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الم�سجد بيت ال ّله

10

اخلميني {
امل�سجد في فكر الإمام
ّ

اخلميني {
امل�سجد في فكر الإمام
ّ

11

سالمية:
الم�سجد ِمحور الحركة الإ� ّ
النبي الأكرم  Pمن م ّكة �إلى المدينة ليبد�أ ب�صياغة
عندما هاجر ّ
معالم المجتمع ال
إ�سالمي ،كانت �أ ّول خطوة قام بها � Pأن بنى م�سجد
ّ
المدينة ،كحجر �أ�سا�س لهذا المجتمع؛ ومنذ تلك اللحظة �صار الم�سجد
محور الحركة الإ�سالم ّية ك ّلها في المجتمع ،لي�س كمج ّرد ُعرف تعارف
عليه الم�سلمون ،بل �شرع ومنهج �أ ّكدت عليه الروايات و�أ ّكد عليه القر�آن
الكريم بالإ�ضافة �إلى �سيرتهم  ،Rكما �سيظهر جل ًّيا خالل ط ّيات
هذا الكتاب.
وقد �ش َّددت الروايات على �ضرورة احترام هذه المركز ّية وحفظها،
«لي�س لجا ِر الم�سجدِ �صال ٌة �إذا ل ْم
حتّى ورد عن �أمير الم�ؤمنين َ :Q
ي�شهدِ المكتوبة في الم�سجدِ � ،إذا كا َن ً
فارغا
�صحيحا»(((.
ً
فهذه الرواية ت�ؤ ّكد على الم�سلم وتن ّبهه �إلى �ضرورة �أداء ال�صالة
الواجبة في الم�سجد ،وتحثّ جار الم�سجد على ح�ضور �صالة الفري�ضة
فيه ،ما لم يكن معذو ًرا لمر�ض �أو غيره من الأعذار ال�شرع ّية.
من هو جار الم�سجد؟
ر ّبما يت�ص ّور بع�ضهم �أنّ الجار هو من كان بيته مال�ص ًقا للم�سجد،
((( و�سائل ال�شيعة ،احلر العاملي ،ج� ،5ص ،195حديث .5
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تف�سره ب�أو�سع من ذلك بكثير ،حيث اعتبرت �أنّ الجيرة
ولكنّ الروايات ّ
تمت ّد لم�سافة �أربعين دا ًرا! ففي الرواية عن �أمير الم�ؤمنين :Q
«حري ُم الم�سجدِ �أربعو َن ذرا ًعا ،والجوا ُر �أربعون دَا ًرا من جوانبها
الأربعة»(((.
ف�سر الجار ب�أ ّنه من �سمع النداء (�أي الأذان) ،فعن �أمير
وبع�ضها ّ
الم�ؤمنين « :Qال �صال َة لجا ِر الم�سجدِ � اّإل في الم�سجدِ  � ،اّإل �أن
يكو َن َل ُه عذ ٌر �أو ب ِه عِ ّل ٌة ،فقيل :ومنْ جا ُر الم�سجدِ يا �أمير الم� َ
ؤمنين؟
قا َل :منْ �سم َع الندا َء»(((.
ف�إذا كانت �أوقات ال�صالة الفري�ضة ثالثة ،فهذا يعني �أ ّنه �سيتر ّدد
�إلى الم�سجد يوم ًّيا ثالث م ّرات ،وهذا بالطبع �س ُيعطي الم�سجد �صفة
المحور ّية بالن�سبة لحركة الإن�سان الم�سلم.
الخميني { بال�شعب الم�سلم في �إيران
وعندما هاجر الإمام
ّ
من حكم الفراعنة ومجتمع الملوك وال�سالطين� ،إلى حكم اهلل تعالى
العملي ،عاد لي�ضع حجر الأ�سا�س لهذا المجتمع وي�ؤ ّكد
ومجتمع التوحيد
ّ
عليه من جديد� ،أال وهو الم�سجد.
الخميني {« :ا�سعوا في �إعاد ِة الم�ساجدِ �إلى ما
يقول الإمام
ّ
لي�س في الإ�سال ِم
كا َنت علي ِه في �صد ِر الإ�سال ِم ،ولتنت ِبهوا �إلى �أ َّنه َ
ٌ
اعتزال»(((.
عزل ٌة �أو
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،3ص.484
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،3ص.356
((( الكلمات الق�صار� ،ص .64
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ويو�ضح في كلمة �أخرى ما هو المق�صود بال�ضبط من �إعادة الم�سجد
�إلى ما كان عليه في �صدر الإ�سالم ،فيقول« :كا َن الم�سج ُد في الإ�سال ِم
إ�سالمي .وكا َن الإعال ُم
وفي �صد ِر الإ�سال ِم دو ًما مرك ًزا للتح ّركِ ال
ِّ
ُ
ُ
َ
الم�سلمين
الجيو�ش وقوى
وتنطلق
إ�سالمي يبد�أُ من الم�سجدِ ،
ال
ُّ
من ُه لدح ِر الك ّفا ِر و�إدخالِهم تحتَ لوا ِء الإ�سال ِم .فالم�سج ُد في �صد ِر
الإ�سال ِم كا َن مرك ًزا للتح ّركِ واالنطالقِ دو ًما»(((.
روحي للفرد الم�سلم؛ بل هو محور
فالم�سجد لي�س مج ّرد مرجع
ّ
إ�سالمي � ً
أي�ضا.
لعمل الدولة الإ�سالم ّية والمجتمع ال
ّ
رمز ّية الم�سجد:
�إنّ الإمام
الخميني { يعر�ض مفهوم الم�سجد ،لي�س من جهة
ّ
يتو�سع بهذا المفهوم،
كونه بناء يتر ّدد �إليه النا�س في �أوقات النهار ،بل ّ
ليجعله ي�شير �إلى �ساحات مع ّينة ي�صل �إليها الإن�سان المخل�ص في ك ّل
ن�ش�أة من ن�ش�آت وجوده ،فهو باعث المعنو ّية ا ّلتي ُتع ّبر عن االتّ�صال
والتوجه واالنقياد �إليه �سبحانه.
باهلل �سبحانه وتعالى،
ّ
وي�شير الإمام
ثالث من هذه الن�ش�آت:
الخميني { �إلى ٍ
ّ
 1ـ «الن�ش�أة الطبيع ّي ُة والمرتب ُة الظاهر ّي ُة الدنيو ّي ُة ،ومكا ُنها � ُ
أر�ض
«ج ِعلَتِ لي ال ُ
أر�ض م�سجدًا
الطبيعةِ ،قا َل ر�سول ا ِ
هلل ُ :P
وطهو ًرا»»(((.
((( منهج ّية الثورة� ،ص .478
((( الآداب املعنو ّية لل�صالة� ،ص .185
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نف�س ُه ويذو َق بذائق ِة روح ِه �أ َّن
ويقول {« :فلل�سالِكِ � ْأن يفه َم َ
دا َر الطبيع ِة هي م�سج ُد عباد ِة الح ِّق ،و�أ َّنه قد َم �إلى هذ ِه الن�ش�أ ِة لأجلِ
هذا المق�صدِ ؛ كما ُ
يقول ُّ
ن�س �إِ اَّل
الحق ج َّل وعالَ } :و َما خَ َل ْق ُت ا ْل ِج َّن َو ْ إِال َ
ِليَ ْعبُدُونِ .(((»{..
و�إذا كانت الدنيا ك ّلها م�سجدً ا ،فهذا يعني �أنّ الم�ؤمن فيها بحالة
اعتكاف م�ستم ّر ،يقول الإمام
الخميني {« :ف�إذا وج َد دا َر الطبيع ِة
ّ
نف�س ُه معتك ًفا فيهِ ،ال ُب َّد و� ْأن يقو َم ب�آدا ِبه
م�سجدًا للعباد ِة ور�أى َ
وي�صو َم عن تذ ُّك ِر غي ِر الح ِّق ،و� اّأل يخر َج عن م�سجدِ العبود ّي ِة � اّإل
بقد ِر الحاجةِ ،ف�إذا َ
حاج ُته يعو ُد وال ي�ست�أن ُِ�س بغي ِر الح ِّق وال
انق�ضتْ َ
ُ
يتع ّل ُق قل ُب ُه بغي ِرهِ .هذا ك ُّل ُه
العكوف على بابِ اهلل.(((»...
ِ
خالف �آدابِ
 2ـ «مرتب ُة القوى الظاهر ِة والباطنةِ ،ا ّلتي هي جنو ٌد َملَ ِك َّي ٌة
للنف�س ،ومح ُّلها ال ُ
أر�ض الطبيع َّي ُة الإن�سان ّي ُة ،وهي
و َملَكو ِت َّي ٌة
ِ
ُ
هذ ِه البني ُة
والبدن»(((.
حيث يجعل هذه النف�س م�سجدً ا يح ُرم دخول ال�شياطين عليه ،ي�سجد
فيها جنود النف�س ،يقول الإمام
أدب ال�سالكِ في هذا
الخميني {« :و� ُ
ّ
المقا ِم �أن ُيفه َم باطِ َن قل ِبهِ؛ ب�أ َّن � َ
نف�سه ،وهي م�سج ُد
أر�ض الطبيع ِة ُ
ُّ
الربوب ّيةِ،
ومحل ال�سجد ِة للجنو ِد الرحمان َّيةِ»(((.
و�أحكام الم�سجد ّية ت�سري عليه ،فال يجوز تنجي�سه بنجا�سات
((( الآداب املعنوية لل�صالة� ،ص .186-185
((( م .ن� ،ص .185
((( م .ن� ،ص .186
((( م .ن� ،ص .186
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ينج�سها
الأعمال ال�شيطان ّية والهوى ،يقول الإمام
الخميني {« :فال ِّ
ّ
إبلي�س ،وال يجع ُل الجنو َد الإله ّي َة تحتَ ت�ص ّرف
بقاذوراتِ ت�ص ّرف � َ
كي ت�شر َق � ُ
الرب ،وتخر َج عن ظلم ِة
أر�ض الطبيعة ب�شروقِ نو ِر ّ
� َ
إبلي�س ْ
البعدِ عنْ ال�ساح ِة الربوب ّية وكدورتِه ،فيرى قوا ُه الملك ّي َة الملكوت ّي َة
معتكِف ًة في م�سجدِ البدنِ ويعام ُل بد َن ُه معامل َة الم�سجدِ  ،ومع قوا ُه
ُ
ال�سالك في هذا المقا ِم �أكث ُر؛
وتكليف
العكوف �إلى فنا ِء اهلل.
بعين
ِ
ِ
ِ
َ
تنظيف الم�سجدِ وطهار َته � ً
أي�ضا على ُع ْه َدتِه ،كما �أ َّن ُه بنف�سِ ِه
لأ َّن
� ً
َ
أدب
المعتكفين في هذا الم�سجدِ »(((.
أي�ضا يتك َّف ُل � َ
للنف�س
الغيبي
البرزخي
 3ـ «الن�ش�أ ُة الغيب َّي ُة لل�سالِك ،ومح ُّلها البد ُن
ِ
ُّ
ُّ
ا ّلذي يتك ّو ُن ب�إن�شا ِء
النف�س وخالق َّيتِها»((( .وهذه الن�ش�أة ُتعتبر
ِ
الأ�سا�س ولها انعكا�سها على باقي الن�ش�آت ،وي�شير �إلى ذلك الإمام
نف�س ُه
الخميني {« :والأدبُ لل�سالكِ في هذا المقا ِم �أن يُذ ِّو َق َ
ّ
بين هذا المقا ِم والمقاماتِ ال َأخ ِر كثي ٌر ،وحِ ُ
َ
التفاوت َ
فظ هذا
�أ َّن
َ
المقا ِم ه َو َ
المعتكفين
القلب ه َو �إما ُم
من مهمّاتِ ال�سلوكِ ؛ لأ َّن َ
الجناب وبف�سا ِد ِه يف�س ُد الجمي ُع� .إذا ف�س َد العا ِل ُم َف َ�س َد
في هذا
ِ
العا َل ُم»(((.
ويختلف هذا المقام عن المقامين ال�سابقين ،لأنّ تكليف الإن�سان ال
ينح�صر بتظهيره ورفع الدن�س منه والتعامل معه كم�سجد ،بل هو مك َّلف
ببناء هذا الم�سجد من الأ�سا�س ،فهذا يختلف عن �سابقيه في �أنَّ بناء
((( الآداب املعنوية لل�صالة� ،ص .186
((( م .ن� ،ص .186
((( م .ن� ،ص .187-186
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النف�سي عهدته على الإن�سان ،فعليه �أن يبد�أ بهذا البناء
هذا الم�سجد
ّ
ُ
لي�صل بعد ذلك �إلى االعتكاف ،يقول الإمام
«وتكاليف
الخميني {:
ّ
ال�سالِك في هذا المقا ِم ُ
المقامين؛ لأ َّن ُه ق ْد
ذين
ِ
تكون �أكثر من ِ
ومن الممكن ال �سم َح ُ
ُك ّل َف بنا َء الم�سجدِ � ً
أي�ضا بنف�سِ هَِ ،
اهلل � ْأن يكون
َ
م�سج ُد ُه م�سج َد �ضرا ٍر وكف ٍر وتفريقٍ َ
الم�سلمين ،وال يجو ُز في
بين
ُ
ال�سالك الم�سج َد
ويجب تخري ُب ُه ،ف�إذا � ّأ�س�س
هذا الم�سجدِ عباد ُة الح ِّق
ُ
الرحماني ويدِ الواليةِ ،وط ّه َر بنف�سِ ِه
إلهي بيدِ الت�ص ّر ِف
الملكوتي ال َّ
ّ
ّ
َ
واعتكف
هذا الم�سجدِ عن جمي ِع القاذوراتِ والت�ص ّرفاتِ ال�شيطان ّيةِ،
العكوف في الم�سجدِ ،
نف�س ُه من
ِ
في ِه فال ُب َّد ل َه � ْأن يجاهِ َد ح ّتى ُيخ ِر َج َ
بالنف�س وخر َج
ويعتك َِف بفنا ِء
�صاحب الم�سجدِ ف�إذا تط ّه َر عن التم ّلقِ
ِ
ِ
عن قيدِ نف�سِ ه ،ي�صي ُر ه َو بنف�سِ ِه منز ًال للح ِّق ْ
بل م�سجدًا للربوب ّي ِة
الحق على نف�سِ ه في َ
و ُيثني ُّ
ذاك الم�سجدِ بالتجل ّياتِ الفعل ّية ث ّم
الربُ ،
يقول� :س ّبو ٌح
الأ�سمائ ّي ِة ث ّم الذات ّيةِ ،وهذا الثنا ُء ه َو �صال ُة ِّ
رب المالئك ِة والرو ِح»(((.
ّو�س ُّ
قد ٌ
إ�سالمي ومحور
وبعد ك ّل هذا ،يتّ�ضح �أنّ حجر الأ�سا�س للمجتمع ال
ّ
الر�سالي ،ك ّل ذلك تخت�صره كلمة «الم�سجد»!.
حركة الإن�سان الم�سلم
ّ
ما هو الم�سجد؟
الم�سجد بيت اهلل:
} َو�أَ َّن ا ْل َم َ�ساجِ َد لهلِ ِ َف اَل تَدْ ُعوا َم َع ا ِهلل �أَ َحدًا{(((.
((( الآداب املعنوية لل�صالة� ،ص .187
((( �سورة اجلن ،الآية.18 /
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�أن يكون هلل �سبحانه وتعالى ،فهذا يعني �أنّ هذا ال�شيء هو خي ٌر
ٌ
إلهي في �سماء هذه الدنيا المل َّبدة بغيوم
مح�ض ومحور هداية ،و�صفاء � ّ
الوهم وال�ضياع.
إلهي ي�ستم ّد منه الإن�سان
�أن يكون ال�شيء هلل ،فهذا يعني �أ ّنه رافد � ّ
زاده في هذه الدنيا القاحلة الجرداء.
هذا �إذا كان ال�شيء هلل �سبحانه وتعالى ،ولكنّ الم�سجد لي�س مج ّرد
�شيء هلل �سبحانه بل هو بيت اهلل كما ت�صفه الروايات!.
فعن الإمام ال�صادق « :Qعلي ُك ْم ب�إتيانِ الم�ساجدِ ف�إ َّنها ُ
بيوت
هلل في الأر�ض ،ومن �أتاها متط ِّه ًرا طهَّر ُه ُ
اهلل من ذنوبهِ ,و ُكت َِب من
ا ِ
ز ّوا ِرهِ ،ف�أكثِروا فيها من ال�صال ِة والدعاءِ»(((.
ما المق�صود من كلمة «بيت ال ّله»؟
بيت ال�شيء هو ا ّلذي ُيتو ّقع �أن ي�صاب فيه هذا ال�شيء ،فبيت المال
– مث ًال – هو المكان ا ّلذي تجمع فيه الأموال لتُو ّزع بعد ذلك بين
النا�س .وبيت الإن�سان هو المكان ا ّلذي ُيمكن �أن تق�صده فيه لتجده
بيت...
وت�ستفيد منه في حاجتك ،وهكذا ك ُّل �شيء ُجعل له ٌ
وبيت اهلل ،هو المكان ا ّلذي ُيت َو َّق ُع فيه االتّ�صال باهلل تعالى ،والح�صول
على عونه وطلب الخير منه ،حيث يكون الإن�سان في الم�سجد �أقرب �إلى
اهلل تعالى من الجهة الروح َّية ،منقط ًعا عن العوامل ا ّلتي ت�ش َغله وتمنعه
التوجه �إلى اهلل تعالى.
من ّ
وقد نت�ساءل هنا :على ماذا �سنح�صل في الم�سجد يا ُترى؟
((( بحار الأنوار ،ج� ،77ص.308
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فبيت المال نجد فيه المال ،وبيت ال�سالح نجد فيه ال�سالح ،وهكذا...
فكلمة اهلل تعالى ماذا �أرادت �أن تخت�صر ،وبالتالي ماذا ُيمكننا �أن نجد
في بيت اهلل؟
بع�ض النا�س قد يق�صدون الم�سجد للعبادة فقط.
وبع�ضهم يق�صدونه لطلب الرحمة والمغفرة.
و�آخرون يق�صدونه لطلب التوفيق في الدنيا...
فهل الم�سجد بيت ُيت َو َّق ُع فيه مغفرة الذنوب؟ �أو ُيتو ّقع فيه التوفيق
في الدنيا؟ �أم هو للعبادة؟...
لو كان المطلوب من الم�سجد �أحد هذه الأمور دون غيرها ،لكان المنا�سب
�أن ن�س ّميه بها ،فنقول :بيت الرحمة� ،أو بيت المغفرة� ،أو بيت العبادة..
لك ّننا نجد �أنّ الإ�سالم لم ي�س ِّمه بهذه الأ�سماء بل �س ّماه «بيت اهلل»،
فما ميزة هذا اال�سم المق ّد�س «اهلل»؟
ميزته �أ ّنه ال ُي�شير �إلى �صفة �إله ّية دون غيرها من ال�صفات ،و�إ ّنما هو
جامع لل�صفات ك ّلها ،وقد قال تعالى عن نف�سه } َف�أَ ْينَ َما تُ َو ُّلو ْا َفثَ َّم َو ْج ُه ا ِهلل{(((.
وعليه ،فبيت اهلل هو بيت �شامل ُيتو َّقع فيه ك ّل �شيء له عالقة ب�صفات
اللطف الإله ّية ،فهو �سبحانه ُموجد الخيرات وال ِنعم ،وك ّل خير وك ّل �أمر
ي�ستحقّ الثناء هو هلل تعالى ،والم�سجد هو بيته ومركزه .و�سنذكر ذلك
بالتف�صيل في الف�صول القادمة �إن �شاء اهلل تعالى.
فما هو تكليفنا تجاه هذا البيت وهذه النعمة؟
((( �سورة البقرة ،الآية.115 :

الف�صل الثاني

تكليفنا تجاه الم�سجد
بناء الم�سجد
ال تهجروا الم�ساجد
عمران الم�ساجد
احترام الم�سجد
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بناء الم�سجد:
إ�سالمي وقلبه.
�إنّ الم�سجد ُي�ش ّكل وجه المجتمع ال
ّ
خا�صا في
هو وجهه ،لأ ّنه ب ِقببه العالية وم�آذنه المرتفعة ُي�ضفي ج ًّوا ًّ
ظهر هو ّية هذا المجتمع.
المجتمع ،و ُي ِ
ومن الم�شكالت الأ�سا�س في المجتمعات الإ�سالم ّية ،م�شكلة �ضياع
الهو ّية و�إنكار الذات وتقليد الغير؛ فهذه الم�آذان والقبب بمج ّرد
وجودها ُتعطي هو ّية المجتمع؛ لتلقي بظالل هذه الهو ّية على الكثير من
م�سلك ّياته.
وهو قلب المجتمع ،لأنّ الم�سجد هو ا ّلذي ي�ضخّ في المجتمع �أفرادًا
متد ّينين �صالحين ،وهو ا ّلذي يق ّوي �شوكة ال�صالح و ُي�ض ِعف الف�ساد.
وقد ر�أينا ب� ِّأم العين ،كيف تح ّولت مجتمعات من الف�ساد �إلى
روحا جديدة
ال�صالح بمج ّرد �إيجاد م�سجد فيها؛ ا�ستطاع �أن ُيعطي ً
في المجتمع.
لذلك نجد في الروايات الحثّ على بناء الم�ساجد والت�أكيد على
ذلك؛ عن الإمام ال�صادق « :Qمنْ بنى م�سجدًا بنى ُ
اهلل َل ُه بي ًتا
في الج ّنةِ .قا َل �أبو ُعبيد َة :فم َّر بي �أبو عبدِ اهلل  Qفي طريقِ م ّك َة
وق ْد َ�س َّويتُ ب�أحجا ٍر م�سجدًا ،فق ْلتُ َل ُهُ :ج ِع ْلتُ ف َ
ِداك نرجو � ْأن يكو َن
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هذا منْ َ
ذلك ،فقا َل َ :Qن َعم»(((.
النبي الأكرم « :Pمن بنى م�سجدًا ليذك َر َ
اهلل في ِه بنى َل ُه
وعن ّ
نف�سا م�سلم ًة كا َن َ
ذلك الع ُ
ِتق فِدي ًة َل ُه منْ
بي ًتا في الج ّنةِ ،ومنْ �أع َت َق ً
هلل كا َنتْ ل ُه نو ًرا يو َم القيامةِ»(((.
�شاب �شي َب َت ُه في �سبيلِ ا ِ
جه َّن َم ،ومن َ
الخميني { ي�ؤ ّكد على �ضرورة بناء الم�ساجد
ولذلك نجد الإمام
ّ
حيث يقولَ :
«من الم�ستح ّباتِ الأكيد ِة بنا ُء الم�سجدِ  ،وفيه �أج ٌر عظي ٌم
ُ
وثواب ج�سي ٌم .وقد ور َد � ّأن
هلل Pقا َل« :منْ بنى م�سجدًا في
ر�سول ا ِ
ٌ
الدنيا �أعطا ُه ُ
اهلل بك ِّل �شبرٍ م ْن ُه � -أو قال :بك ِّل ذرا ٍع من ُه  -م�سير َة
أربعين � َ
ألف عا ٍم مدين ًة من ذهبٍ ّ
� َ
وف�ض ٍة و ُد ٍّر وياقوتٍ وزم ّر ٍد وزبرجدٍ
ول�ؤل�ؤ»(((.
فيجب �أن َ
تعي�ش مجتمعا ُتنا ثقافة بناء الم�سجد ،حتّى ُي�صبح �إيجاد
ُ
الم�سجد في المناطق ه ًّما يحمله ك ّل م�سلم في قلبه ،ليبذل طاقاته في
�سبيل اهلل.
ال تهجروا الم�ساجد:
تهجروا الم�ساج َد ف�إ َّن َ
يقول الإمام
ذلك ه َو
الخميني {« :ال ُ
ّ
تكلي ُفكم»(((.
الر�سالي ،فهجره
�إذا كان الم�سجد هو محور حركة الإن�سان الم�ؤمن
ّ
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،3ص.368
((( رو�ضة الواعظني� ،ص .337
((( حترير الو�سيلة ،ج� ،1ص.152
((( الكلمات الق�صار� ،ص .64
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إ�سالمي ،وهو من
والتخ ّلي عنه يعني تف ّكك الإ�سالم ،وت�شتّت المجتمع ال
ّ
إ�سالمي،
�أخطر الأمرا�ض الداخل ّية ا ّلتي يمكن �أن ُيبتلى بها المجتمع ال
ّ
وقد اعتبر الإمام
الخميني { �أنّ بقاء الإ�سالم يعتمد على حفظ دور
ّ
هذه الم�ساجد حيث قال {�« :إ َّن حِ َ
فظ الم�ساجدِ من الأمو ِر ا ّلتي
َيعتم ُد عليها وجو ُد الإ�سال ِم اليو َم»(((.
وهذا ما �أ�شارت �إليه الروايات � ً
أي�ضا ،فعن الإمام ال�صادق :Q
َ
الذين ال ي�شهدو َنها من جيرانِها،
«�ش َكتِ الم�ساج ُد �إلى اهلل تعالى
ف�أوحى ُ
اهلل ع َّز وج َّل �إليها :وعِ َّزتي وجاللي ال ق ِب ْلتُ َله ُِم �صال ًة
النا�س عدا َلة ،وال نا َل ْتهم رح َمتي وال
واحد ًة ،وال �أظه ْر ُت لهُم في
ِ
جاوروني في ج َّنتي»(((.
فعدم قبول ال�صالة وعدم نيل الرحمةُ ،ي�شير �إلى �أنّ �أعمالهم تفقد قيمتها،
وهي بالتالي تفقد �آثارها المرج ّوة ،فت�صبح �أعمالهم ـ و�إن ك ُثرت ـ ال ثمار لها على
اال�ستراتيجي ،و�إن ُف ِر�ض ظهور بع�ض الثمار المرحل ّية لها ،وهذا
الم�ستوى
ّ
تدريجي.
إ�سالمي وتف ّككه ب�شكل
يعني �ضياع المجتمع ال
ّ
ّ
والنعمة �إذا وجدت ولم يعطها الإن�سان ح ّقها ولم ي�ست ِفد منها تح ّولت
�إلى نقمة ،فعن الإمام ال�صادق « :Qثالث ٌة ي�شكو َن �إلى اهلل ع َّز
ٌ
�صحف
خراب ال ُي�ص ّلي في ِه �أه ُل ُه ،وعا ِل ٌم بين ج ّهالٍ  ،ومِ
وج َّل :م�سجِ ٌد ٌ
ُمع ّل ٌق قد و َقع عليه غبا ٌر ال ُيقر�أَ فيهِ»(((.
((( الكلمات الق�صار� ،ص .65
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،3ص.480
((( م .ن� ،ص.484
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�أجارنا اهلل من �شكوى الم�ساجد ،ونعوذ به �سبحانه �أن تكون الم�ساجد
خ�صي ًما لنا يوم القيامة!
عمران الم�ساجد:
فالمطلوب � ًإذا عمران الم�ساجد بمعنى كثرة التر ّدد �إليها ،و�إعطا�ؤها
دور المحور ّية في الحركة ا ّلتي نقوم بها ،حتّى تكون هذه الأعمال مقبولة
وتحت عناية اهلل �سبحانه وتعالى�} :إِنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم َ�ساجِ َد ا ِهلل َم ْن �آ َم َن بِا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم
الآخِ ِر َو�أَ َقا َم ال� َ
صَّال َة َو�آتَى ال َّز َكا َة َولَ ْم يَ ْخ َ�ش �إِالَّ اهللَ َف َع َ�سى �أُ ْولَـئ َِك �أَن يَ ُكونُو ْا مِ َن
ا ْل ُم ْهتَدِ َين{(((.
مكتوب� :إ َّن بيوتي في
وعن الر�سول الأكرم « :Pفي التوراة
ٌ
أر�ض الم�ساج ُد َفطوبى لعبدٍ تط َّه َر في بي ِت ِه ث َّم زا ُرني في ب ْيتي.
ال ِ
ب�شر ّ
�أال �إ َّن على المزو ِر كرام َة الزائرِ� .أال ّ
الم�شائين في الظلمات �إلى
الم�ساجد بالنو ِر ال�ساط ِع يو َم القيامةِ»(((.
المطلوب � ً
أي�ضا �إكثار الجلو�س في الم�ساجد حتّى
لي�س هذا فقط ،بل
َ
�شجع الإ�سالم على ذلك ،فعن
ُت�صبح �أرواحنا مجبولة على ُ�سكناه ،وقد ّ
النبي الأكرم « :Pيا �أبا ذ ٍّر �إ َّن اهلل َتعالى ُي َ
عطيك ما ُدمتَ
جال�سا في
ً
ّ
درج ًة في الج َّنةِ ،و ُت�ص ّلي َ
عليك المالئك ُة،
الم�سجدِ بك ِّل َن َف ٍ�س تن َّف ْ�ستَ َ
نف�س تن َّف ْ�ستَ في ِه ع�شر ح�سناتٍ  ،وتمحي َ
وتكتب َ
عنك ع�شر
لك بك ِّل ٍ
ُ
�س ِّيئاتٍ »(((.
((( �سورة التوبة ،الأية.18 :
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،5ص.245
((( بحار الأنوار ،ج� ،80ص.370
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فالمطلوب � ًإذا� ،أن يكون ك ّل فرد م ّنا من �أبناء الم�سجد مدا ِو ًما على
الح�ضور فيه.
لكن ب�شرط �أن تبقى الم�ساجد بيو ًتا هلل �سبحانه وتعالى ،وال نح ِّولها
�إلى بيوت لنا ،فعلينا �أن نحافظ على احترامها وقد�س ّيتها ،ونالحظ �أ ّننا
في ح�ضرة اهلل �سبحانه وتعالى.
وقد �أ�شارت الروايات �إلى بع�ض الإر�شادات في هذا ال�سياق لتع ّلمنا
كيف نتعامل مع الم�سجد.
احترام الم�سجد:
هناك ع ّدة معايير �أ�شارت �إليها الروايات للجلو�س في الم�سجد،
نذكر منها:
 1ـ عدم ارتكاب الحرام :ففي الرواية عن
النبي الأكرم :P
ّ
«الجلو�س في الم�سجدِ النتظا ِر ال�صال ِة عباد ٌة ،ما َل ْم ُيحدِ ْث،
ُ
قيل :يا ر�سول اهلل وما الحد َُث؟ قال:
االغتياب»(((.
َ
وخ�صو�صا الغيبة ،ي�سلب ف�ضل الجلو�س في
فارتكاب المح َّرم،
ً
الم�سجد..
 2ـ عدم رفع ال�صوت :عنه « :Pج ِّنبوا م�ساجِ دَكم مجاني َن ُكم
هلل تعالى»(((.
و�صبيان ُكم ور َفع �أ�صوا ِت ُكم � اّإل بذكر ا ِ
ِ
 3ـ ترك اللغو :فعن ر�سول اهلل  - Pوقد �س�أله �أبو ذ ّر عن كيف ّية
((( �أمايل ال�صدوق� ،ص.506
((( بحار الأنوار ،ج� ،80ص.349

26

اخلميني {
امل�سجد في فكر الإمام
ّ

أ�صوات وال ُي ُ
عمارة الم�سجد  -قال« :ال ُترف ُع فيها ال ُ
خا�ض
فيها بالباطلِ  ،وال ُي�ش َترى فيها وال ُيباع ،واتركِ اللغ َو ما د ُْمتَ
فيها ،ف� ْإن ل ْم ْ
نف�س َك»(((.
تفعل فال تلو َمنّ يو َم القيام ِة � اّإل َ
 4ـ �إتيانها بهيئة منا�سبة} :خُ ُذو ْا زِ ينَتَ ُك ْم عِ ن َد ُك ِّل َم ْ�س ِجدٍ{((( وترك
النبي الأكرم « :Pمن �أك َل من
المن ّفرات ،ففي الرواية عن ّ
يقرب م�سجدَنا ،ف�أ ّما
هذ ِه البقل ِة المنتنة (يعني الثوم) فال ُ
من �أكلَ ُه ول ْم ي�أتِ الم�سجدِ فال ب� َأ�س»(((.
 5ـ عدم جعلها مج ّرد مم ّر :من الالزم الحفاظ على روح ّيتها
وهيبتها
النبي الأكرم « :Pال تجعلوا الم�ساج َد
ّ
الخا�صة ،عن ّ
طر ًقا ح ّتى ُت�ص ّلوا فيها ركعتين»(((.
 6ـ اال�شتغال بالم�ستح ّبات :عنه ُّ :P
جلو�س في الم�سجدِ لغ ٌو
«كل
ٍ
م�صل� ،أو ذك ُر اهللِ� ،أو ٌ
� اّإل ثالثة :قراء ُة ٍّ
علم»(((.
�سائل عن ٍ
 7ـ روح ّية الدخول �إلى الم�سجد :في الرواية عن الإمام ال�صادق
باب بيتِ
باب الم�سجدِ فاعل ْم �أ َّن َك ق�صد َْت َ
�« :Qإذا بل ْغتَ َ
عظيم ال يط�أُ َ
ب�ساط ُه � اّإل المطهَّرو َن ،وال ُي� ُ
ؤذن ب ُمجال�س ِة
ملك
ٍ
ٍ
الملك
ب�ساط خدم ِة
ِ
وهب القد َوم �إلى ِ
مجل�سِ ِه �إ ّال ال�صدِّيقو َنِ ،
عظيم �إن غف ْلتَ هيب َة الملكِ  ،واعل ْم �أ َّنه قاد ٌر
ف�إ َّن َك على خط ٍر
ٍ
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،5ص.234
((( �سورة الأعراف ،الآية.31 :
((( بحار الأنوار ،ج� ،63ص.247
((( م .ن ،ج� ،73ص.329
((( م .ن ،ج� ،74ص.86
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على ما ي�شا ُء من العدلِ والف�ضلِ م َع َك و ِب َك ...واعتر ِْف بعجز َِك
وتق�صير َِك وفقر َِك َ
توج ْهتَ للعباد ِة ل ُه
بين يديهِ ،ف�إ َّن َك ق ْد َّ
والم�ؤان�س ُة ،واع ُر ْ�ض �أ�سرا َر َك عليهِ ،ولتعل ْم �أ َّن ُه ال تخفى علي ِه
َ
أجمعين وعالن َّي ُت ُه ْم ،وكنْ ك�أفق ِر عباد ِه بين
�أ�سرا ُر الخالئقِ �
َ
قلبك عن ك ِّل �شاغلٍ يحج ُب َك عن ر ِّب َك ،ف�إ َّنه ال
يديهِ ،و�أخلِ
أخل�ص .وانظ ْر من �أيِّ ديوانٍ يخر ُج ا�س ُم َك،
يقب ُل �إ ّال الأطه َر وال َ
ف� ْإن ذ ْقتَ من حالو ِة مناجا ِتهِ ،ولذيذِ مخاطبا ِت ِه و�ش ِر ْبتَ
بك� ِأ�س رحم ِت ِه وكراما ِت ِه من ُح ْ�س ِن �إقبا ِل ِه علي ِه و�إجاب ِتهِ ،فق ْد
أمن والأمانِ  ،و� اّإل فق ِْف َ
فادخل َ
ْ
وقوف
�صلحتَ لخد َم ِتهِ،
فلك ال ِ
الح ْيلِ  ،و َق ُ�ص َر عنه الأم ُل ،وق�ضى علي ِه
ُم َ�ضط ٍّر قدِ انقط َع عن َ
الأج ُل ،ف�إذا ع ِل َم ُ
اهلل ع َّز وج َّل من َ
قلبك �صد َق االلتجا ِء �إليهِ،
نظ َر � َ
يحب
بعين ال ّرحم ِة والر�أف ِة
ِ
إليك ِ
والعطف وو َّفقك لِما ُّ
يحب الكرام َة لعبا ِد ِه الم�ضط ّر َ
ين �إليه ِ،
وير�ضى ف�إ َّن ُه كري ٌم ُّ
لطلب مر�ضا ِتهِ ،قا َل ُ
المحتر َ
اهلل ع َّز وج َّل�} :أَ َّمن
ِقين على با ِب ِه ِ
يب ا ْل ُم ْ�ض َط َّر �إِ َذا َد َعا ُه.(((»{...
يُ ِج ُ
الخميني { تعلي ًقا على هذه الرواية بعد ذكرها
يقول الإمام
ّ
ُ
َ
«وحيث �إ َّن هذا الكال َم
بتمامها:
ال�شريف د�ستو ٌر جام ٌع لأ�صحابِ
هلل نقل ُت ُه بتمامِ هِ؛ فلع َّل ُه يح�ص ُل ٌ
حال
المعرف ِة و�أربابِ ال�سلوكِ �إلى ا ِ
ومح�ص ُل قو ِل ِه علي ِه ال�سال ُم� :أ َّن ُه �إِذا و�ص ْلتَ �إلى
من التد ُّبر فيهِ،
َّ
بابِ الم�سجدِ فانت ِب ْه �إلى �أيِّ بابٍ و�ص ْلتَ  ،و�أيَّ جنابٍ ق�صد َْت ،فاعل ْم
((( بحار الأنوار ،ج� ،80ص.374
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العظيم ال�ش�أنِ ؛ ا ّلذي ال ي�ض ُع �أح ٌد
�أ َّن َك و�ص ْلتَ �إلى جنابِ ال�سلطانِ
ِ
عالم
قد َم ُه على ِ
ب�ساط ُق ْر ِبه ِ�إ اّل �إذا َط ُه َر وتط َّه َر من جمي ِع � ِ
أرجا�س ِ
لمجال�س ِت ِه ِ�إ اّل ل ّل َ
ذين
أرجا�س ال�شيطان َّيةِ ،وال ي�صد ُر الإذ َن
الطبيعةِ ،وال ِ
َ
يقدِ مو َن علي ِه بال�صدقِ وال�صفاءُِ ،
لو�ص من جمي ِع �أنوا ِع ال�شركِ
والخ ِ
ْ
فاجعل عظم َة الموقفِ والهيب َة والع َّز َة والجال َل
والباطن،
الظاه ِر
ِ
وب�ساط
القد�س
ِ
إلهي ُن ْ�ص َب عين َِكُ ،ث َّم �ض ْع قد َم َك �إلى جنابِ
ِ
ال ّ
الأُ ْن ِ�س؛ ف�إ َّن َك واق ٌع في مخاطر ٍة عظيمةٍ ...ف�إ َّن َك ور ْد َت �إلى جنابِ
القاد ِر المطلقِ ُيجري ما ي�شا ُء في ممل َكتِه ،ف�إ ّما � ْأن يعاملَ َك بالعدال ِة
َ
إخال�ص و ُت ْح َجب عن
ويناق�ش في الح�سابِ فيطال َِب بال�صدقِ وال
ِ
الجنابِ و َت ِر َد طاعا َتك و�إن ك ُث َرت ،و�إ ّما � ْأن يعطِ َف � َ
إليك طر َف ُه ويقب َل
َ
ويعطيك
بف�ضل ِه ورحمت ِه طاع َت َك ا ّلتي هي ال �شي َء وال قيم َة َلها,
َ
بعجزك
ثوا َب ُه العظي َم .ف�إذا عر ْفتَ الآ َن عظم َة الموقفِ فاعتر ِْف
َ
توج ْهتَ �إلى عبا َد ِت ِه وق�صد َْت الم�ؤان�س َة معه
وتق�صير َِك
وفقرك و�إذا َّ
فف ّر َغ َ
قلبك عن اال�شتغالِ بالغي ِر ا ّلذي يحج ُب َك عن جمالِ الجميلِ ؛
اال�شتغال بالغي ِر قذار ٌة و�شِ ٌ
ُ
رك ،وال يقب ُل ُّ
القلب
وهذا
الحق تعالى � اّإل َ
ِ�ص ،و�إذا وجد َْت في نف�سِ َك حالو َة مناجا ِة ّ
الحق ،و ُذ ْقتَ
الطاهِ َر الخال َ
هلل وج َر ْعتَ من ك� ِأ�س رحم ِت ِه وكراما ِتهِ ،ور�أيتَ ح�سن
حالو َة ذك ِر ا ِ
�إقبالِه و�إجابت ِه في نف�سِ َك فاعل ْم �أ َّنك �ص ْر َت الئ ًقا لخد َم ِت ِه المقد ََّ�سةِ،
ْ
أذون وم� ٌ
فادخل ف�إ ّن َك م� ٌ
وجدت في نف�سك هذه الحاالتِ
أمون ،و�إذا ما ْ
ِّ
كالم�ضطر ا ّلذي َ
انقطعتْ عن ُه جمي ُع العالجاتِ ،
فق ِْف ببابِ رح َم ِتهِ؛
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و َب ُع َد عن الآمالِ و َق ُربٍ �إلى �أج ِلهِ ،ف�إذا ع َر ْ�ضتَ ذ َّل َت َك وم�س َك َن َت َك
والتج� َأت �إلى بابهِ ،ور�أى �سبحا َن ُه َ
منك ال�صد َق وال�صفا َء ،فينظ ُر
� َ
بعين الرحم ِة والر�أف ِة وي�ؤ ّيدُك ويو ّف ُق َك لتح�صيلِ ر�ضاهُ ،ف�إ َّن ُه
إليك ِ
ين كما ُ
ويحب الكرام َة لعبا ِد ِه الم�ضط ّر َ
يقول تعالى�} :أَ َّمن
لكريم
ُّ
ٍ
ال�سو َء{»(((.
يُ ِج ُ
يب ا ْل ُم ْ�ض َط َّر �إِ َذا َد َعا ُه َويَ ْك�شِ ُف ُّ
فتكليفنا � ًإذا هو عمران الم�ساجد .وعمران الم�ساجد هذا يجب �أن
يكون مع الحفاظ على �آدابها.
كرامة مع ِّمري الم�ساجد عند اهلل تعالى:
عن جعفر بن مح ّمد ،عن �آبائه  Rقال�« :إ َّن َ
اهلل �إذا �أرا َد �أن
�صيب �أه َل الأر�ض بعذابٍ قا َل :لوال ا ّل َ
في ،ويع ِّمرو َن
ُي َ
ذين يتحا ّبون َّ
م�ساجِ دي ،وي�ستغفِرو َن بالأ�سحارِ ،لوالهُ م لأنز ْلتُ عذابي»(((.
ولكن لماذا عمران الم�ساجد؟ وما هو المتو ّقع منه؟ وما هي الفوائد
ا ّلتي يمكن �أن نح�صل عليها �إذا التزمنا بذلك؟
الإمام
الخميني { �أ�شار �إلى حقائق �إ�سالم ّية ذكرتها الروايات
ّ
و�أ ّكدتها التجربة � ً
أي�ضا ،فلنقر�أ م ًعا.

((( الآداب املعنوية لل�صالة� ،ص 187ـ .188
((( و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ـ احلر العاملي ،ج� ،5ص.204
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الم�سجد مر ّبي الأجيال الم�ؤمنة:
خا�صة في بناء الإن�سان ال�صحيح وال�سليم ،لأ ّنها
�إنّ للتربية �أه ّم ّية ّ
التوجه نحو الحقّ
ت�ؤ ّمن الأجواء المالئمة ا ّلتي ت�ساعد الإن�سان على ّ
و�صرف طاقاته في االتّجاه ال�صحيح ،لتثمر بعد ذلك �صالح الدنيا
وط ّيبات الآخرة.
والم�سجد له دوره الأ�سا�س على م�ستوى التربية والتوجيه.
يقول الإمام
«يجب � ْأن تكو َن الم�ساج ُد مراكز
الخميني {:
ُ
ّ
للتربي ِة ال�صحيحةِ ،و�أكث ُر الم�ساجدِ كذل َِك ,بحمدِ اهللِ»(((.
والتعليم
ويقول {« :ينبغي � ْأن تكو َن الم�ساج ُد محا َّل للتربي ِة
ِ
بالمعنى
الحقيقي وبجمي ِع الأبعادِ»(((.
ِّ
فالم�سج ُد هو تلك الأر�ض الخ�صبة الط ّيبة ا ّلتي �إن زرعنا فيها
تتم�سك جذورها بتربة الم�سجد
الإن�سان اهتزّت �شجرته وربت� ،شجرة ّ
لت�ستقي منها وترتفع �أغ�صانها لتالم�س ال�سماء ،يقول تعالى�} :أَ ْ�ص ُل َها
ال�س َماء{.
ثَاب ٌِت َو َف ْر ُع َها فِي َّ
وعن الر�سول الأكرم « :Pمن � َ
أ�صاب الخ�صا َل
أدمن �إلى الم�سجدِ � َ
الثماني َة� :آي ًة محكم ًة� ،أو فري�ض ًة م�ستعمل ًة� ،أو �س ّن ًة قائم ًة� ،أو عِ ل ًما
((( الكلمات الق�صار� ،ص.64
((( م .ن.
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م�ستطر ًفا� ،أو � ًأخا م�ستفا ًدا� ،أو كلم ًة تد ُّله على هدًى �أو تردُّه عن ر ًدى،
َ
وترك
الذنب خ�شي ًة �أو حيا ًء»(((.
ِ
ف�إذا �أدمن الإن�سان الم�سجد �أ�صاب ك ّل هذا الخير وكان من
المهتدين ،كما �أخبر اهلل �سبحانه وتعالى في كتابه الكريم }�إِنَّ َما يَ ْع ُم ُر

صَّال َة َو�آتَى ال َّز َكا َة َولَ ْم يَ ْخ َ�ش �إِالَّ
َم َ�ساجِ َد ا ِهلل َم ْن �آ َم َن بِا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم الآخِ ِر َو�أَ َقا َم ال� َ
(((
اهللَ َف َع َ�سى �أُ ْولَـئ َِك �أَن يَ ُكونُو ْا مِ َن ا ْل ُم ْهتَدِ َين{.

فالهداية ُترتَجى من خالل �إعمار الم�ساجد.
�صالحا فازرعه في تربة �صالحة زك َّية ،ف�إن زرعته
ف�إن �أردت �إن�سا ًنا ً
تلومنّ � اّإل
في �صحراء الدنيا القاحلة �أو جبالها الجرداء ولم ِ
يهتد فال َ
نف�سك.
الم�سجد ح�صن الجهاد الأكبر:
يقول الإمام
«المحراب هو مو�ض ُع الحربِ ؛ مو�ض ُع
الخميني {:
ُ
ّ
المواجه ِة والحربِ ِ�ض َّد ال�شيطانِ والطواغيتِ »(((.
في كلمته هذه ،يب ّين الإمام
الخميني { دورين جهاد ّيين للم�سجد،
ّ
�أحدهما جهاد النف�س وال�شيطان والآخر جهاد طواغيت الدنيا.
�سنتع ّر�ض لجهاد الطواغيت �ضمن الف�صل التالي ،و�أ ّما جهاد النف�س
وال�شيطان؛ فهو من � ّ
أدق الأمور و�أ�صعبها حتّى �أعطته الروايات لقب
الجهاد الأكبر.
((( بحار الأنوار ،ج� ،81ص.2
((( �سورة التوبة ،الآية.18 :
((( الكلمات الق�صار� ،ص.64
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هذا الجهاد ا ّلذي �س ُيلقي بظالله على حركة الإن�سان ك ّلها في الدنيا
وعلى م�صيره في الآخرة ،حرب مع ال�شياطين ومع النف�س الأ ّمارة
بال�سوء ومع َز ْي ِف الدنيا...
ولك ّل حرب دروعها ومتاري�سها وخنادقها ،والم�سجد هو الدرع
والمترا�س والخندق لهذه الحرب ،وهجرانه يعني الوقوف في العراء
�أمام �سهام العد ّو و�أدواته ،وهو بالتالي مقتل الإن�سان وهزيمته في هذه
المعركة!
فالم�سجد هو ال�ضمان الأ�سا�س للفوز في هذه المعركة الدقيقة
وال�صعبة.
َ
اختلف
وهذا ما �أ�شارت �إليه رواية عن �أمير الم�ؤمنين « :Qمن
هلل �أو عل ًما
أ�صاب �إحدى الثمانيً � :أخا م�ستفا ًدا في ا ِ
�إلى الم�سجدِ � َ
م�ستطر ًفا� ،أو �آي ًة ُم ْح َك َم ًة� ،أو رحم ًة ُمنتظر ًة� ،أو كلم ًة تر ُّد ُه عن ر ًدى،
�أو ي�سم ُع كلم ًة تد ُّله على هدًى� ،أو ُ
يترك ذن ًبا خ�شي ًة �أو حيا ًء».
�صاحب الم�سجدِ ب�أق َّل من
عن �أبي عبد اهلل « :Qال يرجع
ُ
�إحدى ثالثٍ ّ � :إما دعا ٌء يدعو به ُيدخِ ُل ُه ُ
اهلل ب ِه الج َّن َة ،و� ّإما دعا ٌء يدعو
ب ِه في�صر ُِف ُ
هلل ع َّز وج َّل»(((.
اهلل ب ِه عن ُه بال ًء ،و�إ َّما �أ ٌخ ي�ستفي ُد ُه في ا ِ
الر�سالي ،وهو ا ّلذي
فالم�سجد هو ا ّلذي ي�صنع الإن�سان الم�سلم
ّ
يحافظ عليه في مواجهة تح ّديات ال�شيطان ،والنف�س الأ ّمارة والدنيا
ال َغرور.
((( بحار الأنوار ،ج� ،71ص.275
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الفردي؟
ولكنْ  ،هل هذا يعني �أن َن ْق ُ�ص َر دور الم�سجد على الم�ستوى
ّ
�أم �أنّ للم�سجد دو ًرا اجتماع ًّيا وا�س ًعا � ً
أي�ضا؟
ال َّ
�شك �أنّ للم�سجد �أدوا ًرا �أخرى �أ�سا�س ّية ومه ّمة ،فلنطا ِلعها في ما
ي�أتي.

اخلميني {
امل�سجد في فكر الإمام
ّ

الف�صل الرابع

دور الم�سجد في المجتمع
االجتماعي
الدور
ّ
التبليغي
الدور
ّ
ال�سيا�سي
الدور
ّ
الدور الجهاديّ
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إ�سالمي،
الخميني {« :الم�سج ُد هو خند ٌَق �
يقول الإمام
ٌّ
ّ
محل الحربِ � .إ َّنه ْم يريدو َن � ْأن ي�أخذوا َ
والمحراب ه َو ُّ
ذلك من ُك ْم،
ُ
ولي�س المعيا ُر � ْأن ي�أخذوا هذا من ُك ْمْ ،
بل �إ َّن ذلك مقدِّم ٌة ،و� اّإل فاذهبوا
َ
ال�سنتين
هاتين
و�ص ّلوا ما �شِ ْئ ُت ْم� .إ َّنهم ت�ض َّرروا من الم�سجدِ خال َل
َ
ِ
ِ
النا�س ،وتثوي ِر
لتجم ِع ِ
�أو الثالثِ الأخيرةِ� ،إ ْذ �أ�صب َح الم�سج ُد مكا ًنا ُّ
الظلم� ،إ َّن ُه ْم يريدو َن �أخ َذ هذا الخندقِ
الجماهي ِر لالنتفا�ض ِة ِ�ض َّد
ِ
من ُك ْم»(((.
�إنّ للم�سجد دو ًرا �أ�سا�س ًا على م�ستوى المجتمع � ً
أي�ضا ،فعبارة «ما
هلل وما لقي�ص َر لقي�ص َر» هي عبارة بعيدة ك ّل البعد عن المفاهيم
هلل ِ
ِ
عملي �صريح ،ي�أباه الإ�سالم ا ّلذي
البديه ّية في الإ�سالم ،بل هي �شرك ّ
النظري
جاء على التوحيد
والعملي }�أَ ْينَ َما تُ َو ُّلو ْا َفثَ َّم َو ْج ُه اهللِ{.
ّ
ّ
فهو المعبود وهو الملك و القاهر و المعين وهو مد ّبر الأمور...
إ�سالمي محور الحركة
لذلك كان الم�سجد من اليوم الأ ّول للمجتمع ال
ّ
ومنطلق الأعمال.
يقول الإمام
الخميني {« :كا َن الم�سج ُد الحرا ُم والم�ساج ُد
ّ
زمن الر�سولِ الأكر ِم  Pمرك ًزا للحروبِ  ،ومرك ًزا للق�ضايا
في ِ
يقت�ص ْر دو ُر م�سجدِ الر�سولِ  Pعلى
االجتماع َّي ِة وال�سيا�س َّيةِ ،فل ْم ِ
((( منهجية الثورة� ،ص.479
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الم�سائلِ العباد َّي ِة كال�صال ِة وال�صو ِمْ ،
بل كا َنتِ الم�سائ ُل ال�سيا�س َّي ُة
�أكث َر من َ
النا�س
ذلك وكا َن يبد�أُ من الم�سجدِ متى ما �أرا َد تع ِبئ َة
ِ
و�إر�سا َل
الجيو�ش»(((.
ِ
َو ْل ُن�شِ ْر هنا �إلى بع�ض هذه الأدوار:
االجتماعي:
ـ الدور
ّ
للم�سجد دوره الأ�سا�س في تما�سك المجتمع وتقوية الروح
�إنّ
ِ
االجتماع ّية فيه ،هذا التما�سك ا ّلذي ُيعتبر هد ًفا مه ًّما �شرعت له
بع�ض الت�شريعات لتقويته كت�شريع الت�آخي بين الم�ؤمنين ،وجاء الكثير
من الآداب وال�سنن لتع ّلم الإن�سان كيف يتعامل مع �أخيه الإن�سان ب�شكل
ي�ضمن �سالمة وق ّوة هذا التما�سك .ودور الم�سجد في هذا الإطار وا�ضح
خ�صو�صا مع مالحظة �صالة الجماعة فيه ،وا ّلتي يعني االلتزام
ج ًّدا
ً
بها اجتماع الم�ؤمنين ثالث م ّرات يوم ًيا.
وقد وردت بع�ض الروايات ا ّلتي تحثّ على الذهاب �إلى الم�سجد
بن َّية طلب الجماعة ،فعن الر�سول الأكرم « :Pمنْ م�شى �إلى م�سجدٍ
يطلب في ِه الجماع َة كا َن ل ُه بك ِّل خطو ٍة �سبعو َن � َ
ألف ح�سنةٍ ،ويرف ُع ل ُه
ُ
ذلك َو َّك َل ُ
مات وه َو على َ
من الدرجاتِ مث ُل َ
ذلك ،و� ْإن َ
َ
َ
�سبعين
اهلل ب ِه
ملك؛ يعودو َن ُه في قب ِرهِ ،وي�ؤنِ�سو َن ُه في وحد ِتهِ ،وي�ستغفِرو َن ل ُه
�أ ْل َف ٍ
ح ّتى ُي ْب َع َث»(((.
((( منهجية الثورة� ،ص.478
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1259
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وعندما ي�صبح من ر ّواد الم�سجد �سي�ستفيد من �إخوة في اهلل ع َّز
�صاحب الم�سجدِ ب�أق َّل من
النبي الأكرم « :Pال يرج ُع
ُ
وج َّل ،فعن ّ
�إحدى ثالثّ � :إما دعا ٌء يدعو ب ِه ُيدخِ ُله ُ
اهلل ب ِه الج ّن َة ،و�إ ّما دعا ٌء يدعو
ب ِه في�صر ُِف ُ
هلل ع َّز
اهلل ب ِه عن ُه بال َء الدُّ نيا ،و�إ ّما �أ ٌخ ي�ستفي ُد ُه في ا ِ
وج َّل»(((.
التبليغي:
ـ الدور
ّ
�إنّ الم�سجد هو منبر للعلم والتبليغ والإعالم � ً
أي�ضا ،فمن �أراد العلم
والتع ّلم ،فعليه �أن ي�صاحب الم�سجد ،ومن �أراد الهداية عليه �أن يتر ّدد
�إلى الم�سجد ،ومن �أراد التوبة فبابها الم�سجد .فالم�سجد هو تج�سيد
لح ْ�س ِن
للرحمة الإله ّية ا ّلتي تغمر الم�ؤمنين في الدنيا وتكون �سب ًبا ُ
العاقبة.
َ
اختلف
وهذا ما �أ�شارت �إليه الرواية عن �أمير الم�ؤمنين « :Qمِ ن
هلل �أو عل ًما
أ�صاب �إحدى الثمانً � :أخا م�ستفا ًدا في ا ِ
�إلى الم�سجدِ � َ
م�ستطر ًفا� ،أو �آي ًة ُمحكم ًة� ،أو رحم ًة منتظر ًة� ،أو كلم ًة تر ُّد ُه عن ردىً ،
�أو ي�سم ُع كلم ًة تد ُّله على هدىً � ،أو ُ
يترك ذن ًبا خ�شي ًة �أو حيا ًء»(((.
وهناك ت�أكيد في الإ�سالم على حركة التع ّلم في الم�سجد ،وقد ورد
في الرواية �أنّ الر�سول الأكرم  Pخرج ف�إذا في الم�سجد مجل�سان،
المجل�س ْي ِن
مجل�س يتف ّقهون ومجل�س يدعون اهلل وي�س�ألونه ،فقال« :كِال
َ
((( بحار الأنوار ،ج� ،71ص.275
((( م .ن ،ج� ،80ص.351
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�إلى خيرٍ ّ � ،أما ه�ؤال ِء فيدعو َن اهلل ،و�أ ّما ه�ؤال ِء فيتع َّلمو َن و ُي َف ِّقهو َن
الجاه َل ،ه�ؤال ِء �أف�ض ُل،
قعد َم َع ُه ْم(((.
بالتعليم ُ�أ ْر�سِ ْلتُ لِما �أر�س ْلتُ » َّثم َ
ِ
فيا لها من مجال�س علم في بيت اهلل �سبحانه وتعالى ،يجل�س معهم
فمن حقّ الم�ؤمن �أن يطمع بمثل ذلك.
فيها ر�سول اهلل ِ !P
وكذلك الإعالم وتوجيه النا�س يكون في الم�ساجد ،هذا ما �أراده
الإ�سالم وترجمه الإمام
الخميني { في كالمه حيث قال« :الم�سج ُد
ّ
هو مرك ُز الإعال ِم والتبلي ِغ»(((.
ُ
ينطلق َ
إ�سالمي
ويقول{« :كا َن الإعال ُم ال
من الم�سجدِ »(((.
ُّ
ال�سيا�سي:
الدور
ّ
يتم ّيز الإ�سالم ب�شمول ّيته ،فاهلل تعالى ومن خالل لطفه المطلق،
�أراد تلبية حاجات الإن�سان ك ّلها وت�أمين متط ّلباته الت�شريع ّية ا ّلتي
تكفل �سعادته وح ّل م�شاكله ك ّلها ومن جميع الجهات ،فالإ�سالم لم ي� ِأت
بتكليف الإ�صالح دون �أن يعطي دواءه الناجع ،بل �أعطى الدواء ثم ك ّلف
الحجة.
الإن�سان با�ستخدامهَ ،ف َك ُم َل اللطف وت ّمت ّ
إن�ساني
ومن هنا ،نجد �أحكام الإ�سالم ا ّلتي اهت ّمت بالمجتمع ال ّ
وتوجهاته ال�سيا�س ّية من �سلم وحرب ومناهج وو�سائل و�أخالق ّيات...
ّ
فلي�س غري ًبا �أن نجد الم�سجد ـ ا ّلذي يع ّبر عن قلب الإ�سالم ال�صافي ـ
الخا�ص.
إلهي
ّ
قد اقتحم ال�سيا�سة لي�ضفي عليها هدايته ورونقه ال ّ
((( منية املريد� ،ص.106
(((الكلمات الق�صار� ،ص.64
((( منهجية الثورة� ،ص.478
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يقول الإمام
الخميني {« :الم�سج ُد هو مرك ُز التج ّمعاتِ
ّ
ال�سيا�س ّيةِ»(((.
نبي الإ�سالمP
فال�سيا�سة في الإ�سالم لها اهتمامها
ّ
الخا�ص ،وقد كان ّ
والتجمعات
�صاحب الدولة ور�أ�س الهرم في �سيا�سة المجتمع ال
إ�سالميَّ ،
ِّ
ال�سيا�س ّية هي دور من الأدوار ا ّلتي كان ي�ؤدّيها الم�سجد على امتداد
التاريخ.
الخميني {« :ل ْم يقت�ص ْر م�سج ُد الر�سولِ  Pعلى
يقول الإمام
ّ
الم�سائلِ العباد ّي ِة كال�صال ِة وال�صو ِمْ ،
بل كانتِ الم�سائ ُل ال�سيا�س َّي ُة
�أكث َر مِ نْ َ
ذلك»(((.
هذا الم�سجد هو ا ّلذي ا�ستطاع �أن يغ ّير المعادالت ال�سيا�س ّية ،ويحدث
انقال ًبا كبي ًرا على موازين اال�ستكبار والم�ستكبرين في هذا الع�صر من
الخميني
خالل الثورة الإ�سالم ّية المباركة في �إيران ،وي�شير الإمام
ّ
هي ا ّلتي ح َّق َقتِ الن�ص َر
{ �إلى هذه الحقيقة بقوله�« :إ َّن الم�ساج َد َ
لل�شعب االهتما ُم ِبها»(((.
ح�سا�س ٌة ينبغي
ِ
لأبنا ِء �شع ِبنا ،وهي مراك ُز ّ
فالم�ساجد هي ح�صون الإ�سالم المنيعة ا ّلتي و�ضعها اهلل تعالى في
�أر�ضه وا ّلتي ينبغي اال�ستفادة منها.

((( الكلمات الق�صار� ،ص.64
(((م .ن.478 .
((( منهجية الثورة� ،ص.478
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الخميني {�« :أحيوا الثور َة من خاللِ الم�ساجدِ ،
يقول الإمام
ّ
ا ّلتي ُتعتب ُر ح�صو َن الإ�سال ِم المنيعةِ ،و�أديموا ا ّتقا َد الثور ِة بال�شعاراتِ
الإ�سالم ّيةِ»(((.
الدور الجهاديّ :
الم�سجد لم يغب عن الحركة الجهاد ّية � ً
أي�ضا ،حيث كان ُيعتبر مكان
انطالق الجيو�ش لل ّذود عن الإ�سالم و�إعالء كلمة «ال �إله � اّإل اهلل».
يقول الإمام
الخميني {« :كا َن الم�سج ُد الحرا ُم والم�ساج ُد في
ّ
زمن الر�سولِ الأكر ِم  Pمرك ًزا للحروبِ »(((.
ِ
وهكذا ،ف�إنّ الم�سجد كان على امتداد الع�صور محور حركة الإن�سان
الم�سلم لينطلق من خالله �إلى عبادة اهلل تعالى واالرت�شاف من ك�أ�س
معنو ّيات ال�صالة والدعاء ...وليتز ّود �ضمن حلقاته عل ًما ناف ًعا يعرف
به ر َّبه ويتع ّلم فيه تكليفه ،ولي ِع َ
هم الأ ّمة الإ�سالم ّية من
ي�ش في زواياه َّ
�شرقها �إلى غربها ،في�شحذ ه ّمته لينطلق من هناك �سي ًفا من �سيوف
اهلل تعالى في �أر�ضه.

((( الكلمات الق�صار� ،ص.65
((( منهجية الثورة� ،ص.478

اخلميني {
امل�سجد في فكر الإمام
ّ

45

الخاتمـــة
احفظوا الم�ساجد:
يقول الإمام
ال�شعب احفظوا م�ساج َد ُك ْم...
الخميني {�« :أ ُّيها
ُ
ّ
فين غرب ِّي َ
�أ ُّيها المث ّقفو َن اح َفظوا الم�ساجدَ ،وال تكونوا مث ّق َ
ين...
الحقوق ّيو َن اح َفظوا م�ساجِ َد ُك ْم.(((»...
�أ ُّيها ُ
�إنّ مه َّمة حفظ الم�ساجد تقع على عاتق ك ّل فرد من �أفراد هذه
الغربي ،فالمث ّقف
إ�سالمي عن المث ّقف
الأ ّمة ،وهذا ما يم ّيز المث ّقف ال
ّ
ّ
المحوري نتيجة كونه بيت اهلل تعالى ،ا ّلذي
إ�سالمي يرى دور الم�سجد
ال
ّ
ّ
رب ك ّل �شيء .ولي�س المق�صود من الحفظ حفظ الحجارة والجدران
هو ّ
والأبواب ،و�إ ّنما حفظ الدور والمحور ّية والروح ّية ،حتّى ن�صبح �أبناء
روح َّيته بنفو�سنا و�أرواحنا ،وخالطت دماءنا.
م�ساجد ح ًّقا قد ُجبلت ِ
هذا هو واجبنا في هذا الع�صر ،يقول الإمام
الخميني {« :ال ُب َّد لي
ّ
� ْأن �أقو َل� :إ َّن َ
َ
واجب
الم�سلمين اليو َم»(((.
حفظ الم�ساجدِ هو ُ
هذا هو واجبنا ا ّلذي يجب �أن نلتفت �إليه ،لأنّ � ّأي وهن و�ضعف فيه
إ�سالمي ،ما قد ي�س ّبب
هو وهن و�ضعف في خندق �أ�سا�س للمجتمع ال
ّ
((( الكلمات الق�صار� ،ص.64
((( م .ن.
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إ�سالمي وتراجع الحالة الإ�سالم ّية والعياذ باهلل،
انهيار المجتمع ال
ّ
فالبعد عن الم�ساجد هو �أ�سا�س الوهن!
الخميني {�« :إ َّن َ
يقول الإمام
حفظ الم�ساجدِ من الأمو ِر ا َّلتي
ّ
يعتم ُد علَ ْيها وجو ُد الإ�سال ِم اليو َم»(((.
هم اجعلنا من �أهل الم�سـجد ا ّلذيـن عرفـوه وعا�شـوا فيه
ال َّل َّ
ب�أج�سادهم ،فخالط �أرواحهم؛ حتّى �صاروا م�سجدً ا في ك ّل حركة
و�سكنة يقومون بها.

((( الكلمات الق�صار� ،ص.65
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