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 املاضي واحلاضر واملصاحل بنيتقدير املفاسد طبة خ

 الشيخ السيد مراد سالمة 

 اخلطبة األوىل

احلمد هلل احلميد، املبدئ املعيد، وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له ذو العرش اجمليد، وأشهد أن حممًدا 

 وصحبه وسلم التسليم املزيد. عبده ورسوله خري العبيد، صلى اهلل عليه وعلى آله

 [.872: البقرة] ﴾وا اللََّه اتَُّق آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها ﴿-اهلل  عباد-اهللأما بعد، فاتقوا 

عدة قالاوذلك من خالل  املاضي واحلاضر واملصاحل بنيتقدير املفاسد  ق عن اللقاءحديثنا يف هذا  األعزاء: اإلخوةأيها 

   املفاسد مقدم على جلب املصاحل بني املاضي واحلاضر درءوهي: معرفتها مسلم عن  أليأصولية ال غنى 

  القاعدة؟ هذهمعنى فما 

 اليومية؟ يف حياتنا  وكيف نطبقهادعوته  وسلم يفالنيب صلى اهلل عليه  وكيف طبقها

  واألمساعأعريوني القلوب 

  :وأرق إشارةعبارة  بأدقأوال معنى هذه القاعدة 

 لحة فيقدم دفع املفسدة على جلب املصلحة صمساوية للم أوغالبة  ومصلحة وكانت املفسدةذا تعارضت مفسدة إ

 أكرب أواجلهة األخرى يستلزم ضررا مساويا لتلك املصلحة  ولكنه منمل يتيح له مصلحة ع شخص مباشرةأرد ذا إف

 حة  املصل على جلباملقدم دفعها  للمفسدة ًادرءذلك العمل  إجراءيقلع عن  أنبنفسه فيجب  أو باألخرينمنها يلحق 

ملا يرتتب على املناهي من الضرر املنايف  باملأموراتشد من اعتنائه أباملنهيات ن اعتناء الشرع أل اإلخوة وذلك أيها

 حلكمة الشرع يف النهي 

 -هذه القاعدة من حياة خري الربية صلى اهلل عليه وسلم تطبيقات: ثانيا 

 الدعوية:يف حياته  –صلى اهلل عليه وسلم –هيا لنرى كيف طبق النيب 

قواعد سيدنا  وبناؤها علىالكعبة  فهدم-والسالم عليه الصالة  – مقواعد إبراهي وبناؤها علىالكعبة  أوال: هدم

 عنها رسول اهلل صلى اهلل أخربعلى ذلك مفاسد  ولكن سيرتتبة يمصلحة شرع والسالم سيحققهيم عليه الصالة ابرإ

 لنقضت بكفر عهدهم حديث قومك لوال: - وسلم عليه اهلل صلى- قال عائشة، عليه وسلم كما يف حديث عن

  (1) .الزبري ابن ففعله- خيرجون وباب منه، الناس يدخل باب: بابني هلا فجعلت الكعبة
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فبناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة ولكن افتتان الضعفاء وتشهري األعداء مفسدة راجحة على تلك املصلحة 

 –صلى اهلل عليه وسلم  –فرتكه النيب 

منه أن يكون سبًبا  خشياملهلب: فيه أنه قد يرتك شيًئا من األمر باملعروف إذا  قال-رمحه اهلل  يقول ابن بطال

 ويسرعون إىل خالفه واستبشاعه.لفتنة قوم ينكرونه 

دين اهلل من غري الفرائض، بأن يرتك ويرفع عن الناس ما  يفوفيه: أن النفوس حتب أن تساس مبا تأنس إليه 

 ينكرون منها.

أن تنكره قلوب الناس لقرب عهدهم بالكفر، ويظنون أمنا يفعل ذلك لينفرد بالفخر  خشيقال أبو الزناد: إمنا 

 دونهم.

ولكن هناك مفسدة أعظم منها حديث  قتل املنافقني فقتلهم مصلحة لتصفية الصفوف من مكرهم:-نياملثال الثا

 يقتل أصحابه -صلى اهلل عليه وسلم  –الناس أن حممدا 

 ناس معه ثاب وقد وسلم عليه اهلل صلى النيب مع غزونا يقول عنه اهلل رضي- جابرا مسع أنه دينار بن عمروعن ف

 حتى شديدا غضبا األنصاري فغضب أنصاريا فكسع لعاب رجل املهاجرين من وكان كثروا حتى املهاجرين من

 عوىد بال ما فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب فخرج للمهاجرين يا املهاجري وقال لألنصار يا األنصاري وقال تداعوا

 إنهاف دعوها وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال قال األنصاري املهاجري بكسعة فأخرب شأنهم ما قال ثم اجلاهلية أهل

 عمر الفق األذل منها األعز ليخرجن املدينة إىل رجعنا لئن علينا تداعوا أقد سلول ابن أبي بن اهلل عبد وقال خبيثة

 قتلي كان أنه الناس يتحدث ال وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال اهلل لعبد اخلبيث هذا اهلل رسول يا نقتل أال

 (8() أصحابه

 أصحابه(ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل  )دعه وسلم:صلى اهلل عليه  قوله-رمحه اهلل  النووي يقول

 والصرب على بعض املفاسد خوفا املختارة،وفيه ترك بعض األمور  احللم،فيه ما كان عليه صلى اهلل عليه وسلم من 

ويصرب على جفاء األعراب  الناس،وكان صلى اهلل عليه وسلم يتألف  منه،من أن ترتتب على ذلك مفسدة أعظم 

يف  ويرغب غريهم املؤلفة،ويتمكن اإلميان من قلوب  اإلسالم،وتتم دعوة  املسلمني،واملنافقني وغريهم لتقوى شوكة 

 (3)ومل يقتل املنافقني هلذا املعنى  لذلك،وكان يعطيهم األموال اجلزيلة  اإلسالم،

 ﴿:و تلك مفسدة كربى قال اهلل تعاىل و رسولههم اهلل يرتتب عليه من سب املشركني ملاهلة أسب  الثالث عدماملثال  

 [.102: األنعام] ﴾وا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َتُسبُّ َوَلا
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 دِة سبِّ املشركني هلل تعاىلمفس وجه الداللة: أن اهلل مَنع املسلمني من أن يسبُّوا آهلة املشركني؛ خوًفا من

؛ فقد َنهى اإلسالم عن سب آهلة املشركني مع ما فيه من املصلحة، ولكن إذا التزم بهذه اآلية الكرميةوُيثاب املرء 

 مفاسدها أكرب.

 -رضي اهلل عنه–على عثمان بن مظعون لى اهلل عليه وسلم التبتل ص–النيب  املثال الرابع: رد

 ُهَعن سعد بن أبي َوقاص َقاَل: رد َرُسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعَلى ُعْثَمان بن َمْظُعون التبتل، َوَلو أذن َل

 (4)الختصينا.

 اعوهي انقطمفسدة كربى  ولكن فيهالشهوة  لمن شواغ وتفريغ القلبللعبادة  وهي االنقطاعفيه منعه فاالختصاء 

 خالف املقصود من البعثة احملمدية  الكفار وهو ويكثر عددعدد املسلمني  فيقلاملسلمني نسل 

غفر أقول قولي هذا وأست ....املستقيمنسأل اهلل أن يرزقنا الفقه يف الدين، وأن يهدينا إىل صراطه 
 ذنب.اهلل لي ولكم من كل 

 اخلطبة الثانية

وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، 
 أما بعد. الدين.

 املعاصر:يف الواقع  أمثلتها :ثالثا

كورونا اليت ضربت العامل  املعاصر: نازلةمن تطبيقات تلك القاعدة يف الواقع  إن :إخوة اإلسالم
 خوفا من ذلك الفريوس ....وأغلقت الدول حدودها  وأوقفت مسريتهفشلت حركته 

 املساجد فيه مصلحة للعباد يف دينهم و فتحأن  وحنن نعلمالفرتة املساجد يف تلك  إغالقفقد مت 
و اة الوف إىلمما يؤدي  األوبئةشار تلك تان كربى وهيلى ذلك مفاسد عديناهم و لكن سيرتتب 
من اهللكة كما يف قوله تعاىل  األروحجل احلفاظ على أا جاءت من إمنالشريعة اإلسالمية الغراء 

 [191]البقرة:  {التَّْهُلَكِةَوَلا ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى }

فاملقصد العام من تشريع األحكام الشرعية هو حتقيق مصاحل الناس يف العاجل واآلجل مًعا، فإذا 
كان حضور اجُلمع واجلماعات من شعائر اإلسالم الظاهرة، فإن حتقيق مصاحل الناس ودفع 

ال الرسل وتشريع األحكام اليت أرسلوا بها ما يعين أنها ُمقدمة على املفاسد عنهم هو أساس إرس
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تلك الشعائر. فربغم كون اجلمعة فرًضا من الفروض وصالة اجلماعة سنة مؤكدة على القول 
الراجح، إال أنه هناك أعذار متنع من حضورهما دفعا للضرر الناشئ عن التجمع عن قرب يف 

 ض.مكان واحد ومن هذه األعذار، املر

املفاسد اليت  اإلخوة ولكن أيهاودنيوية دينية  وفيهما مصاحل والعمرةتعليق احلج  وكذلك مت
كرب بكثري من تلك املصاحل لذا صدرت الفتاوى من اهليئات العلمية بوجوب أسيرتتب عليها 
 مفاسد ذلك الوباء  والعمرة لدرءتعليق احلج 

إمامنا مالك عن عبد اهلل بن أبي بكر بن حازم، عن ابن أبي مليكة، أن عمر بن  ولقد روى
يا أمة اهلل ال تؤذي ” رأى امرأة جمذومة تطوف بالبيت، فقال هلا:  –رضي اهلل عنه  –اخلطاب 

الناس، لو جلست يف بيتك، فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك، فقال هلا: إن الذي كان قد نهاك قد 
 (5)”  وأعصيه ميتاكنت ألطيعه حيا  فقالت: مامات فاخرجي، 

 وإذا منعجيوز،  وهو الملا فيه من األذى،  وخمالطة الناسقال أبو عمر: فيه أنه حيال بني اجملذوم، 
 دوهو عنأخرج إىل البقيع يف العهد النبوي، فما ظنك باجلذام،  وكان رمباأكل الثوم من املسجد، 

 يؤذي وعند مجيعهمض الناس يعدي، بع

  :درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة بعد عودة فتح املساجد رابعا: قاعدة

عادة املساجد بعودة املساجد مجعا و  الوباء وو لقد من اهلل تعاىل علينا و خف ذلك  اإلخوةأيها 
ي أحس بأ أو إنسانذا مرض إو احليطة و  نأخذ باحلذرن أينبغي علينا  اإلخوة أيهامجاعات لذا 
 ىلإال يأتي أيعزل نفسه و أنزم بيته و يل أننه جيب عليه شرعا إذلك الوباء ف أعراضعرض من 
ما ك علمنا ذلكال يضر غريه و نبينا صلى اهلل عليه وسلم  اجلماعة حتىلشهود اجلمعة أو  املسجد
 (6)ر َوَلا إضْضَرارَلا َضَر :َقاَل َرُسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقاَل،َعن اْبن َعبَّاس دي  احليف 

 خامسا جتريم التعدي على األراضي الزراعية بالبناء 

                                                           
 .161أخرجه اإلمام مالك في الموطأ كتاب العدوى و الطيرة حديث رقم :  - 1
 (2557( وابن ماجة )2577( )1/221خرجه أحمد ) - 6



5 
 

 ر حي وأكث أكرباملرتتبة على ذلك البناء  ولكن املفسدةالبناء فيه مصلحة للباني  أنفمعلوم  
 هذا ضرر و يف يتهديد كبري لألمن الغذائ ويف ذلكويقل اإلنتاج الزراعية  الزراعيةتتقلص الرقعة 

 (7)َلا إضْضَرارَلا َضَرر َو :َقاَل َرُسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقاَل،اْبن َعبَّاس  َعنباجملتمع 

التعدي على األراضي الزراعية هو عكس مراد الشرع الذي ح  على الزرع والغرس، ففي و
َما ِمْن )الصحيحني َعْن َأَنسض ْبنض َماِلٍك َرِضَي اهلُل َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

. (8) َصَدَقٌة(ُكُل ِمْنُه َطْيٌر َأْو إضْنَساٌن َأْو َبهضيَمٌة، إضلَّا َكاَن َلُه ِبِهُمْسِلٍم َيْغرضُس َغْرًسا، َأْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأ
 (9)وقوله: )إضْن َقاَمْت َعَلى َأَحِدُكُم اْلِقَياَمُة، َوِفي َيِدِه َفِسيَلٌة َفْلَيْغرضْسَها(

ك، ي الزراعية فله ذلللحاكم تقييد املباح للضرورة العامة، فإذا منع ولي األمر البناء على األراضو
 َنَهْيَت )َيا َرُسوَل اهلِلملا جاء يف احلدي  أن الصحابة الكرام قالوا للنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم: 

 ِمْن ْمَعْن إضْمَساِك ُلُحومض الضََّحاَيا َبْعَد َثَلاٍث؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: إضنََّما َنَهْيُتُك
. فإذا منع ولي األمر مثل هذا ... (10) ْجلض الدَّافَِّة الَِّتي َدفَّْت َعَلْيُكْم، َفُكُلوا َوَتَصدَُّقوا َوادَِّخُروا(َأ

 كان هناك معنى زائد يف املنع؛ إذ ولي األمر منوط به أن يتصرف مبا فيه مصلحة الرعية.

 .........................................................الدعاء 
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