
 خمتصر يف األحكام الشرعية للكوارث البيئية

 الشيخ حممد صاحل املنجد

معرفة كثريٍ وما أفرزته من إشكاالت كثرية ؛ زادت احلاجة إىل  ،مع توايل تداعيات كارثة السيول
 :ومن أهم هذه املسائل واألحكام  ،من األحكام الشرعية املتعلقة ذه الكارثة

بل جيب على املسلم قطع الصالة ولو كانت  ،إنقاذ الغريق والعمل على إجنائه من الواجبات* 
 .فريضة إلغاثة الغريق إذا قدر على ذلك

وإن كان مثَّ غريه كان ذلك ، ينياً فإن كان قادرا على ذلك دون غريه وجب عليه وجوباً ع
 .واجباً كفائياً على القادرين

 .وإال أمثوا مجيعاً، فإن قام به أحدهم سقط عن الباقني
 .ومن امتنع عن ذلك مع قدرته ضمن على الصحيح

حال فإن مل يكن احلول قد  ،مث أذهب السيل ماله ،ومن كان مالكاً للنصاب الشرعي للزكاة* 
 . وتسقط الزكاة ،فال إمث وال ضمان ،لعذر أو حال ولكن مل يتمكن من إخراجها  ،على املال

ففي  ،وأما إن كان التلف حصل بعد احلول وبعد التمكن من إخراجها، وفرط وقصر يف ذلك
 . وجيب عليه إخراجها ،هذه احلال تكون الزكاة قد استقرت يف ذمته

 .السيول من الزكاة، إذا صاروا بالتضرر من الفقراء أو الغارمنييصح إعطاء املتضررين يف * 
يا : (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ١٠٤٤(ويدل على ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه 

 ثَلَاثَة دأَحلُّ إِلَّا لحأَلَةَ لَا تسةُ إِنَّ الْمةٌ : ( وذكر منهم ) قَبِيصحائج هتابلٌ أَصجروالَهم تاحتاج، 
 ). فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصيب قواما من عيشٍ أَو قَالَ سدادا من عيشٍ

ورجلٌ  ،رجلٌ ذَهب السيلُ بِماله: ثَالَثَةٌ من الْغارِمني : " قال التابعي اجلليل جماهد بن جرب املكي 
رِيقح هابأَص  هالبِم بالٌ ، فَذَهم لَه سلَيالٌ ويع لٌ لَهجرو ، هاليلَى عع فَقنيانُ ودي ورواه ". فَه

 .بسند صحيح) ٣/٢٠٧(ابن أيب شيبة يف مصنفه 
جيوز تعجيل زكاة العام القادم وحساا بالتقدير واالجتهاد من أجل حاجة الناس يف هذه * 

 .أفضل من إخراجها يف رمضانوهو  ،الكارثة
ويكون  ،إن تلف قبل قبض املشتري له انفسخ البيع: املبيع الذي تلف بسبب كارثة السيول* 

 .ويلزمه رد الثمن للمشتري إن كان قد أخذه منه ،ضمان التالف على البائع
ان املشتري ففي هذه احلال يكون من ضم ،وأما إن تلف املبيع بعد قبض املشتري للسلعة وحيازا

 .وال يلزم البائع شيء ؛ ألن املبيع قد خرج من عهدته بتسليمه للمشتري



 ،وأما إذا مكن البائع املشتري من القبض فقد قضى ما عليه، واملشتري هو املفرط بترك القبض
 .فيكون الضمان عليه

ي الذي سلَّم مثنها حيق للمشتر ،وقبل التمكن من اجلذاذ ،مثار الزروع اليت تلفت بسبب السيل* 
لَو بِعت من أَخيك : ( لقوله صلى اهللا عليه وسلم  ،أن يرجع على البائع بكل الثمن الذي دفعه له

رواه !). !بِم تأْخذُ مالَ أَخيك بِغيرِ حق ،فَلَا يحلُّ لَك أَنْ تأْخذَ منه شيئًا ،فَأَصابته جائحةٌ ،ثَمرا
 ).١٥٤٤(سلم م

ألن اإلجارة  باقي قسط اإلجارة يف البيوت واحملالت اليت هدمها السيل تسقط عن املستأجر، * 
ويعاد له ما زاد عن  ،تنفسخ بتلف العني املستأجرة، وعلى املستأجر أجرة ما سبق من املدة فقط

 .ذلك إن كان قدم األجرة
موضوع بيع السيارات من ضرورة التفريق بني وهذه احلادثة تؤكد على ما نبه عليه العلماء يف * 

عقدي اإلجارة والبيع وعدم اخللط بينهما ؛ ألنه يؤدي إىل الرتاع بني الشركة واملستأجر ؛ ألن 
بينما لو كان عقد إجارة منفصل فيتحمل  ،كالً منهما يحمل قيمة السيارة على الطرف اآلخر

فسيتحمل املشتري  ،ان عقد بيع باألقساط مستقلولو ك ،التلف) وهو شركة السيارات ( املؤجر 
 .التلف وتبقى عليه األقساط

واآلن بعد ... .فيقع الرتاع ،وال بيعاً خالصاً ،لكن اإلجارة املنتهية بالتمليك ليست إجارة خالصةً
 ،السيول ستبدأ الرتاعات بني املستأجر وشركات التأجري املنتهي بالتمليك حول ضمان السيارة

 !!.سيأخذ التعويض من شركات التأمني  ومن

ما يتلف حتت يد األجري اخلاص من املوظفني يف املؤسسات والشركات بسبب السيل ال ضمان * 
  .فال ضمان عليه فيما تلف يف يده بال تعد وال تفريط ،عليهم فيه ؛ ألن األجري اخلاص أمني

وما يتلف عند األجري املشترك، كسيارات الناس يف ورش اإلصالح، وأقمشتهم يف حمالت * 
 . بسبب السيل ال ضمان فيه على القول الراجح ،وحنوها...ومالبسهم يف املغاسل ،اخلياطة

قد وضعها يف حرز مثلها   و األمانات والودائع اليت تلفت يف السيل ال يضمنها املودع إذا كان* 
 .ةعاد
واألقرب أنه ال ضمان  ،ففي تضمينه خالف بني العلماء ،ومن استعار شيئاً مث تلف يف السيل* 

 .ألن العارية أمــانة فال تضمن إال بالتعدي أو التفريط..عليه
وكذلك إذا تلف رأس مال املضاربة يف السيل، يكون تلفه على رب املال، وال يضمن املضارب * 

 .ألنه يف يده مبرتلة الوديعةشيئاً إذا مل يفرط؛ 



وأما املال املغصوب الذي تلف يف السيل، فال خالف بني الفقهاء يف ضمانه؛ ألن الغاصب * 
الغاصب ضامن ملا غصبه، سواء : " ٣٦٢متعد، قال ابن جزي املالكي يف القوانني الفقهية صـ

 ".تلف بأمر اهللا أو من خملوق 

ن املمتلكات فإنه جيري عليه شرعاً حكم اللقطة سواء وكل ما فقد من جراء هذه السيول م* 
أو  ،أو ما تركوه عمداً لعدم القدرة على محله ،كان من املمتلكات اليت ضاعت من أصحاا
     .أو احليوانات والبهائم الشاردة بسبب السيول ،السيارات واملعدات الثقيلة اليت جرفها السيل

كالقلم  ،ليسري الذي ال يتكلف صاحبه البحث عنه عادةأن الشيء ا: وخالصة حكم اللقطة 
 .فهذا ميلكه من وجده وال حيتاج إىل تعريف ،واملبلغ اليسري ،الرخيص

وما عدا ذلك من األموال مما تتبعه مهة أوساط الناس فيجب على من وجدها أن حيفظها ويقوم 
مل يأت صاحبها فهي ملك له بشرط  فإن ،بتعريفها يف األسواق وجمامع الناس واجلرائد سنة كاملة

 .أن يضمنها لصاحبها مىت جاء
وميكن أن تقوم اجلهات املسؤولة بإنشاء مستودع هلذه امللتقطات واملوجودات، فمن جاء ببينة 

 .دفع له متاعه
وإذا وجد من الباعة وأصحاب احلرف استغالل حلاجة الناس، كما وقع يف سيارات السحب * 

ففي هذه احلال حيق لويل األمر أن يتدخل، ...ارات والشقق املفروشةوالشفط ومغاسل السي
 . ويلزمهم بسعر املثل محاية للناس من اجلشع واالستغالل

وما احتاج إلَى بيعه وشرائه عموم الناسِ فَإِنه يجِب أَنْ لَا يباع : :" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ".إذَا كَانت الْحاجةُ إلَى بيعه وشرائه عامةً : مثْلِ إلَّا بِثَمنِ الْ

إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إال بزيادة على القيمة : " وقال ابن القيم 
إال إلزامهم بقيمة املثل فالتسعري وال معىن للتسعري  ،املعروفة، فهنا جيب عليهم بيعها بقيمة املثل

 ".ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم اهللا به 

وصاحب عقد التأمني احملرم الذي مت تعويضه من شركة التأمني، جيوز له أخذ ما دفعه سابقاً فقط * 
 .ويتصدق مبا زاد ،وهو جمموع األقساط

ظنه أا مسروقة، ملا يف شرائها من وحيرم شراء السلع واألشياء املسروقة ملن علم أو غلب على *
 .التعاون على اإلمث والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها احلقيقي

وإمنا حيصل مرياث كل واحد  ،والغرقى إذا مل يعلم أيهم مات أوالً فال يرث بعضهم من بعض* 
واس، وبه وبذلك قضى زيد يف قتلى اليمامة، وفيمن مات يف طاعون عم ،منهم لورثته األحياء
  .أخذ مجهور الفقهاء



والكذب واخلداع ألخذ التعويضات من أكل املال بالباطل، فمن مل يصبه ضرر من هذه * 
السيول، فال حق له يف اإلعانة، ودعواه الضرر مع عدم حصوله كذب حمرم، وعالمة من عالمات 

 .النفاق
ظر به مدة حبيث يغلب على الظن ينت ،واملفقود الذي انقطع خربه، ومل تعلم حياته من مماته -

رجوعه لو كان حياً، مث حيكم مبوته بعد انتهائها إذا مل يظهر له أثر وحينئذ تبدأ األحكام املترتبة 
 .على الوفاة من ابتداء عدة الوفاة مثل اعتداد زوجته وقسمة مرياثه

ا، وال بد قبل ومما أفرزته هذه الكارثة أن بعض املؤسسات والشركات بدأت بتسريح موظفيه* 
اإلقدام على هذه اخلطوة من النظر يف عاقبة هذا القرار على هؤالء املوظفني، فإن من ورائهم 

 .ونفقات بيوت وإعاشة أفراد، أرزاق عوائل
مع العلم أنه ال جيوز لصاحب العمل تسريح موظف قبل اية عقده إال يف حال عدم القدرة على 

 .بت الواضحتسديد املستحقات ووجود الضرر الثا
وال بد من إيفاء املوظف كافة حقوقه املتفق عليها، وما حدث ليس مربرا لبخسه شيئا من حقه؛ 

 .ألنه ال ذنب له فيه
 .املفرط ضامن: ومن املتقرر شرعاً أن* 

فكل من فرط يف عمله وأمهل وقصر، يلزمه ضمان ما ترتب على تقصريه وإمهاله من خسائر، مع 
 .عدي على املال العام بغري حقاستحقاق العقوبة للت

وإن من أخطر ما ميكن أن يلقى العبد ربه به يوم القيامة أكل املال بالباطل، وإن أشد األموال 
وحرمتها أشد من حرمة املال اخلاص ؛ ألا حق .. .فاإلمث فيها عظيم ،األموال العامة: خطورة

 .مشترك بني مجيع املسلمني
عدم الوفاء بشروط اجلودة واإلتقان يف مشروعات الدولة، وإعطاء : امومن العدوان على املال الع

 .تراخيص ملا ال جيوز إقامته من األبنية
وأشد من هؤالء جرما أولئك الذين تأمتنهم الدولة، وتضع حتت أيديهم أموال بيت مال املسلمني، 

ا وينهبوا ويسلبوا النفع العام، مث ال ينفذو ا على وجه ال إلجناز مشاريع حيصلا، أو ينفذو
ويترتب على إخالله  ،فيأخذ من ذلك املال العام ما ال يستحقه ،تربأ به الذمة، وال تؤدى به األمانة

 .باألمانة ضرر وفساد عام
 .وكم حصل من وراء ذلك من هدم وغرق وحرق، وهالك لألنفس واألموال والثمرات

نَّ رِجالًا يتخوضونَ في مالِ اللَّه بِغيرِ حق، فَلَهم النار يوم إِ«: وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ةامي٣١١٨( رواه البخاري »الْق.( 



 .يتصرفون يف مال املسلمني بالباطل: أي »يتخوضونَ في مالِ اللَّه بِغيرِ حق«: ومعىن 
فال يسيء  ،مانة أن يرعى حق اهللا يف املال العامفالواجب على كل موظف ومسؤول وصاحب أ

 .التصرف فيه، وال يطلق يده يف العبث به
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا {: قال تعاىل

ا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدابِالْعريصا بيعمكَانَ س إِنَّ اللَّه بِه ظُكُمع{. 


