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املخلص :

ّ
التعرف على مفهوم القدوة في اإلسالم ،والكشف عن معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنه،
هدفت الدراسة الحالية إلى
ّ
ّ
ّ
تطبيقية تربوية يستنير بها املعلم من خالل معالم القدوة املاثلة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا تعالى عنه .وقد استخدم
والتوصل إلى ممارسات
الباحث للوصول إلى نتائج البحث املنهج الوصفي ،بأسلوبه التحليلي .وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:
ّ
ًّ ّ ً
ًّ
ّ
َ ْ
وميتا ،لالس ِترشاد به.
 .1أن القدوة هي :ذلك املعلم واملربي املسلم -أيا كان موقعه واستقامته -الذي يحتذى به في سم ِته وقوله وفعله حيا ِ
 .2ال يشترط أن تكون القدوات كلها حسنة ،وأن الحيوان قد يكون أهدى من البشر في ذلك ،وأن امليزان واملحك الحقيقي هو الشرع ّ
املطهر.
ً
ّ
ّ
 .3أن القدوة الحسنة في اإلسالم تعني كل من تمثل خيرا فوافقه من بعده ،وأن القدوة السيئة كل من تمثل سوءا فوافقه من بعده ،وال تخرج أقسام
القدوات في مجملها عن هذين القسمين
 .4أن للقدوة الحسنة آثار إيجابية ،منها :األجر العظيم ،والثواب الجزيل .توفير الجهد التربوي .االنتفاع بها بإيجاد بيئة تربوية راشدة .اكتساب
املقتدي قوة نفسيه مؤثرة بحسب حاله .تجعل املسلم على اتصال دائم بالخالقُ .تنمي الفضائل واألخالق الحميدة في نفوس األفراد .تنش ئ التوازن
واالعتدال في سلوك الفرد وشعوره .أنها ُت ّ
بصر بالعيوب وترشد إلى األسلوب األمثل.
 .5أن للقدوة السيئة آثار سلبية ،منها :اإلثم العظيم ،وهو على القدوة ّ
السيئة أشد من املقتدي .فساد املقتدي بفساد قدوته ،وقد ّ
مر ذكر بعض
الشواهد في ذلك كفساد قوم فرعون بفساد فرعون .الركون إلى الدنيا وكثرة االنشغال بﻬ ا ،والتكاسل عن التربية والدعوة .التفريط في الطاعات،
والتساهل والتقصير فيها .الهزلية وعدم الجدية .هدر األوقات.
ّ
ّ
والرفق والرحمة ،والعدل ،والعلم الشرعي ،والصبر.
 .6من صفات القدوة الحسنة للمعلم القدوة :اإلخالص ،والصدق ،والتواضعِ ،
 .7برزت في سيرة أبي عبيدة صفات عظيمة منها :خدمة اإلسالم ،وعلم وفقهّ ،
وقوة وأمانة ،وعدل ،وزهد ،وتواضع ،وبراءة صدر من األحقاد ،وحلم،
وكل خلق حسن ُوجد فيه ،وعبادة :كجهاده ،وصالته ،وصيامه ،وتقواه ،وصدقته.
ّ
املعلم القدوة في مجال العبادات ،منها :الدعوة إلى هللا تعالى/الهجرة ّ
بالدين/الجهاد/نشر
 .8استنبطت من سيرة أبي عبيدة رض ي هللا عنه :صفات
ِ
ّ
ً
العلم وبذله/التقوى/الصالة/الصيام/الصدقة .وأيضا صفاته في مجال املعامالت ،منها :هيأة املعلم/التماسك األسري/حسن الخلق/القوة
واألمانة.
الكلمات املفتاحية :القدوة ،أبو عبيدة عامر بن الجراح ،التربية.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين ،الرحمن الرحيم ،مالك يوم الدين ،ال إله إال هللا يفعل ما يريد ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين ،محمد وعلى
ُ
آله وصحبه الغ ّ ِر امليامين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:
فإن هللا تعالى خلق الخلق ليعبدوه ،وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه ،وأرسل فيهم رسله عليهم الصالة والسالم ليوحدوه ،وختمهم
برسوله الخاتم صلى هللا عليه وسلم ليطيعوه ،فمن أطاعه فقد أفلح ،ومن عصاه فقد ضل وغوى ،وجعل له من أهل األرض خيرهم لينصروه -وهم
َ
َ ُْ
ُ َّ
ّ
َ ٌ
اَّلل ۚ َو َّالذ َ
ين َم َع ُه أ ِش َّد ُاء َعلى الك َّف ِار
صحابته رض ي هللا تعالى عنهم ،-ومدحهم في كتابه العزيز في مواضع شتى ،ومن ذلك ما قاله سبحانه(ُّ :مح َّمد َّر ُسول ِ ِ
َّ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ
َ
ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ ً ُ َّ ً َ ْ َ ُ َ َ ْ ً ّ َ َّ
اَّلل َور ْ
الس ُج ِ ََٰ َ َ َ ُ ُ ْ
ض َو ًانا ۖ ِس َيم ُاه ْم في ُو ُجوههم ّم ْن َأ َثر ُّ
اإل ِنج ِيل ك َز ْرع
ِِ ِ
ِ
َرحماء بينه َم ۖ ت َراهم ركعا سجدا يبتغون فضال ِمن ِ ِ
ود ۚ ذ ِلك مثلهم ِفي التور ِاة ۚ ومثلهم ِفي َ ِ
ِ
ُّ َّ َ َ َ
ْ ً
اَّلل َّالذ َ
يظ به ُم ْال ُك َّف َار ۗ َو َع َد َّ ُ
ين َآم ُنوا َو َعم ُلوا َّ َ
ُْ
ْ َ َ ْ ُ َ ََ ُ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ََ ُ
ات ِم ْن ُهم َّمغ ِف َرة َوأ ْج ًرا َع ِظ ًيما
الص ِالح ِ
ِ
أخ َرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستو َٰى عل َٰى سو ِق ِه يع ِج ُب الزراع ِلي ِغ ِ
ِ
ِ
ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
َ
ََ
اَّلل َعن ْاملُ ْؤمن َين إ ْذ ُي َباي ُع َون َك َت ْح َت َّ
]الفتح .[29:وقال سبحانه(َّ :ل َق ْد َرض َي َّ ُ
الش َج َر ِة َف َع ِل َم َما ِفي قل ِوب ِهم فأنزل
الس ِك َينة َعل ْي ِه ْم َوأث َاب ُه ْم ف ْت ًحا ق ِر ًيبا
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ

َّ ُ ْ
ُ
ُ
َّ
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ّ
]الفتح .[18:قال ابن كثير( " 2000فإن هذه األمة معظمة في الكتب املتقدمة ،وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" (ج،4
ص . 135وغيرهما من اآليات التي تبين فضلهم وثناء هللا تعالى عليهم.
ّ
وجعل ألولئك العدول رض ي هللا عنهم قصب السبق في النصرة والخيرية ،فعن عمران بن حصين رض ي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ّ
والخيرية فهو يرجع ألسباب ،منها:
وسلم" :خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" ]البخاري .[3450:وما كان لهم من الفضل
 .1عدالتهم وطهارتهم الثابتتان بالكتاب والسنة.
 .2سبقهم في التصديق والنصرة والوفاء.
 .3قربهم ومعايشتهم للوحي والتنزيل.
ّ
َ
ْ
َ
 .4ثباتهم على الدين القويم رغم الضعف والقلة إلى أن وصلوا للعزة واملنعة ،حتى قضوا نحبهم.
 .5ورعهم وتقواهم وتواضعهم وزهدهم في الدنيا.
ً
ً
 .6وصول التشريع اإلسالمي بكافة أحكامه الدينية والدنيوية عن طريقهم فيما نقلوه قوال وعمال.
َّ
 .7نقاء أفهامهم وسالمة سليقتهم العربيةُ ،وبعدهم عن الل َوث الذي طرأ فيمن بعدهم.
 .8انعزالهم عن الفتن حينما طرأت بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم ،وبعدهم عن مواطن الزيغ ،وصالبة مواقفهم في الحق ،فال تجدهم
مداهنين وال مزايدين وال متخاذلين.
ُ
ً
وغيرها من األسباب امل َؤ َّي َد ِة بنصوص الوحي من الكتاب والسنة والتي ال تدع مجاال للشك في أخالقهم وعدالتهم ،فضال عن القدح فيما يقولون ويفعلون،
ً
ولذلك كانت محبتهم واعتقاد َف ْ
ض ِل َّي ِتهم واقتفاء آثارهم من اإليمان ،وعكس ذلك يعتبر من الزيغ والشطط ،بل قد يصل األمر إلى االبتداع والكفر – عياذا
َ
َ ُْ
ُ َّ
َ ٌ
اَّلل ۚ َو َّالذ َ
ين َم َع ُه أ ِش َّد ُاء َعلى الك َّف ِار ُر َح َم ُاء َب ْي َن ُه ْم ۖ] ..الفتح ":-[29:ومن هذه
باهلل تعالى – قال ابن كثير ( – 2000عند تفسير قوله تعالى(ُّ :مح َّمد َّر ُسول ِ ِ
اآلية انتزع اإلمام مالك –رحمه هللا تعالى -بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ،قال :ألنهم يغيظونهم ،ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه اآلية .و
وافقهم طائفة من العلماء على ذلك" ( ج ،4ص. 135
ّ
وعن عبدهللا بن ّ
ّ
مغفل املزني قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :هللا هللا في أصحابي ،هللا هللا في أصحابي ال تتخذوهم غرضا بعدي ،فمن
ُ
َ
ُ
َ
أحبهم فبحبي أحبهم ،ومن أبغضهم فببغض ي أبغضهم ،ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى هللا ،ومن آذى هللا فيوشك أن يأخذه "
]الترمذي.[3862:
ّ
ّ
وقد حذر ابن األثير (د.ت من التعرض للصحابة رض ي هللا عنهم بأنه هدم للكتاب والسنة والدين؛ فإن اإلسالم قد ابتلي حديثا بمثل ما ابتلي به قديما
حجة ،تارة بسوء الحفظ ،وتارة بعدم ّ
من الطعن في الصحابة رض ي هللا عنهم دون استحياء ،والطعن فيهم وهم حملة الشريعة دون ّ
التثبت في نقلهم،
ً
ّ
والسنة (ج ،1ص. 19-18
وتارة في عدالتهم ،ومن هنا كان توثيقهم واعتبار عدالتهم وفضلهم دفاعا عن الكتاب
فال يتسع ملن عرف ما سبق ُ
بيانه و وعاه أن يخطر في باله خطرة ،أو أن ينزغ الشيطان في صدره نزغة ،أن يعتقد أو يعمل بخالفه سالمة لدينه ورفعة
لدنياه.
ّ
ّ
وملا ُعرفت عدالتهم وطهارتهم وفضيلتهم وسبق درجتهم وخيريتهم على من بعدهم ،وجبت محبتهم ،فإن حصلت محبتهم ،لزم اتباعهم ولزوم مسلكهم حتى
لقاء هللا تعالى.
وكيف ملستبصر أن يسلك مسلكهم ،ويقتفي آثارهم دون أن يدركها؟ ففاقد الش يء – كما قيل– ال يعطيه.

مشكلة البحث:
ََ ٌ
ً
يمنة ويسرةٌ ،
ّ
إن األمة اليوم في ّ
ٌ
وأعداء تترّبص ،وأكلة
فتن تموج،
خضم ما يتجاذبها
أمس الحاجة للرجوع ملنارات الهدى ومشاعل الهداية في
ِ
ً
َتتداعى ،وال مناص من ذلك إال لزوم املنهج القويم الذي ال ُي َ
درك إال بالرجوع للقدوات املعتبرين شرعة ومنهاجا ،وهم محمد صلى هللا عليه وسلم،
ْ
ُ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ
اَّلل ف ِب ُه َد ُاه ُم اق َت ِد ْه ]األنعام .[90:قال ابن كثير ( 2000
وصحابته رض ي هللا تعالى عنهم من بعده ،ومن ّاتبعهم بإحسان ،قال تعالى( :أول ِئك ال ِذين هدى
"وإذا كان هذا أمر للرسول صلى هللا عليه وسلم ّ
فأمته تبع له في ذلك" (ج ،6ص. 109
ّأما عن أفضل الصحابة رض ي هللا عنهم أجمعين –في عقيدة أهل ّ
السنة الجماعة -وهو ما ذكره ابن األثير (د.ت وهم الخلفاء األربعة :أبو بكر وعمر
ّ
املبشرين ّ
وعليّ ،ثم ّ
وعثمان ّ
بالجنة :طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبدالرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن ّ
الجراح،
الستة باقي العشرة
ُ
ً
ّ
البدريونّ ،ثم من شهد أحداّ ،ثم أصحاب الشجرةّ ،ثم باقي الصحابة رض ي هللا عنهم أجمعين (ج ،1ص. 26-25
ّثم
يسبر ْ
وبما ّأنهم أفضل الصحابة رض ي هللا عنهم أجمعين ،وجب على كل مسلم أن ْ
سبرهم ،ويقتدي بهم في عباداته ومعامالته حتى تسلم له دنياه،
ّ
ُ ْ
يمر بأزمة القدوة في َس ْمته وعمله ،بما ّ
املعلم املسلم الذي ّ
يتوجب عليه أن ّيتخذ قدوة تهديه إلى
وحتى يكون في زمرتهم في أخراه ،ويخص الباحث في ذلك
ِ
ِ
صراط مستقيم ،و ال أصلح له في ذلك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته رض ي هللا عنهم من بعده .وإن لم ّ
يتم استدعاء آثارهم ،والسير على
304
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َّ ُ ْ
ُ
ُ
َّ
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ِمنهاجهم ،فال شك أن أزمة القدوة الحسنة ستتفاقم؛ مما يؤدي إلى ظهور مؤشر خطير في أزمة فقد القدوة الحسنة التي تقود إلى فقد هوية الناش ئ
َ
ً
ً
ّ
املسلم والتي ّ
دنيوية وشهوات تتل َّق ُفه وتكون وخيمة عليه وعلى
تعول عليه األمة اإلسالمية حاضرا ومستقبال ،وبالتالي قد يبحث عن بدائل وفق معطيات
مجتمعه ووطنه وأمته في الدنيا وفي اآلخرة.
ً
ً
ّ
وممن ُذكر -فيمن سبق بأفاضل الصحابة رض ي هللا عنهم -أبو عبيدة بن ّ
الجراح رض ي هللا تعالى عنه ،والذي كان في سيرته نبراسا يقتفى ،ومنهجا يحتذى.
وبالتالي فإن مشكلة البحث تتلخص في اإلجابة على األسئلة التالية:
 .1ما مفهوم القدوة في اإلسالم؟
 .2ما معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنه؟
ّ
 .3ما هي التطبيقات التربوية التي يستنير بها املعلم بمعالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنه؟

ّ
أهمية البحث:
وتظهر ّ
ٌ
ٌ
وجانب ٌّ
جانب ٌّ
عملي تطبيقي:
علمي نظري،
أهمية هذا البحث في جانبين:
ّ ً ُ ْ ً
فأهمية هذا البحث نظريا :في كونه يأتي مكمال ومس ِهما في جهود من سبق في البحث والتأليف العلمي؛ فكل بحث ِعلمي يبدأ من حيث انتهى اآلخرون،
ّ
القراء والدارسين على موضوع من ّ
ّ
للمهتمين من ّ
أهم املوضوعات لتنمية الفكر التربوي اإلسالمي ،وطرح أفكار تثري املعرفة
وبالتالي فهو يسلط الضوء
مهتم بموضوع القدوة الذي ينقصه –بحسب رأي الباحث -املزيد من الغور َّ
لدى كل ّ
والس ْبر في ِس َي ِر أعالم القدوة لدى كل مسلم ،في ظل ضحالة ما يطرح
َّ
وما ُيدار ُويحاك ،وفي ظل أزمة الجهل بمن سبق من القدوات األتقياء األنقياء ،والذي ال ُيدرك منها عند الكثير ّ
ممن ينتسب لإلسالم إال ال َلم ُم ،وهللا
املقتدي لسلوك
املستعان .ثم إن القدوة التربوية الصالحة ضرب من ضروب الدعوة إلى هللا تعالى بأسلوب غير مباشر-القدوة الصامتة -في مالحظة
ِ
ّ
ً
ً
الحقة التي تتوجب في ّ
املعلم املسلم القدوة أن يعرف سمات القدوة ّ
َ
ّ
حقه التزاما تجاه النشء قبل أن ينخرط في مهامه
املقتدى به ،وبالتالي كان لزاما على
ً
املوكلة إليه وظيفيا.
ّ
ّ
وأهمية هذا البحث َع َم ّليا :في كونه مو ّج ًها إلى ّ
سواء على مستوى أصحاب القرار في وزارة التعليم ،أو من هم في
كل من ِول َي من أمر املسلمين شيئا،
ّ
ً
ً
ّ
لكل ُم َر ّب قدير في ّ
للمعلمين األفاضل فيما يناط بهم من تربية أبناء املسلمين ،أو ّ
أي مكان كان ،من خالل تمثلهم قوال وعمال ملا
املكاتب التابعة لها ،أو
ِ
َ
األمة كما كانت عزيزة ّ
سيما النشء -حتى يصلح املجتمع وتعود ّ
ويعلمونه أمام غيرهمّ -
فتية بعيدة عن مهاوي الردى ومعاول الهدم .قال تعالىَ ( :يا
يقرؤونه
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َن َ َ ْ َ ُ َن َ ُ َ َ ْ ً ْ َ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ نَ
اَّلل أن تقولوا ما ال تفعلو (] 3الصف[.
أيها ال ِذين آمنوا ِلم تقولو ما ال تفعلو ( 2كبر مقتا ِعند ِ

حدود البحث:
وقد ّ
ّ
والزمانية ،كما يلي:
تحدد هذا البحث في حدوده املوضوعية

 الحدود املوضوعية :حيث اقتصر هذا البحث على بيان مفهوم القدوة في اإلسالم بمعظم جوانبها ،وا ّتخذ من أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنها
ّ
ً
ّ
ّ
الس َير ،والتطبيقات التر ّ
أنموذجا في ذلك من خالل بيان معالم القدوة في سيرته الواردة في كتب ّ
بوية التي يتوخى من املعلم املسلم القدوة أن يتمثلها.
ِ
َ
ّ
الزمانيةُ :ن ّفذ هذا البحث في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي1438-1437ه.
 الحدود

منهج البحث:
ً
ً
وقد اعتمد البحث الحالي على املنهج الوصفي ،والذي يجده الباحث منهجا مناسبا للبحث الحالي لوصف مفهوم التربية بالقدوة من منظور إسالمي
ّ
ًّ
املعلم و ّ
تربوي ،وكذا وصف معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن ّ
املربي املسلم كما
كيفيا ،ومحاولة ربطها بواقع
الجراح رض ي هللا تعالى عنه ،وتحليلها
ِ
ً
ً
ّ
وسطية ملن هم تحت يده في عباداته ومعامالته.
ينبغي أن يكون عليه مقتديا في نفسه ،وقدوة

الدراسات السابقة:
ّ
بحسب جهد الباحث وعلمه ،فإن الدراسات السابقة حول موضوع القدوة شحيحة في ّ
ّ
العربية – وتعذر الوصول إلى
مظانها –خاصة الدراسات
ّ
ً
ً
ّ
التجارية ،والكتب التر ّ
اثية -
بعضها ،ومن حيث ارتباطها ارتباطا مباشرا بموضوع الدراسة الحالية ،بالرغم من استفاضة الحديث عن القدوة في املؤلفات
العلمية ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي األصيل ،فقد اقتصر الباحث على ما أمكن الحصول عليه
األجنبية عن الطرح
املتبعة -وكذلك ُب ْعد الدراسات
والتي ال تنتهج الطريقة
من دراسات علمية عربية التي خرجت بطابع إسالمي ،وعرضها هنا كان من األقدم إلى األحدث ،وهي كما يلي:
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 دراسة القرني ( 2004-1424والتي كانت بعنوان "أثر انحراف القدوة على السلوك االنحرافي لدى املراهقات دراسة وصفية على طالبات املرحلة
املتوسطة بمدينة مكة املكرمة" ،وقد هدفت تلك الدراسة إلى الكشف عن أثر القدوة على السلوك االنحرافي لدى املراهقات .وهي دراسة وصفية
ميدانية ،وقد ُط ّب َقت على ّ
عينة مكونة من ( 310طالبات .وتوصلت إلى نتائج منها:
ِ
ّ
 .1وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين انحراف القدوة وبين االنحراف السلوكي لعينة الدراسة.
ّ
ّ
 .2يمكن ّ
ُّ
ّ
باحتمالية ظهور االنحراف السلوكي لدى املراهقة من خالل انحراف القدوة املتمثل في عدم االلتزام الديني وعدم تحمل املسؤولية.
التنبؤ
 دراسة يوسف ( 2007والتي كانت بعنوان "املنهج التربوي القدوة" ،وقد هدفت تلك الدراسة إلى تسليط الضوء على حقيقة املنهج اإلسالمي في تربية
األطفال عبر الدراسة العلمية وتأصيل املنهج التربوي لألطفال في اإلسالم ومساعدة ُ
ص ّناع املناهج في وضع ُّ
تصور ينتهج القدوة اإلسالمية في تربية
وتعليم األطفال في املرحلة األساسية للتعليم .وهي دراسة وصفية .وقد توصلت إلى نتائج منها:
ًّ
ّ
نفسيا.
يعقد
 .1الطفل الذي ينشأ بين أبوين متنافرين ِ
ً
ْ َ َ ْ ً
ّ
عقال وأقوى ِج ْسما لقوله تعالى( :إنا
الوراثية تنتقل من اآلباء لألبناء فوجب ُح ْسن االختيار ليكون الولد أخصب
ّ .2نبه القرآن الكريم إلى أن الصفات
خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ]اإلنسان.[2:
 دراسة أبو نمر ( 2008-2007والتي هي بعنوان "مواصفات املعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى تمثلها لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات
ّ
التربية من وجهة نظر طلبتهم" ،وقد هدفت إلى معرفة درجة تمثل املعلمين بمواصفات املعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى تمثلها لدى
محاضري الجامعات اإلسالمية في األقص ى واألزهر في ّ
طبقت على ّ
غزة من وجهة نظر طلبتهم ،وهي دراسة وصفية ميدانية ّ
عينة طالبية قوامها (342
ً
طالبا ،وتوصلت إلى نتائج منها:
 .1تمثل املعلم القدوة ملجال املواصفات اإليمانية مع طلبته بنسبة  ،%85تلتها املواصفات الشخصية بنسبة  ،%83تلتها املواصفات املهنية بنسبة
.%82
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية في تمثل أعضاء هيئة التدريس للمعلم القدوة من وجهة نظر طلبتهم تعزى ملتغير الجامعة لصالح الجامعة
اإلسالمية في ّ
غزة.
 دراسة الجهيمان ( 1429-1428والتي كانت بعنوان "أهمية التربية بالقدوة كما تراها معلمات العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة في مدينة الرياض"،
وقد هدفت تلك الدراسة إلى الكشف عن أهم معالم التربية بالقدوة كما تراها معلمات العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة والتعرف على اآلثار
ّ
ّ
إسهاماتهن في تنمية القدوة لدى الطالبات وأهم ّ
املعوقات التي تراها معلمات العلوم
نظرهن وواقع
اإليجابية املتوقعة للتربية بالقدوة من وجهة
ُ
ّ
ّ
الشرعية باملرحلة املتوسطة َت ُح ُّد من اكتسابهن للقدوة الحسنة .وهي دراسة ميدانية استخدمت املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي ،وقد ط ِبقت على عينة
ّ
ّ
مكونة من ( 277معلمة .وقد توصلت إلى نتائج منها:
ّ
 .1أن معلمات العلوم الشرعية موافقات على:
أ -وجود معالم للتربية بالقدوة.
ّ
إيجابية متوقعة للتربية بالقدوة.
ب -وجود آثار
َ
ُّ
ُ
ج -وجود معوقات تحد من اكتساب الطالبات للقدوة الحسنة بدرجة عالية.
ّ
 .2معلمات العلوم الشرعية ُي ْس ِه ْمن بدرجة عالية في تنمية القدوة لدى الطالبات.
 دراسة الرواحية ( 2009والتي كانت بعنوان "صفات الشخصية املسلمة القدوة ونماذجها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف ( 10-5بسلطنة
ُعمان" ،حيث هدفت إلى تحديد صفات الشخصية املسلمة القدوة الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف ( 10-5وتصنيفها ضمن
املجاالت املناسبة لها والتعرف على نماذج القدوة التي شكلت فيها هذه الصفات .وهي دراسة وصفية اتبعت أسلوب تحليل املحتوى ،وتوصلت إلى نتائج
منها:
 .1بلغت صفات الشخصية املسلمة القدوة الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف ( 75 10-5صفة في العقيدة والعبادات واملعامالت
واألخالق.
ّ
 .2أتى الرسول صلى هللا عليه وسلم في املرتبة األولى كنموذج للقدوات في الكتب عينة الدراسة.
 دراسة زهد ( 2010-1431والتي كانت بعنوان "القدوة الصالحة وأثرها على الفرد واملجتمع" ،حيث هدفت تلك الدراسة إلى بيان الحاجة إلى األسوة
الحسنة في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية لتحقيق النموذج الصحيح ملنهج رب العاملين لتحقيق النصر على األعداء .وهي دراسة
وصفية نظرية ،وقد توصلت إلى نتائج منها:
 .1التربية بالقدوة من أفضل األساليب التربوية قديما وحديثا.
 .2القدوة الصالحة تعمل على تهذيب األفراد وإصالحهم ،وتحقق ترابط املجتمع املسلم.
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ّ
ّ
 .3املصادر األساسية للقدوة هي :األسرة ،واألخالء ،ورجال الوعظ ،واملسؤولين ،والحكام.
 .4تعمل القدوة الحسنة على سرعة االمتثال والتطبيق لكل ما هو مفيد للمجتمع.
 دراسة التكروني ( 2012-1432والتي كانت بعنوان "إسهام املرشد الطالبي في تنمية شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية من منظور التربية اإلسالمية"،
وقد هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على إسهامات املرشد الطالبي في تنمية شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية من منظور التربية اإلسالمية .وهي دراسة
وصفية نظرية ،وقد توصلت إلى نتائج منها:
 .1هناك أساليب عديدة يسهم به ا املرشد الطالبي في تنمية شخصية التلميذ ،ومنها أسلوب القدوة الصالحة.
ّ
ّ
ّ
الفكرية للثقافة الغربية.
التبعية
التحرر من
 .2ضرورة

التعليق حول الدراسات السابقة:
ً
مما سبق عرضه من دراسات سابقة حول موضوع القدوة ،فإن ّ
توافقا فيما بينها على ّ
ّ
أهمية القدوة في حياة املسلم
املتأمل في تلك الدراسات يلحظ
ًّ
ّ
وخاصة في ميدان التعليم وأن النشء يتأثر بقدواته أيا كانت ،وهو ما تناولته تلك الدراسات في الجانب التعليمي عدا دراسة زهد ( 2010-1431التي
ّ
كانت تتحدث عن القدوة في حياة الفرد وأثرها في املجتمع بشكل عام ،وال تركز على املجال التعليمي فقط ،مع أن كل تلك الدراسات تناولت جانب القدوة
من منظور تربوي إسالمي ،وكذلك اتفقت تلك الدراسات على اتباع املنهج الوصفي مع وجود اختالف في أساليبها بين ميدانية مسحية ،ونظرية
استنباطية وتحليلية؛ فكانت دراسة القرني ( ، 2004-1424ودراسة أبو نمر ( ، 2008-2007ودراسة الجهيمان ( 1429-1428ميدانية ،بينما كانت
بقية الدراسات نظرية ،وكانت الدراسات املحلية منها أربع دراسات وهي دراسة القرني ( ، 2004-1424ودراسة الجهيمان ( ، 1429-1428ودراسة زهد
( ، 2010-1431ودراسة التكروني ( ، 2012-1432وكانت هناك دراستان عربيتان إحداهما في فلسطين وهي دراسة أبو نمر ( 2008-2007واألخرى في
ُعمان وهي دراسة الرواحية ( ، 2009والدراسة األخيرة كانت إفريقية وهي دراسة يوسف ( . 2007ومن ناحية صفات املسلم القدوة فقد تناولتها دراستان
ً
ً
فقط هما دراسة أبونمر ( 2008-2007ودراسة الرواحية ( . 2009كما تناولت بعض تلك الدراسات أثر القدوة إيجابا وسلبا كما في دراسة القرني
( 2004-1424ودراسة أبو نمر ( 2008-2007ودراسة الجهيمان ( 1429-1428ودراسة زهد ( 2010-1431ودراسة التكروني ( . 2012-1432أما
عن نماذج القدوة فقد أتت في دراسة وحيدة وهي دراسة الرواحية ( 2009من حيث درجة وجودها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف التعليمية
األساسية ،ولم تتطرق بقية الدراسات لدراسة نماذج في القدوة لغرض التحليل والتطبيق التربوي.
ّ ً
متفقا مع الدراسات السابقة من حيث املنهج البحثي املتبع وهو املنهج الوصفي ،ومن حيث التأكيد على أهمية وجود القدوة
وبالتالي أتى هذا البحث
ّ
ّ
ّ
ّ
املسلمة الحسنة في حياة الفرد املسلم –سيما املعلم واملتعلم ،-كما اتفق مع دراسة أبو نمر ( 2008-2007ودراسة الرواحية ( ، 2009من حيث
مواصفات املسلم القدوة ،كما ّاتفق مع دراسة القرني ( 2004-1424ودراسة أبو نمر ( 2008-2007ودراسة الجهيمان ( 1429-1428ودراسة زهد
ّ
التأثر ّ
والتأثير للقدوة على الفرد املسلم.
( 2010-1431ودراسة التكروني ( 2012-1432على وجود
ولكن انفرد هذا البحث بأمور ،وهي كما يلي:
ّ
ّ
ومؤكد ملا سبق عرضه وتناوله؛ فاملعرفة تراكمية تبدأ من حيث انتهى اآلخرون.
 .1حداثة هذا البحث في طرحه -وليس موضوعه -فهو مكمل ِ
 .2يحاول هذا البحث أن يجمع املفترق فيما سبق طرحه في تلك الدراسات خاصة في جانب الصفات واملعالم ،والتأثر والتأثير للقدوة في حياة املسلم
ّ
ّ
بشكل عام ،واملعلم واملتعلم -املرّبي واملترّبي -بوجه خاص.
ً
 .3يتناول هذا البحث أنموذجا في القدوة الحسنة ُم ْس َتقى من سيرة أحد الصحابة الكرام رض ي هللا عنهم أجمعين.
ّ
املعلم من خالل استقائها من سيرة األنموذج التي ّ
ّ
تسنى عرضها في
شخصية
 .4يعرض هذا البحث بعض التطبيقات التربوية ملعالم القدوة الحسنة في
ِ
ّ
طيات البحث الحالي .وهللا وحده خير مسؤول وخير موفق وهو املستعان.
مفهوم القدوة في اإلسالم:
ّ
ُيقال :عمل رجل في ألف رجل ،خير من قول ألف رجل في رجل .بمعنى أن القدوة الحسنة املتحلية بالفضائل العالية تعطي اآلخرين قناعة بأن
ً
ً
بلوغ هذه الفضائل أمرا ممكنا؛ فشـاهد الحال أقوى من شاهد املقال.
ّ
ّ
وبالتالي سيتناول هذا الفصل مفهوم القدوة في اإلسالم من حيث تعريفاتها ،ونشأتها التاريخية ،وأقسامها ،وآثارها ّ
والسنة،
مدعمة باألدلة من الكتاب
وصفات املعلم واملرّبي املسلم القدوة.
 تعريفات القدوة ومناقشتها:
ّ
سبق تعريف القدوة في مصطلحات البحث؛ إال أن الباحث هنا أراد أن يتناوله مع تعريفات أخرى بش يء من التعليق واملناقشة املقتضبة؛ زيادة
ُ
في املعرفة ،وتوسيعا في مدى إدراك طالب املعرفة ،وتكوين ّ
تصور كاف عن ك ْن ِه القدوة –خاصة الحسنة ،-ومن تلك التعريفات االصطالحية ما جمعه
الوادعي (د.ت :
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 .1القدوة :تعنى نماذج بشرية متكاملة تقدم األسلوب الواقعي للحياة في مجاالتﻬا املختلفة السلوكية واالنفعالية والعلمية واالجتماعية.
 .2القدوة في الدعوة :الداعية الذي جمع إلى سالمة معتقده وقوة إيمانه حسن خلقه ،وعلو همته ،وجمع إلى سعة علمه حسن وفقه العمل به
والدعوة إليهٌ ،
وحيد على ذلك كله.
 .3القدوة في التربية :هو الشخص املربي الذي يدعو إلى أنواع الفضائل والكماالت السلوكية ،واألفكار السليمة الصحيحة (ص . 8ويضاف إلى تلك
التعريفات:
 .4تعريف الشنقيطي (" 1980واألسوة كالقدوة ،وهي إتباع الغير على الحالة التي يكون عليها حسنة أو قبيحة .عمل بﻬا واتصف بﻬا من قبل" (ج،8
ص. 138
ّ
ّ
ويرى الباحث :أن التعريف األول هول تعريف عام للقدوة يشمل القدوة املسلم وغير املسلم ،ولكنه قدوة حسنة في أمور دنيوية مادية فقط .أما
ّ
التعريف الثاني فهو ّ
يبين صفات الداعية إلى هللا تعالى بصفات يلتزمها و يتمثلها .والتعريف الثالث وهو تعريف تربوي للقدوة الحسنة في كونه قدوة ماثلة
ّ
ن ًّ
لغويا منه إلى التعريف االصطالحي،
أمامه فقط دون من مض ى من قدوات سطرها التاريخ .والتعريف الرابع يبين معنى القدوة كمدلول أقرب ما يكو
ّ
ً
وبالتالي يرى الباحث -من خالل ُّ
التأمل فيما سبق من تعريفات -بأن القدوة التي ُتراد وتقصد هي :ذلك املعلم واملرّبي املسلم – ّأيا كان موقعه واستقامته -
ً
ً
ً
ُ
وميتا ،لالس ِترشاد به في عباداته أو معامالته أو بهما معا؛ فالقدوة أساسها التقليد واملحاكاة ،ثم ّ
حيا ّ
الذي يحتذى به في َس ْم ِته وقوله وفعله ّ
تتطور
ِ
ُّ
اقتداء ُ
ً
املحبة والقناعة.
دافعه
لتصبح
 معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنه:
ّ
ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
ال يمكن أن يكون املسلم ناجحا في حياته ،طائعا لربه تعالى ،خادما لدينه و وطنه ،إال بوجود قدوة له ماثلة في مخيلته ،تدفعه للنجاح
ُ
ّ
وخ ّلد ذكرها في كتاب ّ
رب العاملين ،وفي سير الصالحين،
والت ّميز ،وتردعه عن مساوئ القول والعمل .وإن كان األمر كذلك؛ فللمسلم أسوة بقرون خلت،
ٌ
محمد صلى هللا عليه وسلم ،وكذا صحابته رض ي هللا عنهم أجمعين خير القرون على اإلطالق ،فهم
من األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وآخرهم وأفضلهم
َ
َ
ٌّ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ ً َ ْ ُ َن ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ نَ
ٌ
وقدوات صالحون -ومن لم يعجبه فال يضر إال نفسه -قال تعالى( :وجعلنا ِمنهم أ ِئمة يهدو ِبأم ِرنا ملا صبروا ۖ وكانوا ِبآي ِاتنا يو ِقنو ]السجدة.[24:
أئمة
ّ
ًّ
أئمة
قال ابن باز (- 1997-1418معلقا حول اآلية السابقة"-صدق هذا في أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وفي من سار على سبيلهم ،صاروا
ً
ً
ً
وأعالما يقتدى بهم ،بسبب صبرهم وإيمانهم ،فإن بالصبر واليقين ُتنال اإلمامة في ّ
الدين ،فأصحاب الرسول عليه الصالة والسالم
وهداة ودعاة للحق،
ِ
ُ
وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذا هم ّ
األئمة ،وهم ُ
الهداة ،وهم القادة في سبيل الحق" (ص. 10
ُْ َ َْ
وفي هذا الفصل يستعرض الباحث سيرة صحابي عظيم ،رسخ إيمانه ،وبرز علمه وفضله وجهادهَ ،
وص َّدق ِفعله قوله؛ فظهرت فيه معالم القدوة
َ
ّ ّ
ً
معلم ّ
َّ
الحقة ،حتى ْ
لكل قدوة حسنةّ ،
اسا ّ
متبع ُمنتفع ،أال وهو الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح
أض َحت سيرته ِنبر
ولكل مسلم مقتدي ،ولكل ِ
رض ي هللا عنه .فمن هو أبو عبيدة؟ وما معالم القدوة الحسنة في سيرته؟
ُ
ونسبه:
اسمه
َ
َ
ُ ُّ ْ ُّي ّّ
َّ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
املكي
الفه ِر ِ
هو :عامر بن عبدهللا بن الجراح بن ِهالل بن أهيب بن الحارث بن ِفهر بن مالك بن النضر بن ِنزار بن معد بن عدنان القرش ي ِ
(الذهبي ،1417 ،ج ،1ص. 5
يلتقي مع ّ
النبي الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم في ِفهر بن مالك ،فهو من أشرف األنساب في قريش (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص ، 6وكما هو معلوم في
الس َير ّ
كتب ّ
أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم ،وإبراهيم عليه السالم هو أبو األنبياء؛ فأبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه أتى في ساللة
ِ
ً
ْ
ّ
ّ
ْ
َّ
ُّ
ّ
شرفها هللا تعالى بالنبوة والرسالة ،واختصه هللا تعالى بشرف الصحبة والسبق إليها ،فزاده سبحانه شرفا إلى شرف ،وكتب له الجنة -عاجل بشارة -على
لسان النبي الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم .
َُ
ِصفته:
ّ
ُ َ ً ْ َْ
ً
ً
ْ
َّ
َ
ْ
قال الذهبي ( 1417في ْ
أح َنى ،أث َرم الث ِن َّيتين...وكان َيخ ِض ُب
اللحية ،طواال،
وصفه رض ي هللا تعالى عنه" :كان رجال نحيفاَ ،م ْع ُروق الوجه ،خفيف ِ
َ
والك ْتم ،وكان له َعق َ
يصتان" (ج ،1ص . 7،23وقال ابن حجر (د.ت " :وكان يخضب بالحناء والكتم" (ج،2ص . 13ويظهر للباحث في ذلك أنه
بالح َّناء
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
كان يهتم بمظهره وهيأته في أن يكونا الئقين حسب إمكانية حاله وزمانه؛ فاهلل جميل يحب الجمال ،فعلى املعلم املسلم أن يزين مظهره كما يزين سريرته
وعمله.
حياته وأسرته:
ُ َََْ
ُ
قال ش ّراب (" 1998-1418وقد عاش أبو عبيدة أحداث حياته في مكة واملدينة والشام" (ص . 23وذكر أن له ولدين يزيد وعمير ،وزوجته تحيفة،
وقيل هند بنت جابر بن وهبّ ،
وأمه أميمة بنت غرم بن جابر ،وقيل أميمة بنت عثمان ،قيل أنها أدركت اإلسالم وأسلمت ،أما والده فقد قتله يوم بدر
وقيل يوم أحد ،وقيل لم يقتله ومات قبل اإلسالم ( ص . 284-283و ذكر أنه قد بدأ حياته في مكة يحفر القبور ألهلها ،وملا انتقل إلى املدينة كان هناك
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ْ
رجالن يحفران القبور ،أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه يحفر للمهاجرين ،وأبو طلحة رض ي هللا تعالى عنه يحفر لألنصار ُويل ِحد لهم (صّ . 279ثم اشتغل
بقيادة جيوش املسلمين للجهاد حتى توفي في طاعون عمواس ،ودفن بأرض الشام في منطقة غور األردن كما سيأتي.
ُّ
ويرى الباحث :أن الحياة متاع صالح ،تستدعي العمل الحالل ،وطلب الرزق حسب املتاح دون ترفع ،واختيار الزوجة الصالحة ،وتربية األوالد وتنشئتهم
تنشئة صالحة حتى يتحقق التماسك األسري املنشود لألسرة املسلمة.
ُ
إسالمه:
ُ َّ ٌ
أسلم ومعه ثلة من الصحابة رض ي هللا تعالى عنهم في ساعة واحدة ،وذلك قبل دخول النبي صلى هللا عليه وسلم إلى دار األرقم بن أبي األرقم
ّ
الصديق رض ي هللا عنه ،قال ابن كثير (" 1998-1418أحد الخمسة الذين أسلموا في يوم
(الذهبي ،1417 ،ج ،1ص . 8-7وقد أسلم على يد أبي بكر
ّ
الصديق" (ج ،10ص. 78-77
واحد .أسلموا على يد
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدين الحنيف ،فقد قال شراب (" 1998-1418ال يعرف ترتيب أبي
وبهذا يتضح أنه من السابقين إلى اإلسالم ،أما عن ترتيبه في السابقين إلى هذا ِ
ْ
العاقل َّ
وجبت مبادرته إليه ّ
ُ
والسبق نحوه حتى ال يندم على تأخيره وتفريطه ،وهو ما كان عليه
الحق
عبيدة بين السابقين إلى اإلسالم" (ص . 47فإذا عرف
حال القدوات الصالحين املصلحين.
ُ
هجرته:
ً
قال ابن عبدالبر (" 2002-1423هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية" (ج ،6ص . 202حيث هاجر مع الذين هاجروا إلى أرض الحبشة ]فرارا بدينهم
ُّ
من بطش قريش آنذاك[ فلم ُي ِط ْل فيها الل ْبث" (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص . 8وكان عدد من هاجر معهم ثالثة وثمانون رجال ،ثم هاجر إلى املدينة ،فآخى
النبي صلى هللا عليه وسلم بينه وبين معاذ بن النعمان رض هللا عنهما (ابن هشام ،د.ت ،ج ،1ص . 505 ،329وقيل :آخى النبي صلى هللا عليه وسلم بينه
وبين سعد بن معاذ رض ي هللا عنهما ،وقيل :آخى بينه وبين محمد بن مسلمة (ابن كثير ،1998-1418 ،ج . 78 ،10وبما أن الهجرة هدفها الحفاظ على
الدين؛ كان لزاما على كل مسلم أن يحافظ على دينه؛ فيهجر الفتن ومواطنها ،واملعاص ي وأماكنها ،ولألسف فإن من املسلمين من يفعل العكس فيخالط
العصاة ويستكين إليهم ،ويهرع إلى أصحاب الشهوات فيداهنهم ،ويتهافت إلى مواطن الفتن فيلتقي أصحابها ويوافقهمّ ،
فدب ّ
الشر ،ووقع السيف ،وكثر
ّ
واسودت األفئدة ،فإلى متى؟
الهرج ،واختلفت الكلمة،
ُ
فضله:
َّ ً
األولين إلى اإلسالم ،واختاره أبو بكر ّ
أحد السابقين َّ
مرشحا لخالفة النبي صلى هللا عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة،
الص ّديق رض ي هللا تعالى عنه
ِ
وذلك بعد انتقال النبي صلى هللا عليه وسلم للرفيق األعلى (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص . 5حيث قال أبو بكر رض ي هللا عنه يوم السقيفة" :وقد رضيت لكم
أحد هذين الرجلين فبايعوه" يعني عمر بن الخطاب وأبا عبيدة (ابن كثير ،1998-1418 ،ج ،10ص . 78وذكر السيوطي (ّ 2003-1424
"أن عمر رض ي
هللا عنه قال :لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت األمر إليه لوثقت به ،سالم مولى أبي حذيفة ،وأبو عبيدة بن الجراح" (ص. 110
َّ
بالجنة ،قال صلى هللا عليه وسلم" :أبو بكر في الجنة ،وعمر في الجنة ،وعثمان في الجنة ،وعلي في الجنة،
وشهد له النبي صلى هللا عليه وسلم
وطلحة في الجنة ،والزبير في الجنة ،وعبدالرحمن بن عوف في الجنة ،وسعد بن أبي وقاص في الجنة ،وسعيد بن زيد في الجنة ،وأبو عبيدة بن الجراح في
وسماه أمين هذه َّ
الجنة" ]أحمدّ .[193/1 :
األمة (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص . 6وقال ابن عبد البر (" 2002-1423أحد العشرة املشهود لهم بالجنة" (ج،6
ص. 202
ً
ّ
وكان رض ي هللا عنه معدودا فيمن جمع القرآن الكريم (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص . 8ومما ورد في فضله :ما بلغ معاذ بن جبل رض ي هللا عنه أن
َ
بعض أهل الشام َ
است ْع َج َز أبا عبيدة ] ّاتهموه بالعجز[ ّأيام حصار دمشق ورجع حينها خالد بن الوليد ،فغضب معاذ وقال" :أبأبي عبيدة ُيظ ُّن؟ وهللا إنه
ملن خيرة من يمش ي على األرض"  ،وقال بعد وفاة أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه وهو يخطب في الناس" :وإنكم فجعتم برجل ما أزعم وهللا أني رأيت من
أبر صدرا وال أبعد غائلة وال أشد حياء للعاقبة وال أنصح للعامة منه ّ
عباد هللا قط أقل حقدا وال ّ
فترحموا عليه" (ابن حجر ،د.ت ،ج ،2ص ص. 12،13
ً
ً
"تمنواّ ،
وقد قال عمر رض ي هللا تعالى عنه لجلسائه يوماّ :
فتمنوا ،فقال عمر رض ي هللا تعالى عنه :لكني أتمنى بيتا ممتأل رجاال مثل أب عبيدة بن الجراح"
ُ
(ش ّراب ،1998-1418 ،ص. 245
ّ
استمر أثرها إلى اليوم وإلى ما شاء هللا ،فهل آن للمسلم أن يترك بصمته؟ ويرى أثره من
وبالتالي فقد جمع رض ي هللا تعالى عنه جملة من الفضائل
نَ
ْ
بعده؟ كل ذلك ممكن ،بشرط ّ
الهمة واملبادرة واإلقدام واملسابقة دو تس ِويف.
ُّ
حب النبي صلى هللا عليه وسلم له:
ْ
ُ
"أي أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان َ
عن عبدهللا قال :سألت عائشة رض ي هللا تعالى عنهاُّ :
أح َّب له؟ قالت :أبو بكر ،ثم عمر ،ثم أبو
يحب إال من ّ
أحبه هللا تعالى؛ ذلك أن ّ
الجراح" ]الترمذي .[3657:وحاشاه صلى هللا عليه وسلم أن ّ
عبيدة بن ّ
الحب في هللا وهلل أثر في الدنيا وسعادة في
املحبة أسباب :أليس من السابقين لإلسالم؟ أليس ممن جاهد في هللا؟ أليس ممن هاجر بدينه إلى هللا تعالى؟ أليس من ضحى ّ
اآلخرة ،ولتلك ّ
بثنيتيه
َ ً
ً
حفاظا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ بلى ،فكانت املحبة اإللهية وا ّ
لنبوية جز ًاء ِوفاقا.
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ِع ْل ُمه ُ
وفقهه:
ّ
ُ
ّ
الباهلي وسمرة بن جندب وأسلم مولى عمر
بعض الصحابة رض ي هللا عنهم :كال ِع ْرباض بن سارية وجابر بن عبدهللا وأبي أمامة
حدث عنه
َ
ُ
ُّ
والترمذي في ُسن ِنه حديثا واحدا ،وكذلك روى له َب ِق ُّي خمسة عشر
وعبدالرحمن بن غ ْنم ،وآخرون ،و روى له اإلمام مسلم في صحيحه حديثا واحدا،
َّ
حديثا ،وأحمد في مسنده اثني عشر حديثا (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص . 6وقيل أنه روى ثمانية أحاديث فقط ،وغالب أحاديثه التي رواها ّ
شامية ،ويعلل
ُ
حتج إليه لكثرة أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،والشتغاله بالعبادة واألسفار والجهاد ،وكانت وفاته ّ
لذلك :أنه لم ُي ْ
متقدمة (ش ّراب،1998-1418 ،
ً
ص ص . 262 ،258 ،256وفي ّ
مرة أرسله النبي صلى هللا عليه وسلم في سرّية لسيف البحر وكان أميرا على ثالثمئة رجل فجاعوا ملا نفذ زادهم فألقى هللا
ُُ
عليهم من البحر حوت العنبر ،فقال أبو عبيدة" :ميتةّ ،ثم قال :ال ،نحن ُر ُسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وفي سبيل هللا؛ فكلوا ،فلما رجعوا أخبروا
َ
فأق َّرهم ،وقال :هل معكم منه ش يء؟ فأكل" ]مالك .[24:ولزومه نشر العلم ّ
حتى وهو في فراش املرض ،ومن ذلك مانقله الذهبي
النبي صلى هللا عليه وسلم
ُ َ
ُ َّ ٌ
( 1417عن ّ
عياض بن غطيف حيث قال" :مرض أبو عبيدة ،فدخلنا عليه نعوده ،فقال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :الصيام جنة
َ
ً
مالم َي ْخر ْقها" .وقال ّ
عياض أيضا" :دخلت على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه ،وامرأته ُت َح َيفة جالسة عند رأسه ،وهو مقبل بوجهه على الجدار ،فقلت:
ِ
ّ ُ
َ
ّ
ّ
ُّ
كيف بات أبو عبيدة؟ قالت :بات بأجر ،فقال :إني وهللا ما ِبت بأجر ،فكأن القوم ساءهم ،فقال :أال تسألوني عما قلت؟ قالوا :إنا لم يعجبنا ما قلت،
فكيف نسألك؟ قال" :إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :من أنفق نفقة فاضلة في سبيل هللا فسبع مئة ،ومن أنفق على عياله أو عاد
َّ
ْ ْ
ٌ
مريضا أو َم َاز ً
أذى فالحسنة بعشر أمثالها ،والصوم ُج َّنة ما لم َيخ ِرقها ،ومن ابتاله هللا ببالء في جسده فهو له ِحطة" (ج ،1ص . 23ومن سعة علمه
ّ
وفقهه أن النبي صلى هللا عليه وسلم أرسله مع وفد نجران معلما وقاضيا؛ فقد نقل ابن هشام (د.ت أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لوفد نجران:
ّ
العشية أبعث معكم القوي األمين" فكان عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه يقول :ما أحببت اإلمارة قط حبي ّإياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها،
"ائتوني
ُّ
َّ
ً
ّ
ُ
َ
ُ
فر ْح ُت إلى الظهر مه ِجرا ،فلما صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلم ،ثم نظر عن يمينه وعن يساره ،فجعلت أتطاول ليراني ،فلم يزل يلتمس
ببصره حتى رأى أبا عبيدة ابن الجراح فدعاه فقال" :اخرج معهم ،فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه" ،قال عمر :فذهب بها أبو عبيدة (ج،1
ص . 584ومما ذكر في سعة علمه ما رواه أنس رض ي هللا تعالى عنه" :أن أهل اليمن قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقالوا :ابعث معنا رجال
ّ
يعلمنا ّ
السنة واإلسالم فأخذ بيد أبي عبيدة ،فقال :هذا أمين هذه األمة" ]أحمد .[212/3:ومن علمه وفقهه ما ورد عنه أن رجال من املسلمين أجار رجال
من املشركين ،وقائد الجيش أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه ،فقال خالد وعمرو رض ي هللا تعالى عنهما :ال تجيروه ،وقال أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه:
ُ
ُنجيره؛ سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول"ُ :يجير على املسلمين ُ
أحدهم" (ش ّراب ،1998-1418 ،ص . 263ويظهر مما سبق أن علمه وفقهه لم
ّ
ً
ً
ً
يكن حفظا وترديدا ،وإنما عمال ظهر في مواطن كثيرة حتى وافاه أجله رض ي هللا تعالى عنه .فهل للمعلم أن ُيرى أثر علمه تطبيقا وممارسة؟ وهل له أن
ُ
َ
َ ّ
التسويف؟ ولم ّ
عمله؟ وهل له أن يبذل علمه دون أن يستنكف أو يحتقر من هو دونه؟ بلىَ ،فل َم ّ
التواكل؟.
التغافل؟ ِولم
يوافق قوله
ِ
ِ
ُ
أمانته:
ُ
ُ
ً
يناُ ،
عن أنس رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ " :
إن ّ
هذه األ َّم ِة أبو عبيدة بن ّ
الجراح" ]البخاري .[3744:وذلك
لكل أ َّمة ِأم
وأمين ِ
ِ
ِ
ً
ّ
رجال أمينا ُّ
والسيد ،فقاال :ابعث معنا أمينا ُّ
ّ
حق أمين ،فاستشرف
"ألبعثن معكم
حق أمين ،فقال صلى هللا عليه وسلم:
عندما أتى أسقفا نجران العاقب
لها الناس ،فقال :قم يا أبا عبيدة فأرسله معهم" ]البخاري .[40/1ونقل ابن هشام (د.ت أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لوفد نجران" :ائتوني العشيةّ
ُّ
أبعث معكم القوي األمين" فكان عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه يقول :ما أحببت اإلمارة قط حبي ّإياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبهاُ ،
فر ْح ُت إلى الظهر
َّ
ً
ُم َه ِ ّجرا ،فلما صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلم ،ثم نظر عن يمينه وعن يساره ،فجعلت أتطاول ليراني ،فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا
عبيدة ابن الجراح فدعاه فقال" :اخرج معهم ،فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه" ،قال عمر :فذهب بها أبو عبيدة (ج ،1ص . 584وروى السيوطي
ُ
(ّ 2003-1424
"أن عمر رض ي هللا عنه قال :إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح ٌّ
استخلفته ،فإن سألني ربي قلت :سمعت النبي صلى هللا عليه
حي
وسلم يقول" :إن لكل نبي أمينا ،وأميني أبو عبيدة بن الجراح" (ص . 110فاألمانة في الدين تقود لألمانة في الدنيا ،واألمانة تنبع من رقابة ذاتية راسخة في
ّ
َّ
املرجوة.
النفس ،تسقط أمامها املغريات واألهواء وحظوظ النفس ،وال يبقى حينها إال اإلخالص وتحقيق األهداف
جهوده ومناصبه القيادية:
ّ
ّ
َ
واله أبو بكر رض ي هللا عنه في خالفته بيت مال املسلمين (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص . 15و واله عمر رض ي هللا عنه على الشام حين فتحت (ابن عبد
البر ،2002-1423 ،ج ،6ص . 512وكان قائدا للجيوش وأميرا عليها وهو أول منصب يتواله مسلم (أمير أمراء جيوش املسلمين  ،والوالية التي توالها أبو
ً
ُ
عبيدة رض ي هللا تعالى عنه كانت تشمل الحرب واإلمارة واإلدارة (ش ّراب ،1998-1418 ،ص ص . 167،169وكان رض ي هللا عنه معدودا فيمن جمع
القرآن الكريم (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص . 8وتلك الجهود بقيت آثارها لليوم وإلى قيام الساعة ،فكيف للمسلمين أن يؤدوا عباداتهم لو لم يكن القرآن
ّ
املعلم املسلم يجتهد في النفع دون انتظار الجزاء؛ فما عند هللا ٌ
خير وأبقى.
موجودا بين أظهرهم؟ وهكذا هو حال
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زهده في الدنيا:
ً
ً
بكى أبو عبيدة يوما ،فقيل :ما يبكيك يا أبا عبيدة؟ قال :يبكيني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر يوما ما "يفتح هللا على املسلمين" ،حتى
وحس ُبك من ّ
فحس ُبك من الخدم ثالثة :خادم يخدمك ،وخادم يسافر معك ،وخادم يخدم أهلكْ .
نسأ هللا في أجلك ْ
ذكر الشام فقال" :أن َ
الد ّ
واب ثالثة:
ِ
ً
ً
ْ
ودابة لث َقلكّ ،
لرحلكّ ،
ّ
ودابة لغالمك" ثم ها َأنذا أنظر إلى بيتي قد امتأل رقيقا ،وإلى مربطي قد امتأل خيال ،فكيف ألقى رسول هللا صلى هللا عليه
ِ ِ
دابة ِ
إلي ،وأقرُبكم ّ
وسلم بعدها؟ وقد أوصانا" :إن َّ
أحبكم َّ
مني ،من لقيني على مثل الحال التي فارقتكم عليها" (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص. 13
ِ
ّ
قدم الشام ،قال ألبي عبيدة :اذهب بنا
ومن زهده في الدنيا رض ي هللا عنه ،ما ورد عن عبدهللا بن عمر رض ي هللا عنهما" :أن عمر رض ي هللا عنه ملا ِ
ى ّ ْ ً َ ْ َ ً َ ًّ
ً
ّ
إال أن تعصر عينيك َّ
علي ،قال :فدخل فلم َير شيئا ،قال :أين متاعك؟ ال أر إال ِلبدا وصحفة وشنا ،وأنت
إلى منزلك ،قال :وما تصنع عندي؟ ما تريد
َّ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ
أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات ،فبكى عمر وقال :غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة" وقال رض ي هللا تعالى عنه:
أميرِ ،
ً َ
ََْ ُ ّ
ً
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
"ود ْد ُت أني كنت كبشا ،فيذبحني أهلي ،فيأكلون لحمي ،ويحسون مر ِقي" وقال" :وددت ِأني رمادا تس ِفيني الريح" (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص ص. 18،17
ّ
املعلم ال يعني الرهبنة ،وال يعني الدروشة ،وإنما يعني الرض ى والقناعة والبذل؛ فاهلل هو الرزاق ،والدنيا ّ
ممر ،ال يؤسف على ما فات منها؛
والزهد أيها
كونها فانية ،وكل من عليها هالك ال محالة.
ُ
أخالقه:
ً ُ
وبالحلم الزائد ،والتواضع" (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص . 3وعن عبدهللا بن عمرو " :ثالثة من
قال الذهبي (" 1417كان موصوفا بحسن الخلقِ ،
ً
وجوها ،وأحسنهم ُخ ُل ًقاُّ ،
وأشدهم ً
حياء :أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة" (ابن حجر ،د.ت ،ج ،2ص . 12وقال معاذ رض ي هللا عنه بعد
قريش أصبح الناس
وفاة أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه وهو يخطب في الناس" :وإنكم فجعتم برجل ما أزعم وهللا أني رأيت من عباد هللا قط أقل حقدا وال أب ّر صدرا وال أبعد
ّ
غائلة وال أشد حياء للعاقبة وال أنصح للعامة منه ّ
الصديق رض ي هللا تعالى عنه" :عليكم
فترحموا عليه" (ابن حجر ،د.ت ،ج ،2ص . 13،قال عنه أبو بكر
ُ
ُ
ّ َّ
ُ
بالهين الل ِّين الذي إذا ظلم لم َيظلم ،وإذا أس يء إليه غفر ،وإذا قطع َوصل ،رحيم باملؤمنين ،شديد على الكافرين ،عامر بن الجراح" (شراب- 1418 ،
ِ
 ،1998ص. 249
َ ً
مما ّ
و ّ
مددا في سرّية من الصحابة رض ي هللا عنهم –وفيهم أبو
يدل على حسن خلقه ما أورده الذهبي ( 1417بأن النبي صلى هللا عليه وسلم بعثه
ً
وأم َره عليهمّ ،
بكر وعمر -إلى الشام َّ
فلما وصل للجيش في الشام اعترض عليه عمرو بن العاص –الذي كان قائدا -بأن يكون أبو عبيدة رض ي هللا عنه
ً
ً
ً
يص َل؛ فتنازل أبو عبيدة لعمرو بن العاص رض ي هللا
ضمن الجيش وليس قائدا ،وأن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما بعثه مددا وأميرا على أصحابه حتى ِ
ُ
عنهما (ج ،1ص . 9ونقل ش ّراب ( 1998-1418حديثا –فيه ضعف -أن النبي صلى هللا عليه سلم قال" :ما من أحد من أصحابي إال لو شئت ألخذت عليه
في ُخلقه ليس أبا عبيدة بن ّ
الجراح" (ص . 249وبالتالي فإن الخلق الحسن عبادة ،وهو مفتاح القلوب املغاليق لقبول الحق ،ورصيد في محبة الخلق
والخالق.
تواضعه وتقواه:
ى ّ
امرؤٌ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
الخه" (الذهبي ،1417 ،ج،1
قال أبو عبيدة يوما" :أيها الناس إني
من قريش ،وما منكم أحمر وال أسود يفضلني بتقو إال وددت أني في ِمس ِ
ص . 18والتواضع ضد الكبر ،وهو رداء املؤمن؛ فالناس ال يألفون املتكبرين وإن أظهروا لهم األلفة ،ولن يصل املعلم لقلوب طالبه إال أن يتواضع لهم
حتى يرفعه هللا تعالى في الدنيا واآلخرة.
ُ
جهاده:
سرية إلى ذي َ
بدأ جهاده في اإلسالم مبكرا في سرايا للنبي صلى هللا عليه وسلم ،ومن ذلك :أن النبي صلى هللا عليه وسلم َّأمره على ّ
الق َّ
صة في السنة
السادسة للهجرة –على بعد سبعة أميال من املدينة -ومعه أربعون رجال فأغاروا على بني محارب وثعلبة وأنمار؛ فأعجزوهم هربا ،وعادت السرّية إلى
ُ
(ش ّراب ،1998-1418 ،ص ص . 91-90ومنها سرّية سيف البحر ،فقد أرسله النبي صلى هللا عليه وسلم في ّ
سرية سيف البحر وكان
املدينة مع الغنائم
ً
ُ
ّ
ُ
أميرا على ثالثمئة رجل فجاعوا ملا نفذ زادهم فألقى هللا عليهم من البحر حوت العنبر ،فقال أبو عبيدة" :ميتة ،ثم قال :ال ،نحن رسل رسول هللا صلى هللا
ُُ
َ
عليه وسلم ،وفي سبيل هللا؛ فكلوا ،فلما رجعوا أخبروا النبي صلى هللا عليه وسلم فأق َّرهم ،وقال :هل معكم منه ش يء؟ فأكل" ]مالك .[24:ومنها سرية
املدد إلى الشام ،و ما أورده الذهبي ( 1417عنها بأن النبي صلى هللا عليه وسلم بعثه َ
مد ًدا في ّ
سرية من الصحابة رض ي هللا عنهم –وفيهم أبو بكر وعمر -
ً
وأم َره عليهمّ ،
إلى الشام َّ
فلما وصل للجيش في الشام اعترض عليه عمرو بن العاص –الذي كان قائدا -بأن يكون أبو عبيدة رض ي هللا عنه ضمن الجيش
ً
ً
ً
يص َل؛ فتنازل أبو عبيدة لعمرو بن العاص رض ي هللا عنهما (ج،1
وليس قائدا ،وأن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما بعثه مددا وأميرا على أصحابه حتى ِ
ص. 9
َ
ُ
قال ابن عبد البر (" 2002-1423وشهد بدرا وأحدا وسائر املشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" وقال "ولم يختلف في أنه شهد بدرا
والحديبية" (ج ،6ص . 202،511وقال ابن كثير (" 1998-1418وقد شهد بدرا وما بعدها" (ج ،10ص . 78وقال الذهبي (" 1417شهد بدرا وقتل أباه،
وأبلى يوم أحد بالء حسنا ،ونزع يومئذ الحلقتين اللتين دخلتا من املغفر في َو ْج َنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ضربة أصابته ،فانقلعت َّ
ثنيتاه،
ِ
ِ
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َ ُّ
َ
فح ُسن ثغره بذهابهما ،حتى قيل :ما رؤي َه ْت ٌم قط أحسن من َه ْت ِم أبي عبيدة" (ج ،1ص . 8وقال ابن حجر (د.ت "قتل أباه يوم بدر ونزل فيه قوله تعالى:
َ
َ
ً
َ
َ
َ
( ال َتج ُد ق ْوما ُي ْؤم ُنون باهلل واليوم اآلخر ُي َو ُّادون َم ْن َح َّاد هللا َ َورسوله ولو ُ
قصده َ
كانوا َآب َاء ُهم ..حين َ
فلما أكثر عليه َ
حاد عن أبيه ّ
فقتله" (ج ،2ص. 11
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وقال ابن كثير (د.ت "نزلت في أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر" (ج ،4ص . 469وقال الواحدي (" 1992-1412روي عن ابن مسعود قال :نزلت هذه
اآلية في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم أحد" (ص. 414
ً
وكان أغلب من شهد بدرا من املهاجرين ،وقد حبس العذر بعضهم فأعطى النبي صلى هللا عليه وسلم أجور املقاتلين ،وضرب ملن حبسهم العذر
بأسهم ،وكان إجمال عددهم ثالثمئة وثمانين رجال (ابن هشام ،د.ت ،ج ،2ص. 685
ّ
ّ
الصديق في حروب َّ
الردةّ ،أمره أبو بكر رض ي هللا عنه لقيادة جيش الشام ،ثم واله عمر رض ي هللا عنه لقيادة كل
وبعدما فرغ من الجهاد مع أبي بكر
ً
ً
ُ
ْ
ّ
ْ
ّ
ُّ
ُ
ْ
الجيوش بعدما عزل خالدا؛ ففتح هللا تعالى على املسلمين في ِعدة مواطن منها :أجنادين ،و ِفحل ،ومرج الصفر ،وكان قائدا من القواد -قبل ذلك -في
َْ
ُ
معركة اليرموك تحت ِإ ْم َرة خالد ،وهي املعركة التي استأصل هللا تعالى فيها جيوش الروم وقتل منهم خل ٌق عظيم (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص. 22،21
وأشار ُش ّراب ( 1998-1418إلى أنه في وقعة اليرموكّ ،
وحد أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه الجيوش تحت قيادة خالد رض ي هللا تعالى عنه ،وكانت
أكبر هزيمة للروم الذين كان عددهم مئة ألف واملسلمون ستة وثالثون ألفا ( ص. 190-187
وتجدر اإلشارة إلى أن أبو بكر رض ي هللا تعالى عنه اختار لفتح الشام –في السنة الثانية عشرة للهجرة -أربعة من الصحابة رض ي هللا تعالى عنهم،
قد ْم ُتم البلد ولقيتم الجنود
وهم :أبو عبيدة بن الجراح ،ومعاذ بن جبل ،وشرحبيل بن حسنة ،ويزيد بن أبي سفيان ،وقال لهم فيما قال" :فإذا ِ
ً
ّ
وخصه بفتح ِحمص فيما بعد ففتحت صلحا ،واشترك مع خالد رض ي هللا تعالى عنهما في قيادة
واجتمعتم على قتالهم فأميركم أبو عبيدة بن الجراح"
جيوش املسلمين لفتح أجنادين في السنة الثالثة عشرة للهجرة ،وفي نفس السنة قدم أبو عبيدة بجيشه من األردن إلى دمشق فحاصرها من الغرب ثم
ً
ً
صلحا ،وفي نفس السنة فتح بلدة م ْ
ص ِرْين ُعنوة ،وفتح بلدات
فتحت صلحا ،وفتح حلب بعد اليرموك في السنة الخامسة عشرة للهجرة ،ثم أنطاكية
ِ
أخرى ،وبعد أن فرغ من تطهير شمال الشام عاد إلى فلسطين وكان عمرو بن العاص رض ي هللا تعالى عنه يحاصر أهل القدس –من النصارى -فلما وصل
أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه طلب ُ
أهل القدس أن يصالحهم على مثل صلح أهل مدن الشام فوافقوا بشرط أن يتولى الصلح عمر بن الخطاب رض ي
ُ
هللا تعالى عنه (ش ّراب ،1998-1418 ،ص . 198-183
ل ّ َّ
ُ
مدة جهاده منذ بدر إلى وفاته ست عشرة سنة ،منها خمس سنين في الشام بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم (ش ّراب-1418 ،
ويمكن القو أن
ً
ً
ّ
ولي أمره ،وإنما في جماعة املؤمنين ،وإخالصا ّ
ّ
للدين،
لرب العاملين ،وخدمة ِ
 ،1998ص . 258ويالحظ أن جهاده لم يكن من تلقاء نفسه ،أو افتياتا على ِ
ً
ُّ
الحكام ومماألة لألعداء واستكانا ألهل الهوى والضالل.
وطاعة لولي أمر املسلمين ،واملشاهد اليوم خالف ذلك ،من افتيات على
ُ
عبادته:
ً
ً
ُ ُّ
يحث عليها ،فقد نقل الذهبي ( 1417في
إضافة إلى جهاده في سبيل هللا -ذروة سنام اإلسالم -فقد كان محافظا على عبادات أخرى في حياته ،وكان
ُ َ
ذلك -روايتين -عن ّ
عياض بن غطيف حيث قال" :مرض أبو عبيدة ،فدخلنا عليه نعوده ،فقال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :الصيام
َ
ً
ُج َّن ٌة مالم َي ْخر ْقها" .وقال ّ
عياض أيضا" :دخلت على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه ،وامرأته ُت َح َيفة جالسة عند رأسه ،وهو مقبل بوجهه على الجدار،
ِ
ّ ُ
َ
ّ
ّ
ُّ
فقلت :كيف بات أبو عبيدة؟ قالت :بات بأجر ،فقال :إني وهللا ما ِبت بأجر ،فكأن القوم ساءهم ،فقال :أال تسألوني عما قلت؟ قالوا :إنا لم يعجبنا ما
قلت ،فكيف نسألك؟ قال" :إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :من أنفق نفقة فاضلة في سبيل هللا فسبع مئة ،ومن أنفق على عياله أو
َّ
ْ ْ
ٌ
عاد مريضا أو َم َاز ً
أذى فالحسنة بعشر أمثالها ،والصوم ُج َّنة ما لم َيخ ِرقها ،ومن ابتاله هللا ببالء في جسده فهو له ِحطة" (ج ،1ص. 23
ُ
(ش ّراب ،1998-1418 ،صّ . 165
ومما يذكر في عبادته ما ورد عنه رض ي
وكان أبو عبيدة إماما للمسلمين في الصالة عند تسييرهم إلى الجهاد في الشام
ّ
هللا تعالى عنه في باب الصدقة؛ حيث أرسل عمر رض ي هللا تعالى عنه إلى أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه بأربعمئة دينار ،فقسمها كلها ،فقال عمر رض ي هللا
ُ
تعالى عنه" :الحمد هلل الذي جعل في اإلسالم من يفعل هذا" (ش ّراب ،1998-1418 ،ص . 244والعبادة ميثاق بين الخالق واملخلوق ،فإن كان مع هللا كان
هللا معه ،ومن أعرض عن هللا أعرض هللا عنه.
ُ
وفاته:
ٌ
عندما كان في الشام وهو مرابط في الغزو ،بدأ الطاعون يأخذ في الناس وفي عسكر املسلمين ،فكتب عمر رض ي هللا عنه إليه ،وطلب منه أن يرجع
ّ ً
معجال في حاجة ألمير املؤمنين ،فقال أبو عبيدة رض ي هللا عنه" :عرفت حاجة أمير املؤمنين ،إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق ،وكتب :إني قد
إلى املدينة ِ
ْ
ّ
ُ
جندي من أجناد املسلمين ال أرغب بنفس ي عنهم"ّ ،
ٌّ
فلما قرأ عمر رض ي هللا تعالى عنه الكتاب بكى ،فقيل له:
فحلل ِني من عزيمتك ،فإني
عرفت حاجتك ِ
ُ
ً
ْ ٌ
ُ
مات أبو عبيدة" .وكان معافا منه وأهله ،فقال" :اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة" فخرجت في خنصره ِبث َرة ،فجعل ينظر إليها ،فقيل له :إنها ليست بش يء،
فقال" :أرجو أن يبارك هللا فيها ،فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرا" (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص . 22،19-18قال ابن عبدالبر (" 2002-1423توفي في
طاعون عمواس خمسة وعشرون ألفا منهم أبو عبيدة" (ج ،6ص . 202وقيل :أنه قبل وفاته انطلق يريد الصالة ببيت املقدس فأدركه أجله ،فتوفي هناك
وأوص ى أن يدفن حيث قض ى ،وذلك ِبف ْحل من أرض األردن ،ويقال :إن قبره ببيسان (ابن حجر ،د.ت ،ج ،2ص . 13وقيل :قبره بالجابية (ابن كثير،
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َ
 ،1998-1418ج ،10ص . 78وقال ابن كثير (" 1998-1418وقد اشتهر في هذه األعصار ٌ
قبر بالقرب من عقبة ُع َّم َي َاء بالغ ْو ِر ينسب إليه وهللا أعلم"
(ج ،10ص . 78وذكر ُش ّراب ( 1998-1418أنه ُذكر في مكان قبره ثالث روايات :فاألكثرون على أنه في َع ْمثا ،وقيل في بيسان ،وقيل في ّ
طبرية (ص. 227
ويالحظ القارئ الكريم أن مكان قبره محصور ذكره في منطقة غور األردن وهللا تعالى أعلم.
ّ
َ
عشرة للهجرة ،وعمره ٌ
ثمان وخمسون سنة (الذهبي ،1417 ،ج ،1ص. 23
ثمان
توفي رض ي هللا عنه في سنة ِ
ّ
وقد يتبادر إلى الذهن :كيف لم ّ
يفر من الطاعون ملا أرسل إليه عمر رض ي هللا تعالى عنه يستدعيه؟ وملاذا يدعو على نفسه به عندما قال" :اللهم
ّ
نصيبك في آل أبي عبيدة"؟ والجواب ِج ُّد بسيط :فالفرار من الطاعون ٌّ
منهي عنه كما ورد في السنة بأنه إذا دخل أرض قوم ال يخرجون منها ،وإن كانوا
خارجها ال يدخلون إليها ،وقد أصاب أهل عمواس فال ّ
يصح له أن يخرج وهو مقيم فيهم ،قال صلى هللا عليه وسلم" :إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال
تدخلوها ،وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها" ]البخاري .[5396:أما عن دعائه على نفسه به ،فألنه شهادة فيمن ّ
عدهم النبي صلى هللا عليه وسلم
من الشهداء في ّأمته ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا :يا رسول هللا من قتل في سبيل هللا فهو شهيد ،قال :إن
ً
شهداء أمتي إذا لقليل ،قالوا :فمن يا رسول هللا؟ قال :من قتل في سبيل هللا فهو شهيد ،ومن مات في سبيل هللا فهو شهيد ،ومن مات في الطاعون فهو
شهيد ،ومن مات في البطن فهو شهيد ،والغريق شهيد" ]مسلم .[6325:وهللا تعالى أعلم.
ّ
ولكن كيف يستفيد املعلم القدوة من تلك الصفات واملعالم؟ وكيف يطبقها؟ هذا ما سيبلوره الفصل القادم.
 التطبيقات التربوية ملعالم القدوة من سيرة أبي عبيدة رض ي هللا عنه:
ّ
َ
ّ
وعمله ،والتي كانت مالزمة له
مر في الفصل الثالث من هذا البحث ،سيرة أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه ،ومعالم القدوة
وقوله ِ
املتمثلة في س ْم ِته ِ
ِ
ّ
ن ّ ً
ً
ّ
منذ دخوله في اإلسالم حتى وفاته رض ي هللا تعالى عنه؛ فكان لزاما على ّ
الق َيم ّ
مؤثرا
الراسخة ،حتى يكو ِ
كل ِ
معلم ومرب أن يستقي من تلك املعالم وتلك ِ ِ
أمس الحاجة لوجود القدوة الحسنة الصالحة الناصحة .إن أبناء املسلمين اليوم غدوا ّ
تأثيرا إيجابيا في النشء الذي هو في ّ
يتتبعون كل ناعق ومشهور
ِ
يحذون حذوه في عاداتهم ومعامالتهم وأخالقهم وهيئاتهم ،ال يعرفون الحق فيتبعونه ،وال يدركون الباطل فيجتنبونه؛ ّ
فتلقفتهم أيدي الغواية حتى
ومتطرف ،والسبب يعود لفقدان القدوة ّ
ّ
الحقة؛ فالقدوة هي التربية الصامتة ،وهي طريقة من طرائق التربية التعليم عبر املحاكاة،
أضحوا بين منحرف
ّ
ّ
ّ
للمعلم األريب والعاقل اللبيب واملربي األديب ،أن ينهج نهج الصالحينّ ،
سيما من كان لهم الفضل بعد هللا تعالى في رفعة هذا الدين ،وبلوغه
وهنا دعوة
ِ
ّ
َ
َ
ّ
َ
ّ
أبرزهم
ومي ِاه الذهب ،ولعل من
ِ
والسير ما قالوه وفعلوه ِبمد ِاد األعين ِ
أصقاع الدنيا ،فقد كانوا منارات للهدى ،ومشاعل للهداية ،وسطرت كتب التاريخ ِ
أبو عبيدة بن ّ
الجراح رض ي هللا تعالى عنه.
ُ
ّ
ُ
ٌ
وسلوك َسو ٌّيّ ،
املتأمل في سيرة أبي عبيدة ،يجد صفات قلما توجد في غيرهٌ ،
تربى في مدرسة ّ
إن ّ
النبوة ،فكان
باطن نقي ،وخل ٌق َح ِي ٌّي ،وقلب ِزك ٌّي،
ِ
ُ
ً
ً
َ ً
النبي صلى هللا عليه وسلم َ
َ
قدوته ،والقر ُ
آن َ
ً
ُّ
ورداء ومنهجا ومسلكا في سيره
موعده .فما أبرز ما ملع في سيرته؟ وكيف يصنع منها املعلم ِدثارا
منهجه ،والجنة
ُ
ُ
ّ
ّ
َ
النشء حتى تنجو السفينة؟
نحو تربية إسالمية يحصن بها نفسه ،ويحصن بها
ً
ً
ّ
ُ
ّ
ومما سبق يتبين للقارئ الكريم ،أن أبا عبيدة رض ي هللا تعالى عنه ورث في سيرته العطرة صفات يقتدى بها حاضرا ومستقبال ،والتي يمكن تصنيفها إلى
قسمين :عباداته ،ومعامالته.
فعباداته برزت في :سبقه لإلسالم ،وهجرته بدينه ،وجهاده ،ونشره للعلم ،وتقواه ،وصالته ،وصيامه ،وصدقته ،وغيرها ،حتى استحق الشهادة
بالجنة.
ومعامالته برزت في :هيأته ،وتماسك أسرته ،ورحمته باملؤمنين ،وشدته على الكافرين ،وحيائه ،وتواضعه ،وقلة حقده ،وبراءة صدره من الغوائل ،وبذله
ً
ً
ّ
للنصح ،وعلمه ،وفقهه ،وعفوه ،وصلته ،وحلمه ،ومحبته ،وقوته ،وأمانته ،وزهده ،وحسن الخلق كله فيه ،ومواصفات القيادة قد تمثلها قوال وعمال.
ّ
أوال :صفات املعلم القدوة في مجال العبادات:
 الدعوة إلى هللا تعالى :فقد كان أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه من السابقين إلى اإلسالم بتوفيق هللا تعالى له ،ثم إن للداعية -الذي أسلم على يديه-
َْ َ
َ
ْ ْ
ّ
الصديق رض ي هللا تعالى عنه ،ذلك أنه عمل بقوله تعالىْ ( :اد ُع ِإل َٰى َس ِب ِيل َ ِرّب َك ِبال ِحك َم ِة َوامل ْو ِعظ ِة
دور مهم إلرشاده إلى دين الحق ،والداعية كان هو أبو بكر
َ
ْ
ْ
َ َ
َّ
َ ُ َ َ َْ ُ ُْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ال َح َس َن ِة ۖ َو َج ِادل ُهم ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن ۚ ِإ َّن َرَّب َك ُه َو أ ْعل ُم ِب َمن ضل عن س ِب ِيل ِه ۖ وهو أعلم ِباملهت ِدين ]النحل.[125:
وهنا تطبيق عملي للزوم هذا املنهج القويم ،بأن تقوم الدعوة على ثالثة أساليب :الحكمة ،واملوعظة الحسنة ،والجدال بالتي هي أحسن ،فمتى التزم
ّ ً
الداعية – ّ
معلقا حول اآلية السابقة "وها نحن قد بلغ بنا
سيما املعلم مع طالبه -هذا املنهج ،كان أبلغ في قبول ما يدعوهم إليه .قال ابن باديس (ِ 1412
ً
الحال إلى ما بلغ من الجهل بحقائق ّ
الدين ،والجمود في فهمه ،واإلعراض عن العمل به ،والفتور في العمل" (ص . 31وقال أيضا "فحق على أهل الدعوة
ِ
إلى هللا -وخصوصا املعلمين -أن يقاوموا الجهل والجمود والغموض واإلعراض والفتور ،بالتزام البيان للحقائق العلمية بأدلتها ،والعقائد ببراهينها،
واألخالق بمحاسنها ،واألعمال بمصالحها" (ص . 32ألن الحقائق تبرز باإلقناع ،أما الفرض واإلمالء فأثره وقت ٌّي يزول بزوال سببه ،فأبناء املسلمين هم
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ّ
أمانة تستدعي أن يتوقف املعلم فيها وقفة القدوة الصادقة الداعية التي تبين الحق بحسب حاله دون كلل أو ملل ،لعل هللا تعالى أن ينفع األمة ببعضهم،
ُّ
ُ
َ
نان أينما حلوا.
ويكونوا سفراء لدين هللا سبحانه يشار إليهم بالب ِ
الدين :إن هدف الهجرة ّ
 الهجرة ب ّ
بالدين يبرز في الحفاظ عليه من املؤثرات املجتمعية إذا شاع فيها الفساد والتضييق واالنحراف الفكري ،وهو ما
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُل َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ ً َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
ُ
ً
اإلسالم غ ِريبا ،وسيعود كما بدأ غ ِريبا،
بدأ عليه اإلسالم من غربة ،وسيعود إلى تلك الغربة ،عن أ ِبي هريرة قال :قال رسو ِ
اَّلل صلى اَّلل علي ِه وسلم" :بدأ ِ
ّ
ّ
ُ
ّ
َ
َ ُ َ ُْ َ
ُ
َ
واملربي أبناءه إلى
فطوبى ِللغ َرب ِاء" ]مسلم .[145:ومن غربة الدين انتشار الفساد وشيوعه حتى في املجتمع املسلم ،حيث يتأتى هنا أن يرشد ِ
املعلم طالبهِ ،
ّ ّ
ظل تدفق املعرفة ،وانتشار التقنية ،ودخول ثقافات غريبة إلى مجتمعات املسلمين تحت شعار مواجهة الغزو الفكري في
ما يحافظون به على دينهم ،في
ّ
ظل العوملة ،ومن تلك التطبيقات التي يمكن اتباعها:
 .1لزوم طلب العلم الشرعي من أهله املعتبرين ،وسبل الوصول إليهم يسيرة مشاعة.
 .2االبتعاد عن مواطن الشبه والفتن واملعاص ي في األماكن العامة واملجالس الخاصة والقنوات التي تبث سمومها على مدار الساعة ،بحيث
يستمرؤها البعض بحجة التسلية وحب االطالع؛ فهي تأخذ باأللباب والعقول وتفسد الدين.
ّ
منفرة.
 .3مراقبة ما يتداوله األبناء في هواتفهم الذكية وترشيد استخدامها برقابة غير مباشرة ،ألن الرقابة املباشرة ِ
ّ
تعزز التماسك األسري ،واالنتماء الديني ،واملواطنة الصالحةّ ،
ّ
 .4الجلسات الحوارية الفكرية التي ّ
وتفند الشبهات املضللة التي يروج لها الكثير من
ِ
الناعقين في هذا الزمان.
ٌّ
 .5التزام شعيرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر كل بحسبه ،فالوالد مع أوالده ،واملعلم مع طالبه ،واملسؤول مع من تحت إمرته ،وهذه الشعيرة قد
انفرد بها اإلسالم -دون ّ
بقية األديان -حتى عال شأنه وانتشر هديه.
 الجهاد :لم يكن الجهاد حكرا على املبادأة بالسالح وخوض الحروب ،وإنما ّ
تدرج فيه اإلسالم بالدفاع ،ثم الدعوة ،ثم الفتوحاتَّ ،ثم إن مسمى
الجهاد يندرج تحته :جهاد النفس ،وجهاد الشيطان ،ثم جهاد الكفار ،واملنافقين ،قال ابن القيم (" 1998-1418الجهاد أربع مرا ِتب :جهاد النفس،
ْ
اله َدىَ ،
وجهاد الشياطين ،وجهاد الكفار ،وجهاد املنافقين ،وجهاد النفس بأن ُي َج ِاه َد َها على َت َع ُّلم ُ
والع َم ِل به ..وجهاد الشيطان :جهاده على دفع ما ُيل ِقي
ِ
َ
َ
ّ
ُ
َ
أخصُّ
ُّ
ات والش َه َوات ،..وجهاد الكفار واملنافقين بالقلب واللسان واملال والنفس ،وجهاد الكفار أخص بالي ِد ،وجهاد املنافقين
إلى العبد من الش ُب َه ِ
ّ
باللسان" (ج ،3ص. 12-9
ِ
ولألسف فإنه قد ظهر في هذا العصر ما يسمى ب(الجهاد اإللكتروني ]القرصنة[ ،وجهاد املناكحة ،وغيرهما مما ال ُّ
يمت للجهاد الشرعي بصلة؛ فالجهاد
ً
ثابت شرعا إلى قيام الساعة ،ولكن كيف؟ ومن؟ ومتى؟ وأين؟
ّ
ً
وبالتالي فإن املعلم كان لزاما عليه أن يوضح لطالبه أحكام الجهاد ،وأحواله ،وشروطه ،كي ال ينزلقوا إلى شراذم الدواعش التي ابتلي بها املسلمون ،حيث
ً
ً
َ
وعلماء وأفرادا -من سطوة ألسنتهم وأسلحتهم ،فغدوا شوكة في خاصرة املجتمعات اإلسالمية ،فمن يالحظ عليه انحراف في
لم يسلم املسلمون -حكاما
ً
ُ
هذا الباب وجبت مناصحته سرا ،وهنا دعوة لوزارة التعليم باعتماد مكاتب للحوار الفكري في مدارس الثانوية والجامعات إلزالة الغ ّمة عن حدثاء
ّ
قومته ّ
بقومه اللسان ّ
ّ
الس َنان.
ِ
األسنان وسفهاء األحالم ،فإن لم يقتنعوا وجب اإلبالغ عنهم ،والدولة أعزها هللا تعالى تتولى أمره لتعيده إلى رشده؛ فمن لم ِ
ّ
 نشر العلم وبذلهّ :
مر في الفصل السابق أن أبا عبيدة رض ي هللا تعالى عنه روى بعض األحاديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وسطرتها كتب
الصحاح ّ
ّ
والسنن واملسانيدّ ،
مما يدل على حرصه رض ي هللا تعالى عنه على نشر العلم وبذله ،وهو في ذلك على دأب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم في
ّ
ّ
نشر سنته ،وهي صفة نبيلة ،وعبادة جليلة حث عليها الشارع الحكيم واعتبرها صدقة جارية ،عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ّ
ًّ
حريا باملعلم أن ال ّيدخر
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له" ]مسلم .[1383:ولذلك كان
ّ
ُ
ً
جهدا في إبالغ العلم والتزود منه دون أن يستنكف أو ّ
يتكبر ّ -
سيما العلم الشرعي الذي به يعرف هللا وتعرف أحكامه -مع شرط العمل ،ويعلم أبناء
َ
ً
املسلمين ما يقيم دينهم ،ويصلح دنياهم ،وليس كل ما ُيعلم ُيقال ،قال ابن مسعود رض ي هللا عنه" :ما أنت محدث قوما حديثا ال تبلغه عقولهم ،إال كان
ّ
ّ
لبعضهم فتنة" (ابن عبد البر ،د.ت ،ج ،1ص . 539وآداب املعلم واملتعلم منشورة مشهورة ،والحث على طلب العلم ونشره مستفيض متواتر ليس هذا
ّ
ً
ً
مقام بسطه ،إال أن الباحث ّ
َ
املشاهد في املؤسسات
يقدم دعوة للمعلم القدوة أن يجعل له إنتاجا فكريا يبقى نفعه وأثره ،ويخلص النية في ذلك .ألن
ّ
ّ
التعليمية عبارة عن معلومات تحش ى في عقول النشء تنتهي في ورقة االختبار ،فخرج أشباه متعلمين ،وهو ما انعكس على املخرجات التعليمية ،فال املعلم
ّ
ً
ً
نافعا يراعي تطبيقه ويرجو نفعه ،وال الطالب حفظ وفهم ّ
وطبق ما تعلم.
نشر علما
ّ
ّ
 التقوى :إن التقوى صفة راسخة في املؤمن –واملعلم القدوة -فال بد لكل معلم أن يتقي هللا في ما يقوله ويعمله ،ويراقب هللا تعالى في تعليمه ألبناء
َ َّ ُ َّ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ َّ ُ َ َّ ُ
اَّلل ب ُك ّل َش ْيء َع ِل ٌ
يم [البقرة .]282 :والتقوى تقود لإلنجاز؛ فيجني املعلم –
املسلمين؛ إذ إن التقوى مالزمة للعلم ،قال تعالى( :واتقوا اَّلل ويع ِلمكم اَّلل و ِ ِ
ً
واملسلم بشكل عام -منها ثمرات عاجلة فضال عن ثمرتها اآلجلة يوم القيامة ،فمن ثمرات التقوى العاجلة في الدنيا ما ذكره فريد ( 1993أنها:
 .1املخرج من كل ضيق والرزق من حيث ال يحتسب.
 .2تجلب السهولة واليسر في كل أمر.
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ّ .3
تيسر تعلم العلم النافع.
 .4تطلق نور البصيرة.
 .5تستجلب محبة هللا تعالى ومحبة مالئكته الكرام ،وتجعل للمتقي القبول في األرض.
 .6تستنزل نصرة هللا تعالى وتأييده وتسديده.
 .7سبب البركات من السماء واألرض.
 .8سبب الحفظ من كيد األعداء ومكرهم.
 .9تحفظ للمتقي ذريته من بعد موته.
 .10سبب لقبول األعمال التي بها سعادة الدارين.
 .11سبب لحالوة اإليمان وهيبة الخلق للمتقين ( ص. 94-78
 الصالة :إن الصالة دأب املرسلين ،وسبيل الصالحين ،وقرة عين محمد صلى هللا عليه وسلم النبي األمين ،فرضت عند سدرة املنتهى ليلة املعراج
رب العاملين؛ وهي أول ّ
حق هلل تعالى يحاسب به العبد يوم القيامة ،فمن ّ
من ّ
ضيعها فهو ملا سواها أضيع ،وهي باب من أبواب الجنة ،وهي الكتاب املوقوت،
وهي الناهية عن الفحشاء واملنكر ،وهي كفارة للذنوب ،وهي رياضة أبدان ،وتطهير وجدان ،وهي الصلة بين العبد وربه ،وهي الركن الثاني من أركان
اإلسالم ،وهي الفارقة بين الكفر والنفاق واإليمان ،من حافظ عليها والتزم بخشوعها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها كان له بها عند هللا عهد ،وهي آخر
ّ
ً
ّ
فأدلتها مستفيضة متواترة ،يعرفها الصغير قبل الكبيرّ ،
عروة من عرى اإلسالم ُت ْن َق ُ
آنفا ّ
ضّ ،
واألمي قبل العالم،
والسنة؛
دل عليه الكتاب
وكل ما ذكر
ّ
وبالتالي صارت الصالة صفة بارزة ّ
لكل قدوة صالحة ،بها تصفو أخالق املسلم ،وبها تزكو نفسه ،وتستقيم جوارحه ،ويبقى السؤال :كيف يجعلها املعلم
ّ
ً
ّ
املربي القدوة سلوكا ممارسا لدى النشء؟
إن التطبيق العملي للصالة مطلب في التنشئة الصالحة ألبناء املسلمين ّ -
سيما الطالب في املدارس مع معلميهم القدوات -وذلك عبر خطوات يمكن
اإلشارة إليها فيما يلي:
 .1الترغيب في الصالة ،فاملعلم يبين للطالب فوائد الصالة وأهميتها -مستندا لألدلة والقصص املؤثرة من سير الصالحين -في حياة املسلم لتطهير
نفسه وتقويم سلوكه.
ّ
 .2األمر بالصالة من سن السابعة –الصف األول ابتدائي -إلى سن العاشرة –الصف الرابع ابتدائي -مما يعني أنه ال يمكن للمعلم واملربي اللجوء
للعقاب في تلك املرحلة العمرية .فلو تم حساب عدد األوامر بالصالة بأسلوب ّ
محبب لكان عددها ( 5مرات في اليوم ،وفي الشهر ( 150أمرا ،وفي
ً
العام ( 1800أمرا ،وفي ثالثة أعوام ( 5400أمرا ،وبالتالي قد ال يحتاج للعقاب بعد ذلك.
 .3يعلم املربي واملعلم االبن والطالب كيفية الصالة عمليا في املنزل وأمام الطالب حتى يحسنوهاّ ،
ويحبذ للمعلم تطبيق ذلك في مادة الفقه والحديث
مثال ،وتحفيز من يتقنها.
ً
 .4في سن العاشرة إن لم يلتزم الطفل بالصالة يكون للمربي عدة أمور بالتدريج :بأخذه معه للمسجد ،أداء النوافل في البيت أمامه ليؤثر فيه تدريجيا؛
فاالبن مولع بمحاكاة والده ،ثم التوبيخ والتقريع والترهيب ،ثم الهجر ،ثم الحرمان من أشياء محببة له كاللعب مثال ،ثم العقاب البدني الذي له
ضوابط منها :أن يكون غرضه التأديب ،وأن ال يكون في حال الغضب ،وأن ال يزيد على ثالثة أسواط ،وأن يكون خفيفا ،وأن يكون في انفراد ،وأن ال
ً
يكون بأداة مؤذية فيستخدم السواك مثال ،وأن يتقي املقاتل واملحارم كالعورة والوجه...
 .5أن يلتجئ املربي واملعلم للدعاء بصالح األبناء والطالب ،وأفضل الدعاء ما ورد في الكتاب والسنة.
ّ
 .6أن يستمر املربي واملعلم في تمثل القدوة أمام أبنائه وطالبه ،فمن املمارسات الخاطئة للمعلمين في املدارس ،إلزام الطالب بصالة الظهر في املدرسة
يؤدوها معهم ،مع أن وزارة التعليم ّ
واملعلمون يخرجون من باب املدرسة دون أن ّ
شددت على هذا األمر.
 الصيام :إن صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان اإلسالم على كل بالغ عاقل ال يعذر فيه إال املريض واملسافر ،وباقي الصوم نفل ال يلزم أحد
ً
ّ
به ،ولكن يحث عليه زيادة في الحسنات ،وجبرا للنقصان في العبادات ،وهو نهج األنبيا ء عليهم الصالة والسالم ،ودأب األتقياء األنقياء ،وباب من أبواب
َ ُ َ َّ ُ
َ
الص َي ُام َك َما ُكت َب َع َلى َّالذ َ
الجنة اسمه الرّيان ،قال تعالى(َ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ُكت َب َع َل ْي ُك ُم ّ
ين ِمن ق ْب ِلك ْم ل َعلك ْم َت َّت ُقون ]البقرة .[183:أفضل الفرض فيه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
يوما .فكيف يربى عليه النشء؟ إن التعويد على الصيام سنةّ
صوم مضان ،وأفضل ّ
النفل فيه صيام نبي هللا داوود عليه السالم يصوم يوما ويفطر
ر
ً
ّ
متبعة ،ال يمكن أن يلزم بها قبل رسوخها بالترغيب أوال ،ثم بالتدريب ملن يطيقه ،ومن التدريب على الصيام ما ورد عن الصحابة رض ي هللا عنهم في تصويم
أطفالهم يوم عاشوراء ،فعن الربيع بنت معوذ قالت" :أرسل النبي صلى هللا عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى األنصار "من أصبح مفطرا فليتم بقية
ّ
ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من ال ِعهن ،فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى
يومه ومن أصبح صائما فليصم" قالت :فكنا نصومه بعد
ن ّ ً
ً
ً
يكون عند اإلفطار" ]البخاري .[1859:ويمكن أن ّ
يقسم الصيام للصغير على فترتين في اليوم ترغيبا ال إلزاما ،وتتم مكافأته وتحفيزه ليكو محببا إليه
فيما بعد.
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ّ
ُ
وتطفئ غضب ّ
الرب سبحانه ،وتمحو السيئات ،وتضاعف بها الحسنات ،وهي بركة في
 الصدقة :إن الصدقة ترقق القلوب ،وتدفع الكروب،
ّ
تمثلها أبو عبيدة رض ي هللا عنه كما ّ
مر في الفصل السابق .ومن التطبيقات التربوية في ذلك والتي يمكن أن يتخذها املعلم
الرزق ،وسداد في العمل ،وقد
واملربي بشكل عام:
ّ ً
ّ ً
ومرغبا فيها.
مدلال عليها ِ
 .1يحث املربي النشء على التسابق في الصدقة والبذلِ ،
ّ
يتصدق املربي أمام النشء ليقتدوا به.
.2
ّ
ّ
 .3يقترح املربي على الناشئة اقتناء حصالة يجمعون فيها الفائض من مصروفهم اليومي فيتصدقوا بالفائض.
ّ
َ
يتصدق على ذلك السائل.
الطفل هو من
 .4إذا رأى املرّبي سائال ومعه ولده فيجعل املربي
وليست الصدقة محصورة في املال وإنما قد تحصل باإلطعام ،واالبتسامة ،وإماطة األذى ،والكلمة الطيبة ّ ،
والنية الصالحة ،كما دلت على ذلك
ّ
النصوص ،وهي ضرب من ضروب التكافل االجتماعي ،وعلى كل قدوة أن يرشد إليها ويمارسها ويحث عليها من تحت يده بحسب حاله دون تكليف أو
ّ
مشقة.
ثانيا :صفات املعلم القدوة في مجال املعامالت:
إن صفات أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه في كونه قدوة لم تقتصر على عباداته ،وإنما أيضا كانت له بصمة في معامالته في شخصه ومع غيره،
وتلك الصفات واملعالم برزت في :هيأته ،وتماسك أسرته ،ورحمته باملؤمنين ،وشدته على الكافرين ،وحيائه ،وتواضعه ،وقلة حقده ،وبراءة صدره من
الغوائل ،وبذله للنصح ،وعلمه ،وفقهه ،وعفوه ،وصلته ،وحلمه ،ومحبته ،وقوته ،وأمانته ،وزهده ،وحسن الخلق كله فيه.
ّ
ً
ً
للمعلم القدوة ،حتى ّ
تتحقق له سعادة الدنيا والدين.
وهنا يحاول الباحث أن يبلورها تطبيقا عمليا
ّ
 هيأة املعلم :مر في الفصل السابق أن أبا عبيدة رض ي هللا تعالى عنه كان له عقيصتان ،وكان يخضب بالحناء والكتم ،وهي السبل املتاحة آنذاك
ّ
ً
طبعا -وتشد انتباه الطالب إليه؛ فهي ّ
سنة
للظهور بمظهر الئق .ويزعم الباحث أن هيأة املعلم كثيرا ما تكسبه الوقار واملهابة –مع صفاته األخالقية
سيما أن التعليم عبادة من جملة العبادات ،والعبادة البد من التزّين لها أمام ّ
متبعة؛ ّ
رب العاملين قبل الطالب النابغين ،ومن ذلك ما يكون في املساجد،
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
قال تعالى(َ :يا َبني َآد َم خذوا ين َتك ْم ع َ
ند ك ّل َم ْسجد َوكلوا َواش َرُبوا َوال ت ْسرفوا ۚ إ َّن ُه ال ُي ِح ُّب امل ْسر ِف َين ]األعراف .[31:قال َّ
عاني (- 1401
ِز
الس ْم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُّ
ُ 1981
ستحب أن يكون املُ ِْ
ُّ
جمله عند الحاضرين من
ت
التي
أموره
بإصالح
ذلك
قبل
نفسه
ويتعاهد
ينة،
وأفضل
هيئة
أكمل
على
اإلمالء
حال
في
ي
ل
م
"وي
ز
ِ
املوافقين واملخالفين" (ص. 26
ّ
ّ
ومن آداب النبي صلى هللا عليه وسلم التي يمكن التأس ي بها في هيأته ولباسه ،ما أورده ابن القيم (: 1998-1418
ُ َّ َ
الطيب ،وال َي ُر ُّد ُهَ ،
َ
ُ
وكان َّ
إليه ا ِمل ْس ُك.
أحب
ويحب
التط ُّي َب
 .1أنه صلى هللا عليه وسلم كان يكثر
الطيب ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
الس َ
ُ
َ
ْ
ُ
يحب ّ
ً
ً
وعند دخو ِل املنز ِل.
وعند الوضو ِء ،و ِعند
يستاك مفطرا وصائما ،ويستاك ِعند
واك ،وكان
الصالة ِ
النومِ ،
ِ
ِ
 .2كان ُّ ِ
االنتباه من ِ
 .3وكان صلى هللا عليه وسلم يكتحل باإلثمد.
ُ
ً
ّ َْ َ ُ ً
تارةّ ،
وترجله عائشة رض ي هللا عنها تارة.
يرجل نفسه
ِ
 .4وكان ِ
َ
ْ
ْ َ ُ ُّ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
َ ْ
ْ
َ
ُ
رأس ِه :ت ْرك شعره ِكله أو أخذه ك ِله ،ونهى عن القز ِع.
 .5وكان هديه في حل ِق ِ
ً
ً
ً
تارةَ ،
 .6و َ
ُ
كان ُ
وكان َّ
القميص.
اللباس إليه
أحب
والك َّت ِان
الصوف تارة،
يلبس ما َت َي َّس َر من اللباس :من
والقطن تارةِ ،
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ َ
والخف َّ
َ ُ َ
َ
والن َ
والر َ
َ
َ َ
َ ّ
عل والعمامة.
داء،
 .7ولبس البرود اليمانية ،والبرد األخضر ،ول ِبس الجبة والقباء والسراويل واإلزار ِ
ْ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
َ
الحنك ،وأرخى الذؤابة ِم ْن خل ِفه تارة وتركها تارة.
بالعمامة َت ْح َت
 .8وكان َي َتل َّحى
ِ
ِ
ُ َّ ُ
َّ ً
َ
َ .9ولب َ
ٌ
ورداء.
والحلة :إزا ٌر
األسود ،ولبس ُحلة حمراء،
س
ِ
َ َ
يجعل َف َّ
ُ
َ .10
ولبس ً
باطن ك ِّفه.
ص ُه مما يلي
خاتما من فضة ،وكان
َ َ َ ُ َ ََُْ َ ََْ َ ُ َ َ ُ
ْ َ َ ً َ َّ ُ
َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ّ
ص ِن َع ل ُهَ ،وأ ُعوذ ِب َك ِم ْن
الر َد َاء أو العمامة ،أسألك خيره وخير ما
 .11وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه ،وقال" :اللهم أنت كسوت ِني هذا الق ِميص أو ِ
ُ َ
َ
َ
ص ِن َع ل ُه".
ش ّ ِر ِه َوش ّ ِر ما
ً َ
َ .12
وكان َإذا َلب َ
بميام ِنه.
س قميصا بدأ ِ
ِ
ََ ْ َ َ َ
يعجبه َّ
 .13وكان ُ
وطهوره وأخ ِذ ِه وعطا ِئ ِه (ج ،2ص. 167
الت ُّيم ُن في َت َن ُّع ِل ِه َو َت َر ُّج ِل ِه
ِ
َ َ ُ ُ َّ
ص َّلى َّ ُ
اَّلل َ
اَّلل
ّثم التأكيد على أن مجالس ال ِعلم يجب أن تكون زينتها مالئمة بأفضل لبوس ألهل البلد الذي يقطنه ،ويجتنب لباس الشهرة ،ق
ال َرسول ِ
ْ
َ َّ
ً
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
ُ
حسنا ،وال ُي ّ
شم
اَّلل ث ْو َب َمذلة َي ْو َم ال ِق َي َام ِة" ]أحمد .[92/2:فعلى املعلم اللبيب أن ال يرى مظهره إال
س ث ْو َب ش ْه َرة ِفي الدنيا ألبسه
علي ِه وسلم" :من ل ِب
ً َ َ ًّ
ً
َ
طيبا؛ ّ
َ
ُّ
َّ
َ
ُّ
فإنه أدعى للقبول عنه ،واإلقبال عليه ،وإال نفر منه قريبه وأهل مجلسه قبل طالبه ،وصارا محطا للسخري ِة والتند ِر واالنتقاد.
منه إال
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َّ ُ ْ
ُ
ُ
َّ
التربية بالقدوة :أبو عبيدة بن اجلراح أنموذجا

ناصر الشمراني

 التماسك األسري :مر في الفصل السابق أن أبا عبيدة رض ي هللا تعالى عنه كانت زوجته ُ(ت َح ْي َف ُة عند رأسه في مرضهّ ،
مما يدل على مدى التماسك
األسر ّي الذي كان يعيشه ،وهذا التماسك األسر ّي هو سمة بارزة للقدوة الذي يدعو لصالح األسرة والعناية بها ،بحيث أنه يبدأ بنفسه في ذلك ،ومن
َ َْ َ ُ َ
َ َّ َّ ُ َ
َ
َّ
ً
اَّلل َعل ْي ِه َو َسل َم"ُ :ت ْنك ُح امل ْرأة ِأل ْرَبعِ :مل ِال َها،
املعين على التماسك األسري التزام أحكام وآداب اإلسالم في ذلك :بدءا باختيار الزوجة الصالحة ،قال صلى
َ َْ َ
الدين َترَب ْت َي َد َ
ّ
َ
َ َ
َ َ
اك" ]البخاري .[4802:ثم في حسن تربية األوالد تربية صالحة ليكونوا ذخرا له في الدنيا واآلخرة،
وِلح َس ِب َها ،وِلج َم ِال َها ،وِل ِد ِين َها ،فاظف ْر ِبذ ِ
ات ِ ِ ِ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له" ]مسلم.[1383:
ْ َ َ َْ
ً
وت َي ْو َم َي ُم ُ
هللا َ ع َّي ًةَ ،ي ُم ُ
ُ
َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
وت
وإحاطة أهله بالنصح والرعاية واملتابعة حتى ال يكون إهماله وباال عليه ،قال صلى هللا عل ْي ِه وسل َم يقول"َ :ما ِمن ع ْبد يست ْر ِع ِيه ر ِ
َّ َ َّ َ ُ َ ْ َ
َو ُه َو َغ ٌّ
هللا َعل ْي ِه ال َج َّنة" ]البخاري .[6731:وغيرها من اآلداب ،فمن املالحظ على املربين في هذا العصر بعدهم النفس ي والفكري
اش ِل َر ِع َّي ِت ِهِ ،إال حرم
والتوجيهي عن مواكبة رعاية أوالدهم ،وتساهلهم في املحرمات واالنحرافات التي ينهجها أوالدهم عبر منصات التواصل االجتماعي وغيرها ّ
بحجة االنشغال
ّ
والتنمر واالنحالل الديني واألخالقي.
في طلب الرزق؛ فكثر الجنوح
ّ
ّ
ّ
 حسن الخلق :وهي صفة املؤمن التقي النقي القدوة التي تمثلها أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه ،وهي الصفة التي تجمع كل فضيلة وتنبذ كل سوء
ورذيلةَ ،
وبد ْت تلك الصفة في جمع من الصفات من :رحمته رض ي هللا تعالى عنه ورفقه باملؤمنين ،وحيائه ،وتواضعه ،وقلة حقده ،وبراءة صدره من
الغوائل ،وبذله للنصح ،وعفوه ،وصلته ،وحلمه ،وزهده...إلخ.
ّ
ّ
وهنا دعوة لكل مسلم و ّ
مرب ومعلم قدوة أن يتمثل تلك الصفات في نفسه ومع أهله وطالبه ومجتمعه الذي يعيش فيه؛ فإنه متى قام املصلحون
َ
ّ
ُ
واملربون َّ
ّ
ّ
بالدعوة َّ
اختص به محمد صلى هللا عليه وسلم في دعوته إلى دين
الصامتة – ُحسن الخلق -كان قبول الدين أدعى ،وتمثل أحكامه أسرع ،وهو ما
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ً
ُ
هللا تعالى ،قال تعالى واص ًفا ُخل َق ّ
مخاط ًبا َّ
نبيه صلى هللا عليه وسلم ُوم ْم َت ّنا
نبيه صلى هللا عليه وسلم(َ :وِإ َّن َك ل َعلى خلق َع ِظ ْيم ]القلم .[4:ويقول سبحانه
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ُ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ ْ َ
ّ
َ
ُ
ظ َ
الق ْلب َال ْن َف ُّ
َ
ْ
الخلق؟ وكيف ّ
يطبقه املعلم
ض ْوا ِم ْن َح ْوِل َك ]آل عمران .[159:فما معنى ُحسن
ي
ل
غ
ا
ظ
ف
ت
ن
ك
و
ل
و
م
ه
ل
ت
ن
ل
هللا
ِ
عليه( :ف ِب َما َرح َمة ِمن ِ ِ
ِ
ُ
القدوة مع طالبه ،واملربي املسلم األسوة مع من هم تحت يده؟
ُ
الخلق ّ
ّ
بأنه "القواعد واملبادئ املنظمة للسلوك اإلنساني التي يحددها الوحي ،لتنظيم حياة اإلنسان ،وتحديد عالقته بالغير
عرف بني عامر (د.ت ُحسن
على نحو يحفظ الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه"(ص. 190
ّ
ٌ َ ً ََ ً
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
وتعريفات ُحسن الخلق مستفيضة َسلفا وخلفا بما ال يتسع املجال لسردها؛ فحسبك من القالدة ما أحاط بالعنق.
ّ
ً
ً
وأنموذجا يرى فيه ّ
اإلسالمية في ّ
لحسن الخلقّ ،
أما عن كيفية التطبيق ُ
ّ
الناش ُئ
مقدمة القدوات؛ كونه مرآة
فإن الباحث يضع معلم التربية
ّ
ّ
ّ
ً
نفسهّ ،
محاكاة ّ
ّ
الخفي فيما يتمثله املعلم القدوة،
مثالية فيما يعتقدها ،وهنا تأتي خطورة املنهج
ويقدم سلوك معلم التربية اإلسالمية على سلوك والده
فإن أساء أساء الناش ُئ وإن أحسن أحسن .وبالتالي ّ
فكل معلم مسلم قدوة في أي مقرر من املقررات املدرسية التي يقوم بتدريسها يعلم تمام العلم كيف
ُ
يستطيع تفعيل أمر الدعوة إلى هللا تعالى ُ
بحسن الخلق من خالل املقرر الدراس ي -ملادة التربية اإلسالمية -الذي يقوم بتدريسه ،مع مالحظة أن األسلوب
يختلف حسب عمر املتعلم واملرحلة الدراسية التي ُّ
يمر بها .ومواد التربية اإلسالمية في املؤسسات التعليمية يقصد بها مادة القرآن الكريم ومادة الحديث
الشريف ومادة التوحيد أو العقيدة ومادة التفسير ومادة الفقه وغير ذلك .ومعلم هذه املواد يحمل لواء الدعوة إلى هللا َّ
جل وعال من خالل التربية
والتعليم عن طريق القدوة الحسنة باألخالق وهي تربية صامتة .فعلى معلم املواد الدينية أن ي ّ
فعل درسه التعليمي في هذه املواد بشكل جذاب ،ويبتعد
عن القالب الجامد الذي اتخذه كثير من املعلمين في الوقت الحاضر بنقل املعلومات الدينية بشكل واحد ومتكرر عبر اإللقاء فقط ،وأن يرسل من خالل
تدريسه إشارات للمتعلمين تحثهم على االلتزام بهذا الدين العظيم ،فاملعلم الحصيف ال يتوقف عند تلقين املتعلمين املعلومات التي يتضمنها مقرر
ً
ً
ً
العلوم الدينية تلقينا جامدا منحصرا في تلك املعلومات املجردة فحسب ،بحيث يقصر معلم القرآن الكريم جهده على حفظ واستظهار اآليات فقط،
ويحصر معلم الحديث الشريف جهده في حفظ الحديث وأحكامه وراويه فقط ،وكذلك معلم الفقه والتفسير والتوحيد ،بل يوظف كل ذلك في ترسيخ
ً
ً
ً
ً
األخالق النبيلة ،ويوجه تالميذه من خالل كل تلك املقررات واملوضوعات توجيها إسالميا تربويا وسلوكيا .وعليه أن يبذل قصارى جهده في شرحه للدرس
وتقديم املادة للمتعلم بشكل بسيط وبعيد عن كل تعقيد ،وأن يكون أول املستخدمين للوسائل التعليمية الحديثة في ما يمكن استخدامه في شرحه
ً ًّ
عمليا أمام املتعلمين ليضمن االستيعاب الكامل للموضوع من قبل املتعلمين كدرس
للدروس التي يقوم بتدريسها ،وأن يقوم بتطبيق ما يحتاج تطبيقا
ً
الوضوء مثال في مادة الفقه أو الحديث ،فعليه أن يقوم بالوضوء أمام املتعلمين خطوة بخطوة ،وكذلك في درس التيمم ودرس الصالة وغير ذلك من
دروس تحتاج التطبيق العملي من هذه املواد وال يكتفى بالشرح النظري فقط ،وينتهز كل فرصة في دعوتهم إلى االستقامة على دين هللا َّ
جل وعال وذلك
ً ًّ
ً
ً
ً
ً
عفوا...إلخ ،ويكثر من استخدام وسائل الترغيب
من خالل املواضيع التي يدرسها من حين آلخر ،ويكون مع ذلك زاهدا مبتسما وقورا متواضعا كريما
والتحفيز املادي واملعنوي ،وذكر ما أعد هللا َّ
جل وعال للطائعين واملستقيمين على الصراط السوي واألخالق الحسنة ،مما لذلك أبلغ األثر في نفوس
املتعلمين؛ كونهم سفراء ّ
للدين في املستقبل املنظور (الظاهري ،1426-1425 ،صّ . 177-176
وبتتبع طريقة انتشار اإلسالم يجد الفاحص البصير
ُ
الخلق -أكثر من انتشاره عن طريق الفتوحات بالسيف وإ اقة ّ
الدماء كما ّيدعي الحاقدون الذين
الحيادي أن اإلسالم انتشر بالدعوة الصامتة ُ -حسن
ر
َ
َي ِص ُم ْون اإلسالم بما ليس فيه.
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ناصر الشمراني

 القوة واألمانة :وقد ّ
مرت هذه الصفة في الفصل السابق من خالل تولية أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه لبيت املال وقيادة الجيوش وإمارة الشام
والثناء عليه في ذلك ،فالقوة واألمانة صفتان متالزمتان؛ ْإذ ّ
إن القوة دون أمانة جور ،واألمانة دون قوة ضعف ،ولذلك اتصف بها األنبياء عليهم الصالة
ْ
َ
َ
والسالم ،ومنهم نبي هللا موس ى عليه السالم ،قال تعالى حكاية عن إحدى ابنتي نبي هللا شعيب عليه السالم(َ :ق َال ْت إ ْح َد ُاه َما َيا أ َب ِت ْ
اس َتأ ِج ْر ُه ۖ ِإ َّن خ ْي َر َم ِن
ِ
ْ ْ
َْ
ْ
ّ
اس َتأ َج ْر َت ال َق ِو ُّي األ ِم ُين ]القصص .[26:وبالتالي وجب على املعلمين -ورثة األنبياء -أن يكون لديهم قوة التأهيل ملهنة التعليم ،من قوة علمية ومهارة
ّ
املنفر ،مع عدم إغفال سالمة الحواس والبدن ،وهي دعوة لفتح املجال على
تدريسية وقدرة على ضبط الصف وحل املشكالت ،ودون امليل إلى العنف ِ
تقيد ّ
مصراعيه ملن أراد أن يكمل دراساته العليا من املعلمين ،دون ربط ذلك بالبيروقراطية واشتراطات ّ
تقدمهم التأهيلي كشرطي االحتياج و ّ
التفرغ ،وما
ّ
تقدمت األمم وقويت إال بالعلم ،فيا جهاز الوزارة الفاضلة أتيحوا الفرصة وال تكونوا حجر عثرة في ذلك .أما عن األمانة فهي تتمثل في العدل واإلنصاف
ً
ّ
واملوضوعية ابتداء بالنفس في مراقبة هللا تعالى ،وامتدادا نحو املتعلمين في طريقة االختبارات وطرق التقييم التي أضحت عشوائية ،وتقنينها وجعلها
ّ
ّ
ّ
املحك األساس ي دون امليل نحو املحسوبيات ،ووصوال إلى املقررات التدريسية باستفراغ الوسع في طرحها واللجوء للتعلم النشط الذي يجعل من املتعلم
ّ
ّ
ّ
ً
ّ ً
ً
ّ ً
ً
ً
ً
مما ّ
ّ
اقباّ ،
ومتكيفا .وهو ما يجعل املتعلم مم ّيزا ملا يقوله ويعمله .قال تعالى:
إيجابية للمتعلم في جعله مفكرا ومنتجا
يعزز فرصة
فاعال واملعلم مشرفا ومر
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ً
ان ۖ إ َّن ُه َك َ
األ ْ ض َو ْالج َبال َف َأ َب ْي َن َأن َي ْحم ْل َن َها َو َأ ْش َف ْق َن م ْن َها َو َح َم َل َها ْ َ ُ
ان َظ ُل ً
وما َج ُهوال ]األحزاب.[72:
ِ(إنا عرضنا األمانة على السماو ِ
ِ
ِ
ات و ر ِ ِ ِ
اإلنس ِ
ِ
ً ًّ ًّ
تربويا
وفي نهاية هذا الفصل فقد استنبط الباحث بعض معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة رض ي هللا تعالى عنه ،وحاول أن يبلورها تطبيقا عمليا
بما يسهم في تعزيز مبدأ القدوة الصالحة لدى املعلمين -سيما معلم التربية اإلسالمية -ليكونوا هداة مهتدين على علم وبصيرة ،وتلك الصفات الواردة
ّ
ّ
ُت َ
املعلم القدوة ،والتي ُذكرت في نهاية الفصل الثاني من ّ
طيات هذا البحث .وباملناسبة فإن الصفات التي
ض ُّم إلى مجمل الصفات التي يجب أن يتمثلها
وردت في ثنايا هذا البحث ال تعني أنه ال يوجد غيرها؛ فقد أوردت الرواحية ( 2009في نتيجة د استها ّ
أن تلك الصفات قد بلغت خمسة وسبعون صفة،
ر
ّ
َ
ّ
ُ
ّ
أال وهي صفة ُ
(حسن الخلق  .ويبقى الدور على املعلم واملربي املسلم أن يسير في طلب الفضائل ،ويجتنب
إال أن الباحث يرى أنها تندرج تحت صفة عظمى
الرذائل ،فهو مؤاخذ بما يقول ويعمل.
وينشأ ناش ُئ الفتيان ّ
َ
َ
َّ
منا *** على ما كان عوده أبوه (نجيب ،1985-1405 ،ص. 10
ّ
يسمون ب(املشاهير في اإلعالم وعبر ّ
مقلدوه ،ومن أساء أساء متابعوه ،وهي دعوة ملن ّ
منصات التواصل االجتماعي ،بأن يتقوا هللا
فمن أحسن أحسن
ً
ّ
ّ
تعالى في أبناء املسلمين؛ فلربما تعمل أيها املشهور عمال يأتيك أثره غير منقوص في الدنيا قبل اآلخرة ،فاجعل مخافة ربك في قلبك ،واترك بصمتك
َ ُ َّ َ َ ْ
َْ َ َ َ َُ َ ٌ َ
َّ َ ْ َ َ َّ َ ْ
َ
نسان أل َز ْم َن ُاه
اَّلل ِب َقلب َس ِليم ]الشعراء .[89-88:وقال سبحانه( :وكل ِإ
ال َوال َب ُنون (ِ -إال من أتى
اإليجابية في صحيفة عملك ،قال تعالى( :يوم ال ينفع م
ْ
ْ َ
َ
ْ
َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َى ْ ُ
ُ
امل ْجرم َين ُم ْشفق َين م َّما فيه َو َي ُق ُولو َن ياَ
ً
َّ
ط ِائ َر ُه ِفي ُع ُن ِق ِه ۖ َو ُنخ ِر ُج ل ُه َي ْو َم ال ِق َي َام ِة ِك َت ًابا َيل َق ُاه َمنشورا ]اإلسراء .[13:وقال جل وعال( :وو ِضع ال ِكتاب فتر
ِِ ِ ِ ِ
ِِ
َ
َ ْ
َو ْي َل َت َنا َمال ََٰه َذا ْالك َت َ ُ َ ُ َ ً َ َ َ ً َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
اض ًرا ۗ َوال َيظ ِل ُم َرُّب َك أ َح ًدا ]الكهف.[49:
اب ال يغ ِادر ص ِغ َيرة وال ك ِب َيرة ِإال أحصاها ۚ ووجدوا ما ع ِملوا ح ِ
ِ ِ
ِ

نتائج البحث:

َ
وقد ّ
توصل هذا البحث إلى نتائج ،أال وهي:
ّ
ً
 .1من خالل تعريف ُ
املعلم ّ
القدوة اصطالحا ،فإن هذا البحث ّ
واملربي املسلم ّ -أيا كان موقعه واستقامته -الذي يحتذى
توصل إلى أن القدوة هي :ذلك
ً
ًّ ّ ً
معا؛ ُ
َ ْ
فالقدوة أساسها التقليد.
وميتا ،لالس ِترشاد به في عباداته أو معامالته أو بهما
به في سم ِته وقوله وفعله حيا ِ
 .2من خالل نشأة القدوة ّ
توصل الباحث إلى أن ّأول قدوة للبشرية هو آدم عليه السالم ،وتاله ابناه ،ثم الغراب في ّ
كيفية التدافن .وأن تلك القدوات
كان فيها جانب حسن وجانب س ّيء بحسب وصف فعل أولئكّ ،
مما يعني أنه ال يشترط أن تكون القدوات كلها حسنة ،وأن الحيوان قد يكون أهدى
من البشر في ذلك ،وأن امليزان واملحك الحقيقي هو الشرع ّ
املطهر.
ً
ّ
ّ
 .3أن القدوة الحسنة في اإلسالم تعني كل من تمثل خيرا فوافقه من بعده ،وأن القدوة السيئة كل من تمثل سوءا فوافقه من بعده ،وال تخرج أقسام
ّ
التوسع في التقسيم.
القدوات في مجملها عن هذين القسمين ملن أراد
ً
 .4أن للقدوة الحسنة آثار إيجابية ،منها :األجر العظيم ،والثواب الجزيل .توفير الجهد التربوي عن طريق انتقال مفاهيم كثيرة انتقاال غير مباشر
باملحاكاة والتقليد .تكون حال املربي تلك بمثابة املحفز ،واملنشط لكثيرين ملحاولة الوصول إليها .االنتفاع بها بإيجاد بيئة تربوية راشدة .اكتساب
ّ
املقتدي قوة نفسيه مؤثرة بحسب حاله .تجعل املسلم على اتصال دائم بالخالق .تنش ئ في روح الفرد العزة والكرامة ورفض الظلم واالنحاللُ .تنمي
الفضائل واألخالق الحميدة في نفوس األفراد .تشحن األفراد بالتقوى ومعرفة هللا .تنش ئ التوازن واالعتدال في سلوك الفرد وشعوره .أنها ُت ّ
بصر
بالعيوب وترشد إلى األسلوب األمثل .قدوة املقتدي باملقتدى به دافعها املحبة والقناعة .وهي نتائج مشابهة ملا ورد في نتائج دراسة الجهيمان (-1428
ّ
ّ
إيجابية متوقعة للتربية بالقدوة ،وملا ورد في دراسة زهد ( 2010-1431من نتيجة في أن القدوة الحسنة تعمل على سرعة
 1429من وجود آثار
االمتثال والتطبيق لكل ما هو مفيد للمجتمع.
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أن للقدوة السيئة آثار سلبية ،منها :اإلثم العظيم ،وهو على القدوة ّ
السيئة أشد من املقتدي .فساد املقتدي بفساد قدوته ،وقد ّ
مر ذكر بعض
الشواهد في ذلك كفساد قوم فرعون بفساد فرعون .الركون إلى الدنيا وكثرة االنشغال بﻬا ،والتكاسل عن التربية والدعوة .التفريط في الطاعات،
ً
والتساهل والتقصير فيها .الهزلية وعدم الجدية .هدر األوقات .كما ينتج عن القدوة ّ
السيئة ٌ
صور َم ِقيتة ،منها :العزوف عن تعلم العلم الشرعي .زيغ
ً
ّ
التنصل من املسؤوليات .كثرة الضحك واملزاح املذموم .االنشغال بسفاسف األمور بحيث تصبح
األبصار تبعا لزيغ األفئدة .كثرة الجدال والشقاق.
ّ
ّ
املركب ّ
يفكر بل يترك التفكير لقدوته وهو له َّإمعة ،وهو ما أصاب ّ
ّ
األمة في مقتل ،وللمسلمين في
ألن املقتدي ال
هامشية .الجهل
حياة املقتدي
ّ
ً
ّ
ُ
ُ
ّ
َ
ُ
ّ
ٌ
الدواعش عبرة؛ فهم خشب مسندة يفكر قادتهم ويجعلون من أتباعهم حطبا لنار موقدة تستعر بغياب الفكر واتباع أئمة الضالل الذين ضلوا و
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أضلوا .اختالل األمن ّ
والنفسية والغذا ّئية؛ فإذا ذهب
واألخالقية
واالجتماعية
واالقتصادية
والسياسية والعسكرّية
الدينية والفكرّية
بكل جوانبه:
ّ ّ
ُ
محله الفساد والفسق واالنحالل والشتات .اتباع الشهوات وترك الواجبات ،وذلك عند فقد القدوات الصالحينّ .
امل ِحيق في ّ
ظل
الضالل
األمن حل
ُّ ّ
وجود ّ
الرؤوس الضالل .وبالتالي فهناك عالقة بين انحراف املقتدي بانحراف القدوة مما ينتج عنه اآلثار التي وردت ،وهو ما يتفق مع نتيجة دراسة
القرني (. 2004-1424
ّ
ّ
الرفق والرحمة وهما متالزمتان ألن الرفق
من صفات القدوة الحسنة والتي يجب أن يتحلى بها املعلم القدوة :اإلخالص ،والصدق ،والتواضع ،و ِ
أساسه الرحمة ،والعدل ،والعلم الشرعي ،والصبر ،وهي ليست ّ
ّ
كل الصفات ،بل هناك صفات أخرى يمكن صياغتها كما في دراسة الرواحية
ّ
ُ
( 2009والتي بلغت خمسة وسبعون صفة ،إال أن كل الصفات يمكن إدراجها تحت صفة ُحسن الخلق.
تطرق هذا البحث إلى سيرة الصحابي القدوة أبو عبيدة عامر بن الجراح رض ي هللا تعالى عنه ،وذلك في نقاط ّ
ّ
متصلة تبين معالم القدوة التي ينبغي
ّ
على كل معلم مسلم أن ّ
يتأملها ويتمثلها ،كيف ال؟ وهو من يجتمع نسبه مع النبي صلى هللا عليه وسلم في فهر بن مالك ،كيف ال؟ وهو من برزت في
سيرته صفات عظيمة منُ :جهد في خدمة اإلسالم ،وعلم وفقهّ ،
وقوة وأمانة ،وعدل ،وزهد ،وتواضع ،وبراءة صدر من األحقاد ،وحلم ،وكل خلق
حسن ُوجد فيه ،وعبادة :كجهاده ،وصالته ،وصيامه ،وتقواه ،وصدقته؛ بما جعل النبي صلى هللا عليه وسلم يبشره بالجنة ،وبالتالي فهو قدوة
ضمن القدوات الحسنة التي تأتي بعد القدوة ّ
األول محمد صلى هللا عليه وسلم وهو ما توصلت إليه دراسة ّ
الرواحية (. 2009
ّ
الصديق رض ي هللا تعالى عنه ،وهو ّأول أمير
أول من ولي بيت املال بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم هو أبو عبيدة رض ي هللا تعالى عنه في عهد
ممن جمع القرآن بعد حروب ّ
ّ
أمراء لجيوش املسلمين في اإلسالم ،وهو أمين هذه األمة ،وهو ّ
الردة ،وهو أول وال على الشام في اإلسالم.
ً
ً
أن حياته في اإلسالم كان أغلبها في الجهاد في سبيل هللا تعالى ففتحت على يديه أغلب مدن الشام ،وقد قض ى في جهاده ستة عشر عاما ،خمسا منها
بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم ،حتى نال الشهادة بطاعون عمواس في جملة خمسة وعشرين ألفا من جيوش املسلمين ،ودفن بمنطقة غور
األردن على اختالف في تحديد مكان قبره رض ي هللا تعالى عنه.

التوصيات:
ومن التوصيات التي يمكن أن يوردها الباحث في هذا املقام:
ّ
ً
ّ
 .1ضرورة أن ّ
يفعل القائمون على جهاز وزارة التعليم مؤشرات القدوة في تقييم املعلمين ،بدال من التركيز على الجوانب التعليمية فقط؛ فإن املالحظ
ّ
ّ
–فيما يراه الباحث -أن املعايير في أغلبها ال توضح املؤشرات الكافية والواضحة في تقييم املعلمين في أدائهم الوظيفي ،وال تطلب الشواهد املوثقة
على ما يقومون به داخل الصفوف الدر ّ
اسية؛ ولذلك ظهرت التباينات في التقييم باختالف انطباع القائد التربوي وميوله غالبا.
 .2ضرورة إدراج موضوع القدوة في املقررات الدراسية بشكل مباشر ال سيما مقررات التربية اإلسالمية ،وجعلها في وحدات مستقلة ،وتكون ضمن
ّ
تركز على ّ
املاديات أكثر من الجانب الروحي والسلوكي.
بقية املقررات العلمية التي
ّ
 .3ضرورة تفعيل البرامج التوعوية التربوية في جانب القدوة املوجهة للطالب ،وتفعيلها في الئحة السلوك الطالبي بشكل أوسع مما هو عليه الحال،
فإن املالحظ على الطالب زيادة االنحرافات السلوكية واألخالقية والدينية في مقابل إجراءآت ال تردعهم غالباّ ،
خاصة أولئك الطالب الذين ينتمون
ّ
ّ
وأم َّية.
لألحياء الفقيرة في أسر مفككة ِ
ّ
التوسع في تحفيز القدوات على مستوى وزارة التعليم ،حيث أن املالحظ هو تحفيز املتميزين في املجال األدائي امليكانيكي ،مما يجعل
 .4ضرورة
ّ
القدوات املميزين مهمشين معنويا؛ مما يؤدي إلى اإلحباط الذي يقود للفشل.
 .5ضرورة توجيه الدعاة واملصلحين إلى مؤسسات التعليم في املدارس والجامعات ،وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد،
لالستفادة من أطروحاتهم الفكرية ّ
أمس الحاجة ملن يقودهم ويوجههم ّ
ّ
املميزة والجاذبة نحو شباب األمة الذين هم في ّ
وسطية
ويقوم سلوكهم نحو
ّ
إسالمية واضحة املعالم.
ّ
 .6ضرورة عقد الورش التدريبية داخل املدارس لرسم مواصفات املعلم القدوة ،وجعلها خطة عمل تطويرية يتم تطبيقها ضمن الحصص الدراسية،
وتقييم نتائجها في نهاية كل عام دراس ي.
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 .7ضرورة إتاحة الفرص بشكل مفتوح ملواصلة الدراسات العليا -الدكتوراه خاصة -من ِق َبل وزارة التعليم ،وإيجاد ّ
حل سريع الشتراطات االحتياج
ّ
ً
العلمية تقود لكفاءة اإلنتاج التربوي والتعليمي ،وهي النقطة التي ّ
ّ
ّ
ّ
يعول عليها الباحث كثيرا في تنوير املعلمين ليكونوا قدوات في
فالقوة
والتفرغ؛
ّ
ً
جانبي الفكر والسلوك؛ حتى يكون عملهم قائما على علم وبصيرة ،فاألمل في الوزارة معقود ،واألمل في هللا تعالى موجود أن يوفق الوزارة التخاذ ما
يلزم في ذلك.
ّ
ّ
 .8يدعو الباحث ّ
تحدق بهم،
كل من يشار إليه بالبنان -من رؤساء ومشاهير ومدراء ومعلمين ومربين -أن يكونوا نماذج قدوات حسنة؛ كون األعين ِ
ً
ً
ْ
ْ
واآلمال تنعقد عليهم ،والتبعات لهم منها نصيب ،إن خيرا فخير ،وإن شرا ّ
فشر.
أبرز املقترحات:
ومن املقترحات التي يمكن طرحها أمام الباحثين واملهتمين بموضوع القدوة و في مجال البحث العلمي خاصة:
 .1قيام الباحثين بكتابة بحث علمي عن أثر التربية بالقدوة في عصر صدر اإلسالم.
 .2اقتراح موضوع بحث علمي بعنوان ّ
تصور مقترح لدور مواقع التواصل االجتماعي في ترسيخ مبدأ القدوة الحسنة.
 .3يقترح الباحث موضوعا بحثيا عن دور األسرة املسلمة في تفعيل جانب القدوة الحسنة في تربية النشء.
 .4اقتراح موضوع بحثي بعنوان آثار العوملة على مبدأ القدوة الصالحة.
ّ
 .5ومن البحوث امليدانية التي يمكن اقتراحها واقع تمثل معلمي التربية اإلسالمية ملواصفات القدوة الحسنة في املدارس الثانوية بجدة من وجهة نظر
طالبهم.
 .6اقتراح بحث علمي بعنوان مقارنة واقع تطبيق مبدأ القدوة في مدارس التعليم العام واملدارس األهلية من وجهة نظر املشرفين التربويين.
 .7اقتراح بحث علمي بعنوان أثر تدريس مواد التربية اإلسالمية في تعديل سلوك الطالب من وجهة نظر املرشدين الطالبيين.
ّ
ّ
 .8اقتراح بحث ميداني بعنوان مدى فعالية برامج وزارة التعليم في تعزيز مبدأ القدوة الحسنة لدى املعلمين من وجهة نظر املعلمين في مدينة جدة.
 .9اقتراح بحث علمي بعنوان عالقة املؤسسات االجتماعية األسرة واملدرسة واملسجد في ترسيخ مبدأ القدوة الحسنة لدى الشباب املسلم.
ّ
التعصب الرياض ي بانحراف مفهوم القدوة لدى املشجعين في اململكة العربية السعودية.
 .10اقتراح بحث بعنوان عالقة
 .11اقتراح بحث بعنوان ّ
تصور مقترح ملواصفات القدوة املجتمعية لدى املجتمع السعودي.
ّ
 .12اقتراح إنشاء ّ
منصة تربوية إلكترونية مرتبطة بوزارة التعليم؛ لتعزيز مبدأ القدوة لدى املعلم والطالب ،وتكون
بمسمى (سفراء الدين والوطن
ويشرف عليها رائد التوعية اإلسالمية في كل مدرسة.
 .13اقتراح إنشاء جائزة وزارية دولية بعنوان (إسهام املعلم املسلم في تصحيح مفهوم القدوة لدى الناشئة عبر البحوث العلمية ،واملمارسات
ّ
التطبيقية داخل املدرسة وخارجها ،وتوضع لها اللوائح واملعايير واملؤشرات املالئمة.
 .14فاملقترحات الفكرية والبحثية كثيرة ،ال تنتهي بانتهاء هذا البحثّ ،
ولكنها ومضات لتفتيق األفكار وتحفيز الهمم ،وهنا يتوقف القلم ،وهللا هو خير
مسؤول أن يغفر الزلل ويوفق لحسن القول والعمل ،إنه سميع قريب مجيب ،وصلى هللا على محمد وآله وصحبه أجمعين ،والحمد هلل رب
العاملين.

املراجع:
 .1ابن األثير ،علي بن محمد .أسد الغابة في معرفة الصحابة .الرياض :دار ابن حزم .بدون تاريخ.
 .2ابن باز ،عبدالعزيز بن عبدهللا 1997-1418( ،الدعوة إلى هللا وأخالق الدعاة(.ط. 3الرياض :رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،اإلدارة
العامة للطبع.
 .3ابن باديس ،عبدالحميد 1412(،الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية .الرياض :دار املنار للنشر والتوزيع.
 .4ابن حجر ،أحمد بن علي ،اإلصابة في تمييز الصحابة .القاهرة :دار الكتب األزهرية .بدون تاريخ.
 .5ابن القيم ،محمد بن أبي بكر 1998-1418( ،زاد املعاد في هدي خير العباد(.ط. 3بيروت :مؤسسة الرسالة.
 .6ابن عبد البر ،يوسف 2004-1423(،االستيعاب في معرفة األصحاب(.طّ 1
.عمان :دار اإلعالم.
 .7ابن عبد البر ،يوسف ،جامع بيان العلم وفضله .القاهرة :دار ابن الجوزي .بدون تاريخ.
 .8ابن كثير ،إسماعيل 1998-1418( ،البداية والنهاية .القاهرة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن.
 .9ابن كثير ،إسماعيل 2000(،تفسير القرآن العظيم .القاهرة :مؤسسة قرطبة.
 .10ابن هشام،عبدامللك ،السيرة النبوية .بيروت :دار التراث اإلسالمي .بدون تاريخ.
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 .11أبوداود ،سليمان بن األشعث 1408(،سنن أبي داود(.ط. 1الرياض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع.
 .12أبو نمر ،عاطف سالم 2008-2007(،مواصفات املعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى
التربية من وجهة نظر طلبتهم .رسالة ماجستير .قسم أصول التربية ،الجامعة اإلسالمية :غزة.
 .13البخاري ،محمد بن إسماعيل 1986-1406(،التاريخ الصغير(.ط 1بيروت :دار املعرفة.
 .14البخاري ،محمد بن إسماعيل 1400(،الجامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه .القاهرة :املطبعة
السلفية ومكتبها.
 .15بني عامر ،محمد أمين ،أساليب الدعوة واإلرشاد .أربد :مركز كناري للخدمات الطالبية .بدون تاريخ.
 .16الترمذي ،محمد بن عيس ى 1983(،الجامع الصحيح سنن الترمذي .بيروت :دار إحياء التراث العربي.
 .17التكروني ،نسيم عبدالهادي 2012-1432(،إسهام املرشد الطالبي في تنمية شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية من منظور التربية اإلسالمية .رسالة
ماجستير .كلية التربية ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة.
 .18الجهيمان ،شذا محمد 1429-1428( ،أهمية التربية بالقدوة كما تراها معلمات العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة في مدينة الرياض دراسة
ميدانية .رسالة ماجستير .كلية العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :الرياض.
 .19الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد 1417(،سير أعالم النبالء .بيروت :مؤسسة الرسالة.
ُ
ّ .20
الرواحية ،صفاء ناصر سليمان 2009(،صفات الشخصية املسلمة القدوة ونماذجها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف( 10-5بسلطنة عمان.
رسالة ماجستير .كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس :مسقط.
ّ
 .21السمعاني،عبدالكريم بن محمد. 1981-1401(،أدب اإلمالء واالستمالء .بيروت :دار الكتب العلمية.
 .22السيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن 2003-1424(.تاريخ الخلفاء .بيروت :دار ابن حزم.
 .23الشنقيطي ،محمد األمين 1980(،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(.ط. 2املدينة املنورة :طباعة الشيخ محمد بن الدن.
 .24الشيباني ،أحمد بن حنبل 1995-1416(،مسند اإلمام أحمد بن حنبل .بيروت :مؤسسة الرسالة.
 .25الظاهري ،إبراهيم هاني 1426-1425(،مسؤولية املعلم في الدعوة إلى هللا .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية ،جامعة أم القرى :مكة
املكرمة.
 .26القرني ،.محمد مسفر 2004-1424(،أثر انحراف القدوة على السلوك االنحرافي لدى املراهقات دراسة وصفية على طالبات املرحلة املتوسطة
بمدينة مكة املكرمة .الرياض :كلية امللك فهد األمنية.
ّ
 .27النيسابوري ،مسلم بن الحجاج 1998-1419(،صحيح مسلم .عمان :بيت األفكار الدولية.
 .28الواحدي ،علي بن أحمد 1992-1412( ،أسباب النزول(.ط. 2الدمام :دار اإلصالح.
 .29زهد ،عصام العبد 2010-1431(،القدوة الصالحة وأثرها على الفرد واملجتمع .اللقاء الدعوي األول .كلية الدعوة وأصول الدين ،الجامعة
اإلسالمية :املدينة املنورة.
ّ .30
شراب ،محمد حسن 1998-1418(،أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين األمة وفاتح الديار الشامية(.ط. 1دمشق :دار القلم.
 .31عبيدات ،ذوقان؛ وعبدالحق .كايد؛ وعدس .عبد الرحمن 2005( ،البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه .الرياض :دار أسامة للنشر والتوزيع.
 .32نجيب ،أحمد قبش 1985-1405(،مجمع الحكم واألمثال في الشعر العربي .الرياض :دار الرشد.
 .33يوسف ،يوسف األمين 2007(،املنهج التربوي القدوة دراسة وصفية .جامعة إفريقيا العاملية :الخرطوم.
ّ
تمثلها لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات
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Abstract:

The present study aimed to identify the concept of the role model in Islam, and to uncover the
role models in the biography of Abu Ubaida ibn al-Jarrah, may Allah be pleased with him, and reach the
practices of educational application enlightened by the teacher through the examples of example in the
biography of Abu Ubaida bin Jarrah may Allah be pleased with him. The researcher used the descriptive
approach in his analytical style. The study showed the following results
[1] The role models are: that the teacher and educator Muslim -oaa his position and role model who
Astqamth- called in and said and done alive and dead, for guidance..
[2] is not required to be role models are all good, and that the animal may be a gifted human beings in it, and
that the balance of the real and the stake is Shara cleanser..
[3] To set a good example in Islam means both represent good Vuagah after him, and bad role models both
represent Vuagah after him worse, not role models out sections in their entirety for these two sections.
[4] be role models for good positive effects, including: a great reward, and great reward. Providing
educational effort. Utilization of finding an adult educational environment. Almguetda gain
psychological influential force, according to the same. Makes a Muslim in constant contact Balkhalq.
tnumei virtues and morality in the hearts of individuals. Establish balance and moderation in the
individual's behavior and feelings. They see defects and to guide the optimal method.
[5] be bad role models negative effects, including: the great sin, it is a bad role model most of Almguetda.
Almguetda corruption, the corruption of his example, has passed said some evidence in that Kivsad the
corruption of the people of Pharaoh Pharaoh. To rely on the world and the frequent preoccupation, and
lazing about education and advocacy. Compromising the good deeds, and indulgence and negligence in
them. Comics and lack of seriousness. Waste of time..
[6] qualities of a good example for the teacher role models: Sincerity, honesty, humility, kindness,
compassion, justice, and forensic science, and patience.
[7] emerged in the biography of Abu Obeida great recipes including: the service of Islam, and science and
jurisprudence, the strength and the Secretariat, and justice, and temperance, and humility, and the patent
was issued from the hatchet, and a dream, and all create Hassan found it, and worship: Kjhadh, and his
prayers, and fasting and piety and charity. .
[8] derived from the biography of Abu Ubaida, may Allah be pleased with him: recipes teacher role models
in the field of worship, including: the call to God Almighty / Immigration religion / Jihad / dissemination
of science and his / piety / prayer / fasting / charity. And also his qualities in the field of transactions,
including: the board of the teacher / family cohesion / good manners / strength and the Secretariat
Keywords: Role models, Abu Obaida Amer Bin Jarrah, Education.
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