
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

مرحلة    أن  املعلوم  ومن  املستقبل،  رجال  ألهنم  كبريًا،  اهتاممًا  األطفال  برتبية  اهتمت  اإلسالمية  الرشيعة 

االهتامم  رضورة  عن  أحدثكم  أن  أحببت  ذلك  أجل  من  اإلنسان،  شخصية  يف  كبريًا  تأثريًا  تؤثر  الطفولة 

فهذه   املساجد،  يف  األطفال  املسلمون  برتبية  فيها  يتعلم  حيث  املسلم،  املجتمع  بناء  أساس  هي  املساجد 

األحكام الرشعية التي جعلها اهلل سببًا لسعادة الناس يف الدنيا واآلخرة، ويف هذه املساجد جيب أن يرتبى 

ورسوله اإلسالم  وحب  العقيدة  عىل  أظفارهم  ُنعومة  منذ  املسلمني  َوَسلى  أبناء  َعَلْيِه  اهللىُ  ومجيع   مَ َصىلى 

 الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني. 

وقد اعتاد البعض طرد األطفال من املساجد، أو تأنيبهم والنظر إليهم بنظرات خميفة، بحجة أهنم ُُيدثون 

ضوضاء ويمرون أمام املصلني ولربام ُيتج البعض بمنعهم من دخول املسجد بحديث ضعيف جدًاال تقوم  

 (. (نكم وجمانينكم جنبوا مساجدنا صبيا) به حجة، وهو )

وواهلل إن طرد األطفال من املساجد، أو تنفريهم منها خطأ كبري، يقع فيه كثري من الناس، ألن هذا الطرد له  

الصالة  يكره  سوف  املسجد،  من  الناس  يطرده  أن  اعتاد  الذي  فالطفل  األطفال،  نفوس  يف  اليسء  أثره 

 والذهاب إيل املسجد عندما يكرب. 

أثنا األطفال  خطأ  صدر،  أما  وسعة  وهدوء  برفق  الصواب  ُنَعلَِمهم  أن  علينا  فيجب  باملسجد  وجودهم  ء 

وأطفالنا أوىل -لكي يعرف هؤالء األطفال قبل غريهم من الغربني الذين نحرص عىل خطاب اللني معهم  

 لِنَْت ََلُْم َوَلْو ُكنَْت َفبِاَم َرْْحٍَة ِمَن اهللىِ}             أن اللني من أخالق اإلسالم فيرتبوا عليه، قال تعاىل:    -منهم

َحْولَِك  ِمْن  وا  اَلْنَفضُّ اْلَقْلِب  َغلِيَظ  اآلية{َفّظًا  عمران:  أيضًا:  [159]آل  وقال  ْكَمِة  }،  بِاْْلِ َربَِّك  َسبِيِل  إِىَل  اْدُع 

 [125]النحل:{َواملَْْوِعَظِة اْْلََسنَةِ 

 إِ 
ٍ
ء  إاِلى َزاَنُه َواَل ُينَْزُع ِمْن ََشْ

ٍ
ء ْفَق اَل َيُكوُن يِف ََشْ  الى َشاَنُه((.  وقال َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىَم: ))إِنى الرِّ



 

 

برفق  عليه  واملحافظة  املسجد  آداب  ُنعلمهم  مل  وإذا  املساجد،  إيل  الذهاب  يعتادون  أطفالنا  نـجعل  مل  إذا 

يتعلم  فمتى  صغرهم  وبلني،  يف  مجاعة  يف  الصالة  وحب  اهلل  بيوت  إىل  باالنتامء  األطفال  يشعر  مل  إذا  ون؟ 

 فمتى يشعرون؟ 

 يصطحب أحفاده إىل املسجد :  كان نبينا َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىمَ 

اهللىِ  -  1 َرُسوَل  َأنى  اأْلَْنَصاِريِّ  َقَتاَدَة  َأِِب  َوَسلىمَ  َعْن  َعَلْيِه  اهللىُ  َزْينََب  َصىلى  بِنَْت  ُأَماَمَة  َحاِمٌل  َوُهَو  ُيَصِّلِّ  َكاَن 

اهللىِ  َرُسوِل  َقامَ  بِنِْت  َوإَِذا  َوَضَعَها  َسَجَد  َفإَِذا  َشْمٍس  َعْبِد  ْبِن  َربِيَعَة  اْبِن  اْلَعاِص  َوأِلَِِب  َوَسلىَم  َعَلْيِه  اهللىُ    َصىلى 

  َْحََلَها. 

َعىَل املِْنْرَبِ َواْْلََسُن ْبُن َعِِّلٍّ إِىَل َجنْبِِه َوُهَو ُيْقبُِل  َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىمَ  َرُسوَل اهللىِ   َأَِب َبْكَرَة َيُقوُل َرَأْيُت  عن  -2

فِ  َبنْيَ  بِِه  ُيْصلَِح  َأْن  اهللىَ  َوَلَعلى  َسيٌِّد  َهَذا  اْبنِي  إِنى  َوَيُقوُل  ُأْخَرى  َوَعَلْيِه  ًة  َمرى النىاِس  ِمْن َئَتنْيِ َعىَل  َعظِيَمَتنْيِ   

 املُْْسلِِمنَي.  

اِد بن اَلاد َقاَل: َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اهللىِ َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىمَ   -3 َأْو  َعْن َشدى يِف إِْحَدى َصاَلََتْ اْلَعِِشِّ الظُّْهِر 

َم النى  اَلِة َفَصىلى َفَسَجَد   بِيُّ اْلَعْْصِ َوُهَو َحاِمٌل اْْلََسَن َأْو اْْلَُسنْيَ َفَتَقدى َ لِلصى َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىَم َفَوَضَعُه ُثمى َكربى

اهللىِ َرُسوِل  َظْهِر  َعىَل  بِيُّ  الصى َفإَِذا  َرْأِِس  َرَفْعُت  إَِنِّ  َفَقاَل  َأَطاََلَا  َسْجَدًة  َصاَلتِِه  َظْهَراََنْ  َعَلْيِه   َبنْيَ  اهللىُ  َصىلى 

اهللىَِوَسلىمَ  َرُسوُل  َقََض  َفَلامى  يِف ُسُجوِدي  َفَرَجْعُت  َساِجٌد  َوُهَو  َيا     النىاُس:  َقاَل  اَلَة  الصى َوَسلىَم  َعَلْيِه  اهللىُ  َصىلى 

ُه َقْد   ُه َقْد ُيوَحى  َرُسوَل اهللىِ إِنىَك َسَجْدَت َبنْيَ َظْهَراََنْ َصاَلتَِك َهِذِه َسْجَدًة َقْد َأَطْلَتَها َفَظنَنىا َأنى َحَدَث َأْمٌر َأْو َأنى

َلُه َحتىى َيْقِِضَ َحاَجَتهُ  َلنِي َفَكِرْهُت َأْن ُأَعجِّ نى اْبنِي اْرََتَ
  .إَِلْيَك َقاَل َفُكلُّ َذلَِك مَلْ َيُكْن َوَلكِ

 نا فيه األسوة اْلسنة؟ يصطحب أحفاده إىل املسجد فلامذا ال يكون ل َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىمَ  هكذا كان نبينا

اهللىِ عن  -4 َرُسوُل  َكاَن  قاَل:  َوَسلىمَ  ُبَرْيَدَة  َعَلْيِه  اهللىُ  َقِميَصاِن   َصىلى  َعَلْيِهاَم  َواْْلَُسنْيُ  اْْلََسُن  َجاَء  إِْذ  ُطُبنَا  ََيْ

ِمْن املِْنرَْبِ َفَحَمَلُهاَم َوَوَضَعُهاَم َبنْيَ َيَدْيِه ُثمى َقاَل: َصَدَق اهللىُ    َوَسلىمَ َأْْحََراِن َيْمِشَياِن َوَيْعُثَراِن َفنََزَل َصىلى اهللىُ َعَلْيِه  

أَ  َفَلْم  َوَيْعُثَراِن  َيْمِشَياِن  بِيىنْيِ  الصى َهَذْيِن  إِىَل  فِْتنٌَة(َفنََظْرُت  َوَأْواَلُدُكْم  َأْمَواُلُكْم  اَم  َحِديثِي  )إِنى َقَطْعُت  َحتىى  ْصرِبْ 

  َوَرَفْعُتُهاَم.

 : والصحابة وسلفنا الصالح أيضًا كانوا يصطحبون أطفاَلم إىل املساجد، وكان ذلك شيئًا مألوفًا عندهم

اَلِة َوَأَنا ُأِريُد إَِطاَلَتَها فَ  َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىمَ  َأَنَس ْبِن َمالٍِك َأنى النىبِيى  عن َأْسَمُع ُبَكاَء  َقاَل: إَِنِّ أَلَْدُخُل يِف الصى

ِه ِمْن ُبَكائِِه. ِة َوْجِد ُأمِّ ُز يِف َصاَلَِت ِِمىا َأْعَلُم ِمْن ِشدى وى بِيِّ َفَأََتَ   الصى



 

 

ألهنا   فالنبي   أمه  يعاتب  مل  ذلك  ومع  الصبي  بكاء  أجل  من  صالته  من  خفف  قد  َوَسلىَم  َعَلْيِه  اهللىُ  َصىلى 

 جيء بالصبي مرة أخرى إىل املسجد . جاءت به إىل املسجد ومل يأمرها بعدم امل

أو الصحابة أو التابعني كانوا يطردون األطفال من  َصىلى اهللىُ َعَلْيِه َوَسلىمَ  مل ينقل إلينا أحٌد من العلامء أن نبينا 

املساجد واملحافظة عليها،   كانوا يربون األطفال عىل حب  العكس من ذلك متامًا،  املساجد، بل كانوا عىل 

 أكثر فقهًا وتقوى من سلفنا الصالح ؟!   فهل نحن

النبالء أعالم  سري  يف  الذهبي  اإلمام  مسجده،  :قال  مؤذن  الكويف  اليامي  زبيد  للصبيان:    كان  يقول  وكان 

 .حوله يأخذون ما وعدهم بهفكان األوالد إذا فرغوا من الصالة َتلقوا !تعالوا فصّلوا معنا، أشرتي لكم جوًزا

 !فقال: وما عِّّل أن أشرتي َلم جوًزا بخمسة دراهم ويعتادون الصالة يف املساجدفسئل يوًما عن ذلك، 

رجل  و صورة  الصغريباملقابل  وابنه  من بجانبه  يصِّل  أكثر  أبيه  بجانب  الوقوف  ُيتمل  مل  الصغري  ولكن   ،

الصف  بني  يركُض  وبدأ  تراجع  ما  اْل  املئة برسعة كالعدائني يف سباق    وف ركعة، فرسعان  ال مرت! وبطبيعة 

الصغار حال  هي  كام  ضجة  سالبو،  أحدث  اإلمام،  عد  الكثري:  م  له  سيقول  له  يقينًا  أحرض  القادمة  املرة 

 !سكوتر

  يتفهم   معشخصًيا أنزعج كثرًيا إذا سمعُت أحد املصلني يؤنُب األوالد يف املسجد عىل ضجة أحدثوها،  أنا  

املستعان  كل مصلٍ   رغبةل قلام نخشع يف هدوء فكيف يف ضجة،   يريد أن يصِّل يف جو هادئ، فنحن واهلل 

األلعاب   حمل  صاحب  ُيتمله  الصغري  هذا  إن  دائاًم  أقوَلا  التي  نظري  وجهة  ألجل مع  ولكن  ضجيجه 

 !دراهم معدودة، ويصرب عليه صاحب البقالة عىل شيطنته ألجل أنه زبون، فلامذا ال نحتمله نحن ألجل اهلل

األ  يتيمة،  وحادثة  واحدة،  من صالة  أبعد  ننهرهم، األمر  األطفال حني  نرتكه يف  الذي  األثر  يكمن يف  مر 

عندما جيد الطفل لسانًا حلًوا، وصرًبا طوياًل يف أماكن خارج املسجد وال جيدها يف املسجد نكون نفرناه من 

 املسجد من حيث ال ندري 

املساجد يف  لألطفال  الغارب  عىل  اْلبل  نرتك  أن  أقول  ال  معه ،  طبًعا  ابنه  يصحب  الذي  األب  مسؤولية 

ولكن   دخل،  إذا  اإلمكان  قدر  ضبطه  ُياول  وأن  إليها،  الدخول  قبل  املساجد  آداب  يعلمه  أن  للمسجد 

أن   يعلموا  أن  املصلني  باقي  ومسؤولية  هنرناهم،  إذا  ْلظة  يف  رجااًل  يصبحوا  لن  األطفال،  هم  األطفال 

لشوارع والطرقات، وأننا إذا مل نحتملهم صغاًرا يف ضجيج األوالد يف املساجد أفضل من ضجيجهم يف ا



 

 

فلامذا يصرب  يرتادها،  التي  األماكن  بأخالق  يتطبع  ما  فاملرء رسعان  اْلياة،  كباًرا يف  منهم  املساجد سنعاَن 

 !اآلخرون عىل الصغار ألجل جيوهبم، وال نصرب نحن عليهم ألجل ديننا؟

ار من املسجد فلن َيرج من مكان آخر، وإن مل َيرج التاجر املساجد مصانع الرجال، وإن مل َيرج االبن الب

الصادق من املسجد فلن َيرجوا من مكان آخر، وأطفال اليوم هم أبناء   عاملاألمني، واجلار اخللوق، وال

و الغد،  وَتار  الغد،  وجريان  نصنع   عاملالغد،  فلسنا  املساجد،  يف  الصغار  عىل  نصرب  حني  نحن  الغد، 

ستقبل، هذه السيقان الصغرية التي تركض بني الصفوف، سيأَت يوم وتنتصب بانتظام بل نصنع امل  اللحظة، 

   ألجل اهلل وحبًا يف اهلل ورسوله.عندما ُتقام الصالة، قلياًل من الصرب 

 

 

 واْلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


