي گناهان جن و 
انس باشد.

من اليحضره الفقيه، ج 4، ص 411



مجموعه گل

46

حیاي زنان33

: َقاَل َعلِيٌّ

ساِء َو واِحَدٌة  اَلَْحياُء َعَشَرُة أْجزاٍء ِتْسَعٌة في النِّ
جاِل.  ِ في الرِّ

حیا ده قسم است، نُه قسم آن در زنان و يك 
قسم آن در مردان است.

من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 468
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34 پوشاننده ي بدي ها

 : َقاَل َعلِيٌّ

الَْحياُء لِباٌس َسابٌِغ َو ِحجاٌب َماِنٌع َو ِسْتٌر ِمَن 
الَْمساِوِئ. 

حیا، لباسي بلند و حجابي بازدارنده و پوششي 
نگاه دارنده از بدي هاست.

شرح نهج البالغه، ج 20، ص 272
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دوستدار اهل حیا35

:َقاَل البَاقُِر

ُيِحبُّ  َو  َيْسَتْحيي  َكريٌم  َوَجلَّ  َعزَّ اهللَ  َفإنَّ 
أْهَل الَْحياِء.

خداوند کريم است؛ حیا مي کند و اهل حیا را 
دوست دارد. 

من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 506
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حیاي الهي                       36

:َقاَل َرُسوُل اهلل

إلَْيِه  َيْرَفَع  أْن  الَْعْبِد  ِمَن  لََيْسَتْحيي  اهللَ  إنَّ 
ُهَما خائَِبَتْيِن.  َيَدْيِه َفَيُردَّ

خدا حیا مي کند که بنده اي دستش را به سوي 
را  امیدش  و  کند  رد  را  او  آن گاه  برد،  باال  او 
ناامید سازد.

مكارم االخالق، ص 276
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نتیجه ي خوش اخالقي37

:َقاَل َرُسوُل اهلل

َن اهللُ  ُخُلَق َعْبٍد َوالُخُلَقَُه إاّل اْسَتْحيا  َما َحسَّ
أْن ُيْطِعَم لَْحَمُه َيْوَم الِقياَمِة النَّاَر.

نیکو  را  بنده اي  اخالق  و  سرشت  خداوند 
نمي گرداند مگر اين که از سوزاندن گوشت او 

در قیامت حیا مي کند. 

وسائل الشيعه، ج 12، ص 155



51

حیا
38 حیا از پیري

:َقاَل َرُسوُل اهلل

ْيِخ الُْمؤِمِن  إنَّ اهللَ َتعالَي َيْنُظُر في َوْجِه الشَّ
َصباحًا َو َمساًء َفَيقوُل: َيا َعْبدي َكُبَر ِسنَُّک َو 
َدقَّ َعْظُمَک َو َرقَّ ِجْلُدَك َو َقُرَب أَجُلَک َو 
ي َفأنا أْسَتْحيي  حاَن ُقُدوُمَک َعليَّ َفاْسَتِح ِمنِّ
بََک بِالّناِر.  ِمْن َشْيَبِتَک أْن أَعذِّ
خداوند تبارك و تعالي در چهره ي مؤمن کهنسال، 
صبح و عصر مي نگرد و مي گويد: اي بنده ي من! 
عمرت زياد و استخوانت سايیده و پوستت نازك 
و مرگت نزديك شد و وقت آن رسید که به طرف 
من آيي؛ پس از من حیا کن! من از پیري تو حیا 
مي کنم که تو را به آتش جهنم عذاب کنم.      

بحاراالنوار، ج 70، ص 390
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حیاي همسر39

: قَالَْت فَاِطَمُة  قَاَل َعلِيٌّ

ِمْن إلهي أْن  الَْحَسِن إنّي َلْسَتْحيي  أبَا  َيا 
َفَک َما ال َتْقِدُر. اََُكلِّ

حضرت زهرا  به امام علي فرمود: من 
از خدا حیا مي کنم که چیزي از تو بخواهم و تو 
نتواني انجام دهي.                                                                                           

االمالي شيخ طوسي، ص616
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40 حیا نزد همسر

:َقاَل البَاقُِر

ساِء الَّتي إذا َدَخَلْت َمَع َزْوِجها َفَخَلَعِت  َخْيُر النِّ
ْرَع  ْرَع َخَلَعْت َمَعُه الَْحياَء َو إذا لَِبَسِت الدِّ الدِّ
لَِبَسْت َمَعُه الَْحَياَء. 

بهترين زنان کسي است که به هنگام ورود به 
همسرش، جامه از تن در آورد و حیاي خود را 
نیز بَرَکند و زماني که لباس بپوشد، حیا را نیز 
با آن بپوشد. 

تهذيب االحكام، ج 7، ص 399
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