بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم
رب العالؿقـ ،وأشفد أن ال إ ٰلف َإال اهلل ودده ال شركؽ
الحؿد هلل ِّ
لف ،وأشفد َ
محؿدً ا عبده ورسقلف ﷺ وعؾك آلف وأصحابف
أن
َ
ٍ
بحدكث عـ ٍ
ألؿ يف قؾقب كثقر
أجؿعقـ .أ َما بعدُ  ..فلبدأ درس الققم
مـ الؿسؾؿقـ يف الؿساجد بققت اهلل تبارك وتعالك.
يف ٍ
كؾ صالةة ،بالؾ يف ِّ
كتؽر ُر يف ِّ
وسالجقد ،يف أ ًذى
كالؾ ركالق ُ
أمر َ

عظالالقؿ لؾؿسالالؾؿقـ ،يف صالالةاؿ وعبالالاداؿ ،وإذ ال ٍ
الاب لخشالالقعفؿ
ٍ
أكاس ر َبؿا بؾغ األمر هبؿ مبؾالغ
وإقبالفؿ عؾك رهبؿ تبارك وتعالك مـ
ال مباالة وعدم االكرتاث مع َ
أن األمر إي واهلل جد خطقر.

ممسالػ
أمر يف غاكة اإلكةم ،وأمالر
ٌ
فاألمر أكفا اإلخقة الؽرام ٌ
لؾغاكة ،و ٰ ذا كدب عؾك ضعػ اإلكؿان وكؼال

الالدِّ كـ وضالعػ

الحرمة لفا.
االدرتام لبققت اهلل تبارك وتعالك ومراعاة ُ
ِ
أكرمف اهلل َ
الجقاب
جؾ وعة هباتػ َ
والقاجب عؾك ٰ ذا الذي َ

أن كجعؾ مـ ُشؽر اهلل تبارك وتعالك لف عؾالك ٰ الذه الـِّعؿالة التالل
س َفؾ اهلل لالف هبالا اال ِّتصالاب عؾالك أ ؾالف وقرابتالف وأبـائالف وقضالا
مصالحف وداجاتف أن كستعؿؾفا يف صاعة اهلل ،ومـ اسالتعؿالفا يف
ولفالذا َ
فالنن
صاعة اهلل تبارك وتعالك أن ال تحتالقي عؾالك مـؽالرٰ ،

الحدكث -أكفا اإلخقة -عؾالك أصالقات الؿقسالقؼك التالل أصالب

محرمة يف ِّ
كؾ داب؛ بؾ كـبغل عؾقف
الؿقسقؼك يف َ
الجقاالت ل َ
أن كختار لجقالف أصقا ًتا لقسالت بلصالقات الؿقسالقؼك ،وكالزداد

متؽر ًرا؛ بؾ ال تؽالاد تخؾالق صالةة أو ركالق أو
سؿاعفا يف الؿساجد ِّ

الصقت الؿـؽر داخؾ بققت اهلل
األمر خطقرة عـدما كؽقن ٰ ذا َ

سجقد مـ سؿا ٰ ذه الؿقسقؼك ،أبؾالغ الحالاب بـالا أ َمالة اإلسالةم أن

تبارك وتعالك ،فبققت اهلل تبارك وتعالك محرتمة ولفالا درمتفالا،

السال ِّقئة يف بقالقت اهلل! أكالـ ُدرمالة
ُتضرب ٰ ذه الؿقسقؼك الؿـؽالرة َ

وإذا كان ذاك الذي أخذ كسلب عـ داجتف يف الؿسجد قالاب ﷺ:

الؿساجد ! أكـ مؽاكتفا يف قؾقبـا! أكالـ مراعاتـالا لحؼالقخ إخقاكـالا

الؿـؽر العظقؿ َ
فؾـتؼ
الشـقعِّ .
«ال رد اهلل عليه حاجته» فؽقػ هبذا ُ

أن َ
متؽرر ،مع َ
كؾ مـ كحؿؾ اتػ
إذا كاكت دالـا هبذه ِّ
الصػة يف أمر ِّ

اهلل -أكفا اإلخقة -ولـحذر مـ مقجبات سخط اهلل وعؼابف گ.
َ
والقاجب عؾك ِّ
كؾ وادد مـَا أن ك َتؼل اهلل جالؾ وعالة يف ٰ الذه

الؿصؾقـ! أكـ تؼقاكا هلل  !۵أكـ تعظقؿـا لشعائر اهلل جؾ وعالة!
الجقاب كستطقع َ
جقالالف أو أن
مرة كدخؾ فقفا الؿساجد أن كغؾالؼ ّ
ّ
كؾ َ
ِ
الصامت؛ ٰلالؽالـ كثقر مـ الـَاس أصب ال كبالالل
كجعؾف عؾك القضع َ

وهلللصمالة وهلللسمال للمر سمول هلل  ،ألمو بما هللليممو وبو م

وال كؽرتث هبذا األمر ،وأصب الؿصؾقن وبشؽؾ مسالتؿر كسالؿعقن

هلللكري وبسلطان هلللقدي من هلللشوطان هلللمر و » وكدخؾ بقالت اهلل

الؿقسقؼك و ؿ سجقد و ؿ ر ّكع ،و ؿ يف صةاؿ ،و ؿ يف دعائفؿ،

لفذه األصقات الؿـؽرة أي وجقد
محرت ًما لبقت اهلل ،وال كجعؾ ٰ

َ
والذاكر هلل تبارك وتعالالك وإذا هبالذا
و ؿ يف تسبقحفؿ ،بقـؿا الؿس ِّب
الصاخب العالل كضرب ـا و ـاك داخؾ الؿساجد.
الصقت َ
َ
الؿسالالاجد لفالالا درمالالة ﴿ ،ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

كسلب اهلل  ۵بلسالؿائف الحسالـك وصالػاتف العؾقالا أن ُكصالؾ
أدقالـا أجؿعقـ ،وأن كق ِّفؼـا جؿق ًعالا الدالرتام بقالقت اهلل تبالارك

دالؼ ،إذا كالان ال كجالقز داخالؾ
الؿصؾقن لفؿ ادرتام ولفالؿ ّ

مؿـ كعظؿ شعائر اهلل وأن ُكعقذكا جؿق ًعا مـ
وتعالك ،وأن كجعؾـا َ
ٍ
مجالاب كسالخط اهلل تبالارك
استعؿاب ٰ ذه األجفزة يف أي أمالر أو

الؿسجد أن ترفع صالقتؽ بالالؼرآن عؾالك أخقالؽ ،فؽقالػ هبالذه
الس ِّقئة الؿـؽرة!
األصقات َ

وتعالك ،وأن ُكصؾ لـا شاللكـا ك َؾالف ،إكَالف تبالارك وتعالالك سالؿقع
الرجا و ق دس ُبـا وكعؿ القكقؾ.
الدعا و ق أ ؾ َ
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أمل يف القلوب حول مساع
املوسيقى يف املساجد
كلمة
للشيخ عبد الرزاق البدر
حفظه اهلل

وبؿجرد ما كدخؾ مع باب الؿسجد كؼالقب« :باسم هلل
الؿساجد
َ

يف بققت اهلل تبارك وتعالك .

ﭰ ﭱ ﴾[الحج].
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النسخة اإللكترونية األولى



