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خمق الحياء
ممخص الخطبة

ارتباط األخالق واآلداب بالعقيدة – اشتمال أخالق اإلسالم عمى جميع أحوال المسمم – عالمة

الحياء وفقده  ,وأثر ذلك – فضل الحياء وارتباطو باإليمان – كيف يتولد الحياء من اهلل ؟ وكالم

السمف في ذلك – من لوازم الحياء – مظاىر نزع الحياء – حقيقة الحياء  ,وليس من الحياء
االمتناع عن طمب العمم وترك األمر بالمعروف والنيي عن المنكر
-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

أييا المسممون :إن لآلداب واألخالق صمة وثيقة بعقيدة األمة ومبادئيا ,بل ىي التجسيد العممي

لقيميا ومثميا .األخالق واآلداب ىي عنوان التمسك بالعقيدة ,ودليل االلتزام بالمبادئ والمثل .والحكم

عمى مقدار الفضل وحسن السيرة راجع إلى الخمق العالي .وال يتم التحمي بالخمق الفاضل واألدب
الرفيع إال بالترويض عمى نبيل الصفات ,وكريم العوائد بالتعميم والتيذيب واالقتداء الحسن.

إن اإلسالم قد شمل في أخالقو أحوال المسمم كميا؛ صغيرىا وكبيرىا ,دقيقيا وجميميا ,فرداً وأسرة

ومجتمعاً ,فاالستئذان والسالم ,والمصافحة والصدق ,والتأدب في المزاح والمداعبة ,وحفظ حقوق

اإلخوان ,واألدب مع األقارب والجيران ,وصمة األرحام ,واطعام الطعام ,وتجنب الظمم واالحتقار

والعدوان ,كل ذلك وغيره باب واسع عظيم ,وىو ثابت ال يتغير بتغير الزمان وال بتحول المكان .غير

أن ليذا الباب الواسع مفتاحاً وأن ليذه األخالق عنواناً وعمييا دليال ..ذلكم ىو خمق الحياء من اهلل
والحياء من الناس.

أييا المسمم :عندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما ال ينبغي ويكسو الخجل وجيو إذا بدر ما ال يميق,
فاعمم أنو حي الضمير ,زكي العنصر نقي المعدن.

أما اذا رأيتو صفيقًا ,بميد الشعور ,معوج السموك ,ال يبالي ما يأخذ أو يترك ,فيو بعيد عن الخير
ليس لديو حياء يردعو ,وال وازع يمنعو ,يقع في اآلثام ,ويسف في ارتكاب الدنايا.

إن المرء حين يفقد حياءه يتدرج من سيئ إلى أسوأ ,وييبط من رذيمة إلى أرذل ,وال يزال ييوي حتى
ينحدر إلى الدركات السفمى.

ورد في الحديث مرفوعاً وموقوفاً(( :إن اهلل عز وجل إذا أراد بعبده ىالكاً نزع منو الحياء ,فإذا نزع
منو الحياء لم تمقو إال مقيتًا ممقتًا ,فإذا كان مقيتًا ممقتاً نزع منو األمانة فمم تمقو إال خائناً مخونًا,
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فإذا كان خائناً مخوناً نزع منو الرحمة فمم تمقو إال فظاً غميظاً فإذا كان فظاً غميظاً نزع منو ربقة

اإليمان من عنقو ,فإذا نزع ربقة اإليمان من عنقو لم تمقو اال شيطاناً لعيناً ممعناً))(ٔ)[ٔ] ,أخرجو

ابن ماجو وغيره .ىذا ترتيب دقيق ألمراض النفوس .خطوات سيئة تقود إلى خطوات أشد منيا نك ًار.

إن الحياء واإليمان في قرن واحد(ٕ)[ٕ] إذا نزع أحدىما تبعو اآلخر .رأى النبي رجال يعاتب أخاه

في الحياء فقال عميو الصالة والسالم(( :دعو فإن الحياء من اإليمان))(ٖ)[ٖ].

وعمر رضي اهلل عنو يقول( :من استحيا اختفى ,ومن اختفى اتقى ,ومن اتقى وقي).

أييا اإلخوة في اهلل :إن من أعظم ما يستحي منو ربكم مولي النعم ومسدييا .وال يتولد ىذا الحياء إال
حين يطالع العبد نعم اهلل عميو ,ويتفكر فييا ,ويدرك تماميا وشموليا ,ثم يراجع نفسو ويحاسبيا عمى

التقصير ,ويخجل من ربو ,والسيما إذا رزق العبد توفيقاً فأدرك عظمة اهلل ,واحاطتو ,واطالعو عمى
عباده ,وقربو منيم ,وعممو بخائنة األعين وما تخفي الصدور .يقول الجنيد رحمو اهلل( :الحياء رؤية

النعم ورؤية التقصير ,فيتولد بينيما حالة تسمى الحياء).

ويقول بعض السمف( :خف اهلل عمى قدر قدرتو عميك واستح منو عمى قدر قربو منك).

وقد أمر النبي أصحابو أن يستحيوا من اهلل حق الحياء فقالوا :يا رسول اهلل إنا نستحي من اهلل حق

الحياء قال (( :ليس ذلك؛ االستحياء من اهلل أن تحفظ الراس وما وعى ,والبطن وما حوى ,وتذكر
الموت والبمى ,ومن أراد اآلخرة ترك زينة الحياة الدنيا ,من فعل ذلك فقد استحيا من اهلل حق

الحياء))(ٗ)[ٗ].

ومن الحياء أن يطير المسمم لسانو من الفحش ومعيب األلفاظ ,فإن من سوء األدب أن تفمت األلفاظ

البذيئة من المرء غير عابئ بمواقعيا وآثارىا.

ومن الحياء القصد في الحديث في المجالس ,فمن أطمق لمسانو العنان فإنو ال يسمم من التزيد ,وال

ينجو من االدعاء والرياء.

ومن الحياء أن يتوقى اإلنسان ويتحاشى أن يؤثر عنو سوء ,أو تتمطخ سمعتو بما ال يميق ,وليبق

بعيدًا عن موارد الشبو ومواطن اإلشاعات السيئة.

ومن أحيا الحياء محافظة المرأة المسممة عمى كرامتيا وحشمتيا ,ومراقبة ربيا ,وحفظ حق بعميا,

والبعد عن مسالك الريبة ومواطن الرذيمة ,لئال يغيض ماء الحياء ويذىب بالعفاف والبياء .استشيد

إلحدى النساء ولد في بعض الغزوات مع رسول اهلل فجاءت تبحث عنو بين القتمى وىي منتقبة فقيل

ليا :تبحثين عنو وأنت منتقبة متحجبة؟ فأجابت :ألن أر از ولدي فمن أر از حيائي!! فاتقين اهلل يا نساء
المؤمنين ,والزمن العفاف والحياء فذلك خير وأبقى.

وان من الحياء أييا المسممون أن يعرف ألصحاب الحقوق منازليم ومراتبيم ,فيؤتى كل ذي فضل

فضمو .فاالبن يوقر أباه ,والتمميذ يحترم المعمم ,والصغير يتأدب مع الكبير .ورد في األثر عن عبد
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اهلل بن بسر أنو قال( :إذا كنت في قوم فتصفحت في وجوىيم فمم تر فييم رجال يياب اهلل فاعمم أن

األمر قد رق).

ويقابل الحياء البذاء والجفاء :أخرج اإلمام أحمد بسند صحيح عن النبي أنو قال(( :الحياء من

اإليمان ,واإليمان في الجنة ,والبذاء من الجفاء ,والجفاء في النار))(٘)[٘].

ومنزوع الحياء ال تراه إال عمى قبح ,وال تسمع منو إال لغواً وتأثيمًا ,عين غمازة ,ونفس ىمازة ,ولسان
بذيء؛ يتركو الناس اتقاء فحشو .مجالستو شر ,وصحبتو ضر ,وفعمو عدوان ,وحديثو بذاء .و يزيد

األمر ويعظم الخطب حين يكون الميو والتفحش في الطرب والغناء واتخاذ القينات والمعازف وقصائد

المجون ..حيث الخروج عن الفضيمة ,وخمع جمباب الحياء ,ومن ال حياء لو ال إيمان لو.

فاتقوا اهلل أييا المسممون :والتزموا الحياء والعفاف ,فيو الباعث عمى فعل الطاعات وترك القبائح

والمنكرات ,ىو المانع من التقصير في الشكر ,وعرفان الجميل ,والتفريط في حق كل ذي حق.
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نفعني اهلل واياكم بيدي كتابو وبسنة نبيو محمد  ,أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر
المسممين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل المحمود عمى كل حال ,ونعوذ باهلل من حال أىل الضالل ,وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده

ال شريك لو الكبير المتعال ,وأشيد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسولو جبمو ربو عمى جميل الفعال
وكريم الخصال ,صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو خير صحب وآل.

والتابعين ومن تبعيم بإحسان إلى يوم المآل.

أما بعد:

فاتقوا اهلل أييا المسممون ,واعمموا أن المسمم عفيف حيي ,يفعل الجميل ,ويجتنب القبيح .وال ينبغي

أن يكون الحياء حائال عن طمب العمم أو مانعاً من قول الحق واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر.
بل لقد قرر أىل العمم أن من امتنع عن مواجية الحق وأخل بالواجبات عمى زعم منو أن ىذا من

الحياء ,فقد ضل السبيل ,فما ىذا إال عجز وخور ,وضعف واستكانة ,بل خنوع وتقصير وميانة.
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فحقيقة الحياء ما بعث عمى ترك القبيح ,ومنع من التقصير في حق كل ذي حق.

لقد كان عميو الصالة والسالم أشد حياء من العذراء في خدرىا( ,]ٔ[)ٙلكن لم يمنعو أن يقول لحبو

أسامة(( :أتشفع في حد من حدود اهلل))(.]ٕ[)ٚ

ولم يمنع الحياء أم سميم األنصارية رضي اهلل عنيا :أن تقول لرسول اهلل  :إن اهلل ال يستحي من

الحق :ىل عمى المرأة من غسل إذا ىي احتممت .ولم يمنع الحياء النبي أن يجبييا بقولو(( :نعم ,إذا
رأت الماء))(.]ٖ[)ٛ

فاتقوا اهلل أييا المسممون وتمسكوا بوصايا دينكم ,وتأسوا بيدي نبيكم ,فقد كان صادق الميجة ,حسن

العشرة ,ليس بغماز وال لماز وال فاحش وال متفحش ,وصموا عميو وسمموا تسميماً كثي ًار.
__________

(ٔ) ٔأخرجو ابن ماجو (ٕ-ٖٔٗٚ/حٗ٘ٓٗ) وقال في الزوائد  :في إسناده سعيد بن سنان ,وىو
ضعيف ,مختمف في اسمو.

(ٕ) الحياء واإليمان في قرن  :أي مجموعان في حبل .انظر لسان العرب (ٖٔ.)ٖٖٙ/
(ٖ) أخرجو البخاري (ٔ-ٜٖ/حٕٗ) والمفظ لو ,ومسمم (ٔ-ٖٙ/ح.)ٖٙ

(ٗ) أخرجو أحمد (ٔ ,)ٖٛٚ/والترمذي (ٗ-٘٘ٓ/ح ,)ٕٗ٘ٛوالبييقي في شعب اإليمان (-ٕٔٗ/ٙ
حٖٓ ,)ٚٚوالحاكم (ٗ )ٖٕٖ/وقال  :حديث صحيح ووافقو الذىبي.

(٘) رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح (ٗ-ٖٕٔ/ح ,)ٕٜٓٓوابن ماجو (ٕ-ٔٗٓٓ/
حٗ ,)ٗٔٛوأحمد (ٕ ,)٘ٓٔ/والحاكم (ٔ )ٕ٘/وقال  :صحيح اإلسناد ووافقو الذىبي.

( )ٙأخرجو البخاري (ٓٔ-ٕٜ٘,ٖ٘ٛ/ح ,)ٕٙٔٓ,ٜٙٔٔومسمم (ٗ-ٜٔٛٓ/حٕٖٕٓ).
( )ٚأخرجو البخاري (ٕٔ-ٜٛ/ح ,)ٙٚٛٛومسمم ( ٖ-ٖٔٔ٘/ح.)ٔٙٛٛ
( )ٛأخرجو البخاري (ٔ-ٕٚٙ/حٖٓٔ) ,ومسمم (ٔ-ٕ٘ٔ/حٖٖٔ).

