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 من جمال يف مبدعا منه جتعل واليت املوهوب نفس يف الكامنة والطاقة االستثنائية القدرة تلك... املوهبة
هها تصقلها لبيئة حباجة املواهب وهذه املختلفة، احلياة جماالت  والعباد، البالد خدمة يف لتكون وتوجِّ

 !وختبو معامله ُتطمس أو رعايته، وتتم للنُّبوغ الفطري االستعداد ذلك ُيكتشف أن فإما

 تشجيعها مث أقرانه، عن املوهوب Sا يتفرَّد اليت والنَّفسية والعقليَّة اجلسمية للخصائص التنبُّه وجب لذا
  لتفتُّقها. املناسب احمليط توفري على والعمل

فيهي للنُّبوغ اكتشافٍ  غري جند ال ،حاليا واإلسالمي العريب لعاملنا و]لرجوع  ومتثيل، ورقص غناء من الرتَّ
 وخمرتعني وعلماء مفكِّرين مشاريع تكون اليت املواهب عن البحث وأين هذا؟ كلِّ  من اِجلدُّ  فأين

 وأين الثِّقة tصحاب املواهب املتميِّزة؟ ويقودوqا؟ ة]ألمَّ  ينهضون

 :تدور حوهلا مداخلتنا أسئلة جوهرية نطرح وهنا

 فرعايتها؟ اكتشافها من بدءا املوهوبني فئة مع اإلسالم تعامل كيف

االستغالل اإلجيايب وهل االهتمام ]ملوهوبني يف اإلسالم خيصُّ صغار السنِّ فقط، أو يتعدَّى إىل 
ل�ُ  لقدرات املوهوبني الذين ميتلكون إمكا�ت  ألداء مهامهم على أحسن وجه؟ مههِّ

 وهل من ا�دي إعطاء الفرصة للموهوب إلثبات قدراته، وإْن كانت املهمة عظيمة؟

 ومن يكون وراء اكتشاف املواهب � ترى؟

 املنهج تبنيِّ  �رخيية tمثلة سندعِّمها واليت ،الصَّفحات املوالية يف عنه اإلجابة سنحاول ما هذا
 ورعايتهم، بدءا من رصد مناذج من عناية القرآن الكرمي بتصوير املوهوبني اكتشاف يف اإلسالمي

 مواهب خمتلفة عرب القصص القرآين.

عاينها بني صحابته رضي هللا مث بذكر تعامل الرسول صلى هللا عليه وسلم مع املواهب املختلفة اليت 
 عنهم، والنَّتائج الطيِّبة من وراء ذلك.
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لنكشف بعد ذلك عن حال أجداد� وتعاملهم مع أصحاب القدرات املتميِّزة، وذلك برصد جمموعة 
 من مثار العناية ]ملواهب ممَّن قرع صيتهم األمساع عرب �ريخ حضارتنا.

 أوَّال: القرآن الكرمي واكتشاف املواهب وتشجيعها:

واهب وما ينتج عن ذلك من خري للمجتمع كافَّة، ليست وليدة اليوم، بْيد إqا إن فكرة اكتشاف امل
متواجدة يف �ريخ األمم السَّابقة، وما قصص القرآن الكرمي ببعيدة عنَّا حينما نتتبَّع أحداثها برويَّة 

 ومتعُّن، ويف ما يلي رصد لبعض هذه النماذج.

 موسى وهارون عليهما السَّالم: -
قوله تعاىل على لسان موسى عليه السَّالم حني أمره  عليهما السَّالم موسى وأخيه هاروننقرأ يف قصة  

 ِإّينِ  ُيَصدُِّقِين  رِْدًءا َمِعيَ  َفَأْرِسْلهُ  ِلَسا�ً  ِمينِّ  أَْفَصحُ  ُهوَ  َهاُرونُ  َوَأِخي﴿هللا تعاىل ]لذَّهاب إىل فرعون: 
 ). 34: القصص)﴾ (34( ُيَكذِّبُونِ  َأنْ  َأَخافُ 

 إِلَْيُكَما َيِصُلونَ  َفَال  ُسْلطَا�ً  َلُكَما َوَجنَْعلُ  tَِِخيكَ  َعُضَدكَ  َسَنُشدُّ  قَالَ ﴿فقال عزَّ وجل جميبا ُسْؤله: 
 ).35: القصص)﴾ (35( اْلَغالُِبونَ  اتـَّبَـَعُكَما َوَمنِ  أَنـُْتَما ِ¤َ�تَِنا

در منه على توصيل خيه هارون، وأنه أقْ لقد أدرك كليم هللا موسى عليه السَّالم املوهبة الكامنة يف أ
أثناء إيراده  اآلية الفكرة tسلوب بليغ واضح بنيِّ يسرتعي انتباه املستمعني إليه، يقول ابن كثري شارحاً 

 فَِإنَّهُ  ،إِلَْيِهمْ  رَِسالَِتكَ  أََداءِ  َعَلى َويُِعيُنِين  ُيَساِعُدِين  َوَوزِيرًا َورِْدًءا ُمِعيًنا َمِعي اْجَعْلهُ  :َأيْ «: للقصة القرآنية
 .)1(»بـََيا�ً  َوأَبـَْلغُ  ِلَسا�ً  ِمينِّ  أَْفَصحُ 

ر موهبة أخيهإذن، لقد حاول موسى بن عمران عليه السَّالم أن يُ  خلدمة دين  هارون عليه السَّالم سخِّ
 صرة احلق. ونُ هللا 

                                                           
 واإلعالن، وزيعوالتَّ  شروالنَّ  للطباعة هجر دار ،1ط الرتكي، احملسن عبد بن هللا عبد: حتقيق هاية،البداية والنِّ  كثري، ابن )1(

 الدين جالل: ) من سورة القصص34( اآلية تفسريويُنظر ، 2/59 م،2003/  هـ1424: سنة ُنشر م،1997/  هـ1418
  .513 مصر، القاهرة، احلديث، دار ،1ط اجلاللني، تفسري يوطي،السُّ 
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 حني المالسَّ  عليهما شيخ مْدين مع موسى خرب، لفت انتباهنا نفس القصةوكضميمة ملا أورد�ه يف 
الم بقضاء فبادر موسى عليه السَّ  قيا،للسُّ  اخرجت قدو  لشَّيخل ابنتنيألفى  ، حيثينمدْ  جاء

 ا الفعل ]لغ األثر على الفتاتني.فكان هلذحاجتهما، 

يف طلبه،  والدمها فأرسلالم، وعند عود°ما، ذكر� لوالدمها ما كان من أمرمها مع موسى عليه السَّ 
ما ميتلكه موسى عليه  بذلك دركةً مُ tن يستأجره،  والدها �صحة شيخ مدينبنت  وهنا ]درتْ 

يقول هللا عزَّ  واليت مجعْتها يف القوَّة واألمانة، ومواهب قـَلَّْت أو َنُدَرْت عند غريه،درات الم من قُ السَّ 
)﴾ 26( اْألَِمنيُ  اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرتَ  َمنِ  َخيـْرَ  ِإنَّ  اْسَتْأِجْرهُ  أََبتِ  �َ  ِإْحَداُمهَا قَاَلتْ ﴿وجل على لساqا: 

 ).26: القصص(

 َحَجر َرْفعه ِمنْ  تـََقدَّمَ  ِمبَا َفَأْخبَـرَْتهُ  َعْنهُ  َفَسَأَهلَا َوأََمانَته لُِقوَّتِهِ  اْسَتْأِجْرهُ  َأيْ «يقول السُّيوطي شارحًا اآلية: 
 .)1(»يـَْرَفعهُ  فـََلمْ  رَْأسه َصوَّبَ  ،Sَِا َوَعِلمَ  َجاَءْتهُ  َلمَّا أَنـََّها َوزَِ�َدة ،َخْلِفي اْمِشي َهلَا قـَْوله َوِمنْ  اْلِبْئر

غية نصرة ، فإنَّ اكتشاف املوهبة كان بُ عليهما السَّالم إذن، كما مرَّ بنا يف قصة موسى وأخيه هارون
نيوي، وهنا ، فإنَّ اكتشاف موهبته كان لصاحل دُ عيب عليه السَّالمشُ ته مع ، ويف قصَّ لوائهوإعالء  احلقِّ 

ليس اكتشاف املواهب مقتصرًا على اجلانب الدِّيين فحسب، فقد ألفْينا مناذج أخرى تُعىن نقول: 
 التايل: موذجمن خالل النَّ  أيضا]جلانب الُدنيوي، والذي يظهر واضحاً 

 يوسف عليه السَّالم: -
يظهر لنا يف قصة يوسف عليه السَّالم أنَّ صاحب األمانة والكفاءة يُنتقى ويـَُوىلَّ على أمور الرعيَّة،   
و من ميتلك القدرات املميَّزة حيظى ]الهتمام، وتُقدَّم له الفرصة يف جمال نباهته وحذاقته ليُثبت مهاراته 

 على أرض الواقع. 

                                                           
 .388 ،اجلاللني تفسري يوطي،السُّ  الدين جالل: اآلية تفسرييُنظر  )1(

 



((5)) 
 

� مللك مصر، ما كان من هذا امللك إال ؤْ السَّالم حني عربَّ الرُّ  ة أنَّ يوسف عليهطالعنا أحداث القصَّ تُ 
، يقول خري للبالد والعبادم فيه من قن أن هذا الفىت ليس كأقرانه، وملا علِ أن استخلصه لنفسه بعدما أيْ 

 لِنَـْفِسي َأْسَتْخِلْصهُ  ِبهِ  ائْـُتوِين  اْلَمِلكُ  َوقَالَ ﴿ احلقُّ تبارك وتعاىل أثناء عرض قصة يوسف عليه السَّالم:
 َعِليمٌ  َحِفيظٌ  ِإّينِ  اْألَْرضِ  َخزَاِئنِ  َعَلى اْجَعْلِين  قَالَ ) 54( أَِمنيٌ  َمِكنيٌ  َلَديـَْنا اْليَـْومَ  ِإنَّكَ  قَالَ  َكلََّمهُ  فـََلمَّا

َها يـَتَـبَـوَّأُ  اْألَْرضِ  ِيف  لُِيوُسفَ  َمكَّنَّا وََكَذِلكَ ) 55(  ُنِضيعُ  َوَال  َنَشاءُ  َمنْ  ِبَرْمحَِتَنا ُنِصيبُ  َيَشاءُ  َحْيثُ  ِمنـْ
 ).56-54: يوسف)﴾ (56( اْلُمْحِسِننيَ  َأْجرَ 

حا سبب انتقاء امللك ليوسف عليه السَّالم:   ِعْلمِ  ِبَكَمالِ  ِعْلًما اْلَمِلكُ  َأَحاطَ  َلمَّا«يقول ابن كثري موضِّ
 ِمنْ  لَِيُكونَ  َحْضَرتِهِ  ِإَىل  Äِِْحَضارِهِ  أََمرَ  َوفـَْهِمِه، السَِّديدِ  َورَْأِيهِ  َعْقِلهِ  َوَمتَامِ  َوالسََّالُم، الصََّالةُ  َعَلْيهِ  يُوُسفَ 

وصدق حدس امللك وأفلح يف ثِقته بقدرات يوسف عليه السَّالم وكان بذلك سبباً ، )1(»َخاصَِّتهِ  ُمجَْلةِ 
 يف إنقاذ مصر من جماعة حمقَّقة. 

 : مناذج من اكتشاف النيب صلى هللا عليه وسلم ملواهب الصَّحابة رضي هللا عنهم:yنيا

لنا يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدوٌة حسنة يف طريقة التَّعامل مع نلمح يف تصرُّفا°م قدرات 
لسَّبق النَّبوية يقف عند مناذج عديدة كان فيها ا السرية يستقرئ، ومن تفوق سنَّهم وتتجاوز أقراqم

 للتَّشجيع وصقل املوهبة، نذكر منها:

 

 

 

 

                                                           
 تفسري السيوطي، الدين جالل: ) من سورة القصص34( اآلية تفسريويُنظر ، 1/481والنِّهاية،  البداية كثري، ابن)1(

 .513 ،اجلاللني
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 )ه 45: ت( الصَّحايب زيد بن yبت رضي هللا عنه -
  هللا صلى هللا عليه وسلم رسول أخوال النجَّار بين من )1(األنصاري الضحَّاك بن Éبت بن زيد هو

 داود وأيب البخاري ومسلمللوحي، روى له  كاتبا ]ملدينة، من أكابر الصَّحابة رضي هللا عنهم، كان
 ماجة. وابن والنَّسائي والرتمذي

بن إحدى عشرة  -زيد–املدينة، وهو  مَ دِ حيكي زيد بن Éبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قَ 
سنة، فقيل للنيب صلى هللا عليه وسلم أنَّ زيدا قرأ مما أُنزل على النيب سبع عشرة سورة، مث قرأ على 

 .)2(جب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقراءة زيدالنيب ما حفظه، فأع

مل يتوقَّف اإلعجاب عند هذا احلدِّ، بل أدرك احلبيب املصطفى عليه الصالة والسالم ما تنطوي عليه 
 عوة اإلسالمية.   خيدم الدَّ  سليماً  شخصية زيد الفىت من ُقدرات فائقة ميكن أن تُوجَّه توجيهاً 

 اÍَِّ  َرُسولُ  أََمَرِين « عنه ساردًا موقف النيب صلى هللا عليه وسلم معه:Éبت رضي هللا  بن يقول زيد
 »ِكَتابٍ  َعَلى يـَُهودَ  آَمنُ  َما َواÍَِّ  ِإّينِ : «قَالَ  يـَُهودَ  ِكَتابِ  ِمنْ  َكِلَماتٍ  َلهُ  أَتـََعلَّمَ  َأنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اÍَُّ  َصلَّى
 َكتَـْبتُ  يـَُهودَ  ِإَىل  َكَتبَ  ِإَذا َكانَ  تـََعلَّْمُتهُ  فـََلمَّا: «قَالَ  »َلهُ  تـََعلَّْمُتهُ  َحىتَّ  َشْهرٍ  ِنْصفُ  ِيب  َمرَّ  َفَما: «قَالَ 

 .)3(»ِكَتابـَُهمْ  َلهُ  قـَرَْأتُ  إِلَْيهِ  َكتَـُبوا َوِإَذا إِلَْيِهْم،

                                                           
األر�ؤوط،  شعيب الشيخ �شراف احملققني من تنظر ترمجته وأخباره يف: مشس الدين الذهيب، سري أعالم النبالء، جمموعة )1(

 دار ،1ط عباس، إحسان: حتقيق الكربى، الطبقات سعد، ، وابن2/426م، 1985/  هـ1405 سالة،الرِّ  ، مؤسسة3ط
 .2/358 م،1968 لبنان، بريوت، صادر،

 .3/428، لدين الذهيب، سري أعالم النبالءينظر: مشس ا )2(
 البايب مصطفى ومطبعة مكتبة ، شركة2عوض، ط عطوة إبراهيم: -هذا اجلزء حتديدا– الرتمذي، سنن الرتمذي، حتقيق )3(

، 5/67) 2715م، أبواب االستئذان واآلداب، Zب ما جاء يف تعليم السُّرEنية، (1975 / هـ1395 احلليب، مصر،
 املكتب، 2، طالشاويش زهري، حتقيق: بيلالسَّ  منار أحاديث ختريج يف الغليل رواءإ يف األلباين الشيخ صحَّحه واحلديث
  .8/255، م1985 - هـ 1405، لبنان، بريوت ،اإلسالمي
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ُقدرات زيد وجيه النَّبوي وتشجيع املواهب وصقلها، فبعد أن أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم إنَّه التَّ 
رضي هللا عنه يف احلفظ والتعلُّم، حاول أن جيعل زيدا يستغلُّ إمكا�ته وطاقاته استغالال إجيابيا، 

 فطلب منه تعلُّم اللُّغة العربية، لتكون له بصمة خالدة يف �ريخ اإلسالم.

 ه)59ت: حيُّ (اجلُمَ  َحمُْذْورَةَ  حايب أZالصَّ  -
 النَّاس أحسن من ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كانمؤذِّ  اْجلَُمِحيُّ  َحمُْذوَرةَ  أَبُو ِمْعَريٍ  ْبنُ  َمسَُرةُ  )1(هو

 و�ً.ص وأنداهم
الصَّالة tلفاٍظ خمصوصة، نُلفيه  وقت به دخول ويُعَلم التَّوحيد كلمة األذان... ذاك النِّداء الذي يُظهر

مؤذِّن املسجد احلرام، فكيف حتوَّلْت موهبته من مسارها  وقد ارتبط يف �ريخ اإلسالم tيب ْحمُذوَرة
 اخلاطئ إىل مسارها الصَّحيح بتوجيه من معلِّم البشرية عليه أفضل الصَّالة والتسليم؟

 َصلَّى اÍَِّ  َرُسولُ  َخرَجَ  َلمَّا«قال:  حمذورة أيب حايب نفسه: عنلنتمعَّن يف هذه القصَّة اليت يرويها الصَّ 
 ِ]لصََّالةِ  يـَُؤذِّنُونَ  َفَسِمْعَناُهمْ  َنْطلُبـُُهْم، َمكَّةَ  أَْهلِ  ِمنْ  َعْشَرةٍ  َعاِشرَ  َخَرْجتُ  ُحنَـْنيٍ  ِمنْ  َوَسلَّمَ  هِ َعَليْ  هللاُ 

 ِإْنَسانٍ  َ�ِْذينَ  َهُؤَالءِ  ِيف  مسَِْعتُ  َقدْ : «َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اÍَِّ  َرُسولُ  فـََقالَ  Sِِْم، َنْستَـْهزِئُ  نـَُؤذِّنُ  فـَُقْمَنا
 .»الصَّْوتِ  َحَسنِ 

َنا، َفَأْرَسلَ   َفَمَسحَ  َيَدْيِه، بـَْنيَ  َفَأْجَلَسِين  »تـََعالَ : «أَذَّْنتُ  ِحنيَ  فَـَقالَ  آِخَرُهْم، وَُكْنتُ  َرُجلٌ  َرُجلٌ  َفَأذَّ�َّ  إِلَيـْ
 �َ  َكْيفَ  قـُْلتُ . »اْحلَرَامِ  اْلبَـْيتِ  ِعْندَ  َفَأذِّنْ  اْذَهبْ : «قَالَ  ُمثَّ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  َعَليَّ  َوبـَرَّكَ  َ�ِصَيِيت  َعَلى

؟ َرُسولَ  َِّÍَا اْآلنَ  تـَُؤذِّنُونَ  َكَما فَـَعلََّمِين  اSِ» : َُّÍَأْكبَـرُ  ا . َُّÍَأْكبَـرُ  ا . َُّÍَأْكبَـرُ  ا . َُّÍَال  َأنْ  َأْشَهدُ . َأْكبَـرُ  ا 
، َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ . اÍَُّ  ِإالَّ  إَِلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ . اÍَُّ  ِإالَّ  إَِلهَ  َِّÍَرُسولُ  ُحمَمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  ا  َِّÍَأنْ  َأْشَهدُ . ا 
ُ، ِإالَّ  إَِلهَ  َال  َّÍِإالَّ  إَِلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  ا  َُّÍَرُسولُ  ُحمَمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ . ا  َِّÍَرُسولُ  ًداُحمَمَّ  َأنَّ  َأْشَهدُ . ا  َِّÍَحيَّ . ا 
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 ِيف  النـَّْومِ  ِمنَ  َخيـْرٌ  الصََّالةُ . اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ . اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ . الصََّالةِ  َعَلى َحيَّ  الصََّالِة، َعَلى
 .»الصُّْبحِ  ِمنَ  اْألُوَىل 

قَاَمةَ  َوَعلََّمِين : قَالَ  ُ، ِإالَّ  إَِلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  َأْكبَـُر، اÍَُّ . َأْكبَـرُ  اÍَُّ . َأْكبَـرُ  اÍَُّ . َأْكبَـرُ  اÍَُّ : «َمرَّتـَْنيِ  اْإلِ َّÍا 
ُ، ِإالَّ  إِلَهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  َّÍَرُسولُ  ُحمَمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  ا ، َِّÍَرُسولُ  ُحمَمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  ا ، َِّÍالصََّالِة، َعَلى َحيَّ  ا 
 اÍَُّ  الصََّالُة، قَاَمتِ  َقدْ  الصََّالُة، قَاَمتِ  َقدْ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ  اْلَفَالِح، َعَلى َحيَّ  الصََّالِة، َعَلى َحيَّ 
 .)1(»»اÍَُّ  ِإالَّ  إَِلهَ  َال  َأْكبَـرُ  اÍَُّ . َأْكبَـرُ 

 !� هلا من نقلٍة نوعية يف حياة أيب حمذورة

من مستهزئ ]ألذان إىل مؤذِّن tحسن صوت وأندى إلقاء، ومل يكن ذلك لوال تنبُّه النيب صلى هللا 
 عليه وسلم ملا ميتلكه هذا الفىت من إمكا�ت صوتية متميِّزة كانت حباجة لتوجيه خريِّ وتشجيع الئق. 

 )ه54(ت:  األنصاريّ  ان بن yبتالصَّحايب حسَّ  -
 شاعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وصاحبه، األَْنَصارِيُّ  َحرَامٍ  بنِ  املنِذر بنِ  Éَِبتِ  بنُ  َحسَّانُ )2(هو

 اجلاهلية يف سنة نيستِّ  عاش واإلسالم، اجلاهلية أدركوا الذين املخضرمني وأحد املدينة سكان من كان
 .اإلسالم يف ومثلها
عنه ابنه والرباء بن عازب وسعيد بن حدَّث ، اإلسالم  قبل احلرية وملوك انينيالغسَّ  يف مدائحه ذاعت

 املسيَّب وأبو سلمة وآخرون.
، حوهلا من املهاجرين واألنصار رأت قريش أن الدعوة اجلديدة قد وجدت هلا من يلتفُّ  لقد

نا على اإلسالم واملسلمني، طعنا يف  اء ُمعلَ فكان اهلج، ين اجلديدلك شعراءها حملاربة الدِّ لذ استنفرتْ ف
 .ا من قيمتهمملشاعرهم، وحطÓ كرامتهم، وخدشا 
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، وأصبح هجاء الكفار واملشركني سان والقريضصرة ]للِّ ، إنه النُّ صرة اإلسالمجديد لنُ  برز دورٌ  ،هلذا
ظهر من املسلمني شعراء أفذاذ  ة، ومن مثَّ الححتميا ومواز� للجهاد ]لسِّ  سلمنيوامل لإلسالم نتصارلال

بشاعر الرسول صلى هللا عليه ب قِّ ، والذي لُ بت رضي هللا عنهان بن Éحايب حسَّ صَّ متهم اليف مقدِّ 
 .وسلم

 فكيف كانت البداية؟

 وكيف ُصقلت موهبة الصَّحايب حسَّان بن Éبت بني يدي الرسول صلى هللا عليه وسلم؟

 فاعوالدِّ  اإلسالمية عوةالدَّ  لصاحل عرالشِّ  بقرظ أمر الموالسَّ  الصالة عليه أنه التارخيية املصادر ثنادِّ حتُ 
عن الرباء بن عزب أَمَر حسَّان بن Éبت Sجاء قريش، ف وسلم عليه هللا صلى النيبَّ  أنَّ  ثبتو  عنها،
 أَوْ - اْهُجُهمْ «بن Éبت رضي هللا عنه:  انحلسَّ  وسلم عليه هللا صلى النيب قال: قال عنه هللا رضي
 .)1(»َمَعكَ  َوِجْربِيلُ  -َهاِجِهمْ : قَالَ 

 كاملة نوردها أن ار�ينا واليت مسلم صحيح يف الواردة ةالقصَّ  خالل من ةقَّ بدِ  ذكر�ه ما لنا ىويتجلَّ 
 تشجيع الرسول صلى هللا علي وسلم ملوهبة حسَّان بن Éبت رضي هللا عنه وتوجيهها. على اللةللدَّ 

َها َأَشدُّ  فَِإنَّهُ  قـَُرْيًشا، اْهُجوا: «أنَّ الرسول صلى هللا عليه وسلم قال ،عن عائشة رضي هللا عنها  ِمنْ  َعَليـْ
 ْبنِ  َكْعبِ  ِإَىل  فََأْرَسلَ  يـُْرِض، فـََلمْ  فـََهَجاُهمْ  »اْهُجُهمْ : «فـََقالَ  َرَواَحةَ  اْبنِ  ِإَىل  َفَأْرَسلَ  »ِ]لنـَّْبلِ  َرْشقٍ 

 َهَذا ِإَىل  تـُْرِسُلوا َأنْ  َلُكمْ  آنَ  َقدْ : َحسَّانُ  قَالَ  َعَلْيِه، َدَخلَ  فـََلمَّا Éَِبٍت، ْبنِ  َحسَّانَ  ِإَىل  أَْرَسلَ  ُمثَّ  َماِلٍك،
 بِِلَساِين  َألَْفرِيـَنـَُّهمْ  ِ]حلَْقِّ  بـََعَثكَ  َوالَِّذي: فـََقالَ  ُحيَرُِّكُه، َفَجَعلَ  )2(ِلَسانَهُ  أَْدَلعَ  ُمثَّ  ِبَذنَِبِه، الضَّاِربِ  اْألََسدِ 
 tَِْنَساSَِا، قـَُرْيشٍ  أَْعَلمُ  َبْكرٍ  َأ]َ  فَِإنَّ  تـَْعَجْل، َال : «َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فـََقالَ  ،)3(اْألَِدميِ  فـَْريَ 
صَ  َحىتَّ  َنَسًبا، ِفيِهمْ  ِيل  َوِإنَّ   ِيل  خلََّصَ  َقدْ  هللاِ  َرُسولَ  �َ : فـََقالَ  َرَجعَ  ُمثَّ  َحسَّاُن، َفَأَ�هُ  »َنَسِيب  َلكَ  يـَُلخِّ

ُهمْ  َألَُسلَّنَّكَ  ِ]ْحلَقِّ  بـََعَثكَ  َوالَِّذي َنَسَبَك،  .اْلَعِجنيِ  ِمنَ  الشَّْعَرةُ  ُتَسلُّ  َكَما ِمنـْ
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 يـَزَالُ  َال  اْلُقُدسِ  ُروحَ  ِإنَّ : «ِحلَسَّانَ  يـَُقولُ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َفَسِمْعتُ : َعاِئَشةُ  قَاَلتْ 
 َهَجاُهمْ : «يـَُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ : َوقَاَلتْ  ،»َوَرُسولِهِ  هللاِ  َعنِ  َ�َفْحتَ  َما يـَُؤيُِّدَك،
  :)2(َحسَّانُ  قَالَ  »)1(َواْشتَـَفى َفَشَفى َحسَّانُ 

 اْجلَزَاءُ  َذاكَ  ِيف  هللاِ  َوِعْندَ  ***       َعْنهُ  َفَأَجْبتُ  ُحمَمًَّدا َهَجْوتَ 

 اْلَوفَاءُ  ِشيَمُتهُ  هللاِ  َرُسولَ  ***       َحِنيًفا بـَرÓا ُحمَمًَّدا ْوتَ ــــــــَهجَ 

 .)3(»ِوقَاءُ  ِمْنُكمْ  ُحمَمَّدٍ  لِِعْرضِ  ***     ْرِضيـــــــــَوعِ  َدهُ ـــــــَوَوالِ  َأِيب  فَِإنَّ 

 ريش،ق شعراء كْيد لردّ  طريقة عرالشِّ  من جعل احلادثة، هذه خالل من وسلم عليه هللا صلى فالرسول
 نسبب مسٍّ  دون اهلجاء أمر تيسري على لقدرته بكر وأيب الرد، على لقدرته ا�حسَّ  عراءالشُّ  من وانتقى

 .وسلم عليه هللا صلى النيب

  مواهبهم:لف الذين وجدوا من يتبىنَّ  السَّ َري مناذج من سِ yلثا: 

-كما يف غريها–ورعايتها  املواهب تنا يف ما له عالقة ]كتشافليس عبثا منَّا أن نستحضر ماضي أمَّ 
 لالنتكاسة احلقيقية األسباب إدراك لنا تُتيح« اريخللتَّ  رب، ألنَّ دراستنااريخ دروس وعِ ، ففي التَّ 
، )4(»اخلالص طريق على ذاته الوقت يف ونتعرَّف األخري، عصرها يف األمة فيها وقعت اليت الضَّخمة

ح أخطاء واقعه، يكون قادرا بعدها على استثمار ما هو  وإنَّ من يستخلص الدُّروس من التَّاريخ ليصحِّ
  !وأيُّ استثمار أفضل من تنشئة جيل يكون بني يديه خري البالد والعباد؟ ،تاح بني يديهمُ 

                                                           
 ، نفسه.واملسلمني اإلسالم عن حَ و�فَ  قهاومزَّ  ارفَّ الكُ  أعراض من �له مبا هو واشتفى املؤمنني شفى :أي )1(
 .)من الوافرُمقتطف، ( )2(
 الصحابة فضائل كتاب لبنان، ،بريوت العريب، الرتاث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق ،مسلم صحيح ،مسلم)3(

 ).6153( ،8/36 ،عنه هللا رضي yبت بن حسان فضائل Zب ،عنهم تعاىل هللا رضي
 .23م، 1992ه/ 1412الشروق،  دار ،1اإلسالمي، ط التاريخ نكتب قطب، كيف حممد )4(

 



((11)) 
 

ولنا يف ذلك عديد أمثلة، ممَّن كان الوالدان سببًا مباشرًا يف متيُّز أبنائهم وتفوُّقهم وعلوِّ مهَّتهم، فهذا  
الذي يُنسب إليه املذهب الشَّافعي، قد َجعلْت منه أمُّه إمام وقته وعامل عصره، وهذا  لشَّافعيا اإلمام

العثمانية، ملا ملسه فيه من ذكاء   الدولة قادة أكرب ريق ليكون أحدحممد الفاتح وقد عبَّد له والده الطَّ 
 د Sا على حساب أقرانه.عالية تفرَّ  درةومقْ 

حيث كانت األم القوَّة الدَّافعة لطموحات  ،يف جمموعة من سري أعالم املسلمنيا عاينَّاه مثال عمَّ هذا 
جم عليهم أبنائها، وكان األب احملفِّز اإلجيايب ملسرية أبنائه، فما ]ل أكثر آ]ء وأمَّهات اليوم تستعْ 

 !طالئع املوهبة يف أبنائهم، فال يتنبَّهون وال يتفطَّنون هلا؟

هب األوالد من الوالدين إىل اإلخوة، وهذا ما كان مع احلافظ ابن حجر قد تتعدَّى رعاية مواكما 
الركب موهبته، فصار ذاك اإلمام اللَّوذعي الذي أرىب عن  العْسقالين الذي اكتشفت أخته ستّ 

 األْكفاء ومتيَّز عن النُّظراء.

يف تتبُّع سري األعالم إجا]ت كافية عن عالمات نبوغهم وكيف جاب بريد ذكرهم اآلفاق، ومن   وإنَّ 
عاً وُمدعِّماً، نذكر منهم على سبيل التَّمثيل ال احلصركان وراءه  :)1(م ُمكتشفاً ُمشجِّ

  )م820 - 767 هـ /204 - 150(اإلمام الشَّافعي  -
الفقه، وله  أصول علم يف الشَّافعي، صنَّف إليه املذهب إدريس بن العبَّاس، يُنسب بن حممد )2(هو

 .عديد تصانيف كالّرِسالة، واألم

 من ترعى فهي ألبنائها، صحيحة لوكيةسُ  إميانية لرتبية بتقدميها زوجها، بيت يف اعيةإنَّ األم هي الرَّ 
 :ونُعيد نردِّد ولعلَّنا األمَّة، صالح منبع هي فاألم آمنة، مسلمة أسرة لُتكوِّن وبنا°ا، عقول أبنائها

 األُمََّهاتُ  تـََرقَّتْ  َقدْ  َتُكنْ  ***   ملَْ   َماأُمٍَّة  ِيف  األَبـَْناءُ  يـَْرَقى لَْيسَ 

                                                           
 اعتمد� يف ترتيب األعالم على التدرُّج التارخيي يف سنة الوفاة. )1(
 .10/05 تنظر ترمجته وأخباره يف: مشس الدين الذهيب، سري أعالم النبالء، )2(

 



((12)) 
 

 رجاتقُّل الدَّ وَ وتَـ  العاليةمور افعي حيث كانت حتثُّه على طلب األوهذا ما ينطبق على أم اإلمام الشَّ 
 الرَّفيعة.

 مثلهم، فتكون tهلك، اَحلقْ : وقالت الضَّيعة، عليَّ  أمي فخافتْ  ]ليمن، ُولْدتُ «يقول الشافعي: 
 بذلك، شبيها أو عشر ابن يومئذ وأ� فقِدمُتها ة،مكَّ  إىل فجهَّزتين بك،سَ نَ  على تُغلب أن أخاف فإين

 ينفعك، ما على وأقبلْ  Sذا، تشتغلْ  ال: يل فيقول العلم، أطلب وجعلتُ  يل، نسيب إىل فصرتُ 
 .)1(»رزق ما منه هللا رزقين حىت وطلبه، العلم هذا يف لذَّيت تفُجعلَ 

ة واألحالم الرَّاجحة، إْذ مل تكتف Äحلاق ابنها tهله  لقد كانت والدة الشافعي من ذوات األفهام النريِّ
لتهيِّئ له فرصة التميُّز، بل كانت تسعى للتغلُّب على فقرها بُغية حتصيل ابنها للعلم ويكون يف مصاف 

فيه عالمات  ومل يكن ذلك إال بعد أن رأتْ  !ابنها جيابية ملستقبلاستشرافية إماء، فيا هلا من نظرة العل
  النُّبوغ والتميُّز.

كنُت يتيما يف حجر أمي ومل يكن هلا مال وكان املعلِّم يرضى من أمي أن «يقول اإلمام الشَّافعي: 
فكنُت أجالس العلماء فأحفظ احلديث أو أْخُلفه إذا قام، فلما مجعُت القرآن دخلُت املسجد 

 .)2(»املسألة، وكانت دار� يف شعب اخلَْيف فكنت أكتب يف العظم فإذا كثُر طرحته يف جرة عظيمة

 )م 1449 - 1372 / هـ 852 - 773(الين  ْسقَ احلافظ ابن حجر العَ  -
املؤلفات الكثري من  له من وأديب، وفقيه حمدِّث الين، عاملقَ سْ الفضل العَ  أبو الدين شهاب )1(هو

واإلصابة يف متييز  التهذيب وتقريب التهذِّيب و°ذيب ذلك: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري
 الصَّحابة وغريها ممَّا اشتهرت وتداولت بني الناس.

                                                           
 الكتب دار اخلالق، عبد الغين عبد: عليه وعلق أصله وحقَّق له قدَّم ومناقبه، الشافعي آداب ،الرازي حامت أيب ابن )1(

 .18 م،2003/  هـ1424 لبنان، بريوت،  ،1ط العلمية،
/  ه1406 العلمية، الكتب دار القاضي، هللا عبد: حتقيق إدريس، بن حممد ملعايل التأسيس توايل العسقالين، حجر ابن )2(

 .54م، 1986
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رحم، وهذا  بينهم واشجة نممَّ ه إىل أهل بيتب قد تتعدَّى األب واألم افعة للطفل أو الشَّاإن القوى الدَّ 
حال ابن حجر العسقالين مع أخته ست الرَّكب، واليت كانت مهَّتها بعيدة املرمى، فكانت ترى يف 

 ؤيتها الثاقبة.أخيها مشروع عامل فذ، وقد صحَّت رُ 

لقد كانت ست الركب شغوفة ]لعلم وتعلُّمه، فقيَّد التاريخ سري°ا وومسها بِسمات العلماء، ومل حتتكر 
الدافعة له يف طلبه للعلم،  القوة وقد حبـََّبت العلم ألخيها وكانت مبثابة بل جندها ،هذه الصفة فيها

 احلديث. أِئمَّة ليصبح من

 :)2(املنية، وقد تصدَّع قلبه زفرات ومل ينس اإلمام توجيه أخته له، وها هو يرثيها بعدما وردت حياض

 ا اْنظُرَا َمشَْس الضُّحى َوْهَي يف َكْسفِ ِقَفا تـََرَ� َحاالً ِجتلُّ َعـــــِن الَوْصِف      ***     َوُقومَ 

 يــِــــ َيا هلْفـــــْن َغْريِ ْهلٍف فَ ــــْش مِ ـــــَلى إْن أعِ ـــــبَ     فا      ***  ـــهُّ ــلَ ــــوُت تَ ـــَبا أّينِ أمُ ــــــْعجَ ـــــــوال تَ        

 َوِإْن َكـــــاَن َدْمــُع الَعـــــــْنيِ ُيْشِجي َوالَ ُيْشـــــِفيَوُجوَدا َمِعي َفْضالً ِبَفْيِض َمَداِمٍع      ***     

أبعدته عن القعود عمَّ تسمو إليه و ويذكر خصال أخته السَّامية، واليت بفضلها حفَّزته إىل بعيد املدارك، 
 كرها وقد تبنيَّ الكمد بني حروف أبياته:ذْ النُّفوس العزيزة، يَ 

 ـــــَمِاِئل َغَاهلَا     ***     َكِثيـــــــُف الثـََّرى بـَْعَد التَـنَـعُّـِم واللُّْطفِ َعَلى تِْلَك الشَّ َبَكْيُت 

 ِعــــــــزِّ اهلَُدى َهزََّة الطـَّــْرفِ  تـُُقارُِن َمعْ َبَكْيــــُت َعَلى ِحـــْلٍم وِعــــْلٍم وِعـــفَّـــــٍة     ***      

 

 
                                                                                                                                                                                     

)1
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 م) 1481-م1451 /ه 886-ه855حممد الفاتح ( -
ما  مَ كَ السُّلطان حممد الثَّاين، والذي يعترب السُّلطان العثماين السَّابع يف سلسلة آل عثمان، حَ  )1(هو

 سطنطينية.يقرب من ثالثني عاما، ُعرف بفتحه للقُ 

ري عرب  د يف سريٍة من أروع السِّ التَّاريخ هذا منوذج آخر على أمهية رعاية الوالدين ملواهب أبنائهم، ُجسِّ
ا سرية شبل التَّوحيد حممد الفاتح، قاهر الرُّوم وفاتح الُقسطنطينية. َّqاإلسالمي، إ 

دراته اليت كانت ناسب مع قُ تَ لقد كان والد حممد الفاتح دائم احلرص على تنشئة ابنه تنشئة خاصَّة تَـ 
جابة اليت فاق Sا أقرانه منذ عن مستقبل مميَّز، نعم... يبدو أن والده قد استشعر فيه الفطنة والنَّ  تنمُّ 

 والعمل واإلميان اإلسالم حبِّ  على تنشئته يف والعلماء، والذين سامهوا بنياملؤدِّ  له حداثته، فأحضر
 األ�م عليه الصالة والسَّالم. دسيِّ  ةنَّ وسُ  ]لقرآن

 الفرتة، تلك ومنذ حياته، يف السُّلطانية األعمال مبمارسة ق السُّلطان يف قدرات ابنه، فسمح لهووثِ 
 القسطنطينية فتح إىل تطلُّعه كان و]لتايل املختلفة، الظروف يف البيزنطية الدولة صراع يُعايش وحممد

 ، حىت فتحها.سنة وعشرين اثنني آنذاك عمره وكان السلطة يهتولِّ  منذ فتحها يف فكريوالتَّ 

 أمهها: كثرية  بنا من مناذج خمتارة خنرج بنتائج إذن، من خالل ما مرَّ 

من أجل أهداف دينية  ،ملا فيه صالح البالد والعباد اههاملوهوبني ومواهبهم ووجَّ  تبىنَّ اإلسالم  -
 أيضا.نيوية من أجل أهداف دُ و سامية 

ز اكم أن مييِّ معلِّم أو احلملوهوب فحسب، إذ ميكن للا إنَّ استثمار املواهب ليس حكرا على أسرة -
  ذلك. وميكن للفرد العادي تقدمي الفرصة للموهوب إذا أيقن أنه يستحقُّ  ،املواهب من غريها

                                                           
 والنشر التوزيع دار ،1ط الفاتح، حممد السلطان القسطنطينية فاتح الصاليب، حممد علي تنظر ترمجته وأخباره يف: )1(

 م.2006 ه،1427 مصر، القاهرة، اإلسالمية،

 



((15)) 
 

 رعاية من بد ال بل واللِّباس، والشُّرب األكل بتوفري صغارهم ألجسام ناألبويْ  رعاية يكفي ال -
 واستثمار املواهب فيهم. العقول

، واألهم هو أيضا فحسب، بل جندها ماثلة يف الكبار السنِّ  صغارتقتصر املواهب على  ال -
 استغالهلا استغالال إجيابيا ومنح الفرصة للموهوبني.

 وهللا ويلُّ التَّوفيق.

 




