
 "الرجولة من أخالق اإلسالم الشهامة ونخوة "
 

الحمددهلل ر  ا اللددالم.ن نن لح الحمددهلل ر نحمددهللن وننددهل.ه  وننددهههللت  وننددلل  الهو .دد  والنددهللا  

نن وأ دههلل أح   من تههلل هللا  هو المهههلل ومدن تلد ف   دن  لدهلل لد  مر دهللا  واللفاف والغهي والهقي 

محمهللا عبهلل هللا و سول  وصف.  من خ ق  .هللنا ونب.ها لل  ل  هللا وحهللن    رتك ل  نن وأ ههلل أح س

اْلُمْن ُِم أَُخو اْلُمْن ِِم َ  تَْظ ُِم ُ َوَ  تُْن ُِم ُ َوَمْن َكاَح  ِي َحاَجِة أَِخ.ِ  َكداَح هللُاُ  ِدي ":  وحب.ب  القائف 

ا َحاَجهِِ  َوَمْن  َُرَج َعْن ُمْن ٍِم ُكْربَة   َُرَج هللُاُ َعْه ُ ُكْربَد ة  ِمدْن ُكُربَداِ  تَدْوِم اْلقِ.َاَمدِة َوَمدْن َسدهََر ُمْند ِم 

ع .ددك تددا سدد.هللي تددا  سددو  هللا  ال هددم صددالة وسددالما   )البخا ي ومندد م  ن"َسددهََرنُ هللُاُ تَددْوَم اْلقِ.َاَمددةِ 

 أما بلهلل  .ا جماعة اإلسالم نن كث.را   وع ي آلك وصحبك وس م  ن .ما  

اإلسالم و سو  اإلسالم الديي ادا  :"لنمدا بلثدم   مدم م دا م  زلها نواصف الحهللتث حو  أخالق 

ا خالق " و ي  واتة صالح ا خالق "وسواء م ا م أو صالح  ما أحوجهدا  ح نهلسدي بلخالاد  

أخالق كث.ر من الهاس وأصبح مههلهم ما اال   ص ي هللا ع .  وس م و س.ما  ي أتام ذهبم  .  

 ي هين المقولة :"  ع الم دا م    رحدف لبغ.ههدا ننوأالدهلل الشاعر اليي حبن  عمر بن الخطاا ع

  إنما أنم الطاعم ال اسي "ن

 .أخوة اإلتماح واإلسالم :

ولذا أ  نا أح نهحهللث عدن خ د  مدن أخدالق الحب.دص المصدطفي صد ي هللا ع .د  وسد م نلخدي خ د  

ثق هددا الهددي اكهنددبها الرسددو  صدد ي هللا ع .دد  وسدد م مددن ملهملدد  والشددهامة ونخددوة الرجولددة 

ما  أبون وهو  دي بطدن أمد    دم  ص ي هللا ع .  وس م س.هلل الرجا  محمهلل  اح با اوا  وا  لا  

لزتدا ة    ولما ولهلل ال.ه.م وب غ من اللمر سم سهوا  ، أخي د  أمد  ) آمهدة بهدم وهدصتري والهللن 

مى أم أتمدن   بركدة الحبشد.ة ،و دي  رتد  اللدو ة ، وعهدهلل ارتدة  ند)ابر أب.د  ، وملهدا جا تههدا

ألدم بهدا ،لدم   دن  ل دم   شد و ألمدا    )ا بواء   بالقرا من المهللتهة ،نامم الن.هللة) آمهة بهم وهدص

ولمدا ع مدم أنهدا الههاتدة  ول دن هللا تفلدف ماترتدهلل ،أنها الههاتدة ،هدي   رتدهلل أح  فدا ق وح.دهللها ،

ح.دهللها ؛  نهدي سدلمو  ،ثدم  ا ادم و ضمم وح.هللها للى صهلل ها واالم ل  : تا )محمهلل  كن  جال  

،واامددم ) أم أتمددن   بحفددر ابددر لهددا و  هههددا ، وأهالددم الهددراا ع ددى أعظددم بطددن ، أنلددص أعظددم 

مخ وق نوللف ك ما  أم  )تا محمهلل كن  جال  كانم  رح  ي أذن.د   ائمدا ،   داح  سدو  هللا سد.هلل 

و جال  دي  دباب  ، و جدال  دي  د.خوخه  ،  الرجا  ، كاح  جال  ي  فوله  ، و جال  ي صبان ،

 . وب.ن ا بطا  مثال اح ب.ن الهاس  جال ، وب.ن الرجا  بطال ،وك

كاح  جال  ي  فوله     انم  رضل  ) ح .مة النلهللتة   وكاندم   قمد  ثدهللتها ا تمدن ،  .رضد  )

، ههللترن ع ى ثهللتها ا تنر  .دلبى أح ت هقمد  ،  ند  تل دم أح لد  أخدا  دي الرضداع ، ترضد  ملد  ، 

، حهى وهدو  فدف  هدو  جدف ، تل مهدا   تلههللي ع .   .هرك  جائلا   .هرك ل  حق   ي الرضاع ، و 

تراعدوح  عوح ،الديتن  أ  تلههللي بللها ع ى حقوق اآلخرتن ، كما تفلف هؤ ء اللشلوح الطما

، وتظهددوح أنهددم مخ ددهللوح  ددي الددهللن.ا، أح تلخدديوا حقددوق ر.ددرهم عهددوة  وترتددهللوحهم هللا  ددي ر.ددر

ذمة    ترابوح  ي مؤمن ل  و تهقوح هللا :" و  مو هم و  بلهلل وأنهم تفل وح  و  هم ماتغه.هم

 أولئك هم الملههللوح "

 أتها الرجا  :

وبما أُح اللرا  ي بهللاتا هم عا وا  ي ملهملاٍ  بهللوتة وصحا ي؛ أي: لنُهم عا وا ح.اة  صدلبة 

دفا  المم.ُدزة؛ كدال رم والُشدهامة،  نِنبة للى ر.رهم من الملهملا ؛  قهلل  ربُدم لدهللتهم بلدل الصت

ددفا  حهدى أصددبَحم عدا اٍ  مهلاَ   ددا  والهُخدوة والُشدلاعة،ور.ُرن، و .مددا بلدهلُل  ددُم  دوا ث هدين الصت

ع .ها وتشههر بها اللرا؛  مثال  أي زائدر ررتدص لملهمد  عربدي تالِحد  أُح هديا الملهمد  بالحدهللت 

ادابال  لهقدهللتم المنداعهللة  وح  ا  نى تمه ِك صفةَ الهُخوة، وهي ِعبا ة عن ِصفة ت دوح  .هدا الفدر 

أي مقابف، وتقوم بهصر المظ دوم ولدو ع دى ِحنداا نفند ، وهدي  شدب  ِصدفةَ اإلتثدا ، ب.همدا هدي 

بالملهى ا  مف لها  حهوي ع ى اإلتثا  والُشهامة  ي نفس الوام، وهي صفةٌ ج.دهللة تمهدهللك كدف 

ا لهللى الفر   .َمن تحم ها وتهم  لزتزها  ائم 



فا   اللرب.ة ا ص. ة وا خالق اإلسدالم.ة الهدي  ُم.تدز الملهمد ، والهدي نحدن بصدهلل  ومن أهمت الصت

 الحهللتث عهها: الهخوة والشهامة،  ما هي؟

لُشددهامة هددي: الحددرا ع ددى ا عمددا  الِلظددام؛  وا ل ددا ل،حهللوثددة اللم. ددة، وا.ددف: الُشددهامة هددي: ا

 ننوالخ   الِحرا ع ى ا مو  اللظام؛  وال ا ل يتكر اللم.ف عههلل الح ت 

 .وا.ف هي: عُزة الهُفس وحرصها ع ى مبا رة أمو  عظ.مة،  َنههب  اليتكر اللم.ف

 .الهُخَوة: اللظمةُ واله ب ر .الهُخَوة: الحماسة والُمروءة

جا   وح الهتنداء،  هدي  لهبدر مدن  ا عههلل أهف ال  غة مخهُصة بالرت والهُخوة ع ى أكثر ا اوا   جوح 

جولدة ، بدف ادهلل تلهبرهدا ال ث.دروح أنُهدا هدي م.دزاح الرجولدة؛  دالهُخوة هدي كدف مدا  حم د   مام الر 

الهُفس من  بائ  حم.هللة  حمف صاحبها ع ى أ لف ا خالق وأحنن اللا ا  وأ .ص ال الم، وهي 

ا هبه  لهصرة كف ح  جولة عههلل  . ؤ تا صاحبها ب فت أ ا   . ، وهي أتل  الهُخوة هي مق.اس الر 

من  لوا ا  ض، وليا ُخُص بها الرجا   وح الهتناء، وهي ُخ ُ  عربيٌّ أص.ف مهدي  لدر ال ث.ر 

تن اإلسددالمي الحه.ددق ع ددى كددف ُخ دد  كددرتم، وك مددا زا   أخددالُق المددرء  الهددا ت ، واددهلل حددث الددهللت

وعا ا د  الط.بدة زاَ   نخو د ،  دالهُخوة هدي الهطب.د  اللم ددي حد.ن الحاجدة لِمدا هدو مخدزوح  ددي 

 .صالٍك  ي ا خالقالهفس من 

 أخوة اإلتماح:
اددا   أ  نددا أح نلخددي أمث ددة ع ددي ذلددك مددن كهدداا هللا وسددهة  سددول  لوجددهللنا ال ث.ددر وال ث.ددر  ولددو

َن الهُاِس تَْنقُوَح َوَوَجهلَل ِمن ُ ونِ   َدُيوَ اِح  ِهُم اْمدَرأ َْ.نِ  لالى:"َولَُما َوَ َ  َماء َمهلْلتََن َوَجهلَل َع َْ.ِ  أُُمة  مت

َعاء َوأَبُونَا َ ْ.ٌ  َكبِ.ٌر  ََنقَى لَُهَما ثُمُ   ََولُى لِلَى الظتدفت  اَاَ  َما َخْطبُُ َما اَالَهَا   نَْنقِي َحهُى تُْصهلِلَ  الرت

  ن24 -23 /القصص) َقَاَ  َ ات لِنتي لَِما أَنَزْلَم لِلَُي ِمْن َخْ.ٍر  َقِ.ٌر"

لحلازي:  ثا  موسى، و حركم  .  عوامف الشهامة والرجولة، وسقى لهما، وأ لى بدهلللون اا  ا

 ن)الهفن.ر الواضح "ب.ن   ء الرجا  حهى  ربم ما .ههما 

الهُصد.ُص ا و دى مدن هدين  صد ي هللا ع .د  وسد م كداح ل هبديت  قدهلل : المطهدرة   ي النهة الهبوتة و

فة،   اح ص وا  هللا وسالم  ع .   أحَنَن الهُاس، وأجوَ  الهاس، وأ دل  الهداس، ادا : وادهلل الصت

ع دى  دَرس  بدي  صد ي هللا ع .د  وسد م   قُداهم الهبدي  وادهلل المهللتهة ل. ة سملوا صدو  ا،  َزع أهُف 

هي ك مة  قا  عههلل  ن .ن الروع " لم  راعوا، لم  راعوا"  حة عري، وهو مهق تهلل س.ف ،  قا : 

ا ل ر   بال وعن أبي لسحاق اا  سل   جف البراَء  ضي  . نمخا صن ) هح البا ي لن.ن ا، ولظها  

صد ي هللا هللا عه ،  قا : تا أبا عمدا ة أََولُ.دهم تدوم حه.ن؟ادا  البدراء وأندا أسدم : أمدا  سدوُ  هللا 

ا بلهاح بغ ه ،   ُما رشد.  المشدركوح  ع .  وس م  لم تَُو ت تومئٍي، كاح أبو سف.اح بن الحا ث آخي 

  "ن  أنا الهبي    َكِيا، أنا ابن عبهللالمطُ ص"لف تقو :نز ،  ل

كداح ادهلل جمد  لد  مدن  اا  القر بي:  ي هيا الحهللتث ما تهلل  ع دى أح الهبدي صد ي هللا ع .د  وسد م

جددو ة  كددوا الخ.ددف، والُشددَلاَعة، والشددهامة، وا نههدداض الغددائي  ددي الحددروا، والفروسدد.ة 

وأجدرأ  وليلك اا  أصحاب  عه : لن  كاح أ ل  الهاس،وأهوالها، ما لم ت ن عههلل أحهلل من الهاس، 

، ولدديلك اددالوا: لح الشددلاع مددههم كدداح الدديي ت ددوذ بلهابدد  لذا الهحمددم البددلسالهدداس  ددي حددا  

ا، و   حهللث أحهلل عه  ادط بفدرا  )المفهدم لمدا أ د ف  الحروا، وناه.ك ب ؛  إن  ما ولُى اط  مههزم 

 ن  من   خ.ص كهاا من م

لمددا  أى مددن  صدد ي هللا ع .دد  وسدد م لُح الهبددي "منددلو   ضددي هللا عهدد  اددا : وعددن عبددهلل هللا بددن 

ا، اا : ال هم سب  كنب  توسق سب  كنب  توسق: أي: اجلف سه.هم سبل ا، أو ل. ن  الهاس ل با  

مبهدهللأ محديوف أي: الدبالء المط دوا ع د.هم  سبل ا، وتُروى سب  بالر  ، وا  فاع  ع ى أن  خبدر

نب  الهي كانم  ي زمن توسق، وهدي الندب  الشدهللا  الهدي أصدابهم  .هدا سب  سه.ن، كالنه.ن ال

 لخي هم سهة حّصم: حصم بحداء  (نكقحط توسق القحط، أو ت وح الملهى: المهللعو ع .هم احط

كدف  ديء، حهدى أك دوا الل دو  والم.هدة والل.دق الل.دق:  اسهلصد موصا  مشهلل ة مهم هد.ن أي: 

تدا محمدهلل، لندك   قدا :"اللدوع،  ل دان أبدو سدف.اح،  وتهظر أحهللهم للى النماء،  .درى الدهللخاح مدن



 لمر بطاعة هللا، وبص ة الرحم، ولُح اومك ادهلل ه  دوا،  دا ع هللا لهدم") البخدا ي ومند م وال فد  

 . ل بخا ي

اا  ابن حلر: اول :  ق.ف: تا  سو  هللا اسهن  هللا لملر؛  إنها اهلل ه  من لنُما اا  لملر؛  ح 

.ان الحلاز، وكاح الهللعاء بدالقحط ع دى ادرته وهدم سد اح م دة  ندرى رالبهم كاح بالقرا من م

القحط للى من حولهم،  حنن أح تط ص الهللعاء لهم، وللف النائف عهلل  عن الهلب.در بقدرته؛ لدئال 

دا للدى أُح ر.در المدهللعو ع د.هم  تيكرهم  .يكتر بلرمهم،  قا : لملر؛ ل.ههلل جوا  .هم، وتش.ر أتل 

 . ي الرواتة ا خ.رة: ولح اومك ه  وا اهلل ه  وا بلرتر هم، واهلل وا 

ا اوم  واهلل  قهللم  ي المهااص أن     كاح مدن ص ي هللا ع .  وس م و  مها اة ب.ههما؛  ُح ُملر أتل 

لملددر: لنددك للددريء، أي: أ ددلمرني أح  صدد ي هللا ع .دد  وسدد م ملددر، اولدد   قددا   سددو  هللا 

 ن! ) هح البا ي  أسهنقي لملر م  ما هم ع .  من الملص.ة واإل راك ب ؟

 رم عهللاوة ارته ولتيائها ل مؤمه.ن، لما جداءن أبدو سدف.اح تط دص  ص ي هللا ع .  وس م  الهبي 

مه  ا سهنقاء لم تر ل لحنن خ ق ، و هامه ، و ربهد   دي هدهللاتههم،  دإُح الشدهامة وم دا م 

 .ا خالق م  ا عهللاء، لها أثر كب.ر  ي ذهاا اللهللاوة، أو  خف.فها

 :لصحابة  ضي هللا عههم  ي الشهامةنماذج من ا

تندا ي ن عن عبهللالرحمن بن عوف اا : )لنتي لفي الصقت توم بهلل ؛ لذ الهفم   إذا عن تم.هي وع

ا ِمن صاحب : تا عدم، أِ ندي أبدا  ،   لني لم آَمن بم انهما؛ لذ اا  لي أحهلُلهما سّر   َهَ.اح حهللتثا الننت

 : عاهدهللُ  هللاَ لح  أتهُد  أح أاه د ، أو أمدو   وند ، جهف،  ق ُم: تا بن أخدي، ومدا  صده  بد ؟ ادا

ا من صاحب  مث  ،  مدا سدُرني أندي بد.ن  ج د.ن م انهمدا،  ل درُ  لهمدا لل.د ،   قا  لي اآلخر سّر 

 .( شهلُلا ع .  مثف الُصقرتن حهى ضربان، وهما ابها عفراء

الندوق،   حقَدم وعن أس م مولى عمر اا : )خرجُم مد  عمدر بدن الخطداا  ضدي هللا عهد  للدى 

ا، وهللا مدا تهلدلوح  عمَر امرأةٌ  ابُة،  قالم: تا أم.ر المؤمه.ن، ه ك زوجي و رك صب.ة  صدغا  

ا، و  لهم ز ع و  َضْرع، وخش.ُم أح  لك هم الُلبُ ، وأنا بهُم خفداف بدن لتمداء الغفدا ي،  كراع 

ا عمدر ولدم تمدِل، ثدُم ادا : ،  وادق ملهدص ي هللا ع .د  وسد م واهلل  ِههلل أبي الحهللتب.ة م  الهبيت 

مرحب ا بهَنٍص ارتص، ثُم انصرف للدى بل.در ظه.در كداح مربو  دا  دي الدهللا ،  حمدف ع .د  ردرا  .ن 

ا، وحمف ب.ههما نفقة وث.اب دا، ثدُم ناولهدا بخطامد ، ثدُم ادا : ااها تد ،   دن تفهدى حهدى  م،هما  لام 

ك، وهللا لنتي   ى تل . م هللاُ بخ.ر،  قا   جف: تا أم.ر المؤمه.ن، أكثر َ   لها؟ اا  عمر: ث  هك أم 

 "نأبا هين وأخاها، اهلل حاصرا حصه ا زمان ا  ا ههحان، ثُم أصبحها ننهفيء سهمانهما  . 

وانط   ":حا ثة  ب.تن لها  هامةَ عثماح بن   حة  ضي هللا عه ،  قو  أم  س مة  ضي هللا عهها

ب.هي وب.ن زوجي وب.ن ابهي، االم:   هُم أخدرج كدُف زوجي أبو س مة للى المهللتهة، االم:  فّرق 

رهللاة  لج س با بطح،  ما أزا  أب ي حهى أمني سهة  أو ارتب ا مهها، حهى مُر بي  جدٌف مدن بهدي 

ي أحهلل بهي المغ.رة،  رأى ما بي  رحمهي،  قدا  لبهدي المغ.درة: أ   ُخِرجدوح هدين المند .هة،  عمت

هللها، االدم:  قدالوا: الحقدي بزوجدك لح  دئِم، االدم: و ُ  بهدو  ُراهم ب.هها وب.ن زوجها وبد.ن ولد

للُي عههلل ذلك ابهدي، االدم:  ا  ح دُم بل.دري ثدُم أخديُ  ابهدي  وضدلهُ   دي حلدري، ثدُم  هللعبهللا  س

خرجُم أ تهلل زوجي بالمهللتهة، االدم: ومدا ملدي أحدهلٌل ِمدن خ د  هللا، االدم: ا دُم: أ ب ُدغ بمدن لق.دُم 

عبدهلل لذا كهُم بالههل.م لق.ُم عثماَح بن   حة بن أبدي   حدة أخدا بهدي  حهى أاهللم ع ى زوجي، حهى

بالمهللتهة، اا : أوما ملك أحهلل؟ ا ُم:   وهللا  ،  قا : أتن تا بهم أبي أم.ُة؟ االم: أ تهلل زوجي الهللا

 لُ  هللا وابهي هيا، اا : وهللا ما لك من َمْهَرٍك،  لخي بخطام البل.ر  انط   ملدي تهدوي بد ،  دوهللا

ما صحبُم  جال  من اللرا اط أ ى أنُ  كاح أكرَم مه ، كداح لذا ب دغ المهدز  أندا  بدي ثدُم اسدهلخر 

عهتددي، حهددى لذا نزلهددا اسددهلخر ببل.ددري  حددطُ عهدد ، ثددُم ا.ُددهللن  ددي الشددلرة، ثددم  هُحددى للددى  ددلرة 

 قدا : ا كبدي،  اضطل   حهها،  إذا  نا الرواك اام للى بل.ري  قهللم   رح د ، ثدُم اسدهلخر عهتدي، 

 إذا  كبُم  اسهوتُم ع ى بل.ري أ ى  لخي بخطام   قا  بي حهى تهدز  بدي،   دم تدز  تَصده  ذلدك 

بي حهى أاهللمهي المهللتهة،   ُما نظر للدى ارتدة بهدي عمدرو بدن عدوف بقبداء ادا : زوجدك  دي هدين 

ا للدى مُ دة، ادا :  ا خ .ها ع ى بَركدة هللا، ثدُم انصدرف  اجل د -وكاح أبو س مة بها ناز    -القرتة 



وكانم  قو : ما أع م أهَف ب.ٍم  ي اإلسالم أصابهم ما أصاا آَ  أبي س مة،وما  أتُم صداحب ا ادط 

 ."كاح أكرَم من عثماح بن   حة

 أخوة اإلتماح واإلسالم :

  وائهلل الشهامة :ومن **
 الهفدوس شد.  المحبدة  دي  هدي  مدن صدفا  الرجدا  اللظمداءو من م ا م ا خالق الفاضد ةأنها 

عالمدة ع دى  ن وهدي  .ها حف  ا عراض، ونشر ا من  دي الملهمد و   زتف اللهللاوة ب.ن الهاسو

 الهفس و رف الهمة ن ع و

 :موان  اكهناا صفة الشهامة **
ا نان.ة، وخدي ح و الق ص انوةواليي تمه  الرجف أح   وح  .    ك الصفة  وهيا الخ   الحم.هلل  

 ه درن الشدرتلة، ولح مدن  ُح خي ح المن م  خ.  المن م أمر المن م.ن، والالمبا ة بملانا هم: 

ث  ههشدر لخي ح المن م.ن جم.ل ا ح.د ح  المن م ع ى المن م أح   تخيل ، وهو لح حهللث ذ تلة

عددهللوى ا نان.ددة وحددص الدديا ، ولتثددا  الراحددة والمصدد حة الخاصددة ع ددى مشددا كة الغ.ددر آ مهددم 

ا   دو  وآمالهم،  . ثر الهُهصف من المنؤول.ة ب.ن المند م.ن، حهدى تقلدي ع د.هم أعدهللااهم واحدهلل 

اآلخر،  همو   .هم خال  اآلباء، والشهامة، ونلهللة الم هوف، ولراثة المه دوا، وسدوف تلدهح 

ا أو كره ا، لما تق  ب  من ض.م ومدا تصد.ب  مدن خدي ح مدن ال مظ وم واللل.ق للى ا عهللاء  وع 

لخوان  ثم تهزوي بل.دهلل ا عدههم، و هقطد  عدرى ا خدوة ب.هد  وبد.ن مدن خديلون وأسد مون ل،عدهللاء 

 ن)الموا ة والملا اة  ي الشرتلة اإلسالم.ة  "

:  الشدهامة لنمدا  قدوم ع دى الُشدَلاَعة لهلدهللة المحهداج، وال درم اللدبن والبخدفومن موانلهدا 

 مدن هدين اللوامدف الدي  .أصحاا الحاجا ،  من  قهللهما ضلفم  هامه ، وما م مروء د  إلعانة

وضلق الهفس:  اإلنناح الديل.ف وا مدة اليل. دة أبلدهلل الهداس عدن الهصدرة، و  ب.دة ندهللاء  والهواح

 شب  الرجا  بالهناء  دي ومهها  الحقهلل واللهللاوة والبغلاءهها ومناإلراثة؛  فااهلل الشيء   تلط. 

لمددا تو ثدد  بمالمندده  ل بددهللح مددن   ك ددبس الدديهص والحرتددر: اددا  ابددن القدد.م: حددرم الدديهص ال بدداس،

 ن)زا  الملا    "ا نوثة والهخهث، وضهلل الشهامة والرجولة 

 :الوسائف المل.هة ع ى اكهناا صفة الشهامة **

 ننتو ث الشهامة المخهصة بالرجول.ة  صفهاني: الصبر تزتف اللزع، و: اا  الرارص االصبر

ع دو ووالشلاعة من  ا مو  الهي  هلل  صاحبها ع ي الشهامة والرجولدة والمدراة نن :الُشَلاَعة

 مددن سددلاتا اإلسددالم الهح ددي ب بددر الهمددة، مركددز النددالص والموجددص  ددي  :الهمددة و ددرف الددهفس

ا ر.در ملديوذ؛ لهرادى للدى  خصك، الرا.ص ع دى جوا حدك، كبدر ا لهمدة تل دص لدك بدإذح هللا خ.در 

  جا  ال ما ،  .لدري  دي عروادك  م الشدهامة، والدركل  دي م.دهللاح الل دم واللمدف،  دال تدراك 

من   .اللهلل  واإلنصافو نالهاس وااف ا ل  ع ى أبواا الفلائف، و  باسط ا تهللتك ل  لمهما  ا مو 

 .مصاحبة ذوي الشدهامة والهلدهللةووالرجولة والمراة نن ا مو  الهي  هلل  صاحبها ع ي الشهامة
 من  ا مو  الهي  ناعهلل  صاحبها ع ي الشهامة والرجولة والمراة نن

 مددن ثمددرا  اإلتمدداح بالقلدداء والقددهلل : أندد  تددهلل   اإلنندداح للددى  اإلتمدداح بالقلدداء والقددهلل :ومههددا 

ي جهدا ن و  تهداا المدو ؛ اللمف واإلنهاج والقوة والشهامة؛  الملاهدهلل  دي سدب.ف هللا تملدي  د

 ند  تل دم أح المدو    بدهلل مهد ، وأند  لذا جداء   تدؤخر؛   تمهد  مهد  حصدوح و  جهدو ،  أَْتهََمدا 

َش.هلَُلةٍ  ُم اْلَمْوُ  َولَْو ُكههُْم  ِي بُُروٍج م    ن78)الهناء/" َُ ونُوْا تهلُْلِ ك  

آ  ")الُدددِيتَن ُكهِدددَص َع َدددْ.ِهُم اْلقَْهدددُف لِلَدددى َمَلددداِجِلِهمْ اُدددف لُدددْو ُكهدددهُْم  ِدددي بُ.ُدددو ُِ ْم لَبَدددَرَز وادددا   لالي:"

وه يا ح.هما تنهشلر الملاههلل هين الدهلل لا  القوتدة مدن اإلتمداح بالقدهلل ؛ تملدي  ن 154/عمراح

 ن ي جها ن حهى تهحق  الهصر ع ى ا عهللاء، و هو ر القوة لإلسالم والمن م.ن

 انلهللام الرجولة

 ا سباا الهي أ   للى ومن أكثر ال.وم مهها اللالم اإلسالمي من أعظم ا سباا الهي تلاني 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%22


أح الرجولة  ومش  ة انلهللام الرجولة  ي أكثر أاطا  اإلسالمو فن.م البال  خي ح المن م.ن 

أنا  جف ول ن أتن هي :"كث.ر تقو   وأح الرجولة  قهلل  ال ث.ر من خصائصها وملان.ها  ال م

  ن خصائص الرجولة ؟أت أتن ملموح الرجولة ؟ الرجولة ؟

الرجولة ل.نم علال  نن الرجولة ل.نم لحى منهللولةنن الرجولة ل.نم  وا ا مبرومة

الرجولة ل.نم  ي نن  الرجولة ل.نم  ي المظاهر البرااة و   ي المهاصص الرنانةنن مفهولة

وما ، الرجولة أكبر من ذلك وأح منن  الرجولة أعظم من ذلك وأجفالما    م تصه  الما   جا   

و ي هين ا ج.ا  الرا.قة الرخوة للى  جا    ي هين ا تام ص ي هللا ع .  وس م أحوج أمة محمهلل 

اجهم  عمر بن الخطاا  ضي هللا عه  ذا  توم م  ملموعة كب.رة من نن  تحم وح  اتة الهللتن

خر و مهى اآل  همهى أحهللهم أح تن.ف  م   ي سب.ف هللا  مهوا" قا  لهم:  المهاجرتن وا نصا 

كف واحهلل تقو  أمه.ة حهى وصف الهللو  ع ى س.هللنا " عمر بن  وه يا أح تهف  مال   ي سب.ف هللا

   ماذا  مهى  ضي هللا عه  ؟  مهى أنم تا أم.ر المؤمه.ن" : الخطاا "  قالوا

أنصر بهم  تن هللا وأعز  " اا  أ مهى م، هين الحلرة  جا  من أمثا  " أبي عب.هللة بن اللراك

 "  هيا اليي نرتهللن ص ي هللا ع .  وس م حب.ب  ومصطفان بهم ك مة 

 أخوة اإلتماح واإلسالم :

 : و ال .ها  م الرجولةاانلهللومهها كثرة الطالق أسباا مشاك ها ال.وم 

لذا سددللههي عددن الهندداء لمدداذا   ددهه عددن المددرأة ولذا أ    أح  لددرف سددر أسددرا  مشدداك ها

لذا سدللههي   البهدم أباهدا ع دى أح  فلدف مدا  رتدهلل ؟ لذا سدللههي لمداذا  لبدر  اسهلسدهلل  و همدر  ؟

عدن  لذا سدللههي عدن الخ.اندة لمداذا كثدر  ؟  لماذا أكثر الهناء اآلح تقدهللح الرجدا  مدن أذندابهن ؟

 لك:كف ذلدك  ح الرجولدة ادهلل اهدر  أاو  عن ا خالق لماذا  زلزلم ؟ الفواحه لماذا انهشر  ؟

ألق حالة 200لّذا سللم عن سبص أكثر من نن  ال مجولة اهلل رو ح ال  و ح الرجولة اهلل ض.لم

 الق وخ    ي المحاكم من النبص الرئ.ني  .ها لق م لك :"  نها أهم ها  تههدا  نداء  أحوالهدا 

وتوم أح  قهلل الرجف حقوا  و ركها ظها  مه  أح ذلك الهمهللتن نن ومن توم أح نند.ها  لدال.م اإلسدالم  

ومن توم أح  رك الرجف ه ي"   فنخم اللالاا  ا سرتة نن:"خ.ركم خ.ركم  ه   وأنا خ.ركم  

أعطاهددا  هللا لدد  بشددرو ها وحقواهددا  ددلبي ل  أح تغ.ددر  طددرة هللا الهددي  طددر حدد  القوامددة الهددي  

الهاس ع .ها وأصر ع ى أح تهخهث وتهشب  بالمرأة والرسو  ص ي هللا ع .  وس م تقو   " للن 

المهشبه.ن من الرجا  بالهناء "
 

ائي ن أعطان هللا الق.ا ة ل. وح اائهللا  محه ا  و جال  حصد.فا   )الهن

ننوأعطان هللا الندد.ا ة الخ ف.ددةع ددى أح ت ددوح مهقددا ا  وتل ددس  ددي المقاعددهلل   هددرك الق.ددا ة وأصددر

 هدرك  الند.ا ة ع دى [25توسدق / ")َوأَْلفَ.َا َسد.تهلَلَها لَدهلَلى اْلبَدااِ :"والقرآح  حهللث عن ذلك  قا  نن

أعطان هللا كف مقومدا  القوامدة مدن  جولدة و دهامة وادوة ول هد  أبدي  وبدهلل   أح ت وح س.هللة ننو

نلمة هللا كفرا  "نأمرن هللا أح تقي نفن  وأه   نا ا  واو ها الهاس والحلا ة ع .ها مالئ ة ردالظ 

بمدا   هللا    تلصوح هللا ما أمرهم وتفل وح ما تؤمروح "  لبي  كف ذلك وأصر ع ى  خو  الهدا 

 اهللمم تهللان ن 



ما من  ك أح انه.ا  اوامدة الرجدف  اخدف الب.دم و حوتدف الهلل دة للدى  أخوة اإلتماح واإلسالم :

 ن ط المرأة ع ى الرجف حهى تصبح  قهللاح الرجف لرجوله  و -1المرأة ل  مناوئ خط.رة مهها :

انهشدا  الملاصدي والمه درا  أخطرهدا الهبدرج  -3نسوء  رب.ة ا و    -2القرا   اخف الب.م لهان

 قهللاح القهللوة  اخف الب.م  ههربى البها  الصغا  ع ى الرزت ة  وا و   ع ى اللبن واللقدوق  -4ن

 وضلق الشخص.ة ن

نلرف أح ح  اوامة الرجف ع ى المرأة أح ل  القرا  ا خ.ر والرأي  أتها الرجا  :" ولها أح 

لقوامددة وهددين ابلددهلل اسهشددا  ها  ددي بلددل ا مددو  نن  المطدداع  ددي كددف  ددئوح الب.ددم وا سددرة 

والرتاسة ل.نم من  درا  ولنمدا هدي  سدباا ذكرهدا القدرآح ال درتم  دي أمدرتن ح.دث ادا   لدالى 

َجداُ  اَُواُمددوَح َع َددى الهتَنداِء بَِمددا  َُلددَف هللُاُ بَْلَلدُهْم َع َددى بَْلددٍل َوبَِمدا أَنفَقُددوا ِمددْن أَْمددَوالِِهمْ :"  ")الرت

هامدة وهدي أح الب.دم كدالملهم   مامدا  تحهداج للدى   القرآح ال رتم هها تقر  حق.قدة ن34الهناء /

ا.ا ة وأح ت وح  خص ما  .  هو المنئو  ا و  تحنم ا مو  لذا لم تدهم ا  فداق وادهلل جلدف هللا 

: بمدا  لد    الثدانين:  ن  هو اليي تهولى اإلنفاق ع ى الب.م والمرأة  ا و ذلك ل رجف  مرتن :

ل.ف لنما تهمثف  ي اللنم و ب.لة كدف مههمدا  دالمرأة  هندم هللا عز وجف ع ى المرأة ، وهيا الهف

براة اللا فة ونلومة الم مس وعزوبة الحهللتث ور بة الح.اء وكثرة الخلف وا ة الل دهلل وضدلق 

الهحمف نن بل س الرجف  ماما  ت دوح عهدهللن  دهللة وخشدونة وادوة  حمدف وصدبر ع دى الم دا ن مدن 

صد ي هللا ع .د  وسد م مهشدبها  بالهنداء والرسدو   المرأة ولذا حهللث ر.ر ذلك ت وح  جدال  مهخهثدا  

للن المهشبه.ن من الرجا  بالهناء والمهشبها  من الهناء بالرجا  "
 

 )البخا ي ن 

 أخوة اإلتماح واإلسالم :

من الهمس امرأة خال.ة من الل.وا   تلهلل أبهللا  ومدن الدهمس امدرأة ه ديا  قدهلل الدهمس المحدا  

من الرجا  كث.ر ولم ت مف من الهناء ل  أ بد  " آسد.ة بهدم  :" كمف ص ي هللا ع .  وس م تقو  

مزاحم ، ومرتم بهم عمراح ، وخهللتلة بهم خوت هلل ، و ا مة بهم محمهلل "
 

)الش.خاح ن وادهلل جداء 

 جف للى عمر بن الخطاا  ضي هللا عه  تنهش.رن  ي  الق زوجه   قا  ل  عمدر    فلدف  قدا  

ك ألدم  بهددى الب.دو  ل  ع ددى الحدص ؟ لنمددا  بهدى ع ددى لد  الرجدف لنددي   أحبهدا  قددا  لد  عمددر وتحد

الرعاتة والهراحم والهلا ق ن القوامة ح  من حقدوق الرجدف أعطدان هللا لد  بشدرو ها وحقواهدا 

وواجبا ها  إذا اسهخهللم هيا الحد  كمدا أمدر هللا عدز وجدف انصد ح حدا  ا سدرة ول   ندهلل  و ندهلل 

 حقوق القوامة :  بهلل أح  لرفالملهم  ك   نونقو  لهيا الرجف :

لم   ن القوامة بحا   خرا  وكندبا  سدب  الرجدف لل.د  ولنمدا هدي جم دة أعبداء    قدوى ع .هدا 

المددرأة بلانددص وظ.فههددا الخط.ددرة وكمددا أح ع ددى القوامددة أعبدداء   هددا حقددوق أ ددا  لل.هددا اإلمددام 

نحرا دا  : تلص أح تهصق ب  الرجف اليي تصوح أسر   من ا  الحزمالغزالي نلم ها  .ما ت ي :

وتلمن لها الن وك القوتم ن ولح أ هلل ما نلان.د  ال.دوم أح تهمدات  الرجدف وتهخهدث  دي ب.هد  ومد  



امرأ    هنهههر ب  وتل ي ذئص بشري مدن خدا ج الب.دم تفهدرس الزوجدة وتفندهللها ع دى زوجهدا 

هلل :وهها تقو  اإلمام الغزالدي : تلدص ع دى الرجدف عكما ننم  ونرى من مشاكف   حصر لها و  

ح ت وح حازما  م  زوجه  ل.س ل  أح تهبنط  ي الهللعابة والموا قة بإ باع هوى المرأة للدى حدهلل أ

تفنددهلل خ قهددا وتفقددهلل بال  .ددة ه.بهدد  عهددهللها بددف ع .دد  أح تراعددي ا عهددهللا   .دد   ددال تددهللع اله.بددة 

 وا نقباض لذا  أى مه را  و  تفهح باا المناعهللة ع ى المه را  ن

أصبح  جف تط.  امرأ د   .مدا  هدوى ل  كبد  هللا  دي الهدا  "  وأو   او  الحنن :" وهللا ما

واو  عمر بن الخطاا " خالفوا الهناء  دإح  دي خال هدن بركدة " ومدا و    دي ا ثدر :"  لدس 

:" لدن تف دح ادوم  صد ي هللا ع .د  وسد م عبهلل الزوجة  إح هللا م    المرأة  م  هدا نفند "وتقو  

عز وجف هو اليي جلف الرجدف اد.م وجل د  سد.هللا   دي اولد   وهللا )البخا ي ن ولوا أمرهم امرأة "

 ددإذا انق دص الند.هلل منددخرا   قدهلل بدهلل  نلمددة هللا  [25توسدق / ")َوأَْلفَ.َدا َسد.تهلَلَها لَددهلَلى اْلبَدااِ " لدالى 

كفرا : القوامة : ملخوذة من الق.ام أي الفلف اليي تهحق  ب  الههدوض ، وتهلدهللى للدى المندئول.ة 

ة والههللب.ر كما  هلهللى القوامة للدى  الهدزتن والهلمدف وكديا تقدا  لمدن تهدهم كما تهلهللى للى الن.اس

بلمر نفن  ووجاهه  ا.م نننومن هها نلرف أح ح  اوامة الرجف ع ى المرأة أح ل  القرا  ا خ.ر 

والرأي المطاع  ي كف  ئوح الب.م وا سرة وهين القوامة والرتاسة ل.نم من  درا  ولنمدا هدي 

َجاُ  اَُواُموَح َع َى الهتَناِء بَِما  َُلدَف :"ح ال رتم  ي أمرتن ح.ث اا   لالى  سباا ذكرها القرآ الرت

 ن[34الهناء / ")هللُاُ بَْلَلُهْم َع َى بَْلٍل َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِهمْ 

 الخطبة الثان.ة :

 الحمهلل ر  ا اللالم.ن والصالة والنالم ع ي أ رف المرس .ن ننأما بلهللن

وكهدص الف ندفة    دي كهدص ا خدالق عهد  لذا ادرأ  أي خ د  مدن ا خدالق أتدا كداح أتهدا الرجدا  :

لما  ندل  عدن المدروءة أادو  لدك    لهلل أح كف ا خالق مر ها للى الرجولة  ا خالا.ة واإلسالم.ة

  ع و الهمة هي كمدا  الرجولدة  الشهامة هي كما  الرجولة نن ح المروءة هي كما  الرجولة:"ل

لراثة الم هوف الشلاعة الهلح.ة البي  اإلسدهقامة  خ   من ا خالق الشهامة الهلهللة الهخوةأي 

ليلك اا   جف ممن ارأ هيا الهللتن وأعلدص بهلدال.م سد.هللنا محمدهلل  كف ذلك ترج  للى جهو  الرجا 

 جدا  تحققدوح  لدال ملهدى الرجولدة  "وتال  من  تن لدو كداح لد   جدا  ": ص ي هللا ع .  وس م 

  .نم الرجولة  ي اإلسالم لساءة الرجف  هف ب.ه  ول.نم ب دالم  قدط ولنمدا نن لرجولةوصفا  ا

 الرجف برعاته  لب.ه   وأسر  ننوأح تل م زوجه  مالها من حقوق وما ع .ها من واجبا  

 ي الحدهللتث حقدوق الدزوج ع دى زوجهد  و لدهللها  ص ي هللا ع .  وس م الرسو  كما ب.هها لها 

  همثف  ي اآل ي :

و همثف  ي ملا رة الرجدف لزوجهد  وأح    مهلد  هديا الحد  حهدى   تهظدر للدى  : اللفة :أو   

أح   وح المرأة اانلة بما  ي ب.م زوجها  ثان.ا  : القهاعة :الهناء ا جهب.ا  وأح تغل بصرن ننن



 ق  ال  لطي مه   .ئا  ل  بإذن  ولح كاح ا .ال   ال  شه ي اللوز والحاجة ن قدهلل هدم  جدف مدن الند

بالنفر   رن ج.ران  سفرن  قالوا لزوجه  لم  رض.ن سدفرن ولدم تدهللع لدك نفقدة  قالدم زوجدي ادهلل 

 .ما   ملصد.ة  دال ثالثا : الطاعة :عر ه  أكا   وما عر ه   زااا  س.يهص ا كا  وتبقى الرزاق "ن

ك  صوم  طوعدا  ل  بإذند  وع دى هديا  قداس كدف ا عمدا  أمدا الفدرائل   د.س ل دزوج لذح  دي ذلد

أح  دديعن المددرأة  مددر زوجهددا  ددإذا نهاهددا عددن الخددروج    خددرج ولذا أ ا    ابلددا: اإلذعدداح :ن

الخروج  بهلل من ا سهئياح  إذا أذح لها ول   ال خروج حهى    لدرض نفندها لغلدص هللا وللهدة 

نبدف كاح اهللوة مث دى  دي  والهبي ص ي هللا ع .  وس م  ل  ل لرو ة الشهللتهللة والم حةن المالئ ة نن

كم خ.ددددركم  ه دددد  وأنددددا خ.ددددركم خ.ددددر:"الملام ددددة وكددددرم اللشددددرة الزوج.ددددة ، وهددددو القائددددف 

وتقو  مر هللا  ا زواج للى أح حندن اللشدرة الزوج.دة مدن اإلتمداح :" أكمدف )الهرميي ن  ه ي"

 )الهرميي والحاكم ن المؤمه.ن لتمانا  أحنههم خ قا  وألطفهم بله   "

   أخوة اإلتماح واإلسالم :

وجص اإلسالم ع دى الرجدف أح تحندن ملام دة زوجهد  واعهبدر لكرامد  لهدا مق.اسدا  ل درم واهلل أ

كما اعهبر لهانه  لها  ل.ال  ع ى لؤم  وخنده  :" مدا أكدرم الهنداء و جوله  أص   و رف مهبه  

الوصد.ة بالهنداء ح.دث  صد ي هللا ع .د  وسد م ل  كرتم وما أهانهن ل  لئ.م "نوادهلل كدر  الرسدو  

صوا بالهناء خ.را   إح المرأة خ قم من ض   ولح أعوج ما  ي الل   أعالن  دإح " اسهو :تقو 

ذهبم  قوم  كنر   ولح  ركه  لم تز  أعوج  اسهوصوا بالهناء "
 

)البخا ي ن
 

م  أه    .ص اللشرة حنن الخ   كرتم اللاندص  ائدم  ص ي هللا ع .  وس مولقهلل كاح  سولها 

ف الندرو  ع دى ا دوبهن بال  مدة الط.بدة والمهللاعبدة البشر تلاحك ننداءن وته طدق ملهدن وتدهللخ

تناب  الن.هللة عائشة وتهظاهر أمامها بالللز حهدى تدهللخف الندرو   ص ي هللا ع .  وس منننوكاح 

)أبدو ع ى نفنها نن واهلل سابقها ذا  توم  نبقه  ولما كثر لحمها سابقها ننن وادا  لهدا هدين به دك "

هلل ن و راهدا أمهدا  هههرهدا ع دى ذلدك  .قدو  لهدا  ع.هدا وكانم  لرب  لحهللاهن  دي صد او  والهنائي ن

والرجف المهللرف الديي تندهحي مدن  ")لح.اء ع وم الهللتن ل غزالي ن إنهن تصهلن أكثر من ذلك

مالحقة زوجه  أمام اآلخرتن تظن أح الرجولة  ي ذلك وأن  عا   ي حق  نن  هو مخطئ والرجدف 

  دك هدي  وج.هدا  اإلسدالم  ظدن خدا ئن وهديا اليي تلامدف زوجهد  ب طدق و  د   هدو مخطدئ نن

 جدداآل    حم.دد  ال ف. ددة بخ دد  أسددرة صددالحة نن له ددوح نددواة لملهمدد  صددالح وعمددا ا  لددو ن اددوي 

 تصهلوح ملهلل أمة ن

ال هم أ زاها كما  الرجولة ال هم هص لها من أزواجها وذ تا ها ارة أع.ن واجل ها ل مهق.ن لماما ن 

 ن  تا ا اللالم.ن


