
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

فقال   إليه  املساجد ونسبها  اهلل  َف  هللَِِّ}  :لقد رشَّ املمََساِجَد  برفعها  ،[18]اجلن:  {َوَأنَّ  ها  وجعلَ ،  تكريمهاووأمر 

ُمُر }فقال:   ليها باإليامنإالبقاع إليه وأقدس األماكن عنده ، وشهد ألهلها وعامرها ومن يرتدد    أحَب  اَم َيعم إِنَّ

م ََيمَش إَِّلَّ اهللََّ َفَعَسى ُأولَ َمَساِجَد اهللَِّ   َكاَة َوََل ََلَة َوَآَتى الزَّ َِخِر َوَأَقاَم الصَّ ِم اْلم َيوم َيُكوُنوا    ئَِك َأنم َمنم َآَمَن بِاهللَِّ َوالم

َتِدينَ  املتعلقة ببيت حكام  مجلة من اْلداب واأل يف سنته    وبّين النبي صىل اهلل عليه وسلم  .[18التوبة:  ]  {ِمَن املمُهم

العالية، قال ابن عباس: )هنى اهلل عن اللغو يف نحفظ للمسجد مكانته ومنزلته  لوأمرنا باَّللتزام هبا  اهلل تعاىل  

َمة    ًا لُِبُيوَت ذإِ ،  اجد أمر اهلل ببنائها وعامرهتا ورفعها وتطهريها(قال قتادة : )املس املساجد(، َينمَبِغي َأنم    اهللَ ُحرم

ع مرألَ   اًم ظيتع  ُتَراَعى م  . الَّشَّ

ه األمور ذولألسف وقع كثري من الناس يف خمالفات تتناىف مع تعظيم وتوقري بيت اهلل تعاىل ومن أكثر هلكن 

 ببيت اهلل تعاىل  ورفع الصوتشيوعًا الكَلم 

ن صوت يف املسجد يف حال اخلطبة وغريها؛ ألالمنع من رفع  : ينبغي أن يُ رمحه اهلل  يقول اإلمام ابن احلاج

  ةنفع مل أو لكَلم لدون سبب رشعي ا ك،  أي يشء كان فيه تشويش منع، وحمرمة الصوت يف املسجد بدعة رفع

والقال  القيل  ملجرد  وإنام  قال  املسجد،  وسلم  ،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  َيُكوُن ))رسول  َزَمان   النَّاِس  َعىَل  َيأمِِت 

، َليمَس هللَِِّ فِيهِ  َياُهمم َر ُدنم الُِس  َحاَجة    مَحِديُثُهمم يِف َمَساِجِدِهمم َأمم  . ((وُهمم َفََل ُُتَ

أو فيه  إزعاج  َّل  الذي  الكَلم  الكَل  لكن  ذلك  فإن  مصلون  املسجد  يف  يكون  َّل  بهبأن  بأس  َّل  قال   م 

املسجد  يف  املباح  باحلديث  التحدث  )جيوز  فيه  ،  النووي:  وإن حصل  املباحات  من  وغريها  الدنيا  وبأمور 

دام   ما  )  مباحا،ضحك ونحوه  بن سمرة:  بمَح  )حلديث جابر  الصُّ يِه 
فِ ُيَصِّلي  ِذي  الَّ ُه  ُمَصَلَّ ِمنم  َيُقوُم  ََّل  َكاَن 

ُس، َفإَِذا مم ِر اجلمَ   َحتَّى َتطمُلَع الشَّ ُثوَن َفَيأمُخُذوَن يِف َأمم مُ َطَلَعتم َقاَم، َفَيَتَحدَّ َحُكوَن َوَيَتَبسَّ  رواه مسلم. ( (اِهلِيَِّة َفَيضم

حتى بالقراءة والذكر إذا كان بحرضة   يف بيت اهلل تعاىل  األمور التي ينبغي مراعاهتا عدم رفع الصوت ومن

النبي صىل اهلل عليه  وقد خرج  ر، والقارئ يشغله برفع صوته؛  القارئ من يصِّل، ألن املصِّل حيتاج إىل التدب

ُه َعزَّ  قد ، وَ أصحابه وهم يصلون وجيهرون بالقراءة وسلم عىل َواهُتُمم َفَقاَل: ))إِنَّ املمَُصِّلي ُينَاِجي َربَّ  َعَلتم َأصم



 

 

ٍض   ُضُكمم َعىَل َبعم َهرم َبعم َينمُظرم َما ُينَاِجيِه، َوََّل جَيم ، َفلم آِن((،َوَجلَّ ُقرم ولو كنت مأمومًا فالسنة أيضًا اإلخفات    بِالم

الدليل عىل جواز اجلهر وألن يف اجلهر تشويشًا عىل من حوله من  بالقراءة وسا لعدم  األذكار والدعاء   ئر 

ِع   املصلّي  . الصوتولربام تقع ُخُصوَماٍت بَِسَبِب َرفم

  بل حتى السَلم عىل املصلّي  
ِ
نَِفيََّة و َقاَل َكثرِي  ِمنم ُعَلاَمء ِعيَّةِ احلم

افِ َتِغِل   الشَّ َلُم َعىَل املمُشم َرُه السن َنَابَِلَة: إِنَّه ُيكم َواحلم

ِرهِ   اهللِ َوِذكم
ِ
يِه ِمنم ُدَعاء

ُفُه َعامَّ ُهَو فِ ِ ؛ أِلَنَُّه َيْصم
ِ
َعاء َكِر َوالدُّ    .بِالذَّ

ُن ُعَثيِِمّيَ  يمُخ ابم ََلُم َعلَ ) :  َقاَل الشَّ ِقَراَءِة ََّل َينمَبِغي السَّ َتِغُل بِالم ِقَفُه، َبلم َواملمُشم بُِكُه، َوُينمِسيِه َموم َوُيرم َغُلُه  ُه َيشم يمِه؛ ألَنَّ

؛ َفََل ُيَسلَُّم َعَليمِه َح  ُغول  ُه َمشم ِقَفُه، َوألَنَّ ُه َأَضاَع َموم اٍت، ألَنَّ َة َمرَّ َر اْلَياِت ِعدَّ ـاَم َكرَّ لِِه. تَّ َوُربَّ ـى َينمَتِهـَي ِمنم ُشغم

ـُمَسلَّ  ًئا؛ فُيَسلَُّم َعَليمهِ إَِّلَّ إَِذا َكاَن الم
اًم َخاطِ ََلِم َعَليِه َفهم َهُم بَِأنَّ َعَدَم السَّ اًسا؛ َقدم َيفم  . (ُم َعَليمِه إِنمَساًنا َحسَّ

أما رد  طيب َيطب، ووكدلك الكَلم وقت خطبة اجلمعة فقد ذهب مجاهري الفقهاء إىل حرمة الكَلم واخل

إىل  الشافعية  فذهب  بالكَلم عىل من سلم  من مذهبهام السَلم  الصحيح  إىل جوازه عىل  واحلنابلة   وجوبه 

               وأما احلنفية فنص صاحب البدائع عىل كراهته وابن عابدين عىل حرمته، وهو مذهب املالكية.

ا يلغو وهو حظه منها، ورجل حرضها يدعو  حيرض اجلمعة ثَلثة نفر رجل حرضهفقد جاء يف احلديث ))

عز   اهلل  دعا  يتخط فهو رجل  وَل  بإنصات وسكوت  منعه، ورجل حرضها  وإن شاء  أعطاه  إن شاء  وجل 

 رقبة مسلم وَل يؤذ أحدا فهي كفارة إىل اجلمعة التي تليها وزيادة ثَلثة أيام((. 

 َّلت أو وضعها يف حالة صامت حتى غَلق اجلوا إ باحرتام الصَلة واملصلّي    هوتعظيم  ب املسجدا دآومن  

الناس  ت َّل   عىل  عليه  ف  صَلهتم شوش  لضياع  تضيع  سبب  اهلواتف  ورنّي  الصَلة،  يف  اخلشوع  اإلسَلم 

الصَلة من  فلام اخلشوع  نظرة  أعَلمها  إىل  فنظر  أعَلم  هلا  مخيصة  يف  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  قال   ،

قال:   بخميصتي)) انْصف  مرب ]  اذهبوا  كساء  أعَلماخلميصة:  له  جهم،    [ع  أيب  إىل  بَِجانِيَّ هذه  بَِأنم ِة  َوأمُتوِِن 

مٍ   ]واألَنمبِجانِيَّة: كساء غليظ[ َأيِب  ، وقال أبو الدرداء ريض اهلل عنها: من (( فإهنا أهلتني آنفًا عن صَلِت  َجهم

   . فقه املرء إقباله عىل حاجته حتى يقبل عىل صَلته وقلبه فارغ

اْلداب مرا   ومن  عىل  رشف  املحافظة  فتنظيفها  عام  بشكل  واملسجد  واحلاممات  كاملوضأ  املسجد  فق 

اَمهِلَا األََذى ُياَمُط َعِن  يف احلديث: )) و وأجر  ُت يِف حَمَاِسِن َأعم تِى َحَسنَُها َوَسييُئَها، َفَوَجدم اَمُل ُأمَّ ُعِرَضتم َعىَلَّ َأعم

اَم  ُت يِف َمَساِوِئ َأعم ِريِق، َوَوَجدم َفنُ هِلَا النَُّخاَعةَ الطَّ ِجِد َّلَ ُتدم  املقصود هبا البصاق.  النَُّخاَعةَ (( و  َتُكوُن يِف املمَسم

 أقول ما تسمعون .. 


