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الفقه واالعتبار يف فاجعة السيل اجلرار





مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

أما بعد:
نتج  جدة  مدينة  يف  عارمة  سيول  من  حدث  ما  خللقه  تعاىل  اهلل  ابتالء  من  فإن 

عنها غرق وهلع، ونقص يف األموال واألنفس والثمرات.
سويعات  ويف  الناس،  السيل  فداهم  أمره  أتى  القهار،  الواحد  اهلل  فسبحان 
حتول جنوب ورشق املدينة التي تشكو شح األمطار، وقلة املياه، إىل طوفان جارف، 
ووحش غاضب، جيتاح كل معرتض، ويبتلع يف جوفه ما يأيت عليه، وترتاقص عىل 
القطرات  تلك  أطفال، وتتحول  لعب  كأهنا  واآلالت   واملعدات  السيارات  جماريه 
سيبقى  حقيقية،  ومأساة  مؤملة،  كارثة  إىل  وضحاها  عشية  بني  بتجمعها  اللطيفة 

التاريخ دهرا يذكرها، واألجيال تلو األجيال تتناقلها.
إهنا فاجعة أربعاء جدة الثامن من ذي احلجة لعام ألف وأربعامئة وثالثني من 

اهلجرة، والتي أصابت أكثر من ثلثي املدينة، وأنتجت أرضارا قدرت باملليارات.
 وال تزال املخاوف مما يمكن أن حتمله األيام القادمة من أمر السيول، وفيضان 
السالمة  اهلل  نسأل  املضاجع،  وتقض  النفوس،  تقلق  الصحي،  الصـرف  مياه 

والعافية. 
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تفكر  وقفات   معها  لنا  يكون  أن  البد  العظيمة  الكونية  اآليات  هذه  مثل  إن 
واعتبار، فاملؤمن البصري يقف عند مواقع العرب، وأحكام القدر، ينظر ويتدبر.

ولذا فإن هذه الورقات تبني جزءا من حجم هذه الكارثة وأثرها، وما الواجب 
علينا جتاهها.

وما ذكرناه يف هذا الكتاب من قصص مؤملة هي من عمق احلدث، ومصدرها 
شهود عيان كام جاء يف الصحف املحلية، ولكثرهتا مل ُنرش إىل مصدرها.

نسأل اهلل أن يغفر ملوتى املسلمني، وأن جيرب مصاب املبتلني.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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كل شيء بقدر اهلل

فام شاء  كان، وما مل يشأ مل يكن، وليس ثمة يشٌء حيول دون نفوذ قدر اهلل يف 
د ؛ ألن أمر اهلل سبق، ومشيئته  خلقه سبحانه وتعاىل، وبذا يطمئن قلب املؤمن املوحِّ

نفذت.
قال اهلل تعاىل: چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  

گ  گ       چ  ]التوبة: ٥١[.
وقال سبحانه : چ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    چ ]احلديد: ٢٢[.

هلل احلكمة البالغة

فتقديره سبحانه وتعاىل مبني عىل حكمته وعدله، چ     ې  ى   ى          ائچ 
]يس:38[،  وال خيرج يشء يف الكون عن مقتىض هذه احلكمة.

ومن حكمته سبحانه أن جعل املصائب والكوارث سببًا لالتعاظ، والتذكر، 
والرجوع إليه چٴۇ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې      چ 

]األنعام: ٤٢[.
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كل شيء مسخر بأمره

فإذا قال اهلل تعاىل للسامء أمطري أمطرت، وإذا أمر املاء اجتمع وسال، فالتقى 
وما جيري من سيول وزالزل  بيده سبحانه،  والنفع  والرض  قدر،  قد  أمر  املاء عىل 

وبراكني وسائر جنوده، إنام هو بأمره وقدره حلكمة يريدها جل وعال. 
العرمرم  السيل  يرون  وهم  بالدهشة  فيصابون  الظاهر،  إىل  ينظرون  والناس 
بدواماته الرهيبة، فربام غاب عنهم ما وراء ذلك من احِلَكم، وقديام قال أهل البادية: 

نعوذ باهلل من رش األعميني واألهيمني أي : ) السيل والبعري اهلائج ()١(.
ووصفا بالعمى ألهنام ال يتقيان موضعًا، وال يتجنبان شيئًا، كاألعمى الذي ال يدري 

أين يسري.
يعقل  ممن  وال  ُم،  فُيَكلَّ ينطق  ممن  مها  فال  دفعهام،  عىل  القدرة  لعدم  ََمني  أهيهْ وسميا 

َتُب.  َتعهْ فُيسهْ
لكننا نقول: إن جريان السيول ليس لغري هدى، حيث كان بتقدير العزيز العليم . 

)١( انظر: تاج العروس )١٤6/3٤(.



        الفقه واالعتبار 
9  في فاجعة السيل الجرار

حوادث السيول عرب التاريخ

السيول  يف  واضحا  توافقا  يلحظ  احلجاز  بالد  عىل  األمطار  لتاريخ  املتتبع 
املخيفة والكارثية.

ويطلق أهل مكة عىل هذه السيول سيل الربوع )األربعاء( وذلك ألهنا حصلت 
عدة مرات ومجيعها يف يوم األربعاء.

ففي سنة 802 هـ

قال املقريزي رمحه اهلل: ) ويف ليلة اخلميس عارشه: كان بمكة - رشفها اهلل - 
سيل عظيم بعد مطر غزير، امتأل منه املسجد احلرام حتى دخل الكعبة، وعال عىل 
باهبا نحو ذراع، وهدم عمودين من عمد املسجد، وسقطت عدة دور، ومات حتت 

اهلدم - ويف السيل - نحو الستني إنسانًا ()١(.

ويف سنة 837 هـ

اجلبلني،  ما بني  طبق  وقع بمكة سيل عظيم  وفيها  حجر رمحه اهلل: )  ابن  قال 
واهندمت بمكة دور كثرية، ووصل املاء إىل قرب باب الكعبة، وطاف بعض الناس 
نحو  املسجد  يف  الطني  من  رصف، ... وبقي  أن  إىل  يومًا باحلرم  املاء  سبحًا، وأقام 
نصف ذراع، وهتدمت يف تلك الليلة دور كثرية، ومات حتت الردم مجاعة... وعقب 

هذا السيل وباء ()٢(. 

)١( السلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي )3 / ١3(.
)٢( إنباء الُغمر بأبناء العمر )٢00/8-٢0١(.
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والطواف بالبيت سباحة أثناء السيل معروف منذ القدم، فقد ذكر الفاكهي عن 
جماهد قال : ) كان كل يشء ال يطيقه الناس من العبادة يتكلفه ابن الزبري، فجاء سيل 
يطوف  عنهام  اهلل  ريض  الزبري  ابن  فوقع  الطواف،  من  الناس  فامتنع  البيت،  فطبق 

سباحة ()١(.
وقال أبو برش: ) كان سعيد بن جبري يطوف بالبيت زمن املاء، واملاء يأخذه إىل 

رسته، ومرة إىل َثندوته ()٢(.
أسبوعًا يف  طاف  )من  حديث:  الطائفني  بني  املشهور  )ومن  السخاوي:  قال 
املطر غفر له ما سلف من ذنوبه(، وحيرصون لذلك عىل الطواف يف املطر، وال أصل 
له يف املرفوع، وهو فعل حسن حتى إن البدر بن مجاعة طاف بالبيت سباحة، كلام 

حاذى احلجر غطس لتقبيله، وكذا اتفق لغريه، من املكيني وغريهم ()3(. 
اجتحفها،  السيل  ألن  ؛  بذلك  ُسميت  اجلحفة  أن  املؤرخني  بعض  ذكر  وقد 

ومحل أهلها يف بعض األعوام)٤(.

)١(  أخبار مكة )١ / ٤98(.
ي للمرَأة. لسان العرب )١ / ٤١(. نهُْدَوُة للرجل بمنزلة الثَّدهْ )٢(  أخبار مكة للفاكهي)١ / ٤97(، والثَّ

)3(  املقاصد احلسنة )6٥٥(.
)٤(  معجم البلدان )١١١/٢(.
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سيل الربوع عام 1360هـ 

بدأ نزول املطر يف شهر ربيع األول من الصباح حتى بعد العرص، فكان مطرا 
الكعبة،  باب  إىل  احلرام، ووصل  املسجد  فدخل  إثره  عىل  السيل  قويًا، جاء  غزيرًا 
وتعذرت الصالة فيه، والطواف بالكعبة؛ ألن املسجد احلرام امتأل باملاء حتى صار 
البحر الزاخر، وامتأل املسجد باألتربة، كام امتألت الشوارع هبا أيضًا...وقد ذهب 
هذا السيل بأمتعة كثرية مما كان يف الدكاكني، وسوق احلراج، وخربت قبور املعالة، 

وهتدمت املنازل القديمة)١( .

سيل الربوع عام1384هـ

حيث  شعبان   ٥ يف  األربعاء  يوم  يف  أيضا  وكان  ١38٤هـ  عام  الثاين  والسيل 
هطلت األمطار من قبل العرص بساعة، واستمرت إىل الساعة العارشة لياًل ...فسال 

منه السيل، وكان السيل قويا)٢(.

سيل الربوع عام 1388هـ

أشهر  وهو  أربعاء،  يوم  أيضا  وكان  ١388/١١/٤هـ  يوم  الثالث  والسيل 
سيل حصل ملكة، حيث هطلت األمطار من الساعة التاسعة تقريبا واستمرت ملدة 
ترتاوح من ساعة إىل ثالث ساعات، وكان املطر أول هطوله غزيرا جدا، ثم دخل 
كثرية،  مركبات  وجرف  الكعبة،  باب  إىل  ووصل  احلرم،  إىل  املطر  إثر  عىل  السيل 
اآلن. إىل  يذكرونه  مكة  أهل  مازال  بالتحديد  السيل  كثري...وهذا  خلق  فيه  ومات 

)١(  التاريخ القويم ملكة وبيت اهلل الكريم، ملحمد طاهر الكردي املكي )٢٥٤/٢(.
)٢(  املصدر السابق )٢٥٥/٢(.
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سيل األربعاء على جدة  يف  1430/12/8هـ 

أي بعد 70 سنة من أول سيل كان يوافق يوم أربعاء ومل يتعرف إىل اآلن عىل 
رقم هنائي للخسائر املادية والبرشية.

ومن قبل ذلك كله ما قصه اهلل علينا من حادثة : السيل العرم

ڀ       ڀڀ    ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ        ٱ   چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       چ ]سبأ: ١٥-١7[.
واد  هلم  وكان  كثرية،  وزروع  وثامر  دارة،  وأرزاق  عظيمة،  غبطة  يف  كانوا 
فكانت  للامء،  جممعا  ليكون  حمكام،  سدا  بنوا  قد  وكانوا  كثرية،  سيول  تأتيه  عظيم، 
السيول تأتيه، فيجتمع هناك ماء عظيم، فيفرقونه عىل بساتينهم، التي عن يمني ذلك 

الوادي وشامله.
فأمرهم  والرسور،  الغبطة  به  هلم  يكفيهم، وحيصل  ما  الثامر  من  اهلل  ورزقهم 
ها عليهم من وجوه كثرية،  چ ٹ چ أي: عن توحيد  اهلل بشكر نعمه التي أدرَّ
السيل  چ:  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  عليهم،   به  أنعم  ما  عىل  وشكره  وعبادته  اهلل 

املتوعر، الذي خرب سدهم، وأتلف جناهتم، وخرب بساتينهم.
اهلل  جمتمعني، وجعلهم  كانوا  ومتزقوا، بعدما  أصاهبم، تفرقوا  ما  أصاهبم  فلام 
أحاديث يتحدث هبم، وأسامرا للناس، ولكن ال ينتفع بالعربة فيهم إال من قال اهلل 

فيه: چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  چ ] سبأ:١9[.
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وإن مثل هذه اآليات الكونية العظيمة البد أن يكون للمؤمن معها وقفات تفكر 
واعتبار، وهذا من سامت املتقني األخيار، چ    پ  پ  ڀ چ ]ص:٤3[.

واملؤمن اللبيب البصري يقف عند مواقع العرب، وأحكام القدر، ينظر ويتدبر.
والناس  الصور،  شاهد  أو  األخبار،  وصلته  من  كل  يشمل  أمر  واالعتبار 
يسعى  اخلري  عن  ويرون، والباحث  يسمعون  بام  االتعاظ  عىل  قدرهتم  يف  يتفاوتون 
للنظر والتأمل يف الدروس املستفادة، ويبحث عن دروس أخرى تنفعه يف أمر دينه 

ودنياه.
ومزدجرًا،  لِعرَبًا  الزمان  وفجائع  الّدهر،  وتقّلبات  العُمر،  مراحِل  يف  وإنَّ 
وَموِعظًة وُمّدَكَرًا، حياِسب فيها احلصيف نفَسه، ويراجع مواقَفه، حتى ال يعيَش يف 

َغمرة، ويؤَخَذ عىل ِغّرة.
وإن من املالحظ : تكاثر املتغريات الكونية عىل هذه األرض، وتتابع احلوادث 

والكوارث يف هذا العرص.
اآليات  هذه  لبعض  يقظ،  وقلب  راصدة،  بعني  والناظر  املتأمل  ولعل 
مهلك،  وخسٍف  طاٍغ،  وماٍء  عاٍت،  موٍج  بني  ما  والنذر  والكوارث  واحلوادث 
وزلزاٍل مدمر، ووباٍء مميت، يتذكر قوله تعاىل: چ  ہ  ہ   ہ  

ھ  ھچ ]األعراف:١68[.
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بداية الكارثة

يف يوم األربعاء الثامن من ذي احلجة لعام ألف وأربعامئة وثالثني من اهلجرة 
األمطار  هطول  ابتدأ  احلج،  ألداء  مكة  نحو  بالتوجه  الناس  بدأ  عندما  النبوية، 
الساعة السادسة صباحا بشكل متقطع، واستمر حتى الساعة احلادية عرشة صباحا، 
الرؤية  املطر  منع  بحيث  ظهرا  الثالثة  الساعة  حتى  األمطار  غزارة  ازدادت  وبعدها 
من مسافات قريبة، ونشأ عن ذلك جتمع املياه عىل هيئة بحريات صغرية يف أجزاء 
من أطراف مدينة جدة ويف داخلها، ثم بعد ذلك حتركت السيول القادمة من وادي 
يسبق  مل  90ملم، والتي  معدهلا  بلغ  التي  األمطار  إىل  فاطمة، إضافة  ووادي  قوس 
كبرية  بصورة  املياه  تدفقت  منها، حيث  املعدل  هذا  مثل  جدة  حمافظة  عىل  هطل  أن 
جراء السيول فأدت إىل حدوث أرضار يف رشق مدينة جدة وجنوهبا. وأثرت عىل 
قرابة ٢0% من مدينة جدة، وال تزال األيام القادمة ُحبىل بكثري من املخاوف ، سواء 
كانت خماوف من السيول، أوخماوف من مياه الرصف الصحي السيام البحرية املسامة 
كبري  قلق  مصدر  أصبحت  والتي  الرسيع،  اخلط  رشق  الواقعة  املسك)١(  ببحرية 
للسكان املجاورين هلا كحي بريامن وحي السامر وحي األجواد خوفا من انفجارها 

)١( ُأطلق عليها هذا االسم، واشتهرت به، وإال فهي يف حقيقتها مياه نتنة قذرة موبوءة؛ واألوىل 
أن تسمى األشياء بحقائقها، فيقال: مياه الرصف الصحي، ومما يبني حجم القلق أن عددا 
كبريا من ناقالت مياه املجاري ُتفرغ محولتها فيها يوميا، وُيقدر عمر هذه البحرية بخمسة 
وعرشين عاما؛ لذا يقول اخلرباء أن انفجارها سيدمر جزءا كبريا من حمافظة جدة، وستكون 
مرتعا لألوبئة واألمراض الفتاكة سنني عددا – نسأل اهلل العافية-، ولذا يبذل املسؤولون 
فوات  قبل  األمر  وتدارك  املشكلة،  لعالج هذه  اهلل- جهودا حثيثة  وفقهم  األمر-  ووالة 

األوان. 
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وحتطم سدودها االحرتازية، وقد قام املسؤولون يف الدفاع املدين، بتوجيه السكان 
ألخذ االحتياطات الالزمة، السيام عند نزول األمطار، نسأل اهلل اللطف والسالمة 

واملعافاة. 
بني اجلبال ومنه األرض تنفطر السيل يقطع ما يلقاه من شجر    

قد اضمحل فال يبقى له أثر حتى يوايف عباب البحر تنظره    
حواجز  ال  مكان،  كل  من  تتدفق  مياه  جدة،  سيول  يف  مشاهدا  هذا  وكان 
توقفها، وال جدران تصدها، تدمر كل يشء أتت عليه من أخضـر ويابس، وصغري 
وكبري، ورجل وامرأة، فابتلع السيل سيارات بركاهبا، وبيوتا بسكاهنا، حتى طفت 

اجلثث فوق سطح املاء.
قال أحد شهود العيان : قمت بِعدِّ اجلثث التي تطفو عىل املاء من حويل وجيرفها 

السيل، فبلغت )38( جثة رأيتها بعيني.
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الدروس والعرب اليت يستفيدها املسلم من هذا احلدث 

ما يستفاد من هذه الفاجعة من دروس وعرب اليمكن حرصه، ولكن من أبرز 
الدروس ما ييل:

چ  ٿ  ٹ  ٹ چ.
إن ما حدث يدل داللة قاطعة عىل ضعف اإلنسان، وافتقاره الذايت إىل ربه، 
وأنه ال حول له وال قوة إال باهلل، ومن رأى ضعف الناس أثناء الكارثة وبعدها أمام 
هذا السيل الداهم وخملفاته، علم قبح الكرب والغرور، فال بد أن يعرف اإلنسان قدر 
نفسه وقوة ربه سبحانه وتعاىل؛ فيفتقر إليه يف أحواله كلها، وينطرح بني يديه طالبا 
املعونة والتسديد والتوفيق، وال يستكرب عن عبادته، وال يتوىل عن العمل بشـرعه 

چڤ      ڤ  ڤ  ڦ چ ]احلديد:٢٥[، چ ٿ  ٹ  ٹ چ ]النساء:٢8[.

قال ابن القيم رمحه اهلل :  الفقر فقران :
الفقر ال  فاجر عنه، وهذا  لرب وال  فقر عام ال خروج  فقر اضطراري: وهو   
خملوقا  املخلوق  كون  بمنزلة  هو  بل  عقابا،  وال  ثوابا  وال  ذما،  وال  مدحا  يقتضـي 

ومصنوعا.
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والفقر الثاين : فقر اختياري هو نتيجة علمني رشيفني، أحدمها: معرفة العبد 
بربه، والثاين: معرفته بنفسه، فمتى حصلت له هاتان املعرفتان أنتجتا فقرا هو عني 
تفاوهتم يف  الفقر بحسب  الناس يف هذا  وتفاوت  غناه، وعنوان فالحه وسعادته، 
هاتني املعرفتني، فمن عرف ربه بالغنى املطلق، عرف نفسه بالفقر املطلق، ومن عرف 
ربه بالقدرة التامة، عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام، عرف نفسه 

باملسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام واحلكمة، عرف نفسه باجلهل()١(.

وما تدري نفس بأي أرض متوت

أناس قدموا إىل جدة من مدن ودول أخرى قبل الكارثة بيوم أو يومني ليكون 
موعدهم مع السيل، ومدفنهم يف أرضه ووحله چ  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  

جب  حب  خب  مب چ ]لقامن: 3٤[.
وآخرون خرجوا من بيوهتم بأسباب متعددة فأنجاهم اهلل، ومنهم من  ذهبوا 

إىل حج بيته فأنقذهم اهلل تعاىل من السيل.

سرعة تقلب األحوال

وإدالة األيام بني الرخاء والشدة، واألمن واخلوف، فالعام املايض كان الناس 
يستبشـرون خريا برؤية السحاب، وبوادر نزول األمطار، واليومـ  وبعد فاجعة جدةـ 
صار اجلميع يتوجس خيفة من جتمع السحب، أو نزول املطر، وصدق اهلل العظيم: 
چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  

ائائ چ ]آل عمران: ١٤0[.

)١( طريق اهلجرتني )٢3-٢٤(.
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املصاب عظيم

وأطفال يف  وأرامل  وبيوت تصدعت،  وبكاء،  واهنيار  ماء، وال كهرباء،  فال 
الشوارع والطرقات، والقاممة أرتال كاجلبال، ومستنقعات يف وسط األحياء، حتوم 

حوهلا احلشـرات، والروائح الكرهية. 
ومساجد كاملة أقفلت: ال سجاد، وال مصاحف، وال كهرباء، واختالط مياه 

املجاري بمياه اخلزانات. 
- يقول تاجر لألغنام: رأس مايل 36٥ شاة أعددهتا يف اليوم السابع؛ لنقلها للبيع 

يف مكة، فهلكت كلها.
األرصفة،  عىل  ملقاة  وجثث  وأطفااًل،  ونساء  رجاال  بكاملها  ُفقدت  عائالت   -
وأخرى عالقة بني األعمدة واألشجار، وأخرى ُتستخرج من احلفر واملستنقعات، 

ومن حتت الركام، وحطام السيارات.
السيل  فيأيت  نسوة،  أربع  مع  يسري  ورجل  امليت،  أبيه  حضن  يف  مات  وطفل   -
فيخطف إحداهن أمام بصـره، فيمسك بالثالث وهو يراها تغرق أمام عينه ال يقدر 
حتى  ينظر  وهو  والرابعة،  الثالثة  بعدها  ومن  الثانية،  السيل  خيطف  ثم  يشء،  عىل 

اجتاحه السيل معهم.
- وآخر وجد أمه عىل مسافة بعيدة بعد أن حبسها عمود.

حي  من  بنات  وثالث  وابنني  الزوجة  من  املكونة  بعائلته  اخلروج  وآخرحاول   -
منها  فخرج  الصغرية  سيارهتم  أوقفت  السيل  قوة  أن  إال  السيل،  من  هربا  قويزة؛ 
الدفاع  طائرة  إىل  الوصول  حماولني  والرضيعة،  الوسطى  والبنتان  الولدان  ومعه 
املدين، لكن قوة السيل جرفتهم مجيعا، ففقدت الرضيعة، أما األم والبنت األخرى 
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السيل،  حفرها  حفرة  يف  وسقطتا  للسيارة  اآلخر  اجلانب  من  خرجتا  بعدما  فنجتا 
ومتكن الدفاع املدين من انتشاهلام ومها مصابتان بكسور عدة متفرقة، حيث تم نقلهام 

عىل الفور إىل املستشفى،  وأصيبت األم بغيبوبة عندما علمت بخسارهتا الفادحة.
- وهذا أحد املواطنني يقول: لقد ارتفع منسوب املياه كثريا داخل احلي وتفاجأنا 
منازلنا  ترضرت  وقد  العليا،  األدوار  إىل  فهربنا  منازلنا،  داخل  تدامهنا  بالسيول 
كثريا، وسحبت السيول سياراتنا أمام أعيننا دون أن نقوم بأي يشء إليقافها؛ ألن 

أي حماولة قد تعرضنا للموت واهلالك.
- وهذا آخر يقول: غرقت زوجتي وهي تتحدث معي عىل اهلاتف، أثناء دوامي، 
من  واثنتان  الثالثة  وأطفايل  هي  السيول  مياه  دمهتها  بعدما  يب  تستنجد  وكانت 
شقيقايت، ثم اختفى صوهتا وأغلق جهازها اجلوال، وبعد ميض ساعة عىل اختفاء 

الصوت أبلغني أحد جرياين أهنا توفيت ومن معها داخل املنزل.
- سمع أحدهم وكان حمجوزا بسبب السيل جارته تصـرخ بأعىل صوهتا بعد موت 

أطفاهلا الثالثة وهم نائمون يف الطابق األول،  ومل يرد عليها أحد.
- ودع الزوج زوجته وأطفاله وذهب إىل مقر عمله، ليعود بعد ساعتني ليجد كل 
يشء أثرا بعد عني، فأصبح وحيدا بال زوجة وال أطفال، وقال له أحدهم: إن األم 
وأطفاهلا صعدوا إىل سطح البناية التي ال ترتفع عن األرض سوى ثالثة أمتار، ويف 

حلظات قليلة جرفتهم السيول الدامهة.
- وهذا زوج مصاب ظل يبحث طوال األيام املاضية عن زوجته املفقودة يف السيل، 
ومل يرتك مكانًا إال أتاه مستمسكًا باألمل ولو أن جيد جثة زوجته، وعىل بعد ١٢ كيلو 
مرتا من مقر منزله عثرت فرق اإلنقاذ عىل جثة زوجته، وملا محلت اجلموع اجلثة، 

عال صوت الزوج بالبكاء يف مشهد أبكى معه العرشات. 
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- وامرأة تقول : رأيت جاريت وأطفاهلا اخلمسة يموتون أمام عيني. 
- ورب أرسة يقول: أنا وأوالدي من اليوم الثامن حتى ثاين يوم العيد ال مأوى لنا 

إال سيارتنا.
- وآخر يقول: زوجتي حامل وأسقطت وسط املطر. 

- وأخرى أسقطت يف الوحل. 
- وأم مصابة واهلة تقول : أبنائي السبعة مل يبدلوا مالبسهم.

من   ( بالغًا  تضـررًا  تضـررت  أو  مكاسبهم،  أصول  ذهبت  الناس  من  والكثري   -
ورشة، ومصنع، وخمزن، وحمل... ( ونحو ذلك.  

ونموذجًا  املدينة،  يف  للحركة  رشيانًا  تعترب  كانت  التي  الفسيحة  الطرق  -وبعض 
حلظات،  يف  السيول  غمرهتا  التخطيط،  وحسن  اهلندسة،  ودقة  املدينة،  جلامل 
وأغرقت كل من كان بداخلها من البرش والسيارات؛ لعدم وجود قنوات ترصيف 

تليق باألمطار!!.
- وكثري من الطرق متزقت أوصاهلا، وقذف السيل عليها ألوف السيارات املحطمة، 
حتى وصلت طوابق السيارات أربعة طوابق وزاد عددها عن ثالثة آالف سيارة يف 

منظر خميف ومروع.

لُِكلِّ يَشٍء إذا ما تمَّ ُنقَصـــاُن           فال يغرُّ بِطيب الَعيِش إنساُن
فجائع الدنيا أنواٌع منوعــــٌة            وللزمـان مرساٌت وأحـزاُن
اُر ال ُتبِقي عىل أحٍد           وال يُدوُم َعىَل َحاٍل هَلَا شاُن َوَهِذِه الدَّ



الفقه واالعتبار       

في فاجعة السيل الجرار      22

االلتامس  بسبب  جدة  يف  العمليات  غرفة  إىل  وصلت  التي  البالغات  وتعددت   -
الكهربائي داخل البيوت، وحاالت االحتجاز لعرشات األشخاص داخل املركبات 
واملنازل، وإصابات يف أحياء جنوب جدة، وترضر بالغ للمنازل بسبب ترسب املياه 

إليها.
الطرق  مرتادي  مجيع  منها  عانى  املرورية،  احلركة  يف  ملحوظ  ارتباك  وحصل  ـ 

الرئيسية التي غمرهتا مياه األمطار، مما أدى إىل تعطل احلركة فيها.
ـ وتسببت األمطار يف انقطاع التيار الكهربائي عن حمافظة رابغ ملده أربع ساعات، مما 
أدى إىل نشوب عدة حرائق يف عدة منازل شعبية، بلغ عددها سبعة حرائق، وجرى 

إخالء مخس عوائل كانت حمتجزة داخل السيول.
أفراح  قاعات  يف  إسكاهنم  وتم  منزال،   )90( إخالء  يف  أيضا  السيول  وتسببت  ـ 

باملحافظة. 
من  بأكثر  األرضار  تكاليف  حجم  قدرت  جدة  أمانة  يف  مسئولة  مصادر  وهناك  ـ 
وقيمة  التجارية،  واملحالت  البيوت،  وترميم  إصالح  بني  تتوزع  ريال(،  )ملياري 
جرفتها  التي  التالفة،  السيارات  وقيمة  التجارية،  املحال  يف  اخلاصة  املمتلكات 
الشوارع  وإصالح  احلكومية،  العامة  املمتلكات  تكاليف  بخالف  السيول، 

والطرقات، واإلنارة واألرصفة.
ـ وبلغت مساحة املنطقة املترضرة أكثر من ٤00 كيلومرت مربع تقريبا، يقطنها 6٥0 

ألف مواطن.
وبعد هذا كله حيق لنا أن نقول : إن املصاب عظيم جد عظيم، وال حول وال قوة 

إال باهلل.
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اإلميان بالقدر شفاء ملا يف الصدور

شاء  ما  وأن  سيكون،  وما  يكون،  وما  كان،  ما  يعلم  اهلل  بأن  يوقن  فاملؤمن 
اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، وأن اهلل كتب مقادير اخلالئق فال يقع يشء إال بعلمه، 
وكتابته، ومشيئته، وخلقه، ويؤمن بأن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن 

ليصيبه.
ويؤمن أيضًا بأن اهلل قد أمر بطاعته، وهنى عن معصيته، فيفعل الطاعة ؛ رجاء 
ثواب اهلل، ويرتك املعصية ؛ خوفا من عقابه ؛ فإذا أحسن محد اهلل، وإذا أساء استغفر 

اهلل.
وترك  البال،  وراحة  النفس،  وطمأنينة  القلب،  سكون  يثمر  بالقدر  فاإليامن 
التحرس عىل ما فات، ويورث املسلم شجاعة، وإقداما، وقوة حتمل، ويطرد اليأس 

والقنوط من القلب.
وهلذا جيد املؤمنون بالقضاء والقدر راحة، وطمأنينة ال جيدها غريهم ممن ال 

يؤمنون بقضاء اهلل وقدره.
يقول اهلل عز وجل: چ  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   

ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ چ ]احلديد : ٢٢، ٢3[. 
وقد أخرب اهلل تعاىل عباده بذلك لتتقرر هذه القاعدة يف نفوسهم، ويبنوا عليها 
ما أصاهبم من خري ورش، فال يأسوا وال حيزنوا عىل ما فاهتم، مما طمحت له أنفسهم 
نفوذه  من  بد  وال  املحفوظ،  اللوح  يف  مكتوب  ذلك  أن  لعلمهم  إليه،  وتشوفوا 

ووقوعه، فال سبيل إىل دفعه، وال يفرحوا بام آتاهم اهلل فرح بطر، وأرش، وعجب.
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فال عجب أن جتد بعض املصابني ممن ربط اهلل عىل قلوهبم كانت نفوسهم طيبة 
يف تلقي البالء، وبعضهم يوايس بعضا.

وهذا حال املؤمن عند عموم البالء : الصرب واملواساة، واإليامن بأن شيئا من 
ذلك ال يكون إال بقدر اهلل.

املاء بعضه رمحة، وبعضه عذاب

فيغيث اهلل به البالد والعباد، وحييي به األرض بعد موهتا، ويثبت به املؤمنني 
يف أرض املعركة كام قال تعاىل: چ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎچ ]األنفال:١١[.
ويبعثه عىل قوم آخرين ليكون عذابًا، كام قال تعاىل : چ چ   چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ]الفرقان:37[. 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       چ]احلاقة:١١[. وقال: چ ڄ  ڃ  ڃ   وقال : چ 
ڃ  ڃ     چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ]القمر:١١-١٢[، وقص 

علينا نبأ فرعون وقومه، وأخرب أهنم ملا كذبوا بآيات رهبم أغرقهم يف اليم : چ ہ  
ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   ۓ  ڭ  ڭ چ]األعراف:١36[

املوت يأتي بغتًة

يف غمرة االستعداد الستقبال العيد وفرحته، وبينام الناس منهمكون يف إعداد 
غري  ومن  فجأة  يدمههم  األضحى،  عيد  مستلزمات  وكافة  واملالبس،  األضاحي 

سابق إنذار سيل حيصد األرواح، ويف هذا تذكري عظيم بيوم القيامة چ ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک چ  ]األنبياء:٤0[.
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ما أصعب حلظات الوداع خصوصا حني يرى املرء املوت وهو حياصره 

- فهذا شاب منطلق بسيارته وفجأًة دمهته السيول، فأيقن أنه غارق ال حمالة، فصعد 
يتصل  جعل  ثم  وودعهم،  وأصدقائه  وأقربائه  بأهله  واتصل  سيارته  سطح  عىل 
بأصحابه ومعارفه ليطلب منهم السامح، حتى انقطع االتصال، لريتفع صوت أهله 

بالبكاء.
- أرس وعوائل ذهبت بأكملها، وأخرى ذهب بعضها، أو مل يبق منها إال واحد أو 

طفل صغري علق بشجرة!
- وُأخرى تقول: أرسيت غرقت ىف السيل، وأنا ممسكة بأطراف الباب.

لكل أجٍل كتاب

فاملوت مدرك مجيع  يغني حذر من قدر،  يتأخر عنه، وال  يتقدم عليه وال  ال 
امتنعوا  أناسا  رأينا  وقد  يأتيه،  أن  بد  فال  اإلنسان  منه  هرب  ومهام  حمالة،  ال  البرش 
عن الذهاب للحج خوفًا من أنفلونزا اخلنازير، فإذا باملوت يأتيهم وهم يف بيوهتم 

چۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ چ   ]اجلمعة:8[.

وآخرون توكلوا عىل اهلل وذهبوا للحج، فكان سببا يف سالمتهم من السيول.
وفتاة أرصت قبلها بليلة عىل البقاء عند عمها يف زيارة عائلية؛ لتبقى بعد ذلك 

نظرات حزهنا مرتسمة عىل وجهها ، وهي تفكر يف أرسهتا التي جرفها السيل.
الناس تفكريا عجيبا غريبا، فهذا رب أرسة  يفكر بعض  الفاجعة  ومن هول 

ربط أفراد أرسته بحبل واحد وقال هلم: إما أن ننجو مجيعا، أو هنلك مجيعا!!.
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مندهشا،  العاقل  جتعل  الفاجعة،   وِعَظم  الكرب،  وشدة  املوقف،  هول  إن 
وتدع احلليم حريانا، وإن السعيد ملن جنب الفتن، وملن ابتيل فصرب.

الشهادة فضل من اهلل يؤتيه من يشاء

فالشهادة من أعىل مراتب أولياء اهلل، والشهداء خيتارهم اهلل من بني عباده، وال 
سبيل لنيل هذه الدرجة إال بفضل اهلل، وتقديره ألسباهبا.

َسٌة: اْلَْطُعوُن، َواْلَْبُطوُن،  َهَداُء َخْ فعن أيب هريرة  أن رسول اهلل̂  قال: » الشُّ
َفُهَو  َغِرَق  «)١(، ويف لفظ : »َوَمْن  ِهيُد ِف َسبِيِل اهلل  َوالشَّ اْلَْدِم،  َواْلَغِريُق، َوَصاِحُب 

َشِهيٌد «)٢(.

إذا وقع القدر عمي البصر 

فمع أن هلذه الكوارث الكونية أسبابًا طبيعية، وأحيانا يكون بمقدور البشـر 
التنبؤ هبا قبل وقوعها عن طريق احلسابات الدقيقة، إال أن هذه الكارثة أثبتت قصور 
البرش سواء يف التحليل وتوقع األزمات، أو يف االستعدادات واالحتياطات، أو يف 

التصدي هلا وحماوالت النجاة.
والذهول عن بغتة القدر، مع االستكانة لظاهر من العلم، من أسباب غفلة 

كثري من الناس.

)١( رواه البخاري )٢8٢9( ومسلم )١9١٤(.
)٢( رواه  مسلم )١9١٥(.
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ا إَِلْيِه َراِجُعوَن ِ إ نَّا هلِل َوإِنَّ

أبلغ  من  فإهنا  والسيول؛  والكوارث  املصائب  املؤمن  يقابل  الكلامت  هبذه 
نفسه  أن  جازما  يقينا  العبد  ليوقن  وذلك  وآجله،  عاجله  يف  للعبد  وأنفعه  العالج 
وأهله وماله وولده ملك هلل عز وجل، وقد جعلها اهلل عنده عارية، فإذا أخذها منه 

فال اعرتاض، كام أن املعري ال يالم إذا أخذ عارّيته من املستعري.
وليعلم العبد أن مصريه ومرجعه إىل اهلل مواله احلق، والبد أن خُيلِّف الدنيا 

وراء ظهره، ويأيت ربه يوم القيامة فردا بال مال، وال أهل، وال عشرية.

ثواب اهلل خري لك منهم، ورمحة اهلل خري هلم منك

قال شبيب بن شيبة للخليفة العبايس املهدي يوم وفاة ابنته : ) يا أمري املؤمنني 
نزع  بنقمة، وال  أجهد بالءك  أجرًا، وأعقبك خريًا، وال  ُرزئت  ما  اهلل عىل  أعطاك 
منك نعمة، ثواب اهلل خري لك منها، ورمحة اهلل خري هلا منك، أسأل اهلل أال حيزنك، 

وال يفتنك(، فخف عن اخلليفة مصابه)١(.
  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

املصيبة تزيد إيامن املؤمن إذا صرب عليها، وريض هبا، وتقوي يقينه بأن األمور 
بفضله ورمحته،  تعاىل  اهلل  أنجاه  إنام  منها  الناجي  له، وأن  اهلل وحده ال رشيك  بيد 

ڇڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   چ   چ  تعاىل  قال  إيامنه،  متام  من  وذلك 
ڍ  ڍ  ڌ چ]السجدة:٢٤[.

)١( تاريخ الطربي )٤/٥93(.
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التوسط يف األسباب املادية وعدم الركون إليها

فاألخذ باألسباب عمل بمقتىض الرشع واحلكمة، والركون إليها جهل وخلل 
يف كامل اإليامن والتوكل.

مبلغا عظيام، وجندت هلا األموال  السالمة يف زماننا  احتياطات  بلغت  ولقد 
يملك  ال  مربوبة،  خملوقة  البرشية  الوسائل  تلك  تبقى  كله،  هذا  ومع  الطائلة، 

أصحاهبا ألنفسهم نفعًا وال رضًا.
فتقتلع  عليه،  أتت  ما  فتدمر  الريح  وتعاىل  سبحانه  يأمر  عني  طرفة  ففي 
األشجار، وهتدم البيوت، وهتلك من شاء اهلل تعاىل هالكه، ويأيت الفيضان بأمر اهلل، 
فيغرق املدن ومن فيها، وأما الزالزل فهي آية أخرى من آيات اهلل، يسوي اهلل هبا 

مدنًا باألرض ، فأين قوة البرش وقدرهتم ؟.
وأين دراساهتم وأبحاثهم؟.

وماذا قدمت مكتشفاهتم وخمرتعاهتم ؟.
هل دفعت هلل أمرا ؟.
وهل منعت عذابًا ؟.

أو أوقفت بالء؟.
كال، فام شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، وهو سبحانه وحده ال رشيك له، 

مالذ اخلائفني، وملجأ اهلاربني، وهو عىل كل يشء قدير.
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تذكر اآلخرة : نفسي نفسي

أيدهيم، ويصيحون طالبني  يرفعون  السيل، وركاهبا  السيارات جيرفها  مئات 
الغوث والنجدة، ولكن كل انسان مشغول بنفسه، إنه مشهد يتذكر به املؤمن اليوم 
الشفاعة  حديث  يف  كام  نفيس(  :)نفيس  فيه  تعاىل  اهلل  أنبياء  شعار  والذي  اآلخر، 

الطويل)١(..فكيف بغريهم!.

ملن امللك اليوم

خرج بعض الناس من السيل ال يملكون شيئا، ال بيتا، وال سيارة، وال أثاثا، 
وال مالبس، وال بطاقة رصاف، وال إثباتات شخصية، وهبذا يتذكر اإلنسان كيف 

يأيت ربه يوم القيامة ال يملك شيئا، حفاة، عراة، غرال، هباًم، ليس معهم يشء.
قالت هند بنت النعامن بن النذر ] ملك احلرية [ : »لقد رأيتنا ونحن من أعز 

الناس، وأشدهم ملكًا، ثم مل تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس«.
وسأهلا رجل أن حتدثه عن أمرهم فقالت : »أصبحنا ذات صباح وما يف العرب أحد 

إال يرجونا، ثم أمسينا وما يف العرب أحد إال يرمحنا «)٢(. 

إحياء عبودية اخلوف من آيات اهلل 

قال  الكونية،  اآليات  من  شيئا  رأى  إذا   ^ النبي  هدي  هو  هذا  كان  وقد 

أنس: ) كانت الريح الشديدة إذا هبت، ُعِرَف ذلك يف وجه النبي ^ ()3(. 
فيقع منه هذا اخلوف - بأيب هو وأمي ^ - وهو من غفر اهلل له ما تقدم من 

.  ١( رواه البخاري)٤7١٢( ومسلم )١9٤( من حديث أيب هريرة(
)٢( زاد املعاد )١73/٤( بترصف.

)3( رواه البخاري )١03٤(.
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ذنبه وما تأخر، فكيف بحالنا نحن املذنبني املقرصين!!.
وقال تعاىل : چ ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ چ ]اإلرساء: ٥9[، وال شك أن هذا 

السيل من آيات اهلل التي خيوف هبا عباده.

التأمل يف كثرة نعم اهلل علينا

من الدروس املستفادة من هذه الفاجعة -ملن رزقه اهلل تأمال وفهام- أنه إذا نظر 
ملصاب الناس وبالئهم نطق قلبه قبل لسانه قائال: احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالكم 

به، وفضلني عىل كثري ممن خلق تفضيال.
وإذا  أهله،  بحفظ  عليه  اهلل  نعمة  استحرض  أرسته،  ذهبت  من  إىل  نظر  فإذا 
بحفظ  عليه  اهلل  نعمة  معاينة  إىل  انتقل  واملمتلكات،  األموال،  تلف  صور  شاهد 
أمواله وممتلكاته، وهكذا املؤمن إذا نظر إىل مصائب اآلخرين العظيمة، هانت عليه 
مصائبه الصغرية، فامتأل قلبه بحمد اهلل، وهلج لسانه بشكره، واستحيت جوارحه 
من أن تعصـي ربه املنعم، واملتفضل عليه باخلريات  واهلبات، أو أن تقصـر يف يشء 

من حقوقه سبحانه.

املؤمن يتأمل ألمل إخوانه 

ينبغي ملن نظر يف هذه املشاهد عىل أرض الواقع، أو يف الصور ومقاطع الفيديو، 
أن يتحرك قلبه جتاه املصابني واملنكوبني، وتدمع عينه، ويلهج لسانه بالدعاء وسؤال 
اهلل الرمحة ملن مات، والسعي لتثبيت من ابتيل وتصبريه، وإعانة من حيتاج إىل العون، 

ويسأل اهلل تعاىل له وإلخوانه السالمة والعافية.
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ابتالٌء للمؤمن، وعقوبة للعاصي، وختويف للناس، ومتحيص للناظرين 

واملتكلمني

إن االبتالءات سنة ربانية اقتضتها حكمة اهلل سبحانه يف هذه الدار؛ لتكون دارًا 
لالمتحان بالشهوات، والفقر، واملرض، واخلوف، والنقص يف األموال، واألنفس، 

والثمرات، فال تعاىل: چ ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جبچ ]األنبياء:3٥[.
ويقوي  درجاهتم،  لريفع  املؤمنني؛  عباده  هبا  اهلل  ابتىل  ابتالء،  الفاجعة  فهذه 

چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   إيامهنم، قال تعاىل:  
ٹڤ  ڤ   ڤ   چ]البقرة:١٥٥[.

ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چ 

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ 
]البقرة:٢١٤[.

وفيها حث ألهل العايص والذنوب عىل التوبة واإلنابة إىل اهلل التواب الرحيم، 
چ ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  چ]الشورى: 30[، فاهلل تعاىل يغار 

وغريته أن يأيت عبده املؤمن ما حرم عليه )١(، وقد عاتب اهلل تعاىل خري القرون من 
أصحاب خري األنبياء حممد ^  عندما تساءلوا عن سبب مصيبة يوم ُأحد، وهم يف 

جهاد يف سبيل اهلل، ومعهم رسول اهلل^، كام قال تعاىل: چ ی  ی  ی  
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   چ فأمر اهلل تعاىل نبيه أن يبيِّنها هلم بكل رصاحة چ خب  

مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         جث  مثچ             ]آل عمران: ١6٥[.

 ١( رواه البخاري )٥٢٢3( ومسلم )٢76١( من حديث أيب هريرة(
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فإذا كان هذا حال أولئك القوم األبرار األطهار ريض اهلل عنهم وأرضاهم، 
أهل  من  فغريهم  أصاهبم،  ما  أصاهبم   ^ أوامره   من  واحًدا  أمرًا  خالفوا  عندما 
العصيان متوعدون ألن يعاقبهم اهلل بيشء من ذنوهبم، ما مل يتوبوا، وال ُينكر هذا 

إال من كان جاهال باهلل ورشعه.
قال بعض السلف : ال ينزل بالء إال بذنب، وال يكشف إال بتوبة.

العظة  وأخذ  االستغفار،  وكثرة  التوبة،  األحوال  هذه  مثل  يف  فالواجب 
والعربة.

القلوب  قسوة  عالمات  من  وإن   ( اهلل:  رمحه  باز  بن  العزيز  عبد  الشيخ  قال 
وطمسها والعياذ باهلل، أن يسمع الناس قوارع األحداث، وزواجر العرب والعظات 
مغرتين  ومعاصيهم  طغياهنم  عىل  يستمرون  ثم  عقلت،  لو  اجلبال  هلا  ختشع  التي 
منصاعني  وال  بوعيد،  عابئني  غري  شهواهتم،  اتباع  عىل  عاكفني  هلم،  اهلل  بإمهال 

لتهديد ()١(. 
فالواجب عىل مجيع املسلمني أن يأخذوا العظة والعربة مما حصل، وأن يتوبوا 

إىل اهلل، وينيبوا إليه، وحيذروا من أسباب غضبه ونقمته، واهلل جل وعال يقول: چہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ]األنعام:6٥[. 

الثالث  وقد جتتمع هذه  ومنها عقوبة،  تذكري،  ومنها  تكفري،  منها  فاملصائب 
يف مصيبة واحدة فتكون لبعض الناس تكفريا لذنوهبم، ورفعة لدرجاهتم، وتكون 
خفية  أو  معلنة،  معصية  عىل  عقوبة  ثالث  ولنوع  وتذكريا،  تنبيها  غافلني  آلخرين 

وقعوا فيها، وتكون متحيصا وكشفا حلال من يتكلم يف هذه األحداث.

)١( جمموع فتاوى ابن باز )١60/9(.
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احلذر من التحليالت العشوائية

ومما يعجب منه: ما يقوم به بعض أصحاب األقالم املسمومة من نفي وجود 
عالقة بني املعايص والذنوب، وبني املصائب  والكوارث.

يقول أحدهم: القضية ليست بحاجة إىل موعظة دينية، وليس من اللباقة أن 
يستغل هذا احلدث، ونبعد الناس عن األسباب احلقيقية، وننسب ذلك لتقصرينا يف 

عبادتنا، كل الذي حصل إنام هو بسبب عدم وجود بنية حتتية للمدينة.
املنشآت  ُتَصبهْ  ومل  الفقراء،  يف  انحصـرت  واخلسائر  الضحايا  ويقولون: 

السياحية أو التجارية الكبرية بسوء.
فاهلل سبحانه يدعونا إىل االتعاظ واالعتبار هبذه األحداث، وهؤالء يقولون : 

ال داعي لذلك، كل ما يف األمر أهنا أسباب دنيوية.
أمر  ن  وهيوِّ الغفلة  يف  يزيد  مما  فقط  رشعية  غري  بأسباب  األمور  تعليق  إن 
املعصية، فاحلق أن نقول: كام أن للمصائب والكوارث أسبابًا ماديًة معروفة، فإن لا 

أسبابًا رشعية كذلك، ووجود األسباب املادية ال يتناىف مع األسباب الرشعية.
فالظلم، والبغي، والذنوب واملعايص، وأكل احلقوق، كلها أسباب لنزول   
املصائب العامة واخلاصة عىل مستوى األفراد واجلامعات، بل عىل مستوى العامل كله 

أحيانًا.
كام يف قوله تعاىل: چ ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ    جب  حب   خب       

مب  ىب   يب  جت  حت    چ ]الروم:٤١[.
) يبتليهم بنقص األموال واألنفس والثمرات، اختبارا منه، وجمازاة عىل صنيعهم، 
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لعلهم يرجعون عن املعايص ()١(.
فالذنوب واملعايص هي سبب رئيس لنزول املصائب بالناس : چ ڇ  ڇ      
ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  چ ]النساء:6٢[،  چ حت  خت  مت   ىت   يت  
يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ    ی   ی   ی   چ  چ ]النساء:79[،  جثمث  

جب  حب  چ ]الشورى:30[. 
قال ابن تيمية رمحه اهلل : ) والقرآن يبني يف غري موضع أن اهلل مل هُيلك أحدا، ومل 

يعذبه إال بذنب ()٢(، چ ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ۉ   چ  ٤0[.وقال:  چ ]العنكبوت:  چ  چ   چ   چ   ڃ   
ۉ  ې  ې  ې چ ]الكهف:٥9[،  چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ ]النحل:١١٢[. 
والصائب النازلة بسبب الذنوب تعم الناس : چ ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  

ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یچ]األنفال:٢٥[.
عن أم سلمة ريض اهلل عنها قالت: سمعت رسول اهلل ^ يقول: » إَِذا َظَهَرْت 
ُهْم اهلُل َعزَّ َوَجلَّ بَِعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه«، فقلت: يا رسول اهلل أما فيهم  تِي َعمَّ اْلََعايِص ِف ُأمَّ
يومئذ أناس صاحلون ؟ َقاَل: » َبل«، قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: »ُيِصيُبُهْم َما 

َأَصاَب النَّاَس، ُثمَّ َيِصرُيوَن إَِل َمْغِفَرٍة ِمْن اهللِ َوِرْضَواٍن «)3(. 

)١( تفسري ابن كثري )3٢0/6(.
)٢( جمموع الفتاوى )٤٢٤/١٤(.

)3( رواه أمحد )٢60٥6( وصححه ابن حجر.
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وعن صفية بنت أبى عبيد قالت: زلزلت األرض عىل عهد عمرحتى اصطفقت 
الرسر، فخطب عمر الناس فقال : أحدثتم لقد عجلتم، قالت: وال أعلمه إال قال: 

لئن عادت ألخرجن من بني ظهرانيكم)١(. 
رسول  مدينة  يف  وهذا  اقرتفتموها،  ذنوب  بسبب  إال  ذلك  حصل  ما  أي: 

اهلل^، وبوجود خرية أصحابه ريض اهلل عنهم.
ويف احلديث: » ما اختلج عرق، وال عني، إال بذنب، وما يدفع اهلل أكثر«)٢(. 

ٌة َمْرُحوَمٌة، َلْيَس  تِي َهِذِه ُأمَّ وعن أيب موسى  قال: قال رسول اهلل ^: » ُأمَّ
اَلِزُل َواْلَقْتُل «)3(.  ْنَيا: اْلِفَتُن َوالزَّ ا ِف الدُّ َعَلْيَها َعَذاٌب ِف اْلِخَرِة، َعَذاُبَ

فسببه  واآلخرة  الدنيا  يف  ورش  وبالء  نقص  فكل   ( اهلل:  رمحه  القيم  ابن  قال 
الذنوب، وخمالفة أوامر الرب()٤(. 

غضبه  استمر  فإذا  غضبه،  آثار  من  وبالؤها  العامة  الدنيا  عقوبات   ( وقال: 
استمر ذلك البالء، فإذا ريض وزال غضبه، زال البالء وخلفته الرمحة()٥(. 

فاملصائب كلها بسبب الذنوب، ولكن املصيبة للمؤمن خري له؛ ألن اهلل تعاىل 
يكفر هبا من خطاياه حتى خيرج من الدنيا وليس عليه خطيئة.

له؛  استدراجا  النعم  عليه  ويغدق  بذنوبه،  عنه  يمسك  اهلل  فإن  الكافر  وأما 
ليزداد من الكفر واملعايص حتى يوايف هبا يوم القيامة.

)١( رواه البيهقي )660٤( بسند صحيح.
اهلل عنهام  بن عازب ريض  الرباء  الصغري )٢ /٢١6( من حديث  املعجم  الطرباين يف  )٢( رواه 

وصححه األلباين.
)3( رواه أبو داود )٤٢78( وصححه األلباين.

)٤( مدارج السالكني )١ / ٤٢٤(.
)٥( شفاء العليل )١/٢63(.
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سؤال اهلل حسن اخلامتة

بعد  أو  املساجد،  يف  أرواحهم  اهلل  قبض  ألناس  قصصا  األخبار  نقلت  فقد 
خروجهم منها؛ ألن السيل دمههم وقت صالة الظهر، وبعضهم صائمون هلل تعاىل 
شهادة،  هو  الذي  الغرق  املبرشات:  من  هلم  اهلل  فجمع  الفاضلة،  العشـر  أيام  يف 
أداء فريضة، فام أعظم ما حّصلوه بفضل اهلل، نسأل اهلل  واملوت عىل عبادة، وبعد 

حسن اخلامتة.
لقد مجع اهلل هلم بمنته وكرمه أنواع الصرب الثالثة : الصرب عىل طاعة اهلل بالذكر 
والصالة، والصرب عن معصية اهلل بالصيام، والصرب عىل أقدار اهلل بام أصاهبم، وإنام 

يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب.
قال قتادة : ال واهلل ما ُهناكم مكيال وال ميزان)١(.

حفظن اهلل فحفظهن

قالت إحدى مغسالت األموات: استقبلت أمًا وبناهتا الثالث أدركهن السيل 
ينكشف  ومل  حجاهبن،  كامل  يف  وهن  أرواحهن  فقبضت  لبيتهن،  عائدات  وهن 
حجاهبن حتى بعد الغرق، مما أجلأين إىل قص احلجاب وسط اهنامر دموعي، ودعائي 

هلن بالرمحة واملغفرة.

الناس معادن

َهِب«)٢(.  ِة َوالذَّ إن من جوامع كلمه ^ قوله: » النَّاُس َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن اْلِفضَّ
الناس  وكذلك  وخسيس،  نفيس  من  خمتلفة  جواهر  عىل  تشتمل  فاملعادن 

)١( تفسري الطربي )٢١ / ٢70(.
 ٢( رواه البخاري )3٤9٤( ومسلم )٢638( - واللفظ له – من حديث أيب هريرة(



        الفقه واالعتبار 
37  في فاجعة السيل الجرار

خمتلفون يف الشـرف، وكرم النفس، وحسن اخللق.
خسيس  معدنه  من  الناس  ومن  كالذهب،  نفيس  معدنه  من  الناس  فمن 

كاحلديد.
فمن  وأخالقهم،  ومعادهِنم  الناس  من  كثرٍي  حقائَق  املحنة  هذه  كشفت  وقد 

الناس من ال ُيعرف معدنه إال يف املَِحن والشدائد. 
قال احلسن البصـري رمحه اهلل: ) الناس ما داموا يف عافية مستورون، فإذا نزل 

هبم بالء صاروا إىل حقائقهم ()١(.
قوله  متمثلني  ومساعدهتم،  إخواهنم،  لنجدة  أرسعوا  الذين  املؤمنون  فظهر   
ِمْنُه  اْشَتَكى  إَِذا  َسِد،  اْلَ َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِِهْم  ِهْم  َتَوادِّ ِف  اْلُْؤِمننَِي  »َمَثُل   :^

ى «)٢(. مَّ َهِر َواحْلُ َسِد بِالسَّ ُعْضٌو، َتَداَعى َلُه َسائُِر اْلَ
من  و)٤00(  غذائية،  سلة  ألف   )٢0( بتوزيع  قامت  جدة  أهايل  وجلنة 

املتطوعني.

اختبار ألهل األموال

القادرين  عباده  به  اهلل  يبتيل  ما  واالبتالءات  اآليات  هذه  يف  املواقف  ومن 
املورسين فينظر كيف يعملون، هل ينفقون من مال اهلل الذي آتاهم ؟.

وهل يسارعون يف نجدٍة، أم تراهم يقبضون أيدهيم، وينسون رهبم، وينسون 
إخواهنم، ويعيشون يف غفلتهم؟.

)١( شعب اإليامن )7 /٢١9(.
)٢( رواه البخاري )60١١( ومسلم )٢٥86( – واللفظ له – من حديث النعامن بن بشري ريض 

اهلل عنهام .
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 ويف خضم هذه االبتالءات حدث بام تشاء عن أنواع اإلغاثات، واخلدمات 
التي يبذهلا الرجال الصادقون املوفقون، من غذاٍء، وكساٍء، وعالٍج، وتعليٍم، وإيواٍء، 

وغريها من صور املواساة، والبذل، والعطاء.
ومن رحم من يف األرض رمحه من يف السامء ؛ فلله احلكمة البالغة يف خلقه 

وأمره وتدبريه وصنعه، ويف آياته وابتالءاته.
وقد سمعنا وقرأنا الكثري من قصص الشجاعة والبطولة والتضحية:

- فهذا شاب ال يعرف السباحة ولكنه أمام مشهد غرق رجل وزوجته وطفله 
َل الغريُق  مل يتوان عن نجدهتم، فقفز إىل الوادي وأنقذ الطفل ثم املرأة والرجل، فَقبَّ

قدَمه قائاًل: » أنا مدين لك طوال العمر«.
- وهذا الظاهري يكرس النافذة لينقذ ١7 أرسة  من الغرق يف السيول.

- وشّكل بعض الشباب والرجال فرقًا إلنقاذ العالقني داخل سياراهتم وسط 
السيول، خصوصا األطفال والنساء، وظهرت آثار الشباب الصاحلني وشهامة أهل 

النجدات بجالء.
قال أحدهم: تلقيت اتصاال  أن والدي وبعض املسنني وعددهم )٤0( شخصا 
يصلون يف املسجد وقد غمرته املياه، فتوجهنا سباحة إىل املسجد ومعنا حوايل عرشة 

من شباب احلي منهم إمام املسجد، وأنقذنا املسنني املحتجزين داخله.
وقال بعضهم : كنا نجوب الشوارع ذهابًا وإيابًا بحثًا عن أناس فقدهتم عوائلهم 
ومل جيدوا هلم أثرًا، واستطعنا نقل سبع جثث كانت غارقة يف مياه الفيضانات، وال 
يزال يعمل مع أصدقائه من سكان  احلي يف البحث والتنقيب عن موتى طمرهتم 

مياه السيول داخل احلي.
املفقودين، ومواساة من فقدوا ذوهيم، بعد أن  للبحث عن  وقال آخر: جئنا 
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شاهدنا حجم املأساة  واخلسائر التي أملت هبم، يف املمتلكات واألرواح.
- واستجمع عرشات املتطوعني كل قواهم، ليال وهنارا، لإلسهام يف واجب البحث 

عن املفقودين بال كلل أو تعب وسط احلطام، واملياه الراكدة.
بيوهتم،  املنكوبني، ففتحوا  إخواهنم  الستقبال  العطاء  وأصحاب  وَهبَّ الكرماء   -

وبسطوا موائدهم، وقدموا معوناهتم.
قليال،  إال  اهلل  يذكرون  وال  الطبيعة،  إىل  احلدث  ينسبون  فقاموا  املنافقون  وأما   -
وينكرون القاعدة الرشعية چ حت  خت  مت   ىت   يت  جثمث  چ ]النساء:79[ ويلمزون 
الكونية والرشعية،  اهلل  بآيات  ينتفعون  الذين ال  والتقى، وهؤالء من  اإليامن  أهل 

فحسبهم ما هم فيه من اجلهل، وما هم عليه من الضالل، چ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  چ ]اجلاثية : ٢٤[.
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االستغالل البشع للكارثة

ويف مقابل أهل النجدة والشهامة، ظهر أصحاب النفوس املريضة، والقلوب 
صور  ومن  الرسيع،  املادي  للكسب  فرصة  وجعلوه  احلدث  فاستغلوا  اجلشعة؛ 

ذلك:
املركبات  داخل  هنبه  من  متكنوا  ما  وهنب  ورسقة  املمتلكات،  عىل  االستيالء 
املجروفة، مستغلني انشغال أصحاب تلك املمتلكات بأنفسهم وغياهبم عنها، بل 
املصابني  بيوت  وترسق  سياراهتم،  داخل  املوتى  أموال  تسـرق  أن  البشاعة  بلغت 
واجلرحى، وهم ال يستطيعون دفع هؤالء املعتدين، ثم تباع هذه املرسوقات بثمن 

بخس. 
املياه،   شفط  وسيارات  السيارات،  كمغاسل  واخلدمات:  السلع  أسعار  رفع 
والرافعات وسيارات السحب، والشقق املفروشة!، وبعض رشكات النظافة رفعت 

أسعارها أضعافا مضاعفة.
كبرية  سيارة  بصاحب  وأهلها  هي  استنجدت  أهنا  الناجيات  إحدى  ذكرت 
فاشرتط عليهم دفع مبلغ ٥00 ريال مقابل إنقاذهم إىل موقع آخر ال تتعدى مسافته 

عرشات األمتار.
وبعض الناس مشغول بتصوير املنكوبني بكامريا جواله وهم يستغيثون، ومن 

املتفرجني من ترك اإلنقاذ وهو يقدر عليه، وأما من ال يقدر فغفر اهلل له.
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تتالطمها  السيل  وأمواج  والدهيا،  وتنادي  صوهتا،  بأعىل  تبكي  طفلة  كانت 
يمنة ويسـرة، ويف كل مرة حتاول اإلمساك بجثة متر بجانبها لعلها تتشبث بأمل ينقذ 
حياهتا، والناس ينظرون إليها وال حيركون ساكنا !! وال زال رصاخها يف آذاهنم إىل 

أن اختفى.
يا رب أم وطفل حيل بينهام          كام تفرق أرواح وأبدان
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بني قدر اهلل واإلهمال البشري

الشك أن هذه الكارثة والفاجعة التي حصلت إنام هي بقضاء اهلل وقدره، ولكن 
هذا ال ينفي أن إمهال بعض البرش وتفريطهم وجشعهم وإساءهتم سبب من أسباب 
الكارثة، ُيالم فيه من أساء، وُيعاقب فيه من ظلم، ومن ذلك ترخيص املخططات 
لبيع  أذونات  واستخراج  األودية،  بطون  يف  والسكن  السيول،  جماري  يف  السكنية 
التخطيط، والتأخر يف إنجاز  بالرشوة والواسطة، وسوء  املناطق  األرايض يف تلك 
مشاريع ترصيف املياه، والغش يف بناء املساكن، وعدم تأمينها بام حيصنها من السيول  

ونحو ذلك.
فالتسليم لقضاء اهلل ال ينايف معاقبة املسيئني واملتسببني يف هذه الكارثة.

نهب املال العام والتفريط يف حفظه

إن من أخطر ما يمكن أن يلقى العبُد ربَّه به يوم القيامة أكل املال بالباطل، فهي 
كبرية من الكبائر التي هتلك العبد، وتثقل وزره يوم القيامة، وتفيض به إىل النار.

وقد وردت النصوص الرشعية الكثرية يف التنبيه عىل حرمة مال املسلم، وخطورة 
التعرض له بغري حق :»ُكلُّ اْلُْسِلِم َعَل اْلُْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه«)١(. 

وقد جعل النبي ^ حرمة األموال كحرمة البلد احلرام يف التعظيم فقال: » إِنَّ 
َبَلِدُكْم َهَذا،  ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، ِف 

ِف َشْهِرُكْم َهَذا« فأعادها مرارا.

. ١( رواه مسلم )٢٥6٤( من حديث أيب هريرة(
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ْغُت«. ُهمَّ َهْل َبلَّ ْغُت، اللَّ ُهمَّ َهْل َبلَّ ثم رفع رأسه فقال: »اللَّ
أمته،  إىل  لوصيته  إهنا  بيده  نفسـي  فوالذي  عنهام:  اهلل  ريض  عباس  ابن  قال 

فليبلغ الشاهد الغائب)١(.  
وإن من أشد األموال خطورة: األموال العامة، فاإلثم فيها عظيم، وحرمتها 
أشد من حرمة املال اخلاص؛ ألن املال العام حق مشرتك بني مجيع املسلمني، ولذلك 
يوم  اخلصامء  وكثرة  احلق،  توزع  أخذه  عىل  ويرتتب  غريه،  من  حرمة  أشد  فهو 

القيامة. 
واملال العام  هو املصطلح  املعارص ملا كان معروفا يف عصور اإلسالم األوىل 

باسم )بيت املال (.
ولفظ ) بيت املال( يطلق عىل اجلهة التي مَتهِْلُك املال العام للمسلمني.

ومن املقرر عند الفقهاء أن ) سلطة الترصف يف بيت مال املسلمني للخليفة، أو من 
ينيبه، ويكون تصـرفهم فيه بام حيقق املصلحة لعموم املسلمني(.

وقد أخذ العدوان على املال العام صورا عديدة، منها:

•أن بعضهم خيتلس أمواال نقدية من الدولة بحجة أنه أحد مواطنيها، فقد بلغت  	

األموال املختلسة من املال العام يف بعض الدول باملليارات.
•وآخر حيتال عىل األنظمة كي ال يدفع فاتورة الكهرباء، أو املاء. 	

قيمة  تظهر  فال  باالتصاالت،  اخلاصة  واألجهزة  العدادات  يعطل  •وبعضهم  	

املبالغ التي رصفها يف اتصاالته، والتي ربام تفوق اآلالف. 
•وبعضهم يفرط يف املرافق والوسائل التي حتت يده من أموال الدولة، فُيفِرط  	

)١( رواه البخاري )١739(.
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الكهرباء  أو  التصوير،  أوراق  أو  الطباعة،  حرب  أو  العمل،  سيارة  استعامل  يف 
واملكيفات بدعوى أن هذا مال عام، وله حق فيه!!

وخيرجون  متأخرين،  فيأتون  الرسمي،  العمل  ساعات  يف  يتهاونون  •وآخرون  	

دفرت  يف  أسامئهم  تسجيل  زمالئهم  من  ويطلبون  يتغيبون  وآخرون  مبكرين، 
احلضور واالنرصاف.

•ومن التخوض يف املال العام أن يأخذ بعض الناس راتبا دون أن يقدم عمال،  	

وقد يمكث األيام والشهور من غري حضور إىل مكان العمل.
بأضعاف  الفعلية  تكلفتها  بأكثر من  املرشوعات احلكومية  مقاوالت  •أوترسية  	

مضاعفة، وأحيانًا عىل رشكة ليست باألكفأ، وال باألكثر جودًة وإتقانًا؛ ولكنها 
املحاباة التي جعلتها ُتقّدم عىل غريها.

مل  وإن  وهذه  الدولة،  مرشوعات  يف  واإلتقان  اجلودة  برشوط  الوفاء  عدم   • 	

ُبذل من أجل  العام  املال  تكن رسقة مبارشة لكنها يف حكمها؛ ألن جزءًا من 
مواصفات اجلودة واالتقان.

وكل هذه الصور عىل ما فيها من اإلثم والشؤم، أخف وطأة عىل الفرد واملجتمع 
من فعل هؤالء الذين تأمتنهم الدولة، وتضع حتت أيدهيم أمواهلا، وأموال الناس، 
إلنجاز مشاريع حيصل هبا النفع العام، ثم ال ينفذوهنا من األساس، أو ينفذوهنا عىل 
وجه ال تربأ به الذمة، وال تتأدى به األمانة، فيأخذ أحدهم من ذلك املال العام ما ال 

يستحقه، ويرتتب عىل إخالله باألمانة رضر وفساد عام.
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واألنفس  لألموال  وهلكة  وحرق،  وغرق  هدم  من  ورائه  من  حصل  وكم 
والثمرات، وال يكون وراء ذلك كله إال جشع جاشع، أو طمع طامع، وال حول 

وال قوة إال باهلل . 
بل  حق،  بغري  اإلنسان  منه  يأخذ  ألن  مربرًا  ليس  عاما  ماال  املال   وكون 

االختالس من املال العام أشد إثام؛ ألنه يتعلق بحق مجيع املسلني- كام سبق-.
عن خولة األنصارية ريض اهلل عنها قالت سمعت النبي ^ يقول: » إِنَّ ِرَجااًل 

اُر َيْوَم اْلِقَياَمِة «)١(. ، َفَلُهْم النَّ ُضوَن ِف َماِل اهللِ بَِغرْيِ َحقٍّ َيَتَخوَّ
ٍض ِفياَم َشاَءْت بِِه َنْفُسُه ِمْن َماِل اهلل َِوَرُسولِهِ، َلْيَس             ويف احلديث: » ُربَّ ُمتَخوِّ

اُر«)٢(. َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة إاِلَّ النَّ
فالواجب عىل كل موظف ومسئول وصاحب أمانة أن يرعى حق اهلل يف املال 

العام، فال يسـيء التصـرف فيه، وال يطلق يده بالعبث به: چ ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ       

به،  بالقيام  وُأمر  اإلنسان،  عليه  ائتمن  ما  كل  واألمانات  چ ]النساء:٥8[  ۆئ   ۆئ   

فأمر اهلل عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، المنقوصة وال مبخوسة، وال ممطوال هبا)3(  
وحذر اهلل تعاىل من خيانة هذه األمانات : چ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ ]األنفال:٢7 [. 

فإن كتم شيئًا منه أو استعمله بغري حق خلاصة نفسه فقد خان أمانته، وأثم إثاًم 
مبينًا، وقد قال اهلل تعاىل : چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

)١( رواه البخاري) 3١١8(.
)٢( رواه الرتمذي )٢37٤( عن خولة بنت قيس ريض اهلل عنها ، وصححه.

)3( تفسري السعدي )١83(
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ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  چ ]آل عمران:١6١[. أي : )يأيت به حاماًل له عىل ظهره 
بإظهار خيانته عىل رؤوس  بًا بحمله وثقله، مرعوبًا بصوته، وموبخًا  ورقبته، معذَّ

األشهاد.()١(. 
َفُهَو  َذلَِك  َبْعَد  َأَخَذ  َفاَم  ِرْزقًا،  َفَرَزْقَناُه  َعَمٍل  َعَل  اْسَتْعَمْلَناُه  »َمْن   :^ وقال 

ُغُلوٌل«)٢(.
واخللفاء الراشدون والسلف الصالح كانوا قدوة طيبة يف التعفف عن األموال 
مال  نفسى من  أنزلت  إنى   :قال عمر كام  املسلمني مجيعا،  التي هي حق  العامة 
اهلل بمنزلة وايل اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيرست رددته، وإن استغنيت 

استعففت)3(، يشري إىل قوله تعاىل: چ ىئ  ىئ              ی  یی  ی  جئ      حئ  مئ  
ىئ چ ]النساء:6[. 

قال  أنَّه  محص،  عىل  عنهام  اهلل  ريض  لعمر  أمريًا  وكان  غنم  بن  عياض  وعن 
باملنشار أحبُّ إيلَّ من أن أخون  لبعض أقربائه يف قصة طويلة: ) فواهلل، ألن ُأشقَّ 

ى! ()٤(. فلسًا، أو أتعدَّ
وملا نظر عمر  إىل غنائم كرسى  أيام القادسية قال : إن قوما أدوا هذا ألمناء. 

فقيل له : إنك عففت، فعفت رعيتك)٥(.
ورحم اهلل عمر بن عبد العزيز الذي كان إذا أرسج رساجا يف حاجة املسلمني 
يكتب كتابا أو غريه أرسج من بيت مال املسلمني، وإذا أراد أن يكتب يف حوائجه أو 

)١( تفسريالقرطبي )٤/٢٥6(.
)٢( رواه أبو داود )٢9٤3( من حديث بريدة بن احلصيب  ، وصححه األلباين.

)3( رواه البيهقي يف سننه )١339٢( وصححه ابن كثري يف تفسريه )٢/٢١8(.
)٤( صفة الصفوة )١/٢77(.

)٥(انظر: الكامل يف التاريخ )٤33/١(، البداية والنهاية )76/7(.
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يف غريها أرسج من ماله)١(.

فأين هذا ممن نظر للمال العام على أنه غنيمة باردة، فأخذ ينهب منها 

ما يشاء بغري حساب

ثم يزداد البالء، بتوايل األزمان عىل اخليانة والغلول من أموال املسلمني، حتى 
يتعوده الناس، فال يستغربون سامع أخباره، وربام تطور األمر إىل عدم استنكاره: قال 
عبد اهلل بن مسعود  : ) كيف أنتم إذا لبستكم فتنة هيرم فيها الكبري، ويربو فيها 
الصغري، ويتخذها الناس سنة، فإذا غريت قالوا: غريت السنة، قالوا: ومتى ذلك يا 
أبا عبد الرمحن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت 

ُتِمَستهْ الّدنيا بعمل اآلخرة ()٢(. أمناؤكم، َوالهْ
فإذا مل يؤخذ عىل يد اخلائن، والغال من أموال املسلمني، صار النهب والرسقة 

قانونا، ال ينتهي عند حد، وال يدع أخرضًا، وال يابسًا.

ذكر اجلربتي يف أحداث شهر ربيع الثاني عام 1191هـ قال:  

املشايخ  وحضـر  البكري،  ببيت  مجعية  حصلت  عرشينه  اخلميس  يوم  )ويف 
قايض  يفعله  ما  وتذاكروا  الدولة،  صاحب  من  باطني  بأمر  وذلك  وخالفهم 
القضاة  أن  وذلك  واملحاصيل؛  الناس  أموال  أخذ  يف  والطمع  اجلور  من  العسكر 
الذين يأتون من باب السلطنة كانت هلم عوائد وقوانني قديمة ال يتعدوهنا يف أيام 
األمراء املرصيني، فلام استولت هؤالء األروام عىل املامليك، والقايض منهم، َفُحَش 
أمرهم، وزاد طمعهم، وابتدعوا بدعا، وابتكروا حيال لسلب أموال الناس واأليتام 

)١( تاريخ دمشق )٤٥/٢١7(.
)٢( رواه الدارمي )١8٥( وصححه األلباين .
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واألرامل، وكلام ورد قاض ورأى ما ابتكره الذي كان قبله،  أحدث هو اآلخر أشياء 
يمتاز هبا عن سلفه، حتى َفُحَش األمر، وتعدى ذلك لقضايا أكابر الدولة، وكتخدا 
بك، بل والباشا، وصارت ذريعة وأمرا حمتام ال حيتشمون منه، واليراعون خليال 

وكبريا، وال جليال()١( . 
الغال، واخلائن، والظامل، قبل  والخرج من  ذلك كله يكون  باألخذ عل يد 
النعامن بن بشري ريض  يتفاحش األمر، ويستفحل اخلطر، وهيلك اجلميع، عن  أن 
اهلل عنهام عن النبي ^ قال:» َمَثُل اْلَقائِِم َعَل ُحُدوِد اهللِ، َواْلَواِقِع ِفيَها، َكَمَثِل َقْوٍم 
ِف  ِذيَن  الَّ َفَكاَن  َأْسَفَلَها،  َوَبْعُضُهْم  أْعَلَها،  َبْعُضُهْم  َفَأَصاَب  َسِفيَنٍة،  َعَل  اْسَتَهُموا 
وا َعَل َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: َلْو َأنَّا َخَرْقَنا ِف َنِصيبَِنا َخْرقًا،  َأْسَفِلَها إَِذا اْسَتَقْوا ِمْن اْلَاِء َمرُّ
َأْيِدهيِْم  َعَل  َأَخُذوا  َوإِْن  َجِيًعا،  َهَلُكوا  َأَراُدوا  َوَما  ُكوُهْم  َيْتُ َفإِْن  َفْوَقَنا،  َمْن  ُنْؤِذ  َوَلْ 

َنَجْوا َوَنَجْوا َجِيًعا«)٢(.

ينزل اهلل املعونة على قدر املؤونة

ملا حارص السيل منزل أحد املنكوبني دخل إىل بيته فحمل اثنني من أوالده عىل 
ظهره، وصعد هبم السطح، ثم نزل ليحمل آخرين حتى صعد هبم سطح منزله.

ويقول: كان بداخيل رجل قوي مل أكن أعرف من هو، ومل يظهر إال بعد أن 
المست خط اخلوف من فقد أوالدي وزوجتي املسكينة. 

ْبَ َيْأِت ِمْن  ويف احلديث: »إنَّ اْلَُعوَنَة َتْأِت ِمْن اهللِ لِْلَعبِد َعَل َقْدِر اْلَؤوَنِة، َوإِنَّ الصَّ
اهللِ َعَل َقْدِر اْلَبَلِء«)3(.

)١(  تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبارللجربيت )٢/ ٥١١-٥١٢(.
)٢(  رواه البخاري )٢٤93(.

)3(  رواه البزار )8878( والبيهقي )99٥6( من حديث أيب هريرة وصححه األلباين.
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إىل  القتل  عليهم  كتب  الذين  لربز  بيوتكم  يف  كنتم  لو  قل 

مضاجعهم

السيل  دهم  وحني  األمطار،  هطول  بدء  مع  إخوته  ليتفقد  ابنها  أرسلت  أم 
منطقتهم استطاع إخوته النجاة بالصعود إىل طابق أعىل، ومل يرجع أخوهم. 

اختيار صعب يف وقت الكرب 

وهذا رجل يروي قصته فيقول: عندما طوقتنا املياه احرتت فيمن أنقذ أواًل، 
ألقيت  )لو  يل:  قالت  أهنا  بيد  والديت،  وأمحي  بطفيل  ألقي  أن  قررت  تفكري  وبعد 
بطفليك سأغضب عليك إىل يوم الدين، وهو ما جعلني أنقذ الصغريين، ثم جرف 
عىل  حرصت  وزوجتي  أمي  فقد  من  تأكدت  أن  وبعد  وزوجتي،  والديت  السيل 
املحافظة عىل أبنائي، فحملت أبنائي وعشت ساعات عصيبة، كدت أن أفقد أبنائي 

فيها مرات عديدة(.
يوم عرفة صار يوم عزاء

الوقود،  حمطات  إحدى  عند  السيل  حجزين  احلرازات:  سكان  أحد  يقول 
حتمل  معظمها  سيارات  بست  فإذا  مأساوية،  مناظر  وشاهدت  إجباريا  وتوقفت 
أرسا تدفعهم السيول حتى اختفوا عن األنظار، وتواصل السيول جرف السيارات، 
ورعبت أكثر وأنا أراها جترف سيارة من النوع الثقيل، حيث كانت السيول تدفعها 
بقوة ولساين ال يكف عن الدعاء، وحاولت مرارا االتصال عىل أهيل، تارة ألطمئن 
عليهم، وتارة أخرى ألطمئنهم عني، ولكن يف كل حماولة يتعذر االتصال ومل أستطع 
الوصول إىل أرسيت إال بعد ١٢ ساعة تقريبا، وهناك زادت مفاجأيت ومعانايت عندما 
علمت أن أرسة من سبعة أشخاص جريان ألخي جرفتهم السيول،  وأقيم أول أيام  

العزاء يف يوم عرفة.
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متحيص وتذكري

يف املحن والكوارث متحيص للقلوب ، وتنبيٌه هلا من غفلتها، فلوال حمن الدنيا 
ومصائبها ألصاب العبد من أدواء الكرب، والعجب، وقسوة القلب ما يكون سببا 
هلالكه عاجال وآجال، فمن رمحة أرحم الرامحني أن يبتليه بأنواع من أدوية املصائب 
تكون محية له من هذه األدواء، وحفظا لصحة عبوديته، واستفراغًا للمواد الفاسدة 

الرديئة املهلكة منه، فسبحان من يرحم ببالئه، ويبتيل بنعامئه.
نعمة  من  لك  خري  اهلل،  عىل  هبا  تقبل  )مصيبة  اهلل:  رمحه  تيمية  ابن  قال  وكام 

تنسيك ذكر اهلل()١(.
وقال احلسن البرصي رمحه اهلل : )ال تكرهوا الباليا الواقعة، والنقامت احلادثة، 

َفَلُربَّ أمٍر تكرهه فيه نجاتك، وَلُربَّ أمٍر تؤثره فيه عطبك ()٢(. أي:هالكك.
وقال الفضل بن سهل رمحه اهلل: )إن يف العلل لنَعاًم ال ينبغي للعاقل أن جيهلها، 
فهي متحيص للذنوب، وتعّرض لثواب الصرب، وإيقاظ من الغفلة، وتذكري بالنعمة 

يف حال الصحة، واستدعاء للتوبة، وحّض عىل الصدقة()3(.

 التوبة واالستغفار والبعد عن املعاصي

فقد يرتتب عىل معصية الفرد الواحد، مصائب عامة ال ختتص به وحده. 

)١( تسلية أهل املصائب )١7٥(.
)٢( شفاء العليل )3٤(.

)3( الفرج بعد الشدة )٢٢(.



        الفقه واالعتبار 
51  في فاجعة السيل الجرار

احلرص على عدم إيذاء املصابني

فال يتسبب اإلنسان بجمع مصيبتني عىل هؤالء، كمن يلوم املصابني ويوبخهم 
بسبب  أصابتهم  املصيبة  هذه  بأن  جيزم  أو  املكان،  هذا  يف  فسكنوا  أخطأوا  بأهنم 

ذنوهبم، وقد يكون فيهم من الصاحلني وغري املكلفني. 
ولذا فإن نفوس الناس حتتاج إىل مراعاة، وليت شعري ماذا جيول يف نفوس 
العميقة،  واملستنقعات  الكبرية،  احلفر  عند  يوميا  جيتمعون  الذين  األقارب  أولئك 

ينتظرون العثور عىل جثة  أحد أقربائهم؟!.

ل نفسك داخل احلدث  ختيَّ

العاقل من يأخذ العظة والعربة مما يقع عىل غريه، فينظر يف املصائب، ويتخيل 
نفسه فيها، فيحمد ربه عىل السالمة والنجاة، وحيصل له ما يعينه عىل حسن االستعداد 
والتهيؤ النفسـي واملادي، فإذا وقعت عليه مصيبة مشاهبة أمكنه االستفادة مما هتيأ، 

وكان له خربة يف التعامل معها.
كان سيف بن هارون قد احتفر يف داره أو بيته قربا، فكان يدخل فيه كل يوم 
قليال، ثم يقول : أهيلوا عيل الرتاب، ثم يصيح : أرجعوين لعيل أعمل صاحلا فيام 

تركت)١(.

مهل فلم يهمل،  وسارع باجلد قبل فوات األوان
ُ
والسعيد من أ

فتذكر يا عبد اهلل واتعظ وأنت يف املهلة قبل النقلة، وأنت يف دار العمل قبل
 أن تصري إىل دار اجلزاء.

)١( الكامل البن عدي )3 / ٤30(.
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عن إبراهيم التيمي قال : مّثلث نفسـي يف النار أعالج أغالهلا وسعريها، وآكل 
من زقومها، وأرشب من زمهريرها، فقلت يا نفس ايش تشتهني؟ قالت أرجع إىل 

الدنيا فأعمل عمال أنجو به من هذا العقاب. 
ومثلت نفيس يف اجلنة مع حورها، وألبس من سندسها وإستربقها وحريرها، 
قلت : يا نفس ايش تشتهني ؟ قال: فقالت : أرجع إىل الدنيا فاعمل عمال ازداد فيه 

من هذا الثواب، قلت : فأنت يف الدنيا ويف األمنية)١(.

تعلم ما يعني يف أوقات األزمات 

من صفات األزمات والكوارث أهنا مفاجئة، وقد تأيت عىل أقوام ليس هلم هبا 
عادة، وهناك قدر من االستعدادات التي تفيد اإلنسان يف حياته فيام يعرض له من 
مصائب وكوارث، فعىل اإلنسان أن حيرص عىل تعلمها، ويعلمها ألهله، وملن حتت 

يده، ومن ذلك: 
مع  التعامل  وطرق  السباحة،  ومهارة  األولية،  اإلسعافات  مهارات  تعلم 

السيول واحلرائق ونحوها، وأسس االستغاثات، وطرق إنقاذ اآلخرين.

ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا

البرشية  للنفس  إحياء  فهو  الغرق عظيم،  من  املسلم  إنقاذ  أجر  أن  وال شك 
ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  قال  كام  اهلالك  من 
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ  

ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ چ]املائدة:3٢[.

)١( رواه أمحد يف الزهد )363(.
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چ ٹ  ٹچ أي: اهتم باستنقاذها والذب عنها من اهلالك، فكأنام أحيا الناس 

مجيعا.
أو  َحرق  أو  َغرق  أنجاها من   : أي  ٹ  ٹچ  چ  اهلل:  قال جماهد رمحه 

َهلكة)١(.

إخالء بالطائرة

يقول أحد املترضرين:
 بقيت حمارصًا ١7 ساعة من الصباح إىل املساء، وتم إخالئي بطائرة هيلوكبرت، 
وصعدنا  زوجتي  مع  أخليتهم  املطر  نزول  بدايات  ورضيع، ومع  طفلتان  ولدّي 
السطح، وكان ارتفاع السيول التي غطت بيوتنا ثالثة أمتار ونصف، وبقينا هناك 

بال طعام  وال رشاب  حتى قدوم اإلنقاذ.

الحياة ملن تنادي

يقول أحد سكان شارع حراء: خرج أخي من منزله عندما سمع ما حصل يف 
املنطقة املنكوبة، وجاء إىل هنا ليطمئن عىل مسجٍد كان يبنيه، وبعدها مل نسمع عنه 
واليوم  األول،  اليوم  منذ  أخي املفقود  ابن  مع  هنا  أنتظر  بحسـرة:  ويضيف  شيئًا، 

أكملنا سبعة أيام ننتظر أي خرب يرحينا، لكننا مل نسمع شيئًا بعد.

ا َعَسَلُه إَِذا َأَراَد اهلُل بَِعْبٍد َخرْيً
رجل من باكستان يبلغ من العمر ٢7 عاما أنقذ ١٤ نفسا واحدا تلو اآلخر 

حتى أصيب بعمود يف ساقه، فأدركه الغرق بسبب هذه اإلصابة.

)١(  تفسري ابن كثري )3 / 93(.
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عن أيب ِعَنبة اخلوالين قال: قال رسول اهلل ^: »إَِذا َأَراَد اهلل َعزَّ َوَجلَّ بَِعْبٍد   
ا َعَسَلُه «. َخرْيً

قيل: وما عسله؟
ا َقْبَل َمْوتِِه، ُثمَّ َيْقبُِضُه َعَلْيِه«)١(.  قال: » َيْفَتِح اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َلُه َعَمًل َصاحِلً

الطعام  هو  الذي  بالعسل،  املوت  قبل  الصالح  العمل  من  اهلل  رزقه  ما  فشبه 
الصالح الذي حيلو به كل يشء.

فهذا رجل استنار صدره بنور اإليامن، وأدركته خشية اهلل، وعظمت مساويه 
عنده فاستقام أمره فعمل صاحلا قليال، فُأعطى جزاء جزيال، فضال من اهلل ورمحة.

بعض  عند  والتندر  واالحتقار  للسخرية  مصدرا  كانوا  الذين  العامل  وبعض 
الُعامل  بعض  النفوس، السيام  من  إنقاذ عدد  كانوا سببا يف  اهلل-   الناس -هداهم 

الذين تكثر يف بالدهم السيول والفيضانات.
ِزي َوَلٌد َوالًِدا إاِلَّ َأْن َيَِدُه  عن أيب هريرة  قال : قال رسول اهلل ^ : » اَل َيْ

َمُْلوًكا َفَيْشَتَِيُه َفُيْعتَِقُه «)٢(.
فكيف يكون جزاء من يعرض نفسه للتلف واهللكة ال ليعتق أخاه وشقيقه، 

ولكن لينقذ مسلام - لعله ال يعرفه مطلقا - من املوت املحقق ؟!

فرحة مل تتم

حتى  ثوان  إال  هي  وما  باملطر،  وأطفايل  فرحت  املترضرات:  إحدى  قالت 
اجتاحنا سيل عارم دخل إىل املنزل، ومل نستطع الصمود أمامه، فصعدنا للسطح،  

)١( رواه أمحد )١7330( وصححه األلباين.
)٢( رواه مسلم  )١٥١0(.
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وحتملنا هطول املطر الشديد عىل النزول والغرق داخل املنزل، وما زلت وأطفايل 

نعيش إىل اليوم حالة رعب وخوف من هطول أمطار أخرى. 

جنونا بفضل اهلل 

املجاهدين،  بحرة  جنوب  منزل  يف  أرسيت  مع  أسكن  آخر:  مترضر  ويقول 
وعندما اشتد املطر، وسالت األودية، دخلت املياه املتدفقة إىل دارنا من كل ناحية، 
استغثت باجلريان الذين هبوا إلنقاذنا، وأخرجونا إىل بر األمان، قبل أن ُننهَْقل بواسطة 

الدفاع املدين إىل شقة إيواء يف كيلو ١١.

الكارثة تكشف

•الكارثة كشفت قلة أمانة بعض املقاولني، وضعف خربة بعض املهندسني. 	

باملعارف،  املستخرجة  جتهيزاهتا  وسالمة  باملباين،  اخلاصة  املزيفة  •الرخص  	

والواسطة.
البرش  قوة  وأن  املادية،  اإلمكانات  وضعف  البرشية،  األنظمة  عورات  •ظهور  	

مهام بلغت فال تقف أمام قوة اهلل جل وعال. 
تقديم ما ميكن من صور املواساة والتعزية والتصبري

وهذا أمر متيرس من خالل وسائل االتصال والتقنية احلديثة من هواتف، وشبكة 
معلوماتية، ومن هذه اإلعانات عن ُبعد : 

•فتح منتديات خمصصة للمشاركة باألفكار، واملقرتحات، والتجارب؛ لتجاوز  	

هذه األزمة.
الصلة  العلمية ذات  التخصصات  •مشاركة أصحاب اخلربة السيام أصحاب  	
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فيام هو موجود من منتديات، أو جمموعات عىل املواقع الشعبية كالفيس بوك 
وغريه.

وترمجة  السيول،  أخطار  مع  التعامل  كيفية  الناجحة يف  التجارب  بعض  •نقل  	

بعض ما هو موجود بلغات أجنبية من هذه التوجيهات.
الرشعية،  التوجيهات  بني  جتمع  للمصابني  نفسية  تأهيل  برامج  •إعداد  	

والتجارب اإلنسانية يف هذا املجال، وابتكار أفكار للمواساة، وإكامل بعض 
األفكار وتسديدها.
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أحكام شرعية متعلقة بالكارثة

األحكام  بعض  عىل  الوقوف  الكارثة:  بذه  تتعلق  التي  الهمة  األمور  ومن 
الشـرعية املتعلقة هبذه اجلائحة.

واجلائحة يف اللغة : الشدة والنازلة العظيمة التي جتتاح املال)١(. 
ملا  املفسدة  األشياء  هي  والكوارث  واآلفات  فاجلوائح  الفقهاء:  عند  وأما 

أصابته، مَما اَل ُصنهَْع لإلنسان فيه . 
املدمرة، والصواعق  والسيول  دفعه، كاألمطار  ُيستطاع  وتشمل كل يشء ال 
املحرقة، والربد واحلر، وريح السموم، والثلج، واجلراد، واحلريق العام، والقحط،  

ونحو ذلك. 
قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: )اجلائحة: هي اآلفات الساموية التي ال يمكن 
معها تضمني أحد، مثل: الريح، والربد، واحلر، واملطر، واجلليد، والصاعقة، ونحو 

ذلك()٢(. 
وقال أيضا: )وهذا األصل متفق عليه بني املسلمني ليس فيه نزاع، وهو من 
األحكام التي جيب اتفاق األمم وامللل فيها يف اجلملة؛ فإن مبنى ذلك عىل العدل 
والقسط الذي تقوم به السامء واألرض، وبه أنزل اهلل الكتب وأرسل الرسل كام قال 

تعاىل چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  
پ  ڀ  ڀڀ چ ]احلديد:٢٥[. 

)١( لسان العرب )٤3١/٢(، مادة: جوح.
)٢( جمموع الفتاوى )٢78/30(.
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من  واملساواة  املعادلة  عىل  مبناها  واملؤاجرة  كاملبايعة  املعاوضة  أن  وذلك 
معط،  آخذ  منهام  فكل  طلبه،  ما  له  ليحصل  إال  بذله  ما  أحدمها  يبذل  مل  اجلانبني، 
التمكن من قبضه، مل  بالعقد املعقود عليه قبل  طالب مطلوب، فإذا تلف املقصود 

ِر أو املشرتي أداء األجرة أو الثمن)١(. َُؤجِّ جيب عىل املهْ

ومن األحكام الشرعية املتعلقة بهذه الكارثة والفاجعة، ما يلي: 

• عدة،  من ُأصيب بفقد عزيز من إنسان أو غريه يف هذه احلادثة، جيب عليه أمور	
من  أمهها ما ييل: 

١ ـ الرضا بقضاء اهلل وعدم اجَلَزع والسخط عىل ما وقع، فمن أصول اإليامن  اإليامن 
بالقدر خريه ورشه.

وقال تعاىل: چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  
گ      چ ]التوبة: ٥١[. 

ب، واهلل  ٢ـ  عدم  اليأس من رمحة اهلل يف تعويض ما فقد، مهام كانت َفداحة هذا اخَلطهْ
يقول: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ        چ ]يوسف: 87[، فإذا استشعر 

العبد ذلك غرس يف نفسه األمل، وابتعد عن اليأس والقنوط. 
• إنقاذ الغريق من الواجبات: 	

اتفق الفقهاء عىل وجوب إعانة املضطر بإعطائه ما حيفظ عليه حياته، وكذلك بإنقاذه 
من كل ما يعرضه للهالك من غرق، أو حرق.

فإن كان قادرا عىل ذلك دون غريه وجبت اإلعانة عليه وجوبا عينيا، وإن كان َثمَّ 
غريه كان ذلك واجبا كفائيا عىل القادرين، فإن قام به من يكفي سقط عن الباقني 

)١( جمموع الفتاوى )٢66/30(.
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وإال أثموا مجيعا.
)فمن أمكنه إنقاذ شخص من اهلالك كمن كان معه طعام، وكان غريه مضطرا إليه، 
فالواجب عليه بذله له، وكذلك من وجد أعمى كاد أن يرتدى يف بئر، أو وجد إنسانا 
الواجب عليه إنقاذه متى كان قادرا عىل ذلك، حتى لو كان يف  كاد أن يغرق، فإن 

صالة وجب قطعها إلنقاذ غريه من اهلالك ()١(. 
فإن امتنع اإلنسان من إنقاذ الغريق مع قدرته ففي تضمينه خالف بني العلامء.

فقيل: ال يضمن ، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة.
هلكة  من  حمرتم  كحيوان  غريه  أو  آدمي  إنجاء  أمكنه  ومن  القناع: )  كشاف  يف  قال 

كامء أو نار أو سبع فلم يفعل حتى هلك، مل يضمن، ألنه مل يتسبب إىل هالكه ()٢(.
وقال القايض : ) كل من رأى إنسانا يف مهلكة، فلم ينجه منها مع قدرته عىل ذلك، 

مل يلزمه ضامنه وقد أساء()3(.
وقيل: يضمن، وهو مذهب املالكية 

ولو  لغريه،  عليه  وجبت  مواساة  ترك  بسبب  ويضمن  اجلليل:)  ِمَنح  يف  قال 
بخيط)٤(.

يا  أنقذين  يشري  إنسانًا غريقًا باملاء، وهو  شاهدت  لو  اهلل: )  رمحه  عثيمني  ابن  وقال 
رجل، أنقذين، وتركَته حتى غرق، فهل تضمن أو ال؟

كان  لو  أما  إنقاذه،  عىل  قادرًا  كان  لو  يضمن  أنه  والصحيح  يضمن،  ال  املذهب: 

)١(   املوسوعة الفقهية الكويتية )3٢ / 3٥١(.
)٢(  كشاف القناع )٢0 / ٢٢٥(.

)3(  املغني )9/٥8١(.
)٤(  منح اجلليل )٥ / ١٤7(.



الفقه واالعتبار       

في فاجعة السيل الجرار      60

عاجزًا فإنه ال يضمن()١(. 
ولذا جيب قطع الصالة ولو كانت فريضة؛ إلغاثة الغريق إذا قدر عىل ذلك.

 • األجنبية	 املرأة  كلمس  املحرمات،  من  عدد  الكوارث  هذه  مثل  يف  تسقط 
لألحياء  العورات،  وسرت  احلرمات،  مراعاة  مع  حياهتا،  وإنقاذ  للضـرورة، 

واألموات، من النساء وغريهم.
. • الغريق يغسل إن أمكن تغسيله، ويكفن، ويصىل عليه، كسائر األموات	

 • إذا اختلط املوتى يف السيل فلم يميز املسلم من الكافر فكيف يصىل عليهم؟	
قال ابن قدامة رمحه اهلل :) فإن اختلط موتى املسلمني بموتى املشـركني، فلم 

يميزوا، صىل عىل مجيعهم ينوي املسلمني()٢(.
 • املفقود: هو من انقطع خربه، ومل ُتعلم حياته من مماته، ُيرتبص به مدة بحيث	
يغلب عىل الظن رجوعه لو كان حيًا، ثم حيكم بموته بعد انتهائها إذا مل يظهر 
له أثر، وإذا متت مدة الرتبص تبتدئ األحكام املرتتبة عىل الوفاة من ابتداء عدة 

الوفاة، وأحكام املرياث.
 • كل ما ُفقد من جراء هذه السيول من املمتلكات فإنه جيري عليه رشعا حكم	
اللقطة، سواء كان من املمتلكات التي ضاعت من أصحاهبا، كاهلواتف النقالة 
–اجلواالت-،أو الساعات، أو شيئا تركوه عمدا لعدم قدرهتم عىل اجلمع بني 
جرفها  التي  الثقيلة  واملعدات  السيارات  وكذلك  بأنفسهم،  والنجاة  محله 
السيل، واحليوانات والبهائم، ونحو ذلك، فهذه تأخذ حكم اللقطة، فاليشء 
اليسري،  واملبلغ  الرخيص،  كالقلم  الناس،  أوساط  مهة  تتبعه  ال  الذي  اليسري 

)١( الرشح املمتع )١٥ /٤3(.
)٢( املغني )٤0٤/٢(.
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فهذا يملكه من وجده، وال حيتاج إىل تعريف، وما عدا ذلك من األموال مما 
تتبعه مهة أوساط الناس فيجب عىل من وجدها أن حيفظها، ويقوم بتعريفها 
يف األسواق، وجمامع الناس، واجلرائد، سنة كاملة، فإن مل يأت صاحبها فهي 

ملك له، برشط أن يضمنها لصاحبها متى جاء.
 • هلا	 جيد  ومل  النقود  من  مبلغا  فوجد  مسافرا،  الطريق  يف  يسري  الرجل  كان  إذا 

أحدا، فامذا يعمل هبا؟
عىل  الواقعني  البلدين  يف  الناس  جمامع  يف  عنها  املناداة  يلزمه   : اجلواب   
الطريق الذي وجد النقود فيه، ويف غريمها مما هو مظنة أن تكون ألحد سكاهنا، 
فإن مضـى عام دون حصوله عىل صاحبها ملكها، وله أن يبقيها عنده حتى جيد 
صاحبها، أو أن يتصدق هبا عنه، فإن وجده بعد ذلك أخربه بام صنع، فإن أجاز 
تصـرفه بالصدقة هبا فبها ونعمت، وإن اعرتض عىل ذلك ضمنها له وكانت له 

الصدقة، أو ينفقها كسائر ماله، ويضمنها لصاحبها متى عرفه)١(.
 ، • يمكن مع  كثرة هذه املفقودات أن تنشأ عنها فكرة إنشاء مستودعات عامة	

تستقبل هذه املفقودات لتقوم بإعادهتا إىل أصحاهبا وفق الرؤية الرشعية.
 • طني الشوارع إذا مل يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر، وإن تيقنت النجاسة ُعِفي	

عن يسريه.
 • واملغرب	 والعصـر،  الظهر  بني  اجلمع  يبيح  عذر  املشقة  وجود  مع  الوحل 

والعشاء.

)١( فتاوى اللجنة الدائمة )١٥ / ٤٤٢(.
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• باقي قسط اإلجارة ف البيوت الهدومة:	
وعىل  اإلجارة،  انفسخت  املستأجرة  العني  تلفت  إن  أنه  عىل  الفقهاء  اتفق 
املستأجر أجرة ما سبق من املدة فقط، ويعاد له ما زاد عن ذلك إن كان قد دفع  

األجرة مقدما، وكذلك احلكم إذا تعطل االنتفاع بالعني املستأجرة.
. • حكم ضامن السيارة التي أخذت بعقد اإلجارة النتهي بالتمليك ؟	

عقد اإلجارة املنتهي بالتمليك، له صور، منها اجلائز، ومنها املمنوع، ومن الصور 
اجلائزة أن يكون هناك عقدان مستقالن، عقد اإلجارة، مع وعد بالتمليك، وال يتم 
الطرفني  من  لكل  اإلجارة، ويكون  عقد  انتهاء  بعد  مستقل  بيع  بعقد  إال  التمليك 

حرية االختيار يف إنشاء هذا العقد، أو عدم إنشائه .
وبناء عىل ذلك: إذا تلفت العني املؤجرة أثناء املدة بغري تعد وال تقصري من املستأجر 
املدة، ويكون ضامن  من  فيام بقي  األجرة  العقد، وتسقط  فسخ  للمستأجر  فإنه حيق 

التلف عىل املؤجر.
وهذه احلادثة تؤكد عىل ما حذر منه العلامء رشكات السيارات من رضورة التفريق 
بني عقد اإلجارة وعقد البيع، وعدم اخللط بينهام. وبعد هذه السيول ستبدأ النزاعات 
بني املستأجر ورشكات التأجري املنتهي بالتمليك حول ضامن السيارة، ومن سيأخذ 

التعويض.
يقول أحدهم : اشرتيت سيارة بنظام اإلجيار املنتهي بالتمليك، ولكن قيمة التعويض 
ستذهب للشـركة وأنا ال أحصل عىل يشء، رغم أين دفعت أكثر من 80% من قيمة 
السيارة حيث مل يتبق إال أقل من سنة عىل العقد ودون دفعة أخرية، وأنا الذي دفعت 

قيمة التأمني، فكيف أحرم من التأمني... !!
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 • الكذب واخلداع ألخذ التعويضات من أكل الال بالباطل، فمن مل يصبه رضر	
حصوله  عدم  مع  الرضر  ودعواه  اإلعانة،  يف  له  حق  فال  األمطار،  هذه  من 

كذب، وعالمة من عالمات النفاق، وأكل للامل بالباطل.
 ، • يأثم من يدخر شيئا من األقوات الرضورية لنفسه أو لعياله يف حال الرضورة	

وحاجة املسلمني هلا)١(. 
 • هذه	 ففي  الناس،  حلاجة  استغلل  احلرف  وأصحاب  الباعة  من  وجد  إذا 
التجار  جشع  من  للناس  محاية  املثل  بسعر  األمر، ويلزمهم  ويل  يتدخل  احلال 

واستغالهلم. 
قال ابن تيمية رمحه اهلل:) ما احتاج إىل بيعه ورشائه عموم الناس؛ فإنه جيب أال 

يباع إال بثمن املثل، إذا كانت احلاجة إىل بيعه ورشائه عامة ()٢(.
وقال ابن القيم رمحه اهلل: ) إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع رضورة الناس 
إليها إال بزيادة عىل القيمة املعروفة ، فهنا جيب عليهم بيعها بقيمة املثل، والتسعري 
نزاع،  بال  واجب  هذا  مثل  يف  فالتسعري  به،  اهلل  ألزمهم  الذي  بالعدل  إلزام  هاهنا 

وحقيقته إلزام بالعدل ومنع من الظلم ()3(. 
• هلك البيع بسبب الكوارث البيئية ؟	

إذا هلك املبيع أو تلف بسبب كارثة بيئية، فله صورتان :
األوىل : أن يكون اهلالك والتلف قبل قبضه، كأن يشرتي سيارة، أو بيتا، أو 
البائع،  عىل  التالف  ضامن  ويكون  البيع  ينفسخ  احلال  هذه  ففي  كهربائيًا،  جهازا 

)١( املوسوعة الفقهية الكويتية )3٥١/٢(.
)٢( جمموع الفتاوى )٢8/79(.
)3( الطرق احلكمية )١/3٥6(.
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ويلزمه أن يرد للمشرتي الثمن الذي أخذه منه عند مجهور الفقهاء. ]خالف احلنابلة 
يف غري املكيل واملوزون فجعلوه من ضامن املشرتي[)١(. 

ولكن إذا مكنه من القبض ول يقبض ؟
ما  فقد قىض  املشرتي من القبض  إذا مكن  البائع   ( اهلل:  تيمية رمحه  ابن  قال 
عليه، وإنام املشرتي هو املفرط برتك القبض، فيكون الضامن عليه، بخالف ما إذا مل 
يمكنه من القبض، بأن ال يوفيه التوفية املستحقة، فال يكيله وال يزنه وال يعده، فإنه 
هاهنا بمنزلة من مل يوفه إياه من الدين، وإذا مل يفعل البائع ما جيب عليه من التوفية 

كان هو املفرط، فكان الضامن عليه، إذ التفريط يناسب الضامن ()٢(. 
وإذا كان التلف واللك قد أصاب بعض البيع ؟

) فإن هلك بعض املبيع بآفة ساموية، وترتب عىل اهلالك نقصان املقدار، فإنه 
يسقط من الثمن بحسب القدر التالف، وخيري املشرتي بني أخذ الباقي بحصته من 

الثمن، أو فسخ البيع هذا عند احلنفية واحلنابلة()3(. 
الثانية : أن يكون اهلالك والتلف بعد قبض املشرتي للسلعة وحيازهتا.

ففي هذه احلال تكون من ضامن املشرتي وال يلزم البائع يشء؛ ألن املبيع قد 
خرج من عهدته بتسليمه للمشرتي.

) وإذا قبض املشرتي املبيع وهلك بيده ال ينفسخ العقد ؛ ألن اهلالك ملك   
املشرتي، واملالك هو الذي يتحمل تبعة اهلالك كام هو معروف، وهذا متفق عليه 

بني الفقهاء ()٤(. وكذلك احلال لو كان التلف لبعض املبيع.

)١( بدائع الصنائع )٢38/٥(، روضة الطالبني )3 / ٤99(، كشاف القناع )3/٢٤٤(.
)٢( جمموع الفتاوى )٢9 / ٤0٢(.

)3(  املوسوعة الفقهية الكويتية )9 / 3٥(.

)٤(  املوسوعة الفقهية الكويتية )7 / ٢8(.
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•هلك الحصول الزراعي بالكوارث البيئية؟. 	

إذا تلفت الثمرة بعد أن بيعت بآفة ساموية مثل حر شديد أفسد الثمر، أو َبَرٍد 
أسقط الثمر، أو جراٍد أكلها، أو سيول أفسدهتا – قبل التمكن من اجلذاذ - ففي هذه 

احلال يرجع املشرتي عىل البائع بكل الثمن الذي دفعه له.
ويدل عىل ذلك قوله ^ : »َلْو بِْعَت ِمْن َأِخيَك َثَمًرا، َفَأَصاَبْتُه َجائَِحٌة، َفَل َيِلُّ َلَك 
!!« ، رواه مسلم عن جابر  ويف  َأْن َتْأُخَذ ِمْنُه َشْيًئا، بَِم َتْأُخُذ َماَل َأِخيَك بَِغرْيِ َحقٍّ

لفظ : أن النبي ^ أمر بوضع اجلوائح. )١(
• تلف وهلك العني الستأجرة بالكوارث الطبيعية ؟.	

كمن استأجر بيتا فدمره السيل، أو غمره املاء وتعطل االنتفاع به، كام حصل 
بأيام، فام  املوعد  قبل  السيل  فدمرها  الزواج  حلفل  قاعة  استأجر  حيث  بعضهم  مع 
املستأجرة  العني  تلفت  إن  أنه  عىل  الفقهاء  اتفق   ( املدفوع؟  واملال  اإلجارة  حكم 

انفسخت اإلجارة ()٢(. 
قال ابن تيمية رمحه اهلل : ) ال نزاع بني األئمة أن منافع اإلجارة إذا تعطلت قبل 

التمكن من استيفائها سقطت األجرة ()3(.
فإن كان التلف قبل القبض فينفسخ العقد من أصله ويسقط األجر. 

وإن تلفت العني املستأجرة بعد ميض يشء من املدة، فإن اإلجارة تنفسخ فيام 
بقي من املدة، دون ما مىض، ويكون للمؤجر من األجر بقدر ما استوىف من املنفعة 

أو بقدر ما مىض من املدة.

)١( رواه مسلم )١٥٤٤(.
)٢(  املوسوعة الفقهية الكويتية )7 / ٢6(.

)3(  جمموع الفتاوى)30 / ٢88(.
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وليس عىل املستأجر يشء؛ ألن يده عىل العني املؤجرة يد أمانة، وقد تلفت بغري 
تعد منه وال تفريط فال ضامن عليه .

الدار  أصبحت  لو  كام  بالكلية،  نفعها  يمنع  ما  العني  عىل  وقع  إذا  وكذلك 
املستأجرة غري صاحلة للسكنى .

قال املرداوي رمحه اهلل: ) لو حدث خوف عام يمنع من سكنى املكان الذي فيه 
العني املستأجرة، أو حصـر البلد، فامتنع خروج املستأجر إىل األرض، ثبت له خيار 
الفسخ، قال اخلرقي رمحه اهلل: وإذا جاء أمر غالب حيجز املستأجر عن منفعة ما وقع 

عليه العقد، فعليه من األجرة بقدر مدة انتفاعه()١(.
)اتفق الفقهاء عىل أن العني املؤجرة أمانة يف يد املستأجر، فإن تلفت أو ضاعت 

بغري تعد منه، وال تفريط ، فال ضامن عليه(.
العني  يلحق  ملا  ضامنا  يكون  فإنه  عليها  املحافظة  يف  فرط  أو  تعدى  إذا  أما 
عند  فتلفت  فيه  حقه  هبا  االنتفاع  يف  جتاوز  إذا  احلكم  نقصان، وكذلك  أو  تلف  من 

ذلك)٢(.
• ما يتلف حتت يد األجري اخلاص	

كمن كان موظفا لدى رشكة أو مؤسسة، وحتت يده يشء من ممتلكاهتا كسيارة 
أمني، فال  اخلاص  األجري  ألن  عليه؛ )  ضامن  فال  السيول  هذه  يف  ونحوها، فتلفت 
ضامن عليه فيام تلف يف يده من مال، أو ما تلف بعمله إال بالتعدي أو التفريط ()3(.

 

)١( اإلنصاف )9 / ٤٥٤(.
)٢(  املوسوعة الفقهية الكويتية )١3 / ٢77(.
)3( املوسوعة الفقهية الكويتية )١3 / ٢77(.
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• ما يتلف عند األجري الشتك	
ذلك:  غري  أو  إلصالحها  آلخرين  ممتلكات  فيها  التي  املحالت  كأصحاب 
حكمهم  يف  ومن  فهؤالء  األلبسة،  ومغاسل  اخلياطة،  وحمالت  الصيانة،  كورش 
حتت  تلف  ما  ضامن  الفقهاء  من  كثري  عند  املشرتك (، واألصل  األجري  بـ )  يسمون 

أيدهيم.
وذهب أبو يوسف وحممد بن احلسن رمحهام اهلل إىل أنه مضمون عليه بالتلف، 

إال يف حرق غالب، أو غرق غالب )١(.
ألن هؤالء اأُلجراء لو علموا أهنم ال يضمنون؛ هللكت أموال الناس؛ ألهنم 
الغالب، والغرق  احلريق  يف  يوجد  ال  املعنى  اهلالك، وهذا  دعوى  عن  يعجزون  ال 

الغالب.
. • تلف األمانات والودائع؟	

يف غمرة السيول وتلف كثري من املمتلكات، قد تكون بعض هذه املمتلكات 
ودائع وأمانات ألناس آخرين، فهل نلزمهم بضامن ما تلف يف السيل من ودائع؟.

) األصل يف عقود األمانات كالوديعة أن ما تلف فيها من األعيان يكون تلفه 
عىل صاحبه، وليس عىل من كانت يف يده يشء، إن مل يتعد أو يفرط فيها ()٢(. 

قد  وكان  السيل،  هذا  يف  فتلفت  لغريه  أمانة  عنده  كان  فمن  ذلك  عىل  وبناء 
وضعها يف حرز مثلها عادًة، ومل يفرط يف ذلك، فال ضامن عليه.

قال ابن املنذر رمحه اهلل: ) أمجع أكثر أهل العلم عىل أن املوَدع إذا أحرز الوديعة 

)١( املوسوعة الفقهية الكويتية )١3 / ٢78(.
)٢( املوسوعة الفقهية الكويتية )١3/٢79(.



الفقه واالعتبار       

في فاجعة السيل الجرار      68

ثم تلفت من غري جنايته أال ضامن عليه()١(.
املوَدع  من  تفريط  بغري  تلفت  أمانة، فإذا  الوديعة  اهلل: )  رمحه  قدامة  ابن  وقال 

فليس عليه ضامن، سواء ذهب معها يشء من مال املوَدع أو مل يذهب ()٢(. 
. • ضامن العارية	

إذا تلفت العارية يف يد املستعري بغري تعد منه وال تفريط، ففي ضامهنا خالف 
بني الفقهاء.

وأقرب األقوال أن املستعري ال يضمن إذا مل يكن منه تعدٍّ أوتفريط، كام لو حصل 
التلف بآفة ساموية وجائحة ال دخل لآلدمي فيها، كالسيول والزالزل ونحوها.

ابن  العالمة  واختاره  احلنـــابلة،  وبعض  والظاهرية،  احلنفية،  مذهب  وهذا 
القيـــم، وابن عثيمني؛ ألن العارية أمــانة، وألهنا قبضت بإذن صاحبها، فال تضمن 

إال بالتعدي أو التفريط.
تفريط، بمعنى أن  بتعدٍّ أو  إال  ابن عثيمني رمحه اهلل: ) العارية ال تضمن  قال 
اإلنسان لو استعار الكتاب ووضعه يف بيته يف مكان حمرز، وجاء سارق فرسقه، أو 
ألنه  ضامن؛  غري  فإنه  الكتاب،  فاحرتق  املكان  احرتق  أو  فأفسده،  مطر  عليه  نزل 

ليس متعديًا وال مفرطًا، وهذا القول هو الراجح ()3(.
) وعند الشافعية واحلنابلة يضمن املستعري هالك اليشء املعار، ولو كان اهلالك 

بآفة ساموية، أو أتلفها هو أو غريه ولو بال تقصري ( )٤(.

)١( اإلرشاف )٢٥١/١(.
)٢( املغني )7 / ٢80(.

)3(  الرشح املمتع )9 / ٥7(.
)٤( املوسوعة الفقهية الكويتية )٥ / ١89(
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. • تلف رأس مال الضاربة ؟	
) ال خالف بني الفقهاء يف أن ما تلف من مال املضاربة يكون تلفه عىل رب 

املال، وال يضمنه املضاَرب، فهو يف يده بمنزلة الوديعة.
رب  رشط  خمالفة  بسبب  تلف  إذا  املال  لرأس  ضامنا  يصري  املضاَرب  أن  إال 
املال، كأن رشط رب املال أال يسافر به يف البحر فسافر فغرق املال، فإن املضاَرب 

حينئذ ضامن له؛ ملخالفته رشط رب املال فصار بمنزلة الغاصب()١(. 
• العقود الستمرة : 	

حسب  الزمن  بامتداد  ومتتد  الزمن،  من  مدة  تنفيذها  يستغرق  التي  وهي 
العقود، كاإلجارة  هذه  طبيعة  تقتضيها  الطرفني، والتي  بني  عليها  املتفق  الشـروط 

واإلعارة والوكالة وأمثاهلا.
وهذا النوع من العقود ينفسخ بتلف املعقود عليه، سواء أكان قبل القبض أم 

بعده، وهذا متفق عليه بني الفقهاء يف اجلملة )٢(.
. • أثر الائحة عل الال الغصوب	

قد يغصب شخص من إنسان شيئًا كسيارة أو بيت، ثم يتلف هذا املغصوب 
بسبب اجلائحة والسيل، فامذا جيب عىل الغاصب ؟

ال خالف بني الفقهاء يف أن عىل الغاصب رد املغصوب، ويلزمه ضامنه بالتلف أو 
َيُه«)3(. اإلتالف لقوله ^ : »َعَلى اْلَيِد َما َأَخَذْت َحتَّى ُتَؤدِّ

فيد الغاصب يد ضامن، ويلزمه أن يرد مثل املغصوب، أو قيمته إن تعذر رد 

)١(   املوسوعة الفقهية الكويتية )١3 / ٢79(.
)٢(  املوسوعة الفقهية الكويتية )7 / ٢9(.

)3( رواه ابن ماجه )٢٤00( وصححه ابن امللقن والذهبي.
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املثل. فليس للجائحة أثر عىل ضامن الغاصب، فهو ضامن عىل كل حال ألنه متعد، 
وكام قال ابهُْن ُجَزيٍّ املالكي:) الغاصب ضامن ملا غصبه، سواء تلف بأمر اهلل، أو من 

خملوق ()١(.
. • الوائح ومال الزكاة ؟	

به،  ذهبت  جائحة  ماله  أصابت  للزكاة، ثم  الرشعي  للنصاب  مالكا  كان  من 
فهل يلزمه إخراج الزكاة عام كان معه من مال؟.

هلذه املسألة ثالث صور:
١- إذا كان التلف قبل حوالن احلول، فقد سقطت الزكاة.

٢- وأما إن كان التلف حصل بعد احلول والتمكن من إخراجها، وفرط وقصـر يف 
إخراجها، ففي هذه احلال تكون الزكاة قد استقرت يف ذمتة، وجيب عليه إخراجها. 
ويف فتاوى اللجنة الدائمة  : » جيب عليك إخراج زكاة للفقراء بدال من الزكاة 

التي تلفت يف النهر؛ ألهنا مل تصل إىل مستحقيها«)٢(.
3- وأما إن كان التلف حصل بعد احلول والتمكن من إخراجها، ولكنه مل خيرجها 

لعذر، ففي ضامنه خالف بني العلامء .
قال ابن قدامة رمحه اهلل: والصحيح إن شاء اهلل أن الزكاة تسقط بتلف املال إذا 
مل يفرط يف األداء؛ ألهنا جتب عىل سبيل املواساة، فال جتب عىل وجه جيب أداؤها مع 

عدم املال وفقر من جتب عليه.

)١(  القوانني الفقهية )36٢(.
)٢(  فتاوى اللجنة الدائمة )9 / ٤08(.
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من  يتمكن  مل  وإن  خيرجها،  فال  إخراجها  من  يتمكن  أن  التفريط  ومعنى 
إخراجها فليس بمفرط، سواء كان ذلك لعدم املستحق، أو لبعد املال عنه«)١(.

قال ابن عثيمني رمحه اهلل: ) إن مل يتعد ومل يفرط فال ضامن؛ ألن الزكاة بعد وجوهبا 
أمانة عنده، واألمني إذا مل يتعد ومل يفرط فال ضامن عليه()٢(.

 • جيوز أن ُيعطى من مال الزكاة الذين ترضروا من السيول والعواصف، فخربت	
بيوهتم، وتلفت مزارعهم، ومل يعد هلم يشء؛ ألن هؤالء يعتربون من الغارمني، 

ڻ    ڻ   چ   تعاىل:  قوله  يف  املذكورة  الثامنية  الزكاة  مصارف  أحد  وهم 
ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۆچ  ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ  
مال  وال  الدين  ركبهم  الذين  هم  )والغارمون:  القرطبي:  قال  ]التوبة:60[، 

عندهم()3(. 
وُيعترب من أصابتهم الكوارث من هذا الصنف، وهم الذين فاجأهتم كوارث 
ألنفسهم  االستدانة  إىل  واضطرهتم  ماهلم،  اجتاحت  جوائح  هبم  ونزلت  احلياة، 

وأهليهم.
فعن جماهد قال : ثالثة من الغارمني : رجل ذهب السيل بامله، ورجل أصابه 

اُن وينفق عىل عياله )٤(.  حريق فذهب بامله، ورجل له عيال وليس له مال، فهو َيدَّ

)١(  املغني )٢ / ٥39(.
)٢( الرشح املمتع )6 / ٤٥(.

)3(  تفسري القرطبي )٥/١83(.
)٤( مضنف ابن ايب شيبة ) 3 / ٢07(.
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ُت محالة فأتيت  لهْ مَّ ويدل عىل ذلك حديث قبيصة بن خمارق اهلاليل  قال : حَتَ
ثم  قال:  ا،  ِبَ َلَك  َفَنْأُمَر  َدَقُة  الصَّ َتْأتَِيَنا  َحتَّى  »َأِقْم   : فقال  فيها  رسول اهلل ^ أسأله 
ْت َلُه اْلَْسَأَلُة  اَلًة َفَحلَّ َل َحَ مَّ َحِد َثَلَثٍة : َرُجٍل حَتَ قال : َيا َقبِيَصُة إِنَّ اْلَْسَأَلَة اَل حَتِلُّ إاِلَّ أِلَ
ْت َلُه اْلَْسَأَلُة َحتَّى  َحتَّى ُيِصيَبَها ُثمَّ ُيْمِسُك، َوَرُجٌل َأَصاَبْتُه َجائَِحٌة اْجَتاَحْت َماَلُه َفَحلَّ
ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيٍش َأْو َقاَل:ِسَداًدا ِمْن َعْيٍش، َوَرُجٌل َأَصاَبْتُه َفاَقٌة َحتَّى َيُقوَم َثَلَثٌة 
ْت َلُه اْلَْسَأَلُة َحتَّى ُيِصيَب ِقَواًما  ِمْن َذِوي احْلَِجا ِمْن َقْوِمِه َلَقْد َأَصاَبْت ُفَلًنا َفاَقٌة َفَحلَّ
َيْأُكُلَها  ُسْحًتا  َقبِيَصُة  َيا  اْلَْسَأَلِة  ِمْن  ِسَواُهنَّ  َفاَم  َعْيٍش،  ِمْن  ِسَداًدا  َقاَل:  َأْو  َعْيٍش  ِمْن 

َصاِحُبَها ُسْحًتا«)١(.
 • يف	 الناس  حاجة  أجل  من  واالجتهاد  بالتقدير  وحساهبا  الزكاة  تعجيل  جيوز 

هذه الكارثة، وهو أفضل من إخراجها يف شهر رمضان.
 • ما احلكم عند تلف يشء من حمتويات املنزل باخلطأ، عند مبارشة احلوادث؟	

وهل يضمن سواء كان مباحا أو غري ذلك؟
غري  من  احلوادث  مبارشة  عند  واملحالت  املنازل  يف  تلف  ما   : اجلواب   
ومقاومته  احلادث  مبارشة  ألن  فيه؛  ضامن  ال  فإنه  احلادث  مقاومة  وبسبب  قصد، 

فعل مأذون به، وما ترتب عىل املأذون فيه فهو غري مضمون)٢(. 
. • ما تلف يف يد الوكيل بال تعد منه وال تفريط فإنه ال يضمنه؛ ألنه أمني	

• الضامن والغرامة عىل من تسبب بالقتل.	

)١(  رواه مسلم )١0٤٤(.
)٢( فتاوى اللجنة الدائمة )١٤ / ١8٢(.
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كام أن كفارة القتل والدية تكون بقتل اخلطأ املبارش، تكون يف القتل بالتسبب، 
كام قال احلجاوي رمحه اهلل يف الزاد: ) كل من أتلف إنسانًا بمبارشة أو سبب لزمته 

ديته ()١(.
أو  متعديًا  صاحبه  كان  إذا  إال  والكفارة  الضامن  يوجب  ال  بالتسبب  والقتل 

طًا . ُمفرِّ
يتعد،  مل  وإن  ضامن  املبارش  أن   : العامة  القاعدة   (  :) الفقهية  املوسوعة   ( يف  جاء 

واملتسبب ال يضمن إال بالتعدي ()٢(.
الفقه اإلسالمي: )األصل أن املبارش ضامن ولو مل يكن  ومن قرارات جممع 

متعديًا، وأما املتسبب فال يضمن إال إذا كان متعديًا أو مفّرطًا ()3(. 
وقال السعدي رمحه اهلل: )والفرق بني التعدي والتفريط: أن التفريط ترك ما 

جيب من احلفظ، والتعدي: فعل ما ال جيوز من الترصفات، أو االستعامالت()٤(. 
: • تغريم الفرطني	

املتعدي أو املفرط يف عمله أو الغاش يضمن ما تلف؛ ألنه متلف ملال غريه .  
الفقه اإلسالمي وهي أن: املفرط ضامن، سواء كان  وهناك قاعدة متفق عليها يف 

مبارشًا لإلتالف أو اإلهالك، أو متسببًا فيه.
قال ابن  قدامة رمحه اهلل: ) وجيب الضامن بالسبب، كام جيب باملبارشة()٥(.

)١( زاد املستقنع )٢٢٢(
)٢(  املوسوعة الفقهية الكويتية )٢8/٢80(.

)3(  جمملة جممع الفقه اإلسالمي )8١(.
)٤( القواعد واألصول اجلامعة للسعدي )6٢(.

)٥(   املغني )9/٥6٥(.
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قواعد  مراعاة  وعدم  البناء،  يف  والغش  بالتفريط  متهم  املقاول  أن  ثبت  وإذا 
الدعوى  التعدي، فيجوز رفع  أو  املوت باإلمهال  العامة، فهو متسبب يف  السالمة 

عليه، وبيان حاله، وكشف سوء تصـرفه حفظًا ألرواح الناس.
السالمة،  وسائل  أدنى  إىل  تفتقر  وهي  مقاولون  نفذها  وبيوت  طرق  فهناك 
ونحو  البناء،  يف  املستخدمة  املواد  أو  املستخدم،  اإلسفلت  رداءة  ذلك  إىل  أضف 

ذلك،  والواجب مستقبال اختياراملقاول القوي األمني. 
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خطواٍت عمليٍة إزاء هذه الكارثة

خّلفت هذه الكارثة العظيمة آثارا نفسية سلبية عل كثري من الناس من شاهدوا 
احلدث، وخاضوا غامره، ومن تلك الثار:

القلق. ١ -
االكتئاب. ٢ -

اضطرابات يف النوم. 3 -
عنف وكره لآلخرين. ٤ -

النظرة التشاؤمية للمستقبل. ٥ -
اليأس. 6 -

اخلوف وعدم االطمئنان. 7 -
التسخط وعدم الرضا. 8 -

فيجب علينا القيام بالدور الطلوب ف ختفيف مصابم،  ويمكن إمجال الوسائل 
العملية لتجاوز الكارثة يف اخلطوات التالية:

١-    االستعانة الربانية:
فال بّد لنا من اللجوء إىل اهلل، ندعوه أن يرحم املوتى، ويتقبلهم يف الشهداء، 
وأن يشفي اجلرحى، ويغيث امللهوفني، ويعوَض املترضرين، ونسأله كذلك 

أن يعصم مدينة جدة مما يتهددها من خماطر يتحدث عنها اإلعالم كل حني. 
٢-    حماربة الفساد وإحياء ثقافة احلقوق:

أعىل  توّجه  ذلك  يف  مستثمرين  العادلة،  باملطالب  صوتنا  يرتفع  أن  بد  فال 
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سلطة يف البلد إىل هذا املعنى، وترصحيها برضورة تفعيله، والبد عىل املحامني 
جُتاه  قضية  رفع  عن  نتوانى  وأال  علينا،  وما  لنا  بام  يعرفونا  أن  والقانونيني 
ٍ نالحظه، فإن الكتابة للمسؤولني، واحلديث يف وسائل اإلعالم،  تقصري َبنيِّ
وجيعل  حلها،  إىل  دفعا  ويدفع  حضورا،  للقضية  جيعل  اإلنرتنت  ومنتديات 

املسؤول يف حرج بالغ إن قرص أو فرط. 
3-    تشكيل جلان ميدانية يكون عملها عىل النحو التايل:  

حصـر أسامء املتضـررين وحتديد ما هي االحتياجات، مع تسليمها للجهات  ١ .
وسجاد،  وحلف،  ومالبس،  وأطعمة،  كبطانيات،   : توزيعها  حتسن  التي 
وثياب  أطفال،  وحفائظ  أطفال،  وحليب  وفرش،  وخمدات،  وثالجات، 

رجالية ونسائية، وأدوية، ونحو ذلك.
التذكري باملفاهيم الرضورية التي تسيل املصاب يف مصابه مثل: ٢ .

•الربط بالقرآن الكريم تالوة وتدبرا. 	

•فضيلة الصرب عىل البالء، وما أعده اهلل للصابرين من أجر. 	

•الدنيا دار بالء وابتالء للمؤمنني. 	

•الرضا بالقدر. 	

•عظم أجر االحتساب. 	

•التذكري باجلنة. 	

•اخللف والعوض من اهلل سبحانه. 	

•التفاؤل وبث روح األمل. 	

•النظر يف حال من هم أعظم بالء.  	

إليه  حيتاجون  ما  كل  يف  حاجاهتم  وتلمس  وإعانتهم،  املصابني  أحوال  تفقد  3 .
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ومواساهتم وتعزيتهم. 
فام  اهلل،  من  قدر  هو  أصاهبم  ما  بأن  وتذكريهم  معهم،  والتحدث  زيارهتم  ٤ .

أصاهبم مل يكن ليخطئهم، وما أخطأهم مل يكن ليصيبهم .
عقد جلسات دعم نفيس هلم من متخصصني نفسيني، أو من أخوة تربويني  ٥ .

ملن حيتاج منهم.
عقد لقاءات عامة يف خميم أو اسرتاحة. 6 .

ذكر نامذج من املصابني، وقصص من سري األنبياء والصاحلني ، وحاهلم مع  7 .
االبتالءات.

رعاية من فقد أهله وذويه وكفالته. 8 .
. 9 املسارعة يف تطبيع أمورهم، بإشغال أوقاهتم باألنشطة والربامج النافعة.

إعداد حقيبة حتوي كتبا، وأرشطة مناسبة، ومسلية هلم يف مصاهبم. ١0 .
زيادة التواصل معهم، وتوطيد عالقاهتم برفقة صاحلة. ١١ .

وال بد من شكوى إىل ذي مروءة               يواسيك أو يسليك أو يتوجع

اإلعانة يف البحث عن املفقودين. ١٢ .
استخراج اجلثث؛ لتغسيلها، وتكفينها، والصالة عليها ودفنها. ١3 .

محاية املمتلكات. ١٤ .
نقل املصابني. ١٥ .

كسوة املحتاجني. ١6 .
هتنئة الناجني. ١7 .
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تعريف امللتقطات وحفظها.  ١8 .
معاجلة القلق وتسكني الفزع. ١9 .

التوبة واالستغفار. ٢0 .
اللهم   « املصيبة، ودعاء االستصحاء وهو:  املناسبة كدعاء  األذكار واألدعية  ٢١ .

حوالينا وال علينا«)١(.
مجع اإلثباتات واألوراق الرسمية وتسليمها للجهات املختصة. ٢٢ .

تقديم األهم فاملهم عند اإلنقاذ، فال ينقذ املال قبل العيال. ٢3 .
مراجعة احلسابات الرشعية والدنيوية. ٢٤ .

تعلم اإلسعافات األولية ومعرفة كيفية احلامية واإلنقاذ. ٢٥ .
جلان من األقارب لتفقد أحوال من أصابتهم الكارثة من األرسة. ٢6 .

جلان يف احلي لتفقد أحوال اجلريان، وإحياء دور مراكز األحياء. ٢7 .
غرس معاين اإلعانة يف نفوس الشباب. ٢8 .

االستفادة من احلدث بالتخطيط املستقبيل، والتنظيم، وحسن اإلدارة. ٢9 .
حرص األوبئة التي يمكن أن تنتج، وحسن االستعداد هلا : إذ إن ما خلفته مياه  30 .
السكانية بدون تصـريف ستصبح  التجمعات  برك راكدة حول  األمطار من 
موطنًا خصبًا لتكاثر البعوض، وانتشار األوبئة واألمراض الوبائية، كاملالريا، 

واإلسهاالت، ومحى الضنك، والعياذ باهلل.
أعامل املحسنني وهي كثرية تدل عىل أن األمة فيها خري كثري: 3١ .

• تقديم شقق مفروشة جمانا.  	

.١( رواه البخاري )9٢3( ومسلم )897( من حديث أنس(
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• تقديم سيارات دفع رباعي للوصول إىل املناطق املنكوبة.  	

• ذبائح لإلطعام ومطابخ لتقديم الوجبات. 	

• تقديم أدوية ومالبس جمانا. 	

ر نفسه جلمع املصاحف، والكتب الدينية من أنقاض املساجد  • أحدهم ُيسخِّ 	

والبيوت.
مرضاهم،  ويشفي  موتاهم،  سبحانه  اهلل  يرحم  بأن  الغيب  بظهر  هلم  الدعاء  3٢ .

ويداوي جرحاهم، وجيرب كرسهم، وخيلف هلم خريا مما ُأخذ منهم. 
وعل طلبة العلم مسامهات وأدوار، فمن ذلك :

•مجع أدلة الوحي التي فيها التثبيت والعزاء ألهل املصائب، ونرشها بينهم  	

عرب الشبكة املعلوماتية.
من  ختفيف  فيها  يكون  التي  البليغة،  والرسائل  املقاالت  بعض  حترير   • 	

املصيبة.
والضامن،  اللقطة،  كأحكام  بالكوارث  املتعلقة  الشـرعية  األحكام  نشـر   • 	

والعقود، بني املحتاجني ملعرفتها.
• مجع االستفتاءات عن نوازل الكوارث املعارصة، وعرضها عىل املشايخ  	

وطلبة العلم لبيان حكمها، ثم السعي لنرشها.
•فتح مواضيع، وتكوين ورش علمية يف املنتديات الرشعية املتميزة من أجل  	

طرح وتباحث املسائل الفقهية املتعلقة بالكوارث.
والدعاء  لالستغفار  وتوجيههم  باهلل،  الناس  بتذكري  األزمة  •استثامر  	

والتضـرع، والبعد عام يسخط اهلل.
• بحث ما يتعلق بالكارثة من مسائل وأحكام. 	
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دور للمجتمع

عىل كل مسلم أن ينهض بواجبه الشـرعي جتاه إخوانه املتضـررين، وال سيام 
ويبذلوا  علمهم،  يزكوا  أن  عليهم  فهؤالء  التخصصات  وأصحاب  امليسورون، 

النصيحة إلخواهنم.
الشـرعية  األسباب  إىل  الناس  وإرشاد  املصاب،  بتخفيف  والدعاة  فاخلطباء 

لتلك الكوارث، وكيفية جتاوز األزمة.
 والتجار بالتربع بأمواهلم.

وأصحاب املعدات باملساعدة يف انتشال السيارات، ورفع األنقاض، وتنظيف 
املمرات.

واملهندسون واملقاولون ببذل النصح فيام يتعلق باألبنية، وصالحيتها، وموضع 
البناء.

واخلرباء يف تقييم الوضع، هل حيتمل األمر رجوع الناس إىل بيوهتم،  أو أن 
الوضع ما يزال خطريا.

وما يب ف هذه احلالة إعانة التضـررين وحصـر احتياجاهتم ومساعدهتم. 
العرب،  ألخذ  فرصة  والسيول  الكوارث  جراء  حصل  الذي  االبتالء  وهذا 
والتوبة إىل اهلل تعاىل، فكل من كان بينه وبني أخيه شحناء فهذه فرصة إلظهار التواد، 
وكرامة، وصلة  حبا،  ترضر،  من  لكل  والبذل  والبيوت،  القلوب  وفتح  والرتاحم، 

لوجه اهلل تعاىل؛ لعل  اهلل أن يصلح ما بني املسلمني.
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ې   ۉ   ۉ   چ  األنصاربقوله:  عىل  وتعاىل  تبارك  اهلل  أثنى  ولقد 
ءاووا  أي   ،]7٤: ]األنفال  چ  ەئ       ەئ   ائ    ائ   ىى   ې   ې    ې  

املهاجرين ريض اهلل عنهم مجيعًا.
واآلن: فَمنهْ حول بحرية الرصف يف جدة بحاجة ماسة إىل اإليواء، فطوبى ملن 

آوى، وأسكن، وفتح ما زاد من بيته وعقاره للمسلمني.
قال اهلل تعاىل: چک  گ  گ   گ  گچ ]التوبة: 7١[

أي: يتنارصون ويتعاضدون، كام جاء يف احلد يث أن النبي ^ قال: »اُلْؤِمُن 
لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا« وشبك ^ بني أصابعه )١(. 

ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد، إَِذا اْشَتَكى  : »َمَثُل الُمْؤِمنِيَن ِفي َتَوادِّ وقال̂ 
ى«)٢(.   َهِر َواْلُحمَّ ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ

وهلذا سمى اهلل تعاىل األخ املؤمن نفسا ألخيه يف غري موضع من القرآن، قال 
تعاىل:چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      چ ]آلعمران:١6٤[ )3(. 

وأحق الناس باإلحسان إىل الناس، من أحسن اهلل إليه.
أحسن وأنت ُمعان          يا أهّيا اإلنسـان

إن األيادي قروٌض          وكام تدين تدان 
فمفهوم هذا اجلسد الواحد هو » من هدي القرآن للتي هي أقوم؛ ألن الرابطة 
التي جيب االعتقاد أهنا تربط بني أفراد املجتمع، والتي ينبغي أن ُينادى باالرتباط هبا 
دون غريها؛ إنام هي رابطة دين اإلسالم؛ ألنه هو الذي يربط بني أفراد املجتمع حتى 

)١(  رواه البخاري )٢٤٤6( ومسلم )٢٥8٥(.

)٢(  رواه البخاري )60١١( ومسلم )٢٥86(.
)3(   جمموع الفتاوى ) ٢/388(.
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َفَربهُْط اإلسالم  الرابطة مجيع املجتمع اإلسالمي كأنه جسد واحد  يصري بقوة تلك 
لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك )١(. 

وهلذا قال اهلل تعاىل چ ۈ  ٴۇ  ۋ  چ ]احلجرات:١0[ أي: اجلميع إخوة يف 
الدين )٢(. 

عىل  الواجب  كان  اإليامنية،  واإلخوة   ، الربانية  القاعدة  هذه  من  وانطالقا 
املنكوبني،  إخواهنم  احتياجات  بحرص  يقوموا  أن  الكارثة  هذه  يف  املسلمني 

واملترضرين، ثم ما يلزم جتاههم.
فاملواساة، والرتافق، وأعامل الرب بني املؤمنني عامة أمر مندوب إليه، مرغوب 

فيه، ولكن تكون ) املواساة واجبة عند الرضورة، وال تستلزم املساواة()3(. 
بالبدن  ومواساة  باجلاه،  ومواساة  باملال،  مواساة  أنواع:  للمؤمن  واملواساة 
هلم،  واالستغفار  بالدعاء  ومواساة  واإلرشاد،  بالنصيحة  ومواساة  واخلدمة، 

ومواساة بالتوجع هلم عىل املصائب.
وتكون هذه املواساة عىل قدر اإليامن، فكلام ضعف اإليامن ضعفت املواساة، 
وكلام قوي قويت، وكان رسول اهلل ^ أعظم الناس مواساة ألصحابه بذلك كله، 

فألتباعه من املواساة بحسب اتباعهم له.
وهذا ما أرشد إليه النبي̂  فعن أيب سعيد اخلدري  قال: بينام نحن يف سفر 
مع النبي ^ إذ جاء رجل عىل راحلة له قال: فجعل يصـرف بصـره يمينا وشامال، 
فقال رسول اهلل ^: »َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر َفْلَيُعْد بِِه َعَل َمْن اَل َظْهَر َلُه، َوَمْن َكاَن 

)١(  أضواء البيان )3/٤١-٤٢(.
)٢(  تفسري ابن كثري )7/37٥(.

)3(   فتح الباري )٢7١/١- ٢7٤( عمدة القاري )٤/٢80(.
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َلُه َفْضٌل ِمْن َزاٍد َفْلَيُعْد بِِه َعَل َمْن اَل َزاَد َلُه. قال: فذكر من أصناف املال ما ذكر حتى 
رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل«)١(. 

قال النووي رمحه اهلل : يف هذا احلديث : احلث عىل الصدقة، واجلود، واملواساة، 
واإلحسان إىل الرفقة واألصحاب، واالعتناء بمصالح األصحاب، وأمر كبري القوم 

أصحابه بمواساة املحتاج. 
وفيه: مواساة ابن السبيل، والصدقة عليه إذا كان حمتاجا، وإن كان له راحلة 

وعليه ثياب، أو كان مورسا يف وطنه، وهلذا يعطى من الزكاة يف هذه احلال)٢(.  
جمانا،  فيها  املحتاجني  إنزال  يف  واملباين  للشقق  الصالح  االستثامر  هو  فهذا 
والقيام عليهم، وخدمتهم، وصنائع املعروف تقي مصارع السوء، وتفريج الكربات 

ثواب وفرج عظيم يوم القيامة.

الضيافة أيام اجلوائح والكوارث

ففي أوقات الكوارث حيتاج املترضرون  إىل الضيافة واإليواء، السيام بعد أن 
فقد بعضهم ماله وممتلكاته، فطوبى ملن آوى وأسكن ، وفتح ما زاد من بيته إلخوانه 

املترضرين.
وبعض الناس قد ال يملك فندقًا، أو غرفًا زائدة ليستضيف املترضرين، ولكن 

اهلل قد وسع عليه يف املال، فمثل هذا يستطيع أن يستأجر للمحتاجني ويؤوهيم. 
َواْلَيْوِم  بِاهللِ  ُيْؤِمُن  َكاَن  قال:»َمْن   ^ اهلل  رسول  أن  الكعبي  رشيح  أيب  وعن 
اٍم َفاَم َبْعَد َذلَِك َفُهَو َصَدَقٌة،  َياَفُة َثَلَثُة َأيَّ اْلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه َجائَِزُتُه َيْوٌم َوَلْيَلٌة، َوالضِّ

)١(  رواه مسلم )١7٢8(.
)٢(  رشح النووي عىل مسلم )١٢/33(.
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ِرَجُه« )١(. َواَل َيِلُّ َلُه َأْن َيْثِوَي ِعْنَدُه َحتَّى ُيْ
»جائزته يوٌم وليلة« أي يتكلف له يف اليوم األول ما اتسع له من بر وإلطاف، 
وأما يف اليوم الثاين والثالث فيقدم له ما كان بحرضته، وال يزيد عىل عادته، وما كان 

بعد الثالث فصدقة ومعروف ليس بواجب عليه.
وعن أيب هريرة  أن النبي ^ قال: » أيام ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف 

حمروما فله أن يأخذ بقدر قراه، وال حرج عليه «)٢(.
واملالكية  احلنفية  ذهب  )وقد  نصه:  ما  الكويتية  الفقهية  املوسوعة  يف  وجاء 
أمحد،  اإلمام  عن  رواية  وهو  أيام،  ثالثة  ومدهتا  سنة،  الضيافة  أن  إىل  والشافعية 
والرواية األخرى عن اإلمام  أمحد - وهي املذهب - أهنا واجبة ، ومدهتا يوم ليلة، 

والكامل ثالثة أيام. وهبذا يقول الليث بن سعد.
يبلغه  ما  عنده  ليس  الذي  املجتاز  حالة  يف  الضيافة  وجوب  املالكية  ويرى 

وخياف اهلالك .
واإلمام  مالك،  اإلمام  عن  جاء  ما  إال  واحلرض،  القرى  أهل  عىل  والضيافة 
أمحد يف رواية: أنه ليس عىل أهل احلرض ضيافة ، وقال سحنون : الضيافة عىل أهل 
الفندق -  نزال - وهو  إذا قدم احلرض وجد  املسافر  فإن  القرى، وأما أهل احلرض 

فيتأكد الندب إليها ، وال يتعني عىل أهل احلرض تعينها عىل أهل القرى()3(.
قال اإلمام أمحد: )والضيافة عىل كل املسلمني، كل من نزل عليه ضيٌف كان 

عليه أن يضيفه()٤(.

)١(  رواه البخاري )6١3٥( ومسلم )٤8(.
)٢( رواه أمحد )87٢٥( وصححه األلباين.

)3(  املوسوعة الفقهية الكويتية )٢8/٢١6-٢١7(.
)٤(  املغني )9١/١١(.
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فالميع متفقون عل أن الضيافة وقت احلاجة واجبة.

حتريم إحراج املضيف

أن  واستطاع  انقضت حاجته  فإذا  أن حيرج مضيفه،  للضيف  ولكن ال جيوز 
يعود إىل بيته فينبغي له أن يرسع بالرجوع.

فيوقعه يف  أوأن يعرضه للضيق واحلرج والتربم،  يثقل عليه،  أن  له  فال جيوز 
الدار  من  البيت  رب  خروج  أوقات  يراعي  أن  وعليه  أهله،  عىل  يضيق  أو  اإلثم، 

فيخرج حني خروجه.
وينبغي أال يكلفه ما ال يطيق، فال يشرتط عليه طعامًا أو سكنًا معينًا، بل   

يأكل ما تيرس.
وأال يتعدى فيستضيف غريه إال بإذن صاحب املنزل.

وينبغي عىل من مل يستطع استقبال الناس يف بيته وقت احلاجة، أن يتلطف يف 

الرد.

الدعاء هلم بظهر الغيب

بأن يرحم اهلل سبحانه موتاهم، ويشفي مرضاهم، ويداوي جرحاهم، وجيرب 
كرسهم، وخيلف هلم خريا مما ُأخذ منهم. 

اْلَْرِء  »َدْعَوُة  بقوله:  العظيم  الدور  القيام هبذا  أمته عىل   ^ النبي  وهلذا حث 
ِخيِه بَِخرْيٍ؛  اَم َدَعا أِلَ ٌل، ُكلَّ ِخيِه بَِظْهِر اْلَغْيِب ُمْسَتَجاَبٌة، ِعْنَد َرْأِسِه َمَلٌك ُمَوكَّ اْلُْسِلم أِلَ

ُل بِِه: آِمنَي َوَلَك بِِمْثٍل«)١(.  َقاَل اْلَلُك اْلَُوكَّ
وهذا له األثر البالغ يف عالج اخلوف، واهللع الذي دخل نفوسهم وقلوهبم، 

. ١(  رواه مسلم )٢733( من حديث أيب الدرداء(
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فبعضهم ألول مرة يرى ميتا أمامه، أو رآه وهو يف حالة حرجة حيتاج إىل إعانة ومل 
يف  والذعر  اهللع،  أثارت  التي  واملواقف  املناظر،  من  ذلك  ونحو  إعانته،  يستطع 

نفوس الكثري.
وكذلك النبي ^ آخى بني املهاجرين واألنصار عىل املواساة، ومنها التوارث 

بعد املوت دون ذوي األرحام، إىل حني وقعة بدر، فلام أنزل اهلل عز وجل:        چ ىئ  
ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب    چ ]األنفال:7٥[ 

رد التوارث إىل الرحم دون عقد األخوة )١(.
وهلذا كان يقال: » للعادة سلطاٌن عىل كل يشء، وما استنبط الصواب بمثل 

املشاورة، وال ُحصنت النعم بمثل املواساة »)٢(. 

اجلنود البواسل الذين كان هلم األثر البارز يف إنقاذ احملتجزين

الساعة،  مدار  عىل  اإلنقاذ  أعامل  يف  املدين  الدفاع  وحدات  جهود  تواصلت 
حيث متكنت طائرات الدفاع املدين من إنقاذ 300 شخص من املترضرين، يف حني 
متكنت أطقم اإلنقاذ املائي األريض من إنقاذ ١099 من املواطنني واملقيمني، بينهم 
التي هطلت  الغزيرة  السيول واألمطار  النساء واألطفال، ممن احتجزهتم  عدد من 

عىل حمافظة جدة )3(.

 التفاعل االلكرتوني
للتعاون مع الضحايا، وحفظ  الواعية  السلمية  التجمعات  وذلك من خالل 
للمسامهة  الشعبية  )احلملة  ذلك:  عىل  شاهد  وأقرب  أخبارهم،  ونقل  حقوقهم، 

)١( زاد املعاد )٥6/3(.
)٢(  عيون األخبار )١/١١7(.

)3(  موقع الدفاع املدين.
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السبل  بالعمل من خالل  تلتزم  أهنا  ثوابتها  ذكرت يف  مدينة جدة( والتي  إنقاذ  يف 
القانونية املتاحة، واألطر النظامية، والتعاون مع كافة األجهزة احلكومية واملختّصة، 
والتنسيق بني مجيع الفرق التطّوعية للمسامهة يف إنقاذ جدة، وتضم ما يقارب 30 

ألف مشرتك.

الرجوع ألهل االختصاص 

هذه األزمات واجلوائح تظهر وحدة املجتمع وتضافره وتبادل خرباته، ولذا 
ال بد من الرجوع ألهل اخلربة يف كيفية التعامل مع هذا النوع من األزمات، إذ هم 
أهل الذكر يف هذا الباب الذين جيب سؤاهلم واالستفادة مما يوصون به من توجيهات 

احرتازية أو عالجية.
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فقه إدارة األزمات

اعتامد منهجية علمية يف التصدي لألزمة، هو السبيل للخروج من هذه األزمة 
التخطيط،  حسن  إىل  باألزمة  املعنيني  من  حيتاج  وذلك  واألرضار،  اخلسائر  بأقل 

وجودة التنظيم مع دوام املراقبة واملتابعة. 
ولذا فالواجب مراعاة األمور التالية:

•      املبادرة يف طرح احللول وتنفيذها.
•      إحياء روح الفريق الواحد، والبعد عن الفردية.

•      مواكبة العرص، واعتامد الوسائل العلمية املدروسة.
•      الدقة يف مجع البيانات واملعلومات.

•      السكينة والطمأنينة، وعدم العجلة.
•      تقوية اجلانب اإلنساين، وحتفيز اهلمم ، وتفعيل األفكار واآلراء اإلبداعية لدى 

املعنيني بمعاجلة األزمة.
•      دوام الشورى بني املعنيني بمعاجلة األزمة، والبعد عن التفرد بالقرار.

•      بذل احللول املانعة من توسع األزمة وتشعبها.
•      وضع احللول املستقبلية املانعة من تكرار األزمة مرة ثانية.

•      العناية التامة بكل ما له عالقة باألزمة، من إحصاءات، ومعلومات، ووثائق، 
وتصـرحيات، ونحو ذلك. 

برنامج مقرتح لعالج األزمة:

•     جتزئة العمل، وجعله عىل مراحل.
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•     توفري االحتياجات املادية من أجهزة، ومعدات، و آليات، ووسائل اتصاالت. 
•      العناية باملوارد البشـرية املعنية بعالج األزمة، وتقديم أصحاب التخصصات 

عىل غريهم، ووضع كل واحد منهم يف املكان املناسب لقدراته ومهاراته.
•     جدولة مراحل عالج األزمة، وحتديد وقت معني لكل مهمة بدءًا وانتهاًء.

 العناية باجلانب اإلداري، وذلك من خالل:

•      تشكيل جلنة رئيسية تنبثق عنها جلان فرعية ملعاجلة بعض اجلزئيات، لتتفرغ كل 
جلنة ألداء مهمتها اخلاصة.

•      تكليف بعض األفراد بالعمل كحلقة وصل بني اللجان؛ لتنسيق اجلهود. 
•      إعطاء كل عضو يف اللجنة مسؤولية ومهمة حمددة، وواضحة، ودقيقة.

•      تأمني وسائل اتصاالت فعالة بني مجيع اللجان، واللجنة الرئيسية.
•      منح الصالحيات الكافية والالزمة جلميع رؤساء اللجان.

•      تدعيم اللجان بالكوادر املؤهلة،  ألداء املطلوب منها بدقة وعناية. 
•      الرسعة يف توفري وتأمني مجيع املعلومات والبيانات الالزمة لعالج األزمة.

•     دعم فريق العمل من خالل احلوافز واألجور املناسبة. 
ولتحقيق اهلدف املرجو يلزم متابعة إنجاز اللجان، وتقويم األداء، والثناء   
بيد املقرص واملتواين، مع احلرص عىل مراجعة اخلطة دوما؛  عىل املحسن، واألخذ 

ليصل اجلميع إىل اهلدف املنشود وهو عالج األزمة.
احلارض  يف  حدوثها  املتوقع  السلبيات  حصـر  حماولة  بمكان  األمهية  ومن    
واملستقبل، والعمل عىل دراستها، ووضع بدائل للحلول املناسبة هلا، تفاديا لتكرر 

األزمة.
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كيفية التصرف قبل وبعد نزول األمطار وجمئ السيول

السيول حينام  تدامهك  أو عىل ضفافها حتى ال  األودية،  بطون  •ال تسكن يف  	

متتلئ األودية باملياه، واعرف مدى ارتفاع بيتك بالنسبة ملجاري املياه.
•استخدم مواد البناء املقاومة واملناسبة لطبيعة أمطار املنطقة. 	

•صوت الرعد والربق ينذر بسقوط أمطار غزيرة. 	

إالعدة  أمامك  يكون  ال  فقد  ذويك،  ومحاية  نفسك  حلامية  برسعة  •ترصف  	

ثوان.
•ال حتاول املرور من خالل التيار املائي سريًا عىل األقدام، إذا كان مستوى املاء  	

فوق ركبتك.
فإذا  فيه،  املاء  عمق  تعرف  ال  مكان  يف  السري  احذر  سيارتك  تقود  كنت  •إذا  	

املندفع بسـرعة  املاء  تعطلت سيارتك أتركها فورًا واجته إىل مكان عال؛ ألن 
قد جيرف السيارة ومن فيها، وقد حدثت وفيات عديدة بسبب حماولة حتريك 

سيارة معطلة.
•ابتعد عن قنوات املياه الطبيعية واألودية، فبعد انتهاء األمطار تنحدر املياه من  	

املرتفعات بسـرعة عالية حاملة معها جذور األشجار والطني والنفايات.
•جيب أن تكون هناك منطقة معروفة باملنزل جلميع أفراد األرسة توضع هبا مجيع  	

االحتياجات واألمتعة.   
•احتفظ بمخزون من األكل املطلوب، مما ال حيتاج إىل طبخ أو تربيد؛ الحتامل  	

انقطاع  التيار الكهربائي.
•احتفظ بمعدات اإلسعافات األولية، أو أي مواد طبية أخرى حيتاجها أفراد  	
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عائلتك.
ال  ولكن  حتريكها،  يمكن  ال  التي  املعدات  أو  األجهزة  عن  الكهرباء  •افصل  	

تلمسها إذا كنت مبلال، أو واقًفا عىل أرض مبللة.
باألمراض  إصابتك  من  خوفا  الفيضان  بمياه  اختلط  الذي  الطعام  تأكل  •ال  	

واألوبئة.
األدوات  فحص  وجيب  املبللة،  املناطق  يف  الكهربائية  للمعدات  تتعرض  •ال  	

الكهربائية وجتفيفها.
السيارات  قيادة  جتنب  فيجب  املتحركة،  املياه  السيول  أثناء  املياه  أخطر  •من  	

وسط املياه املتحركة برصف النظر عن قوة وحجم السيارة.
•إذا وقفت السيارة يف مكان به مياه، ومستوى املياه يزداد فعليك ترك السيارة  	

والتوجه ألعىل مكان، وعدم حماولة تشغيل السيارة خاصة إذا تعطلت.
تعطيل  تسبب  وقد  فقداهنا،  تسبب  السيارة  ألسفل  تصل  املياه  من  سم   • 	١٥

املاتور.
• سم من املياه يمكن أن تسبب عومان السيارة يف املياه. 	30

اجتاه  السيارات، وتسري هبا مع  تتسبب يف محل  املتحركة قد  املياه  سم من  • 	60
املياه ]حتى السيارات املرتفعة [.

ُن بحريات، وأحيانا يصعب تداركها بالنظر، فقد  •جتمع املياه يف الشوارع ُيَكوِّ 	

يدخل السائق يف مياه عميقة وهو ال يدري.
•أعمدة توزيع الكهرباء عىل األحياء قد يكون هبا تيار كهربائي حي. 	

باملطهر  وتطهريه  بدنه  غسل  عليه  جيب  السيول  ملياة  يتعرض  شخص  •أي  	

والصابون.
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بغيل  فينصح  باملواسري،  املوزعة  املياه  السيول تسمام عن طريق  •أحيانا تسبب  	

املاء عىل األقل دقيقة بعد مرحلة الغليان. ]قد يستمر املاء عىل النار ملدة ١0 
دقائق[. 

التخلص  من  البد  والبالستيك،   ، اخلشب  من  املطبخ  أدوات  من  يشء  •أي  	

منها، لعدم وجود طريقة سليمة لتطهريها.
باملاء  تطهريها  يمكن  واملعدن  والصيني،  الفخار،  من  املصنوعة  •األشياء  	

والصابون وغليها، أو استخدام املاء املخلوط بربع كلور ملدة ربع ساعة.
•من يسكن يف بيت ويتوقع أن يتعرض لسيل، أو فيضان فإن كان لديه وقت  	

بيته،  يف  مكان  ألعىل  عامة  األجهزة  ونقل  املهمة،  باألوراق  حيتفظ  أن  فعليه 
وفصل الكهرباء، والغاز، أو غلق املحابس اخلاصة به.

•إذا وصل مستوى املياه ملستوى توصيالت الكهرباء، فال تدخل يف املياه. 	

•إذا أصيبت أجهزة كهربائية باملاء فال تلمسها. 	

•إذا قرر اإلنسان الفرار من البيت فعليه جتنب املياه املتحركة، وعليه أن يستخدم  	

عصـى أو نحوها للتأكد من سالمة، وصالبة األرض.
• ساعات إذا ظلت مغلقة بعد فصل التيار  الثالجة حتفظ برودة الطعام ملدة ٤	
 ٢٤ ملدة  وحيفظه  ممتلئًا،  كان  إذا  ساعة   ٤8 ملدة  حيفظه  والفريزر  الكهربائي، 

ساعة إذا كان نصفه ممتلئًا.
تفتح  مرة  بالربودة؛ ألن كل  لتحتفظ  الالزم  أكثر من  الثالجة  فتح  •ويتجنب  	

فيها تترسب الربودة.
•الطعام املحتوى عىل حلم ، أو دجاج،  أو جبن،  أو سمك،  أو مطبوخ سابقا،  	

يظل ملدة أربع ساعات دون كهرباء ثم ال يؤكل بعد األربع ساعات.
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•من ضمن الوقاية لشبكة الرصف الداخيل استخدام التقنية احلديثة التي متنع  	

رد املاء من مواسري الرصف .
هذا  يمنع  بحيث  املنازل  يف  الصحي  الصـرف  شبكة  يف  أمان  صامم  •تركيب  	

الصامم ارتداد مياه السيول من شبكة الرصف واملواسري الداخلية للمنازل.
•عند تعرض مواد البناء من العزل، أو البوية، ملياه السيول فإهنا تسبب انتشار  	

بعض الروائح املسببة لرضر صحي. 
يترشهبا  فقد  املنازل  دخلت  فإذا  وفطريات،  بكرتيا  حتمل  قد  السيول  •مياه  	

األثاث أو اخلشب.
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اخلامتة

فاجعة  جدة  يف  إلخواننا  حصل  فام  بحر،  من  وقطرة  فيض،  من  غيض  هذا 
عظيمة، ومع ذلك كله ال جيوز ألحد أن يقنط من رمحة اهلل، قال اهلل تعاىل: چ  ڄ  
  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ ]احلجر:٥6[، وعن ابن مسعود
أنه قال : »أكب الكبائر اإلرشاك باهلل، واألمن من مكر اهلل، والقنوط من رحة اهلل، 

واليأس من روح اهلل«)١(.
فهل هناك أرحم وأكرم من اهلل سبحانه وتعاىل؟.

 ولكن أين العمل؟.
وأين حفظ األمانة؟. 
وأين التوبة إىل اهلل؟.

وأين اإلحسان؟.
نسأل اهلل أن يرمحنا وجيربنا ويعافينا، وأن يتقبل موتانا يف عباده الصاحلني. 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

)١(  رواه الطرباين )878٤( وصححه اهليثمي.
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