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     "أَحدا   -موَسلّ  َعَلْيهِ  اهللُ  ىَصلّ - اهلل رسول بِسر   ُتِخبَرن   ال" -عنه اهلل رضي- أنس حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
رضي اهلل -وىو حديث أنس  ،الحديث األخير في ىذا الباب -رحمو اهلل-أورد المصنف  "حفظ السر"ففي باب 
فبعثني في  ،فسمم عمينا ،وأنا ألعب مع الغممان -صمى اهلل عميو وسمم-أتى عمّي رسول اهلل "قال:  -تعالى عنو

 ،لحاجة -صمى اهلل عميو وسمم-بعثني رسول اهلل  :ما حبسك؟ فقمت ؟فمما جئت قالت ،فأبطأت عمى أميحاجة 
قال أنس لراوي  ،اً أحد -صمى اهلل عميو وسمم-بسر رسول اهلل  : إنيا سر، قالت: ال تخبرنّ قمت؟ قالت: ما حاجتو

واهلل لو حدثت بو ": يقول ،وىو ثابت البناني من التابعين ،-رضي اهلل عنو-ىذا الحديث وىو من تالميذ أنس 
    .اً بعضو مختصر ، وروى البخاري رواه مسمم ،(1)"لحدثتك بو يا ثابت اً أحد

إلى المدينة كان قد بمغ  -عميو الصالة والسالم-لما قدم رسول  ،-صمى اهلل عميو وسمم-أنس كان يخدم النبي 
ىذا أنيس  :وقالت ،وعرضتو عميو ،-صمى اهلل عميو وسمم-فجاءت بو أمو إلى رسول اهلل  ،العاشرة من العمر

صمى اهلل عميو -في تمك الحال حينما بعثو النبي فيو  ،-وسممصمى اهلل عميو -فقبمو  ،يخدمك يا رسول اهلل
وىذا يدل عمى أن  ،وىو يمعب مع الغممان -عميو الصالة والسالم-أتى عميو  ،قد جاوز العاشرةكان  -وسمم

صمى اهلل -إذا كان ذلك في زمن رسول اهلل  ،ممن ناىز البموغ أو قاربومطمب من مطالب ىؤالء الغممان المعب 
صمى -وىو خادم رسول اهلل  ،بين أظيرىم -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،في ذلك الزمن الشريف -وسممعميو 

ومع ذلك يمعب مع  ،وتربى في تمك البيئة ،من ىيوأمو  ،وينزل عمى رسول اهلل الوحي ،-اهلل عميو وسمم
نما الغممان كانوا يمعبون ،وليس يمعب وحده ،الغممان بمعنى أن الوالد  ،ما يطيقونأكثر مفال نطالب األبناء ب ،وا 
والولد يأتي من  ،اكون برامجيم كبرنامجو إن كان جاد  ويريد من األبناء أن ت ،يكون عنده نوع من المثالية اً أحيان

ثم بعد المغرب في  ،يحفظثم بعد ذلك بعد العصر في حمقة  ،ويبدأ مباشرة بمذاكرة دروسو وحل واجباتوالمدرسة 
ذا رأيناه  ؟،متى يكون ىناك وقت لمعب ،ىذا واقعنا ،ثم يأتي بعد العشاء وينام ،في برنامج ،نشاط في مكتبة وا 

يعني من ىذا البرنامج  ،ولربما إذا انتقل من ىذا إلى ىذا ،مباشرة استدعيناه وعاتبناهيمعب أو يمرح أو نحو ذلك 
 ،فيذا ال يستقيم ،من غير طائلوقات إلى ذاك وحصل شيء من المعب بينيما أو التباطؤ نعاتبو عمى تضييع األ

-ويكره ىذه البرامج التي تريد منو أن يذىب إلييا  ،وحفظ القرآن ،فيكره العمم ،وقد يسبب ردود أفعال عنيفة
إال إذا كان الولد ال يريد المعب فيذا  ،البّد من وقت يمعب فيو ،البّد من مساحة ،-المكاتب ،التوعية أو نحو ذلك

ولون من لربما يترتب عمييا وينشأ عنيا تصرفات ومزاوالت  اً فالمثالية أحيان ،وىذا قميل ال يقاس عميو ،شأن آخر
ا ماذ -صمى اهلل عميو وسمم-ويوسف  ،البّد من مساحة لمعب ،فيحصل عكس المطموب ،التربية ال يطيقو األبناء
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 ا،عممي   انا غًدا لنقيم لو برنامجً أرسمو مع :ما قالوا [12:يوسف] {َوَيْلَعبْ  َيْرَتعْ  َغد ا َمَعَنا َأْرِسْلهُ } :قال إخوتو ألبيو
  .من ذلكفالبّد من أن يأخذ ىؤالء الصغار حظيم  ،، فيذا شأن الصغيرال

بار لكن إذا كان الكبير ىو الذي يسمم الصغير عمى الك، فيو مشروعية التسميم عمى الصغار "فسمم عمينا" :يقول
صمى اهلل -وىذا يدل عمى تواضعو  "،فسمم عمينا" :قال ،مجمسيم فإنو ىو الذي يسممى تى إلى ناحيتيم وغش  أ

كثير من الناس ال يسمم عمى الصغير وال  ، يحتقرىمال ،سمم عمى الصغاري   ،وعمى حسن تربيتو ،-عميو وسمم
عن أن يداعبو أو أن يسألو عن اسمو أو  فضالً  ،بو ألنو ال يراه شيئًا أصالً لم يعبر بجان اً ، وكأن أحدينظر إليو

لكثير من  اً تكون سبب اً الصحراوية التي نتمقاىا أحيانفمألسف التربية  ،ونووعن شئ ،يجمس معو ويسألو عن حالو
من أجل أن يتخرج  ؛أ في نفوسيمالتي ينبغي أن تعب  حرمان ىؤالء األوالد لكثير من العواطف والمعاني  ،الحرمان

في  اً إمام اً عظيم اً وأن يكون كبير  ،ويستطيع أن يبدع ،لو قدرة عمى المبادرة ،متزن الشخصية ،جيل واثق بنفسو
 .لكن إذا كان يربى تربية احتقار فإنو يجد نفسو حقيًرا ال يصمح لحقير وال لجميل من األعمال ،الخير
أمو ما  اً فيو حسن التربية أيض وىذا "،؟ا حبسكم :فمما جئت قالت ،فبعثني في حاجة فأبطأت عمى أمي" :يقول

فإذا تأخر  ، يتأخر عنوالوقت مقدر  ،وقت معين ىناك ،مع أنو في تمك البيئة النظيفة ،كنت تتركو متى ما جاء
يمشي  ،وال يسأل األب ،أين كنت؟ أما متى ما جاء الولد ألقى بنفسو عمى الفراش ال تسأل األم ؟،لماذا تأخرت

   .فيذا خالف التربية اً عنو شيئيصحب من؟ ال يعرفون  ؟مع من
وىذا يدل عمى  "،إنيا سر :قال ؟ما حاجتو :قالت ،لحاجة -صمى اهلل عميو وسمم-بعثني رسول اهلل ": فقال ليا

ليس ىناك سر  ولم يقل: ،عمى صغر السن لم يخبر أمو -رضي اهلل تعالى عنو-عقمو وكمال  ،حسن تربيتو
صمى اهلل عميو -بسر رسول اهلل  ال تخبرنّ "قالت:  ،وانظر إلى غرس ىذه المعاني في نفوس الصغار ،دونيا
: قالت ،أنا أمك ،ال :ما قالت ،ومع ذلك تؤكد ىذا المعنى في نفسو ،ىو يعمم ىذا ،ىو ما أخبرىا "،اً أحد -وسمم

 اً لو حدثت بو أحد"واهلل  :قال أنس لتمميذه ثابت البناني ،"اً أحد -صمى اهلل عميو وسمم-بسر رسول اهلل  ال تخبرنّ "
وفيو  ،فثابت البناني يريد أن يعرف ما ىذا السر، فتمطف بو ،فيو حسن االعتذار والتمطف "،لحدثتك بو يا ثابت

شعار بقيمتو وقدره اً أيض  ،التمميذىذا ألخبر بو  بحيث لو أخبر عنو أي أحد ،لة عندهوأنو بمكان ومنز  ،إكرام لو وا 
  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم


