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الحياء كله خير
منبر الہداة

جمادى اﻷخرى ٤
الحياء كله خير
ي ِ الكريم .الذي جعل الحياء أسوة اﻷنبياء والصالحين .صﻠﻰ ﷲ
الحمد الح ِي ّ
وسﻠم عﻠﻰ سيدنا ﷴ وعﻠﻰ آله وصحبه أجمعين .أما بعد .أيها الناس ،أوصيكم
ونفسي أوﻻ بتقوى ﷲ.
فإن التقوى وصية ﷲ في اﻷولين واﻵخرين " :ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب
من قبﻠكم وإياكم أن اتقوا ﷲ"
إخوة اﻹسﻼم،
لو كان اﻹيمان شجرة طيبة أصﻠها ثابت وفرعها في السماء ،لصار الحياء شعبة
إن ﷲ ﱠ
منها .حيث إنه من صفات الباري تعالﻰ " :ﱠ
يحب
ير،
ﱡ
ﻰ ِس ِت ّ ٌ
عز وج ﱠل َح ِﻠي ٌم َح ِي ﱞ
ستْر " ومن سنة رسوله ﷺ لما روي عنه انه ﷺ " كان أشد حيا ًء من
ال َح َياء وال ﱠ
العذراء في ِخ ْدرها" بل إنه من دأب اﻷنبياء والمرسﻠين :إن مما أدرك الناس من
كﻼم النبوة اﻷولﻰ :إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
وهذا الحياء مصاحب لمكارم اﻷخﻼق منذ آدم عﻠيه السﻼم حينما استتر من ﷲ في
رارا
الجنة عند ما نسي عهده وأكل من الشجرة الممنوعة .فسأله الباري تعالﻰ :أفِ ً
.مني؟ فأجاب :بل حياء منك يا رب.
فإذا كان ﷲ حييا ستيرا فالحياء منه أولﻰ .وهو عالم الغيب والشهادة يعﻠم خائنة
اﻷعين وما تخفي الصدور .وهذا رسول ﷲ ﷺ يعﻠم أصحابه معنﻰ وكيفية الحياء
من ﷲ :عن عبد ﷲ بن مسعود رضي ﷲ عنه قال :قال رسول ﷲ ﷺ» :استحيوا
ِمن ﷲ ﱠ
حق الحياء« .قال :قﻠنا :يا رسول ﷲ إنﱠا لنستحيي ،والحمد ﱠ  .قال» :ليس
ولكن اﻻستحياء ِمن ﷲ ﱠ
ﱠ
الرأس وما وعﻰ ،وتحفظ
ذاك،
حق الحياء :أن تحفظ ﱠ
البطن وما حوى ،وتتذ ﱠكر الموت والبِﻠَﻰ ،و َمن أراد اﻵخرة ،ترك زينة ال ﱡدنيا ،ف َمن
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فعل ذلك ،فقد استحيا ِمن ﷲ ﱠ
حق الحياء«)رواه ال ِت ّرمذي( ففحوى الحياء حفظ
القﻠب والﻠسان والجوارح من الشرك والمحرمات ويقبل بشراشره الﻰ ﷲ ،عﻠما
بأن ﷲ يعﻠم سره ونجواه ،وأنه موقوف بين يديه ﻻ تزول قدماه .فعند ذلك يكون
الحياء زينة الرجال وحﻠية النساء :قال رسول ﷲ ﷺ» :ما كان الفُ ْحش في شيء
ﱠإﻻ شانه ،وما كان ال َحيَاء في شيء ﱠإﻻ زَ انَهُ« )رواه ال ِت ّرمذي(
وأما الحياء من الناس ،فقد قدم فيه الرسول اﻷكرم مثاﻻ شاهقا شهد به القرآن:
ي فَ َي ْست َ ْح ِيي ِم ْن ُك ْم"
" ِإ ﱠن ذَ ِل ُك ْم َكانَ يُؤْ ذِي النﱠ ِب ﱠ
ج ﱠمﻠنا ﷲ وإياكم بزينة الحياء .وأنزل عﻠينا وعﻠيكم سترة من جميع الذنوب
واﻷخطاء
كﻼم من هو خالق كل أشياء
اب فَتَ َرى ْال ُم ْج ِر ِمينَ ُم ْش ِف ِقينَ ِم ﱠما فِي ِه َو َيقُولُونَ يَا َو ْيﻠَتَنَا َما ِل ٰ َه َذا
ض َع ْال ِكتَ ُ
" َو ُو ِ
اض ًرا ۗ َو َﻻ
ْال ِكتَا ِ
ع ِمﻠُوا َح ِ
صاهَا ۚ َو َو َجدُوا َما َ
يرة ً ِإ ﱠﻻ أ َ ْح َ
ب َﻻ يُغَاد ُِر َ
يرة ً َو َﻻ َكبِ َ
ص ِغ َ
يَ ْ
ظ ِﻠ ُم َرب َﱡك أ َ َحدًا"
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