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مشروعية الجهاد 
الجماعي

الرحيم الرحمن الله بسم

مقدمة
علممى والسمملما والصمملةا العممالمين، رب للممه الحمممد

الغممر وإممماما آدما، ولممد سيد للعالمين وهداية رحمة المبعوث
يموما إلمى بهممداه اهتمدى ومممن وصحابته آله وعلى الميامين،

.الدين

وبعد:

العلممم، طلب مممن الخأمموةا بعممض إلى استمعت فإنني
- ويممدعيه العلممم إلممى ينسممب مممن بعممض وكممذلك والعلممماء،

العمماما للممماما إل يجمموز ل الجماعي الجهاد  أن- كذلك وليس
أو لجهمماد، تتأسممس جماعممة كممل وإن وحممده المسلمين إماما

؛أهلها من ذاتي بدافع والخير البر أعمال من عمل أو دعوةا،
السمملمية الممدعوةا جماعممات مشممروعة. وأن جماعة ليست

ًا العالم في قامت التي ًا شرق السمملفية، كالجماعممات وغربمم
ذلممك وغيممر المسلمين الخأوان وجماعات التبليغ، وجماعات

قيامهمما وأن ،وتفرقة فرقة جماعات أنها الجماعات هذه من
هؤلء بعض مشروع... وادعى غير عملها وبالتالي جائز، غير

الجماعممات هممذه أن-  تسممجيلتهم إلممى اسممتمعت الممذين- 
لنهممم  والخمموارج،- المعتزلممة  –العممتزال أهممل مممع تصممنف
جماعممة علممى خأرجمموا الجماعممات هممذه بتأسيسممهم خأرجمموا

المسلمين. حكاما وعلى المسلمين،

الجماعممات هممذه أن ؛كممذلك ادعمموا ذلممك قممالوا والذين
ممن ول وسملم عليمه اللمه صملى الرسمول همدي من ليست
إلممى الدعوةا في منهجه وغير طريقه غير اتخذوا وأنهم سنته
وتعالى. سبحانه الله

ًا أن رأيت ولما قممد وشممبابهم المسلمين أبناء من كثير
يسممتند ل الممذي الجممزاف والقول الباطلة، الفتوى بهذه خأدع
وعممدما البيممان مممن اللممه أوجبه بما أحببت عقل، ول علم إلى

ًا المختصممرةا، الرسممالة هممذه أضممع أن الكتمممان للحممق، بيانمم
ًا .المستقيم الطريق إلى الله بحول وهداية للغمة، وكشف

ًا، عملممي يجعممل أن المسممئول وحممده والله وأن خأالصمم
ًا يجعله ًا صواب عليم. سميع إنه سديد
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اليوسف خالقلا عبد بن الرحمن عبد

الول الباب
الجماعة مفهوم

وأقلممه ممما، أمممر علممى النمماس مممن اجتمممع ما الجماعة
وسلم: (من عليه الله صلى النبي لقول الصحيح وهو ،اثنان

وأبو والدارمي أحمد معه) [أخأرجه فيصلي هذا على يتصدق
أبممي حديث من حزما وابن والبيهقي والحاكم والترمذي داود

فممي معممه بانضمممامه يممثيبه أن هو والتصدق الخدري]، سعيد
عليممه اللممه صمملى النممبي قممال كممما ،الجماعممة ثممواب الصمملةا
وعشممرين بسممبع الفممذ صمملةا تعممدل الجماعممة صلةا: (وسلم

الحممديث فممدل ،عمممر] ابممن حممديث مممن عليه درجة) [متفق
عليممه اللممه صلى الرسول صلى وقد جماعة، الثنين أن على

العمليممة السممنة فقممط. فممدلت واحممد رجممل ومعممه وسمملم
جماعة. الثنين أن على والقولية

اللف وآلف اللف تبلمغ فقمد ،الجماعمة لكثر حد ول
واحدةا.  جماعة وهم

علممى اللممه وسمملم: (يممد عليممه اللممه صمملى قممال كممما
وحسممنه عبمماس ابممن حديث من الترمذي الجماعة) [أخأرجه

.اللباني] وصححه

إممماما علممى اجتمعوا من لكل المسلمين جماعة ويقال
بممن لحذيفممة وسمملم عليممه اللممه صمملى قال كما ما، زمن في

المسمملمين جماعممة الطويل: (الزما الفتن حديث في اليمان
حذيفة]. حديث من عليه وإمامهم) [متفق

 وإنممما...ودينهممم معتقممدهم لممزوما هنمما اللممزوما وليممس
،اللممزوما معنممى هممو هممذا لن ،وفقههم جهادهم لزوما اللزوما
عليممه ولممي من وسلم: (أل عليه الله صلى النبي قول بدليل

ًا يأتي فرآه وآل مممن يممأتي ممما فليكممره الله، معصية من شيئ
ًا ينزعن ول الله معصية مسلم].  طاعة) [رواه من يد

ممن رأيتممم وسمملم: (وإذا عليممه الله صلى قوله وكذلك
ًا ولتكم ًا تنزعمموا ول عملممه فمماكرهوا تكرهممونه، شيئ مممن يممد

.مالك] بن عوف حديث من مسلم طاعة) [رواه
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مممن كممره وسمملم: (مممن عليممه اللممه صلى قوله وكذلك
ًا أميره من خأرج الناس من أحد ليس فإنه عليه فليصبر شيئ

ًا السلطان جاهليممة) [رواه ميتممة مممات إل عليممه فمممات شبر
مسلم]. 

الجماعة بلزوما المقصود أن تبين كلها الحاديث وهذه
الزكمماةا ودفع الجهاد، إلى الخروج في الماما طاعة لزوما هو

الماما. مهاما من هو مما ذلك ونحو إليه

وأن ،فمأكثر اثنمان الجماعة أن بيان هو ؛هنا فالمقصود
،مطاع إماما لهم يكون أن لزما أمر على اجتمعوا جماعة كل

وكممذلك بإمممامهم، الئتممماما عليهممم يجممب الصمملةا فجماعممة
الجهمماد-  الجهمماد وجماعممة السممفر، جماعممة فممي الشممأن
أمممر على أجمعت جماعة وكل العامة،  والجماعة- والسرية

مطاع. بإماما إل جماعة تكون ل والدنيا الدين أمور من ما
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الثاني الباب
وحكم الجماعة مشروعية

الجاتماع
واجبممة. لممه فالجماعة عليه بالجتماع إل يتم ل أمر كل

فهممو به إل الواجب يتم ل ما" الفقه أصول في مقرر هو كما
العممدو، ينكممأ قتممال ل لنممه للقتممال فممرض فالجماعة "،واجب
أمممة وإممماما... وقيمماما وأميممر باجتممماع إل المسمملمين وينصر

ًا الممماما تنصمميب كان ولذلك بالماما، إل يتم ل السلما فرضمم
ًا... وكممذلك إل إزالتممه يمكممن ل منكممر كممل فممي الحممال واجبمم

.واجبة تكون عندئذ فالجماعة بجماعة

الجمممع كإقامممة الكفايات فروض كل في الحال وهكذا
ودفنه، وتكفينه، الميت وغسل المساجد، وبناء والجماعات،

أوجبه مما ذلك ونحو واليمان، الفضيلة ونشر العلم، وتعليم
عباده.  على الله

ل ممما" ؛المعروفممة القاعممدةا إلى بالنظر أنه ؛والخلصة
ورد الممدين إقامممة كانت فلما "،واجب فهو به إل الواجب يتم
إل تتممم ل المسمملمين وحوزةا السلما أمة على المعتدين كيد

إجمماع وهمذا ،الممدين فمي واجمب الممماما تنصيب فإن بإماما،
رسممول بعممد الصممديق تنصمميب على أجمعوا كما المسلمين،

شممئون وتنظيممم الممدين لقامممة وسمملم، عليممه الله صلى الله
الذين وكلمة العليا، هي الله كلمة لتكون والعمل المسلمين

السفلى. كفروا

خأليفمة تنصميب أعنمي-  ذلمك على المسلمون سار ثم
ً-  وإماما قممال ذلك، وجوب على الله نص وقد ،جيل بعد جيل

وإذا أهلهمما، إلممى المانممات تؤدوا أن يأمركم الله تعالى: {إن
،]58بالعممدل} [النسمماء: تحكممموا أن النمماس بيممن حكمتممم
.الحكم أمانة هي هنا والمانة

فممي وليممس مممات وسمملم: (مممن عليه الله صلى وقال
مسلم]. جاهلية) [رواه ميتة مات بيعة عنقه

:  والخلصاة
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يجوز ل وأنه المسلمين، على فرض العامة المامة أن
اللمه بكتماب يقمودهم إمماما بغيمر ليلمة يمبيتوا أن للمسملمين

الصمملةا جماعممة أن شممك ول آثميممن كانوا وإل رسوله، وسنة
السممنة أهممل مممذهب هممو كممما العيان أو الكفاية على فرض

جماعممة من بد ل أنه المذهبين بين اللتقاء ونقطة والجماعة
ًا الصلةا جماعة فترك وإل للصلةا تقاما الركن لهذا هدما نهائي

الجميع. على وإثم للصلةا وتضييع

إل يصلح ل القتال كان ولما واجب، القتال أن شك ول
وقممرار وأمممر ومشممورةا رأي عممن تصدر وجماعة وإماما بقائد
أن يجمموز ول فيممه، شممك ل واجممب للجهماد إممماما تنصيب فإن

هممذا لن ونظماما إممماما بغيممر مختلفين متفرقين الناس يقاتل
ببداهممة معلمموما أمممر وهذا والضياع، والهزيمة للفشل مدعاةا

العقول. 

وسمملم عليممه الله صلى الرسول هدي من كان وكذلك
رأيممه عن الناس يصدر للحج إماما تنصيب بعده من والخلفاء

الزكمماةا كممذلك بإممماما إل تصح ل عبادةا فالحج إليه، ويرجعون
قممال كممما بنظمماما وتوزيعهمما لممماما بإعطائها إل تصح ل عبادةا

بممذلك ] فأمر103صدقة} [التوبة: أموالهم من تعالى: {خأذ
.وسلم عليه الله صلى الرسول

الزكماةا يجمممع ممن بلممد كمل في ينصبون الخلفاء وكان
اللممه صمملى قممال كممما فقرائه، على ويوزعها البلد أغنياء من

علممى تقممدما اليمممن: (إنممك إلى أرسله لما لمعاذ وسلم عليه
اللمه يوحمدوا أن إليمه تدعوهم ما أول فليكن كتاب أهل قوما
عليهممم فممرض قممد اللممه أن فأخأبرهم لذلك أطاعوك هم فإن

لممذلك أطمماعوك هممم فإن وليلتهم يومهم في صلوات خأمس
أغنيممائهم مممن تؤخأممذ زكاةا عليهم فرض قد الله أن فأخأبرهم

كرائممم وتمموق منهم فخذ بها أطاعوا فإذا فقرائهم على وترد
عليه]. الناس) [متفق أموال

مممن وسمملم: (تؤخأممذ عليممه اللممه صمملى قمموله والشاهد
هممو فالممماما )،منهممم فخممذ أطمماعوا فممإذا: (وقوله )،أموالهم

حريممة لهممم الرسممول يترك ولم ويوزعها، الزكاةا، يأخأذ الذي
أميمر لمدى تجتممع وأن بد ل بل يشتهي كما كل الزكاةا توزيع

الشرعية. مصارفها حسب توزع ثم الناحية

إل تصح ل عبادات ؛والصلةا كالحج الزكاةا أن والشاهد
وإماما.  بجماعة
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الشمهور بمدء يحممدد إمماما ممن فيه بد ل الصوما وكذلك
وجمهممور الماما برأي يلتزما أن المسلم على ويجب ونهايتها
الله صلى قال كما صوما، أو فطر في عنهم يشذ وأل الناس

تفطممرون يمموما والفطممر تصممومون يوما الصوما: (وسلم عليه
هريممرةا أبممي عممن الترمممذي تضحون) [أخأرجه يوما والضحى

اللباني]. وصححه وحسنه

أركممان العظيمممة العبادات هذه أن على يدل كله وهذا
فيهمما والعمممل الماما رأي والتزاما بجماعة إل تصح ل السلما
الجماعمة ممن خأمروج منهما شميء فمي الشمذوذ وأن بنظاما،
عليهمما قممدرته مممع الصلةا جماعة عن شذ فمن ،الثم يوجب

ًا زكاته أخأرج ومن له، صلةا فل القممائم السمملطان عممن بعيممد
وأفطممر وحده فصاما الناس صوما عن شذ ومن له، زكاةا فل

ًا لنفسممه فجعممل وحممده حممج ومممن ،وأثم شذ فقد وحده يوممم
له. حج فل الناس دون بعرفة فيه يقف

الركان. هذه في لزمة الجماعة أن نعلم وهكذا

بممأمير إل جهمماد ل وأنه للجهاد، الجماعة بلزوما شك ول
كمما ،وإمماما بطاعة إل جماعة ل أنه شك ول وإماما... وقائد،

بممالله آمنمموا الممذين المؤمنممون وتعممالى: {إنممما سممبحانه قال
حممتى يممذهبوا لممم جممامع أمممر علممى معممه كانوا وإذا ورسوله،

].62يستأذنوه} [النور:

الرسممول مممع كممان إذا لمسمملم يجمموز ل أنممه ؛والمعنى
ً-  كالجهمماد ،جامع أمر في وسلم عليه الله صلى فممإنه-  مثل

وممموقفه وسلم عليه الله صلى الرسول يترك أن له يجوز ل
،وسلم عليه الله صلى الرسول استئذان بعد إل الجيش في
الطاعة، من خأروج هذا فإن إذن دون وانفلت تسلل إذا وأما

الله يعلم تعالى: {قد قال كما وعقابه، الله لسخط ومدعاةا
ًا منكم يتسللون الذين أمره عن يخالفون الذين فليحذر لواذ

].63أليم} [النور: عذاب أو فتنة تصيبهم أن

ًا} {يتسللون ومعنى بشجرةا عائذين مختفين أي ؛لواذ
قد الله أن نرى نحن وها خألفه، مختبئين ذلك نحو أو جدار أو

العممذاب أو بالفتنممة وهممددهم الرسممول، أمر يخالف من حذر
شك  ول- الحركي  –الجهادي العملي أمره هنا والمر الليم

ًا العبرةا أن  ولكمن"أواممره" اللفمظ. والمعنمى بعمموما أيضم
ًا داخأل النزول سبب فيممه داخأل أول هو بل ،العموما في حتم

النص. جاء أجله من الذي لنه
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:  والخلصاة

كممل في الجماعة على يقوما جماعي نظاما السلما أن
ًا شيء والصممياما الصمملةا ؛والركممان العامممة الحياةا في تقريب

بممل ،والبلد والناحية والسفر الجهاد، وكذلك والحج، والزكاةا
ًا شيء لكل الخلفاء اتخذ كما شأن كل وفي كالسمموق أميممر

ذلك. ونحو والصناعات

الثالث الباب
المام واجابات

في واجب فرض الجماعة أن السابق الباب في علمنا
مممن الكمممل المموجه علممى وإتمممامه به، القياما يراد عمل كل

ول صلةا للمسلمين يستقيم ل وأنه الدنيا، وأمور الدين أمور
وإممماما ونظمماما بجماعممة، إل جهمماد ول صوما، ول حج ول زكاةا

ول قريممة المسمملمين بلد فممي تكممون أن يجوز ل وأنه مطاع،
مطمماع أميممر ولها إل صناعة ول حرفة ول بل ناحية، ول بلدةا،

الرسممول عليه سار الذي وهذا ،النزاع في إليه يرجع ومرجع
بعده. من وخألفاؤه وأصحابه وسلم عليه الله صلى

بالممماما اللممه أناطهمما الممتي الواجبممات إلممى نممأتي والن
 الواجبات؟ هذه فما ،العاما

العمماما بالممماما أناط وتعالى سبحانه الله أن ؛والجواب
ًا، كممثيرةا مسممئوليات رعايممة تشمممل عظيمممة، وواجبممات جممد

.والدنيا الدين مصالح

الله شرع  إقامة- الخليفة  –العاما الماما واجبات فمن
الصمملةا، إقامة ذلك ومن الله، أنزل بما والحكم الرض، في

المنكممر، عن والنهي بالمعروف والمر وتوزيعها الزكاةا وأخأذ
وتهيئممة والبيان، والحجة واللسان، بالسيف الله أعداء وجهاد
وتربيتهممم، وتعليمهممم المسمملمين أبناء لتنشئة الصالح المناخ
ورد بالعممدل، النمماس بيممن والحكممم السممفيه، يممد على والخأذ
ورعايممة والمهضمموما، للمظلمموما الحق وأخأذ والظالم، الباغي
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بالعمدل بينهمم أرزاقهمم وقسمم ومعايشمهم، النماس مصالح
والسوية.

،شمماق هائممل وتكليممف عظيمممة أمانممة هذه أن شك ول
ًا وسلم عليه الله صلى قال كما أمانممة المممارةا: (إنهمما واصف

وأدى بحقهمما أخأممذها مممن إل وندامممة خأممزي القيامة يوما وإنها
ذر]. أبي حديث من مسلم فيها) [أخأرجه عليه الذي

ًا أن وللسف والمممارةا المامممة يظممن النمماس من كثير
ًا، أموالهم في والتحكم الناس رؤوس على العلو حيث مغنم

اللممه ميممزان فممي ذلممك غيممر والحممال وأعراضممهم، ودمممائهم
تكليممف اللممه ميممزان فممي العامممة فالمامممة ،وتعالى سبحانه
وأعظمهممم تبعممة، النمماس أثقممل الممماما حيممث للناس وخأدمة
مسئولية. وأشقهم حملً،

يشفقون المة هذه من الصالحون كان ذلك أجل ومن
ممما يقول: (واللممه بكر أبو الصديق منها... فهذا ويفرون منها

الله سألت ما أي ،البخاري] نهار) [أخأرجه أو ليل في سألتها
ً قط دعائي في يؤمرني أن ًا. أو ليل نهار

الخلفممة يأخأممذ عنممه اللممه رضي الخطاب بن عمر وهذا
ًا، ًا ويتركهمما وتبعية مسئولية ويقبلها كاره لمممن ويقممول زاهممد
الخطمماب آل بحسممب: (اللممه عبممد ابنممه يممولي أن عليه أشار
ًا كانت فإن واحد رجل غيممر كممانت وإن منه، أصابوا فقد خأير
.)منهم واحد رجل يتحملها أن فحسبهم ذلك

:  والخلصاة

عظيمممة مسممئوليات السلما في الماما مسئوليات أن
أقمماموا الرض فممي مكممانهم إن تعممالى: {الممذين قال ،كبيرةا

المنكممر، عممن ونهمموا بالمعروف وأمروا الزكاةا، وآتوا الصلةا،
].41المور} [الحج: عاقبة ولله

النمماس مفهمموما تخممالف العظيمممة المسممئوليات وهممذه
يمرون النماس فعاممة ،والملمك والحكمم الممارةا عمن اليموما

ًا اليوما المامة ًا مغنممم ًا وترؤسمم يممتربع أن أجممل مممن ،وشممرف
أممماما مسممئول أنممه أحممدهم يممرى ول سلطانه، ويحوز مكانه،

ذكرناه. مما شيء عن الله
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اليمموما المسمملمين بلد مممن كثير في الحكم أساس بل
الممدنيا مصممالح علممى يقمموما دينممي وغيممر إسلمي غير أساس

الدين. لمصالح اعتبار دون فقط

مسئول أنه يرى ؛الدنيا أهل من اليوما الصالح فالحاكم
أرزاقهم، وتقسيم معايشهم تنظيم من فقط الناس دنيا عن

وتعليمهممم، صممحتهم، علممى والحفمماظ حيمماتهم سممبل وتيسير
ًا كممان إذا والمباح... هممذا بالحراما عنهم والترفيه فممي صممالح

الناس. ونظر نفسه نظر

عنده الدين فل والدنيا، للدين مفسد منهم فالكثير وإل
المممر أو الصمملةا إقامممة عممن مسممئول هممو فل يذكر، شأن له

السمملما، عقائد عن الذب أو المنكر عن النهي أو بالمعروف
سمبل تيسمير فمي البحممث ممن الممدنيا لمصمالح مممراع هو ول

وهنمماك النمماس بحيمماةا والعنايممة الدولة، موارد وتنمية العيش
ًا أشمد همم من ن ذلمك ممن فسماد الزائفمة، العقائمد أهمل م

فممي المسمملمين أمور تسلموا ممن وأهله للسلما والبغضاء
ممما وكل والفساد، بالشر البلد فزرعوا المسلمين من غفلة
بالمرصاد... فممإذا اليمان لهل وقعدوا الله، سبيل عن يصد
واعتقلمموه وآذوه أخأممافوه المسممجد شطر وجهه الشاب يمم
اللممه، ربممي يقول أن إل ذنب بغير والمعتقلت، السجون في
تعممدى بل ،والتعيير التشهير مصيرها كان الفتاةا تحجبت وإذا
والسممير كالتعليم الدمية حقوق أدنى من الحرمان إلى ذلك
الطرقات!! في

وأشممرارهم النمماس سممفلة سمملطوا قممد هممؤلء إن بممل
ًا الرض فممي فعمماثوا المناصممب أعلممى إلممى ورفعوهم فسمماد

وأهممانوا وبناتها أبنائها، أخألق وهدموا اقتصادها، دمروا حيث
لص. مرتش لئيم كل ورفعوا مجتمعه، في نافع كريم كل

ًا أنفسهم الحكاما هؤلء نصب وهكذا ورسمموله لله حرب
ويبغونهمما بممه آمممن مممن اللممه سممبيل عن يصدون والمؤمنين،

ًا ًا السلما بلد في أقاموا بل ،عوج تحمممل للمخممابرات شممعب
!!"الديني النشاط مكافحة شعبة" اسم

ومقممدراتهم المسمملمين أممموال تسممتخدما كيف فانظر
الله. بلد في الله ومحاربة الله سبيل عن للصد وثرواتهم

والممماما الحمماكم فتحممول ،الممموازين انقلبممت وهممذا
ًا يكممون أن مممن والخليفممة ويممأمر الصمملةا يقيممم للممه عبممد

ويحمممي الممدين، ويحممرس المنكممر، عممن وينهممى بممالمعروف،
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اللممه يحممارب للممه عممدوا أصممبح أن إلممى المسمملمين حيمماض
.المسلمين وأموال الله، بمال والمسلمين ورسوله

العظيم. العلي بالله إل قوةا ول حول فل

الرابع الباب
الكفايات بفروض الله خطاب

كلها للمة خطاب
المسمملم الممماما علممى أن السممابق البمماب فممي علمنمما

ًا عظيمة، واجبات عليممه يجممب أنممه شممك كممثيرةا. ول وفروض
ًا مممن لذلك ينيبه من أو هو به كلف بما يقوما أن بالمانة قيام

قصممر إذا المسلم الماما أن شك ونوابه. ول وقواده، وزرائه
ًا.  كان ذلك من شيء في آثم

ليممس الواجبممات هممذه عممن التخلممف إثم فإن ذلك ومع
فممروض لن كممذلك الرعيممة علممى بممل وحممده الممماما علممى

المسمملمين أرض غزيممت بممتركه. فممإذا الجميع يأثم الكفايات
علممى وجممب عنهمما للممدفاع المسمملم الممماما ينهممض ولممم

.ودينهم وأعراضهم أنفسهم عن للدفاع يهبوا أن المسلمين

المسمملم الممماما أهمل وإذا لذلك الماما ينهض لم وإن
ول المسمماجد، يبن ولم للناس، أئمة يعين ولم الصلةا، إقامة
ملزمممون وبلممدةا ناحيممة كممل أهل فإن والئمة المؤذنين اتخذ
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ًا وكممذلك الممماما، أهملهمما الممتي الواجبممات هممذه بفعممل شرع
ودفنممه، الميممت كتغسمميل ،الكفايممات فممروض كل في الحال
المنكممر... فلممو عن والنهي بالمعروف والمر القرآن وتعليم
ًا العمماما الماما أهمل يعممذرون ل النمماس فممإن ذلممك مممن شمميئ

والقيمماما بينهممم فيممما التعمماون عليهممم لها. بمل الماما بإهمال
ًا كانوا وإل الفروض بهذه آثمين. جميع

المممور هممذه بفعممل الله خأطاب أن ؛ذلك على والدليل
هممذه وقمموع لصممحة اللممه يشممترط ولممم المة، لجميع خأطاب

هممذه بعممض الممماما عطممل لممو بممل الممماما، إذن الواجبممات
ًا، كان الواجبات أرأيممت ذلك، في طاعته للناس يجوز ول آثم

ًا أن لو ًا أو إمام وأقفممل الجمعممة صمملةا من الناس منع حاكم
ل أنهممم شممك ل الجمعممة؟ بممترك النمماس يعذر فهل المساجد
طاعممة ل" لنممه ذلممك في أطاعوه إن آثمون هم بل يعذرون،
وأحمممد الطيالسممي  [أخأرجممه"الخممالق معصممية في لمخلوق

بممن والحكممم حصممين بممن عمممران عممن والحمماكم والطبراني
ا"ل ؛بلفممظ نحمموه ومسمملم البخمماري وأخأممرج الغفمماري عمرو
.]"المعروف في الطاعة إنما الله معصية في لبشر طاعة

المممر مممن النمماس منممع الممماما أن لممو الحممال وكممذلك
عنممد يعممذرون ل النمماس فممإن المنكممر عن والنهي بالمعروف

عليهممم يجممب والممواجب. بممل الفممرض هممذا تعطممل إن اللممه
اللممه، سممبيل عممن الصمماد الجممائر الظممالم الماما هذا مخالفة

ويجب المنكر، عن والنهي بالمعروف بالمر القياما ويلزمهم
لله معصية عندئذ طاعته لن ،ذلك في الماما عصيان عليهم

الخالق. معصية في لمخلوق طاعة ول

علممى واعتممدي المسمملمين، حرمات انتهكت لو وكذلك
ذلممك علممى الماما وسكت أعدائهم، من وأموالهم أعراضهم

ًا يكون بذلك فإنه ًا آثم ًا جائر طمماعته؛ للنمماس يجوز ول ظالم
عممن والممدفاع الكفممار، وحممرب معصمميته عليهممم يجممب بممل

.وأعراضهم وأموالهم أنفسهم

تعليمم الحماكم أو المماما أهممل لمو فيما الحال وكذلك
علممى المسلمين أبناء وتنشئة الشرعي العلم ونشر القرآن،

بإهمممال اللممه عنممد يعممذرون ل النمماس فممإن والفضيلة، الخير
أدى وإن الفرائممض بهممذه القياما عليهم يجب بل لذلك الماما
هممي عندئممذ معصمميته الممماما... لن هممذه معصممية إلممى ذلممك

ورسوله. لله الواجبة الطاعة
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ًا يظهر وهكذا ًا واضح مخاطبممة جميعهمما المممة أن جليمم
فممروض وكممذلك العيممان بفممروض والقياما الشريعة، بأحكاما

الفممروض، هذه في الماما قصر إن لها عذر ل وأنه الكفايات
اللممه، لحممدود المهمممل الظممالم السمملطان إلممى ركنمموا لو بل

كممما ،القيامممة يمموما معذبين آثمين بذلك لكانوا عليه وسكتوا
لئمتهممم الطممائعين الغافلين التباع عن وتعالى سبحانه قال
ورأوا اتبعوا الذين من اتبعوا الذين تبرأ الله: {إذ معصية في

وقممال ،]166السممباب} [البقممرةا: بهممم وتقطعممت العممذاب
ًا لله تعالى: {وبرزوا اسممتكبروا للممذين الضممعفاء فقال جميع

ًا لكم كنا إنا مممن اللممه عممذاب مممن عنمما مغنممون أنتم فهل تبع
أما أجزعنما علينما سمواء لهمديناكم اللمه همدانا لو قالوا شيء
].21محيص} [إبراهيم: من لنا ما صبرنا

يغنمي ل أنمه تمبين المتي كثيرةا المعنى هذا في واليات
الزعممماء مممن المل أسر في كانوا أنهم والضعفاء التباع عن

عممن النمماس وصممدوا اللممه، حممدود ضمميعوا الممذين والرؤسمماء،
ًا فهممم رجممل أو عاقممل يقممول هذا بعد فهل ،سبيله مممن شمميئ

الممدين فرائممض بترك معذورون الناس أن ودينه الله شريعة
الماما؟! ضيعها إذا

الخامس الباب
الزمان بتغير الحكام تغير

والمكان
وكممثير بممل العلم طلب من كثير له يفطن ل أمر هناك

،والمكممان الزمممان بتغيممر تتغير الحكاما أن وهو العلماء، من
تكممون فما ،الحوال بحسب يكون أن ينبغي الحكاما فتنزيل
ًا ًا يكون ل قد وقت في فرض ومكممان آخأممر وقممت فممي فرضمم
آخأر.

ً-  فالهجرةا يسمتطيع ل وزممان مكمان في فرض-  مثل
هجممرةا فل آخأممر مكان في أما ،الله حدود إقامة المسلم فيه
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ولكممن الفتممح بعممد هجرةا وسلم: (ل عليه الله صلى قال كما
بممن مجاشممع حممديث مممن البخمماري ونيممة) [أخأرجممه جهمماد

حيث مكة فتح قبل مكة من واجبة كانت فالهجرةا ،مسعود]
ن ويمنعمون يستضمعفون المسملمون كان شمعائر إظهمار م

الرجممال ممن المستضمعفين إل منهمما اللممه يعممذر ولمم الدين،
توفمماهم الممذين تعممالى: {إن قممال كممما والولممدان، والنسمماء
كنمما قممالوا كنتممم فيممم قممالوا أنفسممهم ظممالمي الملئكممة

واسممعة اللمه أرض تكمن ألمم قممالوا الرض فممي مستضعفين
ًا، وسمماءت جهنممم مممأواهم فأولئممك فيهمما فتهاجروا إل مصممير

يسممتطيعون ل والولممدان والنساء الرجال من المستضعفين
].97سبيلً} [النساء: يهتدون ول حيلة

الفتممح قبممل كانوا المسلمين من مكة أهل أن شك ول
فممي تقمماتلون ل لكممم تعالى: {وممما قوله بدليل مستضعفين

والولممدان والنسمماء الرجممال مممن والمستضعفين الله، سبيل
أهلهمما، الظممالم القريممة هممذه مممن أخأرجنا ربنا يقولون الذين

ًا لممدنك مممن لنمما واجعل ًا} لممدنك مممن لنمما واجعممل وليمم نصممير
بإجممماع مكممة هممي هنمما أهلها الظالم والقرية ،]75[النساء:

إلممى الفتممح قبممل منهمما واجبممة الهجممرةا المفسممرين. فكممانت
وأصممبح الوجمموب، سممقط الفتممح بعممد ثممم ،غيرهمما أو المدينة
ًا منها النتقال ًا أو مباح .مكروه

مممن حممدث لممما الزمان، بتغير الحكم تغير كيف فانظر
مكممان فممي ولكنممه باق الهجرةا وجوب أن شك ول ،المناسبة

زمان. دون وزمان مكان، دون

بممالمعروف كممالمر ؛كممثيرةا أحكمماما فممي الحممال وهكذا
اسممتئذانه وعممدما الممماما واسممتئذان المنكممر، عممن والنهممي
ذلك... ونحو العدو أرض إلى والسفر

يفتممون وللسممف العلممم وطلب العلممماء مممن وكممثير
يراعممون ول ومكان وزمان وقبيل، جيل لكل يظنونها بفتاوى

ًء، خأصوصممية هممو الممذي السممؤال علممى كممالجواب واسممتثنا
.الرسالة هذه موضوع

تطبممق دولممة فممي يعيشممون هممؤلء العلم طلب فبعض
عممن والنهممي بالمعروف  كالمر- الله شاء ما-  الشريعة من

ونشممر الشممرعي، العلممم وتعليممم الصمملةا، وإقامممة المنكممر
مممما ذلممك ونحممو المساجد وإقامة بالموتى والعناية الفضيلة

أيجمموز سممئلوا إذا الحمماكم... فيفتممون علممى مفممروض هممو
جماعممة  أو"جمعيممة" بينهممم ويؤلفمموا يجتمعوا أن للمسلمين
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ل أنممه ؛فتممواهم فتكممون الواجبممات؟ هممذه مممن بممواجب تقوما
بممإذن إل والجماعممات الجمعيممات هممذه وإقامة تأسيس يجوز

والئمممة الحكاما من هناك أن ويغفلون هؤلء وينسى ،الماما
ً عنهمما، النمماس ويصممد الفرائممض، هذه إقامة يحرما من فضممل

بشأنها. يعبأ ول بها يهتم ل أنه على

هممؤلء بأمثممال يبتلممون الممذين المسمملمون يسكت فهل
هممذه إقامة عن يسكتون الحكاما... هل من الفسقة الظلمة

الفرائض؟

أعممداء من تستباح السلما أرض المسلمون يترك هل
حمماكم فعممل كممما ،العداء لهؤلء بابه فتح قد الماما لن الله

للشمميوعيين بلده أبممواب فتممح الممذي شمماه ظاهر أفغانستان
المسمملم البلد أفغانستان قلب قلبوا بل الملحدةا... وأرادوا

واللحاد. الكفر حكم فيها يطبق كافر شيوعي بلد إلى

ممما لنقمماذ يهبمموا أو ويسممتكينوا المسلمون يسكت هل
وذراريهممم... وأممموالهم أعراضممهم عن والدفع إنقاذه، يمكن

المنتظممر المهممدي أو العمماما، الماما المسلمون ينتظر هل أما
بممما القيمماما عليهممم يجب أنهم شك المخلص... ل المسيح أو

دينهممم عممن والدفاع أنفسهم، عن الشر دفع من يستطيعون
اللممه إن ينصممره مممن اللممه {ولينصرن ،وأموالهم وأعراضهم

فانظر ،وتعالى سبحانه فعل وقد ،]40عزيز} [الحج: لقوي
والممدفاع شريعته وإعلء دينه لنصرةا هب من الله نصر كيف
وعرضه. نفسه عن

وسمملم: عليممه اللممه صلى الله رسول قال كيف وانظر
ً سأله لمن أخأممذ يريممد رجل جاء إن أرأيت الله رسول يا قائل

. قممال:)قممال: (قمماتله ؟أبى . قال: فإن)قال: (امنعه ؟مالي
قممال: ؟قتلنممي . قممال: فممإن)النممار في قال: (هو قتلته؟ فإن

عليه]. الجنة) [متفق في (أنت

بما وسلم عليه الله صلى الرسول أوصاه كيف فانظر
إممماما، إذن منتظممر غيممر حمماله عممن الممدفاع مممن عليممه يجممب

سلطان. وسماح

َبَجْمممٍع إل المغيممرون الكفممار ينممدفع لممم إن أنه شك ول
يتممم ل ممما لن واجبممة تكون هنا الجماعة فإن وأمير وجماعة
أسلفنا. كما واجب فهو به إل الواجب
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يهملهمما الممتي الكفايممات فممروض كل في الحال وكذلك
التجمممع يجممب بل ،وتضييعها عليها السكوت يجوز ل ؛الحكاما

ل الخيممر علممى الحريممص المسلم الحاكم إن بل ،وأداؤها لها
ًا الممواجب كممان إذا إذنممه انتظار يجوز ًا، مضمميع كممدفن مضمميق

وأمممر مسممجد وتشممييد والجماعممة، الجمعممة وإقامممة الميممت
مممن المسلمين هاجم عدو ودفع منكر، عن ونهي بالمعروف

..ما. ناحية

وا أن عليهمم يجمب الناحية هذه فأهل العمدو لمدفع يهب
يجموز ول دونهممم، المممر ويتمولى الممماما يممدهم حمتى عنهم

لعممداء السمملما أرض وتممرك الزحف عن التولي للمسلمين
.السلما

يفتممون المذين العلممم طلب لبعممض ذلمك بعممد والعجب
ًا تجمع يجوز ل أنه ؛ومخطئين خأاطئين مممن واجب لقامة أبد

قصممر مممن وهممذا فيهمما، القممول أسمملفنا الممتي الواجبات، هذه
المسمملمين بممأحوال وجهلهممم بصمميرتهم وضممعف نظرهممم،

يممدرون ول فيهمما يعيشون التي الزوايا في وانغلقهم حولهم،
حقيقية لدعوةا ممارستهم وعدما حولهم، الناس يعايشه عما

العممز أسباب إلى بأيديهم وتأخأذ دينهم، إلى المسلمين ترجع
والتمكين. والنصر

طلب علممى الخطممأ مممن دخأممل ممما أعظممم أن شك ول
بتغييممر الحكمماما تغييممر قاعممدةا يراعمموا لممم أنهممم هؤلء العلم

صممالحة ظنوهمما عامممة فتوى للناس وأفتوا ،والمكان الزمان
الممتي لمكنتهممم صمملحت إن إنهمما ومكان. والحال زمان لكل

بلدهم. لغير تصلح ل فإنها فيها يعيشون

السابع الباب
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والجماعات الجمعيات فضل
السلمي العالم على

أداء علممى والجماعممة التجمع بحرمة أفتوا الذين أن لو
عممن نهممي أو بمعممروف، أمممر ؛الكفايممات فروض من فريضة
وجممه علممى للزكمماةا أداء أو وجماعممة، لجمعممة إقامة أو منكر،
مقاتلممة أو للسممنة، موافقممة جماعيممة، بصممورةا حممج أو أفضل
كممافر سمملطان وجه في قياما أو للظالمين، ودفع الله لعداء
مممن للمستضممعفين اسممتنقاذ أو ورسمموله، لله محارب ظالم

فممروض مممن شممرحه يطممول أو... أو... مممما المسمملمين...
بحرمممة أفتمموا الممذين أن لممو ؛ أقممول.المعطلممة الكفايممات

العظيمممة المنممافع إلى نظروا ذلك كل في والتجمع الجماعة
السلمية والجمعيات الجماعات أسدتها التي الجليلة والثار

متجرديممن وكممانوا ،وغربهمما الرض شرق في المسلمين إلى
الجهممل غشمماوةا أعينهممم عممن وأزالمموا والعصممبية، الهوى من

علممى أقممدموا لممما أنمموفهم من أبعد ونظروا الواسع، بالعالم
الجزاف. والقول الباطلة الفتوى من عليه أقدموا

أمر المسلمين على السلمية الجماعات فضل فإنكار
ذكرناهمما الممتي بالصممفات اتصممف مممن إل وينكممره يجحممده ل

ًا... وإل السمملمي والبعممث السمملمية الصممحوةا هذه فما آنف
ار ممن أثمر إل اليموما نعيشمه الذي الجديد جماعمات جهماد آث
وتحمممل اللممه سممبيل فممي الممدعوةا علممى واجتمعممت تممآلفت
واللسان. والسيف والكلمة بالمال الجهاد تكاليف

الفغمماني الشممعب اليوما يعيشها التي النصر نشوةا هل
وعلى العالم، في باغية قوةا أعتى على انتصر الذي المسلم

منهمما كل تآلفت للجهاد جماعات لعمل ثمرةا إل التاريخ مدار
سممبيل فممي والمممال بممالنفس والجهمماد والتضحية البذل على

هممؤلء عملممه كالممذي عمممل يقمموما أن يمكممن هممل اللممه...
وسياسممة وتخطيممط ونظمماما وأميممر بجماعممة إل المجاهممدون

المحيط. بالواقع ووعي شرعية،

يعود الذي المسلم الشباب بهذا اليوما منا كل يفخر أل
المادي، بالعلم تسلح وقد وأوربا أمريكا الغرب ديار من إلينا

مممن يحملممه ممما أضممعاف والممدين الشممريعة علممم مممن وحمماز
،السمملمي الوطن قلب في السلمية جامعاتنا من تخرجوا

تربمموا مممن يحملممه ممما أضعاف والفهم الخلق من ويحمل بل
مممن العائد الشباب هؤلء أمثال أن بالفخر نشعر عندنا... أل

واسممتعلى والفسمماد، الفسمماد محنممة جمماوز وقممد الكفر، ديار
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يفتممون الذين وأسأل مظاهرها، بأجلى الفتن كل الفتن على
الجماعممات لعمممل ثمرةا إل الشباب هؤلء كان هل علم بغير

وتمويممل ونظمماما وقائممد، أميممر لهمما الممتي المنظمممة الدعويممة
مدروس؟ وعمل

ًا الشممباب هممؤلء كممان لممو أرأيتممم ًا نهبمم وهممم مشمماع
أن يمكممن هممل عممابرةا موعظة أو يقرؤونه، لكتاب متروكون

المراكممز هممذه قممامت أو الغفيممر، الجممم هذا اهتدى قد يكون
كممل فممي المسماجد هممذه وبنيممت مكممان، كممل فممي السلمية

للعلممم ومنتممديات مسمماجد، إلممى الكنممائس وتحممولت ناحيممة،
والتفقه.

العلما يسممهم هممل السمملمي عالمنمما إلممى تعممالوا ثممم
إل الحكممومي والتمموجه السمملمية دولنمما أغلب في الرسمي

فممي التممافه الفرد وإخأراج الدين، وتضييع الناشئة إفساد إلى
المذي الشمباب هممذا هممل حمولكم وتلفتموا انظمروا شيء كل

ًا تجدونه ًا بدينه متمسك ًا نبيه سنة على عاض للباطممل متحدي
.السلمية الجماعات لعمل ثمرةا إل صورةا بكل والفجور

فممي الدينية الحكومية المؤسسات أن ؛أقول وللسف
- إل الغلممب -فممي لنمما تخممرج بمماتت ما السلمية دولنا أغلب
ًا الممذين مممن طممويتهم، وفسممدت عقيممدتهم مسخت قد أناس
مممع وساروا لبوسها، حالة لكل ولبسوا بدنياهم، دينهم باعوا

وسممخروا تمموجهه، كممان مهممما بالرشممد له وشهدوا ركب كل
الخلممق شممرار مممن فكممانوا غيرهممم، دنيمما أجممل مممن دينهممم

ًا ودينه الله أمر كان ولو.. والخليقة. بقممي لما لهؤلء، متروك
اخأتممار اللممه ولكممن ،مضمميئة شمممعة ول حممي، عممرق ديننا في

لومممة اللممه في يخاف ل بدينه يقوما من وقت كل في ويختار
لئم.

ثمممرةا هممم وتعممالى سبحانه الله يختارهم الذين وهؤلء
عليه تقوما الذي الدؤوب العمل وهذا المخلصة، الجهود هذه

،السمملمي العممالم أنحاء من مكان كل في للدعوةا جماعات
القرآنممي المثممالي الجيممل طلئممع هممم اللممه بحول هم وهؤلء

ينصره من الله {ولينصرن ؛موعوده لهم الله سيحقق الذي
].40عزيز...} [الحج: لقوي الله إن
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الثامن الباب
أفتى لمن الحقيقي الدافع

الدعوة جاماعات بتحريم
ً ولعل الخطممأ هممذا فممي وقع من وقع لماذا يسأل سائل

هممو بممل والتفكير النظر هذا كل إلى يحتاج ل فالمر الظاهر،
جماعممة إقامممة يحممرما واحد نص يوجد فل ،العقول بداهة من

،النظمماما علممى  يقمموما- أسلفنا كما  كله- السلما بل ،ونظاما
ًا ًا المؤمنممون يصدر أن ووجوب العاما بالماما بدء عممن جميعمم
ًا ،مطاع إماما من وقرار ومشورةا رأي الممتي بالصمملةا ومرور

الممذي الواجب والصوما والنظاما، والطاعة الجماعة لها تجب
ًا يكممون أن يجممب ًا نظاممم والنهايممة البممدء فيممه يحممدد جماعيمم

نظمماما دون الفممرد يؤديهمما أن يجمموز ل الممتي والزكاةا ،للجميع
لممه يكممون أن يجممب الممذي والحج ،ومتابعة وإحصاء، وجماعة

،ومشممورته رأيممه عممن النمماس ويصممدر أيممامه، يحممدد إممماما،
.وخأطة ونظاما وقائد بأمير إل يقوما ل الذي والجهاد

ًا الرض في ونظاما دين يعرف ول ًا قديم يوجب وحديث
وأل أحممدهم، أمممروا وقد إل منهم ثلثة يسافر أل أتباعه على

علممى بينهممم فيممما اتفقوا وقد إل ناحية في منهم ثلثة يسكن
ًا أعرف ل ،والطاعة والنظاما الجماعة كلهمما الرض فممي دينمم

ًا ول .بذلك أتباعه يأمر أجمع العالم في نظام

يممرى وهممو يفممتي مممن ويفتي كله هذا بعد يقول فكيف
الممتي وقرآنهممم المضمميع ودينهممم المزرية، المسلمين أحوال

مكممان، كممل فممي المهانممة نممبيهم وسممنة أحكممامه، هجممرت
أعممدائهم وركمموب وولممدانهم، ونسممائهم رجالهم واستضعاف

شيء إصلح يمكن ل المور هذه وكل ،جانب كل من عليهم
إل واجباتهمما من وواجب فروضها من بفرض القياما ول منها،

عاملممة منظمممة وجماعممات وتعمماون وتشمماور وتممآزر بتكمماتف
فيهمما ويتواصممل ،للحممق المانمة السمابق فيهمما يسمملم دائمممة
الكرب. ويذهب الغمة تنزاح حتى والمدد العمل
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،الحممد هذا إلى المر وضوح من بالرغم ؛للسف أقول
يأمر عليها يحث الدين بل الجماعة يمنع ما الدين في فليس

ًا، شممئونهم كممل فممي أتباعه على ويفرضها ويوجبها بها تقريبمم
وأمممور ونظمماما، بجماعممة إل يصمملح ل المسمملمين وحممال

ًا كلهمما الكفايممات وفممروض ،ضائعة معطلة المسلمين تقريبمم
هذه مثل تصدر فإنه ،وبيانه المر وضوح من بالرغم مهملة،
بهممم ونربأ الظن فيهم نحسن من بعض من الباطلة الفتاوى

هممذه إلممى بعضممهم دفممع الممذي ولكممن ،والميل النحراف عن
يأتي: ما الفتاوى

الدعوة:     على     الشديد      الحرص  )  أ

دافممع دفعهممم إنممما بممه أفتمموا الممذين هممؤلء بعممض أن
علممى يجتمممع مممن كممل أن يممرون وهم الدعوةا، على الحرص

والتنكيممل للتعممذيب يتعرضون الدين فرائض من فريضة أداء
المسمملمين أمممور تسمملموا ممممن المجرميممن اللممه أعداء من

.مفترسة وذئاب متغلبة لصوص وهم

الممدعوةا أن ؛الممدعاةا من المخلصون هؤلء رأى ولذلك
للممدعوةا آمممن والنظمماما التكتممل عممن والبعممد أسمملم، الفردية

ًا وأقل ًا ضرر .وشر

حرمتممم ممما وحرمتممم الطريق، أخأطأتم ؛لهؤلء وأقول
ل فالمدين والعمزما، الخألص بمدافع ل والجبممن الخوف بدافع

والفممروض ،الضممعفاء يهزمهممم ل والطغمماةا ،الجبنمماء يقيمممه
ًا شرحناها التي السلمية والسكوت بجماعة، إل تقوما ل آنف

ًء الفرائض هذه عن ،جريمممة بعممدها ممما جريمة للظلمة إرضا
مممن لكممم وممما النممار فتمسكم ظلموا الذين إلى تركنوا {ول
].113تنصرون} [هود: ل ثم أولياء من الله دون

علععى     يكععن     لععم     الجماعععة     أسلوب     أن      الظن  )  ب
وسلم:     عليه     الله     صالى     الله     رسول     عهد

بحرمممة أفممتى مممن بعممض حمممل الممذي الثاني والسبب
ًا له يروا لم زعمهم في أنهم ؛الجماعي والجهاد العمل نظير

خأطممأ وهممذا وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول عهد على
لمممن كافيممة أدلممة وبيناهمما سردناها التي المثلة وفي جسيم

نظر. أو فكر أدنى له كان
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فيممه سممئل مسممجل شممريط في سمعت أنني وللسف
جماعممة بيننمما فيممما نؤسممس أن أيجمموز ؛المفممتين هممؤلء أحد

ًا ونجعل المحتاجين لمساعدةا نسمماعد ثم فيه، تجمع صندوق
فقممال ذلممك؟ ونحو الدين عن والعاجز والمدين المحتاج منه
عهممد علممى يكممن لممم التنظيممم لن ذلك يجوز المفتي: ل هذا

الله!! رسول

ًا المتصدر هذا وادعى للرسممول يكن لم أنه ؛للفتيا زور
مممن يأتيه ما يوزع كان صندوق! وإنما وسلم عليه الله صلى
عنده!! حضر من بين لساعته المال

والسمميرةا بالسممنة وجهممل بالممدين، عظيممم جهممل وهممذا
كممان أساسممها... فقممد مممن السلما لمة وهدما كله، والتاريخ
هممو بلل وكممان مممال بيممت وسمملم عليممه اللممه صلى للرسول

ًا عليه، القائم وسمملم عليممه اللممه صمملى الرسممول كان وأحيان
ًا واحدةا، وقعًة يأتيه كان الذي المال يفرق يتجمع كان وأحيان
المستقبلية، المسلمين لحاجة المال بيت في ويرصده لديه

الجيش... ونفقة الديون، وتسديد الوفود، كإجازةا

مممن يممدخأر وسلم عليه الله صلى الرسول كان ما نعم
بيممت فممي يكممون كممان المسمملمين مممال ولكممن ،الخاص ماله

الراشممدون الخلفمماء سممار هممذا وعلممى ،للحاجة ويوزع المال
بممذلك، إل المممة أمممر يستقيم ول ،بعدهم من الخلفاء وجميع

للحاجة ويوزع فيه المال يرصد عامر مال بيت لهم يكون أن
المة. مصالح في وينفق

المممور هذه فعل على الناس من مجموعة تعاون وأما
كربة وتنفيس الدين وسداد المحتاج مساعدةا من المستحبة
والحسان. البر أبواب أعظم من هذا فإن المكروب

يفممتي ل ؛لقلت هذا بحرمة يفتي من سمعت أني ولول
ولكننممي ،عاقممل عليممه والجتممماع الصممندوق هذا مثل بحرمة

أنممه يزعم رجل من مسجل شريط من بنفسي ذلك سمعت
الجممموع وأن العلم، لطلب إليه تأتي الوفود وأن العلماء من

عنه. تتلقى

هممؤلء فيها تصدر حتى بالمة حل الذي البلء هذا ولول
ول الكلمممات هممذه كتبممت ول الصممفحات هممذه سممودت ممما

أن ممما يمموما في أظن كنت التي ،المور بهذه نفسي أشغلت
النهممار ظهممور علممى الدليل بإقامة يشتغل كمن بها الشتغال
.طالعة والشمس
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مممن بمجموعممة المممة ابتليممت إذا نصممنع ممماذا ولكممن
وأوهممموا القيممادةا، مجممال فممي أنفسممهم نصممبوا قممد العميان
بمماطلً، يجممابه لممم وسمملم عليه الله صلى الرسول أن الناس

حممرما وأنممه جماعممة، ول أمممة أسس ول خأطر، على أقدما ول
ًا، يتدبروا أل الناس ودعا وترتيب تنظيم كل ينظممروا وأل أمر
فممي نظر دون الفعل يفعلوا أن عليهم بل فعل، عواقب في

ً وأن ومآله، عواقبه ل وحممده، أمممة يكممون أن يجممب منهم كل
ًا يطيممع ول بجماعممة يلتزما أئمممة مممع يعيممش وأن لغيممره، رأيمم

الطاعممة فممي ويطيعهممم يشمماؤون ممما علممى والجممور الفسق
وينكممر خأماطرهم يكممدر بقمول عليهممم يخممرج ول والمعصممية،

لنكممار جماعة ألفوا إن وأنهم بمعاصيهم، ويذكرهم منكرهم
بنمماء أو زكمماةا تنظيممم أو محتاج مساعدةا أو عدو دفع أو منكر

وسنته! هديه عن وخأرجوا أثموا فقد مسجد

معممدود وهممو ذلممك بكل يفتي بمن ابتلينا إذا نفعل ماذا
والدين؟! والحسان والتقوى العلم أهل من الناس عند

جمماءهم إنممما به أفتوا الذين هؤلء بعض أن ؛والخلصة
بالسممنة جهممل أو وأهلممه، الدين على كاذب حرص من الخطأ

كممل بالحيمماةا وجهممل الشممريفة، النبويممة والسمميرةا العمليممة،
وذكرى. تبصرةا المختصرةا الرسالة هذه في ولعل ،الحياةا

الخاصاعععة     الجماععععة     بيعععن     التفريعععق      ععععدم  )  ج
العامة:     والجماعة

خأطممأ في وقع من وقع أجله من الذي الثالث والسبب
علممى التجمممع بيممن تفريقهم عدما هو ؛الجماعة بتحريم الفتيا
الزكمماةا وإخأممراج اللممه، سممبيل في كالجهاد خأاص، فرض أداء

الجممائع، وإطعمماما والمممدارس، المساجد وبناء العلم، وتعليم
بتعمماون إل إزالتهمما يمكممن ل الممتي المنكممرات بعممض وإنكممار

هممي الممتي العامممة الجماعممة ذلممك. وبيممن وتضممافر... ونحممو
العماما المماما وجمود لهما يتعيمن المتي السملما أهمل جماعمة
الناس. جمهور من المبايع

ًا هناك أن شك ول الخاصممة الجماعممة بيممن كثيرةا فروق
ونحوهمما والحسممان البر وجماعات والسفر الدعوةا وجماعة

.المسلمين جماعة وبين

أميممر العامة الجماعة في المير أن ؛الفوارق هذه من
أميممر وأممما وطمماعته، بيعتممه مسمملم كممل علممى يجممب ظمماهر

ًا المسلمين على يجب فل الخاصة الجماعة ول طاعته جميع
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وعملممه سمميرته وارتضممى أمممره استحسممن مممن بممل بيعتممه،
هممو ممما ورأى ذلك كره ومن ،بجماعته يلتزما أن فله ودعوته
عليه. حرج ول ذلك فله وأليق أفضل

ًا الفممروق ومممن جماعممة تتعممدى أن يجمموز ل أنممه ؛أيضمم
ول آخأممر تنصمميب يجوز فل لماما بويع فإذا العامة، المسلمين
لخليفتين بويع وسلم: (إذا عليه الله صلى قال كما مزاحمته

.عليه] منهما) [متفق الخأر فاقتلوا

أن يريممد رجممل على جميع وأمركم جاءكم وقال: (من
ًا بالسيف فاقتلوه جماعتكم يفرق أو عصاكم يشق مممن كائن

عليه]. كان) [متفق

يستحب بل تعددها، فيجوز ؛الخاصة الجماعة في وأما
بفممروض والقيمماما الثغممرات سممد يكفل وبما الواجبات، بتعدد

العامة؟ الجماعة من الخاصة الجماعة فأين ،الكفايات

عليهممم خأفممي وهممذا... ومممن هممذا بين هائل فرق هناك
كممل أن ظنمموا وجماعممة جماعة بين يميزوا ولم الفروق هذه

مضمميعة، فريضممة إقامممة علممى اجتمعت الناس من مجموعة
تعليمم أو مسمجد أو مدرسمة كبنماء مهممل؛ شمرعي وواجب

ًا واتخمذوا علم ونشر جاهل ًا ووضمعوا لهمم، أميمر أن ،نظامم
أهممل لجماعممة مفرقيممن السمملطان علممى خأممارجون هممؤلء

الجماعممة بيممن التمييممز وعممدما الفهم خأطأ من وهذا ،السلما
العامة. المسلمين وجماعة الخاصة

الجماعات:     بعض      سلبيات  )  د

أفممتى مممن بعممض أفممتى أجله من الذي الرابع والسبب
فممي ظهممر مما همو -؛ المدعوةا  جماعممات- الجماعمات بحرمة
عممن والنحممراف البممدع، بعممض كممالتزاما ،سلبيات من بعضها
كممل وأنصممار أتباع بين والتفرق التنازع وظهور السنن، بعض

ومممن ،السمملبية المممور مممن ذلممك  ونحو...هؤلء من جماعة
للفرقممة مممدعاةا الجماعممات هذه بأن بعضهم أفتى ذلك أجل

،السممنن بعممض وترك البدع بعض لنشر مظنة أو والخأتلف،
حراما. فهي كذلك المر داما وما

وجدت فإذا ؛بالغ وتقصير عظيم قصور فيه القول هذا
اليجابيممات عن تعمينا أن يجوز فل والسلبيات السيئات هذه

ويممدخأل اللممه إلممى يدعو الذي المجتهد فالداعي والحسنات،
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ل-  والتجمماوزات البممدع بعممض  بل- الخأطاء بعض عمله في
وحسناته.  جهاده نلغي ول عمله، نبطل أن يجوز

عممد وقممد ؟عنممده هفوةا ول له، خأطأ ل الناس من ومن
يهممدون [قمموما الخيممر مممن وسلم عليه الله صلى الله رسول

فممي جاء عليه] كما سنتي) [متفق بغير ويستنون هديي بغير
فإنه ،الدخأن هذا وفيه الخير من هذا كان حذيفة. فإذا حديث

عملهممم فممي لنممه عملهم ونحرما قوما جهاد نلغي أن يجوز ل
والدخأل. الدخأن من شيء

مشممروع؛ فأصممله ؛الدعوةا جماعات بين التنافس وأما
الفضمميلة نشممر فممي والتنممافس الخير، في التسابق أن أعني

هممو عنممه مسممتحب. والمنهممي بممل مشممروع السممبق وحيممازةا
الخيمر، عمن سممبقك ممن وإزاحة ومزاحمة بالباطل التنافس

كان كما أكثر أو مثله تعمل أن والحرص له، الدعاء يجب بل
عمممر أراد وكممما الخير، فعل في يتنافسون والخزرج الوس

فأتى ماله، بشطر فجاء العسرةا غزوةا في بكر أبا يسبق أن
ًا) أسممابقك ل عمممر: (واللممه فقممال كلممه بممماله بكممر أبممو أبممد

الحمماكم وصممححه والترمممذي داود وأبممو الممدارمي [أخأرجممه
نعيم]. وأبو والبيهقي

الجماعممات فممي حممراما فهممو ؛والتبمماغض الحسممد وأممما
ًا يقع بل فقط، الجماعة تكون حيث يقع ل وهو والفراد، أيض

ًا النمماس أكممثر هممم العلمماء أن ومعلمموما ،الفممراد بيمن حسممد
ًا وللسف، لبعضهم وتعممالى: {وممما سممبحانه قممال كممما وبغيمم
ًا البينممات جمماءتهم ممما بعممد من أتوه الذين إل فيه اخأتلف بغيمم

أهلممه إل الكتمماب فممي اخأتلممف ما أي ،]213بينهم} [البقرةا:
،البعممض بعضممهم بيممن والبغضمماء الحسممد وهممو البغي بسبب
وقممع قممد أمتنمما أن إل السابقة المم في كانت إن الية وهذه
ً الحممديث علممماء وضممع ولممذلك منممه، وأكممثر مثلممه فيها أصممل

ًا ،"بعممض فممي بعضممهم القران جرح قبول  عدما"وهو عظيم
ًا لن ممات الحسمد. وهمل سمببه يكمون الجمرح هذا من كثير

ًا إل اللممه رحمممه البخاري ًا محسممود أهممل إممماما مممن مطممرود
لنهممم العلممماء وجممود ونلغممي العلممم؟ نحممرما فهممل ؟زمممانه

!يتحاسدون؟

وجمب فمذ عمالم المدينمة أو القطمر فمي قماما إذا وهل
وكذلك ويتنازعا؟ يتنافسا ل حتى آخأر عالم قياما تحريم علينا

الجماعات. في الحال
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الحسد من منهم البعض بين يقوما ما يكون أن يجوز ل
ًا والتباغض لتعممدد إن بممل ثانيممة، جماعممة بتحريممم للقول سبب
مممن للتعممدد ما أضعاف المزايا من والجهاد الدعوةا جماعات

للعمممل، وتحفزهمما الخأممرى تقوما جماعة كل فإن المساوئ،
الخير، زيادةا إلى الغلب العم في يؤدي بينهم التنافس وإن

لنهمما الجماعممة بتحريممم فممالقول وبالتممالي ،العمممل وإحسان
علم.  على يقوما ل ضعيف قول للفرقة سبب

ًا فرقممة يسممبب تميز كل كان ولو هممذا إلغمماء فممي سممبب
والوس والنصمممار، المهممماجرين مسممممى للغينممما التميمممز

ومشيخة، وتميز، راية للمهاجرين كان أنه ترى أل ،والخزرج
في خأاصة وراية ومحتوى معنى كذلك للنصار وكان ورموز،
ًا يحصل كان التمايز هذا وبسبب ،وقادةا ورموز الجهاد أحيانمم
،المصممطلق غممزوةا فممي حممدث كما ،وعصبية وعداوةا تحاسد
العصممبية عممن نهمماهم وسمملم عليممه الله صلى الرسول ولكن

اء وسملم عليمه اللمه صملى وأبقى والنتماء، للمسمى النتم
علمى بقمي والنصماري اسمه على بقي فالمهاجري هو، كما

وكممان ،ومسماه لجماعته يتعصب أن منهم كل ونهى اسمه،
ًا ونسممبته انتمممائه مممع منهم كل الواحممد، الميممدان فممي جنممدي

ًا الواحد.  وللهدف الواحد الجيش في ومجاهد

تلميممذ تعدد يكون أن يتعدى ل الدعوةا جماعات وتعدد
مخصوصون تلميذ شيخ لكل يكون أن يحرما فهل ،المشايخ
علمممه وينشممرون يممديه علممى ويتفقهممون العلممم عنممه ينقلون

حلقممات نلغممي أن يجممب لكممان جائز غير هذا كان لو وفقهه؟
إمماما علمى طمالب كمل وتفقمه الممذاهب وتلميمذ المشايخ،

فلممماذا ،عقممل من مسكة عنده كان من يقوله ل وهذا ،بعينه
تفرق؟ لنها الجماعات تعدد يجوز ل أنه يفتي من يفتي إذن

تلميممذ كفرقممة اليمموما الممدعوةا جماعممات فرقممة وهممل
كممانت أنممه التاريممخ علم من لكل ومعلوما ؟بالمس المشايخ

مممن المختلفممة المممذاهب أتبمماع المشممايخ تلميممذ بين تحدث
ًا، عظيم شيء والشرور بل والحقاد الفتن بسممبب وكلممه جد

المممذاهب بحرمممة نقممول ذلك أجل من فهل والبغي العصبية
والمممذاهب والتلميممذ المشايخ وجود وتحريم عليها، والتفقه

والخأتلف!! الفرقة إلى يؤدي هذا لن

ًا الحال وكذلك فممي هممي ممما الدعوةا جماعات مع تمام
فيما تختلف دعوية، ومذاهب تربوية، مناهج إل أمرها حقيقة

وكممثير والتخصممص والشمول والساليب الولويات في بينها
مقبول. اخأتلف بينها فيما الخأتلف من
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ًا انحممراف  هنمماك...نعممم ًا وبدعممة أحيانمم وقصممور أحيانمم
ًا ليممس أنممه القممول فيممه أسمملفنا قممد هممذا وكممل ً،أحيانا مممبرر

الثغممرات بسد تقوما التي الله، إلى الدعوةا جماعات لتحريم
جميعها. المة تلزما التي الكفايات فروض وأداء

ووضممح عينيمن، لممذي الصممبح بيمن قممد أنمه الن وأظمن
ًا الممدعوةا جماعممات بتحريممم القائممل وأصممبح السممبيل، ملقيمم

ًا عواهنه، على للكلما ًا علممم، بغيممر ومفتي أوجبممه مما ومحرممم
والتعمماون والصممبر، بالحق التواصي من عباده به وألزما الله
مممن والتممآزر ودينممه الله بحبل والعتصاما والتقوى، البر على
آمممرةا وتعممالى، سممبحانه اللممه إلممى داعيممة أمة نكون أن أجل

المنكر. عن ناهية بالمعروف

ً لله والحمد ًوأخأيرا أول
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