Membaca Al-Qur’an Dengan Suara Yang Keras

MEMBACA AL-QUR’AN DENGAN SUARA YANG KERAS
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله
Pertanyaan: Bolehkah membaca Al-Qur’an dengan suara keras dimasjid pada hari Jum’at?
Jawaban:
Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengeraskan bacaannya baik di Masjid atau
selainnya, jika hal itu bisa mengganggu orang yang ada disekitarnya yang sedang sholat
atau sedang membaca Al Qur’an.
Bahkan yang sunnah adalah dia membaca Al-Qur’an dengan suara yang tidak mengganggu
orang lain.
Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam suatu saat pernah keluar menemui sebagian
orang yang ada dimasjid dalam keadaan mereka sedang membaca Al-Qur’an dengan suara
keras satu sama lain.
Maka beliau bersabda:
“Wahai sekalian manusia, kalian semuanya sedang bermunajat kepada Allah maka jangan
kalian mengangkat suara sebagian kalian atas yang lain”.
Atau beliau berkata: “Jangan kalian mengeraskan suara sebagian kalian atas yang lain”.
Sumber: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=152958#entry714060
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
*********************************
ﻫﻞ ﺗﺠﻮز ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ؟
 اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ.
، ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ أو ﻏﻴﺮه إذا ﻛﺎن ﻳﺸﻮش ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ أو اﻟﻘﺮاء
ﺑﻞ اﻟﺴﻨﺔ أن ﻳﻘﺮأ ﻗﺮاءة ﻻ ﻳﺆذي ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮه؛ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﺧﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ذات ﻳﻮم ﻓﻲ
 ))أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻜﻢ ﻳﻨﺎﺟﻲ اﻟﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺻﻮﺗﻪ:اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻫﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺼﻮت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﻘﺎل
[1](( ﻓﻼ ﻳﺠﻬﺮ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ:ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أو ﻗﺎل
-—————————————————
(  وﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ) اﻟﻤﻮﻃﺄ ( ﻓﻲ ) اﻟﻨﺪاء ﻟﻠﺼﻼة، ( 5096 ، 4692 ) [ رواه اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ) ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻤﻜﺜﺮﻳﻦ ( ﺑﺮﻗﻢ1]
( 163 ) ﺑﺮﻗﻢ
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