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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی–سعيدی «امين الدين الحاج داکتر

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٩
  

 !ھم از خود حد ومرزی دارد» یئبی حيا«
.  مبذول داشت استی خاص که به شئون اخالقی انسانھا نيز توجھ با عظمتی استدين مقدس اسالم از جمله اديان

 ۀھمانا من مبعوث شدم تا تمام کنند«: ی خاصی می فرمايند ئوار اسالم محمد  صلی هللا عليه وسلم با زيباگپيامبر بزر

يکوترين اخالق کامل ترين شما در ايمان کسانی ھستند که ن«:فرمايد  ھکذا می) روايت احمد(» .بھترين اخالقھا باشم

صلی (باشد؛ زيرا رسول اکرم  می» حياء«ِھای اخالق نيکو،  يکی از مھمترين معيارھا و نشانه» .ھا را داشته باشند

  .» باشد ِ ممتاز اسالم، حياء میۀايست و وصف و نشان ھر دين داری وصف و نشانه«: فرمايد می) هللا عليه وسلم

اش خير است و فقط خير و خوبی را  ھای ايمان است و حياء ھمه ی از شعبها حياء شعبه«: فرمايند  در حديثی ديگر می

  .»آورد  به ارمغان می

حيای او از دختری که «است و ھمانا او با حياء ترين افراد است و ) صلی هللا عليه وسلم(حياء از  اخالق رسول اکرم 

می باشد و بھترين راه برای رسيدن به ) ج(نب هللا حياء از جا) روايت بخاری(» .خود را در چادر پيچيده ، بيشتر بود

از خداوند متعال آن چنان حياء کنيد «. طاعات و شتافتن به سوی خيرات و دوری و اجتناب از رذائل و گناه می باشد

بھشت است و بی حيائی و بی ی از ايمان است و جايگاه ايمان حياءشاخه ا) روايت بخاری.(»ء استِّکه حق حيا

حياء ھمه اش خير است و خير و خوبی ) روايت ترمذی. (به دوزخ می برد )انسان را(ّشرمی، شر و بدی است و بدی 

 نفاق ۀ ايمان و خوبی ھاست و بی حيائی و بی شرمی، نشانۀحياء نشان) روايت مسلم و بخاری. ( را به ھمراه می آورد

  ) یبخار روايت( .و بی شرمی است

ٍما كان الفحش فی شيءإال شانه و ما كان الحياء فی شيء إال زانه«.حياء صاحب خود را زيبا و مزين می کند ٍ. «

را مزين و  سازد و حياء در ھرچه باشد آن  می را زشت دشنام و ناسزا درھرچه باشد، آن) روايت ترمذی(

 .سازد زيبامی

 :حياء از مردم است ھا، » حياء« ۀباشد يکی از جمل  میحيا ء دارای انواع واقسام

ًو نفس خودش شرم دارد، طبعا دارای اخالق بزرگی است که حتی اثر آن را در رفتار با مردم )  ج(شخصی که از هللا 

شرم ) ج(که از خدا  يضور مردم دوری می کند و ھمان طورمی بيند و از انجام دادن اعمال و رفتار زشت وبد در ح

حياء ی کند ، نه پروا را می)ج( حياء از هللا یولی شخصی که بی حياء باشد نه پروا.کند م میمی کند، از مردم ھم شر

 .جامعه وملت ومردم از از نفس خود دارد ونه حياء 
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 از مردم ما از حياء برای ی زيادۀ سياست کشور ما وجود دارند که عدۀچنين بی حياء ھا در دور و پيش ما و صحن

  دھند د زيادی سکوت را در برابر شان ترجيح میھمچو بی حياء ھا در موار

 آمين .الھی ما را ھدايت نيکی کن .

 

 

 


