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الم�صجد ِمحور الحركة الإ�صالمّية:

عندما هاجر النبّي الأكرم P من مّكة اإلى المدينة ليبداأ ب�سياغة 

معالم المجتمع الإ�سالمّي، كانت اأّول خطوة قام بها P اأن بنى م�سجد 

المدينة، كحجر  اأ�سا�ض لهذا المجتمع؛ ومنذ تلك اللحظة �سار الم�سجد 

محور الحركة الإ�سالمّية كّلها في المجتمع، لي�ض كمجّرد ُعرف تعارف 

عليه الم�سلمون، بل �سرع ومنهج اأّكدت عليه الروايات واأّكد عليه القراآن 

R، كما �سيظهر جليًّا خالل طّيات  اإلى �سيرتهم  الكريم بالإ�سافة 

هذا الكتاب.

دت الروايات على �سرورة احترام هذه المركزّية وحفظها،  وقد �سدَّ

حّتى ورد عن اأمير الموؤمنين Q: »لي�َص لج�ِر الم�صجِد �صالٌة اإذا لْم 

.
(((

ي�صهِد المكتوبة في الم�صجِد، اإذا ك�َن ف�رًغ� �صحيًح�«

ال�سالة  اأداء  �سرورة  اإلى  وتنّبهه  الم�سلم  على  توؤّكد  الرواية  فهذه 

الواجبة في الم�سجد، وتحّث جار الم�سجد على ح�سور �سالة الفري�سة 

فيه، ما لم يكن معذوًرا لمر�ض اأو غيره من الأعذار ال�سرعّية.

من هو جار الم�سجد؟

رّبما يت�سّور بع�سهم اأّن الجار هو من كان بيته مال�سًقا للم�سجد، 

)1) و�سائل ال�سيعة، احلر العاملي، ج5، �ض195، حديث 5.
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ولكّن الروايات تف�ّسره باأو�سع من ذلك بكثير، حيث اعتبرت اأّن الجيرة 

 :Q الموؤمنين  اأمير  عن  الرواية  ففي  داًرا!  اأربعين  لم�سافة  تمتّد 

جوانبه�  من  َداًرا  اأربعون  والجواُر  ذراًع�،  اأربعوَن  الم�صجِد  »حريُم 

.
(1(

الأربعة«

وبع�سها ف�ّسر الجار باأّنه من �سمع النداء )اأي الأذان(، فعن اأمير 

اأن  اإّل  الم�صجِد،  في  اإّل  الم�صجِد  لج�ِر  �صالَة  »ل   :Q الموؤمنين 

يكوَن َلُه عذٌر اأو بِه ِعّلٌة، فقيل: ومْن ج�ُر الم�صجِد ي� اأمير الموؤمنيَن؟ 

.
(((

ق�َل: مْن �صمَع النداَء«

فاإذا كانت اأوقات ال�سالة الفري�سة ثالثة، فهذا يعني اأّنه �سيترّدد 

اإلى الم�سجد يوميًّا ثالث مّرات، وهذا بالطبع �سُيعطي الم�سجد �سفة 

المحورّية بالن�سبة لحركة الإن�سان الم�سلم.

اإيران  في  الم�سلم  بال�سعب   { الخمينّي  الإمام  هاجر  وعندما 

من حكم الفراعنة ومجتمع الملوك وال�سالطين، اإلى حكم اهلل تعالى 

ومجتمع التوحيد العملّي، عاد لي�سع حجر الأ�سا�ض لهذا المجتمع ويوؤّكد 

عليه من جديد، األ وهو الم�سجد.

م�  اإلى  الم�ص�جِد  اإع�دِة  في  »ا�صعوا   :{ الخمينّي  الإمام  يقول 

الإ�صالِم  لي�َص في  اأنَّه  اإلى  ولتنتِبهوا  الإ�صالِم،  عليِه في �صدِر  ك�َنت 

.
(3(

عزلٌة اأو اعتزاٌل«

)1) و�سائل ال�سيعة، ج3، �ض484.

)2) م�ستدرك الو�سائل، ج3، �ض356.

)3) الكلمات الق�سار، �ض 64.
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ويو�سح في كلمة اأخرى ما هو المق�سود بال�سبط من اإعادة الم�سجد 

اإلى ما كان عليه في �سدر الإ�سالم، فيقول: »ك�َن الم�صجُد في الإ�صالِم 

الإعالُم  وك�َن   . الإ�صالميِّ للتحّرِك  دوًم� مركًزا  الإ�صالِم  وفي �صدِر 

الم�صلميَن  وقوى  الجيو�ُص  وتنطلُق  الم�صجِد،  من   
ُ
يبداأ الإ�صالميُّ 

منُه لدحِر الكّف�ِر واإدخ�ِلهم تحَت لواِء الإ�صالِم. ف�لم�صجُد في �صدِر 

.
(1(

الإ�صالِم ك�َن مركًزا للتحّرِك والنطالِق دوًم�«

محور  هو  بل  الم�سلم؛  للفرد  روحّي  مرجع  مجّرد  لي�ض  فالم�سجد 

ا. لعمل الدولة الإ�سالمّية والمجتمع الإ�سالمّي اأي�سً

رمزّية الم�سجد: 

جهة  من  لي�ض  الم�سجد،  مفهوم  يعر�ض   { الخمينّي  الإمام  اإّن 

كونه بناء يترّدد اإليه النا�ض في اأوقات النهار، بل يتو�ّسع بهذا المفهوم، 

ليجعله ي�سير اإلى �ساحات معّينة ي�سل اإليها الإن�سان المخل�ض في كّل 

الّت�سال  عن  ُتعّبر  اّلتي  المعنوّية  باعث  فهو  وجوده،  ن�ساآت  من  ن�ساأة 

باهلل �سبحانه وتعالى، والتوّجه والنقياد اإليه �سبحانه.

وي�سير الإمام الخمينّي } اإلى ثالٍث من هذه الن�ساآت:

) ـ »الن�ص�أة الطبيعّيُة والمرتبُة الظ�هرّيُة الدنيوّيُة، ومك�ُنه� اأر�ُص 

م�صجًدا  الأر�ُص  لي  لَِت  »ُجِعِ  :P اهلِل  ر�صول  ق�َل  الطبيعِة، 

.
(((

وطهوًرا««

)1) منهجّية الثورة، �ض 478.

)2) الآداب املعنوّية لل�سالة، �ض 185.
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اأنَّ  روحِه  بذائقِة  ويذوَق  نف�َصُه  يفهَم  اأْن  »فلل�ص�ِلِك   :{ ويقول 

، واأنَّه قدَم اإلى هذِه الن�ص�أِة لأجِل  داَر الطبيعِة هي م�صجُد عب�دِة الحقِّ

هذا المق�صِد؛ كم� يقوُل الحقُّ جلَّ وعال: {َوَما َخَلْقُت �ْلِجناَّ َو�ْلإِن�َس �إِلاَّ 

.
(1(

ِليَْعبُُدوِن..}«

الموؤمن فيها بحالة  اأّن  واإذا كانت الدنيا كّلها م�سجًدا، فهذا يعني 

اعتكاف م�ستمّر، يقول الإمام الخمينّي }: »ف�إذا وجَد داَر الطبيعِة 

ب�آداِبه  يقوَم  واأْن  ُبدَّ  ل  فيِه،  معتكًف�  نف�َصُه  وراأى  للعب�دِة  م�صجًدا 

اإّل  العبودّيِة  م�صجِد  عن  يخرَج  واأّل   ، الحقِّ غيِر  ِر  تذكُّ عن  وي�صوَم 

ْت ح�َجُته يعوُد ول ي�صت�أِن�ُص بغيِر الحقِّ ول  بقدِر الح�جِة، ف�إذا انق�صَ

.
(2(

يتعّلُق قلُبُه بغيِرِه. هذا كلُُّه خالُف اآداِب العكوِف على ب�ِب اهلل...«

َملَِكيٌَّة  جنوٌد  هي  اّلتي  والب�طنِة،  الظ�هرِة  القوى  »مرتبُة  ـ   (

وَملَكوِتيٌَّة للنف�ِص، ومحلُّه� الأر�ُص الطبيعيَُّة الإن�ص�نّيُة، وهي 

.
(((

هذِه البنيُة والبدُن«

حيث يجعل هذه النف�ض م�سجًدا يحُرم دخول ال�سياطين عليه، ي�سجد 

فيها جنود النف�ض، يقول الإمام الخمينّي }: »واأدُب ال�ص�لِك في هذا 

المق�ِم اأن ُيفهَم ب�ِطَن قلِبِه؛ ب�أنَّ اأر�َص الطبيعِة نف�ُصه، وهي م�صجُد 

.
(4(

الربوبّيِة، ومحلُّ ال�صجدِة للجنوِد الرحم�نيَِّة«

بنجا�سات  تنجي�سه  يجوز  فال  عليه،  ت�سري  الم�سجدّية  واأحكام 

)1) الآداب املعنوية لل�سالة، �ض 186-185.

)2) م. ن، �ض 185.

)3) م. ن، �ض 186.

)4)  م. ن، �ض 186.
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�صه�  الأعمال ال�سيطانّية والهوى، يقول الإمام الخمينّي }: »فال ينجِّ

ت�صّرف  تحَت  الإلهّيَة  الجنوَد  يجعُل  ول  اإبلي�َص،  ت�صّرف  بق�ذوراِت 

اإبلي�َص كْي ت�صرَق اأر�ُص الطبيعة ب�صروِق نوِر الرّب، وتخرَج عن ظلمِة 

البعِد عْن ال�ص�حِة الربوبّية وكدورِته، فيرى قواُه الملكّيَة الملكوتّيَة 

معتِكفًة في م�صجِد البدِن ويع�مُل بدَنُه مع�ملَة الم�صجِد، ومع قواُه 

اأكثُر؛  المق�ِم  ال�ص�لِك في هذا  اإلى فن�ِء اهلل. وتكليُف  العكوِف  بعيِن 

بنف�ِصِه  اأنَُّه  كم�  ُعْهَدِته،  على   � اأي�صً وطه�رَته  الم�صجِد  تنظيَف  لأنَّ 

.
(1(

ُل اأدَب المعتكفيَن في هذا الم�صجِد« � يتكفَّ اأي�صً

) ـ »الن�ص�أُة الغيبيَُّة لل�ص�ِلك، ومحلُّه� البدُن البرزخيُّ الغيبيُّ للنف�ِص 

ُتعتبر  الن�ص�أة  وهذه   .
(((

وخالقيَِّته�« النف�ِص  ب�إن�ص�ِء  يتكّوُن  اّلذي 

الأ�ص��ص وله� انعك��صه� على ب�قي الن�ص�آت، وي�صير اإلى ذلك الإم�م 

َق نف�َصُه  الخمينّي }: »والأدُب لل�ص�لِك في هذا المق�ِم اأن ُيذوِّ

اأنَّ التف�وَت بيَن هذا المق�ِم والمق�م�ِت الأَخِر كثيٌر، وِحفُظ هذا 

المعتكفيَن  اإم�ُم  هَو  القلَب  لأنَّ  ال�صلوِك؛  هَو مَن مهّم�ِت  المق�ِم 

َف�َصَد  الع�ِلُم  ف�صَد  اإذا  الجميُع.  يف�صُد  وبف�ص�ِدِه  الجن�ِب  هذا  في 

.
(((

الع�َلُم«

ويختلف هذا المقام عن المقامين ال�سابقين، لأّن تكليف الإن�سان ل 

ينح�سر بتظهيره ورفع الدن�ض منه والتعامل معه كم�سجد، بل هو مكلَّف 

ببناء هذا الم�سجد من الأ�سا�ض، فهذا يختلف عن �سابقيه في اأنَّ بناء 

)1) الآداب املعنوية لل�سالة، �ض 186.

)2) م. ن، �ض 186.

)3) م. ن، �ض 187-186.
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هذا الم�سجد النف�سّي عهدته على الإن�سان، فعليه اأن يبداأ بهذا البناء 

لي�سل بعد ذلك اإلى العتكاف، يقول الإمام الخمينّي }: »وتك�ليُف 

قْد  لأنَُّه  المق�ميِن؛  ذيِن  من  اأكثر  تكوُن  المق�ِم  هذا  في  ال�ص�ِلك 

 اأْن يكون 
ُ
� بنف�ِصِه، ومَن الممكن ل �صمَح اهلل ُكّلَف بن�َء الم�صجِد اأي�صً

م�صجُدُه م�صجَد �صراٍر وكفٍر وتفريٍق بيَن الم�صلميَن، ول يجوُز في 

هذا الم�صجِد عب�دُة الحقِّ ويجُب تخريُبُه، ف�إذا اأ�ّص�ص ال�ص�لُك الم�صجَد 

الملكوتّي الإلهيَّ بيِد الت�صّرِف الرحم�نّي ويِد الوليِة، وطّهَر بنف�ِصِه 

هذا الم�صجِد عن جميِع الق�ذوراِت والت�صّرف�ِت ال�صيط�نّيِة، واعتكَف 

فيِه فال ُبدَّ لَه اأْن يج�ِهَد حّتى ُيخِرَج نف�َصُه من العكوِف في الم�صجِد، 

ويعتِكَف بفن�ِء �ص�حِب الم�صجِد ف�إذا تطّهَر عن التمّلِق ب�لنف�ِص وخرَج 

عن قيِد نف�ِصه، ي�صيُر هَو بنف�ِصِه منزًل للحقِّ بْل م�صجًدا للربوبّيِة 

ثّم  الفعلّية  ب�لتجلّي�ِت  الم�صجِد  ذاَك  في  نف�ِصه  على  الحقُّ  وُيثني 

�صّبوٌح  يقوُل:   ، الربِّ �صالُة  هَو  الثن�ُء  وهذا  الذاتّيِة،  ثّم  الأ�صم�ئّيِة 

.
(1(

قّدو�ٌص ربُّ المالئكِة والروِح«

وبعد كّل هذا، يّت�سح اأّن حجر الأ�سا�ض للمجتمع الإ�سالمّي ومحور 

حركة الإن�سان الم�سلم الر�سالّي، كّل ذلك تخت�سره كلمة »الم�صجد«!.

ما هو الم�سجد؟

الم�صجد بيت اهلل:

.
(2(

َحًد�}
َ
ناَّ �ْلَم�َساِجَد هلِلِ َفَل تَْدُعو� َمَع �هلِل �أ

َ
{َو�أ

)1) الآداب املعنوية لل�سالة، �ض 187.

)2) �سورة اجلن، الآية/ 18.
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خيٌر  هو  ال�سيء  هذا  اأّن  يعني  فهذا  وتعالى،  �سبحانه  هلل  يكون  اأن 

دة بغيوم  مح�ٌض ومحور هداية، و�سفاء اإلهّي في �سماء هذه الدنيا الملبَّ

الوهم وال�سياع.

اأن يكون ال�سيء هلل، فهذا يعني اأّنه رافد اإلهّي ي�ستمّد منه الإن�سان 

زاده في هذه الدنيا القاحلة الجرداء.

هذا اإذا كان ال�سيء هلل �سبحانه وتعالى، ولكّن الم�سجد لي�ض مجّرد 

�سيء هلل �سبحانه بل هو بيت اهلل كما ت�سفه الروايات!.

فعن الإمام ال�سادق Q: »عليُكْم ب�إتي�ِن الم�ص�جِد ف�إنَّه� بيوُت 

 من ذنوبِه، وُكِتَب من 
ُ
رُه اهلل ًرا طهَّ اهلِل في الأر�ص، ومن اأت�ه� متطهِّ

.
(1(

زّواِرِه، ف�أكِثروا فيه� من ال�صالِة والدع�ِء«

ما المق�سود من كلمة »بيت الّله«؟

بيت ال�سيء هو اّلذي ُيتوّقع اأن ي�ساب فيه هذا ال�سيء، فبيت المال 

بين  ذلك  بعد  لُتوّزع  الأموال  فيه  تجمع  اّلذي  المكان  – هو  مثاًل   –
لتجده  فيه  تق�سده  اأن  ُيمكن  اّلذي  المكان  هو  الإن�سان  وبيت  النا�ض. 

وت�ستفيد منه في حاجتك، وهكذا كلُّ �سيء ُجعل له بيٌت...

ُع فيه الّت�سال باهلل تعالى، والح�سول  وبيت اهلل، هو المكان اّلذي ُيتَوقَّ

على عونه وطلب الخير منه، حيث يكون الإن�سان في الم�سجد اأقرب اإلى 

اهلل تعالى من الجهة الروحيَّة، منقطًعا عن العوامل اّلتي ت�سَغله وتمنعه 

من التوّجه اإلى اهلل تعالى.

وقد نت�ص�ءل هن�: على ماذا �سنح�سل في الم�سجد يا ُترى؟

)1) بحار الأنوار، ج77، �ض308.
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فبيت المال نجد فيه المال، وبيت ال�سالح نجد فيه ال�سالح، وهكذا... 

فكلمة اهلل تعالى ماذا اأرادت اأن تخت�سر، وبالتالي ماذا ُيمكننا اأن نجد 

في بيت اهلل؟

بع�ض النا�ض قد يق�سدون الم�سجد للعبادة فقط.

وبع�سهم يق�سدونه لطلب الرحمة والمغفرة.

واآخرون يق�سدونه لطلب التوفيق في الدنيا...

ُع فيه مغفرة الذنوب؟ اأو ُيتوّقع فيه التوفيق  فهل الم�سجد بيت ُيتَوقَّ

في الدنيا؟ اأم هو للعبادة؟...

لو كان المطلوب من الم�سجد اأحد هذه الأمور دون غيرها، لكان المنا�سب 

اأن ن�سّميه بها، فنقول: بيت الرحمة، اأو بيت المغفرة، اأو بيت العبادة..

ه بهذه الأ�سماء بل �سّماه »بيت اهلل«،  لكّننا نجد اأّن الإ�سالم لم ي�سمِّ

فما ميزة هذا ال�سم المقّد�ض »اهلل«؟

هو  واإّنما  ال�سفات،  من  غيرها  دون  اإلهّية  �سفة  اإلى  ُي�سير  ل  اأّنه  ميزته 

.
(1(

ْينََما تَُولُّوْ� َفثَماَّ َوْجُه �هلِل}
َ
جامع لل�سفات كّلها، وقد قال تعالى عن نف�سه {َفاأ

ع فيه كّل �سيء له عالقة ب�سفات  وعليه، فبيت اهلل هو بيت �سامل ُيتوقَّ

اللطف الإلهّية، فهو �سبحانه ُموجد الخيرات والِنعم، وكّل خير وكّل اأمر 

ي�ستحّق الثناء هو هلل تعالى، والم�سجد هو بيته ومركزه. و�سنذكر ذلك 

بالتف�سيل في الف�سول القادمة اإن �ساء اهلل تعالى.

فما هو تكليفنا تجاه هذا البيت وهذه النعمة؟

)1) �سورة البقرة، الآية: 115.
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بناء الم�صجد:

اإّن الم�سجد ُي�سّكل وجه المجتمع الإ�سالمّي وقلبه.

ا في  ا خا�سًّ هو وجهه، لأّنه بِقببه العالية وماآذنه المرتفعة ُي�سفي جوًّ

المجتمع، وُيظِهر هوّية هذا المجتمع.

ومن الم�سكالت الأ�سا�ض في المجتمعات الإ�سالمّية، م�سكلة �سياع 

بمجّرد  والقبب  الماآذان  فهذه  الغير؛  وتقليد  الذات  واإنكار  الهوّية 

وجودها ُتعطي هوّية المجتمع؛ لتلقي بظالل هذه الهوّية على الكثير من 

م�سلكّياته.

وهو قلب المجتمع، لأّن الم�سجد هو اّلذي ي�سّخ في المجتمع اأفراًدا 

متدّينين �سالحين، وهو اّلذي يقّوي �سوكة ال�سالح وُي�سِعف الف�ساد.

اإلى  الف�ساد  من  مجتمعات  تحّولت  كيف  العين،  باأمِّ  راأينا  وقد 

روًحا جديدة  ُيعطي  اأن  ا�ستطاع  فيها؛  م�سجد  اإيجاد  بمجّرد  ال�سالح 

في المجتمع.

على  والتاأكيد  الم�ساجد  بناء  على  الحّث  الروايات  في  نجد  لذلك 

َلُه بيًت�   
ُ
Q: »مْن بنى م�صجًدا بنى اهلل ذلك؛ عن الإمام ال�سادق 

في الجّنِة. ق�َل اأبو ُعبيدَة: فمرَّ بي اأبو عبِد اهلل Q في طريِق مّكَة 

يُت ب�أحج�ٍر م�صجًدا، فقْلُت َلُه: ُجِعْلُت ِفداَك نرجو اأْن يكوَن  وقْد �َصوَّ
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.
(1(

هذا مْن ذلَك، فق�َل Q: َنَعم«

َلُه   فيِه بنى 
َ
»من بنى م�صجًدا ليذكَر اهلل  :P وعن النبّي الأكرم 

بيًت� في الجّنِة، ومْن اأعَتَق نف�ًص� م�صلمًة ك�َن ذلَك الِعتُق ِفديًة َلُه مْن 

.
(2(

جهنََّم، ومن �ص�َب �صيَبَتُه في �صبيِل اهلِل ك�َنْت لُه نوًرا يوَم القي�مِة«

ولذلك نجد الإمام الخمينّي } يوؤّكد على �سرورة بناء الم�ساجد 

حيث يقول: »مَن الم�صتحّب�ِت الأكيدِة بن�ُء الم�صجِد، وفيه اأجٌر عظيٌم 

وثواٌب ج�صيٌم. وقد ورَد اأّن ر�صوُل اهلِلP ق�َل: »مْن بنى م�صجًدا في 

- م�صيرَة  منُه  ذراٍع  بكلِّ  ق�ل:  اأو   - مْنُه  �صبٍر  بكلِّ   
ُ
اهلل اأعط�ُه  الدني� 

ٍة وُدرٍّ وي�قوٍت وزمّرٍد وزبرجٍد  اأربعيَن األَف ع�ٍم مدينًة من ذهٍب وف�صّ

.
(3(

ولوؤلوؤ«

فيجُب اأن تعي�َض مجتمعاُتنا ثقافة بناء الم�سجد، حّتى ُي�سبح اإيجاد 

ا يحمله كّل م�سلم في قلبه، ليبذل طاقاته في  الم�سجد في المناطق همًّ

�سبيل اهلل.

ل تهجروا الم�ساجد:

هَو  ذلَك  ف�إنَّ  الم�ص�جَد  تهُجروا  »ل   :{ الخمينّي  الإمام  يقول 

.
(4(

تكليُفكم«

اإذا كان الم�سجد هو محور حركة الإن�سان الموؤمن الر�سالّي، فهجره 

)1) الكايف، ال�سيخ الكليني، ج3، �ض368.

)2) رو�سة الواعظني، �ض 337.

)3) حترير الو�سيلة، ج1، �ض152.

)4) الكلمات الق�سار، �ض 64.
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والتخّلي عنه يعني تفّكك الإ�سالم، وت�سّتت المجتمع الإ�سالمّي، وهو من 

اأخطر الأمرا�ض الداخلّية اّلتي يمكن اأن ُيبتلى بها المجتمع الإ�سالمّي، 

وقد اعتبر الإمام الخمينّي } اأّن بقاء الإ�سالم يعتمد على حفظ دور 

هذه الم�ساجد حيث قال }: »اإنَّ ِحفَظ الم�ص�جِد من الأموِر اّلتي 

.
(1(

َيعتمُد عليه� وجوُد الإ�صالِم اليوَم«

 :Q ا، فعن الإمام ال�سادق وهذا ما اأ�سارت اإليه الروايات اأي�سً

جيراِنه�،  من  ي�صهدوَنه�  ل  الذيَن  تع�لى  اهلل  اإلى  الم�ص�جُد  »�صَكِت 

�صالًة  َلُهِم  قِبْلُت  ل  وجاللي  تي  وِعزَّ اإليه�:  وجلَّ  عزَّ   
ُ
اهلل ف�أوحى 

ول  رحَمتي  ن�َلْتهم  ول  عداَلة،  الن��ِص  في  لُهم  اأظهْرُت  ول  واحدًة، 

.
(2(

ج�وروني في جنَّتي«

فعدم قبول ال�سالة وعدم نيل الرحمة، ُي�سير اإلى اأّن اأعمالهم تفقد قيمتها، 

وهي بالتالي تفقد اآثارها المرجّوة، فت�سبح اأعمالهم � واإن كُثرت � ل ثمار لها على 

وهذا  لها،  المرحلّية  الثمار  بع�ض  ُفِر�ض ظهور  واإن  الم�ستوى ال�ستراتيجّي، 

يعني �سياع المجتمع الإ�سالمّي وتفّككه ب�سكل تدريجّي.

والنعمة اإذا وجدت ولم يعطها الإن�سان حّقها ولم ي�ستِفد منها تحّولت 

عزَّ  اهلل  اإلى  ي�صكوَن  »ثالثٌة   :Q ال�سادق  الإمام  فعن  نقمة،  اإلى 

: م�صِجٌد خراٌب ل ُي�صّلي فيِه اأهُلُه، وع�ِلٌم بين جّه�ٍل، وِم�صحٌف  وجلَّ

.
(3(

 فيِه«
َ
ُمعّلٌق قد وَقع عليه غب�ٌر ل ُيقراأ

)1) الكلمات الق�سار، �ض 65.

)2) و�سائل ال�سيعة، ج3، �ض480.

)3) م. ن، �ض484.
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اأجارنا اهلل من �سكوى الم�ساجد، ونعوذ به �سبحانه اأن تكون الم�ساجد 

خ�سيًما لنا يوم القيامة!

عمران الم�ساجد:

فالمطلوب اإًذا عمران الم�ساجد بمعنى كثرة الترّدد اإليها، واإعطاوؤها 

دور المحورّية في الحركة اّلتي نقوم بها، حّتى تكون هذه الأعمال مقبولة 

وتحت عناية اهلل �سبحانه وتعالى: {�إِناََّما يَْعُمُر َم�َساِجَد �هلِل َمْن �آَمَن ِباهلِل َو�ْليَْوِم 

ِمَن  يَُكونُوْ�  ن 
َ
�أ ْولَـِئَك 

ُ
�أ َفَع�َسى   

َ
�إِلاَّ �هلل يَْخ�َس  َولَْم  َكاَة  �لزاَّ َو�آتَى  َلَة  �ل�ساَّ َقاَم 

َ
َو�أ �لآِخِر 

.
(1(

�ْلُمْهتَِديَن}

في  بيوتي  اإنَّ  مكتوٌب:  التوراة  »في   :P الأكرم  الر�سول  وعن 

بْيتي.  زاُرني في  بيِتِه ثمَّ  َر في  الم�ص�جُد َفطوبى لعبٍد تطهَّ الأر�ِص 

األ اإنَّ على المزوِر كرامَة الزائِر. األ ب�ّصر الم�ّص�ئين في الظلم�ت اإلى 

.
(2(

الم�ص�جد ب�لنوِر ال�ص�طِع يوَم القي�مِة«

ا اإكثار الجلو�ض في الم�ساجد حّتى  لي�ض هذا فقط، بل المطلوَب اأي�سً

ُت�سبح اأرواحنا مجبولة على �ُسكناه، وقد �سّجع الإ�سالم على ذلك، فعن 

النبّي الأكرم P: »ي� اأب� ذرٍّ اإنَّ اهلل َتع�لى ُيعطيَك م� ُدمَت ج�ل�ًص� في 

�ْصَت درَجًة في الجنَِّة، وُت�صّلي عليَك المالئكُة،  الم�صجِد بكلِّ َنَف�ٍص تنفَّ

�ْصَت فيِه ع�صر ح�صن�ٍت، وتمحي عنَك ع�صر  وتكتُب لَك بكلِّ نف�ٍص تنفَّ

.
(3(

�صيِّئ�ٍت«

)1) �سورة التوبة، الأية: 18.

)2) و�سائل ال�سيعة، ج5، �ض245.

)3) بحار الأنوار، ج80، �ض370.
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فالمطلوب اإًذا، اأن يكون كّل فرد مّنا من اأبناء الم�سجد مداِوًما على 

الح�سور فيه.

لها  لكن ب�سرط اأن تبقى الم�ساجد بيوًتا هلل �سبحانه وتعالى، ول نحوِّ

اإلى بيوت لنا، فعلينا اأن نحافظ على احترامها وقد�سّيتها، ونالحظ اأّننا 

في ح�سرة اهلل �سبحانه وتعالى.

وقد اأ�سارت الروايات اإلى بع�ض الإر�سادات في هذا ال�سياق لتعّلمنا 

كيف نتعامل مع الم�سجد.

احترام الم�سجد:

الم�سجد،  في  للجلو�ض  الروايات  اإليها  اأ�سارت  معايير  عّدة  هناك 

نذكر منها:

 :P الأكرم  النبّي  عن  الرواية  ففي  الحرام:  ارتك�ب  عدم  ـ   (

»الجلو�ُص في الم�صجِد لنتظ�ِر ال�صالِة عب�دٌة، م� َلْم ُيحِدْث، 

.
(((

قيل: ي� ر�صول اهلل وم� الحَدُث؟ ق�ل: الغتي�َب«

في  الجلو�ض  ف�سل  ي�سلب  الغيبة،  ا  وخ�سو�سً م،  المحرَّ فارتكاب 

الم�سجد..

مج�نيَنُكم  م�ص�ِجَدكم  »جنِّبوا   :P عنه  ال�صوت:  رفع  عدم  ـ   (

.
(((

بي�نُكم ورَفع اأ�صواِتُكم اإّل بذكر اهلِل تع�لى« و�صِ

) ـ ترك اللغو: فعن ر�صول اهلل P - وقد �ص�أله اأبو ذّر عن كيفّية 

)1) اأمايل ال�سدوق، �ض506.

)2) بحار الأنوار، ج80، �ض349.
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ُيخ��ُص  ول  الأ�صواُت  فيه�  ُترفُع  »ل  ق�ل:   - الم�صجد  عم�رة 

فيه� ب�لب�طِل، ول ُي�صَترى فيه� ول ُيب�ع، واترِك اللغَو م� ُدْمَت 

.
(((

فيه�، ف�إْن لْم تفعْلْ فال تلوَمّن يوَم القي�مِة اإّل نف�َصَك«

 وترك 
(((

ـ اإتي�نه� بهيئة من��صبة: {ُخُذوْ� ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َم�ْسِجٍد}  4

اأكَل من  P: »من  المنّفرات، ففي الرواية عن النبّي الأكرم 

ف�أّم�  يقرُب م�صجَدن�،  الثوم( فال  )يعني  المنتنة  البقلِة  هذِه 

.
(((

من اأكلَُه ولْم ي�أِت الم�صجِد فال ب�أ�َص«

روحّيته�  على  الحف�ظ  الالزم  من  ممّر:  مجّرد  جعله�  عدم  ـ   5

ة، عن النبّي الأكرم P: »ل تجعلوا الم�ص�جَد  وهيبته� الخ��صّ

.
(4(

طرًق� حّتى ُت�صّلوا فيه� ركعتين«

6ـ  ال�صتغ�ل ب�لم�صتحّب�ت: عنه P: »كلُّ جلو�ٍص في الم�صجِد لغٌو 

.
(5(

، اأو ذكُر اهلِل، اأو �ص�ئٌل عن علٍم« اإّل ثالثة: قراءُة م�صلٍّ

7 ـ روحّية الدخول اإلى الم�صجد: في الرواية عن الإم�م ال�ص�دق 

بيِت  ب�َب  ق�صْدَت  اأنََّك  ف�علْم  الم�صجِد  ب�َب  بلْغَت  »اإذا   :Q

روَن، ول ُيوؤذُن بُمج�ل�صِة   ب�ص�َطُه اإّل المطهَّ
ُ
ملٍك عظيٍم ل يط�أ

يقوَن، وهِب القدَوم اإلى ب�ص�ِط خدمِة الملِك  مجل�ِصِه اإّل ال�صدِّ

ف�إنََّك على خطٍر عظيٍم اإن غفْلَت هيبَة الملِك، واعلْم اأنَّه ق�دٌر 

)1) و�سائل ال�سيعة،  ج5، �ض234.

)2) �سورة الأعراف، الآية: 31.

)3) بحار الأنوار، ج63، �ض247.

)4) م. ن، ج73، �ض329.

)5) م. ن، ج74، �ض86.
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على م� ي�ص�ُء من العدِل والف�صِل مَعَك وِبَك... واعتِرْف بعجِزَك 

لُه  للعب�دِة  ْهَت  توجَّ قْد  ف�إنََّك  يديِه،  بيَن  وفقِرَك  وتق�صيِرَك 

والموؤان�صُة، واعُر�ْص اأ�صراَرَك عليِه، ولتعلْم اأنَُّه ل تخفى عليِه 

بين  عب�دِه  ك�أفقِر  وكْن  ُتُهْم،  وعالنيَّ اأجمعيَن  الخالئِق  اأ�صراُر 

ل  ف�إنَّه  ربَِّك،  يحجُبَك عن  �ص�غٍل  كلِّ  قلبَك عن  واأخِل  يديِه، 

يقبُل اإّل الأطهَر والأخل�َص. وانظْر من اأيِّ ديواٍن يخرُج ا�صُمَك، 

و�صِرْبَت  مخ�طب�ِتِه  ولذيِذ  من�ج�ِتِه،  حالوِة  من  ذْقَت  ف�إْن 

اإقب�ِلِه عليِه واإج�بِتِه، فقْد  بك�أ�ِص رحمِتِه وكرام�ِتِه من ُح�ْصِن 

�صلحَت لخدَمِتِه، ف�دخْل فلَك الأمِن والأم�ِن، واإّل فِقْف وقوَف 

َر عنه الأمُل، وق�صى عليِه  طرٍّ قِد انقطَع عن الَحْيِل، وَق�صُ ُم�صَ

 عزَّ وجلَّ من قلبَك �صدَق اللتج�ِء اإليِه، 
ُ
الأجُل، ف�إذا عِلَم اهلل

قك ِلم� يحبُّ  اإليَك بعيِن الّرحمِة والراأفِة والعطِف ووفَّ نظَر 

اإليهِ،  الم�صطّريَن  لعب�ِدِه  الكرامَة  يحبُّ  كريٌم  ف�إنَُّه  وير�صى 

ن  ماَّ
َ
: {�أ  عزَّ وجلَّ

ُ
المحتِرقيَن على ب�ِبِه لطلِب مر�ص�ِتِه، ق�َل اهلل

.
(((

َطراَّ �إَِذ� َدَعاُه...}« يُِجيُب �ْلُم�سْ

ذكرها  بعد  الرواية  هذه  على  تعليًقا   { الخمينّي  الإمام  يقول 

لأ�صح�ِب  ج�مٌع  د�صتوٌر  ال�صريَف  الكالَم  هذا  اإنَّ  »وحيُث  بتمامها: 

المعرفِة واأرب�ِب ال�صلوِك اإلى اهلِل نقلُتُه بتم�ِمِه؛ فلعلَُّه يح�صُل ح�ٌل 

اإلى  و�صْلَت  اإِذا  ُه  اأنَّ ال�صالُم:  عليِه  قوِلِه  ُل  ومح�صَّ فيِه،  التدبُّر  من 

اأيِّ ب�ٍب و�صْلَت، واأيَّ جن�ٍب ق�صْدَت، ف�علْم  اإلى  ب�ِب الم�صجِد ف�نتِبْه 

)1) بحار الأنوار، ج80، �ض374.
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اأنََّك و�صْلَت اإلى جن�ِب ال�صلط�ِن العظيِم ال�ص�أِن؛ اّلذي ل ي�صُع اأحٌد 

َر من جميِع اأرج��ِص ع�لِم  قدَمُه على ب�ص�ِط ُقْرِبه اإِّل اإذا َطُهَر وتطهَّ

ّل لّلذيَن  الطبيعِة، والأرج��ِص ال�صيط�نيَِّة، ول ي�صدُر الإذَن لمج�ل�َصِتِه اإِ

يقِدموَن عليِه ب�ل�صدِق وال�صف�ِء، والُخلو�ِص من جميِع اأنواِع ال�صرِك 

والجالَل  َة  والعزَّ والهيبَة  الموقِف  والب�طِن، ف�جعْل عظمَة  الظ�هِر 

وب�ص�ِط  القد�ِص  جن�ِب  اإلى  قدَمَك  �صْع  ُثمَّ  عيِنَك،  َب  ُن�صْ الإلهّي 

جن�ِب  اإلى  ورْدَت  ف�إنََّك  عظيمٍة...  مخ�طرٍة  في  واقٌع  ف�إنََّك  ْن�ِص؛ 
ُ
الأ

الق�دِر المطلِق ُيجري م� ي�ص�ُء في مملَكِته، ف�إّم� اأْن يع�ملََك ب�لعدالِة 

عن  وُتْحَجب  والإخال�ِص  ب�ل�صدِق  فيط�ِلَب  الح�ص�ِب  في  وين�ق�َص 

الجن�ِب وَتِرَد ط�ع�َتك واإن كُثَرت، واإّم� اأْن يعِطَف اإليَك طرَفُه ويقبَل 

ويعطيَك  َله�،  قيمَة  ول  �صيَء  ل  هي  اّلتي  ط�عَتَك  ورحمتِه  بف�صلِه 

بعجزَك  ف�عتِرْف  الموقِف  عظمَة  الآَن  عرْفَت  ف�إذا  العظيَم.  ثواَبُه 

ْهَت اإلى عب�َدِتِه وق�صْدَت الموؤان�صَة معه  وتق�صيِرَك وفقرَك واإذا توجَّ

ففّرَغ قلبَك عن ال�صتغ�ِل ب�لغيِر اّلذي يحجُبَك عن جم�ِل الجميِل؛ 

وهذا ال�صتغ�ُل ب�لغيِر قذارٌة و�ِصرٌك، ول يقبُل الحقُّ تع�لى اإّل القلَب 

الط�ِهَر الخ�ِل�َص، واإذا وجْدَت في نف�ِصَك حالوَة من�ج�ِة الحّق، وُذْقَت 

ح�صن  وراأيَت  وكرام�ِتِه،  رحمِتِه  ك�أ�ِص  من  وجَرْعَت  اهلِل  ذكِر  حالوَة 

�َصِة،  اإقب�ِله واإج�بتِه في نف�ِصَك ف�علْم اأنَّك �صْرَت لئًق� لخدَمِتِه المقدَّ

ف�دخْل ف�إّنَك م�أذوٌن وم�أموٌن، واإذا م� وْجدت في نف�صك هذه الح�لِت 

ر اّلذي انقَطعْت عنُه جميُع العالج�ِت،  فِقْف بب�ِب رحَمِتِه؛ ك�لم�صطِّ
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وم�صَكَنَتَك  ذلََّتَك  َت  عَر�صْ ف�إذا  اأجِلِه،  اإلى  وَقُرٍب  الآم�ِل  عن  وَبُعَد 

فينظُر  وال�صف�َء،  ال�صدَق  منَك  �صبح�َنُه  وراأى  ب�بِه،  اإلى  والتج�أَت 

اإليَك بعيِن الرحمِة والراأفِة ويوؤّيُدك ويوّفُقَك لتح�صيِل ر�ص�ُه، ف�إنَُّه 

ن  ماَّ
َ
{�أ تع�لى:  يقوُل  كم�  الم�صطّريَن  لعب�ِدِه  الكرامَة  ويحبُّ  لكريٍم 

 .
(1(

وَء}« ُف �ل�سُّ َطراَّ �إَِذ� َدَعاُه َويَْك�سِ يُِجيُب �ْلُم�سْ

فتكليفنا اإًذا هو عمران الم�ساجد. وعمران الم�ساجد هذا يجب اأن 

يكون مع الحفاظ على اآدابها. 

ري الم�ص�جد عند اهلل تع�لى: كرامة معمِّ

اأن  اأراَد  اإذا   
َ
اهلل »اإنَّ  قال:   R اآبائه  عن  محّمد،  بن  جعفر  عن 

روَن  ، ويعمِّ ُي�صيَب اأهَل الأر�ص بعذاٍب ق�َل: لول اّلذيَن يتح�ّبون فيَّ

.
(2(

م�ص�ِجدي، وي�صتغِفروَن ب�لأ�صح�ِر، لولُهم لأنزْلُت عذابي«

ولكن لماذا عمران الم�ساجد؟ وما هو المتوّقع منه؟ وما هي الفوائد 

اّلتي يمكن اأن نح�سل عليها اإذا التزمنا بذلك؟

الإمام الخمينّي } اأ�سار اإلى حقائق اإ�سالمّية ذكرتها الروايات 

ا، فلنقراأ مًعا. واأّكدتها التجربة اأي�سً

)1) الآداب املعنوية لل�سالة، �ض187 � 188.

)2) و�سائل ال�سيعة )اآل البيت( � احلر العاملي، ج5، �ض204.
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الف�صل الثالث
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الم�سجد مرّبي الأجيال الموؤمنة

الم�سجد ح�سن الجهاد الأكبر
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الم�صجد مرّبي الأجيال الموؤمنة:

ة في بناء الإن�سان ال�سحيح وال�سليم، لأّنها  اإّن للتربية اأهّمّية خا�سّ

الحّق  نحو  التوّجه  على  الإن�سان  ت�ساعد  اّلتي  المالئمة  الأجواء  توؤّمن 

الدنيا  �سالح  ذلك  بعد  لتثمر  ال�سحيح،  الّتجاه  في  طاقاته  و�سرف 

وطّيبات الآخرة. 

والم�سجد له دوره الأ�سا�ض على م�ستوى التربية والتوجيه. 

مراكز  الم�ص�جُد  تكوَن  اأْن  »يجُب   :{ الخمينّي  الإمام  يقول 

.
(1(

للتربيِة ال�صحيحِة، واأكثُر الم�ص�جِد كذِلَك، بحمِد اهلِل«

اأْن تكوَن الم�ص�جُد مح�لَّ للتربيِة والتعليِم  »ينبغي   :{ ويقول 

.
(2(

ب�لمعنى الحقيقيِّ وبجميِع الأبع�ِد«

فيها  زرعنا  اإن  اّلتي  الطّيبة  الخ�سبة  الأر�ض  تلك  هو  فالم�سجُد 

الإن�سان اهتّزت �سجرته وربت، �سجرة تتم�ّسك جذورها بتربة الم�سجد 

ُلَها  �سْ
َ
اأغ�سانها لتالم�ض ال�سماء، يقول تعالى: {�أ لت�ستقي منها وترتفع 

َماء}. ثَاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي �ل�ساَّ

وعن الر�سول الأكرم P: »من اأدمَن اإلى الم�صجِد اأ�ص�َب الخ�ص�َل 

اأو ِعلًم�  اأو �صّنًة ق�ئمًة،  الثم�نيَة: اآيًة محكمًة، اأو فري�صًة م�صتعملًة، 

)1) الكلمات الق�سار، �ض64.

)2) م. ن.
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ه عن رًدى،  ه على هًدى اأو تردُّ م�صتطرًف�، اأو اأًخ� م�صتف�ًدا، اأو كلمًة تدلُّ

.
(1(

وترَك الذنِب خ�صيًة اأو حي�ًء«

من  وكان  الخير  هذا  كّل  اأ�ساب  الم�سجد  الإن�سان  اأدمن  فاإذا 

المهتدين، كما اأخبر اهلل �سبحانه وتعالى في كتابه الكريم {�إِناََّما يَْعُمُر 

َكاَة َولَْم يَْخ�َس �إِلاَّ  َلَة َو�آتَى �لزاَّ َقاَم �ل�ساَّ
َ
َم�َساِجَد �هلِل َمْن �آَمَن ِباهلِل َو�ْليَْوِم �لآِخِر َو�أ

(2(

ن يَُكونُوْ� ِمَن �ْلُمْهتَِديَن}.
َ
ْولَـِئَك �أ

ُ
 َفَع�َسى �أ

َ
�هلل

فالهداية ُترَتجى من خالل اإعمار الم�ساجد.

فاإن اأردت اإن�ساًنا �سالًحا فازرعه في تربة �سالحة زكيَّة، فاإن زرعته 

في �سحراء الدنيا القاحلة اأو جبالها الجرداء ولم يهتِد فال تلوَمّن اإّل 

نف�سك.

الم�صجد ح�صن الجهاد الأكبر:

يقول الإمام الخمينّي }: »المحراُب هو مو�صُع الحرِب؛ مو�صُع 

.
(3(

دَّ ال�صيط�ِن والطواغيِت« المواجهِة والحرِب �صِ

في كلمته هذه، يبّين الإمام الخمينّي } دورين جهادّيين للم�سجد، 

اأحدهما جهاد النف�ض وال�سيطان والآخر جهاد طواغيت الدنيا.

�سنتعّر�ض لجهاد الطواغيت �سمن الف�سل التالي، واأّما جهاد النف�ض 

لقب  الروايات  اأعطته  حّتى  واأ�سعبها  الأمور  اأدّق  من  فهو  وال�سيطان؛ 

الجهاد الأكبر.

)1) بحار الأنوار، ج81، �ض2.

)2) �سورة التوبة، الآية: 18.

)3) الكلمات الق�سار، �ض64.
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هذا الجهاد اّلذي �سُيلقي بظالله على حركة الإن�سان كّلها في الدنيا 

الأّمارة  النف�ض  ومع  ال�سياطين  مع  حرب  الآخرة،  في  م�سيره  وعلى 

بال�سوء ومع َزْيِف الدنيا... 

الدرع  هو  والم�سجد  وخنادقها،  ومتاري�سها  دروعها  حرب  ولكّل 

العراء  في  الوقوف  يعني  وهجرانه  الحرب،  لهذه  والخندق  والمترا�ض 

اأمام �سهام العدّو واأدواته، وهو بالتالي مقتل الإن�سان وهزيمته في هذه 

المعركة!

الدقيقة  المعركة  هذه  في  للفوز  الأ�سا�ض  ال�سمان  هو  فالم�سجد 

وال�سعبة.

وهذا ما اأ�سارت اإليه رواية عن اأمير الموؤمنين Q: »من اختلَف 

علًم�  اأو  اهلِل  في  م�صتف�ًدا  اأًخ�  الثم�ني:  اإحدى  اأ�ص�َب  الم�صجِد  اإلى 

ُه عن رًدى،  م�صتطرًف�، اأو اآيًة ُمْحَكَمًة، اأو رحمًة ُمنتظرًة، اأو كلمًة تردُّ

ه على هًدى، اأو يترُك ذنًب� خ�صيًة اأو حي�ًء«. اأو ي�صمُع كلمًة تدلُّ

من  ب�أقلَّ  الم�صجِد  �ص�حُب  يرجع  »ل   :Q اهلل  عبد  اأبي  عن 

 بِه الجنََّة، واإّم� دع�ٌء يدعو 
ُ
اإحدى ثالٍث: اإّم� دع�ٌء يدعو به ُيدِخُلُه اهلل

.
(1(

» � اأٌخ ي�صتفيُدُه في اهلِل عزَّ وجلَّ  بِه عنُه بالًء، واإمَّ
ُ
بِه في�صِرُف اهلل

اّلذي  وهو  الر�سالّي،  الم�سلم  الإن�سان  ي�سنع  اّلذي  هو  فالم�سجد 

والدنيا  الأّمارة  والنف�ض  ال�سيطان،  تحّديات  يحافظ عليه في مواجهة 

الَغرور.

)1) بحار الأنوار، ج71، �ض275.
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َر دور الم�سجد على الم�ستوى الفردّي؟  ولكْن، هل هذا يعني اأن َنْق�سُ

ا؟ اأم اأّن للم�سجد دوًرا اجتماعيًّا وا�سًعا اأي�سً

ل �سكَّ اأّن للم�سجد اأدواًرا اأخرى اأ�سا�سّية ومهّمة، فلنطاِلعها في ما 

ياأتي.
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 ، اإ�صالميٌّ خنَدٌق  هو  »الم�صجُد   :{ الخمينّي  الإمام  يقول 

منُكْم،  ذلَك  ي�أخذوا  اأْن  يريدوَن  اإنَّهْم  الحرِب.  محلُّ  هَو  والمحراُب 

مٌة، واإّل ف�ذهبوا  ولي�َص المعي�ُر اأْن ي�أخذوا هذا منُكْم، بْل اإنَّ ذلك مقدِّ

روا من الم�صجِد خالَل ه�تيِن ال�صنتيِن  ّلوا م� �ِصْئُتْم. اإنَّهم ت�صرَّ و�صَ

ِع الن��ِص، وتثويِر  اأ�صبَح الم�صجُد مك�ًن� لتجمُّ اإْذ  اأو الثالِث الأخيرِة، 

الخندِق  اأخَذ هذا  يريدوَن  اإنَُّهْم  الظلِم،  دَّ  �صِ الجم�هيِر لالنتف��صِة 

.
(1(

منُكْم«

»م�  فعبارة  ا،  اأي�سً المجتمع  م�ستوى  على  اأ�سا�سًا  دوًرا  للم�سجد  اإّن 

هلِل هلِل وم� لقي�صَر لقي�صَر« هي عبارة بعيدة كّل البعد عن المفاهيم 

البديهّية في الإ�سالم، بل هي �سرك عملّي �سريح، ياأباه الإ�سالم اّلذي 

ْينََما تَُولُّوْ� َفثَماَّ َوْجُه �هلِل}.
َ
جاء على التوحيد النظرّي والعملّي {�أ

فهو المعبود وهو الملك و القاهر و المعين وهو مدّبر الأمور...

لذلك كان الم�سجد من اليوم الأّول للمجتمع الإ�سالمّي محور الحركة 

ومنطلق الأعمال.

والم�ص�جُد  الحراُم  الم�صجُد  »ك�َن   :{ الخمينّي  الإمام  يقول 

للق�ص�ي�  ومركًزا  للحروِب،  مركًزا   P الأكرِم  الر�صوِل  زمِن  في 

P على  الر�صوِل  دوُر م�صجِد  ْر  وال�صي��صيَِّة، فلْم يقت�صِ الجتم�عيَِّة 

)1) منهجية الثورة، �ض479.
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ُة  ال�صي��صيَّ الم�ص�ئُل  ك�َنِت  بْل  وال�صوِم،  ك�ل�صالِة  ِة  العب�ديَّ الم�ص�ئِل 

الن��ِص  تعِبئَة  اأراَد  م�  متى  الم�صجِد  من   
ُ
يبداأ وك�َن  ذلَك  من  اأكثَر 

.
(1(

واإر�ص�َل الجيو�ِص«

َوْلُن�ِصْر هن� اإلى بع�ص هذه الأدوار:

ـ الدور الجتماعّي:

الروح  وتقوية  المجتمع  تما�سك  في  الأ�سا�ض  دوره  للم�سجِد  اإّن 

له  �سرعت  ا  مهمًّ هدًفا  ُيعتبر  اّلذي  التما�سك  هذا  فيه،  الجتماعّية 

بع�ض الت�سريعات لتقويته كت�سريع التاآخي بين الموؤمنين، وجاء الكثير 

من الآداب وال�سنن لتعّلم الإن�سان كيف يتعامل مع اأخيه الإن�سان ب�سكل 

ي�سمن �سالمة وقّوة هذا التما�سك. ودور الم�سجد في هذا الإطار وا�سح 

واّلتي يعني اللتزام  ا مع مالحظة �سالة الجماعة فيه،  ا خ�سو�سً جدًّ

بها اجتماع الموؤمنين ثالث مّرات يومًيا.

الم�سجد  اإلى  الذهاب  على  تحّث  اّلتي  الروايات  بع�ض  وردت  وقد 

بنيَّة طلب الجماعة، فعن الر�سول الأكرم P: »مْن م�صى اإلى م�صجٍد 

يطلُب فيِه الجم�عَة ك�َن لُه بكلِّ خطوٍة �صبعوَن األَف ح�صنٍة، ويرفُع لُه 

 بِه �صبعيَن 
ُ
َل اهلل مَن الدرج�ِت مثُل ذلَك، واإْن م�َت وهَو على ذلَك َوكَّ

اأْلَف ملٍك؛ يعودوَنُه في قبِرِه، ويوؤِن�صوَنُه في وحدِتِه، وي�صتغِفروَن لُه 

.
(2(

حّتى ُيْبَعَث«

)1) منهجية الثورة، �ض478.

)2) ميزان احلكمة، ج2، �ض1259.
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اإخوة في اهلل عزَّ  �سي�ستفيد من  الم�سجد  رّواد  وعندما ي�سبح من 

ب�أقلَّ من  الم�صجِد  يرجُع �ص�حُب  »ل   :P الأكرم  النبّي  فعن   ، وجلَّ

 بِه الجّنَة، واإّم� دع�ٌء يدعو 
ُ
اإحدى ثالث: اإّم� دع�ٌء يدعو بِه ُيدِخُله اهلل

عزَّ  اهلِل  في  ي�صتفيُدُه  اأٌخ  واإّم�  ني�،  الدُّ بالَء  عنُه  بِه   
ُ
اهلل في�صِرُف  بِه 

.
(1(

» وجلَّ

ـ الدور التبليغّي:

ا، فمن اأراد العلم  اإّن الم�سجد هو منبر للعلم والتبليغ والإعالم اأي�سً

والتعّلم، فعليه اأن ي�ساحب الم�سجد، ومن اأراد الهداية عليه اأن يترّدد 

اأراد التوبة فبابها الم�سجد. فالم�سجد هو تج�سيد  اإلى الم�سجد، ومن 

لُح�ْسِن  �سبًبا  وتكون  الدنيا  في  الموؤمنين  تغمر  اّلتي  الإلهّية  للرحمة 

العاقبة. 

وهذا ما اأ�سارت اإليه الرواية عن اأمير الموؤمنين Q: »ِمن اختلَف 

علًم�  اأو  اهلِل  في  م�صتف�ًدا  اأًخ�  الثم�ن:  اإحدى  اأ�ص�َب  الم�صجِد  اإلى 

ُه عن ردًى،  م�صتطرًف�، اأو اآيًة ُمحكمًة، اأو رحمًة منتظرًة، اأو كلمًة تردُّ

.
(2(

ه على هدًى، اأو يترُك ذنًب� خ�صيًة اأو حي�ًء« اأو ي�صمُع كلمًة تدلُّ

وهناك تاأكيد في الإ�سالم على حركة التعّلم في الم�سجد، وقد ورد 

P خرج فاإذا في الم�سجد مجل�سان،  الر�سول الأكرم  اأّن  الرواية  في 

مجل�ض يتفّقهون ومجل�ض يدعون اهلل وي�ساألونه، فقال: »ِكال المجل�َصْيِن 

)1) بحار الأنوار، ج71، �ض275.

)2) م. ن، ج80، �ض351.
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هوَن  وُيَفقِّ فيتعلَّموَن  هوؤلِء  واأّم�  اهلل،  فيدعوَن  هوؤلِء  اأّم�  خيٍر،  اإلى 

.
(1(

ْر�ِصْلُت ِلم� اأر�صْلُت« ثمَّ قعَد َمَعُهْم
ُ
الج�هَل، هوؤلِء اأف�صُل، ب�لتعليِم اأ

فيا لها من مجال�ض علم في بيت اهلل �سبحانه وتعالى، يجل�ض معهم 

فيها ر�سول اهلل P! فِمن حّق الموؤمن اأن يطمع بمثل ذلك.

اأراده  ما  هذا  الم�ساجد،  في  يكون  النا�ض  وتوجيه  الإعالم  وكذلك 

الإ�سالم وترجمه الإمام الخمينّي } في كالمه حيث قال: »الم�صجُد 

 .
(2(

هو مركُز الإعالِم والتبليِغ«

.
(3(

ويقول}: »ك�َن الإعالُم الإ�صالميُّ ينطلُق مَن الم�صجِد«

الدور ال�سيا�سّي:

المطلق،  لطفه  خالل  ومن  تعالى  فاهلل  ب�سمولّيته،  الإ�سالم  يتمّيز 

اّلتي  الت�سريعّية  متطّلباته  وتاأمين  كّلها  الإن�سان  حاجات  تلبية  اأراد 

تكفل �سعادته وحّل م�ساكله كّلها ومن جميع الجهات، فالإ�سالم لم ياأِت 

بتكليف الإ�سالح دون اأن يعطي دواءه الناجع، بل اأعطى الدواء ثم كّلف 

الإن�سان با�ستخدامه، َفَكُمَل اللطف وتّمت الحّجة.

الإن�سانّي  بالمجتمع  اهتّمت  اّلتي  الإ�سالم  اأحكام  نجد  هنا،  ومن 

واأخالقّيات...  وو�سائل  ومناهج  وحرب  �سلم  من  ال�سيا�سّية  وتوّجهاته 

فلي�ض غريًبا اأن نجد الم�سجد � اّلذي يعّبر عن قلب الإ�سالم ال�سافي � 

قد اقتحم ال�سيا�سة لي�سفي عليها هدايته ورونقه الإلهّي الخا�ّض.   

)1) منية املريد، �ض106.

)2)الكلمات الق�سار، �ض64.

)3) منهجية الثورة، �ض478.
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التجّمع�ِت  مركُز  هو  »الم�صجُد   :{ الخمينّي  الإمام  يقول 

.
(1(

ال�صي��صّيِة«

 Pفال�سيا�سة في الإ�سالم لها اهتمامها الخا�ّض، وقد كان نبّي الإ�سالم

معات  والتجَّ  ، الإ�سالميِّ المجتمع  �سيا�سة  في  الهرم  وراأ�ض  الدولة  �ساحب 

امتداد  على  الم�سجد  يوؤّديها  كان  اّلتي  الأدوار  من  دور  هي  ال�سيا�سّية 

التاريخ.

 يقول الإمام الخمينّي }: »لْم يقت�صْر م�صجُد الر�صوِل P على 

ُة  ال�صي��صيَّ الم�ص�ئُل  ك�نِت  بْل  وال�صوِم،  ك�ل�صالِة  العب�دّيِة  الم�ص�ئِل 

.
(2(

اأكثَر ِمْن ذلَك«

هذا الم�سجد هو اّلذي ا�ستطاع اأن يغّير المعادلت ال�سيا�سّية، ويحدث 

انقالًبا كبيًرا على موازين ال�ستكبار والم�ستكبرين في هذا الع�سر من 

الخمينّي  الإمام  وي�سير  اإيران،  في  المباركة  الإ�سالمّية  الثورة  خالل 

َقِت الن�صَر  »اإنَّ الم�ص�جَد هَي اّلتي حقَّ } اإلى هذه الحقيقة بقوله: 

.
(3(

لأبن�ِء �صعِبن�، وهي مراكُز ح�ّص��صٌة ينبغي لل�صعِب الهتم�ُم ِبه�«

فالم�ساجد هي ح�سون الإ�سالم المنيعة اّلتي و�سعها اهلل تعالى في 

اأر�سه واّلتي ينبغي ال�ستفادة منها. 

)1) الكلمات الق�سار، �ض64.

)2)م. ن. 478.

)3) منهجية الثورة، �ض478.
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الم�ص�جِد،  الثورَة من خالِل  »اأحيوا   :{ الخمينّي  الإمام  يقول 

اّلتي ُتعتبُر ح�صوَن الإ�صالِم المنيعِة، واأديموا اّتق�َد الثورِة ب�ل�صع�راِت 

.
(1(

الإ�صالمّيِة«

الدور الجهادّي:

ا، حيث كان ُيعتبر مكان  الم�سجد لم يغب عن الحركة الجهادّية اأي�سً

انطالق الجيو�ض للّذود عن الإ�سالم واإعالء كلمة »ل اإله اإّل اهلل«. 

يقول الإمام الخمينّي }: »ك�َن الم�صجُد الحراُم والم�ص�جُد في 

.
(2(

زمِن الر�صوِل الأكرِم P مركًزا للحروِب«

وهكذا، فاإّن الم�سجد كان على امتداد الع�سور محور حركة الإن�سان 

الم�سلم لينطلق من خالله اإلى عبادة اهلل تعالى والرت�ساف من كاأ�ض 

معنوّيات ال�سالة والدعاء... وليتزّود �سمن حلقاته علًما نافًعا يعرف 

ه ويتعّلم فيه تكليفه، وليِعي�َض في زواياه همَّ الأّمة الإ�سالمّية من  به ربَّ

اإلى غربها، في�سحذ هّمته لينطلق من هناك �سيًفا من �سيوف  �سرقها 

اهلل تعالى في اأر�سه.

)1) الكلمات الق�سار، �ض65.

)2) منهجية الثورة، �ض478.
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الخاتمـــة

احفظوا الم�ساجد:

م�ص�جَدُكْم...  احفظوا  ال�صعُب  ه�  »اأيُّ  :{ الخمينّي  الإمام  يقول 

غربيِّيَن...  مثّقفيَن  تكونوا  ول  الم�ص�جَد،  احَفظوا  المثّقفوَن  ه�  اأيُّ

.
(1(

ه� الُحقوقّيوَن احَفظوا م�ص�ِجَدُكْم...« اأيُّ

هذه  اأفراد  من  فرد  كّل  عاتق  على  تقع  الم�ساجد  حفظ  ة  مهمَّ اإّن 

الأّمة، وهذا ما يمّيز المثّقف الإ�سالمّي عن المثّقف الغربّي، فالمثّقف 

الإ�سالمّي يرى دور الم�سجد المحورّي نتيجة كونه بيت اهلل تعالى، اّلذي 

هو رّب كّل �سيء. ولي�ض المق�سود من الحفظ حفظ الحجارة والجدران 

اأبناء  ن�سبح  حّتى  والروحّية،  والمحورّية  الدور  حفظ  واإّنما  والأبواب، 

دماءنا. وخالطت  واأرواحنا،  بنفو�سنا  ته  روِحيَّ ُجبلت  قد  ا  حقًّ م�ساجد 

هذا هو  واجبنا في هذا الع�سر، يقول الإمام الخمينّي }: »ل ُبدَّ لي 

.
(2(

اأْن اأقوَل: اإنَّ حفَظ الم�ص�جِد هو واجُب الم�صلميَن اليوَم«

هذا هو واجبنا اّلذي يجب اأن نلتفت اإليه، لأّن اأّي وهن و�سعف فيه 

ي�سّبب  قد  ما  الإ�سالمّي،  للمجتمع  اأ�سا�ض  خندق  في  و�سعف  وهن  هو 

)1) الكلمات الق�سار، �ض64.

)2) م. ن.
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باهلل،  والعياذ  الإ�سالمّية  الحالة  وتراجع  الإ�سالمّي  المجتمع  انهيار 

فالبعد عن الم�ساجد هو اأ�سا�ض الوهن!

يقول الإمام الخمينّي }: »اإنَّ حفَظ الم�ص�جِد من الأموِر الَّتي 

.
(1(

يعتمُد علَْيه� وجوُد الإ�صالِم اليوَم«

فيه  وعا�س�وا  عرف�وه  اّلذي�ن  الم�س�جد  اأهل  من  اجعلنا  اللَّهمَّ 

حركة  كّل  في  م�سجًدا  �ساروا  حّتى  اأرواحهم؛  فخالط  باأج�سادهم، 

و�سكنة يقومون بها.

)1) الكلمات الق�سار، �ض65.
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