
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َف اهلل املساجد ونسبها إليه فقال:  املمََساِجَد هللَِِّ }لقد رشَّ ُبُيوٍت }:   تكريمها  وأمر برفعها و[  18]اجلن:  {َوَأنَّ  ِِف 

َصالِ  ُغُدوِّ َواْلم ُمُه ُيَسبُِّح َلُه فِيَها بِالم َكَر فِيَها اسم َفَع َوُيذم عن   وتنزه  قال ابن عباس ترفع  [36]النور:  {َأِذَن اهللَُّ َأنم ُترم

األصوات، ورفع  عليها   اللغو  الرتدد  يكثر  ومن  ألهلها  وشهد  عنده  وأقدسها  إليه  البقاع  أحب  وجعلها 

َكاةَ }باإليامن  ََلَة َوَآَتى الزَّ َِخِر َوَأَقاَم الصَّ ِم اْلم َيوم ُمُر َمَساِجَد اهللَِّ َمنم َآَمَن بِاهللَِّ َوالم اَم َيعم م ََيمَش إَِّلَّ اهللََّ َفَعَسى إِنَّ  َوََل

َتِدينَ   .   [18]التوبة: {ُأوَلئَِك َأنم َيُكوُنوا ِمَن املمُهم

عناية  و باملساجد  اعتنى  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اَّلهتامم    خاصةنبينا  غاية  هبا  باَّلهتامم  بنظافتها  فوبالغ  أمر 

وبرش من يكثر الرتدد إليها بأنه ممن يظلهم اهلل ِف ظله يوم َّل    ، وتطيبها وتطهريها لتكون حمًَل مقدسًا معظامً 

ُبُه ُمَعلٌَّق ِِف ))ظل إَّل ظله فقال:  وبّين صىل اهلل عليه وسلم مجلة من اْلداب واألحكام  ((،املمََساِجدِ  َوَرُجٌل َقلم

 . كي نحفظ للمسجد مكانته العالية وأمرنا باَّللتزام هبا ل 

 والتشويش عىل املصلّي صَلهتم!!  و الضوضاء ورفع األصوات وهمهم ولعلنا نتحدث عن أمر  

حقف  أو    من  القرآن  بقراءة  التشويش  كان  ولو  صَلته  عليه  يشوش  أَّل  املسجد  ِف  املسلم  عىل  املسلم 

َم ِِف  ))َعنم َأِِب َسِعيٍد َقاَل:  ف ،  التسبيح  َتَكَف النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليمِه َوَسلَّ ِقَراَءِة اعم َهُروَن ِِف الم ِجِد، َفَسِمَعُهمم ََيم املمَسم

َوَجلَّ  َعزَّ  ُه  َربَّ ُمنَاٍج  ُكلَُّكمم  إِنَّ  َأََّل  َقاَل:  ُثمَّ   ، َ رتم السِّ َفَكَشَف  َلُه،  ُقبٍَّة  ِِف  َوََّل   َوُهَو  ًضا،  َبعم ُضُكمم  َبعم ِذَينَّ  ُيؤم َفََل 

ُقرم  ٍض ِِف الم ُضُكمم َعىَل َبعم َفَعنَّ َبعم ََلةِ َيرم    ((.آِن َأوم َقاَل: ِِف الصَّ

ليس ألحٍد أن َيهر بالقرآن َّل ِف الصَلة وَّل ِف غري الصَلة إذا ]رمحه اهلل:    قال شيخ اإلسَلم ابن تيميةو

 . [كان غريه ُيصيل ِف املسجد وهو يؤذهيم بجهره

َواِق َوََّل ََتمَتلُِفوا  ))قال صىل اهلل عليه وسلم:  وِف حديث آخر   َسم اُكمم َوَهيمَشاِت األم ، َوإِيَّ َتلَِف ُقُلوُبُكمم (،  (َفَتخم

ففي األسواق يكون الرصاخ والضوضاء ورفع األصوات، أما املساجد فلم تبن هلذا إنام بنيت ليمرغ العبد  

إليه سبحانه، فأراد أن   جد  يفرق بّي األسواق واملساجد وأن للمساجبهته وأنفه بّي يدي اهلل تذلَل وحتببا 

 .  قدسيتها واحرتامها الذي َّل َيوز للمسلمّي أن يغفلوا عنه



 

 

 

بكَلم اهلل أو رسوله إنام اَّليذاء    اَّليذاءحاشا هلل أن يكون  فنقول:    ؟  قد يسال سائل هل ِف كَلم اهلل إيذاءو

  . والتشويش عىل املصيل وقطع خشوعه  برفع الصوت 

هو  و اخلطاب    عمرها  منكم  بن  أراد  من  وقال  املسجد  يل أ بنى رحبة خارج  ينشد شعرا  أط  غن  يرفع أو  و 

  :قاَّل   ؟ ين الرجلّيأمن    :فقال  ِف املسجد،   وملا سمع رجلّي يرفعان صوهتام .  صوته فليخرج لتلك الرحبة

 ، أترفعان أصواتكام ِف مسجد رسول اهلل! رضبا  ألوجعتكاملو قلتام من هذا البلد  :قال  . من الطائف

َماِن  ))قال عليه الصَلة والسَلم:    د اإلثم إذا كان احلديث أو الكَلم ِف أمور الدنياويزدا َسَيُكوُن ِِف آِخِر الزَّ

فِ  َليمَس هللَِِّ  ُه  َفإِنَّ ؛  الُِسوُهمم ُُتَ َفََل  َيا،  نم الدُّ إَِماُمُهُم  ِحَلًقا،  ِحَلًقا  املمََساِجِد  ِِف  ََيملُِسوَن  ٌم  َحاَجةٌ َقوم واحلرمة   ؛ ((يِهمم 

، إذ الواجب إغَلقه وجعله صامًتا عند الدخول للمسجد  جواله  عن طريق  سواء تكلم مع غريه أوحاصلة  

 فالواجب أن يقطع اتصاله باخللق ويتصل باخلالق سبحانه ويقبل عليه.  عىل ربه،  العبد وإقبال 

النغامت   كانت  إذا  أكرب  املصيبة  وتعظم  ورناته،  بنغامته  واجلالسّي  املصلّي  أشغل  إذا  علة  املرض  ويزداد 

 ، فيزداد األمر شناعًة وقبًحا وحترياًم. للفاسقّي والفاسقات  أصواًتا موسيقية غنائية

 طاس وتغطية خفض الصوت ِف العُ عىل املصيل    وانظر لسلف أمتنا كيف عظموا بيت اهلل وقدسوه فقالوا:

اليوم املسلمّي ُينبهون عرشات    . بصوته وما َيرج من ُعطاسه  أحدا   لئَل يؤذي  الفم  فكيف حاهلم لو رأوا 

 املرات عىل اغَلق اجلوال وقت دخول املسجد ولكنهم َّل يبالون باألمر! 

ام، م اإليشوش عىل أو  بعض الناس يرفع صوته وهو يصيل، فيشوش عىل من بجانبه  من األخطاء أيضا أن و

فتسمع مهسات صوته وعبارات لفظه ِف القراءة والدعاء والتشهد أثناء صَلته، فالتشويش من مصلٍّ ملصلٍّ 

الواجب  احلاَّلت  هذه  كل  جلالٍس  مصلٍّ  من  أو  ملصلٍّ  جالٍس  من  ومراعاة   فيها   أو  األصوات،  خفض 

 . واملحافظة عىل حرمة املسجد املصلّي والصَلة

 هل الكَلم ِف املسجد يمنع مطلقًا بقطع النظر عن كونه ِف أمور الدنيا أو اْلخرة أو   وتبقى مسألة واحدة:

   كونه مباحًا أو حمرمًا أم أن األمر فيه استثناء؟

البخاري تبويب  عند  الفتح  احلافظ ِف  ِجِد(:  قال  املمَسم ِِف  ِت  وم الصَّ ِع  َرفم إََِل    )َباب  مَجَِة  م بِالرتَّ ِِف  َأَشاَر  ََلِف  ِ اخلم

املنع   َساقف   ،َذلَِك  يدل عىل  َعَدِمهِ   اَوَحِديث  ،حديثا  املسجد .  َعىَل  الصوت ِف  نقول رفع  أن  فيمكننا  ولذلك 

 عىل النحو التايل:                              



 

 

 .   املمنوعة  األمور من  هذا املسلمّي بّي اخلصومات  نتيجة  الصوت رفع -1

 ممنوع رشعًا.   فيه رشعية مصلحة َّل   فيام الشعر وكذا  الضالة،  وإنشاد والتجارة البيع  -2

. ألهنا أماكن  َيوز   َّل   قداسته،و  املسجد   هيبة  ُيذهب  مما  بشدة  األصوات  رفع  مع   املسجد  ِف  احلديث  -3

 أذن اهلل أن ترفع وتعظم، َّل أن حتاكى فيها هيشات األسواق. 

  َّل   بحيث  معتدلة،   بأصوات  الدنيا  أمور   ِف   الكَلم  أو  املسجد  ِف   ماسة  حلاجة   أو  هام  ألمر   الكَلم  -4      

َكاَن َّلَ َيُقوُم ِمنم ُمَصَلَُّه الَِّذى ُيَصىلِّ  ))   :قال   حلديث جابر بن سمرة  فيه  حرج  َّل   قارئ،  وَّل  مصلن   منه   يتأذى

َفَيأم  ُثوَن  َيَتَحدَّ َوَكاُنوا  َقاَم  َطَلَعتم  َفإَِذا  ُس  مم الشَّ َتطمُلَع  َحتَّى  ِِف فِيِه  مُ   ُخُذوَن  َوَيَتَبسَّ َحُكوَن  َفَيضم َاِهلِيَِّة  اجلم ِر  (( َأمم

وعليه فطاملا الكَلم َل يزل ِف دائرة املباح فإنه َيوز  ،  أن الصحابة كانوا يتناشدون الشعر  وِف رواية للرتمذي 

املسجد ِف  املباح  باحلديث  التحدث  َيوز  أنه:  النووي  قال  وإن  ،  كام  املباحات  من  وغريها  الدنيا  وبأمور 

شعائر فنسأل اهلل ان يرزقنا تعظيم    وَل حيدث تشويشا عىل مصٍل.  مباحا،حصل ما فيه ضحك ونحوه ما دام  

 . اهلل ألن تعظيمها من تقوى القلوب 

 ّي مل ا ع واحلمد هلل رب ال                                                                       


