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 ـةنالـقدوة احلســ
  د. عبد الرازق درغام أبوشعيشع عيسى                                                          
 اجلامعة األمسرية اإلسالمية -كلية أصول                                                          

احلمد هلل رب العادلٌن، كالصبلة كالسبلـ على سيد األنبياء كادلرسلٌن، كعلى آلو كصحبو 
فإف اإلسبلـ دين هللا تعاىل الذم يدعو إيل  أما بعد ،أٗنعٌن، كمن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين

كنظامان كسلوكان كأخبلقان، كجاءت نصوص االعتداؿ كالوسطية يف ٗنيع جوانب احلياة عقيدة كشريعة 
ؾى اَّللهي الدهارى اٍْلًخرىةى كىالى تػىٍنسى  قاؿ تعاىل:  .القرآف الكرَل كالسنة ادلطهرة مؤكدة ذلك كىابٍػتىًغ ًفيمىا آَتى

نٍػيىا كىأىٍحًسٍن كىمىا أىٍحسىنى اَّللهي إًلىٍيكى كىالى تػىٍبًغ اٍلفىسىادى يف اأٍلى  بُّ نىًصيبىكى ًمنى الدُّ     ٍرًض ًإفه اَّللهى الى ػلًي
اٍلميٍفًسًدينى 

(1). 
يف دعوتو إيل العبادة كالتدين ادلعتدؿ فعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍهىا قىالىٍت:  كىذا منهج النيب 

" خيذيكا ًمٍن اأٍلىٍعمىاًؿ مىا تيًطيقيوفى فىًإفه اَّللهى لىٍن ؽلىىله حىَّته ٕنىىلُّوا كىكىافى يػىقيوؿي أىحىبُّ اٍلعىمىًل  قاؿ رىسيوؿي اَّللًه 
ـى عىلىٍيًو صىاًحبيوي كىًإٍف قىله "  .(2)ًإىلى اَّللًه مىا دىاكى

كطلب  ،بس كادلنكحكأابح هللا عز كجل لئلنساف طيبات احلياة الدنيا من الطعاـ كالشراب كادلل
االنتفاع هبا لكن دكف إسراؼ، كلكن بعض الناس يغلب عليهم فكراين كسلوكيان كنفسيان جانب فيميلوف 

 ،فيقعوف يف اإلفراط أك التفريط ،كيظنوف أحياانن أهنم ػلسنوف صنعان  ،كيغفلوف عن بقية اجلوانب ،إليو
، أك إيل التقصًن   كالضياع مع التسامح ادلرفوض.كيتجهوف إيل ادلغاالة كالتعصب ادلذمـو

للرجوع إيل التدين ادلعتدؿ  ،كاألمة اإلسبلمية اليـو أبمس احلاجة إىل أصحاب القدكة احلسنة
 -بعد هللا عز كجل -كمنار السبيل  ،كىدم الطريق ،ألف هبم بناء اجليل ؛البعيد عن اإلفراط أك التفريط

وا علي اإلسبلـ، كيظنوف أهنم علي صواب، كأف يف ظل انتشار اإلفراط كالتفريط عند كثًن شلن حيسب
غًنىم علي خطأ فاضلرؼ بعضهم عن اإلسبلـ نتيجة للغلو الذم كقع فيو، كضيع البعض األخر نفسو 

 بسبب بعده عن تعاليم اإلسبلـ.

                                                 

 .77سورة القصص اْلية:  -1
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كالدين اإلسبلمي مل ينظر إىل اإلنساف على أنو ركح فحسب، كاهناؿ عليو ابلعظات اليت ْنعلو 
، كيزىد ابلدنيا كما فيو، كال على أنو جسد غلرل كراء لواـز استمرار بقائو فيتحوؿ إىل يركن إىل األرض

كأقاـ تلك ادلعادلة الصعبة كاحلساسة بٌن الركح كاجلسد، كبين  ،بل نظر إليو على أنو جسد كركح ،حيواف
 . (1)يةالعبلقة بينهما على أساس ؼلدـ الفرد يف ىذه الدنيا الفانية، كيسعد يف اْلخرة الباق

علي هنجو فكاف كل كاحد منهم مهنع هللا يضر ػلاكؿ أف ؽلتثل أكامر هللا، كىدل  كسار صحابة النيب 
نبيو كغلعل منهما ادلقياس الدقيق يف حياتو قوالن كعمبلن، إؽلاانن كسلوكان فما كافقهما أنفذه كألـز بو نفسو، 

كال دلتطلبات النفس  ،ييس الدنيا كشهواهتافلم ؼلضع أحدىم حلظة دلقا ،كما خالفهما أقصاه كهنى عنو
كرغباهتا، بل كانت اْلخرة ىدفهم، كإرضاء هللا كرسولو غايتهم، فاستقاموا على الطريق ادلثلى كما أمر هللا 

 .(2)كأكصى نبيو
ميعتًمدان على كجوًد  -يف إصبلًح البشريهًة كىدايًتها إىل طريًق احلًق  -كلذا كاف ادلنهجي اإلذليُّ 

بعيدان عن  ؛كحقيقةو كاقعةو أماـ البشر ٗنيعان  ،القيٍدكىًة اليت ٓنوًٌؿ تعاليمى كمبادئى الشريعًة إىل سلوؾو عمليٌو 
ىو القدكةى اليت ترتجم ادلنهج اإلسبلمي إىل حقيقة ككاقع  عملي ،  اإلفراط كالتفريط، فكاف رسوؿ هللا 

 أيٍسوىةه حىسىنىةه ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اَّللهى كىاٍليػىٍوـى اٍْلًخرى كىذىكىرى اَّللهى  لىقىٍد كىافى لىكيٍم يًف رىسيوًؿ اَّللهً   :تعاىل -قاؿ 
ًثًننا  كى

 .(4)"كاف خيليقيوي القيرآفى   " :قالت -- عن خيليًقوً  -اهنع هللا يضر  -كدلا سيًئلىت أـ ادلؤمنٌن عائشة  (3)
عاملٌن ّننهج الوحي على أفضل كجو  -مهنع هللا يضر-كأصحابو الكراـ  كلقد عاش رسوؿ هللا 

كمشولو ككاقعيتو  ،كأعدلو، كقدموا لنا صورة مثالية فريدة يف تنفيذ منهج هللا بتوازنو كاعتدالو ككسطيتو
 .ككمالو

"خًن القركف قرٍل، مث الذين يلوهنم،  --كبذلك انلوا شرؼ خًنية ىذه األمة قاؿ رسوؿ هللا 
تشًن  -مهنع هللا يضر- ، إال أنو قد كقعت بعض ادلواقف الفردية ادلعدكدة من بعض الصحابة(5) الذين يلوهنم "مث

كلكن الرسوؿ  ،إىل االْناه إىل سبيل الغلو، كالتشدد يف الدين عن حرص صادؽ لبلزدايد من اخلًن

                                                 

 .18/  17إمساعيل مركة، صػ اإلسبلـ دين القدكة / حسن  -1
 .71ادلرجع السابق صػ  -2
 .21سورة األحزاب اْلية:  -3
 .24601ركاه أ٘ند يف مسنده ح -4

 (.2600ح  ) - -ب فضل أصحاب النيب  -  -ركاه البخارم يف صحيحو، ؾ فضائل أصحاب النيب 5- 
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كاف لو ابدلرصاد، فردىم عن ىذا السبيل، كقـو ىذا العوج، كصحح نظريتهم،   الكرَل كادلريب العظيم 
 .(1)كأرشدىم إىل سبيل االعتداؿ كاخلًن القوَل، فاستجابوا كأطاعوا، كل ذلك كاف أبسلوب حكيم

كأكصاىم ابالعتداؿ يف التدين حَّت ال ؽلل ادلسلم من العبادة كالذكر ، فيعيش زلققان التوازف  
ًإفه الدًٌينى ييٍسره كىلىٍن ييشىاده الدًٌينى أىحىده ًإاله غىلىبىوي " :قىاؿى  جلسد، فعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى عىٍن النهيبًٌ بٌن الركح كا

 .(2)"فىسىدًٌديكا كىقىارًبيوا كىأىٍبًشريكا كىاٍستىًعينيوا اًبٍلغىٍدكىًة كىالرهٍكحىًة كىشىٍيءو ًمٍن الدُّجلٍىًة 
 :ةْلتيادلباحث ا كسوؼ يدكر البحث حوؿ

 مفهـو القدكة احلسنة. :ٕنهيد  
 شركط القدكة احلسنة كأعليتها. :ادلبحث األكؿ
 آاثر القدكة احلسنة. :ادلبحث الثاٍل

 آاثر القدكة السيئة. :ادلبحث الثالث
 (متهيد)

 :مفهوم القدوة احلسنة
حَّت  ؛القدكة احلسنةلعل من انفلة القوؿ قبل البدء يف ثنااي ادلوضوع أف أعرج علي تعريف 

 يتضح مفهومها.
القدكة يف اللغة: اسم دلن يقتدم بو إذا فعل مثل فعلو أتسيان، فبلف قدكة أم يقتدم بو، كيقاؿ 

 . (3)دكة األصل الذم يتشعب منو الفركعإف الق
ىو الشخص ادلرىب الذم يدعو إىل أنواع الفضائل كالكماالت السلوكية،  :كيف االصطبلح

 .(4)تصف هبا من قبلكقد عمل هبا كا ،كألفكار ادلسلمٌن الصحيحة
من  ،أكىي اإلقتداء أبىل اخلًن كالفضل كالصبلح يف كل ما يتعلق ّنعايل األمور كفضائلها    

 .القوة كاحلق كالعدؿ

                                                 

 . 81 ظاىرة الغلو يف الدين يف العصر احلديث: دمحم عبد احلكيم حامد.  -1
 .39ركاه البخارم يف صحيحو: ؾ بدء الوحي  ب: الدين يسر ح  -2
 مادة قدكة. –ادلصباح ادلنًن   -3
  327صػ  –أساليب الدعوة الرتبية يف السنة النبوية / زايد زلمود العاٍل  -4
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قاؿ  سوة حسنة كأسوة سيئة، فاألسوة احلسنة األسوة ابلرسوؿ كاألسوة أك القدكة نوعاف: أ
ًثًننا لىقىٍد كىافى لىكيٍم يًف رىسيوًؿ اَّللًه أيٍسوىةه حىسىنىةه ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اَّللهى كىاٍليػىٍوـى اٍْلًخرى كىذىكىرى اَّللهى   تعاىل:  كى

(1)   . 
كقوؿ ادلشركٌن حٌن دعتهم الرسل للتأسي   ،كأما األسوة بغًنه إذا خالفو فهي أسوة سيئة

رًًىٍم ميٍهتىديكفى :هبم ءىانى عىلىى أيمهةو كىًإانه عىلىى آاثى بىٍل قىاليوا ًإانه كىجىٍدانى آابى
(2). 

كمل يكن رسوؿ  ،حَّت غدا قرآانن ؽلشى على األرض ،فضائل اخلًن كلو كلقد حاز رسوؿ هللا 
لينجح يف ذلك لو اقتصر على التحلي أبخبلؽ القرآف دكف ادلشاركة الوجدانية للمجتمع اليت  هللا 

كيتداخل يف تقاليدىم كشئوهنم   ،ْنعلو يعيش حياة الناس ليشعر بشعورىم كيتفاعل مع آرائهم كحياهتم
 .(3)ذلك بٌن غىن كفقر، أك رفيع ككضيعكافة بصدؽ كفهم مع اجلميع ال تفرقة عنده يف 

 شروط القدوة احلسنة وأمهيتها: بحث األولامل
 :أواًل: شروط القدوة احلسنة

بل البد أف تتوفر فيو شركطان  -كإف زعم ذلك  –ليس كل إنساف يصلح أف يكوف قدكة حسنة 
ىامة حَّت يكوف مثبلن أعلى لغًنه كػلقق التدين ادلعتدؿ البعيد عن اإلفراط كالتفريط ، كمن أىم ىذه 

 :يتالشركط ما أي
 ػ اقرتاف القوؿ ابلعمل  1

فبل أيمر بشيء إال  ،إذا أراد ادلسلم أف يكوف قدكة حسنة فبلبد من التطابق بٌن اإلؽلاف كالعمل
كأخذكا أبكامره، كما ال بٌد أف  ،حَّت إذا رأل ادلؤٕنركف فعلو صٌدقوه ،إذا طبقو علي نفسو حَّت ػلقق أتثًنه

أك  ،فإذا مل يلحظ ادلنتهوف ذلك ،أك خبث أك بذاءة أك سوء ،ينتهي عٌما ينتهي عنو من شر أك منكر
 .كسخركا منها ،عابوىا كانتقصوا من قدرىا ؛رأكا عكسو كخبلفو

فقد كانوا  ،كلو راجعنا قصص أصحاب القدكة الصاحلة لرأينا ىذا الشرط كاضحان يف سلوكهم
سبقوف الناس أيضان كال ينهوف عن شيء إاٌل كي ،ال أيمركف بشيء حَّت يسبقوا الناس إىل العمل بو

كأف يكوف كل ما دعا  ،" أم أنو يدعو إىل ادلبادئ كالفضائل كالواجبات بعملو كأخبلقو .ابالمتناع عنو

                                                 

 .21سورة األحزاب اْلية:  -1
 .22سورة الزخرؼ اْلية:  -2
 .33لنبوية / زايد زلمود العاٍل صػ أساليب الدعوة الرتبية يف السنة ا -3
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و ميثبلن عليان فأصبحت أعمال ،إليو قد حققو بسًنتو كعمل بو يف حياتو الشخصية كالعائلية كاالجتماعية
 .(1)للناس يتأسوف هبا

كلذلك   ،فبل ْند تناقضان بٌن منطقو كسلوكو ،خًنان كيعمل خًنان كصاحب القدكة الصاحلة يقوؿ 
ألنٌنا ْند انسجامان كاضحان بٌن ما يقولوف كبٌن  ؛كاألكلياء قدكة صاحلة -عليهم السبلـ  -كاف األنبياء 

كىذا ما دعا القرآف الكرَل إىل اعتبار أف التناقض بٌن القوؿ كالفعل أمران  ،ما غلٌسدكف من تلك األقواؿ
بػيرى مىٍقتنا ًعٍندى اَّللًه أىٍف تػىقيوليوا   .ايى أىيػُّهىا الهًذينى آمىنيوا ملى تػىقيوليوفى مىا الى تػىٍفعىليوفى  قاؿ تعاىل:  :قوَتن عند هللاشل كى

 . (2) مىا الى تػىٍفعىليوفى 
كىا ىو أبو األسود الدؤيل يوجو العتاب كاللـو إىل صاحب القدكة السيئة، الذم يسعى 

 غًنه دكف إصبلح نفسو فيقوؿ:إلصبلح 
 عليمػػػػػػػػػػػػػىبل لنفسك كاف ذا الت **   لم غًنه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ادلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي أيها الرج
 يمػػػػػػػػػػػػػػكيما يصح بو كأنت سق **  كاء لذم السقاـ كذم الضىن  نصف الد

 مػػػػػفإذا انتهت عنو فأنت حكي **  ها عن غيها  ػػػػػػك فاهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدأ بنفسا
 مػػػػػػػػػػػػػػػػابلقوؿ منك كينفع التعلي **   ل إف كعظت كيقتدم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبفهناؾ يق

 .(3)يمػػػػػػػػػػػػػػعار عليك إذا فعلت عظ ** لو  ػػػػػػػػػلق كأتيت مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تنو عن خ
كالواقع أف  ،كقد شكا الناس يف القدَل كاحلديث من دعاة ػلسنوف القوؿ كيسيئوف الفعل"

ألف تناقض فعلهم كقوذلم  ؛شكول الناس من ىؤالء غلب أف تسبقها شكول األدايف كادلذاىب منهم
 .(4)كيصيبها يف الصميم ،أخطر شغب ؽلس قضااي اإلؽلاف

 ،بل يتعدل إىل كل من يقتدم بو ؛كألف اخلطر ال يقتصر على ادلتدين كعلى دينو فحسب
م هللا  تعاىل من نفسو خًنان  ،كيراقب أفعالو كأقوالو ،فليحتاط ادلتدين ذلذا األمر ادلهم  .كلًني

اذلم فجذبوىم إىل النار كيصف اإلماـ ابن القيم حاؿ ىؤالء الذين صدكا الناس عن احلق أبفع
علماء السوء جلسوا على ابب اجلنة يدعوف إليها الناس أبقواذلم كيدعوهنم إىل النار أبفعاذلم، " :ؿفقا

                                                 

 .68سليماف الندكل صػ  –الرسالة احملمدية   -1
 .2/3: فيتااْلسورة الصف:  -2
 .277جامع بياف العلم كفضلو البن عبد الرب، ص -3
 .234مع هللا: دراسات يف الدعوة. دمحم الغزايل، ص  -4
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فلو كاف ما دعوا إليو حقا كانوا أكؿ  .فكلما قالت أقواذلم للناس ىلموا، قالت أفعاذلم ال تسمعوا منهم
 .(1)ادلستجيبٌن لو، فهم يف الصورة أدالء كيف احلقيقة قطاع الطرؽ "

كإظلا  ،فكم من عامل صد عن سبيل هللا بفعلو كخلقو ،أمر مشاىد كمعلـو يف حياة الناس كىذا
فاألكؿ يدعو الناس إىل جهلو كبدعو كٔناريفو كيغريهم  .جاىل متنسك ، كعامل فاجر :أفسد الناس اثناف

اف يف علمو لو ك :كالثاٍل ينفر الناس كيبعدىم عن العلم كاحلق بفسقو كفجوره ، ككأهنم يقولوف ،بنسكو
 .خًن لعمل بو كانتفع

ٔنيل أف ىذا الداعية يف بلد ال  ،كأكؿ آفة تصيب اإلسبلـ يف مقتل الداعية ادلخالف فعلو لقولو
 ،كىو قدكة سيئة فكيف يكوف حالو ؟ إنو يبعد الناس عن اإلسبلـ ،يدين كثًن من أىلها ابإلسبلـ

كلساف حاذلم يقوؿ ىذا  ،عن اإلسبلـ كإظلا رأكا ىذا اخلطيب السيئ اخللق ألهنم مل يقرأكا ؛كينفرىم منو
فبدؿ أف  .ىل اإلسبلـ أمره ابلتدخٌن مثبلن أك اخلوض يف أعراض الناس ،ىو اإلسبلـ الذم يدعو إليو

 ينفرىم منو. ،يدخل الناس إىل اإلسبلـ بفعلو
أك يف  ،ة تؤثر لبعض الوقتفالقدكة الصاحلة ليست قدكة مومسي :الثبات على ادلبادئ  -2

كىجىعىلىيًن ميبىارىكنا أىٍينى مىا كيٍنتي إظٌلا ىي ذات أتثًن كجاذبية أينما حٌلت كارٓنلت قاؿ تعاىل: ،أماكن زلٌددة
يًّا  اًة مىا ديٍمتي حى ًة كىالزهكى كىأىٍكصىاٍل اًبلصهبلى

(2). 
العميق ابدلبادئ اليت ػلملها فالثبات يعطي االنطباع عن الصدؽ كالصرب، كالتحدم كاإلؽلاف 

 .أك الرتاجع أك التساقط ،بعكس التذبذب أك الرتدد ،القدكة
كالشاب قد ينهار ٓنت الضغوطات لكٌنو إذا تذٌكر الثابتٌن الصامدين، ادلقاكمٌن يف عناد؛ 

ككاصل ادلسًن، كعدـ االنقطاع عن عمل ما دكف أم مربر شرعي  ،كاٌتكأ على جراحو ،خجل من نفسو
دخولو يف دائرة الذين يقولوف ما ال يفعلوف،  :األكؿ ؛كترجع خطورة ىذا االنقطاع إىل أمرين ،سيافأك ن

 .إحساس ادلقتدم بعدـ جدية ذلك األمر كأعليتو :كالثاٍل
، كانتحاؿ ىذا العلم الذم يؤخذ من منابعو الصافية البعيدة عن غلو ادلغالٌن :تعلم العلم -3

فالسيادة يف الدعوة ٓنتاج إىل علم  ،"تعلموا قبل أف  تسودكا "  :-هنع هللا يضر-ادلبطلٌن، قاؿ عمر بن اخلطاب 
 .كيصحح فيو خطوات اْلخرين ،يتأكد فيو القدكة من صحة خطواتو
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كقد أنذ بعض الناس أانسا جهبلء قدكة ذلم ظنان منهم أهنم صاحلوف لكن رّنا ال يكوف لديهم 
 .فقو ّنداخل الشيطاف فينحرؼ عن منهج هللا كرسولو فييضل كيضل

كيف ىذا ادلقاـ أنبو ادلسلمٌن عامة كالشباب خاصة إيل أخذ العلم كتعلمو علي أيدم علماء 
درسوا علـو الشريعة من مظاهنا احلقيقية، بعيدين عن الغلو كالتطرؼ، فاعلٌن دلقاصد الشريعة اإلسبلمية، 

تعادلٌن انتسبوا إيل العلم فيزعموف أهنم قد حازكا العلـو كلها، كأف غًنىم بضاعتو ال علي أيدم أانس م
 مزجاه.   

  :كالسعي لتصحيحو إاالعرتاؼ ابخلط - 4
عليهم  -كما ىم األنبياء   ،قدكة معصومة ال يتطٌرؽ اخلطأ إىل أقواذلا كأفعاذلا :القدكة قدكَتف

ة اليت كٌلها نور، كألٌف ادلراد منها أف تنًن عقوؿ الناس الذين يشبههم البعض ابلشموس الساطع -السبلـ 
 .كقلوهبم كحياهتم، فبل يصٌح أف يكوف ىناؾ شيء من الظلمة كلو قليبلن 

كاالعرتاؼ  ،قد يصدر عنها اخلطأ لكٌنها تسارع إىل معاجلتو كتفاديو ،كىناؾ قدكة غًن معصومة
كيف  ،كوف قدكة حَّت يف صراحتها كشفافيتهاكبذلك ت ،أك تكراره مستقببلن  ،كعدـ اإلصرار عليو ،بو

 .سعيها إىل تصحيح ما تقع فيو من أخطاء
لكٌن ميزهتم عن سواىم أف سواىم   ،يقعوف يف اخلطأ أحياانن  -كىم قدكة صاحلة  -كادلتقوف 

رهٌبم،  أتخذىم العزٌة ابإلمث فيكابركف كػلاكركف كيناكركف لئبٌل يقاؿ عنهم إهٌنم أخطئوا، فيؤكبوف ادلتقوف إىل
ًإفه الهًذينى اتػهقىٍوا ًإذىا مىسههيٍم طىاًئفه ًمنى الشهٍيطىاًف تىذىكهريكا فىًإذىا ىيٍم  :كيثوبوف سريعان إىل رشدىم. قاؿ تعاىل

ميٍبًصريكفى 
(1). 

لكٌنو  ،ك"طائف الشيطاف" ىو اخلواطر اخلبيثة كالوساكس الشريرة اليت ٔنطر على ابؿ اإلنساف
ليعود إىل سابق عهده  ،ّنا أكيت من قدرة إؽلانية تصحيحية يعمل على طرد تلك الوساكس كاخلواطر

 .كالنهر تتساقط بعض الشوائب لتلوثو لكٌنو سرعاف ما يعود إىل صفائو من جديد  ،كنقائو
  :اثنياً: أمهية القدوة احلسنة

تيعد القدكة احلسنة من الوسائل ادلهمة للداعي يف تبليغ دعوتو، كجذب الناس إىل اإًلسبلـ، 
كامتثاؿ أكامره كاجتناب نواىيو، ّنا يتحلى بو من صفات طيبة كأفعاؿ ٘نيدة فيصبح  أظلوذجنا طيبان يقرأ 
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كالسلوؾ أبلغ كأكثر من  فيو الناس معاٍل اإًلسبلـ فيقبلوف عليها كينجذبوف إليها، ألف التأثر ابألفعاؿ
 التأثر ابلكبلـ كحده.

إف اإًلسبلـ انتشر يف كثًن من ببلد الدنيا ابلقدكة الطيبة للمسلمٌن اليت كانت تبهر أنظار غًن 
ادلسلمٌن كٓنملهم على اعتناؽ اإًلسبلـ، فالقدكة احلسنة اليت ػلققها الداعي بسًنتو الطيبة ىي يف 

تدؿ هبا سليم الفطرة راجح العقل من غًن ادلسلمٌن على أف اإًلسبلـ احلقيقة دعوة عملية لئلسبلـ يس
 حق من عند هللا.

كدخوؿ الكثًن من الناس يف  ،كقد كاف ذلذه القدكة األثر األكرب يف إببلغ دعوة اإلسبلـ
كلكن دخلوا اإلسبلـ بسبب عفو كر٘نة النيب  ،اإلسبلـ دكف أف يسمعوا من رسوؿ هللا خطبان كال مواعظ

 ىذا تطبيق عملي ألخبلؽ النيب ، ك  عى أىابى ىيرىيٍػرىةى يػىقيوؿي مع الناس عىٍن سىًعيًد ٍبًن أىىًب سىًعيدو أىنهوي مسًى
ًنيفىةى يػيقىاؿي لىوي ٖنيىامىةي ٍبني أياثىؿو سىيًٌدي أىٍىًل  بػىعىثى رىسيوؿي اَّللًه  خىٍيبلن ًقبىلى صلىٍدو فىجىاءىٍت ًبرىجيلو ًمٍن بىىًن حى

«. مىاذىا ًعٍندىؾى ايى ٖنيىامىةي » فػىقىاؿى  امىًة. فػىرىبىطيوهي ًبسىارًيىةو ًمٍن سىوىارًل اٍلمىٍسًجًد فىخىرىجى إًلىٍيًو رىسيوؿي اَّللًه اٍليىمى 
يػٍره ًإٍف تػىٍقتيٍل تػىٍقتيٍل ذىا دىـو كىًإٍف تػيٍنًعٍم تػيٍنًعٍم عىلىى شىاًكرو كىًإٍف كيٍنتى  تيرًيدي اٍلمىاؿى فىسىٍل  فػىقىاؿى ًعٍنًدل ايى زليىمهدي خى

. فػىتػىرىكىوي رىسيوؿي اَّللًه  قىاؿى مىا قػيٍلتي «. مىا ًعٍندىؾى ايى ٖنيىامىةي » حىَّته كىافى بػىٍعدى اٍلغىًد فػىقىاؿى  تػيٍعطى ًمٍنوي مىا ًشٍئتى
. لىكى ًإٍف تػيٍنًعٍم تػيٍنًعٍم عىلىى شىاًكرو كىًإٍف تػىٍقتيٍل تػىٍقتيٍل ذىا دىـو كىًإٍف كيٍنتى  تيرًيدي اٍلمىاؿى فىسىٍل تػيٍعطى ًمٍنوي مىا ًشٍئتى

فػىقىاؿى ًعٍنًدل مىا قػيٍلتي لىكى ًإٍف «. مىاذىا ًعٍندىؾى ايى ٖنيىامىةي » حىَّته كىافى ًمنى اٍلغىًد فػىقىاؿى  فػىتػىرىكىوي رىسيوؿي اَّللًه 
. فػىقىاؿى رىسيوؿي   تػيٍنًعٍم تػيٍنًعٍم عىلىى شىاًكرو كىًإٍف تػىٍقتيٍل تػىٍقتيٍل ذىا دىـو كىًإفٍ  كيٍنتى تيرًيدي اٍلمىاؿى فىسىٍل تػيٍعطى ًمٍنوي مىا ًشٍئتى

فىاٍنطىلىقى ًإىلى طلىٍلو قىرًيبو ًمنى اٍلمىٍسًجًد فىاٍغتىسىلى مثيه دىخىلى اٍلمىٍسًجدى فػىقىاؿى أىٍشهىدي «. أىٍطًلقيوا ٖنيىامىةى »  اَّللًه 
ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي. أىٍف الى إًلىوى ًإاله اَّللهي كىأىٍشهىدي   أىفه زليىمهدن

جيوًه  ايى زليىمهدي كىاَّللًه مىا كىافى عىلىى األىٍرًض كىٍجوه أىبٍػغىضى ًإىلىه ًمٍن كىٍجًهكى فػىقىٍد أىٍصبىحى كىٍجهيكى أىحىبه اٍلوي 
حى ًدينيكى أىحىبه الدًٌيًن كيلًًٌو ًإىلىه كىاَّللًه مىا كىافى ًمٍن كيلًٌهىا ًإىلىه كىاَّللًه مىا كىافى ًمٍن ًدينو أىبٍػغىضى ًإىلىه ًمٍن ًديًنكى فىأىٍصبى 

ٍتىًن كى  يػٍلىكى أىخىذى أىانى أيرًيدي اٍلعيٍمرىةى فىمىاذىا بػىلىدو أىبٍػغىضى ًإىلىه ًمٍن بػىلىًدؾى فىأىٍصبىحى بػىلىديؾى أىحىبه اٍلًببلىًد كيلًٌهىا ًإىلىه كىًإفه خى
ـى مىكهةى قىاؿى لىوي قىائًله أىصىبػىٍوتى فػىقىاؿى الى كىلىًكىنًٌ أىٍسلىٍمتي مى تػىرىل فػىبىشهرىهي رىسيوؿي  عى اَّللًه كىأىمىرىهي أىٍف يػىٍعتىًمرى فػىلىمها قىًد

ٍتًيكيٍم ًمنى اٍليىمىامىًة حىبهةي ًحٍنطىةو حىَّته أيىٍذىفى ًفيهىا رىسيوؿي اَّلله  --رىسيوًؿ اَّللًه   .-(1)-كىالى كىاَّللًه الى أيى
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ألف دعوة الناس  ،كالقدكة احلسنة ىي اخلطوة األكىل للتمكٌن للفكر كالدعوة كالرسالة كاخلطبة
كدعوة غًنه  ،كتقوَل اإلنساف عوج غًنه كدعوتو إيل االستقامة فرع االستقامة ،إىل اذلدل فرع لبلىتداء

 ،فمن ال يكن صاحلان يف نفسو فكيف يصلح غًنه ،إىل الصبلح ينبغي أف يكوف أساسها يف الصبلح
 .ككيف يستقيم الظل كالعود أعوج

فلو دعاىم إىل ادلواظبة على صبلة اجلماعة كىو  ،كالداعية القدكة يقنع الناس بفعلو قبل قولو
أما إذا كاف شلن غللسوف يف الطرقات كالناس يصلوف اجلماعة كال  ،أكؿ من يسارع إليها القتدل الناس بو

كن أنت   ،افظ عليها فإف كثًنان من الناس يرتكوهنا قائلٌن ىل ضلن أفضل من ىذا، ككأهنم يقولوف لوػل
 أكؿ ادلواظبٌن عليها. أكعظ نفسك قبل أف تعظنا.

 وميكن تلخيص أمهية القدوة احلسنة فيما يلي: 
كبًنان أكرب   " إف ادلثاؿ احلي ادلرتقي يف درجات الكماؿ يثًن يف نقس البصًن العاقل تدبران  -1

فإف كاف  ،كمع ىذه األمور تتهيج يف النفس دكافع الغًنة لديو ،من االمتحاف كاإلعجاب كالتقدير كاحملبة
كليس يف نفسو عقبات تصده عن ذلك أخذ ػلاكؿ  ،عنو يف األصل ميل إىل اخلًن كتطلع إىل الكماؿ

حَّت ؽلثل درجة الكماؿ  ،يعمل مثلوّنا تولد إليو من حوافز ٓنرضػو ألف  ،تقليد من استحسنو كأعجب بو
 .اليت بدأ ػلتلها

إف القدكة احلسنة ادلتحلية ابلفضائل ادلمتازة تعطي لآلخرين قناعة أبف بلوغ ىذه الفضائل  -2
 .من األمور ادلمكنة اليت ىي يف متناكؿ القدرات اإلنسانية كشاىد احلاؿ أقول من شاىد ادلقاؿ

كلكن اجلميع يتساكل أماـ الرؤية ابلعٌن  ،ناس تتفاكتإف مستوايت الفهم للكبلـ عند ال -3
 .فإف ذلك أيسر يف إيصاؿ ادلفاىيم كادلعاٍل اليت يريد الداعية ادلريب إيصاذلا للمقتدم ،اجملردة دلثاؿ حي

كأخبلؽ اخلطيب نفسو تنتهي بو إىل اإلقناع حينما تكوف اخلطبة زلضرة بشكل يبعث على 
كليس صحيحان أف تصدؽ مقالة الذين كتبوا يف اخلطابة من أف  ،ابلطمأنينةالثقة كؽلؤل نفس اخلطيب 

فنحن نقرر على عكس ما يقولوف إف للصفات اخللقية  ،أمانة اخلطيب كنزاىتو ال دخل ذلما يف اإلقناع
 .(1)خلطيب أكرب األثر يف قوة اإلقناعاليت ؽلتاز هبا ا

ة دليل على كذبو فيما يدعو إليو، كقدكة اخلطيب احلسنة دليل على صدقو كقدكتو السيئ
فاخلطيب " إذا أمر مثبلن ابلصمت عما ال يعين فإف كاف صادقان عما ال يعين ففتواه صادقة كإف كاف من 
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اخلائضٌن فيما ال يعين فهي غًن صادقة كإذا دلك على الزىد يف الدنيا كىو زاىد فيها صدقت فتياه كإف  
كإال فبل كعلى ىذا الرتتيب سائر أحكاـ الشريعة يف األكامر كمثلها  كاف راغبان يف الدنيا فهي كاذبة فتياه

 .(1)النواىي "
كقدكة اخلطيب احلسنة ذلا أثر يف حسن التأثًن، فالكبلـ كالرباعة فيو صفة سهلة غليدىا اخلًنكف  

 عاىل:كيعرؼ سبيلها ادلخلصوف كادلنافقوف ٗنيعان، قاؿ ت ،كما غليدىا ادلشعوذكف كالكاذبوف على السواء
 نٍػيىا كىييٍشًهدي اَّللهى عىلىى مىا يًف قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ ا  .(2) خلًٍصىاـً كىًمنى النهاًس مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي يًف احلٍىيىاًة الدُّ

" كيبلحظ الباحث يف سًن الدعاة أهنم كانوا أكثر أتثًنان يف الناس بسلوكهم كثبات أخبلقهم 
مث إف العناصر اخلًنة قليلة  ،كمنطق األفعاؿ أقول يف اإلقناع ،كعٌن اجلمهور فاحصة ،على كل األحواؿ

      ارعوا إىل االلتفاؼ كالتعلق فما يكاد العامة يركف ظلوذجان جيدان حَّت يس ،اندرة يف سائر اجملتمعات
 .(3)بو "

لصٌن كانفضاض كلعل ىذا يفسر لنا سر التفاؼ اجلماىًن ادلسلمة حوؿ الدعاة الصادقٌن ادلخ
كالذين أتيت أفعاذلم مكذبة  ،الذين يقولوف ما ال يفعلوف ،الناس كانصرافهم عن أكلئك الدعاة الكاذبٌن

ألهنم  ؛فإذا دعا اخلطيب القدكة إىل أمر سارع الناس يف تنفيذه كإذا هنى عن أمر أن الناس عنو ،ألقواذلم
قوذلم  --كجدكا ىذا اخلطيب أمامهم ظلوذجان عمليان للخًن ، كالذم دعا الناس أف يصدقوا برسالة النيب

فلم يعرتض عليو أحد كيقوؿ لو أنت خائن األمانة أك أنت تسيء إىل اجلوار  ،ما جربنا عليك كذابن فط
بكبلـ فطرم فيو مدح لو ؟ ال بل مل تثن عليو  ،، كأكؿ من صدؽ النيب من النساء خدغلة ماذا قالت لو

ك  ،إنك لتصل الرحم ،أبشر كبل ك هللا ال ؼلزيك هللا أبدان  :فقالت لو --ذكرت أخبلقان ٓنلي هبا النيب 
فحاؿ النيب ىو الذم دعاىا كغًنىا أف  (4)ك تعٌن على نوائب الدىر " ،تصدؽ احلديث ك ٓنمل الكل

 حق أـ ال ؟يؤمنوا بو من غًن أف يسػألوا ىل ىذا الدين 
كخلقو الفاضل ىو السحر الذم  ،إف صبلح ادلؤمن ىو أبلغ خطبة تدعو الناس إىل اإلؽلاف

! اطن أضعف أثران من كسامة ادلبلمحأتظن أف ٗناؿ الب ،غلذب إليو األفئذة كغلمع عليو القلوب
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للمبادئ  ل حي متحرؾألنو مث ،كإف مل ينطق بكلمة ،كاخلطيب ادلوفق ىو الذم يهدم إىل احلق بعملو
 .(1)اليت يعتنقها

 آاثر القدوة احلسنة: املبحث الثاين
إف من أىم احللوؿ اليت كضعها اإلسبلـ للرجوع إيل التدين ادلعتدؿ البعيد عن اإلفراط 

أم أف يكوف ادلسلم  ،كالتفريط؛ القدكة احلسنة ألهنا " أكسع مداخل الدعوة اإلسبلمية كأكفاىا ابلغرض
 ،كنظافتو كحسن مستو ،الوافد على أىل الكفر من أىل الدين ادلتٌن كاخللق القوَل كحسن معاملتو للناس

فبل يزالوف يف إعجاب بو حَّت هتول أفئدهتم إىل ما يؤمن بو  ،كتعاكنو مع غًنه ٓنبب الناس فيو كىف دينو
 .(2)ليكونوا مثلو

كإف تعليمان مهما يكن رائعان كيقع من الناس  ،ة كدقة الفكركإف أم نظرية مهما تبلغ من الصح
كال يثمر ٖنرة، كال  ،موقع اإلعجاب، كأف ىداية مهما ْنمع من صنوؼ اخلًن، كل ذلك ال يغىن غناء

يبقى على الدىر إال إذا كاف لو من ؽلثلو بعملو، كيدعو إليو أبخبلقو كفضائلو كيعرفو إىل الناس ابلقدكة 
اي ىؤالء الدعاة معظمٌن دم الناس بدعاتو عن طريق العمل بعد العلم معجبٌن بسجاكاألسوة، فيقت

 .(3)ألخبلقهم
 : يتومن أهم آاثر القدوة احلسنة ما أي

  :ترغيب الناس يف اإلسبلـ -1 
السًنة الطيبة للمتدين كأفعالو احلميدة  ،من الوسائل ادلهمة يف جذب الناس إىل اإلسبلـ

كيكوف هبا كالكتاب ادلفتوح  ،كصفاتو العالية كأخبلقو الذاكية اليت ْنعلو قدكة طيبة كأسوة حسنة لغًنه
ألف التأثر ابألفعاؿ كالسلوؾ أبلغ كأكثر  ،يقرأ فيو الناس معاٍل اإلسبلـ فيقبلوف عليها كينجذبوف إليها

 .من التأثر ابلكبلـ فقط
كادلبلحظ أف اإلسبلـ انتشر يف كثًن من ببلد الدنيا ابلسًنة الطيبة للمسلمٌن اليت كانت ْنلب 
أنظار غًن ادلسلمٌن كٓنملهم على اعتناؽ اإلسبلـ ، فالقدكة احلسنة اليت ػلققها القدكة بسًنتو الطيبة 
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، كأنو من عند هللا، ال ىي يف احلقيقة دعوة عملية لئلسبلـ يستدؿ هبا غًن ادلسلم على أحقية اإلسبلـ 
 .(1)إذا كاف سليم الفطرة سليم العقل سيما

كفضائل إسبلمية عديدة جعلت  ،ككذلك ما ٓنلى بو الفآنوف من سًنة طيبة ، كأخبلؽ ٘نيدة
كما ػلدثو  ،كصفحة بيضاء نقية دلا ينبغى أف يكوف عليو ادلسلم احلق ،منهم كتاابن مفتوحان لئلسبلـ

 .(2)قيدتو من آاثر طيبة كفوائد عظيمةاإلسبلـ فيمن يعتنقو كيؤمن بع
فلم يلق الفآنوف ادلسلموف خطبان راننة ، كمل ػلاضركا زلاضرات ٗنة، كمل يسطركا الكتب اليت 

ليقنعوا غًن ادلسلٌن ابلدخوؿ يف اإلسبلـ، كلكن ْنسدت القدكة احلسنة فيهم ،  ؛تشرح تعاليم اإلسبلـ
 كانوا ظلاذج حية عربت عن التدين احلق البعيد عن اإلفراط أك التفريط.ف

كمن السوابق القدؽلة يف أعلية السًنة احلسنة للمتدين كأثرىا يف تصديقو كاإلؽلاف ّنا يدعو إليو 
ا حدث لو يف غار حراء قالت لو " ّن --عندما أخربىا رسوؿ هللا  -اهنع هللا يضر-أف خدغلة بنت خويلد 

 .(3)كهللا ال ؼلزيك أبدان انك لتصل الرحم كتصدؽ احلديث كٓنمل الكل كتعٌن على نوائب الدىر بشرأ
من أنت ؟ قاؿ أان دمحم بن عبد هللا ؟ قاؿ  :فقاؿ لو --كركم أيضان أف أعرابيان جاء اىل النيب 

ليس ىذا  :األعرايب أأنت الذم يقاؿ عنك انك كذاب ؟ فقاؿ أان الذم يزعمونين كذلك فقاؿ اإلعرايب
ما يدعو إليو من أمور اإلسبلـ  --كما الذم تدعو إليو ؟ فذكر لو رسوؿ هللا  ،الوجو كجو كذاب

 .(4)إلو إال هللا كأشهد أف دمحمان رسوؿ هللافقاؿ لو األعرايب آمنت بك كأشهد أف ال 
ككجهو ادلنًن الكرَل، كقدكتو احلسنة الذم يكوف  --فاألعرايب استدؿ بسمت رسوؿ هللا    

عليها أىل التدين ادلعتدؿ، كاألخبلؽ الكرؽلة، استدؿ بذلك على صدقو فيما يدعو إليو، فلم يرتدد يف 
 .--حلسنة اليت ٕنثلت يف شخص النيب الدخوؿ يف اإلسبلـ دلا رأل من القدكة ا

كاإلسبلـ دين عادلي يدعو أتباعو إىل عقيدة مسحة، كعبادة ميسرة، كمعامبلت كأحكاـ 
كأخبلؽ ال حرج فيها كال مشقة، كدعا اإلسبلـ إىل التيسًن كعدـ التعسًن كإىل الرفق كعدـ احلرج، 

 االعتداؿ يف األمور كلها دكف إفراط أك تفريط.فالر٘نة جوىر رسالتو، كالوسطية عنواف دعوتو، كىى تعىن 
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  :ٓنقيق التوازف كاالعتداؿ -2
إف اإلنساف مكوف من جسد كركح، فإذا عيين اإلنساف َنانب دكف غًنه حدث خلل يف 
أحدعلا، لكن إذا أعطى اإلنساف لكل جانب حقو ٓنقق التوازف بٌن اجلانبٌن ، كالقدكة احلسنة ىي اليت 

قىاؿى لىًقيىيًن أىبيو  :، كالشواىد علي ذلك كثًنة منها ما ركم عىٍن حىٍنظىلىةى اأٍليسىيًًٌدمًٌ قىاؿٓنقق ىذا التوازف 
فىقى حىٍنظىلىةي قىاؿى سيٍبحىافى اَّللًه مىا تػىقيوؿي قىاؿى قػيٍلتي  ٍنظىلىةي قىاؿى قػيٍلتي انى نىكيوفي ًعٍندى بىٍكرو فػىقىاؿى كىٍيفى أىٍنتى ايى حى

عىافىٍسنىا  --ييذىكًٌريانى اًبلنهاًر كىاجلٍىنهًة حىَّته كىأىانه رىٍأمي عىٌٍنو فىًإذىا خىرىٍجنىا ًمٍن ًعٍنًد رىسيوًؿ اَّللًه  --رىسيوًؿ اَّللًه 
ًثًننا قىاؿى أىبيو بىٍكرو فػىوىاَّللًه ًإانه لىنػىٍلقىى ًمٍثلى ىىذىا فى  عىاًت فػىنىًسينىا كى دى كىالضهيػٍ ٍنطىلىٍقتي أىانى كىأىبيو بىٍكرو ااأٍلىٍزكىاجى كىاأٍلىٍكالى

ٍلنىا عىلىى رىسيوًؿ اَّللًه  ٍنظىلىةي ايى رىسيوؿى اَّللًه فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  --حىَّته دىخى فىقى حى كىمىا ذىاؾى  --قػيٍلتي انى
 رىٍأمي عىٌٍنو فىًإذىا خىرىٍجنىا ًمٍن ًعٍنًدؾى عىافىٍسنىا قػيٍلتي ايى رىسيوؿى اَّللًه نىكيوفي ًعٍندىؾى تيذىكًٌريانى اًبلنهاًر كىاجلٍىنهًة حىَّته كىأىانه 

ًثًننا فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  دى كىالضهيػٍعىاًت نىًسينىا كى كىالهًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ًإٍف لىٍو تىديكميوفى عىلىى  --اأٍلىٍزكىاجى كىاأٍلىٍكالى
ٍنظىلىةي سىاعىةن  مىا تىكيونيوفى ًعٍنًدم كىيًف الذًٌٍكًر لىصىافىحىٍتكيمٍ  ًئكىةي عىلىى فػيريًشكيٍم كىيف طيريًقكيٍم كىلىًكٍن ايى حى اٍلمىبلى

ثى مىرهاتو  كىسىاعىةن ثىبلى
(1). 

د كىالضهيػٍعىات (  ،مىٍعنىاهي حىاكىٍلنىا ذىًلكى كىمىارىٍسنىاهي كىاٍشتػىغىٍلنىا بًوً  :قىاؿى اذٍلىرىًكمُّ  ) عىافىٍسنىا اأٍلىٍزكىاج كىاأٍلىٍكالى
ٍنىا مىعىاًيشنىا كىحيظيوظنىا :أىمٍ  كىرىكىل  ،مىعىاش الرهجيل ًمٍن مىاؿ أىٍك ًحٍرفىة أىٍك ًصنىاعىة :ًىيى  :كىالضهيػٍعىات ،عىاجلى

ا احلٍىٍرؼ ) عىانىٍسنىا ( كىمىٍعنىاهي  نىا :اخلٍىطهايبُّ ىىذى عىبػٍ كهؿ ىيوى كىاأٍلى  ،عىانػىٍقنىا :كىمىٍعنىاهي  :كىرىكىاهي اًٍبن قػيتػىيػٍبىة  قىاؿى  ،الى
ٍنظىلىة ( مىٍعنىاهي  :قػىٍولو .كىىيوى أىعىمُّ  ،اٍلمىٍعريكؼ فىقى حى حىٍيثي كىافى ػلىٍصيل لىوي اخلٍىٍوؼ  ،أىنهوي خىاؼى أىنهوي مينىاًفق :) انى

قٍػبىاؿ عىلىى اٍْلًخرى  ،كىيىٍظهىر عىلىٍيًو ذىًلكى مىعى اٍلميرىاقػىبىة كىاٍلًفٍكر ،يف رلىًٍلس النهيًبٌ  فىًإذىا خىرىجى ًاٍشتػىغىلى اًبلزهٍكجىًة  ،ةكىاإٍلً
نٍػيىا د كىمىعىاش الدُّ فو ًمٍن الشهرٌ  ،كىاأٍلىٍكالى فىخىاؼى أىٍف يىكيوف ذىًلكى نًفىاقنا،  ،كىأىٍصل النًٌفىاؽ ًإٍظهىار مىا يىٍكتيم ًخبلى

، كىأىنػههيٍم الى ييكىلهفيوفى  ا فىأىٍعلىمىهيٍم النهيبٌ أىنهوي لىٍيسى بًًنفىاؽو ، ) سىاعىة كىسىاعىة ( أىٍم: سىاعىة كىذى الدهكىاـ عىلىى ذىًلكى
ٍنظىلىة فىقى حى ا. كقػىٍولو: ) فػىقيٍلت ايى رىسيوؿ اَّلله انى مىٍعنىاهي ااًلٍسًتٍفهىاـ،  :مىٍو ؟ ( قىاؿى اٍلقىاًضي :فػىقىاؿى  :كىسىاعىة كىذى

كىػلىٍتىًمل أىنػههىا لًٍلكىفًٌ كىالزهٍجر كىالتػهٍعًظيم ًلذىًلكى  :قىاؿى  ،كىاذٍلىاء ىينىا ًىيى ىىاء السهٍكت ،مىا تػىقيوؿ :أىمٍ 
(2). 
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مفهـو التدين احلقيقي البعيد عن اإلفراط التفريط، كأف  --ففي ىذا احلادث صحح النيب 
--اإلنساف ػلتاج إيل الرتكيح عن نفسو ّنا ىو حبلؿ، كىنا نتخيل أنو لو مل يلتق ّنثلو األعلى النيب 

فسو كاهتمها ابلتقصًن، كحـر نفسو من مبلعبة األىل كاألكالد اليت ترقق القلب، كتغرس لشدد علي ن
 احلناف كاحلب يف قلب األطفاؿ كاألىل.

يسألوف عن  --جاء ثبلث رىط إىل بيوت أزكاج النيب  :قاؿ -هنع هللا يضر-كعن أنس بن مالك 
؟ قد غفر هللا لو ما تقدـ من  فلما أخربكا كأهنم تقالوىا فقالوا أين ضلن من النيب  --عبادة النيب 

ذنبو كما أتخر قاؿ أحدىم أما أان فإٍل أصلي الليل أبدا كقاؿ آخر أان أصـو الدىر كال أفطر كقاؿ آخر 
ا ؟ أما كهللا أيت أنتم الذين قلتم كذا ككذ "فقاؿ  --أان أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدا فجاء رسوؿ هللا 

  ألخشاكم هلل كأتقاكم لو لكين أصـو كأفطر كأصلي كأرقد كأتزكج النساء فمن رغب عن سنيت فليس 
 .(1)"مين 

على حسب مقامو كما يعترب ذنبا يف حقو  --) ذنبو ( ذنبو  .) تقالوىا ( عدكىا قليلة 
      .كفعلو خبلؼ األكىل كضلو ذلك  .ليس ىو من جنس الذنوب حقيقة كلو فعلو غًنه ال يسمى ذنبا

) ألخشاكم هلل كاتقاكم لو (  .) أبدا ( دائما دكف انقطاع. ) الدىر ( أم أكاصل الصياـ يوما بعد يـو
     .) رغب عن سنيت ( ماؿ عن طريقيت كأعرض عنها .) أرقد ( أانـ .أكثركم خوفا منو كاشدكم تقول

أف كاف غًن ذلك فإنو  .عنها كرىا ذلا أك عن عدـ اعتقاد هبا) فليس مين ( أم ليس ّنسلم إف كاف ميلو 
 سلالف لطريقيت السهلة السمحة اليت ال تشدد فيها كال عنت.

يػٍفىةى عىٍن أىبًيًو قىاؿى آخىى رىسيوؿي اَّللًه  بػىٌٍنى سىٍلمىافى كىبػىٌٍنى أىىًب الدهٍردىاًء  --كعىٍن عىٍوًف ٍبًن أىىًب جيحى
دىاًء لىٍيسى  الدهٍردىاًء فػىرىأىل أيـه الدهٍردىاًء ميتػىبىذًٌلىةن فػىقىاؿى مىا شىٍأنيًك ميتػىبىذًٌلىةن قىالىٍت ًإفه أىخىاؾى أىابى الدهرٍ فػىزىارى سىٍلمىافي أىابى 

نٍػيىا. قىاؿى فػىلىمها جىاءى أىبيو الدهٍردىاًء قػىرهبى إًلىٍيًو طىعىامنا فػىقىاؿى كيٍل فىًإٌلًٌ  صىائًمه. قىاؿى مىا أىانى ًِبًكلو  لىوي حىاجىةه ىًف الدُّ
ـى مثيه ذىىىبى يػىقيوـي حىَّته أتىٍكيلى. قىاؿى فىأىكىلى فػىلىمها كىافى اللهٍيلي ذىىىبى أىبيو الدهٍردىاًء لًيػىقيوـى فػىقىاؿى لىوي سىٍلمىافي ًلىٍ. فػىنى  ا

ـى فػىلىمها كىافى ًعٍندى الصٍُّبًح قىاؿى لىوي سى  ٍلمىافي قيًم اْلفى فػىقىامىا فىصىلهيىا فػىقىاؿى ًإفه لًنػىٍفًسكى عىلىٍيكى فػىقىاؿى لىوي ًلىٍ. فػىنىا
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قهوي. فىأىتػىيىا حىقًّا كىلًرىبًٌكى عىلىٍيكى حىقًّا كىًلضىٍيًفكى عىلىٍيكى حىقًّا كىًإفه ألىٍىًلكى عىلىٍيكى حىقًّا فىأىٍعًط كيله ًذل حىقٌو حى 
صىدىؽى سىٍلمىافي " :لىوي فىذىكىرىا ذىًلكى فػىقىاؿى  -- النهًبه 

"(1). 
جاء ذات يـو كدخل على دار أخيو أيب الدرداء  -هنع هللا يضر-فدؿ ىذا احلديث علي أف سلماف   

 ،بل عليها ثياب ليست ٗنيلة ،يعين ليست عليها ثياب ادلرأة ذات الزكج ،فوجد امرأتو متبذلة ،-هنع هللا يضر-
 ،يعين أنو معرض عن الدنيا ،إف أخاؾ أاب الدرداء ليس لو شيء من الدنيا :ما شأنك ؟ قالت :فقاؿ ذلا

 .كعن كل شيء ،كعن األكل ،كعن األىل
  :فقاؿ لو ،كل فإٍل صائم  :فقدمو إليو كقاؿ ،مث إف أاب الدرداء دلا جاء صنع لسلماف طعامان    

كأنو معرض عن الدنيا  ،ألنو علم من حالو بواسطة كبلـ زكجتو أنو يصـو دائمان  ،كل كأفطر كال تصم
كدلا   ًل :مث قاـ ليصلي، فقاؿ ،فناـ ،ًل :فقاؿ لو سلماف ،فقاـ ليصلي ،كعن األكل كغًنه، فأكل مث انـ

 .كصليا ٗنيعان  -هنع هللا يضر-كاف آخر الليل قاـ سلماف 
كىذه  ،يف نفوس أصحابو -- " فهذه ٖنرة من ٖنرات األخوة الصادقة اليت غرسها الرسوؿ  

األخوة عليها معوؿ كبًن يف تقوَل مسلك الغلو، إذ ىي تنشيء التفاىم كالثقة كعلا عنصراف ضركرايف يف 
كدلا أرخى  ،فأيب أف أيكل إال إذا أكل معو أبو الدرداء :ككاف عبلج سلماف فيو حـز كحكمة ،العبلج

مث قاـ معو يف  ،فأمره ابلنـو يف أكلو ،سلك طريقة عملية متدرجة يف عبلج اجلموح كضبطو ،الليل سدكلو
 .(2)كاحلكمة كلٌن الطرؼ اْلخر" ،كىكذا صلح العبلج عند توفر: األخوة، كاحلـز ،آخره كصليا ٗنيعا

صاحب القدكة احلسنة،  --ىذا ادلنهج ادلعتدؿ من رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر-كلقد تعلم سلماف
 حَّت يعطي لكل ذم حق حقو.  -هنع هللا يضر-أراد أف ينقلو إيل أيب الدرداء ف

 االقتداء ابألنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ كمن سار علي هنجهم  -3  
من أكذلم إىل آخرىم كانوا قدكة حسنة  -عليهم الصبلة كالسبلـ  -إف ٗنلو األنبياء كادلرسلٌن 

كىمىا   لقومو –عليو السبلـ  -كىذا يدؿ على ًعظم كأعلية القدكة احلسنة، كذلذا قاؿ شعيب  ،ألقوامهم
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حى مىا اٍستىطىٍعتي كىمىا تػىٍوًفيًقي ًإاله  الًفىكيٍم ًإىلى مىا أىنٍػهىاكيٍم عىٍنوي ًإٍف أيرًيدي ًإاله اإٍلًٍصبلى  اًبَّللًه عىلىٍيًو تػىوىكهٍلتي أيرًيدي أىٍف أيخى
كىًإلىٍيًو أينًيبي 

(1). 
كثبتوا حَّت  ،ألهنم كانوا صادقٌن مع هللا كمع الناس ،كقد اقتدل الناس ابألنبياء كادلرسلٌن  

نىاىىا ًإبٍػرىاًىيمى عىلىى قػىٍوًمًو نػىٍرفىعي دىرىجىاتو مىٍن نىشىاءي ًإفه رىبهكى   :قاؿ تعاىل عنهم ،النهاية كىتًٍلكى حيجهتػينىا آىتػىيػٍ
يٍػنىا ًمٍن قػىٍبلي كىًمٍن ذيرًٌيهًتًو دىاكيكدى كىسيلىٍيمى  .حىًكيمه عىًليمه  يٍػنىا كىنيوحنا ىىدى نىا لىوي ًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كيبلًّ ىىدى بػٍ افى كىكىىى

ًلكى صلىٍزًم اٍلميٍحًسًنٌنى كى  كىزىكىرايه كىػلىٍٍنى كىًعيسىى كىًإٍليىاسى كيلٌّ ًمنى  .أىيُّوبى كىييوسيفى كىميوسىى كىىىاريكفى كىكىذى
ئًًهٍم كىذيرًٌ  .كىًإمٍسىاًعيلى كىاٍليىسىعى كىييونيسى كىليوطنا كىكيبلًّ فىضهٍلنىا عىلىى اٍلعىالىًمٌنى  .الصهاحًلًٌنى  هًتًٍم كىًإٍخوىاهًنًٍم كىًمٍن آىابى ايه

يٍػنىاىيٍم ًإىلى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو  نىاىيٍم كىىىدى ذىًلكى ىيدىل اَّللًه يػىٍهًدم بًًو مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىلىٍو أىٍشرىكيوا  .كىاٍجتػىبػىيػٍ
نىاىيمي اٍلًكتىا .حلىىًبطى عىنػٍهيٍم مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  ًء فػىقىٍد أيكلىًئكى الهًذينى آىتػىيػٍ بى كىاحلٍيٍكمى كىالنػُّبػيوهةى فىًإٍف يىٍكفيٍر هًبىا ىىؤيالى

اًفرًينى  ٍلنىا هًبىا قػىٍومنا لىٍيسيوا هًبىا ًبكى اىيمي اقٍػتىًدًه قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف ىيوى  .كىكه أيكلىًئكى الهًذينى ىىدىل اَّللهي فىًبهيدى
 .(2)ٌنى ًإاله ذًٍكرىل لًٍلعىالىمً 

كلكن اجلميع  ،كالفعل أبلغ من القوؿ مث إف مستوايت الفهم للكبلـ عند الناس تتفاكت
كذلك أيسر يف إيصاؿ ادلفاىيم اليت يريد ادلتدين إيصاذلا للناس  ،يستوكف أماـ الرؤية ابلعٌن اجملردة

 ادلقتدين بو، كيف ىذا أمثلة كثًنة أذكر منها:
خىرىجى  :ةى كىمىٍركىافى ٍبًن احلٍىكىًم ييصىدًٌؽي حىًديثي كيلًٌ كىاًحدو ًمنػٍهيمىا صىاًحبىوي قىاالى عىًن اٍلًمٍسوىًر ٍبًن سلىٍرىمى 

ابًًو حىَّته ًإذىا كىانيوا ًبًذم احلٍيلىيػٍفىًة قػىلهدى رىسيوؿي  رىسيوؿي اَّللًه  يًٍبيىًة يًف ًبٍضعى عىٍشرىةى ًمائىةن ًمٍن أىٍصحى اَّللًه زىمىنى احلٍيدى
  ًيًٍبيىًة مثيه يف رلى ٍيًل ٍبًن اذٍلىٍدلى كىأىٍشعىرى كىأىٍحرىـى اًبٍلعيٍمرىًة كىذىكىرى احلٍىًديثى ًبطيولًًو يف نػيزيكلًًو أىٍقصىى احلٍيدى يء سيهى

 --قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه عىٍمروك كىمىا قىاضىاهي عىلىٍيًو ًحٌنى صىدُّكهي عىًن اٍلبػىٍيًت قىاؿى فػىلىمها فػىرىغى ًمٍن قىًضيهًة اٍلًكتىاًب 
ـى ًمنػٍهيٍم رىجيله حىَّته قىاؿى ذىًلكى ثىبلىثى مىرهاتو فػىلىمها «. قيوميوا فىاضٍلىريكا مثيه اٍحًلقيوا »  :ألىٍصحىابًوً  قىاؿى فػىوى اَّللًه مىا قىا

ـى فىدىخىلى عىلىى أيٌـً سىلىمىةى فىذىكىرى ذلىىا مىا لى  ًقيى ًمنى النهاًس فػىقىالىٍت أيُّ سىلىمىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍهىا: ملٍى يػىقيٍم ًمنػٍهيٍم أىحىده قىا
ًلمىةن حىَّته تػىٍنحىرى بيٍدنىكى كىتىٍدعيوى  ا ًمنػٍهيٍم كى بُّ ذىًلكى اٍخريٍج مثيه الى تيكىلًٌٍم أىحىدن  حىالًقىكى فػىيىٍحًلقىكى ايى رىسيوؿى اَّللًه أىٓنًي
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لًٌٍم أىحى  ـى فىخىرىجى فػىلىٍم ييكى الًقىوي فىحىلىقىوي فػىلىمها رىأىٍكا ذىًلكى قىاميوا فػىقىا ا ًمنػٍهيٍم حىَّته فػىعىلى ذىًلكى ضلىىرى ىىٍديىوي كىدىعىا حى دن
 .  (1)فػىنىحىريكا كىجىعىلى بػىٍعضيهيٍم ػلىًٍلقي لًبػىٍعضو حىَّته كىادى بػىٍعضيهيٍم يػىٍقتيلي بػىٍعضنا غىمًّا "

لكبًن بٌن أتثًن القوؿ كأتثًن الفعل؛ كأعلية القدكة، ففي ىذه القصة داللة ظاىرة على التفاكت ا
فلم ينصاعوا لؤلمر؛  ؛كعظيم مكانتها، ففي حٌن مل يتغلب القوؿي على علـو الصحابة كأتلًُّمهم شلا حدث

؛ حَّت كاد يقتل  صلدىم ابدركا إىل التنفيذ؛ اقتداءن ابلرسوؿ  حٌن ٓنوهؿ أمريهي القىويل إىل تطبيقو عمليٌو
 ضان. بعضهم بع

كإىل مدل  ،إف الناس كما ينظركف إىل ادلتدنٌن يف أعماذلم كتصرفاهتم ينظركف إىل أسرىم
كىذا يفيد كيبٌن أف ادلتدين كما غلب عليو أف يكوف قدكة يف نفسو غلب عليو أف  ،تطبيقهم دلا يقوؿ

: حدهثىيًن مىٍن  ،يقـو أىل بيتو كأسرتو كيلزمهم ّنا أيمر بو الناس، كيدعوىم إليو، فعىٍن عيبػىٍيًد هللًا ٍبًن عيمىرى  قىاؿى
: كىافى عيمىري إذىا نػىهىى النهاسى عىٍن شى  عى سىاًلمنا، قىاؿى : إٌٍلً نػىهىٍيت النهاسى عىٍن كىذىا مسًى ٍيءو ٗنىىعى أىٍىلى بػىٍيًتًو، فػىقىاؿى

ا ًمٍنكيٍم فػى  ا، كىإفه النهاسى لىيػىٍنظيريكفى إلىٍيكيٍم نىظىرى الطهًٍنً إىلى اللهٍحًم، كىاٍَلي هللًا الى أىًجدي أىحىدن عىلىوي إاله أىٍضعىٍفتي لىوي كىكىذى
اٍلعيقيوبىةى ًضٍعفىٌٍنً 

(2). 
ألف كل ىذا من  ؛كيف ٗنيع شئوف احلياة ،كيف العمل ،كيف الطريق ،بل بد من القدكة يف البيتف

التدين الذم أمر هللا عز كجل بو، حَّت تؤيت القدكة أكلها، كتينع ٖنارىا، فالكبلـ إذا خرج من القلب 
 دخل يف القلب، كإذا خرج من اللساف مل يتجاكز اْلذاف. 

كالذم يتصٌرؼ  ،طبعها إىل اإلنساف الصادؽ مع نفسو كمع اْلخرينكالنفس اإلنسانية ميٌالة ب
بنقاء شبيو بنقاء ادلاء كالشعاع كالعطر، كىذا ىو السبب الذم غلعل بعض الناس يؤثر فيك من غًن أف 

كونوا دعاةن للناس » :كىو نفسو الذم غلعل بعض الصاحلٌن يقوؿ ،فسلوكو كحده قدكة ،يتكٌلم معك
، كقد ثبت تربواين أٌف )الرتبية غًن «يركا منكم الصدؽ كالصبلح كالورع، فذلك داعيةبغًن ألسنتكم، حَّت 

 .ًنان من )الرتبية غًن ادلباشرة(ادلباشرة( العملية أكثر أتث
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 آاثر القدوة السيئة: املبحث الثالث
أعلها كما أف القدكة احلسنة ذلا فوائد إغلابية  فكذلك القدكة السيئة ذلا عواقب كخيمة ، كمن 

 :يتما أي
  :ٓنرَل الطيبات -1 

إف الذم ادعى التدين كىو بعيد عنو ، ككاف قدكة سيئة لغًنه ، ػلـر بعض ما أحلو هللا تعاىل   
على أصحاب ىذه النزعة يف  ،بل شدد النكًن ،، ظنان منو أف ىذا يفسد عليو تدينو ، كقد أنكر القرآف

ـى خيذيكا زًينػىتىكيٍم ًعٍندى  فقاؿ تعاىل يف القرآف ادلكي:  ،دهٓنرَل الطيبات كالزينة اليت أخرج هللا لعبا ايى بىيًن آدى
بُّ اٍلميٍسرًًفٌنى  قيٍل مىٍن حىرهـى زًينىةى اَّللًه الهيًت أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه  .كيلًٌ مىٍسًجدو كىكيليوا كىاٍشرىبيوا كىالى تيٍسرًفيوا إًنهوي الى ػلًي

ًت لًقىٍوـو كىالطهيًٌبىاًت ًمنى الٌرًزٍ  لي اٍْلايى نٍػيىا خىاًلصىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىذىًلكى نػيفىصًٌ  ًؽ قيٍل ًىيى لًلهًذينى آمىنيوا يًف احلٍىيىاًة الدُّ
 .(1) يػىٍعلىميوفى 

مىا ايى أىيػُّهىا الهًذينى آمىنيوا الى ٓنيىٌرًميوا طىيًٌبىاًت  كيف القرآف ادلدٍل ؼلاطب اجلماعة ادلؤمنة بقولو:    
بُّ اٍلميٍعتىًدينى  الن طىيًٌبنا كىاتػهقيوا اَّللهى الهًذم أىنٍػتيٍم  .أىحىله اَّللهي لىكيٍم كىالى تػىٍعتىديكا ًإفه اَّللهى الى ػلًي كىكيليوا شلها رىزىقىكيمي اَّللهي حىبلى

 .(2) بًًو ميٍؤًمنيوفى 
منهج اإلسبلـ يف التمتع  كىاَتف اْليتاف الكرؽلتاف تبيناف للجماعة ادلؤمنة حقيقة     

" فقد ركم يف سبب النزكؿ أف رىطان من  ،كمقاكمة الغلو الذم كجد يف بعض األدايف ،ابلطيبات
! كركل أف رجاالن الدنيا، كنسيح يف األرض كالرىبافالصحابة قالوا: نقطع مذاكًنان، كنرتؾ شهوات 

 الرىباف ( فنزلت..أرادكا أف يتبتلوا أك ؼلصوا أنفسهم كيلبسوا ادلسوح )مبلبس 
فقاؿ: اي رسوؿ هللا إٌٍل إذا أكلت من ىذا  ،كجاء عن ابن عبٌاس: أف رجبلن أتى النيب     

ٌرًموا  كإٍل حرمت علٌي اللحم. فنزلت:  ،اللحم انتشرت للنساء اي أيُّها الذين آمنوا ال ٓني
(3). 

 
 

                                                 

 .31/32سورة األعراؼ: آيتا: -1
 .87،88سورة ادلائدة: اْليتاف: -2
 .86يف أسباب النزكؿ: عبد الر٘نن بن أيب بكر بن دمحم السيوطي، ص لباب النقوؿ  -3
 



 القدوة احلسنة                                                                 العدد الثامن -جملة البحوث األكادميية 

67 

 

  :كراىية الناس كنفورىم من ادلتنطع أك ادلغايل يف الدين  -2
إف صاحب القدكة السيئة كادلتدين ادلغايل أك ادلفرط منفًٌر ال ٓنتملو طبيعة البشر العادية، كال 
تصرب علي، كلو صرب عليو قليل منهم مل يصرب عليو ٗنهورىم؛ ألنو كاقف يف الطرؼ بعيدان عن الوسط  

إظلا ٔناطب الناس   ؛ ألف الشرائع(1)كاالعتداؿ، فكرا كسلوكا، كحينئذ يكوف النفور، كتكوف الكراىية
 كافة، ال فئة ذات مستول خاص.

يف حديث عىٍن أىىًب مىٍسعيودو قىاؿى قىاؿى رىجيله ايى رىسيوؿى  كلعل ىذا األثر ىو ما أشار إليو النيب 
مىا رىأىيٍػتيوي غىًضبى يًف  اَّللًه  فػىغىًضبى رىسيوؿي  .اَّللًه ًإٌٍلً ألىأتىىخهري عىًن الصهبلىًة يًف اٍلفىٍجًر شلها ييًطيلي بًنىا فيبلىفه ًفيهىا

" ايى أىيػُّهىا النهاسي ًإفه ًمٍنكيٍم مينػىفًٌرًينى، فىمىٍن أىـه  النهاسى فػىٍليػىتىجىوهٍز، فىًإفه  مىٍوًضعو كىافى أىشىده غىضىبنا ًمٍنوي يػىٍومىًئذو مثيه قىاؿى
ًبًنى كىذىا احلٍىاجىةً  ٍلفىوي الضهًعيفى كىاٍلكى  . (2)" خى

على صاحبو اجلليل "معاذ " حٌن صلى ابلناس فأطاؿ حَّت شكاه  ذا غضب النيب كذل
أقبل رجل بنا ضحٌن كقد جنح الليل فوافق  :فعن جابر بن عبد هللا األنصارم قاؿ أحدىم إىل النيب 

انؿ معاذا يصلي فرتؾ انضحو كأقبل إىل معاذ فقرأ بسورة البقرة أك النساء فانطلق الرجل كبلغو أف معاذان 
: ) اي معاذ أفتاف أنت(. أك) فاتن( ثبلث مرات ) فلوال فشكا إليو معاذان فقاؿ النيب منو فأتى النيب

صليت بسبح اسم ربك كالشمس كضحاىا كالليل إذا يغشى فإنو يصلي كراءؾ الكبًن كالضعيف كذك 
ادلسلمٌن من الصبلة ليس  ألف التشدد كتنفًن ؛(3)أفتاف أنت اي معاذ؟! ككررىا ثبلاثن  :احلاجة ( فقاؿ لو

 من اإلسبلـ يف شيء؛ ألنو علي خبلؼ الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها.
معاذان كأاب موسى إىل اليمن أكصاعلا بقولو  يف احلديث الذم ركم عىٍن كذلذا دلا بعث النيب 

رىا » وي كىميعىاذنا ًإىلى اٍليىمىًن فػىقىاؿى بػىعىثى  سىًعيًد ٍبًن أىىًب بػيٍردىةى عىٍن أىبًيو عىٍن جىدًًٌه أىفه النهًبه  رىا كىبىشًٌ رىا كىالى تػيعىسًٌ يىسًٌ
 .(4)«كىالى تػينػىفًٌرىا كىتىطىاكىعىا كىالى ٔنىٍتىًلفىا 

كطاقتو زلدكدة،  ،أنو قصًن العمر، كاالستمرار عليو يف العادة غًن متيسر، فاإلنساف ملوؿ -3
اف ما تكل دابتو أك ٓنرف عليو مطيتو يف السًن. كأعين هبما فسرع ،فإف صرب يومان على التشدد كالتعسًن

                                                 

 .147ص  3ت علي الطريق: السيد دمحم نوح، ج أفا -1
 .704ركاه مسلم يف صحيحو ؾ الصبلة ب من شكا إمامو إذا طوؿ.ح  -2
 .673اجلماعة كاإلمامة   ب:  من شكا إمامو إذا طوؿ ح   -ركاه البخارم يف صحيحو ؾ  -3
 .4623كاه مسلم يف صحيحو ؾ: اجلهاد كالسًن ب ىف األمر ابلتيسًن كترؾ التنفًن.ح ر  -4
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فيسأـ كيدع العمل حَّت القليل منو ، أك أيخذ طريقان آخر، على عكس الطريق  ،جهده البدٍل كالنفسي
 .الذم كاف عليو أم ينتقل من اإلفراط إىل التفريط، كمن التشدد إىل التسيب، كال حوؿ كال قوة إالٌ ابهلل

ليس لو حديث إال يف كجوب إطبلؽ  ،أيت أانسان عرفوا ابلتشدد كالتطرؼ حينان ككثًنان ما ر 
اللحية كالسواؾ، كتقصًن الثياب ، كاف ىذا بدعو كىذا سنة ، كىذا مسجد نصلي فيو ، كذاؾ مسجد 
فيو قرب ال تصح الصبلة فيو ، كىذا عامل رابٍل ، كغًنه عامل سلطة ، كحـر علي نفسو كأىل بيتو كثًنان شلا 
أحل هللا تعاىل ، كل ىذا بعد إطبلقو للحيتو مباشرة ، كتكلمت مع أحدىم فلم يقتنع ّنا أقوؿ ، مث رأيتو 
بعد ذلك ال يدخل ادلسجد إال يف بعض األكقات بعد أف كاف من ادلواظبٌن علي الصلوات يف ٗناعة 

مع العصاة كالعياذ قبل اعتناقو ذلذا الفكر ادلنحرؼ كساركا يف خط آخر، كانقلب على عقبيو، كجلس 
  .ابهلل

 :التقصًن يف حقوؽ اْلخرين -4
إف صاحب القدكة السيئة ادلغايل أك ادلفرط ال ؼللو من جور على حقوؽ أخرل غلب أف 

ما رأيت إسرافان إاٌل كَنانبو حق  :تيرعى، ككاجبات غلب أف تؤدل.. كما أصدؽ ما قالو أحد احلكماء
أمل  :لعبد هللا بن عمرك حٌن بلغو اهنماكو يف العبادة اهنماكا أنساه حق أىلو عليو --مضيع كقاؿ 

 ،: ال تفعل--فقلت بلى اي رسوؿ هللا.. فقاؿ  :؟ قاؿ عبد هللاخرب أنك تصـو النهار كتقـو الليلأ
فإف جلسدؾ عليك حقان.. كإف لعينيك عليك حقان.. كإف لزكجك عليك حقان،  .صم كأفطر، كقم كًل

 .(1)إف لزكرؾ )زكهارؾ ( عليك حقان.ك 
كمعناىا: فأعط كل ذم حق حقو، كال تغٌل يف انحية على حساب أخرل؛ ألف اجلسد لو 
حق، كالركح ذلا حق، كاألكالد ذلم حق، كالزكجة ذلا حق، كاجلًناف ذلم حق، فإذا غاىل  يف جانب ضيع 

مر الذم ينتهي بو إىل التقصًن يف حقوؽ اجلوانب كلها؛ ألنو يدكر يف فلك معٌن من الفكر كالسلوؾ األ
 ككاجبات ينبغي أف تؤدل. ،غلب أف تراعى

  :الفتور أك االنقطاع - 5
إف صاحب القدكة السيئة، كادلتدين ادلغايل أك ادلفرط قصًن العمر، كاالستمرار عليو يف العادة  

أك ٓنرف عليو  ،ما تكل دابتوفإف صرب يوما عليو فسرعاف  ،كطاقتو زلدكدة ،غًن متيسر إذ اإلنساف ملوؿ

                                                 

 .4903ركاه البخارم يف صحيحو ؾ: النكاح ب: لزكجك عليك حقا  ح  -1
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كيدع العمل حَّت القليل منو أك أيخذ طريقا  ،يف السًن، كنعين هبا جهده البدٍل كالنفسي فيسأـ ،مطيتو
 .أم ينتقل من اإلفراط إىل التفريط، كمن التشدد إىل التسيب ،آخر، على عكس الطريق الذم كاف عليو
"اكلفوا من األعماؿ ما تطيقوف، فإف هللا ال ؽلل  :بقولو --كلعل ىذا ىو ما أشار إليو النيب 

 .(1)حَّت ٕنلوا، كاف أحب العمل إىل هللا أدكمو، كإف قل"
تصـو النهار، كتقـو الليل، فقيل لو: إهنا  --كعن ابن عباس: قاؿ: كانت موالة للنيب 

رتتو إىل سنيت فمن كانت ف ،كلكل شرة فرتة ،" إف لكل عمل شرة :تصـو النهار، كتقـو الليل فقاؿ 
 .(2)فقد اىتدل"
 :اجلهد يف غًن ما طائل كال فائدة تضييع العمر، كتبديد -6

إف جهد ادلتنطع أك ادلغايل إظلا ىو مصركؼ إىل اثنوايت األمور فكران أك سلوكان، دكف أصوذلا، 
قيٍل ىىٍل  كيبدد جهده يف غًن ما طائل كال فائدة، كصدؽ هللا الذم يقوؿ:  ،كىو هبذا يضيع عمره

نٍػيىا كىىيٍم ػلىٍسىبيوفى أىنػههيٍم  ٍعيػيهيٍم يف احلٍىيىاًة الدُّ . الهًذينى ضىله سى عنانػينػىبًٌئيكيٍم اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن  .(3) ػليًٍسنيوفى صينػٍ
كيفسر احلافظ ابن كثًن ىذه اْلية، فيسوؽ طائفة من األخبار عن السلف حوؿ معناىا     

قل ىل ننبئكم   :عن قوؿ هللا -سعد بن أيب كقاص :يعين-سألت أيب  :قاؿ ،بقائبلن: عن مصع
 --فكذبوا دمحمان  ،؟ قاؿ: ال، ىم: اليهود، كالنصارل، أما اليهودأىم احلركرية ابألخسرين أعماال 

كاحلركرية الذين ينقضوف عهد هللا من  ،ال طعاـ فيها، كال شراب :فكفركا ابجلنة ، كقالوا ،كأما النصارل
كقاؿ علي بن أيب طالب، كالضحاؾ، كغًن كاحد  ،يسميهم الفاسقٌن -هنع هللا يضر-فكاف سعد  ،بعد ميثاقو

 .(4)ىم احلركرية "
أف ىذه اْلية الكرؽلة  -هنع هللا يضر-" كمعىن ىذا عن علي  :مث يبدم رأيو فيها بعد ذلك، فيقوؿ   

كالنصارل، كغًنىم، ال أهنا نزلت يف ىؤالء على اخلصوص كال  ،كما تشمل اليهود  ،تشمل احلركرية
فإف ىذه اْلية مكية قبل خطاب اليهود كالنصارل، كقبل كجود اخلوارج  ،بل ىي أعم من ىذا ،ىؤالء

                                                 

من حديث ابن عباس  259، 2/258ركاه اذليثمي يف رلمع الزكائد: كتاب الصبلة: ابب االقتصاد يف العمل كالدكاـ عليو  -1
 ذا اللفظ كعزاه إىل البزار قائبل: )ركاه البزار كرجالو رجاؿ الصحيح(.مرفوعا هب

 . 259، 2/258ركاه اذليثمي يف رلمع الزكائد، كتاب الصبلة: ابب االقتصاد يف العمل كالدكاـ عليو  -2
 .104سورة الكهف اْلية:  - 3
 .3/107تفسًن القرآف العظيم للحافظ ابن كثًن   - 4
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كإظلا ىي عامة يف كل من عبد هللا على غًن طريقة مرضية، ػلسب أنو مصيب فيها، كأف عملو  ،ابلكلية
 .(1)ؿ، كىو سلطئ، كعملو مردكد"مقبو 

كنت أصـو الدىر كاقرأ القرآف كل   :كعن عبد هللا بن عمرك بن العاص رضي هللا عنهما قاؿ
كإما أرسل إيل فأتيتو فقاؿ يل أمل أخرب أنك تصـو الدىر كتقرأ القرآف كل  ليلة قاؿ فإما ذكرت للنيب 

 قاؿ فإف ُنسبك أف تصـو من كل شهر ثبلثة أايـ ليلة ؟ فقلت بلى اي نيب هللا كمل أرد بذلك إال اخلًن
قلت اي نيب هللا إٍل أطيق أفضل من ذلك قاؿ فإف لزكجك عليك حقا كإف لزكرؾ عليك حقا كجلسدؾ 

فإنو كاف أعبد الناس قاؿ قلت اي نيب هللا كما صـو داكد ؟ قاؿ   عليك حقا فصم صـو داكد نيب هللا 
أ القرآف يف كل شهر قاؿ قلت اي نيب هللا إٍل أطيق أفضل من ذلك كاف يصـو يوما كيفطر يوما قاؿ كاقر 

قاؿ فاقرأة يف كل عشرين قاؿ قلت اي نيب هللا إٍل أطيق أفضل من ذلك قاؿ فاقرأه يف كل عشر قاؿ 
قلت اي نيب هللا إٍل أطيق أكثر من ذلك قاؿ: فاقرأه يف كل سبع كال تزد على ذلك فإف لزكجك عليك 

قا كجلسدؾ عليك حقا قاؿ فشددت فشدد علي ، كقاؿ يل إنك ال تدرم لعلك حقا كلزكرؾ عليك ح
فلما كربت كددت أٍل كنت قبلت رخصة نيب هللا يطوؿ بك عمر قاؿ فصرت إىل الذم قاؿ يل النيب 


(2). 

  :القلق كاالضطراب النفسي -7
إظلا يريد ٘نل اْلخرين على ما يوافق ىواه كما يريد، كما اْلخركف  كذلك أف ادلتنطع أك ادلغايل

كفيما يريد، كتكوف العاقبة حينئذ القلق، كاالضطراب النفسي،  ،ّنستجيبٌن لو، كال ّنوافقيو فيما يهول
 ،بل العدكاف على اْلخرين، حيث مل تتحقق رغبتو، كمل ْنب طلبتو. كإف الواقع ادلعاش ليشهد بذلك

 ،كأكثرىم فوراان كغضبا ،كأشدىم قلقا كاضطرااب ،نرل ادلتنطعٌن أك ادلغالٌن أضيق الناس صدران حَّت إان ل
 .(3)حلمل اْلخرين على ما يريدكف ،بل رّنا استخداما للقوة

 
 

                                                 

 .3/107السابق  - 1
ركاه مسلم يف صحيحو ؾ الصياـ: ب النهي عن صـو الدىر دلن تضرر بو أك فوت بو حقا أك مل يفطر العيدين كالتشريق كبياف  -2

، ح   .  1962تفضيل صـو يـو كإفطار يـو
 .150ص  3فات علي الطريق: السيد دمحم نوح  جأ -3
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  :ىبلؾ األمم كالشعوب -8
نو ألنو إما مغاؿو يف تدي ؛ذلك أف صاحب القدكة السيئة أيخذ بيد غًنه ايل اذلبلؾ كالعياذ ابهلل

، كإما مفرط يف حق هللا كحق نفسو ، كىذا ما حدث يف حق بين إسرائيل عندما غالوا يف حق سيدان 
عيسي عليو السبلـ ، كرفعوه فوؽ مرتبة البشرية إيل مرتبة اإللوىية ، فحكم هللا عليهم ابلكفر قاؿ تعاىل: 

  ٍني مىٍرَلىى كىقىاؿى اٍلمىًسيحي ايى بىيًن ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكا اَّللهى رىيبًٌ كىرىبهكيٍم لىقىٍد كىفىرى الهًذينى قىاليوا ًإفه اَّللهى ىيوى اٍلمىًسيحي اب
 .(1) صىارو ًإنهوي مىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًه فػىقىٍد حىرهـى اَّللهي عىلىٍيًو اجلٍىنهةى كىمىٍأكىاهي النهاري كىمىا لًلظهاًلًمٌنى ًمٍن أىنٍ 

كلقد سجل القرآف الكرَل ظلوذجان للقدكة السيئة ادلتمثلة يف فرعوف اللعٌن الذم قاؿ أان ربكم 
األعلى، كمن علي شاكلتو، فجعلو هللا تعاىل عربة لكل من تسوؿ لو نفسو أف يفعل ذلك. قاؿ تعاىل: 

  وديهي بػىٍغينا كىعىٍدكنا حىَّته ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي قىاؿى آمىٍنتي أىنهوي الى كىجىاكىٍزانى بًبىيًن ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتٍػبػىعىهيٍم ًفٍرعىٍوفي كىجيني
 .آٍْلفى كىقىٍد عىصىٍيتى قػىٍبلي كىكيٍنتى ًمنى اٍلميٍفًسًدينى  .إًلىوى ًإاله الهًذم آمىنىٍت بًًو بػىنيو ًإٍسرىائًيلى كىأىانى ًمنى اٍلميٍسًلًمٌنى 

يكى بًبىدى  تًنىا لىغىاًفليوفى فىاٍليػىٍوـى نػينىجًٌ ًثًننا ًمنى النهاًس عىٍن آايى ٍلفىكى آيىةن كىًإفه كى  .(2) ًنكى لًتىكيوفى ًلمىٍن خى
تًنىا كىسيٍلطىافو ميًبٌنو  كقاؿ أيضان:  ًإىلى ًفٍرعىٍوفى كىمىلىًئًو فىاتػهبػىعيوا أىٍمرى ًفٍرعىٍوفى  .كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ميوسىى ِبًىايى

ًذًه لىٍعنى  .ٍوفى بًرىًشيدو كىمىا أىٍمري ًفٍرعى  ـي قػىٍومىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فىأىٍكرىدىىيمي النهارى كىبًٍئسى اٍلوًٍردي اٍلمىٍوريكدي. كىأيٍتًبعيوا يف ىى ةن يػىٍقدي
 .(3) كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة بًٍئسى الرًٌٍفدي اٍلمىٍرفيودي 

  :الفرقة كالتمزؽ -9
ال يلتقوف على رأم كاحد، كال يقبلوف  ،لقصور الفهم لديهم ؛ذلك أف ادلغالٌن أك ادلتنطعٌن

كىالى تىكيونيوا كىالهًذينى  كحينئذ تكوف الفرقة كالتمزؽ، الذم ذمو هللا عز كجل يف قولو تعاىل:  ،لآلخرين رأاين 
 .(4) عىًظيمه  تػىفىرهقيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلبػىيًٌنىاتي كىأيكلىًئكى ذلىيٍم عىذىابه 

،  -هنع هللا يضر -إذ خبل عمر -رضي هللا عنهما -كلعل ذلك ىو ما أشار إليو" ابن عباس ذات يـو
كيف ٔنتلف ىذه األمة، كنبيها كاحد؟ فأرسل إىل ابن عباس رضي هللا عنهما   ،فجعل ػلدث نفسو

اي أمًن  :ككتاهبا كاحد ؟ فقاؿ ابن عباس ،كقبلتها كاحدة ،فقاؿ: كيف ٔنتلف ىذه األمة، كنبيها كاحد

                                                 

 .72سورة ادلائدة اْلية:  -1
 .90/92سورة يونس  اْلايت:  -2
 .99-96ة ىود، اْلايت، سور  -3
 .105سورة آؿ عمراف اْلية:  -4
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كال  ،كإنو سيكوف بعدان أقواـ يقرءكف القرآف ،فقرأانه كعلمنا فيما أنزؿ ،إظلا أنزؿ علينا القرآف ،ادلؤمنٌن
فيكوف لكل قـو فيو  :فيكوف لكل قـو فيو رأم، فإذا كاف كذلك اختلفوا. كيف ركاية ،يدركف فيما نزؿ

فإذا اختلفوا اقتتلوا. فزجره عمر، كانتهره على. فانصرؼ ابن  ،و رأم اختلفوافإذا كاف لكل قـو في ،رأم
فأعاد عليو، فعرؼ قولو:  عباس، كنظر عمر فيما قاؿ، فعرفو، فأرسل إليو كقاؿ: أعد علي ما قلتو،

 .(1)كأعجبو"
  :تشويو معامل الدين -10

أنزلو هللا تعاىل نوران كضياءن  إف التفريط يف الدين كالتقصًن يف أحكامو يشوه الدين احلق الذم
ألف  ؛لًنشد الناس إىل احلق كيؤمن ذلم السعادة كػلقق ذلم مصاحلهم الكاملة ،كمصباحان منًنان  ،ساطعان 

 ،رجاء االنتفاع هبا ،كلذلك غلب أف تؤخذ كاملة ،الشريعة الغراء ٓنقق ىذه األىداؼ ّنجموع أحكامها
 كاحلصوؿ على ٖنراهتا كمقاصدىا كفوائدىا.

فإنو يشوه الرسالة السماكية  ،أما تطبيق بعض أحكاـ الشرع احلنيف، كالتقصًن يف بعض اْلخر
كيضيع حكمتها كٖنراهتا؛ ألف  ،كيفقدىا ركنقها ،كيطمس زلاسنها كيسئ إليها ،اخلالدة كيبدد معادلها

لنتائج ٕنامان، األحكاـ متكاملة، كالشريعة كل ال يتجزأ كيصل عند التفريط يف بعض اجلوانب إىل عكس ا
الدين، شلا ينفر الناس منهم كمن تدينهم، كيعتربكهنم كصمة عار للدين كالتدين، كيؤخذ حجة على فساد 

 .(2)أك قلة جدكاه كعدـ أعليتو
كبعد فهذه لبنة من لبنات احللوؿ اليت كضعها اإلسبلـ للعودة إيل التدين ادلعتدؿ الذم أمر هللا 

نيا كاْلخرة، سائبل ادلويل تعاىل أف يتقبلها مين، كٓنظى ابلرضا، فإف  عز كجل بو، ليسعد الناس يف الد
 كاف فيها من زلل فليغفر يل القارئ فإظلا أان بشر أصيب كأخطئ، كىذا جهد ادلقل كالكماؿ هلل كحده. 

 
 

 
 

                                                 

 .183االعتصاـ: أبو إسحاؽ الشاطيب، ص - 1
 ابختصار. 111/  110االعتداؿ يف التدين فكران كسلوكان كمنهجان / دمحم الزحيلي صػ  - 2
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 :النتائج
 أعلية القدكة احلسنة يف معرفة التدين ادلعتدؿ؛ ألهنا تستقى تدينها من القرآف الكرَل، -1

 كالسنة النبوية الصحيحة، البعيدة عن اإلفراط كالتفريط.
كاإلسبلمي ِناصة، فإف ىذا التاريخ حافل ابلنماذج  ،دكاـ النظر يف التاريخ البشرم بعامة -2

احلية من أىل اإلفراط كالتفريط يف الدين كاْلاثر السيئة اليت جناىا ىؤالء من كراء ذلك، كىي حافلة  
 ىذه الظاىرة كالقضاء عليها.  كذلك بكيفية التعامل مع

فائدة القدكة أهنا تربىن عمليان على صلاح القيم كادلثل كالسجااي اليت يعملها كيدعو إليها؛  -3
ألف  النفوس جبلت على التقليد كىى رغبة ملحة تدفع الطفل كالضعيف إىل زلاكاة سلوؾ الرجل 

 إىل أتباع قائده كاقتفاء أثره.   كالقول، كما تدفع غريزة االنقياد يف القطيع ٗنيع أفراده
أعلية القدكة احلسنة يف نشر اإلسبلـ علي مر عصوره ادلختلفة، كخاصة بٌن غًن ادلسلمٌن  -4

كىذا ما ٓنلى بو الفآنوف من سًنة طيبة، كأخبلؽ ٘نيدة، كفضائل إسبلمية عديدة جعلت منهم كتاابن 
كوف عليو ادلسلم احلق، كما ػلدثو اإلسبلـ فيمن مفتوحان لئلسبلـ، كصفحة بيضاء نقية دلا ينبغي أف ي

 يعتنقو كيؤمن بعقيدتو من آاثر طيبة كفوائد عظيمة.
أثر القدكة السيئة يف تنفًن الناس من اإلسبلـ، كالدخوؿ فيو، ألف النفوس جبلت علي  -5

 حب أصحاب األخبلؽ احلسنة، كالتنفًن من ذكم األخبلؽ السيئة.
 :التوصيات

 على أمر الدعوة يف الببلد اإلسبلمية أال ترسل إىل الببلد الغربية إال أكصى القائمٌن -1
 الداعية القدكة الذم يؤثر يف الناس بعملو قبل قولو، حَّت يكوف لتدينو كدعوتو أثران بٌن الناس.

فتح ابب احلوار للشباب ادلغاىل يف تدينو مع العلماء العاملٌن ادلعتدلٌن حَّت يوضحوا  -2 
ادلفاىيم الصحيحة لئلسبلـ حَّت ال يغرؽ ىؤالء الناس يف الغلو الذم يهول هبم إىل ذلؤالء الناس 

 الضبلؿ.
لتبصًنىم ابلتدين  ؛عقد دكرات تدريبية علمية للدعاة اجلدد ٓنت إشراؼ علماء عاملٌن -3

 ادلعتدؿ البعيد عن اإلفراط كالتفريط، حَّت كيوضحوا للمدعوين خطر اإلفراط كالتفريط.
دكف نشر األفكار الدخيلة على اإلسبلـ شلن ػلملها بعض الشباب الذم مل يفقو احليلولة  -4

 من دين هللا عز كجل إال القليل، كسط ادلسلمٌن حَّت ال ػلدث اضطراب كسط اجملتمع ادلسلم.
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تفعيل دكر اإلعبلـ يف ببلد ادلسلمٌن بتوعية كتبصًن ادلسلمٌن ابلتدين ادلعتدؿ كخإنتو  -5
 .الناس من اإلفراط كالتفريط حَّت ال يهول هبم يف اذلاكيةالطيبة، كٓنذير 

حَّت  ،مراقبة دكر النشر كادلكتبات اليت تنشر الفكر ادلغاىل ألانس زلسوبٌن على اإلسبلـ -6
 .كػلملو إىل غًنه ،فيتأثر بو ،ال يتسرب إىل الشباب ادلسلم

كالقياـ بواجبهم ضلو  ،كالدعاة اجملاىدين، على أداء دكرىم ،تشجيع العلماء العاملٌن -7
اإلسبلـ، كادلسلمٌن بعامة، كادلعركفٌن ابلتنطع أك الغلو، كذلك برفع سوط ادلبلحقة، كادلتابعة من فوؽ 

هبا، ك٘نلهم  –عز كجل  -ظهور ىؤالء كمنحهم حرية التعبًن عما تفرضو عليهم األمانة اليت كلفهم هللا
 اط أك التفريط.إايىا، فإف ذلك لو دكر كبًن يف القضاء على اإلفر 

أكصي ادلسلمٌن عامة كالشباب خاصة أبخذ العلم كتعلمو علي أيدم علماء درسوا علـو  -8 
الشريعة من مظاهنا احلقيقية، بعيدين عن الغلو كالتطرؼ، فاعلٌن دلقاصد الشريعة اإلسبلمية، ال علي 

 ها، كاف غًنىم بضاعتو مزجاه.   أيدم أانس متعادلٌن انتسبوا إيل العلم فيزعموف أهنم قد حازكا العلـو كل
 :املقرتحات

فتح مزيدو من ادلراكز اإلسبلمية بٌن غًن ادلسلمٌن من ببلد الغرب على أف تتوىل اإلشراؼ  -1
 .-عز كجل–عليها من الناحية العلمية خاصة، حَّت ال يتسرب إليها ادلغالوف يف دين هللا 

تنشر التدين ادلعتدؿ البعيد عن اإلفراط اإلكثار من فتح فركع للجامعات اإلسبلمية اليت  -2
 كالتفريط، كفتح فركع كثًنة يف الببلد اإلسبلمية الفقًنة، كما فعلت بعض الببلد اإلسبلمية.

ٔنصيص برامج مكثفة يف اإلعبلـ عن كسطية اإلسبلـ، كاالعتداؿ يف التدين، يقدمها  -3
 أىل االختصاص من العلماء العاملٌن.

لماء كاخلرباء الشرعيٌن كالنفسانيٌن كاالجتماعيٌن كاالقتصاديٌن تشكيل جلاف من الع -4
كاإلعبلميٌن كاألمنيٌن دلعاجلة ظاىرة اإلفراط كالتفريط يف اجملتمع اإلسبلمي، حَّت يتم القضاء علي ىذه 

 اْلفة اخلطًنة.
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