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Abstract:                                                                                                                        

The aim of the research was to highlight the role of the Sunnah (prophetic tradition) in conserving 

water, and to guide people to the principles that the Sunnah has set for conserving water. The 

reason for choosing this topic was to show that the Sunnah preceded all legislations and laws in 

enacting legislation for preservation of water. Another reason was to guide people to the principles 

in the Sunnah that contribute to the preservation of water, and to highlight the legal texts that 

encourage conserving water. The research problem is represented in the central question: What is 

the position of the Sunnah on the issue of water conservation? What are the principles set by the 

Sunnah to conserve water?  In this research, the researcher followed the inductive, analytical and 

deductive approach, as she followed what was related to the issue of water conservation through 

the Prophetic Sunnah and extrapolated the Prophetic texts and then analyzed them to arrive at an 

integrated approach to water conservation. Through this study, the researcher reached a number of 

results, including: The Sunnah confirmed the principle that water is a public property, and the 

Sunnah is replete with a number of principles that contribute to guiding people to preserve it. The 

Sunnah was unique in providing some legal measures in the field of water conservation, and Islam 

took the lead in preserving natural resources  . 

key words   

Sunnah, Prophetic tradition, Natural Resources, Principles, Water 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 2 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 08 ISSUE 

:01 | January 2022 

     01العدد  08| المجلد  التخصصيةمجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث 

 2022 يناير

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

 

 : املستخلص

ََهََ البحث َ َََدَفَ ََإإىل املا علىَ احلفاظَ يفَ السنةَ دورَ ََبرازَ الناس وإرشادَ املبادَئ،َ يفَََإىلَ النبويةَ السنةَ هباَ جاءتَ اليتَ
موردَعلىََيفَاحملافظةََاملطهرةََالسنةَالنبويةََاليتَوضعتهاََََئبادامليفَتناولهََ،َومتثلتَأمهيةَهذاَاملوضوعََاحلفاظَعلىَاملاء

عاتَالتشريكلََقَالسنةَالنبويةََبيانَسبوضوعَهوََذاَاملَهاختيارََوكانَالسببَيفََََاملاء،وهوَََََلَأعيةََهامَمنَاملواردَالطبي
زخرتَاليتََاملبادئََََإىَلالناسََرشادََإََوََاملاءَ،علىََفظةََاحملايفََاليتَتعملََالتشريعاتََسنََيفََََحقَةاللوَاةََوالقواننيَالسابق

تساعدَواليتََََهباَالسنةَالنبويةتسخرََالشرعيةَاليتََالنصوصََوَإبرازَََََ،فظةَعلىَاملاءتسهمَيفَاحملاواليتََهباَالسنةَالنبويةََ
احملاف ََيفَ ََظة ََاملاءعلى ،ََ ََََنتكموهنا البحث ََمشكلةَ ََاملتمثلة احملوري السؤالَ ََيفَ هو ََماَ ََموقف النبوية قضيةََََمنالسنةَ

املاءظاحملاف علىَ َََ؟ةَ وضعتهَاَ اليتَ املبادئَ هيَ ََََوماَ النبوية ََفاحَمللالسنةَ ََظة البحثَََاملاءَ؟على هذاَ يفَ الباحثةَ واتبعتَ
ََ والتحليلي الستقرائيَ ََاملنهجَ يتعلق ماَ بتتبعَ قامتَ ََحيثَ النبوية السنةَ خاللَ منَ املاءَ علىَ احلفاظَ واستقراءََمبوضوعَ

َإىلَعددَملنهجَمتكاملَللحفاظَعلىَاملاء،ََََالنصوصَالنبويةَمثَحتليلهاَوصولََ ومنَخاللَهذهَالدراسةَتوصلتَالباحثة
ََ ََالنتائجَمنهمن السنة أكدتَ مباَ ََدأَأنََعلىَ عام ملكَ تاملاءَ اليتَ املبادئَ بعددَمنَ ََوزخرتَ الناسَإىلَسهم يفَإرشادَ

َحلفاَظاالسبقَيفَسالمَإللاملاء،َوكانَبعضَالتدابريَالشرعيةَيفَجمالَاحملافظةَعلىَعليهَوانفردتَالسنةَبتقدميَاحلفاظََ
َالطبيعيةَ.ََاملواردعلىََ

َاملاَءَََ-املبادئََََ–املواردَالطبيعيةََََ–السنةَالنبويةََ  الكلمات املفتاحية: 

َ
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َ

 املقدمة: 

 :قالَتعاىلالدقيقَوالرتابطَوالتكاملََفيهَقائمَعلىَالتقديرََشيءََكلََََحمكم،قدَخلقَالكونَعلىَنظامََإَنَهللاَعزوجلََ
املاءَجزءَمنَََاملختلفةَوخاصةواملواردَالطبيعيةَأبنواعهاََ.ََ(8،َآيةَرقم13َرقمََالرعدَََ)سورةََ{َشَيَءَعَنََدهََمبََقَدارََََوََكلََ}

الدراسةَهذهَاملبادئَاليتَوضعتهاَفقدَتناولتََََاملاءَ.علىََوضعتَمبادئَللمحافظةََالسنةَالنبويةََونصوصََالكون،ََهذاََ
َالسنةَللمحافظةَعلىَاملاء.َ

 : أمهية البحث

ََ ََلأََاملواردَالطبيعيةهامَمنََعلىَموردََافظةََيفَاحملالسنةَالنبويةََيفَتناولهَاملبادئَاليتَوضعتهاََتظهرَأمهيةَهذاَاملوضوع
َاملاءَ.وهوََ

 مشكلة البحث: 

تعاىَل هللاَ خلقهاَ اليتَ الطبيعيةَ املواردَ مجيعَ أمانََإنَ هيَ مجعاءَ ََللبشريةَ احملافظة فيجبَ أيديهمَ يفَ تتمكنَةَ حىتَ عليهاَ
الذيَيعتربَمنَأهمَاملواردَالطبيعيةَحلياةَمجيعَاملخلوقاتَريتهاَلَسيماَموردَاملاءََوضمانَاستمراالبشريةَمنَالنتفاعَهباََ

ََ:البحثَاملتمثلةَيفَاإلجابةَعلىَاألسئلةَالتاليةهناَنبعتَمشكلةََومنَ

َ/َماَهوَموقفَالسنةَالنبويةَمنَقضيةَاحملافظةَعلىَاملاء؟1

 ؟النبويةَللمحافظةَعلىَاملاءماَهيَاملبادئَاليتَوضعتهاَالسنةََ/2ََ

 

َ
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 أهداف البحث: 

َهتدفَهذهَالدراسةَإىلَ

ََ./َإبرازَدورَالسنةَيفَاحلفاظَعلىَاملاء1

َالنبويةَيفَاحلفاظَعلىَاملاءَ./َإرشادَالناسَإىلَاملبادئَاليتَجاءتَهباَالسنة2ََ

 : حدود البحث

ََ.لاللتزامَمببادئَمنَأجلَاحملافظةَعلىَاملاءالسنةَالنبويةَاليتَوجهتََوكانَجمالَالدراسةَوحدودهاَنصوصََ

 منهج البحث: 

مبوضوعَاحلفاظَعلىَوالتحليليَحيثَقامتَبتتبعَماَيتعلقََاعتمدتَالباحثةَيفَهذهَالدراسةَعلىَاملنهجَالستقرائيََ
َاملاءَ.ملنهجَمتكاملَللحفاظَعلىََََوصولََََحتليلهاَومناقشتهامثَََالنصوصَالنبويةراءََاملاءَمنَخاللَالسنةَواستق

 : هيكلة البحث

ََ مطلبني،َوأنواعها،َواحتوىَعلىََبعنوانَاملواردَالطبيعيةََََءجَاََ:األولاملبحثََََومبحثني،يتكونَهذاَالبحثَمنَمقدمة
ََ ََأما فكاناملطلب ََََاألول؛َ ََبعنوان وأنواعها الطبيعيةَ املواردَ ََماهيةَ جاالثاينواملطلب ََََء:َ ََبعنوان الطبيعية. املواردَ ماَأأنواعَ

الثاين ََََ؛املبحثَ ََفجاء السنة دورَ ََبعنوانَ ََيف على مطالبََاملاء،احملافظةَ ثالثةَ علىَ املبحثَ هذاَ املطلبَواحتوىَ أماَ َ،
ََََ؛األول َََََ؛املاء،َأماَاملطلبَالثاينفكانَيفَتعريف فكانَبعنوانَالسنةَََ؛املطلبَالثالثَوََياةحولَأمهيةَاملاءَيفَاحلفدار

ََ علىَاملاءيفَاحملافظةَعلىَاملاءَوتناولََودورها مثَاخلامتةَوخالصةَ.ََهذاَاملطلبَاملبادئَاليتَوضعتهاَالسنةَيفَاحملافظةَ
 واملراجعَ.َََ،واملصادرََ،والتوصياتََ،النتائجالبحثَوأهمََ

َ
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 املوارد الطبيعية وأنواعها   : املبحث األول

  ماهية املوارد الطبيعية وأمهيتها  األول: املطلب  

َكلَماَتاملواردَالطبيعيةَ ويستلزمهاَبقاءَََ–يفَوجودهاَلَدخلَلإلنسانَََ–ؤمنهَالطبيعةَمنَموادَوخمزوانتَطبيعيةَهي
ََََاإلنساَن لبناء يستخدمهاَ َوََحضارته،أوَ هبا،َ ويؤثرَ يتأثرَ ََإبلَ ََمجاَل ابلفائدة تعودَ واليتَ للبيئةَ املكونةَ املواردَ علىَهيَ
َ.َاإلنساَن

أس منَ أساسَ أهناَ يفَ الطبيعيةَ املواردَ أمهيةَ َََََسوتتمثلَ وكذلك البشريةَ احلضاراتَ املهمةَََإنتاَجتطورَ املواردَ منَ العديدَ
ََ الطبيعية املواردَ ََوسامهتَ املمكنة العناصرَ بكافةَ وتزويدهَ القتصاد،َ تطويرَ َََويفَ ََساعقد علىَََ(Ghandour43) دت

َََحتسنيَالدخلَواملستوىَاملعيشيَلألفراد

 

 أنواع املوارد الطبيعية   الثاين:املطلب  

َواردَالطبيعيةَإىلَقسمنيَتنقسمَامل

َمواردَطبيعيةَمتجددةَ:ََأولَََ

َ:َدونَأنَتنضبَوهيهيَاملواردَاليتَتتجددَبشكلَمستمرََ

َيقاربََيشكلََ:ََاملاءََ/1 َما َكوكبََ%75ََاملاء َأهمََاألرضََومن َمن ،َاإلطالقاألرضَعلىََعلىَوجهََالطبيعيةََََاملوارديَعد
ََ نسبته املاءَماَ أيضا90ََفتشكلَ املاءَ يقدمَ َكماَ له، الكبريةَ حاجتهاَ علىَ يدلَ وذلكَ احلية،َ الكائناتَ أجسامَ منَ َ%

ََ سبق ماَ علىَ وبناءَ األمساكَ وهيَ لإلنسانَ الغذائيةَ الثرواتَ أكثرَ لوجودَ مناسبةَ طبيعيةَ الدراسةَبيئةَ هذهَ أتتَ ذكرهَ
 ََ.لتتعرضَلدورَالسنةَيفَاحلفاظَعلىَهذاَاملوردَالطبيعيَاهلام
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2ََ ََََالشمسَ:/ الصادر الضوءَ الَريَعدَ املصدرَ هوَ الشمسَ ََمنَ الكائنائيس ََََتلتزويدَ ابلطاقة لتقومَاحليةَ النبااتتَ مثلَ
َالبناء َالغذاءََوََبعملية َتقومََالضوئيَوإنتاج َللتزودهذهََََاحليواانتَبتناولبعدها طبيعيَابلطاقةَمنَخاللَتسلسلََََالنبااتت

َ.يطلقَعليهَاسمَالسلسلةَالغذائية

3/ََََ بشكل اهلواءَ يتواجدَ اجلويََأساسياهلواء:َ الغالفَ واملاء،ََيفَ الرتبةَ يفَ مذابَ بشكلَ يتواجدَ بتزويدَكماَ ويقومَ َ،
َابألكسجنيَالالزمَلتبقىَعلىَقيدَاحلياةَ.الكائناتَاحليةََ

وحتتويَمهمةَلنموَالنبااتت،ََحيثَتَعدََوتشتملَعلىَالصخورََََالطبيعية،حبدَذاهتاَأحدَاملصادرََتَعدَالرتبةََ:ََ/َالرتبة4
ََ.واملاءواملوادَالعضويةََالرتبةَعلىَالعديدَمنَاملعادنََ

َمواردَطبيعيةَغريَمتجددةََاثنياَ:

علىَاإلطالقَوهوَالوقودَاألحفوريَاألرضَأحدَأهمَمصادرَالطاقةََََيعوض،َوحتتضَنهيَاملواردَاليتَماَيؤخذَمنهاَلََ
%90َغريَاملتجددة،َإذَيزودَماَيقاربََويعدَمنَاملصادرَالطبيعيةََوالوقودَالنوويََوالغازَالطبيعيََََوالنفطَ،،ََمثلَالفحم

ََ الطاقة احتياجاتَ ََمنَ يقارب ماَ توليدَ يتمَ َكماَ الكوكب، وجهَ الوقود66َعلىَ ابستخدامَ الكهرابئيةَ الطاقةَ منَ َ%
َوالتدفئةَوتوليدَالكهرابَءََ(Abu-Samhadana2) ََمنَاحتياجَالطاقةَاملستعملةَيفَالنقَل%95ََواألحفوريََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َ

 املاء السنة يف احملافظة على  دور    الثاين: املبحث  

 تعريف املاء   األول: املطلب  

َماهةََأصلَاملاءَماهَ،ََََاللغةَ:املاءَيفََ َأصلَه،َوقيلََيَشربَواهلمزةَفيهَمبدلةَمنَاهلاَءََوماءةَالذَيَوالواحدةََ

الكثرةَموَهََ يفَ ومياهَ الَقلةَ يفَ أمواهَ علىَ وجيمعَ ابلتحريكَ َ،ََ .(Ibn Manzur/13/543- Fayoumi,586-/ Al-
Johari,5019- Al Zubaidi36/508.)َََََ

عليهَعمادَاحلياةَيفَاألرض،َتستمدَمنهَمجيعَالكائناتَ (Ibn Abedin1/179) سيالواملاءَيفَالصطالح:َهوَجسمََ
{َ)سورةَاألنبياءَرقمََ ََكَلََشَيَءََحيََ (َينبعَمنَاألرض،َأوَينزل30َ،َآيةَرقم21ََحياهتاَقالَتعاىل:َ}َوَجعَلَنَاََمَنَالََماَء

َ((Qalaji and Qanibi395َ.(لوَنمنَالسماءَلَطعمَلهَولَرائحةَولَ

 أمهية املاء وأغراض استخدامها   الثاين:املطلب  

واحليوانَوالنباتَوتتضحَأمهيةَاملاءَََاإلنسانفهوَضروريَحلياةََيفَالكونَعلىَاإلطالق،ََالسوائلَاملوجودةَاملاءَهوَأهمََ
َيفَاآليت:َ

ََوال :  أ الكائنات حلياةَ املاءَ أمهيةَ عزوجلَ اخلالقَ تعاىلوضحَ قولهَ يفَ األرضَ وجهَ َشَيَءََ}ََ:علىَ ََكَلَ الََماَء َمَنَ َوَجعَلَنَاَ
ََََ{َحيَََ رقم األنبياءَ 21ََ)سورةَ رقم آيةَ َ،30)َََََ ََوهنا عزوجل اخلالقَ منَ لكافةََََ–أتكيدَ احلياةَ أسرارَ منَ سرَ املاءَ أبنَ

ََالكائنات ما وهذاَ ََََأثبته،َ اخللية ََعلمَ املكون هوَ املاءَ احليةأنَ اخلليةَ مادةَ تركيبَ يفَ يََإََ؛اهلامَ ََوََكََذَ حنو 90ََنَ منَ%
ََ ََأجسامَاألحياء 70ََالدنياَوحنو ََ}:ََقالَتعاىلََاإلنسانالراقيةَمباَيفَذلكََ%َمنَأجسامَاألحياء َمَنَََلََذَىٱَوَهَو َخلََقَ

خالايَاجلسمَبدونَاملاءَوأنَ(54َآيةَرقمَ،25َالفرقانَرقمَ)سورةََ{نََسبَاََوَصَهرَاَََوََكاَنَرَبََكَقََديرَاَۥَبََشرَاَفََجعَلَهَََلََماَءََٱ
  .علىَالغذاءلَميكنَأنَحتصلََ
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(Al- Daughter19) 

َكثريَجيداَ.َويعتمدَالنباتَيفَغذائهََََكثريَمنَاملوادَوجتعلهَمذيباََإذابةََعلىََََيساعداملاءََاثنيا :   علىَهذهَاحملاليلَفيمتص
علىَإذابةَاملوادَالغذائيةََ (Muesli33)وبعضَاملوادَاألخرىَمنَالرتبةَعلىَهيئةَحماليل،َوكذلكَيعملَاملاءََََاألمالَحمنََ

 منَامتصاصهاَ.ََاإلنسانبعدَهضمهاَحىتَيتمكنَجسمََ

َلَسَماَءََٱوَأَنزََلََمَنََََأَلََرضََٱوََََلَسمََوََتَََٱَخلََقََََلََذىٱََّللَََٱ}ََتعاىل:احليةَقالََللكائناتََإنَهللاَعزوجلَجعلَاملاءَشراابَََََاثلثا :
)سورةَإبراهيمََََ{أَلهََنََرََٱََوَسَخَرَلََكَمَََََۦَأَبََمرَهََََلََبَحرََٱلََتَجرََىََِفََََلََفَلكََٱرَزَقَاَلََكَمََََوَسَخَرَلََكَمََََلثََمَرَتَََٱَمَنََََۦَماَءََفَأََخرََجَبَهََ

 أخرجَ،ََفمطراََفاهللَعزوجلَأنزلَمنَالسماءَََََ(32،َآيةَرقم14ََرقمََ

ََ(ALTabari1/39) ََ.َبذلكَاملطرَمماَأنبتوهَيفَاألرضَمنَزرعهمَوغرسهمَمثراتَرزقاََهلمََغذاءََوأقواات   َ

َاملاءََََ:رابعا   َاملناخيََََيلعب َالنظام َاملاءَمنََلكوكبََدوراََابرزاََيف املناخَوذلكَالتأثريَعلىََاهلامةَيفََالعواملََاألرضَإذَيعترب
يفَتوزيعَدرجاتَاحلرارةَعلىَيفَالطبيعةَاملياهَاجلويَودورانهَيفَاجلوَعربَدورةَالغالفَيفَمنَخاللَخبارَاملاءَاملوجودَ

)سورةَََ{جَيَعَلَهََرََكاَماَفرََتَىَالََوَدَقَََيَرََجََمَنََخاَللَهََََب َيَ نَهَ،َمثَََي ََؤلَََفََمَثَََََ،َسَحاابََأَََلََتَ َرَأََنَاّلَلََي َزََجيََ}ََتعاىلَ:قالََََاألرض.
ََ.(43،َآيةَرقم24َالنورَرقمَ

ََخامسا :   إحياء علىَ يعملَ ََاملاءَ قال ََََّللَََٱوََ}ََتعاىلَ:األرضَ َمَن ََََلَسَماَءََٱأَنزََلَ بََه فَأََحيَاَ َمَوهَتَاََََأَلََرضََٱَماَءََ َ)سورةَََ{ب ََعَدَ
فأحياَبهََََ(Al-Begui/5/27)املطر:َََيعينََأنزلَمنَالسماءَماءََوهللاََقالَاإلمامَالبغوي:ََََ(.65آيةَرقمََََ،16النحلَرقمََ

 األرضَابلنبات،َبعدَموهتا،َيبوستَها.

ََ:منَاألمورَمنهافوائدَاملاءَللجسمَيفَالعديدََوتتمثلَََاإلنساَنيعتربَاملاءَمنَأكثرَالعناصرَأمهيةَجلسمََ  سادسا :

ونَمنهَاجلسمَمنَإفرازاتَالنخاعيَوغريهاَمنَالسوائلَاليتَتتكاملاءَأساسَتكوينَالدمَوالسائلَاللمفاويَوالسائلََ/1ََ
ََ.كالعرقَوالبولَوالدموع
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َعلىَالغذاءَواألكسجنيَ.للماءَمنَأجلَاحلصولََََاإلنسانجسمََحتتاجَمجيعَخالايََ/2َ

ََيفَعمليةَاهلضم.ََدوراََرئيسياََويلعبَََاملفاصل،يفَتسهيلَحركةََحرارةَاجلسمَويساعدََدرجةََيساعدَاملاءَيفَتنظيمََ/3ََ

 السنة ودورها يف احملافظة على املاء  الثالث:املطلب  

هاَمنذَأربعةَعلىَاملياهَوترشيدَاستهالكافظةََاحملوأرسىَمبادئََدينَمساويَسبقَالتشريعاتَاحلديثةََهوَأولََإنَاإلسالمََ
أولتَأمرَاحملافظةَعلىَللتشريعَيفَاإلسالمََهيَاملصدرَالثاينََ،َومباَأنَالسنةَالنبويةَاملطهرةََمنَالزماَنََعشرَقرانََ فقدَ

َللمحافظةَعلىَاملياهَومنَهذهَاملبادئَذلكَمنَخاللَوضعَمبادئَعامةَََوالهتمامَاألكربََاملياهََ

ََاقرتَالسنةَمبدأََ  أوال : للناسََبلَهوَمنةَوعطيةَمنََََ،ألحَدََليسَملكاََأنَاملاء فيقررَرسولَهللاَََمجيعاََاخلالقَعزوجلَ
 قالَََقالَ:ماََعنَابنَعباسَرضيَهللاَعنهََ،يفَحديثهصلىَهللاَعليهَوسلمَذلكَصراحةَ

    (Ibn Maja/ 2472)   َوالنار(ََرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلم:َ)الناسَشركاءَيفَثالثَيفَاملاءَوالكأل 

َكيفه.     َكمهَأو َ     وموجبَهذهَاملشاركةَألَيتعدىَإنسانَعلىَحقَاآلخرينَيفَاستعمالَاملاءَسواءَيف

أوَالغتسالَعنَتلويثَاملاءَالراكدََهنىَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمََََواجلاري:يثَاملاءَالراكدََمبدأَالنهيَعنَتلَوََ:اثنيا  
َ عبدهللاَ بنَ جابرَ فعنَ عنهفيهَ هللاَ َمَارضيَ َ(َ َقال:َ رسولَ أنهنىَ وسلمَ عليهَ هللاَ صلىَ َهللاَ َ َ ََ َ.ََََََََََََََََََََََََََ

(Muslim94-281)َََاملاءَالراكدَ(َََيبالَيف 

قلتنيَ َكانَدونَ الساكنَإن قولهَ)أنَيبالَيفَاملاءَالراكد(َأيَالساكنَالغريَجاري،َألنَاملاءَ قالَاإلمامَاملباركفوري:َ
َكثرَغايةَالكثرة؛َوالتوضؤَمنهتنجس،َولَجيوزَالغتسالَ َكانَقلتنيَفلعلهَتتغريَبهَفيصريَجنساََابلتغري،َوكذاَإن ،َوإن

َكثرةََإذَلوَجوزَالبولََ  (Al-Mubarakfouri2/170 (َ.ََََََََََََََالبول.َََفيهَلبالَواحدَبعدَواحدَفيتغريَمن

ََ وسلم عليهَ هللاَ صلىَ هللاَ رسولَ هنىَ بقولهوكذلكَ وذلكَ الدائمَ املاءَ يفَ التبولَ ََََ،عنَ هللاَعن رضيَ هللاَ عبدَ بنَ جابرَ
َ(Bukhari239Muslim95/282)      الراكد(يفَاملاءََهنىَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَأنَيبالَ)ََقالَ:ََماعنه
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يفَاثلثا :   املاءَ استخدامَ يفَ اإلسرافَ عنَ وسلمَ عليهَ هللاَ صلىَ النيبَ هنىَ املاءَ استخدامَ يفَ اإلسرافَ عنَ النهيَ مبدأَ
العديدَمنَاألحاديثَالشريفةَومنَذلكَقولَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَلسعدَوهوَيتوضأ:َ)ماَهذاَالسرفَايَسعد،َ

َك  Ibn Hanbal7065  .(Ibn -425)  جاَر(نتَعلىَهنرََفقال:َأيفَالوضوءَسرف؟َقالَصلىَهللاَعليهَوسلم:َنعمَوإن

Majaَ
َبالَحد،َوالقتصارَ َالوضوء َاملاءَيف َتقليل َاستحباب َاحلديث َمنَهذا َيستفاد َالفقهاء َ)قال َقاسم: َالشيخَمحزةَحممد قال

َ( (Qassim1/273 (علىَالقدرَالكايفَحلاجةَاجلسمَدونَإسرافَولَنقصان.

بنَمعقلَرضيَهللاَعنهَقال:َمسعتَالرسولَصلىَهللاَعليهَوسلمَيقول:َ)أنهَسيكونَيفَهذهَاألمةَقومَََوعنَعبدَهللا
والعتداءَيفَالطهورَأيَ(.Abu Dawood96- Ibn Maja3864- Ibn) Hanbal16847ََ (يعتدونَيفَالطهورَوالدعاء

ََ حد منَ واخلروجَ املاءَ استعمالَ يفَ املعقولَ احلدَ جتاوزَ اإلسراف.الطهارةَ حدَ إىلَ ََ(Qaradawi133)ََالعتدالَ ومماَ.
ويفَ اهلدايةَ الرتشيدَ ففيَ ابحلق،َ مجيعاََ لنتواصىَ اهلامةَ األمورَ منَ املياهَ استهالكَ ترشيدَ موضوعَ إنَ إليه،َ اإلشارةَ جتدرَ

نقاءَََإذاََهذاَالنهيَوالتحذيرَالنبويَيهدفَإىلَاحملافظةَعلى(َ.God's) money and Obeidi17ََََ اإلسرافَالضاللة.
َاملاء.َ

َاملائية،َفعنَمعاذَرابعا :   َاملوارد َاللعنَعلىَمنَيلوث َالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلم َاملياه،َرتب َالتربزَيفَموارد َالنهيَعن مبدأ
الطريقَ وقارعةَ املواردَ يفَ الربازَ الثالثة،َ املالعنَ )اتقواَ وسلم:َ عليهَ هللاَ صلىَ الرسولَ قالَ قال:َ عنهَ هللاَ رضيَ جبلَ بنَ

 .  ( Abu Dawood 26- Ibn Maja328- Ibn Hanbal) والظل(.

قال:َالسبكيَدَلَاحلديثَعلىَحترميَقضاءَاحلاجةَيفَجماريَاملاءَوالطرقَاليتَمتَرَفيهاَالناسَواألمكنةَاليتَيؤخذَمنهاَ
َ. (Al-Sabki1/103)  املاءَملاَفيهَمنَاإليذاءَللناس.

أصحاهباَيلعنونَعلىَفعلهمَالقبيح؛َألهنمَأفسدواَعلىَالناسَمنفعتهمَفكانَإذاََهذهَاألفعالَالثالثةَجتلبَاللعن،َألنَ
ملعون. والظاَلَ أوَ،    (Abu Khazim27)  ظلماََ املباشرَ والتربزَ املباشرَ التبولَ عنَ ينتجَ أنهَ العلميةَ األحباثَ أثبتتَ كماَ



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 11 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 08 ISSUE 

:01 | January 2022 

     01العدد  08| المجلد  التخصصيةمجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث 

 2022 يناير

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

ََ وامليكروابت الطفيلياتَ منَ العديدَ وصولَ املائيةَ املصادرَ يفَ اجملاريَ خملفاتَ ََإلقاءَ بصحة تضرَ منهاَََاإلنساَناليتَ
 (Abu Khazim31) البلهارسيا،َوالدودةَالكبدية.

مبدأَالنهيَعنَالنفخَيفَماءَالشرب:َبلغتَعنايةَالسنةَاملطهرةَحبمايةَاملاءَواحملافظةَعليهاَحدَالنهيَوحترميَخامسا : 
جمردَالتنفسَيفَإانءَاملياهَابلنفخَفيهَوهوَماَيلوثَاملاءَالصاحلَللشرب،َفعنَأيبَقتادةَاحلارثَبنَربعيَرضيَهللاَعنهَ

( وسلم:َ عليهَ هللاَ صلىَ هللاَ رسولَ قالَ اإلانء(قال:َ يفَ يتنفسَ فالَ أحدكمَ شرََبَ املناوي:َ  ،(Bukhari153)  إذاَ قالَ
َكلَإانءَفإنهَيقذرهَفتعافهَالنفس،َواملرادَبهَأنَيتنفسَيفَأثناءَشربهَمنَاإلانءَمنَغريَأنَيرفعَفمهَ )احلديثَعامَيف

 . (Al-Manawi1/386 ) عنه(

مبدأَالنهيَعنَالشربَمنَفمَالسقاءَمباشرة،َمنَاملبادئَاليتَحافظتَهباَالسنةَعلىَاملاءَمبدأَالنهيَعنَََسادسا :
الشربَمنَفمَالسقاء،َوذلكَبقولَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَيفَاحلديثَالذيَرواهَأبوَهريرةَرضيَهللاَعنهَقال:َ)هنىَ

َ(Bukhari5628) .(النيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَأنَيشربَمنَيفََالسقاء

سالمتهَ علىَ حمافظةَ السقاءَ فمَ منَ يشربَ فالَ الصحية،َ القواعدَ يراعيَ أنَ للشاربَ ينبغيَ أنهَ علىَ احلديثَ هذاَ دَلَ
َكريهة.  (Qassim5/192) وسالمةَغريه،َوايضاََيدلَهذاَاحلديثَعلىَأنَترددَأنفاسَالشاربَقدَتكسبَاملاءَرائحة

املاء،َدعاَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَإىلَتغطيةَأواينَاملاءَحلمايتهَمنَامللواثتَاليتَمبدأَاألمرَبتغطيةَأواينََسابعا :  
َكالصراصري،َوالنملََ،قدَتنتقلَاليهَمنَاهلواءَأوَاحلشراتَالناقلةَللجراثيم والبعوض؛َفعنَجابرَبنَعبدَهللاَََ،والطفيليات

طواَاإلانءَوأوَكواَالسقاء،َفإنَيفَالسنَةَليلةَينزلَفيهاَوابءَرضيَهللاَعنهماَقال:َقالَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلم:َ)َغ
َالوابء(. َإلَوقعَفيهَمنَذلك َليسَعليهَوكَاء َأوََسقاء َليسَعليهَغطاء َالقرطيب:َ،    (Muslim99/2014) لَميَرَإبانء قال

 . (Ibn Allan8/488)  )غطواَاإلانءَوذلكَصوانََلهَمنَاحلشراتَوسائرَاملؤذايت(.
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 اخلامتة:

َالتالية:جتملهاَيفَالنقاطََويفَختامَهذاَالبحثَتوصلتَالباحثةَإىلَعدةَنتائجََ

والقواننيَالسابقةََ،كانَلإلسالمَالسبقَيفَمحايةَاملواردَالطبيعيةَواحملافظةَعليهاَقبلَاحلكوماتَواملؤسساتَالدوليةََ/1
َاليتَتضمنَمحايةَاملواردَالطبيعيةَواحملافظةَعليها.فقدَوضعتَالسنةَالنبويةَاملطهرةَالقواعدَوالتشريعاتََََ،والالحقة

َاعتربتَالسنةَالنبويةَأنَاملاءَملكَعامَوزخرتَبعددَمنَاملبادئَاليتَتسهمَيفَإرشادَالناسَإىلَاحلفاظَعليهَ.َََ/2ََ

والنبااتتَلذاَأولتَالسنةَواحليوانََََاإلنسانقَفهوَضروريَحلياةََاملاءَأهمَالسوائلَاملوجودةَيفَالكونَعلىَالطاَلَََ/3ََ
َاستعماله.فنهتَعنَالسرافَيفََََبهَ؛ََالنبويةَاملطهرةَعنايةَفائقة

بقولَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَوبفعلهَومنَذلكَترشيدهَدعتَالسنةَالنبويةَإىلَالقتصادَيفَاستعمالَاملاءَوذلكَََ/4
َالوضوءَوالغسل.يفَاستعمالَاملاءَيفََ

فأمرتَابحملافظةَََ،زخرتَالسنةَالنبويةَابلعديدَمنَالنصوصَاليتَحتثَعلىَمحايةَاملياهَالنقيةَالصاحلةَمنَالتلوثََ/5ََ
َوهنتَعنَالتبولَوالتغوطَيفَاملاءَالراكدَألنهَينجسهَويلوثهَ.ََاستخدامه،علىَطهارتهَعندََ

َاملاءَ،نَالتلوثَهيَهنيَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَعنَالتنفسَيفََمنَاألحكامَاليتَمحتَهباَالسنةَالنبويةَاملاءَمََ/6ََ
َوكذلكَالنهيَعنَتركَاألواينَمكشوفةَحىتَلَتتغريَأوَتتأثرَمباَيتسربَاليهاَ.

 التوصيات: 

َومنَخاللَهذهَالنتائجَاليتَتوصلتَاليهاَالباحثةَمتَاخلروجَابلتوصياتَالتاليةَ:

ََ.والكيفيةَاملثلىَللتعاملَمعهََالناسَإىلَاحملافظةَعلىَاملاَءََإلرشادتعزيزَتوعيةَاجملتمعَابملبادئَاليتَجاءتَهباَالسنةَََََ/1ََ



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 13 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 08 ISSUE 

:01 | January 2022 

     01العدد  08| المجلد  التخصصيةمجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث 

 2022 يناير

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

العامةَبضرورةَاحملافظةَعلىَََقىختصيصَدروسَوحماضراتَعامةَتلََ/2ََ املساجدَوالندواتَواملناسباتَ علىَالناسَيفَ
ََ.لكونهَنعمةَمنَنعمَهللااملاءََ

أنَيسعىَخمتصوَاملناهجَلوضعَمنهجَتربويَإسالميَمستوحىَمنَالكتابَوالسنةَوذلكَإلبرازَدورمهاَيفَاحملافظةَََ/3ََ
ََ.والطرقَاملثلىَلالستفادةَاألفضلَمنهعلىَاملواردَالطبيعيةَلَسيماَاملبادئَاليتَوجهتَهباَالسنةَيفَاحملافظةَعلىَاملاءََ
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