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  املقدمة

 كما فيه مباركاً طيباً كثرياً محداً العاملني، رب هللا احلمد        
 له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد ويرضى، ربنا حيب
 عبد حممداً ونبينا سيدنا أن هدوأش واألوىل، اآلخرة يف احلمد له
 وبارك وسلم اهللا صلى واهلدى، بالرمحة املبعوث ورسوله اهللا
 املؤمنني، أمهات أزواجه وعلى الطاهرين، الطيبني آله وعلى عليه
 إىل بإحسان تبعهم ومن والتابعني امليامني، الغر أصحابه وعلى
       وبعد .الدين يوم
صائصها أصحاب اهلمم، الرجولة مطلب يسعى للتجمل خب   

ويسمو مبعانيها الرجال اجلادون، وهي صفة أساسية فالناس إذا 
  . فقدوا أخالق الرجولة صاروا أشباه الرجال، غثاًء كغثاء السيل

 يتطلع إىل معامل الرجولة اليت تؤثر يف -r -لقد كان النيب     
فكان إسالم عمر حدثاً كبرياً . نشر الدعوة وإعزاز اإلسالم

ت رجولته يف اللحظة األوىل من إسالمه، فبعد أن كان وجد
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املسلمون ال جيرؤن على اجلهر بدينهم جهروا به، قال ابن 
 فلم .١"مازلنا أعزة منذ أسلم عمر: "-رضي اهللا عنه-مسعود 

 يف قوة بدنه وال -رضي اهللا عنه-تكن رجولة عمر بن اخلطاب 
ولته كانت يف فروسيته، ففي قريش من هو أقوى منه ولكن رج

. يف إميانه القوي ونفسه الكبرية اليت تبعث على التقدير واإلكبار
هاجر الصحابة خفيةً، أما عمر فقد تقَلّد سيفه ومضى إىل الكعبِة 

من أراد : "فطاف وصلّى باملقام وأعلن هجرته على املأل وقال هلم
 هذا فليتبعين وراء أن تثكله أمه، وييتم ولده، وترمل زوجته،

   .إا الرجولة احلقة بكل معانيها. فما تبعه منهم أحد" الوادي
مضامينها اليوم، وفقدت أركاا   اليت ضاعتالرجولةهذه     

   .عند الكثريين، فصاروا أشباه الرجال وال رجال
  . ومميزااهذه الرجولة حنتاج لنتعرف على صفاا

                                                   
  ]أخرجھ البخاري[-  1
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 الـدين   ن وهـم  رجال حيملون الدي   إىل اليوم حباجة    فاألمة    
 م  ويسعون جادمن املـؤمنني  ﴿شعارهم ين خلدمة دينهم وأوطا

  ﴾رجال
ومن هنا جاءت أمهية الكالم والكتابة عن الرجـال وصـفام           

 أنوجل   فكان هذا البحث املتواضع الذي أسأل اهللا عز       ومميزام  
 عاهدوا اهللا   ماعلى  دقوا  ص نينتفع به كل مسلم يسعى ليكون مم      

  . عليه 
  أمري بن حممد املدري /إعداد مجع و
  عمران –اليمن 

Almadari_1@hotmail.com 
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  املقصود بالرجولة 
  :الرجل يف اللغة

  
  :٢يقول الفريوزبادي

 ِجمال مثل وِرجاالت ِرجال واجلمع املرأة ضد الرجل   "
 على أيضاً ورويِجل رجيل الرجل وتصِغري . وأراِجل وِجماالت

 الرجل مصدر بالضم والرجلة. راِجل تصغري كأنه قياس ريغ
 والرجولية والرجولة الرجلَةِّ بين رجل يقال واَألرجل والراَِّجل
  ".الرجلة جيد وراِجلٌ

 وهو األخرية وسكونه اجليم بضم الرجل "٣ويف تاج العروس   
 ولو : " تعاىل قال لكولذ به خيتص اإلنسان نوع من الذكر
 به يعين صفة الرجل يكون  وقد)رجال جلعلناه ملكا جعلناه
 يف بالرجل متشبهة كانت إذا رجلة للمرأة ويقال والكمال الشدة
 اهللا رضي عائشة أن : احلديث ويؤيده : قلت . أحواهلا بعض

                                                   
 . الفیروزآبادي- القاموس المحیط-  2
  ر ج لمحمد الزبیدي باب -تاج العروس من جواھر القاموس -  3
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 وترجلت . الرجال رأي رأيها كان أي الرأي رجلة كانت عنها
  "أحواهلا بعض يف لرجلكا صارت : املرأة

  :الرجولة يف االصطالح 
أختلف الناس يف تفسري معىن الرجولة فمنهم من يفسرها       
 واحلزم والقيادة بالزعامةمن يفسرها  هم ومن ، والشجاعة بالقوة

 ومنهم ، الضيوف وتضييف بالكرم الرجولة يفسر هم ومن ،
 يظنها من مومنه ، جبمعه واالشتغال املال حتصيل مبدى يقيسها
 املواقف يف بالربوز يفسرها من ومنهم ، جهالء وعصبية محية

 اجلاه ببذل يفسرها من ومنهم ، العون يد ملد واألزمات احلرجة
   ...كانت الطرق بأي الناس مهام وختليص والشفاعة
 أن واحلقيقة ، العظيمة الكلمة هذه استعمال يف إفراط فحدث
 ليست بالتأكيد لكنها ملعاينا تلك بعض من شيئاً حتمل الرجولة
   .الناس من الكثري إليه يرمي الذي باملعىن
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 ما هو العظيمة الكلمة هلذه املالئم الصحيح مبفهومها فالرجولة
 الْباِطلُ يأِْتيِه ال ﴿ الذي كتابه ثنايا يف وتعاىل تبارك اهللا ذكره
   .﴾ حِميٍد حِكيٍم من تِرتيلٌ خلِْفِه ِمن وال يديِه بيِن ِمن

 رجل فكل ، والذكر الرجل بني التفريق عدم يف الكثري وخيطئ
 ما غالبا ) ذكر ( كلمة ألن ، رجل ذكر كل يعترب وال ، ذكر
 اخللق مثل ، اجلميع فيها جيتمع اليت الدنيوية املواطن يف تأيت

 املواطن يف فتأيت رجل كلمة أما ، ذلك أشبه وما اإلرث وتوزيع
   .وتعاىل سبحانه اهللا بهاحي اليت اخلاصة
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  الرجولة
  :الرجولة ` 

ترسخ بعقيدة قوية وتهذّب بتربية صحيحة، وتنمى بقدوٍة       
  . حسنة
  :الرجولة `

قال . حتملُ املسئولية يف الذب عن التوحيد، والنصح يف اهللا             
عى قَالَ يا موسى    وجاء رجلٌ من أَقْصى الْمِدينِة يس     ﴿: اهللا تعاىل 

      اِصِحنيالن ِمن ي لَكِإن جرفَاخ لُوكقْتِلي ونَ ِبكِمرأْتلَأَ يِإنَّ الْم﴾ 
٤

  . إا الرجولة احلقة بكل معانيها.
  :الرجولة `
 قوة يف القول، وصدع باحلق، وحتذير من املخالفة ألمر اهللا،              

لَ رجلٌ مؤِمن مـن آِل      وقَا﴿: مع حرص وفطنة، قال اهللا تعاىل     
             قَـدو اللَّـه ـيبقُولَ رلًا أَن يجلُونَ رقْتأَت هانِإمي مكْتنَ يوعِفر

كُمبر اِت ِمننيِبالْب اَءكُم٥﴾ج   

                                                   
 ]سورة القصص) ٢٠[( -  4
 ].سورة غافر) ٢٨[( -  5
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  :الرجولة `
صمود أمام امللهيات، واستعالء على املغريات، حذراً من      

ِرجالٌ لَّا تلِْهيِهم ِتجارةٌ ولَا بيع ﴿ :يوم عصيب، قال اهللا تعاىل
 قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاِة ياء الزِإيتلَاِة وِإقَاِم الصن ِذكِْر اللَِّه وع

ِفيِه الْقُلُوب ارصالْأَب٦﴾و.  
  :الرجولة `

           نعة إن أحسن الناس أَحـسليست أن يكون الشاب كاإلم
 أساء، وإذا ولغ أصحابه يف مستنقعات السوء جرى         وإن أساءوا 

  . يف ركام لكي يكون رجالً كما يزعمون
  :الرجولة `

رأي سديد، وكلمة طيبة، ومـروءةٌ وشـهامةٌ، وتعـاون               
  .وتضامن

  
  
  

                                                   
 ]سورة النــور) ٣٧[( -  6
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  :الرجولة `
 بالثـارات  األخذ أو اللحى، وحلق الشوارب تطويل هيليست  

  .األبرياء وقتل
  :الرجولة `

 أو بالقوة الرأي وفرض والصياح الصوت رفعليست  هي 
  .بالعضالت البطش
  :الرجولة `
  .وطباع وسجايا ومشائل صفات هي مما أكثر سناً ليست   
  :الرجولة `

 ليست أن تكون غاية مراد الشاب شهوة قريبة، ولذةً حمرمة يف  
 علّقليلة عابثٍة، بال رقيب وال حسيب؟ أين هذا من رجل قلبه م

وأين هذا من رجٍل دعته امرأةٌ ذات منصب ومجال باملساجد؟ 
إين أخاف اهللا؟ وأين هذا من رجل تصدق بصدقة : فقال

فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه؟ وأين هذا من رجلني 
حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟ أولئك ميقتهم الرمحن 
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  .ظلهوهؤالء يدنيهم ويظلهم يف ظل عرشه يوم ال ظل إال 
أين الرجولة فيمن يتمايل يف حركاته، ويطيل شعره، ويضع 
القالدة على رقبته، ويتطأطأ يف مشيته، بل قد يرقص كما ترقص 
النساء؟ إن هذه السلوكيات نواةُ شٍر ونذير فساٍد لكل اتمع؛ 
ألا حتكي مسخاً وانصرافاً عن الفطرة، وازاميةً واحنطاطاً على 

 املتشبهني من -r-لعن الرسول  "وهلذاحساِب أخالق األمة، 
 ولعن ، ٧"الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال

 " املخنثني من الرجال واملترجالت من النساء-r-النيب 
  .٨))أخرجوهم من بيوتكم((: وقال
  :الرجولة `
 ويسمو اهلمم، أصحاب خبصائصها للتجمل يسعى مطلب   

 فقدوا إذا فالناس أساسية، صفة وهي اجلادون، الرجال مبعانيها
 السيل كغثاء غثاًء الرجال، أشباه صاروا الرجولة أخالق

حني تغمر خصائص الرجولة جبناية الرجال أنفسهم حيل باتمع 
                                                   

 ]أخرجھ البخاري[-  7
  ]-رضي اهللا عنھما-أخرجھ البخاري من حدیث ابن عباس [ -  8
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العطب، وبالبيت الضياع وباألمة الضعف واهلوان، تضيع القوامة 
: قال اهللا تعاىل. وتضعف الغرية فتتسع رقعة الفساد اخللقي

رجالُ قَوامونَ علَى النساء ِبما فَضلَ اللّه بعضهم علَى ال﴿
   .٩﴾بعٍض
  :الرجولة `

من اعتـداد   :  صفه جامعه لكل صفات الشرف       اإلنسانيف      
 الواجب مهما كلفه من     بأداءبالنفس واحترام هلا وشعور عميق      

 يف   ودين وبذل اجلهـد    ةوأم أسرة ملا يف ذمته من      ايةمحونصب  
  . الضيم لنفـسه وهلـا     وإباءترقيتها والدفاع عنها واالعتزاز ا      

  :الرجولة `
 يف اإلنسان وظيفةهي صفه ميكن حتقيقها مهما اختلفت       
 رآه و  ال تشريفاً كرسيه تكليفاً من عدفالوزير الرجلاحلياة 
 ما وآخر قومه ما يفكر فيه أول ، للخدمة ال وسيله للجاهةوسيل

   .أمته على حقوق يظل يف كرسيه ما ظل حمافظاً،فسه يفكر فيه ن
                                                   

 .]سورة النساء) ٣٤[( -  9
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  الرجال
   :الالرج`
 الثابتة، والفضائل الراسخة، العقائد ظالل يف إال لن يتربوا    

 يف أما. املكفولة واحلقوق املرعية، والتقاليد األصيلة، واملعايري
 واحلرمان السافر، واالحنالل الكافر واإلحلاد احملطم، الشك ظالم
 حرم إذا الغرس ينمو ال كما صحيحة، رجولة توجد فلن ،القاتل
  .والضياء واهلواء املاء
  :الالرج`

ليسوا أولئك الذين بِطنت أجسادهم، وقد خلت من قول       
هؤالء الرجال أشباه . احلكمة ألسنتهم، وعن سداد الرأي عقوهلم

: رجاٍل ال ننشدهم، بل نبغي الذين عناهم القرآن يف قوله
ن يمشونَ علَى الْأَرِض هونا وِإذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ الَِّذي﴿

والَِّذين * والَِّذين يِبيتونَ ِلربِهم سجدا وِقياما * قَالُوا سلَاما 
* يقُولُونَ ربنا اصِرف عنا عذَاب جهنم ِإنَّ عذَابها كَانَ غَراما 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


         رجًالكیف تكون 

 ١٨

ا سها ِإنقَامما وقَرتسم اَءت * لَمِرفُوا وسي فَقُوا لَمِإذَا أَن الَِّذينو
  .١٠﴾يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما

  :الالرج`
 على الطريق، ون، ويثبتمدهو بوعونفو، ويمدهو يف عهونيصدق

هدوا اللَّه ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عا﴿: قال اهللا تعاىل
علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا 

١١﴾تبِديلًا
.  
  :الالرج`
ال يقاسون بضخامة أجسادهم واء صورهم، فعن علي بن     

 ابن مسعود -r-أمر النيب : " قال-رضي اهللا عنه-أيب طالب 
ها بشيء فنظر أصحابه إىل فصعد على شجرٍة أمره أن يأتيه من

 دقةاهللا بن مسعود حني صعد الشجرة فضحكوا من  ساق عبد

                                                   
 ]سورة الفرقان) ٦٧ - ٦٣[( -  10
 ]سورة األحزاب) ٢٣[( -  11
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مما تضحكون؟ لَِرجلُ عبد اهللا : ((-r-ساقيه، فقال رسول اهللا 
١٢))أثقل يف امليزان يوم القيامة من أحد

.  
  :الالرج`

 احلقيقيون من هذه األمة أصحاب مواقف، وقد يتمثل هذا يف 
  .ن الشعوب املسلمةرجل أو جمتمع أو شعب م

  :الالرج`
يعلمون علم اليقني أن التغيري الذي حيلمون به ألمتـهم ال                

ميكن أن حيدث بني يوم وليلة، كما أن له مقدمات ومقومـات،   
فالسنن اإلهلية تدل على أن اهللا ربط تغيري احلال العام بتغري حال            

ها، أما  العباد، فحال األمة اآلن ميكن تغيريه، ولكن بصالح أفراد        
إذا قال كل فرد فيها إنه ال ميكنه أن يؤثر يف األمة فإنه يكـون               

ِإنَّ اَهللا الَ يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيـروا مـا       .﴿: خمطئاً، قال تعاىل  
فُِسِهم١٣﴾ .ِبأَن.  

  
                                                   

  ]أخرجھ أحمد[ -  12
 ]١١/ الرعد[ -  13
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  األمةحياة  يف أمهية الرجولة
 الرجال احلقيقيني عند األزمات تشتد احلاجة لوجود          

 يف هذه احلالة اليت تقع فيها الفنت باملسلمني حنتاج إىل عناصر
مثبته تثبت املسلمني على املنهج الرباين، من الذي يثبت؟ يف 

معادن الرجال، يفضي كل رجل  حالة األزمات تكتشف أنت
العقيدة أم  إىل معدنه اخلالص؛ ليستبني أمام الناس هل هو من أهل

يف حالة األزمات يتبني الرجال ال؟ هل هو رجل عقيدة أم ال؟ 
  .على منهج اهللا بأقدام راسخة الذين يقفون

  : يقول اهللا تعاىل 
ِمن الَِّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيِهما ادخلُوا  قَالَ رجالِن﴿

ِهملَيلَى اللَِّه ععونَ وغَاِلب كُمفَِإن وهملْتخفَِإذَا د ابكَّ الْبولُوا فَت
ِمِننيؤم مت١٤﴾ِإنْ كُن   

 فما مدداً، بكر أيب من فطلب ) احلرية ( الوليد بن خالد حاصر  
 ال: وقال التميمي عمرو بن القعقاع هو واحد برجل إال أمده

                                                   
  ]٣١٣:المائدة[ -  14
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 اجليش يف القعقاع لصوت: يقول وكان مثله، فيه جيش يهزم
  !مقاتل ألف من خري
 بن عمر املؤمنني أمري من املدد العاص بن عمرو طلب وملا

 أمددتك فإين : بعد أما : (إليه كتب مصر فتح يف اخلطاب
 : األلف مقام منهم رجل : ألف كل على رجل، آالف بأربعة
 الصامت، بن وعبادة عمرو، بن واملقداد العوام، بن الزبري

  ).خملد بن ومسلمة
 منـهج  عليـه  يقوم ما وأعظم لشعبها، دولة به تقوم ما خري إن

 صحافة من كلها التوجيه أدوات عليه تتعاون ما وأفضل تعليمي،
 هذا وتربية الرجولة، هذه صناعة هو ومدرسة، وإذاعة،ومسجد

  .الرجال من الطراز
النوعية اليت حنتاجها حقيقة اليوم يف وسط األزمات اليت  هذه  

والفنت اليت جتعل احلليم حرياناً،  تعصف باملسلمني، األزمات
يكونون قدوة  ون الناس بالدين، إىل رجالحنتاج إىل رجال يبصر

  .اهللا للناس، إىل رجال يثبتون الناس على شرع
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 من مجاعة إىل عمر جلس املباركة املدينة دور من دار يف     
 الدار هذه أن لو أمتىن: أحدهم فقال ؛ متنوا: هلم فقال أصحابه
 جلر فقال متنوا،: عمر قال مث. اهللا سبيل يف أنفقه ذهباً مملوءةٌ
 سبيل يف أنفقه وجوهراً وزبرجداً لؤلؤاً مملوءة أا لو أمتىن: آخر
 أمري يا نقول ما ندري ما: فقالوا متنوا،: قال مث. به وأتصدق اهللا

 بِن عبيدة أيب مثلَ رجاالً أمتىن ولكين : عمر فقال املؤمنني؟
 م فأستعني حذيفة، أيب موىل وساٍمل جبٍل، بِن ومعاِذ اجلراح،

  .اهللا كلمة ءإعال على
 احلضارات به تقوم مبا خبرياً كان لقد امللهم، عمر اهللا رحم
  .اهلامدة األمم به وحتيا الكبرية، الرساالت به وتنهض احلقة،

 والثروات املذخورة، املعادن إىل حتتاج والرساالت األمم إن
 اليت املفكرة الرؤوس إىل ذلك قبل حتتاج ولكنها املنشورة،
 اليت القوية والعزائم ترعاها اليت الكبرية والقلوب تستغلها،
  .الرجال إىل حتتاج إا: تنفذها
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 مثني، جوهر كل من وأغلى نفيس، معدن كل من أعز لرجل
 : اهللا رسول قال حىت الناس، دنيا يف عزيزاً وجوده كان ولذلك

.))راحلة فيها جتد تكاد ال مائة، كإبل الناس إمنا((
١٥

  

 وروح الرساالت، عماد وه الصاحل الكفء الرجل    
 السالح معامل من شئت ما أعد. اإلصالح وحمور النهضات،و
 ما وضع احملارب، بالرجل إال األسلحة تقتل فلن والذخرية،

 بالرجل إال املنهج يقوم فلن والتربية للتعليم مناهج من شئت
 تنجز فلن جلان من شئت ما وأنشئ بتدريسه، يقوم الذي

  !!الغيور لرجلا حرمت إذا مشروعاً
  .فيه ريب ال الذي الواقع يقوله ما ذلك
 اجلندي، قلب يف هي ما بقدر السالح حبد ليست القوة إن

 املعلم، روح يف هي ما بقدر الكتاب صفحات يف ليست والتربية
 محاسة يف هو ما بقدر اللجان تكوين يف ليس املشروعات وإجناز

  .عليها القائمني
                                                   

  ].رواه البخاري[  -  15
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 وال لؤلؤاً وال ذهباً، وال فضة تمني مل حني عمر أحكم ما فلله
 على تتفتح الذين املمتاز الطراز من رجاالً متىن ولكنه جوهراً،
  .السماء وأبواب األرض، كنوز أيديهم

 ألفاً، يوازي قد ورجالً مائة، يساوي قد واحداً رجالً إن 
  .أمة حييي مهة ذو رجل: قيل وقد بأسره، شعباً يزن قد ورجالً
  واحد األملعية يف لكنه… زمانه رجال من بألف يعد     
 الذين احلقيقيني، الرجال لوجود احلاجة تشتد األزمات وعند
  .اهللا شرع على الناس يثبتون

 شدائد باملسلمني متر قد أزمات، باإلسالم متر قد         
 السبل، م تنقطع شديد، عسر باملسلمني مير قد وضائقات،

 اهللا، شرع عن وحييدون ومييدون ويضطربون، الناس فيتحري
 يتبعه، وال احلق أحدهم يرى ال مذر، شذر متفرقني الناس فترى

 وتبعثروا شديداً، اضطراباً فاضطربوا الدنيا، احلياة فنت حيرم
 يقوم الذي ومن احلالة؟ هذه يف يثبت الذي فمن وتفرقوا،
 باملسلمني الفنت فيها تقع اليت احلالة هذه يف التثبيت؟ بواجب
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 من الرباين، املنهج على املسلمني تثبت مثبته عناصر إىل حنتاج
 الرجال، معادن أنت تكتشف األزمات حالة يف يثبت؟ الذي
 هو هل الناس أمام ليستبني اخلالص؛ معدنه إىل رجل كل يفضي

 حالة يف ال؟ أم عقيدة رجل هو هل ال؟ أم العقيدة أهل من
 بأقدام اهللا منهج على يقفون الذين الرجال يتبني األزمات
  .راسخة
 رجل منكم أليس: بأبنائه يهتف الزمان هذا يف الدين ذا وكأين
  بأمري؟ ويقوم حيملين رشيد
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  ..اإلسالم يف الرجولة
 من يشاء من على ا وجل عز اهللا ا مينت صفة الرجولة    

 الكافر، صاحبه يعلِّم الذي املؤمن الرجل ذلك قال كما عبادة،
  : عليه وجل عز اهللا بنعم له ومذكراً ومقرعاً، موخباً له يقول
﴿ تِبالَِّذي أَكَفَر لَقَكخ اٍب ِمنرت ثُم طْفٍَة ِمنن ثُم اكوس 

  .١٦﴾ رجالً
 وهلا صفات هلا ا، وينعم وجل عز اهللا مينت اليت الرجولة هذا  

 إال تشتد وال عليها، إال تقوم وال ا، إال تكتمل ال خصائص،
  .األركان ذه

 اهللا قال رجاالً، إال كانوا ما أقوامهم إىل بعثوا الذين والرسل  
  ١٧﴾ ِإلَيِهم نوِحي ِرجاالً ِإلَّا قَبِلك ِمن أَرسلْنا وما ﴿: وجل عز
  .رجاالً إال الناس إىل وجل عز اهللا يرسل فلم
فاضلة ميزان الرجال يف شريعة اإلسالم من كانت أعماله   

ما ((:  فقال-r-مر رجلٌ على رسول اهللا . وأخالقه حسنة
                                                   

  ]٣٧:الكھف[ -  16
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هذا حري إن خطَب أن ينكح، وإن : ؟ قالواتقولون يف هذا
مث سكت، فمر : قال. شفَع أن يشفّع، وإن قال أن يستمع له

هذا : ما تقولون يف هذا؟ قالوا: رجل من فقراء املسلمني فقال
وإن شفَع أن ال يشفّع، وإن قال حري إن خطَب أن ال ينكح، 

هذا خري من ملء : -r-أن ال يستمع له، فقال رسول اهللا 
  .١٨.))األرض من مثل هذا

 وفجر أمرهم أول الفروق اليت متيز املسلمني يف أهملعل من   
فقد غين العصر  )) الرجولةخلق ((حيام عن املسلمني اليوم 

  .الرجولةد وعنوان  مبن كانوا هامة الشرف وغرة ااألول
واهللا لو : (  يقول إذ*  r  حممد* يف الرجولةتتجلى هذه 

 اترك هذا أن الشمس يف مييين والقمر يف يساري على وضعوا
  )). اهلك فيه ما تركتهأو حىت يظهره اهللا األمر

 ويف ادوار حياته فحياته كلها سلسله من أعمالهكما تتجلى يف  
 ال تزعزعه الشدائد إميان ، الفذة ولةوالبط ، ة احلقالرجولةمظاهر 

                                                   
  ]أخرجھ البخاري[-  18
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وصرب على املكاره وعمل دائب يف نصرة احلق ، وهيام مبعايل 
 مل إليه قبضه اهللا إذاحىت )) حقريها(( وترفع عن سفاسفهااألمور

كما زائلة إعراضاف خلّيترك ثروة كما يفعل السلطان ومل ي 
هر ،  خلف مبادئ خالدة على الدوإمنا واألمراءخيلف امللوك 

 بأمواهلم يرعوا وينشروا وجياهدون ف رجاالًكما خلّ
  . من اجلهاوأنفسهم

 فأقوى ، الرجولة ةبأمثل ومن بعدهم مملوء الصحابةوتاريخ  
ال يراعي يف )) رجالً((انه كان )) عمر بن اخلطاب ((مميزات 

  :  خطبه إحدى يقول يف أمرياً أو  عظيماًاحلق كبريا وال ميايل
 عندي من الضعيف أقوىاس انه واهللا ما فيكم احد  النأيها(( 

حىت اخذ احلق له وال اضعف عندي من القوي حىت اخذ احلق 
  .)).له

 كان األمثال فتجرى جمرى الرجولةوينطق باجلمل يف وصف 
ال ((  يقول أنضيم ال سيم خطة إذايعجبين من الرجل : ( يقول 

  )).مبلء فيه
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 العوم أوالدكمعلموا : ( ل  فيقوالرجولةويضع الربامج لتعليم 
 ومروهم فليثبوا على اخليل وثبا ورووهم ما جيمل من والرماية
  )). الشعر

 (( إليهم فيكتب الرجولةويضع اخلطط لتمرين الوالة على 
اجعلوا الناس يف احلق سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم 

  ).)الغضب  الناس عندتأخذوا والرشا واحلكم باهلوى وان إياكم
 يف مجيع للرجولة من اجل هذا كله كان هذا العصر مظهراً    

 روعة ، وتعجب فيملئوك  ، تقرا تاريخ املسلمنياحلياةميادين 
 وهم مل يتخرجوا يف مدارس علميه ومل -كيف كان هؤالء البدو

يتلقوا نظريات سياسيه حكاما وقادة خلرجي اللم مبقدار ما تقاس 
  .برجولتها

اليت بثها فيهم دينهم وعظماؤهم هي اليت مست  الرجولة هي إمنا
 حضارة مث هم وأعظمها مدنيه األمم أرقىم وجعلتهم يفتحون 

 يفتحون فتحا إمنا املدنيةال يفتحون فتحا حربيا يعتمد على القوة 
 منظما يعلمون به دارسي العدل كيف يكون العدل إداريامدنيا 
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 أندرسا على العامل ،  ويلقون بعلمهم اإلدارة، ويعلمون العلماء 
قوة اخللق فوق مظاهر العلم وقوة االعتقاد يف احلق فوق 

 ال تقاس األمم وان العلميةاملذاهب و ةيالفلسفالنظريات 
  .بفالسفتها مبقدار ما تقاس برجولتها

 كالذي فعله يف مسح سواد العراق اإلدارة حزما يف رأيتهل   
  اء ؟وترتيب اخلراج وتدوين الدواوين وفرض العط

 ولئن كان حقا لقد كان عمر بن اخلطاب يف كل ذلك رجالً  
 جيعلوا أن يشاءوا غريهم ومل رجولةهناك رجال قد امتصوا 

  كان رجالًإمنا جبانبهم فلم يكن عمر من هذا الضرب رجاالً
وقاص أيب عبيدة اجلراح وسعد بن أبوك ق جبانبه رجاالًلِّحي 

 نفخ فيهم عمر من ا رجاالًواملثىن بن حارثه وكثري غريهم كانو
 هلم يف رجولته وأفسح من روحه اإلسالمروحه كما نفخ فيهم 

  . لنفسه يف رجولته أفسحكما 
 معانيها وأكمل صورها أجلى يف الرجولة الدنيا تر ومل    حقيقةً 

 يد على اإلسالم صنعها اليت الكرمية النماذج تلك يف رأا كما
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 عند ويقلون الفزع، عند يكثرون رجال من ، العظيم رسوله
 النصر، يغرهم ال الوعيد، يلينهم وال الوعد، يغريهم ال الطمع،

  .اهلزمية حتطمهم وال
 السامة بغازاته املسلمني جو االستعمار أفسد وقد اليوم، أما

 وال الرجال، أشباه إال ترى فقلما وإباحية، إحلاد من اخلانقة
  .رجال
 الشاملة السمحة اإلسالم متعالي درس لرجل كلمة وتؤملنا تعجبنا
   "!!رجال له كان لو دين من له يا: " مرير إعجاب يف فقال
 ألف على يزيد ما يضم الرجال قلة يشكو الذي الدين وهذا
 قال كما ولكنهم عليه، وحيسبون إليه، ينتسبون مسلم، مليار
  :الشاعر قال كما أو)) السيل كغثاء غثاء ((اهللا رسول
  جلل أمر يف يغنون ال مث…مكثر من األرض يثقلون

 r يف زمن الغربة كما قال     ها  فيجب علينا أن نفهم أن معاني         
 و  ،"بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوىب للغرباء        "

الغريب هنا معناه انه املتمسك مببادئ احلق عند خوار البعض و           
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الذي يبذل أقصى ما يستطيع يف سبيل نصرة هذا الدين، وذلك           
  .حسب طاقته ألن اهللا ال يكلف نفساً إال وسعها

تكون بالنفس وباملال، وبالكلمة، فكل مـن       لدين اهللا   والنصرة  
 من أنواع النصرة يقوم ا وما دمـت قـد           يأنس يف نفسه نوعاً   

  يضيع أجر أحد من ذكـر أو أنثـى    بذلت جهد طاقتك فاهللا ال   
لـك  جاهد نفسك قدر ما تستطيع وأخلص النية و         فيا أخي   ،  

  أجر ما صنعت وبذلك يكون قـد وقـع أجـرك علـى اهللا             
ومن معاين الرجولة نصرة هذا الدين، والثبوت عليـه وهـذا ال      
حيده زمان وال مكان، وال مينعنك عن مواصلة هذه النصرة مـا            
تراه من ختاذل املسلمني وضعفهم عند ضربات األعـداء رمبـا           

 ى احلـق ال أشرف عليهم اليأس وظنوا أم كذبوا فالظاهرين عل    
من خالفهم فإذا حتقق النصر وأنت على        يضرهم من خذهلم وال   

ذلك فأنت على ثغرة ثغور اإلسالم، وال تستبطئ نصر اهللا، فإنه           
كما نطقت اآلية آت ال حمالة، ولكنه كما تعلم لن يأيت إال بعد             
أن تتحد األمة، وتنبذ ما لديها من فرقة، فواصل العمل، ولـيس       
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مثار العمل، واهللا ال يضيع أجر مـن أحـسن      املهم أن جتين أنت     
  .عمال

  الرجولة يف القرآن
 ذكر اهللا الرجولة يف القرآن الكرمي يف أكثر من مخسني      

موضعا، فذكر الرجل، والرجلني، والرجال، وقرن الرجل باملرأة 
   .يف آيتني اثنتني، والرجال بالنساء يف عشرة مواضع

 يف سنته، - r -كرها النيب ذكر اهللا الرجولة يف القرآن، وذ
وأراد اهللا بالرجولة النوع تارة، وأراد ا الصفة تارة أخرى، 

   . وأراد ا النوع والصفة تارة ثالثة
  :النوع
  : - سبحانه وتعاىل -فيقصد بالرجولة الذكورة، فقد قال      
ما  نواوالَ تتم﴿: ، وقال١٩﴾ وبثَّ ِمنهما ِرجاالً كَِثريا وِنساًء﴿

فَضلَ اللَّه ِبِه بعضكُم علَى بعٍض ِللرجاِل نِصيب ِمما اكْتسبوا 

                                                   
 ]١: النساء[ -  19
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 ٣٤

نبسا اكْتِمم ِصيباِء نسِللنونَ ﴿:  ، وقال٢٠﴾وأْتلَت كُمِإن
٢١﴾الرجالَ شهوةً ِمن دوِن النساِء بلْ أَنتم قَوم مسِرفُونَ

 .  

  : الصفة
 -فيقصد بالرجولة توافر صفات الرجولة يف الذكر فقد قال      

ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا ﴿: -سبحانه وتعاىل 
اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا 

٢٢﴾ تبِديالً
 -ر سامل، ومل يقل اهللا ، فكلمة املؤمنني مجع مذك 
ِمن الْمؤِمِنني ﴿:  كل املؤمنني رجال وإمنا قال-عز وجل 

، ومن للتبعيض أي ليس كل ذكر رجالً وإمنا كل رجل ﴾ِرجالٌ
  . ذكر، فأراد هاهنا صفة الرجولة ومل يرد النوع أي الذكورة

 الرجولة ويريد ا - عز وجل -فيذكر اهللا : وأما النوع والصفة
الرجالُ  ﴿:- تعاىل - النوع والصفة، ومن ذلك قوله توافر

قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعٍض وِبما 
                                                   

  ]٣٢: النساء[ -  20
  ]٨١: األعراف[ -  21
 ]٢٣: األحزاب[ -  22
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 ٣٥

اِلِهموأَم فَقُوا ِمنفالبد للقوامة من الذكورة ومن ٢٣ ﴾أَن ،
الرجولة فنحن نرى رجاال تقودهم النساء وذلك راجع إىل انتفاء 

  . لصفة مع وجود النوعا
  : االشتراك يف احلكم 

إذا ورد لفظ الرجل يف القرآن الكرمي والسنة ومل يرد دليل     
على اختصاص الرجل باحلكم، فاألصل دخول النساء يف احلكم 

٢٤. »إمنا النساء شقائق الرجال«: - r -مع الرجال لقوله 
 .

ال ظله جاء فحديث السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إ
فيه السبعة بلفظ رجل، ومع ذلك فهذا احلديث يشمل لرجال 
والنساء، فمن النساء من سيظلهن اهللا يف ظله يوم ال ظل إال 

  . ظله
  
  

  
                                                   

 ]٣٤: النساء[ -  23
 ]رواه الترمذي وصححھ األلباني[ -  24
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 ٣٦

  صفات الرجولة يف القرآن
لَمسِجد أُسس علَى  ﴿ : الطهارة بشقيها املادي واملعنوي-أ

 تقُوم ِفيِه ِرجالٌ يِحبونَ أَنْ التقْوى ِمن أَوِل يوٍم أَحق أَنْ
ِرينطَّهالْم ِحبي اللَّهوا ورطَهت٢٥﴾ي .  

ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا ﴿:  الصدق مع اهللا-ب
  . ٢٦﴾اللَّه علَيِه

ع ِرجالٌ الَ تلِْهيِهم ِتجارةٌ والَ بي﴿:  إيثار اآلخرة على الدنيا-ج
 قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاِة ياِء الزِإيتالَِة وِإقَاِم الصِذكِْر اللَِّه و نع

ارصاَألبو ٢٧﴾ِفيِه الْقُلُوب .  
الرجالُ قَوامونَ ﴿:  القوامة وحسن التوجيه لبيوم وذويهم-د

علَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاِء ِبمسلَى النع فَقُوا ِمنا أَنِبمٍض و
اِلِهمو٢٨﴾ أَم .  
  : وتتفصل يف:  اإلجيابية-هـ

                                                   
  ]١٠٨: التوبة[ -  25
 ]٣٢: األحزاب[ -  26
 ]٣٧ :النور[ -  27
  ]٣٤: النساء[ -  28
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 ٣٧

قال : والسعي لتبليغ دعوة اهللا ومناصرة األنبياء» يس« مؤمن -١
وجاَء ِمن أَقْصى الْمِدينِة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَوِم  ﴿:- تعاىل -

ِلنيسروا الْمِبع٢٩ ﴾ات .  
ن والدفاع عن رمز الدعوة ضد مؤامرة  مؤمن آل فرعو-٢

رجلٌ مؤِمن ِمن آِل ِفرعونَ يكْتم ِإميانه  وقَالَ ﴿ :الكفار
اللَّه يبقُولَ رالً أَنْ يجلُونَ رقْت٣٠﴾أَت .  

وجاَء رجلٌ ﴿:  التحرك السريع لدرء اخلطر وبذل النصيحة-٣
الَ يا موسى ِإنَّ الْمَأل يأْتِمرونَ ِبك ِمن أَقْصى الْمِدينِة يسعى قَ

اِصِحنيالن ِمن ي لَكِإن جرفَاخ لُوكقْت٢٠: القصص[ ﴾ِلي .[  
 نسمع من يقول أن كلمة رجل يف القرآن أنناوالعجيب    

هناك آيات فإن جاءت على سبيل املدح وهذا ليس صحيحاً 
 ورد ذكرها اليتاآليات  تدل على بعض املواقف املذمومة واليك

 - :ىف ذلك

                                                   
 ]٢٠: یس[ -  29
  ]٢٨: غافر[ -  30
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 ٣٨

١- ﴿ ملْ أَنتاء بسوِن النن دةً موهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمِإن 
  .٣١﴾قَوم مسِرفُونَ 

٢- ﴿ ِن ِمنيتنا جِدِهما ِلأَحلْنعِن جلَيجثَلًا رم ملَه ِرباضو 
  .٣٢﴾وجعلْنا بينهما زرعا أَعناٍب وحفَفْناهما ِبنخٍل 

٣- ﴿ ملْ أَنتاء بسوِن النن دةً موهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمأَِئن
  .٣٣﴾قَوم تجهلُونَ 

أَِئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ وتقْطَعونَ السِبيلَ وتأْتونَ ِفي ﴿ -٤
ا كَانَ جفَم نكَرالْم اِديكُمذَاِب نا ِبعِمِه ِإلَّا أَن قَالُوا ائِْتنقَو ابو
 اِدِقنيالص ِمن ٣٤﴾اللَِّه ِإن كُنت.    

٥- ﴿ الِْجن ناٍل موذُونَ ِبِرجعالِْإنِس ي نالٌ مكَانَ ِرج هأَنو 
  .٣٥﴾فَزادوهم رهقًا 

                                                   
  ]٨١سورة األعراف [ -  31
  ]٣٢سورة الكھف آیة [-  32
  ]٥٥سورة النمل آیة [ -  33
 ]٢٩سورة العنكبوت آیة [-  34
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 ٣٩

  صفات الرجال يف السنة
  :القيام بالفرائض -١

 -إن أعرابيا أتى النيب :  قال- رضي اهللا عنه-ريرة عن أيب ه    
r -تعبد «: دلين على عمل إذا عملته دخلت اجلنة، قال:  فقال

اهللا ال تشرك به شيئًا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة 
والذي نفسي بيده ال أزيد : قال. »املفروضة وتصوم رمضان

 أن ينظر إىل من سره«: - r -على هذا، فلما وىل قال النيب 
  . ٣٦.»رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا

   :الصالح -٢
رأيت يف املنام كأن :  قال- رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر     

ة وليس مكان أريد من اجلن» حرير مسيك«يف يدي قطعة إستربق 
حفصة، فقصته حفصة على  فقصصته على: إال طرت إليه، قال

  . ٣٧» رجالً صاحلًاأرى عبد اهللا«:  فقال- r -النيب 
  : الصرب على الشدائد -٣

                                                   
 ]متفق علیھ[-  36
 ].متفق علیھ[ -  37
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 ٤٠

شكونا إىل :  قال- رضي اهللا عنه-عن خباب بن األرت  
:  وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة، فقلنا- r -رسول اهللا 

  . أال تستنصر لنا أال تدعو لنا
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض «: فقال

ضع على رأسه فيجعل نصفني فيجعل فيها فيجاء باملنشار فيو
وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه فما يصده ذلك 
عن دينه، واهللا لَيِتمن هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء 
إىل حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم 

  .. ٣٨»تستعجلون
   :الثبات -٤
 خرج - r - أن النيب - رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  

نعم يا : أال أخربكم خبري الناس، فقلنا: عليهم وهم جلوس فقال
فرس يف : رجل ممسك برأس فرسه أو قال: رسول اهللا، قال

نعم : ، فقلنابالذي يليه سبيل اهللا حىت ميوت أو يقتل، فأخربكم
                                                   

 ]رواه البخاري[ -  38
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 ٤١

امرؤ معتزل يف شعب يقيم الصالة ويؤيت : يا رسول اهللا، قال
  ٣٩.»الناس...الزكاة ويعتزل

   :األمانة والقناعة واحلكمة -٥
كان :  قال- r - عن النيب - رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة    

فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب 
فقال . اشتريت منك األرض ومل اشتر منك الذهب: فقال

: إمنا بعتك األرض مبا فيها، فتحاكما إىل رجل فقال: الرجل
يل جارية، : يل غالم، وقال اآلخر:  أحدمهاألكما ولد؟ فقال

فأنكحا الغالم اجلارية وأنفقا على أنفسهما منه : قال
   ].رواه ابن ماجه وصححه األلباين[. ٤٠وليتصدق

فسبحان اهللا كيف كانت أمانة املشتري وقناعة البائع وحكمة 
  !! القاضي بينهما

   :السماحة -٦
                                                   

  ]. األلبانيرواه الدارمي ورواه الترمذي وصححھ [ -  39

  
  ].رواه ابن ماجھ وحسنھ األلباني[-  40
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 ٤٢

قال رسول اهللا : ال ق- رضي اهللا عنه-عن عثمان بن عفان     
- r - :»اا ومشتريأدخل اهللا اجلنة رجالً كان سهالً بائع« .  
فالسماحة يف البيع والشراء واالقتضاء حتتاج إىل رجل، فكم   

رأينا من يبيع ويعود يف بيعه من أجل أموال قليلة أو يبيع على بيع 
  . أخيه
  : قيام الليل -٧

 - رضي اهللا عنهما -بيه عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أ     
نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من :  قال- r -أن النيب 

فكان عبد اهللا بعد ذلك ال ينام من الليل إال : قال سامل. الليل
  ٤١. قليالً
   :ترك احلرام -٨

 -لعن رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس    
r -ويف رواية. نساء املخنثني من الرجال واملترجالت من ال :

                                                   
  ].متفق علیھ[-  41
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 املتشبهني من الرجال بالنساء - r -لعن رسول اهللا 
   ٤٢.واملتشبهات من النساء بالرجال

 - r  -لعن رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة
  ٤٣. الرجل يلبس لبسة املرأة واملرأة تلبس لبسة الرجل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 ].رواه البخاري[-  42

   ].رواه أبو داود وصححھ األلباني[ -  43
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  سن الرجولة 

 سن يف شيخ من فكم ،املتقدمة بالسن ليست الرجولة     
 احلقري، على ويبكي بالتافه، يفرح السابعة، سن يف وقلبه السبعني
 الشحيح قبض يده يف ما على ويقبض له، ليس ما إىل ويتطلع
 حلية ذو ولكنه ... صغري طفل فهو غريه، يشركه ال حىت

  .وشارب
 صيب وبقي فهرولوا، يلعبون الصبيان من ثلة على عمر مر     
 تعد لَم ِلم: عمر فسأله الزبري، بن اهللا عبد هو انه،مك يف مفرد
 ومل فأخافك، ذنباً أقترف مل املؤمنني أمري يا: فقال أصحابك؟ مع

  !لك فأوسعها ضيقةً الطريق تكن
 فقال قومه، باسم يتحدث أموي خليفة على عريب غالم ودخل

 كان لو املؤمنني، أمري يا: فقال منك، أسن هو من ليتقدم: له
  .باخلالفة منك أوىل هو من األمة يف لكان بالسن قدمالت
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 الكبار أكثر ما دنيانا ويف الكبار، الصغار هم لعمري أولئك
 وقوِة القامة، وطوِل اجلسم، ببسطة الرجولة وليست الصغار؟
 رأَيتهم وِإذَا﴿: املنافقني من طائفة عن اهللا قال فقد البنية،

كِجبعت مهامسفهم هذا ومع ٤٤﴾أَج ﴿مهكَأَن بشةٌ خدنسم 
 يأيت: (( الصحيح احلديث ويف٤٥ ﴾علَيِهم صيحٍة كُلَّ يحسبونَ
 جناح اهللا عند يزن فال القيامة يوم السمني العظيم الرجل
 يوم لَهم نِقيم فَالَ ﴿:تعاىل قوله شئتم إن اقرءوا ،))بعوضة
  .٤٦﴾وزناً الِْقيامِة
 حنيالً، حنيفاً مسعود بن اهللا عبد كان ذكرنا آنفاً وكما

 بعض فضحك - هزيلتان دقيقتان ومها - يوماً ساقاه فانكشفت
 والذي ساقيه؟ دقة من أتضحكون : ((الرسول فقال: الصحابة
  )).أحد جبل من امليزان يف أثقل هلما بيده نفسي

                                                   
 ]٤:المنافقون[ -  44
  ]٤: المنافقون[-  45
  ]١٠٥: الكھف[ -  46
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 إمناو باجلاه، وال باملال وال باجلسم وال بالسن الرجولة ليست
 عن وتبعده األمور، معايل على صاحبها حتمل نفسية قوة الرجولة

 يف قوياً فقره، يف غنياً صغره، يف كبرياً جتعله قوةٌ سفسافها،
 واجبه يؤدي وأن يأخذ، أن قبل يعطي أن على حتمله قوةٌ ضعفه،

 وحنو ربه، وحنو نفسه، حنو واجبه يعرف: حقه يطلب أن قبل
  .وأمته ودينه، بيته،
هي صفات ومشائل وسجايا ذكرها  جولة ليست سناً، بقدر ماالر

أولئك الناس الذين قال اهللا  ماذا نفعت الرجولة. r اهللا ورسوله 
الِْأنِس يعوذُونَ ِبِرجاٍل  وأَنه كَانَ ِرجالٌ ِمن﴿: عنهم يف القرآن

  ٤٧ .﴾ِمن الِْجن فَزادوهم رهقاً
 
 

  
  

                                                   
  ]٦:الجن[-  47
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 ٤٧

  الرجولة والنبوة
 الرسل وبعث األنبياء وكلهم - عز وجل -أرسل اهللا       

 - عز وجل -بلغوا الكمال يف صفات الرجولة، ومل يرسل اهللا
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإالَّ ﴿: - تعاىل -أنثى قط، مصداقًا لقوله 

 عليهما -، أما من قال بنبوة مرمي وأم موسى  ٤٨﴾ ِرجاالً
وحي هلما فمردود عليه بأن  مستدالً على ذلك بال-السالم 

وأَوحى ربك ﴿: - تعاىل -الوحي هنا مبعىن اإلهلام ومنه قوله 
ِإلَى النحِل أَِن اتِخِذي ِمن الِْجباِل بيوتا وِمن الشجِر وِمما 

:  يف حديث الذي قتل مائة نفس- r  -، وقوله ٤٩ ﴾ يعِرشونَ
 تباعدي وإىل هذه أن تقريب فأوحى اهللا تعاىل إىل هذه أن«

قيسوا ما بينهما فوجدوه إىل هذه أقرب بشرب فغفر : وقال
والوحي هنا إىل أرض املعصية وأرض التوبة، ومل يقل . ٥٠.»له

  ! أحد بنبوة النحل أو األرض؟
                                                   

 ]٧: ، األنبیاء٤٣: ، النحل١٠٩: یوسف[-  48
  ]٦٨: النحل[ -  49
  ]متفق علیھ[-  50
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 ٤٨

 ﴿:- تعاىل - قد حسم القضية بقوله - عز وجل -كما أن اهللا
لٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ وأُمه ما الْمِسيح بن مريم ِإالَّ رسو

، ومل يقل نبية، بل إن كفار قريش يعلمون أن ٥١ ﴾ ِصديقَةٌ
وقَالُوا لَوالَ نزلَ ﴿: األنبياء رجال فقد حكى اهللا عنهم قوهلم

: ، وقوهلم٥٢ ﴾ هذَا الْقُرآنُ علَى رجٍل ِمن الْقَريتيِن عِظيٍم
والَ أُنِزلَ علَيِه ملَك ولَو أَنزلْنا ملَكًا لَقُِضي اَألمر ثُم وقَالُوا لَ﴿

ولَو جعلْناه ملَكًا لَجعلْناه رجالً ولَلَبسنا علَيِهم ) ٨(الَ ينظَرونَ 
  ٥٣ ﴾ ما يلِْبسونَ

   
  
  
  
  

                                                   
  ]٧٥: المائدة[-  51
  ]٣١: الزخرف[-  52
  ].٩، ٨: األنعام[-  53
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 ٤٩

  الرجولة وعالمات الساعة   
 - r  -عت من رسول اهللا مس:  قال- رضي اهللا عنه-عن أنس 

من أشراط الساعة أن يظهر : حديثًا ال حيدثكم به غريي، قال
اجلهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب اخلمر ويقل الرجال 

  . ٥٤.ويكثر النساء حىت يكون خلمسني امرأة قيم رجل واحد
وذكر قلة الرجال وكثرة النساء مع ارتكاب الكبائر وظهور 

ل على أن قلة الرجال وكثرة النساء أمر سيئ اجلهل وقلة العلم يد
  . تترتب عليه مفاسد كثرية

لو مل :  قال- r  - عن النيب - رضي اهللا عنه- عن عبد اهللا-٢
يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت يبعث اهللا فيه 
رجالً من أهل بييت يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب ميأل 

  ٥٥ . كما ملئت ظلما وجورااألرض قسطًا وعدالً
       

                                                   
  ]رواه البخاري[-  54

  . ]رواه أبو داود وقال عنھ األلباني حدیث حسن صحیح[-  55
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 ٥٠

  الرجولة أمور ليست من
 لقد فقدت الرجولة اليوم كثرياً من معانيها احلقيقية، فترى      

: الناس اليوم يزعمون أم رجال، يقوم كل واحد منهم فيقول
ماذا تنطوي عليه هذه الرجولة؟ ما  :أنا رجل، ولكن يف احلقيقة
أن الرجولة  ِمن الناس اليوم من يظن: هو مضموا؟ أيها اإلخوة

عبارة عن فتل الشوارب، وتربية هذه الشنبات وإطالتها، يظن أن 
  .  ظاهراً وباطناrً الرجولة، وهو خمالف لسنة الرسول  هذه هي

من يظن الرجولة اليوم هي األخذ بالثارات وقتل  ِمن الناس   
ذوا بثأرهم، هؤالء ليسوا رجاالً، ما أخ :األبرياء، وتراه يقول

كان ليس له  وهؤالء رجال أخذوا بثأرهم فقتلوا فالناً، ولو
  . ذنب

ِمن الناس من يظن اليوم أن ارتكاب احملرمات هي الرجولة،   
األحداث اليوم لكي يربهنوا ألنفسهم وللناس أم  فترى بعض

ويزعم أن التدخني رجولة،  -مثالً-رجال، يقعد أحدهم ويدخن 
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 ٥١

  اخلارج، ويعبث باحملرمات، وينتهك حدودويسافر لوحده إىل
  . اهللا عز وجل، ويزعم أن هذه هي الرجولة

الصياح يف  ِمن الناس من يظن أن الرجولة رفع الصوت أو 
البيت، وفرض الرأي بقوة العضالت والبطش وغري ذلك؛ يظنون 

  . الرجولة أن هذه هي
يطرد يظن أحدهم أن الرجولة أن ينفخ على اخلدم واملوظفني، و 

كال أيها . من يشاء؛ يظن أن هذه هي الرجولة من يشاء، ويبقي
ومل تكن الرجولة  ليست الرجولة ارتكاباً للمحرمات،! اإلخوة

 يوماً من األيام يف تاريخ اإلسالم البطش واالعتداء على األبرياء،
  .كال

إن الرجولة هلا معاٍن سامية، وحقائق علوية، تأخذ هذا الصنف   
إن حاجة اإلسالم اليوم إىل الرجال عظيمة، . رفعهمالناس فت من

حرماته يف شىت أقطار األرض، مل تعد تقم  اإلسالم اليوم تنتهك
من الشرك  لإلسالم قائمة يف وسط هذه الدياجري املظلمة
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 ٥٢

واجلاهلية، إال من رحم اهللا عز وجل من أفراد تلك الطائفة 
  . استقامت على شرع اهللا عز وجل املنصورة ، اليت

 -.  عمل-.  عبادة-: الرجال ذه الصفات اليت ذكرناها آنفاً
 -.  صرب على األذى يف سبيل اهللا-. إىل اهللا  دعوة-. استقامة

 -. والقيام يف مواطن الفنت - .إعانة الرسل ودعوم ونصرتهم
 . وتثبيت الناس على اإلسالم
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 ٥٣

  أوالدنا شخصيات يف الرجولة عوامل ةنميت
 من هو األطفالتنمية عوامل الرجولة عند  عموضو إن

 من عدد وهناك العصر، هذا يف الكبرية التربوية املشكالت
 شخصية يف الرجولة لتنمية الشرعية والعوامل اإلسالمية احللول
   :يلي ما ذلك ومن الطّفل،

   :التكنية -١
 ينمي فهذا فالن، بأم الصغريِة أو فالن بأيب الصغري مناداة أي    

 فيزداد سنه من أكرب بأنه الطّفل ويشعر باملسئولية، اإلحساس
 وحيس املعتاد، الطفولة مستوى عن بشعوره ويرتقي نضجه،
 قَال أَنٍس الصغار؛فعن يكني النيب كان وقد للكبار، مبشاته

 عميٍر أَبو لَه يقَالُ أَخ ِلي وكَانَ خلُقًا، الناِس أَحسن النِبي كَانَ:"
 فَعلَ ما عميٍر، أَبا يا : ((قَالَ جاَء ِإذَا وكَانَ فَِطيما أَحسبه : قَالَ

  .٥٦.به يلعب كان صغري طائر وهو))! النغير؟

                                                   
   رواه البخاري-  56
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 ٥٤

   نوع اِلٍد أُمِت خاِلٍد ِبنقالت خ : أُِتي ِبياٍب النا بِثيِفيه 
 من: فَقَالَ ) حرير من ثوب ميصةاخل ( صِغريةٌ سوداُء خِميصةٌ
 . خاِلٍد ِبأُم ائْتوِني : قَالَ الْقَوم، فَسكَت هِذِه؟ نكْسو أَنْ ترونَ
ا فَأُِتيلُ ِبهمحها صغر إىل إشارة وفيه ( تذَ ) سنةَ فَأَخِميصالْخ 
 أَو أَخضر علَم ِفيها وكَانَ ،)وأَخِلِقي أَبِلي: (وقَالَ فَأَلْبسها ِبيِدِه
فَرا : (فَقَالَ أَصي اِلٍد، أُمذَا خاه هناه ،)سنسِة وِشيبِبالْح 
نس٥٧ح.  

   

   :أخذه للمجامع-٢
 العامة للمجامع أخذه الطفل شخصية يف الرجولة ينمي ومما     

 وحيمله عقله، يف ويزيد فهمه يلقّح مما الكبار؛وهذا مع وإجالسه
 واللعب، اللهو يف االستغراق عن ويرفعه الكبار، حماكاة على
 إىل أوالدهم يصحبون عنهم اهللا رضي الصحابة كان وكذا
 قُرة بن معاِويةَ عن جاء ما : ذلك يف القصص ومن النيب جملس

                                                   
 ].رواه البخاري[  -  57
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 ٥٥

نكَانَ: "قَالَ أَِبيِه ع ِبيِإذَا اللَِّه ن لَسج ِلسجِه يِإلَي فَرن ِمن 
 فَيقِْعده ظَهِرِه خلِْف ِمن يأِْتيِه صِغري ابن لَه رجلٌ وِفيِهم صحاِبِه،أَ

نيِه بيداحلديث .. ي ".
٥٨

  

  :قصص السلف -٣
 عن حتديثهم األطفال شخصية يف الرجولة ينمي ومما     

 وانتصارات اإلسالمية واملعارك والالحقني السابقني بطوالت
 صفات أهم من وهي نفوسهم، يف الشجاعة ملتعظ املسلمني؛
 بعض أحدمها أشهد طفالن العوام بن للزبري وكان الرجولة،
 أبيه كتف يف القدمية اجلروح بآثار يلعب اآلخر وكان املعارك،

 يف املبارك ابن وروى ، الزبري بن عروة عن الرواية جاءت كما
 أنه "ريالزب بن اهللا عبد عن أبيه عن عروة بن هشام عن اجلهاد
 فجعل محل املشركون ازم فلما ، الريموك يوم أبيه مع كان

                                                   

  ].رواه النسائي وصححھ األلباني في أحكام الجنائز[-  58
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 ٥٦

 وجده من قتل يكمل أي " يجهز: " وقوله" جرحاهم على جيهز
   .صغره من وشجاعته قلبه قوة على يدل مما وهذا، جمروحاً

  :األدب -٤
 مع األدب تعليمه الطفل شخصية يف الرجولة ينمي ومما    

  r  النِبي عن هريرةَ أَبو رواه ما ذلك مجلة الكبار،ومن
 والقليلُ القاِعِد، على واملار الكِبري، على الصِغري يسلِّم:قَالَ
  .٥٩"الكِثِري على
  :االحترام والتقدير -٥

 قدره الصغري إعطاء الطفل شخصية يف الرجولة ينمي ومما    
 سهِل نع : التايل احلديث ذلك يوضح ومما االس، يف وقيمته

 غُالم يِميِنِه وعن ِمنه، فَشِرب ِبقَدٍح النِبي أُِتي: قَالَ سعٍد بِن
رغِم، أَصالْقَو اخياَألشو نارِه عسا : فَقَالَ يي ،أْذَنُ غُالمأَنْ ِلي أَت 
هِطي؟ أُعاخيا: ((قَال األشم تكُن ِلي ألوِثرِبفَض كِمن اأَحا دي 
  .٦٠))ِإياه فَأَعطَاه اللَِّه رسولَ

                                                   
   رواه البخاري-  59
   رواه البخاري-  60
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   :الرياضة -٦
ة الرياض تعليمهم: الطفل شخصية يف الرجولة ينمي ومما   

 أُمامةَ أَِبي عن وجاء اخليل وركوب والسباحة الرجولية؛كالرماية
 علِّموا أَنْ الْجراِح بِن عبيدةَ أَِبي ِإلَى عمر كَتب : قَالَ سهٍل بِن

كُمانِغلْم مو٦١ .الْع   

  :البعد عن امليوعة-٧
 امليوعة أسباب جتنيبه الطفل شخصية يف الرجولة ينمي ومما  

 ومتايل النساء، كرقص رقص من وليه فيمنعه والتخنث؛
 والذّهب احلرير لبس من ومينعه كمشطتهن، ومشطة كتمايلهن،

  .النساء خيص مما ذلك وحنو
  :نةعدم اإلها -٨

                                                   

  ] .واه اإلمام أحمد في أول مسند عمر بن الخطاب ر[  -  61
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 ٥٨

 أمام خاصة إهانته جتنب الطفل شخصية يف الرجولة ينمي ومما
 إعطاؤه املشاركة على وتشجيعه أفكاره احتقار وعدم اآلخرين

   :مثل بأمور يكون وذلك بأمهيته، وإشعاره قدره
 مر اللَِّه رسولَ أَنَّ ماِلٍك بِن أَنِس عن جاء وقد عليه، السالم إلقاء
  .٦٢.علَيِهم سلَّمفَ ِغلْماٍن علَى
 سنه تناسب مسئوليات توليته أيضاً ،رأيه، وأخذ استشارته ومثل

 حديث لذلك مثاالً ويصلح ، األسرار استكتامه وكذلك وقدراته
 : قَالَ الِْغلْماِن مع أَلْعب وأَنا اللَّه رسولُ علَي أَتى : قَالَ أَنٍس
لَّما فَسنلَيثَِني ععٍة، ِإلَى فَباجح طَأْتلَى فَأَبي، عا أُمفَلَم ِجئْت 
ا : قَالَت؟ مكسبح ثَِني : قُلْتعولُ بسٍة اللَّه راجِلح . قَالَت : 

 اللَِّه رسوِل ِبِسر تحدثَن ال : قَالَت . ِسر ِإنها : قُلْت حاجته؟ ما
 وأَنا اللَِّه رسولُ ِإلَينا انتهى : قال نسأَ عن رواية ويف. ٦٣ ".أَحدا
اِن ِفي غُالمالِْغلْم لَّما، فَسنلَيع ذَ ثُمِدي أَخلَِني ِبيسالٍَة فَأَرِبِرس 

                                                   
   رواه مسلم-  62
   رواه مسلم-  63
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 ٥٩

دقَعار ِظلِّ ِفي وِجد- ار ِإلَى قَالَ أَوى - ِجدتح تعجر 
  .٦٤".ِإلَيِه
 فَِإذَا فَالْتفَت الِْغلْماِن مع أَسعى غُالما تكُن : قال عباٍس ابن وعن
 : قَالَ ِإلَي، ِإال اللَِّه نِبي جاَء ما : فَقُلْت مقِْبالً خلِْفي اللَّه ِبنِبي أَنا

تيعى فَستِبئَ حتاَء أَخراِب وار، بقَالَ د : فَلَم رعى أَشتح 
 مالطفة ضربة بكفّه ضربه ( حطْأَةً فَحطَأَِني ِبقَفَاي ذَفَأَخ تناولَِني
 كَاِتبه وكَانَ : قَالَ. معاِويةَ ِلي فَادع اذْهب : فَقَالَ ) ومداعبة
تيعفَس تيةَ فَأَتاِويعم فَقُلْت : أَِجب ِبياللَِّه ن هلَى فَِإنٍة عاجح". 

٦٥  
  :اجلرأة تعليمه-٩

 على تدريبه ذلك يف ويدخل مواضعها يف قصد اجلرأة   وأ
   .اخلطابة

  
  

                                                   
  رواه أبو داود -  64
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 ٦٠

  :احلشمة -١٠
 وقصات األزياء يف امليوعة وجتنيبه مالبسه يف باحلشمة االهتمام  

 من هو الذي احلرير لبس وجتنيبه واملشي، واحلركات الشعر
   .النساء طبائع
  :البعد عن الترف  -١١

 والبطالة،وقد والراحة لكسلوا الدعة وحياة الترف عن إبعاده
  ).تدوم ال النعم فإنّ اخشوشنوا : (عمر قال
  :البعد عن جمالس اللهو -١٢

 منافية فإا واملوسيقى؛ والغناء والباطل اللهو جمالس جتنيبه     
   .اِجلد لصفة ومناقضة للرجولة

 يف وتنميها الرجولة تزيد اليت والسبل الوسائل من طائفة هذه
 يف اهللا حفظه املنجد حممد الشيخ فضيلة األطفال،ذكرها نفوس
  .بذلك خاصة مطوية
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 ٦١

  املرأة الرجل
 اإلنسان وجنس والنهار، الليل حيوي الزمن: العلماء قال     
 الليل أن فكما مهمته، منهما ولكل واألنثى، الذكر حيوي
 النهار، مبرتلة فالرجل والعمل، للكدح والنهار واهلدوء للسكىن

  .الليل مبرتلة أةواملر
 يغشى إذا والليل﴿: فقال سبحانه العزة رب بينهما مجع لذا

 سعيكم إن واألنثى الذكر خلق وما جتلى، إذا والنهار
  .٦٦﴾لشىت
 تكون أن املرأة وال امرأة، يكون أن الرجل يتمىن أن ينبغي وال

 بعضكم به اهللا فضل ما تتمنوا وال﴿: العظيم اهللا وصدق رجال،
 كنا ليتنا: قالوا نسوة يف نزلت: كثري ابن قولي. ٦٧﴾بعض على
 امرأة جاءت جياهدون، كما وجناهد يغزون كما فنغزوا رجاال

 اهللا إن اهللا، رسول يا: تقول والسالم الصالة عليه اهللا رسول إىل
 فهم قتلوا وإن أجروا يصيبوا فإن الرجال، على اجلهاد كتب

                                                   
  ]٤-١:اللیل [-  66
  ]٣٢:النساء[-  67
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 ٦٢

 يف لنا فما مشؤو على نقوم وحنن يرزقون، رم عند أحياء
 النساء من لقيت من أبلغي: ((والسالم الصالة عليه فقال ذلك؟

 منكن وقليل ذلك يعدل حبقه واعترافا الزوج طاعة أن
  .٦٨))يفعله

جرت العادة على وصف املرأة بالرجولة عندما حتسن التصرف 
 موقف من املواقف واليت تعودها الناس أن ال تصدر إال من يف

  .. الرجال 
و أحيانا توصف بأا مبائة ..  وقفة رجل  فالنة وقفت:يقولون 

 حني تسلب صفة الرجولة من يف ا اإلعجابرجل من فرط 
  ..!! بعض الرجال عندما يقفون وقفة ال تليق بالرجال 

 معركة أحد يفعندما ختلى بعض الرجال و فروا أمام العدو   
جاءت امرأة من ..  ثبات وحده يف r وقف رسول اهللا 

 موقف جيب أن تتجلى فيه يفلمني لتأخذ دور الرجولة املس
فأخذت سيفا من يد أحد الفارين و وقفت وقفة رجل مع 

                                                   
  ]البزار والطبراني [ -  68
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 ٦٣

 ملا تبايلو اجلراح تتفجر دما من جسدها و ال  r رسول اهللا 
من يطيق ما :و هو يقول  r  رسول اهللا أنقذت حىت أصاا

  تطيقني يا أم عمارة ؟؟
تشبهات من النساء بالرجال قد لعن امل r و إذا كان الرسول  
فإنه بارك مواقف الرجولة من بعض نساء املؤمنني كأمثال أم ،

 إذاً، ميادين احلق و القتال و نصرة الدين يفعمارة و ذلك 
الرجولة صفة حيبها اهللا و رسوله لكل الناس رجاال كانوا أم 

  .. نساء
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 ٦٤

  
  الرجولة مسات

  :وجل عز هللا الدائم الذكر) ١
 اهللا قول بنص اآلخرة، عن الدنيا تشغلك ال أن هو لرجولةا     
 له يسبح امسه فيها ويذكر ترفع أن اهللا أذن بيوت يف﴿: تعاىل
 ذكر عن بيع وال جتارة تلهيهم ال رجال واآلصال بالغدو فيها
 القلوب فيه تتقلب يوما خيافون الزكاة وإيتاء الصالة وإقام اهللا

  .٦٩﴾واألبصار
 فجاءت املنرب، على خيطب والسالم الصالة هعلي اهللا رسول كان
 الصالة عليه فقال عشر، اثين إال يبق ومل األصحاب فخرج عري،

 بكم لسال أحد، منكم يبق فلم تتابعتم لو واهللا: ((والسالم
 هلواً أو جتارة رأوا وإذا ﴿ :تعاىل قوله اهللا وأنزل ،))نارا الوادي
 ومن اللهو من خري اهللا عند ما قل قائما وتركوك إليها انفضوا
  .٧٠﴾الرازقني خري واهللا التجارة

                                                   
  ]٣٦:النور[-  69
  ]١١:الجمعة[-  70
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 ٦٥

  :الولد وعلى املال على اهللا طاعة تقدم أن) ٢
 والدنيا احلياة زينة والبنون املال﴿ :    يقول اهللا تعاىل

. ٧١﴾ أمال وخري ثوابا ربك عند خري الصاحلات والباقيات
 الباقيات من استكثروا: ((والسالم الصالة عليه يقولو

 التكبري: ((قال اهللا؟ رسول يا هن وما: قالوا ،))تالصاحلا
 هي باهللا إال قوة وال حول وال والتسبيح والتهليل والتحميد
   ٧٢.))الصاحلات الباقيات
 واألوالد األموال: اآلية هذه تفسري يف يقول لوسياال اإلمام
 وباال يكون قد واملال كذلك، ليس اهللا وذكر الزوال، سريعا
 وقد يعق قد والولد فيه، احلقوق صحابأ لكثرة صاحبه على
٧٣ .اآلخرة يف وال الدنيا يف به تنتفع وال يفسد

  

  :األسرة على القوامة) ٣
                                                   

  ]٤٦:الكھف[ -  71
  .).٤٢١ص ٢ي ھریرة ، مختصر ابن كثیر مجلد أخرجھ ابن جریر عن أب -  72
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 ٦٦

 اهللا فضل مبا النساء على قوامون الرجال﴿: تعاىل قال   
 أهله حيكم الذي الرئيس، أي القيم: يقول كثري ابن. ٧٤﴾بعضهم
 القيامة، يوم عنهم املسؤول وهو اعوجوا، إذا اعوجاجهم ويقوم

 يف راع والرجل رعيته، عن مسؤول وكلكم راع كلكم((
  )).رعيته عن مسؤول وهو أهله
 عنها اهللا رضي فعائشة أهله، يعني أن الرجل رجولة يف يقدح وال

: قالت بيته، يف والسالم الصالة عليه اهللا رسول فعل عن سئلت
 نعله خيصف هذا وحيط هذا يشيل أهله مهنة يف يكون كان((
   .اهللا رسول وهو٧٥ ))شاته وحيلب ثوبه يرقعو

 تقول ميازحهن، أن أو يالطفهن أن الرجل رجولة يف يقدح وال
 والسالم الصالة عليه اهللا رسول سابقين: عنها اهللا رضي عائشة

 رسول سابقين السمنة، علي بدت أي اللحم محلت فلما فسبقته،
 داود  أبو))كبتل هذه: ((فقال فسبقين، والسالم الصالة عليه اهللا

  ). .والنسائي
                                                   

  ]٣٤:النساء[-  74
  .)الطبراني ( -  75
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 ٦٧

  األسرة يف الرجل رجولةيقدح  ما
   :أهله على غريته انعدام

 للناس، عورا تكشف وأن خترج أن يعنيه فال لباسها أمر يف - أ
 نساء: ((النار أهل من أن أعلمنا والسالم الصالة عليه والرسول
 البخت كأسنمة رؤوسهن مميالت مائالت عاريات كاسيات

 رحيها وإن رحيها، جيدن وال اجلنة يردن ال) البعري سنامك (املائلة
  )..٧٦))عام مخسمائة مسرية من ليوجد

 الصالة عليه فالرسول املختلطة، اجللسات تعنيه ال أو -ب
 رسول يا: قالوا النساء، على والدخول إياكم: ((يقول والسالم

  .منفردين وتركهما٧٧)) املوت احلمو: قال احلمو؟ أرأيت اهللا
 على احلبل للزوجة يلقي أن أيضاً الرجل رجولة يف دحيق -ج

 الوجهة يعرف وال تشاء، مىت وتعود تشاء، مىت خترج الغارب،
 وجود عدم أو حمرم، بغري تسافر أن أو إليها، خرجت اليت

  .الطريق يف وعفتها دينها هلا حتفظ اليت الطيبة الصحبة
                                                   

   رواه مسلم-  76
  .)متفق علیھ (-  77
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 ٦٨

 لغرية،ا فقدان على يدل ا الرجل انشغال وعدم األمور هذه
 اجلنة يدخل ال: ((يقول والسالم الصالة عليه والرسول
  .عرضه على له غرية ال الذي هو والديوث ٧٨))ديوث

 أمره قيادة يسلم أن هو الرجل رجولة يف يقدح الذي أيضاً -د
 كان إذا: ((يقول والسالم الصالة عليه والرسول أهله، إىل

 نسائكم، إىل وأموركم شراركم، وأغنياؤكم فساقكم أمراؤكم
 عبد تعس: (األثر ويف ، ٧٩))ظهرها من خري األرض فبطن

  ).الزوجة
 اهللا حمبة على أهله حمبة يقدم أن الرجل رجولة يف يقدح الذي -ه

 عاتكة، هلا يقال امرأة تزوج بكر أيب بن اهللا عبد ورسوله،
 يوما بكر أبو خرج وأدب، ومجال ونسب حسب ذات وكانت

 يكون مبا وتناغيه زوجته يناغي هللا عبد فسمع اجلمعة صالة إىل
 احلال على ورآمها اجلمعة صالة من عاد فلما وأهله، الرجل بني
 أأمجعتم؟: قال معنا؟ تصلّ أمل اهللا عبد يا: قال عليه تركهما الذي

                                                   
  .). رواه أحمد والنسائي -  78
  .)رواه الترمذي ( -  79
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 ٦٩

 فطلقها،. طلقها ربك عن عاتكة شغلتك لقد: بكر أبو قال
 اتكةع وندم اهللا عبد ندم بكر أبو بعدها علم أشهر ستة ومضت

 عز هللا طاعتهما عن وأهله الرجل بني يكون مبا انشغال أما
  .فأرجعها. أرجعها: له قال مث وجل،
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  من مواقف الرجال
  :مؤمن آل فرعون -١

وقَالَ ﴿: مؤمن آل فرعون كان وحيداً لكنه كان رجالً     
تلُونَ رجالً أَن يقُولَ رجلٌ مؤِمن من آِل ِفرعونَ يكْتم إميانه أَتقْ

ربي اللَّه وقَد جاَءكُم ِبالْبيناِت ِمن ربكُم وإن يك كَاِذباً فَعلَيِه 
كَِذبه وإن يك صاِدقاً يِصبكُم بعض الَِذي يِعدكُم إنَّ اللَّه ال 

كَذَّاب ِرفسم وه نِدي مه٨٠﴾ي.  
ل الذي وقف كاجلبل وأظهر إميانه يف وقت  انظر إىل هذا الرج  

كان البد وأن يظهر ويقف أمام طاغية ومدٍع للربوبية وتسانده 
حاشية سوء، مث يقوم الرجل بتذكري قومه وخيوفهم من بأس اهللا 

 ولكنهم -سبحانه وتعاىل-ويدعوهم إىل اهللا وإىل اإلميان به 
نة واملغفرة يدعونه إىل الكفر واإلشراك باهللا ويدعوهم إىل اجل

ويدعونه إىل النار وبئس املصري، ويتكرر هذا املوقف يف كل 
  .إا الرجولة احلقة بكل معانيها. عصر وأمام كل طاغية

                                                   
  ]سورة غافر) ٢٨[(-  80
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 وقت يف إميانه وأظهر كاجلبل وقف الذي .. الرجل هذا إىل انظر
 وتسانده للربوبية ومدٍع طاغية أمام ويقف يظهر وأن البد كان

 اهللا بأس من وخيوفهم قومه بتذكري لرجلا يقوم مث ، سوء حاشية
 ولكنهم - وتعاىل سبحانه – به اإلميان وإىل اهللا إىل ويدعوهم
  واملغفرة اجلنة إىل ويدعوهم .. باهللا واإلشراك الكفر إىل يدعونه
 كل يف املوقف هذا ويتكرر .. املصري وبئس النار إىل ويدعونه

   .طاغية كل وأمام عصر
  

  :حممد الفاتح -٢
 فيما رواه اإلمام أمحـد يف       -r -ومن الرجال قول النيب           

    ـِمعس هأَِبيِه أَن نع ِميثْعٍر الْخِبش ناللَِّه ب دبمسنده من حديث ع
  ِبيالن- r- ُقُولا     : (( يهأَِمري الْأَِمري مةُ فَلَِنعِطيِنيطَنالْقُس نحفْتلَت

مسع الطفل حممد الفـاتح هـذا       )) ِلك الْجيش ولَِنعم الْجيش ذَ  
احلديث وكرب يف ذهنه حىت إذا بلغ السبعة عشر ربيعـاً حـان             
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الوقت الذي حيقق فيه حلم املسلمني، وحتقيق حديث رسول اهللا          
- r-وكان .  

لقد حاول املسلمون منذ القرن األول فتح القسطنطينية       
 األنصاري حتت مرات عديدة، وقد قتل الصحايب أبو أيوب

أسوارها، وادِخر فتحها هلذا السلطان العثماين الذي كان نعم 
  .إا الرجولة احلقة بكل معانيها. األمري وجيشه نعم اجليش

  ):صاحب الظالل (سيد قطب  -٣
رمحه -موقف صاحب الظالل : ومن مواقف الرجال        

كتبها ، عندما طُلب منه أن يؤيد العبد اخلاسر بكلمات ي-اهللا
إن السبابة اليت أشهد ا يف كل صالة أن ال : "-رمحه اهللا-فقال 

إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ال ميكن أن تكتب سطراً فيه ذل 
 إىل حبل -رمحه اهللا-وعندما ِسيق ". أو عبارة فيها استجداء

م كان من املعتاد أن ١٩٦٦ من أغسطس عام ٢٩املشنقة يوم 
ذي ينفَّذ فيه حكم اإلعدام الشهادتني، فقال حيضر شيخ ليلقّن ال

إنين مل أقف هذا املوقف إال من أجل ال إله إال : "-رمحه اهللا-له 
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فهناك أناس يأكلون اخلبز بال إله إال اهللا "! اهللا حممد رسول اهللا
!. وآخرون يقدمون رؤوسهم إىل املشانق من أجل ال إله إال اهللا

ِمن املُؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما ﴿إا الرجولة احلقة بكل معانيها 
عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما 

  .إا الرجولة احلقة بكل معانيها. ٨١﴾بدلُوا تبِديالً
  
  :الشعب األفغاين -٤

وقد تتمثل الرجولة يف شعب من الشعوب كالشعب       
هذا الشعب البطل الذي مل يرض باالحتالل : اين مثالًاألفغ

الروسي ألرضه كما مل يرض من قبل باالحتالل االجنليزي، 
ووقف وحيداً يف حلبة الصراع مع أول أو ثاين دولة على 

فقدم من التضحيات والبذل والشجاعة ! مستوى العامل يف وقته
رجال والرجولة ما حير العامل، وضحى مبئات اآلالف من ال

وما يزال هذا الشعب البطل يقف . حنسبهم شهداء عند اهللا تعاىل
                                                   

  ]سورة األحزاب) ٢٣[(-  81
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اليوم كاجلبل أمام حتديات ضخمة ومؤامرات ماكرة تكاد له يف 
وضح النهار، وقد أعلنوها صرحية بأا حرب صليبية هدفها 
ضرب اإلسالم يف كل مكان، وإن زخرفت بدعاوى أخرى 

مة اليوم متفائلة مبا وإن األ. يعرف كذا قائلوها قبل سامعوها
حتمله األيام القادمة وذلك بأن يكسر قوى الشر وأن ميزق اهللا 
الرأمسالية كما مزق الشيوعية احلمراء قبلها وما ذلك على اهللا 

  :وقد يسأل سائل فيقول. بعزيز
  أم يا ترى سيظل يف استمراِر*** هل بعد هذا الليل من إسفاِر 

  ومىت فقد تقنا إىل األنوار*** هل بعده نور سيسطع يف الدنا 
  ولقد سئمنا كثرة األكدار*** ولقد مللنا العيش حتت ظالمه 

 يف كل يوم نكتوي بالنار***         تصبب يف كل يوم دمعنا م
  استبشار فنعيش يف فرح ويف*** من أرضنا  فمىت الظالم سينمحي

  ؟يف عزٍة ومهابٍة ووقار         *** بل ما هو احلل الذي حنيا به 
  :فيقولفيجيب هذا الشعب 
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  ال حل غري الصارم البتار*** يأيت اجلواب وال جواب مكانه 
  وبه سنكسر شوكة الكفار*** فبه نعيش مدى الزمان أعزة 

  ذلٌّ وعيش مهانٍة وصغار*** هذا هو احلل الوحيد ودونه 
  وبه سنغدوا سادة األمصار    *** وبه سنسحق كل نذٍل كافٍر 

  .ة بكل معانيهاإا الرجولة احلق
  

  :أطفال احلجارة -٥
احلديث عن الرجولة يف العصر احلاضر يذكرك أطفال       

احلجارة، هم أطفال يف أجسامهم، أبطالٌ يف أفعاهلم، رجال يف 
مواقفهم، هم حبٍق يصدق فيهم وصف الرجولة، فقد تربوا على 
مائدة القرآن، جياهدون يف سبيل اهللا، وغريهم جياهد باخلطب 

نانة، والعبارات املخدرة، إن كثرياً من هؤالء مل يصلوا إىل الر
  . مستوى الرجل الطفل، طفل احلجارة

رجولة تأىب الطغيان واالستسالم للمعتدين، ال يهابون طلقات   
القذائف، بل يتصدون هلا بصدورهم وقلوم حىت يحرر القدس 
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طفال هؤالء األ. الشريف، إا ِهمم رجال ترفض املهانة والذل
أُعتقل آباؤهم، وهدمت بيوم، وهم يشهدون ذلك بناظريهم 
إن هذا الطفل ال ميلك سوى حجر، لكنه يرى نفسه شاخماً 

واألمهات يباركن . يتحدى دبابة االحتالل دون خوٍف أو وجل
  .خطوات فلذات أكبادهن حنو املوت والشهادة

تراق صرب هذا الشعب طويالً وقدم تضحياٍت جسيمة، ودماؤه         
على أرض فلسطني، وهم بأحجارهم وعصيهم وقفوا ضد اعتداء  
الغاصبني الذين بوا األموال وقتلوا األبرياء ونقـضوا العهـود          

  .واملواثيق
ذلك العمالق هو رجل حبق؛ ألنه الوحيـد الـذي عـرف          

الطريق لتحرير املسرى واألرض من النهر إىل البحر، ذلك الطفل          
القرآن الكرمي داخل املساجد الذي يريـد       الذي ترىب على مائدة     

أن حيقق ما جاء يف سورة اإلسراء من وعد بالنصر حىت يقـول             
يا مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي خلفي فتعـال          : احلجر والشجر 

فاقتله، ذلكم الطفل هو أفضل من الذين جياهدون باخلطـب يف           
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! لسالمهيئة األمم واحملافل اليت تدعي أا سوف تقاتل إسرائيل با         
إن مجيع املنظمات مل تصل إىل مرتبة ذلكم العمـالق الرجـل            

  .الطفل، طفل احلجارة
لقد سجل أبناء تلك األرض بطوالت وتضحيات ال تتوقف              

أمام ذلك الصلف اليهودي الذي أقدم وما يزال على أبشع مـا            
ملاذا يحجم العامل الذي يزعم أنـه       . عرفت البشرية من وحشية   

املعتدي، واألخِذ على يديه، أين املعاهـدات؟       متحضر عن ردع    
أين املواثيق اليت تنص على ضمان السالم والتقليل من اجلـرائم؟           
أين األخذ على يد املعتدي ونصرة املظلوم؟ أين دعـاة الـسالم         
والداعون له؟ أين املنظّرون لثقافته؟ أين حماربـة اإلرهـاب يف           

   خرب الديار وحتـرق  العامل؟ وهذه املذابح والبنادق والصواريخ ت
  . القلوب واألجساد، أجساد الشيوخ الركع واألطفال الرضع

إن هذه الدماء لن تثمر بإذن اهللا إال نفوساً أبية لن ترضى الدنية         
ولتسقط تلك الدعاوى الـساقطة، ولتنكـسر تلـك     . يف دينها 

األقالم اهلزيلة اليت مازالت تزين السالم غري العادل بزينة كاحلة،          
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د عاهدت األمة اإلسالمية را أن تظل القدس جوهر عقيدا،          لق
يف قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا، بل هي فوق كل االعتبارات اآلنية          
واملصاحل الدنيوية، لن نفرط يف ذرة من تراـا، وال سـالم وال         
استقرار بدوا، وكل املمارسات اليت ميارسها العدو من استيطان         

ة، نرفضها وترفضها األمة كما ترفض وويد هي أمور غري شرعي   
  .االحتالل ذاته

إن أرض فلسطني إسالمية وستبقى كذلك مهما تكالبت عليها         
  ٨٢ ﴾ِإنه الَ ييأَس ِمن روِح اللِّه ِإالَّ الْقَوم الْكَاِفرونَ﴿اخلطوب 

 وسيبقى الكفاح وتدوم التضحية حىت تعود األرض إىل أصحاا         
  .الشرعيني

املسلمني حنو القدس استند إىل القرآن والسنة النبوية،        إن واجب   
وربطت رحلة اإلسراء واملعراج مشاعر املسلمني ـذه األرض،         
فقضية القدس ليست قضية تتعلق باألرض، بل جيب أن تبقـى           
قضية إسالمية تعين األمة، كل األمة، وذمة املسلمني لن تربأ إال            

                                                   
  ]سورة یوسف) ٨٧[(-  82
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ت برحلـة اإلسـراء     إذا عملت على تطهري املدينة اليت تـشرف       
واللَّه مِتم نوِرِه ولَو كَِره     ﴿واملعراج، وإعادا إىل قيادة املسلمني      

  ٨٣ ﴾الْكَاِفرونَ
  
  :عمر بن اخلطاب -٦

 اللحظة يف رجولته وجدت كبريا، حدثًا عمر إسالم كان    
 اجلهر على جيرؤون ال املسلمون كان أن فبعد إسالمه، من األوىل
 أسلم منذ أعزة زلنا ما : (مسعود ابن قال به، اجهرو بدينهم
  .٨٤)عمر
 قريش ففي فروسيته، يف وال بدنه، قوة يف عمر رجولة تكن مل
 ونفسه القوي، إميانه يف كانت رجولته ولكن منه، أقوى هو من

 خفية، الصحابة هاجر. واإلكبار التقدير على تبعث اليت الكبرية
 يف وصلى فطاف عبةالك إىل ومضى سيفه تقلد فقد عمر أما

 أمه تثكله أن أراد من: (هلم وقال املأل على هجرته وأعلن املقام،
                                                   

  ].رة الصفسو) ٨[(-  83
   أخرجھ البخاري-  84
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 تبعه فما ، )الوادي هذا وراء فليتبعين زوجته ويرمل ولده وييتم
 علموا: (فيقول الرجولة لتعليم الربامج عمر يضع. أحد منهم

 ليجم ما ورووهم اخليل، وركوب والسباحة الرماية أوالدكم
  ).الشعر من
  
  :التواضع ال التكرب) ٥

 أن السراج فكاد ، العزيز عبد بن عمر إىل ضيف جاء      
 عمر فقال فأصلحه؟ أقوم املؤمنني أمري يا: الضيف فقال ينطفأ،

: قال ضيفه، يستخدم أن الرجل كرم من ليس: العزيز عبد بن
 عزيزال عبد بن عمر قام مث نومته، أول إا: قال الغالم؟ أوقظ
 عبد بن عمر املؤمنني أمري: الضيف فقال عاد، مث السراج وأصلح
 العزيز عبد بن عمر وأنا قمت: قال!! سراجه يصلح العزيز
 من األمر هذا ينقص مل أي. العزيز عبد بن عمر وأنا وعدت
  .رفعه هللا تواضع ومن وجل عز اهللا عند قدرا ازداد بل قدري،

  :اماالنتق يف ال العفو يف الرجولة) ٦
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 حادثة يف عائشة أمر يف تكلم ممن كان أثاثة بن مسطح     
 خرج إذا كان اهللا رسول أن: ملخصها اإلفك وحادثة اإلفك،

 إحداهن على القرعة خرجت فإذا نسائه، بني أقرع غزوة يف
  .عائشة على القرعة وخرجت ختدمه، سفره يف معه يأخذها

 يف جليشا نزل أن بعد عائشة خرجت وعاد، اجليش قفل ملا
 فجلست ارحتل، قد باجليش إذا عادت فلما شأا، لبعض مكان

 املعطل بن صفوان له يقال صحايب هناك وكان تنتظر، مكاا يف
 مثال متاعا نسي قد اجليش كان فإذا اجليش، آخر ينتظر كان

 قبل رآها قد وكان - عنها اهللا رضي عائشة رأى ملا معه، يأخذه
 فركبت جبمله فأناخ هنا. مننياملؤ أم: قال - احلجاب فرض
 عائشة فيه الذي اهلودج تفقدوا اجليش وصل فلما باجليش، وحلق
 جاء املعطل بن وصفوان إال قليل وقت ميض فلم جيدوها، فلم
 اهللا عبد املنافقني رأس فتكلم عائشة، وعليه اجلمل يسوق وهو
 الصالة عليه اهللا رسول عرض يف وطعن سلول بن أيب بن

  .وصفوان عائشة بني ما صلة هناك أن والسالم
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 ينفق بكر أبو وكان فقريا وكان مسطح، األمر هذا يف وقع وممن
 الرباءة آيات نزلت أن وبعد ، بكر أيب بنت يف يطعن وهو عليه
 ذلك بعد مسطح على ينفق أال بكر أبو أقسم النور، سورة يف
 منكم الفضل أولو يأتل وال ﴿:قوله تعاىل اهللا فأنزل. أبدا
 سبيل يف واملهاجرين واملساكني القرىب أويل يؤتوا أن سعةوال
 غفور واهللا لكم اهللا يغفر أن حتبون أال وليصفحوا وليعفوا اهللا

. لنا تغفر أن حنب، رب يا بلى : بكر أبو فقال) ٨٥﴾ رحيم
  .مسطح على نفقته فأعاد
  :ال تلهيهم جتارة -٧

: قال ، اهللا بدع بن سامل ومعه اهللا رمحه دينار بن عمرو مر       
 بسوق فمررنا املسجد، نريد وحنن اهللا عبد بن سامل مع كنت[ 

 إىل سامل فنظر متاعهم، وخمروا الصالة، إىل قاموا وقد ، املدينة
 أو ليحرسوها، أمامها جيلسوا مل ] أحد معها ليس أمتعتهم

                                                   

  .من سورة النور٢٢آیة ٥٩٣ ص ٢مختصر ابن كثیر مجلد (-  85
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 يف الرصيف على وقعدوا الدكاكني أغلقوا أو فيها، لينظروا
 منهم واحد كل يكون حىت الصالة تنتهي مىت ينتظرون الطريق
 يف وغطوها الشارع، يف أمتعتهم تركوا الدكان، يفتح من أول

 معها ليس أمتعتهم إىل سامل فنظر [ املسجد إىل وذهبوا السوق،
 عن بيع وال ِتجارةٌ تلِْهيِهم ال ِرجالٌ ﴿: اآلية هذا فتال أحد،
 بقوله اهللا عىن الذين هؤالء ] هؤالء هم: قال مث ،٨٦ ﴾ اللَِّه ِذكِْر
 أنفسهم، مراد على اهللا مراد قدموا الذين هؤالء اآلية، هذه يف

 هلذا االستجابة آثروا الزائل، الدنيوي املتاع على اهللا طاعة وآثروا
 على الفالح، على حي الصالة، على حي: الرباين العلوي النداء
 األمارة النفسو الشيطان، يثريه الذي والطمع اجلشع نداء

  .بالسوء
 حمالم يف يقعدون اليوم الرجال من كمسبحان اهللا 
 أحدهم فيقعد خمفية، حجر يف داخلها يدخلون أو ودكاكينهم،

 الرجل، وهذا اهلاتف هذا على جييب الطاولة وراء مكتبه يف
                                                   

  ]٣٧:النور[-  86

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


         رجًالكیف تكون 

 ٨٤

 املسجد، يترك اهللا، نداء ويترك ويرفع، وخيفض ويفاوض ويكلِّم
 هؤالء يسمى هل! اإلخوة؟ أيها ملاذا ليه،إ اهللا داعي جييب ال

  .كال! رجاالً؟
  .رجال وال الرجال أشباه إم
  
  
  :الدفاع عن أولياء اهللا  -٨

 أهلها ِمن أن القرآن، يف تعاىل اهللا يصفها اليت الرجولة هذه     
 جاءت ما أن للناس ويبني ويناصرهم، دعوم يف الرسل يؤيد من
  .ويساعدهم الرسل نيويع احلق، هو الرسل به

 هل جاء؟ الذي من٨٧ ﴾ الْمِدينِة أَقْصى ِمن وجاَء ﴿: تعاىل قال
 أَقْصى ِمن وجاَء ﴿ الناس؟ من كثرية فئام أو جرار، جيش جاء

 ٨٩ ﴾ يسعى رجلٌ ﴿ املدينة آخر من جاء٨٨ ﴾ رجلٌ الْمِدينِة
                                                   

  ]٢٠:یس[-  87
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 يفوته أن يريد ال حراجاً أو سوقاً هناك أألن! جاء؟ وملاذا يشتد،
 منها يفوت أن يريد ال تباع أسهماً هناك أآلن! شيء؟ منه

 * الْمرسِلني اتِبعوا قَوِم يا قَالَ ﴿ -اإلخوة أيها- كال! شيء؟
 اتبعوهم،٩٠ ﴾ مهتدونَ وهم أَجراً يسأَلُكُم ال من اتِبعوا

 وِإلَيِه فَطَرِني الَِّذي أَعبد ال ِلي وما ﴿ الرسل هؤالء اتبعوهم
   .٩١ ﴾ ترجعونَ

 اخلالية الصافية النقية التصورات العقيدة، حقائق عرض يبني مث  
 لَيت يا ﴿: فقال وجل عز اهللا توفاه حىت الشرك، شوائب من

 ﴾ الْمكْرِمني ِمن وجعلَِني ربي ِلي غَفَر ِبما * يعلَمونَ قَوِمي
.٩٢   

 رجاالً، أنفسنا نسمي الذين حنن نكون أن الرجولة اتصف فمن
 حرباً وليس الرسل، أعداء على حرباً للرسل، أعواناً نكون أن

 عن مثبطني ال الرسل، لدعوة مؤيدين نكون أن الرسل، على
                                                   

  ]٢١-٢٠:یس[-  90
  ]٢٢:یس[-  91
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 ال متبعني الرسل، لدعوة مستجيبني نكون أن الرسل، دعوة
  .معاندين وال مبتدعني وال عاصني
 الرجال من كم! اليوم؟ ميتلكها من الرجال من كم الصفة هذه
  .قليل إم! ؟r  الرسول دعوة يؤيد من
 رغم وجل، عز هللا بالنصح الرجال يتقدم اخلوف حال ويف

 م، حتيط اليت اإلرهاب وأجواء يكتنفهم، الذي اخلوف
 أمة تفعلها ال أفعاالً يفعل واحد رجل النصيحة بواجب فيقومون
 الغثاء هذا على يرجح إنه بل غثاًء، يعدل واحد رجل بأسرها،
 منهج وال واحد، تصور جيمعه ال الذي األطراف، املترامي
 هللا النصح بواجب الرجال هؤالء يقوم واحدة، عقيدة وال واحد،
  .م حتدق اليت املخاطر من اهللا أولياء وحيذرون وجل، عز
  :اخلوف حال يف النصيحة تقدمي -٩
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 ٨٧

 ﴾ يسعى الْمِدينِة أَقْصى ِمن رجلٌ اَءوج ﴿: تعاىل اهللا قال      
 بعد وال املسافة، طول به يقعد مل املدينة، أقصى من يشتد ٩٣

  .مؤمناً الرجل هذا كان لقد ويشتد، يسعى جاء الطريق،
  ٩٤ ﴾ ِبك يأْتِمرونَ الْملَأَ ِإنَّ موسى يا قَالَ ﴿

 الناِصِحني ِمن لَك ِإني فَاخرج ِليقْتلُوك ﴿ أمرك، يف يتشاورون
 ونيام دسائسهم لك وأعري خمططام، لك أكشف إين ٩٥ ﴾

 ِمن لَِك ِإني فَاخرج ﴿ املدينة، هذه من فاخرج اخلبيثة،
اِصِحني٩٦﴾ الن.  

 الطريق، خالف ألنه بالرجولة؛ وِصف: اهللا رمحه كثري ابن قال  
 أقرب طريقاً فسلك الشارع، يف تسلك اليت اجلادة بالطرق يعين
 إن: قال وحذره، موسى إىل فسبق وراءه، بعثوا الذين طريق من
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 ٨٨

 فرعون أعوان ويقتلوك، عليك ليقبضوا ورائي آتون الناس
  .٩٧﴾ الناِصِحني ِمن لَِك ِإني فَاخرج ﴿: الطاغية
 ونبيه اهللا ويل ليحذر الطريق خيتصر يسعى، الرجل هذا يأيت

 من اخلوف حالة يف حىت النصيحة تقدمي إن لسالما عليه موسى
  .الرجولة صفات
  :الثبات والدعوة -١٠
 اللَّه أَنعم يخافُونَ الَِّذين ِمن رجالِن قَالَ ﴿: تعاىل اهللا يقول    

 غَاِلبونَ فَِإنكُم دخلْتموه فَِإذَا الْباب علَيِهم ادخلُوا علَيِهما
  .٩٨﴾ مؤِمِنني كُنتم ِإنْ فَتوكَّلُوا ِهاللَّ وعلَى

 املقدسة، األرض لدخول إسرائيل ببين يأيت السالم عليه موسى 
 فقاتلوا معكم، اهللا إن: ويقول ويبشرهم تعاىل، اهللا بنصر ويعدهم
 إسرائيل بنو املقدسة األرض تلك احتلوا الذين الكفرة هؤالء
 عن النكوص وإال واخليانة، الغدر إال طبعهم عن عِرف ما الذين
: قالوا جداً، قبيحة كلمة قالوا قالوا؟ ماذا وطريقه، اهللا شرع
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 ٨٩

﴿بفَاذْه تأَن كبرا فَقَاِتال وا ِإنناهونَ هوربك أنت٩٩ ﴾ قَاِعد 
 ودخلنا جئنا انتصرمت فإن النتيجة، ننتظر حنن قاتال، موسى يا

 اهللا نيب موسى وقاحة، بكل ١٠٠ ﴾ قَاِعدونَ هاهنا ِإنا ﴿ املدينة
  .نكصوا القوم كل أحد، معه ليس
  ١٠١ ﴾ وأَِخي نفِْسي ِإلَّا أَمِلك ال ِإني رب قَالَ ﴿

 تركوه نبيهم، عن القوم ختلَّى شديد، موقف صعب، موقف
 الذي فمن كذلك؟ أليس! أزمة هذه إن األعداء، أمام وحيداً
 الناس أيها يا: هلم ويقول ناسال ويثبت األزمة، هذا يف اآلن يقوم
 األعداء، أمام تنهزموا ال الطريق، على اثبتوا اهللا، شرع على اثبتوا
 ِإنْ ﴿: ينصركم واهللا اهللا، بشرع متسكوا اهللا، بإذن قادم النصر

  .١٠٢﴾ ينصركُم اللَّه تنصروا
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 ٩٠

 اللَّه عمأَن يخافُونَ الَِّذين ِمن رجالِن قَالَ ﴿: الرجالن هذان قام
  .والثبات واإلسالم اإلميان بنعمة ١٠٣ ﴾ علَيِهما

 ادخلُوا علَيِهما اللَّه أَنعم يخافُونَ الَِّذين ِمن رجالِن قَالَ ﴿
ِهملَيع ابم اقتحموا١٠٤ ﴾ الْبفَِإذَا ﴿ جبناء، إ وهملْتخد 
كُمونَ فَِإنلَى غَاِلبعكَّ اللَِّه ووِإنْ لُوافَت متكُن ِمِننيؤ١٠٥﴾م.   

 اليت األزمات وسط يف اليوم حقيقة حنتاجها اليت النوعية هذه   
 حرياناً، احلليم جتعل اليت والفنت األزمات باملسلمني، تعصف
 قدوة يكونون رجال إىل بالدين، الناس يبصرون رجال إىل حنتاج
  .اهللا شرع على الناس يثبتون رجال إىل للناس،
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 ٩١

  قبل الوداع
  

  بالرجولة ترفع أقوام و تذل و تدخل األمم التاريخ         
 ألبنائهم و حلم يراوض كل فتاة اآلباءغاية كل .. الرجولة ب 

 زوج املستقبل فعندما تز القيم و يعم الفجور و ميوت يفتبتغيه 
احلياء و تنعدم املروءة و يستبد اهلوى ال تسأل أين الرجــال 

  ؟؟؟ .. 
  

 كل مكان ال تسأل أين يفما ترى الرقعاء املخنثني عند
  ؟؟؟ .. الرجــال 

ال تسأل أين  عندما تعول النساء البيوت يف وجود الرجال
  ؟؟؟ .. الرجــال 

 الطرقات و على الشواطئ يفعندما تتمايل الكاسيات العاريات 
  ؟؟؟ ..  ال تسأل أين الرجــال األسواق يفو 

  ...حنن حباجة إىل رجال
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 ٩٢

   رجال أيو ....... ل رجا
  . مواطن الصالة و ذكر اهللا يفرجال ترفعوا عن املال 

  . مواطن العطاء و البذل و اجلود يفرجال ترفعوا عن البخل 
  . مواطن اجلد يفرجال ترفعوا عن اللهو 

  .قلوم تنبض حبب اهللا و ذكره
  قلوم ال تعرف للنفاق طريق ،قلوم ختشى تقلب القلوب

 الظاهر و يفنفوس طاهرة  ،محته و تبتغى رضاه قلوب ترجوا ر
   .الباطن

  .القوة وخلُق اخلُلُق قوة هي بإجيازالرجولة هي 
، فبعد أن ذكرنا الرجولة ومعناها يف الكتاب والسنة، أخريا    

اهللا ما ضيعنا  فما أحوجنا اليوم أن نتصف بصفات الرجولة، فو
 سقطت األندلس الدين إال بتضييعنا لصفات الرجولة، فعندما
ابك بكاء النساء «: وقف آخر ملوكها يبكي، فقالت له أمه

فعلينا بالتحلي بصفات الرجولة . »ملكًا مل حتفظه حفظ الرجال
 اهللا وفقنا. وتعليمها ألبنائنا حىت نعيد لإلسالم صولته كما كان
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 ٩٣

 سبيل يف وجناهد اهللا، سبيل يف نقاتل رجاالً نكون ألن وإياكم
 تعاىل اهللا اجتباهم الذين من نكون وأن وأنفسنا، بأموالنا اهللا

  .املستقيم الصراط على فأقامهم
  وصلى اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

  الفقري إىل عفو ربه ومغفرته
  أمري بن حممد املدري

  عمران -اليمن
com.hotmail@1_Almadari  
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 ٩٤

 فهرس املحتويات
  ٦........................ ..................املقدمة

  ٩................................املقصود بالرجولة 
  ١٢........................................الرجولة
  ١٧....... ................................الرجال 

  ٢٠..................... يف حياة األمةأمهية الرجولة
  ٢٦............................اإلسالم يف الرجولة

  ٣٣............................الرجولة يف القرآن
  ٣٦......................صفات الرجولة يف القرآن
  ٣٩......................صفات الرجال يف السنة

  ٤٤.......................... ..... سن الرجولة
  ٤٧..............................لة والنبوةالرجو

  ٤٩....................الرجولة وعالمات الساعة
  ٥٠.....................الرجولة أمور ليست من

  ٥٣.....أوالدنا شخصيات يف الرجولة عوامل ةنميت
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 ٩٥

  ٦١... ..............................املرأة الرجل
  ٦٣................................الرجولة مسات

  ٦٧... ..........األسرة يف الرجل رجولةيقدح  ما
  ٧٠..........................من مواقف الرجال

  ٩١................................قبل الوداع
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