
  المنائرلى عمكبرات البالجهر بالقراءة  لبصائر في حكما

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  
ال علــى الظــالمین إوال عــدوان   ،والعاقبــة للمتقــین  ،  الحمــد هلل رب العــالمین      

ن محمـدا عبـده ورسـوله صـلى أد ــشهأو ، شهد ان ال اله اال هللا وحده الشریك له أو 
  مابعد : أ وسلم تسلیما كثیرا  صحابهأله و آهللا علیه وعلى 

 ك لـهـــفراده بالعبـادة وحـده الشریإلن هللا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته المتضمنه إف
والســبیل لتحقیــق هــذا ) ١(نــس اال لیعبــدون ) إل فقــال تعــالى ( ومــا خلقــت الجــن وا ، 

قــال  رسول هللا صــلى هللا علیــه وســلم وقــدـابعه لـــال بتجریــد المتــإ ،   المطلــب المهــم
بـراهیم حنیفـا ملـة إ وجهه هلل وهو محسن واتبعسلم أحسن دینا ممن أتعالى ( ومن 

 ة (ـذه االیـــفــي تفســیره لهــ، بــن كثیــر رحمــه هللا إ قــال) ٢(بــراهیم خلــیال ) إواتخــذ هللا 
فعمـل ، خلـص العمـل لربـه عـز وجـل أأي ، سـلم وجهـه هلل أحسـن دینـا ممـن أومن 

رسل به رسوله أوما ، اتبع في عمله ماشرعه له أي ، یمانا واحتسابا وهو محسن إ
أي یكـون ، وهذان الشـرطان الیصـح عمـل عامـل بـدونهما ، من الهدى ودین الحق 

،  ن یكـــون متبعــا للشـــریعةأوالصــواب ، ن یكــون هلل أالص ـوالخـــ، وابا ـخالصــا صــ
حد هـذین الشـرطین أفمتى فقد العمل ، خالص وباطنه باإل، فیصح ظاهره بالمتابعه 

ــد ا، د فســ ــا إلفمــن فق ــراؤون النــاس ، خــالص كــان منافق ــذین ی ــد ، وهــم ال ومــن فق
تقبــل نالــذین ، ومتــى جمعهمــا كــان عمــل المــؤمنین  ،  المتابعــة كــان ضــاال جــاهال

  . اهـ) حسن ماعملوا أنهم ع
------------------  

  )٥٦) سورة الذاریات ایه رقم (١
  )١٢٥) سورة النساء ایه رقم (٢
  )١/٤٧٠ر ص () تفسیر ابن كثی٣
  

)١(  

     



تحقــق یوال ،  عبــادة الیقــوم مبناهــان الأالیخفــى علــى مــن نــور هللا بصــیرته ممــا  
وتجریـد المتابعـه لرسـول هللا صـلى ، خـالص هلل إلجتمـاع اإال بإ،  ومعناهـا  وصفها

ركان االسالم أول من أل كان الركن ا، مرین ألولشدة تالزم هذین ا هللا علیه وسلم ، 
الثاني الشهادة لمحمد و ،  بالوحدانیةالشهادة هلل  : حدهما أ،  شطرین مكونا من ، 

، الـبعض وهاتـان الشـهادتان مرتبطتـان ببعضـهما  ،  صلى هللا علیه وسلم بالرساله
دا كما في حدیث عبـدهللا بـن ــا الشارع ركنا واحمولهذا عده ،  رتباط الروح بالجسدإ

 علیــه وســلم ( بنــي االســالم علــى عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال قــال النبــي صــلى هللا
  .  )١(... الحدیث ) ن محمدا رسول هللاأال هللا و إله إن ال أخمس شهادة 

ال علـى الهـوى ، خالص واالتبـاع إلمبناه على ا، ن العبادة شرع أومن المتقرر     
،   ســـن مـــن المخترعـــاتیستحمـــا ال و ،  بالمحـــدثات  للتعبـــدبتـــداع ، فـــال مجـــال إلوا

ن دین هللا إف،  مبررات وماسوى ذلك من ال، وجلب منافع ،  مصالح بدعوى تحقیق
تممـت أكملـت لكـم دیـنكم و أقـال تعـالى ( الیـوم النقص فیه بوجـه مـن الوجـوه  كامل 

  . )٢( سالم دینا )إلعلیكم نعمتي ورضیت لكم ا
مرنا هذا مـالیس منـه فهـو رد أحدث في أمن  ( وقال نبي هللا صلى هللا علیه وسلم 

هــا نأیــرى  إبتــدع بدعــةمــن إمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس رحمــه هللا (  قــال) ٣() 
  . ) قد خان الرسالةصلى هللا علیه وسلم  ن محمداأفقد زعم  ، حسنة 

  
-------------------  

    ٥/٤الترمذي  ١/٤٥صحیح مسلم  ) ٨كتاب االیمان حدیث () صحیح البخاري ١
  )٣) سورة المائدة ایه رقم (٢
   ٢٦٩٧بخاري ) صحیح ال٣
  
  
  
  

)٢(  
  
  
  



 ماقـد ،  لیه إشارة إلاتجدر و ،  ن مما ینبغي التنبیه علیهإف، ماسبق اذا تقرر       
حتـى صـار مـن ینكـر ،  وهـرم علیـه الكبیـر  ،  فشب علیـه الصـغیر، ظهر واشتهر 

ثـم ذراعـا ، ثـم تكـون هذا األمر ، قـد أتـى بـأمر مسـتنكر  ، وهكـذا البـدع تبـدأ شـبرا 
، تبدأ شیئا فشیئا حتى تتمكن وتصبح أمورا ثابتة ، ومعـالم راسـخة  ،  باعا تصیر 

  .فمتى ما أنكرها ناصح ، كبر على الناس نصحه وتذكیره 
ئمـــة أصـــوات كثیـــر مـــن أرتفـــاع إ مـــن، هـــذا األمـــر هـــو مـــا نســـمعه ونعایشـــه      

،   في صالة التراویح في رمضانالخارجیة  ،   من خالل مكبرات الصوت، المساجد 
، والمنــاهي بالمحــاذیر الشــرعیة ، غیــر مبــالین ، مــن ســائر الصــلوات  افــي غیرهــو 

  .المرعیة 
دلـة ألبا  ، الحكـم الشـرعي فـي هـذه المسـألة، جزاهم هللا خیرا وضح علماؤنا أ لقدو  

  -وباهلل التوفیق : أقوالهم أقتصر على نقل بعض، والحجج المقنعة ، الشرعیة 
: إننـي إمـام مسـجد لعلمیة لالفتاء السـؤال التـالي  سئلت اللجنة ا -الفتوى األولى :

بعــد صــالة ، وأقــوم بحــدیث دینــي علــى جماعــة المســجد ، بقریــة بمنطقــة جیــزان ، 
وأقصــد بــذلك أن یســتفید مــن ذلــك ،  الفجــر مســتعمال فــي ذلــك الحــدیث المیكرفــون

بعــض النســاء وغیــرهم مــن المجــاورین للمســجد ، وفیــه بعــض االخــوان ، الحــدیث 
والــبعض مــنهم ، منــي بــأن أقفــل المیكرفــون ، ویــدعون أننــي أزعــج النــاس یطلبــون 

ــا هللا  یعیــب علــي فــي ذلــك ، ونیتــي إن شــاء هللا بعیــدة عــن الســمعة والریــاء أعاذن
  .وایاكم من ذلك ، أرجو إفادتي جزاكم هللا خیرا

--------------  
  

)٣(  
    
  

  :الجواب



، تــذكیرهم بــاهلل والیــوم اآلخــروتعلــیمهم أمــور دیــنهم ووعظهــم و ، إرشــاد النــاس    
مطلـوب شـرعا، وهـذا مـن دعـوة الرسـل ، وحثهم على المعـروف ونهـیهم عـن المنكـر

أن یتخیـــر لـــذلك الوقـــت ، علـــیهم الصـــالة والســـالم ، ولكـــن علـــى الداعیـــة الـــى هللا 
، جفـوة وال تنفیـر لهـم  المناسب والكیفیـة المناسـبة التـي لـیس فیهـا أذى للنـاس وال

ك  فــه منكــرا .وٕاال انقلــب معرو  ي ل ذا ينبغ ى ه ي  أالوعل ون ف تعمل الميكرف تس

ویكفیك أن ترشد من معـك ،  حديثك في الوقت المذكور دفعا لألذى عن الناس
لــى صــالة الجماعــة إفإنــا أمرنــا بــإبالغ النــاس لیحضــروا ، ذان ألبالمســجد بخــالف ا

یرید  ال كان أحسن ولو تأذى بذلك من، فكلما كان الصوت أندى وأعلى ،  بالمسجد
ـــد مـــا،  حضـــور صـــالة الجماعـــة ـــا أن نقـــف عن ـــقشـــرع هللا .  وعلین   . وهللا الموف

  عضو عبدهللا بن قعود ،  عضو عبدهللا بن غدیان ،  
   نائب الرئیس عبدالرزاق عفیفي

  الرئیس عبدالعزیز بن باز 
  . ) ٢٤/٢٠٠(فتاوى اللجنة 
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فـي إحـدى خطـب رحمـه هللا عثیمـین محمد بن صـالح اللشیخ ا الفتوى الثانیة : قال 
 الصحیفة الجمعة التي جمعها في كتابه ( الضیاء الالمع من الخطب الجوامع ) في 

أیها المسلمون إن مما أنعم هللا بـه علـى عبـاده فـي هـذا العصـر مكبـرات ( ) ٦٠٠(
، التـــي تبلـــغ صـــوت اإلمـــام لمـــن خلفـــه، فیســـمعه جمیـــع أهـــل المســـجد، الصـــوت 

سـتعماال سـیئا، فرفعـه إسـتعمله إوینشطون فـي صـالتهم لـذلك، ولكـن بعـض النـاس 
  !! ) ١( وهذا حرامعلى المنارة، 

ألنه وقوع فیما نهي عنه النبـي صـلى هللا علیـه وسـلم حـین خـرج علـى أصـحابه    
وهم یصلون، ویجهرون بالقراءة، فقال: { كلكم یناجي ربه، فال یجهر بعضـكم علـى 

وألنه أذیة للمصلین حوله في المساجد والبیوت حیث یشـوش  )٢(} بعض في القرآن
علیهم القراءة والدعاء، فیحول بینهم وبین ربهم، وقد قـال تعـالى: { َوالَّـِذیَن ُیـْؤُذوَن 

مكــن وی )٣(اْلُمــْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَنــاِت ِبَغْیــِر َمــا اْكَتَســُبوا َفَقــِد اْحَتَمُلــوا ُبْهَتاًنــا َوإِْثًمــا ُمِبیًنــا }
حصول منفعة مكبر الصوت بدون مضرة بأن یفصل عن المنارة، ویوضـع سـماعات 

   في داخل المسجد تنفع المصلین، وال تؤذي من كان خارج المسجد .
  
  
  
  

--------------------------  

  ) المقصود رفع الصوت من خالل المكبر ١
  )  بلفظ ( فاليجهر بعضكم على بعض بالقراءة ٧السلسلة الصحيحة ) ٢
  )٥٨) سورة االحزاب ايه رقم (٣

  

)٥(  
  

  



الســؤال  ٣٨٥٢١الفتــوى رقــم رحمــه هللا كمــا فــي  أیضــا ســئل  -: الثالثــه الفتــوى 
   -التالي :

م أن نصــلي التــراویح والتهجــد بالمیكروفانــات الداخلیــة للمســجد أفضــل ألهــل ا     
  . ورة ؟بالمیكروفونات الخارجیة لكي یسمع الناس في الشوارع والبیوت المجا

  -: الجواب
في الصالة وسواء ذلك في صالة ، مكبرات الصوت الخارجیة  ستعمالاینبغي  ال    

وذلــك لمــا ، م غیرهــا مــن الصــلوات كــالفجر والمغــرب والعشــاء أ، التــراویح والتهجــد 
   ذیة لجیران المسجد .أو ، یترتب على هذا من مفاسد كثیرة 

  -:فقال السائل یضا أرحمه هللا وسئل 
ئمـة المسـاجد لمكبـرات الصـوت الخارجیـة والتـي أ سـتعمالا، ونة االخیـرة آلفي ا كثر

وفـي هـذا العمـل تشـویش بعـض ،  وبصوت مرتفع جدا ، غالبا ماتكون في المئذنة 
المكبـرات فـي القـراءة فمـا  سـتعمالهمال، في الصالة الجهریة ، المساجد على بعض 

ة اذا كــان مكبــر الصــوت فــي فــي الصــالة الجهریــ، حكــم اســتعمال مكبــرات الصــوت 
  .؟  األخرىویشوش على المساجد ، المئذنة 

  
  

----------------  
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  -:  قال فیهفأجاب رحمه هللا جوابا مفصال 
فانــه ، فــي الصــالة الجهریــة علــى المنــارة ، ســتعمال مكبــر الصــوت إمــا ذكــرتم مــن 

لمجاورة والمساجد هل البیوت اأنه یحصل به كثیر من التشویش على أل منهي عنه 
) من شرح الزرقاني في ١٧٨مام مالك رحمه هللا في الموطا (اإلوقد روى ، القریبة 

ن رسـول هللا أ( باب العمل في القراءة عن البیاضي فروة بن عمرو رضـي هللا عنـه 
هم بــالقراءة صــواتألــى النــاس وهـم یصــلون وقــد علــت صـلى هللا علیــه وســلم خــرج ع

فلینظـر بمـا یناجیـه والیجهـر بعضـكم علـى بعـض ، ربـه  ن المصلي یناجيإ " فقال 
رفع الصوت بالقراءة في صـالة ( ) تحت عنوان ١٣٣٢وداود (ــوروى اب )١(بالقران )

عتكـف رسـول هللا صـلى هللا إال ( ـــــبي سعید الخـدري رضـي هللا عنـه قأعن ) اللیل 
كلكم مناج ربـه ال أ "فكشف الستر وقال  فسمعهم یجهرون بقراءة القرانعلیه وسلم 
و قـال فـي الصـالة أبعضا والیرفع بعضكم على بعض فـي القـراءة بعضكم فال یؤذین 

حدیث البیاضي وابي سـعید ثابتـان صـحیحان ) ( بن عبدالبر رحمه هللا : إقال ) ٢() 
ــالقراءة فــي الصــالة  ــه ، ففــي هــذین الحــدیثین النهــي عــن الجهــر ب حیــث یكــون فی

بــن إذیــة ینهــى عنهــا قــال شــیخ االســالم أهــذا ن فــي إ و ، التشــویش علــى االخــرین 
ــاوى ( ــة رحمــه هللا فــي مجمــوع الفت ــالقراءة أحــد أل) ( لــیس ٢٣/٦١تیمی ن یجهــر ب

(  ) قال ١/٣٥٠بحیث یؤذي غیره كالمصلین ) وفي جواب له في مجموع الفتاوى (
هــ إ . لى ذلـك منـع منـهإو فعل مایفضي أهل المسجد أومن فعل مایشوش به على 

   :  ایدعیه من یرفع الصوت من المبررات فجوابه من وجهینما مأو  ) 
-------------------  

   ٤/٦٠حاد والمثاني آلا – ٥/٤١المعجم االوسط  ١/٨٠ –أ ط) المو ١
  صححه االلباني رحمه هللا و  ١/٤٢٤) سنن ابي داود ٢
  
  
  

)٧(  
  
  



ن یجهر بعض الناس على بعـض فـي أن النبي صلى هللا علیه وسلم نهى أول : أل ا
نـه ال اختیـار للمـؤمن والخیـار لـه فـي أومـن المعلـوم ، ن ذلـك اذیـة أوبـین ، القران 

العدول عما قضى به النبـي صـلى هللا علیـه وسـلم قـال هللا تعـالى ( وماكـان لمـؤمن 
مرهم ومن یعـص هللا أن یكون لهم الخیرة من أمرا أذا قضى هللا ورسوله إوال مؤمنة 

  .) ١(له فقد ضل ضالال مبینا ) ورسو 
  خوانه .إلذیة أن تقع منه أیرضى لنفسه  ن المؤمن  الأیضا أومن المعلوم 

فهـي معارضـة  - ن صـح  وجودهـاإ-یدعیـه مـن المبـررات  ن ماأ -الوجه الثاني :
  بما یحصل برفع الصوت من المحذورات فمن ذلك :

م مـن جهـر المصـلین بعضـهم . الوقوع فیما نهى عنه النبي صلى هللا علیـه وسـل ١
  على بعض .

و یتحفظه بالتشویش أذیة من یسمعه من المصلین وغیرهم ممن یدرس علما أ.  ٢
  علیهم .

مروا أمامهم التي إلقراءة  ستماعالافي المساجد المجاورة عن  المأمومین. شغل  ٣
  لیها .إ ستماعالبا
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قد یتـابعون فـي الركـوع والسـجود ، مومین في المساجد المجاورة أن بعض المإ.  ٤
كـانوا فـي مسـجد كبیـر كثیـر الجماعـة حیـث یلتـبس  إذااالمام الرافـع صـوته السـیما 

  وقد بلغنا من ذلك كثیرا .،  إمامهمبصوت ، علیهم الصوت الوافد 
لــى المســجد إلــى الحضــور إلــى تهــاون بعــض النــاس فــي المبــادرة إنــه یفضــي أ.  ٥
فـي  اإلمـامن أعلـى  اً عتمادا أمام ركعة ركعة وجزءا جزءا فیتباطإلنه یسمع صالة األ 
  و كلها .أكثر الصالة أول الصالة فیمضي به الوقت حتى یفوته أ
خـر قراءتـه آمـام فـي اإلذا سـمعوا إلى المسجد إسراع المقبلین إلى إنه یفضي أ.  ٦

ســراع إلنهــى عنــه النبــي صــلى هللا علیــه وســلم مــن اكمــا هــو مشــاهد فیقعــون فیمــا 
  بسبب سماعهم هذا الصوت المرفوع .

 أنهم نــه قــد یكــون فــي البیــوت مــن یســمع هــذه القــراءة وهــم فــي ســهو ولغــو كــأ.  ٧
ن كثیـرا مـن النسـاء فـي أوهذا على عكس ماذكره رافـع الصـوت مـن  ئیتحدون القار 

شـرطة التـي ألفائـدة تحصـل بسـماع االبیوت یسمعن القـراءة ویسـتفدن منهـا وهـذه ال
  سجل علیها قراءة القراء المجیدین للقراءة .

ذا إنه قد یـؤثر علـى بعـض النـاس فیحضـر ویصـلي السـیما أما قول رافع الصوت أو 
كــان صــوت القــاري جمــیال فهــذا قــد یكــون حقــا ولكنــه فائــدة منغمــرة فــي المحــاذیر 

  .السابقة 
  
  

-----------------  
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وجب مراعـاة ، ذا تعارضت المصالح والمفاسد إنه أ، العامة المتفق علیها  والقاعدة
ن تسـاوت فـدرء المفاسـد مقـدم علـى إفـ، فحكـم بمـا تقتضـیه ، عظم ألكثر منها واأل ا

  جلب المصالح .
خــوانهم إن یرحمــوا أو ، ن یســلكوا طریــق الســالمة ، أخــواني المســلمین إلفنصــیحتي 

صـوات العالیـه ألمـن هـذه ا، تهم بما یسـمعون المسلمین الذین تشوش علیهم عبادا
ن . آحتى الیدري المسـلم مـاذا قـال وال مـاذا یقـول فـي الصـالة مـن دعـاء وذكـر وقـر 

مامـه إماما وكان في التشهد وحولـه مسـجد یسـمع قـراءة إن رجال كان أولقد علمت 
طـال علـى نفسـه وعلـى أمـایقول فن یضبط أ  نه عجزأل فجعل السامع یكرر التشهد 

نهم اذا سلكوا طریق السالمة وتركوا رفع الصوت من على المنـارات إلفه ، ثم من خ
ـــمتثإخوانهم إحصــل لهــم مــع الرحمــة بــ ـــ ( الیجهــر  الصــالة والســالم علیــه ه ال قول

وقولــه ( فــال یــؤذین بعضــهم بعضــا والیرفــع  ) ١(بعضــكم علــى بعــض فــي القــران )
یمانیة فـي إلقلب من اللذة اوالیخفى مایحصل لل ) ٢(بعضكم على بعض في القراءة )

نشـراح الصـدر لـذلك وسـرور الـنفس إ مر هللا ورسوله صلى هللا علیه وسلم و أمتثال إ
  ـ .إه) به 
  
  

--------------------  
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وكـذلك   النبـوي المكـي و  یسـتثنى مـن ذلـك المسـجدان أنیضـا ( والمـانع أقال و      
ـــه ربمـــا یكـــون بعـــض المصـــلین خـــارج المســـجد أل الجوامـــع فـــي صـــالة الجمعـــة  ن

ن التكون الجوامع متقاربة مما یشـوش أرط ـــمام بشإللى سماع صوت اإفیحتاجون 
ت على جدار المسجد تسـمع نه توضع سماعاإبعضها على بعض فان كانت كذلك ف
خـرین ) آلذیة لالمنارة لتحصل الفائدة بدون أعات منها الخطبة والصالة وتلغى سما

  .  ) ١٣/٧٤/٩٦مجموع فتاوى الشیخ (
  : ٢/٣٨رحمـــــــــــــــــــــــه هللا فـــــــــــــــــــــــي اللقـــــــــــــــــــــــاء المفتـــــــــــــــــــــــوح  قـــــــــــــــــــــــالو 
) مــن كــان یــؤمن بــاهلل والیــوم اآلخــر فــال یــؤذ جــاره  ویقــول علیــه الصــالة والســالم( 

:(( ))،وخرج مره على أصحابه وهم في المسجد یصلون ویجهرون بالقراءة ، فقـال 
نــك إذا جهــرت أألذیــة او  )١(كلكــم منــاج ربــه فــال یــؤذین بعضــكم بعضــا فــي القــراءة ))

تشوش على الذین حولك فتؤذیهم ، ومن ثم تعرف أن بعـض اإلخـوة الـذین یصـلون 
بالمیكرفون الذي یسمع من المنارة ویشـوش علـى المسـاجد التـي حولـه أنهـم لیسـو 

إذ ال فائـدة مـن رفـع الصـوت غانمين  لم يكونوا آثمين فليسواوأنهم إن  على صواب
  !! .   على المنارة
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  فیـــــــه مـــــــدعاة للكســـــــل  هـــــــل فیـــــــه فائـــــــدة...؟ أبـــــــدًا مـــــــا فیـــــــه فائـــــــدة ،      
واآلن قـد بـدأ اصـبر !! ألن بعض الناس الذین في البیوت یقولـون اآلن هـو یصـلي 

ا مدعاة للكسل ، وفیها أیضا أذیة للجیران ، ربما یكون ففیه إذا بقیت ركعة ذهبنا .
بعض الناس مریضا أو قلقا كل اللیل ، أذن الفجر فصلى ثم رقـد لیسـتریح ، فیـأتي 

  ) .  هذا الصوت الكبیر فیزعجه وال ینام ، هذه أذیة والمساجد األخرى أیضا، تتأذى
  

القدیمـة والمعاصـرة ) فـي  بوزید رحمه هللا في كتابـه ( بـدع القـراءأوقال الشیخ بكر 
، وهـو رفـع الصـوت ومنـه  بـالقراءة( التقلـیس )  عنـه)  ( ومما ُینهـى ٦الصحیفة (

في وصف اِإلمـام الشـافعي رحمـه هللا تعـالى ألبـي یوسـف قولـه: (كـان أبـو یوسـف: 
قالسًا) أي یرفع صوته بالقراءة وهذا جر إلى إحداث وضع الیدین على األذنین عند 

  القراءة )  . 
 اآلذانأحـرى أن یقـع مـن یتعمـد رفـع صـوته عبـر مكبـر الصـوت فـي غیـر  لت ومـاق

قـد ، فالوسـائل  نهى عنـه أهـل العلـم )  الذي التقليس في ( لغیر حاجة المأمومین 
  ولكن النتیجة واحدة !! . تختلف 
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حجـم األضـرار أن یظهر ، والتوجیهات العلمیة ، قوال الجلیة ألستعراض هذه اإوبعد 
، والیوجـد كثیـر عنـاء ، لمـن الیحصـر لإلستعمال السـيء لهـذه االجهـزة ،  الحاصلة

  :إطلع على كالم أهل العلم ، وعایش الواقع أن یستظهر جملة من المفاسد منها 
قد رزق هللا أئمتها حسن الصوت ، كثر من مسجد أ ،  أنه قد یوجد في الحي . ١ 

في ، بینهما المنافسة فتیل یشعل ف، ال یؤمن أن یدخل الشیطان ف ،  وجمال القراءة
رفــع الصــوت عــن طریــق المكبــرات ، المــؤثرة وقــد تكــون الوســیلة ، جــذب النــاس 

   .  ساحة دعایة ومیدان إعالن !!في ، مر وكأننا والعیاذ باهلل ألفیصبح ا، الخارجیة 
ماتوصـلت قتنـاء أحـدث إل، لـى دفـع أمـوال طائلـة إوقد یؤدي هذا التنافس المحمـوم 

مثـل ، المشتملة علـى المحسـنات الصـوتیة ، مكبرات الصوت الیه التقنیة في مجال 
وقــد یتطــور األمــر أكثــر ، هــذا فعــال شــيء مــن ، وقــد حــدث ونحــوه الصــدى 

فــي فــال یــدرى مــاذا یحمــل المســتقبل  )!! بدع ولــود ــــم الــــرحإن ( قیــل  یماوقــد
   ؟ !! . طیاته 
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أئمـة  لـى قلـوبإ فیتسـلل، الریـاء تسـتدعیه مـن  لشـهرة ومـالسـببا  یكون قدأنه . ٢
 وابتعادهم، هل العلم أمقدار خوف  یخفى وال، أصواتهم  رافعینالمساجد المتقاربة ال

  . تلك األسباب والدواعي تحرزهم من و ،  الشهرة والریاء عن مواطن
   
المتحفـز ته الجهریـة وقفـة یقـف فـي صـال  ، مـن شـغف برفـع الصـوت أنك تـرى . ٣

، جــدا مكبــر الصــوت یقــدم إحــدى رجلیــه علــى األخــرى ، یقتــرب مــن ف، !! المتأهــب 
وهكـذا فهـو فـي حـال ( فإذا قام مـن سـجوده تقـدم ، السجود تراجع الركوع و فإذا أراد 

قــط اللموافقــة عــن تــدبر مــایتلو ، وتطمــح عینــاه  ، فینصــرف ذهنــه) تقــدم وتــأخر 
  وهـــذا بالشـــك ،  ، فیفـــوت علـــى نفســـه حظـــا عظیمـــا مـــن العمـــل بالســـنة الصـــوت 
   في نقص الخشوع لإلنشغال الحاصل .، سببا سیكون 

ـــمثــل مایق، أذكــارا معینــة شــرع للمســلم أن یقــول .  ٤  بعــد الفــراغ مــن الوضــوء ال ـ
لى المسجد إ المشي من و بوجه عام فو ، واألوراد الیومیة ، وعند الخروج من المنزل 

شـوش بـال تمام الرافع صـوته إلا وقراءة، ستغفار والذكر إلبادة عظیمة وموطن لع، 
  یعرف بالتجربة .مما وهذا ، شك 
. إن هللا تعالى قد توعد من یؤذي المؤمنین فقال تعالى (والذین یـؤذون المـؤمنین ٥

 إقتطــاعبفمــن آذاهــم ) ٢(ثمــا مبینــا)إ حتملــوا بهتانــا و إوالمؤمنــات بغیــر مااكتســبوا فقــد 
فلـه نصـیب مـن هـذا !! ولو كان قضیبا من أراك بغیر رضاهم أموالهم ، لیسیر من ا

   . !! عباداتهم ؟وشوش علیهم في فكیف بمن آذاهم ، الوعید 
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ـــانصحوا   وأجزلــه لقــاء ، الثــواب  أحســننا ـعلمائــوختامــا نســأل هللا أن یثیــب     مـــ

فحـري بمـن تسـنموا منصـب إمامـة المصـلین ) طريق السالمة  وبینوا وأرشدوا إلى (
في المساجد ، أن یتقوا هللا وأن یرحمـوا اخـوانهم ویشـفقوا علـیهم ، والیزیـدوا الطـین 
بلة كما یقال ، فأذهان كثیر من المصلین في هذا العصر مشوشة بكثـرة المشـغالت 

   إال من عافاه هللا .
ــدلیل إال ا ــه الیســع طالــب الحــق ومــؤثر ال ــا فإن ــة إل وهن نصــیاع لهــذه الحجــج العلمی

وأن یجـد فیهـا مایقنعـه فتـاوى العلمـاء المـذكورة شـتملت علیهـا إالتي واألدلة القویة 
   ویكفیه .

تعزیـز هـذه الفتـاوى المحققـة شارة إلى أنـه قـد جـرى إلبا، ویكتمل عقد هذه الرسالة 
 بــــــرقم (وزارة الشــــــئون االســــــالمیة )صــــــادر عــــــن الجهــــــة المعنیــــــة ألمر البــــــا
التقیــــد والعمــــل  هـــــ والــــذي یؤكــــد أهمیـــــة٣٠/٧/١٤٢٨وتــــاریخ /ض ١٣٠/١٩/٢

طیعــوا أطیعــوا هللا و أمنــوا آیهــا الــذین أوقــد قــال تعــالى ( یا، بمضــمون هــذه الفتــاوى 
  .) ١(مر منكم ) ألولي اأالرسول و 

وأن یهـدینا ألقـرب في أعمالنا وأقوالنا والسداد اإلخالص  نسأل هللا تعالى أن یرزقناو 
  .وباطنا وظاهرا ، الحمد هلل أوال وآخرا و من هذا رشدا 
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