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ها اإىل اهلل أل امل�ساجد؛ فهي جماِمع  اإنَّ خرَي بقاع الأر�ض واأحبَّ
اعة، وَموِئل الإميان، ومهَوى الأفئدة، اأذَن اهلل  اخلري، واأماكن الطَّ
الة،  لعباده برفعها لُيذكر فيها ا�سُمه �سبحانه، ولُتقام فيها ال�سَّ
للهدى  ومنرًبا  ونوره،  لإ�سعاعه  ومرتكًزا  للعلم،  منطَلًقا  ولتكوَن 
فيها  ويتذاكر  املتَّقون،  فيها  ويجتمُع  املوؤمنون،  ها  يوؤُمُّ واخلري، 
والتَّايل  اعي،  والدَّ اكر،  والذَّ ح،  امل�سبِّ فيها  ويكون  املتذاِكُرون، 
تتقلَّب  يوٍم  من  خائٌف  واجلميع  اجد،  وال�سَّ اكع  والرَّ اهلل،  لكتاب 

فيه القلوب والأب�سار.

الَعناء  وَيذهب  النُّفو�ض،  وت�سُكن  القلوب،  تطمئنُّ  امل�سجد  ويف 
اأثرها،  اأعظَم  فما  ه؛  بربِّ العبد  لة  �سِ وتعُظم  احة،  الرَّ ق  وتتحقَّ
واأن�ض قلوب  املوؤمنني،  ة عيون  اأجلَّ نفَعها وفائدَتها، فهي قرَّ وما 

املتَّقني، وبهجة نُفو�ض امل�سلمني.

متكاِثرٌة  ن�سو�ٌض  بها  والعناية  بنائها،  وف�سل  ف�سِلها،  يف  َوَرد 
تدلُّ دللًة ظاهرًة على عظم مكانتها،  نة، وهي  وال�سُّ القراآن  يف 
لها  وعمارًة  ونظافًة  بناًء  بها  العناية  ة  يَّ واأهمِّ قدرها،  وجاللة 

Kڳ ڱ ڱ  ـ يقول:  ـ جلَّ وعال  أل، واهلل  بطاعة اهلل 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

.]e\[ Jۓ ۓ
قدَره،  له  يعِرفون  املوؤمنني؛  قلوب  يف  ومكانُته  حرمُته  وللم�سجد 
ة اإميانهم باهلل واليوم الآخر، وعمارُة  ون ب�ساأنه بح�سب قوَّ ويهتمُّ
وغري  اهلل،  وذكَر  الة،  وال�سَّ والتَّنظيَف،  البناَء،  ت�سَمل  امل�سجد 

لهم  وامل�سلُّون   ،]r\[  Jڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ترفع  اأن  امل�سجد  داخل  يجوز  ل  كان  واإذا  ؛  حقٌّ ولهم  احِتاٌم 
ا  �سعيد  اأبي  حديث  يف  كما  اأخيك،  على  بالقراآن  �سوَتك 
َيْجَهُروَن  َف�َسِمَعُهْم  امَل�ْسِجِد  يِف  ح  اهلل  َر�ُسوُل  اْعَتَكَف  قال: 
َفاَل  َربَُّه؛  ُمَناٍج  ُكلَُّكْم  �إِنَّ  »�أََل  َوَقاَل:  ْتَ  ال�سِّ َفَك�َسَف  ِبالِقَراَءِة 
ُكْم َعلَى َبْع�ٍض ِف �لِقَر�َءِة  ا، َوَل َيْرَفْع َبْع�ضُ ُكْم َبْع�ضً ُي�ؤِْذَينَّ َبْع�ضُ
اَلِة« رواه اأحمد واأبو داود)1(؛ فكيف اإًذا بهذه  ــ اأَْو َقاَل  ــ: ف �ل�ضَّ

ئة املنَكرة؟! يِّ الأ�سوات ال�سَّ

ين،  اإنَّ الأمر موؤ�ِسٌف للغاية، ويدلُّ على �سعف الإميان، ونق�ض الدِّ
و�سعف الحتام لبيوت اهلل ــ تبارك وتعاىل ــ ومراعاة احُلرمة 
بهاتف  ــ  وعال  جلَّ  ــ  اهلل  اأكرمه  الَّذي  هذا  على  والواجب  لها، 
هذه  على  له  ــ  وتعاىل  تبارك  ــ  اهلل  �ُسكر  ِمن  يجعل  اأن  ال  اجلوَّ
ل اهلل له بها التِّ�سال على اأهِله وقرابته واأبنائه،  ـ الَّتي �سهَّ عمةـ  النِّ
وَمن  اهلل،  طاعة  يف  ي�ستعملها  اأن  ــ  وحاجاته  م�ساحله  وق�ساِء 
ـ اأن ل حتتوي على منكٍر؛  ـ تبارك وتعاىلـ  ا�ستعمالها يف طاعة اهللـ 
اأن  مٌة يف كلِّ حاٍل، بل ينبغي عليه  الت حمرَّ واملو�سيَقى يف اجلوَّ
الأمُر  ويزداد  املو�سيقى،  باأ�سوات  لي�ست  اأ�سواًتا  اِله  جلوَّ يختار 
وت املنكر داخل بيوت اهلل ــ تبارك  خطورًة عندما يكون هذا ال�سَّ
ولها حرمُتها،  ــ حمتمٌة  وتعاىل  تبارك  ــ  اهلل  فبيوُت  ــ،  وتعاىل 
قال  امل�سجد  يف  حاجته  عن  ي�ساأل  اأخذ  الَّذي  ذاك  كان  واإذا 
الم ــ: »ُق�ُل��: َل َردَّ �هلُل َعلَْيَك �َضالََّتَك«)2(؛  الة وال�سَّ ــ   عليه ال�سَّ
حه الألباين يف »�سحيح اجلامع«  )1( رواه اأحمد )11896(، واأبو داود )1332(، و�سحَّ

.)2639(
»الكربى« )9933(  �سائي يف  والنَّ ماجه )767(،  وابن  مذي )1321(،  التِّ رواه   )2(
حه الألباين  مذي: ح�سن غريب؛ و�سحَّ ا، قال التِّ اأبي هريرة  من حديث 

يف »�سحيح اجلامع« )573(.

ذلك.

ر يف زماننا  ة اأمٌل يف قلوب كثرٍي من امل�سلمني ب�سبب اأمٍر يتكرَّ ولكن ثمَّ
يف امل�ساجد؛ بيوِت اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ، فيه اأًذى عظيٌم للم�سلمني 
هم ـ  يف �سالتهم وعبادتهم، واإذهاٌب خل�سوعهم واإقبالهم على ربِّ
مبالة، وعدم  ا بلَغ الأمُر بهم مبلَغ الالَّ تبارك وتعاىلـ  من اأنا�ٍض ربَّ

الكِتاث؛ مع اأنَّ الأمر ـ اإي واهلل ـ جدُّ خطرٍي.

ًرا؛ بل  ه اأ�سواُت املو�سيقى الَّتي اأ�سبح �سماُعها يف امل�ساجد متكرِّ اإنَّ
ل تكاد تخلو �سالٌة اأو ركوٌع اأو �سجوٌد من �سماع هذه املو�سيقى، ولو 
ر اأنَّه  : هل تت�سوَّ ُقلَت قبل ع�سرين �سنًة، اأو ثالثني �سنًة ل�سخ�ضٍ
لقال لك: هذا  امل�ساجد؟  املو�سيقى داخل  ُت�سَمع  ام  الأيَّ يوًما من 
ل  ق اأنَّ ذلَك يح�سُ �سرٌب من اخَليال، ول ميكن اأبًدا، وَمن ي�سدِّ

يف امل�ساجد؟! 

َة الإ�سالم ــ اأن ُت�سرب هذه املو�سيقى املُنَكرة  اأَبَلَغ احلال بنا ــ اأمَّ
يف  مكانتها  اأين  امل�ساجد؟!  ُحرمة  اأين  اهلل؟!  بيوت  يف  ئة  يِّ ال�سَّ
تقوانا  اأين  امل�سلِّني؟!  اإخواننا  حلقوق  مراعاتنا  اأين  قلوبنا؟! 
هلل أل؟! اأين تعظيمنا ل�سعائر اهلل ـ جلَّ وعال ـ اإذا كانت حاُلنا 
ال  ر؟! مع اأنَّ كلَّ َمن يحمل هاتَف اجلوَّ فة يف اأمر متكرِّ بهذه ال�سِّ
اله، اأو اأن يجعله  ٍة يدخل فيها امل�ساجد اأن يغلق جوَّ ي�ستطيع كلَّ مرَّ
ا�ض اأ�سبح ل يبايل، ول  امت؛ لِكنَّ كثرًيا من النَّ على الو�سع ال�سَّ
ــ ي�سَمعون  ـ وب�سكٍل م�سَتِمرٍّ  ُث بهذا الأمر، واأ�سبح امل�سلُّون  يكَتِ
يف  وهم  دعائهم،  يف  وهم  ٌع،  ُركَّ وهم  �سجوٌد،  وُهم  املو�سيقى 
اكر هلل ـ تبارك وتعاىل ــ واإذا بهذا  ح والذَّ ت�سبيحهم، بينما امل�سبِّ

اخب العايل ي�سرب هنا وهناك داخل امل�ساجد!! وت ال�سَّ ال�سَّ
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نيع؟! حتَّى لو كان باأدعيٍة،  فكيف الأمر بهذا املنَكر العظيم ال�سَّ
اختلَفت  تقراأَ  اأن  ُتريد  واأنَت  وجتُدك  امل�سلِّني،  ت�سغل  فالأدعية 
اأن تدُعو اخَتلف عليَك دعاوؤُك؛ فينبغي  اأو تريد  عليَك قراءُتك، 
اأن حُتتم بيوت اهلل، واأن ُيراعى للم�سلِّني حرمتهم، وعلى حامل 
ال اأن يذكر نعمَة اهلل عليه؛ ول يجعله اآلًة يوؤذي بها اإخوانه  اجلوَّ

امل�سلِّني.

فلَنتَّق اهلَل، ولنحَذر من موِجبات �سخط اهلل وعقابه، والواجب على 
د اأن  ا اأن يتَّقي اهللـ  جلَّ وعالـ  يف هذه امل�ساجد، وبجرَّ كلِّ واحٍد منَّ
الم على  الة و�ل�ضَّ يدخل مع باب امل�سجد يقول: »با�ضم �هلل، و�ل�ضَّ
ر�ُض�ِل �هلل، �أع�ُذ باهلل �لَعِظيم وب�ْجِهه �لَكِرمي وب�ُضْلَطاِنِه �لَقِدمي 
اَله ويدخل بيَت اهلل حمتًما  ِجيم«، وُي�سِمُت جوَّ يطاِن �لرَّ ِمَن �ل�ضَّ
له، ول يجعل لهذه الأ�سوات املنكرة اأيَّ وجوٍد يف بيوت اهلل ـ تبارك 
وتعاىل ـ، ومن ترك �سيًئا هلل عوَّ�سه اهلل خرًيا منه؛ فاتَّق اهلل يف 
نف�ِسك، ويف اإخوانك امل�سلِّني، ولن يفوَتك بهذا العمل باإذن اهلل I اأيُّ 
م�سلحٍة من م�ساحلك ما ُدمَت ُقمَت به طاعًة هلل، ومراعاًة حُلرمة 

امل�سجد، وحفًظا حلقوق اإخوانك امل�سلِّني.

ي�سلح  اأن  العليا  و�سفاته  احل�سنى،  باأ�سمائه  أل  اهلل  ن�ساأل 
ــ تبارك  قنا جميًعا لحتام بيوت اهلل  اأحواَلنا اأجمعني، واأن يوفِّ
م �سعائَر اهلل، واأن يعيذنا جميًعا  ن يعظِّ وتعاىل ــ، واأن يجعلنا ممَّ
ــ  اهلل  ي�سخط  جماٍل  اأو  اأمٍر  اأيِّ  يف  الأجهزة  هذه  ا�ستعمال  من 
ه ــ تبارك وتعاىل ــ  تبارك وتعاىل ــ، واأن ي�سلح لنا �ساأننا كلَّه، اإنَّ

جاء، وهو ح�سبنا ونعم الوكيل. عاء، وهو اأهُل الرَّ �سميع الدُّ

امل�سلِمني  وجميع  ولَقاِرئها  ولكاِتِبها  ِفها  مل�سنِّ اغِفر  اللَّهمَّ 

الة  قنا اأجمعني لتعظيم ال�سَّ وامل�سلماِت واملوؤمنني واملوؤمناِت، ووفِّ
تتمُّ  بنعمِته  الَّذي  اإقامتها، واحلمُد هلل  واملحافظة عليها وح�سن 
د وعلى اآلِه و�سحِبه و�سلَّم  نا حممَّ احلاِت، و�سلَّى اهلل على نبيِّ ال�سَّ

ين. ت�سليًما كثرًيا  اأبًدا اإىل يوم الدِّ

صدر للشيخ أيضا :

45


