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الملخص
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أثر القدوة الصالحة في إصالح النشء ونتائجه الطيبة على
المجتمع ،منطلقا ً في بحثي هذا من التعريف بمعنى القدوة وأهم مؤهالتها الروحية والقيادية في تأثيرها على البيئة
المحيطة بهذه القدوة ،وما يجب أن تكون عليه هذه القدوات في المجتمع وسمات شخصياتهم ،مبيناً بعض النماذج
اإليجابية والسلبية وأثرها في أخالقيات األفراد والمجتمعات.
ُ
عرضت للحديث عن اهتمام القرآن الكريم والسنة المطهرة ببيان النماذج الصالحة للقدوات المتمثلة في
ثم
األنبياء والمرسلين ،الذين كان لهم األثر األكبر في إخراج أممهم من الظلمات إلى النور ،وتحدثت في ذلك عن
النموذج الشامل واألكمل للقدوة الصالحة ،وهو رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم المثال األسمى واألروع في
تعامله مع شرائح المجتمع قاطبة ،ضاربا ً األمثال والمواقف الدالة على قدوته في عالقاته ،مبيناً سمات شخصيته الفذة
في تأثيرها على من صا َحبَها أو اقتدى بأثرها إلى يومنا هذا.
وانتهيت في بحثي بتبيان خطر القدوة السيئة ،وأثرها السلبي على أخالقيات المجتمع واألفراد ،وأنها سبب
في ضياع القيم ،وتفشي االنحالل السلوكي واألخالقي في أوساط المجتمع ،ثم اختتمت بحثي هذا بالتوصيات المناسبة
الداعية إلى تفعيل القدوة في واقع المسلمين ،أفراداً ومجتمعات ،للنهوض بالجيل الصاعد إلى النجاح والفالح.

الكلمات المفتاحية :قدوة -تربية -أثر وسائل اإلعالم -المعلم -أسوة -المربي -أثر الصديق -نماذج حية-
أسرة.
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Summary
The study aims to shed light on the effect of a righteous role model in the
reform of the youth and its good results on society, starting in my research in
defining the meaning of the role model and its most important spiritual and
leadership components in its impact on the environment surrounding this role
model, and what these role models should be in society and the characteristics of
their personalities, indicating Some positive and negative models and their impact
on the ethics of individuals and societies.
Then we talked about the interest of the Holy Qur’an and the pure Sunnah in
showing valid examples of role models represented by the prophets and messengers
who had the greatest impact in bringing their nations from darkness into light, and
we talked about this comprehensive and most complete model of the righteous
example, represented by the Messenger of the Ummah, Muhammad, may God bless
him and grant him peace, the supreme example And the most wonderful in his
dealings with all segments of society, citing proverbs and stances indicating his
example in his relations and showing the characteristics of his inimitable personality
in its influence on whoever has it or who has emulated its impact to this day.
We ended our research by showing the danger of a bad example and its
negative impact on the ethics of society and individuals, and that it causes the loss of
values and the spread of behavioral and moral decay in the circles of society, then
we concluded this research with appropriate recommendations calling for the
evaluation of individuals and society and ways to advance it to goodness and
prosperity.

Key words: example, education, example, media, teacher, example,
instructor, friend’s impact, live models, family
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،وأصلي وأسلم على خاتم النبيين محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد...
فهذا بحث في مكانة القدوة الحسنة في حياة المسلمين وأثرها على النشء والمجتمع المسلم ،ولما كان الفرد
هو اللبنة األولى في المجتمعات ،ويتوقف عليه صالحه ،كان حقًا على أهل الفضل من الدعاة والتربويين ومن له
تأثير مباشر على المجتمع وأفراده ،أن يهتموا بهذا الجانب التربوي والشرعي في إعطاء النماذج الواقعية للناس
عامة وللصغار بشكل خاص.
لذا وددت أن أبين في بحثي هذا معنى القدوة الحسنة ،وما يجب أن يكون عليه هذا النموذج من صفات
وتصرفات ،فعلية كانت أو ألفاظًا قولية أو في المظهر الخارجي ،مما له تأثير على المحيط المجاور والمعايش لهذا
القدوة ،كما تطرقت في بحثي هذا إلى أثر القدوات السيئة التي بدأت تنتشر وتصل الى أبنائنا عبر وسائل االتصال
االجتماعي عن طريق األجهزة الذكية وغيرها ،مما يشكل تهدي ًدا ألخالقهم ودينهم ،منعك ًسا سلبًا على صالح
المجتمعات والشعوب.
وسأستعرض في بحثي هذا جانبًا من حياة سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم فهو النموذج الكامل في
القدوة الحسنة ،ومواقف من سيرته العطرة ،فهي النبراس والطريق الذي يُقتفى أثره ،والنور الذي يُهتدى به صلى هللا
ً
عليه وسلمً ،
ومتوكال عليه.
آمال أن أضيف فائدة ،مستعينًا باهلل تعالى
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تمهيد
 المطلب األول :معنى القدوة وأهميتها
ً
أول :معنى القدوة:
ُ
ض ِّمهَا أالقُ أد َوةَ ،وتَأَ َّسيأت بِ ِه َوا أئتَ َسيأت ا أقتَ َديأت .يُقال فالن قدوة :إذا
أر أالهَ أمزَ ِة َو َ
القدوة :في اللغة :أاألس َأوةُ بِ َكس ِ
كان يُقتدى به .ولي بك قدوة(.)1
وفي االصطالح :عرفها العلماء بتعاريف متنوعة متقاربة ،فقال الراغب األصفهاني رحمه هللا تعالى:
"األسوة واإلسوة كالقدوة ،وهي الحالة التي يكون اإلنسان عليها في اتباع غيره إن حسنًا وإن قبيحًا ،وإن
ً
ً
ضارا"(.)2
سارا وإن
وعرفها الخطيب الشربيني رحمه هللا تعالى في تفسيره بقوله:
" األسوة اسم ُوضع موضع المصدر وهو االئتساء ،فاألسوة من االئتساء كالقدوة من االقتداء ،وائتسى
فالن بفالن أي :اقتدى به ،وقرأ عاصم بضم الهمزة ،والباقون بكسرها ،وهما لغتان :كالعُدوة وال ِعدوة ،والقُدوة
والقِدوة "(.)3
األسوة ،ومن يتخذه الناس مثاال في حياتهم ،وبعبارة أخرى هو النموذج الصالح الذي تصدق أفعالُه أقواله،
ويسعى نحو األكمل في سلوكه وقوله وفعله ،مراعيًا من حوله ،سائرًا مع هدايات الشرع المطهر ،وعادات المجتمع
الذي يعيش فيه ،مما ال يتعارض مع ديننا الحنيف.
وال شك أن أعظم القدوات الحسنة تتمثل في األنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالم قال تعالى{ :لَ َق ْد
َّللاَ َوا ْليَ ْو َم ْاْلَ ِخ َر َو َذ َك َر ه
سنَةٌ لِ َمنْ َكانَ يَ ْر ُجو ه
سو ِل ه
َّللاَ َكثِي ًرا}[ .األحزاب ،]21 :ثم يأتي من
َّللاِ أُ ْ
َكانَ لَ ُك ْم فِي َر ُ
س َوةٌ َح َ
بعدهم الصالحون والهداة المهديون من العلماء والمربين الفضالء وعلى رأسهم أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم  -الذين رباهم سيد البشر على كتاب هللا وسنته ،ثم َمن جاء بعدهم من أهل الصالح إلى يومنا هذا.
ثانيًا :أهمية القدوة:
بطبيعة اإلنسان أنه يؤثر ويتأثر بمن حوله ،وهذا التأثر إما أن يكون إيجابا أو سلبا بحسب شخصيته،
فاألطفال مثال يتأثرون بوالديهم الذين يمثلون لهم مصدر األمن والحب والعطاء ،إذ يرى الولد في شخص والده
الرمز الملهم الذي ال يضاهيه شيء ،يرى فيه القوة والشخصية المحببة،
()1
()2
()3

الفيومي ،المصباح المنير مادة (أسو) ،والمعجم الوسيط (قدا).
األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،1412،ص.67
الشربيني ،تفسير ،د.ت.44/1 ،
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لذلك فهو يستنسخ كل ما يصدر من هذا األب من أقوال وأفعال وسلوكيات :إيجابية كانت أو سلبية ،وهنا تكمن أهمية
القدوة الحسنة في تنشئة شخصية هذا الطفل ،الذي يتأسس وفق ما يراه ويسمعه من هذا األب .وقد قيل قدي ًما" :العلم
في الصغر كالنقش على الحجر" ،ولهذا نرى كثي ًرا من األبناء يتصفون بصفات مماثلة لصفات آبائهم وشخصياتهم
التي اكتسبوها من معايشتهم لهم منذ نعومة أظفارهم ،وقد قال الشاعر:
َم َشىىىىىىىىىى الطىىىىىىىىىاووسُ يو ًمىىىىىىىىىا با أعوجىىىىىىىىىاج

فقلىىىىىىىىىىىىىىى َد شى
َ
ىىىىىىىىىىىىىىكل مشىىىىىىىىىىىىىىىيت ِه بنىىىىىىىىىىىىىىىوهُ

فقىىىىىىىىىىىا َل :عىىىىىىىىىىىال َم تختىىىىىىىىىىىالونَ فقىىىىىىىىىىىالوا:

أ
بى
ىىىىىىىىىىىىىدأتَ بىىىىىىىىىىىىىىه ونحىىىىىىىىىىىىىىنُ مقلِىىىىىىىىىىىىىىدوهُ

فخىىىىىىىىىىالِ أ
ف سىىىىىىىىىىير َ المعىىىىىىىىىىو َّج واعىىىىىىىىىىدلأ

أ
عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدلتَ ُم َعىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ِّدلُوه
فإنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا إن

أ َمىىىىىىىىىىىا تىىىىىىىىىىىدري أبانىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىرع

يجىىىىىىىىىىىاري بىىىىىىىىىىىال ُخطى مىىىىىىىىىىىن أدبىىىىىىىىىىىوه

َويَ أن َشىىىىىىىىىىىىىىأ ُ نَا ِشىىىىىىىىىىىىىى ُ الفِ أتيَىىىىىىىىىىىىىىا ِن ِمنَّىىىىىىىىىىىىىىا

َعلَىىىىىىىىىىىى َمىىىىىىىىىىىا َكىىىىىىىىىىىانَ َعىىىىىىىىىىى َّو َدهُ أَبُىىىىىىىىىىىوهُ

والمهم بيان أن المناهج النظرية المجردة ،تبقى حبيسة القراطيس والكتب واألفكار ،ولكن الذي يتفوق
عليها جميعًا بفارق كبير ،إنما هو العمل والتطبيق والمشاهدة والواقع.
تذكر كتب التاريخ واألدب أن اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى أدخل يوماً إلى بعض حُجر هارون الرشيد
رحمه هللا تعالى ليستأذن له ،ومعه سراج الخادم ،فأقعده عند أبى الصمد مؤدب أوالد هارون الرشيد فقال سراج
للشافعي :يا أبا عبد هللا هؤالء أوالد أمير المؤمنين ،وهذا مؤدبهم فلو أوصيته بهم .فأقبل عليه فقال:
"ليكن أول ما تبدأ به من إصالح أوالد أمير المؤمنين إصالحك نفسك ،فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن
عندهم ما تستحسنه والقبيح عندهم ما تكرهه ،علمهم كتاب هللا وال تكرههم عليه فيملوه وال تتركهم منه فيهجروه ثم
روهم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه وال تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكالم فى السمع
مضلة للفهم"(.)1



()1



ابن الجوزي ،صفة الصفوة.244/2 ،1161،
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 المطلب الثاني :ابدأ بنفسك
نعم على الوالدين ومن يقومون بمسؤولية تربية النشء من معلمين ومصلحين ودعاة ومن لهم مكانة
اجتماعية مؤثرة أن ينتبهوا إلى أنهم محط أنظار كثيرين ،وأنهم مصدر إلهام لهؤالء الناشئة ،إذا كنا نريد تأسيس
مجتمع صالح نموذجي ،وهذا يستوجب منا مراعاة كثير من أفعالنا وأقوالنا وسلوكياتنا ،فليحرص هذا القدوة على أن
يتصف بجميل الصفات كالصدق واألمانة والحب والحكمة واألخالق الحميدة في قوله وفعله.
ولعل من أهم النقاط التي يجب أن ينتبه لها القدوات ،هو أن توافق أقوالُهم أفعالَهم ،فليس من المعقول أن
ً
عاجزا عن فهم
تتحدث إلى ابنك عن خطر التدخين ومضاره الصحية ،ثم تشعل (سيجارة) أمامه ،هنا يقف هذا االبن
هذا التناقض مع نصيحة هذا األب القولية ،حائرًا في هضمه فكرًا ً
عقال.
إن حرص القدوة الحسنة على الظهور في أجمل الصور أمام أبنائه أو طالبه يحتاج إلى جهد كبير في كبت
هوى النفس عن االنجراف عن جادة الصواب ،وهو في ذلك يعيش في صراع مع النفس في انزالقها وتنازلها عن
سو ِء إِله َما َر ِح َم َربِّ َي إِنه َربِّي
ارةٌ بِال ُّ
س ألَ هم َ
سي إِنه النه ْف َ
القيم التي يريد أن يوصلها ألبنائه ،قال تعالىَ { :و َما أُبَ ِّرى ُء نَ ْف ِ
َغفُو ٌر هر ِحي ٌم} [يوسف.]43 :
فإذا َعلِم أن سقوطه في مستنقع السلوكيات السلبية ،هو سقوط ألثر القدوة الحسنة ،وأن ضعفه أمام أهوائه
ً
هو ضعف في تأثيره قدوةً
ومثال.
وفي هذه السبيل  -أعني سبيل الثبات على صفة القدوة الحسنة -تجدر مراعاة بعض النقاط سعيًا نحو أثر
أفضل ،وشخصية منسجمة مع الذات ومع المحيط المراقب المتابع.
أهم هذه النقاط:
)1

توافق المبادئ مع األقوال واألفعال.

)2

الحرص على أن تكون القيم مستمدة من الدين الحنيف.

)3

اإليجابية في التعامل مع الذات ومع المحيطين بك.

)4

االهتمام بالمظهر الخارجي ً
شكال وسلو ًكا.

)4

التصرف بمسؤولية أمام األبناء واآلخرين.

)7

الحرص على الحديث النافع ،الذي يشع أدبًا واحترا ًما لآلخرين.

)6

إظهار السعادة والرضا والقناعة أمام األبناء ،ومنحهم من الحب والحنان الكثير الكثير.
7

)8

القيام بالتطبيق العملي للنظريات واألقوال التربوية ،وكمثال على ذلك ،العادات الغذائية ،فيتر

القدوة الضار من األغذية السيئة ،وهكذا...
)1
)11

الحزم في المواقف التي يحصل فيها مجاوزة لحدود األخالق ،والسيما ما يمس اآلخرين.
االهتمام بمشاركة الحديث مع األبناء والطالب ،واالستماع إليهم باهتمام ،وإبداء النصيحة بشيء

من الحب واللين.
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المبحث األول :القدوة في القرآن الكريم وفي الهدي النبوي
 المطلب األول :القدوة الحسنة في القرآن الكريم:
شدد القرآن الكريم على فضل القدوة الحسنة في إصالح النفوس والمجتمعات ،وبين ذلك في كثير من
اج َع ْلنَا لِ ْل ُمتهقِينَ إِ َما ًما}،
اجنَا َو ُذ ِّريهاتِنَا قُ هرةَ أَعْ يُ ٍن َو ْ
اآليات الكريمات ،قال تعالىَ { :واله ِذينَ َيقُولُونَ َربهنَا ه َْب لَنَا ِمنْ أَ ْز َو ِ
[الفرقان.]64 :
اج َع ْلنَا لِ ْل ُمتهقِينَ إِ َما ًما}،
وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه اآلية ومنهم القرطبي ،فقال عند قوله سبحانهَ { :و ْ
أي "قدوة حسنة يقتدى بنا" ،توصل المقتدين بنا إلى طريق النجاة والسعادة ،وفي ذلك تطلع المؤمنين إلى أن يجعلهم
هللا تعالى في منزلة عالية من الصالح واالستقامة ،وأئمة يقتدى بهم ،وهذا فيه من الهمة الشيء الكثير.
وجاء في القرآن الكريم التحذير أيضا من مخالفة األفعال لألقوال؛ ألنها مدعاة الهتزاز ثقة اآلخرين
بالقائل ،وتجاهل ما يدعو إليه من صالح وخير وحق ،قال تعالى{ :يَا أَ ُّي َها اله ِذينَ آ َمنُوا ِل َم تَقُولُونَ َما لَ تَ ْف َعلُونَ *
َكبُ َر َم ْقتًا ِعن َد ه
َّللاِ أَن تَقُولُوا َما لَ تَ ْف َعلُونَ }[ ،الصف. ]3-2 :
وفي ذلك ينشد الشاعر أبو األسود الدؤلي:

()1

الَ تَ أنىىىىىىىىىهَ َعى أ
ىىىىىىىىن ُخلُىىىىىىىىىق وتىىىىىىىىىأتِ َي ِم أثلَىىىىىىىىىهُ

ك إ َذا فَ َع ألىىىىىىىىىىىىتَ عظىىىىىىىىىىىىي ُم
َعىىىىىىىىىىىىا ذر َعلَ أيىىىىىىىىىىىى َ

وابىىىىىىىىد أَأ بِنَ أف ِسىىىىىىىىىك فا أنهَهَىىىىىىىىا عىىىىىىىىىن َغيِّهىىىىىىىىىا

أ
ىىىىىىىىىت َع أنىىىىىىىىىه فأ أنىىىىىىىىىتَ حكىىىىىىىىىيم
فىىىىىىىىىإ َذا ا أنتَهَ

وهنىىىىىىىىا يُ أسىىىىىىىىمع مىىىىىىىىا تقىىىىىىىىول ،ويُ أقتَىىىىىىىىدَى

بالفعىىىىىىىىىىىل منىىىىىىىىىىىك ،ويَ أنفىىىىىىىىىىىع التَّعلِىىىىىىىىىىىي ُم

()1

ابن حزم ،األَ أخالَ ُ
ق َوال ِّسيَ ُر.184/1 ،1188 ،
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 المطلب الثاني :القدوة في الهدي النبوي
عندما نتحدث عن القدوة الحسنة فأول من يجتمع فيه كمال النموذج ،وسمات الشخصية الصالحة ،هو بال
شك وال ريب خير البشر وإمام المرسلين وسيد األولين واآلخرين ،وأحب خلق هللا لرب العالمين ،إنه القدوة الحسنة
بكل ما تحمله هذه الكلمة من مضمون.
ول ه
يم}[ ،القلم .]4 :وقال أيضًا{ :لَقَ ْد َكانَ لَ ُك ْم فِي َر ُ
َّللاِ
ق َع ِظ ٍ
س ِ
مدحه هللا تعالى بقولهَ { :وإِنه َك لَ َعلى ُخلُ ٍ
َّللا َوا ْليَ ْو َم اْل ِخ َر َو َذ َك َر ه
َّللاَ َكثِيراً} [األحزاب.]21 :
أُ ْ
س َوةٌ َح َ
سنَةٌ لِ َمنْ َكانَ يَ ْر ُجو ه َ
وجعله هللا تعالى لنا مثاال نحتذي به الى يوم الدين ،نقتبس من أثره ،وننهل من كريم عطائه في شتى
الميادين.
وإذا نظرنا في حكمة كون األنبياء من جنس البشر ،ال من المالئكة وال من أي جنس آخر ،لظهر لنا أن
غاية ذلك هي االقتداء واالتباع ،وقد رد القرآن الكريم على طلب المشركين أن يكون الرسول من جنس المالئكة
بقولهَ { :ولَ ْو َج َع ْلنَاهُ َملَ ًكا لَ َج َع ْلنَاهُ َر ُج ًل} [األنعام ،]1 :أي كنتم ستقولون كيف نأخذ عنه الهداية والعلم ،وكيف نقتدي
به !
كان صلى هللا عليه وسلم يعلم بسلوكه ،فكثيرًا ما كان يقوم بالعمل دون أن أمر المشا ِهد لهذا العمل بشيء،
وأكتفي بمثال واحد:
ع أَن عبد هللا ب ِأن َعبَّاس رضي هللا عنهما قَا َلِ " :بت ِع أن َد خَالَتِي َم أي ُمونَةَ لَ أيلَةً ،فَقَا َم النَّبِي صلى هللا عليه وسلم،
أض اللَّي ِأل قَا َم َرسُو ُل َّ
ُصلِّي ،فَقُ أم ُ
ت
هللاِ صلى هللا عليه وسلم فَت ََوضَّأ َ ِم أن شَنٍّ ُم َعلَّق ُوضُو ًءا َخ ِفيفًا ،ثُ َّم قَا َم ي َ
فَلَ َّما َكانَ فِي َبع ِ
صلَّى َما شَا َء َّ
ت فَقُ أم ُ
ت نَحأ ًوا ِم َّما تَ َوضَّأ َ ثُ َّم ِج أئ ُ
فَتَ َوضَّأأ ُ
هللا "(.)1
ار ِه فَ َح َّولَنِي فَ َج َعلَنِي ع أَن يَ ِمينِ ِه ثُ َّم َ
ت ع أَن يَ َس ِ
ولما كان رسولنا أسوة حسنة لنا في شأنه كله ،فسأستعرض جوانب من حياته وعالقاته مع غيره وشيئا من
سيرته ،بغية إبراز عظيم خلقه ،وحسن تعامله في مواقف متعددة ،لعلنا نسهم بنصيب ِمن حقه علينا ،وما أعظم هذا
الحق ،فهو صاحب الفضل بعد هللا في هدايتنا وتوجيهنا وإرشادنا إلى كل خير.



()1





متفق عليه :البخاري ،صحيح البخاري ،1186 ،رقم ( ،)138ومسلم ،صحيح مسلم ،1111 ،رقم (.)673
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المبحث الثاني :نماذج من القدوة في التربية النبويهة
 المطلب األول :صفاته الشخصيهة :عبادته ،شجاعته ،خلقه ،رحمته.
 -1نبينا خير عابد:
كان عليه الصالة والسالم المثل األعلى في عبادته لربه ،فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ،فتشفق عليه
ال:
أمنا عائشة رضي هللا عنها بقولها :لِ َم تَصنَ ُع هَ َذا يَا رسو َل هللاَ ،وق أد َغفَ َر هللا لَ َ
ك َما تَقَ َّد َم ِم أن َذ أن ِبكَ َو َما تَأَ َّخ َر قَ َ
"أَفَال أُ ِحب أ
أن أ ُكونَ َعبأداً َش ُكو ًرا"(.)1
وكان يصوم حتى يُظن أنه ال يفطر ،ويفطر حتى يُظن أنه ال يصوم ،وكان عليه الصالة والسالم يتر
بعض األعمال مما هو حبيب إلى قلبه ،عليه خشية أن تفرض على أمته ،أو يقتدى به فيشق على الناس.
وكان حريصًا على تعليم أصحابه العبادات وغيرها بالقدوة والتطبيق ،دون االكتفاء بالقول المجرد ،فقد
مناس َك ُكم"( ،)3وكان يسلك سبيل
صلِّي"( ،)2وفي الحج قال" :خذوا عنِّي
صلوا َك َما َرأَ أيتُ ُمونِي أُ َ
صلى أمامهم وقالَ " :
ِ
صلَّى َّ
ض َي َّ
هللاُ َع أنهَا قَالَ أ
هللاُ َعلَ أي ِه َو َسلَّ َم بَ أينَ
تَ " :ما ُخي َِّر النَّبِي َ
التيسير رحمة بأمته صلى هللا عليه وسلم ،فعن عَائِ َشةَ َر ِ
أ
اإل أث ُم َكانَ أَ أب َع َدهُ َما ِم أنهُ َو َّ
أَ أم َر أي ِن إِ َّال أ
َيء ي أُؤتَى إِلَ أي ِه قَط َحتَّى
هللاِ َما ا أنتَقَ َم لِنَ أف ِس ِه فِي ش أ
اخت َ
َار أَ أي َس َرهُ َما َما لَ أم يَأثَ أم فَإ ِ َذا َكانَ أ ِ
ات َّ
تُ أنتَهَكَ ُح ُر َم ُ
هلل"(.)4
هللاِ فَيَ أنتَقِ ُم ِ َّ ِ
 -2خلقه:
كان خلقه القرآن ،صلى هللا عليه وسلم كما أخبرت عنه أمنا عائشة رضي هللا عنها عندما سئلت عن خلقه،
فهو حليم ال يغضب إال إذا انتهكت محارم هللا عز وجل ،عادل ال يظلم ،سخي بعطائه ،عفيف لم تمس يده يد امرأة
قط ،يؤثر غيره على نفسه ،يعود المريض ،ويشهد الجنائز ،يحب الطيب ،ويجالس الفقراء والمساكين ،ويكرم
الضيف ويحمل ال َكل ،لم يضرب بيده أحدًا قط ،يسلم على الصغير والكبير ،أشد الناس حياء،

()1

متفق عليه :البخاري ،صحيح البخاري ،المرجع السابق 73/2 ،رقم ( ،)1131ومسلم ،صحيح مسلم ،المرجع السابق141/8 ،
رقم ( )61( )2811و(.)81

()2

متفق عليه :أخرجه البخاري ،المرجع السابق 172/1 ،رقم ( )728و( ،)731ومسلم ،المرجع السابق 134/2 ،رقم ()764
(.)212

()3

أخرجه :أحمد ،مسند أحمد ،د.ت ،311/3 ،والدارمي ،سنن الدارمي ،1416 ،رقم ( ،)1811ومسلم،)1216( 61/4 ،
( ،)311وأبو داود ،سنن أب داود ،د.ت ،)1161( ،والنسائي ،سنن النسائي ،261/4 ،1111 ،وابن خزيمة ،صحيح ابن
خزيمة ،1161 ،رقم ( ،)2866والبيهقي ،شعب اإليمان ،117/4 ،1111 ،من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه.

()4

متفق عليه :البخاري ،المرجع السابق ،1317/3( ،رقم  ،)3376ومسلم ،المرجع السابق ،1813/4( ،رقم .)2326
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يقبل الهدية ويجيب الدعوة ،وحسبنا أنه كان أحسن الناس خلقا ،لم يكن فاح ًشا وال متفح ًشا ،وال صخابًا في األسواق،
وال يجزي السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح.
كل ذلك وغيره من جميل الشمائل ،دلت عليه كتب األحاديث والشمائل المطولة ،وقبلها القرآن الكريم(.)1
 -3شجاعته:
كان صلى هللا عليه وسلم أشجع الناس ،يقول علي بن أبي طالب رضي هللا عنه :كنا إذا حمي الوطيس(،)2
واشتد البأس ،واحمرت الحدق ،اتقينا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ،وكان
أشجعنا من كان أقرب إليه .ويوم أن شبت الفتنة في صفوف المسلمين في معركة حنين -كما جاء في البخاري
ُول َّ
ومسلم -فأراد النبي صلى هللا عليه وسلم أن يثبتهم ،يقول البراء بن عازب رضي هللا عنهَ ..." :ولَقَ أد َرأَي ُ
أت َرس َ
هللاِ
صلَّى َّ
ث آ ِخ ذذ بِلِ َجا ِمهَا َوه َُو َيقُو ُل أَنَا النَّبِي َال َك ِذبأ  ،أَنَا ابأنُ
هللاُ َعلَ أي ِه َو َسلَّ َم َعلَى بَ أغلَتِ ِه أال َبي َ
َ
ار ِ
أضا ِء َوإِ َّن أَبَا ُس أفيَانَ أبنَ أال َح ِ
َع أب ِد أال ُمطَّلِبأ "(.)3
وأخذ يكررها حتى دب الثبات والثقة في قلوب المؤمنين ،وفي مشهد آخر من حديث يرويه أنس بن مالك
رضي هللا عنه قال" :كان فزع بالمدينة ،فاستعار النبي صلى هللا عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة ،يقال له :المندوب،
فركب ،فلما رجع ،قال :ما رأينا من شيء ،وإن وجدناه لبحرا".
وفي رواية قال" :كان رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم أحسنَ الناس َوجأ ها ،وكان أجو َد الناس ،وكان أشجع
ت ،فتلقاهم رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم راجعًا،
الناس ،ولقد فزع أه ُل المدينة ذات ليلة ،فانطلق نَاس ِمن قِبَ ِل الصَّوأ ِ
وقد سبقهم إِلى الصوت وفي رواية :وقد استبرأ الخبر وهو على فرس ألبي طلحة عُرأ ي ،في ُعنُقِ ِه السَّيفُ  ،وهو
يقول :لن ت َراعوا .قال :وجدناه بحرا أو إنه لبحر قال :وكان فرسه يُبَطَّأُ".
وفي أخرى مختصرا قال" :استقبلهم النبي -صلى هللا عليه وسلم على فرس عُرأ ي ،ما عليه َسرأ ج ،في عنقه
سيف"(.)4
 -4رحمته
أ -رحمته صلى َّللا عليه وسلم بأمته في الصلة:

()1

الترمذي ،محمد بن عيسى ،الشمائل المحمدية ،د.ت.

()2

"حمي الوطيس :اشتد الحرب واألمر ،قال الخطابي :هذه الكلمة لم تسمع قبل أن يقولها النبي صلى هللا عليه وسلم من العرب،
وهي مما اقتضبه وأنشأه ،والوطيس في اللغة :التَّنور" .ابن األثير ،جامع األصول،ط ،1د.ت.312/8 ،

()3

متفق عليه :البخاري ،1141/3( ،رقم  ،)2611ومسلم ( ،1411/3رقم )1667

()4

متفق عليه :البخاري .)3141 ،ومسلم (.)2316
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عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال له" :أُ َّم قو َمك" ،قال :قلت :يا رسول
هللا ،إني أجد في نفسي شيئًا ،قال" :ادنه" ،فجلسني بين يديه ،ثم وضع كفَّه في صدري بين ثديي ،ثم قال" :تحول،
فوضعها في ظهري بين كتفي ،ثم قال" :أُ َّم قو َمك ،فمن أَ َّم قو ًما فليُخفِّف؛ فإن فيهم الكبير ،وإن فيهم المريض ،وإن
فيهم الضعيف ،وإن فيهم ذا الحاجة ،وإذا صلى أحدكم وحده ،فليُص ِّل كيف شاء"( .)1وفي ذلك تعليم لألئمة من بعده،
وحث على االقتداء به في رحمته.
ب -رحمته صلى َّللا عليه وسلم باألم في الصلة:
وتأملوا عباد هللا إلى رحمته صلى هللا عليه وسلم وهو في الصالة التي هي قرة عينه ،وكان ال يشغله عنها
شاغل ،وعلى الرغم من ذلك يُخفِّف في الصالة رحمةً باألُ ِّم إذا بكى صبيها؛ عن أبي قتادة رضي هللا عنه أنه قال:
قال النبي صلى هللا عليه وسلم" :إني ألقوم في الصالة أريد أن أطول فيها ،فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي
كراهية أن أشق على أُ ِّمه"( )2واإلرشاد فيه لألئمة كما سبق.

ج -رحمته صلى َّللا عليه وسلم بهم في الصوم فشرع لهم الفطر:
من صور رحمته بأ ُ َّمته الكثيرة جدًا أنه ر َّخص لهم الفطر في السفر شفقة ورفقًا بهم؛ "عن جابر بن عبدهللا
ً
رجال قد اجتمع الناس عليه ،وقد ظلل عليه ،فقالوا :هذا رجل صائم ،فقال
قال :رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ليس البِر أن تصوموا في السفر"(.)3
د -رحمته صلى َّللا عليه وسلم بأمته ادخار دعوته شفاعةً لها يوم القيامة:
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :لكل نبي دعوة مستجابة ،فتعجَّل
كل نبي دعوته ،وإني اختبأت دعوتي شفاعةً ألُ َّمتي يوم القيامة ،فهي نائلة إن شاء هللا من مات من أُ َّمتي ال يشر
باهلل شيئًا"(.)4







()1

متفق عليه :البخاري  ،)613( 181/1ومسلم .)184( )476( 43/2

()2

البخاري  .)616( 181/1أتجوز :أخففها وأقللها .أشق :أي أثقل عليهم ،من المشقة .ابن األثير ،النهاية  314/1و.411/2

()3

متفق عليه :البخاري ( ،786/2رقم  ،)1844ومسلم ( ،687/2رقم .)1114

()4

متفق عليه :البخاري ( ،2323/4رقم  )4147ومسلم ( ،111/1رقم .)211
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 المطلب الثاني :علقاته مع :الزوجات ،األصحاب ،األعداء ،الحيوانات ،البيع والشراء.
 -1مع زوجاته:
ش ْيئاً َويَ ْج َع َل ه
َّللاُ فِي ِه َخ ْيراً َكثِيراً}،
سى أَن تَ ْك َرهُو ْا َ
وف فَإِن َك ِر ْهتُ ُموهُنه فَ َع َ
َاش ُروهُنه ِبا ْل َم ْع ُر ِ
قال تعالىَ { :وع ِ
[النساء]11 :
وخير من تتمثل فيه هذه اآلية هو سيد الخلق عليه الصالة والسالم ،كان يعدل بين زوجاته في المبيت،
ويصطحب إحداهن معه في سفره بعد أن يقرع بينهن ،ويساعدهن في أعمال المنزل ،ويستشيرهن في المواقف
الصعاب كما كان مع زوجته أم سلمة رضي هللا عنها يوم الحديبية ،وكان وفيًا لزوجته خديجة رضي هللا عنها،
يستذكر فضلها دائ ًما ،لم يتزوج عليها في حياتها ،وكان يصل صواحبها بعد مماتها ،وكان يذكرها كثيرً ا.
كما أنه كان يمازح نساءه ويداعبهن ويالعبهن ،فيتسابق مع السيدة عائشة رضي هللا عنها فيسبقها وتسبقه،
ويطعمهن بيده الشريفة صلى هللا عليه وسلم ،لم تشغله الدعوة الى هللا والمهمة العظيمة في قيادة األمة ،عن أن يعطي
من وقته ألهل بيته صلى هللا عليه وسلم.
 -2مع أصحابه:
أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،هم من آمنوا به وبشريعته ،وصحبوه ونصروه وآزروه وحملوا
شريعته من بعده ،إلى أن وصلت إلينا كاملة ناصعة ،فكان صلى هللا عليه وسلم يعرف فضلهم ،وسابقتهم ،فيقول:
ق ِم أث َل أُحُد
"خي ُر القرون قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم"( ،)1ويقول" :الَ تَسُبوا أَصأ َحابي ،فَلَوأ أَ َّن أَ َح َد ُك أم أَ أنفَ َ
َصيفَهُ"(.)2
َذهَبًا َما بَلَ َغ ُم َّد أَ َح ِد ِه أم َوالَ ن ِ
يجلس حيث ينتهي به المجلس ،يرعاهم ويحنو عليهم ،يرفع ِمن هممهم ،يصحح مفاهيمهم ،يدعو لهم ،يكره
أن يبلغه أحد عنهم سوءا.
يمشي خلفهم ،يصبر على تعليمهم ،ويحلم على غليظهم ،يدربهم على الدقة واالنضباط ،وطاعة القادة ،ولو
كان القائد أصغر من يقودهم ،وكان اختياره القائد تابعًا لنقاط تفرده ،واستثمار مواهبه وطاقاته.
كبيرهم وعزيزهم ،يمشي في حوائجهم ،ولو كان
يسبق فعلُه قولَه ،ولينُه تعلي َمه ،وحكمتُه أمره ونهيه .يقدم
َ
صاحب الحاجة صغيرًا أو فتاة حديثة السن.
إلى غير ذلك من جليل الخصال صلى هللا عليه وسلم.

()1

أخرجه :البخاري  ،)2741( 224/3ومسلم  )214( )2434( 184/6من حديث عمران بن حصين رضي هللا عنه.

()2

متفق عليه :البخاري ( ،1343/3رقم  ،)3461ومسلم ( ،1176/4رقم .)2441
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فهم أفضل الخلق بعد األنبياء والمرسلين ،وأطهرهم قلوبًا ،وأدراهم فقهًا ،وأبلغهم بيانًا ،عرفوا الدين
ً
ونقال ،طبقوه في حياتهم وحثوا َمن بعدهم عليه أمانة وديانة وإحسانًا ،قال هللا تعالى
معاشرة ومخالطة ،ال سماعًا
ض َي ه
ضوا َع ْنهُ}،
مادحًا لهمَ { :وال ه
َّللاُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ
صا ِر َواله ِذينَ اتهبَ ُعو ُه ْم ِبإ ِ ْح َ
سابِقُونَ ْاألَ هولُونَ ِمنَ ا ْل ُم َها ِج ِرينَ َو ْاألَ ْن َ
ان َر ِ
س ٍ
[التوبة.]111 :

 -3مع أعدائه:
األصل في دعوة نبينا صلى هللا عليه وسلم هو الرحمة وحبب للخير ،ورغبة هداية الناس جميعًا ،قال
س ْلنَا َك هإل َر ْح َمةً ِل ْل َعالَ ِمينَ }[ .األنبياء.]116 :
تعالىَ { :و َما أَ ْر َ
فكان عليه الصالة والسالم حريصً ا على أن يدخل الجمي ُع في دين هللا تعالى ،فكان يتعرض لزعماء الكفار
في مجالسهم وأسواقهم لدعوتهم لدين هللا عز وجل ،وبهذا القصد وهذه النية أعرض مرة عن عبد هللا بن أم مكتوم
األعمى رضي هللا عنه؛ النشغاله بدعوة كفار قريش ،فعاتبه ربه عز وجل على ذلك ،وأنزل فيذلك قرآنًا وسورة
تسمى سورة (عبس).
ومن هديه مع الكفار صلى هلل عليه وسلم العفو والصفح ،فها هو في فتح مكة بعد أن مكنه هللا تعالى منهم،
ً
شامخا منتصرًا ،فخاطب زعماء مكة من الكفار بقوله" :ما ترون إني فاعل بكم" فقالوا :أخ
بمن فيها ،وجاءهم فاتحً ا
كريم وابن أخ كريم ،فقال لهم قولته الشهيرة التي خلدها التاريخ ،وأصبحت عنوانًا للصفح والعفو بقوله" :اذهبوا فأنتم
الطلقاء" .صلى هللا عليه وسلم(.)1
وفي يوم بدر حين أيده هللا تعالى بالنصر المؤزر على كفار قريش ،في معركة بين المسلمين وأعدائهم،
ً
رجال ،فأمر أصحابه أن يحسنوا إليهم في المعاملة.
أسر منهم ()61
وكان من هديه الدائم مع الكفار احترامه للعهود والمواثيق ،كما كان واضحًا في صلح الحديبية وغيره.
 -4مع الحيوانات:
ال شك أن رحمته وسعت كل من على البسيطة ،من أنس وجن وحيوان وجمادات ،فال عجب أن يرق قلبه
للحيوانات ،فهذا جمل يشتكي بدموعه عنده صلى هللا عليه وسلم من سوء معاملة صاحبه له ،فيوبخه ،عن أَبي جعفر
عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنهما ،قَا َل :أردفني رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم َذاتَ يَوأ م َخ ألفَهَُ ،وأ َس َّر إل َّي َح ِديثاً ال
أُ َحد ُ
حاجتِ ِه هَد ذ
َف أَوأ َحائِشُ ن أَخل .يَعنِي:
أحبَّ َما ا أستَت ََر بِ ِه رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم لِ َ
اسَ ،و َكانَ َ
ِّث بِ ِه أ َحداً ِمنَ النَّ ِ
ار،
َحائِطَ ن أَخل ،فَ َد َخ َل َحائِطًا لِ َرجُل ِمنَ األ أن َ
ص ِ

()1

الحلبي ،السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون،1426،ط.41/3 ،2
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فَإذا فِي ِه َج َم ذل ،فَلَ َّما َرأى َرسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم َجرأ َج َر و َذ َرفَ أ
ت َع أينَاهُ ،فَأتَاهُ النَّبي صلى هللا عليه وسلم فَ َم َس َح
ال:
ار ،فَقَ َ
َس َراتَهُ -أيأ ِ :سنَا َمهَُ -و ِذ أف َراهُ( )1فَ َس َكنَ  ،فَقَا َلَ " :م أن َرب هَ َذا ال َج َم ِل لِ َم أن هَ َذا ال َج َم ُل " فَ َجا َء فَت ًَى ِمنَ األ أن َ
ص ِ
ك هللاُ إيَّاهَا فَإنَّهُ يَ أش ُكو إلَ َّي أنَّكَ تُ ِجي ُعهُ وتُ أد ِئبُهُ"(.)2
هَ َذا لِي يَا رسو َل هللا .قَا َل" :أفَالَ تَتَّقِي هللاَ في ه ِذ ِه البَ ِهي َم ِة الَّتي َملَّ َك َ
وتأتي حُمرة -وهي طائر -شاكية مفجوعة ،فعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قَا َل :كنَّا َم َع رسول هللا
ت ال ُح َّم َرةُ فَ َج َعلَ أ
ت
صلى هللا عليه وسلم في َسفَر ،فا أنطَلَ َ
ق َ
لحا َجتِ ِه ،فَ َرأ أينَا ُح َّم َرةً َم َعهَا فَرأ خَا ِن ،فَأَخ أَذنَا فَرأ خَ أيهَا ،فَ َجاء ِ
أرشُ ( )3فَ َجا َء النَّبي صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ " :م أن فَ َج َع ه ِذ ِه بِ َولَ ِدهَا  ،رُدوا َولَ َدهَا إِلَيأها"(.)4
تَع ِ
ت اِ أم َرأَةذ فِي ِهرَّة َس َجنَ أتهَا َحتَّى َمات أ
وقال محذرًا أن تحبس البهائم دون طعام وشرابُ " :ع ِّذبَ أ
ار
ت اَلنَّ َ
َت ،فَ َدخَ أل ِ
أ
فِيهَاَ ،ال ِه َي أَ أ
ض"(.)4
ط َع َم أتهَا َو َسقَ أتهَا إِ أذ ِه َي َحبَ َس أتهَاَ ،و َال ِه َي تَ َر َك أتهَا تَأ ُك ُل ِم أن َخش ِ
َاش اَ أألَرأ ِ
واألعجب من ذلك أن تتجاوز رحمته ذوات األرواح لتسع الجمادات ،فها هو يستبدل منبرًا بجذع شجرة
كان يخطب عليه ،وإذا بالجذع يحن إليه ،ولم يسكن حتى أتاه واحتضنه ،عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:
كان في مسجد رسو ِل هللا صلى هللا عليه وسلم ِج أذع في قِبلته ،يقوم إِليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في خطبته،
ت ال ِعشار( ،)7حتى نزل رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم فوضع يده عليه".
ع مثل أصوا ِ
فلما ُو ِ
ض َع ال ِم أنبَ ُر سمعنا لل ِج أذ ِ
وفي رواية قال" :كانَ المسجد مسقوفا على جُذوع من ن أَخل ،فكان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم إِذا
خطب يقوم إِلى ِجذع منها.
َ
وفي رواية" :أن امرأة من األنصار قالت لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :أَال أجأ َع ُل لك شيئا تَ أق ُع ُد عليه
ت ،قال :فَ َع ِملَ أ
ت له المنبر ،فلما كان يو ُم الجمعة قعد النبي صلى هللا عليه وسلم على
فإن لي غالما نجارا ،قال :إن شئ ِ
صنِع له فصاحت النَّخلةُ التي كان يخطب عندها ،حتى كادت تنشق ،وفي أخرى :فصاحت النخلة صياح
المنبر الذي ُ
الصبي الذي يُ َس َّك ُ
ت ،حتى
الصبي -فنزل النبي صلى هللا عليه وسلم حتى أخذها فضمها إِليه ،فجعلت تَئِن أنين
أ
ِّ
استقرت .أخرجه البخاري.
خطب يَ أستَنِ ُد إِلى ِجذع نخلة من َسواري
وفي رواية النسائي :قال" :كان رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم إِذا
َ
صنِ َع المنبر ،واستوى عليه اضطَربت تلك السارية ،ت َِحن كحنين الناقة،
المسجد ،فلما ُ

()1

( ِذ أف َراهُ) :هُ َو بكسر الذال وإسكان الفا ِءَ ،وهُ َو لفظ مفرد مؤنث .قَا َل أهل اللغة :ال ِّذ أفرى :الموضع الَّ ِذي يَ أع َر ُ
ير خَلف
ق ِمن البَ ِع ِ
األُ ُذ ِن .ابن األثير ،جامع األصول ،المرجع السابق.427/4 ،

()2

(تُ أدئِبهُ) أيأ  :تت ِعبه .أخرجه مسلم  ،)61( )342( 184/1وأبو داود (.)2441

()3

ترفرف بجناحيها.

()4

أخرجه أبو داود (.2764 ،44/3

()4

متفق عليه :البخاري ( ،)3482ومسلم (.)2242

()7

العشار ،جمع عشراء ،وهي الناقة الحامل التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها.

14

حتى سمعها أهل المسجد ،حتى نزل إِليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاعتنقها(.)1

 -5في بيعه وشرائه:
عمل النبي قبل البعثة مع عمه أبي طالب ،وعمل في تجارة السيدة خديجة رضي هللا عنها ،حتى وصل إلى
بالد الشام يبيع ويشتري بنفسه ،واشتهر بين قومه بلقب الصادق األمين ،وكان يعلم أصحابه الصدق واألمانة في
َضى"( ،)2ويحذر من الغش بقوله( :من
البيع والشراء فيقولَ " :ر ِح َم هللاُ رجالً َس أمحًا إذا باع ،وإذا اشترى ،وإذا ا أقت َ
غشنا فليس منا) ،وكان شديد الحرص على أن يحذر التجار من استغالل حاجة الناس ،وإخفاء العيوب ،فيقول( :إن
التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من اتقى هللا وبر وصدق) ( ،)4ويحثهم على المسامحة ،وكرم النفس في البيع
بقوله( :من أقال مسلما أقاله هللا عثرته يوم القيامة) ،ويحذر صلى هللا عليه وسلم من التعامل بالمعامالت المحرمة
كالربا ،وبيع الغرر ،والنجش ،وبيع العينة ،والتعامل بالمكر والخديعة ،وغير ذلك مما فيه ضرر على الناس.
هذه قبسات يسيرة من حياته صلى هللا عليه وسلم ،تبين لنا النموذج الصالح للقدوة الحسنة ،وما يجب أن
يكون عليه الناس في شأنهم كله ،وال شك أن ما ذكرناه في هذه اللفتات السريعة ال تفي بمقام رسولنا الكريم صاحب
السيرة العطرة ،والحديث عنه وعن سلوكه العام والخاص يطول وال ينتهي .فهو النور والهدى والسراج المنير الذي
يستنير به الناس ،ويقتدون بسيرته .فصلى هللا تعالى على خير البشر ،وجمعنا وإياه في مستقر رحمته.



()1

البخاري ( 122/1و ،)81/3والنسائي (.)112/3

()2

البخاري .)2167( 64/3
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المبحث الثالث :تأثير القدوة السيئة ،والصديق الملزم
 المطلب األول :خطر القدوة السيئة
كما أن هنا قدوة حسنة تساهم في تربية النشء تربية صالحة ،وتساهم في رفعة المجتمع وتنميته ،فهنا
قدوة سيئة تهدم وتنسف قيم المجتمع ،وتحطم أركانه وقيمه وتطلعاته.
وتختلف النماذج السيئة في كل مجتمع باختالف الحالة االجتماعية ،وقد تتنوع الصور وفق تنوع
المجتمعات ،ففي المجتمعات الغربية مثال نرى كثرة القدوات السيئة ،المتمثلة بمشاهيرهم من ممثلين ومغنين ومن
أصحاب األفكار المنحرفة ،الذين يبثون فسادهم وأفكارهم الشاذة والملحدة أحيانًا عبر تصرفاتهم وسلوكياتهم
ومالبسهم ،حتى غدا شباب المسلمين يتأثرون ببعض مشاهيرهم في الرياضة .فإن وشم بعضهم قلدوه واقتدوا به،
وهكذا في قصات شعورهم ،وحركاتهم ،وما يحبون وما يكرهون!.
وأثر هذه القدوات -لألسف الشديد -بَي ذن مشاهد في مجتمعاتنا اإلسالمية.
إن الحديث عن أثر القدوات السيئة في المجتمعات الغربية ،ال يعني أننا ننفي وجود مثل هذه النماذج السيئة
في مجتمعاتنا اإلسالمية ،فهي موجودة ولها تأثيرها الواضح على مجتمعاتنا .وقد أصبح انتشارها في اآلونة األخيرة
واضحا في ظل وجود األجهزة (الذكية) ،التي ساهمت بشكل كبير في انتشار مثل هذه الفئة من النماذج السيئة .وأكثر
ما تلقى روا ًجا لدى شريحة المراهقين فهم محط أنظارهم وإلهامهم ،ويالحقونهم في المنتديات والمعارض وعبر
األثير حتى في إعالنات الشوارع ،مما نتج عنه أن أصبحوا أداة ربحهم غي إعالنات كثير من المتاجر والمطاعم من
الشركات ،ضاربين عرض الحائط بقيم المجتمع وآدابه وأخالقه .أليس الهدف هو الربح وزيادة الدخل
إن الحديث عن هذه النماذج السيئة يطول كثيرًا ،وحسبنا أن نشير إشارة خفيفة إلى تأثيرها وخطرها على
المجتمع وأخالقه ،وأنها تمثل تهدي ًدا كبي ًرا لجهود المصلحين الذين يرون في هذا التيار المعاكس تحديًا كبيرً ا يجب
التصدي له حفاظا على األجيال وسالمة المجتمع من االنحراف والسقوط في هاوية الرذائل .مما يؤكد أن القدوة
السيئة ليست وليدة هذا العصر ،فهي قديمة؛ إذ التدافع بين الحق والباطل قديم ،وهما قطبان يتنازعان في صراع دائم
منذ األزل.
فمن القدوات السيئة التي قصها علينا القرآن الكريم ،نموذج فرعون عليه من هللا ما يستحق ،قال فيه ربنا
ست ََخفه قَ ْو َمهُ فَأَطَاعُوهُ}[ ،الزخرف ،]44 :فبعد أن استخف بعقولهم استسلموا لضالله وكبره
جل وعال{ :فَا ْ
وغروره ،ثم عبدوه من دون هللا تعالى ،قال تعالىَ :وقَا َل فِرأ عَوأ نُ يَا أَيهَا أال َم َألُ َما َعلِ أم ُ
ت لَ ُك أم ِم أن إِلَه َغي ِأري وقال
سبحانه :فَ َح َش َر فَنَادَى ( )23فَقَا َل أَنَا َرب ُك ُم أاألَ أعلَى ( )24فكانت النتيجة أن كانت جهنم هي دارهم وقرارهم {فَأ َ ْو َر َد ُه ُم
ْس ا ْل ِو ْر ُد ا ْل َم ْو ُرو ُد}[ ،هود.]18 :
النها َر َوبِئ َ
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من هنا نعلم خطر القدوة السيئة وأثرها في انحالل المجتمعات وضياعها ،وعلى المصلحين وأهل العلم أن
يتصدوا لهؤالء الذين يهدمون ما بناه أهل الصالح ،وأن يبينوا خطرهم وشرهم على المجتمع ،مع تذكريهم بدينهم
الحنيف ومبادئهم وعاداتهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ،وأن يكون سالح اإلصالح بالوسائل ذاتها التي
يستخدمها أهل الفساد ،وننبه هنا على أن المجتمع يتطور ويتجدد وفق التغيرات العالمية ،وال يبقى على حال واحدة،
وبالتالي يجب تطوير الوسائل .وأعني بهذا الوسائل الحديثة التي باتت سمة هذا العصر ،فليس من المعقول أن
نتواصل مع المجتمع عن طريق الصحف والمجالت التي تغلق مطابعها يو ًما بعد يوم ،وال بالندوات والمحاضرات
التقليدية ،ألن المجتمع أصبح أكثر سرعة ،وصار لكل فرد رأيه ومنبره الخاص يبثه على برامج التواصل
االجتماعي ،لذا كان لزا ًما على المصلحين والمربين أن يسعوا لمواكبة هذا التطور التكنولوجي في نشر الخير
واإلصالح في المجتمع ،متوكلين على هللا تعالى في مسعاهم ،مقتدين بسيرة خير البشر في دعوتهم.
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 المطلب الثاني :أثر الصداقة في القتداء:
تتمثل القدوة الحسنة بكثير من الشخصيات التي نعايشها ونتفاعل معها ،وفي أول هذه القائمة يأتي الصديق.
فالصديق الموفق يُلهم َمن صادقه صفات خير ،وخصال نُبل ونقاء ،كالوفاء واألمانة والصدق والبذل
والتقوى ،فهو مالذ آمن ألبنائنا ،يخرجهم من دائرة األسرة مع عدم الخوف عليه .وما أكثر ما يكون تأثير األصحاب
على أصحابهم أكبر من تأثير غيره .والعكس بالعكس؛ كل ذلك بسبب عنصر المالزمة للصديق فترات طويلة،
وبحكم تقارب العمر الميول وتطابق التوجهات ،وفي الحديث" :ال َّر ُج ُل َعلَى ِدي ِن َخلِيلِ ِه ،فَليَ أنظُرأ أَ َح ُد ُك أم َم أن يُخَ الِلُ"(.)1
وقال الشاعر:
ىىىىىىىىىىىرين بال ُمقىىىىىىىىىىىىارن يَ أقتَىىىىىىىىىىىى ِدي
ف ُكىىىىىىىىىىىىل قَى
ِ

َعىىىىى ِن ال َمىىىىىرأ ء ال تَ َسىىىىىلأ و َسىىىىىلأ َعىىىىىن قَ ِرينىىىىىه

من هنا جاء الدين الحنيف حاثًا على مرافقة الصالحين ،ومحذ ًرا من رفقاء السوء ،وضرب نبينا عليه
الصالة والسالم ً
مثاال عظي ًما نحتذي به ،باقيًا إلى يوم الدين ،فعن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال :قال
ير ،فَ َحا ِملُ
يس السو ِءَ ،ك َحا ِم ِل ال ِم أس ِ
ح َو َجلِ ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إِنَّ َما َمث ُل ال َجلِ ِ
خ أال ِك ِ
كَ ،ونَافِ ِ
يس الصَّالِ ِ
ق ثِيَابَكَ َ ،وإ َّما أ
ير :إ َّما أ
أن تَ أبتَا َع ِم أنهَُ ،وإ َّما أ
كَ ،وإ َّما أ
ك :إ َّما أ
أن
أن يُحأ ِر َ
أن يُحأ ِذيَ َ
أال ِم أس ِ
أن ت َِج َد ِم أنهُ ريحاً طَيِّبَةًَ ،ونَافِ ُخ ال ِك ِ
ت َِج َد ِم أنهُ ِريحًا ُم أنتِنَةً"(.)2







()1

أبو داود ،المرجع السابق ،)4833( ،والترمذي ،المرجع السابق )2368(،وقال( :حديث حسن غريب).

()2

متفق عليه :البخاري  ،)4434( 124/6ومسلم .)147( )2728( 36/8
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 المطلب الثالث :كيف نضبط الختلف بين القدوات؟
أو كيفية التمييز بين القدوة الحسنة والسيئة
تحدثت فيما سبق عن أثر القدوة باالتجاهين :الحسن والسيء ،ولكن ربما يُطرح سؤال:
ماذا لو وقع المقتدي في حيرة من بعض سلوكيات القدوة ،أو شك في صحة السلو  ،وقد يخفى عليه
طريق التحقق من ذلك ،وقد في تناقض القدوات ،وما يشبه هذه األحوال الخطيرة تربويًا ونفسيًا؛ النعكاسها على
عاجال أو ً
ً
آجال.
سلو المقتدي ،ومن ثم من يقتدي به
موجز الجواب ،هو وجوب مراعاة أمرين اثنين عند اتخاذ القدوة كأسلوب من أساليب التربية الذاتية:
1ـ أن كل قدوة يؤخذ من أفعاله وأقواله البعض ،ويتر البعض إال صاحب المستوى األول في القدوة وهو
نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم؛ ألن البشر يخطئون ويصيبون إال األنبياء عليهم صلوات هللا وسالمه فإنهم
معصومون.
2ـ يترتب على ذلك أن تعرض أعمال القدوات وأحوالهم وأقوالهم على الكتاب والسنة ليتجلى مدى قربها
أو بعدها عنهما ،فيؤخذ الموافق ويتر المخالف إن ظهر وتبين(.)1



()1





األهدل ،د .هاشم علي ،التربية الذاتية من الكتاب والسنة ،برنامج الشاملة اإللكتروني.)16( shamela ،
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الخاتمة
الحمد هلل حمدا كثيرا مباركا فيه ،على منه وكرمه بما تفضل علي ِمن إتمام هذا البحث المتضمن بيان "أثر
القدوة الحسنة في التربية اإلسالمية" ،في سلو األفراد وتربيتهم ،وما ينعكس عليه من أثر طيب في صالح
ُ
بينت في بحثي هذا ،معنى القدوة وأهميتها ،وما يجب أن يكون عليه اآلباء والمصلحون من البدء
المجتمعات ،وقد
بالنفس ،في حسن الخلق مما ينعكس على شخصية األبناء إيجابيًا ،بال كثير قول ،وطويل تنظير.
ُ
أتبعت ذلك بالحديث عن بعض ما ورد في القرآن الكريم ،والسنة المطهرة عن القدوة الحسنة ،وخير من
ثم
يمثلها عمليًا في هذه الحياة حتى يرث هللا األرض ومن عليها ،هو سيد الخلق وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا وقدوتنا
ُ
ذكرت قبسات من شخصيته وتعامالته مع شرائح عدة من شرائح
محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم ،حيث
ُ
وذكرت نماذج ومواقف تبرز معاني القدوة الحسنة بصورتها النقية البراقة.
المجتمع،
ُ
بينت أثر القدوة السيئة على أفراد المجتمع ،وخطر تر هذه النماذج دون التصدي لها ،والتنبيه على
ثم
ُ
بينت في بحثي أثر الصديق القدوة الذي يؤثر بشكل
خطرها ،وما تشكله من تهديد على األفراد والمجتمعات ،كما
ُ
وبينت أيضًا أن القدوة الحسنة عامل من عوامل صالح المجتمع عامة ،إذا كان ذا استقامة؛
مباشر على َمن يصادقه،
لتحقق تأثيره في المحيطين به.
وختمت ببيان ضابط القدوات المتناقضة ،وذلك بمعيار معصوم مؤيد ملهم من رب العزة سبحانه وتعالى.
وهللا أسأل أن ينفعني وإخواني بما كتبت ،وأن نكون هداة مهتدين إلى الحق ،ودعاة إلى الخير ،نساهم في
رفعة وصالح مجتمع ،لما فيه خير العباد والبالد ،والحمد هلل رب العالمين.
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التوصيات
 1ــ على أجهزة الدولة المختلفة -وال سيما اإلعالم -االهتمام بالنشء عن طريق إبراز القدوات الصالحة
في محاضن التعليم والتربية المتنوعة.
 2ــ دور أهل العلم والفضل في توجيه المجتمع إلى الخير.
 3ــ األسرة هي الحاضنة األولى توجيهاً وإرشاداً وتربية ،لذا وجب على الوالدين األخذ بعين االعتبار أثر
القدوة الصالحة في نفوس األبناء وسلوكهم.
 4ــ التنبيه على أثر برامج التواصل االجتماعي في التأثير على األجيال سلبًا أو إيجابا ،واتخاذ اإلجراءات
العملية التي تقلل أو توقف السلبيات.





22



المراجع
-1

القرآن الكريم.

-2

الشربيني محمد بن أحمد ،شمس الدين ،تفسير السراج المنير ،دار الكتب العلميةـ بيروت ،د.ت.

-3

البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري = الجامع الصحيح المسند من حديث رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وسننه وأيامه ،دار ابن كثير ،اليمامة– بيروت ،الطبعة الثالثة ،1186 – 1416 ،تحقيق :د.
مصطفى ديب البغا.

-4

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ،أبو الحسين ،صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر من
السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ط ،1تحقيق :محمد تميم ،وهيثم تميم ،دار
األرقم ،بيروت1411 ،هـ1111-م.

-4

أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني ،سنن أبي داوود ،مراجعة :محمد محيي الدين عبد الحميد ،مكة:
دار الباز ،د.ت.

-7

الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى  ،سنن الترمذي ، :تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت.

-6

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،سنن النسائي الكبرى ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط-1411 ،1
 ،1111تحقيق :د .عبد الغفار سليمان البنداري ،سيد كسروي حسن.

-8

أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني ،مسند أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة -القاهرة.

-1

محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ،صحيح ابن خزيمة ،المكتب اإلسالمي ،بيروت،
 1161 -1311تحقيق :د .محمد مصطفى األعظمي.

 -11عبدهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي ،سنن الدارمي ،دار الكتاب العربي -بيروت ،ط 1416 ،1تحقيق:
فواز أحمد زمرلي ،خالد السبع العلمي.
 -11البيهقي ،شعب اإليمان ،تحقيق :محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
.1111/1411
 -12الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى ،الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية ،تحقيق صدقي
محمد جميل العطار ،خرج حديثه وعلق عليه عبد القادر عرفان العشا حسونة.
 -13ابن األثير ،مجد الدين أبو السعادات المبار بن محمد الجزري  ،جامع األصول في أحاديث الرسول،
تحقيق :عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة الحلواني -مطبعة المالح -مكتبة دار البيان ،ط.1
 -14ابن األثير أيضًا ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق :طاهر الزاوي ومحمود الطناحي ،المكتبة العلمية
بيروت ،ط1311 ،1هـ.
 -14علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة األمين المأمون ،أبو الفرج ،نور
الدين ابن برهان الدين (ت1144هـ) ،دار الكتب العلمية -بيروت ط1426 -2هـ
 -17ابن حزم ،علي بن أحمد األندلسي ،األَ أخالَ ُ
ق َوال ِّسيَ ُر ،تحقيق عادل أبو المعاطي ،دار المشرق العربي،
23

القاهرة ،طبعة1418 ،1هـ=1188م.
 -16ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ،صفة الصفوة ،دار المعرفة -بيروت ،ط-1311 ،2
 1161تحقيق :محمود فاخوري ود .محمد رواس قلعه جي.
 -18الراغب األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :صفوان عدنان
الداودي ،دار القلم ،دمشق ،ط 1412 -1هـ.
 -11الفيومي ،المصباح المنير ،ط ،1المكتبة العلمية -بيروت ،د.ت.
 -21األهدل ،د .هاشم علي ،التربية الذاتية من الكتاب والسنة ،برنامج الشاملة اإللكتروني.




24



فهرس الموضوعات
الملخص 1......................... ................................ ................................ ................................
2..................... ................................ ................................ ................................ Summary
المقدمة 3........................... ................................ ................................ ................................
تمهيد 4............................. ................................ ................................ ................................
 المطلب األول :معنى القدوة وأهميتها 4..................... ................................ ................................
 المطلب الثاني :ابدأ بنفسك 6................................. ................................ ................................
المبحث األول :القدوة في القرآن الكريم وفي الهدي النبوي 8...................................... ................................
 المطلب األول :القدوة الحسنة في القرآن الكريم8.......................................... ................................ :
 المطلب الثاني :القدوة في الهدي النبوي 9................... ................................ ................................
المبحث الثاني :نماذج من القدوة في التربية النبويَّة 11 ............ ................................ ................................
 المطلب األول :صفاته الشخصيَّة :عبادته ،شجاعته ،خلقه ،رحمته11 ..................... ................................ .
 المطلب الثاني :عالقاته مع :الزوجات ،األصحاب ،األعداء ،الحيوانات ،البيع والشراء13 ............................... .
المبحث الثالث :تأثير القدوة السيئة ،والصديق المالزم 11 ......................................... ................................
 المطلب األول :خطر القدوة السيئة 11 ...................... ................................ ................................
 المطلب الثاني :أثر الصداقة في االقتداء19 ................ ................................ ................................ :
 المطلب الثالث :كيف نضبط االختالف بين القدوات 21 ................................... ................................
الخاتمة 21 ......................... ................................ ................................ ................................
التوصيات 22 ...................... ................................ ................................ ................................
المراجع 23 ........................ ................................ ................................ ................................
فهرس الموضوعات 22 ........... ................................ ................................ ................................




24



