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  ةـــاملقدم
 

محـدًا كثـريًا طيبـًا مباركـًا فيـه كـام حيـب ربنـا  ،احلمد هللا رب العـاملني

ــرىض ــه ،وي ــك ل ــده ال رشي ــه إال اهللا وح ــهد أن ال إل ــد يف  ،وأش ــه احلم ل

وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبد اهللا ورسوله املبعوث  ،اآلخرة واألوىل

وبــارك عليــه وعــىل آلــه الطيبــني صــىل اهللا وســلم  ،بالرمحــة واهلــدى

 ،وعىل أصـحابه الغـر امليـامني ،وعىل أزواجه أمهات املؤمنني ،الطاهرين

 .والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :وبعد

 ،الرجولة مطلب يسعى للتّجمـل بخصائصـها أصـحاب اهلمـم فإن

ــاس إذا ،وهــي صــفة أساســية  ،ويســمو بمعانيهــا الرجــال اجلــادون فالن

  .غثاًء كغثاء السيل ،أخالق الرجولة صاروا أشباه الرجال فقدوا

يتطلــع إىل معــامل الرجولــة التــي تــؤثر يف نرشــ  ^ لقــد كــان النبــيو

فكان إسالم عمر حدثًا كبريًا ُوجـدت رجولتـه  ،الدعوة وإعزاز اإلسالم

ن عـىل وفبعـد أن كـان املسـلمون ال جيـرؤ ،يف اللحظة األوىل من إسـالمه

زلنا أعّزة منذ أسـلم  ما« :قال ابن مسعود  ،وا بهاجلهر بدينهم جهر
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يف قـوة بدنـه وال يف  فلم تكن رجولـة عمـر بـن اخلطـاب  ،»عمر

ففي قريش من هو أقـوى منـه ولكـن رجولتـه كانـت يف إيامنـه  ،فروسيته

هـاجر الصـحابة  .القوي ونفسه الكبرية التي تبعث عىل التقدير واإلكبار

ّلَد سـيفه ومىضـ إىل الكعبـِة فطـاف وَصـّىل باملقـام أّما عمُر فقد َتقَ  ،فيةً ُخ 

ـه« :وأعلن هجرته عىل املأل وقال هلم  ،وُيَيـتم ولـده ،من أراد أن تثكله أمُّ

إهنـا  .فـام تبعـه مـنهم أحـد،» فليتبعني وراء هـذا الـوادي ،وُترّمل زوجته

  .الرجولة احلقة بكل معانيها

أركاهنـا عنـد  وفقـدت ،مضـامينها اليـوم هذه الرجولة التي ضاعت

 .فصاروا أشباه الرجال وال رجال ،الكثريين

 .صفاهتا ومميزاهتا اىل هذه الرجولة نحتاج لنتعرف 

عىل أهـل البرصـة  وحني سخط أبو احلسن عيل بن أيب طالب 

حلـوم األطفـال وعقـول  ،يا أشباه الرجال وال رجال :ملا خذلوه قال هلم

 .!!كملوددت أين مل أركم ومل أعرف ،ربات احلجال

 )!!أشباه الرجال(ووصفهم بأهنم  ،لقد ذمهم بنقصان الرجولة

والكـل يشـكو  ...إن هذا كله يشعرنا بأن اجلميع يبحث عـن رجـل

                                                   

 .أخرجه البخاري )١(

 . ١/٧٠هنج البالغة  )٢(
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 !!والكل يريد هذه العملة النادرة فال يكاد جيدها ...غياب هذا الرجـل

ويسـعون الـدين  رجال حيملون الدين وهمّ  إىلاليوم بحاجة  فاألمة

 ] ٢٣:األحزاب[! " #  شعارهمدينهم وأوطاهنم  ين خلدمةجادّ 

ومــن هنــا جــاءت أمهيــة الكــالم والكتابــة عــن الرجــال وصــفاهتم 

ينتفع به كـل  أن Qفكان هذا البحث املتواضع الذي أسأل اهللا ومميزاهتم 

  .عاهدوا اهللا عليه دقوا ماص نمسلم يسعى ليكون مم

 أمري بن حممد املدري /إعداد 

 عمران -اليمن 

co.hotmail@1_Almadari
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  املقصود بالرجولة
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فتخص الذكر مـن النـاس إذا احـتلم ووصـل  ،بضم اجليـم ،ُجلالرَّ 

 ،وروجيـل ،أو هو رجٌل سـاعة والدتـه وتصـغريه ُرَجْيـل ،إىل سن البلوغ

 ،وُيقـال للمـرأة املتشـبهة بالرجـل َرْجَلـة ،وُجيمع عىل رجـال ورجـاالت

 .ويقال فالن أرجل الرجلني إذا اكتملت الرجولة عنده وكانت صفته

األخـرية وهـو  الرجـل بضـم اجلـيم وسـكون« ويف تاج العـروس

ــه ! "   :ولــذلك قــال تعــاىل ،الــذكر مــن نــوع اإلنســان خيــتص ب

يكون الرجل صفة يعني بـه الشـدة  وقد] ٩:األنعـام[# $ %

 .ويقال للمرأة رجلة إذا كانت متشبهة بالرجل يف بعض أحواهلا والكامل

كانت رجلة الرأي أي كان رأهيا  أن عائشة  :ويؤيده احلديث :قلت

 .»صارت كالرجل يف بعض أحواهلا :وترجلت املرأة .رأي الرجال

رجل أي كامـل يف هذا «:الزخمرشي  جلار اهللا »أساس البالغة «ويف 

ــذا  ــة ،وه ــة والرجولي ــني الرجول ــلالرجــال ب ــن  أرج ــو م ــرجلني ،وه ال

  .»......فهم امن أرش:رجاالت قريش 

                                                   

، وأيضــًا تفســري مفــردات ٩٠٣انظـــر القامـــوس املحــيط للفيـــروزآبادي ، ص  )١(

 . ٣٥١،  ٣٥٠ألفاظ القرآن الكريم ، ص 

 .حممد الزبيدي باب ر ج ل-تاج العروس من جواهر القاموس) ٢(

 .٣٢٦، ١/٣٢٥زخمرشي أساس البالغة لل) ٣(
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ختلف الناس يف تفسري معنى الرجولة فمـنهم مـن يفرسـها بـالقوة ا

مـن  هم ومـن ،بالزعامـة والقيـادة واحلـزممن يفرسها  همومن ،والشجاعة

ومنهم يقيسها بمدى حتصيل  ، الرجولة بالكرم وتضييف الضيوففّرس يُ 

ومـنهم  ،ومنهم من يظنها محية وعصبية جهالء ،املال واالشتغال بجمعه

ومـنهم  ،من يفرسها بالربوز يف املواقف احلرجة واألزمات ملد يد العـون

مـن يفرسـها ببـذل اجلـاه والشـفاعة وختلـيص مهـام النـاس بـأي الطـرق 

 .كانت

ــ ــدث إف ــةفح ــة العظيم ــذه الكلم ــتعامل ه ــة أن  ،راط يف اس واحلقيق

الرجولة حتمل شيئًا من بعض تلك املعاين لكنها بالتأكيـد ليسـت بـاملعنى 

 .الذي يرمي إليه الكثري من الناس

فالرجولة بمفهومها الصحيح املالئم هلـذه الكلمـة العظيمـة هـو مـا 

f e d c  i h g  ذكره اهللا تبارك وتعاىل يف ثنايا كتابـه الـذي

k jl q p o n m]٤٢:فصلت[. 

كـرت يف سـبعة واملتأمل يف القرآن الكـريم جيـد أن لفظـة الرجولـة ذُ 

 ،نوالـرجال ،ُل ُجـموضعًا بألفاظ متعـددة حيـث ُذكـر الرَّ  )٥٧(ومخسني 

وأخرى أراد هبـا النـوع  ،وتارة أراد هبا الصفة ،وأراد هبا النوع ،والرجال

 .والصفة معاً 
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 .موضعاً  )٢٤(ة املفرد يف جاء التعبري بصيغ

 .مواضع )٥(جاء التعبري بصيغة املثنى يف 

 .موضعاً  )٢٨(جاء التعبري بصيغة اجلمع يف 

 :أما بالنسـبة للنـوع فقـد قصـد بـه الـذكورة حيـث جـاء قولـه تعـاىل

 ،أي خلــق مــنهام الــذكور واإلنــاث] ١:النســاء[2- . / 0 1 

ــاىل ــه تع  v u t s r q p o wx  :وأيضــًا جــاء قول

| { z y} ¢ ¡ � ~£]أي ] ٣٢:النســـاء

 .بمعنى أن الذكور هلم نصيبهم ولإلناث نصيبهن أيضاً 

ــاىل ــه تع ̧ º ¹ :ويف قول  ¶ µ ´ ¼»  ½

Á À ¿ ¾]٨١:األعراف[. 

أي تـوافر صـفات الرجولـة يف الـذكر فقـد  ،عندما أراد الصـفةأما و

+ ,  ' )( *! " # $ % &   :قــــال تعــــاىل

فكلمـــة املـــؤمنني ،]٢٣:األحـــزاب[25 3 4  1- . / 0

مـن املـؤمنني  :(وإنـام قـال ،كـل املـؤمنني رجـال مجع للمذكر ومل يقل 

وإنـام كـل رجـل  ،أي ليس كـل ذكـر رجـالً  ،ومن تفيد التبعيض ،)رجال

وإنـام أراد الصـفة كالصـدق والوفـاء  ،أي الـذكورة ،ذكر فلـم يـرد النـوع
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وإنـام  ،يتنازل عـن دينـه وثوابتـه مل هيادن ومل ينافق وملهو الذي و ،بالعهد

وأراد النـوع  ،قدم روحه شهيدًا يف سبيل اهللا واتصـف بصـفات الرجولـة

! " # $ %   :والصـــفة بالرجولـــة يف قولـــه تعـــاىل

فـاملراد ،]٣٤:النساء[/. & ' ) ( * + , -

بالرجال يف النص القرآين أي الذكور الذين يتصفون بالقوامـة واإلنفـاق 

لية يف احلفـاظ علـيهن وتـوفري سـبل العـيش ؤومـل املسـوحت ،عىل النسـاء

 .الرشيف هلن مهام كانت التكاليف

بالقوامة التحكم والسـيطرة عـىل أن املراد  وقد يظن بعض الرجال  

القـائمون «فمعناها  ،النساء يف البيت بينام هي ختتلف كليًا عن ظنهم هذا

مـن يقـوم  :تقول والعرب ، سبحانه عىل خدمة أمور النساء بام يريض اهللا

سـبحانه  واهللا ،أي قام بخدمة غريه وقىضـ مصـاحله ؟عىل خدمتنـا الليلة

جعل املرأة معلقة يف رقبة الرجل يقوم عىل رعايتها عنـدما تكـون بنتـًا أو 

لية الزوج عن أهلـه يف أمرهـا ؤووتقع القوامة بمس ،أختًا أو أمًا أو زوجة

 .]١٣٢:طه[¦¥¡ ¢ £ ¤  :قال تعاىل ،بالصالة

< ? @  :قولـــه تعـــاىل  وجـــاء عـــىل لســـان إســـامعيل

G F E D C B A]بيـــنام ال توجـــد آيـــة  .]٥٥:مـــريم

الً ؤووبـذلك يكـون الـزوج مسـ ،حتتم عىل املرأة أن تأمر زوجها بالصالة

 .عن أهله وبيته
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هلذا كانت الرجولة مسئولية ورعاية وخدمة من الرجل القـائم عـىل 

ــة األرسة ــ ،رعاي ــنام الزوج ــة بي ــا يف تربي ــاركتها لزوجه ــئولة يف مش ة مس

 .األوالد الرتبية اإلسالمية حتى يصبحوا عنارص خري وبركة يف املجتمع
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  ةــولـالرج
 

ــت :الرجولـــة  م العلــم وتعليمــه حيــث حتــدث القــرآن تجلـــى يف تعلُّ

! " # $ % & '   :قـال تعـاىل ،الكريم عن علـم ذي القـرنني

 .]٨٥:الكهف[, - .* +) ( 

النطق باحلكمة والبعد عن سفاسـف األمـور حيـث  تعني :الرجولة

! " #  :قــال تعــاىل ، ذكـر القــرآن الكــريم حكمــة لقــامن

' & % $( - , + * ).  3 2 1 0 /

 .]١٢:لقامن[4 5

م القـرآن الكـريم يف الفتـوة الصـاحلة عنـدما حّطـ هاأظهر :الرجولة

م بمنطق العقل وقوة اإليامن الراسخ حيـث جـاء أصنامهم ووقف جيادهل

3 4 5 6 7 8 9  :قوله تعـاىل  يف حوار إبراهيم

 .]٦٠:األنبياء[:

ليست باملال واجلسم واجلاه وإنام الرجولة هي قوة إيامنيـة  :الرجولة

التحيل بمكـارم األخـالق  عىل ة تكمن يف النفس فتحمل صاحبها روحي

 .املنكرات وكل سفاسف احلياة وُتبعده عن ،ومعايل األمور
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وقويــًا يف  ،جتعــل الصـغري كبــريًا يف سـلوكه مــع اآلخـرين :الرجولـة

وأن يؤدي واجبه نحو نفسه ونحو ربه ونحـو أمتـه  ،ضعفه وغنيًا يف فقره

 .ودينه ووطنه

 :اجلاهيل بن العبد الشاعر  طرفة قولي

  أننـي خلـت فتى من قالوا القوم إذا
 

 أتبلد ومل أكسل فلم عنيت

ــة ــة صــحيحة :الرجول ــّذب برتبي ــة وُهتَ ــى  ،ُتَرّســخ بعقيــدة قوي وُتنَّم

  .بقدوٍة حسنة

ُل املسئولية يف الـذب عـن التوحيـد :الرجولة  .والنصـح يف اهللا ،حتمُّ

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç   :قـــــال اهللا تعـــــاىل

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ [٢٠:القصص[.  

املخالفة ألمر  وحتذير من ،وصدٌع باحلق ،قوة يف القول :الرجولة

H G F E D C   :حرص وفطنة قال اهللا تعاىل مع اهللا

 T S R Q P O N M L K J I

UV [٢٨:غافر[.  

حذرًا من  ،واستعالء عىل املغريات ،صموٌد أمام امللهيات :الرجولة

# $ % & ' ) ( *    :قال اهللا تعاىل ،يوم عصيب  " !

- , +. 5 4 3 2 1 0 /

 .]٣٧:نورال[
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 تـدفعك لتلبيـة النـداء ورجـى عنـد امللـامت مواقف عـز تُ  :الرجولة

األمـة ونبلهـا  دون تردد ما دام احلق والعدل والصدق واإلخالص وقيم

ن جـاء إو ،واخلطر الداهم عليها هو العنـوان لتلـك املواقـف والظـروف

 .حساب راحتك وهناء نومك ورغد عيشك ذلك عىل

بات وتسـمو معـه داخلـه هتـون عليـه احلسـا من تسكن الرجولـةإنَّ 

 :وهو يشدو عزاً  ينتيش هبا وشموخاً  النفس جمداً 

ـــةٍ  ال ـــقني كـــأس احليـــاة بذل    تس
 

ــالعز كــأس احلنظــل   بــل فاســقني ب
 

إن أحسـن النـاس َأحَسـْن  إّمعـة اإلنسـانليست أن يكون  :الرجولة

ــاءؤوإن أَســا ــغ أصــحابه يف مســتنقعات الســوء جــرى يف  ،َوا أَس وإذا ول

  .كام يزعمون ركاهبم لكي يكون رجالً 

منـه وال رجـاء وان  داخله فـال نخـوة ترجتـى يف من تنعدم :الرجولة

األيـام عـىل صـديق أو  حتـى وان جـارت ..مال أو جـاه أو نفـوذ ا كان ذ

مجود  فاملوت األعظم واألبشع !؟جار أو زميل له فكيف باألمة والوطن

  .الروح والوجدان والشهامة وليس فناء اجلسد وموته

احليـاة كلهـا مـن أضـيق أبواهبـا إىل  ا مدى واسع يشـملهل :الرجولة

معانيـه وأوزانـه  فإذا كانت الرجولة تبـدأ مـن اإليثـار بمختلـف،أوسعها

 Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐ]هنـــا تصـــل إىل إف ،]٩:احلرشـــ

كان رجل دولـة  اً لذلك كنا نسمع أن فالن ،ومؤسساهتا وساساهتا الدولة
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تـه وإيثـاره ونخوتـه وحتملـه عـن عزمـه وإراد مـدحا لـه وملواقفـه كتعبـري

وأهله ولو كـان عـىل  جل األمة والوطنأللمسؤولية عىل أكمل وجه من 

 .حساب شخصه ومصاحله

وعقيـدة وليسـت  سـت جسـًام وتركيبـًا ولكنهـا أخـالٌق لي :الرجولة

فـأعامر الرجـال ال تقـاس  ،أعامرًا معينة وإنام هي صفات وخصال محيـدة

مــن األعــامل اخلرييــة املفيــدة ألبنــاء بعــدد الســنني وإنــام تقــاس بــام تثمــر 

وربام ابن أربعني سنة يكون يف نظر التاريخ من أطول املعمرين  ،املجتمع

أن الرجـل ال كـام  ،عمرًا ملا أحدثه مـن تغيـري يف واقـع األمـة إىل األفضـل

وإنـام يكـون رجـًال بـذكورة نفسـه وقلبـه  ،يكون رجًال لذكورته اجلنسـية

رجـل أنـه غـري املـرأة يف التكـوين اجلسـدي فـال نعنـي بال ،وذكورة عملـه

ولكن نريد بالرجل صاحب القيم واملثل العليا النبيلة املنبثقة مـن عقيـدة 

  .اإلسالم

 :قال الشاعر

ــْد  ــَف  ُيــْدِركُ  َق     َوِرَداُؤهُ  اْلَفَتــى الرشَّ
 

 َمْرُقوعُ  َقِميِصهِ  َوَجْيُب  َخلٌِق 

رتف هبيكـل اجلسـم العـرق وال تعـ ال تعـرف اجلـنس وال :الرجولة

يعشـقها وينتيشـ  وتراكيبه البيولوجية والفسيولوجية بل تسكن نفس من

أنثــى مــن أي عــرق كــان مــا دامــت النخــوة والشــهامة مهــا  أوهبــا ذكــرا 

                                                   

 .١٢، ١١انظر حياة العقيدة ورجاهلا ، ملحمد عبد احلميد أمحد ، ص  )١(
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والصدق والثبات مها العنوان واجلوهر وصدق اهللا العظـيم حـني ،املنهج

ـــــــال * + , -  ()! " # $ % & '   :ق

فالرجولـــة مواقـــف  ،]٢٣:باألحـــزا[2 3 4 5 1. / 0

  ؟الرجال فأين

أو األخــذ  ،تطويــل الشــوارب وحلــق اللحــى يفليســت  :الرجولــة

 .بالثارات وقتل األبرياء

رفع الصوت والصياح وفرض الرأي بـالقوة أو يف ليست  :الرجولة

 .البطش بالعضالت

 .ليست سنًا أكثر مما هي صفات وشامئل وسجايا وطباع :الرجولة

ولـذًة  ،ن تكـون غايـة مـراد الشـاب شـهوة قريبـةليسـت أ :الرجولة

أيـن هـذا مـن رجـل قلبـه  ؟بـال رقيـب وال حسـيب ،حمرمة يف ليلة عابثـةٍ 

وأين هـذا مـن رجـٍل دعتـه امـرأٌة ذات منصـب ومجـال  ؟ُمعّلٌق باملساجد

وأين هذا من رجل تصدق بصدقة فأخفاهـا حتـى  ؟إين أخاف اهللا :فقال

ن هـذا مـن رجلـني حتابـا يف اهللا اجتمعـا وأي ؟ال تعلم شامله ما تنفق يمينه

أولئك يمقـتهم الـرمحن وهـؤالء يـدنيهم ويظلهـم يف  ؟عليه وتفرقا عليه

 .ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله

ويضـع  ،ويطيـل شـعره ،فيمن يتاميـل يف حركاتـه هيأين  :الرجولة

 ؟بل قد يرقص كام تـرقص النسـاء ،ويتطأطأ يف مشيته ،القالدة عىل رقبته

ألهنــا حتكــي  ؛لوكيات نــواُة ٍرش ونــذير فســاٍد لكــل املجتمــعإن هـذه الســ
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واهنزاميًة وانحطاطـًا عـىل حسـاِب أخـالق  ،مسخًا وانرصافًا عن الفطرة

املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات ^  لعن الرسول«وهلذا ،األمة

ـــال ـــاء بالرج ـــي ،»مـــن النس ـــن النب ـــال ^  ولع ـــن الرج ـــني م املخنث

 .»أخرجوهم من بيوتكم« :وقال ءواملرتجالت من النسا

من اعتـداد  :لكل صفات الرشف ةيف اإلنسان صفه جامع :الرجولة

بالنفس واحرتام هلا وشعور عميق بأداء الواجـب مهـام كلفـه مـن نصـب 

ومحاية ملا يف ذمته من أرسة وأمة وديـن وبـذل اجلهـد يف ترقيتهـا والـدفاع 

 .عنها واالعتزاز هبا وإباء الضيم لنفسه وهلا

 ،صفات كثرية أخصها أن تكـون صـاحب رأي سـديد هلا :الرجولة

وأن تسـتقل بشخصـيتك فـيام  ،وأن تعيش يف نفسك ال مـن نفـس غـريك

ورجـل العقيــدة  ،وهـذه هــي الشخصـية املســتقلة ،ُتفكـر وحتكـم وتقــدر

اهللا سبحانه يف كل حركاتـه وسـكناته وأعاملـه وسـائر أقوالـه وهـو  طيع ي

قــال  ،ومــؤمن بنفســه ومــؤمن بنرصــ اهللا ،ممــؤمن بربــه وبمنهجــه القــوي

 .]٤٧:الروم[} | { ~ � ¡ :تعاىل

�������������� 
 

                                                   

 .أخرجه البخاري )١(

 .-ريض اهللا عنهام-أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ) ٢(
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  الــالرج

ــ ــوا :الالرج ــن يرتب ــخة ل ــد الراس ــالل العقائ ــائل  ،إال يف ظ والفض

أمـا يف  .واحلقـوق املكفولـة ،والتقاليـد املرعيـة ،واملعايري األصيلة ،الثابتة

واحلرمـان  ،كـافر واالنحـالل السـافرواإلحلـاد ال ،ظالم الشـك املحطـم

رم املـاء كـام ال ينمـو الغـرس إذا ُحـ ،فلن توجد رجولة صـحيحة ،القاتل

 .واهلواء والضياء

 ا         إذ الــذي الرجــل لــيس«: قــال أبيــه عــن عــروة بــن هشــام عــن

 .»فيها يقع ال حتى األمور يتوقى الرجل ولكن منه ختلص األمر يف وقع

 وصـفته مـن الرجل كل الرجل ليس«: اركوقال عبد اهللا بن املب

 اهللا سرت من الرجل إنام األعني، رمقته من الرجل كل الرجل وال األلسن

 ذلـة عليـه لـيس القيامـة يـوم أبرزه ثم مستوراً  قربه فأدخله حياته يف عليه

 .»الرجل فذلك معصية

 الـذي بـل ، للقدر يستسلم الذي الرجل ليس:  القيم ابن وقال

  اهللا إىل أحب بقدر القدر حيارب

  وقد خلت من  ،ليسوا أولئك الذين بطِنت أجساُدهم :الرجال

  هؤالء الرجال  .وعن سداد الرأي عقوهلم ،قول احلكمة ألسنتهم

 :بل نبغي الذين عناهم القرآن يف قوله ،أشباه رجاٍل ال ننشدهم

                                                   

 .١ج السالكني مدارج) ١(
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عـىل  ونويثبتـ ،مدهوبوعـ ونفـووي ،مدهويف عه ونَيصُدق :الرجال

 ()! " # $ % & '  :قــــال اهللا تعــــاىل ،الطريــــق

 .]٢٣:األحزاب[2 3 4 5 1* + , - . / 0

فعـن عـيل  ،قاسون بضخامة أجسادهم وهباء صـورهمال يُ  :الرجال

فصـعد عـىل  ابن مسـعود ^  أمر النبي« :الق بن أيب طالب

اهللا بــن  شــجرٍة أمــره أن يأتيــه منهــا بيشــء فنظــر أصــحابه إىل ســاق عبــد

فقال رسول  ،ساقيه دقةحني صعد الشجرة فضحكوا من مسعود 

َلِرجُل عبد اهللا أثقل يف امليزان يوم القيامـة مـن  ؟تضحكون  ممَّ « :^ اهللا

 .»أحد

وقـد يتمثـل  ،هـذه األمـة أصـحاب مواقـفاحلقيقيون من  :الرجال

 .هذا يف رجل أو جمتمع أو شعب من الشعوب املسلمة

                                                   

، ٥٣١٠(، وأبـــو يعـــىل )٣٣٠٩، ١٨٢٧(، والبـــزار )١/٤٢٠(أخرجـــه أمحـــد ) ١(

، وأبــو نعــيم يف احلليــة )٩/٧٨(، والطــرباين )٩٠٤، ٦٦١( ، والشــايش)٥٣٦٥

)١/١٢٧.( 
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 ولكـل ، أدب حـال ولكـل ، أدب وقـت لكـل«:قال احد السلف 

 .»الرجال مبلغ بلغ األدب الزم فمن ، أدب مقام

يعلمون علم اليقني أن التغيري الذي حيلمون بـه ألمـتهم ال  :الرجال

فالسـنن  ،كام أن لـه مقـدمات ومقومـات ،وليلة يمكن أن حيدث بني يوم

فحـال  ،اإلهلية تدل عىل أن اهللا ربط تغيري احلال العـام بتغـري حـال العبـاد

أما إذا قال كل فرد فيها  ،ولكن بصالح أفرادها ،األمة اآلن يمكن تغيريه

| { ~  :قـال تعـاىل ،إنه ال يمكنه أن يؤثر يف األمة فإنه يكون خمطئـاً 

 .]١١:الرعد[§¦ � ¡ ¢ £ ¤ ¥
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  األمةحياة يف  أهمية الرجولة

 :حممود غنيمقال الشاعر 

ــذكرت إين ــذكرى ت ــة وال   مؤرق

  بلـد يف اإلسـالم إىل اجتهـت أنى

ــم ــد رصفتنــا ك ــفها كنــا ي   نرص

ــا األرض ملــوك أســوداً  كنــا    ترهبن

  بــه الغـامم طــاف وقـد الرشــيد أيـن

  أمـم أنقاضـه عـىل تعـيش ماضٍ 

 

  أضــــعناه بأيــــدينا تليــــداً  جمــــداً  

  جناحـاه مقصوصـاً  كالطري جتده

  ملكنــاه شــعب حيكمنــا وبــات

  نخشــاه الــدار فــأر أصــبح واآلن

  حتــــداه بغــــداًدا جــــاوز فحــــني

  ذكـراه وحي من القوى وتستمّد 
 

 :وقال الشاعر هاشم الرفاعي

ــــا ــــذه ملكن ــــدنيا ه ــــا ال   قرون

  ضــياء مــن صــحائف وســطرنا

ــا ــئ وم ــان فت ــدور الزم ــى ي   حت

 قــومي باملجـد يــرى ال صـبحوأ

   حـــــــر كـــــــل وآمل وآملنـــــــي

ــل تــرى ــايض يرجــع ه ــإين امل   ف
 

ـــخالـــد جـــدود وأخضـــعها    اون

ـــام ـــ ف ـــان نيس ـــا الزم ـــينا وم   نس

ــــ قــــوم باملجــــد مىضــــ   اآخرون

  اســــنين أئمـــتهم عاشـــوا وقـــد

  ؟ ااملسـلمون أيـن:  الـدهر سؤال

ـــذلك أذوب ـــايض ل ـــا امل   ! حنين
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ا يف إنتــاج الرجــال إن قــوة األمــم وهنضــاهتا إنــام تقــاس بخصــوبته

و قوام أي حركة هنضوية  .الذين تتوافر فيهم رشائط الرجولة الصحيحة

 .هم الرجال

قادرة عـىل إنتـاج العـدد الكبـري مـن  األمةوالنرص يأيت عندما تكون 

 .الرجال القادرين عىل النهوض هبا بال انقطاع

قـد  ،قـد متـر باملسـلمني شـدائد وضـائقات ،قد متر باإلسالم أزمات

فيتحـــري النـــاس  ،تنقطـــع هبـــم الســـبل ،ر باملســـلمني عرســـ شـــديديمـــ

فـرتى النـاس متفـرقني  ،ويميـدون وحييـدون عـن رشع اهللا ،ويضطربون

هتم فـتن احليـاة الـدنيا ،ال يرى أحدهم احلـق وال يتبعـه ،شذر مذر  ،حـريَّ

فَمن الذي يثبِّت يف هـذه  ،وتبعثروا وتفرقوا ،فاضطربوا اضطرابًا شديداً 

يف هذه احلالـة التـي تقـع فيهـا  ؟الذي يقوم بواجب التثبيت وَمن ؟احلالة

الفــتن باملســلمني نحتــاج إىل عنــارص مثبتــه تثبــت املســلمني عــىل املــنهج 

ــاين ــت ،الرب ــذي يثب ــن ال ــادن  ؟َم ــت مع ــف أن ــات تكتش ــة األزم يف حال

ليسـتبني أمـام النـاس هـل  ؛يفيض كل رجل إىل معدنه اخلـالص ،الرجال

يف حالة األزمـات  ؟هل هو رجل عقيدة أم ال ؟هو من أهل العقيدة أم ال

 .يتبني الرجال الذين يقفون عىل منهج اهللا بأقدام راسخة
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¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  :يقول اهللا تعاىل

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ  Ò Ñ Ð Ï

Õ Ô Ó]٢٣:املائدة[.  

ل رس حيـاة األمـم اإن الرجـ« :يقول اإلمام الشهيد حسـن البنـاو

يخ األمم مجيعًا إنام هو تاريخ مـن ظهـر هبـا مـن ومصدر هنضاهتا وإن تار

وإن قوة األمم أو ضـعفها  .الرجال النابغني األقوياء النفوس واإلرادات

إنام تقاس بخصوبتها يف إنتاج الرجال الذين تتوفر فيهم رشائط الرجولـة 

أن الرجل الواحد يف وسعه  -والتاريخ يؤيدين  -وإين اعتقد  .الصحيحة

ويف وســـعه أن هيـــدمها كـــذلك إذا  ،حت رجولتـــهأن يبنـــي أمـــة إن صـــ

 .»توجهت هذه الرجولة إىل ناحية اهلدم ال ناحية البناء

فـام أمـده  ،فطلب من أيب بكر مـدداً  )احلرية(حارص خالد بن الوليد 

ال هيزم جيش فيه «:إال برجل واحد هو القعقاع بن عمرو التميمي وقال

خـــري مـــن ألـــف لصـــوت القعقـــاع يف اجلـــيش « :وكـــان يقـــول ،»مثلـــه

 !مقاتل

                                                   

 .جمموع رسائل اإلمام حسن البنا )١(

 .)٤/٤٠٩(أسد الغابة : ابن األثري) ٢(
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وملا طلب عمرو بن العاص املدد من أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

فــإين أمــددتك بأربعــة آالف  :أمــا بعــد« :يف فــتح مرصــ كتــب إليــه 

واملقداد  ،الزبري بن العوام :رجل منهم مقام األلف :عىل كل ألف ،رجل

معـك اثنـي واعلـم أن  ومسلمة بن خملد ،وعبادة بن الصامت ،بن عمرو

 .»وال تغلب اثنا عرش ألفا من قلة عرش ألفاً 

وأعظـم مـا يقـوم عليـه  ،خري ما تقوم به دولـة لشـعبهاومن هنا فإن 

ــي ــنهج تعليم ــن  ،م ــا م ــه كله ــه أدوات التوجي ــاون علي ــا تتع ــل م وأفض

وتربيـة  ،هـو صـناعة هـذه الرجولـة ،ومسـجد ومدرسـة،صحافة وإذاعة

 .هذا الطراز من الرجال

حقيقة اليوم يف وسط األزمـات التـي  إليها  ية التي نحتاجالنوع هذه

نحتـاج  ،لتي جتعـل احللـيم حـريانوالفتن ا األزمات ،تعصف باملسلمني

إىل  ،يكونـون قـدوة للنـاس إىل رجـال ،إىل رجال يبرصون الناس بالدين

 .اهللا رجال يثبتون الناس عىل رشع

  :قال الشاعر

ــ َِ ــال مل ــْبٌن أن ُيق ــاُل وَغ ج ــم الرِّ   ن ُه
 

ــُل  ــِفِهم َرُج ــاِين َوْص ــْف بَِمَع   َملْ َيتَِّص
 

 

                                                   

 . ١٤٢٢١كنز العامل ) ١(
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ــر  ــس عم ــة جل ــة املبارك ــن  يف دار مــن دور املدين ــة م إىل مجاع

أمتنـى لـو أن هـذه الـدار مملـوءٌة  :فقـال أحـدهم ؛متنوا :أصحابه فقال هلم

أمتنـى لـو  :فقـال رجـل آخـر ،متنـوا :ثم قال عمر .ذهبًا أنفقه يف سبيل اهللا

ثـم  .وزبرجدًا وجوهرًا أنفقه يف سـبيل اهللا وأتصـدق بـه أهنا مملوءة لؤلؤاً 

ولكني  :فقال عمر ؟ما ندري ما نقول يا أمري املؤمنني :فقالوا ،متنوا :قال

وسـاملٍ مـوىل أيب  ،ومعاِذ بـِن جبـلٍ  ،أمتنى رجاالً مثَل أيب عبيدة بِن اجلراح

 .فأستعني هبم عىل إعالء كلمة اهللا ،حذيفة

 ،لقد كان خبريًا بام تقوم بـه احلضـارات احلقـة ،مرحم اهللا عمر املله

 .وحتيا به األمم اهلامدة ،وتنهض به الرساالت الكبرية

والثـــروات  ،إن األمــم والرســاالت حتتـــاج إىل املعــادن املــذخورة

 ،ولكنها حتتاج قبـل ذلـك إىل الـرؤوس املفكـرة التـي تسـتغلها ،املنشورة

إهنـا حتتـاج  :قويـة التـي تنفـذهاوالقلوب الكبرية التي ترعاها والعزائم ال

 .إىل الرجال

 ،وأغــىل مـن كــل جــوهر ثمــني ،لرجـل أعــز مــن كـل معــدن نفــيس

إنـام « :^ حتى قال رسول اهللا ،ولذلك كان وجوُده عزيزًا يف دنيا الناس

 »ال تكاد جتد فيها راحلة ،الناس كإبل مائة

                                                   

 .. ١/٣٦٧صفوة الصفوة) ١(

 .. رواه البخاري ) ٢(
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 ،وروح النهضــات ،الرجــل الكــفء الصــالح هــو عــامد الرســاالت

فلن تقتـل  ،أعدَّ ما شئت من معامل السالح والذخرية .ر اإلصالحوحمو

وضــع مــا شــئت مــن منــاهج للتعلــيم  ،األســلحة إال بالرجــل املحــارب

وأنشـئ مـا  ،والرتبية فلن يقوم املـنهج إال بالرجـل الـذي يقـوم بتدريسـه

 !!شئت من جلان فلن تنجز مرشوعًا إذا ُحرمَت الرجل الغيور

 .ذي ال ريب فيهذلك ما يقوله الواقع ال

والرتبيـة  ،إن القوة ليست بحد السالح بقدر ما هي يف قلب اجلندي

ــم ــي يف روح املعل ــاب بقــدر مــا ه ــفحات الكت ــت يف ص وإنجــاز  ،ليس

املرشــوعات لــيس يف تكــوين اللجــان بقــدر مــا هــو يف محاســة القــائمني 

 .عليها

وال لؤلــؤًا وال  ،وال ذهبـاً  فللـه مـا أحكــم عمـر حــني مل يـتمن فضــةً 

ولكنه متنى رجاالً من الطراز املمتـاز الـذين تتفـتح عـىل أيـدهيم  ،وهراً ج

 .وأبواب السامء ،كنوز األرض

ورجًال قـد  ،ورجًال قد يوازي ألفاً  ،إن رجًال واحدًا قد يساوي مائة

 .رجل ذو مهة حييي أمة :وقد قيل ،يزن شعبًا بأرسه

ـــد بـــألف مـــن رجـــال زمانـــه    يع
 

ــــــــد ــــــــة واح ــــــــه يف األملعي   لكن
 

ألـيس مـنكم رجـل  :ين هبذا الدين يف هذا الزمـان هيتـف بأبنائـهوكأ

 ؟رشيد حيملني ويقوم بأمري
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 :من قال وهللا در

ــــــرفهم ــــــل اهللا نع ــــــال وأه ــــــم الرج   ه
 

 

  ه اهللا بــــــالتوفيق والقــــــربمــــــن خّصــــــ 
 

ـــــــه ـــــــرمحن رمحت ـــــــزل ال ـــــــذكرهم ين   ل
 

 

  كـــــام ســــــمعناه يف األخبـــــار والكتــــــب 
 

ـــار الـــوغى اضـــطرمت   هـــم الرجـــال إذا ن
 

 

  م مصـــــــابيحنا بـــــــالنور هتـــــــديناوهـــــــ 
 

  بـــــيٌض كـــــأّن ســـــناء البـــــدر أشـــــعلهم
 

 

  وعلمهــــــم منهــــــٌل ُيــــــروى فريوينــــــا 
 

  ويـــــــؤثرون عـــــــىل جـــــــوٍع ومســـــــغبةٍ 
 

 

ــــــــاس تأمينــــــــا    كــــــــأّهنم ُخلقــــــــوا للنّ
 

ـــــد ضـــــّم اهلـــــوى نفـــــرٌ    ويرتقـــــون، وق
 

 

  إىل الصــــدور، وهــــم قــــد بــــايعوا الــــّدينا 
 

ــــــرهم   ملــــــا انجلــــــت وجتلــــــت يف رسائ
 

 

  وجثـــوا منهـــا عـــىل الركــــبقـــاموا هلـــا  
 

ــــا ــــني م ــــيس الّط ــــت وإن تعــــاىل حب   بلغ
 

 

ـــــن مل يعشـــــق الّطينـــــا  ـــــه شـــــرب َم   !!آفاُق
 

�������������� 
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  الرجولة كلمة حق تقال

 يف مواقـف )كلمـَة احلـق(قال وما َأقـلَّ مـا قلنـا كلمة حق تُ  الرجولة

سـتغفر ون ،إن مل يكن خوفًا فضـعفاً  ،وما َأكثر ما قّرصنا يف ذلك ،الرجال

ـارًة عــام َســَلف مــن  ؛وَأرى َأْن قـد آن األوان لنقوهلــا مــا اســتطعنا ،اهللا كفَّ

والعمـر  ،ليس هلا إالَّ عفُو اهللا ورمحته ،وعام َأْسَلْفُت من الذنوب ،تقصري

 .واحلياة توشك أن تبلغ منتهاه ،جيري بنا رسيعاً 

د اإلسـالم وبال ،وبالُدنا ،وَأرى أْن قد آَن األواُن لنقوهلا ما استطعنا

ــْيل ة ال قــرار هلــا ،تنحــدر يف جمــرى السَّ ِة اإلحلــاد واإلباحيــة  ،إىل ُهــوَّ ُهــوَّ

نأخذ بُحَجِزهم عن  مل  وإن ،فإن مل نقف منهم موقف النذير ،واالنحالل

 .اوكان علينا من اإلثم أضعاف ما ُمحِّلو ،النار انحدرنا معهم

ــاق ــا امليث ــذ علين ــأن اهللا أخ  آل[) ( * + :ذلــك ب

 .]١٨٧:عمران

9   :فقال جل شأنهوذلك بأن رضب لنا املثل بَأشقى األُمم 

D C B A @ ? > = < ; :E  F

K J I H  G O N M L

Q PR W V U T S]٧٩:املائدة[. 
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. / 0 1   :بأننا خُري األمم وذلك بأن اهللا وصفنا

7 6 5  4 3 2

 .]١١٠:آل عمران[

وليس مـن  ،كنَّا َكَمَثل أشقاها ،ممفإن فقدنا ما جعلنا اهللا به خري األُ 

 .منزلة هناك بينهم

ــول ــاىل يق ¨ © ª » ¬ ® ¯ °  :تع

² ±³ ¸ ¶ µ ´]٣٩:األحزاب[. 

َأالَ ال « :قـال ^ رسـولقـال  :قـال وعن أيب سـعيد اخلـدري 

فإنـه  ؛يمنعنَّ أحدكم رهبة الناس أن يقول بحـقٍّ إذا رآه النـاس أو َشـِهَده

ب من َأَجٍل  َر  ،َأْن يقـوَل بحـقٍّ  ،وال ُيَباعـد مـن ِرْزٍق  ،ذلكال ُيقرِّ أو ُيـَذكِّ

 .»بَِعظِيمٍ 

كيـف  ،يـا رسـول اهللا :قـالوا ،ال حيقرنَّ أحـدكم نفسـه« :^ ويقول

 ؛ثـم ال يقـوُل فيـه ،يرى أمـرًا هللا عليـه فيـه مقـال :قال ؟حيقر َأحدنا نفسه

فيقـوُل  ؟وكـذا مـا منعـك أن تقـوَل يفَّ كـذا :له يوم القيامـة Q فيقوُل اهللا

 .»فإياي كنت َأحقَّ أن َختَْشى :فيقوُل  ،َخْشَية الناس

                                                   

 ).١١٤٩٢(رقم  )٥٠/ ٣(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )١(

 .٤٨٨٧: حديث رقم )٥/١٣٧(رواه الطرباين يف معجمه األوسط ) ٢(
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و ننـافح  ،يف شـؤون املسـلمني كلهـا )كلمة احلق(أن نقول الرجولة 

ال نخشـى  ،والكلمة الرصـحية ،بالقول الفصل ،عن اإلسالم ما استطعنا

بـل مـا  ،اإلينـاهللا لنـا  ه إذ نقول مـا نقـول يف حـدود مـا أنزلـ ؛أحدًا إالَّ اهللا

 .وسنة رسوله ،هبدي كتاب ربنا ،أوجب عليه أن نقوله

 اللذين شـاعا ،َأن نحارب الوثنية احلديثة والرشك احلديث الرجولة

كــام  ،تقليــدًا ألُوربــة الوثنيــة امللحــدة ،يف بالدنــا ويف أكثــر بــالد اإلســالم

 .والرشك القديم ،حارب سلفنا الصالح الوثنية القديمة

وقد اعتاد ناس أن يلعبوا بكتـاب اهللا  ،ن القرآنأن ننافح ع الرجولة

ها عىل غري ما  ،فمن متأول آلياته غري ِمؤمن به ،بني َأظهرنا يريد أن َيْقِرسَ

أو مـا  ،حتـى يوافـق مـا آمـن بـه ،يدل عليه رصيح اللفظ يف كالم العرب

بْتُه نفسه بـه إىل عـاداهت ،من عقائد ُأوربة ووثنيتها وإحلادهـا ،ُأْرشِ م أو ُيَقرِّ

ًا يف نظـره  -إن كانـت هلـم آداب -وآداهبم  ليجعـل اإلسـالم دينـًا عرصـيَّ

 !!.أو ُريبِّ يف أحضاهنم ،ونظر ساداته الذين ارتضع لباهنم

 ؛فــال يفتــأ حيــاور ويــداور ،ومـن منكــر لكــل يشء مــن عــامل الغيـب

إن كـان  ،سـنن الكـونمن ليجعل عامل الغيب كله موافقًا لظواهر ما رأى 

 -عنده-ال بأس عليه  ،نعم !!ألصح ملا فهم َأن ُأوربة ترىأو عىل ا ،يرى

ولـو كـان مـن  ،إن أثبته السـادة األُوربيـون ،أن يؤمن بيشء مما وراء املادة

 !خرافات استحضار األرواح
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أن يتالعـب  يثـم ال يسـتحي ،ومن جاهل ال يفقه يف اإلسـالم شـيئاً 

ئمـة واحلفـاظ فيكذب كـل األ ،بقراءات القرآن وألفاظه املعجزة السامية

تقليدًا لعصبية اإلفـرنج التـي يريـدون هبـا أن هيـدموا  ؛فيام حفظوا ورووا

ليجعلـوه  ؛هذا الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديـه وال مـن خلفـه

 .مثل ما لدهيم من كتب

ــة ــلمني الرجول ــراض املس ــظ أع ــدث  ،أن نحف ــا أح ــارب م وأن نح

باحـة واملجـون والفجـور من منكـرات اإل )النسوان(وأنصار  )النسوانُ (

إالَّ رجـــال  ،الالئـــي لــيس هلــن رجــال )النســوانُ (هــؤالء  ،والــدعارة

التـــي يتزعمهـــا  ،هـــذه احلركـــة النســـائية املاجنـــة !!الرجـــال )ُيْشـــبِْهنَ (

واملـرتجالت مـن  ،واملخنثـون مـن الرجـال ،املجددون وأشباه املجددين

وهـؤالء إىل يتسـابق أولئـك  ،التـي هيـدمون هبـا كـل خلـق كـريم ،النساء

 .وإىل الشهوات فقط ،الشهوات

 :والصـاحلات مـن املؤمنـات ،نريد أن ندعو الصاحلني مـن املـؤمنني

الذين بقي يف نفوسهم احلفاظ والغرية ومقومات الرجولـة والـاليت بقـي 

ي احلازم عىل إرجـاع  ن إىل العمل اجلدِّ يف نفوسهن احلياء والعفة والتصوُّ

إىل حجاهبـا الـذي أمـر اهللا  ،سالمي املوصوناملرأة املسلمة إىل خدرها اإل

 .اطوعًا أو كره ؛به
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أن نثابر عىل ما َدَعْوَنا وندعو إليه من العودة إىل كتاب اهللا  الرجولة

وهدم الطاغوت  ،يف كل بالد اإلسالم ،وسنة رسوله يف قضائنا كله

 ،اإلفرنجي الذي ُرضب عىل املسلمني يف عقر دارهم يف صورة قوانني

! " # $ % & ' ) ( *   :اىل يقولواهللا تع
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? > = < ; : 9 8 D C B A @

 N M L K J  I  H G  F E

O]² ³  :ثم يقول،]٦١:النساء ±  ° ¯ ® ¬
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Á À]٦٥:النساء[. 

التـي جتعلهـم  ،نريد أن نتحدث يف السياسِة العليا لألمـة اإلسـالمية

 ،نسـمو هبـا عـىل بدعـة القوميـة ،كام وصـفهم اهللا يف كتابـه ،)دةأمة واح(

 .وعىل أهواء األحزاب

أن ُنَبرصِّ املسلمني وزعامَءهم بموقعهم من هذه الـدنيا بـني  الرجولة

وعصـبية وكراهيـة اإلسـالم  ،ْواً دَ وتكالب األمم عليهم بغيـًا وَعـ ،األمم

 .أوالً وقبل كل يشء
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ل املسـلمني وقلـوهبم مـن روح أن نعمـل عـىل حتريـر عقـو الرجولة

وأن نـرهيم أثـر ذلـك يف  ،ومن روح التمـرد واإلحلـاد ،التهتك واإلباحية

وأن نـرهيم أثـر ذلـك يف  ،تقليـد القـردةوهنام اللتني يقلد ،وأمريكا ابوأور

 .أنفسهم وأخالقهم ودينهم

التـي اصـطنعها  ،أن نحارب النفـاق واملجـامالت الكاذبـة الرجولة

يظنون أن هذا مـن  !أو أكثرهم فيام يكتبون وينصحون ُكتَّاب هذا العرص

 )باحلكمــة واملوعظــة احلســنة(ومــن الــدعوة إىل احلــق  ،حســن السياســة

 !.اماللتني أمر اهللا هب

ذاء وامللــق حوإنــام هــو الضــعف واالســت ،ومــا كــان هــذا مــنهام قــط

 .اواحلرص عىل َعَرض احلياة الدني

وأن نصــف األشــياء  ،أن نقــول احلــق واضــحًا غــري ملتــوٍ  الرجولــة

ــتطيعها ــارة نس ــن عب ــحيحة بأحس ــافها الص ــنا  ،بأوص ــأ بأنفس ــا نرب ولكن

أو يـرفض رشيعـة اهللا  ،وبإخواننا أن نصف رجًال يعلن عـداءه لإلسـالم

هنانـا عـن ذلـك  -سـبحانه  -واهللا  ،)صديقنا(بأنه  -مثًال  -^ ورسوله

 .هنيًا حازمًا يف كتابه
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صف أمًة من األمم ترضب فن ؛ذيحونربأ بأنفسنا أن نضعف ونست

بأهنـا أمـة  ،وتنهـب أمـواهلم ،وهتتك أعراضهم ،املسلمني باحلديد والنار

إذا كان من فعلهـا مـع إخواننـا أهنـا )احلرية والنور(أو بأهنا أمة )صديقة(

وأمثال ذلـك ممـا يـرى القـارئ ويسـمع كـل يـوم  )!االستعباد والنار(أمة

 .واهللا املستعان

 سبيل العزة التي جعلهـا اهللا هلـم ومـن أن نمهد للمسلمني الرجولة

 ).مؤمنني(أن يكونوا :حقهم إذا اتصفوا بام وصفهم به

 ،فلن يعدم اإلسالم رجًال أو رجاالً خـريًا منـا ،فإن عجزنا أو ذهبنا

اقًا إىل السامء ،يرفعون هذا اللواء  .بإذن اهللا ،فال يزال َخفَّ

 

�������������� 
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  اإلسالميف  الرجولة

كـام قـال  ،هبا عىل من يشاء من عبادة Qلة صفة يمتن هبا اهللا الرجو

 ،يقول له موبخًا ومقرعـاً  ،ذلك الرجل املؤمن الذي يعلِّم صاحَبه الكافر

  :عليه Qومذكرًا له بنعم اهللا 

 K J I H G F E D C B A @

 .]٣٧:الكهف[

ــذ ــتن اهللا  ه ه ــي يم ــة الت ــا Qالرجول ــنعم هب ــا  ،وي ــفات وهل ــا ص هل

وال تشــتد إال هبــذه  ،وال تقــوم إال عليهــا ،ال تكتمــل إال هبــا ،خصــائص

 .األركان

 :Qقـال اهللا  ،والرسل الذين بعثوا إىل أقوامهم مـا كـانوا إال رجـاالً 

 k j i h g f e d]فلم يرسـل اهللا ] ١٠٩:يوسـف

Q  ًإىل الناس إال رجاال. 

@ C B A   :تعـاىلوأخرج ابن أيب حاتم عن احلسن يف قولـه 

 E DFK J I H G]هــــم «:قــــال] ٧:الكهــــف

وأخرج ابن املنـذر وابـن مردويـه مـن  .»الرجال العباد العامل هللا بالطاعة
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C B A @ D  طريق سعيد بن جبري عـن ابـن عبـاس يف قولـه 

K J I H GF E]الرجال :قال] ٧:الكهف.  

ميزان الرجال يف رشيعة اإلسالم من كانت أعامله فاضـلة وأخالقـه 

 :قـالوا ؟مـا تقولـون يف هـذا« :فقـال^  مّر رجٌل عىل رسول اهللا .حسنة

وإن قـال أن ُيْسـتمع  ،وإن َشَفع أن ُيَشـّفع ،هذا حرٌي إن َخَطب أن ُينْكح

مـا تقولـون يف  :فمر رجل من فقراء املسـلمني فقـال ،ثم سكت :قال .له

 ،وإن َشـَفع أن ال ُيَشـّفع ،هـذا حـرٌي إن َخَطـب أن ال ُيـنْكح :قالوا ؟هذا

هــذا خــٌري مــن مــلء « :^  فقــال رســول اهللا ،وإن قــال أن ال ُيْســتمع لــه

 ..»األرض من مثل هذا

وفجــر  أمــرهم أولالفــروق التــي متيــز املســلمني يف  أهــملعــل مــن 

بمـن  األولني العرص عفقد  )الرجولةخلق (حياهتم عن املسلمني اليوم 

 .الرجولةكانوا هامة الرشف وغرة املجد وعنوان 

الشمس  وضعواواهللا لو « :يقول إذ ^ يف حممد الرجولةذه تتجىل ه

 أوحتـى يظهـره اهللا  األمـراتـرك هـذا  أنيف يميني والقمر يف يساري عـىل 

 .»اهلك فيه ما تركته

                                                   

 ٥ج-الدر املنثور) ١(

 . أخرجه البخاري) ٢(

 .٢٦٤ ١/٢٦١السرية النبوية البن هشام ) ٣(
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من مظـاهر  ةدوار حياته فحياته كلها سلسلأويف  أعاملهكام تتجىل يف 

د وصـرب عـىل ال تزعزعـه الشـدائ إيـامن ،الفـذة والبطولـة ،ةاحلق الرجولة

وترفـع عـن ، األمـوروهيـام بمعـايل  ،املكاره وعمل دائب يف نرصة احلق

ــى  )حقريهــا( سفاســفها ــهقبضــه اهللا  إذاحت ــل  إلي ــروة كــام يفع مل يــرتك ث

خلـف  وإنـام واألمراءكام خيلف امللوك  زائلة عراضاً أف لّ السلطان ومل ُخي 

هنا يرعوهنــا وينرشــو ف رجــاالً كــام خّلــ ،مبــادئ خالــدة عــىل الــدهر

 .من اجلها وأنفسهم بأمواهلموجياهدون 

مميزات  فأقوى ،الرجولة ةبأمثلومن بعدهم مملوء  الصحابةوتاريخ 

 ءوال يـامىل ال يراعـي يف احلـق كبـرياً  )رجـالً (انه كان  )عمر بن اخلطاب(

  :خطبه إحدىيقول يف  أمرياً  أو عظيامً 

ف حتـى عندي مـن الضـعي أقوىحد أنه واهللا ما فيكم إالناس  أهيا«

ــ ــه وال اضــعف عنــدي م ــهآن القــوي حتــى اخــذ احلــق ل ــذ احلــق ل   .»خ

 :كـان يقـول األمثـالجمـرى  ي فتجـر الرجولـةوينطق باجلمل يف وصف 

 .»يعجبني من الرجل إذا سيَم خسفًا أن يقول ال بملء فيه«

العــوم  أوالدكـمعلمــوا « :فيقـول الرجولـةويضـع الـربامج لتعلــيم 

ورووهــم مــا جيمــل مــن  ،اخليــل وثبــاً ومــروهم فليثبــوا عــىل  ،والرمايــة

  .»الشعر
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اجعلـوا « :إلـيهمفيكتب  الرجولةويضع اخلطط لتمرين الوالة عىل 

ــاكم ،وبعيــدهم كقــريبهم،قــريبهم كبعيــدهم ،النــاس يف احلــق ســواء   إي

 .»الغضبتأخذوا الناس عند وان  ،والرشا واحلكم باهلوى

يـع ميـادين يف مج للرجولـة العرص مظهراً  ذاكمن اجل هذا كله كان 

وتعجــب كيــف كــان  ،روعــة كنــوؤيملف تــاريخ املســلمني أتقــر ،احليــاة

ومل يتلقـوا نظريـات  ةوهـم مل يتخرجـوا يف مـدارس علميـ -هؤالء البدو

 .حكاما وقادة ةسياسي

التي بثها فيهم دينهم وعظامؤهم هـي التـي سـمت  الرجولةهي  إنام

ثـم هـم ال  حضـارة وأعظمهـامدنيـه  األمم أرقىهبم وجعلتهم يفتحون 

 مـدنياً  يفتحـون فتحـاً  إنـام املدنيـةيعتمـد عـىل القـوة  حربيـاً  يفتحون فتحاً 

ويعلمــون  ،مـون بـه داريس العــدل كيـف يكـون العـدلعلّ مـنظام يُ  إداريـا

قــوة اخللــق فــوق  أن ،عــىل العــامل ويلقــون بعلمهــم درســاً  اإلدارةالعلـامء 

املذاهب و لسفيةالفوقوة االعتقاد يف احلق فوق النظريات ،مظاهر العلم 

 .ال تقاس بفالسفتها بمقدار ما تقاس برجولتها األممن أو العلمية

يف مسـح سـواد  عمـر كالذي فعله  اإلدارةيف  حزماً  رأيتهل 

 ؟العراق وترتيب اخلراج وتدوين الدواوين وفرض العطاء
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ولـئن كـان  يف كل ذلك رجـالً  لقد كان عمر بن اخلطاب  حقاً 

 جيعلــوا رجــاالً  أن يشــاءواغــريهم ومل  جولــةرهنــاك رجــال قــد امتصــوا 

ـُحي  كـان رجـالً  إنـامبجانبهم فلم يكن عمـر مـن هـذا الرضـب  ق بجانبـه لِّ

وقاص واملثنى بن حارثـه وكثـري  أيبعبيدة اجلراح وسعد بن   أيبك رجاُل 

مـن  اإلسالمنفخ فيهم عمر من روحه كام نفخ فيهم  غريهم كانوا رجاالً 

 .لنفسه يف رجولته أفسحكام هلم يف رجولته  وأفسحروحه 

ومل تر الدنيا الرجولة يف أجىل صورها وأكمـل معانيهـا كـام رأهتـا يف 

مـن  ،تلك النامذج الكريمة التي صنعها اإلسالم عىل يـد رسـوله العظـيم

وال  ،ال يغـرهيم الوعـد ،ويقلون عنـد الطمـع ،رجال يكثرون عند الفزع

 .اهلزيمةوال حتطمهم  ،ال يغرهم النرص ،يلينهم الوعيد

 ِرماُحُهمْ  َناَلْت  إِذا َيْفَرُحونَ  الَ 
 

ـــــــوا إذا جمازيعـــــــاً  َوَلْيُســـــــوا   نِيُل
 

وقد أفسد االستعامر جو املسلمني بغازاته السامة اخلانقـة  ،أما اليوم

إال مـن رحـم  وال رجال ،فقلام ترى إال أشباه الرجال ،من إحلاد وإباحية

 .اهللا

اإلسالم السـمحة الشـاملة  تعجبنا وتؤملنا كلمة لرجل درس تعاليم

 !!»يا له من دين لو كان له رجال« :فقال يف إعجاب مرير

 يمـورُ  ،وناح ألجلـه نـوح ،آدم   الذي تعب من أجلههذا الدين              

 وبيـع يوسـف بـثمن بخـس ،ضـجع للـذبح إسـامعيلوأُ ،يف النار اخلليـل 
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ــنني  ــع س ــجن بض ــث يف الس ــاونُ ،ولب ــار زكري ــ باملنش ــح اوذُ  ،رش ــيد ب لس

وسـار  ،وزاد عىل املقدار بكـاء داود، أيوب وقاسى الرضُّ  ،احلصور حييى

 وكرسـت ،الكـريم اهللا نبـي واجلنـون بالسـحر واهتم،مع الوحش عييس 

 .^حممد  ووجهه رأسه وشج، رباعيته

 واحلسـني عـيلو النورين وذو مطعوناً  عمر ُقتِلجل هذا الدين من أ

 .لكوما املسيب ابن بذّ وعُ  جبري بن وسعيد

صهيب ماله كله لقـريش ،وحلـق بقافلـة اهلجـرة ،فـربح  ألجلهترك 

  .فياله من دين،بيعه 

ــه ــعب  يف حمبت ــاء مص ــت أعض ــة ، وقطع ــر الزكي ــاء جعف ــالت دم س

  .الطاهرة ،وُمثِّل بجسد محزة األسد ،فياله من دين 

ن طع حلـم خبيـب بـواهًا لريح اجلنة ،وقُ :من اجله صاح ابن النرض 

 :عدي ،وهو يقول 

  مسلامً  قتلأُ  حني أبايل ستول

  يشأ وإن اإلله ذات يف وذلك
 

  مرصعي اهللا يف كان جنٍب  أٍي  عىل

  عِ ممـزّ  شـلوٍ  أوصـال عـىل يبـارك
 

كيف اضـحك :ألجله رصخ قطز واسالماه ،وأعلنها صالح الدين 

 .والقدس أسري 
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سالت من اجل الدين دماء األسد الشهيد امحـد ياسـني ،واهريقـت 

عبد العزيز الرنتييس ،ومـن قـبلهام بطـل الدكتور  غزة  أسديف سبيله دماء 

 .اإلسالم عز الدين القسام ،فياله من دين 

يضـم مـا أمثال هـؤالء مـع انـه يشكو قلة الرجال  أصبح هذا الدين 

ولكـنهم كـام  ،سـبون عليـهوُحي  ،ينتسبون إليه ،مليار مسلم اثنييزيد عىل 

م غثـــاء كغثـــاء ولكـــنّك ،بـــل أنـــتم يومئـــذ كثـــري«^ قـــال رســـول اهللا 

 :أو كام قال الشاعر »...الّسيل

ـــــرهتم ـــــن كث ـــــون األرض م   يثقل
  

ـــــم ال يُ  ـــــون يف أمـــــرٍ ث ـــــل غن   جل
 

بـدأ اإلسـالم « ^ يف زمن الغربة كـام قـال نافيجب علينا أن نفهم أن

:  قال ؟ الغرباء ومن:  قيل»فطوبى للغرباء ،غريبا وسيعود غريبا كام بدأ

» يطـيعهم ممن أكثر يعصيهم من ، ثريك سوء قوم يف قليل صاحلون قوم «

 الـــذين«ويف روايـــة ،»النـــاس فســـد إذا ُيْصـــلِحون الـــذين« :ويف روايـــة

ــيَ   فســدأ مــا ُيْصــلِحون الــذين«،ويف روايــة »النــاس فســد إذا حونلُ ْص

.»الناس

                                                   

 .صحيح): ٨١٠/ ٣(، وقال األلباين ٢٧٨/ ٥(، أمحد )٤٢٩٧(أبو داود ) ١(

 ).١٤٥(مسلم ) ٢(
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و الغريب هنا معناه انه املتمسك بمبادئ احلق عند خوار الـبعض و 

وذلـك حسـب  ،ل نرصة هـذا الـدينالذي يبذل أقىص ما يستطيع يف سبي

 .طاقته ألن اهللا ال يكلف نفسًا إال وسعها

 عـىل اإلنسـان يقـبض كـام دينهم عىل يقبضون الذين للغرباء طوبىف

 يقبض أن عىل ُمِرص  وهو وحترقه، بجمرة يمسك رجل إىل أرأيت اجلمر،

: معنـاه اجلمـرة، هـذه يف حياتـه أن: معنـاه الكالم؟ هذا معنى ما! عليها؟

 لو لكنه ويكابد، حيرق الرضرين، أخف يرتكب فهو لتلف، تركها لو أنه

 عىل القبض يف حياته أن يرى رجل هذا، عىل فيصرب دينه، من خلرج ترك

 زمـان هـذا العقبى، يريد يصرب، لكنه حترقه، أهنامن   بالرغم اجلمرة هذه

 صىل النبي وصفهم أناس وخرج الفتن، فيه استعرت الذي الثانية الغربة

 .بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا، من أهنم وسلم عليه اهللا

فكل من يأنس  ،وبالكلمة ،تكون بالنفس وباملاللدين اهللا والنرصة 

مــن أنــواع النرصــة يقــوم هبــا ومــا دمــت قــد بــذلت جهــد  يف نفســه نوعــاً 

جاهـد نفسـك فيا أخـي  ،يضيع أجر أحد من ذكر أو أنثى طاقتك فاهللا ال

و لك أجر مـا صـنعت وبـذلك يكـون قـد قدر ما تستطيع وأخلص النية 

والثبـوت  ،ومـن معـاين الرجولـة نرصـة هـذا الـدين،وقع أجرك عـىل اهللا

وال يمنعنــك عــن مواصــلة هــذه  ،عليــه وهــذا ال حيــده زمــان وال مكــان
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النرصة ما تراه من ختاذل املسلمني وضعفهم عند رضبـات األعـداء ربـام 

يرضـهم  عىل احلق الن وأرشف عليهم اليأس وظنوا أهنم كذبوا فالظاهر

فإذا حتقق النرص وأنت عىل ذلك فأنت عـىل ،من خالفهم  من خذهلم وال

ال  فإنـه كـام نطقـت اآليـة آٍت  ،وال تستبطئ نرص اهللا ،ثغرة ثغور اإلسالم

وتنبذ ما لـدهيا مـن  ،ولكنه كام تعلم لن يأيت إال بعد أن تتحد األمة ،حمالة

واهللا ال  ،أنـت ثـامر العمـلولـيس املهـم أن جتنـي  ،فواصـل العمـل ،فرقة

 .يضيع أجر من أحسن عمال

�������������� 
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  الرجولة يف القرآن

 ،ذكــر اهللا الرجولــة يف القــرآن الكــريم يف أكثــر مــن مخســني موضــًعا

 ،وقرن الرجل باملرأة يف آيتني اثنتـني ،والرجال ،والرجلني ،فذكر الرجل

  .والرجال بالنساء يف عرشة مواضع

ـــرآنذكـــر اهللا ال ـــة يف الق ـــا يف  ،رجول ـــذكر يف معناه ـــام أســـلفنا ال ك

ــطالح  ــارة ،االص ــوع ت ــة الن ــارة  ،وأراد اهللا بالرجول ــفة ت ــا الص وأراد هب

  .وأراد هبا النوع والصفة تارة ثالثة ،أخرى

 :النوع

2- . / 0 1   :فيقصد بالرجولة الذكورة فقد قال 

w v u t s r q p ox  y  :وقال ،]١:النساء[

| { z} ¢ ¡ :وقال ،]٣٢:النساء[£~ � 

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´¼  À ¿  ¾ ½

Á]٨١:األعراف[.  

  :الصفة

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

 ( ' & % $ # " !)  . - , + *

فكلمة املؤمنني مجع مذكر  ،]٢٣:األحزاب[2 3 4 5 1/ 0
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! "    :ني رجال وإنام قالكل املؤمن - Q - ومل يقل اهللا  ،سامل

ومن للتبعيض أي ليس كل ذكر رجًال وإنام كل  ،]٢٣:األحزاب[#

  .فأراد هاهنا صفة الرجولة ومل يرد النوع أي الذكورة ،رجل ذكر

الرجولة ويريد هبا تـوافر النـوع   Qفيذكر اهللا   :وأما النوع والصفة

! " # $ %   :-تعــاىل  -ومـن ذلــك قولـه  ،والصـفة

فالبـد  ،]٣٤:النساء[/) ( * + , - .& ' 

تقـودهم النسـاء  للقوامة من الذكورة ومـن الرجولـة فـنحن نـرى رجـاالً 

  .وذلك راجع إىل انتفاء الصفة مع وجود النوع

  :االشرتاك يف احلكم

إذا ورد لفـظ الرجــل يف القــرآن الكــريم والسـنة ومل يــرد دليــل عــىل 

اء يف احلكم مع الرجـال فاألصل دخول النس ،اختصاص الرجل باحلكم

فحــديث الســبعة الــذين  . .»إنــام النســاء شــقائق الرجــال« :^  لقولــه

ومـع  ،يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله جاء فيه السبعة بلفـظ رجـل

فمـن النسـاء مـن سـيظلهن  ،لرجـال والنسـاءاذلك فهذا احلديث يشمل 

  .اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله

                                                   

 . رواه الرتمذي وصححه األلباين) ١(
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رآن حممودة يف الغالب لكنها جاءت عـىل سـبيل و كلمة رجل يف الق

 -:الذم يف آيات عدة ومنها

ــاىل -١ ــه تع ̧ º ¹ « :قول  ¶ µ ´¼  ½

Á À ¿ ¾]٨١:األعراف[. 

± µ ´ ³ ² ¶̧  ¹ ° :وقوله تعاىل -٢

À ¿ ¾ ½ ¼ » º]٣٢:الكهف[. 

º ¹ ¸¿  Â Á À « ¼ ½ ¾ :وقولـه تعــاىل -٣

Ä Ã]٥٥:النمل[. 

¨ © ª » ¬  :ىلوقوله تعا -٤

± ° ¯ ®²  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »]٢٩:العنكبوت[. 

Z Y X W ] \ [ ^ _ `  :وقولـــه تعـــاىل -٥

b a]٦:اجلن[. 
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  يف القرآن الصفات الرج

���������������� �

K J I H G F :تعاىل قال  E D C B AL  M

Q P O NR V U T  S]١٠٨:التوبة[.  

ليــأنس بفيوضــات اهللا  ،ب أن يكــون طــاهرًا دائــامً جيــ فاملســلم احلــق

ــه ــن  ،علي ــة وم ــات املعنوي ــن النجاس ــاهرة م ــا ط ــه كله ــت ذرات ــا دام وم

النجاسات احلسية يصبح جهاز استقبال الفيوضات من اهللا عنده صـاحلًا 

وال تنتهـي  ،يرسـل إمداداتـه يف كـل حلظـة واحلق  ،دائًام لالستقبال

سـبحانه يصـف نفسـه بأنـه القيـوم فـاطمئنوا و ،إمداداته عىل اخللـق أبـداً 

  فـــربكم ال تأخــذه ســـنة  ؛فــإن كنـــتم تريــدون أن تنـــاموا فنــاموا ،أنــتم

 .وال نوم

ــون عــىل نيــل الطهــارة  ــال يف املجتمــع اإلســالمي حيرص  إن الرج

ــا  ــبأنواعه ــاكافَّ ــرض  ،ة أنواعه ــال مت ــاء ف ــادهم بامل ــرون أجس ــم يطه فه

هرون أمواهلم بالزكاة فال طِّ وي،رف ون أرواحهم بالصالة فال تنحهرويطِّ 

 .ومن خالل ذلك كان املجتمع جمتمعًا طاهرًا نظيفًا  ،تنقص

                                                   

 التوبة-ري الشعراوي تفس) ١(

 . ٨/١٨انظر رجال أنزل اهللا فيهم قرآنًا  )٢(
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النظافــة دليــل الطهــارة التــي هــي مــن أخــص صــفات الرجــال  إذًا 

Q P O N MR  T S  :قـــــــال تعـــــــاىل ،املـــــــؤمنني

V U]أهل مسجد قباء يف هذه اآلية امتدح اهللا    ،]١٠٨:التوبـة

ألهنـم رجـال حيبـون أن يتطهـروا ىل هنجهم يف الطهـارة ،وكل من سار ع

 ،حسيًا بأبداهنم من احلدث وبأثواهبم واملكان الـذي يـؤدون فيـه العبـادة

ــة  وحلرصــهم عــىل الغســل والوضــوء واهللا حيــب أهــل الطهــارة والنظاف

 .ويرىض عنهم 

بالوضــوء يف كــل يثنــي عــىل مــن أحــب الطهــارة وتســلح  فــاهللا 

ألن  ؛ال تصح الصـالة بـدوهنا ،دمية ووظيفة رشعيةآ أوقاته وهي مروءة

من يقف بـني يـدي ربـه ال بـد أن يتصـف بأمجـل اخلصـال وهـي النظافـة 

 .واالستعداد ملالقاة اهللا وهو طاهر البدن والثوب

 الطهور «: ^ اهللا رسول قال: قال  األشعري مالك أيب وعن

 ما متآلن هللا واحلمد اهللا وسبحان امليزان متأل اهللا وسبحان، اإليامن شطر

 أو لك حجة والقرآن، ضياء والصرب نور والصالة، واألرض السامء بني

 ، ]مسلم رواه[» موبقها أو فمعتقها نفسه فبائع يغدو الناس كل عليك،

 أمره والباطن للظاهر، طهارة ألنه اإليامن؛ شطر الطهور ^ جعل وإنام

                                                   

 . ١/٩١٩انظر التفسري الوسيط  )١(



 
 
 

�� ��������������������������������������������

 

 أو الطهارة ^ فجعل الطهارة، استكمل فقد طهره إذا صاحبه عند

 ال واهللا، ثم واهللا، ثم واهللا اليقني، عالمة ألنه اإليامن نصف الوضوء

 القيوم، احلي ربه وبني العبد بني رس فإنه املؤمن، إال الوضوء عىل حيافظ

 ختفي وما األعني خائنة يعلم وال اهللا، إال وأخفى الرس يعلم وال

 بإمكان اهللا، إال ترس وما، تضمر وما بينك ما يعلم وال اهللا، إال الصدور

 وبإمكانه جنابة، عليه أن الناس يعرف فال جنابة وعليه يصيل أن الرجل

 األعني خائنة يعلم الذي ولكن وضوؤه منتقض وهو املسجد يدخل أن

 وإذا، مؤمن أنك اهللا علم توضأت فإذا اهللا، هو الصدور ختفي وما

 .مسلم أنك اهللا علم الوضوء عىل حافظت

 به اهللا يمحو بام أخربكم أال «: ^ قال: قال  هريرة أيب عن

 إسباغ: قال! اهللا رسول يا بىل: قلنا الدرجات؟ به ويرفع اخلطايا

 بعد الصالة وانتظار املساجد، إىل اخلطى وكثرة املكاره، عىل الوضوء

 ، ]مسلم رواه[ » الرباط فذلكم، الرباط فذلكم ،الرباط فذلكم الصالة،

 يوم الربد، شدة يف وضوءك تسبغ أن ملكارها عىل الوضوء إسباغ ومعنى

 البارد باملاء فترشرش فتقوم، به ويتأذون، البارد املاء املنافقون يمس أال

 عنك اهللا فيحت اهللا، من واألجر للفضل طلباً  الدافئة أعضائك عىل

 .اهلائجة الرياح يف أو، الربد شدة يف أوراق الشجر  حتات كام اخلطايا

 الصادق وهو ،^ اهللا رسول دثناح:  هريرة أبو وقال

 وجهه فغسل املؤمن أو املسلم العبد توضأ إذا«: ^ قالف  املصدوق

 عند رواية ويف » املاء قطر آخر مع خترج حتى عينيه من خطاياه خرجت
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 يف أو خطأ يف بعينيه نظر: أي- هبا نظر التي خطاياه خرجت « مسلم

 خرجت متضمض فإذا -املاء قطر آخر مع الوضوء من خرجت حرام

 آخر مع خطاياه خرجت وجهه غسل فإذا املاء، قطر آخر مع خطاياه

 غسل فإذا املاء، قطر آخر مع خطاياه خرجت يديه غسل فإذا املاء، قطر

 مشى ما املسجد أتى إذا ثم املاء، قطر آخر مع خطاياه خرجت رجليه

 ينتظر جلس فإذا، خطيئة هبا عنه وحط، درجة هبا له رفع إال خطوة

 له، اغفر اللهم له، اغفر اللهم: وتقول له تدعو املالئكة جلست صالةال

 .» حيدث مل ما ارمحه، اللهم له، اغفر اللهم

 الرتغيب هذا بعد نشاطاً  يريد أو هذا، بعد أجراً  املسلم يطلب فهل

 .اهللا عبادة عىل لينشطه

 فتوضأ لك، فتحت ثامنية أبواهبا دونك! اجلنة أبواب أراد من فيا

 طاهراً  املسجد إىل وتعال وأيرسها، األبواب أقرب من اهللا عىل وادخل

 لك مريئاً  وهنيئاً ! املسلم أهيا أعظمك فام، واخلطايا الذنوب من مطهراَ ً

 البارد باملاء تتطهر يوم لك وهنيئاً  مرات، مخس يوم كل تتوضأ يوم

 اهللا، رضوان تطلب يوم لك هنيئاً  أعضائك، من خطاياك فتخرج

 .وجنته

يكتفي الرجال بالطهارة احلسية بل يتطهرون طهارة معنوية من وال 

ألن الطهارة تكون  ؛املعايص واخلصال الذميمة لتحقيق مرضاة اهللا 



 
 
 

�� ��������������������������������������������

 

!  :قال تعاىل ،من الذنوب بالتوبة واألعامل املكفرة للذنوب 

 . - , + * ) ( ' & % $ # "

4 3  .]٨:التحريم[/ 0 1 2 

 سـوداء ظلمة من القلوب يف كم عظيم، أمر اؤهاونق القلوب طهارةف      

 بـني منافسـة ومشـاعر حسـد مشـاعر من القلوب يف كم! املعصية أثر من

 كبـرية، صـورة فهـذه! عليهـا؟ يكونوا أن ينبغي وال تنبغي ال اإليامن أهل

 والبعـد املحارم، عن العفة إىل الطريق هي طهارهتا قلوبنا؟ تتطهر فكيف

 حذيفـة روى القلـوب، أنوار ترشق هبا التي يقالطر هي تلك املآثم، عن

 كاحلصري القلوب عىل الفتن تعرض «: قال أنه ^ اهللا رسول عن 

 .سوداء نكتة فيه نكت أرشهبا قلب فأيام عودًا، عوداً 

 أسـود: قلبـني عـىل يصـريا حتى بيضاء، نكتة فيه نكت أنكرها قلب وأيام

 أرشب مـا إال منكـراً  نكـري وال معروفـاً  يعـرف ال جمخيـًا، كالكوز مرباداً 

 ثمــة ولـيس أخــرى ثـم معصـية، أو منكــر مـن سـوداء نكتــة »  هـواه مـن

ــتغفار ــة، وال اس ــال توب ــاء وال جــالء ف ــفاء، وال نق ــام ص ــزال ف ــاط ت  النق

 .السالمة وجل عز اهللا نسأل القلب يظلم حتى السوداء

                                                   

 . ٤٤١-٣/٤٤٠انظر إرشاد العقل السليم  )١(
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 لـذلك وتطهـري صـقل فإنـه املعصية، باجتناب تكون القلب وإرشاقة      

ــَأْلُتُموُهنَّ  َوإَِذا : قلــبال ــا َس ــَأُلوُهنَّ  َمَتاًع ــنْ  َفاْس ــمْ  ِحَجــاٍب  َوَراءِ  ِم  َذلُِك

ــرُ  ــوبُِكمْ  َأْطَه ــوِهبِنَّ  لُِقُل ــزاب[  َوُقُل ــارة] ٥٣:األح ــوب طه ــةو القل  عف

 يـؤدي ذلك كل ، لسان وإمساك سمع، وإغضاء برص، غضو اجلوارح،

 إىل ومــرده مصـبه إنـام فانحـرا أي ألن النقـاء؛ وذلـك الطهـارة تلـك إىل

ــب، ــني القل ــر الع ــرم إىل تنظ ــب املح ــم، والقل ــمع األذن يظل ــم  تس  اإلث

 يظلـم يـزال فـام يظلـم، والقلـب حيـل ال ما تأخذ األيدي يظلم، والقلب

 .السالمة وجل عز اهللا نسأل أنواره، تنطمس حتى ويظلم

 ^ اهللا رسـول عن  أنس حديث من سننه يف النسائي روى            

 أخـرى روايـة ويف ،» واحلسد اإليامن: عبد قلب يف جيتمعان ال «: قال نهأ

 تلــك » واإليــامن الشــح «: مســنده يف أمحــد وعنــد ســننه يف النســائي عنــد

 مـن مشـاعرنا فيهـا نبـذل والتـي أموالنـا، اليـوم هبـا نخـرج التـي املشاعر

 لتخـرج للقلـوب والتزكيـة والرتبيـة والتعويد التعليم من نوع هي املحبة

 أو شــح هــي التــي األكــدار وتلــك األقــذار وتلــك األوضــار تلــك منهــا

 .السالمة وجل عز اهللا نسأل املعايص، تلك آثار من ظلمة هي أو حسد،

وعنــد احلــديث عـــن طهــارة البـــاطن نــذكر حـــديث عمــرو بـــن 

ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسـوِل اهللاَِّ  :َقاَل  وفيه يقول َأَنِس ْبِن َمالٍِك ،العاص
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ةِ «  :َل َفَقـا ^ َفَطَلــَع َرُجــٌل ِمــَن  »ْطُلــُع َعَلــْيُكُم اآلَن َرُجـٌل ِمــْن َأْهــِل اْجلَنـَّ

َاملِ  ،األَْنَصاِر َتنُْطُف ِحلَْيُتُه ِمْن َوُضوئِهِ  َفَلامَّ َكاَن  .َقْد َتَعلََّق َنْعَلْيِه ِيف َيِدِه الشِّ

ِة األُوَىل َفَطَلَع َذلَِك الرَّ  ،ِمْثَل َذلَِك  ^اْلَغُد َقاَل النَّبِيُّ  َفَلـامَّ  ،ُجـُل ِمْثـَل املَْـرَّ

ُجـُل  ،ِمْثـَل َمَقاَلتِـِه َأْيًضـا ^َكاَن اْلَيْوُم الثَّالُِث َقاَل النَّبِـيُّ  َفَطَلـَع َذلِـَك الرَّ

َتبَِعـُه َعْبـُد اهللاَِّ ْبـن َعْمـِرو ْبــِن  ^َفَلـامَّ َقـاَم النَّبـِـيُّ  .َعـَىل ِمْثـِل َحالِـِه األُوَىل 

 ،َفَأْقَسْمُت َأْن الَ َأْدُخَل َعَلْيِه َثَالًثـا ،إِينِّ الََحْيُت َأِيب  :َقاَل فَ  ،اْلَعاِص 

ـ َفَعْلـَت   :َقـاَل َأَنـٌس  .َنَعـمْ  :َقـاَل  .َفإِْن َرَأْيَت َأْن ُتْؤِوَينِي إَِلْيـَك َحتَّـى َمتِْيضَ

َياِيلَ الثَّ  ُه َباَت َمَعُه تِْلَك اللَّ ُث َأنَّ َالَث َفَلـْم َيـَرُه َيُقـوُم ِمـَن َوَكاَن َعْبُد اهللاَِّ ُحيَدِّ

ُه إَِذا َتَعارَّ َوَتَقلََّب َعـَىل فَِراِشـِه َذَكـَر اهللاََّ  ْيِل َشْيًئا َغْريَ َأنَّ َ َحتَّـى  ،Qاللَّ َوَكـربَّ

ا :َقاَل َعْبُد اهللاَِّ .َيُقوَم لَِصَالِة اْلَفْجرِ   َفَلـامَّ  ،َغْريَ َأينِّ َملْ َأْسَمْعُه َيُقـوُل إِالَّ َخـْريً

إِينِّ َملْ  ،َيـا َعْبـَد اهللاَِّ :َوكِـْدُت َأْن َأْحَتِقـَر َعَمَلـُه ُقْلـُت  ،َمَضِت الـثََّالُث َلَيـالٍ 

 ^َوَلكِـْن َسـِمْعُت َرُسـوَل اهللاَِّ  ،َيُكْن َبْينِي َوَبْنيَ َأِيب َغَضٌب َوالَ َهْجٌر َثمَّ 

َفَطَلْعـَت  »ُجٌل ِمْن َأْهِل اْجلَنَّةِ َيْطُلُع َعَلْيُكُم اآلَن رَ « :َيُقوُل َلَك َثَالَث ِمَرارٍ 

 ،َفَأَرْدُت َأْن آِوَي إَِلْيـَك ألْنُظـَر َمـا َعَمُلـَك َفَأْقَتـِدَي بِـهِ  ،َأْنَت الثََّالَث ِمَرارٍ 

ـِذي َبَلـَغ بِـَك َمـا َقـاَل َرُسـوُل اهللاَِّ  ،َفَلْم َأَرَك َتْعَمُل َكثِـَري َعَمـلٍ   ؟^َفـَام الَّ

ْيـُت َدَعـاِين َفَقـاَل  :َقـاَل  ،َما َرَأْيَت  َما ُهَو إِالَّ  :َفَقاَل  َمـا ُهـَو إِالَّ َمـا  :َفَلـامَّ َولَّ

ا َوالَ َأْحُسـُد َأَحـًدا  َرَأْيَت َغْريَ َأينِّ الَ َأِجُد ِيف َنْفِيس ألَحٍد ِمَن املُْْسلِِمَني ِغش�
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اهُ  تِـي الَ َهِذِه  :َفَقاَل َعْبُد اهللاَِّ .َعَىل َخْريٍ َأْعَطاُه اهللاَُّ إِيَّ تِي َبَلَغْت بَِك َوِهَي الَّ الَّ

  .»ُنطِيُق 

 هينـاً  أفيكـون شـيئاً  !!!وهي التي ال نطيق :فانظر كيف قال عبد اهللا

ــن هــو عبــادة  ــن عمــرو وهــو م ــه مثــل عبــد اهللا ب ــذا الــذي ال يطيق ه

 !؟واجتهاداً 

  :وتأمل ما جعله اهللا من جزاء ملن صفح وغفر وطهر نفسه

َمـْن «:َقـاَل  ^َعاِذ ْبـِن َأَنـٍس َعـْن َأبِيـِه َأنَّ َرُسـوَل اهللاَِّ َعْن َسْهِل ْبِن مُ 

َكَظَم َغْيًظا َوُهَو َقـاِدٌر َعـَىل َأْن ُينِْفـَذُه َدَعـاُه اهللاَُّ َعـَىل ُرُءوِس اْخلََالئِـِق َيـْوَم 

ُه ِيف َأيِّ اْحلُوِر َشاءَ  َ   .»اْلِقَياَمِة َحتَّى ُخيَريِّ

كـم يف قلـوب بعضـنا مـن غـل  ...ىل واقعناانظروا إ ...فباهللا عليكم

ــه ــاً  ؟وحقــد وبغــض ألخي مــن مشــاعر  وكــم نحمــل يف صــدورنا أحيان

 غـلٍّ  لإال من رحم اهللا ،فهيا لننظف قلوبنا من ك؟الكراهية جتاه اآلخرين

ـــتلهج  ـــاء ،ول ـــد وبغض ـــنتناوحس ـــاىل ألس ـــه تع & ' ) :بقول

 4 3 2 1 0 / . - , + * )

8 7 6 5. 

                                                   

 .بسنٍد صحيح) ١٢٢٨٦(رواه أمحد ) ١(

 ))٤١٨٦(واللفظ له، وابن ماجه ) ٤٧٧٧(، وأبو داود )٢٠٢١(الرتمذي ) ٢(
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رشف  ت الرجــال العظــامء الــذين حــازوا هــذه صــفة مــن صــفا

عـن  عـن أيب هريـرة  ،وفازوا بظـل اهللا يـوم ال ظـل إال ظلـه ،الرجولة

مـنهم  و ،هللا يف ظلـه يـوم ال ظـل إال ظلـهسـبعة يظلهـم ا« :قال ^ النبي

 .»رجل قلبه معلق يف املساجد

وال يعمـره إال صـفوة البرشـ وال هيجـره  ،إن املسجد بيٌت لكل تقي

ألنــه منبــع كــل خــري ولــه ينتهــي كــل معــروف وهــو مهــبط  ؛إال أراذهلــم

الرجال فيه ينشأون عىل حب اخلريات وبغـض املنكـرات وحـب اجلهـاد 

يف سـبيل اهللا لتحقيــق العـزة والكرامــة والرشــف وحتريـر املقدســات مــن 

 .العدو الغاصب املحتل

 E D C B AK J I H G FL   :قـــال تعـــاىل

Q P O N MR V U T S]١٠٨:التوبــــــة[، 

ــة بكثــرة الــرتدد عليهــا  ــروا بيــوت اهللا عــامرة معنوي فهــؤالء الرجــال عّم

هـؤالء هـم الصـفوة املختـارة  ،وباألذكار وتـالوة القـرآن ،والصالة فيها

واهللا يدلنا عىل منـابع الصـدق وأمـاكن الثبـات  ،الثابتة عىل منهج اهللا 

                                                   

وهـو ) ٢٣٩١(، حديث رقم  ٩٨، ص  ٥٣ك الزهد ، باب  ، ٧انظر الرتمذي ج )١(

 . ٤٣٩، ص  ٢جزء من حديث طويل، أيضًا مسند أمحد ، ج



 
 
 

�� ��������������������������������������������

 

Ù Ø × Ö Õ Ô  :حيث قـال تعـاىل ،البقاع إليه وأحب ،عىل احلق

â á à ß Þ Ý Ü Û Ú]٣٦:النور[. 

واهللا أمـر أن  ،فاملساجد حماضن لوجود القلـوب النورانيـة الصـادقة

ألن  ؛تعظــم بتطهريهــا مــن الــدنس واللغــو واألقــوال التــي ال تليــق هبــا

ــا ــال األقوي ــناعة الرج ــدور األول يف ص ــا ال ــيتها وهل ــا قدس ــاجد هل ء املس

وهذا جيعلنا هنتم بعامرة املساجد وجلب الناس إليهـا  ،بإيامهنم وعقيدهتم

لينهلوا من آداهبا اجلمـة وأخالقهـا الـوفرية وليبنـوا نفوسـهم عـىل أسـس 

 .متينة وقواعد صلبة ال هتتز أمام املحن والشدائد 

���������������������� �

بقوة  عبأوال ت ،ف إال من رهبااإن القلوب العامرة باإليامن ال خت

ألهنا موقنة أن كل ما سوى اهللا فهو باطل وضعيف قارص ال  ؛أحد

P O  :قال تعاىل ،وإنام ذلك هللا وحده ،يملك لنفسه رضًا وال نفعاً 

] \ [ Z Y X W V U T S R Q^  c b a ` _

e d]١١:الفتح[. 

يقومون بأداء الطاعات وخيشون يوم احلساب يوم التناد يوم تتقلب 

وتتبدل أحوال  ،وتزيغ األبصار وتشخص ،لوب فتبلغ احلناجرالق

                                                   

 . ٧/٣٧٨٥األساس يف التفسري  )١(
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وألجل هذا اخلوف ال تلهيهم جتارة  ،الناس فتفيق وتنتبه بعد سكرهتا

ومع هذا اخلوف يعلقون رجاءهم بثواب اهللا  ،وال بيع عن ذكر اهللا

) ( *   :قال تعاىل ،ومغفرته  ' & % $ # " !

- , +. 5 4 3 2 1 0 /
 .]٣٧:النور[

وقد تتقلب القلوب لتدرك احلقيقة الناصـعة يف صـدق اهللا ورسـوله 

فتنقلـب إىل اإليـامن  ،عن وقوع يوم القيامة ومـا فيـه مـن مشـاهد عظيمـة

 .بعد الكفران واألبصار إىل العيان بعد اإلنكار يف الدنيا 

لكنهـا  ،فهـي قويـة متينـة ،قلوب الرجال ال تعـرف اجلبـن أو اخلـور

 .وال سيام عندما تتذكر اآلخرة يوم احلساب  تذوب من خشية اهللا

��������������������� �

يسـتمد العبـد  ،وهـي صـلة بـني العبـد وربـه ،إن الصالة عامد الدين

والصـالة صـفة رئيسـة  ،منها قوة اإليامن والصرب وحتمل مصاعب احليـاة

فهم يؤدوهنا بتواضع وخشوع وخضـوع  ،من صفات الرجال الصادقني

ــال ،هللا تعــاىل ــاىل ق % & ' ) ( ! " # $  :تع

 .]٣:املؤمنون[+ , - . / 0*

                                                   

 . ٤/٢٣٥٢، وأيضًا فتح الرمحن  ٤/٢٥٢٠انظر يف ظالل القرآن  )١(

 . ٧/٣٧٧٦األساس يف التفسري  )٢(
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منـذ ثالثـني سـنة مـا أذن املـؤذن إال وأنـا يف « :قال سعيد بن املسيب

 !وما رأيت قفا مصل قط ،^مسجد رسول اهللا 

كـان  .من سبعني سنة مل تفتـه التكبـرية األوىل ـ وكان األعمش قريباً 

 :فقـال ،فقيل قد رخص لك ،الفالج الربيع بن خثيم يقاد إىل الصالة وبه

 .إين أسمع حي عىل الصالة فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبواً 

  !وكان سعيد بن عبد العزيز التنوخي إذا فاتته صالة اجلامعة بكى ـ

إذا رأيت الرجل يتهاون يف التكبـرية  :ـ وقال إبراهيم بن زيد التيمي

 !األوىل فانقض يدك منه

ــ وقــال ابــن خفيــف ــروين يف  إذا :ـ ســمعتم حــي عــىل الصــالة ومل ت

 .!الصف فاطلبوين يف املقربة

 ...هكذا كان الرجال

  يمشون نحو بيـوت اهللا إن سـمعوا 
 

  اهللا أكـــرب يف شــــوق ويف جــــــــذلِ 
 

ـــواهم ــــة: نج ـــاك طائعـ ـــا جئن   ربن
 

ـــلِ  ــادع األمـــ ــينا خ ــنا وعص   نفوس
 

ـــيهم لعــــب  ـــال يل   هـــم الرجـــال ف
 

ــة ال ــالة وال أكذوب ــن الص ــلِ ع   كس
 

 

                                                   

 ٢./١نزهة الفضالء،حممد حسن عقيل موسى،) ١(
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يمـد  مهـم وهـي ركـن  ،والصالة تقوي الصـلة بـني العبـد وخالقـه

وهلـا  ،اجلامعة املسلمة بالقوة الروحية التي ال بد منهـا إلصـالح املجتمـع

هيرع إىل الصـالة  ^ وكان،دور عظيم يف ختفيف املصائب عن املسلمني 

 .أرحنا هبا يا بالل :إذا حزبه أمر ويقول

الطاعة الكاملة هللا سـبحانه واالستسـالم والصالة تريب الرجال عىل 

ـــه بقــراءة القــرآن  ــاجي رب ــنام ين الكامــل للخــالق يف خضــوع وتــذلل حي

أن  عـن عائشـة  ،وينقطع عن الغفلة ويعد من الشـاكرين الـذاكرين

ِملَ تصـنع  :فقالـت عائشـة ،كان يقوم الليـل حتـى تتفطـر قـدماه ^ النبي

 :قـال ؟م مـن ذنبـك ومـا تـأخرهذا يا رسول اهللا وقد غفر اهللا لك ما تقـد

 .أفال أحبُّ أن أكون عبدًا شكورًا 

���������������������� �

الطهــارة مطلــب اجلميــع وال يرفضــها إال صــاحب فطــرة منحرفــة 

 ،الزكــاة طهـارة للــامل عندمـــا ختــرج ملســتحقيها عــدُّ وتُ  ،وطبيعـة مشــوهة

ران ها يزكو ويطهـر مـن أدبف ،وطهارة لنفس صاحبها من الشح والبخل

هلـذا يتصـف  ،اجلشع واألنانية ويشعر بجـوع الفقـراء وتوجـع املعـوزين

                                                   

،  ٥٨٤، ص  ٢، ك التفسـري ، بـاب  ٨أخرجه البخـاري يف فـتح البـاري ، جملـد  )١(

 ) .٤٨٣٧(رقم 
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الرجال بالعطـاء والنجـدة لكـل املحتـاجني ويرسـعون يف سـد حاجـات 

 .إخواهنم بدون تردد

مــن املعلــوم مــن الــدين  عــدُّ زكــاة ركــن مــن أركــان اإلســالم وتُ وال

جوهبـا مـن أنكـر و عـدُّ ويُ  ،وتم إمجاع املسـلمني عـىل وجوهبـا ،بالرضورة

خـًال مـع والـذي يمتنـع عـن أدائهـا ب ،ويقتل كفراً  ،عن اإلسالم ًا خارج

وعـىل احلاكــم  ،ثم ويظـل يف حظـرية اإلسـالمأاعتقاده بفرضـيتها فإنـه يـ

وإن قاتل دوهنـا قوتـل حتـى يرجـع إىل أمـر  ،املسـلم أن يأخذها منه قهراً 

 .اهللا سبحانه ويؤدي زكاة ماله 

 عىل مـانعي الزكـاة بعـد وفـاة النبـي ولقد شدد أبو بكر الصديق 

فحـارهبم لتفـريقهم بـني الصــالة  ،واعتـربهم مرتـدين عـن اإلســالم ^

واهللا لـو منعـوين عناقـًا كـانوا يؤدونـه إىل «:وقال كلمته الشهرية ،والزكاة

 . »لقاتلتهم عليه ^ رسول اهللا

لـذلك  ،فرتك الزكاة يؤدي إىل إنكارها وهذا طريق الكفر والضالل

\ [̂  Z Y ]  :هم اهللا ســـبحانه بقولـــه تعـــاىلتوعــد

d c b a  ̀_]وإيتــاء الزكــــاة مـــن  ،]٧:فصــلت

                                                   

 . ٢٤٦انظر الفقه املبسط ، ص  )١(

 .، مطبعة االستقامة بالقاهرة٤،ط٢٥، ٢٤انظر إمتام الوفاء يف سرية اخللفاء،ص )٢(
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فالرجـال  ،األوصاف املهمة واألساسـية للمـؤمنني املفلحـني املخلصـني

 فهم يقيمون صالهتم عىل أكمل وجـه ،املؤمنون ال يقرصون يف حق أحد

ري عـىل أيـدهيم فـاخلري جيـ ،ويمدون أيدهيم بـاخلري والنفــع إلخـواهنم ،

 .ألهنم صادقون مع اهللا ومع أنفسهم وأمتهم ؛وألسنتهم دون توقف
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ألهنــم  ؛يتمسـك رجـــال العقيــدة واإليــامن بــاحلق وال حييــدون عنــه

فـال تراجـع إىل الباطـل وال دفـاع عـّام سـوى  ،عرفوا الصواب وآمنـوا بـه

* +  (' )! " # $ % &  :قــال تعــاىل ،احلــق

 .]٢٣:األحزاب[2 3 4 5 1, - . / 0

إهنــم األوفيــاء بــام عاهــدوا اهللا عليــه مــن اإليــامن والطاعــة والصــرب 

ومنهـم من هــو علــى عهـده  ،واجلهاد فمنهم من أوفـى بام ألزم به نفسـه

:تعاىلقال  مل يغريوا عهدهم مع اهللا  ،مع اهللا يرتقب ساعة النداء فيلبي

 .]١٠:الفتح[9 : ; > 3 4 5 6 7 8 

وعهد هؤالء الرجـال كـان عـىل القتـال إلعـالء كلمـة اهللا والقضـاء 

عهـد يف  ،عىل الطاغوت وعهد عـىل عمـل الصـاحلات وجمانبـة السـيئات

 ،اإلخالص بكل األعامل التي يقوم هبا اإلنسان عىل سطح هذه املعمورة

يف عليـني مـع  وفريق أوىف بام عاهد عليه فقاتل حتى نال الشهادة فارتقى

                                                   

 .٥/٢٧٩٠انظر فتح الرمحن يف تفسري القرآن  )١(
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عـة القتــال فيصـدق فيــه صـديقني والشــهداء وفريـق ينتظــر هيالنبيـني وال

فيموت عىل الصدق والوفاء بالعهد وامليثاق بال تبديل وال تغيري  ،اجلهاد

 .ملا بايع عليه 

هكذا كان الرجال يف املجتمع اإلسالمي ال يعرفون طعًام للـذل وال 

ومـن  ،ريون هبـا نحـو اجلنـانللهوان حيملـون أرواحهـم عـىل أكفهـم يطـ

 ،عاش منهم يتمنـى القتـال ليحقـق إحـدى احلسـنيني النرصـ أو الشـهادة

 .فيلحق بإخوانه الصادقني الذين سبقوه عىل طريق الشهادة

يف صـدقهم  ،وهكذا الرجال الذين تربوا عىل مائدة القـرآن الكـريم

والتزامهم بعهودهم ومواثيقهم مع خـالقهم ومـع أنفسـهم ومـع النـاس 

 .مجيعاً 

 :قال إيـاس بـن معاويــة،مـن أجـىل عالمـات الرجولـة فالصـدق إذاً 

وقـال ،.»امتحنت خصال الرجـال فوجـدت أرشفهـا صـدق اللسـان«

 .»ساد إسحاق أهل املغرب واملرشق بصدقه« :الدارمي

 .يف القول ويف الفعل :الصدق عموما

 .وصدق العهد أدل عىل الكامل ،ولكن صدق الفعل

                                                   

 .٨/٥٨وأيضًا حماسن التأويل  ٣/٦٢٣ن كثري انظر تفسري اب )١(

 . ١٨٥عن العوائق  ١/٣٩١هتذيب التهذيب  )٢(

 . ١٨٦عن العوائق  ٢/٨٦طبقات الشافعية  )٣(
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جرد نطقه بالشهادتني قد أبرم العهد مع اهللا أن يطيعه وإن املسلم بم

  ؟فأين الصادقون ،وينرص دينه

§ ¨ ©   :وإن املسلم بمجرد التزامه قد عقد الصفقة مع اهللا

± ° ¯ ® ¬ « ª²  ´ ³
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ÁÂ Ç Æ Å Ä ÃÈ]١١١:التوبة[. 

 عاملقة إنه أرشف عقد بيع يمكن أن يوقعه برش،عقٌد ال يوقعه إال

 .مهمهم  اإليامن  ممن سمت نفوسهم ،وعلت

 وفضالً  منه كرماً  اهللا سامها كام املبايعة هذه أو - البيعة هذه حقيقة«

 املؤمنني أنفس لنفسه استخلص قد - سبحانه -  اهللا أن - وسامحة

 ال بقية منها يستبقوا أن هلم يعد مل. .  يشء منها هلم يعد فلم وأمواهلم؛

. .  كال. .  يمسكوا أو يبذلوا أن يف خيار هلم يعد مل.  بيلهس يف ينفقوهنا

 يفرض ما وفق ، يشاء كام هبا يترصف أن لشارهيا ، مشرتاة صفقة إهنا

 الطريق يف يميض أن سوى يشء من فيها للبائع وليس ، حيدد ما ووفق

 إال يقول وال ، جيادل وال يناقش وال ، يتخري وال يتلفت ال ، املرسوم

 . » اجلنة هو:  والثمن. .  واالستسالم العملو الطاعة

                                                   

 )٨٤/ ٤(يف ظالل القران ،سيد قطب ،  )٢(
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 وال حيسبن فارس اإلسالم أن عقد الرجولة ذلك ،إنام يكتبه فقط

،إنام كل ^ شهداء معارك اإلسالم كام كان من صحب رسول اهللا 

يوقع مع اهللا ذلك العقد ،بأن  وفارس يف مكانه وميدانه يستطيع ان

بالغها إىل العاملني،وأن يبذل ل رسالة اإلسالم وإوسعه يف مح يستفرغ

قيام حضارهتا من جديد وقته وماله وعلمه يف سبيل هنضة هذه األمة ،و

 مات عىل فراشه ،لكنه كان سيد رجال العاملني ،^ اهللا  وإال فرسول

 .وأصدق من وّىف بعهده مع ربه

فحقيقة العقد مع اهللا هو ان يكون هذا الدين هو مهك االول يف 

ن عىل استعداد الن تضحي بكل يشء يف سبيل نرصته احلياة ،حتى لتكو

 ورفع رايته 

قـال ابـن  !!مـأخوذ عـىل كـل األمـمللوفاء هبذا العهـد بل إن امليثاق 

ما بعث اهللا نبيا إال أخذ عليه امليثاق لئن بعث حممد وهـو « :عباس 

وأمره أن يأخذ امليثاق عىل أمته لئن بعث حممد  ،ينرصنهلحي ليؤمنن به و

م ابـن تيميـة فِهـ وبناء عىل هذا امليثاق ...أحياء ليؤمنن به ولينرصنه وهم

 ،املؤمنون الذين مل يعقب إيامهنم ريبة :دعوى اإليامن هم أن الصادقني يف

وذلـك هـو العهـد املـأخوذ عـىل  ،وجاهدوا يف سبيله بـأمواهلم وأنفسـهم

 .»األولني واآلخريــن

                                                   

 .١٠٠ياله من دين لو أن له رجال،فريد مناع ،ص) ٣(

 . ٢١٢عن املنطلق  ١٠/١٢جمموع فتاوى ابن تيمية  )١(
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األمــر بــاحلزم والقــوة  هــل أخــذنا ؟فهــل صــدقنا يف عهــدنا مــع اهللا

  ؟واجلد

  ؟وجرأتنا عىل حرماته ،بامذا نفرس هتاوننا يف أمر اهللا

  ؟بامذا نفرس ترخصاتنا ونكوصنا عن مراتب العزيمة

  ؟بامذا نفرس تقاعسنا عن تغيري أنفسنا ومحلها عىل احلق باإلكراه

 ؟هل هو يشء غري التخيل عن صدق العهد مع اهللا

ــــــــــاىل ــــــــــال تع (& ' ) ! " # $ % :ق

 ،وأمتـوه ،وفـوا بـه :أي :قال السـعدي يف تفسـري هـذه االيـة .]٢٣:األحزاب[

 .وسبَّلوا أنفسهم يف طاعته ،فبذلوا مهجهم يف مرضاته ،وأكملوه

ومـا عليـه  ،إرادته ومطلوبه :أي] ٢٣:األحزاب[* + , - 

 .اً مل ينقصه شيئ ،أو مات مؤدًيا حلقه ،فقتل يف سبيل اهللاّ ،من احلق

فهو شارع يف قضـاء  ،تكميل ما عليه] ٢٣:األحـزاب[1. / 0 

 ،سـاع يف ذلـك ،وهو يف رجـاء تكميلـه ،ووفاء نحبه وملا يكمله ،ما عليه

 .جمد

بل مل يزالوا عـىل  ،كام بدل غريهم] ٢٣:األحزاب[2 3 4 5 

 ومــن ،الرجــال عــىل احلقيقــة ،فهــؤالء ،وال يتغــريون ،ال يلــوون ،العهــد

فقد قرصت عن صفات  ،وأما الصفات ،صور رجالفصورهم  ،عداهم

 .الرجال
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إال أهنـم مل  ،ونزلت هذه اآلية يف مجاعة من املؤمنني صـادقي اإليـامن

ولكـنهم عاهـدوا اهللا إْن جـاءت معركـة أخـرى  ،يشهدوا بدرًا وال ُأُحـداً 

 .ويبُلون فيها بالًء حسناً  ،َلُيَباِدُرونَّ إليها

فقد عاهـد اهللا ملـا فاتتـه بـدر لـو  ،وورد أهنا نزلت يف أنس بن النرض

وفعـًال ملـا  ،جاءت مع املرشـكني حـرب أخـرى َليبلـونَّ فيهـا بـالء حسـناً 

جسـده يف  فوجـدوا  ،جاءت ُأُحد أبىل فيها بالًء حسنًا حتى استشهد فيها

$ % &  وهـذا معنـى ،ورضبـة بسـيف ،نيِّفًا وثامنني طعنًة برمح

 .]٢٣:األحزاب[(' )

P وسـاعة تسـمع كلمـة :اآليـةتفسـري هـذه  قال الشـعراوي يف

وفخر  ،فاعلم أن املقام مقام جدٍّ وثبات عىل احلق ،يف القرآن] ٤٦:األعراف[

وهـؤالء  ،وقلوب رسخ فيها اإليامن رسوخ اجلبال ،بعزائم ُصْلبة ال تلني

ـوا العهـد الـذي قطعـوه أمـام اهللا عـىل أنفسـهم بـأْن يبُلــوا يف  ،الرجـال َوفَّ

 .ولو يصل األمر إىل الشهادة ،إلسالمسبيل نرصة ا

���������������������������������������������� �

! " # $ % & ' ) (  :قــال تعــاىل

 .]٣٤:النساء[/* + , - .

وعليهم القيام بتبعات  ،إن مسئولية البيت تقع عىل عاتق الرجال

ء درجة وهلذا رفع اهللا الرجال عىل النسا ،هذه املسئولية عىل أحسن وجه
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l k j i hm p o nq  s  :قال تعاىل َ  r

u t]٢٢٨:البقرة[. 

وهي ليست استبدادًا أو تعسـفًا أو  ،فهذه الدرجة هي درجة القوامة

تسلطًا وترفعًا وإنام هي تكليف باإلدارة والرعاية والوالية والنفقة وهذا 

م فرفع الرجال وتفضـيله التكليف عبء عىل الرجال أكثر من النساء 

 ،بـل بـام أودعـه اهللا مـن زيـادة القـوة العقليـة والبدنيـة ،ليس أمـرًا جزافـاً 

ــة ــام اخللق ــي مت ــذكورة ه ــن  ،فال ــواع م ــل األن ــذكور يف ك ــد ال ــذا نج وهل

وأقوى جسًام وعزمـًا وعـن إرادتـه تصـدر  ،املخلوقات أذكى من اإلناث

 .األمور

 :والتــي منهــا ،وهبــذه الدرجــة تــم تفضــيل األزواج عــىل زوجــاهتم

ذن بتعـدد الزوجـة للرجـل دون املـرأة وهـذا اقتضـته الزيـادة يف القـوة اإل

واملراجعـة يف  ،وكـذلك جعـل الطـالق بيـد الرجـل دون املـرأة ،اجلسمية

ومنهـا جعـل  ،وهذا يتطلبه الزيادة يف القوة العقلية وصدق التأمل ،العدة

وذلــك  ،املرجــع يف اخــتالف الــزوجني إىل رأي الــزوج يف شــئون املنــزل

وكـذلك متيـز الرجـل باإلنفـاق وبالديـة  ،ة عقلـه ودماثـة التفكـريلرجاح

ولـو مل  ،وفضـل الرجـال عـىل النسـاء ال ينكـره عاقـل ،واملرياث واجلهاد

يكـن إال أهنــا خلقـت منــه فهـو أصــلها ولـه أن يمنعهــا مـن الترصــف إال 

                                                   

 . ١/١٢٥: انظر التفسري الوسيط )١(
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وهذا كله يدل عىل التفضـيل ،فال تصوم إال بإذنه وال حتج إال معه  ،بإذنه

 .الرجال عىل نسائهم  ويبني حق

�������������������������� �

قـال   ،»مـؤمن يـس« السعي لتبليغ دعوة اهللا ومنـارصة األنبيـاء  -١

ـــاىل v u t s r q p o n m  :تع

w]٢٠:يس[.  

 »مؤمن آل فرعون«الدفاع عن رمز الدعوة ضد مؤامرة الكفار  -٢

K J I H G F E D C  :قال  تعاىل

P O N M L]٢٨:غافر[.  

Ç   :قال  تعاىل ،التحرك الرسيع لدرء اخلطر وبذل النصيحة -٣

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ù Ø × Ö Õ]٢٠:القصص[.  

��������������  

                                                   

 . ٢/٤٠٢، والتحرير والتنوير  ٢/١١٠انظر اجلامع ألحكام القرآن  )١(
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  وأقوال السلف صفات الرجال يف السنة

�� ������������������� �

دلني عـىل  :فقال ^ إن أعرابًيا أتى النبي :قال عن أيب هريرة 

تعبـد اهللا ال ترشـك بـه شـيًئا وتقـيم « :قـال ،إذا عملته دخلت اجلنـةعمل 

والـذي  :قال .»الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة وتصوم رمضان

مـن رسه أن ينظـر « :^  فلام وىل قـال النبـي ،نفيس بيده ال أزيد عىل هذا

  ..»إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا

�� ���������� �

رأيــت يف املنــام كــأن يف يــدي قطعــة  :قــال - -عــن ابــن عمــر

 :قـال ،ة إال طرت إليهوليس مكان أريد من اجلن» حرير سميك«إستربق 

أرى عبد اهللا « :فقال^  فقصته حفصة عىل النبي ،حفصة فقصصته عىل

  .»رجًال صاًحلا

�� ��������������������� �

 ^ شــكونا إىل رســول اهللا :قــال - -عــن خبــاب بــن األرت

  .أال تستنرص لنا أال تدعو لنا :فقلنا ،متوسد بردة له يف ظل الكعبةوهو 

                                                   

 . متفق عليه )١(

 .. متفق عليه) ٢(
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ــه يف األرض « :فقــال قــد كــان مــن قــبلكم يؤخــذ الرجــل فيحفــر ل

فيجعل فيها فيجاء باملنشار فيوضع عـىل رأسـه فيجعـل نصـفني ويمشـط 

واهللا َلَيتَِمنَّ  ،بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه فام يصده ذلك عن دينه

ر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حرضـموت ال خيـاف إال اهللا هذا األم

  ..»والذئب عىل غنمه ولكنكم تستعجلون

مشطون بأمشاط احلديـد ويُ  ،نرشون نصفنييُ  ...هكذا كان الرجال

يف  طمعـاً  ؟ملـاذا ...ومع ذلك يصربون وال حييدون عن دينهم قيد أنملـة

 .رضوان اهللا واجلنة

ت ّفـُح «:حـني قـال ^ بذلك املصـطفى أخرب ،إن طريق اجلنة شاق

 . »ت اجلنة باملكارهفّ النار بالشهوات وُح 

إال إن سلعة اهللا غاليـة «:^ولذا قال املصطفى وإن ثمن اجلنة غال 

 .»أال إن سلعة اهللا اجلنة

  ؟فكيف نريد الوصول دون زاد عظيم من الصرب

د صرب بـالل عـىل رمضـاء مكـة وحجارهتـا الالهبـة وهـو يـردد أحـ

 .»اجلنةإن موعدكم "وصرب يارس وآله حتى جاءهتم البشارة النبوية،أحد

                                                   

 . رواه البخاري) ١(

 ).٣١٤٢: صحيح اجلامع) (٢(

ــال) ٢٤٥٠(الرتمــذي ) ٣(  ٤وصــححه احلــاكم . هــذا حــديث حســن غريــب: وق

 .بيووافقه الذه) ٣٠٨، ٣٠٧(
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وصـرب اإلمـام أمحـد عـىل الفتنـة ،وصربت ِزنِّرية حتى ذهـب برصها

وصـرب املؤمنـون مـن قبـل ومـن ،حتى استقرت عقيـدة التوحيـد الصافية

 .طمعا فيام أعد اهللا ...بعد

يف طريـق  إنك أهيا األخ بمجرد أن اخرتت االلتزام أدخلت نفسـك

 .شاق وعر فيه جماهدة النفس وحماربة الشيطان

 ،إنفـاق الرسـور :يف البداية ،يا هذا أول الطريق سهل ثم يأيت احلزن

 !!إنفاق النفس :ويف الوسط

وصـرب عـىل  ،وصرب عىل جماهدة الـنفس ،ال بد من صرب عىل العبادة

اهللا وصـرب عـىل قضـاء  ،وصرب عىل تعب البـذل والعطـاء ،مكاره الطريق

 .وما مل تكن أهيا األخ صبورا فلن تصل إىل ما تريد،وقدره

�� ����������� �

خـرج علـيهم وهـم جلـوس ^  أن النبي - -عن ابن عباس

رجـل  :قـال ،نعـم يـا رسـول اهللا :فقلنـا ،أال أخربكم بخـري النـاس :فقال

 ،فـرس يف سـبيل اهللا حتـى يمـوت أو يقتـل :ممسك بـرأس فرسـه أو قـال

امـرؤ معتـزل يف  :قـال ،نعـم يـا رسـول اهللا :فقلنـا ،بالـذي يليـه فأخربكم

 .»الناس ...شعب يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعتزل

                                                   

 . ٢٢٧،٢٣٠املنطلق  )١(

 . . رواه الدارمي ورواه الرتمذي وصححه األلباين) ٢(
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�� ��������������������������� �

كــان فـيمن كــان قــبلكم  :قـال^  عـن النبــي عـن أيب هريــرة 

اشـرتيت منـك  :رجل اشـرتى عقـاًرا فوجـد فيهـا جـرة مـن ذهـب فقـال

 ،إنام بعتك األرض بام فيها :فقال الرجل .األرض ومل اشرت منك الذهب

 :وقال اآلخر ،يل غالم :فقال أحدمها ؟ألكام ولد :فتحاكام إىل رجل فقال

فأنكحـــا الغـــالم اجلاريـــة وأنفقـــا عـــىل أنفســـهام منـــه  :قـــال ،يل جاريـــة

  .وليتصدق

ــائع وحكمــة  ــة املشــرتي وقناعــة الب فســبحان اهللا كيــف كانــت أمان

  !!القايض بينهام

�� ������������ �

أدخل اهللا « :^  قال رسول اهللا :قال - -عن عثامن بن عفان 

  .»اجلنة رجًال كان سهًال بائًعا ومشرتًيا

فكـم رأينـا  ،فالسامحة يف البيع والرشاء واالقتضـاء حتتـاج إىل رجـل

  .من يبيع ويعود يف بيعه من أجل أموال قليلة أو يبيع عىل بيع أخيه

                                                   

 .. رواه ابن ماجه وحسنه األلباين) ١(

، مسـند ) ٢٢٠٢(، سـنن ابـن ماجـه التجـارات ) ٤٦٩٦(سنن النسائي البيـوع ) ٢(

 ).١/٧٠(أمحد 
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إذا رأى رؤيا  ^كان الرجل يف حياة النبي َقاَل  ِن ُعَمَر َعِن ابْ 

وكنـت  ^فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها عـىل النبـي  ^قصها عىل النبي 

فرأيـت يف  ^غالما شابا أعزب وكنت أنام يف املسجد عـىل عهـد النبـي 

املنام كأن ملكني أخذاين فـذهبا يب إىل النـار فـإذا هـي مطويـة كطـي البئـر 

نان كقرين البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعـوذ وإذا هلا قر

باهللا من النار أعـوذ بـاهللا مـن النـار فلقـيهام ملـك آخـر فقـال يل لـن تـراع 

فقـال نعـم الرجـل  ^فقصصتها عىل حفصة فقصتها حفصة عىل النبـي 

عبد اهللا لو كان يصيل بالليل قال سامل فكان عبد اهللا ال ينام مـن الليـل إال 

 .واستحق أن يكون رجال ،وبر صدق ابن عمرو ...   »..قليال

ذلـك أن  ،الرجال األشـداء ،إن قيام الليل ال يقوى عليه إال الرجال

 .فيه فراق املالذ من الفراش الوثري والنوم اهلانئ

الرجل من أمتي يقوم مـن الليـل « :وهلذا قال عليه الصالة والسالم

وإذا  ،فإذا وضأ يديه انحلـت عقـدة ،وعليه عقد ،يعالج نفسه إىل الطهور

وإذا وضـأ  ،وإذا مسـح رأسـه انحلـت عقـدة ،وضأ وجهه انحلت عقـدة

انظـروا إىل  :للـذين وراء احلجـاب Qفيقـول اهللا  ،رجليه انحلـت عقـدة

                                                   

 .  ٣٤٥٧البخاري  ) ١(
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 .»ما سألني عبدي هذا فهو له ،عبدي هذا يعالج نفسه يسألني

مــن  Qعجـب رّبنــا « :قــال ^عــن النّبـّي  عـن ابــن مسـعود 

 ،رجل ثـار عـن وطائـه وحلافـه مـن بـني أهلـه وحّيـه إىل صـالته ،رجلني

انظروا إىل عبدي ثار من فراشـه ووطائـه ومـن  ،أيا مالئكتي :فيقول رّبنا

ورجـل  .وشـفقة ممّـا عنـدي ،رغبة فيام عنـدي ،بني حّيه وأهله إىل صالته

ــه يف  ،فعلــم مــا عليــه مــن الفــرار ،فــاهنزموا Q غــزا يف ســبيل اهللاّ ومــا ل

 ،وشـفقة ممّـا عنـدي ،رغبة فـيام عنـدي ،فرجع حّتى أهريق دمه ،ّرجوعال

 ،انظــروا إىل عبــدي رجــع رغبــة فــيام عنــدي :ملالئكتــه -Q -فيقــول اهللاّ

 .»حّتى أهريق دمه ،ورهبة ممّا عندي

 ،أرشاف أمتـي محلـة القـرآن«:وحسبك قوله عليه الصالة والسـالم

 .لغري الرجالال مكان إذا يف الليل  »وأصحــاب الليل

���������������� �

والرجل كل الرجل مـن داوى األمـراض مـن « :قال بعض السلف

                                                   

 . رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه  ) ١(

رواه  و.إسـناده صـحيح): ٢٢/ ٦(، وقال الشيخ أمحـد شـاكر )٤١٦/ ١(محد أ) ٢(

 .أمحد وأبو يعىل والطرباين يف الكبري وإسناده حسن

 .  ٩١٩رواه الطرباين ويف سنده راو ضعيف ، الرتغيب والرتهيب  ) ٣(



 
 
 

�� ��������������������������������������������

 

خارج ورشع يف قلع أصوهلا من الباطن حتى يصفو وقتـه ويطيـب ذكـره 

 .»ويدوم أنسه

! " #  :قـال تعـاىل ؟وهل للبـاطن مـرض أكـرب مـن اهلـوى

 .]٢٣:اجلاثية[$ % & ' ) (

  :إنام الرجولة يف خالل ثالث« :نى فقالولقد أوضح الرافعي هذا املع

ـ عمل الرجل عىل أن يكون يف موضعه مـن الواجبـات كلهـا قبـل ١

 .أن يكون يف هواه

 .ـ وقبوله ذلك املوضع بقبول العامل الواثق من أجره العظيم٢

 .قدرته عىل العمل والقبول إىل النهاية :ـ والثالثة٣

ــوى ...إذاً  ــة اهل ــة مغالب ــوان الرجول ــه  وأن ،عن ــان نفس ــع اإلنس يض

 .ال بحيث يرغب اهلوى ،بحيث يقتيض الرشع والعقل

  !!أي أنه مشتق من السقوط ،وإنام سمي اهلوى هوى ألنه هيوي بصاحبه

 :ملسلمفاحذر أهيا ا

ـــالف هـــواك إذا دعـــاك لريبـــةٍ     خ
 

  يف خمالفــــة اهلــــوى ب خــــريٍ فلــــرُ 
 

ــوي ياصــاحبي ــى ال ترع ــى مت   حت
 

  حتـى متــى حتــى متـى حتــى متــى؟
 

 ،وال يقـوى عليـه إال رجـل جليـد ،شديدال ريب أن جهاد اهلوى و

في قوة قهر اهلوى فولكن حني يقهر اإلنسان هواه فإنه يشعر بلذة غامرة 
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  »لذة تزيد عىل كل لذة

ــا  ــا أن نعــرب عــن هــذه املعــاين بعبــارات هــي أقــرب لواقعن وبإمكانن

 ،ع والعقـلإن من الرجولة أن يكبح اإلنسان عاطفته بلجام الرش :فنقول

 .فيفعل ما أقراه ال ما أملته عاطفته

 ...وانظر ...فقس رجولتك بمثل هذا املقياس

 ؟إذا دعاك هواك ملعصية ماذا تفعل

إذا دعتك عاطفتك إىل حب إنسـان عـىل صـورة ال يقرهـا رشع وال 

  ؟عقل فامذا تفعل

ــا رشع وال  ــورة ال يقره ــان بص ــض إنس ــك إىل بغ إذا دعتــك عاطفت

  ؟لعقل فامذا تفع

إذا حتريت بني أمرين أحدمها أحب إىل نفسك واآلخر أرىض لربك 

 ؟فامذا ختتار

إذا كان أمامك خياران أحدمها رصيح العقل واآلخـر رغبـة القلـب 

 ؟فأيا ختتار

 .وحقائق جيب عالجها ،هذه األسئلة تكشف عن خفايا دفينة

                                                   

 . ٦٨ـ  ٦٠انظر العوائق  )١(
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 ،يد الشــهداء محــزةســ« :أنــه قــال ^روى احلــاكم عــن رســول اهللا 

 .»ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله

وبقـدر  ،واجلرأة قوة نفسية يكتسبها اإلنسان من اإليامن بـاهللا 

 .نصيب اإلنسان من اإليامن يكون نصيبه من اجلرأة والشجاعة

فيـدخلون عـىل  ،وكان السلف رمحهم اهللا عىل قدر كبـري مـن اجلـرأة

 .وينصحوهنم وال يبالونأويل األمر فيعظوهنم 

جيهـر بـه  بحيـث ،هذا ومن اجلرأة املحمـودة جـرأة اإلنسـان يف دينـه

ـ كـام يفعـل الـبعض ـ عنـدما يمـر بمحفـل  وال يتوارى خجالً  ،وبشعائره

وال يمتنــع عــن األمــر بــاملعروف أو النهــي عــن املنكــر  ،ألهـل العصــيان

 .بحجة احلياء واخلجل

عىل احلديث أمام املـأل ليوصـل  ومن اجلرأة املحمودة جرأة اإلنسان

 ،أمــا االســتحياء مــن إلقــاء احلــديث ،ورســالة اهلــدى ،هلــم كلمــة احلــق

ــه ــرب من ــوف  ،والته ــة أو خ ــدم األهلي ــدرة أو ع ــدم الق ــعار ع ــت ش حت

 .رف الرجالكل ذلك أمر مرفوض يف عُ  ...الرياء

�������������� 
 

                                                   

وأورده ) ٤٠٧٩(والطـرباين يف األوسـط ) ٣/٢١٥(أخرجه احلـاكم وصـححه ) ١(

 .األلباين يف السلسلة الصحيحة
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  سن الرجولة

يف سـن السـبعني  فكـم مـن شـيخ ،الرجولة ليسـت بالسـن املتقدمـة

ويتطلـع إىل مـا  ،ويبكي عـىل احلقـري ،يفرح بالتافه ،وقلبه يف سن السابعة

فهو  ،ويقبض عىل ما يف يده قبض الشحيح حتى ال يرشكه غريه ،ليس له

 .ولكنه ذو حلية وشارب ...طفل صغري

وبقـي صـبي  ،عىل ثلة من الصبيان يلعبـون فهرولـوا مر عمر 

ــه ــرد يف مكان ــد اهللا ،مف ــو عب ــزبري ه ــن ال ــر ،ب ــأله عم ــع  :فس ــُد م ِملَ َملْ تع

ومل تكــن  ،يــا أمــري املــؤمنني مل أقــرتف ذنبــًا فأخافــك :فقــال ؟أصــحابك

 !الطريق ضيقًة فأوسعها لك

 :فقـال لـه ،ودخل غالم عريب عىل خليفة أموي يتحدث باسم قومه

لـو كـان التقـدم بالسـن  ،يا أمري املؤمنني :فقال ،ليتقدم من هو أسن منك

 . األمة من هو أوىل منك باخلالفةلكان يف

ــار ــغار الكب ــم الص ــري ه ــار  ،أولئــك لعم ــر الكب ــا أكث ــا م ويف دنيان

 ،وقـوِة البنيـة ،وطـوِل القامـة ،وليست الرجولة ببسطة اجلسـم ؟الصغار

´° ± ² ³̄  :فقد قال اهللا عن طائفة مـن املنـافقني

Â Á À ¿Ã ¾« ¼ ½ ومــع هــذا فهـــم ] ٤:املنــافقون[

يــأيت الرجــل العظــيم الســمني يــوم « :ويف احلــديث الصــحيح] ٤:وناملنــافق[
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{  :اقرءوا إن شئتم قوله تعـاىل ،»القيامة فال يزن عند اهللا جناح بعوضة

 .]١٠٥:الكهف[~ � ¡ ¢ £ ¤

ــعود ــن مس ــد اهللا ب ــان عب ــًا ك ــا آنف ــام ذكرن ــيالً  وك ــًا نح  ،نحيف

ــًا  ــاقاه يوم ــفت س ــان  -فانكش ــان هزيلت ــا دقيقت ــحك -ومه ــض  فض بع

والذي نفيس بيده  ؟أتضحكون من دقة ساقيه« :فقال الرسول :الصحابة

 .»هلام أثقل يف امليزان من جبل أحد

وإنــام  ،ليســت الرجولــة بالســن وال باجلســم وال باملــال وال باجلــاهف

وتبعــده عــن  ،الرجولــة قــوة نفســية حتمــل صــاحبها عــىل معــايل األمــور

قـوٌة  ،قويـًا يف ضـعفه ،غنيًا يف فقـره ،قوٌة جتعله كبريًا يف صغره ،سفسافها

وأن يــؤدي واجبــه قبــل أن يطلــب  ،حتملــه عــىل أن يعطــي قبــل أن يأخــذ

 .وأمته ،ودينه ،ونحو بيته ،ونحو ربه ،يعرف واجبه نحو نفسه :حقه

هي صفات وشامئل وسجايا ذكرها  بقدر ما ،الرجولة ليست سناً 

لذين قال اهللا عنهم أولئك الناس ا ماذا نفعت الرجولة .^ اهللا ورسوله

_ ` b a  :يف القرآن  ^ ] \ [ Z Y X W 

 ]٦:اجلن]

                                                   

، ٥٣١٠(، وأبـــو يعـــىل )٣٣٠٩، ١٨٢٧(، والبـــزار )١/٤٢٠(أخرجـــه أمحـــد ) ١(

، وأبــو نعــيم يف احلليــة )٩/٧٨(، والطــرباين )٩٠٤، ٦٦١(، والشــايش )٥٣٦٥

)١/١٢٧.( 
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  مقومات الرجولة

��������������������� �

إن أول ميدان تتجىل فيه الرجولة أن يتحىل اإلنسان باإلرادة 

فالرجل احلق هو  ،والعزيمة القوية وأن ينترص عىل نفسه األمارة بالسوء

بى وتتحرك فيه الشهوة فيكبح مجاحها الذي تدعوه نفسه للمعصية فيأ

:قال تعاىل ،إين أخاف اهللا :بل يقول ،وتبدو أمامه الفتنة فال يستجيب هلا

 , + * ) ( ' & % $ # " !- 

0 / .1 5  4 3 26 ; : 9 8 7

 .]٢٣:يوسف[

فالرجل احلق هو الذي يقـود نفسـه وال تقـوده ويملكهـا وال متلكـه 

وأوىل النـاس بالثنـاء  ،قيق معنى الرجولةوهذا أول ميادين االنتصار لتح

ورجـل هتيــأت لــه  ،شاب نشأ يف طاعة اهللا فال يستجيب ملقارفـة السـوء

 .أبـواب املعصيـة ملقارفة السوء فقال إين أخاف اهللا رب العاملني

مـنهم  رَ كَ سبعة يظلهـم اهللا يف ظلـه يـوم ال ظـل إال ظلـه فـذَ  ^ قال

 .ل إين أخاف اهللارجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقا

والرجل هو الذي يمسك نفسه عند الغضب ويتصف باحللم حـني 

واإلحســان عنــد  ،تطــيش عقــول الســفهاء ويعفــو حــني ينــتقم األشــداء
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ـــال تعـــاىل ـــدرة ق 9  38 4 5 6 7 :الق

 .]١٣٤:آل عمران[: ; >

حقـًا ،ال يسـتطيعها كـل  األقوياءهي شأن الرجال  اإلسالم أمانةإن 

املرتقى الصعب ،الـذي ال يطيقـه  قعدت نفسه عن ذلك قدُمبطل متواٍن،

 .القوية  اإلرادة أصحاب لرجالاأماجد  إال

ما نزل عليه مـن  أوائلوهذه حقيقة عّلمها اهللا تبارك وتعاىل لنبيه يف 

 :رب العاملني فقال  أمره،إذ احلكيمآي الذكر 

[  . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /Z 
  

 لألمــر قــم. .  قــم. .  املتعــال الكبــري وصــوت ، الســامء دعــوة إهنــا«

 والنصـب للجهـد قـم.  لك املهيأ الثقيل والعبء ، ينتظرك الذي العظيم

 هلـذا فتهيـأ قـم. .  والراحـة النـوم وقـت مىضـ فقـد قـم.  والتعب والكد

 . . واستعد األمر

 البيـت يف ، لفـراشا دفء من ^ تنتزعه رهيبة عظيمة لكلمة وإهنا

 ، واألنـواء الزعـازع بـني ، اخلضـم يف به لتدفع.  الدافئ واحلضن اهلادئ

 . سواء احلياة واقع ويف الناس ضامئر يف واجلذب الشد وبني
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 صـغرياً  يعـيش ولكنـه ، مسـرتحياً  يعـيش قـد لنفسـه يعـيش الذي إن

 هفاملـ. .  الكبـري العـبء هـذا حيمـل الـذي الكبـري فأمـا.  صغرياً  ويموت

 اهلــادئ؟ والعـيش ، الـدافئ والفـراش ومالــه والراحـة؟ ومالـه والنـوم؟

 فقـال ، وقـّدره األمـر حقيقـة ^ اهللا رسول عرف ولقد! املريح؟ واملتاع

 » خدجيـة يـا النوم عهد مىض «:  وينام يطمئن أن تدعوه وهي خلدجية

 واجلهـاد والتعـب السـهر إال اليـوم منـذ عـاد وما النوم عهد مىض أجل! 

 »الشاق ويلالط

خـاص مـن  طـراز إىلحتتـاج  اإلسـالممن اجل ذلـك كانـت رسـالة 

 .يتحملوا تبعة قوهلا الثقيل  أنالرجال ،الذين يستطيعون 
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إهنــا عالمــة الرجولــة والفحولــة وهــو أن يستصــغر املــرء سفاســف 

األمــور ويعمــل عــىل الوصــول إىل معــايل األمــور يف العلــم والعمــل 

إن اهلمـة « :واألخالق الفاضلة والقيم واملثل العليـا النبيلـة وقـديًام قـالوا

مقدمة األشياء فمن صلحت مهته وصدق فيهـا صـلح لـه مـا وراء ذلـك 

 .»من األعامل

                                                   

 )٣٧٨/ ٧(يف ظالل القران ،سيد قطب ،) ١(

 .موقع إسالم ويب )٢(
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ــة ال تقــوى هبــم إىل مفخــرة ومــن  ،وأمــا غــري الرجــال فهمــتهم ميت

 ،قلبـه عـن احلـق مصـدوداً صـار و ،سفلت به مهته أصبح حبـيس طباعـه

وينفقـون  ،اللهو الزينة واللعب عندهم أمنية وحياة يعيشـون مـن أجلهـا

األموال يف سبيلها وليس يعنيهم كم ضاع من العمـر والوقـت مـا دام يف 

وتعلقوا بأشكال وأحوال الفنانني وبأحوال الفـرق التـي  ،اللهو واللعب

 :ونشيدهم يف هذه احلياة ،يشجعوهنا

  إنــــــــام الــــــــدنيا طعــــــــام ورشاب ومنــــــــام
 

 

فــــإذا فاتــــك هــــذا فعــــىل الــــدنيا الســــالم  
  

وأشد منها خزيًا  ، إهنا صورة يندى هلا اجلبني من صور هبوط اهلمة

أن تعنى األمم بـاللهو وتنفـق عليـه املاليـني وتشـغل أبناءهـا هبـذا اللهـو 

 .والغناء املاجن

@ I H G F E D C B A  :قال تعـاىل

M L K JN S R Q P O]٦:لقامن[.  
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ــنه صــديق هــذه ــانون س ــيس   ق ــم ،ل ــذ رســوهلا األعظ ــة وتلمي األم

ــرة  ــدت جزي ــوم أن ارت ــر ،ي ــه أو يتقهق ــارس اإلســالم أن يتخلــف عن لف

                                                   

 .٢٨٩، ص العبادة يف اإلسالم )١(
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،وكـاد اإلسـالم أن ^د العرب عن اإلسالم بعد وفـاة سـيد األنـام حممـ

هيلك فانربى للفتنة أبو يكر الصـديق ا جيـّيش اجليـوش ،ويسـتنفر اهلمـم 

قـد انقطـع الـوحي وتـم «:إلنقاذ اجلليلة ،وانطلـق لسـانه  الطـاهر ملهمة ا

 .)٢(»الدين ،أينقص وأنا حي ؟

ــال  ــعارًا لرج ــؤمنني وش ــانون امل ــنة يف ق ــامت س ــك الكل ــدت تل وغ

  :يقولوهنا بلسان احلال قبل لسان املقال العصوريف مجيع  اإلسالم

نة عـن سـ بن حنبل ،فوقف يذود قاهلا امحدحي ؟ وأناأينقص الدين 

،فخّلـد اهللا القران ،مـتحمال احلـبس واجللـد  يف حمنة خلق^  هللارسول ا

 .السنة واجلامعة  أهل إمامذكره ،وجعله 

جهـاد ،فكـان ال  إىلح الـدين ؟ترمجهـا صـال حي وأناأينقص الدين 

،حتـى تقوسـت قـدماه مـن ركـوب اخليـل ملامـا ً إالينزل مـن عـىل فرسـه 

 .سرياأل األقىص،ففتح اهللا عىل يديه وحرر 

ــاأيــنقص الــدين  ــى عليهــا حــي ؟ وأن فلســطني ،فوقفــوا  أشــبالترب

ــواكلهــا كيــف تكــون الرجولــة ، األمــةيعلمــون  نــوايص  باحلجــارة وأذلُّ

 .القردة واخلنازير من الصهاينة املالعني  إخوان

يف  اإلسـالمحيملـه فرسـان  أنشعار ال بـد أينقص الدين وأنا حي ؟

 .دينه ويعز رشيعته   هذا الزمان كذلك ،حتى ينرص اهللا هبم

                                                   

 ٦٢له من دين لو أن له رجال ،فريد مناع ،ص يا) ٢(
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وهم الـذين تتعـاىل  ،إن الرجال هم أصل الشجاعة والنخوة واإلباء

ولـذلك حيـنام جـاء اإلسـالم ربـى  ،نفوسهم عن الذل واهلوان والصغار

الرعيل األول عىل الشجاعة والعزة والكرامة وهذب نفوسهم وضـبطها 

\   :قال تعاىل ،رهبانـًا بالليل فرسانًا بالنهاربالتقوى واإليامن فكانـوا 

b a ̀  _ ̂  ]f e d c]ويتضح  ،]١٨:الـذاريات

وكان أجود الناس وكان أشجع النـاس  ،أنه أحسن الناس ^ من سريته

ولذلك بث يف نفوس صحابتـه كل معـاين الشـجاعة واإلقـدام لتحقيـق ،

%  $#! "  :قــال تعــاىل ،النرصــ للديـــن وللــذب عــن حياضـــه

  .]٢٩:الفتح[,& ' ) ( * +
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ألن الرجـل املخلـص ال حيـرص  ؛اإلخالص أشق يشء عىل النفس

 .عىل إنجاح العمل بقدر ما حيرص عىل قبوله عند اهللا 

ورجـــل العقيـــدة واإليـــامن تعلـــو درجتـــه بصـــدق التوجـــه إىل اهللا 

لــذلك ينبغــي عــىل رجــل  ،وحــده والتـواري عــن أعــني النــاس لــرياه اهللا

ولـيقم مـن نفسـه عـىل نفسـه  ،العقيدة أن يقف ساعات ينـاجي فيهـا ربـه

 .ميزانًا حياسبها قبل أن حياسب
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هـو القـوة اإلهليـة الكامنـة يف  :اإلخـالص :عّرفه بعض العلامء فقال

ــي  ــالح اخلف ــعفاء والس ــار الض ــول يف انتص ــ املجه ــاس والرس ــامل الن أع

 .دئ والدعوات احلاسم يف معركة املبا

عترب املخلص يف عهوده ومواثيقه وأماناتـه جنـدي العقيـدة وبذلك يُ 

ألنه يقاتل ويضحي بوقتـه ومالـه  ؛ال الغنيمة وهو اجلندي املجهول بحق

ــرين ــه لآلخ ــربز نفس ــبيل اهللا دون أن ي ــل  ،ونفســه يف س ــايل أن يقت وال يب

كل املكـدرات  جمهوالً لينال ثواب اهللا ويلقى اهللا بقلب سليم خالص من

 .التي تعكر صفو العقيدة واإليامن

ورجل العقيدة خملص يف سـائر أعاملـه وأقوالـه يف رسه وعالنيتـه ال 

l k  :قـال تعـاىل ،خيتلف باطنـه عـن ظـاهره وال قولـه عـن فعلـه

s r q p o n m]٢:الصف[. 

وأي عمل أقوى وأعظم من اجلهاد يف سبيل اهللا حيـث يقـدم رجـل 

ومـع ذلـك إذا  ،اضيًا ويبذل أغىل مـا يملكـه يف سـبيل اهللالعقيدة نفسه ر

يف عملـه  خملصـًا  ألنـه مل يكـن  ؛خالطه الرياء وحب السمعة حبط عمله

 . .البتغاء مرضات اهللا 

 

                                                   

 . ، مكتبة وهبة ، القاهرة ١، ط٨٤يف ظالل العقيدة كلامت وآراء ، ص )١(
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إن رجل العقيدة صاحب قلـب كبـري يثبـت أمـام املحـن والعقبـات 

إال التضـحية والفـداء بـأخص مـا وأمام اجلهاد املرير الذي ال تنفـع معـه 

يملك املجاهد يف هذه احلياة وال يملك إال الصرب والتسليم حتـى النرصـ 

 .والتمكني

وليســت طريــق بطولــة رجــال العقيــدة واإليــامن مفروشــة بــالورود 

ورجل  ،والرياحني بل هي طريـق حمفوفـة باألشواك واملصاعب واآلالم

وت يف ســبيل عقيدتــه مــن أســمى املــ عــدُّ بــل يُ  ،اإليــامن ال خيــاف املــوت

 .األماين

رجـل بلـغ  ،والرجال صنفان يف ميدان اإلصالح واجلهاد واملقاومة

ألنـه مـؤمن قـوي يعـيش لفكرتـه وال يبـايل يف سـبيلها مهـام  ؛ذروة املجـد

 .كانت التضحيات وخماطرها

واآلخـر عنيـد يـؤمن  ...ورجـل العقيـدةاحلـق وبذلك فهو جنـدي 

له مواهبه ويبذل من أجله املـال وحتـى الـدم  بباطله ويدافع عنه ويسخر

 .وبذلك فهو رجل الدنيا وجندي الغنيمة  ،وخيضع له آماله وأعامله

 

                                                   

 . ٢١،٢٢انظر كتاب حياة العقيدة ورجاهلا ، ملحمد أمحد ، ص  )١(
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مـا ^ هللا ارجل العقيدة يعيش يف الـدنيا وهـو يـردد خلـف رسـول 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  ] ��أمره به ربه وخالقه يـوم أن قـال

° ¯ ® ¬ «± ¶ µ ´ ³ ²  ¸Z �� �

 يف حركــة وبكــل القلــب يف خاجلــة بكــل ، هللا الكامــل التجــرد إنــه«

 ، التعبديـة بالشـعائر.  واملـامت وباملحيـا.  واالعتكاف وبالصالة.  احلياة

 . وراءه وما وباملامت ، الواقعية وباحلياة

 الصـالة جتمع ، الكاملة والعبودية ، املطلق » التوحيد « تسبيحة إهنا

ــا فواالعتكــا  ª Z » ] هللا.  وحــده هللا وختلصــها ، واملــامت واملحي

 » إسـالم « يف. .  للعـاملني احلـاكم املوجـه املـريب املترصف املهيمن يومالق

 حيتجـز وال ، هللا يعبـدها ال بقيـة احليـاة يف وال الـنفس يف يستبقي ال كامل

 فســـمعت. .  Z ² ³ ± ]. .  الواقـــع يف وال الضـــمري يف شـــيئاً  دونـــه

 . »)١( µ ´ Z ¶ ] : وأطعت

حياتـه  وهنا ُحّق لنا أن نتساءل هل يعقل أن جيعـل فـارس اإلسـالم

مــع قافلـة الرجــال الــذين  ومماتـه هللا رب العــاملني ،دون أن يطبـع لــه أثـراً 

 حيملون هم اإلسالم ،ويرفعون رايته ؟

                                                   

 ).٣/١٨٢(قطب ، يف ظالل القران ،سيد) ١(
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إن أي منتسب إىل حيـاة النـور يـدعي انـه يعـيش هللا ،ومل يرضـب لـه 

و كاذب يف دعواه تلـك ،بـال ه  لدين اهللا تعاىل ،إنام بسهم يف ساحة البذل

 .شك أدنى ريب أو

ملء بطنـه وينـام مـلء جفنيـه ،ثـم هـو ال  يأكلهللا من  فكيف يعيش

ــرك ســاكنا  ــت إن حي ــالم أطــرافانتقص انتهكــت حمــارم رب أو ، اإلس

 !.العاملني ؟

 وأحالمه أمانيهيف حتقيق  كيف يعيش هللا من ينفق اغلب وقته ساعياً 

 اهتامماته ؟مساحة يف خريطة  أدنىنرصة الدين ال حتتل  وية ،بينام نيالد

كيف يعيش هللا من ال يبيـت ليلـه مهـتام بشـئون املسـلمني ،ال حيمـل 

لنهضـة أمتـه مهـًا وال يتحرســ قلبـه عـىل مـا يعيشــه املسـلمون مـن ختلــف 

 وانحطاط ،وذلة وهوان؟

ن عمـالق إن فارس اإلسالم الذي جعـل حياتـه كلهـا هللا ،هللا دره مـ

عمري اهلمة حنبيل العزيمة ،صديقي الشعار ،مصعبي الزهـد ،خالـدي !

 .اإلقدام ،قد أبت نفسه إال أن جيعل نرصة الدين جل مهه 
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ال ُتعــرف معــادن الرجــال إال وقــت الشــدائد عنــدها تــربز مقــادير 

ًا عـىل األبطال ويتكشـف القنـاع عـن وجـوه اجلبنـاء ويفـرون منهـا خوفـ
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¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  :قـــال تعـــاىل .دنيـــاهم

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ]٢٣:املائدة[. 

يشــجعان قــومهام   فهــذا اخلــرب عــن رجلــني مــن قــوم موســى

ويرغباهنم عىل امليض ألمر اهللا بالدخول لـألرض املقدسـة ويقـوالن هلـم 

:ثقوا باهللا ونرصه الذي ال يتخلف ويقينًا منهم أن العاقبة للمتقـني فقـاال

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï]٢٣:املائدة[. 

للجـبن واخلـوف الـذي ينتـاب  ،صوا فولـوا مـدبرينكولكن هيود ن

قـال  ،قلوهبم وقت احتدام املعارك حيث ظهر ذلـك جليـًا قـديًام وحـديثاً 

+ , -  *! " # $ % & ' ) ( :تعاىل

 .]٢٤:املائدة[. / 0 1 2

القتـال إلعـالء فقد كانوا يف عهدهم عىل  ^ أما صحابة رسول اهللا

كلمة ال إله إال اهللا وثباهتم عىل احلق وعمل الصاحلات وجمانبة السـيئات 

 ،فريــق أوىف بــام عاهــد عليــه اهللا صــادقًا حتــى قتــل شــهيداً  ،فهـم فريقــان

وفريق منهم ينتظر يومًا فيصدق فيه الثبات عىل درب احلق فيموت عـىل 

 .اهد عليه اهللا الصدق والثبات والوفاء بال تبديل وال تغيري ملا ع

�������������� 
                                                   

 .٨/٥٨: ضًا حماسن التأويل، وأي٣/٦٢٣انظر تفسري ابن كثري  )١(
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  عوامل ضياع الرجولة

يوجد عـدة عوامـل تـؤدي إىل ضـياع الرجولـة ونزعهـا مـن جـذور 

قلوب الناس ويتمثـل أمههـا يف انقـالب املقـاييس عنـد النـاس كتخـوين 

األمني وتكذيب الصادق والظن باألبريـاء والنظـر إىل املجاهـدين بـأهنم 

بيـنام  ،م يدافعون عن حقوقهم ومقدسـاهتمخمربون إرهابيون وذلك ألهن

اليوم اإلرهايب واملحتل قاتـل األطفـال والنسـاء والشـيوخ ينظـرون إليـه 

وذلـك ألن اجلـالد أصـبح  ،إننا يف عالــم يسـوده الظلـم ،عىل أنه املظلوم

ــحية ــة ،الض ــياع الرجول ــك لض ــالد وذل ــي اجل ــحية ه وأســباب  ،والض

 :اآليتضياعها يتمثل يف 
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وال يقدرون عىل شكره مهام فعلوا من  ،إن فضل اهللا عىل خلقه كبري

ألنه أنعم عىل اإلنسان باخللق والرزق والصحة وغري ذلك من  ؛عبادات

ومع ذلك نجد من العباد من يكفـر بـاملنعم  ،النعم التي ال تعد وال حتىص

 وهو ما وقع من صاحب اجلنتني الذي جاء ذكره يف سـورة ،فهذا جحود

; > = < ? @ C B A  :قــال تعــاىل ،الكهــف

K J I H G F E D]٣٧:الكهف[. 

فالرجـل املـؤمن يـرد عـىل صــاحبه حمـاورًا وجمـادالً لـيجيل لـه وجــه 
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وُيذكره بأن كالمه ] ٣٧:الكهـف[@ B A الصواب فيخاطبه 

استعالء عىل احلق وإنكـار ملـا أنعـم عليـه وكفـر املخلـوق باخلـالق الـذي 

ويستبعد إنكار البعث ممن علم أن اهللا خلقه  ،عدم إىل الوجودأبرزه من ال

 .من تراب 

أكفـرت  فيتسـاءل ،ويستمر املؤمن يف تعليل ما أنكـره عـىل صـاحبه

بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم أنشأك من نطفة الرجل وبويضة املـرأة 

ر فـاهللا سـبحانه قـاد ،ثم عدلك فأصبحت إنسانًا ذكرًا بالغًا مبلغ الرجال

 .أن يعيدك خلقًا جديدًا بعد موتك 

فتذكري اإلنسان بأصل وجوده دافع له عىل اإليامن بربه الـذي أبـرزه 

وجيعلـه ينفـر مـن  ،من غياهب العدم إىل خري الوجود وجعله برشًا سـوياً 

 .الكفر بخالقه الذي أوجده من العدم يف أحسن تقويم 

ألن  ؛املؤكد باهللا تعـاىلإن حقيقة الرجولة تكمن باإليامن والتصديق 

فخــالف الفطــرة يعنـي  ،هذا أساس الفطرة السليمة والطبيعة الصافيــة

التمرد والكفر والضالل واالنحراف ال ليشء بل اسـتكبارًا وعنـادًا دون 

 .أي دليل أو منطق

                                                   

 . ٤/٨١انظر أضواء البيان  )١(

 .م ١٩٩٧، ط دار القلم  ٥/١٦٤انظر تفسري الطربي  )٢(

 . ٤/٨٠البيان اء انظر أضو )٣(
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وهلـذا فإن أخص صفـات الرجولـة هـو اإليمــان بـاهللا ومـا يتــرتب 

وحقــوق النــاس يف املجتمـع  قــوق اهللا علـى هـذا اإليامن من أداء ح

 .عىل أكمل وجه وأفضل طريقة
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القوي الـذي حيمـي  اإلنسان خملوق ضعيف وهو بحاجة إىل اهللا 

بعكـس الكـافر فهـو متغـري يف  ،من يلجأ إليه وهذا حـال املـؤمن مـع ربـه

ني بـاجلن كـام أخـرب اهللا استعانته فتارة يستعني بمخلوق مثله وتارة يسـتع

ــنهم ــاىل ع b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W  :تع

 .] ٦:اجلن[

وكــان هــذا حــال العــرب إذا أمســى يف واٍد قفــر وخــاف عــىل نفســه 

فـإذا  ،أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد اجلن وكبريهم :يقول

 .سمعوا بذلك استكربوا وقالوا سدنا اإلنس واجلن 

                                                   

رجال من اجلن استشكل األمر عىل بعض املفرسين فذهبوا إىل أن الرجـل اسـم  )١(

، فيـدل عـىل أن الـذكر اإلنس ال إسم اجلن ، ولكن هذا القول مل يقم دليل عليـه 

من اجلن ال يسمى رجًال فإطالق الرجال عىل اجلن من طريق املشـاكلة لوقوعـه 

انظـر حماسـن . فالرجـل اسـم للـذكر البـالغ مـن بنـي آدم . مع رجال من اإلنس 

 . ٩/٣٣١التأويل 

 .م ١٩٩٩، طبعة دار الكتب العلمية  ٦/٣١٥انظر تفسري أبو السعود  )٢(
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ــو ــوالتعــوذ يك ــع أو يرض ــن يشء ينف ــي م ــا ينبغ ــاء إىل م  ،ن بااللتج

والتعوذ يف حقيقته هو من فعل العرب يف اجلاهلية حيـث كـانوا يلجـأون 

وُيــذكر أن أول مــن ســّن هــذا  ،إىل اجلــن ليــدفعوا عــنهم بعــض األرضار

 .التعوذ هم قوم من أهل اليمن ثم بنو حنيفة ثم فشا يف العرب 

 نويـزدادو نا آثـار جتعلهـم يتكـربويرتتـب عليهـواالستعاذة باجلن 

فيكون السبب يف جتـرب اجلـن تعـوذ النـاس هبـم فـزادوهم غيـًا بـأن  ،عتواً 

  .أضلوهم حتى استعاذوا هبم من اخلوف والرعب الذي حّل هبم

ألن القلب البرشـي  ؛أما أثر االستعاذة عىل اإلنس فهي زيادة احلرية

دفعـًا لرضـ ال ينالـه إال القلـق  طمعـًا يف النفـع أو ،حني يلجـأ إىل غـري اهللا

 ،وهـذا هـو الرهـق يف أسـوأ صـورة ،واحلرية وقلة االستقرار والطمأنينـة

 .الرهق الذي ال يشعر معه القلب بأمن وال راحة 
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بــل هــو مــن  ،إن االعتــداء عــىل احلرمــات لــيس مــن شــيم الرجــال

 يتورعـون عـن إتيـان صفات أشباه الرجال الـذين ُيرّوعـون اآلمنـني وال

                                                   

 . ٢٩/٢٢٥لتنوير انظر التحرير وا )١(

 . ٧/٣٧٧، فتح الرمحن  ٦/٣١٥انظر تفسري أبو السعود  )٢(

 .  ٦/٣٧٢٨يف ظالل القرآن  )٣(
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فعاب علـيهم   وهذه الصفة السيئة اتصف هبا قوم لوط ،الفواحش

ــل ــك الفع ــال تعــاىل ،ذل ̈ © ª » ¬ :ق

 .]٢٩:العنكبوت[

وقطعهم للسبيل اختـذ  ،فهؤالء القوم وصفوا بأهنم يقطعون السبيل

سـبيل فمن أنـواع قطعهـم لل ،ومل يكن عىل وترية واحدة ،أشكاالً متعددة

 :اآليت

 ،كانوا يقطعـون الطريــق بإمسـاك الغربـاء لفعـل الفاحشـة هبـم -١

ــق ــت الطري ــى انقطع ــك  ،حت ــون ذل ــانوا يفعل ــم ك ــنهم أهن ــر ع ــد ذك وق

 .باملسافرين ومن ورد بالدهم من الغرباء 

ــيس  -٢ قطــع ســبيل النســل بــاإلعراض عــن احلــرث وإتيــان مــا ل

 .بحرث وذلك برتك إتيان النساء والبحث عن الرجال

طعــون الطريــق بالقتــل وأخــذ املــال حيــث يقفــون يف طريــق يق -٣

النــاس ويتعرضــون هلــم بالقتــل وســلب املتــاع واملــراودة عــىل فعــل 

 .الفاحشة

                                                   

ــيط  )١( ــر املح ــر البح ــان  ٧/١٤٥انظ ــامع البي ــالة  ٦/٦٨، وج ــة الرس ، ط مؤسس

 .م ١٩٩٤

 . ٢٠/٢٣١، والتفسري املنري  ٧/٥٧٤انظر حماسن التأويل  )٢(
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تنقلب لتفسد يف  ،هكذا إذا انحطت الرجولة وارتكست الشهامة

ألهنا أصبحت كالوحوش  ؛األرض ولتقرتف املنكر دون أي رادع

هلا إال احلصول عىل امللذات دون  الضارية يف أدغال الغابات ال همّ 

لكن الصورة عىل العكس متامًا عند الرجـال  ،النظر إىل وسائل حتصيلها

قال  ،والفطرة السليمةالكريمة  املؤمنيـن الذيـن ينضبطون باألخالق 

±  °© ª » ¬ ® ¯ ¨¤ ¥ ¦ § :تعاىل

´ ³ ²µ  ½  ¼ » º ¹ ¸ ¶

 .]٣٠:الروم[¾ ¿
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بل اتبعوه بإتيان املنكرات يف  ،مل يكتِف قوم لوط بقطع الطريق

ألن حياة هكذا من العسري أن يعيش فيها  ؛جمالسهم فازداد األمر سوءاً 

لذا  ،الرشفاء األطهار الذين تأبى نفوسهم هذه الدونيات والسفاهات

¨ ©  :قال تعاىل ،ُأحلقت هذه الصفة بصفات رذيلة مثلها

° ¯ ®  ¬ « ª]٢٩:لعنكبوتا[. 

ــول  ــائع والعق ــره الرش ــا تنك ــال م ــباه الرج ــؤالء أش ــرتف ه ــد اق فق

 .واملروءات وما ال يليق من األقوال واألفعال 

                                                   

 . ٧/٥٧٤مي انظر حماسن التأويل للقاس )١(



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

منهــا أهنــم  ،وقــد كانــت أنديــة القــوم تعــج بــاملنكرات ومتــتيلء هبــا

 ،يتظــاملون فــيام بيــنهم ويشــتم بعضــهم بعضــًا ويتضــارطون يف جمالســهم

ــاطحون ــالنرد ويتن ــون ب ــاش ويلعب ــاء  ،بالكب ــابعهم باحلن ــون أص ويطرف

عـىل  والنسـاء بالرجـال ويرضـبون املكـوس  ،وتتشبه الرجال بالنسـاء

وهـم أول مـن ظهــر عـىل أيــدهيم  ،ومــع هـذا يرشـكون بــاهللا ،كــل عابــر

 .اللوطية والسحاق 

إن اإليامن يعصُم أتباعه من االنحطاط بمهاوي السوء ومدارك 

من اإليامن يرتبع عليه الشيطان فحينئذ ال  الفحش فإذا خال قلب العبد

 ،يستبعد ممن كان حاله هكذا أن يفعل أي يشء حتى لو خالف الفطرة

عىل قومه انتكاس فطرهتم فقال   وهلذا استنكر رسول اهللا لوط

¿  ¼´ º ¹ ¸ ¶ µ « :مستغرباً   ¾ ½

Á À]٨١:األعراف[. 

 ،يح عقـًال ورشعـاً فاآلية تزيد مـن التنفـري يف إتيـان الرجـال فهـو قبـ

ألن يف هـذا  ؛وترك االستمتاع باملرأة احلالل قبـيح كـذلك عقـًال ورشعـاً 

 .الشهوة ورصفها يف وجوه أخرى حمرمة ملحلِّ ًا جتاوز 

                                                   

 .املكوس رسوم املرور الظاملة  )١(

 . ٢٠/٢٣١التفسري املنري  )٢(
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إن انقالب التصورات واملفاهيم وانحرافها عن مسارها الطبيعي 

ن تصبح القوامة يف البيت للمرأة بدالً هي من صفات أشباه الرجال كأ

وقد أوضح احلق تبارك وتعاىل أن املسئولية يف األرسة تقع  ،من الرجل

عىل عاتق الرجل ويتأكد هذا بتكليف الرجال بالرعاية واإلنفاق 

! " # $ % &  :قال تعاىل ،والتدبري والتأديب

 .]٣٤:النساء[/' ) ( * + , - .

ــت ــت اس ــة ليس ــذه القوام ــلطاً وه ــفًا أو تس ــي  ،بدادًا أو تعس ــام ه وإن

وهـذا التكليـف عـبء عـىل  ،تكليف باإلدارة والرعاية والوالية والنفقـة

 .الرجال أكثر من النساء 

وتفضيل الرجال عىل النساء ليس فيه إمهال للمـرأة أو إنقـاص مـن 

وإنام هو توزيع للواجبات بام يتفـق  ،أهليتها أو الطعن يف كفايتها وعلمها

فاإلسـالم هبـذا أراد أن  ،طبيعة وفطرة وقدرة كل مـن الرجـل واملـرأة مع

 .يصون املرأة وحيافظ عىل كرامتها وأال يعرضها لألذى والسوء 

                                                   

 . ١/١٢٥التفسري الوسيط  )١(

 . ١/١٢٤انظر التفسري الوسيط  )٢(
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ــت صــفة الكــذب هــي الرجولــة للــتخلص مــن املواقــف  إذا كان

د واملواثيـق وإذا أصبحت الرجولة تتمثل يف عدم الوفاء بالعهو ،املحرجة

فهـذا يعنـي انقـالب اهلـرم يف عقـل مـن يـرى  ،وعدم االلتـزام بالرشـوط

فالرجولــة احلقــة يف إســالمنا الــذي يــدعو إىل االلتــزام والتطبيــق  ،ذلــك

ــاحلق وأن يكــون املســلم  ،الــدقيق األمــني للعهــود واملواثيــق والصــدع ب

ام ويظهر العيب إن وجد عنده أو عند غـريه يف حـدود األدب وبـ ،صادقاً 

 ^ ولنا األسوة احلسنة يف رسـول اهللا ،يتفق مع روح الرشيعة اإلسالمية

مـا « :فقـال ،فوضع يده فيه فأصابه البلل ،حينام مر عىل رجل يبيع طعاماً 

فقلبه فجعـل  ،أصابته السامء يا رسول اهللا :قال »؟هذا يا صاحب الطعام

 . »أال أظهرته من غشنا فليس منا« :^ اجليد فوق الردئ فقال

                                                   

ــامن ، بــاب  ١أخرجــه مســلم ، ج )١( ــم  ٩٩، ص  ٣، ك اإلي ، ) ١٦٤(، حــديث رق

 ) .١٣١٥(، حديث رقم  ٣/٦٠٦وأيضًا الرتمذي 
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  الرجولة والنبوة

الرســل وبعـث األنبيــاء وكلهـم بلغــوا الكــامل يف  - Q -أرسـل اهللا

تعـاىل  -مصداًقا لقولـه  ،أنثى قط - Q -ومل يرسل اهللا ،صفات الرجولة

-:  i h g f e d]فـــــاملرأة ال تكـــــون  ،]١٠٩:يوســـــف

 ،ألن مهمة الرسـول أن يلـتحم بالعـامل التحـاَم بـالغٍ  ؛رسوالً منه سبحانه

 .واملرأة مطلوب منها أن تكون سكناً 

كام أن الرسـول ُيفـرتض فيـه أالّ ّ يسـقط عنـه تكليـف تعبـدّي يف أي 

ــاء  يف  واملــرأة يســقط عنهــا التكليــف التعبــدي ؛وقــت مــن األوقــات أثن

ومهمـة الرسـول تقتيضـ أن يكـون ُمْسـتويف األداء التكليفـي يف  ،الطمث

 .أيِّ وقٍت 

مستدالً عىل ذلك  -   - أما من قال بنبوة مريم وأم موسى

 :بالوحي هلام فمردود عليه بأن الوحي هنا بمعنى اإلهلام ومنه قوله تعاىل

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

فأوحى اهللا تعاىل « :يف حديث الذي قتل مائة نفس ^ وقوله ،]٦٨:النحل[

 قيسوا ما بينهام فوجدوه إىل :إىل هذه أن تباعدي وإىل هذه أن تقريب وقال
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والوحي هنا إىل أرض املعصية وأرض  .»هذه أقرب بشرب فغفر له

  !؟ومل يقل أحد بنبوة النحل أو األرض ،التوبة

¢ £   :- تعاىل  - قد حسم القضية بقوله  -  Q -كام أن اهللا

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤°

بل إن كفار قريش يعلمون أن األنبياء رجال فقد  ،ومل يقل نبية ،]٧٥:املائدة[

¦   :حكى اهللا عنهم قوهلم  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

Â Á   :وقوهلم ،]٣١:الزخرف[§ ¨  À ¿  ¾Ã  Æ Å Ä

Ì Ë Ê É È Ç & % $ # " !

 .]٩:األنعام[' ) ( *

ألهنـم اتصـفوا بكـل  ؛إن الرسل الكرام هـم أكمـل الرجـال وذلـك

صفات الرجولة التي ذكرناها سابقًا وألن رجولتهم نشـأت عـىل أصـول 

أصول الرتبيـة عـىل مفـاهيم الـدين واإليـامن والـدعوة إىل اهللا  عظيمة من

ومــن خــالل إحيــاء األمــر بــاملعروف والنهــي عــن  ،عــىل هــدى وبصــرية

 .املنكر

وكانت مواقف األنبياء واملرسلني ال يقفها إال أعظم الرجال 

وأشجعهم يف تغيري احلياة اجلاهلية برمتها ويشهد عىل ذلك موقف 

                                                   

 . متفق عليه) ١(
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وأثناء حماجته لقومه بعد أن حطم األصنام  ،ودأمام النمر إبراهيم 

Ð Ï Î Í Ì Ë   :بكل شجاعة وإقدام قال تعاىل

Ò Ñ) (  ' & % $  # " !

2 1 0 / . - , + * 6 5 4  3

 .]٦٠:األنبياء[7 8 9 :

أمام أمة عاتية ماكرة ألف سنة إال مخسني عاماً   ووقوف نوح

ثم دعا  ،ن معه إال قليليدعوهم ليًال وهناراً وخفية وجهـرة وما آمـ

º ¹ ¸ ¶ µ   :عليهم باهلالك  ´ ³ ² ± ° ¯

¼ »Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿  ¾ ½ Ê É È

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë]٢٧:نوح[. 

أمام جربوت فرعون الطاغية موقفـًا   وأيضًا لقد وقف موسى

 رجوليًا فيه من البطولة والفداء واإلرصار عىل ثوابت الـدعوة إىل اهللا 

Y X W V U T S R Q Z  :تعــاىل قــال مــا فيــه ،

` _ ^ ] \ [h g f e d c b a

 .]٤٠:الذاريات[

أمام أمة مسـتكربة متجـربة يبنـون بكـل   ووقوف نبي اهللا هود

كـام أخـرب  )وهم قـوم عـاد(بطشوا جبارين  ،وإذا بطشوا ،ريع آية يعبثون
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} |  y xz  :قـال تعالــى  اهللا عنهم عىل لسان نبيه هود

¢ ¡ � ~ } ¦ ¥ ¤ £ « ª © ̈  §

® ¬ ̄´ ³ ² ± °µ ¼ » º ¹ ¸ ¶]٦٠:هود[. 

قومه أهل مدين إىل عبادة اهللا وحده   ولقد دعا شعيب

وذّكرهم بنعم اهللا عليهم وأمرهم  ،وهناهم عن املنكرات والفساد

:قال تعاىل ،فهددوه بالرجم ،باإلصالح وقابلوه بالعداء والتكذيب

 N M L K J I H G F E DO  P Q

RS X W V U  T]٩١:هود[. 

خريوه ومن آمن معه بني اخلروج من القرية أو  وملا ضاقوا به ذرعًا 

" # $ ! :قال تعاىل ،الرجوع إىل ملة الكفر واإلفساد

 0 / . - , + * ) ( ' & %

 .]٨٨:األعراف[4 5 6 7 8 13 2

قال  ،ورّد شعيب والرجال الذين آمنوا معه الرد املفعم باإليامن

F E D C B A @ ? > = < ; : 9G  :تعاىل

 .]٨٩:األعراف[

ومن آمن معه أن االرتداد إىل الكفر ال   وأوضح شعيب

يمكن أن يكون بعد أن مست شعلة اإليامن القلوب وفوضوا أمرهم إىل 
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^ _ ` b a :ثم ختموا احلديث بالدعاء  ،اهللا وحده

g f e d c]اء الرجال فاستجاب اهللا دع ،]٨٩:األعراف

املؤمنني بأن سلط اهللا احلر الشديد عىل الكافرين حتى غلت مياههم ثم 

وجاءهتم  ،ساق إليهم غاممة ففروا إىل االستظالل هبا من شدة احلر

G  :قال تعاىل ،الصيحة وأمطرت عليهم السامء نارًا فاحرتقوا 

K J I HL R Q P O N M]١٨٩:الشعراء[. 

:قال تعاىل ،فئة املؤمنة برمحة من اهللاوال  ومتت نجاة شعيب

  ¬ « ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 .]٩٤:هود[® ¯ ° ± ² ³ ´

�������������� 

                                                   

 . ١٨٨، ص  ١٤، ج ٧انظر تفسري الفخر الرازي ، جملد  )١(

 . ٢٠٢مع األنبياء يف القرآن ، ص  )٢(
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  الرجولة وعالمات الساعة

حـديًثا ال حيـدثكم ^  سمعت من رسـول اهللا :قال عن أنس 

من أرشاط الساعة أن يظهـر اجلهـل ويقـل العلـم ويظهـر  :قال ،به غريي

اخلمر ويقل الرجـال ويكثـر النسـاء حتـى يكـون خلمسـني  الزنا وترشب

  ..امرأة قيم رجل واحد

وذكر قلة الرجال وكثرة النساء مع ارتكاب الكبائر وظهـور اجلهـل 

وقلة العلم يدل عىل أن قلة الرجال وكثرة النساء أمر سـيئ ترتتـب عليـه 

أن  وقوله القيم الواحد أي الـذي يقـوم بـأمورهن وحيتمـل .مفاسد كثرية

ويف احلـديث  أو حرامـاً  يكنى به عـن اتبـاعهن لـه لطلـب النكـاح حـالالً 

  .خبار بام سيقع كام قال ابن حجر يف فتح البارياإل

وقيل القيم أي املنفرد ملصاحلهن وليس املراد أهنـن زوجـات لـه بـل 

و  .أعم منها ومن األمهات واجلدات واألخوات والعامت واخلـاالت

ألن ، احلـروب الطاحنـة التـي تقـع يف آخـر الزمـانيف احلديث إشـارة إىل 

فيقــل الرجــال حتــى يصــبح لكــل ، غالــب وقــود احلــروب هــم الرجــال

 .مخسني امرأة رجل واحد

                                                   

 . رواه البخاري) ١(

 .انظر مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ) ٢(
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لو مل يبق مـن  «:قال ^ عن النبي  بن مسعود عن عبد اهللا -٢

الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حتى يبعث اهللا فيه رجًال من أهل بيتي 

اسمي واسم أبيه اسـم أيب يمـأل األرض قسـًطا وعـدالً كـام يواطئ اسمه 

 .واملراد به املهدي  .ُملئت ظلًام وجوًرا

�������������� 
 

 

 

                                                   

 . . رواه أبو داود وقال عنه األلباين حديث حسن صحيح) ١(
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  الرجولة أمور ليست من

النـاس  فـرتى ،لقد فقدت الرجولة اليوم كثريًا من معانيهـا احلقيقيـة

 ،أنـا رجـل :يقـوم كـل واحـد مـنهم فيقـول ،اليوم يزعمـون أهنـم رجـال

ِمن  ؟ما هو مضموهنا ؟ماذا تنطوي عليه هذه الرجولة :ولكن يف احلقيقة

وتربيـة هـذه  ،أن الرجولة عبارة عن فتل الشوارب الناس اليوم َمن يظن

ــة يظــن أن هــذه هــي ،الشــنبات وإطالتهــا ــنة  ،الرجول وهــو خمــالف لس

  .ظاهرًا وباطناً  ^ الرسول

لثــارات وقتــل َمــن يظــن الرجولـة اليــوم هــي األخــذ با ِمـن النــاس

وهـؤالء  ،مـا أخـذوا بثـأرهم ،هؤالء ليسوا رجاالً  :وتراه يقول ،األبرياء

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

 ،ِمن الناس َمـن يظـن اليـوم أن ارتكـاب املحرمـات هـي الرجولـةو

 ،األحداث اليوم لكي يربهنوا ألنفسهم وللناس أهنم رجال فرتى بعض

ويســافر  ،ويــزعم أن التــدخني رجولــة -مــثالً -دهم ويــدخن يقعــد أحــ

ويـزعم  ،Qاهللا  وينتهـك حـدود ،ويعبث باملحرمات ،وحده إىل اخلارج

  .أن هذه هي الرجولة

ــة رفــع الصــوت أوو الصــياح يف  ِمــن النــاس َمــن يظــن أن الرجول

يظنـون أن  ؛وفرض الرأي بقوة العضالت والـبطش وغـري ذلـك ،البيت

  .الرجولة هذه هي
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ويطرد من  ،يظن أحدهم أن الرجولة أن ينفخ عىل اخلدم واملوظفني

 !كـال أهيـا اإلخـوة .يظـن أن هـذه هـي الرجولـة ؛من يشـاء وُيبقي ،يشاء

ومل تكن الرجولة يومًا من األيام يف  ،ليست الرجولة ارتكابًا للمحرمات

 .كال ،تاريخ اإلسالم البطش واالعتداء عىل األبرياء

حاب النبـي عليـه الصـالة والسـالم مـا رواه ومما ورد يف مـزاح أصـ

 ^كـان أصـحاب رسـول اهللا « :البخاري عن بكر بن عبد اهللا املزين قال

  »فإذا حزهبم أمر كانوا هم الرجال ،يتامزحون حتى يتبادحون بالبطيخ

أدركـت أقوامـًا يشـتدون « :وكام قال األوزاعي عن بـالل بـن سـعد

ــض ــهم إىل بع ــحك بعض ــراض يض ــني األغ ــ ،ب ــل كــانوا ف ــان اللي إذا ك

فرسانًا بالنهار « :كام قال ابن تيمية  ، ،وهكذا كانوا .»رهباناً 

 .»رهبانًا بالليل

كـان القـوم يضـحكون واإليـامن يف « :وقال عمر بن اخلطاب 

 .»قلوهبم أرسى من اجلبال

لقــد كــان تــروحيهم وضــحكهم وســمرهم وســفرهم وتــرفيههم ال 

ال يتعــدى وقــُت الــرتويح عــىل  ،قهــموال يفســد أخال ،يضــعف إيامهنــم

                                                   

 .حديث صحيح رواه البخاري يف األدب املفرد ) ١(

 . ٢٢٤/  ٥ األولياءية حل) ٢(
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ــراءة القــرآن أولئــك هــم  ،أوقــات الصــالة وذكــر اهللا وصــلة الــرحم وق

 .! " # $ % & ' ) ( * + , - :الرجــــــال

  .]٣٧:النور[/ 0 1 2 3 4 5

وسـمر  ،كانوا يرّوحون عن أنفسهم بعيدًا عـن سـهر يف ليـل طويـل

وفـوق  ،حق األهلو ،ومنها حق اجلسم ،خيل بحقوق كثرية ،فارغ هزيل

 .ذلك حق اهللا تبارك وتعاىل

إذا قرأنا سـريهم وتـارخيهم نـرى عـدم اإلفـراط يف اسـتهالك املبـاح 

لعلمهم بأن املهمـة الكـربى لإلنسـان هـي عبـادة اهللا وألن الوقـت ثمـني 

ومن منهج اإلسالم عدم اإلفراط يف كل يشء حتى ولـو كـان يف الصـوم 

ــيع  ،ويحوالصــالة واجلهــاد فكيــف بــاللهو والــرت كــل ذلــك حتــى ال ُتضَّ

ــول  ــذا يق ــرى ويف ه ــوق األخ ــحابة  ^احلق ــد الص ــم « :ألح ص

وإن  ،وإن لعينك عليك حقـاً  ،فإن جلسدك عليك حقاً  ،وقم ونم ،وأفطر

  .»وإن لزورك عليك حقاً  ،لزوجك عليك حقاً 

ويظـن آخـرون أن الرجولــة تقتيضـ معاملـة الزوجــة بشـدة وقســوة 

 .لفينة واألخرىوهتديدها بالطالق بني ا

                                                   

 .رواه البخاري )١(
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مل يرتك فرصة إال ومنح فيها املرأة ملسة  ^سيد الرجال حممد  هاهو

فقـد كـان يـداعب  .حتى املرح مل ينس نصـيب املـرأة منـه ،دفء أو تقدير

 .زوجاته ويامزحهن ويمرح معهن

 ،يف بعـض أسـفاره ^خرجت مع النبي  :قالت تقول عائشة 

ــدن  ــم ومل أب ــة مل أمحــل اللح ــا جاري ــمن  أي -وأن ــاس -مل تس ــال للن  :فق

 .فســابقته فســبقته ،حتــى أســابقك  تعــايل :فتقــدموا ثــم قــال يل .تقــدموا

خرجـت معـه يف  ،فسكت عني حتى إذا محلـت اللحـم وبـدنت ونسـيت

 ،حتـى أســابقك تعـايل :ثـم قــال ،تقـدموا :فقـال للنــاس ،بعـض أسـفاره

 عظـيم أنـت يـا .هـذه بتلـك :فجعل يضحك ويقول ،فسابقته فسبقني

 .!ول اهللارس

 .يف حلظـات التعـب ىمل تنس إدخال الرسور عىل قلب زوجتك حت

تتـذكر فيـه إسـعاد زوجتـك  ،هذا السفر الشاق املرهق والطريق الطويـل

 .وإدخال الرسور إىل قلبها

مل يمنعك وجود الصحابة معك أن تتذكر إدخال الرسور عىل قلـب 

إدخــال أحــب األعــامل إىل اهللا  :وكيــف ذلــك وأنــت مــن قــال .زوجتــك

 .الرسور عىل قلب مسلم

                                                   

 .رواه أمحد ) ١(
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ــه عائشــة ــع زوجت ــر م ــي  ،ويف مشــهد آخ ــا ويراع ــم معه ــراه يتبس ن

مل يســخر منهـــا ومــن اهتامماهتـــا  ،فحــني أرادت أن تلعـــب .مشــاعرها

 .بل تفاعل معها وأدخل الرسور عىل قلبها ،الطفولية

ــو داود يف ســننه مــن حــديث عائشــة  ــِدَم  :قالــت ،أخــرج أب َق

 ،فهّبـت ريـح ،ويف َسـْهَوِهتا ِسـْرتٌ  ،تبوك أو خيربمن غزوة  ^رسول اهللا 

 ؟مـا هـذا يـا عائشـة :فقـال -ُلَعـٍب  -فكشفت ناحية السرت عن بنات يل 

مـا هـذا  :فقـال ،ورأى بيـنهن فرسـًا لـه جناحـان مـن رقـاع !بنايت :قالت

 :قالـت ؟ومـا هـذا الـذي عليـه :قال !فرس :قالت ؟الذي أرى وسطهن

أمـا سـمعت أن لسـليامن خـيًال  :قالت ؟فرس له جناحان :قال ،جناحان

 .حتى رأيت نواجذه  ،فضحك :قالت ؟هلا أجنحة

جيـب  ،أين هم الرجال اليوم ليتعلموا أن مشاغل احلياة مهـام كانـت

مهـام زادت عـىل  ،وأن مهوم احليـاة ،أال توقف تيار السعادة بني الزوجني

جتـه التـي عليه أال جيعلهـا تنسـيه إدخـال الفرحـة عـىل قلـب زو ،الرجل

 ؟استأمنه اهللا عليها

يغفل جانب الرتفيه الذي حتتاجه الزوجة مـن  ال ^وقد كان النبي 

-فعـن عائشــة  .وأهنـا حتتــاج إىل بعـض مـن اللهــو واملـرح ،وقـت آلخـر

يقـوم عـىل بـاب حجـريت  ^واهللا لقد رأيت رسـول اهللا « :قالت -

                                                   

 رواه أبو داود والنسائي) ١(
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ــاحلراب يف املســجد ورســول اهللا  ــه يســرتين ب ^واحلبشــة يلعبــون ب ردائ

ثم يقوم من أجيل حتـى أكـون  ،ألنظر إىل لعبهم بني كتفه اليرسى وعينيه

  ».أنا التي أنرصف

وقد وصلت السعادة واملـرح مـع زوجاتـه إىل حـد يكـاد ال يصـدقه 

 :فها مها زوجتاه عائشة وسودة متزحـان معـا أمامـه وهـو يضـحك .عقل

بحريـرة  ^أتيت النبي  :قالت روى أبو يعىل يف مسنده عن عائشة 

 ^فقلت لسودة والنبـي  -أي أهنا أتته بنوع من الطعام  -قد طبختها له 

 .فأبـت ،ن أو أللطخـن وجهـكلتـأكل :فقلـت .فأبـت ،كيل :بيني وبينهام

فوضـع  ،^فضـحك النبـي  ،فطليت وجهها ،فوضعت يدي يف احلريرة

أي أنـه وضـع مـن تلـك احلريـرة يف  -الطخي وجهها  :وقال هلا ،بيده هلا

فضحك النبـي  ،فلطخت وجهها - سودة لتلطخ وجه عائشة يده ل

 .هلا ^

 .طياهتا الرمحة والوفاء الرجولة التي يف إهنااهللا اكرب  ؟أي مرح هذا

 تأخذ هذا الصنف من ،وحقائق علوية ،إن الرجولة هلا معاٍن سامية

  .الناس فرتفعهم

                                                   

 رواه أمحد) ١(

 رواه أبو يعىل يف مسنده بإسناد صحيح) ٢(
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 نتهـكاإلسالم اليـوم ت ،إن حاجة اإلسالم اليوم إىل الرجال عظيمة

مل تعد تقم لإلسالم قائمة يف وسـط هـذه  ،حرماته يف شتى أقطار األرض

مـن أفـراد  Qإال مـن رحـم اهللا  ،من الرشـك واجلاهليـة الدياجري املظلمة

  .Qاستقامت عىل رشع اهللا  التي ،تلك الطائفة املنصورة

 - .عمــل - .عبــادة - :الرجــال هبــذه الصــفات التــي ذكرناهــا آنفــاً 

ــتقامة ــوة - .اس ــبيل اهللا - .إىل اهللا دع ــىل األذى يف س ــرب ع ــة  - .ص إعان

وتثبيــت  - .والقيــام يف مــواطن الفــتن - .الرســل ودعــوهتم ونرصــُهتم

  .الناس عىل اإلسالم

�������������� 
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مني يا 
ِّ
  بت الرجولةأعل

هو مـن املشـكالت  األطفالتنمية عوامل الرجولة عند إن موضوع 

احللــول اإلســالمية  وهنــاك عــدد مــن ،لعرصــالّرتبويــة الكبــرية يف هــذا ا

ومـن ذلـك مـا  ،والعوامل الرشعية لتنميـة الّرجولـة يف شخصـية الّطفـل

 :يأيت

�� ������������ �

ــأّم فــالن فهــذا ينّمــي  ،أي منــاداة الصــغري بــأيب فــالن أو الصــغريِة ب

 ،وُيشعر الّطفل بأّنه أكـرب مـن سـنّه فيـزداد نضـجه ،اإلحساس باملسئولية

 ،وحيـّس بمشـاهبته للكبـار ،عن مستوى الطفولة املعتـاد ويرتقي بشعوره

َأْحَسـَن ^ َكـاَن النَّبِـيُّ «:فَعْن َأَنـٍس َقـال؛وقد كـان النبـي يكنّـي الّصـغار

َأحسـُبُه َفطِـيًام َوَكـاَن إَِذا  :َوَكاَن ِيل َأٌخ ُيَقاُل َلُه َأُبو ُعَمْريٍ َقـاَل  ،النَّاِس ُخُلًقا

وهـو طـائر صـغري كـان يلعـب  !»؟َما َفَعَل النَُّغْريُ  ،َيا َأَبا ُعَمْريٍ « :َجاَء َقاَل 

 ..به

ُأِيتَ النَّبِيُّ بثَِياٍب فِيَها َمخِيَصٌة َسـْوَداُء  :وَعْن ُأمِّ َخالٍِد بِنِْت َخالٍِد قالت

 ؟َمـْن َتـَرْوَن َأْن َنْكُسـَو َهـِذهِ  :َفَقـاَل  )اخلميصـة ثـوب مـن حريـر(َصِغَريٌة 

                                                   

 رواه البخاري) ١(
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َمـُل  .اْئُتـوِين بِـُأمِّ َخالِـدٍ  :اَل قَ  ،َفَسَكَت اْلَقْومُ  ـا ُحتْ وفيـه إشـارة إىل (َفـُأِيتَ ِهبَ

َوَكـاَن  ،)َأْبـِيل َوَأْخلِِقـي( :َفَأَخَذ اْخلَِميَصَة بَِيِدِه َفَأْلَبَسَها َوَقاَل  )صغر سنّها

ه بِاْحلََبِشيَِّة َوَسنَا ،)َهَذا َسنَاه ،َيا ُأمَّ َخالِدٍ ( :فِيَها َعَلٌم َأْخَرضُ َأْو َأْصَفُر َفَقاَل 

 .َحَسنٌ 

�� ���������������� �

ــة  ــامع العام ــذه للمج ــية الطفــل أخ ــة يف شخص وممــا ينمــي الرجول

وحيملـه عـىل  ،وهذا مما يلّقح فهمـه ويزيـد يف عقلـه؛وإجالُسه مع الكبار

وكــذا كــان  ،ويرفعــه عــن االســتغراق يف اللهــو واللعــب ،حماكــاة الكبــار

لـس النبـي ومـن القصـص يف يصحبون أوالدهـم إىل جم الصحابة 

ة َعْن َأبِيـِه َقـاَل  :ذلك َكـاَن َنبِـيُّ اهللاَِّ إَِذا َجَلـَس « :ما جاء عن ُمَعاِوَيَة بن ُقرَّ

َوفِيِهْم َرُجٌل َلُه اْبـٌن َصـِغٌري َيْأتِيـِه ِمـْن َخْلـِف  ،َجيْلُِس إَِلْيِه َنَفٌر ِمْن َأْصَحابِهِ 

 .»احلديث ..َظْهِرِه َفُيْقِعُدُه َبْنيَ َيَدْيهِ 

�� ������������� �

وممــا ينمــي الرجولــة يف شخصــية األطفــال حتــديثهم عــن بطــوالت 

لـتعظم  ؛السابقني والالحقني واملعارك اإلسالمية وانتصـارات املسـلمني

وكـان للـزبري بـن  ،وهي من أهم صفات الرجولة ،الشجاعة يف نفوسهم

                                                   

 .. رواه البخاري ) ١(

 .. رواه النسائي وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز) ٢(
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ب بآثـار وكـان اآلخـر يلعـ ،العوام طفالن أشهد أحـدمها بعـَض املعـارك

 ،اجلروح القديمة يف كتف أبيه كـام جـاءت الروايـة عـن عـروة بـن الـزبري

وروى ابن املبارك يف اجلهاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بـن 

فلـام اهنـزم املرشـكون محـل فجعـل  ،أنه كان مع أبيه يـوم الريمـوك«الزبري 

، روحـاً أي ُيكمل قتـل مـن وجـده جم»ُجيهز« :وقوله» جيهز عىل جرحاهم

 .وهذا مما يدل عىل قوة قلبه وشجاعته من صغره

�� �������� �

ـــع  ـــه األدب م ـــل تعليم ـــية الطف ـــة يف شخص ـــي الرجول ـــا ينم ومم

ــَرَة َعــْن النَّبِــّي ،الكبــار ــاَل  ^ ومن مجلــة ذلــك مــا رواه َأبــو ُهَرْي ُم :َق ُيســلِّ

ِغُري عىل الكبِري  .»والقليُل عىل الكثِريِ  ،واملارُّ عىل القاِعدِ  ،الصَّ

�� ������������������� �

إعطاء الصـغري قـدره وقيمتـه  ومما ينمي الرجولة يف شخصية الطفل

 :عـن َسـْهِل ْبـِن َسـْعٍد َقـاَل  :اآليتومما يوّضح ذلك احلديث  ،يف املجالس

َب ِمنْهُ  َواألَْشـَياُخ  ،َوَعـْن َيِمينِـِه ُغـالٌم َأْصـَغُر اْلَقـْومِ  ،ُأِيتَ النَّبِّي بَِقَدٍح َفَرشِ

َمـا ُكنْـُت « :َقـال ؟َأَتْأَذُن ِيل َأْن ُأْعطَِيـُه األْشـَياَخ  ،َيا ُغالمُ  :ْن َيَسارِه َفَقاَل عَ 

اهُ   .»ألوثَِر بَِفْضِيل ِمنَْك َأَحًدا َيا َرُسوَل اهللاَِّ َفَأْعَطاُه إِيَّ

                                                   

 رواه البخاري) ١(

 اريرواه البخ) ٢(
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ـــل ـــية الطف ـــة يف شخص ـــ :وممـــا ينمـــي الرجول ـــيمهم الرياض ة تعل

الســباحة وركـوب اخليــل وجـاء َعــْن َأِيب ُأَماَمـَة ْبــِن كالرمايـة و؛الرجولية

ــاَل  ــْهٍل َق ــْم  :َس ــوا ِغْلَامَنُك ُم اِح َأْن َعلِّ ــرَّ ــِن اْجلَ ــَدَة ْب ــر إَِىل َأِيب ُعَبْي ــَب ُعَم َكَت

  .اْلَعْومَ 

�� ������������������ �

ــل ــية الطف ــة يف شخص ــي الرجول ــا ينم ــة  ومم ــباب امليوع ــه أس جتنيب

 ،ومتايـل كــتاميلهن ،ه مـن رقــص كـرقص النسـاءفيمنعـه ولّيـ ؛والتخنـث

ويمنعه من لـبس احلريـر والـّذهب ونحـو ذلـك ممـا  ،ومشطة كمشطتهن

 .خيص النساء

�� �������������� �

جتنـب إهانتـه خاصـة أمـام  ومما ينمـي الرجولـة يف شخصـية الطفـل

إعطـاؤه قـدره  و اآلخرين وعدم احتقار أفكاره وتشجيعه عـىل املشـاركة

 :وذلك يكون بأمور مثل ،وإشعاره بأمهيته

نَّ َرُسـوَل اَ   وقد جـاء َعـْن َأَنـِس ْبـِن َمالِـٍك  ،إلقاء الّسالم عليه

َم َعَلْيِهم^ اهللاَِّ   ..َمرَّ َعَىل ِغْلَامٍن َفَسلَّ

                                                   

 .. رواه اإلمام أمحد يف أول مسند عمر بن اخلطاب )  ١(

 رواه مسلم) ٢(
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أيضـًا توليتـه مسـئوليات تناسـب سـنّه ،،ومثل استشارته وأخذ رأيه

حـديث َأَنـٍس  ويصلح مثـاالً لـذلك ،وقدراته وكذلك استكتامه األرسار

َم َعَلْينَـا  :َوَأَنـا َأْلَعـُب َمـَع اْلِغْلـَامِن َقـاَل ^ َأَتى َعَيلَّ َرُسـوُل اهللاَّ  :َقاَل  َفَسـلَّ

ـي ،َفَبَعَثنِـي إَِىل َحاَجـةٍ   ؟َمـا َحَبَســَك  :َفَلـامَّ ِجْئـُت َقاَلـْت  ،َفَأْبَطـْأُت َعـَىل ُأمِّ

َا ِرسٌّ  :ُقْلُت  ؟َما َحاَجُتهُ  :َقاَلْت  .َبَعَثنِي َرُسوُل اهللاَّ ِحلَاَجةٍ  :ُقْلُت   :َقاَلْت  .إِهنَّ

ــ َرُســوِل اهللاَِّ َأَحــًدا َثنَّ بِِرسِّ ــدِّ  :قــالويف روايــة عــن َأَنــس  .»ال ُحتَ

َم َعَلْينَـا^ اْنَتَهى إَِلْينَـا َرُسـوُل اهللاَِّ  ُثـمَّ َأَخـَذ  ،َوَأَنـا ُغـالٌم ِيف اْلِغْلـَامِن َفَسـلَّ

َحتَّـى  -َأْو َقـاَل إَِىل ِجـَدار  -ِرَسـاَلٍة َوَقَعـَد ِيف ظِـلِّ ِجـَداربَِيِدي َفَأْرَسَلنِي بِ 

 .»َرَجْعُت إَِلْيهِ 

ُكنُْت ُغالًما َأْسَعى َمَع اْلِغْلـَامِن َفاْلَتَفـتُّ  :قال وعن اْبن َعبَّاٍس 

 :َقـاَل  ، إِال إَِيلَّ َمـا َجـاَء َنبِـيُّ اهللاَِّ :َخْلِفـي ُمْقـبًِال َفُقْلـُت ^ َفإَِذا َأَنا بِنَبِيِّ اهللاَّ 

َفَلْم َأْشُعْر َحتَّى َتنَـاَوَلنِي َفَأَخـَذ  :َقاَل  ،َفَسَعْيُت َحتَّى َأْخَتبَِئ َوَراَء َباِب َدار

ــاَل ،)رضبــه بكّفــه رضبــة مالطفــة ومداعبــة(بَِقَفــاَي َفَحَطــَأِين َحْطــَأًة   :َفَق

 :َفَسَعْيُت َفَأَتْيـُت ُمَعاِوَيـَة َفُقْلـُت  َوَكاَن َكاتَِبهُ  :َقاَل  .اْذَهْب َفاْدُع ِيل ُمَعاِوَيةَ 

ُه َعَىل َحاَجةٍ    .»َأِجْب َنبِيَّ اهللاَِّ َفإِنَّ

                                                   

 رواه مسلم) ١(

 رواه أبو داود) ٢(

 .رواه اإلمام أمحد يف مسند بني هاشم ) ٣(
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 .يف مواضعها ويدخل يف ذلك تدريبه عىل اخلطابة وأقصد اجلرأة

��� �������� �

االهــتامم باحلشــمة يف مالبســه وجتنيبــه امليوعــة يف األزيــاء وقّصــات 

وجتنيبــه لــبس احلريــر الــذي هــو مــن طبــائع  ،كــات وامليشــالّشــعر واحلر

 .النساء

��� ����������������� �

وقد قال ،إبعاده عن الّرتف وحياة الّدعة والكسل والّراحة والبطالة

ومـن أصـبح أسـري الشـهوات  ؟،)اخشوشنوا فإّن الـنَِّعم ال تـدوم( :عمر

وروى ،وامللــذات صــعب عليــه تركهــا وأصــبحت إرادتــه هشــة ضــعيفة

أتانا كتاب عمر بن اخلطـاب  :بيهقي يف سننه عن أيب عثامن النهدي قالال

فاتزروا وانتعلوا وارتـدوا  :أما بعد« :ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان

وإيـاكم  ،وعليكم بلباس أبيكم إسـامعيل ،وألقوا اخلفاف والرساويالت

ومتعـددوا  ،وعليكم بالشـمس فإهنـا محـام العـرب ،والتنعم وزي العجم

 .»شوشنوا واخلولقوا وانزوا عىل اخليل نزًواواخ
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ــيقى ــاء واملوس ــل والغن ــو والباط ــالس الله ــه جم ــة  ؛جتنيب ــا منافي فإهن

 .للّرجولة ومناقضة لصفة اِجلدّ 

هـذه طائفـة مــن الوسـائل والّســبل التـي تزيــد الّرجولـة وتنميهــا يف 

 .نفوس األطفال

�������������� 
 

                                                   

من رسالة بعنوان أطفالنا ومعاين الرجولة،للشيخ حممـد بـن صـالح املنجـد،دار ) ١(

 .الوطن
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  والرجولةرأة امل

وجـنس اإلنسـان حيـوي  ،الـزمن حيـوي الليـل والنهـار :قال العلامء

فكــام أن الليــل للســكنى واهلــدوء  ،ولكــل مــنهام مهمتــه ،الـذكر واألنثــى

 .واملرأة بمنزلة الليل ،فالرجل بمنزلة النهار ،والنهار للكدح والعمل

i h g f k j  :لذا مجع بيـنهام رب العـزة سـبحانه فقـال

m l nr q p ov u t s]٤:الليل[. 

وال املــرأة أن تكــون  ،وال ينبغــي أن يتمنــى الرجــل أن يكــون امــرأة

ـــيم ،رجـــالً  ـــدق اهللا العظ v u t s r q p o  :وص

wx]ليتنـا كنـا رجـاالً  :نزلت يف نسوة قالوا :يقول ابن كثري .]٣٢:النسـاء 

ل اهللا جـاءت امـرأة إىل رسـو ،كام يغـزون ونجاهـد كـام جياهـدون  فنغزو

إن اهللا كتــب اجلهــاد عــىل  ،يــا رســول اهللا :عليــه الصــالة والســالم تقــول

 ،فإن يصيبوا أجـروا وإن قتلـوا فهـم أحيـاء عنـد رهبـم يرزقـون ،الرجال

 :فقـال عليـه الصـالة والسـالم ؟ونحن نقوم عىل شؤوهنم فام لنا يف ذلك

ك بحقـه يعـدل ذلـ أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعرتافـاً «

 .»وقليل منكن يفعله

                                                   

 . البزار والطرباين ) ١(
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 يفجرت العادة عىل وصف املرأة بالرجولة عنـدما حتسـن الترصـف 

  .التي تعودها الناس أن ال تصدر إال من الرجال موقف من املواقف 

و أحيانـا توصــف بأهنـا بامئــة  ..وقفـة رجــل فالنـة وقفــت :يقولـون

حـني تسـلب صـفة الرجولـة مـن بعـض  يفهبـا  اإلعجابرجل من فرط 

  ..!!ال عندما يقفون وقفة ال تليق بالرجالالرج

معركـة أحـد وقـف  يفعندما ختىل بعض الرجال و فروا أمام العـدو 

جـاءت امـرأة مـن املسـلمني لتأخـذ دور  ..ثبات وحده يف ^ رسول اهللا

من يد أحـد الفـارين  موقف جيب أن تتجىل فيه فأخذت سيفاً  يفالرجولة 

مـن جسـدها  راح تتفجر دماً و اجل ^ و وقفت وقفة رجل مع رسول اهللا

من يطيـق مـا :و هو يقول ^ رسول اهللا أنقذتحتى  أصاهباملا  تبايلو ال 

 :ويأيت ضارب ابنها فيقول عليه الصالة والسـالم ،؟؟تطيقني يا أم عامرة

فتبسـم  ،فـأعرتض لـه فـأرضب سـاقه فـربك :قالت ،)هذا ضارب ابنك(

وجرحت اثنـي  ،»استقدِت يا أم عامرة« :حتى رأيت نواجذه وقال 

اعصـب  ،أمك أمك« :إليه ويقول لولدها فنظر النبي  ،عرش جرًحا

ما أبايل  :قالت أم عامرة بعدها ،»اللهم اجعلهم رفقة يل يف اجلنة ،جرحها

 .ما أصابني من الدنيا

                                                   

 ).٢/٢٧٩(سري أعالم النبالء : انظر) ١(
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فإنـه ،قد لعن املتشبهات مـن النسـاء بالرجال ^ و إذا كان الرسول

ملـؤمنني كأمثـال أم عـامرة و ذلـك بارك مواقف الرجولة من بعض نساء ا

الرجولـة صـفة حيبهـا اهللا و  إذاً ،ميادين احلـق و القتـال و نرصـة الـدين يف

  ..رسوله لكل الناس رجاال كانوا أم نساء

فيقـول لـه كـام يف هـذه  ،هينيء من رزق بنتًا من أصحابه وهذا أديب

 :-وكان أديبًا  - القطعة األدبية اجلميلة للصاحب ابن عباد

واألوالد  ،وجالبة األصهار ،وأم اإلبناء ،هًال وسهًال بعقيلة النساءأ

 .ونجباء يتالحقون ،واملبرشة بأخوٍة يتناسقون ،واألطهار

ـــرن ـــن ذك ـــاء كم ـــان النس ـــو ك   فل
 

ـــلت النســـاء عـــىل الرجـــال   لفض
 

  وما التأنيث السـم الشـمس عيـب
 

ـــــذكري فخـــــر للهـــــالل   ومـــــا الت
 

ُفَك الربكة يف مط ستأنْف فإ ً  ،والسعادة بموقعها ،لعهاواهللا تعاىل يعرِّ

ــاطاً  ــةٌ  ،نش ــدنيا مؤنث ــدموهنا ،فال ــاُل خي ــةٌ  ،والّرج ــا  ،واألرُض مؤنث ومنه

ـــت  ،ومنهـــا كثـــرت الذريـــة ،خلقـــت الربيـــة نَ والســـامء مؤنثـــة وقـــد ُزيِّ

َيْت بالنجم الثاقب ،بالكواكب  ،والنفس مؤنثة وهو ِقـواُم األبـدان ،وُحلِّ

 ،وفيها يـنعم املرسـلون ،وهبا ُوِعَد املتقون ،ةٌ واجلنُة مؤنث ،ومالك احليوان

 .وأوزعِك اهللا شكر ما ُأعطيِت  ،فهنيئًا لك بام ُأوتيِت 

                                                   

 .انظر هناية األرب يف فنون األدب ) ١(
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تِْلُكـم املـرأة  ،^هاهي صفية بنت عبـد املطلـب عمـة رسـول اهللا و

تـويف عنهـا  ،احلازمة التي ربَّْت لألمة أول فارس سـلَّ سـيفًا يف سـبيل اهللا

ــزبري  ــأته عــىل اخلشــونة  -ل صــغريوهــو طفــ-زوجهــا وتــرك هلــا ال فنشَّ

ْته عىل الفروسية ،والبأس م والرتفُّه وامليوعة حتى  ،وربَّ ْئه عىل التنعُّ مل ُتنشِّ

جعلـت لعَبـه  ،أشباه رجال وال رجال -اآلن-أصبح األطفال والرجال 

ــ ــالح القيس ــهام وإص ــْرِي الس ــرة ،يف ب ــب الك ــه يف لع ويف  ،مل جتعــل لعب

 .يتسكعون ؛يمينًا وشامالً  مطاردة الدراجات يف الشوارع

تريــد أن  ؛وكانــت ترميـه يف كـل خطـر ،كانـت تقدمـه يف كـل خموفـة

 ،فـإذا تـردد عنهـا رضبتـه وأوجعتـه ؛يكون َلبِنَـة صـاحلة يف هـذا املجتمـع

إنِك ترضبينه رضَب مبغضـٍة  :حتى إنَّ أحد أعاممه يومًا من األيام قال هلا

 :فارجتزت قائلة ،ال رضب أم

م اجلـيش زوهيـ بنام أرضبه لكي َيلَ ته فقد كذب وإمن قال قد أبغض

 .ويأيت بالسلب

ــة النبويــة  ،وهــي تقفــو إىل الســتني مــن عمرهــا ،هــاجرت إىل املدين

ًة إىل اهللا  ،وتركـت مكـة ،تركت مدارج الشباب -وهـاجرت بـدينها فـارَّ

 ،شاركت يف يوم أحد ملـا رأت مـا حـل باملسـلمني ،يف املدينة -جل وعال

 ،وانتزعـت رحمـًا مـن َأَحـد املنهـزمني ،هبَّت كاللبؤة ،اءوهي تسقيهم بامل

وحيكم أتنهزمون عن رسول « :وتزأر وتقول ،ومَضْت تشق الصفوف به
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خَيشـ أن تـرى أخاهـا محـزة وقـد مثَّـل بـه  ^فلام رآهـا النبـي  »؟^اهللا 

  ،»دونك أمك« :وقال ،فام كان منه إال أن أشار إىل ابنها الزبري ؛املرشكون

 .إليِك يا أماه إليِك  !يا أماه« :فقال الزبري

 .ال أمَّ لك ،تنحَّ عني :قالت

 .إن رسول اهللا يأمرِك أن ترجعي :فقال

 .فتوقفت »األمر أمر اهللا وأمر رسوله :قالت

وذلك يف  ،واهللا لقد بلغني أنه ُمثَِّل بأخي محزة وألصربنَّ « :ثم قالت

منهـا إال أن وقفـت  ومـا كـان ،ثم انتهت املعركـة »ذات اهللا ويف سبيل اهللا

َه  ،وُجـِدع أنفـه وُأذنـاه ،وُأخِرجـت كبـُده ،عىل أخيها وقد ُبقَر بطنُه وُشـوِّ

لقـد رضـيت  ،يف ذات اهللا« :وجعلـت تقـول ،فاسـتغفرت اهللا لـه ،وجُهه

 .»بقضاء اهللا لقد رضيت بقضاء اهللا

ومـا كـان هلـا أن تكـون  ،ومل تنُْح  ،ومل ُتشق جيباً  ،مل تلطم خّداً  

 .كذلك

النســاء يف حصــن  ^ا هــي يف يــوم اخلنــدق يــوم وضــع النبــي وهــ

مــن  أحــداً  ومل يــرتك معهــن -وهــو حصــن مــن أمنــع احلصــون-حســان 

ومـا كـان منهـا إال أن رأت هيوديـًا  ،فـذهب اجلـيش إىل اخلنـدق ،الرجال

وإىل هذا احلصن يريد أن ينظر هـل يف احلصـن رجـال  ،يتسلل إىل القرص
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 ؟ليسلبوا النساء والذراري ؛أم يستخيل اليهود هبذا احلصن

ثـم  ،ثم هجمت عليه حتى قتلته ،ملا رأته أخذت عمودًا من احلصن

وأخذتـه وخرجـت إىل أعـىل  ،مل تكتف بـذلك فـاحتزت رأسـه واقتطعتـه

قد علمنا أن  :فقالوا ،ثم رَمْت برأسه عىل اليهود يتدحرج بينهم ،احلصن

 .حممدًا لن يرتك النساء بال رجال

ــة ،ريض اهللا عــن صــفية ــت وحيــدها أحســن تربي وُأصــيَبْت يف  ،ربَّ

 ومحلـت هـمَّ هـذا الـدين ،وعملت هلذا الـدين ،فاحتسبت ذلك ،شقيقها

 .فلله درها

مسيلمة  بموت ابنها قتًال عىل يد حبيب بن زيد يأتيها اخلرب أموهذه 

وجـدير بأمهـات املسـلمني وبأمهـات الشـباب  !ويا هلول اخلرب ،الكذاب

ذه األم ليدرسن سـريهتا يـوم جاءهـا خـرب ابنهـا والشابات أن يقفن مع ه

اسمع إىل ذلك املحرض  ،حممد رسول اهللا :الذي قطع إربًا إربًا وهو يقول

 :يوم جاءها اخلرب عـىل أن قالـت -واهللا-ما زادت  -اخلالد لذلك الرجل

 ^لقد بايع الرسـول  ،وعند اهللا احتسبته ،من أجل هذا املوقف أعددته«

 .»كثرياً  فحمدت اهللا  ،ووىفَّ له اليوم كبرياً  ،ليلة العقبة صغرياً 

 .ال؟هل وقفت عاجزة تبكي ابنها وتندب حظها
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أين  :بل يف يوم الياممة كانت تشق الصفوف كاللبؤة الثائرة تنادي

سيوف املسلمني قد  ،فوجدته جمندالً عىل األرض ؟عدو اهللا مسيلمة

ت عينًا  ،فطابت نفساً  ،ارتوت من دمه Ê É È  Ë وقرَّ

Î Í ÌÏ Ö Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð

فريق يف  ،وشتَّان ما بينهام ،مىض حبيب و مسيلمة إىل رهبام ،]٤٢:إبراهيم[

 .وفريق يف السعري ،اجلنة

يقف خطيبًا يف يوم من األيام عىل املنـرب  وهاهو أبو قدامة الشامي

 .ويذكرهم بفضيلة اجلهاد يف سبيل اهللا جل وعال ،َيِعظ الناس

 ؟ماذا كان من هذا الرجل

َأبَّـْت األعنـاق للـذهاب إىل القتــال يف  ،خـرج مـن املسـجد وقــد اْرشَ

وإذا هبـذه املـرأة  ،وخرج يميشـ يف شـارع مـن شـوارع مدينتـه ،سبيل اهللا

ألن  ؛ألنـه خيشـ أن تفتنـه ؛فلم يـرد  ،السالم عليك !يا أبا قدامة :تقول

فإن أول فتنـة بنـي إرسائيـل  ؛واتقوا النساء ،فاتقوا الدنيا« :يقول ^نبيه 

ويف الثالثـة  ،وال يف الثانيـة ،فلم يـرد عليهـا يف األوىل »كانت يف النساء

 .ما هكذا يفعل الصاحلون !السالم عليك يا أبا قدامة :قالت

                                                   

 .الشيخ عىل القرين-هل تريدين السعادة أختاه) ١(

 .. رواه مسلم) ٢(
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سـمعتك وأنـت تشـحذ اهلمـم  :وقالت ،فتوقفت فتقدمت إيلّ  :قال

ــبيل اهللا ــاد يف س ــت ،للجه ــد  ،وفتش ــم أج ــىل -واهللا-فل ــن  أغ ــدي م عن

َفَرِسك يف سبيل واجعلهام جلامًا لِ  ،فخذمها ،فقصصتهام ،ضفريَيتْ شعري

 .علَّ اهللا أن يكتبني من املجاهدات يف سبيله ؛اهللا

وأخـرى  ،وال إله إال اهللا تقصُّ ضفائرها جلامـًا خليـل اهللا وجلنـد اهللا

ــاهرات ــا الع ــبه بالبغاي ــفائرها لتكــون أش ــق  ،تقــصُّ ض ــني مرش ــتان ب ش

 !شتان بني الفريقني !ومغرب

وقد انطلقنـا  :يقول أبو قدامة ؟أرأيتم هذه املرأة يف اليوم الذي بعده

يـا أبـا  :ويقـول ،قال وإذا بطفل يأيت ويلحق بنا ،نريد اجلهاد يف سبيل اهللا

 .سألتك باهللا أن جتيزين يف القتال يف سبيل اهللا !قدامة

 .تطؤك اخليل بحوافرها :قال

 .خذتنيسألتك باهللا إال أ :قال

 .نعم :قال ؟إن ُقتلت تشفع يل عند اهللا رشط :قال

وحينام قابلوهم  ،وانطلقوا حتى قابلوا الروم ،فأخذه معه عىل فرسه

 .سألتك باهللا ثالثة أسهم :قال

 .تضيعها إذاً  :قال

السـالم  :وقـال ،فأخذ سهامً  ،فأعطاه ،سألتك باهللا ثالثة أسهم :قال

ثـم أطلـق الثـاين  ،فقتـل روميـاً  ،أطلقـه ثـم ،باسم اهللا !عليك يا أبا قدامة
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ثم جاءه سـهم فرضـبه يف  ،ثم أطلق الثالث فقتل روميًا ثالثاً  ،فقتل رومياً 

 !السـالم عليـك يـا أبـا قدامـة :فأرداه من فوق الفـرس وهـو يقـول ،ُلبته

 ،ال تـنَس الوصـية :وقـال ،ثم سقط فسقط وراءه أبو قدامـة ،سالم مودع

 .ال تنَس الوصية

 .خذ هذا وأعطِه أمي :ه بعد ذلك إال أن قالفام كان من

أمي صاحبة الضـفريتني التـي أعطتـك إياهـا  :قال ؟ومن أمك :قال

 .باألمس

أرأيتم إىل البيوت املسلمة يوم ُتربَّى عىل ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول 

 .املرأة مربية األجيال ،اهللا

 واألم مدرسة إذا أعددهتا أعدت شعبًا طيِّب األعراق

فتكفلـه أمـه  ،م اإلمام أمحد الذي يموت أبوه عنه وهو صغريأ وهذه

ــدة الصــائمة القائمــة ــوم ،تقــوم برتبيته ،الزاهــدة العاب ــرأة ي وهــذا دور امل

 .تكون صاحلة

بِنات الصاحلة أت ابنهـا عـىل حـب اهللا ورسـوله ،تنتج اللَّ وعـىل  ،نشَّ

ظتني القـرآن وعمـري عرشـ سـنوات«:يقول أمحد ،حب كتاب اهللا  ،»حفَّ

 .ن حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بني جنبْيهوم

 ،كانــت تــوقظني قبــل صــالة الفجــر بوقــت لــيس بالقصــري :يقــول
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ثم نصيل  ،وُتلبُسني اللباس ،ألن اجلو كان باردًا يف بغداد ؛وتدفئ يل املاء

ألن الطريـق كـان  ؛ثم ننطلق إىل املسجد وهي خمتمـرة ،أنا وإياها ما شئنا

وعمـره عرشـ -صيل معه صالة الفجـر يف املسـجد بعيدًا مظلًام موحشًا لت

 ؛ولرتبيه الرتبيـة ،وتبقى معه حتى منتصف النهار لتعلمه العلم -سنوات

 .ليكون َلبِنًَة صاحلة ينفعها يوم تْقدُم عىل اهللا جل وعال

سـافِْر يف طلـب  !يـا ُبنـي :فلام بلغـت السادسـة عرشـة قالـت :يقول

 .اهللافإن طلب احلديث هجرة يف سبيل  ؛احلديث

ة ملـح ،أعدت له بعض متاع السـفر مـن أرغفـة الشـعري  ،ومـن ُرصَّ

 ،إن اهللا إذا اسُتوِدع شيئًا حفظـه :ثم قالت ،ومن بعض مستْلَزَمات السفر

 .فأستودعك اهللا الذي ال تضيع ودائعه

وإىل صـنعاء ليعـود اإلمـام  ،وإىل مكـة ،ذهب من عنـدها إىل املدينـة

م ،أمحد م لألمة مـا قـدَّ مـن احلسـنات مـثلام  -إن شـاء اهللا-وألمـه  وقد قدَّ

ه وكرمـه ،عمل أمحد  ،ومثـل مـن يعمـل بعمـل أمحـد إىل أن يلقـى اهللا بمنـِّ

 .واخلري يف األمة كثري وكثري

وهـذا حممـد الفــاتح الـذي فـتح القســطنطينية وحقـق الوعــد األول 

للرسول عليه الصالة والسالم كانت أمه تأخذه كل يوم وهـو صـغري إىل 

وحتدثــه أن الشــاطئ اآلخــر أحــد  ،كلمــه عــن الشــاطئ اآلخــروت ،النهــر
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األماين الذي يسعى املسلمون إىل فتحه وكل يوم يتفـرج عـىل املـاء وهـي 

وكـان يكـرب كـل  ،نريد أن نعرب ونصـل إىل الشـط اآلخـر :متنيه وتقول له

 ،فكـرب حممــد الفــاتح وعنـده هــذه العاطفــة ،يـوم ويكــرب فيـه هــذا املعنــى

 :فصدق فيـه قـول القائـل ،ر شيئًا أساسيًا يف حياتهعاطفة النهر حتى صا

 ).وراء كل رجٍل عظيم أم(

اطلـب  !يـا بنـي :فقـد كانـت تقـول لـه ،أم سـفيان الثـوري هاهي و

تشتغل باملغزل وتبيع الغزل لكي ترصف عىل  ،العلم وأنا أكفيك بمغزيل

ووراء الشافعي أم علمتـه العلـم وكانـت أيضـًا  ،ابنها الذي يطلب العلم

 .وكانت تنفق عليه ،زلتغ

فالواجب عـىل اآلبـاء واألمهـات االعتنـاء برتبيـة أوالدهـم وتنميـة 

لكـي يتعلمـوا معنــى  ؛واحلــوادث املشـكالت  ومشـاركتهم يف  ،عقـوهلم

علـيهم أن يقـدموا تنميـة عقـوهلم عـىل األكـل والرشـب  ،الرجولة احلقـة

 .وامللبس
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  مسات الرجولة

  األولاملبحث 

  دــال املساجــرج
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} |Q:   xقال اهللا   z  y}]ويف قراءة ،]٣٥:النور: 

اهللا منور السموات ( :ويف قراءة ثالثة ،)اهللا نور السموات واألرض(

© ª  ¨¥ ¦ § ¤~ � ¡ ¢ £   )واألرض

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ² ±  ° ¯ ® ¬  «

¾ ½ ¼ » º¿ Â Á  ÀÃ È Ç Æ Å ÄÉ  Ê

Ì Ë ÍÎ Ó Ò Ñ  Ð Ï Ú Ù Ø × Ö  Õ Ô

â á  à ß Þ Ý Ü  Û]٣٦:النور [  #  " !

- , + * ) ( ' & % $.  2 1 0 /

 .]٣٧:النور[3 4 5

x { z y  :اختلف املفرسـون يف معنـى اآليـة األوىلو

إن املـراد هبــذا النـور هــو صـفة مــن  :فمـنهم مــن قـال] ٣٥:النـور[{|

والنـور ال شـك  ،»ومن فـيهن أنت نور الساموات واألرض«اهللا صفات 
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ألن مثـل  ؛ولكننا نميل إىل غري هذا الـرأي ،وصفاته Qأنه من أسامء اهللا 

إن املـراد بـالنور  :ألننا حينام نقـول ؛هذا الرأي يؤدي إىل يشء من التشبيه

هنا هو اسم من أسـامء اهللا أو صـفة مـن صـفات اهللا فهـذا ال يصـلح عـىل 

وأســامءه ال يشــبهها  Qت اهللا ألن صــفا ؛مــذهب أهــل الســنة واجلامعــة

ــــــــول ،يشء ــــــــاىل يق ¥ ¤~ � ¡ ¢ £  :واهللا تع

إن هناك انفصاال بـني النـور املـذكور يف أول  :اللهم إال إذا قلنا ،]٣٥:النـور[

x z y  :فيكـون قولـه تعـاىل اهللا ،اآلية وبني ما جـاء يف وسـط اآليـة

 ،هو النور احلق الذي هو اسـم مـن أسـامئه] ٣٥:النـور[{} |

ــه ــوق] ٣٥:النــور[~ �  :وقول ــه خمل ــذا ال شــك أن ــاىل  ؛ه ألن اهللا تع

 .وصفاته ال يشاهبها يشء Qوأسامء اهللا  ،شبهه بمشكاة فيها مصباح

نـور اإليـامن الـذي  Qشبه اهللا  ،املراد هبذه اآلية هو النور املخلوقو

 ،يقذفه يف قلب العبد املؤمن بأقوى نور عرفه اإلنسان وقـت نـزول اآليـة

ـــــ ـــــالحي © ª »  ¨¥ ¦ § ¤¡ ¢ £ :ث ق

 .]٣٥:النور[¬

 لنـوره بمشـكاة فيهـا مصـباح ووجـه التشـبيه يف ذلـك Qتشبيه اهللا 

املشكاة هي الكوة يف اجلـدار التـي ال تنفـذ إىل ] ٣٥:النور[¡  :قوله
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أو املراد باملشكاة  ،هذه هي املشكاة ،ألهنا تعكس النور إىل األمام ؛الوراء

 .فتيل الرساج

 .املصباح معناه الرساج] ٣٥:النور[¤¢ £  :هقول

والزجاجة هي األجسام الشـفافة التـي ] ٣٥:النـور[¨¥ ¦ § 

 .ألهنا تزيد الضوء ضياء ؛تشف عام وراءها

 ،الـنجم :الكوكب معنـاه] ٣٥:النور[© ª » ¬  :قوله

 ،مـن الـدرء ،بـاهلمز] ٣٥:النـور[¬ ويف قراءة سـبعية  ،أو النجم الكبري

 .قذف األنوار القوية :ومعناها

ـــف اهللا  ـــم وص ـــال Qث ـــرى فق ـــرة أخ ـــاج م ®̄  °   :الرس

والشـجرة املباركـة  ،والـذي يوقـد هـو الرسـاج :أي] ٣٥:النور[±

 .هنا هي شجرة الزيتون

شـجرة الزيتـون التـي يؤخـذ منهـا الزيـت الـذي  Qثـم وصـف اهللا 

µ ´ ³ ¶  :حيــث يقــول ،يوضــع يف هــذا الرســاج بالــذات

 ،والرشقية هي الشجرة التي تصيبها الشمس يف وقت الرشـوق] ٣٥:النـور[

لكن هـذه  ،والغربية هي الشجرة التي تصيبها الشمس يف وقت الغروب

لكنهـا رشقيـة  ،وليسـت غربيـة فحسـب ،الشجرة ليست رشقية فحسـب

ــة ــت  ،غربي ــابتها يف وق ــمس أص ــت الش ــون إذا طلع ــجرة الزيت أي أن ش
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س حتــى تغــرب فتصــيبها يف وقــت وال تغيــب عــن الشــم ،الرشــوق

 ،فيحسن زيتها وحيسن ثمرها ،ألهنا شجرة منفصلة عن غريها ؛الغروب

بحيث لو نظرت إليه لرأيت كأنه ييضء دون أن متسه  ،فيصبح زيتها ملاعا

هـذا  Qثم وصـف اهللا  !؟فكيف إذا وضع يف الرساج ومسته النار ،النار

ـــــــــه ـــــــــت بقول º ¹ ¸¿ Â Á ÀÃ « ¼ ½ ¾  :الزي

 ،فالنور األول هو نور الكوة غري النافـذة التـي تعكـس الضـوء ،]٣٥:نورال[

مع نور الرسـاج الـذي وضـع فيـه زيـت  ،مع نور آخر وهو نور الزجاجة

شجرة الزيتون التي ليسـت برشـقية فقـط وال غربيـة فقـط لكنهـا رشقيـة 

 .فهذه أنوار شديدة ،غربية

أو اإليـامن  ،ؤمناملشبه هو قلـب املـ ؟فأين املشبه ،وهذا هو املشبه به

 .يف قلب املؤمن Qالذي يقذفه اهللا 

املخلـوق الـذي وضـع يف قلـب  Qمثـل نـور اهللا  :فتقدير هذه اآلية

واخلـري مـن  ،والضار من النافع ،املؤمن حتى يعرف به احلالل من احلرام

ووضـعت  ،كمثل نور ذلك املصباح الذي وضع يف كوة غري نافذة ،الرش

زيتونة ليسـت رشقيـة فحسـب وال غربيـة  عليه زجاجة وأشعل فيه زيت

 .ولكنها رشقية غربية ،فحسب

 .ووجه الشبه هو اللمعان الشديد ،هذا هو املشبه وهذا املشبه به
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 Qيقـول  حتديد مكان خترج الرجال ووجه عالقة اآلية بالتي قبلهـا

 :يقول علـامء التفسـري،]٣٦:النور[Ù Ø × Ö Õ Ô  :يف اآلية الثانية

أيـن يوجـد هـذا  :كـأن سـائال يسـأل ويقـول ،فهام بيـاينهذا جواب اسـت

فـاهللا  ؟اإليامن العظيم الذي هو كرساج ييضء هبـذه األوصـاف املـذكورة

] ٣٦:النـور[Ù Ø × Ö Õ Ô  :تعاىل أجاب عىل هذا السـؤال فقـال

وأيـن يرتعـرع  ،وأيـن يولـد اإليـامن ،ومن هنا نعرف أين يرتبـى الرجـال

وهـذه ] ٣٦:النـور[Ù Ø × Ö Õ Ô ا كـل هـذ ،وأيـن ينمـو ،اإليامن

 .البيوت هي املساجد

وليس املعنـى أن ، تبنى وتشيد :أي] ٣٦:النـور[Ù Ø × Ö  :قوله

أو الفـرش املزخرفـة  ،تزخرف وتوضع فيها الكتابات التي تلهـي النـاس

حتـى لقـد  ،أو األلوان املزخرفة التي عمد إليها الناس يف أيامنا احلـارضة

وليس فيـه  ،احد قريب أكثر من ثالثامئة قنديل ييضءعددت يف مسجد و

 .وهذا خالف املألوف ،إال عرشة رجال يصلون

وقد أذن اهللا تعـاىل أن ترفـع حقيقـة بنـاء  ،فهذه البيوت هي املساجد

فـال يكـون فيهـا لغـو وال  ،وتقديسـاً  واحرتامـاً  وتطهرياً  وتشييداً  وتنظيفاً 

وال  ،ال رشاء وال إنشـاد ضـالةوال بيـع و ،لعب وال كالم من كالم الدنيا

وإنـام ترفـع بـذكر  ،عنهـا ^أي يشء من هذه األشياء التي هنى الرسول 
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ولذلك مـن عالمـات السـاعة أن  ،وتطهر لتصبح صاحلة للصالة Qاهللا 

 .مسجدنا أمجل من مسجدكم :فيقال ،يتباهى الناس باملساجد

 .مسجدنا أكثر مجاعة من مسجدكم :بينام ال يقال

ــر زخرفــة مــن مســجدكم وكــذلك يقــال ومســجدنا  ،مســجدنا أكث

 .من مسجدكم وأحسن ألواناً  أفضل فرشاً 

 .وهكذا

وإىل احلقيقـة ال إىل  ،أما اإلسـالم فإنـه ينظـر إىل الكيـف ال إىل الكـم

واملـراد هبـا الرفعـة ] ٣٦:النـور[Ù Ø  :ولـذلك اهللا تعـاىل قـال ،الصورة

 .والرفعة املعنوية احلقيقية ،احلسية املعقولة

ــه ــور[Õ Ô  :قول ــون] ٣٦:الن ــول املفرس ــة  :يق ــة متعلق ــذه مجل ه

يوقــد هــذا اإليــامن وينشــأ هــذا اإليــامن  :أي] ٣٥:النــور[®  :بقولــه

 .اهللا أن ترفع أذن  اإليامن يف هذه املساجد التي ويرتعرع هذا 

ــة] ٣٦:النــور[Ü Û Ú  :قولــه  .هــذه هــي الرفعــة املعنوي

ــون املكــث يف ا ــات وعــىل هــذا يك ــة وعالم ــن دالئــل الرجول ملســاجد م

 .وقد تكاثرت النصوص يف فضيلة هذه اخلصلة ،الفحولة

ما توطن رجـل املسـاجد « :قال ^عن النبي  ـ عن أيب هريرة 
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للصالة والذكر إال تبشبش اهللا إليه كام يتبشبش أهل الغائـب بغـائبهم إذا 

   »قدم عليهم

لمســاجد أوتــادا إن ل« :قــال ^عــن النبــي  ـــ عــن أيب هريــرة 

ــادوهم ،املالئكــة جلســاؤهم إن غــابوا يفتقــدوهنم وإن  ،وإن مرضــوا ع

  »كانوا يف حاجة أعانوهم

مكتـــوب يف التــوراة إن بيـــويت يف األرض  :ـــ وكــان كعـــب يقــول

وحـق  ،املساجد وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارين يف بيتي أكرمتـه

 .عىل املزور أن يكرم الزائر

بعـد ذلـك الرتبيـة احلقيقيـة واملكـان يف سـياق اآليـات  بني تعـاىلثم 

] ٣٦:النـور[â á à ß Þ Ý  :املناسب هلذه الرتبية فقـال

ــا الصــالة ألن التســبيح كثــريا مــا يــذكر يف القــرآن  ؛واملــراد بالتســبيح هن

 .عامة Qوإن كان يطلق أيضا عىل ذكر اهللا  ،واملراد به الصلوات اخلمس

هـو أول  :الغدو] ٣٦:النور[â á à ß Þ Ý  :قوله

 .النهار

                                                   

ابن أيب شيبة وابن ماجـه ، وابـن خزيمـة وابـن حبـان يف صـحيحيهام ، الرتغيـب ) ١(

 ٤٨٨والرتهيب 

 ٤٩٣أمحد واحلاكم ، الرتغيب والرتهيب ) ٢(

 . ٣/٢٨٢ابن كثري  )٣(
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 .آخر النهار :واآلصال

 ،ألن الغدو يبدأ من نصف الليل إىل نصـف النهـار ؛فالغدو صالة الفجر

ولـو نظـرت إىل نصـف  ،واألصيل يبدأ من نصف النهار إىل نصف الليل

الليل األخري ونصف النهار األول فإنه ليس فيهام إال صالة واحدة وهي 

صـالة الفجـر أصـبحت تسـاوي الصـلوات األربـع  وكأن ،صالة الفجر

 ،ألهنـا تقـع يف وقـت الغـدو ؛بل جعلت صـالة الفجـر يف كفـة ،األخرى

كلهـا يف  -الظهر والعرص واملغرب والعشـاء-وجعلت الصلوات األربع

ثـم قـدمت صـالة الفجـر  ،ألهنا تقع يف وقـت األصـيل كلهـا؛كفة أخرى

 .الفجر مما يدل عىل أمهية صالة،عىل الصلوات األربع

أليست  !وال نرى يف املساجد من املسلمني يف صالة الفجر إال قليال

] ٧٨:اإلرساء[E DF  :عنهـا Qصالة الفجر هي التـي يقـول اهللا 

 .وأمدح قرآن الفجر :أي

 L K J I H G]تشهده مالئكـة  :أي ،]٧٨:اإلرساء

 .الليل ومالئكة النهار

ــول  ــا الرس ــول عنه ــة ^ويق ــذه اآلي ــى ه ــيكم « :بمعن ــاقبون ف يتع

فيصـعد الـذين كـانوا فـيكم فيسـأهلم اهللا  ،مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار

Q أتينـاهم وهـم يصـلون  :فيقولـون ؟كيـف تـركتم عبـادي :وهو أعلم

 .يف صالة العرص وصالة والفجر :أي ،»وتركناهم وهم يصلون
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 -العشـاء والفجـر :أي-لو يعلمون مـا فـيهام «:^ويقول الرسول 

وأثقل الصالة عىل املنافقني صالة العشاء وصـالة  ،»لو حبواً ألتومها و

من صّىل العشاء يف مجاعـة فكـأّنام « :ويقول عليه الصالة والسالم ،الفجر

 .»ومن صّىل الفجَر يف مجاعة فكأّنام قام الليل كّله ،قام نصَف الليل

 :أي] ٤٦:األعــراف[â á à ß Þ ÝP  :إذا قولــه

 :فأصــبحوا يســتحقون كلمــة ،ســتوى الرجــال حقــاً ذكــور وصــلوا إىل م

 .التي ال يستحقها كثري من الناس )رجال(

���������������������������������� �

لعـل  ،انظر إىل صـفات هـؤالء الرجـال ؟صفات هؤالء الرجال ما 

أن جيعلنا منهم وممـن يـريب أوالده حتـى يكونـوا يف هـذا املسـتوى  اهللا 

 .من الرجولة

.# $ % & ' ) ( * + , -"   :أوال

 .]٣٧:النور[

ــــا ــــور[/ 0 1 2 3 4 5  :ثاني ] ٣٧:الن

أمـا جـزاؤهم يف اآلخـرة فيقـول  ،هاتان صفتان هلؤالء الرجـال يف الـدنيا

                                                   

 .متفق عليه) ١(

 رواه مسلم )٢(
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 .]٣٨:النور[<6 7 8 9 : ; > = :سبحانه عنه

 .]٣٧:النور[! " # $ % & ' ) ( :الصفة األوىل

ــع ورشاء إن هــؤالء ال :يقــول املفرســون رجــال هلــم جتــارة وهلــم بي

ويضعون  ،لكنهم يضعوهنا يف أيدهيم ،وأموال ومصانع ومتاجر ومزارع

 ^ولذلك ملـا رأى أحـد أصـحاب رسـول اهللا  ،احلياة اآلخرة يف قلوهبم

فلـام  ،أحد املسلمني كان قد رفع امليـزان يف يـده يـزن البضـاعة للمشـرتي

ثـم  ،ن دون أن يكمـل الـوزنوضـع امليـزا )اهللا أكـرب( :سمع املؤذن يقول

 Qهؤالء هم الـذين عنـاهم اهللا « :فقال ،هرول إىل املسجد وأغلق دكانه

ــــــــه .! " # $ % & ' ) ( * + , - :بقول

 .]٣٧:النور[

وال يظنن أحد أن املراد هبؤالء أهنم قوم يعيشـون عالـة عـىل النـاس 

 ،وأهنم يعيشون عىل أوسـاخ النـاس وفتـات الصـدقة ،ويتكففون الناس

إال أهنم جعلوا هذه األعـامل املاديـة الدنيويـة  ،ولكنهم قوم هلم أعامل ،ال

:هبـذه الصـفات Qولـذلك وصـفهم اهللا  ،يف أيدهيم واآلخرة يف قلوهبم

 .]٣٧:النور[.! " # $ % & ' ) ( * + , - 

فمـن النـاس مـن  ،نحن اآلن نعيش عىل طريف نقيض يف هذه احليـاة

وهــذا يتمثــل يف اإلحلــاد  ،كــامال وأمهــل الــروح ً أغــرق يف املاديــة إغراقــاً 
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وأصـبحت  ،فقدسـوا املـادة وأمهلـوا الـروح ،والشيوعية احلاقدة الكافرة

 .املادة هي منتهى أمنياهتم

وصار  ،وهناك آخرون أوغلوا يف الروحانية وألغوا املادة إلغاء هنائياً 

وأن  أما دين اإلسالم فإنه يوجب عىل املسلم أن تكـون لـه صـنعة ،دينهم

لكن هذه كلهـا ال تلهيـه عـن  ،تكون له جتارة وأن تكون له وسيلة كسب

ــاء الزكــاة ــا  ،ذكــر اهللا وإقــام الصــالة وإيت أمــة -ولــذلك اهللا تعــاىل جعلن

فلسنا باألمة املاديـة التـي تقـدس  ،بني طريف نقيض أمة وسطاً  -املسلمني

مـل اجلسـد وال بالصـوفية التـي هت ،املادة وتعبد املادة وال تعـرتف إال هبـا

! " # $ %  :Qولكننـا أمـة كـام يقـول اهللا  ،وتقدس الروح

 .]٣٧:النور[.& ' ) ( * + , -

ولكــن جتــارهتم يف أيــدهيم وليســت يف  ،هــؤالء الرجــال هلــم جتــارة

ال تـأيت هـذه  ،)اهللا أكـرب( :فـإذا دخـل أحـدهم يف الصـالة وقـال ،قلوهبم

 ،يأخذ وال يعطي وهو يصـيلفال يبيع وال يشرتي وال  ،التجارة يف خميلته

لكنـه حيـنام ينرصـف مـن  ،Qكـام أمـر اهللا  Qبل هو واقف بني يدي اهللا 

والتـاجر  ،صالته فإنـه الرجـل الـذي يتعامـل مـع النـاس بأمانـة وصـدق

وهنـا مـدح اهللا املـؤمنني وهـم أصـحاب  ،Qالصدوق له أجـره عنـد اهللا 

ــــال ــــارة فق ." # $ % & ' ) ( * + , -  :جت

والفرق بني التجارة والبيع أن التجارة هي التي تكون بـاإليراد  ،]٣٧:النور[



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

أما البيع فاملراد به البيع الذي يتعاطاه النـاس  ،واالسترياد والبيع اإلمجايل

 .فيام بينهم

ــــةا ــــفة الثاني / 0 1 2 3 4 5 :لص

 .]٣٧:النور[

جيــد  -مقارنــة بــام يف هــذه اآليــة-إن النــاظر إىل واقــع النــاس اليــوم 

 ،قوم تربوا يف املساجد وقلـوهبم معلقـة باملسـاجد ،رق البعيد الواضحالف

وال تلهـيهم جتـارة وال بيـع عـن  ،وال يعرفون أي طريـق إال طريـق اجلنـة

تتقلـب فيـه  ثـم هـم خيـافون يومـاً  ،ذكر اهللا وإقـام الصـالة وإيتـاء الزكـاة

ويف املقابل هناك قوم يفسـقون ويفسـدون ويركبـون  ،القلوب واألبصار

ثـم  ،إال ويركبوهنـا Qوال يرتكـون معصـية مـن معـايص اهللا  ،املناكركل 

 الصــنف األول قــوم خيــافون يومــاً  ،جتــدهم يضــحكون بمــلء أفــواههم

وهؤالء يف غفلة ال ينتبه أحدهم إال حيـنام  ،تتقلب فيه القلوب واألبصار

 !أيتهــا الــروح اخلبيثــة« :يــأيت ملــك املــوت لــيجلس عنــد رأســه ويقــول

عـنهم  Qأما الصنف األول فإنه كام أخرب اهللا »من اهللاخرجي إىل سخط 

وخيــافون مــن النــار  وقيامــاً  ويبيتــون لــرهبم ســجداً  Qأهنــم خيشــون اهللا 

ولذلك من خـاف  ،]٦٥:الفرقان[¾º ¹ « ¼ ½  :ويقولون

إال مـن خـاف  إنه ال يـأمن غـداً « :يقول عمر بن عبد العزيز  ،أدلج

 .»وحذر يف هذا اليوم
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يلهون ويلعبون ويضحكون ويرسـحون ويمرحـون دون أما الذين 

فالويـل هلـؤالء  ،قيود ودون ضوابط ال ينتبه أحدهم إال يف سـاعة املـوت

 .إن مل ينتبهوا قبل ذلك

هو يوم القيامة  ؟ما هو هذا اليوم] ٣٧:النور[/ 0  :قوله

 ،فال يتصورون ساعة القدوم عىل اهللا ،الذي يغفل عنه كثري من الناس

وال يتصورون  ،وال يتصورون ساعة القرب ،ورون ساعة املوتوال يتص

وال يتصورون يوم تتطاير الصحف  ،يوم يقوم الناس لرب العاملني

وال يتصورون  ،فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشامله من وراء ظهره

وال  ،]٨:األعراف[j i hk   :عنه Qالوزن الذي يقول اهللا 

`   :عنه ويقسم عىل ذلك Q يتصورون الرصاط الذي يقول اهللا

c b ad j i h g f e o n m l k

s r q  p]اهللا تعاىل صفات املؤمنني ذكر هنا  ،]٧٢:مريم

 .الذين تربوا يف املساجد

مـا ] ٣٧:النور[/ 0 1 2 3 4 5  :قوله

من شدة اخلوف يضـطرب  :أي ؟]٣٧:النـور[1 2 3  :معنى

 .مكانه إىل احلنجرةفينتقل من  ،القلب حتى يتحرك بشدة
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ـــاىل ـــه تع ـــى قول ـــو معن 49 5 6 7 8  :وهـــذا ه

فانظر حيـنام ختـاف أو حيـنام يزعجـك  ،وذلك من شدة اخلوف ،]١٨:غافر[

إذا يتقلـب القلـب  !؟أمر كيف يضطرب قلبك برسعة حتى ينسد النفس

-واألبصـار  ،يف ذلك املكان ويف ذلـك الزمـان حتـى يصـل إىل احلنجـرة

وهـذا يشء نشـاهده  ،مـن أماكنهـا إىل أعـىل الـرأس تتقلب فتقفـز -أيضا

وكأن البرص قد قفـز  ،يرتفع برصه إىل السامء ،حينام يصاب اإلنسان بذعر

هـذه هـي صـفات املـؤمنني الـذين تربـوا يف  ،من مكانـه إىل أعـىل الـرأس

 .Qوخيافون من اهللا  وأبداً  رجال يسبحون اهللا دائامً  ،املساجد

ـــــم خشـــــعت هللا يف أدب    أرواحه
 

  قلـــوهبم مـــن جـــالل اهللا يف وجـــل
 

ــــة  ــــاك طائع ــــا جئن ــــواهم ربن   نج
 

ـــل ـــادع األم ـــينا خ ـــنا وعص   نفوس
 

ــنهم  ــل قــاموه وأعي ــجى اللي   إذا س
 

  مــن خشــية اهللا مثــل اجلائــد اهلطــل
 

  هـــم الرجـــال فـــال يلهـــيهم لعـــب 
 

ــل ــة الكس ــالة وال أكذوب ــن الص   ع
 

����������������������������������������� �

6 7   :والنتيجـة والثمـرة هلـذا اخلـوف فيقـول اهللاأما اجلـزاء 

فــاهللا تعــاىل كــريم ال يضــيع  ،]٣٨:النــور[<8 9 : ; > =

Z Y X W ] \  عمل عامل منا من ذكـر أو أنثـى 

]d c b a ̀  .]٨:الزلزلة[^ _ 



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

 :أي] ٣٨:النـور[6 7 8 9 :  :ولذلك اهللا تعـاىل يقـول

والســيئات املــراد هبــا هنــا  ،اتجيــازهيم باحلســنات ويتجــاوز عــن الســيئ

ولكـن لـو قـدم هـذا اإلنسـان  ،أما الكبائر فإهنا حتتـاج إىل توبـة ،الصغائر

بملء األرض خطايا وهو عـىل ملـة التوحيـد وال يرشـك مـع  Qعىل اهللا 

فإنـه يقـدم  Qوال يكون هناك يف قلبـه نـد هللا  ،من كان كائناً  أحداً  Qاهللا 

لـو  !يـا ابـن آدم« :يث القـديسيف احلـد Qيقـول  ،عىل رب رحيم غفـور

ألتيتـك بقراهبـا  أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال ترشك يب شيئاً 

وهـذا دليـل عـىل أمهيـة التوحيـد يف  ،Qوهذا مـن فضـل اهللا  ،»مغفرة

 .فإذا صلح التوحيد صلحت األعامل بعد ذلك كلها ،حياة الناس
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وأي  ،إن أي قوم يرتبون بعيدين عن املسـجد فـإن عـاقبتهم وخيمـة

قوم يرتبـون يف املسـاجد فهـم الرجـال الـذين سيخلصـون هـذه األمـة يف 

ال سـبيل إىل  :ولـذلك أقـول ،مستقبلها القريب والبعيد من أزمات كثرية

إصالح أبنائنا وإصالح األجيـال القادمـة واألمـم الالحقـة إال أن يرتبـى 

يتلـون كتـاب  ،شباب يف املساجد يف حلق الذكر وجمـالس العلـمهؤالء ال

ويقفـون  ،وحيرضـون الصـلوات اخلمـس ،ويتدارسونه فيام بينهم Qاهللا 

                                                   

 ).١٢٧(رواه الرتمذي وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ) ١(

 .حمارضة للشيخ عبد اهللا اجلاليل بعنوان من هم الرجال ) ٢(
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ويتصـورون سـاعة  ،حـق املعرفـة Qويعرفون اهللا  ،أمام الرجال العقالء

 .وحينئذ سيكون هؤالء رجاال ،Qالوقوف بني يدي اهللا 

ــاكن أ ــا يف أم ــا أبناءن ــو ربين ــا ل ــات أم ــالم واملحرم ــام األف ــرى أم خ

واملواخري ودور الفساد واخلمر وما أشبه ذلـك فستنشـأ ناشـئة ال تعـرف 

وال حــق  ،وال تعــرف حــق اآلبــاء وال حــق األهــل وال العشــرية ،Qاهللا 

 .وال حق األجيال الالحقة ،وال حق املستقبل ،الوطن

 ،فالشباب الذين يرتبون يف املساجد هم الذين يعمـرون هـذه احليـاة

وأن يأخـذهم  ،ولذلك فإنه يلزم أي واحد منا أن يريب أوالده يف املسـجد

مـروا أبنـاءكم للصـالة « :بقولـه ^معه إىل املسجد حيـث أمـر الرسـول 

وفرقـوا بيـنهم يف  ،وارضبـوهم عليهـا وهـم أبنـاء عرشـ ،وهم أبناء سـبع

 .»املضاجع
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 ،اقـرأ تـاريخ البرشـية بصـفة عامـة ،املساجد هي التي ربت الرجال

 ،واقرأ تاريخ اإلسالم بصفة خاصة لتعرف كيف ربـى اإلسـالم الرجـال

لكـن كانـت عقـوهلم ومسـتوياهتم فـوق عقـول  ،شباب يف سـن املراهقـة

                                                   

، وإسناده )٤٩٥(متى يؤمر الغالم بالصالة؟ : أخرجه أبو داود يف الصالة، باب) ١(

 .حسن
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حـب رسـول اهللا  فهـذا أسـامة بـن زيـد  ،الرجال يف أيامنا احلارضة

ابن ثامين عرشـة قاد اجليش إىل بالد الشام وهو  ^وابن حب رسول اهللا 

 ^فلـام مـات رسـول اهللا  ،قبـل وفاتـه ^وقـد جهـز هـذا اجلـيش  ،سنة

فــ  ،اختلف أبو بكر و عمر هل يسري هذا اجليش إىل بالد الشـام أو يبقـى

و أبـو بكـر يـرى أن  ،يرى أن يبقى هذا اجليش حلراسة املدينة عمر 

 هـذا وفعال يسري ،وأمره ^لتجهيز رسول اهللا  يذهب هذا اجليش حتقيقاً 

ويبني للرومان أن األمـة اإلسـالمية  ،اجليش ويظهر قوة لألمة اإلسالمية

وأهنـا أرسـلت هـذا اجلـيش  ،ما زالت بخري  ^بالرغم من وفاة رسوهلا 

 ةويقوده رجـل ال يتجـاوز الثامنـة عرشـ ،اجلرار إىل بالد الشام من املدينة

 .من عمره

بعة عرشـة مـن وهذا حممد بن القاسم رمحـة اهللا عليـه رجـل يف السـا

 عـدُّ شـبه القـارة اهلنديـة التـي تُ  وفـتح لنـا ،إىل بالد السـند عمره قاد جيشاً 

فتحهـا هـذا الشـاب وهـو ال يتجـاوز  ،اآلن من أكثر بالد اإلسالم كثافـة

 .السابعة عرشة من عمره

الرجـل الـذي كـان يقـود  ،ومن هؤالء الرجال عقبة بن نـافع 

ويصـل بجيشـه  ،عـىل مطالعهـاويسابق الشـمس  ،جيشا يف شامل أفريقية

وعنـدما أراد أن يبنـي مدينـة القـريوان لتكـون قاعـدة  ،إىل تونس احلاليـة

يرمحـك  :للمسلمني يف شامل أفريقية أتى إليه أهل تلك الـبالد وقـالوا لـه
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فلـن تسـتطيع أن تبنـي ، هنا غابات رجع الفـاحتون دوهنـا !اهللا أهيا األمري

 .فيها مدينة القريوان

 .بد من أن أبني فيها مدينة القريوانال :فيقول هلم

أيتهـا « :إليه اجلند كثرة اهلوام والسباع فصـعد ربـوة ونـادى ا فشك ،

نحــن أصـحاب رســول اهللا جئنــا  ،أيتهـا اهلــوام ،السـباع أيتهــا احلرشــات

ــارحلوا ــاد ف ــادة رب العب ــاد إىل عب ــادة العب ــاس مــن عب ــا  ،لنخــرج الن فإن

انتشار هذا اخلـرب يف أوسـاط هـذه  نازلون وما هي إال حلظات قليلة إذ تم

 .»فارحتلت كلها وهي حتمل أوالدها ،احليوانات

واهللا لقـد رأينـا الوحـوش حتمـل أوالدهـا ختـيل  :يقول شـاهد عيـان

 .الغابة لـ عقبة بن نافع ليقيم عليها مدينة القريوان

ثم يسري هذا البطل املؤمن ابن املسجد متجها إىل جهة الغرب حتـى 

لو أعلم أن وراء هـذا  :فرسه يف مياه املحيط األطليس ويقوليغرز قوائم 

 .املاء أحدا خلضته إليه عىل فريس

 .وينرش اإلسالم يف شامل أفريقية ويستشهد هناك

ففتح بالد مـا وراء النهـر وتوغـل ، أما قتيبة بن مسلم فإنه اجته رشقا

ك يرمحـ :فقـالوا ؟أي بلـد أمامنـا :ثم سأل أصحابه ذات يوم وقـال ،فيها

 .اهللا هذه بالد الصني

                                                   

 .٥٩املسلمني للكاندهلوي بترصف ص أسباب سعادة ) ١(
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، واهللا ال أرجع إىل أهيل حتى أطأ بأقدامي هـذه أرض الصـني :فقال

 .وأفرض عليهم اجلزية، وأضع وسم املسلمني عىل الصينيني

فيخاف من قتيبة بن مسلم رمحـة ، ثم تصل األخبار إىل ملك الصني

ويرسل صحافا من الذهب قـد ملئـت بـرتاب الصـني ويرسـل ، اهللا عليه

هذه تربة الصني ليـرب قتيبـة بقسـمه  :ه األربعة ويرسل اجلزية ويقولأبناء

وهؤالء أوالدي األربعة يضـع  ،وهذه هي اجلزية، ويطأها وهو يف مكانه

 .عليهم وسم العرب

ثم يعـود قتيبـة بـن مسـلم إىل بـالده بعـد أن نرشـ اإلسـالم يف أقىصـ 

 .الرشق
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وستبقى بإذن اهللا تريب الرجال حتـى  -ن تزالول-املساجد مازالت 

وإذا أردت دلـيال عـىل ذلـك فـانظر إىل مـا ، يرث اهللا األرض ومن عليهـا

فهـذه الصـحوة اإلسـالمية املباركـة ، أحدثته املسـاجد يف أيامنـا احلـارضة

فال ينام مـن الليـل إال  ،العارمة التي أصبحت تقض عىل العدو مضجعه

أما إنتاج األماكن األخرى فال أريد ، املساجدهؤالء هم من إنتاج ، قليال

 .ألن له مكانا آخر ؛أن أذكره

والرجـال ال يرتبــون تربيــة حقــة إال يف ، إذا املسـاجد هــي بيــوت اهللا

والذين نشئوا يف املساجد وعلقـت قلـوهبم باملسـاجد هـم خـري ، املساجد
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يوم و ،وهم الذين سيعيدون هلذه األمة جمدها وعزهتا وكرامتها ،البرشية

وقبـل أن تكـون هـذه  ،أعرض الناس عن املساجد مدة طويلة من الـزمن

 ،عىل هـذه األمـة ترتى  تتواىل الصحوة اإلسالمية املباركة رأينا املصائب 

 ،فأصبحت بالد املسلمني تتسـاقط بأيـدي الكـافرين حصـنا بعـد حصـن

وتقســم بــالد املســلمني بمقــدار مــا  ،ودولــة بعــد دولــة ،وبلــدا بعــد بلــد

ويـوم يعـود النـاس إىل هـذه املسـاجد  ،لناس عن هـذه املسـاجدأعرض ا

 .يفرح املؤمنون بنرص اهللا ينرص من يشاء

�������������� 



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 
 

  املبحث الثاني

  القوامة على األسرة

! " # $ % & ' ) :قـــال تعــــاىل

الـذي حيكـم أهلـه ويقـوم  ،القـيم أي الـرئيس :ابن كثري يقول .]٣٤:النساء[

كلكـم راع « ،وهو املسؤول عـنهم يـوم القيامـة ،وجوااعوجاجهم إذا اع

والرجــل راع يف أهلــه وهــو مســؤول عــن  ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه

 .»رعيته

ســئلت  فعائشـة  ،وال يقـدح يف رجولـة الرجــل أن يعـني أهلــه

كان يكـون يف « :قالت ،عن فعل رسول اهللا عليه الصالة والسالم يف بيته

 »خيصف نعله ويرقع ثوبه وحيلب شاتهمهنة أهله يشيل هذا وحيط هذا 

 .وهو رسول اهللا

تقــول  ،وال يقــدح يف رجولــة الرجــل أن يالطفهــن أو أن يامزحهــن

فلــام  ،ســابقني رسـول اهللا عليــه الصــالة والسـالم فســبقته :عائشـة 

سـابقني رسـول اهللا عليـه الصـالة  ،محلت اللحـم أي بـدت عـيل السـمنة

 »هذه بتلك« :فقال ،والسالم فسبقني

                                                   

 .رواه البخاري ومسلم )١(

 .الطرباين) ٢(

 .أمحد وأبو داود) ٣(



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

���������������������������� �

���������������������� �

 ،يف أمر لباسها فال يعنيـه أن ختـرج وأن تكشـف عورهتـا للنـاس -أ 

ــار ــل الن ــن أه ــا أن م ــالم أعلمن ــالة والس ــه الص ــول علي ــاء « :والرس نس

 كاســيات عاريــات مــائالت ممــيالت رؤوســهن كأســنمة البخــت املائلــة

وإن رحيهـا ليوجـد مـن  ،نـة وال جيـدن رحيهـاال يـردن اجل» كسنام البعـري«

 .»مسرية مخسامئة عام

فالرســـول عليـــه الصـــالة  ،أو ال تعنيـــه اجللســـات املختلطـــة -ب

يا رسول اهللا أرأيت  :قالوا ،إياكم والدخول عىل النساء« :والسالم يقول

 .وتركهام منفردين"احلمو املوت :قال ؟احلمو

يلقــي للزوجــة احلبــل عــىل  أن يقــدح يف رجولــة الرجــل أيضــاً  -ج

وال يعـرف الوجهـة التـي  ،وتعـود متـى تشـاء ،خترج متى تشـاء ،الغارب

أو عـدم وجـود الصـحبة الطيبـة  ،أو أن تسافر بغـري حمـرم ،خرجت إليها

 .التي حتفظ هلا دينها وعفتها يف الطريق

 ،هــذه األمــور وعــدم انشــغال الرجــل هبــا يــدل عــىل فقــدان الغــرية

                                                   

 رواه مسلم) ١(

 .متفق عليه)٢(
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ــه الصــالة ــة ديــوث« :والســالم يقــول والرســول علي ــدخل اجلن  »ال ي

 .والديوث هو الذي ال غرية له عىل عرضه

الذي يقدح يف رجولة الرجل هـو أن يسـلم قيـادة أمـره إىل  أيضاً  -د

إذا كان أمراؤكم فساقكم « :والرسول عليه الصالة والسالم يقول ،أهله

فــبطن األرض خــري مــن  ،وأمــوركم إىل نســائكم ،وأغنيــاؤكم رشاركــم

 .»تعس عبد الزوجة« :ويف األثر ،»ظهرها

الذي يقدح يف رجولـة الرجـل أن يقـدم حمبـة أهلـه عـىل حمبـة اهللا  -ه

وكانـت ذات  ،عبد اهللا بن أيب بكر تزوج امرأة يقـال هلـا عاتكـة ،ورسوله

إىل صــالة اجلمعــة  خــرج أبــو بكــر يومــاً  ،حســب ونســب ومجــال وأدب

فلـام  ، يكـون بـني الرجـل وأهلـهفسمع عبد اهللا يناغي زوجته وتناغيه بام

يـا عبـد  :عاد من صالة اجلمعة ورآمها عىل احلال الذي تركهام عليـه قـال

لقـد شـغلتك عاتكـة عـن  :قال أبو بكر ؟أأمجعتم :قال ؟اهللا أمل تصّل معنا

ومضت ستة أشهر علم بعـدها أبـو بكـر نـدم عبـد  ،فطلقها .ربك طلقها

بني الرجل وأهلـه عـن طـاعتهام هللا  اهللا وندم عاتكة أهنام انشغال بام يكون

Q، فأرجعها .أرجعها :ثم قال له. 

�������������� 

                                                   

 .رواه أمحد والنسائي) ١(

 .رواه الرتمذي)٢(
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  ثالثاملبحث ال

  الدعوة إىل اهللا 

ن ِمن إ ،صفها اهللا تعاىل يف القرآنوالتي الدعوة إىل اهللا قمة الرجولة 

ــد الرســل يف دعــوهتم وينــارصهم ويبــني للنــاس أن مــا  ،أهلهــا َمــن يؤي

 .ويعني الرسل ويساعدهم ،و احلقجاءت به الرسل ه

هل  ؟ن الذي جاءم] ٢٠:يس[p o n m   :قال تعاىل

p o n m   ؟أو فئاٌم كثرية من الناس ،جاء جيش جرار

q]٢٠:يس [ جاء من آخر املدينة  r q]وملاذا  ،يشتد،]٢٠:يس

ن أأل !؟ال يريد أن يفوته منه يشء  هناك سوقًا أو حراجاً  نأأل !؟جاء

u  كال  !؟سهًام تباع ال يريد أن يفوت منها يشءهناك أ  t s

w v� ~ } | { z y x

¤ ¥ ¦  هؤالء الرسل ااتبعو ،اتبعوهم،]٢١:يس[  £ ¢ ¡

© ̈  .]٢٢:يس[§ 

التصـورات النقيـة الصـافية اخلاليـة  ،ثم يبني عرض حقائق العقيـدة

Ï Î Í Ì  :فقـال Qحتـى توفـاه اهللا  ،من شوائب الرشك

 Ô Ó Ò Ñ Ð× Ö Õ]٢٧:يس[.  
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رغم اخلوف الـذي  ،Qويف حال اخلوف يتقدم الرجال بالنصح هللا 

فيقومـون بواجـب النصـيحة  ،وأجواء اإلرهاب التي حتيط هبم ،يكتنفهم

 ،رجل واحد يعـدل غثـاءً  ،رجل واحد يفعل أفعاالً ال تفعلها أمة بأرسها

عـه تصـور الـذي ال جيم ،بل إنه يرجح عىل هذا الغثاء املرتامـي األطـراف

ــد ــد ،واح ــنهج واح ــدة ،وال م ــدة واح ــال  ،وال عقي ــؤالء الرج ــوم ه يق

 .وحيذرون أولياء اهللا من املخاطر التي حتدق هبم ،Qبواجب النصح هللا 

u t s r q p o n m    :قال تعاىل

w v� ~ }  | { z y x ¢  ¡

© ¨  § ¦ ¥  ¤  £ Å  Ä Ã  Â

Æ]رأى فيها  فهو رجل سمع الدعوة فاستجاب هلا بعد ما ،]٢٥:يس

وحينام استشعر  ،من دالئل احلق واملنطق ما يتحدث عنه يف مقالته لقومه

ومل  ،قلبه حقيقة اإليامن حتركت هذه احلقيقة يف ضمريه فلم يطق سكوتا

 ،يقبع يف داره بعقيدته وهو يرى الضالل من حوله واجلحود والفجور

ى به سع ،ولكنه سعى باحلق الذي استقر يف ضمريه وحترك يف شعوره

وجاء من أقىص  ،إىل قومه وهم يكذبون وجيحدون ويتوعدون وهيددون

ويف كفهم عن  ،املدينة يسعى ليقوم بواجبه يف دعوة قومه إىل احلق

أن يصبوه عىل   قاومة اعتدائهم األثيم الذي يوشكويف م ،البغي

 .املرسلني
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ومل يكن يف عـزة  ،ظاهر أن هذا الرجل مل يكن ذا جاه وال سلطانالو

ولكنهـا العقيـدة احليـة يف ضـمريه تدفعـه  ،قومه أو منعة مـن عشـريته من

 .اهـ .وجتيء به من أقىص املدينة إىل أقصاها

فيهـا الصـدق  ،إهنا استجابة الفطرة السليمة لدعوة احلـق املسـتقيمة

ــق  ،والبســاطة واحلــرارة واســتقامة اإلدراك ــة اإليقــاع القــوي للح وتلبي

 .املبني

ما يفيد أن اسم الرجل حبيب بن مرة وأنـه  وقد ورد عن ابن عباس

 .كان نجارا فلام أرشف الرسل عىل املدينة رأى كرامة هلم فآمن

وفائــدة ذكــر أنــه جــاء مــن أقىصــ املدينــة  :قــال الطــاهر بــن عاشــور

اإلشارة إىل أن اإليامن باهللا ظهر يف أهل ربض املدينة قبل ظهوره يف قلـب 

حكامها وأحبار اليهود وهم أبعد عـن  املدينة ألن قلب املدينة هو مسكن

وعامـة سـكاهنا  ،اإلنصاف والنظر يف صحة ما يدعوهم إلـيهم الرســــل

تبـع لعظامئهــا لــتعلقهم هبــم وخشـيتهم بأســهم بخــالف ســكان أطــراف 

  ...املدنية فهم أقرب إىل االستقالل بالنظر وقلة االكرتاث باآلخرين

                                                   

 . ٥/٢٩٦٣الظالل  )١(

 . ١١/٣٦٦التحرير  )٢(
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] عـىل ] ٢٠:القصـص[Ë Ê É وهبذا يظهر وجه تقديم 

وأنه قد يوجـد اخلـري يف  ،لالهتامم بالثناء عىل أهل أقىص املدينة] ١٢:النسـاء[

ووصـف الرجـل بالسـعي يفيـد أنـه  ...األطراف ما ال يوجـد يف الوسـط

فـأراد ،أهل املدينة برجم الرسـل أو تعـذيبهم  وأنه بلغه همُّ  ،جاء مرسعاً 

ىل الرجـل يفيـد أنـه وهذا ثناء ع ،أن ينصحهم خشية عليهم وعىل الرسل

 .ممن يقتدى به يف اإلرساع إىل تغيري املنكر

ن يدرك إي داعيـة إىل اهللا انـه يعمـل أجـريًا عنـد رب العـاملني أ ال بد

،مالك السـاموات واالرضـني ،ومـن َثـم فـإن العمـل مـع اهللا لـيس كـأي 

عمل ،إنه عمل ذو طبيعة خاصة ،وشأن عظيم ،أنه ارشف عمـل يمكـن 

 .به عىل وجه األرض لبرش أن يقوم 

ـ أيإن قضية العمل للدين ال ُيعذر منها  ه مـن مسلم ،مهام كـان حظُّ

 .أو االجتامعي مستواه املادي  مهنته ،أو العلم ،أو

مـن العلـم حـني خالطـت ^ رسـول اهللا  أصـحابكم كان يملـك 

النـاس  إىلقلوهبم،فـانطلقوا مـن فـورهم حيملـون اهلدايـة  اإليامنبشاشة 

 !هذا الدين؟ إىل مبأيدهي،يأخذون 

                                                   

 . ١١/٣٦٥التحرير  )١(
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يوم له يف  أولبكر الصديق من الكتاب والسنة يف  أبو كمكان حيفظ

،ليعلنـوا شـهادة  جـاء بنصـف العرشـة املبرشـين باجلنـة ذا الدين ،وقـده

 !؟^رسول اهللا  التوحيد بني يدي 

إن الـدعوة اهللا وظيفــة كـل املســلمني صـغريهم وكبريهم،حــاكمهم  

 .وحمكومهم ،ذكرهم وأنثاهم 

�������������� 
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  رابعاملبحث ال

  الدفاع عن أولياء اهللا 

ــي اهللا  اآلخــريف اجلانــب   مــؤمن آل فرعــون ينــربي للــدفاع عــن نب

Ì Ë Ê É È Ç  :قـال اهللا تعـاىلمتحركًا من أقىص املدينة 

ــه طــول املســافة ،]٢٠:القصــص[ جــاء يســعى  ،وال ُبعــد الطريــق ،مل يقعــد ب

 .الرجل مؤمناً لقد كان هذا  ،ويشتد

 ،فمن صفات الرجولة أن نكون نحن الـذين نسـمي أنفسـنا رجـاالً 

ولــيس حربــًا عــىل  ،حربــًا عــىل أعــداء الرســل ،أن نكـون أعوانــًا للرســل

 ،ال مثبطـني عـن دعـوة الرسـل ،أن نكون مؤيدين لدعوة الرسل ،الرسل

متبعني ال عاصـني وال مبتـدعني وال  ،أن نكون مستجيبني لدعوة الرسل

 .دينمعان

كم من الرجال من  !؟هذه الصفة كم من الرجال من يمتلكها اليوم

 .إهنم قليل !؟^يؤيد دعوة الرسول 

 Ò Ñ Ð Ï Î Í]٢٠:القصص[. 

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  ،يتشـــاورون يف أمـــرك

ي لـك دسائسـهم ونيـاهتم  ،إين أكشف لك خمططـاهتم] ٢٠:القصص[ وأعـرِّ
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× Ö Õ Ô Ù Ø ،فــاخرج مــن هــذه املدينــة ،اخلبيثــة

 .]٢٠:القصص[

يعنـي  ،ألنـه خـالف الطريـق ؛ُوِصـف بالرجولـة :قال ابن كثري 

فسـلك طريقـًا أقـرب مـن طريـق  ،بالطرق اجلادة التي ُتسلك يف الشـارع

ــوا وراءه ــى وحــذره ،الــذين ُبعث ــال ،فســبق إىل موس ــون  :ق ــاس آت إن الن

Ö Õ Ô  :أعـوان فرعـون الطاغيـة ،ورائي ليقبضوا عليك ويقتلوك

 ×Ù Ø]٢٠:القصص[. 

خيترص الطريق ليحذر ويل اهللا ونبيه موسـى  ،يأيت هذا الرجل يسعى

 .إن تقديم النصيحة حتى يف حالة اخلوف من صفات الرجولة 

إن الفائدة الكربى التي نجنيها من خرب الرجلني أن عىل اإلنسان أن 

ا األخ بعبارة أخرى ال نريد منـك أهيـ ...فيتبع علمه بالعمل يكون إجيابياً 

وال بقصد  ،أن تتلقى القرآن واحلديث واملواعظ بقصد الثقافة واالطالع

 ،فـور سـامعهمـن  بـه   وإنام تتلقى ذلك كله لتعمـل ،التذوق واالستمتاع

 .مل يكن بني سامعهام وفعلهام إال طرفة عني :انظر إىل الرجلني

ــل  ــه جي ــز ب ــذي متي ــو ال ــذ ه ــعور التلقــي للتنفي إن هــذا الشــعور ش

ــحاب ــبقواالص ــاقوا وس ــرآن  ،ة فف ــن الق ــدهيم م ــني أي ــان ب ــا ك ــك أن م ذل

وبلغـوا  ،فكيـف وصـلوا وقرصـنا ،واحلديث هو كذلك بـني أيـدينا اآلن

  ؟وعجزنا
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السبب أهنم كانوا يتلقون القرآن واحلديث تلقي اجلنـدي يف امليـدان 

ومن ثم مل يكونوا يستكثرون من القـرآن يف اجللسـة  ،سامع فتنفيذ ،لألمر

ألن أحــدهم كــان حيــس أنــه إنــام يســتكثر مــن الواجبــات  ،الواحــدة

 .والتكاليف التي حيملها عىل عاتقه

وحتـول إىل مـنهج  وهبذه النفسـية التنفيذيـة اخـتلط القـرآن بـذواهتم

 .ومل يعد جمرد آيات تتىل ،واقعي يف احلياة

وكان يتبع آثار رسول  ،وهذا ابن عمر كان ألزم الناس لألمر األول

 ،نــــزل حتـت شـجرة ^حتـى إن النبـي  ،ل مكان صىل فيـهيف ك ^اهللا 

ــاء لكــيال  ــن عمــر يتعاهــد تلــك الشــجرة فيصــب يف أصــلها امل فكــان اب

 !تيبس

 مـا سـمعت حـديثاً  :وانظر إىل ما روي عن اإلمام أمحد من أنـه قـال

 كنـت يف سـفر فوجـدت غـاراً  :قال ؟فحديث الغار :قالوا !إال عملت به

 !!فمكثت فيه ثالثة أيام

ومـا أكثـر مـا  ،ما أكثر ما نسمع ...وواقعنا اليوم لألسف يشء آخر

ولكـن الواقـع يشـهد  ،وما أكثر ما نثني عىل ما سمعنا ،هنز رؤوسنا طربا

 .بأن الكالم دخل من أذن وخرج من أخرى

                                                   

 . ١٩ـ  ١٧ل قرآين فريد جي: انظر معامل يف الطريق ، فصل  )١(

 . ٢٥٥،  ١/٢٥٤نزهة الفضالء  )٢(
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وواقعنا يشهد أيضا بأننا نقرأ القرآن واحلديث ونسمع املوعظة ويف 

يل ال أبـالغ إذا قلـت إن الـبعض رشع ولع ،أنفسنا أن ذلك عادة تعودناها

يف قراءة هذه الرسالة ولـيس يف نيتـه عـزم أن ينفـذ مـا سـوف يقـرؤه مـن 

 !!!سامت الرجولة

�������������� 
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  املبحث اخلامس

  عند الفنتالثبات 

¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  :يقول اهللا تعاىل

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ  Ò Ñ Ð Ï

Õ Ô Ó]٢٣:املائدة[. 

ويعـدهم  ،ني إرسائيل لدخول األرض املقدسةيأيت بب موسى 

فقـاتلوا هـؤالء الكفـرة  ،إن اهللا معكم :ويبرشهم ويقول ،بنرص اهللا تعاىل

 الذين احتلـوا تلـك األرض املقدسـة بنـو إرسائيـل الـذين مـا ُعـِرف عـن

مـاذا  ،وإال النكـوص عـن رشع اهللا وطريقـه ،طبعهم إال الغـدر واخليانـة

+ , - . /   :قــالوا ،اً قــالوا كلمــة قبيحـة جــد ؟قـالوا

نحـن ننتظـر  ،أنت وربك يا موسى قاتال] ٢٤:املائدة[0 1 2

/ 0 1 2  فــإن انترصــتم جئنــا ودخلنــا املدينــة ،النتيجــة

 .كل القوم نكصوا ،موسى نبي اهللا ليس معه أحد ،بكل وقاحة] ٢٤:املائدة[

] ٢٥:املائدة[;3 4 5 6 7 8 9 : 

تركـوه وحيـدًا  ،ىلَّ القوم عن نبيهمخت ،موقف شديد ،موقف صعب

فمن الذي يقـوم اآلن يف هـذا  ؟أليس كذلك !إن هذه أزمة ،أمام األعداء
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 ،يـا أهيـا النـاس اثبتـوا عـىل رشع اهللا :ويثبت النـاس ويقـول هلـم ،األزمة

ــإذن اهللا ،ال تنهزمــوا أمــام األعــداء ،اثبتــوا عــىل الطريــق  ،النرصــ قــادم ب

 .]٧:حممد[¨ © ª » :رصكمواهللا ين ،متسكوا برشع اهللا

ـــرجالن ـــذان ال ـــام ه ¿ Å Ä Ã Â Á À   :ق

Æ]بنعمة اإليامن واإلسالم والثبات] ٢٣:املائدة. 

 لبني فقاال ، اهللا عن الفهم بحسن الرجلني هذين عىل اهللا أنعم لقد«

ــل ــاعدوا:  إرسائي ــكم س ــدخول أنفس ــذه ب ــكم األرض ه .  اهللا وسينرص

 ، بالنجـاح لـه تـدعو أن ابنهـا منهـا طلـب تيال األم كمثل الرجلني ومثل

 الـدعاء تسـاعد أن فقـط عليـك ولكـن لـك سـأدعو:  البنهـا األم فقالت

 عـىل نعمـة اهللا أمـر خمالفـة مـن اخلـوف وكـأن.  االسـتذكار عـىل باإلقبال

 .»نعمة لعباراته اهللا عن الفهم وكأن ، الرجلني هذين

يشـجعان قـومهام  عن رجلني مـن قـوم موسـى  آليةا هفهذ        

 :امليض ألمر اهللا بالدخول لألرض املقدسـة ويقـوالن هلـم ويرغباهنم  يف 

: ثقوا باهللا ونرصه الذي ال يتخلف ويقينًا منهم أن العاقبة للمتقـني فقـاال

ُلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِنيَ   . ]٢٣:املائدة[ َوَعَىل اهللاِ َفَتَوكَّ

ــوا مــدبرين ، للولكــن هيــود نقضــ   جــبن واخلــوف الــذي وا فول

ينتاب قلوهبم وقت احتدام املعارك حيث ظهر ذلك جليًا قديًام وحديثًا ، 

                                                   

 املائدة-تفسري الشعراوي ) ١(
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ا َلْن َنْدُخَلَها َأَبًدا َما َداُموا فِيَها َفاْذَهْب َأْنَت : قال تعاىل  َقاُلوا َيا ُموَسى إِنَّ

ا َهاُهنَا َقاِعُدونَ   . ]٢٤:املائدة[ َوَربَُّك َفَقاتَِال إِنَّ

فقــد كــانوا يف عهــدهم عــىل القتــال  ة رســول اهللا أمــا صــحاب  

إلعالء كلمة ال إله إال اهللا وثباهتم عىل احلـق وعمـل الصـاحلات وجمانبـة 

السيئات فهم فريقان ، فريـق أوىف بـام عاهـد عليـه اهللا صـادقًا حتـى قتـل 

شهيدًا، وفريـق مـنهم ينتظـر يومـًا فيصـدق فيـه الثبـات عـىل درب احلـق 

ثبات والوفاء بال تبديل وال تغيري ملا عاهـد عليـه فيموت عىل الصدق وال

 . اهللا 

  È Ç Æ Å Ä Ã Â  Á À ¿

É]اقتحموا إهنم جبناء] ٢٣:املائدة، Í Ì Ë ÊÎ 

Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï]٢٣:املائدة[. 

هذه النوعية التـي نحتاجهـا حقيقـة اليـوم يف وسـط األزمـات التـي 

نحتـاج  ،حللـيم حـريانَ والفتن التي جتعـل ا األزمات ،تعصف باملسلمني

إىل  ،إىل رجـال يكونـون قـدوة للنـاس ،إىل رجال يبرصون الناس بالدين

 .رجال يثبتون الناس عىل رشع اهللا

�������������� 

                                                   

 .٨/٥٨: ، وأيضًا حماسن التأويل٣/٦٢٣انظر تفسري ابن كثري  )١(
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  من مواقف الرجال

������������������������ �

 إليـهاسـمع  ،حدًثا كبـًريا  هكان إسالمنه أقوى الرجال يف دين اهللا ،إ

 :مه العجيبة وهو يقص قصة إسال

 قــال  عبــاس ابــن عــن عســاكر وابــن الــدالئل يف نعــيم أبــو أخــرج

 قــبيل محـزة أســلم فقـال بالفـاروق ميتُســ يشء ألي  عمـر سـألت

 ليسـبه^  النبـي إىل جهـل أبـو فـأرسع املسـجد إىل فخرجـت أيـام بثالثة

 أبـو فيهـا التـي قـريش حلقة إىل املسجد إىل وجاء قوسه فأخذ محزة فأخرب

 الرشـ جهـل أبـو فعـرف إليه فنظر جهل أيب مقابل قوسه عىل فاتكأ جهل

 فقطعه أخدعه هبا فرضب القوس فرفع عامرة أبا يا لك ما فقال وجهه يف

 خمتـف اهللا ورسول قال الرش خمافة قريش ذلك فأصلحت الدماء فسالت

 فخرجـت فأسـلم محـزة فـانطلق املخزومـي األرقـم أيب بن األرقم دار يف

 آبائـك ديـن عـن أرغبـت لـه فقلـت املخزومـي فالن ذافإ أيام بثالثة بعده

ـ عليـك أعظـم هـو مـن فعله فقد فعلت إن :قال ،حممد دين واتبعت  احقَّ

 هينمـة فوجـدت فانطلقـت، »وختنـك أختـك «:قال هو من: فقلت مني

 ختنـي بـرأس أخـذت حتـى بيننـا الكـالم زال فام هذا ما: فقلت فدخلت

 ذلـك كان قد :وقالت برأيس وأخذت أختي إيل فقامت ،وأدميته فرضبته
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 هـذا أروين وقلت فجلست الدم رأيت حني فاستحييت، أنفك رغم عىل

 فـأخرجوا فاغتسـلت فقمت ،املطهرون إال يمسه ال إنه :فقالت، الكتاب

  E  ] : طاهرة طيبة أسامء فقلت الرحيم الرمحن اهللا بسم فيها صحيفة إيلّ 

O N M L K J I H G  Q PZ قوله إىل [  s

u t v wx  | { z yZ   [،وقلــت صـدري يف فتعظمـت 

 يف فإنـه :قالـت^  اهللا رسـول أين وقلت فأسلمت قريش فرت هذا من

 :محــزة هلــم فقــال القــوم فاســتجمع البــاب فرضــبت فأتيــت، األرقــم دار

 أدبـر وإن منـه قبلنـا اقبـل فـإن البـاب لـه افتحـوا «:قال عمر قالوا مالكم

 الـدار أهـل فكـرب عمر فتشهد فخرج^  اهللا رسول ذلك فسمع،» قتلناه

 بىل :قال احلق عىل ألسنا اهللا رسول يا :فقلت املسجد أهل سمعها تكبرية

 اآلخـر يف ومحـزة أحـدمها يف أنـا صـفني فخرجنـا، االختفـاء ففـيم: قلت

 شـديدة كآبـة فأصـابتهم محزة وإىل إيل قريش فنظرت املسجد دخلنا حتى

   .والباطل احلق بني وفرق ذيومئ الفاروق اهللا رسول فسامين

فبعـد  ،دت رجولتـه يف اللحظـة األوىل مـن إسـالمهُوجِ   عمر 

قــال ابــن  ،أن كـان املســلمون ال جيـرؤون عــىل اجلهــر بـدينهم جهــروا بـه

 .»ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر« : مسعود

                                                   

 أخرجه البخاري) ١(
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ــر  ــة عم ــن رجول ــه مل تك ــوة بدن ــيته ،يف ق ــي  ،وال يف فروس فف

ونفسـه  ،كن رجولته كانـت يف إيامنـه القـويول ،قريش من هو أقوى منه

أما عمر  ،هاجر الصحابة خفية .الكبرية التي تبعث عىل التقدير واإلكبار

وأعلـن هجرتـه  ،فقد تقلد سيفه ومىض إىل الكعبة فطاف وصىل يف املقام

من أراد أن تثكلـه أمـه وُييـتِّم ولـَده وُيرمـل زوجتـه « :عىل املأل وقال هلم

يضـع عمـر الـربامج  .فام تبعه مـنهم أحـد ،»الواديفليتبعني وراء هذا 

علمـوا أوالدكـم الرمايـة والسـباحة وركـوب « :لتعلـيم الرجولـة فيقـول

عر ،اخليل ل من الشِّ وهم ما ُجيَمِّ  .»وروُّ

� �
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، والتاريخ اإلسـالمي ملحمـود  ١١٥تاريخ اخللفاء لإلمام السيوطي ص : انظر  )١(

 . ٢٥/  ٢سلمني ، وأعالم امل ١٢٥/  ٣شاكر 
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ة مـن متيزت شخصية الشيخ عـز الـدين بـن عبـد السـالم بمجموعـ

الشجاعة يف احلق ذلك ألنه كان مع احلق يدور حيث  الصفات من أمهها

وما قصته مع نائب السلطان عندما عزم عىل بيـع املامليـك إال دليـل  ،دار

وال خيشى  ،وأنه ال خياف يف اهللا لومة الئم ،وجرأته ،ساطع عىل شجاعته

ل عــىل ومــن املواقــف التــي تــد ،وال هيــاب املــوت يف ســبيل اهللا ،ســلطاناً 

إنكاره عىل امللوك التنازل عن ديار املسلمني وعقد الصـلح مـع .شجاعته

ولـو قبَّـل السـلطان  ،العز يرفض املساومة ،وكان  )١(الصليبيني املعتدين

والسـلطان نجـم الـدين  ،دخـل يـوم العيـد القلعـة،ومن ومواقفه أنـه يده

ــوأمــراء الدولــة تق ،وجنــوده بــني يديــه ،أيــوب بــن الكامــل يف زينتــه ل بِّ

د ؛األرض له ـوُب  :فالتفت سلطان العلامء إليه مناديًا باسـمه املجـرَّ  ؛يـا أيُّ

ُتـك عنـد اهللا  ؟تبـيح اخلمـور ،ئ لـك مرصـأمل ُأَبـوِّ  :إذا قـال لـك ،مـا ُحجَّ

ـَر املريـب قـائالً  هـل  :فتجاهل أيوب حقيقة السؤال جتاهل العارف وتنمُّ

احلانـة  ،نعـم :فرفع الشيخ عز الـدين بـن عبدالسـالم صـوته ؟جرى هذا

وغريها مـن املنكـرات وأنـت تتقلـب يف نعمـة  ،الفالنية ُيباع فيها اخلمور

                                                   

عـيل حممـد . د السـالم سـلطان العلـامء وبـائع األمـراء، الشيخ عز الدين بن عبد) ١(

الَّيبَّ   حممد الصَّ
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فأجابـه  ،هـذا مـن زمـن أيب ،دي هذا أنا ما عملتهيّ س :فقال .هذه اململكة

Ò Ñ Ð Ï Î  :أنـت مـن الـذين يقولـون :الشيخ عز الـدين

 فريسـم بإبطـال بتلـك ؛ويتسـلل الرعـب إىل نفـس السـلطان] ٢٢:الزخرف[

ه هذا االسـتغراب  احلانة وبدأ الناس يتساءلون عن رس هذه اجلرأة ويوجَّ

  :والتساؤل إىل سلطان العلامء عىل لسان تلميذه الباجي

يـا بنـي رأيتـه يف تلـك  : –فقال الشـيخ  ؟كيف احلال ؛يا سيدي

أمـا  ،فقـال تلميـذه ،فتؤذيـه ،لـئال تكـرب نفسـه ،فأردت أن أهينهُ  ،العظمة

فصـار السـلطان  ،استحرضـت هيبـة اهللا ،واهللا يـا بنـي قال الشيخ ؟خفته

امي كالقط  .»قدَّ

رأى سلطان العلـامء أن املامليـك الـذين اشـرتاهم نجـم الـدين ولقد 

ــه  ،أيــوب ودفــع ثمــنهم مــن بيــت مــال املســلمني واســتعملهم يف خدمت

هـو ترصـف  وترصيف شؤون الدولة يامرسـون البيـع والرشـاء  ،وجيشه

فأخذ سـلطان العلـامء ال يميضـ هلـم  ، ينفذ ترصفهألن اململوك ال ؛باطل

وشـجر بيـنهم وبينـه كـالم حـول هـذا املعنـى   ،بيعـًا وال رشاًء فضـايقهم

ـاء ال ينفـذ لكـم ترصـف :فقال هلم بائع امللوك وإن حكـم  ،أنـتم اآلن أرقَّ

وقـد عزمـت عـىل بـيعكم  ،الرق مستصحب عليكم لبيت مال املسـلمني

                                                   

 .٢٨صفحات مطوية من حياة سلطان العلامء العز ص  )١(



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

م وبائع امللوك ،فاحتدم األمر ح هلـم بيعـًا وال رشاًء وال ال يصـحِّ  ،مصـمَّ

وكـان مـن مجلــتهم نائـب السـلطان الــذي  ،فتعطلـت مصــاحلهم ،نكاحـاً 

وأرسلوا إىل بـائع امللـوك  ،فاجتمع مع شاكلته ،وامحر أنفه ،اشتاط غضباً 

وحيصـل  ،وُينـادى علـيكم لبيـت مـال املسـلمني ،نعقد لكم جملساً  :فقال

ــه ،مــر إىل الســلطانعــتقكم بطريــق رشعــي فرفعــوا األ فلــم  ،فبعــث إلي

حاصـلها اإلنكـار عـىل  ،فخرجت من السلطان كلمة فيهـا غلظـة ،يرجع

وهنــا أدرك  .وأنـه ال يتعلـق بـه ،يف دخولـه يف هـذا األمــر الشـيخ 

ووقفوا يف وجه احلق وتطبيـق  ،الشيخ العز أن أعوان الباطل متالؤوا عليه

 ،بـني كبـري وصـغري -يف الـدين  -وتنفيذ األحكام التي ال تفرق  ،الرشع

وحاكم وحمكوم وأمري ومـواطن فلجـأ إىل سـالحه الضـعيف الباهـت يف 

ــاهره ــنده ،ظ ــوهره وس ــه وج ــدمر يف حقيقت ــال امل ــوي الفع ــن  ،الق وأعل

وعـزل نفسـه عـن القضـاء وقـرر الرحيـل عـن القريـة الظـامل  االنسحاب

 ،ومحـل أهلـه ،ونفذ العز قراره فوراً  ،والتي ترفض إقامة رشع اهللا ،أهلها

ن انترشـ إ ومـا ،وخرج من القـاهرة ،وركب محارًا آخر ،ومتاعه عىل محار

فلـم تكـد  ،حتى حتركت مجوع املسـلمني وراءه ،اخلرب بني الناس يف مرص

 ،والســيام العلــامء ،امــرأة وال صــبي وال رجــل ال يؤبــه إليــه يتخلــف

                                                   

 .٣١املصدر نفسه ص  )١(
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رصـ إن ال خـري يف م :وأمثاهلم ولسان حاهلم يقول ،والتجار ،والصاحلني

 ،القـائمون بالكتـاب والسـنة ،مل يكن فيهـا العـز بـن عبدالسـالم وأمثالـه

ال  ،يف سـبيل اهللا وناملجاهـد ،والناهون عن املنكـر ،واآلمرون باملعروف

ــم ــة الئ ــافون لوم ــذه  ،خي ــول ه ــارير ح ــت التق ــامت وُرفَِع ــامته ش وال ش

متى راح ذهب ملكـك فركـب  :وكانت التوصيات ،الظاهرة إىل القاهرة

فرجع برشط أن ُينـادي  ،وطيبَّ قلبه ،وحلقه واسرتضاه ،سلطان بنفسهال

ــيعهم ــا ويب ــ وأمرائه ــوك مرص ــىل مل ــريهم  ،ع ــه كب ــل إلي ــب  –فأرس نائ

 ،عندئـذ ،ألنه يريد إنفاذ حكم اهللا ؛باملالطفة والشيخ مل يتغري –السلطان 

 :وأصــدر قـراره بتصــفية الشــيخ جســديًا وقــال ،انـزعج نائــب الســلطان

ــادي  ــف ين ــوك األرضكي ــن مل ــا ونح ــيخ ويُبيعن ــذا الش ــا ه واهللا  ،علين

والسـيف  ،وجاء إىل بيت الشيخ ،بنفسه يف مجاعته ،بسيفي هذا ،ألرضبنَّه

 ،جلـداً ًأ   فـرأى أمـر ،فطرق الباب فخرج إليـه ولـد الشـيخ ،يف يده صلتاً 

قـائًال  ؛إيامنـًا بربـه ،فقـال بـائع امللـوك ممتلئـاً  ،وأخربه احلال ،فعاد إىل أبيه

فلــام رآه نائــب  ،أبــوك أقــلُّ مــن أن ُيْقتــل يف ســبيل اهللا :يــا ولــدي :لولــده

وسـأل  ،فبكـى ،صـه وسـقط أرضـائاهتزت يده وارتعدت فرا ؛السلطان

  :له قائالً   الشيخ أن يدعو
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أنــادي علــيكم  :فقــال الشــيخ ؟أي يشء العمــل ،خــريا !يــا ســيدي

يف  :يخقــال الشــ ؟ففــيم ترصــف ثمننــا :قــال نائــب الســلطان .وأبــيعكم

 .أنـا :قـال الشـيخ ؟مـن يقضـيه :قـال نائـب السـلطان .مصالح املسلمني

فبـاع امللـوك مناديـًا علـيهم واحـد تلـو  وأنفذ اهللا أمره عىل يد الشيخ 

وغاىل سلطان العلامء يف ثمـنهم وقبضـه ورصفـه يف وجـوه اخلـري  ،اآلخر

 .)التي تعود بالنفع عىل البالد والعباد

،يـوم قـرر بيـع األمـراء » بـائع امللـوك«بأنه  ،ُعرف الشيخ العز ولقد

وســجل لــه التــاريخ موقفــًا فريــدًا مل  ،واشــتهر أمــره يف اآلفــاقاملامليــك ،

وتّم تطبيق رشع اهللا  ،وعزَّ العلامء ،وعال صوت احلق ،يشهده العامل أمجع

أمـام سـلطان  ،وهزم الباطل وطاشت سهام السلطة والقوة املادية ،تعاىل

أفضـل « :^وصدق عىل العـز حـديث رسـول اهللا  ،كامهوأح ،اهللا تعاىل

وعاد العز إىل عرينه يف كنـف اهللا  ،»اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر

ÎÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÕ  Ø × Ö  :وهو القائـل ،تعاىل ورعايته

Ý Ü Û Ú Ù]ــــــج ــــــل] ٣٨:احل ½ ¾ ¿ À  :والقائ

Æ Å Ä Ã Â Á]٢١:يوسف[. 

                                                   

 .٣٤،  ٣٣صفحات مطويات من حياة سلطان العلامء ص  )١(

 .للزحييل ١٨٢السالم ص  العز بن عبد )٢(
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يف  ،لسـالم مـن حكـام عرصـها وهكذا كانت مواقف العـز بـن عبـد

حربـًا  ،صادعًا باحلق ،ناهيًا عن املنكر ،حياته املديدة كلها آمرًا باملعروف

وتـأثر  ،وتفاعل معهـا فيها عاش أحداث عرصه فأثر  ،عىل الباطل وأهله

حتى كتـب اسـمه بـأحرف  ،كام جاهد بالقلم واللسان ،فجاهد باليد ،هبا

درسة غنية لكل باحث وسـرية وترك خلفه م ،من نور يف سجل اخلالدين

 .والعدالة ،عبقة يقتدي هبا الباحثون عن احلق وأنصار الرشع
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 .١٢٠املصدر نفسه ص  )١(
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السـلطان العـثامين السـابع يف  عـدُّ يُ  الـذي هو السـلطان حممـد الثـاين 

حكم ما يقرب من ثالثني  .سلسلة آل عثامن يلقب بالفاتح وأيب اخلريات

تـوىل حكـم الدولـة العثامنيـة بعـد  . كانت خريًا وعزة للمسـلمني عاماً 

م ١٤٥١فربايــر عــام  ١٨هـــ املوافــق ٨٥٥حمــرم عــام  ١٦وفــاة والــده يف 

سنة ولقد امتاز السـلطان حممـد الفـاتح بشخصـية  ٢٢وكان عمره آنذاك 

فذة مجعت بني القوة والعدل كام أنه فاق أقرانـه منـذ حداثتـه يف كثـري مـن 

التي كان يتلقاها يف مدرسـة األمـراء وخاصـة معرفتـه لكثـري مـن  العلوم

ممـا سـاعده فـيام بعـد  ،لغات عرصه وميله الشديد لدراسة كتـب التـاريخ

نـه اشـتهر أخـريًا يف إيف اإلدارة وميادين القتال حتـى  عىل إبراز شخصيته

وقد انتهج املنهج الذي  .لفتحه القسطنطينية ،التاريخ بلقب حممد الفاتح

ولقد برز بعـد توليـه السـلطة يف  ،عليه والده وأجداده يف الفتوحات سار

واهتم كثريًا  ،الدولة العثامنية بقيامه بإعادة تنظيم إدارات الدولة املختلفة

بــاألمور املاليــة فعمــل عــىل حتديــد مــوارد الدولــة وطــرق الرصــف منهــا 

ــرتف ــع اإلرساف والبــذخ أو ال ــوير  .بشــكل يمن ــىل تط ــذلك ركــز ع وك

وزاد مـن  ،اجليش وأعاد تنظيمها ووضع سجالت خاصة باجلنـد كتائب

                                                   

 .٢٥٣العثامنيون يف التاريخ واحلضارة، ص: انظر) ١(
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وعمـل  .فرة يف ذلـك العرصـامرتباهتم وأمـدهم بأحـدث األسـلحة املتـو

أقاليمهم وعـزل عىل تطوير إدارة األقاليم وأقر بعض الوالة السابقني يف 

ــريٌ  ــه تقص ــر من ــن ظه ــال  م ــلطاين،أو إمه ــبالط الس ــور ال ــدهم  ،وط وأم

ــاخلربات اإل ــة واب ــا داري ــدة مم ــكرية اجلي ــة  أســهم لعس ــتقرار الدول يف اس

وبعد أن قطـع أشـواطًا مثمـرة يف اإلصـالح الـداخيل ،والتقدم إىل اإلمام 

ولقـد  ،تطلع إىل املناطق املسيحية يف أوروبا لفتحها ونرشـ اإلسـالم فيهـا

منها الضعف الـذي وصـلت إليـه  ،ساعدته عوامل عدة يف حتقيق أهدافه

 ،ة بسبب املنازعات مع الدول األوروبية األخـرىاإلمرباطورية البيزنطي

ومل  وكذلك بسبب اخلالفات الداخلية التي عمت مجيع مناطقهـا ومـدهنا

ــل  ــه عمــل بجــد مــن أجــل أن يتــوج إيكتــف الســلطان حممــد بــذلك ب ن

واملعقـل  ،انتصاراته بفتح القسطنطينية عاصـمة اإلمرباطوريـة البيزنطيـة

يبية ضــد العــامل اإلســالمي لفــرتة للتحركــات الصــل هــم االســرتاتيجي امل

والتي طاملا اعتزت هبا اإلمرباطورية البيزنطية بصـورة  ،طويلة من الزمن

ــة ــورة عام ــيحية بص ــة واملس ــة  ،خاص ــة العثامني ــمة للدول ــا عاص وجعله

 .وحتقيق ما عجز عن حتقيقه أسالفه من قادة اجليوش اإلسالمية

                                                   

 .انظر حممد الفاتح وفتح القسطنطينية،عيل الصاليب) ١(
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ــه ويف جيشــه ــيام رواه ا^  قــول النبــي وصــدق في إلمــام أمحــد يف ف

ـُه َسـِمَع النَّبِـيَّ  ^  مسنده من حديث َعْبُد اهللاَِّ ْبُن بِْرشٍ اْخلَْثَعِميُّ َعْن َأبِيِه َأنَّ

ـْيُش َذلِـَك « :َيُقوُل  ُة َفَلـنِْعَم اْألَِمـُري َأِمُريَهـا َوَلـنِْعَم اْجلَ َلُتْفَتَحنَّ اْلُقْسَطنْطِينِيَّ

ْيُش  األول فتح القسـطنطينية مـرات  لقد حاول املسلمون منذ القرن،»اْجلَ

ِخـر  ،وقد قتل الصحايب أبو أيوب األنصاري حتـت أسـوارها ،عديدة وادُّ

 .فتحها هلذا السلطان العثامين الذي كان نعم األمري وجيشـه نعـم اجلـيش

 .إهنا الرجولة احلقة بكل معانيها
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عنــدما  ،--موقــف صــاحب الظــالل  :ومــن مواقــف الرجــال

ــال  ــد اخلــارس بكلــامت يكتبهــا فق ــه أن يؤيــد العب إن « :--ُطلــب من

السبابة التي أشهد هبـا يف كـل صـالة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدًا رسـول 

وعنـدما  .»اهللا ال يمكن أن تكتب سطرًا فيه ذل أو عبـارة فيهـا اسـتجداء

م كـان ١٩٦٦سـطس عـام مـن أغ ٢٩إىل حبل املشنقة يـوم  --ِسيق 

ذ فيه حكم اإلعدام الشهادتني  ،من املعتاد أن حيرض شيخ ليلّقن الذي ينفَّ

إننـي مل أقـف هـذا املوقـف إال مـن أجـل ال إلـه إال اهللا « :--فقال له 

فهنـاك أنـاس يـأكلون اخلبـز بـال إلـه إال اهللا وآخـرون  !»حممد رسـول اهللا

إهنا الرجولة احلقة  !.إال اهللايقدمون رؤوسهم إىل املشانق من أجل ال إله 

* + ,  (! " # $ % & ' ) :بكل معانيهـا

  .]٢٣:األحزاب[2 3 4 5 1- . / 0

ــب  ــيد قط ــتاذ س ــعار األس ــة أش ــن قل ــالرغم م ــه  وب ــد توجه بع

 )هبــل هبــل(مها معروفــه باســم احــداقصــيدتني  أنــتجفقــد ، اإلســالمي

المية وهـي اإلسـ والقصـيدة الثانيـة وهـي األشـهر بـني شـباب الصـحوة

وكثـري ممــن يسـمعها ويرددهـا بــل قـد يكــون ، )أخـي أنــت حـر(قصـيدة 

 وتقبلــه يف يعلــم أهنــا مــن تــأليف األســتاذ ســيد قطــب  حفظهــا ال



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

وهلذه القصـيدة موقــف رائـع ووقفـة حانيــة مـن وقفــات األب ،الشـهداء

ففـي أحـد أيـام ، الكبري جلميع من حوله سيد قطب  والداعية واألخ

أحد السـجانني مـن أمـام بـاقي الزنـازين  وقد مر به، سجنه وقبل إعدامه

لتحيــة األســتاذ ســيد  فــإذا بأحــد اإلخــوة املســجونني يمــد يــده بحــرارة

مـن جـراء  معرضًا نفسه ملا ال يعلمه إال اهللا من ألوان التعذيب واالبـتالء

فتــأثر الشــيخ عليــه رمحــة اهللا بنبــل ترصــف األخ ومــدى ، هــذا الترصــف

والتـي ، »أخي أنت حـر«هذه القصيدة الرائعة  فأخرج  حرارة التحية

مكنونات األستاذ سيد وأحاسيسه وحبه إلخوانـه  تشري بحنان عن مدى

وسمو الـروح عـىل مـا القتـه مـن  والتي تعرب أيضًا عن مدى شموخ 

وأعـزهم وأعـز  رحم اهللا جند اإلسالم يف كل زمان ومكان، ابتالء وآالم

 "أخي أنت حر"سيد قطب وأترككم مع رائعة األستاذ، هبم دينه

  أخـي أنـت حـــٌر وراء الســــــدود
 

ـــود   ـــٌر بتلــك القيـــــــ ــت حــ ـــي أن   أخـ
 

ـــاً    إذا كـنـــت بــاهللا مستعـصـــمـــــــ
 

  فمـــــــاذا َيضـــريك كيــــد العبيـــــــــــــد  
 

  أخــــي ستبيُد جيوُش الظــــــــالم
 

ــــد   ــــِرُق يف الكـــوِن فجـــٌر جديـ   وُيشـــ
 

  لْق لروِحــــَك إرشاقـَهـــــــــــافــــأط
 

  تــــرى الفــــجَر يرُمـقــــُنا مـــن بعـيـــــــد  
 

  أخــــي قد أصابك سهـٌم ذليــــــل
 

ـــــل   ـــــاك ذراٌع كـليــــــــ ـــــدرًا رم   وغــ
 

  ســتُبُرت يــومـــًا فصـبـــٌر جـميـــــــــل
 

ــــود   ــــُن األســـــــ ــــُد عري ــــْدَم بع   ومل َي
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ت مـن يديـ   ك الدماءأخـي قد َرسَ
 

ــــاء     أبـــت أن ُتشــــــّل بقيــــد اإلمــــــــــ
 

ــــاء ــــرفُع ُقــربـاهنــــا للسمــــــــ   ستَ
 

ـــــود   ـــــاِء اخلـلــــــــــــ ـــــبًة بدم   مـخـض
 

  أخـي هل ُتـراك سئـمـَت الكفـــاح
 

ـــليَك الســــــــالح   ـــيَت عــن كاه   وألق
 

  فمن للضحـايــا يواســي اجلـــراح
 

ــــاِهتا   ــــع راي ــــد ويرف ــــن جـديــــــــــ   م
 

  أخـي هـل سمـعَت أنـَني التُـــراب
 

  تــــُدّك َحصــــاه جيــــوُش اخلــــــــــراب  
 

ـــراب ـــاءه باِحلــــــــــ ـــزُق أحش   ُتـَم
 

  وتصـفـعـــُه وهـــو صلـــب عنيــــــــــــد  
 

  أخي إنــني اليــوم صــلب املِـراس
 

واس   ــــرَّ ــــاِل الـــــــ ــــوَر اجلب   أُدك صخ
 

  شـيح بفــأِس اخلــــــالصغـدًا سأُ 
 

ـــــــد   ـــــــاعي إىل أن تـبــيــ   رؤوس األفـ
 

  أخـي إن ذرفـَت علــيِّ الدمــــــوع
 

ــــوع   ــــا يف خشـــــ ــــربي هب ــــَت ق   وبلّل
 

  فأوقـد هلـــم مـن رفـــايت الشمـــــوع
 

ــــد     وســــريوا هبــــا نحــــو جمــــٍد تلــيـــــ
 

  أخـي إن نُمـْت نـلــَق أحـبابـنــــــــا
 

ــــدت لـنــــــــــــافــروْ    ــــاُت ريب ُأعـ   ض
 

  وأطـيـاُرها رفـرفــت حـولـنــــــــــا
 

ــــود   ــــار اخلـلـــــــ ــــنا يف دي ــــطوبى ل   ف
 

  أخــي إنـني ما سـئمُت الكفــــــاح
 

  وال أنـاألقـيــــُت عــــني الســـــــــــــالح  
 

  وإن طـوقتـني جيـوُش الظـــــــالم
 

  ـــــــــــاحفـــإين عــــىل ثـقــــٍة بالصـبـــــ  
 

ـــي ـــن طـريقـــــ ـــٍة م ـــىل ثق   وإين ع
 

ــــــروق   ــــــا والشـــــــ   إىل اهللا رب السـن
 

  أخــي أخـــذوك عــىل إثـرنـــــــــــا
 

ـــد   ــر فـجـــٍر جـديــــــــــ ـــوج عــىل إث   وَف
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  فـإن أنــــا ُمــتُّ فــإين شـهيــــــــــدٌ 
 

ــــد     وأنـــت ستمــــيض بـنــــٍرص جمـيــــــــ
 

  ارنا اهللا يف دعـــــــــــــوتهقـــد اختــــ
 

ــــه   ــــىل ُسـنـتـــــــــ ــــيض ع ـــا سـنـم   وإن
 

  فـمــنا الـذين قـــضوا نحبهـــــــــم
 

ــــه   ــــظ عــــىل ِذمـتــــــــــــ   ومــــنا احلـفـي
 

  أخـي فامـض ال تلتـفـت للــــوراء
 

ـــاء     طريقـــك قــد خـــضبته الدمـــــــــــــ
 

  ـــــــاكوال تـلـتـــفت هـــهنا أو هـنـــ
 

ــــاء   ــــر السـمــــــــــــ ــــطلع لـغـي   وال تـت
 

ـــاح   فـلســـنا بطـــري مهـــيض اجلنــــ
 

ـــذل   ــن ُنست ــن ُنسـتـبــــــــــــاح ..ول   ول
 

  وإنـي ألسمـع صــوت الدمـــــــاء
 

ـــاح     قـــويًا ينـــادي الكـفـــاَح الكفــــــــــ
 

  سـأثـــأُر لكـن لــرٍب وديــــــــــــن
 

ـــ   ــــيض ع ــــتي يف يقـــــــــنيوأم   ـىل ُسـن
 

ـــام ـــر فـــوق األنــــ ـــإما إىل النـص   ف
 

ـــــن وإمـــــا إىل اهللا يف     الـخــالـديــــــــ
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 ،احلديث عن الرجولة يف العرصـ احلـارض يـذكرك أطفـال احلجـارة

هم بحـٍق  ،مرجال يف مواقفه ،أبطاٌل يف أفعاهلم ،هم أطفال يف أجسامهم

جياهـدون يف  ،فقد تربوا عىل مائدة القـرآن ،يصدق فيهم وصف الرجولة

إن كثريًا  ،والعبارات املخدرة ،وغريهم جياهد باخلطب الرنانة ،سبيل اهللا

  .طفل احلجارة ،من هؤالء مل يصلوا إىل مستوى الرجل الطفل

 بطلهل فيك يا أمتي من فارس بطل      طفل احلجارة يف األقىص هو ال

ال هيـابون طلقــات  ،رجولـة تـأبى الطغيـان واالستسـالم للمعتـدين

ــرر القــدس  ،القــذائف بــل يتصــدون هلــا بصــدورهم وقلــوهبم حتــى ُحي

ُم رجال ترفض املهانة والـذل ،الرشيف هـؤالء األطفـال ُأعتقـل  .إهنا ِمهَ

وهم يشهدون ذلـك بنـاظرهيم إن هـذا الطفـل  ،وُهّدمت بيوهتم ،آباؤهم

لكنـه يـرى نفسـه شـاخمًا يتحـدى دبابـة االحـتالل  ،رال يملك سوى حج

واألمهات يباركن خطوات فلذات أكبـادهن نحـو  .دون خوٍف أو وجل

 .املوت والشهادة

ودمـاؤه ُتـراق  ،َصرب هذا الشعب طـويًال وقـّدم تضـحياٍت جسـيمة

ــداء  ،عــىل أرض فلســطني وهــم بأحجــارهم وعصــيهم وقفــوا ضــد اعت

 .قّتلوا األبرياء ونقضوا العهود واملواثيقالغاصبني الذين هنبوا األموال و
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ألنـه الوحيـد الـذي عـرف الطريـق  ؛ذلك العمالق هو رجـل بحـق

ذلـك الطفـل الـذي تربـى  ،لتحرير املرسى واألرض من النهر إىل البحـر

عىل مائدة القرآن الكريم داخل املساجد الذي يريـد أن حيقـق مـا جـاء يف 

يـا مسـلم يـا  :حلجر والشجرسورة اإلرساء من وعد بالنرص حتى يقول ا

ذلكـم الطفـل هـو أفضـل مـن  ،عبد اهللا هذا هيودي خلفـي فتعـال فاقتلـه

الذين جياهدون باخلطب يف هيئة األمم واملحافل التي تّدعي أهنـا سـوف 

ــالم ــل بالس ــل إرسائي ــم  !تقات ــة ذلك ــل إىل مرتب ــنظامت مل تص ــع امل إن مجي

 .طفل احلجارة ،العمالق الرجل الطفل

ء تلك األرض بطوالت وتضـحيات ال تتوقـف أمـام لقد سجل أبنا

ذلك الصلف اليهودي الذي أقدم وما يزال عىل أبشع ما عرفت البرشـية 

 ،ملاذا ُحيجم العامل الذي يزعم أنه متحرض عـن ردع املعتـدي .من وحشية

أيـن املواثيـق التـي تـنص عـىل ضـامن  ؟أين املعاهدات ،واألخِذ عىل يديه

ــل مــن اجلــرا ــد املعتــدي ونرصــة  ؟ئمالســالم والتقلي ــن األخــذ عــىل ي أي

أيـن  ؟أيـن املنّظـرون لثقافتـه ؟أين دعـاة السـالم والـداعون لـه ؟املظلوم

وهـذه املـذابح والبنـادق والصـواريخ ُختـرب  ؟حماربة اإلرهاب يف العـامل

أجســاد الشــيوخ الركــع واألطفــال  ،الــديار وحتــرق القلــوب واألجســاد

  .الرضع
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اهللا إال نفوسًا أبّيـة لـن تـرىض الدنّيـة يف  إن هذه الدماء لن تثمر بإذن

ولتنكرسـ تلـك األقـالم اهلزيلـة  ،ولتسقط تلك الدعاوى الساقطة .دينها

لقـد عاهـدت األمـة  ،التي مازالت ُتزّين السالم غري العادل بزينـة كاحلـة

ــدهتا ــا أن تظــل القــدس جــوهر عقي ــا  ،اإلســالمية رهب ــا وعقولن يف قلوبن

لـن  ،عتبـارات اآلنيـة واملصـالح الدنيويـةبل هي فوق كل اال ،ومشاعرنا

وكـل املامرسـات  ،وال سالم وال استقرار بدوهنا ،نفرط يف ذرة من تراهبا

نرفضـها  ،التي يامرسها العدو من استيطان وهتويد هي أمور غري رشعيـة

 .وترفضها األمة كام ترفض االحتالل ذاته

 إن أرض فلســطني إســالمية وســتبقى كــذلك مهــام تكالبــت عليهــا

 .]٨٧:يوسف[- . / 0 1 2 3 4 5 6 اخلطوب

وسيبقى الكفاح وتدوم التضحية حتـى تعـود األرض إىل أصـحاهبا 

 .الرشعيني

 ،إن واجب املسلمني نحو القدس استند إىل القـرآن والسـنة النبويـة

فقضـية  ،وربطت رحلة اإلرساء واملعراج مشاعر املسلمني هبـذه األرض

بـل جيـب أن تبقـى قضـية إسـالمية  ،القدس ليست قضية تتعلق باألرض

وذّمة املسلمني لن تربأ إال إذا عملت عـىل تطهـري  ،كل األمة ،تعني األمة

وإعادهتـــا إىل قيـــادة  ،املدينـــة التـــي ترشـــفت برحلـــة اإلرساء واملعـــراج

̂ _ املسلمني  ] \ [ Z Y]٨:الصف[. 
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بـّرَد اهللاُ  -عـيلٌّ الطنطـاويُّ  :الزمـانِ العّالمـُة األديـُب بـديُع هـذا إنه 

أّنــُه أحىصــ  "ذكريــات"يف أحــِد أجــزاِء كتابــهِ الــذي يــذكر  –مضـجعُه 

 ١٥أي قبَل وفاتِه بأكثَر مـن  -هـ  ١٤٠٥جمموَع ما قرأُه يف حياتِه إىل سنِة 

وذلك ألّنُه شغَل ليلُه وهنـارُه يف  ،صفحًة تقريباً  ٢٥٠٠٠٠٠فبلَغ  -سنًة 

 .صفحٍة يومّياً  ١٠٠وأصبَح يقرأ ما يزيُد عىل  ،والنظرِ املطالعِة 

وهـي  ،فكم يا ُترى يبلُغ املجموُع لو أضفنا عليهـا السـنواِت الباقيـةَ 

 ،تلَك السـنواُت التـي تفـّرَغ فيهـا للمكـِث يف البيـِت  ،سنًة تاّمًة وافيةً  ١٥

 .؟وصارِت املكتبُة مالذُه وأنسهُ  ،وانقطَع عن النّاسِ 

 .جاُل حّقاً هؤالِء هم الرّ 

ال ُبدَّ لنا من وقفٍة جـاّدٍة صـادقٍة مـع هـذا العمـِر الـذي ُنبـّدُدُه شـذَر 

ُترسـُق هبجـُة احليـاِة  ،دوَن أن ُنضيَف إىل رصيِدنا املعريفِّ شيئًا ُيذكرُ  ،مذرَ 

 .؟فمن ُنحاكُم ونحُن اجلناُة واملجنيُّ عليهم ،!نا بأيدينِايمن بِني أيدِ 

حـَني ُتنّقـُل فكـرَك  ،مـن أمجـِل مـا يف احليـاةِ القراءُة والعلُم والبحُث 

جتـوُب الـدياَر وتقطـُع  ،وأقواٍم بادْت وانتهْت  ،خلْت  وعقلَك يف عصورِ 

فتســتلهُم العــَرب وتأخــُذ  ،وأنــَت قــابٌع يف بيتــَك ومكتبــَك  ،املســافاِت 

                                                   

 عيل الطنطاوي –الذكريات ) ١(
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جتمـُع مـا  ،وتبكـي وتضـحُك  ،طـوراً  وتطـرُب طـورًا وحتـزُن  ،الدروَس 

وتسـتدعي عبـاقرَة العلـِم ودهاقنـَة  ،واحـدةٍ  تناقَض من حالَك يف جلسةٍ 

وهكــذا  ،فتــأمَر هــذا بــأن ُيبــَني وُختــرُس ذاكَ  ،السياســِة يف مكــاٍن واحــدٍ 

 .دواليَك 

أو  ،نعتقُد أو يعتقُد بعُضنا أّنُه سـوَف يبلـُغ املجـَد بالكسـِل والتـواين

 أّنُه سوَف يظفُر بالعليـاِء وهـو ِحلـُس اجلهالـِة أو سـمُري اللعـِب أو نـديمُ 

حّتـى تقطـَف ثمـرَة  ،ال ُبدَّ من الكدِّ واجلُهِد والنصـِب  ،كّال ورّيب  ،الفراغِ 

 .ذلَك كّلُه نجاحًا وفالحاً 

 ،والعلـُم أرشُف األشـياءِ  ،إنَّ قيمَة كلِّ إنساٍن هـو مـا ُحيسـنُه وُيتقنـهُ 

ويكفـي اجلهـَل  ،ويكفيِه رشفًا أنَّ الكلِّ يدعيِه ولو عروا عنُه وخلـوا منـهُ 

حّتى لو كـاَن مـن  ،ارًا أنَّ اجلميَع ينفُر منُه وال يرىض أن ُينسُب لهُسّبًة وع

 .أهلهِ 

N M   :أّمُة املعرفِة والعلِم والقراءةِ  -املسلمَني  -نحُن   L K

P OU T S R QY X W V] \ [ Z ^

c b a ` _]إّهنا املعرفُة  ،هذه هي بدايُة الّدينِ  ،]٥-١:العلق

وبقدِر ما يعظُم شأُن العلِم وأثرُه يف  ،ءُة والنظرُ وأساُسها القرا ،والعلمُ 

 .يكوُن سموُّ اإلنساِن وارتفاعُه وعلّوهُ  ،النفسِ 
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وآخـُر أنفقـُه سـهرًا  ،ال يستوي مـن أنفـَق دهـرُه علـًام وبحثـًا ونظـراً 

وآخـُر يقيضـ وقتـُه يف  ،ال يسـتوي مـن يقـرأ ليلـُه وهنـارهُ  ،وضياعًا ولعباً 

  . ما ال فائدَة من وراءهِ وُيشّتُت عمرُه يف ،الكالمِ 

 ،لن تقوُم إال باملعرفِة والعلِم بعـد عـون اهللا تعـاىل أمة اإلسالم اليوم

وإّنـام الــذي  ،وال األمـواُل الطائلــةُ  ،واهللاِ لـن ُتغنـَي عنّــا اجلمـوُع الكــاثرةُ 

 ،والتهاُم الكتِب وافرتاُس البحـوِث  ،ُجيدي وينفُع هو املعرفُة والتحصيُل 

هـذه هـي نقطـُة  ،واخللـوُد إىل واحـِة املعرفـةِ  ،اِس والعاملِ والغياُب عن النّ 

 .وما ِسوى ذلَك رضٌب من الوهِم واخليالِ  ،التصحيِح األوىل

�������������� 
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 نموذًجـا فريـًدا للـزعيم الروحـي واملفكـر الـديني، »حسن الَبنَّا«ُيَعّد      

ائـد اجلامهـريي الـذي يمكـن أن تلتـف حولـه واملصلح االجتامعـي، والق

واملستويات التـي جيمعهـا اجتـاه فكـري واحـد، وتـربط  خمتلف الطوائف

حسـن الَبنَّـا يف سـنوات قليلـة أن  بينها أيدلوجيـة مشـرتكة، فقـد اسـتطاع

ــغ ــين بل ــرن العرش ــة يف الق ــس أكــرب مجاعــة ديني ــني يؤس ــا املالي  .أتباعه

متميـًزا مـن الفكـر السـلفي والروحانيـة حسن الَبنَّا مزًجيا  ويمكن اعتبار

جتسـيًدا فريـًدا للروحـاين الصـويف، والعـامل املسـلم،  الصـوفية، فقـد كـان

نادرة عىل حتريك اجلامهري، من خـالل  والقائد احلركي الذي امتلك قدرة

 .اجتامعي ترمجة املبادئ العقدية والفكر السلفي إىل عمل

 :ميالده ونشأته

بمحافظة البحرية يف ضحى يوم  "املحمودية"لَبنَّا بقرية ا حسن   ُولِد       

ـــــوبر ١٤هــــــ١٣٢٤مـــــن شـــــعبان  ٢٥(األحـــــد   ،م١٩٠٦مـــــن أكت

أمحـد عبـد الـرمحن الَبنَّـا مأذوًنـا وإماًمـا ملسـجدها، كـام كـان  وكان والـده

الساعات، ولكن دخله من تلك املهنـة مل يكـن يفـي  يعمل بتصليح وبيع

األبنــاء، وزيـادة األعبــاء، فـزيَّن لــه  ملسـدِّ احتياجــات األرسة بعـد قــدو

                                                   

 .موقع إسالم اون الين )١(
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فاشلة خرس فيها الشـيخ  البعض أن يفتتح حمل بقالة، ولكنها كانت جتربة

 .معظم ما أنفقه

ر الشيخ مرة أخرى يف عمل إضايف اختار جتليـد الكتـب،         وعندما فكَّ

 ذلـك يشـغله عـن القـراءة، وكـان يمكنـه القيـام بـه يف سـاعات ومل يكن

 .فراغه

والقـراءة وقـد رصف ُجـلَّ وقتـه يف االطـالع  وكان الشيخ حمب�ا للعلم      

املسند يف مجع وترتيـب مسـند  بدائع"والتصنيف، فألَّف عدة كتب، منها 

، "الشــيباين الفــتح الربــاين يف ترتيــب مســند اإلمــام أمحــد"، و"الشــافعي

 .وبلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين

الَبنَّـا، فأحـب  حون بالعلم والثقافة نشأ حسـنيف هذا اجلو الديني املش    

بت نفسه بالتدين منذ  .الصغر العلم، وعشق القراءة، وترشَّ

 :نبوغ مبكر وريادة منذ الصغر

ــا         يف بعــض اجلمعيــات  -يف وقــت مبكــر  -وقــد اشــرتك حســن الَبنَّ

، "مجاعـة النهـي عـن املنكـر"و "مجاعة السـلوك واألخـالق :الدينية مثل

، إخـوان احلصـافية"الصـوفية وخاصـة  ىل نحـو خـاص بـالطرقوتأثر ع

 اجلمعيـة«وكان من نتيجة تأثره بالطرق الصوفية أن برزت فكـرة إنشـاء 

التي هنضت للحفاظ عـىل املبـادئ األخالقيـة اإلسـالمية  »احلصافية للرب
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 ،نشاط البعثات التنصريية يف مرصـعىل قيامها ردَّ فعل  األصيلة، كام كان

الثالثـة عرشـة  ن الَبنَّا أن أصبح سكرتًريا للجمعية وهـو يفومل يلبث حس 

بقـراءة القصـص الشـعبي، وكـان  -منـذ صـغره  -من عمره، وقد أولـع 

 .الرحالت والرياضة وامليش مسافات طويلة لزيارة املساجد يكثر من

 م التحـق بمدرسـة١٩٢٠ -هــ ١٣٣٨ويف سـن الرابعـة عرشـة سـنة       

، وقـد الزمـه التـدين يف تلـك املرحلـة مـن "هوردمن"املعلمني األولية يف 

شهري رجـب وشـعبان، وكـان التصـوف واجلانـب  عمره، فكان يصوم

حياتـه يمـأل عليـه نفســه  الروحـي املشـحون بالعاطفـة العميقـة بــارًزا يف

 .ووجدانه

إقامتــه يف  وال مســتغرًقا يف التصــوف والعبــادة طــحســن الَبنَّــا  وظــل     

، ولكنهـا كانـت صـوفية خاصـة، هتـدف إىل املعلمـني دمنهور يف مدرسـة

 .الدين اإلصالح عن طريق

 :الَبنَّا يف دار العلوم

حسن الَبنَّا إىل القاهرة ليلتحق بكلية دار العلوم وهو  بعد ذلك سافر       

العلــوم نتاًجــا لالجتــاه اإلصــالحي يف  يف السادســة عرشــة، وكانــت دار

تســعى إىل تقــديم  انــتالتعلــيم الــذي ســاد يف القــرن التاســع عرشــ، فك

 العلـوم العرصــية إىل جــوار العلــوم الرشــعية واملعــارف التقليديــة التــي

 .تقدمها الدراسة يف األزهر
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الـذي  –الفرتة اتصل حسـن الَبنَّـا بمحـب الـدين اخلطيـب  ويف تلك      

،  مــد عبــدهحم تلميــذ اإلمــام رشــيد رضــاكــان يــدير املكتبــة الســلفية و

 .املنار واملرشف عىل حترير جملة

م ١٩٢٧ -هــ ١٣٤٦الَبنَّـا يف دار العلـوم سـنة  وعنـدما ختـرج حسـن      

املدارس االبتدائية بمدينة اإلسـامعيلية،  ُعنيِّ مدرًسا للغة العربية بإحدى

 .م إىل مقر عمله اجلديد١٩٢٧ = هـ١٣٤٦فغادر القاهرة يف ربيع األول 

 :إلخوان املسلمنيمجاعة ا ميالد

اإلسـامعيلية بدايـة االنطالقـة احلقيقيـة حلسـن الَبنَّـا، واملـيالد  كانـت        

 "حسـن البنـا"بـدأ اإلخـوان املسـلمني، ففـي اإلسـامعيلية  الفعيل جلامعـة

ــال يف حيــاة ذلــكيسـ املجتمــع، مــن خــالل مجيــع الوســائل  هم بــدور فعَّ

باملدرسـة التـي كـان  مـروًرااملتاحـة بـدءًا مـن املسـجد، وانتهـاء بـاملقهى، 

 .يامرس فيها أيًضا الدعوة

 واستطاع حسن الَبنَّا أن جيتذب إليه النـاس بعاطفتـه الدينيـة القويـة،      

طه، فكـان مصـدر إعجـاب وإمجـاع  وإخالصه يف دعوته، وبساطته وتبسُّ

جتامعية، وكان له مستوياهتم الفكرية والعلمية واال اجلميع عىل اختالف

مـن مقـدرة بيانيـة فائقـة متحـدًثا وكاتًبـا  سامعيه بـام أويتيف  تأثري عجيب

فكان يعرف كل مـن يقابلـه ولـو  وخطيًبا، وبام حباه اهللا من حافظة قوية،
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ة واحدة، فال ينسـى اسـًام وال وجًهـا وال مكاًنـا مهـام  .طالـت السـنون مرَّ

وخطبـه أن حرضـ إليـه سـتة نفـر ممـن تـأثروا بـه  وكان من نتيجة دروسـه

إبريــل  -هـــ ١٣٤٧القعــدة  تــه مــن أهــايل اإلســامعيلية يف ذيوبدعو

ثوه يف شأن الطريق العميل الذي جيب أن يسـلكوه١٩٢٨ لنرصـة  م، فحدَّ

اإلسالم والعمل خلدمة املسلمني، وعرضوا عليـه مـا يملكـون مـن مـال 

له عـىل الطاعـة والـوالء، وبعـد مشـاورة اسـتقروا عـىل  بسيط، وأقسموا

 .»املسلمون اإلخوان«تسمية أنفسهم 

قد متكن مـن تأسـيس  »حسن الَبنَّا«سنوات كان  وخالل أقل من أربع     

ــة رشق ــداد منطق ــىل امت ــة ع ــروع للجمعي ــدة ف ــافة إىل  ع ــدلتا باإلض ال

 اإلسامعيلية، وبورسعيد، والسويس، وأبو صري، حتـى بلـغ عـدد فـروع

 .اجلمعية عرشة

 :رائدة للنهوض باملرأة جتربة

الَبنَّا باملرأة عناية كبرية، فقد أدرك منذ البداية أمهيـة  سنوقد ُعنِي ح         

. اهلائلة للنساء إذا ما تم اجتذاهبن إىل جانب احلركـة الطاقات االجتامعية

ــىل إنشــاء  وقــد جتــىلَّ ذلــك بوضــوح يف حرصــه مدرســة األخــوات "ع

للفتيات، وإنام اهتمـت  التي مل تقترص عىل تقديم التعليم العام "املسلامت

ــك إ - ــب ذل ــة -ىل جان ــيم األخالقي ــىل الق ــات ع ــؤالء الفتي ــة ه  برتبي
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 اإلســالمية واملثـــل العليـــا اإلنســـانية، والرتبيــة الدينيـــة واالجتامعيـــة

 .والسياسية

يف  -أول حماولـة جـادة يف الـوطن العـريب  ولعـل تلـك التجربـة كانـت    

ـا وتأهيلهـا اجتامعي�ـ للنهـوض بـاملرأة وتنميتهـا -العرصـ احلـديث  ا فكري�

الروحية واالجتامعية  وسياسي�ا للمشاركة بصورة واعية وهادفة يف احلياة

 .والسياسية ألمتها

 :خاصة وعقلية متفردة قدرات

الَبنَّا ذا قدرة عظيمة عىل العمل، فلـم َيُكـن ينـام أكثـر مـن  كان حسن      

وكان واسـع االطـالع بصـورة نـادرة، فقـد كـان  مخس ساعات يف اليوم،

عـن ظهـر  "ديوان املتنبـي د من دواوين الشعراء وعىل رأسهاحيفظ العدي

 .النبوية قلب، باإلضافة إىل القرآن الكريم، وحمفوظاته من األحاديث

ومـن أكثـرهم قـدرة عـىل تصـوير مـا بنفسـه،  وكان من أبرع الُكتَّاب،     

ـزة، وبلـغ  ومن أشدهم تأثًريا يف النفوس باأللفاظ الكريمة واملعـاين املركَّ

عنهم كـل  وة حافظته أنه كان يعرف عدًدا كبًريا من الناس، ويعرفمن ق

ما حييط هبم معرفة تامة، ويعرف مدن القطر وقراه، وكل بلد فيه، ونظـم 

وعـــاداهتم وتقاليـــدهم، وكـــل مـــا يتعلـــق بكيـــاهنم الروحـــي  أهلهـــا،

 .والعقيل واالجتامعي
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نتـه مـن احـتامل كانت سنًدا لـه يف دعوتـه، ومكَّ  وقد حباه هللا بنية قوية      

 .ليل هنار مشاق األسفار وأعباء العمل املتواصل

، مادحني أو قادحني، أنه كـان "الَبنَّا"حتدثوا عن  مع الذين كتبوا أووُجي    

ــة، اســتطاع أن يمــزج شخصــيته باجلامعــة والــدعوة يف  ذا شخصــية قويَّ

 .خمتلف أطوارها وأحواهلا

 تجنب اجلدل الـديني الـذيعىل أن ي -يف خطبه ومقاالته  -وحرص      

يثريه عادة أصحاب العقول الضـيقة، فقـد كـان حريًصـا عـىل مجـع كلمـة 

 .شملهم، وتوحيد طوائفهم وفرقهم املسلمني، وملِّ 

وكان يفهم اإلسـالم فهـًام معتـدالً، وكـان يـرى أن تعاليمـه وأحكامـه      

ــدة  شــاملة تــنظم شــؤون النــاس يف الــدنيا واآلخــرة، وأن اإلســالم عقي

 .وروحانية ومصحف وسيف بادة، ودين ودولة،وع

 :إىل القاهرة وبداية مرحلة جديدة العودة

م انتقل حسن الَبنَّا مـن ١٩٣٢أكتوبر = هـ ١٣٥١اآلخرة  ويف مجادى      

بمدرسة عبـاس بالسـبتية،  اً مدرس ليزاول عمله  اإلسامعيلية إىل القاهرة؛

لـم ينتقـل الَبنَّـا إىل جديـدة، ف وكان ذلـك إيـذاًنا بـدخول الـدعوة مرحلـة

وتبلـورت غايتهـا  القاهرة إال بعد أن اتضحت مالمح الدعوة وأهدافها،

 .التي تسعى إىل تطبيق فكرة شمول اإلسالم
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سياسي�ا، فإن ذلـك  أن مجاعته ليست حزًبا "الَبنَّا"وبالرغم من إعالن       

وال  مل يمنعه هو وأتباعه من العمل الستقطاب أكـرب عـدد مـن املؤيـدين،

 .السياسية من التظاهر، أو حتى من املشاركة يف االنتخابات

اثني عرش رئيس وزارة، وكانت عالقاته معهم  وقد عارص حسن الَبنَّا     

يكـن بوسـعه أن يتجاهـل  ختتلف من واحـد آلخـر، إال أن أحـًدا مـنهم مل

 .الَبنَّا أو مجاعة اإلخوان املسلمني

د معامل فكر   :اجلامعةاملؤمتر اخلامس حيدِّ

 ٢(ويف الذكرى العارشة لتأسيس اجلامعـة، عقـد املـؤمتر اخلـامس يف         

، فكـان ذلـك إيـذاًنا )هــ١٣٥٧من ذي احلجة  ١٣= م ١٩٣٩ من فرباير

، وبدايـة اإلعـداد "مرحلـة التكـوين"الثانيـة  بانتقال اجلامعـة إىل املرحلـة

ر وضـع األسـس يف هذا املـؤمت ، وقد تم"مرحلة التنفيذ"للمرحلة الثالثة 

 .السياسية التنظيمية للجامعة، وإعالن دخوهلا إىل معرتك احلياة

د املؤمتر الفكر       الذي التزمت به اجلامعة، وعملت من خالله منذ  وحدَّ

الالحقة، وقد تبلور ذلك يف نقـاط  نشأهتا، وكان أساس عملها للمرحلة

 :ثالث، هي

ـــ - ـــفه نظاًمـــا شـــامًال متك  .للحيـــاة امالً شـــمولية اإلســـالم بوص

 .القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الرشـيفة :املصدر األسايس لإلسـالم -

 .اإلسالم قابل للتطبيق يف كل زمان ومكان -
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 :اإلخوان بني احلرب والسياسة

م، تشــكلت ١٩٤٢مــن فربايــر  ٤ -هـــ ١٣٦١املحــرم  مـن ١٨ ويف        

ــاس، وقامــت تلــك ــة برئاســة النح ــلِّ  وزارة وفدي ــان  الــوزارة بح الربمل

رشيح نفسـه يف ت والدعوة إىل انتخابات جديدة، فأعلن الَبنَّا عن رغبته يف

ــامعيلية  ــرة اإلس ــثالً  دائ ــأوراق ترشــيحه،  مم ــه ب ــور تقدم لإلخــوان، وف

رئــيس الــوزراء، وطلــب منــه أن يعــدل عنــه وينســحب، وقــد  اســتدعاه

ليهـا املطالـب جلامعتـه التـي وافـق ع استجاب الَبنَّا إىل ذلك مقابل بعـض

 .النحاس

= هــ ١٣٦٧وكان لإلخوان املسلمني دور بارز يف حرب فلسطني يف        

أثرمها احلاسم يف إحلاق اهلزيمـة فيها  كان للخيانة والعاملة  م التي١٩٤٨

هلا جيًدا، وعندما ُأْعلنت اهلدنة واشـتعلت  بالعرب يف معركة مل يستعدوا

ــة ــني الطلب ــة ب ــة عنيف ــدثت معرك ــاهرات، وح ــي وا املظ ــوليس، ولق لب

مرصـعه نتيجـة انفجـار قنبلـة ألقاهـا  "سـليم زكـي"حكمـدار العاصـمة 

أحد الطالب، وعـىل الـرغم مـن عـدم معرفـة الطالـب الـذي ألقـى  عليه

املسؤولة عن ذلك، فقد وجهت احلكومة قرار  القنبلة وعدم حتديد اجلهة

املســلمني، وصــدر قــرار بــإغالق  االهتــام بقتــل احلكمــدار إىل اإلخــوان

 .فروعها يفة اجلامعة، وأعقب ذلك صدور قرار بحل اجلامعة بكلصح
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أطلـق  ١٩٤٨مـن ديسـمرب  ٢٨ = هــ١٣٦٨مـن صـفر  ٢٧ويف يـوم      

 أثنــاء دخولــه وزارة –شــاب مــن اجلامعــة الرصــاص عــىل النقــرايش 

بعد أن ختفَّى يف زي ضـابط رشطـة، فـأرداه قتـيًال، وباغتيـال  –الداخلية 

 .خرية حلياة الَبنَّا، وكانت تلك بداية النهايةالسطور األ النقرايش بدأت

 :اغتيال اإلمام

مــن  ١٢= هـــ ١٣٦٨مــن ربيــع اآلخــر  ١٤الســبت  ويف مسـاء يــوم        

ــر  ــا١٩٤٩فرباي ــام حســن الَبنَّ ــبان  م عنــدما كــان اإلم ــة الش يغــادر مجعي

ولكنهـا مل  املسلمني بشارع رمسيس بالقاهرة اغتالته يـد الغـدر واخليانـة،

أن تغتال أفكاره أو تنـال مـن دعوتـه التـي انترشـت لـتمأل ربـوع تستطع 

بنورها، وهتدي قلوب احلائرين هبدهيا، وتيضـء ظـالم النفـوس  األرض

 .وضيائها بأفكارها

، ولكن أفكاره، ما زالـت حيـة، تنـبض هبـا »الَبنَّا حسن«لقد استشهد      

 .والنفوس القلوب وتتوهج هبا األرواح

�������������� 

                                                   

نرشـ عبـاس السييسـ، دار القـبس لل): مواقـف يف الـدعوة والرتبيـة(حسن الَبنَّـا )١(

 .القاهرة والتوزيع 
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االبـن ) م١١٧٤مـايو ١٥-م١١١٨فرباير ١١(نور الدين حممود زنكي   

ارب وحــ أوالً الثــاين لعــامد الــدين زنكــي بعــد وفــاة والــده حكــم حلــب 

قاتل احلملـة الصـليبية الثانيـة ، م١١٤٦سرتجع منهم الرها االصليبيني و

اصـمة كـل الشـام و مرصـ وأصـبحت دمشـق ع هوضم بعدها إىل سلطان

 .دولته

 :نشأته

هـ وهو ثاين أوالد عـامد الـدين زنكـي ٥١١من شوال  ١٧ولد يف             

بعد سيف الدين غازي، وقد تأثر أبنـاء عـامد الـدين بـام كـان ألبـيهم مـن 

خالل وفضائل، فكانوا مجيعا من رجال اجلهاد وفرسانه، عىل تفاوت يف 

سـيف الـدين : لـداهوبعـد وفـاة عـامد الـدين زنكـي اقتسـم و،ذلك بينهم

غازي ونور الدين حممود دولته، فحكم األول املوصل وثّبت أقدامه هبا، 

وانفرد اآلخر بحكم حلب ، وكان احلد الفاصل بني أمالك األخوين هو 

ال األخوين مؤهال ملا وجهته لـه هنر اخلابور يف اجلزيرة السورية ، وكان كِ 

اة، عىل حـني كـان األقدار، فكان سيف الدين غازي صاحب سياسة وأن

إىل مجـع  جياش العاطفـة صـادق اإليـامن، ميـاالً  خملصاً  نور الدين جماهداً 

كلمة املسلمني وإخراج األعداء من ديار املسلمني،وهو ما جذب الناس 

 .إليه، وحبب القلوب فيه
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وكـان عــىل نــور الـدين أن يواصــل سياســة أبيـه يف جهــاد الصــليبيني،      

فطـورة عـىل حـب اجلهـاد، ومالزمتـه ألبيـه يف يدفعه إىل ذلـك طبيعتـه امل

وقرب إمارته يف حلب بشامل سوريا من الصليبيني جعلـه . حروبه معهم

 .باخلطر الصليبي  أكثر الناس إحساساً 

 :أهم صفاته الشخصية 

 :حرصه عىل تطبيق الرشيعة )١(

الرشــيعة ) رشطــة(نحــن شــحن «: كــان نــور الــدين حممــود يقــول          

نحـن نحفـظ الطريـق مـن لـص وقـاطع «: قال أيضـاً و. »نميض أوامرها

طريق واألذى احلاصل مـنهام قريـب أفـال نحفـظ الـدين ونمنـع عنـه مـا 

 .»وهو األصل، يناقضه

الرشـع  تبـاعواكان يقوم يف أحكامه باملعدلـة احلسـنة «: قال عنه ابن كثري

 .»وأظهر ببالده السنة وأمات البدعة.. املطهر 

واملكـوس التـي كانـت تؤخـذ مـن الشـعب  أمر بإلغاء كـل الرضـائب     

وذلك عندما قص عليـه وزيـره موفـق الـدين خالـد بـن حممـد بـن نرصـ 

القيرساين الشاعر أنه رأى يف منامه كأنه يغسل ثيـاب امللـك نـور الـدين، 

فأمره بأن يكتب مناشري بوضع املكـوس والرضـائب عـن الـبالد، وقـال 

كـون مـنهم يف حـل ممـا كـان وكتـب إىل النـاس لي  . هذا تأويل رؤياك  : له

إنام رصف ذلك يف قتـال أعـدائكم مـن الكفـرة «  : أخذ منهم، ويقول هلم
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وكتب بذلك إىل سائر ممالكه   .» والذب عن بالدكم ونسائكم وأوالدكم

وبلدان سلطانه، وأمر الوعاظ أن يستحلوا له مـن التجـار، وكـان يقـول 

ــجوده ــار الظــامل «  : يف س    . حممــود الكلــباللهــم ارحــم املكــاس العش

  :عدله) ٢(

كان يتحـرى العـدل وينصـف «: وصف ابن األثري نور الدين بأنه           

، القوي والضعيف عنده يف احلق سـواء، املظلوم من الظامل كائنًا من كان

وال يكـل ذلـك ، فكان يسمع شكوى املظلوم ويتوىل كشف ذلك بنفسـه

 .»رشق األرض وغرهبافال جرم أن سار ذكره يف ، إىل حاجب وال أمري

وهو أول من ابتنى دارًا للعدل، وكـان جيلـس فيهـا يف   : قال ابن األثري    

وحيرضــ القــايض   . مخــس  : أربــع مـرات، وقيــل  : األسـبوع مــرتني، وقيــل

والفقهاء من سـائر املـذاهب، وال حيجبـه يومئـذ حاجـب وال غـريه، بـل 

همهم وخيـاطبهم يصل إليه القوي والضعيف، فكان يكلم الناس ويستف

   . بنفسه، فيكشف املظامل، وينصف املظلوم من الظامل

م وكان سبب ذلك أن أسد الدين شريكوه بن شاذي كان قد عُظـ            

ــى  ــه رشيكــه يف اململكــة، واقتن ــدين، حتــى صــار كأن ــور ال ــد ن شــأنه عن

األمالك واألموال واملـزارع والقـرى، وكـان ربـام ظلـم نوابـه جريانـه يف 

يض واألمالك العدل، وكان القايض كـامل الـدين ينصـف كـل مـن األرا

استعداه عىل مجيع األمراء إال أسد الدين هذا فـام كـان هيجـم عليـه، فلـام 
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علم نور الدين بذلك ابتنى نور الدين دار العدل تقدم أسـد إىل نوابـه أن 

ال يدعوا ألحد عنده ظالمة، وإن كانـت عظيمـة، فـإن زوال مالـه عنـده 

من أن يـراه نـور الـدين بعـني ظـامل، أو يوقفـه مـع خصـم مـن  أحب إليه

 . العامة، ففعلوا ذلك

فلــام جلــس نــور الــدين بــدار العــدل مــدة متطاولــة ومل يــر أحــدًا            

يستعدي عىل أسد الدين، سأل القايض عن ذلك فأعلمه بصورة احلـال، 

نصـفون احلمـد هللا الـذي أصـحابنا ي  : فسجد نور الدين شـكرا هللا، وقـال

  . من أنفسهم

 :تدينه وزهده ) ٣(  

بالليـل وحكـي عنـه أنـه يصـيل فيطيـل  كان نور الدين يصيل كثـرياً          

ثــم ، فـإذا جـاء الليـل وصـىل العشـاء نـام، ولـه أوراد يف النهـار، الصـالة

ثم ، ويقوم إىل الوضوء والصالة والدعاة إىل بكرة، يستيقظ نصف الليل

 .م الدولةيظهر للركوب ويشتغل بمها

وقـد كـان رمحـه اهللا حسـن «: قال عنه ابن كثـري يف البدايـة والنهايـة         

اخلط كثـري املطالعـة للكتـب الدينيـة، متبعـًا لآلثـار النبويـة، حمافظـًا عـىل 

الصلوات يف اجلامعات، كثري التالوة، حمبًا لفعل اخلريات، عفيف البطن 

ه يف املطعم وامللبس، حتـى والفرج، مقتصدًا يف اإلنفاق عىل نفسه وعيال

إنه كان أدنى الفقـراء يف زمانـه أعـال نفقـة منـه مـن غـري اكتنـاز وال   : قيل
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استئثار بالدنيا، ومل يسمع منـه كلمـة فحـش قـط، يف غضـب وال رضـا، 

 . »صموتًا وقوراً 

مل يكن بعد عمر بن عبـد العزيـز مثـل امللـك نـور :  قال ابن األثري            

ــ ــدين، وال أكث ــاكني ال ــه دك ــت ل ــه، وكان ــاف من ــدل واإلنص ــًا للع ر حتري

بحمــص قــد اشــرتاها ممــا خيصــه مــن املغــانم، فكــان يقتــات منهــا، وزاد 

امرأته من كراها عىل نفقتها عليها، واستفتى العلامء يف مقدار ما حيـل لـه 

من بيت املال فكان يتناوله وال يزيد عليه شيئًا، ولو مات جوعـًا، وكـان 

إنـام   : ة فعاتبه رجل من كبار الصـاحلني يف ذلـك فقـاليكثر اللعب بالكر

ــر،  ــر والف ــىل الك ــل ع ــرين اخلي ــذلك مت ــد ب ــام أري ــات، وإن ــامل بالني األع

  . وتعليمها ذلك، ونحن ال نرتك اجلهاد

وكـان .وكان ال يلبس احلرير، وكان يأكل من كسب يـده بسـيفه ورحمـه  

وكــان مــن -نـور الــدين يســتقرض مـن الشــيخ عمــر املــال مـن املوصــل 

يف كل رمضان مـا يفطـر عليـه، وكـان يرسـل إليـه  -الصاحلني الزاهدين

 .بفتيت ورقاق فيفطر عليه مجيع رمضان

وكـان يـدعو ، »اللهم انرص دينك وال تنرص حممـودًا «: وكان يدعو قائالً 

فال متنعهم النرص بسـبب ، إنك يا رب إن نرصت فدينك نرصت«: أيضاً 

 .» حممود إن كان غري مستحق للنرص
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 : دمشق يف   

. باملـذهبني احلنفـي والشـافعي اهتاممهأنشأ املدارس السنية وركز            

كـام . فأنشأ للحنفية املدرسة النورية الكربى واملدرسة النوريـة الصـغرى

بنى أول وأكرب دار للحديث  و دارس للمذهبني املالكي واحلنبيلأنشأ امل

بنـى دورًا لأليتـام لتخـريج و اكر ووكل أمرها إىل احلافظ الكبري ابن عس

 .العلامء وخصص هلا األوقاف الكثرية

 : قتاله للصليبيني  

استهل نور الدين حكمـه يف سـوريا بالقيـام بـبعض اهلجـامت عـىل          

إمارة أنطاكية الصليبية، واستوىل عىل عدة قالع يف شامل الشـام ومنطقـة 

السـتعادة  "الثـاينجوسـلني "الساحل السـوري، ثـم قىضـ عـىل حماولـة 

الرها التي فتحها عامد الدين زنكي وكانـت هزيمـة الصـليبيني يف الرهـا 

أشد من هـزيمتهم األوىل، وعاقـب نـور الـدين مـن خـان املسـلمني مـن 

ــهم  ــىل أنفس ــيحيني ع ــن املس ــد م ــل البل ــة أه ــاف بقي ــا، وخ ــن الره أرم

 .فغادروها

ى اإلسـالمية املتعـددة وكان نور الدين دائم السعي إىل استاملة القو         

يف الشام وشـامل العـراق وكسـب ودهـا وصـداقتها؛ لتسـتطيع مواجهـة 

العدو الصليبي، فعقد معاهدة مـع معـني الـدين أنـر حـاكم دمشـق سـنة 

وتـزوج ابنتـه، فلــام تعـرض أنـر خلطـر الصــليبيني ) م١١٤٧ -هــ ٥٤١(
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وكانت تربطه هبم معاهدة وحلـف مل جيـد غـري نـور الـدين يسـتجري بـه، 

خــرج إليــه، وســارا معــا صــاحب دمشــق ونــور الــدين واســتوليا عــىل ف

برصى ورصخند يف جنـوب سـوريا قبـل أن يقعـا يف يـد الصـليبيني، ثـم 

غادر نور الدين دمشق؛ حتـى يبعـث يف قلـب حاكمهـا األمـان، وأنـه ال 

يفكر إال يف القضاء عىل الصـليبيني؛ فتوجـه إىل حصـون إمـارة إنطاكيـة، 

 .فر الثا وبرصفوت وغريها واستوىل عىل أرتاح وك

وعىل أثر ذلك ملك الرعـب قلـوب الصـليبيني مـن نـور الـدين،             

وأدركـوا أهنــم أمـام رجــل ال يقـل كفــاءة وقـدرة عــن أبيـه عــامد الــدين، 

وكانوا قد ظنوا أهنم قد اسرتاحوا بموته، لكن أملهـم تبـدد أمـام محاسـة 

ين سـنة، لكنـه أويت مـن وعرش ابنه وشجاعته، وكانت سنه إذ ذاك تسعاً 

 .كثرياً  احلكمة والتدبري خرياً 

وصلت احلملـة الصـليبية الثانيـة عـىل ) م١١٤٧ -هـ ٥٤٢(ويف سنة      

الشام بزعامة لـويس السـابع وكـونراد الثالـث، لكنهـا فشـلت يف حتقيـق 

أهــدافها ، وعجــزت عــن احــتالل دمشــق أهــم مــدن الشــام ، ويرجــع 

اجتامع كلمة جيش املسلمني ووحـدة الفضل يف ذلك لصرب املجاهدين و

صفهم، وكان للقوات التي جاءت مع سـيف الـدين غـازي وأخيـه نـور 

الدين أكرب األثر يف فشل تلك احلملة، واسـتغل نـور الـدين هـذه النكبـة 

التـي حّلـت بالصـليبيني وضـياع هيبـتهم للهجـوم عـىل أنطاكيـة بعــد أن 
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اإلقلــيم ) م١١٤٩=هـــ٥٤٤(ازداد نفــوذه يف الشــام، فهــاجم يف ســنة 

املحــيط بقلعــة حــارم الواقعــة عــىل الضــفة الرشــقية لنهــر العــايص ، ثــم 

ــنهض  ــب، ف ــة إن ــارص قلع ــه"ح ــد دي بواتي ــة  "ريمون ــاحب أنطاكي ص

ــان يف  ــى الفريق ــدهتا، والتق ــفر  ٢١(لنج ــن ص ـــ٥٤٤م ــو = ه ــر يوني آخ

ــتىل ) م١١٤٩ ــة الق ــن مجل ــان م ــ وك ــق النرص ــلمون يف حتقي ــح املس ونج

 .من قادة الفرنجصاحب إنطاكية وغريه 

 : نور الدين يف دمشق

آمن نور الدين برضورة وحدة الصف، وانتظام القوى اإلسـالمية           

ــامع  ــام أط ــان املرصــوص أم ــف كالبني ــر تق ــرات والبح ــني الف ــرة ب املبعث

الصليبيني، وكانت دمشق أهم املدن وعزم نور الدين عىل ضـمها وكـان 

يف دمشــق يــرتبط بعالقــات  معــني الــدين أنــر صــاحب الســلطة الفعليــة

 باسـتالمومعاهدات مع الصـليبيني ، وبعـد وفاتـه قـام جمـري الـدين أبـق 

يف وســط بــالد  هــم دمشــق وموقعهــا امل ألمهيــة احلكـم بدمشــق ، ونظــراً 

الشام فقد متسك هبا الصليبيون وخصصوا هلا حامية كبرية للدفاع عنهـا 

ملهامجـة  ألخـرىافكر نور الدين وعينه عىل دمشق ووضـع اخلطـة تلـو . 

 .الصليبني واستعادة دمشق 

بعـد ) م١١٥٤ -هــ ٥٤٩(ونجح نور الدين يف دخـول دمشـق سـنة       

عدة مواجهات مع الصليبني اللذين دافعوا برشاسـة عـن أهـم معـاقلهم 
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يف الرشـق وكانـت هــذه اخلطـوة حاسـمة يف تــاريخ احلـروب الصــليبية؛ 

من الرها شامال حتـى  :حيث توحدت بالد الشام حتت زعامة نور الدين

 أنحوران جنوبا، واتزنت اجلبهـة اإلسـالمية مـع اجلبهـة الصـليبية بعـد 

موحـدة بـالد غـدت عاصمة الدولـة و وأصبحتضم نور الدين دمشق 

نطلـق اوالرشق واستقر نور الدين زنكي و الشام من الشامل إىل اجلنوب

 .منها لفتح مزيد من البالد يف اجلنوب وتوسيع ملكه 

 : إىل مرصالطريق 

عاصـمة دولتـه  وأصـبحتبعد نجاح نـور الـدين يف ضـم دمشـق            

ملــك دمشــق وموحــد الشــام مل يعــد أمــام  وأصــبحومنطلــق احلكــم 

الصــليبيني للغــزو والتوســع ســوى طريــق اجلنــوب بعــد أن أحكــم نــور 

ــيطرته ــدين س ــىل  ال ــ  ع ــليبيون إىل مرص ــع الص ــذا تطل ــام؛ ول ــالد الش ب

ــدان اجل ــة باعتبارهــا املي ــد لتوســعهم، وشــجعهم عــىل ذلــك أن الدول دي

الفاطمية يف مرص تعاين الضـعف فاسـتولوا عـىل عسـقالن ، وكـان ذلـك 

بمحــاولتهم غــزو مرصــ، مســتغلني الفــوىض يف الــبالد، وحتولــت  إيــذاناً 

ملـك بيـت املقـدس بغـزو  "بلـدوين الثالـث"نياهتم إىل عـزم حيـث قـام 

زام الفــاطميني بــدفع بعــدم التــ حمتجــاً ) م١١٦٣= هـــ ٥٥٨(مرصــ ســنة 

 .اجلزية له، غري أن محلته فشلت وأجرب عىل االنسحاب
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وأثارت هذه اخلطـوة اجلريئـة خمـاوف نـور الـدين، فـأرسع بشـن              

محــالت عــىل الصــليبيني يف الشــام حتــى يشــغلهم عــن االســتعداد لغــزو 

مرص، ودخل يف سباق مع الزمن للفوز بمرص وضمها مللكـة يف الشـام ، 

ــادة فأر ــن دمشــق حتــت قي  "أســد الــدين شــريكوه"ســل عــدة محــالت م

وبصحبته ابن أخيه الشـاب اليـافع صـالح الـدين األيـويب ، ابتـدأت مـن 

واستمرت نحو مخـس سـنوات وفشـلت عـدة ) م١١٦٤ -هـ ٥٥٩(سنة 

صاحب مرص وتعاونه مع الصليبني والفساد املتفيش  خيانةمرات بسبب 

مرة كان يعيد جتهيز جيشـه وينطلـق الدين مل يرتاجع ففي كل  أسدولكن 

من جديد بأوامر نور الدين يف دمشق حتى نجحت بعد سباق حمموم مع 

وتــوىل شــريكوه ) م١١٦٩ -هـــ ٥٦٤(الصــليبيني يف الظفــر بمرصــ ســنة 

الوزارة للخليفـة العاضـد آخـر اخللفـاء الفـاطميني، عـىل أنـه مل يلبـث أن 

عـىل  ين األيـويب وزيـراً صـالح الـد هأخيـ نور الدين زنكي ابن تويف فعّني 

 .مرص وضمها مللكه يف الشام 

نجـح صــالح الــدين األيــويب يف إقامــة األمــن واســتتباب األمــور             

ــة املنا ــاءت الفرص ــبالد، وج ــه يف ال ــت أقدام ــقاط وتثبي ــبة إلس ــة س دول

الفاطميني؛ فقطع الدعاء للخليفـة الفـاطمي ودعـا للخليفـة العبـايس يف 

وبنجـاح نـور الـدين يف ). م١١٧١سبتمرب = هـ ٥٦٧(أول مجعة من سنة 
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ضم مرص إىل جبهة الكفاح يكون قد حقق احللقـة األخـرية مـن حلقـات 

 .اجلبهة اإلسالمية 

 :وفاته 

ــرض يف        ــه امل ــه احلمــى واشــتد ب ـــ ٥٦٩شــوال  ١١فاجأت ــايو  ١٥ه م

 .وهو يف التاسعة واخلمسني من عمره وتوىف ودفن يف دمشق  ١١٧٤

�������������� 
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 قبل أن يصبح عبد الرمحن السميط أحـد فرسـان العمـل اخلـريي،          

يف األمـراض الباطنيـة واجلهـاز اهلضـمي، مل يكـن  متخصصـاً  كان طبيبـاً 

طبيبا فوق العادة، إذ بعد أن ينتهي من عمله املهني، كـان  طبيبا عاديا، بل

أشـهر مستشـفيات (أجنحـة مستشـفى الصـباح  تفقد أحوال املرىض، يفي

ــت ــة)الكوي ــواهلم األرسي ــروفهم وأح ــن ظ ــأهلم ع ــة  ، ويس واالجتامعي

واالقتصــادية، ويســعى يف قضــاء حــوائجهم، ويطمئــنهم عــىل حــاالهتم 

  .الصحية

واستمرت معه عادتـه وحرصـه عـىل الوقـوف إىل جانـب املعـوزين         

ينام شعر صاحبها بخطر املجاعة هيدد املسـلمني يف ح وأصحاب احلاجة،

التنصري التي جتتـاح صـفوف فقـرائهم يف  أفريقيا، وأدرك خطورة محالت

يرتك عمله الطبـي طواعيـة،  أدغال القارة السوداء، وعىل إثر ذلك آثر أن

التنصـري،  يف مواجهـة غـول الفقـر وخطـر رائـداً  ليجسد مرشوعا خرييـاً 

املخلصـني، الــذين انخرطـوا يف تدشـني هــذا  مـن واسـتقطب معـه فريقــاً 

اإلنساين، الذي تتمثل معامله يف مداواة املرىض، وتضميد جراح  املرشوع

ــيم،  املنكــوبني، ومواســاة الفقــراء واملحتــاجني، واملســح عــىل رأس اليت

  .وإطعام اجلائعني، وإغاثة امللهوفني
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  :دراسته

واجلراحـة،  الطب جامعة بغداد بعد أن حصل عىل بكالوريوسيف خترج 

اجلامعة كان خيصص اجلـزء األكـرب مـن مرصـوفه لرشـاء الكتيبـات   ويف

ليقــوم بتوزيعهــا عــىل املســاجد، وعنــدما حصــل عــىل منحــة  اإلســالمية

يأكـل إال وجبـة واحـدة وكـان يسـتكثر  ديناًرا كـان ال ٤٢دراسية قدرها 

ذلك  رباً دينارين معت عىل نفسه أن ينام عىل رسير رغم أن ثمنه ال يتجاوز

  .نوعا من الرفاهية

جامعـة ليفربـول عـام  حصل عـىل دبلـوم أمـراض منـاطق حـارة مـن      

م، واســـتكمل دراســـاته العليـــا يف جامعـــة ماكجـــل الكنديـــة ١٩٧٤

يف األمراض الباطنية واجلهاز اهلضمي، وأثناء دراساته العليـا  متخصًصا

يقوم بطباعـة كل طالب مسلم دوالًرا شهريا ثم  يف الغرب كان جيمع من

آسيا وأفريقيا وغري ذلك من  الكتيبات ويقوم بتوصيلها إىل جنوب رشق

  .أعامل الرب والتقوى

 : حافلة باإلنجازات حياة

م، ١٩٨٣-١٩٨٠عمل إخصائيا يف مستشفى الصباح يف الفرتة مـن        

ونرش العديد من األبحاث العلمية والطبية يف جمـال القولـون والفحـص 

لبيـك أفريقيـا، : ام الرسـطان، كـام أصـدر أربعـة كتـب هـيألور باملنظـار

مدغشـقر، ولـدي، العـرب واملسـلمون يف  دمعة عـىل أفريقيـا، رسـالة إىل
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ومئـات املقـاالت التـي  إضـافة إىل العديـد مـن البحـوث وأوراق العمـل

 نرشت يف صحف متنوعة، توىل منصب أمني عام مجعية مسلمي أفريقيـا

اجلمعية بعـد أن تغـري اسـمها إىل مجعيـة م، وما زال عىل رأس ١٩٨١عام 

 .م١٩٩٩ العون املبارش يف

شارك يف تأسـيس ورئاسـة مجعيـة األطبـاء املسـلمني يف الواليـات            

كـام شـارك يف تأسـيس فـروع مجعيـة . م١٩٧٦األمريكيـة وكنـدا  املتحدة

، وجلنـــة مســـلمي مـــالوي يف م١٩٧٦ الطلبــة املســـلمني يف مونرتيـــال

م، ١٩٨٧لإلغاثــة  م، واللجنــة الكويتيــة املشــرتكة١٩٨٠الكويــت عــام 

وهو عضو مؤسس يف اهليئة اخلريية اإلسالمية العامليـة، وعضـو مؤسـس 

املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة، وعضو يف مجعيـة النجـاة  يف

وعضو مجعيـة اهلـالل األمحـر الكـويتي، ورئـيس حتريـر  اخلريية الكويتية،

األفريقي، وعضو جملـس أمنـاء منظمـة  يف الشأن جملة الكوثر املتخصصة

جامعــة العلــوم  الــدعوة اإلســالمية يف الســودان، وعضــو جملــس أمنــاء

 والتكنولوجيـا يف الـيمن، ورئـيس جملـس إدارة كليـة الرتبيـة يف زنجبـار

  .ورئيس جملس إدارة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يف كينيا

األوسـمة واجلـوائز والـدروع والشـهادات من  عدداً  نال السميط            

األعـامل اخلرييـة، ومـن أرفـع هـذه  التقديرية، مكافأة لـه عـىل جهـوده يف

ــالم، ــة اإلس ــة خلدم ــل العاملي ــك فيص ــائزة املل ــوائز ج ــربع  اجل ــي ت والت
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لتكــون نــواة للوقــف التعليمــي ) ألــف ريــال ســعودي ٧٥٠(بمكافأهتــا 

أعداد كبرية من أبنـاء أفريقيـا أفريقيا، ومن عائد هذا الوقف تلقت  ألبناء

  .اجلامعات املختلفة تعليمها يف

 :يف أفريقيا

تركز جل نشاط السميط من خالل جلنة مسـلمي أفريقيـا بعـد أن             

مـن أجـل أن متسـح : خريية تنطلق يف مسارات عدة منهـا وضعت أجندة

 أو أو صـحياً  مسـلمة تعليميـاً  دمعـة يتـيم مسـلم، مـن أجـل رعايـة قريـة

بنـاء أو  ، من أجـل حفـر أو صـيانة بئـر ميـاه للرشـب، مـن أجـلاجتامعياً 

صيانة مدرسة، من أجل رعاية اآلالف من املترشدين، من أجل مواجهـة 

التنصــريي الزاحــف، مــن أجــل اســتمرارية العمــل اخلــريي  اخلطــر

بعد أن أكدت دراسات ميدانيـة للجنـة  وكان اهتاممه بأفريقيا. اإلسالمي

ــ ــني املس ــونأن مالي ــوداء ال يعرف ــارة الس ــالم إال  لمني يف الق ــن اإلس ع

 خاصة–فغالبيتهم  من ثم  ال أساس هلا من الصحة، وخرافات وأساطري

عرضــة خلطــر التنصــري، وقــد نــتج عــن ذلــك أن  –أطفــاهلم يف املــدارس

ومالوي ومدغشقر وجنوب السودان وكينيـا  عرشات اآلالف يف تنزانيا

ينتسبون إىل النرصانية، بينام  قية صارواوالنيجر وغريها من الدول األفري

  .آباؤهم وأمهاهتم من املسلمني
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 : قصة دخوله أفريقيا

مجيـــع النظريـــات  الســـميط مـــن املـــؤمنني بـــأن اإلســـالم ســـبق           

واحلضــارات واملــدنيات يف العمــل التطــوعي االجتامعــي واإلنســاين، 

ويـت يف أعقـاب قصـة ولعـه بالعمـل يف أفريقيـا حـني عـاد إىل الك وتعود

حيـث كـان مسـكونا بطاقـة خرييـة هائلـة أراد  استكامل دراسـاته العليـا،

املسـئولني رغبتـه يف  تفجريهـا فـذهب إىل وزارة األوقـاف وعـرض عـىل

الرســمية  التطــوع للمشــاركة يف األعــامل اخلرييــة، غــري أن البريوقراطيــة

 ريقيا لبناءكادت أن حتبطه وتقتل محاسه، لكن اهللا شاء له أن يسافر إىل أف

مسجد إلحدى املحسـنات الكويتيـات يف مـالوي، فـريى ماليـني البرشـ 

ــوع  يقــتلهم اجلــوع والفقــر ــل والتخلــف واملــرض، ويشــاهد وق واجله

الفتـات والتعلـيم  املسلمني حتت وطـأة املنرصـين الـذين يقـدمون إلـيهم

 ألبنائهم يف مدارسهم التنصريية، ومن ثم فقد وقع حـب هـذه البقعـة يف

  .وجدانه وسيطرت عىل تفكريهقلبه و

البكـاء حيـنام يـذهب إىل  وكـان أكثـر مـا يـؤثر يف السـميط إىل حـد           

 منطقـة ويـدخل بعـض أبنائهـا يف اإلسـالم ثـم يرصـخون ويبكـون عـىل

أيـن أنـتم : آبائهم وأمهاهتم الذين ماتوا عىل غري اإلسالم، وهـم يسـألون

نني؟ كانـت هـذه الكلـامت وملاذا تأخرتم عنا كـل هـذه السـ يا مسلمون؟
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من املسئولية جتـاه هـؤالء الـذين مـاتوا  جتعله يبكي بمرارة، ويشعر بجزء

  .عىل الكفر

مــرات عديــدة مــن قبــل املليشــيات  تعــرض يف أفريقيــا لالغتيــال           

واملحتـاجني، كـام  املسـلحة بسـبب حضـوره الطـاغي يف أوسـاط الفقـراء

 ينيـا ومـالوي غـري مـرة لكـن اهللاحارصته أفعى الكوبرا يف موزمبيـق وك

  .نجاه

 : التنصري أبرز التحديات

التحــديات التــي تواجــه املســلمني يف أفريقيــا يقــول  وعــن أبــرز            

هو سيد املوقف، مشريا إىل ما ذكره  ما زال التنصري: الدكتور عبد الرمحن

 بالواليـات املتحـدة دافيد بارت خبري اإلحصـاء يف العمـل التنصـريي. د

 من أن عدد املنرصين العاملني اآلن يف هيئـات وجلـان تنصـريية يزيـدون

مليون منرص، ويبلغ عدد الطوائف النرصـانية يف العـامل  ٥١عىل أكثر من 

ألف جهـاز  ٣٦٥طائفة، ويملك العاملون يف هذا املجال  ألف ٣٥اليوم 

املـة، تقدمها اهليئات التنصـريية وجلاهنـا الع كمبيوتر ملتابعة األعامل التي

طائرة حتمل املعونـات واملـواد  ٣٦٠ويملكون أسطوال جويا ال يقل عن 

املعمـورة بمعـدل  التي يوزعوهنا والكتـب التـي تطـري إىل خمتلـف أرجـاء

 طائرة كل أربع دقـائق عـىل مـدار السـاعة، ويبلـغ عـدد اإلذاعـات التـي

إذاعـة وتليفزيـون، وأن  ٤٠٥٠يملكوهنا وتبث براجمهـا يوميـا أكثـر مـن 
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مجعـت العـام املـايض ألغـراض الكنيسـة تزيـد عـىل  األموال التـي حجم

  ...التنصـريي هـو األوفـر مليار دوالر، وحظ أفريقيا من النشـاط ٣٠٠

يرصـدها  ومن أمثلة تربعات غري املسلمني للنشـاط التنصـريي كـام         

الســميط أن تربعــات صــاحب رشكــة مايكروســوفت بلغــت يف عــام . د

 ١١٤والر، ورجــل أعــامل هولنــدي تــربع بمبلــغ د واحــد تقريبــا مليــار

املبلـغ كـان كـل مـا يملكـه، ويف  مليون دوالر دفعة واحدة وقيل بأن هذا

يف نيويـورك  أحد االحتفاالت التي أقامها أحد داعمي العمل التنصـريي

قرر أن يوزع نسخة من اإلنجيل عـىل كـل بيـت يف العـامل وكانـت تكلفـة 

ذها، ومل متـر ليلـة واحـدة حتـى كـان مليون دوالر حتـى ينفـ ٣٠٠ فكرته

  .مليون دوالر ٤١حصيلة ما مجعه أكثر من 

 : حصيلة مشاريع العون املبارش

. كـام يـذكر د-وكانت حصـيلة املشـاريع التـي نفـذت يف أفريقيـا              

مسـجد، دفـع رواتـب  ١٢٠٠بنـاء : م٢٠٠٢حتى أواخر عام  -السميط

 بئــراً  ٢٧٥٠يتــيم، حفــر  ٩٥٠٠ ، رعايــةشــهرياً  داعيــة ومعلــامً  ٣٢٨٨

ــي ــاف الت ــاطق اجلف ــطحية يف من ــار الس ــات اآلب ــة ومئ ــكنها  ارتوازي يس

ألـف طـن مـن  ١٦٠، توزيـع مستشفى ومستوصفاً  ١٢٤املسلمون، بناء 

مليــون نســخة مــن  ٥١واملالبــس، توزيــع أكثــر مــن  األغذيــة واألدويــة

إسـالمي بلغـات أفريقيـة  ماليـني كتيـب ٦٠٥املصـحف، طبـع وتوزيـع 
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 دورة ١٤٥٠مركـز إسـالمي متكامـل، عقـد  ١٠٢تلفة، بناء وتشغيل خم

ألــف طالــب  ٩٥للمعلمـني وأئمــة املســاجد، دفــع رســوم الدراســة عــن 

ماليـني  ١٠عدة مشاريع زراعيـة عـىل مسـاحة  مسلم فقري، تنفيذ وتسيري

النسـاء، تنفيـذ عـدد مـن  مركـز لتـدريب ٢٠٠مـرت مربـع، بنـاء وتشـغيل 

ــاط ــة يف من ــن املخــيامتالســدود املائي ــة عــدد م ــاف، إقام ــة  ق اجلف الطبي

وخميامت العيون للمحتاجني جمانا للتخفيف عىل املوارد الصـحية القليلـة 

منحـة دراسـية  ٢٠٠برنـامج مكافحـة العمـى، تقـديم أكثـر مـن  يف إطار

ختصصـــات طـــب، هندســـة، (الغربيـــة  للدراســـات العليـــا يف الـــدول

  ).تكنولوجيا

مل تؤثر محلة ما يسمى احلـرب العامليـة عـىل  ه أنإىلالسميط وأشار             

اإلرهاب عىل العمل اخلريي يف أفريقيا مقارنة بالضغوط التـي مورسـت 

اهليئات اخلريية العاملـة يف جنـوب رشق آسـيا خاصـة يف أفغانسـتان  عىل

الضـغوط التـي ": اإلسـالمية املسـتقلة، يقـول وباكستان واجلمهوريـات

خمطـط كبـري ضــد  ظامتـه هـي جـزء مـنمتـارس ضـد العمـل اخلـريي ومن

 اإلسالم واملسلمني، وجيب أن نعمل وال نتأثر هبذه احلمـالت، املهـم أن

نعمل عمال مدروسا ومؤسسيا، له كـوادره ومتخصصـوه، وقـد دعـوت 

اخلليجيــة إىل تــدريس مــادة إدارة العمــل  جامعــة الكويــت واجلامعــات

ــا لســد العجــز يف الكــوادر التــي حتتاجهــا  املتخصصــة اخلــريي إىل أبنائن
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ومعـدين  اجلمعيات اخلريية، خاصة أهنا يف حاجة ماسة إىل أفراد مدربني

إعــدادا جيــدا، يمكــنهم الولــوج يف العمــل اإلداري عــىل أسســه العلميــة 

 .الصحيحة

 : زكاة أثرياء املسلمني

زكاة أموال أثرياء العرب تكفي لسد حاجـة  السميط أن. ويرى د            

املسـتثمرة داخـل وخـارج  إذ يبلـغ حجـم األمـوالمليـون مسـلم؛  ٢٥٠

األغنيـاء  مليار دوالر أمريكي، ولـو أخـرج هـؤالء ٢٢٧٥البالد العربية 

مليار دوالر، ولو افرتضـنا أن عـدد  ٥٦.٨٧٥الزكاة عن أمواهلم لبلغت 

مليون فقري لكان نصيب كل فقري  ٢٥٠املسلمني يف العامل كله يبلغ  فقراء

مبلغ كاف لبدء الفقري يف عمل منـتج يمكـن أن وهو  دوالرا، ٢٢٧منهم 

  )١( .يعيش عىل دخله

وهكذا كـان عبـد الـرمحن السـميط رجـًال بأمـة ،اطعـم اآلالف ،وعلـم   

 .اآلالف وادخل يف اإلسالم اآلالف  بل املاليني فلله دره من رجل 

�������������� 
 

 

                                                   

  .موقع لبيك أفريقيا  )١(
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د البطــل أمحــد ياســني مؤســس حركــة املقاومــة اإلســالمية الشــهي          

ــلول أن  ــد املش ــو القعي ــتطاع وه ــة، اس ــة املبارك ــيم االنتفاض ــاس، زع مح

ــية  ــرج القض ــحية، وأخ ــاد والتض ــاء واجله ــة ىف البن ــب أروع األمثل يرض

الفلسطينية من أضابري امللفات والغرف املغلقـة البـاردة داخـل سـاحات 

ــات العــدو األمــم املتحــدة واملــنظامت ال ــة إىل ســاحات الــوغى، وب دولي

حالــة هسـتريية مــن عمليــات املقاومـة الشــجاعة حلركــات  يفالصـهيوين 

 . املقاومة الفلسطينية املجاهدة

 :وة احلياة مبتدؤه اقس  

هذا هو الشيخ أمحد إسـامعيل ياسـني الـذي ولـد يف جـورة عسـقالن        

ف العــيش م، ليعــيش بعــدها فــرتة مــن شــظ١٩٣٨قضــاء املجــدل عــام 

وقسوته؛ فقد مات والده وهو ابن مخـس سـنني، واضـطر إىل اللجـوء إىل 

م وهو مل يتجاوز العارشة من عمـره، ١٩٤٨قطاع غزة عقب هزيمة عام 

واقتات هو وأهله ما كان يتبقى من معسـكرات اجلـيش املرصـي هنـاك، 

م حـني تعـرض حلادثـة وهـو ابـن ١٩٥٢ثم كانـت ثالثـة األثـايف يف عـام 

رشـة أثنـاء ممارسـته الرياضـة مـع بعـض أقرانـه؛ حيـث أصـيب الرابعـة ع

ـا؛ ليعـرف  بكرس يف فقرات العنق، نتج عنه شـلل مجيـع أطرافـه شـلال تام�

 .  حياته وال حينها أنه سيبقى رهني الكريس ط
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 : إرادة الفعل منتصفه 

كان ما أصاب الشيخ ياسني وهو يف سنه الصغرية تلك كفيال بـأن            

حياة أي إنساٍن؛ ليموت وهو ما زال حي�ا، لكن الشيخ مل يكن يقيض عىل 

من ذلك النوع املستسلم اليائس؛ إذ رسعان ما أكمل تعليمـه الثـانوي يف 

م، ثـم نجــح يف احلصـول عـىل فرصـة عمــل ٥٧/١٩٥٨العـام الـدرايس 

رغم االعرتاض عىل حالته الصحية؛ فعمل مدرًسا للغة العربية والرتبيـة 

طيًبا يف مساجد غزة، وأصـبح يف ظـل االحـتالل أشـهر اإلسالمية، ثم خ

خطيــب عرفــه قطــاع غــزة لقــوة حجتــه وجســارته يف احلــق، وانتمــى إىل 

 . اإلخوان املسلمني فكًرا وتنظيًام 

م استمر الشيخ أمحـد ياسـني رغـم االحـتالل يف ١٩٦٧وبعد هزيمة        

طـب إهلاب مشاعر املصلني من فوق منرب مسـجد العبـايس الـذي كـان خي

فيه، ونشط كذلك يف مجع التربعـات ومعاونـة أرس الشـهداء واملعتقلـني، 

م، وبقـي رئيًسـا لـه حتـى ١٩٧٣ثم أسس املجمع اإلسالمي يف غزة عام 

 .  م١٩٨٤عام 

عتقـل الشـيخ أمحـد ياسـني بتهمـة حيـازة أسـلحة، اُ  ١٩٨٣ويف عام         

مــن  وتشـكيل تنظــيم عســكري، والتحـريض عــىل إزالــة الدولـة العربيــة

الوجود، وقد حـوكم الشـيخ أمـام حمكمـة عسـكرية صـهيونية أصـدرت 

م ١٩٨٥عاًما، ثم ما لبث أن أفرج عنه عـام  ١٣عليه حكًام بالسجن ملدة 
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يف إطار عملية تبادل لألرسى بـني سـلطات االحـتالل واجلبهـة الشـعبية 

 . شهًرا يف السجن ١١القيادة العامة، بعد أن أمىض  -لتحرير فلسطني

م أسس الشيخ أمحـد ياسـني مـع جمموعـة مـن النشـطاء اإلسـالميني ث      

الذين يعتنقون أفكار اإلخوان املسلمني تنظيًام حلركة املقاومة اإلسـالمية 

م، وكـان هـدف هـذا التنظـيم مقاومـة ١٩٨٧يف قطاع غزة عام  "محاس"

كـل فلسـطني، وكـان لـه دوٌر .. االحتالل اإلرسائييل بغية حترير فلسطني

االنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت يف ديسـمرب مـن العـام نفسـه، مهمٌّ يف 

والتي اشتهرت بانتفاضة املسـاجد، ومنـذ ذلـك الوقـت والشـيخ ياسـني 

 . ُيعترب الزعيم الروحي لتلك احلركة

ــع تصــاعد محــالت املقاومــة الفلســطينية ازدادت مالحقــة                وم

بتفتـيش بيتـه، وهددتـه  م١٩٨٨إرسائيل للشيخ ياسـني؛ فقـاموا يف عـام 

ــت يف  ــم قام ــان، ث ــه إىل لبن ــدود، ونفي ــرب احل ــرك ع ــيه املتح بدفعــه بكرس

م أصـدرت ١٩٩١م باعتقاله مع املئات مـن أعضـاء محـاس، ويف ١٩٨٩

 ١٥املحكمة اإلرسائيليـة عليـه حكـًام بالسـجن مـدى احليـاة مضـاًفا إليـه 

م ١٩٩٧عاًما، ولبث يف السجن بضع سنني حتـى تـم اإلفـراج عنـه عـام 

بموجب اتفاق جرى التوصل إليـه بـني األردن وإرسائيـل لإلفـراج عـن 

الشيخ مقابل تسليم عميلني صـهيونيني اعـتقال يف األردن عقـب حماولـة 
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االغتيال الفاشلة التي تعـرض هلـا األسـتاذ خالـد مشـعل رئـيس املكتـب 

 . السيايس يف حركة محاس

خ التي كان آخرهـا يف وقد استمرت حماوالت إرسائيل الغتيال الشي       

م حني استهدفت مروحيات إرسائيلية شقًة يف غزة كان يوجد هبـا ٢٠٠٣

الشيخ، وكان يرافقه األستاذ إسـامعيل هنيـة، أصـيب الشـيخ عـىل إثرهـا 

 . بجروح طفيفة يف ذراعه اليمنى

 :اإليامن كلامته 

ــه؛ « - الرســ يكمــن يف اإلرادة، وإيــامن اإلنســان باملبــدأ الــذي يســري علي

لــو أن الــدنيا ذهبــت منــه فقــد خرســ كــلَّ يشء، لكــن : لــدنيوي يقــولفا

ــاموات  ــها الس ــة عرض ــب إىل جن ــه ذاه ــؤمن أن ــذي ي ــؤمن ال ــان امل اإلنس

واألرض يريد أن ينتقل من دنيا فانية إىل الراحة والطمأنينـة واالسـتقرار 

عند رب العـاملني؛ فهـو ينتظـر هـذا اليـوم، ويستبسـل ويقاتـل مـن أجـل 

 . »ليوم، ويثبت يف امليدان حتى آخر رمق يف حياتهالفوز يف هذا ا

إن من مظـاهر وعالمـات السـالمة أن تشـعر األمـة بقلـق إزاء قضـية « -

ــاك  فلســطني، قضــية األمــة، ولكــن املقاومــة مســتمرة، ويف كــل يــوم هن

 . »عمليات وشهداء وتضحيات، أما قضية السور فهي هامشية
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ــره، وأن « - ــىل أم ــب ع ــم أن اهللا غال ــد لك ــم يف أؤك ــا يف اهللا أوال، ث ثقتن

شعوب أمتنا املسلمة، الشعوب املؤمنة كبرية وعالية، وأننا بفضل اهللا ثـم 

 . »بدعائكم ودعمكم سننترص، وسيجعل اهللا لنا ولكم بعد عرس يًرسا

هؤالء املهرولون الذين انترصوا ملعصية اهللا ال يصـلحون أن يـدافعوا « -

عـداء، وسـيلفظهم التـاريخ كـام عن قضايا األمة، وأن يقفـوا يف وجـه األ

° ±  ]: لفظ من قبلهم، واأليام دول، وصدق اهللا العظـيم القائـل

¸ ¶ µ ´ ³ ² ¼ » º ¹½  Á À ¿ ¾

 ÂZ   

T S R Q P O N M L  ]: ، وصدق اهللا العظيم القائل

 X W V UZ  ؛ فهؤالء مفسدون ال بقاء هلم

  . »ء وال أمواتيف سجل اخلالدين ال أحيا

أؤكد لكم أن الشعوب أقـوى مـن األنظمـة؛ فالشـعوب تتحـرك يف «

هذه األيام عىل عكس ما ترى تلك األنظمـة ومـا خيطـط لـه العـدو؛ 

فسينترصــ اإلســالم، وســيهزم املرشــوع األمريكــي الصــهيوين عــىل 

فلسطني بإذن اهللا، خاصة أن مبرشات النرصـ قائمـة يرسـمها شـعبنا 

ياته ومقاومتـه التـي فرضـت مـوازين الـردع كـل يـوم بثباتـه وتضـح

والرعب مع هذا العدو الذي ظن أنه ال يقهر، واهللا غالب عىل أمـره 

 . »ولكن أكثر الناس ال يعلمون
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 :الشهادة خامتته 

مــن مــارس  ٢٢هـــ املوافــق ١٤٢٥غــرة صــفر  االثنــنييف فجــر يــوم       

حيـث لقـي  م شاء اهللا تعاىل أن حيقق للشـيخ مـا متنـاه منـذ سـنني؛٢٠٠٤

الشيخ أمحد ياسـني ربـه شـهيًدا بعـد أدائـه صـالة الفجـر يف املسـجد، إثـر 

من الفلسطينيني أمـام املسـجد؛  ٨غارٍة صاروخية إرسائيلية اغتالته هو و

لتنتهي قصة أنفاس هذا الرجـل، ولتبـدأ قصـة جيـٍل بنـاه وأسسـه وربـاه 

ى لـه بعـد الشيخ بدمه وبقلبه وبعقله وبإيامنه، وهذا كـل مـا كـان قـد تبقـ

 . شلل جسمه وأطرافه

ض «: قال الدكتور عبد العزيز الرنتييس مرة أنـا مل أَر إنسـاًنا يف حيـايت فـوَّ

 . »أمره إىل اهللا كالشيخ أمحد ياسني

فوض أمره لربه سبحانه يف قسوة حياته حيث ولـد ونشـأ، ويف الشـلل     

ــه، ــاوالت اغتيال ــه وحم ــبابه، ويف جهــاده واعتقال ــان ش ــلبه ريع  حيــث س

 . وأخًريا يف شهادته التي لقي اهللا تعاىل هبا

إنه الشيخ أمحد إسـامعيل ياسـني .. إنه القعيد الذي أقام العامل ومل يزل      

 . رمحه اهللا تعاىل

ألسـلحة اإلرسائيليـة الشهيد البطل انترص بشهادته عـىل ترسـانات ا        

املــرأة  وقــف العــامل امجــع يتــابع ويشــاهد صــمود الطفــل وواألمريكيــة و

والشــيخ الفلســطيني أمــام عمليــات اهلــدم واجلــرف و اإلبــادة اجلامعيــة 
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للحرث والنسل واألرض، ولقد وقف الطفـل الفلسـطيني أمـام الدبابـة 

اإلرسائيلية وقذفها بحجر وأثبت أنه أقوى من كل اجليوش العربية التـى 

ختلــت عــن الــدفاع عــن األوطــان واملقدســات إىل الــدفاع عــن القصــور 

 . م واألنظمةواحلكا

وجـدان األمـة أن اجلهـاد  يفالشهيد البطل القعيد استطاع أن حيفر            

عـن   ىف سبيل اهللا هو السـبيل للخـالص مـن املسـتعمر الغاصـب، بعيـداً 

ــة الطريــق،  ــلو وخطــط خارط ــد وأوس ــب ديفيــد ومدري ــات كام خيان

والرشق األوسـط الكبـري، واخلطـط القادمـة، وأن الشـعوب قـادرة عـىل 

 واجهـة املحتــل مهـام تعاظمــت أســباب قوتـه مــن أسـلحة حمرمــة دوليــاً م

حالـة  يفوطائرات تقصف املدنيني العزل بالصـواريخ، وأن بقـاء العـدو 

تأهب مسـتمر يفقـده قدرتـه عـىل الصـمود والتحـدي، وأن السـالح لـن 

عـىل املواجهـة واجلهـاد  بقاء االحتالل، ومـا دام الشـعب قـادراً  يفيد دائامً 

 . الة قضيته فلن هيزم أبداومؤمنا بعد

أي  يفالشهيد البطل كان يملك من أسباب األعذار ما جيعله يعيش         

، وهو القعيـد املشـلول غـري املكلـف رشعـا مكرماً  مكان من العامل معززاً 

امليدان، وطلب مـن اهللا الشـهادة  يف باجلهاد لكنه أبى إال أن يكون جماهداً 

أمام حماوالت الزعزعة وهتديد حياته من  فناهلا فارسا مغوارا ومل يضعف
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قبل قوى االحتالل الصهيوين الغاصب وفشل حماوالت سابقة الغتيالـه 

 . امليدان يففأرص أن يكون شهيدًا 

رحم اهللا الشهيد ورزقنا وإياه اجلنة مع النبيني والصـديقني والشـهداء      

 . وحسن أولئك رفيقا

[ ( ' & % $ # " !) + * 0 / . - ,1 2 
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ويف طبيعتهـا  ،وأنتقل إىل صـورة أخـرى بعيـدة يف زماهنـا ومكاهنـا  

توفيـق بـن امحـد مؤسـس دار تبليـغ  حممـدهنـدس املإهنـا صـورة  ،وشأهنا

 ،)م١٩٣١-١٩٢٩(بعثـة هندسـية  يف سويرسـايف  إقامتـه أثناء »اإلسالم

ــه ــن ورائ ــل م ــان يعم ــوي ك ــم معن ــو اس ــحف  ،وه ــل الص ــان يراس وك

حممـد " األوروبية لريد عـىل املقـاالت التـي تنرشـ لتشـوه اإلسـالم باسـم

ــق  ــاهرة -توفي ــوى بالق ــدة التق ــرر جري ــن  ،"حم ــد م ــى العدي ــان يتلق وك

 :ةتلـك الفـرت عـن  يقـول  .الرسائل من القراء التـي تسـأل عـن اإلسـالم

 ،وكنت أتسلم الكثري من الرسـائل عـىل املنـزل الـذي كنـت أسـكن فيـه«

مـن  ويف كل مكان كنت أتواجد فيه أجد كثـرياً  ،وبالطبع كنت أرد عليها

وكانـت صـورة اإلسـالم مشـوهة  ،األسئلة املتعلقة باإلسالم واملسـلمني

من أعداء اإلسالم واملسترشقني ومن َحَسني النية الذين يصدقون كل ما 

 .فيعتقدون أن اإلسالم هبذه الصورة ؛قرءوني

وأسس جملة  ،وروبية يف أوائل القرن املايضاأل هذه الدولةعاش يف 

وفـرغ نفسـه لتصـحيح صـورة  ،)م١٩٢٩(عـام  )بريد اإلسـالم( :سامها

ومراسلة القوم مراسلة متصلة أفضـت يف مجلـة  ،اإلسالم يف بالد الغرب

 .آالف نفس جهوده إىل أن أسلم عىل يده نحو أربعة

                                                   

 )١٢٢-١١٥(نظر صالح األمة يف علو اهلمة،سيد العفاين ،ا) ١(
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مكتـوب  ،كان يف بعض طرقات تلـك البلـد لوحـات صـغرية تعلـق

فــإذا أردت أن تعــرف احلقيقــة  ،لقــد عرفــت خطــًأ عــن اإلســالم :عليهــا

فتأتيـه املراسـالت  ،فسـتأتيك الكتـب والتعريفـات ،فراسل هذا العنـوان

 ،حتـى يكـون مـن ذلـك إمـا إسـالم ،ويراسل ويرد وجييب ويعيد ويزيد

 .لإلسالم وبعد عن الصورة املغلوطة واحلقد األسودوإما معرفة حقة 

 ،ويف جتربته حصل أن بعض املراسالت استمرت سبعة عرشـ عامـاً 

أن رجًال من تشيكوسـلوفاكيا كـان يراسـله عـىل مـدى سـبعة  :أخرب فيها

 ،إن يل عنـدك مفاجـأة :وعنـدما لقيـه قـال لـه ،ثم زاره بعدها ،عرش عاماً 

وأن حممـدًا رسـول  ،هد أن ال إله إال اهللاأش :فقال الرجل ؟وما هي :فقال

 .ففرح بذلك فرحًا عظيامً  ،اهللا

إنه راسل  :لكنه يقول ،وأي جهد هذا الذي يبذله عندما كان يكتب

ومن لطـائف مـا ذكـر مـن  ،نحو مائة ألف شخص عرب هذه املدة الطويلة

أن  :ويف هـذه املراسـالت ذكـر لـه ،أنه كان يراسل رجًال أملانياً  :القصص

عندما دعا إىل اإلسالم كان أول من أسـلم عـىل يديـه مـن  ^ول اهللا رس

 ،أبـو بكـر الصـديق :ومـن الرجـال ،عيل بن أيب طالب :الصبية والصغار

وعندما راسـله وطالـت املراسـالت كـان لـه  ،خدجية  :ومن النساء

 ،وعنــدها قــرر األب أن يســلم ،ابــن يطلــع عــىل بعــض هــذه املراســالت
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فأرسـل لـه هـذا املهنـدس هينئـه ويرسـل لـه  ،تهوأعلن إسالمه يف مراسـل

إين أريـد أن  :وقـال ،وحينئذ راسل الصـبي مـرة أخـرى ،شهادة بإسالمه

إنـك صـغري حتـى تكـرب  :فأرسل إليه ،ترسل شهادة باسمي حتى أوقعها

 ^وهل طلب حممـد  :فأعاد إليه الرسالة ،وتتعرف عىل حقائق اإلسالم

ــتأين ويرتيــث ــن أيب طالــب أن يس ــدخل يف  مــن عــيل ب ــم ي حتــى يكــرب ث

 .فأرسل إليه بام أراد !؟اإلسالم

 ،وذكر قصة عن صـيديل وامـرأة مـن الديانـة الكاثوليكيـة املسـيحية

فأعطامهــا ســمته  ،ثــم طلبــا منــه أن حيرضــ إلــيهام ،فراســلهام وقتــًا طــويالً 

فكـان  ،وعند حمطـة القطـار ذهـب معهـام إىل البيـت ،وشكله حتى يعرفاه

ونحـن  :فقـاال ،فأجاب بنعم ؟هل أنت متوضئ :أول سؤال عند دخوله

 .وذلك يف أول صالة هلام ،فصلِّ بنا ،متوضئان

ويف خالل رحلته الطويلة يف الدعوة إىل اإلسـالم باملراسـلة بمعظـم 

قبلهـا مـنهم  ،بلَّغ دعوتـه إىل مائـة ألـف مـن األجانـب ،لغات العامل احلي

 "الفـرد"رجـلوبفضـل احتشـاد ذلـك ال ،أربعة آالف أسلموا بفضـل اهللا

 .لتلك املهمة اجلليلة التي مل يوهلا الكثريون اهتاممهم

وهكذا نجد أن جهدًا من فرد واحد يثمر يف بيئة غري املسـلمني مثـل 

ولكنه تلمـح األجـر  ،وال يقول أحد إنني أعجز عن مثل هذا ،هذه الثامر
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ألن هيدي اهللا بـك رجـًال واحـدًا خـري لـك مـن « :^فقد قال  ،وابتغاؤه

مـن دعـا إىل هـدى فلـه « :وقد قال عليه الصـالة والسـالم ،»لنعممحر ا

 .»أجره وأجر من عمل به إىل يوم القيامة

أقـول لـك أخـي ..وبعد هذه اإلطاللة عىل هـذه املواقـف الرجوليـة 

أفليس كل واحد يستطيع أن يصور صفحة من كتاب فيبعثها هنا القارئ 

ل العلـم والـدعوة فريسـله هنـا أو أن يأخذ رشيطًا لغريه من أه ،أو هناك

 و ،ذوي العلـمهـؤالء الرجـال أفلسـنا نسـتطيع أن نكـون مـن  ،أو هنـاك

ــذه  ــق ه ــن طري ــنا فع ــن ذلــك بأنفس ــة وإن مل يك ــىل احلج ذوي القــدرة ع

 .الوسائل الكثرية التي يرسها اهللا لنا

تلك صفحات ناصعات تكتب بحروف من نور لتضاف إىل تـاريخ 

لثبـات عـىل احلـق واملنافحـة عـن اإلسـالم يف يف فصل ا ،الدعوة والدعاة

عرصـ حتتـاج فيـه األمـة إىل قــراءة تارخيهـا البعيـد والقريـب لـتعلم كيــف 

 .تكون املواقف والرجال

ويبقـى هـذا الـدين شـاخمًا بثوابتـه  ،وتنقيض القـرون ،وتتواىل األيام

يرضـبون  ،التي يذود عنها رجال يف كل عرص ال خيافون يف اهللا لومة الئم

                                                   

 ).٣٧٠١(رواه البخارى رقم  )١(

 .وحسنه والدارمي وأمحد) ٣٦٢٨(والرتمذي ) ٥٩-٧/٥٨(أخرجه مسلم  )٢(
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ويثبتـون للنـاس  ،ويكونون القدوة احلسنة ملـن بعـدهم ،ثلة بصربهماألم

وأن هذا الدين ال تزال تنبت فيه نابتـة مـن  ،أهنم عىل خطا الرعيل األول

وأن أمثال العز بن  ،وأثره يف النفوس ،تدلل عىل عمقه يف القلوب ،أبنائه

ل وسعيد بن جبري واإلمام أمحد وابن تيميـة يتكـررون يف كـ ،عبد السالم

يف كل أرض ختفـق فيهـا رايـة التوحيـد وتـرتدد يف جنباهتـا  ،زمان ومكان

 )!!اهللا أكرب(كلمة 
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  قبل الوداع

 لإلسالممن « اإلسالملك يا فارس  أقولقبل الوداع :أخي احلبيب 

 »مل نكن نحن؟ إن

ن أ جراحـه ،ويكفكـف دمعـه ،بعـد دضـمِّ من هلذا الدين اجلـريح ،يُ 

 !مل نكن نحن؟ إن، أبنائه وجحود أعدائه  كيد عت هيبته بنيضا

نتهكـت ،إن مل نكـن من ألراضينا التي اغتصبت ،وأعراضـنا التـي اُ 

 !نحن ؟

 !نكن نحن؟ مل ،إنمن ألّنات الثكاىل ،وآلهات الصبايا 

 !مستضعفني ،إن مل نكن نحن؟ وألشياخٍ يتامى ، ألطفالمن 

ــول اهللا  ــنة رس ــن لس ــت ،و^ م ــي حورب ــاول الت ــذي ح ــه ال عرض

يـذب عنـه ^ الكالب أن تنهشه يف صحفهم وإعالمهم ،فمـن لعرضـه 

 !،إن مل نكن نحن؟

 ،وانحرافـاً  وختلفـاً  متنا التـي تعـاين قهـرًا وعسـفًا ،وانحطاطـاً من أل

 !،إن مل نكن نحن؟ وجوعاً  ،وفقراً  وضالالً 

 .ينجح األفراد وتتقدم األممبالرجولة :أخي احلبيب 

ألبنائهم و حلم يراوض كـل فتـاة تبتغيـه  اآلباء غاية كل ..الرجولة

 .زوج املستقبل يف



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

 .الرجولة هي بإجياز هي قوة اخلُُلق وُخُلق القوة

 ...نحن بحاجة إىل رجال

 ...رجال  أيو  ...رجال

 .رجال يكونون بمستوى سمو هذا الدين ورقيه 

رجال هم مصاحف برشية ُترتجم آيات الذكر احلكيم إىل حلـٍم ودم 

 .يف الدنيا وفق هداية املنهج الرباين  ،يسري

رجال حيملون عىل عاتقهم أمانة هذا الدين ،يعيشون مهه ،وُيعلـون 

 .رايته ،وحييون من أجل نرصته 

 .مواطن الصالة و ذكر اهللا يفرجال ترفعوا عن املال 

 .مواطن العطاء و البذل و اجلود يفرجال ترفعوا عن البخل 

 .اطن اجلدمو يفرجال ترفعوا عن اللهو 

 .قلوهبم تنبض بحب اهللا و ذكره

 قلوهبم ال تعرف للنفاق طريق ،قلوهبم ختشى تقلب القلوب

الظــاهر و  يفنفوس طــاهرة ،رضــاه ي رمحتــه و تبتغــ  قلــوب ترجــو

  .الباطن

 :رجالصانع البحاجة إىل   األمة
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بفعلـه قبـل يأخـذ بيـدك ويعرفـك الطريـق ،يربيـك  ي إنه املريب الـذ

ظه قبل لفظه ،يريد لك اخلري ويدلُّك عليـه ،إن وجدتـه قوله ،وينفعك حل

فقد ظفرت بـالكنز ،فهمـه إفادتـك وسـعادته هدايتك،منـه تـتعلم العلـم 

،وعــىل يديـــه حتفـــظ كتـــاب اهللا ،وبرفقتـــه تســـري إىل اهللا ،إذا رأى منـــك 

ثـه بنصـحك ووجهـك ،ت رياً خريًاشجعك وكافأك ،وإذا رأى منـك تقصـ

 .واهتامماً  نه إنصاتاً شكواك وتفتح له صدرك ،فرتى م

جعلنــا اهللا وإيــاكم مــنهم ومجعنــا وإيــاكم مــع ســيد الرجــال وإمــام 

 .األتقياء حممد املصطفى األمني وأصحابه الغر امليامني

 وصىل اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 

 الفقري إىل عفو ربه ومغفرته

 أمري بن حممد املدري

 عمران-اليمن

c.hotmail@1_Almadari

om  
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  املصادر واملراجع

مطبعـة  ،٤ط ،حممـد اخلرضـي بـك ،إمتام الوفـاء يف سـرية اخللفـاء )١

 .القاهرة ،االستقامة

حممـد  ،أبـو السـعود،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القـرآن الكريم )٢

 ،حيـاء الـرتاثدار إ ،تفسري أبو السـعود املسمى  ،بن حممد العامدي

 .بريوت

ــاب الكــريم )٣ ــا الكت ــايض أيب  ،إرشـــاد العقـــل الســليم إىل مزاي للق

 .دار الفكر ،١ط ،)هـ٩٥١(ت  ،السعود حممد العامدي

 بـريوت، املعرفة، دار ، الزخمرشي عمر بن حممود البالغة، أساس )٤

 . هـ ١٤٠٢

 .م١٩٨٩ ،دار السالم ،٢ط ،سعيد حوى ،األساس يف التفسري )٥

 ،نيحممــد إبــراهيم البنــا وآخــر :حتقيــق ،ابــن األثــري ،أســد الغابــة )٦

 .ت .د ،دار الفكر ،بريوت

ــد،دار  )٧ ــالح املنج ــن ص ــد ب ــيخ حمم ــاين الرجولة،للش ــا ومع أطفالن

 .الوطن

 ،حممد األمـني الشـنقيطي ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن )٨

 .م٢٠٠٠ ،دار الكتب العلمية ،١ط ،)هـ١٣٩٣(ت 

ت  ،سف الشهري بـأيب حيـان األندليسـحممد بن يو ،البحر املحيط )٩
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 .م٢٠٠١ ،دار الكتب العلمية ،١ط ،)هـ٧٤٥(

أمحـد أبـو مسـلم وآخـرون، : البداية والنهاية، ابن كثري، حتقيـق  )١٠

 .هـ ١٤٠٨القاهرة، دار الريان، 

بـدون  ،دار سـحنون ،حممد الطاهر بن عاشـور ،التحرير والتنوير )١١

 .طبعة

ــب والرتهيــب )١٢ ــافظ عبــد ،الرتغي ــيم للح ــد العظ القــوي  بــن عب

حتقيـق إبـراهيم  ،بـريوت ،دار الكتـب العلميـة ،ط األوىل ،املنذري

 .شمس الدين

قطـاع  ،أخبـار اليـوم ،حممـد متـويل الشـعراوي ،تفسري الشعراوي )١٣

 .بدون طبعة ،الثقافة

 ،ابن كثري الدمشـقي"أبو الفداء"عامد الدين ،تفسري القرآن العظيم )١٤

 .م١٩٩٦ ،مؤسسة الريان ٢ط ،)هـ٧٧٤(ت 

 .اجلامع ألحكام القرآن :فسري القرطبيت )١٥

ــري )١٦ ــري الكب ــرازي ،التفس ــر ال ــريوت ،الفخ ــريب ،ب ــرتاث الع    ،دار ال

 .ت .د

ــيعة )١٧ ــدة والرش ــري يف العقي ــري املن ــزحييل ،التفس ــة ال دار  ،٨ط ،وهب

 .م٢٠٠٥ ،الفكر

 دار الفكر املعارص  ،١ط ،وهبة الزحييل ،التفسري الوسيط )١٨

دار  ،سـميح عـاطف الـزين ،تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكريم )١٩
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 .بريوت ،الكتاب اللبناين

 ،عبد الرمحن السعدي ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان )٢٠

 .م١٩٩٥ ،مؤسسة الرسالة ،١ط

ت  ،حممـد بـن جريـر الطـربي ،جامع البيـان يف تأويـل آي القـرآن )٢١

 .دار الثقافة العربية ،)هـ٣١٠(

دار . عبــاس السييســ): ةمواقــف يف الـدعوة والرتبيــ(حسـن الَبنَّــا  )٢٢

 ).م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢: (القاهرة -القبس للنرش والتوزيع 

 .ط دار األنصار ،حممد عبد احلميد أمحد ،حياة العقيدة ورجاهلا )٢٣

الدر املنثور يف التفسري باملأثور للحافظ جالل الـدين عبـد الـرمحن  )٢٤

 .دار الفكر ،م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ط األوىل  ،السيوطي

 .دار املنارة بجدة ،اويلعيل الطنط ،الذكريات )٢٥

 ،داراجليـل ،٣ط ،عبـد الـرمحن عمـرية ،رجال أنزل اهللا فيهم قرآناً  )٢٦

 .م١٩٩٤

املكتبة  ،لإلمام أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه )٢٧

 .حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ،لبنان -بريوت  -العلمية 
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 ،سجسـتاينلإلمام أيب داود سليامن بن األشـعث ال ،سنن أيب داود )٢٨

حتقيــق حممــد حميــي  ،لبنــان -بــريوت  -دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

 .الدين عبد احلميد

لإلمــام أيب عيســى حممــد بــن عيســى بــن ســورة  ،ســنن الرتمــذي )٢٩

حتقيـق أمحـد  ،لبنان -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب  ،الرتمذي

 .و تكملة حممد فؤاد عبدالباقي ،شاكر

 ،ام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقـيلإلم ،السنن الكربى للبيهقي )٣٠

 .لبنان -بريوت  -دار املعرفة

لإلمـام أيب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب  ،السنن الكربى للنسائي )٣١

حتقيــق  ،لبنــان -بــريوت ،دار الكتــب العلميــة ،ط األوىل،النســائي

 .عبد الغفار البنداري وسيد كرسوي

 ،لنسـائيلإلمـام أيب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب ا ،سنن النسائي )٣٢

 .حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،لبنان -بريوت  -دار البشائر

 .د ،الشيخ عز الدين بن عبدالسالم سلطان العلامء وبـائع األمـراء )٣٣

الَّيبَّ   .عيل حممد حممد الصَّ

مؤسسـة ،صحيح ابن حبان برتتيب ابـن بلبـان املسـمى باإلحسان )٣٤

ـــالة ـــاؤوط ،الرس ـــعيب األرن ـــق ش ـــة  ،حتقي ــــ ١٤١٤ط الثاني  -ه

 .م١٩٩٣

 ،صحيح البخاري لإلمام أيب عبداهللا حممد بن إسـامعيل البخـاري )٣٥
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 -دار املعرفـة  ،مع فتح الباري للحافظ أمحـد بـن حجـر العسـقالين

 .بريوت لبنان

حتقيــق  ،ج النيسـابوريالإلمــام مسـلم بـن احلجــ ،صـحيح مسـلم )٣٦

 .حممد فؤاد عبدالباقي

ــالح األمــة يف علــو اهلمــة )٣٧ مؤسســة ،ســيد حســني العفاين .د،ص

 .بريوت،رسالةال

 ،مكتبــة وهبــة ،الشــيخ يوســف القرضــاوي ،العبــادة يف اإلســالم )٣٨

 .القاهرة

ط دار املنطلـق اإلمـارات العربيـة  -حممـد امحـد الراشـد  ،العوائق )٣٩

 .املتحدة

ــرآن )٤٠ ــد الق ــان مقاص ــان يف بي ــتح البي ــب صــديق ،ف ــو الطي ت  ،أب

 .م١٩٨٩ ،دار إحياء الرتاث ،)هـ١٣٠٧(

 ،دار السـالم ،١ط ،عبد املنعم أمحـد ،فتح الرمحن يف تفسري القرآن )٤١

 .م١٩٩٥

 .م١٩٩٢ ،دار اخلري ،١ط ،حممد بن عيل الشوكاين ،فتح القدير )٤٢

ــافعي )٤٣ ــذهب الش ــط يف امل ــه املبس ــل ،الفق ــب كلك  ،٤ط ،حممــد أدي

 .سوريا ،محاة ،مكتبة الدعوة

 .القاهرة ،مكتبة وهبة ،يف ظالل العقيدة كلامت وآراء )٤٤

 .م١٩٩٦ ،ار الرشوقد ،٥ط ،سيد قطب ،يف ظالل القرآن )٤٥
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جديـدة وموثقـة  ،ط دار الفكـر ،للفريوزآبـادي ،القاموس املحيط )٤٦

 .ومصححة

بـن حسـام الـدين   عـيل ،كنز العامل مـن سـنن األقـوال واألفعـال )٤٧

ـــ ١٤٠١ ،٥ط  ،مــج ١٧ ،مؤسســة الرســالة ،بــريوت ،اهلنــدي  ،ه

 .م ١٩٨١

 .هـ١٤٢٦ذو القعدة  ١٧٥جملة املستقبل اإلسالمي العدد  )٤٨

دار الكتــب  ،١ط ،حممـد مجـال الـدين القاسـمي ،أويـلحماسـن الت )٤٩

 .م١٩٩٧ ،العلمية

املكتـب  ،لإلمـام أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل الشـيباين ،مسند أمحـد )٥٠

 م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ط اخلامسة  ،اإلسالمي

 :حتقيـق ،حممـد بـن عبـد اهللاّ اخلطيـب التربيـزي ،مشكاة املصـابيح )٥١

املكتـب  ،دمشـق/ بـريوت ،ثانيـة .ط ،حممد نـارص الـدين األلبـاين

 .هـ ١٤٠٥ ،٣ط  ،اإلسالمي

ــاء يف القــرآن الكــريم )٥٢ ــارة ،مــع األنبي دار العلــم  ،٥ط ،عفيــف طّب

 .م١٩٨٥ ،بريوت ،للماليني

 ،ط العـارشة ،بـريوت ،دار الرشوق ،سيد قطب ،معامل يف الطريق )٥٣

 .هـ١٤٠٣

ط  ،املعجـم الكبـري لإلمـام أيب القاسـم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين )٥٤

 .عبد املجيد السلفي حتقيق محدي ،الثانية



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

 ،حممـد فـؤاد عبـد البـاقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم )٥٥

 .م١٩٩٦ ،دار احلديث ،١ط

ط دار املنطلـق اإلمـارات العربيــة  -حممـد امحـد الراشــد  ،املنطلـق )٥٦

 .املتحدة

ــبالء )٥٧ ــري أعــالم الن ــذيب س ــأليف ،نزهــة الفضــالء يف هت ــام  :ت اإلم

دار األنـــدلس  ،ســـىحممـــد حســـن عقيـــل مو :هتـــذيب ،الـــذهبي

 .الطبعة األوىل ،جدة ،اخلرضاء

حممـد حسـن  :تأليف ،للذهبي ،سري أعالم النبالء ،نزهة الفضالء )٥٨

 .م ١٩٩١ ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،عقيل موسى

شهاب الدين أمحد بن عبـد الوهـاب ،هناية األرب يف فنون األدب )٥٩

 -بنــان ل/ بــريوت  -دار الكتــب العلميــة  :دار النرشــ،النــويري

 .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤

يــا لــه مــن ديــن لــو ان لــه رجــال ،فريــد منــاع ،دار اهلــدى للنرشــ  )٦٠

 .م٢٠٠٨، ٢والتوزيع ،ط

 .للشيخ عبد اهللا اجلاليل :من هم الرجال -١املحارضات  )٦١

 .للشيخ عىل القرين البوم: أختاه هل تريدين السعادة -٢                  

 :املواقع االلكرتونية  )٦٢

http:www.islamweb.net  
http:www.ozkorallah.net  


