(التحذير من القدوة السيئة)
خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُوُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِب﵁ ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َّ
ض َّل لَو ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
ي َ
ي لَوُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَوَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َىاد َ
َّ ِ
لَوُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
اّلِلَ َح َّق تُ َقاتِِو َوََّل ََتُوتُ َّن إََِّّل َوأَنْتُ ْم
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
َن ُزلَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوَُ ،
(َي أَيُّ َها الذ َ
ُم ْسلِ ُمو َن).
أما بعد فيا عباد هللا:
رجرون العبد
فمن أعظم أسباب اَّلَنراف وسلوك سبيل الضَلل ،اَّلقتداء أبىل السوء ،فنمهم ُّ
إىل ضَلذلم واَنرافهم ،فأىل الكفر رجرونو إىل كفرىم ،وأىل البدع إىل بدعهم ،وأىل الفسوق
كبيا يف
إىل فسوقهم ،ومن أتمل القرآن وقصص ادلاضني وجد أن القدوة السيئة كانت سببًا ً
ِ
 َ َما أ َْر َس ْلنَا ِم ْن
اَنرافهم ،بل ع ّدوا ذل َ من حججهم على ما ىم عليو من الضَللَ ﴿ ،وَك َذل َ
ِ
 َ ِيف قَري ٍة ِمن نَ ِذي ٍر إََِّّل قَ َال مْت رفُ َ ِ
آِبءَ ََّن َعلَى أ َُّم ٍة َوإِ ََّّن َعلَى آ ََث ِرِى ْم ُم ْقتَ ُدو َن ﴾،
وىا إ ََّّن َو َج ْد ََّن َ
قَ ْبل َ ْ َ ْ
َُ
وح ّذر  ادلسلم أن يكون قدوة سيئة حىت َّل أيخذ ذنوهبم حني اقتدوا بو ،فوق ذنبِ ِو الّذي ىو
عليو ،عن جرير بن عبدهللا هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا َ « :م ْن َس َّن يف ا ِإل ْسَلَِم ُسنَّةً َح َسنَةً فَلَوُ
أَجرىا ،وأَجر من ع ِمل ِهبا ب ع َدهِ ،من َغ ِي أَ ْن ي ْن ُق ِ
ُجوِرِى ْم شيءَ ،وَم ْن َس َّن يف ا ِإل ْسَلَِم
ص م ْن أ ُ
ْ َُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ص ِم ْن أ َْوَزا ِرِى ْم
ُسنَّةً َسيِّئَةًَ ،كا َن َعلَْيو ِوْزُرَىاَ ،وِوْزُر َم ْن َعم َل هبَا م ْن بَ ْعده ،م ْن َغ ِْي أَ ْن يَْن ُق َ
شيء» [رواه مسلم].
عباد هللا:
ِ
على ادلسلم َ ِ ِ
ِ
أىل اخلي والصَلح،
بعد علمو خبطورة اَّلقتداء أبىل ّ
الشر ،أن تكون قدوتُوُ َ
رسول هللا  ،وصحابتُو الكرام ،والتابعون األعَلم ،ومن تبعهم من األئمة
وعلى رأسهم ُ
الردى ،قال تعاىل﴿ :قُ ْل
عد عن سبيلِهم فيو الضَلل و َّ
العظام ،فاتباعهم فيهم َّ
الر َشد واذلدى ،والبُ ُ
صيةٍ أَ ََّن وم ِن اتَّب ع ِِن وسبحا َن َِّ
ى ِذهِ سبِيلِي أَدعو إِ َىل َِّ
ِ
ِ
ِ
ني﴾،
ُْ
اّلِل َوَما أَ ََّن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
اّلِل َعلَى بَ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ َ
ٍ
اعتقاد سليمٍ ،
وقول سديدٍ ،
وخلق ٍ
مجيل ،كما قال ( :فعليكم بسنيت وسنة
فطري ُقهم فيو كل
اخللفاء الراشدين ادلهديني من بعدي) ،وألجل أمهية القدوة احلسنة ،جاء األمر ِبختاذ أىل اخلي
جلساء ،والب ِ
اْلَلِ ِ
يس
عد عن جلساء السوء ،فعن أيب موسى هنع هللا يضر عن النيب  قال« :إََِّّنَا َمثَ ُل ْ
َ
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يس َّ ِ
ِ
 َ و ََّنفِ ِخ الْ ِك ِي ،فَح ِامل الْ ِمس ِ
ِ ِ ِ
اْلَلِ ِ
 ََ ،وإِ َّما
الصالِ ِح َو ْ
َّ
 َ ،إِ َّما أَ ْن ُُْيذيَ َ
َ ُ ْ
الس ْوءَ ،ك َحام ِل الْم ْس َ
ِ
 ََ ،وإَِّما أَ ْن ََِت َد ِرُيًا
اع ِمْنوَُ ،وإِ َّما أَ ْن ََِت َد ِمْنوُ ِرُيًا طَيِّبَةًَ ،و ََّنف ُخ الْكِ ِي ،إِ َّما أَ ْن ُُْي ِر َق ثِيَابَ َ
أَ ْن تَ ْب تَ َ
صاحب ِ
ِ
السوء قطعةٌ من النار.
صاحب األشر َار ،ألن صحبةَ
َخبِيثَةً» [متفق عليو] .فالعاقل َّل يُ
ُ
عباد هللا:
إن من أعظم ما نراه من أسباب اَنراف ادلسلمني و ِ
الشباب خصوصا ،اختاذَ ُىم القدوةَ السيئةَ
يف أفكا ِرىم و ِ
اعتقادىم ،وىذا من أخطر أنواع اَّلقتداء ،فتأثروا هبم يف عقائد إحلادية ،أو آراء
وىونوا من توحيد هللا ،ونفوا صفات هللا ،وأضعفوا ِبب الرباء من الكفار ودينهم،
شركيةّ ،
ود
ضى َعْن َ
وهتوين اخلَلف معهم ،وىذا ما يريده الكفار من ادلسلمني وشباهبمَ ( ،ولَ ْن تَ ْر َ
 َ الْيَ ُه ُ
وََّل النَّصارى ح َّىت تَتَّبِع ِملَّت هم قُل إِ َّن ى َدى َِّ
ِ
ت أ َْى َواءَ ُى ْم بَ ْع َد الَّ ِذي
اّلِل ُى َو ا ْذلَُدى َولَئ ِن اتَّبَ ْع َ
َ َُْ ْ ُ
ََ َ
َ
جاء َك ِمن الْعِْل ِم ما لَ َ ِ
اّلِلِ ِمن وٍِل وََّل نَ ِ
ص ٍي).
َ
 َ م َن َّ ْ َ ّ َ
ََ َ
وإن َ لتعجب من بعض شباب ادلسلمني ،حني تراه يتخذ الكفار قدوتَو يف ِ
لباس ِو وىيئتو
وقصة شعره وكَلمو وعاداتو ،فيصبح الشاب ادلسلم يرى التقدم والرقي يف الس ِي على عادات
ويقلدىم يف فسقهم ،حىت
الكفار السيئة ،بل يصبح مولعا بتتبع أخبارىم ومتابعتهم يف برارلهمُ ،
يصل األمر ِبلشاب بتقليدىم يف خستهم وفجورىم ،فيصبح بَل غية وَّل رجولة حىت على
أىلو.
عباد هللا:
ومن القدوة السيئة اَّلقتداء أبىل البدع واألىواء ،وترك علماء السنة أىل ا﵀جة البيضاء،
ِ
ب أئمةُ الضَلل
فتجده أيخذ عقيدتو ومنهجو منهم ،ويسي على درهبم يف اَنرافهم ،فَ َك ْم لَع َ
ِ
ِ
قنابل متفجرة وأدمغة مليئة ِبألفكار
والبدع يف عقول وعاطفة كثي من الشباب ،فجعلوىم َ
الفوضوية ضد أوطامهم وبلدامهم ،يكفرومهم ويفجرومهم ،وخيرجون على وَّلهتم ،فمن اختذ أىل
جروه إىل سبل الشيطان ،وأوقعوه يف الفجور والبهتان ،قال أبو قِ ََلبَةَ ،قَ َالََّ( :ل
البدع قدوًة ُّ
ِ
ِ
ِ
ض َما
اب ْاأل َْى َواء  ،فَِنِّّن ََّل َآم ُن أَ ْن يَ ْغ ِم ُسوُك ْم ِيف َ
َُتَال ُسوا أ ْ
ض ََللَت ِه ْم  ،أ َْو يَ ْلبِ ُسوا َعلَْي ُك ْم بَ ْع َ
َص َح َ
تَ ْع ِرفُو َن).
ول ما تَسمعو َن وأ ِ
ب فَ ْ ِ ِ
الع ِظيم ِل ولَ ُك ْم ِم ْن ُك ِل َذنْ ٍ
ور
أَقُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
استَ ْغف ُروهُ ،إنَّوُ ُى َو الغَ ُف ُ
َستَ ْغف ُر هللاَ َ َ َ
ّ
الرِح ُيم.
َّ
2

اخلطبة الثانية
ِ ِ
ِِ
ص ْحبِ ِو َوَم ِن اتَّبَ َع ُى َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل
احلَ ْم ُد َِّّلِلَِ ،و َّ
الص ََلةُ َو َّ
الس ََل ُم َعلَى َر ُسول هللا َو َعلَى آلو َو َ
ي َ لَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُزلَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ.
إِلَوَ إََِّّل َّ
اّلِلُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
أ ََّما بَ ْع ُد:
ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ.
فَأُوصي ُك ْم َونَ ْفسي بِتَ ْق َوى هللا ،فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
ِ
باد هللاِ:
ع َ
ِ
أتثيا على الشباب ادلسلم اختا َذىم بعض ادلشاىي يف وسائل
إن من بَلَي العصر وأش ّدىا ً
نشر الرذيلة ،وإسقا َط الفضيلة ،فيجلس الشاب
التواصل وبرامج اذلواتف قدوًة ،ممن يكون مهُّو َ
ِ
أو الطفل الساعات الطويلة وىو يتابعو يف يومياتِِو وأحوالِو ِ
استيقاظو ،فيتأثر بو أشد
ونومو و
ىوةِ الرذيلة
التأثي ،وذل َ كلو يف غيبة األبوين وإمهاذلما ،فما ينتبهون إَّل وأوَّلدىم وبناهتم يف ّ
ومستنقع األفكار العفنة ،وكأنو نسخة أخرى من ىؤَّلء ادلشاىي الذين اختذوىم قدوة ،فليتق هللا
ىؤَّلء ادلشاىي وليكونوا دعاة خي وَّل يرضوا بنشر الشر ،فيأخذون إمثهم وإمث من تبعهم ،وليتق
هللا من يتابعهم من الشباب واألبناء ،فَل تعطوىم أكرب من قيمتهم ،واتبعوا من يفيدكم يف
دينكم ودنياكم ،وليتق هللا أولياء األمور فيشدون أبناءىم إىل القدوة احلسنة والصحبة الصاحلة،
اليت هتديهم إىل اخلي وترشدىم إىل اذلدى والنور.
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