
 اإلمامة وصالة الجماعة

 إلى الصف الثاني  الصغیر الصبيَّ  اإلمام إرجاع

 

فقام اإلمام  ،عمره ست سنواتو في الصف األول و�ان معي ابني  في مسجدٍ  : صلیتُ السؤال
 ؟فهل تصرف اإلمام صحیح ،�إرجاعه إلى الصف الثاني

لیلني منكم أولو األحالم «: -علیه الصالة والسالم- �قولهلعل هذا اإلمام استدل : الجواب
المراد �الحدیث حث الكبار وحث أولي األحالم والنهى أن  أنَّ  شك وال ،]٤٣٢ [مسلم: »هىوالنُّ 

ن دون هذا حث لهم ولیس مفاده طرد الصغار ومَ ف ،یتقدموا إلى الصف األول والقرب من اإلمام
سبق إلیه فهو إلى شيء لم �ُ م فمن تقدَّ  ،األحالم والنهى من أن �صفوا في الصف األول أولي

الحدیث مفاده حث الكبار على التقدم ولیس مفاده طرد الصغار من أن �صفوا في و  ،أحق �ه
قیم غیره و�جلس ولذا ال �جوز للمسلم الذي �حضر إلى الصالة متأخًرا أن �ُ  ،سبقوا إلیهمكان لم �ُ 

شك أن  اإلمام بهذا فالان استدالل وعلى �ل حال إذا � ،في مكانه صغیًرا �ان أو �بیًرا
لكن المراد من الحدیث هو ما ذ�رناه  ،على فهمه بناءً  ، وهذاالصحابي راوي الحدیث فعل ذلك

 .الصغار طرد حث الكبار لیس مراده المقصود �هأن   وهذا صرح �ه جمع من أهل العلمأوًال 

�الصالة إال ؤمر ه ال یُ أنَّ  على یبقى أن من �ان عمره ست سنوات هل تصح مصافته بناءً 
 ؛إذا �ان �حسن الصالة و�ؤدیها من غیر خللف ،إذا استكمل سبع سنین؟ هذا أ�ًضا محل نظر

منع تُ فمثل هذا  ،یلعبو�نما وال یؤدي الصالة  ،مألن �عض األطفال إذا صف مع الكبار أشغله
ة فعل تحصل عنده ردو من المسجد  اموقفً الطفل منع برفق �حیث ال یتخذ لكن �ُ  ،مصافته للكبار

بعض الصبیان لعب في المسجد وُطِرد ف ،هذا حصل لبعض الناسو  ،فیستصحب ذلك في �بره
ثم ترك الصالة إلى أن هداه  ،�حیث استصحب ذلك في �بره اثم �عد ذلك اتخذ موقفً  ،شر َطْردة

بل  ،ظن �الصبي الصغیر أنه ال �حفظالحظ وال �ُ المقصود أن مثل هذا ینبغي أن یُ  .هللا فیما �عد
وعلى �ل حال من �ان عمره ست  ،حفظوا مواقف وحصلت ردود أفعال �سبب �عض التصرفات

ه ال مع الكبار ال مانع من مصافته �ما أنَّ  سنوات �حیث �كون ممیًزا و�ضبط الصالة إذا صفَّ 
رضي هللا – لحدیث عمرو بن سَلمة ؛مانع من إمامته إذا أتقن الصالة وحفظ من القرآن ما حفظ

 .-عنه

تحملون إذا ُوجد من ولي أمرهم ما �منعهم من أذى یُ ار إذا جيء بهم إلى المسجد والصغ
شخص جاء  :حصل موقف عندنا في المسجدقد و أما أن ُیتر�وا وهم �عبثون و�لعبون فال،  ،الناس

إلى  الطفل اإلمام ذهب فلما صفَّ ، مره عن ثالث سنوات وأقامه �جواره�طفل ال یز�د ع



�عبث �المصاحف �قلب هذا و�ضرب هذا وهو  ،اك ساكنً حرِّ لده ال �ُ المصاحف �عبث بها ووا
ن عه ع األب صالته و�فَّ طَ شي علیه منها قَ ثم لما اتجه الولد إلى المروحة وخَ  ،و�خبط هذا بهذا

دخل المسجد  -علیه الصالة والسالم-النبي و  ،شك أن مثل هذه التصرفات غیر مرضیة ال !ذلك
علیه الصالة -حملها النبي  ،-رضي هللا عنهما– أمامة بنت ز�نبوالناس ینتظرونه وهو حامل 

 ،أذًى ألحد منهاحصل لكن لم �َ  ،في صالته فإذا سجد وضعها و�ذا قام حملها وهكذا -والسالم
 ،لما ارتحلوه ور�بوا على ظهره لما سجد -رضي هللا عنهما– الحسن والحسین معو�ذلك حصل 

 منع.ود أن من حصل منه األذى للمصلین �ُ المقص ،لكن لم �حصل منهم أذًى ألحد

�ثیر من و  ،األصل أن األب إذا �ان �عرف أن ولده ال ینضبط في الصالة ال �حضرهو 
هذا غیر مرضي و یؤذي المصلین، ، لكنه لده لیخفف العبء عن أمه في البیتاآل�اء �أتي بو 

 إطالًقا.
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