
 

  
  

  !؟چگونه مرد باشيم
  (در پرتو قرآن و سنت) 

  
  تهيه کننده: امين بن محمد المدری

  ترجمه و تخريج احاديث: پدرام اندايش 



  مقدمه: 
شکر و ستايش برای هللا پروردگار جهانيان است، شکر و ستايشی بسيار، پاک و مبارک،  

دهم که پرستش  ت میشود. شهاد همان طور که پروردگار ما دوست دارد و از آن راضی می
شريک است و شکر و ستايش برای او در  ی برحقی جز هللا وجود ندارد و يکتا و بیشونده

ی هللا بوده و  دهم که سرور ما و پيامبر ما محمد بنده باشد و شهادت میآخرت و دنيا می
م و  باشد و برای رحمت و هدايت مبعوث گشته است. درود هللا تعالی و سال ی وی میفرستاده

برکت او بر وی و بر آل پاک و طاهرش و بر زنانش ماداران مؤمنان و بر اصحاب نورانی  
  .کنند و نيکبخت وی و تابعين و کسانی که از آنها تا روز قيامت در نيکی تبعيت می

  : اما بعد 
گمارند  مردانگی هدفی است که اهل همت به زيبا کردِن خصلتهايشان توسط آن همت می

تند و اين صفتی اساسی است که وقتی  سد ه مناين معنا است که مردانی سخاوت و در معنا، به
باشند و در واقع کفی هستند  رود، مردم فقط به مردان شبيه می اين اخالق مردانگی از بين می

  .آورد که سيل آن را با خود می
ست،  [ما را] بر مردانگيی که بر نشر دعوت و عزت دادن به اسالم اثر داشته ا پيامبر

بزرگ است که از همان اول اسالم   اتفاقی اسالم آوردن عمر. مطلع فرموده است  را ما
بعد از آن بود که مسلمانان دين خود را آشکار نمودند،  ،  شود آوردنش در آن مردانگی يافت می

- گفته است: «از زمانی که عمر اسالم آورد، دائماً در عزت بوده به طوری که ابن مسعود 
در قدرت بدن و در سوارکاری خوب وی نبود، چون در   انگی عمر بن خطاب . مرد 1» ماي

تر بودند، ولی مردانگی وی در ايمان قوی و ذات  بين قريش کسانی بودند که از وی قوی
  صحابه .شد آمد و بزرگ پنداشته می به عمل می تقدير آن از وی بزرگی بود که بر اساس 

برداشت و به سوی کعبه رفت و طواف نمود   ا ش رشمشير مخفيانه هجرت نمودند، ولی عمر
خواهد  و در پشت مقام نماز خواند و هجرتش را آشکار نمود و به آنها گفت: «کسی که می 

اش يتيم گردد و زنش بيوه گردد، پس در اين مسير به دنبال من  فرزند شود و بچهمادرش بی
  . به تمام معنا بود   یمردانگي  اين امر نين بود که کسی به دنبال وی نرفت وبيايد» اين چ

اين مردانگی امروزه ضايع شد است و ارکان خود را نزد بسياری از دست داده است، به  
  . باشند باشند، در حالی که مرد نمیمردان شبيه می 

  . نياز داريم تا صفات و خصوصيات اين مردانگی را بشناسيم 
خود قرار دهند و برای دين   اين امت امروزه نياز به مردانی دارد که دين را بر دوش

  ِمنَ وطنهايشان باشند و شعار آنها اين باشد: و کوشش کنند و جوانمردانه در خدمت دين 
َ  َعاَهُدوا َما  َصَدقُوا ِرَجالٌ  اْلُمْؤِمنِينَ    بَدَّلُوا َوَما  يَْنتَِظرُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  نَْحبَهُ  قََضى َمنْ  فَِمْنُهمْ  َعَلْيهِ  َّ

که آنچه را که با هللا پيمان بسته بودند، تحقق   د ] (از مؤمنان مردانی هستن23[االحزاب:  تَْبِديًال 
  اند).و [پيمان خود را] تغيير نداده  ند اند و بعضی منتظر بخشيدند؛ بعضی از آنها مرده

ی مردان و صفات و  از اينجاست که اهميت سخن گفتن و مطلب نوشتن درباره
- می باشد و از هللا می کند، اين [کتاب] مطلبی متواضعانه خصوصيات آنها اهميت پيدا می

کوشد تا آنچه را که با هللا پيمان بسته است را به  خواهم تا توسط آن به هر مسلمانی که می
  .پايان برساند، منفعت برساند 
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  :مرد در لغت به اين معناست 
ِرَجاالت   ِرَجال و ) است و جمع آن: المرأةمرد(الرجل) ضد زن( : 1گويد فيروز آبادی می

  اسم مصغر رجل:  . باشد می أَراِجل حالت ديگر جمع:  ِجَمال وِجَماالت وباشد به مانند: می
ْجلة باا. است  َراِجل است بدون قياس کردن به مانند اسم مصغرْيِجل ُروَ  ُرَجْيل و   ه ضم لرُّ

ُجل و  ُجو« شود: است. گفته میالراَِّجل واألَْرَجل  َمْصَدر الرَّ ُجولة والرُّ ْجلَةِّ والرُّ ليَّة  َرُجل بَيِّن الرُّ
ْجلة»    . وَراِجٌل َجيِّد الرُّ

ساکن در آخرش آن مذکری از جنس   جيم و  ی آمده است: رجل با ضمه 2تاج العروس  در
  َملًَكا  َجعَْلنَاهُ  َولَوْ : فرمايد ، به همين دليل هللا تعالی میباشد مخصوص آن میانسان است و 

داديم او را [به شکل]  ای قرار میرا فرشته ] (اگر آن [رسول]9[االنعام:  ...َرُجًال  لََجعَْلنَاهُ 
رساند و  شود که شدت و کمال را میی گفته می، مرد(رجل) به صفت)...داديممردی قرار می

گويم:  می. »رجلة «  :شود و گفته میشود به ا حاالت به مردان شبيه می  وقتی زنی در بعضی از
  . ، زيرا فکر او فکر مردان و فتوای او فتوای مردان بود » بود رجلة« رضي هللا عنها عايشه

  به مردان تبديل شده است.  شود زنی «ترجلت» يعنی در بعضی از صفات وقتی گفته می
  : مردانگی در اصطالح

اند: قدرت و شجاعت  مردم در تفسير مردانگی با يکديگر اختالف نظر دارند، بعضی گفته
اند: شخص با  اند: بزرگی، رهبری و دورانديشی است. بعضی ديگر گفتهاست. بعضی گفته

ال و جمع کردن آن مشغول  اند: کسی که به دنبال مَکَرم و مهمان نواز است و بعضی گفته
اند: کسی است که در  اند: تعصب و غيرت جاهلی است و بعضی گفتهاست، بعضی گفته

گذارد، بعضی  باشد و بحرانها را به خوبی پشت سر میها و اتفاقات ناگوار قوی میسختی 
های مردم خالص  سختی رفع  کند و در بخشد و شفاعت می اند: کسی است که جاه را میگفته

  ... باشد یم
ی بزرگ افراط صورت گرفته است و حقيقت اين است که  در استفاده از اين کلمه 

ً به آن معنا که بسياری از   مردانگی بعضی از اين معانی را به همراه خود دارد و مطمئنا
  . باشد پندارند، نمی مردم آن را می

ر خالل کتاب  الی د عمردانگی به مفهوم صحيح آن همان چيزی است که هللا تبارک و ت
(باطل   ] 42[فصلت: َحِميدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ  تَْنِزيلٌ  َخْلِفهِ  ِمنْ  َوالَ  يََدْيهِ  بَْينِ  ِمنْ  اْلبَاِطلُ  يَأْتِيهِ  الَ خود که 

يابد و از طرف [هللا] بسيار باحکمت و بسيار ستوده، نازل  از جلو و عقب آن به آن راه نمی 
    . باشد شده است) است، می 

اند، هر مردی انسان  جدا کردن مرد از انسان مذکر دچار اشتباه شده ی زيادی درعده
ی «ذکر»  باشد که انسان مذکر، مرد ناميده شود، زيرا کلمهباشد ولی اين گونه نمیمذکر می

- باشد که به صورت عام بيان میشود] غالباً در مسائل دنيوی می[که به انسان مذکر گفته می
آيد  رد در جاهای خاصی میمی ولی کلمه  ،دن ارث و به مانند آنشوند، مثل خلقت و تقسيم کر

  . دارد آن را دوست میتعالى   هللا سبحانه وکه 
  مردانگی 

  : مردانگی
ای  رسوخ کردن عقيده به شکل قوی و زيبا شدن با ترتيب صحيح و بزرگ شدن به اسوه

  . باشد حسنه می
  : مردانگی

- می هللا تعالى برای هللا تعالی است.تحمل مسئوليت در دفاع از توحيد و خيرخواهی 
ْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسعَى قَاَل يَا ُموَسى إِنَّ اْلَمَألَ يَأْتَِمُروَن بَِك ِليَْقتُلُوَك  : فرمايد  َوَجاء َرُجٌل ّمِ
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دستی از شهر آمد   ] (مردی شتابان از مکان دور20(القصص:  فَاْخُرْج إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحينَ 
کنند تا تو را بکشند، پس بيرون برو که من  ی تو مشورت میفت: ای موسی! سران دربارهو گ

  .اين به تمام معنا مردانگی است  .از خيرخواهان تو هستم) 
  : مردانگی

محکم بودن در سخن و متمايل شدن به حق و برحذر بودن از مخالفت با امر هللا تعالی  
ْن  فرمايد: باشد، هللا تعالی میهمراه با حريص بودن به آنها و زيرکی می ْؤِمٌن ّمِ َوقَاَل َرُجٌل مُّ

ُ َوقَْد َجاَءُكْم بِاْلَبيِّنَاِت ِمْن رَ  َّ   ... بُِّكمْ آِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجًال أَن يَقُوَل َربَِّي 
بود، گفت: آيا مردی را  ] (و مرد مؤمنی از آل فرعون که ايمانش را مخفی کرده 28[غافر:

گار من هللا است، همانا با [داليل] روشنی از طرف پروردگارتان  د گويد: پرور کشيد که میمی
  آمده است...). 

  : مردانگی
در برابر لهو و لعب و برتری يافتن بر   کردن از ترس روز سخِت [قيامت]، خودداری

ِ َوإِقَاِم   ِرَجالٌ فرمايد: ، هللا تعالی میباشد می  مسائل فريبنده َّ الَّ تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْيٌع َعن ِذْكِر 
َكاةِ يََخافُوَن يَْوًما تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب َواْألَْبَصارُ  َالةِ َوإِيتَاء الزَّ مردانی که تجارت  ] (37[النور:  الصَّ

دارد، از ات باز نمیو خريد و فروش آنها را از ياد هللا و برپاداشتن نماز و پرداخت زک
  .گردد)قلبها و چشمها منقلب می  در آن ترسند کهروزی می 
  : مردانگی

کند و اگر به  باشد که اگر مردم به او نيکی کنند، او به آنها نيکی میجوانی دهن بين نمی
شوند، او نيز مانند  و اگر دوستانش در منجالبی وارد می کند او بدی کنند، او به آنها بدی می

  . شود تا به پندار آنها مرد باشد ا وارد میآنه
  : مردانگی

فکری درست، سخنی نيکو، بامروت و با شهامت و کمک کردن و مسئوليت پذيری  
  .است 

  : مردانگی
  . باشد گناه نمی به سبيل بلند و تراشيدن ريش يا داخل هيجانات شدن و کشتن انسانهای بی

  : مردانگی
خود را به زور يا به قدرت عضالت نشاندن،   باال بردن صدا و فرياد برآوردن و حکم 

  . باشد نمی
  : مردانگی

  . باشد ها و طبايع نمیبه تصوير کشيدن چيزی بيشتر از آن صفات، خصوصيات، سرشت 
  : مردانگی
و    باشد ، نمیبرد لذت می  حرامی در شبی باطلرود و از  میجوانی که به دنبال شهوت  در

ای ندارد؟ کجاست آن  بيند و حساب کنندهاو را نمی کسی پندارد، او میکه  است  در حالی  اين
تپد؟ کجاست آن مردی که زنی صاحب مقام و زيبايی از او  مردی که قلبش در بين مساجد می

ترسم و [آن گناه را انجام ندهد]؟ کجاست آن مردی که  طلب زنا کند و او بگويد: من از هللا می 
کجايند آن  ؟ ت راست او صدقه داده است داند، دسدهد که دست چپش نمیمی طوری صدقه

آنان   ؟شوند شوند و برای او از يکديگر جدا میمردانی که برای هللا تعالی به دور هم جمع می
گيرد و آنان را در زير  کسانی هستند که [هللا] بسيار رحمت کننده آنان را در پناه خود می

  . باشد نمیی جز آن سايه دهد، وقتی که سايهی عرشش قرار میسايه 
کند و  خورد و موی خود را بلند میکجاست مردانگی در کسی که در حرکاتش تلوتلو می 

  ؟ باشد که مانند رقص زنان است ای میاندازد و راه رفتنش به گونه گردن بند در گردنش می
زيرا آن   ؛باشد ای به سوی فساد برای کل اجتماع می ی شّر و سير دهندهاين رفتارها هسته

دارد از مسخ شدن و خارج گرديدن از فطرت و ايجاد شکست و انحطاط در اخالق  حکايت 



ِ   َرُسولُ  لَعَنَ امت، به همين دليل [ابن عباس رضی هللا عنهما روايت کرده است:] « ُ  َصلَّى  َّ َّ  
َجالِ  ِمنْ  اْلُمتََشبِِّهينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َجالِ  النَِّساءِ  نْ مِ  َواْلُمتََشبَِّهاتِ  بِالنَِّساءِ  الّرِ   (رسول هللا 1» بِالّرِ

کنند را لعن  کنند و زنانی که به مردان شباهت پيدا میمردانی که به زنان شباهت پيدا می
ُ  َصلَّى  النَّبِيُّ  لَعَنَ : «]، همچنين [ابن عباس رضی هللا عنهما روايت کرده است موده است)ن َّ  

َجالِ  نْ مِ  اْلُمَخنَِّثينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َالتِ  الّرِ   (پيامبر 2»بُيُوتُِكمْ  ِمنْ  أَْخِرُجوُهمْ  َوقَالَ  النَِّساءِ  ِمنْ  َواْلُمتََرّجِ
مردانی که شبيه زنان هستند و زنانی که شبيه مردان هستند را لعن نموده است و فرموده  

  . هايتان بيرون کنيد) است: آنان را از خانه
  : مردانگی

گمارند  ت به زيبا کردِن خصلتهايشان توسط آن همت میمردانگی هدفی است که اهل هم
و در معنا، به اين معنا است که مردانی سخاوتمند هستند و اين صفتی اساسی است که وقتی  

باشند و در واقع کفی هستند  رود، مردم فقط به مردان شبيه می اين اخالق مردانگی از بين می
  آورد.که سيل آن را با خود می

دهند، نابود  ی مردانگی با جنايتی که مردان در مورد خودشان انجام میها وقتی خصلت 
- گردد و در امت ضعف و خواری ايجاد میگردد، اجتماع ويران شده و خانواده ضايع میمی

گردد، هللا  فساد اخالقی بزرگ می گردد وديده و غيرت ضعيف میر گسرپرستی ضايع ، گردد 
َجاُل قَوَّ فرمايد: تعالی می ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض الّرِ ّ َل  ]  34[النساء: اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضَّ

ی فضيلتی که هللا برای بعضی بر بعضی ديگر قرار  (مردان سرپرست زنان هستند به واسطه 
  .داده است)
  : مردانگی

مانند حساب و   :گيرد صفتی جامع برای انسان است که تمامی صفات شرف را در بر می
تاب کردن نفس و احترام گذاشتن به آن و فهم عميق در انجام دادن واجب که بر وی واجب  ک

شده است، در خستگی و حمايت از افرادی که تحت سرپرستی وی در خانواده، امت و دين  
و عزيز شمردن آنها و خودداری  هستند و کوشش نمودن برای باال بردن آنها و دفاع از آنان 

  . است  و آنان از ظلم کردم به خود 
  : مردانگی

باشد؛ وزيری که مرد  ی انسان در زندگی میصفتی است که باعث تحقق يافتن وظيفه 
- بيند و آن را وسيلهباشد، صندلی وزارت خود را وظيفه ديده و آن را باعث شرف داشتن نمی

کر  ی منافع امتش فی برای صاحب مقام بودن، اول دربارهبيند و نه وسيله ای برای خدمت می 
- کند و بعد برای منافع خودش و خود را بر صندلی وزارتش محافظی بر حقوق امتش میمی
  . بيند 

  مردان 
  مردان: 

شوند، مگر تحت عقايد محکم، فضايل ثابت، معيارهای اصلی، تقاليد درست و  تربيت نمی
کفر، سستی گذرنده و ناکامی   ی شک، الحادِ اما تحت تاريکی آتش گرفته. حقوق واجب شده

شد  رشود، همان گونه که گياه اگر آب، هوا و نور نباشد، شنده، مردانگی صحيح حاصل نمیکُ 
  . کند نمی

  : مردان
فکر درست،  از کسانی نيستند که شکم آنها بزرگ شده و سخن آنها از حکمت و عقل آنها

بلکه   افتيم،آنان کسانی هستند که به مردان شبيه هستند و از آنها به حيرت نمی . گردد خالی می
الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض  ...  فرمايد:ی آنها میدانيم که قرآن درباره کسانی را شايسته می
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ًدا َوقِيَاًما * َوالَّذِ  يَن يَقُولُوَن  َهْونًا َوإِذَا َخاطَبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسَالًما * َوالَِّذيَن َيبِيتُوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ
ا  ْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما * إِنََّها َساَءْت ُمْستَقَرا َوُمقَاًما * َوالَِّذيَن إَِذ َربَّنَا ا

] (... کسانی هستند که بر  67-63[الفرقان:  َكاَن بَْيَن َذِلَك قََواًماأَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا وَ 
- دهند، می روند و هنگامی که افراد نادان آنها را خطاب قرار مینانه راه میروی زمين فروت 

گويند: سالم و سالمتی بر شما * و کسانی که شب را برای پروردگارشان در حالت سجده و  
گويند: پروردگار ما! عذاب جهنم را از ما دور بدار!  برند * و کسانی که میقيام به سر می 

قرار و جايگاهی است * و کسانی که وقتی   ايدار است * آن بد محلِ عذاب آن هالک کننده و پ
کنند و بين آن دو اعتدال را پيش  کنند و کوتاهی [نيز] نمیروی نمیکنند در آن زيادهانفاق می

  . گيرند) می
  : مردان

-هايشان را عملی میکسانی هستند که در عهد و پيمان خود صادق هستند و قول و وعده
ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا  فرمايد: راه ثابت قدم هستند، هللا تعالی می کنند و بر اين

ن َينتَِظرُ  ن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهم مَّ َ َعلَْيِه فَِمْنُهم مَّ ] (از مؤمنان  23[االحزاب:   َوَما بَدَّلُوا تَْبِديًال َّ
اند و  مان بسته بودند، تحقق بخشيدند؛ بعضی از آنها مردهکه آنچه را که با هللا پي د مردانی هستن

  اند). بعضی منتظر و [پيمان خود را] تغيير نداده
  : مردان

گفته   شوند، علی بن ابی طالب با درشتی بدنهايشان و زيبايی صورتهايشان شناخته نمی
رود،   ] امر فرمود تا برای آوردن چيزی از درخت باال به ابن مسعود[ است: «پيامبر

] هنگام باال رفتن از درخت نگاه کردند، از  [عبد هللا بن مسعود ] به ساق پای صحابه[
ِ  َعْبدِ  لَِرْجلُ  تَْضَحُكونَ  َمافرمود: « باريک بودن ساق پای او خنديدند، رسول هللا   فِي  أَْثقَلُ  َّ

ی هللا بوده و در  مردی که بنده [آيا] به خنديد؟ (به چه می 1» أُُحٍدَ◌َ◌َ◌◌َ  ِمنْ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  اْلِميَزانِ 
  . ) خنديد؟][می  تر است روز قيامت ترازوی او از [کوه] اُحد سنگين

  : مردان
مطابقت داشته باشند، و اين گاهی در   کسانی هستند که با صحابه حقيقی اين امت مردان 

  .گردد های امت مسلمان ايجاد میمردی يا اجتماعی يا گروهی از گروه
  : مردان

دانند که تغيير دادن اين امت در طول روز يا شبی  علم يقين می  همردان کسانی هستند که ب
باشد، همان گونه که در آن مقدمات و ارزشهايی وجود دارد و سنت الهی به اين  ممکن نمی 

دهد که بندگان تغيير حالت  کند که هللا تعالی وقتی حالت عموم را تغيير میامر داللت می
ولی در صورتی که افراد آن   ،باشد ت اين امت در حال حاضر امکان پذير میبيابند. حال

  ه اصالح گردند. هر کدام از افراد آن اگر بگويد: تغيير آن غير ممکن است، دچار خطا شد 
هللا  ] ( 11رعد: (ال إِنَّ هللاَ الَ يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهمْ فرمايد: است، هللا تعالی می
  . دهد، مگر آن که آنها خود را تغيير دهند)قومی را تغيير نمی

  
  اهميت مردانگی در حيات امت 

  يابد.هنگام بحرانها نياز به وجود مردان حقيقی شدت می
شود، به عناصر مثبتی نياز  در اين حالت است که وقتی فتنه بين مسلمانان ايجاد می

دارد؟ در اين  هج ربانی ثابت نگه دارد، چه کسی ثابت نگه می شود، تا آنها را بر منحاصل می
شود و هر مردی به معدنی که از  ز معادن مردان پرده برداشته میاحاالت بحرانی است که 

تا پيش روی مردم مشخص گردد که آيا او از اهل عقيده است يا   ؛گردد آن است، خالص می
شوند که  اخته میای بحرانی است که مردان شنر حالتهد ؟ آيا او مرد عقيده است يا خير؟ خير
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  . باشند بر منهج هللا تعالی ثابت قدم می
ُ َعلَيِهَما اْدُخلُوا َعلَْيِهُم اْلبَاَب فَإَِذا   : فرمايد می هللا تعالى  َّ قَاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن يََخافُوَن أَْنعََم 

 ِ َّ ] (دو مرد از کسانی که  23[المائدة:   فَتََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمِنينَ َدَخْلتُُموهُ فَإِنَُّكْم َغاِلبُوَن َوَعلَى 
ترسيدند [و] هللا به آنها نعمت داده بود، گفتند: از دروازه بر آنان وارد شويد،  [از هللا تعالی] می 

هللا  بر فقط اگر از مؤمنان هستيد پس اگر داخل شويد، همانا شما غلبه کنندگان خواهيد بود و 
  توکل کنيد!). 

او را   یو  ،طلب کمک نمود  » محاصره شد و از ابوبکرالحيرةدر « خالد بن الوليد 
ياری نداد، مگر توسط يک مرد که او قعقاع بن عمرو تميمی بود و گفت: لشگری به مانند آن  

    !گفت: صدای قعقاع بر لشگر بهتر از هزار جنگجو است خورد و میشکست نمی 
کمک خواست،   تح مصردر ف خطاب از أمير المؤمنين عمر بن لعاص عمرو بن اوقتی 

کنم، به ازای هر هزار نفر  برای او نوشت: «اما بعد، من تو را با چهار هزار مرد ياری می
  و  صامت زبير بن العوام، مقداد بن عمرو، عبادة بن يک مرد [که توانايی] هزار نفر را دارد: 

  . ]» [مسلمة بن مخلد 
  و کنند و بزرگتر از آن راهها برای مردمشان میآن کارهايی که دولت  آنچه بهتر از

  گيرند و برتر از آن کمک گرفتن از وسايلی مانند: روزنامه،روشی است که در تعليم پيش می
- باشد، ساخت چنين مردانی و تربيت اين چنين سطح از مردان میراديو، مسجد و مدرسه می 

  . باشد 
-از داريم تا در بين بحرانهايی که مانند تندباد بر مسلمانان میبه چنين حقيقتی امروز ني

کند، احتياج به چنين مردانی داريم تا  هايی که شخص بردبار را حيران میوزد، بحرانها و فتنه
دم باشند و مردانی که بتوانند  ای برای مردين را به مردم بشناسانند و مردانی که بتوانند اسوه

  . تعالی استوار دارند مردم را بر دين هللا 
نزد جماعتی از يارانش نشسته بود، به   ، عمرهی مبارک های مدينه ای از خانهدر خانه

طال باشد و آن را   ز کنم تا اين خانه پُر اآنها گفت: آرزو کنيد! يکی از آنها گفت: آرزو می
مراوريد، ياقوت  کنم تا آن پُر از آرزو می: انفاق کنم. عمر گفت: آرزو کنيد! مردی ديگر گفت 

کبود و جواهر باشد و آن را در راه هللا انفاق کنم و توسط آن صدقه بدهم. سپس گفت: آرزو  
کنم  گفت: ولی من آرزو می دانيم که چه بگوييم، ای امير المؤمنين؟ عمرکنيد، گفتند: ما نمی

وجود داشته  ه [[تا همچون] مردانی چون: ابوعبيده جراح، معاذ بن جبل و سالم موالی ابو خذيف
  . يابد   گيرم تا سخن هللا تعالی اعتالمی] و از آنها کمک باشد 

شد را رحمت کند، همانا خبر داشت که چه چيزی  که به وی الهام می  هللا تعالی عمر
شود و چه  شود و چه چيزی باعث برپا کردن رسالتهای بزرگ میباعث فرود آمدن بال می

  . کند چيزی امت افسرده را زنده می
و قبل از آن به   های نشر داده شده، دارند امتها و رسالتها نياز به معادن پُر و ثروت 

د که از آن فکرها بهره برداری کنند و [دارای] قلبهای بزرگی باشند که  نسرانی نياز دار
ن  شند که آن را به اجرا در آورند. ايهای قوی با پذيرند و دارای ارادهمسئوليت آن را می

  .دان احتياج دارد به مر[امت]  
تر است و  همانا مرد از معدن نفيس عزيزتر است و از هر جواهر گرانبهايی با ارزش 

  النَّاسُ فرموده است: « وجود آن در دنيای مردم دوست داشتنی است، تا جايی که رسول هللا
- از بين آنها شتر [راحله(مردم مانند صد شتر [ابل] هستند که  1»َراِحلَةً  فِيَها تَِجدُ  الَ  ِمائَةٍ  َكإِبِلٍ 
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  . 1) شود ای] پيدا نمی
ها و محور  باشد، ستون رساالت، روح نهضت مردی که از صالح بودن مملو می 

- توانيد اسلحه و مهمات تهيه کنيد، هرگز اسلحه کسی را نمی هر چه می .باشد اصالحات می
،  يد گزينرا برهای آموزش و تربيت از روش د خواهيکشد، مگر توسط مرد جنگجو. هر چه می

هر انجمنی را که  ، شود مگر توسط مردی که تدريس آن را به عهده بگيرد آن روش برپا نمی
ی خود  توانند، وعدههرگز نمی  د ! اگر مردان غيور را در آن قرار ندهييد تشکيل بده  د خواستي

  !! را عملی کنند 
  . آن وجود ندارد  رگوييم شکی د اين حقيقتی را که می

ی  گردد. تربيت به اندازهبودن سالح نيست، بلکه به قلب سرباز بر میقدرت به پيشرفته 
ی روح معلم است. اجرای قوانين به تشکيل دادن انجمنها  صفحات کتاب نيست، بلکه به اندازه

  . نيست بلکه به مقدار حماسی بودن افراد آن است 
زو نمود تا  آرزوی طال و نقره، مراوريد و جواهر ننمود، بلکه آر قسم به هللا عمر

د، وجود داشته  نشوهای آسمان فتح میمردانی طراز اول که توسط آنها گنجهای زمين و درب 
  . باشند 

ی هزار نفر ارزش  باشد و مردی است که به اندازهيک مرد به تنهايی برابر صد نفر می
شود: مرد دارای  ی تمامی يک قوم ارزش دارد، گفته میبه اندازهدارد و مردی است که 

  . کند مت، امتی را زنده میه
  يعد بألف من رجال زمانه …لكنه في األلمعية واحد 

  با هزار مرد که در زمان وی بودند برابر است ... ولی در باهوشی يکتاست 
يابد، کسانی که مردم را بر دين هللا تعالی  هنگام بحرانها نياز به مردان حقيقی شدت می

  . دارند ثابت نگه می
گذشته است، بر   يی ها ها و تنگیی گذشته است، بر مسلمانان سختیاسالم بحرانهاي  بر

های آنها قطع شده است و مردم حيران گشته و  مسلمانان سختی شديد گذشته است، راه
مردم را در حالتی   ،اند اند و آن را کنار گذاشتهاضطراب دارند، از دين هللا تعالی دور گشته

- کند، فتنهباشد و از آن تبعيت نمیاز آنها به دنبال حق نمی اند، يکی بينيد که تار و مار شدهمی
اند و  ی زندگی دنيوی آنان را حيران نموده است و دارای اضطراب شديدی هستند، پخش شده

دارد؟ در اين  ين حالت آنها را ثابت قدم نگه پس چه کسی است که در ا، اند فرقه فرقه گشته
د و به عناصر مثبتی که مسلمانان را بر منهج ربانی  انحالتی که مسلمانان گرفتار فتنه شده

دارد؟ در اين حاالت بحرانی است  ثابت نگه دارند، نياز داريم، چه کسی آنها را ثابت نگه می
- شود و هر مردی به معدنی که از آن است، خالص میکه از معادن مردان پرده برداشته می

اهل عقيده است يا خير؟ آيا او مرد عقيده   گردد؛ تا پيش روی مردم مشخص گردد که آيا او از
شوند که بر منهج هللا تعالی ثابت  اخته میناست يا خير؟ در حالتهای بحرانی است که مردان ش

  باشند. قدم می
اين دين است که در اين زمان بر فرزندان خود فرياد برآورده است: آيا در بين شما مرد  

  ؟قرار دهد و آن را برپا دارد  شود تا امر مرا بر گردن رشيدی يافت نمی
  .. مردانگی در اسالم. 

دهد، همان گونه که آن  به هر کدام از بندگانش بخواهد، می مردانگی نعمتی است که هللا
به او داده بود،   مرد مؤمن به دوست کافرش، توبيخ کننده و کوبنده و ياد آور نعمتی که هللا

اَك َرُجالً  أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمنْ گفت:  ] (آيا به کسی  37[الکهف: تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ
کفر ورزيدی که تو را از خاک سپس از نطفه خلق نمود، سپس تو را مردی کامل کرده  
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  کم است.(مترجم)



  . )؟!است 
موده است، برای آن  نو آن را عطا  آن را نعمت قرار داده اين مردانگی است که هللا 
شود، مگر توسط آنها و برپا داشته  دارد، به کمال رسيده نمیصفات و خصوصياتی وجود 

  . گردد، مگر با اين ارکانشود، مگر با آنها و محکم نمینمی
َوَما  فرمايد: می شدند، جز مردانی نبودند، هللارسوالنی که به سوی قومشان فرستاده می

ای نفرستاديم، مگر  ] (ما قبل از تو فرستاده43[النحل:  أَْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك إِالَّ ِرَجاالً نُوِحي إِلَْيِهمْ 
ای را به سوی مردم نفرستاد، مگر آن  رسول و فرستاده . هللا مردانی که به آنها وحی نموديم)

  . ی مردان بودند از زمره آنها که 
مردی  . با فضيلت و اخالق نيکو است  ميزانيت مرد بودن در دين اسالم بر اساس اعمالِ 

- ی اين مرد چه می» (درباره َما تَقُولُوَن فِي َهذَاگذشت، او فرمود: « ول هللاز کنار رس 
د و  وشده گوييد؟) گفتند: شايستگی آن را دارد که اگر خواستگاری کند، جواب مثبت به او دا

شود و اگر سخنی بگويد، به سخن او گوش داده شود.  اگر شفاعت کند، شفاعتش پذيرفته می
َما  مسلمانان بر آنان گذشت. او فرمود: « ی ردی از فقرامدتی ساکت شد، ] مسپس [رسول هللا

شايستگی آن   ين شخصی است که اگوييد؟) گفتند: ی اين مرد چه می» (درباره تَقُولُوَن فِي َهذَا
را دارد که اگر خواستگاری کند، جواب منفی به او داده شود و اگر شفاعت کند، شفاعت او  

َهَذا َخْيٌر ِمْن ِمْلِء األَْرِض  فرمود: « گويد، شنيده نشود. رسول هللاقبول نشود و اگر سخنی ب 
  . 1)اين مرد [فقير] بهتر از آن است که زمين از آن [مرد ثروتمند] پُر باشد » ِمثَْل َهَذا

کند، به وجود  شايد مهمترين دليلی که مسلمانان اوليه را از مسلمانان امروز جدا می
ی اسالم از سر بودن در شرف و برگزيده بودن در  اوليهآوردن مردانگی بود، عصر 

  . ند کامل بود  ،بزرگواری و رسيدن به مرادنگی
وهللا لو وضعوا الشمس في  «  شود، آنجا که فرمود:ظاهر می اين مردانگی در محمد 

» (قسم  يميني والقمر في يساري على أن اترك هذا األمر حتى يظهره هللا أو اهلك فيه ما تركته
 اگر خورشيد را در دست راست من قرار دهند و ماه را در دست چپم، تا اين امر را  به هللا 

  ). کنمترک کنم تا وقتی که هللا آن را چيره گرداند يا مرا در آن هالک گرداند، آن را ترک نمی
ً آثار حقيقی  به همين صورت در تمامی اعمال او و در دورانهای زندگی اش تماما

و   نمودن ياری  ها، صبر بر مشکالت، دائما حق را سختی شود. ت میافو قهرمانی يمردانگی 
و همچنان از حقارتها دوری   خت اندابه لرزش نمیاو را  ايمانِ حيران شدن در امور واال، 

مود، مانند سالطين ثروتی باقی  عالی روح او را به سوی خود قبض ننمود تا اين که هللا تمی
ای از او ارث نبرد و فقط قوانينی را باقی گذاشت  ان جنبندهنگذاشت و مانند پادشاهان و امير

مردانی را باقی گذاشت که مسئوليت دين را بر عهده گرفتند   ،که در طول زمان جاودان است 
  . و در راه آن با مالها و جانهايشان جهاد نمودند و آن را نشر دادند 
خصوصيات عمر بن   ترينپُر از مثالهايی برای مردانگی است، قوی  تاريخ صحابه

داد و به سوی مهتر  به بزرگی مسئوليت نمی ،، در انتخاب حقآن بود که او مرد بود  خطاب 
«ای انسانها! قسم به هللا نزد من   هايش گفته است:کرد، در يکی از خطبه و اميری ميل نمی

نزد من  تر از ضعيف نيست تا اين که حق برای او به اجرا در بيايد و کسی از بين شما، قوی 
  . تر از شخص قوی وجود ندارد، تا اين که حق او گرفته شود»ضعيف

مردی مرا به  گفت: شود، او میشود و مثالهايی زده میها مردانگی وصف میبا جمله 
  دانم. گويد: نمیی ظالمانه نا اميد شد، میاندازد که وقتی از نقشهتعجب می
گفت: به فرزندانتان شنا و  و می هايی را برای آموزش مردانگی قرار داد برنامه 

و به آنها امر کنيد تا به   بر سواری استوار بمانند و به آنان امر کنيد تا  تيراندازی آموزش دهيد 
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  کند! ارائه کنيد که شعر زيبا می چيزی را به آنها  شکلی زيبا بر روی اسب بپرند و 
رای آنها نوشت: «مردم  راههايی را برای تمرين دادن واليتها بر مردانگی قرار داد و ب

را در حق يکسان قرار دهيد، نزديک آنها مانند دور آنها است و دور آنها مانند نزديک  
دارم از رشوه دادن و حکم نمودن از روی هوای [نفس] و اين که  آنهاست، شما را برحذر می 

  . [حق] مردم را به هنگام عصبانيت بگيريد»
وقتی   .در تمام ميدانهای زندگی آشکار گرديد  داليل مردانگی در آن عصر  به تمامی اين

خوانيد، سراسر ترس است و از اين که آنان چگونه شروع نمودند،  تاريخ مسلمانان را می
شود و اين در حالی است که آنان از مدارس علمی خارج نشدند و از  تعجب حاصل می
- خواری را دور می شانحسب مردانگی ه بآنها و فرماندهان  اطالع بودند نظرات سياسی بی

  . نمودند 
شد و   ،شوند شان که به آن ياد میار دينشان و بزرگیاين فقط مرادنگی بود که باعث انتش

ترين شهر و بزرگترين تمدن گرديد، فتحی توسط جنگ صورت  باعث آن شد که مدينه باال 
يافته بود  مگر آن که بر اساس قدرت مدينه بود، و فتوح آنها فقط مدنی، اداری و نظم  ،نگرفت 

به علما مديريت را  ، تا [بفهمانند] که عدل چگونه است  دادند که توسط آن عدالت را آموزش می
ه  باالتر از چيرچيزی مخلوق  آموختند، قدرتِ دادند و با علمشان درسی به علما میآموزش می

اشد،  باست و قدرت عقيده در برپا داشتن حق باالتر از نظرات فلسفی و مذاهب علمی می شدن
آيند، بلکه بر حسب مردانگی آنها مورد حساب  امتها بر حسب فيلسوفان آنها مورد حساب نمی

  . آيند می
مديريتی که در شکست عراق انجام داد و خراجی را که بنا نهاد   آيا دور انديشيی به مانندِ 
  ؟ايد و تدوين قوانين لشگری ديده
مردانگی بود، اگر در آنجا کسانی  از  ایدر تمامی آنها اسوه حقيقتاً عمر بن خطاب 

-مثالی برای مردانگی زده نمی  خواستند مانند مردانی در کنار وی باشند، عمرنبودند که نمی
شد و او فقط مردی بود که دور او را مردانی فرا گرفته بودند، مردانی مانند ابوعبيده جراح،  

دانی بودند که عمر از روح  ، مری زيادی ديگرو عده وقاص و مثنی بن حارث  ی سعد بن اب
اش  خود در آنها دميده بود، همان گونه که اسالم از روحش در آنان دميده بود، با مردانگی

برای آنها گشادگی ايجاد کرده بود، همان گونه که در مردانگی خودش، گشايش حاصل کرده  
  . بود 

تر از آنها  ا و گرامیآنها در معن و کاملتر ازبه شکل آنها حقيقت اين است که دنيا مردانی 
آنان را ساخته بود،   هايی که اسالم به دست رسول بزرگشدر خود نديده است، نمونه

ای آنان را  شدند، وعدهشدند و هنگام طمع دنيا کم می مردانی بودند که هنگام گرفتاری زياد می
د و شکست  کرداد، پيروزی آنان را مغرور نمیداد و وعيدی به آنان آرامش نمیفريب نمی

  . ساخت آنان را دلسرد نمی
تفاوتی،  ی الحاد و بیاما امروزه، استعمار جو مسلمانان را با گازهای سمی و خفه کننده

  . آلوده کرده است و بسيار هستند کسانی که شبيه مردان هستند، در حالی که مرد نيستند 
ه تعجب  اسالم را بدرس خواندن شخصی که مردانگی او ظاهری است، مردان کامل 

گويد: به دين  آورد، به طوری که در کمال تعجب میبه درد میقلب آنها را اندازد و می
  !! اجی نيست وقتی مردان موجود باشند ياحت

بيشتر  جمعيت مسلمان که حالی است در و اين  کند می اين دين از کم بودن مردان گاليه
ی آن به  شوند و از جملهاده مینسبت د اسالم به دين باشد و اين افراد میاز يک ميليارد 

(به مانند   1»السَّْيلِ  َكغُثَاءِ  ُغثَاءٌ فرموده است: « آيند، ولی همان گونه که رسول هللاحساب می
  : گويد ارزش هستند) يا همان گونه که شاعر میآورد بیکفی که سيل می
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  يثقلون األرض من كثرتهم…ثم ال يغنون في أمر جلل 
شود ... اين درحالی است که در امر  زمين سنگينی حاصل می از زيادی آنها بر روی 

  کنند. نيازی حاصل نمیبزرگی بی 
فرموده   بر ما واجب است تا معانی آن را در زمان غربت بفهميم، همان گونه که پيامبر

(اسالم غريب آمد و به   1» ِلْلغَُربَاءِ  فَُطوبَى  َغِريبًا  بََدأَ  َكَما  َوَسَيعُودُ  َغِريبًا اِإلْسالَمُ  بََدأَ است: «
غريب در اينجا  ، شود، پس درخت طوبی [در بهشت] برای غريبان است)زودی غريب می

جويد  حق تمسک می اسالم، او به به مبادیای از مردم عدهروح شدن کسی است که هنگام بی
تن  اين به سختی انداخاندازد و که خود را برای ياری دادن اين دين به سختی میاست و کسی 

تواند را تکليف  زيرا هللا تعالی بر کسی بيشتر از آنچه که می باشد،میبر حسب طاقت وی 
  . موده است نن

گيرد و هر کس که هر چيزی  ياری دين هللا تعالی با جان، مال و سخن گفتن صورت می
او  تواند توسط آن دين را ياری کند و تا زمانی که کوشش بيند میاز انواع ياری را که می

ای برادر!  ، گرداند ضايع نمی ، د و چه زننچه مرد باش آنها را ، هللا تعالی اجر است  جاهدانه م
توانی کوشش کن و نيت [خودت] را خالص گردان و به ازای کاری که انجام  تا آنجا که می 

خواهد بود و از معانی   تعالی  دهی برای تو اجر خواهد بود و توسط آن اجرت بر هللا می
-اين به زمان و مکان مربوط نمیباشد و اين دين و ثابت قدم شدن بر آن می ياری  ،مردانگی

برای ياری رساندن کوچک بودن مسلمانان و ضعف آنان در برابر دشمنان تو را از اين  ، د شو
پندارند که دروغگو هستند، همچنان  کار باز ندارد، گاهی نااميدی بر آنان مستولی گشته و می 

ماند و مخالف شما به شما ضرری نخواهد رساند، البته اگر اين   از روی حق چيره خواهيد 
،  داشته باشيد های اسالم قرار ياری تحقق يابد و شما آن را انجام دهيد و شما بر راهی از راه

شود، خواهد  ای قرائت می همان گونه که آيه ن در ياری دادن توسط هللا تعالی عجله نکنيد و آ
ای  پذيرد مگر بعد از آن که امت متحد شوند و فرقهورت نمی ولی ص ،باشد آمد و محال نمی 

ی عملت را در  و در عمل پيشرفت حاصل شود، مهم اين نيست که ميوه د نبودن را کنار بگذار
  .گرداند ضايع نمی  را  دهد اجر کسی که عمل نيکويی را انجام میتعالی دنيا [بچينی] و هللا 

  مردانگی در قرآن 
فرمايد و مرد، دو مرد و  اه مورد بيان میجا در قرآن در بيشتر از پن هللا تعالی مردانگی ر

زنان را در ده   ا گرداند و مردان بنمايد و در دو آيه مرد را با زن همراه مید میامردان را ي
  . مايد نمورد ذکر می 

کند، هللا  در سنتش آن را ياد می  ر بمايد و پيامنالی مردانگی را در قرآن ذکر می هللا تع 
مايد و گاهی صفت  نرا ذکر می  مذکر و مؤنث بودن] منظور [ مردانگی  اهی نوعِ گعالی ت

  هر دو با هم در نظر دارد.را در نظر دارد و گاهی نوع و صفت را   [مردانگی] 
  نوع: 

  : فرمايد منظور از مردانگی مذکر بودن است، هللا سبحانه و تعالی می
 َاءً َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكثِيًرا َونِس  :مردان و زنان   (آدم و حوا)،] (و از آن دو1[النساء

َجاِل نَِصيٌب  فرمايد: زيادی را نشر داد)، می ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض ِللّرِ َّ َل  َوالَ تَتََمنَّْوا َما فَضَّ
ا اْكتََسْبنَ  ا اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء نَِصيٌب ِممَّ توسط آن،  زی را نکنيد که ] (و آرزوی چي32[النساء: ِممَّ

ای از آن چيزی  ، برای مردان بهرههللا برخی از شما را بر بعضی ديگر برتری داده است 
آورند)،  ای از آن چيزی است که بدست میآورند و برای زنان بهرهاست که بدست می

َجاَل َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النِّسَ فرمايد: همچنين می   اِء بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُونَ إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الّرِ
کنيد، بلکه شما قومی  شما به جای زنان با مردان آميزش می[ای قوم لوط!] ] ( 81[االعراف: 

  . تجاوزکار هستيد)
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  : صفت 
- منظور از مردانگی زياد شدن صفت مردانگی در نوع مذکر انسان است، هللا تعالی می

َ َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر  ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل صَ فرمايد:  َّ َدقُوا َما َعاَهُدوا 
که آنچه را که با هللا پيمان بسته   د ] (از مؤمنان مردانی هستن23[االحزاب: َوَما بَدَّلُوا تَْبِديالً 

- پيمان خود را] تغيير ندادهو [  ند اند و بعضی منتظر بودند، تحقق بخشيدند؛ بعضی از آنها مرده
نفرموده است: تمامی مؤمنان مرد    است و هللا جمع مذكر سالم  (مؤمنان)المؤمنين یکلمه  اند).

(از مؤمنان مردانی هستند)، بدين وسيله   ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجالٌ هستند و فقط فرموده است: 
مذکر هستند،   ، ط تمامی مردانموده است که تمامی انسانهای مذکر مرد نيستند و فقمشخص ن

  . باشد منظور در اينجا صفت مردانگی است و منظور نوع مذکر بودن نمی 
  :  ت صفنوع و ما ا

فرمايد و منظور از آن هم نوع(مذکر بودن) و هم  مردانگی را ياد می هللا
َجاُل قَوَّ فرمايد: باشد، از آنان اين سخن هللا تعالی است که میصفت(مردانگی) می  اُموَن  الّرِ

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهمْ  َّ َل  (مردان   ] 34[النساء:  َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ
ی فضيلتی است که هللا به بعضی بر بعضی ديگر داده سرپرست زنان هستند اين به واسطه

کنند). گريزی وجود ندارد که  میی آنچه از اموالشان که خرج(انفاق) است و به واسطه
-باشد. ما مردانی را میاز صفت مردانگی می هم نشان از مذکر بودن و هم نشان سرپرستی 

  . جدا شدن صفت از نوع گردد به کنند و اين بر میشناسيم که زنان آنان را رهبری می
  : اشتراک داشتن در حکم 

تصاص دادن آن حکم به مردان  آورده شدن لفظ مرد در قرآن کريم و سنت، دليلی بر اخ
  شوند، زيرا پيامبرباشد و اصل اين گونه است که زنان نيز با مردان در آن همراه مینمی

اند). در حديثی که  (زنان فقط از مردان مشتق شده 1«إنما النساء شقائق الرجال» فرموده است: 
ی وی  ای جز سايهيهروزی که هيچ سا ، دردهد هللا تعالی هفت گروه را در سايه قرار می

وجود ندارد، هفت گروه با لفظ مرد آمده است ولی با اين وجود حديث بر مردان و زنان  
دهد،  ی خود قرار میداللت دارد و از زنان [نيز] کسانی هستند که هللا تعالی آنان را زيرا سايه 

  . ی وی وجود ندارد ای جز سايه روزی که هيچ سايه
  صفات مردانگی در قرآن 

ِل  : پاک بودن در دو حالتش چه مادی و چه معنوی: الف َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ لََمْسِجٌد أُّسِ
ِرينَ  ُ يُِحبُّ اْلُمطَّّهِ َّ ] (مسجدی که  108[توبه: يَْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَْن َيتََطهَُّروا َو

، سزاورتر است تا در آن نماز بخوانی، در آن مردانی  ی تقوا ساخته شود از روز اول برپايه 
  .دارد)هستند که دوست دارند تا پاک شوند و هللا طلب پاکی کنندگان را دوست می

َ َعلَْيهِ : راستگو بودن با هللا تعالی -ب  َّ   ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا 
تند که آنچه را که با هللا پيمان بسته بودند، تحقق  ] (از مؤمنان مردانی هس32[األحزاب: 

  ). بخشيدند و در آن راستگو بودند 
ِ َوإِقَاِم الصَّالَةِ  برگزيدن آخرت بر دنيا:  -ج َّ ِرَجاٌل الَ تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوالَ بَْيٌع َعْن ِذْكِر 

َكاةِ يََخافُوَن يَْوًما تَتَقَلَُّب فِيِه الْ  (مردانی هستند که تجارت و خريد و   قُلُوُب َواألَْبَصارُ َوإِيتَاِء الزَّ
- دارد، از روزی میاز ياد هللا و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی ا فروش آنان ر

  ). گردد ترسند که قلبها و چشمها در آن منقلب می
َجاُل قَوَّ ها و با خويشاوندان آنان: سرپرستی و رفتار نيکو در خانه  -د  اُموَن َعلَى النَِّساِء  الّرِ

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهمْ  َّ َل  ] (مردان سرپرست زنان  34[النساء:  بَِما فَضَّ
- ی فضيلتی است که هللا به بعضی بر بعضی ديگر داده است و به واسطه هستند اين به واسطه
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  . کنند)ی آنچه از اموالشان که خرج(انفاق) می
  : آن بودن مثبت و منحصرِ  -هـ
آمده است و سعی وی در دعوت به سوی هللا تعالی و  «يس»  ی ی که در سورهمؤمن  -1

َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة َرُجٌل يَْسعَى قَاَل يَا  فرمايد: ، هللا تعالی میبود  ياری نمودن پيامبران 
ی شهر مردی شتابان آمد [و] گفت: ای  و از دورترين نقطه (  ]20[يس:  قَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِلينَ 

  ). قوم من! از رسوالن [هللا تعالی] پيروی کنيد 
ی  از دعوت و سخن گفتن بر عليه مشاوره او  پنهانی کردن دفاع  مؤمن آل فرعون و  - 2

إِيَمانَهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجالً أَْن   َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَْكتُمُ فرمايد: کافران، هللا تعالی می
 ُ َّ ] (و مرد مؤمنی از آل فرعون که ايمانش را مخفی کرده بود، گفت:  28[غافر:  يَقُوَل َربَِّي 

  . گويد: پروردگار من هللا است)کشيد که میآيا مردی را می
ْقَصى اْلَمِدينَِة  َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَ تشويق به برطرف کردن خطر و خيرخواهی نمودن:  -3

[القصص:   يَْسعَى قَاَل يَا ُموَسى إِنَّ اْلَمألَ يَأْتَِمُروَن بَِك ِليَْقتُلُوَك فَاْخُرْج إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحينَ 
(و مردی از جای دور شهر آمد [و] گفت: ای موسی! سران در حال مشورت هستند تا تو    ]20

  . خيرخواهان هستم) را بکشند، بيرون برو که من برايت از 
ی مرد در قرآن فقط برای ستايش آمده است و اين  شنويم که کلمهعجيب آن است که می

ی مرد آمده  در آنها کلمه لیباشد، آياتی وجود دارند که بر نکوهش داللت دارند [وصحيح نمی 
  ی مرد وجود دارد:ی نکوهش آمده است و در آن کلمه، اين آياتی است که درباره]است 

1-  َْسِرفُون ن ُدوِن النَِّساء بَْل أَنتُْم قَْوٌم مُّ َجاَل َشْهَوةً ّمِ ] (شما  81[االعراف: إِنَّكُْم لَتَأْتُوَن الّرِ
  ). کنيد، بلکه شما قوم متجاوزی هستيد به جای زنان با مردان آميزش می

2 -  ُْجلَْيِن َجعَْلنَا ِألََحِدِهَما َجنَّتَي ثًَال رَّ ِن ِمْن أَْعنَاٍب َوَحفَفْنَاُهَما بِنَْخٍل َوَجعَْلنَا  َواْضِرْب لَُهم مَّ
] (و مثال دو مردی را بيان کن که برای يکی از آنها دو باغ از  32[الکهف:  بَْينَُهَما َزْرًعا

درخت مو قرار داديم و آن دو را با درخت نخل پوشش داديم و بين آن دو زراعتی قرار  
  . 1)داديم

3 -  ُ ن ُدوِن النَِّساء بَْل أَنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ أَِئنَُّكْم لَتَأْت َجاَل َشْهَوةً ّمِ ] (شما به  55[النمل:  وَن الّرِ
  ). کنيد، بلکه شما گروهی جاهل هستيد جای زنان با مردان آميزش می

4 -  ََجاَل َوتَْقَطعُوَن السَِّبيَل َوتَأْتُوَن فِي نَاِديُكُم اْلُمنك َر فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ  أَئِنَّكُْم لَتَأْتُوَن الّرِ
اِدقِينَ  ِ إِن كُنَت ِمَن الصَّ َّ -(آيا شما با مردان آميزش می ]29[العنکبوت:  أَن قَالُوا اْئتِنَا بِعَذَاِب 

کنيد.  دهيد و در جمع خودتان به کارهای زشت عمل می کنيد و راه [درست] را انجام نمی
  . تند: عذاب هللا را بياور! اگر از راستگويان هستی)جواب قومش جز اين نبود که گف 

5 - َن اْلِجّنِ فََزاُدوهُْم َرَهقًا نِس َيعُوُذوَن بِِرَجاٍل ّمِ َن اْإلِ و  ] ( 6[الجن:  َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ّمِ
  ). افزايند برند و آنها بر سرکشی آنان میمردانی از انسان هستند که به مردانی از جن پناه می 

  ردان در سنت م  صفات
  : انجام دادن واجبات  -1

آمد و گفت: به عملی مرا   گفته است: مردی از اعراب باديه نشين نزد پيامبر بوهريرها
َ  تَْعبُدُ « شوم، فرمود: راهنمايی کن که اگر آن را انجام دهم، وارد بهشت می   بِهِ  تُْشِركُ  الَ  َّ

َالةَ  َوتُِقيمُ  َشْيئًا  يوَ  اْلَمْكتُوبَةَ  الصَّ َكاةَ  تَُؤّدِ (هللا را عبادت کنی و   »َرَمَضانَ  َوتَُصومُ  اْلَمْفُروَضةَ  الزَّ
ای به او شرک نوزی و نمازهای واجب را برپا داری و زکات واجب را پرداخت کنی و  ذره

- او گفت: قسم به کسی که جان من در دست اوست بر آن نمی. ماه رمضان روزه بگيری) 
هُ  َمنْ «فرمود:  افزايم، وقتی برگشت پيامبر   إِلَى فَْليَْنُظرْ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  إِلَى يَْنُظرَ  أَنْ  َسرَّ

 
به   لیگفته شده است که دارای نعمت است ودر آن سخن ی مردی اين آيه شروع ماجرايی است که درباره -  1

  رجم)زند.(متورزد، همچنين خود را چشم زخم میکند و کفر میخودش ظلم می



  .1)شود تا به مردی از اهل بهشت بنگرد به اين [مرد] نگاه کند (کسی که شاد می »َهَذا
  : صالح بودن   -2

ی ضخيمی  ی ابريشمگفته است: در خواب ديدم که پارچه  رضي هللا عنهما  ابن عمرعبدهللا 
نمودم، گفت: ماجرا را  خواستم پرواز میدر دست دارم و توسط آن به هر کجای بهشت که می

فرمود:   بيان نمود، پيامبر برای حفصه رضی هللا عنها بيان داشتم و آن را برای پيامبر
ِ   َعْبدَ   أََرى«   .2) بينم (عبدهللا را مردی صالح می »َصاِلًحا  َرُجالً  َّ
  : هاتیبر سخ صبر   -3

در زير  ای را يت نموديم و او پارچهشکا  گفته است: نزد رسول هللا أرت خباب بن 
- فرمايی؟ آيا برای ما دعا نمیی کعبه بالش کرده بود، گفتيم: آيا برای ما طلب ياری نمیسايه 

ُجلُ  يُْؤَخُذ  قَْبلَُكمْ  َمنْ  َكانَ  قَدْ «نمايی. فرمود:    بِاْلِمْنَشارِ  فَيَُجاءُ  فِيَها فَيُْجعَلُ  ِض اْألَرْ  فِي لَهُ  فَيُْحفَرُ  الرَّ
  ذَِلكَ  يَُصدُّهُ  فََما َوَعْظِمهِ  لَْحِمهِ  ُدونَ  َما  اْلَحِديدِ  بِأَْمَشاطِ  َويُْمَشطُ  نِْصفَْينِ  َفيُْجعَلُ  َرأِْسهِ  َعلَى  فَيُوَضعُ 

ِ  ِدينِهِ  َعنْ  َّ نَّ  َو اكِ  يَِسيرَ  َحتَّى اْألَْمرُ  َهذَا َلَيتِمَّ َ  إِالَّ  يََخافُ  الَ  َحْضَرَمْوتَ  إِلَى  َصْنعَاءَ  ِمنْ  بُ الرَّ َّ  
ئْبَ  قبل از شما مردی بوده است که زمين را برای او  ( 3» تَْستَْعِجلُونَ  َولَِكنَُّكمْ  َغنَِمهِ  َعلَى َوالذِّ

دادند و او را  آوردند و بر سر او قرار میشد و اره مینمودند و در آن گذاشته میگود می 
و را  ابردند و اين امر ی آهنی را در گوشت و استخوان وی فرو می کردند و شانه مینصف 

داشت، قسم به هللا! اين امر تمام خواهد شد تا جايی که سواريی از صنعا به  از دينش باز نمی
که  ترسد، مگر هللا و گرگی کند، در حالی که از چيزی نمیسوی حضر الموت حرکت می

  .. . )کنيد کند] ولی شما عجله میگوسفندانش [را پاره 
  : ثابت قدم بودن   -4

در حالی به نزد آنها بيرون آمد که آنها   آورده است که پيامبر  رضي هللا عنهما ابن عباس
» (آيا به شما بگويم بهترين شخص چه کسی  أال أخبركم بخير الناس نشسته بودند، او فرمود: «

» (مردی که سر سواری  جل ممسك برأس فرسهر « فرمود: ای رسول هللا!  ،گفتيم: بله ،است؟)
»  فرس في سبيل هللا حتى يموت أو يقتل، فأخبركم بالذي يليه« فرمود:  خود را بگيرد) يا

يم [از کسی که] در  سازسواری در راه هللا، تا اين که بميرد يا کشته شود، شما را باخبر می(
مرؤ معتزل في شعب يقيم الصالة  ا« گفتيم: بله ای رسول هللا!، فرمود: ، د)پی او خواهد بو

خواند و  کند و نماز می گيری میای گوشه(شخصی که در دره الناس» ويؤتي الزكاة ويعتزل 
  . 4کند) دهد و از مردم کناره گيری میزکات می

  : امانت داری، قناعت ورزيدن و حکمت داشتن -5
  فََوَجدَ  َعقَاًرا اْشتََرى  َرُجلٌ  ْبلَُكمْ قَ  َكانَ  فِيَمنْ  َكانَ « فرمود:  آورده است که پيامبر ابوهريره

ةً  فِيَها ُجلُ  فَقَالَ  الذََّهبَ  ِمْنكَ  أَْشتَرِ  َولَمْ  اْألَْرضَ  ِمْنكَ  اْشتََرْيتُ  فَقَالَ  َذَهبٍ  ِمنْ  َجرَّ   بِْعتُكَ  إِنََّما  الرَّ
  َجاِريَةٌ  ِلي اْآلَخرُ  َوقَالَ  ُغَالمٌ  ِلي أََحُدُهَما فَقَالَ  َولَدٌ  أَلَُكَما  فَقَالَ  َرُجلٍ  إِلَى فَتََحاَكَما ِفيَها بَِما اْألَْرضَ 

در بين کسانی که قبل از شما  ( 5»َوْليَتََصدَّقَا ِمْنهُ  أَْنفُِسِهَما َعلَى َوْليُْنِفقَا  اْلَجاِريَةَ  اْلغَُالمَ  فَأَْنِكَحا  قَالَ 
ن مردی که از او  پيدا کرد، [به آطال بودند، مردی بود که زمينی را خريد و در آن سبويی از 

فقط  زمين را خريده بود] گفت: از تو زمين را خريدم و از تو طال را نخريدم، آن مرد گفت: 
زمين را به تو فروختم و هر آنچه در آن است، مردی را برای خود حکم قرار دادند و به آنها  

دختری  گفت: آيا شما فرزندی داريد؟ يکی از آنها گفت: من پسری دارم و ديگری گفت: من 
دارم، آن مرد گفت: پس آن پسر و دختر را به ازدواج هم در بياوريد [و از آن طال] برای آنها  
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  ). خرج کنيد و آن را صدقه دهيد 
داری مشتری چگونه بود و قناعت فروشنده و حکمت کسی که بين آنها  امانت  سبحان هللا

  !! قضاوت کرد 
  : جوانمرد و سخی بودن   -6

ُ  أَْدَخلَ «فرمود:  ت که رسول هللاآورده اس  ثمان بن عفانع   َسْهًال  َكانَ  َرُجًال  اْلَجنَّةَ  َّ
- کند، وارد بهشت میآسانگيری می (هللا مردی را که در خريد و فروش  1» َوُمْشتَِريًا  بَائِعًا 

  . مايد) ن
بينيم که  جوانمردی در خريد و فروش نياز به مردانگی دارد، چه بسيار افرادی را می 

گردند يا اين که بر فروختن  فروشند و به خاطر اندک مالی به فروش خود باز مییچيزی را م 
  . گيرد چيزی از برادر [مسلمانش] پيشی می

  : نماز شب   -7
  نِْعمَ «  فرمود: آورده است که پيامبر رضي هللا عنهما از پدرش عبد هللا بن عمر سالم بن 

ُجلُ  ِ  َعْبدُ  الرَّ سالم   . » (عبدهللا مرد خوبی است اگر نماز شب بخواند)اللَّْيلِ  ِمنْ  يَُصلِّي َكانَ  لَوْ  َّ
  .2خوابيد از شب نمی می گفته است: بعد از آن عبدهللا جز قسمت ک

  ترك حرام:   -8
مردانی که شبيه زنان هستند و زنانی که   گفته است: «پيامبر رضي هللا عنهما ابن عباس 

  يتی ديگر آورده است: «رسول هللاو در روا 3شبيه مردان هستند را لعن نموده است» 
کنند را لعن  کنند و زنانی که به مردان شباهت پيدا میمردانی که به زنان شباهت پيدا می

  . 4فرموده است»
مردی که لباس زنانه بپوشد و زنی که لباس مردانه   گفته است: «رسول هللا ابوهريره

  . 5بپوشد را لعن فرموده است»
  سن مردانگی 

، چه بسيار پيرمردانی هستند که هفتاد سال عمر  سن خاصی بستگی ندارد مردانگی به 
گردد و بر  د میمورد توجه واقع شدن شادارند ولی قلبشان مثل يک بچه هفت ساله است، با 

دارد و هر چيزی  کند و چيزی که برای او نيست را برای خود بر میچيز کوچکی گريه می
آزمندی را نسبت به آن دارد و کسی را در آن شريک   گيرد که بيشترين را چنان در دستش می

  . باشد ای کوچک است در حالی که دارای سبيل و ريش می کند، او بچهنمی
کردند گذشت، آنها دويدند و فرار کردند و فقط يک  از نزد تعدادی بچه که بازی می عمر

او پرسيد: چرا همراه  از  عمر، رضی هللا عنهما بود  عبد هللا بن زبير بچه باقی ماند و او
ام که از تو بترسم و راه را  گناهی نکردهمير المؤمنين دوستانت فرار نکردی؟ او گفت: ای ا

  ! ام که آن را باز کنم تنگ نکرده
ی قومش با او سخن گفت، خليفه به او  ی اموی رفت و درباره ای عرب نزد خليفهپسر بچه

! اگر سن بزرگتر برای امت  لمؤمنينامير گفت: بزرگتر از تو وجود ندارد؟ او گفت: ای ا
  . معيار باشد، بزرگتر از تو به خالفت سزاوارتر است 

بيشتر از کودکان بزرگ، چه چيزی   ها کودکانی بزرگ بودند و در دنياقسم به جانم آن
باشد، هللا تعالی  ندی قد و قدرت بنيه نمی لشود؟ مردانگی به بزرگ بودن بدن، بيافت می

] (و اگر  4[المنافقون:  َوإَِذا َرأَْيتَُهْم تُْعِجبَُك أَْجَساُمُهمْ فرمايد: از منافقان می ی گروهیدرباره

 
  و حسنه آلبانی. 2202سنن ابن ماجه  -  1
  .6525؛ صحيح مسلم 1157و  1122 (بخارايی)خاریبصحيح  -  2
  . 4930و سنن ابو داود  2785رمذی و سنن تِ  6834و  5886 (بخارايی)صحيح بخاری -  3
  . 1904و سنن ابن ماجه  5885 ی)(بخارايصحيح بخاری -  4
  باشد.گفته است به شرط مسلم صحيح می األرنؤوط شعيب؛ صححه آلبانی و شيخ 4098سنن ابوداود  -  5



َكأَنَُّهْم ُخُشٌب  باشد: اندازد) و به همراه اين فهم می آنها را ببينی، اجسام آنها تو را به تعجب می
َسنََّدةٌ يَْحَسبُوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعلَْيِهمْ  (آنها به مانند چوبهايی هستند که تکيه داده شده  ]4[المنافقون: مُّ

  يَأْتِيپندارند). همچنين در حديث صحيح آمده است: «هر فريادی را بر عليه خود می  باشند،
ُجلُ  » (مردی چاق روز قيامت در حالی  بَعُوَضةٍ  َجنَاحَ  يَِزنُ  ال اْلِقيَاَمِة، يَْومَ  السَِّمينُ  اْلعَِظيمُ  الرَّ

فَالَ نُِقيُم  : اْقَرُءواای ترازوی اعمال وی وزن ندارد)، سپس فرمود: «ی پشهدازه آيد که به انمی
 ً پس برای آنها در  ( توانيد اين آيه را] قرائت کنيد: ]» ([تا می 105[الکهف: لَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوْزنا

  . 1)روز قيامت هيچ ارزشی قرار نخواهيم داد)
الغر بود و روزی ساق پای او   عبد هللا بن مسعود که  همان طور که در قبل بيان نموديم

به   از باريک بودن ساق پای او  بسيار الغر بودند، اين در حالی بود که ساقهای او ديده شد و 
ِ  َعْبدِ  لَِرْجلُ  تَْضَحُكونَ  َما فرمود: « خنديدند، رسول هللا وی    ِمنْ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  اْلِميَزانِ  فِي أَثْقَلُ  َّ

ی هللا بوده و در روز قيامت ترازوی او از  خنديد؟ مردی که بنده (به چه می 2» أُُحٍدَ◌َ◌َ◌◌َ 
  . تر است) [کوه] اُحد سنگين 

قدرت درونيی است که صاحب آن   مردانگی به سن، جسم، مال و مقام نيست، بلکه فقط
او را در  دارد، قدرتی است که کند و او را از حقير بودن دور میکارهای بزرگ را تحمل می

گرداند و قدرتی در برابر ضعف  نياز میدهد و او را در برابر فقر، بی سن کم بزرگ قرار می
شود تا او دادن را به گرفتن ترجيح دهد و قبل از آن که  او است و قدرتی است که باعث می

ی خودش،  درباره  ات راواجب همچنين  کند،حقی از او خواسته شود، حق واجب را ادا می
  .شناسد ی امتش میی دينش و درباره اش، درباره ی خانهی پروردگارش، دربارهرهدربا

هايی است که هللا  ی صفات، خصوصيات و خصلت مردانگی به سن نيست، بلکه به اندازه
ی  دهد، وقتی هللا تعالی درباره رد بودن چه سودی میماند. آن را بيان داشته تعالی و رسولش
ْنِس يَعُوُذوَن بِِرَجاٍل ِمنَ يد: فرماآنها در قرآن می ً َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اْألِ    اْلِجّنِ فََزاُدوُهْم َرَهقا

برند و آنها سرکشی  ] (و همانا مردانی از انسانها هستند که به مردانی از جن پناه می 6[الجن:
  کنند). آنان را زياد می

  مردانگی و پيامبری 
برانی را مبعوث گرداند و تمامی آنها را به طور کامل به  رسوالنی فرستاد و پيام هللا

-هرگز زنی را رسول قرار نداد و اين آيه اين امر را تأييد می صفات مردانگی رساند. هللا 
] (و رسوالنی را  7، األنبياء: 43، النحل: 109[يوسف:  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك إِالَّ ِرَجاالً کند: 

عليهما  اگر کسی مريم يا مادر موسی  ،که...)  د اديم، مگر آن که مردانی بودنقبل از تو نفرست
را پيامبر بداند و دليل او اين باشد که به آنها وحی صورت گرفته است، اين امر مردود   السالم

َوأَْوَحى َربَُّك  : فرمايد است، زيرا منظور از وحی در مورد آن دو، الهام است، هللا تعالی می
ا يَْعِرشُونَ إِلَى النَّ  ] (و پروردگارت  68[لنحل:  ْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ

هايی [که ساخته شده  ها و درختان و داربست به زنبورهای عسل وحی(الهام) نمود که از کوه
کشته بود، فرمود:  در حديثی که شخصی صد نفر را  ای برگزيند). همچنين پيامبراست] خانه

ُ  فَأَْوَحى « بِي أَنْ  َهِذهِ  إِلَى  َّ ُ  َوأَْوَحى  تَقَرَّ   إِلَى  فَُوِجدَ  بَْينَُهَما َما  قِيُسوا  َوقَالَ  تَبَاَعِدي أَنْ  َهِذهِ  إِلَى َّ
يکی  وحی(الهام) نمود که نزديک شود و به آن  [شهر] (هللا به اين  3» لَهُ  َفغُِفرَ  بِِشْبرٍ  أَْقَربَ  َهِذهِ 

که دور شود و فرمود: بين آن دو را اندازه بزنيد و ديده شد که به   تا آن  [نيز] وحی(الهام) نمود 
در اينجا به   . تر است و گناه او(آن مرد) بخشيده شد)اين [سرزمين هجرت] يک وجب نزديک 

سرزمين گناه و به سرزمين توبه وحی(الهام) صورت پذيرفت و هيچ کس نگفته است: زنبور  
  ! باشند يا زمين پيامبر می عسل  
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َما اْلَمِسيُح ْبُن َمْريََم إِالَّ  فرمايد: اين قضيه را فيصله داده است و می همان گونه که هللا 
يقَةٌ  هُ ِصّدِ ُسُل َوأُمُّ مگر   ،کسی نبود  (مسيح پسر مريم ] 75[المائدة:  َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ

ود داشتند و مادرش زنی بسيار راستگو بود) و نفرمود که او  آن که رسوالنی قبل از او وج
آنها هللا   لتند که پيامبران مرد بودند و از قودانس فران قريش میزنی پيامبر بود، تا جايی که کا

َل َهَذا اْلقُْرآُن عَلَى َرُجٍل ِمَن اْلقَْريَتَْيِن َعِظيمٍ فرمايد: تعالی می ]  31ف: [الزخر َوقَالُوا لَْوالَ نُّزِ
  اند: (و گفتند، پس چرا قرآن بر مردی از دو سرزمين بزرگ نازل نشد) و همچنين گفته

 ََولَْو َجعَْلنَاهُ َملًَكا   َوقَالُوا لَْوالَ أُْنِزَل َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَْنَزْلنَا َملًَكا لَقُِضَي األَْمُر ثُمَّ الَ يُْنَظُرون *
ای نزد او نازل  ] (و گفتند: پس چرا فرشته9-8[االنعام:  نَا َعلَْيِهْم َما يَْلبُِسونَ لََجعَْلنَاهُ َرُجالً َولَلَبَسْ 

کرد و بعد از آن به آنان  نموديم، امر فيصله پيدا میای را نازل می نشده است و اگر فرشته
- نموديم، او را به شکل مردی قرار میای انتخاب میشد * و اگر او را فرشتهمهلت داده نمی

  . )نموديم که از قبل داشتند يم و آنان را دچار همان اشتباهی میداد 
  مردانگی و عالمتهای نزديک شدن قيامت 

حديثی را شنيدم که شخصی غير از من آن را روايت   گفته است از رسول هللا انس -1
نَا َويَْظَهرَ  ِعْلمُ الْ  َويَِقلَّ  اْلَجْهلُ  يَْظَهرَ  أَنْ  السَّاَعةِ  أَْشَراطِ  ِمنْ نکرده است، او فرمود: «   َوتُْشَربَ  الّزِ

َجالُ  َويَِقلَّ  اْلَخْمرُ  (از عالمتهای   1»َواِحدٌ  َرُجلٌ  قَيُِّمُهنَّ  اْمَرأَةً  ِلَخْمِسينَ  يَُكونَ  َحتَّى  النَِّساءُ  َويَْكثُرَ  الّرِ
گردد و شراب  شود و زنا آشکار میشود و علم کم میقيامت اين است که جهل چيره می

شوند، تا جايی که سرپرستی پنجاه زن  شوند و زنان زياد میشود و مردان کم مینوشيده می
  .گيرد)را يک مرد به عهده می

ذکر نمودن کم بودن مردان و زياد بودن زنان همراه ارتکاب گناهان کبيره و ظهور جهل  
باشد  می و کم شدن علم، دليلی بر اين امر است که کم بودن مردان و زياد بودن زنان امر بدی 

  . شود و باعث مفاسد زيادی می
ْنيَا  ِمنْ  يَْبقَ  لَمْ  لَوْ فرمود: « آورده است که پيامبر عبد هللا -2   فِي  َزائَِدةُ  قَالَ [ يَْومٌ  إِالَّ  الدُّ
لَ  ] َحِديثِهِ  ُ  لََطوَّ   اْسُمهُ  يَُواِطئُ  بَْيتِي  أَْهلِ  ِمنْ  أَوْ  ِمنِّي  َرُجًال  فِيهِ  يَْبعَثَ  َحتَّى  ] اتَّفَقُوا  ثُمَّ [ اْليَْومَ  ذَِلكَ  َّ
  ُظْلًما  ُمِلئَتْ  َكَما  َوَعْدالً  قِْسًطا اْألَْرضَ  يَْمَألُ  ] فِْطرٍ  َحِديثِ  فِي َزادَ [ أَبِي اْسمُ  أَبِيهِ  َواْسمُ  اْسِمي

کند تا اين  (اگر از عمر دنيا يک روز باقی مانده باشد، هللا آن روز را طوالنی می 2» َوَجْوًرا
شود و اسم او اسم من است و اسم پدرش اسم  میمن يا اهل بيت من برانگيخته که مردی از 

کند، همان گونه که [قبل از او] سراسر ظلم و ستم  پدر من، زمين را سراسر عدل و داد می
  . 3) شده بود 

  اموری که از مردانگی نيست
اری را  مردانگی بسياری از معنای حقيقی آن را امروزه از دست داده است، مردمان بسي

من مرد هستم، ولی   :گويد ايستد و میپندارند، مرد هستند، هر کدام از آنها میبينيم که می می
باشد؟ ای برادران، امروزه  در حقيقت: چه مردانگيی در وی وجود دارد؟ مضمون آن چه می 

ند  دانند و با رسيدگی به آن و بلافرادی هستند که مردانگی را عبارت از بلند کردن سبيل می
به   اين در حالی است که اين امر با سنت رسول، پندارند که اين مردانگی است می  ،کردن آن

ريزند و نيکوکاران را  از مردم کسانی هستند که خون می .طور ظاهری و باطنی تناقض دارد 

 
  .5577 (بخارايی)صحيح بخاری -  1
  رمذی با لفظی ديگر و صححه آلبانی.و تِ  4282ابوداود  -  2
گويند: او شکل يکی است، تمامی آنها می نزد اهل سنت و شيعيان، مشخصات ظاهری و اسم مهدی -  3

کند، نها اختالفی که وجود دارد اين است که نام پدر آنها فرق میباشد و تاست و اسم او نيز محمد می پيامبر
حسن است و اين را هم بايد گفت: که  عبدهللا است و نزد شيعيان نام پدر مهدی نزد اهل سنت نام پدر مهدی

فی  گويد: من محمد بن عبدهللا هستم تا با اهل سنت اختالکند، میشيعيان حديثی دارند که وقتی مهدی ظهور می
  .(مترجم)ه استی هللا بودپيش نيايد، دروغ نيز نگفته است چون پدر او عبد و بنده



  هستند و اين در حالی است کهگويند: آنها مرد بينيم که میکشند و آنان را اين چنين می می
  . کشند، حتی اگر گناهی نکرده باشد را میآنها را ريخته و گناه مردمان بیخون 

امروزه   ،پندارند انجام کارهای حرام همان مردانگی است از مردم کسانی هستند که می
شوند که برای آن که برای خود و ديگران دليل بياورند که آنها مرد هستند  بعضی ديده می 

،  1پندارند سيگار کشيدن مردانگی است شکند و می سيگار می] مثالً ، زنند [دست به کارهايی می
پندارند و از حدود  کنند و چيزهای حرام را سبک می به تنهايی به کشورهای خارجی سفر می

  . پندارند که آنها مرد هستند پا فراتر گذاشته و می  و مرزهای هللا 
شيدن در خانه  کو فرياد  پندارند، مردانگی بلند کردن صدااز مردم کسانی هستند که می

باشد و يا اموری اين چنين را  است و يا [مردانگی] به قوی بودن عضالت و توانايی آنها می
  . پندارند که اين کارها مردانگی است ؛ می  نيز .... 

پندارد که مردانگی فخر فروختن بر خدمتکاران و کارمندان  کسی از آنها است که می 
نها را که خواست اخراج کند و هر کدام را که خواست درجای  است و يا آن که هر کدام از آ

پندارد که اين کارها مردانگی است. اين گونه نيست ای برادران! مردانگی  خود نگه دارد؛ می 
روزی از روزهای تاريخ اسالم مردانگی گردن کلفتی و   هيچ  باشد، درخالف کردن نمی 

  . .دشمنی با نيکوکاران نبوده است، هرگز. 
مردانگی معانی بلند و حقايقی باال وجود دارد، وقتی اين گروه از مردم اين صفات  برای 
اسالم   ،شوند. امروزه اسالم به مردان بزرگ نياز دارد گيرند، شناخته میمی د را به خو

کنيم تا برای  چرا خود را آماده نمی  ،کند امروزه انجام خالف را در تمامی نقاط زمين نهی می 
به   البته مگر کسانی که هللا  ،اط تاريک و ظلمات شرک و جاهليت بپا خيزيماسالم در اين نق

  . اند را برپا داشته آنها در گروهی ياری شده، رحم نموده است، گروهی که شريعت هللا 
قبل بيان نموديم در آنان تجلی يافته است، صفاتی مانند:   که اين صفاتی که در مردانی

هايی که در راه هللا متعال به  سوی هللا تعالی، صبر بر اذيت عبادت، عمل، استقامت، دعوت به 
ها و ثابت نگه داشتن مردم بر  رسد، ياری دادن رسوالن و دعوت آنها، مبارزه با فتنه آنها می

  . 2اسالم
  رشد دادن مردانگی در بين کودکان ما

در   آوردن حالتهای مردانگی در بين فرزندانمان، از مشکالت تربيتی بزرگی د به وجو
های شرعی برای به وجود  های اسالمی و روش در اينجا تعدادی از راه ،باشد زمان ما می 

  آوردن مردانگی در بين فرزندانمان آورده شده است، از آنها: 
  : کنيه دادن به فرزندان  -1

به اين معنا که اگر پسر بچه بود به او گفته شود: ابو فالن، يا اگر دختر بچه بود به وی  
فالن و اگر   ی [يا آن که در زبان فارسی اگر پسر بود به او بگوييم: آقا ام فالن، گفته شود:

شود و بچه  اين اسم گذاری باعث ايجاد احساس مسئوليت می فالن]  دختر بود بگوييم: خانمِ 
- بيند، در نتيجه باعث پختگی وی و باال رفتن شعور وی میخود را بزرگتر از سن خود می

آمده   داد، از انسبه کودکان کنيه می کند، پيامبرد بزرگان حس میشود و خود را به مانن
  است: «پيامبر در بين مردم دارای نيکوترين اخالق بود، برادری داشتم که به او ابو ُعَمْير 

َمْيٍر، َما  يَا أَبَا عُ فرمود: «آمد به او میپنداشتم که او بزرگ شده است و وقتی میگفت، میمی
ی کوچکی بود که با آن بازی  و آن پرنده ) کند (ای ابوعمير، بلبل چه کار می 3ْيُر» فَعََل النُّغَ

 
ی آنها کنند و چون ارادهای از اين فراتر رفته و به گمان آن که مرد هستند، مواد مخدر مصرف میعده -  1

خود   و آخرت د و دنياشونی اين عمل معتاد میتوانند آن را ترک کنند، در نتيجهپندارند که میقوی است می
  کشند.(مترجم)را به آتش می

  جا دارد که از توکل داشتن بر هللا متعال، نيز در بين اين صفات ياد شود.(مترجم) -  2
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  . کرد می
ی ابريشمی  لباسی آورده شد که در آن پارچه  ام خالد دختر خالد گفته است: نزد پيامبر

چه   کنيد اين را بر تن » (فکر میَمْن تََرْوَن أَْن نَْكُسَو َهِذهِ سياه کوچکی وجود داشت، فرمود: «
او   .» (ام خالد را نزد من بياوريد) ائْتُونِي بِأُّمِ َخاِلدٍ )، مردم ساکت شدند و فرمود: «؟کسی کنم

لباس را در دست گرفت و بر   –او است  ی اشاره به کم سن -را در حالی آوردند که در بقل بود 
و کهنه کنی) در آن   «أَْبِلي َوأَْخِلِقي» (چندين لباس به مانند اين را بپوشی  او پوشاند و فرمود:

و سناه به زبان   ) » (اين سناه است يَا أُمَّ َخاِلٍد، َهذَا َسنَاهپرچمی سبز يا زرد بود و فرمود: « 
  . 1حبشی يعنی زيبا 

  : ها بردن او در جمع  -2
شود، بردن او در مجامع عمومی و  از چيزهايی که باعث رشد مردانگی در کودک می 

شود و او را  شدن عقلش می باعث باال رفتن فهم و زياد  نشاندن او در بين بزرگان است؛ اين 
دارد، اين عملی بود که  کند و او را از غرق شدن در لهو و لعب باز میمی همانند  بزرگان به

کردند و از ماجراهايی  داخل می دادند، فرزندانشان را در مجلس پيامبرانجام می صحابه
باشد، گفته است: «وقتی  بن قرة از پدرش میدر اين مورد، آن چيزی است که از معاوية 

نشستند و در بين آنها مردی بود  نشست، تعدادی از صحابه نزد او می در مجلسی می پيامبر
  . 2نشست... تا آخر حديث»آمد و جلوی او می که پسری کوچک داشت، از پشت سر او می

  : برای آنها   صالح  بيان کردن ماجرای پيشينيان  -3
شود، سخن گفتن با آنها  باعث رشد مردانگی در شخصيت کودکان می از چيزهايی که 

های  های گذشتگان و پيروی کنندگان از آنها و جنگهای اسالمی و پيروزیی قهرمانی درباره
بزرگ شمرده شود و اين صفت از مهمترين صفات   هامسلمانان است؛ تا شجاعت در درون آن

ر بود، برای يکی از آنها بعضی از جنگها را  دارای دو پس مردانگی است؛ زبير بن عوام
کرد، همان گونه که از  نمود و ديگر با آثار زخم قديمی در کتف پدرش بازی میبيان می 

ی جهاد از هشام بن  عروة بن زبير رضی هللا عنهما روايت شده است. ابن مبارک نيز درباره
کند: «او در روز يرموک  میعروه از پدرش از عبدهللا بن زبير رضی هللا عنهما روايت 

همراه پدرش بود وقتی مشرکان شکست خوردند، او آنهايی را که زخمی شده بودند کشت» و  
» آمده است و به معنای کامل کردن کشتِن کسانی که زخمی شده بودند،  يُجهزدر حديث لفظ «

  . باشد باشد و اين دليلی بر قوت قلب و شجاعت وی در کودکی میمی
  أدب:  -4

شود، آموزش دادن آنها به  يزهايی که باعث رشد مردانگی در شخصيت کودکان میاز چ
  آن را از پيامبر به طور کلی حديثی است که ابوهريره ،ادب در برابر بزرگان است 

ِغيرُ  يَُسلِّمُ « روايت کرده است:    3» يرِ اْلَكثِ  َعلَى َواْلقَِليلُ  اْلقَاِعدِ  َعلَى  َواْلَمارُّ  اْلَكبِيرِ  َعلَى  الصَّ
  (کوچکتر به بزرگتر اول سالم کند و عبور کننده بر نشسته و گروهی کم بر گروهی زياد 

  . )[جلوتر سالم کنند]
  : قدردانی احترام و  -5

شود، قدردانی و ارزش  از چيزهايی که باعث رشد جوانمردی در شخصيت کودک می
سهل بن سعد گفته  : دارد نهادن بر وی در مجالس است، اين حديث آن را به روشنی بيان می

ای بود که  آوردند و او از آن نوشيد، در سمت راستش پسر بچه است: جامی برای پيامبر
أَتَأَْذُن ِلي أَْن    !يَا ُغالمُ کوچکترين فرد حاضر بود و پيرمردان در سمت چپ او بودند، فرمود: «

کسی را در   بدهم؟) او گفت:  دهی آن را به پيرمردها » (ای پسر آيا اجازه میأُْعِطيَهُ األْشيَاَخ؟

 
  . 4024؛ سنن ابوداود 5993و  5845و  5823و  3874و  3071 (بخارايی)صحيح بخاری -  1
  ؛ صححه آلبانی.2088سنن نسائی  -  2
  . 2704رمذی ؛ سنن تِ 5198؛ سنن ابوداود 6234و  6231 (بخارايی)صحيح بخاری -  3



  . 1مود نيز آن را به او عطا ندهم، ای رسول هللا! او اين به کسی بر خود ترجيح نمی
  : ورزش   -6

شود: آموزش ورزشهای  از مواردی که باعث رشد مردانگی در شخصيت کودک می
مده است:  مردانه به او است، مانند تيراندازی و شنا و سوارکاری اسب. از ابو امامة بن سهل آ

  . 2هايتان شنا ياد دهيد برای ابوعبيده بن جراح نامه نوشت: به پسر بچه  عمر
  : دور کردن از کارهای زنانه  -7

شود، دور نگه داشتن وی از مسائل  از چيزهايی که باعث رشد مردانگی در کودک می
و   کند  ع زنانه و تشابه به زنان است؛ سرپرست وی بايد او را از رقصيدن مثل زنان من

يا   ی آنها و ای مثل شانهاستفاده از شانه مانند زنان به آن تمايل دارند  ه همچنين از اموری ک
  . د نمايمنع  او را پوشيدن ابريشم و طال و چيزهای ديگری که مخصوص زنان است، 

  : توهينعدم   -8
شود، دوری جستن از اهانت  از چيزهايی که باعث رشد مردانگی در شخصيت کودک می

خصوصا در مقابل ديگران و تحقير نکردن افکار وی و شجاع نمودن وی در  به وی، م
باشد. اين بطور  است و منزلت دادن به وی و فهماندن آن که اين امر اهميت دارد می مشارکت 

از   آمده است که رسول هللا گردد؛ از انس بن مالکمثال در سالم کردن به وی ظاهر می
  . 3ن سالم نمود کنار دو پسر بچه گذشت و به آنا 

هايی متناسب با سن او و  به طور مثال با او مشورت کند و فکر او را بخواهد و مسئوليت 
توانش به او داده شود و همچنين اموری مثل اين که از او خواسته شود تا رازها را مخفی  

نزد من آمد، در   که گفته است: رسول هللا دارد و در جهت اصالح برآيد، مثل حديث انس
کردم، گفت: بر ما سالم نمود و مرا برای نيازی مأمور  الی که با دو پسر بچه بازی میح

گرداند، به نزد مادرم دير رسيدم، وقتی نزد مادرم رسيدم، گفت: چه چيزی وقت تو را گرفت؟  
مرا به سوی نيازی مأمور گرداند، گفت: نياز او چه بود؟ گفتم: آن راز   گفتم: رسول هللا

آمده   همچنين در روايتی از انس .4نزد کسی سخن نگو!  راز رسول هللا ، گفت: ازاست 
ای بودم که در نزد دو پسر بچه ديگر بودم، او بر  نزد ما آمد و من پسر بچه  است: رسول هللا

ی ديوار يا  ما سالم نمود، سپس دست مرا گرفت و مرا به سوی امری فرستاد و در زير سايه
  . 5ه نزد او برگشتم کنار ديوار نشست تا اين ک 

-ای ديگر بازی میای بودم که با پسربچهگفته است: پسر بچه ابن عباس رضی هللا عنهما
]  پشت من است و به من رو نموده است، گفتم: پيامبر هللا[ کردم، متوجه شدم که پيامبر هللا

از من   ت درب منزل خود راشنيامده است، مگر به سوی من، گفت: به سوی او شتافتم و در پ
پنهان نمود، گفت: چيزی حس نکردم تا اين که پس گردنيی از روی محبت و شوخی به من  

» (برو و معاويه را برای من صدا کن!) و او کاتب وی  اْذَهْب فَاْدعُ ِلي ُمعَاِويَةَ زد و فرمود: «
  .6] را اجابت کن که نيازی دارد بود، نزد معاويه رفتم و گفتم: پيامبر هللا[

  : دادن جرأت به او  تعليم -9
ام و در آموزش آن بايد جرأت در سخن گفتن را به  جرأت را در مکان خود توضيح داده

  . او آموخت 
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  باشند، جز ابو حمزة.



  : شرم نمودن - 10
نان، کوتاه کردن موی سر، در حرکات  شباهت به ز  ،بايد کوشش نمود تا در لباس پوشيدن

ز خصلتهای زنان است،  و راه رفتنش شرم داشته باشد و او را از پوشيدن لباس ابريشم که ا
  . بايد منع کرد 

  : دور کردن وی از راحت طلبی  - 11
بايد او را از راحت طلبی و زندگی تن آسا، کسالت و راحتی و بيهودگی، دور نگه  

  .1گفته است: زندگی راحت نداشته باشيد که نعمت [در دنيا] دوام ندارد  داشت؛ عمر
  : جالس لهو مدور کردن آنها از  - 12

منافات   ی از مجالس لهو، باطل، غنا و موسيقی باز داشت؛ زيرا آن با مردانگبايد او را 
  . برد دارد و جديت را از بين می 

شيخ  ر درون اطفال بيان شد را د ردانگی و رشد آن م* اين روشهايی که برای زياد شدن 
  . ای مخصوص اين امر بيان داشته است در مطويهمحمد المنجد حفظه هللا 

  مرد و زن 
باشد و جنس انسان شامل مرد و زن است و  اند: زمان شامل شب و روز میفتهعلماء گ

برای هر کدام از آنها امور مهمی بيان شده است، چه بسا که وقتی شب برای آرامش و  
ی روز است و زن به  باشد، در نتيجه مرد به منزلهسکوت و روز برای تالش و عمل می 

  . ی شب منزله
  إَِذا َوالنََّهارِ  *  يَْغَشى  إِذَا َواللَّْيلِ فرمايد: را جمع کرده و می پروردگار عزت سبحانه آنان

(سوگند به شب آن هنگام که   ]4- 1[الليل: لََشتَّى َسْعيَُكمْ  إِنَّ  * َواْألُْنثَى الذََّكرَ  َخلَقَ  َوَما * تََجلَّى
مذکر و مؤنث  شود *  و سوگند به آن که پوشاند * سوگند به روز آن هنگام که روشن میمی

  را آفريد * همانا کوشش شما مختلف است). 
ی زن نيست که آرزو کند که مرد  شايسته مرد نيست که آرزو کند که زن باشد و شايسته 

ُ  فَضَّلَ  َما  تَتََمنَّْوا َوالَ باشد، راست گفت هللا بزرگ که فرمود:    بَْعٍض  َعلَى  بَْعَضُكمْ  بِهِ  َّ
قرار داده است  ديگر لت که هللا آن را بر بعضی [بيشتر از] بعضی ] (آنچه از فضي32[النساء:

ی زنان نازل شد و آن وقتی بود  گويد: اين آيه دربارهابن کثير رحمه هللا می. )!را آرزو نکنيد 
کرديم، زنی  نموديم و جهاد میکه گفتند: ای کاش ما مردانی بوديم و به مانند آنان جنگ می 

، اگر در  مود  تعالی جهاد را بر مردان واجب ن ت: ای رسول هللا! هللاآمد و گف نزد رسول هللا
اند و نزد پروردگارشان روزی  کشته شوند، زنده اگر برند و آن مصيبتی به آنها برسد، اجر می 

فرمود:   داريم و برای ما در آن چه خواهد بود؟ پيامبرخورند، ما امور آنها را برپا میمی
(به   2» ء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن يفعلهأبلغي من لقيت من النسا«

من رسيده است که اگر زنان از شوهر اطاعت کنند و به حقوق او اعتراف کنند، معادل آن  
  . دهد)ی کمی از شما آن را انجام میباشد و عدهمی

-تشبيه می شود، او را به مرداندر حالتی از حاالت که زنی به صفات نيکو خوانده می
  .. زند. کنند و آنچه که عادت مردم شده است، آن عمل فقط از مردان سر می

ايستد... و گاهی از شدت تعجب نمودن به عمل  گويند: فالن زن به مانند مردان میمی
و اين وقتی است که صفات مردانگی در آن به شکلی   شوند آنها، به صد مرد توصيف می

گردد و اين در حالی است که صفات مردانگی در آنها ثابت  د میاستوار به مانند مردان، ايجا
  ..!! ماند.نمی

وقتی بعضی از مردان در جنگ احد ميدان را خالی کردند و از مقابل دشمن فرار کردند،  
ت ايستاد... زنی از مسلمانان آمد و در ميدان مردانگی وارد شد و در آن  ابا ثب رسول هللا
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کردند را گرفت و به مانند يک مرد همراه رسول  ی که فرار میدرخشيد و شمشيری از کسان
رد شد،  اايستاد، او جراحتی ديد و از بدنش خون جاری شد و اعتنايی به آنچه بر وی و هللا

من يطيق ما  فرمود: «او را نجات داد و اين در حالی بود که می ننمود تا اين که رسول هللا
  ). ! ای ام عمارة داشته باشد؟ طاقت تو را  ست که ا مردیکدام  » (تطيقين يا أم عمارة

کند را لعن فرموده  زنانی را که خود را به مردان تشبيه می اين در حالی است که رسول
است، ولی او قرار گرفتن آنها در موضع مردانگی را برای بعضی از زنان مؤمنان، مانند ام  

ن بود. اگر مردانگی صفتی است  ، آن در ميدانهای حق، جنگ و ياری دي تبريک گفت  ،عماره
آن را دوست دارند، آن برای تمامی مردم ارزش است، چه مرد   اشکه هللا تعالی و فرستاده

  .. باشند و چه زن. 
  عالمتهای مردانگی 

  : بودن   دائماً به ياد هللا) 1
مردانگی اين است که دنيا انسان را مشغول ننمايد تا از آخرت غفلت حاصل شود، هللا  

ُ  أَِذنَ  بُيُوتٍ  فِيفرمايد: به محکمی بيان میتعالی    فِيَها لَهُ  يَُسبِّحُ  اْسُمهُ  فِيَها َويُْذَكرَ  تُْرفَعَ  أَنْ  َّ
ِ  ِذْكرِ  َعنْ  بَْيعٌ  َوالَ  تَِجاَرةٌ  تُْلِهيِهمْ  الَ  ِرَجالٌ *  َواْآلَصالِ  بِاْلغُُدوِّ  َالةِ  َوإِقَامِ  َّ َكاةِ  َوإِيتَاءِ  الصَّ   الزَّ

هايی که هللا اجازه داده  ] (در خانه37- 36[النور:  َواْألَْبَصارُ  اْلقُلُوبُ  فِيهِ  تَتَقَلَّبُ  يَْوًما افُونَ يَخَ 
شود * مردانی که تجارت  است تا نام او ياد شود و باال رود [و] در صبح و شب او تسبيح می

دارد، از روزی  نمیو خريد و فروش آنها را از ياد هللا و نماز خواندن و پرداخت زکات باز 
  . شود) ترسند که در آن قلبها و چشمها منقلب میمی

  و [در آن حالت] کاروانی آمد، صحابه فرمود بر منبر خطبه ايراد می رسول هللا
وهللا لو تتابعتم فلم يبق  فرمود: « بيرون رفتند و کسی باقی نماند، مگر دوازده نفر، پيامبر

ماند،  آمد، شخصی باقی نمی» (قسم به هللا اگر به دنبال شما میمنكم أحد، لسال بكم الوادي نارا
  أَوْ  تَِجاَرةً  َرأَْوا َوإَِذا ، و هللا تعالی فرمود: )[بدين صورت که] در وادی آتش جريان پيدا کند 

ِ  ِعْندَ  َما قُلْ  قَائًِما  َوتََرُكوكَ  إَِلْيَها  اْنفَضُّوا  لَْهًوا ُ  التَِّجاَرةِ  نَ َومِ  اللَّْهوِ  ِمنَ  َخْيرٌ  َّ َّ اِزقِينَ  َخْيرُ  َو   الرَّ
] (و هنگامی که تجارت يا سرگرمی را ديدند، از کنار تو پراکنده شدند و تو را  11[الجمعه: 

باشد و هللا بهترين  ايستاده رها کردند، بگو: آنچه نزد هللا است بهتر از سرگرمی و تجارت می
  . روزی دهندگان است) 

  : از هللا تعالی بر مال و فرزند  مقدم داشتن اطاعت ) 2
ْنيَا اْلَحيَاةِ  ِزينَةُ  َواْلبَنُونَ  اْلَمالُ : فرمايد می هللا تعالى  اِلَحاتُ  َواْلبَاقِيَاتُ  الدُّ   َربِّكَ  ِعْندَ  َخْيرٌ  الصَّ

باشند و اعمال صالح  ] (مال و فرزندان زينت زندگی دنيوی می46[الکهف:  أََمًال  َوَخْيرٌ  ثََوابًا
فرموده   پيامبر . ماند] نزد هللا در پاداش گرفتن و آرزو نمودن، بهتر است)اقی [می[که] ب
اِلَحاتِ  اْلبَاِقيَاتِ  ِمنْ  اْستَْكثُِروا «: است    ،)! ماند را زياد کنيد میباقی  ی که » (اعمال صالحالصَّ

  َوالَ  َحْولَ  َوالَ  َوالتَّْحِميدُ  ْسبِيحُ َوالتَّ  َوالتَّْهِليلُ  التَّْكِبيرُ گفتند: ای رسول هللا! آنها چه هستند؟ فرمود: «
ةَ  ِ  إِالَّ  قُوَّ َّ (تکبير(هللا اکبر گفتن) و تهليل(ال اله اال هللا گفتن) و تسبيح(سبحان هللا گفتن) و   1» بِا

  . تحميد(الحمد  گفتن) و هيچ قدرت و توانی وجود ندارد، مگر از طرف هللا [گفتن]) 
گردند، ولی  گويد: مالها و فرزندان به سرعت نابود مییامام آلوسی در تفسير اين آيه م

مال وبالی بر گردن  شود، وقتی حقوق صاحبان آن زياد می . باشد ياد هللا تعالی اين گونه نمی 
گردد و از او منفعتی در دنيا  شود و گاهی فاسد میگردد، گاهی فرزند عاق میمیصاحب آن، 

  . 2شود و آخرت کسب نمی
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  : ادهسرپرستی خانو) 3
ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض : فرمايد می تعالى هللا  ّ َل  اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ   الّرِ
ی فضيلتی که هللا برای بعضی بر بعضی  ] (مردان سرپرست زنان هستند به واسطه 34[النساء:

کسی که  او معنای رئيس است،  گويد: «القَيِّم» بهرحمه هللا میابن كثير  ديگر قرار داده است).
نمايد و در روز قيامت  کند و هنگام کجی آنها، آنان را مستقيم میدر بين اهلش حکم می

،  ...  َرِعيَّتِهِ  َعنْ  َمْسئُولٌ  َوُكلُُّكمْ  َراعٍ  ُكلُُّكمْ فرموده است: « مسئوليت آنها را دارد، پيامبر
ُجلُ  (تمامی شما مسئول هستيد و [در روز   1...» َرِعيَّتِهِ  َعنْ  لٌ َمْسئُو َوُهوَ  أَْهِلهِ  فِي  َراعٍ  َوالرَّ

اش است و در  ی زيردستان شما سوال خواهد شد... و مرد مسئول خانوادههقيامت] دربار
  ). ...شود [روز قيامت] از زيردستانش سوال می

ی  درباره رضي هللا عنها شود، از عايشه اش کم نمیمردانگی مرد با کمک به خانواده
- شد، چيزی را بر میدر خانه سوال شد، او گفت: «در کار اهلش داخل می عمل رسول هللا

زد  دوخت و لباسش را وصله میگذاشت، کفشش را میمی داشت و چيزی را [در جای خود] 
  . ی هللا تعالی بود . بله او فرستاده 2دوشيد»و گوسفندش را می

رضي هللا  کند، عايشه کم نمیی مرد را مردانگ محبت به اهل خانه و شوخی کردن با آنها 
  ] بر [پيامبر گذاشت و او ی [دو] با او مسابقه  عليه الصالة والسالم  رسول هللا : گفته است  عنها 

با من   عليه الصالة والسالم کردم، رسول هللا ، گفت: وقتی گوشتی را حمل میپيروز گشت 
  . 3ين بجای آن) » (اهذه بتلكمسابقه داد و بر من پيروز گشت و فرمود: «

  ؟ برد اش از بين میچه چيزی مردانگی مرد را در بين خانواده
  : اشاز بين رفتن غيرت وی برای خانواده

- افتد و مردم عورت او را میهنگامی که لباس زن کافی نبوده و بدن او بيرون می -الف
  َكاِسيَاتٌ  َونَِساءٌ «به ما آموخته است که چنين افرادی اهل آتش جهنم هستند:  بينند و رسول هللا

  َوإِنَّ  ِريَحَها  يَِجْدنَ  َوالَ  اْلَجنَّةَ  يَْدُخْلنَ  الَ  اْلَمائِلَةِ  اْلبُْختِ  َكأَْسنَِمةِ  ُرُءوُسُهنَّ  َمائِالَتٌ  ُمِميالَتٌ  َعاِريَاتٌ 
. و دوم]  باشند ... ([دو گروه هستند که اهل آتش جهنم می 4» َوَكذَا َكَذا َمِسيَرةِ  ِمنْ  لَتُوَجدُ  ِريَحَها 

ند و مردان را به سمت  دارمايل ت، به مردان باشند اند، ولی لخت می زنانی که لباس پوشيده
- به بهشت داخل نمیآنها کنند، کشند و سرهای خود را به مانند کوهان شتر درست میخود می

رسد و اين درحالی است که بوی آن از اينجا و آنجا [به  شوند و بوی آن نيز به آنها نمی
  . شود) ی پانصد سال] استشمام میاصلهف

  َعلَى َوالدُُّخولَ  إِيَّاُكمْ فرموده است: « با آنها اختالط صورت نگيرد، رسول هللا -ب 
دارم از تنها شدن با زنان)، مردی از انصار گفت: ای رسول هللا!  » (شما بر حذر میالنَِّساءِ 

و   5ی شوهر مرگ است)» (خانوادهَمْوتُ الْ  اْلَحْموُ ی شوهر بود چطور؟ فرمود: «اگر خانواده
  . معنای آن تنها گذاشتن دو نفر است 

برد، دادن زمام امور  همچنين از مسائل ديگری که مردانگی مرد را زير سوال می  -ج
- رود و هر وقت بخواهد بر میزنش به ديگران است، هر وقت بخواهد از خانه بيرون می

داند و يا اين که آن  او را در هنگام خارج شدن نمیحالی است که مرد، حالت  ر گردد و اين د 
زن بدون محرم سفر کند و يا آن که دوست پاکی نداشته باشد تا دين و عفت او را در راه  

  . تأمين کند 
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  کند و پيامبراين امور و اهميت ندادن آن توسط مرد بر نبودن غيرت مرد داللت می
و ديوث کسی است که   1) شود رد بهشت نمی» (ديوث واال يدخل الجنة ديوث فرموده است: « 

  . غيرتی برای ناموسش ندارد 
-برد، سپردن رهبری به اهلش میهمچنين از اموری که مردانگی مرد را از بين می  -د 

إذا كان أمراؤكم فساقكم وأغنياؤكم شراركم، وأموركم إلى  فرموده است: « باشد و پيامبر
ميران شما از فاسقان شما باشند و ثروتمندان  ااگر ( 2نسائكم، فبطن األرض خير من ظهرها» 

شما شّرترين شما باشند و امورتان به دست زنان داده شود، داخل زمين بهتر از روی آن  
  . ی زن هالک شده است بنده  ، در اثر آمده است:)است 

  ت کند، مقدم داشتن محبت خانواده بر محباز چيزهايی که مردانگی مرد را ويران می -ـه
باشد. عبدهللا بن ابوبکر با زنی ازدواج کرد که به او عاتکة گفته  می اشلی و فرستادههللا تعا

از خانه برای رفتن به نماز جمعه   شد و دارای نسب، زيبايی و ادب بود، روزی ابوبکرمی
کند، به مانند عشق بازيی که بين مرد  عشق بازی میبيرون آمد و شنيد که عبدهللا با همسرش 

جود دارد، وقتی از نماز جمعه برگشت و آنان را در حالتی ديد که در قبل در آن  و همسرش و
گفت:   بودند، گفت: ای عبدهللا! آيا با ما نماز نخواندی؟ گفت: آيا نماز جمعه خوانديد؟ ابوبکر

ده. او را طالق  عاتکه تو را در برابر پروردگارت به خود مشغول نمود، پس او را طالق ب
اند، زيرا آنها در کاری  فهميد که عبدهللا و عاتکه پشيمان شده و ابوبکر ذشت داد و شش ماه گ

باز داشت،   داخل شدند که بين زن و شوهر وجود دارد ولی آن کار آنها را از اطاعت هللا 
  . سپس به او گفت: به سوی او رجوع کن و او رجوع نمود 

  وجود نداشت].   4در آن آيتم ) [متن عربی کتاب از المکتبة الشاملة گرفته شده است و 4
  ) تواضع داشتن و تکبر ننمودن: 5

مهمانی نزد عمر بن عبد العزيز رحمه هللا آمد، نزديک بود که چراغ خاموش شود و  
مهمان گفت: ای امير المؤمنين! آيا آن را درست کنم؟ عمر بن عبد العزيز گفت: از جوانمردی  

ت: آيا غالم را بيدار کنم؟ گفت: او تازه  مرد نيست که مهمان خود را به کاری بگيرد، گف
خوابيده است، سپس عمر بن عبد العزيز ايستاد و چراغ را درست کرد و برگشت و مهمان  

عمر  چراغش را درست کرد!! گفت: ايستادم و من گفت: أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
ه اين امر  کبه ای معنا  .هستم  عمر بن عبد العزيز ات دادم و منهستم و وعده بن عبد العزيز 

  . نمودم، مقام مرا باال برد   ارزش مرا کم نکرد، بلکه برای تواضعی که برای هللا 
  :باشد مردانگی در عفو و بخشش است و در انتقام نمی) 6

کسی بود که از تهمتی که به عايشه رضی هللا عنها زده شد، [نزد   مسطح بن أثاثة 
وقتی برای   رسول هللا : ور خالصه اين گونه بود ديگران] سخن گفت، ماجرای تهمت به ط

افتاد او را در  انداخت، قرعه به نام هرکس میمیرفت، بين زنانش قرعه میجهاد بيرون 
وقتی کار لشگر   .نمود و اين بار قرعه به نام عايشه رضی هللا عنها در آمد سفرش همراه می 

ز امورش از لشگر جدا شد، وقتی  تمام شد و بازگشت، عايشه رضی هللا عنها برای بعضی ا
برگشت ديد که لشگر رفته است و در آن مکان نشست و انتظار کشيد، در آنجا صحابی به نام  

آمد که اگر  کشيد و پشت سر لشگر میبود و انتظار انتهای لشگر را می  صفوان بن معطل
او را   – را ديد  هارضي هللا عن لشگر چيزی را جا گذاشته بود، او آن را بردارد. وقتی عايشه

گفت: ام المؤمنين. در آنجا بود که او را سوار کرد و به   –قبل از واجب شدن حجاب ديده بود 
لشگر ملحق شد، وقتی به لشگر رسيد، هودجی که عايشه رضی هللا عنها در آن بود را نگه  

ا آورده  آمد و او شتری ر داشتند و او را در آن نيافتند، مدتی نگذشت که صفوان بن معطل
سخن  عبد هللا بن أبي بن سلول  رئيس منافقان بود و بر آن عايشه رضی هللا عنها سوار بود.
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طعنه وارد نمود و اين طور بيان نمود که بين عايشه رضی هللا   گفت و به ناموس رسول هللا
  . ای وجود داشته است رابطه عنها و صفوان

نمود و اين در  به او انفاق می بوبکروقتی اين امر رخ داد، مسطح فرد فقيری بود و ا
نمود، وقتی آيات برائت در  حالی بود که او به دختر ابوبکر رضی هللا عنهما طعنه وارد می 

قسم خورد که ديگر هرگز به مسطح انفاق نکند و هللا تعالی   ی نور نازل گشت، ابوبکرسوره
  َواْلُمَهاِجِرينَ  َواْلَمَساِكينَ  اْلقُْربَى  أُوِلي  يُْؤتُوا  أَنْ  َوالسَّعَةِ  ِمْنُكمْ  اْلفَْضلِ  أُولُو  يَأْتَلِ  َوالَ نازل فرمود: 

ِ  َسبِيلِ  فِي ُ  يَْغِفرَ  أَنْ  تُِحبُّونَ  أَالَ  َوْليَْصفَُحوا  َوْليَْعفُوا َّ ُ  لَُكمْ  َّ َّ ]  22[النور:  َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َو
د قسم بخورند که به خويشاوندان و  (کسانی از شما که صاحب فضيلت و ثروت هستند، نباي

مستمندان و مهاجرين در راه هللا، انفاق نکنند، بايد عفو کنند و چشم پوشی کنند. آيا دوست  
ً رحمت کننده است). بعد از آن   نداريد که هللا شما را بيامرزد و هللا بسيار آمرزنده و دائما

مرزی و انفاق خود به مسطح را  گفت: بله ای پروردگار! دوست داريم تا مارا بيا ابوبکر
  . 1دوباره شروع نمود 

  : سازد تجارت آنها را غافل نمی)  7
سالم  همراه [  گفت: ، بود  سالم بن عبد هللا  عبور نمود و همراه او عمرو بن دينار رحمه هللا

خواندند  بودم و ما به دنبال مسجد بوديم، از بازار مدينه عبور کرديم و آنها نماز می بن عبد هللا 
کاالی خودشان را به حال خود گذاشته بودند، سالم به کاالهای آنها نگاه کرد در حالی که   و

کسی مقابل او نبود تا از آنها نگهبانی کند يا به آنها رسيدگی کند يا اين   ] کسی نزد او نبود و
که دکانهای خود را بسته باشند و در راه بر کنار راه ننشسته بودند و منتظر نبودند که چه  
زمانی نماز تمام شود تا اولين کسی باشند که دکان خود را باز کند، کاالی خود را در خيابان  

سالم به کاالهايشان نگاه  [ رها کرده بودند و بازار را ترک کرده بودند و به مسجد رفته بودند،
يِهْم تَِجاَرةٌ  ِرَجاٌل ال تُْلهِ نمود: و اين آيه را تالوت می  و کسی نبود اکرد در حالی که همراه می

 ِ َّ ] (مردانی که تجارت و خريد و فروش آنها را از ياد هللا باز  37[النور: َوال بَْيٌع َعْن ِذْكِر 
آنان کسانی هستند که منظور هللا از آنها  ] دارد و ...) سپس گفت: آنها همين افراد هستند نمی

اند و  بر خواست خود مقدم داشتهباشد، آنان کسانی هستند که خواست هللا را در اين آيه می 
دهند و اجابت اين ندای واالی ربانی را  اطاعت از هللا را بر کاالی دنيوی فنا شونده ترجيح می 

[اين ندا را] بر حرص و طمعی که شيطان آن   حي على الصالة، حي على الفالح، اند:برگزيده
  . اند هکند، ترجيح داد دهد و بر نفسی که به بدی امر میرا حرکت می
نشينند يا در داخل  هايشان می چه بسيارند مردانی که امروز در دکانها و مغازه سبحان هللا

نشينند و جواب اين تلفن و  ت دخل میشگيرند، بعضی از آنها پ ای مخفی قرار میآن در گوشه
د و  نرو د و باال مینآيد و پايين میننمايد و معامله مینگويد و سخن مینده آن مشتری را می

دعوت به سوی هللا تعالی را   ، ند نکند، مسجد را ترک مینکندای هللا تعالی را ترک می
  شوند؟! خير، چه بسا. آيا آنان مرد ناميده می د، برای چه ای برادران؟! نکن استجابت نمی

  . آنان شبيه مردان هستند ولی مرد نيستند 
  : تعالیهللا از دوستان ) دفاع 8

نمايد، اهل آن کسانی هستند که به  الی در قرآن توصيف می هللا تع اين مردانگی را
سازند که  دهند و برای مردم روشن میکنند و آنها را ياری میپيامبران در دعوتشان کمک می

  . کنند باشد و پيامبران را ياری داده و به آنها کمک میاند، حق میآنچه پيامبران برای آن آمده
ی شهر آمد)، چه  (و از دورتری نقطه  ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَةِ َوَجاءَ فرمايد: هللا تعالی می

  َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة َرُجلٌ ؟ افراد کسی آمد؟ آيا لشگر بسيار قوی آمد يا تعداد زيادی از 
(مردی کوشا)   َرُجٌل يَْسعَىی شهر، مردی آمد) از آخر شهر ] (از دورترين نقطه20[يس: 
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برسد و اين در  يا حراجی و بازار آيا او آمد تا به  کرد و برای چه آمد؟ میآمد. سرسختی 
سخن زيادی  آيا او آمد به جايی که ای از آن را از دست بدهد؟! خواهد ذرهنمی حالی است که 

قَاَل يَا قَْوِم اتَّبِعُوا  بدهند؟! خير، ای برادران!  ت خواهد چيزی را از دسشود و نمیگفته می
] (گفت: ای قوم من از  21-20[يس:  ِليَن * اتَّبِعُوا َمْن ال يَْسأَلُُكْم أَْجراً َوُهْم ُمْهتَُدونَ اْلُمْرسَ 

اند و آنها هدايت  رسوالن تبعيت کنيد! * از کسانی تبعيت کنيد که اجری از شما نخواسته
ْعبُُد الَِّذي فََطَرنِي  َوَما ِلَي ال أَ  ! از آن رسوالن تبعيت کنيد  ! يافتگان هستند)، از آنها تبعيت کنيد 

(و بر من نيست تا کسی که مرا آفريده است را عبادت نکنم و [در قيامت] به   َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ 
  .شويد)سوی او بازگردانده می

های شرک  سپس عرضه نمودن حقايق عقيده و تصورات پاک، صاف و خالی از آلودگی
يَا لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُموَن * بَِما َغفََر ِلي  ميراند و گفت:  او را  نمايد، تا اين که هللارا بيان می

ی آنچه که  دانستند * به واسطه] (ای کاش قوم من می27-26[يس:  َربِّي َوَجعَلَنِي ِمَن اْلُمْكَرِمينَ 
  مرا آمرزيد و مرا از اکرام شدگان قرار داد). ،پرورگار من

داريم اين است که به پيامبران کمک  سوب میاز صفات مردانگی که خودمان را به آن من 
، اگر دعوت رسوالن را ياری نماييم، دشمنِی با رسوالن  کنيم و با دشمنان پيامبران بجنگيم

  ماند، در دعوت رسوالن دلسردی و يأس وجود ندارد، اگر از استجابت کنندگانِ باقی نمی
انی نکنيم و از بدعت گذاران و  دعوت رسوالن باشيم و از آنها تبعيت کنيم و از آنها نافرم

  . ، [چنين دلسرديی در ما وجود نخواهد داشت]معاندان نباشيم
شود؟! چند نفر از مردان به دعوت  اين صفت امروزه در کداميک از مردان يافت می

  . رساند؟! آنها کم هستند ياری می  رسول هللا
  : خيرخواهی کردن حتی در حالت ترس )  9

-خيرخواهی می ر ترس به سراغ آنها بيايد بازهم برای هللا کسانی هستند که اگ  نمردا
کنند، حتی اگر ترس آنها را در بر گرفته باشد و ترساندن [ظالمان] آنها را محاصره نموده  

يک مرد   تواند، آن را انجام دهد.. خيرخواهی او به تنهايی آنقدر زياد است که امتی نمیباشد 
بر آن   او کند و عمل باشند، عمل میی سيل میرو کف  مانند [گروهی] که مثل  تنهايی به  به 

ای خاص او  که تصوری واحد و منهجی تنها و عقيده است  کسی رجحان دارد. اوکفهای سيل، 
دهند و دوستان هللا  انجام می برای هللا را کند، آن مردان خيرخواهی را از اين کار منع نمی

  . دارند است، برحذر می و آنها را احاطه کرده تعالی را از خطرهايی که برای آنها وجود دارد 
] (و مردی  20[القصص: َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسعَى: فرمايد می  تعالى هللا

ی شهر شدت عمل به خرج داد  ی شهر آمد) از دورترين نقطه کوشش کنان از دورترين نقطه
آمد، بله او مردی   انهو سرسخت  ا تالش فراوانبو راه طوالنی او را از اين کار باز نداشت، 

ی تو مشورت  (گفت: ای موسی سران درباره  قَاَل يَا ُموَسى إِنَّ اْلَمَألَ يَأْتَِمُروَن بِكَ مؤمن بود. 
(تا تو را   ِليَْقتُلُوَك فَاْخُرْج إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحينَ کنند، ی امر تو مشورت می کنند)، درباره می

های آنها  ). من نقشه باشمد، در نتيجه بيرون برو، همانا من برای تو از خيرخواهان می بکشن
، پس از  امنمودهها و نيات خبيث آنها را برای تو بيان ام و دسيسهی تو را آشکار نمودهدرباره

از   (خارج شو! زيرا من برای تو فَاْخُرْج إِنِّي ِلَ◌َك ِمَن النِّاِصِحينَ اين شهر خارج شو! 
  ). خيرخواهان هستم

[آن مرد] به مردانگی توصيف شده است، چون او با راه  : گفته است  ابن كثير رحمه هللا 
  سريعتر است، يعنی راهی که مسير عمومی نبود را طی نمود و راهی  معمولی مخالفت نموده 

  ی موسیبه آنجا برسد و به سو ،اند کسانی که برای کشتن او مأمور شده را برگزيد تا قبل از 
آيند تا تو را بگيرند و به قتل  شتافت و او را برحذر داشت، گفت: مردم پشت سر من می

(خارج   فَاْخُرْج إِنِّي ِلَ◌َك ِمَن النِّاِصِحينَ ياران فرعون طغيانگر بودند،  [آن مردم] برسانند،
  ). باشممن برای تو از خيرخواهان می  ! شو



موسى عليه  ه کرد تا دوست هللا تعالی و پيامبرش اين مرد کوشش کنان آمد و راه را کوتا
برحذر دارد. با آن که ترسی برای وی وجود داشت او خيرخواهی را   ]را [از دشمنان  السالم

  . برگزيد و اين از صفات مردانگی است 
  : به سوی هللا تعالی ثابت قدم بودن و دعوت دادن)  10

ُ َعلَيِهَما اْدُخلُوا َعلَْيِهُم اْلبَاَب فَإَِذا  قَاَل َرُجالِن ِمَن الَّ : فرمايد می هللا تعالى  َّ ِذيَن يََخافُوَن أَْنعََم 
ِ فَتََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمِنينَ  َّ ] (دو مرد از کسانی که  23[المائدة:  َدَخْلتُُموهُ فَإِنَُّكْم َغاِلبُوَن َوَعلَى 

  ! مت داده بود، گفتند: از دروازه بر آنان وارد شويد ترسيدند [و] هللا به آنها نع[از هللا تعالی] می 
بر هللا توکل کنيد! اگر از  فقط پس اگر داخل شويد، همانا شما غلبه کنندگان خواهيد بود و 

  مؤمنان هستيد). 
به بنی اسرائيل امر نمود که به سرزمين مقدس وارد شويد و آنان را به ياری و   موسى

«هللا با شماست، پس با کافرانی که سرزمين   داد و گفت:  ت بشارز طرف هللا تعالی ا پيروزیِ 
، بنی اسرائيل کسانی بودند که سرشت آنها از نامردی و  !»اند بجنگيد مقدس را اشغال کرده

کردند، چه گفتند؟ آنان کالم بسيار  خيانت بود و از شريعت هللا تعالی و راه وی خودداری می
]  24[المائده: تِال إِنَّا َهاُهنَا قَاِعُدونَ ْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَافَاو گفتند:  زشتی را به زبان آوردند 

نشينيم) تو و پروردگارت ای  (پس تو و پروردگارت برويد و با آنها بجنگيد و ما اينجا می
- آييم و داخل شهر می نگريم و اگر پيروز شديد ما میی آن میموسی! بجنگيد و ما به نتيجه

پيامبر هللا   که موسیبه نشينيم) با تمامی وقاحت، (ما اينجا می  اُهنَا قَاِعُدونَ إِنَّا هَ شويم، 
قَاَل  نمود، و اين در حالی بود که کسی با وی همراهی نمی ، اين چنين سخن گفتند تعالی بود 

خود و  ] (گفت: پروردگارا! من فقط مالک 25[المائده:  َرّبِ إِنِّي ال أَْمِلُك إِالَّ نَْفِسي َوأَِخي
  باشم). برادرم می 

بود، قوم، پشت پيامبر خود را خالی کردند و او را   سهمگين ی اه جايگاهی سخت و جايگ
ی بود! آيا اين گونه نبود؟ چه کسی اين بحران  بزرگ در مقابل دشمنان تنها گذاشتند، اين بحران 

بر شريعت هللا   ای مردم گويد:دارد و به آنها میو مردم را ثابت قدم می کند را مديريت می
پيروزی به اذن هللا تعالی آمدنی   پذيريد! ن تعالی استوار باشيد و در مقابل دشمنان شکست را 

َ   !فرمايد است، به شريعت هللا متعال تمسک بجوييد و هللا شما را ياری می َّ إِْن تَْنُصُروا 
فرمايد) در اين حال بود که  می] (اگر هللا را ياری نماييد، او شما را ياری 7[محمد:  يَْنُصْرُكمْ 

ُ َعلَيِهَما  دو مرد ايستادند، َّ (دو مرد از کسانی که [از هللا   قَاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن يََخافُوَن أَْنعََم 
ترسيدند [و] هللا به آنها نعمت داده بود، گفتند:) هللا تعالی به آنها نعمت ايمان، اسالم  تعالی] می 

  .را داده بود  و ثابت قدم بودن
 ََعلَيِهَما اْدُخلُوا َعَلْيِهُم اْلبَاب ُ َّ ] (دو مرد  23[المائدة:  قَاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن يََخافُوَن أَْنعََم 

ترسيدند [و] هللا به آنها نعمت داده بود، گفتند: از دروازه بر  از کسانی که [از هللا تعالی] می
فَإِذَا َدَخْلتُُموهُ فَإِنَُّكْم  زيرا آنها ترسوهايی بيش نيستند،  !ببريد  ) بر آنها هجوم!آنان وارد شويد 

ِ َفتََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  َّ ] (پس اگر داخل شويد، همانا شما غلبه  23[المائده:  َغاِلبُوَن َوَعلَى 
  بر هللا توکل کنيد! اگر از مؤمنان هستيد). فقط  کنندگان خواهيد بود و 

ين نوع مردانگی چيزی است که به حقيقت امروزه به آن نياز داريم، در بين بحرانهايی  ا
به مردانی  ، کند هايی که شخص بردبار را حيران میوزد، بحرانها و فتنهکه بر مسلمانان می 

ای برای  کنند، به مردانی نياز داريم که اسوهنياز داريم که چشم مردم را در برابر دين باز می
  . دارند باشند، به مردانی احتياج داريم که مردم را بر شريعت هللا تعالی ثابت قدم میمردم 

  مردان  از مصاديقی 
  مؤمن آل فرعون: 

ْن آِل  فرمايد: تنها بود ولی مرد بود، هللا تعالی می مؤمن آل فرعون  ْؤِمٌن ّمِ وقَاَل َرُجٌل مُّ
بُِّكْم وإن يَُك َكاِذباً   فِْرَعْوَن يَْكتُُم إيَمانَهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجالً  ُ وقَْد َجاَءكُم بِاْلبَيِّنَاِت ِمن رَّ َّ أَن يَقُوَل َربَِّي 



َ ال يَْهِدي َمْن هَُو ُمْسِرٌف َكذَّابٌ  َّ ً يُِصْبكُم بَْعُض الَِذي يَِعُدُكْم إنَّ    َفعَلَْيِه َكِذبُهُ وإن يَُك َصاِدقا
ايمانش را پنهان داشته بود، گفت: آيا مردی را   ] (و مرد مؤمنی از آل فرعون که 28[غافر:

ر دروغگو  گهايی نزد شما آمد، اگويد: پروردگار من هللا است، همانا با روشنی کشيد که میمی
باشد، دروغ وی بر عليه او است و اگر راستگو باشد بعضی از چيزهايی که شما را به آن  

  ). کند گر و دروغگو باشد را هدايت نمیرسد، هللا کسی که تجاوزوعيد داده است به شما می 
به اين مرد نگاه شود، مانند کوه ايستاد و ايمانش را در زمانی که گريزی از آن وجود  

ها پشت گرم  نداشت، آشکار نمود و در مقابل پيشوايی طغيانگر که مدعی خدايی بود و به بدی 
ا از عذاب هللا تعالی ترساند و  بود، ايستاد، سپس آن مرد برای پند دادن قومش ايستاد و آنان ر

آنان را به سوی هللا متعال و ايمان به وی سبحانه و تعالی دعوت داد؛ ولی آنها او را به سوی  
- آنان را به سوی بهشت و آمرزش دعوت می دادند. میدعوت  کفر و شرک ورزيدن به هللا

، اين وضع و حال در  دادند داد و آنان او را به سوی آتش جهنم و بازگشتگاهی بد دعوت می
تمامی زمانها وجود داشته است و در مقابل هر پيشوای طغيانگری موجود بوده است. آن  

  . باشد مردانگی به تمامی معنا می 
  فاتح: محمد 

از آن سخن گفته است، در حديثی که در مسند آمده است  از مردان کسی است که پيامبر
لَتُْفتََحنَّ اْلقُْسَطْنِطينِيَّةُ  شنيد: « که او از پيامبرو عبدهللا بن بشر خثعمی از پدرش آورده است 

قسطنطنيه فتح خواهد شد، امير لشگر   ا (همان 1َم اْلَجْيُش ذَِلَك اْلَجْيُش» فَلَنِْعَم اْألَِميُر أَِميُرَها َوَلنِعْ 
امير نيکويی است و خود لشگر لشگر نيکويی است). کودک محمد فاتح اين حديث را شنيد و  

ا در ذهنش نگه داشت تا وقتی که به سن هفده سالگی رسيد و آن ِسنی است که زمان  آن ر
  .باشد می بردباری مسلمان و تحقق يافتن سخن رسول هللا

را فتح کنند و يکی از صحابه،   قسطنطينية مسلمانان از قرن اول، بارها کوشش نمودند تا 
قب افتاد تا به سلطان عثمانی رسيد  ابو ايوب انصاری در يکی از جنگها کشته شد و فتح آن ع 

  . که امير نيکويی بود و سربازانش، سربازان نيکويی بودند. آن مردانگی به تمام معنا است 
  الظالل): تفسير فی سيد قطب (صاحب  

است، وقتی از او طلب   –رحمه هللا  - ی تفسير فی ظاللمثالی از مثالهای مردان، نويسنده
ای که توسط  نوشتن چيزهايی ياری کند: گفت: «انگشت سبابه ای زيانکاری را با شد که بنده

ی برحقی جز هللا وجود ندارد و محمد  دهم که هيچ پرستش شونده آن در هر نماز شهادت می 
باشد، امکان ندارد خطی را بنويسد که در آن ذاللت باشد يا عبارتی را  ی هللا میفرستاده

ميالدی خواستند   1966ماه آگوست  29وقتی در  . باشد»وجود داشته بنويسد که در آن گدايی 
طناب اعدام را به گردن وی بياندازند و شيخی خواست تا شهادتين را بگويد، وی رحمه هللا  

. اينجاست که بعضی  »ال إله إال هللا محمد رسول هللا«من در اين مکان نيستم مگر برای  گفت:
   دهند! ر خود را برای آن باالی دار قرار میای ديگر سخورند و عدهاز ال اله اال هللا نان می

ن  اين مردانگی به تمام معنا است،  َ َعلَْيِه فَِمْنُهم مَّ َّ ِمَن الُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا 
ن َينتَِظُر وَما بَدَّلُوا تَْبِديالً  که   د ] (از مؤمنان مردانی هستن23[االحزاب: قََضى نَْحبَهُ وِمْنُهم مَّ

اند و بعضی منتظر و  آنچه را که با هللا پيمان بسته بودند، تحقق بخشيدند؛ بعضی از آنها مرده
  . آن به تمام معنا مردانگيی حقيقی است  اند).[پيمان خود را] تغيير نداده

  : مردم افغانستان
دم  کند، مانند مردم افغانستان، آنان مرمردانگی گاهی در قومی از قومها مصداق پيدا می

ند، همان گونه که قبل از آن  قهرمانی بودند که از اشغال زمينشان توسط شوروی راضی نبود 
يکی از دو کشوری بود  ها راضی نبودند و آن در حالتی بود که شوروی غال انگلستانیبه اش

آن نور افشانی، بخشش، شجاعت و   ! ند بود  ان در زمان خودش که قدرتمندترين کشورها 
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ش گذاشتند که جهانيان را حيران نمود. اين در حالتی بود که صدها هزار  مردانگی را به نماي
قهرمانی اين قوم ادامه   .پنداريم، نور افشانی نمودند مرد که آنان را شهيد در راه هللا تعالی می

اند  های مکار، ايستادهيافت تا به امروز که به مانند کوهی در مقابل دشمنان سر سخت و گروه 
روز روشن است و به صراحت بيان شده است که آن جنگی صليبی است که در   و آن به مانند 

های بسياری گفته شده  ی آن دروغ هر مکانی اسالم را مورد هدف قرار داده است، درباره
امروزه امت اسالم خوشبين   .شناسد ی آن دروغ آن را میی آن قبل از شنوندهاست که گوينده

- ها خواهد بود و آن با شکست دادن شّری قوی صورت میبرای آننيکويی است که روزهای 
ی داری به مانند کمونيست سرخ منهدم خواهد شد و اين کار برای هللا تعالی  پذيرد و سرمايه 

  ای پرسيد و گفت: باشد، سوال کنندهدشوار نمی
  هل بعد هذا الليل من إسفاِر *** أم يا ترى سيظل في استمرارِ 

  يا آن که تاريکی ادامه خواهد داشت   –وری خواهد بود آيا بعد از اين تاريکی ن
  هل بعده نور سيسطع في الدنا *** ومتى فقد تقنا إلى األنوار 

خواهد  ما و چه زمانی نورها به  –آيا بعد از آن نوری در زمانی نزديک خواهد تابيد 
  رسيد؟ 

  ولقد مللنا العيش تحت ظالمه *** ولقد سئمنا كثرة األكدار
  و زيادی تاريکی ما را به ستوه آورده است  –ايم در زندگی نکوهش شده کی آنيدر تار

  في كل يوم دمعنا متصبب *** في كل يوم نكتوي بالنار  
  گذاريم در هر روزی با آتش داغ می –ريزد در هر روزی خونهای ما می

  فمتى الظالم سينمحي من أرضنا *** نعيش في فرح وفي استبشار 
  [تا] در راحتی و شادی زندگی کنيم  –رود وقت می  تاريکی از سرزمين ما چه

  بل ما هو الحل الذي نحيا به *** في عزةٍ ومهابٍة ووقار؟
[و] در عزت، بزرگی و وقار خواهيم   –شويم بله آن راه حلی است که توسط آن زنده می

  بود؟ 
  گويد: دهد و میاين قوم جواب می

  صارم البتار يأتي الجواب وال جواب مكانه *** ال حل غير ال
راه حلی وجود ندارد مگر شمشير   –باشد جواب خواهد آمد و جای جواب اين مکان نمی 

  ی برنده از غالف در آمده
  فبه نعيش مدى الزمان أعزة *** وبه سنكسر شوكة الكفار
کت کافران را  وو توسط آن ش  –توسط آن مدتی را در باالترين عزت خواهيم گذراند 

  خواهيم شکست 
  حل الوحيد ودونه *** ذلٌّ وعيش مهانٍة وصغارهذا هو ال

  ذاللت، زندی خوار و کوچک شدن است  –آن از آن تنها راه حل است و غير 
  وبه سنسحق كل نذٍل كافٍر *** وبه سنغدوا سادة األمصار

ها به سروری  و توسط آن سرزمين  –شويم تا کافر را ذليل کنيم توسط آن مستحق می
  صبح خواهند نمود 

  . 1دانگيی حقيقی به تمام معنا است اين مر
  : ی سنگکودکان پرتاب کننده 

کنند،  سخن از مردانگی در عصر حاضر است، آنان کودکانی هستند که سنگ پرتاب می
 

شان بيرون کردند و ه شوروی را از سرزمينمردم افغانستان بودند ک اين بينيم کهاگر کمی دقت کنيم می -  1
کنم دليل آن اين است که درآمد آنها  اين در حالی است که با جنگ با آمريکا موفق نيستند، اين حقير فکر می

شود و گناه میبیمردم کنند که باعث کشته شدن مردم مسلمان و هايی میگذاریاز مواد مخدر است و بمب
بينند، که اين نوعی خودکشی است و غير از خود را که مسلمانان را در ضعف می نمايندخود را منفجر می

  نماند.(مترجم)آنان را ياری نمی که مسبب االسباب است ، به همين داليل است که هللا تعالیکنندتکفير می



باشند، مردان در صف آنها هستند و  آنان بدناً کودک هستند ولی در عملشان قهرمان می
اند و در راه هللا  رهنگ قرآن تربيت يافتهمردانگی در آنها به شکلی صادقانه وجود دارد، بر ف

کنند؛  های طنين انداز و عباراتی آرامش بخش جهاد میکنند و ديگران با خطبهتعالی جهاد می
  . کنند رسند، همان اطفالی که سنگ پرتاب میی زيادی از آنها به مردانگی آن اطفال نمیعده

ترسند،  های آنها نمیشود، از خمپارهن می اعث طغيان و تسليم نمودِن متجاوزامردانگی ب
دادند، تا اين که قدس شريف آزاد گردد، ها و قلبهايشان را در جلوی آن قرار میبلکه سينه 

آنان کسانی هستند که   . پذيرند های مردانه هستند و خواری و ذاللت را نمی آنان دارای همت 
- ت و آنان با چشمانشان به آن نظارههای آنها ويران گشته اسو خانه باشند پدرانشان زندانی می 

ی استوار  باشند، اين کودکان مالک چيزی نيستند، مگر سنگ، ولی خودشان را به شکلگر می
  .  دهند قرار می یبدون هيچ ترس و هراس ،انگر در برابر تانکهای اشغال

کنند و در دلهايشان لذت مرگ و شهادت وجود  مادران آنها برای آنان طلب برکت می
  .دارد 

اند، خون آنان بر سرزمين  ها ايستادهو بر بلندی مدت صبر اين گروه طوالنی است 
- شود و آنان با سنگها و چوبهايشان در برابر تجاوز غصب کنندگان ايستادهفلسطين ريخته می

- کشند و عهد و پيمانها را میاند و نيکان را میاند، غاصبانی که اموال را مصادره کرده
  . شکنند 

قامتان همان مردان حقيقی هستند، زيرا به تنها راه آزاد کردن سرزمين و شروع  آن بلند 
اند، آنان کودکانی هستند که بر منهج قرآن در  نمودن از نهر تا رسيدن به دريا اقدام نموده

ی االسراء آمده است را محقق  ای که در سورهاند، تا اين که وعدهداخل مساجد تربيت يافته
گويند: ای مسلمان! ای  پيروزيی در آن داده شده است که سنگ و درخت می یگردانند، وعده

اين اطفال برتر از   !.ی هللا! اين يهودی در پشت سر من مخفی شده است، بيا و او را بکشبنده
کنند، کسانی که ادعا  ها و محافل عمومی جهاد میهايشان در انجمنکسانی هستند که با خطبه

تمامی تشکيالت که   ! يابد ل جنگ خواهند نمود و اين امر به نيکی پايان میکنند که با اسرائيمی
رسند، کودکانی که سنگ  نمیصفت د به بلند قامتی اين کودکان مرد ندر اين زمينه وجود دار

  . کنند پرتاب می
خودنمای  در مقابل آن را هايی ها و نورافشانی قهرمانی  نورانی،  اين فرزندان آن سرزمين

اند و همچنان در نزد بشريت  وی نمودهرَ اند. يهوديانی که پيشعرض اجرا گذاشتهبه ميهودی 
پندارد که از تجاوز تجاوزکار  چرا دنيا با وجود آن که می . شوند گری شناخته می به وحشی

پس قراردادهای بين المللی کجا   کند؟ کوتاه نمیکند، دستان آن [يهوديان] را جلوگيری می
کجايند  ؟ دهند کنند و جرائم را کاهش میهايی که سالمتی را تضمين میکجاست پيمان ؟هستند 

دعوت گران اسالمی و   ؟دهند گيرند و مظلوم را ياری میافرادی که دست تجاوزکار را می
کنند؟ جنگ با  کنند، کجايند؟ کجايند کسانی که فعاليت فرهنگی میکسانی که برای آنها دعا می

ها و بمبها و موشکها، سرزمين [فلسطين] را  ن کننده اوير تروريست در جهان کجاست؟ اين 
اند و  اند، بدنهای پيرمردانی که خميده شدهاند و قلبها و بدنها را به آتش کشيدهخراب کرده

  . کودکانی که شيرخواره هستند 
ی هللا تعالی و توسط جانهايی که برای دنيا به  رسد، مگر به اجازهاين خونها به ثمر نمی

ارزش خواهند شد و قلمهای بيهوده خواهند  ها بیآن دعوت  اند.دادن دين راضی نشده از دست 
دهند، امت اسالمی  شکست، قلمهايی که دائما اسالم را به شکلی غير عادالنه زينت پليدی می

ی عقيده، قلب، عقل و مشاعر ما  است تا سرشت قدس را در زير سايه هبا هللا تعالی پيمان بست 
ای از خاک آن را ترک نخواهيم  باشد، ذرهآن مهمتر از تمامی مصالح دنيوی می  قرار دهد و 

نمود و بدون آن استقرار و آرامشی نخواهيم داشت و تمام کوششی را که دشمن برای ساکت  
ی  پذيريم و امر امتها و آنان را نمی دانيم قانونی میدهد، غير کردن و يهودی سازی انجام می

  . کنيم يم، همان گونه که اشغال را قبول نمیکنرا قبول نمی ديگر



سرزمين فلسطين يک سرزمين اسالمی است و بر آن اسالم باقی خواهد ماند و همچنان با  
ِ خطبه ايراد نمودن، با آنها خواهيم جنگيد،  ّ ْوحِ    إِالَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِرونَ  إِنَّهُ الَ يَْيأَُس ِمن رَّ

  . ) گردد، مگر گروه کافرانهللا کسی نا اميد نمی] (همانا از رحمت 87[يوسف: 
  .برگردد   اين که سرزمين به صاحبان شرعی آنجنگ و کوشش ادامه خواهد يافت تا 

بر مسلمانان واجب است تا به قرآن و سنت نبوی استناد کنند و   ،برای اموری مانند قدس
ای  يه قدس قضيهقض، سازد سفر اسراء و معراج مسلمانان را به اين سرزمين مربوط می

ای اسالمی است و برای تمامی امت اسالم  نيست که به سرزمين تعلق داشته باشد، بلکه قضيه
آن اين است که اين شهر بايد پاک گردد، چون آن   و چيزی بر گردن مسلمانان است  ،باشد می

ُ با اسراء و معراج شرف يافته است و بايد به رهبری مسلمانان مديريت گردد،  َّ  ُمتِمُّ نُوِرِه  َو
کند، حتی اگر کافران کراهت داشته  ] (و هللا نور خود را تمام می8[الصف: َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ 

  باشند). 
  : خطاب عمر بن 

اتفاقی بزرگ است که از همان اول اسالم آوردنش در آن مردانگی   اسالم آوردن عمر
ود را آشکار نمودند، به طوری که ابن  شود، بعد از آن بود که مسلمانان دين خ يافت می

. مردانگی عمر  1ايم» گفته است: «از زمانی که عمر اسالم آورد، دائماً در عزت بوده مسعود 
در قدرت بدن و در سوارکاری خوب وی نبود، چون در بين قريش کسانی بودند   بن خطاب 

باعث  ی بود که تر بودند، ولی مردانگی وی در ايمان قوی و ذات بزرگ که از وی قوی 
شمشيرش   مخفيانه هجرت نمودند، ولی عمر  و بود. صحابهااز وی و بزرگداشت  دانیدرق
برداشت و به سوی کعبه رفت و طواف نمود و در پشت مقام نماز خواند و هجرتش را   ار

اش يتيم گردد و  فرزند شود و بچهخواهد مادرش بیآشکار نمود و به آنها گفت: «کسی که می
وه گردد، پس در اين مسير به دنبال من بيايد» اين چنين بود که کسی به دنبال وی  زنش بي

گفت: به فرزندانتان  هايی را برای تعليم مردانگی وضع نمود و میبرنامه . عمرنرفت 
  . !کند کنيد که شعر زيبا میچيزی را به آنها ارائه  تيراندازی و شنا و سوارکاری بياموزيد!

  از خداحافظی قبل 
  شود شوند و تاريخ نوشته میروند و ذليل میها باال میسط مردانگی قومتو

باشد، همان چيزی است که هر  مردانگی چيزی است که هدف پدران برای پسرانشان می 
کند و اگر فريب بخورد و اين امر صورت  ی خود آن را طلب میدختری برای همسر آينده

ميرد و جوانمردی  شود و حياء میمومی میافتد و فجور عنگيرد، سرپرستی به لرزش می
  .. ؟؟؟ کند، مردان کجايند.رود و سوال نمیگردد و هوای نفس به دنبال کار خود میمنهدم می

- بينی، سوال نمیدهند را در هر مکانی میوقتی جوانانی که خود را به زنان شباهت می
  .. ؟؟؟ شود مردان کجايند. 

  .. ؟؟؟ شود، مردان کجايند. مانند، سوال نمینه تنها مین نامحرم در خااوقتی زنان با مرد 
زنند،  های دريا و در بازارها چرخ میها و ساحل ی لخت در راهوقتی زنان لباس پوشيده 

  .. ؟؟؟ شود، مردان کجايند.سوال نمی
  ... ما به مردان نياز داريم 

  مردان بله، ولی چه مردانی؟
  . گذارند ی مال را کنار میمردانی که در زمان نماز و ياد هللا تعال 

  . کنند مردانی که در جاهای عطا نمودن، بخشش و َکَرم از بخل ورزيدن خودداری می
  . کنند مردانی که در هنگام نياز به جديت خود را با لهو سرگرم نمی

  . افتد قلبهای آنها با دوست داشتن هللا تعالی و ياد او به تپش می
مار] ترس دارند و راهی برای نفاق را برای خود  قلبهای آنها از عوض شدن [به قلب بي
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  گذارند. باقی نمی
همان  باشند، قلبهايی که به رحمت هللا تعالی اميد دارند و در طلب رضايتمندی وی می

  . باشند پاک می   و باطن  ردر ظاه که نفسهايی 
  . باشد مردانگی به طور خالصه، قدرت اخالقی و اخالق قدرت می

ه مردانگی را ياد نموديم و معنای آن را در قرآن و سنت بيان  در انتها، بعد از آن ک
قسم به  ، نموديم، چيزی که امروزه به آن نياز داريم، متصف شدن به صفات مردانگی است 

بهره بمانيم، وقتی اندلس سقوط  بهره خواهيم ماند، اگر از صفات مردانگی بیهللا! از دين بی
کنی و  مود و مادرش به او گفت: به مانند زنان گريه میکرد آخرين پادشاه آن ايستاد و گريه ن

کنی. بر ماست که با صفات مردانگی خود را زينت دهيم و آن  به مانند مردان آن را حفظ نمی
هللا   .ی خود] باز گردد را به فرزندان خود آموزش دهيم، تا اسالم به قدرت [تازه از دست داده

نی باشيم که در راه هللا تعالی با مالها و جانهايشان جهاد  تعالی به ما و شما توفيق دهد تا مردا
کنند و از کسانی باشيم که هللا تعالی آنان را برگزيده است و آنان را بر راه مستقيم قرار  می

  .داده است 
  سلم   صحبه و  على آله و  صلى اللهم على نبينا محمد و و

  الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 
  أمير بن محمد المدري 
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