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 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
))أنه : -رضي اهلل عنو-حديث أنس  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "التواضع وخفض الجناح لممؤمنين"ففي باب 

 .متفق عميو، (1)يفعمه(( -صمى اهلل عميه وسمم-نبي وقال: كان ال ،مر عمى صبيان فسمم عميهم
إلى المدينة  -صمى اهلل عميو وسمم-ولما قدم النبي  ،كان من صغار الصحابة -رضي اهلل عنو-أنس بن مالك 

 .(2)هذا ُأنيس يخدمك(( ،))يا رسول اهللمياجرًا جاءت بو أمو وقالت: 
 أتى عميّ ))قال:  -رضي اهلل عنو- اوايات أن أنسً كان لو من الُعمر عشر سنين، وليذا جاء في بعض الر 

 .(3)((وأنا ألعب مع الغممان، قال: فسمم عمينا -صمى اهلل عميه وسمم-رسول اهلل 
-برسول اهلل  اقتداءً  ؛يعني: أنس، ))مر عمى صبيان فسمم عميهم((نو إ :-رضي اهلل تعالى عنو-وىنا قال أنس 

 .يفعمه(( -صمى اهلل عميه وسمم-بي ))كان الن، وقال: -صمى اهلل عميو وسمم
إذا جاء بعدىا الفعل المضارع فإن ذلك يدل عمى التكرار  "كان"وىذه الصيغة كان يفعل كذا تدل عمى التكرار، 

ََلِة : -صمى اهلل عميو وسمم-عن إسماعيل  -تبارك وتعالى-وليذا قال اهلل  ،والمداومة }َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَمُه ِبالصَّ
قال ليم: الصالة،  ُيكرر ذلك عمييم دائمًا كمما جاء وقت صالة ،ىو يأمرىم حينًا بعد حين، [55]مريم:  اِة{َوالزَّكَ 

 صموا ونحو ذلك.
وسنتو أنو ُيسمم عمى  -صمى اهلل عميو وسمم-، أي: كان من شأنو وعادتو وديدنو وىديو ))كان يفعمه(( قال:

-))كان رسول اهلل في ىذا الحديث أنو قال:  -اهلل عنو رضي-وليذا جاء في رواية أخرى عن أنس  ،الصبيان
وسهم، ))ويسمم عمى صبيانهم، ويمسح رءيعني: ىذا يتكرر منو، ، يزور األنصار(( -صمى اهلل عميه وسمم

 .(4)ويدعو لهم((

                                                 
(، ومستمم، كتتاب ااداب، بتاب استتحباب 7426(، رقتم:  8/55م عمتى الصتبيان  أخرجو البخاري، كتاب االستتئذان، بتاب التستمي -1

 (.4178(، رقم:  2/1678السالم عمى الصبيان  
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 .(4281(، رقم:  2/1141 
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ويدعو ليم، فمسح رأس الصغير ُيشعره  ،وسيمءويمسح ر  ،ثالثة أشياء، يزور ارنصار، ُيسمم عمى الصبيان
 .فيطمئن ويستريح ،مانوار الحنو  ء من بشي

وكان في غاية الوداعة واالستسالم  ،لو مسحت عميو أغمض عينيو -القط-ر و  ن  الس  كبل لو أخذت بييمة 
وعيونو يفتحيا بأقصى ما  ،وتخرج مخالبو ،لكنك إذا ىيجتو وزجرتو فإنو يقف كل شعر جسده ،واإلذعان

ن الذي لديو من المشاعر ما ليس عند البييمة، ومشاعر الصغير أكثر فكيف باإلنسا ،يستطيع، ىذا في بييمة
  .؟!رقة من مشاعر الكبير

ولين الجانب معيم، والتواضع ليم،  ،عمى أىمية العناية بالصغار، والرحمة بيم وقد تكممت في مناسبات شتى
لفعال التي من شأنيا أن الكممات أو او أن مثل ىذه التصرفات  -أييا ارحبة-وذلك  ،وترك ما يجرح نفوسيم

 ،ىذه الندوب إذا تكاثرت فيو وتتابعت أفسدت ىذا الصغير، فينخزل ،تجرح تترك ندوبًا في نفس الصغير
يستشعر أن أي تصرف يصدر منو  ووأنو ال يصمح لشيء؛ رن ،وتضعف ويشعر بعدم الثقة ،وتتالشى شخصيتو
فال يتصرف بما يحسن في المقام  ،فيجبن ،لربما بالضربو  ، ولربما الشتم،أنو سيواجو بالتعنيفمن قول أو فعل 

ع أن يتحدث رحب بيم، ال يستطيسن أن يتصرف فيو، ال يستطيع أن يقابل الضيوف، ال يستطيع أن يالذي يح
وقد سمعت  ،ال يستطيع أن ينيض بأمر فيو نفع لو أو لغيره؛ رنو يشعر أنو ال يستطيع معيم، إذا صار كبيراً 

  .بابيم وبعد ذلك أيضًا يشتكون من أنيم ال ُيحسنون شيئًا، أنو ُمذبذب، أنو ال يثق بنفسو بشيءمن كثيرين في ش
ن حولي ال يعبرني، تقريبًا : الكل يحتقرني، وم  برسالة طويمة خالصتيا يرسل لميمة الماضية أحد ارشخاصا

م إال لمنار، وأنو قد سئ وأنو ال يصمح ،اروأن اهلل يدخمو الن ،الساعة الواحدة والنصف لياًل، يدعو عمى نفسو بالنار
 ، وأنو يريد الخالص بأقرب طريق.من ىذه الحياة

وجاشت بيذه  ،ما فاضت نفسودة والنصف، ىذا إنسان أرسميا بعدالساعة الواح يلاالحظوا في ىذا الوقت حو 
 ، ووالده ووالدتو إلى آخره.ويحتقره من إخوانو ييزأ بو،وأن الجميع  ،المشاعر
ن فتاة تقول مثل ىذا الكالم، وما الذي يجعل الفتيات يرتمين في أحضان الذئاب البشرية من الشباب الذي وكم م

 .وكم من فتاة تزوجت ثم انحرفت ،ولربما من زوجيا ،ُيعطييا معسول القول الذي فقدتو في بيتيا من أبييا
السبب في عامة  ،ج مع شبابوقد أخبرني بعض من أجروا دراسات عمى أكثر من مائتي فتاة متزوجة تخر 

أما الالتي لم يتزوجن فحدث وال حرج، المرأة حينما تتزوج ليس ىذا  ،الحاالت ىو المعاممة الجافة من قبل الزوج
معاممة ن عالقات بعد الزواج، السبب القد تخرج، قد تكو   ،ىو نياية المطاف قد يحصل ليا تعثر، قد تنحرف

وكم من فتاة سمعتيا  ،عيا ذلك الذئب ارطمس الكالم الجميل الكالم المعسولالقاسية، اإلىانات المتكررة، فيسم
وخموق، ىذه التي تسأل،  ذئب أطمس، تقول: ال، ىو طيب جدًّا تجادل عن ىذا الذئب الذي أحاول أن أقنعيا بأنو

 ويخرج معك   ك  ويحادث جدًّا، طيب جدًّاوخموق، وتحمف أيمانًا أنو طيب  جدًّادعك من التي ال تسأل، ىو طيب 
 !.جدًا؟ الست من محارمو، كيف يكون طيبً  ،؟وأنت ال تحمين لو

أو نحو ذلك ما  دائمًا حديدةً  شيًئاالمعاممة القاسية، اان السكين أو السيف إذا ضربت بو  -أييا ارحبة-السبب 
 الذي يحصل لو؟ 



، أليس كذلك؟ -أعزكم اهلل-ب مزبمة أو أنو يحتاج إلى أن ُيرمى في أقر  ،؟فيل يقطع بعد ذلك ،يحصل لو ندوب
فكذلك نفس اإلنسان إذا  ،فإذا كانت تتأثر فال تقطع ،النفس أشد تأثرًا من ىذه الحديدة التي ىي بغاية الصالبة
ما تصمح لشيء، ما تنفع  ط ئ،خُ شيًئا  عملوكمما  ،كان قد تعود عمى ىذا جرح المشاعر واإلىانات والتبكيت

  بشيء.
، ؟مرك ما فمحت بشيءفي الثانوية، أنت تصمح لشيء، أنت ع اولو كان طالبً  ،اولو بسيطً  اجاء يفتح مشروعً 

أن يدعو أصدقاءه في البيت،  أحيانًا إذا اجترأىذا الكالم الذي ُيحطم النفوس،  ،؟ىذا وجو بيع ،ىذا وجو تجارة
س مع من؟ د؟ يجمىذه فرصة جيدة أن تتعرف تجمس معيم عشر دقائق وتتركيم، من ىم أصحاب ىذا الول

  يدعو زمالءه. ،عيم ُتشجع ىذا الكرمشجت
 فالكثير ال يتجرأ، كممات قاسية، تعنيفل بقاب  اتحك بيذا؛ رنو سيُ وأن يف ،أن يتكمم بيذا يتجرأكثير من اروالد ال 

 ، أو يتقدم بو ربيو، وىذا خطأ.الواحد منيم عمى أن يقترح مثل ىذا االقتراح
لكن أحد ارشخاص كممو إنسان ما بكالم  ،أنا ال أستطيع أن أذكر نماذج مفصمة لئال يكون ذلك كشفًا روراق

 فبكى، شاب تجاوز العشرين بكى، لماذا تبكي؟  تينطيب في مناسبة من المناسبات كممتين طيب
بكي يوم سمعت ىذه الكممة، أنا كدت أ ،، أنا لما سمعت ىذه الكممة شعرت بألماقال: أول مرة أحد يعطيني وجيً 

فوق العشرين يقول مثل ىذا ، ابكى بمجرد كممات طيبة قيمت لو، قال: أول مرة أحد يعطيني وجيً  ،!إلى ىذا الحد
  الكالم.

 تقول: قالت: الثقة بالنفس معدومة، بعض النساء ،السببو  ،ثم طمبت الفسخ ،وكم من امرأة عقد عمييا زوجيا
ب الولد ال بل بعد الزواج أبوه يمطمو عمى وجيو أمام زوجتو وبناتو، ضر  ء، الذي يتصرف في كل شي أبوه
 .شيًئا، ال ُيحسن شيًئاصمح يُ 

كان إذا مر ُيسمم عمى الصبيان، الصبيان ليم قيمة، الصبيان ىؤالء  -صمى اهلل عميو وسمم-ىذه المعاممة، النبي 
يوم تزور أىمو أو تراه في  اكنت تراه صغيرً  ، غمض عينك وفتح ستجد أن ىذا الذيىم الذين سيكونون رجاال

 وما شاء اهلل، بسرعة اريام تمضي.تراه ولو لحية  ،أو نحو ذلك ،الحي
 ما شاء اهلل قد تخرجت من الجامعة.واان  ،قبل فترة وجيزة كنا نراك وأنت صغير تأتي مع أبيك أو نحو ىذا

عمى الثقة بنفسو حتى  وُيربىُيربى تربية صحيحة،  ،قلصأن يُ فأقول: ىذا الصغير يكون كبيرًا فيما بعد، فالبد 
 رجاًل يتحمل ارعباء والمسئوليات.يكون 
وسيم، وىذا يؤثر في الكبير رقة ورحمة السيما اليتيم، وليذا كان ُيسمم، يمسح رء -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

قمبك، فأطعم المسكين، وامسح رأس  إن أردت أن يمين))في الحديث ااخر:  -صمى اهلل عميو وسمم-قال النبي 
 .(5)((اليتيم

                                                 
كرامتتو   (،6567أخرجتو أحمتتد   -5 (  6712(، رقتتم:  2/177والبييقتي فتتي الستنن الكبتترى، بتتاب متا يستتتحب متن مستتح رأس اليتتيم وا 

 .(1217الصغير وزيادتو   صحيح الجامع ارلباني في وحسنو



فما يحتاج إلى زيادة عمى  ،رحمة اليتيم؛ رن ىذا اليتيم منكسر القمب ،يذا يرق القمب ويدرك اإلنسان حاجتوب
قال ، ثم فآواكيعني: ، [7]الضحى:  }أََلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوى{: -عز وجل-ذلك بالتعنيف ونحو ىذا، وليذا قال اهلل 

 ُذقت اليتم فال تقير اليتيم. ،قيرهفاليتيم ال ت ،حين الُيتم آواككما أن اهلل ، [1: الضحى] }َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفََل َتْقَهْر{: لو
-    ))من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي ارمة يعني الجارية،  كانت األمة((، ))إنْ ذكر حديث أنس قال: و 

 رواه البخاري.، (6)نطمق به حيث شاءت((فت -صمى اهلل عميه وسمم
-تأخذ بيد النبي  عني: ما ىو إنسان كبير وشريف، أمة،سالمو عمى الصبيان وارمة تأتي، ارمة ال شأن ليا، ي

 .ويمشي مع ارمة ،فتنطمق بو حيث شاءت، تذىب بو حيث شاءت -صمى اهلل عميو وسمم
ويستنكف رن الذي جاء إليو بالدعوة لربما ليس ىو  ،الدعوة وكثير من الناس ال يستجيب ،ىذا في غاية التواضع

نما بعث بيا آخر   ،الداعي ، قال لو: نريد أن تتفضل عندنا، تحضر ىذه المناسبة ونحو ذلك فيعظم ذلك في وا 
 البد من المجيء، ما الحاجة ،وقد ال يكفي االتصال ،يأتي إليو مباشرة أنيريد من ىذا الداعي  ونفسو ويأبى؛ رن

  .لمثل ىذا؟
وتذىب بو حيث شاءت وليست حرة، فالتواضع قد يصعب عمى  -صمى اهلل عميو وسمم-ارمة تأخذ بيد النبي 

صمى اهلل -فيذا رسول اهلل  ،ب العمو في اررضو الكثيرون من ارنفة والترفع وحكثير من النفوس لما ُجبل عمي
 .عميو الصالة والسالم-ىذا ىديو  ،ىو اررفع وارعظم وارجل قدرًا وشأناً  -عميو وسمم

تعميم ليم، وفيو أيضًا تحقيق  وفيىذا  يأتي عمى الصبيان وُيسمم عمييم -عميو الصالة والسالم-وكون النبي 
م عمى الكبير، فذلك أنو إذا مر قوم بقوم فال ُيعارض ذلك أن الصغير ُيسم   ،عبودية وسنة من جية أخرى

احد ُيسمم عمى الجماعة، والماشي ُيسمم عمى الجالس، والراكب ُيسمم عمى فالو فالصغار ُيسممون عمى الكبار، 
ومر بو الكبير فمن الذي  ،الماشي، والصغير ُيسمم عمى الكبير، لكن إذا كان الصغير جالسًا أو واقفًا في مكان

بل قد ال تطاوعو  ،سمم عمى الصغار؛ رنو ال يراىم شيئاً تطاوعو نفسو أن يُيسمم؟ الكبير، فكثير من الناس قد ال 
و ما يرفعيا؟ وأحيانًا نصف رفعة ما تدري أ ،يده ىل يرفعيافي تردد يسمم عمى الكبار، وبعض الناس نفسو أن ي
يحتاج مر بو في الطريق: السالم عميكم، و يقول لمن ال يعرف  ،جاىدىا مجاىدة حتى ترتفع، يأو الىو رفعيا 

مال بشر مثمنا ال فرق بيننا وبينيم، قد العو  ،واإلنسان الفقير ،نظافةيعود نفسو، ىذا المسكين عامل الأن  اإلنسان
 .سمم عميو؟ما المانع أن اإلنسان ي، -عز وجل-يكونون أتقى هلل 

سمم عمى الضعفة إظيارًا قالوا: من الناس قد ي ،وقد ذكر بعض أىل العمم لطيفة أو دقيقة في ىذا المعنى
وثوب ارسد عمى الفريسة، ىذا ينبغي أن ُيتنبو لو،  قف نفسو، وتثبىم تأو نحو  ،ولكنو مع أقرانو ،لتواضعو

يعني: ىو نوع قد يكون أحيانًا من الرياء الخفي، ىذا اإلنسان الذي فيو كبرياء وصمف مع من ىم في مرتبتو أو 
والتذلل، ويظير أنواع التواضع  ،عند الضعفة أو الصغار يمازحيم أو ُيالطفيمإذا جاء  ،منيم أعمم منو أحياناً 

أو من ىم أكبر  ،الرقة والتواضع مع من ىم مثمو أيننقول: ما شاء اهلل، ىذا اإلنسان في غاية المطف والرقة، 
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وأن يأتي ىؤالء إليو خاضعين ذليمين مستكينين حتى يظير فضمو ومنزلتو  ،يريد أن تخضع لو الرقاب ،منو؟ ال
 ا موجود، وما أكثر ىذا الصنف ال كثرىم اهلل.وىذ ،ومرتبتو التي يجب أن يعرفوىا، وأن يسمموا بيا

ياكم التواضع الذي يُ  -عز وجل-فأسأل اهلل  ، وأن يصمح قموبنا -سبحانو وتعالى-بتغى بو وجيو أن يرزقنا وا 
 وأعمالنا وأحوالنا، واهلل أعمم.
  وآلو وصحبو.  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


