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الخالفة واملسجد
ورسالة السالم العاملية
سامح مصطفى

كس ـنَّ ٍة اثبتــة ،فــإن كل
ُ
مــا ال حيقــق اهلــدف مــن
وجــوده يصبــح عدمــه
أوىل ،فمــا ابلنــا لــو ابت وجــود شــيء
مــا ال يتوقــف فحســب عنــد عدم حتقق
الغايــة املرجــوة منــه ،بــل يتعــداه إىل
إحــداث نتائــج عكســية غــر حممودة؟!
ال شــك أن العمــل علــى نقــض ذلــك
الشــيء وإعدامــه يصبــح أولويــة يف حــد
ذاتــه ،متامــا كالعضــو املريــض والفاســد
يف جســد اإلنســان ،والــذي ال ُيـَت ـ َـوَّرع
عــن بــره لــو خيــف علــى ســائر اجلســد
مــن تفشــي الفســاد ،وهــذه ُس ـنَّة اثبتــة
قد أرســاها احلكيم اخلبري وأجرى عليها
الكــون املــادي والروحــاين ،وكل أمــور
اخلالئــق تســر وفــق هــذه الســنة ،حــى
التقوى

إن حركــة التاريــخ اإلنســاين أبســرها
تنتظــم عليهــا ،فكــم مــن ممالــك ودول
انشــئة ُكتــب هلــا البقــاء واالزدهــار على
أنقــاض إمرباطــورايت عظيمــة فرطــت
يف اهلــدف مــن وجودهــا! فانــداثر أمــم
وبــزوغ فجــر أمــم أخــرى كان مرجعــه
﴿وا ْذ ُكـ ُـروا إِ ْذ
تلــك الســنة الرابنيــة َ
َج َعل ُ
ـاء ِمـ ْـن َبـ ْع ـ ِد َعــا ٍد َوَبـ َّوأَ ُكـ ْـم
َكـ ْـم ُخلَ َفـ َ
ض َتـت ِ
ِف الَْ ْر ِ
ورا
َّخذُو َن ِم ْن ُسُــه ِولَا قُ ُص ً
اللِ
َوَتـنْ ِحتُــو َن ْ ِ
ـال ُبـيُ ًوت فَا ْذ ُك ُروا َآل َء َّ
البَـ َ
َوَل َتـ ْعَث ـ ْـوا ِف الَْ ْر ِ
ين﴾(،)1
ض ُم ْف ِس ـ ِد َ
وقــد اســتحق هــذا األمــر أن يُضـ َـرب
﴿ك َذلِ َك
مثال لضرورته ،فيقول تعاىلَ :
ِب َّ
الزبَـ ُد
اللُ احلــق َوالْبَا ِطـ َـل فَأَ َّمــا َّ
يَ ْض ـر ُ
ـاس
َفـيَ ْذ َهـ ُ
ـاء َوأََّمــا َمــا َيـْنـ َفـ ُـع النَّـ َ
ـب ُج َفـ ً
ـث ِف الَْ ْر ِ
ض﴾( ،)2وكذلــك
َفـيَ ْم ُكـ ُ

وردت إشارة مشاهبة على لسان السيد
املســيح الناصري  حني قال« :إِ َّن
َمل ُ
ـوت هللاِ ُيـْن ـ َـزُع ِمنْ ُكـ ْـم َوُيـ ْع َطــى ألُ َّم ـ ٍة
َكـ َ
ـارُه»( .)3فلتكــن تلــك الســنة
َتـ ْع َمـ ُـل أَْثَـ َ
الثابتــة نصــب بصائ ـران يف أثنــاء ق ـراءة
هذه السطور ،كي نتمكن من مشاهدة
الصورة كاملة من منظور أوسع.
واملساجد أيضا
املساجد وهي خري بقاع األرض ملا ورد
عــن حضــرة خــامت النبيــن قولــه« :خــر
البقاع املساجد»( )4فإمنا اكتسبت صفة
اخلريية تلك من اهلدف الذي وضعت
من أجله ،إذ يُذكر فيها اسم هللا كثريا،
بكل ما يعنيه ذلك االسم األعظم من
صفــات حســى ،ومبــا يتجلــى يف ذلــك
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االســم من قيم الربوبية والرمحة والســام.
فإذا ما فرطت املساجد يوما ما يف تلك
القيم العليا ،فســتنتفي عنها صفة «خري
البقــاع» ،ولــن تكــون اســتثناء من الســنة
الثابتــة املذكــورة ،وســرعان مــا ســتهب
الدع ـوات مــن القريــب والبعيــد لنقضهــا،
بذريعة أهنا أمست «مساجد ضرار».
لقــد قُ ـ ِّدر يف علــم هللا تعــاىل أن تنحــرف
بعــض األمــور واألشــياء عــن هدفهــا
وغايتهــا ،متامــا كمــا ينحــرف اإلنســان
أحيــاان عــن غايتــه اليت مــن أجلها خلق،
فكذلــك حيــدث أحيــاان األمــر نفســه
ابلنســبة للمســاجد ،فــا تــؤدي الغــرض
الذي ُو ِضعت أصال من أجله ،بل تكون
معاكســة لذلــك اهلــدف ومعرقلــة لســبل
حتقيقــه ،وكيــف ال؟! أوليــس املســجد
يف حــد ذاتــه صــورة رمزيــة لإلنســان يف
حقيقــة األمــر؟! فبــدال مــن أن تكــون
تلك املســاجد بيئة لنشــر احملبة والســام
يف حميطهــا كانــت بــؤرة لبــث الكراهيــة
واحلقــد وزعزعــة األمــن واالســتقرار حــى
اكتســبت عــن جــدارة ذلــك االســم
املقيــت (مســجد ض ـرار) ،الــذي ورد يف
ين
الذكر احلكيم اإلشــارة بشــأنهَ :
﴿والَّ ِذ َ
َّاتَُــذوا َم ْسـ ِـج ًدا ِضـ َـر ًارا َوُك ْفـ ًـرا َوَتـ ْفرِي ًقــا
ـار َب َّ
اللَ
ـن ال ُْم ْؤِمنِـ َ
َب ـ َْ
ن َوإِ ْر َصــا ًدا لِ َمـ ْـن َحـ َ
َوَر ُس ـولَُه ِمـ ْـن َقـبْ ـ ُل َولَيَ ْحلِ ُفـ َّـن إِ ْن أَ َرْدَن إَِّل
اللُ يَ ْش َه ُد إَِّنـ ُه ْم ل َ
ُْســى َو َّ
َكا ِذبُون﴾(.)5
ال َْ

إن مسجد الضرار هذا ،وإن كان يُدعى
مسجدا على سبيل العادة واالصطالح،
إال أنــه ليــس مســجدا علــى احلقيقــة ،إذ
مل يؤســس أصــا علــى الط ـراز الروحــاين
ـتغرب
املعــروف للمســجد ،لــذا ال يُسـ َ
التعليــم اإلهلــي بشــأنه ،وهــوَ :
﴿ل َتـ ُقـ ْـم
ـس َعلَــى الَّتـ ْقـ َـوى
فِي ـ ِه أَبَـ ًدا ل ََم ْسـ ِـج ٌد أُ ِّسـ َ

أين كنــت أجــوب املســاجد ،فــا أدخــل
مســجدا وأســتمع إىل مــا يلقــى فيــه مــن
خطــب إال وأخــرج منــه مشــحوان ابلكــره
والرغبــة يف االنتقــام مــن كل مــن خيالفــي
الرأي أو العقيدة ،ال أجد تشبيها أنسب
من أين كنت أخرج من مساجد الضرار
تلــك بعقليــة مفخخــة ،مل يكــن ينقصــي

النواتج األبرز ملساجد «الضرار» هي (العقول املفخخة)
واملتمثلة يف خطاابت الكراهية ضد اآلخر

ـوم فِي ـ ِه فِي ـ ِه
ِمـ ْـن أَ َّو ِل َي ـ ْـوٍم أَ َحـ ُّـق أَ ْن َتـ ُقـ َ
ِرَجــا ٌل ُيِبُّــو َن أَ ْن َيـتَ َط َّهـ ُـروا َو َّ
ـب
اللُ ُيِـ ُّ
ال ُْم َّط ِّه ِريـ َـن﴾( ،)6أي أن املــرء املســلم
مأمور من هللا تعاىل بتجنب كل مسجد
يؤصل خلطاب الكراهية والشــقاق وبث
الفرقــة وزعزعــة األمــن .ولكــن ،مــاذا عن
الط ـراز الروحــاين الــذي ينبغــي أن تكــون
عليه املساجد مجيعها؟!
أذكــر مــن ماضـ َّـي الغابــر قبــل أن يهديين
هللا تعــاىل إىل بيعــة إمــام الوقــت ،أذكــر
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ســوى حزام انســف ألترجم تلك العقلية
إىل واقــع ملمــوس ،فهكــذا اليــوم أغلــب
املساجد للمسلمني من غري األمحديني،
إال مــن رحــم ريب ،وإان هلل علــى مصائب
اإلسالم.
البيــت األول ،احلضــارة األوىل،
الطراز األول
بدايــة ،ليــس املقصــود هــا هنــا أي
ط ـراز معمــاري أو شــكلي ،وإمنــا امل ـراد
التقوى
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هــو الط ـراز الروحــاين الــذي أُســس عليــه
البيــت األول ،أي بيــت هللا احل ـرام،
أعــي القيــم النبيلــة للبيــت ،والــي جتعــل
منــه بيتــا ابلفعــل ،بــل ولوالهــا ال يكــون
البيــت اإلنســاين بيتــا علــى اإلطــاق،
وتلــك القيــم ميكــن اختزاهلــا يف كلمــات
ثــاث :األمــن ،واحلــب ،واحلريــة ..تلك
القيم اليت على أساسها يتسىن للفرد أن
يعيــش آمنــا مطمئنــا علــى نفســه مهمــا
كانــت نتيجــة اختيــاره خمالفــة لســائر
األعضــاء ،بــل ال يتوقــف األمــر عنــد أن
يعيــش املــرء آمنــا داخــل جــدران البيــت
بل حيظى كذلك ابحلب ،فيعيش حمبواب
علــى اختالفــه .تلك هي قيم البيت اليت
شــكلت الط ـراز الروحــاين ألول بيــت
وضع للناس يف األرض.
﴿إِ َّن أَ َّو َل َبـيْـ ٍ
ـت ُو ِضـ َـع لِلنَّـ ِ
ـاس لَلَّ ـ ِذي
ني﴾( ،)7وكان
بِبَ َّك َة ُمبَ َارًكا َوُه ًدى لِل َْعالَ ِم َ
البيــت احل ـرام هو النموذج األوحد الذي
أقيمــت وتقــام على منوذجه وهديه مجيع
ني)،
(وُه ًدى لِل َْعالَ ِم َ
البيوت إىل وقتنا هذا َ
س ـواء كانــت تلــك البيــوت مســاكن أو
مســاجد ،فإن مجيعها مؤســس على قيم
األمــن واحلــب واحلريــة ،كذلــك بــداايت
احلضــارة علــى حــد تعبــر البعــض «متتــد
جذورهــا يف التعــاون واالتصال»( ،)8وما
كان لتلــك احلضــارة أن تنشــأ لــوال القيم
اليت وفرها ذلك البيت األول.
التقوى

بيت هللا احلرام
مثابة للناس وأمنا
هكــذا كان البيــت األول ،والــذي بُنيــت
وفق منوذجه كل البيوت من بعد .واي له
مــن تعبــر مجيــل يعطــي احلــق يف دخــول
البيــت للجميــع دون متييــز! اجلميع على
اختــاف قومياهتــم وأجناســهم وألواهنــم

ودايانهتــم ،ومل ال؟! أومل يقــل رب
﴿وإِ ْذ َج َعلْنَــا
البيــت ســبحانهَ :
الَْبـيْ َت َمثَابَ ًة لِلن ِ
َّاس َوأَ ْمنًا﴾()9؟!
لقــد بــدا املســجد بصــورة مصغــرة
يف حيــاة خــامت النبيــن ،بــدا مثابــة
للنــاس مجيعهــم علــى اختــاف
دايانهتــم ،ففيــه ُكتِبــت وثيقة املدينة
كأول وثيقــة حقوقيــة مدنيــة تعلــن
وتؤصــل التعايــش الســلمي بــن
دايانت ثالث (اإلســام واليهودية
والوثنيــة) يف موطــن واحــد .كذلــك
يف املســجد ذاتــه اســتقبل النــي وفــد
نصــارى جن ـران ،بــل ومســح هلــم أبرحييــة
وعــن طيــب نفــس أن يقيم ـوا شــعائر
صالهتــم فيــه مفرتشــا هلــم رداءه الطاهــر.
مؤســس
كل هــذا ألن مســجده َّ 
علــى الط ـراز الروحــاين للمســجد احل ـرام،
﴿وَمـ ْـن
فانطبــق عليــه الوصــف احلكيــمَ :
َد َخلَ ُه َكا َن آ ِمنًا﴾(.)10

املسجد النبوي
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ـس العامل ســبل
اخلالفــة الراشــدة وتَـل ُّ
َمـ ُ
السالم
لقد جعل هللا تعاىل عالمة املسجد احلق
أن يكون مؤسسا على قيم البيت األول
كمــا أســلفنا ،وتلــك القيــم أمجلتهــا آي
الذكــر احلكيــم يف لفــظ «التقوى» فيقول
ـس َعلَــى الَّتـ ْقـ َـوى
تعــاىل﴿ :ل ََم ْسـ ِـج ٌد أُ ِّسـ َ
ـوم فِي ـ ِه فِي ـ ِه
ِمـ ْـن أَ َّو ِل َي ـ ْـوٍم أَ َحـ ُّـق أَ ْن َتـ ُقـ َ
ِرَجا ٌل ُيِبُّو َن أَ ْن َيـتَ َط َّه ُروا﴾ ( .)11واملســلم
األمحــدي ال يدخــل املســجد إال ويف
صميــم نيتــه التطهــر مــن كل مــا يدنــس
لبــاس تق ـواه ،مــن كراهيــة وحســد وغــل
وحقــد وبغــض ألي مــن خلــق هللا تعاىل،
ويف ســبيل تلــك الغايــة احلميــدة خيفــض
جناحه خللق هللا مجيعا مواساة وحبا ،فال
عجــب مــن أن تلقــى مســاجد اجلماعــة
اإلســامية األمحدية ترحيبًا يف األوســاط
الغربيــة نتيجــة لســعيها احلثيــث لرتســيخ
قيــم احلــب واحلريــة والســام الــي أســس
عليها البيت األول.
مــن هنــا يــرز دور اخلالفــة الراشــدة
الثانيــة علــى منهــاج النبوة يف هذا الوقت
العصيــب ابلــذات مــن القــرن احلــادي
والعش ـرين ،حيــث ابتــت صــورة اإلســام
ككل موحيــة ابإلرهــاب لــدى أكثــر
النــاس يف العــامل الغريب ،ولعلهم معذورون
يف هــذا ،ال ســيما وأهنــم كســائر النــاس
واقعــون حتــت أتثــر الصــورة املتحيــزة ضد

اإلســام والــي تروجهــا اآللــة اإلعالميــة
العاملية.
ولكــن ،ومبــا أن العــامل ابت يبحــث عــن
ســامه بلهفــة ،فــإن حبثــه هــذا وضعــه يف
موقــف اســتكناه اإلســام الــذي يــروج
صورته اإلعالم الغريب املضاد ،وسر كونه
يؤصــل لإلرهــاب العاملــي ،ولكــن يفاجــأ
ـروج عــن اإلســام إعالميا
العــامل أبن مــا يـ َّ
ليــس إال حمــض اف ـراء ألجــل مصلحــة
طــرف مــا ،ال ســيما وأن هنــاك صــورة
مشــرقة لإلســام آخــذة يف االنتشــار يف
شــى بقــاع العــامل مــن أقصــاه إىل أقصــاه،
وتتمثــل يف مجاعــة املؤمنــن األخــرة الــي
تدعــو ليــل هنــار إىل احلــب للجميــع ،وال
كراهيــة ألحــد ،بــل وترتجــم دعوهتــا تلك

س ـواء كان عش ـوائيا أو منظمــا ،تواجهــه
ابالنتشــار الســلمي ،ففــي الوقــت الــذي
أعلــن فيــه األحراريــون عــن عزمهــم علــى
تدمــر قــاداين دار األمــان ،أعلــن اخلليفة
الثــاين  عــن إطــاق مشــروع التحريك
اجلديــد ليخــرج بدعــوة اإلســام احلقيقــي
مــن شــبه القــارة اهلنديــة إىل كافــة أرجــاء
العامل.
خالصــة احلديــث أن هنــاك خطــاابن
خيرجــان مــن مســجدين ،ويعلــن كل
منهما أنه الناطق الرمسي ابســم اإلســام،
وال تتواىن اآللة اإلعالمية غري اإلســامية
يف الرتويــج للخطــاب املســيء لإلســام
بدعــوى أن اإلســام ديــن حيــض علــى
الكراهيــة ،بينمــا هنــاك صــورة مشــرقة
لإلســام متمثلــة يف خطــاب
اخلالفــة األمحديــة الراشــدة ،والــي
يبــدد إش ـراقها ظلمــة الصــورة الزائفة
واملفتعلة ،حبيث تثبت تلك الصورة
ض بِنُــوِر
﴿وأَ ْشـ َـرقَ ِت الَْ ْر ُ
مشــهد َ
َرِّبَا﴾( )12على وجه احلقيقة.
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