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O Benefício ( interesse) público na balança  da religião certa (Sharia) 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado : " E ajudai-vos, 

mutuamente, na bondade e na piedade. E não vos ajudeis no pecado e na agressão." Eu 

Testemunho que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu 

Mensageiro, Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua família e seus companheiros, 

que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele, até o 

dia do julgamento. 

Após: 

O contemplador nas sentenças  da lei islâmica achou que veio para alcançar os interesses 

dos países e as pessoas, E a alteza da alma humana e levantá-la aos mais altos graus. E tudo 

o que alcança o benefício público das pessoas, está de acordo com a Sharia, e tudo o que é 

contrário aos interesses dos pessoas e seus benefícios, não tem base na Sharia. 

A religião islâmica não sabe o individualidade ou egoísmo ou negatividade, não sabe a 

preferência do interesse privado no interesse público, mas sabe o benefício público, a 

doação sincera e cooperação na bondade e na piedade que baseada no amor. Para que a 

sociedade alcance o progresso, solidariedade e desenvolvimento desejado.  Então, o esforço 

que o indivíduo faz será para o grupo e, portanto, o bem-estar será alcançado para o 

indivíduo e para o grupo ao mesmo tempo, irá aprofundar nos corações dos membros da 

nação a sensação de um só corpo, quando um dos membros sofre, todo o corpo reclama da 

vigília e febre ".   O poeta Ahmed Shawky dizendo : 

Eles são jovens que morreram para que suas nações vivessem. 

Eles defenderam seu povo para sobreviver. 

E não há dúvida de que quem contempla no Alcorão Sagrado saberá, com certeza, que o 

objetivo geral da legislação de sentenças da gente  é alcançar  seus interesses, beneficiando-

os e concedendo-lhes o bem e defendendo-os de danos e prejuízos. Para o Alcorão Sagrado 

afirmou que a preservação do interesse público e alcançar  o benefício coletivo é o 

abordagem de todos os mensageiros e profetas, Neste sentido, Allah,( glorificado seja) não 

enviou nenhum profeta ou mensageiro exceto para agradar seu povo e oferecer-lhes o bem 

sem preço ou benefício mundano. Allah disse:  (glorificado seja), na boca do profeta Noé, 

que a paz esteja com ele: " E ó meu povo! Não vos peço por isso riqueza alguma. Meu 

prêmio não impende senão a Allah." Allah disse:  (glorificado seja), na boca do profeta Hud, 

que a paz esteja com ele:  "O meu povo! Não vos peço por isso prêmio algum. Meu prêmio 

não impende senão a Quem me criou. Então, não razoais?."  Além disso, o amigo de Allah, 

Abraão, a paz esteja com ele, ele  orando a seu Senhor, glorificado seja, e ele mostra no seu 

súplica, como ele está interessado em preservar os benefícios (os interesses) das pessoas e 

continua oferecer-lhes o bem, dizendo: "Senhor meu, faze desta uma cidade de segurança 

e dá dos frutos, por sustento, a seus habitantes, àqueles, dentre eles, que crêem em Allah 
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e no Derradeiro Dia."  É conhecido que o significado desta cidade é (os moradores), 

também, ele implorou a Allah para fornecer-lhes a subsistência que os enriquece, porque se 

a cidade é segura, e as necessidades diárias das pessoas estão disponíveis, os moradores 

conseguem adorar a Deus com almas felizes e corações tranquilos tentando alcançar o 

objetivo de Allah,  Allah, glorificado seja, criou a Terra, para que o humano constrói e 

desenvolve a Terra. Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " Ele vos fez surgir da terra e vos fez 

povoá-la" . Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: "  e não semeeis a corrupção na terra, depois 

de reformada." 

A legislação maometana foi revelada para exaltar esse princípio humano reto , para 

estabelecer as bases da sociedade que garantem seu desenvolvimento, colocando o 

benefício da comunidade naquilo que é para o indivíduo e ordenando prioridades para que a 

vida seja sistematizada. A história do profeta e de seus nobres companheiros está cheia de 

grandes atitudes que a provam. 

A Mãe dos Crentes, Aisha( que Allah esteja satisfeito com ela) : disse  "Se quiséssemos ficar 

satisfeitos, faríamos, mas Muhammed ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) ele 

preferia o povo a si mesmo " . O Profeta, a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, 

preferiu o povo a si mesmo e a seus parentes, apesar da intensa necessidade que eles 

sofreram." Sa'id al-Khudri ( que Allah esteja satisfeito com ele) disse Enquanto estávamos 

viajando junto com o Mensageiro de Allah ( ,que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) um homem veio até ele em seu camelo, e olhou para a esquerda e para a direita. Então 

o Mensageiro de Allah disse: "Quem tem um camelo adicional que dá para aquele que não 

tem, e que tem algum alimento adicional que dá para aquele que não tem"Então ele 

mencionou os tipos de mercadorias até que pensamos que ninguém teria o direito de 

guardar nada. 

No Al-Bukhari e Muslim que Aisha disse:"Uma pobre mulher veio me ver carregando duas 

filhas com ela. E eu dei a ele três datas. A mulher deu um para cada um deles e levou o 

terceiro à boca, mas suas duas filhas também lhe perguntaram. Então ela quebrou a data 

que ela queria comer em duas metades para as duas filhas. Fiquei espantado com o seu 

comportamento e mencionei o caso ao Mensageiro de Allah, que disse: Al Verdadeiramente 

Allah concedeu-lhe o Paraíso por esse fato ou a libertou do Fogo por esse fato."  Se essa foi a 

recompensa daquele que preferiu a filha, qual será a recompensa daqueles que preferem os 

fracos, necessitados e pobres ? 

No ano de al-Ramadah (01-01 h.), Quando os muçulmanos sofreram pobreza e fome, 

'Osman Ibn' Affan, que Allah esteja satisfeito com ele, recebeu mercadorias do Levante, que 

era cerca de mil camelos carregados com Trigo, azeite e  passas de uva. Os mercadores de 

Medina vieram até ele, disse-lhes: O que eles querem? Eles disseram: Você sabe o que nós 

queremos, nos vende a mercadoria que acaba de chegar, porque você percebe que as 

pessoas precisam consumi-la, ele disse: Com prazer, quanto eles me dão lucro? Eles 

disseram: nós lhe damos dois dirhams para cada um que você pagou, Ele disse: Eu fui 

oferecido mais disto, eles disseram: Quatro dirhams, ele disse: Eu fui oferecido mais disto, 

eles disseram: Cinco dirhams, ele disse: Eu fui oferecido mais disto, eles disseram: Oh 

'Osman, não há mais comerciantes que nós em Medina, ninguém veio antes de nós, então 

quem ofereceu a você? Ele disse: Deus me ofereceu dez dirhams para cada um.você pode 

me oferecer mais? Eles disseram: Não. Ele disse: Bem,  Allah está testemunhando de que 

ofereço as mercadorias que os camelos trazem como caridade para necessitados e pobres 

muçulmanos. 



Quando o Profeta disse (que a paz esteja com ele) companheiros para comprar um poço de 

água que  estava sob a mão de um homem judeu que foi superestima no preço de sua água, 

ele disse (que a paz esteja com ele): (Quem comprar o poço de Rumah seu balde será 

considerado como os baldes dos muçulmanos), Então Othman (que Allah esteja satisfeito 

com ele) veio ao judeu e negociou com ele, então o judeu se recusou a vender tudo,Othman 

comprou metade dele por doze mil dirhams e o fez para os muçulmanos. Nosso mestre 

Osman teve um dia e um dia para o judeu.  Então, se o dia de Uthman chegasse, os 

muçulmanos teriam o suficiente deles por dois dias, quando o judeu viu isso disse:  ja 

estragou meu poço,  compre a outra metade, e Osman (que Allah esteja satisfeito com ele) 

comprou a outra metade por oito mil dirhams. Esta foi uma resposta do nosso mestre 

Othman (que Allah esteja satisfeito com ele) para a ordem do Mensageiro de Allah (que a 

paz esteja com ele) e comprou para o interesse geral dos muçulmanos. 

Na época de Sayyid Omar ibn al-Khattab (que Allah esteja satisfeito com ele) quando a 

mesquita estava restrita às pessoas, ele forçou os proprietários de casas adjacentes à 

mesquita a venderem suas casa, e disse a eles: "Vocês são os que desceram no lugar de 

Caaba, não é Caaba que desceu ao seus lugares" 

Assim fez nosso mestre Usman bin Affan (que Allah esteja satisfeito com ele) novamente, e 

disse: "Mas o que faz vocês ousam ao mim é minha paciência, Omar fez com você a mesma 

coisa mas ninguém falou", ele então ordenou que eles fossem presos com motivo, Este é um 

sinal de que a propriedade individual pode ser desapropriada para benefício de serviços 

públicos como a expansão de estradas, cemitérios, o estabelecimento de mesquitas, o 

estabelecimento de fortalezas e instituições públicas como hospitais, escolas, abrigos etc., 

porque o interesse público é apresentado ao interesse privado. 

Também enfatizamos que a correta compreensão da religião requer que o interesse público 

que nossa religião nos impele a levar em conta a situação das pessoas e sua realidade e 

priorizar as necessidades da comunidade, a necessidade de construir e equipar hospitais 

para tratar e cuidar dos pobres é uma prioridade.  A necessidade de a comunidade construir 

e manter escolas e institutos, e gastar com estudantes de ciências e seu cuidado é uma 

prioridade, portanto, embora haja uma necessidade urgente de facilitar o casamento dos 

deficientes e o pagamento da dívida dos devedores. 

Eu digo isso e peço perdão a você e a mim 

* * * 

        Louvado seja Allah, Senhor dos Mundos, e orações e paz sejam sobre o selo de seus 

profetas e mensageiros Testemunho que não há deus além de Allah, e nenhum parceiro, e 

testemunho que nosso mestre Maomé é Seu escravo e Seu Mensageiro e sua família e 

companheiros. 

Irmãos Islamismo: 

 Islam teve em conta a ordem de prioridades, mesmo em boas ações, e ordenou a 

diferenciação para fornecer o interesse público sobre o interesse especial ou pessoal, para 

que o utilitário infrator interesse público, eo Venfha interesse pessoal não exceda seu dono, 

se um homem que trabalha em uma organização e pago pelo seu trabalho esta recompensa 

julgará  noite em oração e fazer, em seguida, se chegasse o dia ele foi trabalhar cansado 

cansado não cumpriu o seu dever atribuído a ele, e interrompido por causa dos interesses 



desta instituição, e os interesses da instituição servi-los, não é um desperdício da Secretaria, 

e a carne para a riqueza do povo ilegalmente, e Tafrita a responsabilidade atribuída a eles? 

(Paz e bênçãos de Allah estejam com ele), no dia que ele dormiu em seu leito de morte, ele 

recomendou que seu mestre Omar (que Allah esteja satisfeito com ele) diz: "Eu sei que Deus 

tem uma obra  À noite não aceita o dia, e de acordo com o dia não aceita a noite, e não 

aceita o naafil até que o dever seja cumprido. 

A correta compreensão da religião de Allah (o Todo-Poderoso) em proporção com a 

realidade deste tempo, e leva em conta as condições do povo e suas necessidades requer 

que não resistem os limites da compreensão quando algum da jurisprudência emite 

disposições para a doutrinação ou receber sem mergulho ou consciência da jurisprudência 

dos propósitos ou prioridades ou realidade ou disponível, que está ausente  Com o objetivo 

final dos propósitos da legislação. 

Com base nesta compreensão das ordens da verdadeira religião, e uma hierarquia de 

prioridades, enfatizamos que as necessidades das pessoas e da comunidade é no primeiro a 

repetição o Hajj e Umrah, porque a eliminação das necessidades das pessoas, Tais como a 

facilitação dos necessitados e a necessidade de gastar, ou caridade para os pobres e 

adequação, ou a liberação de um prisioneiro em dívida pelas competências, e é sabido que o 

cumprimento das competências oferecidas a todos naafil, incluindo a repetição de Hajj e 

Umrah. 

Muito precisa entender nossa verdadeira compreensão, e nossa compreensão da nossa 

realidade consciente e consciente nos faz apreciar os riscos que nos cercam tamanho, e nos 

obriga a fornecer o benefício público e interesse público sobre o interesse pessoal com toda 

a sinceridade e imparcialidade, de acordo com os ensinamentos de nossa religião, e um 

desejo de oferecer o nosso país e elevando-o e o avanço e prosperidade para a posição 

adequada  Por ele e seus filhos. 

Oh Deus salve o Egito e seu povo e seu exército e seu regime de todo mal  

 

 

 


