عرضــة للتلــف ،فيجــوز االســتفادة منهــا بقــدر احلاجــة.
أمــا جمــع احملاصيــل وقطفهــا للتصـ ُّرف فيهــا مبــا يعــود نفعــه
علــى الفقــراء واحملتاجــن ،فهــذا مرجعــه للمجالــس والهيئــات
فــي هــذه املناطــق ،وليــس ذلــك لألفــراد.
وكذلــك احلكــم فــي احليوانــات التــي تركهــا أصحابهــا :يجــوز
االســتفادة ممــا تنتجــه كاأللبــان ،أو البيــض.
أمــا ذبحهــا لــأكل ،فــا يجــوز إال فــي حــال الضــرورة،
كاملجاعــة ،أو اخلشــية علــى موتهــا بســبب اجلــوع أو قصــف
النظــام.
الضــرورة واحلاجــة،
سادســً :مــن ســكن بهــذه البيــوت بســبب َّ
فيلزمــه عنــد القــدرة أن يدفــع لصاحــب البيــت أجــرة املِثــل
ألن «االضطــرار ال يبطــل حــق الغيــر»،
عنــد جمهــور العلمــاء؛ َّ
فالضــرورة ترفــع اإلثــم ،وال تســقط الضمــان.
وفــي حالــة عــدم مطالبــة صاحــب البيــت باإليجــار،
فــا يلزمهــم شــيء؛ ملــا يُعلــم مــن تغليــب جانــب التســامح مــن
النــاس فــي مثــل هــذه احلــاالت اإلنســانية.
وذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن االنتفــاع بهــذه األمــور فــي حــال
الضــرورة يُســقط اإلثــم والضمــان ،فــا يلزمهــم شــيء ،وهــذا
مــا نــرى أنــه أرفــق بحــال النــاس فــي مثــل هــذه الظــروف.
قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه فــي «الطــرق احلكيمــة»« :لكــن هــل
لــه أن يأخــذ عليــه أجـ ًرا؟ فيــه قــوالن للعلمــاء ...ومــن جـ َّوز لــه
أخــذ األجــرة حــرم عليــه أن يطلــب زيــادة علــى أجــرة املثــل».
وجــاء فــي «املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة»« :ويســتثنى مــن هــذا
األصــل :االنتفــاع مبــال الغيــر حــال االضطــرار ،فإنــه وإن كان
ـرعا ،لكنــه يوجــب الضمــان عنــد اجلمهــور ،عمــا
مأذو ًنــا شـ ً
بقاعــدة فقهيــة أخــرى ،هــي( :أن االضطــرار ال يبطــل حــق
الغيــر) .وذهــب املالكيــة إلــى عــدم الضمــان عمــا باألصــل،
وهــو أن االنتفــاع املبــاح ال يوجــب الضمــان».
وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه فــي «الفتــاوى»« :فأمــا إذا قــدر
أن قو ًمــا اضطــروا إلــى ســكنى فــي بيــت إنســان إذا لــم يجــدوا
َّ
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مكا ًنــا يــأوون إليــه إال ذلــك البيــت ،فعليــه أن يُســكنهم ،وكذلــك
لــو احتاجــوا إلــى أن يُعيرهــم ثيا ًبــا يســتدفئون بهــا مــن البــرد؛
أو إلــى آالت يطبخــون بهــا؛ أو يبنــون أو يســقون :يبــذل هــذا
مجا ًنا».
ســابعًا :فــي حــال احلاجــة الســتعمال هــذه املرافــق مــن بيــوت
أو مــزارع ونحوهــا ،فــا بــد مــن مراعــاة الضوابــط الشــرعية
فــي هــذا األمــر ،وهــي:
 -1وجــوب إخــاء وتســليم هــذه الــدور واملــزارع فــو ًرا عنــد
فالضــر ُر ال يُــزال مبثلــه،
حضــور صاحبهــا أو احتياجــه لهــا،
َّ
وهــو أحــقُّ مبالــه.
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه فــي «الفتــاوى»« :ومــع حاجــة
رب املــال املكافئــة حلاجــة املعتــاض ،فــرب املــال أولــى؛ فــإن
الضــرر ال يــزال بالضــرر ،والرجــل أحــق مبالــه مــن ولــده
ووالــده والنــاس أجمعــن».
ـدر ِب َقدَرِ هــا ،ففــي حــال زوال احلاجــة
 -2أن هــذه َّ
الضــرورة تُ َقـ َّ
لهــذه البيــوت أو املــزارع ،ال يجــوز البقــاء فيهــا أبـ ًدا.
واملقصــود بانتهــاء احلاجــة وزوالهــا :إمــا انتهــاء اخلطــر مــن
الديــار التــي نــزح منهــا وعــودة أكثــر النــاس ،أو عنــد توفــر
املالجــئ العامــة والتــي تفــي بالغــرض وتزيــل الضــرورة
احلاصلــة ،فعندئـ ٍـذ ال يجــوز املكــوث بأمــاك الغيــر مــع وجــود
البديــل العــام ،ســواء كان هــذا البديــل مخيمــات أو مالجــئ
عامــة أو مــدارس أو غيرهــا ،إال مبوافقــة صاحــب الــدار.
بالســكنى فــي غرفــة واحــدة
وكذلــك إذا اندفعــت الضــرورة ُّ
ال يجــوز االنتفــاع بســائر غــرف البيــت.
الضمــان للتَّلفيــات ،ويشــمل العبــث أو التخريــب لألبنيــة،
َّ -3
أو األثــاث ،أو األجهــزة ،أو املــزارع ،أو احليوانــات :وهــذا ألن
الضــرورة قــد أباحــت االســتفادة مــن الســكن ،وال يحــل لــه أن
يتعــداه لغيــره إال مــع الضمــان ،ويكــون بضمــان املثــل إن كان
املتلــف مثلي ـاً ،وضمــان القيمــة ملــا ال مثــل لــه.
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وأخريًا:
يجــب علــى األهالــي فــي هــذه املناطــق تكويــن جلنــة مــن
الهيئــات الشــرعية ،أو اإلدارات احملليــة ،أو أعيــان احلــي،
تشــرف علــى هــذا األمــر ،وتكــون مهمتهــا :تدويــن أســماء
األســر املســتفيدة مــن هــذه األمــاك ،والنظــر فــي تقديــر حال
الضــرورة مــن عدمهــا ،ثــم إخــاء هــذه الــدور عنــد تقديرهــم
النتهــاء الضــرورة ،وحصــر التَّلفيــات ،أو تســجيل املالحظــات
لالســتفادة منهــا فــي حالــة حصــول مطالبــة حلقــوق أو نحــوه.
نســأل اللــه ســبحانه أن يرفــع الكربــة ،ويزيــل الغمــة ،وأن يعجل
بالفــرج ،إنــه ســميع جــواد كرمي.

حكم االستفادة من البيوت واملزارع
اخلالية إليواء النازحني واملهجرين
السؤال:
نزحــت أعــداد كبــرة مــن الالجئــن بســبب جرائــم
النظــام ،ففتــح هلــم النــاس بيوهتــم واســتقبلوهم،
إال أن األعــداد تتزايــد ،واألماكــن أصبحــت قليلــة،
ويوجــد لدينــا بيــوت ومــزارع رفــض أصحاهبــا فتحهــا
أو رحلــوا عنهــا بســبب األوضــاع احلاليــة ،فهــل جيــوز
لنــا فتحهــا واالســتفادة منهــا يف إيوائهــم؟ وهــل جيــوز
لنــا اســتخدام مــا فيهــا مــن أدوات ،أو أكل مــا فيهــا مــن
أطعمــة ،أو االنتفــاع بثمــار مزارعهــم ،أفيدونــا جزاكــم
اهلل خــرًا.
اجلواب:
والسال ُم على رسولِ الله ،وبع ُد:
احلم ُد للهِ ،
ّ
والصالةُ ّ
األصــل فــي الشــرع حتــرمي االعتــداء واالنتفــاع بأمــوال
اآلخريــن إال بإذنهــم ،واســتثنى العلمــاء مــن ذلك حــال الضرورة
أو احلاجــة الشــديدة ،وتفصيــل ذلــك كاآلتــي:
أو ً
وحفِ َظهــا لهــم،
صــا َن اإلســام أمــاك النــاس وأموالهــمَ ،
الَ :
وحــرم االعتــداء عليهــا والتصــرف فيهــا ،إال بطيــب نفــس
منهــم ،قــال تعالــى{ :يَــا أَ ُّي َهــا ا َّلذِ يـ َن آَ َمنُــوا َل تَ ْأ ُكلُــوا أَ ْم َوالَ ُكـ ْم
اطــلِ إ َِّل أَ ْن تَ ُكــو َن ِ َ
بَيْنَ ُكــ ْم بِالْ َب ِ
اض مِ نْ ُكــ ْم}
تــا َر ًة َعــ ْن تَــ َر ٍ
[البقــرة.]188 :
ُّ
ُ
َ
ـس مِ نْـهُ)
وقــال النبــي [( :ال يَ ِح ـل َمــال ا ْمــرِ ٍئ إِال ب ِِطيـ ِ
ـب ن ْفـ ٍ
رواه أحمــد.

قــال أبــو املعالــي اجلوينــي رحمــه اللــه فــي «غيــاث األمم»:
«فالقاعــدة املعتبــرة :أن املـ َّ
ـاك مختصــون بأمالكهــم ،ال يُز ِ
َاحــم
أح ـ ٌد مال ـ ًكا فــي ملكــه مــن غيــر حــق مســتحق».
إلــى أن قــال« :فاألمــر الــذي ال شــك فيــه :حتــرمي التَّســالُب
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والتَّغالُــب ومـ ُّد األيــدي إلــى أمــوال النــاس من غير اســتحقاق».
و(التَّسالُب) :أخذ املال ِخلسة ،و(التَّغالُب) :أخذه بال َغل َ َبة.
ثانيــً :الواجــب علــى املســلمني فــي ســوريا عمو ًمــا ،وأهالــي
خصوصــا :الوقــوف مــع
املناطــق التــي جلــأ إليهــا املنكوبــون
ً
إخوانهــم فــي محنتهــم ،وتأمــن مــا يحتاجونــه إليــه مــن مــأوى
ومطعــم ومشــرب ،وهــم مأجــورون علــى ذلــك إن شــاء اللــه
تعالــى.
كمــا يجــب علــى مــن هــم خــارج البــاد املبــادرة إلــى فتــح
بنفــس طيبــة ،وتأمــن مــن يشــرف عليهــا
بيوتهــم طواعيــ ًة
ٍ
ممــن يثقــون بــه ،ولهــم علــى ذلــك األجــر العظيــم مــن اللــه
تعالــى.
فقــد جــاء فــي صحيــح مســلم عــن النبــي [ أنــه قــالَ ( :مـ ْن
َّــس اللــه َعنْــ ُه
َّــس َعــ ْن ُمؤْمِ ٍ
ــن ُك ْربَــ ًة مِ ــ ْن ُكــ َر ِب ال ُّدن َيــا ،نَف َ
نَف َ
ُكربَ ـ ًة مِ ـ ْن ُك ـ َر ِب يَ ـ ْو ِم القِ َيا َمــةِ ).
وهــذا عــام فــي تنفيــس ال ُكـ َرب عــن أي مســلم ،فكيــف لــو كان
مــن الضعفــاء واحملتاجــن؟
ُ
احمِ هِ ـ ْم َوتَ َعاطفِ هِ ـ ْم،
وقــال [َ ( :مثَـ ُل ْالُؤْمِ ِنـ َ
ن فِ ــي تَ َوا ِّد ِهـ ْم َوتَ َر ُ
اعــى لَ ُه َســا ِئ ُر ْ َ
َمثَـ ُل ْ َ
ال َســدِ ِ ،إ َذا ْ
ال َســدِ
اشـتَ َكى مِ نْـ ُه ُع ْ
ضـ ٌو تَ َد َ
ِالسـ َهرِ َو ْ ُ
ال َّمــى) رواه مســلم.
ب َّ
فاملؤمــن للمؤمــن كاجلســد الواحــد؛ مــا ســ َّر أحدهمــا ســ َّر
اآلخــر ،ومــا ســا َء أحدهمــا ســا َء اآلخــر ،وكل واحــد منهمــا
عــون لصاحبــه فــي أمــر الدنيــا واآلخــرة ،كالبنيــان يشــد
بعضــه ً
بعضــا.
وليحــذر مــن يجــد ســع ًة فــي مالــه أو بيتــه أن مينعــه هــؤالء
النازحــن ،كــي ال يكــون ممــن توعدهــم اللــه ووصفهــم مبنــع
ص َلتِهِ ــ ْم
صلِّــ َ
ن  4ا َّلذِ يــ َن ُهــ ْم َعــ ْن َ
املاعــونَ { :ف َويْــ ٌل ِلل ْ ُم َ
عــونَ} [املاعــون.]7-4 :
ينَ ُعــو َن ْالَا ُ
َســا ُهو َن  5ا َّلذِ يـ َن ُهـ ْم يُـ َراءُو َن َ 6و َ ْ
قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه فــي «تفســيره»« :أي :ال أحســنوا

2

عبــادة ربهــم ،وال أحســنوا إلــى خلقــه حتــى وال بإعــارة مــا
يُنتفــع بــه ويُســتعان بــه ،مــع بقــاء عينــه ورجوعــه إليــه».
قــال ابــن حــزم رحمــه اللــه فــي «احمللــى»« :وفــرض علــى
األغنيــاء مــن أهــل كل بلــد أن يقومــوا بفقرائهــم ...إن لــم تقــم
الزكــوات بهــم وال فــي ســائر أمــوال املســلمني ،فيقــام لهــم مبــا
يأكلــون مــن القــوت الــذي ال بــد منــه ،ومــن اللبــاس للشــتاء
والصيــف مبثــل ذلــك ،ومبســكن يَ ُك ُّن ُه ـ ْم مــن املطــر والصيــف
والشــمس وعيــون املــارة».
املاســة والضــرورة املُل َِّحــة،
ثالثــً :إذا ُوجــدت احلاجــة
َّ
فــا بــأس مــن فتــح البيــوت أو املــزارع املهجــورة واخلاليــة التي
رفــض أهلهــا فتحهــا ابتــدا ًء ،أو تعـ َّ
ألن
ـذر االســتئذان منهــم؛ َّ
الضــرورات تُبيــح احملظــورات ،وفــي فتــح هــذه البيــوت حفـ ٌ
ـظ
للمهجريــن مــن التَّشــ َّرد والضيــاع والهــاك.
َّ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
صــل لكــ ْم َمــا َحــ َّر َم َعليْكــ ْم إِل َمــا
قــال تعالــىَ { :وقــ ْد ف َّ
اض ُطــرِ ْر ُ ْ
ت ِإلَيْــهِ } [األنعــام.]119 :
ْ
قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه فــي «الطــرق احلكميــة»« :فــإذا
ُقــدِّر أن قو ًمــا اضطــروا إلــى الســكنى فــي بيــت إنســان
ـان مملــوك [اخلــان :ال ُّنـ ُز ُل
ال يجــدون ســواه ،أو ال ُّنــزول فــي خـ ٍ
رحــى
أَوِ الْ ُفنْــ ُدقُ] ،أو اســتعارةُ ثيــاب يســتدفؤون بهــا ،أو
ً
للطحــن ،أو دلـ ٌو ل ِنـز َِع املــاء ،أو قِ ـ ْد ٍر ،أو فــأس ،أو غيــر ذلــك،
ــب علــى صاحبــه بذلُــه بــا نــزاع».
َو َج َ
وفــي صحيح مســلم َعـ ْن أَبِي َســعِ ٍيد ْ ُ
الـدْرِ ِّي ] َقــا َل( :بَيْنَ َما
ـي [ ِإ ْذ َجــا َء َر ُجـ ٌل َعلَــى َر ِ
احلَـ ٍـة لَـهُ،
نَ ْحـ ُن فِ ــي َسـ َف ٍر َمـ َع ال َّن ِبـ ِّ
صــرِ ُ
يي ًنــا َو ِشـ َم ًالَ ،ف َقــا َل [َ :مـ ْن َكا َن َم َعـ ُه
صـ َرهُ َ ِ
ف بَ َ
َف َج َعـ َل يَ ْ
ضـ ُل َظ ْهـ ٍـر [أي دابــة ت ُركــب زائــدة علــى حاجتــه]َ ،فل ْ َي ُعـ ْد ِبــهِ
َف ْ
ضـ ٌل مِ ـ ْن ز ٍَاد َفل ْ َي ُعـ ْد ِبــهِ
َعلَــى َمـ ْن َل َظ ْهـ َر لَـهَُ ،و َمـ ْن َكا َن لَـ ُه َف ْ
صنَـ ِ
ـاف ْالَــالِ َمــا َذ َكـ َرَ ،ح َّتــى
َعلَــى َمـ ْن َل زَا َد لَـهَُ .ف َذ َكـ َر مِ ـ ْن أَ ْ
ضـ ٍـل).
َرأَيْنَــا أَ َّنـ ُه َل َحــقَّ ِلَ َحـ ٍـد مِ َّنــا فِ ــي َف ْ
أن عمــر بــن اخلطــاب
وفــي «الطبقــات الكبــرى» البــن ســعدَّ ،
] قــال عــام ال َّرمــادة حيــث أصــاب النــاس مجاعــة وشــدة:
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ـاس مِ ـ َن ْالَــالِ َمــا يَ َسـ ُع ُه ْم إ َِّل أَ ْن أ ُ ْد ِخـ َل َعلَــى
«لَـ ْو لَـ ْم أَ ِجـ ْد لِل َّنـ ِ
ــت عِ َّدتَ ُهــ ْم [أي مثلهــم فــي العــدد]َ ،فيُ َق ِ
ُك ِّل أَ ْهــلِ بَيْ ٍ
اســ ُمونَ ُه
صـ َ
ـت؛ َف ِإ َّن ُه ـ ْم لَ ـ ْن
ـي اللَّ ـ ُه ب َِخيْـ ٍـر لَ َف َعلْـ ُ
أَنْ َ
ـاف بُ ُطونِهِ ـ ْم َح َّتــى يَ ْأ ِتـ َ
صـ ِ
ـاف بُ ُطونِهِ ـ ْم».
يَ ْه ِل ُكــوا َعلَــى أَنْ َ
رابعــً :يجــب احملافظــة علــى مــا فــي هــذه البيــوت مــن أثــاث
وممتلــكات ،وال يجــوز االنتفــاع بشــيء ممــا فيهــا إال مــا تدعــو
لــه احلاجــة.
وأمــا األطعمــة ســريعة الفســاد ،ومــا كان تاف ًهــا يتســاهل الناس
ألن تلفهــا َمفســدةٌ للمــال،
فيــه عــاد ًة ،فــا بــأس باالنتفــاع بــه؛ َّ
واحملتــاج أولــى بذلك.
جــاء فــي «شــرح مختصــر خليــل» للخرشــيَ « :مـ ْن َو َجـ َد َشـيْئاً
مِ ـ ْن الْ َف َواكِ ــهِ َواللَّ ْحـ ِـم َو َمــا أَ ْش ـ َب َه َذ ِلـ َ
مــا يَف ُْس ـ ُد إ َذا أَ َقــا َم،
ـك ِ َّ
َف ِإ َّنــ ُه يَ ُجــو ُز لَــ ُه أَ ْن يَ ْأ ُكلَــهَُ ،و َل َ
ض َمــا َن َعلَيْــهِ فِ يــهِ ِل َر ِّبــهِ [أي
مالكــه]َ ،و َســ َواءٌ َو َجــ َدهُ فِ ــي َعامِ ــرِ الْ َبلَــدِ أَ ْو َغامِ رِ َهــا [غيــر
ــس لَــ ُه أَ ْكلُــهَُ ،فــ ِإ َذا أَ َكلَــ ُه
املــزروع]َ ...وأَ َّمــا َمــا َل يَف ُْســ ُدَ ،فلَيْ َ
َ
ضمِ نَــهُ».
وهــذا وإن قالــه العلمــاء فــي اللُّ َق َطــة التــي ال يُع ـ َرف مالكهــا؛
إال أن املعنــى موجــود فــي األطعمــة التــي تركهــا أصحابهــا
بســبب النُّــزوح أو الســفر.
ـد لــه يــد الفســاد لــو بقــي
ويلحــق بذلــك :مــا ميكــن أن متتـ َّ
مــدة طويلــة ،أو بســبب تغيــر اجلــو.
خامســً :أمــا الــزروع والثمــار :فاألصــل ِح ِ
فظهــا وعــد ُم
االعتــداء عليهــا ،إال فيمــا رخَّ ــص فيــه الشــرع مــن األكل منهــا
للمــا ِّر دون حمــل شــيء منهــا كاملا ِّريــن فــي طريــق الســفر،
أو النُّــزوح.
ملــا روى الترمــذي وابــن ماجــه واللفــظ لــه أن النبــي [ قــال:
( ِإ َذا َمـ َّر أَ َح ُد ُكـ ْم ب َِحا ِئـ ٍ
ـط َفل ْ َيـ ْأ ُك ْلَ ،وال يَت َِّخـ ْذ خُ بْنَـ ًة) ،أي دون أن
يحمــل معــه شــي ًئا فــي ثوبــه.
وأمــا الثمــار التــي تركهــا أهلهــا ويُخشــى إن لــم تُــؤكل أن تكــون
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