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ABSTRACT
Influence of Sound from the Words of Human Being
with Special Reference to al-Quran (31:19)
This article aims to expose the role of sound from people’s speech and its effects
when they address each other, from the light of the Holy Qur’an and Sunnah. Sound
has great importance to convey the message of personal objectives among the
people. We speak everyday with our parents, relatives, neighbours and others
within our own community and beyond. Consequently, proper addressing with soft
sound has paramount benefits. Nowadays many people do not care about this
sensitive part, due to the sound intonation sometimes leads to awaken feelings,
either positive or negative corner. The Qur’an and the Sunnah give special value in
this aspect in the time of conversation with people regardless their religions and
tribes even with unbelievers. Allah mentions in the holy Quran when he addressed
to Moses and Aaron (peace be upon them): “But speak to him mildly; perchance he
may take warning or fear (Allah)” (20:44). This verse indicates to the wonderful
style of dialogue with people even if he denies God and does not believe in the
Creator of this prolonged universe. Moreover in this paper we will discuss about the
impact of sound when they speak with other as well as importance of way for
conversation. Apart from that the solution for the negative effects of coarse sounds,
in this research we will follow analytical and inductive approach.
Keywords: al-Quran, verbal communication, sound, speech

َّ
إن الصوت له دور كبري يف حياة اإلنسان للتعبري عند األخرين؛ ألن ال نستطيع أن نظهر ما يف داخلنا إال
 وحيتاج عند احملاورة واحملادثة أن يعرب الكالم ابلصوت املتواضع دون رفعها ْأو أن،ابلصوت والكالم مع الغري
ينظر إىل املوقف واحلال مث اإللقاء على حسب الطلب ولكن الغالب حنن ال حنتاج إىل رفع الصوت بل
 واهتم القرآن الكرمي والسنة املطهرة هذا،نستطيع أن نصل مقاصدان دون رفع الصوت عند األخرين
 وهو ليس، وهنى عن رفع الصوت عند الكالم واحلوار؛ ألن الصوت الرفيع خالف املروءة واآلداب،اجلانب
 ورافع الصوت، والصوت الرفيع له ضرر نلسيا وصييا،عادة العامل واملثقف بل هو عادة اجلاهلني واملغللني
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ِ
املخاطب واملخاطَب وال
ال يضر نلسه فقط بل يضر من حوله وينشئ هذا السوء الظن واللهم بني
يستطيع أن يصل الرسالة كما حقها ،ويف هذا البيث املتواضع نتكلم حول هذا املوضوع مع ذكر
التوجيهات القرآنية والسنة املطهرة .وسبب النهى عن القول الرفيع مع الغري حىت حنلظ أنلسنا من الضرر،
اإلسالم دائماً اهتم مصلية اجلانب
ونستطيع أن نظهر آراءان عند الغري دون إنشاء أى سوء اللهم .و ْ
الشخصى واالجتماعي واألسرى حىت ميكن للناس أن يعيش يف املكان الواحد مع الود واحملبة ،وال ندمج
أنلسنا يف احلرج الذى ال يلضى إىل اخلري واللالح بل له امللاسد واللنت وقلة اآلداب ،ويف هذه الدراسة نلم
بعض اآلايت القرآنية واألحاديث مع أقوال العلماء حول موضوع املقالة ،وكذلك مع احلل للنجاة عن هذه
املشكلة الصوتية عند التعبري مع الغري.
مفهوم الصوت عند أهل اللغة
إذا نتصلح كتب اللغة جند أن العلماء تكلموا حول هذا الللظ من جوانب شىت رغم أن أصل املعىن
متقارب األطراف ،نذكر هنا بعض أقوال أهل اللغة الذين كان هلم حبث طويل يف هذا امليدان ،ويف سبيل
ص ْوًًت،
ص َ
صات َ
ات يَصوت ويَ َ
املثال قال ابن منظور :وهو الصوت اجلرس ،معروف واجلمع أصوات ،وقد َ
ت به كله اندى ) ،(Ibn Manzur 7: 435ويف املصباح املنري الصوت يف العرف َج ْرس
وص َّو َ
أص َ
ات َ
و َ
الكالم واجلمع أصوات ) ،(al-Fayumi 1424: 210إذاً فاخلالصة ملعىن كلمة الصوت هو َج ْرس ْأو َج ْرس
الكالم الذى حيدث عند احملاورة واملكاملة بني الناس.
الصوت من منظور القرآن الكرمي
ذكر يف القرآن الكرمي دور الصوت ومدى اهتمامه عند احلوار مع اآلخرين؛ ألن الصوت له أتثري ابلغ بني
الناس َّإما إىل جهة اإلجيابية ْأو إىل السلبية ،وجدير ابلذكر أن كثري من الناس ال يعرفون أسلوب احملاورة مع
بل َّأدب
األخرين وكيلية إظهار الكلمات واجلمل عند اإللقاء ،والقرآن احلكيم ما ترك هذا اجلانب سدى ْ
ائعا ابلتشبيه والتذكري إليقاظ اهلمم إىل خطورة هذا اجلانب ،وىف هذه املقالة املتواضعة
البشرية قاطبة أتديبًا ر ً
نذكر هنا بعض اآلايت من القرآن مع أقوال العلماء الكبار حول تلك اآلايت حىت تتضح املقاصد
ك
واخلطاب القرآنية .وقد َّ
ذم هللا وهنى عن رفع الصوت عند الكالم كما قال تعاىلَ ﴿ :واقْ ِص ْد ِيف َم ْشيِ َ
وا ْغضض ِمن صوتِك ۚ إِ َّن أَن َكر ْاأل ِ
ص ْوت ا ْحلَ ِم ِري﴾ ) ،(al-Quran 31:19إذا نتأمل يف هذه األية
َْ َ
ْ
َ ْ
َص َوات لَ َ
َ
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الكرمية جند َّ
أن هللا س بيانه وتعاىل أمر لشيئني يف سياق واحد ،مث ابلغ يف النهى عند ذكر الشئ الثاىن وهو
الصوت ،أمر هللا تعاىل لتوسط عند املشى وخلض الصوت عند احملاورة مث شبه رفع الصوت مع صوت
احلمري ،ذكر هللا تعاىل عن االقتصاد والتوسط يف املشى مث ترك بدون ذكر أى تشبيه أو متثيل،ولكن بعد
ذكر الصوت شبه رفع الصوت مع احلمري؛ ألن صوت احلمري أنكر و أبشع ،مع ذلك أن املشى السريع ال
يضر يف أغلب الوقت إال نلسه وأما رافع الصوت ال يضر نلسه فقط بل حوله مجيعاً ،وفيه اللنت واللساد
يف اجملتمع.
قال صاحب التلسري "البير املديد" ﴿واغضض من صوتك﴾؛ وانقص منه ،أي :اخلض صوتك
 .كانت العرب تلخر مبجاهرة الصوت ،فنهى هللا عن خلق اجلاهلية ،فذكره لوصية لقمان ،وأنه لو كان
شيء ي هاب ،لرفع صوته لكان احلمار ،فجعلهم يف املثل سواء .وهو قوله ﴿ :إِن أن َكر األصو ِ
ات﴾؛
َ ْ
َ
أوحشها وأقبيها ﴿لصوت احلمري﴾؛ ألن أوله زفري ،وآخره شهيق ،كصوت ْأهل النار .وعن الثوري :صياح
كل شيء تسبيح إال احلمار ،فإنه يصيح لرؤية الشيطان ،وقد مساه هللا منكراً ،ويف تشبيه الرافعني أصواهتم
ابحلمري؛ تنبيه على أن رفع الصوت يف غاية البشاعة  .وقال العالمة األلوسى :الظاهر أن املراد ابلغض من
الصوت الغض منه عند التكلم واحملاورة ،وقيل :الغض من الصوت مطلقاً فيشمل الغض منه عند العطاس
فال ينبغي أن يرفع صوته عنده إن أمكنه عدم الرفع ،واحلكمة يف غض الصوت املأمور به أنه أوفر للمتكلم
وأبْ َسط لنلس السامع وفهمه ،واجلملة تعليل لألمر ابلغض على أبلغ وجه وآكده حيث شبه الرافعون
أصواهتم ابحلمري وهم مثل يف الذم البليغ والتشمية ومثلت أصواهتم ابلنهاق الذي أوله زفري وآخره شهيق مث
أخلي الكالم من للظ التشبيه وأخرج خمرج االستعارة ،ويف ذلك من املبالغة يف الذم والتهجني واإلفراط يف
التثبيط عن رفع الصوت والرتغيبني عنه ما فيه ). (al-Alusi 1419 chpt. 16, 5:34
وذكر العالمة اإلمام القرطيب يف تلسريه بعض ْأوجه حول األية املذكورة الىت تظهر رسالة األية عند
القارئ واملتأمل يف كتاب هللا ،وهى يف التاىل -أوال :قوله تعاىل﴿ :وا ْغض ِ
ك﴾ أي انقص منه؛
ص ْوتِ َ
ْ
ض م ْن َ
َ
أي ال تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما حتتاج إليه؛ فإن اجلهر أبكثر من احلاجة تكلف يؤذي .واملراد
بذلك كله التواضع؛ وقد قال عمر ملؤذن تكلف رفع األذان أبكثر من طاقته :لقد خشيت أن ينشق
م ْريَطاؤك! واملؤذن هو أبو حمذورة مسرة بن معري .واملريطاء :ما بني السرة إىل العانة .اثنياً :قوله تعايل﴿ :إِ َّن
أَنْ َكر ْاألَ ِ
ص ْوت ا ْحلَ ِم ِري﴾ أي أقبيها وأوحشها؛ ومنه أًتان بوجه منكر .واحلمار مثل يف الذم البليغ
َ ْ
ص َوات لَ َ
والشتيمة ،وكذلك هناقه؛ ومن استلياشهم .اثلثاً :يف اآلية دليل على تعريف قبح رفع الصوت يف املخاطبة
واملالحاة بقبح أصوات احلمري؛ ألهنا عالية .رابعاً :وهذه اآلية أدب من هللا تعاىل برتك الصياح يف وجوه
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الناس هتاوان هبم ،أو برتك الصياح مجلة؛ وكانت العرب تلخر جبهارة الصوت اجلهري وغري ذلك ،فمن كان
منهم أشد صوًت كان أعز ،ومن كان أخلض كان أذل ،حىت قال شاعرهم:
جهري الكالم جهري العطاس  ...جهري الرواء جهري النعم
ويعد على األين عدوى الظليم  ...ويعلو الرجال خبلق عمم

إن أَنْ َكر األ ِ
ِ
أي
فنهى هللا سبيانه وتعاىل عن هذه اخللق اجلاهلية بقولهْ َ َّ ﴿ :
َص َوات لَ َ
ص ْوت ا ْحلَم ِري﴾ ْ
لو أن شيئا يهاب لصوته لكان احلمار؛ فجعلهم يف املثل سواء ) .(al-Qurtubi 1384 14: 71-72وهنى هللا
تعاىل يف أية أخ رى عن رفع الصوت أمام حضرة رسول هللا ولو هذه األية خصت مع سيدان رسول هللا
ولكن العربة للجميعَّ ،أدب هللا هبذه األية كيلية احلوار أمام الكبار َّإما سنا ْأو رتبة ْأو علماً ْأو هيبة .وهى
َّ ِ
َص َواتَك ْم
ين َآمنوا َال تَ ْرفَعوا أ ْ
األية العظيمة الىت ذكرت يف سورة احلجرات ،كما قال تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ
ن﴾.
ص ْو ِت النِ ِ
َّيب َوَال ََْت َهروا لَه ِابلْ َق ْوِل َك َج ْه ِر بَ ْع ِضك ْم لِبَ ْعض أَن َْحتبَ َ
ط أ َْع َمالك ْم َوأَنت ْم َال تَ ْشعرو َ
فَ ْو َق َ
).(al-Quran 49:2
تكلم العلماء حول هذه اآلية املباركة عدة أقوال ،نذكر هنا ابختصار بعض اآلراء حول األية .قال
َص َواتَك ْم ﴾...حيتمل وجوهاً ،أحدها -أن
فخر الدين الرازى رمحه هللا حول كالم هللا تعاىل ﴿ َال تَ ْرفَعوا أ ْ
يكون املراد حقيقته وذلك ألن رفع الصوت دليل قلة االحتشام وترك االحرتام وهذا من مسألة حكمية
وهي أن الصوت ابملخارج ومن خشي قلبه ارَتف وتضعف حركته الدافعة فال خيرج منه الصوت بقوة ومن
مل خيف ثبت قلبه وقوي فرفع اهلواء دليل عدم اخلشية.
اثنيها -أن يكون املراد املنع من كثرة الكالم؛ ألن من يكثر الكالم يكون متكلماً عن سكوت
الغري فيكون يف وقت سكوت الغري لصوته ارتلاع وإن كان خائلاً إذا نظرت إىل حال غريه فال ينبغي أن
يكون ألحد عند النيب كالم كثري ابلنسبة إىل كالم النيب ألن النيب عليه الصالة والسالم مبلغ فاملتكلم عنده
إن أراد اإلخبار ال جيوز وإن استخرب النيب عليه السالم عما وجب عليه البيان فهو ال يسكت عما يسأل
وإن مل يسأل ورمبا يكون يف السؤال حقيدة برد جواب ال يسهل على املكلف اإلتيان به فيبقى يف ورطة
العقاب.
اثلثها -أن يكون املراد رفع الكالم ابلتعظيم أي ال َتعلوا لكالمكم ارتلاعاً على كالم النيب يف
اخلطاب كما يقول القائل لغريه أمرتك مراراً بكذا عندما يقول له صاحبه مرين أبمر مثله فيكون أحد
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الكالمني أعلى وأرفع من اآلخر واألول أصح والكل يدخل يف حكم املراد ألن املنع من رفع الصوت ال
يكون إال لالحرتام وإظهار االحتشام ومن بلغ احرتامه إىل حيث تنخلض األصوات عنده من هيبته وعلو
مرتبته ال يكثر عنده الكالم وال يرجع املتكلم مع يف اخلطاب ) .(al-Razi 1421وقال أبو حيان حممد بن
يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النيوي األندلسي يف تلسريه :وقال تعاىل﴿ :ال ترفعوا أصواتكم فوق
صوت النيب وال َتهروا له ابلقول﴾؛ ألن يف اجلهر عدم مباالة ابملخاطب وظهور استعالء وعدم تذلل
).(Abu Hayyan chpt. 189, 6:36
الصوت من منظور السنة املطهرة
قد اهتم رسول هللا لعدم رفع الصوت ويرغب على الصوت اخلليض ،وإذا نتأمل يف سريته املباركة حماورته مع
صخ ًااب يف األسواق ،مادام هنى هللا
صائيا وال َّ
احلاضرين جند أن رسول هللا كان ذا صوت خليض ما كان ً
عن رفع الصوت وذم عن رافعها فالرسول هللا أول من اتبع وسلك على هدى القرآن الكرمي ،نذكر هنا
بعض األحاديث الىت ترغب على خلض الصوت عند الكالم ،وتنهى عن رفعها عند احلوار مع األخرين.
ذكر اإلمام أمحد يف مسنده بسنده املتصل قالَ :حدَّثَنَا َح َسن َحدَّثَنَا ابْن َهلِ َيع َة َح َّدثَِن حيَ ُّي
الر ْمح ِن ا ْحلبلِ ِي ح َّدثَه عن عب ِد َِّ
ِ
بن عب ِد َِّ
اّلل بْ ِن َع ْمرو أ َّ
اّلل
اّلل صلَّى َّ
َن رسول َّ
اّلل َع ْن أَِب َعْبد َّ َ
َ ْ َْ
ْ َْ
َ
اهرها ِمن اب ِطنِها واب ِطنِها ِمن ظَ ِ
ِ
ِ
ِ
اه ِرَها فقال أَبو
وسلَّم قال إِ َّن يف ا ْجلَنَّة غ ْرفَ ًة ي َرى ظَ َ
ْ َ َ ََ َ
ْ
َعلَْيه َ
اّلل قال لِمن أََال َن الْ َك َالم وأطْعم الطَّعام وابت َِِّ
ّلل
ي لِ َم ْن هي اي رسول َّ
وسى ْاألَ ْش َع ِر ُّ
َ َ ََ َ
َْ
م َ
َ َ ََ
قَائِما والنَّاس نِيام )Ahmad fi Musnadihi, chpt. Musnad ‘Abd Allah bin Amru bin al-‘As, 1415,
َ
ً َ
 .(Hadith no: 6615, 13:364مدح رسول هللا يف هذا احلديث الذين يلني الكالم مع الغري وال يرفع صوته
واليشدد كالمه أبللاظ ساخلة ومجل قبيية بل حينما يتكلم يربز كالمه مع اخللض ونعومة األللاظ وال
شخصا أخر وال جيرح قلبه.
يؤذى
ً
َس َوِد،
ذكر اإلمام الرتمذي بسنده قالَ :حدَّثَنَا محَْيد بْن َم ْس َع َد َة قَ َالَ :حدَّثَنَا محَْيد بْن األ ْ
الزه ِر ِي ،عن عروةَ ،عن عائِشةَ ،قَالَت« :ما َكا َن رسول َِّ
صلَّى
َ ْ َْ َ ْ َ َ
َع ْن أ َس َامةَ بْ ِن َزيْدَ ،ع ْن ُّ ْ
اّلل َ
ْ َ
َ
ِ
َّ ِ
س
اّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ْسرد َس ْرَدك ْم َه َذاَ ،ولَكنَّه َكا َن يَتَ َكلَّم بِ َك َالم ي بَ يِنه ،فَ ْ
صلَْ ،حي َلظه َم ْن َجلَ َ
إِلَي ِه» « :ه َذا ح ِديث حسن ص ِييح َال نَع ِرفه إَِّال ِمن ح ِد ِ
الزْه ِر ِي»َ ،وقَ ْد َرَواه يونس بْن
يث ُّ
ْ
ْ
ََ َ
ْ َ
َ َ
الزْه ِر ِ
ي )Tirmidhi fi Sunanihi, chpt. Fi kalam al-Nabi, hadith hasan. Hadith no: 3639,
يَِز َيدَ ،ع ِن ُّ
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 (5:600أشارت سيدة عائشة الصديقة رضى هللا عنها يف هذا احلديث املبارك عن طرز الكالم وميزته عند
ِ
املخاطب ال
اإللقاء ،ال يدل هذا احلديث عن رفع الصوت وخشونه عند احلوار بل يشري إىل أن مطلوب
وفصال حىت يستطيع
يصل عند السامع بسرد الكالم مع إعالء الصوت ،وكان رسول يعرض الكالم بينًا ً
من جلس حوله يف جملس واحد .وقال أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركلورى يف
حيلظه ْ
شرحه :مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتابع احلديث استعجاال بعضه إثر بعض لئال يلتبس
على املستمع ،زاد االمساعيلي من رواية بن املبارك عن يونس إمنا كان حديث رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فصال فهما تلهمه القلوب ) .(al-Mubarakfuri n.d. 10:85ذكر اإلمام أبو داود يف
سننه عن وصف كالم سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجاء ابحلديث يف سننه بسند متصل قال:
َحدَّثَنَا حمَ َّمد بْن الْ َع َال ِء َحدَّثَنَا حمَ َّمد بْن بِ ْشر َع ْن ِم ْس َعر قَ َال َِمس ْعت َشْي ًخا ِيف الْ َم ْس ِج ِد يَقول
َِمسعت جابِر بن عب ِد َِّ
اّلل يقول كان يف كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترتيل ْأو ترسيل
ْ َ َ ْ َ َْ
).(Abu Dawud chpt. al-Hadi fi al-Kalam. No. 4198, 12:466
قال حممد مشس احلق العظيم آابدى عن شرح هذا احلديث( :ترتيل) أي أتن ومتهل مع تبيني
احلروف واحلركات حبيث يتمكن السامع من عدها (أو ترسيل) شك من الراوي ،ومعىن الرتتيل والرتسيل
واحد ،ويف بعض النسخ ابلواو فهو عطف تلسري Muhammad Samsul Haq, `Awn al-Ma`bud) .
ِ
ف،
 (Sharh Sunan Abi Dawud 1415 13:126ذكر اإلمام البيهقى يف كتابه وقال :أ ْ
َخبَ َرَان َعْبد هللا بْن يوس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى
ان َعْبد هللا بْن َمحَّاد ْاألَيْل ُّي ،ان ن َعْيم بْن َمحَّاد ،ان َسلَ َمة بْن َعلي ،فَ َذ َكَرهَ ،غْي َر أَنَّه قَ َال :قَ َال َرسول هللا َ
الصو ِت و ِحي ُّ ِ
الرج ِال َِّ
ِ
َّ ِ
ِ
الص ْو ِت"
يض ِم َن َّ
ب ا ْخلَل َ
اّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم " :إ َّن هللاَ َعَّز َو َج َّل يَكَْره م َن ِ َ
الرف َ
يع َّ ْ َ
) . (al-Bayhaqi, Sha`b al-lman, 1432, No. 8178وهذا احلديث يدل داللة واضية على كراهية رفع
الصوت عند الكالم واملكاملة مع الغري ،وهو املوافق مع األية القرآنية الىت ذكرت يف سورة لقمان كنصيية
إلبنه احلب يب عن َتربة احلياة الدنيا واملعاملة مع األخرين يف داخل اجملتمع وخارجه ،وهى الرتبية املقبولة عند
هللا تعاىل حىت ذكرت يف القرآن الكرمي عربة وعظة جلميع البشر قاطبة بغض النظر عن العهود والعصور
جيال بعد جيل ،وكيف ال وله فوائد عظيمة للناس يف كل املراحل االجتماعية والسياسية ،وبنية أكوان
اجملتمع ال تستقيم حىت يتدوال هذا العمل ينب الشعب ،ونتذكر تلك األية العظيمة يف هذا املقام مرة اثنية
حىت نتأمل مبا فيها من احلكم واملواعظة احلسنة ،وفيها قوت روحية وعقلية ألصياب النهى واأللباب ،كما
جاء يف حمكم أايته ﴿واقْ ِص ْد ِيف م ْشيِك وا ْغضض ِمن صوتِك إِ َّن أَن َكر ْاأل ِ
ص ْوت ا ْحلَ ِم ِري﴾
َْ َ
ْ
َ ْ
َص َوات لَ َ
َ َ َ
َ
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) ،(al-Quran 31:19وهناك حديث أخر وهو شاهد حلديث اإلمام البيهقى الذى ذكر يف شعب اإلميان
َمحَد بْن
وهو ما ذكر اخلطيب البغدادى يف كتابه بسنده قال :أ ََان ا ْحلَ َسن بْن أَِب بَكْر  ،أ ََان أ ْ
َّجاد َ ،ان حم َّمد بن عب ِد َِّ
الر ْمحَ ِن
َسلْ َما َن الن َّ
ضَرِم َّي َ ،ان جبَ َارة َ ،ان عثْ َمان بْن َعْب ِد َّ
اّلل يَ ْع ِن ا ْحلَ ْ
َ ْ َْ
 ،عن َانفِع  ،ع ِن اب ِن عمر  ،قَ َال  :قَ َال رسول َِّ
اّلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  " :إِ َّن َّ
صلَّى َّ
َ ْ
اّلل َ
َْ
اّللَ
َ
ََ
ِ
الرفِيع )al-Baghdadi 1423 chpt. Istihbab Khafd
يض َ ،وي ْبغِض َّ
ب َّ
ِحي ُّ
الص ْو َ
الص ْو َ
ت ا ْخلَل َ
ت َّ َ
 . (Sawtihi 2:52يدل كل األحاديث الىت ذكران هنا تدل على كراهية رفع الصوت ومنع عن كالم ذو
صوت عاىل ،وهو خارج عن دائرة الرتبية اإلسالمية واملروءة البشرية ،ورافع الصوت حيرم من االحرتام
والكرامة عن جريانه وأصيابه الذين يعيشون حوله ولو كان معه عالقة وثيقة وحمبة دائبة منذ الصغار.
التجربة الشخصية عن الصوت الرفيع
نذكر يف هذه املقالة عن التجربة الشخصية حول الرفع الصوت ونتيجته البائدة بني الناس ،حكى ىل صديق
ذات يوم أنه قال لصديقه أخر " إذهب أبشياءك " وكانت هذه اجلملة عند اإللقاء مع رفع الصوت ،فلهم
صديقه أنه غضب عليه وزجره حىت ال يدخل يف غرفته مرة اثنية ،وقائل ما أراد هذا وال يوجد هذا امللهوم
يف ذه نه بل قال له كالعادى مثل وقت أخر ،غرست هذه اجلملة يف قلب صديقه شجرة احلقد والكراهية،
نتيجة عن هذا بدأت من جانبه آاثر العداوة والغضب ،وأخرب األخرين عن هذه القصة دون التيقيق
واالستلسار منه مث حدث ما حدث بينهما مث يتضح هذا السر بعد وقت طويل أن كل ما حدث هنا هو
سبب لرفع الصوت وعدم مراعاة األسلوب الرتبوى عند اخلطاب األخرين ،بعد مساع هذه احلكاية فهمت
سر كالم رب العاملني ،ملاذا هنى عن رفع الصوت وشبه الصوت الرفيع مع صوت احلمري وهو أنكر وأوحش
للسماع ،وصدق موالان احلكيم يف نوره الكرمي عند عرض تربيته القومي .وفقنا هللا مجيعا التباع نور القرآن
واجعله لنا نورا وحجة اي رب العاملني.
اْلل عن الصوت الرفيع
َّ
إن هللا سبيانه تعاىل خلق الناس وأعطى ميزة لكل فرد بشكل خمتلف وليس على وترية واحدة ،إذا نتأمل
يف داخل جمتمعنا جند أن صوت اإلنْسان ليس سواء بل هو متعدد األحوال ،ويف سبيل املثال بعض الناس
ذو صوت عال ولو تكلم بصوت عادى ،ويف العكس بعض الناس ذو صوت خليض ال يصل إىل من
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حوله ولو قريب من املسافة ،نتذكر صديقنا احلميم حممد غالم الرمحن ،درسنا يف جامعة األزهر الشريف يف
كلية واحدة ،وهو ذو صوت رفيع ولو تكلم بدون القوة وإرادة إىل رفع الصوت ،وهلذا الزم لكل فرد أن
يتلكر قبل احملاورة مع األخرين ،إن كان صاحب صوت عال خيلض صوته ،وإن كان دون ذلك أن يرفع
من خاطبه دون إفراط وال تلريط،
صوته على مقتضى املقام ،أى يتوسط كال طرفني حىت تصل الرسالة إىل ْ
وهو املطلوب يف األية الكرمية ،وكالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على هذا النهج حىت يلهم من حوله
وحيلظ ويدخل يف صميم القلوب دون إنشاء أى سوء اللهم والظن ،واملطلوب من الكالم هو التعبري عما
يف داخله عند األخرين ،وهذا ال حيتاج خلشونة الصوت ورفعه ،وخري الكالم هو ما تكون ابألللاظ املعدودة
وهو ذو معان فصيح ،إ ًذا نرفع الصوت إذا كان املقام لرفعه وإال فال ،ويف سبيل املثال واحد ميشى يف
الطريق ويف أمامه ثعبان وهو ال يدرى أنه قرب إىل هذه اخلطورة يف ذاك الوقت الزم علينا َّ
أن نرفع صوتنا
لنجاة من ذلك ثعبان؛ ألن احلال يرجى هذا ،وما فيه أى عيب وذنب ،وكذلك يف وقت الغضب؛ ألن
الغضب يلضى إىل رفع صوت صاحبه ،حىت ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا؛ ألن احلال يقتضى
هذا وفيه سبب لرفع الصوت ولكن هناك بعض الناس يغضب سريعاً بسبب بسيط وهو ما هنى يف الشريعة
اإلسالمية حىت أوصى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض الناس عن هذه الطبيعة اللاسدة وأعطى
األدوية من صيدليته املباركة عالجا هلذا.
خالصة الكالم عن حل رفع الصوت وخطورته وهو حينما نتكلم الزم علينا أن نالحظ املقام
واملخاطَب ،ونسعى إىل التعبري عما يف أنلسنا بصوت خليض ومتوسط حىت ال جيرح القلوب واملشاعر وال
ينشئ العدواة يف داخل اجملتمع ،وال يقطع العالقة مع األب واألم واألصدقاء واألقارب واجلريان بسبب عدم
مؤهلة التعبري عند اإللقاء ،وإذا حن تاج إىل رفع الصوت فهو مسموح عند الشارع ،كما يف قاعدة األصولية
وهى "إ َّن الضرورة تبيح احملظورات" ونذكر هنا األية الكرمية الىت تدل إىل التوسط يف األمور ،كما قال هللا
ِ
ك َج َعلْنَاك ْم أ َّم ًة َو َسطًا لِتَكونوا ش َه َداءَ َعلَى الن ِ
الرسول َعلَْيك ْم
َّاس َويَكو َن َّ
تعاىل يف القرآن الكرميَ ﴿ :وَك ََٰذل َ
َش ِه ًيدا .(al-Quran 2:142) ﴾...بعد هذه الرحلة العلمية املتواضعة ميكن أن نستخرج منه أهم النتائج الىت
توصلت إليها من خالل الدراسة ،وهى أ َّن رفع الصوت دون احلاجة خالف الشرع؛ ألن األية القرآنية تدل
على أن الصوت الرفيع يلضى إىل احلرج نلسيًا وصييًا.ويغرس الصوت العاىل يف القلب سوء اللهم والظن،
ومها سببان رئيسيان لقطع العالقة مع األصدقاء واألحباب يف اجملتمع الواحد .وكذلك الصوت العاىل
خمالف لعادة املؤمنني واملثقلني ،وما كانت أسوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ ْن يتكلم أبللاظ
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 وله ضرر كثري للناس صييا،إضافة إىل ذلك أن الصوت العاىل سبب من أسباب التلوث الصوت،غليظة
 كما جاء يف كتاب.اإلسالمية
ْ  وهذا غري مسموح يف عني الشريعة.ونلسيا ابعتبار الدراسة الطبية املعاصرة
ِ
ِ
ِ ِ  ﴿وإِ َذا تَوَّ َٰىل سعى ِيف ْاألَر:هللا تعاىل
﴾ب الْ َل َس َاد
َّ َّس َل َو
ُّ اّلل َال ِحي
َ ك ا ْحلَْر
َ ض لي ْل ِس َد ف َيها َوي ْهل
َٰ َ َ َ َ
ْ
ْ ث َوالن
َّ .(al-Quran 2:202)
 وكذلك يشوش يف صالة،شرعا
ً إن رفع الصوت
ً  وهو حرام،أحياان يؤذى األخرين
 وكذلك يؤذى النائم واملريض وغري ذلك من األمور الىت تتعلق مع احلياة،املصلى وقارئ القرآن الكرمي
ِ َّ
ِِ
ني
ً  وهذا غري مسموح.اليومية
َ ين ي ْؤذو َن الْم ْؤمن
َ  ﴿ َوالذ: قال هللا تعاىل،شرعا كما جاء يف كتاب هللا احلكيم
ِ
ِ ِ ً َاحتَملوا ب ْهت
ِ ِ ِ ِ
أخريا حنب أ ْن نقول إذا حنن نتكلم
َ ْ َوالْم ْؤمنَات بغَ ْري َما ا ْكتَ َسبوا فَ َقد
ً  و.(33:58) ﴾اان َوإ ْْثًا ُّمبينًا
مع الناس الزم علينا أن نعرب آراان وأقوالنا على حسب املقتضى واحلال مبعىن إذا كان املقام حيتاج إىل رفع
.الصوت نرفع أصواتنا وإذا يقتضى إىل خلض الصوت خنلض الصوت
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