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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (2/2االهتمام باملوهوبني وتنمية قدراتهم )

 2017يونيو  16نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

ما زلنا نتحدث عن اهتمامه صلى اهلل عليه وسلم بأصحاب 
رضي المواهب والقدرات، وضربنا مثالً واحد وهو تبنيه ألبن عباس 

اهلل عنه، وقد فعل ذلك صلى اهلل عليه وسلم مع الحديث من شباب 
 المسلمين ولكن المقام ال يسمح إال لمثال واحد، لنواصل.

 

وموقع ثالث عن رواية لإلمام أحمد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 
يعني ]قال: قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غداة جمع 

فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، ، "هلم ألقط لي": [مزدلفة
نعم، بأمثال هؤالء، وإياكم والغلو في "فلما وضعهن في يده قل: 

 ."الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين

يقول الدكتور على سعود عجين صاحب البحث )رعاية الموهوبين 
ولنا أن نتصور موقف ابن "في السنة النبوية، ابن عباس أنموذجًا( 

 دارت التي والتساؤالت – الحصى جمع أي –حين كلف بذلك عباس 
 ؟ الحصى حجم ما ؟ الحصى عدد كم ؟ الحصى يريد لماذا خلده؛ في

 حصى إنها": الحل على وصل ثم ؟ الصغيرة أم الكبيرة أنسب أيهما
 نعم،": قال جاء وعندما المنسك، هذا ألداء المناسبة فهي "الخذف
 ."... الحديث هؤالء بأمثال
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إن إقرار النبي صلى اهلل عليه وسلم الختيار ابن عباس "ويستطرد 
لحجم الحصى التي تستعمل لرمي الجمار، بل وفي استشهاده 
صلى اهلل عليه وسلم لهذا االختيار على قضية خطيرة في الدين أال 
وهي التطرف والغلو، لدليل على نجاح ابن عباس فيما وكل به، وال 

عليه وسلم لم يبين له حجم الحصيات، سيما أن النبي صلى اهلل 
وإبداع ابن عباس في اختيار الحصى أن غيره من أقرانه بل ومن هو 
أكبر منه سيختار الحصى األكبر حجمًا، وهو حل تقليدي، إال أن فقه 
الغالم أدى به إلى أن يختار ما تقوم به الحاجة ألداء منسك من 

ال تخطر على بال،  مناسك الحج، وأبعد من ذلك أنه أدرك قضية قد
 – الكريم الشارع يطلبه لم –وهي أن في تكبير الحصى غلو وتشدد 

 بسلوك تبدأ الغلو بذرة ألن اليسيرة، القضية هذه مثل في ولو
 على النبوي اإلقرار فجاء. ودينا ثقافة تصبح أن تلبث ما ثم يسير

ل أحسنت يقو وسلم عليه اهلل صلى حاله ولسان الحصى، اختيار
 االختيار.

بعد كل تلك االختبارات والكشف المبكر على أحد الموهوبين في 
المدينة المنورة يقوم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باستحثاث 
الهمة والرغبة في التفوق فيه، فالموهبة قد تكون فعاًل موجودة 
ولكن الموهوب قد ال تكون لديه الرغبة في التفوق والبروز، لذلك لم 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه الناحية أيضًا حاول أن يهمل رسو
ينمي الدافعية لدى ابن عباس رضى اهلل عنها عدة مرات وفي عدة 

اللهم "، ومرة أخرى "اللهم فقهه في الدين"مواضع، فقد قال له مرة 
، وربما كانت أقوى "اللهم علمه الكتاب"، ومرة ثالثة "علمه الحكمة

وسلم البن عباس رضى اهلل عنها حينما دفعة له صلى اهلل عليه 
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ضمني النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم "قال: 
 أخرجه البخاري. "علمه الحكمة، وعلمه الكتاب

كل هذا االحتضان وهذه التربية وهذا االكتشاف المبكر لهذه 
الموهبة الفذة، لم تكن هباء أو حالة فردية، وإنما كانت حالة 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لم يختص ابن عباس جماعية، ف
رضى اهلل عنها لوحدة، فيذكر لنا التاريخ الشاعر حسان بن ثابت 
رضى اهلل عنه، والقائد العسكري الفذ سيف اهلل المسلول خالد بن 
الوليد رضى اهلل عنه، والصحابي الراوي الحديث أبي هريرة رضى 

ب التاريخ لذكرهم، كل هؤالء اهلل عنه، والكثير الذين ال يسع كت
شف مواهبهم استطاع نبي هذه األمة صلى اهلل عليه وسلم أن يكت

ميها أيضًا ليصبح هؤالء سادة البشر في وأن يحتضنها بل أن ين
 ذلك الوقت. 

يقول آرثر كروبلي عن موضوع ضرورة إتاحة الفرصة للمبدع إلظهار 
ة الكامنة في إن الفشل في اكتشاف الطاقات اإلبداعي"إبداعه: 

نفوس األفراد قد يكون ناشئًا عن عدم تعرضهم للبيئة المناسبة 
، فهل "لشخصياتهم أو عدم إتاحة الفرصة لهم إلظهار قدراتهم

قرأ كروبلي سيرة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم حتى يتعلم من 
 هذا المعلم ؟ 

 

 

 

 


