
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

عىل الرغم من حتذير العلامء والدعاة واخلطباء ووجود امللصقات يف مدخل وداخل املسجد من استخدام  

للمسجد تعظيم  أي  دون  الظاهرة  هذه  نرى  زلنا  فام  بارد!  حديد  يف  ترضب  أنك  إال  حرمة    ، اهلاتف،  أو 

وهذا الفعل قمة إساءة األدب    ،لشعرية الصالة، تسمع الرنات املوسيقية واألغاين أثناء الصالة يف بيت اهلل

 مع اهلل يف بيته، ملا فيه من التشويش عىل اإلمام واملصلني.   

ت نه آثم؟ وقد هنى صىل اهلل عليه وسلم عن علو الصو أوالذي يرفض اغالق جهازه أثناء الصالة ال شك  

 يف املسجد والتشويش عىل املسلمني ولو بقراءة القرآن فكيف إذا كان التشويش بنغامت موسيقية  

قال:    عن- عنه  اهلل  ريض  عبداهلل  بن  رمضاَن  ))جابر  شهِر  يف  ليلٍة  وسلهَم  عليِه  اهللهُ  صىله  اهللهِ  رسوُل  خرَج 

 ((.  ذلَِك ُيؤذي املصِّل ال ََيهْر بعُضُكم عىل بعٍض، فإنه : والنهاُس يصلُّوَن، فقاَل 

َيهرون  - فسمعهم  املسجد،  يف  وسلهم  عليه  اهلل  صىله  اهلل  رسول  اعتكف  قال:  اخلدري،  سعيد  أيب  عن 

بالقراءة، وهو يف ُقبهة له، فكشف الستور وقال: أال ُكلُّكم ُمناٍج ربهه، فال يؤِذَينه بعضكم بعًضا، وال َيرفعنه 

 يف الصالة.  قال أو  بعضكم عىل بعض يف القراءة

َتَك : ذاك الذي أخذ يسأل عن حاجته يف املسجد صىل اهلل عليه وسلم لقال - رغم أن  (( الَ َرده اهللهُ َعَلْيَك َضاله

  !سؤال احلاجة والضالة داخل املسجد يظهر للناس أنه أمر هنّي 

  :تقول   ،الذي صىل فيه ما مل حيدثقال صىل اهلل عليه وسلم: ))املالئكة تصّل عىل أحدكم مادام يف مصاله  -

 ما مل حيدث((.  ،ما مل يؤذ فيه  ،اللهم تب عليه)) ويف رواية((اللهم اغفر له اللهم ارمحه

جرس- فيها  رفقة  املالئكة  تصحب  ))ال  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  تصحبنا   ((،قال  لن  املالئكة  كانت  فإذا 

   ؟!كون برفقة املالئكة نونحن يف بيت اهلل عز وجل، فأين ومتى تستطيع أن 

يزيد- بن  السائب  عنه  عن  اهلل  بن  :  قال  ريض  عمر  فإذا  فنظرت  رجل،  فحصبني  املسجد  يف  قائاًم  كنت 

 أو من أين أنتام؟ قاال: من أهل   اخلطاب ريض اهلل عنه فقال: اذهب فأتني هبذين، فجئته هبام. قال: من أنتام  

 



 

 

 

عليه    . الطائف اهلل  اهلل  صىل  رسول  ترفعان أصواتكام يف مسجد  ألوجعتكام،  البلد  أهل  كنتام من  لو  قال: 

   برنات عجيبة غريبة يف بيت اهلل تعاىل. فام بالك !وسلم

رهبم   عىل  وإقباهلم  خلشوعهم  وإذهاب  وعبادهتم،  صالهتم  يف  للمسلمني  عظيم  من  أًذى  وتعاىل،  تبارك 

 .لتعظيم بيت اهلل  الالمباالة وعدم االكرتاث أناٍس بلغ األمر هبم مبلغ

مراعاف أين  املساجد؟  اهلل    املصلني؟  حقق  ةأين حرمة  لشعائر  تعظيمنا  تعاىل:  ؟تعاىل أين  ُيَعِظْم  }  قال  َوَمْن 

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب     .[32]احلج:{َشَعائَِر اهللهِ َفإِهنه

أو  الرسائل  عىل  يردون  أو  جواالهتم  يف  ينظرون  وهم  املصلني  من  كثريًا  ترى  اجلمعة  صالة  يف  وأيضًا 

 يرسلون الرسائل! 

حرم التشويش عىل مستمعي اخلطبة بالكالم، حتى لو كان أمًرا بمعروف أو هنًيا  صىل اهلل عله وسلم    همع أن

منكر؛   وسلهم قال  عن  عليه  اهلل  ))صىله  فقد  :  خيطب،  واإلمام  اجلمعة  يوم  أنصت،  لصاحبك:  قلت  إذا 

 !؟ويشوش عليهم فكيف بمن ُيزعُجهم ((َلغوت

خُيشى عليه أن يكون تسبهب يف حرمان   ث،أو بالعب  فمن يشِوش عىل مستمعي ُخطبة اجلمعة بصوت هاتفه

معة، بل ُيكتب له أجُر صالة الظهر؛ فعن عبد اهلل بن  اجل نفسه من ثواب اجلمعة، فال ُيكتب له أجُر صالة  

من اغتسل يوم اجلمعة ومسه  : )) عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام عن النبي صىله اهلل عليه وسلهم أنهه قال

هلا، ولبس من صالح ثيابه، ثم مل يتخطه رقاب الناس، ومل يلُغ عند املوعظة؛ كانت من طيب امرأته إن كان  

  ((. كفارة ملا بينهام، ومن َلغا وختطهى رقاب الناس، كانت له ُظهًرا

َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء، ُثمه َأَتى اجْلُُمَعَة، َفاْسَتَمَع   َبْينَُه  قال صىل اهلل عليه وسلم: ))َمْن َتَوضه َلُه َما  َوَأْنَصَت، ُغِفَر 

اٍم، َوَمْن َمسه احْلَََص َفَقْد َلَغا((. قال القايض عياض يف رشح احلديث: )ومن    َوَبنْيَ اجْلُُمَعِة، َوِزَياَدُة َثاَلَثِة َأيه

 ته. مّس احلصا فقد لغا(، ألنه بتحريكه له وشغله به صار الغيًا مشغاًل غريه عن سامع اخلطبة بصوت حرك 

آب،  )واتس  مثل  التطبيقات  واستعامل  باهلاتف  العبث  فإّن  اخلطبة،  أثناء  مكروهًا  احلصا  مّس  كان  فإذا 

يلهي فاعله عن اخلطبة متامًا، وقد يلهي   فيسبوك( وغريه يعد أكثر إعراضًا عن اخلطبة من باب أوىل؛ ألنه 

فالنهي عنه  غريه أيضًا، وإذا كانت الصالة والذكر وهي عبادات منهي عنها   باهلاتف  أثناء اخلطبة، فكيف 

 من باب أوىل. 



 

 

 

صوت   يسمع  حينام  بإغالقه  َيبادر  أن  فعليه  املسجد،  يف  مفتوًحا  هاتفه  نيس  هاتفهمن  كان يف رنني  ؛ سواء 

إذا  دائاًم، فقد تكون احلركة يف الصالة ُمستحبهة،  َمنهيًّا عنها  أو خارجها، واحلركة يف الصالة ليس  الصالة 

:  تب عليها كامل يف الصالة؛ فعن أيب سعيد اخلدري قال: سمعت النبي صىله اهلل عليه وسلهم يقول كان يرت

فرشع مدافعَة املاِر بني  ((إذا صىله أحُدكم إىل يشء يسرته من الناس، فأراد أحٌد أن َيتاَز بني يديه، فليدفعه))

 . ملصِّل خُيلُّ بالصالةيدي املصِّل؛ ألنه حَيصل هبا كامل األجر، فاملرور بني يدي ا

يا معرش من   :املنرب، فنادى بصوت رفيع، فقال   -صىله اهلل عليه وسلهم-عن ابن عمر قال: صعد رسول اهلل  

  ((. ....أسلم بلسانه ومل يفض اإليامن إىل قلبه: ال تؤذوا املسلمني

 من أنواع العبادات   هاأماكن الذكر والعبادة والتسبيح والتهليل والدعاء وغري املساجد

فاحفظوا حرمة املسجد، وال يكن تعظيمك للدخول عىل موعد أو مركز حكومي أعظم من بيت اهلل فتغلق 

 اجلوال قبل دخولك !! 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


