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أيها المسلمون :إن التعدي على المصالح العامة تعدٍّ على حقوق المجتمع بأكمله،
وضرر ذلك يلحق بالجميع؛ لما له من آثار سلبية خطيرة.
ومن المصالح العامة التي يشرع الحفاظ عليها الطرق ،أخرج مسلم عن أبي هريرة ﭬ
أن رسول اهَّلل ﷺ قال« :ك ُّل سَلمى من الناس عليه صدقة  ...وتميط اْلذى عن الطريق
صدقة».
ِ
أعمال الخيرِ َل يووُ ،بل ل
إن التعدي َع َلى الطر ِق ا ْل َع َّام ِة ولَو ألَ ْج ِل عمل ِمن
عبا َد اهللَّ :
يمنع كونه من أعمال الخير من إزالتة .فقد سئل شيخ اإلسَلم ابن تيمية  ،$كما في
«مجموع فتاواه» :عن تغيير صورة الوقف.
اب  :$الحمد لله ،أما ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين
َف َأ َج َ
وإلى حقوق الجيران :فيجب إزالته بَل ريب .وأما ما خرج إلى الطريق النافذ فَل بد من
إزالته ،وأما إن كان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه وإل أزيل .اهـ
ِ
لبناء مسود عليها؛ فقد أجمع أهل العلم على أنه
بل إنه ل يووُ َغ ْصب أرض ولو
النووي  $يف
ل يجوز الصَلة يف اْلرِ المغصوبة ،وتنازعوا يف البطَلن .قال
ُّ
«المجموع» :الصَلة في اْلرِ المغصوبة حرام باإلجماع .اهـ ونقل عن اإلمام أحمد
 $القول ببطَلهنا.
ِ
ِ
اص ِة عند التعارض
أيها المسلمون :لقد قدَّ َم العلماء ا ْل َم َصال َح ا ْل َع َّام َة على ا ْل َم َصالحِ ا ْلخَ َّ
الشاطبي  $يف كتابه« :الموافقات» :المصالح العامة مقدمة على المصالح
بينهما .قال
ُّ

الخاصة؛ بدليل النهي عن تل ِّقي السلع ،وعن بيع الحاضر للبادي .اهـ
ِ
إن َأ ْخ َذ ِ
ِ
ِ
الفتن
نواة الموتم ِع ِم َن
أسباب
المفسدين ِم ْن
ولة األمرِ على أيدي
عبا َد اهللَّ :
َ
ِ
البخاري عن النُّعمان بن بشير ﭭ عن النب ِّي ﷺ قال« :مثل القائم على
والشرور ،أخرج
ُّ
حدود اهَّلل ،والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا على سفينة ،فأصاب بعضهم أعَلها،
وبعضهم أسفلها ،فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء م ُّروا على من فوقهم،
فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خر ًقا ،ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا
جمي ًعا ،وإن أخذوا على أيديهم نجوا ،ونجوا جمي ًعا».
الم ْص َل َح ِة ا ْل َع َّام ِة َمطلب شرعي ،ولو لحق الفرد ضرر خاص؛ ْلن
َّ
إن المحافظ َة على َ
الضرر الخاص ينجرب بالتعويض ،وْلن يف رعاية المصلحة العامة وتقديمها رعاي ًة
للمصلحة الخاصة ضمنًا ،كما يف قوله ﷺ« :وإن أخذوا على أيديهم نجوا ،ونجوا
جمي ًعا».
ِ
المال العا َّم يف ُمانِنا كثيرة ،منها:
صور العتِداء على
إن
أيها المسلمونَّ :
َ
التهرب من ذلك،
• توقيف عداد الكهرباء أو الماء؛ ْلن بعض الناس يظنون أنه ُّ
يحق لهم ُّ
واهَّلل عز وجل يقول﴿ :إن اهَّلل يأمركم أن تؤ ُّدوا اْلمانات إلى أهلها﴾.
• استعمال معدات العمل ْلغراِ شخصية ،مثل السيارة ،والحاسوب ،وأدوات
الكتابة ،وغيرها.
• عدم إتقان العمل ،وتضييع الوقت ،بعدم النضباط يف الحضور والنصراف.
((2

• العتداء على الممتلكات العامة ،كالحدائق ،والمستشفيات ،والمتنزهات.
التصرف يف المال الموقوف للمسجد ،واستعماله يف أغراِ شخصية.
•
ُّ
الخاص.
• وصف الطبيب ْلدوية ل يحتاج إليها المريض؛ ليبيعها لحسابه
ِّ
• الهروب والتخ ِّفي من مح ِّصل سيارات هيئة النقل العا ِّم والقطارات.
• السطو على اْلراضي المخصصة لمنافع الدولة.
• إصدار الفتاوى المغرضة التي تبيح سرقة وهنب المال العا ِّم.
والنهب ِم َن المال العام ،فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة
عبا َد اهلل :احذروا السرق َة
َ
ﭬ قال :خرجنا مع النب ِّي ﷺ إلى خيبر ،ففتح اهَّلل علينا فلم نغنم ذه ًبا ول ور ًقا ،غنمنا
المتاع والطعام وال ِّثياب ،ثم انطلقنا إلى الوادي ،ومع رسول اهَّلل ﷺ عبد له ،وهبه له
الضبيب ،فلما نزلنا الوادي ،قام عبد رسول
رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني ُّ
اهَّلل ﷺ يح ُّل رحله ،فرمي بسهم ،فكان فيه حتفه ،فقلنا :هني ًئا له الشهادة يا رسول اهَّلل ،قال
رسول اهَّلل ﷺ« :كَل ،والذي نفس محمد بيده ،إن الشملة لتلتهب عليه ن ًارا أخذها من
الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم» ،قال :ففزع الناس ،فجاء رجل بشراك أو شراكين
فقال :يا رسول اهَّلل ،أصبت يوم خيبر ،فقال رسول اهَّلل ﷺ« :شراك من نار أو شراكان من
النووي  $يف «المنهاج» :فيه :غلظ تحريم الغلول.
نار» .والشراك :سير النعل .قال
ُّ
َو ِمن َْها :أنه ل فرق بين قليله وكثيره ،حتى ِّ
الشراكَ .و ِمن َْها :أن الغلول يمنع من إطَلق اسم
الشهادة على من غل إذا قتل .اهـ
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