اﻹﻤﺎﻤﺔ وﺼﻼة اﻟجمﺎﻋﺔ
اﻟصبﻲ اﻟصﻐیر إﻟﻰ اﻟصﻒ اﻟثﺎﻨﻲ
إرﺠﺎع اﻹﻤﺎم
ﱠ
ٍ
ﻤسجد ﻓﻲ اﻟصﻒ اﻷول و�ﺎن ﻤﻌﻲ اﺒنﻲ وﻋمرﻩ ﺴت ﺴنوات ،ﻓﻘﺎم اﻹﻤﺎم
ﺼﻠیت ﻓﻲ
اﻟسؤال:
ُ
�ﺈرﺠﺎﻋﻪ إﻟﻰ اﻟصﻒ اﻟثﺎﻨﻲ ،ﻓﻬﻞ ﺘصرف اﻹﻤﺎم ﺼحیﺢ؟
اﻟجواب :ﻟﻌﻞ ﻫذا اﻹﻤﺎم اﺴتدل �ﻘوﻟﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم» :-ﻟیﻠنﻲ ﻤنكم أوﻟو اﻷﺤﻼم

واﻟﱡنﻬﻰ« ]ﻤسﻠم ،[٤٣٢ :وﻻ ﺸك ﱠ
أن اﻟمراد �ﺎﻟحدﯿث ﺤث اﻟكبﺎر وﺤث أوﻟﻲ اﻷﺤﻼم واﻟنﻬﻰ أن

ﯿتﻘدﻤوا إﻟﻰ اﻟصﻒ اﻷول واﻟﻘرب ﻤن اﻹﻤﺎم ،ﻓﻬذا ﺤث ﻟﻬم وﻟیس ﻤﻔﺎدﻩ طرد اﻟصﻐﺎر وﻤن دون
َ
أوﻟﻲ اﻷﺤﻼم واﻟنﻬﻰ ﻤن أن �صﻔوا ﻓﻲ اﻟصﻒ اﻷول ،ﻓمن ﱠ
ﺘﻘدم إﻟﻰ ﺸﻲء ﻟم ُ�سبق إﻟیﻪ ﻓﻬو
أﺤق �ﻪ ،واﻟحدﯿث ﻤﻔﺎدﻩ ﺤث اﻟكبﺎر ﻋﻠﻰ اﻟتﻘدم وﻟیس ﻤﻔﺎدﻩ طرد اﻟصﻐﺎر ﻤن أن �صﻔوا ﻓﻲ

ﻤتﺄﺨر أن ُ�ﻘیم ﻏیرﻩ و�جﻠس
ًا
ﻤكﺎن ﻟم ُ�سبﻘوا إﻟیﻪ ،وﻟذا ﻻ �جوز ﻟﻠمسﻠم اﻟذي �حضر إﻟﻰ اﻟصﻼة
�بیر ،وﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل إذا �ﺎن اﺴتدﻻل اﻹﻤﺎم ﺒﻬذا ﻓﻼ ﺸك أن
ﺼﻐیر �ﺎن أو ًا
ًا
ﻓﻲ ﻤكﺎﻨﻪ
ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻬمﻪ ،ﻟكن اﻟمراد ﻤن اﻟحدﯿث ﻫو ﻤﺎ ذ�رﻨﺎﻩ
اﻟصحﺎﺒﻲ راوي اﻟحدﯿث ﻓﻌﻞ ذﻟك ،وﻫذا ً
أوًﻻ وﻫذا ﺼرح �ﻪ ﺠمﻊ ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم أن اﻟمﻘصود �ﻪ ﺤث اﻟكبﺎر ﻟیس ﻤرادﻩ طرد اﻟصﻐﺎر.

ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ أﱠﻨﻪ ﻻ ُﯿؤﻤر �ﺎﻟصﻼة إﻻ
ﯿبﻘﻰ أن ﻤن �ﺎن ﻋمرﻩ ﺴت ﺴنوات ﻫﻞ ﺘصﺢ ﻤصﺎﻓتﻪ ً
أ�ضﺎ ﻤحﻞ ﻨظر ،ﻓﺈذا �ﺎن �حسن اﻟصﻼة و�ؤدﯿﻬﺎ ﻤن ﻏیر ﺨﻠﻞ؛
إذا اﺴتكمﻞ ﺴبﻊ ﺴنین؟ ﻫذا ً
ﻷن �ﻌض اﻷطﻔﺎل إذا ﺼﻒ ﻤﻊ اﻟكبﺎر أﺸﻐﻠﻬم ،وﻻ ﯿؤدي اﻟصﻼة و�ﻨمﺎ ﯿﻠﻌب ،ﻓمثﻞ ﻫذا ﺘُمنﻊ
ﻤوﻗﻔﺎ ﻤن اﻟمسجد وﺘحصﻞ ﻋندﻩ ردة ﻓﻌﻞ
ﻤصﺎﻓتﻪ ﻟﻠكبﺎر ،ﻟكن ُ�منﻊ ﺒرﻓق �حیث ﻻ ﯿتخذ اﻟطﻔﻞ ً

ﻓیستصحب ذﻟك ﻓﻲ �برﻩ ،وﻫذا ﺤصﻞ ﻟبﻌض اﻟنﺎس ،ﻓبﻌض اﻟصبیﺎن ﻟﻌب ﻓﻲ اﻟمسجد وطُ ِرد

ﻤوﻗﻔﺎ �حیث اﺴتصحب ذﻟك ﻓﻲ �برﻩ ،ﺜم ﺘرك اﻟصﻼة إﻟﻰ أن ﻫداﻩ
ﺸر َ
ط ْردة ،ﺜم �ﻌد ذﻟك اﺘخذ ً
ﷲ ﻓیمﺎ �ﻌد .اﻟمﻘصود أن ﻤثﻞ ﻫذا ﯿنبﻐﻲ أن ُﯿﻼﺤظ وﻻ ُ�ظن �ﺎﻟصبﻲ اﻟصﻐیر أﻨﻪ ﻻ �حﻔظ ،ﺒﻞ
ﺤﻔظوا ﻤواﻗﻒ وﺤصﻠت ردود أﻓﻌﺎل �سبب �ﻌض اﻟتصرﻓﺎت ،وﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل ﻤن �ﺎن ﻋمرﻩ ﺴت

ﺼﻒ ﻤﻊ اﻟكبﺎر ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ﻤصﺎﻓتﻪ �مﺎ أﱠﻨﻪ ﻻ
ﱠ
ﻤمیز و�ضبط اﻟصﻼة إذا
ﺴنوات �حیث �كون ًا
ﻤﺎﻨﻊ ﻤن إﻤﺎﻤتﻪ إذا أﺘﻘن اﻟصﻼة وﺤﻔظ ﻤن اﻟﻘرآن ﻤﺎ ﺤﻔظ؛ ﻟحدﯿث ﻋمرو ﺒن ﺴَﻠمﺔ –رﻀﻲ ﷲ

ﻋنﻪ.-

واﻟصﻐﺎر إذا ﺠﻲء ﺒﻬم إﻟﻰ اﻟمسجد ُﯿتحمﻠون إذا ُوﺠد ﻤن وﻟﻲ أﻤرﻫم ﻤﺎ �منﻌﻬم ﻤن أذى
اﻟنﺎس ،أﻤﺎ أن ُﯿتر�وا وﻫم �ﻌبثون و�ﻠﻌبون ﻓﻼ ،وﻗد ﺤصﻞ ﻤوﻗﻒ ﻋندﻨﺎ ﻓﻲ اﻟمسجد :ﺸخص ﺠﺎء
ﺼﻒ اﻹﻤﺎم ذﻫب اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ
ﱠ
�طﻔﻞ ﻻ ﯿز�د ﻋمرﻩ ﻋن ﺜﻼث ﺴنوات وأﻗﺎﻤﻪ �جوارﻩ ،ﻓﻠمﺎ

اﻟمصﺎﺤﻒ �ﻌبث ﺒﻬﺎ وواﻟدﻩ ﻻ ُ� ِّ
ﺴﺎﻛنﺎ ،وﻫو �ﻌبث �ﺎﻟمصﺎﺤﻒ �ﻘﻠب ﻫذا و�ضرب ﻫذا
حرك
ً
طﻊ اﻷب ﺼﻼﺘﻪ و�ﱠﻔﻪ ﻋن
وﺨشﻲ ﻋﻠیﻪ ﻤنﻬﺎ َﻗ َ
و�خبط ﻫذا ﺒﻬذا ،ﺜم ﻟمﺎ اﺘجﻪ اﻟوﻟد إﻟﻰ اﻟمروﺤﺔ َ
ذﻟك! ﻻ ﺸك أن ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻟتصرﻓﺎت ﻏیر ﻤرﻀیﺔ ،واﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -دﺨﻞ اﻟمسجد

واﻟنﺎس ﯿنتظروﻨﻪ وﻫو ﺤﺎﻤﻞ أﻤﺎﻤﺔ ﺒنت ز�نب –رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻬمﺎ ،-ﺤمﻠﻬﺎ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة

أذى ﻷﺤد،
واﻟسﻼم -ﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﻓﺈذا ﺴجد وﻀﻌﻬﺎ و�ذا ﻗﺎم ﺤمﻠﻬﺎ وﻫكذا ،ﻟكن ﻟم َ�حصﻞ ﻤنﻬﺎ ً
و�ذﻟك ﺤصﻞ ﻤﻊ اﻟحسن واﻟحسین –رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻬمﺎ -ﻟمﺎ ارﺘحﻠوﻩ ور�بوا ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ ﻟمﺎ ﺴجد،

أذى ﻷﺤد ،اﻟمﻘصود أن ﻤن ﺤصﻞ ﻤنﻪ اﻷذى ﻟﻠمصﻠین ُ�منﻊ.
ﻟكن ﻟم �حصﻞ ﻤنﻬم ً

واﻷﺼﻞ أن اﻷب إذا �ﺎن �ﻌرف أن وﻟدﻩ ﻻ ﯿنضبط ﻓﻲ اﻟصﻼة ﻻ �حضرﻩ ،و�ثیر ﻤن

اﻵ�ﺎء �ﺄﺘﻲ ﺒوﻟدﻩ ﻟیخﻔﻒ اﻟﻌبء ﻋن أﻤﻪ ﻓﻲ اﻟبیت ،ﻟكنﻪ ﯿؤذي اﻟمصﻠین ،وﻫذا ﻏیر ﻤرﻀﻲ

إطﻼﻗﺎ.
ً
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