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املقدمة

والسللام  والصللاة  العاملللن  رب  لللله  الحمللد 

 عللى أرشف املرسلللن سلليدنا محمللد وعللى آله 

وصحبه وسلم.

السللنة النبوية املطهرة املصدر الثللاين من مصادر 

االحللكام يف رشيعللة اإلسللام كللا هللو معلللوم، 

لكنهللا من أهم املصللادر، واعظمهللا خطرا، وليس 

مللن السللهل الخللوض يف ثناياها، ولكنللي أحببت 

الترشف بذكللر البعض من احاديث املصطفى عليه 

الصللاة والسللام، ومعانيها الجليلللة يف باب املاء 

واستخداماته، وبيان بعض االحكام املستنبطة منها، 

ومعالجاتهللا لازمات يف هذا املوضوع املهم، يف 

ضللوء حاجة الناس اىل املللاء، اذ ان رشيعتنا الغراء 

كا هو معلللوم صالحة لكل زمان ومكان )للرشيعة 

الغللراء خصائص يهمنا منهللا االن ثنتان ها فيصل 

التمييز بينها وبن ما سواها من الرشائع: احداها: 

العموم والش��مول: فأحكام هذه الرشيعة تسللتغرق 

شللؤون االنسللان كلها الفردية والجاعية، الدنيوية 

واألخرويللة، وتبدأ مع االنسللان مذ هو جنن اىل ان 

يبارح الدنيللا، ومتتد اىل حياتلله األخوية منذ حياته 

الدنيوية، فهي عامة للناس جميعا، شللاملة احوالهم 

جمعاء . واألخرى: التج��دد الذايت: فان لها مدارك 

احللكام منوعة ترجللع اىل القللرآن املجيد والسللنة 

السللنية، وتعمل يف الوقت نفسلله كمولدات احكام 

داخل الرشيعللة ذاتها فتمدها بأحللكام جديدة لكل 

الوقائع املستجدة يف كل زمان ومكان، فهي بذلك 

رشيعللة صالحة خالللدة()))، والسللنة النبوية مصدر 

مهللم جدا فهو املصدر املحوري بن كل املصادر 

األخرى، فلها  صلة وثيقللة بالقران الكريم املصدر 

األول من مصادر الترشيع، من حيث أن وظيفة السنة 

النبوية تفسللري القران الكريم، والكشف عن ارساره، 

وتوضيح مراد الله تعاىل من أوامره وأحكامه)2).

وقد اهتم العلاء بالسنة النبوية اهتاما كبريا واعتنوا 

بها غايللة االعتنللاء، فبينوا مفاهيم السللنن ومرادات 

النبي عليه الصاة والسام، ومقاصد الترشيع.

جمعت السنة النبوية خري الدنيا واالخرة، ألن النبي 

عليه الصاة والسللام كان ال يفعل اال خريا وال يأمر 

اال بخري فهو رحمة الله تعاىل لخلقه.

وتقديرات السللنة النبوية لألشللياء كان لهللا داللتها 

وأحكامهللا ومقاصدها، ومن هذه التقديرات الواردة 

يف موضوع املاء الذي ميثل عصب الحياة، والذي 

بفضل الله تعاىل ورحمته جعل هذا العصب متوفرا 

بكللرة مع انه أغيل من الذهب يف حاجة االنسللان، 

ورشع ان هللذا العصب املهم مباح للجميع، وليس 

ألحللد من النللاس الحق يف منعه عن غللريه، اذ قال 

ملسو هيلع هللا ىلص )املسلللمون رشكاء يف ثاث: يف املاء والكأل 

والنار()3).

))) الدكتللور عبد الللله مصطفى، معللامل الطريق يف عمل 

الللروح اإلسللامي، الطبعللة األوىل، 4)4)هللل، 993)م، 

ص8).

)2) املحدث محمد بن علوي بن عباس املاليك، املنهل 

اللطيللف يف أصللول الحديللث الرشيف، الطبعة السللابعة، 

)42)هل، 2000م، ص3).

)3) أبو داود سللليان بن األشللعث بن إسحاق بن بشري بن 
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أصبللح موضللوع املللاء يف وقتنللا املعللارص مللن 

اهللم أولويللات الللدول، والحكومللات، إضافة اىل 

األشللخاص، خاصة مع كرة الرصاعات والحروب 

التللي شللهدها العامل، فللكل دولة تجعللل من أوىل 

اولوياتها هو وضع االسللراتيجيات الخاصة باملاء، 

كللا ان يف كثري مللن الدول قللد أحدثللت وزارات 

لتنظيم موارد املاء.

علمنا اسامنا الحنيف ان لكل مشكلة حل بإذن الله 

تعاىل، قال النبي عليه الصاة والسام »ما أنزل الله 

داء، إال أنزل له شللفاًء«)))، والسنة النبوية قد زخرت 

بأحاديللث النبي عليلله الصاة يف موضللوع املاء، 

كا ان لكتب الفقه مجال واسللع يف بيان ومناقشللة 

تفرعات األحكام التي تخص املاء.

مشللكلة بحثنللا هي كيللف ميكن صياغللة طريقة أو 

اسراتيجية الستخدام املاء يف ضوء الطلب املتزايد 

عى املاء والنزاعات الحاصلة من جراء اسللتخدام 

املاء، وفق معايري التقديرات النبوية الستخدام املاء 

وما ميكن ان يستنبط منها من احكام.

خريطة البحث

املقدمة 

املبحث األول: التقديرات النبوية لألمور

ِجْسللتاين )املتوىف: 275هل(،  شللداد بن عمرو األزدي السِّ

سللنن ايب داود، تحقيق: محمد محيللي الدين عبد الحميد، 

املكتبة العرصية، صيدا – بريوت، 3، 278، رقم 3477.

))) محمللد بن إسللاعيل أبو عبد الله البخللاري الجعفي، 

صحيح البخللاري، تحقيق: محمد زهري بللن نارص النارص، 

دار طللوق النجاة، الطبعة: األوىل، 422)هل،7، 22)، رقم  

5678

املبحث الثللاين: مناذج مللن أحاديللث النبي عليه 

الصاة والسام قدر فيها استخدام املاء

املبحث الثالث: رسم صورة واضحة للتعامل املايئ 

من خال أحاديث النبي عليه الصاة والسام.

الخامتة والتوصيات.

❊ ❊ ❊
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املبحث األول

التقديرات النبوية لألمور

اهتم العلاء اهتاما كبللريا بكل ما صدر عن النبي 

عليلله الصللاة والسللام، اتباعللا ملنهللج الصحابة 

الكرام رضوان الله عليهللم، فقد كانوا يتبادرون اىل 

حديللث النبي عليه الصاة والسللام، ويقدمون من 

اجل حديثه عليه الصاة والسللام الغايل والنفيس، 

ويبادرون اىل فهم معناه لتطبيقه كا ورد من الرحمة 

املهداة عليه الصاة والسام، وهكذا االمة بعلائها 

وسللوادها مل تألوا جهدا عن سنة النبي عليه الصاة 

والسام، تدرسها وتعلمها أبنائها، وتخدمها وتنرشها 

تحقيقا إلميانهم بنبيهم عليه الصاة والسام.

وما قرره العلاء يف أصللول الفقه، معرفة دالالت 

سنة النبي عليه الصاة والسام.

القول: جللاء يف البحللر املحيللط للزركيش)الُْمرَاُد 

 ، ِبَهللا الَِّتي اَل َعَى َوْجِه اإْلِْعَجاِز، َويَْنَقِسللُم إىَل نَصٍّ

َوظَاِهٍر ُمْجَمٍل َوَغرْيِِه، َوقَْد َسللبََقْت َمبَاِحُث اأْلَقَْواِل 

 ، ِبأَقَْسللاِمَها ِمللْن اأْلَْمللِر َوالنَّْهللِي، َوالَْعللامِّ َوالَْخاصِّ

، َوالنَّاِسللِخ َوالَْمْنُسللوِخ. قَللاَل  ِ َوالُْمْجَمللِل َوالُْمبَللنَّ

َنِن«: َوَهَذا  الَْحارُِث الُْمَحاِسللِبيُّ يِف كِتَاِب »فَْهِم السُّ

الِْقْسللُم َعَى ُوُجوٍه َشتَّى، فَِمْنَها: َما يَبْتَِدئُ ثَمَّ ِبتَْعلِيِم 

ِتِهللْم أَْو بَْعِضِهللْم. َوِمْنَها: َما يَْسللأَلُُه بَْعُضُهْم َعْنُه  َعامَّ

للبَُب  فَيُْخِبُُهللْم. َوِمْنَهللا: َما يَُكللوُن ِمْن بَْعِضِهْم السَّ

ِبتَْوِفيِق اللَِّه لِيُْعلَِمُه ِبَسللبَِبِه، فَيُبَيُِّنللُه يِف َذلَِك تَبِْييًنا لَُه، 

أَْو يَْنَهللى َعْنُه، كَللَا كَانُوا يَُصلُّوَن َما َسللبََقُهْم ِبِه ِمْن 

للَاِة، »فََجاَء ُمَعاٌذ  للَاِة، ثُمَّ يَْدُخلُوَن َمَعُه يِف الصَّ الصَّ

َاِة، َولَْم يَبَْدأْ ِبَا ُسِبَق، ثُمَّ قََض  فََدَخَل َمَعُه يِف الصَّ

َما ُسِبَق ِبِه، لَاَّ َسلََّم النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. فََقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ 

ُمَعاًذا قَْد َسللنَّ لَُكْم فَافَْعلُوا َذلِللَك«، َرَواُه َغرْيُ َواِحٍد 

َعللْن َعْمِرو بِْن ُمرََّة َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن أيَِب لَيَْى َعْن 

ُمَعاٍذ. َوِمْنَها: َما يُْحتََكُم ِفيِه إلَيِْه، فَيَْقِض بَْنَ بَْعِضِهْم 

ِبَذلِللَك إيَضاًحا لَِا أََحبَّ اللَُّه َوتَْعلِيللًا لَُهْم، َوَذلَِك 

َاَة لِلُْمِسِء َصَاتَُه، َوتَْعلِيِمِه التََّشللهَُّد  كَتَْعلِيِمللِه الصَّ

ورََة ِمْن الُْقرْآِن، َوَغرْيِ َذلَِك())). كََا يَُعلُِّم السُّ

الفع��ل: )دليللل عللى مطلللق االذن فيه، مللامل يدل 

دليللل عى غريه، من قللول او قرينة حال، او غريها، 

........ ان الفعل منه أبلغ يف باب التأيس واالمتثال 

من القول املجللرد()2)، وقال ابن حزم )قال عيل بن 

أحمللد رحمه الله قال قوم من املالكين أفعاله عليه 

السللام عى الوجوب وهللي آكد مللن أوامره وقال 

آخللرون منهم من الحنفين األفعللال كاألوامر وقال 

آخللرون من كلتا الطائفتن ومن الشللافعين األفعال 

موقوفللة عى دليلها فللا قام منها عللى أنه واجب 

صري إليه وما قام دليللل أنه منها ندب أو إباحة صري 

إليه وممن قال بهذا من الشافعين أبو بكر الصرييف 

وابن فورك وقال سللائر الشافعين وجميع أصحاب 

الظاهر ليللس يشء مللن أفعاله عليه السللام واجبا 

))) البحللر املحيط يف أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين 

محمد بن عبد الله بن بهادر الزركيش، دار الكتبي، الطبعة: 

األوىل، 4)4)هل -994)م، ج6، ص2).

)2) املوافقات يف أصول الرشيعة، ايب إسللحاق الشاطبي، 

تحقيللق: محمد عبللد القادر الفاضلليل، املكتبة العرصية –

بريوت، ج3، ص37.
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وإمنللا ندبنا إىل أن نتأىس به عليه السللام فيها فقط 
وأال نركها ()))

التقرير: جاء يف اإلحكام يف أصول االحكام لامدي 

للَاُم ِفْعًا أَْو  )إَِذا فََعَل َواِحٌد بَْنَ يََدِي النَِّبيِّ َعلَيِْه السَّ

يِف َعللرْصِِه، َوُهَو َعالٌِم ِبِه قَاِدٌر َعَى إِنَْكارِِه، فََسللَكَت 

ا أَْن  َعْنُه َوقَرَّرَُه َعلَيِْه ِمْن َغرْيِ نَِكريٍ َعلَيِْه، فََا يَْخلُو: إِمَّ

للَاُم قَْد َعللرََف قُبَْح َذلَِك الِْفْعِل  يَُكوَن النَِّبيُّ َعلَيِْه السَّ

َوتَْحِرميَُه ِمْن قَبُْل، أَْو لَْم يَُكْن كََذلَِك.

للا أَْن يَُكوَن قَْد َعلَِم إِرْصَاَر َذلَِك  فَللِإْن كَاَن اأْلَوََّل، فَِإمَّ

للَاُم  الَْفاِعللِل َعللَى ِفْعلِِه، َوَعلَِم ِمللَن النَِّبيِّ َعلَيِْه السَّ

اإْلرِْصَاَر َعَى قُبِْح َذلَِك الِْفْعللِل َوتَْحِرميِِه كَاْخِتَاِف 

ِة إىَِل كََنائِِسِهْم أَْو لَْم يَُكْن كََذلَِك. مَّ أَْهِل الذِّ

للُكوُت َعْنُه اَل يَُدلُّ َعَى َجَوازِِه  فَِإْن كَاَن اأْلَوَُّل، فَالسُّ

َوإِبَاَحِتِه إِْجَاًعا َواَل يُوِهُم كَْونُُه َمْنُسوًخا.

ُكوُت َعْنُه َوتَْقِريرُُه لَُه إِنَْكاٌر يَُدلُّ  َوإِْن كَاَن الثَّايِنَ، فَالسُّ

للا إِْن لَْم يَُكِن النَِّبيُّ  َعَى نَْسللِخِه................ َوأَمَّ

للَاُم قَْد َسبََق ِمْنُه النَّْهُي َعْن َذلَِك الِْفْعِل َواَل  َعلَيِْه السَّ

َعرََف تَْحِرميَُه، فَُسللُكوتُُه َعْن فَاِعلِللِه َوتَْقِريرُُه لَُه َعلَيِْه 

َواَل ِسلليََّا إِْن ُوِجَد ِمْنُه اْسِتبَْشللاٌر َوثََناٌء َعَى الَْفاِعِل، 

َفإِنَُّه يَُدلُّ َعَل َجَوازِِه َوَرْفعِ الَْحَرجِ َعْنُه َوَذلَِك أِلَنَُّه لَْو 

لَللْم يَُكْن ِفْعلُُه َجائِزًا لََكاَن تَْقِريرُُه لَللُه َعلَيِْه َمَع الُْقْدرَِة 

َعَى إِنَْكارِِه، وَكَاَن اْسِتبَْشللارُُه َوثََناُؤُه َعلَيِْه َحرَاًما َعَى 

َاُم()2). النَِّبيِّ َعلَيِْه السَّ

))) االحللكام يف أصول االحكام، أبو محمد عيل بن أحمد 

بن سللعيد بن حزم األندلس القرطبللي الظاهري، املحقق: 

الشلليخ أحمد محمد شللاكر، دار اآلفاق الجديدة، بريوت، 

ج4، ص39.

)2) اإلحكام يف أصول االحكام، أبو الحسللن سلليد الدين 

قال الشللايش )خب رَُسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص ِبَْنزِلَة الْكتاب 

 يِف حللق لُزُوم الْعلم َوالَْعَمللل ِبِه، فَِإن من أطاعه فقد 
أطَاع الله()3).

يقول الشاطبي رحمه الله حول سبب وضع الرشيعة 

)ملللا كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتن، 

ومبنيللة عى بذل النعم للعباد لينالوها ويتمتعوا بها، 

وليشللكروا الله عليها فيجازيهللم يف الدار األخرى، 

حسللبا بللن لنا الكتاب والسللنة، اقتللض ذلك ان 

تكون الرشيعللة التي عرّفتنا بهاذيللن مبنية عى بيان 

الشللكر يف كل نعمة، وبيان وجه االسللتمتاع بالنعم 

املبذولة مطلقا()4).

استخدام األشياء يدخل يف باب العادات، واالصل 

يف العللادات كا قللرره العلاء النظللر اىل املعاين 

)امللا ان األصل يف العللادات االلتفات اىل املعاين 

فاألمر :األول :االستقراء، فانا وجدنا الشارع قاصدا 

ملصالح العبللاد، واالحكام العادية تدور معه حيثا 

دار، فللرى اللليشء الواحد مينع يف حللال ال تكون 

فيلله مصلحة، فاذا كان فيه مصلحللة جاز، كالدرهم 

بالدرهللم اىل اجل ميتنللع يف املبايعللة ويجوز يف 

القرض ،..................، الثاين: ان الشارع توسع 

يف بيان العلل والحكم يف ترشيع باب العادات كا 

تقدم متثيله، واكر ما علل فيها باملناسللب الذي اذا 

علليل بللن أيب عيل بللن محمد بن سللامل الثعلبللي اآلمدي، 

تحقيللق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسللامي، بريوت- 

دمشق- لبنان، ج) ،ص 89).

)3) أصول الشللايش، نظام الديللن أبو عيل أحمد بن محمد 

بن إسحاق الشايش، ص269.

)4) املوافقات يف أصول الرشيعة، ج2، ص237.
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عرض عى العقول تلقتلله بالقبول، ففهمنا من ذلك 

ان الشللارع قصد فيها اتباع املعاين ال الوقوف عى 

النصوص، بخاف باب العبادات، فان املعلوم فيه 

خللاف ذلك،..........، الثالللث: ان االلتفاف اىل 

املعاين قد كان معلومللا يف الفرات، واعتمد عليه 

العقللاء، حتى جللرت بذلك مصالحهللم، واعملوا 

كلياتهللا عى الجملة فاطردت لهم، سللواء يف ذلك 

اهل الحكمة الفلسفية وغريهم، اال انهم قرصوا يف 

جملللة من التفاصيل، فجللاءت الرشيعة لتتم مكارم 

االخاق())).

فاستخدام األشللياء جاء من باب العادات، والتقدير 

يف اسللتخدام األشللياء هللو لوضع مقيللاس علمي 

لاستخدام األمثل لهذه األشياء.

فان العادات قللد يوجد فيها التعبد، والتعبد سللبيله 

التسليم والوقوف مع النصوص، اذ ان العادات وكثري 

من العبادات لها معنى هو ضبط وجوه املصالح، اذ 

لللو ترك الناس والنظر مل يضبط، والضبط أقرب اىل 

االنقياد ما وجد اليه سبيل )2).

وتقدير األشللياء الللواردة يف القران الكريم والسللنة 

النبوية الرشيفة، يسللتمد منه احكام ومقاصد حسب 

سللياق املوضللوع، واحتالية املللراد منلله، فقوله 

َِّذي��َن َءاَمُنٓواْ إَِذا  َها ٱل يُّ
َ
أ تعللاىل يف اية الوضللوء  حمس َيٰٓ

يِۡديَُكۡم 
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِس��لُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ ُقۡمُتۡم إِلَ��ى ٱلصَّ

رُۡجلَُكۡم إِلَى 
َ
إِلَى ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَس��ُحواْ بُِرُءوِس��ُكۡم َوأ

ۡرَضٰٓ  ْۚ َوِإن ُكنُتم مَّ ُروا هَّ ٱلَۡكۡعَبيِۡنۚ َوِإن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ

))) املوافقات، الشاطبي رحمه الله، ج2، ص228-227.

)2) ينظر: املصدر نفسه، ج2، ص230-229

ۡو 
َ
َحٞد ّمِنُكم ّمِ��َن ٱلَۡغآئِِط أ

َ
ۡو َج��آَء أ

َ
ۡو عَلَٰى َس��َفٍر أ

َ
أ

ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا  َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َتِجُدواْ َماٗٓء َفَتَيمَّ
 ُ يِۡديُكم ّمِۡنُهۚ َما يُرِيُد ٱللَّ

َ
فَٱۡمَس��ُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ

لَِيۡجَعَل َعلَۡيُكم ّمِۡن َحَرٖج َوَلِٰكن يُرِيُد لُِيَطّهَِرُكۡم 

 

َولُِيتِ��مَّ نِۡعَمَت��ُهۥ َعلَۡيُكۡم لََعلَُّكۡم تَۡش��ُكُروَن ٦ىجس 
حجسالَمائ�َِدة الآية حمتجحس. 

مل توضللح عدد مللرات الغسللل واملسللح، وبينت 

السللنة النبويللة الرشيفللة عللدد املللرات بنصللوص 

عديللدة اختلفللت يف عللدد املللرات مللا بللن مرة 

واحدة وثاث مرات، فذهللب العلاء اىل ان املرة 

واملرتللان والثاث مباحة، وماقل غري جائز، والزائد 

ارساف)3)، قال العينللي رحمه الله يف رشح صحيح 

البخاري )َواأْلَْصل يِف الَْواِجب غسللل اأْلَْعَضاء مرّة 

ِحيَحة  يَاَدة َعلَيَْها سللنة، أِلَن اأْلََحاِديث الصَّ مرّة، َوالزِّ

 ، َوردت ِبالْغْسِل: ثثََاثًا ثثََاثًا َومرَّة مرّة ومرتن مرَّتَْنِ

َوبَعللض اأْلَْعَضاء ثثََاثًا ثثََاثًللا َوبَعضَها مرَّتَْنِ مرَّتَْنِ 

َوبَعضَهللا مرّة مرّة، فاالختاف عى َهِذه الّصفة َدلِيل 

الَْجَواز يِف الْكل، فَِإن الثََّاث ِهَي الَْكَال، والواحدة 

تجزئ()4).

)3) ينظللر: احكام القللران، أبو جعفر أحمد بللن محمد بن 

سللامة بن عبد امللك بن سلمة األزدي الحجري املرصي 

املعروف بالطحاوي، تحقيق: الدكتور سللعد الدين أونال، 

مركللز البحللوث اإلسللامية التابع لوقللف الديانللة الريك، 

إستانبول، الطبعة األوىل، ج)، ص74.

)4) عمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو محمد محمود 

بن أحمللد بن موىس بن أحمد بن حسللن الغيتاىب الحنفى 

بللدر الدين العينى، دار إحياء الراث العريب – بريوت، ج3، 

ص8.
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وكذا ما ورد يف سبب نزول قوله تبارك وتعاىل حمس فَلَا 

ٰى ُيحَّكُِموَك فِيَما َش��َجَر بَۡيَنُهۡم  َوَرّبَِك لَا يُۡؤِمُنوَن َحتَّ
ا قََضۡيَت َوُيَسّلُِمواْ  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ُثمَّ لَا َيِجُدواْ فِٓى أ

تَۡسلِيٗما ٦٥ىجس حجسالّنَِساء الآية جمتحمتجحس .
فقللد ذكللر العلاء انهللا نزلت يف االختللاف الذي 

حصل بن سيدنا الزبري رضوان الله عليه، ورجل من 

األنصار حول سللقي املاء،قال ابللن دقيق العيد )أن 

الزبري ريض الله عنه كان بينه وبن رجل من األنصار 

خصومة يف ماء فتحاكا إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: 

اسللق يا زبري ورسح املللاء إىل جارك، يحضه بذلك 

عى املسللامحة والتيسللري فقال األنصاري: أن كان 

ابللن عمتللك، فتلون وجه رسللول الللله ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال: 

»يا زبللري احبس املاء حتى يبلللغ الجدر ثم رسحه«  

وذلك أن رسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص كان أشللار عى الزبري با 

فيه مصلحة األنصللاري فلا أحفظه األنصاري، با 

قال أي أغضبه اسللتوعب للزبري حقه الذي يجب له 

فنزلت هذه اآلية())) فبن النبي عليه الصاة والسام 

ان الحللق ان يسللقي سلليدنا الزبري بكفايتلله وهو ان 

 يبلغ املاء الجللدر، اال ان الرحمة والتيسللري مقدمة 

يف الحقوق .

❊ ❊ ❊

))) رشح األربعللن النوويللة، تقي الدين أبللو الفتح محمد 

 بن علليل بن وهللب بن مطيللع القشللريي، املعللروف بابن 

دقيللق العيد، مؤسسللة الريان، الطبعة: السادسللة 424) هل 

-2003 م، ص35).

املبحث الثاني

نماذج من أحاديث النيب 

عليه الصالة والسالم 

قدر فيها استخدام املاء

وردت أحاديث كثرية يف تقدير اس��تخدام املاء نورد 

منها:

الحديث األول: روى البخاري، عن عروة بن الزبري 

انلله حدثه: ان رجا مللن األنصار، خاصم الزبري يف 

رشاج مللن الحرة، يسللقي بها النخل، فقال رسللول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص: اسللق يللا زبري-فأمره باملعروف-ثم أرسللل 

اىل جارك، فقللال االنصللاري: آن كان ابن عمتك؟ 

فتلون وجه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال اسق، ثم احبس، 

واسللتوعى له حقه، فقال الزبللري: والله إن هذه اآلية 

ٰى  انزلت يف ٹ ٹ      حمس فيَِتِتَ َوَرّبَِك لَا يُۡؤِمُنوَن َحتَّ

نُفِسِهۡم 
َ
ُيحَّكُِموَك فِيَما َش��َجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ لَا َيِجُدواْ فِٓى أ

ا قََضۡيَت َوُيَس��ّلُِمواْ تَۡس��لِيٗما ٦٥ىجس حجسالّنَِس��اء  َحرَٗجا ّمِمَّ

 

الآية جمتحمتجحس قال يل ابن شهاب: فقدرت الناس قول النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص )اسللق، ثم احبس حتى يرجع اىل الجدر( وكان 

ذلك اىل الكعبن )2).

تقديللر النبي عليه الصاة والسللام ملقدار سللقاية 

االرض ملن كان يسبق غريه من الناس بالسقاية، ان 

يسللقي كفايته دون ارضار بغريه ثم يحبس املاء عن 

)2) اخرجه االمام البخاري يف صحيحه، كتاب املسللاقاة، 

باب رشب األعى اىل الكعبن، ج)، ص54، رقم 2362.
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ارضه حتى يرجع مستوى املاء الجدر، الذي بحثت 

األنصللار والناس عن مقداره فوجدوه ان يبلغ ارتفاع 

 كعبللن، وهللذا التقدير ابلللغ لحفظ حقللوق الناس 

التيسللري  كان  وان  بينهللم،  الخصومللات  ودفللع 

واملسامحة أوىل.

وهذه الطريقة بالسللقي بالدور ابلغ يف حفظ املورد 

املللايئ وتنظللم عملية الللزرع، با يتللاءم وحاجة 

الناس، فا هدر يف املاء بل تنظيم، كا ان الفقهاء 

قللد ذكللرو ان عمليللة التنظيم هذه خاضعللة لقواعد 

أخللرى )قَاَل أَبُو الْحسللن الَْاَورِْدّي: لَيْللَس التَّْقِدير 

ِبالْبُلُوِغ إىَِل الَْكْعبَْنِ عللى ُعُموم اأْلَزَْمان والبلدان، 

أِلَنَّللُه يَُدور ِبالَْحاجللِة، َوالَْحاجة تْختَلللف باْختَاف 

األَرْض، وباختاف َما ِفيَها من زرع َوَشللجر وبوقت 

ْقي())). الزَِّراَعة َووقت السَّ

فمعلوم ان صاحب األرض الكبرية يحتاج اىل املاء 

أكللر، وان الزرع يف الصيف أكر احتياجا للاء منه 

يف الشللتاء، وغري ذلك، وهذه الواقعة وتقدير النبي 

عليه الصاة والسللام، مفتاح لتنظيللم عملية توزيع 

املللاء واملحافظللة عليها، بوب الفقهللاء الكثري من 

االحكام الرشعية عى هذا الحديث.

واسللبقية السللقي يف امليللاه العامة تكللون كا قال 

العلللاء عى قولن، األول ان تكون االسللبقية ملن 

احيللا األرض أوال )إِْن كَاَن الْللَاُء قَلِيللاً أَْو َضللاَق 

ُع، َسَقى األْوَّل أَرَْضُه ثُمَّ يُرِْسلُُه إىَِل الثَّايِن، ثُمَّ  الَْمرْشَ

))) عمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو محمد محمود 

بن أحمللد بن موىس بن أحمد بن حسللن الغيتاىب الحنفى 

بدر الدين العينى، دار إحياء الراث العريب – بريوت، ج2) 

.203،

الثَّايِن إىَِل الثَّالِِث، َوَهَكَذا.

َم يِف اإلْْحيَاِء َعَى األْْسَفل،  َهَذا إَِذا كَاَن األْوَّل قَْد تََقدَّ

ُم  َم األْْسللَفل فَيَُقدَّ ا إِْن تََقدَّ أَْو تََسللاَويَا يِف اإلْْحيَاِء، أَمَّ

ٌء أَْو َعِن الثَّايِن أَْو  ُهللَو، فَِإْن لَْم يَْفُضل َعِن األْوَّل يَشْ

َء لِلْبَاِقللَن؛ ألِنَُّه لَيَْس لَُهْم إاِلَّ  َعللْن َمْن يَلِيِهْم فَاَ يَشْ

ٌء كَالَْعَصبَِة يِف الِْمريَاِث()2). َما فََضل فَلَْم يَْفُضل يَشْ

القول الثاين: تكون االسبقية للقرب اىل املاء، وهذا 

القول أقللرب لواقعنللا، اذ ان األرض باتت اما ملك 

رصف او مملوكللة للدولللة وال يحللق الحللد بأحياء 

األرض دون موافقة الدولة.

الحديث الثاين: روى البخاري عن عبد الله بن زيد 

ريض الله عنه، )قال: أىت رسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فأخرجنا 

للله مللاء يف تَور)3) مللن ُصفر، فتوضأ فغسللل وجهه 

ثاثا، ويديه مرتن مرتن، ومسللح برأسلله، فأقبل به 

)2) وزارة األوقللاف الكويتية، املوسللوعة الفقهية، ج25 ، 

ص372.

)3) التور مللن االواين يرشب فيه يصنع ِمْن ُصْفر أَْو ِحَجارٍَة 

انة َوقَْد يُتَوضأ ِمْنُه، ينظر: املحكم واملحيط األعظم،  كاإلجَّ

أبو الحسللن عيل بن إساعيل بن سلليده املريس، تحقيق: 

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: 

األوىل، )42) هللل -2000 م، ج9، ص530، طلبة الطلبة 

يف االصطاحللات الفقهيللة، عمر بن محمد بللن أحمد بن 

إساعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي، املطبعة العامرة، 

مكتبللة املثنى ببغللداد، ص7، النهايللة يف غريب الحديث، 

مجد الدين أبو السللعادات املبارك بن محمد بن محمد بن 

محمد ابن عبد الكريم الشيباين الجزري ابن األثري، املكتبة 

العلميللة - بريوت، 399)هل - 979)، تحقيق: طاهر أحمد 

الزاوى - محمود محمد الطناحي، ج)، ص99).
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وأدبر، وغسل رجليه())).

وردت أحاديث عديدة ذكر فيها اسللتخدام التور، قد 

يسللتفاد منها )التور كان من اآلنية املتداولة يف عهد 

رسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه كان يستعمل يف أغراض شتى 

قد يكون الرشب من بينها، فهو أحياناً يسللتخدم يف 

شللؤون الطهارة، كالوضوء والغسللل، كا يستخدم 

يف تحضري النبيذ، ويف النادر يجعل فيه الطعام.

ومن اإلِشللارة السللابقة يتضح كذلك أن التور يصنع 

مللن مواد شللتى مثل الحجللارة والنحللاس )الصغر 

والشللبه(، وأنه ذو أحجام منهللا ما يكون عى قدر 

الصاع تقريباً()2).

سللنبن إذا شللاء يف الحديث الثالث مقدار الصاع، 

والللذي ننتفع به من هللذا الحديث الرشيف يف هذا 

الباب، ان النبي عليه الصاة والسللام قد اسللتخدم 

كميللة مقدرة بحجم التور للوضللوء، والتور يختلف 

حجمه منه ما يكون بقدر الصاع.

الحدي��ث الثالث: روى البخاري عن ابن جب )قال: 

سللمعت أنسللا يقللول: كان النبللي ملسو هيلع هللا ىلص يغسللل –او 

يغتسل-بالصاع اىل خمسة امداد، ويتوضأ باملد()3).

تعللددت الروايللات يف تقديللر النبي عليلله الصاة 

الوضللوء،  كتللاب  البخللاري يف صحيحلله،  اخرجلله   (((

بللاب الغسللل والوضللوء يف املخضب والقدح والخشللب 

والحجارة، ج)، ص54، رقم 97).

)2) اآلنية واألوعية املسللتخدمة يف العهد النبوي )دراسللة 

مسللتمدة من كتب الحديللث الرشيف(، دكتللور محمد بن 

فللارس الجميللل، مجلللة جامعة اإلمللام محمد بن سللعود 

اإلسامية، العدد 2)، السنة 2)، ص73-96).

)3) اخرجلله البخللاري يف صحيحه، كتللاب الوضوء، باب 

الوضوء باملد، رقم )20.

والسام كمية املاء املستخدم يف الوضوء والغسل، 

وهللذا التعدد يفهم منلله انه عليه الصاة والسللام، 

قللد فعل ذلك بنللاء مقدار الحاجة كللا بينه العلاء 

َر ُوُضوَءُه  يف رشح الحديللث املذكور)أَكَْرَ َمْن قَللدَّ

رَُهَا ِبَذلَِك فَِفي ُمْسلٍِم  َحابَِة قَدَّ َوُغْسلللَُه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الصَّ

َعْن َسللِفيَنَة ِمثْلُُه َوأِلَْحَمَد َوأيَِب َداُوَد ِبِإْسللَناٍد َصِحيٍح 

َعْن َجاِبٍر ِمثْلُُه َويِف الْبَاِب َعْن َعائَِشَة َوأُمِّ َسلََمَة وبن 

َعبَّللاس وبن ُعَمَر َوَغرْيِِهْم َوَهللَذا إَِذا لَْم تَْدُع الَْحاَجُة 

يَاَدِة َوُهَو أَيًْضا يِف َحقِّ َمْن يَُكوُن َخلُْقُه ُمْعتَِداًل  إىَِل الزِّ

َوإىَِل َهللَذا أََشللاَر الُْمَصنُِّف يِف أَوَِّل كِتَللاِب الُْوُضوِء 

ِبَقْولِللِه وَكَرَِه أَْهللُل الِْعلِْم اإْلرِْسَاَف ِفيللِه َوأَْن يَُجاِوُزوا 

ِفْعَل النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص()4).

فهذا التقدير هو بيان ألقل كمية من املاء تسللتخدم 

يف الوضوء والغسللل، ميكن تجاوزها عند الحاجة، 

وميكن التقليل عنها برشط استيفاء الوضوء والغسل 

لألعضاء ومن أراد االعتدال فبا ورد فعله عن النبي 

عليه الصاة والسام، واما مقدار الزيادة عن التقدير 

فمضبوطة بعدم االرساف.

وق��د اختل��ف الفقهاء يف حك��م تقدي��ر النبي عليه 

الصاة والس��ام الس��تخدام املاء يف باب الوضوء 

عل اراء:

)- الللرأي األول: ذهللب جمهللور الفقهللاء اىل ان 

هللذه التقديرات الللواردة يف السللنة النبوية املرشفة 

يف اسللتخدام املاء يف باب الوضوء والغسللل تدل 

عللى االباحللة، وذلللك لتفسللري الصحابللة الكرام 

)4) فتح البللاري رشح صحيح البخاري، أحمد بن عيل بن 

حجر أبو الفضل العسقاين الشافعي، دار املعرفة -بريوت، 

379)، ج)، ص305.
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 لهللذه األحاديث باملقاديللر الللواردة يف األحاديث 

املختلفة ))).

2- الللرأي الثاين: ذهب ابن شللعبان مللن املالكية، 

وبعللض الحنفيللة اىل ان مقدار وضللوء النبي عليه 

الصاة والسام باملد، وغسله صاع او خمسة امداد، 

بحسللب التقدير الوارد يف الحديث املذكور)2)،هو 

املعتمللد يف موضوع الغسللل والوضللوء، من غري 

زيادة او نقصان.

وما ذهللب اليه الجمهور ارفق بالنللاس، لتغري طرق 

اسللتخدام املللاء، وتغللري االواين املسللتخدمة يف 

ذلك، اال انلله يبقى الحذر والحيطللة من االرساف، 

والتقيد بفعل النبي عليه الصاة والسام انفع.

 واختل��ف الفقهاء كذل��ك يف مقدار الص��اع واملد 

اىل اراء))):

الرأي األول: ذهب االمام أيب حنيفة رحمه الله ومن 

تبعه من فقهاء العراق اىل ان الصاع يتكون من مثانية 

أرطال، واملد رطلن، والرطل مقداره.

الللرأي الثاين: ذهللب جمهور الفقهاء مللن املالكية 

والشللافعية والحنابلللة وابللو يوسللف ومحمللد من 

الحنفية، اىل ان الصاع خمسة ارطال وثلث، فيكون 

))) ينظللر: فتللح البللاري رشح صحيللح البخللاري، ج)، 

ص305.

)2) املصدر نفسه، ج)، ص305.

)3) ينظللر: املقادير الرشعية واالحكام الفقهية املتعلقة بها 

)كيل-وزن-مقياس( منذ عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتقوميها باملعارص، 

الدكتللور محمد نجم الدين الكردي، القاهرة، الطبعة الثانية، 

2005م، ص)6)، واملوسللوعة الفقهيللة الكويتيللة، وزارة 

األوقاف والشللئون اإلسللامية – الكويللت، الطبعة األوىل، 

مطابع دار الصفوة – مرص، ج38، ص296.

مقدار املد رطل وثلث.

وسبب الخاف ان االمام ايب حنيفة رحمه الله اعتمد 

يف بيللان مقدار الصللاع عى ما اخرجلله الدارقطني 

عن انس بن مالك ريض الله عنه قَاَل: )كَاَن رَُسللول 

أ ِبللد، رطلن، ويغتسللل بالصاع  الللله، ملسو هيلع هللا ىلص، يتََوضَّ

مَثَانِيَة أَرْطَال(، واعتمد الجمهور عى صاع املدينة 

املنورة املتوارث واملعمول به. ورجح العلاء قول 

الجمهور ألدلة ذكروها يف كتب الفقه )4).

وقد ذكر الدكتور محمد نجم الدين الكردي توجيها 

مناسبا، مستنبطا من قول أبو عبيدة القاسم بن سام 

رحملله الله يف كتللاب األموال الذي جللاء فيه )كان 

غسللله ملسو هيلع هللا ىلص امنا يردد بن هذين الوقتن عى قدر ما 

يحرضه من املاء، غري انه ال ينقص من الصاع، وهو 

خمسللة ارطال وثلث، وال يزيد عللى صاع ونصف 

وهو مثانيللة ارطال()5)، فقد وجه الدكتور هذا القول 

بان املاء املستعمل يف الغسل مل يكن ثابتا، فمرات 

كان بخمسة ارطال وثلث ،وهي الصاع ومرات كان 

بثانية ارطال وهذا يدل عى ان الصاع نهاية صغرى 

يف مقدار ما كان يسللتعمله عليه الصاة والسام يف 

الغسل وليس ان الصاع مثانية ارطال)6).

)4) ينظللر: املقادير الرشعية واالحكام الفقهية املتعلقة بها 

)كيل-وزن-مقياس( منذ عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتقوميها باملعارص، 

ص63)-64)

)5) األموال: أبو عبيدة القاسم بن سام، ص 620.

)6) ينظللر: املقادير الرشعية واالحكام الفقهية املتعلقة بها 

)كيل-وزن-مقياس( منذ عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتقوميها باملعارص، 

ص64).
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الحدي��ث الراب��ع: روى البخاري عن ايب إسللحاق 

)قللال: حدثنا أبو جعفر، انلله كان عند جابر بن عبد 

الله هو وابوه، وعنده قوم، فسألوه عن الُغسل، فقال 

يكفيك صاٌع، فقللال رجٌل ما يكفينللي، فقال جابٌر، 

كان يكفي من هو أوىف منك شللعرا وخري منك، ثم 

امنا يف ثوب())).

ذكللر ابن حجر رحملله الله يف فتح البللاري ان هذا 

الحديللث الرشيف فيلله بيان ألمور عللدة )َويِف َهَذا 

لللَُف ِمَن ااِلْحِتَجاِج  الَْحِديِث بَيَللاُن َما كَاَن َعلَيِْه السَّ

ِبأَفَْعللاِل النَِّبلليِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوااِلنِْقيَللاِد إىَِل َذلَِك َوِفيللِه َجَواُز 

الرَّدِّ ِبُعْنٍف َعَى َمْن مُيَللاِري ِبَغرْيِ ِعلٍْم إَِذا قََصَد الرَّادُّ 

للاِمِعَن ِمْن ِمثِْل َذلَِك َوِفيِه  إِيَضاَح الَْحقِّ َوتَْحِذيَر السَّ

كََراِهَيُة التََّنطُّعِ َواْلِْسَاِف يِف الَْمِء)

فذكللر منها كراهة االرساف يف اسللتخدام املاء، مع 

ان الطهللارة والنظافة مطلوبللة وواجبة يف أحيان اال 

ان االرساف غللري مطلوب وحالة االعتللدال ما كان 

يفعله عليه الصاة والسام، فاالمتثال والتقيد بفعل 

النبي عليه الصاة والسام األفضل يف كل حال وان 

قال جمهللور الفقهاء ان هذه التقديرات تحمل عى 

االباحللة، قد يبقى مراعاة تغري الزمان واملكان فكا 

هو معلوم ان غالب الناس مل تعد تسللتخدم األواين 

واملكاييل املذكللورة لتطور حيللاة الناس، وما ال 

شك فيه ان القاعدة األساسية )ال ينكر تغري االحكام 

بتغري الزمان (مللن القواعد املهمة يف هذا املجال، 

يبقى مراعاة الرشلليد واالعتللدال مطلوبن يف هذا 

))) اخرجلله البخللاري يف صحيحلله، كتاب الغسللل، باب 

الغسل بالصاع ونحوه، ج)، ص63، رقم 252.

املوضللوع فللا االرساف الللذي يللؤدي اىل االثم، 

وال التقييللد املللؤدي اىل الحرج، فكللا هو معلوم 

ان غالب الناس تسللتخدم االنابيب والحنفيات يف 

اسللتخدام املاء، كللا ان دخول املنظفللات وأنواع 

الصابللون، قد يحتاج معه اىل الزيادة يف اسللتخدام 

امليللاه، ولكن من املمكن جدا اسللتخدام األدوات 

الحديثة لرشلليد االسللتهاك، وخاصة هنللاك أنواع 

من انابيب امليللاه والحنفيات التي تخلط الهواء مع 

املاء املسللتخدم ما يقلل بشكل كبري كمية املياه 

املستخدمة.  

كللا اننللا نجد يف كتللب الفقه الكثري من املسللائل 

التللي تخص اسللتخدام املاء وخاصللة يف الطهارة، 

وقللد راعت يف كثري منها حال االنسللان، فقد ينتقل 

حكم اسللتخدام املللاء اىل التيمللم، إذا وجد املاء 

بسللعر أكر ما هللو معتللاد، جللاء يف البناية رشح 

الهدايللة )ألن الرضر الحاصل له عنللدي خوفه من 

زيادة املرض إذا استعمل املاء فوق رضره يف زيادة 

مثن املاء الذي يباع بأكر من مثنه، فإذا كان الحرج 

 مدفوعللاً عنللد زيادة الثمللن يف املللاء فاندفاعه يف 
املرض أوىل()2)

فكللا ان الرشيعللة الغراء قد راعت حالة االنسللان، 

ودفعت عنه املشللقة، فا بد ان يتمسللك باالعتدال 

واالمتثللال لنصوص الرشع التللي حرمت االرساف، 

ويلتللزم بحالة االعتدال التللي وردت عن النبي عليه 

)2) ينظر: البناية رشح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد 

بللن موىس بن أحمد بن حسللن الغيتاىب الحنفى بدر الدين 

العينى، دار الكتب العلمية -بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 

420) هل -2000 م، ج)، ص6)5.
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الصاة والسام، او يتوسللع بقدر ما مسموح به من 

التوسع إذا كان االمر يف باب املباحات.

الحدي��ث الخام��س: روى البخللاري عللن انس بن 

مالللك ريض الللله عنه )قال: جاء اعللرايٌب، فبال يف 

طائفة املسللجد، فزجره النللاس، فنهاهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

فلا قللض بوله، امللر النبي عليه الصاة والسللام 

بذنوب من ماء فأهريق عليه())).

هذا الحديث الرشيف يف باب الطهارة، استنبط منه 

العلاء الكثري من االحكام ، فما ميكن اسللتفادته 

من هللذا الحديللث الرشيللف، والفوائد كثللرية ،ان 

الطهللارة والنظافة من النجاسللات كانللت ما علم 

من الدين بالرضورة ومللا فهمه الناس، لذلك بادر 

الصحابللة الكرام عليهم الرضللوان يف االنكار عى 

هذا االعرايب ألنه متقرر لديهم قال ابن حجر يف فتح 

البللاري)َويِف َهَذا الَْحِديِث ِمللَن الَْفَوائِِد أَنَّ ااِلْحِرَاَز 

َحابَِة َولَِهَذا  ِمَن النََّجاَسللِة كَاَن ُمَقرًَّرا يِف نُُفللوِس الصَّ

بَللاَدُروا إىَِل اإْلِنَْكاِر ِبَحرْضَتِِه ملسو هيلع هللا ىلص قَبَْل اْسللِتئَْذانِِه َولَِا 

تََقرََّر ِعْنَدُهْم أَيًْضا َمْن طَلَِب اأْلَْمِر ِبالَْمْعُروِف َوالنَّْهِي 

ِك ِبالُْعُموِم  َعِن الُْمْنَكِر َواْسللتُِدلَّ ِبِه َعَى َجَواِز التََّمسُّ

إىَِل أَن يظْهر الُْخُصوص()2)، وذكر العلاء يف تعليل 

ترك هذا االعرايب إلكال بوله يف املسللجد انه من 

َا  باب درء املفسدة الكبى باملفسدة الصغرى )َوإمِنَّ

َع يِف الَْمْفَسَدِة  تَرَكُوُه يَبُوُل يِف الَْمْسِجِد أِلَنَُّه كَاَن رَشَ

فَلَْو ُمِنَع لَزَاَدْت إِْذ َحَصَل تَلِْويُث ُجزٍْء ِمَن الَْمْسللِجِد 

ا  ُر َوإِمَّ ا أَْن يَْقطََعُه فَيَترََضَّ فَلَْو ُمِنَع لََداَر بَْنَ أَْمَريْللِن إِمَّ

))) اخرجلله البخللاري يف صحيحه، كتللاب الوضوء، باب 

يهريق املاء عى البول، ج)، ص58، رقم )22.

)2) فتح الباري رشح صحيح البخاري، ج)، ص324.

أَْن اَل يَْقطََعللُه فَللَا يَأَْمُن ِمْن تَْنِجيِس بََدنِللِه أَْو ثَْوِبِه أَْو 

َمَواِضَع أُْخَرى من الَْمْسِجد()3).

وحكم النجاسللة كا قال العلاء ازالتها، حيث امر 

النبي عليه الصاة والسللام بإزالة النجاسة وهو بول 

االعللرايب بصب املاء عليه وغسللله، حيث امر ملسو هيلع هللا ىلص 

بصب ذنوب املاء عليه ليطهر املكان ويف روايات 

أخرى بصب سجا من املاء.

وذكللر العلللاء تحديد مقللدار الذنوب مللن املاء، 

فقالوا هو الدلو الكبري من املاء )قَْولُُه َسللْجًا ِبَفتِْح 

ِجْستَايِنُّ  الُْمْهَملَِة َوُسللُكوِن الِْجيِم قَاَل أَبُو َحاتٍِم السِّ

لُْو َمأْلَى َواَل يَُقاُل لََها َذلَِك َوِهي فارغة َوقَاَل  ُهللَو الدَّ

لُْو  َحاِح الدَّ للْجلُّ َدلٌْو َواِسللَعٌة َويِف الصِّ بللن ُدَريٍْد السَّ

لُْو مآلى َماء  ْخَمُة قَْولُللُه أَْو َذنُوبًا قَاَل الَْخلِيُل الدَّ الضَّ

للكِّيِت  لْللو الَْعِظيَمة َوقَاَل بن السِّ َوقَللاَل بن فَارس الدَّ

ِفيَهللا َماٌء قَِريٌب ِمَن الِْمللْلِء َواَل يَُقاُل لََها َوِهَي فَارَِغٌة 

َذنُوٌب()4) ،وقد ناقش العلاء مقدار حجم الدلو يف 

بللاب تطهري االبار ونزحها للطهللارة، فحدد الحنفية 

مقللدار الدلو بانه صاع وهو ما يسللع)اثنان ونصف(

كيلوغرام او ما يعادل)2.75(لر)5).

قسم الفقهاء النجاسللة اىل مخففة ومغلظة، فذهب 

االمللام ايب حنيفللة ريض الله عنه اىل ان النجاسللة 

املغلظة هي التي ورد يف نجاسته نص ومل يعارضه 

آخللر وال حللرج يف اجتنابه، فكل مللا خرج من بدن 

االنسللان وهللو موجللب للتطهللري نجاسللته غليظة 

)3) فتح الباري رشح صحيح البخاري، ج)، ص323.

)4) فتح الباري رشح صحيح البخاري، ج)، ص324.

)5) ينظر: الفقه اإلسللامي وادلتلله، الدكتور وهبة الزحييل، 

ج)، ص292.
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كالغائللط والبللول والدم والصديللد والقيء، وذهب 

املالكية، النجس ما كان ذاته نجسة كالبول والعذرة 

ونحوها، وقسللم الحنابلة النجاسة نجاسة الكلب 

والخنزيللر وميكللن تطهريها بالغسللل سللبع مرات 

احداهن الراب، ونجاسة بول الصبي الذي مل يأكل 

الطعللام وميكن تطهريها بنضح املللاء عليها، وبقية 

النجاسات وميكن تطهريها بسبع غسات منقية وال 

يشرط لها الراب))).

كا ان العلاء قسللموا النجاسة اىل عينية وحكمية، 

فالعينية وسللاها العلللاء الخبث )َعْنٌ ُمْسللتَْقَذرٌَة 

رَشًْعللا()2)، يقول املالكيللَة الَْخبَُث:) ُهللَو الَْوْصُف 

ُر رَشًْعللا ِقيَاُمُه ِبَعللْنِ النََّجاَسللِة ()3)، وذهب  الُْمَقللدَّ

اِفِعيَُّة: اىل إِنَّ النجاسة الَْعيِْنيََّة )ِهَي َما الَ تَتََجاَوُز  الشَّ

َمَحل ُحلُول ُموِجِبَها كَالنََّجاَساِت()4)، وقرر العلاء 

ان طهللارة النجاسللة العينية )الخبللث ( يكون بزوال 

عينها ويكون ذلك باملاء املطلق .

اتفللق الُْفَقَهللاِء يِف أَن تَطهري النجاسللات َواِجٌب ِمْن 

بََدِن الُْمَصيلِّ َوثَْوِبِه َوالَْمَكاِن الَِّذي يَُصيلِّ َعلَيِْه لقوله 

ثِّر الآية مختجحس ، َوقَْولِِه )ملسو هيلع هللا ىلص  تعاىل حمسَوثَِيابََك َفَطّهِۡر ٤ىجس حجسالُمدَّ

لِلَْمْرأَِة الَِّتي َسللأَلَتُْه َعْن َدِم الَْحيْللِض يُِصيُب الثَّْوَب: 

تَُحتُُّه ثُمَّ تَْقرُُصللُه ِبالَْاِء َوتَْنَضُحُه، َوتَُصيلِّ ِفيِه()5).)6) 

))) ينظر: املوسللوعة الفقهية الكويتيللة، ج40، ص09)، 

.((( ،((0

)2) املوسوعة الفقهية الكويتية، ج40، ص 75.

)3) حاشية الدسوقي عى الرشح الكبري ) / )3، 33

)4) حاشية الدسوقي عى الرشح الكبري، ج40، ص76.

)5) املوسوعة الفقهية الكويتية، ج 29، ص06).

)6) ينظللر: الهدايللة يف رشح البداية، عيل بللن أيب بكر بن 

َسْت األْرُْض ِبَنَجاَسٍة َمائَِعٍة -كَالْبَْول َوالَْخْمِر  )إَِذا تََنجَّ

َوَغرْيِِهللَا -فَتَطِْهريَُها أَْن تُْغَمَر ِبالْللَاِء ِبَحيُْث يَْذَهُب 

 ٍ لَْوُن النََّجاَسللِة َوِريُحَها، َوَما انَْفَصل َعْنَها َغرْيُ ُمتََغريِّ

ِبَها فَُهَو طَاِهٌر(.

فأمر النبي عليه الصاة والسام بغسل بول االعرايب 

ألنها نجاسة مغلظة تستوجب التطهري الكامل وقدر 

إمكانيللة التطهري بدلو مللن املاء كبللري مملوء، الن 

التطهر من النجاسة مطلوب فيه املبالغة املرشوعة 

يف التطهللر ألنهللا ال تصح معهللا العبللادات، ومع 

املبالغللة يف التطهر اال انها ال ينبغي ان تتجاوز حد 

املعقول واالكتفاء با يقع به التطهر.

وكللا هو معلللوم ان مسللجد النبللي عليلله الصاة 

والسام قد فرش يف عهد نبينا عليه الصاة والسام 

بالحللىص)7)، والحىص ينترش فيه البلللل فأمرُُه عليه 

الصاة والسللام بدلو كبري مملللوء من املاء لتطهري 

نُللوِب ألِنَّ َذلَِك يَْغُمُر الْبَْول،  َا أََمَر ِبالذَّ املكان )َوإمِنَّ

َويُْسللتَْهلَُك ِفيللِه الْبَْول ()8)مع انه قللد وردت روايات 

أخرى بأمره عليه الصاة والسللام برفع مكان البول 

وغسله)9).

عبد الجليل الفرغاين املرغيناين، أبو الحسللن برهان الدين 

)املتللوىف: 593هللل(، تحقيق: طللال يوسللف، دار احياء 

الراث العريب -بريوت – لبنان، ج)، ص36.

)7) ينظر: نور اليقن يف سللرية سلليد املرسلن، محمد بن 

عفيفي الباجوري، املعروف بالشيخ الخرضي، دار الفيحاء 

– دمشق، لطبعة: الثانية -425) هل، ص83.

)8) املوسوعة الفقهية الكويتية، ج 29، ص06).

)9) ينظللر: أبو محمد محمود بن أحمد بن موىس بن أحمد 

بن حسن الغيتاىب الحنفى بدر الدين العينى، عمدة القاري 

رشح صحيح البخاري، دار إحياء الراث العريب – بريوت، 
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واختل��ف الفقه��اء يف طه��ارة األرض بصب املاء 

عليها:

ذهب جمهللور الفقهللاء اىل ان األرض إذا اصابتها 

نجاسللة مائعة كالبللول او الخمللر، فطهارتها غمرها 

باملللاء، وذهللب االمللام ايب حنيفة رحملله الله اىل 

انهللا تطهللر بغمرها باملللاء إذا كانت رخللوة، اما إذا 

كانللت صلبة فللا تطهر بغمرها بل البللد من حفرها 

حتى يصل الحفر اىل موضع مل تصله النجاسللة، او 

بكبسها براب يلقى عليها ))).

الحديث السادس: روى البخاري عن عطاء بن ايب 

ميمونللة )قال: سللمعت انس بن مالللك يقول: كان 

النبللي ملسو هيلع هللا ىلص إذا خرج لحاجته، أجلليء أنا وغاٌم معنا 

إداوة من ماء، يعني يستنجي به()2).

هذا الحديللث املبارك يف باب من أبللواب الطهارة 

وهي االسللتنجاء من قضاء الحاجة، وعرف الفقهاء 

، َسَواٌء  ِبيلَْنِ االسللتنجاء بانها )إزَالَُة َما يَْخُرُج ِمَن السَّ

ِبالَْغْسللل أَِو الَْمْسللِح ِبالِْحَجارَِة َونَْحِوَها َعْن َمْوِضعِ 

الُْخللُروِج َوَما قَرَُب ِمْنللُه()3)، ويف الحديث الرشيف 

دليللل عى اسللتخدام املاء يف الطهللارة ما يخرج 

من السللبيلن، رشعه لنا النبي عليه الصاة والسام 

للحفللاظ عى نظافة بدن االنسللان من النجاسللات 

والقللاذورات، ومللا ال شللك ان الحديث الرشيف 

واضح بعناه، ان النبي عليه الصاة والسام عندما 

ج3، ص25).

))) ينظر املوسوعة الفقهية الكويتية، ج 3، ص 3)).

)2) اخرجه البخاري يف صحيحه، باب االسللتنجاء باملاء، 

ج)، ص46، رقم 50).

)3) املوسوعة الفقهية الكويتية، ج 4، ص3)).

يخللرج لقضللاء حاجته التللي قال العلللاء انه مل ير 

لهللا أثر)4) كان يخرج معه مللن يخدمه بحمل املاء، 

وامسللاك ثوبه او دفع األذى عن النبي عليه الصاة ، 

كان يأخذ معه اداوة من املاء، للتطهر بها والوضوء 

منهللا واالداوة )بكللر الهمزة إناء صغللري من جلد 

كالسللطيحة مملوءة من ماء()5)، ومن خال دراسللة 

العلاء الستخدامات االداوة تبن انها تستخدم يف 

غالب األحيان للوضوء وما يف حكمه وأن اإلِشللارة 

إليها تأيت يف غالب األحوال مقرنة بالسفر)6).

❊ ❊ ❊

)4) ينظر: عياض بن موىس بن عياض بن عمرون اليحصبي 

السللبتي، أبو الفضل )املتللوىف: 544هل(، الشللفا بتعريف 

حقوق املصطفللى، دار الفيحللاء – عان، الطبعللة: الثانية 

-407) هل، ج)، ص55).

)5) أحمد بن محمد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطاين 

القتيبللي املرصي، أبو العباس، شللهاب الديللن )املتوىف: 

923هل(، ارشاد السللاري رشح صحيح البخاري، املطبعة 

الكبى األمريية، مرص، الطبعة: السللابعة، 323) هل، ج)، 

ص239.

)6) د. محمد بن فارس الجميل، اآلنية واألوعية املستخدمة 

يف العهللد النبللوي )دراسللة مسللتمدة مللن كتللب الحديث 

الرشيف(، مقال منشللور يف مجلللة جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسامية، العدد 2)، السنة 2)، ص)3.
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املبحث الثالث

رسم صورة واضحة للتعامل 

املائي من خالل أحاديث النيب 

عليه الصالة والسالم

ليس رسم االسللراتيجيات من السهل عى الباحث 

الخوض فيه، اال من ملم بجوانب املوضوع، دارس 

وفاهم ملا عرض من اقوال.

حاولنللا فيا سللبق مللن صفحات البحللث، عرض 

بعض ما جاء يف سللنة النبي عليه الصاة والسام، 

كناذج السللتخدام املللاء، مل ميكن إحصاء كل ما 

ورد من روايات يف تقديرات اسللتخدام املاء، ألنها 

تحتاج اىل دراسة واسعة شاملة.

من خال النمذج الت��ي ذكرناها ميكن لنا ان نحدد 

صورة لاستخدام األمثل:

)- اصبح املاء مللدار العاقات الدوليللة والعاملية 

للحاجة املتزايدة السللتخدام املاء، حدد الحديث 

الرشيف املذكور أوال، ان حقوق الناس والدول يف 

استخدام املاء متساوية انطاقا من قوله عليه افضل 

الصاة واتم التسليم )الناس رشكاء يف ثاث، املاء 

والنللار والللكاء(، اال ان الحقللوق ترتب بحسللب 

األولويللة، فالدول او األشللخاص الذين يكون منبع 

املاء مللن أراضيهم لهللم الحق أوال يف اسللتخدام 

املاء واخذ كفايتهم منه باملعروف ثم الذين يلونهم 

ثللم الذين يلونهللم دون ان يكون الحدهم الحق يف 

منع االخرين من االستفادة منه، وكثريا ما نسمع عن 

وجود مشكات تؤدي يف بعض األحيان اىل االقتتال 

بللن الدول مللن اجل املللاء، ومن اجللل الحصول 

عللى االمتيازات والحقللوق لألنهر ومنابللع املياه، 

فنجللد ان الدول التي تنبع منهللا األنهار قد تلجا يف 

بعض األحيان اىل بناء السللدود الكبرية عى األنهار 

وبالتللايل يؤدي ذلللك اىل تحكمها وتقليل حصص 

بقية الدول مللن كميات املاء الوارد اليها، وهذا ما 

الشللك فيه رضرا عى بقية الدول يف مجال الزراعة 

والرشب وباقي االستخدامات، كا ان بعض الدول 

ال يسللتغل املاء الللوارد اليها بصللورة صحيحة من 

خال بناء السدود والخزانات الطبيعية، لإلفادة منها 

يف مجاالت االستخدام املتعددة، وتسمح بكميات 

كبرية من املاء تذهب اىل البحار دون اإلفادة منها .

وهذا ما ال شك فيه هدر واستخدام خاطئ للاء، 

وقد أوىص النبي عليه الصاة والسللام باسللتخدام 

املاء باملعروف، فاخذ املاء وبناء السللدود للدول 

مسموح به مادام ال يؤدي اىل االرضار بالدول الباقية، 

اذ ان املاء عصب الحيللاة وال يجوز الحد التحكم 

به. كللا ان املعللروف يقتض االسللتخدام األمثل 

للاء دون هللدر للموارد املائية وامنا اسللتخدامها 

واملحافظة عليها بكل الوسائل املمكنة.

وقللد برزت مشللكلة امليللاه يف علمنللا العريب عى 

صعيد العاقات الدولية من خال مشكلة مرص مع 

اثيوبيا حول ملء وتشللغيل سد النهضة، والعراق مع 

تركيا حول ملء وتشللغيل سد اليسللو، وما يؤثر هذا 

املوضللوع عى هذه البلدان من النواح االقتصادية، 

فاثيوبيا وتركيا بنت هذه السللدود لاستفادة الخاصة 

ببلدانها من توليد الكهرباء وزراعة األرايض وهذا ال 
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بأس به لكن برشط ان ال يؤدي اىل الرضر بجريانهم 

من البلدان، وبالتايل برزت هذه املشكلة يف الوقت 

الحايل يف الوطن العريب بشكل واضح.

واملشللكلة تكمللن يف االفراط يف اسللتخدام الحق 

مللن جانب تركيا واثيوبيا، وعدم االسللتخدام األمثل 

للللاء من الدول األخرى التي تقع عى نهري دجلة 

والنيل.

2- وردت أحاديث يف االستخدام الثاين للاء وهو 

الطهللارة والنظافة، ومجمل هللذه األحاديث وردت 

يف الحث عللى النظافة والطهارة مللع االعتدال يف 

استخدام املاء، ودون االرساف واالهدار من خال 

تقديرات معينة وردت يف استخدام املاء، فالوضوء 

والغسل كان النبي عليه الصاة والسام يتوضأ بد 

ويغتسللل بصاع، أي يتوضأ بقللدار 600 غرام من 

املاء، ويغتسللل بقللدار )2،035( كيلوغرام، وهو 

مقدار يحقللق االعتدال يف االسللتخدام مع إمكانية 

الزيادة عليه لكن مع التقيد بعدم االرساف.

3- يف باب إزالة النجاسات واالوساخ، ورد التقدير 

باملبالغللة يف التطهر منها لكن مللع االعتدال، ففي 

التنظف من قضاء الحاجة ورد تقدير استخدام املاء 

بللإداوة من املاء وهللي االناء الصغري، ويف غسللل 

النجاسللات ورد تقدير غسللل بول األعرايب بذنوب 

من املاء وهو الدلو الكبري مملوء ماء.

4- من اهم اسللتخدامات املاء، والللذي عليه مدار 

حياة االنسللان والحيوان والنبات، هو استخدامه يف 

الللرشب، وهو من أوىل األولويللات، وال يقدم عليه 

استخدام مادام االحتياج قائم للرشب.

يبلغ سللعر املاء الصايف الصالح للرشب يف بعض 

األحيللان أسللعار مرتفعللة باتت خاضعللة ملقاييس 

السوق، لتطور حاجة االنسللان وتغري حياته، فاملاء 

االن يضللاف لسللعره مثن تصفيتلله وتعبئتلله ونقله، 

باإلضافة اىل تحليته واستخراجه يف البلدان التي ال 

متلك أنهر وبحريات.

ان تطللور الصناعللات الغذائية يف العللامل قد وفرت 

املللاء بصفات، واحتياجات مختلفللة، وهذا ما ال 

شللك فيه امر جيللد ومحمود اسللتخدام التطور يف 

حاجللات االنسللان، لكللن يف بعض األحيللان كرة 

اإلنتاج بصورة عشوائية تؤدي اىل الهدر واالرساف، 

فنجد ان انتاج املاء وتعبئته عى شكل علب متنوعة 

االحجام يشء جميل، لكن هناك أمور يجب االنتباه 

لها منها ان سعر املاء قد زاد ما شكل عبئ إضايف 

عللى كاهل االنسللان، كا انها تزيللد من االرساف، 

حيللث نللرى يف بعللض األحيللان هناك عبللوات ال 

يسللتخدم االنسللان كامل الكمية وامنللا يرشب جزء 

 منهللا ويرمي الباقي، او ينسللاه، إضافللة اىل الزيادة 

يف النفايات .

فا بللد من اخضللاع الصناعات الغذائيللة، وخاصة 

صناعللة املاء اىل ضوابط االسللتخدام األمثل للاء 

والتعريف والتثقيف بها حتى ميكن تجنب االرساف 

والوقوع بالهدر، فمثا ال تستخدم العبوات الصغرية 

يف املناسبات االجتاعية التي تؤدي دامئا اىل هدر 

كميللات كبرية من املاء إضافة اىل النفايات الكثرية، 

وامنا تستخدم برادات املاء الكبرية مع وضع اكواب 

االسللتخدام ملرة واحدة وبهذه الطريقة يقل الهدر، 

وخللري مثال يف ذلك ما هو معمول به يف املسللجد 

النبوي الرشيف وبيت الله الحرام من وضع برادات 
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للمياه، وهذا ما ندعو اليه من اهل املساجد األخرى 

اذ نرى حرص الناس عى سقاية املصلن من املاء، 

فيتم وضع ثاجات توضع فيها عبوات املياه داخل 

حرم الصاة، األفضل وضع البادات دون استخدام 

العبوات الصغرية للاء. 

كللا ان اسللتخدام التكنولوجيللا الحديثللة يف عمل 

الحنفيات واالنابيب التي تقلل من استخدام املاء، 

لتوفري أكب كمية ممكنة من املاء، واسللتهاكها يف 

املجاالت الصحيحة.

ويف مجللال اسللتغال املللوارد املائيللة مللن أنهللر 

وبحريات، وحتى البحللار، بات من الرضوري جدا 

املحافظة عى هذه الروة التي ال تقدر بثمن، فليس 

من املعقول السللاح ملياه األنهار ان تذهب سدى 

يف البحر مع حاجة البلد الذي متر فيه للمياه.

وقد حث اإلسللام عللى املحافظة عللى نعم الله 

تعللاىل من الزوال، والعمل وترك التقاعس، قالت أم 

املؤمنن عائشللة ريض الله عنها دخل عيلَّ رسللول 

الللله ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم فرأى يف بيتللي كرة طعام ملقاة 

عى األرض، فمىش إليها، ثم شللمها، ثم مسللحها 

وأكلها، ثم قال: »ياعائشللة، أحسني جوار نعم الله؛ 

فإنهللا قل مللا نفرت من أهل بيت فللكادت أن ترجع 

إليهللم«)))، قد يكللون هذا الحديللث ضعيفا، اال ان 

العلاء اتفقوا عى االحتجللاج بالحديث الضعيف 

يف باب فضائل االعال.

ومن نعم الله تعاىل املاء، فاملطلوب من املسلللم 

االجتهللاد يف الحفاظ عى نعم الله تعاىل والشللكر 

))) رواه البيهقي

عليها ال االرساف والتبذير فيها.

اما العمل فاسللتغال الروات املائيللة يف الباد له 

نفللع يف جوانب عديللدة منها توفري فللرص العمل، 

اذ كللا معلللوم ان من املقاييللس املهمة يف قياس 

مللدى تطور األمم وتقدمها، مقللدار دخل الفرد، من 

خال إيجاد الوظائف املناسبة لكل فرد، واستغال 

الروة املائية ما ال شللك يوفللر فرص عمل كثرية، 

من خال العمل بالزراعللة او تربية الروة الحيوانية 

والسللمكية مللن خللال عمللل املللزارع النموذجية 

املتطورة وحقول تربيللة الحيوانات الحديثة كا ان 

للبحريات الصناعية التي تنشللأ لربية األسللاك من 

اثللر اذا ما نظمللت التنظيم املناسللب يف رفد البلد 

بالغذاء وتوفري فرص العمل كا لها دور يف تلطيف 

الجو وتنشيط السياحة.

وما البد مللن ذكره ان بعض كتاب السللرية النبوية 

املطهرة قد أشللار اىل امر مهم يف سللرية النبي عليه 

الصاة والسللام، وهو زهده عليه الصاة والسللام 

يف أمور املعيشللة، وخاصة ونحن قد ذكرنا يف باب 

استخدام املاء تقديرات النبي عليه الصاة والسام 

لاسللتخدام وقلة كميللات املاء املسللتخدم، وقد 

أشار كتاب السللرية النبوية املطهرة اىل امر يف غاية 

األهميللة اال وهو انه ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن زهللده ورغبته عن 

الدنيا تقشللفا للتقشف ، وامنا أراد ان يرضب للناس 

املثللل األعى يف القوة عى الحيللاة، قوة ال يتطرق 

اليها ضعف، وال يسللتعبد صاحبها متللاع او مال او 

سلللطان او أي ما يجعل لغري الله عليه سلليادة)2)، 

)2) ينظر: حياة محمد ملسو هيلع هللا ىلص، د. محمد حسن هيكل، املكتبة 
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ويعي االنسللان ميللزان القوة والضعللف، يف قضايا 

املياه املعارصة، فيا رب اجعلنا ممن يقتدي بالنبي 

عليه الصاة والسام.

❊ ❊ ❊

العرصية، بريوت، 2)20، ص97).

الخاتمة والتوصيات

الحمد لله عى ما انعم والصاة والسام عى سيدنا 

محمد وعى آله وصحبه وسلم.

اختللم هذ البحث بأهللم ما توصلت اليلله من نتائج 

وتوصيات:

النتائج:	 

)- فعل النبي عليه الصاة والسام دليل عى مطلق 

االذن مللا مل يللرد دليل بخاف ذلللك، وهو ابلغ يف 

التأيس واالمتثال.

2- اختلللف الفقهللاء يف داللللة فعله عليلله الصاة 

والسام، فحمله البعض عى الوجوب، فيا حمله 

البعللض االخر عى االباحة، وذهب فريق ثالث اىل 

حمل الفعل حسب ما يرد من القرائن.

3- قللال الشللايش رحمه الللله خب رَُسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

ِبَْنزِلَة الْكتاب يِف حق لُللزُوم الْعلم َوالَْعَمل ِبِه، فَِإن 

من أطاعه فقد أطَاع الله.

4- والتقدير يف استخدام األشياء هو لوضع مقياس 

علمي لاستخدام األمثل لهذه األشياء.

5- وردت أحاديث كثرية يف تقدير اسللتخدام املاء، 

حثللت عى االسللتخدام األمثل للللاء دون ارساف 

وهدر له.

6- اسللتخدام التقنية الحديثة يف تحديد اسللتخدام 

املاء ميكن ان يسللاعد عى اسللتثار املاء بشللكل 

صحيح.

7- باتللت مشللكلة املاء بللن الدول من املشللاكل 

الرئيسللة التي تعللاين منها بعض الللدول، وقد بينت 
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الرشيعللة الغللراء ان ال حق الحللد يف احتكار املاء 

ومنعلله عن االخرين ألنهللم رشكاء فيه، كا انه البد 

للدول من اسللتثار كل قطللرة من املاء دون هدرها 

ببناء السدود والبحريات.

❊ ❊ ❊

التوصيات

)- تركيز الدول عى صناعات املاء، واستثار املاء 

بشللكل صحيح، لضان املوارد املالية والتشغيلية 

التي توفرها الدول.

2- التعاون بللن الدول التي تقللع عليها األنهار يف 

استخدام املاء بصورة صحيحة، با يضمن مصالح 

الدول دون اللجللوء اىل التحكم يف املوارد املائية 

وايثللار النفللع عى حسللاب اذية االخللر، والتعاون 

باملعروف كل حسب حاجته، وكيفا نظمته الرشيعة 

الغراء، يضمن االبتعاد عن الحروب والنزاعات.

3- توفري فرص العمل من خال االستثار الصحيح 

للموارد املائية يسللاهم يف التقدم الحضاري، ورفع 

مكانة الدول، ويساهم يف دوران عجلة االقتصاد.

4- الدفع بالصناعات الغذائية، والتي منها الصناعة 

املائيللة، للتنظيللم والتثقيف حول اسللتخدام املاء، 

واالبتعاد عن االسللتخدام السء والذي يهدر موارد 

املاء.

5- ان أسللعار املاء الصالح للرشب مل تعد رخيصة 

بل عى العكس نرى ان املاء الصالح للرشب، بات 

بأسللعار عالية، ما يدعو اىل إيجاد طرق الستخدام 

تساعد عى املحافظة عى هذه الروة.

❊ ❊ ❊
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املصادر

- القرآن الكريم.

)- أحللكام القللران، أبو جعفر أحمد بللن محمد بن 

سللامة بن عبد امللك بن سلللمة األزدي الحجري 

املرصي املعللروف بالطحاوي، تحقيللق: الدكتور 

سللعد الدين أونال، مركز البحوث اإلسللامية التابع 

لوقف الديانة الريك، إستانبول، الطبعة األوىل.

2- اإلحكام يف أصول االحكام، أبو الحسللن سلليد 

الدين عيل بن أيب عيل بن محمد بن سللامل الثعلبي 

اآلمللدي، تحقيللق: عبد الللرزاق عفيفللي، املكتب 

اإلسامي، بريوت-دمشق-لبنان.

3- األحللكام يف أصللول االحكام، أبللو محمد عيل 

بللن أحمد بن سللعيد بن حللزم األندلللس القرطبي 

الظاهري، املحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار 

اآلفاق الجديدة، بريوت.

4- إرشاد الساري رشح صحيح البخاري، أحمد بن 

محمد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطاين القتيبي 

املللرصي، أبو العباس، شللهاب الديللن )املتوىف: 

923هل(، املطبعة الكبى األمريية، مرص، الطبعة: 

السابعة، 323) هل.

5- أصول الشللايش، نظللام الدين أبو عيل أحمد بن 

محمد بن إسحاق الشايش.

6- األموال: أبو عبيدة القاسم بن سام

7- اآلنيللة واألوعيللة املسللتخدمة يف العهد النبوي 

)دراسللة مسللتمدة من كتللب الحديللث الرشيف(، 

دكتور محمد بن فارس الجميل، مجلة جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسامية، العدد 2)، السنة 2).

8- البحر املحيط يف أصول الفقه، أبو عبد الله بدر 

الديللن محمد بن عبد الله بن بهللادر الزركيش، دار 

الكتبي، الطبعة: األوىل، 4)4)هل -994)م.

9- البناية رشح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد 

بن موىس بن أحمد بن حسن الغيتاىب الحنفى بدر 

الديللن العينى، دار الكتب العلميللة -بريوت، لبنان، 

الطبعة: األوىل، 420) هل -2000 م.

0)- سللنن ايب داود، أبو داود سللليان بن األشعث 

بن إسللحاق بن بشللري بن شللداد بن عمللرو األزدي 

ِجْسللتاين )املتوىف: 275هللل(، تحقيق: محمد  السِّ

محيللي الدين عبد الحميد، املكتبة العرصية، صيدا 

– بريوت

))- رشح األربعللن النووية، تقللي الدين أبو الفتح 

محمللد بن علليل بن وهللب بللن مطيع القشللريي، 

املعروف بابن دقيق العيد، مؤسسة الريان، الطبعة: 

السادسة 424) هل -2003 م.

2)- الشللفا بتعريف حقللوق املصطفى، عياض بن 

موىس بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو 

الفضل )املتوىف: 544هللل(، دار الفيحاء – عان، 

الطبعة: الثانية -407) هل.

3)- صحيللح البخللاري، محمد بن إسللاعيل أبو 

عبد الله البخللاري الجعفي، تحقيللق: محمد زهري 

بن نارص النارص، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

422)هل.

4)- طلبللة الطلبة يف االصطاحللات الفقهية، عمر 

بن محمد بن أحمد بن إسللاعيل، أبو حفص، نجم 

الدين النسفي، املطبعة العامرة، مكتبة املثنى ببغداد.
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5)- عمللدة القللاري رشح صحيللح البخللاري، أبو 

محمللد محمود بللن أحمد بن موىس بللن أحمد بن 

حسن الغيتاىب الحنفى بدر الدين العينى، دار إحياء 

الراث العريب – بريوت.

6)- فتح البللاري رشح صحيح البخاري، أحمد بن 

عيل بن حجر أبو الفضل العسللقاين الشافعي، دار 

املعرفة -بريوت، 379).

7)- الفقه اإلسامي وادلته، الدكتور وهبة الزحييل

8)- املحكم واملحيط األعظم، أبو الحسللن عيل 

بن إساعيل بن سيده املريس، تحقيق: عبد الحميد 

هنللداوي، دار الكتللب العلمية – بللريوت، الطبعة: 

األوىل، )42) هل -2000 م.

9)- معللامل الطريللق يف عمللل الروح اإلسللامي، 

الدكتور عبد الله مصطفى، الطبعة األوىل، 4)4)ه، 

993)م.

20- املقاديللر الرشعية واالحللكام الفقهية املتعلقة 

بها )كيل-وزن-مقياس( منذ عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتقوميها 

باملعللارص، الدكتور محمللد نجم الديللن الكردي، 

القاهرة، الطبعة الثانية.

)2- املنهل اللطيف يف أصول الحديث الرشيف، 

املحللدث محمد بن علللوي بن عبللاس املاليك، 

الطبعة السابعة، )42)ه، 2000م.

22- املوافقللات يف أصول الرشيعة، ايب إسللحاق 

الشللاطبي، تحقيق: محمللد عبد القللادر الفاضيل، 

املكتبة العرصية –بريوت.

23- املوسللوعة الفقهية الكويتيللة، وزارة األوقاف 

والشللئون اإلسللامية – الكويللت، الطبعللة األوىل، 

مطابع دار الصفوة – مرص

24- النهايللة يف غريللب الحديث، مجللد الدين أبو 

السللعادات املبارك بن محمد بن محمد بن محمد 

ابن عبد الكريم الشيباين الجزري ابن األثري، املكتبة 

العلمية -بريوت، 399)هل -979)، تحقيق: طاهر 

أحمد الزاوى -محمود محمد الطناحي.

25- نور اليقن يف سللرية سيد املرسلن، محمد بن 

عفيفي الباجوري، املعروف بالشيخ الخرضي، دار 

الفيحاء – دمشق، لطبعة: الثانية -425) ه.

26- الهدايللة يف رشح البدايللة، عيل بن أيب بكر بن 

عبد الجليل الفرغاين املرغيناين، أبو الحسن برهان 

الدين )املتوىف: 593هل(، تحقيق: طال يوسللف، 

دار احياء الراث العريب -بريوت – لبنان.

27-  حيللاة محمللد ملسو هيلع هللا ىلص، د. محمد حسللن هيكل، 

املكتبة العرصية، بريوت، 2)20، ص97).
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