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شكر 

ياتــي هــذا الكتــاب تحــت إشــراف د. ســارة بينــاي و بالتعــاون مــع مشــروع  تحســين 
ــة  ــات الديني ــاه المجتمعــي مــن خــال التعــاون مــع  الهيئ كفــاءة اســتخدام المي

فــي الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي فــي األردن.

وتجــدر اإلشــارة إلــى جهــود أ. د. محمــد أحمــد الخطيــب، عميد كلية الشــريعة في 
الجامعــة األردنيــة، لمســاعدته المســتمرة للمشــروع، والســيد عدنــان الزعبــي، 
مديــر اإلعــام والتوعيــة المائيــة فــي وزارة الميــاه والــري، ود. ســعد مقــداد فــي 

تحريــر الكتــاب, فشــكًرا جزيــا لهمــا.
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بسم الله الرحمن الرحيم 

والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين و خاتمهــم محمــد بــن عبــد اللــه 
و علــى آلــه و صحبــه أجمعيــن:

﴾، و مــن وحــي  يقــول تعالــى ﴿َوَجَعْلَنــا ِمــَن اْلَمــاِء ُكلَّ َشــْيٍء َحــيٍّ
هــذه اآليــه الكريمــة تنطلــق رســالة اإلســام فــي التأكيــد علــى أهميــة 
الميــاه فــي حيــاة البشــرية، فهــي أصــل حيــاة اإلنســان و جميــع الكائنــات، و 
هــي أيًضــا و ســيلة الطهــارة و النظافــة فــي قبــول فرائــض اإلســام، وهــي 
كذلــك الوســيلة المهمــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة بأشــجارها و أنهارهــا و 

غيــر ذلــك مــن مكوناتهــا. 

لذا فقد كان هدي النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكًدا ضرورة محافظة 
المســلم علــى مصــدر الحيــاة، باعتبارهــا ســر الحيــاة و بــدون بقائهــا و نقائها 

فــإن ذلــك فيــه هاك لإلنســان و حياته. 

و قــد قامــت الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي/ األردن ) GIZ( مشــكورة 
أجــل  الهاشــمية مــن  األردنيــة  المملكــة  برنامــج متكامــل فــي  بإطــاق 
ترشــيد اســتهاك المياه من منطلق ديني، باالشــتراك مع كلية الشــريعة 

بالجامعــة األردنيــة.

ــاًء علــى ذلــك قامــت لجنــة متخصصــة مــن كليــة الشــريعة و الوكالــة  و بن
إقامــة  لتدريبهــم و  الكليــة  األلمانيــة بتشــكيل فريــق خــاص مــن طلبــة 
نشــاطات و دورات مختلفة، كان نتاجها هذه الدراســات و البحوث الرائدة 

مــن أســاتذة متخصصيــن.

ــا مــن مصــادر المعرفــة فــي  أمــًا بــأن تكــون هــذه الدراســات مصــدًرا مهمًّ
هــذا الموضــوع الهــام.

ــا مزيــًدا مــن التعــاون بيــن الكليــة و الوكالــة مــن أجــل زيــادة الوعــي  متمنًي
لــدى أبنائنــا و بناتنــا الطلبــة فــي أهميــة الميــاة في األردن، وضرورة ترشــيد 

هــذه المــادة المهمــة لبقــاء الحيــاة و اســتمرارها. 

محمد أحمد الخطيب
عميد كلية الشريعة
الجامعة األردنية 



الماء في النصوص الشرعية
د. عاء الدين محمد أحمد عدوي 
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الماء في النصوص الشرعية
د. عاء الدين محمد أحمد عدوي 

*  رئيس قسم دراسات اإلسام في العالم المعاصر، وأستاذ مشارك في قسم أصول الدين، كلية الشريعة، الجامعة األردنية.
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يقــوم هــذا البحــث علــى جمــع اآليــات القرآنيــة، واألحاديــث النبويــة التــي تتحــدث عــن المــاء، أو اإلشــارة إليهــا، 
وبيــان بعــض معانيهــا، والفوائــد المســتنبطة منهــا، مــع العنايــة بشــكل واضــح بموضــوع تحســين كفــاءة 
اســتخدام الميــاه فــي المجتمــع، حتــى يكــون مــن الســهل علــى الباحثيــن والدارســين حصرهــا، ودراســتها، 
واســتخدامها كأدلــة شــرعية، وموضوعــات ُتناَقــش فــي المــواد الدراســية ذات الصلــة بهــذا الموضــوع، 
يعالجونهــا،  التــي  والقضايــا  يدرســونها،  التــي  للمســائل  كأدلــة  بهــا  االســتدالل  مــن  كذلــك  ويمّكنهــم 
ويتناولونهــا فــي التدريــس، والوعــظ، واإلرشــاد، ويمتثــل لهــا المســلم فــي حياتــه كلهــا ويتبعهــا فــي كل 

والظــروف. المناســبات 

وســتكون الفئــة المخاطبــة بهــذه الدراســة، وهــي الفئــة المســتهدفة مــن األســاتذة الجامعييــن مــن مختلــف 
التخصصــات، وذلــك الطاعهــم علــى األدلــة الشــرعية التــي يمكنهــم االســتدالل بهــا فــي الموضوعــات 
المائيــة المختلفــة، إذ يتــم مــن خالهــم التواصــل مــع الطلبــة الذيــن هــم مدرســو المســتقبل وأئمتــه ووعاظــه 
وواعظاتــه، وهــم أيضــا قــادة المســتقبل فــي المجتمــع وأفراده الذيــن ينبغي عليهم اتباع الهدي اإلســامي 
فــي التعامــل مــع المــاء، ومــن الممكــن اإلفــادة مــن هــذه الدراســة كدليــل للنصــوص المقترحــة للمناقشــة 
والتدريــس حــول العناويــن ذات الصلــة بمواضيــع الميــاه، وال يخفــى علــى أحــد أن هــذا البحــث ســيكون مفيــًدا 
لــكل المهتميــن بموضــوع المــاء فــي اإلســام. وتهتــم هــذه الدراســة بربــط اآليــات، واألحاديــث الــواردة فــي 

موضــوع الميــاه باألخــاق اإلنســانية واإلســامية.

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن اهتمــام اإلســام بموضوعهــا، وتكــرار ذكــر الميــاه فــي القــرآن والســنة، 
وفــي مناســبات متعــددة متنوعــة، األمــر الــذي يمكننــا معــه القــول بــأن اإلســام قــد أنبأنــا بإمكانيــة وقــوع 
مشــكلة مائيــة، وقــّدم لنــا الحلــول العمليــة مــن خــال التربيــة اإليمانيــة، والتوجيهــات العمليــة، ومــن خــال 
ربــط العمــل بالثــواب فــي اآلخــرة والســعادة فــي الدنيــا، والوعيــد بعقوبــة يتعــرض لهــا مــن يخالــف هــذه 
التوجيهــات فــي اآلخــرة والشــقاء فــي الدنيــا، وفــي هــذا بيــان لبعــض وجــوه اإلعجــاز التشــريعي فــي اإلســام، 
وتجســيد لخصائــص العالميــة، واإلنســانية، واإليجابيــة، والشــمول، وغيرهــا مــن خصائــص هــذا الديــن العظيــم.

 تهتــم هــذه الدراســة بجمــع اآليــات القرآنيــة التــي يمكــن دراســتها ضمن مســاقات دراســية للمرحلــة الجامعية 
ــا البيئــة، واألخــاق، والميــاه فــي اإلســام، والمجتمعــات المعاصــرة. وتهتــم  األولــى والتــي تناقــش قضاي
أيًضــا بجمــع األحاديــث المقبولــة وفقــا لمناهــج أصحــاب المصنفــات الحديثيــة، وعلمــاء الحديــث مــن القدمــاء، 
والمعاصريــن.  ونضيــف هنــا أن هــذه الدراســة تهتــم ولكــن فــي نطــاق ضّيــق ببيــان ضعــف بعــض األحاديــث 
الــواردة فــي موضــوع الميــاه إن وجــدت وذلــك باالعتمــاد علــى أقــوال العلمــاء وبهــدف بيــان ضعفهــا، وعــدم 
صحــة الركــون إليهــا كأدلــة فــي هــذه المســائل. وتأتــي هــذه الدراســة اســتجابة لحاجــة دينيــة نلمســها فــي 
ــاه،  ــر مــن حــرب المي ــر فيهــا التحذي ــة، وكث ــا؛ فــاألردن يعيــش فــي منطقــة شــحيحة بالمــوارد المائي مجتمعن
ــا، ونصيــب الفــرد واســتهاكه مــن المــاء قليــل  وهــو بلــد يعــد واحــًدا مــن أفقــر خمــس دول فــي العالــم مائيًّ
ا مقارنــة باســتهاك الفــرد فــي الــدول األخــرى، ومــوارده المائيــة محــدودة ومصادرهــا محــدودة كذلــك،  جــدًّ
ويعانــي كثيــًرا مــن التحديــات المائيــة المعاصــرة بســبب الوضــع المضطــرب الــذي تعيشــه المنطقــة، وموجات 
ــزداد معــه الحاجــة إلــى الوعــي  ــة، فت ــًدا علــى المــوارد المائي اللجــوء المســتمرة والتــي تشــكل ضغًطــا متزاي
المائــي للحفــاظ علــى هــذا المقــدار القليــل مــن المــاء وعــدم هــدره مــن الفــرد أو المجتمــع، والوصــول إلــى 
الكفــاءة فــي اســتخدامه، ولعــل واحــًدا مــن األســاليب الناجحــة فــي المجتمــع فــي وقتنــا المعاصــر هــو نشــر 

هــذا الوعــي اإلنســاني المجتمعــي مــن الناحيــة الدينيــة؛ لمــا لــه مــن آثــار علــى جميــع جوانــب الحيــاة.
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العناوين الرئيسة للماء في الكتاب والسّنة

يمكن تقسيم األدلة الواردة في موضوع المياه على العناوين اآلتية:

اآلداب اإلسالمية في التعامل مع مقومات الحياة على األرض.
المسؤولية المشتركة، واألمر باالقتصاد في المعيشة.

الماء أساس الحياة على األرض.
حاجة اإلنسان إلى الماء للحياة والبقاء، ومن أجل الطهارة ألداء العبادات، ومحو الذنوب.

األمر بحماية الماء من التلوث. 
النهي عن اإلسراف في الماء والدعوة لترشيد االستهالك.

فضل سقي الماء.
الهدي النبوي في الماء للتداوي والعالج.

تتعاضــد األدلــة الشــرعية فــي اإلســام وتتنــوع للحــث علــى الحفــاظ علــى المــاء، وقــد جــاء هــذا فــي القــرآن 
الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة.

اآلداب اإلسالمية في التعامل مع مقومات الحياة على األرض:
أمــر اللــه ســبحانه وتعالــى عبــاده بالحفــاظ علــى النعــم الكثيــرة التــي أنعــم عليهــم بهــا، وتتعــدد هــذه النعــم 
وتتنــوع إلــى درجــة ال يملــك اإلنســان معهــا حصرهــا أو عّدهــا، فــكّل إنســان مغــرق بهــذه النعــم حيثمــا نظــر 
حولــه وجدهــا وأدركهــا، وقــد جــاء اإلســام بتخصيــص ذكــر بعض من هذه النعم لســهولة إدراكها ولشــمولها 
ــن هــذه النعــم نعمــة المــاء  ــاة الفــرد واألســرة والمجتمــع والبشــرية كلهــا، وكان مــن بي ــب حي ــع جوان لجمي
الــذي بــه حيــاة كل شــيء كمــا أخبــر بذلــك ربنــا ســبحانه وتعالــى فبلــغ هــذا األمــر أهميــة أن كان ذكــره فــي 
الكتــاب والســنة، ولقــي مــن العنايــة أن جــاءت كثيــر مــن األدلــة الشــرعية بذكــره وبيــان كيفيــة التعامــل معــه 
وشــكر المنعــم عليــه، لذلــك ومــن رحمــة اللــه بالعبــاد أن أرشــدهم إلــى ســبل حفــظ النعــم بعــد أن رزقهــم بهــا 
ليكــون اإلســام هادًيــا ودليــا للمســلمين فــي عبادتهــم وحياتهــم وســبيل ســعادة لهــم فــي الدنيــا واآلخــرة، 
ــا الحالــي نجــد أن المجتمعــات المعاصــرة بحاجــة إلــى إدراك مــدى اهتمــام اإلســام بموضــوع  وفــي عصرن
ــاة لهــم ولمجتمعاتهــم كلهــا. ومــن الممكــن  ــه ســبحانه وتعالــى مــادة حي ــه مــن الل المــاء وتأكيــده علــى أن
االســتدالل علــى أهميــة المــاء فــي اإلســام ومكانتــه فــي هــذا الديــن العظيــم مــن خــال عــدد كبيــر مــن 
األدلــة الشــرعية التــي ورد فيهــا ذكــره ومــن خــال الشــواهد مــن حيــاة النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، ممــا 
يســتوجب معــه إدراج هــذه األدلــة فــي المســاقات الجامعيــة المختلفــة ودراســتها وتحليــل نصوصهــا حتــى 
يتكــون لــدى الطلبــة الوعــي المائــي الــازم الــذي يســتطيعون معــه إدراك أهميتــه، وتقديمــه لمــن بعدهــم 
مــن الطلبــة والمصليــن وأفــراد االســرة ومؤسســاتها حتــى نصــل بهــم إلــى درجــة الثقافــة المائيــة الصحيحــة 
التــي معهــا تتحقــق العبوديــة للــه عزوجــل كمــا أمــر وأرشــد، وبهــا تســتطيع المجتمعــات التصــدي للتحديــات 
المائيــة المختلفــة التــي تطــرأ علــى المجتمعــات لفتــرات قــد ال تكــون قصيــرة، لذلــك فــإن الثقافــة المائيــة 
جــزء مــن الثقافــة اإلســامية بكليتهــا، وهــي فــي الوقــت نفســه جــزء مــن الثقافــة البيئيــة فــي المجتمــع 
المســلم، وهــي ممــا يميــز المجتمــع المســلم مــن غيــره مــن المجتمعــات، فالوعــي المائــي جــزء مــن الديــن 
اإلســامي الــذي اســتخلف اإلنســان علــى هــذه األرض وأمــره بعمارتهــا والعيــش عليهــا بإحســان، وبســام 
مــع عناصرهــا كلهــا مــن جمــادات، ونباتــات، وحيوانــات، وطيــور، وبشــر، فحالــة الســلم مــع الكــون تتحقــق 
بالحفــاظ علــى بيئتــه التــي ال حيــاة لهــا بــا مــاء، لذلــك كان التأكيــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى هــذه الثــروة 

وإدارتهــا بأفضــل طريقــة ممكنــة وفقــا للمنهــج الربانــي العــادل فــي هــذا الكــون.
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الفــرد والمجتمــع  لحيــاة  المناســبة  الظــروف  لتهيئــة  بعمــارة األرض وذلــك  أمــر اإلســام اإلنســان  لقــد 
واســتمرارية البقــاء للنــوع اإلنســاني؛ لذلــك فــإن الفــرد والمجتمــع مســؤوالن عــن المحافظــة علــى مقومــات 
الحيــاة وضمــان اســتمرار بقائهــا واســتدامتها، ومــن هــذه  المقومــات المــاء الــذي حظــي بعنايــة وافــرة 
فــي األدلــة الشــرعية اإلســامية وجــاء ذكــره صريحــا عنــد تعــداد اإلســام للنعــم التــي أنعــم اللــه بهــا علــى 
اإلنســان، فالمــاء الــذي يأتــي مــن األمطــار، والبحــار، األنهــار، والســيول، والبحيــرات، واآلبــار، والــذي يقــع فــي 
حيــازة اإلنســان فــي بيتــه أو أرضــه ذكــر فــي القــرآن والســنة كواحــدة مــن النعــم ووســيلة لبقــاء حيــاة الكائنــات 
ــاًء  ــَماِء َم ــَن السَّ ــزُِّل ِم ــا َوُيَن ــا َوَطَمًع ــْرَق َخْوًف ــُم اْلَب ــِه ُيِريُك ــْن آَياِت الحيــة والنبــات والشــجر، )َوِم
َفُيْحِيــي ِبــِه األرض َبْعــَد َمْوِتَهــا إِنَّ ِفــي َذِلــَك َلآَيــاٍت ِلَقــْوٍم َيْعِقُلــوَن )24(( ســورة الزمــر، ويقــول 
ــِذي  اللــه تعالــى مذّكــًرا عبــاده بضــرورة شــكر نعمــه التــي بهــا تقــوم الحيــاة علــى األرض: }أََفَرأَْيُتــُم اْلَمــاَء الَّ
ــا  ــاُه ُأَجاًج ــاُء َجَعْلَن ــْو َنَش ــوَن )69( َل ــُن اْلُمْنِزُل ــْزِن أَْم َنْح ــَن اْلُم ــوُه ِم ــْم أَْنَزْلُتُم ــَرُبوَن )68( أَأَْنُت َتْش

ــُكُروَن )70( { ســورة الواقعــة. ــْوَلا َتْش َفَل

وقــد قــال اللــه تعالى:}ُثــمَّ َلُتْســأَُلنَّ َيْوَمِئــٍذ َعــِن النَِّعيــِم{ التكاثــر8، وفــي الحديــث َعــْن َجاِبــٍر، َقــاَل: َأَتاِنــي 
ــى اللــُه  ِبــيُّ َصلَّ َم، َوَأُبــو َبْكــٍر، َوُعَمــُر، َفَأْطَعْمُتُهــْم ُرَطًبــا، َوَأْســَقْيُتُهْم َمــاًء، َفَقــاَل النَّ ــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ، َصلَّ ِبــيُّ النَّ

ــِذي ُتْســَأُلوَن َعْنــُه »1. ِعيــِم الَّ َم: » َهــَذا ِمــَن النَّ َعَلْيــِه َوَســلَّ

ُل َمــا ُيَقــاُل ِلْلَعْبــِد َيــْوَم اْلِقَياَمــِة: َأَلــْم  َم: »َأوَّ ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ ــِه، َصلَّ وعــن َأَبــي ُهَرْيــَرَة َيُقــوُل: َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــْح ِجْســَمَك َوَأْرِوَيــَك مــن المــاء البــارد«؟2 ُأَصحِّ

المسؤولية المشتركة، واألمر باالقتصاد في المعيشة:
يقــول ســبحانه وتعالــى: }َيــا َبِنــي آَدَم ُخــُذوْا ِزيَنَتُكــْم ِعنــَد ُكلِّ َمْســِجٍد وُكُلوْا َواْشــَرُبوْا َوالَ ُتْســِرُفوْا 
ــُه الَ ُيِحــبُّ اْلُمْســِرِفيَن{ األعــراف31، وفــي هــذا األمــر بعــدم اإلســراف فــي الشــراب وغيــره، لذلــك فــإن  إِنَّ

علــى المســلم التحلــي بهــذا الخلــق الكريــم والبعــد عــن اإلســراف فــي المــاء وغيــره بــأي وجــه مــن الوجــوه. 

وفــي الحديــث الشــريف عــن عبــد اللــه، رضــي اللــه عنــه: أن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، قــال: »كلكــم 
راٍع فمســؤوٌل عــن رعيتــه، فاألميــُر اّلــذي علــى النــاِس راٍع وهــو مســؤوٌل عنهــم، والرجــُل راٍع علــى أهــِل بيتــه 
وهــو مســؤوٌل عنهــم، والمــرأُة راعيــٌة علــى بيــت َبْعِلهــا وولــده وهــي مســؤولٌة عنهــم، والعبــُد راٍع علــى 
كــم مســؤوٌل عــن رعيتــه«3، وفــي هــذا الحديــث عمــوم  ُكــم راٍع وكلُّ ِده وهــو مســؤوٌل عنــه، أاَل فُكلُّ مــاِل ســيِّ
مســؤولية كل فــرد عّمــا يقــع ضمــن مســؤوليته مــن مــال وغيــره. وهــذه المســؤولية كمــا يوضحهــا الحديــث 
تشــمل كل أفــراد المجتمــع، وعنــد تطبيــق هــذا المبــدأ علــى مــوارد الميــاه نجــده وثيــق الصلــة بــه إذ يقــع 
ــار المــاء  ــا الحاضــر باعتب ضمــن مســؤولية كل مــن ذكرهــم الحديــث، ومــن الممكــن تطبيــق ذلــك فــي عصرن
نوًعــا مــن المــاء لــه قيمــة ماليــة، وعــدم المســؤولية فــي التصــرف بالمــاء هــو هــدر للمــال الــذي يدفــع ثمنــا 

لهــذا المــاء.

1- اإلمام أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب األرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 
1421 هـ - 2001 م، 8/23، برقم 14637، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.

2- ابن حبان، صحيح ابن حبان مع اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان لعاء الدين علي بن بلبان، تحقيق: شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة، بيروت، 
الطبعة: األولى، 1408 هـ - 1988 م، 365/16، وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح.

3- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري،صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق 
النجاة،الطبعة: األولى، 1422هـ، 31/7، برقم 5200 وغيره.
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وفــي الحديــث عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: » المســلمون شــركاُء فــي 
ــات  ــا نلحــظ أن هــذه الشــراكة كمــا هــي فــي الحقــوق فهــي فــي الواجب ــاِر«4، وهن ــكأِل والن ثــاٍث: المــاِء وال
الناتجــة عــن اكتســاب هــذه الحقــوق والمترتبــة عليهــا أيًضــا، فكمــا هــو المــاء حــق  لإلنســان باالشــتراك مــع 
غيــره، فواجــب عليــه المحافظــة علــى نصيــب غيــره مــن المــاء وواجــب عليــه المحافظــة علــى المــوارد المائيــة 
كلهــا لئــا يضــّر بحقــوق اآلخريــن فيهــا. لذلــك جــاء فــي الحديــث النبــوّي الشــريف عــن أبــي هريــرة، رضــي 
اللــه عنــه، يقــول: قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: » ثاثــٌة ال ينظــُر اللــُه إليهــم يــوَم القيامــة، وال 
ُيَزّكيهــم، ولهــم عــذاٌب أليــٌم؛ رجــٌل كاَن لــه َفْضــُل مــاٍء بالطريــق، فَمَنَعــه مــن ابــِن الســبيِل...«5 وفــي هــذا حــثٌّ 
علــى الصدقــة بالمــاء، وفــي الحديــث كذلــك عــن أبــي هريــرة، رضــي اللــه عنــه: أن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 
ــق الدكتــور مصطفــى البغــا شــارًحا  ــه فضــَل الــكإِل«6، وعلَّ وســلم، قــال: »ال َتْمنعــوا فضــَل المــاِء لتمنعــوا ب
ــًرا بفــاة ويكــون حــول البئــر عشــٌب وليــس هنــاك مــاٌء غيــره وال  قــال: »معنــى الحديــث أن يشــقَّ إنســان بئ
يتوصــل إلــى رعــِي العشــب إال إذا كانــت المواشــي َتــِرُد ذلــك المــاء، فــإذا منعهــم مــن المــاء أدى ذلــك إلــى 

منعهــم مــن رعــي العشــب وليــس ذلــك لــه«7.

وفــي الحديــث أن اإلنســان ُيْؤَجــر علــى مــا تشــرب البهائــم مــن ماِئــه وإن لــم يقصــد ســقيها المــاَء؛ فعــن عــن 
أبــي هريــرة، رضــي اللــه عنــه: أن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، قــال: » الخيــُل لَرُجــٍل أجــٌر، وِلَرُجــٍل ِســْتٌر، 
وعلــى رُجــٍل ِوْزٌر، فأّمــا الــذي لــه أجــٌر.... ولــو أنهــا مــّرت بنهــر، فشــربت منــه ولــم ُيــِرْد أن يســقي كان ذلــك 

حســناٍت لــه، فهــي لذلــك أجــٌر... »8.

الماء أساس الحياة على األرض:
ــًرا لإلنســان والبيئــة، وجــزًءا مــن عبــادة المســلم لربــه، يبلــغ بــه مقــام  حظــي المــاء باهتمــام واضــح كونــه ُمَطهِّ
العبــادة التامــة الشــروط والتــي تلقــى القبــول عنــد اللــه تعالــى. ولعــل هــذه النعمــة كغيرهــا مــن النعــم لقيــت 
التقديــر واالهتمــام والتحذيــر مــن أن يفقدهــا النــاس، أو يفقدهــا مــن ال يشــكر اللــه عليهــا بالحفــاظ عليهــا 
وعــدم هْدِرهــا. وذكــرت هــذه النعمــة كواحــدة مــن ثمــرات العبــادة والدعــاء التــي يتفضــل اللــه بها علــى عباده 
الذيــن لــم يحولوهــا إلــى نقمــة علــى أنفســهم بابتعادهــم عــن منهــج اللــه فــي التعامــل معهــا. لذلــك نجــد أن 
اإلســام رّبــى أتباعــه علــى مجموعــة مــن الســلوكات اإليجابيــة التــي ينبغــي عليهــم تمّثلهــا عنــد التعامــل مــع 
المــاء، ومــن المعلــوم لــدى الجميــع أن نســبة المــاء فــي جســم اإلنســان تقــارب75%، وأنــه يشــكل مــا يقــرب 
ــد  ــه والعظــام والجل ــوازن حــرارة الجســم، وإعطائ ــؤدي دوًرا فــي ت ــه ي ــدم، وأن تناول مــن 95% مــن بازمــا ال
المرونــة والحيويــة، وتخليصــه مــن الســموم، والمســاعدة فــي الهضــم، وال يســتطيع إنســان أن يعيــش دون 
المــاء أكثــر مــن بضعــة أيــام،  والمــاء أســاس الزراعــة وهــي غــذاء اإلنســان وســبب بقــاء حيــاة الكائنــات الحيــة 
والمــاء أســاس الصناعــة كذلــك، وهــو مذكــور كنــوع مــن أنــواع الشــراب كذلــك. يقــول اللــه تعالــى: }َوَجَعْلَنــا 
ــَماَواِت َواألرض َواْخِتــاَِف  { األنبيــاء30، وقــال تعالــى: }إِنَّ ِفــي َخْلــِق السَّ ِمــَن اْلَمــاء ُكلَّ َشــْيٍء َحــيٍّ
ــَماِء  ــاَس َوَمــا أَنــَزَل الّلــُه ِمــَن السَّ ِتــي َتْجــِري ِفــي اْلَبْحــِر ِبَمــا َينَفــُع النَّ َهــاِر َواْلُفْلــِك الَّ ْيــِل َوالنَّ اللَّ
ــَحاِب  ــٍة َوَتْصِريــِف الرَِّيــاِح َوالسَّ ــاء َفأَْحَيــا ِبــِه األرض َبْعــَد َمْوِتَهــا َوَبــثَّ ِفيَهــا ِمــن ُكلِّ َدآبَّ ِمــن مَّ

َقــْوٍم َيْعِقُلــوَن { البقــرة164. ــَماء َواألرض آلَيــاٍت لِّ ِر َبْيــَن السَّ اْلُمَســخِّ

ــاالً  ــَحابًا ِثَق ــْت َس ــى إَِذا أََقلَّ ــِه َحتَّ ــَدْي َرْحَمِت ــَن َي ــرًا َبْي ــاَح ُبْش ــُل الرَِّي ــِذي ُيْرِس ــَو الَّ وقــال تعالى:}َوُه
َمــَراِت َكَذِلــَك ُنْخــِرُج اْلمْوَتــى  ــٍت َفأَنَزْلَنــا ِبــِه اْلَمــاء َفأَْخَرْجَنــا ِبــِه ِمــن ُكلِّ الثَّ يِّ ُســْقَناُه ِلَبَلــٍد مَّ

ــُروَن{ األعــراف57. ــْم َتَذكَّ َلَعلَُّك
4- أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط، كتاب البيوع، باب في منع الماء، دار الرسالة العالمية، 2009، وقال 

المحقق: صحيح،344/5، وابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط، كتاب الرهون، باب 
المسلمون شركاء في ثاث، 528/3، دار الرسالة العالمية، 2009، ومحمد بن عبد الله التبريزي، مشكاة المصابيح، حققه الشيخ محمد ناصر الدين 

األلباني، المكتب اإلسامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1985، 904/2، وقال المحقق: صحيح.
5-  البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، 111-110/3.

6-  البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، 110/3.
7-  المصدر نفسه.

8-  البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب من األنهار، 113/3.
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ــا  فالمعنــى: حتــى ِإذا حملــت ســحابًا ثقــااًل، والســحاب جمــع ســحابة, وثقــاال: أي ثقــاال بالمــاء9، فالقــرآن هن
ــه مــن رحمــة اللــه  ــا، وأن ــازل مــن الســماء فيــه حيــاة للبلــد حتــى وإن كان هــذا البلــد مّيت ــأن المــاء الن ــا ب يذكرن
باإلنســان؛ لــذا ينبغــي علــى اإلنســان أن يحافــظ عليــه ويعمــل علــى اســتخدامه فــي هــذا اإلحيــاء؛ لتخــرج بــه 

ــة كلهــا. أنــواع الحيــاة المختلفــة ومنهــا الثمــر النافــع للنــاس وللكائنــات الحّي

ــاَه المنبــر، ورســول  وفــي الحديــث عــن أنــس بــن مالــك، يذكــر أن رجــا دخــل يــوم الجمعــة مــن بــاب كان ِوَج
اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، قائــم يخطــب، فاســتقبل رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، قائًمــا، فقــال: 
يــا رســول اللــه: هلكــت المواشــي، وانقطعــت الســبل، فــادُع اللــه يغيثنــا، قــال: فرفــع رســول اللــه، صلــى اللــه 
عليــه وســلم، يديــه، فقــال: »اللهــم اســقنا، اللهــم اســقنا، اللهــم اســقنا« قــال أنــس: وال واللــِه مــا نــرى فــي 
الســماء مــن ســحاب، وال قزعــة وال شــيئا ومــا بيننــا وبيــن َســْلٍع مــن بيــت، وال دار، قــال: فطلعــت مــن ورائــه 
ا، ثــم  ــْرس، فلمــا توســطت الســماء انتشــرت ثــم أمطــرت، قــال: واللــه مــا رأينــا الشــمس ســتًّ ســحابة مثــل التُّ
دخــل رجــل مــن ذلــك البــاب فــي الجمعــة المقبلــة، ورســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، قائــم يخطــب، 
فاســتقبله قائًمــا، فقــال: يــا رســول اللــه: هلكــت األمــوال وانقطعــت الســبل، فــادُع اللــه يمســكها، قــال: 
فرفــع رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، يديــه، ثــم قــال: »اللهــم حوالينــا، وال علينــا، اللهــم علــى اآلكام 
ــراِب واألوديــة ومنابــِت الشــجِر« قــال: فانقطعــت، وخرْجنــا نمشــي فــي الشــمس قــال  والجبــال واآلجــاِم والظِّ

ُشــَرْيك: فســألت أنــس بــن مالــك: أهــو الرجــل األول؟ قــال: »ال أدري«10.

حاجة اإلنسان إلى الماء للحياة والبقاء، و من أجل الطهارة ألداء العبادات، ومحو الذنوب
ــَماِء َمــاًء َطُهورًا{  ــِذي أَْرَســَل الرَِّيــاَح ُبْشــرًا َبْيــَن َيــَدْي َرْحَمِتــِه َوأَنَزْلَنــا ِمــَن السَّ قــال تعالى:}َوُهــَو الَّ

الفرقــان48

هــوُر َشــْطُر  وفــي الحديــث عــن أبــي مالــك األشــعري قــال: قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: »الطَّ
اإليمــاِن، والحمــُد للــه تمــأُل الميــزاَن، وســبحاَن اللــِه والحمــُد للــِه تمــآِن - أو تمــأُل - مــا بيــَن الســماواِت 
ــٌة َلــك أو علْيــك، ُكلُّ النــاِس يغــدو؛ فبايــٌع  واألرض، والصــاُة نــوٌر، والصدقــًة برهــاٌن، والصبــُر ضيــاٌء، والقــرآُن ُحجَّ

نفَســه فُمْعِتُقهــا أو ُموِبُقهــا«11

هــوُر،  وعــن علــي، رضــي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: »ِمفتــاُح الصــاِة الطَّ
ســليُم«12. التَّ وتحليُلهــا  التكبيــُر،  وتحريُمهــا 

ــَأ فأحســَن  وفــي الحديــث عــن عثمــاَن بــِن عّفــاَن، قــال: قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: »َمــْن توضَّ
الُوضــوَء خرَجــْت خطايــاُه ِمــْن َجَســِده، حّتــى َتْخــُرَج ِمــْن َتْحــِت أْظفــاِره«13.

فللحفاظ على نعمة المغفرة، وسببها، يحافظ اإلنسان على الماء وموارده. 

9-  معاني القرآن وإعرابه, أبو إسحاق الزجاج, ج2, ص345, ط1, 1988م, دار عالم الكتب – بيروت.
10-  البخاري، صحيح البخاري، أبواب االستسقاء، باب االستسقاء في المسجد الجامع، 27/2، برقم 1013.

11-  مسلم, صحيح مسلم, كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء, ج1, ص203, ح223, ورواه أحمد في المسند, ج37, ص535, ح22902, والدارمي في سننه, 
كتاب الطهارة، باب ما جاء في الطهور, ج1, ص518, ح679, ط1, 2000م, دار المغني- السعودية.

12-  أبو داوود, سنن أبي داود, كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء,ج1, ص45, ح61, وابن ماجه، سنن ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها, ج1, ص183, 
ح275, و الحديث صححه األلباني.

13-  مسلم, صحيح مسلم, كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء, ج1, ص216, ح245.
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األمر بحماية الماء من التلوث 
قــوا الَماِعــَن  فــي الحديــث عــن ابــن عبــاس، يقــول: ســمعت رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم يقــول: »اتَّ
ــاَث« قيــل: مــا الَماعــُن يــا رســوَل اللــِه؟ قــال: »أْن َيْقُعــَد أَحُدكــم فــي ِظــلٍّ يْســَتِظلُّ فيــه، أو فــي َطريــٍق،  الثَّ

أو فــي َنْقــِع مــاٍء«14
فــي هــذا الحديــث األمــر بتجنــب تلويــث المــاء ألن فــي ذلــك ضــررا علــى النــاس والمجتمــع والبيئــة كلهــا، و 
مــن القواعــد فــي اإلســام أن ال ضــرر وال ضــرار. فقضــاء اإلنســاء الحاجــة فــي المــاء يفســد هــذا المــاء ويعــرض 

مــن يحتاجــه إلــى األذى مــن هــذا المــاء الملــّوث. 

ومعنــى الماعــن فــي الحديــث؛ ســبب لعنــة النــاس وشــتمهم لمــن يفعــل هــذا، فهــي تجلــب النــاس للعنــه 
وتدعوهــم إلــى ذلــك، أو مــا يجعــل اإلنســان ملعونــا15، ونقــع المــاء؛ مجتمعــه ومســتنقعه وهــو مــا ثبــت 

واجتمــع منــه16،

اِكِد«17. وعن جابر: »عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن ُيباَل في الماِء الرَّ

النهي عن اإلسراف في الماء والدعوة لترشيد االستهالك: 
جــاء فــي الحديــث عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده قــال: جــاء أعرابــيٌّ إلــى النبــي، صلــى اللــه عليــه 
وســلم، يســأله عــن الوضــوء؟ فــأراه ثاًثــا، ثاًثــا؛ قــال: »هــذا الوضــوُء َفَمــْن زاَد علــى هــذا فقــْد أســاَء، وَتَعــّدى، 

وَظَلــَم«18 فهــذا ذمٌّ لمــن يتجــاوز الحــدَّ فــي اســتخدام المــاء ولــو كان ذلــك للوضــوء.

 عــن أبــي بــن كعــب، عــن النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، قــال: »إّن للوضــوِء شــْيطاًنا، ُيقــاُل لــه: الَوْلهــان، 
قــوا وســواَس المــاِء.«19 فاتَّ

عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص، أن النبــي، صّلــى اللــه عليــه وســلم، مــرَّ ِبَســْعٍد وهــو يتوضــأ، فقــال: »مــا 
ــَرُف يــا َســْعُد؟« قــال: أفــي الوضــوِء َســَرٌف؟ قــال: »نعــم، وإْن كنــَت علــى نهــٍر جــاٍر«.20 هــذا السَّ

ومصــداق هــذا مــا جــاء فــي الحديــث أن النبــي كان يتوضــأ أو يغتســل بكميــة قليلــة مناســبة مــن المــاء، فعــن 
ــاِع، إلــى َخْمَســِة أْمــداٍد«.21 ، ويْغَتِســُل بالصَّ ، صّلــى اللــُه عليــه وســلم، يتوضــأ بالُمــدِّ أنــس، قــال: »كاَن النبــيُّ

الحكيمــة،  األســاليب  وتطبيــق  الميــاه،  األمثــل الســتخدام  بالســلوك  التمســك  إلــى  دعــوة  هــذا  وفــي 
واســتخدام األدوات المناســبة، والتقنيــات التــي تســاهم فــي ترشــيد اســتهاك المــاء ســواء فــي الزراعــة، أم 

ــزل، أم فــي الصناعــة. فــي المن

14-  أحمد بن حنبل, المسند, ج4, ص448, ح2715, وقال عنه المحقق: حسن لغيره, وابن ماجه، سنن ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها, باب النهي عن 
الخاء على قارعة الطريق, ج1, ص218, ح328, وقال عنه المحقق: حسن لغيره، والطبراني في المعجم الكبير, ج20, ص123, ح247.

15- الخطابي، معالم السنن، المطبعة العلمية – حلب الطبعة: األولى 1351 هـ - 1932 م، 21/1.
16- المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى – مصر، الطبعة: األولى، 1356، 137/1.

17-  مسلم, صحيح مسلم، كتاب الطهارة, باب النهي عن البول في الماء الراكد, ج1, ص235, 281.
18-  أحمد بن حنبل, مسند أحمد, ج11, ص277, ح6684, وقال عنه المحقق: صحيح وإسناده حسن.

19-  الترمذي, سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد وإبراهيم عطوة, أبواب الطهارة، باب كراهية اإلسراف في الماء, ج1, ص85, ح57، البابي 
الحلبي، مصر، 1975،  وهذا الحديث قال عنه األرناؤوط في شرح السنة للبغوي: إسناده ضعيف, ج2, ص53, ح279, ط2, 1983م, المكتب اإلسامي-

دمشق, والحديث قال عنه األلباني في كتابه ضعيف سنن الترمذي: ضعيف جدا، 6/1. 
20-  ابن ماجه، سنن ابن ماجه,أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء, ج1, ص272, ح425, وقال عنه المحقق ضعيف وهو في 

مسند اإلمام أحمد برقم 7065، و الحديث حسن عند األلباني كما في السلسلة الصحيحة )7/ 860 -861، ح3292(.
21-  مسلم, صحيح مسلم, كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في الغسل, ج1, ص258, ح325, دار حياء التراث العربي– بيروت.
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فضل سقي الماء:
َم َقــاَل: » َبْيَنَمــا َرُجــٌل َيْمِشــي ِبَطِريــٍق، ِإِذ اْشــَتدَّ َعَلْيــِه  ــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــِه َصلَّ  َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة، َأنَّ َرُســوَل اللَّ
ُجــُل:  ــَرى ِمــَن اْلَعَطــِش، َفَقــاَل الرَّ اْلَعَطــُش، َفَوَجــَد ِبْئــًرا َفَنــَزَل ِفيَهــا َفَشــِرَب، َوَخــَرَج، َفــِإَذا َكْلــٌب َيْلَهــُث، َيــْأُكُل الثَّ
ــى  ــُه، ُثــمَّ َأْمَســَكُه ِبِفيــِه، َحتَّ ــَر، َفَمــأَلَ ُخفَّ ــَزَل اْلِبْئ ــي، َفَن ــَغ ِمنِّ ــِذي َبَل ــُل الَّ ــَغ َهــَذا اْلَكْلــَب ِمــَن اْلَعَطــِش ِمْث َلَقــْد َبَل
ْجــًرا؟ َفَقــاَل:  ــِه، َوِإنَّ َلَنــا ِفــي اْلَبَهاِئــِم أَلَ ــُه َلــُه، َفَغَفــَر َلــُه، » َفَقاُلــوا: َيــا َرُســوَل اللَّ َرِقــَي، َفَســَقى اْلَكْلــَب، َفَشــَكَر اللَّ

»ِفــي ُكلِّ َذاِت َكِبــٍد َرْطَبــٍة َأْجــٌر«22.
وفــي الحديــث عــن ثمامــة بــن حــزن القشــيري أن ُعْثمــان رضــي اللــه عنــه قــال: أنَّ رســوَل اللــِه، صلــى اللــه عليــه 
وســلم، َقــِدَم المدينــَة وليــس بهــا مــاٌء ُيْســَتْعَذُب غيــُر ِبْئــِر روَمــَة، فقــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: 
ــِة؟ فاْشــَتَرْيًتها ِمــْن ُصْلــِب  »َمــْن َيْشــَتري ِبْئــَر روَمــَة فيجعــل َدْلــَوه َمــَع ِدالِء الُمســلميَن ِبَخْيــٍر لــه ِمْنهــا فــي الَجنَّ

مالي.....«23.

الهدي النبوي في الماء للتداوي والعالج
جــاء فــي الحديــث عــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا، عــن النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، قــال: »الُحّمــى ِمــْن َفْيــِح 

َجَهّنــَم فَأْبِردوهــا بالمــاِء«24.

ــَة فأَخَذْتنــي الُحّمــى،  وفــي الحديــث عــن  همــام، عــن أبــي جمــرة الضبعــي، قــال: كنــُت ُأجاِلــُس ابــَن عبــاٍس ِبَمكَّ
ــَم  فقــال: َأْبِرْدهــا َعْنــَك ِبمــاِء زْمــَزَم، فــإّن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، قــال: »الُحّمــى ِمــْن َفْيــِح َجَهنَّ

فَأْبِردوهــا بالمــاِء أو قــاَل: بمــاِء َزْمــَزَم - شــّك همــام -«25.

وعــن عائشــة، رضــي اللــه عنهــا، كانــت تقــول: إّن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، كان بيــن يديــه َرْكــَوٌة - أو 
ُعْلَبــٌة فيهــا مــاٌء، يُشــكُّ ُعَمــُر - فجعــَل ُيْدِخــُل يدْيــِه فــي المــاِء، فيمســُح ِبهمــا َوْجَهــُه، ويقــول: »ال إلــَه إاّل اللــُه، 
إّن للمــوِت َســَكراٍت« ثــّم َنَصــَب يــَده فَجَعــَل يقــول: »فــي الّرفيــِق األْعلــى« حتــى ُقِبــَض ومالــْت َيــَده، قــال 

ْكــَوُة ِمــن األدِم«26. أبــو عبــد اللــه: »الُعْلَبــُة ِمــن الَخَشــِب، والرُّ

بعــد دراســة األدلــة الشــرعية أعــاه، يمكننــا القــول بــأن علــى المســلم تطبيــق هــذه التعاليــم الدينيــة فــي 
مجــاالت مختلفــة ومناســبات عديــدة، فالمــاء مــن مقومــات الحيــاة  لإلنســان، وأســاس لهــا فينبغــي علــى 
المســلم الحفــاظ علــى المــاء كواحــد مــن أهــم مقومــات هــذه الحيــاة، ويمكنــه ذلــك بــأي وســيلة مــن وســائل 
الحفــاظ علــى المــاء، وتحتاجــه الــدول فــي الصناعــة، والزراعــة، واالســتعماالت المنزليــة، وغيرهــا، والماحــظ 
أن الــدول كّلهــا تقريبــا تهتــم بموضــوع الوعــي المائــي وتدعــم الحمــات المختلفــة التــي ُتعنــى بالحفــاظ علــى 
ــك فــي مجــاالت  ــة االســتخدام األكفــأ واألفضــل للمــاء، ويكــون ذل المــاء، وتثقيــف األفــراد واألســر بكيفي
مختلفــة؛ منهــا المنــزل فيجــب علــى الفــرد واألســرة، الحرص على تفقد شــبكة الماء فــي المنازل والتوصيات 
الداخليــة، ومنــع أي تســريب، وعــدم تــرك الحنفيــات مفتوحــة أثناء اســتخدامها لتنظيف األســنان، أو الحاقة، 
أو تنظيــف األرضيــات، أو عنــد تنظيــف الجســم بالصابــون أثنــاء االســتحمام، وفتحهــا فقــط عنــد الحاجــة إلــى 
المــاء، وعــدم غســل الســيارات بخرطــوم المــاء واســتخدام الدلــو لذلــك، وهــذه اإلرشــادات وغيرهــا ممــا تهتــم 
بــه الحمــات المختلفــة لترشــيد اســتهاك المــاء، كمــا يمكــن للفــرد تفقــد عوامــات خّزانــات الميــاه لتجنــب 
فيضــان هــذه الخّزانــات والعمــل علــى إغــاق عــّدادات الميــاه لتجنــب فيضــان الخزانــات عنــد الغفلــة عنهــا، 
كل هــذه اإلرشــادات وغيرهــا ممــا يمكــن معــه الحفــاظ علــى المــاء واســتخدامه االســتخدام األكثــر كفــاءة 

تنســجم مــع التوجيهــات اإلســامية فــي هــذا المجــال.

22-  البخاري، صحيح البخاري, كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء, ج3, ص111, 2363, ومسلم، صحيح مسلم،, باب فضل ساقي البهائم المحترمة 
وإطعامها, ج4, ص1761, ح2244.

23-  الترمذي, سنن الترمذي, أبواب المناقب، باب في مناقب عثمان, ج6, ص68, ح3703, وقال عنه:  هذا حديث حسن.
24- البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنهار مخلوقة، دار طوق النجاة، 1422هـ، 121/4، برقم 3263.

25- البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنهار مخلوقة، دار طوق النجاة، 1422هـ، 120/4-121، برقم 3261.
26- البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، 107/8،  برقم 6510.
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وفــي الختــام، هــذا عــرض لمجموعــة مــن اآليــات واألحاديــث دلــت بصــورة واضحــة علــى عنايــة اإلســام بالماء 
والوعــي المائــي، وترشــيد اســتهاكه حتــى للعبــادات وإشــراك النــاس فــي الحقوق والواجبــات المائية.

وفــي الجــدول اآلتــي دليــل لآيــات فــي موضوعــات المــاء المختلفــة للعنايــة بهــا ودراســتها فــي المســاقات 
المختلفــة:

السورة اآلية
ورقمها

الموضوع

َماِء َماًء  َماَء ِبَناًء َوأَْنَزَل ِمَن السَّ ِذي َجَعَل َلُكُم األرض ِفَراًشا َوالسَّ الَّ
ِه أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعَلُموَن )22( َمَراِت ِرْزًقا َلُكْم َفَلا َتْجَعُلوا ِللَّ َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثَّ

الماء أساس الحياة.البقرة-2

ِتي َتْجِري ِفي  َهاِر َواْلُفْلِك الَّ ْيِل َوالنَّ َماَواِت َواألرض َواْخِتَلاِف اللَّ إِنَّ ِفي َخْلِق السَّ
َماِء ِمْن َماٍء َفأَْحَيا ِبِه األرض  ُه ِمَن السَّ اَس َوَما أَْنَزَل اللَّ اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفُع النَّ
ِر  َحاِب اْلُمَسخَّ ٍة َوَتْصِريِف الرَِّياِح َوالسَّ َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ

َماِء َواألرض َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن )164( َبْيَن السَّ

الماء أساس الحياة.البقرة-2

ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ َقْسَوًة َوإِنَّ ِمَن 
ُق َفَيْخُرُج ِمْنُه اْلَماُء َوإِنَّ  قَّ ُر ِمْنُه األنهار َوإِنَّ ِمْنَها َلَما َيشَّ اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ

ا َتْعَمُلوَن )74( ُه ِبَغاِفٍل َعمَّ ِه َوَما اللَّ ِمْنَها َلَما َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَّ

الماء أساس الحياة.البقرة-2

َماِء َماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء َفأَْخَرْجَنا ِمْنُه  ِذي أَْنَزَل ِمَن السَّ َوُهَو الَّ
اٍت  ْخِل ِمْن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّ ا ُمَتَراِكًبا َوِمَن النَّ َخِضًرا ُنْخِرُج ِمْنُه َحّبً
اَن ُمْشَتِبًها َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه اْنُظُروا إَِلى َثَمِرِه إَِذا أَْثَمَر  ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّْيُتوَن َوالرُّمَّ

َوَيْنِعِه إِنَّ ِفي َذِلُكْم َلآَياٍت ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن )99(

الماء أساس الحياة.األنعام-6

ا َرَزَقُكُم  ِة أَْن أَِفيُضوا َعَلْيَنا ِمَن اْلَماِء أَْو ِممَّ اِر أَْصَحاَب اْلَجنَّ َوَناَدى أَْصَحاُب النَّ
َه َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفِريَن )50( ُه َقاُلوا إِنَّ اللَّ اللَّ

الماء أساس الحياة األعراف-7
وعامة نجاة.

ْت َسَحاًبا ِثَقاًلا  ِذي ُيْرِسُل الرَِّياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى إَِذا أََقلَّ َوُهَو الَّ
َمَراِت َكَذِلَك  ٍت َفأَْنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفأَْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثَّ ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َميِّ

ُروَن )57( ُنْخِرُج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

الماء من النعم.األعراف-7

َماِء َماًء  يُكُم النَُّعاَس أََمَنًة ِمْنُه َوُيَنزُِّل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ إِْذ ُيَغشِّ
َت  ْيَطاِن َوِلَيْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُيَثبِّ َرُكْم ِبِه َوُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّ ِلُيَطهِّ

ِبِه اْلأَْقَداَم )11(

الماء للطهارة.األنفال- 8

ا  ْيُل َزَبًدا َراِبًيا َوِممَّ َماِء َماًء َفَساَلْت أَْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ ْنَزَل ِمَن السَّ
ُه  اِر اْبِتَغاَء ِحْلَيٍة أَْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمْثُلُه َكَذِلَك َيْضِرُب اللَّ ُيوِقُدوَن َعَلْيِه ِفي النَّ

اَس َفَيْمُكُث ِفي  ا َما َيْنَفُع النَّ ا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ اْلَحقَّ َواْلَباِطَل َفأَمَّ
ُه اْلأَْمَثاَل )17( األرض َكَذِلَك َيْضِرُب اللَّ

الماء أساس الحياة.الرعد- 13

َماِء َماًء َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن  َماَواِت َواألرض َوأَْنَزَل ِمَن السَّ ِذي َخَلَق السَّ ُه الَّ اللَّ
َر َلُكُم  َر َلُكُم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبأَْمِرِه َوَسخَّ َمَراِت ِرْزًقا َلُكْم َوَسخَّ الثَّ

األنهار )32(

الماء أساس الحياة.إبراهيم- 14

َماِء َماًء َفأَْسَقْيَناُكُموُه َوَما أَْنُتْم َلُه  َوأَْرَسْلَنا الرَِّياَح َلَواِقَح َفأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ
ِبَخاِزِنيَن )22(

الماء أساس الحياة.الحجر- 15

َماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن  ِذي أَْنَزَل ِمَن السَّ ُهَو الَّ
َمَراِت إِنَّ  ِخيَل َواْلأَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثَّ )10( ُيْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّْرَع َوالزَّْيُتوَن َوالنَّ

ُروَن )11( ِفي َذِلَك َلآَيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ

الماء أساس الحياة.النحل- 16

َماِء َماًء َفأَْحَيا ِبِه األرض َبْعَد َمْوِتَها إِنَّ ِفي َذِلَك َلآَيًة  ُه أَْنَزَل ِمَن السَّ َواللَّ
ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن )65(

الماء أساس الحياة.النحل- 16

َماِء  ِتَك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السَّ ي أَْن ُيْؤِتَيِن َخْيًرا ِمْن َجنَّ َفَعَسى َربِّ
َفُتْصِبَح َصِعيًدا َزَلًقا )40( أَْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْوًرا َفَلْن َتْسَتِطيَع َلُه َطَلًبا )41(

الماء أساس الحياة.الكهف- 18

َماِء  ِذي َجَعَل َلُكُم األرض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًلا َوأَْنَزَل ِمَن السَّ الَّ
َماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمْن َنَباٍت َشتَّى )53( ُكُلوا َواْرَعْوا أَْنَعاَمُكْم إِنَّ ِفي 

َذِلَك َلآَياٍت ِلُأوِلي النَُّهى )54(

الماء أساس الحياة.طه- 20
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َماَواِت َواألرض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا  ِذيَن َكَفُروا أَنَّ السَّ أََوَلْم َيَر الَّ
ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفَلا ُيْؤِمُنوَن )30(

الماء أساس الحياة.األنبياء-21

َوَتَرى األرض َهاِمَدًة َفإَِذا أَْنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت َوأَْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ 
َزْوٍج َبِهيٍج )5(

الماء أساس الحياة.الحج- 22

َه َلِطيٌف  َماِء َماًء َفُتْصِبُح األرض ُمْخَضرًَّة إِنَّ اللَّ َه أَْنَزَل ِمَن السَّ أََلْم َتَر أَنَّ اللَّ
َخِبيٌر )63(

الماء أساس الحياة.الحج- 22

ا َعَلى َذَهاٍب ِبِه  اُه ِفي األرض َوإِنَّ َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفأَْسَكنَّ َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ
اٍت ِمْن َنِخيٍل َوأَْعَناٍب َلُكْم ِفيَها َفَواِكُه  َلَقاِدُروَن )18( َفأَْنَشأَْنا َلُكْم ِبِه َجنَّ

َكِثيَرٌة َوِمْنَها َتأُْكُلوَن )19(

المؤمنون- 
23

الماء أساس الحياة.

َماِء َماًء َطُهوًرا  ِذي أَْرَسَل الرَِّياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ َوُهَو الَّ
ا َخَلْقَنا أَْنَعاًما َوأََناِسيَّ َكِثيًرا )49( )48( ِلُنْحِيَي ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َوُنْسِقَيُه ِممَّ

الماء أساس الحياة.الفرقان- 25

َماِء َماًء َفأَْنَبْتَنا ِبِه  َماَواِت َواألرض َوأَْنَزَل َلُكْم ِمَن السَّ ْن َخَلَق السَّ أَمَّ
ِه َبْل ُهْم َقْوٌم  َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم أَْن ُتْنِبُتوا َشَجَرَها أَإَِلٌه َمَع اللَّ

َيْعِدُلوَن )60(

الماء أساس الحياة.النمل- 27

َماِء َماًء َفأَْحَيا ِبِه األرض ِمْن َبْعِد َمْوِتَها  َوَلِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن َنزََّل ِمَن السَّ
ِه َبْل أَْكَثُرُهْم َلا َيْعِقُلوَن )63( ُه ُقِل اْلَحْمُد ِللَّ َلَيُقوُلنَّ اللَّ

العنكبوت- 
29

الماء أساس الحياة.

َماِء َماًء َفُيْحِيي ِبِه  َوِمْن آَياِتِه ُيِريُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َوُيَنزُِّل ِمَن السَّ
األرض َبْعَد َمْوِتَها إِنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن )24(

الماء أساس الحياة.الروم- 30

َماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها َوأَْلَقى ِفي األرض َرَواِسَي أَْن َتِميَد ِبُكْم  َخَلَق السَّ
َماِء َماًء َفأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج  ٍة َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ

اِلُموَن  ِذيَن ِمْن ُدوِنِه َبِل الظَّ ِه َفأَُروِني َماَذا َخَلَق الَّ َكِريٍم )10( َهَذا َخْلُق اللَّ
ِفي َضَلاٍل ُمِبيٍن )11( 

الماء أساس الحياة.لقمان- 31

ا َنُسوُق اْلَماَء إَِلى األرض اْلُجُرِز َفُنْخِرُج ِبِه َزْرًعا َتأُْكُل ِمْنُه  أََوَلْم َيَرْوا أَنَّ
أَْنَعاُمُهْم َوأَْنُفُسُهْم أََفَلا ُيْبِصُروَن )27(

الماء من النعم ومن السجدة-32
مقومات الحياة.

َماِء َماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت ُمْخَتِلًفا أَْلَواُنَها  َه أَْنَزَل ِمَن السَّ أََلْم َتَر أَنَّ اللَّ
َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَْلَواُنَها َوَغَراِبيُب ُسوٌد )27( َوِمَن 

َه ِمْن ِعَباِدِه  َما َيْخَشى اللَّ َوابِّ َواْلأَْنَعاِم ُمْخَتِلٌف أَْلَواُنُه َكَذِلَك إِنَّ اِس َوالدَّ النَّ
َه َعِزيٌز َغُفوٌر )28( اْلُعَلَماُء إِنَّ اللَّ

الماء أساس الحياة.فاطر- 35

َماِء َماًء َفَسَلَكُه َيَناِبيَع ِفي األرض ُثمَّ ُيْخِرُج ِبِه  َه أَْنَزَل ِمَن السَّ أََلْم َتَر أَنَّ اللَّ
َزْرًعا ُمْخَتِلًفا أَْلَواُنُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا ُثمَّ َيْجَعُلُه ُحَطاًما إِنَّ ِفي َذِلَك 

َلِذْكَرى ِلُأوِلي اْلأَْلَباِب )21(

الماء أساس الحياة.الزمر- 39

َك َتَرى األرض َخاِشَعًة َفإَِذا أَْنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت إِنَّ  َوِمْن آَياِتِه أَنَّ
ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )39( ِذي أَْحَياَها َلُمْحِي اْلَمْوَتى إِنَّ الَّ

الماء أساس الحياة.فصلت-41

َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفأَْنَشْرَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك ُتْخَرُجوَن  ِذي َنزََّل ِمَن السَّ َوالَّ
)11(

الماء من النعم ومن الزخرف- 43
مقومات الحياة.

اٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد )9( َماِء َماًء ُمَباَرًكا َفأَْنَبْتَنا ِبِه َجنَّ أنواع الماء.ق- 50َوَنزَّْلَنا ِمَن السَّ
ِذي َتْشَرُبوَن )68( أَأَْنُتْم أَْنَزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم َنْحُن اْلُمْنِزُلوَن  أََفَرأَْيُتُم اْلَماَء الَّ

)69( َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا َفَلْوَلا َتْشُكُروَن )70(
الماء نعمة عظيمة الواقعة-56

من نعم الله، وأساس 
الحياة.

أنواع  الماء.الملك- 67ُقْل أََرأَْيُتْم إِْن أَْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن َيأِْتيُكْم ِبَماٍء َمِعيٍن )30(
المرسات- َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوأَْسَقْيَناُكْم َماًء ُفَراًتا )27(

77
أنواع الماء.

اٍت  ا َوَنَباًتا )15( َوَجنَّ اًجا )14( ِلُنْخِرَج ِبِه َحّبً َوأَْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّ
أَْلَفاًفا )16(

الماء من مقومات النبأ- 78
الحياة.

ا )25( ُثمَّ َشَقْقَنا  ا َصَبْبَنا اْلَماَء َصّبً َفْلَيْنُظِر اإلنسان إَِلى َطَعاِمِه )24( أَنَّ
ا )27( َوِعَنًبا َوَقْضًبا )28( َوَزْيُتوًنا َوَنْخًلا )29(  ا )26( َفأَْنَبْتَنا ِفيَها َحّبً األرض َشّقً

ا )31( َمَتاًعا َلُكْم َوِلأَْنَعاِمُكْم )32( َوَحَداِئَق ُغْلًبا )30( َوَفاِكَهًة َوأَّبً

الماء من النعم، عبس-80
وأساس الحياة، ومن 

مقومات الحياة.
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األحاديث الواردة في الدراسة:

العنوان الراوي طرف الحديث  الرقم
اآلداب اإلسامية في التعامل مع 

مقومات الحياة.
جابر بن عبد 

الله
ِذي ُتْسأَُلوَن َعْنُه َهَذا ِمَن النَِّعيِم الَّ 1

اآلداب اإلسامية في التعامل مع 
مقومات الحياة.

أبو هريرة ْح  ُل َما ُيَقاُل ِلْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة: أََلْم ُأَصحِّ »أَوَّ
ِجْسَمَك َوأَْرِوَيَك من الماء البارد«

2

المسؤولية المشتركة واألمر باالقتصاد  
في المعيشة.

ابن عمر » كلكم راٍع فمسؤوٌل عن رعيته« 3

المسؤولية المشتركة واألمر باالقتصاد  
في المعيشة.

ابن عباس »المسلموَن شركاُء في ثاٍث: الماء والكأل 
والنار«

4

المسؤولية المشتركة واألمر باالقتصاد  
في المعيشة.

أبو هريرة »ثاثٌة ال ينظُر اهلُل إليهم يوَم الِقيامِة، وال ُيَزّكيهم، 
وَلُهْم عذاٌب أليٌم، َرُجٌل كاَن له َفْضُل ماٍء 

بيِل«. بالّطريِق، فَمَنَعه ِمن اْبِن السَّ

5

المسؤولية المشتركة واألمر باالقتصاد  
في المعيشة.

أبو هريرة »ال َتْمَنعوا َفْضَل الماِء ِلَتْمَنعوا ِبِه َفْضَل الَكَلإِ« 6

المسؤولية المشتركة واألمر باالقتصاد  
في المعيشة.

أبو هريرة » الَخْيُل ِلَرُجٍل أْجٌر، وِلَرُجٍل ِسْتٌر، وَعلى َرُجٍل ِوْزٌر« 7

الماء أساس الحياة. أنس بن 
مالك

»اللهّم اْسِقنا، اللهّم اْسِقنا، اللهّم اْسِقنا« 8

الماء للطهارة والعبادات. أبو مالك 
األشعري

هوُر َشْطُر اإليماِن« »الطَّ 9

الماء للطهارة والعبادات. علي ابن 
أبي طالب

هوُر« اِة الطَّ »ِمْفتاُح الصَّ 10

األمر بحماية الماء من التلوث. ابن عباس قوا الَماِعَن الثَّاَث« »اتَّ 11

األمر بحماية الماء من التلوث. جابر أنه َنهى أْن ُيباَل في الماِء الّراِكِد 12
النهي عن اإلسراف في الماء. عمرو بن 

شعيب عن 
أبيه عن 

جده

جاء أعرابيٌّ إلى النبي، صلى اهلل عليه وسلم، 
يسأله عن الوضوِء

13

النهي عن اإلسراف في الماء. أبي بن 
كعب

قوا  إنَّ للوضوِء َشْيطاًنا، ُيقاُل له: الَوْلهان، فاتَّ
وْسواَس الماِء

14

النهي عن اإلسراف في الماء. عبد الله بن 
عمرو بن 

العاص

»نعم، وإْن ُكْنَت على َنْهٍر جاٍر« 15

النهي عن اإلسراف في الماء. أنس  ، ُأ بالُمدِّ َم، َيَتَوضَّ ، صّلى اهلُل عليِه وسلَّ »كاَن النبيُّ
اِع،...« وَيْغَتِسُل بالصَّ

16

فضل سقي الماء. أبو هريرة »ِفي ُكلِّ َذاِت َكِبٍد َرْطَبٍة أَْجٌر« 17

فضل سقي الماء. عثمان َمْن َيْشَتِري ِبْئَر روَمَة فَيْجَعل َدْلَوُه َمَع ِدالِء 
المسلميَن ِبْخيْر َله ِمْنها في الَجنَِّة؟

18

الهدي النبوي في الماء للتداوي 
والعاج.

عائشة َم فأَْبِرُدوها بالماِء« »الُحّمى ِمْن َفْيِح َجَهنَّ 19

الهدي النبوي في الماء للتداوي 
والعاج.

ابن عباس َم فأَْبِرُدوها بالماِء« »الُحّمى ِمْن َفْيِح َجَهنَّ 20

الهدي النبوي في الماء للتداوي 
والعاج.

عائشة َم، كاَن بْيَن  إنَّ رسوَل اهلِل، صّلى اهلُل عليِه وسلَّ
يدْيه َرْكَوٌة - أو ُعْلَبٌة فيها ماٌء، يشّك عمُر- 

فَجَعَل ُيْدِخُل يدْيِه في الماِء، فَيْمَسُح ِبِهما 
وْجَهُه.

21
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النتائج والتوصيات:
اهتــم اإلســام بموضــوع المــاء وتكويــن الوعــي المائــي، إذ تكــرر ذكــر الميــاه فــي القــرآن والســنة، وفــي 

مناســبات متعــددة متنوعــة.

ــة مــن  ــول العملي ــا فــي الوقــت نفســه الحل ــة، وقــّدم لن ــة وقــوع المشــكات المائي ــر اإلســام بإمكاني  أخب
خــال التربيــة اإليمانيــة، والتوجيهــات العمليــة، ومــن خــال ربــط العمــل بالثــواب فــي اآلخــرة والســعادة فــي 

الدنيــا.

ــا مــن حيــث مــوارد الميــاه ضمــن   تعــّد المصــادر المائيــة فــي األردن قليلــة بــل شــحيحة، إذ يصّنــف األردن عالميًّ
ــة تجتاحهــا موجــات  ــم، ويقــع فــي منطقــة مضطرب ــا فــي العال ــي فقــًرا مائيًّ ــع التــي تعان ــدول األرب ــل ال أوائ
ا مقارنــة باســتهاك الفــرد فــي  لجــوء متتابعــة. لــذا فــإّن نصيــب الفــرد واســتهاكه مــن المــاء قليــل جــدًّ
الــدول األخــرى، كمــا يعانــي كثيــًرا مــن التحديــات المائيــة المعاصــرة، ممــا يســتدعي الحاجــة إلــى زيــادة كفــاءة 

اســتخدام الميــاه والمحافظــة عليهــا.

توّزعــت األدلــة الــواردة فــي موضــوع الميــاه علــى النحــو اآلتــي )دون حصــر(: اآلداب اإلســامية فــي التعامــل 
مــع مقومــات الحيــاة علــى األرض، المســؤولية المشــتركة، واألمــر باالقتصــاد فــي المعيشــة، المــاء أســاس 
الحيــاة علــى األرض، حاجــة اإلنســان إلــى المــاء للحيــاة والبقــاء، ومــن أجــل الطهــارة ألداء العبــادات، ومحــو 
الذنــوب، األمــر بحمايــة المــاء مــن التلــوث، النهــي عــن اإلســراف فــي المــاء والدعــوة لترشــيد االســتهاك، 

فضــل ســقي المــاء، والهــدي النبــوي فــي المــاء للتــداوي والعــاج.

يســتطيع المســلم اتبــاع الهــدي القرآنــي والنبــوي فــي المجــاالت المختلفــة ذات الصلــة بالمواضــع المائيــة؛ 
فالمســلم يحتــاج المــاء للشــرب والطهــارة، وغيرهــا مــن االســتعماالت إال أن ذلــك ال يجيــز لــه اإلســراف فــي 

اســتخدام المــاء، بــل هــو مســؤول عنــه، والمحافظــة علــى المــاء مــن واجباتــه.

تمارين وأسئلة:

ُقْم بقياس كمية الماء المستهلك للوضوء في اليوم، واقترح وسائل عملية إلعادة استخدامه.
اْعِط ثاثة أمثلة عملية لما تعلمته في هذه الوحدة مما تمارسه وتنصح به زماءك.

بمراقبــة عــّداد اســتهاك المــاء، اْعِقــْد مقارنــة لاســتهاك فــي منزلــك بيــن الفتــرة الســابقة لهــذه الــدروس 
والفتــرة التــي قمــَت بهــا باتبــاع هــذه األخــاق واآلداب التــي تعلمتهــا مــن هــذا الــدرس.

هاِت أمثلة على حماية الماء من التلوث في البيئة التي تعيش فيها.
اْعِط أمثلة عملية الستغال مياه األمطار في المنزل.

اذكْر ثاثًة من السلوكات التي تحتاج إلى تعديل وتقويم التي تلحظها في الوضوء، وكيفية معالجتها.
ْن ما يلزم إلنجازه.  ، وَبيِّ أ اقتصاِديٍّ ا ِلُمَتَوضَّ ْم نموذًجا عمليًّ َصمِّ

والحمد لله رب العالمين
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المياه في أحكام الشريعة
أ.د. عبد المجيد الصاحين
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المياه في أحكام الشريعة
أ.د. عبد المجيد الصاحين

* أستاذ في قسم فقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة األردنية، وعميد سابق لهذه الكلية.
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المبحث األول: أهمية الماء في المنظومة التشريعية اإلسالمية
يحتــل المــاء مكاًنــا بــارًزا فــي المنظومــة التشــريعية اإلســامية، وقــد أدرك فقهاؤنــا األوائــل هــذه األهميــة 
عندمــا أفــردوا مباحــث فــي كتبهــم الفقهيــة عــن المــاء وأحكامــه، وغالبــًا مــا كانــوا يصــدرون كتبهــم بمســائل 
الميــاه والحديــث عــن أقســامها وأحكامهــا، وإن نظــرة َعْجلــى فــي النصــوص القرآنيــة الكريمــة، والنصــوص 
النبويــة الشــريفة الــواردة بشــأن المــاء توضــح األهميــة البالغــة التــي حظــي بهــا المــاء فــي المنظومــة 

التشــريعية اإلســامية، وفــي مــا يأتــي نبــذة مختصــرة عــن أهــم مامــح ومظاهــر هــذه األهميــة:

1- تنبيــه القــرآن الكريــم إلــى أن المــاء كان أول المخلوقــات التــي خلقهــا اللــه ســبحانه وتعالــى علــى وجــه 
ــَماَواِت َواألرض  ــَق السَّ ــِذي َخَل ــَو الَّ هــذه البســيطة قبــل خلــق الســماء واألرض. قــال اللــه تعالــى: ) َوُه
ُكــْم  ــَت إِنَّ ــْن ُقْل ُكــْم أَْحَســُن َعَمــًلا َوَلِئ ــى اْلَمــاِء ِلَيْبُلَوُكــْم أَيُّ ــاٍم َوَكاَن َعْرُشــُه َعَل ِة أَيَّ ِفــي ِســتَّ

ــٌن (. 1 ــْحٌر ُمِبي ا ِس ــَذا إِلَّ ــُروا إِْن َه ــَن َكَف ِذي ــنَّ الَّ ــْوِت َلَيُقوَل ــِد اْلَم ــْن َبْع ــوَن ِم َمْبُعوُث

ــُه َوَلــْم َيُكــْن َشــْيٌء  وقــد أكــدت الســنة النبويــة المطهــرة هــذا المعنــى فجــاء فــي الحديــث النبــوّي: ) َكاَن اللَّ
ْكــِر ُكلَّ َشــْيٍء (. 2 ــَماَواِت َواألرض، َوَكَتــَب ِفــي الذِّ َقْبَلــُه، َوَكاَن َعْرُشــُه َعَلــى الَمــاِء، ُثــمَّ َخَلــَق السَّ

2- التنبيــه علــى أن المــاء يعــدُّ أهــم العوامــل لتكويــن الغطــاء النباتــي الــذي يعــدُّ بــدوره الغــذاء الرئيــس 
لإلنســان والحيــوان، ممــا يؤكــد الــدور الحاســم للمــاء فــي التنميــة الزراعيــة التــي تعتمــد عليهــا الــدول فــي 
تحقيــق األمــن الغذائــي لرعاياهــا فضــًا عــن أهميــة المــاء فــي تحقيــق التــوازن بيــن عنصــري األكســجين وثانــي 

أكســيد الكربــون فــي الهــواء.3

ــا َنُســوُق اْلَمــاَء إَِلــى األرض اْلُجــُرِز   ومــن النصــوص الدالــة علــى هــذا المعنــى قولــه تعالــى: ) أََوَلــْم َيــَرْوا أَنَّ
َفُنْخــِرُج ِبــِه َزْرًعا َتــأُْكُل ِمْنــُه أَْنَعاُمُهــْم َوأَْنُفُســُهْم أََفــَلا ُيْبِصــُروَن (.4

ــَماِء َمــاًء َفأَْخَرْجَنا ِبــِه َنَبــاَت ُكلِّ َشــْيٍء َفأَْخَرْجَنا  ــِذي أَْنــَزَل ِمَن السَّ وكذلــك قولــه تعالــى: ) َوُهــَو الَّ
ــاٍت ِمــْن  ْخــِل ِمــْن َطْلِعَهــا ِقْنــَواٌن َداِنَيــٌة َوَجنَّ ــا ُمَتَراِكًبــا َوِمــَن النَّ ِمْنــُه َخِضــًرا ُنْخــِرُج ِمْنــُه َحّبً
ــَر ُمَتَشــاِبٍه اْنُظــُروا إَِلــى َثَمــِرِه إَِذا أَْثَمــَر َوَيْنِعــِه إِنَّ ِفــي  ــاَن ُمْشــَتِبًها َوَغْي ــاٍب َوالزَّْيُتــوَن َوالرُّمَّ أَْعَن

َذِلُكــْم َلآَيــاٍت ِلَقــْوٍم ُيْؤِمُنــوَن (.5

1- سورة هود ) اآلية 7 (.
2 - رواه البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وسننه وأيامه، صحيح البخاري،  محمد بن إسماعيل 

أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة - مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي، ط1، سنة 1422هـ، رقم 7418.

3 - ويكيبيديا الموسوعة الحرة، ) https://ar.wikipedia.org/wiki/( تحت عنوان مكونات األكسجين. حالة الموارد من األراضي والمياه في العالم 
لألغذية والزراعة، إدارة النظم المعرضة للخطر، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، روما 2011م، ص 13 – 27. المنظمة العربية للتنمية 

الزراعية، التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي، عام 2007م، دراسة تطوير أساليب استرداد تكلفة إتاحة مياه الري على ضوء التطورات 
المحلّية والدولية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، د. سالم اللوزي، ينظر: ص 18 إلى 34.

4 - سورة السجدة، اآلية ) 27 (.
5 - سورة األنعام، اآلية ) 99 (.
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3- اعتبــار الشــارع الحكيــم المــاء أصــل المخلوقــات كلهــا، وقــد دل علــى ذلــك بجــاء قولــه تعالــى: )َوَجَعْلَنــا 
ــٍة ِمــْن َمــاٍء(.7 ــُه َخَلــَق ُكلَّ َدابَّ (.6 وكذلــك قولــه: )َواللَّ ِمــَن اْلَمــاِء ُكلَّ َشــْيٍء َحــيٍّ

4- التنبيــه إلــى كــون المــاء المــكان المناســب الــذي توجــد فيــه الثــروات بمختلــف أنواعهــا ســواء أكانــت ثــروات 
ســمكية، أم ثــروات معدنيــة؛ فالبحــار والمحيطــات واألنهــار التــي تشــكل مــا يزيــد علــى )70%( مــن مســاحة 
َر  ــخَّ ــِذي َس ــَو الَّ األرض، تزخــر بالثــروات الســمكية واألمــاح المعدنيــة بمختلــف أنواعهــا، قــال تعالــى: )َوُه
ــا َوَتْســَتْخِرُجوا ِمْنــُه ِحْلَيــًة َتْلَبُســوَنَها َوَتــَرى اْلُفْلــَك َمَواِخــَر ِفيــِه  اْلَبْحــَر ِلَتأُْكُلــوا ِمْنــُه َلْحًمــا َطِرّيً

َوِلَتْبَتُغــوا ِمــْن َفْضِلــِه َوَلَعلَُّكــْم َتْشــُكُروَن(.8

َبــاِن َيْخــُرُج  ُكَمــا ُتَكذِّ وقــال تعالــى: )َمــَرَج اْلَبْحَرْيــِن َيْلَتِقَيــاِن َبْيَنُهَمــا َبــْرَزٌخ َلا َيْبِغَيــاِن َفِبــأَيِّ آَلاِء َربِّ
ْؤُلــُؤ َواْلَمْرَجــاُن(.9  وقولــه تعالــى: )ُأِحــلَّ َلُكــْم َصْيــُد اْلَبْحــِر َوَطَعاُمــُه(.10 ِمْنُهَمــا اللُّ

5- التنبيــه إلــى اعتبــار المــاء الوســط المناســب لنقــل البضائــع واألشــخاص كمــا دل علــى ذلــك قولــه تعالــى: 
ــِه َوَلَعلَُّكــْم  ــِرِه َوِلَتْبَتُغــوا ِمــْن َفْضِل ــُك ِفيــِه ِبأَْم َر َلُكــُم اْلَبْحــَر ِلَتْجــِرَي اْلُفْل ــِذي َســخَّ ــُه الَّ )اللَّ
ــْم  ــِه َوَلَعلَُّك ــْن َفْضِل ــوا ِم ــَر ِلَتْبَتُغ ــِه َمَواِخ ــَك ِفي ــَرى اْلُفْل ــُكُروَن (.11 وقولــه تعالــى: ) َوَت َتْش

ــَلاِم(. 13 ــِر َكاْلأَْع ــي اْلَبْح ــآُت ِف ــَواِر اْلُمْنَش ــُه اْلَج ــُكُروَن (. 12 وقولــه تعالــى: )َوَل َتْش

ــه، وفــي هــذا  ــق المــاء وإنزال ــاده بخل ــى عب ــنَّ عل ــى اْمَت ــه ســبحانه وتعال ــى مــا تقــدم، فــإن الل وباالضافــة إل
االمتنــان تنبيــه إلــى أهميــة المــاء فــي الكــون، وأهميتــه فــي حيــاة اإلنســان وفــي العبــادة أيضــا، وأوجــه 
االمتنــان التــي امتــنَّ اللــه ســبحانه وتعالــى مــن خالهــا علــى عبــاده بالمــاء كثيــرة ومتنوعــة، باإلضافــة إلــى 
ــه  ــاده بشــرب المــاء، كمــا دلَّ علــى ذلــك قول ــنَّ اللــه ســبحانه وتعالــى علــى عب األوجــه الســابقة بيانهــا، امت

ــوَن(.14 ــُن اْلُمْنِزُل ــْزِن أَْم َنْح ــَن اْلُم ــوُه ِم ــْم أَْنَزْلُتُم ــَرُبوَن أَأَْنُت ــِذي َتْش ــاَء الَّ ــُم اْلَم تعالــى: )أََفَرأَْيُت

ــَماِء  وكذلــك االمتنــان بالتطهــر والنظافــة، كمــا دلَّ علــى ذلــك قولــه ســبحانه: )َوُيَنــزُِّل َعَلْيُكــْم ِمــَن السَّ
ــَماِء َمــاًء َطُهــوًرا(.16 َرُكــْم ِبــِه(.15 وقولــه تعالــى: )َوأَْنَزْلَنــا ِمــَن السَّ َمــاًء ِلُيَطهِّ

6 - سورة األنبياء، اآلية ) 30 (.
7 - سورة النور، اآلية ) 45 (.

8 - سورة النحل، اآلية ) 14 (.
9 - سورة الرحمن، اآليات ) 23-22-21-20-19 (.

10 - سورة المائدة، اآلية ) 96 (.
11 - سورة الجاثية، اآلية ) 12 (.

12 - سورة فاطر، اآلية ) 35 (.
13 - سورة الرحمن، اآلية ) 24 (.

14 - سورة الواقعة، اآلية ) 68 (.
15 - سورة األنفال، اآلية ) 11 (. 
16 - سورة الفرقان، اآلية ) 48 (.
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المبحث الثاني: أقسام المياه

يقسم الفقهاء المياه باعتبارات مختلفة؛ وهي: 
1- باعتبار طبيعة الماء وماهيته.

2-باعتبار حكمه وتأثيره.
3-باعتبار مصدره.

ُم الماء عند الفقهاء بهذا االعتبار إلى ما يأتي:-  االعتبار األول: طبيعة الماء وماهيته؛ إذ ُيقسَّ

فونــه أنــه المــاء الباقــي علــى أصــل ِخْلَقتــه؛17 بمعنى أنه لم يخالطه شــيء  1- المــاء المطلــق )الطهــور(: ويعرِّ
ســواء مــن الطهــارات أم النجاســات، ومنــه مــن يعرفــه بأنــه المــاء الخالــي عــن القيــود واإلضافــات الازمــة18، 
بمعنــى أنــه إذا أطلــق لفــظ المــاء مــن غيــر إضافــة، أو قيــد انصــرف إليــه، ويخــرج بــه القيود واإلضافــات الازمة 

كقولنــا: مــاء الــورد، فــإن لفــظ المــاء مطلقــا ال يصــدق عليــه، فــا يصــح أن نقــول عــن مــاء الــورد هــذا ماء.19

17 - ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 970هـ(، وفي آخره: تكملة البحر 
الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 1138 هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، الناشر: دار الكتاب اإلسامي، 

الطبعة: الثانية - بدون تاريخ، 10/1. مفتي زادة، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, 
يعرف بداماد أفندي )المتوفى: 1078هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 27/1. المّواق، التاج واإلكليل لمختصر 
خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 897هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: األولى، 1416هـ-1994م، 60/1. البجيرمي، التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج )منهج الطاب اختصره زكريا األنصاري 
من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطاب(، سليمان بن محمد بن عمر الُبَجْيَرِمّي المصري الشافعي )المتوفى: 1221هـ(، الناشر: 

مطبعة الحلبي، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1369هـ - 1950م، 29/1.ابن حجر الهيثمي،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيتمي، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 

الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: 1357 هـ - 1983 م، ) ثم صورتها دار إحياء التراث العربي - بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ (، 64/1. البهوتي، 
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 1051هـ(، الناشر: دار الكتب 

العلمية، 24/1- 25.
18 - المراجع السابقة نفسها، ينظر في أبواب أحكام الطهارة وأقسام المياه.

19 - الجّصاص، شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: 370 هـ(، تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد - أ. 
د. سائد بكداش - د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد حسن فاتة، أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش، الناشر: دار البشائر 

ْغدي، حنفي  اإلسامية - ودار السراج، الطبعة: األولى 1431 هـ - 2010 م، 234/1. النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّ
)المتوفى: 461هـ( المحقق: المحامي الدكتور صاح الدين الناهي، الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عّمان األردن / بيروت لبنان، الطبعة: 

الثانية، 1404 – 1984م، 13/1التاج واإلكليل، مرجع سابق، 60/1. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 558هـ(، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة: األولى، 1421 هـ- 2000 م، 16/1.
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2- المــاء المتغيــر بالطاهــر: وهــو المــاء الــذي تغيــر أحــد أوصافــه مــن لــون أو طعــم أو رائحــة نتيجــة مخالطــة 
شــيء طاهــر لــه، وبهــذا ونتيجــة للتغيــر فإنــه يخــرج عــن وصــف المــاء المطلــق 20 علمــًا أن الحنفيــة ال يعتبــرون 
َتــُه، و ينفــي  مجــرد التغيــر ُمخرجــًا للمــاء عــن وصــف المطلــق إال إذا كان ذلــك التغيــر شــديًدا بحيــث ُيذهــب ِرقَّ

عنــه اســم المــاء.21

3- المــاء النجــس؛ وهــو المــاء الــذي تغيــر أحــد أوصافــه مــن لــون أو طعــم أو رائحــة بمخالطــة شــيء نجــس؛ 
كالمــاء الــذي وقعــت فيــه نجاســة.22

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أنــه إذا تغيــر أحــد أوصــاف المــاء الســابقة، فــإن المــاء بهــذا التغيــر يكــون نجســًا قــّل 
ذلــك المــاء أو كثــر، فــا ينظــر الفقهــاء إلــى كميــة المــاء عنــد التغيــر،  بــل يعتبــرون التغيــر بالنجاســة مخرجــًا 
هوريــة أو الطهــارة إلــى وصــف النجاســة23، وأمــا إذا لــم يتغيــر المــاء، فــإن بعــض الفقهــاء  للمــاء عــن وصــف الطُّ
يفرقــون بيــن قليــل المــاء وكثيــره، فيحكمــون بنجاســة المــاء القليــل وإن لــم يتغيــر بوقــوع النجاســة فيــه علــى 

خــاف بينهــم فــي مقــدار المــاء القليــل الــذي يحكــم بنجاســته وإن لــم يتغيــر.24

غيــر أن الراجــح فــي هــذه المســألة أن المــاء ال يحكــم بنجاســته إال إذا تغيــر بغــض النظــر عــن كميتــه قلــًة أو 
كثــرة، وهــو مذهــب المالكيــة25؛ ألن الــذي يــدل علــى تأثيــر النجاســة فــي المــاء بعــد العلــم بوقوعهــا فيــه هــو 
تغيــر أحــد أوصافــه مــن لــون، أو طعــم، أو رائحــة، فــإذا لــم يتغيــر أحــد هــذه األوصــاف، علمنــا أن النجاســة لــم 

تؤثــر فــي المــاء، ومــن َثــمَّ لــم تنقــل لــه وصــف النجاســة.

20 - البحر الرائق، مرجع سابق، من ص 78 إلى 87. البناية شرح الهداية، العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 855هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 1420 هـ - 2000 م، 363/1. ابن رشد، بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 595هـ(، الناشر: دار 
الحديث – القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م، 30/1. القرافي، الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 

الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 684هـ(
المحقق: جزء 1، 8، 13: محمد حجي / جزء 2، 6: سعيد أعراب / جزء 3 - 5، 7، 9 - 12: محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب اإلسامي- بيروت، الطبعة: 

األولى، 1994 م، 174/1.
21 - ابن مازة البخاري، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 

العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي )المتوفى: 616هـ(، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: 
األولى، 1424 هـ - 2004 م، 118/1. الموصلي، االختيار لتعليل المختار، المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو 

الفضل الحنفي )المتوفى: 683هـ(، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(، الناشر: مطبعة 
الحلبي - القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها(، تاريخ النشر: 1356 هـ - 1937 م، 14/1. 

22 - ينظر: جميع المراجع السابقة بمواضعها المذكورة، وغيرها.
23 - البحر الرائق، مرجع سابق، 78/1. بداية المجتهد، مرجع سابق، 30/1. الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو 

عبد الله )المتوفى: 1101هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 71/1. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )المتوفى: 1392هـ(، الناشر: )بدون ناشر(، الطبعة: األولى - 1397 هـ، 88/1. تحقيق 

المطالب بشرح دليل الطالب، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، الناشر: المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: األولى، 
1432 هـ - 2011 م، 102/1 إلى 112. 

24 - ينظر: المراجع السابقة نفسها. 
25 - ينظر: المراجع السابقة في المذهب المالكي.
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االعتبار الثاني: باعتبار تأثير الماء. 

يقسم الفقهاء الماء بهذا االعتبار إلى األقسام اآلتية:

ــُر لغيــره؛ بمعنــى أنــه يمكــن اســتعمال هــذا  هــور: ويعنــون بــه المــاء الطاهــر فــي نفســه، الُمَطهِّ 1-  المــاء الطَّ
المــاء فــي العبــادات كالوضــوء والغســل.26

ــِر لغيــره؛ بمعنــى أن هــذا القســم مــن المــاء  اهــر: وهــو المــاء الطاهــر فــي نفســه، غيــر الُمَطهِّ 2- المــاء الطَّ
يمكــن اســتعماله فــي العــادات، كتنظيــف األوســاخ أو الطبــخ أو نحــو ذلــك.27

هــارة إال أنــه ال يمكــن  اهــر وإن اتصــف بالطَّ هــور فــي أن المــاء الطَّ اهــر عــن المــاء الطَّ ويختلــف المــاء الطَّ
اســتعماله فــي العبــادات، فطهارتــه قاصــرة علــى نفســه، غيــر متعديــة لغيــره.

ــر ببعــض  ــو تغي ــره، كمــا ل ــر رغــم تغي ــا للتطهي ويذكــر الفقهــاء بعــض الحــاالت التــي يبقــى فيهــا المــاء صالًح
األعشــاب والطحالــب النابتــة فــي مجــرى المــاء، أو نتيجــة لمــرور المــاء علــى الحجــارة والحصــى، أو بتســاقط 

ورق الشــجر فــي النهــر، وغيــر ذلــك مــن الحــاالت.28

26 - المراجع السابقة نفسها، باإلضافة إلى: 
التنبيه على مشكات الهداية، صدر الدين علّي بن علّي ابن أبي العز الحنفي )المتوفى 792 هـ(، تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر )جـ 1، 2، 

3( - أنور صالح أبو زيد )جـ 4، 5(، أصل الكتاب: رسالة ماجستير- الجامعة اإلسامية بالمدينة المنورة، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون - المملكة العربية 
السعودية، الطبعة: األولى، 1424 هـ - 2003 م، 344/1. العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن, علي بن أحمد بن 

مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط( )المتوفى: 1189هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر 
– بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1414هـ - 1994م، 160/1. حاشية البجيرمي، مرجع سابق، 29/1.

27 - العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 399/1. مراقي الفاح شرح متن نور اإليضاح، حسن بن عمار بن علي الشرنبالي المصري الحنفي )المتوفى: 
1069هـ(، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: األولى، 1425 هـ - 2005 م، 14/1. العشماوي، متن العشماوية في 

مذهب اإلمام مالك عبد الباري بن أحمد بن عبد الغني بن عتيق بن الشيخ سعيد  بن الشيخ حسن، أبو النجا العشماوي القاهري األزهري المالكي 
)المتوفى: ق 10هـ(، الناشر: شركة الشمرلي للطبع والنشر واألدوات الكتابية، مصر، 3/1. كفاية األخيار في حل غاية االختصار، أبو بكر بن محمد 

بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )المتوفى: 829هـ(، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي 
سليمان، الناشر: دار الخير – دمشق، الطبعة: األولى، 1994، 15/1.

28 - شرح الزرقاني على مختصر خليل، مرجع سابق، 15/1. التجريد للقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري 
)المتوفى: 428 هـ(، المحقق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، أ. د محمد أحمد سراج... أ. د علي جمعة محمد، الناشر: دار السام – القاهرة، 
الطبعة: الثانية، 1427 هـ - 2006 م، 66/1. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي 
)المتوفى: 558هـ(، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة: األولى، 1421 هـ- 2000 م، 23/1. ابن قدامة، المغني البن 

قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
)المتوفى: 620هـ(، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، 12/1.
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ــًرا لغيــره رغــم التغيــر بهــذه األشــياء  فيبقــى المــاء فــي هــذه الحالــة طهــورا؛ أي طاهــًرا فــي نفســه ُمَطهِّ
معّلليــن ذلــك بمشــقة َصــْوِن المــاء عــن مثــل هــذه المغيــرات، واســتنادًا إلــى ذلــك، فــإن المــاء يبقــى صالحــًا 
للتطهيــر أيضــا، إذا أضيفــت إليــه بعــض المــواد الازمــة لتعقيمــه، وجعلــه صالًحــا للشــرب؛ كمــادة الكلــور التــي 

تضــاف إلــى المــاء لقتــل الميكروبــات والجراثيــم التــي قــد توجــد فيــه.

غــم مــن أن إضافــة هــذه المــادة تغيــر بعــض أوصــاف المــاء كالطعــم أو الرائحــة، إال أن ذلــك ال يؤثــر فــي  فبالرَّ
ــًرا لغيــره؛ ألن مثــل هــذه المــواد ضروريــة لتعقيــم المــاء  قدرتــه علــى التطهيــر، فيبقــي طاهــًرا فــي ذاتــه، ُمَطهِّ

وصاحيته.

3- المــاء النجــس: إذ ال يمكــن اســتعمال هــذا النــوع مــن المــاء فــي العبــادات وال فــي العــادات29، بــل إن هــذا 
النــوع  مــن المــاء إذا أصــاب ثوًبــا، أو بدًنــا فإنــه ينجســه، فينقــل النجاســة إلــى مــا يصيــب مــن الثيــاب أو األبــدان.

4- المــاء المســتعمل فــي رفــع الحــدث؛ ويقصــد بــه كل مــاٍء اســتعمل فــي عبــادة مــن وضــوء وُغْســٍل30، 
ــًرا لغيــره؛ أي فــي امكانيــه اســتعماله فــي وضــوء  وهــذا النــوع مــن المــاء قــد وقــع الخــاف فــي كونــه ُمَطهِّ

وُغْســل آخــر.

ــى عــدم جــواز اســتعماله مــرة أخــرى؛  ــة والشــافعية والحنابلة31إل  وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفي
ألنــه قــد أديــت بــه عبــادة ورفــع بــه حــدث فــا يمكــن أن تــؤدى بــه عبــادة أخــرى، أو يرفــع بــه حــدٌث آخــر قياًســا 
علــى رمــي الِجمــار فــي الحــج، إذ ال يمكــن رمــي جمــرة واحــدة ســبع مــرات، وذكــر بعــض الفقهــاء علــًا لعــدم 
جــواز اســتعماله تتمثــل فــي أن هــذا المــاء ونتيجــة الســتعماله فــي الوضــوء والُغْســل قــد خالطتــه الذنــوب 
ــَأ اْلَعْبــُد اْلُمْســِلُم أو اْلُمْؤِمــُن  والمعاصــي، كمــا دلَّ علــى ذلــك قولــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: » إذا َتَوضَّ
َفَغَســَل َوْجَهــُه َخــَرَج مــن َوْجِهــِه ُكلُّ َخِطيَئــٍة َنَظــَر ِإَلْيَهــا ِبَعْيَنْيــِه مــع اْلَمــاِء أو مــع آِخــِر َقْطــِر اْلَمــاِء فــإذا َغَســَل 
َيَدْيــِه َخــَرَج مــن َيَدْيــِه ُكلُّ َخِطيَئــٍة كان َبَطَشــْتَها َيــَداُه مــع اْلَمــاِء أو مــع آِخــِر َقْطــِر اْلَمــاِء فــإذا َغَســَل ِرْجَلْيــِه َخَرَجــْت 

ُنــوِب«.32 ــا مــن الذُّ ُكلُّ َخِطيَئــٍة َمَشــْتَها ِرْجــَاُه مــع اْلَمــاِء أو مــع آِخــِر َقْطــِر اْلَمــاِء حتــى َيْخــُرَج َنِقيًّ

29 - خاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية، أحمد بن ُتْركي بن أحمد المنشليلي المالكي )المتوفى: 979هـ(، مراجعة: حسن محمد الحفناوي، حاشية: 
الشيخ عبده يوسف بن سعيد بن إسماعيل الصفتي، الناشر: المجمع الثقافي، أبو ظبي - اإلمارات العربية المتحدة، 9/1، شرح مختصر الطحاوي، 

مرجع سابق، 420/1. عيون األدلة في مسائل الخاف بين فقهاء األمصار، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن 
القصار )المتوفى: 397هـ(، دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض - المملكة 

العربية السعودية، عام النشر: 1426 هـ - 2006 م، 1050/2. الذخيرة، مرجع سابق، 188/1. الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل الشيبان،  محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل، الناشر: مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى، 1425 هـ / 2004 م، 555/1. ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، 

أبو إسحاق، برهان الدين )المتوفى: 884هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: األولى، 1418 هـ - 1997 م، 36/1.
30 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: 1230هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون 

طبعة وبدون تاريخ، 43/1.
31 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، 33/1. النتف للسغدي، مرجع سابق، 12/1. اإلنصاف في معرفة الراجح من الخاف، عاء الدين أبو 

الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 885هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ، 
36/1. المهذب في فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: 476هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، 22/1.

32 - رواه البخاري، مرجع سابق، 215/1، رقم: 242. 
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إال إن بعــض المالكيــة والشــافعية ذهبــوا إلــى جــواز اســتعماله مــع الكراهــة فــي حــال وجــود غيــره، أمــا إذا لــم  
يوجــد إال مــاٌء مســتعمٌل فيصــحُّ الوضــوء أو الُغســل بــه دون كراهــة.33

ومــن الجديــر ذكــره فــي هــذا المقــام، أن المــاء ال يثبــت لــه حكــم االســتعمال مــا دام متــرّدًدا علــى أعضــاء 
ــه حكــم االســتعمال ويعــدُّ مســتعمًا إذا انفصــل عــن  ــدن فــي الغســل، وإنمــا يثبــت ل ــى الب الوضــوء، أو عل

ــه فــي الُغســل. العضــو فــي الوضــوء، أو عــن البــدن كّل

االعتبار الثالث: من حيث اعتبار مصدره.
ــم الفقهــاء المــاء مــن حيــث مصــدره إلــى أقســام عــدة: كمــاء البحــر، ومــاء النهــر، ومــاء الينابيــع، وذوب  يقسِّ
الثلــج والَبــَرِد، وميــاه اآلبــار.. إلــى غيــر ذلــك مــن األقســام التــي تعــدُّ تقســيمات للمــاء باعتبــار مصــدره34، ويجــدر 
التنبيــه بهــذا الشــأن إلــى أن التقســيمات الســابقة مــن حيــث التســمية مبنيــة علــى اســتقراء الفــروع واألحــكام 
ــه  ــر أن بعــض الفقهــاء قــد اســتدل علــى تســمية الطهــور بقول فــي المســائل الفقهيــة فــي هــذا البــاب، غي
ــلُّ  ــاُؤُه اْلِح ــوُر َم ُه ــو الطَّ ــوًرا »35وقولــه فــي البحــر: » ه ــاًء َطُه ــَماِء َم ــَن السَّ ــا ِم تعالــى: » َوأَْنَزْلَن

َمْيَتُتــُه ».36

هــور فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة  والحقيقــة أن هــذا االســتدالل ال يبــدو متجًهــا؛ ألن وصــف الطَّ
ــى أن هــذا التقســيم هــو  المطهــرة، هــو صيغــة مبالغــة مــن كلمــة طاهــر) كضــارب وضــروب ( باإلضافــة إل

اصطــاح فقهــي حــادث ال يمكــن تنزيــل كام الشــارع الحكيــم عليــه.

النهي عن تلويث مصادر الماء:
ــر علــى النظافــة عموًمــا، وعلــى نظافــة مصــادر الميــاه علــى وجــه الخصــوص باعتبــار أن  حــرص الشــرع الُمَطهَّ
هــذه النظافــة تحافــظ علــى بقــاء المــاء صالًحــا لاســتعمال فــي العبــادات والعــادات، وقــادًرا علــى القيــام 
بالــدور المنــوط بــه فــي نفــع اإلنســان والحيــوان، وإدامــة الحيــاة علــى وجــه هــذه البســيطة، وقــد تظافــرت 
ــر  ــر علــى النهــي عــن تلويــث المــاء وإفســاده، ويمكــن إبــراز اهتمــام الشــرع المطهَّ أوامــر الشــرع المطهَّ

بالمحافظــة علــى نظافــة الميــاه ونقائهــا وصاحيتهــا مــن خــال مــا يأتــي: 

ل فــي المــاء الراكــد، كمــا دلَّ علــى ذلــك حديــث جابــر رضــي اللــه عنــه،  ــر نهــى عــن التبــوُّ 1- إّن الشــرع المطهَّ
اِئــِم اّلــذي اَل َيْجــِري ُثــمَّ َيْغَتِســُل فيــه  وفيــه قولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: ) اَل َيُبوَلــنَّ أحُدكــم فــي اْلَمــاِء الدَّ
( 37 وهــذا النهــي عــن البــول فــي المــاء الراكــد، ال يعنــي بحــال تجويــزه فــي المــاء الجــاري؛ وذلــك ألن النهــي 
خــرج مخــرج الغالــب، وهــو أن غالــب َبــْول النــاس، أو غالــب اغتســالهم وتوضئهــم إّنمــا هــو مــن المــاء الراكــد. 

33 - الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 
الشهير بالماوردي )المتوفى: 450هـ(، المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – 

لبنان، الطبعة: األولى، 1419 هـ -1999 م، 141/1. بداية المجتهد، مرجع سابق، 33/1.
34 - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، مرجع سابق، 159/1، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله 

عيني المالكي )المتوفى: 954هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة،  محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
1412هـ - 1992م، 46/1.

35 - سورة الفرقان، اآلية ) 48 (. 
36 - رواه أبو داوود في سننه، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، دار النشر: دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 21/1، 

رقم: 83. قال الشيخ األلباني – حديث صحيح.
37 - رواه البخاري، مرجع سابق، 1080/3.، رقم: 2797.
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َم َأْن ُيَبــاَل ِفــي اْلَمــاِء اْلَجــاِري(38وال  ــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــِه َصلَّ ويــدّل علــى ذلــك مــا روى جابــر: )َنَهــى َرُســوُل اللَّ
فــرق بيــن أن يبــول فــي المــاء مباشــرة، أو يطــرح فيــه البــول بواســطة، كأن يبــول فــي إنــاء ويلقيــه فــي المــاء.

ومــن  هنــا نعلــم أن هــذا النهــي يتنــاول مــا تقــوم بــه بعــض الــدول مــن تحويــل ميــاه الصــرف الصحــي لبعــض 
مدنهــا الســاحلية لتصــب فــي البحــر، فــإذا كان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم قــد نهــى األفــراد عــن مجــرد 
ــة لتصــب فــي  ــار المكعب ــاه المجــاري التــي تقــدر بماييــن األمت البــول فــي المــاء، فكيــف يتصــور أن ُتجــرَّ مي
البحــر، أو فــي المحيــط؟ وال شــكَّ أن التلــوث والفســاد الحاصليــن مــن مثــل هــذه الميــاه، هــو أعظــم وأشــد 

مــن التلــوث الحاصــل مــن مجــرد تبــّول أفــراد فــي مــاء راكــد أو جــاٍر. 

ــث المــاء، فيدخــل فــي  ــى كافــة أوجــه تلوي ــه إشــارة واضحــة إل ــول فــي المــاء، في والحــق أن النهــي عــن الب
تلويثــه طــرح مخلفــات المصانــع الكيماويــة وغيرهــا، كمــا يدخــل فيــه تلويثــه بدفــن النفايــات الســامة، أو 
النفايــات النوويــة فيــه ممــا يــؤدي إلــى هــاك كثيــر مــن الكائنــات البحريــة، فيخــلُّ بالتــوازن الحيــوّي فــي البحــار 

ومــا يســتتبع ذلــك مــن إخــال بالتــوازن البيئــي عموًمــا. 

كما ال تخلو التفجيرات النووية في أعماق البحار من أضرار بيئية خطيرة، تضرُّ بالبيئة البحرية وتفسدها.

2- أمر المسلمين بالتأكد من تغطية األواني واألسقية التي تكون في المنازل.
فأمــر النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، المســلمين بتغطيــة األوانــي فــي منازلهــم وبيوتهــم منًعــا مــن تلويثهــا، 
إّمــا بــورود الــكاب والهــواّم عليهــا، أو بمــا يمكــن أن يصلهــا مــن ميكروبــات وجراثيــم مــن الوســط المحيــط 

بهــا. 

ــُروا آِنَيَتُكــْم(39  وقــد دّل علــى ذلــك مجموعــة مــن األدلــة الشــرعية، منهــا قولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )َوَخمِّ
والمــراد بتخميــر اآلنيــة تغطيتهــا؛ ألن لفــظ التخميــر فــي اللغــة يــدّل علــى الســتر والتغطيــة، ومنــه خمــار 

ــقاء(.41 ــوا اإلنــاء وأوكئــوا السِّ المرأة.40وقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: ) َغطُّ

3- وقــد تعــدى االهتمــام بالمــاء ومصــادره إلــى النهــي عــن التنفــس، أو النفــخ فــي المــاء، لمــا يمكــن أن ينجــم 
عــن هــذا النفــخ مــن انتقــال للجراثيــم إلــى اإلنــاء المنفــوخ فيــه، كمــا دّل علــى ذلــك قولــه، صلــى اللــه عليــه 

َنــاِء(.42 ــْس فــي اإْلِ وســلم: ) إذا َشــِرَب أحدكــم فــا َيَتَنفَّ

د الشــارع الحكيــم بشــأن تلويــث مصــادر المــاء، فعــدَّ تلويــث مصــادر المــاء مجلبــة لّلعــن كمــا دلَّ  4- وقــد شــدَّ
ِريــِق،  ــِة الطَّ ــَواِرِد، َوَقاِرَع ــَراَز فــي اْلَم ــَن الثــاث: اْلَب ُقــوا اْلَمَاِع علــى ذلــك قولــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: ) اتَّ
ــلِّ (43، إّن ترتيــب اللعــن علــى التبــول فــي مــوارد الميــاه، يــدّل علــى عظــم هــذا األمــر، وال تخفــى داللتــه  َوالظِّ
علــى االهتمــام الكبيــر الــذي تحظــى بــه مصــادر الميــاه مــن وجــوب الحفــظ والصيانــة عــن كلِّ مــا يلوثهــا أو 

يفســدها. 

38 - الطبراني، المعجم األوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 360هـ(، المحقق: طارق بن 
عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين – القاهرة، 208/2، رقم: 1749.

39 - رواه البخاري، مرجع سابق، 2131/5. رقم: 5300.
40 - لسان العرب، مرجع سابق، 255/4.

41 - رواه مسلم، مرجع سابق، 1494/3، رقم: 2012.
42 - رواه البخاري، مرجع سابق، 69/1، رقم: 152.

43 - رواه أبو داود، مرجع سابق، 7/1، رقم: 26، قال الشيخ األلباني حديث حسن.
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النهي عن استنزاف مصادر المياه، وعن اإلسراف والتبذير في استعماله:  
لقــد نهــى الشــرع المطهــر عــن اســتنزاف مصــادر الميــاه، كمــا نهى أيضا عن التبذير واإلســراف في اســتعماله، 

وقــد اتخــذ هــذا النهــي االتجاهين اآلتيين: 

االتجــاه األول: النصــوص الناهيــة عــن اإلســراف عموًمــا، والتــي يدخــل فــي عمومها اإلســراف في اســتعمال 
ــوا  المــاء؛ فقــد نهــى اللــه ســبحانه وتعالــى عــن اإلســراف فــي الطعــام والشــراب، قــال اللــه تعالــى: ) َوُكُل
ِريــَن َكاُنوا  ْر َتْبِذيــًرا إِنَّ اْلُمَبذِّ ــُه َلا ُيِحــبُّ اْلُمْســِرِفيَن(،44 وقــال تعالــى: )َوَلا ُتَبــذِّ َواْشــَرُبوا َوَلا ُتْســِرُفوا إِنَّ

ــِه َكُفــوًرا(.45 ــْيَطاُن ِلَربِّ ــَياِطيِن َوَكاَن الشَّ إِْخــَواَن الشَّ

فقــد رأينــا كيــف أخبــر اللــه ســبحانه وتعالــى أن اإلســراف فــي أمــر الطعــام والشــراب َمْجَلبــة لُبغضــه ســبحانه 
ــه، وال شــكَّ فــي أن أي مســلم يهولــه أالَّ ُيحبــه اللــه، األمــر الــذي يدفعــه إلــى اجتنــاب كل أمــر  وعــدم ُحبَّ

يســتجلب بغضــه ســبحانه وتعالــى.

ــا للشــياطين، وال شــّك فــي أن هــذه األخــوة  ــن إخواًن ــى عــّد المبذري ــه ســبحانه وتعال ــا كيــف أن الل كمــا رأين
َمقيتــة، غيــر مرغوبــة، ينفــر منهــا كل مســلم، بــل كل إنســان عاقــل، ممــا يدفعــه إلــى مجانبــة كل مــا يجلــب 

هــذه األخــوة غيــر المرغوبــة.

ُقــوا َواْلَبُســوا مــا لــم ُيَخاِلْطــُه  ومــن هــذه النصــوص أيضــا قولــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: ) ُكُلــوا َواْشــَرُبوا َوَتَصدَّ
ِإْســَراٌف أو َمِخيَلٌة(46وهــذا أمــر نبــوي لــكل مســلم بــأن يجتنــب اإلســراف فــي مأكلــه وفــي مشــربه.

ــن آدَم ثــاَث  ــه َحْســب اب ــْن بطن ا ِم ــه عليــه وســلم: ) مــا مــأل آدمــيٌّ وعــاًء شــرًّ ــه، صلــى الل ومنهــا أيضــا قول
أْكاٍت ُيِقْمــَن ُصْلَبــه، فــإْن كاَن ال محالــة فُثُلــٌث َطعــاٌم وُثُلــٌث شــراٌب وُثُلــٌث ِلَنَفِســِه(.47

وإذا كانــت النصــوص القرآنيــة والنصــوص النبويــة المطهــرة قــد نهــت عــن اإلســراف فــي األكل والشــرب 
اللذيــن يعــدان مــن الضــرورات إلقامــة الحيــاة وإدامتهــا، فــا شــك أن النهــي عــن اإلســراف فــي المــاء لغيــر 

ضــرورة ســيكون آكــَد وأولــى.

االتجاه الثاني: النصوص التي جاءت تنهى عن اإلسراف في الماء بصفة خاصة.
نهــى الشــارع الحكيــم عــن اإلســراف فــي اســتعمال المــاء حتــى لــو كان ذلــك فــي عبــادة هــي أشــرف العبادات 

وأجلهــا، وهــي الطهــارة التــي تعــد مفتــاح الصــاة، ومــن النصــوص الدالــة علــى ذلــك:

ُأ،  َم، َمرَّ ِبَسْعٍد، َوُهَو َيَتَوضَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه، َصلَّ 1- ما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما َأنَّ َرُسوَل اللَّ
َرُف »؟ َفَقاَل: َأِفي اْلُوُضوِء ِإْسَراٌف، َقاَل: » َنَعْم، َوِإْن ُكْنَت َعَلى َنَهٍر َجاٍر«48. َفَقاَل: » َما َهَذا السَّ

فأنــت تــرى أنــه عليــه الصــاة والســام لــم يعــّد مجــرد نــدرة المــاء وقلتــه هــي المبــرر لعــدم اإلســراف فــي 
اســتعمال المــاء، بــل إنــه، عليــه الصــاة والســام، نهــى عــن اإلســراف حتــى مــع كثــرة المــاء وتوافــره، كمــا دّل 

علــى ذلــك قولــه: )وإْن كنــَت َعلــى َنْهــٍر جــاٍر(.

44 - سورة البقرة، اآلية ) 60 (.
45 - سورة اإلسراء، اآلية ) 26 (.

46 - رواه ابن ماجة في سننه، 1192/2، رقم: 3605.
47 - أخرجه الحاكم في المستدرك، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411هـ - 1990م، الطبعة: 

األولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 367/4. رقم: 7945، قال الحاكم هذا حديث صحيح لم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح 
48 - رواه ابن ماجة في سننه، مرجع سابق، 147/1، رقم: 425.
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فليــت الــدول التــي يكثــر فيهــا المــاء تفطــن إلــى هــذا المعنــى، فتمتنــع عــن اإلســراف فــي اســتعمال المــاء؛ 
ألن مــا كان كثيــرًا فــي زمــان، ســيؤول إلــى القلــة باســتنزافه واإلســراف فيــه وتبذيــره، كمــا أن هــذه دعــوة 
إلــى األفــراد القادريــن الذيــن ال يعانــون مــن شــّح الميــاه لكــي ال يعتبــروا وفــرة المــاء أو قدرتهــم علــى دفــع 
ثمنــه مســوًغا للتبذيــر واإلســراف فيــه، انســجاًما مــع الهــدي الّنبــوي الشــريف الــذي ســبقت اإلشــارة اليــه.

ه رضي الله عنهم قال: ) جاء أعرابي إلى النبي، صلى الله عليه  2- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ
ى َوَظَلَم (.49 وسّلم، َيْسَأُلُه َعِن اْلُوُضوِء َفَأَراُه َثَاثًا َثَاثًا قال: هذا اْلُوُضوُء، َفَمْن َزاَد على هذا َفَقْد َأَساَء َوَتَعدَّ

فــإذا كان النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، يســّمي الزيــادة علــى الغســلة الثالثــة فــي الوضــوء تعدًيــا وإســاءة 
وظلًمــا، مــع أن الزيــادة إنمــا كانــت فــي أمــر طهــارة وعبــادة، فكيــف باإلســراف فيمــا ليــس بعبــادة؟!

3- وقد طبق عليه الصاة والسام هذه التوجيهات على نفسه من الناحية العملية، مقدًما المثال والقدوة 
على عدم اإلسراف في استعمال الماء. 

ــاع ال يــكاد يزيــد فــي  50 والصَّ ــاع، ويتوضــأ بالُمــدِّ فقــد روي عنــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، أنــه كان يغتســل بالصَّ
أيامنــا عــن لتــر مــن المــاء، حتــى إّن أحــد التابعيــن لمــا روي لــه هــذا الحديــث قــال: » إّن هــذا ال يكفــي » فقــال 

ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه: » لقــد كان يكفــي مــن هــو خيــر منــك ». 51

كمــا طبــق عليــه الصــاة والســام هــذه التوجيهــات عندمــا كان يغتســل وإحــدى زوجاتــه مــن إنــاء واحــد 
تختلــف أيديهمــا فيــه.52

فــإذا كانــت النصــوص الســابقة، وغيرهــا كثيــر، تمنــع اإلســراف فــي اســتعمال المــاء فــي الضــرورات كاألكل 
والشــرب والعبــادة، فمنــع اإلســراف فــي اســتعماله فــي غيــر األشــياء الضروريــة - وهــو كثيــر فــي أيامنــا 

هــذه- مــن بــاب أولــى.

49 - رواه ابن ماجة في سننه، مرجع سابق، 186/1، رقم: 422. قال الشيخ األلباني: حسن صحيح.
. ُأ ِباْلُمدِّ اِع إلى َخْمَسِة َأْمَداٍد َوَيَتَوضَّ 50 - رواه البخاري: عن أنس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - َيْغِسُل أو كان َيْغَتِسُل ِبالصَّ

اٍس قال قال  ِه بن َأِبى َيِزيَد َعِن بن َعبَّ اَر َعِن بن ُجَرْيٍج عن ُعَبْيِد اللَّ ِه حدثني َأِبى ثنا َداُوُد بن ِمْهَراَن ثنا َداُوُد َيْعِنى اْلَعطَّ 51 - رواه أحمد، ونصه: حدثنا عبد اللَّ
ُجُل اَل َيْكِفيِنى قال اَل ُأمَّ لك قد َكَفى من هو َخْيٌر ِمْنَك َرُسوَل  َرُجٌل َكْم َيْكِفيِنى ِمَن اْلُوُضوِء قال ُمدٌّ قال َكْم َيْكِفيِنى ِلْلُغْسِل قال َصاٌع قال فقال الرَّ

ِه، صلى الله عليه وسلم. 289/1، رقم: 2628. اللَّ
52 - صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم: 295.
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أحكام المياه في مسائل الطهارة.
ــر  ــة التطهي ــر أساســية فهــو آل ــة تطهي ــة؛ ألن المــاء هــو آل ــن المــاء و الطهــارة عاقــة قوي ــدو العاقــة بي تب
آلــة التطهيــر  أنــه يعــدُّ  الَحــَدث؛ كالوضــوء والُغْســل والَحْيــض واالســتحاضة، كمــا  الوحيــدة فــي مســائل 
الرئيســة فــي مســائل النجاســة المختلفــة، وفــي جانــب النجاســة مــن مســائل الحيــض واالســتحاضة، فالحيــض 
واالســتحاضة لهمــا جانبــان: جانــب الحــدث الــذي ال بــد مــن المــاء فــي رفعــه، وجانــب النجاســة المتعلــق 
بمســائل دم الحيــض واالســتحاضة، إذا أصــاب ثيــاب المــرأة، ويعــدُّ المــاء المــادة األساســية فــي إزالتــه، ولكنــه 

ليــس المــادة الوحيــدة إذ يصــح إزالتــه بــكل مــا يــزال بــه.

ْحَداَنــا إال َثــْوٌب َواِحــٌد َتِحيــُض   ويــدلُّ علــى ذلــك حديــث عائشــة، رضــي اللــه عنهــا، عندمــا قالــت: » مــا كان إِلِ
فيــه فــإذا َأَصاَبــُه َشــْيٌء مــن َدٍم قالــت ِبِريِقَهــا َفَقَصَعْتــُه ِبُظْفِرَهــا«.53

أضــف إلــى ذلــك أن المــاء يعــدُّ المــادة الرئيســة فــي غســل النجاســات كلهــا، كمــا ســيأتي بيانــه، ليــس هــذا 
فحســب، بــل إن للمــاء عاقــة بالصــاة ذاتهــا؛ ألنهــا تســتخدم فــي الطهــارة التــي هــي مفتــاح الصــاة كمــا 
دّل علــى ذلــك قولــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، فــي الصــاة تحريمهــا التكبيــر ومفتاحهــا الطهــور،54 وأّن النبــي، 
ــر الــذي هــو مفتــاح الصــاة بمثابــة نصــف اإليمــان،  فقــال صلــى اللــه عليــه  صّلــى اللــه عليــه وســلم، عــدَّ الّتطهُّ
يَمــاِن ».55، وال تخفــى عاقــة المــاء بالطهــور الــذي عــّده النبــي، صلــى اللــه عليــه  ُهــوُر َشــْطُر اإْلِ وســلم: » الطَّ

وســلم، شــطر اإليمــان.

الماء والوضوء.
إن عاقــة المــاء بالوضــوء عاقــة أكيــدة، ذكرهــا اللــه عّزوجــل فــي كتابــه العزيــز، ويمكــن إبــراز أهــم مامــح 

هــذه العاقــة فــي النقــاط اآلتيــة:

1- األمر بغسل أعضاء مخصوصة محددة في الوضوء، إذ أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين عند القيام إلى 
الصاة بالوضوء، فأمر بغسل ثاثة أعضاء هي: )الوجه – واليدان إلى المرفقين – والرجان إلى الكعبين(، 
َلاِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم  ِذيَن آَمُنوا إَِذا ُقْمُتْم إَِلى الصَّ َها الَّ كما دّل على ذلك قوله تعالى: » َياأَيُّ

إَِلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم إَِلى اْلَكْعَبْيِن ». 56

جــان إلــى  فقــد أمــر اللــه ســبحانه وتعالــى بغســل ثاثــة أعضــاء؛ هــي الوجــه واليــدان إلــى المرفقيــن والرِّ
الكعبيــن، وأمــر بمســح عضــو واحــد وهــو الــرأس، والمســح هــو اإلصابــة بالمــاء.

الــرأس كمــا دّل علــى ذلــك قولــه ســبحانه وتعالــى: )وامســحوا  2- األمــر بمســح عضــو واحــد أال وهــو 
برؤوســكم(، والفــرق بيــن الغســل والمســح أن الغســل إســالة، وأن المســح إصابــة57 بمعنــى أن الغســل يكــون 
ــة المــاء بالعضــو  ــه بمجــرد إصاب ــردده علــى العضــو المغســول، وأمــا المســح فيكتفــى في بســيان المــاء وت

الممســوح.

53 - رواه البخاري، مرجع سابق، 118/1، رقم: 306.
ْسِليُم »، 16/1،  ْكِبيُر َوَتْحِليُلَها التَّ ُهوُر َوَتْحِريُمَها التَّ َاِة الطُّ ِه، صلى الله عليه وسلم،: »ِمْفَتاُح الصَّ 54 - رواه أبو داوود، مرجع سابق بلفظ: قال رسول اللَّ

رقم 61. قال الشيخ األلباني:  حسن صحيح. 
55 - رواه مسلم، مرجع سابق، 302/1، رقم: 223. 

56 - سورة المائدة، اآلية ) 6 (.
57 - بدائع الصنائع، مرجع سابق، 6/1.
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3- إن األعضــاء المأمــور بغســلها ومســحها هــي أعضــاء مخصوصــة محــددة، ويصــح الوضــوء ويجــزئ إذا 
اكتفــى المتوضــأ بغســل ثاثــة منهــا، ومســح واحــد وهــو الــرأس، وهــو مــا يعــرف بفرائــض الوضــوء، أي التــي 

ال يصــح الوضــوء إال بفعلهــا.58

4-وهناك أعضاء أخرى يسن غسلها بالماء، وهو ما يعرف بسنن الوضوء ومنها:
أ- المضمضة59: وهي تحريك الماء في الفم مرة واحدة، أو ثاًثا.

ب- االستنشاق60: هو جذب الماء بالهواء إلى داخل األنف مرة واحدة، أو ثاًثا. 
ج- غسل اليدين إلى الرسغين ثاث مرات قبل الشروع في الوضوء.61

د- التخليــل62: ويتمثــل فــي أخــذ مــاء قليــل، وإدخالــه بيــن أصابــع الرجليــن، أو إدخــال المــاء باألصابــع إلــى شــعر 
الوجــه.

ــه ُيَســنُّ غســلها  مــع أن الواجــب فــي األعضــاء المغســولة فــي فرائــض الوضــوء غســلها مــرة واحــدة، إال أن
ثانيــة وثالثــة لفعــل النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم63.

64 ألن في ذلك إسرافًا  أو سننه  الوضوء  يزيد عن ثاث غسات سواء في فرائض  أن  للمتوضأ  1- يكره 
في استعمال الماء وإهداًرا له، خاصة في البلدان التي يعد فيها الماء شحيًحا، كما هو الحال في االردن، 
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: »الوضوء مرة ومرتين و ثاثة65 فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى 

وظلم«.66

ــا وظلًمــا،  فقــد عــدَّ النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، زيــادة عــدد مــرات الغســل علــى ثــاث مــرات إســاءًة وتعديًّ
وأقــّل أحــوال ذلــك الكراهــة، مــع أنــه يتجــه القــول بالتحريــم؛ ألنــه ظاهــر وصــف الزيــادة بالتعــدي والظلــم، وال 

شــك أن التعــدي والظلــم محرمــان.

بالمسح،  المأمور بغسلها  أنه يمكن االستعاضة عن بعض األعضاء  2- دلت نصوص الشرع المطهر على 
وذلك كما في المسح على الخفين، وعلى الجوارب، والتي سيأتي الحديث عنه قريًبا.

58 - االختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، 7/1. ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 520هـ(، 
تحقيق: الدكتور محمد حجي، الناشر: دار الغرب اإلسامي، بيروت – لبنان، الطبعة: األولى، 1408 هـ - 1988 م، 80/1.

59 - النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، المحقق: 
محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

الطبعة: الثانية، 1400هـ/1980م، 170/1.
60 - المرجع نفسه... 
61 - المرجع نفسه...

62 - الرسالة البن أبي زيد القيرواني، متن الرسالة، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى: 386هـ(، الناشر: دار 
الفكر، 15/1. المقدمات والممهدات، مرجع سابق، 82/1.

63 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، 17/1.
64 - الجزيري، الفقه على المذاهب األربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى: 1360هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: 

الثانية، 1424 هـ - 2003 م، 71/1.
65 - هذا الجزء من اللفظ رواه الترمذي، مرجع سابق، 65/1، رقم 45. 

66 - ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، دار النشر: المكتب اإلسامي - بيروت - 1390 - 1970، 
تحقيق: د. محمد مصطفى األعظمي، 89/1، رقم: 174.
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3- وبناء على ما تقّدم فإنه يمكن للمتوضئ أن يقتصر على فرائض الوضوء دون سننه، ويمكن أن يقتصر 
جلين  الرِّ يستعيض عن غسل  أن  أيًضا  ويمكنه  كما  واحدة،  مرة  العضو  على غسل  الواحدة  الفريضة  في 
بمسح الخفْين أو الجوارب لمّدة يوم واحٍد للمقيم، وثاثة أياٍم للمسافر كما سيأتي، ومن خال ذلك فإنه 
سيوّفر كمّيات كبيرة من الماء خاصة في أيامنا هذه، إذ ال يتم اغتراف الماء من الجفان، أو األواني، وإنما 
كبيرة من  المتوضئ كمّيات  الوضوء، فيستنفد  يتدّفق من خاله طيلة فترة  الماء  الصنبوُر ويبقى  يفتح 

الماء، ال مبرر الستنفادها، خاّصة في الباد التي تعاني من شّح المياه كما هو الحال في األردن.

الماء والغسل:
الغســل واجــب علــى المســلم إذا وجــدت شــروط وجوبــه، وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى المســلم أن يغتســل، 
ــه  ــه ال تصــح إال بالغســل، وهنالــك أغســال مســنونة يســتحب للمســلم وينــدب ل ــر مــن عبادات كمــا أن الكثي
القيــام بهــا، كُغْســِل الجمعــة والعيديــن وغيرهمــا، فــإذا حصــل للمســلم جنابــة وجــب عليــه االغتســال لقولــه 
ــى َتْغَتِســُلوا  ا َعاِبــِري َســِبيٍل َحتَّ ــُروا (67 ولقولــه تعالــى: ) َوَلا ُجُنًبــا إِلَّ هَّ تعالــى: ) َوإِْن ُكْنُتــْم ُجُنًبــا َفاطَّ

68.)

وللماء عاقة وطيدة بالغسل يمكن إبرازها من خال ما يأتي:

1- ال يصــح االغتســال إال بالمــاء الطهــور ) الطاهــر فــي ذاتــه المطهــر لغيــره (69؛ وذلــك ألن االغتســال مــن 
الجنابــة هــو مــن بــاب رفــع الحــدث، وليــس مــن بــاب إزالــة النجاســة.

2- يجــب تعميــم البــدن كّلــه بالمــاء، بحيــث ال يبقــى مــكان فــي البــدن إال وقــد وصلــه المــاء وســال عليــه لقولــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم: » ُثــمَّ ُتِفيِضــي َعَلْيــِك مــن اْلَمــاِء َفَتْطُهِريــَن أو قــال فــإذا َأْنــِت قــد َطُهــْرِت » 70 فقــد 
ــق النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، الطهــارة مــن الجنابــة علــى إفاضــة المــاء علــى البــدن كلــه، فــدّل ذلــك  علَّ

ْهــِر. علــى أن إفاضــة المــاء مشــترطة لحصــول الطُّ

67 - سورة المائدة، رقم ) 6 (.
68 - سورة النساء، اآلية رقم ) 43 (.

69 - ابن القصار، عيون األدلة في مسائل الخاف بين فقهاء األمصار، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 
)المتوفى: 397هـ(، دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض - المملكة العربية 

السعودية، عام النشر: 1426 هـ - 2006 م، 766/2، وغيرها... 
70 - سنن ابن ماجة، مرجع سابق، 198/1، رقم: 603. قال الشيخ األلباني:  صحيح.
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ــر، حيــث ال  3- يجــب إيصــال المــاء إلــى أصــول الشــعر فــي البــدن71 إال إذا كان شــعر المــرأة علــى هيئــة ضفائ
ــِه، إنــي اْمــَرَأٌة َأُشــدُّ  يجــب فــي هــذه الحالــة نقــض الضفائــر لمــا ثبــت » عــن ُأمِّ َســَلَمَة قالــت: قلــت يــا َرُســوَل اللَّ
َضْفــَر َرْأِســي فانقضــه ِلُغْســِل اْلَجَناَبــِة، فقــال: إنمــا َيْكِفيــِك َأْن َتْحِثــي عليــه َثــَاَث َحَثَياٍت72مــن َمــاٍء ُثــمَّ ُتِفيِضــي 
َعَلْيــِك مــن اْلَمــاِء َفَتْطُهِريــَن أو قــال فــإذا َأْنــِت قــد َطُهــْرِت »73؛ ومعنــى قــول أم ســلمة للجنابــة، أي للغســل 

منهــا؛ ألن نقــض الضفائــر ال يكــون للجنابــة ذاتهــا، وإنمــا للغســل منهــا.

4- الــذي يجــب إيصــال المــاء إليــه هــو ظاهــر البــدن وليــس باطنــه، فــا يجــب إيصــال المــاء إلــى داخــل العينيــن، 
أو إلــى صمــاخ األذن74؛ ذهــب بعــض الفقهــاء كالحنفيــة إلــى وجــوب المضمضــة واالستنشــاق فــي الغســل، 

ولكــن الراجــح غيــر ذلــك.75

5- هنــاك بعــض ســنن الغســل التــي للمــاء بهــا عاقــة كإفاضــة المــاء علــى الشــق األيمــن مــن البــدن، ثــم عــن 
الشــق األيســر وتأخيــر غســل الرجليــن إلــى حيــن االنتهــاء مــن الغســل.76

. إال أن المطلوب والمجزئ من الغسل هو تعميمه بالماء، وإيصال الماء إلى كافة أعضاء البدن كما مرَّ

العالقة بين الماء والمسح على الخفين والتيمم:
ــاء الــكام عــن الوضــوء أن مــن فرائضــه غســل الرجليــن إلــى الكعبيــن، لكــن الشــرع المطهــر رخــص  ــا أثن عرفن
فــي هــذه الفريضــة، بغيــة التيســير علــى المســلمين ورفــع الحــرج عنهــم، وســيتم إيضــاح العاقــة بيــن المــاء 

والمســح علــى الخفيــن والتيمــم مــن خــال مــا يأتــي:

1- يقصــد بالمســح علــى الخفيــن االســتعاضة عــن مســح الرجليــن بالمســح علــى الخفيــن بشــروط ليــس هنــا 
مجــال ذكرهــا؛ وذلــك ألن موضــوع البحــث فــي أحــكام الميــاه وعاقتهــا بمســائل الطهــارة، وليــس فــي 

مســائل الطهــارة ذاتهــا.

2-إنــه ال يشــترط لاســتعاضة عــن غســل الرجليــن بالمســح علــى الخفيــن وجــود عــذر يســوغ ذلــك، وإنمــا يمكــن 
لــكل متوضــئ المســح عــن الخفيــن بغــض النظــر عّمــا إن كان هنــاك عــذر للمتوضــئ فــي هــذا المســح أم ال.

71 - مواهب الجليل، مرجع سابق، 188/1. فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاّجة كوكب عبيد، الناشر: مطبعة اإلنشاء، دمشق – سوريا، الطبعة: 
األولى 1406 هـ - 1986 م، 83/1. الخاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي القروي.

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، 24/1. 
72 - أن ترمي عليه ثاث رميات، يقال: حثى عليه التراب نفسه وحثى التراب في وجهه حثيا رماه.. وفي حديث الغسل: كان يحثي على رأسه ثاث حثيات 

أي ثاث غرف بيديه، واحدتها حثية. وفي حديث عائشة وزينب، رضي الله عنهما: فتقاولتا حتى استحثتا هو استفعل من الحثي. والمراد أن كل 
واحدة منهما رمت في وجه صاحبتها التراب. وفي الحديث: ثاث حثيات، ابن منظور، لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، 

دار النشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: األولى، 164/14.
73 - رواه ابن ماجة، مرجع سابق، 198/1، رقم: 603.

74 - مواهب الجليل، مرجع سابق، 305/1. الشرح الكبير، مرجع سابق، 67/1.
75 - العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 29/1. البناية شرح الهداية، مرجع سابق، 225/1. مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، مرجع سابق، 14/1.

76 - النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي 
)المتوفى: 1126هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1415هـ - 1995م، 149/1.
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َتهــا الشــارع الحكيــم النتهــاء رخصــة المســح علــى الخفيــن، وتختلــف هــذه المــدة بينمــا إذا  3- وهنــاك مــدة وقَّ
كان المــرء مقيًمــا أو مســافًرا، فــا يصــح للمقيــم أن يمســح أكثــر مــن يــوم وليلــة بالوضــوء الواحــد، إذ يجــب 
عليــه مــن انتهــاء مــدة المســح هــذه أن  يتوضــأ وضــوًءا كامــًا بمــا فــي ذلــك غســل الرجليــن، وأمــا المســافر 
فيمكنــه أن يمســح بالوضــوء الواحــد ثاثــة أيــام بلياليهــا، فــإذا انتهــت هــذه األيــام الثــاث، ال بــد لــه حينهــا مــن 
اســئناف الوضــوء مــن جديد77ويــدلُّ علــى هــذه التفرقــة بيــن المقيــم والمســافر حديــث علــي رضــي اللــه عنــه، 

وفيــه وّقــت رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- للمقيــم يوًمــا وليلــة، والمســافر ثاثــة أيــام بلياليهــا.78

4- إن االســتعاضة عــن غســل الرجليــن بالمســح ال يقتصــر حكمــه علــى الخفيــن، بــل يمكــن أن يتعــدى ذلــك إلــى 
الجــوارب79 لمــا ثبــت أنــه صلــى اللــه عليــه وســلم قــد مســح علــى الجــوارب.80

ــر اســتحباًبا عندمــا يكــون المــاء شــحيًحا، كمــا هــو الحــال  ــح أكث ــن وتصب  5- تتأكــد رخصــة المســح عــن الخفي
فــي بعــض البــاد ومنهــا األردن، ومــن هنــا يمكــن توفيــر المزيــد مــن المــاء عــن طريــق تفعيــل المســح علــى 
الخفيــن؛ ألنــه ال يحتــاج إلــى عــذر، بــل يمكــن لــكل متوضــئ أن يمســح عــن الخفيــن وفــق الشــروط المعتمــدة 

ومنهــا المــدة، األمــر الــذي يوفــر الكثيــر مــن المــاء ممــا كان يمكــن أن يســتهلك فــي غســل الرجليــن.

6- شــرع اللــه التيمــم بــداًل مــن الوضــوء والغســل عنــد فقــدان المــاء81؛ والتيمــم هــو قصــد  الصعيــد الطيــب 
بصفــة مخصوصــة82 لقولــه تعالــى: » َوِإْن ُكْنُتــْم َمْرَضــى َأْو َعَلــى َســَفٍر َأْو َجــاَء َأَحــٌد ِمْنُكــْم ِمــَن اْلَغاِئــِط َأْو 
ا  ــَه َكاَن َعُفــوًّ ًبــا َفاْمَســُحوا ِبُوُجوِهُكــْم َوَأْيِديُكــْم ِإنَّ اللَّ ُمــوا َصِعيــًدا َطيِّ َســاَء َفَلــْم َتِجــُدوا َمــاًء َفَتَيمَّ اَلَمْســُتُم النِّ

َغُفــوًرا ». 83

7- العاقــة بيــن المــاء والتيمــم هــي عاقــة عدميــة ال وجوديــة؛ بمعنــى أنــه يشــترط لصحــة التيمــم فقــدان 
المــاء، أمــا إذا وجــد المــاء، فــا يصــح التيمــم؛ ألن اللــه ســبحانه وتعالــى عّلــق جــواز التيمــم علــى فقــدان المــاء، 

كمــا دّل علــى ذلــك قولــة تعالــى: ) َفَلــْم َتِجــُدوا مــاًءا (.

8- يضــاف إلــى فقــدان المــاء فــي تســويغ التيمــم وتشــريعه، والعجــز عــن اســتخدام المــاء ألي ســبب مــن 
األســباب كالمــرض، أو كــون المــاء موجــوًدا فــي مســافة بعيــدة عــن المتيمــم، أو شــدة برودتــه؛ ألن العجــز 

عــن اســتخدام المــاء لهــذه األســباب وغيرهــا، هــو بمثابــة الفقــد الحكمــي للمــاء.

77 - المغني، مرجع سابق، 212/1. الشنقيطي، شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع )كتاب الطهارة(، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، الناشر: 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء - اإلدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 1428 

هـ - 2007 م، 223/1.
78 - رواه أبو داوود، مرجع سابق، 40/1، رقم: 157، قال الشيخ األلباني: حديث صحيح.

79 - المغني، مرجع سابق، 215/1. ابن قدامة، عمدة الفقه، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 620هـ(، المحقق: أحمد محمد عزوز، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: 1425هـ - 

2004م، 16/1.
80 - رواه أبو داوود، مرجع سابق، 41/1، رقم: 159. قال الشيخ األلباني: حديث صحيح.

81 - المدونة، مرجع سابق، 145/1. المغني، مرجع سابق، 172/1. 
82 - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، مرجع سابق، 221/1. 

83 - سورة النساء، اآلية ) 43 (. 
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ــى أَْو  ــْم َمْرَض ــار العجــز عــن اســتعمال المــاء لتســويغ التيمــم قولــه ســبحانه: » َوإِْن ُكْنُت 9- دّل علــى اعتب
ُمــوا  َســاَء َفَلــْم َتِجــُدوا َمــاًء َفَتَيمَّ َعَلــى َســَفٍر أَْو َجــاَء أََحــٌد ِمْنُكــْم ِمــَن اْلَغاِئــِط أَْو َلاَمْســُتُم النِّ

ــا »84 فذكــر اللــه ســبحانه وتعالــى، المــرض تنبيــه علــى مــا ســواه مــن ســائر أوجــه العجــز.85 ًب ــًدا َطيِّ َصِعي

10- كمــا عــدَّ الشــارع الحكيــم الحاجــة إلــى المــاء مســوًغا لصحــة التيمــم ومشــروعيته، وقــد حــدد الشــارع 
ــا للمــاء للشــرب، أو ســقي حيــوان، أو للطبــخ؛ وذلــك ألن هــذه  ــأن يكــون المتيمــم محتاًج المطهــر الحاجــة ب
ــى شــرطية عــدم المــاء للتيمــم، وألن هــذه الحاجــة تجعــل المــاء الموجــود فــي حكــم  ــج مقدمــة عل الحوائ

المفقــود.86

11- كمــا يصــح التيمــم أيًضــا إذا كان المــاء ال يكفــي لغســل أعضــاء الوضــوء كّلهــا، أو للتعميــم فــي الغســل، 
ففــي هــذه الحالــة يصبــح المــرء فاقــًدا للمــاء حكًمــا؛ ألن المــاء الــذي لديــه ال يكفيــه لغســل أعضــاء الوضــوء، 

أو للتعميــم علــى البــدن فــي الغســل.87

 الماء وإزالة النجاسة:
للماء أحكام أخرى مرتبطة بإزالة النجاسة، ويمكن إيضاح هذه األحكام بإيجاز من خال ما يأتي:

1- النجاسة هي عين مستقذرة شرًعا تمنع من صحة العبادة.88

2- تقســم النجاســة إلــى نجاســة عينيــة، وذلــك لوجــود جســم النجاســة ومادتهــا العينيــة89، وهــي ذات المــادة 
المســتقذرة شــرًعا، والتــي تمنــع مــن صحــة العبــادة حيــث ال مرخــص، ونجاســة حكميــة: وهــي النجاســة 

ــا أصبــح ذلــك الشــيء المصــاب متنجًســا.  ــا، أو ثوًب الطارئــة علــى محــل طاهــر90، فــإذا أصابــت النجاســة بدًن

84 - السورة نفسها، واآلية نفسها.
85 - المدونة، مرجع سابق، 119/1.

ة وتخريجها(، أ. د.  بويَّ ة وتحقيق األحاديث النَّ ات الفقهيَّ ظريَّ ة وأهّم النَّ ة واآلراء المذهبيَّ رعيَّ امل لألدّلة الشَّ ُتُه )الشَّ 86 - الزحيلي، الِفْقُه اإلساميُّ وأدلَّ
ة – دمشق،  ريعة، الناشر: دار الفكر - سوريَّ ة الشَّ َحْيِلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسامّي وأصوله بجامعة دمشق - كّليَّ َوْهَبة بن مصطفى الزُّ

سبة لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(. 474/1. لة بالنِّ حة المعدَّ ابعة المنقَّ الطبعة: الرَّ
87 - المرجع نفسه، 465/1.

88 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مرجع سابق، 9/1.
89 - فقه العبادات على المذهب المالكي، مرجع سابق، 29/1. 

90 - المرجع نفسه، 29/1. الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، المؤلف: مجموعة من المؤلفين، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف، سنة الطبع: 1424هـ، 35/1.
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3- ثمــة خــاف فقهــيٌّ مشــهور فــي تعّيــن المــاء واشــتراطه إلزالــة النجاســة، ومــرد هــذا الخــاف إلــى وجــود 
نصــوص شــرعية أحــال الشــرع المطهــر فيهــا علــى المــاء لتطهيــر النجاســة91 فهــل هــذه اإلحالــة مــن الشــارع 
الحكيــم تــدل علــى تعّيــن المــاء واشــتراطه؟ أم أنهــا جــرت مجــرى الغالــب، فمــن رآهــا دالــة علــى تعّيــن المــاء 
واشــتراطه - وهــم الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة - قــال بأنــه ال بــد مــن المــاء لغســل النجاســة 
وإزالتهــا، ومــن لــم يرهــا دالــة علــى التعّيــن لــم يقــل باشــتراط المــاء إلزالــة النجاســة، وهــو مذهــب الحنفيــة 
واختــاره شــيخ اإلســام ابــن تيميــة92، وهــو األصــّح والراجــح مــن حيــث الّدليــل، فيمكــن إزالــة النجاســة بالمــاء، 

أو بغيــره مــن المائعــات القوالــع ) أي الســوائل التــي تذهــب عيــن النجاســة وأثرهــا (.

4- اتفــق الفقهــاء علــى أن النجاســة الحكميــة، ال بــد مــن تطهيرهــا ســواء احتــاج تطهيرهــا إلــى غســلة واحــدة، 
أو أكثــر، فــا بــد مــن إزالــة عينهــا وأثرهــا مــن غيــر تحديــد لعــدد مــرات الغســل.

5- أمــا فيمــا يتعلــق بالنجاســة الحكميــة، وهــي النجاســة الطارئــة علــى محــل طاهــر، فقــد وقــع خــاف بيــن 
الفقهــاء فــي عــدد مــرات الغســل التــي يجــب أن تغســل مــن خالــه هــذه النجاســة، وأصــح األقــوال فــي ذلــك 
هــو مــا ذهــب إليــه المالكيــة والشــافعية93؛ وهــي أن تغســل النجاســة مــرة واحــدة لعمــوم األدلــة الدالــة علــى 
غســل النجاســة، إذ لــم يذكــر فيهــا عــدد إال فــي نجاســة الكلــب، فيكفــي فيهــا مــرة واحــدة؛ وألن النجاســة 

غيــر مرئيــة، فــا مبــرر لزيــادة عــدد مــرات الغســل عــن مــرة واحــدة.

ويمكــن أن يصاحــب الغســل بالمــاء الفــرك والّدلــك مــن أجــل إذهــاب عيــن النجاســة وأثرهــا، أمــا إذا لــم يتمكــن 
ــر  ــر النجاســة، فــإن هــذا األث مــن إزالــة النجاســة رغــم الغســل المتكــرر والفــرك والّدلــك، وبقــي شــيء مــن أث
يعفــى عنــه، لمــا ثبــت أن امــرأة جــاءت تســأل النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، عــن الحيــض فــي الثــوب فقــال: 

ِك َأَثــُرُه(.94 )َيْكِفيــِك اْلَمــاُء َواَل َيُضــرُّ

6_ هنــاك بعــض النجاســات التــي لهــا كيفيــة خاصــة فــي التطهيــر بالغســل، تختلــف عــن ســائر النجاســات، 
وهــذه النجاســات هــي:

أ-  نجاســة الكلــب: هنــاك كيفيــة خاصــة للتطهيــر مــن نجاســة الكلــب إذا َوَلــَغ فــي اإلنــاء، أو أصــاب الثــوب، 
أو البــدن تتمثــل فــي غســله بالمــاء ســبع مــرات، علــى أن يصاحــب المــاء فــي إحــدى هــذه الغســات التــراب، 
لمــا ثبــت فــي قولــه، صلــى اللــه عليــه وســلم: )َطهــوُر ِإنــاِء أَحِدُكــم إذا َوَلــَغ فيــه الَكْلــُب أْن َيْغِســله َســْبَع مــّرات 

إحداهــن بالتــراب (.95

91 - بداية المجتهد، مرجع سابق، 91/1. الموسوعة الفقهية الكويتية، منشورات وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة: )من 1404 - 1427 هـ(، 25/29.
92 - المراجع نفسها. ابن تيمية، الفتاوى الكبرى البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 

محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 728هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 1408هـ - 1987م، 1 / 256 – 257 – 427 
وما بعدها.

93 - الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 
)المتوفى: 478هـ(، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: األولى، 1428هـ-2007م، 103/2. 

94 - رواه أحمد، مرجع سابق، 364/2، رقم: 8752، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: حديث حسن.
َراِب(، 177/1، رقم 337. قال  َراِب. َخاَلَفُه أبو ُهَرْيَرَة فقال ِإْحَداُهنَّ ِبالتُّ اِمَنَة ِبالتُّ ُروا الثَّ اٍت َوَعفِّ َناِء َفاْغِسُلوُه َسْبَع َمرَّ 95 - رواه النسائي: )إذا َوَلَغ اْلَكْلُب في اإْلِ

الشيخ األلباني: صحيح.
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َرْيــن: المــاء والتــراب، وفــق كيفيــة  فقــد أمــر النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، بالُغْســل مــن ُولــوغ الكلــب بالُمَطهِّ
خاصــة دّل عليهــا الحديــث بمجمــوع رواياته.

وقــد ألحــق بعــض الفقهــاء الخنزيــر- فــي وجــوب التســبيع والتتريــب - بالكلــب، وهــم الشــافعية.96، لكــّن 
الراجــح أن الخنزيــر ال يلحــق بالكلــب، وإنمــا ُيكتفــى بغســل نجاســته مــرة واحــدة فقــط.

ب- تطهيــر َبــْوِل الغــالم والجاريــة: يقصــد بالغــام فــي هــذا المقــام الطفــل الصغيــر الــذي لــم يبلغ الســنتين 
مــن عمــره، وبالجاريــة الطفلــة الصغيــرة التــي لــم تبلــغ الســنتين، وهنــاك اختــاف فــي التطهيــر بيــن بــول 
ْضــح أن  الغــام وبــول الجاريــة، يتمثــل فــي أن بــول الغــام ال يغســل، وإنمــا ينضــح97، والفــرق بيــن الُغســل والنَّ

الغســل يصاحبــه الفــرك والدلــك، وأمــا النضــح فيكتفــى فيــه بــرش المــاء دون فــرك أو دلــك.98

وقد ذكر الفقهاء شروًطا لاكتفاء بالنضح في بول الغام منها:
- أن ال يزيد عمره عن سنتين99، فإذا زاد عمره عن سنتين وجب فيه الغسل.

- أال يطعــم إال اللبــن – الحليــب – فــإذا طعــم غيــر اللبــن فــإن بولــه يغســل، وال يكتفــى فيــه بالنضح، ويســتثنى 
مــن ذلــك أكلــه غيــر اللبــن كــدواء أو غيــره ممــا يقصــد بــه العاج.

وهــذا الحكــم خــاص بالغــام، وأّمــا بــول الجاريــة – الفتــاة الصعيــرة – فــا يكتفــى فيــه بالنضــح، وال بــد فيــه 
مــن الغســل.

ومــن األدلــة علــى عــدم غســل بــول الغــام: حديــث أم قيــس، وفيــه أن النبــي ُأتــي بغــام فبــال عليــه، فأتبعــه 
المــاء ولــم يغســله، ويــروى عــن عائشــة وعــن أم الفضــل وعــن أم الكــرز بمثلــه.100

وإتباع الماء؛ يعني الرش، وقد ُأّكد ذلك بقوله ولم يغسله؛ أي الغسل المصاحب للفرك والدلك.
- حديث علي وفيه: ) ُيْغَسُل من َبْوِل الَجاِرَيِة َوُيَرشُّ من َبْوِل الُغَاِم (.101

ق الحديــث بيــن بــْول الغــام والجاريــة بقولــه: يغســل ويــرش، وعلــة التفرقــة بيــن بــول الغــام وبــول  فقــد فــرَّ
الجاريــة هــي التخفيــف، أو التيســير؛ ألن بــْول الغــام يترشــرش فــي أكثــر مــن مــكان علــى الثيــاب، فيصعــب 
غســله، وتحصــل المشــقة بالتكليــف بغســله، بخــاف بــول الجاريــة، فإنــه يقــع فــي مــكان واحــد، فــا يشــق 

علــى المكلفيــن غســله وتطهيــره.102

7- وهناك بعض الفضات التي تخرج من اإلنسان للماء مدخل في تطهيرها:

أ- المــذي: المــذي هــو ســائل أبيــض شــفاف يخــرج عنــد مقدمــات الجمــاع كاللمــس والقبلــة، هــذا مــن الذكــر، 
وأمــا األنثــى مذيهــا أصفــر يخــرج عنــد مقدمــات الجمــاع أيًضــا.103

96 - الحاوي، مرجع سابق، 316/1.
97 - شرح مختصر خليل للخرشي، مرجع سابق، 94/1.

98 - التبصرة، اللخمي، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي )المتوفى: 478 هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، 
الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، قطر، الطبعة: األولى، 1432 هـ - 2011 م، 116/1.

99 - الذي لم يطعم الطعام.. 
100 - رواه البخاري، مرجع سابق، 2081/5، رقم: 5151.
101 - رواه أبي داوود، مرجع سابق، 102/1، رقم: 376.
102 - هناك علل كثيرة عير هذه العلة. الحاوي قريب..

103 - البيان في الفقه الشافعي، مرجع سابق، 242/1. موقع الشبكة اإلسامية »إسام ويب«، التابع إلدارة الدعوة واإلرشاد الديني بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية بدولة قطر. رقم الفتوى: 12356. 
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ويتم تطهير المذي بالكيفيات التالية:
- إذا كان المــذي علــى الثــوب فيكفــي فيــه النضــح، وال يجــب غســله بالفــرك والدلــك، بــل يؤخــذ مــن المــاء 
ــا ِمــْن َمــاٍء  وينضــح بــه المــذي، لقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم لســهل بــن حنيــف: ) َيْكِفيــَك َأْن َتْأُخــَذ َكفًّ

ــاَب (.104 ــُه َأَص ــَرى َأنَّ ــُث َت ــَك َحْي ــْن َثْوِب ــا ِم َفَتْمَســَح ِبَه
- إذا كان علــى المخــرج، فيغســل الرجــل الذكــر واألنثييــن105 لقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم للمقــداد )َيْغِســُل 

ــُأ(.106 َذَكــَرُه َوُأْنَثَيْيــِه َوَيَتَوضَّ

ب- المنــي: وهــو مــن الذكــر ســائل أبيــض ثخيــن، يخــرج عنــد الجمــاع واالحتــام، وهــو موجــب للغســل، وأمــا 
مــن األنثــى فهــو أصفــر ثخيــن.107

ويفــرق فــي المنــي إذا أصــاب الثــوب، أو البــدن، بينمــا إذا كان المنــي رطًبــا؛ أي غيــر جــاف، فإنــه يغســل.108لما 
ــِه صلــى اللــه عليــه  ثبــت مــن حديــث عائشــة رضــي اللــه تعالــى عنهــا: ) ُكْنــُت َأْغِســُل اْلَمِنــيَّ ِمــْن َثــْوِب َرُســوِل اللَّ
ــا فإنــه يكتفــى بفركــه دون غســل.110 لمــا ثبــت مــن حديــث عائشــة اآلخــر  وســلم ( 109 وأمــا إذا كان المنــي جافًّ

ــِه، صلــى اللــه عليــه وســلم، فيصلــي (.111 فــي قولهــا: ) كنــت َأْفــُرُك اْلَمِنــيَّ مــن َثــْوِب رســول اللَّ

ج - رطوبــة الفــرج: وهــو ســائل أبيــض يضــرب للصفــرة أحيانــا متــرّدٌد بيــن العــرق والمــذي، يخــرج مــن المــرأة 
ألســباب مختلفــة.112

وقــد أوجــب الفقهــاء القائلــون بنجاســته فيــه الغســل قياًســا عــى المــذي، لكــن الراجــح أن رطوبــة الفــرج غيــر 
نجســة، فــا يجــب مــن نزولهــا، أو إصابتهــا المابــس الداخلّيــة للمــرأة غســل وال فــرك.

104-  رواه احمد، مرجع سابق، 485/3، رقم: 16016. قال الشيخ شعيب األرناؤوط:  إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
105 - األنثيان: هما الخصيتان.

106 - رواه احمد، مرجع سابق، 124/1، رقم: 1009. قال الشيخ شعيب األرناؤوط:  حديث صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين.
107 - رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق، 10/1. موقع الشبكة اإلسامية »إسام ويب«، التابع إلدارة الدعوة واإلرشاد الديني بوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسامية بدولة قطر، ينظر في ذلك الفتاوى اآلتية: رقم: 195513 -  110928 – 135248 – 131658 – 128091 – 7170. األصل المعروف 
بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى: 189هـ(، المحقق: أبو الوفا األفغاني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم 

اإلسامية – كراتشي، 
108-  المدونة، مرجع سابق، 128/1.

109 - ابن ِحّبان، صحيح ابن ِحّبان، محمد بن ِحّبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1414 - 1993، الطبعة: الثانية، 
تحقيق: شعيب األرناؤوط، رقم: 1382. صححه ابن حبان، قال الشيخ شعيب األرناؤوط:  إسناده صحيح.

110 - الحاوي الكبير، مرجع سابق، 252/2. روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي 
التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة )المتوفى: 673 هـ(، المحقق: عبد اللطيف زكاغ، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: األولى، 1431 هـ - 2010 م، 

.256/1
111 - رواه أبو داوود، مرجع سابق، 101/1، رقم: 372.

112 - الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى 
َماِم َماِلٍك(، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: 1241هـ(، الناشر: دار المعارف،  أقرب المسالك ِلَمْذَهِب اإْلِ

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 214/1.
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ا معيًنــا، وينقطــع عنهــا  د- الحيــض واالســتحاضة: الحيــض هــو دم جبلــة يخــرج مــن المــرأة بعــد بلوغهــا ســنًّ
ا آخــر يتفــاوت بتفــاوت النســاء.113 بعــد بلوغهــا ســنًّ

ودم الحيــض نجــس يغســل مــا أصابــه مــن مابــس المــرأة الداخليــة ألدلــة كثيــرة منهــا، قــول النبــي صلــى اللــه 
يــِه ُثــمَّ اْقِرِضيــِه ِباْلَمــاِء ُثــمَّ اْنَضِحيــِه (.114 عليــه وســلم ألســماء: ) ُحتِّ

ــا فإنــه يكتفــي فيــه بالفــرك، لحديــث عائشــة رضــي اللــه  وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن دم الحيــض إذا كان جافًّ
ْحَداَنــا إال َثــْوٌب َواِحــٌد َتِحيــُض فيــه فــإذا َأَصاَبــُه َشــْيٌء مــن َدٍم قالــت ِبِريِقَهــا َفَقَصَعْتــُه  تعالــى عنهــا: ) مــا كان إِلِ

ِبُظْفِرَهــا (.115

هـــ- دم النفــاس: وهــو دم يخــرج مــن المــرأة عقــب الــوالدة116، وهــذا الــدم يجــب غســله إن كان رطًبــا، وفركــه 
إذا كان يابًســا قياًســا علــى دم الحيــض.

و- دم االستحاضة: وهو دم علة وفساد، يخرج من المرأة ألسباب غير طبيعية. 

ز- الدمــاء الناشــئة عــن النــزوف الرحميــة: وهــذا الــدم ال يجــب غســله؛ ألنــه دم مســتمر، وقــد ينــزل بعــد 
الطهــارة، وربمــا أثنــاء الصــاة، والمســتحاضة يجــب عليهــا الوضــوء لوقــت كل صــاة، ألمــره صلــى اللــه عليــه 

وســلم َحمنــة ِبْنــت َجْحــٍش َأْن َتْغَتســَل عنــد كل صــاة.117

فيمكــن للمســتحاضة أن تصلــي بوضوئهــا لصــاة الفريصــة مــا شــاءت مــن فرائــض ونوافــل ومقضّيــات، حتــى 
يدخــل وقــت الفريضــة األخــرى فتتوضــأ مــرة ثانيــًة؛ ألن طهارتهــا هــي طهــارة ضــرورة، فليســت كالوضــوء 

الحقيقــي. 

ويلحــق بالمســتحاضة كل أصحــاب األعــذار، كالــذي بــه ســلس بــول، أو ســلس ريــح، أو ســلس منــّي، أو مــذي، 
مــن حيــث وجــوب الوضــوء لــكل صــاة.118

هــذا كلــه مــن حيــث الوضــوء، أمــا مــن حيــث غســل الثيــاب التــي تصيبهــا هــذه الدمــاء، فــا يجــب غســلها لقولــه 
ُم على الَحصيــِر(.119 ــي َوِإْن َقَطــَر الــدَّ صلــى اللــه عليــه وســلم لفاطمــة بنــت أبــي حبيــش: )َصلِّ

وهــذا الحكــم خــاص بأصحــاب األعــذار تخفيًفــا عنهــم؛ ألن عذرهــم دائــم، فلو كلفناهم بغســل الثيــاب للحقهم 
بذلــك مشــقة بالغة.120

113 - منهاج الطالبين، مرجع سابق، 19. أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 
)المتوفى: 926هـ(، الناشر: دار الكتاب اإلسامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 99/1.

114 - رواه الطبراني، المعجم الكبير، اسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل - 1404 - 1983، الطبعة: الثانية، 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، 109/24، رقم: 287.

115 - رواه البخاري، مرجع سابق، 118/1. رقم: 306.
116 - الحاوي الكبير، مرجع سابق، 436/1.

117 - رواه مسلم، مرجع سابق، 263/1، رقم: 334.
118 - شرح الزرقاني، مرجع سابق، 151/1.

119 - رواه أحمد، مرجع سابق، 204/6، رقم: 25722. قال الشيخ شعيب األرناؤوط: حديث صحيح.
120 - البيان في مذهب اإلمام الشافعي، مرجع سابق، 411/1.
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8-كمــا أن المــاء يعتبــر مطهــًرا لنجاســة البــول والغائــط عنــد قضاء الحاجة، حيث يغســل موضع خروج النجاســة 
ــر هــذه النجاســة، بــل يمكــن تطهيرهــا بالــورق الصحــي،  ــأن المــاء ال يتعيــن وال يتحتــم لتطهي ــا ب بالمــاء، علًم
وهــو مــا يعــرف عنــد الفقهــاء باالســتجمار، نســبة إلــى الجمــار: وهــي الحجــارة؛ ألن الحجــارة كانــت هــي وســيلة 

التطهيــر قديًمــا لاســتعاضة بهــا عــن المــاء.121

ومــن األدلــة علــى عــدم تعيــن المــاء لتطهيــر هــذه النجاســة واالســتعاضة عنهــا بالحجــارة، أو الــورق الصحــي 
كمــا هــو الواقــع فــي أيامنــا هــذه حديــث ســليمان الفارســي، وفيــه نهانــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: 
ــن فيهــا رســول اللــه صلــى  »أن نســتنجئ بأقــلَّ مــن ثاثــة أحجــار«122، وغيــر ذلــك مــن األحاديــث الكثيــرة التــي بيَّ
اللــه عليــه وســلم الســنة الفعليــة والقوليــة، جــواز االســتعاضة عــن المــاء حتــى مــع وجــوده، لمــا يقــوم مقامــه 

عــن طريــق التطهيــر بالمســح، بمــا يعــرف فــي أيامنــا هــذه بالــورق الصحــي.

 9- ومــن الجديــر ذكــره أن ليــس كل النجاســات محتاًجــا إلــى التطهيــر بالغســل، وإنمــا يجــب التطهيــر بالغســل 
عندمــا ال يكــون غيــر المــاء كافًيــا للتطهيــر، ولذلــك فــإن النجاســة تطهــر بمطهــرات أخــرى ومنهــا:

ــر المــاء مــن الســوائل، أو المــواد القالعــة للنجاســة، أو المذهبــة لعينهــا وأثرهــا، كمــا مــرَّ  ــر بغي أ- التطهي
ســابًقا.123

ــر بالفــرك؛ إذ يكتفــي بالفــرك إذا ذهــب عيــن النجاســة وأثرهــا124، كمــا دّل علــى ذلــك أحاديــث  ب- التطهي
منهــا:

َذى فإنَّ  ِه، صلى الله عليه وسلم، قال: ) إذا َوِطَىء أَحُدُكْم ِبَنْعَلْيِه اأْلَ - حديث أبي ُهَرْيَرَة، وفيه َأنَّ َرُسوَل اللَّ
َراَب له َطُهوٌر(.125 التُّ

- قوله صلى الله عليه وسلم َأْخَبَرِني جبريل َأنَّ ِفيِهَما َقَذًرا، َفِإَذا َأَتى َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد َفْلَيْنُظْر ِفي َنْعَلْيِه، 
َفِإْن َكاَن ِفيِهَما َأًذى َفْلَيْمَسْحُه.126

- حديث المرأة للنبي، صلى الله عليه وسلم، ِإنَّ َلَنا َطِريًقا ِإَلى اْلَمْسِجد ُمْنِتَنًة َفَكْيَف َنْفَعُل ِإَذا ُمِطْرَنا؟ َقاَل: 
» َأَلْيَس َبْعَدَها َطِريٌق ِهَي َأْطَيُب ِمْنَها؟« َقاَلْت: ُقْلُت: َبَلى. َقاَل: »َفَهِذِه ِبَهِذِه ».127

فهذه األدلة تدل على أن الفرك والدلك ُيعّدان مطهرين للنجاسة دون الحاجة إلى استعمال الماء. 

ج- التطهيــر بالجفــاف: فلــو أصــاب األرض نجاســة، ثــم جفــت ولــم يبــق لــون النجاســة علــى األرض، فــإن 
األرض بهــذا تكــون طاهــرة وال يجــب غســلها.128

د- التطهيــر بالمســح: وهــذا غالًبــا مــا يكــون فــي األجســام المصقولــة؛ كالمرايــا، وقطــع الزجــاج، والقطــع 
المعدنيــة، فيتــّم مســح هــذه األجســام عندمــا تصيبهــا النجاســة بــاألوراق الصحيــة، أو الخــرق، أو غيــر ذلــك، 

فــإذا ذهبــت النجاســة، فــإن هــذه األجســام المصابــة تصبــح طاهــرة.129

121 - الفواكه الدواني، مرجع سابق، 131/1. 
122 - رواه مسلم، مرجع سابق، 323/1، رقم: 262. 

123 - مواهب الجليل، مرجع سابق، 45/1.
124 - الحاوي الكبير، مرجع سابق، 251/2.

125 - رواه أبو داود، مرجع سابق، 105/1، رقم: 385. قال الشيخ األلباني: صحيح.
126 - رواه ابن ِحّبان في صحيحه، مرجع سابق، 391/1. رقم: 957.

127 - رواه أبو داود، 104/1. رقم: 384. قال الشيخ األلباني: صحيح.
128 - نهاية المحتاج، مرجع سابق، 258/1. شرح مختصر خليل للخرشي، مرجع سابق، 198/1.

129 - االختيار تعليل المختار، مرجع سابق، 33/1. العناية شرح الهداية ن مرجع سابق، 198/1. شرح مختصر خليل للخرشي، مرجع سابق، 112/1.
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10 -كمــا أنــه ال يشــترط زوال أثــر النجاســة إذا تعــذرت إزالتــه، أو كان فــي إزالتــه مشــقة بالغــة، لمــا ثبــت مــن 
قــول النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، لخولــة بنــت يســار، عندمــا ســألته عــن دم الحيــض يبقــى أثــره يــا رســول 

ِك َأَثــُرُه(.130 ِم وال َيُضــرُّ اللــه، قــال: )َيْكِفيــِك َغْســُل الــدَّ

11- ويمكــن أن يصاحــب الغســل بالمــاء الفــرك والدلــك مــن أجــل إذهــاب عيــن النجاســة وأثرهــا، أمــا إذا لــم 
يتمكــن مــن إزالــة النجاســة رغــم الغســل المتكــرر والفــرك والدلــك، وبقــي شــيء مــن أثــر النجاســة، فــإن هــذا 

ِك َأَثــُرُه(. ِم وال َيُضــرُّ األثــر يغــض عنــه، لحديــث: )َيْكِفيــِك َغْســُل الــدَّ

12- هنــاك حــاالت لــم يلــزم الشــرع المطهــر فيهــا المكلفيــن بإزالــة النجاســة، ســواء بالمــاء، أم بغيــره، وهــذا 
مــا يعــرف بالعفــو عــن النجاســة، ومعنــى العفــو عــن النجاســة عــدم وجــوب تطهيرهــا، وصحــة صــاة المكلــف 
حتــى مــع وجودهــا علــى الثــوب، أو البــدن بشــروط ليــس هنــا مجــال ذكرهــا، لكــن ينبغــي أن تكــون هــذه 
ا اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد ضابــط القلــة، ومــن أمثلــة ذلــك العفــو عــن قليــل البــول  النجاســة قليلــة جــدًّ

وقليــل الــدم إذا أصــاب الثيــاب.131

حكم تكرير المياه العادمة واستعمالها بعد التكرير 
مراحل معالجة المياه العادمة.

المرحلــة األولــى:- معالجــة وتحســين مواصفــات ميــاه الصــرف عــن طريق نــزع المواد الطافية غيــر العضوية؛ 
كاألخشــاب وقطــع الباســتيك والقمــاش، وفصــل الرمال وإزالة المــواد الدهنية وغيرها.

المرحلــة الثانيــة:- وفيهــا يتــم تحويــل المخلفــات والمــواد العضويــة إلــى غــازات وأنســجة خلويــة أثقــل وزًنــا 
مــن المــاء، فتترســب فــي القــاع ويســهل التخلــص منهــا عــن طريــق الهــواء المضغــوط. 

المرحلــة الثالثــة:- هــي مرحلــة تعقيــم الميــاه عــن طريــق مــادة الكلوريــن لقتــل البكتيريــا المســببة لألمــراض، 
وفــي هــذه المرحلــة تكــون الميــاة صالحــة الســتخدامها فــي مشــاريع الــّريِّ وغيرهــا.

ُل المــواد العضويــة الذائبــة  ــفصل المــواد الصلبــة عــن ميــاه الصــرف الســائلة، ثــم ُتَحــوَّ هــذه المراحــل تمــّر بـ
ــا عــن طريــق ميكروبــات دقيقــة تتولــد فــي الميــاه، فــي المرحلــة األخيــرة  فــي الميــاه إلــى مــواد صلبــة تدريجيًّ
ــا أو  يتخلــص مــن المــواد الصلبــة البيولوجيــة، أو يعــاد اســتخدامها ويمكــن عندهــا تطهيــر الميــاه كيميائيًّ

ــا.132 فيزيائيًّ

حكم استعمال المياه العادمة بعد التكرير
عرفنــا المراحــل التــي تمــر بهــا الميــاه العادمــة حتــى تصبــح ميــاه نقيــة صالحــة لاســتعمال، و الحــق أّن نقــاء 
هــذه الميــاه وصاحيتهــا لاســتعمال، يتوقفــان علــى درجــة مرحلــة التنقيــة التــي وصلــت إليهــا عنــد المعالجــة، 

و فــي هــذا اإلطــار يمكــن بيــان مــا يأتــي:

130 - رواه أبو داود، مرجع سابق، 100/1، رقم: 365. قال الشيخ األلباني:  صحيح.
د المختار الّسامي،  ِميمي المازري المالكي )المتوفى: 536هـ(، المحقق: سماحة الشيخ محمَّ 131 - شرح التلقين، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّ

الناشر: دار الغرب اإلسامي، الطبعة: الطبعة األولى، 2008 م، 259/1. تحفة المحتاج، مرجع سابق، 187/1. 337/1.
132 - مقدمة إلى معالجة المياة العادمة، مها الحاشي، مركز المياه والبيئة الجامعة األردنية، تقنيات مياة الصرف الصحي وإعاداة استخدامها، 

لألستاذ الدكتور ممدوح فتحي عبدالصبور، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد – 19 – يوليو 2000 م، ص 23 وما بعدها.
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1- َنــّص الفقهــاء علــى أّن المــاء ال يتنجــس وال يحــرم اســتعماله نتيجــة النجاســة، إال إذا تغّيــر أحــد أوصافــه مــن 
لــون أو طعــم أو رائحــة، و أّن ذلــك التغيــر يــؤدي الــى حرمــة االســتعمال باإلضافــة إلــى النجاســة.133

2- و بنــاء علــى ذلــك فــإّن علــة الحكــم بنجاســة الميــاه العادمــة و حرمــة اســتعمالها مبنيــة على أّنــه قد تغيرت 
أوصافهــا بســبب مخالطتهــا لشــيء نجــس، أال وهــو الفضــات اآلدميــة التــي مازجتهــا، وهــذه الفضــات هــي 

نجســة باتفــاق الفقهاء.134

3- إذا تبيــن ذلــك فــإّن زوال التغيــر يكــون بمثابــة زوال العلــة وانعدامهــا، والحكــم يــدور مــع العلــة وجــوًدا و 
عدًمــا، بمعنــى إذا ُوِجــدت العلــة ُوِجــَد الحكــم، وإذا انتفــت العلــة انتفــى الحكــم. 

4- وقــد نــّص الفقهــاء علــى مجموعــة مــن المطهــرات التــي يتم مــن خالها تطهير المياه المتغيرة بالنجاســة، 
بحيــث تصبــح هــذه الميــاه طاهــرة بعــد زوال تغيــر المــاء بإحــدى هــذه المطهــرات، و مــن المطهــرات التــي 

ذكرهــا الفقهــاء فــي هــذا اإلطــار:
أ- التطهيــر بالنــزح: يقصــد بالنــزح إنقــاص المــاء المتنجــس، وذلــك بأخــذ كميــات منــه وطرحهــا حتــى يــزول 
تغيــره، فــإذا زال تغيــره فإنــه يصبــح طاهــًرا، و أكثــر المذاهــب توســًعا فــي مطهــر النــزح هــم الحنفيــة، و تختلــف 
الء، ليــس هنــا مجــال ذكرهــا.135 كميــات الميــاه التــي ينبغــي نزحهــا باختــاف نــوع النجاســة وفــق تقديــرات بالــدِّ
هــور  ب- التطهيــر بالمكاثــرة: يقصــد بالتطهيــر بالمكاثــرة إضافــة كميــات مــن المــاء النظيــف والطاهــر، أو الطَّ
إلــى المــاء المتغيــر بالنجاســة حتــى يــزول تغيــره، فــإذا زال تغيــره، أصبــح ذلــك المــاء طاهــًرا بســبب زوال علــة 

نجاســته وهــو التغيــر.136
ــه،  ج- التطهيــر بــزوال التغيــر: و يقصــد الفقهــاء بــزوال التغيــر أن يــزول تغيــر المــاء بنفســه نتيجــة طــول ُمْكِث
ــر المــاء المتنجــس بســبب  أو نتيجــة ألشــعة الشــمس، أو أي عامــل آخــر أّدى إلــى زوال تغيــره، فــإذا زال تغي
التغيــر فــإن هــذا المــاء يصبــح طاهــًرا وقابــًا لاســتعمال؛ وذلــك نتيجــة زوال علــة نجاســته وحرمتــه، أال وهــي 

التغيــر.137
د- التطهيــر باالســتحالة: و يقصــد باالســتحالة تحــول المــادة مــن شــكل إلــى شــكل، بحيــث تختفــي أوصافهــا 
األصليــة، وتظهــر لهــا أوصــاف جديــدة مغايــرة ألوصافهــا األصليــة، فــاذا كانــت هــذه األوصــاف الجديــدة 
تتســم بالطهــارة واإلباحــة، فــإن المــاء فــي هــذه الحالــة يكــون طاهــًرا ومباًحــا؛ نظــًرا ألن األوصــاف التــي كان 
الحكــم مــن خالهــا علــى المــاء بالنجاســة قــد زالــت، و بذلــك تــزول علــة تنجــس المــاء، وهــي تغيــره بالنجاســة، 
و بالرغــم مــن أن الفقهــاء يضربــون أمثلــة بدائيــة لاســتحالة؛ كالخنزيــر إذا وقــع فــي المّاحــة فصــار ِمْلحــًا، أو 
.. إال أن هــذه األمثلــة التــي تبــدو  الَعــْذَرة تختلــط بــاألرض فتحيلهــا األرض إلــى طبيعتهــا، أو الخمــر تنقلــب خــاًّ
بدائيــة مقارنــة مــع المعالجــات الكيميائيــة والميكانيكيــة للميــاه العادمــة، فإنــه يمكــن التخريــج علــى هــذه 

األمثلــة، واستنســاخ حكمهــا فيمــا يتعلــق بالميــاه العادمــة.

133 - مواهب الجليل، مرجع سابق، 75/1. 
134 - نفس المرجع، 76/1، وما بعدها. بدائع الصنائع، مرجع سابق، 62/1. روضة الطالبين، مرجع سابق، 16/1. البهوتي. الكتاب: دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات. منصور بن يونس بن صاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 1051هـ(. الناشر: عالم 

الكتب. الطبعة: األولى، 1414هـ - 1993م.69/1.
135 - التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )المتوفى: 776هـ(، المحقق: 

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: األولى، 1429هـ - 2008م، 19/1.
136 - شرح التلقين، مرجع سابق، 240/1.

137 - شرح مختصر خليل للخرشي، مرجع سابق، 80/1.
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5- وبتنزيل الطرق السابقة التي نص عليها الفقهاء في تطهير الماء يتبين ما يأتي:
أ- عــدم إمكانيــة تطهيــر الميــاه العادمــة بواســطة النــزح؛ ألن النــزح يمكــن أن يفيــد إذا لــم تكــن النجاســة 
ــا فــي  ــر المــاء، أّم ــمَّ تطهي المخالطــة لــكل أجــزاء المــاء، بحيــث يتــم مــن خــال النــزح إخــراج النجاســة، ومــن َث
ــزح  ــة هــذه – أن يكــون الن ــات المــاء، فــا يمكــن - والحال ــكل جزيئ ــاه العادمــة، فــإن النجاســة ممازجــة ل المي

ســبيا لتطهيــر الميــاه العادمــة.

ب- أمــا التطهيــر بالمكاثــرة، فرغــم إمكانيــة التطهيــر بــه مــن الناحيــة النظريــة مــن خــال صــب المزيــد مــن المــاء 
الطاهــر علــى الميــاه العادمــة،  بحيــث يــزول تغيــر الميــاه العادمــة، إال أن هــذه الطريقــة ال تبــدو عمليــة لمــا 

يأتي:

- ألن فــي ذلــك اســتنزاًفا للثــروة المائيــة، وإهــداًرا لكميــات كبيــرة مــن المــاء مــن أجــل تطهيــر كميــات أخــرى، 
ــا فيمــا  غالبــا مــا تكــون أقــل مــن الميــاه المســتخدمة فــي التطهيــر، وبنــاء علــى ذلــك فــإن هــذا الحــل يبــدو عبثيًّ

يتعلــق بتطهيــر الميــاه العادمــة.

- وألن إضافــة المزيــد مــن المــاء إلــى الميــاه العادمــة وإن نجحــت فــي إزالــة التغيــر فــي الميــاه العادمــة، فإنهــا 
ال يمكــن أن تقضــي علــى الميكروبــات والجراثيــم الموجــودة فــي ميــاه الصــرف الصحــي، وال يمكنهــا أيًضــا أن 

تنتــزع العناصــر الكيماويــة الّضــارة والســامة الموجــودة فــي الميــاه العادمــة.

ج- وأمــا فيمــا يتعلــق بــزوال تغيــر المــاء بنفســه، أو بالشــمس، أو غيــر ذلــك مــن المســائل التــي فرضهــا 
الفقهــاء، فإنــه يمكــن إســقاط تلــك الكيفيــة وتنزيلهــا علــى تطهيــر الميــاه العادمــة، فــإذا كان الفقهــاء قــد 
أجــازوا التطهيــر بهــذه الكيفيــة، وحكمــوا بــأن المــاء يكــون طاهــًرا إذا زال تغيــره بنفســه، أو بالشــمس، أو 
بطــول المكــث، فــإن تطهيــره بالمعالجــات الميكانيكيــة والفيزيائيــة والكيميائيــة يكــون أولــى وأحــرى وأدعــى 
ــا كمــا كان قبــل أن يتلــوث باالســتخدام فــي األغــراض  للتطهيــر؛ ألنــه بهــذه المعالجــات يعــود مــاء طبيعيًّ

المختلفــة.

د- وأمــا التطهيــر باالســتحالة، فيمكــن تنزيلــه علــى تطهيــر الميــاه العادمــة؛ وذلــك ألن تطهير الميــاه العادمة 
ــر باالســتحالة  ــوا فيمــا يتعلــق بالتطهي ــة، وإذا كان الفقهــاء قــد نصُّ ــاه نقي ــة إلــى مي ــاه ملوث يحيلهــا مــن مي
، أو ســقوط الخنزيــر فــي َمّاحــة فيصيــر ِمْلًحــا، فــإن  علــى مســائل وصــور تبــدو بدائيــة؛ كانقــاب الخمــر خــاًّ
االســتحالة باآلليــات الميكانيكــة والكيميائيــة المعقــدة تبــدو أكثــر تحقيًقــا للتطهيــر مــن الصــور التــي افترضهــا 

الفقهــاء؛ وذلــك ألن التطهيــر بواســطة تلــك اآلليــات هــو أكثــر فاعليــة وتأثيــًرا مــن هــذه الصــور المفترضــة.

6- ثــّم إّن اللــه ســبحانه وتعالــى قــد عّلــق الحرمــة علــى األوصــاف، ال علــى األعيــان، فقــد حــرم اللــه عــز وجــل 
َبــاِت َوُيَحــرُِّم  يِّ المحرمــات لخبثهــا و ضررهــا، كمــا دّل علــى ذلــك قولــه ســبحانه و تعالــى: ) َوُيِحــلُّ َلُهــُم الطَّ

َعَلْيِهــُم اْلَخَباِئــَث (.138

ــت  م الخبائــث لخبثهــا، فــإذا زال ــات لطيبهــا، وحــرَّ ــاح الطيب ــى قــد أب ــه ســبحانه وتعال ــأن الل ــم ب ــا نعل ومــن هن
ــت محّلهــا أوصــاف الطيــب، أصبحــت األعيــان مباحــة؛ ألن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــوًدا  أوصــاف الخبــث، وحلَّ
ــة مــن القــذارات و التلــوث ووجــود العناصــر  ــاه العادمــة تختفــي منهــا األوصــاف الخبيث ــا، إذ إن المي و عدًم
الضــارة، أو المســتقذرة كالمــواد العضويــة و غيرهــا، وهــذا يعنــي أن هــذه الميــاه خرجــت بوســاطة التطهيــر 

باآلليــات الميكانيكيــة والكيميائيــة عــن كونهــا مــن الخبائــث المحرمــة إلــى الطيبــات المباحــة.

138 - سورة األعراف، اآلية ) 157 (.
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7- أضــف إلــى ذلــك أن اللــه عــز وجــل قــد امتــّن علــى عبــاده بســقيهم اللبــن المســتخرج مــن بطــون األنعــام 
ــِن َفــْرٍث  ــِه ِمــْن َبْي ــا ِفــي ُبُطوِن ــَرًة ُنْســِقيُكْم ِممَّ فقــال عــز وجــل: ) َوإِنَّ َلُكــْم ِفــي اْلأَْنَعــاِم َلِعْب
ــاِرِبيَن (139 فاللــه ســبحانه وتعالــى امتــن فــي هــذه اآليــة بإخــراج مــا هــو غايــة  َوَدٍم َلَبًنــا َخاِلًصــا َســاِئًغا ِللشَّ
فــي الطهــارة و الفائــدة – وهــو اللبــن-  مّمــا بلــغ النهايــة فــي الخبــث والنجاســة والضــرر؛ وهمــا الفــرث والــدم. 

8- واالســتحالة بعــد ذلــك تعتبــر مؤثــرة ومغيــرة للحكــم؛ ألن االســتحالة تقلــب المــادة المســتحيلة إلــى 
ــا عــن أوصــاف المــادة األصليــة،  مــادة أخــرى، وهــذه المــادة الجديــدة تكتســب أوصاًفــا جديــدة، تختلــف جذريًّ
وهــذا األمــر مشــاهد ومحســوس، فــإن فضــات الحيــوان مــن َرَوٍث و َبْعــٍر وســائر األزبــال، تتفاعــل مــع التربــة 
وتمتصهــا جــذور النباتــات عندمــا تــذوب وتتحــول إلــى عصــارة يخــرج منهــا ثمــٌر نافــٌع حلــٌو لذيــذ مــن الفواكــه 
والخضــروات وســائر الثمــار، كمــا أن مــاء المطــر ينــزل علــى األرض فيختلــط بكثيــر مــن األوســاخ والقــاذورات، 
ولكنــه يبقــى يترســب فــي األرض حتــى يصــل إلــى باطنهــا، فيصبــح مــاًء طهــوًرا يغــذي الميــاه الجوفيــة، وهــذا 
األمــر مشــاهد ومحســوس أيًضــا فــي التفاعــات الكيميائيــة، و مــن أوضــح األمثلــة علــى ذلــك تفاعــل الكلــور 
مــع الصوديــوم لينتــج منهمــا مركــب كلوريــد الصوديــوم المعــروف بملــح الطعــام، والكلــور والصوديــوم همــا 
فــي األصــل مادتــان ســامتان، لكــن ينتــج مــن تفاعلهمــا مــادة طيبــة ال يســتغني عنهــا اإلنســان، وال يمكــن أن 

يــؤكل الطعــام بدونهــا.

اآلثار البيئية لتنقية وتكرير المياه العادمة
هنالــك جملــة مــن اآلثــار البيئيــة تترتــب علــى تنقيــة الميــاه العادمــة وتكريرهــا، يمكــن إجمــال أبرزهــا وباختصــار 

فيمــا يأتــي:-

ــا لهــا، كمــا  1- التخلــص مــن هــذه الميــاه العادمــة بطريقــة نافعــة، بحيــث ال تشــكل عبًئــا علــى البيئــة وملوًث
يحصــل فــي بعــض المــدن الســاحلية فــي بعــض البــاد، فيتــّم ضــخ الميــاه العادمــة إلــى البحــار واألنهــار، ممــا 
يشــكل تلويًثــا لهــذه البحــار، وإضــراًرا بالبيئــة البحريــة، ممــا يترتــب عليــه نفــوق كثيــر مــن األحيــاء البحريــة و 
تضررهــا، وقــد حّرمــت الشــريعة اإلســامية هــذا النــوع مــن التلويــث، فنهــى النبــي– صلــى اللــه عليــه وســلم 

– عــن الَبــْول فــي المــاء عموًمــا و الراكــد منــه علــى وجــه الخصــوص كمــا ســبق بيانــه. 

2-  كمــا يمكــن اســتخدام الميــاه المكــررة فــي ســقي المزروعــات، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة مســاحة األراضــي 
الزراعيــة والغطــاء النباتــي عموًمــا، وهــذا بــدوره يســاهم مســاهمة كبيــرة فــي المحافظــة علــى البيئــة 
وإدامتهــا، األمــر الــذي رّغبــت فيــه الشــريعة وحثــت عليــه، كمــا دّل علــى ذلــك قولــه – صلــى اللــه عليــه 
ــٌر« 140 و  ــِه َأْج ــُه ِب ــٌة إاّل كاَن َل ــٌر، أو ِإْنســاٌن، أو َبهيَم ــُه َطْي ــأُكُل ِمْن ــِرُس َغْرًســا في ــْن ُمْســِلٍم َيْغ وســلم –: » مــا ِم
قولــه – صلــى اللــه عليــه وســلم –: » إذا قاَمــِت الِقياَمــُة وفــي َيــِد أَحِدُكــْم َفســيَلٌة َفْلَيْغِرْســها«141، والنصــوص 

الشــرعية فــي ذلــك كثيــرة، تــدل بمجموعهــا علــى الترغيــب فــي الزراعــة لمــا لهــا مــن آثــار بيئيــة عظيمــة.

3- كمــا يــؤدي اســتغال الميــاه المكــررة إلــى مكافحــة التصحــر مــن خــال توفيــر كميــات ضخمــة مــن الميــاه 
ــا يــؤدي إلــى مكافحــة  ــَوات، مّم ــاء األرض الَم التــي يمكــن اســتخدامها فــي اســتصاح األرض الزراعيــة وإحي
التصحــر، وهــذا مــا شــجعت عليــه الشــريعة الســمحة مــن خــال تمليــك الشــخص الــذي يحــي األرض المــوات 

لــه، كمــا دّل علــى ذلــك قولــه – صلــى اللــه عليــه وســلم-:«َمْن أْحيــا أْرًضــا َمّيَتــًة َفِهــَي َلــُه«.142

139 - سورة النحل، اآلية ) 66 (.
140 - رواه البخاري، مرجع سابق، 817/2، رقم: 2195.

141 - رواه أحمد، مرجع سابق، 191/3، رقم: 13004. قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
142 - رواه أبو داوود، 178/3، رقم: 3073، قال الشيخ األلباني:  صحيح.
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4- كمــا يمكــن االســتفادة مــن الَفَضــات الصلبــة والمعروفــة بالحمــأة، عبــر اســتعماالت مفيــدة مــن أهمهــا 
توليــد الطاقــة الحيويــة واســتعمالها فــي التســميد، وفــي غيــر ذلــك مــن األغــراض الصناعيــة.

ــر مــا  ــة عب ــد الطاقــة الكهربائي ــاه الصــرف الصحــي فــي تولي ــا اســتعمال الفائــض مــن مي 5- كمــا يمكــن أيًض
ُيعــرف بالطاقــة الكهرومائيــة، مّمــا يوفــر كثيــًرا ممــا يعــرف بالوقــود اأُلْحفــوري المتمثــل فــي الفحــم الحجــري 
والنفــط، علمــًا بــأن هــذا النــوع مــن الوقــود يعــدُّ المســبب األول فــي تلويــث البيئــة، وفــي رفــع درجــة حــرارة 
األرض، كمــا يتســبب أيًضــا فــي تهتــك طبقــة األوزون، ومــا ينجــم عنــه مــن تســرب لألشــعة الضــارة التــي 
تتســبب فــي كثيــر مــن األمــراض الجلديــة؛ ومنهــا ســرطان الجلــد، فبتوليــد الطاقــة المتجــددة، يقــل اســتعمال 
ــوع مــن  ــة الناجمــة عــن التوســع فــي اســتعمال هــذا الن الوقــود األحفــوري ممــا يخفــف مــن األضــرار البيئي

الوقــود.

تمارين وأسئلة

1- توضأ بهذه الكمية ) مد (، أي ما يساوي )600 مل(.
2- أكتب ماحظتك بعد القيام بهذه العملية ودون الصعوبات التي واجهتك إن وجدت.  

3- توضأ الوضوء الذى تقوم به عادة، وبعد الوضوء قارن بين كميته و بين كمية الوضوء األول.
4- اغتسل بما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاع، أي ما يساوي لترين و400 مل.

5- اغتسل كما كنت تغتسل عادة، واجمع ماء الغسل من خال إقفال فتحة الصرف.
6- قارن بين كمية ماء الغسل األول، وكمية الماء التي تمكنت من توفيرها في الغسل الواحد.

7- قــدم مقترحاتــك فــي ترشــيد اســتخدام الميــاه عنــد القيــام بالوضــوء والغســل شــرط عــدم اإلخــال بــأي 
ملكية المياه في اإلسالممنهما.          

د. عبدالله علي الصيفي1 
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ملكية المياه في اإلسالم
د. عبدالله علي الصيفي1 

* 1 رئيس قسم الفقه وأصوله، وأستاذ مشارك في  نفس القسم، كلية الشريعة، الجامعة األردنية
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المبحث التمهيدي

تعريف بأهم المصطلحات ذات العالقة

تعريف المياه
لغة: سائٌل عليه ِعماُد الحياة في األرض.

ّيال الذي به حياة كل ناٍم)1(. فقًها: والماء هو الجسم اللطيف السَّ
رتْيــن: هيدروجيــن وذرة  ــا: المــاء هــو ذلــك المركــب الكيميائــي الســائل الشــفاف الــذي يتركــب مــن ذَّ علميًّ

.)2()H2O( :أكســجين، ورمــزه الكيميائــي

تعريف الحقُّ
لغــة: )حــق( الحــاء والقــاف أصــل واحــد، وهــو يــدل علــى إحــكام الشــيء وصحتــه، ويــدل علــى معنــى اإليجــاب، 

فالحــق نقيــض الباطــل)3(.
فقًها: » اختصاٌص يقرر به الشارع سلطة أو تكليًفا »)4(.

تعريف الملكية
يء إذا احتواه وانفرد به)5(. لغة: مصدر َمَلَك، وَمَلَك الشَّ

فقًهــا:« اتصــاٌل شــرعي بيــن اإلنســان وبيــن شــيء يكــون مطلًقــا لتصرفــه فيــه، ومثبًتــا الســتحقاق واختصــاص 
مؤكد)6(.

تعريف التقنين
ــَدة )أي غيــر عربيــة األصــل(، والقانــون: »  لغــة: مصــدر » قنــن« بمعنــى: » وضــع القوانيــن »، وهــي كلمــة مولَّ

مقيــاس كل شــيء وطريقتــه »)7(.
فقًهــا: » صياغــة أحــكام المعامــات وغيرهــا مــن عقــود ونظريــات ممهــدة لهــا، جامعــة إلطارهــا، فــي صــورة 

مــواد قانونيــة، يســهل الرجــوع إليهــا »)8(.

1  - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 970هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق 
لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 1138 هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، الناشر: دار الكتاب اإلسامي، ط2، 

.69/1
/https://ar.wikipedia.org/wiki - 2

3  - معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 395هـ(، المحقق: عبد السام محمد هارون، الناشر: دار 
الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م، تحت األصل حق، 15/2، انظر تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: 370هـ(، 

المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1، تاريخ النشر 2001م، تحت االصل حق، 241/3.
4  - نظرية االلتزام، مصطفى الزرقا، ص10.

5  - لسان العرب، ابن منظور، تحت االصل ملك، 9/ 274.
6 - المنثور في القواعد، الزركشي، 3/ 225-223.

7 - الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط4، ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار(، الناشر: دار العلم للمايين، بيروت، باب 
النون، فصل القاف، مادة [قين].

8 - جهود التقنين الفقه اإلسامي، الزحيلي، وهبة، مؤسسة الرسالة   بيروت، ص 26. 
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المبحث األول

مصادر المياه وملكيتها

المطلب األول: مصادر المياه)9(
يحتــاج اإلنســان فــي حياتــه اليوميــة إلــى الميــاه لمســاعدته فــي أعمالــه وأمــوره، وكان ال بــد مــن توافــر مصدر 
للميــاه يعيــن اإلنســان إلــى اللجــوء إليــه إذا احتــاج إلــى الميــاه، فنجــد أن اإلنســان وجــد مصــادر تقليديــة لتجمــع 
الميــاه بحيــث يمكنــه اســتغاله مباشــرة مــن هــذه المصــادر، ومــن ثــم أوجــد مصــادر للميــاه غيــر تقليديــة نتيجــة 
شــّح الميــاه، ولتوفيــر أكبــر قــدر ممكــن مــن الميــاه لتلبيــة حاجاتــه المختلفــة، وفــي مــا يأتــي عــرض لمصــادر 

الميــاه التقليديــة ومصــادر الميــاه غيــر التقليديــة:

أوال: المصادر التقليدية للمياه
هــي أماكــن توافــر الميــاه بطريقــة طبيعيــة ال تحتــاج مــن اإلنســان أّي جهــد فــي جمعهــا وادخارهــا، بــل ينتفــع 

اإلنســان منهــا بشــكل مباشــر، وهــي موجــودة بأشــكال مختلفــة فــي الطبيعــة علــى النحــو اآلتــي:

الميــاه الســطحية: هــي تجمعــات الميــاه علــى ســطح األرض، والتــي تكــون علــى شــكل تدفقــات مــن األنهــار 
أو تدفقــات لميــاه األوديــة، أو تدفقــات ميــاه الينابيــع، وتعتمــد كميــة الميــاه الســطحية علــى الهطــل 

الســنوي للميــاه. 

وهنالك أنواع للمياه السطحية:
مياه األنهار والبحار والمحيطات.

مياه الينابيع.
مياه األودية و الجداول و الفيضانات الشتائية .

الميــاه الجوفيــة)10(: هــي الميــاه التــي تتواجــد فــي الطبقــات الصخريــة فــي باطــن األرض، بحيــث يمكــن 
ــة. ــار الجوفي ــق حفــر اآلب ــرة، واســتخراجها عــن طري ــات كبي تخزينهــا بكمي

كما تتواجد المياه الجوفية في خزانات طبيعية تميزها عن المياه السطحية.

وهي تحتاج إلى كثافة رأسمالية لبنائها واستخراجها من باطن األرض، ومن َثمَّ معالجتها.

وتعــدُّ الميــاه الجوفيــة مــن أهــم مصــادر الميــاه المســتغلة ألغــراض االســتخدامات المنزليــة والصناعيــة نتيجة 
لتدنــي نســبة التلــوث فيهــا وســهولة معالجتهــا علــى الرغــم مــن ارتفــاع تكاليــف اســتخراجها.

تتنوع المياه الجوفية بحسب تجددها أو عدمه إلى نوعين:
ميــاه جوفيــة متجــددة: هــي الميــاه التــي تتوافــر لهــا مصــادر طبيعيــة ســنوية، مــن خــال تســرب ميــاه األمطــار 

إلــى باطــن األرض ضمــن األحــواض الجوفية.

ميــاه جوفيــة غيــر متجــددة: هــي الميــاه التــي تــم تخزينهــا منــذ آالف الســنين فــي األحــواض المائيــة الجوفيــة 
بســبب المنــاخ الرطــب.

9 - إدارة الطلب على المياه في األردن: ترشيد االستهاك، وتقليل الفاقد، نايف سالم يوسف اإلبراهيم، إشراف: محمد مروان السمان، جامعة آل 
البيت، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، رسالة غير منشورة، تاريخ النشر 2000م، ص11.

10 - إدارة الطلب على المياه في األردن: ترشيد االستهاك، وتقليل الفاقد، نايف سالم يوسف اإلبراهيم، إشراف محمد مروان السمان، جامعة آل 
البيت، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، رسالة غير منشورة، تاريخ النشر 2000م، ص13.
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3. الحصــاد المائــي: يقصــد بــه التقنيــات التــي تســاعد فــي تجميــع ميــاه األمطــار واســتغالها عــن طريــق 
إنشــاء الســدود واآلبــار التــي يمكــن عــن طريقهــا جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن الميــاه، واســتغالها فــي أعمــال 

الزراعــة والصناعــة المختلفــة.

يظهــر لدينــا بعــد العــرض الســابق أن مصــادر الميــاه التقليديــة ســواء الميــاه الســطحية أم الجوفيــة هــي 
تجمعــات طبيعيــة للميــاه نتيجــة األمطــار وجريانهــا علــى األرض أو نتيجــة تســرب هــذه الميــاه إلــى باطــن 

األرض فــي خزانــات طبيعيــة.

ثانيا: المصادر غير التقليدية للمياه
ال شــك فــي أن تحقيــق التــوازن بيــن كميــة الميــاه المتاحــة بالنســبة إلــى كميــة الميــاه المســتهلكة ضمــن 
إطــار الحــد اآلمــن للتغذيــة هــو مــا  تطمــح إليــه جميــع الــدول بالعالــم، ولكــن نجــد أن كثيــًرا مــن الــدول تعانــي 
ــا؛ وهــي زيــادة كميــة اســتهاك الميــاه بالمقارنــة بكميــة الميــاه المتوافــرة ممــا يعنــي تحدًيــا كبيــًرا  عجــًزا مائيًّ
باتجــاه الدولــة، ولذلــك كان ال بــد مــن قيــام الــدول بتوفيــر المــاء الــذي تحتاجــه عــن طريــق توفيــر بديــل 
للميــاه التقليديــة التــي لــم تعــد تكفــي إلــى تأميــن احياجــات النــاس، وتتصــف المصــادر غيــر التقليديــة للميــاه 
بالتدخــل المباشــر لإلنســان فــي إنشــاء هــذه الميــاه عــن طريــق الرفــع مــن كفايــة هــذه الميــاه وجعلهــا معــدة 
لاســتهاك البشــري إذا أمكــن، أو مســاعدة اإلنســان فــي حياتــه األساســية مــن الزراعــة والصناعــة وغيرهــا 

مــن األمــور التــي ال يكــون للشــرب مــن مــكان فيهــا، وهــذه المصــادر غيــر التقليديــة تتمّثــل باآلتــي:

تنقيــة الميــاه العادمــة: وهــي الميــاه التــي تــم اســتهاكها مــن اإلنســان فــي الصــرف الصحــي، وتهــدف هــذه 
التقنيــة إلــى تحقيــق فائدتيــن رئيســيتين علــى النحــو االتــي:

- حماية البيئة من المياه العادمة.
- حماية الموارد المائية الجوفية.

- حماية الموارد المائية السطحية.
- رفع المستوى الصحي واالجتماعي للسكان.

- توفير مصادر للمياه غير تقليدية خاصة في مجاالت الزراعة والصناعة.
- تحلية مياه المسوس: هي المياه زائدة الملوحة، لكنها أقل ملوحة من مياه البحار.

- تحليــة الميــاه المالحــة: هــي معالجــة ميــاه البحــار بحيــث تصبح صالحة لاســتهاك البشــري، وتلبيــة الحاجات 
المختلفة لإلنسان.

- إعادة استخدام المياه الرمادية: وهي مياه المغاسل و االستحمام ، وتشكل حوالي 30% من االستهاك 
المنزلي، حيث تتم معالجتها ثم استخدامها في الري مما يوفر 30% من كميات االستهاك.

المطلب الثاني: ملكية المياه في اإلسالم
ســّخر اللــه تعالــى أدوات الحيــاة المختلفــة مــن أجــل اســتخاف اإلنســان فــي األرض، وكان مــن لــوازم هــذا 
االســتخاف تمكيــن الحيــاة لإلنســان فــي هــذا الكوكــب مــن أجــل ضمــان اســتمرار الجنــس البشــري وكافــة 
ــك هــذا المصــدر  المخلوقــات الحيــة التــي تحتــاج إلــى المــاء بصــورة أو بأخــرى، فنظــم اإلســام طريقــة تملُّ

المهــم للحيــاة، وتتنــوع صــور الميــاه فــي المجتمــع علــى النحــو اآلتــي:
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الفرع األول: المياه المحرزة في أواني خاصة أو خزانات)11(
الميــاه التــي بــذل الجهــد فــي إعــداد المــكان الخــاص بهــا مــن أجــل جمعهــا ومنــع تســربها وتبخرهــا؛ مثــل 

ــأة لجمــع الميــاه أو الصهاريــج، والخزانــات الكبيــرة كمــا فــي وقتنــا الحاضــر. الحيــاض واآلبــار المهيَّ

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تمّلك هذه المياه واالنتفاع بها واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ْن  عمــوم قولــه صلــى اللــه عليــه وســلم فــي المباحــات؛ فقــد ورد عــن النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم،: »أَلَ
ــاَس  ــه مــْن أْن يْســَأَل الن ــٌر ل ــه وجهــه، خي ــُه ب ــْن َحَطــٍب، فيبيــع، فيكــفُّ الل ــًة ِم ــذ ُحْزَم ــًا فيأُخ ــْم َحْب ــَذ أحُدُك َيْأُخ

أْعطــي أو ُمِنــع«)12(.
ووجــه الداللــة أن الحطــب مــن المباحــات التــي يجــوز تمّلكهــا، وكذلــك الميــاه التــي يحوزها اإلنســان ويجمعها 

كها كذلــك)13(. فــي مــكان خــاص لهــا فهــو يتملَّ
ومــا خصصــه النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، بالبيــع ضمــن شــرط الحمــل والحيــازة؛ فقــد قــال صلــى اللــه عليــه 

وســلم: »ُنِهــَي عــْن بْيــِع المــاء إال مــا ُحِمــَل منــه«)14(.
ووجــه الداللــة؛ أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، أبــاح بيــع المــاء المحمــول، ومــن لــوازم صحــة البيــع صحــة 

التملــك)15(.

الفــرع الثانــي: مــاء يســتخرجه مالــك األرض؛ كالعيــن تخــرج مــن أرضــه، أو اآلبــار، أو المــاء الــذي يكــون 
ظاهــًرا فــي أرضــه)16(.

وتمّلــك الميــاه المســتخرجة مــن األرض كمــاء العيــون واآلبــار أو الظاهــر علــى أرضــه هــو تملــك صحيــح، وهــو 
قــول مجموعــة مــن الفقهــاء)17(، واســتدلوا بـــ:

ــُوه فيهــا َكــِدالِء الُمْســِلميَن«)18(. ــَر رومــَة فيكــوُن َدْل قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: »َمــْن َيْشــَتري ِبْئ
ووجــه الداللــة جــواز بيــع اآلبــار كمــا قــال ابــن بطــال: » الحديــث حجــة لمالــك ومــن وافقــه فــى قولهــم: إنــه 
ــه عليــه وســلم،  ــار والعيــون فــى الحضــر«،)19( ويفهــم مــن الحديــث إقــرار النبــي، صلــى الل ــأس ببيــع اآلب ال ب
ــداء، لمــا كان  ــت للعامــة ابت ــو كان ــا، فل ــه وقًف ــه حــثَّ المالــك علــى أن يجعل ــل أن ــه لمــن يشــتريه بدلي بملكيت

للحــّث علــى وقفهــا للعامــة أي فائــدة.

11 - دراسة مقارنة لحقوق ملكية المياه وكفاءة االستعمال األمثل للمياه في ضوء النظام اإلسامي والواقع الحالي إلدراة المياه في األردن )المياه 
الجوفية(، اطروحة دكتوراه، غير منشورة، نضال إسماعيل الحروب، إشراف الدكتور عبدالفتاح القاضي، الجامعة األردنية، 2003م، ص44.

12 - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط1، تاريخ 
النشر1422هـ، كتاب المظالم والغصب، باب: بيع الحطب والكأل، رقم الحديث 2373، 113/3.

13 - فيض الباري على صحيح البخاري، )أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي )المتوفى: 1353هـ(، المحقق: محمد 
بدر عالم الميرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة اإلسامية بدابهيل )جمع األمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري(، الناشر: دار 

الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: األولى، 1426 هـ - 2005 م، 567/3.
14 - األموال البن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه )المتوفى: 251هـ(، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب 
فياض األستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسامية، السعودية، الطبعة: األولى، 1406 هـ - 

1986 م، 674/2.
15 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسامية – المغرب، عام النشر: 1387 هـ، 

.130/13
16 - دراسة مقارنة لحقوق ملكية المياه وكفاءة االستعمال األمثل للمياه في ضوء النظام اإلسامي والواقع الحالي إلدراة المياه في األردن )المياه 

الجوفية(، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، نضال إسماعيل الحروب، إشراف الدكتور عبدالفتاح القاضي، الجامعة األردنية، 2003م، ص45.
17 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسامية – المغرب، عام النشر: 1387 هـ، 

.130/13
18 - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط1، تاريخ النشر 

1422هـ، كتاب المساقاة، باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم، 109/3.
19 - شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: 449هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: 

مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م، 492/6.
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2. أّنه نماء ملكه كالثمرة واللبن)20(.

الفرع الثالث: مياه البحار واألنهار والقنوات العامة)21(
ال يجــوز تملكهــا ألن فيــه إضــراًرا بالعامــة، بــل يحــق للجميــع االنتفــاع بهــذا المــاء دون تملــك رقبتــه، فقــد نــصَّ 
حديــث النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، علــى عمــوم ملكيــة الميــاه فقــال: » المســلمون شــركاُء فــي ثــاٍث: 

الــكإل، والمــاء، والنــار«)22(، فــدلَّ الحديــث علــى االنتفــاع ال الملــك.

نظرة اإلسالم إلى الموارد الطبيعية)23(:
إن اإلنســان ليــس المالــك الحقيقــي للمــوارد وإنمــا هــو خليفــة المالــك الحــق وهــو اللــه تعالــى، وهــذا يدعــو 
ــه تعالــى  ــره مــن النــاس، حتــى ال يتبــدل أمــر الل ــه تعالــى فيــه بيــن غي اإلنســان إلــى الترفــق فيمــا أخلفــه الل

ويجعــل غيــره خليفــة فيــه.
إن المــوارد الطبيعيــة وجــدت لمنفعــة الجميــع وليــس لفئــة دون أخــرى، فــا بــد مــن اســتخدامها بعدالــة 

ــع منهــا. وإنصــاف حتــى ينتفــع الجمي
إن التملــك يكــون وفــق مــا شــرع اللــه تعالــى فعندهــا تصــح خافــة اللــه تعالــى فــي هــذه األرض وأي خــروج 

عــن مقتضــى الشــرع الحنيــف يكــون خافــة باطلــة عــن اللــه تعالــى.
اســتخدام اإلنســان وتملكــه للمــوارد البشــرية مرتبــط بحســن اســتخدامه لهــا فــإذا تعــدى اإلنســان علــى هــذه 
المــوارد الطبيعيــة وقــام بتدميرهــا، كان ال بــد مــن منعــه مــن التمــادي علــى حقــوق اآلخريــن فــي فعلــه 

وتصرفــه.

المطلب الثالث: تقنين المياه من قبل الدولة
أوكل اللــه ســبحانه وتعالــى مهــام مختلفــة توجــب علــى الدولــة رعايــة حــق المواطنيــن والمقيميــن فيهــا، 
ومــن هــذه المهــام أن تقــوم الدولــة بــإدارة المــال العــام بيــن أفــراد المجتمــع بحيــث تحقــق العدالــة فيمــا 
بينهــم، وقــد نــصَّ الفقهــاء علــى مجموعــة مــن القيــود ال بــد للدولــة االلتــزام بهــا صيانــة لحقــوق النــاس؛ مــن 

ذلــك:
- قيد العدل.

- قيد تجنب المحرمات.
- قيد عدم اختصاص الدولة ومسؤوليتها بالمنافع دون الناس)24(.

- ويظهــر لنــا أن واجــب الدولــة القيــام بمــا يصلــح حــال النــاس فــي االنتفــاع بالميــاه مــن ســنِّ القوانيــن 
والتشــريعات المختلفــة التــي تعيــن وتســاعد النــاس فــي التوزيــع واالنتفــاع األمثــل للميــاه، بشــرط أن تكــون 
ــل فــي إعانــة النــاس  متمحــورة ضمــن القيــود ســابقة الذكــر التــي تحقــق الهــدف مــن وجــود الدولــة المتمثِّ

علــى االنتفــاع بالمــاء علــى الوجــه األكمــل.

20 - حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، الناشر: دار الفكر – بيروت، 1415هـ-1995م، 97/3.
21 - دراسة مقارنة لحقوق ملكية المياه وكفاءة االستعمال األمثل للمياه في ضوء النظام اإلسامي والواقع الحالي إلدراة المياه في األردن )المياه 

الجوفية(، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، نضال إسماعيل الحروب، إشراف الدكتور عبدالفتاح القاضي، الجامعة األردنية، 2003م، ص45.
ِجْستاني )المتوفى: 275هـ(، المحقق: محمد محيي  22 - سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، كتاب البيوع، باب في منع الماء، رقم الحديث 3477، 278/3، صححه األلباني.
23 - دراسة مقارنة لحقوق ملكية المياه وكفاءة االستعمال األمثل للمياه في ضوء النظام اإلسامي والواقع الحالي إلدراة المياه في األردن )المياه 

الجوفية(، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، نضال إسماعيل الحروب، إشراف الدكتور عبدالفتاح القاضي، الجامعة األردنية، 2003م، ص47-46. 
24 - دراسة مقارنة لحقوق ملكية المياه وكفاءة االستعمال األمثل للمياه في ضوء النظام اإلسامي والواقع الحالي إلدراة المياه في األردن )المياه 

الجوفية(، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، نضال إسماعيل الحروب، إشراف الدكتور عبدالفتاح القاضي، الجامعة األردنية، 2003م، ص49. 
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المبحث الثاني

حقوق متعلقة بالمياه

اهتــم اإلســام بالميــاه اهتماًمــا ملحوًظــا فيمــا يتعلــق بالمحافظــة عليهــا ومنــع إهدراهــا واســتخدامها 
إلــى اإلنســان  الميــاه  بتنظيــم جلــب  أشــكال هــذا االهتمــام قيــام اإلســام  الســليم، ومــن  االســتخدام 
ليســتخدمها، ثــم صــرف هــذه الميــاه المســتخدمة، وهــي مــا يســمى بحــق االرتفــاق وهــو:  » حــق مقــرر علــى 
عقــار لمنفعــة عقــار آخــر، مملــوك لغيــر مالــك العقــار األول. وهــو حــق دائــم يبقــى مــا بقــي العقــاران دون نظــر 

إلــى المالــك«)25(، وحــق االرتفــاق يحفــظ حــق اإلنســان فــي اســتخدام الميــاه.

المطلب األول: حق المجرى
الفرع األول: تعريف المجرى لغة

وهــي مأخــوذة مــن األصــل َجــَرَي: بمعنــى انســياح الشــيء، فمجــرى المــاء موضــع جريــان المــاء، وكذلــك 
ــِه َمْجَراَهــا َوُمْرَســاَها()26(، بمعنــى مــكان انســياب الســفينة، ومرســاها؛  المعنــى فــي قولــه تعالى:)ِبْســِم الّل

مــكان اســتقرار الســفينة)27(

الفرع الثاني. تعريف مجرى الماء اصطالًحا:
ــر  فــه أبــو زهــرة: »هــو أن يكــون لعقــار حــق إجــراء المــاء الصالــح، ومــروره فــي عقــار آخــر، مالكــه غي ولقــد عرَّ

مالــك العقــار األول«)28(

مفردات التعريف:
العقار: وبهذا القيد يخص األعيان من األراضي والعقارات بهذا الحق.

الماء الصالح: هو بيان لنوع الماء الذي يجّر إلى األرض.
مالكــه غيــر مالــك العقــار األول: بيــان ألن الحــق يلــزم صاحــب العقــار الــذي يفصــل عقــاره المــاء عــن صاحــب 

العقــار الثانــي.

وبهــذا يتضــح أن حــق المجــرى للميــاه الصالحــه للشــرب حــق مــازم للعقــار، والذي هو من الحقوق األساســية 
لصاحب العقار حتى يســتطيع االســتمرار في عقاره وتحقيق االســتقرار.

حــق المجــرى يتعلــق بالعقــار أو األرض الــذي يفصــل بينــه وبيــن جلــب الميــاه عقــار أو أرض، إمــا العقــار و إّمــا 
األرض التــي تحــاذي الميــاه وال فاصــل بينهــا وبيــن الميــاه ليــس لهــا حــق المجــرى لعــدم حاجتهــا إلــى أرض أو 

عقــار أخــرى لجــب الميــاه إليهــا.

25 - الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسامي وأدلته، دار الفكر، سوريا، ط4، 2900/4.
26 - سورة هود: رقم االية 41.

27 - لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 711هـ(، الناشر: دار صادر – 
بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ، تحت االصل جرى، 141/14، انظر مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 

الرازي )المتوفى: 666هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 
1999م، تحت األصل )جرى(، 56/1.

28 - محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسامية، دار الفكر العربي، ص 95.
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الفرع الثالث: حكم حق المجرى
جــواز إجــراء المــاء إلــى األرض أو العقــار عنــد الحاجــة مــع انتفــاء الضــرر علــى صاحــب العقــار أو األرض المــراد جــّر 
المــاء مــن جهتــه، ويلــزم صاحــب العقــار أو األرض المــراد جــّر المــاء مــن جهتــه تمكينــه، وهــو قــول مجموعــة 

مــن الفقهــاء)29(.

الفرع الرابع:  مشروعية حق المجرى
قولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: »ال َيمَنــُع جــاٌر جــاَره أن يغــِرَز خشــبًة فــي جــداِره، ُثــمَّ يقــول أبــو هريــرة: مالــي 

أراكــم عنهــا ُمْعِرضيــن، واللــِه ألْرِمَيــنَّ بهــا َبْيــَن أكتاِفُكــم«)30(.

وجــه الداللــة، أن النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، أمــر الجــار أن يعيــن جــاره فــي وضــع الخشــبة فــي جــداره، 
وهــو ممــا ال يســتغني عنــه الجــار، بــل قــد يضــر بــه امتنــاع جــاره عــن مســاعدته، فكذلــك حــق المجــرى التــي ال 
يمكــن للجــار أن يســتغني عــن المــاء فــي ملكــه، فوجــب علــى الجــار أن يليــن جانبــه إلــى جــاره، ويعينــه بالــذي 

يلحــق عليــه مــن ضــرر شــيء)31(.

مــا رواه مالــك عــن عمــرو بــن يحيــى المازنــي عــن أبيــه أنــه قــال: كان فــي حائــط جــده ربيــع لعبــد الرحمــن بــن 
عــوف فــأراد عبــد الرحمــن أن يحولــه إلــى ناحيــة مــن الحائــط هــي أقــرب إلــى أرضــه، فكّلــم عبــد الرحمــن بــن 

عــوف عمــر بــن الخطــاب فــي ذلــك، فقضــى لعبــد الرحمــن بــن عــوف بتحويلــه )32(.

ووجــه الداللــة: أْن ليــس للجــار أن يمنــع جــاره ممــا ال يضــره وال يلحــق األذى بــه، وهــو فعــل عمــر رضــي اللــه 
عنــه فــي تحويــل مجــرى المــاء)33(.

مــا روي عــن الضحــاك بــن خليفــة أنــه ســاق خليًجــا، لــه مــن العريــض، فــأراد أن يمــّر بــه فــي أرض محمــد بــن 
مســلمة فأبــى محمــد، فقــال لــه الضحــاك: ِلــَم تمنعنــي وهــو لــك منفعــة تشــرب بــه أواًل وآخــًرا وال يضــرك؟ 
فأبــى محمــد فكّلــم فيــه الضحــاك عمــر بــن الخطــاب محمــد بــن مســلمة فأمره أن يخلي ســبيله فقــال محمد، 
ال فقــال عمــر: لــم تمنــع أخــاك مــا ينفعــه وهــو لــك نافــع تســقي بــه أوال وآخــًرا، وهــو ال يضــرك، فقــال محمــد: 

ال واللــه، فقــال عمــر: »واللــه ليمــرنَّ بــه ولــو علــى بطنــك« فأمــره عمــر أن يمــر بــه ففعــل الضحــاك«)34(.

وجــه الداللــة، قــول عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه، فــي إلــزام محمــد بــن مســلمة فــي إعطــاء الضحــاك 
حــق المجــرى)35(.

ألن فــي إقــرار حــق المجــرى، حفــظ ألمــوال النــاس مــن أن تهلــك، ووجــه هاكهــا بعــد اســتغالها لمنــع 
الخدمــات عنهــا، وحفــظ األمــوال مــن مقاصــد الشــريعة اإلســامية.

29 - المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: 483هـ(، الناشر: دار المعرفة – بيروت، تاريخ النشر: 1414هـ - 1993م، 
186/23، انظر البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 558هـ(، المحقق: 
قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة: األولى، 1421 هـ- 2000 م، 258/6، انظر المغني البن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد 

الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 620هـ(، الناشر: مكتبة 
القاهرة، تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م، 371/4.

30 - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط1، تاريخ النشر 
1422هـ، كتاب المظالم والغصب، باب: ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، رقم الحديث 2436، 132/3.

31 - المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )المتوفى: 474هـ(، الناشر: 
مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، الطبعة: األولى، 1332 هـ، 39/6.

32 - معرفة السنن واآلثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(، المحقق: عبد المعطي 
أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات اإلسامية )كراتشي - باكستان(، دار قتيبة )دمشق -بيروت(، دار الوعي )حلب - دمشق(، دار الوفاء 

)المنصورة - القاهرة(، الطبعة: األولى، 1412هـ - 1991م، 36/9.
33 - االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي 

معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: األولى، 1421 – 2000، 195/7.
34 - موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى: 179هـ(، المحقق: بشار عواد معروف - محمود خليل، الناشر: 

مؤسسة الرسالة، سنة النشر: 1412 هـ، رقم الحديث 2897، 467/2.
35 - شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري األزهري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: مكتبة 

الثقافة الدينية – القاهرة، الطبعة: األولى، 1424هـ - 2003م، 70/4.
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المطلب الثاني: حق المسيل
الفرع األول: تعريف حق المسيل

في اللغة: هو مجرى الماء، ومكان اندفاع الماء)36(.
اصطاًحا: »حق جريان الماء والسيل من الدار إلى الخارج« )37(

الفرع الثاني: الفرق بين حق المجرى وحق المسيل
يظهــر الفــرق بيــن المصطلحيــن بــأن حــق المجــرى يتعلــق بجلــب المــاء إلــى األرض أو العقــار المملــوك، وحــق 
المســيل هــو إخــراج المــاء الزائــد عــن حاجــة األرض أو العقــار، وهمــا مــن الحقــوق التــي ال يســتغني عنهمــا 
العقــار أو األرض لكــون خدمــات الميــاه مــن الخدمــات التــي ال يســتغنى عنهــا فــي أغلــب األراضــي والعقــارات.

الفرع الثالث: شروط المصالحة على تسييل الماء الزائد )38(
يشترط في المصالحة على تسييل الماء الزائد في عقار الغير أمور منها:

1.  أن يكــون المــاء معلوًمــا إّمــا بالمشــاهدة، وإّمــا بمعرفــة المســاحة؛ ألن المــاء يختلــف بصغــر الســطح 
وكبــره وال يمكــن ضبطــه بغيــر ذلــك، وقيــل بجــواز المصالحــة علــى تســييل المــاء مــع الجهــل بمقــدار مــاء 

المطــر، ألنــه ال يمكــن معرفتــه وهــذا عقــد جــوز للحاجــة.
 2.  يشــترط معرفــة الموضــع الــذي يجــري فيــه المــاء إلــى الســطح ألن ذلــك يختلــف، وأمــا تعييــن مــدة 

لتســييل المــاء فإنهــا غيــر مشــروطة؛ ألن الحاجــة تدعــو إلــى ذلــك.

المبحث الثالث

سرقة المياه من شركات المياه العامة
المطلب األول: مفهوم السرقة في الفقه اإلسالمي

ِرقة بفتح السين وكسر الراء هي أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه)39(. السَّ
مفردات التعريف:

مال: أْن يكون هذا المال متقوًما في الشريعة اإلسامية.
ط عليه وليس من المباحات التي ليس لها مالك. الغير: أن يكون لهذا المال مالك مسلَّ

على وجه الخفية: أن يكون هذا التعدي بالحيلة.
وإخراجه من حرزه: أن يكون أخذ المال من مكان يحفظ ويصان به هذا المال عن التعدي.

36 - المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت: 458هـ[، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 
– بيروت، الطبعة: األولى، 1421 هـ - 2000 م، 520/8.

37 - مجلة األحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخافة العثمانية، المحقق: نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه، جارِت 
كتب، آرام باغ، كراتشي، رقم المادة 144، ص32.

38 - المياه أهميتها أحكامها ومشكاتها كيفية عاجها بالفقه اإلسامي والقانون الوضعي، رسالة ماجستير، غير منشورة،  إبراهيم أبو العدس، إشراف 
الدكتور جابر الحجاحجة، جامعة آل البيت، 2008، ص72.

39 - كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )المتوفى: 829هـ(، 
المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير – دمشق، الطبعة: األولى، 1994، ص483.
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المطلب الثاني: أدلة تحريم السرقة
ــِه  ــَن اللَّ ــَكاًلا ِم ــَبا َن ــا َكَس ــَزاًء ِبَم ــا َج ــوا أَْيِدَيُهَم ــاِرَقُة َفاْقَطُع ــاِرُق َوالسَّ قولــه تعالــى: ) َوالسَّ

ــم(40 ــٌز َحِكي ــُه َعِزي َواللَّ
وقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: » َلَعــَن اللــُه الســارَق يســِرُق البيضــَة فُتْقَطــُع يــُدُه وَيْســِرُق الَحْبــَل فُتْقَطــُع 

َيــُده« )41(
وقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: » ال يزنــي الّزانــي حيــن يْزنــي وهــو مؤمــٌن وال َيْســرُق الســارُق حيــن يســرُق 

وهــو مؤمــٌن«)42(
وقوله صلى الله عليه وسلم: » ال يحلُّ للرجِل أْن يأخُذ َعصا أخيه ِبَغْيِر ِطيِب َنْفِسه«)43(

تكشــف جميــع األدلــة الســابقة عــن حرمــة الســرقة إّمــا ببيــان العقوبــة أو بلعــن القائــم بهــذا الفعــل أو بنفــي 
اإليمــان عنــه لبيــان عظــم فعلــه.

المطلب الثالث: شروط تطبيق حّد السرقة
إّن جريمــة الســرقة مــن الجرائــم البشــعة فــي المجتمــع ِلمــا لهــا مــن آثــار ماديــة ونفســية واجتماعيــة ســيئة، 
فهــي تتعــدى الجانــب المــادي إلــى الجانــب النفســي بانتهــاك حرمــة األماكــن، وقــد تتعــدى حرمــة األرواح 
ــة الســلبية مــن القطيعــة والعــداوة  ــار االجتماعي ــن، فضــًا عــن اآلث مــن أجــل االســتياء علــى أمــوال اآلخري
والبغضــاء بيــن أبنــاء المجتمــع، فلذلــك نجــد أن اإلســام شــّدد فــي تطبيــق حــّد الســرقة وهــو القطــع ليــد 
الســارق، فقــد قــال النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، فــي بيــان أن هــذا الحكــم ال يمكــن التســاهل فــي أدائــه 
فقــال: » لــو أنَّ فاطمــَة بْنــَت محمــٍد ســَرَقْت َلَقَطْعــُت َيَدهــا)44(، فــدلَّ ذلــك علــى عظــم هــذا الفعــل وعــدم 

التســاهل مــع فاعلــه.

وقــد اشــترط العلمــاء لتطبيــق هــذا الفعــل مجموعــة مــن الشــروط حتــى يطبــق علــى مســتحقه، ويحقــق 
المعانــي التــي أرادهــا الشــارع ســبحانه وتعالــى، متمّثلــة بـــ:

- أخذ المال على وجه الخفاء.
- أن يكون المسروق مااًل محترًما.

صــاب، فقــد قــال النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم: »ال ُتْقَطــُع الَيــُد إاّل فــي ُرْبــِع دينــاٍر  - أن يبلــغ المســروق النِّ
َفصاِعــًدا«.

- إخراج المسروق من ِحْرز.
- انتفاء الشبهة من المسروق؛ ألن الشبهة ُتسقط الحّد.

- ثبوت السرقة.
- مطالبة المسروق منه بماله؛ ألن عدم المطالبة دليل اإلباحة)45(.

فــإذا امتنــع أحــد هــذه الشــروط عــن التحقــق ال يطبــق حــّد الســرقة؛ ألن جريمــة الســرقة لــم تكــن متحققــة 
األركان فينتقــل عندهــا مــن الحــّد المقــّدر مــن الشــريعة اإلســامية إلــى التعزيــر؛ وهــو عقوبــة مشــروعة علــى 

معصيــة أو جنايــة ال حــّد فيهــا، وال كفــارة)46(
40 - سورة المائدة: رقم االية 15.

41 - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط1، تاريخ النشر 
1422هـ، كتاب الحدود، باب لعن السارق اذا لم يسم، رقم الحديث 6783، 159/8.

42 - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط1، تاريخ النشر 
1422هـ، كتاب الحدود، باب لعن السارق اذا لم يسم، رقم الحديث 5578، 104/7.

43 - المياه أهميتها أحكامها ومشكاتها كيفية عاجها بالفقه اإلسامي والقانون الوضعي، رسالة ماجستير، غير منشورة، إبراهيم أبو العدس، إشراف 
الدكتور جابر الحجاحجة، جامعة آل البيت، 2008، ص72.

44 - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط1، تاريخ النشر 
1422هـ، كتاب المغازي، باب، رقم الحديث 4304، 151/5.

45 - المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المتوفى: 884هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، 
بيروت – لبنان، الطبعة: األولى، 1418 هـ - 1997 م، 7/451-428.

46 - الفقه اإلسامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الرابعة، 7/5591.
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المطلب الرابع: أشكال سرقة المياه
- تعطيل عدادات الماء.

- إنشاء خطوط مياه  خاصة.
- التعدي على خطوط المياه الرئيسية.

- االعتداء على المياه الجوفية .

المطلب الخامس: حكم سرقة المياه
تطبــق عقوبــة التعزيــر علــى ســارق الميــاه؛ وذلــك لعــدم توافــر كامــل الشــروط الســابقة الذكــر عليــه، وممــا 

يؤيــد تطبيــق التعزيــر علــى ســارق الميــاه:
1- أنه مال غير متمول)47(.

2- أنه مشترك في أصل ملكه، فهي شبهة تدرأ الحّد)48(.
3- أن األصل في األمور اإلباحة)49(.

ونقصــد بالعقوبــة التعزيريــة هــي العقوبــة التــي يقررهــا القاضــي علــى مرتكــب عمليــة الســرقة بمــا يحقــق 
مصلحــة النــاس؛ فقــد تكــون بالغرامــة أو الســجن أو أي طريقــة تحقــق ردع كل مــن يحــاول المســاس بهــذا 

المصــدر.

االمتناع عن دفع الفواتير:
ا أال  قبــل بيــان الحكــم الشــرعي المتنــاع المواطــن عــن دفــع فواتيــر الميــاه البــد مــن بيــان نقطــة مهمــة جــدًّ
وهــي أن فاتــورة الميــاه التــي تأتــي للمواطــن ليســت ثمًنــا للميــاه، بــل هــي عبــارة عــن أجــور ســحب وتنقيــة 
ونقــل الميــاه مــن مصادرهــا إلــى بيــت المواطــن، وهــذا بــدوره يتطلــب شــبكات وكهربــاء وموظفيــن وغيرهــا 

ممــا يســتدعي مبالــغ ماليــة تفــي بهــذه االلتزامــات جميعهــا.

ــاع عــن  ــاء علــى مــا ســبق فــإن الفاتــورة هــي مبلــغ مــن المــال مقابــل خدمــة مقدمــة وعليــه فــإن االمتن بن
دفــع الفاتــورة يعنــي أن يأخــذ اإلنســان خدمــة دون مقابــل، وهــذا غيــر مقبــول إال أن يقــوم صاحــب الخدمــة 
بتقديمهــا مجاًنــا، وبمــا أن الدولــة ال تقدمهــا بالمجــان فالمواطــن ملــزم ديانــة بدفــع الفاتــورة مقابــل الخدمــة 
المقدمــة لــه، وهــذا شــرط صريــح فــي طلــب المواطــن لاشــتراك فــي شــبكة الميــاه، وعليــه فيحــرم علــى 

المواطــن االمتنــاع عــن دفــع فاتــورة الميــاه.

نشاط متعلق بالوحدة 
مجموعــة مــن النــاس تســكن فــي منطقــة تبعــد عــن مصــدر المياه2كــم، طلبــوا مــن أحدهــم أن يذهــب 
ويحضــر لهــم مــاء للشــرب، فذهــب هــذا الشــخص إلــى مصــدر الميــاه، فأحضــر وعــاًء ووضــع فيــه المــاء بعــد 
تصفيتــه، ثــم قــام بحملــه حتــى جــاء إليهــم وقــّدم إليهــم المــاء وهــم فــي أماكنهــم، وبعــد ذلــك طلــب هــذا 

الشــخص مــن هــذه المجموعــة أجــًرا مقابــل إحضــار المــاء لهــم وجهــده فــي نقلــه.
ما رأيك في طلب الشخص لألجرة؟

47 - المغني البن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن 
قدامة المقدسي )المتوفى: 620هـ(، الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م، 108-9/109، انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولًدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 1243هـ(، الناشر: المكتب اإلسامي، 

الطبعة: الثانية، 1415هـ - 1994م، 6/229.
، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 743 هـ(، الحاشية:  ْلِبيِّ 48 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

ْلِبيُّ )المتوفى: 1021 هـ(، الناشر: المطبعة الكبرى األميرية - بوالق،  شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ
القاهرة، الطبعة: األولى، 1313 هـ، 6/40، انظر المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين 

)المتوفى: 884هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: األولى، 1418 هـ - 1997 م، 7/433.
49 - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 

)المتوفى: 1051هـ(، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: األولى، 1414هـ - 1993م، 3/368.
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سلوكيات األفراد والمجتمع نحو المياه  من منظور الشريعة اإلسالمية
نموذج _األنا_ الخماسي في تعديل السلوكيات الفردية والمجتمعية نحو المياه

د. رائد نصري جميل أبو مؤنس1
مقدمة 

الحمد لله، حمًدا يليق بجاله، والصاة والسام على هادي األمم سيدنا محمد بن عبدالله، وبعد؛ـ
فــإن المــاء هــذه الكلمــة الصغيــرة فــي حجمهــا، العظيمــة فــي أهميتهــا وتأثيرهــا علــى اإلنســان، ال بــل علــى 

كل المخلوقــات الحيــة، يعــد بــا شــكٍّ إكســير الحيــاة وّســرها المعلــوم، مصداًقــا لقولــه ســبحانه وتعالــى:
﴾ 30 األنبياء. ﴿َوَجَعْلَنا ِمَن الماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ

فالمــاء هــو المكــّون األساســي للخليــة الحيــة والوســط الــذي البــد منــه لبقائهــا كذلــك؛ والمــاء عنصــر أســاس، 
ومكــّون جوهــري فــي كل أنشــطة وأعمــال اإلنســان بــل احتياجاتــه، فمــن كــون المــاء ضــرورة لبقــاء حيــاة 
اإلنســان متمثلــة بحاجتــه لشــرب كميــات منتظمــة منــه، وصــواًل الســتعمال الميــاه فــي تبريــد المفاعــات 

النوويــة، ومــا بينهمــا أنمــاط مــن االســتعماالت ال تعــّد وال تحصــى.
وفــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه اســتعماالت الميــاه وتتطــور بتطــور الحيــاة المدنيــة، وتنــوع رغبــات اإلنســان 
الامتناهيــة، تناغًمــا مــع التطــور الهائــل فــي المدنيــة الحديثــة فــي صيغهــا المختلفــة: الصناعيــة والتقنيــة 
والترفيهيــة...، مترافًقــا بثــورة ســكانية هائلــة علــى الكــرة األرضيــة جعلــت ســكان الكوكــب يتضاعفــون خــال 
القــرن العشــرين عــدة مــرات، كل ذلــك متزامــن مــع حقيقــة يعلمهــا الجميــع متمثلــة بمحدوديــة الميــاه 

الصالحــة لاســتعمال البشــري، الســيما المــاء الصالــح للشــرب.
وفــي خضــم طرفــي هــذه المعادلــة تكمــن المشــكلة التــي ينبغــي علــى البشــرية التعامــل معهــا وإيجــاد 
حلــول لهــا، وبشــكل خــاص أولئــك الذيــن يواجهــون نتائــج هــذه المعادلــة؛ لكونهــم يعيشــون فــي أقاليــم 
جغرافيــة تفــرض طبيعتهــا مواجهــة نتائــج هــذه المعادلــة، فقــد غــدا مــن المعلــوم بداهــة، أن الكــرة األرضيــة 
مقســمة إلــى مجموعــة مــن األقاليــم الجغرافيــة التــي لــكل منهــا طبيعتهــا الخاصــة)2(، ومــن ذلــك اتصــاف 
بعضهــا بالجفــاف بدرجــات متفاوتــة، تشــتد معهــا إشــكالية توافــر الميــاه الصالحــة لاســتعمال البشــري لتصــل 
إلــى مراحــل خطيــرة تهــدد اســتقرار المجتمعــات البشــرية فــي مثــل هــذه المناطــق، ومــن ذلــك وقــوع األردن 
فــي منطقــة جغرافيــة جافــة بمــوارد مائيــة)3(، غايــة فــي المحدوديــة مــع ثــورة ســكانية غيــر محكومــة بقواعــد 
تزايــد طبيعيــة)4(؛ وإنمــا هــي نتــاج أســباب جيــو سياســية تعصــف بالمنطقــة، معــززة بضعــف اقتصــادي يعيــق 

إيجــاد حلــول جذريــة لهــذه اإلشــكالية.

إشكالية السلوكيات نحو المياه من منظور الشريعة اإلسالمية 
تكمــن المشــكلة فــي ســلوكيات األفــراد والمجتمعــات المســلمة نحــو الميــاه فــي كونهــا لــم تحــظ بدراســة 
تجريديــة للمشــكلة، تقــوم علــى تحليــل الســلوكيات وبيــان عناصرهــا وأبعادهــا وخصائصهــا فــي ســياق 
المنهجيــة التشــريعية اإلســامية؛ وإنمــا كان التعامــل مــع الســلوكيات باعتبارهــا أمــوًرا اعتياديــة تحددهــا 
وتوجههــا رغبــات األفــراد والمجتمــع فــي ســياق االحتياجــات المتنوعــة للميــاه، ودون االلتفــات نحــو األحــكام 
والقيــم اإلســامية التــي ينبغــي علــى األفــراد والمجتمعــات االلتــزام بهــا فــي تعاملهــم مــع الميــاه فــي 
كافــة المجــاالت والقطاعــات، ممــا أنتــج ضبابيــة واضحــة فــي كيفيــة تعامــل األفــراد والمجتمعــات بــل الــدول 
مــع مشــكلة نقــص الميــاه الازمــة لتلبيــة الحاجــات اإلنســانية، وهــو مــا اســتدعى أن تقــوم هــذه الدراســة 

بمحاولــة اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة: 
1- أستاذ مشارك في  قسم  الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة األردنية

2- يقسم علماء الجغرافيا الكرة األرضية إلى أقاليم لها خصائصها المختلفة عن غيرها، مثا اإلقليم االستوائي، وإقليم البحر األبيض المتوسط...
3- ينتمي األردن جغرافيا إلى إقليم شبه مداري مع ماحظة قربه من إقليم البحر األبيض المتوسط، حيث يتصف بمناخ مزيج من مناخ حوض البحر 
األبيض المتوسط )في المرتفعات الجبلية حيث الصيف المعتدل والشتاء البارد( والمناخ شبه المداري )في منطقة األغوار حيث الصيف الحار 
والشتاء الدافئ( والمناخ الصحراوي )في البادية األردنية حيث الصيف الحار والشتاء البارد(. ومعدل األمطار فهو ما حوالي 290 ملم في كل 

http://www.rjgc.gov.jo/RJG. :من عّمان وإربد، بينما ينخفض إلى 35 ملم في العقبة، انظر الموقع الرسمي للمركز الجغرافي الملكي
 .lang=ar&165=aspx?PID

4- أثر في تزايد السكان في األردن خال القرن العشرين مجموعة من العوامل، منها التزايد الطبيعي للسكان بالوالدة، مع ارتفاع معدل األعمار في 
ظل تحسن الخدمات الطبية، إال أن وقوع الحروب في الدول المحيطة باألردن وخاصة فلسطين جراء االحتال الصهيوني، دفع أعداد من سكان 

تلك الباد إلى اللجوء إلى األردن مما أدى إلى زيادات غير منتظمة أدت إلى تضاعف السكان وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية للمملكة وفي 
مقدمتها المياه. 
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ما أنماط سلوك األفراد والمجتمعات نحو المياه؟ وما هي استعماالت المياه؟
ما أبعاد السلوكيات نحو المياه وخصائصها؟

ما النموذج الذي يمكن تعديل سلوكيات األفراد والمجتمعات نحو المياه من خاله؟ 
مــا الموجهــات والمعاييــر الشــرعية التــي تجعــل هــذا النمــوذج يحقــق شــروط النجــاح وقابليــة التطبيــق عنــد 

الفئــات المســتهدفة؟

 المياه بين خطر فقدانها وضعف القيم عند مستعمليها 
فرغــم االزديــاد المتعاظــم ألهميــة الميــاه؛ فــإن البشــرية حــول الكــرة األرضيــة تتعامــل مــع هــذا المتطلــب 
األساســي الســتمرار الحيــاة بســلوكيات فــي كثيــر منهــا ال يمكــن أن توصــف إاّل بعــدم المســؤولية التــي 
ســتؤدي إلــى إيــذاء البشــرية عموًمــا، والتســبب بالضــرر لألفــراد والمجتمعــات بشــكل مباشــر، وتعميــق 
المشــكات لألجيــال القادمــة، لمــا ســتؤول لــه ســلوكيات البشــرية نحــو الميــاه مــن نتائــج ليــس أقلهــا: فقــدان 

ــاه. ــاه الصالحــة للشــرب، أو التلــوث المتعــدد األشــكال للمي المي
ففــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه شــعوب ومناطــق واســعة مــن العالــم خطــر الجفــاف المــؤدي إلــى مــوت 
الماييــن مــن النــاس عطًشــا وانهيــار مجتمعاتهــم اإلنســانية عــاوة علــى األضــرار الفادحــة فــي البيئــة 
ومكوناتهــا فــي هــذه المناطــق التــي تعانــي مــن شــّح الميــاه؛ فــإن البشــرية تــرى مــن أبنائهــا مــن يعبــث 

بالميــاه: إهــداًرا وإســراًفا وتلويًثــا، وهــذا مــا يجعــل مــن الضــرورة بمــكان: 
تحديد السلوكيات المرتبطة بالمياه بأنواعها وأشكالها وتصنيفها.

بيان أبعاد السلوكيات تسهيا لفهمها والتعامل معها.
التأكيد على شــمولية التشــريع اإلســامي وفاعليته من خال َتقديم المبادئ والمعايير والقيم اإلســامية 

الحاكمــة لكافة الســلوكيات نحو المياه.
تقديــم نمــوذج متكامــل لتعديــل ومراقبــة ســلوكيات األفــراد والمجتمعــات انطاقــا مــن رؤيــة الشــريعة 

اإلســامية ومقاصدهــا.

أهداف بناء نموذج _األنا_ الخماسي في تعديل السلوك نحو المياه  
ــن المســلم مــن تعديــل ســلوكه نحــو الميــاه ســواء أكان فــرًدا أم  تهــدف هــذه الدراســة إلــى بنــاء نمــوذج يمكِّ

مجتمعــات، ويتمّثــل ذلــك باآلتــي:
عــرض وتقديــم اإلطــار الفكــري والتأصيلــي لعناصــر الســلوكيات الرشــيدة حــول الميــاه مــن منظــور الشــريعة 

اإلســامية.
التعرف على مفاهيم وخصائص السلوكيات الرشيدة حول المياه من منظور الشريعة اإلسامية.

بيان ماهية السلوكيات الرشيدة حول المياه من منظور الشريعة اإلسامية ومكوناتها ومقوماتها.
عرض نموذج األنا الخماسي حول السلوكيات الرشيدة نحو المياه من منظور إسامي.

السلوكيات نحو المياه من منظور الشريعة اإلسالمية في الدراسات العلمية السابقة 
شــّكل المــاء وقضايــاه ومشــكاته محــوًرا لعديــد الدراســات والرســائل الجامعيــة التــي عملــت علــى تنــاول 
ــو العــدس فــي جامعــة آل البيــت  موضوعــات خاصــة منهــا: مــن مثــل رســالة الماجســتير للباحــث إبراهيــم أب
ــون الوضعــي،  ــاه أهميتهــا وأحكامهــا ومشــكاتها وكيفيــة عاجهــا بالفقــه اإلســامي والقان بعنــوان: المي
2008، حيــث تنــاول الباحــث فيهــا مســائل مــن أحــكام الطهــارة والصــاة عــاوة علــى أحــكام االرتفــاق وقضايــا 
ترشــيد الميــاه، وتطــرق ألحــكام الماحــة البحريــة وتلويــث الميــاه، ومــن جهــة أخــرى، أعــد الباحــث نضــال 
الحــروب أطروحــة دكتــوراه بعنــوان: دراســة مقارنــة لحقــوق ملكيــة الميــاه وكفــاءة االســتعمال األمثــل 
للميــاه فــي ضــوء النظــام اإلســامي والواقــع الحالــي إلدارة الميــاه فــي األردن )الميــاه الجوفيــة(، الجامعــة 
األردنيــة 2003، جــاءت متخصصــة فــي موضــوع محــدد عّبــر عنــه الباحــث فــي عنــوان األطروحــة، فيمــا كان مــن 
أفضــل الدراســات التــي اطلــع عليهــا الباحــث بحــث المجالي،عبــد الحميــد)2005(، مبــادئ ترشــيد اســتهاك 
الميــاه فــي الفقــه اإلســامي، مجلــة دراســات علــوم الشــريعة والقانــون، الجامعــة األردنيــة، المجلــد 32، عــدد 
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2، حيــث أشــار إلــى مجموعــة مــن المبــادئ المقــررة فــي الشــريعة للتعامــل مــع الميــاه ونمــاذج تطبيقيــة مــن 
األحــكام الفقهيــة عليهــا.

ورغــم فائــدة هــذه الدراســات وغيرهــا ممــا كتــب حــول الميــاه والبيئــة عمومــا إال أن الباحــث لــم يجــد مــن 
حــاول بنــاء نمــوذج معرفــي لمعالجــة اختــاالت ســلوكيات المتعامليــن مــع المــاء ســواء أكانــوا أفــرادا أم 

ــه الباحــث فــي هــذه الدراســة. مجتمعــات، وهــو مــا يســعى إلي

ُمِحّددات نموذج _األنا_ الخماسي في تعديل السلوكيات نحو المياه  
يقتصــر هــذا النمــوذج علــى التعريــف بمفهــوم الســلوكيات الرشــيدة حــول الميــاه مــن منظــور الشــريعة 

اإلســامية فــي إطارهــا العــام.
يتناول هذا  النموذج األبعاد األساسية الحاكمة للسلوكيات المتعلقة بالمياه.

لن يتطرق هذا النموذج للمعلومات اإلحصائية أو التقنية المتعلقة بالمياه والسلوكيات المرتبطة بها.

منهجية البحث
ــع الباحــث فــي إعــداد هــذا البحــث المناهــج العلميــة المناســبة لمثــل هــذا النــوع مــن الدراســات  اتب
النظريــة التأصيليــة، والتأطيريــة، فــي ظــل عــدم اســتهداف تحليــل معلومــات كميــة وماليــة يتــم 
قياســها وتحليلهــا؛ ولــذا كان اتبــاع المنهــج االســتقرائي لمــا تضمنــه الفكــر التشــريعي اإلســالمي 
مــن نصــوص شــرعية وآراء فقهيــة مؤثــرة فــي بنــاء ســلوك رشــيد نحــو الميــاه، والمنهــج الوصفــي لمــا 
ــم اإلســالمية المتعلقــة باســتعماالت  ــر والقي ــادئ والمعايي قــرره المفكــرون المســلمون فــي المب
الميــاه، وصــوال التبــاع المنهــج التحليلــي الســتخالص القواعــد والمعاييــر المقتــرح اتباعهــا لهندســة 

ــا الخماســي فــي تعديــل وتنميــة الســلوكيات الرشــيدة حــول الميــاه. نمــوذج األن

المبحث األول: السلوكيات المتعلقة بالمياه؛ أنماطها وأبعادها 
إن العاقــة بيــن المــاء واإلنســان عاقــة مــن الوضــوح بمــكان، يصعــب تفســيرها؛ فهــي عاقــة إنســان اشــتد 
بــه العطــش وشــارف علــى المــوت فــي صحــراء قاحلــة، حتــى يغــدو كــوب مــاء أغلــى مــن كل ثروتــه مهمــا 
عظمــت، أو هــي عاقــة إنســان يشــرب كــوب مــاء مبــارك كمــاء زمــزم يســأل اللــه  - ســبحانه - عنــد شــربه مــا 
يتمنــاه)5(، وهــي عاقــة اإلنســان الــذي يســتعمل المــاء لــري مزروعاتــه، أو لــري زهــوره، يســتعمله فــي صناعــة 
غذائيــة أو دوائيــة، ويســتعمله فــي تبريــد مفاعــل نــووي ألغــراض عســكرية، وهــو كذلــك يســتعمله لمــلء 

بركــة ســباحة، أو يســتعمله فــي الوضــوء اســتعدادا ألداء عبــادة...
ــة  ــة التفاعلي ــل ينبغــي االهتمــام فــي الحال ا، ب ــًدا شــموليًّ فعاقــة اإلنســان بالمــاء ال يمكــن تحديدهــا تحدي
الناشــئة بيــن اإلنســان ســواء أكان فــردا أم جماعــة مــع هــذا العنصــر الهــام »المــاء«، هــذه الحالــة التــي 
ــد التأمــل فيهــا يجدهــا الباحــث  ــة، والتــي عن ــة أم مجتمعي ــت فردي أصبحــت تعــرف بالســلوكيات ســواء أكان

تحمــل األبعــاد اآلتيــة: 

إلــى  التــي يســعى اإلنســان  المنافــع  البعــد المنفعــي Beneficial؛ ويتمثــل بمجموعــة  البعــد األول: 
تحقيقهــا جــراء اســتعماله للميــاه. حيــث يتمثــل المضمــون النفعــي لاســتعمال المائــي بالصــورة النهائيــة 
بالرضــا الــذي يشــعر بــه األفــراد، فهــو محصلــة المنافــع التــي يمكــن أن يحققهــا األفــراد مــن خــال التعامــل 

ــي يســعى لتحقيقهــا. ــه الت ــاه تعــّد مصــدًرا إلشــباع حاجــات الفــرد ورغبات ــاه. فاســتعماالت المي مــع المي
ويســتعمل اإلنســان الفــرد علــى المســتوى الشــخصي، أو المجموعــات الصغيــرة؛ كاألســرة واألصدقــاء... 

ــاه فــي مختلــف شــؤون حياتهــم:  المي
- التغذية. 

َياِلِسيُّ ِفي ُمْسَنِدِه: َوِشَفاُء ُسْقٍم أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة  َها َطَعاُم ُطْعٍم َزاَد َأُبو َداُوَد الطَّ َها ُمَباَرَكٌة، ِإنَّ 5-  َرَوى ُمْسِلٌم: ِإنَّ
رضي الله تعالى عنهم باب رقم ) 28 ( باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه رقم 132 – 2473، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ط1 1995مــــــ، 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، وزيادة » وشفاء سقم » في مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي، 

دار المعرفة، مسند أبي ذر رضي الله عنه رقم )457(.
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- النظافة الشخصية. 
- النظافة المنزلية. 

- ري الحديقة. 
- غسل الممتلكات. 

- السباحة في البرك المنزلية أو األندية الرياضية. 
- الوضوء. 

- االستحمام. 

فهــذه أهــم أنمــاط ســلوكيات األفــراد المتعلقــة بالمــاء والتــي ينطلــق فيهــا الفــرد مــن منفعــة يســعى 
لتحقيقهــا، ويمكــن تقســيم المنافــع التــي يتطلــع العمــاء إلــى االســتفادة منهــا نظًرا إلى تكرارية االســتخدام 

وطبيعــة الطلــب علــى الســلوك إلــى:

- منافع ضرورية؛ مثل التغذية والنظافة الشخصية الواقية من األمراض. 
- منافع حاجية مثل النظافة المنزلية. 

- منافع تحسينية مثل االستحمام والوضوء. 
ــذات، كالســباحة،  ــة؛ مثــل تحقيــق ال - منافــع خاصــة يســتخدمها األفــراد ألغــراض نفســية واجتماعيــة معين

وغســل الممتلــكات وري الحدائــق. 

ذلك أن اإلنســان الفرد يســعى للحصول على الحاجة المتمثلة بوســائل الزمة لوجود اإلنســان، أو المحافظة 
عليــه، أو العمــل علــى تقدمــه، أو وســيلة مــن شــأنها أن توقــف إحساًســا أليًمــا،، أو أن تمنــع حدوثــه، أو أن 
يحتفــظ بإحســاس طيــب قــد نشــأ مــن قبــل، أو أن تنشــأ هــذا اإلحســاس، أو أن تزيــد منــه، وصــوال إلــى الشــعور 
باالرتيــاح واالطمئنــان، أواللــذة، وفــي هــذا الســياق قيــل إن الحاجــات هــي محــور كل نشــاط اقتصــادي)6(. 
وهــذا النــوع مــن الحاجــات ينشــأ مــن المصــدر االجتماعــي الحضــاري، وهــو مكتســب مــن البيئــة التــي يعيشــها 
اإلنســان، تختلــف باختــاف المســتويات االجتماعيــة، فبعــض األشــياء حاجــات ومتطلبــات فــي مجتمــع وفــي 

مجتمــع آخــر قــد تكــون ال قيمــة لهــا)7(.

ويتأثــر هــذا النــوع مــن المنافــع بالعوامــل الخارجيــة المرتبطــة بالمجتمــع واهتماماتــه وتختلــف باختــاف 
المســتوى االجتماعــي والثقافــي وتتأثــر بجوانــب إعاميــة)8(.

وكلمــا ارتقــى اإلنســان فــي ســلم المدنيــة، انعكــس ذلــك علــى تعاملــه مــع المــاء، فيــزداد اســتهاكه لــه فــي 
تلبيــة المنافــع النفســية أكثــر مــن كونهــا حاجيــة وضروريــة فيرتــاد األنديــة الرياضيــة للســباحة مثــا، فــي حيــن 

ا فــي المدنيــة الحديثــة.  تشــكل االســتخدامات الصناعيــة للميــاه متطلًبــا أساســيًّ

فالســلوك يتألــف مــن أفعــال »Acts » وتفاعــات »Interactions » تعبــر عــن االتصــاالت االجتماعيــة بيــن 
الجهــة الصــادر عنهــا الســلوك » الفــرد أو المجتمــع« وموضــوع الســلوك المتمثــل فــي موضــوع الدراســة 

الحالــي: المــاء.

6-  مرعي، محمد البشير )2001(، الحاجات البشرية مدخل إلى النظرية االقتصادية اإلسامية، دار البحوث للدراسات اإلسامية واحياء التراث، دبي، 
ط)1(، 24. 

7-  مرعي)2001(، الحاجات البشرية مدخل إلى النظرية االقتصادية اإلسامية، 30. 
8-  كمال، يوسف)1988(، فقه االقتصاد اإلسامي، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط)1(، ص 35. 
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البعــد الثانــي: البعــد الســماتي أو الخصائصــي Characteristic؛ ويتمثــل بمجموعة الخصائص والســمات 
التــي يتصــف بهــا الســلوك؛ فالســلوك عبــارة عــن التصــور الفعلــي لمجموعــة أو فئــة األهــداف الموضوعــة 
عــن طريــق توحيــد مجموعــة مــن المظاهــر المختلفــة » التــي تتعلــق وتحيــط بتعامــل اإلنســان مــع الميــاه، 
ــج »، فالســلوك يتكــون مــن  ــة ونتائ ــة الحصــول علــى قيمــة وشــكل ووظيفــة وتجرب بحيــث يتــم فــي النهاي

العناصــر اآلتيــة: 

- القيمة )Value ( المقصودة متمثلة بالمنفعة ونوعها الذي تم اإلشارة إليه مسبقا.
- الشكل والوظيفة ) Form and Function ( أي المظهر األدائي للسلوك واالستعمال.

- التجربة ) Experiment ( أي التصرف المدرك من قبل الفرد أو المجتمع. 
- النتائــج )Outcomes ( أي المنافــع المحــددة، أو التــي مــن المفتــرض أن تقدمهــا الســلوكيات لــكل مــن 

األفــراد والمجتمــع. 

وســمات الســلوك المتعلقــة بالميــاه هــي التــي اهتــم بهــا كثيــر مــن الباحثيــن قديًمــا وحديًثــا بياًنــا لمــا يعدونــه 
ا مرفوًضــا؛ مثــل اإلســراف واإلهــدار وصــوال  ســلوًكا رشــيًدا مثــل االقتصــاد فــي المــاء، والتصــدق بــه...أو ســلبيًّ

إلــى التلويث.

البعــد الثالــث: البعــد المجتمعــي Community، باعتبــار أن الميــاه مصــدر إلشــباع احتياجــات ورغبــات 
المجتمعــات. ففــي ظــل التطــور المدنــي، والمعرفــي والتكنولوجــي... فقــد غــدت الســلوكيات المتعلقــة 
بالميــاه غيــر منحصــرة فــي األفــراد، بــل إن الســلوكيات المجتمعيــة والدوليــة أكثــر أهميــة فــي التأثيــر علــى 
الزراعــة والصناعــة  الميــاه وتوزيعهــا، واســتعمالها فــي قطاعــات  المائــي، فسياســات اســتخراج  الواقــع 
والســياحة والترفيــة والرياضــة وصــوال إلــى المجــال العســكري أصبــح مــن األهميــة بمــكان أن أخــذت تشــكل 

ــاه. ــًرا فــي الســلوكيات المتعلقــة بالمي ــل مؤث ــا ب بعــًدا جوهريًّ

فــإذا كان البعــد األول يرتبــط باألفــراد؛ فــإن البعــد الثانــي يرتبــط بالســلوكيات ذاتهــا. فالخصائــص تعبــر عمــا 
تؤديــه الســلوكيات، فــي حيــن تعبــر المنافــع عّمــا يحصــل عليــه المســتعمل للميــاه. وفــي البعــد الثالــث تعبيــر 

عــن إدارة المجتمــع لمزيــج مــن البعديــن يحقــق أهــداف المجتمــع.

إن مفهــوم الســلوك ومضمونــه يجــب أن يحمــل المعنــى ذاتــه الــذي تحملــه رســالة ورؤيــة الفــرد والمجتمــع، 
الــذي ينتمــي إليــه، فرؤيــة المجتمــع » Vision » تتركــز علــى المســتقبل، والرســالة يمكــن أن تتضمــن: الرؤيــة، 
والفلســفة المتبعــة فــي المجتمــع والقيــم واالتجاهــات نحــو اإلنســان وعاقاتــه المتعــددة ومــن ذلــك 

عاقتــه بالمــاء. 

فالســلوك أكثــر مــن مجــرد فكــرة » Idea »، فالفكــرة انطبــاع أساســي يمكــن أن يصبــح مفهومــا بعــد 
مناقشــات كثيــرة، ومعرفــة إمكانيــات تطويرهــا بحيــث يــزود المجتمــع بآليــات تنفيذهــا بأســلوب منتــج، مــع 

ــه، هــذا الســلوك. ــذي يصــدر عن ــه الفــرد والمجتمــع ال ــار مــا يؤمــن ب األخــذ باالعتب

واإلســام باعتبــاره رســالة ورؤيــة ومنهــج لتلبيــة حاجــات اإلنســان واالرتقــاء بــه، اهتــم كثيــًرا بأفعــال المكلفيــن 
حتــى تحقــق مقاصــد الشــرع مــن وجــود اإلنســان، وبمــا ال يتجاهــل حاجــات ورغبــات هــذا المكلــف، فأفعــال 
المكلــف هــي ســلوكه نحــو غيــره، البــد لهــا مــن تحقيــق نوعيــن مــن المقاصــد: مقاصــد المكلــف والمتمثلــة 
بالمنافــع التــي يســعى لهــا مــن خــال هــذا الفعــل وهــذا الســلوك، وكذلــك مقاصــد الشــريعة التــي هــي 

الضوابــط التــي ترشــد ســلوك المكلــف وتدفعــه إلــى الرشــد والكفــاءة.

والشــريعة اإلســامية تلــزم أتباعهــا بــأن تكــون ســلوكياتهم الفرديــة والمجتمعيــة نحــو الميــاه حالــة تفاعليــة 
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ــع الحقــوق،  ــة فــي توزي تحقــق المنفعــة المقصــودة بســمة رشــيدة ممــا يكفــل كفــاءة االســتعمال وعدال
وذلــك ال يتأتــى بــدون التــزام الفــرد والمجتمــع المســلم ألحــكام ومبــادئ وقيــم الشــريعة اإلســامية فــي 

التعامــل مــع الميــاه فــي كافــة المجــاالت وفــي كل القطاعــات.

وفــي المبحــث اآلتــي ســنعرض لنمــوذج مقتــرح لتعديــل ســلوكيات التعامــل مــع المــاء، يســهم فــي إقنــاع 
المتعامــل بأهميــة الموضــوع، ويســاعده علــى رســم خطــة عامــة لتحقيــق الهــدف المنشــود والمتمثــل فــي 
الوصــول إلــى رضــا اللــه ســبحانه فــي كيفيــة التعامــل بالمــاء بكفــاءة ورشــد يلبــي الحاجــات وال يغفــل الرغبــات.

المبحث الثاني: نموذج األنا الخماسي في تعديل السلوكيات نحو المياه
المتتبــع لمــا كتبــه المتناولــون لقضايــا الميــاه عموًمــا، ومــا كتــب عنهــا مــن منظــور الشــريعة اإلســامية 
خصوًصــا، يلحــظ نمًطــا مــن الخطــاب الوعظــي الــذي قــد يكــون غيــر فاعــل فــي تعديــل الســلوك عنــد فئــات 
كثيــرة، أو أنــه ال يقــدم رؤيــة متكاملــة تجعــل المؤمــن بالقضيــة يعــرف أيــن هــو فــي واقــع المشــكلة، ومــا 

هــي الخطــوة اآلتيــة؟

فــي حيــن أن التشــريع اإلســامي يحمــل فــي ثنايــاه نمــاذج غايــة فــي الدقــة والحيويــة، تتيــح لمــن يعرفهــا 
ويفهمهــا، ويعمــل علــى تطبيقهــا، تحقيــق األهــداف المرجــوة، وفــي هــذا الســياق ســيقدم الباحــث نموذًجــا 
ــا بتعديــل الســلوك نحــو الميــاه، ذلــك أن الســلوك ينشــأ بشــكل فطــري مــع مراحــل نمــو اإلنســان، إال  خاصًّ
أن هــذا الســلوك قــد ينحــرف عــن مســاره الرشــيد، فيحتــاج إلــى تعديــل، ولــذا كان النمــوذج للتعديــل وليــس 

للبنــاء.

ثــم إن العاقــات المتبادلــة مــع الميــاه والتــي أشــرت ألبعادهــا وأنماطهــا فــي الصفحــات الســابقة مدارهــا 
األســاس: اإلنســان ببعــده الفــردي، ومــن هنــا كان التعبيــر بمصطلــح » األنــا » كنايــة عــن محوريــة الفــرد 
باعتبــاره صانــع التغييــر ومحــل التعديــل فــي الســلوك، وبمجمــوع مــا يصــدر عــن األفــراد يتكــون الســلوك 
ــُروا َمــا ِبأَنُفِســِهْم(    ــٰى ُيَغيِّ ــُر َمــا ِبَقــْوٍم َحتَّ ــَه َلا ُيَغيِّ المجتمعــي، يقــول اللــه ســبحانه وتعالــى:) إِنَّ اللَّ

الرعــد)11(  -.

إن نمــوذج » األنــا » لــه خمســة أدوار متكاملــة تجعــل المؤمــن بــه يســهم فــي التخفيــف مــن قضايــا الميــاه 
ــا  ومشــكاتها، وتســاعده فــي معرفــة مــا الخطــوة اآلتيــة المطلوبــة منــه، يمثــل كل دور فيــه عنصــًرا جوهريًّ

فــي نجــاح النمــوذج، وهــذه األدوار هــي: 
أنا أعرف.
أنا أؤمن.

أنا أستعمل 
أنا أتدرب.

أنا أبادر.

ففي مثل موضوع: قضايا المياه ومشكاتها، يحتاج التغيير اإليجابي إلى: 
أوال: تكويــن المعرفــة الخاصــة وتوافــر المعلومــات الازمــة حــول الميــاه عنــد الفــرد والمجتمــع، وهــو مــا رمــز 

لــه النمــوذج الخماســي بـــ »أنــا أعــرف«.

ثانيــا: االنتقــال إلــى مرحلــة عــرض هــذه المعرفــة علــى المبــادئ التــي يؤمــن بهــا الفــرد والمجتمــع واألحــكام 
ــا  ــه النمــوذج بـــ »أن التــي يلتزمهــا، والقواعــد والمعاييــر والقيــم التــي يســعى إلــى تحقيقهــا، وهــو مــا رمــز ل

أؤمــن« .
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ثالثــا: يحتــاج الفــرد والمجتمــع بعمومــه فــي تعاملــه مــع الميــاه إلــى إدراك الحــدود الفاصلــة بيــن التطبيــق 
ــارة عــن أفعــال إمــا أن تكــون منســجمة  ــاه عب ــن مــا ليــس كذلــك، فاســتعماالت المي الكــفء والرشــيد، وبي
مــع معرفــة اإلنســان وإيمانــه أو ليســت بالحــد المرغــوب، وال يتحقــق ذلــك بــدون إدراك القيــم والمبــادئ 
والضوابــط التــي تميــز االســتعمال الرشــيد للميــاه الــذي تقــره الشــريعة وتحــث عليــه، وبيــن مــا ستحاســب 
مخالفــه وترتــب علــى ارتكابــه الجــزاء الدنيــوي واألخــروي، فاهتــم النمــوذج بهــذا الــدور مــن خــال مــا رمــز لــه 

بـــ »أنــا أســتعمل ».

رابعــا: بيــد أن ذلــك لــن يحقــق األهــداف المرجــوة إذا لــم يحصــل هــذا الفــرد علــى التدريــب الكافــي والــازم 
لتحويــل المعرفــة واإليمــان عنــد الفــرد إلــى أفعــال، تتســم بالرشــد والكفــاءة بمــا يمكــن الفــرد مــن اســتثمار 

معرفتــه وتمثــل مبادئــه اإليمانيــة، وهــو مــا رمــز لــه النمــوذج بـــ »أنــا أتــدرب«.

النمــوذج  يحملهــا  التــي  والرســالة  الرؤيــة  إن  إذ  بالمبــادرة؛  والمتمثلــة  األخيــرة  المرحلــة  تأتــي  خامســا: 
والمســتمدة مــن مقاصــد الشــريعة اإلســامية وأهدافهــا تســتلزم عــدم الســلبية واالنحصــار فــي الــذات، بــل 
تســتوجب المشــاركة مــع اآلخريــن والتعــاون معهــم، وإعانتهــم وإرشــادهم ممــا يمكــن تلخيصــه بالمبــادرة 

ــا أبــادر«. اإليجابيــة، وهــو مــا رمــز لــه النمــوذج بـــ »أن

المرحلة األولى: المعرفة »أنا أعرف »
ا فــي بنــاء الشــخصية اإلســامية، ال أدّل علــى ذلــك أن األمــر بالقــراءة جــاء  تعــد المعرفــة مكوًنــا أساســيًّ
ــِذي َخَلــَق »  العلــق)1(  -، واألمــر بالتفكــر  ــَك الَّ فــي أول كلمــة نزلــت مــن القــرآن الكريــم: » اْقــَرْأ ِباْســِم َربِّ
والتعقــل والتدبر....تختتــم بــه عشــرات اآليــات الكريمــة، داللــة علــى أن المرحلــة األساســية فــي التعامــل 
مــع أيــة مســألة ينبغــي أن يكــون مــن أســاس  تكويــن المعرفــة الصحيحــة عــن الموضــوع، ولــذا قــرر الفقهــاء 
قاعــدة منهجيــة فــي التعامــل مــع أي أمــر قبــل إصــدار الحكــم الشــرعي عليــه متمثلــة بـــ: الحكــم علــى الشــيء 

فــرع عــن تصــوره)9(، وهــو مــا يتطلــب التعــرف عليــه بتكويــن المعرفــة الصحيحــة والمناســبة.

وتوافــر المعلومــات أحــد العناصــر األساســية فــي الســلوكيات الرشــيدة حــول الميــاه مــن منظــور الشــريعة 
اإلســامية؛ ففــي العصــر الحديــث أصبــح المجتمــع يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى المــّد المعلوماتــي )بالبيانات 
األجهــزة  و ظهــور  المياديــن,  شــتى  فــي  البحــث  و  المعرفــة  دائــرة  اتســاع  بعــد  والمعطيــات(, الســيما 
االلكترونيــة المســتخدمة فــي تكنولوجيــا المعلومــات مــن حيــث طــرق تجميعهــا و معالجتهــا و حفظهــا و 
ــة بالغــة فــي  ــك أصبحــت المعلومــات وســيلة ذات أهمي اســترجاعها بالســرعة و الوقــت المناســبين, و بذل

المســاعدة علــى اتخــاذ القــرارات و المتابعــة والتنظيــم, مــن أجــل الوصــول إلــى الهــدف المنشــود.

وإذا مــا تــم التأمــل فيمــا يقدمــه المختصــون والباحثــون فــي قطــاع الميــاه بكافــة أبعــاده األكاديميــة 
والمهنيــة، فســنجد أن المعلومــات )informations ( وهــي البيانــات التــي خضعــت للمعالجــة والتحليــل 
والتفســير، بهــدف اســتخراج المقارنــات والمؤشــرات والعاقــات، التــي تربــط الحقائــق واألفــكار والظواهــر 
بعضهــا ببعــض)10(، أصبحــت كافيــة إلنتــاج المعرفــة باعتبارهــا حصيلــة مــا يمتلكــه الفــرد أو مؤسســة أو مجتمــع 

مــن المعلومــات، وعلــم وثقافــة فــي وقــت معيــن.

فمــن الحقائــق المثبتــة بالدراســات العلميــة أن مــن بيــن تحديــات األمــن المائــي المدرجــة فــي رؤيــة منظمــة 
التعــاون اإلســامي فــي مجــال الميــاه: )11(

9- الحموي، شهاب الدين، غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية ط)1( 1985، 2/ 314، الشربيني، شمس الدين، مغني المحتاج، دار 
الكتب العلمية، ط)1(، 1995، 498/3،السبكي، تاج الدين، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط1، 385/3،1991.

10- الصباح، عبد الرحمن )1998(، نظم المعلومات اإلدارية، دار زهران، عمان، ص.21. 
11- انظر http://www.sesric.org/files/oic-water-vision/oic-water-vision-ar.pdf   رؤية منظمة التعاون اإلسامي حول المياه، منشور على 

موقع المنظمة. 
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أوال: توافــر المــوارد المائيــة؛ إذ لــم يعــد خافًيــا علــى أحــد مــدى النقــص والتراجــع الحــاد فــي كميــات الميــاه 
المتاحــة لاســتخدام البشــري فــي المنطقــة العربيــة عموًمــا، وفــي األردن خاصــة، وذلك في ضــوء محدودية 
المــوارد المائيــة المتجــددة، وتراجــع نصيــب الفــرد العربــي مــن الميــاه بدرجــة كبيــرة، الســيما فــي ظــل وجــود 
منابــع ميــاه األنهــار خــارج حــدود الوطــن العربــي. يضــاف إلــى ذلك التهديــدات الناتجة عن أطماع إســرائيل في 
الســيطرة علــى المــوارد المائيــة، فالميــاه تشــكل أهــم مبــادئ العقيــدة الصهيونيــة, وأهــم بنــود المفاوضــات 

واالتفاقيــات العربيــة مــع الكيــان الصهيونــي.

ومــن جهــة أخــرى؛ فــإن تهديــدات كبيــرة ومتزايــدة علــى الميــاه العابــرة للحــدود مــن مثل: االســتخراج المفرط، 
وتلــوث التدفقــات العائــدة، وتزايــد الملوحــة، الــخ... تضيــف تحديــات تنتــج أوضاًعــا مائيــة ينبغــي علــى الفــرد 
والمجتمــع إدراكهــا وتفهمهــا، والتعــرف علــى أبعادهــا مــن واقــع مــا تقدمــه النتائــج المثبتــة فــي الدراســات 

العلمية.

ويفــرز هــذا كلــه نقًصــا فــي الميــاه المتاحــة، ممــا يضــع الجميــع أمــام تحــدي إيجــاد البدائــل بكلفهــا المرتفعــة 
ــا متمثــا بعمليــات: تحليــة الميــاه، وإعادة اســتخدام المياه غيــر النقية ، ومعالجة  ــا أودينيًّ ــا و اجتماعيًّ اقتصاديًّ

ميــاه الصــرف الصحــي وإعــادة اســتخدامها ضمــن الشــروط الشــرعية و الصحيــة  الــخ...

ثانيــا: تدنــى إنتاجيــة الميــاه فــي الوطــن العربــي بســبب عــدم كفــاءة اســتخدام الميــاه وتدهــور نوعيتهــا؛ 
وذلــك نظــًرا للتلــوث الناجــم عــن االســتخدام اآلدمــي أو النشــاط الزراعــي أو الصناعــي مترافقــا ذلــك بضعــف 
الوعــي عنــد األفــراد والمجتمــع بخطــورة قضيــة الميــاه ومــا تتطلبــه مــن الحفــاظ عليهــا وحســن اســتغالها 

وتنميتهــا.

ــر المناخــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والماديــة نتيجــة للثــورة التكنولوجيــة والصناعيــة ممــا أدى  ــا: تغي ثالث
إلــى تفاقــم مشــكات اســتنزاف المــوارد المائيــة إلــى حــّد التناقــص المتســارع لكميــة المــوارد المائيــة العذبــة 
فــي العالــم , ســواء أكان التناقــص بفعــل التغيــرات المناخيــة أم االحتياجــات المائيــة المتزايــدة، مــع ماحظــة 
أن اآلثــار الســلبية الهائلــة لــم تقتصــر علــى اإلضــرار باإلنســان؛ بــل تفاقمــت مشــكات تلــوث المــوارد المائيــة 

وتســببت فــي إصابــة الكائنــات الحيــة بالعديــد مــن األمــراض.

رابعا: اختال التوازن بين استخدام المياه وإنتاج الغذاء.

خامســا: تفاقــم مشــكات إدارة الطلــب علــى  الميــاه، ممــا ينتــج فشــًا فــي توفيــر إمــدادات الميــاه وتوزيعها 
بالشــكل المائم.

سادسًا: التغير المناخي, الذي أدى الى تقليل الهطل المطري بنسبة 10-15% سنويًا 
فهــذه المشــكات المائيــة ليســت ســوى عناويــن مّمــا يقدمــه المختصــون فــي قطــاع الميــاه، والتــي ينبغــي 
علــى المســلم عنــد تطبيقــه للنمــوذج ســعًيا إلــى إيجــاد ســلوكيات رشــيدة فــي تعاملــه مــع الميــاه أن يتعــرف 

عليهــا ويفهمهــا وصــوال إلــى إيجــاد الوعــي المائــي، وذلــك مــن خــال:

- إدراك الفــرد للمشــكلة المائيــة مــن حيــث حجمهــا وأســبابها وأبعادهــا وكيفيــة مواجهتهــا, وتأثيــر اإلنســان 
فيهــا وتأثــره بهــا.

- الشعور العميق بالمسؤولية تجاه مواجهة هذه المشكلة والتصدي لها.
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- التعامــل الحكيــم واالســتغال الرشــيد للمــوارد المائيــة, بمــا يســتهدف المحافظــة عليها مــن النفاد ألطول 
وقــت ممكــن, واالحتفــاظ بهــا فــي حالــة تســمح باســتمرارها واســتمرار منفعتهــا ألكبــر عــدد مــن األجيــال ، 
وذلــك باســتخدام تكنولوجيــا توفيــر الميــاه و االســتفادة مــن الحصــاد المائــي لميــاه األمطــار عــن المنــازل و 

الســاحات أو عــن طريــق الســدود .
- االهتمام بالجوانب التنموية واالستثمارية المتصلة بمصادر المياه.

ــي تواجــه اإلنســان  ــاه خاصــة وبالمشــكات الت ــا وبالمي ــة عموًم ــر بالذكــر أن اهتمــام المســلمين بالبيئ وجدي
فــي تعاملــه معهــا ليــس أمــًرا طارًئــا؛ بــل إن العلمــاء المســلمين ســبقوا علمــاء العصــر الحديــث فــي االهتمــام 
ــف  ــاه)12(، وصّن ــون تحــدث تفصيــا عــن تلــوث المي ــه القان ــن ســينا فــي كتاب ــاه، فهــذا اب ــا المي ــة وقضاي بالبيئ
محمــد ابــن احمــد التميمــي فــي القــران الرابــع الهجــري ) العاشــر الميــادي ( كتابــا كامــا عــن التلــوث البيئــي 
ــل الحديــث فيــه عــن ثاثيــة الهــواء، والمــاء، والتربــة،  وأســبابه وآثــاره وطــرق مكافحتــه والوقايــة منــه، وفصَّ
وتبــادل التلــوث بيــن عناصرهــا وجعــل عنوانــه » مــادة البقــاء فــي إصــاح فســاد الهــواء والتحــرز مــن ضــرر 

ــاء »)13(. األوب

وفــي ســبيل الوصــول إلــى هــذا المســتوى مــن الوعــي المائــي، ينبغــي علــى المســلم أن يضيــف إلــى معرفتــه 
الفنيــة بمشــاكل الميــاه، معرفــة بمبــادئ اســتعمال الميــاه مــن منظــور الشــريعة اإلســامية؛ فــإن التشــريع 
اإلســامي يقــرر مجموعــة متكاملــة مــن المبــادئ والضوابــط التــي إذا مــا تعــرف عليهــا المســلم والتزمهــا 
الفــرد والمجتمــع المســلم؛ فــإن ســلوكياتهم نحــو الميــاه ســتتصف بالرشــد، والكفاءة؛ ذلك أن هــذه المبادئ 
تعيــن الفــرد والمجتمــع علــى تمييــز الحــد الفاصــل بيــن الســلوك اإليجابــي فــي التعامــل مــع المــاء، والســلوك 

الســلبي، ومــن هــذه المبــادئ: )14(

أوال: مبــدأ طهــارة المــاء، وطهوريــة المــاء التــي قررتهــا الشــريعة اإلســامية ليســت خاصــة بمــاء مقــدس 
دونمــا عــداه، وإنمــا األصــل فــي كل المــاء الــذي خلقــه اللــه فــي هــذه الكــرة األرضيــة هــو الطهــارة ســواء كان 
ــاًء َطُهوًرا(الفرقــان)48(  -،  ــَماِء َم ــَن السَّ ــا ِم فــي البحــار أو األنهــار، فــي اآلبــار، قــال ســبحانه: )َوأَنَزْلَن
ــا َنْرَكــُب اْلَبْحــَر، َوَنْحِمــُل  ــِه ِإنَّ ــِه ‚ َفَقــاَل: َيــا َرُســوَل اللَّ وعــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال: “َســَأَل َرُجــٌل َرُســوَل اللَّ
ُهــوُر  ــِه ‚: ُهــَو الطَّ ــُأ ِمــْن َمــاِء اْلَبْحــِر؟ َفَقــاَل َرُســوُل اللَّ ْأَنــا ِبــِه َعِطْشــَنا، َأَفَنَتَوضَّ َمَعَنــا اْلَقِليــَل ِمــَن اْلَمــاِء، َفــِإْن َتَوضَّ

َمــاُؤُه اْلِحــلُّ َمْيَتُتــُه”)15(.

وال يتحــول المــاء عــن طهوريتــه إال إذا اختلــط بالنجاســة، وقــد فّصــل الفقهــاء فــي المــاء إذا تغّيــر، وقــد 
وضعــوا لذلــك معياريــن: األول كونــه جارًيــا؛ كالمــوارد الطبيعيــة: البحــار واألنهــار، والثانــي: المقــدار، فــإذا 
ــمَّ مــا عــدا ذلــك  كانــت كميــة المــاء الــذي يوصــف بعــدم الطهوريــة، وهــو مــا كان أقــل مــن قلتيــن، ومــن َث
يبقــى علــى الّطهوريــة ولــو خالطتــه النجاســة كميــاه األنهــار والبحــار... )16(، وإن كان األرجــح مــا قــرره فقهــاء 
المالكيــة فــي أن العبــرة فــي التغيــر ليــس المقــدار؛ وإنمــا حصــول التغيــر بخــروج المــاء عــن صفاتــه الطبيعيــة 

نتيجــة الختاطــه بنجاســات أو قــاذورات)17(.

12- ابن سينا، القانون في الطب، دار الكتب العلمية، ط1،1999، الكتاب األول، 134. 
13- التميمي، محمد، مادة البقاء فى إصاح فساد الهواء والتحرز من ضرر األوباء، تحقيق يحي الشعار، معهد المخطوطات العربية، ط1،1999 . 

14- المجالي، عبد الحميد)2005(، مبادئ ترشيد استهاك المياه في الفقه اإلسامي، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة األردنية المجلد 
32، عدد 2 ص273 وما بعدها. 

15- رواه أبو داوود في سننه، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، دار النشر: دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 21/1، 
رقم: 83. قال الشيخ األلباني – حديث صحيح. 

16- الكاساني،عاء الدين،  بدائع الصنائع دار الكتب العلمية، ط2،1986، 1 / 74 المطبعة، المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخاف، دار إحياء 
التراث العربي، ط 2،  1 / 56، 57. 

17- الخرشي ، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى: 1101هـ(، شرح مختصر خليل الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت، الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ، 71/1. 
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ــٌر  ــَة” َوِهــَي ِبْئ ــِر ُبَضاَع ــْن ِبْئ ــُأ ِم ــِه، َأَنَتَوضَّ ــا َرُســوَل اللَّ فعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي اللــه عنــه قــال:: “ِقيــَل: َي
ــُرِق َواأَلْفِنَيــِة َواَل  ــُيوُل ِمــَن الطُّ ِتــُن )َأْي َكاَنــْت َتْجُرُفَهــا ِإَلْيَهــا السُّ ُيْلَقــى ِفيَهــا اْلِحَيــُض َوُلُحــوُم اْلــِكَاِب َوالنَّ
ُســُه َشــْيٌء”)18(.وقال عليــه الصــاة  ــِه ‚: “ِإنَّ اْلَمــاَء َطُهــوٌر اَل ُيَنجِّ ُتْطــَرُح ِفيَهــا َقْصــًدا َواَل َعْمــًدا ( َفَقــاَل َرُســوُل اللَّ

ــِه”)19(. ــَب َعَلــى ِريِحــِه َوَطْعِمــِه َوَلْوِن ُســُه َشــْيٌء ِإالَّ َمــا َغَل والســام: “ِإنَّ اْلَمــاَء اَل ُيَنجِّ

وفــي تأســيس مبــدأ طهوريــة المــاء إرشــاد للبشــرية فــي اســتعمال أنــواع الميــاه المتعــددة فــي االحتياجــات 
المختلفــة وعــدم االقتصــار علــى مــا كان منهــا صالحــا لاســتهاك البشــري، فكّلــه مــاء طاهــر يمكــن االنتفــاع 
بــه، وهــو مــا ينبغــي أن يظهــر أثــره فــي اســتعماالت الميــاه فــي القطاعــات الصناعيــة والميــاه المســتعملة 
فــي النظافــة غيــر البشــرية بحيــث يتــم توجيــه المــاء المناســب لاســتعمال المناســب ممــا يحقــق وفــًرا 
واســتثماًرا أمثــل للميــاه خاصــة التــي يحتاجهــا اإلنســان لاســتعمال الذاتــي فــي التغذيــة والعبــادة والنظافــة 

الشــخصية.

ثانيا:  مبدأ كفاية المّرة الواحدة في الطهارة.
يحتاج المسلم فرًدا ومجتمعات الستعمال المياه في عبادات أمر الله بها مع ماحظة أن هذا االستعمال 
المائــي قــد ال يشــكل الجــزء األهــم فــي اســتعمال الميــاه وقــد اســتعرضنا ســابقا أنمــاط االســتعمال الفــردي 
والمجتمعــي للميــاه بحيــث ظهــر أن االســتعماالت المرتبطــة بالعبــادة ال تزيــد فــي أحســن أحوالهــا عــن 
اســتعمال مــن ضمــن عشــرات االســتعماالت األخــرى، عــاوة علــى أن الفيصــل فــي واقــع الحــال لكميــات 
الميــاه المســتعملة؛ فــإن مــا تســتهلكه فنــادق ســياحية مــن الميــاه قــد يفــوق مــا تســتهلكه مســاجد نفــس 
المدينــة التــي فيهــا الفنــادق، فالعبــرة بالكميــات المســتهلكة، وليــس فــي أصــل االســتعمال، ومــع ذلــك فــإن 
الشــريعة جــاءت واضحــة فــي أمرهــا بالترشــيد والتوفيــر وعــدم اإلســراف حتــى فــي اســتعمال الميــاه ألجــل 
العبــادة، ومــن ذلــك أن الشــريعة بينــت كفايــة اســتعمال الميــاه مــرة واحــدة فــي القيــام بالطهــارة؛ كالوضــوء 
واالغتســال بمعنــى غســل اليــد والمضمضــة واالستنشــاق...الخ مــرة واحــدة وذلــك لقولــه، صلــى اللــه عليــه 
وســلم: الوضــوء مــرة ومرتيــن و ثاثــة،  فمــن زاد علــى ذلــك فقــد أســاء وتعــدى وظلــم)20(. ومــن جهــة أخــرى، 

فــإن للمســلم الصــاة بمــا شــاء مــن الصلــوات المفروضــة والنافلــة بوضــوء واحــد.

وفــي ذلــك تأســيس لســلوكيات تجتنــب اإلهــدار فــي الميــاه واعتبــار ذلــك مذموًمــا الســيما إذا تزامــن ذلــك 
مــع عــدم كفايــة الميــاه.

ثالثا:  مبدأ التطهير بالبديل
فالشــرع الحكيــم نبــه إلــى أن اإلنســان قــد يواجــه مشــكلة فــي توافــر المــاء، فلــم يشــدد باالقتصــار علــى 
ــُروا َوإِن  هَّ ــا َفاطَّ ــْم ُجُنًب المــاء؛ بــل كان فــي غايــة الســعة أن أقــّر مبــدأ البديــل يقــول ســبحانة: )َوإِن ُكنُت
َســاَء َفَلــْم َتِجُدوا  ــَن اْلَغاِئــِط أَْو َلاَمْســُتُم النِّ نُكــم مِّ ْرَضــٰى أَْو َعَلــٰى َســَفٍر أَْو َجــاَء أََحــٌد مِّ ُكنُتــم مَّ
ــُه ِلَيْجَعــَل  ْنــُه َمــا ُيِريــُد اللَّ ًبــا َفاْمَســُحوا ِبُوُجوِهُكــْم َوأَْيِديُكــم مِّ ُمــوا َصِعيــًدا َطيِّ َمــاًء َفَتَيمَّ
ــُكُروَن( ــْم َتْش ــْم َلَعلَُّك ــُه َعَلْيُك ــمَّ ِنْعَمَت ــْم َوِلُيِت َرُك ــُد ِلُيَطهِّ ــن ُيِري ــَرٍج َوَلِٰك ــْن َح ــم مِّ َعَلْيُك
المائــدة)6(، وأجــازت الشــريعة اســتعمال غيــر المــاء فــي إزالــة النجاســة؛ كاألوراق واألحجــار فــي االســتجمار، 
وألحــق بهــا الفقهــاء المائعــات وغيرهــا مــن وســائل التنظيــف الحديثــة، تعــدُّ بدائــل عــن المــاء مقبولــة شــرًعا، 
وفــي حــاالت الحاجــة والضــرورة يغــدو االعتمــاد علــى البديــل هــو المقــرر شــرًعا؛ مــن مثــل عــدم كفايــة المــاء 

للشــرب والطعــام فيصــار إلــى التيمــم بــدال مــن الوضــوء)21(. 

18- الترمذي، جامع الترمذي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، وقال: حديث حسن، حديث رقم ) 66 ( من 
كتاب الطهارة باب الماء ال ينجسه شيء، وقال عنه األلباني: حديث صحيح. 

19- ابن ماجة، سنن ابن ماجه، الناشر: دار الفكر – بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، حديث رقم )521( من كتاب الطهارة باب الحيض، قال عنه 
األلباني: حديث ضعيف.

20- ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، دار النشر: المكتب اإلسامي - بيروت - 1390 - 1970، 
تحقيق: د. محمد مصطفى األعظمي، 89/1، رقم: 174. وقال األعظمي: إسناده حسن.

21- ابن قدامة، الشرح الكبير على المقنع، دار الكتاب العربي، 1/ 240.
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وفــي ذلــك تأســيس لســلوك تقديــر األولويــات بحيــث تقــدم الضروريــات علــى مــا دونهــا، وهــو مــا ينبغــي 
علــى المســلم فــرًدا كان أم مجتمًعــا القيــام بــه فــي تعاملــه مــع الميــاه بحيــث ترتــب أولويــات التعامــل مــع 

الميــاه.

رابعا: مبدأ صاحية الماء بعد التنقية والتحلية.
فــإن الميــاه علــى فــرض مخالطتهــا بنجاســة أثــرت فيهــا؛ فــإن ذلــك ال يعنــى إهــدار هــذه الميــاه كليــة إذا 
مــا أمكــن معالجتهــا وتنقيتهــا بحيــث تعــود الميــاه لمواصفاتهــا المقــررة، وإذا كان الفقهــاء قــد أشــاروا 
لطــرق تنقيــة الميــاه بمــا يناســب عصورهــم، ومــن ذلــك االتنقيــة بزيــادة كميــة الميــاه، أو بالنــزح مــن المــاء 
المتنجــس....؛ فــإن فــي العصــر الحديــث محطــات يتــم بناؤهــا وتزويدهــا باألجهــزة والمختبــرات التــي تعمــل 
ــة أو  ــر فــي قطاعــات صناعي ــاه صالحــة لاســتعمال علــى أقــل تقدي علــى فصــل النجاســات بمــا تجعــل المي

ــة ليــس هــذا مــكان تفصيلهــا. ــة، وفــي هــذا الموضــوع أبحــاث علمي زراعي

المرحلة الثانية: اإليمان »أنا أؤمن »
مات فــي عصــر اتســم بطغيــان المــدِّ المــادي علــى الفكــر اإلنســاني، أن يتســاءل اإلنســان فــي  غــدا مــن المســلَّ

ظــلِّ معطيــات اإلحصــاءات واألرقــام، عــن المعادلــة اآلتيــة: 

االحتياجات المتنوعة والمتزايدة ال تساوي الكميات المتوافرة من المياه
وهذه المعادلة تقودنا إلى محاولة إثبات إحدى الفرضيات اآلتية: 

عدم كفاية كميات المياه في الكرة األرضية. 
عدم كفاءة استعمال المياه من قبل األفراد والمجتمعات. 

قــد تبــدو هــذه المقدمــة غريبــة عــن العنــوان ومنفصلــة عنــه؛ إذ مــا العاقــة المفترضــة بيــن معطيــات 
معادلــة مســتفادة مــن نتائــج اإلحصــاءات، وبيــن اإليمــان والعقيــدة التــي يحملهــا الفــرد والمجتمــع؟

إن نمــوذج “األنــا الخماســي« الــذي يقترحــه الباحــث، ينطلــق مــن مبــادئ الشــريعة اإلســامية وقواعدهــا، 
وفــي مقدمــة ذلــك: اإليمــان باللــه الخالــق الحكيــم، وعلــى ذلــك تــم تصميــم النمــوذج إلعانــة المســلم 
لــدى اإلنســان المســلم بأســاليب تحقــق  المســتهلك للميــاه علــى ترســيخ حقائــق اإليمــان ومفاهيمــه 

القناعــة، وتجيــب عــن التســاؤالت، وبشــكل تكاملــي مــع األســس األخــرى للنمــوذج.

القيــم  المبــادئ، كاًّ مــن  واإليمــان فــي المفهــوم اإلســامي مفهــوم كلــي بمــا يشــمل عــاوة علــى 
والمجتمعــات. األفــراد  عــن  الصــادرة  الســلوكيات  تحكــم  التــي  واألخــاق؛ 

والتشــريع اإلســامي بمــا هــو منظومــة متكاملــة األبعــاد؛ فــإن نمــوذج تعديــل الســلوكيات يســتثمر حقائــق 
الشــريعة فــي إيضــاح مــا يمكــن أن يستشــكله أتبــاع الفكــر المــادي العلمانــي حــول الميــاه ومشــكاتها 
العالميــة، وفــي هــذا الســياق؛ فــإن الشــريعة اإلســامية تقــرر عــدم صحــة فرضيــة عــدم كفايــة الميــاه فــي 
الكــرة األرضيــة لاحتياجــات المتنوعــة والمتزايــدة للبشــرية؛ فالشــريعة اإلســامية تؤكــد نصوصهــا علــى 

كفايــة مــا خلــق اللــه مــن الميــاه لتلبيــة حاجــات ورغبــات كافــة مخلوقــات اللــه ســبحانه: 

فا تكمن المشكلة في تنامي حاجات اإلنسان واستعماالته للماء. 
وال يشكل نقص المياه مشكلة بالنظر إلى مجموع المياه على الكرة األرضية.

فالشــريعة اإلســامية جــاءت تقــرر فــي شــأن المــوارد الطبيعيــة عموًمــا، ومنهــا الميــاه مجموعــة مــن 
المفاهيــم الكليــة التــي تشــكل جــزًءا مــن إيمــان المســلم بدينــه، وهــذه المفاهيــم هــي: 
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مفهوم التسخير
ر اللــه ســبحانه وتعالــى المــاء لمنفعــة اإلنســان، فقــد وضــع اللــه - عــز وجــل - تحــت خدمــة اإلنســان  ســخَّ
البحــار واألنهــار لانتفــاع بهــا وبمــا تحتــوي عليــه مــن خيــرات وثــروات، وقــد أعلــن اللــه - عــز وجــل- ذلــك فــي 
العديــد مــن اآليــات القرآنيــة الكريمــة التــي جــاءت تذكــر بهــذه النعمــة وتدعــو للحفــاظ عليهــا، فقــال ســبحانه 
ــًة  ــُه ِحْلَي ــا َوَتْســَتْخِرُجوا ِمْن ــُه َلْحًمــا َطِرّيً َر اْلَبْحــَر ِلَتأُْكُلــوا ِمْن ــِذي َســخَّ فــي شــأن البحــار: ﴿َوُهــَو الَّ
َتْلَبُســوَنَها َوَتــَرى اْلُفْلــَك َمَواِخــَر ِفيــِه َوِلَتْبَتُغــوا ِمــْن َفْضِلــه َوَلَعلَُّكــْم َتْشــُكُروَن﴾ )النحــل:14(
ــْم  ــِه َوَلَعلَُّك ــْن َفْضِل ــِرِه َوِلَتْبَتُغــوا ِم ــِه ِبأَْم ــُك ِفي ــِرَي اْلُفْل ــَر ِلَتْج َر َلُكــُم اْلَبْح ي َســخَّ ــذِ ﴿اهلُل الَّ
ــح اللــه - عــز وجــل- أهميــة األنهــار لحيــاة اإلنســان علــى األرض فــي العديــد  َتْشــُكُروَن﴾ )الجاثيــة:12( ووضَّ
ــاًرا﴾ )النمــل:  ــا أنه ــَل ِخَلاَلَه ــَرارًا َوَجَع ــَل األرض َق ــَن َجَع ــى: ﴿أَمَّ ــات الكريمــة، قــال تعال مــن اآلي
ــار﴾  ــم األنه َر َلُك ــخَّ 61(، كمــا يذكــر اللــه - عــز وجــل - بتســخير األنهــار لإلنســان فــي قولــه تعالــى: ﴿َوَس
)إبراهيــم:32( كمــا يوضــح اللــه عــز وجــل أهميــة المــاء لحيــاة اإلنســان والحيــوان والنبــات فوجودهــم مرتبــط 
ــآٍء َفأَْحَيــا ِبــِه األرض َبْعــَد َمْوِتَهــا﴾  ــَمآِء ِمــْن مَّ بوجــود المــاء قــال تعالــى: ﴿َوَمــآ أَْنــَزَل اهلُل ِمــَن السَّ
ــاَت ُكلِّ  ــِه َنَب ــا ِب ــَمآِء َمــآًء َفأَْخَرْجَن ــَزَل ِمــَن السَّ ــِذٓي أَْن )البقــرة:164( ويقــول - جــل شــأنه- ﴿َوُهــَو الَّ
ــزَّْت  ــا َعَلْيَهــا اْلـــَمآَء اْهَت َشــْيٍء﴾ )األنعــام:99(  ويقــول ســبحانه: ﴿َوَتــَرى األرض َهاِمــَدًة َفــإَِذآ أَْنَزْلَن
ــَمآِء َمــآًء َطُهــوًرا * ِلُنْحِيــَي ِبــِه  َوَرَبــْت َوأَْنَبَتــْت ِمــْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيــٍج﴾ )الحــج:5( ﴿َوأَْنَزْلَنــا ِمــَن السَّ
ــيَّ َكِثيًرا﴾)الفرقــان: 48-49(، ثــم يذكــر اللــه - عــز  ــا َوأََناِس ــآ أَْنَعاًم ــا َخَلْقَن ــِقَيُه ِممَّ ــا َوُنْس ــَدًة َمْيًت َبْل
وجــل-: أن المــاء نعمــة لعبــاده ممــا يوجــب الشــكر علــى هــذه  النعمــة الغاليــة؛ قــال تعالــى: ﴿أََفَرأَْيُتــُم 
ــِذي َتْشــَرُبوَن * أَأَْنُتــْم أَْنَزْلُتُمــوُه ِمــَن اْلـــُمْزِن أَْم َنْحــُن اْلـــُمْنِزُلوَن * َلــْو َنَشــآُء َجَعْلٰنــُه  اْلـــَمآَء الَّ

ــُكُروَن﴾ )الواقعــة:70-68(. ــْوال َتْش ــا َفَل ُأَجاًج

مفهوم التقدير
ــاح منهــا ال يكفــي لتلبيــة  ــة التــي يصفهــا االقتصاديــون بالنــدرة النســبية بمعنــى أن المت فالمــوارد الطبيعي
رغبــات المســتهلكين، يقابلــه فــي الشــريعة اإلســامية مفهــوم التقديــر ) َوُكلُّ َشــْيٍء ِعنــَدُه ِبِمْقــَداٍر () وَقــّدَر 
ِفيَهــا َأْقَواَتَهــا(. بمــا يؤكــد أن االحتياجــات مهمــا نمــت وتنوعــت فهنــاك مــا يكفــي لتلبيتهــا شــريطة إحســان 
التعامــل معهــا، والعــدل فــي توزيعهــا، ففــي الوقــت الــذي تمــأل فيــه بــرك الســباحة لاســتمتاع الفــردي فــي 
مناطــق شــتى حــول العالــم، وتــروى حدائــق القصــور، يواجــه ماييــن البشــر خطــر المــوت عطًشــا، ويكفــي 

إلحيــاء قــرى يواجــه ســكانها قســوة العطــش أن تحفــر لهــم آبــاًرا ال تكلــف عشــر كلفــة إنشــاء مســبح... 

وكمّيــة المــاء التــي جعلهــا اللــه فــي األرض مقــّدرة تقديــًرا حكيًمــا دقيًقــا، علــى حســب حاجــة الحيــاة واألحيــاء 
اُه ِفــي األرض  ــَماِء َمــاًء ِبَقــَدٍر َفأَْســَكنَّ فيهــا، بــا زيــادة وال نقصــان، قــال ســبحانه: )َوأَنَزْلَنــا ِمــَن السَّ
ــا َعَلــٰى َذَهــاٍب ِبــِه َلَقــاِدُروَن(   )المؤمنــون)18(، غيــر أن تقديــر المــاء ال يعنــي أنــه كاف لتلبيــة نــزوات  َوإِنَّ
البشــرية، وأهــواء بعــض بنــي البشــر؛ فالمــاء كبقيــة النعــم التــي أنعــم اللــه بهــا علينــا، يمكــن أن نســتفيد منهــا 

ونســتغلها بحكمــة واتــزان، ويمكــن أن نضيعهــا ونبددهــا فيمــا ال طائــل وراءه.

مفهوم شمولية البيئة  
ــن التــي أودعهــا  ــا مــن وحــدة الكــون وانتظــام القواني ــن عناصرهــا انطاًق ــة تمثــل وحــدة مترابطــة بي فالبيئ
(، والمــاء أحــد عناصــر البيئــة  ــقِّ ا ِباْلَح ــا إِلَّ ــا َبْيَنُهَم ــَماَواِت َواألرض َوَم ــا السَّ ــا َخَلْقَن اللــه تعالــى فيــه )َوَم
ومكوناتهــا األساســية التــي ينبغــي أن يتعامــل اإلنســان معــه في إطار متكامل مع مكونــات البيئة وواقعها، 
فليســت مشــكلة نقــص الميــاه مســألة مســتقلة عــن االحتبــاس الحــراري واختــاالت المنــاخ والظواهــر البيئية 

الغريبــة التــي تجتــاح العالــم.
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مفهوم  التوازن 
ويقصد به الوضع الوسط الذي يسود مكونات البيئة بحيث تتفاعل بعاقات متوازنة؛ فقد قّرر سبحانه 

ِذي أَنَزَل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َواْلِميَزاَن  ُه الَّ مبدأ الميزان الذي جعله الله ضماًنا الستمرار الحياة في الكون )اللَّ
ا َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن َوأَِقيُموا اْلَوْزَن  َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن أَلَّ (الشورى)17(، وقال سبحانه:)َوالسَّ

ِباْلِقْسِط َوَلا ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن(  الرحمن7-9، وقال عز وجل:)َواألرض َمَدْدَناَها َوأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسَي 
ْوُزوٍن(  الحجر)19(، فالتوازن الذي يقرره سبحانه يستلزم وفاء ما خلقه الله  َوأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّ

من المياه بحاجات ورغبات مخلوقاته الطبيعية والمشروعة في المياه تحقيًقا للتوازن.

مفهوم التنوع 
فبالتنــوع يتحقــق التــوازن الطبيعــي، فتنــوع الخلــق الــذي هــو الوســيلة للحفــاظ علــى أوضــاع النظــم البيئيــة 
ــوَن()  ــا َلا َيْعَلُم ــِهْم َوِممَّ ــْن أَنُفِس ــُت األرض َوِم ــا ُتنِب ــا ِممَّ َه ــَق اْلأَْزَواَج ُكلَّ ــِذي َخَل ــْبَحاَن الَّ )ُس
ــواع مــن المــوارد  يــس:36 (، وقــد ســبق فــي مفهــوم التســخير اإلشــارة إلــى تفضــل اللــه علــى اإلنســان بأن
ــا لمفهــوم التنــوع المائــي ووفــاء بحاجــات الخلــق وتأكيــًدا علــى  والمصــادر المائيــة: البحــار واألنهار...تحقيًق

ــة المائيــة.  مبــدأ الكفاي

مفهوم حماية البيئة وحراسة األرض 
فاللــه عــز وجــل اســتخلف اإلنســان فــي األرض لعمارتهــا، وذلــك يتطلــب أن يقــوم بصيانتهــا لضمــان اســتمرار 
االنتفــاع مــن خيراتهــا. والمــاء عصــب الحيــاة وقوتهــا الدافعــة، فــا عمــران وال تمــدن، وال صناعــة وال زراعــة 

بــا مــاء يقــول ســبحانه:) َوَجَعْلَنــا ِمــَن اْلَمــاِء ُكلَّ َشــْيٍء َحــيٍّ أََفــَلا ُيْؤِمُنــوَن( األنبيــاء:30.

وفرة المياه وحقائق إشكاليات الواقع المائي 
المــاء نعمــة مــن نعــم اللــه الكثيــرة التــي خلقهــا ســبحانه ووفرهــا لإلنســان؛ وإنمــا تكمــن المشــكلة عنــد 

المتعامليــن مــع الميــاه والمســتهلكين لهــا مــن منظــور الشــريعة اإلســامية، فــي: 

- السلوكيات السلبية؛ كاإلسراف والتبذير والتلويث... 
- انعدام القيم الضابطة للتعامل مع المياه فا اقتصاد، وال استثمار...

- فقدان القيم الموجهة لتكوين سلوك رشيد نحو المياه فا إحسان وال عدالة...
- انعدام المسؤولية وحصول حالة الامباالة نحو قضايا المياه. 

واإلســام ديــن األخــاق لقولــه- صلــى اللــه عليــه وســلم-:« إنمــا بعثــُت ألتمــَم صالــَح األخــاِق«)22(، وأفضــل 
طريقــة لتصحيــح الســلوكيات الخاطئــة نحــو الميــاه بكافــة أشــكالها، تحصــل بتكــّون القناعــة وااللتــزام الذاتــي 
عنــد الفــرد، وصــوال لإليمــان بــأن اإلنســان وبيئتــه بمــا فــي ذلــك المــاء حالــة ارتبــاط واحــدة، فالتأثيــر الســلبي 

فــي المــاء ســينعكس حــااًل أو مــآاًل علــى اإلنســان ذاتــه.

والتعامــل مــع المــاء بقيــم: المحبــة، والرحمــة، والتــوازن والجمال...تعامــل ذاتــي تربــوي، لــن ينجــح القانــون 
ــا إذا لــم يكــن هنــاك إيمــان والتــزام ذاتــي مــن الفــرد فالمجمــوع بذلــك. فــي فرضــه ســلوًكا عامًّ

22- أحمد، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب األرناؤوط وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط 2، 1420هـ، 1999م، حديث رقم 8952 ج 14 
ص512 قال ابن عبد البر: » هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة و غيره، قاله ابن عبد البر في »التمهيد لما في الموطأ من 

المعاني واألسانيد« )24/ 333(
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فالقانــون ال يســتطيع مراقبــة اإلنســان فــي كل مــكان، فــي بيتــه، وفــي حّمامــه، وفــي عملــه، أو فــي 
مزرعته....وإنمــا االلتــزام بالســلوك الرشــيد امتــداد باإليمــان باللــه وأنــه العالــم المراقــب المحاســب، ثــم 
االلتــزام الذاتــي للفــرد وشــعوره بالمســؤولية نحــو بيئتــه، وواجبــه نحــو غيــره خاصــة األجيــال القادمــة انطاقــا 
ــه بالشــريعة اإلســامية ومبادئهــا وقيمهــا التــي تلزمــه تطبيــق أحكامهــا وضوابطهــا فــي كافــة  مــن إيمان

ــاه.  ــه؛ ومــن ذلــك اســتعماله للمي أفعال
ــر المــاء، والمــاء محــدود،  ــة - وعلــى رأســها اإلنســان - ال تســتطيع أن تعيــش بغي ــات الحّي ــت الكائن وإذا كان
فالواجــب علــى البشــر أن يحافظــوا علــى هــذا الكنــز الّنفيــس، وأاّل يســيئوا إليــه، بتلويثــه، أو إفســاده، أو 
إضاعتــه فــي غيــر وجهــه، أو اإلســراف فــي اســتهاكه لغيــر حاجــة حقيقيــة أو مصلحــة لهــا اعتبارهــا عنــد 

العقــاء مــن الّنــاس)23(.

األسس اإليمانية الحاكمة لعالقة المسلم بالماء 
ومــن أســس شــمولية اإليمــان فــي الشــريعة اإلســامية بمــا يدخــل فيــه موقــف المســلم مــن قضايــا الميــاه 
ومشــكاتها، مــا يمكــن ماحظتــه مــن انــدراج للميــاه فــي قواعــد وضوابــط أقرتهــا الشــريعة وجعلتهــا 

مرتكــزات ينبغــي علــى المســلمين أفــرادا ومجتمعــات اإليمــان بهــا والعمــل بموجبهــا: 

أوال: المحافظة على  الماء مقصد تكميلي لمقصد حفظ النفس
ــاد، وفــق مقاصــد الشــارع، وفــي مقدمتهــا: مقصــد  ــح العب فالشــريعة اإلســامية إذ جــاءت لتحقيــق مصال
حفــظ النفــس؛ فــإن النفــس ال يمكــن أن تبقــى علــى قيــد الحيــاه بــا مــاء، فــكان مــن حفــظ النفــس المحافظــة 

علــى المــاء، ومــن نمــاذج ذلــك المتعلقــة بالمــاء: 

نهــي اإلســام عــن منــع المــاء عــن المحتاجيــن إليــه حفاًظــا علــى أرواحهــم مــن اإلهــاك، وتوعــد المانعيــن 
بالعــذاب األليــم فــي اآلخــرة، لقولــه- صلــى اللــه عليــه وســلم-:« ثاثــٌة ال ينظــُر اللــُه إليهــم يــوَم القيامــة، وال 

ســبيِل،... »)24(.  يزّكيهــم، وَلُهــم عــذاٌب أليــٌم، رجــٌل كاَن لــه فضــُل مــاٍء بالطريــِق، فَمَنَعــه ِمــِن اْبــِن الَّ

أجــاز أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب، رضــي اللــه عنــه، قتــال مانعــي المــاء عــن المحتاجيــن إليــه، لمــا روي 
هــم التــي كادت أن  ــرب منــه، ويســقي دوابَّ أن قوًمــا ســفًرا وَردوا مــاًء، فطلبــوا مــْن أهلــه الّســماَح لهــم بالشُّ
َتْهَلــَك مــن العطــِش، فَأَبــْوا، فذكــروا ذلــك لعمــر بــن الخطاب-رضــي اللــه عنــه، فقــال: »َهــّا َوَضْعُتــم فيهــم 

ــاَح«)25(. السِّ

ــه إذا كان هنــاك قــوم قــد اشــتد بهــم العطــش، فخافــوا المــوت، فيجــب علــى  وذهــب جمهــور العلمــاء أن
مالــك المــاء ســقيهم، فــإن منعهــم، فلهــم أن يقاتلــوه عليــه، دون أن يفــوت الباحــث هنــا ضــرورة التنبيــه 
علــى فهــم مقصــد أميــر المؤمنيــن وكــذا جمهــور الفقهــاء بالقتــال؛ إذ لــم يقصــدوا بــه: اإلذن باقتتــال النــاس 
واســتعمال الســاح لمجــرد حاجــة بعضهــم إلــى المــاء؛ وإنمــا العبــرة فــي ذلــك والقصــد: بيــان أهميــة المــاء 

لمحتاجــه حتــى لــو تعلــق بالمــاء حــق لآخريــن )26(. 

23- القرضاوي، يوسف)2001(، الركائز اإلسامية لرعاية البيئة في اإلسام، المؤتمر العالمي الخامس عشر ألكاديمية أل البيت الملكية، عمان األردن 
ص 24. 

24- البخاري، صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط2 2005م – 1426هـ، كتاب الشرب والمساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، 
حديث رقم )2358(، ج2، ص87.

25- أبو يوسف، الخراج، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة األزهرية للتراث: ص110، والسرخسي، المبسوط، دار المعرفة ط 1، 1993،: 166/23.
26- أجاز الحنفية استعمال القوة للحصول على الماء للمضطر في حال كون الماء الممنوع ما زال في موارده الطبيعية كالنهر والحوض والبئر؛ وإذا كان 

الماء محرزا باألواني أو بالخزانات..فإن اإلذن باستعمال القوة يتقيد عندهم أكثر بمنع استعمال الساح؛ وذلك كله مقيد باألمور التالية: أن يكون 
الماء فاضا عن حاجة مالكه، بأن يكفي لدفع الرمق لكل منهما، وإال وجب تركه لمالكه، ووجوب ضمان قيمة الماء الذي يؤخذ بقوة لمالكه بمعنى 

تعويضه عنه وليس مصادرته.، تكملة فتح القدير لقاضي زاده أفندي:80/10 وما بعدها، واالختيار لتعليل المختار البن مودود الموصلي، مطبعة 
الحلبي،  71/3.
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َيــَة علــى مــن منــع المــاء عــن المحتاجيــن إليــه، فتســبب فــي  وأوجــب أميــر المؤمنيــن، عمــر رضــي اللــه، عنــه الدِّ
إهاكهــم، لمــا رواه الحســن -رحمــه اللــه- أن رجــا أتــى أهــل مــاء فاستســقاهم، فلــم يســقوه حتــى مــات، 
َيــَة)27(. وقــال ابــن القاســم:« ولــو َمَنعوهــم المــاَء حتــى مــات المســافرون  فأغرمهــم عمــر- رضــي اللــه عنــه- الدِّ
عطًشــا، ولــم يكــن للمســافرين قــوة علــى مدافعتهــم، كان علــى عاقلــة أهــل المــاء ِدّياُتهــم، والكّفــارة علــى 
كلِّ نفــس منهــم، علــى كل رجــل مــن أهــل المــاء، واألدب الموجــع مــن اإلمــام فــي ذلــك لهــم«)28(، ومــا 
ذلــك إال تأكيــد علــى أن لمحتــاج المــاء حــقٌّ فيــه حتــى لــو تعّلــق بعيــن المــاء ملكيــة لآخريــن دون إهــدار لهــا 
بتقريــر مبــدأ ضمــان الممتلــكات؛ إال أن ذلــك ال ينفــي مســؤولية المالــك للمــاء اتجــاه المحتــاج للمــاء واعتبــاره 
َيــة إن أدى ذلــك لمــوت محتــاج  مســؤوال مســؤولية تقصيريــة تســتوجب محاســبته عــن تقصيــره بتحميلــه الدِّ

المــاء. 

ــل تســمو الشــريعة  ــى البشــر؛ ب ــر المــاء مقصــد فــي الشــريعة اإلســامية ال يقتصــر عل حفــظ النفــس بتوفي
ــا للحيــوان، فدعــا اإلســام إلــى اإلحســان إلــى الحيــوان، ألنــه نفــس، فمفهــوم حفــظ النفــس  بجعــل ذلــك حقًّ
المرتكــز إلــى المــاء ال يقتصــر علــى النفــس البشــرية بــل يتعداهــا فــي التشــريع اإلســامي إلــى كل نفــس، فقــد 
روى أبــي هريــرة- رضــي اللــه عنــه- أن رســول اللــه، عليــه الصــاة والســام، قــال:« بينمــا رجــٌل بطريــٍق اشــتدَّ 
ــرى مــن العطــش، فقــال  عليــه العطــُش، فوجــد ِبْئــًرا، فنــزل فيهــا، فشــِرَب ُثــمَّ خــرج، فــإذا كلــٌب يلهــُث يــأكُل الثَّ
ــه مــاء، فســقى  الرجــل: لقــد بلــغ هــذا الكلــُب مــن العطــِش مثــل الــذي كان بلــغ منــي، فنــزل البئــر، فمــأل ُخفَّ
الكلــب، فشــكر اللــه لــه، فغفــر لــه، قالــوا: يــا رســوَل اللــِه وإّن لنــا فــي البهاِئــِم أَلْجــًرا، فقــال: فــي كلِّ ذاِت َكِبــٍد 

َرِطَبــٍة َأْجــٌر«)29(.

ين ثانيا: المحافظة على  الماء مقصد تكميلي لحفظ الدِّ
ــه والحكــم  ــد الل ــات وجــود اإلنســان، يتوقــف قبولهــا عن ــل إحــدى غاي ــي تمث ــه - ســبحانه - والت ــادة الل فعب
ــا  بصحتهــا فــي كثيــر مــن تفاصيلهــا علــى المــاء، بمــا يجعــل المحافظــة علــى المــاء وديمومتــه مقصــًدا ضروريًّ
إلقامــة الشــعائر الدينيــة كالصــاة والوضــوء، حتــى أن الفقهــاء علــى تنــّوع مذاهبهــم يفتتحــون كتبهــم  ببــاب 
عنوانــه )الّطهــارة( أي الّنظافــة، فهــذا أّول مــا يدرســه المســلم والمســلمة مــن فقــه اإلســام. ومــا ذلــك إاّل 
أّن الّطهــارة هــي مفتــاح العبــادة اليومّيــة )الّصــاة( كمــا أّن الّصــاة مفتــاح الجّنــة، فــا تصــّح صــاة المســلم 
ر فــي اليــوم مــرات  ــر مــن الَحــَدِث األصغــر بالوضــوء، ومــن الحــدث األكبــر بالُغْســل. والوضــوء يتكــرَّ مــا لــم يتطهَّ
ِذيــَن آَمُنــوا  َهــا الَّ ض لاتســاخ والعــرق واألتربــة)30(، قــال تعالــى: )َيــا أَيُّ ة، ُتغســل فيــه األعضــاء التــي تتعــرَّ عــدَّ
ــُكْم  ــُحوا ِبُرُءوِس ــِق َواْمَس ــى اْلَمَراِف ــْم إَِل ــْم َوأَْيِدَيُك ــُلوا ُوُجوَهُك ــَلاِة َفاْغِس ــى الصَّ ــْم إَِل إَِذا ُقْمُت
ْرَضــٰى أَْو َعَلــٰى َســَفٍر أَْو َجــاَء  ــُروا َوإِن ُكنُتــم مَّ هَّ َوأَْرُجَلُكــْم إَِلــى اْلَكْعَبْيــِن َوإِن ُكنُتــْم ُجُنًبــا َفاطَّ
ــا  ًب ــًدا َطيِّ ــوا َصِعي ُم ــاًء َفَتَيمَّ ــُدوا َم ــْم َتِج ــاَء َفَل َس ــُتُم النِّ ــِط أَْو َلاَمْس ــَن اْلَغاِئ ــم مِّ نُك ــٌد مِّ أََح
ــْن َحــَرٍج َوَلِٰكــن ُيِريــُد  ــُه ِلَيْجَعــَل َعَلْيُكــم مِّ ْنــُه َمــا ُيِريــُد اللَّ َفاْمَســُحوا ِبُوُجوِهُكــْم َوأَْيِديُكــم مِّ
َرُكــْم َوِلُيِتــمَّ ِنْعَمَتــُه َعَلْيُكــْم َلَعلَُّكــْم َتْشــُكُروَن(المائدة)6(، وقــال عليــه الصــاة والســام:  ِلُيَطهِّ

»ال يقبــل اللــه صــاة بغيــر طهــور«)31(.

ثالثا: المحافظة على  الماء مقصد تكميلي لحفظ المال
فالمــاء عنصــر جوهــري فــي غالبيــة األنشــطة االقتصاديــة التــي جــاء اإلســام ينظمهــا بأحكامــه بالبيــع 
واإلجــارة والّســلم واالســتصناع....، وال يــكاد يخلــو أي نشــاط اقتصــادي مــن عنصــر المــاء؛ بــل إن قطاعــات 
ــا، تتوقــف معــه هــذه  رئيســة كالزراعــة والصناعــة والبنــاء والنقــل والســياحة يشــكل المــاء فيهــا عنصــًرا جوهريًّ

27- الماوردي، األحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة  ص272.
28- مالك، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، ط)1( 1994  469/4.

29- البخاري، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم ) 6009(، ج4،ص89، مسلم، صحيح مسلم، كتاب السام، باب سقي 
البهائم المحترمة وإطعامها، حديث رقم )153()2244(،ج4،ص1405) متفق عليه(. 

30- القرضاوي، يوسف)2001(، الركائز اإلسامية لرعاية البيئة في اإلسام، المؤتمر العالمي الخامس عشر ألكاديمية أل البيت الملكية، عمان األردن 
ص 11. 

31- مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، حديث رقم )1( )224(، ج1 ص 172.
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ــا فــي حــال فقــدان المــاء. ــا أو جزئيًّ القطاعــات عــن اإلنتــاج كليًّ
والمــاء يملكــه اإلنســان بحيازتــه وتملــك مصــادره، فــإذا ملكــه جــاز لــه التصــرف بــه بشــتى أنــواع التصرفــات 
كالوقــف أو البيــع أو الهبــة ونحــو ذلــك، ولذلــك فالحفــاظ علــى المــاء هــو حفــظ للمــال)32(،  وقــد ذكــر العــزُّ بــن 
ــا فــي مظــانِّ  عبــد الســام أن المــاء إذا ُغِصــَب، يجــب تضمينــه، فقــال:« إذا َشــِرَب المضطــرون مــاء مغصوًب
نونــه، إذا حضــروا بقيمتــه فــي محــلِّ عزتــه، كيــا تضيــع  َفْقــِد المــاء، وغــاء ثمنــه، وارتفــاع قيمتــه، فإنهــم ُيَضمِّ

علــى مالكــه قيمتــه وماليتــه«)33(.

رابعا: سالمة الماء مقصد شرعي عام 
إّن كل ســلوك ســلبي نحــو الميــاه ســيؤثر فــي حيــاة اإلنســان وصحتــه؛ ولــذا فإنــه ســلوك ترفضــه الشــريعة 
ــه مــن  ــه بهــدف عمــارة األرض واســتخاف اإلنســان فــي الكــون عــاوة علــى أن اإلســامية التــي أنزلهــا الل
عبــادة اللــه، وهــذه األهــداف لــن تتحقــق بوجــود ســلوكيات ســلبية نحــو الميــاه تعطــل مــن عمــارة األرض، 
بــل تهــدد وجــود اإلنســان ذاتــه واســتمرار جنســه، فالســلوكيات الســلبية نحــو الميــاه تتناقــض مــع مقاصــد 
الشــريعة وغاياتهــا، وعلــى ذلــك، فحمايــة الميــاه مــن أيــة ســلوكيات ســلبية والحفــاظ عليهــا مــن المقاصــد 
ــي  ــُدوا ِف الضروريــة المندرجــة فــي َنــصِّ نهــي اللــه - ســبحانه وتعالــى- عــن اإلفســاد فــي األرض) َوَلا ُتْفِس
األرض َبْعــَد إِْصَلاِحَهــا ( األعــراف )56(، وإن أي إفســاد فــي البيئــة علــى وجــه العمــوم وبيئــة المــاء علــى 
وجــه الخصــوص إنمــا مــن كســب البشــر وتدخلهــم الســيئ الــذي أفســد البيئــة وأخــّل ِبَأساســها المتــوازن، قــال 

ــِديَن﴾ )البقــرة:60( وقــال جــّل وعــا:  ــي األرض ُمْفِس ــْوا ِف ــْن رِّْزِق اهلِل َوال َتْعَث ــَرُبوا ِم تعالــى: ﴿َواْش
﴿َظَهَر الَفَساُد ِفي الَبرِّ َوالَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس﴾ )الروم:41(

وقــد تظافــرت للمحافظــة علــى المــاء وســامته نصــوص الشــريعة وأحكامهــا اآلمــرة بالمحافظــة علــى 
ــَرف  ــم إتــاف المــاء وتلويثــه مــروًرا بالسَّ ــا طاهــًرا وتجنيبــه كل أشــكال التلويــث واإلفســاد، وتحري المــاء نقيًّ
االســتهاكي، والدعــوة إلــى التنميــة المســتديمة المتمثلــة بإيجــاد مصــادر الميــاه الصالحــة لاســتعمال 
وبذلهــا وتقريــر قواعــد االســتفادة المشــتركة منهــا انطاقــا مــن الحق المشــترك فــي ملكية الميــاه باعتبارها 

ــا. مــورًدا طبيعيًّ

وفــي هــذا الســياق، أتــت آيــات القــرآن الكريــم تنبــه علــى خصائــص المــاء الــذي هــو نعمــة، حتى يحرص اإلنســان 
ــِذي َتْشــَرُبوَن * أَأَْنُتــْم أَْنَزْلُتُموُه  علــى بقــاء المــاء متصًفــا بهــذه الصفــات، قــال تعالــى: ﴿أََفَرأَْيُتــُم اْلـــَمآَء الَّ
ِمــَن اْلـــُمْزِن أَْم َنْحــُن اْلـــُمْنِزُلوَن * َلــْو َنَشــآُء َجَعْلٰنــُه ُأَجاًجــا َفَلــْوال َتْشــُكُروَن﴾ )الواقعــة:70-68( 
( أي ينســاب  كمــا يوضــح الخالــق - عــز وجــل -: أن المــاء المنــزل مــن الســماء ذو طبيعــة خاصــة فهو)ثــجٌّ
اًجــا * ِلُنْخِرَج  وينهمــر، وهــو مــا يعنــي الصفــاء والنقــاء، قــال تعالــى: ﴿َوأَْنَزْلَنــا ِمــَن اْلـــُمْعِصَراِت َمــآًء َثجَّ
ــآًء ُفَراتــًا﴾ )المراســات:27( أي مــاًء  ــٍت أَْلَفاًفــا﴾ )النبــأ:14-16( ﴿َوأْســَقْيَناُكْم مَّ ــا َوَنَباًتــا * َوَجّنٰ ِبــِه َحّبً
ــَن  ــا ِم ــا زالاًل نــازاًل مــن الســحاب أو مّمــا ينبــع مــن عيــون األرض، ويقــول المولــى - عــز وجــل-: ﴿َوَنزَّْلَن عذًب

ــَمآِء َمــآًء ُمَبــاَركًا﴾ )ق:9( أي مــاء فيــه الخيــر وفيــه النمــاء. السَّ

ومــن ســامة المــاء المقصــودة فــي الشــريعة اإلســامية حفظــه مــن التلــوث بكافــة أشــكاله البســيطة 
كإلقــاء الفضــات والقــاذورات الخطــرة كالكيميائيــة والبيولوجيــة والنوويــة والمخلفــات الصناعيــة... فكلهــا 

مــن الفســاد لمــا فــي ذلــك مــن أثــار هائلــة علــى اإلنســان والبيئــة التــي يعيــش فيهــا.

32- أبو القاسم محمد أبو شامة)2009(، مقاصد الشريعة اإلسامية في الحفاظ على الماء، بحث منشور بمجلة البحوث والدراسات اإلسامية بكلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة، العدد السادس، 1430هـ- 2009م ص 23. 

33- ابن عبد السام، سلطان العلماء،قواعد األحكام، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، 181.
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م ينــدرج فــي تحريــم اإلســام الضــرر الــذي منعتــه  إن المــاء النظيــف حــقٌّ إنســاني وتلويثــه وإتافــه أمــر محــرَّ
الشــريعة تحــت قاعــدة: » ال ضــَرَر وال ضــرار »، وكذلــك: » مــا أّدى إلــى الحــرام فهــو حــرام«، فــإن إفســاد 
المــاء يــؤول إلــى هــاك النــاس وإيذائهــم والتضييــق عليهــم، ومــن نمــاذج تحريــم تلويــث المــاء مــا روي عــن 
جابر-رضــي اللــه عنــه- أنــه قال:«نهــى رســول اللــه- صلــى اللــه عليــه وســلم- أن ُيبــاَل فــي المــاء الراكــد«)34(، 
ومــن روائــع مــا جــاء فــي الشــريعة اإلســامية: أّنهــا لــم ُتِجــز اإلتــاف واإلفســاد لعناصــر البيئــة، حتــى فــي حالــة 
الحــرب، التــي يخــرج الّنــاس فيهــا عــادة علــى الحــدود المعهــودة، ويتجــاوزون المألــوف فــي العاقــات، فكثيــًرا 
مــا يقطعــون األشــجار، ويخّربــون العامــر، ويهدمــون األبنيــة، ويقتلــون الحيوانــات ال ليأكلوهــا، بــل ليتلفوهــا 
علــى أعدائهــم. وهــذا مــا منعــه اإلســام فــي حروبــه، إاّل مــا اقتضتــه الّضــرورة القصــوى، ومــن ذلــك مــا 
وّصــى بــه الخليفــة الراشــد أبــو بكــر - رضــي اللــه عنــه - قــادة جيــوش الفتــح:« إنــي أوصيــك بعشــر: ال تقتــل 
ــا، وال امــرأة، وال كبيــًر َهِرًمــا، وال تقطعــّن شــجًرا مثمــًرا، وال تخّربــّن عامــًرا، وال تعقــرّن شــاة وال بعيــًرا إاّل  صبيًّ
لمأكلــة، وال تغرقــّن نخــًا، وال تحرقّنــه، وال تغلــل، وال تجبــن«)35(. وهــذا مــا مضــى عليــه المســلمون فــي 

حروبهــم َطــوال الفتــوح اإلســامّية، التــي كان المســلمون فيهــا أقــوى قــّوة عســكرّية فــي األرض.

المرحلة الثالثة: االستعمال » أنا استعمل »
يــدرك نمــوذج “األنــا الخماســي”حاجة األفــراد إلــى تمثــل حاجاتهــم ورغباتهــم ســلوكا فــي واقعهــم المعــاش، 
حيــث تدفعهــم حاجاتهــم الفطريــة إلــى التعامــل مــع المــاء ويتطــور ســلوكهم بتطــور رغباتهــم، إال أن ســلوك 
الفــرد ومــن بعــده المجتمــع نحــو الميــاه، إمــا أن يظهــر معرفــة الفــرد والمجتمــع بقضايــا الميــاه ومشــكاتها، 
أو جهــًا، وإمــا  أن يتمثــل مبادئــه اإليمانيــة والقيــم واألخــاق التــي يحملهــا، أو يتخلــى عــن كل ذلــك، وهنــا 
تظهــر إحــدى أهــم إشــكاليات الميــاه المتمثلــة بالســلوكيات الســلبية نحــو الميــاه ســواء أكانــت صــادرة عــن 

األفــراد أم المجتمعــات.

ففــي كل المجتمعــات حــول الكــرة األرضيــة هنــاك مــن أفرادهــا، ومــن قطاعاتهــا المتنوعــة َمــْن يتعامــل مــع 
الميــاه مــن خــال: 

- اإلتاف بالتلويث بأنواعه المختلفة وصوال إلى التلوث النووي.
- اإلسراف؛ المتمثل باستهاك كميات مياه تزيد على الحاجة المطلوبة.

- اإلهدار؛ المتمثل بتضييع كميات مياه كان يمكن االستفادة منها بشكل أكثر كفاءة.
- االسترباح على حساب البيئة.

- الامباالة، والشعور بحالة انعدام المسؤولية.

فرغــم االزديــاد المتعاظــم ألهميــة الميــاه؛ فــإن البشــرية حــول الكــرة األرضيــة تتعامــل مــع هــذا المتطلــب 
األساســي الســتمرار الحيــاة بســلوكيات فــي كثيــر منهــا ال يمكــن أن توصــف إال بعــدم المســؤولية التــي 
وتعميــق  مباشــر،  بشــكل  ومجتمعــات  ألفــراد  بالضــرر  والتســبب  عموًمــا،  البشــرية  إيــذاء  إلــى  ســتؤدي 
المشــكات لألجيــال القادمــة، لمــا ســتؤول لــه ســلوكيات البشــرية نحــو الميــاه مــن نتائــج ليــس أقلهــا: فقــدان 

الميــاه الصالحــة للشــرب، أو التلــوث المتنــوع للميــاه.

ففــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه شــعوب ومناطــق واســعة مــن العالــم خطــر الجفــاف المــؤدي إلــى مــوت 
الماييــن مــن النــاس عطًشــا، وانهيــار مجتمعاتهــم اإلنســانية عــاوة علــى األضــرار الفادحــة فــي البيئــة 
ومكوناتهــا فــي هــذه المناطــق التــي تعانــي مــن ُشــحِّ الميــاه؛ فــإن البشــرية تــرى مــن أبنائهــا مــن يعبــث 

بالميــاه: إهــداًرا وإســراًفا وتلويًثــا، ومــن نمــاذج ذلــك: 

34-  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث رقم )94( )281(، ج1 ص198.
35- مالك بن أنس أبو عبد الله األصبحي، موطأ اإلمام مالك رواية يحيى الليثي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

ج2 ص 447، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، رقم )965(.
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ــا- بمــلء أحــواض الحمامــات، أو اســتعمال صنابيــر االســتحمام المرتبطــة  - االســتحمام المتكــرر- ربمــا يوميًّ
بمضخــات الضغــط العالــي.

- ترك صنبور الماء مفتوًحا أثناء تنظيف األسنان أو الحاقة أو الوضوء.
- تــرك صنبــور المــاء مفتوًحــا عنــد غســل األوانــي فــي المطبــخ وكثيــًرا مــا يكــون موصــواًل بمضخــة مــاء 
للضغــط العالــي، أو اســتعمال آالت جلــي األوانــي وغســيل المابــس لغســل قطــع قليلــة علًمــا بــأّن هــذه 

اآلالت تســتهلك كميــات ميــاه كبيــرة.
ا دون االستفادة من المياه المهدرة. - استعمال أجهزة تحلية وتنقية المياه منزليًّ

- استعمال خرطوم المياه في تنظيف المنازل وغسل الساحات والسيارات وريِّ الحدائق.
- ملء المسابح وإفراغها من الماء بشكل متكرر.

- تــرك صنابيــر الميــاه مفتوحــة أو غيــر مغلقــة بإحــكام وخاصــة فــي األماكــن العامــة؛ كالمســاجد والمــدارس 
والحمامــات العامــة.

- إهمــال صيانــة شــبكات الميــاه وصنابيــر المــاء و عّوامــات الخّزانــات فــي المنــازل وأماكــن العمــل واألماكــن 
العامــة.

- ريُّ المزروعات في أوقات التبخر بسبب سطوع الشمس سواء في المزارع أم في الحدائق.
ــا أو  - الضــّخ الجائــر مــن اآلبــار والعيــون واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة مــن أحــواض وأنهــار بهــدف بيعهــا تجاريًّ

اســتعمالها فــي األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة وخاصــة فــي قطــاع الصناعــة والســياحة...
- إلقاء الفضات والقاذورات في موارد الماء الطبيعية؛ كالبحار واألنهار واألودية واآلبار.

- تصريــف مخلفــات القطاعــات الصناعيــة والطبيــة ســواء أكانــت مركبــات كيمائيــة أم بيولوجيــة وصــوال إلــى 
النفايــات النوويــة إلــى مــوارد الميــاه الطبيعيــة.

- التلوث النفطي بأشكاله المختلفة.
- ربط شبكات الصرف الصحي العامة »المجاري« بالموارد الطبيعية للمياه وخاصة البحار واألنهار.

- التخلص من مياه األمطار عن طريق ربطها بشبكات الصرف الصحي. 

القيم اإلسالمية في استعمال المياه 
ليــس المطلــوب إطاًقــا التوقــف عــن اســتعمال الميــاه، وليســت الغايــة منــع االســتمتاع بنعمــة أنعــم اللــه 

بهــا علينــا، وليــس المقصــود التوقــف أبــًدا عــن اإلنتــاج فــي قطاعــات االقتصــاد المتنوعــة؛ وإنمــا: 
- الهدف: تحقيق وفرة المياه.

- المقصد: الكفاءة في استعمال المياه.
- الغاية: تلبية الحاجات والرغبات في المياه.

وهــذا األمــر لــن يتحقــق عنــد المتعامليــن مــع الميــاه والمســتهلكين لهــا أفــرادا ومجتمعــات؛ إال إذا تمثلــوا 
قيــم اإلســام العظيــم فــي التعامــل مــع المــاء: 

أوال: قيمة المحبة 
إن المســلم هــو ذلــك اإلنســان الــذي يدفعــه إيمانــه بشــريعة اإلســام إلــى مبادلــة مجتمعــه وبيئتــه بــل 
ر مــا فــي األرض  الكــون كلــه مشــاعر الــوّد واللطــف تعبيــًرا عــن محبتــه لهــم وتقديــره؛ فاللــه – ســبحانه - ســخَّ
لإلنســان لينتفــع بــه علــى منهــج المحبــة والتقديــر، فاإلســام ينــأى بأتباعــه أن تكــون عاقتهــم ببيئتهــم 
عاقــة كراهيــة وحقــد؛ وإنمــا عاقــة محبــة وتقديــر، فكيــف إذا كان األمــر يتعلــق بعصــب الحيــاة: المــاء؛ فــإن 
الشــعور بالمحبــة والتقديــر لهــذا العنصــر يــزداد وجوًبــا لمــا لــه مــن عظيــم األثــر علــى اســتقرار حيــاة اإلنســان 

وهنائهــا.
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ــا للمحتــاج والراغــب  ــا، متوافــًرا متاًح ــأن يحــرص المســلم علــى بقــاء المــاء طاهــًرا نقيًّ ومحبــة المــاء تتجلــى ب
ــه – ســبحانه-،  ــة تكتمــل كمــا خلقهــا الل ــه، وأن يســهم المســلم فــي كل مــا يجعــل دورة المــاء الطبيعي في

ــة:  ومــن الســلوكيات التــي ينبغــي أن يحافــظ عليهــا المســلم نحــو المــاء انطاقــا مــن قيمــة المحب

حفظ الماء من التلف: 
فمن المنهي عنه في الشريعة إتاف البيئة عموما ومنها الماء، سواء أكان من: 

اإلتــاف الــذي يفضــي إلــى عجــز البيئــة عــن التعويــض الذاتــي لمــا أتلــف؛ فيــؤول إلــى االنقــراض، فــكل 
اســتهاك جائــر لمــوارد الميــاه الطبيعيــة دون مراعــاة قــدرة هــذه المــوارد علــى التجــدد؛ فــإن الشــريعة 
اَر اْلآِخــَرَة َوَلا َتنــَس  ــُه الــدَّ ه ســلوًكا خاطًئــا، يقــول - ســبحانه -: )َواْبَتــِغ ِفيَمــا آَتــاَك اللَّ ُتحــذر منــه وتعــدُّ
ــَه َلا  ــي األرض إِنَّ اللَّ ــاَد ِف ــِغ اْلَفَس ــَك َوَلا َتْب ــُه إَِلْي ــَن اللَّ ــا أَْحَس ــن َكَم ــا َوأَْحِس ْنَي ــَن الدُّ ــَك ِم َنِصيَب

ــِديَن( القصــص)77(. ــبُّ اْلُمْفِس ُيِح

اإلْتــالف بدافــع العبــث: وهــو مــا كان بــا هــدف يحقــق لــه منفعــة، ومــن ذلــك: قولــه عليــه الصــاة 
والســام: » َمــْن قتــل عصفــوًرا عبًثــا، عّجــل إلــى اللــه يــوم القيامــة، يقــول: يــا رب، إّن فاًنــا قتلنــي عبًثــا، ولــم 
يقتلنــي منفعــًة« )36(. ومــا رواه ابـــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا: أّنــه مــّر بفتيــان مــن قريــش َنَصُبــوا َطْيــًراـ  أو دجاجــة 
ـ يترامونهــا. وقــد جعلــوا لصاحــــب الّطيــر ُكلَّ خاطئــة ِمــْن َنْبِلِهــم، فلّمــا رأوا ابــن عمــر تفرقــوا، فقــال ابــن عمــر: 
مــن فعــل هــذا؟ لعــن اللــه مــن فعــل هــذا . إّن رســول اللــه عليــه الصــاة والســام: » َلَعــَن مــن اتخــذ شــيًئا فيــه 

الــّروح غرًضــا.«)37(

اإلْتــالف بــال ضــرورة وال حاجــة: ومــن ذلــك كل إتــاف لعناصــر البيئــة دون مســوغ، ومــن ذلــك قولــه عليــه 
ــار لمــن قطــع  ــار«)38(. وفــي هــذا الوعيــد بالّن الصــاة والســام: »َمــْن َقَطــَع ِســْدَرة َصــّوَب اللــُه رأســه فــي الّن
ســدرة داللــة علــى مــدى اهتمــام الشــريعة بالحفــاظ علــى مكونــات البيئــة وعــدم إتافهــا بــا حاجــة معتبــرة.

تحريم تلويث المياه:
التلــوث البيئــي: كلُّ تغّيــر كمــّي أو كيفــّي فــي مكونــات البيئــة الحيــة وغيــر الحيــة، ال تقــدر األنظمــة البيئيــة 
علــى اســتيعابه دون خلــل)39(، ممــا ينتــج حالــة تعــرف بخبــث الوســط البيئــي؛ وهــو عبــارة عــن تغييــر فــي 
الخــواّص الطبيعيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة المحيطــة باإلنســان مــن مــاء... إلــخ، والــذي قــد يســبب أضــرارا 

لحيــاة اإلنســان وغيــره مــن الكائنــات الحيــة)40(.

ومــن الجديــر باألهميــة أن مســببات التلــوث فــي الميــاه ذات الصلــة بالعنصــر البشــري: الفضــات العضويــة 
ــر  ــه اإلنســان نتيجــة إســاءة تدوي ــه بالبــول والغائــط، أو مــا يتســبب ب ســواء منهــا مــا يخــرج مــن اإلنســان ذات
مخلفــات الحيوانــات والنباتــات ممــا يولــد بيئــة منتجــة ألنــواع البكتيريــا والفيروســات واألمــراض، وكذلــك 
التلويــث بالقــاذورات المنزليــة وبإســاءة اســتعمال المنتجــات الكيميائيــة والصناعيــة مــن مثــل: اإلمــاح، 

والمبيــدات الحشــرية.

36- النسائي، سنن النسائي، الناشر: مكتب المطبوعات اإلسامية – حلب، الطبعة الثانية، 1406 – 1986، ج7 ص239، كتاب الضحايا حديث رقم )4446(، 
قال الشيخ األلباني: ضعيف.

37- مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، حديث رقم )59( )1958(، ج3 ص 1232.
38- أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، تعليق: كمال يوُسف الحوت، كتاب األدب، باب في قطع 

السدر، حديث رقم )5239(، ج2 ص782، قال الشيخ األلباني: حديث صحيح، والمراد بالّسدرة: شجرة الّسدر المعروف، )ويسمى في بعض الباد: 
الّنبق( وهو ينبت في الّصحار يمتاز بتحمل قلة الماء ويشكل ماًذا آمًنا لكثير من الحيوانات والحشرات الصحراوية.

39- البيئة ومشكاتها، رشيد الحميد ومحمد سعيد صباريني 156ط الفاح الكويت 1986. 
40- من موقع وزارة األوقاف الكويتية. 
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فيمــا تــزداد المشــكلة تعقيــًدا عنــد االنتقــال إلــى الملوثــات الصناعيــة بمخلفاتهــا المتعــددة: الكيميائيــة 
واإلشــعاعية الناتجــة عــن الكــم الهائــل مــن المخلفــات الصناعيــة بمختلــف أنواعهــا المدنيــة والعســكرية، 
وربمــا يصــل التلــوث فــي الميــاه إلــى ذروة خطورتــه بالنظــر إلــى آثــار أســلحة الدمــار الشــامل، حيــث يمتــد أثرهــا 
عبــر األجيــال، وينتشــر إلــى مســاحات هائلــة يجعــل مــن المســتحيل القــدرة علــى التعامــل مــع نتائجهــا، ويمكــن 
الرجــوع فــي هــذا الشــأن للتقاريــر الدوليــة عــن حادثتــي )ناجازاكــي وهيروشــيما( وغيرهــا مــن حــاالت التلــوث 

اإلشــعاعي.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن النفــط ابتــداء مــن اســتخراجه وتكريــره ونقلــه يتســبب بتلويــث كميــات هائلــة مــن 
الميــاه، يــزداد حجمهــا حــال كــون االســتخراج يتــم مــن أعمــاق البحــار ممــا جعــل النفــط مــن مصــادر الطاقــة غيــر 
النظيفــة التــي ينبغــي علــى البشــرية اســتبدالها ســريعا حفاظــا علــى كوكــب األرض، واســتقرارالنوع البشــري.

ــة مــن التلــوث مــا جــاء فــي الشــريعة اإلســامية مــن وجــوب  ــة البيئ ــة فــي صيان ومــن األحــكام ذات الدالل
التطهيــر لألماكــن الخاصــة والعامــة وصيانتهــا مــن كل مــا عســى أن يلوثهــا مــن مختلــف الملوثــات، فقــد 
قــال - صلــى اللــه عليــه وســلم -:«إذا أراد أحدكــم أن يبــول فليرتــّد لبولــه »)41(، وذلــك علــى معنــى أن يتخيــر 
لتصريــف بولــه موقًعــا تمحــى فيــه آثــاره بســرعة فــا يكــون لــه تلويــث يضــّر بمــا حولــه، كمــا قــال - صلــى اللــه 
عليــه وســلم -: » اتقــوا الماعــن الثــاث: البــراز فــي المــوارد، وقارعــة الطريــق، والظــّل »)42(، ففــي هــذه 
ــا للبيئــة إذ هــي مواقــع حركــة مــن شــأنها أن تزيــده انتشــاًرا، فــورد النهــي  ــر تلويث ــراز أكث المواضــع يكــون الب
عنهــا منعــًا للتلويــث، وفــي هــذا الســياق قــال النبــي - صلــى اللــه عليــه وســلم - أيضــا: » ال يبولــّن أحدكــم فــي 
المــاء الدائــم الــذي ال يجــري ُثــمَّ يغتســل فيــه »)43(، وذلــك لمــا يتســبب فيــه هــذا الصنيــع مــن تلــوث الميــاه 

وعفونتهــا)44(.

ومــن جهــة أخــرى اهتمــت الشــريعة اإلســامية بنظافــة البيــت وســاحاته وأفنيتــه فقــال: » إّن اللــه جميــل 
يــٌب يحــبُّ الطّيــب، نظيــٌف يحــبُّ الّنظافــة، فنّظفــوا أفنيتكــم«)45(، وعنــي بنظافــة الّطريــق،  يحــّب الجمــال، طِّ
وتوّعــد كلَّ َمــن ألقــى فيــه أذى أو قــذًرا: » َمــْن آذى المســلميَن فــي ُطُرقهــم َوَجَبــْت عليــه لعنتهــم«)46(، 

وجعــل أدنــى ُشــَعِب اإليمــان: » إماطــة األذى عــن الطريــق«)47(، أي تنحيتــه وإزالتــه.

وإذا تأملنــا النصــوص الشــرعية آنفــة الذكــر نــرى انطــاق الشــريعة فــي حمايتهــا للبيئــة مــن اإلنســان باعتبــاره 
فــرًدا، وذلــك كلــه تأســيس مــن الشــريعة لقيــم التطهــر والمحبــة نحــو البيئــة عمومــا والمــاء خاصــة عنــد 
اإلنســان المســلم ألنــه بالتزامــه القيــم اإلســامية ســيكون فاعــا فــي حمايــة البيئــة حيثمــا كان، ومســهًما 
فــي حمايــة المجتمــع للبيئــة، عــاوة علــى كــون اإلنســان الفــرد هــو المتضــرر األول بتلــوث الميــاه جــراء 

المخاطــر المختلفــة التــي يســببها التلــوث وفــي مقدمتهــا األمــراض واآلالم)48(.

41- أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله، حديث رقم ) 3 (، ج1 ص48، قال الشيخ األلباني: ضعيف. 
42- أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي عن البول فيها، حديث رقم ) 26 (، ج1 ص54، قال الشيخ األلباني: حسن.

43- البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم، حديث رقم )239(، ج1،ص65.
44- أبو غدة، عبد الستار، )2009(، اإلسام والبيئة، بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسامي، الدورة التاسعة عشرة، الشارقة، ص 12. 

45- الترمذي، سنن الترمذي، كتاب األدب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في النظافة حديث رقم )2799(، ج5 ص111، قال الشيخ 
األلباني: ضعيف.

46- الطبراني ، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، الناشر: مكتبة العلوم والحكم – الموصل، ط2، 1404 – 1983، تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي، باب الحاء، حذيفة بن اليمان يكنى أبا عبد الله العبسي، حديث رقم )3050(، ج3 ص179.

47- البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب إماطة األذى، ج2، ص118، مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان 
وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من اإليمان، حديث رقم )58()35(، ج1، ص1405) متفق عليه(.

48- وينظر عن دور الماء الملوث في نقل األمراض حيث )) الماء واإلصحاح في اآلالم د.عبدالفتاح الحسيني الشيخ ( منظمة الصحة العالمية 1988، 
وعن التلوث بسبب الماء والعوامل الحية واألسمدة والكيماويات العضوية بحث )صحة البيئة في اإلسام  ( د.هيثم الخياط ) سلسلة الهدي 

الصحي ( منظمة الصحة 1995، وبحث الغذاء والبيئة نزار النصف وبحث ألمراض والوراثة والبيئة د.أحمد محمد الصباريني. 
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ثانيا: قيمة االقتصاد 
إن مــن أهــم الســلوكيات التــي يوصــف بهــا اســتعمال اإلنســان للميــاه ســواء علــى المســتوى الفــردي أم 
الجماعــي: اإلســراف والتبذيــر، واإلهــدار، وهــي ســلوكيات تقســم اســتعمال اإلنســان للمــاء فــي كافــة 
مجــاالت الحيــاة، فقــد يكــون اإلنســان مســرًفا مبــذًرا أو مهــدًرا للمــاء فــي نظافتــه الشــخصية، ونظافتــه 
المنزليــة، وتنظيــف مقتنياتــه الشــخصية، وفــي اســتعداده للعبــادات التــي تســتلزم اســتعمال المــاء بالوضــوء 
واالغتســال، ويتعــدى األمــر إلــى عــدم اكتــراث اإلنســان فــي تعاملــه مــع المــاء فــي كافــة قطاعــات العمــل 
كالزراعــة والصناعــة...وكأن مشــكلة عــدم كفايــة الميــاه الصالحــة لاســتهاك البشــري ال تعنيــه، فيســرف 

ويبــذر بــل يهــدر كميــات ال تحصــى مــن المــاء خــال عملــه.

ودون أن يــدرك، أو ربمــا يتناســى أن الشــريعة اإلســامية تلزمــه باالقتصــاد والتوســط فــي تعاملــه مــع 
ــًة َوَســطًا ِلَتُكوُنــوا ُشــَهداَء َعَلــى  المــاء، امتثــاال لقولــه ســبحانه وتعالــى: )َوَكذِلــَك َجَعْلناُكــْم ُأمَّ
ــِهيدًا( البقــرة: 143، وذلــك يســتلزم مــن المســلم فــردا كان أم  ــْم َش ــوُل َعَلْيُك ــوَن الرَُّس ــاِس َوَيُك النَّ
مجتمًعــا أن يتمثــل قيمــة االقتصــاد فــي تعاملــه مــع المــاء، والتوســط أن يتحــرى المســلم االعتــدال ويبتعــد 
ــًة  ــَدَك َمْغُلوَل ــْل َي عــن التطــرف قــوال وفعــا بحيــث ال يقصــر وال يغالــي)49(، يقــول ســبحانه: )َوَلا َتْجَع
ــوًرا( اإلســراء: 29، وقــال ســبحانه:  ْحُس ــا مَّ ــَد َمُلوًم ــِط َفَتْقُع ــْطَها ُكلَّ اْلَبْس ــَك َوَلا َتْبُس ــٰى ُعُنِق إَِل

ِلــَك َقَواًمــا(  الفرقــان:67. ــَن َذٰ ــُروا َوَكاَن َبْي ــْم َيْقُت ــْم ُيْســِرُفوا َوَل ِذيــَن إَِذا أَنَفُقــوا َل )َوالَّ

واالقتصــاد قيمــة ُعليــا فــي الشــريعة اإلســامية ال تقتصــر علــى علــم إدارة المــال؛ بــل تتعــداه لتكــون قيمــة 
حاكمــة لســلوكيات المســلم فــي كافــة المجــاالت، بــل إن الرســول - عليــه الصــاة والســام - عــدَّ االقتصــاد 
جــزًءا مــن درجــات النبــوة كمــا رواه عنــه عبــد اللــه بــن عبــاس- رضــي اللــه عنهمــا- قــال: قــال رســول اللــه، صلــى 
ــُؤَدُة واالْقِتصــاُد جــزٌء مــن أربعــٍة وعشــريَن جــزًءا  الــح والتَّ ــْمُت الصَّ ــُح والسَّ اللــه عليــه وســلم: » الَهــْدُي الّصاِل

مــن النبــوة« )50(.

وإن كان كل مــن اإلســراف والتبذيــر واإلهــدار ســلوكيات تتفــق علــى إضاعــة مــا تتصــل بــه، مــن مثــل المــاء؛ 
إال أن بينهــا تمايــًزا يمكــن إبــرازه علــى النحــو اآلتــي: 

اإلسراف في الماء: 
والمــراد بــه مجــاوزة الحــّد، ويقصــد بالحــدِّ الحاجــة والقــدر الواجــب المطلــوب، فــإذا كانــت الحاجــة لغســل 
ســيارتك عشــر لتــرات مــن المــاء مثــا، فــإن اســتعمالك لخمســة عشــر لتــًرا هــو إســراف، رغــم أن تنظيــف 
ــى المســلم فــي الوضــوء اســتعمال المــاء لمــرة  ــت عل الســيارة حاجــة مشــروعة، وكــذا فــإن الشــريعة أوجب
واحــدة وجعلــت غســل األعضــاء للمــرة الثانيــة والثالثــة ســنة مســتحبة لمــا فيهــا مــن تأكيــد معانــي النظافــة؛ 

ــادة علــى ذلــك إســراف ومــن ذلــك:  إال أن الزي

49- ابن حميد، صالح )(، نضرة النعيم في مكارم أخاق النبي الكريم، دار الوسيلة، جدة الطبعة  4/ 1353. 
50- الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البّر والصلة، باب ما جاء في التأني والعجلة، حديث رقم )2010(، ج4 ص366، قال الشيخ األلباني: حسن.
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ذهــاب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة إلــى كراهــة الزيــادة علــى الثــاث فــي 
ــا فــي مــورده الطبيعــي؛ كالنهــر والبحــر؛ فاإلســام يدعــو  ــًكا لمســتعمله أو مباًح الوضــوء إذا كان المــاء مل
أتباعــه إلــى تربيــة النفــس علــى الوســطية واالعتــدال وعــدم اإلســراف، وجعــل المــاء وســيلة لتحقيــق ذلــك، 
فقــد روي عــن عبــد اللــه بــن عمــر - رضــي اللــه عنهمــا- أن النبــي- صلــى اللــه عليــه وســلم- مــّر بســعد وهــو 
ــْرُف يــا ســعد؟! فقــال: وهــل فــي المــاء مــن َســَرٍف؟ قــال: نعــم، وإْن كنــَت علــى  يتوضــأ، فقــال: مــا هــذا السَّ
َنْهــٍر جــاٍر«)51(، ونهــى النبــي- صلــى اللــه عليــه وســلم-  أن يزيــد المســلم فــي الوضــوء علــى الثــاث، لمــا روي 
عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده - رضــي اللــه عنهــم- قال:«جــاء أعرابــي إلــى النبــي - صلــى اللــه عليــه 
ــا، قــال: هــذا الوضــوء، مــن زاد علــى هــذا فقــد أســاء وتعــدى  ــا ثاث وســلم- يســأله عــن الوضــوء فــأراه ثاث

وظلــم«)52(، وذلــك للحفــاظ علــى المــاء، وتربيــة النفــس علــى عــدم اإلســراف)53(.

أمــا المــاء الموقــوف علــى مــن يتطهــر بــه - ومنــه مــاء المــدارس- فــإن الزيــادة فيــه علــى الثــاث حــرام عنــد 
الجميــع، لكونهــا غيــر مــأذون بهــا؛ ألنــه إنمــا يوقــف ويســاق لمــن يتوضــأ الوضــوء الشــرعي)54(.

إن تكرار الوضوء ثالًثا أو رابًعا بغير أن تتخلله صاة يعدُّ إسراًفا محًضا عند الجميع)55(. 

فاإلســراف: تجــاوز الحــّد فــي كل فعــل يفعلــه اإلنســان)56(، ومــا يقــوم بــه زيــادة بعــد تيقــن تحقــق الواجــب 
أو المطلــوب)57(،  فــي األمــر الــذي يقــوم بعملــه، ومقيــاس ذلــك هــو المعيــار الكمــّي بــأن تكــون الزيــادة  أكثــر 
ممــا يحتملــه حــال األمــر، فــإن كان مثــا تنظيــف األســنان أو األطبــاق... يتطلــب قــدًرا معلوًمــا مــن المــاء؛ فــإن 

الزيــادة فــي كميــة الماء المســتخدمة إســراف.

ولكــون الفعــل المســرف فيــه فــي أصلــه مشــروع كالوضــوء أو رّي حديقــة أو تنظيــف منــزل أو ســيارة... فــإن 
ــَن ِلْلُمْســِرِفيَن َمــا َكاُنــوا َيْعَمُلــوَن(  ِلــَك ُزيِّ النفــس تزيــن لإلنســان حســن تصرفــه، يقــول ســبحانه: )َكَذٰ
يونــس)12(، وهــذا التزييــن منبعــه أن األمــر فــي أصلــه مشــروع، إال أن الشــريعة بينــت ألتباعهــا أن مشــروعية 
الفعــل ال تســوغ اإلســراف، فالطعــام والشــراب حاجــات إنســانية ال يبقــى علــى قيــد الحيــاة بدونهــا، ورغــم 
ــُذوا  ــي آَدَم ُخ ــا َبِن ذلــك يأتــي األمــر الربانــي بعــدم تجــاوز الحــّد فيهــا، واعتبــاره إســراًفا، يقــول ســبحانه:) َي
ــُه َلا ُيِحــبُّ اْلُمْســِرِفيَن ( األعــراف)31(،  ِزيَنَتُكــْم ِعنــَد ُكلِّ َمْســِجٍد َوُكُلــوا َواْشــَرُبوا َوَلا ُتْســِرُفوا إِنَّ
ــُه َلا ُيِحبُّ اْلُمْســِرِفيَن( ــُه َيــْوَم َحَصــاِدِه َوَلا ُتْســِرُفوا إِنَّ وقــال: )ُكُلــوا ِمــن َثَمــِرِه إَِذا أَْثَمــَر َوآُتــوا َحقَّ
ُقــوا َواْلَبُســوا مــا لــم ُيَخاِلْطــُه ِإْســَراٌف أو  األنعــام)141(، وقــال - عليــه الصــاة والســام:-)ُكُلوا َواْشــَرُبوا َوَتَصدَّ
ا مــن بطنــه َحْســُب ابــِن  َمِخيَلــٌة (58، ومنهــا أيضــا قولــه - صلــى اللــه عليــه وســلم -: ) مــا َمــأَل آدمــيٌّ وعــاًء شــرًّ

آدَم ثــاث أكات ُيِقْمــَن ُصْلَبــه فــإْن كاَن ال محاَلــَة فُثُلــٌث طعــاٌم وثلــٌث شــراٌب وثلــٌث لَنَفِســِه« )59(.

51- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها , باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه, حديث رقم )425(, ج1, ص147، قال الشيخ األلباني 
في السلسلة الصحيحة: حديث حسن.

52- النسائي، السنن الكبرى الناشر، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1411ه – 1991م، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن، 
كتاب الطهارة، باب االعتداء في الوضوء، حديث رقم )89(، ج1، ص82، وقال األلباني: هذا حديث حسن صحيح ]صحيح سنن النسائي: 53/1[. 

53- أبو القاسم محمد أبو شامة)2009(، مقاصد الشريعة اإلسامية في الحفاظ على الماء، بحث منشور بمجلة البحوث والدراسات اإلسامية بكلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة، العدد السادس، 1430هـ- 2009م ص 20. 

54- ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،دار الفكر،بيروت، ط)2( 1992، 1/ 132، والدسوقي، حاشية الدسوقي، دار الفكر،1 / 101 وما بعدها، الرملي، نهاية 
المحتاج،دار الفكر، بيروت،1984، 1 / 189،ابن قدامة، المغني، 1 / 165 وما بعدها. 

55- ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  1 /132. 
56- األصفهاني، الراغب، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان الداوودي، دار القلم، والدار الشامية بيروت، الطبعة األولى 1412ه، 407.

57- ابن عابدين، حاشية ابن عابدين 1 /133-132. 
58- ابن ماجة، سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة، ج2 ص1192، حديث رقم: 3605.

59- أخرجه الحاكم في المستدرك، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ، 1990م، الطبعة: األولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 367/4. 
رقم: 7945، قال الحاكم هذا حديث صحيح لم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.
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واإلســراف إذا غــدا ســلوًكا لإلنســان وطبًعــا فســيقود اإلنســان ومجتمعــه للتهلكــة، فإســراف المــاء ســيؤدي 
قطًعــا إلــى تضييــق الحيــاة وصعوبتهــا حــال فقــدان الميــاه وغــاء ثمنهــا؛ ولــذا نّبــه اللــه ســبحانه وتعالــى إلــى 
ــاء)9( ، و  ــا اْلُمْســِرِفيَن( األنبي َشــاُء َوَأْهَلْكَن ــن نَّ ــْم َوَم ــَد َفَأنَجْيَناُه ــُم اْلَوْع ــمَّ َصَدْقَناُه ســوء عاقبــة اإلســراف: )ُث

اِر(غافــر)43(. قــال: )َوَأنَّ اْلُمْســِرِفيَن ُهــْم َأْصَحــاُب النَّ

التبذير في الماء: 
والتبذيــر ســلوك أكثــر ســلبية مــن اإلســراف؛ فــإن اإلســراف إذا كان فــي أمــر مشــروع بتجــاوز الحــد والكميــة 
المناســبة لتحقيــق الواجــب؛ فــإن التبذيــر: صــرف الشــيء فيمــا ال ينبغــي. )60(، وروي عــن اإلمــام مالــك- رضــي 
اللــه عنــه- قولــه: التبذيــر: هــو أخــذ المــال مــن حقــه ووضعــه فــي غيــر حقــه، فالتبذيــر فــي المــاء أن تحصل على 
مــاء صالــح لاســتهاك البشــري وتدفــع ثمنــه، ثــم تســتعمله فــي تنظيــف الشــارع أمــام بيتــك باســتخدام 

خرطــوم الميــاه، ومــن التبذيــر أن يفــرغ اإلنســان مســبح منزلــه فــي شــبكات الصــرف الصحــي..

ــِه  ــْيَطاُن ِلَربِّ ــَياِطيِن َوَكاَن الشَّ ــَواَن الشَّ ــوا إِْخ ــَن َكاُن ِري ــًرا* إِنَّ اْلُمَبذِّ ْر َتْبِذي ــذِّ قــال ســبحانه: ﴿َوَلا ُتَب
ــوًرا ﴾ اإلســراء:27-26. َكُف

ثالثا: قيمة المسؤولية: 
يقصــد بالمســؤلية كــون الفــرد مكلًفــا بــأن يقــوم ببعــض األشــياء وبــأن يقــدم عنهــا حســاًبا إلــى غيــره، ففكــرة 
ــه بمــن يحكمــون  ــه وعاقت ــة الفــرد المســؤول بأعمال المســؤولية تشــتمل علــى عاقــة مزدوجــة مــن ناحي
علــى هــذه األعمــال، والمســؤولية قبــل كل شــيء هــي اســتعداد فطــري، إنهــا هــذه المقــدرة علــى أن يلــزم 

اإلنســان نفســه أوال، والقــدرة علــى أن يفــي بعــد ذلــك بالتزامــه بوســاطة جهــوده الخاصــة)61(.

فالمســؤولية الشــعور بــأداء الواجــب واإلخــاص فــي العمــل وليســت المســؤولية مجــرد اإلقــرار فــإن الجــزم 
ــاد إليهــا بغــض  ــد مــن االنقي ــام بواجبــات ال ب بالشــيء ال يعطــي صفــة المســؤولية، وإنمــا المســؤولية القي
النظــر عــن النتائــج، فــإن إنقــاذ الغريــق ممــا يشــعر الشــخص بالمســؤولية فــي إنقــاذه إذا كانــت لــه القــدرة 
علــى اإلنقــاذ وإن دفــع الظلــم ممــن لــه القــدرة علــى دفــع الظلــم يجــب علــى ذلــك الشــخص أن يدفــع عــن 

المظلــوم وهــو مســؤول عــن التــرك)62(.

وإدارة المــاء تحقيــق لمبــدأ تعميــر الكــون، فاإلنســان مكلــف بعمــارة األرض قــال - ســبحانه وتعالــى -: )ُهــَو 
ــَن األرض َواْســَتْعَمَرُكْم ِفيَهــا ( هــود )61(، وذلــك يتطلــب مــن اإلنســان التحلــي بالمســؤولية نحــو  َأنَشــَأُكم مِّ
مــوارد الكــرة األرضيــة وثرواتهــا وفــي مقدمتهــا: الميــاه، ليتمكــن بنــو البشــر مــن عمــارة األرض علــى الوجــه 
ْمَنــا َبِنــي آَدَم َوَحَمْلَناُهــْم  الــذي يريــده اللــه للبشــرية متمثــا بالحيــاة الكريمــة بداللــة قولــه ســبحانه: )َوَلَقــْد َكرَّ
ِفــي اْلَبــرِّ َواْلَبْحــِر( اإلســراء )70(، ويتحقــق ذلــك باتبــاع النــاس أفــرادا ومجتمعــات ســلوًكا يتســم باإلصــاح 

واإلحيــاء والتنميــة واالبتعــاد عــن اإلســراف واإلهــدار واإلتــاف.

قــال رســول اللــه، صّلــى اللــه عليــه وســّلم: »كّلكــم راٍع، وكّلكــم مســؤول عــن رعّيتــه: اإلمــاُم راٍع ومســؤوٌل 
عــن رعّيتــه، والّرجــُل راٍع فــي أهلــه وهــو مســؤوٌل عــن رعّيتــه، والمــرأُة راعيــٌة فــي بيــِت زوِجهــا ومســؤولٌة عــن 
رعّيتهــا، والخــادُم راٍع فــي مــال ســّيده ومســؤوٌل عــن رعّيتــه، والّرجــُل راٍع فــي مــاِل أبيــه وهــو مســؤوٌل عــن 

رعّيتــه. وكّلُكــم راٍع ومســؤوٌل عــن رعّيتــه«)63(.

60- ابن عابدين 6 /146،الكفوي، أبو البقاء،  الكليات، تحقيق عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، 1/ 113. 
61- دراز، محمد، دستود األخاق فى القرآن، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة، 1998، ص137. 

62- يالجن، مقداد، علم األخاق اإلسامية، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثانية، 2003، ص 252 وما بعدها. 
63- البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم )893(،ج1 ص213.
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فمــن خصائــص الّنظــام االجتماعــّي فــي اإلســام تحميــل الفــرد مســؤولية إصــاح المجتمــع، بمعنــى أّن كّل 
فــرد فيــه مطالــب بالعمــل علــى إصــاح المجتمــع وإزالــة الفســاد منــه علــى قــدر طاقتــه ووســعه، والّتعــاون 
ــى  ــوا َعَل ــَوٰى َوَلا َتَعاَوُن ْق ــرِّ َوالتَّ ــى اْلِب ــوا َعَل مــع غيــره لتحقيــق هــذا المطلــوب)64(. قــال تعالى:)َوَتَعاَوُن
اْلإِْثــِم َواْلُعــْدَواِن (  المائــدة: 2. وذلــك ألن الفــرد كائــن اجتماعــّي يتأّثــر بالمجتمــع اّلــذي يعيــش فيــه، وألجــل 

صاحــه فابــد مــن قيــام المجتمــع الّصالــح)65(.

ومســؤولية الفــرد والمجتمــع المســلم نحــو الميــاه تتمثــل بحفظــه مــن الضيــاع هــدرا، والعمل علــى ديمومته 
وتوفيــره للمحتاجيــن، دون إغفــال حــق األجيــال القادمة.

وتــرك المــاء يضيــع هــدًرا والتقصيــر فــي حمايتــه وحفظــه ينــدرج فــي إتــاف المــال وإضاعتــه التــي نهــى عنهــا 
اإلســام، ومــن أمثلــة ذلــك: إهمــال المبانــي والمرافــق حتــى تهلكهــا األيــام، وتــرك صنابيــر الميــاه مفتوحــة 
حيــث تصــّب فــي غيــر حاجــة، وعــدم صيانــة شــبكات الميــاه وأدواتهــا ســواء مــا يكــون منهــا فــي حــدود 
الممتتلــكات الشــخصية أم العامــة، وأكثــر ســلبية أن يــرى اإلنســان المــاء ينســاب فــي الشــوارع وفــي الجــدران 
دون أن يبــادر بــأي عمــل إصاحــي وأقلهــا إبــاغ ذوي االختصــاص. بــل إن واجــب المســلم المبــادرة حــال رؤيــة 
ســلوك ســلبي مــن اآلخريــن نحــو الميــاه النصيحــة واألمــر بالمعــروف؛ فــإن لــم يكــن هنــاك اســتجابة مــن 

المقصريــن يجــب إعــام ذوي االختصــاص فــي الدولــة للقيــام بواجبهــم فــي حفــظ المــاء.

رابعا: قيمة التشارك والتعاون: 
ــي  ــه مــن األســس الت ــة وصــول المــاء لألفــراد واســتفادة المجتمــع من ــع، وكفال المــاء النظيــف حــق للجمي

يقررهــا التشــريع اإلســامي امتثــاال لقيمــة التشــارك والتعــاون.

فالشــراكة فــي المــاء مبــدأ مســتقر فــي الشــريعة اإلســامية اســتقرار مبــدأ الحيــاة؛ فقــد قــال عــز وجــل: 
ــوَن( األنبيــاء:30، والميــاه مــن الثــروات الطبيعيــة  ــَلا ُيْؤِمُن ــاِء ُكل َشــْيٍء َحــيٍّ أََف ــا ِمــَن اْلَم )َوَجَعْلَن
التــي خلقهــا اللــه ســبحانه وســّخرها لإلنســان لينتفــع بهــا، فهــي ملــك اللــه الخالــق أذن لخلقــه االختصــاص 
ــي  ــا ِف ــم مَّ ــَق َلُك ــِذي َخَل ــَو الَّ بهــا وحيازتهــا والتصــرف فيهــا، ونقلهــا لمــن شــاؤوا)66(. قــال تعالــى: }ُه
اُهنَّ َســْبَع َســَماَواٍت َوُهــَو ِبــُكلِّ َشــْيٍء َعِليــٌم{  ــَماء َفَســوَّ األرض َجِميعــًا ُثــمَّ اْســَتَوى إَِلــى السَّ
)29( ســورة البقــرة. وقــال - عليــه الصــاة والســام -:« المســلمون شــركاُء فــي ثــاث: فــي الــكإل، والمــاء، 

ــار«)67(. والن

والثــروة المائيــة فــي مصادرهــا الطبيعيــة: البحــار والمحيطــات والبحيــرات واألنهــار والينابيــع واألحــواض 
الجوفيــة... تعّدهــا الشــريعة اإلســامية مــن المباحــات وهــي األمــوال التــي لــم تدخــل فــي ملــك محتــرم، وال 
يوجــد مانــع شــرعي مــن تملكــه، فلــكل إنســان االســتفادة مــن هــذه المباحــات وتملكهــا باإلحرازالــذي يثبــت 

الملكيــة للمحــرز بشــرطين: 

أن ال يكــون قــد ســبقه أحــد إلــى هــذا الشــيء المحــرز؛ ألن القاعــدة َمــْن َســَبَق إلــى ُمبــاٍح فقــد َمَلَكــُه فمــْن 
مــأَل خزاًنــا مــن نهــر أو بحر...أصبــح المــاء الــذي فــي الخــزان ملــًكا محترًمــا لصاحبــه.

64- زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، 2001، ص 136-132. 
65- ابن حميد، صالح، نضرة النعيم في مكارم أخاق النبي الكريم، دار الوسيلة، جدة الطبعة  3407/8. 

66- القرافي، شهاب الدين، الفروق، عالم الكتب، بدون طبعة، 3/ 208وما بعدها.
67- أبو داود، سنن أبي داود، كتاب اإلجارة، باب في منع الماء، رقم الحديث 3477، ج2 ص300، قال الشيخ األلباني: صحيح.
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قصــد التملــك؛ فمــن أحــرز شــيًئا مباًحــا دون أن يكــون قاصــًدا تملكــه؛ فــإن الملكيــة ال تثبــت لــه، ويعــرف هــذا 
القصــد بالعــرف بيــن النــاس بــأن مثــل هــذا التصــرف يعــدُّ تملــًكا أم ال، أو بتصريــح المحــرز، فعلــى ســبيل المثــال 
إذا قــام شــخص بوضــع قواريــر مــاء فــي المســاجد والمستشــفيات أو الشــوارع.. فيــدل ذلــك عرًفــا علــى 

إباحتهــا للراغــب فيهــا علــى ســبيل الصدقــة رغــم كونهــا محــرزة فــي قواريــر.

ورغــم كــْون المــاء مــن األمــوال التــي يملكهــا اإلنســان؛ فــإن حــدود ملكيتــه فيهــا مقيــدة بالضوابــط الشــرعية 
الناّصــة علــى عــدم اإلضــرار باآلخريــن، وبوجــوب تقديــم المصلحــة العامــة علــى الخاصــة، وبمنــع المفاســد...
ومــن ذلــك مــا أشــار إليــه الفقهــاء مــن قيــود علــى اســتخراج الميــاه الجوفيــة إذ ليــس لإلنســان الحــق فــي أن 

ا عــن طريــق خفــض النطــاق المائــي أو تلويــث الطبقــــــة الصخريــة المائيــة.«)68( ــر علــى بئــر جــاره تأثيــًرا ضــارًّ يؤثِّ

ومــن جهــة أخــرى، فقــد حرصــت الشــريعة علــى تيســير المــاء وتوفيــره للنــاس واعتبــار ذلــك مــن األعمــال 
الصالحــة والصدقــات الجاريــة ومــن ذلــك حــّث الرســول - عليــه الصــاة والســام - علــى شــراء بئــر رومــة مــن 
اليهــودي التــي كانــت لــه وجعلهــا للمســلمين صدقــة: » َمــْن يشــتري ِبْئــَر رومــَة فيجعــُل فيهــا َدْلــَوه مــع ِدالء 
ــِة »)69(، فاشــتراها عثمــان رضــي اللــه عنــه. وقــال صلــى اللــه عليــه وســلم- المســلمين بخيــٍر لــه ِمْنهــا فــي الَجنَّ
:« ثاثــٌة ال َيْنُظــُر اللــُه إليهــم يــوَم القيامــِة، وال ُيَزّكيهــم، ولهــم عــذاٌب أليــٌم؛ رجــٌل كاَن لــه َفْضــُل مــاٍء بالطريــِق، 

فَمَنَعــُه ِمــن ابــِن الســبيل،... »)70(.

، فقــد  وتيســير المــاء فــي اإلســام ليــس مقصــوًرا علــى اإلنســان، بــل يمتــدُّ للحيــوان حتــى لــو كان كلًبــا ضــاالًّ
ــِه فغفــر اللــُه لــه، فعــن أبــي  أخبــر الرســول - صلــى اللــه عليــه وســلم - عــن الرجــل الــذي ســقى كلًبــا فــي ُخفِّ
هريــرة - رضــي اللــه عنــه - أنَّ رســول اللــه - صلــى اللــه عليــه وســلم - قــال: » َبْيَنَمــا َرُجــٌل َيْمِشــي ِبَطِريــٍق، ِإِذ 
ــَرى ِمــَن اْلَعَطــِش،  اْشــَتدَّ َعَلْيــِه اْلَعَطــُش، َفَوَجــَد ِبْئــًرا َفَنــَزَل ِفيَهــا َفَشــِرَب، َوَخــَرَج، َفــِإَذا َكْلــٌب َيْلَهــُث، َيــْأُكُل الثَّ
ــُه، ُثــمَّ َأْمَســَكُه  ــي، َفَنــَزَل اْلِبْئــَر، َفَمــأَلَ ُخفَّ ــِذي َبَلــَغ ِمنِّ ُجــُل: َلَقــْد َبَلــَغ َهــَذا اْلَكْلــَب ِمــَن اْلَعَطــِش ِمْثــُل الَّ َفَقــاَل الرَّ
ــِه، َوِإنَّ َلَنــا ِفــي اْلَبَهاِئــِم  ــُه َلــُه، َفَغَفــَر َلــُه » َفَقاُلــوا: َيــا َرُســوَل اللَّ ــى َرِقــَي، َفَســَقى اْلَكْلــَب، َفَشــَكَر اللَّ ِبِفيــِه، َحتَّ

ْجــًرا؟ َفَقــاَل: » ِفــي ُكلِّ َذاِت َكِبــٍد َرْطَبــٍة َأْجــٌر()71(. أَلَ

خامسا: قيمة العطاء: 
إن شــعور اإلنســان بملكيتــه الدائمــة للمــوارد يثيــر فيــه نــوازع األنانيــة ويدفعــه إلــى الفســاد المــؤدي إلــى 
نضــوب المــوارد البيئيــة أو تدميرهــا وهــو مــا تشــهده بيئتنــا المعاصــرة)72(. الســيما إذا كان األمــر مــع مــورد 
ميســور الوصــول إليــه بأرخــص األثمــان إذا مــا قــورن بفائدتــه ومنافعــه، فالمــاء بــكل منافعــه ال يشــعر 
ــه يتمــادى فــي إهــداره فــي  ــل إن ــور؛ ب ــده ينســاب مــن الصنب ــه مــادام متوافــًرا عن اإلنســان بخطــورة فقدان
غيــر موضعــه بإطــاق خراطيــم الميــاه فــي تنظيــف الســاحات أو الســيارات أو حتــى رّي المزروعــات، ومــلء 
أحــواض االســتحمام والســباحة ال لشــيء ســوى إرضــاء رغبــات اإلنســان الذاتيــة األنانيــة، فــي الوقــت الــذي 

يواجــه فيــه أنــاس آخــرون مخاطــر متنوعــة جــراء فقــدان المــاء.

فيمــا يرشــدنا عليــه الصــاة والســام إلــى فضــل بــذل المــاء وإعطائــه للنــاس، قــال - عليــه الصــاة والســام 
- مخاطًبــا أحــد الصحابــة: »لــك إبــل؟ قــال: نعــم. قــال: »انظــْر بعيــًرا فيهــا وســقاء ثــمَّ انظــْر إلــى أهــل بيــت ال 

ــا فاســِقِهْم فلعلــه أن ال يخــرق ســقاؤك وال ينفــق بعيــرك حتــى َتِجــب لــك الجنــة«)73( يجــدون المــاء إال ِغبًّ

68- ضياء الدين سيدار، نحو نظرية إسامية عن البيئة، مجلة المسلم المعاصر، س 15، ع59 1994، ص 87 وما بعدها.
69- النسائي، سنن النسائي، كتاب األحباس، باب وقف المساجد، جزء من حديث رقم )3608( ج6 ص235. قال الشيخ األلباني: صحيح دون قصة ثبير.

70- البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، حديث رقم )2358(، ج2، ص87.
71- البخاري، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم ) 6009(، ج4،ص89، مسلم، صحيح مسلم، كتاب السام، باب سقي 

البهائم المحترمة وإطعامها، حديث رقم )153()2244(، ج4، ص1405) متفق عليه(.
72- الزيادي، محمد فتح الله )2009( اإلسام والبيئة، الدورة التاسعة عشرة مجمع الفقه اإلسامي، الشارقة، ص 4. 

73- ابن أبي عاصم, اآلحاد والمثاني, تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، ط1, 1991م, دار الراية-الرياض، ج5, ص199, حديث رقم )2728(. 
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سادسا: قيمة الصداقة مع الماء: 
إن ســلوك اإلنســان نحــو الميــاه مــن منظــور الشــريعة اإلســامية ســلوك ينطلــق مــن القيــم اإلنســانية العليــا 
ــة، والليــن، والرفــق، والســماحة...وصوال  التــي جــاء اإلســام يؤسســها ويدعــو لهــا وفــي مقدمتهــا: المحب
لتكويــن الســلوك الشــمولي لإلنســان نحــو البيئــة بــل الكــون، والمــاء بشــكل خــاص، ســلوك الصداقــة، علــى 
خــاف مــا تقــرره فلســفات ومناهــج عنــد غيــر المســلمين ممــن يدعــون إلــى قهــر الطبيعــة وغــزو الفضــاء...

ممــا هــو واضــح فــي انطاقــه مــن مفاهيــم ســلبية ومواقــف عدائيــة ابتــداًء. 

ــد العــون كلمــا  ــه ي ــه ويطمــأن علــى ســامته، ويمــد ل ــه وبأحوال وصداقــة المســلم للمــاء تعنــى أن يهتــم ب
اســتدعى األمــر ذلــك بحــب وتفانــي، فالصداقــة كلمــة صغيــرة فــي حجمهــا، عظيمــة فــي معانيهــا، ينبغــي 
علــى المســلم تمثلهــا فــي تعاملــه مــع المــاء، فــا يؤذيــه بالتلويــث، أو ينهكــه باإلهــدار، أو يزعجــه باإلســراف 

أو يخونــه باإلتــاف؛ وإنمــا هــي مشــاعر الــود واللطــف التــي يحملهــا كل صديــق لصديقــه.

سابعا: اإلحسان إلى الماء:  
اإلحســان: هــو فعــل )اإلنســان( مــا ينفــع غيــره بحيــث يصيــر الغيــر حســًنا بــه)74(، وفــي الســنة المطهــرة: »إّن 
ــن لنــا رســول اللــه حقيقتــه بقولــه: “هــو أْن تعبــَد اللــَه كأنــك  اللــه كتــب اإلحســان علــى كل شــيء)75(، وقــد بيَّ
ــْن  ــة وحســن الطاعــة؛ فــإّن َم ــى المراقب ــَراك« )76(. أراد باإلحســان اإلشــارة إل ــه َي ــراه فإنَّ ــم تكــْن ت ــراه، فــإْن ل ت
ــان« )النحــل: 90(،  ــدل واإلحس ــر بالع راقــب اللــه أحســن عملــه، وهــو تفســير قولــه تعالــى: »إن اهلل يأم

ــَم اللــه ثــواب أهــل اإلحســان، فقــال تعالــى: » إن اللــه يحــب المحســنين » )البقــرة: 195(. ولذلــك َعظَّ

ويكون اإلحسان بالماء في حياة المسلم وسلوكه بأشكال وحاالت مختلفة فهو: 
- أن يشــعر بنعمــة اللــه عليــه فيــه، ويحمــده تعالــى عليهــا، روى مســلم فــي صحيحــه عــن أنــس، قــال: قــال 
رســول اللــه، عليــه الصــاة والســام: »إّن اللــه تعالــى َلَيْرضــى عــن العبــد يــأكُل األكلــة فيحمــده عليهــا، 

ويشــرب الّشــربة فيحمــده عليهــا«)77(.
ــا طاهــًرا، فــا يلّوثــه بــأي ملــّوث مــن الملّوثــات، التــي تخرجــه عــن فطرتــه، وتجعلــه خبيًثــا  - أن يحافــظ عليــه نقيًّ

ا غيــر نافــع. غيــر طاهــر، ضــارًّ
- أن يقــّدر قيمــة الّثــروة الثمينــة، التــي ال يقــّدر قدرهــا، فــا يســرف فــي اســتعماله بغيــر حاجــة، وال يضيعــه 

هبــاء، فقــد ُنهــي المســلم عــن اإلســراف فــي المــاء.
ا، واإلفســاد في األرض: يشــمل اإلفســاد  ا أو معنويًّ - الرفق بالماء ومصادره، فا يفســد فيها إفســاًدا ماديًّ
المــادي بتخريــب العامــر، وإماتــة األحيــاء، وتلويــث الّطاهــرات، وتبديــد الّطاقــات، واســتنزاف المــوارد فــي 
غيــر حاجــة وال مصلحــة، وتعطيــل المنافــع وأدواتهــا. كمــا تشــمل اإلفســاد المعنــوي، كمعصيــة الله تعالى، 
د علــى شــريعته، واالعتــداء علــى حرماتــه، وإشــاعة الفواحــش مــا  ومخالفــة أمــره، والكفــر بنعمتــه، والتمــرُّ

ظهــر منهــا ومــا بطــن، وترويــج الرذائــل، ومحاربــة الفضائــل)78(.

74- الكليات للكفوي، 53. 
75- مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب األمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم )57( )1955(، ج3 ص 

 .1231
اَعِة، حديث رقم ) 50 (، ج1 ص 20. : َعِن اإِليَماِن َواإلسام َواإِلْحَساِن َوِعْلِم السَّ ِبيَّ 76- البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، َباٌب ُسَؤاِل ِجْبِريَل النَّ
ْرِب، حديث رقم )89( )2734(، ج4  77- مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، َباُب اْسِتْحَباِب َحْمِد اللِه َتَعاَلى َبْعَد اأَلْكِل َوالشُّ

ص1664 
78- القرضاوي)2001(، الركائز اإلسامية لرعاية البيئة في اإلسام، ص 7. 
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المرحلة الرابعة: المهارة » أنا أتدرب »
اعتنــت الشــريعة فــي منهجهــا العــام االهتمــام بالتعليــم والتدريــب والتمثيــل والتأّســي إلــى غيــر ذلــك مــن 
األدوار التــي أول مــن قــام بهــا فــي هــذه الشــريعة الغــراء كان الرســول، عليــه الصــاة والســام، فهــو الــذي 
ــة  ــون، وكيــف يأكلــون....كلُّ ذلــك فــي ســبيل تأســيس قاعــدة عامَّ ــون، وكيــف يحجُّ ــم المســلمين كيــف ُيَصلُّ علَّ
مفادهــا: لــزوم تطبيــق أحــكام الشــريعة وإرشــاداتها، تطبيًقــا يحقــق المقاصــد والغايــات المســتهدفة، وذلــك 
ال يحصــل عنــد المؤمــن إال إذا حصلــت لديــه المهــارة الازمــة لقيامــه بأعمالــه؛ ونمــوذج »األنــا الخماســي« 
ــا وتطويــر قدراتــه التطبيقيــة بشــكل يصبــح معهــا  ــا وإيمانيًّ يؤمــن بأهميــة تشــكيل شــخصية الفــرد معرفيًّ

قــادًرا علــى اإلنجــاز.

وأســاس المهــارة يجــده الباحــث حاضــًرا فــي مســائل وقضايــا متعلقــة بالميــاه فــي الشــريعة اإلســامية مــن 
خــال مــا يمكــن اعتبــاره: قاعــدة التدريــب علــى اســتخدام الميــاه؛ إذ جــاءت نصــوص الشــريعة واضحــة فــي 

االهتمــام بتدريــب المســلم فــي عــدة مجــاالت لهــا صلــة بالميــاه، ومنهــا: 

أوال: التدريب على كيفية استعمال المياه في الّطهارات
فقــد أتــت النصــوص الشــرعية بتعليــم المســلم كيفيــة الوضــوء واالغتســال مــن الجنابــة، ومــن ذلــك أن رجــا 
أتــاه - صلــى اللــه عليــه وســلم - فقــال: يــا رســول اللــه كيــف الطهــور؟ فدعــا بمــاء فــي إنــاء فغســل كفيــه 
ــّباحتين فــي  ثاثــا، ثــم غســل وجهــه ثاثــا، ثــم غســل ذراعيــه ثاثــا، ثــم مســح برأســه، وأدخــل أصبعيــه السَّ
ــّباحتين باطــن أذنيــه، ثــم َغَســل رجليــه ثاًثــا ثاًثــا، ثــم قــال:  أذنيــه، ومســح بإبهامْيــه علــى ظاهــر أذنيــه، وبالسَّ

هكــذا الوضــوء، فمــن زاد علــى هــذا أو نقــص فقــد أســاء وظلــم أو ظلــم وأســاء)79(.

وقــد كان النبــي- صّلــى اللــه عليــه وســلم- القــدوة فــي االعتــدال وعــدم اإلســراف فــي المــاء، فقــد روى عــن 
ــاع إلــى خمســة َأْمــداٍد  أنــس -رضــي اللــه عنــه- أنــه قــال:« كان النبــي - صّلــى اللــه عليــه وســلم- يغتســل بالصَّ

.)80(» ويتوضــأ بالُمــدِّ

ثانيا: التدريب على استعمال المياه في النظافة الشخصية 
فلــم يكتــِف الشــارع األمــر بالتطهــر مــن النجاســات؛ وإنمــا كان التعليــم للمســلمين كيفيــة االســتنجاء بالمــاء، 
وكيفيــة إزالــة النجاســة بالمــاء، واألمــر باالغتســال وتنظيــف الوجــه والثيــاب ممــا يســتلزم اســتعمال الميــاه.

ثالثا: التدريب على استعمال المياه في الشرب 
بــل إن الهــدي جــاء يعلــم المســلم كيــف يشــرب ويعلمــه اآلداب والــذوق الرفيــع فــي ذلــك، ومــن ذلــك: 
ــد أن يشــرب منــه بعــده، لمــا فيــه مــن االســتقزار، ونقــل  ــره يري ــاء الشــرب، وكان غي كراهيــة التنفــس فــي إن

ــاء«)81(. ــه وســلم- عــن أن يتنفــس فــي اإلن ــه علي ــى الل ــه - صل ــك، لنهي ــر ذل العــدوى، وغي

رابعا: التدريب على التعامل مع موارد المياه 
ط في الِبَرِك والماء الراكد، والحثُّ على حفر اآلبار. غوُّ ومن ذلك النهي عن الَبْوِل والتَّ

79- أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثاثا ثاثا، حديث رقم ) 135(، ج1 ص81، قال الشيخ األلباني: حسن صحيح دون قوله أو نقص 
فإنه شاّذ. 

80- مسلم, الجامع الصحيح, كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل 
أحدهما بفضل اآلخر، حديث رقم )51( )325(، ج1 ص216. 

81- مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة،  باب النهي عن االستنجاء باليمين، حديث رقم )63( )267(، ج1 ص189
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مهارات مقترحة لتعديل سلوكيات سلبية في التعامل مع المياه 
ســبق أن أشــارت الدراســة إلــى مجموعــة مــن الســلوكيات غيــر المقبولــة والتــي قــد تصــدر عــن المتعامليــن 
مــع الميــاه أفــراًدا ومجتمعــات، وفيمــا يأتــي اقتراحــات ألفــكار تســاعد فــي تعديــل هــذه الســلوكيات لكنهــا 
بحاجــة إلــى أن يــدرب اإلنســان نفســه ويســاعد اآلخريــن علــى تعلمهــا حتى تحقــق النتائج واألهــداف المرجوة.

المهارات المقترحةالسلوك
) الموجهات العملية (

ا- بملء أحواض  االستحمام المتكرر- رّبما يوميًّ
الحمامات، أو استعمال صنابير االستحمام 

المرتبطة بمضخات الضغط العالي.

ال مانع من االستحمام اليومي شريطة أن ال تزيد مدة 
االستحمام عن خمسة دقائق. 

عدم ملء حوض االستحمام.
تجنب استعمال مضخات المياه. 

تركيب أدوات التوفير على الصنابير. 
اختيار صنابير الماء سريعة الفتح واإلغاق.  

ترك صنبور الماء مفتوحا أثناء تنظيف األسنان 
أو الحاقة أو الوضوء.

إغاق الصنبور عند التوقف عن استعمال الماء ويساعد في 
ذلك كون الصنبور من النوع سريع الفتح واإلغاق. 

استعمال كوب خاص للماء عند تنظيف األسنان أو الحاقة. 
تركيب أدوات توفير الماء. 

استعمال خزانات مراحيض الحمامات بشكل 
متكرر عند االستعمال الواحد. 

اختيار المراحيض ذات الخزانات صغيرة الحجم. 
التأكد من صيانة المراحيض وعدم وجود تسرب للماء. 

في حال كون خزان المرحاض كبيًرا فابّد من العمل على 
ز  تخفيض كمية الماء المستخدمة بوضع كتلة تقلل من حيِّ

الخزان.
في حاالت انقطاع المياه يجب استعمال الورق الصحي في 

عملية إزالة النجاسة » االستجمار ».
ترك صنبور الماء مفتوحا عند غسل األواني 

في المطبخ وكثيرا ما يكون موصواًل بمضخة 
ماء للضغط العالي، أو استعمال آالت جلي 

األواني وغسيل المابس لغسل قطع قليلة 
رغم كون هذه اآلالت تستهلك كميات مياه 

كبيرة.

إقفال الصنبور عند التوقف عن استعمال الماء. 
عدم تشغيل آالت الجلي وغسيل الثياب إال إن كانت ممتلئة. 

ا  استعمال أجهزة تحلية وتنقية المياه منزليًّ
دون االستفادة من المياه المهدرة.

االستفادة من المياه المهدرة في تنظيف المراحيض أو غسل 
السيارات. 

استعمال خرطوم المياه في تنظيف المنازل 
وغسل الساحات والسيارات وري الحدائق.

استعمال أدوات التنظيف المعتمدة على كميات ماء قليلة 

تركيب أجهزة تنقية الماء لتنقية ماء المسبح ذاته دون تجديد ملء المسابح وإفراغها من الماء بشكل متكرر.
له. 

عند الحاجة إلفراغ المسبح يجب العمل على االستفادة من 
الماء في أغراض مناسبة كالتنظيف. 

ترك صنابير المياه مفتوحة أو غير مغلقة 
بإحكام وخاصة في األماكن العامة كالمساجد 

والمدارس والحمامات العامة.

التوقف لحظات قرب الصنبور قبل المغادرة للتأكد من إقفاله 
بشكل جيد. 

العمل على إقفال صنابير الماء المفتوحة حتى لو لم تكن أنت 
من قام بفتحها اكتساًبا لألجر عند الله. 
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إهمال صيانة شبكات المياه وصنابير الماء في 
المنازل وأماكن العمل واألماكن العامة.

إجراء فحص دوري لشبكات المياه والصنابير والمراحيض. 
المشاركة في دورة تأهيلية للتعرف على كيفية تركيب 

واستبدال األدوات الصحية المنزلية وبشكل خاص لسيدات 
المنازل. 

رّي المزروعات في أوقات التبخر بسبب سطوع 
الشمس سواء في المزارع أم الحدائق.

الري في الصباح الباكر أو قبيل المساء. 
استعمال أدوات الري بالتنقيط.

الضخ الجائر من اآلبار والعيون واستنزاف 
الموارد الطبيعية من أحواض وأنهار بهدف 

ا أو استعمالها في األنشطة  بيعها تجاريًّ
االقتصادية المختلفة وخاصة في قطاع 

الصناعة والسياحة...

إعام الجهات المختصة عند الشك بوجود مخالفات للتأكد 
من سامة اإلجراءات والتزام القانون. 

تركيب األجهزة واألدوات التي تقلل من الهدر. 
االستفادة من المياه المعالجة.

إلقاء الفضات والقاذورات في موارد الماء 
الطبيعية كالبحار واألنهار واألودية واآلبار.

ربط الصرف الصحي للمنازل بالشبكات العامة وعدم ربطها 
بمجاري المياه الطبيعية. 

تجنب إلقاء القاذورات والفضات قرب موارد الماء الطبيعية 
خاصة أثناء الرحات. 

تنظيف أسطح المنازل والمباني واألماكن المنحدرة قبيل 
موسم األمطار و االستفاد من مياه األمطار التي يمكن 

تجميعها باآلبار.
تصريف مخلفات القطاعات الصناعية والطبية 

سواء كانت مركبات كيمائية أو بيولوجية 
وصوال إلى النفايات النووية إلى موارد المياه 

الطبيعية.

منع إقامة المصانع قرب الموارد المائية واألحواض الجوفية. 
نقل ما كان منها بالفعل موجوًدا إلى مناطق أكثر أمًنا. 

وضع أجهزة مراقبة. 
إلزام منتجي المواد الخطرة التخلص منها بطرق آمنة بعيدة 

عن المياه. 
مطالبة الحكومات بتشديد القوانين والعقوبات في هذا 

الجانب. 
تدريب العاملين في القطاع النفطي على كيفية التعامل مع التلوث النفطي بأشكاله المختلفة.

التلوث النفطي. 
استعمال مصادر الطاقة النظيفة تمهيًدا لاستغناء عن النفط. 

ربط شبكات االصرف الصحي العامة 
»المجاري« بالموارد الطبيعية للمياه وخاصة 

البحار واألنهار.

إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي والعمل على 
االستفادة من المياه الناتجة في القطاعات المناسبة. 

عدم التخلص من مياه األمطار عن طريق ربطها بشبكات مياه األمطار 
الصرف الصحي.

تفقد صاحية عوامات الخّزانات وضرورة تنظيفها كل ستة خّزانات المياه
أشهر.

المرحلة الخامسة: المبادرة »أنا أبادر«
المسلم كالماء حيثما كان نفع، واإلسام شريعة خير حملها المسلمون، ويدعون الناس لها ليعمهم 

ِه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َوَيأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن  الخير، ولذا وصف سبحانه المؤمنين بأنهم: )ُيْؤِمُنوَن ِباللَّ
اِلِحيَن( )آل عمران)114، وقال سبحانه وتعالى:  ِئَك ِمَن الصَّ َعِن اْلُمنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوُأوَلٰ

َلاِة َوإِيَتاَء الزََّكاِة َوَكاُنوا َلَنا  ًة َيْهُدوَن ِبأَْمِرَنا َوأَْوَحْيَنا إَِلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت َوإَِقاَم الصَّ )َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
َعاِبِديَن( )األنبياء)7
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والمســارعة إلــى الخيــرات وفعلهــا إنمــا هــو المبــادرة التــي ال يمكــن ألي نموذج يهدف إلى تعديل ســلوكيات 
األفــراد والمجتمعــات إغفالــه؛ فالمبــادرة تعنــي أن يســهم مــن عــرف حقائــق قضايــا الميــاه وتحدياتهــا، وآمــن 
بمــا أمــرت بــه الشــريعة وأوجبتــه، والتــزم قيــم الشــريعة فــي تعاملــه معهــا: أن يســهم فــي إحــداث التغييــر 
اإليجابــي فــي مجتمعــه وواقعــه ويســعى فــي امتثــال قيــم المحبــة والمســؤولية والتشــارك والتعــاون 
والعطــاء واإلحســان نحــو الميــاه، ودعــوة أبنــاء مجتمعــه لتمثلهــا فــي ســلوكياتهم نحــو الميــاه، تحقيقــا 
ــا  ــُروا َم ــٰى ُيَغيِّ ــْوٍم َحتَّ ــا ِبَق ــُر َم ــَه َلا ُيَغيِّ لقانــون التغييــر الــذي قــرره ســبحانه وتعالــى بقولــه: )إِنَّ اللَّ

ــِهْم()الرعد:11(. ِبأَنُفِس

وســلوكيات المســلم والمجتمــع نحــو المــاء ومفاهيمهــم ينبغــي أن تمتــاز باالســتقرار والثبــات، فهــي ليســت 
مواقــف اســتثنائية أو رّدات فعــل مؤقتــة بــل هــي منهــج حيــاة مســتقر عبــر الزمــان والمــكان. 

ومــن نمــاذج المبــادرة فــي الميــاه وقضاياهــا مــا قــام بــه عثمــان، رضــي اللــه عنــه، لمــا ســمع النبــي- صلــى اللــه 
عليــه وســلم- يقــول: » َمــْن َيْشــتري ِبْئــَر رومــَة فيجعــل فيهــا َدْلــَوه َمــَع ِدالِء الُمســلميَن بخيــٍر لــه منهــا فــي 

الجنــة »)82(، وكان اليهــودي يبيــع ماءهــا للنــاس، فبــادر إلــى شــرائها ووقفهــا للمســلمين.

وال تقتصــر المبــادرة علــى التبــرع بالمــال لصالــح قضايــا الميــاه علــى أهميــة ذلــك، فــإن وجــوه المبــادرة 
واإلســهام اإليجابــي فــي قضايــا الميــاه أصعــب مــن أن يحددهــا بحــث أو إعــان، وإنمــا كّل مــا يمكــن أن يرجــع 
بالخيــر والتغييــر اإليجابــي علــى المــاء وواقعــه فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه اإلنســان، فهــو مجــال رحــب 

للمبــادرة.

82- النسائي، سنن النسائي، كتاب األحباس، باب وقف المساجد، جزء من حديث رقم )3608( ج6 ص235. قال الشيخ األلباني: صحيح دون قصة ثبير.
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 ورقة عمل
مقياس تغير السلوكيات نحو المياه)83(

أبداالبيان الرقم 
0

نادرًا 
1

قليًا 
2

أحيانًا 
3

غالبًا
4

دائمًا 
5

التقدير 

ا.1 0      االستحمام المتكرر يوميًّ
ملء أحواض الحمامات، أو استعمال صنابير 2

االستحمام المرتبطة بمضخات الضغط العالي. 
      0

االستحمام اليومي بما يزيد على خمسة 3
دقائق. 

      0

ترك صنبور الماء مفتوحا أثناء تنظيف األسنان 4
أو الحاقة أو الوضوء. 

      0

0      إغاق الصنبور عند التوقف عن استعمال الماء.5
استعمال كوب خاص للماء عند تنظيف األسنان 6

أو الحاقة. 
      0

التأكد من صيانة األدوات المائية وعدم وجود 7
تسرب 

      0

استعمال خزانات مراحيض الحمامات بشكل 8
متكرر عند االستعمال الواحد. 

      0

في حاالت انقطاع المياه استعمال الورق 9
الصحي في عملية إزالة النجاسة » االستجمار«.

      0

0      ترك صنبور الماء مفتوًحا عند غسل األواني. 10
استعمال آالت جلي األواني وغسيل المابس 11

لغسل قطع قليلة. 
      0

استعمال خرطوم المياه في تنظيف المنازل 12
وغسل الساحات والسيارات وري الحدائق.

      0

0      ملء المسابح وإفراغها من الماء بشكل متكرر.13
ترك صنابير المياه مفتوحة أو غير مغلقة 14

بإحكام وخاصة في األماكن العامة كالمساجد 
والمدارس والحمامات العامة.

      0

التوقف لحظات قرب الصنبور قبل المغادرة 15
للتأكد من إقفاله بشكل جيد. 

      0

العمل على إقفال صنابير الماء المفتوحة حتى 16
لو لم تكن أنت من قام بفتحها.  

      0

رّي المزروعات في أوقات التبخر بسبب سطوع 17
الشمس سواء في المزارع أم في الحدائق.

      0

تجنب إلقاء القاذورات والفضات قرب موارد 18
الماء الطبيعية خاصة أثناء الرحات. 

      0

إعام الجهات المختصة عند الشك بوجود 19
مخالفات للتأكد من سامة اإلجراءات والتزام 

القانون. 

      0

0      ال مانع من االستفادة من المياه المعالجة. 20
0      المجموع  
0      المعدل  

 

83- المقياس من اعداد الدكتور رائد نصري ابو مؤنس.
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ملحق وضع المياه في األردن
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مقدمة

ــي  ــة والعجــز المائ ي مــوارد المائ ــل بشــحِّ ال تمث ــره ت ي ــات كب ــي فــي األردن يشــهد تحدي إن الواقــع المائ
ــة ومشــاريع  ي ــف المشــاريع المائ ــاع كل ف ــن ارت ــاح، فضــًا ع ــب والمت ــة الطل ــه معادل ــت في ل ــذي اخت ال
ــق  ــول لمناط لوص ــرة ل ي ــات كب ــافات وارتفاع ــر مس ــا عب ــاه أو ضخه ــرِّ المي ــف ج ــي و كل ــرف الصح الص
ته  ــى مــا شــكل ــر. إضافــة إل ي حــدٍّ كب ــك مــن ت ــف ومــا يشــكله ذل ــى كل رجــم إل ت ــي ت ت التجمعــات وال
تحــدي  ــذي زاد مــن حــدة ال ــى األردن جــراء األزمــات  المتكــررة فــي المنطقــة وال حــاالت الهجــرة إل
ــزد فــي أحســن  ــم ت ــي ل ت ــاه ال ــات المي ــة كمي ــي باألصــل مــن قل ــذي يعان ــرد ال ف ــه حصــة ال ــرت ب أث ــل وت ب
ــة،   زراعي ــات ال اج ي ــن االحت ــي 50% م ــرب، وحوال ــراض الش ــي ألغ ــر المائ ــطِّ الفق ــن خ ــن12,3% م ــوال ع األح
ــر. )وزارة  ي ــة بشــكل كب ــة واالقتصادي ــن وأوضاعهــم االجتماعي ي ــة المواطن ــى حال ممــا انعكــس عل

ــة 2015(. توعي ــري – إدارة اإلعــام وال ــاه وال المي

الدورة المائية                                                                     
دورة الماء في الطبيعة  

قال تعالى: ) والسماء ذات الرجع واألرض ذات الصدع (1
عــد  ــث، ب ــم الحدي ــة هامــة، اكتشــفها العل ــا بحقيقــة علمي ــا هن ــى أن يذكرن ــه ســبحانه وتعال ل ــد ال ري ي
ــح  ــماء، فتصب ــى الس ــك إل ــد ذل ع ــد ب ــم تصع ــر، ث بخ ت ــار ت بح ــاه ال ــي أن مي ــرون، وه ــدة ق ــرآن بع ق ــزول ال ن
ــى األرض،  ــاء ال م ــع ال ْرج ــماء ُت ــر؛ أي أن الس ــكل مط ــى ش ــرى عل ــرة أخ ــى األرض م ــود إل ــمَّ تع ا، ث ــحاًب س
ــاء؛ أي  م ــود ال ــم يع ــحاب، ث ــأ الس نش ــات وي ــار والمحيط بح ــاه ال ــر مي بخ ت ــدورة، و ت ــم ال ت ــرى ت ــرة أخ وم
ــى: )  ــه تعال ــي قول ــي ف قرآن ــة األداء ال ــى دق ــر إل ــرى، و انظ ــرة أخ ــود م ــرك األرض يع ت ــذي ي ــاء ال م أن ال
ــم،  ت ــي ت ت بخــر ال ت ــة ال ي ــم عمل فهــم لمــن ال يعل رجــع( أي الســماء ذات المطــر، هكــذا ُت والســماء ذات ال
ه: )واألرض  ــم يقــول ســبحان ــى وأشــمل، ث ــة أدّق فــي المعن ــة، تكــون اآلي ــا الحقيقــة العلمي فــإذا عرفن
ــة،  ــي كل دورة زراعي ــرر ف تك ــا ت ــذه أيض ــزرع، و ه ــا ال ــرج منه يخ ــقق ل ــي تتش ت ــدع ( أي األرض ال ذات الص

ــي األرض. ــه  ف ل ــن ال ي ــي قوان ــذه ه ــود، وه ــي ويع أت ــيء ي كل ش

مــاء فــي المحيطــات  بخــر ال ــر ت ي ث حــراري للشــمس ي ــى أن اإلشــعاع ال ــث إل ــم الحدي عل قــد أشــار ال ل
ــق  ــن طري ا ع ــحًب ــكل س ــّو، و يش ج ــو ال ح ــاء ن م ــار ال خ ــا ب ــد منه ــة، فيتصاع ي ــطحات المائ ــع المس وجمي
ــى مســافات  عــد تشــكيلها إل قــل الســحب، ب ــؤدي دورهــا فــي ن ت ــاح ل ري تدخــل ال ــذ ت فــه، عندئ تكاث
ــع  ــحاب م ــل الس ــي كت تق ل ــن أن ت ــا يمك ــًرا، كم ــي مط ــحب دون أن تعط ــي الس ــد تختف ــة، و ق متنوع
ــن  ــة م ــي مرحل ــًرا ف ــي مط ــزأ لتعط تج ــد ت ــرى، وق ــة كب اف ا ذات كث ــحًب ــك س ذل ــي ب ــرى لتعط ــل أخ كت

ــار. بح ــى ال ــر إل ــول المط ــدورة بوص ــم ال ت ــا ت ــرعان م ــا، وس تطوره

ــات  ان جــزء اآلخــر يفيــض كجري ــة وال رب ت عــد أن تتشــبع ال باطــن االرض ب ــاه األمطــار تذهــب... ل ــه مي جــزء من
ــة والســيول واالنهار. ــى األودي ــة ال طبيعي

اطــن األرض  ــع أو يســتخرج مــن ب اب ن ي ــة لســطح االرض مــن خــال ال ــاه الجوفي عــود جــزء مــن المي وي
ــار. بوســاطة اآلب
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ــة  ي قرآن ــات ال ــر مــن اآلي ي ــي نجدهــا فــي كث ت ــك ال ل ت ــث، ب ــا الحدي ــم الهيدرولوجي ــات عل ــة معطي وبمقارن
ــن.  ي ن ــن االث ي ــا ب ًع ــا رائ المذكــورة فــي هــذا الصــدد،  ناحــظ توافًق

ــة ومــن  رطب ــاه مــن الســطوح ال بخــر المي ت ــه ( ب ــدورة الهيدرولوجي يعــة ) ال ــاه فــي الطب ــدأ دورة المي ب ت
ــة  ي المائ اقــي األماكــن  ب ــة، ومــن  ّي المائ ــرات والمســّطحات  بحي هــار وال ــاه األن ــات ومي ات ب ن ال أوراق 
هــا  خــار؛ لتحمل ــى شــكل ب ــة عل ّي ــل الهوائ كت ــى ال ــاه إل تقــال قطــرات المي ــك ان ــي ذل ل ــة، ي الطبيعي
ناقــص  ت ــة المحيطــة بســطح األرض. وب ّي ــي الطبقــة الهوائ ــى أعال ــّم إل ــة مــن َث ّي ــارات الهوائ ي ت حركــة ال
ــار  خ ــف ب ــة تكاث ّي ــدأ عمل ب ت ــص، ل تقّل ال ــة ب ّي ــة الهوائ ل ــم الكت ــدأ حج ب ــات ي ــَع االرتفاع ــرارة م ح ــات ال درج
تكــّون  بخــار ل لة مــن خــال اندمــاج قطــرات ال ــة الســائ حال ــى ال ــة إل غازّي ــه ال ت ــر مــن حال تغّي ــث ي مــاء؛ حي ال
ــى شــكل  هــواء عل ــّم ضمــن عمــود ال ــة فــي صغــر الحجــم، ولتســقط مــن َث اهي ن ــة مت ّي قطــراٍت مائ
ــة،  ّي ــة الهوائ ل ــل الكت ــا داخ ه ــوى إبقائ ــن ق ــر م ــرات أكب ــذه القط ــح أوزان ه ــا تصب ــة عندم ّي ــرات مائ قط
ــذه  ــّم إّن ه ــرات، ث ــار وبحي ه ــن أن ــا م ه ــا ب ــطح األرض وم ــى س ــة عل يعّي ــات الطب ــى المنخفض ــل إل ولتص

ــات.                                                                                                               ــى المحيط ــاه إل ــك المي ل ــا ت ــل الحًق ــار تحم ه األن

ــة  ّي أشــكال متعــّددة؛ مــن قطــرات مائ كــون ب ــد ســطح المنخفضــات ي ــاه األمطــار عن إّن وجــود مي
ــر مــن ســطح األرض  ّخ ب ت ــك. ويعمــل ال ــر ذل ــد وغي ي ــوج والجل ل ث ــرد وال ب ــدى وال ن ــى قطــرات ال ــة إل ن اي ب مت
ــة  جــري فــي دورة كامل ــذي ي ــادل ال ب ت جــّو، وهــذا ال ــى ال ــة إل ي ان ــاه ث ــى إعــادة المي والمحيطــات عل
ــا،  ــة. وهن ــي الطبيع ــاه ف ــّمى دورة المي ــة يس ّي ــنة المائ ــدار الس ــى م ــف وعل ــر توّق ــن غي ــتمّرة وم مس
ــم، وهــي  عال ــة فــي ال ــاه العذب ــل مــوارد المي ــدورة تمث ــى أّن 3% فقــط مــن هــذه ال ــز عل ركي ت ــّد مــن ال ال ب
ــاه  ــل مي غــه 97% فتمث ال ب ــة ال بقي نســبة المت ــا ال ــات، أّم ب ن ــوان وال احــه الســتهاك اإلنســان والحي المت

ــة. ــرة األرضّي ك ــطح ال ــن س ــى 73% م ــرة عل ــات المنتش ــار والمحيط بح ال

ا، وهو  يًّ ــر مســتمرٍّ زمان ــا وغي يًّ ــُر متكافــئ مكان ــة غي ــاه العذب ــة مــن المي ل ي نســبة الضئ ــع هــذه ال وزي إّن ت
ــار  ه ــّكل األن ــا تش نم ي ــبة 1%، ب ــرات نس بحي ــاه ال ــّكل مي ــث تش ــدة؛ حي ــة واح ــّدد بطبيع ــر مح ــا غي ًض أي
ــأّن  ــا ب ًم ــة نحــو2%. عل ــاه الجوفّي مــاء والمي خــار ال ــال وب ــى قمــم الجب ــة عل لجّي ث راكمــات ال ت ــة وال يدّي الجل
ــزداد  ــي ت ت ــح ال ت ن ــر وال ّخ ب ت ــات ال ّي ــل عمل ــر بفع ّخ ب ت ــة ت ــاه العذب ــذه المي ــن ه ــة م ادّي ي ــر اعت ــات غي كمّي
ــع حــرارة ال ــاز بدرجــات ال ــي تمت ت ــر ضمــن المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة، ال ي ــى نحــو كب هــا عل معّدالت

ية.                                             ال

ــل  تمث ــة، وي ّي مــوارد المائ ــى ال ــرة وشــديدة عل ي ة كب ّي ب ــرات ســل ي أث هــا ت ــة ســيكون ل اخّي ن ُم ــرات ال تغّي إّن ال
ــاه  ــر المي ّخ ب زيد مــن مســتويات ت ــذي ســي ًا، ال حــرارة مســتقب فــاع ملمــوس فــي درجــات ال ــك فــي ارت ذل
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ــن  ل م ــيقّل ــه س ــن أن ــًا ع ــا، فض ه ّوث ل ــاالت ت ــن احتم ــة م ي ان ــة ث احي ــن ن ــد م زي ــة، وي احي ــن ن ة م ــطحّي الس
ــي أّن المســتقبل يحمــل  ــا يعن ــة؛ مّم ــاه الجوفّي لمي ــة ل ــة الطبيعي تغذي جهــة أخــرى مــن مســتويات ال

هــا.                                                                                                                                  ــه مشــكاٍت ال حصــر ل ات فــي طّي
زات دورة الماء في الطبيعة أهّم ممّي

ــّي واألرضّي  هــا فــي الغاف الجوّي والمائ ِع ــة جمي لعوامــل الفاعل ــا ل ــا مفتوًح يعيًّ ــا طب ــل نظاًم • تمث
ة.  كــرة األرضّي ال ــط ب المحي

ــإّن  ــذا ف ــة؛ ل ــرة األرضّي ك ــطح ال ــى س ــامل عل ــرارّي الش ح ــع ال توزي ــام ال نظ ة ب ــّي ــورة أساس ــة بص بط • مرت
ــن مــَع الموقــع  اي ب ت ــي ت ت ــة ال يعــة هــو الطاقــة الحرارّي ــاه فــي الطب ــدورة المي المصــدر المحــّرك ل

ــرض.  ــول والع ــوط الط ــب خط ــّي وَحس الجغراف
ــة للشــمس  ــى آخــر؛ فالطاقــة الحرارّي حــّول الطاقــة مــن شــكل إل ــى ت ــا عل ــااًل واضًح • تعطــي مث
ــة المشــبعة  ّي ــة فــي الطبقــات الهوائ ــى طاقــة كامن مــاء، وإل ــات ال ئ ــة لجزي ــى طاقــة حركّي تحــّول إل ت
خــال  مــن  ــة  ّي ائ رب ْه َك ــى طاقــة  وإل فــة،  ل المخت ــة  ّي المائ المســّطحات  مــن  ــرة  ّخ ب المت ــة  الرطوب ب

فــة.  ل ــد الطاقــة المخت ي ول مشــروعات ت

دة بمرحلة أو محّددة بموقع؛  ــُر مقّي ــه وعناصرهــا فــي الطبيعة غي ي ــدورة المائ ــات ال إّن مواقــع مكّون
ــة مــن مراحــل  ــر أّي مرحل ــات والعناصــر لتطوي تداخــل هــذه المكّون ــة يمكــن أن ت ّي ــدورة المائ فضمــن ال

ــة محــّددة.  ّي ــة أو ضمــن مــّدة زمن ن تهــا فــي ِمنطقــة معّي رّم ــدورة ب ــر ال ــدورة، أو تطوي ال

ة  ــاح وكمّي ّري ــر وحركــة ال ّخ ب ت ــد عوامــل ال ــااًل فــي تحدي ــة عنصــًرا فّع ّي عــّد ســعة )حجــم( الطبقــة الهوائ ت
األمطار. 

ين مفردات الدورة المائيه على سطح األرض وتحته. الك تداخٌل طبيعّي ب وهن

ــّي  ــر المكان تغاي ــة ومســتويات ال ة والجوفّي ــاه الســطحّي ــه، فــإّن فهــَم حركــة المي ي ــا عل ًس وتأسي
مــوارد  ــط  لتخطي ــة  ة مهّم أساســّي تهــا ســيوفر قواعــَد  ونوعّي ــة  ّي المائ مــوارد  ال هــذه  ل ــّي  زمان وال
ــة  زراعّي ــا ال ه ــة بقطاعات تنمي ــط ال ــات خط ــي حاج ّب ل ــي ت ت ــا، ال ه ــتدامة وإدارت ــاملة والمس ــاه  الش المي
ــة  ــة الجوّي يع ــي الطب ــاه  ف ــى أّن دورة المي ــارة إل ــدر اإلش ــك، تج ــن ذل ــًا ع ــة. فض ّي زل ــة والمن اعّي والصن

ــة. اميكّي ن ــة دي مــا هــي فــي حال ــة مســتقّرة، إن ــة ليســت فــي حال ة والجوفّي منهــا والســطحّي

الوضع المائي في االردن 
ــد الفصــل المطــري  ــى شــبه جــاف، ويمت ــه جــاف إل ــى أن ــة الهاشــمية عل ي ــاخ المملكــة األردن ــف من يصّن
ــه نظــًرا لعــدم انتظامــه كل عــام  ــؤ ب ب ن ت ــة آذار مــن كل عــام، وال يمكــن ال داي ــة تشــرين أول وب داي ــن ب ي ب
ــذب فــي  تذب عــدُّ ال عــد شــهر آذار. وي ــى مــا ب ــد إل أخــر هطــل األمطــار وقــد يمت ت ــث مــن الممكــن أن ي حي
ــل  ــن العوام ــطحية م ــات الس ان ــة أو الجراي ــة الجوفي تغذي ــدل ال ــي مع ــاض ف ــري وانخف ــل المط الهط
بخــر فــي منطقــة  ت ــث تصــل معــدالت ال ــي فــي األردن حي ــى الوضــع المائ ــر عل ؤث ــي ت ت رئيســية ال ال
ــة  ا. إن محدودي ــدًّ ــة ج ــب مرتفع ــي نس ــات وه ــي المرتفع ــى 63% ف ــل إل ــا تص نم ي ــى 99% ب ــة إل ادي ب ال
ــل إّن  ــم، ب عال ــا فــي ال يًّ ــع األفقــر مائ ــدول األرب ــل ال ــه مــن أوائ ت ــة فــي األردن جعل ي المصــادر المائ
ــاه و  مــي. )وزارة المي ــف العال ي ـــ88% مــن التصن ــي ب ــح دون خــط الفقــر المائ ــي أصب المواطــن األردن

ــري(. ال

مصادر المياه في األردن
ــة،  ــاه الجوفي ــاه الســطحية، والمي ــل فــي: المي تمّث ــاه فــي األردن ت لمي ــة مصــادر رئيســية ل ــد ثاث توج

ــي شــرح مفصــل عــن كل مصــدر: أت ــا ي ــة؛ وفــي م يدي تقل ــر ال ــاه غي والمي
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مصادر المياه السطحية
ــة باإلضافة  ة الجاري ــع واألودي ي اب ن ي ــف ال هــار وتصري ــاه األن ــي تشــكل مي ت تدفــق ال ــاه دائمــة ال هــي المي
ــان  الجري دائمــة  ــة  واألودي هــار  األن ــف  تصري ويعتمــد  اء،  الشــت فصــل  فــي  ــات  الفيضان ــاه  مي ــى  إل
اه  لمي ــة مصــادر رئيســية ل ــة وشــدة األمطــار وديمومتهــا. ويوجــد فــي األردن ثاث ــى كمي ــع عل ي اب ن ي وال
ــة  ي ــة المائ ــاه فــي األردن )بحســب الموازن ــر 61,4% مــن مصــادر المي ــي تســاهم فــي توفي ت الســطحية ال

ــي: ــي كاآلت ــري( وه ــاه وال ــنة 2012/2013، وزارة المي لس

نهر األردَن
ــان  الجري ــف مواصفــات  ل نهــر وتخت ال روافــد هــذا  أهــم  ــاس  ي ان ب و  ــي  ان ــدان والحاصب ل ال هــر  أن عــدُّ  ت
نظــام  ــة بســبب ال ي ــه الجنوب ية عــن مجاري ــه الشــمال ــد أجزائ هــر األردن عن ــه فــي مجــرى ن وطبيعت
ــه، لتصــّب  ــاه الخارجــة من ــه والمي ــة في هــار الداخل روافــد واألن ــاه ال ــث مي نهــر، مــن حي ل الهيدرولوجــي ل
رئيســية  روافــد ال ــاه بعــض ال نهــر مــن مي تكــون ال ــة. وي ي ــة أخــرى ضمــن الشــبكة المائ ي ــات مائ ئ ي فــي ب
ــا  ــيٍّ عّم ــى نحــو كلِّ ــر اآلن عل ــأن ســلوكه الهيدرولوجــي قــد تغي ــا ب ًم ــان ومصــادر أخــرى، عل ــاه الودي ومي

ــة. ــة الماضي ل ي ــود القل ــال العق ــه خ ي كان عل

ــي  ــة ف ــر األردن و خاص ه ــاه ن ــدة لمي زاي ــتعماالت المت ــى االس ــة إل ــة، باإلضاف اخي ــرات المن تغي ــّد ال ع وت
ــل مــن  ــا قل نهــر، مّم ــاه فــي مجــرى هــذا ال اقــص المي ن ــى ت ــة إل ــه، مــن أهــم العوامــل المؤدي ي أعال
ــى   كــة  إضافــة ال ا فــي الممل ًب نمــوي ســل ت ــر دعــم الواقــع ال أث ــي ت ال ت ال ــاه، وب ــر المي اســتدامة توفي
ــب أشــهر الســنة، وخاصــة خــال أشــهر الصيــف. فضــا عــن  ــى مجــرى جــاف فــي أغل نهــر إل تحــول هــذا ال
ــات  ناقــص فــي كمي ــى ت رئيســية قــد أدى إل نهــر ال ــى مجــرى روافــد ال ــد مــن الســدود عل أَن إنشــاء العدي

ــر. نه ــراه ال ــي مج ــب ف ــي تص ت اتها ال ــتوي ــاه ومس المي

نهر اليرموك
ــن  ي ــة ب ا، ويشــكل الحــدود الطبيعي ــة عــدة فــي ســوري ــع مــن أودي ب ن رئيســية فــي األردن، ي هــار ال مــن األن
ــد  رواف ــن ال ــد م ــه العدي ــّب في ــا تص ــا، كم ري ــرة طب ــي بحي ــر األردن جنوب ه ــي ن ــّب ف يص ا، ل ــوري األردن وس
ــذا  نفي ــر؛ ت نه ــذا ال ــاه ه ــن مي ا م ــدًّ ــرة ج ي ــت كب ــر األردن كان ه ــر أّن واردات ن ذك ــة. ُي ي ــي األردن ــل األراض داخ
ــدة  عــام 1987، ونظــًرا لظــروف عدي ا  ــن؛ األردن وســوري لدي ب ال ــن  ي ب الموقعــة  ــة  ي الدول لاتفاقــات 

ــًرا. ي ــبة كث نس ــذه ال ــل ه ــة تق ــنوات الجاف ــي الس ــف وف ــت التصاري تقلص

سيل الزرقاء
ــك طــال  ــه ســد المل ي ــم عل هــر األردن، وقــد أقي ــة ويصــب فــي ن ي ــع كامــا مــن األراضــي األردن ب ن ي
ــاه  لمي ــر ل جائ ــْحب ال ــأن السَّ ــا ب ًم ــه. عل ل ــك عبدال ــاة المل ــه قن خــرج من ــر مكعــب، وت ــون مت ي بســعة 86 مل

ــر. نه ــرى ال ــي مج ــاء ف م ــتوى ال ــع مس راج ــى ت ــد أدى إل ــر ق نه ــذا ال ــوض ه ــي ح ــة ف الجوفي

ــعة (  ــا تس ــان ) عدده ــة الجري ــرى دائم ــان، وأخ ــة الجري ــان مؤقت ــن الودي ــر م ي ــدد كب ــى ع ــة إل باإلضاف
ــة. أمــا  ي ــة األردن ي ل ــة فــي المناطــق الجب ي ل ــع مــن المناطــق الجب ب ن تصــب فــي مجــرى وادي األردن، و ت
ــن، ووادي الموجب،  عــرب، ووادي زقــاب، ووادي شــعيب، ووادي الكفري ــان فــوادي ال ــك الودي ل أهــم ت

ــن حمــاد، والحســا. واب
ــه  ــن، وفي اي ب ت ــة شــديدة ال ي ــة فصل اخي ــرات من تغي ــز ب تمي ــا ي ــًدا جافًّ ل ا لحقيقــة كــون األردن ب واســتيعاب
ــآت  ــة منش ــات المختص رت الجه ــوَّ ــد ط ــة، فق اخي ــرات المن تغي ــى ال ــه إل تعرض ــاه، ول لمي ــح ل ــح واض ش
قــع ضمــن المناطــق  ــا ت فــة، وهــي عموًم ل ــاه واســتخدامها لألغــراض المخت ــع المي تجمي ــة ل ي مائ
ــه  ل ــك عبدال ــاة المل ــي األردن؛ قن ــة ف ــواردات المطري ــى ال ــن أعل ــق م ــذه المناط ــز ه تمي ية؛ ل ــمال الش
ــا  ري ــرة طب ــن بحي ــل م اق ن ــط ال ــدة والخ ــد الوح ــوك وس يرم ــر ال ه ــن ن ــة م ــاه المحول ــخ المي ــم ض ت ــث ي حي
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ــان مــن أجــل  ــة عّم ن ــى مدي ــًرا إل جــة، وأخي لمعال ــى محطــة زي ل ــمَّ إل ــه، ومــن َث ل ــك عبدال ــاة المل ــى قن إل
ــة. زراعي ــة وال اعي ــة والصن لدي ب ــتخدامات ال االس

ــي %45  عــام 2015 حوال ــن فيهــا ل تخزي لغــت نســبة ال فضــًا عــن وجــود عشــرة ســدود رئيســية قائمــة، ب
ــات  ــذه الخزان ــئ ه ل ــب. إذ تمت ــر مكع ــون مت ي ــغ 325 مل ل ب ــى ت ت ــدود وال ــة للس ــعة التصميمي ــن الس م
ــم  نظي ــم ت ت ي ــاه األمطــار؛ ل ــد مــن مي ــوارد جي ــز ب تمي ــي ت ت ــرة أو الســنوات ال فــي الســنوات المطي

ــاف. ــرات الجف ــن فت ــة أو ضم ــف الاحق ــرات الصي ــال فت ــاه خ ــك المي ل ــف ت تصري

مصادر المياه الجوفية
عــرف  ي مــا  فــي  األرض وتســتقر  جــوف  فــي  ــة  الصخري الطبقــات  ــى  إل رشــح  ت ــى  ت ال ــاه  المي وهــي 
زمــان أو  ــة مــن ال ل مــدة طوي ــة فــي قــاع األرض ل ــاه الجوفي بقــى المي ــة، وقــد ت ــات الجوفي الخزان ب
ــع.  ي اب ن ــكل ي ــى ش ــها عل ــاء نفس ق ل ــن ت ــرج م خ ــار أو أن ت ــر اآلب ــق حف ــن طري ــا ع ــتخراجها إم ــم اس ت ــد ي ق
لســنة  ــة ل ي ــة المائ ــاه فــي األردن )الموازن ــر 59% مــن مصــادر المي ــة فــي توفي ــاه الجوفي وتســاهم المي

ــاه الشــرب.  ــات مي ــري( وتغطــي 72% مــن كمي ــاه وال ــة 2015/2014، وزارة المي ي المائ

ــى نظــام أو  ــوي عل ــا، كلٌّ منهــا يحت ــا جوفيًّ يًّ ــا مائ ــي عشــر حوًض ن ــى اث كــة إل تقســم أراضــي الممل
ــد. وتقتصــر حــدود بعــض هــذه األحــواض  تعقي ــة متعــددة، بعضهــا شــديد ال ــة جوفي ي أنظمــة مائ
تفــاوت  ــدول المجــاورة، وت ــد ليشــمل مســاحات ضمــن أراضــي ال داخــل األردن، وبعضهــا اآلخــر يمت
ــة  ــة وكمي ي ن تخزي ــعتها ال ــث س ــن حي يجية م رات ــت ــا االس ــي أهميته ــاحة، وف ــي المس ــواض ف ــذه األح ه

ــي.  ــة مياههــا وموقــع المصــدر المائ تفــاوت فــي نوعي ــة الســنوية، كمــا ت تغذي ال

ــيٌّ  ــي؛ فمنهــا خــزان جوِف خــزان المائ يعــة ال ــى قســمين بحســب طب ــة إل ــاه الجوفي وتقســم المي
ــل حــوض  ــاه األمطــار مث ــه مــن خــال مي ت ــم إعــادة تغذي ت ــر متجــدد( أى ال ي محصــور )حــوض جوفــي غي
ــاه  قــي مي ل ت ــر محصــور )حــوض جوفــي متجــدد(  ويســمح ب الديســي الجوفــي، وخــزان جوفــي غي
ــاء  زرق ــوض ال ــل ح ــادر مث ــن المص ــا م ــار وغيره ــاه األمط ــن مي ــي م ــكل رئيس ــتمدة بش ــة المس تغذي ال

وعمــان واألزرق الجوفــي.

مصادر المياه غير التقليدية
ــاه  جــة ومي ــة المعال رمادي ــاه ال جــة الخارجــة مــن محطــات الصــرف الصحــي أو المي ــاه المعال هــي المي
ــذه  ــّد ه ع ــوس(. وت ــاه المس ــن األرض )المي اط ــي ب ــودة ف ــة الموج ح ــاه المال ــا المي ــا فيه م ــة ب ي تحل ال
ــي األردن. ية ف ل ــتقب ــة المس ي ــة المائ ــا الموازن يه ــد عل ــي تعتم ت ــة ال ــل الهام بدائ ــد ال ــي أح ــاه ه المي

ــث  ــب حي ــر مكع ــون مت ي ــي 147 مل ــدر بحوال ق ــة ت ــة وبطاق ــة 32 محط ج ــات المعال ــدد محط ــغ ع ل ب ي
ــم اســتخراجها فقــد  ــي ت ت ــاه المســوس ال ــر مكعــب عــام 2015. أمــا المي ــون مت ي ــد اســتخدام 133 مل أعي

ــام 2015.  ــب ع ــر مكع ــون مت ي ــت 15,1 مل لغ ب

تقليل العجــز المائي  راتيجي ل حــة هــو توجــه اســت ــاه المال ــة المي ي ــك فــإن خطــط تحل ــى ذل باإلضافــة إل
اه. نويع مصــادر المي ــات أخــرى وت وإضافــة كمي

العوامل المؤثرة في وفرة المياه في األردن
ــة  ي مــوارد المائ ــى نقــص فــي ال ــرة أدت إل ــى عــدة عوامــل مؤث ــة إل تعــرض األردن فــي الســنوات الماضي
ــة  ــذه الحاج ــة ه ــتدعى تغطي ــا اس ــات؛ مم ــع القطاع ــاه لجمي ــى المي ــب عل ــي الطل ــادة ف ــا زي صاحبه
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حــدِّ اآلمــن لاســتخراج  ــة قــد زاد عــن ال ــاه الجوفي ــمَّ فــإن اســتخدام المي ــة، ومــن ث ــاه الجوفي مــن المي
ــذه العوامــل فــي كلٍّ مــن: ــل ه تمث ــنوات، وت فــي معظــم الس

ظاهــرة التغيــر المناخــي: زيــادة وتيــرة وحــدة الظواهــر المناخيــة المتطرفــة )الفياضانــات والثلــوج والجفــاف( 
وزيــادة متوســط درجــة الحــرارة مــن 1-4 درجــة مئويــة بحلــول عــام 2050 هــذا باإلضافــة إلــى تراجــع نســب 
 هطــل األمطــار، ممــا يتســبب بتهديــد قطــاع الميــاه وتراجــع قطــاع الزراعــة، وتهديــد التنــوع الحيــوي والتربــة. 

ــد أعــداد الســكان ســواء بشــكل طبيعــي ) add the ratio( أم بســبب  زاي نمــو واالنتشــار الســكاني: ت ال
ــئ،  ــون الج ي ــي 1.4 مل ــدرت بحوال ــد ق ــام 2014 ق ــي ع ــن ف ي ــداد الاجئ ــأن أع ــًا ب م ــة. عل ــرات القصري الهج
ــش  ــث يعي ــا حي ــر يومي ت ــي 100.000 الجــئ  يعيشــون فــي المخيمــات وبحصــة  فــرد 35 ل ــه حوال من
ا  ــاه ســنويًّ ــف الاجــىء الســوري قطــاع المي ــي، ويكل ــرد األردن ف نفــس حصــة ال ــة فــي المــدن  وب بقي ال

ــري.  ــاه وال ــي ووزارة المي ــاون الدول تع ــط وال ــب وزارة التخطي ــار بحس ن ــي 510 دي حوال

ــوم. 120  ــر للشــخص فــي كل ي ت ين 35 ل ــن الســوري ي ــرد فــي مخيمــات الاجئ ف ــغ حصــة ال ل ب مالحظــة: ت
ــة. وي ــة فــي المحافظــات واألل بقي ل ــوم ل ي ــكل شــخص فــي ال ــًرا ل ت ل

 زادت الحاجــة المائيــة جــراء اللجــوء ,22% علــى مســتوى المملكــة وفــي محافظــات الشــمال زاد الطلــب %44.

ــاه والشــبكات وإنشــاء  ــث إمــدادات المي ــاه مــن حي ــر المي ــف توفي ي نمــو االقتصــادي: تكال التطــور وال
ــه  ي ــازل عمل ــى المن ــرب إل ــه للش ح ــاه الصال ــال المي ــأن إيص ــًا ب م ــف. عل ي تكال ــن ال ــا م ــدود وغيره الس
ــل أن تصــل  ــاه قب هــا المي مــّر ب ــاك عــده مراحــل ت ــث هن ــى عكــس مــا يعتقــده بعضهــم، حي مكلفــه عل

ــي:  ــل ف تمّث ــازل ت ــى المن إل

ا. - مرحلة البحث والدراسة االستخراج: فعميله استخراج المياه من باطن األرض مكلف جدًّ
ــاج  ــه وتحت ل ــافات طوي ــب لمس ي اب ــال األن ــن إيص ــا تتضم ه ــة ألن ــل مكلف نق ــه ال ي ــل: عمل نق ــة ال - مرحل

ــات. ــى مضخ إل
ا  ــدًّ ــة ج ــة مكلف ي ــرب عمل ــة للش ح ــا صال ه ــاه وجعل ــه المي ج ــه معال ي ــّد عمل ع ــة: وت ج ــة المعال - مرحل

ــة زي (. ــورة ) كمحط ــة ومتط ــة ضخم نقي ــات ت ــى محط ــاج إل ــا، وتحت ًض أي
ــغ  ال ــازل مب ــى المن ــن إل تخزي ــن ال ــن أماك ــخ م ــه الض ي ــف عمل ــث تكل ــازل: حي ــى المن ــخ إل ــة الض - مرحل
ــر  ــكل أكث ــي تش ت ــة ال ــف الطاق ي ــق وتكال ــة المناط ــي كاف ــع تغط وزي ــبكه ت ــود ش ــروره وج ــرة لض ي كب

ــة. ــي المملك ــة ف ــة الطاق ــن مجموع ــن 14% م م
ــة  ــه ) كمحطــة الخرب نقي ت ــى محطــات ال ــاه الصــرف الصحــي إل ــم نقــل مي ت ــة الصــرف الصحــي: ي - مرحل

السمراء(.
اية وغيرها. انة والقراءة والجب - مصاريف التشغيل والصي

ــاوز  تج ــث ت ــددة بحي ــر المتج ــددة وغي ــة المتج ــار الجوفي ــن اآلب ــر م جائ ــخ ال ــمل الض ــر: يش جائ ــخ ال الض
اآلمــن  حــد  ال عــّد  ي ــذي  وال لحــوض  ل ــة  الطبيعي ــة  تغذي ال معــدالت  منهــا  ــاه  المي ضــخ  معــدالت 
ــز األمــاح فــي  راكي ــة، كمــا أن ت ــاه المطلوب ــر المي تها فــي توفي ــر فــي اســتمراري ؤث لاســتخراج، وهــذا ي
ــك  اهي ــاه، ن ــة المي ــل مــن نوعي ــر، ممــا يقل جائ ــْحب ال ــات السَّ ي زمــن بفعــل عمل ــزداد مــع ال ــار ي ــاه اآلب مي
ــرب  ــمدة(، وق ــدات واألس ي ــتخدام المب ــة )اس زراعي ــات ال ي ــن الفعال ــة م ــوث المحتمل ل ت ــادر ال ــن مص ع
ــل  ــى معام ــة إل ــن الحاج ــد م زي ــه ي ــد ذات ــي ح ــذا ف ية، وه ــكان ــات الس ــن التجمع ــاري م ــبكات المج ش
ــد مــن  زي ــر أن مــا ي الذك ــر ب ــة. والجدي ــاه االقتصادي ــى إضعــاف قيمــة هــذه المي ــؤدي إل جــة، ممــا ي معال
ــة  ــاه الجوفي ــي تســتغل المي ت ــون، وال لقان فــة ل ــر المرخصــة المخال ــار غي حجــم هــذه المشــكلة اآلب
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ــة مشــتركة  ــة جوفي ي ــات مائ ــر مــدروس أو محســوب. فضــًا عــن وجــود خزان ــر علمــي وغي ــى نحــو غي عل
ــل  ــرض مث ــي تعت ت ــات ال ــن العقب ك ــواض، ول ــذه األح ــتركة له ــب إدارة مش ــا يتطل ــوار، مم ج ــع دول ال م
ــدول  ــن ال ي ــة ب ي ــي فــي مقدمتهــا العاقــات السياســية واألمن أت ا، وت ــرة ومعقــدة جــدًّ ي هــذه اإلدارة كث

ــاورة.  ــدول المج ــع ال ــا م ــد حدوده ــة عن ــاه الجوفي ــول المي ــي حق ــترك ف ــي تش ت ال

الفاقــد مــن الميــاه: تعــدُّ الميــاه المفقــودة مــن أهــم التحديــات علــى الصعيــد الدولي والمحلي كونها تشــكل 
نسبة عالية من المياه التي يتم توريدها للقطاعات المختلفة، وتعّد المشكات الفنية واإلدارية من األسباب 
 الرئيســية التي تؤدي إلى فقدان المياه  وتبذل وزارة المياه والري جهودا كبيرة للحد من الفاقد من خال:

- وضع برامج إلعادة تأهيل الشبكات المائية والعدادات.
- مواجهــة االعتــداءات علــى الميــاه الجوفيــة والشــبكات ومكافحــة االســتخدامات غيــر الشــرعية واالســتمرار 

فــي توعيــة المواطنيــن حــول الطــرق المثلــى فــي االســتخدام والحــّد مــن الفاقــد.  

المياه الرمادية
خــرج مــن  ــي ت ت ــاه ال ــل المي يومــي مث تيجــة االســتخدام ال ــازل ن من ــج مــن ال ت ن ــي ت ت ــاه ال وهــي المي
ــي 45% مــن  ــاه الصــرف الصحــي حوال ــي مي ث ل ــة ث رمادي ــاه ال ــاه االســتحمام وتشــكل المي ــخ ومي المطب
ــاه  المي ــط ب ل بغــي أن ال تخت ن ــج مــن المراحيــض، وي ت ن ــي ت ت ــاه ال ــي، وال تشــمل المي زل االســتهاك المن
ــاه  ــا بمي ــا، فاختاطه ــد معالجته ع ــة ب زراعي ــراض ال ــتغالها لألغ ــا اس ــض إذا أردن ــن المراحي ــة م الخارج
بات  ــب ــة ومس ــا العضوي ري ي بكت ــن ال ــرة م ــواع خطي أن ــا ب ه ّوث ل ــى ت ــك إل ــؤدي ذل ــن أن ي ــض يمك المراحي
ــاة اإلنســان ويمكن  ــى حي ــي تشــكل خطــًرا عل ت ا كــوالي E.Coli   وال ــا ايشيليشــي ري ي ــل؛ بكت األمــراض مث
ــز عــاٍل مــن  ركي ــى ت ــوي عل ــة تحت رمادي ــاه ال ــر أن المي الذك ــر ب ــات، ومــن الجدي ات ب ن ــى ال تقــل إل ن أن ت

ــيل. ــاحيق الغس ــات ومس ــى المنظف ــا عل ــبب احتوائه ــفور بس الفس

خصائص ومحتويات المياه الرماديه:
ــف  تنظي ــوت والدهــون، ومــواد ال زي ــرة مــن ال ي ــة كب ــا الطعــام وكمي قاي ــى ب ــوي عل ــخ: تحت ــاه المطب مي
ــوي  ــس، وتحت ــيل الماب ــارف وغس ــن المص ــة م ــاه الخارج ــون، والمي ــل الصح ــي غس ــتخدمة ف المس

ــاح.  ــاٍل لألم ــز ع ركي ــق، وذات ت ــن العوال ــر م ي ــى الكث ــاه عل ــذه المي ه

ــون  ــا الصاب قاي ــى ب ــوي عل ــة؛ إذ تحت رمادي ــواع ال اقــي األن ــا مــن ب وًث ل ــاه االســتحمام: وهــي أقــّل ت مي
ــد  ــة والجل ــات الحاق فاي ــم، ون الجس ــة ب اي ــات العن ــن منتج ــا م ــنان وغيره ــون األس ــامبو ومعج والش

والشــعر. 

والفســفور  ــوم  الصودي  ( ــة  ي ائ الكيمي مــواد  ال مــن  عــاٍل  ــز  ركي ت ــى  عل ــوي  وتحت الغســيل:  ــاه  مي
بات  ــب ــى مس ــوي عل ــن أن تحت ــا يمك ــون، كم ــيل والصاب ــاحيق الغس ــن مس ــة ع اتج ن ــن (  ال يتروجي ن وال

بســة األطفــال.  ياضــات و أل ب ال ــد غســيل  ــا عن ري ي بكت األمــراض وال

استخدامات المياه الرمادية:
ــة،  ــر مــن االســتعماالت الخارجي ي ــة فــي كث رمادي ــاه ال ــة: يمكــن اســتخدام المي االســتخدامات الخارجي
ــة، اطفــاء الحرائق، تنظيف الشــوارع،  ــاه الجوفي ــة المي تغذي ــال يمكــن اســتعمالها ل ــى ســبيل المث عل

ــري ــل ال ــة مث زراعي واالســتخدامات ال

ــن  ــر م ي ــي كث ــازل ف ــي المن ــة ف ج ــة المعال رمادي ــاه ال ــتخدام المي ــن اس ــة: يمك ي ــتخدامات الداخل االس
ارات وأعمــال  الســي ــق وغســيل  الحدائ ــري  ل اســتخدامها  يمكــن  ــال  المث ــى ســبيل  ــب فعل الجوان

خــاص.  ــة ال نقي ت نظــام ال عــد معالجتهــا ب كــن ب ــات ول ــف األرضي نظي الشــطف وت
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معالجة المياه الرمادية:
ــة وذلك حســب الغاية واالســتخدام المقصــود بعد المعالجة  رمادي ــاه ال جــة المي ــف طــرق معال ل تخت
ــن  ــف ع ل ــا تخت ــري مث ل ــتخدامها ل ــرض اس ــة بغ رمادي ــاه ال ــة المي ج ــة، فمعال ــات المطلوب والمواصف
جــدوى،  ــف وال ي تكال ــى تحمــل ال قــدرة عل ــك ال ــى ذل ــض، وعــاوة عل ــف المراحي تنظي معالجتهــا ل
ــة. ــة الصحيح ج ــات المعال ي ــار تقن ي ــى اخت ــر عل ؤث ــي ت ت ــة ال ثقافي ــة وال ــاع االجتماعي ــن األوض ــا ع فض

رمادية: اه ال وبشكل عام هناك أربعة نقاط رئيسية لمعالجة المي
ة المواد التي قد تكون ضارة على صحة اإلنسان. 1. إلزال

ربة. ت اتات وال ب ن ة المواد التي قد تكون ضارة على ال 2. إلزال
ئة. ي ب ل ة المواد التي قد تكون ضارة ل 3. إلزال

ة المواد التي تسد نظام الري. 4. إلزال
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معالجة المياه الرمادية تكون على مرحلتين:
رة  ي ــات الكب ئ ــف الجزي تنظي ترســيب، ل ــر أو أحــواض ال ــة: اســتخدام المرشــحات والفات ي جــة األول المعال
ــزة  ــة. ومي رمادي ــاه ال هــا عــن المي ــي يمكــن فصل ت ــوت والشــحوم ال زي ــك ال ــد وكذل ــل الشــعر أو الجل مث
ــل صاحــب  ــة مــن قب ــة المطلوب ان يــف وســهلة الصي تكال جــة تكــون منخفضــة ال ــوع مــن المعال ن هــذا ال

ــه.  المنزل نفس

عمليات التصفية يمكن أن تكون من خالل آليتين رئيسيتين:
ترسيب(. ية )ال • أنظمة الفصل باستخدام الجاذب

• أنظمة الفصل باستخدام المضخات. 

زيوت والشــحوم والمكونات العضوية  ــر كفــاءة لفصــل ال ــة أكث وي ان ث جــة ال ــة: المعال وي ان ث جــة ال المعال
مــواد  ــا والفيروســات وال ري ي بكت ــى ال ــاه، حت جــة المي ــف حســب نظــام معال ل ــة وتخت رمادي ــاه ال مــن المي
ــري  ــل ال ــاءة مث ــر كف ــكل أكث ــري بش ــام ال ــتخدام نظ اس ــمح ب ــذا يس ــا. وه ته ــن إزال ــة يمك ــر العضوي غي
ــي طبيعــي  ــر مائ ت فل ــد مــن وضــع رســمة ل ــة. ال ب ــر مــن المخاطــر الصحي ي ــى حــدٍّ كب ــل إل ــط ويقل نقي ت ال ب
ــر حصــى ورمــل  ت ــري؛ فل ل ــاه فقــط ل ــه واســتخدام المي زل ــه داخــل من ــام ب قي يســتطيع المواطــن مــن ال

)wetland(

نظام الحصاد المائي وشبكة الري في المساجد
حصــاد ميــاه األمطــار هــو عمليــة تجميــع وتخزيــن ميــاه األمطــار مــن أعلــى ســقف المبنــى أو مســطحات 
صخريــة أو ترابيــة. ويتــم اســتخدام حصــاد الميــاه لتوفيــر ميــاه الشــرب والميــاه للماشــية والميــاه الازمــة 

للــري، فضــا عــن االســتخدامات التقليديــة األخــرى، مثــل الغســيل والتنظيــف. 

أهمية الحصاد المائي وأهدافها: 
ــى  ــوي عل ــى يحت ن ــدارس وأّي مب ــاجد والم ــازل والمس لمن ــة ل ي ــة ومجان ــاه إضافي ــات مي ــن كمي أمي • ت

نشاط سكاني.  
اه. • خفض قيمة فاتورة المي

اه والمساهمة في معالجتها. • الحد من حالة نقص المي
ــاه الحصــاد فــي دعــم الســكان  ــروى مــن مي ــي ت ت ــة ال زراعي • االســتفادة مــن مــردود المشــاريع ال

ــة.  ي مــدارس والمجتمعــات المحل وخاصــة فــي ال
زراعية.  لقادرين على استخدام هذه المياه في المشاريع ال • توفير فرص عمل ل

ادة الوعي المائي للســكان ومشــاركة المجتمع المحلي من خال شــرح فوائد هذه المشــاريع  • زي
فــي محاضرت وندوات.
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طريقة عمل نظام الحصاد المائي:

وصف الشكل:
اقي المســطحات  ــا يتعرض لتســاقط مطري مثل ب ــد هطــل األمطــار فــإن ســطح المســجد)1( مث عن
ــى طــرف ســطح  ــة عل ن ــد نقطــة معي ــّم تجميعهــا عن ت ــاه المتجمعــة ي ــة المي ــف كمي األخــرى، ولتصري
جمــع فــي خــزان باســتيكي  ــب مــن المعــدن أو الباســتيك، وُت ي اب اســتخدام أن هــا ب ــم نقل المســجد، ث
ــف أو  تنظي ــري أو ال ــل ال لفــة، مث ــم اســتخدامها الحقــا فــي األنشــطة لألغــراض المخت ت ي أو خرســاني ل

الشرب.

ــل  نقــل أوراق األشــجار وبعــض المخلفــات مث ــاح والعواصــف تقــوم ب ري ومــع تســاقط األمطــار فــإن ال
ــل  ــجد، وتدخ ــطح المس ــى س ــع عل ــن أن تتجم ــن الممك ــون، وم ل اي ن ــاس ال ــة وأكي ــات الورقي القصاص
ــاٍف  ــع مص ــم وض ــك ت ذل ــزان)4(، ول خ ــى ال ــجد إل ــطح المس ــن س ــاه م ــل المي نق ــة ب ــب الخاص ي اب ــى األن إل

ــف)2(. ــام ذات وزن خفي ــجار، وأي أجس ــة أوراق األش إزال ــة ب خاص

ــب  ي اب بها فــي جــزء خــاص مــن األن ــم ترســي ت ــه ي ــاه، فإن ــة فــي المي ب هــا تكــون ذائ ــة وألن رب ــار واألت غب أمــا ال
ــق فتحــة  ــة عــن طري رب ــة األت ــى غطــاء خــاص فــي أســفله إلزال ــوي عل جــزء يحت ــاه، فهــذا ال لمي ــة ل اقل ن ال
عــد أول هطــل  ــة ب ي ــم هــذه العمل ت ترســيب)3(، وت ــي تشــكلت بفعــل ال ت ــة وال ي ن رواســب الطي ــة ال وإزال
ــاه  ــذه المي ــتخدم ه ــى أن تس ــة عل ي ان ث ــى وال ــار الشــتوة األول ــن أمط ــدم تخزي ــح بع نص ــذا ي ه ــري. ل مط
يهــا  عــد أن يضــاف إل لفــة ب ــاه جمــع األمطــار ألغــراض مخت ــن يمكــن اســتخدام مي ــري فــي حي ألغــراض ال
اســتخدام  مضخــة  ــاه ب ــم ضــخ المي ت ــم ي ــك، ث ذل ــي ب ــم استشــارة اي صيدل ت ــي ي ت بعــض المعقمــات وال
ــات  ــي أوق ــات)7(، وف ــجار والمزروع ــرّي األش ــبقا ل ــا مس ــم تجهيزه ــي ت ت ــري ال ــبكة ال ــى ش ــة)5( إل خاص
ليل، وذلك  ــر أو خــال ســاعات ال اك ب ــاح ال ــري تكــون فــي الصب ــوم، إذ إن أفضــل أوقــات ال ي محــدده مــن ال
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ــت  ــتخدام مؤق اس ــة ب ي ــذه العمل ــي ه ــم ف تحك ــم ال ت ــار، في نه ــاء ال ن ــاه أث ــر المي بخ ــدالت ت ــل مع ي تقل ل
ــم تصميمــة لهــذه األغــراض، إذ يقــوم  ــارة عــن جهــاز حاســوب ت تحكــم(، وهــي عب ــي )6, وحــدة ال إلكترون

نهــا مســبقا.  رمجتهــا وتخزي ــم ب ــي ت ت ــة وال ــاه حســب األوقــات المطلوب بتشــغيل مضخــة المي

ــات مناســبة  ــات بكمي ات ب ن ــى ال ــري إل ــاه ال ــل مي ــي توصي ــط )7( يعن نقي ت ال ــري ب وبشــكل مختصــر فــإّن ال
ــك مــن خــال المنقطــات. ــة وذل ــة أو متواصل ــة بشــكل نقــط منفصل ئ قــة بطي وبطري

زاته :  ممي

اه.  تاج وذلك بسبب السيطرة والتحكم بكميات المي ادة اإلن • يؤدي إلى زي
• تقليل نمو األعشاب والحشائش الضارة.

ية التسميد بوساطة شبكة الري. • يمكن إجراء عمل
ية الري. • االقتصاد وتنظيم عمل

 ويستخدم هذا النظام في ري جميع مزروعات الحديقة.
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طرق ترشيد المياه في المنزل
تنظيف األسنان والحاقة بدال من إبقاء الحنفية مفتوحة  • استخدام الكوب ل

• استخدام وعاء لغسل الخضروات بدل الماء الجاري
• تقليل وقت استحمام الى خمس دقائق
اه لكل حنفيات المنزل   ركيب قطع المي • ت

• تفقد التسريب باستمرار وإقامة باصاحه
• مسح ارضيات المنزل بدل شطفها

اره بدلو بدل استخدام الخرطوم • اغسل السي
اه  ر من المي ي اج إلى الكث بات التي ال تحت ن • زراعة األشجار وال

 
• تشغيل الغسالة والجاية فقط عندما تكون ممتلئة

ــة(  ي ــواد الكيمائ م ال ــه ب ــر الملوث ــي )غي ــطف والجل ــروات والش ــل الخض ــاه غس ــتخدام مي ــادة اس • إع
ــة  ــق الصحي ــف المراف ــة وتنظي ق ــي ري الحدي ف

ية أخرى زل اردة الخارجة من حنفية الماء الساخن وإستعمالها آلغراض من ب اه ال • جمع المي



حول هذا الكتاب
الشــريعة اإلســامية  ــاه فــي  المي عــن  بحــوث  ــى  ــاء عل ن ب ــع وحــدات  أرب ــاب  الكت ــن هــذا  يتضّم
ــة الشــريعة أو الثقافــة اإلســامية بشــكل عــام. ي ــة كل ب لتقديمهــا خــال التدريــس الجامعــي لطل

ــن  ــي األردن – م ــاه ف ــّح المي ــل ش ــر – مث ــم المعاص ــات العال ــة تحدي ــي معالج ــاب ف ــارك الكت ويش
ــات،  ــذه التحدي ــة ه ــي مواجه ــاظ ف ــة الوع ــد خاّص ــل الجدي ــة الجي ــرف بأهمي ــامي ويع ــور إس منظ
لمــا لهــم مــن  دور مهــم فــي إرشــاد المجتمــع من خــال الخطب والتدريس والســلوك النموذجي.

ــاه فــي نصــوص الشــريعة، وتقــدم تصنيــف اآليات  ــى أهميــة  موضــوع المي ــى إل تنظــر الوحــدة األول
ــد من الدراســة لطالب الشــريعة.  ــة للمزي نبوي ــث ال يــة واألحادي القرآن

ــى أحــكام الشــريعة فــي اســتعمال المياه المتعلقة بمســائل  ــة  الضــوء عل ي ان ث وتســّلط الوحــدة ال
ــاه  ــتخدام المي ــيد اس ــي ترش ــكام ف ــذه األح ــن ه ــتفادة م ــة االس ــرض لكيفي ــا، وتع ــادة خصوص العب

والحــّد مــن اســتنزافها.

ــة   ــوع ملكي ــاه, ويشــرح أن ــان مســؤولية المســلم تجــاه مصــادر المي ي ــى ب ــة إل ث ال ث وتعــرض الوحــدة ال
ــاه.    ــاه أو مــن يســتحق اســتخدام المي ــل الخاصــة و العامــة، وشــروطها الســتعمال المي ــاه مث المي

ــى  ــاء نمــوذج قــادر عل ن ب رابعــة أهــم أنمــاط الســلوكيات وأبعادهــا تأسيســا ل ــن الوحــدة ال ي ب وت
ــف  ــاه بشــكل يســهم فــي التخفي ــل ســلوكياتهم نحــو المي ــى تعدي ــاع األفــراد والجماعــات عل إقن
ــل  ــة مراح ــن خمس ــلوكيات م ــدل الس ــوذج ليع نم ــم ال ــد صم ــاه. وق ــص المي ــكلة نق ــدة مش ــن ح م
ــاه  ــادر، ودومــا المســتهدف هــي المي ــا أب ــا أســتعمل، أن ــدرب، أن ــا أت ــا أؤمــن، أن ــا أعــرف، أن أساســية : أن

ــفء. ــيد الك ــلوك الرش ــال الس ــن خ م

ناقش مع الطلبة. ترافق كل وحدة في نهايتها  تمرينات أو أسئلة ُت

ــاه فــي األردن، ووصــف لبعــض أنظمة  ــاب  نظــرة عامــة لوضــع المي ــر مــن الكت يحتــوي القســم األخي
ــة لهــذه البحوث في الشــريعة اإلســامية. ــة العلمي ــان الخلفي ي ب ــك ل ــاه وذل ترشــيد المي




