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 مقدمه

والسالم علی املبعوث رمحه وهدايه  ةاحلمدهللا رب العاملني والصال

للعاملني سيد ولد آدم وإمام الغر امليامني وعلی آله وصحابته ومن اهتدی 

 لی يوم الدين وبعد:إهبداه 
و  افراد منتسبھمچنین بعضی و  علماءو  از بعضی برادران طالب العلم

ی جمعی فقط ھا ام که فعالیت ای از علم ندارند شنیده رهعلم که بھ مدعی
ھر جماعتی که به طور و  مسلمانان استی  حق امام کل یعنی رھبر ھمه

خیر تأسیس و  خودجوش برای جھاد یا دعوت یا انجام عملی از اعمال نیک
غرب و  ی دعوت اسالمی که در شرقھا جماعتو  شودمشروعیت ندارد

و  ی تبلیغھا جماعتو  ی سلفیھا جھان وجود دارد مثل جماعت
و  ی جداییھا ی دیگر جماعتھا جماعتو  ی اخوان المسلمینھا جماعت

در نتیجه عملشان نامشروع و  قیامشان جایز نیستو  تفرقه است
که  اند ام ادعا کرده ن افرادی که به نوارشان گوش دادهاست.وبعضی از ھمی

بر  ھا زیرا با تأسیس این جماعت اند خوارجو  در ردیف معتزله اھ این جماعت
.ھمچنین ادعا اند حکام مسلمان خروج نموده جماعت مسلمانان و بر

در اند و  عدول کرده صروش رسول اللهو  از راه ھا این جماعت اند کرده
اتخاذ  صمنھج رسول اللهو  منھجی جدا از راهو  دعوت الی الله راه

 اند. کرده
حرف و  چون دیدم بسیاری از فرزندان مسلمانان فریب این فتوای باطل

و  از جھتی خداوند بیاناند و  خورده عقل نیست،و  مفتی که متکی به علم
مختصر را بنویسم.تا از ی  عدم کتمان را واجب نموده بر آن شدم این کتابچه
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ی  هبا حول وقوو  مشکل برطرف شودو  این طریق حق را بیان کرده باشم
خواھم این عملم را خالص  می تنھا از خدا الھی به راه راست ھدایت شویم.

 داناست.و  درست قرار دھد زیرا او شنواو  آن را حقیقتو  برای خود بگرداند
 عبدالرحمن عبدالخالق آل یوسف (کویت)



 
 

 مفهوم جماعت: باب اول

قول صحیح آن و  که بر کاری اجتماع کنند اند ردمجماعت گروھی از م

ُق « فرمود: صاست که حد اقل جمع دو نفر است زیرا رسول الله َمْن َ�تََصدَّ
َ َمَعهُ  دھد تا با او  چه کسی به این شخص صدقه می« ترجمه:. ١»ىلَعَ َهَذا َ�يَُص�ِّ

با ملحق شدن  نماز بخواند. (به او ملحق شود تا ثواب جماعت به دست آورد) یعنی

 .»شود یک نفر به او جماعت محسوب می
�َن درجه«: ھمچنین فرمودند ََماَعِة َ�ْعِدُل مَخًْسا وَِعرْشِ

ْ
نماز «. ٢»َصَالُة اجل

بنابراین حدیث دال بر این  .»جماعت برابر با بیست و ھفت نماز فردی است
ده با یک نفر ھم نماز خوان صخود رسول اللهو  است که دو نفر جماعتند

قولی بیانگر این است که دو نفر جماعتند.اما حد و  است پس سنت عملی
رسد در  می بیشتر ھمو  میلیونھاو  اکثر آن نا محدود است گاھی به ھزاران

اهللا مع  يد«: فرمود صگونه که رسول الله ھمان .اند حالی که یک جماعت
که در یکی کسانی ی  به ھمه و .٣»دست خدا با جماعت است«: یعنی »اجلماعه
حدیث  در شود. می بر امامی اجتماع کنند جماعت مسلمانان گفته ھا از زمان

ی آخرزمان است آمده ھا فتنهی  دربارهو  حذیفه بن الیمان که طوالنی است

                                           
 .سعید خدری دارمی، ترمذی، حاکم، بیھقی و ابن حزم از ابیپاورقی روایت احمد  -١
 .متفق علیه از ابن عمر -٢
پاورقی ترمذی از ابن عباس روایت کرده و آن را حسن دانسته و آلبانی تصحیحش  -٣

 .کرده است
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مالزم جماعت مسلمانان و « :عنیی. ١»الزم مجاعه املسلم� و�مامهم«: است
شده به معنی مالزم  این مالزم شدن که در حدیث ذکرو  .»باش امامشان

شان است  و فقه دین امام نیست بلکه ملزم شدن به جھادو  شدن به اعتقاد

ىِت َشيْئًا ِمْن َمْعِصيَِة « فرمود: صزیرا رسول الله
ْ
َال َمْن َوِ�َ َعلَيِْه َواٍل فََرآُه يَأ

َ
أ

َ�نَّ  ِ َوَال َ�ْ�ِ ىِت ِمْن َمْعِصيَِة ا�َّ
ْ
ِ فَلْيَْكَرهْ َما يَأ گاه باشید « .٢»يًَدا ِمْن َطاَعةٍ  ا�َّ آ

کسی که امیری بر او گمارده شد و آن امیر منحرف شد به این صورت که از او 
دھد بد بداند و در طاعت  معصیت خدا را دید باید آن معصیت خدا را که انجام می

ْ�تُْم ِمْن ُوَالتُِ�ْم « :ھمچنین فرمود .»از امام سرپیچی نکند
َ
َشيْئًا َو�َِذا َرأ

پاورقی روایت مسلم از [. »تَْ�َرُهونَُه فَاْكَرُهوا َ�َملَُه َوَال َ�ْ�ُِعوا يًَدا ِمْن َطاَعةٍ 
ھرگاه از والیان خود چیز ناپسندی مشاھده کردید،آن عمل را بد « .]عوف بن مالک

ِمِ�هِ َشيْئً « ھمچنین فرمود: .»بدانید و دست از اطاعت برندارید
َ
ا َمْن َكِرَه ِمْن أ

لَْطاِن ِشرْبًا َ�َماَت َعلَيِْه  َحٌد ِمَن انلَّاِس َخَرَج ِمَن السُّ
َ
فَلْيَْصرِبْ َعلَيِْه فَإِنَُّه لَيَْس أ

ھرکس از امیرش چیز ناروایی دید برآن صبر کند زیرا « .٣»إِالَّ َماَت ِميتًَة َجاِهِليَّةً 
در آن حالت شود که  ی یک وجب از اطااعت امیر خارج نمی اندازه ھیچ کس به

 .»بمیرد مگر که بر جاھلیت مرده است
و  این احادیث بیانگر آن است که منظور از ملزم شدن به جماعتی  ھمه

از این و  پرداخت زکاتو  امام ملزم شدن به اطاعت ازاودر رفتن به جھاد
 قبیل کارھایی که از وظاایف امام است،می باشد.

                                           
 .پاورقی متفق علیه -١
 .پاورقی روایت مسلم -٢
 .روایت مسلم پاورقی. -٣
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که جماعت دو نفر یا بیشتر منظور ما در این باب بیان این نکته است 
ھر جماعتی که بر کاری اجتماع کردندباید امامی داشته باشند که از و  است

طور ھمین جماعت باید به امام اقتدا کنند. نماز مثال در او اطاعت کنند.
جماعتی که بر  ھرو  جماعت عمومیو  سریهو  جماعت جھادو  جماعت سفر

نمودند تا امامی نداشته باشند که از او اطاعت دنیا اتفاق و  امری از امور دین
 شان مصداق نخواھد داشت. جماعت شود

 حکم آنو  مشروعیت جماعت: باب دوم

ھر امری « »ما اليتم الواجب إال به فهو واجب«اصولی ی  مطابق قاعده

که جز به صورت جمعی انجامش ممکن نیست تشکیل جماعت برای آن واجب 

مسلحانه جماعت فرض است چون جز با ی  رزهمبا .بنابراین برای »است
پیروزی مسلمانان امکان پذیر و  امام سرکوب دشمنو  امیرو  اجتماع

گیرد به ھمین دلیل نصب  نمی نیست.وقیام امت اسالمی جز با امام صورت
به ھمین صورت ھر منکری که از بین بردنش جز از و  امام واجب است

به و  ماعت برای آن واجب استطریق جماعت امکان پذیر نیست وجود ج
ھا و  جماعتو  جماعت نماز ی کفایه مثل اقامهھا فرضی  ھمین شکل ھمه

 وھا  نشر ارزشو  تعلیم علمو  دفن میتو  کفنو  غسلو  احداث مساجد
خالصه این که  چیزھایی که خدا بر بندگان واجب نموده است. دیگرو  ایمان

چون  »الواجب إالبه فهو واجبما اليتم «معروف ی  با توجه به قاعده
حریم و  برپاداشتن دین وخنثی ساختن نیرنگ متجاوزان به امت اسالمی

به اجماع مسلمانان نصب امام در  مسلمانان جز از طریق امام ممکن نیست،
و  دینی  دین واجب است.ھمچنان که مسلمانان صدر اسالم برای اقامه

ت اعالء دین خدا بر کفر بر تالش در جھو  سازمان دھی به امور مسلمانان
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سپس مسلمانان به  اجماع کردند. صنصب ابوبکر صدیق بعد از رسول الله
خداوند به وجوب آن تصریح  امام)و  نصب خلیفهو  (تعیین ھمین کاری که

َ ٱ إِنَّ ﴿ نموده است نسل در نسل ادامه دادند خداوند در این باره فرمود: َّ� 
 
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  ِت َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
ن �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُتمَحَكمۡ  �َذا لَِهاأ

َ
ْ َ�ۡ  أ  ُكُموا

 ِ ھا را به اھلش  دھد که امانت خداوند به شما دستور می«. ]۵۸[النساء:  ﴾لِ َعدۡ لۡ ٱب

مراد از امانت  .»بسپارید و ھرگاه بین مردم داوری نمودید عادالنه داوری کنید

َمْن « فرمودند: صالله رسول و فرمانروایی است. و در این آیه امانت حکومت
کسی که بمیرد و در گردنش « .١»َماَت َولَيَْس يِف ُ�نُِقِه َ�يَْعٌة َماَت َميْتًَة َجاِهِليَّةً 

 .»بیعتی نباشد برجاھلیت مرده است
جایز و  مطلب این که امامت کل بر مسلمانان فرض استی  خالصه

و سنت  کتابی  مسلمانان امامی که به وسیلهو  نیست حتی یک شب بگذرد
شکی و  در غیر این صورت ھمه گناه کارندو  شان کند نداشته باشند رھبری

نمازجماعت فرض عین یا کفایت  جماعت،و  نیست مطابق مذھب اھل سنت
این است که بایستی  کفایی)و  (عینی تالقی بین دو نظریهی  نقطهو  است

ز جماعت به کلی ترک شود در حقیقت این رکن اگر نماو  جماعتی برپا شود
مسلحانه ی  ھمه گناه کارند. ھمچنین شکی نیست که مبارزهو  ضایع شده

جماعتی که با و  امامو  مسلحانه جز با رھبری  واجب است ولی چون مبارزه
تصمیم امام پیش رودامکان پذیر نیست بدون تردید نصب و  مشورتو  نظر

به طور پراکنده و  است.وجایز نیست مردم جداگانهامامی برای جھاد واجب 
 شکستو  جز ناکامیای  برنامه ریزی بجنگند زیرا این کار نتیجهو  بدون امام

روشن و  این امر از نظر عقل چیزی بدیھیو  نابودی درپی نخواھد داشتو 

                                           
 .روایت مسلم -١
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خلفاء بعد ازاو این گونه بود که برای حج و  صاست.ھمچنین روش پیامبر
در موقع بروز و  کنند که مردم مطابق رأی او حرکت کنندامامی تعیین 

مشکل به او مراجعه کنند بنابراین حج عبادتی است که جز با امام صحیح 
توزیع آن و  نیست.ھمچنین زکات عبادتی است که جز با پرداخت آن به امام

 باشد.خداوند متعال دراین رابطه فرمود: نمی با برنامه ریزی صحیح،درست

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَةٗ ُخۡذ مِ ﴿
َ
بنابراین  .»ای بگیر از اموالشان صدقه«. ]۱۰۳: التوبة[ ﴾ۡن أ

 خلفاء راشدین درو  را به گرفتن زکات مأمور ساختند صخداوندرسول الله
در بین و  کردند که زکات را از ثروتمندان بگیرند می ھر شھر کسی را تعیین

وقتی معاذ را به یمن فرستاد  صفقراء تقسیم کنند ھمچنان که رسول الله 

َل َما تَْدُعوُهْم إيَِلِْه « به او فرمود: وَّ
َ
ْهِل ِكتَاٍب، فَلْيَُ�ْن أ

َ
إِنََّك َ�ْقَدُم ىلَعَ قَْوٍم أ

َ قَْد فََرَض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت ىِف  نَّ ا�َّ
َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
َ فَأ ، فَإَِذا َعَرفُوا ا�َّ ِ ِعبَاَدُة ا�َّ

َ فََرَض َعلَيُْهْم َزَ�ًة تُؤَْخُذ ِمْن يَْوِمهِ  نَّ ا�َّ
َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
ْم َويَلْلَِتِهْم، فَإَِذا َ�َعلُوا، فَأ

ْمَواِل 
َ
َطاُعوا بَِها فَُخْذ ِمنُْهْم، َوتََوقَّ َكَرائَِم أ

َ
ْمَوالِِهْم َوتَُردُّ ىلَعَ ُ�َقَرائِِهْم، فَإَِذا أ

َ
أ

باید اولین چیزی که ایشان  روی و اھل کتاب می تو نزد قومی از« :یعنی. 1»انلَّاِس 
(توحید) را از تو  خوانی توحید خدا باشد پس اگر آنان اصل اول را به آن فرا می

پذیرفتند به آنان خبر بده که خداوند شبانه روزی پنج نماز بر آنان فرض نموده 
نان فرض است اگر رکن دوم ھم پذیرفتند به آنان خبر بده که خداوند زکات را برآ

شود اگر اصل  شود و به فقرایشان داده می شان گرفته می نموده که از ثروتمندان

محل  .»زکات را نیز پذیرفتند از آنان بگیر و از گرفتن بھترین اموال مردم بپرھیز

ْمَوالِِهمْ «: ی این حدیث جمله شاھد در
َ
 .»فَُخْذ ِمنُْهمْ «: ی و جمله .»تُؤَْخُذ ِمْن أ

 صکند و رسول الله  می گیردوتوزیع می است که زکات را یعنی امام است.

                                           
 علیه.متفق  -١
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باشد  به آنان آزادی توزیع زکات را نداد که ھر کس ھرگونه دوست داشته
توزیع کند بلکه باید نزد امیر آن منطقه جمع آوری شود سپس بر حسب 

 مصارف شرعی توزیع شود.
است که  نماز عبادتیو  زکات نیز مانند حج شود می طور که مشاھدهھمان

جز با جماعت و امام صحیح نیست به ھمین صورت روزه باید امامی باشد که 
و  بر مسلمان واجب است به نظر امامو  انتھا ء ماه را تعیین کندو  ابتدا

 در روزه گرفتن تک روی نکند. نهو  نه در افطارو  جمھور مردم ملتزم باشد

ْوُم يَْومَ « این زمینه فرمودند: پیامبر در ِفْطُر يَْوَم ُ�ْفِطُروَن  الصَّ
ْ
تَُصوُموَن َوال

ونَ  ْضىَح يَْوَم تَُضحُّ
َ ْ
گیرید و افطار  روزه زمانی است که روزه می« :یعنی .١»َواأل

کنید و قربانی زمانی است که ھمه قربانی  زمانی است که ھمگی افطار می

م ارکان اسال ی بزرگ،ھا این دال بر آن است که این عبادتی  ھمه .»کنید می
 عمل به آن مطابق برنامه صحیح نیستو  التزام به رأی امامو  جز با جماعت

باعث گناه و  جدا شدن در ھرکدام در حقیقت خروج از جماعتو  تکرویو 
بنابراین کسی که با وجود توان برای شرکت در نماز جماعت تنھا نماز  است.

مام موجود کسی که زکات خود را به دور از او  بخواند نمازش صحیح نیست
به و  کسی که در روزه گرفتن تکروی کندو  بپردازد زکاتش مقبول نیست

 گناھکار است.وو  افطار کند درحقیقت تکروی نمودهو  تنھایی روزه بگیرد
جدا از مردم روزی برای وقوف به عرفه برای و  کسی که به تنھایی حج کند

 این ارکان،ی  ھمهبدین ترتیب دانستیم که در خود در نظر بگیرد حج ندارد.
و  جماعت الزم است.شکی نیست که برای جھاد نیز جماعت الزم است

امام و  جماعت بدون اطاعت امام معنی ندارد.وو  فرماندهو  جھاد بدون امیر

َما﴿ طور که خداوند متعال فرمود:شت ھمانمصداق نخواھد دا ۡ ٱ إِ�َّ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل
                                           

 .ترمذی از ابوھریره روایت کرده و آن را حسن دانسته و آلبانی تصحیحش کرده است -١
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ِينَ ٱ َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا ِ ٱب ْ  �َذا ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ٰٓ  ۥَمَعهُ  َ�نُوا مۡ  َ�َ
َ
ْ يَذۡ  لَّمۡ  َجامِعٖ  رٖ أ ٰ  َهُبوا  َح�َّ

اند که به خدا و رسولش ایمان  مومنان کسانی ھمانا«. ]۶۲[النور:  ﴾ِذنُوهُ  ٔۡ َ� �َسۡ 
اند و ھرگاه ھمراه اوبر کار مھم و فراگیری باشند تا از او جازه نگیرند  آورده

 .»روند نمی
وقتی مسلمانی در امرفراگیری ھمچون جھاد با پیامبر باشدجایز یعنی 

جایگاه خود در لشکر را رھا کند مگر این که از پیامبر و  نیست رسول الله
بدون اجازه برود این کار خروج از اطاعت و  اما ھرگاه پنھانی اجازه بگیرد.

طور که خداوند متعال و عقاب خدا خواھد شد ھمان است و سبب خشم

ُ ٱ لَمُ َ�عۡ  قَدۡ ﴿ ود:فرم ِينَ ٱ �َّ ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ  �ۚ لَِواذٗ  ِمنُ�مۡ  يَتََسلَّلُونَ  �َّ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
مۡ  َ�نۡ 

َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  نَةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
: معنی. ]۶۳[النور:  ﴾أ

دیوار و از این قبیل پناه برده و به درخت یا « :یعنی ﴾الَِواذٗ  ِمنُ�مۡ  يَتََسلَّلُونَ ﴿

پیامبر بینیم خداوند از مخالفت بادستور  می .»کنند خود را پشت آن پنھان می
عذاب دردناک و  کنند را به فتنه می کسانی که مخالفتو  دارد می حذربر

شکی و  آیه امر عملی جھاد حرکی پیامبر است مراد از امر درو  کند می تھدید
 و منظور ھمه دستورات او است. و عموم لفظ است.نیست که عبرت به 

سبب نزول به طور حتم در عموم داخل است بلکه اولین چیزی که درعموم 
داخل است ھمان چیزی است که نص به خاطر آن نازل شده 

 ھر مطلب این است که اسالم نظامی جمعی و تقریبا دری  است.خالصه
 عت استوار است. مثل نماز،ارکان اسالم بر جماو  در زندگی عمومی چیزی
و شھر و در ھرچیزی  منطقهو  سفرو  ھمچنین جھادو  حج زکات، روزه،
صنایع و چیزھای دیگر و  طور که خلفاء برای ھرچیزی مثل بازار ھمان

 کردند. می امیری تعیین
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 واجبات امام: باب سوم

دنیا که به قیام نیاز و  در باب گذشته معلوم شد ھر عملی از امور دین
 برای این که به صورت أکمل انجام بگیرد جماعت در آن زمینه واجبو  دارد

و  برنامهو  جھاد بدون جماعتو  روزهو  حجو  نماز و زکات و الزم است.و 
جایز نیست در سرزمین و  امامی که از او اطاعت شود معنی نخواھد داشت

و  مقبولامیر و  صنعتی باشدو  منطقه حتی حرفهو  مسلمانان شھر و روستا
این  و مرجعی که وقت کشمکش به او مراجعه شود وجود نداشته باشد.

خلفای بعد از او مطابق آن و  اصحابو  صروشی است که رسول الله
 .اند حرکت کرده

 امام کل گذاشتهی  اکنون به بیان واجباتی که خداوند برعھده
 است کهجواب این  ببینیم امام کل چه وظایفی برعھده دارد؟ پردازیم. می

ی امام  ی بسیار زیادی و واجبات بزرگی بر عھدهھا خداوند متعال مسئولیت
از جمله  شود. می دنیاو  است که شامل رعایت مصالح دین کل قرار داده

حکم به آنچه و  واجبات امام کل یا خلیفه برپاداشتن شریعت خدا در زمین
گرفتن زکات و  از،نمی  از آن جمله است اقامه باشد. می خدا نازل کرده است

و  جھاد با دشمنان خدا با شمشیرو  نھی از منکرو  امر به معروفو  توزیع آن
نمو فرزندان و  آماده سازی بستر مناسب برای رشد و بیان.و  حجتو  زبان

 و جلوگیری از نادان از تصرف در اموالش.و  شان و تربیت تعلیمو  مسلمانان
گرفتن و  ستمگرو  لوگیری از سرکشجو  عادالنه داوری کردن در بین مردم

مورد عنایت قرار دادن مصالح و وضعیت و  ستمدیده از ظالمو  حق مظلوم
و  تقسیم کردن رزق و روزی در بین آنان به طور عادالنهو  معیشتی مردم

مسئولیت را توصیف و  امارت صشکی نیست ھمان گونه که پیامبر یکسان.
پیامبر  طاقت فرساستو  سختتکلیفی و  کرده است این امانتی بزرگ
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ِقيَاَمِة ِخْزٌى َونََداَمٌة « مسئولیت فرمود:و  امارتی  درباره
ْ
َمانٌَة َو�ِ�ََّها يَْوَم ال

َ
إِ�ََّها أ

ى َعلَيِْه ِ�يَها ِ
َّ

دَّى اذل
َ
َها َوأ َخَذَها حِبَقِّ

َ
راستی که آن امانت است و  به« .١»إِالَّ َمْن أ

دارد مگر کسی که به حق آن را بگیرد و روز قیامت خواری و پشیمانی در پی 

 .»قبال آن انجام دھد ی خود را به طور أحسن در وظیفه
 متأسفانه بسیاری از مردم به دید تجارت و درآمد به امامت و رھبری نگاه

ھرگونه بخواھند در و  برمردم چیره شوندای  کنند تا از این طریق به گونه می
که حقیقت در تصمیم بگیرند درحالیو ناموس مردم  اموال و خونی  باره

 دیگر است.امامت کلی در میزان خدا تکلیفای  میزان خداوند متعال به گونه
بار تر و  که بازخواست امام سنگینای  خدمت رسانی به مردم است به گونهو 

ی دارد به ھمین خاطر بوده که تر مسئولیت سختو  بیشتری بر دوش دارد
کردند  می از آن فرارو  ترسیدند می مسئولیتو  تافراد صالح این امت از امار

. ٢»واهللا ما سألتها فی ليل أو هنار«: فرماید می سبه عنوان مثال ابوبکر صدیق

یا  و .»ام که مرا امیر بگرداند به خدا قسم ھرگز در شب یا روز از خدا نخواسته«
آن را به و  درحالی که دوست نداشت ،خالفت را پذیرفت سعمر بن خطاب

در حالی که به آن رغبتی نداشت و  امانت بر دوش کشیدو  عنوان مسئولیت
به کسی که به او گفت پسرش عبدالله را جانشین قرار دھد و  آن را رھا کرد

اگر خیر بود که از آن به  برای خاندان خطاب یک نفر کافی است، گفت:
است که  بوده برایشان کافی اگر چیز دیگری (غیر از خیر)اند و  دست آورده

 یک شخص از آنان آن را بر دوش کشد.

                                           
 .روایت مسلم از ابوذر -١
 روایت بخاری. -٢
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ھای بزرگ و  ھای امام در اسالم مسئولیت خالصه این که مسئولیت

ِينَ ٱ﴿ سنگین است.خداوند متعال دراین باره فرمود: ُٰهۡم ِ�  �َّ َّ� كَّ إِن مَّ
�ِض ٱ

َ
قَاُمواْ  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱأ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ ِ  لزَّ َمُرواْ ب

َ
ِ  لُۡمنَكرِ� ٱَوَ�َهۡواْ َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوأ َوِ�َّ

ُمورِ ٱَ�ٰقَِبُة 
ُ
کسانی که اگر در زمین قدرتشان بخشیم «. ]۴۱[الحج:  ﴾٤١ ۡ�

نماز را برپای دارند و زکات را بدھند و به معروف امر کنند و از منکر باز 
 .»دارند و عاقبت کارھا برای خداست

و  فرمانرواییو  ت امروز مردم از امارتی سنگین با برداشھا این مسئولیت
حکومت را و  حکومت کامال فرق دارد چون عموم مردم امروزی امامت

ی  آورند برای این که بر اریکه می شرف به حسابو  غنیمت و ریاست طلی
کس خود را در قبال  و ھیچ قدرت را قبضه کنندو  قدرت بنشینند

داند بلکه اساس  نمی مسئولیی که ذکر کردیم در برابر خدا ھا مسئولیت
غیر و  حکومت داری در بسیاری از کشورھای مسلمان، اساسی غیر اسالمی

فقط مبتنی بر مصالح دنیاست بدون این که برای مصالح دین و  دینی
امروزی از اھل دنیا فقط خود را در ی  حاکم شایسته اعتباری قائل باشند.

و  تقسیم رزق و روزی مردمو  قبال دنیای مردم از قبیل اسباب معیشت
و  تندرستی آنانو  محافظت از صحتو  ی زندگیھا ھموار ساختن راه

 خود را مسئول مباح برای آنانو  فراھم ساختن وسایل رفاھیو  شان تعلیم
و  مردم شایستهو  دانند این در صورتی است که حاکم در دیدگاه خود می

دنیای و  دینی  اه کنندهاگر نه بسیاری از فرمانروایان تبو  صالح باشد
خود را نه مسئول برپاداشتن و  دین نزد آنان ارزش خاصی ندارد .اند مردم

نه و  دانند می یا نھی از منکر یا دفاع از عقاید اسالمیو  نماز یا امر به معروف
ی ھموار ساختن اسباب معیشتی و ھا مصالح دنیا از قبیل بررسی راه

کنندواضافه بر این  می را رعایت ندگی مردمتوجه به زو  منابع دولتی  توسعه
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ی  کینهو  باطل دارندو  فرمانروایانی بدتر از این ھم ھست که عقاید پوچ
ی غفلت  مسلمانان در دل دارند که چنین حکامی در نتیجهو  اسالم

تباھی را در و  و در نتیجه شر اند امور مسلمانان را در دست گرفته ،مسلمانان
 که باشد مردم را از راه خدا بازای  به ھر وسیلهاند و  دهکشورھا به وجود آور

گاه جوان رو به طرف مسجد ھر و باشند می در کمین اھل ایمانو  دارند می
ھا و  در زندانو  دھند می اذیت قرارو  ترسانند و مورد آزار می کند او را

الله کنند فقط به خاطر این که گفته پروردگارم  می بازداشتش ھا بازداشتگاه
مورد طعنه قرار و  اگر دختری حجاب بپوشد سرنوشتش بدنامی و است.

از این ھم پا فراتر گذاشته و او را از کمترین حقوق انسانی و  گرفتن است
بلکه این  کنند. می محرومش ھا خیابانھا و  مثل تعلیم و راه رفتن در راه

ترین مناصب به باالاند و  اشرار مردم را مسلط ساختهو  حکام افراد پست
که اقتصاد ای  به گونه اند در نتیجه در زمین به فساد پرداخته اند رسانده

ھر شخص ارزشمند و و  دختران را نابودو  اخالق پسرانو  کشور را ویران
 ھر انسان پست و رشوه خواراند و  ذلیل ساختهو  سودمند در جامعه را خوار

این حکام به جنگ با خدا و  بدین ترتیباند و  دزدی را رفعت مقام بخشیدهو 
ھرکس خواسته به خدا و راه خدا ایمان بیاورد اند و  مومنین پرداختهو  رسول

بلکه در کشورھای مسلمان  اند را از راه خدا بازداشته و او را منحرف ساخته
مبارزه با فعالیت دینی به ی  یی از دستگاه اطالعاتی با نام شعبهھا شعبه

ی مسلمانان ھا ثروتھا و  تواناییو  چگونه از اموال.ببینید اند وجود آورده
 ی خدا استفادهھا جنگ با خدا در سرزمینو  برای بازداشتن از راه خدا

خلیفه و  امامو  حاکمو  به این صورت معیارھا دگرگون شده استو  کنند می
نھی از و  امر به معروفو  نماز را برپا دارد خدا باشد،ی  به جای این که بنده

از حریم مسلمانان دفاع کند به دشمنی و  پاسبان دین باشدو  کند منکر
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و  و رسول اموال مسلمانان به جنگ با خداو  تبدیل شده که با مال خدا

 .العظيم إال باهللا العيل ةوالحول والقوپردازد  می مسلمانان

ی کفایه ها خطاب خداوند به انجام فرض:باب چهارم
 امت استی  متوجه همه

گذشته دانستیم که پیشوای مسلمانان وظایف بزرگ و واجبات در باب 
تردیدی نیست که بر او واجب است به ادای امانت و  زیادی بر عھده دارد

و  فرماندھانو  قیام کند به این صورت که امام یا نائبش از قبیل وزراء
شکی نیست که اگر امام  و بپردازند. اند نمایندگان به آنچه مکلف شده

با این و  در چیزی از واجبات قصور ورزید گناھکار خواھد بود مسلمانان
ی  وجود گناه تخلف از این واجبات تنھا متوجه امام نیست بلکه متوجه ھمه

به عنوان مثال  مردم است.زیرا فرض کفایه اگر ترک شود ھمه گناھکارند.
امام مسلمانان به دفاع و  اگر دشمن به سرزمین مسلمانان حمله کند

دینشان و  ناموسو  د بر مسلمانان واجب است به دفاع از خودبرنخیز
امامانی و  نماز را مورد اھمال قرار دھدی  اگر امام مسلمانان اقامه و برخیزند.

امامان را اتخاذ و  موذنینو  مساجد را بنا نکندو  برای مردم تعیین نکند
امام مورد  شھر ملزمند که به انجام این واجباتی کهو  اھل ھر منطقه نکند،

ی کفایه نیز مثل غسل و دفن ھا سایر فرضو  توجھی قرار داده بپردازند بی
نھی از منکر به این صورت و  امر به معروفو  تعلیم قرآنو  میت

است.بنابراین اگر امام کل چیزی از این موارد را مورد اھمال قرار داد مردم 
ھمدیگر این  ھمکاریو  بلکه بایستی با تعاون عذرشان پذیرفته نیست

زیرا خطاب خداوند برای  اگر نه ھمگی گناھکارند.و  واجبات را انجام دھند
خداوند برای صحت این واجبات و  امت استی  انجام این امور متوجه ھمه
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امام را شرط ندانسته است.بلکه اگر امام بعضی از این واجبات را ی  اجازه
نه از او اطاعت کنند مثال مردم نباید در آن زمیو  تعطیل کند گناھکار است

مساجد را قفل کند آیا و  از نماز جمعه باز دارد اگر امام یا حاکمی مردم را
شکی نیست که این عذر پذیرفته  در ترک نماز جمعه موجه است؟ عذر مردم

ال «: فرمودند صنیست بلکه اگر از امام اطاعت کنند گناھکارند زیرا پیامبر
ِ َطاَعَة لَِمْخلُوٍق يِف َمعْ  مسلم مانند این حدیث روایت و  بخاری و .١»ِصيَِة ا�َّ

اَعُة يِف الَْمْعُروِف «: با لفظ اند کرده ِ إِ�ََّما الطَّ . »ال َطاَعَة ِلبرََشٍ يِف َمْعِصيَِة ا�َّ
 یا روایت بخاری .»اطاعت از مخلوق که منجر به نافرمانی خالق شود روانیست«
ه نافرمانی خدا شود روا نیست تنھا در کارھای اطاعت از بشر که منجر ب« مسلم:و 

نھی از منکر و  اگر امام مردم را از امر به معروف و .»نیک اطاعت الزم است
در نتیجه این فریضه تعطیل شود مردم پیش خدا معذور نیستند و  باز دارد

 ستمگر که مردم را از راه خدا بازو  بلکه بر آنان واجب است با این امام ظالم
نھی از منکر و  امر به معروف باید خودشان بهو  دارد مخالفت کنند می

باید در این زمینه از امام سرپیچی کنند زیرا اطاعت از امام به  و بپردازند.
انجامد در حالی که اطاعت از مخلوق که به نافرمانی خدا  می نافرمانی خدا

از و  شودھمچنین اگر مقدسات مسلمانان پایمال  منتھی شود جایز نیست.
امام سکوت کند به این و  اموالشان تجاوز شودو  طرف دشمنان به ناموس

جایز نیست مردم از او اطاعت کنند و  ستمگر استو  منحرف سبب گناھکار،
و  مالو  از جانو  با کفار بجنگندو  بلکه واجب است از او سرپیچی کنند

نشر و  تعلیم قرآنبه ھمین صورت اگر امام یا حاکم و  شان دفاع کنند ناموس
 را رھا کند ھا ارزشو  پرورش دادن فرزندان مسلمانان بر خیرو  علم شرعی

                                           
روایت طیالسی و احمد و طبرانی و حاکم از عمران بن حصین و حکم بن عمرو  -١

 .غفاری
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چه به نافرمانی از امام منجر شود م واجب است آن را انجام دھند اگربر مرد
به این دلیل که و  رسول استو  زیرا این نافرمانی ھمان اطاعت واجب از خدا

 عذور نخواھند بود.امام آن را رھا کرده مردم نزد خدا م
امت مخاطب احکام ی  بدین ترتیب کامال واضح و روشن است که ھمه

اگر اند و  ھمچنین فروض کفاییو  شریعت و موظف به انجام فروض عینی
رزد مردم معذور نخواھند بود اگر مردم به حاکم ظالم که حدود و امام قصور

باشند ھمه گناھکار تمایل داشته  آن سکوت نموده، برو  خدا را تعطیل کرده
آنھایی ی  گونه که خداوند متعال دربارهروز قیامت عذاب خواھند دید ھمان و

  إِذۡ ﴿ فرماید: اند می که غافالنه در معصیت خدا از امامانشان پیروی کرده
َ
أ َّ�َ�َ 

ِينَ ٱ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱ ِمنَ  تُّبُِعوا ْ ٱ �َّ َبُعوا َّ�  ْ ُوا
َ
َعۡت  َعَذاَب لۡ ٱ َوَرأ  ٱ بِهِمُ  َوَ�َقطَّ

َ
 ﴾١٦٦ َباُب سۡ ۡ�

آن ھنگام که تبعیت شدگان از پیروی کنندگان بیزاری جویند و « .]۱۶۶: ة[البقر

ْ ﴿ جای دیگر فرمود: در .و»ی اسباب را از دست دھند ھمه ِ  َوَ�َرُزوا  اَ�ِيعٗ  ِ�َّ
َعَ�ٰٓ ٱ َ�َقاَل  ْ لضُّ ِينَ  ُؤا وٓ َتكۡ سۡ ٱ لِ�َّ ُ�َ ْ نتُم َ�َهۡل  اَ�َبعٗ  لَُ�مۡ  ُكنَّا إِنَّا ا

َ
غۡ  أ  ِمنۡ  َ�نَّا ُنونَ مُّ

ِ ٱ َعَذاِب  � َ�ۡ  ِمن �َّ ْ  ءٖ ٰ  لَوۡ  قَالُوا ُ ٱ َناَهَدٮ ٓ  ُ�ۡمۖ َ�ٰ لََهَديۡ  �َّ ٓ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا َجزِ�ۡ  َنا
َ
ٓ أ مۡ  َنا

َ
 أ

ِيٖص  ِمن َ�َا َما نَاَصَ�ۡ  ھمگی برای خدا آشکار گردنند  و« .]۲۱[ابراهیم:  ﴾٢١ �َّ
توانید قسمتی از  گویند ما پیرو شما بودیم آیا می میپس ضعیفان به مستکبران 

گویند اگر خدا ھدایتمان کرده بود  عذاب خدا را از ما دور سازید مستکبران می
تابی کنیم یا صبر کنیم ھیچ راه  کردیم برای ما مساوی است که بی ھدایتتان می

 .»گریزی نیست
و  که رھبران آیه در این زمینه زیاد است که ھمه بیانگر این است و

مردم را از راه خدا باز اند و  سردمداران متبوع که حدود خدا را ضایع ساخته
ضعیفانی که در این دنیا و  توانند روز قیامت برای پیروان اند نمی داشته

 اسیرخود بودند کاری کنند.
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دین و  آیا بعد از این انسان عاقل یا کسی که چیزی از شریعت ،بنابراین
تواند بگوید اگر امام فرائض دین را ضایع ساخت  می فھمیده باشدخدا چیزی 

 مسئولیتی ندارند؟و  مردم معذورند

 مکانو  تغییر احکام با تغییر زمان: باب پنجم

 علماء متوجه آنو  مھمی وجود دارد که بسیاری از طالب علمی  مسأله
و  کند می مکان تغییرو  آن این است که احکام با تغییر زمانو  شوند نمی

تطبیق احکام بایستی بر حسب احوال باشد چه بسا آنچه در یک زمان فرض 
مثال در مکان و زمانی که  فرض نباشد. است در وقت دیگر و در مکان دیگر

شخص مسلمان نتواند حدود خداوندی را برپا دارد ھجرت واجب است اما 
درجای دیگر که چنین وضعیتی مطرح نیست ھجرت فرض نیست ھمان 

َفتِْح َولَِ�ْن ِجَهاٌد َوِ�يَّةٌ « فرمود: صر که رسول الله طو
ْ
 .١»َال ِهْجَرَة َ�ْعَد ال

 .»بعد از فتح ھجرت مطرح نیست ولی جھاد و نیت باقی است«
قبل از فتح مکه ھجرت از مکه فرض بود چون مسلمانان  ،بنابراین

مردان و خداوند جز و  شدند می از اظھار شعایر دینی منعو  مستضعف بودند
زنان و کودکان مستضعف کسی را در ترک ھجرت معذور نشمرد خداوند 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ متعال در این باره فرمود: َّ�  ٰ ۡ ٱ ُهمُ تََوفَّٮ نُفِسِهمۡ  َظالِِ�ٓ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
ْ  أ  قَالُوا

ْ  ُكنُتۡمۖ  �ِيمَ   ٱ ِ�  َعفِ�َ َتۡض ُمسۡ  ُكنَّا قَالُوا
َ
ْ قَالُوٓ  ِض� �ۡ� لَمۡ  ا

َ
� تَُ�نۡ  �

َ
ِ ٱ ُض أ  ِسَعةٗ َ�ٰ  �َّ

 ْ ۚ  َ�ُتَهاِجُروا ْوَ�ٰٓ  �ِيَها
ُ
  �َِك فَأ

ۡ
ٰ َمأ ٓ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ ۡ ٱ إِ�َّ  ٩٧ َمِصً�ا َءۡت وََسا  َعفِ�َ َتۡض ُمسۡ ل

ٓ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱ ِمنَ  ۡ ٱوَ  ءِ لّنَِسا  ﴾٩٨ َسبِيٗ�  تَُدونَ َ�هۡ  َوَ�  ِحيلَةٗ  َتِطيُعونَ �َسۡ  َ�  نِ َ�ٰ وِلۡ ل

                                           
 .روایت بخاری از مجاشع بن مسعود -١
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اند فرشتگان  راستی کسانی که درحالی که به خود ظلم کرده به«. ]۹۸-۹۷[النساء: 
گویند در زمین  اید می گویند در چه وضعی بوده فرشتگان می دھند، وفاتشان می

آیا زمین خدا وسیع نبود که در آن مھاجرت کنید پس  گویند: مستضعف بودیم می
زنان و  به جز مردان و آنان جایگاھشان دوزخ است و چه بد جایگاھی است.

 .»یابند ای ندارند و راھی نمی کودکانی که راه چاره
شکی نیست که مسلمانان اھل مکه قبل از فتح مستضعف بودند زیرا 

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِلُونَ تَُ�ٰ  َ�  لَُ�مۡ  َوَما﴿ خداوند متعال فرمود: ۡ ٱوَ  �َّ  َعفِ�َ َتۡض ُمسۡ ل
ٓ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱ ِمنَ  ۡ ٱوَ  ءِ لنَِّسا ِينَ ٱ نِ َ�ٰ وِلۡ ل ٓ  َ�ُقولُونَ  �َّ خۡ  َر�ََّنا

َ
ِ َ�ٰ  ِمنۡ  َنارِجۡ أ  �َةِ َقرۡ لۡ ٱ ِذه

الِمِ ٱ هۡ  لظَّ
َ
َا َعلجۡ ٱوَ  لَُهاأ نَك  ِمن �َّ ُ َا َعلجۡ ٱوَ  اَوِ�ّٗ  �َّ نَك  ِمن �َّ ُ  ﴾٧٥ نَِصً�ا �َّ
شما را چه شده که برای آزادی مردان و زنان و کودکان «. ]۷۵[النساء: 

جنگید مردان و زنان و کودکان مستضعفی که  نمیمستضعف در راه خدا 
گویند پروردگارا ما را بیرون ببر از شھری که مردمش ظالمند و قرار بده  می

از نزد خودت برای ما یاوری و قرار بده از نزد خودت برای ما یاری 
 .»ای دھنده

مراد از شھری که اھلش ستمگرند به اجماع مفسرین شھر مکه است 
از فتح مکه ھجرت از مکه به مدینه یا جای دیگر واجب بود اما بنابراین قبل 

 انتقال از مکه مباح یا مکروه شد.و  بعد از فتح مکه،این وجوب ساقط شد
توجه کنید چگونه با تغییر زمان حکم تغییر کرد؟به ھمین مناسبت باید 
یادآور شد که بدون تردید وجوب ھجرت باقی است ولی در ھرمکان و در ھر 

در و  کنند می نسبت به ھم فرق ھا زمانھا و  مکان واجب نیست. زمان
و  اجازه گرفتن از امامو  نھی از منکرو  بسیاری از احکام مثل امر به معروف

 سفر به سرزمین دشمن و.... نیز این گونه است.و  اجازه ندادنش



 ۱۹ ضرورت جمعی بودن دعوت اسالمی

 

 گمانو  کنند می طالب فتواھایی صادرو  متأسفانه بسیاری از علماء
مراعات و  مکانی شایسته استو  برای ھر نسل و دوره و زمانکنند  می

کنند مانند جواب به سوالی که موضوع این کتاب  نمی استثناءو  خصوصیت
دولتی که بسیاری از احکام شریعت ی  است.بعضی از طالب علم که در سایه

و  نھی از منکرو  کنند مثال امر به معروف می زندگی کند، می را اجرا
توجه به و  ی اخالقیھا نشر ارزشو  تعلیم علم شرعیو  نماز برپاداشتن

اجب است و  ازاین قبیل مسائلی که بر حاکمو  مساجدی  اقامهو  مردگان
ھرگاه از آنان سوال شود که آیا برای مسلمانان جایز است در بین خود 
جمعیتی یا جماعتی تشکیل دھند که واجبی از واجبات را انجام دھند 

جز با  ھا جماعتھا و  این جمعیتی  اقامهو  است که تأسیس فتوایشان این
امامانی و  که حکام اند امام جایز نیست در حالی که فراموش کردهی  اجازه

برای آن ارزش و  دھند نمی فرایض اھمیتی  وجود دارند که نه تنھا به اقامه
 کنند و مردم را از آن باز می قائل نیستند بلکه این فرائض را تحریم

فاسق روبرو ھستند و  دارند.آیا مسلمانانی که با این گونه حکام ظالم یم
آیا مسلمانان به این  این فرائض ساکت شوند؟وی  از اقامهو  ساکت بنشینند

دلیل که امام در را به روی دشمنان گشوده سرزمین اسالم را رھا کنند که 
افغانستان ھمان کاری که ظاھر شاه پادشاه  مورد تعدی دشمن قرار گیرد؟

خواستند بلکه و  ی ملحد گشودھا کرد.که درھای شھر را به روی کمونیست
قلب افغانستان سرزمین مسلمان را به سرزمین کمونیستی کافر تبدیل 

و  شد.آیا مسلمانان ساکت شوند می الحاد اجراو  کردند که در آن حکم کفر
و  ازآبروو  برخیزندتن به ذلت دھند؟یا این که برای نجات آنچه امکان دارد 

یا که مسلمانان منتظر امام کل  فرزندان خود دفاع کنند؟و  اموالو  ناموس
ی  ازهاند شکی نیست که باید به یا مسیح مخلص باشند؟و  یا مھدی منتظر
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اموالشان دفاع و  از دین و آبروو  شر را از خود دفع کنندو  توان قیام کنند
  د.خداوند ھم یاریشان خواھد داو  کنند

نَّ ﴿ ُ ٱ َوَ�َنُ�َ هُ  َمن �َّ َ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ يَنُ�ُ خداوند «. ]۴۰[الحج:  ﴾َعزِ�زٌ  لََقوِيٌّ  �َّ
 .»قطعا کسانی را که نصرتش دھند یاری خواھد داد

خداوند سبحان چنین ھم کرد.خوب توجه کنید که خداوند چگونه  و
ناموسشان و  دفاع از خودو  اعالء شریعت خداو  کسانی که به یاری دین

کسی از  توجه کنید. صرسول اللهی  به این فرموده برخاستند یاری داد؟
 فرمود: اگر کسی بخواھد مالم را بگیرد چه کار کنم؟ پیامبر سوال کرد:

.مرد گفت  با او بجنگ فرمود: منعش کن مرد گفت :اگر دست بردار نشد؟
اگر مرا  :او در آتش است.مرد گفت :فرمود اگر او را کشتم تکلیف چیست؟

ببینید چگونه پیامبر به او توصیه  .]متفق علیه[ تو در بھشتی فرمود: کشت؟
چراغ سبز و  امامی  منتظر اجازهو  کرد که واجب است از خود دفاع کند

و  جماعتو  شکی نیست که اگر دفع کفار متجاوز جز با جمع سلطان نباشد.
گونه که از ھمانن صورت جماعت واجب است زیرا امیر ممکن نباشد در ای

 پیش گفتیم توسل به آن اسباب و وسایلی که واجب جز با آن صورت
که ای  ی کفایهھا فرضی  به ھمین صورت ھمه گیرد نیز واجب است.و نمی

ضایع ساختنش روا نیست بلکه  کنند سکوت بر آن و نمی حکام به آن توجه
در حال ضایع آن را انجام داد بلکه اگر واجبی که و  باید برای آن جمع شد

و  جماعتو  جمعهی  اقامهو  شدن است واجب مضیق است مثل دفن میت
دفع دشمنی که از و  نھی از منکرو  امر به معروفو  محکم سازی مساجد

ی حاکم  به مسلمانان ھجوم کرده جایز نیست منتظر اجازهای  ناحیه
مند به خیر شد بلکه اھل آن منطقه باید به دفع دشمن  مسلمان عالقه

عھده دار دفاع از حریم  خودو  آید شان ادرت کنند تا اینکه امام به یاریمب
سرزمین و  جایز نیست مسلمانان به میدان جھاد پشت دھند آنان شود.و



 ۲۱ ضرورت جمعی بودن دعوت اسالمی

 

با این وجود عجیب است بعضی از  اسالم را برای دشمنان اسالم رھا کنند.
واجبی از ی  دھند که برای اقامه می نادرست فتواو  طالب علم از روی خطا

و  کوته نظریی  این نتیجه و جماعت جایز نیست.و  واجبات ھرگز تجمع
گاھی آنان از اوضاعو  ضعف بصیرت و  احوال مسلمانان پیرامونشانو  عدم آ

دانند  و نمی کنند می است که در آن زندگیای  منحصر بودن در ھمان گوشه
ی که مسلمانان از دعوت حقیقو  ضعیتی قرار دارندو  مردم اطرافشان در چه

قدرت را برایشان به و  پیروزیو  اسباب عزتو  را به دینشان بر گرداند
گاه نیستند. ارمغان آورد، شکی نیست که بزرگترین عامل خطای این طالب  آ

به  و مکان است.و  تغییر احکام به تغییر زمانی  علم رعایت نکردن قاعده
این فتوا شایستگی تطبیق در  اند گمان کردهاند و  مردم فتوای عمومی داده

مکانی را دارد درحالی که در حقیقت اگر برای مکانی که درآن و  ھر زمان
 کنند صالحیت داشته باشد برای اماکن دیگر صالحیت ندارد. می زندگی

 در عالم اسالمی ها جماعتها و  اهمیت جمعیت: باب هفتم

ھمان  -اند را داده تجمعو  اگر کسانی که فتوای تحریم جماعت
 نھی از منکرو  ی کفایه مثل امر به معروفھا یی که به ادای فرضھا جماعت

بھتر یا حج به صورت ای  جماعت یا ادای زکات به گونهو  جمعهی  اقامهو 
تا  اند به مقابله با دشمنان خدا برخاستهاند و  جمعی موافق با سنت پرداخته

و  به منافع بزرگ -شندمسلمانان مستضعف را رھایی بخو  ظالم را دفع کنند
و  ی اسالمی به مسلمانان در شرقھا ھا و جمعیت که جماعتی  آثار ارزشمند

 تعصب کنارهو  از ھوی پرستیو  نگریستند اند می غرب زمین ارائه کرده
 زدند می ی جھل به دنیای گسترده را از دیدگانشان کنارھا پردهو  گرفتند می
و  دادند نمی چنین فتوای باطلی را دیدند،، می یشان راھا فراتر از بینیو 
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ی ھا ارزش جماعتو  زدند تنھا کسانی اھمیت نمی چنین حرف مفتی
تعصب و  کنند که دچار ھوی پرستی می اسالمی در بین مسلمانان را انکار

فراتر از بینی و  ی جھل دیدگانشان را کور کرده باشدھا پردهو  شده باشند
برخاستن اسالمی نوینی که و  ن بیداری اسالمیاگر نه ای و خود را نبینند.

یی است که بر دعوت در راه ھا بریم تنھا آثار تالش جماعت می در آن به سر
زبان با ھم ھمپیمان و  شمشیرو  تحمل تکالیف جھاد با مال و کالمو  خدا
آیا احساس شادی پیروزی ملت مسلمان افغانستان  .اند گرد ھم آمدهو  شده

و  در طول تاریخ پیروز شدهو  ین نیروی سرکش در جھانتر که بر سرسخت
برای جھاد در  ھا تالش جماعتی  اکنون در آن قرار داریم چیزی جز ثمره

 فداکاری و جھاد با جانو  بر بخشش ھا که ھر کدام از جماعت راه خداست؟
آیا کاری که این مجاھدین کردند جز  .اند مال در راه خدا با ھم متحد شدهو 

گاھی از واقعیت و  سیاست شرعیو  برنامه ریزیو  نظامو  امیرو  عتبا جما آ
آیا ھرکدام از ما به این جوانان مسلمانی که از  پیرامون خود ممکن است؟

به مراتب اند و  مسلح به علم مادی شدهو  گردند می اروپا) برو  غرب (آمریکا
سالمی فارغ ی اسالمی مان در قلب وطن اھا بیشتر از کسانی که از دانشگاه

فھم و  از جھت اخالقو  شوند دارای علم شریعت و دین ھستند می التحصیل
کنیم؟آیا به این جوانانی  نمی برترند،افتخار اند از آنھایی که نزد ما تربیت شده

خود را حفظ  گردند درحالی که از فساد و افساد، می که از دیار کفر بر
 اند یش پیروز شدهھا ین جاذبهتر برقو  با پر زرق ھا ی فتنه اند و بر ھمه نموده
دھندمی پرسم آیا این  می کنیم؟واز آنھایی که بدون علم فتوا نمی افتخار

است که ای  ی دعوی سازمان یافتهھا تالش جماعتو  کاری  جوانان جز ثمره
به نظر شما اگر این  کار مستمر است؟و  بودجهو  برنامهو  دارای امیر و رھبر

که کتابی را بخوانند یا سخنرانی  ود رھا شده بودندجوانان به حال خ
زودگذری را گوش دھند آیا امکان داشت این تعداد انبوه ھدایت یابند یا این 
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مساجد بنا ای  در ھر ناحیهو  مراکز اسالمی در ھر جایی به وجود آید
حال به  سالن اجتماعات علم و تفقه تبدیل شوند؟و  شود،کلیساھا به مساجد

م اسالمی خودمان بیاییم آیا در اغلب کشورھای اسالمی اطالع سراغ عال
ضایع و  جز تباه سازی نونھاالنای  توجه حکومت ثمرهو  رسانی رسمی

در پی داشته ای  محتوا در ھر زمینه و پرورش فرد پوچ و بی ساختن دین
ببینید و به اطرافتان نگاھی بیندازید آیا این جوانانی که متمسک به  است؟

اشکال فجور و ی  در مقابل ھمهو  بینید می صبه سنت پیامبر پایبندو  دین
ی اسالمی ھا تالش جماعتو  کاری  جز ثمره اند باطل به مبارزه برخاسته

است؟متأسفانه موسسات دینی حکومتی در اغلب کشورھای اسالمی غالبا 
ضمیرشان و  شان مسخ شده دھند که عقیده می افرادی را به جامعه تحویل

 به ھر رنگی دراند و  که دین را به دنیا فروخته اند کسانیو  گشته استفاسد 
آن قافله ھر دیدگاھی که داشته باشد و  ھمراه شدهای  با ھر قافلهو  آیند می

 به خاطر دنیای دیگران از دینشان مسخرهو  نھند می برآن مھر تأیید
گر امر و دین ا و بدترین مخلوقاتند.و  کنند،این گونه افرادبدترین مردم می

خدا به اینھا سپرده شود چیزی از دین باقی نخواھد ماند ولی خداوند 
کند که به طور صحیح به  و می خودش در ھر وقتی کسانی را انتخاب کرده

از نکوھش نکوھش کنندگان باکی نداشته باشندواین و  تبلیغ دین بپردازند
ی ھا تالشی  کند ھمان نتیجه می کسانی که خداوند سبحان انتخابشان

در ھر مکانی  ی دعوت اسالمیھا مخلصانه و عمل پیگیری است که جماعت
ھمین افراد به توفیق خدا و  اکناف عالم اسالمی به آن مشغولندو  از اطراف

(مبنی بر  عده اشو  پیشآھنگ نسل ایده آل قرآنی خواھند بود که خداوند

نَّ َوَ�َ ﴿ پیروزی) را برای آنان محقق خواھد ساختو  نصر ُ ٱ نُ�َ  َمن �َّ



 ضرورت جمعی بودن دعوت اسالمی ۲۴

 

هُ  َ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ يَنُ�ُ و مسلما ھرکسی خدا را یاری دھد « .]۴۰[الحج:  ﴾َعزِ�زٌ  لََقوِيٌّ  �َّ

 .»خداوند یاری خواھد داد به راستی که خداوند نیرومند و چیره است

 :باب هشتم
ی ها حقیقی کسانی که فتوای تحریم جماعتی  انگیزه

 اند دعوت را داده

بپرسد چرا بعضی از طالب علم به چنین خطای ای  کنندهشاید سوال 
بدیھی و روشن و  در حالی که موضوعی کامال معقول اند فاحشی دچار شده

شود که  نمی یک نص ھم پیداو  تفکر نیاز نداردو  به این ھمه بررسیو  است
گونه که  و تشکیالت را حرام کند بلکه ھمان داشتن نظمو  روش کارجمعی
اسالم بر نظم استوار است .از امام کل و وجوب ی  ھمه از پیش گذشت

و  زکاتو  تصمیم او گرفته تا نماز و روزهو  مشورتو  مومنان به رأی مراجعه
نقشه ممکن نیست ھمه و  نظامو  فرماندهو  که جز با امیری  جھادو  حج

نه در جدید دینی سراغ نداریم که بر و  نه در قدیماند و  عباداتی جمعی
 ش واجب کرده باشد اگر سه نفر مسافرت کنند باید یکی را امیر کنندپیروان

و  گزینند مگر که باید بر جماعت و نظام نمی سه نفر در جایی سکونتو 
نظامی سراغ نداریم که و  دنیا دینی  اطاعت در بین خود اتفاق کنند.در ھمه

 ،اینو اطاعت دستور دھد.بنابر نظمو  مانند اسالم پیروانش را به جماعت
شان که ضایع  و دین چگونه کسانی با این وجود که اوضاع دردناک مسلمانان

سنت پیامبرشان که درھر مکانی و  شان که احکامش ترک شده و قرآن شده
کودکان مسلمان و و  زنانو  استضعاف مردانو  مورد اھانت قرار گرفته

ریم فتوای تح بینند، می یورش آوردن دشمنان از ھر طرف به ایشان را
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درحالی که انجام ھیچ کدام از فرائض و  دھند؟! می کار جمعی راو  جماعت
به صورت و  ھمکاری با یکدیگرو  پشتیبانی و مشورتو  واجبات جز با حمایت

پیش تازان امانت را و  ی سازمان یافته که به طور مستمر کار کنندھا جماعت
اندوه کار و کمک و  تا زمان از بین رفتن مشکالتو  به نسل بعد بسپارند

 ممکن نیست. رسانی ادامه یابد،
کار جمعی باز دارد وجود و  از این گذشته در دین چیزی که از جماعت و

 تقریباو  دھد می به آن دستورو  کند می ندارد بلکه دین به آن تشویق ھم
گرداند و در  می را برپیروانش واجب شوون حیاتی  حرکت جمعی در ھمه

فرضھای کفایه ی  نان تعطیل وضایع شده و تقریبا ھمهحالی که امور مسلما
امیر اصالح نخواھد و  ترک شده حال و وضع مسلمانان جز با حرکت جمعی

ی  ی سازمان یافتهھا ی فردی و پراکنده چوابگوی حملهھا تالشو  شد
روشنی کسانی که به آنان حسن و  با این ھمه وضوح .دشمنان نخواھد بود

 دانیم چنین فتواھای باطلی صادر می ز انحراف مبراآنان را او  ظن داریم
 صدور این فتاوی چند چیز است:ی  ولی انگیزه شود. می

 عالقه شدید آنان به دعوت: -۱
شدید به دعوت بعضی افراد را واداشته فتوای تحریم جماعتھا را ی  عالقه

از ای  انجام فریضه کسانی برای اند صادر کنند چون آنان مشاھده کرده
ھمان -کنند و از طرف دشمنان خدا  می فرئض دین به صورت جمعی عمل

و  کسانی که امور مسلمانان را در دست دارند درحالی که دزدان چیره
گیرند به ھمین دلیل این  می اذیت قرارو  مورد آزار -اند گرگان درنده

و  و دوری گزیدن از تشکلتر دعوت فردی سالم اند دعوتگران مخلص گفته
 شرش کمتر است .ولی به این افرادو  ضررتر و  ای دعوت ایمننظم بر

از روی ترس و بزدلی نه از روی اخالص و و  گویم راه را به خطا رفته اید می
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عمل جمعی را تحریم کرده اید.درحالی و  آھنین تشکل و جماعتی  اراده
توانند حامالن دین خدا باشند و در مقابل  نمی ضعیفو  که افراد ترسو

سکوت به منظور خشنود ساختن ظالمان  و طاغوتیان بایستند.و  انسرکش

ْ َكُنوٓ تَرۡ  َوَ� ﴿ بس بزرگ است.خداوند متعال فرمود:ای  جریمه ِينَ ٱ إَِ�  ا َّ� 
 ْ ُ�مُ  َظلَُموا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُ�م َوَما �َّارُ ٱ َ�َتَمسَّ وۡ  ِمنۡ  �َّ

َ
ٓ أ ونَ  َ�  ُ�مَّ  ءَ ِ�َا  تُنَ�ُ

اند متمایل نشوید که آتش به شما  به کسانی که ظلم کرده و«. ]۱۱۳[هود:  ﴾١١٣

 .»رسد وغیر از خدا دوستانی نخواھید داشت سپس یاری داده نخواھید شد می

 نبوده است. صی جمعی در زمان رسول الله گمان این که شیوه -۲
و  تالش جمعی و حزبو  سبب دوم که باعث شده فتوای تحریم کار

 صگمان بوده که این شیوه در زندگی پیامبرتشکیالت را بدھند این 
یی که ردیف ھا در مثالو  این نیز خطای بسیار بزرگی استو  نظیری ندارد

بیاندیشدادله قانع و  بیان نمودیم برای کسی که کمی فکر کندو  کردیم
 وجود دارد.ای  کننده

که از او  دادم می متأسفانه به نوار سخنرانی یکی از ھمین مفتیان گوش
آیا جایز است در بین خودجماعتی برای کمک به نیازمندان  ال شده بود:سو

صندوقی برای جمع آوری کمک تشکیل دھیم تا از ھمین و  تأسیس کنیم
و  امش عاجز استو  کسی که از بازپرداختو  بدھکارو  صندوق به نیازمند

امثال آن کمک کنیم؟آن مفتی جاھل در جواب گفت:جایز نیست زیرا زمان 
تشکیالت وجود نداشت.وھمین فردی که به ناحق و  تنظیم صالله رسول

صندوق نداشته بلکه مالی که به  صمتصدی فتوا بود مدعی شد که پیامبر
 و کرد. می رسید فوری در بین کسانی که حاضر بودند تقسییم می دستش

تاریخ و ویران ساختن اسالم از و  سیرتو  سنتو  این نھایت جھل به دین
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بالل و  بیت المال داشته صس است.درحالی که رسول اللهاساو  پایه
 مالی که به دستش صبعضی اوقات پیامبر و  مسئول آن بوده است.

آن را برای نیاز و  شد می گاھی نزد او جمعو  کرد می رسید یکباره تقسیم می
خرجی لشکر ھا و  و پرداخت بدھکاری ھا مسلمانان مثل اعزام ھیأتی  آینده

 مال خاص خود را ذخیره صکرد.بله رسول الله می ذخیره در بیت المال
و  شد می ذخیرهو  ولی مال مسلمانان در بیت المال جمع آوری کرد نمی

ی خلفای بعد از آنان  خلفای راشدین و ھمه کرد.و می برای نیاز توزیع
زمانی امت اصالح خواھد شد که بیت المال آبادی و  کردند می گونه عملاین

خرج و  بر اساس نیاز توزیعو  که اموال در آن ذخیره شودداشته باشند 
 مصالح امت شود.

اما ھمکاری گروھی از مردم برای انجام این امور مستحب مثل کمک به 
بر طرف ساختن مشکالت افراد گرفتار از و  پرداخت بدھکاریو  نیازمند

اگر خودم فتوای تحریم صندوق و  احسان است.و  بزرگترین درھای نیکی
ھیچ انسان عاقلی گفتم  می ع آوری کمک به نیازمندان را نشنیده بودمجم

دھد ولی خود از  نمی اجتماع برای آن راھا و  گونه صندوقفتوای تحریم این
یی برای دریافت علم ھا گروهو  کند از علماست می نوار شخصی که خیال

ھا اگر امت به این بال و آیند چنین فتوا(ی قبیحی) را شنیدم. می نزدش
ھرگز این  گرفتار نشده بود تا جایی که چنین افرادی عھده دار فتوا شوند،

خود را به این و  نوشتم نمی این کلمات راو  کردم نمی صفحات را سیاه
کردم مشغول شدن به آن ھمچون کسی است که  می اموری که روزی گمان

ولی  ساختم. نمی ،مشغول آورد می طلوع خورشید دلیلو  برای اثبات روز
که خود را به عنوان  از افراد نادانای  چه کنیم ھنگامی که امت به مجموعه

 او ھمین افراد نادان به مردم و مبتال شده است؟ ،اند پیشوا جا زدهو  رھبر
و  امتو  اقدام به خطر نکردهو  کنند که پیامبر با باطلی روبرو نبوده می نمود
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شکیالت و ترتیبی را حرام تو  ھر تنظیمو  جماعتی را تأسیس نکرده است
به عواقب کار و  کرده و از مردم خواسته ھیچ امری را چاره اندیشی نکنند

و  توجھی نداشته باشند بلکه باید کارھا را بدون در نظر گرفتن عواقب
به ھیچ جماعتی و  باید ھر فردی یک امت باشدو  انجام دھند پیامدھایش

و ستم  فسقی  ھمراه ائمهو  دجز از رأی خود پیروی نکنو  ملتزم نباشد
معصیت از آن ائمه و  در طاعتو  خواھند زندگی کنند می گونه که فساقآن

 شود بر زبان نیاورند می سخنی که باعث رنجش خاطر حکامو  اطاعت کنند
و  در مورد معاصی تذکرشان ندھندو  منکراتشان را مورد انکار قرار ندھندو 

ع دشمن یا کمک به نیازمند یا سازمان اگر مردم برای انکار منکری یا دف
و  از راهو  دھی زکات یا احداث مسجد،جماعتی تأسیس کردند گناھکار شده

البته نزد -گونه مفتیان دچار شویم وقتی به این .اند روش پیامبر عدول کرده
 چه کنیم؟ -دین اندکندو  احسانو  تقواو  مردم از اھل علم

ی  بعضی مفتیان ناشی از عالقهخالصه این که نادرست بودن فتوای 
گاھی نداشتن از سنت عملیو  دروغین به دین سیرت شریف و  دینداران یا آ

گاھی از ھمهو  نبوی مختصر ی  زندگی است.امیدواریم این کتابچهی  عدم آ
گاھی  تذکر شود.و  باعث آ

سبب سومی که باعث شده این افراد در تحریم جماعت دچار خطا  -۳
 :شوند

خاص مانند جھاد در راه ای  بین جماعت برای ادای فریضهاین است که 
و  اطعام گرسنهو  مدارسو  ساختن مساجدو  تعلیم علمو  اخراج زکاتو  خدا

و  حمایت از یکدیگر ممکن نیستو  انکار بعضی از منکراتی که جز با تعاون
عمومی یعنی جماعت اھل اسالم که بایستی امام و  بین جماعت کلو  .....

 .اند جمھور مردم با او بیعت کنند،تفاوت قائل نشدهو  ته باشدکل داش
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و  سفرو  شکی نیست که بین جماعت خاص یعنی جماعت دعوت
ی ھا بین جماعت مسلمانان تفاوتو  از این قبیلو  احسانو  ی برھا جماعت

 زیادی وجود دارد.

 های بین جماعت به معنای خاص و جماعت به معنای عام تفاوت
بر ھر مسلمانی بیعت با و  آشکار استو  عت عام امیر واضحدر جما الف:

مسلمانان ی  اطاعت از او واجب است.اما امیر جماعت خاص بر ھمهو  امام
با او بیعت کنند بلکه ھر کس کارش را و  واجب نیست از او اطاعت کنند

تواند به جماعتش  می دعوتش راضی استو  عملو  از سیرتو  پسندید
 داند تر می شایستهو  دیگری را بھترو  کسی که دوست نداردملتزم باشد ولی 

 ھیچ مشکلی نیست.و  بیعت کند تر شایستهو  تواند با بھتر می
آن است که جماعت مسلمانان جایز نیست  ھا یکی دیگر از تفاوت ب:

و  متعدد باشد به این صورت که ھرگاه با امامی بیعت شد نصب امام دیگر
 صطوری که رسول اللهنیست ھمان موجود جایز ایجاد مزاحمت برای امام

ھرگاه با دو خلیفه بیعت « .١»إَِذا بُو�َِع خِلَِليَفتَْ�ِ فَاْ�تُلُوا اآلَخَر ِمنُْهَما« :اند فرموده

ْمُرُ�ْم « در حدیث دیگر فرمود: و .»شان را بکشید شد آخری
َ
تَاُ�ْم َوأ

َ
َمْن أ

ْن 
َ
يٌع ىلَعَ رَُجٍل َواِحٍد يُِر�ُد أ َق مَجَاَ�تَُ�ْم فَاْ�تُلُوُه مَجِ ْو ُ�َفرِّ

َ
�َُشقَّ َعَصاُ�ْم أ

يِْف اَكئِنًا َمْن اَكنَ  ھر کس نزد شماآید درحالیکه بر یک فرد اتفاق «. ٢»بِالسَّ
اید و بخواھد عصایتان را بشکند یا جمعتان را متفرق سازد او را با شمشیر  نموده

بلکه به  خاص جایز است.ی ھا اما تعدد جماعت .»بکشید ھرکسی که باشد

                                           
 متفق علیه. -١
 علیه.متفق  -٢
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انجام فرضھای کفایه تعددش مستحب و  کردن خأل پرو  سبب تعدد واجبات
 پس جماعت خاص کجا و جماعت عام کجا؟ است.

را  ھا کسانی که این تفاوتو  بین آن دو وجود داردای  فرق گسترده
ای  اند ھر مجموعه اند گمان کرده بین دو جماعت تشخیص ندادهاند و  ندیده

و واجب شرعی اھمال ای  ضایع شدهی  فریضهی  مردم که برای اقامهاز 
نشر علم اجتماع و  مانند احداث مدرسه یا مسجد یا تعلیم نادانانای  شده
وضع کنند بر ای  برنامهو  نظامیو  برای خود امیری انتخاب کنندو  کنند

ه ک اند و جماعت مسلمانان را متفرق ساخته اند حاکم مسلمان خروج نموده
و  عدم تشخیص بین جماعت خاصو  این نوع نگرش ناشی از بدفھمی

 جماعت عموم مسلمانان است.

 ها: نکات منفی بعضی از جماعت -۴
نکات  اند داده ھا چھارمین سببی که به خاطرش فتوا به تحریم جماعت

ھا و  ست مثل التزام به بعضی بدعتھا منفی موجود در بعضی جماعت
ظھور کشمکش و تفرق بین پیروان و ھواداران ھا و  انحراف از بعضی سنت

به ھمین خاطر  ھر جماعتی با جماعت دیگر است.وامور منفی دیگر.
اختالفند یا مظنه انتشار و  سبب تفرقه ھا این جماعت اند فتوا داده ھا بعضی

گونه و تا زمانی که وضع این باشند ھا می ترک بعضی سنتھا و  بعضی بدعت
 باشد حرام است.

این قول نیز ناشی از کوته نظری وسطحی نگری عمیق است.چون وجود 
نکات مثبت کور ھا و  نکات منفی نباید چشمانمان را از دیدن خوبیھا و  بدی

بعضی خطاھا و و  کند می کندزیرا دعوتگر مجتھدی که به سوی خدا دعوت
 شود جایز نیست عملش را باطل می به عملش وارد ھا زیاده رویھا و  بدعت
اشتباه و  مگر کسی ھست که خطا یش را نادیده بگیریم.ھا تالشو  کنیم
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قومی را از خیر به حساب آورده که بسیار  صنداشته باشدرسول الله

قومی « :یعنی. ١»قَْوٌم َ�ْهُدوَن بَِغْ�ِ َهْدٍي َو�َْستَنُّوَن بَِغْ�ِ ُسنَّىِت « ناخالصند فرمود:

 .»کنند به سنت غیر من اقتدا می پیمویند و که راھی غیر از راه من می
وقتی پیامبر این گروه را جزو خیر به حساب آورده باشد در حالی که در 

ھا را به  تالش جماعتو  روا نیست جھاد عملشان شوائب زیادی وجود دارد،
 نادیده بگیریم.و  لغو کنیم ھا بدعتو  دلیل بعضی خطاھا

مشروع است که در امور ی دعوت در اصل ھا اما رقابت در بین جماعت
نشر فضیلت و گوی سبقت ربودن از یکدیگر با ھم مسابقه دھند بلکه و  خیر

از و  مزاحمتو  نه تنھا مشروع بلکه مستحب ھم ھست تنھا رقابت به باطل
بین بردن کسی که در کار خیر از تو سبقت گرفته نھی شده است بلکه باید 

طور که یشتر از او کار کرد ھماناو یا ب کوشید مثلو  برای برنده دعا کرد
به ھمان صورت که در و  دادند می خزرج در کار خیر با ھم مسابقهو  اوس

به ھمین خاطر نصف و  جنگ تبوک عمر خواست از ابوبکر سبقت گیرد
به  مالش را آورد اینجا بود که عمر گفت:ی  مالش را آورد ولی ابوبکر ھمه

 .2دھم نمی خدا قسم ھرگز با تو مسابقه
چه در ھا و  شمنی کردن با یکدیگر چه در بین جماعتو د اما حسادت

نیست بلکه  ھا این حسادت و دشمنی خاص جماعتو  بین افراد حرام است
آید و روشن است که علماء بیش از دیگران به  می دربین افراد نیز پیش

کنندخداوند  می متأسفانه به حقوق یکدیگر تجاوزو  ورزند می یکدیگر حسد

ِينَ ٱ إِ�َّ  �ِيهِ  َتلََف خۡ ٱ َوَما﴿ حسادت اھل علم فرمود:ی  ال در بارهمتع وتُوهُ  �َّ
ُ
 أ

                                           
 متفق علیه. -١
پاورقی روایت دارمی و ابوداود و ترمذی و حاکم و بیھقی و ابونعیم آن را صحیح  -٢

 .اند دانسته
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ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۢ َ�غۡ  ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا اھل کتاب به « :یعنی .]۲۱۳: ة[البقر ﴾َنُهمۡ بَيۡ  �َي

 .و»سبب بغی یعنی حسادت و دشمنی ورزیدن به یکدیگر در کتاب اختالف کردند
ی گذشته مربوط است اما امت اسالمی نیز به ھا اگر چه به امت این آیه

به ھمین دلیل علماء حدیث اند و  چنین وضعیتی یا بدتر از آن دچار شده
ساالن از و  آن اینکه جرح ھم سناند و  اصل مھمی را پایه گذاری کرده

به سبب حسادت  ھا شود زیرا بسیاری از این جرح نمی یکدیگر پذیرفته
است.مگر غیر از این است که امام بخاری از طرف امام اھل زمانش مورد 

را  به ھمان حالت وفات یافت؟ پس آیا علمو  طرد شدو  حسادت قرار گرفت
وجود علماء را باطل  ورزند می تحریم کنیم؟ و چون علماء به یکدیگر حسد

یدا شد باید وجود عالم پای  اگر در منطقه یا شھری عالم برجستهو  ؟بدانیم
به ھمین صورت  و کشمکش نکنند؟و  دیگر را تحریم کنیم تا با ھم تنافس

 ؟ھا در مورد جماعت
نباید به سبب حسادت ورزیدن و دشمنی کردن بعضی افراد با یکدیگر 

 ھا بلکه مزایای تعدد جماعت فتوای تحریم جماعت دوم را صادر کنیم؟
تب بیشتر است.بلکه ھر جماعتی باعث یش به مراھا جھاد از بدیو  دعوت
و  به عمل بیشترو  شود می سنجیده حرکت کردن جماعت دیگرو  درست
نیکو و  رقابت در بین آنان در اغلب مواقع به زیادت خیرو  کند می ادارش

شود در نتیجه قول به تحریم جماعت به این  می انجام دادن عمل منتھی
مبتنی بر علم نیست.اگر و  ف استشود قولی ضعی می دلیل که باعث تفرقه

 نشانی که سبب جدایی شود را لغو کنیم باید نام مھاجرینو  نامو  ھر تفاوت
انصار در و  مگر ھر کدام از مھاجرین خزرج را لغو کنیم.و  اوسو  انصارو 

رھبران و رموز خاص خود و  نشانهو  غیر جھاد دارای پرچمو  جھاد
 تعصب پیشو  دشمنیو  حسادت نبودند؟وگاھی به سبب ھمین تمایز

آنان  صبنی مصطلق پیش آمد ولی پیامبری  آمد ھمان طور که در غزوه می
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 نامو  را از تعصب نسبت به نام ونشان و گرایش نھی فرمود ولی خود گرایش
 پس مھاجر به نام خود نشان را به ھمان صورت به حال خود باقی گذاشت.و 
ھرکدام را از تعصب نسبت به جماعت و  انصاری به نام خود باقی ماند ولیو 

نشان خاص خود در و  نامو  یک با گرایش ھرو  نشان خود نھی فرمودو  نام
 برای یک ھدف جھادو  یک میدان سرباز حق بودند و در یک میدان

آیا  ی دعوت مانند تعدد شاگردان مشایخ است.ھا تعدد جماعت و کردند. می
اشته باشد که علم را از او نقل حرام است ھر شیخی شاگردان مخصوص د

گر این  فقھش رامنتشر سازند؟او  علمو  به دست او دین را بیاموزندو  کنند
فقه و  شاگردان مذاھبو  ی درس مشایخھا جایز نباشد واجب است حلقه

کسی که  آموزی ھر طالب العلمی نزد یک استاد معین را باطل بدانیم.
پس چرا کسانی به این بھانه  زند. ینم عقل داشته باشد چنین حرفیای  ذره

آیا جدایی  و کنند؟ می را تحریم ھا تفرقه انگیزند تعدد جماعت ھا که جماعت
ی دعوت در عصر حاضر ھمانند جدایی شاگردان مشایخ در زمان ھا جماعت

شود که بین شاگردان مشایخ پیروان  می از تاریخ معلوم گذشته نیست؟
 آمد می ی بسیار زیادی پیشھا بلکه شرارت ھا و کینه ھا مذاھب مختلف فتنه

آیا به ھمین  حسادت بوده است.و  این مشکالت ناشی از تعصبی  ھمهو 
شاگردان و  و وجود مشایخ فقه آموزی را حرام بدانیم؟و  خاطر مذاھب فقھی

وضعیت  انجامد؟ می اختالفو  مذاھب را تحریم کنیم چون به تفرقه
مناھجی  ھا در حقیقت این جماعت است.گونه ھای دعوت نیز این جماعت

و  ی دعوتھا شیوهو  که بر سر اولویات اند ی دعویھا تربیتی و روش
بسیاری از این اختالفات و  تخصص با ھم اختالف نظر دارندو  شمولیت

 قصور نیز دیدهو  بدعتو  مقبول است. درست است که گاھی انحراف
تواند دلیل موجھی  نمی ائلطور که از پیش گفتیم این مسولی ھمان شود می

یی که بسیاری از ھا جماعت ی دعوت الی الله باشد،ھا برای تحریم جماعت
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امت الزم ی  که بر ھمهای  بسیاری از فروض کفایهاند و  را پر کرده ھا خأل
 دھند. می است را انجام

کنم اکنون برای ھر انسان بینایی صبح روشن شده باشد و راه  می گمان
 ی دعوت را تحریمھا معلوم شد آنھایی که جماعتو  تآشکار شده اس

آنچه را که اند و  بدون علم فتوا صادر کرده گویند و  می پالو  کنند پرت می
بندگان را به آن ملزم داشته از قبیل سفارش کردن و  خدا واجب نموده

چنگ زدن به ریسمان و  تقواو  تعاون بر نیکیو  صبرو  یکدیگر به حق
گر به خدای  و حمایت از یکدیگر به خاطر این که امت دعوتدینش و  خدایی

کننده به معروف و نھی کننده از منکر باشیم را حرام  امرو  سبحان
 ی دعوت ھدف دیگری جز ھمین مسائل رادنبالھا زیرا جماعت اند گردانیده

 کنند. نمی
 حمد سپاس در ابتدا و انتھا برای خداست
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