
1 
 

 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (1/2االهتمام باملوهوبني وتنمية قدراتهم )

 2017 وينوي 15 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

بن عباس  اهلل وكان عُمر عبد صلى اهلل عليه وسلمتوفي رسول اهلل 
ثالث عشرة سنة، وهذا يعني أنه ببساطة كان  رضي اهلل عنهما

صبي ًّا في سن البلوغ، وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت جميع المراجع 
وقدراته العجيبة في تفسير القرآن  رضي اهلل عنهإلى موهبته 

اهلل بن مسعود رضي اهلل  الكريم حتى لقبه الصحابي الجليل عبد
؛ وذلك لغزارة علمه وقدراته التي لم «القرآن الكريم ترجمان»عنه بـ

 يستطيع أن يضاهيه فيها أحد.

هذا العبقري أو الموهوب الصغير لم يأتِ من فراغ، وإنما استطاع 
أن يقرأ فيه هذه اإلمكانيات وتلك  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

إلى أن القدرات فتبناه من قرب وقربه إليه، حتى أنه دعاه عدة مرات 
يبيت عنده في البيت، وذلك في منزل خالته أم المؤمنين ميمونة 

صلى ؛ بهدف أن يريه ويتعلم من صالة رسول اهلل رضي اهلل عنها
وقيامه الليل وكثير من األمور األخرى التي يصعب  اهلل عليه وسلم

 تعلمها في الحياة اليومية النهارية.

رضي اهلل لم البن عباس لم يأتِ رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
لصلة القرابة التي تجمعهما، وال بصورة عشوائية، وإنما  عنهما

يتمتع بموهبة وقدرات  رضي اهلل عنهكان هذا الصحابي الصغير 
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استطاع صلى اهلل عليه وسلم أن يقرأها فيه ويستشفها من 
سلوكياته وقدراته العلمية رضي اهلل عنه، وعلى الرغم من ذلك فلم 

األمور بهذه البساطة، وإنما  صلى اهلل عليه وسلمذ رسول اهلل يأخ
عمل له بعض االختبارات التي يمكن أن نطلق عليها اليوم اختبار 
القدرات من أجل دراسته رضي اهلل عنه، بهدف معرفة تلك الموهبة 
وتلك القدرات ومستوى الذكاء الذي يتمتع به ابن عباس رضي اهلل 

 عنهما.

 بن وخالد اهلل عنهما قال: دخلت أنا رضي – اسعب ابن –فعنه 
صلى  اهلل رسول فشرب لبن، من بإناء فجاءتنا ميمونة، على الوليد

: لي فقال شماله، على وخالد يمينه على وأنا اهلل عليه وسلم
 على أوثر كنت ما: فقلت خالد ا، بها آثرت شئت فإن لك الشربة
 .الترمذي أخرجه. أحد ا سؤرك

كان يختبر ردة  صلى اهلل عليه وسلمحظ أن رسول اهلل ويمكن أن نال
فعل ابن عباس، وكانت إجابته رضي اهلل عنه تدل على موهبته 

صلى وقدراته وذكائه في حسن الرد، وفي المقابل لم يقمعه النبي 
ولم يعنفه عليه، بل أقره على جوابه، ولنا أن نالحظ  اهلل عليه وسلم

وسلوك بعض  صلى اهلل عليه وسلمأن الفرق بين سلوك النبي 
اآلباء في مثل هذا بدعوى أن هذا التصرف مخالف لآلداب أو 

 التقاليد.

صلى اهلل أتيت رسول اهلل »وروى اإلمام أحمد عن ابن عباس قال: 
من آخر الليل فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني  عليه وسلم

صلى اهلل فجعلني حذاءه ]أي بالقرب منه[، فلما أقبل رسول اهلل 
على صالته خنست ]أي تراجع وخاف[، فصلى رسول اهلل  عليه وسلم
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، فلما انصرف قال لي: ما شأني أجعلك حذائي صلى اهلل عليه وسلم
فتخنس؟ فقلت: يا رسول اهلل، أوينبغي ألحد أن يصلي حذاءك 

فأعجبته فدعا اهلل أن »وأنت رسول اهلل، الذي أعطاك اهلل!! قال: 
 «.وفهم ا يزيدني علم ا

من خالل هذا الحوار لمس النبي )صلى اهلل عليه وسلم( 
االستعدادات والقدرات العقلية البن عباس، وذلك أن ابن عباس برر 

لما  صلى اهلل عليه وسلمه باستصغار الذات في حضرة النبي شعور
قال )خنست(، أي أنه كيف لغالم مثلي أن يقف بمحاذاة من 

ادة  استصغار الذات لمن هو في سنه قد اصطفاه اهلل لرسالته. وع
يكون خوف ا أو استوحاش ا، وخاصة أنه في آخر الليل، فلما تبين أنه 
إنما فعل ذلك من فقهه واحترامه لمقام النبوة أعجب النبي )صلى 
اهلل عليه وسلم( بحسن إجابته، ودعا له بزيادة فقهه وعلمه، وكان 

 ذلك منه علم ا وفقه ا.

ذا الموقف إدراك طفل بمثل سنه لمقام النبوة إن الموهبة في ه
لدرجة أنه استصغر نفسه أن يقف بجوار صاحب هذا المقام، إال أن 
رحمة النبوة استوعبت ذلك الموقف، فكان التعزيز النبوي بوسيلة 

 الدعاء بزيادة الفهم والعلم.

 ولنواصل الحديث في الغد..

 


