
 

 قصة رائعة عن احلياء

ر،٢عببٞ هوضببو  حنببّ ىوببٟ ً٘ىببص ًبب    ببٞ أحبب يف ا ،   
ٍ إ ىلإ رجى جا١،ه احل  حٚح  ّ  ببز،ٓٚ  ٙبا : فقباي  أدٓبٍ   بب

 هٚٔبا  إ أىب٘د  بٛ ذ،إٗ ،هذُ٘ب  أتزن ٗأْ ب٘أت أْ أرٙص ًاَإ
 .،  أى ٛ فال تع ٌين أعٚا١ ىوٟ دهين
ٕ  فال ،  تع ٛ أْ أردت ْإ: أدٍٓ بّ بز،ٍٓٚإ هٕ فقاي  تع ب
ٍ إ  اي أى ٕٚ؟ فأّٙ: ،هزجى فقاي! رضٕأ ىوٟ  خبار  : ببز،ٓٚ

 فقباي   ؟ كوبٔا  ٗ،ألرض ًاَإ ٙا كٚ : ،هزجى فقاي!! أرضٕ
ٟ  ٗتع ٕٚ   كؤا ،ألرض تلْ٘ أْ ٛتضتح أًا: بز،ٍٓٚإ  ىوب

 أرضٕ؟
ّ  تأكبى  فبال  ٕٚتع  ْأ أردت ْإٗ: بز،ٍٓٚإ  اي ثٍ ٕ  ًب ! رس ب

 تأكبى  ْأ تضتحٛ أًا: بز،ٍٓٚإ فقاي أحٚا؟ فلٚ : ،هزجى  اي
  تع ٕٚ؟ ثٍ رس ٕ ًّ
ْ  ا فاى ٕ ،  تع ٛ أْ الإ أبٚت ْإف: بز،ٍٓٚإ  اي ثٍ  ًلبا
   !فٕٚ ٙز،ن ال

ٍ إ فقاي كِا؟ أٌِٙا ًعِا ٗٓ٘ ذهم ٗكٚ : ،هزجى فقاي : ببز،ٓٚ
 ًِم؟  زٙب ًعم ٗٓ٘ تع ٕٚ أْ تضتحٛ أًا
ٍ إ  اي ثٍ ٛ  أْ الإ أبٚبت  ْإفب : ببز،ٓٚ ْ  ،   تع ب  جبا١ن  فبا

ٕ  فقبى  رٗحم هٚأخذ ،مل٘ت ًوم ٛ : هب ٟ  أُظزُب !! أتب٘ب  حتب
 ؟!ذهم ميوم ًّٗ: ،هزجى فقاي
 رٗحم ٗٙأخذ ،مل٘ت ًوم ٙأتٛ أْ تضتحٛ أًا: بز،ٍٓٚإ فقاي

ٍ  ،ملع ٚٞ؟ ىوٟ ٗأُت ٍ إ  باي  ثب  أْ أْ الإ أبٚبت  ْإفب : ببز،ٓٚ
 فقى ،هِار ىلإ ٙأخذُٗم جٍِٔ سباُٚٞ تمجا١ ذ،إف ،   تع ٛ

 ؟!ًاَإ ٙا ذهم ٗكٚ : ،هزجى فقاي .ًعلٍ ذٓبأ هّ: هلٍ
 . ؟!!ٓذ، كى بعص ،  ًّ تضتحٛ ًاأ :بز،ٍٓٚإ فقاي 
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 احلياء من اإلميان  

ٕ  ٙتٌت  ًّ بني حي٘ي ُ ٚى خوق ٚا١  ،حلإخ٘تٛ ا ،   فعبى  بب
ٕ   ،ملِلبز،ت  تٚاْإٗ ،حملزًات ّ  ٗٙ بُ٘  ،ألٗس،ر ا ،ه٘ ب٘   ًب
 ،هعقى ٙضتق حٕ ًا كى فعى ىّ ،الًتِا  كذهم ٗٓ٘  ٗ،آلثاَ

ٟ  ال ًبا  كبى  ىّ ٗ،هل   ،هضوٍٚ ،هذٗق ٙق وٕ ٗال ٕ  ٙزضب  بب
ٟ  فبإذ،   ٗ،ملدو٘ق ،خلاهق ٍ  ذبوب  صبحت   ،خلوبق  بٔبذ،  ،ملضبو

 ٗكبذهم   ًٖب٘ال  ٙزضباٖ  امب ،هِاظ ٗىاًى  ٗىالُٚتٕ صزٙزتٕ
ّ  ،حلالي إال ٙق ى ال ،حلٚٛ ،ملضوٍ ٓذ، فإْ  ٗا عب١ٛ  كبى  ًب

 دهبٚال  ،حلٚبا١  ٙعص كٌا ذهم ٗغري ٗ،ملو ط  ٗ،ملغزب  ،ملطعٍ
ٕ  ٙتٌت  ًا ًقص،ر ىوٟ صاد ا ّ  ،ملبز١  بب ْ  أدب ًب ِّ َف  ٗإميبا  َعب

ٌََز ِّ ُى ِٕ ِب ٌَِ  : ☻ َىِ ِص ،هوَّ ُّ َص َُٖأَخب  َِٙعُظ َرُجاّل ◘ ،هَِّ  ٛ  ا  ِفب
يََمنِ ♂:َفَقاَي ،ِهَحَٚا١ِ ِ ََقاُء ِمنح اْلح  )أخزجٕ ًضوٍ( .  ▬اْلح

 بفضٚوٞ ،هتحوٛ ىوٟ ،ملضوٌني ،إلصالًٚٞ ،هغزٙعٞ حجت ٗهقص 
 ٙتٌٚبش  ًا أبزس ٓ٘ ،هغزٙ  ،خلوق ٓذ، أْ ◘ ،هِيب َّٗبَّ ،حلٚا١

َِّف  ،إلصالَ بٕ  إِنَّ لُِؽلل  ♂: ◘ ،  َرُصب٘يُ  َ بايَ : َ بايَ  َأٍَُط َع

ََقلاءُ  ) أخزجٕ ،بّ ًاجٕ ٗحضبِٕ   ▬ِديٍن ُخُؾًؼا، َوُخُؾُق اْلسلم  اْلح
 .،أله اُٛ( 

 احلياء مينع عن كل قبيح

ٍ  إذ،أح يف ا ،     ٍ  ُفبط  ا ،حلٚبا١  خوبق  ،صبتحل   ،ملضبو
 ال ٗ،حلٚبا١   طٚب حضّ أًز كى إىل ٗ ادٖ   ٚح كى ىّ صصٖ
ّ  ،خلوبق  ٓبذ،  ضع  إذ، أًا  خبري إال ٙأتٛ ٕ ذل حيبى  فوب  إال وب

ٕ  ،إلُضاْ ٗجيص  ٗ،هفحػ ٗ،ه٘ احٞ ،هضفٕ َ  ُفضب  أبب٘،ب  أًبا
 .إهٚٔا فِٚشهق ٗ،ملِلز ،هض١٘ ًّ ًفت٘حٞ

ح ♂: ◘ ،  َرُصُ٘ي َ اَي ِة، إَِذا ََل َرَك الـَّاُس ِمنح َكَمِ  الـُّبُوَّ إِنَّ ِِمَّا َأدح

ِي َفافحَعلح َما ِشئحَت  تَحح ٗا ٓذٖ   ) أخزجٕ ،ه دارٜ( ▬   َتسح
 : ارٝ ًعِٚاْ هب أٓى ،هضِٞ،هع 
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إذ، مل تضتِح ًّ ،هِاظ ٗال ًّ ،    ى ،هِاظ؛  املعنى األول:
 فاصِ  ًا بص، هم فقص ذٓب ،حلٚا١ ىِم.

إذ، كاْ ٓذ، ،ألًز ًا ىوٚم حزٌ  ًِٕ  ٗال  واملعنى الثانٌ:
تضتحٛ أْ ت ِعٕ  ٗهٚط ىوٚم ال٢ٍ ٗال حز  ًّ ،هِاظ 

 ٗال َىَتب فافعوٕ.
 حلياء من اهلل تعاىلأفضل احلياء ، ا 

 ،ألحضّ فإْ  حضِا ،هِاظ ًّ ،حلٚا١ كاْ إذ،ا ،    إخ٘تٛ
 ًّ ،إلُضاْ ميِ  ألُٕ تعاىل ،  ًّ ،حلٚا١ ٙلْ٘ أْ كجري، ًِٕ
َِّف  د،٢ٌا عاصٛ،مل ِّ ،  َىِ ِص َع  ،  َرُصُ٘ي َ اَي: َ اَي ًَِضُعٍ٘د ِب

◘♂: 
ِ
قُوا ِمنح اهلل َحقَّ اللحَحقَاء تَحح ْلنَا :َقاَل  ،▬اسح وَل  َيا ق  ا  ،  َرس  إِنَّ

ْمد   َنْسَتْحيِي قَاَء ِمنح اهلل  ♂ :َقاَل  ،لِلِ َواْْلَ تِحح َلقحَس َذاَك َوَلِؽنَّ اِِلسح

ُكرح  َتذح َبطحَن َوَما َحَوى، َولح حَس َوَما َوَطى، َوالح أ  َأنح ََتحَػَظ الرَّ
ِ
َقَاء َحقَّ اْلح

بَِذ، َوَمنح َأَراَد  َت َوالح َوح كحقَا، َفَؿنح َفَعَل َذلَِك َفَؼدح ادح ِخَرَة َتَرَك ِزيـََة الدُّ اْلح

 
ِ
َقَاء قَا ِمنح اهلل َحقَّ اْلح تَحح ) أخزجٕ ،هرتًذٜ ٗحضِٕ  ▬اسح

 .،أله اُٛ(
 تلببْ٘ ،  ًببّ ،حلٚببا١ حقٚقببٞ أْ ◘رصبب٘ي ،   بببٚ ّ ٓلبذ، 

ّ  ٗأْ  ،هيف ذكبزت ا ،حلبصٙح   ،ألً٘ر ٓذٖ مبجٌ٘   تبزن  ًب
 .ًِٔا تزن ًا  صر ىوٟ ؤٖحٚا ُقص ع٣ٚا ًِٔا

 ،هغبزن   ىّ اهتِشٖب دلٌال ،هزأظ فظحب حفظ الرأس وما وعىى : 
ٕ  ٗال صباجص،   ،  هغبري  رأصٕ ٙض  فال ٟ  ٙزفعب  ،  ى باد  ىوب

ٕ  حيفبظ  أْ: ًعِباٖ  ،هزأظ فحفظ: تف ٚالٗ تلرب،   ًٗبا  رأصب
  ٗ،ألذْ  ٗ،هعببني ٗ،هوضبباْ   كبباهفٍ ،حلبب٘،ظ ًببّ ٗىبباٖ

 ٗأكى ع ٔٞ  فٕٚ ًٗا ،حلز،َ كىأ باجتِاب ٙلْ٘وفٍ ه فحفظٕ
ْ  ٗأًا  ،هصىا١   ٘ي ميِ  ،حلز،َ ٕ  ،هوضبا ّ  فإًضباك َ  ىب  ،حلبز،
 ٗعٔادٝ ٗ،هٌٌِٚٞ  ،هغٚ ٞ ٗ ،هلذب ف تجِ ٕ  ٗ،جب  ٗ،هغز

 ًّ ذهم ىببٗك ىوٍ  بغري ،  ىوٟ ،هق٘ي ٙلْ٘ ٗبٕ ،هشٗر 
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 الفرق بني احلياء واخلجل 

 فاخلجبى   ٗ،حلٚبا١  ،خلجبى  بني ك ري فزق ِٓانا ،    أح يف
ٍ  كضؤ،ي ً٘    ُتٚجٞ ،رت ان: بإُٔ ،هِفط ىوٌا١ ٙعز فٕ  ،ملعوب

ٕ  ىبزض  ٙضبتطٚ   ٗال خيجبى  طاهبب ،ه فتجبص .. هوطاهب  رأٙب
 فاهغد ٚٞ.. خ٘ف ىّٗ جدي  ىّ ُاتج فاخلجى ب٘ض٘ح 
ٕ  ز٠ٙ.. ضعٚفٞ عد ٚٞ ،خلج٘هٞ  ٙطاهبب  ٗال ًٔضبً٘ا  حقب

َِّف  ذهم ىلط ،حلٚا١ ٗهلّ بٕ  َٝ َأِبٛ َع  َ بايَ : َ اَي ☺ َُٓزَِٙز
ٌع َوِستُّونَ ♂: ◘ ،  َرُصُ٘ي ٌع َوَسبحُعوَن َأوح بِضح يََمُن بِضح ِ َبًة،  اْلح ُشعح

ِريللِق،  ََذى َطللنح الطَّ َح َكاَإللا إَِماَصللُة ا ُا َِل إَِإَ إِِلَّ اهلل، َوَأدح َفَلفحَضللُؾَفا َوللوح

يََمنِ  ِ َبٌة ِمنح اْلح ََقاُء ُشعح  .) ًتفق ىوٕٚ( ▬َواْلح
ٞ أٗ ٗصب عني   ٗصتني بض  ًّ ٙتلْ٘ مياْ،إل ْأ أٜ ّ  عبع   ًب

 ٓبذٖ  زٙبذك  مل ◘ ،هبِيب  أْ ُالحظ  ًٗؤًِا صار فٕٚ دبٌعت
 بٚبصن  صبٚأخذ  ،حلٚبا١ ؛ ألْ فقب   ،حلٚبا١  ذكبز  ٗهلِٕ ،هغعب
ٞ  ًعبم  ،ُضب طت  حٚٚبا  كِت ْإف  عع ٞ ٗ،هضتني هو ض   بقٚب

ٌ  ♂:◘  هقبب٘ي ،هببِيب   ،هغببعب  للُه َخللرح ََقللاُء ُكؾُّ ) أخزجببٕ   ▬ اْلح
ٓ٘ ،هذٜ حي بٕ   اتًزفاحلٚا١ ،هذٜ ٙ صن ىّ ،حمل   ،ه دارٜ(

هتفقبٕ ا ،هبصّٙ    ،   أًا ،هذٜ ميِعم ىّ طوب ،هعوٍ  أٗ ،
أٗ صؤ،ي ،هعوٌا١  أٗ ،ألًبز بباملعزٗف ٗ،هِٔبٛ ىبّ ،ملِلبز؛      

 فوٚط ًّ ،حلٚا١ ا ع١ٛ بى ٓ٘ ،خلجى ،ملذًَ٘.
َِّٗ ِّ َى ٌََز ،ِب اْلَقاُء واْليلَمن ♂: ◘ ،  َرُصُ٘ي َ اَي :َ اَي ☻ ُى

ا ُرِفللَع اْلَخلر ََقًعلا َفلنَذا ُرِفلَع َأَحلِدِرَ  ) أخزجببٕ ،حلبباكٍ ا ▬ ُُوركلاُء 
!!! إُٔببا دالهببٞ ،  صبب حاْ،ملضببتصرن ٗصببححٕ ،أله بباُٛ(  

  كٌا مياْ،إل ًلُ٘ات ًّ أصاصٛ جش١ ،حلٚا١صزحيٞ ىوٟ أْ 
 إُٔ  زّٙ هإلمياْ إذ، رف  أحصٌٓا رف  ،آلخز.

 زاد املسلم اليومي من العلم الشرعيللمسيد ارجع لكتاب:  

 دمحد عدد املتعا( أل) 
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 ،هِظبز  هٕ جي٘س ال ملا ِظز،ه ىّ ف حفظٔا ،هعني ٗأًا  ،مل٘بقات
 ،خلِببا إىل ،الصببتٌا  بببرتن ٙلببْ٘ فحفظٔببا: ،ألذْ أًببا إهٚببٕ 

 ٗببرتن  ٗ،ملعباسف   ،ملغِٚبات  إىل ،الصبتٌا   ٗبرتن ٗ،هفج٘ر 
 .إهٕٚ ،الصتٌا  ،  حزَ ًا كى إىل ،الصتٌا 

 فببإذ، مسعببٕ  أٗ رآٖ إذ، ،ملِلببز بتغببٚري رلاطببب ،ملضببوٍ فببإْ 
 ٗال ًعزٗفبا  ٙعزف ال حتٟ  و ٕ  أهفٕ هوٌِلز ُضاْ،إل ،صتٌ 

 إال ًا ٗ،فق ٓ٘،ٖ ٗ،هعٚاذ با  . ًِلز، ِٙلز
ٕ  جي٘س ال ًّ ُظز ىّ حفظٕ ،هزأظ حفظ ا ٗٙصخى  ،هِظبز  هب

 .ع ٔٞ فٕٚ ًٗا حز،َ فٕٚ ٙصخىفال  ،هفٍ  حفظ ٗأًا إهٕٚ 
ٕ  فباملز،د  ،ه طّ ح٘،ٖ ًا ٗأًا حفظ البطن وما حىى  :   ،هفبز    بب

ِمـِ َ  ُولل}:فقباي  بٕ ،  أًز  ص ،هفز  ٗحفظ ُؿلمح ؾح لوا  ل   ِملنح  َيُغضُّ

َػُظللللوا  َأبحَصللللاِرِإمح  َكللللى َذلِللللَك  ُفللللُروَمُفمح  َوََيح  بِللللََم  َخبِللللرٌ  اهلل إِنَّ  ََلُللللمح  َأزح

ـَُعونَ  ِمـَاِت  َوُول( 03) َيصح ُؿمح ؾح نَ  ل  ُضضح لنَ  َأبحَصاِرِإنَّ  ِمنح  َيغح  َوََيحَػظح

  [03 - 03:،هِ٘ر] {ِمـحَفا َضَفرَ  َما إِِلَّ  ِزيـََتُفنَّ  ِدينَ ُيبح  َوَِل  ُفُروَمُفنَّ 
ْ  ٗمما  ،ألط با١  إىل ،هبذٓاب  ا ،ملؤًِبات  تضبآى  ،هقوبب  حيبش

ٟ  ،هلغ  ًّ ٗمتلٍِٚٔ ،ألص اب  ألتفٕ ،هزجاي  ،هعب٘رٝ  ىوب
ّ  ٗملضبٔا  إهٚٔبا  ٗ،هِظبز  ،ملغوظٞ  ،  فباتقني   ضبزٗرٝ  غبري  ًب
ّ  ،ملضبوٌات   ًعغز  ،حلٚبا١  أْ ّٗ،ىوٌب  فبزٗجلّ   ٗ،حفظب

 !.،آلخز رف  أحصٌٓا رف  إذ،  زُا١  ٗ،إلمياْ
 ؛،ملب٘ت  ذكبز : ،هزب ًّ ،الصتحٚا١ حقٚقٞٗ ذكر الىت والبمىى :  

ٕ  ًبا  ىوٕٚ ٓاْ  ًآهٕ هوٌ٘ت ٗ،هفِا١ أْ ذكز ًّ ألْ ّ  فاتب  ًب
 .،آلجوٞ طوب ًّ ٙوشَ ًا ٗإٌٔٓ ،هعاجوٞ  ،هوذ،ت

 أٜ ،آلخزٝ ر،دأ ًّٗومن أراد اآلخرة ترك زينة احلًاة الدنًا : 
 فزٗجٍٔ ،حلافظني ًٗصح ،هصُٚا  سِٙٞ تزن بِعٌٚٔا ،هف٘س
َافِظِ َ }:فقاي َافَِظاِت  ُفُروَمُفمح  َواْلح اِكِرينَ  َواْلح  َكثِراً  اهلل َوالذَّ

ِت  اكَِرا ِػَرةً  ََلُم اهلل َأَطدَّ  َوالذَّ غح راً  مَّ  .[03:،ألحش،ب] {َطظِقَمً  َوَأمح
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احلياء من 
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