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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اهلل  إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه

فال مضال له ، ومن يضلل فال هادى له ، واشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال شريك له ، واشهد أن حممدا 

 عبده ورسوله . 

أيها الناس اتقوا ربكم الذي  يا}( 1) {يا أيها الذين أمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وانتم مسلمون}

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقوال قوال سديدا * يصلح  }( وقال تعاىل 2){واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا

 ( 3){يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما * لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن

 أما بعد:

وشر األمور حمدثاتها ، وكل حمدثة  -  -فإنًّ أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى حممد 

 ( 4بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار )

 وبــــــــــعد

أنا واملساجد  وشغبهم يفمشكلة ضوضاء األطفال  املسجد واملصلونإن من أخطر املشاكل اليت يعاني منها إمام 

 وصياحهم بللعب األطفال  حتى امسعمسجد كبري تواجهين هذه املشكلة فما إن ُأكرب إىل الصالة  كإمام

م احد لوال اهلل ث كهرباء الصوتإىل لوحة  وأخر تقدمبعض األطفال تقدم ذات يوم إىل امليك و أخذ يصيح فيه 

 املصلني حلدث ماال حيمد عقباه 

                                                           
 (101)آل عمران  - 1
 (1)النساء  - 1
 (11:10)األحزاب  - 3
 يستفتح بها خطبه ودروسه فاالستفتاح بها سنة   هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله  -4
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 دكممساج حبديث )جنبوا واستدل بعضهماملصلني بني قائل مبنع األطفال من دخول املساجد  وعلت أصوات

 (5وجمانينكم ) صبيانكم

باء الذين حيضرون فريق أخر ألقى اللوم على اآل املسجد، وبنيوبني من ألقى اللوم على اإلمام وعمال 

 فاهلم إىل املساجد أو حيضر أوالدهم وهم ال حيضرون أط

عن األدلة على جواز اصطحاب  األجالء فتاوى العلماءكتب الفقه و وحبثت يفبدراسة هذه املسألة  وقد قمُت

 مباحث:دة ععلى  واشتملت الرسالةتراعى  أن ينبغي اليتواآلداب املساجد  إىلاألطفال 

 الصالة إىل األطفال اصطحاب جواز على األدلة األول: املبحث

 الصالة إىل األطفال اصطحاب آدابالثاني:  املبحث

 ؟املساجد إىل اصطحابهم يستحب الذين األطفال هم من: الثالث املبحث

 ؟األطفال اصطحاب حكم يف وفتاوى العلماء الصالة يف األطفال يقف أينالرابع:  املبحث

 اخلامتة

المسلمين والمسلمات وأن يجعله لنا ولهم ذخرا إلى يوم الممات وأن يكون زادا فالله اسأل أن ينفع بذلك العمل 
 لنا إلى أعالي الجنات والنظر إلى وجه رب األرض والسماوات. أمين

 كتبه الفقير إلى عفو مواله
 أبو همام / السيد مراد سالمة

 56153090610م 

 

 

                                                           
 الجامع.في ضعيف  1131 رقم:انظر حديث  )ضعيف(( . وقال األلباني 1111، رقم 1/441أخرجه عبد الرزاق )    - 5
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 الأولالمبحث   

 الصلاة إلىعلى جواز اصطحاب الأطفال  الأدلة

 هنا:كثرية تدل على جواز اصطحاب األطفال اىل املساجد نذكر طرفا منها  ادلهوردت 

 أريد الةالص يف ألقوم إني: »قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن: عنه اهلل رضي قتادة أبي عن: األول الدليل

  (6) «.أمه على أشق أن كراهية صالتي يف فأجتوز الصيب بكاء فأمسع فيها أطول أن

 .املساجد يف الصغار األوالد إدخال جواز على يدل هذا

-اهلل رسول خلف الصالة يشهدن كن النساء أن ذلك: من هاهنا واملراد: اهلل رمحه رجب ابن اإلمام قال

 ، لكذ يعلم كان- وسلم عليه اهلل صلى - النيب وأن ، صبيانهن ومعهن ، املسجد يف- وسلم عليه اهلل صلى

 حضورهن أن على دليل وذلك ، عليهن يشق ما وجيتنب ، عليهن ما ويؤثر ، حاهلن صالته يف ويراعي

  (7) .للصالة معه احلضور عن لنهاهن ذلك ولوال ، مكروه غري معه اجلماعه

 النيب من أمت وال صالة أخف قط إمام وراء صليت ما: قال عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن: الثاني الدليل

  (8) .أمه تفنت أن خمافة فيخفف الصيب بكاء ليسمع كان وإن وسلم، عليه اهلل صلى

 .املساجد يف الصبيان بإدخال وسلم عليه اهلل صلى النيب إذن على األول يؤيد هذا

 يهف: بعضهم وقال. املسجد يف الصيب إدخال جواز على بعضهم به استدل: اهلل رمحه العيين القاضي قال

 ألن النظر موضع هذا ليس: قلت. املسجد من يقرب بيت يف خملفًا كان الصيب يكون أن الحتمال نظر

                                                           
 ((.101)أخرجه البخاري )- 1
 (.135/ص1)"فتح الباري"/البن رجب /-- 1
 ((.410( ومسلم )108أخرجه البخاري ))- 8
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 كمال على داللة وفيه. الرجال مع النساء صالة جواز على داللة وفيه. غالبًا أمه يفارق ال الصيب أن الظاهر

 ( 9) .والصغري منهم الكبري أحوال ومراعاة أصحابه على النيب شفقة

 ناحلس فأقبل سلم، و عليه اهلل صلى اهلل رسول خطبنا: قال عنه اهلل رضي بريدةعن : الثالث احلديث

 ثم املنرب بهما فصعد فأخذهما فنزل ويقومان، يعثران أمحران قميصان عليهما عنهما، اهلل رضي واحلسني

 ( 10) .اخلطبة يف أخذ ثم «أصرب فلم هذين رأيت ﴾فتنة وأوالدكم أموالكم إمنا﴿ اهلل صدق: »قال

 لألمة منه تعليم وهو عليهم وشفقتة بالصغار ولطفه رمحته كمال من وهذا: اهلل رمحه القيم ابن اإلمام قال

 ( 11) .بالصغار واللطف والشفقة الرمحة

 ( 12). جائز غري احلاجة وقت عن البيان تأخري: اهلل رمحه الزركشي اهلل عبد بن حممد قال

 يصلي كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: عنه اهلل رضي األنصاري قتادة أبي عن: الرابع احلديث

. مشس عبد بن ربيعة بن العاص وألبي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت زينب بنت أمامة حامل وهو

   (13) محلها. قام وإذا وضعها، سجد فإذا

 إن إلباحةا يفيد وسلم عليه اهلل صلى النيب فعل ":املسودة" يف اهلل رمحه تيمية ابن الربكات أبو اجملد قال

 ( 14) .اجلمهور قول يف القربة معنى فيه يكن مل

 عادة من علم إذا املساجد، الصغار إدخال جواز الفقه: من وفيه: اهلل رمحه القرطيب عمر بن أمحد قال

 . (15) .الطهارة على حممولة ثيابهم وأن يبول، ال أنه الصيب

                                                           
 (.431/ص 8)"عمدة القاري شرح صحيح البخاري"/-- 9

 ( /صحيح(.3114( والترمذي )1109( وأبو داود )13045أخرجه أحمد ) -10
 (.51)"عدة الصابرين"/ص -- 11
 (.315/ص1)"البحر املحيط"/-- 11
 ((.543( ومسلم )511أخرجه البخاري ) - 13
 (.380/ص1المنير"/)"شرح الكوكب -- 14
 (.85/ص5"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"/- 15
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 محل من صالة لصحة دليل ففيه: عنها هلل رضي ِإمامة محل حديث شرح يف اهلل رمحه النووي اإلمام قال

 جناستها، تتحقق حتى طاهرة وأجسادهم الصبيان ثياب وأن وغريهما، وشاة طري من طاهرًا حيوانًا أو آدميًا

 (16))الصالة تبطل ال تفرقت بل تتوال ومل تعددت إذا األفعال وأن الصالة، يبطل ال القليل الفعل وأن

 ما والصيب واحلائض واملرضع املربية ثياب يف الصالة جواز على دليل وهو: اهلل رمحه القيم ابن اإلمام وقال

 ( 17) .جناستها يتحقق مل

 ارالصغ ملس إن وعلى املساجد، يف الصبيان إدخال جواز وعلى: احلديث فوائد يف اهلل رمحه حجر ابن وقال

 محل من صالة صحة وعلى وغريهن، احملارم ذوات بني يفرق أن وحيتمل. الطهارة يف مؤثر غري الصبايا

  (18) .طاهرًا حيوانًا محل من وكذا آدميًا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.45/ص15)"شرح مسلم"/-- 11
 (.151/ص1"إغاثة اللهفان"/-- 11
 (.591/ص1)"فتح الباري"/البن حجر/-- 18
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 الثانيالمبحث 

 الصلاة إلى الأطفال اصطحاب آداب 

الوحي معني  وعب من والطاعة والذي نهلعلى السمع  تربى الصحابة الذيشتان بني جيل  الأولى:الوقفة 

  اءوالنس والصغار الرجاليف ذلك الكبار  يدخل-وسلمصلى اهلل عليه  –على عني رسول اهلل  والذي تربى

 الفرق:لك  والطاعة واألدب ليتنبمثاال حلسن السمع  وسأضرب لك

 يدي وكانت وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول حجر يف غالما كنت: قال سلمة أبي بن عمر املثال األول:

 مما وكل بيمينك، وكل اهلل، سم غالم يا: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لي فقال الصحفة، يف تطيش

  (19)"بعد طعميت تلك زالت فما يليك

 قال أنس عن ثابت عن: املثال الثاني 

 أبطأتف حاجة إىل فبعثين علينا فسلم قال الغلمان مع ألعب وأنا {وسلم عليه اهلل صلى} اهلل رسول أرسلين

 ما قالت حلاجة {وسلم عليه اهلل صلى} اهلل رسول بعثين قلت حبسك ما قالت جئت فلما أمي على

 لو واهلل أنٌس قال أحدًا {وسلم عليه اهلل صلى} اهلل رسول بسر ختربن ال قالت سرٌّ إنها قلت حاجته

  (20)"ثابت يا به حلدثتك أحدًا به حدثت

 إال-وسلمصلى اهلل عليه –رسول اهلل  أمره إن ولكنه مامن هنا يتنب الفرق فعمرو بن سلمة طفل صغري 

 يعي مكانة رسول اهلل صلى اهلل ولكنه كانصغري يلعب يف الطريق  طفل-عنهرضي اهلل  –نس كذلك أ وامتر،

 –وسلم عليه 

                                                           
 باب التسمية على الطعام واألكل باليمين 1كتاب األطعمة:  10خرجه البخاري في:  -- 19
 5931( ، )البخاري ( 1481) - 145، )مسلم(  13404أخرجه أحمد(  - 10
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 كثري من األطفال على أفالم والفضائيات تربى وعلى الشاشات التفلتفهو جيل تربى على  جيلنا: أما

يرون حال كثري من املصلني الذين يرفعون أصواتهم يف املساجد  والفار، أطفال واخليال وكذا القطالرعب 

 ذا مرتهم ال يأمترون إف ،ورمبا يتشاجرون

 لذا فقياس أطفال اليوم على أطفال الصحابة قياس مع الفارق 

لى ع وأن يربوهميغرسوا حمبة الطاعة يف قلوب أبنائهم  واألمهات أنأنه ينبغي على اإلباء  الثانية:الوقفة 

 َأْنُفَسُكْم اُقو آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها}اهلل تعاىل  املرج يقوليصح فيها اهلرج و  وأنه الاملساجد بيوت اهلل  أن

 {ُيْؤَمُروَن َما َوَيْفَعُلوَن َأَمَرُهْم اَم اللََّه َيْعُصوَن َلا ِشَداٌد ِغَلاٌظ َمَلاِئَكٌة َعَلْيَها َواْلِحَجاَرُة النَّاُس َوُقوُدَها َناًرا َوَأْهِليُكْم

 [6: التحريم]

 ". وأدبوهم علموهم"  اآلية: هذه معنى يف -عنه اهلل رضي- يعل قال

 ". اخلري وعلموهم اهلل، بطاعة مروهم"  :-اهلل رمحه- البصري احلسن وقال

 والصالة الطهارة ويعلمونهم أوالدهم، يؤدبوا أن واألمهات اآلباء على"  : -رمحه اهلل– الشافعي وقال

 ". عقلوا إذا ذلك على ويضربوهم

 –سنة يتبعها مجيع الصحابة  ومل تكناليت ذكرناه كانت حالت فردية  األحاديثأن  الثالثة:الوقفة 

واالثنني والثالثة  ومعه الطفليدخل املسجد  ومرجل الوحدما نراه األن من هرج  خبالف-عليهمرضوان اهلل 

 عليهم  وال يسيطر

 املفسدة اليت يرتتب عليها اصطحاب األطفال أعظم من املصلحة اليت تعود عليهم  أنالرابعة: الوقفة 

 ن يف ذلك تعويدهم على الطاعة و حب الساجد أمييزون  فالبعض يعلل حضور األطفال الذين ال

ل املصلني و صياحهم و ك أيدييف قراءته و مرورهم بني  اإلمامذا قسنا هذه املصلحة مبفاسد التشويش على إف

و األدلة على منع كل ما من شانه التشويش على املصلي كثرية .ذلك يفقد املصلي اخلشوع و يذهب حالوته 

 منها:نذكر 
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 معي قرأ هل: »فقال بالقراءة فيها جهر صالة من انصرف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن هريرة أبي عن

 فانتهى قال».  القرآن؟ أنازع لي ما: أقول إني: " قال اهلل رسول يا نعم: رجل فقال «آنفا؟ منكم أحد

 ذلك مسعوا حني الصلوات من بالقراءة فيه جهر فيما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع القراءة عن الناس

  (21)«.وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من

 َفَجَعَل الظُّْهَر لَّىَص وسلم عليه اهلل صلى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ: "  ُحَصْيٍن ْبن ِعْمَراَن َعْن َصِحيِحِه ِفي ُمْسِلٌم َرَوى

 َأَنا:  َرُجٌل َقاَل اْلَقاِرُئ ُكْمَأيُّ َأْو ؟ َقَرَأ َأّيُكْم:  َقاَل اْنَصَرَف َفَلمَّا اْلَأْعَلى َربِّك اْسَم بسبح:  َخْلَفُه َيْقَرُأ َرُجٌل

  (22)"  نيهاخاجل َبْعَضُكْم َأنَّ َظَنْنت َقْد:  َقاَل

 يقرأ أن الصلوات من بالقراءة إمامه فيه جهر فيما للمأموم جيوز ال أنه على واضح دليل احلديث هذا ففي

 موضوع وهذا القرآن من شيئا فيه يستثن مل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ألن بغريها وال القرآن بأم ال معه

 فقهاءو والتابعني الصحابة من العلماء فيه واختلف وسلم عليه اهلل صلى النيب عن اآلثار فيه اختلفت

  (23) ((اهلل شاء إن اهلل بعون وجوهها ونبني نذكرها) أقوال ثالثة على املسلمني

 ذلك الصحابي انه شوش عليه يف القراءة  على-وسلمصلى اهلل عليه  –النيب  أنكر أجلهافالعلة اليت من 

 ؟ واجلماعة قائمةمساجدنا  واملرج يف اهلرج-وسلمصلى اهلل عليه  –رسول اهلل  رأى إذافما بالك 

  األدلة:من بني تلك  

                                                           
،  1/194( : رجاله رجال الصحيح . والطبراني في األوسط )1/110( قال الهيثمي )11911، رقم  5/345أخرجه أيًضا : أحمد ) - 11

 : صفة الصالة 181( صحيح أبي داود 1151رقم 
 (11،  1/11( ومسلم )4/411( ، وأحمد )835أخرجه الحميدي ) - 11
 (11/ 11التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) - 13

 



 سلامة مراد السيد تأليف الشيخ                                                                                                       الصلاة                                 إلى الأطفال اصطحاب وأحكام آداب المشكاة في بيان

12 
 

 راءةبالق جيهرون فسمعهم املسجد، يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول اعتكف: قال اخلدري سعيد أبي عن

 عضكمب يرفعن وال بعضا، يؤذين بعضكم فال ربه مناج كلكم إن: " وقال الستور، فكشف له، قبة يف وهو

  (24) " الصالة يف: " قال أو ،" بالقراءة بعض على

 ويشوش يؤذيهم ذلك أن حتقق إذا املصلني، تغلِّط بقراءة الصوت رفع حيرم أنه اهلل رمحهم الفقهاء وصرح

 .حرام فهو حتقق وإن مكروه، فهو اإليذاء، يتحقق مل فإن عليهم،

 وقراءة بالذكر الصوت رفع عن الصحابة نهى- وسلم عليه اهلل صلى- النيب أن األحاديث منطوق من يظهر

فكيف باألطفال الذين حيدثون ضوضاء صراخ يقطع على املصلي  بعض، على بعضهم يشوش ال حتى القرآن

 مناجاته بربه عز وجل 

 كرةب والتلقني القرآن يقرأ فيه مسجد عن-اهلل رمحه- سئل تيمية، ابن اإلسالم شيخ اإلمام فتاوى ويف

 ال؟ أم ذلك جيوز فهل القراء التشويش على ويقع الكالم يكثرون شهود املسجد باب على ثم وعشية

 الدعاء، أو الذكر، أو القراءة، أو الصالة، أهل أهل املسجد، يؤذي أن ألحد ليس هلل، احلمد :فأجاب

 على يشوش ما منه قريبًا أو بابه على وال املسجد يف يفعل أن ألحد فليس املساجد له، بنيت مما ذلك وحنو

 أيها"فقال: بالقراءة وجيهرون يصلون وهم أصحابه على وسلم عليه اهلل صلى النيب خرج بل قد. هؤالء

 ".القراءة فى بعض على بعضكم جيهر فال ربه يناجى كلكم الناس

 داملسج أهل على به يشوش ما فعل ومن! بغريه؟ فكيف املصلي؟ على جيهر أن املصلي نهى قد كان فإذا 

  (25)". أعلم واهلل ذلك من منع ذلك إىل يفضي فعلما أو

 

  

                                                           
( والحاكم 1111، رقم  1/190( ، وابن خزيمة )883، رقم  118( ، وعبد بن حميد )ص 11915رقم  ،3/94أخرجه أحمد ) - 14

رقم  ،1/38ود )أبو دا أيًضا:( . وأخرجه 4419رقم  ،3/11( وقال : صحيح على شرط الشيخين . والبيهقي )1119، رقم  1/454)

 ( .و قال األلباني : صحيح .1331
 (11/105مجموع الفتاوى ) - 15
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 المبحث الثالث

 منهم الأطفال الذين يستحب اصطحابهم إلى المساجد 

املسجد هو املميز الذي مييز بني اخلطأ  إىلالذي يستحب جلبه الطفل  : أن-علمين اهلل تعاىل وإياك -اعلم 

 مر ائتمر ال األطفال الصغار الذين ال مييزن بني اخلطأ و الصواب أذا إو الصواب و الذي 

 -رمحه اهلل  –يقول الشيخ حممد بن امحد بن عليش املالكي 

 كان إن ..)أما( عنه( نهي إذا) العبث عن( ويكف يعبث ال) شأنه املسجد أي( به صيب إحضار) جاز( و) 

 (26) به إحضاره جيوز فال الكف عدم أو العبث شأنه

 ذينال والصبيان واجملانني البهائم إدخال يكره وغريه املتولي قال-رمحه اهلل –النووي الشافعي  اإلمامو قال 

 اهلل لىص اهلل رسول أن الصحيحني يف ثبت ألنه لك حيرم وال إياه تلويثهم يؤمن ال ألنه املسجد مييزون ال

 ىصل ألنه الكراهة هذا ينفي وال بعريه علي وطاف عنهما اهلل رضى زينب بنت مامةأ حامال صلى وسلم عليه

 يف ذاه نظري سبق وقد واجب البيان فان حقه يف أفضل حينئذ فيكون اجلواز لبيان فعله وسلم عليه اهلل

 (27)مرة مرة الوضوء

 السؤال: هذا تعاىل اهلل رمحه العثيمني صاحل بن حممد/  العالمة الشيخ سئل

 ليهع يرتتب مما اهلل بيوت إىل أطفاهلم معهم يصطحبون الذين املصلني بعض يف فضيلتكم رأي ما س:

 من األطفال خبروج وذلك الصفوف، بني اخللل وإحداث صالتهم، عن املصلني وإشغال الفوضى، إحداث

 ذلك؟ حكم فما بأطفاهلا، املرأة تأتي حيث رمضان يف خاصة فيه وقوفهم بعد الصف

                                                           
 (311/ 1منح الجليل شرح مختصر خليل ) - 11
 (111/ 1املجموع شرح المهذب ) - 11

 



 سلامة مراد السيد تأليف الشيخ                                                                                                       الصلاة                                 إلى الأطفال اصطحاب وأحكام آداب المشكاة في بيان

14 
 

 أو املساجد من إخراجهم جيوز ال فإنه املصلني على تشويش منهم حيدث وال مميزين، األطفال كان إذا ج:

 لعبهم. خيف إذا الصف يف بينهم يفرق ولكن إليها، سبقوا اليت أماكنهم من إقامتهم

 حيل ال فإنه املصلني، على تشوش وحركات املسجد، يف وركض صياح األطفال من حيدث كان وإذا 

 يف معهم أمهاتهم وتبقى بهم، باخلروج أمروا احلال هذه يف أحضروهم فإن املساجد، يف إحضارهم ألوليائهم

 املسجد. إىل حضورها من هلا خري املرأة وبيت البيوت

 تزعجهم اليت واملالحقة واملطاردة بالزجر ال واللني بالرفق لكن املسجد من ُأخرجوا أولياؤهم ُيعرف مل فإن

 املوفق. واهلل. وفوضى شدة إال بها األمر يزيد وال

 ممن التمييز دون هم الذين الصبيان إحضار حكم ما! الشيخ فضيلة :اهلل رمحه عثيمني ابن اإلمام سئل

 ال؟ أم ُيْطَردون هل حضروا وإذا النجاسة؟ فيها يكون ما غالب أو يكون رمبا اليت احلفائظ ُيَلبَّسُّون

 فإنهم أذية منهم كان فإن أذية، منهم يكن مل ما به بأس ال للمساجد الصبيان إحضار: اهلل رمحه فأجاب

 بهأش وما يؤذوننا علينا، يشوِّشون أطفالكم: ونقول أمورهم بأولياء نتصل أن منعهم كيفية ولكن ُيمنعون؛

 يبالص بكاء فيسمع فيها، يطيل أن يريد صالته يف يدخل والسالم الصالة عليه النيب كان ولقد ذلك،

: قلنا ماك لكن املساجد؛ يف موجودون الصبيان أن على يدل وهذا األم، تفتنت أن خمافة صالته يف فيتجوَّز

 له صبيًا طردت لو ألنك فتنة؛ حيصل لئال أمورهم؛ أولياء طريق عن ُيمنعون فإنهم أذية منهم حصل إذا

 الو عدل عندهم ليس غالبهم اآلن الناس ألن أبوه؛ عليك سيقوم وضربته املسجد، يف يؤذي سنوات سبع

 . وبغضاء عداوة حيصل ورمبا معك ويتكلم إنصاف،

 فليس إحضاره مسألة أما. فتنة ذلك يف حيصل ال حتى آبائهم طريق عن مننعهم أن: هو املسألة فعالج

 س،الدر حتضر أن حتب وهي أحد البيت يف ليس ألنه إحضاره؛ إىل األم ُتْضَطر قد لكن إحضاره؛ األفضل

 -مثاًل- أبوه كان أو أذية إحضاره يف كان إذا: حال كل على. ذلك أشبه وما رمضان قيام حتضر أن وحتب

 يستفيد لنف احلفائظ عليه صغريًا كان إذا ثم به، يأتي فال الولد على حمافظته على بناء صالته يف يتشوش

 حضور من يستفيدون فهم بالصالة، نأمرهم أن ُأِمْرنا ممن فأكثر سنوات سبع عمره كان من أما احلضور، من
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 إىل ذهبت أو ميتة، موجودة ليست الولد أم تكون قد أحد، كل على حتكم أن تستطيع ال لكن املساجد؛

 صبيه، مع ويقعد اجلماعة صالة يرتك أن إما: أمرين بني اآلن فهو أحد البيت يف وليس منه، البد شغل

 ( 28) .األرجح َيْنُظر فُيَرجِّح، به، يأتي أن وإما

 يبلغوا مل الذين صبيانهم ومعهم املسجد إىل املصلني بعض اهلل: حيضر رمحه العثيمني الشيخ فضيلة وسئل

 فما .حوله من ويزعج يعبث وبعضهم الصف يف املصلني مع ويصفون الصالة حيسنون ال وهم التمييز سن

 ذلك؟ حكم

 الصبيان؟ أولئك أمور ألولياء توجيهكم وما

 ذلك يف ألن جيوز؛ ال املصلني على يشوشون الذين الصبيان إحضار أن أرى الذي :بقوله فضيلته فأجاب

 حابهأص بعض وسلم عليه اهلل صلي النيب مسع وقد. اهلل فرائض من فريضة يؤدون الذين للمسلمني أذية

 .«القرآن يف بعض على بعضكم جيهر ال: »وسلم عليه اهلل صلي فقال بالقراءة وجيهرون يصلون

 ال إنهف للمصلني أذية فيه ما فكل «بعضًا بعضكم يؤذين فال: »وسلم عليه اهلل صلي قال آخر احلديث ويف

 .يفعله أن لإلنسان حيل

 صلي النيب إليه أرشد مبا يسرتشدوا وأن املسجد إىل حيضروهم ال أن الصبيان هؤالء أمور ألولياء فنصيحيت

 .«لعشر عليها واضربوهم لسبع بالصالة أبناءكم مروا: »قال حيث وسلم عليه اهلل

 ؟ املصلني على يشوشون كانوا إذا للمسجد الصغار األوالد إحضار حكم عن:  الشيخ فضيلة وسئل

 عليه اهلل صلى النيب ألن ، املصلني على يشوشون كانوا إذا للمسجد األوالد إحضار جيوز ال:  بقوله فأجاب

 يف قال أو القرآن يف بعض على بعضكم جيهر ال: » فقال وجيهرون يصلون وهم أصحابه على خرج وسلم

 ال كانوا إذا أما! ؟ الصبيان بلعب بالك فما القرآن قراءة يف حتى عنه منهيًا التشويش كان وإذا. «القراءة

                                                           
 (.194-193/ص1)"لقاء الباب المفتوح"/- 18
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 فيألفونها املساجد يف ويرغبهم اجلماعة حضور على ميرنهم ألنه ، خري املسجد إىل فإحضارهم يشوشون

(29). 

 الرابع المبحث 

 ؟و فتاوى العلماء في حكم اصطحاب الأطفال  في الصلاةيقف الأطفال  أين  

 حكامأ من وبعضًا الصحيح الوضوء صفة يعرفون وكانوا فأكثر سنوات سبع بلغوا الذين املميزون، األطفال

 يف واحد صف يف الرجال مع اإلمام خلف يقفوا أن هلم جيوز ذلك، منهم املسجد أهل واعتاد الصالة

 املفروضة. الصلوات

 الفقهاء:املشهور عند 

 صفوف ثم أواًل اإلمام خلف الرجال صفوف تكون أن الصفوف تسوية عند الفقه كتب من كثري يف املشهورف

 َأُبو َقاَل: َلَقا َغْنٍم ْبِن الرَّْحَمِن َعْبِد َعْن داوَد أبو رواه مبا بذلك القائلون واحتج النساء صفوف ثم األطفال

 :اْلَأْشَعِريُّ َماِلٍك

 ُثمَّ اْلِغْلَماَن َخْلَفُهْم َوَصفَّ الرَِّجاَل َوَصفَّ الصََّلاَة َفَأَقاَم َقاَل-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النَِّبيِّ ِبَصَلاِة ُأَحدُِّثُكْم َأَلا

 ( 30) حجة به تقوم ال ضعيف حديث وهذا"  ِبِهْم َصلَّى

 الصََّلاِة ِفي َناِكَبَناَم َيْمَسُح-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اللَِّه َرُسوُل َكاَن َقاَل َمْسُعوٍد َأِبي َعْن مسلٌم رواه ما وأما

 .َيُلوَنُهْم الَِّذيَن ُثمَّ َيُلوَنُهْم الَِّذيَن ُثمَّ نَُّهىَوال اْلَأْحَلاِم ُأوُلو ِمْنُكْم ِلَيِلِني ُقُلوُبُكْم َفَتْخَتِلَف َتْخَتِلُفوا َوَلا اْسَتُووا َوَيُقوُل

(31)  

                                                           
 (.314/ص11)"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين"/-- 19
 (131أبى داود لأللباني حديث  ) ضعيف-- 30
 ( 431() مسلم حديث -- 31
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 فمراده،"  ىوالنه األحالم أولو منكم ليلين"  -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- قوله أما(  اهلل رمحه) عثيمني ابن قال

 (32). ماكنهمأ عن الصغار تأخري ال األوىل، الصفوف إىل التقدم على الرجال حُث -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى-

 َلُه َصَنَعْتُه ِلَطَعاٍم -َوَسلََّم ْيِهَعَل اللَُّه َصلَّى- اللَِّه َرُسوَل َدَعْت ُمَلْيَكَة َجدََّتُه َأنَّ َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْن الشيخاِن روى

 ِبَماٍء َفَنَضْحُتُه ُلِبَس َما ُطوِل ِمْن اْسَودَّ َقْد َلَنا َحِصرٍي ِإَلى َفُقْمُت َأَنٌس َقاَل َلُكْم َفِلُأَصلِّ ُقوُموا: َقاَل ُثمَّ ِمْنُه َفَأَكَل

 َصلَّى- اللَِّه َرُسوُل َلَنا َفَصلَّى َوَراِئَنا ِمْن َواْلَعُجوُز َوَراَءُه َواْلَيِتيَم َوَصَفْفُت-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اللَِّه َرُسوُل َفَقاَم

 (33).  اْنَصَرَف ُثمَّ َرْكَعَتْيِن -َمَوَسلَّ َعَلْيِه اللَُّه

 الفريضة صالة يف الرجال مع األطفال وقوف يف العلماء أقوال

 احلديث: هذا على تعليقًا( اهلل رمحه) النووي اإلمام قال النووي: اإلمام-1

 من موقفًا للصيب أن وفيه وراءه واليتيم أنا صففت لقوله املميز الصيب صالة صحة على دليل احلديث هذا يف

  (34) .العلماء مجهور قال وبه مذهبنا من املشهور الصحيح وهو الصف

 :البغوي اإلمام-2

 أيضًا: احلديث هذا على تعليقاًَ( اهلل رمحه) البغوي اإلمام قال

 يكون أن جيوز ألنه الرجال، مع يقف الصيب وأن النساء على الرجال تقديم على دليل احلديث هذا يف

 ( 35) للرجال. إمامًا

 العسقالني: حجر ابن اإلمام-3

                                                           
 ( 11صـ  3) الشرح الممتع البن عثيمين جـ - 31
 (158حديث  مسلم-380حديث  )البخاري  - 33
 (111صـ  3)مسلم شرح النووي جـ  - 34
 (389صـ  3)شرح السنة للبغوي جـ  - 35
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 تنظيف منها: وذكر – فوائد احلديث هذا يف أيضًا: احلديث هذا على تعليقًا( اهلل رمحه) حجر ابن قال

 إذا اوحده صفًا املرأة وقيام الرجال، صفوف عن النساء وتأخري صفًا، الرجل مع الصيب وقيام املصلي، مكان

  ( 36)  غريها. امرأة معها يكن مل

 األلباني: الدين ناصر حممد الشيخ-4

 وصالة متسع، الصف يف كان إذا الرجال مع الصبيان وقوف من بأسًا أرى ال (:اهلل رمحه) األلباني قال

  (37)" ذلك يف حجة-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب وراء مالك بن أنس مع اليتيم

 باز: بن العزيز عبدالشيخ -5

 التالي: السؤال( اهلل رمحه) باز ابن ُسئل

 الصيب؟ ملصافة شرط البلوغ وهل ميينه، عن أو خلفه جيعلهما فهل فأكثر، صبيني رجٌل َأمَّ إذا

 كان ول وهكذا فأكثر سبعًا بلغا قد كانا إذا كاملكلفني خلفه جيعلهما أن هذا يف اهلل: املشروع رمحه– فأجاب

 زار ملا خلفه اوجعلهم واليتيم بأنس صلى-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب ألن خلفه جيعلهما ومكلف صيب

  (38) أنس. جدة-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب

 صيبال إبعاد ُحكم ما التالي: السؤال( اهلل رمحه) عثيمني ابن ُسئل عثيمني: بن صاحل بن حممدالشيخ -6

 الصف؟ يف مكانه عن

 ىَصلَّ- النيب أن عمر ابن حلديث الصف يف مكانه عن الصيب إبعاد جواز عدم الصحيح اهلل: رمحه فأجاب

 ( 39) فيه جيلس ثم مقعده من الرجَل الرجُل يقيم ال"  قال-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه

                                                           
 (585صـ  1)فتح الباري البن حجر العسقالني جـ  - 31
 (181صـ 1)تمام المنة على فقه السنة لأللباني جـ.  31
 (198:191صـ 11)فتاوى ابن باز جـ 38
 (1111مسلم حديث -911)البخاري حديث  - 39
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 وألننا قلبه. يف واحلقد للبغضاء وزرعًا الصالة، عن له وتنفريًا لقلبه، وكسرًا الصيب حق على اعتداء فيه وألن

 يف والعبث اللعب منهم وحصل واحد، صف يف الجتمعوا الصفوف آخر إىل الصبيان تأخري جبواز قولنا لو

 ( 40) .اللعب منهم خيف إذا بينهم للتفريق مكانه عن بزحزحته بأس ال لكن الصالة،

 التالي: السؤال الدائمة اللجنة ُسئلت الدائمة: اللجنة-7

 ميينه؟ عن أم خلفه الصبيان، يقف أين يبلغوا، مل أكثر أو صبيني رجل أمَّ

 كان إن فأما كالبالغني، اإلمام، خلف يقفوا أن فأكثر سبعًا بلغوا أذا للصبيان السنة اللجنة: فأجابت

 أبى بيت يف صلي أنه-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب عن ثبت ألنه ميينه عن يقف فـإنه واحدًا املوجود

 أنه أخرى وايةر يف-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- عنه وثبت خلفهما، ُسليم وأم خلفه واليتيم أنسًا وجعل طلحة

  (41) ميينه. عن وجعله عباس بابن وصلى ميينه عن وجعله بأنس صلى

 السؤال 

 الرابعة؟ دون الصغار أطفاله ومعه املسجد إىل يذهب أن للرجل جيوز هل يقول السودان من املستمع

 السنو هلم متييز ال ألنه الصالة حيسنون ال الغالب يف الرابعة دون الذين األطفال: تعاىل اهلل رمحه فأجاب

 إذا بالصالة أوالدنا نأمر أن وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر الذي السن وهو سنني سبع هو للتمييز الغالب

 يف الذين األطفال هؤالء كان وإذا( لسبع بالصالة أبناءكم أو أوالدكم مروا) والسالم الصالة عليه فقال بلغوه

 يف نيك مل لو كما الضرورة عند إال اللهم املسجد إىل بهم يأتي أن له ينبغي فال الصالة حيسنون ال الرابعة

 وإذا به يأتي ال فإنه املصلني آذى فإن املصلني يؤذي أال بشرط معه به فأتى الصيب هذا حيمي أحد البيت

 عن لفخت ألنه اجلماعة برتك معذورًا يكون احلال هذه ويف معه فليبق البيت يف معه يبقى أن الطفل احتاج

 (42).ومحايته ابنه حفظ وهو لعذر اجلماعة

                                                           
 ( 130رقم  310) فتاوى أركان اإلسالم البن عثيمين صـ- 40
 (11:10صـ  8)فتاوى اللجنة الدائمة جـ- 41
 (1/ 8فتاوى نور على الدرب للعثيمين ) - 41
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 للمسجد الأطفال اصطحاب

 املديفر سليمان بن خليل اجمليب

 السؤال

 من السن كبار به يقوم ما وهل املسجد، إىل السادسة سن حتت األطفال اصطحاب يف العلماء أقوال هي ما

 - وسلم عليه اهلل صلى - النيب منع وهل شرعي، أصل له األطفال هؤالء من االنزعاج بإظهار املصلني

 نم للرفع - وسلم عليه اهلل صلى - الرسول تأخر نفسر وكيف للمسجد، األطفال من الشرحية تلك حضور

 جيد علمي حبث هناك وهل وسقوطه، االرتفاع من فخشي ظهره على كان حفيديه أحد أن: بقوله السجود

 املوضوع؟ هذا يف فصل

 اجلواب

 .املسجد عن األطفال منع يرى كان أمحد فاإلمام خمتلفة، فيه العلماء وأقوال تفصيل، فيه هذا

 رةم خرج فقد األطفال، مينع يكن مل - وسلم عليه اهلل صلى - النيب فإن السنة ظاهر إىل نظرنا إذا: وأقول

 وضعها سجد وإذا محلها قام إذا فكان فصلى عاتقه على زينب ابنة - العاص أبي بنت أمامة حامل وهو

 اي: الصحابة فقال السجود، يف السالم عليه فتأخر ظهره على ركب واحلسن قتادة، أبي حديث من (43)"

. إليك يوحي أنه أو أمر حدث قد أنه ظننا حتى أطلتها سجدة صالتك ظهراني بني سجدت إنك اهلل رسول

 اهلل عبد حديث من (44)" حاجته يقضي حتى أعجله أن فكرهت ارحتلين ابين ولكن يكن مل ذلك كل: قال

 .أبيه عن شداد بن اهلل

 ثاألحادي هذه لكن األطفال مينع يكن مل-وسلم عليه اهلل صلى- النيب إن قلنا األحاديث هذه إىل نظرنا إذا

 بعضًا، يسدد بعضها فاألحاديث النصوص عمومات توافق اليت احملامل على حتمل أن جيب الصحيحة

                                                           
43 - 
 (543( ، ومسلم )511أخرجه البخاري ) - 44
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 يدافع وهو أو طعام، حبضرة الصالة عن املصلي نهى - وسلم عليه اهلل صلى - الرسول أن نعلم فنحن

 .خشوعه على ويؤثر صالته عن يشغل ال حتى( 45) ( األخبثني

 .عليه يشوش شيء أي عن يبتعد أن له يشرع املصلي أن على واضحة داللة تدل النصوص فهذه

 فحضور النصوص، بني جنمع لكي ضبطهم، من بد ال ولكن جيوز، املسجد إىل األطفال فحضور هذا وعلى

 رجل كل أن لو ولكن واخلشوع، الصالة، تعلم يف يفيد مثاًل والسابعة اخلامسة بني أعمارهم ممن األطفال

 حضور مننع ال فإننا وهلذا. للمصلني يتوفر ال اخلشوع فإن ويزعج، ويتكلم ليلعب العنان له وترك بطفله أتى

 الواجبف للمصلني، واالطمئنان اخلشوع تضييع يف سببًا حضورهم يكون أال بشرط ولكن للمساجد، األطفال

 .املسجد إىل حيضره ال فإنه وإال يضبطه، أن الطفل ولي على

 (46).أعلم واهلل األدلة عليه جتتمع ما هذا ولكن مظانها، يف وتراجع خمتلفة، هذا يف العلماء ومذاهب

 املسجد يف الطفل آداب

 املنيعي سليمان بن حممد. د اجمليب

 القرى أم جبامعة التدريس هيئة عضو

 السؤال

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 يف الصالة) املسجد يف األطفال آداب عن فضيلتكم أسأل أن أود: وبعد اهلل، رسول على والسالم والصالة

 .خريًا اهلل وجزاكم ،( ومسائل آداب من باملساجد يتعلق وما- املسجد يف اجلري- الصف

 اجلواب

                                                           
 (510رواه مسلم ) - 45
 (130/ 15فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم ) - 41
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 ييز؛التم سن قبل وأما املسجد، يف إليه سبق الذي مكانه عن يؤخر فال البالغ، حكم فحكمه الطفل؛ ميز إذا

 اهلل بيوت -ورد كما- املساجد هذه ألن فيه؛ املتعبدين يزعج أو يلوثه، ال حتى املسجد جينب أن فينبغي

 منع نم نوعًا فيه فإن إزعاج؛ أو املسجد يف تشويش كل فإن وعليه والذكر، القرآن، وقراءة للصالة أقيمت قد

 َأْن للَِّها َمَساِجَد َمَنَع ِممَّْن َأْظَلُم َوَمْن: "تعاىل قوله حتت يدخل أن وأخشى امسه، فيها ُيذكر أن اهلل مساجد

 للمسجد ولده إدخال إىل حيتاج قد أحيانًا املصلّي أن على ،[ 114اآلية من: البقرة" ]اْسُمُه ِفيَها ُيْذَكَر

 املسجد يف الصالة املرأة تريد أو سبيل، عابر يكون أو السيارة، يف بقائه يف عليه خيشى بأن عارضة؛ حلاجة

 (47).أعلم واهلل عادة، هذا يتخذ أال على هذه، واحلالة بأس فال طفلها، عند جيلس من معها وليس

 املسجد إىل األطفال أخذ

 12/5/1424 القرى أم جبامعة التدريس هيئة عضو املنيعي سليمان بن حممد. د

 املسجد يف اجلري - الصف يف الصالة) حيث من املسجد يف الطفل آداب حول اإلخوة أحد من سؤال وردنا

 بن حممد. د: الشيخ فضيلة عنه فأجاب ،( باألطفال تتعلق ومسائل آداب من باملساجد يتعلق وما -

 ضيحبالتو فتكرم املفيت الشيخ على عرضناها وقد الفتوى، هذه حول تعقيب جاءنا ثم املنيعي، سليمان

 .والبيان

 :التعقيب

 .وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

 ذهه على الدليل هو ما املصلني، يزعجوا لكيال املسجد، إىل األطفال أخذ جيوز ال أنه الشيخ من فهمته الذي

 انك عندما الصالة من يقصر كان - وسلم عليه اهلل صلى - النيب أن ورد فيما الشيخ يقول ماذا الفتوى؟

 إحضار من األمهات هؤالء مينع فلم ذلك ومع صالتهن، عن أمهاتهم تفنت ال حتى األطفال؛ بكاء يسمع

 اهلل صلى - ظهره على يركبان كانا واحلسني احلسن أن فيها ذكر اليت الرواية وأيضًا للمسجد، أبنائهن

                                                           
 ، بترقيم الشاملة آليا(151/ 15فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم ) - 41
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 هللا جزاكم الولدين، يزعج أن يشأ مل ذلك على وعالوة لوالديهما، شيئًا يقل ومل السجود، يف - وسلم عليه

 .باألدلة فتواكم دعموا ولكن الفتوى، على خريًا

 التوضيح

 ملسجد؛ا جينب أن ينبغي التمييز سن دون الطفل أن باختصار أجبت الذي بل مستقيم، غري للفتوى فهمك

 ة،عارض حلاجة املسجد إىل دخوله إىل املصلي حيتاج أن إال املصلني، على يشوش أو املسجد يلوث ال حتى

 - وسلم عليه اهلل صلى - النيب أن من ذكر ما وأما هذه، واحلالة بأس فال املسجد يف الصالة املرأة تريد أو

 املسجد يف الصالة املرأة تريد أو: )قلت حيث جوابي يف ورد فهذا الطفل بكاء يسمع عندما الصالة يقصر كان

 دوق املدينة يف - وسلم عليه اهلل صلى - النيب حياة تأملت لو ثم ،( طفلها عند جيلس من معها وليس

 احلسني أو احلسن أن أو طفل؟ بكاء لسماعه الصالة خفف أنه ورد كم فتساءلت فيها سنوات عشر مكث

 عليه اهلل صلى - اهلل رسول مسجد يف تقام الفرائض فآالف مرتني، أو مرة ذلك لوجدت ظهره على ركبا

 - عنهم اهلل رضي - الصحابة أوالد تواجد مع يسرية مرات إال احلالة هذه مثل ترد مل ثم باملدينة، - وسلم

 يف - وسلم عليه اهلل صلى - الرسول مع اجلماعة وصالة - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول والتزامهم

 مقصد إىل األقرب وهو املساجد، التمييز دون هم ممن الصبيان جتنيبهم على واضح دليل النبوي املسجد

 ،[ 26اآلية من: احلج" ]ِدالسُُّجو َوالرُّكَِّع َواْلَقاِئِمنَي ِللطَّاِئِفنَي َبْيِتَي َوَطهِّْر: "تعاىل قال اهلل، بيوت من الشرع

 (48).أعلم واهلل

 

 

 

 

                                                           
 ، بترقيم الشاملة آليا(108/ 11فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم ) - 48
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 الخاتمة

 :من ذلك البحث بعدة فوائد والكافية خنلصالشافية  وبيان األدلةيف أعماق الكتب  اهلل: بعد هذا البحثأحبابي يف 

 وال حيدث منهم ضوضاء أو هرج نوا مميزين اك إذااملساجد  إىلجواز اصطحاب األطفال  األول:الفائدة 

 ذا مل ميكن ذلك مينع برفق من دخول املسجد إفعلم حدث من ضوضاء ُي إذااملميز  الطفل غري أنالفائدة الثانية 

من  كربأاليوم  -غري املميزين  – حيدثها أطفال واملفسدة اليتدفع املفسدة مقدم على جلب املصلحة  أنالفائدة الثالثة 

 خشوعهم  ويقطعون عليهمحيث يشوشون على املصلني املساجد  إىلمصلحة اصطحابهم 

اخللف طاملا  إىل إرجاعهوال جيوز يقف يف الصف األول مع الرجال  أنكان مميزا جيوز له  إذاالطفل  أن الرابع:الفائدة 

 ليهإسبق  هان

 ُعِنيُت ِبَجمِعه ما وَتم      انتهيُت قِد هنا إىل ُثمَّ

 ابتدائي يف اهلل َحِمدُت كما     انتهائي على هلل واحلمُد

 للعيوِب والسَِّرَت مجيِعها         الذنوِب مغفرَة أسأُله

 حممَدا املصطَفى الرسوَل َتغَشى        أبَدا والسالم الصالُة ثم    

 األبداِل األئمِة السادِة        واآلِل صحِبه مجيَع ثم

 بامِلداِد األقالُم َجَرِت ما             َنَفاِد بال َسْرَمًدا تدوُم

 استثناِء ما غرِي من مجيِعهم             القراِء وصيُة الدُّعا ثم

 لي وادُع فافَهم( الُغفراُن) تأرخيها          اجُلمَِّل ِبَعدِّ( ُيسٌر) أبياُتها         

 إعداد

 الشيخ السيد مراد سالمة
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 المراجع

 كتب السنة

 أبي داود سنن

 البيهقي. سنن

 الرتمذي سنن

  خزمية ابن صحيح

  البخاري صحيح

  مسلم صحيح

 لأللباني داود أبى ضعيف 

  احلاكم مستدرك

  أمحد مسند

  احلميدي مسند

 للطرباني األوسط املعجم

  والفقهكتب الشروح 

 اللهفان البن القيم  إغاثة

 البي حيان األندلسي  احمليط البحر

  لأللباني السنة فقه على املنة متام 

 /البن عبد الرب  واألسانيد املعاني من املوطأ يف ملا التمهيد

  للبغوي السنة شرح
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 البن النجار املنري الكوكب شرح

  عثيمني البن املمتع الشرح 

 مسلم للنووي  شرح

 البن القيم اجلوزية الصابرين عدة

 لبدر الدين العيين البخاري صحيح شرح القاري عمدة

 باز ابن فتاوى

  عثيمني البن اإلسالم أركان فتاوى 

   الدائمة اللجنة فتاوى

  رجب البن"/الباري فتح

  البن عثيمنياملفتوح/ الباب لقاء

 /البن تيمية  الفتاوى جمموع

 .عثيمني ابن ورسائل فتاوى جمموع

 للقرطيب  مسلم كتاب تلخيص من أشكل ملا املفهم

 البن عليش املالكي   خليل خمتصر شرح اجلليل منح

 للنووي  املهذب شرح اجملموع 
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