النهي عن أذية املصلني يف مساجد املسلمني
خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُوُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِب﵁ ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َّ
ض َّل لَو ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
ي َ
ي لَوُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَوَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َىاد َ
َّ ِ
لَوُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
اّلِلَ َح َّق تُ َقاتِِو َوََّل ََتُوتُ َّن إََِّّل َوأَنْتُ ْم
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
َن ُزلَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوَُ ،
﴿َي أَيُّ َها الذ َ
ُم ْسلِ ُمو َن﴾ [آل عمران.]ٕٔٓ:
أ ََّما بَ ْع ُد:
ٍ
ِ
ِ ِ
وشَّر األ ُُموِر
ي ُزلَ َّمد َ ،
فَِإ َّن أ ْ
َص َد َق احلَديث َك ََل ُم هللا َعَّز َو َج َّلَ ،
وخْي َر ا ْذلَْد ِي َى ْد ُ
ٍ
ٍ
ضَللٍَة ِِ النَّا ِر.
ضَللَةٌ ،وُك َّل َ
ُْزل َد ََث ُُتا ،وُك َّل ُْزل َدثَة بِ ْد َعةٌ ،وُك َّل بِ ْد َعة َ
عباد هللا:
وعدم أذية ادلصلني العابدين مما أمرت بو ىذه
إن
تعظيم شعائر هللا واحرت َام ادلساجد َ
َ
اّلِلِ فَِإن ََّها ِم ْن تَ ْق َوى
(وَم ْن يُ َع ِظّ ْم َش َعائَِر َّ
الشريعة الغراء وحث عليو النيب  ،قال تعاىلَ :
ِ
 َ ومن ي ع ِظّم حرم ِ
ِ
ند َربِِّو) ،وأخرب أن
ات َّ
اّلِلِ فَ ُه َو َخْي ٌر لَّوُ ِع َ
الْ ُقلُوب) ،وقال سبحانو( :ذَل َ َ َ ُ َ ْ ُ َُ
َن الْمس ِ
اج َد َِّّلِلِ فََل تَ ْدعو مع َِّ
َحداً) ،ووصف أىلها العابدين
اّلِل أ َ
ُ ََ
ادلساجد لو سبحانو فقالَ :
(وأ َّ َ َ
فيها ا﵀افظني عليها أبهنم رجال ،فقال ِ(ِ :ب ي ٍ
وت أ َِذ َن َّ
اّلِلُ أَ ْن تُ ْرفَ َع َويُ ْذ َكَر فِ َيها ْ
اْسُوُ يُ َسبِّ ُح لَوُ
ُُ
ِ
الزَكاةِ
الصَلةِ َوإِيتَ ِاء َّ
اآلص ِال * ِر َج ٌ
ال َّل تُ ْل ِهي ِه ْم ِِتَ َارةٌ َوَّل بَْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر َّ
اّلِلِ َوإِقَ ِام َّ
ف َيها ِِبلْغُ ُد ِّو َو َ
َخيَافُو َن ي وماً تَتَ َقلَّ ِ ِ
ص ُار).
وب َواألبْ َ
ب فيو الْ ُقلُ ُ
َْ
ُ
عباد هللا:
إن التعاون على العناية ِبدلساجد وتنظيفها وتطييبها وا﵀افظة على كل مرافقها ،من أعظم
األسباب ادلعينة على عبادة هللا فيها وىو ما حث عليو  ،فقد رأى النيب  خنامة ِ جدار
ادلسجد على
تقم
ادلسجد فحكها بيده الشريفة صلوات هللا وسَلمو عليو ،وكانت جاريةٌ سوداء ُّ
َ
عهد النيب  فافتقدىا فسأل عنها فقالوا :ماتت .فمشى إىل قربىا وصلى عليها إكراماً ذلا
ومكافأة ذلا على عظيم صنيعها اهنع هللا يضر ،وينبغي تربية أبنائنا على العناية ببيوت هللا وصيانتها عن
كل سوء واحرتام مجيع مرافقها.
وإن من آداب ادلساجد اليت حث عليها الشرع أن أييت ادلصلي للمسجد بثياب حسنة
ٔ

ورائحة طيبة ،فقد أمر هللا أبخذ الزينة عند دخوذلا فقال تعاىلَ( :ي بين آدم خذوا زينتكم عند
ِ
َّيب «:إِ َذا
فع ِن ابْ ِن عُ َمَر َرض َي هللاُ َعْن ُه َما قَ َال :قَ َال النِ ُّ
كل مسجد) ،وحث على ذل َ نبينا َ ،
ِ
َح ُّق َم ْن تُ ُزيِّ َن لَوُ[ )...رواه أبو داود وصححو األلباين]،
َ
َحد ُك ْم فَ ْليَ ْلبَس ثَ ْوبَيّو فَإ َّن هللاَ أ َ
صلَّى أ َ
وإن من ا﵀زن حني ترى بعض ادلصلني إذا جاء إىل ادلسجد جاء بثياب رثّة أو ثياب نومو أو
بلباس ضيق قد حيجم العورة أو يكشف شيء منها إذا ركع أو سجد وىذا كلو مناف آلداب
الصَلة ودخول ادلساجد ،بل قد يؤدي انكشاف شيء من عورتو خصوصا دلن يلبس
(البناطيل) إىل بطَلن صَلتو.
ومن آداب ادلساجد وحضورىا أن َّل يؤذي ادلصلني برائحتو ،قال عمر بن اخلطاب ِ
اُهَا إَِّلَّ َخبِيثَتَ ْ ِ
خطبتوُُ :ثَّ إِنَّ ُكم أَيُّ َها النَّاس ََتْ ُكلُو َن َش َجرتَ ْ ِ
ت
ني َّلَ أ ََر ُ
ُّوم لََق ْد َرأَيْ ُ
ص َل َوالث َ
ني َى َذا الْبَ َ
ْ
ُ
َ
ِ ِ ِِ
ِج إِ َىل الْبَ ِقي ِع فَ َم ْن أَ َكلَ ُه َما
َر ُس َ
ول َّ
اّلِلِ  إِ َذا َو َج َد ِرحيَ ُه َما ِم َن َّ
الر ُج ِل ِ الْ َم ْسجد أ ََمَر بو فَأُ ْخر َ
ول َِّ
ص ِل
فَ ْليُ ِمْت ُه َما طَْب ًخا[ .رواه مسلم] ،وقال جابر بن عبدهللا  :نَ َهى َر ُس ُ
اّلِل َ ع ْن أَ ْك ِل الْبَ َ
ِ ِِ
والْ ُكَّر ِ
ِ
َّجَرةِ الْ ُمْنتِنَ ِة فََلَ يَ ْقَربَ َّن
اث .فَغَلَبَ ْت نَا ْ
اجةُ فَأَ َك ْلنَا مْن َها فَ َق َالَ « :م ْن أَ َك َل م ْن َىذه الش َ
احلَ َ
َ
ِ ِ
ِ َّ ِ َّ ِ ِ
س» [رواه مسلم] ،فإذا كان أكل احلَلل ذي
َم ْسج َد ََن فَإ َّن الْ َمَلَئ َكةَ ََتَذى ممَّا يَتَأَذى مْنوُ اإلنْ ُ
الرائحة الكريهة ٍ
مؤذ للمصلني وادلَلئكة؛ فكيف مبن أييت ورائحة الدخان ا﵀رم اخلبيث قد
مألت ثيابو وأنفاسو؟! ،فهذا أشد إمثا وأعظم أذية.
عباد هللا:
وإن مما حيرم فعلو ِ ادلسجد مما يكون فيو أذية للمصلني :رفع ِ
بعض ادلصلني ألصواُتم ِ
ادلسجد أو ِ صَلُتم أو قراءُتم للقرآن مما يكون فيو أذية وتشويش على ادلصلني أو القارئني،
وبعض الناس إذا صلى ْسع ادلصلون كلُّهم قراءَتَو وأذكاره ،وىذا كلو من رفع الصوت ادلنهي
عنو ،فعن أيب سعيد  قال :اعتكف رسول هللا  ِ ادلسجد فسمعهم جيهرون ِبلقراءة
فكشف السرت ،وقال( :أَّل َّ
بعضكم على
إن كلَّ ُكم ٍ
مناج ربَّو فَل َّ
بعضا وَّل يَرفع ُ
بعض ُكم ً
يؤذين ُ
السائِ ِ
ب بْ ِن
بعض ِ القراءة -أو قال ِ :-الصَلة)[ .رواه أبو داود وصححو األلباين] ،و َع ْن َّ
ِِ
يد قَ َال ُكْن ِ
ت فَِإذَا عُمر بْن ْ ِ
ب
يَِز َ
صبَِين َر ُج ٌل فَنَظَْر ُ
ُ
ت قَائ ًما ِِ الْ َم ْسجد فَ َح َ
اخلَطَّاب فَ َق َال :ا ْذ َى ْ
َُ ُ
فَأْتِِين ِِب َذيْ ِن فَ ِجْئ تُوُ ِبِِما قَ َال :من أَنْتُما أَو ِمن أَيْن أَنْتُما؟ قَاَّلِ :من أ َْى ِل الطَّائِ ِ
ف .قَ َال :لَْو
َ
ْ
َْ َ ْ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َصواتَ ُكما ِِ مس ِج ِد رس ِ
اّلِلِ [ .رواه
ول َّ
َُ
َْ
ُكْن تُ َما م ْن أ َْى ِل الْبَ لَد ألَْو َج ْعتُ ُك َما ،تَ ْرفَ َعان أ ْ َ َ
ٕ

البخاري].
فإذا كان النهي قد جاء ِ رفع الصوت ِبلقراءة والصَلة؛ فكيف مبن يرفع صوتو ِ
حديث الناس أو كَلمهم ِ الدنيا أو يرفع صوتو أبصوات مؤذية كرفع صوتو ِبلتثاؤب ،أو
التجشؤ ،أو تنظيفو ألنفو بصوت عال ،فهذا كلو ليس من آداب ادلسجد وفيو أذية للمصلني،
أرأيت لو كنت ِ رللس أمري أو وزير أكنت ِترؤ على إخراج ىذه األصوات أو تنظيف أنف َ
بصوت مرتفع؟! ،أترى ذل َ عنده من األدب أو من سوء األدب؟! ،فكيف وأنت ِ بيت من
بيوت هللا ومساجده وخري بقاع األرض ،وأما رفع الصوت ِبلذكر بعد الصَلة ِبلتكبري والتهليل
والتسبيح فهذا من السنن الثابتة عن النيب .
فالتزموا عباد هللا آبداب ادلسجد وَّل تؤذوا أحدا ،فأنتم ِ مكان عظيم وعبادة جليلة ،أقول
ما تسمعون ،وأستغفر هللا يل ولكم من كل ذنب ،فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.
اخلطبة الثانية
ِ ِ
ِِ
ص ْحبِ ِو َوَم ِن اتَّبَ َع ُى َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد
احلَ ْم ُد َِّّلِلَِ ،و َّ
الص َلةُ َو َّ
الس ََل ُم َعلَ ى رس ول هللاَ ،و َعلَ ى آل و َو َ
ي َ لَ وَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
أَن ََّّل إِلَ وَ إََِّّل َّ
َن ُزلَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ولُوُ الَّ ِذي أ َْر َس لَوُ َربُّ وُ َر ْ َ ةً
اّلِلُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ِ ِ
ني.
ل ْل َعالَم َ
أ ََّما بَ ْع ُد:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ.
فَأُوصي ُك ْم –عبَ َاد هللاَ -ونَ ْفسي بِتَ ْق َوى هللا تَ َع َاىل ،فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
عباد هللا:
اتقوا هللا ِ مساجدَن ونزىوىا عن أصوات الغناء وادلوسيقى من ىواتفكم واحرصوا على
جعل نغمة اذلاتف ليست أبحلان موسيقية أو غنائية فإنو كلما جاءك اتصال وخرج صوُتا
أخذت سيئة وأذنبت ذنبا ،وِ ادلسجد يعظم الذنب ويتأذى ادلصلون ،فاحرص على كتم صوتو
قبل الدخول ،وإن نسيتو فأغلقو مباشرة ولو كنت ِ صَلة وَّل تستمر ِ إيذاء ادلصلني.
واحرص َي عبد هللا على اخلشوع ِ الصَلة وإحضار القلب فيها بني يدي هللا ،واإلقبال
عليها ،واستحضر عظمة هللا ،وأن َ بني يديو ترجو ر تو وختشى عقابو.

ٖ

