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ابتكار املواهب وصقلها يف ضوء السرية النبوية
(Creating & refining the talents in the light of Seerah of the
Holy Prophet PBUH)
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ABSTRACT:
The Prophet Hazrat Muhammad SAAW is the greatest
and noblest teacher, the world has ever seen. The Quran
proclaims that he was chosen by Allah as mercy to all
creations, an excellent role model who was possessed of
the most exalted character. He successfully taught and
conveyed the message of Islam to the people of Arabia
and inculcated the basic qualities of morality &
leadership in his companions. He innovated and refining
the talents and basic characteristics in his friends and
students. This article deals with the principles related to
human relations, the researchers made the biography of
the Prophet Hazrat Muahmmad SAAW a basis and role
model for deducing and deriving the principles of
relationships; the principle of discovering capabilities,
the principle of choosing the right person for right job,
the principle of appreciating potentials. The method
used for this research was deductive, analytical and
applied. The purpose of this study is to highlight the
prophetic approach in creating and refining the talent of
the companions. This article found the excellent
examples & results in this regard.
Key Words: Creating & Refining, Talents, Capabilities,
Potentials, Deducing.
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السنة النبوية منهج حياة ،وذلك أن السنة وحي إهلي جاءت لبيان القرآن الذي بدوره دستور األمة
ونرباس هدايتها ،فالسنة فيها تفاصيل هذه اهلداية وهي منهج حياة األمة يف التشريع والسياسة
واالقتصاد والرتبية واألخالق ،ويستطيع املستقصي للسنة النبوية أن يستخلص مناذج للتعامل مع
شرائح اجملتمع مجيعها ومن ث الرتبية مبفهومها الشامل وذلك من خالل منهج النيب  -صلى هللا عليه
وسلم -يف التعامل مع الصحابة والصحابيات والصغار والكبار ،والصديق والعدو بل هناك شرحية
اهتم هبا  -صلى هللا عليه وسلم -وهم ذوو االحتياجات اخلاصة املوهوبون.
حيث قام النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ابلتعامل مع املوهوبني بطريقة تكشف عن مواهبهم
وتدعمها ،وتبث روح االبداع وتنميها ،مما ميكننا من استقصاء منهج متكامل يف التعامل مع املوهوبني
ابتداء من اكتشافها وحتديد خصائصها ،وانتهاء ببيان وسائل الكشف عنها وسبل تنميتها والعوامل
املؤثرة فيها.
وهذا بدوره قد يشكل أساسا يسري عليه الوالدان والرتبويون والقادة يف اكتشاف املوهوبني ومساهتم
وسبل تنمية مواهبهم ورعايتها ،مما قد يؤدي اىل اكتشاف هذه الفئة ليكون هلا دور فعال خلدمة
االمة ودينها ،الذين هم حبق رصيد األمة احلقيقي
وأساس هنضتها.
علينا أن جنعل رسول هلل صلى هلل عليه وسلم قدوة حسنةيف طريقة التَّعامل لقول هللا تعاىل ﴿ :لَ َق ْد
()1
اَّللي أُسوةٌ ح ي
اَّللَ والْي و َم ْاْل يخر وذَ َكر ه ي
ي
ريا﴾.
سنَةٌ ل َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو ه َ َ ْ
اَّللَ َكث ً
ََ َ
َكا َن لَ ُك ْم ييف َر ُسول ه ْ َ َ َ

ومن هذه اآلية يتبني أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مثل يتأسى به وقدوة ألفراد جمتمع الصحابه
ومن جاء بعده من أمته ،فلم يدع رسول صلى هللا عليه وسلم جانبا من جوانب احلياة املختلفة إال
وأرسى القواعد األساسية اليت ينطلق منها األفراد يف حتديد مايناسب مكاهنم وزماهنم ابتباع النهج
اإلسالمي وحيث أن املؤسسات اإلجتماعية املختلفة حترص على تطبيق نظرايت تسهم يف رفع
مستوى أدائها بصورة أفضل وإن كانت هذه النظرايت مل هتتم ابألفراد االهتمام الكايف الذي يكفل
معه أفراد متحابني ومنتجني يف نفس الوقت وميكن القول أن هناك عالقة طردية بني زايدة اإلنتاج
وقوة الروابط بني األفراد يف مكان العمل .ويف هذا يقول حممد العلي (1405ه) "أن هناك الكثري
من النظرايت يف جمال اإلدارة واليت تنادي مبمارسة العالقات اإلنسانية يف خمتلف اإلدارات بني مجيع
األفراد العاملني فيها ،وذلك من أجل رفع مستوى كفاءة ذلك العامل مبا يعود ابلنفع والفائدة عليه
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وعلى اإلنتاج ،يف حني أهنامل تعر هذه النظرايت اهتماما كافية لشخصية ذلك العامل ابلشكل الذي
( )1
حيقق معه الراحة والطمأنينة يف نفسه ويرفع مستوى أدائه من انحية أخرى".
فباإلدارة اإلسالمية يصلح حال اجملتمعات وإداراهتا وذلك ألهنا كانت يف جمال التطبيق
الواقعي وليس شعارات خيبو ضوؤها إذا ما طبقت على أرض الواقع ،فكان املصطفی صلى هللا عليه
وسلم مطبقا واقعيا لتلك اإلدارة ،وهبذا يتبني لنا أن اإلدارة اإلسالمية قابلة للتطبيق يف الواقع بدون
متناقضات ،فقد كانت سرية املصطفی صلى هللا عليه وسلم منوذجا فريدا متميزة حيث أهنا تتميز
ابلشمول ملختلف جماالت احلياة.
ومن هنا ميكن لألمة اإل سالمية التوجه إىل السرية النبوية وعلى وجه اخلصوص العاملني يف
جمال الرتبية والتعليم واالقتداء بصاحبها حيث عمل صلى هللا عليه وسلم على مجع مشل أمته حول
العقيدة اإلسالمية واليت هبا سادت روح العالقات اإلنسانية املبنية على األخوة اإلسالمية ،وابلتايل
حتتاج جماال ت اإلدارة الرتبوية والتعليمية التوجه إىل تلك السرية النبوية من أجل استنباط مبادئ قوية
تبين عليها عالقات ذلك اجملتمع الرتبوي ،ألن اإلدارة الرتبوية حتتاج إىل جهود متظافرة تتحقق معها
األهداف الرتبوية والتعليمية ،ومن هنا ال بد من بناء عالقات إنسانية سليمة وسوية بني مجيع العاملني
يف هذا اجملال وخاصة يف اإلدارة املدرسية فهذه اإلدارة هي النواة األوىل للرتبية والتعليم فمىت متكنت
من توجيه سريها يف الوجهة الصحيحة فال بد من أن يكون هلا قدوة تقتدي هبا وتتمثل هذه القدوة
الصاحلة يف سرية خري األانم سيدان حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم.
فمن سريته صلى هللا عليه وسلم ميكن أن يستقي رجال الرتبية والتعليم املبادئ املتعلقة
ابلعالقات اإلنسانية واليت جيب أن متارس يف اإلدارات املدرسية .فقد كانت حياته صلى هللا عليه
وسلم منوذجا حيا فريدا لتطبيق هذه العالقات املتميزة على أرض الواقع ،فبالتوجه إىل السرية النبوية
تتمكن تلك اإلدارات من استنباط مبادئ لبناء عالقات إنسانية سليمة مع مجيع األفراد العاملني
فيها.
وحيث إ ن العالقات اإلنسانية بني أفراد املوسسة الرتبوية وخاصة اإلدارة املدرسية تكاد
تفقد قوهتا فيما بينها وبني األفراد العاملني فيها ،وحيث إ ن هذه الدراسة تدور حول مبادئ متعلقة

1

حممد علي ،دراسة حتليلية لشخصية الطالب املتفوقني يف مجهورية مصر العربية واملتطلبات
الرتبوية والنفسية لرعايتهم ،من جملة الرتبية احلديثة ،اجلامعة األمريكية ،العدد الثالث،
مصر . 1970م .ص ۲۲۷ - ۲۲۹
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ابلعالقات اإلنسانية فإن الباحث جعل سرية املصطفي عليه الصالة والسالم أساسا يستنبط منه
مبادئ هذه العالقات ألنه صلى هللا عليه وسلم هو املرتجم حقيقة لإلسالم ومسو أخالقه ومبادئه.
ا  -مبدأ اكتشاف القدرات :

إن هللا سبحانه وتعاىل خلق البشر خمتلفني يف القدرات واالمكاانت ،وإن كانوا متشاهبني يف
الصفات الظاهره ،فهناك فرق بني كل فرد وآخر ،وقد تكون هذه الفروق بينهم كبرية وشاسعة وقد
تكون صغرية وضيقة ولكن الفروق موجودة بينهم .ولوجود هذه الفروق بني األفراد حكم تربوية
عظيمة منها أن اجملتمع اإلنساين البد أن يكون متعاوان ومتكامال فال ميكن للفرد الواحد أن يستقل
بذاته ويستغىن عن غريه يف تلبية حاجاته ما مل يكن هناك تعاوان بينه بني مجيع أفراد ذلك اجملتمع،
وبذلك ميكن تطوير اجملتمع من خالل اكتشاف هذه القدرات وأتهيلها ملمارسة ما يناسبها من
األعمال واملهام.
وقد تنبه املصطفى عليه الصالة والسالم هلذا املبدأ يف مجع مشل أفراد األمة اإلسالمية وذلك
ابكتشاف قدرات األفراد يف ذلك اجملتمع ومن ث توجيهها التوجيه السليم حىت ميكن االستفادة من
تلك القدرات واملواهب يف حتقيق أهداف اجملتمع.
ومن ال قدرات اليت اكتشفها الرسول عليه الصالة والسالم يف اجملتمع املسلم ما ذكره اجلزائري
(1409ه) من أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر زيد بن اثبت أن يتعلم العربانية  -لغة اليهود -
()1
الدينية والسياسية فتعلمها رضي هللا عنه كتابة وقراءة يف نصف شهر.
إن املتأمل يف هذة احلادثة جيد أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد عمد على تطبيق مبدأ
اكتشاف القدرات يف حياته مع الصحابة  -رضي هللا عنهم  -فإنه عليه الصالة والسالم عندما
الحظ يف زيد بن اثبت وهو أحد كتاب الوحي سرعة حفظه وفهمه وقوة ذاكرته ،فإنه عليه الصالة
والسالم عمد إىل توجيهه فأمره بتعلم لغة اليهود فما كان من زيد إال أن انصرف إىل تعلم تلك اللغة
بكل إخالص ومحاس حىت أنه مل ميض عليه يف تعلمها إال مخسة عشر ليلة وهذا قمة النجاح من
ذلك الشاب املسلم مما دفع الرسول عليه الصالة والسالم إىل تشجيعه إىل تعلم لغات أخرى ختدم
اإلسالم ويستخدمه ا يف جمال الدعوة اإلسالمية ،فهكذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يكتشف
القدرات ويعمل على توجيهها إىل الوجهة السليمة حىت ميكن أن يستفاد منها وبشكل حيقق مصلحة
عامة للمسلمني.
1
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وهبذا يرى الباحث أن تطبيق هذا املبدأ يسهم وبشكل كبري يف ربط الصالت وتوثيق الروابط
بني األفراد ،مما يشعرهم أبمهيتهم وقيمتهم يف اجملتمع الذي يعيشون فيه مما يدفعهم إىل العمل بتفان
وصدق وإخالص من أجل اجناز ما يسند إليهم من أعمال ،كما أنه ال يتكامل اجملتمع املسلم إال إذا
عمل كل فرد من أفراده يف اجملال الذي يناسب كفاءته وقدراته ومواهبه فيتعاون مجيع األفراد من أجل
رفع مستوى ذلك اجملتمع ودفع عجلة تطوره مبا يتفق ومرور الزمن.
يقول عبداحلميد اهلامشی ( 1405ه) أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يغفل عن تشجيع
عبدا هلل بن مسعود للتفرغ لطلب العلم فكان من املقربني إليه فال يفارقه عليه الصالة والسالم يف
سفر وال حضر ،كما أنه صلى هللا عليه وسلم كان يطلب من عبد هللا رضي هللا عنه أن يقرأ عليه
القرآن ،ومل يكتف الرسول ابکتشاف القدرات واملواهب بل كان يشجعها وحيث على االستفادة
"خ ُذوا الْقُْرآ َن ِم ْن أ َْربـَ َعةٍِ :م ِن ابْ ِن أُِم عَْبدٍ فـَبَ َدأَ بِهِ َوُم َعاذِ بْ ِن َجبَ ٍل،
منها وقد قال صلى هللا عليه وسلمُ :
()1
ُيب بْ ِن َك ْع ٍ
بَ ،و َس ٍِامل َم ْوَىل أَِيب ُح َذيْـ َفةَ".
َوأ َِ
وبذلك كان عليه الصالة و السالم خيلق جوا مناسبا من العالقات بينه وبني أفراد ذلك اجملتمع
اإلسالمي كما أنه ابکتشاف تلك القدرات واملواهب البد من وضع األشخاص أصحاب املواهب
والقدرات يف املكان املناسب هلم مبا حيقق املصلحة العامة جلميع األفراد.
ويعد اكتشاف القدرات و اإلمكاانت إحدى املبادىء اليت حتتاج إليها اإلدارة الرتبوية ألن
العملية الرتبوية والتعليمية حتتاج إىل قدرات متنوعة وفريدة من نوعها حىت تستطيع أن تقفز هبذه
العملية إىل مستوى عال جدا وتبتعد قليال عن الروتني والشكليات يف التعليم ،فتلعب تلك القدرات
واإلمكاانت دورا عظيما يف بناء الشخصية السوية وذلك من خالل تشجيع مثل هذه القدرات

واملواهب النادرة على العمل وربط أفرادها ابإلدارة وتوثيق الصلة فيما بينهم وبني اإلداري حىت يتمكن
من االستفادة منها بشكل فعال مما يسهم يف دفع عجلة العملية التعليمية والرتبوية إىل الوجهة السليمة
مبا حيقق أهدافها على أكمل وجه.
وحىت يتمكن اإلداري الرتبوي من تطبيق مبدأ اكتشاف القدرات يف اإلدارة املدرسية البد أن يراعي
اجلوانب التالية:

1

مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  ،الصحيح املسلم (املسند الصحيح
املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) ،احملقق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،عدد األجزاء ،5 :ابب من فضائل
عبد هللا بن مسعود ،1913/4 ،احلديث2464 :
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 .1البد أن ي درب اإلداري الرتبوي نفسه على اكتشاف القدرات واملواهب وال جيعل دوره
مقتصرا على اإلشراف فقط دون البحث وراء أصحاب القدرات يف املؤسسة الرتبوية.
 .2ن يضع كل فرد من أفراد املؤسسة الرتبوية بعد التعرف على قدراته يف املكان املناسب
حىت يستطيع تطوير العملية التعليمية والرتبوية .
 .3أن يشجع أصحاب القدرات واملواهب دائما مما يبث فيهم روح احلماس ويدفعهم ابلتايل
إىل استغالل تلك املواهب والقدرات يف أداء أعماهلم و اجناز مهامهم على أكمل وجه.
 .4أن يعلم اإلداري الرتبوي أن كل فرد من أفراد املؤسسة الرتبوية لديه قدرات حىت وإن
كانت بسيطة ،إال أهنا تلعب دورا يف تطوير املؤسسة وحتقيق أهدافها.
ومتی استطاع اإلداري الرتبوي تطبيق مبدأ اكتشاف القدرات فإنه يكسب بذلك احرتام الكثري ممن
حوله يف املؤسسة كما أنه يدل ذلك على اهتمامه ابألشخاص وإكرامه لذوي املواهب والقدرات مما
جيعله خيلق جوا مناسبا لعالقات إنسانية يسودها الود والتفاهم واحملبة فيما بينه وبني تلك الفئة اليت
منحها هللا قدرات ومواهب ميكن االستفادة منها بشكل فعال خيدم اجملتمع بوجه عام واملؤسسة
الرتبوية بوجه خاص.
 -۲مبدأ تقدير اإلمكاانت والقدرات
يرتبط هذا ابلبدأ مببدأ اكتشاف القدرات فمىت مت اكتشافها كان ابالمكان تقديرها من
قبل املسؤولني واالستفادة منها واستغالهلا يف تنمية اجملتمع وتطويره ويكون العكس اذا ما امهلت هذه
القدرات واالمكاانت .وتزداد أمهية هذا املبدأ أثناء التدرج يف اهلرم الوظيفي .و طبعا أن املناصب
الوظيفية تتطلب مهارات وإمكاانت وقدرات خمتلفة حسب املهارة واإلتقان واجلودة وغريها من تلك
املهارات وهذا ما جيب مراعاته عند اختيار العاملني يف الوظائف ومدی مناسبتهم هلا وتقدير تلك
اإلمكاانت لديهم.
وقد حرص ال رسول عليه الصالة والسالم على تقدير اإلمكاانت والقدرات لدى األفراد
ووضعهم يف املكان املناسب هلم وذلك تشجيعا هلم ورفع له اب ملستوى أدائهم ،ومما يدل على ذلك
ما أورده املباركفوري من أن املصطفى صلى هللا عليه وسلم حني استعرض اجليش اإلسالمي يف غزوة
أحد فرد من است صغره ومل يره مطيقا للقتال ،وأجاز رافع بن خديج ومسرة بن جندب على صغر
سنهما وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرة يف رماية النيل فأجازه فقال مسرة :أان أقوى من رافع ،أان
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أصرعه ،فلما أخرب رسول هللا عليه الصالة والسالم بذلك أمرمها أن يتصارعا أمامه فتصارعا ،فصرع
()1
مسرة رافعا فأجازه أيضا.
كما أورد اجلزائري (۱40۹ه) موقفا آخرة وهو أن املصطفى صلى هللا عليه وسلم قال يف
غزوة أحد" :من أيخذ هذا السيف حبقه" فقام إليه الرجال فأمسكه عنهم حىت قام إليه أبو دجانه
مساك بن خراشة أخو بين ساعدة ،فقال :وما حقه اي رسول هللا؟ ،قال" :أن تضرب به العدو حىت
ينحين" قال :أان أخذه اي رسول هللا حبقه ،فأعطاه إايه وكان أبو دجانه شجاعا وخيتال عند احلرب
ميشی خمتاال بني الصفوف فقال عليه الصالة و السالم حني رآه يتبخرت يف مشيته بني الصفوف "إهنا
()2
املشية يبغضها هللا إال يف مثل هذا الوطن".
كان الرسول صلى هللا عليه وسلم حيرص على استغالل اإلمكاانت يف األفراد االجياز املهام
وإسناد األعمال إليهم ،وك ما أنه حيرص على توجيه تلك اإلمكاانت للوجهة السليمة اليت ميكن هبا
رفع الروح املعنوية لدى أصحاهبا وبث روح املنافسة بني األفراد األخرين ،كما أنه مل يكن يتجاهل
إمكاانت األفراد إذا ما عرضوا عليه إمكاانهتم ،بل كان يقدرها وحياول االستفادة منها .وبتقدير تلك
اإلمكا انت يسهم اإلداري أو القائد بتوطيد الصالت وتقوية الروابط بينه وبني مرؤوسيه ،كما أن هذا
التقدير يزيد من الثقة املتبادلة بني األفراد أنفسهم ويبث روح احلماس واملنافسة الشريفة ،حيث حيرص
كل فرد على عرض إمكاانته وتوجيهها واستغالهلا وهذا ابلتأكيد يزيد من التعاون بني األفراد واحلرص
على املصلحة العامة للجميع ،فهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة أحد يقف كقائد للجيش
يصف الصفوف وجييز من يرى أن لديه قدرات وإمكاانت تؤهله خلوض املعركة واملشاركة يف القتال
وأثناء هتيئة اجليش أخذ يرد من كان صغرية أو ضعيفة اليستطيع القتال ويف هذه األثناء أجاز رافع
بن خديج مع صغر سنه وذلك ألنه كان ماهرة يف النيل ورد من كان يف سنه إال أن مسرة بن جندب
أخذ يوضح لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمكاانته وقدراته اليت مل يكن يعرفها الرسول صلى هللا
عليه وسلم فقال" :اي رسول هللا أان أقوى من رافع ،أان أصرعه" وكأنه يلفت نظر الرسول صلى هللا
 1صفي الرمحن املباركفوري ،الرحيق املختوم ،الناشر :دار اهلالل  -بريوت (نفس طبعة وترقيم
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع) ،الطبعة :األوىل ،عدد األجزاء ،1 :ص  ،216وابن هشام،
ج ،3ص29
 2عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد ،السرية النبوية البن هشام ،حتقيق
طه عبد الرءوف سعد ،الناشر دار اجليل ،سنة النشر  ،۱4۱۱مكان النشر بريوت ،عدد
األجزاء  ۱408 ،6ه ،ج ،3ص( ،۲۹-30ص ) ۲60
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عليه وسلم اإلمكاانته وأنه يستطيع خوض املعركة مع املسلمني ،وكان هنا دور رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يف تقدير إمكاانت مسرة بن جندب بعد أن عرضها عليه فأمرمها :أن يتصارعا أمامه ليتأكد
ويتثبت من إمكاانت مسره فتصارعا أمامه فصرع مسرة بن جندب رافعة ،فأجازه عليه الصالة والسالم
تقديرا لتلك اإلمكاانت اليت حتتاج إليها املعركة(.)1
وهكذا جند أن تقدير اإلمكاانت هلؤالء الشباب مع صغر سنهم أسهمت يف بث روح
احلماس بينهم مما دفع مسرة بن جندب يعرض نفسه على رسول هللا وهذا ليس فيه أي نوع من احلسد
أو احلقد ولكن منافسة شريفة لالشرتاك يف معركة فاصلة بني املسلمني وقريش وهذا ما كان حيتاج
إليه املسلمون يف بداية نشر الدعوة اإلسالمية كانوا حيتاجون إىل تنافس شريف وتسابق إىل اخلري
واألعمال الصاحلة وبذلك يسهم كل فرد منهم يف تقدمي خدمة لإلسالم ينال عليها األجر العظيم.
ويقف الرسول صلى هللا عليه وسلم مرة أخرى يعرض عمال هاما ومهمة شاقة أمام أصحابه
وهو على علم إبمكاانت كل فرد منهم رضوان هللا عليهم فيأخذ سيفه وينادي يف صحابته "من أيخذ
هذا السيف حبقه؟" فيسارع إليه الرجال ويتنافس اجلميع يف السياق من أجل أخذ ذلك السيف،
ولكن يعرف الرسول صلى هللا عليه وسلم من من الصحابة يتحمل هذه األمانة العظيمة ويستطيع
أداء هذا العمل على أكمل وجه مع أفضلية من سارع إليه يف بداية األمر إال أنه أمسك السيف
حىت يتقدم إليه من فيه اإلمكاانت اليت تساعده على أداء تلك املهمة فتقدم إليه أبو دجانة وكان
معروف ابلشجاعة واإلقدام يف املعارك ،فكان رضي هللا عنه يضع عصابة محراء إذا دخل املعركة
وعرفت بعصابة املوت وكان اليبايل يف الدخول يف وسط املعركة إذا ما محی الوطيس ،لذلك كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على علم إبمکاانت أيب دجانه لذلك أعطاه السيف وأوكل إليه
املهمة ،كما أن أاب دجانة رضي هللا عنه عندما وصل إىل رسول صلى هللا عليه وسلم ،مل أيخذ السيف
حتی سأل "وما حقه اي رسول هللا؟" حىت يكون هو األخر على علم أببعاد املسئولية املوكلة إليه،
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موضحا له حق ذلك السيف "أن تضرب به العدو حىت
ينحين" أي تقتله فهنا تبني أليب دجانة ما هو مقدم عليه وما هو الواجب عليه وهل لديه اإلمكاانت
اليت جتعله أيخذ ذلك السيف؟ ،وبعد أن أتكد من إمكاانته قال" :أان أخذه ايرسول هللا حبقه"
1

موسى بن راشد العازمي ،اللؤلؤ املكنون يف سرية النيب املأمون «دراسة حمققة للسرية
النبوية» ،تقريظ :الدكتور حممد رواس قلعه جي ،الشيخ عثمان اخلميس ،الناشر :املكتبة
العامرية لإلعالن والطباعة والنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل ۲0۱۱ ،م ،عدد
األجزاء ،4 :ج ،۲ص5۷۷
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فأعطاه املصطفى صلى هللا عليه وسلم دون تردد ملعرفته إمكاانت أبی دجانه وشجاعته وأنه صاحب
تلك املهمة(.)1
ويعد مبدأ تقدير اإلمكاانت من أهم املبادىء اليت جيب أن متارس يف اإلدارة الكبرية يف
دفع عجلة العملية الرتبوية والتعليمية إىل التقدم والتطوير بشكل سليم ،فتطبيقه خيلق جوا من الود
والتفاهم بني الرئيس واملرؤوسني ويدفع اجلميع إىل التنافس الشريف يف أداء األعمال ،حيث يعرف
كل فرد أبن إمكاانته يف إجناز األعمال مقدرة من قبل رئيسه مما يسهم يف غرس الثقة يف نفسه ويزيد
من محاسة وتفانيه يف العمل.
وحىت يطبق مبدأ تقدير اإلمكاانت يف اإلدارة املدرسية بشكل يؤيت مثاره البد أن يراعي اإلداري
الرتبوي هذه اجلوانب:
 .1أن يقدر اإلداري الرتبوي إمكاانت األفراد العاملني معه بصورة دائمة ومستمرة فيعمل على
توجيهها إىل الوجهة السليمة واالستفادة منها دون تعطيل هلا.
 .2أال يسند األعمال واملهام اليت حتتاج إىل إمكاانت معينة إال ملن يستحقها ومن توفرت فيه
إمكاانت أداء تلك املهمة ،ألنه قد يسبب فرقة وشحناء بني األفراد إذا مل يكن من أسند
إليه العمل أهل له.
 .3إذا ما عرض أحد العاملني إمكاانت معينة ألداء مهمة مع جهل اإلداري الرتبوي بتلك
اإلمكاانت البد أن جيري له اختبارا معينا لتلك اإلمكاانت ومن ث إسناد املهمة إليه وذلك
اقتداء ابلرسول عليه الصالة والسالم.
 .4أن حياول اإلداري الرتبوي دائما عرض املهام واألعمال أمام من يشعر أن لديهم إمكاانت
تسهم يف آدائها ومن ث اختيار من يراه مناسبا وبذلك يبث روح املنافسة بينهم ويغرس الثقة
يف نفس من اختاره ألداء املهمة.
ومتی ما طبق اإلداري الرتبوي مبدأ تقدير اإلمكاانت يف اإلدارة املدرسية البد أن خيلق جوا
مناسبا للمنافسة الشريفة بني األفراد ويرفع الروح املعنوية لدى من يتم اختيارهم األداء األعمال،

أبو أمساء حممد بن طه ،األغصان الندية شرح اخلالصة البهية برتتيب أحداث السرية النبوية،
1
تقدمي :الشيخ وحيد عبد السالم ابيل ،والشيخ الدكتور عبد الباري حممد الطاهر ،الناشر :دار
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة  -دار سبل السالم – الفيوم ،الطبعة :الثانية۲0۱۲ ،
م ،عدد األجزاء ،۱ :ص۲۲6
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كما أنه جيعل الثقة متبادلة بينه وبني من يتعامل معهم ،وهذا يكفي األن يكون اإلداري على
ثقة من أداء كل فرد من أفراد تلك املؤسسة.

 -3مبدأ اختيار الشخص املناسب

إن تولية األفراد يف املناصب والوظائف املختلفة حتتاج إىل شروط وصفات معينة البد من
توافرها يف هؤالء األفراد وذلك من أجل آداء األعمال مبا يتفق وأهداف تلك املؤسسات ،وقد وضع
اإلسالم أسس البد من مراعاهتا واإلستناد إليها عند اختيار األفراد يف املناصب املختلفة منها التقوى
والس معة احلسنة والتفاين يف خدمة األمة ،كما أن هناك شروط يعتمد عليها يف ذلك اإلختيار منها
املؤهالت الدراسية والدورات التدريبة واالختبارات واملقابالت الشخصية ،وقد كان الرسول صلى هللا
عليه وسلم يراعي مثل هذه اإلجراءات عند تولية املناصب للمسلمني ويالحظ هذا يف اختياره صلى
هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل حني واله منصب القضاء فقد سأله صلى هللا عليه وسلم " مبا مل تقضي
ايمعاذ؟ أجابه :بكتاب هللا ،قال" :فإن مل جتد؟" ،قال :بسنة رسول هللا ،قال فإن مل جتد؟ قال :اجتهد
برأي وال الو ،فقال صلى هللا عليه وسلم" :احلمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا ملا يرضي رسول
( )1
هللا".
ويرى الباحث أ ن ما فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم كان مبثابة االختبار واملقابلة
الشخصية ملعرفة مدى مناسبة الشخص للمنصب الذي سيوليه ،وهلذا املبدأ أثر كبري يف بناء عالقات
إنسانية سليمة بني أفراد اجملتمع الواحد وخاصة يف جمال الرتبية والتعليم حيث أن هذه املؤسسات
تعمل على تربية النشء فإذا ما أسند العمل األفراد غري أكفاء فالبد أن يكون هناك خطر على
األفراد واجملتمع معا.
ومن املواقف اليت تبني تطبيق الرسول صلى هللا عليه وسلم هلذا املبدأ ماذكره اجلزائري
( 1409ه) من أن الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد أن استقر يف املدينة وبنی املسجد النبوي كان
املسلمون جيتمعون فيه للصالة وأيتون يف وقتها دون إعالم فيصلون وينصرفون ،فما كان من املصطفى
صلى هللا عليه وسلم إال أن رأى أنه البد من أن يكون هناك وسيلة يعلم هبا املسلمون وقت الصالة
وإقامتها ،وكما اعتاد صلى هللا عليه وسلم استشارة أصحابه شاورهم يف هذا األمر ،وأخذ كل شخص
يديل برأية وانصرفوا ومل يتفقوا على شيء ،وعند ذاك رأي احد الصحابة رؤاي لكيفية النداء إىل الصالة

 1أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،عدد األجزاء ،5 :ج  ،3ص 303
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وقصة الرؤاي مشهورة وجاء ذلك الصحايب إىل رسول هللا وأخربه ابلرؤاي فقال صلى هللا عليه وسلم:
()1
"إهنا رؤاي حق إن شاء هللا فقم مع بالل فألقها عليه فإنه اندی صوات منك".
كما ذكر املباركفوری (۱3۹۲ه) موقفا آخرة يؤكد هذا وذلك حني نزل بنو قريظة على
حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتوافد رجال األوس إىل رسول هللا وقالوا ايرسول هللا :إهنم
موالينا دون اخلزرج وقد فعلت يف مواىل إخواننا ابألمس ما قد علمت ،فقال صلى هللا عليه وسلم:
"أال ترضون اي معشر األوس أن حيكم فيهم رجل منكم؟" قالوا :بلى ،قال صلى هللا عليه وسلم" :فذاك
()2
إىل سعد بن معاذ" فقالوا :قد رضينا.
إن هللا سبحانه وتعاىل خلق البشر وخلق لكل فرد منهم إمكاانت وقدرات معينة التتوافر
يف غريه ،وهذه املواهب واإلمكاانت تساعد اإلنسان على أداء دوره يف احلياة سواء يف جمال احلياة
العملية أو غريها والبد أن تستغل تلك اإلمكاانت وهذه القدرات أحسن استغالل وخاصة يف جمال
اخلري ،كما أنه البد من وضع هذه اإلمكاانت يف مكاهنا املناسب حىت ميكن االستفادة منها ،وقد
قيل "الرجل املناسب يف املكان املناسب" والبد من تطبيق هذه القاعدة يف خمتلف جماالت احلياة،
وقد حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على أن خيتار من الرجال من هم أهل لتحمل املسؤوليات
ووضعهم يف األماكن اليت تناسبهم وتناسب اهتماماهتم وإمكاانهتم حىت يستطيع االستفادة منهم يف
أداء األعمال وإجناز املهام وبذلك يعرف كل فرد مكانه املناسب فال يتطلع إىل مكان أعلى مما
يستحقه وال يرفض آخر مكاان مناسبا له فيختار ما هو أقل منزلة أو مكانة فتنقلب املوازين أو يوضع
الرجل املناسب يف املكان غري املناسب والعكس ،لذلك قد حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم منذ
بداية أتسيس الدولة اإلسالمية على تطبيق مبدأ الرجل املناسب يف املكان املناسب من أجل بناء
عالقات إنسانية سليمة فيما بينه وبني رجال تلك الدولة وابلتايل كسب ثقتهم ومودهتم وحرصهم
على املصلحة العامة دون املصلحة الشخصية وبذلك يعرف كل فرد ما يستحقه وماله وما عليه
فيسود التفاهم والتوافق واالجتماع على ما فيه صاحل اإلسالم واملسلمني.
فها هو الصحايب الذي رأى رؤية األذان جيئ مسرعا ابخلرب إىل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم مبا رأى وما هذا إال ملعرفته رضي هللا عنه من أن هذا فيه مصلحة عامة للمسلمني ومن تقبل
حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف أبيب زهرة  ،خامت النبيني صلى هللا عليه
1
وسلم ،الناشر :دار الفكر العريب – القاهرة ،عام النشر 1425 :هـ ،عدد األجزاء ،3 :ج،2
ص.503
 2صفي الرمحن املباركفوري  ،الرحيق املختوم ،ج ،3ص۱۹0 -۱8۹
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الرسول عليه الصالة والسالم ملا سيقوله ،وما أن انتهى من قص الرؤاي حىت قال صلى هللا عليه وسلم
"إهنا رؤاي حق" ويف هذا غرس الثقة يف نفس ذلك الصحايب من أجل االيبخل مبا يرى فيه املصلحة
العامة وقد يكون يف نظران أن صاحب الرؤاي هو أحق أبن يعلن أويؤذن لوقت الصالة من غريه ولكن
رأى صلى هللا عليه وسلم أن هناك من هو أحق هبذا املكان (مكان املؤذن) ألن صاحب الرؤاي ليس
لديه إمكاانت جتعله يقوم هبذه املهمة فرأى الرسول صلى هللا عليه وسلم بنظرتة الثاقبة أن هناك من
لديه إمكاانت تتحقق معها الفائدة يف إسناد املهمة إليه وهو بالل بن رابح رضي هللا عنه فقال
الرسول صلى هللا عليه وسلم لصاحب الرؤاي "قم مع بالل فألقها عليه فإنه أندي صوات منك" فحني
أراد الرسول صلى هللا عليه وسلم إسناد مهمة األذان إىل بالل أوضح السبب للصحايب لكي ال
يكون يف نفسه شيء وال يكن حقدة وال حسدا لبالل ،فنجد أن صاحب الرؤاي قد تقبل األمر
وسارع ابالستجابة فقام إىل بالل ولقنه األذان ،وهكذا غرس الرسول صلى هللا عليه وسلم الثقة يف
نفس الصحابة رضوان هللا عليهم أن تصرفاته عليه الصالة والسالم تسعى إىل حتقيق مصاحل عظمى
وأهداف كربى فعرف اجلميع أنه ال يضع الرجل إال يف املكان الذي يناسبه دون غريه وال يكون
لذلك أتثرية على العالقات فيما بني األفراد أنفسهم أو بينهم وبني الرئيس وهكذا سادت احملبة بينهم
فالكل يعمل من أجل خدمة اإلسالم وأداء األعمال املوكلة إليهم على أكمل وجه.
وتوافدت األوس على رسول هللا بعد غزوة األحزاب لتستشفع يف بين قريظة فقالوا له:
"ايرسول هللا إهنم موالينا دون اخلزرج وقد فعلت يف مواىل إخوانناما قد علمت" ،فلم يكن الرسول
صلى هللا عليه وسلم يرفض لألنصار طلبهم قدموا حياهتم هللا ولإلسالم واعرتافا منه صلى هللا عليه
وسلم بفضل األنصار بعد هللا يف نشر اإلسالم فقال هلم بثقة القائد "أال ترضون اي معشر األوس أن
حيكم فيهم رجل منكم؟" وكون الرسول يستشريهم يف أمر خاص و متعلق هبم وحدهم فهذا يعين
حرصه على املصلحة العامة وعلى إرضاء مجيع األفراد العاملني مع ،فقالوا" :بلی" فقال بعد أن
كسب ثقتهم "فذاك إىل سعد بن معاذ" وكان إختيار الرسول صلى هللا عليه وسلم لسعد بن معاذ
من بني األوس للحكم يف بين قريظة ألسباب منها أن سعد هو أحد زعماء األوس وستنزل عند
حكمه كما عرف عنه أنه ال أتخذه يف هللا لومة الئم وهبذا فإنه لن حيايب أحدا على حساب اإلسالم
وال املسلمني وسيحكم ابلعدل ومبا يرضي هللا تعاىل ورسوله.
وذكر املباركفوري أن سعد قد حكم فيهم أبن تسيب نساءهم وأن يقتل رجاهلم وتقسم
()1
أمواهلم وبعدذلك قال" :لقد حكمت فيهم حبكم هللا من فوق سبع مسوات".
1
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وهنا مل جند أن أحدا من الصحابة قد أخذ يف نفسه على أن الرسول مل خيتاره هو للحكم
ومل يعرتض منهم أحد على حكم سعد بن معاذ وما هذا إال للثقة املتبادلة بني األفراد أنفسهم
واإلخالص يف العمل والسعي إىل إعالء كلمة احلق ولتحقيق املصلحة العامة للمسلمني ،وهكذا
اعتاد ص حابة رسول هللا أن الرسول :ال خيتار إال الرجل املناسب يف املكان املناسب ،ومل يكن مثل
هذا التصرف منه حيدث يف تلك النفوس شيئا من احلسد واحلقد لن خيتاره.
ويعد مبدأ اختيار الرجل املناسب يف املكان املناسب من أهم املبادئ اليت البد من تطبيقها
يف جمال اإلدارة املد رسية حىت يعرف كل فرد إمكاانته وقدراته واستعداداته فال يطالب أبعلى مما
يستحق وال يتنازل عن ما يستحق ،وهكذا يعيش اجلميع يف راحة وطمأنينة ،ويف حالة إسناد العمل
إىل الشخص املناسب البد أن هذا له أثر يف نفسه مما جيعله يسعى إىل أداء العمل على أكمل وجه
والتفاين في ه مما يدفع سري العمل إىل األفضل ويبث روح احلماس بني العاملني ويشيع التنافس
فيمابينهم ،كما أنه خيلق الثقة املتبادلة بني الرئيس واملرؤوسني ألن اجلميع يعرف أنه لن تسند األعمال
أو امل هام إال ملن هم أهل هلا وأن صاحب اإلمكاانت والقدرات سوف يبذل قصارى جهده إلجناز
العمل.
وحىت يستطيع اإلداري الرتبوي تطبيق هذا املبدأ البد من أن يراعي جوانب خمتلفة أثناء تعامله مع
األفراد وهي على النحو التايل:
 .۱التعرف على إمكاانت وقدرات األفراد العاملني يف املؤسسة الرتبوية حىت يستطيع فيما بعد
أن خيتار االختيار املناسب.
 .۲حتديد املهام وا ألعمال املراد إجنازها يف املؤسسة الرتبوية ومن ث حتديد ماهي اإلمكاانت
أو القدرات اليت حتتاج إليها تلك املهام.
 .3أن يتم اختيار األشخاص املناسبني ألداء املهام بعد حتديدها.
 .4إذا اخفق اإلداري الرتبوي يف االختيار املناسب البد أن يعيد االختيار بال تردد من أجل
حتقيق املصلحة العامة.
 .5وأن يعرف االداري الرتبوي مجيع العاملني معه أن اإلختيار من بينهم إلجناز مهام معينة
غري املهام الرمسية للشخص إمنا يكون ذلك حسب إمكاانت كل شخص وليس لصلة
معينة أو قرابة.
ومىت ما طبق اإلداري الرتبوي هذا املبدأ يف إدارته فإنه سيعيش اجلميع يف تلك املؤسسة يف راحة
وطمأنينة وتنشأ بينهم عالقات إنسانية سليمة فيما بينهم وبني اإلدارة.
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 -4مبدأ تولية األصلح :
إن املناصب والوظائف اليت يتقلدها األفراد يف خمتلف اجملاالت حتتاج إىل تقليد من يستحق،
وقد يكون هناك العديد من األشخاص املناسبني للمناصب والوظائف إال أن هناك فيما بينهم من
هو أصلح لتلك الوظيفة أو املنصب ،لذلك البد من مراعاة الفوارق الدقيقة يف تولية املناصب ملن
يستحقها من بني األشخاص املناسبني هلا ،فعلى اإلدارة أن تتحرى تولية األصلح عند األختيار
للوظيفة أو املنصب ،وهذا ما عمد إليه الرسول صلى هللا عليه وسلم يف تولية املناصب ألصحابه،
ومن املواقف الدالة على ذلك ما ذكره املباکفوری ( ۱3۹6ه) من أن كعب بن األشرف أخذ يهجو
املصطفى صلى هللا عليه وسلم واملسلمني وميدح عدوهم وحيرضهم عليهم وذلك بعد غزوة بدر وانتصار
املسلمني على قريش فعندها قال الرسول صلى هللا عليه وسلم" :من يل بكعب األشرف؟ فإنه آذى
هللا ورسوله" ،فانتدب له حممد بن مس لمة وعباد بن بشر وأبو انئلة واحلارث بن أوس وأبوعبس بن
حرب وكان القائد هلم هو حممد بن مسلمة ،واستطاعت هذه اجملموعة الصغرية من حتقيق ما أرادت
()1
وأتت برأس كعب بن األشرف ورموا به بني يدي الرسول صلى هللا عليه وسلم.
وأيضا ماذكره اجلزائري (۱40۹ه) بعد عودة املصط فى من غزوة هوزان دخل مكة ملبيا
بعمرة فطاف وسعی وحلق وحتلل واستخلف على مكة عتاب بن أسيد وجعل له راتبا ،وخلف .معه
()2
معاذ بن جبل يعلم الناس الدين ويفقههم فيه.
وما كان ذلك القول من الرسول صلى هللا عليه وسلم اليب ذر إال لعدم توفر الشروط
لشغل الوظيفة وأن هناك من هو أفضل منها ويقول الغضبان (۱3۹0ه) أن رفض الرسول صلى هللا
عليه وسلم اليب ذر مل يكن تقليال من شأنه رضي هللا عنه وهو الذي قال عنه الرسول صلى هللا عليه
ٍ ()3
ِ
وسلم "ما أَظَلَّ ِ
َص َد َق ِم ْن أَِيب ذَر".
ت اخلَ ْ
ض َراءُ َوَال أَقَـلَّت الغَْ َرباءُ أ ْ
َ

 1املصدر نفسه  ، ،ص .207
 2املصدر نفسه  ، ،ص .418
3

حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،سنن الرتمذي ،الناشر :شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،هـ  1975 -م،
عدد األجزاء 5 :أجزاء ،ابب مناقب أيب ذر ،669/5 ،رقم احلديث ،3801 :حديث
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فإن كان املصطفى صلى هللا عليه وسلم رفض تولية أيب ذر وهو من أفضل الصحابة رضوان
هللا عليهم فال شك أنه البد لإلدارة من أن ال تويل املناصب واملراكز األساسية إال ملن يستحقها
وتتوفر فيه الشروط حىت يتمكن من أداء العمل املسند إليه على أكمل وجه.
وعندما أراد الرسول قتل کعب بن األشرف مل يبعث أي رجل من الصحابة رضوان هللا
عليهم بل اختار وبعث من عرف فيه إمكاانت وقدرات متكنه من أداء تلك املهمة دون أن يكون
هناك إنقاص اإلمكاانت اآلخرين .فهذه املهمة حتتاج إىل أصحاب شجاعة ورای وقدرة على التصرف
وأن كانت هذه الصفات تتوفر يف العديد من الصحابة إال أن أختياره صلى هللا عليه وسلم هلؤالء
ليس فقط لتوفر هذه الصفات بل ألهنم األصلح ألداء هذه املهمة فجميعهم من األنصار الذين
عاشوا يف املدينة ولديهم معرفة أبحوال اليهود وحصوهنم املنيعة ومعرفتهم أيضا ابلطرق والوسائل اليت
توصلهم إىل تلك احلصون دون إفتضاح أمرهم بني اليهود ابإلضافة أن بعضهم حمل ثقة كعب بن
األشرف وعلى رأسهم أبو انئلة أخوه ابلرضاعة .وقد أدى هؤالء األفراد املهمة املوكلة إليهم على
أكمل وجه وما عادوا إال ورأس الطاغية ىف أيديهم.
أما موقفه صلى هللا عليه وسلم حني عني عتاب بن أسيد على مكة واستخلفه من بعده
إلدارة شئون املسلمني يف مكة وذلك لثقته صلى هللا عليه وسلم يف قدرة عتاب االدارية اليت متكنه
من أداء عمله بشكل يرضى هللا سبحانه وتعاىل ويرضى رسوله صلى هللا عليه وسلم يف حني جند أنه
عني معاذ بن جبل مع عتاب إال أن املهمة ختتلف حيث أن الدور املسند إىل معاذ هو تعليم الناس
أمور دينهم وتفقيههم فيه ،وذلك ملعرفة الرسول صلى هللا عليه وسلم إبمكاانت معاذ بن جبل وأنه
أصلح لتولية تلك املهمة ومل يعتمد على عتاب يف مثل ذلك األمر كما أن اخيتاره هلما مع وجود
غريمها من الصحابة يف تلك الغزوة دليل على حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على تولية األصلح
ممن تتوفر فيهم شروط الوالية أوشروط التعليم وهو القائل يف حتديد ما ميتاز به بعض الصحابة ومن
ٍ ()1
"وأ َْعلَ ُم ُه ْم ِابحلََال ِل َواحلََر ِام ُم َعاذُ بْ ُن َجبَل".
ضمنهم معاذ بن جبل َ
فإذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم حيرص كل احلرص على تولية املناصب ملن يستحقها
فإنه مل يكن يراعى يف ذلك قرابة وهذا ما تعمد الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل تعليمه لصحابته
رضی هللا عنهم وإرشادهم إىل االهتمام ابألصلح واألكفاء دون النظر إىل القرابة وهبذا استطاع الرسول
صلى هللا عليه وسلم أن يرسي قاعدة أساسية يف تعيني األفراد وبذلك يعرف كل فرد من األفراد أنه

1

رواه الرتمذي ،ابب مناقب معاذ بن جبل ،664/5 ،رقم احلديث ،3790 :حديث حسن
صحيح
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ال ميكن أن حيصل على منصب من املناصب اليت فيها مصلحة املسلمني ما مل يكن هو أهال لذلك
املنصب ،وبذلك يزيل الشك من النفوس وينزع احلقد واحلسد من الصدور فتعم احملبة بني األفراد
ويسود الود والتفاهم ،وهكذا مست العالقات ا النسانية بني أفراد ذلك اجملتمع املسلم ،فعاش اجلميع
يف سعادة خلدمة الدين اإلسالمي دون احلرص على املصلحة الشخصية للفرد ولكن اجلميع يعمل
من أجل املصلحة العامة لإلسالم واملسلمني.
ويرى الباحث أن مبدأ تولية األصلح عند توزيع املناصب أواملسئوليات واألعمال من أهم
املبادئ اليت تسهم يف بناء عالقات إنسانية سليمة بني األفراد يف املؤسسة الرتبوية ألنه يف حالة إعطاء
املناصب ملن ال يستحقها تنشأ العداوة والكراهية بني األشخاص وتتوتر العالقات فيما بينهم وخاصة
من قبل الذين هم أهل هلا ،ويف هذا هضم للحقوق وتعطيل لإلمكاانت والقدرات وابلتايل إساءة
ألداء العمل وسرعة إجنازه وهذه األضرار ال ميكن إزالتها إال إبزالة األسباب املؤدية إليها.
وحىت يتمكن اإلداري الرتبوي من تطبيق مبدأ تولية األصلح يف اإلدارة املدرسية فإنه البد من مراعاة
اجلوانب التالية:
 .1البد من أن يراعي اإلداري الرتبوي إخالص الفرد وأمانته عند توليته أي مهمة يف املؤسسة
الرتبوية وذلك ألن تلك املؤسسة جتمع فئات خمتلفة فالبد أن تكون املناصب والسلطات
يف يد من يكون أهلها وليس ملن يتظاهر ابلصالح واحلرص على املصلحة وهو عكس
ذلك.
 .2أن تكون تولية املناصب حسب إمكاانت وقدرات األفراد وليس حسب االعتبارات
الشخصية والصالت الودية بني الرئيس واملرؤوسني.
 .3مىت توفرت الشروط لشغل منصب من املناصب أو مهمة من املهمات يف عدة أشخاص
فإنه البد من تولية األصلح من بينهم وذلك إقتداء ابلرسول عليه الصالة والسالم.
ومتی ما طبق مبدأ تولية األصلح يف اإلدارة املدرسية فإنه ينشأ بذلك عالقات إنسانية سليمة بني
الرئيس ومرؤوسيه وبني املرؤوسني أنفسهم كما يؤدي أيضا إىل إجناز األعمال بصورة أفضل وأسرع.
أهم النتائج
 .1أن يقدر اإلداري الرتبوي إمكاانت األفراد العاملني معه بصورة دائمة ومستمرة فيعمل على
توجيهها إىل الوجهة السليمة واالستفادة منها دون تعطيل هلا.
 .۲التعرف على إمكاانت وقدرات األفراد العاملني يف املؤسسة الرتبوية حىت يستطيع فيما بعد
أن خيتار الفرد املناسب للعمل املناسب.
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 .3حتديد املهام واألعمال املراد إجنازها يف املؤسسة الرتبوية ومن ث حتديد ماهي اإلمكاانت
أو القدرات اليت حتتاج إليها تلك املهام.
.4
.5
.6
.7

أن تكون تولية املناصب حسب إمكاانت وقدرات األفراد وليس حسب االعتبارات
الشخصية والصالت الودية بني الرئيس واملرؤوسني.
يتصف املوهوب خبصائص عدة :اخلصائص العقلية ،اخلصائص اجلسمية ،اخلصائص
االجتماعية ،اخلصائص الوجدانية اإلنفعالية.
امتازت الرعاية النبوية لفئة املوهوبني أبهنا رابنية املصدر واهلدف ،حبيث أهنا تسخر خلدمة
الدين ،ونفع اآلخرين.
امتاز النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بصفات املعلم املوهوب الناجح كالعلم والصرب واملرونة
وغريها.

