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 صفحة شكر وتقدير :
 

أوالً  الشكر كله هلل تعاىل الذي أمنّ  علي بنعمة الدراسة والتحصيل العلمي وأخذ شهادة املاجيستري 
فأوالً  وآخراً  علمي كله هلل وحده ولنصرة الدين احلق واتباع السنة ، سنة احلبييب املصطفى صلى هللا 

 . عليه وسلم
أقدم كل شكري وامتناين جلامعة املدينة العاملية اليت قامت بدورها معي كطالبة يف اجلامعة على أكمل   

ساتذيت الكرام الذين كانوا معي م العمل كامل ابجلامعة ، وشكري ألوجه ، وكل الشكر لإلداريني وطاق
أيدينا حىت ننهل من العلم واملعرفة خالل العامني من دراسيت ، والذين قدموا لنا جهودهم مبسطة لنا بني 

ونكون قادة الدين اإلسالمي احلنيف ، وشكر خاص للدكتور خالد نبوي حجاج ، الذي كان معي يف 
هذا البحث ومل يقصر معي أبداً  يف جهوده بل على العكس قدم يل النصيحة على أكمل وجه فأتعلم 

فكان  وسه العلمية اليت كنت أحضرها معهعلى در  منه العلم وسيبقى قدوة يل يف احلياة ، وأشكره أيضا ً 
يقدم لنا حنن الطلبة املادة العلمية بطريقة مجيلة ووفية للعلم وحقه ، أشكره وأشكر ابقي من كانوا معي يف 

 دراسيت .
وأقدم شكري أيضاً  للمكتبات اليت ساعدتين ابنتقاء كتيب اليت أخذت منها مصادراً  لرساليت اليت هي   

 كم اآلن ، وفقنا هللا مجيعاً  وإايكم ...بني أيدي
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 اإلهداء :
 

 أهدي رساليت بكل فخر واعتزاز إىل :
 أيب ... الذي طاملا كّلت أانمله من التعب علينا ...

 أيب ... الذي علمين الطيبة واحلنان واحلب ...
 أيب ... الذي أشعر ابألمان وهو حويل ...

 واألمل ...إىل أمي ... ينبوع احلب والعطاء 
 أمي اليت متلك أحن وأرق قلب يف الوجود ...

 أمي الشمعة املضيئة اليت حترتق لتنري لنا الطريق ...
 إىل زوجي ... رفيق دريب الذي كان معي يف جناحايت ... اأهديه

 ىل ما فيه من دراسايت ...الذي لواله بعد هللا ملا وصلت إزوجي 
 عائليت ...زوجي الذي هو اآلن أيب وأمي وكل 

 ذين ال أنسى فضلهما بتشجيعي على دراسيت ...يها إىل والديّ  زوجي وعائلته الأهد
 أهديها إىل أوالدي الذين هم قرة عيين يف الدنيا ، وهم فلذات أكبادي ...

 أهديها إىل أخوايت صاحبات القلوب الربيئة ، اللوايت أريدهن أن يصلن إىل ما وصلت إليه من جناح ... 
 ا إىل إخويت سندي يف حيايت ...أهديه

 إخويت أصحاب القلوب الطاهرة ...
 أهديها إىل جامعيت ، جامعة املدينة العاملية وإىل كل العاملني فيها ...

 أهديها إىل من أعانين يف إعداد هذه الرسالة ، الدكتور خالد حجاج ...
 ان ...أهديها إىل صديقايت اللوايت ال أنساهن ابداً  مهما طال يب الزم

 أهديها إىل كل من كان له يد يف إعداد هذه الرسالة ...
 أهديكم مجيعاً  هذا اجلهد املتواضع ...
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 املقدمة

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
احلمد هلل الذي أكمل لنا دين االسالم ، وصلى هللا على سيدان حممد خري األانم ، بعثه هللا ابلقرآن بشرياً 

 تفصياًل للقرآن وتفسرياً ، وعلى آله وأصحابه واتبعيهم إبحسان وسلم تسليماً كثرياً .ونذيراً ، وأاته السنة 
وبعد،،، فإن خري احلديث كتاب هللا ، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم ، وشر األمور   

 حمداثهتا ، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار .
يعرف دينه حق معرفة وأن يعرف كل منا ما له وما عليه من خالل كتاب  إنه حلق على كل مسلم أن  

هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وأن نتفقه أبحاديثه عليه السالم ، فإين أمحد هللا الذي وفقين 
ان ال بد وأنعم علّي بدراسة العلوم الشرعية وإكمال املاجيستري ابلتفسري وعلوم القرآن وإلمتام املاجيستري ك

 ن يكون عنوان حبثي بعنوان از الستكمال متطلبات خترجي هلذا أحببت أمن إجن
 دراسة موضوعية ضوء القرآن الكرمي  الرجولة يف

ففي البحث سوف أحتدث إبذن هللا عن الرجل مبعناه وابملفردات اليت ذكرت بكتاب هللا تعاىل عن   
الرجل وعن صفاته ، مقومات الرجولة ، وأسباب ضياعها خاصة ابلزمن الذي حنن فيه ملا نشهد من 

ات الرجل تغريات بني زماننا وزمانه صلى هللا عليه وسلم ومن هذا التغيري ابلزمان حصل تغيري بصف
 ومبعتقداته وهذا ما سأتناوله هبذا البحث حىت أصل لنتيجة معينة عما تكلمت سابقاً . 
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 مشكلة البحث 
 
من خالل املوضوع الذي اخرتته للبحث هناك تساؤالت قد تطرق على ابل القارئ وحىت على   

 الباحث ، فعندما اخرتت املوضوع وضعت تساؤالت معينة جيب إجياد االجابة هلا منها :
 . ما هو املعىن احلقيقي للرجولة بشكل عام ؟1
 . ما هو املقصود ابلرجولة حتت ضوء القرآن الكرمي ؟2
 ل الرجولة هلا عالقة ابلقوامة ؟. ه3
 من املسؤول عن ضياع الرجولة يف هذا الزمن ؟ .4
 دت اىل ضياعها ؟ما هي األسباب اليت أ .5
 هل تكون الرجولة فقط ابلقوامة ؟ .6
 ن يتحلى هبا الرجل حىت يكون اتم الرجولة ؟ما هي املقومات اليت جيب أ .7
 ؟ كم مرة جاء ذكر الرجل ابلقرآن الكرمي  .8
 
ىل القرآن الرجولة موضوع شّيق وجيب الرجوع إن موضوع خالل األسئلة السابقة تبني لنا أ ذا منإ  

 الكرمي واآلايت اليت من خالهلا سنعرف أجوبة عن كثري من األسئلة السابقة إبذن هللا تعاىل .
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 أهداف البحث
 

أوصلها إىل القارئ هو التعرف على معىن الرجولة ن حث اليت أسعى إىل الوصول إليها وأمن أهداف الب  
ن يتحلى هبا الرجل حىت يكون كامل الرجولة ، فالرجولة ال والتوصل إىل املقومات اليت جيب أ احلقيقي

جته و عنيفاً مع زو جهور وال أن يكون الزوج متسلطاً أتكون أن يبلغ الذكر وال أن يكون صاحب صوت 
أبنائه ومن األسباب املهمة اليت أسعى هلا هي البحث عن األسباب  ن يكون األب متسلطاً علىوال أ

أمران صلى هللا عليه وسلم  اليت أدت إىل ضياع الرجولة هبذا الزمن حىت نتمكن من تربية أبنائنا كما
نفسهم دين والوطن وحمافظني على أأي سبب يؤدي إىل إفسادهم وإخراج رجال تدافع عن ال ونتجنب

 عيشه اليوم .بظل الفساد الذي ن
 

 الدراسات السابقة :
. احلقيبة العلمية لقيمة الرجولة ، حملمد هليل الشمري ، مكتب الرتبية والتعليم حمافظة طريف ، حتدث 1

 الكاتب عن الرجولة حتت ضوء القرآن الكرمي .
إلسالمية ) . الرجولة يف القرآن الكرمي ) دراسة موضوعية ( للدكتور عصام العبد زهد ، جملة اجلامعة ا2

 2010، يونيو  213_ ص  179سلسلة الدراسات اإلنسانية ( اجمللد الثامن عشر ، العدد الثاين ص 
وقد اشتمل البحث على معىن الرجل وكم مرة ذكرت لفظة الرجل يف القرآن الكرمي مث حتدث عن 

 مقومات الرجولة وعوامل ضياعها مث حتدث عن رجولة األنبياء واملرسلني .
م القرى ،  لسعيد عبداجمليد النوتى ، جامعة أغة القرآن يف وصف الرجال ، لألستاذ الدكتور ا. من بال3

 كلية اللغة العربية قسم البالغة والنقد .
هم ما اشتمل عليه البحث : اهتمام النيب صلى هللا عليه وسلم بصناعة الرجل ، اهتمام القرآن ابلرجال وأ

 رجولة ابلقرآن .وبيان ذلك االهتمام ، وذكر أوصاف ال
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 صلة تلك املصادر مبوضوع البحث :
املصادر والدراسات السابقة هلا صلة مبوضوع البحث من خالل تعريف الرجل ، وكم مرة جاءت لفظة 

ن يتحلى هبا الرجل واقتباس ذلك من خالل اآلايت القرآنية ومن الرجل ابلقرآن والصفات اليت جيب أ
 عليه وسلم .سنة احلبيب املصطفى صلى هللا 

 
 منهج البحث :

 سأتبع اخلطوات التالية يف البحث :
 . كتابة مقدمة عن البحث وأسباب اختيار البحث .1
 . مجع املصادر الالزمة للرجوع إليها وأخذ ما أحتاجه للبحث .2
 . مجع اآلايت القرآنية اليت جاء هبا لفظ الرجل وإحصاء العدد الذي ذكر ابلقرآن هلذه اللفظة.3
كون قد توصلت إليها ابلبحث ، وأهم التوصيات بعد خامتة للبحث تشمل النتائج اليت أ كتابة  .4

 االنتهاء من البحث .
 كتابة فهارس لآلايت القرآنية ، واألحاديث النبوية  واملصادر واملراجع واملوضوعات .  .5
 

 هيكل البحث
 اشتمل البحث على اآليت :

أسباب اختياري للموضوع  والدراسات السابقة للموضوع وإىل . مقدمة ومتهيد للبحث : تبني فيها 1
 أهداف البحث وخطة البحث بشكل عام ومنهجه .

 . الفصول وهي عبارة عن ثالثة فصول ومباحث :2
 _ الفصل األول : حتديد مصطلحات البحث وفيه مبحثني :

 * املبحث األول : تعريف الرجل ) لغة ، اصطالحاً ( ، تعريف القوامة .
 املبحث الثاين : جميء لفظة رجل ابلقرآن الكرمي .* 

 
 _ الفصل الثاين : مقومات الرجولة يف القرآن الكرمي ، وفيه ثالثة مباحث :



 ي

 

 * املبحث األول : صفات الرجولة يف ضوء القرآن الكرمي .

 *املبحث الثاين : مقومات الرجولة يف ضوء القرآن الكرمي .
 والرجولة .* املبحث الثالث : القوامة 

 
 الث : أسباب ضياع الرجولة ._ الفصل الث
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 الفصل األول : حتديد مصطلحات البحث
 لغة واصطالحاً ( املبحث األول : تعريف الرجل _ القوامة )

 تعريف الرجولة : *
 

 لوحىت من خال واالصطالح ، غة ،إن كلمة الرجولة هلا الكثري من املعاين اليت تدل عليها ، هلا معىن ابلل
عىن الرجولة  مدل على يما  آايت الكتاب العزيز جند الكثري من اآلايت اليت فيها كلمة الرجولة ومنها

 لنعرف اآلن معىن الرجولة لغة . كمعىن خاص بكل آية من اآلايت ،
 * الرجولة لغة :

أو هو رجٌل ساعة  البلوغ سن إىل ووصل احتلم إذا الناس من الذكر فتخص ، اجليم بضمالرجُل،        
والدته وتصغريه ُرَجيل ، وروجيل ، وجيمع على رجال ورجاالت ، ويُقال للمرأة املتشبهة ابلرجل َرجَلة ، 

 1ويقال فالن أرجل الرجلني إذا اكتملت الرجولة عنده وكانت صفته. 
 

 2هم .الرَُّجُل : هو الذكر البالغ من بين آدم ، يقال هو من رجاالت القوم ، من أشراف    
 

 * الرجولة اصطالحاً  :
 3. وسلوكاً  فهماً  هللا ملنهج ونفسه ذاته أخضع الذي أبنه جلالرَّ  العلماء بعضعرف    
ومواجهة املصاعب  فالرجولة تكمن يف صدق العهد مع هللا ومع الناس وعدم اجلنب عند لقاء األعداء   

حىت أييت حكم هللا ، إما النصر  على هذا الدينواحملن والرضا ابلقضاء والقدر ، وعدم التلون بل الثبات 
 4.أو الشهادة ، إهنم الرجال حقاً وغريهم فصورهم صور الرجال

                                                 

  الفريوزآابدي،جمد الدين،القاموس احمليط،ص  903 وانظر مسيح عاطف الزين،تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي،ص350_ 3511
  د.ابراهيم مدكور،املعجم الوجيز،مصر،ص 2572

 www.ozkorallah.com 3،خطبة هاشم حممد املشهداين  
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 لك :ذثلة على مأطرح وميكننا أخذ معىن الرجولة من اآلايت القرآنية من كتاب هللا تعاىل ولن   
 
َها َزْوَجَها َوَبثَّ اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقواْ َربَُّكُم  {. قوله تعاىل :  1 ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

ُهَما رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساء َوات َُّقواْ اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيكُ   5.} ْم َرِقيًباِمن ْ
 

ُهَما رَِجا {قوله تعاىل :  كثرياً  ونساء }اء اًل َكِثريًا َوِنسَ َوَبثَّ ِمن ْ ، أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجاال ً
 6.ونشرهم يف أقطار العامل على اختالف أصنافهم وصفاهتم وألواهنم ولغاهتم 

 
كر الذي هو ي الذ أ اجلنس جولة يف اآلية السابقة هون املقصود ابلر من خالل اآلايت السابقة جند أ   

 عكس األنثى.
 
ُهْم َمْن { . قوله تعاىل : 2 ُهْم َمْن َقَضى حَنَْبُه َوِمن ْ ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه َفِمن ْ

ُلوا تَ ْبِديال ً  َتِظُر َوَما َبدَّ  7.} يَ ن ْ
 

ى  علهللاعاهدون يو صدق من خالل اآلية السابقة جند أن هللا تعاىل يبني أن من املؤمنني رجال ذ   
 و حىت بني بعضهم البعض.صدق وال خيلفون ما وعدوا هللا أو الرسول أ

 ثر على معاينتعرف أكت وسنهبذا نرى أن الرجولة قد تعين الكثري من املعاين حسب كل آية من اآلاي   
 مي.كر قرآن الوء الضن الكرمي يف الفصل الثاين يف ابب صفات الرجولة يف ضوء القرآالرجولة يف 

  
                                                                                                                                                             

  السعدي،عبدالرمحن السعدي،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان،ط1،)مؤسسة الرسالة،1995م(،ج4،ص 1544
  سورة النساء،اآلية 15

الدمشقي،أيب الفداء امساعيل بن كثري القرشي الدمشقي،تفسري القرآن العظيم،)بريوت:شركة أبناء شريف  6
396م(ص2002ه_1422األنصاري،   

  7  سورة األحزاب،اآلية:23
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 اثنياً : تعريف القوامة :  

 8و والية األمر .هي االقيام على األمر أو املال أ القوامة :

ُ بَ ْعَضُهْم َعَلٰى بَ ْعٍض َومبَا أَنْ َفُقوا ِمْن أَْمَواهلِِمْ  {قوله تعاىل :   9} الّرَِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفضََّل اَّللَّ
 

الرجل عليه القيام ابلتأديب والتدبري واحلفظ والصيانة ملا فضل هللا به الرجل على املرأة هذه اآلية تعين أن 
الرجل  يف العقل والرأي ومبا ألزمه هللا تعاىل من اإلنفاق عليها. فدلت اآلية على معان : أحدها : تفضيل

ن له إمساكها يف بيته ومنعها أدبريها وأتديبها ، وهذا يدل على نه هو الذي يقوم بتعلى املرأة يف املنزلة وأ
 10من اخلروج وأن عليها طاعته وقبول أمره ما مل تكن معصية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  د.إبراهيم مدكور،املعجم الوجيز،مصر،ص 5218
  سورة النساء،اآلية 349

 9 .اجلصاص،أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص،أحكام القرآن،)بريوت:دار إحياء الرتاث العريب(،ص148_149
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 : الكرمي القرآنيف املبحث الثاين : جميء لفظة رجل 

 
عندما نتطلع إىل آايت القرآن الكرمي ونتأملها جيداً  جند لفظة رجل قد ذُكرت يف آايت عديدة من    

فبعد أن اطّلعت على آايت القرآن وجدت لفظة الرجولة قد ذُكرت يف سبعة ومخسني  الكتاب العزيز ،
 موضعاً ، وكل موضع له نوع معني منها مفرد ومنها مثىن ومنها مجع وهذه األلفاظ كما يلي :

 صيغة اللفظة اللفظة  العدد حتديد مكان اللفظة
_ هود  2_يونس 282قرة الب

_  38و  25_ املؤمنون  78
 4_ األحزاب  20 القصص

_  20يس  43و  7_ سبأ 
_  28_ غافر  29الزمر 

 31الزخرف 

 املفرد املرفوع رُجلٌ  16

 
 
 

 155_ األعراف  9األنعام 
 37_ الكهف  47اإلسراء 
_  29_ الزمر  8الفرقان 

 28غافر 

 املفرد املنصوب رجال ً  8

 املثىن  َرُجالن  1 23املائدة 
_ 76_النحل282البقرة 

 15_القصص32الكهف
 املثىن  رُجَلني 4



5 

 

 
 * أما صيغ اجلمع فهي كالتايل :

(  7،32،34،75،98النساء)
_ 108(_التوبة 46،81األعراف)

 29_العنكبوت55(_النمل31،37النور)
 6_اجلن25_الفتح23األحزاب

 اجلمع  الّرِجال 17

_ 48(_األعراف1،176_النساء)239البقرة
 43_النحل27_احلج7_األنبياء109يوسف

 اجلمع رجاال ً  9

 اجلمع املخاطب رِجاَلُكم 2 40األحزاب-282البقرة
 

  
آية ، وجاءت 54بعد أن اطلعنا على اآلايت اليت فيها لفظة رجل يف القرآن الكرمي واليت هي عددها  

ت اللفظة يف القرآن املكي مواضع ، وقد ذكر  5موضع ، وابملثىن  22موضع ، وابملفرد   27ابجلمع يف
 موضع ألن القرآن املكي يعاجل قضااي العقيدة ، وتصحيح تصورات الناس يف اجملتمع املكي ، 36يف 

وهذا يتطلب بناء الرجال األشداء على أسس العقيدة واإلميان ، لكي يتحملوا احملن واخلطوب ، وميضوا 
 21أما اآلايت ابلقرآن املدين فقد جاءت يف  يف طريق الدعوة إىل هللا مهما كانت الصعاب ، قدما ً 

موضع أما القرآن املدين فهو خياطب اجملتمع املدين املستسلم أهله لتعاليم القرآن الكرمي ، فهم رجال 
العقيدة واإلميان لذلك جاءت لفظة رجل يف مواطن قليلة لتتناسب مع حصر وقلة اآلايت اليت تتحدث 

ت لفظة جتمع بني اآلايت املكية واملدنية ألن الرجولة ختتلف عن عن التشريعات اإلسالمية ، ومل أت
 11األنوثة وجيب أن تكون واضحة ومتميزة ابملميزات والصفات اليت جاءت ابلقرآن الكرمي .

 
 

                                                 

  زهد،د.عصام العبد زهد،)الرجولة يف القرآن الكرمي(،جملة اجلامعة اإلسالمية،اجمللد الثامن عشر،2010م(،ص 18211
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 ث :مقومات الرجولة يف القرآن الكرمي ، وفيه ثالثة مباح: الفصل الثاين 

 الكرمي :املبحث األول : صفات الرجولة يف ضوء القرآن 
قرانية  رض آايتعالل يف هذا املبحث سيكون احلديث عن صفات الرجولة يف ضوء القرآن الكرمي من خ

ته كاملة ون رجولتك  كل رجل حىتفيها لفظة الرجل وهذه اآلايت فيها صفات معينة جيب أن تكون يف
 وسأعرض يف املبحث عشرة آايت مع كل آية شرح و ذكر الصفة يف اآلية.

 
ِل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه  {هللا تعاىل  : قال . 1 ْقَوى ِمْن أَوَّ َس َعَلى الت َّ اَل تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا لََّمْسِجٌد ُأسِّ

ُرواْ وَ  بُّوَن َأن يَ َتَطهَّ رِينرَِجاٌل ُيُِ بُّ اْلُمطَّهِّ  12.}اَّلّلُ ُيُِ
ابة  كانوا الصحافة اليتالنظمن خالل اآلية السابقة جند أننا أنخذ من اآلية السابقة صفة الطهارة و   

يمه للبشر وتعال ري معلمول خرضوان هللا عليهم يتعلموهنا من الرسول صلى هللا عليه وسلم فقد كان الرس
 صلى هللا عليه وسلم ابقية إىل األبد ونتعلمها ونعلمها ألبنائنا .

بُّوَن  {ن النظافة دليل الطهارة اليت هي من أخص صفات الرجال املؤمنني ، قال تعاىل: إ   ِفيِه رَِجاٌل ُيُِ
رِينَ  بُّ اْلُمطَّهِّ ُرواْ َواَّلّلُ ُيُِ وتسلح ابلوضوء يف كل أوقاته  يثين على من أحب الطهارة  ، فاهلل } َأن يَ َتَطهَّ

؛ ألن من يقف بني يدي ربه ال بد أن يتصف  بدوهنا وهي مروءة أدمية ووظيفة شرعية ، ال تصح الصالة
 13هللا وهو طاهر البدن والثوب. ملالقاة أبمجل اخلصال وهي النظافة واالستعداد

ألن الطهارة  املعاصي واخلصالوال يكتفي الرجال ابلطهارة احلسية بل يتطهرون طهارة معنوية من   
فقد قال هللا   14. للذنوب الذميمة لتحقيق مرضاة هللا ،ذنوب ابلتوبة واألعمال املكفرة تكون من ال

                                                 

  سورة التوبة،اآلية  10812  
  زهد،د.عصام العبد زهد،)الرجولة يف القرآن الكرمي(،جملة اجلامعة اإلسالمية،اجمللد الثامن عشر،2010م،ص 18813  

،)دار 1يب السعود،،القاضي أيب السعود حممد العمادي،إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي،طأ 14
441_440،ص3ه(،ج951الفكر،   
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رَ َأْن  رَبُُّكمْ َعَسٰى  َنُصوًحا تَ ْوبَةً  اَّللَِّ ِإىَل  تُوبُوا آَمُنوااَي أَي َُّها الَِّذيَن  {تعاىل :   َويُْدِخَلُكمْ  َسيَِّئاِتُكمْ َعْنُكْم  ُيَكفِّ
 15.}  اأْلَهْنَارُ  حَتِْتَهاِمْن  جَتْرِي َجنَّاتٍ 

يطهرون أجسادهم  إن الرجال يف اجملتمع اإلسالمي ُيرصون على نيل الطهارة بكافة أنواعها ، فهم  
ابلزكاة فال تنقص ، ومن   ابملاء فال مترض ويطهرون أرواحهم ابلصالة فال تنحرف ويظهرون أمواهلم

 16 .خالل ذلك كان اجملتمع جمتمعاً طاهراً نظيفاً 
 
ُروا{ يف }ِفيِه رَِجاٌل{قوله تعاىل  :  بُّوَن َأْن يَ َتَطهَّ فيأتون إىل املسجد على  هذا املسجد رجال، }ُيُِ

ُ  طهارة، فكان جزاؤهم أن أحب هللا هؤالء الرجال الذين من صفتهم الطهارة ألن رِيَن{}اَّللَّ بُّ اْلُمطَّهِّ  ُيُِ
 وهللا تعاىل ُيب أصحاب املساجد الذين يقومون فيه ويتعبدون فيه .

وأبثواهبم  وقد امتدح هللا أهل مسجد قباء ألهنم رجال ُيبون أن يتطهروا حسياً أببداهنم من احلدث  
طهارة والنظافة ال واملكان الذي يؤدون فيه العبادة ، وحلرصهم على الغسل والوضوء وهللا ُيب أهل

 17هم.ويرضى عن
 

 طهارة مهمة يفألن ال ظافةن من صفات الرجال حب التطهر والناً  من خالل اآلايت السابقة جند أذإ   
 تعاىل الصفة من هللا كيد هذهن لتأفأنزل هللا فيهم القرآديننا اإلسالمي فقد كانوا الرجال يستنجون ابملاء 

  عليه وسلم . لى هللاصسول هلم ألهنم أهل الطهارة والنظافة الذين أنخذ عنهم وهم الذين اقتدوا ابلر 
 
الةِ  {. قال هللا تعاىل  : 2 َوِإيَتاِء الزََّكاِة خَيَاُفوَن  رَِجاٌل ال تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َوال بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوِإقَاِم الصَّ

 18.} يَ ْوماً تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوبُ 

                                                 

  سورة التحرمي،اآلية  815
  عبدالرمحن عمرية،رجال أنزل هللا فيهم قرآان،ط3)دار اجليل،1994م(ص 1816

  الزحيلي،د.وهبة الزحيلي،التفسري الوسيط،ط1)دار الفكر املعاصر،2001م(،ج1،ص 91917
  سورة النور،اآلية  3718
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رجل ن تكون يف الأل وجيب جل بهنا فيها الكثري من الصفات اليت يتحلى هبا الر يف اآلية السابقة جند أ  
وإقام ،  هللا كر عن ذ   تشغلهم جتارة وال بيعرجال الحىت تكون رجولته كاملة ، فمن الصفات أهنم 

 وب . ل والقلحوااألن يوم القيامة الذي تتقلب فيه الصالة، وإيتاء الزكاة ملستحقيها، خيافو 
 جراً  كبريا ً أن هلا ألسجد  تعاىل ، وعن صالته يف املفالرجولة هي أن ال يلتهي الرجل عن ذكر هللا  

اء  هناك الفقر  الغينهللا قوحىت عن الزكاة أن ال يطمع الرجل يف نقوده عن إخراج الزكاة ألنه كما خل
 الذين ُيتاجون إىل كل قرش من الزكاة .

اراً  اروا عملعالية اليت ص، فيه إشعار هبممهم السامية ونياهتم وعزائمهم ا }رجال {قوله تعاىل :   
 اىل قوله تعو ه ، وتوحيده وتنزيه للمساجد اليت هي بيوت هللا يف أرضه ومواطن عبادته وشكره

، يقول هللا تعاىل ال تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها } تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َوال بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ رَِجاٌل ال  {
ومالذ بيعها ورحبها عن ذكر رهبم الذي هو خالقهم ورازقهم والذين يعلمون أن الذي عنده خري هلم وأنفع 

 19 مما أبيديهم .
 

الةِ  َوِإقَ ْكِر اَّللَِّ تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َوال بَ ْيٌع َعْن ذِ رَِجاٌل ال  { وقوله تعاىل :   .}  َوِإيَتاِء الزََّكاةِ اِم الصَّ
م عن شيبان قال : حدثت عن ابن بته على مرادهم وحمبتهم ، قال هشيأي يقدمون طاعته ومراده وحم  

عاهتم وهنضوا إىل الصالة مسعود أنه رأى قوماً  من أهل السوق حيث نودي للصالة املكتوبة تركوا بيا
رَِجاٌل ال تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َوال بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر  {الء من الذين ذكر هللا يف كتابه فقال عبدهللا بن مسعود : هؤ 

، فهم رجال ال يلهيهم ذلك عن حضور الصالة املكتوبة وأن يقيموها كما أمرهم هللا وأن ُيافظوا  }اَّللَِّ 
 20ستحفظهم هللا فيها .على مواقيتها وما ا

ن نستخلص من اآلية أهنا فيها صفات للرجال التّجار الذين يكونون أصحاب أمانة وممكن أ    
ن رسول هللا مر على ، ) أ بتجاراهتم وال يغشون فيها ففي هذا حديث عن الرسول صلى هللا عليه وسلم

                                                 

أبناء شريف )بريوت:شركةتفسري القرآن العظيم،الدمشقي، الدمشقي،أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي 91   
276،277،ص2م(ج2002ه_1422األنصاري،  

)بريوت:شركة أبناء شريف تفسري القرآن العظيم،الدمشقي،أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، 20
277ص،3م(ج2002ه_1422األنصاري،   
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ُصربة طعام فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بلالً  ، فقال : " ما هذا اي صاحب الطعام ؟" قال : 
 21.(أصابته السماء اي رسول هللا ، قال : " أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا 

ة ومع اجلماع الصالة لىع ذاً  اآلية السابقة فيها صفات عظيمة من صفات الرجولة أال وهي احلفاظإ  
ال إخذ منها شيء أننية ال ي فايء من الدنيا اليت هن ال يلتهوا عن أي شللرجال واحملافظة على الزكاة وأ

 غش .عدم الو ، وفيها األمانة يف التجارة بني الناس ومرضاة هللا تعاىل العمل الصاحل 
 
يَِّئاِت قَاَل اَي قَ ْوِم َهُؤاَلِء بَ َنايت َوَجاَءُه قَ ْوُمُه يُ ْهَرُعوَن  {. قال هللا تعاىل : 3 ِإلَْيِه َوِمْن قَ ْبُل َكانُوا يَ ْعَمُلوَن السَّ

 22. } ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم فَات َُّقوا اَّللََّ َواَل خُتُْزوِن يف َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجلٌ 
 د .ل الرشيلرجابنالحظ يف اآلية السابقة أن الصفة هي رجل رشيد فلنعرف أوالً  املقصود   
نسان ، وقد يطلق على الذكر من اجِليّن أيضاً  ومجعه رجال الرجل هو : الذكر من النوع من اإل أوال ً   

.23 
 24ه . أما عن معىن الرشيد فهو : الذي فيه خري يقبل ما آمره به ويرتك ما أهناه عن  
هنا تتحدث عن قوم لوط الذين كانوا أيتون الرجال شهوة بدالً  ا ابلنسبة لشرح اآلايت فنحن نرى أمأ  

من النساء  ، " فقد جاءه قومه يسرعون إليه وقد كانوا قبل جميئهم إىل لوط كانوا أيتون الرجال يف 
ي نساء أمته هؤالء اي قوم بنايت أ ه يف ضيفه :أدابرهم مث قال لوط عيه السالم لقومه ملا جاءوه يراودون

 25منكم رجل رشيد " . أليسانكحوهن ، مث تساءل لوط عليه السالم 
 

                                                 

  الرتمذي،كتاب البيوع،ابب كراهية الغش يف البيوع،606/3،رقم احلديث  131521
  سورة هود،اآلية 7822

  اجلمل،عزالدين اجلمل،معجم وتفسري لغوي لكلمات القرآن،)الرايض:مكتبة امللك فهد الوطنية،2003م(ص 17823
)بريوت:شركة أبناء شريف تفسري القرآن العظيم،الدمشقي،أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، 24

412،ص2م ،ج2002ه_1422األنصاري،   
يب جعفر حممد بن جرير الطربي،جامع البيان عن أتويل آي القرآن)هجر للطباعة والنشر أالطربي، 25

500،502،ص12ه(ج310ه_224والتوزيع،  
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وهذا منايف  النساء دون ن قوم لوط كانوا أيتون الرجال شهوة منإذاً  ُيالحظ من اآلايت السابقة أ
 ن هللااآلخر أل هما يكملمن ق األنثى وكللشريعتنا ومنايف ملا هو مألوف ألن هللا تعاىل خلق الرجل وخل

راض كما حصل لب األما جيجعل التناسل بنكاح الرجل للمرأة ليس الرجل للرجل واملرأة للمرأة ألن هذ
لة الرجو  تذاً  من صفاإ ا ،دنييف زمن سيدان لوط عليه السالم ويتوقف التناسل الذي هو فطرة احلياة ال

ات صفمن الو شر و هاخلري ويعمل به ويرتك ما فيه خري يقبل مساع هي وجود الرجل الرشيد الذي 
 ة وليس اللواط كما كان يف العهد السابق . األخرى هو إتيان الرجل للمرأ

 
ُهْم َمْن  {قال هللا تعاىل  : . 4 ُهْم َمْن َقَضى حَنَْبُه َوِمن ْ ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه َفِمن ْ

ُلوا تَ ْبِدياًل  َتِظُر َوَما َبدَّ  26. }  يَ ن ْ
ن يقال عنك صادقاً  أيها الصدق والوفاء ابلعهد فما أمجل أ صفة اهنما أمجلها وأعظمها من صفة إ

الرجل كلمة هلا معان كثرية فالصدق يعين : " مطابقة الكالم للواقع حبسب اعتقاد املتكلم ، والصالبة 
 27والشدة ويقال رجل ِصدق " .

  يناكلمة فيها معن يقال اتجر صادق،جنار صادق،مهندس وطبيب وفالح وحداد صادق،فما أمجل أ  
 ؟ينئذ ن مل تكن صادقاً  ما هو شعورك حمن الرجولة ختيل معي أيها الرجل إكثرية 

خي كم مرة عاهدت هللا مث نقضت العهد ؟ كم مرة وعدت هللا على اي أ، هذه رسالة إىل من ال يصدق 
عاصي مث خنت عهد هللا ؟ برمت مع هللا معاهدة على ترك املمث خالفت الوعد؟ كم مرة أ عل طاعةف

مع هللا ومع الناس ولكن العهد والصدق مع هللا ولة هي وفاء بعهد هللا عز وجل ، وهي حمبة ووفاء الرج
 28أهم من أي نوع من العهود .

هاد والسلم لهم ابجلوفع وهكذا كان الرجال زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم يصدقون معه يف قوهلم  
 رجال.ء هم الهؤاليعاهدون هللا والرسول عليه السالم ويلتزمون بعهودهم فهؤالء هم قدوتنا و 

 
                                                 

  سورة األحزاب،اآلية 2326
  د.إبراهيم مدكور،املعجم الوجيز،مصر،ص 36227

www.redashata.com 28،خطبة الرجولة يف القرآن،الشيخ رضا السيد شطا  



11 

 

ُ عَ  {قال هللا تعاىل :  .5 َلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلباَب فَِإذا َدَخْلُتُموُه قاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن خَياُفوَن أَنْ َعَم اَّللَّ
ُتْم ُمْؤِمِننيَ  ُلوا ِإْن ُكن ْ  29. }فَِإنَُّكْم غالُِبوَن َوَعَلى اَّللَِّ فَ تَ وَكَّ

وران حده يف كل أمهللا و  على نالحظ من اآلية السابقة صفة التوكل على هللا وحنن جيب علينا أن نتوكل  
وى هللا سخر حد آأه أو على هللا وحده ليس على صديقه أو أخيومن صفات الرجولة أن يكون متوكالً  

ل أن لى الرجع بتعاىل ألن هللا وحده هو الذي بيده كل شي له ملكوت السماوات واألرض ، وجي
ن تام أن ال واليقاهللر كلها مو ألبينهما أن التوكل هو التسليم ابيكون متوكالً  ليس متواكالً ، لفرق كبري 

كاسل وعدم عكس التو الهللا هو بيده كل شيء والتوكل فيه حيوية ونشاط بكل األمور أما التواكل ه
 النشاط .

لُ  {قوله تعاىل :    ُتْم ُمْؤِمِننيَ َوَعَلى اَّللَِّ فَ تَ وَكَّ  30، أي إن كنتم مصدقني به ، فإنه ينصركم .  } وا ِإْن ُكن ْ
ألمور رب واحلزم ابالص طيها تعأن يتحلى هبا الرجل ألهن التوكل من الصفات املهمة اليت جيبذاً  فصفة إ  

 األمور .كل   ل له يفألفضان يفعلها وهو يوكل أموره هلل تعاىل وهو يعلم أن هللا سيختار اليت جيب أ
   
ُ َوَقْد  {قال هللا تعاىل  : . 6 َ اَّللَّ َوقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميانَُه أَتَ ْقتُ ُلوَن َرُجاًل َأْن يَ ُقوَل َريبِّ

ُيِصْبُكْم بَ ْعُض الَِّذي يَِعدُُكْم ِإنَّ اَّللََّ جاءَُكْم اِبْلبَ يِّناِت ِمْن َربُِّكْم َوِإْن َيُك كاِذاًب فَ َعَلْيِه َكِذبُُه َوِإْن َيُك صاِدقًا 
ابٌ   31.}  ال يَ ْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّ

ا  فالصفة هن ً ذاعوة إالد ؤمن آل فرعون والدفاع عنمن خالل اآلية السابقة نالحظ أهنا تتحدث عن م  
 هي الدفاع عن الدعوة لكن فلنربط بني رجل آل فرعون وبني الصفة.

أي أن يكون الرجل مؤمناً  وي أن من أهم صفات الرجولة هي اإلميان قوله تعاىل رجل مؤمن دليل ق  
ابهلل إمياانً  حقيقياً  وأهنا صفة ال بد من حتقيقها يف املؤمنني بعقيدهتم ومبنهجهم وبدفاعهم عن احلق مهما  

 32.كلفهم ذلك 
                                                 

  سورة املائدة،اآلية  2329
  القرطيب،أيب عبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن)الرايض:دار عامل الكتب(ج6،ص 12730

  سورة غافر،اآلية  2831
  النويت،األستاذ الدكتور السعيد عبداجمليد النويت،الرجولة يف القرآن الكرمي)من بالغة القرآن يف وصف الرجال،أم القرى،2010(،حبث32 
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ى هبا جيب أن يتحل ان اليتإلميلدفاع عنها ، وصفة اذاً  فاآلية السابقة حتمل يف طياهتا فصة الدعوة واإ

نصرة أهل و الدعاة ري و الرجل حىت يكون اتم الرجولة ، فيجب على الرجل أن يكون انصحاً  ألهل اخل
 احلق ورفع الظلم عن املظلومني .

 
 33. } ِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ اِبْلَمْعُروِف ، َولِلّرَِجا {. قال هللا تعاىل : 7

من اآلية السابقة نستنبط صفة درجة لكن قد يتساءل أحدان درجة ماذا أو يف ماذا أو ماذا تعين وما  
صلتها يف صفة الرجل أوالً  معناها هي : " أي للرجال عليهن درجة يف الفضيلة يف اخلَلق واخلُلق واملنزلة 

 34.وطاعة األمر واإلنفاق والقيام ابملصاحل والفضل يف الدنيا واآلخرة " 
هي درجة الرمحة والتسامح والصفح والفضل واحلزم معاً ، فال ميكنها أن تكون درجة والدرجة أيضاً    

ن يكون ظاملاً  للمرأة ،والدرجة أعطاها هللا عاشرة واملعاملة وحاشى لإلسالم أجور وظلم واستبداد يف امل
عليه الكثري من األمور هلذا للرجل ليتحلى هبا وتكون من صفاته ألنه قّوام أعلى يف االحلركة الدنيوية فهو 

 35ن يتخذها من صفاته الالزمة . جيب أ
 
 36.} َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ  أََمااَنِتُكمْ  َوخَتُونُوا َوالرَُّسولَ  اَّللََّ  خَتُونُوااَل  آَمُنوااَي أَي َُّها الَِّذيَن  {. قال هللا تعاىل  : 8
اخلطاب  ا ويشملن آمنو إين أعلم أن هذه اآلية ال يوجد فيها كلمة رجل بل يوجد فيها خطاب للذي  

صفة مهمة   اآليةن يفألن أخص الرجال ابحلديث كن أن يكون شامالً  للنساء لكين أريد أالرجال ومي
يانة هلل أو تكون خ ن أنفة جيب أال يتحلى هبا الرجل ويبتعد عنها وهي اخليانة نعم ممكجداً  هي ص

 .للرسول صلى هللا عليه وسلم أو ألهله أو حىت ميكن أن خيون نفسه 

                                                 

 سورة البقرة،اآلية22833
)بريوت:شركة أبناء شريف تفسري القرآن العظيمالدمشقي،أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، 34

238،ص1م(ج2002ه_1422األنصاري،   
 www.qawareer.com  35مقال الذكورة والرجولة يف املنظور اإلسالمي 

  سورة األنفال،اآلية 2736
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يقول تعاىل ذكره للمؤمنني ابهلل ورسوله من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : اي أيها الذين صّدقوا هللا 

ختونوا هللا ، وخيانتهم هللا ورسوله كانت إبظهار من أظهر منهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسوله ال 
  37وهو يستِسرُّ الكفر والغش هلم يف الباطن . نني اإلميان يف الظاهر والنصيحة ،واملؤم

 
  }38اْلُمْرَسِلنيَ  اتَِّبُعوا قَ ْومِ اَي  قَالَ  َيْسَعىٰ  َرُجلٌ  اْلَمِديَنةِ َوَجاَء ِمْن أَْقَصى   {. قال هللا تعاىل : 9
 ويف ى الرسل ،حلرب عليس اعداء الرسل لأعوان الرسل واحلرب على أة السابقة إشارة إىل صفة يف اآلي  

ودة فعلينا الت موجز ما  زماننا صحيح أن الرسل ليسوا موجودين لكن سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم
 شريعتنا .لمنايف  شيء و السنة أو التكلم عن األنبياء أبياالقتداء هبا وحماربة كل من ُياول حم

 
ْن يف  {. قال هللا تعاىل : 10  .}َعِميقٍ  َفجٍّ ِمْن ُكلِّ  أَيِْتنيَ  ِمرٍ َضالِّ َوَعَلٰى كُ  َجااًل رِ  أَيْتُوكَ  اِبحلَْجِّ  النَّاسِ َوأَذِّ

 من وجود حلج أتيته ابمن الصفات اليت يتحلى هبا الرجل هو أن يقوم بفريضة احلج ألن صفة قيام  
 على احلج  ً مقتدرا لرجلاصفة التمسك بتعاليم الشريعة اإلسالمية فاحلج من أركان اإلسالم فإن كان 

م وسنن اإلسالم تعاليفصفة احلج أتيت من متسك الرجل بذا عمل به ألنه واجب على كل مستطيع إفلي
 احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم .

 
 
 
 
 
 

                                                 

 يل آي القرآن)هجر للطباعة والنشرالطربي،ايب جعفر حممد بن جرير الطربي،جامع البيان عن أتو  37
120،ص12ه(ج310ه_224والتوزيع،   

  38 سورة يس،اآلية 20
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 * املبحث الثاين : مقومات الرجولة يف ضوء القرآن الكرمي : 

 
ل ذُكر بلرجولة افات صمن خالل املبحث السابق تعرفنا على صفات الرجولة إال أنه مل يتم ذكر كل 

س بعضاً  من ا اقتباكننن خالل الصفات ميبعضاً  منها ألن صفات الرجولة كثرية ال ميكن إحصائها وم
 مات :مقو  املقومات اليت جيب أن يتحلى هبا الرجل حىت يكون اتم الرجولة وسأذكر ستة

  اإلرادة القوية :. 1
ينتصر على نفسه  إن أول ميدان تتجلى فيه الرجولة أن يتحلى اإلنسان ابإلرادة والعزمية القوية وأن  

الشهوة فيكبح مجاحها  احلق هو الذي تدعوه نفسه للمعصية فيأىب وتتحرك فيهاألمارة ابلسوء، فالرجل 
احلسنة يف يوسف عليه  وتبدو أمامه الفتنة فال يستجيب هلا، بل يقول: إين أخاف هللا، ولنا األسوة

قال ، 39السالم ، حيث كان يف قمة الرجولة عندما راودته امرأة العزيز عن نفسها فقال : إين أخاف هللا 
نَُّه َريبِّ َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُهَو يف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَبْ َواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك قَاَل َمَعاَذ اَّللَِّ إِ  {عاىل : ت

 40.  }َأْحَسَن َمثْ َواَي ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح الظَّاِلُمونَ 
ام الصعاب يقف أم حىت ذاً  من مقومات الرجولة اإلرادة القوية اليت جيب أن يتحلى هبا الرجلإ  

ن صبية وأخذها بعال يتو  يف األمور والشهوات كما فعل يوسف عليه السالم ، وعليه أن يكون حازما ً 
 ن .يخاص آخر ن أشيكون صاحب إرادة قوية يف اختاذ القرارات وال يهتز ملشاعره أو لقرارات م

 
 اهلمة العالية :. 2
الت حياته يع جماه ومجن يكون الرجل من أصحاب اهلمم العالية مع أهله ونفسه ويف عملما أمجل أ  

 لعليا .ا هللاوحىت تكون مهته عالية يف رفع راية اإلسالم واخلروج للجهاد إلعالء كلمة 

                                                 

  زهد،د.عصام العبد زهد،)الرجولة يف القرآن الكرمي(،جملة اجلامعة اإلسالمية،اجمللد الثامن عشر،2010م،ص 19639
  سورة يوسف،اآلية 2340  
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حبيس طباعه، وقلبه  به مهته أصبح وأما غري الرجال فهمتهم ميتة ال تقوى هبم إىل مفخرة، ومن سفلت  
أجلها، وينفقون األموال يف  عن احلق مصدوداً، اللهو الزينة واللعب عندهم أمنية وحياة يعيشون من

واللعب، وتعلقوا أبشكال وأحوال  سبيلها وليس يعنيهم كم ضاع من العمر والوقت ما دام يف اللهو
) إمنا الدنيا طعام وشراب ومنام ***  يف هذه احلياة: الفنانني وأبحوال الفرق اليت يشجعوهنا، ونشيدهم

 41م (.فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السال
،  ن هللا عليهمبة رضوالصحاافليتعلم رجالنا اهلمم العالية من سنة احلبيب صلى هللا عليه وسلم ومن   

وإىل  قامة الفرائضإن إىل و سابقوكيف كانت مهمهم عالية بعبادة هللا وطاعة الرسول عليه السالم وكانوا يت
 اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل إلعالء اإلسالم.

 
 النخوة والعزة :. 3
َبِل الَِّذيَن َكَفُروا  {ميكن أن يكون معىن العزة غري املعىن الذي نريد فقد تعين كما جاء يف قوله تعاىل :   

 42.} يف ِعزٍَّة َوِشَقاقٍ 
 43والشقاق خمالفة للحق وخمالفة هلل ورسوله.العزة هنا احلمية والتكرب عن احلق ، 

هذا املعىن للعزة ما ال نريده ألننا نريد العكس نريد الرجل صاحب احلق الذي أييت به وال يتكرب عن 
احلق، الرجل صاحب النخوة واملروءة كما كان النيب عليه السالم صاحب خنوة مع أهله الذين عادوه 

يف اآلية التالية ، قال اىل وآذوه إال أنه كان صاحب خنوة معهم ومل يعاملهم ابملثل ، فهو كما وصفه هللا تع
نَ ُهمْ  {تعاىل :  اِر ُرمَحَاء بَ ي ْ اء َعَلى اْلُكفَّ ٌد رَُّسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ  44.} حمَُّمَّ

  
 :اإلخالص يف القول والعمل . 4

                                                 

  القرضاوي،د.يوسف القرضاوي،العبادة يف اإلسالم،)القاهرة:مكتبة وهبة(،ص 28941
  سورة ص،اآلية 242

  عثمان طه،التفسري املوضوعي للحافظ املتقن،ط1)سورية:دار غار حراء،1427_2006م(،ص 45343
  سورة الفتح،اآلية 2944
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ينَ ِإانَّ أَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ فَاْعُبِد اَّللََّ  {" قال هللا تعاىل   45".} خُمِْلصاً َلُه الدِّ
اَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة وَ {وقال تعاىل : "  يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّ َذِلَك َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ

 46". }ِديُن اْلَقيَِّمةِ 
تابه ته يف ك آاييفحتدث عنه هللا اآلايت السابقة وآايت عديدة أخرى تتحدث عن اإلخالص الذي 

 ل خملصاً  معون الرجن يكأالعزيز، فاإلخالص يكون يف الدين والعمل واملعاملة مع هللا والناس وحىت 
 نفسه ألنه إن كان خملصاً مع نفسه سيخلص مع الغري .

قدر ما ب لعملااإلخالص أشق شيء على النفس؛ ألن الرجل املخلص ال ُيرص على إجناح ألن   
عني التواري عن أو  هللا جه إىلورجل العقيدة واإلميان تعلو درجته بصدق التو ،  ُيرص على قبوله عند هللا

 ليقم من نفسهربه، و  فيها لرياه هللا وحده، لذلك ينبغي على رجل العقيدة أن يقف ساعات يناجي الناس
 47على نفسه ميزاانً ُياسبها قبل أن ُياسب.

 
 التضحية والفداء :. 5
ال تنفع معه إال  رجل العقيدة صاحب قلب كبري يثبت أمام احملن والعقبات وأمام اجلهاد املرير الذي إن  

 والتسليم حىت النصر التضحية والفداء أبخص ما ميلك اجملاهد يف هذه احلياة وال ميلك إال الصرب
 48والتمكني.

طريق حمفوفة ابألشواك  والرايحني بل هيوليست طريق بطولة رجال العقيدة واإلميان مفروشة ابلورود    
 واملصاعب واآلالم، ورجل اإلميان ال خياف املوت، بل يعترب املوت يف سبيل عقيدته من أمسى األماين

واآلخر عنيد يؤمن بباطله ويدافع عنه ويسخر له مواهبه ويبذل من ،  وبذلك فهو جندي ورجل العقيدة
 49فهو رجل الدنيا وجندي الغنيمة . أعماله، وبذلكأجله املال وحىت الدم وخيضع له آماله و 

                                                 

 سورة الزمر،اآلية 245
  سورة البينة،اآلية 546  
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 الثبات وقت احملن :. 6
تُعرف الرجولة وقت الشدائد وقت احملن ووقت احلروب ، نعرف الرجل إن واجه احملنة الذي تواجهه أم   

ن أنه يواجه وال يبايل لشيء وممكن أهرب منها فعند وقوع حرب مثالً  نرى الرجل هل خيتبأ كالنساء أم 
َعَلْيِهُم  اْدُخُلواَعَلْيِهَما  اَّللَُّ  أَنْ َعمَ  خَيَافُونَ ِمَن الَِّذيَن  َرُجاَلنِ قَاَل  {ر مثاالً  لذلك يف قوله تعاىل : أحض

ُلوا اَّللَِّ َوَعَلى  َغالُِبونَ فَِإنَُّكْم  َدَخْلُتُموهُ فَِإَذا  اْلَبابَ  ُتمْ ِإْن   فَ تَ وَكَّ  . }50ُمْؤِمِننيَ  ُكن ْ
وطاعة نبيه لبين  معىن اآلية السابقة : قال رجالن من الذين خيشون هللا تعاىل ، أنعم هللا عليهما بطاعته  

سرائيل : ادخلوا على هؤالء اجلبارين ابب مدينتهم ، أخذاً  ابألسباب ، فإذا دخلتم الباب غلبتموهم ، إ
 51، عاملني بشرعه .  وعلى هللا وحده فتوكلوا ، إن كنتم مصدقني رسوله فيما جاءكم به

 
 هبا الرجل ، ن يتحلىب أجي* ومن املقومات األخرى اليت سأذكرها ذكراً  سريعاً  الثقة ابلنفس اليت 

 تعاىل أن من هللا شيةوممكن أن تكون الصفات اليت ذكرانها سابقاً  أن تكون من املقومات مثل اخل
صفات لا وغري ذلك من للفقراء واملساكني ،يواظب على الصلوات يف املسجد مع اجلماعة ، والزكاة 

 القه وتعاملهحيث أخ ل منواملقومات ومن أهم املقومات اإلسالم الذي جيب أن يكون متحلياً  به الرج
قسوة وحىت املها بو يعأن يكون لطيفاً  ابلتعامل مع زوجته أال يتسلط عليها وجيب أ مع اآلخرين ،

جه من األم ما ُيتاكألب  األن الطفل ُيتاج للحب واحلنان من  معاملته مع األبناء جيب أن تكون حسنة
 ة .رجولوهناك الكثري من املقومات اليت جيب أن يتحلى هبا الرجل حىت يكون اتم ال

 
 
 
 
 

                                                 
 سورة المائدة،اآلية  2350 
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 الثالث : القوامة والرجولة : * املبحث

َل  {قال هللا تعاىل :    ُ بَ ْعَضُهْم َعَلٰى بَ ْعضٍ الّرَِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفضَّ  52.} اَّللَّ
 أوالً  معىن القوامة :

 53و والية األمر .هي االقيام على األمر أو املال أ القوامة :
 والقوامة من كتب التفسري هلا عدة معاين منها :

وأيضاً  فإن  ي يقومون ابلنفقة عليهن والذب عنهن ،مون على النساء ، ابتداء وخرب ، أالرجال قوا  
 54فيهم احلكام واألمراء ومن يغزو ، وليس ذلك يف النساء .

وتفسري آخر ، أي الرجال أهل قيام على نسائهم ، يف أتديبهن واألخذ على أيديهن فيما جيب عليهن   
، أي مبا فضل هللا به الرجال على أزواجهم ، من َسوقهم   }مبا فضل هللا {هلل وألنفسهم ،وقوله تعاىل 

إليهّن مهورهن ، وإنفاقهم عليهن أمواهلم ، وكفايتهم إايهن مؤهنن ، وذلك تفضيل هللا تبارك وتعاىل إايهم 
 55عليهّن ، انفذي األمر عليهنّ  ، فيما جعل هللا إليهم من أمورهن .

مة تعترب قواواج ني األز بهمة  يف الرجل وهي من األمور املالقوامة من الصفات اليت جعلها هللا تعاىل  
 فليس من حق ، دود وقيودإال أن هذه القوامة هلا ضوابط وح ، الرجل مما هو مهم يف احلياة الزوجية

 يس هلا حق يفللقوامة اهذه الرجل أن جُيرب زوجته عما ال تقدر عليه أو أن يتصرف فيما متلكه زوجته ف
 اء( إمنا قاللى النسسادة ع ويف ذلك سر يف أن القرآن مل يقل )الرجال ، كرامة املرأةأن متس كيان أو  

 قوامون ويف ذلك إفادة على أهنم ُيصلحون وال يتسلطون.
 "إال أن ُدعاة التضليل حتت لواء التحرير يتهمون ديننا إبهانة املرأة والتنقيص من شأهنا وتقييد حريتها   

ساواة وهيمنة منطوية على إجحاف يف حق املرأة وخري شاهد على غياب املواعتربوا قضية القوامة  ،

                                                 

  سورة النساء،اآلية  3452  
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  القرطيب،ايب عبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،ط2)الرايض:دار عامل الكتب(ج5،ص 16854
ه( 310ه_224الطربي،أيب جعفر حممد بن جرير الطربي،جامع البيان عن أتويل آي القرآن هجر للطباعة والنشر والتوزيع،)55
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وهذا قول ساقط ال يستند إىل دليل شرعي وال عقلي وال واقعي يريدون أن تتمتع املرأة  الرجل على املرأة
من تشاء وخنرج مع من تشاء وتراقص من تشاء وتبيت يف أي بيت شاءت ال حق  ازحبكامل احلرية مت

وهؤالء أشد الناس عداوة حلرية املرأة وللمجتمع أبسره وأكثرهم حرصاً على  ، التدخل يف ذلكللرجل يف 
ألن غرضهم من هذا الزعم وتلك االفرتاءات أن خترج املرأة مكشوفة الرأس  ، حتقيق مصاحلهم وطموحاهتم

 ، هلم ما يشتهونمظهرة ملفاتنها ليسهل عليهم االنقضاض عليها والسيطرة عليها ليتحقق  ، عارية الصدر
فأصبحت املرأة  ، الرجل ذي حتققت فيها تلك "املساواة" معوهذا ما نالحظه ويقع يف الدول الغربية ال

 56تتعرض ألبشع االنتهاكات و االغتصاب يف املعامل والشركات واحلافالت واإلدارات..."
يستجنب إىل مثل هؤالء  فيا لألسف عندما يُرى يف جمتمعنا اإلسالمي مثل هؤالء النساء اللوايت   

من طاعة للزوج  ، الطاعنني يف اإلسالم فقد ضاع عرض املرأة وُدمر بيتها ومل أتخذ مبا أمرها به اإلسالم
"لو أمرت أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد  : فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ويف هذا داللة على أمهية طاعة الزوج. . 57لزوجها"
 م يُعطي الرجل القوامة وينتقصن اإلسالأفريون  ، إذا إن أعداء اإلسالم يفرقون يف نظرهتم بني الزوجني   

لية أو ية أم عقنت فروقاً خلقإال أن هؤالء ال يُدركون الفروق بينهما سواء أكا . من املرأة هذا الشيء
ُيدث  وظيفتهلل منهما كوأبداء  وال يعلمون أن اإلسالم أعطى كاًل منهم وظيفة له ابحلياة  ، نفسية

 .التكامل يف اجملتمع

د البعض ما يعتقكملرأة  امن خالل الكالم السابق عن القوامة نرى أهنا ليست عبارة عن تسلط على    
 هللا لزوجتك صاك هباو ليت وليس هي أن تفرض نفسك جبربوتك وقوتك على حواء اي آدم ال إهنا العناية ا

   ون . عليه وسلم مع زوجاته وكما أمران هللا أن نكفكن كما كان النيب صلى هللا
 
 
 

                                                 

  االستاذ رشيد كهوس،القوامة يف ضو ء الكتاب والسنة،ط1،)األردن:مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،1428ه_2007م(ص 1156
  أخرجه ابن ماجه يف سننه،كتاب النكاح،ابب حق الزوج على املرأة،رقم احلديث:1906.  57 57
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 * الفصل الثالث : أسباب ضياع الرجولة :
 
ولنا هذه عيشون حيذين من خالل الصفات السابقة اليت حتدثنا عنها أرى أن الكثري من الرجال ال  

والكمال هلل  الدنيا هذه األايم ال توجد فيهم كل صفات الرجولة أي نعم أنه ال يوجد إنسان كامل يف
ب لصفات اليت جيحلون ابم يتوحده إال أهنم جيب عليهم أن يتحلوا أبخالقه صلى هللا عليه وسلم وهبذا ه

ىل ضياع  أدت إاليت أن يكونوا عليها ، هلذا السبب كان جيب أن أضع من ضمن هذا البحث األسباب
 الرجولة يف هذا العصر .

 
  البعد عن هللا تعاىل :. 1

  ً  حياته أبدايفعيداً  سكون يأعتقد أهنا كلمة كبرية أن يكون اإلنسان بعيداً  عن هللا تعاىل ألنه لن 
لدنيا دان يف هذه اضل بوجو الف فكيف لنا حنن البشر أن نبتعد عن هللا ونرتك ما أمران به وهو الذي له كل

 رض ؟ هل هذا هو اجلزاء الذي جيب على الرجل أن يقدمه ملن خلقنا على األ
ْحَسانُ  {فقد قال هللا تعاىل :    ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ املعىن : هل جزاء اإلحسان أي يف ،  58} َهْل َجزَاُء اإْلِ

العمل ، إال اإلحسان يف الثواب ، وقيل هل جزاء التوحيد إال اجلنة ؟ وقرأ ابن أيب اسحاق : إال احلسان 
 59يعين ابحلسان .

ري طاع أسباب اخلدي النقة يؤ إن البعد عن هللا يؤدي إىل وجود قطيعة بني العبد وربه ، ووجود القطيع  
 أنينة والرجلة والطملراحووجود الشر مكانه ، ويؤدي أيضاً  إىل ضيق الصدر دائماً  وعدم الشعور اب

 يصبح يرى الذنوب شيء عادي حىت انه ميكن أن يصل للكبائر والعياذ ابهلل.
اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ  الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوهُبُْم ِبذِْكِر اَّللَِّ أال ِبذِْكرِ {فأين انت أيها الرجل من قول هللا تعاىل :   

أي  }قلوهبم بذكر هللا  {تعاىل أي تسكن ، وقوله  }منوا وتطمئن الذين آ {تعاىل قوله ) 60} اْلُقُلوبُ 
 61أي قلوب املؤمنني (.}طمئن القلوب أال بذكر هللا ت {أي وعده ، وقوله : 
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نعم ال تكون الطمأنينة إال بذكر هللا تعاىل فكم من مهوم عند أصحاهبا أزاحها هللا هلم بكثرة االستغفار 
وكم من أدعية لباها هللا من فضل قيام الليل ، فالرجل الذي يكون دائم الذكر لن ينساق وراء الشهوات 

لن أتخذه إال للعذاب ولن يعيش مراتح البال كما يريد بل ستكون حياته كلها منغصات الدنيوية اليت 
 ألنه بعيد عن ذكر هللا تعاىل .

 
 الرتبية ودورها يف بناء شخصية الرجل :. 2
لطفل مُيكن للوالدين وخاصة األم إن للرتبية آاثر عظيمة يف بناء شخصية اإلنسان فمنذ نعومة أظفار ا  

ابنها ما تريد من خري أو من شر ألن هذه الرتبية سرتافقه مدى العمر فمثالً  إن أعطته احلنان ن تزرع يف أ
واحملبة سرتى منه ذلك بعد أن يكرب ، وإن أعطته الكره أو العداء سرتى ذلك يف كربه فكما نزرع حنصد 

ى الدفاع عن ، وهكذا الشيء نفسه إن ربته على حب هللا والرسول صلى هللا عليه وسلم والدين عل
الوطن وإعالء كلمة هللا دوماً  ، فسيكون لدينا رجل حبق ذو أخالق عالية ، مدافعاً  عن دينه وعن وطنه 

 وعن عرضه ، رجل كما كان الصحابة رجال حبق الكلمة .
أما إن ربينا الطفل عكس ذلك فسنرى رجالً  منساقاً  وراء الدنيا وشهواهتا ال يبايل ألحد إال نفسه ،    

هذا هو الرجل الذي نريد ، فإين أوصي نفسي وكل أم  جل سيظلم نفسه ويظلم زوجته بل وأبناءه وليسر 
ريب أبناءان على حب هللا والرسول صلى هللا عليه وسلم ، ولنجعل قدوتنا حبيبنا املصطفى وكل أب أن ن

عني ، دعوان نريب عليه أفضل الصلوات والتسليم ، لنقتدي بعمر وأيب بكر وغريهم من الصحابة والتاب
 جيالً  صاحلاً  خُنرج رجاالً  ميكننا اإلقتداء هبم وال تكن قدوتنا رجال الغرب مطلقاً  .

 
 
 . التشبه ابلنساء : 3
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ل ذي أمامنا رجكان ال  ف إناي هلا من ظاهرة عظيمة بل وعجيبة ظهرت يف اآلونة األخرية ، فلم نعد نعر 
لضيق ملرأة البس اتال مع شعر طويل رجال يلبسون كما رجأم امرأة ، لكن لألسف هم أشباه رجال 

ألنثى ، ن صوت اعم موغريه ، رجال يتبخرتون يف مشيتهم ، رجال بصوت انعم بل وممكن أن يكون أن
 رجال يلبسون احللي أكثر من النساء أحياانً  .

ط ؟ ال لضبه ابجنس أصبحنا منشي ابألسواق جندهم كثرياً  ونشك يف أنفسنا هل هذا رجل أم ما  
رق كاد املرء يفذي ال يم النعرف ماذا نصنفهم ابلضبط ، صارت األسواق مليئة ابحللي واللباس اخلاص هب

 بينه وبني لبس األنثى .
ؤالء الذين ؟ أم ه لديناهل هذه الرجولة اليت نريدها ؟ هل هؤالء هم الرجال الذين سيدافعون عن   

 والدين هللدمائهم و حهم م هؤالء الذين سيضحون أبروا؟ أ قسيجاهدون يف سبيل هللا إلعالء كلمة احل
 سبيل هللا يفاجلهاد و رب والوطن ؟ ال أعتقد ذلك ألين لألسف أرى أن أمثال هؤالء سيهربون حبالة احل

 وسنرى رجاالً  قلة قليلة .
ما الذي حصل لكم اي شباب املستقبل ؟ مل نعد نعرف أأنتم رجال أم أشباه رجال ؟ أم من أين صنف   

رضي هللا عنه  أيب هريرة وعن  نتم من حديثه صلى هللا عليه وسلم : " أنتم ال بذكر وال أنثى ... فأين أ
"  .واملرأة تلبس لبسة الرجل  الرجل يلبس لبسة املرأة ، - صلى هللا عليه وسلم -لعن رسول هللا  : قال -

62 
 

 إتيان الرجل للرجل :. 4
خرى يف جمتمعنا ال مرة أاي هلا من ظاهرة قدمية منذ زمن سيدان لوط عليه السالم إال أهنا ابتت تنتشر   

لقد أرسل هللا تعاىل بل وبكثرة ، اللواط فقط عندما ننطقها تشمئز منها األبدان فما ابلنا ابلفعل ، 
َها  {العذاب الشديد لقوم لوط فقد قال تعاىل :  ا َجاَء أَْمُراَن َجَعْلَنا َعالِيَ َها َساِفَلَها َوأَْمَطْراَن َعَلي ْ فَ َلمَّ

يٍل َمْنُضودٍ  أي خسفنا بقريتهم األرض ، وأنزلنا عليهم حجارة كثرية كاملطر ،  63} ِحَجارًَة ِمْن ِسجِّ

                                                 

  النووي،حميي الدين النووي،اجملموع شرح املهذب،)ردمك:دار الكتب العاملية،2007(،ج4،ص 46962
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ود أي متتابع بعضه فوق بعض يف النزول أو جمموع معّد وسجيل أي طني طبخ ابلنار كالفخار ، منض
 64للعذاب .

ذاً  إن هللا أنزل عليهم العذاب ليكونوا عربة ملن ال يعترب ولكن لألسف عادت هذه العادة السيئة يف إ  
اَي أَي َُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثٰى َوَجَعْلَناُكْم  {ذا ؟ وأين حنن من قوله تعاىل  : هذا الزمان ملا

 65.} ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكْم  ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبريٌ  ُشُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا 
 66ن هللا تعاىل خلق آدم وحواء أي إنكم متساوون يف النسب .أي أ

ليس يت املرأة و أيالرجل  ي أنأنه للتزاوج وتكثري النسل  خلقنا من ذكر وأنثى هذا يعين أفبما أن هللا  
ن كن أيضاً  أمراض ومماأل فبه تنتشرالرجل مع الرجل ، وإن هلذه الظاهرة الكثري من األضرار اجلسدية 

سي ، مرض نف به ألصلا يت هذه الفاحشة يكون من نفسي مع املرض اجلسدي ، فمن أي ً يكون مرضا
 ن يكون حباجة إىل عالج .وممكن أ

 
 االختالط :. 5
وراء نرجع إىل ال رب وحننللغ إن االختالط يعترب سبباً  من أسباب ضياع الرجولة فمنذ أن بدأ تقليدان  

ياع ، عن ضحنن يف أة و خطوات كثرية وال نتقدم إال بكل تقليد أعمى هلم ، منذ أن ظهرت حقوق املر 
روج ا حق اخلهعطاأي حقوق يتكلمون ؟ إسالمنا وديننا مها من حفظا للمرأة حقها لكن الغرب أ

عد تلك ، آخر يواذه و هواالختالط ، ومن وراء هذا احلق صار لدينا أشباه رجال... نعم رجل يصافح 
؟  أين  من هذا لشرعاوآخر ميازح أخرى وكله حتت ابب أهنم زمالء ابلعمل أو ابلدراسة أين حدود 

 املخافة من هللا ؟ 
ضاً  مبن سيتحدث مع فالنة أو سيخرج معها أو هل أصبحت الرجولة ابلتفاخر بني الرجال بعضهم بع  

من سيوقع فالنة بفخه ، لألسف أنتم هبذا تكونون ذائابً  بشرية لستم رجاالً  ، ألنك عندما تفعل مثل 
هذه األشياء هل تكون بذلك الرجل احلق ؟ ال أعتقد ذلك... لكن لألسف الغرب قد فتح علينا أبواابً  

                                                 

  عثمان طه،التفسري املوضوعي للحافظ املتقن،ط1)سورية:دار غار حراء،1427ه_2006م(،ص 23164
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فسنا االختالط وعدم احلياء بني الرجل واملرأة وعدم وجود حدود ابلعالقات ال نريدها ألننا قبلنا على أن
 احملرمة هذه .

 وهكذا ضاعت الرجولة بقدوم الغرب و أفكاره إلينا ...  
 
 إتيان املنكرات :. 6
 تعريف املنكر :  
 67صله أن يرد على القلب ما ال يتصوره .وأاإلنكار هو ضد العرفان ،   
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ   {قال هللا تعاىل :    ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ُتْم َخرْيَ أُمَّ ُكن ْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقونَ   68.} َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيًا هَلُْم ِمن ْ
نعمته على املؤمنني بتأليف القلوب وأخوة اإلسالم ، ابالعتصام حببله وذكر  -تعاىل  -بعد ما أمر هللا    

بني فضل  ، وتوعد على ذلك ابلعذاب العظيم وبعد ما هنى عن التفرق يف األهواء واالختالف يف الدين 
الوصف الشريف كنتم خري أمة  املعتصمني حببله ، املتآخني يف دينه ، املتحابني فيه ، ووصفهم هبذا

أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل فعلم منه أن خريية األمة وفضلها على 
 69تعاىل . ملنكر ، واإلميان ابهللغريها تكون هبذه األمور : األمر ابملعروف ، والنهي عن ا

 إن املنكرات هلا الكثري من األنواع منها :  
 مليزان .كيال واص ابملن يغش الرجل ابلبيع إن كان اتجراً  أو أن ينقمنكرات  مثل الغش ، أ. 1  
داع و اخلألسواق أادع ابثل اخلشياء كثرية من يكون الرجل خمادعاً  مع الناس وخيدعهم أب. اخلداع ، أ2  

 بسرد قصص ومهية .
 ا عن الرجل.اطئة لنخورة اليت تنقل ص . منكرات اللباس بني الرجال وتعليق الصور املخلة ابآلداب3  
 ق .الطري أو عدم احرتام حمارم. منكرات الشوارع مثل رمي األوساخ على الطريق ، 4  

                                                 

واإلفتاء،)احلكمة يف تذييل آايت األمر ابملعروف والنهي عن املنكر(جملة البحوث الرائسة العامة للبحوث العلمية  67  
ه(1422،)64اإلسالمية،العدد   
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 قطع السبيل :. 7
 داء علىالعتايوجد بعض الرجال من يقطعون الطريق على الناس خاصة أوقات السفر ، لكن   

تورعون عن  وال يآلمننيايُروعون  أشباه الرجال الذينبل هو من صفات احلرمات ليس من شيم الرجال ، 
 .فعل فعاب عليهم ذلك ال إتيان الفواحش ، وهذه الصفة السيئة اتصف هبا قوم لوط

ِبيلَ  {فقد قال تعاىل :   70.} أَئِنَُّكْم لََتْأتُوَن الّرَِجاَل َوتَ ْقَطُعوَن السَّ
 

لشيء ليس من اكن هذا مية لموجوداً  منذ العهود القدن قطع الطريق كان من خالل اآلية السابقة جند أ
كن أن يقطع شة ، ومملفاحشيم الرجال ، وأن قوم لوط كانوا يقطعون الطريق على الناس ويفعلون هبم ا

 بلد آلخر . فرين منملسابعضهم الطريق لغرض السرقة كسرقة األموال واملتاع الذي يكون معهم خاصة ا
   
 دون أي رادع  لة وارتكست الشهامة ، تنقلب لتفسد يف األرض ولتقرتف املنكرهكذا إذا احنطت الرجو   

 دون النظر إىل امللذات هلا إال احلصول على م ألهنا أصبحت كالوحوش الضارية يف أدغال الغاابت ال ه
الذين ينضبطون ابألخالق  املؤمنني وسائل حتصيلها ، لكن الصورة على العكس متاماً عند الرجال

 71.ة السليمةوالفطر 
 
 
 
 
  عدم الغرية على األهل :. 8
 لى هللا عليهلرسول صن اإن وجود الغرية على األم أو األخت أو الزوجة يعد من عالمات الرجولة أل  

 ث.أهله ابلديو  غار علىيال  وسلم أوصاان ابلعناية ابألهل والغرية عليهم ووصف صلى هللا عليه وسلم من
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ته خبلع مر زوجذي أيولألسف أننا يف زمن ضاعت فيه الرجولة ، حيث أاّن أصبحنا نرى الرجل ال  
رجل ؟ لاملاذا أيها  طة ،احلجاب ، وآخر يطلب منها أن جتلس مع أصحابه ، وآخر يريد اجللسات املختل

يب صلى حلبنة اساعت هل انتزع احلياء من من قلبك ابن ال تغار على أهلك ؟ أم هل ضاع الدين وض
 هللا عليه وسلم ؟ 

دخول بلرجل ، اضاع  الدين موجود والسنة موجودة ، لكن الذي ضاع هو الرجل ...نعمابلطبع ال   
حنا ى أننا أصبر ن بل وممكن أن الغرب وعاداته لنا ، فهم ُيثوننا على االختالط وجمالسة الرجال للنساء ،

ال نه أنفسياً  أو  نه معقدتربو لس مع أصحابه وأقاربه فيعيف زمن من ال جيعل زوجته أو أمه أو أخته ال جت
 تيكيت .ينتمي ملا يسمونه املوضة أو اإل

 
نا ما أمره رسوليننا وكره دأمممكن أن يكون هذا الرجل خطأ يف نظر اجملتمع ، لكنه ال يعمل إال كما   

دك ، أما إن  د على ين نشالكرمي صلى هللا عليه وسلم ، فإن كنت أيها الرجل ممن يغار على أهله فنح
بيب املصطفى سنة احلو احلق  واتباع الدينهللا ابهلداية ورغباته فندعو لك  كنت ممن انصاع وراء الغرب

 صلى هللا عليه وسلم .
 
 عدم التحلي ابألخالق اليت أمران هبا صلى هللا عليه وسلم :. 9
وهذه اآلية حتمل معىن األخالق يف طياهتا وتبني أن  ، 72} َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  {قال هللا تعاىل :   

 النيب صلى هللا عليه وسلم على خلق عظيم .
قال ابن عباس وجماهد : على ُخُلق ، على دين عظيم من األداين ، ليس دين أحّب إىل هللا تعاىل وال  

 73أرضى عنده منه . 
ه وشهدت له أهل لذي شهداألخالق الكرمية اإنه حممد صلى هللا عليه وسلم الرسول الكرمي ، صاحب   

 .نتبع أخالقه دي به و نقت له اليهود حُبسن خلقه وصدقه وأمانته ، هذا هو قدوتنا الذي جيب علينا أن

                                                 

  سورة القلم،اآلية  472  
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نتعلم منه األمانة كما كان أميناً  مع السيدة خدجية رضي هللا عنها عندما عمل عندها اتجراً  ومل ترى   
، نتعلم منه ُحسن اخللق مع من كانوا يتعاملون معه بقسوة ويؤذونه ، لكنه  منه إال كل أمانة يف جتارته

يكن يعاملهم ابملثل بل كان يعاملهم بكل خري وإحسان ألنه فعالً  صلى هللا عليه صلى هللا عليه وسلم مل 
 حسن األخالق .وسلم 

أوصاان ابجلار ، مع أنه كان ن جلاره وكيف كيف كان صلى هللا عليه وسلم ُُيس  تعلم منه أيها الرجل  
يتلقى األذى من بعض جريانه إال أنه كان صاحب ُخُلق عظيم يُبادل السيئة ابحلسنة ، فقد أحسن صلى 

بيته صلى هللا عليه وسلم ، إال  هللا عليه وسلم جلاره اليهودي الذي كان يؤذيه بوضع املهمالت على ابب
 ن الرجل اليوم .ن يكو ان يعامله خبلق حسن ، فهكذا جيب أنه كأ

ذا اندى منادي اجلهاد لباه فوراً  من دون خوف على نفسه أو على رجل صاحب خنوة ومروءة ... إ  
 أهله ، كما كان رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم ، يُنادي للجهاد ويُليب إليه كما أمره به هللا تعاىل .

بل فقد كان صلى هللا عليه وسلم يعطي ويتصدق  فلتكن أيها الرجل كرمياً  مع الناس ال يبخل عليهم ،  
للناس مع أنه ال يوجد عنده إال قوت يومه ومع هذا كان يُفضل الناس على نفسه فهو الكرمي احلبيب 

 صلوات هللا عليه وأفضل التسليم .
نته دوا بسم ، صاحب األخالق احلميدة ، واقتنعم أيها الرجال ، فلتكونوا كما كان صلى هللا عليه وسل  

 وأخالقه ، ألنه ابتباعكم هلا لن تضيع الرجولة يف زمن ضاعت فيه األخالق احلميدة .
 
 
 
 

 التكنولوجيا احلديثة :. 10
احلديثة ليست من أسباب ضياع الرجولة بنظر البعض ، لكين أرى أهنا نعم ، قد تكون التكنولوجيا   

 طاغية عليه ابلكامل .سبب مهم من أسباب ضياع الرجولة هبذا الزمن الذي صارت التكنولوجيا 



28 

 

احلديثة ، فهذا قد عندما جند شباب اليوم يعتمدون اعتماداً  كلياً  يف حياهتم على وسائل التكنولوجيا   
يف ضياع رجولتهم ، حنن لسنا ضد التطور لكن ضد أن يضيع الرجل وينصاع هلذه الوسائل يكون سبباً  

 اجلديدة .
جند الرجال اليوم ال جيلسون بني بعضهم البعض إال وأجهزة النقال بني أيديهم ويتكلمون هبا ويرسلون   

رسائل ألشخاص آخرين ، ويستخدموهنا أكثر من ألسنتهم واحلديث مع بعضهم البعض ، وهكذا ممكن 
 أن ُتطمس شخصية الرجل بل وممكن أن مُتحى بسبب هذه التكنولوجيا . 

 يف بيوهتم مع زوجاهتم وأوالدهم ، ال يتكلمون أو يتواصلون بني بعضهم كثرياً  بقدر ما  ً يضاوجندهم أ  
يتواصلون مع األجهزة احلديثة ، ومن هنا بل ومؤكد أنه ستحصل املشكالت بني الزوجني فالرجل يكون 

تصل للطالق ، الهياً  مع أجهزته واملرأة تصرب وتصرب إىل أن ينفد صربها ، وتبدأ ابملشاجرة وممكن أن 
 وكل هذا من سوء استخدام الوسائل احلديثة . 

األقارب عرب التكنولوجيا احلديثة بل ولألسف أصبح الرجال يفضلون التواصل مع األصدقاء و   
والشبكات االجتماعية احلديثة ، وهبذا تنقطع صلة األرحام والزايرات ، ومن الرجال من ينصاع 

 ن نوعها .للتكنولوجيا بشهواته بغض النظر ع
 فخطايب للرجال أن اجعلوا التكنولوجيا احلديثة واستخدامها ، نعمة لنا وليس نقمة علينا ...  
 

 . عندما تصبح الرجولة كذابً  :11
الكذب ، والرجل ، كلمتان ال ميكنهما أن تتطابقا ألننا نعرف عن الرجولة أهنا الشهامة واملروءة والعزة   

 اء كثرية أخرى ، فكيف لكل هذه الصفات أن جتتمع مع الكذب ؟والكرامة ، واألمان بل وأشي
أن ُيشار على رجل ويقال عنه كاذب ، أعتقد أنه أمر صعب أن يتقبله الرجل ، ولكن كما أن هناك   

 نساء تكذب وطفل يكذب ، هناك أيضاً  رجاالً  تكذب لكن على من ؟ ومن ماذا ؟ وملاذا ؟
، إال أن هذا يف حاالت اخلوف على نفسه من املوت مثالً  أو ما ميكن أن يكذب الرجل ألنه مضطر   

لكن هناك رجاالً  تؤلف األساطري على كذب ، هناك من يصنع من نفسه رجالً  فقط عن شابه ذلك ، 
 طريق الكذب ، هناك من يكذب وُيلف زوراً  وال يُبايل .
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اب ؟ تكذب لتنقذ نفسك أمام مديرك أهوالء هم الرجال حبق ؟ ملاذا تكذب أيها الرجل ألتفه األسب  
أو موظفينك ، وأنت تعلم أنك ستلقى احلساب من هللا ، تكذب حىت تكون بطالً  ، تكذب على 

 زوجتك وأوالدك ، بل ومنهم من يكذب حىت ُيضحك من حوله .
نعم الرجولة والكذب ال جيتمعان ، ألن الرجولة فيها صفات عظيمة كما سبق وذكرهتا ، والكذب   
 حدها كلمة منفرة ، فما ابلنا بعواقبها اليت أتيت من بعدها ، ملاذا ال تتحلى ابلصدق أيها الرجل ؟لو 

ملاذا ال تكون صادقاً  وأميناً  كما كان حبيبنا املصطفى صلى هللا عليه وسلم ، فإن مل يكن الرجل صادقاً  
 مع نفسه فلم يكون صاقاً  مع غريه على اإلطالق .

 
 والرجولة :االنتقام . 12

نطرح هنا سؤاالً  مهماً  ، هل جيب أن يكون الرجل منتقماً  أم عفواً  ؟ أينتقم الرجل ملن آذاه يف     
حياته ؟ أم أن يرتكه هلل ليأخذ حقه منه ، أينتقم الرجل ملن أخذ حقه ؟ وهل إن مل ينتقم لنفسه سُيقال 

 عنه أنه ليس رجالً ؟
تكون عفواً  تغفر ملن أخذ حقك ، تسامح من آذاك يف حياتك ، ال أيها الرجل ... جيب عليك أن   

 فإن هللا  وهلل املثل األعلى يغفر ويسامح فمن أنت ومن حنن حىت ال نسامح ؟
املصطفى صلى هللا عليه وسلم ، فقد تلقى األذى من أقرب يها الرجل كما كان قدوتنا احلبيب كن أ   

ال بل كان يساحمهم ويدعو هلم ابهلداية فلتكن مثله صلى هللا عليه أهله ولكنه مل يبادهلم السيئة ابلسيئة ، 
وسلم ، ألنك اذا انتقمت من هذا ، وذاك انتقم من آخر سنصبح يف غابة نعيش بني حيواانت بشرية 

 فمن أسباب ضياع الرجولة االنتقام وهذا ال نراه مبن هم قدوتنا من الصحابة ورجال التاريخ .
 
 
 
 

 املادية :املشكالت . 13



30 

 

باب شباب نعم الشالت واللعائاتعترب املشاكل املادية من أحد املشكالت اليت تواجه اجملتمع ، وتواجه   
 م .حياهت اليت تواجههم يفالذين ممكن أن تنساق نفوسهم للحرام من املشاكل املادية 

د ينساق إىل شكالت قامل وتعترب أيضاً  من أسباب ضياع الرجولة ، ألن الرجل إذا واجهته مثل هذه  
ذلك باب وهو ألصحااحلرام ، والسرقة ، يسرق حىت يعيش أو يسرق حىت يتباهى بنفسه وماله بني 

 يضيع وتضيع رجولته معه .
نفسه فهو لذ منها و أخأع املخدرات ومن الرجال من ينساق إىل املخدرات حىت أيخذ املال سواء اب  

ي نوع أالرجل  ر معبذلك أهلك نفسه وصحته ، وتضيع رجولته وينساق وراء الشهوات ، لذلك إن صا
 لشدة .ايف غري و دته من املشاكل املادية جيب عليه أن يرجع إىل هللا ويلتجأ إليه دوماً  يف ش

 
 غياب القدوات :. 14 

 
القه ، وسلم بكل أخ  عليهى هللاالسابقة ، قدواتنا وأوهلم رسولنا احلبيب صل عندما ننظر إىل رجال األايم
نه كان لد ألارج البخصره و عمر بن اخلطاب يرسل شاابً  من أمجل شباب عوالصحابة والتابعني ، فها ه

 شديد اجلمال خوفاً  من أن تفتنت به النساء فعمر بفعلته هذه قدوة .
قلت ألمي أذهب  م مالك عندما أرسلت به حىت يتعلم : " يقول مالك : ونرى األم الفاضلة أم اإلما  

متين، مث قالت: اذهب  فأكتب العلم؟ فقالت: تعال فالبس ثياب العلم، فألبستين ثيااب مشمرة وعمَّ
  74". فاكتب اآلن، وقال مالك: كانت أمي تُعممين وتقول يل اذهب إىل ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه

 لنريب مجيعنافحبق ،  ال ً حنن ال نعرف سرية األم الفاضله هذه ، إال أننا نعرف أهنا خرجت لنا رج  
 أوالدان كما ترىب مالك وغريه من الرجال القدوات .

 
واليوم حنن نشهد قدوات خمتلفة جداً  عما كانت عليه قدواتنا سابقاً  فاإلعالم مثالً  صار له دور فّعال   

الرتبية والتأثري على أبناءان الذين سيكونوا رجاالً  ذات يوم ، فنرى الطرب والرقص  وكبري جداً  يف

                                                 

  عياض،القاضي عياض،ترتيب املدارك وتقريب املسالك،)دار مكتبة احلياة(ج1،ص 11974
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واملمثلني والتفاهات األخرى اليت يبثها اإلعالم لنا ولألسف أن شبابنا يتأثرون هبم ، فمنهم من يقول 
ا كان الرجال قدويت املطرب الفالين وآخر يقول قدويت املمثل الفالين ، فكيف سيخرج لدينا رجاالً  كم

 سابقاً  مع هذا اإلعالم .
هناء املنهج الدراسي وال يُبالون إبخراج لمني الذين لألسف ال يريدون إال إونشهد دور املدرسة واملع  

جيل صاحل ، جيل يغار على الدين ويدافع عنه ، فيكون املدرس غري متشدد ابلدين وال يعرف الكثري 
 ونقول أين الرجولة ؟؟؟ صيل األفكار السلبية هلم ،ان وتو عن الدين ويقوم بتدريس أبناء

ضاعت الرجولة بضياع القدوات ، ضاعت مع اإلعالم ، ضاعت بدور املدارس السيء الذي نشهده   
اليوم ، وضاعت أيضاً  مع انشغال األم ابملسلسالت واخلروج خارج البيت وترك األوالد مع اخلدم ، ال 

 ماذا ستدخل يف أفكارهم ؟ تبايل أبطفاهلا ماذا سينشؤون أو 
فلنفق من السبات العميق الذي حنن فيه فأطفالنا يف خطر ، نعم اجليل الناشئ يضيع مع ما حوله من   

فساد فليقم كل منا بدوره حىت ننشئ اجليل الذي كان يف الزمن السابق ، فليكون لإلعالم التأثري اإلجيايب  
واملدارس فليكن املدرس قدوة لطالبه حىت ينشأ ية أم مالك ، ولتجلس األم ألطفاهلا وأتخذ قدوهتا ابلرتب

 عندان رجاالً  نعتمد عليهم يف السرّاء والضرّاء . 
 

  موت دور املسجد :. 15
لقد كان للمسجد أايم النيب صلى هللا عليه وسلم ، دوراً  كبرياً  يف اجملتمع ، فقد كان املسجد سابقاً  

وتقوية األواصر بينهم ، أما اليوم فال نكاد نرى هذا على اإلطالق ، وكان مكاانً  اللتقاء املسليمن 
املسجد مكاانً  لتعليم املسلمني كل أمور حياهتم ، أما اليوم فصار لدينا املدارس اليت ال ختلو من ختريب 

 عقول األطفال ابملفاهيم الغربية اجلديدة .
حزان ، وكان أيضاً  مكاانً  لرتبية األطفال وفيه الرتفيه وقد كان املسجد مكاانً  إلعالن األفراح وحىت األ  

لكن أبدب ، أما اليوم صارت عندان احملالت التجارية الكبرية املمتلئة ابلفساد للرتفيه ، فقد كان الرتفيه يف 
 املسجد حبدود ، أما اليوم ال حدود للرتفيه وممكن أن يدخل به احلرام أحياانً  .

موت دور املسجد ألن املسجد أخرج لنا رجاالً  هم قدوة لنا ، أما اليوم أصبح  نعم ، تضيع الرجولة مع
الرجل يدخل إىل املسجد فقط للصالة وأول ما أن ينهي اإلمام الصالة خيرج مسرعاً  ، ال يبايل إن سلم 
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كما كانت سابقاً  ، هي على أحد من الرجال هناك ، أو تعرف على أحدهم ، ومل تعد حلقات الدين  
جودة فعالً  إال أن القليل ُيضرها ، فقد كان الصحابة سابقاً  يتسابقون للعلم أم اليوم لألسف شبابنا مو 

يتسابقون لألشياء اليت ال تؤدي هبم إال إىل التهلكة والضياع ، فاللهم اهد لنا شباب املسلمني ، اللهم 
 آمني . 

    
 املخدرات :. 16

 تؤدي إىل ضياع الرجولة ، فهي أيضاً  تؤدي إىل ضياع الصحة تعترب املخدرات من األسباب املهمة اليت
وضياع املال للشخص ، فعندما يكون الشاب بعيداً  عن ربه يذهب إىل رفقاء السوء الذين هم بدورهم 

يقومون بتعليمه هذه األمور اليت تؤدي إىل تدهور صحته ، وممكن أن يتجه إىل السرقة من أهله أو من 
ُيصل على املخدرات وتبدأ من هنا الكارثة يبدأ الشاب بتعاطي املخدرات ومث  أي مكان آخر ، حىت

يتاجر هبا ، ويعلم أصدقائه اآلخرين بل هو ابلتايل يسعى إىل إفساد كل من حوله ، وولكن أين دور 
 األهل هنا ؟ أين األم ؟ أين األب ؟ أين اخلوف من هللا ؟؟؟

 
 الغزو الفكري :. 17

، وذلك من خالل أن الرجل يف هذه احلالة يسمع ي له دور كبري يف ان يضيع الرجل الغزو الفكر   
لكن بعد فرتة ميكن أن يبدأ بتطبيقها ، ولألسف  عجبه بدايةالكثري من األفكار الغربية وميكن أن ال ت

روءة ، امل تحنن يف زمن ضاعت الرجولة منذ أن بدأ الرجل يعطي آذانه للغرب ، ضاع احلياء ، ضاع
ضاعت القيم والعادات والتقاليد ، حىت أن الغرية ضاعت ، كل هذا وأكثر فقط من دخول األفكار 

 الغربية علينا وعلى ديننا احلنيف .
 
 
 
 

 عدم غض البصر :. 18
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كامل   ره يكونل بصال أقصد هنا أن عدم غض البصر من الرجولة بل على العكس عندما يغض الرج  
لب للرجل لبصر جيغض ا عليه وسلم أوصاان رجاالً  ونساءً  ألن عدمالرجولة ألن الرسول صلى هللا 

اللسان   البصر وزانفرج وزان الخاصة الكثري من املشكالت وممكن أن يؤدي به إىل الزان ، والزان أنواع زان
ثري من ناك الكهانت كوزان البصر وهذا هو ما أقصده ، فأنت أيها الرجل ملاذا ال تغض بصرك ولو  

 م بتطبيق ذلك تقو بأنت والنساء العارايت إال أنك جيب أن تتذكر أنك حينما تغض البصر ف املثريات
ُقل لِّْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم  {يه وسلم ، فقد قال هللا تعاىل : أوامر هللا تعاىل و أوامره صلى هللا عل
 75.} َّللََّ َخِبرٌي مبَا َيْصنَ ُعونَ َوَُيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى هَلُْم ِإنَّ ا

ون لنعمة حىت تكانا هذه عطييمل  فالبصر أيها الرجل نعمة عظيمة من نعم هللا تعاىل علينا لكنه تعاىل  
تعاىل على  كر هللان نشداة معصية بل هي نعمة جيب أن نستخدمها يف حملها للطاعات وجيب أيضاً  أأ

هذه النعمة  ن عندهمن تكو حرمهم هللا من هذه النعمة بل ويتمنون أهذه النعمة ألن هناك الكثري ممن 
 له . و رسو هللا فلنشكر هللا على هذه النعمة ولنستخدمها يف الطاعات ونبتعد عن كل ما حرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة :

                                                 
 سورة النور،اآلية  3075 



34 

 

 
 ويف هناية البحث أود أن اشري إىل النتائج املهمة وإىل التوصيات هلذا البحث وهي كما يلي :

 نتائج البحث :
كلمة الرجولة يوجد هلا عدة معاين ، منها ابللغة ومنها ابالصطالح ومعىن يف كتاب هللا تعاىل حسب    _

 كل آية جاءت هبا لفظة رجل .
 القوامة تعين أن يعتين الرجل ابملرأة وأيخذ ابله منها ، ليس أن يتسلط عليها كما يفهم بعض الرجال. _
 كرمي يف سبعة ومخسني موضعاً  .جاءت لفظة رجل ابلقرآن ال _
 جاءت لفظة رجل بصيغة املفرد املرفوع يف ستة عشر موضعاً  ، واملفرد املنصوب يف مثانية مواضع. _
 جاءت لفظة رجل بصيغة املثىن املرفوع يف موضع واحد ، واملثىن املنصوب يف أربعة مواضع. _
وجاءت على صيغة مجع تكسري الرجال  جاءت لفظة رجل بصيغة اجلمع املنصوب يف تسعة مواضع ، _

 يف سبعة عشر موضعاً  ، وابجلمع املخاطب يف موضعني .
 جاءت لفظة الرجل يف القرآن املكي يف ست وثالثون موضعاً . _
 جاءت لفظة الرجل يف القرآن املدين يف إحدى وعشرون موضعاً . _
 إن من صفات الرجولة الطهارة والنظافة. _
نظافة األبدان واملالبس بل جتب نظافة النفوس واألرواح من الطهارة والنظافة ال تقتصر فقط على  _

 الرذائل واملعاصي .
 إن من صفات الرجولة حب املساجد والعبادة . _
 الطهارة طهارة النفوس كما هي طهارة املظهر . _
 واألعمال على العبادة وطاعة هللا.من الصفات األخرى للرجل عدم نسيان ذكر هللا وإبداء التجارة  _
 ، األمانة ابلعمل والتجارة وعدم الغش .من الصفات أيضا ً  _
هناك من الرجال من أيتون الرجال شهوة بدالً  من النساء ، كما كان قوم لوط يفعلون ، وهذه ليست  _

 من صفات الرجولة أبداً .
 جيب على الرجل أن يكون صادقاً  وال يكذب أبداً . _
 من الصفات األخرى للرجل ، التوكل على هللا يف كل األمور . _
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 الرجولة تكون يف الدفاع عن الدعوة كما فعل رجل آل فرعون . -
، أي درجة الرمحة والتسامح واملعاملة  }وللرجال عليهن درجة  {معىن درجة يف قوله تعاىل  :  _

 احلسنة.
 اخليانة ليست من صفات الرجولة على اإلطالق . _
 تكون احلرب على أعداء الرسل والدعوة ، وال تكون احلرب على الرسل أنفسهم . _
 قيام فريضة احلج تعترب من صفات الرجولة ، إال أهنا واجبة على من يستطيع . _
 الرجولة هلا مقومات منها ست وهي :  _
 اإلرادة القوية . _
 اهلمة العالية . _
 النخوة والعزة . _
 اإلخالص يف القول والعمل . _
 التضحية والفداء . _
 الثبات وقت احملن . _
ُياول الغرب ودعاة التضليل تشويه صورة القوامة على أهنا تسلط وجترب من الرجل على املرأة ، إال أهنا  _

 ى العكس متاماً  فهو بقوامته ُيميها ويعطيها حقوقها .لع
 اع الرجلولة .من أسباب ضي اعشر سبب توصلت إىل ستة _
 
 
 
 
 

 التوصيات :
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على الرجل الزوج أن ُُيسن معاملته لزوجته ألن هللا أوصاه بذلك ، كما أوصى بذلك رسولنا احلبيب  _
 صلى هللا عليه وسلم .

على الرجل أن يتحلى بصفة الطهارة والنظافة اليت ابلتايل تقوم بعكس شخصيته ، وجيب عليه احلفاظ  _
إىل املسجد ألنه سيكون بني يدي هللا تعاىل فاألوىل له أن يكون على أكمل عليها خاصة عند ذهابه 

 صوره وأمجلها .
 على الرجل على أن ال يلتهي بتجارته وعمله عن ذكر هللا تعاىل . _
 جيب على الرجل أن يكون أميناً  يف جتارته وعمله بني الناس . _
عها هللا يف األرض وهي شهوة الرجل للمرأة ، على الرجل عدم اخلروج عن منهج وسنة احلياة اليت وض _

 وليست الشهوة من الرجل للرجل .
 جيب على الرجل حىت يكون كامل الرجولة أن يكون أميناً  صادقاً  بني الناس . _
 جيب التفريق بني التوكل على هللا ، والتواكل وعلى الرجل املسلم أن يتوكل على هللا يف كل األمور . _
 ل أن يكون مدافعاً  عن الدعوة ومتصدايً  لكل من ُياول قيام احلرب عليها .جيب على الرج _
 ال جيوز للرجل أن يكون خائناً  على اإلطالق ألن ذلك ليست من شيم الرجال . _
جيب أن يكون الرجل صاحب إرادة قوية جداً  يف حياته ، حىت يكون قادراً  على العيش بني الناس  _

 وأخذ حقوقه وحقوق أهله .
ى الرجل أن يكون صاحب مهة عالية ، فإن كان كذلك فهو بذلك سيقوم أبداء ما عليه هبمة عالية لع _

 جداً  وبكل دقة .
 خنوة مع من يؤذيه مثالً . جيب أن يكون الرجل صاحب خنوة وعزة ، _
 يتوجب على الرجل أن يكون خملصاً  يف قوله ويف عمله. _
يعرف الرجل يف وقت احملن واحلروب ، فيجب عليك أيها الرجل أن تكون مضحياً  ألجل دينك  _

 ووطنك ، ففي وقت الشدائد تعرف الرجال ، فُيضحى وقت الشدة ويثبت على ما هو عليه.
 جيب على اإلنسان أن يكون قريباً  جداً  من هللا تعاىل وال جيعل الدنيا وحياته تلهيه عن ذكر هللا. -
 على الوالدين تربية األبناء على الشرع والدين حىت خيرج جيالً  من الرجال املعتمد عليهم . _
 و تتكلم النساء.أال جيوز للرجل لبس أو التكلم أو فعل كما تفعل أو تلبس  _
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على كل رجل أن يغار على أهله ، وال جيعلهم عرضة للذائب البشرية وعدم جعلهم خيتلطون مبن هم  _
 حمرمون عليهم .

ال جيوز للرجال أن يقوموا بقطع الطرق على اآلخرين ألجل املال أو ألجل أي غرض آخر ألن ذلك  _
 ليس من صفات الرجولة .

 هللا عليه وسلم .فليتحلى الرجل ابألخالق اليت كانت عنده صلى  _
 فلتجعل أيها الرجل التكنولوجيا احلديثة نعمة عليك وعلى اآلخرين وليست نقمة . _
 بني الكذب والرجولة ، فمن يكذب ال يعد من الرجال. ال ميكنك أيها الرجل اجلمع _
 قام والرجولة ، فاالنتقام ليست من صفات الرجال .توال ميكن للرجل اجلمع أيضاً  بني االن _
 ال جتعل أيها الرجل املشاكل املادية سبباً  ألن تضيع رجولتك. _
 فلرتيب كل أم أبناءها كما ربت أم اإلمام مالك ابنها وغريها من األمهات الفاضالت. _
 فلتكن أيها املعلم قدوة حسنة لطالبك حىت خيرج لنا جيالً  من الرجال األفاضل . _
 ملساجد اليت كانت موجودة يف األزمنة السابقة.فلنحاول إرجاع ولو جزء بسيط من أدوار ا _
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 فهرس اآلايت القرآنية
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 سورة البقرة

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم  {قال هللا تعاىل :   12،صفحة 228،اآلية }َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواَّللَّ
 

 سورة آل عمران
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ   {قال هللا تعاىل :  ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ُتْم َخرْيَ أُمَّ   ُكن ْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقونَ   24، صفحة 110،اآلية } َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيًا هَلُْم  ِمن ْ
 

 سورة النساء
َها َزْوَجَها َوَبثَّ  {_ قال هللا تعاىل :  اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ ا ،اآلية َّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا {ِمن ْ
 2،صفحة 1

 3،18،صفحة 34،اآلية} الّرَِجاُل ق ََّواُموَن َعَلى النَِّساءِ  {_ قال هللا تعاىل : 
 

 سورة املائدة 
ُ َعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه  {قال هللا تعاىل :  _ قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن خَيَاُفوَن أَنْ َعَم اَّللَّ

ُتْم ُمْؤِمِننيَ  فَِإنَُّكْم َغالُِبوَن  ُلوا ِإْن ُكن ْ  11،17،صفحة 23،اآلية } َوَعَلى اَّللَِّ فَ تَ وَكَّ
 

 سورة األنفال 
، اآلية } اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل خَتُونُوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوا أََمااَنِتُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ  {_ قال هللا تعاىل : 

 12،صفحة 27
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 سورة التوبة 
ْقَوٰى  اَل تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا  {_ قال هللا تعاىل :  َس َعَلى الت َّ ِل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه  ِفيِه َلَمْسِجٌد ُأسِّ ِمْن أَوَّ

رِينَ  بُّ اْلُمطَّهِّ ُ ُيُِ ُروا  َواَّللَّ بُّوَن َأْن يَ َتَطهَّ  6،صفحة 108،اآلية }رَِجاٌل ُيُِ
 

 سورة هود
يَِّئاِت  {_ قال هللا تعاىل :  ُؤاَلِء بَ َنايت  َوَجاَءُه قَ ْوُمُه يُ ْهَرُعوَن ِإلَْيِه َوِمْن قَ ْبُل َكانُوا يَ ْعَمُلوَن السَّ قَاَل اَي قَ ْوِم هَٰ

 9،صفحة 78،اآلية } ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم  فَات َُّقوا اَّللََّ َواَل خُتُْزوِن يف َضْيِفي  أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ 
يٍل َمْنُضودٍ  {_ قال هللا تعاىل :  َها ِحَجارًَة ِمْن ِسجِّ ،صفحة 82،اآلية {َجَعْلَنا َعالِيَ َها َساِفَلَها َوأَْمَطْراَن َعَلي ْ

23 
 

 سورة يوسف
َت َلَك قَاَل َمَعاَذ َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُهَو يف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسِه َوَغلََّقْت األَبْ َواَب َوقَاَلْت َهيْ  {قال هللا تعاىل :  -

 14 ،صفحة23،اآلية } اَّللَِّ ِإنَُّه َريبِّ َأْحَسَن َمثْ َواَي ِإنَُّه ال يُ ْفِلُح الظَّاِلُمونَ 
 

 سورة الرعد
، 28،اآلية } الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوهُبُْم ِبذِْكِر اَّللَِّ َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  {_ قال هللا تعاىل : 

 21 صفحة
 

 سورة النور
ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم َوَُيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم ذِلَك َأزْكى هَلُْم ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي مبا  {_ قال هللا تعاىل : 

 33،صفحة 30،اآلية }َيْصنَ ُعونَ 
اَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة ر  {_ قال هللا تعاىل :  خَيَاُفوَن يَ ْوًما  َجاٌل اَل تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوِإقَاِم الصَّ

 7،صفحة 37،اآلية } تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصارُ 
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 سورة العنكبوت

ِبيَل َوأَتْتُوَن يف اَنِديُكُم اْلُمنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب أَئِنَُّكْم لََتْأتُوَن الّرِجَ  {_ قال هللا تعاىل :  اَل َوتَ ْقَطُعوَن السَّ
اِدِقنيَ   25،صفحة 29،اآلية } قَ ْوِمِه ِإالَّ َأن َقاُلوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اَّللَِّ ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ

 
 سورة األحزاب 

ُهْم َمْن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل  {_ قال هللا تعاىل :  ُهْم َمْن َقَضى حَنَْبُه َوِمن ْ َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه َفِمن ْ
ُلوا تَ ْبِدياًل  َتِظُر َوَما َبدَّ  10 ،صفحة23،اآلية }يَ ن ْ

 
 سورة يس

،اآلية } نيَ َوجاَء ِمْن أَْقَصا اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسعى قاَل اي قَ ْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسلِ  {_ قال هللا تعاىل : 
 13 ،صفحة20

 
 سورة ص

 15،صفحة 2،اآلية } َبِل الَِّذيَن َكَفُروا يف ِعزٍَّة َوِشَقاقٍ  {_ قال هللا تعاىل : 
 

 سورة الزمر
ينَ  {_ قال هللا تعاىل :   16 ،صفحة2،اآلية } ِإانَّ أَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ فَاْعُبِد اَّللََّ خُمِْلًصا َلُه الدِّ

 
 
 
 

 سورة غافر 
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ْن َءاِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميَانَُه أَ تَ ْقتُ ُلوَن َرُجاًل َأن يَ ُقوَل َرىبّ  {_ قال هللا تعاىل :  ْؤِمٌن مِّ ُ َو    َو قَاَل َرُجٌل مُّ اَّللَّ
َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكم بَ ْعُض الَِّذى يَِعدُُكْم  َقْد َجاءَُكم اِبْلبَ يَِّنِت ِمن رَّبُِّكْم  َو ِإن َيُك َكِذاًب فَ َعَلْيِه َكِذبُُه َو ِإن 

اب  11 ،صفحة28،اآلية} ِإنَّ اَّللََّ اَل يَهِدى َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّ
 

 سورة الفتح 
ٌد َرُسوُل اَّللَِّ  {_ قال هللا تعاىل :  ًدا  حُمَمَّ ًعا ُسجَّ نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكَّ اِر ُرمَحَاُء بَ ي ْ اُء َعَلى اْلُكفَّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

تَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواانً  ْورَاِة  َوَمثَ ُلُهْم يف   يَ ب ْ ِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت َّ ُجوِد ذَٰ ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّ
جنِْ  اَر  وَ يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوٰى َعَلٰى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم الْ اإْلِ ُ ُكفَّ َعَد اَّللَّ

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما احِلَاِت ِمن ْ  15 ،صفحة29،اآلية } الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 

 احلجرات  سورة
ِإنَّ  اَي أَي َُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا  {_ قال هللا تعاىل : 

 23 ،صفحة13،اآلية} َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكْم  ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبريٌ 
 

 سورة الرمحن
ْحَسانُ  {_ قال هللا تعاىل :  ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ  20 ،صفحة60،اآلية } َهْل َجزَاُء اإْلِ

 
 سورة البينة 

اَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة  {_ قال هللا تعاىل :  يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
ِلَك   16، صفحة 5،اآلية} ِديُن اْلَقيَِّمةِ َوذَٰ

 
 

 فهرس األحاديث النبوية
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 9هللا مر على صربة طعام ، فأدخل يده فيها ...(( ، صفحة  ل)) أن رسو * 

 
 19يسجد ألحد ...(( ، صفحة  ن)) لو أمرت أحدا أ *  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصادر واملراجع
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