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� َّإن خ َري بقاع الأر�ض و�أح َّبها �إىل اهلل ﻷ امل�ساجد؛ فهي ِ
جمامع
اخلري ،و�أماكن َّ
أذن اهلل
الطاعةَ ،ومو ِئل الإميان ،ومه َوى الأفئدةَ � ،
ال�صالة،
لعباده برفعها ل ُيذكر فيها ا�س ُمه �سبحانه ،ولتُقام فيها َّ
ولتكون منط َلقًا للعلم ،ومرتكزً ا لإ�شعاعه ونوره ،ومن ًربا للهدى
َ
واخلري ،ي�ؤُ ُّمها امل�ؤمنون ،ويجتم ُع فيها امل َّتقون ،ويتذاكر فيها
ِ
املتذاك ُرون ،ويكون فيها امل�س ِّبح ،والذَّ اكر ،وال َّداعي ،وال َّتايل
يوم تتق َّلب
لكتاب اهلل ،وال َّراكع َّ
وال�ساجد ،واجلميع خائفٌ من ٍ
فيه القلوب والأب�صار.
تطمئن القلوب ،وت�س ُكن النُّفو�س ،و َيذهب ال َعناء
ويف امل�سجد
ُّ
وتتحقَّق ال َّراحةُ ،
أعظم �أثرها،
وتعظم ِ�صلة العبد بر ِّبه؛ فما � َ
وما �أج َّل نف َعها وفائدتَها ،فهي ق َّرة عيون امل�ؤمنني ،و�أن�س قلوب
امل َّتقني ،وبهجة نفُو�س امل�سلمني.
ن�صو�ص متكا ِثر ٌة
َو َرد يف ف�ض ِلها ،وف�ضل بنائها ،والعناية بها
ٌ
وال�سنة ،وهي تد ُّل دالل ًة ظاهر ًة على عظم مكانتها،
يف القر�آن ُّ
أهم َّية العناية بها بنا ًء ونظاف ًة وعمار ًة لها
وجاللة قدرها ،و� ِّ
بطاعة اهلل أل ،واهلل ـ ج َّل وعال ـ يقولK :ﮙ ﮚ ﮛ
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وللم�سجد حرمتُه ومكانتُه يف قلوب امل�ؤمنني؛ يعرِ فون له قد َره،
ويهت ُّمون ب�ش�أنه بح�سب ق َّوة �إميانهم باهلل واليوم الآخر ،وعمار ُة
وال�صالة ،وذك َر اهلل ،وغري
امل�سجد ت�ش َمل البنا َء ،وال َّت َ
نظيفَّ ،
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ذلك.
ولكن ث َّمة �أ ٌمل يف قلوب كث ٍري من امل�سلمني ب�سبب �أمرٍ يتك َّرر يف زماننا
يف امل�ساجد؛ ِ
بيوت اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ ،فيه � ًأذى عظي ٌم للم�سلمني
إذهاب خل�شوعهم و�إقبالهم على ر ِّبهم ـ
يف �صالتهم وعبادتهم ،و� ٌ
أنا�س مَّربا بل َغ الأم ُر بهم مبل َغ اللاَّ مباالة ،وعدم
تبارك وتعاىل ـ من � ٍ
االكتاث؛ مع � َّأن الأمر ـ �إي واهلل ـ ج ُّد خطريٍ.
رِ
�سماعها يف امل�ساجد متك ِّر ًرا؛ بل
�إنَّه � ُ
أ�صوات املو�سيقى الَّتي �أ�صبح ُ
ال تكاد تخلو �صال ٌة �أو ركو ٌع �أو �سجو ٌد من �سماع هذه املو�سيقى ،ولو
ل�شخ�ص :هل تت�ص َّور �أنَّه
ُق َلت قبل ع�شرين �سن ًة� ،أو ثالثني �سن ًة
ٍ
يوما من الأ َّيام تُ�س َمع املو�سيقى داخل امل�ساجد؟ لقال لك :هذا
ً
ي�صدق � َّأن َ
�ضرب من ا َ
يح�صل
خليال ،وال ميكن � ًأبداَ ،ومن ِّ
ٌ
ذلك ُ
يف امل�ساجد؟!
�أ َب َل َغ احلال بنا ـ �أ َّم َة الإ�سالم ـ �أن تُ�ضرب هذه املو�سيقى املُن َكرة
ال�س ِّيئة يف بيوت اهلل؟! �أين ُحرمة امل�ساجد؟! �أين مكانتها يف
َّ
قلوبنا؟! �أين مراعاتنا حلقوق �إخواننا امل�ص ِّلني؟! �أين تقوانا
هلل أل؟! �أين تعظيمنا ل�شعائر اهلل ـ َّ
جل وعال ـ �إذا كانت حا ُلنا
هاتف اجل َّوال
ال�صفة يف �أمر متك ِّرر؟! مع � َّأن ك َّل َمن يحمل َ
بهذه ِّ
ي�ستطيع ك َّل م َّر ٍة يدخل فيها امل�ساجد �أن يغلق ج َّواله� ،أو �أن يجعله
ال�صامت؛ ِلك َّن كث ًريا من النَّا�س �أ�صبح ال يبايل ،وال
على الو�ضع َّ
يكتِثُ بهذا الأمر ،و�أ�صبح امل�صلُّون ـ وب�شكلٍ م�ست َِم ٍّر ـ ي�س َمعون
رَ
وهم �سجو ٌد ،وهم ُر َّك ٌع ،وهم يف دعائهم ،وهم يف
املو�سيقى ُ
ت�سبيحهم ،بينما امل�س ِّبح والذَّ اكر هلل ـ تبارك وتعاىل ـ و�إذا بهذا
ال�صاخب العايل ي�ضرب هنا وهناك داخل امل�ساجد!!
ال�صوت َّ
َّ
يا َ
حامل اجل َّوال امل�ساجد لها ُحرمةK :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
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احتا ٌم ولهم حقٌّ؛ و�إذا كان ال يجوز داخل امل�سجد �أن ترفع
رِ
�صوتَك بالقر�آن على �أخيك ،كما يف حديث �أبي �سعيد ا
قالْ :اع َت َك َف َر ُ�س ُ
ون
ول اهلل ح فيِ ا َمل ْ�سجِ ِد ف ََ�س ِم َع ُه ْم َي ْج َه ُر َ
ال�س رْ َت َوقَالَ �« :أَ اَل �إِ َّن ُك َّل ُك ْم ُمنَا ٍج َر َّبهُ؛ َف َ
ال
بِال ِق َرا َء ِة َفكَ�شَ َف ِّ
ُي�ؤْ ِذ َينَّ َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع ً�ضاَ ،و اَل َي ْر َف ْع َب ْع ُ�ض ُك ْم َعلَى َب ْع ٍ�ض يِف ال ِق َرا َء ِة
ال�صلاَ ِة» رواه �أحمد و�أبو داود()1؛ فكيف � ًإذا بهذه
ـ �أَ ْو قَالَ  ــ :يف َّ
ال�س ِّيئة املن َكرة؟!
الأ�صوات َّ
الدين،
� َّإن الأمر م� ِؤ�سفٌ للغاية ،ويد ُّل على �ضعف الإميان ،ونق�ص ِّ
و�ضعف االحرتام لبيوت اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ ومراعاة ا ُ
حلرمة
لها ،والواجب على هذا الَّذي �أكرمه اهلل ـ َّ
جل وعال ـ بهاتف
اجل َّوال �أن يجعل ِمن ُ�شكر اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ له على هذه
ال ِّنعمة ـ الَّتي �س َّهل اهلل له بها االتِّ�صال على �أه ِله وقرابته و�أبنائه،
وق�ضا ِء م�صاحله وحاجاته ـ �أن ي�ستعملها يف طاعة اهللَ ،ومن
ا�ستعمالها يف طاعة اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ �أن ال حتتوي على منكرٍ ؛
واملو�سيقَى يف اجل َّواالت حم َّرم ٌة يف ِّ
كل حالٍ  ،بل ينبغي عليه �أن
يختار جل َّوا ِله �أ�صواتًا لي�ست ب�أ�صوات املو�سيقى ،ويزداد الأم ُر
ال�صوت املنكر داخل بيوت اهلل ـ تبارك
خطور ًة عندما يكون هذا َّ
فبيوت اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ حمرتم ٌة ولها حرمتُها،
وتعاىل ــ،
ُ
و�إذا كان ذاك الَّذي �أخذ ي�س�أل عن حاجته يف امل�سجد قال
وال�سالم ــُ « :قو ُلوا :اَل َر َّد ُ
اهلل َعلَ ْي َك �ضَ ا َّلت ََك»()2؛
ـ عليه َّ
ال�صالة َّ
و�صححه الألباين يف «�صحيح اجلامع»
((( رواه �أحمد ( ،)11896و�أبو داود (َّ ،)1332
(.)2639
((( رواه رِّ
التمذي ( ،)1321وابن ماجه ( ،)767وال َّن�سائي يف «الكربى» ()9933
رِّ
و�صححه الألباين
غريب؛
ح�سن
مذي:
الت
قال
ا،
هريرة
أبي
�
حديث
من
َّ
يف «�صحيح اجلامع» (.)573
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فكيف الأمر بهذا املن َكر العظيم ال�شَّ نيع؟! ح َّتى لو كان ب�أدعي ٍة،
أنت تُريد �أن تقر�أَ اختلفَت
فالأدعية ت�شغل امل�ص ِّلني ،وجت ُدك و� َ
تدعو اختَلف َ
َ
عليك دعا�ؤُك؛ فينبغي
عليك قراءتُك� ،أو تريد �أن ُ
�أن تحُرتم بيوت اهلل ،و�أن ُيراعى للم�ص ِّلني حرمتهم ،وعلى حامل
اجل َّوال �أن يذكر نعم َة اهلل عليه؛ وال يجعله �آل ًة ي�ؤذي بها �إخوانه
امل�ص ِّلني.
فل َن َّتق َ
اهلل ،ولنحذَر من موجِ بات �سخط اهلل وعقابه ،والواجب على
ِّ
كل ٍ
واحد منَّا �أن ي َّتقي اهلل ـ َّ
جل وعال ـ يف هذه امل�ساجد ،ومبج َّرد �أن
وال�سالم على
يدخل مع باب امل�سجد يقول« :با�سم اهللَّ ،
وال�صالة َّ
وب�سل َْطا ِن ِه الق َِدمي
وبوجهِه ال َكرِمي ُ
ُ
ر�سولِ اهلل� ،أعو ُذ باهلل ال َع ِظيم ْ
يطان ال َّرجِ يم» ،و ُي ِ
ِمنَ ال�شَّ ِ
حمرتما
بيت اهلل
�صم ُت ج َّوا َله ويدخل َ
ً
له ،وال يجعل لهذه الأ�صوات املنكرة � َّأي ٍ
وجود يف بيوت اهلل ـ تبارك
وتعاىل ـ ،ومن ترك �شي ًئا هلل ع َّو�ضه اهلل خ ًريا منه؛ فاتَّق اهلل يف
ِ
نف�سك ،ويف �إخوانك امل�ص ِّلني ،ولن يفوتَك بهذا العمل ب�إذن اهلل ُّ � Iأي
مت به طاع ًة هلل ،ومراعا ًة ُ
حلرمة
مت ُق َ
م�صلح ٍة من م�صاحلك ما ُد َ
امل�سجدً ،
وحفظا حلقوق �إخوانك امل�ص ِّلني.

وامل�سلمات وامل�ؤمنني وامل� ِ
ِ
ال�صالة
ؤمنات ،ووفِّقنا �أجمعني لتعظيم َّ
واملحافظة عليها وح�سن �إقامتها ،واحلم ُد هلل الَّذي بنعم ِته تت ُّم
ال�ص ِ
احلات ،و�ص َّلى اهلل على نب ِّينا حم َّمد وعلى �آل ِه و�صحبِه و�س َّلم
َّ
الدين.
ت�سلي ًما كث ًريا � ًأبدا �إىل يوم ِّ

صدر للشيخ أيضا :

ن�س�أل اهلل أل ب�أ�سمائه احل�سنى ،و�صفاته العليا �أن ي�صلح
�أحوا َلنا �أجمعني ،و�أن يوفِّقنا جمي ًعا الحرتام بيوت اهلل ـ تبارك
ممن ِّ
يعظم �شعائ َر اهلل ،و�أن يعيذنا جمي ًعا
وتعاىل ــ ،و�أن يجعلنا َّ
من ا�ستعمال هذه الأجهزة يف � ِّأي �أمرٍ �أو جمالٍ ي�سخط اهلل ـ
تبارك وتعاىل ــ ،و�أن ي�صلح لنا �ش�أننا ك َّله� ،إنَّه ـ تبارك وتعاىل ـ
�سميع ال ُّدعاء ،وهو �أه ُل ال َّرجاء ،وهو ح�سبنا ونعم الوكيل.
ِ
امل�سلمني
هم اغ ِفر مل�ص ِّن ِفها ولكا ِتبِها ولقَارِئها وجميع
ال َّل َّ
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