
 

اقوال العلماء 
  الفحول

  في
التشويش على 

  المسلمين 
  

  ولبالقراءة ومخالفة الرســــــ
  

  
  ) بحث في حكم الصالة بمكبرات الصوت الخارجية(

  
  جمعه ورتبه  ونشره 

  أبو الحارث دمحم بن فضل المولى األثري 
  



 

﷽  
  المقدمة

ناونعوذ باهلل من شرور  ،هونستغفر ،ونستعينه نحمده، ،الحمد هلل إن    اومن سيئات  أنفس  أعمالن
ه ال إ أنواشهد  ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده هللا فال مضل له ه ددمحم عب أنهللا واشهد  إالل

لم .  ه وس لي هللا علي وله ص ايآ(ورس ذين أ يه وا ال ومن ه وال اأتق ق تقات وتن اال وأهللا ح تم  تم ن
والناس  يهايآمسلمون .  ذيم ربك اأتق م من نف ال ا ٍس خلقك ا وبث منهم ا زوجه ق منه  واحدة وخل

ذين  يهايآأ (. )هللا كان عليكم رقيبا نإحام لون به واألرالذي تسآء ء واتقوا هللرجاال كثيرا ونسآ الل
ً  سديدقوالً آمنوا إتقوا هللا وقولو  د ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله  أعمالكميصلح لكم  ا فق

ً  فاز وزا ً عظي ف ا م  )م اث د: أم إن أبع ر الهدي هدي دمحم صلي هللا  ،صدق الحديث كالم هللا، ف وخي
ار  وكل ضاللةٍ  ،وكل بدعة ضاللة ،وكل محدثة بدعة ،محدثاتها األموروشر  ،عليه وسلم في الن

  بعد  أماثم 

ات ر والخفي الم الس د هلل ع مائر ،الحم ي الض ع عل ات  ،والمطل دموالني واني أق ذ إلخ ث  اه البح
ة واضع المت ة لعام ةفي مسالة هي من المسائل المهم د عمت  األم ة وق الة وطمت عام ذه المس ه

دين ملبالد المس ي ال ا عل دينينين وهلل المشتكي وحفاظ ه  والمت دع والضالالت وعمال بقول من الب
و رد اني ١ ١صلي هللا عليه وسلم من عمل عمال ليس عليه امرنا فه دمف ذا البحث إلخواني أق  ٢ه

دجىوحراس السنة مصابيح  األمة أئمة أقوالوهو من المتواضع  لمين ال ال اء المس واذين علم  ذم
الة التشويشوبفضل هللا من دارسها .  وأعانواالبدع وكل من روج لها وحفظوا السنة   ٣هي مس

اال  ربقراءة القرآن وغيره .امتث أ ألم ه (فس ل في كتاب للوا هللا القائ تم ال تعلمون أه ذكر ان كن   )ال
ا ا عن السنة ودودفاع د بحثن ألناحضا للبدعة التي شوهت سماحة السنة وق د  أهل وس م المعت العل

نهم وحفظ  بهم فاخبرونا باليقين عن هذا الموضوع نفعنا هللا بعلمهم جميعا ورحم هللا من سلف م
  هللا من كان حيا 

أل يم  اس رش العظ ريم رب الع راءه  أنهللا الك ن ق ع م ذا البحث جمي ع به ه خالصا وان يجينف عل
  وهو ولي ذلك والقادر عليه . ألقاهلوجهه الكريم ويجعله لي زخرا حين 

  

  

  

  

  

  رحمه هللا األلبانيكالم العالمة  الشيخ دمحم ناصر الدين 

  

  

  

                                                 
 ه مسلمروا ١
  هذا البحث اإلخوةبعض  ىوقد طلب من  ٢
 قد وجد فيها نصوص وهلل الحمد والمنة  ألنهمسالة التشويش ليسة مسالة اجتهادية   ٣



 

  لكننا حينما نريد أن نعالج األمر بالحكمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األولي الفتوى

  ت الصوتة بمكبراعدم جواز القراءفي 

  العالم الرباني المحدث الفقيه لإلمام

  ١" رحمه هللا "  األلبانيالشيخ دمحم ناصر الدين 

                                                 
  )١/٣٦١من شريط سلسلة الهدي والنور رقم  ١

الكبير يستعمل فيه  المسجدالمسجدنقول      
مكبر الصوت في حدود الحاجة وليس 

 ة اآلذانفي حدود إذاع
 



 

لة  الح المرس ن المص ه ع ياق كالم ي س يف ال ...... إن إل اق ول أن ا  أق ا م يئا ربم ش
نسمعتموه لكني  د  أدي ه اعتق ر الصوت مصلحة شرعية   اآلذان إذاعة أنهللا ب بمكب

ة إذاعةلكن  ن اإلقام يلة ليستب ا  فس الوس يم حينم مصلحة شرعية الن الشارع الحك
رع  رع  اآلذانش ةوش ل  اإلقام ا جع اوت بينهم ل  اآلذانف جد وجع طح المس ي س عل
الغعلي سطح المسجد  اآلذان في داخل المسجد جعل اإلقامة  إليصوت المؤذن  إلب

ي  ن ورغب ف ان ممك د مك ؤذن صيتا  أنابع ذا الم ون ه ايك ة أم ا  اإلقام ين فجعله ب
جد  دران المس ةج ق  األربع ذلك يلح ةك رع  باإلقام ال يش ةف راءة  إذاع امق وم  اإلم ي

هذه القراءة  ألنهاخارج المسجد  إليعامة بالجمعة بخاصة بل وفي الصلوات الخمس 
ا ليس المقصود بها تسميع الناس كلهم ي تسميع ال وإنم ذين يصلون في المسجد وعل

ا  ذا فان ا علي أري.ه الم  هم الالع ق مياإلس دم التفري ن ع وم م ين  الي ةب  اآلذان إذاع
القراءة هذا خلط قبيح بينما هو مشروع وما ليس بمشروع كل  وإذاعة اإلقامة وإذاعة

ه ونُ ذي نقول ذا ال لة .ه دة المصالح المرس ق قاع ة لتطبي ي بدق اة ل ك مراع دين هللا ذل
  ..............................به 

اوالمراعاة للشريعة بالحكمة  مراألنعالج  أنلكننا حينما نريد  ول المسجد  وإحكامه نق
يس ر الصوت في حدود الحاجة ول ه مكب ر يستعمل في  إذاعةفي حدود حاجة  الكبي

ان  أنينبغي  اآلذان فإذاعة اآلذان ا يكون عن المسجد أيشمل من ك د م ابع  إذاعة أم
ذا  ١في المسجد الكبير فيكون في حاجي  اإلقامة ة في ه ذا التفصيل  المسجدالقائم فه

دآالبد منه لكن ذلك ال يستلزم  ن  أن اب ا نعل ا قاعدة مضطردة فكم ن  اآلذاننجعله نعل
رآن من  أيضانعلن  واإلقامة اآلذانوكما نعلن   اإلقامة امقراءة الق ......في نفس اإلم

دار  ي ال ال : وصليت ف ريط ق االش أ إمام ي أفاج ذه  ئبش وإذا ب ل ه ي مث بق ل م يس ل
ا ةالمفاجأ رأ ا أن رأق ام يق ً  واإلم ام أيضا رأ وصوته  اإلم اآلذانيق ذاع فهو يشوش  ك م

يّ  شال يشوكان  أن عليّ  ال  ىفيشو ش عل عل ذي ق ري من النساء والحريم " ال غي
لم ه وس نهم الرسول صلي هللا علي ر لهن  :(ع وتهن خي ذا  إذا)وبي اعتها انتبهت له س

ي  ذا ينبغ ت ه ه  أنالموضوع فقل ه ان ونتنب ة زال يج ش"  إذاع ذيع "اي ا ن الصالة كم
ُ  أيضا وبدأت األذان ا تُ دأزوكلما فكرت  الحظأ ؤ إيمان ذا التنب ه....  بصواب ه والتنبي
ا  أن إلي رأتببمكالصالة  أذيعتقال وسرعان م ا ق ام ر الصوت فتسمع من هن  أم

م نحن  إماموتسمع من هنا قراءة  بعض ث ي بعضهم ال فيصير في "ايش" تشويش عل
ً غيرنا  من التشويش  أصابما  بناأصالما صلينا  أيضا نالحظ القواعد  أنينبغي  فإذا

ة  امالشرعية وان نحسن تطبيقها مع مراعاة دق التفريق  اإلسالمالشرعية في  األحك ف
وم مع  االذاعةلنا التسوية في  زجيال يُ  واإلقامة اآلذانالمعروف  بين  اهو الي ذا م وه

  ي الدقيق .واقع وليس يالحظ فيه هذا المعني الفقه األسف
  
  
  
  
  

                                                 
 القائمة في المسجد  الحاجةيريد  األصلكذا في  ١



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١الثانية  الفتوى
  الخارجي نفي عدم مشروعية الصالة بالميكرفو

ا......  اجد وزخرفته لة والمس ه عن المصالح المرس ياق كالم ي س يف ال  أن إل اق  أن
ائزا  ٢المكبر الصوت  شيئا قد تستغربونه مني  وهو هذا اآلنلكم  أقول تارة يكون ج

ائز يع ام الصالة وتارة يكون غير ج ا تق ثال حينم ر الصوت  اآلذان ةفإذاعني م بمكب
يلة مشروعة تحقق أ اآلذانحيث يسمع هذا  ذه الوس بعد من يكون عن المسجد الن ه

 ً ثتعلمون في بعض  اكم هدفا شرعيا يكون  أنالمؤذن ينبغي  أنالصحيحة  األحادي
  في هذا المجال . أيضا أن أخوض أريداندي صوتا وال 
يكون قد حقق مقصدا شرعيا  ولكن  اآلذانلتوسيع دائرة  اإلذاعةذه فالذي يستعمل ه

ل  ره ي  األم ذلك ف ةك ول؟ اإلقام ذلك ال" :أق ا" ل ين  أن رق ب ةاف ر  اآلذان إذاع بمكب
 إذاعة أماصح التعبير  إذامحلية مسجدية  اإلقامة فإذاعة  اإلقامة إذاعةالصوت وبين 

ا في  يأخرولو لمحله  أيضافمحلية والي ابعد  اآلذان د انتبهت له لكن مع مالحظة ق
ب ي كنت ابعض ال يح ل ا ات ا الد السعودية حينم ً آذانسمع هن ا  ا ً وهن ا اك  آذان ً وهن ا  آذان
ذا بعضها مع بعض فتحارُ  األصواتوتتداخل  ذا مأ ،؟لمن تجيب اه ذا أم ؟ه ذه  ؟.ه ه
ا ن  أيض ي ضربت  الفوضىم ااطالت ر   نابه ود فك دم وج ي العصر الحاضر لع ف

ن رعي ي ذه ش ورظم ه م األم ة  أه الة الجمع ة وص ة الجمع ئ خطب اش ل  إذاعته ه
ا  ولُ مشروعة؟ ان ة وال أي صالة  أق يس يشرع ال صالة الجمع ال   أخريالصالة ل
ي مال ايشرع إذاعته اِس  ءٍ عل ون في  من الن د يكون  لإلصغاءال تساعدهم  أوضاعق

ك  ر ذل رآن وذكر هللا عز وجل وغي م الوسائل يجب لتالوة ق زان  أنالمه وزن بمي ت
الشرع فماكان منها محقق هدفا وغرضا شرعيا معلوم انه هدف شرعي بالنص فذلك 
روعة وان  يلة مش روعة فالوس ة مش ت الغاي ان كان ة  ف م الغاي يلة حك ال للوس ا يق مم

  .غير مشروعة  ةفالوسيلكانت الغاية غير مشروعة 
  

                                                 
  ١/٦٥٥من سلسلة الهدي والنور شريط رقم  ١
  الصل كذا في ا ٢



 

  
  
  

  ١الثالثة  الفتوى
  ر الصوتفي مخالفة السنة وبدعية القراءة بمكب

ذه  وىه دار  الفت ي ال ليت ف ال: ....فص ائف فق ا بالط ه هللا مريض ان رحم دما ك عن
رأ شوش"علي من ساعتها انتبهت عن شئ  واإلماماقرأ  وأنااصلي  وأنافشعرت  يق

ة إذاعةكنت غافال عنه فطلع معي التنبيه التالي: هو ال يجوز  ذاع  اإلقام ا ي  اآلذانكم
يمن المسجد  اإلمامقراءة  إذاعةوال يجوز  ين دول" كنت  إل خارج المسجد . النقطت

ا سمعوهعمرهم  أنعلي يقين  وأناحولهم  أدندن ذ ام ا ه ه كلمات بالشك والسبب هن
ان  أنالتأمل في السنة . نحن نعلم  ه الصالة والسالم ك د الرسول علي المؤذن في عه

ع  ان مرتف ي مك ةعل جد واإلقام ي المس ين  )يوِ َسلبِ الِ (ف ةواإلق اآلذانب ي  ام النف  إع
في الصالة لخارج المسجد  اإلمامالصوت يكون خالف السنة .كذلك الذي يعلن قراءة 

وش ...  اه يش يمعن ا . أن إل ون محصورة تمام ايا تك ي القض ال فينبغ جد  آذانق مس
اآلالتابعد مكان  إلي هإعالن ة شرعية  ب ذه غاي وم ه االموجودة الي ة إعالن أم  اإلقام

  عصرية  ٢عةالقراءة فهذه بد وإعالن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ٣الفتوى الرابعة 

  خروج الموعظة او المحاضرة من التشويش
جدة انه ال يجوز المام المسجد ان رتم في بعض االشرطة المسجلة لكم بس : ذك

  يقراء القرآن في الميكرفون في الصالة الجهرية فما الدليل ؟

                                                 
  ٣٢١من سلسلة الهدي والنور شريط رقم  ١
كذلك يقول عالمة اليمن رحمه هللا الشيخ مقبل بن هادي بان االقامة والقراءة بالمكرفون الخارجي بدعة اخبرني ابو عروة الزبير دمحم   ٢

  احمد وقد درس عليه 
  ٨رحلة النور شريط رقم  ٣



 

ال يجوز اعالن االقامة  ج : انا لم اقل هكذا في كالمي فيه دقة قلت شيئين اثنين
بالمزياع بحيث يسمع خارج المسجد الن االقامة العالن اهل المسجد كذلك ال يجوز 

اذاعة قراءة االمام بمكبر الصوت الي خارج المسجد النه هناك ادبا ذكرناه في 
فاذا قرئ القران فاستمعوا له  بعض مجالسنا اليوم ما خوز من قوله تبارك وتعالى :(

ليسو في المسجد ) . فمفاجاءة الناس الذين ليسو في صالة  لكم ترحمون وانصتوا لع
ً وهم في اعمالهم وه خارج المسجد فيه  م في دورهم وبيوتهم بقراءة القران جهرا

 غواايقاع للناس في الحرج فهم بين أحد امرين إما أن يعطلوا اعمالهم الجل ان يتفر
ما ان يعرضوا عن تطبيق هذا االمر ) وإاستمعوا وانصتوا(فلتحقيق االية السابقة 

االلهي ويكون السبب في ذلك هو هذه االذاعة التي خرجت عن حدود الواجب 
االمام ان فالواجب هو تسميع المصلين في السجد اما خارج المسجد فليس مكلفا 

يمسعهم سواء كان هذا االسماع في الصلوات الخمس او يوم الجمعة اما لوكان هناك 
فيه تالوة القران اال نادراً جداً فال باس بذلك فإذاً قول السائل  درس ووعظ وليس

في قراءة القران ليس على اطالقه انني قلت ال يجوز ان يستعمل مكبرات الصوت 
يستعمل لحسب الحاجة وقد قلت يومئذ في بانه في االذان يستعمل مكبر الصوت 

ا القران الذي يجب ان وليسمع من بعد جداً جداً عن المسجد فهذا ال ضرر فيه ام
بتأدب معه وان ينصت وان يسكت وهذا ينبغي ان يكون في حدود الموجودين في 

المسجد . مثالً هذا المسجد اليوم كان فيه صفين او ثالثة ال ادري فما الداعي الي ان 
يلعلع صوت القارئ او المقيم يشمل المسجد كله ويشمل البيوتات المحيطة 

الصوت بالقران في المسجد بحيث يخرج عن دائرة المسجد  ال ينبغي رفع.بالمسجد 
لالذان كذلك االقامة ال ضرورة ابداً ، إال تسميع من لما فيه من حرج لمثل السامعين 

اهل المسجد فاالقامة كما هو معلوم من كتب الحديث والفقه العالن كان في المسجد 
صالة قد ال بانرج المسجداما االذان فنداء الي من كان خا  الن الصالة قد اقيمت

حضر وقتها فتهيئو لها  حي على الصالة حي على الصالة ال يقول المؤذن هناك قد 
قامت الصالة وانما يقول ذلك في المسجد الن المخاطب باالقامة انما هم اهل 

نعمة خلقها هللا عز  في الواقع المسجد فإذا ينبغي استعمال مكبر الصوت بحكمة وهي
عصر الحاضر كما خلق لنا هذه الوسائل التي تيسر تسجيل العلم في هذا الوجل  

ونقله بادنى جهد ووسيلة كذلك المزياع هذا مكبر  الصوت هو نعمة ولكن  يجب ان 
فاالذان يذاع واالقامة ال تذاع اال في المسجد وقراءة يوضع كل شيئ في محله 

....مما يؤكد ان هذه ....القرآن ايضاً من االمام في المسجد وليس لخارج المسجد 
االذاعة تشوش ايضا على اهل البيوت الذين هم يكونون اما من النساء التي ال يجب 

عليهن ان يحضرن المسجد او من كان مثلنا كما يذكرنا االخ جمال هنا من 
ال يجب عليهم ان يحضرو المسجد لكن يجب عليهم ان يصلوا جماعة المسافرين 

فإن  يصلوا جماعة ال لكن ليس جماعة المسجد ان هؤالء القوم السافرين يجب
معة وهي حضروا جماعة المسجد فكمسافرين  الذين يصلون الجمعة فاذا صلو الج

عنهم فريضة الظهر وان لم يصلوها فعليهم ان  ما بواجبة عليهم فقد سقطت
ادركتهم الصالة فاذاً او في اي مكان اخر يصلهوها جماعة في رحالهم في منزلهم 



 

ل هذا مثال اخر ذَكرنا به انفاً لنكشف لكم وؤكد لكم ضرر اذاعة قراءة االمام هذا مثا
  في  الصالة الي خارج المسجد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١الفتوى الخامسة 
  خصوصية االقامة باهل المسجد

  ............في سياق كالمه عن التشويش بالذكر وغيره 
بالد عَم كثيرا من البالد وهي انهم وهنا تاتي مناسبة التنبيه على شيئ عَم كثير من ال

اوال يذيعون قراءة االمام خارج المسجد وهذا ال يجوز كما انهم يذعون اقامة 
 االمكان راالذان ينبغي توسيع دائرة تبليغه بقد هذا ال يجوزالمسجد خارج المسجد

هذا فيه ادلة مشروعة ومعروفة اما االقامة فهي خاصة باهل المسجد وليس الن 
المقصود بها ما يقصد باالذآن وال ينبغي اذاً استعمال مكبر الصوت في االقامة كذلك 
ال ينبغي استعمال مكبر الصوت في صالة االمام يوم الجمعة او في غير يوم الجمعة 

صدوا انفسهم عن االستماع لذكر هللا او ان الن فيه تعريضا للناس باحج شيئين اما ي
يعطلو اعمالهم ويسمعوا لهذه التالوة وفي هذا حرج كبير جداً جداً قد يكون االنسان 

في الدار متعرياً يقضي حاجته المرأة تكون في خدمة بيتها وليس عندها مجال 
مام في اي والصانع والحداد  ..و..........و...... الخ .  فال يجوز اذاعة قراءة اال

صالة من الصلوات الجهرية اال بمقدار ما يسمع الصفوف الذين خلفه هذا ينبغي 
  مالحظته واال وقع االنسان في مخالفة ال تخطر بباله 

  
  
  
  
  

                                                 
  ١٤ ١٢ – ٢١/٧فتاوى جده   ١



 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ١السادسة الفتوى
  السامعين والدليل علي ذلك وأذيةفي مكبرات الصوت الخارجية 

مام بن صالح العثيمين رحمـه العلم القدوة الفقيه الشيخ محمد  ا
  هللا 

مـه عـن ات ة بالسـكينة والوقـار..... وفي سـياق ك  أن إلـييـان الصـ
  قال : 

  ٢اإلثمخشية حدوث :األوليلمفسدة أ *
ذي  ه  يخشىلكن الشئ ال ممن ر  اإلث ها عب ل الصالة نفس اس فينق ه بعض الن ا يفعل م

يما في  الميكرفون ه الس ي من حول ذا يشوش عل ان ه ارة ف ل من المن في صالة اللي
ا حتىالبيوت ويشوش علي المساجد القريبة  أهلويشوش علي  ٣الصالة الجهرية   إنن

اممن مسجد قريب وكان  الميكرفونسمع  إذاسمعنا بعض الناس  حسن الصوت  اإلم
  والقراءة صار....

   اآلخر اإلماملمفسدة الثانية : متابعة أ *
اني  اإلماملبه الذي في هذا المسجد يتابع بق المأمومصار ... ىالذي في المسجد الث  حت

  . آمينقال هؤال  نوال الضاليسمعنا ان بعضهم امن لما قال المسجد الثاني 
  لمفسدة الثالثة : انشغال القلب أ *

د الن القلب  يس ببعي ذا ل ره  إذاوه إذاانشغل اعرض عن غي راءة  ف ابعون ق انو يت ك
امالمسجد المجاور وكانت قراءة  دة في ال اإلم د  واألداءصوت جي ان القلب ق ذهلف  ي

ا  اإلمامعن  ا موط امالذي بين يديه وقد ثبت فيم ك اإلم ه  أن ٤مال النبي صلي هللا علي
  في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة فقال : أصحابهوسلم خرج علي 

  لمفسدة الرابعة األذية أ *
راءة ". ففقال ذا : "عليه الصالة والسالم ال يؤذين بعضكم بعضا في الق ةجعل ه  أذي

ري  ؤدون الصالة  أنونهي عنه والواقع شاهد بذلك ولهذا نحن ن ذا ي ون ه ذين يفعل ال

                                                 
  تسجيالت االستقامة  ٣٧رة العصر في اللقاء الشهري بعنيزة اللقاء رقم من شريط تفسير سو ١
 هذا التبويب بتصرف مني ٢
  صالة القيام عند سكون الناس أوليباب  نوالعشاء فميعني بها صالة المغرب  ٣
 هور حسن به الشيخ مش  ( مكتبة المعارف اعتنىرحمه هللا األلبانيوروي نحوه ابو داؤود صححه  ١٧٤برقم  لموطاا ٤



 

منري  الميكرفونمن علي المنارة عبر  ؤذو إذا أنه انوا ي م ١ نك  آثمونمن حولهم فه
ه  فإذا ا اإلنسانكان هذا العنت يكون في م إم ا إث الم  وإم ي  أن، فال شك ٢س ه اول ترك

من كان خارج المسجد ؟ يصلي  ألييصلي  اإلنسانفائدة منه هل وهو في الحقيقة ال 
  منهم  كما عليالذين في الخارج  إماالمسجد .  ألهلالمسجد  ..يصلي  ألهل

  .الشيطان علي المصلي إعانةلمفسدة الخامسة : أ *
ه  أيضافيه  أنثم  ان  إذامفسدة وهو ان ا كسول اإلنسانك ا"  لق ذا "توه في اول  ٣ه

ة انتظر.. ة ركع ة الثاني ة أو.فينتظر الركع ه الشيطان اجلس  أو الثالث ول ل ييق ال  حن
ذا نوصي  إاليبقي  ر به اركعة فينحرم من الخي يما  إخوانن وا  أالئمةوال س ان ال يفعل

  أذيتهممن  إخوانهمذلك وان يسلمو تسلم زممهم ويسلم 
  والفزع اإلزعاجلمفسدة السادسة:أ *
ى. وت حت ي البي ا  ف ا بعض النأيض د صلي ربم ثال ق ون م ام  أنيحب  أواس يك ين

قد يكون مريضا سهر الليل كله فيزعجه هذا الصوت وقد يكون مثال المسجد  ويرتاح
ي  طوح ف ن الس ا م امقريب يط أي مع الصوت  ٤ألق زع اذا س ن يف بيان يمك ه الص وفي

ا  أنالحاصل  اس نسأل هللا ان يعافين اهمهذه المسالة ابتلي بها بعض الن  اوصارو وإي
  ال فائدة منها. أمرالبيوت في  أوون من بجوارهم من المساجد يؤذ

  هللا الموفق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السابعة الفتوى
  المكبر يشوش علي العباد في القراءة والدعاء ويحول بينهم وبين ربهم 

رات الصوت التي  إنالمسلمون  أيها ذا العصر مكب مما انعم هللا به علي عباده في ه
 ُ ذلك .المسجد  أهلخلفه فيسمعه جميع  لمن اإلمامغ صوت بلّ ت  ينشطون في صالتهم ل

ذا حرام  ارة وه ي المن ه عل يئا فرفع هولكن بعض الناس استعمله استعماال س ع  ألن وق
ي  �فيما نهي عنه النبي  القراءة  أصحابهحيث خرج عل م يصلون ويجهرون ب وه

م  ال " كلك اجيفق رآن "  ين ي الق ي بعض ف ر بعضكم عل ال يجه ه ف ة وأل ٥رب ه أذي ن
نهم  للمصلين حوله في المساجد والبيوت حيث يشوش عليهم القراءة الدعاء فيحول بي

                                                 
 وقد حدث هذا لنا وقد دعا علينا بعض المسلمين باالذي ١
 اللطيفة  ذهال ثالث لهما رحمك هللا علي ه ٢
 االن  ٣
 الحر الشديد ٤
 سبق تخريجه  ٥



 

ر م ات بغي ؤمنين والمؤمن ؤذون الم ذين ي  اكتسبواأوبين ربهم وقد قال هللا تعالي :(وال
دون مضرة  ر الصوت ب ة مكب ا ). ويمكن حصول منفع فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين

ؤذبان يفصل عن المنارة ويوض ع المصلين وال ت  يع سماعات في داخل المسجد تنف
  ١من كان خارج المسجد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثامنة الفتوى
مة بن عثيمين في    نعلي المصلي شالتشويدليل الع

  قال رحمه هللا : والسنة هي الحكم بيننا لذلك االمر .....وذكر الحديث
ام و ي صالة القي ر الصوت ف ع مكب ا رف ل يجوز لن ران س: ه ن جي خصوصا ان م

  له وهناك من يري العكس ؟ إزعاجاالمسجد من ال يصلي القيام ويري ذلك 
ر ال  بعض االخ ي الصالة وال ع الصوت ف ب برف اس يطال ج : ال شك ان بعض الن
يري ذلك ، والسنة هي الحكم بين الناس لذلك االمر فقد روي االمام مالك في الموطا 

ه الصالة والسالم ي  "ان الرسول علي رون  أصحابهخرج عل م يصلون ، ويجه وه
رآن او ل  في بالقراءة فنهاهم ان يجهر بعضهم علي بعض في الق ذا دلي راءة " وه الق

ع  ان رف اذا ك ه ف ي االخرين فهو منهي عن ه تشويش عل واضح ان الجهر اذا كان في
ي  لين ف اجد او المص ي المس ه ف ن حول ي م وش عل ر الصوت يش ن مكب الصوت م

ه من افع والمفاسد بيوتهم فان ه ان يراعي المصالح والمن ه والمؤمن يجب علي هي عن
ذه المصلحة  ان ه ه ف ه وللمصلين مع فان كان االمام يري في رفع الصوت تنشيطا ل
تتضاءل وتضمحل في مقابل ما يحدث منها من تشويش علي غيرهم في المساجد او 

يهم  البيوت وقد يكون اهل البيوت منشغليين بصالة الفريضة وهي بال شك يشوش عل
  ٢.عليهم  اوالذي انصح به المسلمين ان يراعو اخوانهم وال يشوشو

                                                 
  ٤٦٩الضياء الالمع من الخطب الجزامع صفحة  فى ١
 دار عالم للكتب  ٣٥١فتاوي العثيمين الجزء االول صفحة  ٢



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التاسعةفتوي لا 
مة  بن العثيمـين التشـويش علـي المصـلين والـدليل علـي إتحريم الع

  ذلك 
ي  ويش عل بب التش ا يس ع مم وت مرتف جد بص ي المس رآن ف راءة الق احكم ق س: م

  المصليين ؟.
ره من المصليين او ج: حكم قراءة الر ا غي جل في المسجد في الحال التي يشوش به

ه  الدارسين او قارئ القرآن حكم ذلك حرام لوقوعه فيما نهي عنه النبي صلي هللا علي
وسلم وقد روي االمام مالك في الموطا عن البياض " وهو فروه بن عمرو" ان النبي 

د عل م يصلون وق اس وه ي الن لم خرج عل ه وس القراءة صلي هللا علي ت اصواتهم ب
ي بعض فقال : " ان المصلي يناجي ربه فالينظر بما ينا جيه به وال يجهر بعضكم عل

  ١لقرآن با
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٣٠٨الم للعثيمين صفحة فتاوي اركان االس ١



 

  
  

  العاشرةالفتوي 
  االمام الحجة المفسر الفقيه صاحب التصانيف
  ابو العباس احمد بن تيمية شيخ االسالم رحمه هللا

يم يخنا ف ول ش ا يق ه هللا م ي المسجد وسئل رحم اس يصلون ف القراءة والن ر ب ن يجه
  ال ؟  أوفهل يكره جهره هذا بالقراءة  إذاالسنة او التحية فيحصل لهم بقراته جهرا 

ره  كان إذايجهر بالقراءة ال في الصالة وال في غير الصالة  أن ألحدليس  فأجاب غي
ه  ي ويصلي في المسجد وهو يؤذيهم بجهره بل قد خرج النبي صلي هللا علي لم عل وس

ال "  القراءة فق االناس وهم يصلون في رمضان ويجهرون ب اجي  أيه م ين اس كلك الن
رحمه هللا تعالي وليس  أيضا وأجابربه فال يجهر بعضكم علي بعض في القراءة ". 

  ١يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصليين . ا هـ  أن ألحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحادي عشر الفتوى
  لتشويشابن تيمية وا

اب المسجد  ي ب م عل رة ث ين بك ران والتلق ه الق راء في ه هللا عن مسجد يق وسئل رحم
  شهود يكثرون الكالم ويقع التشويش علي القراء فهل يجوز ذلك ام ال ؟ 

ؤذي  أن ألحدالحمد هلل ليس  فأجاب راءة  أوالصالة  أهلالمسجد  أهلي ذكر  أوالق ال
يس  اوالدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له ي  أن ألحدفل يفعل في المسجد وال عل

ي  ابه او قريبا منه ما يشوش علي هؤالب لم عل ه وس بل قد خرج النبي صلي هللا علي

                                                 
  ٢٣/٦٤الفتاوي  ١



 

ال "  أصحابه القراءة فق رون ب م يصلون ويجه اوه ال  أيه ه ف اجي رب م ين اس كلك الن
راءة "  ي الق ي بعض ف إذايجهر بعضكم عل ي  ف د نهي المصلي ان يجهر عل ان ق ك

يفعل ما يفضي  أوالمسجد  أهلفكيف بغيره ومن فعل ما يشوش به علي المصلي   إل
  ١وهللا اعلم.-ذلك منع من ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانية عشر الفتوى
  غيره أوكان في المسجد  إنفي التشويش علي المصليين 

  ٢للعالم الرباني القدوة الفقيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا 
  ؟جوز قراءة القران في الجمعة بصوت مرتفع في المسجد س : هل ي

لم  القراءة في المسجد  أنج : ال يجوز للمس ع صوته ب ره  أويرف ان يشوش  إذاغي ك
راءةً  يقرأ أنبل والسنة   القراء أوعلي من حوله من المصليين  ره  ق ا غي ؤذي به ال ي

اس ذات ي الن ه خرج عل لم ان ه وس وم في المسجد  لما ثبت عن النبي صلي هللا علي ي
ال :"  القراءة فق ي بعض ب اوهم يرفع بعضهم الصوت عل م ين أيه اس كلك جي هللا االن

  قال : "فال يجهر بعضكم علي بعض "  أو"  ٣فال يرفع بعضكم صوته علي بعض
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٢٢/٢٠٥الفتاوي  ١
   ٣٩٢مجموع فتاوي ومقاالت متنوعة بن باز ٢
  سبق تخريجه ٣



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عشر الثالثة الفتوى
  العالم البحاثة الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي حفظه هللا

    ؟ما حكم الصالة بمكبرات الصوت الخارجية س:
يح  ل قب حيحة والفع الة ص وت  إالج: الص ا األذانص الة  أم ةالص داخل  واإلقام ف

  . ا.هـ١المسجد 
  

  عشر الرابعة الفتوى
  العالم الشيخ مشهور بن حسن بن سلمان" حفظه هللا"

  بالخارجي ؟ نبالميكرفوس : ما حكم القراءة 
  ٢ج: ليس من السنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 في سؤال علي الهاتف  ١
  سؤال علي الهاتف ٢



 

  
  

  الخاتمة
  

ذي ال  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات لقد تم هذا البحث باذن هللا الواحد االحد ال
ون في  ذين يفت ابزة ال ة الجه اء االم ه من علم شريك له وال ولد . وهذا ما تيسر جمع

دها االشكال وعدلت النوازل المدلهمة  د زال بع في هذه المسألة اسال هللا ان يكون ق
د ال ذا البحث ق د الحق إال الضالل ، وه يس بع ان الحق إذ ل م بي ة وت اهيم الخاطئ مف

االً  ك امتث ل ذل ا ك وان ، يناسب محتواه رة عن ل فق رات لك ن فق ه م ه  جعلت ه علي لقول
الصالة والسالم (بلغوا عني ولو اية) في زمن هو اشبه بالزمن المكي لتفشي الجهل 

ا ادى لشرك ش اة مم بيل النج د عن س ه والبع ل ب ال هللا ان يثق ة واس ة راج اع وبدع
ى اخراج ميزاني وينفع به المسلمين  د هللا عل انني بع ع من اع وفي الختام اشكر جمي

ميع  ه س زان ان ي المي ة ف ودهم ثقيل ل جه اء هللا وان يجع ارك ان ش ث المب ذا البح ه
رف  ى اش الم عل الة والس المين والص د هلل رب الع ا ان الحم ر دعوان ب واخ مجي

  ين .المرسل
  
  
  
  
  
  
  
  

  وجمعه ورتبه ونشره                                                   
  ابوالحارث دمحم بن فضل المولى االثري                                       

  هـ١٤٢٦رجب                                                                
  ٠٩١٨٢٦٠٧٠٤تلفون:  

  

  


