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�آله  وعلى  �لأمني،  ر�سوله  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان �إىل يوم �لدين، �أما بعد:

جمعة  معايل  �جلامعة،  �أمناء  جمل�س  رئي�س  برعاية  ثم   تعاىل،  �هلل  فبف�سل 
�ملاجد، ومبوؤ�زرة �سعادة مدير �جلامعة �لأ�ستاذ �لدكتور حممد عبد �لرحمن ُقيِّ�س 
لندوة �حلديث �ل�ّسريف �ل�ستمر�ُر على َمد�ر َعْقَدْيِن من �لّزمن، دون �نقطاٍع �أو 
، �إىل �سيٍت عاٍل وح�سِن �أُْحُدوثٍة بني �لباحثني. وها هي �لّدورة �لعا�سرة تُعقد  ٍ تعثرُّ
�جلائحة  �إِْكر�هات  متجاوزًة  بُْعٍد،  �لتو��سل عن  بتقنيات  �مل�سروب،  يف موعدها 
�ل�سابقة،  للدور�ت  �ملّطرد  �لّنجاح  �حلفاُظ على  عليها  �لقائمني  نية  �لوبائية، ويف 
�ل�سريفة،  �ل�سنة  خدمة  ر�أ�سها  وعلى  �لندوة،  لهذه  �لكربى  �لأهد�ف  و��ستتمام 
و��ستثمار هديها يف تر�سيد �لو�قع و��ستيعاب حتدياته �ملاثلة. وهي �أهد�ف تتناغم 
و�إ�سرت�تيجية جامعة �لو�سل يف رعاية �مل�ساريع �لفكرية و�حل�سارية لالأمة �لإ�سالمية. 
نَّة �لنَّبويَِّة  وقد �أُْفِرَدت �لدورُة �لعا�سرُة لتاأ�سيل مو�سوع: )�لأَْمُن �ملائيرُّ يف �ل�سرُّ
ا من �لّدر��سة  - �ل�سرت�تيجيَّاُت و�ملقا�سد ُ-(، و�إذ� كان مو�سوع �ملاء قد ناَل حظًّ
و�ملعاجلة يف موؤمتر�ت دولّية، ُمهتّمًة باأمنه �مل�ستقبلّي، فاإن لهذه �لدورة خ�سو�سية 
��سرت�تيجّياته،  وحتليل  �ملائّي،  �لأمن  تعزيز  يف  �لّنبوّي  �لّنهج  تاأ�سيل  يف  ًكامنًة 

و��ستجالء مقا�سِده �لّتعمريّية و�لبيئّية و�لقت�سادّية.
روِر و�حُلبوِر �أن تزّف �لأمانُة �لعاّمة لندوة �حلديث �ل�سريف،   ومن دو�عي �ل�سرُّ
�ملاجد  معايل جمعة  بافتتاح  �لعا�سرة  �لعلمّية  �لدورة  فعالّيات  �نطالق  مع  تز�مًنا 
حفظه �هلل، �سدوَر كتيب �إلكرتوين ي�سمرُّ بني ِعْطفيِه ملخ�ساٍت لثمانية ع�سر بحًثا 

معتَمًد�، بعد �جتيازها لثالث مر�حل من �لتدقيق و�لتحكيم. 



)3(

و�إمكاناتهم  �أ�سحابها  �ساِت  تَخ�سرُّ تفاوِت  على   - �لبحوُث  هذه  ُوفَِّقت  وقد 
�لبحثّية - يف ��ستجالء �سورٍة متكاملة لعناية �ل�سّنة �لنبوّية بالّثوة �ملائّية، و�أثرها 
�أبرز  �أربعة ع�سر قرنًا. وكان من  ق يف �حلفاظ على مو�ردها، وتاأمينها، قبل  �ملحقَّ

�ملحاور �لتي د�رت عليها هذه �مللخ�سات:
 . �ملَاِئيِّ �لأَْمِن  حِلْفِظ  ُمتكاِملٍة  َمْنُظوَمٍة  ِبَناِء  يف  َبِويَِّة  �لنَّ نَِّة  �ل�سرُّ ِريَاَدِة  بيان  	•

ِة  نَّ �ل�سرُّ يف  �ملاِئيِّ  �لأَْمِن  لتعزيز  ِديِّ  و�ملْق�سِ �ِتيِجيِّ  �ل�ْسرِتَ �لُبْعِد  ��ْسِتْجالُء  	•
َبِويَِّة.  �لنَّ

َقِة  �ملَتَعلِّ َبِويَِّة  �لنَّ نَِّة  �ل�سرُّ يف  �لَو�ِرَدِة  و�لتَّْنِظيَماِت  بالتَّ�ْسِريَعاِت  �لَوْعِي  تعميُق  	•
باملَاِء. 

وتر�سيدها  �ملَاِئيَِّة،  َوِة  ْ �لثَّ على  للِحَفاِظ  ْولَة  �لدَّ َم�َساِريِع  َدْعِم  يف  �لإِ�ْسَهاُم  	•
. بالقيم �لثَّاوية يف �لنَّْهِج �لنََّبِويِّ

َمة �إىل �لأمانة �لعاّمة،  و�جلدير بالذكر �أن تقارير �ملحّكمني عن �لأبحاث �ملقدَّ
�سخ�سّية  يف  �ملعريّف  �لتكامل  �إىل  �مللّحَة  �حلاجَة  مالحظها  من  كثري  يف  �أبرزت 
على  قادٍر  جيٍل  لتخريج  �ل�سرعّية  �لعلوم  يف  �لدر��سّي  �ملنهج  وتطوير  �لباحث، 
معاجلة ق�سايا �أّمته، يف �سوء هد�يات �ل�ّسّنة �لنبوّية، ومتمّر�ٍس باأدو�ت �ل�ستنباط 

�ملف�سي �إىل �حللول �ل�سرعّية �لر��سدة.
ا عطًر� لكل من �أ�سدى عوناً  ول ي�سعني، بعد هذ�، �إل �أن �أزجي �ل�سكر خال�سً
وهي  �خلرية،  م�ساعيها  يف  �لعامة  �لأمانة  و�آزر  �لدورة،  هذه  لإجناح  معروفاً  �أو 

ُموؤ�زرة تُْلِهب َجْذوة �ل�ستمر�ِر، وتُقّوي من جَلد �ملتابعة... 
 و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.

اأ. د. حمزة عبداهلل املليباري       
�لأمني �لعام لندوة �حلديث �ل�سريف
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�لأنبياء  �سيدنا حممد خامت  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  �حلمد هلل رب 
و�ملر�سلني وبعد: 

ڻڻ  ڻ  ں  ں  چ  تعاىل:  قال  كما  و�لنماء،  �حلياة  �أ�سل  هو  �ملاء 
ڻ چ )1(، فاملاء �سروري لكل جو�نب �حلياة، �سروري ل�سر�ب �لإن�سان وطعامه، 
ولطهارة �جل�سم و�لثياب، ولل�سحة و�لعالج، ولنظافة �لبيئة، وللزر�عة و�لثوة 

�حليو�نية، ولل�سناعة وتوليد �لطاقة، وللبناء و�لعمر�ن.
لفظ  تكرر  حيث  كبرًي�،  �هتماًما  باملاء  �ملتعلقة  باملو��سيع  �لإ�سالم  �هتم  وقد 
ع�سر�ت  �ملطهرة  �لنبوية  �ل�سنة  ويف  مرة)2(.   )63( �لكرمي  �لقر�آن  يف  »�ملاء« 

�لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة، �لتي تتحدث عن �لأمور �ملائية مبختلف جو�نبها.
�إن من �أكرب �مل�سكالت �لتي يعاين منها عاملنا �لعربي يف هذ� �لزمان »�سعَف 
�لأمن �ملائي«، ومفهوم �لأمن �ملائي هو »مدى قدرة �لدولة على توفري �ملاء لأفر�دها 
�إذ  �آمن وم�ستقبلي،  ب�سكل مياه عذبة نظيفة، خالية من �مللوثات �ملختلفة، ب�سكل 
يجب �أن حتافظ على توفري هذه �لطاقة لالأجيال �حلالية، ولالأجيال �مل�ستقبلية دون 

هدر، ودون عجز يف تلبية �حلاجات �ملائية ل�سعبها«.)3(
�ألف  عن  تقل  �أل  ينبغي  �ملياه  من  �لفرد  ح�سة  �أّن  �ملتحدة  �لأمم  �أكدت  وقد 
مرت مكعب �سنويًّا)4(، لكن و�قع �حلال يف عاملنا �لعربي موؤ�سف، حيث �إن ح�سة 
�أكد  حيث  با�ستمر�ر،  �حل�سة  هذه  وتقل  �سنويًّا،  مكعب  مرت   500 من  �أقل  �لفرد 
مركز �لدر��سات �لعربي �لأوروبي �أن ح�سة �لفرد يف �لعامل �لعربي عام 2025م 
�لفرد عامليًّا )7180( مرًت�  بينما معدل ن�سيب  �ستكون مبعدل )364( مرًت� مكعًبا، 

مكعًبا)5(. �أي %5 !! 

�سورة �لأنبياء، �آية 30.  -1
غالب �لزعارير، �ملاء يف �لقر�آن �لكرمي، �س 16.  -2

نعيم �لظاهر، �لآمن �ملائي �لعربي، �س 66.  -3
�ملرجع �ل�سابق، �س 22.  -4

نعيم �لظاهر، �لأمن �ملائي �لعربي، �س 254.  -5



)8(

هذه �لأرقام تدل على �أن �لو�سع �ملائي �لعربي خطري جًد�، مما يوجب على 
جميع �لدول �لعربية دق ناقو�س �خلطر، و�ل�سعي لتحقيق �لأمن �ملائي بال�سرت�ساد 

بال�سنة �لنبوية، و�لو�سائل �لعلمية �حلديثة، وميكن بيان ذلك كما ياأتي: 
: الإدارة اجليدة ملوارد املياه:  اأولاً

لدينا مو�رد مائية جيدة، لكنها حتتاج �إىل ح�سن �لإد�رة، من قبل خمت�سني 
ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ  چ  تعاىل:  �أكفاء و�أمناء، كما قال 
�ملنا�سب  للمكان  �ملنا�سب  �لرجل  يختار  �لنبي   كان  وقد   ،)1( چ  ڭ  ڭ 
و�ملهمة �ملنا�سبة، كما فعل باختيار قادة �لغزو�ت و�ل�سر�يا، وحذر من عدم و�سع 
َفاْنَتِظِر  �أَْهِلِه  َغرْيِ  �إِىَل  َد �ْلأَْمُر  )�إَِذ� ُو�سِّ وقال:  �ملنا�سب،  �ملكان  �ملنا�سب يف  �لرجل 

اَعَة (.)2( �ل�سَّ
ا: تر�سيد ا�ستهالك املياه:  ثانياً

فقال  �لإ�سر�ف،  وعدم  �سيء،  كل  يف  �ل�ستهالك  تر�سيد  �إىل  �لإ�سالم  دعا 
تعاىل: چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڍڇ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ )3(. وكان  �لقدوة لالأمة يف تر�سيد ��ستهالك �ملاء، 
َويَْغَت�ِسُل   ، ِبامْلُدِّ اأُ  يََتَو�سَّ �أنه قال: )كاَن �لنَِّبيرُّ   �أن�س ر�سي �هلل عنه  كما ُرِوَي عن 

اِع ()4(، و�ملد حفنة بكفي �لرجل �ملعتدل �لكفني، و�ل�ساع �أربعة �أمد�د.)5( ِبال�سَّ

�سورة �لق�س�س، �آية 26.  -1
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لرقاق، باب رفع �لأمانة، ح 6496.  -2

�سورة �لأعر�ف، �آية 26.  -3
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لو�سوء، باب �لو�سوء باملد، ح 201. و�أخرجه م�سلم يف كتاب �حلي�س،   -4

باب �لقدر �مل�ستحب من �ملاء يف غ�سل �جلنابة، ح 325.
�سيد �سابق، فقه �ل�سنة، 118/1.  -5
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ا: حفر الآبار و�سق الأنهار:  ثالثاً
�ساأله �سعد بن عبادة ر�سي �هلل  �لنبي  على حفر �لآبار، حيث  وقد حث 
ُل؟ َقاَل: �مْلَاُء،  َقاَل:  َفَحَفَر  َدَقِة �أَْف�سَ عنه: )يا َر�ُسوَل �هلِل، �إِنَّ �أُمَّ �َسْعٍد َماتَْت َفاأَيرُّ �ل�سَّ

ِبْئًر�، َوَقاَل: َهِذِه ِلأُمِّ �َسْعٍد (.)1(
وكذلك حث �لنبي  على �سق �لأنهار، كما جاء يف �حلديث: )�إِنَّ مِمَّا يَْلَحُق 
َحًفا  َوُم�سْ تََرَكُه،  ا  احِلً �سَ َوَولًَد�  نَ�َسَرُه،  ِعْلًما  َمْوِتِه:  بَْعَد  َوَح�َسَناِتِه  َعَمِلِه  ِمْن  �مْلُوؤِْمَن 
�أَْجَر�ُه..()2(، و�ل�ساهد  ِبيِل بََناُه،  �أَْو نََهًر�  بَْيًتا ِلْبِن �ل�سَّ �أَْو  �أَْو َم�ْسِجًد� بََناُه،  ثَُه،  َورَّ

هنا )�أَْو نََهًر� �أَْجَر�ُه(. �أي �سق نهًر� ملنفعة �مل�سلمني.
ا: تخزين مياه الأمطار واإقامة ال�سدود:  رابعاً

و�إقامة  �لأمطار،  مياه  تخزين  على  �لأول  �لعهد  يف  �مل�سلمون  حر�س  وقد 
�ل�سدود، كما دل على ذلك �لآثار و�لرو�يات �لتاريخية، ففي قرية )�لربذة( �لتي 
تقع قرب �ملدينة �ملنورة، و�لتي �أقام ومات فيها �ل�سحابي �جلليل �أبو ذر �لغفاري 
مت �لك�سف عن برك مياه كبرية، كانت ت�ستخدم حلفظ مياه �لأمطار، حفرت وبنيت 

بطرق هند�سية بارعة.)3(
�لطريق  على  )خربقة(  �سد  منها  �ملياه،  وخز�نات  �ل�سدود  �لأمويون  و�أن�ساأ 

�ملوؤدية من دم�سق �إىل مدينة تدمر.)4(

�أبو  �لألباين يف �سحيح  �ملاء، ح 1681. وح�سنه  �سقي  باب ف�سل  �لزكاة،  �أبو د�ود يف كتاب  �أخرجه   -1
د�ود، ح 1679، و�سححه �حلاكم �مل�ستدرك، 414/1.

�أخرجه �بن ماجه يف كتاب �ل�سنة، باب ثو�ب معلم �لنا�س �خلري، ح 242. وح�سنه �لألباين يف �سحيح   -2
�سنن �بن ماجه. و�أخرجه �بن خزمية يف �سحيحه، ح 2490.

�سعد �لر��سد، �لربذة �سورة للح�سارة �لإ�سالمية �ملبكرة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �س 125.  -3
�سامي �ملغلوث، �أطل�س تاريخ �لدولة �لأموية، �س 320.  -4
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ا: مكافحة تلوث املياه:  خام�ساً
وقد  �لأمر��س،  بع�س  ي�سبب  وقد  لل�سرب،  �سالح  غري  يجعله  �ملاء  تلوث 
�لتلوث، ومن ذلك حديث جابر ر�سي �هلل  �لنبوية على مكافحة  �ل�سنة  حر�ست 

�ِكِد (.)1( عنه �أن ر�سول  ) نََهى �أَْن يَُباَل يِف �مْلَاِء �لرَّ
و�لعو��سف  كالرب�كني  طبيعية  �أ�سباب  منها:  كثرية،  �أ�سباب  له  و�لتلوث 
و�ملبيد�ت  �ل�سناعية،  كالن�ساطات  �لإن�سان  فعل  من  ومنها  �لغابات،  وحر�ئق 
�ملياه  تلوث  ملعاجلة  كثرية  حديثة  و�سائل  وهناك  �لزر�عية.  و�لأ�سمدة  �حل�سرية، 

ينبغي �لأخذ بها.
ا: حتلية مياه البحر:  �ساد�ساً

ُهوُر َماوؤُُه  )ُهَو �لطَّ  : قال كما  طاهر  ماء  فهو  هائلة،  مائية  ثروة  �لبحر  ماء 
��ستعماله  ميكن  ل  لكن  ولل�سناعة،  للطهارة،  ��ستعماله  فيمكن  لرُّ َمْيَتُتُه ()2(،  �حْلِ
لل�سرب لأن ن�سبة �مللوحة فيه عالية؛ لذ� ينبغي �للجوء �إىل �لو�سائل �حلديثة لتحلية 

ماء �لبحر. 
ا: امتالك القوة الع�سكرية حلماية املوارد املائية:  �سابعاً

�أعد�ء �لأمة يطمعون بها وبثو�تها، ومن ذلك �لثوة �ملائية؛ لذ� ل بد لالأمة من 
�لوحدة و�متالك �لقوة �لع�سكرية �لكافية لردع كل �لأعد�ء �لذين يرتب�سون بها 

لقوله تعاىل: چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
�ل�سماح  يجوز  فال   ،)3( چ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
لالأعد�ء بالعتد�ء على �ملو�رد �ملائية لالأمة، ويف �ل�سرية ما يوؤكد ذلك ففي غزوة 
بدر حيث عمل �مل�سلمون حو�س ماء لي�سربو� منه، و�أر�د �أحد �مل�سركني �لعتد�ء 

�أخرجه م�سلم يف كتاب �لطهارة، باب �لنهي عن �لبول يف �ملاء �لر�كد، ح 281.  -1
�أخرجه �لرتمذي يف �أبو�ب �لطهارة، باب يف ماء �لبحر �أنه طهور، ح 69، وقال: حديث ح�سن �سحيح.  -2

�سورة �لأنفال، �آية 60.  -3
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على �حلو�س وهدمه، فت�سدى له �أ�سد �هلل حمزة ر�سي �هلل عنه وقتله.)1(
ا: حت�سني املجتمع باملح�سنات الإيـمانية اجلالبة لالأمن وبركات ال�سماء:  ثامناً
هناك حت�سينات �إميانية جتلب لالأمة �لغيث وبركات �ل�سماء و�لأمن، و�أهمها: 

�لتقوى: كما قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
�ل�سماء  بركات  ومن   .)2( چ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

�لغيث.
الزكاة وال�سدقات: فمن بركاتها جلب �لغيث، كما جاء يف �سحيح م�سلم، 
حديقة  ��سق  يقول:  �سحابة  يف  �سوتًا  و�سمع  فالة  يف  كان  رجاًل  �أن  روى  حيث 
فالن، فنزل �لغيث وتتبعه ومل ي�سل �ملاء �إل �إىل حديقة معينة ف�ساأل �ساحبها عما 
ُق ِبُثُلِثِه،  دَّ فعل حتى ح�سل له ذلك، فقال له: )َفاإِينِّ �أَْنُظُر �إِىَل َما يَْخُرُج ِمْنَها َفاأَتَ�سَ
�لزكاة و�ل�سدقة  ثُُلثَُه()3(. فحر�س �لرجل على  ِفيَها  ُردرُّ  َو�أَ ُثُلًثا،  َوِعيَايِل  �أَنَا  َو�آُكُل 

كان �سبًبا يف نزول �لغيث على ب�ستانه دون �سائر �لب�ساتني.
التوبة وال�ستغفار: �لتوبة و�ل�ستغفار عالج لكثري من م�ساكل �حلياة، وفيها 

ف�سائل عظيمة منها نزول �لغيث كما قال تعاىل: چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
 .)4( چ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
َهمٍّ  ُكلِّ  َوِمْن  َرًجا،  خَمْ يٍق  �سِ ُكلِّ  ِمْن  لَُه  �هللُ  �ِل�ْسِتْغَفاَر َجَعَل  لَِزَم  )َمْن   : وقال 

َفَرًجا، َوَرَزَقُه ِمْن َحْيُث َل يَْحَت�ِسُب ()5(، ومن �أ�سكال �لرزق �لغيث و�لأمن.

�نظر: �سرية �بن ه�سام، 201/2.  -1
�سورة �لأعر�ف، �آية 96.  -2

�أخرجه م�سلم يف كتاب �لزهد و�لرقائق، باب �ل�سدقة يف �مل�ساكني، ح 984.  -3
�سورة هود، �آية 52.   -4

�لأمايل  �بن حجر يف  باب يف �ل�ستغفار، ح 1518، وح�سنه  �لليل،  قيام  �أبو�ب  �أبو د�ود يف  �أخرجه   -5
�ملطلقة، �س 52، و�سححه �حلاكم يف �مل�ستدرك، 262/4.
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�سكر  يجب  �هلل عز وجل،  من  نعمة عظيمة  �ملاء  املاء:  نعمة  اهلل على  �سكر 
�هلل عليها، ويف �ل�سكر �ملزيد من �لنعمة كما قال تعاىل: چ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄڄ چ )1(، ويف �ملقابل كفر�ن �لنعمة يوؤدي �إىل �لدمار وخ�سارة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  بقوله:  عنهم  �هلل  �أخربنا  �لذين  �سباأ  قوم  مع  ح�سل  كما  �لنعمة 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ )2(.

وخال�سة القول: 

�إن يف �ل�سنة �لنبوية �ملطهرة حلوًل لكل �مل�ساكل �لتي تعاين منها �لأمة يف هذ� 
�لزمان، ومنها م�سكلة )�سعف �لأمن �ملائي(، وميكن حل هذه �مل�سكلة بال�سرت�ساد 
بالهدي �لنبوي و�لأخذ بالو�سائل �لعلمية �حلديثة من خالل: تر�سيد ��ستهالك �ملياه، 
مياه  وتخزين  �لأنهار،  و�سق  �لآبار  وحفر  �ملياه،  ملو�رد  �جليدة  �لإد�رة  وتعيني 
�لأمطار و�إقامة �ل�سدود، ومكافحة تلوث �ملياه، وحتلية مياه �لبحر، و�متالك �لقوة 
�أطماع و�عتد�ء�ت �لأعد�ء، وحت�سني  �لع�سكرية �لكافية حلماية �ملو�رد �ملائية من 
�ملجتمع باملح�سنات �لإميانية �جلالبة لالأمن وبركات �ل�سماء خا�سة: �لتقوى و�لزكاة 

و�ل�سدقات، و�لتوبة و�ل�ستغفار و�سكر �هلل عز وجل على نعمة �ملاء.

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.

�سورة �إبر�هيم، �آية 7.   -1
�سورة �سباأ، �آية 16-15.   -2
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اليوم األول: الجلسة العلمية األولى 

فقه الأحاديث الواردة يف الأمن املائي 

د. حممد عبد الرزاق الرعود 
اأ�ستاذ يف جامعة البلقاء التطبيقية - الأردن
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�آله  وعلى  د  حممَّ �سيدنا  على  و�ل�سالُم  و�ل�سالُة  �لعاملني،  ربِّ  هلِل  �حلمُد 
و�أ�سحابه �أجمعني، وبعد. 

فاإنَّ من �أهم ما �أوجد �هلل �سبحانه وتعاىل ل�سالح �خللق: »�ملاء«، وجعل منه 
كلَّ �سيٍء حّي، فال ميكن ملخلوق �أْن ي�ستغني عنه: �سربًا، ونظافًة، وطهارة، و�سقًيا، 
»�لأمن  �لعا�سرة:  �لدولية  �لعلمية  �لندوة  �نعقاد  هنا جاء  و�سناعة...�إلخ«، ومن 
و�لذي  وزمانه،  مكانه  يف  و�ملقا�سد،  �لإ�سرت�تيجيات  �لنبوية«،  �ل�سّنة  يف  �ملائي 
تنظمه جامعة �لو�سل بدبي - �لأمانة �لعامة لندوة �حلديث �ل�سريف، بتاريخ )2-
2021/6/3م(، لذ� ر�أيُت �أْن يكون يل �سرف �مل�ساركة يف هذه �لندوة �لعلمية 
�ملباركة، ويف حمور: ��سرت�تيجيات �ل�سنة �لنبوية يف تعزيز �لأمن �ملائي، وحتديًد�: 
»فقه �لأحاديث �لنبوية �لو�ردة يف �لأمن �ملائي«، وذلك ما لهذ� �ملو�سوع من �أهمية 
و�ملو�ثيق،  �لتفاقيات  و�إبر�م  و�لأفر�د،  و�جلماعات  �لدول  م�ستوى  على  كربى 
يف  �لدر��سية  و�ملناهج  �لعديدة،  و�لدر��سات  �ملختلفة،  �لإ�سرت�تيجيات  و�إعد�د 

�لكثري من �جلامعات و�ملوؤ�س�س�سات �لرتبوية على �متد�د رقعة �لعامل �لإ�سالمي.
فال بدَّ هنا من تعريف مفهوم �لأمن �ملائي ثم �لإ�سارة �إىل �هتمام �ل�سّنة �لنبوية 
جتاهه،  ووطنًيا  و�أخالقيًّا،  �سرعيًّا،  و�جبًّا  علينا  يلقي  كبرًي�  �هتماًما  �مل�سدر  بهذ� 

فاأقول: �لأمن �ملائي هو: 
)�ملحافظة على �ملو�رد �ملائية �ملتو�فرة، و��ستخد�مها بال�سكل �لأف�سل، وعدم 
بكل  و�ل�سعي  و�ل�سناعة،  و�لري،  �ل�سرب،  يف  ��ستخد�مها  وتر�سيد  تلويثها، 
�ل�سبل للبحث عن م�سادر مائية جديدة وتطويرها، ورفع طاقات ��ستثمارها لتاأمني 

�لتو�زن بني �ملو�رد �ملائية �ملتاحة، و�لطلب �ملتز�يد عليها(.
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�أهمية �ملاء و�سرورته، و�سبل �لتعامل معه، وما  َحت �ل�سّنة �ملطهرة  وقد و�سَّ
�لفو�ئد  من  وكثرًي�  �لفقهية،  �لأحكام  من  متكاملة  مو�سوعة  فنجد  بذلك،  يت�سل 
و�لتوجيهات �لنبوية، �سو�ء ما يت�سل بالإن�سان، �أو �حليو�ن، �أو �لبيئة ب�سكل عام، 
فاحلفاظ على �ملاء هو من مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية �لتي جاءْت لتحقيق �سعادة 

�لب�سرية، وتوفري م�سالح �لعباد. 
�ملاء يف كل �سوؤون  ��ستعمال  �إىل �لقت�ساد و�لرت�سيد يف  وقد دعا �لإ�سالم 
�حلياة، �سو�ء للطهارة، �أو �ل�سقي، �أو �ل�سرب، �أو غري ذلك، و�ليوم نرى علماء 
�أهمية �حلفاظ على �ملاء و�لقت�ساد فيه، يف  �إىل  �لب�سرية  �لبيئة يف �لعامل ينبهون 
�لوقت �لذي علمنا ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم(، وعلَّم �لب�سرية كلها، منذ 
مع  كتعاملنا  جاد  بتدبري  معه  ونتعامل  عليه،  ونحافظ  �ملاء  يف  نقت�سد  كيف  زمن 
�ملال، فهو �أهم من حيث بقاء �حلياة و��ستمر�رها، فنهى �لإ�سالم عن �لإ�سر�ف يف 
َم(  َو�َسلَّ َعَلْيِه  لَّى �هللُ  ْبِن َعْمرو،  �أَنَّ َر�ُسوَل �هلِل )�سَ �هلِل  �بتد�ء، فعْن َعْبِد  �لو�سوء 
�ْسَر�ٌف؟ َقاَل:  وِء �إِ َرُف؟ َفَقاَل: �أَيِف �ْلُو�سُ اأُ، َفَقاَل:  َما َهَذ� �ل�سَّ َمرَّ ِب�َسْعٍد، َوُهَو يََتَو�سَّ

نََعْم، َو�إِْن ُكْنَت َعَلى نََهٍر َجاٍر«. 
بحال  �لإ�سر�ف  يعني  ل  �لإ�سباغ  لكن  نبوية،  �سنة  �لو�سوء  �إ�سباغ  باأنَّ  علًما 
با�ستعمال �ملاء لغري فائدة �سرعية«.�سو�ء يف �ملاء �لعام  �أبًد�. »فالإ�سر�ف يتحقق 
كماء �مل�ساجد، قيا�ًسا على �لنهر �جلار، �أو �ملاء �خلا�س كفعل �سعد )ر�سي �هلل عنه(.
�لإ�سر�ف  �إىل  يف�سي  مبا  ��ستخد�مه  ول�سنيع  عليه،  و�ملحافظة  �ملاء  ولأهمية 
هذ�  ميار�سون  ممَْن  م�ستقباًل  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  َر  َحذَّ فيه،  و�لتبذير 
ِل �ْبًنا  �مْلَُغفَّ ْبُن  �هلِل  »�َسِمَع َعْبُد  فقد  وتعبًد�،  �ملاء طهارة  مع  �لتعامل  �لأ�سلوب يف 
�إَِذ�   ، بَُنيَّ يَا  َقاَل:  نَِّة،  �جْلَ مَيِنِي  َعْن  ْبيَ�َس  �ْلأَ َر  �أَ�ْساأَلَُك �ْلَق�سْ �إِينِّ  ُهمَّ  �للَّ يَُقوُل:  َوُهَو  لَُه 
لَّى �هللُ َعَلْيِه  ْذ ِبِه ِمَن �لنَّاِر، َفاإِينِّ �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هلِل )�سَ نََّة، َوتََعوَّ ْلَت َفا�ْساأَِل �هللَ �جْلَ �َساأَ

ُهور«. َعاِء َو�لطَّ َماِن َقْوٌم يَْعَتُدوَن يِف �لدرُّ َو�َسلََّم(، يَُقوُل:  يَُكوُن يِف �آِخِر �لزَّ
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ولأنَّ �لر�سول �لكرمي )�سلى �هلل عليه و�سلم( قدوتنا بالقول و�لفعل، فكما �أمر 
بالقت�ساد وعدم �لإ�سر�ف، كذلك مار�س فعاًل وو�قًعا تر�سيد ��ستهالك �ملاء �أثناء 
لَّى  �لو�سوء و�لغت�سال، فعن �أن�س بن مالك )ر�سي �هلل عنه( قال: »َكاَن �لنَِّبيرُّ )�سَ

.» اأُ ِبامْلُدِّ اِع �إِىَل َخْم�َسِة �أَْمَد�ٍد، َويََتَو�سَّ َم( يَْغَت�ِسُل ِبال�سَّ �هللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ

قال  �لو�سوء،  عند  �ملاء  يف  �لإ�سر�ف  حرمة  على  �لفقهاء  ن�س  هنا  ومن 
�ل�سنعاين بعد ذكر هذه �لحاديث: »وهي كلها قا�سية بالتخفيف يف ماء �لو�سوء 
وقد علم نهيه )�سلى �هلل عليه و�سلم( عن �لإ�سر�ف يف �ملاء و�إخباره �أنه �سياأتي قوم 

يعتدون يف �لو�سوء فمن جاوز ما قال �ل�سارع �أنه يجزئ فقد �أ�سرف فيحرم«.

�أنه  �أبي هريرة )ر�سي �هلل عنه(  �لبيئة: فعن  باملحافظة على  �لإ�سالم  �أمر  كما 
�سمع ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�سلم( يقول: »ل يبلولن �أحدكم يف �ملاء �لد�ئم 

�لذي ل يجري ثم يغت�سل فيه«. 

فيدل هذ� �حلديث وغريه على حترمي ق�ساء �حلاجة يف مو�رد �ملياه وجماريها، 
�أو طرق �لنا�س، �أو ظلهم، ملا يف ذلك من �إيذ�ء �لنا�س، و�لت�سبب يف جنا�سة �ملكان 
و��ستقذ�ره، فاإذ� كان َمْن يوؤذي �لنا�س يف تبوله وتغوطه، يوجب له �للعن بهذ� 
�لفعل، فكيف مبَْن يحاول �أن يت�سبب يف رمي �لنفايات �ل�سامة و�لقاذور�ت وغريها 
يف �لبيئة، وهذه �أدلة و��سحة على حترمي �لعتد�ء على عنا�سر �لبيئة بكل �أ�سكالها 
�لتي تبعد �لنا�س عن ��ستعمال هذ� �ملاء بف�ساده وتلوثه، وميكن �أْن يقا�س عليه كل 

َمْن ي�سع �ملياه �لعادمة يف �لأماكن �لعامة ومنابع �ملاء وم�سادرها. 

ولذ� فمن �ل�سروري �أْن نبعد �ملجاري �ل�سحية عن جماري �ملياه وم�سادره 
�لتي ت�سمل جماري �لأنهار، و�ل�ساللت، و�لعيون، و�لقنو�ت �ملائية، منًعا للتلوث.
كما جاء �لتوجيه �لنبوي للت�سدق باملاء، وعدم �حتكاره، و�عتبار ذلك جزًء� 
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من ديننا �حلنيف، كما يف حديث عثمان )ر�سي �هلل عنه( قال: قال �لنبي )�سلى 
�له عليه و�سلم(: َمْن ي�سرتي بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلء �مل�سلمني، فا�سرت�ها 

عثمان )ر�سي �هلل عنه(.
كما جعل �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم( �ل�سدقة باملاء �أف�سل �أنو�ع �ل�سدقة، 
�لأخرى،  �لأمو�ل  �أنو�ع  من  نوع  �أي  من  خري  �لنا�س  يف  �لإيجابي  �أثره  لأن 
ُل؟  َدَقِة �أَْف�سَ فَعْن �َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة �أَنَُّه َقاَل:  يَا َر�ُسوَل �هلِل، �إِنَّ �أُمَّ �َسْعٍد َماتَْت َفاأَيرُّ �ل�سَّ
رو�يات  بع�س  يف  وجاء  �َسْعٍد«.  َهِذِه ِلأُمِّ  َوَقاَل:  ِبْئًر�،  �مْلَاُء َقاَل:  َفَحَفَر  َقاَل: 
ُل؟ َقاَل:  �َسْقُي �مْلَاِء، مما يدل على  َدَقِة �أَْف�سَ �حلديث:«قْلُت:  يَا َر�ُسوَل �هلِل، �أَيرُّ �ل�سَّ

�أنَّ �ل�سقي عام لكل �لب�سر و�ملخلوقات، ولي�س للم�سلمني فقط.
وخال�سة القول: 

�ملاء نعمة عظيمة، ل ي�ستغني عنها خملوق، �إذ جعل �هلل تعاىل منها كّل �سيء 
حي، ومن هنا �عتنت �ل�سّنة �ملطهرة �أمّيا �عتناء باملاء، ووجهت �إىل �أهميته، وكيفية 
��ستعماله، و�حلر�س على تر�سيده وعدم �لإ�سر�ف يف ��ستخد�مه. كما �سّدَد �لنبي 
)�سلى �هلل عليه و�سلم( على �لنهي عن تلويثه باأي ملوث من ملوثات �لطبيعة، بل 

منع �لغت�سال �أو �لو�سوء يف �ملاء �لر�كد.
وفق  معه  �لتعامل  وكيفية  ومو�رده،  باملاء  �لدول  من  كثرٌي  �هتمْت  و�ليوم 
جناًحا  وحققت  �ملائية  �لأزمات  فتجاوزت  ر��سدة،  وروؤية  �إ�سرت�تيجية،  در��سات 

يف ذلك.
كما ل بدَّ من �لإ�سارة �إىل �أنَّ ماَء زمزم من �أ�سرف �ملياه يف �لدنيا، و�أجلها 
ومن  و�سلم(،  عليه  �هلل  )�سلى  �لر�سول  ل�سّنة  و�تباع  دين  منها  و�ل�سرب  مكانة، 

خ�سو�سياتها �أنها تقوم مقام �لطعام و�ل�سر�ب.
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ا بخ�سو�س �ملياه �ملعدنية �ملعباأة يف قو�رير وتباع يف �لأ�سو�ق فهذه ل تدخل  �أمَّ
و�أ�سبحت  �تخذت �سورة جديدة،  لأنها  ثالث،  �سركاء يف  �لنا�س  يف حديث: 
ب�ساعة كغريها من �ل�سلع. و�أرى �أْن يبحث هذ� �لأمر يف �ملجامع �لفقهية، ودور 

�لإفتاء ب�سكل �أو�سع.
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اليوم األول: الجلسة العلمية األولى 

مفهوم الأمن املائي يف ال�سنة النبوية
حتديدات مفهومية من خالل �سحيح البخاري

د. اأحمد جميد الذيب
اأ�ستاذ حما�سر بجامعة الأمري عبدالقادر للعلوم ال�سالمية – اجلزائر
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و�أحمُد  �ملباركة،  �لعلمية  �لّندوة  �لقائمني على هذه  �لف�سالء  اَدة  �ل�سَّ �أ�سكُر 
ِة  نَّ �ل�سرُّ �حل�سارية يف  �لقيم  فتظهري  �لعمل؛  �لـُمْثِمر من  �لنوع  لهذ�  �هتد�َءهم  لهم 
َ �هلل  َفَكثَّ �لنه�سة �لعربية، و�أقوى �سروطها؛  َباِت  ُمَتَطلَّ �آَكِد  َبِويَِّة �ملطّهرة هو ِمن  �لنَّ

من �أمثالكم من �لعاملني، وجعل لكم ل�سان �سدٍق يف �لآِخرين.
َمَن �َسْعٍي َمَفاهيميٍّ يََتَغيَّا جتميع معاين »�لأمن �ملائي« يف  ُل هذه �لورقة �سِ وتََتَنزَّ
ِل �إىل �سياغة مفهوم  ه، �أََماًل يف �لَتَو�سرُّ �سحيح �لبخاري، وتظهري �أبعاِده وخ�سائ�سِ

َجامٍع يُعرّب عن تعامل �لإ�سالم مع �ملياه َجْلًبا، و�نتفاًعا، وتدبرًي�.
وتبًعا للوظيفة �ملنهجية للملخ�س ف�ساأعمد �إىل �إظهار نتائج �لبحث من خالل 

طرح �لأ�سئلة �لآتية: 
y  َنة �لنبوّية؟ ما حقيقة �لأمن �ملائي من منظور �ل�سرُّ
y وما �أبرز �لقيم �لتي يقوم عليها هذ� �ملفهوم؟
y كيف كان منطق �ل�ستغال �ملنظومي لالأمن �ملائي يف �ل�سنة �لنبوية؟
y ما �أبعاد �لأمن �ملائي يف �سحيح �لبخاري؟

وتاأ�سي�ًسا على هذه �لأ�سئلة ميكن �لقول: 
 ، على �لرغم من �أنَّ »�لأمن �ملائّي« مل يرد يف �ملدّونات �حلديثّية َكُمرَكٍب لفظيٍّ   -
َرًة  ُوُمْنَت�سِ و�ِس،  �أنَّ دللته �ملفاهيمية تظّل مبثوثة يف ت�ساعيف تلك �لنرُّ�سُ �إل 
و�لأوقاف،  و�مل�ساقاة،  و�لأ�سربة،  �لطهارة،  كتب  خالل  من  �أَْرَجاِئها؛  يف 
نَْظَرَة  ُر  يُوؤَطِّ َمَفاِهيِميًّا  نَ�َسًقا  مبجموعها  ل  لُت�َسكِّ غريها،  و�لآد�ب،  و�لأحكام، 

�لإ�سالم �إىل هذ� �ملورد �حليوّي �ملهّم.
ورد  حيث  �لبخاري،  �سحيح  منت  يف  قويًّا  ح�سوًر�  »�ملاء«  م�سطلح  ل  �َسجَّ   -
مبجموع )428( مو�سًعا، يف �أبو�ب خمتلفة، وب�سيغ خمتلفة، فهو م�سطلح 
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قوّي �حل�سور، َعِميق �جلذور، ممتّد �لأطر�ف. 

ي مبدى  يَ�سِ �لبخاري  �لقوّي مل�سطلح »�ملاء« يف �سحيح  �أنَّ �حل�سور  وجلّي 
�هتمام �لإ�سالم بهذ� �ملورد �حليوّي �لذي به قيام �حلياة و��ستمر�رها.

ِد  تََعدرُّ من  حيح«  »�ل�سّ ن�سو�س  »�ملاء« يف  به م�سطلح  �متاز  ما  �إىل  بالإ�سافة    -
م�ستقُر  �ل�ستعماِل،  قويرُّ  فهو  �ملكانِة،  َوُعُلوِّ  �ل�ستيعاِب،  وقّوِة  �لوظائِف، 
و�ِس �لنبوّية ب�سورة م�ستقلة مل يحتج فيها - على  َللَِة؛ ��ْسُتْعِمُل يف �لنرُّ�سُ �لدِّ
ِفُه  حَّ بهذ� �لعتبار �أن نَ�سَ �لدو�م - �إىل �ل�سمائم �لو�سفية �أو �لإ�سافية، َف�سَ

ِج و�ل�ْسِتَو�ِء. بالنرُّ�سْ

َح من عملية �ل�ستقر�ء لأحاديث �سحيح  �إنَّ حقيقة »�لأمن �ملائي« - وفق َما تَر�سَّ   -
�لبخاري- هي: تَاأِْمنُي َحقِّ ُكلِّ نَاٍم يف �لو�سوِل �لر��سِد �إىل �ملاِء �ل�سحّي �ُسْربًا 

ًد�. و��ستعَماًل وتََعبرُّ

ويك�سف هذ� �ملعنى عن �سعة مفهوم �لأمن �ملائي يف �ل�ّسنة �لّنبوية و�ت�ساع 
جمالته؛ فهو ي�سمل حّق �إجر�ء �ملاء لعموم �لنَّا�ِس، و�ُسقيا �لبهائم، و�حلّق يف �سقاية 

�لنبات و�لزرع..

وهو بهذ� يتفّوق على �لأدبيات �لغربية �ملعا�سرة �لتي تق�سر مفهوم »�لأمن 
�ملائي« على �لآدميني فقط.

هي  �لبخاري:  لأحاديث  �ل�ستقر�ء  عملية  �أبرزتها  �لتي  �لأ�سا�سية  �لفكرة  �إنَّ    -
�حتكام »�لأمن �ملائي« �إىل جملٍة من �لأبعاد �ملوؤّطرة لنظرة �ل�سنة �لنبوية لهذ� 

�ملفهوم �ملهّم، وهي �ستة �أبعاد: 
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- البعد القيمي:  اأولاً
حينما كانت �لقيم �أحد �أهم �لفو�عل �لأ�سا�سية يف تكوين �لثقافة �ل�سخ�سية، 
اِرَع �حلكيم �أنَاَط »�لأمن �ملائّي«، باأحكام قيمّية  وتعزيز �ل�سلوك �لر��سد، فاإنَّ �ل�سَّ

معيارية، �سو�ء بطريقة �سمنية �أو بطريقة �سريحة.
ويتجّلى ذلك يف تعظيم هذ� �ملورد �حليوّي و�لإر�ساد �إىل �أثره، وربط طلب 
�ملاء باخلالق �سبحانه وتعاىل، وت�سريع عد�لة �لتوزيع �ملائي، و�لرتغيب يف �سدقة 

�ِتها. �ملاء و�حَل�سِّ عليها، و�عتبار �ملاء من َعَطاَء�ِت �لآخرة َولَذَّ
ا- البعد التعبدي:  ثانياً

َب  نَ�سَّ حيث  �لعباد�ت،  �أبو�ب  يف  ورود  ن�سبة  �أعلى  »�ملاء«  كلمة  َلْت  �َسجَّ
يتو�ساأ«،  �أحدث حتى  َمْن  �هلل �سالة  يقبل  فــ »ل  للتطهر،  »�ملاء« و�سيلة  ارع  �ل�سَّ
ى �إىل �سائر  وقد �أجمع �لعلماء على �أنَّ و�سف »�لطهور« خمت�س باملاء، ول يَتَعدَّ
�ملائعات.كما وقع �لت�سجيع على �إد�مة �لطهارة كما يف حديث بالل )ر�سي �هلل 

عنه( وغريه.
ا- البعد املجتمعي )الت�ساركي(:  ثالثاً

مر�عاة  يلحظ  �أبو�به  ويت�سّقط  �لبخاري  �سحيح  يف  �ملاء  �أحاديث  يتتّبع  َمْن 
وهو  م�سرتك،  �جتماعي  مورد  فاملاء  �ملهّم،  �حلياتي  �ملورد  لهذ�  �ملجتمعي  �لبعد 

ِق�ْسَمٌة بني �جلميع.
َر �لنبي )�سلى �هلل عليه و�سلم( - كما يف �لبخاري وغريه-  ومن �أجل ذلك َقرَّ
مبد�أ �مللكية �لعامة للماء، َد�ِعًيا �إىل �إ�ساعة حّق �لنتفاع به، فالنَّا�ُس �سركاء يف �ملاء، 

من غري فرق بني �ملحرز وغري �ملحرز.
نِّ به، فـــ »َمْن منع  الة و�ل�سالم( �لّنهي عن منعه و�ل�سّ حَّ عنه )عليه �ل�سّ كما �سَ

ف�سل مائه ل ينظر �هلل �إليه يوم �لقيامة ول يزكيه وله عذ�ب عظيم«.
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ا: �أنه ي�سرع ملن توىل �سقاية قوم �أن يتاأّخر يف  ومما يندرج يف هذ� �ملعنى �أي�سً
�ل�سرب حتى يفرغو� عن �آخرهم.

ا: �إقر�ر مبد�أ »�لوقف �ملائي«، وهو ما يوقف  ومما ينخرط يف هذ� �ل�سلك �أي�سً
من مو�رد مائية جلهة عامة �أو خا�سة، على جهة �لتاأقيت �أو �لتاأبيد، بنية �لتقّرب �إىل 

�هلل تعاىل.
ا- البعد ال�سحي )البيئي(:  رابعاً

�أحاطت �ل�ّسنة �لنبوية ��ستخد�م �ملاء بجملة من �لتد�بري �لوقائية و�لإجر�ء�ت 
�ل�سحية �لتي من �ساأنها �أن حتفظ لهذ� �ملورد طبيعته و�سالمته.

وتتجلى هذه �ملبادئ �لتوجيهية يف �لإر�ساد �إىل تخمري �لآنية وتاأمينها، وحماية 
َد�ِت �لتلوث، وجعلها من �ملالعن �لتي توجب لعن �لنَّا�ِس  م�سادر �ملياه َوتاَليِف ُمَهدِّ
ِهم، وكذ� �لنهي عن تلويت �ملاء وتقذيره، و�لنهي عن غم�س �ليدين يف �لإناء  َوَذمِّ

بعد �ل�ستيقاظ من �لنوم. 
ا- البعد التوعوي:  خام�ساً

عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  كر�هة  على  يقف  حيح«  »�ل�سّ لأحاديث  �ملتتبع  �إنَّ 
و�سلم( لالإ�سر�ف و�لتغايل يف ��ستعمال هذ� �ملورد �ملتناق�س. فقد كان ِمْن هديه 
اِع، وهي مقادير ي�سرية  الة و�ل�ّسالم( �لو�سوء بالـُمدِّ و�لغت�سال بال�سَّ )عليه �ل�سّ
مقت�سدة حممولة على �أقّل ما ميكن، كما كان يغت�سل هو وزوجه يف �إناء و�حد، 

لو�ت بو�سوء و�حد كما يف فعل يوم �لفتح. ويوؤدي �ل�سّ
�لو�سوء  يف  �ملاء  ��ستخد�م  يف  �لتغايل  عن  نهى  �حلكيم  �ل�سارع  كان  و�إذ� 
فاإنَّ  �لعباد�ت-؛  بع�س  َمْعَدى عنه يف �سحة  رورّي ل  َفَر�ٌس �سَ و�لغ�سل - وهو 

�لنهي عن غريه �أ�سّد و�أخطر.
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ا- البعد الأمني )ال�سرتاتيجي(:  �ساد�ساً
�أمر  �لنز�ع على  ب�سبب  و�ملعارك  بوقوع �حلروب  لت�سهد  �لتاريخ  وقائع  �إنَّ 
�ملاء، ولعّل �ملر�ك�سي مل يكن مبالًغا حينما قال: »�إذ� ر�أيَت قوًما يتخا�سمون وقد 

عال بينهم �لكالم فاعلم �أنهم يف �أمر �ملاء«.
فماء كالب �أ�سعل �أكث من حرب بني �لقبائل، وكذ� ناقة �لب�سو�س ت�سبب يف 

�حلرب �أربعني عاًما بعدما �سربت من ماء غريها.
 وهذه غزوة بدر �لكربى كان �ملاء فيها من �أعظم عو�مل �حل�سم �ل�سرت�تيجي، 
ول َغْرَو فاإنَّ �أ�سل ت�سميتها بــ »بدر« يعود �إىل ماء م�سهور بني مكة و�ملدينة، �أ�سفل 

و�دي �ل�سفر�ء، بينه وبني �ساحل �لبحر ليلة.
ل هذه النتائج، فاإنه ُيو�سي بالآتي:  هذا، واإنَّ البحث اإذ ُي�َسجِّ

فاإنَّ  �حلديثّية،  �ملدّونات  يف  �ملائي  �لأمن  مفهوم  تظهري  �أهمية  �إىل  بالإ�سافة    -
بالقر�آن  �ملرتبطة  �ملفهومية  �لدر��سات  من  �ملزيد  �إجر�ء  �إىل  يدعو  �لبحَث 

�لكرمي. 
حماولة تبيئة �أبعاد �لأمن �ملائي ومقا�سده يف �ملجتمع، وتدري�سها يف �جلامعات    -

�سة. و�ملعاهد و�لأكادمييات �ملتخ�سّ
من  ُه  َمَو�درُّ تُ�ستلهم  �ملائي  لالأمن  �إ�سالمي  عربي  ميثاق  �سياغة  �إىل  �ل�سعي    -

ن�سو�س �لوحيني كتابًا ُو�ُسنًَّة.
َد خطانا مبنِّه وَكَرِمه. و�هلل �أ�ساأل �أْن يوفقنا جميًعا ويُ�َسدَّ



)25(

اليوم الثاني: الجلسة العلمية الثانية 

الرتبية املائية وتطبيقاتها من ال�سنة النبوية 

اأ. �سروق جميل عبد ال�سميع الزعرتي
اأ�ستاذة تربية اإ�سالمية يف وزارة الرتبية والتعليم - فل�سطني
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املقدمة

ب�سم �هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل �ملعلم �لهادي حممد ، وعلى 
�آله و�سحبه �أجمعني، �أما بعد: 

�بتعَث �هللُ حممًد� -�سلى �هلل عليه و�سلم- نبًيا ور�سوًل ، مربًيا ومعلًما، 
نع�س  �أن  �أو�سانا  �لتي  �أنزل عليه، وب�سنته  �لذي  بالقر�آن  مفهًما وموجًها ومر�سًد� 

عليها بالنو�جذ.

ينهجها  كان  �لتي  �ملختلفة  �لرتبوية  بالن�سو�س  ثرية  �ل�سريفة  �لنبوية  فال�سنة 
�لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- ويعلمها للنا�س �أفر�ًد� وجماعات، وقد كان لطريقته 
 يف �لتوجيه �أثٌر كبرٌي يف �ل�ستجابة لتعاليمه �لنبوية، فتجده بعدما �أر�سى قو�عد 
�لعقيدة وغر�س غر��س �لتوحيد، ربط �أفعل �لعباد �لدنيوية بيوم �حل�ساب، وجعل 
�أثر  �لأخروية؛ مما �سكل د�فًعا وجد�نًيا دينًيا  بال�سبغة  �لدنيوية ت�سطبغ  �سلوكياتهم 
�ملختلفة، ومنها  �لق�سايا  �ملهاري و�لأخالقي جتاه  �لأفر�د  �سلوك  �إيجابًيا يف  تاأثرًي� 

مو�سوع �لبحث هنا وهو �لرتبية �ملائية.
وقد �أوىل �لإ�سالم ق�سية �ملاء �هتماًما يتنا�سب مع �أهمية �ملاء �لكونية، يقول 
و�حلياة  �ملاء  فبني   ،)1( چ  ہ     ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ڻ  ں    چ  تعاىل:  �هلل 
بانتهاء �حلياة على هذه �لأر�س؛ »وقد دلت �لأبحاث  �إل  تنتهي  عالقة مطردة ل 
و�لدر��سات �أن �لب�سرية ل تعاين من عدم كفاية يف �ملاء، فاهلل �سبحانه وتعاىل قدر للخلق 
 ،)3 �أرز�قهم وقدر للحياة مو�ردها، قال تعاىل: چ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  چ«)2(
�لثوة  يف  عديدة  م�سكالت  حل�سول  �أدت  �ملرت�كمة  �لب�سرية  �ل�سلوكيات  ولكن 
�ملائية؛ مما �أثر �سلًبا يف نوعيه �ملياه، وكميتها، فاأ�سبح �لأمن �ملائي �ليوم جزًء� مهماً 

�سورة �لأنبياء: 30.  -1
�سورة �لفرقان: 2.  -2

�خلطيب، �ل�سيا�سة �ملائية يف �لفكر �لقت�سادي �لإ�سالمي، 71.  -3
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من �لأمن �لقومي �خلا�س بالدول، و�لتي �أ�سبحت بدورها تطالب موؤ�س�ساتها يف 
تعزيز مفهوم �لرتبية �ملائية عند �لأفر�د من خالل �لن�ساطات �لتوعوية يف كل من: 

�لإعالم، �ملد�ر�س، دور �لعبادة.
بع�س  خالله  بينت  �لذي  �لبحث  �أهمية  تاأتي  �ملقدمة  هذه  خالل  ومن 
�إ�سرت�تيجيات �ل�سنة �لنبوية يف تعزيز �لأمن �ملائي و�ملتمثل هنا باإير�د مبادئ �لرتبية 
�ملائية ومهار�تها م�ساًر� تربويًا يقدم من خالل �أهد�ف تربوية معينة، و��ستنباط هذ� 

من ن�سو�س �ل�سنة �لنبوية.
فالرتبية �ملائية: »هي ذلك �جلهد �لرتبوي �ملنظم �ملبذول لتنمية �ملفاهيم و�لقيم 
�ملت�سلة  �لو�عية  �لقر�ر�ت  لتخاذ  وذلك  وق�ساياها؛  باملياه  �ملرتبطة  و�ملهار�ت 
بنوعية �لق�سايا و�مل�سكالت �ملائية �لقائمة، و�لعمل على منع ظهور م�سكالت مائية 
جديدة«)1(. فنالحظ يف �لتعريف �أعاله �أن �جلهد �لرتبوي يف �لرتبية �ملائية من�سب 
�لوجد�ين،  و�لهدف  �ملعريف،  )�لهدف  هي:  رئي�سة؛  �أهد�ٍف  ثالثة  حتقيق  على 

و�لهدف �ملهاري »�ل�سلوكي«(.
فاملعرفة هي �حلقيقة �لأوىل �لتي تر�سد وتوجه �لإن�سان نحو فكرة معينة وتلفته 
ما  �سرعان  �لإن�سان  بوجد�ن  �ملجردة  �ملعرفة  هذه  �رتبطت  ما  و�إذ�  �أهميتها؛  �إىل 
ت�سكل يف نف�سه قيمة م�ستقلة، ثم تتحول ل حمالة �إىل مهارة عملية و�قعية يقوم بها 
بد�فع ذ�تي �أخالقي قيمي، و�إذ� ما �رتبطت هذه �ملعرفة بالدين �أثرت ب�سكل �أقوى 
يف وجد�نه لكونها نابعة من عقيدة �لأجر و�لثو�ب �لدنيوي و�لأخروي، وهذ� ما 
�لنبوية �خلا�سة   ويظهر هذ� جليا ًمن خالل �لن�سو�س  �لنبي  عمل على غر�سه 

بالرتبية �ملائية مب�ستو�ياتها �لثالثة )�ملعرفية، و�لوجد�نية، و�ل�سلوكية(.
وتعد عملية �سياغة �لأهد�ف مب�ستوياتها �ملختلفة لأي ق�سية تربوية عملية �سائكة 
�لتي  �لرتبوية  �لأهد�ف  ت�سانيف  �أ�سهر  ومن  جامع،  عقد  خالل  من  تُْنظم  مل  �إن 

رزق، دور منهج �لدر��سات �لجتماعية يف �إمناء �لوعي �ملائي، 176-175.  -1
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�إليها؛ »ت�سنيف بلوم«)1( لأهد�ف �ملجال �ملعريف  تنظمها وت�ساعد على �لو�سول 
و�لوجد�ين،  �لعاطفي  �ملجال  لأهد�ف  كر�ثوول«)2(  و«ت�سنيف  و�لإدر�كي، 
وكالهما ي�سعيان لإحد�ث تغري �سلوكي مهاري على �ملتعلم. وتعد هذه �لت�سانيف 
متد�خلة متاًما من �لناحية �لعملية، �إل �أن ت�سنيفه يعد �أمًر� �سروريًا من �أجل عملية 

تنظيم �لتعلم)3(. 
و�ملجتمع  �لفرد  على  نظريه  قل  وتفرد  باإبد�ع    �لنبي  طبقه  ما  متاًما  وهذ� 
�لثاين  �ملبحث  يف  �سرنى  كما  عام   1400 من  �أكث  قبل  �ملائية  �لرتبية  يخ�س  فيما 
�لثالثة:  �جلو�نب  �ملائية من خالل  �لرتبية  �لنبوية لأهد�ف  �لرتبوية  �لتطبيقات  من 
يجد  �حلديثية  �ملتون  �إىل كتب  �لناظر  فاإن  و�ل�سلوكية(.  و�لوجد�نية،  )�ملعرفية، 
�لكثري من �لن�سو�س �لنبوية �ملهتمة باملياه �سو�ء بطريقة ��ستعمالها، �أو بتقرير �أحقية 
�جلميع بها، �أو بالرتغيب على بذلها و�لرتهيب من هدرها، ولقد تخريت من هذه 
�لثالثة  �لن�سو�س ما يخدم عنو�ن �لبحث هنا، وق�سمتها وفًقا لالأهد�ف �لرتبوية 

�ل�سابقة.
خالل  فمن  �ملعريف  �جلانب  يخ�س  ففيما  �لآتي:  �لنحو  على  ذلك  و�أوجز 
�لأوىل:  معرفية؛  مبادئ  ثالثة  �أقر    �لنبي  �أن  جند  �لنبوية  �لن�سو�س  ��ستقر�ء 
�أن متلك بع�س م�سادر �ملياه  �أحقية �جلميع به، و�لثالثة  هي طهورية �ملاء، و�لثانية 
�خلا�سة ل يعني جو�ز منع �لغري عنها. فهذه ثالثة مبادئ معرفية، �أ�س�ستها �ل�سريعة 
�لإ�سالمية؛ لت�سكل قاعدة مرجعية يف بناء �أولويات �لإن�سان �مل�سلم �ملعرفية �خلا�سة 

باملاء.

ق�سم بلوم ورفاقه عام 1956م �ملجال �ملعريف �إىل �ستة م�ستويات يالحظ من خاللها قدرة �ملتعلم على   -1
�لإدر�ك، �لتذكر، �لفهم، �لتعليل، �لتحليل، �لتطبيق، �لتقومي. �نظر، �ملنهاج �لرتبوي، 48، بت�سرف.

�سنف كر�ثوول �لأهد�ف �لرتبوية يف �ملجال �لوجد�ين �إىل خم�سة م�ستويات: �لنتباه للمثري، �ل�ستجابة   -2
�ملنهاج  �نظر:  بها.  و�لعتز�ز  �لقيمة  متثل  قيمي،  ن�سق  يف  �لقيمة  تنظيم  لالأ�سياء،  �لقيمة  �إعطاء  للمثري، 

�لرتبوي، 49، بت�سرف.
�مل�سدر �ل�سابق، 49، بت�سرف.  -3
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ثم جتلى �لإبد�ع �لنبوي يف �جلانب �لوجد�ين بعد حماكاة �لعقل يف �جلانب 
�ملعريف؛ وذلك من خالل ��ستقر�ء �لن�سو�س �لنبوية �لتي حتاكي وجد�ن �مل�سلم 
��ستقبال  من  �بتد�ًء  �لو�قعي، وذلك  �ل�سلوكي  للتطبيق  و�إياه  لت�سل  بقلبه  مم�سكة 
�ملثري�ت كامتناع �هلل تعاىل عن �لنظر ملن مينع ف�سل �ملاء عن غريه، ونظره تعاىل 
هو رحمته، ومرور�ً بال�ستجابة للمثري عرب �سرب �لنبي  ق�سة مغفرة �هلل للرجل 
�لذي �سقى �لكلب د�عًيا �إيانا �إىل تقليده، ثم �إعطاء �لقيمة لالأ�سياء �لتي قد ل يلقى 
�أمعن  �أننا �سن�ساأل عنها يوم �لقيامة، وقد  �أقر �لنبي  باًل كف�سل جرة �ملاء �لتي  لها 
��ستعمال   لفعل جتاوز �حلد يف  للماء بو�سفه  �لقيمة  �إعطاء   ب�سرورة  �لنبي 
لبئر  و�سر�ئه  عثمان  كحادثة  بها  و�لعتز�ز  �لقيمة  بتمثل  و�نتهاًء  بالعتد�ء،  �ملاء 
رومة، و�حلث على �لت�سدق باملاء. ون�ستطيع �أن نعد �مل�ستوى �لأخري من �جلانب 
�لوجد�ين مندجًما مع �جلانب �ملهاري، فَتَمُثل �لقيمة هو يف حد ذ�ته �سلوٌك مهارُي، 
وقد �سبق و�أ�سرنا �إىل �أن هذه �جلو�نب �لثالثة متد�خلة فيما بينها، ولكنها ُف�سلت 

على هذ� �لنحو لأغر��س �لتعلم.
�ل�سلوكية  �لتطبيقات  �إىل  �لنهاية  يف  ي�سل  �أن  يجب  تربوي  م�سار  �أي  و�إنَّ 
لتوؤتي  ملمو�س،  و�قعي  �سلوك  �إىل  �لنظرية  �لقو�عد  حتول  �لتي  �لعملية  �ملهارية 
هذه �لقو�عد �أكلها، ومن ذلك: مهارة �ملحافظة على نظافة �ملاء بالأمر بتغطية �لآنية 
�ملائية،  �مل�سادر  يف  حاجته  يق�سي  من  على  �للعن  وترتيب  �ملغرب،  �أوقات  يف 
للكمية    �لنبي  بتحديد  وذلك  و�ل�ستحمام  �لو�سوء  يف  �لرت�سيد  ومهار�ت 
�لنهر، ويف  من  �لو�سوء  لإ�سر�فه يف  ل�سعد  وتوبيخه  منهما،  و�حٍد  لكل  �ملنا�سبة 
�سوؤون �لزرع و�لري جند حر�س �لنبي  على عدم ع�سل �جلهة �لتي ي�سلها �ملاء 
�أوًل ح�سة غريها منه، ل�سمان �لعدل يف توزيع �لثورة �ملائية. فالنبي  و�سل 
�ملائية  بالرتبية  �خلا�سة  �ل�سلوكية  �ملهار�ت  هذه  �إتقان  �إىل  �آنذ�ك  �مل�سلم  باملجتمع 

بعبقريه �لت�سل�سل �لرتبوي �لتي �نتهجها يف هذ� �مل�سمار.
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و�أما عن �آليه بث هذه �لأ�سول و�إي�سالها لالأفر�د و�جلماعات، فهي م�سوؤولية 
تقع على عدة موؤ�س�سات مت�سل�سلة ومرت�كمة بدورها �لتعليمي، �بتد�ًء من �لأ�سرة 
وتقرير �لنبي  م�سوؤولية �لر�عي عن رعيته، فهي �لغر�س �لأول و�لأثر �لأدوم. 
و�لرحالت  و�لن�ساطات  �لكتب  خالل  من  �لعلم،  ودور  للمد�ر�س  �نتقاًل  ثم 
و�مل�سابقات �ملدر�سية �لتي لها دور فاعل يف �لرتبية وتقومي �عوجاج �ل�سلوكيات 
�لإعالم  و�أخرًي�  و�لإر�ساد،  �لوعظ  �لربانية، وحلق  �ملدر�سة  �مل�سجد  ثم  �خلاطئة، 

بدوره �ل�سخم و�ملوؤثر. 
�إ�سرت�تيجيات  �أقدمه �سمن حمور  �أْن  َر �هلل يل  �أقول: هذ� ما ي�سَّ �لنهاية  ويف 
�ل�سنة  �ملائية يف  �لرتبية  هنا مبو�سوع  �ملتمثل  �ملائي  �لأمن  تعزيز  �لنبوية يف  �ل�سنة 
�لنبوية، لالإجابة على �لأ�سئلة �ملطروحة يف مقدمة �لبحث، وختاًما �أود �أْن �أو�سح 

�أهم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها، وهي على �لنحو �لآتي: 
كاماًل  تاأ�سياًل  �ملائية  �لرتبية  ملو�سوع  لت  �أ�سّ قد  �لنبوية  �ل�سنة  ن�سو�َس  �إنَّ 
و�ساماًل، وياأتي هذ� يف �سياق �لإ�سرت�تيجيات �لنبوية للمحافظة على �لأمن �ملائي.

خالل  من  مائية  تربية  و�ملجتمعات  �لأفر�د  برتبية  �لنبوية  �لن�سو�س  عنت 
لربط  �ملاء، و�لوجد�نية؛  �لأوىل لأهمية  �لبذور  �ملعرفية لزرع  �لرتبوية  �لأهد�ف 
�لثو�ب  خالل  من  عقيدة  �إىل  وحتولت  �لأذهان  يف  ��ستقرت  �لتي  �ملعارف 
و�لعقاب، ثم ت�سكل �لقيمة ومتثلها وحتولها فيما بعد ملهار�ت و�قعية تطبيقية موؤتية 

بذلك �أكلها.
و�أخرًي� فهذ� جهد �ملقل، و�أ�ساأل �هلل �لقبول، و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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اليوم األول: الجلسة العلمية الثانية 

عناية ال�سنة النبوية باملحافظة على 
الرثوة املائية، وكيفية تعزيزها، واأبعادها امل�ستقبلية

اأ. د. حممد ملني بن عبد احلفيظ بوروبة
اأ�ستاذ حما�سر جامعة الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�سالمية - اجلزائر
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�ملائية،  باملحافظة على �لثوة  �لنبوية  �ل�سنة  تناولت يف مد�خلتي هذه عناية 
وكيفية تعزيزها، و�أبعادها �مل�ستقبلية: 

اأول- عناية ال�سنة النبوية باملحافظة على املياه واأهدافها: 
�لإن�سان  بحياة  عالقة  له  ما  كل  ورعاية  بحماية  �لنبوية  �ل�سنة  جاءت  فقد 
ويحافظ على �سحته و�سالمته، ومن ذلك عنايتها و�هتمامها باملحافظة على �ملاء، 

ومن مظاهر عنايتها به ما ياأتي: 
النهي عن الإ�سراف يف ا�ستخدامها: فقد ذمَّ �هلل تعاىل �لإ�سر�ف بكل �أنو�عه:    -1
فقال تعاىل �آمًر� جميع عباده من بني �آدم بعدم �لإ�سر�ف عموًما، ويف �ملاأكل 

ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  خا�سة:  و�مل�سرب 
ٺ ٺ ٺ ٺ چ ]�لأعر�ف: 31[.

يَلٍة«.  ُقو�، يِف َغرْيِ �إِ�ْسَر�ٍف َوَل خَمِ دَّ َوَقاَل �لنَِّبيرُّ : »ُكُلو� َو��ْسَربُو� َو�لَب�ُسو� َوتَ�سَ

�ل�سنة  يف  و�آثار  �أحاديث  عدة  وردت  فقد  للمياه،  بالن�سبة  �ل�ساأن  وكذلك 
لقيمتها  وذلك  فيها،  �لإ�سر�ف  وعدم  �ملياه  ��ستعمال  كيفية  �إىل  تر�سد  �لنبوية 
و�أهميتها و�سرورتها يف حياة �لإن�سان، �إذ ُعدَّ �حلد �لز�ئد عن حاجة �لإن�سان نوًعا 
�ل�ستهالك  ذلك  كان  �سو�ء  عنه،  �ملنهي  �ملذموم  و�لإ�سر�ف  �لتعدي  �أنو�ع  من 
�لز�ئد لغر�س �ل�سرب �أو �ل�سقي و�لزر�عة �أو �ل�سناعة، �أو حتى يف ��ستعمال �ملاء 

للطهارة من �أجل �لعبادة؛ ونذكر منها: 

ِ ْبِن َعْمرو،  ما ورد من نهيه  ل�سعٍد عن �لإ�سر�ف يف �لو�سوء: َعْن َعْبِد �هللَّ �أ-  
َرُف؟« َفَقاَل: �أيِف  اأُ، َفَقاَل: »َما َهَذ� �ل�سَّ ِ  َمرَّ ِب�َسْعٍد، َوُهَو يََتَو�سَّ �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ

وِء �إِ�ْسَر�ٌف، َقاَل: »نََعْم، َو�إِْن ُكْنَت َعَلى نََهٍر َجاٍر«. �ْلُو�سُ
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َفَقاَل: »َل  اأُ،  يََتَو�سَّ َرُجاًل     ِ �هللَّ َر�ُسوُل  َر�أَى  َقاَل:  ُعَمَر،  �ْبِن  َعِن  ب- وما روَي 
تُ�ْسِرْف، َل تُ�ْسِرْف«.

�آِخِر  يَُقوُل: »يَُكوُن يِف   ،  ِ َر�ُسوَل �هللَّ �َسِمْعُت  َقاَل:  ٍل،  ُمَغفَّ ْبَن   ِ َعْبَد �هللَّ �أَنَّ  ج- 
ُهوِر«؛ �أي يتجاوزون �حلّد فيه. َعاِء َو�لطَّ َماِن َقْوٌم يَْعَتُدوَن يِف �لدرُّ �لزَّ
اهتمام ال�سنة برت�سيد ا�ستعمال املياه وا�ستهالكها؛ ومن ذلك:    -2

 : ما ورد يف و�سف كمية �ملاء �مل�ستعملة يف و�سوئه وغ�سله �أ-  
ِ  يَْغَت�ِسُل  روى �لبخاري وم�سلم عن �أَنَ�ِس ْبن َماِلٍك، َقاَل: »َكاَن َر�ُسوُل �هللَّ
«؛ ويف رو�ية �أخرى مل�سلم َعْن �أَنَ�ِس  اأُ ِبامْلُدِّ اِع �إِىَل َخْم�َسِة �أَْمَد�ٍد، َوَكاَن يََتَو�سَّ ِبال�سَّ
وٍك«؛  مِبَكرُّ اأُ  َويََتَو�سَّ َمَكاِكيَك  ِبَخْم�ِس  يَْغَت�ِسُل    �هلِل  َر�ُسوُل  »َكاَن  ا:  �أي�سً َماِلٍك  ْبِن 
وهو:  به،  ي�سرب  طا�س  وهو  »مكوك«  «.)جمع  َمَكاِكيَّ ِبَخْم�ِس  �مْلُثَنَّى:  �ْبُن  َقاَل 
ِمكياٌل لأهل �لعر�ق، ويَْختلف مقد�رُه ِباْخِتاَلِف ��سطالِح �لنَّا�ِس َعَلْيِه يِف �ْلِباَلِد، 
  فقيل »�ملكوك �ساع ون�سف، و�ل�ساع خم�سة �أرطال وثلث، فهذ� �ساع �لنبي

�مل�سهور عند �أهل �حلجاز، و�ل�ساع يف مذهب �أهل �لعر�ق ثمانية �أرطال..«(.
y  ،يِف �إِنَاٍء َو�ِحٍد  َُّعْن َعاِئ�َسَة ر�سي �هلل عنها: »�أَنََّها َكانَْت تَْغَت�ِسُل ِهَي َو�لنَِّبير

اأَ  يَ�َسُع ثاََلثََة �أَْمَد�ٍد �أَْو َقِريًبا ِمْن َذِلَك« �أخرجه م�سلم؛ وَعْنها »�أَنَّ �لنَِّبيَّ  تََو�سَّ
ِبُكوٍز« �أخرجه �بن �أبي �سيبة يف م�سنفه؛ قال �بن حجر: �إ�سناده ح�سن

y  وِء ِرْطاَلِن ِمْن ِ  َقاَل: »يُْجِزُئ يِف �لُو�سُ وَعْن �أَنَ�ِس ْبِن َماِلٍك، �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ
َماٍء« �أخرجه �لرتمذي.

y  إِنَاٍء َقْدَر ُثُلثَِي� َفاأُِتَي مِبَاٍء يِف  اأَ  عن �أُمرُّ ُعَماَرَة ِبْنِت َكْعٍب، »�أَنَّ �لنَِّبيَّ  »تََو�سَّ
.» �مْلُدِّ

و�ملق�سود من ذكر هذه �ملكاييل و�ملقادير يف هذه �لأحاديث �إمنا هو من باب 
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ذكر �أكث ما ��ستعمل من �ملاء و�أقله يف �لو�سوء و�لُغ�سل، و�إل فيختلف ذلك من 
وغري  و�حلر�رة،  �لربودة  درجة  وبح�سب  ج�سمه،  حجم  بح�سب  لآخر  �سخ�س 

ذلك.
ب- ما ورد يف ق�سمة �ملياه لل�سقي و�لزر�عة: ومن �لأحاديث �لو�ردة يف ذلك: 

y  يِف برَْيَ  �لزرُّ َم  َخا�سَ اِر  �لأَْن�سَ ِمَن  َرُجاًل  �أَنَّ  ثَُه  َحدَّ �أَنَُّه   ، برَْيِ �لزرُّ ْبِن  ُعْرَوَة  َعْن 
ِ : »��ْسِق يَا ُزبرَْيُ، َفاأََمَرُه  ِة يَ�ْسِقي ِبَها �لنَّْخَل، َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ �ِسَر�ٍج ِمَن �حلرَّ
َن  ِتَك، َفَتَلوَّ : �أَْن َكاَن �ْبَن َعمَّ اِريرُّ ِبامْلَْعُروِف، ُثمَّ �أَْر�ِسْل �إِىَل َجاِرَك« َفَقاَل �لأَْن�سَ
�جَلْدِر،  �إِىَل  �ملَاُء  يَْرِجَع  �ْحِب�ْس،  ثُمَّ  »��ْسِق،  َقاَل:  ُثمَّ   ،  ِ �هللَّ َر�ُسوِل  َوْجُه 

ُه«. رو�ه �لبخاري وم�سلم. َو��ْسَتْوَعى لَُه َحقَّ
y  يِف �َسْيِل َمْهُزوٍر، �ْلأَْعَلى  ِ ى َر�ُسوُل �هللَّ َعْن ثَْعَلَبَة ْبِن �أَِبي َماِلٍك َقاَل: »َق�سَ

، ثُمَّ يُْر�ِسُل �إِىَل َمْن ُهَو �أَ�ْسَفُل ِمْنُه«.  َفْوَق �ْلأَ�ْسَفِل، يَ�ْسِقي �ْلأَْعَلى �إِىَل �ْلَكْعَبنْيِ
�لألباين:  وقال  �لكبري؛  يف  و�لطرب�ين  م�سنده  يف  و�أحمد  ماجه  �بن  رو�ه 

»�سحيح«.
ففي هذه �لأحاديث دللة على تنظيم �ملياه يف �ل�سقي و�لزر�عة كل بح�سب 

مو�سعه وحاجته.
النهي عن بيع املياه ومنعها: ورد يف �ل�سنة �لنبوية يف غري ما حديث ينهى    -3
�لنا�س جميًعا،  بني  م�سرتك  �ملاء حق  �أن  و�حتكارها، وذلك  �ملياه  بيع  عن 
ول يحق لأحد �أن مينعه �أو يحرم غريه منه، لأنه لي�س من �سنع �لب�سر؛ بل هو 

هبة ومنحة من �هلل ´ �إىل جميع خلقه، ولي�س ملك �أحد.
َحاِب �لنَِّبيِّ  كما جاء يف حديث �لنبي : َعْن َرُجٍل، ِمَن �مْلَُهاِجِريَن ِمْن �أَ�سْ
، َقاَل: َغَزْوُت َمَع �لنَِّبيِّ  ثاََلًثا �أَ�ْسَمُعُه، يَُقوُل: »�مْلُ�ْسِلُموَن �ُسَرَكاُء يِف ثاََلٍث: 
رو�ية  ويف  ثاََلٍث...«،  يِف  �ُسَرَكاُء  »�لنَّا�ُس  رو�ية:  ويف  َو�لنَّاِر«  َو�ْلَكاَلأِ  �مْلَاِء  يِف 



)35(

 ، ، َقاَل: »ثاََلٌث َل مُيَْنْعَن: �مْلَاُء، َو�ْلَكاَلأُ  ِ �أخرى عن �أَِبي ُهَرْيَرَة  �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ
َو�لنَّاُر«. 

و�ملق�سود باملاء هنا يف �حلديث هو �مْلَاِء �جْلَاِري َو�لنَّاِبِع ُمْطَلًقا كماء �ل�سماء 
و�لعيون و�لأنهار �لتي ل مالك لها، وكذلك �ملاء �لذي ل يقوم �لإن�سان بحيازته 
يف �إناء �أو بركة. ومن �لأحاديث �لتي جاءت �سريحة يف �لنهي عن منع �ملاء عن 

�لنا�س: 
y  »ُُل �ملَاِء ِليُْمَنَع ِبِه �لَكاَلأ ِ  َقاَل: »َل مُيَْنُع َف�سْ َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة : �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ

رو�ه �لبخاري وم�سلم.
ِل  ويف رو�ية مل�سلم َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد �هلِل َقاَل »نََهى َر�ُسوُل �هلِل  َعْن بَْيِع َف�سْ
َر�ِب  ا: »نََهى َر�ُسوُل �هلِل  َعْن بَْيِع �سِ �مْلَاِء«، ويف �أخرى عن َجاِبر ْبِن َعْبِد �هلِل �أي�سً

�جلَْمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ �ملَْاءِ َو�ْلأَْر�ِس ِلُتْحَرَث«.
قال �خلطابي يف معامل �ل�سنن: »معنى ف�سل �ملاء ما ف�سل عن حاجته وحاجة 

عياله وما�سيته وزرعه«.
y  .»مُيَْنَع نَْقُع �ْلِبْئِر �أَْن    ِ َوَعْن َعاِئ�َسَة ر�سي �هلل عنها َقالَْت: »نََهى َر�ُسوُل �هللَّ

َرَو�ُه �أَْحَمُد يف م�سنده َو�ْبُن َماَجه
�أي  �أي يروى، و�سرب حتى نقع  �أي مينع ف�سل مائها؛ لأنه ينتقع به �لعط�س 

روى، وقيل: �لنقع �ملاء �لناقع؛ �أي �ملجتمع.
y  ُهلل� يَُكلُِّمُهُم  َل  »ثاََلٌث   : �هلِل  َر�ُسوُل  َقاَل    ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن  م�سلم  روى 

يِهْم َولَُهْم َعَذ�ٌب �أَِليٌم: -وذكر منهم-  يَْوَم �ْلِقيَاَمِة، َوَل يَْنُظُر �إِلَْيِهْم، َوَل يَُزكِّ
ِبيِل...«، ويف رو�ية �لبخاري:  ِل َماٍء ِباْلَفاَلِة مَيَْنُعُه ِمَن �ْبِن �ل�سَّ َرُجٌل َعَلى َف�سْ
َل َما  ِلي َكَما َمَنْعَت َف�سْ ُ: �ليَْوَم �أَْمَنُعَك َف�سْ َل َماٍء َفيَُقوُل �هللَّ »..َوَرُجٌل َمَنَع َف�سْ

مَلْ تَْعَمْل يََد�َك«.



)36(

y  :َوَر�أَى نَا�ًسا يَِبيُعوَن �مْلَاَء، َفَقاَل ، َعْن �أَِبي �مْلِْنَهاِل، �َسِمْعُت �إِيَا�َس ْبَن َعْبٍد �مْلَُزيِنَّ
ِ : »نََهى �أَْن يَُباَع �مْلَاُء«.  َل تَِبيُعو� �مْلَاَء، َفاإِينِّ �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هللَّ

ففي هذه �لأحاديث �لنبوية دللة على �أن ما كان �لنا�س يف �سرورة وحاجة 
�أ�سباب �حلياة: حياة  �أنه �سبب من  �إليه فهو حق م�سرتك عام، بالإ�سافة �إىل  ما�سة 
�لإن�سان، وحياة �حليو�ن، وما كان �سبًبا يف حياة �لنا�س فال يجوز �حتكاره ومنعه، 

ومن ثَـمَّ يكون لكل و�حد حق �لنتفاع به.
النهي عن تلويثها فقد ورد يف �ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة �لتنبيه على ذلك يف    -4

غري مو�سع منها: 
�لنهي عن �لبول يف �ملاء �لر�كد �أو �لد�ئم: وقد ورد يف ذلك عدة �أحاديث  �أ-  

منها: 
y  ِئِم �لَِّذي� �أََحُدُكْم يِف �ملَاِء �لدَّ �أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن �لنَِّبيِّ  َقاَل: »َل يَُبولَنَّ  َعْن 

 : َل يَْجِري، ثُمَّ يَْغَت�ِسُل ِفيِه« متفق عليه. ويف رو�ية مل�سلم عن �أبي هريرة
�ِئِم َوُهَو ُجُنٌب« َفَقاَل: َكْيَف يَْفَعُل يَا �أَبَا ُهَرْيَرَة،  »َل يَْغَت�ِسْل �أََحُدُكْم يِف �مْلَاِء �لدَّ
َقاَل: »يََتَناَولُُه تََناُوًل«. ويف رو�ية �أخرى مل�سلم عن َجاِبٍر  َعْن َر�ُسوِل �هلِل 

�ِكِد«. : »�أَنَُّه نََهى �أَْن يَُباَل يِف �مْلَاِء �لرَّ
َوَعِن  �َسُه،  يَُنجِّ ِلئاَلَّ  �ْلَبْوِل  َعَن  �لنَّْهُي  �لباري: »َفيَُكوُن  قال �بن حجر يف فتح 

ُهوِريََّة«. �ِلْغِت�َساِل ِفيِه ِلئاَلَّ يَ�ْسُلَبُه �لطَّ
y  ُز� ِ : »�تَُّقو� �مْلاََلِعَن �لثَّاَلَث: �ْلرَبَ َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ

«، ويف رو�ية لأحمد: »�أَْو نَْقِع َماٍء«.  لِّ ِريِق، َو�لظِّ يِف �مْلََو�ِرِد، َوَقاِرَعِة �لطَّ
اِلَب  ْعُن؛ �أَْي: جَمَ ُع �لَِّذي يَْكُثُ ِفيِه �للَّ »�ملالعن«: ُهَو َجْمُع َمْلَعَنٍة، َوُهَو �مْلَْو�سِ   -

َحابََها يَْلَعُنُهُم �مْلَاررُّ ِلِفْعِلِهُم �ْلَقِبيِح. ْعِن؛ ِلأَنَّ �أَ�سْ �للَّ
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»�ملو�رد«: جمع َمْوِرد، وهو �ملو�سع �لذي ياأتيه �لنا�س، ِمْن ر�أ�ِس َعنْيٍ �أو نهر    -
ل�سرب �ملاء و�لتو�سوؤ.

»نَْقِع َماٍء«: وهو �مْلَاُء �لثابت �مْلُْجَتَمُع  -
ب- نهي �مل�ستيقظ من �لنوم عن �إدخال �ليد يف �لإناء �إل بعد غ�سلها ثالًثا: 

َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة، �أَنَّ �لنَِّبيَّ  َقاَل: »�إَِذ� ��ْسَتْيَقَظ �أََحُدُكْم ِمْن نَْوِمِه، َفاَل يَْغِم�ْس 
يََدُه يِف �ْلإِنَاِء َحتَّى يَْغ�ِسَلَها ثاََلًثا، َفاإِنَُّه َل يَْدِري �أَْيَن بَاتَْت يَُدُه«، ويف رو�ية مل�سلم 

�ٍت َقْبَل �أَْن يُْدِخَل يََدُه يِف �إِنَاِئِه«. ا: »َفْليُْفِرْغ َعَلى يَِدِه ثاََلَث َمرَّ �أي�سً
ج- �لنهي عن �لنفخ يف �ل�سر�ب و�لتنف�س فيه: وقد ورد يف ذلك عدة �أحاديث 

منها: 
y  َسِرَب� »�إَِذ�   :  ِ �هللَّ َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:  �أَِبيِه،  َعْن  َقَتاَدَة،  �أَِبي  ْبِن   ِ �هللَّ َعْبِد  َعْن 

�ْس يِف �لإِنَاِء..«رو�ه �لبخاري وم�سلم. �أََحُدُكْم َفاَل يََتَنفَّ
y  ُثْلمِة ِمْن  ْرِب  �ل�سرُّ َعِن    �هلِل  َر�ُسوُل  »نََهى  َقاَل:   ، �خْلُْدِريِّ �َسِعيٍد  �أَِبي  َعْن 

َر�ِب«.  �ْلَقدِح، َو�أَْن يُْنفَخ يِف �ل�سَّ
y »َس يِف �ْلإِنَاِء، �أَْو يُْنَفَخ ِفيِه� َعِن �ْبِن َعبَّا�ٍس : »�أَنَّ �لنَِّبيَّ  نََهى �أَْن يَُتَنفَّ

ا ما ورد من �أحاديث نبوية �أخرى تاأمر بالتنف�س �أثناء �ل�سرب  ويوؤيد ذلك �أي�سً
�ُس يِف �لإِنَاِء  خارج �لإناء. منها ما روى �لبخاري عن �أن�س بن مالك من �أنَّه كان يََتَنفَّ

�ُس ثاََلًثا«. تنَْيِ �أَْو ثاََلًثا، َوَزَعَم »�أَنَّ �لنَِّبيَّ  َكاَن يََتَنفَّ َمرَّ
َف�ُسنٌَّة  �ْلإِنَاِء  َخاِرَج  ثاََلًثا  �ُس  �لتََّنفرُّ ا  مَّ »َو�أَ م�سلم:  على  �سرحه  �لنووي يف  قال 
�ِس يِف �ْلإِنَاِء ُهَو ِمْن َطِريِق �ْلأََدِب خمافة من  َمْعُروَفٌة؛ َقاَل �ْلُعَلَماُء: َو�لنَّْهُي َعِن �لتََّنفرُّ

ُ �أَْعَلُم«. تقذيره ونتنه و�سقوط �سيء ِمَن �ْلَفِم َو�ْلأَْنِف ِفيِه َونَْحِو َذِلَك َو�هللَّ
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قاء:  �لنهي عن �ل�سرب من فم �ل�سِّ د-  
y  ْرِب ِمْن ِ  َعِن �ل�سرُّ روى �لبخاري عن �أبي هريرة  قال: »نََهى َر�ُسوُل �هللَّ

ْن مَيَْنَع َجاَرُه �أَْن يَْغِرَز َخ�َسَبُه يِف َد�ِرِه«، ويف رو�يات  َقاِء، َو�أَ َفِم �لِقْربَِة �أَِو �ل�سِّ
َقاِء«. ْرِب ِمْن يِف �ل�سِّ �أخرى له: »نََهى �لنَِّبيرُّ  َعِن �ل�سرُّ

y  »َعِن �ْخِتَناِث �لأَ�ْسِقيَِة  ِ َعْن �أَِبي �َسِعيٍد �خُلْدِريِّ ، َقاَل: »نََهى َر�ُسوُل �هللَّ
يَْعِني �أَْن تُْك�َسَر - �أي تقلب- �أَْفَو�ُهَها َفيُ�ْسَرَب ِمْنَها. رو�ه �لبخاري وم�سلم.

قال �لبغوي يف �سرح �ل�سنة: »َو�مْلْعَنى يِف �لنَّْهي عِن �ل�ّسْرب ِمْنُه �أنُّه �إِذ� َد�َم 
ِلأَنَُّه ُرمّبا يُكون ِفيِه د�بٌة، ُرِوي عْن  رب ِفيها، تخنث وتغريت ر�ئحتها، وِقيل:  �ل�سرُّ

�أيرُّوب، َقاَل: نُبِّئُت �أَن رُجاًل �سرب من يِف �ل�سقاء، َفخرجت ِمْنُه حيٌة«.
ا ما ورد يف �ل�سنة من �أحاديث و�آثار توجيه وتر�سد �إىل  ويوؤكد ما �سلف �أي�سً
مفتوًحا  تركها  و�لنهي عن  �ملاء  فيها  يحفظ  �لتي  �لآنية و�لأ�سقية و�لأدو�ت  تغطية 

وعارية خمافة �أن يقع فيها �سيء؛ ومنها: 
y  ،َقاَء و� �ْلإِنَاَء، َو�أَْوُكو� �ل�سِّ عن جابر بن عبد �هلل  عن �لنبي  �أنه قال: »َغطرُّ

ْيَطاَن َل يَُحلرُّ �ِسَقاًء، َوَل يَْفَتُح بَابًا،  َر�َج، َفاإِنَّ �ل�سَّ ْطِفُئو� �ل�سِّ َو�أَْغِلُقو� �ْلَباَب، َو�أَ
لَّ �أَْن يَْعُر�َس َعَلى �إِنَاِئِه ُعوًد�، َويَْذُكَر  ُف �إِنَاًء، َفاإِْن مَلْ يَِجْد �أََحُدُكْم �إِ َوَل يَْك�سِ
بَْيَتُهْم« ويف رو�ية  �ْلَبْيِت  �أَْهِل  َعَلى  ِرُم  تُ�سْ �ْلُفَوْي�ِسَقَة  َفاإِنَّ  َفْليَْفَعْل،  �هلِل،  ��ْسَم 
َنِة لَْيَلًة يَْنِزُل ِفيَها َوبَاٌء َل مَيُررُّ  َقاَء، َفاإِنَّ يِف �ل�سَّ و� �ْلإِنَاَء، َو�أَْوُكو� �ل�سِّ �أخرى: »َغطرُّ

�ِء«. لَّ َوَقَع ِفيِه ِمْن َذِلَك �لدَّ ِباإِنَاٍء لَْي�َس َعَلْيِه ِغَطاٌء، �أَْو �ِسَقاٍء لَْي�َس َعَلْيِه ِوَكاٌء �إِ
فكل هذه �لأحاديث جاءت د�لة على �ملحافظة على �ملياه و�سيانتها وحمايتها 

من �أي تلوث �أو �أذى قد يلحق بها.
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ثانيا- عناية ال�سنة النبوية بكيفية تعزيز الرثوة املائية: 
من  عليها  �ملحافظة  وبكيفية  �ملائية  �لثوة  تعزيز  مب�ساألة  �لنبوية  �ل�سنة  �هتمت 

�ل�ستنز�ف و�ل�سياع، ومن �سور ذلك: 
الت�سجيع على �سقيا املاء وبذله: ورد يف �ل�سنة �لنبوية �لت�سجيع على �سقيا    -1
�ملاء وبذله ملن يحتاج �إليه وت�سهيل �لطرق وتي�سري �ل�سبل للو�سول �إليه، وذلك 
ملا له من �لثو�ب و�لأجر و�لف�سل �لعظيم، وميكن تلخي�س ما ورد فيما ياأتي: 

�عتبار �سقيا �ملاء مكرمة من �ملكرمات وقربة �إىل �هلل:  �أ-  
َب  يف �سقيا �حلاج كما ورد يف  ولذ� �أعطاها �لنبي  �أهمية كربى، �إذ َرغَّ
حديث حجته �لذي يرويه جابر بُن عبد �هلل : »ُثمَّ َرِكَب َر�ُسوُل �هلِل  َفاأََفا�َس 
ِلِب، يَ�ْسُقوَن َعَلى َزْمَزَم، َفَقاَل:  ْهَر، َفاأَتَى بَِني َعْبِد �مْلُطَّ َة �لظرُّ لَّى مِبَكَّ �إِىَل �ْلَبْيِت، َف�سَ
ِلِب، َفَلْوَل �أَْن يَْغِلَبُكُم �لنَّا�ُس َعَلى �ِسَقايَِتُكْم لََنَزْعُت َمَعُكْم«  »�ْنِزُعو�، بَِني َعْبِد �مْلُطَّ

َفَناَولُوُه َدْلًو� َف�َسِرَب ِمْنُه«.
قال �لنووي يف �سرحه على م�سلم: »معناه: لَْوَل َخْويِف �أَْن يَْعَتِقَد �لنَّا�ُس َذِلَك 
�ِل�ْسِتَقاِء  َعْن  َويَْدَفُعونَُكْم  يَْغِلُبونَُكْم  ِبَحْيُث  َعَلْيِه  َويَْزَدِحُموَن  �حْلَجِّ  َمَنا�ِسِك  ِمْن 

يَلِة َهَذ� �ِل�ْسِتَقاِء«. ِة َف�سِ َل�ْسَتَقْيُت َمَعُكْم ِلَكْثَ
�أن �سقيا �ملاء �سبب لتكفري �لذنوب:  ب-  

كما �أنَّ �سقيا �ملاء �سبب لتكفري �لذنوب وباب من �أبو�ب �لرب، ولذلك وردت 
�لأحاديث  ومن  يحتاجه،  ملن  وبذله  �ملاء  �ُسْقيَا  يف  ترغب  و�آثار  �أحاديث  عدة 

�لو�ردة حول هذ�: 
y  َعَلْيِه َفا�ْسَتدَّ  ي،  مَيْ�سِ َرُجٌل  »بَْيَنا  َقاَل:     ِ �هللَّ َر�ُسوَل  �أَنَّ   : ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن 

َى  �لَعَط�ُس، َفَنَزَل ِبْئًر�، َف�َسِرَب ِمْنَها، ثُمَّ َخَرَج َفاإَِذ� ُهَو ِبَكْلٍب يَْلَهُث يَاأُْكُل �لثَّ
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ُه، ُثمَّ �أَْم�َسَكُه ِبِفيِه،  ِمَن �لَعَط�ِس، َفَقاَل: لََقْد بََلَغ َهَذ� ِمْثُل �لَِّذي بََلَغ ِبي، َفَماَلأَ ُخفَّ
ِ، َو�إِنَّ لََنا  ُ لَُه، َفَغَفَر لَُه«، َقالُو�: يَا َر�ُسوَل �هللَّ ُثمَّ َرِقَي، َف�َسَقى �لَكْلَب، َف�َسَكَر �هللَّ

يِف �لَبَهاِئِم �أَْجًر�؟ َقاَل: »يِف ُكلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة �أَْجٌر« رو�ه �لبخاري وم�سلم.

y  ،بَْيَنَما َكْلٌب يُِطيُف ِبَرِكيٍَّة« : ِّا َعِن �لنَِّبي ويف حديث �آخر َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة �أي�سً
َفَنَزَعْت ُموَقَها َف�َسَقْتُه  �إِ�ْسَر�ِئيَل،  بََغايَا بَِني  َر�أَْتُه بَِغيٌّ ِمْن  �إِْذ  يَْقُتُلُه �لَعَط�ُس،  َكاَد 

َفُغِفَر لََها ِبِه«. رو�ه �لبخاري وم�سلم.

نَّة من ذلك:  ج- �أن �سقيا �ملاء من �أف�سل �لقربات و�ل�سدقات: ومما ورد يف �ل�سرُّ

y  ُق َعْنَها؟ دَّ ي َماتَْت �أََفاأَتَ�سَ ِ، �إِنَّ �أُمِّ َعْن �َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، َقاَل: ُقْلُت: يَا َر�ُسوَل �هللَّ
ُل؟ َقاَل: »�َسْقُي �مْلَاِء«، ويف رو�ية �أخرى:  َدَقِة �أَْف�سَ َقاَل: »نََعْم«، ُقْلُت: َفاأَيرُّ �ل�سَّ

َدَقِة �أَْعَجُب �إِلَْيَك؟ َقاَل: »�مْلَاُء««.  ِ، �أَيرُّ �ل�سَّ »َقاَل: ُقْلُت: يَا َر�ُسوَل �هللَّ

y  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل ، ْعِبيِّ �ْسَماِعيَل ْبِن �أَِبي َخاِلٍد، َعِن �ل�سَّ وَعْن �أَِبي �َسِعيٍد، َوَعْن �إِ
َا  َو�أَميرُّ نَِّة،  �جْلَ ِثَماِر  ِمْن  �أَْطَعَمُه �هللُ  َعَلى ُجوٍع  ُموؤِْمًنا  �أَْطَعَم  ُموؤِْمٍن  َا  »�أَميرُّ  : �هلِل 
�َسَقى  ُموؤِْمٍن  َا  ميرُّ َو�أَ نَِّة،  �جْلَ ِر  ُخ�سْ ِمْن  �هللُ  َك�َساُه  ُعْرٍي  َعَلى  ُموؤِْمًنا  َك�َسا  ُموؤِْمٍن 
ِحيِق �مْلَْخُتوِم« رو�ه �أبو د�ود: و�لرتمذي قال  ُموؤِْمًنا َعَلى َظَماأٍ �َسَقاُه �هللُ ِمَن �لرَّ

�لألباين: »�سعيف«.

y  ْجًر� ِمْن َماٍء« رو�ه �أَ �أَْعَظَم  َدَقٌة  �أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن �لنَِّبيِّ  َقاَل: »لَْي�َس �سَ َعْن 
�لبيهقي، قال �لألباين: »ح�سن لغريه«. 

y  ُفوًفا فرُّ �لنَّا�ُس يَْوَم �ْلِقيَاَمِة �سُ ِ : »يَ�سُ َعْن �أَنَ�ِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
ُجِل َفيَُقوُل:  ُجُل ِمْن �أَْهِل �لنَّاِر َعَلى �لرَّ نَِّة - َفيَُمررُّ �لرَّ - َوَقاَل: �ْبُن مُنرَْيٍ �أَْهُل �جْلَ
ُجُل  يَا ُفاَلُن، �أََما تَْذُكُر يَْوَم ��ْسَت�ْسَقْيَت َف�َسَقْيُتَك �َسْربًَة؟ َقاَل: َفيَ�ْسَفُع لَُه، َومَيُررُّ �لرَّ
َفيَُقوُل: �أََما تَْذُكُر يَْوَم نَاَوْلُتَك َطُهوًر�؟ َفيَ�ْسَفُع لَُه - َقاَل: �ْبُن مُنرَْيٍ - َويَُقوُل: يَا 
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ُفاَلُن �أََما تَْذُكُر يَْوَم بََعْثَتِني يِف َحاَجِة َكَذ� َوَكَذ� َفَذَهْبُت لََك، َفيَ�ْسَفُع لَُه«. رو�ه 
�بن ماجه: قال �لألباين �سعيف.

ُل  »�أَْف�سَ  :  ِ َر�ُسوُل �هللَّ َقاَل  َقاَل:  ُل؟  ْف�سَ �أَ َدَقِة  �ل�سَّ �أَيرُّ   : �بن عبا�س  �ُسِئَل 
ِة َقالُو�: چ ې ى  نَّ َدَقِة �مْلَاُء، �أَمَلْ تَ�ْسَمْع �إِىَل �أَْهِل �لنَّاِر مَلَّا ��ْسَتَغاُثو� ِباأَْهِل �جْلَ �ل�سَّ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ چ ]�لأعر�ف: 50[«.
�لأحياء  �إليه من  �ملاء وتوفريه جلميع من يحتاج  �إتاحة  و�ملق�سد من هذ� هو 

دون ��ستثناء من �إن�سان �أو حيو�ن �أو غريهما.
الت�سجيع على حفر اآبار واإجراء ال�سواقي والأنهار: فنجد يف �ل�سنة �لنبوية    -2
و�إجر�ء  �لآبار  حفر  �إىل  �لنا�س  �إىل  عديدة  ودعو�ت  و�إر�ساد�ت  �إ�سار�ت 

�ل�سو�قي و�لأنهار ملا فيها من �خلري و�لأجر �لوفري، ومن ذلك: 
y  إِنَّ مِمَّا يَْلَحُق �مْلُوؤِْمَن ِمْن َعَمِلِه�« : ؛ َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هلِل ما رو�ه �أَبو ُهَرْيَرَة

ا تََرَكُه، �أَْو َم�ْسِجًد� بََناُه،  احِلً َمُه َونَ�َسَرُه، �أَْو َولًَد� �سَ َوَح�َسَناِتِه بَْعَد َمْوِتِه ِعْلًما َعلَّ
ِتِه  حَّ َدَقًة �أَْخَرَجَها ِمْن َماِلِه يِف �سِ ِبيِل بََناُه، �أَْو نََهًر� َكَر�ُه، �أَْو �سَ �أَْو بَْيًتا ِلْبِن �ل�سَّ
َوَحيَاِتِه تَْلَحُقُه ِمْن بَْعِد َمْوِتِه« ويف رو�ية �أخرى بلفظ: ».. �أَْو نَْهًر� �أَْجَر�ُه...«.

y  بَْعِد ِمْن  ْجُرُهنَّ  �أَ ِلْلَعْبِد  يَْجِري  »�َسْبٌع   : �هلِل  َر�ُسول  َقاَل  َقاَل:  �أَنَ�ٍس،  وَعن 
َغَر�َس  �أَْو  ِبْئًر�،  َحَفَر  �أَْو  نَْهًر�،  َكَرى  �أَْو  ِعْلًما،  َم  َعلَّ َمْن  ِه:  َقرْبِ يِف  وُهو  َمْوِتِه، 
َحًفا، �أَْو تََرَك َولًَد� يَ�ْسَتْغِفُر لَُه بَْعَد َمْوِتِه«. َث ُم�سْ نَْخال، �أَْو بََنى َم�ْسِجًد�، �أَْو َورَّ

ِ  َعِن �لنَِّبيِّ  َقاَل: »َمْن َحَفَر َماًء مَلْ يَ�ْسَرْب ِمْنُه َكِبٌد  وَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد �هللَّ
ُ يَْوَم �ْلِقيَاَمِة...«.  ى ِمْن ِجنٍّ َوَل �إِْن�ٍس َوَل �َسُبٍع َوَل َطاِئٍر �إِلَّ �آَجَرُه �هللَّ َحرَّ

وتذكر لنا كتب �لتاريخ �لإ�سالمي �أن عمرو بن �لعا�س ملّا فتح م�سر، ويف �أثناء 
وليته عليها، ��ستخدم نحو مائة �ألف عامل يف �إ�سالح طرق �لري يف م�سر �سيًفا 

و�ستاًء.
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�خلليفة  زوجة  �ملن�سور  جعفر  بنت  زبيدة  عني  وقف  ذلك  على  مثال  وخري 
هارون �لر�سيد، و�لتي �سقت عام 164هـ، من و�دي نعمان �سرق مكة �إىل م�سعر 
عرفة مب�سافة بلغ طولها حو�يل 26 كلم، لت�سقي �حلاج و�ملعتمر و�ملقيم، ف�سخرت 
يوم  �إىل  باقية  �آثارها  ز�لت  وما  �ملاء،  وتو�سيل  �إن�سائها  �أجل  من  متلك  ما  كل  لها 

�لنا�س هذ�، و��ستمرت هذه �لعني لأكث من )1200( عام �إىل عهد قريب.
الت�سجيع على �سراء الآبار والعيون ووقفها وت�سبيلها:    -3

وخري مثال على ذلك ق�سة �سر�ء عثمان بن عفان  بئر رومة وجعلها وقًفا 
للم�سلمني؛ �لتي كانت ليهودي وكان ي�سرب عليها �لقفل ويغيب، فياأتي �مل�سلمون 
لي�سربو� منها �ملاء فال يجدونه حا�سًر�، فريجعون بغري ماء، ف�سكا �مل�سلمون ذلك 
�مْلُ�ْسِلِمنَي«،  َكِدَلِء  ِفيَها  َدْلُوُه  َفيَُكوُن  ُروَمَة  ِبْئَر  ى  يَ�ْسرَتِ »َمْن  فقال:    �لنبي  �إىل 

َفا�ْسرَتَ�َها ُعْثَماُن.
َر �أَ�ْسَرَف َعَلْيِهْم،  ْحَمِن �ل�ُسلمي  �أَنَّ ُعْثَماَن  ِحنَي ُحو�سِ فَعْن �أَِبي َعْبِد �لرَّ
َحاَب �لنَِّبيِّ ، �أَلَ�ْسُتْم تَْعَلُموَن �أَنَّ َر�ُسوَل  َ، َوَل �أَْن�ُسُد �إِلَّ �أَ�سْ َوَقاَل: »�أَْن�ُسُدُكُم �هللَّ

ِ  َقاَل: »َمْن َحَفَر ُروَمَة َفَلُه �جَلنَُّة«؟ َفَحَفْرتَُها...« رو�ه �لبخاري. �هللَّ
ثالثا- �أبعادها �مل�ستقبلية: لها عدة �أبعاد ذكرنا جملة منها يف �ملد�خلة �لكاملة 

مل يت�سع لنا �ملقام لذكرها هنا فلرت�جع هناك.
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اليوم األول: الجلسة العلمية الثانية 

اإ�سرتاتيجية ا�ستدامة موارد املياه 
يف ال�سنة النبوية

د. نورة عبد اهلل الغمال�س 
اأ�ستاذ م�سارك بجامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز باخلرج - ال�سعودية
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�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ل نبي بعده وبعد...
ھ  چ  تعاىل:  قال   مب�سًر� وهاديًا ونذيًر�؛  نبينا حمّمًد�  تعاىل  �أر�سل �هلل 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۇ ۆ ۆ چ ]�لتوبة: 128[.

 وقد متثل حر�سه  على �أمته يف �سور �ستى، ومن �سور هذ� �حلر�س ما 
�لبيئة من حولنا،  �حلفاظ على  �أهمية  على  د�لة  توجيهات  من  �أحاديثه  ُوِجَد يف 

ومن �أهم مظاهر �لبيئة، وهو وثيُق �ل�سلة باحلياة �ملاء؛ قال تعاىل چ ں ں ڻ 
ڻڻ ڻ چ ]�لأنبياء: 30[.

ظل  �لذي  �ملائي  �لأمن  على  للحفاظ  وثيقٍة  مبثابِة    توجيهاته  كانت  ولقد 
ي�سغل على مر �لع�سور هاج�س �ل�سعوب، ل�سيما و�أنَّه يتحدث من بيئة �سحيحة 
و�إ�سرت�تيجية  ر�سيدة،  �سيا�سة  ر�سم  على  �أَْقَدَر  يكون  ذلك  ولعل  �ملائية،  باملو�رد 
دقيقة يف ��ستد�مة مو�رد �ملياه. وقد ت�سمنت �أحاديثه  توجيهاٍت عميقًة ر�سمت 
بو�سوح �إ�سرت�تيجية دقيقة، هدفها حتقيُق �لأمن �ملائي لتكون م�سدًر� لكل م�ستفيد 
�إ�سرت�تيجية  يف ر�سم خطة لتحقيق �لأمن �ملائي، ل�سيما و�أنَّ �حلاجَة ما�ّسٌة لو�سع 
ل�ستد�مة �ملو�رد �ملائية، و تو�سيح �أهم �ملرتكز�ت �لتي قامت عليها �سيا�سة �لنبي 
َما يُ�سهم يف ر�سم �سيا�سة لالأمن �ملائي لل�سعوب يف   يف حتقيق �لأمن �ملائي، 

�سوء �ل�سنة �لنبوية.
�لعظيم،  �لوحي  من  �ملاء  على  �حلفاظ  يف    �لنبي  �سيا�سة  �نبثقت  لقد 
��ست�سعاًر� لأهمية �ملاء، و�أنه ع�سب �حلياة �لذي ل تقوم �إل به؛ فم�سى  ُقدًما 
�سحيحة  بيئة  يف  يعي�س  وهو  ل�سيما  �ملاء،  على  للحفاظ  لأمته  �سيا�سة  ر�سم  يف 
�س لقاعدة عظيمة تهدف �إىل �حلفاظ على  باملو�رد �ملائية؛ فقد كان �لنبي  يوؤ�سِّ
�ملاء وحمايته من م�سادر �لثلوث؛ فيبني  �أن �إيذ�ء �لنا�س بتلويث م�سادر �ملياه 
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يوجب �للعن ملا يرتتب عليه من خ�سارة عظمى للثوة �ملائية، وتاأثري على �لنظام 
�لبيئي.

 ، �لنبي  �هتمام  �أثارت  �لتي  �لأمور  من  �ملاء  حفظ  هاج�س  كان  ولقد 
ال ملو�جهة �لتلوث �لذي  فت�سمنت �لتوجيهاُت �لنبويُة بيانًا لأهمية �لتخطيط �لفعَّ
تتعر�س له �لثوة �ملائية بحماية مو�رد �ملاء - و�إن كانت قليلة- من �إلقاء �لنفايات 

و�لقاذور�ت، مع �سرورة �إز�لة �ملو�د �ملوؤثرة يف جودة �ملياه و�حلفاظ عليها.

تفتح  وكاأنها  �ملاء،  على  للمحافظة  و�أ�سا�سيًة  عري�سًة  خطوًطا    ر�سم  لقد 
�لآفاق �أمام �أهل �لخت�سا�س للدر��سة و�لبحث عن �لطرق �لقومية يف حفظ �ملاء، 

ودر��سة مدى جدو�ها.

�لإ�سالمي  ديننا  بها  متيز  �لتي  �لعظيمة  �لقيم  من  ِقيمًة  �لو�سطيُة  كانت  ولئن 
�لنبي  �أدرك  و  ا،  �أي�سً �لبيئة  مكت�سبات  مع  �لتعامل  يف    طبقها  فقد  �حلنيف، 
فنادى  �حلاجة؛  �لز�ئد عن  �ل�ستهالَك  �لبيئة:  تهدد  �لتي  �ملخاطر  �أكرب  من  �أنَّ   
بالعتد�ل، و�تََّخَذُه  منهًجا فريًد� يف �لتخطيط للق�ساء على ظاهرة �لإ�سر�ف، 
و�لق�ساء عليها. وكان هدُفه �لأ�سمى �حلدَّ من �لآثار �ل�سلبية للهدر �ملائي، لذلك 
�أوجد  �سيا�ساٍت �إ�سرت�تيجيًة جديدًة تنبع من �سعور �أنَّ �لإن�سان كما �أنه ُم�ْسَتْعِمر 
قيمٌة  �لتو�زَن  و�أن  �حلياة،  مقومات  من  فيها  ما  بكل  عليها  م�ستاأَمن  فهو  لالأر�س 

�إ�سالمية عالية، ل بد من تطبيقها يف كافة مناحي �حلياة.

�لتخطيط  مقومات  �أهم  ِمْن  فيها،  �لإ�سر�ف  وجتنب  �ملياه  هدر  خف�س  �إن 
ب�سرورة  �أ�سحابه  توعية  �إىل    �سعى  وقد  �ملائية،  �ملو�رد  لإد�رة  �ل�سرت�تيجي 
ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن  تغيري �ملمار�سات �ل�سيئة يف ��ستخد�م �ملاء بعدة طرق؛ فَعْن َعْبِد �هللَّ
َرُف  اأُ َفَقاَل: )َما َهَذ� �ل�سَّ �ْلَعا�ِس ر�سي �هلل عنهما )�أَنَّ �لنَِّبيَّ  َمرَّ ِب�َسْعٍد َوُهَو يََتَو�سَّ
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وِء �َسَرٌف؟ َقاَل: )نََعْم، َو�إِْن ُكْنَت َعَلى نَْهٍر َجار()1(.  يَا �سَعْدُ؟( َقاَل: �أَيِف �ْلُو�سُ

�ملاء،  و�لإ�سر�ف يف  �ل�ستهالك  �ليوم: ظاهرٌة  �لبيئة  منه  تعاين  ما  �أخطر  �إن 
ما يوؤثر �سلًبا يف كافة �خلطط �لإ�سرت�تيجية، ورمبا �أّدْت �إىل عدم �سمان توفري �ملاء 

لالأجيال �لقادمة.
�إن من �أهم مقومات خطة �لنبي �سلى �هلل عليه يف ��ستد�مة �ملو�رد �ملائية �لنهَي 
عن �لإ�سر�ف فيه؛ فهو يعلم  �أن �لإ�سر�َف يوؤدي �إىل عو�قَب وخيمة على �لفرد 

و�ملجتمع، ل�سيما مع �سح �ملو�رد �ملائية �لعذبة، و�سعوبة �حل�سول عليها.
يُ�ستفاد  �أن  ينبغي  �ملاء  ��ستهالك  لرت�سيد    و�سعها  �لتي  �لإ�سرت�تيجية  �إنَّ 
فح�سب؛  هذ�  لي�س  �ملائي،  �لأمن  حتديات  ملو�جهة  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  يف  منها 
بل لو�سع معايري دقيقة يف ��ستخد�م �ملاء وتقنينه يف جمال �لعباد�ت ما يَُعدرُّ حافًز� 
عظيًما لتقنني ��ستعمال �ملاء يف جميع �ملجالت. كما �أنَّ �لتقنني �لدقيق كفيل ب�سد 
�خلاطئة  �ل�سلوكات  بع�س  �سيما مع وجود  �لبيئات، ل  �ملائي يف خمتلف  �لعجز 
�لتي توؤدي �إىل ��ستنز�ف �ملو�رد �ملائية �لتي غالًبا ما ي�سودها �لفهم �خلاطئ و تدين 
لو�سع معايري �سارمة و�سن  �لعليا  تدخاًل من �جلهات  يتطلب  ما  �لثقافة،  م�ستوى 

 . قو�نني وت�سريعات حتدد كميات �ملياه، وفق خطة حمكمة م�ستمدة من �سنته

�أخرجه �بن ماجه يف �سننه، كتاب �أبو�ب �لطهارة و�سننها، باب ما جاء يف �لق�سد يف �لو�سوء وكر�هية   -1
�لتعدي فيه )1/ 425/272(، وكذلك �أحمد يف �مل�سند )11/ 7066/637( كالهما من طريق قتيبة، 
�أبي عبد �لرحمن �حلبلي عن عبد �هلل بن عمرو.  ثنا �بن لهيعة، عن حيي بن عبد �هلل �ملعافري، عن  حدَّ
و�حلديث ذكره �لهيثمي يف جممع �لزو�ئد )10/ 82( وقال: »رو�ه �أحمد، وفيه �بن لهيعة، وحديثه 
ح�سن، وبقية رجاله رجال �ل�سحيح( وقال �ل�سيخ �أحمد �ساكر يف حتقيقه للم�سند )6/ 481(: )�إ�سناده 
�سحيح(، وكان �ل�سيخ �لألباين رحمه �هلل قد �سعفه يف( �إرو�ء �لغليل يف تخريج �أحاديث منار �ل�سبيل 
نه يف �سل�سلة �لأحاديث �ل�سحيحة )7/ 861( ورمبا كان �سبب �إ�سعاف جماعة من  )1/ 171(. ثم ح�سَّ
�لعلماء لهذ� �حلديث لأن فيه �بن لهيعة، لكن ذكر �لألباين رحمه �هلل �أن �حلديث من رو�ية قتيبة بني �سعيد 
عنه ورو�يته عنه �سحيحه وقد ��ستفاد ذلك من ترجمة �لإمام �لذهبي لقتيبة يف �سري �أعالم �لنبالء )11/ 

.)13
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وملا كان �ملنظور �ل�سرت�تيجي لالأزمة �ملائية يتطلب م�ساركة كافة �جلهات �ملعنية 
و�لأفر�د لالإح�سا�س بامل�سوؤولية جتاه �ملو�رد �ملائية، فقد �سعى ر�سول �هلل  -وهو 
�لقائد �ملحنك- لأن ي�ست�سعر كل فرد دوره يف حتقيق �لأمن �ملائي؛ فكان من �أهم 
�أهد�ف خطته  ل�ستد�مة مو�رد �ملياه �لعمُل على ��ستحد�ث مو�رد مائية ب�سبل 

�ستى، ون�سر �لوعي بني �لأفر�د باأهمية ذلك.
لقد �أدرك  �أنَّ �ملو�رد �ملائية من �ملرتكز�ت �لأ�سا�سية للحياة. و�لهتماُم بها 
و��ستحد�ُثها يعد �أمًر� حيويًا لإد�مة �حلياة، و��ستمر�ر وجودها، وتطورها يف �ستى 

�لنو�حي؛ لذلك جعلها من �أف�سل مكت�سبات �لإن�سان يف حياته وبعد مماته.
لقد ��ستطاع  �أن يجعل �جلميع يدرك قيمة �لثوة �ملائية ومن ثم �مل�ساهمة 
  لإيجابية يف تخفيف �لأزمة �ملائية؛ لقد ��ستدت حاجة �مل�سلمني للماء؛ فاأ�سعل�
عنه كما يف  �هلل  عثمان ر�سي  و��ستجاب  بئر رومة،  ل�سر�ء  �حلما�س  نفو�سهم  يف 
�لرو�ية عنه  �أنه قال: »من ي�سرتي بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلء �مل�سلمني« 

فا�سرت�ها عثمان ر�سي �هلل عنه)1(.
منظومة  كانت  بل  وح�سب،  �ملياه  توفري  على    �لنبي  �سيا�سة  تعتمد  مل  و 
متكاملة يف �إد�رة �ملياه، �سملت جو�نَب �قت�سادية و�جتماعية و�سناعية، وغريها.

ويف خامتة هذ� �لبحث �لذي تناول �إ�سرت�تيجية �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف 
��ستد�مة مو�رد �ملياه، و��ستعر�سنا فيه �لأحاديث �لنبوية �لتي بينت �سيا�سته �سلى 

�هلل عليه و�سلم يف �لتعامل مع �ملاء، بو�سفه عن�سًر� مهًما من عنا�سر �لبيئة.

�أخرجه �لبخاري تعليًقا يف �سحيحه كتاب �مل�ساقاة، باب �ل�سرب ومن ر�أى �سدقة �ملاء وهبته وو�سيته   -1
�لو�سايا  و�أخرجه يف كتاب  بلفظه  �لبخاري )3/ 109(  مق�سوم �سحيح  �أو غري  كان  مق�سوًما  جائزة، 

ا �أو بئًر�، و��سرتط لنف�سه مثل دلء �مل�سلمني )4/ 2778/13(. باب: �إذ� وقف �أر�سً
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ولعل من اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها: 
للتعامل مع �لأزمة  - �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ��سرت�تيجياٍت و��سحًة  َع  و�سَ

�ملائية.
و�سهلُة  - و�ساملٌة  و�قعيٌة  �ملاء  حفظ  يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �سيا�ساُت 

�لتطبيق.
تطبيُق �إ�سرت�تيجية �لنبي �سلى �هلل يف تنمية �ملو�رد �ملائية و�ملحافظة عليها كفيٌل  -

بالق�ساء على �لأزمة �ملائية �لعاملية.
و�أما �لتو�سيات؛ فنو�سي مبا ياأتي:  -
�ل�ستفادة من �لأحاديث �لنبوية يف �لدر��سات �حلديثة ملعاجلة �لأزمة �ملائية. -
�سرورة زيادة �لوعي باأهمية �لتعامل مع �ملاء، على �أنه من �أهم عنا�سر �لبيئة  -

و�أنه ُمعر�س للَفْقد.
�سرورُة �أن يتبنى �ملخت�سون و�سَع �إ�سرت�تيجية متكاملة يف �لتعامل مع �لأزمة  -

�ملائية، معتمدًة على �لكتاب و�ل�سنة.
هذ�، و�سلى �هلل و�سلم على �سيدنا حممد، و�آله و�سحبه �أجمعني.
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اليوم الثاني: الجلسة العلمية األولى 

اأثُر الإميان باهلل تعاىل يف حتقيق الأمِن املائيِّ 
يف ال�ُسّنة النبوية

اأ. د. عبدالكرمي نوفان عبيدات
رئي�س فرع بني كنانة القراآين - اململكة الأردنية الها�سمية
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�حلمد هلل رّب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �ملر�سلني، حممد بن 
عبد�هلل، وعلى �آله و�أ�سحابه �لطّيبني �لطاهرين، وبعد:

بَْدًء�  من�سوبيها،  بكل  �لو�سل-  جامعة  �إىل  �جلزيل  بال�سكر  �أتقّدم   : ابتداءاً
برئي�سها، وعمد�ء كلياتها، وروؤ�ساء �أق�سامها، وموّظفيها وطالبها- على تنظيم عقد 

�لندوة �لدولية �لعا�سرة للحديث �لنبوي �ل�سريف بعنو�ن: 
الأمُن املائّي يف ال�ُصّنة النبوية )الإ�صرتاتيجيات واملقا�صد(

فاإن من �أجّل نعم �هلل على عباده �أْن هد�هم �إىل �سر�طه �مل�ستقيم، و�أر�سَدهم 
بل �لتي تُعيُنهم على مهّمِة  �إىل رعاية م�ساحلهم ِوْفق منهاِجه �لقومي، وزّودهم بال�سرُّ

��ستخالِفهم يف �لأر�س، چ يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  متخت  ىت      يت  جث  
مث  ىث  يث چ �جلاثية: 13.

َقو�ُم  بها  �لتي  �ملاء،  نعمُة  ما �سّخره لهم- يف هذه �لأر�س-  �أهّم  وكان من 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     ڇچ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   چ  حياتهم؛ 
ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ  

کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ �لنحل: 10 -11.

ُب �حلياة، فال �أدلَّ على ذلك من ن�سوِء �حل�سار�ِت  وحني يقال: �إن �ملاء ع�سَ
�لإن�سانيِة و�زدهاِرها حوَل مناِبعه ووديانه وجماريه ورو�فده، و�ندثاِر �لكثري من 
�لكثري من  �إْتالف م�سادره، وقياِم  �أو  ن�سوبه  ب�سبب  �أي�سا-  �لقدمية-  �حل�سار�ت 
�حلروب و�ل�سر�عات و�لنز�عات حول منابِع �ملياه على �متد�د �لتاريخ �لإن�ساين. 
�مل�ستقبل،  يف  و�ل�سر�عاِت  �لنز�عاِت  هذه  �حتد�َم  �خلرب�ء  من  �لكثرُي  ويتوقُع 
تتعاىل  وحاليا،  �لنقية.  �ملياه  م�سادر  على  �ل�سيطرة  ب�سبب  �حلروِب  و�ندلَع  بل 
باحلفاظ  مطالبًة  و�لغرب،  �ل�سرق  من  كٍل  يف  �لتخ�س�سات  كافة  من  �لأ�سو�ُت 
ًد�،  على قْطرة �ملاء نظيفًة، وكفالِة و�سولها �إىل كّل فرد، بو�سفها حًقا �إن�سانًيا موؤكَّ
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ب�سّن   - �أي�سا   - �لأ�سو�ُت  هذه  وتطالُب  بل،  �لفقرية.  �ملجتمعات  يف  وخا�سًة 
�لُدَولية، وذلك  بالهيئات  و�نتهاًء  بالفرد،  بدًء�  و�لت�سريعات؛  �لقو�نني  من  �ملزيد 

حلماية �ملاء من �لتلّوث �أو �لإهد�ر.
قلٍق على هذه  من  �ليوَم  �لعامُل  يو�جهه  ما  ب�سريٍة  يخفى على كل ذي  ول 
�ملائّي ل�سعوبه، وكيفيِة  ُدَوِله يف كيفية حتقيِق �لأمن  �لنز�ِع بني  �لثوة، و�ْحِتد�ِم 

�لتغّلِب على �ملعيقاِت �لتي تعرت�ُس حتقيَق هذ� �لأمن.
�ملاء،  لفُظ  فيها  �لتي ورد  �لأحاديث  �لنبوية مبنظومٍة من  �ل�سّنة  ولقد حفلت 
�ح�ساِن  �إىل  ود�عيًة  �سكرها،  ووجوِب  �لإن�سان،  على  �لنعمة  بهذه  رًة  مذكِّ
��ستغاللها، و�لتحذيِر من �إهد�رها، �أو �لتع�ّسِف يف ��ستعمالها، بل وجاءت �ل�سّنة 
بتاأكيد حّق كل �إن�سان فيها؛ قال �سلى �هلل عليه و�سلم: »�مل�سِلموَن �ُسركاُء يف ثالٍث، 

يف �لَكاَلإِ، و�ملاِء، و�لنَّاِر«.
وعندما نتكّلم عن ُمعيقات �لأمن �ملائي يف �ل�سّنة �لنبوية؛ فاإمنا نق�سد بذلك 
كلَّ �سلوك ب�سرّي؛ من �ساأنه �أن يُْنِق�َس من كمية �ملاء �لالزم حلياة �لإن�سان و�لأحياء 
على هذه �لأر�س، �أو يُ�ْسهَم هذ� �ل�سلوك يف تلويث �ملاء؛ حيُث يجعله غري �سالح 

لال�ستهالك �لب�سري، �أو غري �سالح حلياة �لنبات و�حليو�ن.
و�إذ� تاأّملنا �ل�سّنة �لنبوية، �سنجد �لعديد من �لإجر�ء�ت �لتي ت�سري �إىل هذه 
�ملعيقات، ويف �لوقت نف�سه تُْر�سد �إىل طرق معاجلتها و�لتغّلب عليها، ومن �أهّمها: 

1- �سْعُف الإميان، والتق�سرُي يف الواجبات، وارتكاُب املحّرمات:
من  �سبٌب  �لطاعات؛  من  عباده  على  �هلل  �أوجب  مبا  �لقيام  وعدُم  فاملعا�سي 
�هلل  لغ�سب  موجبٌة  �ملعا�سي  لأن  �ملائي،  لالأمن  وتهديٌد  �ملطر،  �نحبا�س  �أ�سباب 

تعاىل، وما ��ْسُتْجِلب رزٌق مبثل تْرك �ملعا�سي.
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قال تعاىل: چ ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  
ىب   يب  جت  حت     چ �لروم: 41.

، فاإن �لتقّرَب �إىل �هلل تعاىل بالطاعات؛ وحتقيَق �أهل �لأر�س لالإميان  ومن ثمَّ
ٌد لتحقيق �لأمن �ملائي. يف و�قع حياتهم �ليومية �سبيٌل موؤكَّ

2- النهُي عن الإ�سراف يف املاء امل�ستعمل للطهارة وغريها من ا�ستعمالته يف 
نواحي احلياة املختلفة:

ومن  �لإ�سالمية  �لأّمة  خ�سائ�س  من  كلِّها  �لأمور  يف  و�لعتد�ل  فالق�سد 
�أهم مقا�سد �سريعتها، وبالتايل ي�سبح �لنهُي عن �لإفر�ط و�لتفريط مبد�أً �إ�سالمياً 
يف  �ل�ستهالك  و�سلوكياِت  �ليومية  �حلياة  باأن�سطة  يتعلق  فيما  وخا�سة  هاماً، 
جهة؛  من  �ملو�رد  على  �حلفاظ  من  عليها  يرتتُب  ملا  وذلك  و�لأ�سربة،  �لأطعمة 

پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ         چ  تعاىل:  قال  �أخرى؛  �ملحيطة من جهة  �لبيئة  و�سيانِة 
ٺ  ٺ  ٺ  چ �لأعر�ف:31. 

3- النهُي عن تلويث املاء:
ونوعّيته  �ملاء  طبيعة  يف  تغيري�ت  �إْحد�ث  عن  �لنبوية  �ل�سنة  نَهت  فقد 
�إْذ  و�لنباتي،  و�حليو�ين  �لب�سري  لال�ستخد�م  �سالح  غرَي  يجعله  َما  وخ�سائ�سه، 
ثة مثل: �ملو�د �لكيميائية، �أو �لبكتريّية، �أو  يَْحدُث ذلك باإ�سافة مو�دَّ دخيلة �أو ملوَّ
�لنجا�سات؛ من بول �أو غائط �أو دم ونحوها، �أو حتى على �سكل طاقة حر�رية �أو 

�إ�سعاعية لالأنظمة �لبيئية �ملائية �ملختلفة. 
ويَُعدرُّ تلويُث �ملاء من �أبرز �ملعيقات لالأمن �ملائي، لأنه يُْفِقده خ�سائ�سه �لتي 
جتعله �ساحلا لالنتفاع �لب�سري و�حليو�ين و�لنباتي.وكان هذ� �لنهي مرتبطاً با�ستثارة 

�لإميان يف �لنف�س �ملوؤمنة بعدم �لإْقد�م على مْثل هذ� �ل�سلوك.
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4- الّنهُي عن تغوير املاء، اأو اإْتالِف مواِرده:
فقد جاء يف �ل�سنة �لنبوية ما يوؤّكد حمايَة م�سادِر �ملاء، و�لنهِي عن كل ت�سرٍف 
�هلل  �سلى  �لر�سول  و�سايا  من  �إْتالفها.وكان  �أو  م�سادره  بتغويِر  �ملاء،  �إْنقا�ُس  فيه 
عليه و�سلم �إذ� بعث جي�ساً �أن ل يُْتلفو� م�سادر �ملاء؛ فعن علي بن �أبي طالب ر�سي 
�هلل عنه، قال: كان نبي �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� بعث جي�سا من �مل�سلمني �إىل 
�مل�سركني قال �نطلقو� با�سم �هلل - فذكر �حلديث وفيه: »ول تقتلو� وليد� طفال ول 

ُرّن عينا...«. �أخرجه �لن�سائي يف �ل�سنن �لكربى. �مر�أة ول �سيخا كبري� ول تغوِّ
5- الدعوُة اإىل حفر الآبار اأو اأّيِة موارَد ُت�ْسهُم يف حتقيق الأمن املائي:

فمن �أهّم �لأمور �لتي تُ�ْسهم يف حتقيق �لأمن �ملائي: �لبحُث عن م�سادَر جديدة 
للماء، كحفر �لآبار، و�إن�ساء �ل�سدود ونحوها، فقد جاء يف �ل�ُسّنة �لنبوية �لدعوة 
�إىل حْفر �آبار �ملياه، ل�ستخر�ج ما يف باطن �لأر�س من �ملياه �جلوفية، ورتّب �لأجر 
َكِبٌد  منه  ت�سرْب  ماًء، مل  َحَفر  فعنه �سلى �هلل عليه و�سلم: »من  �لفعل؛  على هذ� 
ى من ِجنٍّ ول �إن�ٍس ول طائٍر �إلَّ �آَجره �هللُ يوَم �لقيامِة« )رو�ه �بن ماجة( ويقا�س  حرَّ
على ذلك: �إْن�ساُء �ل�سدود �أو �حلفائر، لتجميع �ملاء �لنازل من �ل�سماء، ما يُ�ْسهم يف 

حتقيق �لأمن �ملائي يف �لوقت �حلا�سر. 
6- ت�سجيُع ال�ُسّنة النبوية على اإْحياء م�ساريع وْقف املاء:

فلقد كان �لإمياُن باهلل تعاىل �لباعَث �لأوَل على �إْن�ساء هذه �لوْقفيات، تقّربا �إىل 
ي ِبْئَر  �هلل عّز وجّل، د�ِفُعهم يف ذلك قول �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: »َمْن يَ�ْسرَتِ

ُروَمَة َفيَُكوُن َدْلُوُه ِفيَها َكِدَلِء �مْلُ�ْسِلِمنَي بخرٍي له منها يف �جلّنة؟«.
ول �سك �أن كلَّ ما تقّدمت �لإ�سارة �إليه يدل على حر�س �ل�سنة �لنبوية على 
حتقيق �لأمن �ملائي، وهي توجيهات؛ ت�ستثري يف نف�س �ملوؤمن �إميانَه باهلل تعاىل، و�إل 
�ملائي  �لأمن  بحماية  باللتز�م  �أحد�ً  تُْلِزَم  �أن  ت�ستطيع  �لدنيا  يف  �سلطة  من  فلي�س 
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لالأفر�د و�جلماعات ب�سكل �سحيح، ومن ثم وجب تر�سيُخ هذ� �لإميان يف نفو�س 
�لنا�س، ليكون �سامنا ل�سْبط �سلوكهم يف �حلفاظ على �لثوة �ملائية؛ �لتي تتعر�س 
ل�ستنز�ف كبري يف عاملنا �ملعا�سر؛ فهذ� �لإميان قادر يف كل �لأحو�ل على مر�قبة 

�سلوك �لنا�س، حتى يف خلو�تهم.
�لوقت  �ملائيِّ يف  �لأمِن  �إىل عدم حتقيِق  �أّدت  �لتي  �لأ�سباب  تاأملنا يف  و�إذ� 
�حلا�سر؛ وجدنا �أن من �أهّمها ما يعوُد �إىل ممار�ساِت �لإن�سان و�سلوِكه يف �لتعامل 
على  �حلر�س  بعدم  �أو  بتلويثه،  �أو  باإهد�ره،  �سو�ٌء  �سوّيٍة؛  غرِي  بطريقٍة  �ملاء،  مع 
�لبحث عن م�سادَر جديدٍة، مُتِدرُّ �لب�سريَة مبزيٍد منه، و�سوًل �إىل حتقيق �لأمن �ملائي 

لالأفر�د و�ملجتمعات.
وقد جاء هذ� �لبحُث ليُ�َسِلَّط �ل�سوَء على بيان �أثِر �لإمياِن يف �لتعامل مع �ملاء، 
كق�سية ِقيٍم �سلوكيٍة �إن�سانية، وما جت�ّسُده هذه �لقيُم من �أحكاٍم �سرعيٍة، مبردود�تها 
�لإميانية، من ثو�ٍب �أو عقاٍب يف �لد�ر �لآخرة، و�لرتكيِز على بيان �أثِر �لإمياِن يف 
�لتغّلب على �ملعيقاِت �لتي تعرت�س حتقيَق �لأمِن �ملائِيّ يف عاملنا �ملعا�سر، وتاأكيد: 
�أنه ل ميكُن حتقيُق هذ� �لأمن - مبدلوله �ل�سامل - �إل من خالل �لإميان باهلل تعاىل 
وتر�سيِخ �خلوِف منه �سبحانه يف �لنف�س �لب�سرية، لتكون رقابُة �لإن�سان على نف�سه 
نابعًة من د�خله، ل �أن تُْفَر�َس عليه بال�سيف و�لقانون؛ فاإن َمْن �آَمَن باهلل وخاَف من 
عذ�به؛ �أِمن �لنا�ُس من �إ�ساءة ت�سرفاته يف �لتعامل مع �ملاء، كما يدلرُّ عليه �سلوك 

�لنا�س يف �لوقت �حلا�سر.
ومن �ملوؤّكد �أن �لدعوة �إىل حتقيق �لأمِن �ملائيِّ - �لذي ي�سعى هذ� �ملوؤمتر �إىل 
�إليه،  تُْر�سد  �إليه �ليوم- جند يف �ل�سنة �لنبوية معامَل هاديًة  �س طريق �لو�سول  تلمرُّ

وتَْكُفُل حتقيَقه من خالل ما تقدمت �لإ�سارة �إليه.
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ومن ثّم فاإن تعزيَز �لِقيِم �لإميانيِة عند �لنا�س مهٌم يف �لوقت �حلا�سر ل�سْبط 
�ل�سلوك �لب�سري يف �لتعامل مع �ملاء، لأن �لإميان باهلل تعاىل هو �أهمرُّ مقّوم ل�سْبط 
�أننا �أين ما عملنا؛  ه هو  هذ� �ل�سلوك، و�أن �لدر�َس �لكبرَي �لذي ينبغي ��ستخال�سُ
من  ونعمَل  منهما  نتعّلَم  و�أن  �لإميايّن،  و�لنظاَم  �ملحلّيَة  �لثقافة  نتفّح�س  �أن  يجب 
�حللوِل  �أكَث  �أن  تعّلمنا  فقد  خا�سٍة،  ب�سرية  معتقد�ٍت  َفْر�س  من  بدًل  خاللهما، 
��ستد�مًة؛ هي تلك �لتي يطّورها �لباحثون من �أبناء �لبلد�ن �لنامية، و�لتي تعك�س 

ِقيَم جمتمعاتهم.
و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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�حلمد هلل �لذي تف�سل علينا بنعم ل تُعدرُّ ول حت�سى، ومن �أََجلِّ نعمه وعطاياه 
، و�أ�سهد �أن ل �إله �إل �هلل، �ساحب �لف�سل فيما  �ملاء �لذي جعل منه كلَّ �سيء حيٍّ
�أ�سدى، و�حلمد فيما �أوىل، و�أ�سهد �أن نبينا حممد�ً عبده ور�سوله، �أمر باملحافظة 

على �لنعم، و�أمر �أتباعه بعدم �لإ�سر�ف، �أما بعد؛ 
للعلم  قّدموه  ما  يجعل  �أن  �أ�ساأل  و�هللَ  �لندوة،  على  �لقائمني  جلميع  فاأ�سكر 
يف  �لعملية  )�لإ�سرت�تيجيات  فهو  ورقتي  عنو�ن  �أما  ح�سناتهم.  ميز�ن  يف  و�أهله 

�ل�سنة �لنبوية للتغلب على ندرة �ملاء(.
�لآونة  يف  ظهر  لذ�  �لقدم؛  منذ  �لب�سرية  �أنظار  حمطرُّ  �ملاء  �أن  �ملعلوم  من 
قو�نني  وو�سعت  �لبيئة،  عنا�سر  �أهم  �أحد  بو�سفه  باملاء  �لدول  �هتماُم  �لأخرية 
تنظم �لتعامل معه، وهذه �لقو�نني �سبقتها ت�سريعات نبوية، للحفاظ عليه، وعدم 
�لعتد�ء؛ فاحلاجة �إليه ُملحة ل �سيما عند �مل�سلم؛ �إذ �أنَّ حاجته �إىل �ملاء �أكث من 
حاجة غريه �إليه؛ فطهارته يف �ليوم متجددة وو�جبة، لذ� �سرع للم�سلمني �سالة 
هذه  على  حتافظ  �لتي  �لتد�بري  �لنبوية  �ل�سنة  وو�سعت  لنزوله،  طلباً  �ل�ست�سقاء 

�لنعمة من �لإهد�ر، وتعمل على ��ستجالبها عند فقدها، و�لبحث عنها.
�أزمات �ملاء وندرته �حللوُل  �لنبوية للتغلب على  �ل�سنة  �أجنَع ما و�سعته  و�إن 
�ل�ستباقية، �لتي تَُعدرُّ نوًعا من ��ست�سر�ف �مل�سكلة، وو�سع خطط م�ستقبلية لها، ثم 
�إد�رتُها للتغلب عليها عند حدوثها، وبناء مناذج م�ستقبلية؛ وهذ� نوع من �لإبد�ع 

و�لتميز.
ويعد �ل�ست�سر�ف �ل�سرت�تيجي من �لطرق �جلديدة و�ملفيدة لو�سع �حللول 
من  قدر  �أكرب  �مل�ستقبل، من خالل جمع  �إدر�ك  تعميق  يعمل على  �إذ  �مل�ستقبلية؛ 
مع  تتما�سى  �إ�سرت�تيجية  خطة  وو�سع  �لقر�ر�ت،  �أف�سل  و�تخاذ  �ملعلومات، 

ف. �لظروف �مل�ستقبلية �ملحتملة، و�سرعة �لت�سُرّ
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لذ� جاء يف �ل�سنة �لنبوية من �لتد�بري �ل�ست�سر�فية ما ميكن �أن يتغلب به على 
ندرة �ملاء وقلته، وهذه �لتد�بري فيها �عرت�ف بنعم �هلل �لعظيمة، ومننه على خلقه؛ 
و�أعز  موجود،  �أهون  وخ�سوع،  خمود  بعد  �لأر�س  به  حتيا  �حلياة،  قو�م  فاملاء 
مفقود، فال حياة للمخلوقات دونه، وما من �إن�سان �أو حيو�ن �أو نبات �إل ويحتاج 
�إىل �ملاء. ومن �أهمل هذه �لنعمة وبالغ يف �لإ�سر�ف فيها عوقب بالفقد ف�ساًل عن 
�أنه خالف �ل�سرع، و�سار من �ملبذرين �إخو�ن �ل�سياطني. ومن هنا، جاء �لتحذير 
�ل�سديد، و�لوعيد �لكبري من �لتهاون به، ولكن من ف�سل �هلل �أن �لعقالء يقدرون 

هذه �لنعمة ويعرفون قيمتها، ويحافظون عليها.

وهزمية  �أقو�م  لنت�سار  �سبباً  �هلل  وجعله  �حلروب،  قامت  �ملاء  �أجل  ومن 
�أقو�م وو�سع �آخرين؛ فهو ع�سب  �أقو�م و�فتقار �آخرين، ورفعة  �آخرين، وغنى 

�حلياة و�سريانها.

وهناك عو�مُل توؤدي �إىل قلته ونق�سانه؛ يتحد بع�سها يف كل مكان، ويختلف 
فاملحافظون  �لب�سر؛  �أيدي  عملت  مما  ومعظمها  �لأماكن،  باختالف  �لآخر  بع�سها 

على �ملاء قليل.

�أ�سباب فقده؛ فمن بالغ يف ��ستغالل  َويَُعدرُّ �لإ�سر�ُف يف ��ستعمال �ملاء �أهمَّ 
ما ل يحتاج �إليه، عوقب باحلرمان مما يحتاج �إليه، ول �سك �أن �لنعم يحافظ عليها 
يف  �لإ�سر�ف  وعدم  �لنعمة،  قيمة  ��ست�سعار  �ل�سكر  �أنو�ع  �أعظم  ومن  بال�سكر، 
��ستعمالها. وقد حث �ل�سرع �حلكيم على �لقت�ساد يف ��ستعمال نعمة �ملاء؛ لذ� 
نبه على �سرورة �لعتد�ل يف ��ستعماله، وعدم جتاوز حّد �لعتد�ل؛ فمن �أ�سرف 
فقد خالف �لهدي �لنبوي �لذى جاء �لنهي فيه عن �لإ�سر�ف، ولو على نهر جار. 

ولقد �أخرب �لنبي  عن �لإ�سر�ف �لكائن �لآن من بع�س �لنا�س، بقوله: »�إِنَُّه 
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َعاِء«)1(. ُهوِر َو�لدرُّ ِة َقْوٌم يَْعَتُدوَن يِف �لطرُّ �َسيَُكوُن يِف َهِذِه �لأُمَّ
فاحلديث ي�سري من طرف خفي �إىل �سرورة �لعتد�ل يف كل �سيء؛ فهو من 
باب �لتنبيه على ف�سل �لقت�ساد وقبح �لإ�سر�ف. و�لنهي عن �لإ�سر�ف ل ي�سمل 
يف  �ل�سخ�س  وقع  و�إذ�  وغريها.  و�ل�سناعة  �لزر�عة  يف  ��ستعماله  يف  �لإ�سر�ف 
�ِسباك �لإ�سر�ف �سار طبعاً له يف ماأكله وم�سربه وملب�سه، و�أ�سحى �سرره كبرًي�، 
يف  �لإ�سر�ف  عن  �لنهي  كان  و�إذ�  �خلبري.  �لعليم  عنه  نهى  لذ�  م�ستطرًي�؛  ه  و�سررُّ

��ستعمال �ملاء للعبادة، فالنهي يف غريه �أ�سد و�آكد.
�لنا�س  �لنبوية  �ل�سنة  �إهد�ُره وتلويثُه؛ وقد منعت  �ملاء  �أ�سباب قلة  وكذ� من 
من �إهد�ر �ملاء، �أو �لت�سبب يف تلويثه باأي وجه من �لوجوه؛ �إذ �أنَّ يف �إف�ساده منًعا 
من ��ستعماله، وتكليف �ملجتمع بالتخل�س منه، فيكون قد جمع �ل�سرر من جهتني: 

�لأوىل: تلويثه، و�لثانية: تكاليف �لتخل�س منه. 
وهذ� �لتلويث مظنة �لإ�سر�ر بالغري؛ فقد يفتك �ملاء �مللوث بالكائنات �حلية، 
لذ� دعت �ل�سنة �إىل �لعناية بنظافة �ملاء، وعدم �لتعدي عليه بالإف�ساد �لذي ي�سر 
َقاَل:  َجَبٍل،  ْبِن  ُمَعاِذ  حديث  ذلك  توؤكد  �لتي  �لنبوية  �لأحاديث  ومن  �لعباد، 
ِريِق،  �لطَّ َوَقاِرَعِة  �مْلَو�ِرِد،  يِف  �ْلرُبَ�َز  �لثَّاَلَث:  �مْلاََلِعَن  »�تَُّقو�   :  ِ �هللَّ َر�ُسوُل  َقاَل 

.)2(» لِّ َو�لظِّ
يلقي خملفاته،  فبع�سهم  بطر�ئَق عدة؛  �ملاء  �أف�سد  ور�أينا يف زماننا هذ� من 
وخملفات �حليو�نات، و�ملبيد�ت يف �لأنهار و�لرتع، َما يت�سبب يف �إف�ساد �لبالد، 
وِء، )36/1( رقم)96(، و�أحمد يف �مل�سند،  �أخرجه �أبو د�ود، كتاب �لطهارة، باب �لإِ�ْسَر�ِف يِف �ْلَو�سُ  -1
�ل�سحيحني،  على  �مل�ستدرك  يف  و�حلاكم  رقم)16801(،   )356/27( رقم)16796(،   )351/27(
)267/1( رقم)579(، وقال �بن كثري: : "�إ�سناد ح�سن ل باأ�س به: "، �بن كثري، تف�سري �لقر�آن �لعظيم، 

 .)429/3(
ِع �لَِّتي نََهى �لنَِّبيرُّ  َعِن �ْلَبْوِل ِفيَها، )11/1( رقم )26(، و�بن ماجه،  �أخرجه �أبو د�ود، باب �مْلََو��سِ  -2
كتاب �لطهارة و�سننها، باب �لنهي عن �خلالء على قارعة �لطريق، )119/1( رقم)328(، و�حلاكم يف 

�مل�ستدرك على �ل�سحيحني، )273/1( رقم)594(، و�سححه �حلاكم و�لذهبي. 
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و�لإ�سر�ر باحلرث و�لن�سل.
ومن �أ�سباب قلة �ملاء ن�سوب �حلروب، وهي مظنة �ل�سرر من جو�نب عدة 
ل �سيما �لقت�ساد، و�لآن ظهر ما ي�سمى بحرب �ملاء، وفيه تقوم بع�س �لدول ببناء 

�سدود، وو�سع �حلو�جز �لتي تت�سبب يف �إ�سر�ر غريها.
�لب�سر  لوفر  �لأ�سباب  تال�سي  مت  ولو  وندرته،  �ملاء  قلة  �أ�سباب  بع�س  هذه 

لأنف�سهم ولغريهم �لكثري من �ملاء �لتي تهدر �أو ت�ستنزف بال �سرورة.
ُج �لآن على كيفية �لتغلب على تلكم �لأ�سباب، من خالل ��سرت�تيجيات  عرِّ و�َساأَ
باأي وجه من  و�سعتها �ل�سنة �لنبوية مثل �ملحافظة على م�سادر �ملياه من �لتلوث 
وتغطية  �ل�سرب،  �أثناء  �لإناء  يف  �لتنف�س  منع  وكذ�  فيه،  �لتبول  ومنع  �لوجوه، 
�لبيوت،  يف  �ل�سرب  مياه  على  �حلفاظ  يتم  �أن  فينبغي  �لأ�سقية،  وربط  �لأو�ين 
وكذ� ماء �ل�سبيل، ومياه �خلز�نات، وذلك بتغطيتها من �لأتربة و�حل�سر�ت �لتي قد 
ت�سقط فيها، فعدم تغطيتها يت�سبب يف �إهد�ر �ملاء �لذي تعر�س لل�سرر، لذ� دعت 

�ل�سنة �إىل �ملحافظة عليها.
�لإ�سرت�تيجية عدة  ولهذه  �ملياه؛  ��ستهالك  تر�سيد  �لإ�سرت�تيجيات  ومن هذه 
�سور �أبرزها: �لتدريب على �ملحافظة على �ملاء �أثناء �لطهارة؛ ففي ن�سو�س �ل�سنة 
�لنبوية دعوة �إىل �لقت�ساد يف ��ستعمال �ملاء، وعدم �ملبالغة يف ذلك، ويف هذ� 
�أباحت  ولذلك  �سو�ها؟!.  مبا  فكيف  للعبادة،  كان  ولو  �ملاء،  �إهد�ر  عِدم  تعليُم 
طهارته،  على  باقياً  �مل�سلم  د�م  ما  و�حد،  بو�سوٍء  كلها  �ل�سلو�ت  �أد�َء  �ل�سريعة 

َو�أََجاَزِت �مل�سح على �خلف؛ وهذ� نوع من توفري �ملاء.
�إن �مل�ستب�سر للطريقة �لعملية يف ��ستعمال �ملاء يدرك �حرت�م �لنعم و�سيانتها؛ 
فالعتد�ل و�لو�سطية منهج حياة �مل�سلمني يف �لعبادة و�لعادة، ثم �إِنَّ �لناظر �إىل 
فت �مل�سلمني بقيمة �ملاء، وعلمتهم عدَم  هذه �لنماذج يدرك �أن �ل�سنة �لنبوية َعرَّ
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من  تنزل  و�لأمطار  من حتتهم،  �لأنهار جتري  كانت  ولو  ��ستعماله،  �لإ�سر�ف يف 
فوقهم، وهذ� �لقت�ساد جزء ل يتجز�أ من ت�سرفات �مل�سلم. و�إن �لر�ئي ل ي�ساهد 
ثم ر�أيت  فاإذ� ر�أيت  �لنعمة؛  لهذه  �لإجالل و�لإكبار و�لتقدير  �إىل  ما يدعوه  �إل 

�حرت�ماً لنعم �هلل.
من  �أتباعها  رت  حذَّ �لنبوية  فال�سنة  �لإ�سر�ف؛  حترمي  �لثالثة:  و�لإ�سرت�تيجية 
يف  �إ�سر�فه  �أن  �ملتعبد  يظن  فقد  بالقت�ساد؛  و�أمرتهم  خطره،  وبينت  �لإ�سر�ف، 
بني  �لتفريق  مت  لذ�  �لو�سوء؛  �إ�سباغ  من  نوع  و�أنه  فيه؛  �سيء  ل  �ملاء  ��ستعمال 
�لإ�سباغ و�لإ�سر�ف، وقد نََهى �لنبي  عنه ولو كان على نهر؛ فكيف �إذ� كان �ملاء 

حمدود�ً، و�حلاجة �إليه �سديدة؟!.
و�لإ�سرت�تيجية �لر�بعة: �لنهي عن �متالك �ملاء �لعام، و�ل�ستحو�ذ عليه، ومنع 
�لنا�س منه؛ �إذ �ملاء �لنازل من �ل�سماء، و�خلارج من �لأر�س من ف�سل �هلل �لذي ل 
مينع، ول يت�سنى لب�سر �أن مينع ف�سل �هلل، »فامْلُ�ْسِلُموَن �ُسَرَكاُء يِف ثاََلث: يِف �ْلَكالأ 
َو�مْلَاِء َو�لنَّاِر«)1(. وقد قرر �حلديث مبد�أ �ل�سر�كة بني �لنا�س يف هذه �لثالث، �لتي 
�أَنَّ  ُهَرْيَرَة،  �أَِبي  فَعْن  منعه،  �ملاء وعدم  ببذل  �أتباعها  �أمرت  بل  فيها،  لهم  ل دخل 
ُل �لَكاَلأ«)2(؛ فلي�س لأحد �أن  ُل �ملَاِء؛ ِليُْمَنَع ِبِه َف�سْ ِ ، َقاَل: »َل مُيَْنُع َف�سْ َر�ُسوَل �هللَّ
به  �أو ي�ستاأثر  به نف�سه دون خلق �هلل،  ي�سع �سياجاً حول ماء يف �سحر�ء ليخت�س 
ٌب على ��ستحو�ذ  لنف�سه. ويِف َعِدم منع �ملاء تقريٌر ملبد�أ �ل�سر�كة بني �لنا�س، وتغلرُّ
�لو�حد  فماء  �ملاء؛  ندرة  �أزمة  �لتغلب على  �أحد طرق  �ملاء. وهذ�  بع�سهم على 

يكفي �لثنني.

�مل�سند،  يف  و�أحمد  رقم)3479(،   )295/3( �مْلَاِء،  َمْنِع  ِفى  باب  �لإجارة،  كتاب  د�ود،  �أبو  �أخرجه   -1
)174/38( رقم)23082(، وقال �ل�سيخ �سعيب: : "�سحيح: ". 

 : أخرجه �لبخاري، كتاب �مل�ساقاة، باب من قال �إن �ساحب �ملاء �أحق باملاء حتى يروى لقول �لنبي�  -2
)ل مينع ف�سل �ملاء(، )830/2( رقم)2226(، وم�سلم، كتاب �لبيوع، باب �لنهي عن بيع ف�سل �ملاء، 

)34/5( رقم)4011(. 



)62(

يف  �مل�ساَهد  �لكبري  �أثره  ولهذ�  �ل�ست�سقاء،  �سالة  �خلام�سة:  و�لإ�سرت�تيجية 
و�إمنا  فيه،  للب�سر  �هلل، ل دخل  بف�سل  �ملطر  نزول  �أنَّ  �إذ  �ملاء؛  ندرة  �لتغلب على 
�مل�سلم  يربط  �أن  �لإميان  كمال  ومن  �سعفهم،  و�إظهار  وت�سرعهم  بتذللهم  يتنزل 
�إذ� قل �ملاء هرع �مل�سلم �إىل موله يطلب  نزول �ملطر بت�سريف �هلل �سبحانه؛ لذ� 

ْعَفه وُذلَّه �إىل خالقه، و�حتياجه ملن بيده ملكوت كل �سيء. عطاياه، فيُظِهُر �سَ
فال�سنة  ندرته؛  على  للتغلب  بد�ئل  عن  �لبحث  �ملاء  ��ستجالب  طرق  ومن 
�لآبار،  كحفر  م�سادره  تنوع  مثل  �ملاء،  عن  للبحث  عدة  بد�ئل  و�سعت  �لنبوية 
للتطهر  �لبحر  ماء  فا�ستعمال  �لبحر؛  مباء  كالتطهر  للطهارة  بد�ئل  عن  و�لبحث 
�أنَّ �أغلب ��ستعمال �لنا�س للماء يف بيوتهم  �إذ  يجعل �ملاء �ملتاح لل�سرب متوفر�ً؛ 
لطهارتهم ونظافة �آنيتهم؛ لذ�، لو مت ��ستعمال ماء �لبحر لبقي �لكثري من �ملاء �لعذب 

لال�ستعمال يف �لطعام و�ل�سرب و�لزرع.
و�سرع �لإ�سالم �لتيمم بدياًل عن �لو�سوء عند فقد �ملاء �أو �لعجز عن ��ستعماله، 
وكذ� �أباحت ��ستعمال �ملاء �ملتبقي من �لو�سوء �أو �لغت�سال، �أو باملاء �لذي �أ�سيب 
بنجا�سة غري موؤثرة، وما د�مت �لنجا�سة ل توؤثر فال د�عي لرتك �ملاء وعدم ��ستعماله، 
�ملائية. للثوة  تبديد  وفيه  عنه،  �ملنهي  �لإ�سر�ف  من  هذه-  -و�حلالة  تركه  بل 

ريِّ  يف  معاجلته  بعد  �لطهارة  يف  �مل�ستعمل  �ملاء  ��ْستعمال  �أباَحِت  وكذ� 
يف  �ملعاجَلة  �ل�سحي  �ل�سرف  مياه  و��ستعمال  �ل�سحر�وية،  �سيما  ل  �لأر��سي 
�ل�سحي  �ل�سرف  مياه  ��ستعمال  حما�سِن  ومن  و�ل�سناعية.  �لزر�عية  �لأغر��س 
�ملعاجلة �ملحافظُة على �حتياطي �ملياه؛ فا�ستعمال هذه �ملياه �ملنقاة بالطرق �لعلمية 
يف جمالت �لريِّ �لزر�عي، وريِّ �حلد�ئق �لعامة، و�لأماكن �لرتويحية، وتغذية 
�ل�سيار�ت،  �ل�سناعية، وغ�سيل  �لتربيد، و�لأغر��س  �ملياه �جلوفية م�ستقباًل، ويف 
من  ه  �أَُعدرُّ بل  به،  باأ�س  ل  ذلك،  ونحو  و�ملباين،  �لبيوت  �ساحات  وتنظيف 

روريات؛ توفرًي� للمياه �ل�ساحلة لل�سرب. �ل�سّ
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�أزمة  على  للتغلب  �لنبوية  �ل�سنة  و�سعتها  �لتي  و�لو�سائل  �لطرق  �أهمرُّ  تلكم 
ندرة �ملاء، و�لتي ينبغي على �لنا�س �أن يعملو� على تطبيقها.

من خالل ما �سبق، يظهر �أنَّ �أهمَّ �أ�سباب حدوث ندرة �ملاء هو: �لإ�سر�ف يف 
خار �ملاء �لز�ئد على �حلاجة،  ��ستعمال �ملاء، وتلويث �ملاء، ون�سوب �حلروب، و�دِّ

وِقلَّة م�سادر �ملياه.
هي:  �ملاء  ندرة  �أ�سباب  على  �لتغلب  يف  �ملتبعة  �لنبوية  �لإ�سرت�تيجية  و�إِن 
�ملياه  باأهمّية  �لنا�س  تعريف  و�إ�سرت�تيجية  �ملياه،  ��ستهالك  تر�سيد  �إ�سرت�تيجية 
وقيمتها، وحترمي �لإ�سر�ف، و�إ�سرت�تيجية �ملحافظة على م�سادر �ملياه من �لتلوث، 

و�إ�سرت�تيجية بذل �ملاء و�لت�سدق به، و�سالة �ل�ست�سقاء.
�ملاء هي:  �لنبوية للبحث عن بد�ئل للتغلب على ندرة  و�إِن �لإ�سرت�تيجيات 
�إيجاد م�سادر متنوعة للمياه، و�إ�سرت�تيجية �لبحث عن بد�ئل للطهارة، و�إ�سرت�تيجية 
��ستعمال �ملاء �لفا�سل ما مل يُحِدْث �سرر�ً، و��ستعمال �ملاء �لذي وقعت فيه جنا�سة ل 
توؤثر فيه، و��ستعمال �ملاء �مل�ستعمل يف �لطهارة للّرّي و�لزر�عة. وهي ��سرت�تيجيات 
تت�سم بالعموم و�ل�سمول؛ فهي جتمع بني �لوقاية و�لعالج، وهذه �لتوعية �لعامة 
ينبغي �أن تكون يف �مل�ساجد و�ملد�ر�س، ويف مناهج �لتعليم، من خالل �لتن�سيق 
بني هذه �جلهات؛ ذلك �أن �حلفاظ على �ملاء يحتاج �إىل تغيري �أ�ساليب �ملجتمع يف 

��ستعماله، وو�سع بع�س �خلطط �لتي تعمل على �حلفاظ عليه. 
و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.
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اليوم الثاني: الجلسة العلمية األولى 

الأمن املائي يف ال�سنة النبوية 
الإ�سرتاتيجيات واملقا�سد

عمر عبد العزيز �سعود اجلرملي
طالب دكتوراه يف الفقه العام - جامعة الأزهر - جمهورية م�سر العربية
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للتطبيق يف  �حلمد هلل �لذي جعل ديَن �ل�سالم خامتاً جلميع �لأديان، �ساحلاً 
كل زمان ومكان، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل �لذي بُعث للنا�س كافة على 

�ختالف �أجيالهم، وعلى �آله و�سحبه �جمعني.
�أَما بعد: 

�لأ�ستاذ  ل�سعادة  و�لعرفان  �ل�سكر  كلمات  باأ�سمى  �أتقدم  �أن  يل  يطيب  فاإنه 
�لدكتور حمزة �ملليباري �ملحرتم �لأمني �لعام لندوة �حلديث �ل�سريف، كما �أتقدم 
مة لهذه �لندوة، وجلميع من �أ�سهم  بال�سكر و�لمتنان للجنة �لإد�رية و�للجنة �ملحكِّ
يف �إمتام هذه �لندوة �ملباركة: »�لندوة �لعلمية �لدولية �لعا�سرة للحديث �ل�سريف، 

حتت عنو�ن: »�لأمن �ملائي يف �ل�سنة �لنبوية- �لإ�سرت�تيجيات و�ملقا�سد«. 
و�أُحيي �جلميع بتحية �ل�سالم، و�أقول: �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته:

يف  �أن  جند  �ملياه،  تخ�س  �لتي  �لنبوية  �لن�سو�س  يف  �لنظر  دققنا  ما  �إذ�  �إننا 
معانيها قو�عَد �إجر�ئيًة ومبادَئ عامًة يف �لأمن �ملائي، بالإ�سافة �إىل ما يتنج عنها من 
�أن �أجعل هذه �لن�سو�س على  ��سرت�تيجيات ومقا�سد؛ لذ� �قت�ست طبيعة بحثي 
�لأولوية و�لرتتيب  ين�س على  �لذي  �لأول:  �لق�سم  �لإد�ري، وهو  �أق�سام: فمنها 
يف توزيع �حل�س�س �ملائية بعد �إح�ساء عدد �لأفر�د، مع تقدمي �مل�ساريع �لتي ت�سكل 
و�لِق�ْسم  �لتح�سيني.  �لقدر  ثم  �حلاجي،  �لقدر  ُثمَّ  �حلياة،  لإد�مة  �سروريًا  قدًر� 
�لثاين: �لذي يوؤكد �سرورة �لقت�ساد وترك �ل�سرف حتى على م�ستوى �لعباد�ت، 
��ستنتجت  ولقد  �ملائي.  لالإجهاد  �مل�سبب  و�جلماعي  �لفردي  �ل�سلوك  حترمي  مع 
با�ستيفاء حاجته  تنتهي  باملاء عالقَة حقٍّ  �لإن�سان  �لنبوية جتعل عالقة  �ل�سنة  �أن  منه 
�لق�سم  �أما  و�حدة  �لنتيجة  كانت  �إن  �لنقية  �ملياه  عن  �لبديل  و��ستعمال  �لقائمة، 
�لثالث: فوجدت يف ن�سو�سه �إجر�ء�ٍت وقائيًة يف ��ستعمال �ملياه؛ تبد�أ من �حلفاظ 
على �أعظم مورد مائي، وهو �لنهر بتحرمي ما يوؤدي �ىل �إف�ساد �خلو��س �لطبيعية 
باأب�سط �لإجر�ء�ت �ملنزلية و�ل�سخ�سية �لوقائية نحوتغطية �لأو�ين  ملياهه، وتنتهي 
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وغ�سل �ليدين بعد �ل�ستيقاظ من �لنوم، وتخ�سي�س �ليد �ليمنى لالأكل و�ل�سرب، 
و�لبتعاد عن �ل�سرب من فم �ل�سقاء، و�ل�سرب دفعة و�حدة، وذلك كله حفاًظا 
على  حتٌث  ن�سو�ساً  َن  ت�سمَّ فقد  �لر�بع:  �لق�سم  �أما  وتكرميه.  �لإن�سان  �سحة  على 
تطوير م�سادر �ملياه وتنميتها، نحو حفر �لآبار ووقفها، وَجْعِل بع�س �ملو�رد �ملائية 
و�لق�سم.  فيها،  �ملاء  بتوفري  �أحياها  ملن  مكافئة  �لأر�س  ومتليِك  للم�سلمني،  �سدقة 
�ملياه  ل�ست�سالح  �ل�سعي  ت�سمنت  �لتي  �لإ�سالحية  �لن�سو�س  َن  ت�سمَّ �خلام�س: 
و�مل�ساهمة يف حت�سني �أجو�ء �ملناخ كالت�سجري �لذي ي�ساعد على تخفي�س درجات 

�حلر�رة، و�إز�لة �لآفات �لنباتية �ملائية �لتي ت�ستهلك كميات كبرية من �ملياه.
�أولهما  مهمني:  �أمرين  �أكدت  فقد  �لعامة  �ملبادئ  ن�سو�س  �إىل  بالن�سبة  �أما 
مبد�أ �مل�ساركة بني �لنا�س يف حق �لنتفاع باملياه، و�لثاين: عدم حرمان �لنا�س من 

�لثو�ت �لعامة وبخا�سة �ملياه. 
هذ� وقد �أكدِت �لن�سو�ُس �أن �أزمة �ُسحِّ �ملياه �إن ظهرت فهي دليل على خلل 
يف �للتز�م بنظم �لتوزيع �ملقررة �سرعا، �أو تفريط يف قو�نني �ل�ستقامة على دين 

�هلل، لأن هبة �ملاء م�سروطة بالمتثال لأمر �هلل ونو�هيه.
ويت�سع �لأمر يف �لن�سو�س �ملائية لتت�سكل بعد ذلك مقا�سُد تدلرُّ على �أهمية 
�ملياه وما يُ�سهم به من علو يف كافة جو�نب �حلياة؛ فالأمر �لأول يف هذه �ملقا�سد: 
هو �حلفاظ على �حلياة )يَُعدِّ �ملاِء �أَحَد( �لعنا�سر �ل�سرورية لبقاء �لكائنات �حلية. 
�ملاء لق�ساء �حتياجاته يف  �لعي�س �لكرمي لعتماد �لإن�سان على  �لثاين: هو  و�لأمر 
�إعد�د �لأطعمة و�مل�سروبات، وكذلك �ل�سقي و�لتنظيف و�ل�سناعة، بالإ�سافة �إىل 
��ستعماله يف تخفي�س �حلر�رة و�إخماد �لنري�ن ودفع �لأذى. �أما �لأمر �لثالث، وهو 
مياه  لأن  �لأنهر؛  �سفاف  على  ُوجَدْت  �زدهار�ً  �حل�سار�ت  �أكث  لأن  �لزدهار: 
�لأنهر تنتج عنها عدة ثرو�ت: نحو �لثوة �ل�سمكية، و�لثوة �ملعدنية، و�لثو�ت 
�لتي تُ�ستخرج من قاع �ملياه، بالإ�سافة �ىل ��ستغاللها يف �إنتاج �لطاقة، بل تعدى 
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�أكث من ذلك، ف�سارت هذه �ملياُه و�سيلًة من و�سائل �لرتفيه و�لرتويح  �لأمر �إىل 
عن �لنف�س.

نحو  �ملائي:  �لأمن  تعزز  �لتي  �لنبوية  �ل�سنة  ن�سو�س  وبعد ذلك جاء عر�س 
�ملقا�سد �ل�سرورية �لتي تت�سمن �حلثَّ على �لتعمري و�لإحياء، �إما بحفر بئر �أو  نهر، 
�أو زرع نخل، مع �سرورة �للتز�م بحفظ نظام �لتعاي�س؛ كي يُ�ستد�م تبادل �ملنافع 
ا؛  ها بع�سً بني �لنا�س، و�حلر�س على �لتو�زن �لبيئي؛ لأن عنا�سر �لبيئة يكمل بع�سُ
عنها  ينتج  و�ل�سم�س؛  و�لرت�ب،  و�لهو�ء،  �ملاء،  �حلية:  غري  �لعنا�سر  فمجموعة 
�حلية  �لعنا�سر  جمموعة  غذ�ء  تكون  �لتي  �لنباتات  نحو  �حلية:  �لعنا�سر  جمموعة 
�مل�ستهلكة؛ وهي �لكائنات �حليو�نية مبا فيها �لإن�سان. �أما بالن�سبة �إىل �ملقا�سد �حلاجية 
نحو ت�سجيع �لن�ساط �لزر�عي بو�سفه و�سيلًة لنيل �لرزق وو�سيلة لنيل �لثو�ب؛ هذ� 
من جانب، ومن جانب �آخر: فمن �ملقا�سد �حلاجية �أي�ساً جلب �لنبوغات �لفكرية 
م�ساريع  تطوير  من  تعزز  �لتي  �ملائي  �جلانب  يف  و�لإبد�عات  �لبتكار�ت  لدعم 
�ملياه. ثم تختتم مقا�سد �لأمن �ملائي باحلديث عن �ملقا�سد �لتح�سينية ذ�ت �لبعد 
�لرتفيهي: نحو �إقامة �حلد�ئق و�ملنتزهات بني �مل�ساكن �لعمر�نية، وتزيينها مبا ت�ستهي 
�لنفو�س و�لأعني من نخل و�سجر وزهر وخ�سرٍة ونو�فري؛ فهذ� �لتعمري �لبيئي ميالأ 
�سعور�ً باجلمال، ويُدخل على �لنف�س �سرور�ً يجعلها �أقوى به على �لطاعة وجتديد 
�لن�ساط، و�أبعد عن �مللل و�لنقطاع. ومل يخلق �هلل تعاىل مو�رد �لطبيعة و�أ�سناف 
�إل لغر�س �لرتويح �ملباح، و�ل�ستمتاع  �أ�سكال متباينة و�ألو�ن �ستى،  �حليو�ن يف 

�مل�سروع. 
ويف �خلتام، �أحمد �هلل و�أ�سكر له �أَْن وّفقني �إىل �إعد�د هذ� �لبحث �ملتو��سع، 
�لنحو  على  وذلك  �إليها،  تو�سلت  �لتي  و�لتو�سيات  �لنتائج  �أهم  �إىل  هنا  و�أ�سري 

�لآتي: 
�إن �لعمل مببد�أ: »ل �سرر ول �سر�ر« يف �جلانب �ملائي، ي�سلح �أن يكون حاًل - 1
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مبد�أ  ل  يَُفعِّ �أن  ميكن  بال�سرر  و�ملبادرة  وقوعها،  قبل  �ملائي  �لأمن  مل�سكالت 
م�ساد ��سمه: »�ملعاملة باملثل«.

َعْت حلل م�ساكل �ملياه �مل�سرتكة؛ ترجع - 2 �إن �لن�سو�س و�ملبادئ �لعامة �لتي ُو�سِ
جذورها �إىل �لفكرة �لقائلة باأن �جلميع ُمْلَزم بالتعاون معاً يف حقوق �لنتفاع 

�مل�سرتك يف �ملياه.
ثالث �آفات تفتك بالأمن �ملائي؛ »�لإ�سر�ف، و�لتلوث، و�لحتكار«؛ وعالُجها - 3

فْت به �ل�سنُة �لنبوية يف �أمثل عالج و�أي�سره، وهو ثالثه حلول: »�لقت�ساد،  َعرَّ
و�لوقاية، و�لت�سارك«.

�لإد�رة و�لتوعية هما ما يحتاج �إليه يف تعزيز �لأمن �ملائي؛ فلالإد�رة و�لتوعية - 4
�ملائية دوٌر كبري يف تر�سيد �ل�ستهالك.

التو�سيات: يو�سي �لباحث مبا ��ستهر من �لقول: »�عمل لدنياك كاأنك تعي�س 
�أبد�، و�عمل لآخرتك كاأنك متوت غد�«، وعليه �أو�سي مبا ياأتي: 

y  ت�سب �لتي  �ملائية  �مل�ساريع  لتطوير  �ملائي، و�ل�سعي  باإعمار �جلانب  �لهتمام 
يف م�سلحة �ملجتمع. 

y  ملاء �أهون موجود و�أ�سعب مفقود؛ ودو�مه يكون بال�سكرهلِلِ و�ل�ستقامة على�
دينه، و�تباع هْدي نبيه �سلى �هلل عليه و�سلم.

y  لأعمال �خلريية يف �جلانب �ملائي؛ �أي�سر ما ميكن �أن نقدمه يف حياتنا وي�ستمر�
خريه و�أجره بعد مماتنا.

y  إطالق عدة ندو�ت تخ�س �لأمن �ملائي يف كافة �ملجالت؛ لت�سحيح �لوعي�
�ملائي وت�سديد ما هو �أ�سوب يف �لتعامل مع �ملياه؛ من خالل جهود �لباحثني.
و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني، و�سل �للهم على �سيدنا حممد وعلى 

�آله و�سحبه �أجمعني.
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اليوم الثاني: الجلسة العلمية الثانية 

وؤية الئتمانية للرثوة املائية ودللتها العمرانية  الرُّ
يف �سوء ال�سنة النبوية

د. ُبوُعَبيَد عبد ال�سمد االزدهار
اأ�ستاذ باأكاديـمية الرتبية والتكوين - اململكة املغربية
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مقدمة

�لق�سايا  �أهم  �ملائية من  �لطبيعية و��ستنز�ف مو�ردها  �لبيئة  تعد م�ساألة حماية 
و�لإ�سكالت �لر�هنة �لتي �سغلت بَاَل �ملهتمني و�لباحثني يف �ل�ساأن �لبيئي؛ فتلكم 
�جلماعية  للحياة  متنامًيا  حقيقًيا  تهديًد�  ت�سكل  كافًة،  و�ألو�نها  باأنو�عها  �مل�سكالت 
�مل�سرتكة لكل �لب�سرية. ولذلك فقد �أولت �ل�سريعة �لإ�سالمية عناية بالغة بالثوة 
ميكن  فال  �إليها،  بحاجة  �لكائنات  فكل  لقيمتها،  نظًر�  بحفظها؛  و�لهتمام  �ملائية 

ڻ  ں  ں  چ  لقوله:  ��ستمر�رها  ودو�م  حياتها  �سبيل  فهي  عنها،  �ل�ستغناء 
ڻڻ ڻ چ ]�لأنبياء: 30[.

 على معرفة و�عية و�إدر�ك  نبينا �لكرمي  و�عتباًر� لهذه �لأهمية، فقد كان 
فلم  ��ستغاللها؛  و�سوء  �لبيئة  على  �لعتد�ء  بخطورة  بالوحي-  د�  ُم�َسدَّ  - كبري 
تكن ت�سرفاته  تاأ�سي�ًسا وتنظرًي� فح�سب، بقدر ما كانت ممار�ساته عملية وتطبيقات 
ت�سريعية من �أجل تر�سيخ قيم �لنتفاع �مل�سرتك من �مل�سخر�ت �لطبيعية، و�إل، فاإنَّ 
�جتماعًيا  ��سطر�بًا  يخلق  �أن  �ساأنه  من  �آخرين،  �أو جماعة دون  فرد  من  �حتكارها 

وقلًقا �أمنًيا.
وتفاديًا لهذه �حلالة �لن�ساز؛ جاءت �لتوجيهات �لنبوية و��سحة لهد�ية �لب�سرية 
�إىل ما به �ملحافظة على هذه �لثوة و�لئتمان عليها، و�لإن�سان وفق هذه �لتعليمات 
ُملزم باأن ير�عَي �أمانة �حلفظ و�لرعاية يف عالقته باملفرد�ت �لبيئية، و�لثوة �ملائية 
ا؛ بو�سف ذلك من مقت�سيات خالفته و��ستخالفه يف �لأر�س وعمارتها،  خ�سو�سً

على �لوجه �ل�سحيح و�مل�سروع. 
در��سته،  �ملر�د  �ملو�سوع  �سبط  يف  و�أثره  باملفهوم  �لتعريف  لأهمية  ونظًر� 
و�ل�سرع  �للغة  يف  �لتد�ولية  �سياقاته  يف  »�لئتمان«،  مفهوم  دللة  تتبعت  فقد 
وتتد�خل  �إطالقاتها  تتفق  تكاد  وروده  �سياقات  �أن  �إىل  وخل�ست  و�ل�سطالح؛ 
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عند �للغويني، مع �لتد�ول �ل�سرعي، و�ل�سطالحي، لتفيد معنى �حلفظ و�لرعاية 
و�أمته،  وجه  �أح�سن  يف  �أد�ئها  على  و�حلر�س  بالإن�سان،  �ملنوطة  بالأمانة  و�لوفاء 
�ملوجهة  �ملعيارية  �لقيم  وهي  عامة؛  وللب�سرية  له  �مل�سلحة  من  فيه  ملا  وت�سخريها 
�لفعل  و��ستئناف  �لبناء  مد�خل  عن  للبحث  ودفعه  �ملعا�سر،  �لإن�سان  ل�سلوك 

�حل�ساري.
تاأ�سياًل  �إبر�زها  �إىل  �لورقة  هذه  ت�سعى  �لتي  �لئتمانية  فالروؤية  ولذلك، 
وحت�سياًل، هي تلكم �ملقاربة �لتي جتعل من منظومة �لقيم و�لأخالق �سابًطا ل�سلوك 
�لإن�سان وموجًها له يف تعامله مع �لثوة �ملائية، ��ستثماًر� و�نتفاًعا، مبنطق ير�عي 

فعل �لر�سد و�لرفق و�لعتد�ل.
�إنَّ �لناظر �إىل �ل�ّسريعة �لإ�سالمية ور�سالتها �لإن�سانية يكت�سف �أن ن�سو�سها قد 
�لبيئية يف �لعامل  تظافرت لإبر�ز روؤيتها �حل�سارية �ملتميزة جتاه �ملياه و�مل�سكالت 
�لنبوية،  �ل�سرية  خالل  من  ر�ئدة  عملية  حلوًل  للب�سرية  قدمت  و�أنها  �ملعا�سر، 
م يف وقتنا �لر�هن، مبا متلكه من منظومة قيمية و�إميانية متكاملة �ساحلة  قابلة لأن تُعمَّ
لإحد�ث �لتغيري �لإيجابي و�لتحول �ملطلوب يف �سلوكيات �لإن�سان عند �تباعها. 
ل �سيما، و�أنه �مل�سوؤول �ملبا�سر لكل ما يحدث يف عاملنا �ليوم، بت�سرفاته غري �ل�سوية 

و�ملتو�زنة جتاه �لبيئة و�عتد�ء�ته �ملتز�يدة عليها.
ه  ولأجل ذلك، و�سعت �ل�سنة �لنبوية �سو�بط �سرعية، وتد�بري �إجر�ئية لتوجِّ
�لإن�سان وتقوده مبنطق �لقو�مة �حل�سارية �إىل ح�سن ��ستثمار هذه �ملو�رد، وتر�سيد 
ف معها بنظرة �عتد�لية، مبا يخلق تو�زنًا  ��ستهالكها دون �إِتالف �أو �إ�سر�ف، و�لت�سررُّ
يف �سلوكياته، وهي �لفل�سفة �لتي تدور حولها تعاليم �ل�سرع �حلكيم وتوجيهات 
بالكون و�ملو�رد  �لإن�سان  �ل�سريعة يف عالقة   يف مر�عاة مقا�سد  �لكرمي  �لنبي 
يف  �أجمعني  �خللق  بني  و�لق�سط  �لعدل  مق�سد  ير�عي  ب�سكل  وتنزيلها  �لطبيعية، 

تدبري �لثوة دون ًتبذيرها. ومن �أهم هذه �لتد�بري: 
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: �لعتد�ل و�لقت�ساد يف ��ستعمال �ملاء وتر�سيد ��ستهالكه ب�سكل عقالين،  اأولاً
   ِ �هلَلَّ َر�ُسوُل  »َكاَن  قوله:    �أن�س  �لبخاري وم�سلم من حديث  �لإمام  �أخرج 
ْمَد�د«)1(؛ فهذ� �ل�سبق �لنبوي يف تنبيه  اِع �إِىَل َخْم�َسِة �أَ اأ ِباملُد، َويَْغَت�ِسُل ِبال�سَّ يََتَو�سَّ
عملية  توؤطر  عظيمة،  عمر�نية  دللة  يحمل  �ملاء  مع  �لت�سرف  ح�سن  �إىل  �لإن�سان 
تنظيم �لنتفاع باملياه وجتعله �أكث �ئتمانًا عليه. و�إذ� كان هذ� حال �لنبي  وتعامله 
مع �ملاء، فالأحرى بنا �أن نغري من �سلوكياتنا يف وقتنا �ملعا�سر ون�سحح نظرتنا نحو 

هذه �لثوة، فهي �ملرفق �لأهم من مر�فق هذ� �لكون.
ا: �لتحذير من �لتبذير و�لإ�سر�ف يف ��ستعمال �ملاء؛ حتى ولو كان من  ثانياً
�أجل �لو�سوء و�لطهارة. وقد وردت يف �ل�سنة �أحاديث كثرية قدمت لنا �سوًر� 
م�سرقًة يف �لتعامل مع �لثوة �ملائية وعدم جتاوز �حلد، ولو يف �لأوجه �مل�سروعة، 
فاملاء �سرط للعبادة، ومع ذلك �عترب �لت�سريع �لنبوي تبذيره و�لزيادة عن �حلاجة 

�إليه ظلًما و�عتد�ًء، ي�ستوجب �ساحبه �لعقاب.
ا: �لنهي عن تلويث �ملياه؛ حيث يَُعـدرُّ �لتلوث من �لأ�سباب �ملبا�سرة �لتي  ثالثاً
�أدت �إىل تدمري �ملو�رد �لطبيعية و��ستنز�فها، بو�سف ذلك �سلوًكا غري ح�ساري؛ 
فالإن�سان ملا يقوم برمي �لنفايات و�لأو�ساخ، و�لقاذور�ت �ملختلفة يف مياه �ملجاري 
م وعفونٍة  �لعذبة، فاإنه يُ�سهم ب�سكل كبري يف تلويث بيئي خطري، َما يُف�سي �إىل ت�سمرُّ

يَُعوُد �سررُهما على �لفرد و�ملجتمع. 
ا: �لرتغيب يف ف�سل �سدقة �ملاء، و�سقيه ملن يحتاجه، و�لنهي عن بيعه:  رابعاً
ل �إىل �جلنان و�أف�سل  ِت �ل�سنة �لنبوية �أن �سقي �ملاء من �أعظم �لأبو�ب �لتي تُو�سِ ّعدَّ
�لقربات �لتي يتقرب بها �لعبد �إىل موله. وقد كان �ل�سحابة و�لتابعون �أكث تناف�ًسا 
يف حفر �لآبار وتوفري �ملياه رغبًة يف �لأجر و�لثو�ب. ون�ستح�سر هنا مثاًل حًيا يُبني 

باملد« حديث رقم: 201، وم�سلم يف  �لو�سوء  »باب  �لو�سوء،  �لبخاري يف �سحيحه، كتاب  �أخرجه   -1
كتاب �حلي�س، »باب �لقدر �مل�ستحب من �ملاء يف غ�سل �جلنابة«، حديث رقم: 763.
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قوة �لبذل و�لعطاء عند عثمان بن عفان  حني ��سرتى بئر رومة، وت�سدق بها. 
وباملقابل، فقد حذر �لنبي من منع �ملاء على �لنا�س وحرمانهم منه، بو�سفه حًقا 
ُم�ساًعا بني �جلميع، ملا ُروي عن �أَبي �مِلْنَهاِل �أنه �َسِمَع �إِيَا�َس ْبَن َعْبد �مْلَُزيِنَّ َقال: »َل 

ِل �مْلَاِء«)1(.  ِ  نََهى َعْن بَْيِع َف�سْ تَِبيُعو� �مْلَاَء َفاإيِن �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هللَّ
وتاأ�سي�ًسا على ما �سبق، ومر�عاًة ملا جاءت به �ل�سنة �لنبوية من ترهيب وترغيب 
يف �حلفاظ على �ملاء، تت�سح معامل �لروؤية �لئتمانية للثوة �ملائية يف �لفكر �لنبوي 
من خمتلف �مللوثات، ومن كل م�سادر �لعتد�ء�ت، فاإنه من �لو�جب ��ستح�سار 
هذه �لتعاليم �ل�سرعية و�للتز�م بها يف حياتنا؛ �أنّنا ن�سمن بها تو�جد هذه �لثوة 

وعدم نفادها، و�لنتفاع بها على وجه �لدو�م. 
َدت �ملقت�سيات �لعمر�نية و�لأبعاد �ل�ستخالفية لالئتمان على �لثوة  لقد تعدَّ
�ملائية يف �ل�سنة �لنبوية، وتر�وحت ما بني �لفعل �لتعبدي، و�إعادة �لعتبار ملركزية 
معاين  وحتقيق  و�لطبيعة،  بالكون  �لإن�سان  عالقة  �سبط  يف  بالأمانة  �لوفاء  قيم 
علم  لالإن�سان  ح�سل  فلو  و�لت�سخري؛  �لتدبري  وح�سن  و�لتعمري،  �ل�ستخالف 
تلك  مربر�ت  حقيقة  لأدرك  توجيهات  من  �ل�سنة  به  جاءت  وما  �ل�سرع،  مبقا�سد 
د يف ��ستعمالها. ومن  �لدعوة �إىل رعاية هذه �لثوة، وملا �أْمَكَنُه تبذيرها ولْقَت�سَ

هذه �ملقت�سيات نذكر: 
�لإ�سالم:  �سريعة  لتعاليم  �لنتظام  �أ�سا�سه  �لتعبرُّدي:  �لإمياين  �ملقت�سى   : اأولاً
�لثوة  ��ستثمار  ح�سن  عاتقه  على  يقع  �لذي  و�ملبا�سر  �لأول  �لكائن  هو  �لإن�سان 
ما  كل  له  �سخر  �لذي  هو  �هلل  باأن  فيعتقد  �إمياين،  منطلق  من  بها  و�لعناية  �ملائية، 
�لكون من مو�رد و�أمره بح�سن �لنتفاع منها، �سعًيا لعبادته وحتقيًقا خلالفته،  يف 
عبوديته  من  جزًء�  حقق  قد  يكون  �لثوة؛  لهذه  �مل�ستحقة  �لعناية  �لعبد  وباإيالء 
خلالقه، ولذلك فقد حر�ست �لت�سريعات �لنبوية يف كل مر�حل �لدعوة على بناء 

�أخرجه �أبو د�ود يف �سننه، كتاب �لإجارة، »باب يف ف�سل بيع �ملاء«، �حلديث رقم: 3478، 278/3.  -1
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ُمَعاملٌة  �ملائية  يتعامل مع �ملو�رد  �أن  �لديني، وطالبت منه  بالو�زع  �لإن�سان وربطه 
�لرفق و�لرحمة و�لإح�سان، ورتََّبت على �لإخالل بهذ� �لو�جب عقوبات �سارمة، 

حتى ت�ستقيم حياته، وي�ستمر وجوده. 
�ل�سابطة  �لأخالق  ودور  �لقيم  مركزية  �أ�سا�سه  �ملعياري؛  �ملقت�سى  ا:  ثانياً
للتعامل مع �ملو�رد �ملائية؛ فاحلاجة �ليوم ما�سة �إىل �إعادة �لعتبار للقيم و�لأخالق 
�ل�سابطة ل�سلوك �لإن�سان يف عالقته باملفرد�ت �لبيئية ومكوناتها �ملختلفة، وجعلها 
هذه  �أَجلِّ  ومن  �لر�هن،  �لوقت  يف  �نح�سارها  بعد  �ل�ستخاليف  للفعل  معياًر� 
�لقيم؛ �لوفاء بالأمانة، �إذ �أ�سبحت -لالأ�سف- عملة نادرة �لتد�ول بني �لنا�س يف 
يخلق  �أن  �ساأنه  من  �ملعا�سرة  �ملجتمعات  �لقيمة يف  فرت�سيخ هذه  �ملعا�سر،  زماننا 
وعًيا جماعًيا بالتحديات �لبيئية و�لعمل على �إيجاد �سبل حللها، ويُ�ْسِهم يف تعديل 
�سلوكات �لأفر�د و�ملجتمعات نحو �لبيئة عموًما، و�ملياه خا�سًة، مبا يُقلل جزًء� من 
�لأجيال  حلياة  �ل�ساحلة  �ملائية  �لثوة  على  �ملحافظة  على  ويعمل  �لبيئية،  �ملخاطر 

�لقادمة.
ا: �ملقت�سى �لعمر�ين؛ �أ�سا�ُسه حتقيق �أمانة �ل�ستخالف و�لتعمري �حل�ساري:  ثالثاً
تنبثق نظرة �ل�سريعة �لإ�سالمية لالإن�سان وعالقته بالكون و�حلياة، من معارف �لوحي 
ومقرر�ته، �لتي تن�س على �أنه �مل�ستخَلف يف �لأر�س مبا ميلك من مقدر�ت علمية 
ومدركات عقلية، يقع على كاهله و�جب �حلفظ و�لرعاية للثوة �ملائية، َما يقت�سي 
�سد  �لررُّ م�سالك  عن  و�لبحث  عنها،  و�لبتعاد  �لغيِّ  مد�خل  �إىل  يهتدي  �أن  منه 
و�تباعها، مبا يجعله �أكث �قتد�ًء بالأفعال �لإلهية، و�لتوجيهات �لنبوية يف �سعيه �إىل 
ح�سن �لتعامل مع مفرد�ت �لبيئة، رفًقا و�إح�سانًا وتعمرًي�، وجتنرُّب �لت�سرف معها 
به ونهى، حتى ل ينحرف عن �ملق�سد �ل�سرعي من خالفته؛  �أمر �هلل  على غري ما 

فيف�سد يف �لأر�س ويدمرها.
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ا: �ملقت�سى �لت�سخريي: �أ�سا�سه �لنتفاع باملو�رد �ملائية وح�سن ت�سخريها:  رابعاً
يف  لالإن�سان  �لت�سخري  دو�ئر  �أجلِّ  من  و�حدًة  �ملائية  �ملو�رد  ت�سخري  د�ئرة  تَُعدرُّ 
قد  �ملو�رد  كانت هذه  فاإذ�  عليها؛  من  �لأر�س وكل  بحياة  �لكون لرتباطها  هذ� 
يف  بها  »ينتفع  باأن  ُمطالَب  فاإنه  �ل�ستخالف،  و�جب  لأد�ء  لالإن�سان  ت�سخريها  مت 
حدود ما يلبي حاجته �حلقيقية دون �أن يت�سرف �إز�ءها ت�سرًفا ��ستهالكًيا يزيد عن 
ل ذلك باإن�سابها، َما يكون له �لأثر  حاجته؛ فاإذ� �أ�سرف يف �ل�ستهالك منها �سيُعجِّ
و�أجيال  �ملو�رد  تلك  بني  �لتنا�سب  وعلى  جهة،  من  �لبيئي  �لتو�زن  على  �ل�سيئ 
�لب�سرية �ملتعاقبة من جهة �أخرى«)1(. َما يعني �أن �سالمة هذه �ملو�رد �مل�سرتكة تعني 
جميًعا  �سيعر�سهم  وف�ساًد�،  ��ستنز�ًفا  عليها،  �لت�سرف  مطلق  وممار�سة  �سالمتهم، 

للدمار، بدل �لأمن و�ل�ستقر�ر.
�لقو�مة  تتحقق  -جُمتمعًة،  �لذكر  �ل�سالفة  �ملقت�سيات  تلكم  على  وتاأ�سي�ًسا 
�لكونية لالإن�سان، وتن�سبط �سلوكياته مبا يحقق �لعتد�ل و�لتو�سط يف �ل�ستغالل 
لكل �ملو�رد �لطبيعية و�ملحافظة عليها من �ل�ستنز�ف؛ ومن ثمة كان �لعتد�ل يف 
��ستهالك �ملياه قاعدًة �سرعيًة ُملِزمًة للجميع؛ فهدر �ملاء مرفو�س �سرًعا حتى ولو 
�س هذ� �لعن�سر �حليوي  توفر بكميات كبرية وز�ئدة عن حاجة �لأفر�د. فاإذ� تَعرَّ
�إمكانية  و�ست�سبح  حتًما،  حياته  �ست�سطرب  و�ل�ستنز�ف،  �لتدمري  من  ل�سيٍء 
��ستقر�ره و�أمنه وبقائه �سعيفة، وكلما �أح�سن �لتعامل معها و�أدرك مد�خل �لئتمان 
عليها، �سمن ��ستمر�ر �سري كل �ملوجود�ت نحو �لغاية و�مل�سار �لذي ر�سمه �حلق 

�سبحانه وتعاىل لها، دون �نحر�ف ول �جنر�ف. 
وخامتة القول: 

فاإنَّ �ملو�رد �لبيئية يف �سريعة �لإ�سالم قد حظيت باهتمام بالغ، ففيها �أودع �هلل 
�لنبوية على  �ل�سنة  ِت  نَ�سَّ �إذ  �لكائنات؛  تعاىل كّل مقومات �حلياة لالإن�سان ولكل 

فقه �لتح�سر �لإ�سالمي، د. عبد �ملجيد عمر �لنجار، �سـ 165 بت�سرف.  -1
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جملة من �ملبادئ و�لت�سريعات �لتي ت�سبط عالقة �لإن�سان ببيئته لتتحقق من خاللها 
�أدو�ره  �أد�ء  �ملائية، وت�ساعده على  �لتي ت�سون �لثوة  �ل�سوية و�ملتو�زنة  �لعالقة 
�ل�ستخالفية بعمارة �لأر�س وح�سن ��ستثمارها؛ َما يجعل فعله �أكث �ن�سجاًما مع 
تعاليم �لوحي و�هتد�ًء بها، كفيٌل ما ت�سمنته �ملرويات �لقولية و�ملمار�سات �لعملية 
عن ر�سول �هلل  فيما يتعلق بت�سريع وجوب حتقيق �أمانة �حلفظ و�لرعاية للمو�رد 
�ملائية، كفيٌل بتوجيه �لإن�سان �مل�سلم �إىل مد�خل �لر�سد يف عالقته بالبيئة �لطبيعية، 
ا- بالتاأ�سي�س لثقافة �ئتمانية جماعية للمجتمعات  �نتفاًعا و��ستثماًر�، وكفيل - �أي�سً
�لعمل على  �إىل  �أفر�د هذه �ملجتمعات  ت�سخرًي� وتعمرًي�، وذلك بدفع  �ملعا�سرة، 

ل تَِبَعاتها �حل�سارية. ح�سن تنزيل مقرر�تها �ل�سرعية وتََعقرُّ
ومن اخلال�سات الأ�سا�سية التي حت�سلت يل يف هذه الدرا�سة: 

y  أنَّ �ملحافظة على �لثوة �ملائية مق�سد �سرعي و�سرورة ح�سارية، على �جلميع�
�أن يح�سن ��ستعمالها ب�سكل مثمر، ومن�سبط للمنهج �لنبوي.

y  و�سيانته �ملاء  حفظ  على  �حلر�س  يف  �ل�سبق  له  كان  �لنبوي  �لت�سريع  �أنَّ 
�حلكومية،  و�لتد�بري  �لو�سعية  �لقو�نني  كل  قبل  و�ل�ستنز�ف،  �لندرة  من 

وند�ء�ت �جلمعيات �ملدنية. 
y  باإمكانه �ملائية،  �لثوة  على  �حلفاظ  �أجل  من  بها  و�لعمل  �لنبوية  �لروؤية  فهم 

�إىل  �جلميع  يدفع  تعاوين  لعمل  ويُوؤ�س�س  باأخالقنا،  ويَرتقي  �سلوكنا  يُغري  �أن 
�لنخر�ط �لإيجابي يف �لئتمان على مر�فقها.

y  م�سلك �لو�سطية و�لعتد�ل من �أجنع �لطرق �لتي �سرعها �هلل تعاىل لعباده يف
كل �لأحو�ل، �سمانًا حلماية �لتو�زن �لبيئي فيما يتعلق باملاء وغريه من �ملو�رد 

�لطبيعية.
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ومن التو�سيات: 
y  ،لتعليمية� �ملوؤ�س�سات  �سة يف  �ملُدرَّ �ملو�د  �لبيئية �سمن  �لرتبية  م�ساق  �إدر�ج 

لتمتلك �لأجيال ثقافة �لئتمان على �ملو�رد �ملائية، و�لقناعة باأنها م�سدر بقاء 
�لنوع �لب�سري و��ستمر�ر ن�سله. 

y  سو�ء� وخا�ستهم،  �لنا�س  عامة  �سفوف  يف  �لبيئي  �لوعي  ن�سر  على  �لعمل 
من خالل �ملنابر �لإعالمية �أو �خلطب �ملنربية، لريتفع من�سوب ثقافة �لئتمان، 

باملو�رد �لطبيعية و�ملائية يف �ملجتمعات �ملعا�سرة. 
y  و�لتناف�س �جلماعية  �لتعبئة  لالنخر�ط يف  �ملدين،  �ملجتمع  ت�سجيع جمعيات 

يف مبادر�ت تُ�ِسهُم يف �حلفاظ على �لثوة �ملائية.
y  بكل و�ل�سعي  �ملائية،  �لثوة  يف  �ل�ستثمار  -�ليوم-  �لأمة  من  �ملطلوب 

�إمكاناتها، حتقيًقا لأمنها �ملائي.
و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتمرُّ �ل�ساحلات.



)78(

اليوم الثاني: الجلسة العلمية الثانية 

�سلة الأمن املائي مبق�سد حفظ النف�س:
درا�سة يف �سوء الهدي النبوي ال�سريف وتطبيقاته 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

د. كلثم عمر عبيد املاجد املهريي
اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم درا�سات العامل الإ�سالمي  - جامعة زايد - دبي
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و�ل�سالُم على  الُة  و�ل�سّ �لعاملني،  رّب  هلِل  �حلمُد  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  ب�سم 
�ملبعوِث رحمًة للعاملني، وعلى �آله و�سحبه و�آِل بيِتِه �لّطّيبني �لّطاهرين، وَمن تِبعهم 

باإح�ساٍن �إىل يوم �لدين.
�أما بعد، ، ، 

�أبد�أ بتوجيه �سكري وتقديري و�متناين �إىل معايل جمعة �ملاجد �ملوّقر، حفظه 
جميع  �إىل  مو�سول  و�ل�سكُر  وكرِمه.  وف�سِلِه  مبَنِِّه  عليه  و�أنعَم  ورعاه،  تعاىل  �هلل 
تعاىل،  �هلل  حفظه  �ملليباري  �لدكتور/حمزة  �سعادة  �ملوؤمتر،  هذ�  على  �لقائمني 

ل بتنظيم �أعمال �ملوؤمتر. فجز�هم �هلل تعاىل خرًي� وبارك فيهم. وكّل من تف�سّ
�ملائي  �لأمن  »�سلة  بــ  �ملو�سوم  بحثي  ملخ�س  عر�س  �أبد�أ يف  �أن  ويُ�سعدين 
مبق�سد حفظ �لنف�س؛ در��سٌة يف �سوء �لهدي �لنبوي �ل�سريف ومقا�سد �ل�سريعة«. 

وقد حوى هذ� �لبحث مقدمًة وثالثة مباحث، وخامِته.
وللحديث عن �سلة �لأمن �ملائي مبق�سد حفظ �لنف�س يف �ل�سنة �لنبوية، ينبغي 
و�إر�ساد�ٍت ذ�ت  �لنبوّية هديًا  �ل�سّنة  �ملو�سوعات: هل حوت  بعدد من  �لهتمام 
هت �إىل �لعناية بهذ� �جلانب؟ وما هي �أبعاد �لهتمام  �سلة بالأمن �ملائي؟ وهل وجَّ
يرُد  �لإطار  هذ�  ويف  ورعايتها؟  �لنف�س  حلفظ  منه  �نطالًقا  �ملائي،  بالأمن  �لنبوي 
حتقيق  يف  �لنبوي  بالهدي  �لإمار�ت  دولة  قيادة  �لتز�م  مدى  ما  هو:  �آخر  �سوؤ�ٌل 

�لأمن �ملائي ورعاية �لإن�سان؟ 
ح �لعديد من �لأحاديث �لنبوية  هذه �لت�ساوؤلت �أجاب عنها �لبحث؛ فو�سّ

�لتي تنوّعت مو�سوعاتُها؛ ف�سملت �لآتي: 
: �لهدي �لنبوّي يف وجوب حتقيق �ملنفعة �مل�سرتكة يف �ملياه �لعامة �لتي  اأولاً
تتو�فر لعموم �لب�سر؛ فال  ميلك �أحدهم �حتكارها �أو �ل�سيطرة عليها؛ مثل: مياه �لأنهار 
و�لعيون و�لأودية، �لتي ل �سنع لالآدميني يف �إجر�ئها؛ وقد تاأّكد ذلك يف قوله �سّلى 
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�هلل عليه و�سّلم »�مل�سلمون �سركاُء يف ثالث؛ �ملاء و�لكالأ و�لنار«. �أخرجه �أبو د�وود 
و�بن �أبي �سيبة و�أحمد و�لن�سائي، ورجالُه ثقات. ويف هذ� �لهدي تت�سح �لعد�لُة 
�ملرتبطُة بامل�سالح �لإن�سانية �رتباًطا وثيًقا، ويف ظّلها يتحقق حفظ �لنف�س بال �سك.
�ملتعّلق  �لنبوي  بالهدي  �لإمار�ت  دولة  قيادة  �لتز�م  مظاهر  �إىل  وبالنظر 
تُعنى �لدولة باحلفاظ على  �إذ  �ملائية؛  باملو�رد  بال�سر�كة يف �ملاء؛ فيُلَحظ �لهتمام 
ّكان.  �ل�سرُّ �إىل جميع  تنقيتها و�إي�سالها  �ل�سدود، و�لعمل على  �لعيون وبناء  منابع 
�إ�سافة �إىل ما تبذله من جهود �سخمة يف حتلية مياه �لبحر؛ حيث يتو�فر يف �لدولة 

ما يزيد عن �سبعني حمطة حتلية.
لكافة  �سامٌل  هدٌي  وهو  �ملاء،  وقِف  على  �حلث  يف  �لنَّبويرُّ  �لهدُي  ا:  ثانياً
�ملخلوقات، لي�س قا�سًر� على �لإن�سان فح�سب، و�إْن كان �لإن�سان هو �ملقّدم يف 
ذلك. وجتّلى يف هذ� �لإطار موقٌف عظيٌم ل�سّيدنا ر�سول �هلل �سّلى �هللُ عليه و�سّلم 
يف حثِِّه على حفِر بئِر رومَة ووقِفها؛ هذه �لبئر �لتي مل يتي�ّسر لعموم �ساكني �ملدينة 
�ل�ستفادة منها من قبل؛ فامتثل لذلك �ل�سحابي �جلليل عثماُن بن عفان ر�سي �هلل 
تعاىل عنه؛ ف�سارت رومة ماء غدًقا يرتاُدها �ُسّكان �ملدينة وي�سقون منها نخيلهم، 

و�إىل �لآن. 
ومعلوٌم �أّن �أوقاف �ملياه ل ز�ل معموًل بها يف كاّفة �أنحاء �لعامل وهلل �حلمد، 
من  �لعديد  توجد  �لإطار،  هذ�  يف  �لإمار�ت  دولة  قياد�ت  تبذله  ما  �إىل  وبالنظر 
تبّنت  فقد  �لعامل؛  �أبناء  من  �لكثري  على  بالنفع  عادت  �لتي  �ل�سخمة،  �ملبادر�ت 
موؤ�س�سة  وع�سرين  و�حد  م�ساركة  �لأمل«  »�ُسقيا  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  مبادرة 
يف �لدولة، بهدف حفر مائة وخم�سني بئًر� لتوفري �آلف �لليرت�ت من �ملياه �لنظيفة 
حول �لعامل، لتلبية �حتياجات �أكث من مليون �سخ�س، وذلك ف�ساًل عّما تقوم به 
�ملوؤ�س�سات �خلريية، مثل: �لهالل �لأحمر وغريها من جمع �لّترّبعات حلفر �لآبار يف 

دول �إفريقيا و�سرق �آ�سيا وغريها.
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: �لهدُي �لنبوي يف �لت�سّدق باملياه وتخ�سي�س �لأقارب؛ مثاُل ذلك �أبو  ثالثااً
ق ببريحاء، وهو ماء ونخٌل  طلحة ر�سي �هلل تعاىل عنه عندما بادر برغبته يف �لت�سدرُّ
له، وكان �أحبَّ �أمو�ِلِه �إليه، لكّنه �أر�د بّرها وُذخرها؛ فاأر�سده ر�سوُل �هلل �سّلى �هللُ 
عليه و�سّلم �إىل َمن يجعل �سدقته فيهم، وهم �أقاربُه. �أخرج �لبخاري هذه �لرو�ية 

يف �سحيحه.
وقد يتبادر للذهن �أّن �ل�سدقة هنا �قت�سرت على �لأقارب فقط، ويف �لو�قع 
ا، لأّن  �أنها �قت�سرت عليهم �أوًل، ولكن يف ذلك من �لرّب ما يعود على غريهم �أي�سً
كل ّ و�حد من �أقاربه �سيجعل ذلك �ملاء منفعًة لنف�سه و�أهله و�أقاربه ومعارفه؛ فهذ� 

ا، مثل: �لوقف. موؤّد�ُه، وهذه بركُته؛ وعليه، ف�سدقة �ملاء تُعمرُّ باخلري �أي�سً
�ل�سمو  بتوجيهات من �ساحب  ا  �أي�سً �لإمار�ت  �سقيا  تُْعَنى  �ملنطلق  ومن هذ� 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد بجميع �لأ�ساليب �مل�ساعدة على توفري �ملياه يف كافة �أنحاء 
مثل:  عديدة،  بتقنياٍت  �ملياه،  �ُسّح  مل�سكلة  وجذرّية  د�ئمٍة  حلول  لإيجاد  �لعامل؛ 

حتلية �ملياه وتنقية ما تلّوث منها، وتلبية �لحتياجات �مل�ستمرة �إىل �ملاء.
ا: �لهدُي �لنبويرُّ يف �لنهي عن �حتكار ف�سل �ملاء ومنعه؛ فقد جاء يف  رابعاً
ذلك وعيد �سديد؛ قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »ثالثة ل ينظر �هلل �إليهم يوم �لقيامة 
ول يزكيهم، ولهم عذ�ب �أليم..« وذكر منهم: رجل على ف�سل ماء بطريٍق مينع 
منه �بن �ل�سبيل. مّتفق عليه. ويف هذ� �لإر�ساد �لنبوي يت�سح مق�سد حفظ �لنف�س 
�أعوزتُه  �إل من  �إليه  يلجاأ  فلن  بطريٍق،  ماٍء  ف�سُل  لديه  لأّن من كان  ب�سورة جلّية؛ 
�لتحذير  يقت�سر  ومل  �لعط�س.  ب�سبب  �لهالِك  على  �أو�سك  من  �أو  �إليه،  �حلاجة 
و�لوعيد يف هذ� �ل�ساأن بزمن حمدد؛ لأن حاجة �لإن�سانية للماء م�ستمرة، ووجود 
ا، ول �سيما يف �لبلد�ن �لفقرية �لتي ل تتمتع بتو�فر �ملياه  �أبناء �ل�سبيل م�ستمٌر �أي�سً

يف ُطُرقها وُقر�ها.
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ا: �لهدُي �لنبويرُّ �لو�رد يف �أبعاٍد �أخرى، وهي �لتد�بري �لوقائية �لفاعلة  خام�ساً
يف حتقيق �لأمن �ملائي؛ ففي هذ� �جلانب وردت �أحاديٌث عّدة تنهى عن �لإ�سر�ف 
يف �ملاء وغريه، وتنهى عن جميع �لأ�سباب �ملوؤدية �إىل تلّوث �ملاء �أو �سوء ��ستعماله، 
�لإناء،  تغطية  �إر�ساد�ٍت وردت يف  من  �لنبويرُّ  �لهدُي  ما حو�ه  ا  �أي�سً ذلك  ومن 
وهذ� بال �سك هدٌي يف غايِة �لّدّقة، يف �لعناية بالقليل من �ملاء؛ فكيف بالكثري؟! 
وتبلُغ �لعناية �لنبوية باملياه �إىل حماية ما حولها، مثل: �لبئر؛ ففي �لهدي �لنبوي 
�سًة  ا، وهو ما يُ�سّمى بحرمِي �ملاء، وهو م�ساحة حول �لبئر خُم�سّ يُ�ساُن ما حوله �أي�سً
له، ويُنهى عن حفرها و�إن كان ذلك بق�سِد �إحياء ما حولها؛ و�ل�سبب �ألَّ تت�سّرر 
�لبئر مبا قد يرُدها من �آثار �حلفر وغريه من �لأعمال. و�لغاية يف ذلك حفظ معاطن 
�لإبل �لتي ترتوي منها. وهو هدي عظيم جتاوز معاين حفظ �لنف�س �لإن�سانية �إىل 
معاين حفظ �لنف�س عموًما؛ روى �بُن ماجة يف �سننه حديًثا ُمر�سال عن عبد �هلل بن 
مغفل ر�سي �هلل عنه، �أّن �لنبّي �سّلى �هلل عليه و�سّلم قال: »َمْن حفر بئًر� فلُه �أربعون 

ذر�ًعا َعَطًنا ملا�سيته«. �أخرجه �بن ماجة و�لطرب�ين و�حلاكم.
هذه جمموعة من معامل �لهدي �لنبوي يف حتقيق �لأمن �ملائي رعايًة للنف�س 

وحفًظا لها، وقد خُل�ست �لدر��سة �إىل عدد من �لنتائج على �لنحو �لآتي: 
د حفظ �لنف�س، و�أّكدْتُه �ل�ّسّنُة �لنبوّية مبا - 1 �أن �لأمن �ملائي له عالقة وثيقة مبق�سَ

حوته من �لرتغيب و�لرتهيب و�لت�سريعات و�لتد�بري �لوقائية وغريها.
�أقّرت �ل�سّنة �لنبوّية مبد�أ �ل�سر�كة يف �ملاء.- 2
حوت �ل�سنة �لنبوية �لتد�بري �لوقائية للت�سدي ملهدد�ت �لأمن �ملائي، بالتحذير - 3

من �ملمار�سات �ل�سلبية يف هدر �ملاء �أو منعه عن ذوي �حلاجة. 
جتّلى يف �لتد�بري �لعامة �ملتنّوعة يف دولة �لإمار�ت وعلى �مل�ستويني �ملحلي - 4

من  �لعديد  يف  �لنبوي  باملنهج  بالقتد�ء  حتّلت  �لدولة  قياد�ت  �أن  و�لعاملي، 
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مظاهر �لعناية باملياه وم�سادرها وتي�سري �إي�سالها ملجتمع �لإمار�ت من جهة، 
وجمتمعات �أخرى يف كافة �أنحاء �لعامل. 

�آله  وعلى  حمّمد  �سّيدنا  على  �هلل  و�سّلى  و�ملّنة،  و�حلمد  �لف�سل  وهلل  هذ�، 
و�سحبه �أجمعني.

و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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اليوم الثاني: الجلسة العلمية الثانية 

�سمان ا�ستدامة موارد املياه يف ظل التوجيهات النبوية
)درا�سة تطبيقية على اإ�سرتاتيجية الأمن املائي 

لدولة الإمارات 2036م(

اأ. را�سد �سعيد عبداهلل الظهوري
ماج�ستري يف التف�سري واحلديث من جامعة ال�سارقة - الإمارات العربية املتحدة

مدر�س تربية اإ�سالمية يف دائرة التعليم واملعرفة
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نبينا  �حلمدهلل رب �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على �ملبعوث رحمة للعاملني، 
يوم  �إىل  باإح�سان  تبعهم  �لطاهرين، وعلى من  �لطيبني  �آله و�سحبه  حممد وعلى 

�لدين، وبعد: 
خلق �هلل عز وجل �لكون و�أودع فيه خز�ئن رزقه، و��ستخلف �بن �آدم فيه؛ 
�إف�ساده على خز�ئن  يعود  لئال  فيه؛  �لإف�ساد  ونهاه عن  فعله،  ويبلو  لينظر �سنعه 

�لأر�س بال�ستنز�ف. 
�إذ ل  �لع�سور،  �لكون وع�سب �حلياة على مر  �أحد ثرو�ت  �ملاء  هذ� ويعد 
غنى للب�سرية عنه بحال من �لأحو�ل؛ ولهذ� �منت �هلل تعاىل على عباده بهذه �لنعمة 
يف �لذكر �حلكيم، وكذلك �عتنى �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- ببيان �أهميته من 

خالل توجيهاته ل�سحابته �لكر�م.
ومتثل هذه �لورقة �لبحثية حماولة ل�ستنطاق ن�سو�س �ل�سنة �ملباركة للخروج 
ببع�س �حللول �لتي تعزز �لتعامل بفعالية مع هذ� �ملورد من خالل توظيف �سل�سلة 

من �لإ�سرت�تيجيات �لتي ت�سب يف م�سلحة �حلفاظ عليه، و�لتوظيف �لأمثل له.
وقد تنبهت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ممثلة بحكومتها وجمل�س وزر�ئها 
�ملوقر لأهمية هذ� �ملورد بو�سفه �أحد �أ�س�س �لأمن �لعام، فر�سمت �سيا�سة و��سحة 
�ملعامل من خالل و�سع �إ�سرت�تيجية �لأمن �ملائي لدولة �لإمار�ت 2036م يف ظل 
وز�رة �لطاقة و�ل�سناعة يف �سبتمرب 2017م، وقد ت�سمنت هذه �لإ�سرت�تيجية جملة 

من �ملحاور �لتي تتقاطع و�لإر�ساد�ت �لنبوية يف هذ� �ل�سياق.
بال�سحيحني  ممثلة  �ل�سنة  ن�سو�س  �إىل  �لورقة  هذه  يف  �لباحث  و�سيعمد 
��ستد�مة مو�رد  �لنبوية يف �سبيل �حلفاظ على  للخروج ب�سورة عن �لإجر�ء�ت 
�ملياه، م�ستتبًعا ذلك بذكر ما يقابل هذه �لإجر�ء�ت من �لإ�سرت�تيجيات �لو�ردة يف 
�خلطة �لإمار�تية؛ و�سوًل �إىل تاأ�سيل هذه �لإ�سرت�تيجيات من ناحية �ل�سنة �لنبوية، 
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لتمثل هذه �خلطوة عن�سر �لتجديد يف هذه �لورقة �لبحثية.
ول بد من �لإ�سارة �بتد�ًء �إىل تعريف �ل�ستد�مة، وذكر �أبرز دعائمها، حيث 
تعرف باأنها: »�ل�ستد�مة هي: �لتنمية �لتي ت�ستجيب لحتياجات �لو�سع �لر�هن، مع 
�لأخذ يف �حل�سبان �لحتياجات �ملطلوبة من �أجيال �مل�ستقبل؛ لتاأمني متطلباتها«)1(.

و�مللحوظ على �لتعريف �ملتقدم �لذي ينقله �لباحث عن تقريٍر لالأمم �ملتحدة 
ي�سر  ل  بحيث  �مل�ستقبل،  ��ست�سر�ف  مع  �لر�هن،  �لو�سع  متطلبات  بني  �ملو�زنة 
�أحدهما بالآخر، وهذ� ما ين�سوي حتت �لتخطيط �لإ�سرت�تيجي: �لذي ينبني على 
ركيزتني �ثنتني، وهما: �خلربة �لإد�رية، و�لتطبيق �لفعال. حيث �سيمثالن من وجهة 

نظر �لباحث �أبرز ركائز �ل�ستد�مة، و�ستنبني �لإجر�ء�ت �لتي �سرتد عليهما.
�ل�سنة  يف  �ملتقدمتني  بركيزتيها  �ل�ستد�مة  مالمح  بع�س  ذكر  ورد  وقد  هذ� 
�لنبوية، �إذ جاء يف �حلديث عن �سعد- ر�سي �هلل عنه- عندما عاده �لنبي- �سلى 
�هلل عليه و�سلم- يف مر�سه، فا�ست�ساره يف �ساأن ماله وما يرتك منه لبنته: »�إِنََّك �أَْن 
ُفوَن �لنَّا�َس«)2(، و�حلديث و�إن ورد  يََّتَك �أَْغِنيَاَء َخرْيٌ ِمْن �أَْن تََذَرُهْم َعالًَة يََتَكفَّ تََذَر ُذرِّ
يف �ساأن �لأ�سرة، فهو ينطبق على كل من ويل �أمًر� من �لأمور �لعامة �أو �خلا�سة، 
�إذ ل بد له من توظيف �خلربة �لإد�رية لت�ستقيم �سوؤون �ملوؤ�س�سة �لتي وليها؛ ولكي 
ا �حلر�س على  ت�ستمر على ن�سق منظم، حتى بعد غيابه، كما يفهم من �حلديث �أي�سً
�مل�ستقبل، فهو حا�سر يف ذهن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- وموؤثر يف �لقر�ر�ت 
حق  وتر�عي  �مل�ستقبل،  تتوخى  معلوم-  هو  -كما  و�ل�ستد�مة  يتخذها،  �لتي 
�لأجيال �لقادمة بالثو�ت �لتي تتمتع بها �لدولة، كما �أن يف �حلديث �أي�سا �إ�سارة 
تتحقق  ب�سكٍل مدرو�ٍس ومنظٍم؛ بحيث  تد�ر  �أن  �ملو�رد و�لثو�ت يجب  �أن  �إىل 

�ل�ستفادة �لق�سوى منها.
عبد�هلل �آل �ل�سيخ، �ل�ستد�مة: �لتحديات و�لفر�س، 11.  -1

�أخرجه �لبخاري يف كتاب �ملناقب، باب قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: �للهم �أم�س لأ�سحابي هجرتهم   -2
ومرثيته ملن مات مبكة، 68/5.
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ومن �لأمثلة �لتي ميكن �إير�دها يف هذ� �ل�سياق لبيان ما للخربة من �أثٍر فعاٍل 
من  �لعلماء  بع�س  ذكره  ما  فيها،  �لهدر  من  و�لتقليل  �ملائية،  �لثوة  �إد�رة  يف 
�سرورة �لتعامل مع �لزر�عة �لتي متثل �إحدى �ملجالت �لرئي�سة ل�ستهالك �لثوة 
للثوة  �لزر�عية  �لتعامل مع �حلاجة  ينبغي  �أنه ل  ب�سكٍل خا�ٍس؛ حيث ذكر  �ملائية 
�ملائية بن�سٍق و�حٍد، بل ل بد من مر�عاة عدة �أموٍر للو�سول �إىل �أف�سل �ملمار�سات، 

وذكر منها: 
�لنظر يف طبيعة �لأر�س. -
�لنظر يف حاجة �لنباتات �ملختلفة، فمنها ما يكتفي بالي�سري، فال حاجة للهدر  -

يف حقه.
�ل�سيف ل متاثل حاجتها  - �لزر�عة يف  فاإن حاجة  �لف�سول،  �لنظر يف تد�ول 

�إليه يف �ل�ستاء)1(.
رٍي-  ْعَماَن ْبَن بَ�سِ و�أما �لركيزة �لثانية: فقد جاءت �لإ�سارة �إليها يف حديث �لنرُّ
ُ َعْنُهَما- َعِن �لنَِّبيِّ -�سلى �هلل عليه و�سلم- َقاَل: »َمثَُل �ْلَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد  َي �هللَّ َر�سِ
ُهْم  ْعاَلَها َوبَْع�سُ ُهْم �أَ اَب بَْع�سُ ِ َو�ْلَو�ِقِع ِفيَها، َكَمثَِل َقْوٍم ��ْسَتَهُمو� َعَلى �َسِفيَنٍة َفاأَ�سَ �هللَّ
و� َعَلى َمْن َفْوَقُهْم، َفَقالُو�:  �أَ�ْسَفَلَها، َفَكاَن �لَِّذيَن يِف �أَ�ْسَفِلَها �إَِذ� ��ْسَتَقْو� ِمَن �مْلَاِء َمررُّ
يِبَنا َخْرًقا َومَلْ نُوؤِْذ َمْن َفْوَقَنا، َفاإِْن يرَْتُُكوُهْم َوَما �أََر�ُدو� َهَلُكو�  لَْو �أَنَّا َخَرْقَنا يِف نَ�سِ

َجِميًعا، َو�إِْن �أََخُذو� َعَلى �أَْيِديِهْم جَنَْو� َوجَنَْو� َجِميًعا«)2(.
و�ملثال �لنبوي و�إن ورد يف باب �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، ف�سياقه 
لأن  �لفعال؛  �لتطبيق  �أل وهي  �لإ�سرت�تيجي،  للتخطيط  �لثانية  �لركيزة  على  يدل 
�ساحلًة  �لفكرة  تكون  وقد  تنفيذها،  �ملر�د  للفكرة  �لعملي  �جلانب  ميثل  �لتطبيق 
وفعالًة، �إل �أن �خللل قد يعر�س يف �إجر�ء�ت تنزيلها على �أر�س �لو�قع، ففي �ملثال 

ينظر: )�ملاوردي، �لأحكام �ل�سلطانية، 269(.  -1
�أخرجه �لبخاري يف كتاب �ل�سركة، باب هل يقرع يف �لق�سمة و�ل�ستهام فيه، 193/3.  -2
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دو�م  ب�سبب  فوقهم  �لأذى عمن  ق�سدو� كف  �ل�سفلي  �لطابق  �أرباب  �أن  �لنبوي 
ناحيتهم؛  يف  خرٍق  باإحد�ث  مبا�سرًة  ملاء  �إىل  �لو�سول  فاأر�دو�  عليهم،  ترددهم 
مما �سيت�سبب باإحلاق �ل�سرر باجلميع. و�حلديث �أي�سا فيه �ت�سال بناحية من نو�حي 
�لبحث �لأخرى، وهي: �أنه ل بد لالإجر�ء�ت �ملتخذة يف �سبيل �ل�ستد�مة من عدم 
�إحلاق �ل�سرر بالآخرين، وهذ� ما ميكن تطبيقه �ليوم على �لكيانات �لكربى، و�لدول 

�لتي ت�سرتك يف بع�س �ملو�رد �ملائية كالأنهار �لعابرة للحدود و�لبحار �مل�سرتكة.
وبعد �حلديث عن �لتعريف و�لدعائم ل بد من ذكر �أبرز �ملالمح �لو�ردة يف 
�ل�سنة �لنبوية عن حفظ �ملو�رد �ملائية، حيث تنق�سم على ق�سمني: فمنها ما يخاطب 

به �لأفر�د ومنها وما يخاطب به �ملجتمع، فاأما �لأفر�د: 
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و�أما ما يخاطب به �ملجتمع فيمكن �إيجازه فيما ياأتي: 

وختاًما مع �لدر��سة �لتطبيقية: حيث ر�سمت حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة ممثلًة مبجل�س �لوزر�ء �إ�سرت�تيجيتها �ملتعلقة بالأمن �ملائي �سمن �إطاٍر زماينٍّ 
يغطي قر�بة �لعقدين من �لزمان، حيث ك�سفت وز�رة �لطاقة و�ل�سناعة عن هذه 
�لإ�سرت�تيجية يف �سنة 2017م)1(، و��ستهدفت �لعام 2036م �سقًفا زمنًيا لها، وهي 
�ملياه  �إىل  �لو�سول  و��ستمر�رية  ��ستد�مة  هو: �سمان  حموري  هدفٍ  �إىل  ترمي 
�لق�سوى، وقد ر�سدُت جملًة من  �لطو�رئ  �لطبيعية، وظروف  �لظروف  خالل 

�لإجر�ء�ت لإجناح هذه �لإ�سرت�تيجية وهي: 

�نظر �لبو�بة �لر�سمية حلكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة:   -1
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-“  
awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-uae-water-

”security-strategy-2036
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خف�س متو�سط ��ستهالك �لفرد �إىل �لن�سف.- 1
�لرتكيز على تر�سيخ �ملمار�سات �مل�ستد�مة.- 2
تطوير غطاء �إمد�ٍد مائيٍّ يحافظ على �سعة تخزين �ملياه وفقا ملختلف �حلالت.- 3

�ملائي  لالأمن  �لإمار�تية  و�لإ�سرت�تيجية  ناحية،  من  �لنبوية  �ل�سنة  يف  و�لناظر 
يلحظ عدة �أمور: 

: يلحظ من �لإ�سرت�تيجية �لإمار�تية �لرتكيز على مبد�أ �لأمن �ملائي، حيث  اأولاً
يعد �لهدف �ملحوري للخطة، وبقية �لإجر�ء�ت تتفرع عنه، وهو ما كان حا�سًر� 
ا يف �لتوجيهات �لنبوية و�إن ب�سورة مبدئية تتنا�سب و�لع�سر �لنبوي، حيث  �أي�سً
�أن يح�سل �جلميع على ح�سٍة  ا على  �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- حري�سً كان 
�أو  �حلرث  من  �سو�ٌء  رعايته  على  يقوم  ما  وتكفي  تكفيه،  �لتي  �ملياه  من  منا�سبٍة 
مُيَْنُع  »َل  يرفعه:  عنه-  �هلل  ر�سي  هريرة-  �أبي  حديث  يف  و��سٌح  وذلك  �ملا�سية، 
«)1(، ويف ق�سة �لأن�ساري مع �بن �لزبري- ر�سي  �ْلَكاَلإِ ُل  ِبِه َف�سْ ِليُْمَنَع  �مْلَاِء  ُل  َف�سْ

�هلل عنهما-.
ا يف �إجر�ء�تها �لفرعية،  ا: عمدت �لإ�سرت�تيجية �لإمار�تية �إىل �لفرد �أي�سً ثانياً
وذلك بالن�س على �سعيها خلف�س متو�سط ��ستهالكه للن�سف، وذلك على �عتبار 
غر�س  خالل  فمن  �لإ�سرت�تيجية،  هذه  �إجناح  يف  و�ملوؤثر  �لفاعل  �لعن�سر  هو  �أنه 
بد�ية �سلم  �لإ�سرت�تيجية يف  �ل�سو�ء- �ستكون  �ملو�طن و�ملقيم -على  �لوعي يف 
�ملتح�سرة،  �لدول  م�ساعي  لإجناح  �لدعائم  �أكث  من  �ملجتمعي  فالوعي  �لنجاح؛ 
�لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- يف  �إذ ح�س  �لنبوية؛  �ل�سنة  �أكدت عليه  وهذ� ما 
فيه حفاًظا على هذ�  �أن ي�سهم  للم�سلم  ينبغي  �لدور �لذي  �أكث من مو�سع على 

�ملورد �ملهم.
تقدم تخريجه.  -1
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تر�سيخ  وهو  �أل  مهٍم  مبد�أٍ  على  �لإمار�تية  �ملائية  �لإ�سرت�تيجية  ن�ست  ا:  ثالثاً
�ملمار�سات �مل�ستد�مة، وقد تقدم ذكر �أبرز دعائم �ل�ستد�مة ��ستناًد� �إىل �إ�سار�ت 
من �ل�سنة �لنبوية، وهما: �خلربة �لإد�رية و�لتطبيق �لفعال، و�لدعامة �لأوىل منهما 
�خلرب�ت،  �أف�سل  بانتقاء  تعتني  �لتي  �ملعنية  و�لوز�رة  �حلكومية  �جلهة  �إىل  ر�جعٌة 
و�لتي توظف بدورها �أحدث ما تو�سلت �إليه �ملعرفة �لعلمية يف �سياق �حلفاظ على 

هذه �لثوة.
و�أما �لدعامة �لثانية: وهي �لتطبيق �لفعال فهي و��سحة �ملعامل يف �لإ�سرت�تيجية؛ 
حيث �إنها ت�سعى �إىل تطوير نظام �إمد�ٍد مائيٍّ ي�ساعد على �حلفاظ على �سعٍة تخزينيٍة 
منا�سبٍة ل�ستى �لظروف، وذلك من خالل تفعيل �آليٍة للربط �ل�سبكٍي �ملائي بني هيئات 
�لكهرباء و�ملياه، وتوزيعها على خمتلف مناطق �لدولة، وذلك تبًعا للحالة �ملعلنة.

�لتوجيهات  �إيجابًيا بني  تعاطًيا  �أن هناك  �ملتقدمة  �لثالثة  �لنقاط  و�حلا�سل من 
بينها  �لتالقي  ونقاط  �ملائي،  لالأمن  �لإمار�تية  �لإ�سرت�تيجية  وبني  ناحية  من  �لنبوية 
متعددٌة، وهذ� ما يدلل على �أ�سالة �ملمار�سات �ملائية �لتي �أو�سى بها �لنبي- �سلى 
�هلل عليه و�سلم- �أمته؛ �إذ �إن �أثرها �لفعال مل ينق�س عند �ل�سدر �لأول، بل �متد �إىل 
�لوقت �لر�هن، وهذ� ما يحتم على �ملو�طنني و�لقاطنني يف هذه �لبلدة �ملباركة 

�ل�سعي �حلثيث من قبلهم �إىل �إجناح م�ساعي �لدولة يف هذ� �ل�سياق.
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اليوم الثاني: الجلسة العلمية الثالثة 

تر�سيد ا�ستهالك املاء وحمايته من التلوث 
يف �سوء ال�سنة النبوية

اأ. د. مفرح بن �سليمان القو�سي
اأ�ستاذ الدرا�سات العليا بكلية ال�سريعة 

بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�س
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�ملاء من �أو�ئل �ملخلوقات �لتي خلقها �هلل  يف هذه �حلياة، وقد حظي يف 
�لتي خلقها  �ل�سو�ئل  من  �آخر  �سائٌل  بها  يحظى  قلما  كبريٍة  مبكانٍة  �لإ�سالم  �سريعة 
�هلل، كما �أن للماء �أهمية بالغة يف حياة كل كائٍن حيٍّ يف هذ� �لكون، �إن�ساناً كان 
نباتاً �أم غري ذلك، على �سطح �لأر�س وباطنها ويف �أعماق  �أم  �أم حيو�ناً �أم طري�ً 
�لبحار و�ملحيطات، فهو م�سدر حياتها وبه ِقَو�ُم وجودهِا، وقد �أخرب �هلل  �أنه 

يحيي باملاء �لأر�س بعد موتها، حيث يقول �سبحانه: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
باأنو�عه و�ألو�نه و�أ�سكاله، حيث  پ  پ  پ  ڀڀ  چ و�أنه تعاىل يُـخرج به �لزرع 

يقول تعاىل: چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  چ.
وكان �ملاء �آخر �سيء ح�سور�ً مع ر�سول �هلل ، فقد �سح عن عائ�سة -ر�سي 
ُعْلَبٌة فيها  �أو   كان بيـن يديه َرْكــَوٌة  �أنها كانت تقول: �إن ر�سول �هلل  �هلل عنها- 
�إِنَّ  �هللُ،  �إِلَّ  �إِلََه  )َل  ويــقوُل:  وجَهُه  بها  فيم�سح  �ملاء  يَـدُه يف  يُــدخُل  َفَجعَل  ماٌء، 
َب يَدُه فجعل يقول: )يف �لرفيق �لأعلى(، حتى ُقِب�َس  ِلْلَمْوِت �َسَكَر�ٍت(، ثم نَ�سَ
ومالَت يَدُه. وكان  ياأمر بالتد�وي من �حلّمى باملاء �لبارد، فقد �سح عنه �أنه قال: 

ى ِمْن َفْيِح َجَهنََّم َفاأَْبِرُدوَها ِبامْلَاِء(.  )�حْلُمَّ
َد�رِة ِمَن �لنَِّعم �لتي يُ�ساأُل عنها �لعبُد يوَم �لقيامِة، وهَو  ويتبو�أ �ملاُء َمَكاَن �ل�سَّ
وِد يف قوِل �هلِل تعاىل: چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ، وقْد َكاَن  ِمَن �لنَِّعيِم �ملْق�سُ
َعو�ِت �لتي كاَن يَدُعو  ُمها ويَ�سكُرها، وما �أَْكَثَ �لدَّ َر�ُسوُل �هلِل  َحِفيًّا بِنْعِم �هلِل يَُعظِّ
ِبها َر�ُسوُل �هلِل  ِحنَي يَفُرُغ ِمْن َطعاِمِه �إَِذ� َطِعَم و�َسر�ِبِه �إَِذ� �َسِرَب، ومن ذلك على 
ْمُد هلِلِ �لَِّذي �أَْطَعَمَنا، َو�َسَقانَا،  �سبيل �ملثال: �أنه كان يقول �إذ� �أوى �إىل فـر��سه: )�حْلَ

َوَكَفانَا، َو�آَو�نَا(.
�أد�ء كثرٍي من �لعباد�ت يف �سريعة �لإ�سالم،  �أ�سا�ٌس يف  باملاء �سرٌط  و�لتطهر 
فال�سالة عمود �لإ�سالم - مثاًل - ل ت�سح بكل �أنو�عها �إل بالتطهر باملاء من �حلدث 

�لأكرب بالغ�سل ومن �حلدث �لأ�سغر بالو�سوء.
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ونظر�ً لالأهمية �لبالغة للماء ُعنيت �ل�سنة �لنبوية باملاء و�هتمت به �هتماماً بالغاً، 
فبينت �أحكامه و�سو�بط ��ستخد�مه، ومنهج �لتعامل معه بح�سب حالته �ملختلفة، 

وبح�سب �حتياجات �لإن�سان �إليه. 
و�ساأ�سلط �ل�سوء على بع�س مظاهر هذه �لعناية وذلك �لهتمام، من خالل 
در��سة ما ورد يف �ل�سنة �لنبوية من �أحاديث �سحيحة حول م�ساألتني �ثنتني هما: 

تر�سيد ��ستهالك �ملاء، وحمايته من �لتلوث.
امل�ساألة الأوىل- تر�سيد ا�ستهالك املاء يف �سوء ال�سنة النبوية: 

�لق�سايا  �أخطر  من  يُـعد  ��ستخد�مها  يف  و�لإ�سر�ف  �ملائية  �ملو�رد  ��ستنز�ف 
باأ�سره على وجوب �حلفاظ  �لعامل  �لبيئة يف  يُوؤكد علماء  �ملعا�سرة، ولذ�  �لبيئية 
على �ملاء و�لقت�ساد فيه، وعلى �أهمية ذلك لتحقيق حاجات �ملجتمعات �لب�سرية 

و��ستمر�ر حياتها. 
ولقد تــعددت �لنماذج �لتـربـوية يف �ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة �لتي تهدف �إىل 
�لقدوة  خالل  من  �ملتكررة  و�لدعوة  �ملاء،  وخا�سًة  �لبيئية  �ملو�رد  على  �حلفاظ 

و�لتوجيه �لنبوي للحفاظ على �ملاء وتر�سيد ��ستهالكه.
و�لناظر يف �لأحاديث �لو�ردة عن �لنبي  فيما يخ�س �لرت�سيد يف ��ستهالك 

�ملاء يجد �أنها تركز على �أمرين مهمني: 

�لب�سرية  �ملاء يف �ل�ستخد�مات و�ل�ستعمالت  ��ســتهالك  اأحدهما: تر�سيـد 
كافـة، ول�سيما �لقت�ساد يف �ل�سرب، وذلك �نطالقاً من قوله تعاىل: چ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ چ، فقد �سح 
�أَْو  �ْسَر�ٌف  �إِ يَُخاِلْطُه  مَلْ  َما  َو�ْلَب�ُسو�  ُقو�،  دَّ َوتَ�سَ َو��ْسَربُـو�  )ُكُلـو�  قال:  �أنه    عنه 

يَلٌة(. خَمِ
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للعباد�ت، وقد ورد يف  �لو�سوء و�لطهارة  �لرت�سيد و�لعتد�ل يف  الثاين: 
َمـرَّ    هذ� �لأمر �لعديد من �لأحاديث �لنبوية، منها: ما روي )�أَنَّ َر�ُســـوَل �هلِل 
�إِ�ْسَر�ٌف  وِء  �ْلُو�سُ يِف  �أَ َفَقاَل:  �ل�ّسـََرُف ؟،  َهـَذ�  َمـا  َفــَقاَل:   ، اأُ يَــَتَو�سَّ َوُهـَو  ِب�َسـْعــٍد، 
  ِّىَل �لنَِّبي ْعَر�ِبيٌّ �إِ ؟، َقاَل: نََعْم، َو�إِْن ُكْنَت َعَلى نََهٍر َجاٍر(. وما روي �أنه: )َجاَء �أَ
َز�َد  َفَمْن  وُء،  �ْلُو�سُ َهَكَذ�  َقاَل:  ثُمَّ  ثاََلًثا،  ثاََلًثا  وَء  �ْلُو�سُ َفاأََر�ُه  وِء  �ْلُو�سُ َعِن  لُُه  يَ�ْساأَ

ى َوَظَلَم(.  َعَلى َهَذ� َفَقْد �أَ�َساَء َوتََعدَّ
�لقت�ساد يف  �أ�سحابه -ر�سي �هلل عنهم- على  برتبية    �لنبي  يكتِف  ومل 
�ملبد�أ  َطّبق هذ�  بل  و�لغ�سل،  �لو�سوء  ��ستعماله يف  �لإ�سر�ف يف  �ملاء و�جتناب 
و�ملثل  �حل�سنة  و�لأ�سوة  �لقدوة  ليكون  بيته،  �أهل  وعلى  نف�سه  على  �لإ�سالمي 
�لأعلى لأمته يف ذلك، فقد روى �لإمام م�سلم عن عائ�سة -ر�سي �هلل عنها- )�أنها 
مد�ٍد �أو قريباً من ذلك(،  كانت تغت�سل هي و�لنبي  من �إناٍء و�حٍد يَ�سُع ثالثَة �أَ
وروي عن �أن�س -ر�سي �هلل عنه- �أنه قال: )َكاَن �لنَِّبيرُّ  يَْغ�ِسُل، �أَْو َكاَن يَْغَت�ِسُل 
�إذ�  (. و�ملد: ملء كّفي �لإن�سان �ملعتدل  ِبامْلُدِّ اأُ  َويََتَو�سَّ �أَْمَد�ٍد،  َخْم�َسِة  �إِىَل  اِع  ِبال�سَّ

مالأهما ومد يــده بهما. 
وحقائق  جليلًة  و�آد�باً  �أحكاماً  نبوية  �أحاديث  من  تقدم  ما  كل  من  ون�ستنبط 

مهمًة، تتمّثل فيما ياأتي: 
بالتو�سط و�لعتد�ل يف ��ستعمال �ملاء يف �لو�سوء  �لنبوي  اأولاً: متيز �لنهج 
و�لغ�سل و�لطهارة، من حيث �جلمع بني �جتناب �لإ�سر�ف يف ��ستعمال �ملاء يف 
�أَُدلرُُّكْم  )�أََل  قال:  �أنه    لو�سوء، حيث �سح عنه� �إ�سباغ  �لو�سوء، و�حلث على 
َرَجاِت ؟، َقالُو�: بََلى يَا َر�ُسوَل �هلِل، َقاَل:  َطايَا َويَْرَفُع ِبِه �لدَّ ِبِه �خْلَ َعَلى َما مَيُْحو �هللُ 
بَْعَد  اَلِة  �ل�سَّ َو�ْنِتَظاُر  �مْلَ�َساِجِد،  �إِىَل  َطا  �خْلُ ُة  َوَكْثَ �مْلََكاِرِه،  َعَلى  وِء  �ْلُو�سُ �إِ�ْسَباُغ 
اَلِة(، فاإ�سباغ �ل�سوء ل يعني �ل�سرف يف ��ستعمال �ملاء فيه. و�لتقليُل منه مع  �ل�سَّ

�إحكاِم �لو�سوء ِحكمٌة نبوية ٌكرمية.
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: ��ستمال �ل�سنة �لنبوية على قيم ح�ساريٍة مهمٍة كثرية؛ منها مما يعنينا يف  ثانيااً
هذ� �ملقام: �حلفاظ على �لثوة �ملائية وكفالة �لأمن �ملائي، �لتي تَُعدرُّ عاماًل �أ�سا�ًسا يف 
قيام �حل�سار�ت �لإن�سانية، و�سرورًة ملحًة ل تقوم حياة جميع �لكائنات �حلية �إل 
به، ذلك �أن �لقتد�ء بالر�سول �لكرمي  يف ح�سن ��ستخد�م �ملاء يف كل جمالت 
ملاليني  يومياً  �لنقي  �لعذب  �ملاء  من  �للرت�ت  مليار�ت   - حتماً   - يُــوّفــُر  �حلياة 

�لأ�سخا�س يف �لعامل على وجه �لكرة �لأر�سية.
: نظرة �ل�سنة �لنبوية �إىل تر�سيد �ل�ستهالك و�ملحافظة على �ملو�رد �ملائية  ثالثااً
هي نظرٌة ح�ساريٌة طويلُة �لأمِد، تَـ�ستمُل على مبادئ ثابتٍة وم�ستقرٍة ينبغي تطبيقها 
يف جميع �لظروف و�لأحو�ل، ولي�س ردةرُّ فعٍل موؤقتٍة لأزمٍة تَـمررُّ بها �لأمة، وبعد 
�نتهاء هذه �لأزمة يَــعود �لنا�س �إىل ما كانو� عليه من �إ�سر�ٍف وهدٍر للماِء ومو�رده 

�لطبيعية.
يح�سل  �إمنا  منه  وتُـحذر  �لنبوية  �ل�سنة  عنه  تنهى  �لذي  �لإ�سر�ف   : رابعااً
با�ستهالك �ملاء فيما ل طائل من ور�ئه من ��ستخد�مات، وكذ� با�ستعماله لغيـر فائدة 

�سرعية، كاأن يزيد �مل�سلم يف غ�سل �أع�سائه يف �لو�سوء على ثالث مر�ت.
: �أن �ل�سنة �لنبوية تنهى عن �لإ�سر�ف يف ��ستهالك �ملاء، �سو�ٌء كان  خام�سااً

مورد هذ� �ملاء قلياًل �أم كثري�ً.
: �أنه �إذ� كان �مل�سلم مطالًبا �سرعاً باجتناب �لإ�سر�ف يف ��ستعمال �ملاء  �ساد�سااً
للتطهر من �حلدث �لأ�سغر بالو�سوء، وللتطهر من �حلدث �لأكرب بالغ�سل، مما يَُعّد 
�سرطاً لأد�ء �لعباد�ت �ملفرو�سة، فهو بال �سك مطالٌب �سرعاً باجتناب �لإ�سر�ف يف 
��ستعمال �ملال و�حلر�س على �لقت�ساد فيه يف �سائر �ل�ستعمالت من باٍب �أوىل. 

: ينبغي على كل م�سلم �أن يكون ع�سو�ً فاعاًل يف حتقيق �لأمن �ملائي يف  �سابعااً
جمتمعه، ملا تقدم من توجيهات نبوية بهذ� �ل�سدد، بالإ�سافة لالأ�سباب �لآتية:  
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لأن �لإن�سان م�ستخلٌف يف هذه �لأر�س ولي�س مالكاً لها وملو�ردها، فالأر�ُس   -1
�أر�ُس �هلل وملكه، و�لإن�سان م�سوؤوٌل �أمام �هلل تعاىل عن �ملحافظة عليها وعلى 
مو�ردها وعدم �إف�سادها و�لإخالل بها، وعمارة �لأر�س �إمنا تكون بالإ�سالح 
و�لإحياء و�جتناب �لإف�ساد و�لإهد�ر، يقول �لنبي  يف جمــال �حلث على 
عمارة �لأر�س و�إ�سالحها:(َما ِمْن ُم�ْسِلٍم يَْغِر�ُس َغـْر�ًسا �أَْو يَــْزَرُع َزْرًعـا، َفيَاأُْكَل 

َدَقٌة(. ْو بَِهيَمٌة، �إِلَّ َكاَن لَُه ِبِه �سَ ِمْنُه َطْيـٌر، �أَْو �إِْن�َساٌن، �أَ
ولأن �ملاء من �أكرب �لنعم �لتي خلقها �هلل، فهو �لنعمة �لكربى و�ملنة �لعظمى   -2
ومنه  �أرز�قهم،  م  وَق�سَّ حياتهم  �أقام  فبه  �لب�سر،  بني  على  بها  �هلل  �أنعم  �لتي 
هذه  حق  ومن  چ.  ٿٿ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ   ڀ   چ  �سبحانه:  يقول  حيث  خلقهم، 
بال�سكر، لكي يحفظها �هلل �سبحانه من  تقديرها حق قدرها ومقابلتها  �لنعمة: 
�أَْو  �ْلأَْكَلَة  يَاأُْكُل  �ْلَعْبِد  َعِن  ى  �سَ لرََيْ �هللَ  )�إِنَّ   : �هلل  ر�سول  يقول  �لزو�ل، 

ْربََة َفيَْحَمُدُه َعَلْيَها(.  يَ�ْسَرُب �ل�سَّ
ْكِر بالل�ساِن، بْل  »و�ُسْكَر �هلِل تبارَك وتعاىَل على ِنْعَمِة �ملاِء ل يقت�سُر على �ل�سرُّ
يف  �ِسيِد  و�لرتَّ و�لقت�ساِد  �لنعمة،  هذه  يف  ِف  �لتَّ�سررُّ ِبُح�ْسِن  ْكِر  �ل�سرُّ �إىل  �ُه  يَتعدَّ
ٌف �سّيٌء و�سلوٌك غرُي  ��سِتعماِلها، فاأَيرُّ �إِ�ْسر�ٍف يف ��سِتْعَماِل �ملاِء هَو بال �سك ت�سررُّ

َحميٍد«.
ولأن مو�رد �ملياه �أمانة عند �لإن�سان، و�لأمانة لفٌظ عاٌم ي�سمل كل من �وؤمتن    -3
عليه �لإن�سان من �أمور ح�سية ومعنوية. وحفظ �لأمانة من �أهم �ملبادئ �خللقية 
 : لتي ينبغي على �مل�سلم �أن يََتمّثلها يف حياته، لأنها من �لدين، يقول �لنبي�

)َل �إِميَاَن مِلَْن َل �أََمانََة لَُه(.
ولأن �ملاء ومو�رده �لعامة لي�ست حقاً خا�ساً لفرٍد بعينه �أو فئٍة بعينها تت�سرف    -4
يقول   ، �إن�ساينٍّ للنا�س جميعاً يف كل جمتمٍع  عاٌم  بل هو حٌق  ت�ساء،  فيه كما 
�مْلَاِء َو�ْلَكاَلأِ، َو�لنَّاِر(، ومن ثّم  : )�مْلُ�ْسِلُموَن �ُسَرَكاُء يِف ثاََلٍث: يِف  �لنبي 
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يف  �لإ�سر�ف  و�جتناب  �لعام،  �حلق  هذ�  على  �حلفاظ  فرد  كل  على  يجب 
��ستخد�مه، لدو�مه ودو�م �نتفاع �جلميع به.

: �لأمة �ملعا�سرة بحاجٍة ما�سٍة �إىل هذ� �لهدي �لنبوي �لكرمي �لذي ينهى  ثامنااً
عن �لإ�سر�ف يف ��ستخد�م �ملاء وي�سعى �إىل تعميم �سلوكيات �لرتبية �لر�سيدة يف 
�لتعامل مع �لثوة �ملائية، كما �أن هذه �لأمة بحاجة كذلك �إىل تعميق هذه �لناحية 
�لرتبوية لدى �لأجيال، ملا تت�سم به �حلياة �ملعا�سرة لدى كثرٍي من �لنا�س من �إ�سر�ٍف 

�سديٍد يف ��ستهالك �ملاء وهدره يف خمتلف �ل�ستعمالت �ليومية.
امل�ساألة الثانية: حماية املاء من التلوث يف �سوء ال�سنة النبوية: 

من �أهم �إ�سرت�تيجيات �ل�سنة �لنبوية يف حتقيق �لأمن �ملائي: �ل�سعي �إىل حماية 
�ملاء وم�سادره ومو�رده من �لتلوث، و�ملحافظة عليها نظيفًة طاهرة. 

ولل�سنة �لنبوية يف هذ� �لأمر منهٌج رباينٌّ متميٌز، تتمّثل �أبرز مالحمه يف �حلث 
على �للتز�م باملبادئ و�لقيم �لآتية:

اأولاً: �جتناب �لتبول �أو �لتغوط يف �ملاء ومو�رده: وقد ورد يف هذ� �ملبد�أ 
�أحاديث نبويٌة عديدٌة، منها: قول �لر�سول : )�تَُّقو� �مْلاََلِعَن �لثَّاَلَث: �ْلرَبَ�َز يِف 
لِّ ِلْلِخْر�أَِة(، و�ملق�سود باملو�رد مو�رد �ملاء كالأنهار  ِريِق، َو�لظِّ �مْلََو�ِرِد، َوَقاِرَعِة �لطَّ
ِه  و�لعيون و�لآبار... �إلخ. وما روي عنه  �أنه قال: )َل يَُبولَنَّ �أََحُدُكْم يِف ُم�ْسَتَحمِّ

�ِكِد(.  اأُ ِفيِه(. وما روي �أي�ساً عنه : )�أَنَُّه نََهى �أَْن يَُباَل يِف �مْلَاِء �لرَّ ُثمَّ يََتَو�سَّ
�لتبول  عن  بالنهي  فقط  خا�ساً  لي�س  �لنهي  هذ�  �أن  �إىل  �لعلماء  �أ�سار  وقد 
�لنهي عن �لقيام بهذ� �ل�سلوك  و�لتغوط يف مو�رد �ملاء مبا�سرة، بل ي�سمل �أي�ساً 

�مل�سني بالقرب من هذه �ملو�رد.
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�لأمر��س  من  �لكثري  هناك  �أنَّ  �لأوبئة  بعلم  �ملخت�سني  لدى  علمياً  ثبت   وقد 
و�لفريو�سات و�مليكروبات تنتقل عن طريق مياه �ل�سرب �مللوثة، �أمثال: �لكولري�، 

و�لتيفوئيد، و�لبلهار�سيا، و�لتهاب �لكبد �لوبائي.
و� �ْلإِنَاَء، َو�أَْوُكو�  : تغطية �أو�ين �ملاء: ويف هذ� يقول ر�سول �هلل : )َغطرُّ ثانيااً
  َقاَء(، وعن جابر بن عبد �هلل -ر�سي �هلل عنه- �أنه قال: �سمعُت ر�سول �هلل �ل�سِّ
َنِة لَْيَلًة يَْنِزُل ِفيَها َوبَاٌء َل مَيُررُّ ِباإِنَاٍء  َقاَء، َفاإِنَّ يِف �ل�سَّ و� �ْلإِنَاَء، َو�أَْوُكو� �ل�سِّ يقول: )َغطرُّ
مَلْ يَُغطَّ َوَل �ِسَقاٍء مَلْ يُوَك �إِلَّ َوَقَع ِفيِه ِمْن َذِلَك �ْلَوبَاِء(، ومعنى )�أوكو� �ل�سقاء( 
�أي: �ربطو� ُفــّوهات �أو�ين �ملاء حلمايتها من �لتلوث و�لأوبئة �لتي قد تنتقل �إليها 
من �لغبار و�لهو�ء و�حل�سر�ت �لناقلة للجر�ثيم و�لطفيليات كال�سر��سري و�لفئر�ن 

و�لنمل و�لبعو�س ونحوها. 
: �جتناب �ل�سرب من ِفـي �ل�سقاء: فعن �أبي هريرة -ر�سي �هلل عنه- �أنه  ثالثااً
َقاِء(، وروي عن �أبي �سعيد �خلدري  قال: )نََهى �لنَِّبيرُّ  �أَْن يُ�ْسَرَب ِمْن يِف �ل�سِّ
ِمْن  يُ�ْسَرَب  �أَْن  �ْلأَ�ْسِقيَِة  �ْخِتَناِث  َعِن    �هلِل  َر�ُسوُل  �أنه قال: )نََهى  ر�سي �هلل عنه 
�لطريقة يف  منه، فهذه  يُ�سرب  ثم  ر�أ�سها  يُقلب  �أن  �لأ�سقية:  �أَْفَو�ِهَها(، و�ختناث 
�ل�سرب من �أ�سباب �نتقال �لعدوى عن طريق �لبكترييا و�مليكروبات �ملوجودة يف 

ثه. �لفم، �لتي تنتقل حينئذ �إىل �ملاء فتلوِّ
�أو  كاأ�س  �ملاء يف  ينبغي �سب  �أنه  �لكرمي:  �لنبوي  �لتوجيه  وي�ستفاد من هذ� 
و�لقنينة  �ل�سنبور  معناهما  ويف  �لِقْربَـــة  �أو  �جلرة  حاّفة  من  يُـ�سرب  و�أل  غريه، 
وغريها �ليوم، وذلك للتاأكد من �سفاء �ملاء وخلوه من �ل�سو�ئب و�لقاذور�ت، 

وحفاظاً على نظافة وعاء �ملاء �جلماعي. 
�أبي  �مل�سعور: فقد روي عن  �أو  �ملك�سور  �لإناء  �ل�سرب من  : �جتناب  رابعااً
ِمْن  ْرِب  �ل�سرُّ َعِن    �هلِل  َر�ُسوُل  قال: )نََهى  �أنه  �سعيد �خلدري -ر�سي �هلل عنه- 
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َر�ِب(. وقد جاء �لنهي هنا عن �ل�سرب من �لإناء  ُثْلَمِة �ْلَقَدِح، َو�أَْن يُْنَفَخ يِف �ل�سَّ
�ملك�سور �أو �مل�سعور؛ لعدم �إمكانية تنظيفه من �جلر�ثيم �لعالقة يف مكان �لك�سر، 
وهذ� من �مل�سالح �لتي تتم بها منفعة �ل�سارب، فاإن �ل�سرب من مكان �لك�سر يف 
�لقدح �أو غريه فيه عدة مفا�سد، منها �أن ما يكون على �سطح �ملاء من تر�ب و�أقذ�ء 
جتتمع كلها يف حمل �لك�سر بخالف �جلانب �ل�سحيح، وحتى �إن ُغ�ِسَل �لقدح فاإن 
�أنه رمبا كان  �إليه �لغ�سل كما ي�سل �جلانَب �ل�سحيح، ومنها  حمل �لك�سر ل ي�سل 
يف حمل �لك�سر �سٌق وحتِديٌد يجرح �سفة �ل�سارب، وغري ذلك من �ملفا�سد �لكثرية 

�لتي ر�عاها �ل�سارع �حلكيم.
: �جتناب �لتنف�س د�خل �لإناء �أو �لنفخ فيه: فقد �سح عنه -�سلى �هلل  خام�سااً

�ْس يِف �ْلإِنَاِء(. َحُدُكْم َفاَل يََتَنفَّ عليه و�سلم- �أنه قال: )�إَِذ� �َسِرَب �أَ
�لنوم: فقد  �ملاء بعد �ل�ستيقاظ من  �إناء  �ليدين يف  : �جتناب غم�س  �ساد�سااً
روي عن �أبي هريرة -ر�سي �هلل عنه- �أن �لنبي  قال: )�إَِذ� ��ْسَتْيَقَظ �أََحُدُكْم ِمْن 

نَْوِمِه َفاَل يَْغِم�ْس يََدُه يِف �ْلإِنَاِء َحتَّى يَْغ�ِسَلَها ثاََلًثا، َفاإِنَُّه َل يَْدِري �أَْيَن بَاتَْت يَُدُه(.
: تخ�سي�س �ليد �لي�سرى للتنظف يف �خلالء و�إز�لة �لأذى و�لقذر: فقد  �سابعااً
�ْليُْمَنى    �أنها قالت: )َكانَْت يَُد َر�ُسوِل �هلِل  روي عن عائ�سة -ر�سي �هلل عنها- 
ِلُطُهوِرِه َوَطَعاِمِه، َوَكانَْت يَُدُه �ْليُ�ْسَرى خِلَاَلِئِه، َوَما َكاَن ِمْن �أًَذى(، و)�لأذى( يف 
ٌة ت�سمل كل ما مُيكن �أن يندرج حتتها من �ل�سرر، بل بع�س �لعلماء  �حلديث كلمٌة عامَّ

جعلها ت�سمل كل ما تعافه �لنف�س.
ون�ستنتج من كل ما �سبق يف هذه امل�ساألة الأمور املهمة الآتية: 

�ل�سبل  �أف�سل  �لإ�سالمية  و�لقيم  �ملبادئ  بهذه  َخّطت  �لنبوية  �ل�سنة  �أن   : اأولاً
يُف�سد  مما  �مللوثات و�لأقذ�ر و�لنجا�سات ونحوها  �ملاء وحفظه من  �ملمكنة حلماية 

�ملاء ومو�رده ومينع من �لإفادة منها. 
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عليها  وحّثت  �لنبوية  �ل�سنة  بها  �أمرت  �لتي  و�لقيم  �ملبادئ  هذه  �أن   : ثانيااً
حلماية �ملاء ومو�رده وم�سادره من �لتلوث يَُعّززها ويُوؤّكُدها �لعديد من �لقو�عد 

و�لأ�س�س �لتي جاءت بها �ل�سريعة �لإ�سالمية، و�لتي من �أبرزها ما ياأتي: 
ک    چ  تــعاىل:  قــوله  مثـل  يف  �لــو�رد  �لأر�س،  يف  �لإفـ�ساد  عـن  �لنهي  �أ-  
�ملاء  تلويث  �أن  ومعلوم  چ،  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
ب�ستى طرق �لتلوث �ملختلفة هو �إف�ساٌد يف �لأر�س، ملا يرتتب عليه من �أ�سر�ٍر 
�لأحياء  بقية  وكذ�  �لب�سر،  من  �مللوث  �ملاء  هذ�  ي�ستعمل  من  لكل  ج�سيمٍة 

�حليو�نية و�لنباتية و�ملائية.
بالنا�س وبحياتهم يف خمتلف جو�نبها، �لو�رد يف قوله  �لنهي عن �لإ�سر�ر  ب- 
وماآكلهم  �أرز�قهم  يف  �مل�سلمني  ي�سر  ما  فكل  َر�َر(،  �سِ َوَل  َرَر  �سَ )َل   :

ّرٌم يف دين �لإ�سالم، وتلويث �ملاء من �أكرب �أ�سكال �ل�سرر. وم�ساربهم حُمَ
وفقاً  �أرو�حهم،  و�إزهاق  �لنا�س  حياة  �إف�ساد  �إىل  يُوؤدي  ما  كل  عن  �لنهي  ج- 
�أثبتت  وقد  حر�م(،  فهو  �حلر�م  �إىل  �أدى  )ما  تقول  �لتي  �لفقهية  للقاعدة 
�لتجارب �لكثرية يف �ملجتمعات �لب�سرية �أن �لتلوث �ملائي يُوؤّدي �إىل تََف�ّسي 
�لكائنات  على  و�لق�ساء  �لربيئة،  �لأرو�ح  �إزهاق  و�إىل  و�لأوبئة،  �لأمر��س 

�حلية، ودرُء هذ� �لتلوث و�سُد �لذر�ئِع �ملو�سلِة �إليه و�جٌب �سرعٌي.
�أنَّ  �آنفاً  عنها  حتدثنا  �لتي  و�لقيم  �ملبادئ  بهذه  �لنبوية  �ل�سنة  �أثبتت   : ثالثااً
قيِّ و�حل�سارِة يريُد مِل�سادِر �ملياِه �أن تَبَقى كما �أر�َد �هلل لها بعيدًة  �لإ�سالَم ِديُن �لررُّ
ُث نََقاَءها. وحتقيُق ذلَك �إمنا يُــبعُد �مل�سلم عن ُكل  ُر �سَفاَءها، ويُلوِّ عن ُكلِّ ما يُعكِّ
رة، وبذلَك ي�ستطيُع �إجناز مهمته �حل�سارية يف  رة، و�لأحو�ل �ملــَنفِّ �لأدر�ن �لـُمكدِّ

�حلياة، ويَـتـَمـّكن من �لقياِم بو�جِب �خلالفِة يف �لأر�س.
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�لبول  على  مق�سور�ً  يعد  مل  وم�سادره  ومو�رده  �ملاء  تلويث  �أن   : رابعااً
و�لرب�ز ونحوهما من �لنجا�سات �لتي ميار�سه بها فئاٌم من �لنا�س، بل ��ستجّدْت يف 
ع�سرنا �حلا�سر �أنو�ٌع �أخرى �أ�سدرُّ خطر�ً و�أو�سُع نطاقاً من هذ� كله، �أمثال: �لتلويث 
ِبـنفايات �ل�سناعات و�ملو�دِّ �لكيماويَّة �ل�سامة، و�لتلويث مبخلَّفات �لنفط و�لبو�خر 
�لعابرة لالأنهار و�لبحار، و�لتلويث باملو�د �لـُم�سّعة �لتي تُخّلفها �حلروب �لطاحنة، 
ثات �لتي تُ�َسّكُل خطر�ً بالغاً على �لإن�سان وعلى جميع �لكائنات  ونحو ذلك من �مللوِّ
�ملائية �حلية، ومن ثم ميكن قيا�س حكمها على حكم تلويث �ملاء ومو�رده وم�سادره 

بالبول و�لغائط �لو�ردين يف �لأحاديث �لنبوية. 
و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني. 
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اليوم الثاني: الجلسة العلمية الثالثة 

تر�سيد ا�ستهالك املياه يف 
�سوء ال�سنة النبوية

د. اأحمد املعداوي مكي العفيفي
 مدر�س بق�سم الدعوة والثقافة الإ�سالمية 

بكلية اأ�سول الدين والدعوة باملن�سورة - جامعة الأزهر 
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�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ل نبي بعده وعلى �آله و�سحبه 
وحزبه، وبعد، 

فاإن �سائر �لأحياء تفتقر �إىل �ملاء، فاملاء �أحد عنا�سر �حلياة �لرئي�سة؛ لذ� فاحلياة 
مرتبطة به ل تنفك عنه، وت�ستحيل بدونه، ونظر�ً لأهميته �لق�سوى جعله �هلل وفري�ً 
غزير�ً على �لأر�س، بحيث يزيد على ثلثي م�ساحتها، وقد كلَّف �هلل �لإن�سان بعمارة 
�لأر�س وجعل له �ل�سيادة فيها، و�سخر له �سائر �لأحياء، ومنحه خمتَلف �لأ�سياء، 
وقد  وتطويره،  بحفظه  و�لقيام  وتوفريه،  �ملاء  عن  �لبحث  ق�سية  بالإن�سان  فاأُنيط 
بعث �هلل �لر�سل لدللة �خللق على �سبل �ل�سعادة يف �لدنيا، و�لفوز يف �لآخرة، 
َفر بخريي �لدنيا و�لآخرة. فكانت ر�سالتهم دعوًة �إىل �سالح �حلال و�ملاآل، و�لظَّ

ولو نظرنا �إىل �سنة ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- وما �أُثر عنه من قوٍل �أو 
فعٍل �أو تقريٍر �أو �سفٍة، وجدنا �أّن �ل�سنة ز�خرٌة بالتوجيهات �ل�سديدة، و�لإر�ساد�ت 
�لكرمية، و�لتعليمات �لقومية، �لتي حت�س على حتقيق �مل�سالح �ل�سرورية و�حلاجية 
ه �لر�سول- �سلى  �أعلى مر�تب �ل�سرور�ت؛ لذ� وجَّ ر �ملاء  و�لتح�سينية، ويت�سدَّ
�هلل عليه و�سلم- �إىل �سرورة حفظ �ملاء و�لقت�ساد فيه، ودعا �لأمة �إىل ذلك بقوله 
و�ل�سلوكيات  �لتوجيهات  لإبر�ز  متو��سعًة  حماولًة  �لبحث  هذ�  فكان  وعمله، 
على  جهدي  وق�سرت  عملي  ْزُت  ركَّ وقد  �ملياه،  ��ستهالك  دت  ر�سَّ �لتي  �لنبوية 
ق�سية �ل�ستهالك؛ لأن �ل�ستهالك من عمل �لإن�سان وك�سبه، وهب �هلل �ملاء، وكثَّ 
فيه  وي�سرف  ��ستعماله،  �لإن�سان  يهمل  عندما  ولكن  م�سادره،  د  وعدَّ مو�رده، 
��ستمر  �إذ�  �لزو�ل  �إىل  �لأمر  ي�سل  قد  بل  نُدرة،  �إىل  تنقلب  �لكثة  فاإن  ويلوثه، 

�لإ�سر�ف و�لإف�ساد.

عليه  �هلل  �سلى  �لنبي-  �قت�ساد  عن  �لبحث  من  �لأول  �ملطلب  ثت يف  وحتدَّ
و�سلم- يف ��ستعمال �ملاء؛ فهو �لقدوة لكل من يرجو �هلل و�ليوم �لآخر، و�أفعاله 
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بتوجيه من �هلل تعاىل ولها �لقد�سية، ويكفي �مل�سلم �أن يعلم هديَه- �سلى �هلل عليه 
و�سلم- يف ��ستعمال �ملاء، ليندفع بعدها �إىل �تّباع هديه- �سلى �هلل عليه و�سلم- 
ي به، رغبة يف �لقرب منه يوم �لقيامة، و�حل�سر حتت لو�ئه، و�ل�سرب من  و�لتاأ�سِّ
يده �ل�سريفة، كما يرجو باتّباعه حت�سيل بركة هديه -�سلى �هلل عليه و�سلم-فيتمكن 
خاره لوقت �حلاجة، فات�سح من خالل هذ� �ملطلب ريادة �ل�سنة  من حفظ �ملاء و�دِّ
�ملمار�سات  �ملاء ملختَلف  �قت�ساد  نعمته، و�سمول  وتقدير  �ملاء  �قت�ساد  �لنبوية يف 
�لعباد�ت  ويف  بل  �لطهي،  ويف  �لَغ�ْسل،  ويف  �ل�سر�ب،  يف  �قت�ساد  �حلياتية: 
على  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  فاقت�سر  و�لُغ�سل،  و�لو�سوء  كال�ستنجاء  و�سروطها: 
�أقل ما يُجزئ يف �لو�سوء، و�كتفى باملرة �لو�حدة تعليماً لالأمة بحد �لوجوب، 

ج من �كتفى باملرة �لو�حدة دون �لتثليث �إذ� عزَّ �ملاء. حتى ل يتحرَّ
ع  وبذلك �سدَّ ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- كل �سور �لو�سو�سة و�لتنطرُّ
�لإن�سان  ي�ستهوي  فال  �ل�سيطان،  على  �لطريق  ليقطع  و�لتطهري،  �لطهارة  �أمر  يف 
حتت دعوى �حليطة و�حلذر، ويلب�س عليه �أمور �لدين؛ ففي �لو�سوء جعل �لزيادة 
ينبغي  �لنجا�سة  و�إز�لة  �لأ�سياء  تطهري  ويف  وظلماً،  و�إ�ساءًة  �عتد�ًء  �لثالث  على 
�أن يُكتفى بالقليل من �ملاء، وبالكيف �لذي ينا�سبه؛ فلي�س �إز�لة �لياب�س كالرطب، 

ولي�س �إز�لة �لقذر كالنج�س. 
فاملاء من �أجلِّ �لنعم و�لهبات �لتي وهبها �هلل لالإن�سان، و�لنعمة لبد �أن تُ�سكر 
بتوظيفها  يكون  �ملاء  نعمة  ف�سكر  جن�سها،  من  �لنعمة  و�سكر  وتبارك،  تزيد  حتى 
فيما يحب �هلل وير�سى، وعلى �لوجه �لذي يحبه وير�ساه، و�أح�سن �لهدى هدي 
دربه  ب�سلوك  و�أمرنا  �سريته  �هلل عن  ولقد ر�سي  و�سلم-،  �هلل  �سلى  �هلل-  ر�سول 
و�تباع �سنته، ونهانا عن خمالفته و�لنكو�س عن �سبيله ولو قدر �أمنلة، فلزم بذلك 
خار�ً له لوقت �حلاجة،  �لقت�ساد يف �ل�ستعمال حت�سياًل للربكة، وتوفري�ً للماء، و�دِّ
كما يكون �سكر نعمة �ملاء بتقديرها وتعظيم ما دقَّ منها، فال يُهَمل كثري �ملاء وقليله، 
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يعّز عند غريه،  يتو�فر عند �سخ�س  فما  ��ستعمال،  �لأر�س دون  يُطرح على  ول 
�ملاء  �أن  �إىل  �ل�سعوب  تنظر  �أن  فينبغي  �أخرى،  نُدر يف  دولة  �ملاء يف  فا�س  و�إن 
ويبدده  �ملاء،  ��ستعمال  يف  يطغى  �أن  �أحد  حّق  من  فلي�س  جمعاء،  �لب�سرية  حق 
على  �عتد�ء  �ل�ستعمال  يف  �إفر�طه  �أن  يدرك  بل  وم�ستقباًل،  حاًل  وفرته  بدعوى 
حق غريه، ويُ�ساأل عنه يوم �لقيامة، كما ينبغي تفعيل �لتكامل بني �لدول و�لبالد؛ 
فالدول �لغنية باملاء توفره لغريها �سمن خطٍط مدرو�سٍة، وعهوٍد وثيقٍة، حتّقق �لنفع 
له  للطرفني، وينبغي توعية �ل�سعوب �إىل �أهمية �ملاء و�أحقية �لغري فيه، وهذ� ما �أ�سَّ
ر�سوُل �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- ودعا �إليه فبنيَّ �أن �مل�سلمني �سركاء يف ثالث؛ 

منها �ملاء.
عن  و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى  �هلل-  ر�سول  نْهَي  بيَّنت  �لثاين  �ملطلب  ويف 
�لإ�سر�ف يف ��ستعمال �ملاء، حتى و�إن كان يف عبادة كالو�سوء و�لغ�سل، وذلك 
م من �عتقاد بع�سهم �أن �لإكثار من �ملاء يف �لو�سوء قربٌة وطاعٌة، ظناً  دفعاً ملا يُتَوهَّ
�أّن  �أن كثته �سرٌط يف �إ�سباغ �لو�سوء، فبنيَّ ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- 
�لإ�سر�ف يف �لو�سوء ممنوٌع يف كل حال، كث �ملاء �أم نُدر، فكان نهي ر�سول �هلل- 
نهٍر جاٍر، حينئذ يجب  من  �لو�سوء  كان  ولو  �لإ�سر�ف  عليه و�سلم- عن  �سلى 

�لقت�ساد فيه و�لقت�سار منه على �حلاجة.
ر �ملاء �ملتو�فر عن �لوفاء بجميع  ولو تعددت �لأغر��س �ملفتقرة �إىل �ملاء، وق�سُ
�لتقدمي و�لتاأخري؛  ي�ستحق منها  ما  �لأغر��س، لزم �لرتجيُح بني �لأغر��س، وبياُن 
فلو �سافر �إن�سان وقلَّ ز�ده من �ملاء، �إن تو�ساأ مبا لديه من �ملاء مل يجد ما يُذهب 
�ملاء،  من  غريه  يجد  مل  ما  وي�سلي  ويتيمم  ل�سر�به،  �ملاء  يجعل  عندها  ظماأه،  به 
وكذ� لو وجب عليه �لُغ�سل، ومل يكِف �ملاء تيّمَم و�سلى، ولو تعار�س �ل�ستنجاء 
مع �لو�سوء، فلو ��ستنجى باملاء مل يجد ما يتو�ساأ به، �كتفى بال�ستجمار جلو�زه 

وتو�ساأ مبا لديه من �ملاء.
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�ملمقوت،  ع  �لرتفرُّ �سور  على  �لإ�سالم  ق�سى  كيف  �لبحث  خالل  بيَّنت  كما 
كما  �سوؤرها،  من  و�ل�سرب  موؤ�كلتها  وترك  �حلائ�س  كمباعدة  �ملذمومة؛  و�لأَنَفة 
�ت�سح �أنه ل باأ�س يف ��ستعمال �سوؤر �لآدمي يف �ل�سرب �أو �لو�سوء ونحوه، بل ل 
باأ�س من ��ستعمال �سوؤر �لدو�ب �لطاهرة فيما ينا�سبه، فاإذ� مل ي�سطر �ملرء ل�سرب 

�سوؤرها، فال �أقل من �أن ي�ستعملها فيما ي�سلح، ول يريقها دون فائدة.
و�لإجر�ء�ت  �لوقائية  �ل�سبل  على  �ل�سوء  �سلَّطت  �لثالث  �ملطلب  ويف 
زت  وركَّ لتها  �أ�سَّ و�لتي  و�لف�ساد،  �لتلوث  من  وحمايته  �ملاء  حلفظ  �لحرت�زية 
عن  و�لنهي  �ملاء،  يف  �لتبول  عن  �لنهي  فجاء  �ل�سريفة،  �لنبوية  �ل�سنة  دعائمها 
ط فيه، وذلك ممنوع �سرعاً بطريق �لأوىل، ويقا�س على هذ� �إلقاُء كل ما يف�سد  �لتغورُّ
هورية؛ كاإلقاء �جلثث و�لقاذور�ت و�لنجا�سات �لتي  ه ويفقده حد �لطَّ �ملاء ويغريِّ
�ملياه م�ستنقعات منتنة، وم�سادر وباء، خا�سًة يف ع�سرنا  جتعل �لأنهار وجماري 
�حلا�سر �لذي تكاثرت فيه �لب�سرية، فلو �ألقى كل فرد خملفاته يف جماري �ملياه، ما 
وجدنا قطرَة ماٍء �ساحلًة لال�ستعمال، وُفتح علينا من �لأمر��س و�لأوبئة ما ل يعلمه 
�ملياه  بكثري من م�سادر  تتمتع  �لتي  �ملجتمعات  بع�س  �إل �هلل، كما هو حا�سل يف 
لكنها �أهملت �ملنحة �لربانية، و�أ�ساءت �لت�سرف فيها، فذ�قت وبال �أمرها، وكان 

عاقبة �أمرها ُخ�سر�.
حتمي  �لتي  و�لآليات  �ل�سو�بط  و�سع  يف  �لريادة  �لنبوية  لل�سنة  �أنَّ  و�ت�سح 
ت �ل�سنة �لنبوية كل ذريعة توؤدي �إىل  �ملاء من �لتلوث، وت�سونه عن �لف�ساد، ف�سدَّ
ف�ساد �ملاء، و�حتاطت يف ذلك، فورد �لنهي عن �إدخال �ليد �مل�سكوك يف جنا�ستها 
�إىل �ملاء، ليظل �ملاء باقياً على طهوريته، �ساحلاً لكل ��ستعمال، ول ي�سيبه �ل�سك 
فري�ق دون فائدة، كما ورد �لنهي عن �لغت�سال يف �ملاء �لر�كد حتى ل يَْف�َسَد �ملاء 

ويتغري، و�إمنا يتناوله تناوًل ليبقى على طهوريِته.
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وبيَّنت يف �ملطلب �لر�بع من �لبحث �أن لالإن�سان دور�ً يف توفري �ملاء �لالزم 
يف  ويتكا�سل  طلبه،  عن  �لإن�سان  يقعد  �أن  ي�سح  ل  ونُدر  �سح  �إذ�  فاملاء  حلاجته، 
�لتنقيب عنه، ويتقاتل مع غريه على �لقليل منه، بل يبذل جهده يف �لتما�سه ويحتال 
يف طلبه، مبا �أُوِتَي من قوة، وي�سخر ما �أنتجه �لعلم �حلديث و�لتطور �لتكنولوجي 
ذ�ته  �لوقت  ويف  مظانه،  من  و��ستخر�جه  �ملاء،  عن  للبحث  و�آلت  �أجهزة  من 
يتوجه �إىل �هلل تعاىل ويت�سرع �إليه وي�ساأله �ل�ُسقيا تاأ�سياً بر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه 

و�سلم- و�سحابته �لكر�م.
عامل  �ملاء  �سرب  �آد�ب  �لتز�م  �أّن  �لبحث  من  �لأخري  �ملطلب  يف  وذكرت 
فالب�سملة متنع  فيه،  �لإ�سر�ف  بالقليل، وجتنب  منه  �ملاء، و�لكتفاء  كبري يف حفظ 
�ل�سيطان من م�ساركته، ويبقى �ملاء على �أ�سله يف �لربكة، كما �أن �حلمد يف �آخره 
�عرت�ف بالنعمة و�إقر�ر بها، و�إذ� حتقق �عرت�ف �لقلب بالنعمة، وذكر �لل�سان لها، 
وكانت �لنعمة م�سخرة ملا ير�سي �ملنعم، فقد حتققت �أركان �ل�سكر، و�ل�سكر باب 
�لزيادة، ومتى حتقق �ل�سكر على نعمة �ملاء بورك �ملاء، وح�سلت به �لكفاية، ومتَّت 

له �لوقاية. 
ويف �خلتام �أرى �أنه من �ل�سروري تفعيل دور �لتذكري مبكانة �ملاء وذلك بو�سع 
�لتلوث،  من  و�سيانته  �ملاء،  ��ستعمال  يف  �لقت�ساد  على  �س  حترِّ �لتي  �لالفتات 

وحفظه من �ل�سياع.
كما �أو�سي بتفعيل قانون �لعقوبة ملن ثبت عنه تلويث �ملياه و�إف�ساد جماريها.

هذ� و�هلل �أعلم.
و�سلى �هلل على نبينا حمّمٍد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.
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اليوم الثاني: الجلسة العلمية الثالثة 

التوجيهات النبوية نحو تر�سيد ا�ستهالك املياه
يف �سوء ال�سنة النبوية وواقعنا املعا�سر 

د. حممد �ساحي عبد الروؤف حافظ
دكتوراه يف الدرا�سات الإ�سالمية
مدر�سة بالأزهر ال�سريف - م�سر
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�سر  هو  فاملاء  �لإن�سان،  علي  عز وجل  �هلل  �أنعمها  �لتي  �لنعم  �أعظم  من  �ملاء 
وقد  عليها،  �حلفاظ  �لنعمة  هذه  على  وجل  عز  هلل  �لإن�سان  �سكر  فمن  �حلياة، 
حاولت يف هذ� �لبحث ��ستعر��س توجيهات �ل�سريعة �لإ�سالمية يف �حلفاظ على 

�ملاء، لإبر�ز �سمو �ل�سريعة �لإ�سالمية، ورقيها يف �لتعامل مع �ملاء.
مناطق  يف  وعاملًيا  حملًيا  �مللحة  �لق�سايا  من  �ل�سرب  مياه  يف  �لنق�س  ق�سية 
عدة من �لعامل، وت�سعى جهات عديدة ملعاجلة هذه �مل�سكلة باإيجاد م�سادر جديدة 
كفاءة  ورفع  �لتلوث،  من  وحمايتها  �لقدمية،  �مل�سادر  على  �ملحافظة  مع  للمياه 

��ستعمالها.
و�إ�سهاماً يف هذه �جلهود يتقدم �لباحث بهذه �لدر��سة حول تر�سيد ��ستهالك 
يتبوؤوه �جلانب  �لذي  �لكبري  بالدور  منا  �إميانًا  �لنبوية؛  �لتوجيهات  �ملياه يف �سوء 
�لديني يف حياة �لنا�س، وطرًحا ملو�سوع حيويٍّ فعال، وحاجة مهمة تالم�س و�قع 
�ملجتمعات  م�سكالت  حل  على  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  قدرة  وتثبت  �ليومي،  �حلياة 
�لكلية  �لنظرة  ف�ساًل عن  �ملياه  �لتعامل مع  باأ�ساليب  �لرتقاء  منطلق  �ملعا�سرة من 

ملو�سوع �ملو�رد �لطبيعية جميعها.
�ملاء  ميثله  ما  �لبحث  هذ�  يف  للكتابة  دفعتني  �لتي  �لأ�سباب  �أهم  من  ولعل 
�إبر�ز دور  �إىل جانب  �لأر�س بل يزيد،  ثلثي  �أ�سا�س �حلياة؛ ميثل  �أهمية؛ فهو  من 
�ل�سنة �لنبوية يف معاجلة هذه �ملو�سوعات، بالإ�سافة �إىل �لتنبيه على خطورة �سوء 
�لتعامل مع �ملياه ل �سيما يف و�قعنا �ملعا�سر؛ لذ� وجب �لتنبيه على �أن �ملحافظة 

على �ملاء من �ملقا�سد �ل�سامية لل�سريعة �لإ�سالمية.
�إن �ل�ستعمال غري �ل�سحيح للمياه �سو�ٌء �أكان ذلك يف �لعبادة �أم �لتنظيف �أم 
�لري �أم غريها و�حد من �أهم �أ�سباب تفاقم م�سكلة نق�س �ملياه؛ وياأتي هذ� �لبحث 
ليتناول هذ� �ل�سبب وما يت�سل به بحيث ير�سده وي�سبطه على وجه عقدي �إمياين 
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ر��سخ يف �لنفو�س يجعلها �أكث قبوًل للحلول �ملطروحة، وي�سهم يف �لنهاية باحلد 
من �مل�سكلة.

�ملياه يف  مع  �لتعامل  �ل�سلوكية يف  �جلو�نب  معاجلة  �إىل  �لبحث  فيتجه هذ� 
�حلالت �لعادية، فينبه �لباحث للتعامل مع �لو�سائل �ملوجودة لتحلية �ملياه ونقلها 
وتوزيعها، ويعالج طرح بد�ئل �أخرى كال�ستعا�سة عن �حلنفيات باأخرى �أقل هدر� 

�أو غري ذلك. 
�لكرمي  �لقر�آن  �سوء  �ملاء يف  �أهمية  عن  للحديث  �لبحث  تعر�ست يف  وقد 
�هلل  �آيات  من  و�آية  �أجمعني،  للخلق  �هلل -عز وجل-  نعمة  فاملاء  �لنبوية؛  و�ل�سنة 
يف �لكون، و�سر هذه �حلياة �لذي ل تقوم �إل به؛ قال تعاىل: »وجعلنا من �ملاء كل 
ت�ستقيم  �لدنيا، و�أعز مفقود حيث ل  �سيٍء حي« و�أكث �سيء موجود على هذه 
عليه  يعي�سون  �ملخلوقات  و�سائر  و�حليو�ن  و�لنبات  �لإن�سان  حيث  بدونه؛  �حلياة 

ويحتاجونه.
وجماريه،  و�أنو�عه  ومعانيه،  �ملاء  عن  �لكالم  ورد  �لكرمي  �لقر�آن  ففي 
مرًة،  و�ستني  ثالًثا  وردت  ماء  فكلمة  �آية؛  مئة  خم�س  يف  �ملتعددة  و��ستخد�ماته 
وكلمة نهر و�أنهار وردت �ثنتني وخم�سني مرًة، وكذلك وردت �لعيون و�لينابيع 

و�ملطر و�لربد ع�سر�ت �ملر�ت.
ويف �حلديث �لنبوي �أ�سار �لنبي  �إىل مكانة �ملاء يف �لإ�سالم فقال:« مثل 
ا فكان منها نقية قبلت  ما بعثني �هلل به من �لهدى و�لعلم كمثل �لغيث �أ�ساب �أر�سً
�ملاء فاأنبتت �لكالأ و�لع�سب �لكثري، وكانت منها �أجادب �أم�سكت �ملاء فنفع �هلل بها 
�لنا�س ف�سربو� و�سقو� وزرعو� و�أ�سابت منها طائفة �أخرى؛ �إمنا هي قيعان ل مت�سك 
ماء ول تنبت كالأ؛ فذلك مثل من فقه يف دين �هلل ونفعه �هلل به فعلم ومثل من مل 

يرفع بذلك ر�أ�ًسا ومل يقبل هدي �هلل �لذي �أر�سلت به)1(.
�أخرجه �لإمام �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لعلم، باب ف�سل من عِلم عّلم، 27/1، برقم)79(.  -1
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�لدول  بني  �سو�ء  عليه  للمحافظة  و�لدعوة  �ملاء  �أهمية  �أدرك  �أجمع  و�لعامل 
�لدول  على  مكلفا  �ملاء  �أ�سبح  حيث  �لغنية،  و�لدول  �ملياه،  م�سادر  يف  �لفقرية 
و�إمكانية  ت�سريفه  يف  �أو  و�حلياة،  لل�سرب  �ساحلا  وجعله  ��ستخر�جه،  يف  �سو�ء 

�لتخل�س منه، و�لإفادة منه بعد �ل�ستعمال.
فالدول �لفقرية تنفق ماليني �لدولر�ت يف �لدعوة �إىل �لرت�سيد و�لقت�ساد 
يف ��ستخد�م �ملياه؛ لأن ��ستخر�جه مكلف بالن�سبة �إليها ويرهق ميز�نياتها، و�لدول 
�لغنية يف م�سادر �ملياه تنفق �أ�سعاف ما ينفقه �لفقر�ء على ��ستخر�جه يف �لتعامل 

معه بعد �ل�ستعمال.
ومن هنا ندرك حجم �مل�سكلة و�أهميتها على م�ستوى �لعامل �أجمع، و�إذ� رجعنا 
و�حل�سا�س  �ملهم  �ملو�سع  هذ�  مع  للتعامل  �ل�سرعية  �لنظرة  لنعرف  �ل�سريعة  �إىل 
�أدركنا من خالل هذه �لدر��سة و�لنتائج �ملرتتبة عليها �أهمية �لنظرة �ل�سرعية �إىل 

مو�سوع تر�سيد �ملاء وكيفية �لتعامل معه.
يف  �لرتبية  يف  �ملطهرة  �لنبوية  �ل�سنة  �إىل  �لعودة  خالل  من  هذ�  ويت�سح 
�لتعامل مع �ملاء، و�أثرها يف تر�سيد �ل�ستهالك �ملائي، و�لتوفري على �لدولة و�لأمة 
�ملاء  مع  �لتعامل  على  �إيجابا  بال�سرورة  هذ�  وينعك�س  �مل�ستعمل،  �ملاء  تكلفة  يف 
بعد �ل�ستعمال؛ حيث �لنظرية تقول: كلما قل ��ستخد�م �ملاء كان هناك توفري يف 

�لتعامل معه بعد �ل�ستعمال.
حل  يف  لالإ�سهام  �لنبوية  �ل�سنة  �إىل  نعود  �أن  �إىل  بحاجة  �أننا  ندرك  وهنا 

�مل�سكالت.
�ملياه  على  للحفاظ  فعالة  و�آليات  مثالية  تد�بري  �لنبوية  �ل�سنة  �أوجدت  فقد 
ت�ستلزمه  ما  �حلاجة ووفق  بقدر  �إل  لل�سرب، حيث ل جمال ل�ستعمالها  �ل�ساحلة 

�ل�سرورة؛ ومن ذلك:
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�ملاء  �لبحر كمية   وهم ركوب  تقاّل بع�س �سحابة ر�سول �هلل  �لبحر:  ماء 
ذلك  ذكرو�  ؟فلما  منها  يتو�سوؤون  �أم  ؟  �أي�سربونها  معهم  �لتي  لل�سرب  �ل�ساحلة 
لر�سول �هلل  �أجاز لهم ��ستعمال ماء �لبحر يف �لو�سوء، بل �أحل لهم �أكل ميتته 
نَّا  �أي�سا؛ فقال �أَبَو ُهَرْيَرَة، يَُقوُل: �َساأََل َرُجٌل َر�ُسوَل �هلِل ، َفَقاَل: يَا َر�ُسوَل �هلِل، �إِ
ِمَن  اأُ  �أََفَنَتَو�سَّ َعِط�ْسَنا،  ِبِه  اأْنَا  تََو�سَّ َفاإِْن  �مْلَاِء،  ِمَن  �لَقِليَل  َمَعَنا  َونَْحِمُل  �لَبْحَر،  نَْرَكُب 
َمْيَتُتُه«)1( فكان بذلك ف�سل  َماوؤُُه، �حِللرُّ  ُهوُر  ُهَو �لطَّ  : َفَقاَل َر�ُسوُل �هلِل  �ْلَبْحِر؟ 
من  قرنا  ع�سر  �أربعة  على  يزيد  ما  منذ  �لآلية  هذه  �سن  يف  �لنبوية  لل�سنة  �ل�سبق 
�لزمان، وها هم �خلرب�ء يف هذ� �لزمان يتفطنون لهذه �لآلية، وينادون بوجوب 

حتلية مياه �لبحار!
�أن  اإليها؛ فقد تبني للباحث  وختمت البحث باأهم النتائج التي تو�سلت 
يف  �ل�سبق  وف�سل  �ملياه،  �أزمات  بحدوث  �لتنبوؤ  يف  �ل�سبق  ف�سل  �لنبوية  لل�سنة 
تر�سيد ��ستهالك �ملاء، وهذ� ميثل جانًبا حًيا للقيمة �حل�سارية للماء يف �ل�سنة �لنبوية.

على  فر�س عني  فيه  �لإ�سر�ف  �ملياه وعدم  ��ستهالك  �لقت�ساد يف  بات  لذ� 
تر�سيد  �إىل  �جلهود  تكثيف  �ملجتمع  موؤ�س�سات  على  ويجب  �ملجتمع،  �أفر�د  كل 

��ستهالك �ملياه وعدم �لإ�سر�ف فيه.
وقد �نتهيت �إىل بع�س �لتو�سيات باللجوء �إىل �خلرب�ء يف جمال �ملياه للتو�سل 

�إىل تكنولوجيا حديثة تقلل �لفاقد من �ملياه، وت�ساعد على تر�سيد �ل�ستهالك.

�أخرجه �لإمام �لرتمذي: كتاب �لطهارة، باب ما جاء يف ماء �لبحر، 125/1، برقم)69( قال هذ� حديث   -1
ح�سن �سحيح، وقال �لبخاري: هو حديث �سحيح فيما نقله عنه �لرتمذي يف �لعلل �لكبري: �س 41( 
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الإ�سرتاتيجيات النبوية واآثارها يف 
تعزيز اإدارة الطلب على املاء

د. اأ�سماء حممد اأمني ح�سن بني عامر
دكتوراه يف احلديث ال�سريف وعلومه - الأردن
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�لأمي  �لنبي  حممد  �سيدنا  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
�إىل يوم  �أثره  �سار على نهجه و�قتفى  �أجمعني، ومن  �آله و�سحبه  �لأمني، وعلى 

�لدين �أما بعد: 
�أيها �حل�سور �لكرمي، على �ختالف مر�تبهم ومكانتهم �ل�سالم عليكم ورحمة 

�هلل وبركاته.
لندوة  �لعامة  لالأمانة  �جلزيل  بال�سكر  �أتقدم  �أن  �إل  لي�سعني  �لأمر  بد�ية  يف 
�حلديث �ل�سريف؛ ملا تقدمه من جهود يف خدمة �ل�سنة �لنبوية، كما �أتقدم بال�سكر 
�جلزيل لكل من �أ�سرف على هذ� �ملوؤمتر وكان له دور يف �إجناحه، �أو �مل�ساركة فيه، 

فبوركت جهودكم، وجز�كم �هلل خري�.
�لعلماء و�لباحثني وطلبة  �مُلقل مع ثلة من  �أ�سارك بجهد  �أن  و�إنه ل�سرف يل 
نة  �ل�سرُّ يف  �ملائي  بــــ:«�لأمن  �ملو�سومة  �لعا�سرة  �لدولية  �لعلمية  �لندوة  يف  �لعلم 
تنظمها جامعة �لو�سل يف دبي بدولة  �لتي  �لنبوية - �لإ�سرت�تيجيات و�ملقا�سد«، 
ولكن  ُقرب،  عن  �مل�ساركة  هذه  تكون  �أن  نود  وكنا  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت 
�قت�ست �إر�دة �هلل �أن تكون م�ساركتنا فيها عن بُعد ب�سبب هذ� �لوباء �لذي ن�ساأل 

�هلل �أن يرفعه عن �أمة �لإ�سالم جمعاء. 
�سُن�سري يف هذ� �لعر�س �ملخت�سر �إىل مامت عر�سه يف �لورقة �لبحثية �لتي كان 
يل �سرف �مل�ساركة بها وكانت بعنو�ن: »�لإ�سرت�تيجيات �لنبوية و�آثارها يف �إد�رة 

�لطلب على �ملاء«.
يقول تعاىل: »وجعلنا من �ملاء كل �سيء حي«؛ فاملاء م�سدر �حلياة و�لعي�س 
زر�عة و�سناعة وطاقة  من  �حلياة  يدخل يف كل جو�نب  فهو  �لكرمي و�لزدهار؛ 
ونقل وغري ذلك، وقد ميثل عدم �ل�ستغالل �لأمثل للماء خطًر� كبرًي� على �لأمة؛ 
�أُلفت  �لع�سر �حلديث، وقد  �لق�سايا يف  �أبرز  من  �ملائي  �لأمن  ق�سية  تعد  فلذلك 
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�أن  وجدت  عليها  �لطالع  وعند  �ملاء،  على  �لطلب  �إد�رة  يف  عديدة  كتب 
مات�سمنته من �إ�سرت�تيجيات لتعزيز �إد�رة �لطلب على �ملاء كلها لها تاأ�سيل �إ�سالمي 
نة �لنبوية، ولي�ست وليدة �لع�سر �حلا�سر مما ولَّد لدي فكرة �لكتابة عن هذ�  يف �ل�سرُّ
�ملو�سوع؛ فمفهوم �إ�سرت�تيجية �إد�رة �لطلب على �ملاء مفهوم يعتمد على ح�سن 
�لتخطيط �لذي يقوم على ��ستخد�م جمموعة من �لإجر�ء�ت لتحقيق �أعلى جودة 
هذه  تبني  متعددة  �أحاديث  وردت  وقد  بعد�لة،  وتوزيعها  �ملائية  �ل�ستد�مة  من 
�بن  كما ورد يف حديث  للجميع،  عامة  �ملاء  ملكية  ومنها جعل  �لإ�سرت�تيجيات، 
عبا�س ر�سي �هلل عنه: »�مْلُ�ْسِلُموَن �ُسَرَكاُء يِف ثاََلٍث: �مْلَاِء َو�ْلَكاَلإِ َو�لنَّاِر«؛ فبموجب 
�أثر يف  �ل�سر�كة ل يجوز �لعتد�ء على حق �لآخرين يف ��ستعمال �ملاء ملا له من 
�أن ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-  �نعد�م �لأمن �ملائي، بل و�سل �لأمر �إىل 
م �أمر ��ستعمال �ملاء، كما ورد يف حديث عائ�سة -ر�سي �هلل عنها- �أن ر�سول  نظَّ
يُْر�ِسُل  �ْلأَْعَلَى  �أَنَّ  َوُمْذِنٍب  َمْهُزوٍر،  ى يِف �َسْيِل  �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- »َق�سَ
«، وبذلك و�سع �أولويات، ويف جعل ملكية �ملاء  �إىل �ْلأَ�ْسَفِل، َويَْحِب�ُس َقْدَر َكْعَبنْيِ
عامة ق�ساء على م�سكلة خ�سخ�سة �ملياه، �لتي تعد من �أعظم �مل�سكالت �ملعا�سرة، 
بل جند �أن �لإ�سالم �سجع على �سدقة �ملاء وجعلها من �أف�سل �ل�سدقات، وتبقى 
�هلل  -ر�سي  �أن�س  حديث  يف  جاء  كما  موته،  بعد  للم�سلم  �أجرها  جارية  �سدقة 
َوُهَو  َمْوِتِه  بَْعَد  ِلْلَعْبِد  ِري  جَتْ »�َسْبٌع  قال:  و�سلم-  عليه  �هلل  �لنبي -�سلى  �أن  عنه- 
ع على �ملبادر�ت  ِه:...وذكر منها: �أَْو َكَرى نَْهًر�، �أَْو َحَفَر ِبْئًر�، ...« و�سجَّ يِف َقرْبِ
�لفردية حلل م�سكة �ملاء، كما جاء يف ق�سة بئر رومه �لتي ��سرت�ها عثمان وجعلها 

وقًفا للم�سلمني.
وذلك  �ملائية  �مل�سادر  وتنويع  �لبد�ئل  �إيجاد  �لآخرى  �لإ�سرت�تيجيات  ومن 
�ملائية، وو�سع  �لآبار  بالت�سجيع على حفر  �ملائية، وهذ� يكون  �ل�ستد�مة  ل�سمان 
�لأجر �لعظيم على ذلك، كما ورد يف ق�سة �سعد عندما �ساأل ر�سول �هلل -�سلى 
َدَقِة �أَْعَجُب �إِلَْيَك؟ َقاَل: »�مْلَاُء« َفَحَفَر ِبْئًر�، َوَقاَل: َهِذِه  �هلل عليه و�سلم-: »�أَيرُّ �ل�سَّ
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ا �أوجد �لبد�ئل حال �حلاجة �إىل �ملاء با�ستعمال ماء �لبحر، وذلك  ِلأُمِّ �َسْعد«، و�أي�سً
ُهوُر َماوؤُُه،  عندما �ُسئل �سلى �هلل عليه و�سلم عن �لو�سوء مباء �لبحر فقال: »ُهَو �لطَّ
�حِللرُّ َمْيَتُتُه«، ولنن�سى ماء �لينابيع و�لعيون فقد ��ستعمالها �لنبي -�سلى �هلل عليه 

و�سلم- يف غزو�ته مثل: عني تبوك.
�لتلوث  من  �ملائية  �مل�سادر  على  �ملحافظة  وهي  �أخرى  �إ�سرت�تيجيات  وهناك 
�ملياه و�ملحافظة عليها وذلك برت�سيد �ل�ستهالك، كما  و�لإ�سر�ف؛ فيجب حماية 
جاء يف ق�سة و�سوء �سعد وقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم له: ما هذ� �ل�سرف 
�آيات و�أحاديث حتث على عدم  فيه �سعف لكن هناك  �أن �حلديث  يا�سعد؟ فمع 
�لإ�سر�ف يف �أي �أمر من �أمور حياتنا لقوله تعاىل: {فكلو� و��سربو� ولت�سرفو�}. 
�أن�س -ر�سي  �لنبي �لكرمي لهذ� �لأمر بفعله كما جاء يف حديث  ولنن�سى تطبيق 
لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- يَْغ�ِسُل، �أَْو َكاَن يَْغَت�ِسُل،  �هلل عنه- حيث قال: »َكاَن �لنَِّبيرُّ -�سَ
«، وقد ورد عنه �أنه قال يف ق�سة �لأعر�بي  اأُ ِبامْلُدِّ اِع �إىل َخْم�َسِة �أَْمَد�ٍد، َويََتَو�سَّ ِبال�سَّ
وُء َفَمْن َز�َد َعَلى َهَذ� َفَقْد  �لذي �ساأله عن �لو�سوء، فاأر�ه ثالًثا ثم َقاَل: »َهَذ� �ْلُو�سُ

ى، َوَظَلَم«. �أَ�َساَء، َوتََعدَّ
�أمرنا  فلذلك  �مللوثات؛  من  نوع  باأي  �ملاء  تلويث  عن  ا  �أي�سً �لنبي  نهى  وقد 
�لبول يف  �لتنف�س يف �لإناء، وعدم  باإيكاء �لقرب، وعدم  �سلى �هلل عليه و�سلم 
�ملاء ثم ��ستعماله، ملا ورد من حديث �أبي هريرة عن �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- 

�ِئِم �لَِّذي َل يَْجِري، ثُمَّ يَْغَت�ِسُل ِفيِه«. بقوله: »َل يَُبولَنَّ �أََحُدُكْم يِف �ملَاِء �لدَّ
�إ�سرت�تيجية  �لثالث و�لأخري تعر�ست لالآثار �ملرتتبة على حتقيق  ويف �ملبحث 
�إد�رة �لطلب �ملائي �سو�ء كانت �آثاًر� دينية متمثلة يف وجوب �للتز�م بالت�سريعات 
�ملائي  �لأمن  حتقيق  باأهمية  �إمياننا  �إن  حيث  �ملائي،  �لأمن  حتقيق  �أجل  من  �لنبوية 
يجعلنا نبذل كل مان�ستطيع من �أجل حتمل م�سوؤولية �ملحافظة على هذه �لنعمة، بل 
�إن �لتوجيهات �لنبوية �أر�سدتنا �إىل ��ستعمال كل ماينفعنا من و�سائل حديثة ت�سهم 
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يف تر�سيد �ل�ستهالك، لقوله -�سلى �هلل عليه و�سلم- يف حديث ر�فع بن خديج 
-ر�سي �هلل عنه-: »�أَْنُتْم �أَْعَلُم ِباأُُموِر ُدْنيَاُكْم«.

وبني  جهة،  من  �لأفر�د  بني  �لعالقة  تقوية  يف  دور  فلها  �لأخالقية  �لآثار  �أما 
�لتعاون، ول  تنمية خلق  �إىل دورها يف  �إ�سافة  �أخرى،  �لأفر�د و�لدولة من جهة 
م�سكالت  حل  يف  لالإ�سهام  �لأفر�د  لدى  �ملبادرة  روح  تنمية  يف  دورها  نن�سى 

�لطلب على �ملاء.
�لتنمية  يف  �ملاء  على  �لطلب  �إد�رة  دور  يف  فيتمثل  �لقت�سادي  �لأثر  �أما 
�لقت�سادية يف جمالتها �ملتعددة من زر�عة و�سناعة وغري ذلك، �إ�سافة �إىل �أثره 
�لوطني  �لغذ�ئي و�لأمن  �مل�ساريع �لقت�سادية و�إمنائها، وحتقيق �لأمن  تو�سيع  يف 

لالأمة و�لفرد. 
عن  بعيد  �سليم  جمتمع  �إيجاد  يف  متمثلة  فهي  و�لبيئية  �ل�سحية  �لآثار  �أما 
�لأمر��س و�لأوبئة، ملا للماء من �أهمية يف �ملحافظة على �سحة �لإن�سان و�حليو�ن 

و�لنبات، �إ�سافة �إىل �أثره يف حتقيق �لتو�زن �لبيئي.
در��ستي  �أثناء  �إليها يف  تو�سلت  �لتي  �لنتائج  �أهم  �إىل  تعر�ست  �خلامتة  ويف 

ومن �أبرزها: 
�لذي  �لتخطيط  ح�سن  على  يقوم  مفهوم  �ملائي  �لأمن  �إ�سرت�تيجية  �إن   : اأولاً
يعتمد على ��ستخد�م جمموعة من �لإجر�ء�ت لتحقيق �أعلى جودة من �ل�ستد�مة 

�ملائية وتوزيعها بعد�لة.
�أمنها  لالأمة  تكفل  �لتي  �لأمور  �أهم  من  لالأمة  �ملائي  �لأمن  حتقيق  �إن  ا:  ثانياً

و��ستقر�رها، ويعطيها �لقدرة على مو�جهة �لتحديات. 
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ا: و�سع �لإ�سالم �أحكاًما متعددة ل�سمان حتقيق �لأمن �ملائي يف �ملجتمع  ثالثاً
نة على حماية �ملاء من كل ماي�سبب �نعد�م �أمنه. �لإ�سالمي، فقد حر�ست �ل�سرُّ

وفعاًل،  قوًل  �ل�سنة  لها  تعر�ست  كثرية  �أ�سباب  �ملائي  �لأمن  لتحقيق  ا:  رابعاً
وذلك من �أجل حماية �ملياة من كل مايوؤثر فيه.

ا: �للتز�م بالتوجيهات �لنبوية يف �ل�ستعمالت �ملائية من عدم �إ�سر�ف  خام�ساً
يف �ملياه �أو تلويثه، يعد من �أهم �أ�سباب حتقيق �لأمن �ملائي يف �ملجتمعات.

ا: يوؤدي تر�سيد �ل�ستهالك �ملائي دوًر� كبرًي� يف �حلد من �مل�ساكل �ملائية  �ساد�ساً
�لتي تعاين منها �لأمم يف �لوقت �لر�هن. 

�ملائية  �مل�سكالت  �لعظمى لوجود  �لأ�سباب  �ملياه من  يعد تخ�سي�س  ا:  �سابعاً
نة بالتوجيه �إىل جعل ملكية �ملاء عامة  يف �ملجتمعات �ملعا�سرة، وهذ� مابينته �ل�سرُّ

ولي�ست خا�سة وذلك للتاأكيد على وجوب �لعد�لة يف �لتوزيع.
يف  �ملائية  �مل�سكالت  حل  �أ�سباب  �أهم  من  �ملائية  �لبد�ئل  وجود  يعد  ا:  ثامناً
�لوقت �ملعا�سر، وذلك لالإفادة من كل �ملو�رد �ملائية من بحار و�أنهار و�آبار وبرك 

وغريها.
و�أخالقية،  دينية،  منها:  متعددة  �آثار  �ملاء  على  �لطلب  لإد�رة  ا:  تا�سعاً
و�قت�سادية، وبيئية و�سحية، ول ميكن حتقيق هذه �لآثار �إّل باللتز�م بالتوجيهات 

�لنبوية.
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اليوم الثاني: الجلسة العلمية الثالثة 

اإ�سرتاتيجية الت�سويق لالأمن املائي 
من منظور ال�سنة النبوية

اأ. د. رقية عبد اهلل بو�سنان
اأ�ستاذة يف علوم الإعالم والت�سال 

بجامعة الأمري عبدالقادر للعلوم ال�سالمية - اجلزائر
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �ملر�سلني حممد بن 
عبد �هلل وعلى �آله و�سحبه �أجمعني...

�لن�س  �حلياتية،  �سرورته  على  ويوؤكد  و�ل�سالم،  و�لأمن  �حلياة  هو  �ملاء 
�لن�س  يوؤكد عليه  )�لأنبياء:30(، كما  چ  ں   ں   ڻ ڻ  ڻ  ڻ   چ   �لقر�آين: 
�ل�سني:  »ُكلرُّ �َسْيٍء ُخِلَق ِمْن َماٍء«، فال حياة لأي عن�سر مادي ول ��ستمر�رية �إل به، 
و�ل�سيا�سي،  و�ل�سحي  و�ل�سناعي  و�لتجاري  �لغد�ئي  �لأمن  يعني  �ملائي  و�لأمن 
وقد جاء هذ� �لبحث ليربز نقطة يف غاية �لأهمية هي �إ�سرت�تيجية �لت�سويق لالأمن 
�ملائي من خالل ن�سو�س �ل�سنة �لنبوية �لتي تعد مرجعا �أ�سيال وكنز� معرفيا يعمل 

على �لتوجيه و�لرت�سيد و�ل�ستقر�ر.

�أظهرت �لورقة �أهمية �إد�رة �لأمن �ملائي عمليًة متطورًة تتطلب �لهتمام بقطاع 
�ملياه و�ملو�رد �ملائية، و�لهتمام باملعلومات و�لتجارب حولها، كما تتطلب �لدعم 
�لتكيفية،  �لإد�رة  وهيكلة  �لتغيري،  على  و�لقدرة  �لتنظيم،  وفنون  �ملوؤ�س�ساتي، 
و�حلر�س على حتقيق �أ�سكاٍل جديدٍة من �لعالقات ملو�جهة �لتحديات و�مل�سكالت 
�جلديدة، و�أو�سحت �أهمية �لأمن �ملائي عرب �حلدود �لذي يدعو �إىل حتفيز �لتعاون 
�لإقليمي، وتدعيم �حلو�ر حول �لق�سايا �مللت�سقة به و�أهمها ق�سايا �لتنمية �مل�ستد�مة 

بكل �أبعادها �لقت�سادية و�لجتماعية و�لبيئية و�ل�سحية.

�ملياه،  �أمن  مع  وتر�فقها  و�نتعا�سها  �لتنمية  عنا�سر  �رتباط  مدى  �أبرزت  كما 
فال زر�عة من غري توفر هذ� �لعن�سر �حليوي �لذي تكرر ذكره يف �لقر�آن �لكرمي 

وهو مرتبط بعملية �إحياء �لأر�س باإحياء زرعها ونباتها، چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۆ ۈ ۈ ۋٴۇ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ )�لنعام:99(، و�أكد على ذلك 
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اَب  �حلديث �ل�سريف، «َمثَُل َما بََعثَِني �هللُ ِبِه ِمَن �ْلُهَدى َو�ْلِعْلِم َكَمثَِل �ْلَغْيِث �ْلَكِثرِي �أَ�سَ
ا، َفَكاَن ِمْنَها نَِقيٌَّة، َقِبَلِت �مْلَاَء، َفاأَْنَبَتِت �ْلَكاَلأَ َو�ْلُع�ْسَب �ْلَكِثرَي...« �أَْر�سً

ول ميكن �أن تنتع�س �لتجارة �إل بالأمن �ملائي و�أمن �حلدود �لأمنية �لتي ت�سخر 
لنقل �لب�سائع، و�لتبادل بني �لدول، عرب �لناقالت چ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۆئۇئ ۆئ ۈئ ۈئ چ )�إبر�هيم:32(، وقد �أكدت �ل�سنة �لنبوية على 
�ختالف  على  �لنا�س  جلميع  و�إتاحته  �لوفري  �ل�سيد  لتح�سيل  �لبحار  مياه  حيوية 
ا �ْلَبْحُر َفاإِنَّا نََرى �أَنَّ �َسِبيَلُه َك�َسِبيِل  مَّ �أعر�قهم و�نتماء�تهم وجغر�فية مو�طنهم،  »َو�أَ
ِلِه، َفَناأَْذَن يِف  َر لَُكُم �ْلَبْحَر ِلَتْجِرَي �ْلُفْلُك ِفيِه ِباأَْمِرِه َوِلَتْبَتُغو� ِمْن َف�سْ ، �إِنَّ �هللَ �َسخَّ �ْلرَبِّ

�ْلَبْحِر �أَْن يَتَِّجَر ِفيِه َمْن �َساَء، َل يَُحاُل بنَْيَ �أََحٍد ِمَن �لنَّا�ِس َوبَْيَنُه«.

يوؤدي �لأمن �ملائي دوره �لأ�سا�سي يف �ملحافظة على �لثوة �حليو�نية، وب�سفة 
متعدية حيث ينتع�س �لزرع و�لع�سب و�لكالأ، و�لثمر، �لذي تتغذي عليه، فتغدق 
��سطناعية،  �أو  طبيعية  ب�سفة  به  حتتفظ  �لتي  �لأر�س  على  مائها  بجود  �ل�سماء 

ڭ ۇڭ  ۓ ۓ ڭ ڭ  ے ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چ 

ۇ ۆ چ )�ل�سجدة : 27(، وهو �ملاء �لذي حتتاجه �سائر �حليو�نات وي�ستدعي 
�لو�سائل �ملختلفة لتزويدها به، فتنتفع وينتفع معها �لفرد و�ملجتمع.

�سحة  على  �ملحافظة  يف  وتوفريه  �ملاء  �أهمية  �ل�سنة  ن�سو�س  و�أظهرت 
�لإن�سان، و�سحة �لبيئة من حيث �سالحيته ملعالج �لأمر��س، « َخرْيُ َماٍء َعَلى َوْجِه 
ْقِم...«، فاملاء هو �أ�سل  ْعِم، َو�ِسَفاٌء ِمَن �ل�سرُّ ِفيِه َطَعاٌم ِمَن �لطرُّ �ْلأَْر�ِس َماُء َزْمَزَم، 
حياة كل خلية، ومعظم �لأدوية حتتاج �إىل هذ� �لعن�سر، كما يحتاج �إليه �لفرد يف 
نظافة �ملكان و�جل�سد وهو عن�سر حيوي لتحقيق �لعبادة �ملرتتبة على ��ستعماله يف 
اأَ ِمْنُه، ُثمَّ  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- �إِىَل �حْلَْو�ِس َفَتَو�سَّ �لو�سوء »ُثمَّ َجاَء َر�ُسوُل �هلِل -�سَ
لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َسلََّم-«، ويرد يف �ل�سنة  اأِ َر�ُسوِل �هلِل -�سَ اأُْت ِمْن ُمَتَو�سَّ ُقْمُت َفَتَو�سَّ
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�لنبوية ما يدل على وجوب �لتعاي�س حول �ملاء لآنه �سروري للجميع، ويف هذ� 
�لتعاي�س ما يوؤدي �إىل حتقيق تنمية عادلة ومفيدة للجيمع، »��ْسِق يَا ُزبرَْيُ،  ُثمَّ �أَْر�ِسِل 

�مْلَاَء �إِىَل َجاِرَك...«.

�أوجزت �لورقة �أهم �مل�سكالت �لتي تعرت�س قطاع �ملياه وما يتعلق به، وهي 
ومنها  و�لتنظيم،  و�لإد�رة  �ل�ستغالل  �سوء  وعن  �لطبيعة،  عن  ناجتة  م�سكالت 
�سح �ملاء و�نخفا�س م�ستو�ه، وينتج ذلك ب�سبب غياب �مل�ساريع �لكربى و�لفعلية 
لتخزين �ملياه، بالإ�سافة �إىل �لنق�س �لطبيعي وقلة مياه �لأمطار �أحيانا، ومتثل هذه 
�مل�ساألة حتديًا عاملًيا مع تز�يد �رتفاع �ل�سكان، وهو ما يرت�فق مع زيادة �لطلب على 
�ملاء، ثم م�سكلة نق�س قنو�ت �ل�سرف �ل�سحي حيث تقو�س �ملياه �مللوثة �جلهود 

�ملبذولة لإنهاء �لفقر �ملدقع و�ملر�س يف �لبلد�ن �لأكث فقر� يف �لعامل.

وتاأتي م�سكلة تدمري �لنظام �لبيئي �ملائي، �لذي يدخل �سمن �ل�سورة �مل�سار 
�إليها �سر�حة يف �لآية �إىل جهة هذ� �لتدمري وهو �لإن�سان چ ی ی جئ حئ مئ 
�لإخالل  يف  �ملبا�سر  �ل�سبب  يعد  و�لذي  )�لروم:41(،  چ  حب  جب  يئ  ىئ 
�أعمال �لتدمري كتجفيف �لبحري�ت وقطع  �ملائية، وتو�زنها من خالل  �لبيئة  بنظام 
�لأ�سجار، وردم �لآبار و�مل�ستنقعات، وم�سكلة �لكو�رث ذ�ت �ل�سلة بالعو��سف 
و�لفي�سانات، ويعني جتاوز �حلدود �لطبيعية لنظام �ملياه، �أو �لرت�كم �ملدمر للمياه 
على �ملناطق �لتي يتم غمرها عادة باملـــاء �ملنهـمر وهو �ملتدفق بغز�ره وملدٍة طويلٍة 
چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  من �ل�سماء فيهلك �لزرع و�حلرث، يقول تعاىل: 

)�لقمر: 11(.

وفق  �لأمن  لهذ�  �لت�سويق  �إ�سرت�تيجية  تعمل  �مل�سكالت،  هذه  �إىل  وبالنظر 
بالقول  �لنبوية،  �لأحاديث  ت�سمنتها  �لتي  و�ملقرتحات  و�لأ�ساليب  �ملخططات 
�لدعو�ت  مع  تتنا�سق  �أنو�ًعا خمتلفة ومتعددة  فاأظهرت  �لإقر�ر،  �أو  �ملمار�سة  �أو 
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�إقليمية ودولية،  �إ�سكالت كثرية  تثري  �لتي  �ملائية،  �لدولية للمحافظة على �ملو�رد 
توؤدي �أحيانا �إىل �لتوتر بني �لدول �مل�سرتكة �حلدود �ملائية، وهو ما يجب �لتحذير 

منه وحماولة توزيع �ملياه بال�سكل �ملعتدل �لذي ينتفع منه �جلميع.

حر�ست ن�سو�س �ل�سنة �لنبوية على �سرورة تفعيل �آلية �ملحافظة على �لآبار 
وقد  �ملائي،  لالأمن  للت�سويق  ��سرت�تيجي  كاأ�سلوب  متعددة،  بطرق  و��ستغاللها 
�لتاريخ  ف�سهد  بها،  خا�سة  عناية  �أوىل  و�سلم-  عليها  �هلل  -�سلى  �لنبي  �أن  ثبت 
�آباًر� متعددة يف مكة و�ملدينة، وكان -�سلى �هلل عليه و�سلم- ي�ستعمل ماءها وفقا 
لنوع �حلاجة، «فطلب تغ�سيله من بئر غر�س، » �إَِذ� ُمترُّ َفاْغ�ِسْلِني ِب�َسْبِع ِقَرٍب ِمْن 
َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �سَ �هلِل -  َر�ُسوُل  »�َسِرَب  ب�ساعة  بئر  من  و�رتوى  ِبْئِري،  ِبْئِر َغْر�ٍس«، 
اَعَة«، وعني بع�س �ل�سحابة بهذه �لو�سيلة، فا�سرتى عثمان بئر  َم - ِمْن ِبْئِر بُ�سَ َو�َسلَّ

رومة وجعلها وقًفا للم�سلمني.

ومن �لأ�ساليب �لإ�سرت�جتية �لتي �سوقت لها ن�سو�س �ل�سنة �لنبوية، حماربة 
�لأ�سكال  على  �ملياه  يف  و�لقت�ساد  �لتعامل  لرت�سيد  �لبالغ  و�لهتمام  �لإ�سر�ف، 
�ملختلفة �لتي تتو�فر بها، �سو�ء بالطريقة �ل�سطناعية �أو على هيئتها يف �لطبيعة، وذلك 
للمحافظة على مو�ردها بكل �لطرق، فجاء �لنهي عن �لإ�سر�ف يف �ملاء و��سًحا 
اأُ، َفَقاَل:  َما  َعَلْيِه َو�َسلََّم- َمرَّ ِب�َسْعٍد، َوُهَو يََتَو�سَّ لَّى �هللُ  جلًيا، »�أَنَّ َر�ُسوَل �هلِل -�سَ
وِء �إِ�ْسَر�ٌف ؟ َقاَل: نََعْم، َو�إِْن ُكْنَت َعَلى نََهٍر َجاٍر« . َرُف ؟ َفَقاَل: �أَيِف �ْلُو�سُ َهَذ� �ل�سَّ

وتعد حماربة تلويث �ملياه ومد�ومة �ملحافظة عليها من �مل�سائل �لتي حظيت 
�أعمال  جد�ول  وت�سدرت  وعامة،  متخ�س�سة  وموؤمتر�ت  جل�سات  يف  بالنقا�س 
�ملنظمات �حلري�سة على قطاع �ملياه، وهو �لأمر �لذي ركزت عليه �ل�سنة �لنبوية 
�لثَّاَلثَة:  »�تَُّقو� �مْلاََلِعَن  �ملياه،  تلويث  �لنهي عن  عناية خا�سة من خالل  به  وعنت 
عليه  باملحافظة  �لأمر  �خلالل  ومن   ،» لِّ َو�لظِّ ِريِق،  �ْلرَبَ�َز يِف �مْلََو�ِرِد،  َوَقاِرَعِة �لطَّ
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من كل ما يعكر �سفوه، من كائنات ملوثة جمهرية وغري جمهرية، في�سيع وت�سيع 
َر�َج،  َفاإِنَّ  ْطِفُئو� �ل�سِّ َقاَء، َو�أَْغِلُقو� �ْلَباَب، َو�أَ و� �ْلإِنَاَء، َو�أَْوُكو� �ل�سِّ �لفائدة منه« َغطرُّ
ُف �إِنَاًء، َفاإِْن مَلْ يَِجْد �أََحُدُكْم �إِلَّ �أَْن  ْيَطاَن َل يَُحلرُّ �ِسَقاًء، َوَل يَْفَتُح بَابًا، َوَل يَْك�سِ �ل�سَّ
�أَْهِل  َعَلى  ِرُم  تُ�سْ �ْلُفَوْي�ِسَقَة  َفاإِنَّ  َفْليَْفَعْل  �هلِل،  ��ْسَم  َويَْذُكَر  ُعوًد�  �إِنَاِئِه  َعَلى  يَْعُر�َس 

�ْلَبْيِت بَْيَتُهْم«.

و�أ�سارت ن�سو�س �ل�سنة �إىل �إقر�ر زكاة �ملاء وكفاية �ملحتاجني منه، و�لرتكيز 
على �سمان �لو�سول �لعادل �إىل �ملياه �ملاأمونة و�ل�سرف �ل�سحي للفقر�ء و�ل�سعفاء 
و�ملت�سررين من �لكو�رث، ويربز يف هذ� �ملحور �أهمية �لتكافل يف توفري �ملياه ملن 
يطلبها �أو يحتاجها، وهو �لتكافل �لذي يثاب عليه �لفرد يف �لآخرة،   َعْن ُكَدْيٍر �ل

�هلِل،  َر�ُسوَل  يَا  َفَقاَل:  َم -  َو�َسلَّ َعَلْيِه  لَّى �هللُ  �لنَِّبيِّ - �سَ بِّيِّ َقاَل:  َجاَء َرُجٌل �إِىَل  �سَّ
َل، َقاَل: يَا َر�ُسوَل  نََّة، َقاَل:  تَُقوُل �ْلَعْدَل، َوتُْعِطي �ْلَف�سْ ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل يُْدِخُلِني �جْلَ
�هلِل، َفاإِْن مَلْ �أَ�ْسَتِطْع ؟ َقاَل: »َفَهْل لََك ِمْن �إِِبٍل ؟ »، َقاَل: نََعْم، َقاَل: »َفاْعِمْد �إِىَل بَِعرٍي 
لَّ ِغبًّا ؛ َفاإِنَُّه َل يَْعَطُب بَِعرُيَك،  ْهِل بَْيٍت َل يَ�ْسَربُوَن �مْلَاَء �إِ ىَل �أَ ِمْن �إِِبِلَك َو�ِسَقاٍء، َفاْنُظْر �إِ

نَُّة. َب لََك �جْلَ َوَل يَْنَخِرُق �ِسَقاوؤَُك - َحتَّى جَتِ

حتر�س �ل�سنة �لنبوية على �أن يكون �ملاء متو�فر� جلميع �لنا�س ح�سب حاجاتهم، 
و�ل�سرت�ك يف ما يف�سل منه على ملكية منابعه، فيفيد منه �جلميع، وي�سرتكون يف 
�لنتفاع به من �سوٍر عّدة. هذ� �لإقر�ر هو جزء من حتقيق �لأمن �ملائي للجميع، 
ُل �مْلَاِء ِليُْمَنَع ِبِه �ْلَكاَلأُ«،  ول ينبغي �حتكار �ملاء باأي �سكل من �لأ�سكال »َل مُيَْنُع َف�سْ
�أحًد�،  �أن مينع عنه  �أو �سبه ذلك،  �أو غدير�  بئر�  ول يجوز لل�سخ�س �لذي ميلك 

فالنا�س �سركاء يف هذه �لأمور.

�إ�سرت�تيجًيا  �أ�سلوبًا  �لكوين،  �لت�سيري  ونظام  �لتعبدي  �جلانب  �إبر�ز  ويعك�س 
بال�سالة و�لدعاء  �إىل �هلل،  فالتعبد  �لروحي و�لنف�سي،  باجلانب  يتعلق  مهًما وهو 
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لتوفري �ملاء ب�سكٍل طبيعيٍّ منتظٍم يعمل على ��ستقر�ر دورته يف �لطبيعة، وينبه على 
�لكون  خالق  وهو  عزوجل،  �هلل  قدرة  �أمام  تعجز  توفريه  يف  �لإن�سان  قدرة  �أن 
وم�سريه ومدبره، و�أن �جلهل بالعبادة و�سروطها قد يوؤدي �إىل �لهالك �أحيانا، «ع
اِء، َوَر�ُسوُل  ُمَعِة ِمْن بَاٍب َكاَن نَْحَو َد�ِر �ْلَق�سَ نَّ َرُجاًل َدَخَل �مْلَ�ْسِجَد يَْوَم �جْلُ ْن �أَنَ�ٍس �أَ
لَّى  َم - َقاِئٌم َعَلى �مْلِْنرَبِ يَْخُطُب، َفا�ْسَتْقَبَل َر�ُسوَل �هلِل - �سَ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ �هلِل - �سَ
ُبُل،  َم - َقاِئًما، ُثمَّ َقاَل: يَا َر�ُسوَل �هلِل َهَلَكِت �ْلأَْمَو�ُل، َو�ْنَقَطَعِت �ل�سرُّ �هللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ
ثُمَّ  يََدْيِه،   - َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �سَ  - �هلِل  َر�ُسوُل  َفَرَفَع  �أَْن يُِغيثََنا َقاَل:  �هللَ  َفاْدُع 
َماِء  ُهمَّ �أَِغْثَنا ، َقاَل �أَنَ�ٌس : َوَل َو�هلِل َما نََرى يِف �ل�سَّ ُهمَّ �أَِغْثَنا ، �للَّ ُهمَّ �أَِغْثَنا ، �للَّ َقاَل:  �للَّ
ِمْن �َسَحاٍب َوَل َقَزَعٍة ، َوَل َما بَْيَنَنا َوبنَْيَ �َسْلٍع ِمْن بَْيٍت َوَل َد�ٍر، َفَطَلَعْت ِمْن َوَر�ِئِه 

َماَء - �ْنَت�َسَرْت، ثُمَّ �أَْمَطَرْت...«. َطْت - يَْعِني �ل�سَّ ا تََو�سَّ �ِس، َفَلمَّ ْ �َسَحابٌَة ِمْثُل �لرترُّ

�أقرت �لأحاديث �ل�سريفة �سمن �إ�سرت�تيجية �لت�سويق لالأمن �ملائي ودوره يف 
ومعاجلة  �ملياه  لإد�رة  �جلديدة  �ملقاربات  مع  تتو�فق  عديدة  حلوًل  �لتنمية  خدمة 
�أنظمة  �إ�سرت�تيجيات بناء  ق�ساياها، حيث �قرتحت هذه �ملقاربات �سرورة �عتماد 
�ملختلفة،  �ملياه  �أنظمة  بني  �ملتبادل  بالعتماد  مرنة على منظور و��سع يعرتف  مياه 
وركزت على حالة �مل�ستوطنات و�ملدن �لريفية يف �لبلد�ن �لنامية، وخا�سة �لأحياء 

�لفقرية �أو �ملناطق �ملحيطة باملدن �لتي غالًبا ما تكون �لأكث حرمانا.

ومن جهة �أخرى و�سمن حتقيق �لإ�سرت�جتيات �ملعتمدة، يقرتح �ملتخ�س�سون 
�سرورة �لهتمام بالتعليم �ملائي على جميع �مل�ستويات على غر�ر �لتعليم من �أجل 
�لتنمية �مل�ستد�مة، ويف هذه �ملرحلة ي�سمل هذ� �لتعليم نهًجا متعدد �لتخ�س�سات 
�ملياه و�سناع  �مل�ستمر ملحرتيف  �لتدريب  �لعلمية خالل  �ملعرفة  تعزيز  �إىل  يهدف 
و�ملجتمعيني  �لإعالميني و�جلماهرييني  مع  �لعمل  ا  �أي�سً �لعملية  و�ست�سمل  �لقر�ر، 
لتح�سني قدر�تهم على تو�سيل ق�سايا �ملياه بدقة وفعالية، لتعزيز �حلفاظ على �ملياه 
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على م�ستوى �ملجتمع �ملحلي، و�ملهار�ت يف �لإد�رة �ملحلية �مل�سرتكة ملو�رد �ملياه.

ميكن �ل�ستعانة بالهدي �لنبوي يف تعزيز �لتعليم �ملائي وفق بر�مج م�سطرة، 
تعهد �إىل موؤ�س�سات �لرتبية و�لتعليم، بو�سفه مرجعيًة �أ�سيلًة وقيميًة عنت بها حتى 
�ملوؤ�س�سات �لغربية، ملا ت�ستهر به �سخ�سية �لر�سول حممد -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
�لأمن  وتوفري  �لعدل  �أ�سا�س  ومنها  �سليمة،  �أ�س�س  على  و�إقامتها  �لدولة  قيادة  يف 
بجميع �أ�سكاله، ومنها �لأمن �ملائي، فال�سرية �لنبوية و�لتاريخ �لإ�سالمي ون�سو�س 
�لت�سويق  طرق  ي�سمل  متنا�سٍق  تعليميٍّ  منهاٍج  بتقدمي  كفيلة  �ل�سريف  �حلديث 
و�أ�ساليبه لهذ� �لأمن و��ست�سر�ف �أبعاده �لتنموية وتد�خله مع �لعنا�سر �مل�سكلة لها.




