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 ير املصلحة وتنظيم املباح تقد   بعنوان: اجلمعة القادمة  خطبة  
 م2020 سبتمب  11 –ه 1442حمرم  23بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: قوام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد

 الشريعة اإلسالميةفي  العامة مصالحالالعنصر الثاني: نماذج تحقيق 
 للمصلحة العامة تنظيم المباحالعنصر الثالث: 

 المقدمة:                                                            أما بعد:
 العنصر األول: قوام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد

يف  لو نظران إىل نداءات املؤمنني إننا و إن الشريعة اإلسالمية الغراء جاءت جللب املصاحل ودرء املفاسد ؛   عباد الله:
 القرآن الكرمي لوجدانها جاءت لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة والنهي عنها .

يقول: هللا  مسْعَت  إذا  له:  فقال  إيلَّ،  اْعَهْد  فقال:  مسعود  بن  عبدهللا  أتى  رجالً  أنَّ  حامت  أيب  ابُن  الذين    َروى  أيها  ”اي 
أ.  عنه.  يَنهى  َشرٌّ  أو  به،  ََيمر  خرٌي  فإنه  مَسْعك؛  فَأْرِعها  . آمنوا”  املفاسد  ودرء  املصاحل  لتحقيق  جاءت  فالشريعة  ؛   ه 

ونفسهم،   دينهم،  عليهم  حيفظ  أن  مخسة:  اخللق  من  الشرع  مقصود  على  احملافظة  الغزايل:  اإلمام  قال  كما  واملصلحة 
األصول   هذه  يفوت  ما  وكل  مصلحة،  فهو  اخلمسة  األصول  هذه  حفظ  يتضمن  ما  فكل  وماهلم،  ونسلهم،  وعقلهم، 

 فعها مصلحة. فهو مفسدة، ود
 : » وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل«]املوافقات[.قول اإلمام الشاطيب يف املوافقاتوي

عدل   وهي  واملعاد،  املعاش  يف  العباد   ومصاحل  احِلكم  على  وأساسها  مبناها  الشريعة  إن  القيم:»  ابن  اإلمام  ويقول 
ها،  فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها،  كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كل 

«]إعالم   ابلتأويل  فيها  أدخلت  وإن  الشريعة،  من  فليست  العبث،  إىل  احلكة  وعن  املفسدة  إىل   املصلحة  وعن 
ا حبسب  املوقعني[. ويقول اإلمام ابن تيمية:" إن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليله

اإلمكان ، ومطلوهبا ترجيح خري اخلريين إذا مل ميكن أن جيتمعا مجيعا، ودفع شر الشرين إذا مل يندفعا مجيعا " ." جمموع  
 الفتاوى". 

حيث كان اإلصالح هو سبيل   من بعثة األنبياء عليهم السالم؛  هو اهلدف  العباد ودفع املفاسد عنهم   حتقيق مصاحلو 
األنبياء من  املصلحني  ِإْن    أئمة   { لقومه:  يقول  السالم  عليه  فشعيب  منهجهم،  وهو  والسالم  الصالة  عليهم  والرسل 

]هود:    } اْسَتطَْعُت  َما  ْصاَلَح  اإْلِ ِإَّلَّ  قَ ْوِمي  88ُأرِيُد  يف  اْخُلْفِِن   { فقال:  هارون  أخاه  السالم  عليه  موسى  وأوصى   ،]
]األ  } اْلُمْفِسِديَن  َسِبيَل  تَ تَِّبْع  َوََّل  َوََّل  142عراف:  َوَأْصِلْح   { سبحانه:  فقال  اإلفساد  عن  هنى  وجل  عز  فاهلل   ،]

[، وأخب جل وعال أنه َّل حيب الفساد وَّل حيب املفسدين فقال  56تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها { ]األعراف:  
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ِفيَها   لِيُ ْفِسَد  اأْلَْرِض  يف  َسَعى  تَ َوىلَّ  َوِإَذا   { الناس:  بعض  حال  { مبيناً  اْلَفَساَد  حيُِبُّ  ََّل   ُ َواَّللَّ َوالنَّْسَل  احْلَْرَث  َويُ ْهِلَك 
آَمُنوا 205]البقرة:   الَِّذيَن  ََنَْعُل  َأْم   { فقال:  الفساد  وأهل  اإلصالح  أهل  بني  العظيم  الفارق  وعال  جل  وبني   ،]

اِر { ]ص:  َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاْلُمْفِسِديَن يف اأْلَْرِض َأْم ََنَْعُل اْلُمتَّ   [.28ِقنَي َكاْلُفجَّ
النيب   بعثة  قبل  مكة  يف  املستشري  الفساد  نعلم  وسلم    –وحنن  عليه  هللا  أيب   –صلى  بن  جعفر  سيدان  ذلك  يصور  ؛ 

عنه  –طالب   هللا  نَ ْعُبدُ    -رضي  َجاِهِلّيٍة  َأْهَل  قَ ْوًما  ُكّنا  اْلَمِلُك  أَيّ َها   ” قائاًل:   النجاشي  أمام  ألقاها  اليت  كلمته    يف 
َتَة َوَنَِْت اْلَفَواِحَش َونَ ْقَطُع اأْلَْرَحاَم َوُنِسيُء اجلَِْواَر َوَيَُْكُل اْلَقِوّي  ِمّنا الّضِعيَف َفُكّنا َعَلى َذِلَك َحّّت  اأْلَْصَناَم َوَنَُْكُل اْلَمي ْ

َنا َرُسوًَّل ِمّنا ، نَ ْعِرُف َنَسَبُه َوِصْدَقُه َوَأَمانَ َتُه َوعَ  َفاَفُه َفَدَعااَن إىَل اَّللِّ لِنُ َوّحَدُه َونَ ْعُبَدُه َوََنَْلَع َما ُكّنا نَ ْعُبُد حَنُْن  بَ َعَث اَّلّلُ إلَي ْ
الرّ  َوِصَلِة  اأْلََمانَِة  َوَأَداِء  احْلَِديِث  ِبِصْدِق  َوَأَمَراَن  َواأْلَْوََثِن  احلَِْجارَِة  ِمْن  ُدونِِه  ِمْن  َواْلَكّف  َوآاَبُؤاَن  اجلَِْواِر  َوُحْسِن  َعْن  ِحِم 

َوأَ  اْلُمْحَصَناِت  َوَقْذِف  اْلَيِتيِم  َماِل  َوَأْكِل  الّزوِر  َوقَ ْوِل  اْلَفَواِحِش  َعْن  َوهَنَااَن  َوالّدَماِء  ََّل  اْلَمَحارِِم  َوْحَدُه  اَّلّلَ  نَ ْعُبَد  َأْن  َمَراَن 
ًئا ، َوَأَمَراَن اِبلّصاَلِة َوالزَّكاِة َوالّصَياِم ؛ فَ َعّدَد عَ  ْساَلِم “)سرية بن هشام(.ُنْشِرُك ِبِه َشي ْ  َلْيِه أُُموَر اإْلِ

 للمفاسد .  اا للمصاحل ودرءً عليه وسلم حتقيقً فكانت بعثته صلى هللا  
عز  -لقد أوجب اإلسالم على كل مسلم أن يسعى لإلصالح يف األرض َّل لإلفساد فيها، وهذا أمر هللا   عباد الله:

-[ ، وجاءت سنة النيب    56ِض بَ ْعَد ِإْصالِحَها{ ]سورة األعراف : اآلية  قال سبحانه: }َوَّلَ تُ ْفِسُدوا يف اأَلرْ   -وجل
وسلم عليه  هللا  النيب    -صلى  ريب  قد  بل  ؛  وسلم    -بذلك  عليه  هللا  مصلحة    -صلى  وحتقيق  اإليثار  على  صحابته 

 إن شاء هللا تعاىل. ا ما سنعرفه يف العنصر التايل اجملتمع على مصاحلهم اخلاصة؛ وهذ
 الشريعة اإلسالميةفي  العامة مصالحالاني: نماذج تحقيق العنصر الث

وكيف    أيها المسلمون: الصاحل  لسلفنا  مشرقة  ومناذج  صور  مع  حضراتكم  مع  لنقف  العنصر  هذا  يف  بنا  تعالوا 
 وأكتفي هنا مبثالني اثنني:  !! كانوا يطبقون مبادئ اإلسالم يف تقدمي املصاحل العامة على اخلاصة

األمثلة التطبيقية يف حياة رسولنا صلى هللا عليه وآله وسلم ما جاء يف احلديث الشريف: عن أم    من المثال األول: 
أن قريشاً أمهتهم املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا من يكلم رسول هللا    -رضي هللا عنها    -املؤمنني السيدة عائشة  

هللا  رسول  ِحب  ُأسامة  إَّل  عليه  جيرتئ  ومن  وسلم،  عليه  هللا  هللا  صلى  صلى  هللا  رسول  َفَكلَّم  وسلم،  عليه  هللا  صلى   
أهنم   قبلكم  من  ضل  إمنا  الناس  أيها  اي   " قال:  فخطب،  قام  "،مث  هللا  حدود  من  حد  يف  أتشفع   " فقال:  وسلم،  عليه 

الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد، وامي هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت   كانوا إذا سرق 
 قطع حممد يدها ".]البخاري ومسلم[.ل

اآلخرين حقوق  على  التعدي  عدم  يف  وتتمثل  اخلاصة،  املصاحل  على  احملافظة  يتضمن  الشريف  وإيذائهم  واحلديث   ،
بسرقة أمواهلم، كما يتضمن احملافظة على املصاحل العامة بتطبيق احلق العام، وهو إقامة حد السرقة على السارق، وفيه  

 له نفسه التعدي على حقوق اآلخرين سواء عامة، أو خاصة.  ردع لكل من تسّول
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اخلل  المثال الثاني: الراشد عمر بن اخلطاب  من األمثلة املشرقة يف حياة سلف األمة، ما قام به  رضي هللا    -يفة 
:  - عنه  رضي هللا  -يف احملافظة الشديدة على املصاحل العامة، فمن مواقفه املعروفة: إن ابنه عبد هللا بن عمر    -عنه  

اشرتى إبالً وأرسلها إىل احلمى حّت مسنت، فدخل عمر السوق فرأى إبالً مساانً فقال: ملن هذه اإلبل؟ قيل: لعبد هللا  
إبل    بن قلت:  قال:  اإلبل؟  هذه  ما  املؤمنني،  أمري  ابن  بخ..  بخ..  عمر  بن  هللا  عبد  اي  يقول:  فجعل  قال:  عمر، 

ما أبتغي  احلمى،  إىل  هبا  وبعثت  اسقوا    اشرتيتها  املؤمنني،  أمري  ابن  إبل  ارعوا  فيقولون:  فقال:  قال:  املسلمون،  يبتغي 
إىل  اغد  عمر  بن  هللا  عبد  اي  املؤمنني،  أمري  ابن  البيهقي؛  إبل  املسلمني.]سنن  مال  بيت  يف  ابقيه  واجعل  مالك،  رأس   

 واتريخ دمشق[ .
 .  قدمي املصاحل اخلاصة عليهاعدم تموقف يف غاية الورع والزهد، واحملافظة على املصاحل العامة، و 

 فمثالً :  ينبغي على فرد أن يوازن بني املصاحل واملفاسد ؛ وأن يراعي فقه األولوايت يف ذلك؛ أيها المسلمون:
 لو رأى إنسان يؤدي الصالة شخًصا غريًقا فعليه أن يقطع الصالة وينقذ الشخص الغريق مث يقضي الصالة.

 ريق، وقضاء الصالة.فهنا مجع بني مصلحتني: إنقاذ الغ 
 .ولو رأى إنسان شخًصا صائًما يف رمضان غريًقا ولن يتمكن من إنقاذه إَّل ابلفطر فإنه يفطر مجًعا بني املصاحل

القبلة   استقبال  من  املقاتل  يتمكن  َّل  حبيث  اخلوف  سيطر  لو  لكن  حمرمة،  مفسدة  القبلة  غري  إىل  الصالة  أن  ومعلوم 
 حكام يف مصاحل األانم، َّلبن عبد السالم[.سقط استقباهلا . ]انظر: قواعد األ

أعألن    :  المحافظة على المال العام :المصلحة العامةتحقيق ومن أهم صور  العام  املال  املال  من  خطراً  ظم 
مال    ” تسميته  على  الناس  اصطلح  ما  وهو  األمة  ملك  العام  املال  ألن  ذلك  حمددة،  هيئات  أو  أفراد  ميتلكه  الذي  اخلاص 

و   ،  ” غري  الدولة  واجلامعات  واملستشفيات،  واملدارس،  واملعاهد  واملرافق،  األشخاص،  ميتلكها  َّل  اليت  األرض  فيه:  يدخل 
ل عام جيب احملافظة عليه، ومن هنا أتِت خطورة هذا املال، فالسارق له سارق لألمة َّل لفرد بعينه،  اخلاصة، .. ، وكل هذا ما 

ن املسروق من حرز وبلغ ربع دينار فصاعدًا، فكيف مبن يسرق األمة ويبدد  فإذا كان سارق فرد حمدد جمرماً تقطع يده إن كا 
 يف اآلخرة ؟!  ثرواهتا أو ينهبها ؟! كيف تكون صورته يف الدنيا وعقوبته

 تنظيم المباح للمصلحة العامةالعنصر الثالث: 
؛  عباد الله: حرام  بتحرميه فهو  نص  فيه  جاء  ما  أن كل  اإلسالمية  الشريعة  يف  األصل  :    إن  واملباح  ؛  حالل  فهو  بتحليله  نص  فيه  جاء  ما  وكل ما 

 استوى فيه جانب الفعل والرتك، فال ثواب يف فعله وَّل عقاب يف تركه. 
من اللباس احلالل ؛ ويركب من وسائل املواصالت ما خيتاره ..... وهكذا فاإلن الطعام احلالل ؛ ويلبس ما خيتاره  َيكل ما خيتاره من  ؛ وَّل    سان له أن 
شي  جيوز على  أن يرغمه  ن  ءألحد  فيه  إذا كان  العام  للصاحل  تقييده  أو  املباح  تنظيم  األمر  فلويل  استثناء:  هنا  ولكن  ؛  شيء  من  مينعه  فع ومصلحة  أو 

 . لألمة  
 ؛؛؛؛؛  يرفع عنا الوابء والبالء وسائر بالد العاملنيوأن  ؛  جيعلنا من الصاحلني املصلحني  أن نسأل هللا 

 وأقم الصالة،،،،                                                الدعاء........       
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية 
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