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 ة املاء واحلفاظ عليهانعمخطبة بعنوان: 
 للدكتور خالد بدير

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: أمهية املاء يف حياة اإلنسان 

 فظة على املاء وعدم اإلسراف فيهاالعنصر الثاين: دعوة اإلسالم إىل احملا
 اء: الذنوب واملعاصي وأثرها على حجب نعمة امل ثالثالعنصر ال

 ابع: وافعلوا اخلري لعلكم تفلحونالعنصر الر 
 المقدمة:                                                            أما بعد:

 العنصر األول: أمهية املاء يف حياة اإلنسان 
نات وختضر األرض وتنبت  متن  تو  وي ؛تي ؛ وهبة  من املوىل جزيلة؛ به تدوم احلياة وتعيش الكائ من هللا عظيمة   املاء نعمة   إن عباد هللا:

ِمُنوَنألناألنبيتاء:  ِْ ْ   فالَت  يُت ت ََ  
ء  ْْ وبته تعقتد اامتال وت يتب ( ؛ 30وهو عنصر احلياة وسبب البقاء، قال تعاىل: }َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُ وَّ َشت

َِ ِمتتْن بَتْعتتِد َمتتا قَتَن ُتتوا َويَنمُحتتُر َرْ َلَتتُه َوُهتتَو الْتتَوِ   َوُهتتَو الَّتت قتتال تعتتاىل:} ؛وهتتتدف ااتتواتر وتلفتتاءل األروار وتنمحتتر الر تتةالنفتتو   ِذي يُتنَتتتز ُِل اْلَيْيتت
لك وفمثن من اجلواهر وهتو نعمتة هللا الكتوى ومنلتِه العظمتى28احْلَِميُدأل نالمحورى: 

ُ
قتال تعتاىل:} فالَتترَفَيْتُلْا اْلَمتاَء الَّتِذي  ؛( وهو فغلى من امل

 (...  69، 68ْلُلُموُه ِمْن اْلُمْزِن فَْم ََنُْن اْلُمنزُِلوَنأل نالواقعة: َتمْحَربُوَن فَفَنْتُلْا فَنزَ 
ِ د فنه فغلى متن امللتك هتذه القصتة الرائعتة: القتد روي فن ابتن اللتماى هاتو علتى هتارون الرشتيد االيفتة العباستْ يومتا؛ الاسللتقى  ومما ي

ِمن ل لتو منعت  هتذه المحتربة بكتا  نت  تمحتلي ا ل قتال:  االيفة الأُتى بكأ  ؛ا؛ اللما فاذها قال ابن اللماى : على رستلك اي فمت  املت
ِمن . اللمتتا شتتر؛ا قتتال: فستتألك ك  لتتو منعتت  اروج تتا متتن بتتدنك  تتا ا  نتت   بنصتتم ملكتتْ. قتتال: اشتتر  هنتتأى هللا تعتتاىل اي فمتت  املتت

 ء. البكى هارون الرشيد ...تمحلى اروج ا ل قال: جبميع ملكْ. قال ابن اللماى : ال ا  يف ملك ال يلاوي شربة ما
 لللملك ميلد من الص  شرقاً إىل احمليط األتللْ غركً ال يلاوي شربة ماء .. لل اي هللا 

 ."ل، وفينما  ان املال  ان  الفلنةفينما  ان املاء  ان املا "الر ق، يقول عمر رضْ هللا عنه:  إن املاء فصو املعاش وسبيو عباد هللا:
 تتذا اللتتائو ؛ الل علتتى عظتتا فيفتتره يف َيتتاة البمحتتريةيف  لتتا  هللا  فرهاتتته ومكومتتته متتن الباتتار واألبتتار واللتتاا  يتتد  تتر املتتاء  ثتترةوإن  

املبتتارى هتتو فغلتتى متتا التتك اتنلتتانية الستتلمرار َياهتتتا ا ن هللا، فهرى  لتتك النتتا   ل تتا  بتت ها وصتتي ها عتتامل ا وجتتاهل ا، َاضتترها 
ار؛ا وعلوم ا، إن ام  ان سااكً، وإن يفقو  ان غيثاً يفجاجاً، وإن سخن  تان اتاراً، وإن بتره  تان وكهي ا، عرالوه يف اسلعماالهتا وجت

َناُ ُموهُ  بتار، وتلفجتر منته العيتون وااكرجتتري بته اجلتداول واأل؛ ندى ويفلجاً وبترهاً   : }َوفَْرَستْلَنا التر اَِيَر لَتَواِقَف الَأَنْتزَْلنَتا ِمتْن اللَّتَماِء َمتاًء الََأْستَقيتْ
ِمنون:[ وقال22]احلجر: ألا ِِن َ َوَما فَنْتُلْا َلُه ِاَ   [.18: }َوفَنزَْلَنا ِمْن اللََّماِء َماًء بَِقَدر  الََأْسَكنَّاُه يف اأَلْرِضأل ]امل

، وال إن اللتتعْ يف َصتر اصائصتته وو ائفته ومناالعته والوائتتده تعجتز احلاصتترين، الت  شترا  إال  تتاء، وال تعتام إال كملتتاء أيهاا املسالمون:
مل تتتنقق قيملته ال بلقتتدم اتنلتانية وال بلخلف تتا، بتتو ؛ و بتتو وال صتتناعة إال كملتاء هواء إال كملتاء وال نظاالتتة إال كملتاء، ز ال  راعتتة إال كملتاء،

 مواره املياه ومصاهرها ومنابع ا.لقد  اهت فمهيله ز  اهت، َىت صاروا يلاديفون عن األمن املائْ والصراع على 
، بلواالره تلقدم وتزههر، وبنضوبه وغوره وشف موارهه حتو الكوارث والنكبتات: }قُتْو فَرَفَيْتتُلْا اه الدول، ومصدر راائ ا ماه اقلصاملاء هو ع

ِمنون: ألَوِإمَّ َعَلى َ َها   بِِه َلَقاِهُرونَ  } [..30ِإْن َفْصَبَف َماؤُُ ْا َغْوراً اَلَمْن ََيْتِيُكْا ِ َاء  َمِع  أل ]امللك:  .[18]امل
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% متتن ملتتاَة األرض،  متتا يتترى التتبعمل فنتته متتن امللوقتتع فن تنتتدلع احلتترو  يف امللتتلقبو القريتتب 71 متتا تتتو  فمهيتتة املتتاء يف فنتته يي تتى 
بلتتبب الصتتراع علتتى املتتواره املائيتتة، نظتتراً لتتلقلق َجم تتا و ميل تتا، واتفتتاض جوههتتتا بلتتبب الللتتوث، ولتتذلك التت ن التتدول تمحتترع القتتوان  

وصتيانله متن الللتوث، لكتن هتذه القتوان  غت   االيتة، وال بتد متن وجتوه التوا ع التديا للافتا  علتى املتاء، وقتد ستتبق   للافتا  علتى املتاء
 المحريعة اتس مية القوان  الوضعية يف اتشارة إىل فمهية احلفا  على املاء.

ل هللا صتتلى هللا عليتته وستتلا  لتتك صتتراَة يف للنتتا  عيعتتاً اليقتترر رستتو  -عتتز وجتتو -املتتاء لتتيك ملكتتاً ألَتتد بتتو هتتو منتتة وع يتتة للختتال  ال 
 نسنن ابن ماجه(. . «إن النا  شر اء يف يف ث: املاء والكأل والنار»َديثه الصايف 

 وموجب هذه املمحار ة فال يلعدى إنلان على َ  ااارين يف اسلعمال املاء سواء  يف  مه فو  يفه.
لتتك للافتتا  علتتى فرواَ تتا متتن اتهتت ى، وتوعتتد املتتانع  كلعتتذا  األلتتيا يف لتتذلك بتتى اتستت م عتتن منتتع املتتاء عتتن احمللتتاج  إليتته، و 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّا قَاَل:" يَفَ يفَة  اَل  ُ َعْنُه َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َْ اَّللَّ ُ يتَتْوَم اْلِقَياَمتِة َواَل يَتْنظُتُر إِلَتْي ِ ااارة، الَعْن َفِب ُهَريْترََة َرِض لَتَم يَُكلِ ُمُ ْا اَّللَّ ََ ْا: َرُجتو  
لَتَم َعلَتى مَيِت   َ اِ بَتة  بَتْعتَد ا ََ ؛ َوَرُجتو  َعَلى ِسْلَعة  َلَقْد فَْع َتى ِ؛َتا َفْ ثَتتَر ممَّتا فَْع َتى َوُهتَو َ تاِ    ؛ َوَرُجتو   ْلَعْصتِر لِيَتْقَلِ تَع ِ؛َتا َمتاَل َرُجتو  ُمْلتِلا 

ُ اْليَتْوَم فَمْ   .(البخاري ومللا نَتُعَك اَلْضِلْ َ َما َمنَتْعَ  اَلْضَو َما ملَْ تَتْعَمْو يََداَى " نَمَنَع اَلْضَو َماء  الَتيَتُقوُل اَّللَّ
وألمهية املاء يف عيع شئون َياتنا فن هللا جعله ليك له لون وال تعا وال رائاتةلل اللتو  تان للمتاء لتون للمحتكل   تو فلتوان  أحبيت يف هللا:

ِمُنوَنألناألنبيتاء: ت األَيتاء يمحتكو معظتا مكتوم التذيالكائنات احلية بلتون املتاء  ِْ ْ   فالَت  يُت ت ََ  
ء  ْْ ولتو  ( ؛ 30}َوَجَعْلنَتا ِمتَن اْلَمتاِء ُ توَّ َشت

تد   َِ  ان للماء تعا ألصبا   و املأ والت من ااضار والفوا ه ب عا واَد وهو تعا املاء الكيم يلللاغ ف ل تا لل }ُيْلتَقى ِ َتاء  َوا
( ؛ ولتو  تان للمتاء رائاتة ألصتبا   تو املتأ والت 4 اأْلُُ تِو ِإنَّ يف َ لِتَك َاَاَيت  لَِقتْوم  يَتْعِقلُتوَنألن الرعتد: َونُتَفضِ ُو بَتْعَضَ ا َعَلى بَتْعتمل  يف 

برائاتتة واَتتدة الكيتتم يلللتتاغ ف ل تتا بعتتد  لتتك ل لكتتن َكمتتة هللا و االتت  اقلضتت  فن يكتتون املتتاء التتذى نمحتتربه ونلتتقى بتته احليتتوان 
 ال تعا وال رائاة. ال و َنن فهينا للخال  َ  هذه النعمة القط لوالنبات ماء عذًك فى ب  لون و 

ومتاء الفتا عتذ ل الاقلضت  ر تة  ، ومتاء العت  متاح ؛ ه املياه املخللفة، متاء األ ن مترومل تقم احلكمة و ماء احلياةل ولكن انظر إىل هذ
لصتتي ة التىت تتداو األ ن، وجعتو متتاء العت  ماحلًتا: ليافظ تتا هللا فنته جعتو متاء األ ن متترًا و غايتة املترارة: لكتى يقلتتو احلمحترات واألجتزاء ا

ألن شامل ا قابلة للفلاه الكان  م َل ا صيانة هلا، وجعتو متاء الفتا عتذًكَ: ليتدرى تعتا األشتياء علتى متا هتى عليته إ  لتو  انت  علتى 
 لللل ال منلك إال فن نقول: سباان هللاًَقا  غ  هذه الصفة ألَاهلا إىل غ  تبيعل ا.

 فظة على املاء وعدم اإلسراف فيهالعنصر الثاين: دعوة اإلسالم إىل احملاا
هعتتا اتستت م إىل نظاالتتة امليتتاه و لتتك كحملاالظتتة علتتى تنقيل تتا وت ارهتتتا، وعتتدم إلقتتاء القتتا ورات واملخلفتتات والبقتتااي الي تتا، لقتتد  عباااد هللا:

مهيتة عتن فن يُبتال يف املتاء الرا تد، الَتَعتْن َجتاِبر  َعتْن َرُستوِل اَّللَِّ  -وسلا  صلى هللا عليه -كعلبار فن املاء فسا  احلياة، وقد جاءت فوامره 
" فَنَّتُه َبَتى َعتتْن اْلبَتتْوِل يف اْلَمتاِء الرَّا ِتتِد" نملتلا( ،  متا يمحتتمو الن تْ البتول يف املتتاء اجلتاري ويف فمتا ن الظتتو :  -صتلى هللا عليته وستتلا  -

لراَتتة متتن وعثتتاء اللتتفر، وعنتتاء امللتت ، ور تتا ألن المحتتمك ال تتتدال ا التت  تل  تتر اللصتتبف  تتط األوبئتتة كعلبارهتتا فمتتا ن يتتر ن إلي تتا املتتارة ل
ائِِا الَِّذي اَل ََيْرِي ُزَّ يَتْيَلِلوُ  ََدُُ ْا يف اْلَماِء الدَّ  (.اِليِه " نملف  عليه وموضع األمراض، ويف احلديِ: " اَل يَتُبوَلنَّ َف

ألمراض واجلرايفيا، و؛ذا سبق  اللن ة كحلِ علتى  ايتة البيئتة متن الللتوث، بتو عُتدَّ للمقصتر يف ال  تارة  والعلة من  لك َىت ال تنلمحر ا 
ُ َما قَاَل َمرَّ َرُسوُل اَّللَّ  ُ َعنتْ َْ اَّللَّ َُمتا لَيُتَعتذَّكَ  َعلَتى قَتْوَْيِن الَتَقتاَل: -صلى هللا عليه وستلا  -عذا   فليا، الَتَعْن اْبِن َعبَّا   َرِض ِن َوَمتا يُتَعتذََّكِن "ِإبَّ

 .يف َ ِب   فَمَّا َهَذا اَلَكاَن اَل َيْلَلِلُ ِمْن بَتْولِِه َوفَمَّا َهَذا اَلَكاَن مَيْمِحْ ِكلنَِّميَمِة"ن ملف  عليه(



  (3) 

ِه العتتن اتستتراا يف الوضتتوء؛  -صتتلَّى هللا عليتته وستتلَّا  - تتذلك بتتى  َجتتاَء فَْعتترَاِبَل ِإىَل النَّتتِبِ  : قَتتالَ َعتتْن َعْمتترِو بْتتِن ُشتتَعْيب  َعتتْن فَبِيتتِه َعتتْن َجتتدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّا َيْلأَلُُه َعْن اْلُوُضوءِ  اَلَمْن  َاَه َعَلى َهَذا الَتَقْد َفَساَء َوتَتَعتدَّى َو َلَتَا ؛ َهَكَذا اْلُوُضوُء  :"ُزَّ قَالَ  . الََأرَاُه اْلُوُضوَء يَفَ ًًث يَفَ ًثً   َصلَّى اَّللَّ

  للل عباهة، الما  نك  ا هون العباهة وإ ا  ان هذا يف شأن .(َلن نلائْ بلندالابن ماجة و "ن 
: َمتتا َهتتَذا اللَّتتَرُا   الَتَقتتاَل : َفيف اْلُوُضتتوِء  َعتتْن َعْبتتِد هللِا بْتتِن َعْمتتر و ، فَنَّ َرُستتوَل هللِا َصتتلَّى هللا َعلْيتتِه وَستتلََّا َمتترَّ ِبَلتتْعد  َوُهتتَو يَتلَتَوضَّتتأُ ، الَتَقتتالَ و 

 .ابن ماجه(ف د و "  ناا    قَاَل : نَتَعْا ، َوِإْن ُ ْنَ  َعَلى َبَر  َجار . ِإْسرَ 
ه، قتال:  -صلى هللا عليه وسلا  - ما بى النب      ِمَن فن يزيد علتى وضتوئه يفت ث مترات؛ العتن عمترو بتن شتعيب، عتن فبيته، عتن جتدِ  امل

هكتذا الوضتوء؛ الَمتن  اه علتى " ضتوء، التأراه الوضتوء يفت ًًث يفت ًًث، ز قتال: الو  يلتأله عتن -صتلى هللا عليته وستلا  -"جاء فعراِبَل إىل النتبِ  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّا فَنَّ الَتْرَض اْلُوُضتوِء َمترًَّة َمترَّةً  "قال البخاري: ؛  ن النلائْ(. " هذا، القد فساء، وتعدَّى، و ََلا َ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َوتَتَوضَّتأَ فَْيًضتا  ؛َب َّ

ْسرَاَا اِليهِ  ؛ْ ِ َويَفَ ًًث َومَلْ يَزِْه َعَلى يَفَ ث  َمرَّتَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّاَ  ؛وََ رَِه فَْهُو اْلِعْلِا اْتِ  .نصايف البخاري( ." َوفَْن َُيَاِوُ وا اِلْعَو النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ر  لألمتة فروَع األمثلتة يف احملاالظتة علتى هتذه النعمتة، العتن ضت -صتلَّى هللا عليته وستلَّا  -الاملاء نعمة  ُعظمى، وهبة  ومناة   وى، ورسولنا 

ُتد، وييللتو كلصَّتاع، إىل ألتة فمتداه"؛ ن رواه  -صلَّى هللا عليته وستلَّا  -قال: " ان النب  -رضْ هللا عنه  -فنك بن مالك 
يلوضتأ كمل

تِد بْتِن َعِقيتِو بْتِن َفِب تَالِتب  و ملتلا( ،  ِه ، قَتاَل : قَتاَل َرُستوُل هللِا َصتلَّى هللا َعلْيتِه وَستلََّا :َعتْن َعْبتِد هللِا بْتِن ُ َمَّ َُيْتتزُِ   "، َعتتْن فَبِيتِه ، َعتْن َجتدِ 
رًا ، يَتْعتِا النَّتِبَّ َصتلَّى ْ   ِمْنتَك ، َوَفْ ثَتتُر َشتعَ ِمَن اْلُوُضوِء ُمدَل ، َوِمَن اْلُيْلِو َصاع  ، الَتَقاَل َرُجو  : الَ َُيْزِئُتَنا ، الَتَقاَل : َقْد َ اَن َُيْزُِ  َمْن ُهَو اَ 

 .(ة بلند صايفابن ماج ن" هللا َعلْيِه وَسلََّا. 
قتتد وصتتو استتل   ه للمتتاء إىل فرقتتام متتن اتستتراا  يفتتة، يلتترا يف املتتاء استتراالاً ال َتتدوه لتته؛ و إن اتنلتتان املعاصتتر  أيهااا املساالمون:

 (. %2ال يلجاو  نلبة ن  ْ املللعمو يف المحر  والو ائ  وفمثاهلا، َة، وسقْ احلدوااصة ما يصرا يف االسلامام واملراَيمل واللبا
 و فتتترم ؛تتتا وفستتترالنا يف استتتلخدام ا؛ ، وكلعتتتذا  إن قصتتترمنعمتتتة املتتتاء قتتتد وعتتتدم هللا كملزيتتتد إن شتتتكرمإن هللا ستتتباانه وتعتتتاىل  عبااااد هللا:

املتتاء نعمتتة التت  ا استتلخدمله يف تاعتتة ال؛ (7نإبتتراهيا:  ألُكْا َولَتتِئْن َ َفتتْرَُْ ِإنَّ َعتتَذاِب َلمَحتتِديد  َوِإْ  ََتَ ََّن َرب ُكتتْا لَتتِئْن َشتتَكْرَُْ أَلَ ِيتتَدنَّ َيتتِ قتتال: }
االظ  عليه القد شكرت النعمة وفهي  َق ا؛ البتذلك تنتال الر تة وامليفترة  فمتا إ ا استلخدمله يف معصتية وفسترال  اليته؛ القتد  لمت  ؛ َو

ِه َق ا البذلك هال  لل  يف هائرة الظلا والكفران نفلك و فرت كلنعمة ومل ت
اُه إىل اء نعمتتة عظيمتتة حتلتتاي إىل المحتتكر و إ اً الاملتتتت إنَّ ُشتتْكَر هللِا تبتتارَى وتعتتاىَل علتتى نِْعَمتتِة املتتاِء ال يقلصتتُر علتتى المح تتْكِر كلللتتاِن، بتتْو يَلعتتدَّ

ِشي َُْلِن اسِلْي َلِه، واالقلصاِه واللَّ ء  وستلوى  المح ْكِر ِِبُْلِن اللَّصر ِا اليِه و  ْ ِد يف استِلعمالِه، التَأي  ِإْستراا  يف استِلْعَماِل املتاِء هتَو تصتر ا  ست
ُْ عنتُه َصترِ اً يف الُقتريِن اييتِد، يقتوُل هللاُ تعتاىل: }وَُ لُتوا َواْشتَربُوا َوال ُتْلتراُِلوا ِإنَّتُه  ، جتاَء الن ت

( 31ال  ُِتب  اْلُمْلتراِِلَ أل ناألعتراا:غُ  َ يتد 
 ْنعاً وفشد  َاَ راً.اتسراُا يف اسلعماِل املاِء لِلمح رِ  َمْن ي اً عنُه وممنوعاً ِمْنُه الِ نَّ اسلعماَله ِاْسراا  يف جماالت  فُْاَرى َفْ ثَتُر مَ وإ ا  اَن 
 : الذنوب واملعاصي وأثرها على حجب نعمة املاء ثالثالعنصر ال
ام والتتذي لتته ع قلتته الويفيقتتة بواقعنتتا املعاصتتر، ألن املعاصتتْ والتتذنو  وارتكتتا  العنصتتر اهلتتهتتذا  يفمتتع َضتتراتكا  تعتتالوا نعتتيش عباااد هللا:
ااصة؛ وقد تضتاالرت نصتوا القترين واللتنة وفقتوال ستلم األمتة يف  والو ات عامة ونعمة املاءالليئ يف َجب النعا  افيفره ااحملرمات هل

بُوا :} َولَتتْو فَنَّ فَْهتتَو الْ التتنعا والو تتات عامتتة قتتال تعتتاىل يف  لتتك. ُقتتَرى َيَمنُتتوا َواتتََّقتتْوا َلَفَلْانَتتا َعلَتتْيِ ْا بَترََ تتات  ِمتتَن اللَّتتَماِء َواأْلَْرِض َوَلِكتتْن َ تتذَّ
َناُهْا َماًء َغدَ (، وقال يف املاء ااصة:} َوفَلَِّو اْسلَتَقاُموا َعَلى ال َّرِيَقِة أَلَ 96الََأَاْذَمُهْا ِ َا َ انُوا َيْكِلُبوَن ألناألعراا:   [.16]اجلتن:قًاألْسَقيتْ

ُ َعَلْيتِه َوَستلََّا قَتاَل: " قَتاَل َرب ُكتْا َعتزَّ َوَجت  لُتُ ْا اْلَم َتَر ومن اللتنة متا روي َعتْن َفِب ُهَريْتترََة فَنَّ النَّتِبَّ َصتلَّى اَّللَّ وَّ: لَتْو فَنَّ ِعبَتاِهي فَتَتاُعوَل أَلَْستَقيتْ
عتن عبتدهللا بتن عمتر قتال: قتتال و  ، ف تد واحلتا ا وصتتااه (. لُتُ ْا َصتْوَت الرَّْعتِد " ننتََّ تاِر ؛ َوَلَمتتا َفْعَْعتِكللَّْيتِو َوفَْتَلْعتُ  َعلَتْيِ ْا المحَّتْمَك ِكل
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يف قتوم  : مل َتْظَ تِر الفاَمحتُة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلا: اي َمْعمَحَر امل اجريَن ل ِاصال  َأْك  إ ا ابُلِليُلْا ِ؛نَّ ، وفعوُ  كِ  فن تُْدرُِ وُهنَّ 
ُصتتوا املِْكيتتاَل وامليتتزاَن ِإالَّ قَتتط  ؛ َتتىت يُتْعِلنُتتوا ؛تتا ؛ إال اَلمَحتتا التتيِ ُا ال تتاعوُن واألوجتتاُع التتيف مل َتُكتتْن َمَضتتْ  يف فستت اِلِ ا التتذين َمَضتتْوا ، ومل يَتنتْقُ 

نَتتِة ، وَجتتْوِر اللتتل اِن علتتي ا ، ومل مَيْنَتعُتتوا   تتاَة  ُِْ ِة امل تتِنَ  وِشتتدَّ فمتتواهِلا إال ُمِنعُتتوا الَق ْتتَر متتن اللتتماِء ، ولتتوال الب تتائُا مل مُيْ َتتُروا ، ومل فُِاتتُذوا كللِ 
ُقُضوا ع تَد هللِا وع تَد رستولِه إال َست لََّط هللاُ علتي ا َعتُدوَّها متن غت ِها ، الَأَاتذوا بعتمَل متا  تان يف فَيْتِديِ ا ، ومتا مل حَتُْكتْا فئمتُل ا بكلتاِ  يَتنتْ

ُوا اليما فَنْتَزَل هللاُ إال جعو هللاُ أبَس ا بيَن ا  .(واحلا ا وصااه وواالقه الذهب نابن ماجة والبي قْ” هللِا َعزَّ وَجوَّ ويَتَلَخ َّ
رمتتوا امللتتا  ،  يتتم جتتو وا علتتى منتتع متتا اللتتأملوا َكمتتة هللا  تعتتاىل يف َتتبك الييتتِ عتتن عبتتاهه، وابتتل ئ ا كلقاتتط إ ا منعتتوا الز تتاة، َو

بلتتته عتتتن ا؛ القتتتال هلتتتا بللتتتان احلتتتال: مَنعتتتلا احلتتت  الُمنعتتتلا الييتتتِ، ال تتت   للملتتتا   قِتتتبَتَلُ ا متتتن القتتتوت  نتتتع هللا متتتاء القتتتوت والتتتر ق َو
  ا للاسلنزللموه ببذل ما   ِقبَتَلكُ 

؛ الَعتتْن َفِب ُهَريْتتترََة صتتاَب القصتتة ااصتتة  رعوإنتتزال املتتاء متتن اللتتماء للتتقْ  ؛و ضتترَل قصتتة يف َتتديِ تتتربط فهاء الز تتاة كلع تتاء والو تتة
َنَما َرُجو  مَيْمِحْ بَِف َة  ِمتَن اأَلْرِض ، اَلَلتِمعَ »رضْ هللا عنه ، فَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلا قَاَل :  ِديَقتَة بَتيتْ ََ  َصتْوًً يف َستَاابَة  : استِ  

ترَاِي قَتِد اْستلَتْوَعَب   رَّة  ، الِ َ ا َشْرَجة  ِمْن تِْلَك المحِ  ََ َتاَء ، الت َ ا َرُجتو  اُل ن  ، الَتلَتَناَّى َ ِلَك اللََّااُ  الَأالْترََغ َماءُه يف 
َ لِتَك املتاَء ُ لَّتُه ، الَتلَتلَتبَّتَع امل

ِديَقِلِه ُ َوِ ُل  ََ تَع يف اللَّتاابِة ، القتال لته : اي قَائا  يف  عبتَد املاَء ِ لتَااتِِه، الَتَقتاَل لَتُه : اَي َعْبتَد هللِا، متا اعُتَك   قتال : الُت ن  ل ستا التذي عَِ
ََدِ  ً يف اللَّااِ  الَِّذي َهَذا َماُؤُه ، يقوُل : اْستِ   َقتَة الُتَ ن  الِعتَك ، اَلَمتا َتْصتَنُع اِليَ تا يهللا ، ملَ َتْلأُلِا َعِن اعِْْ   الَتَقاَل : إَل ِ عَِْعُ  َصوًْ

َ ا ، الَأَتَصدَُّق بِثُتُلِثِه ، َويُ ُو فَم َوِعَياِ    .مللا( « . نره  اِليَ ا يفُتُلثَُه  يفُتُلثاً ، َوف، الَتَقاَل : فَما إ  قلَ  َهَذا ، الَ َل ِ فْنظُُر ِإىَل َما ََيْرُُي ِمنتْ
جبه فو إنزاله وإ إ ا رفى  -ر ته هللا-لذلك  ان احللتن البصتري  هراره على املنع والع اء من العبد نفله وبكلبه.المدار إملاى امل ر َو

تتتتَماِء رِْ ُقُكتتتتْا َوَمتتتتا تُوَعتتتتدُ  وَنأل اللتتتتاا  قتتتتال: يف هتتتتذه وهللا ر قكتتتتا، ولكتتتتنكا حُترمونتتتته ا تتتتااي ا و نتتتتوبكا. وقتتتتال هللا تعتتتتاىل: }َويف اللَّ
 ن به اجلنة، و  مها يف اللماء.[، الالر ق امل ر، وما توعدو 22]الذارايت:

وفملتك امل تر ، وتقتول : هتذا  -في : القاتط  –:  إن الب تائا تلعتن عصتاة بتا يهم إ ا اشتلدت الَلتَنة قتال جماهتد ومن فقوال اللتلم :
ِم معصية ابن يهم .  ا يهم . : هوا  األرض وهوام ا ، َيف ااناالك ، والعقار  يقولون : ُمنعنا الق ر بذنو  ب وقال عكرمة بمح

ولتتذلك  تتان امللتتلمون علتتى تعاقتتب العصتتور واأل متتان ينظتترون إىل َتاتتر امل تتر وقاتتط اللتتماء وجتتد  األرض علتتى فنتته نتتوع متتن العقوبتتة 
اتتري فهتتو هممحتت  يلللتتقون والتتي ا بتت ل بتتن ستتعد  القتتد .اتهليتتة بلتتبب التتذنو  واملعاصتتْ واللتتيئات اليبتتاهرون إىل اللوبتتة واتمبتتة إىل هللا

 معمحر من َضر فلللا مقرين كتساءة   قالوا : نعا ، قال : الل ا إنك قل  : } متا علتى احمللتن  متن ستبيو أل ، وقتد القام القال : اي
  فقررم كتساءة ، الاعم عنا واسقنا ، الُلقْ النا  يومئذ ا ن هللا ...

متتن اتسترائيليات التتيف نلتلأنك ونللمحتت د ؛تتا ؛ فستتوق لكتا هتتذه القصتة اجلميلتتة والتيف الي تتا العتتوة واليترض املنمحتتوه؛ وهتْ  أحبايت يف هللا:
وقد   رها اتمام ابن قدامة  يف  لابه اللواب  القال: روي فنه حل  بتا إسترائيو قاتط علتى ع تد موستى عليته اللت م التاجلمع النتا  إليته 

فتتتاً فو يزيتتتدون القتتتال موستتتى عليتتته القتتتالوا: اي  لتتتيا هللال اهع لنتتتا ربتتتك فن يلتتتقينا الييتتتِ القتتتام مع تتتا وارجتتتوا إىل الصتتتاراء وهتتتا ستتتبعون فل
اللتت م: إهلتتْل استتقنا غيثتتك: وانمحتتر علينتتا ر لتتك وار نتتا كألتفتتال الرضتتع والب تتائا الرتتتع واملمحتتاي  الر تتع المتتا  اهت اللتتماء إال تقمحتتعاً 

ى هللا إليته:  ؛والمحمك إال َرارة   َتىت َيتري متن بت  النتاه يف النتا  لالتيكا عبتد يبتار َل منتذ فربعت  ستنة كملعاصتْاي موستى  يتم و التأَو
ى هللا إليته:  ف  ر ا البه منعلكا القال: موسى إهلْ وسيديل فم عبد ضعيم وصويت ضعيم الأين يبلغ وها سبعون فلفتاً فو يزيتدون  التأَو

نعنتا امل تر منك النداء وما الب غ القام مناهايً وقال: اي في ا العبد العاصْ الذي يبار  هللا منذ فربع  ستنةل ااتري متن بت  ف  ترم البتك م
القتام العبتد العاصتْ النظتتر  ات اليمت  و ات المحتمال اللتا يتتر فَتداً اتري العلتا فنتته امل لتو  القتال يف نفلته: إن فم ارجتت  متن بت  هتتذا 
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االتت  االلضتتا  علتتى رؤو  بتتا إستترائيو وإن قعتتدت مع تتا منعتتوا ألجلتتْ الأهاتتو رفستته يف يفيابتته مهمتتاً علتتى العالتته وقتتال: إهلتتْ وستتيديل 
ستتنة وفم للتتا وقتتد فتيلتتك تائعتتاً التتاقبلا اللتتا يلتتللا الكتت م َتتىت ارتفعتت  ستتاابة بيضتتاء التتأم رت  تتأالواه القتتر  القتتال عصتتيلك فربعتت  

موسى: إهلْ وسيديل  ا ا سقيلنا وما اري من ب  ف  رم فَد  القال: اي موسىل سقيلكا كلذي بته منعتلكا القتال موستى: إهلتْل فرَل 
 مل فالضاه وهو يعصيا ؛ ففالضاه وهو ي يعا ل هذا العبد ال ائع القال: اي موسىل إَل

واملخالفتات ،  متا فنته متا متن ات   يف  ، فو هنيتوي : إال وستببه املعاصتْما من شر   يف العامل ، وال اللتاه ، وال نقتق هيتا  أحبيت يف هللا:
، اللوبتة ل تفلاتوا ، وتنجاتوا ، وتلتلقيا فَتوالكا ،  اللوبتةال .وإقامتة هينته ة : إال وسبب ا تاعة هللا تعاىلالعامل ، وال نعمة هينية ، فو هنيوي

تتتَماَء َعلَتتتْيُكْا ِمتتتْدرَ  اراً َويَتتتزِهُْ ْا قُتتتتوًَّة ِإىَل قُتتتتوَِّتُكْا َوال تَتلَتَولَّتتتْوا وتصتتتلاوا ، قتتتال هللا تعتتتاىل : } َواَي قَتتتتْوِم اْستتتلَتْيِفُروا َربَُّكتتتْا ُزَّ تُوبُتتتوا إِلَْيتتتِه يُتْرِستتتِو اللَّ
وارجعتتتوا إىل ربكتتتا ، كللجتتتره ، والتتتلخلق متتتن َقتتتوق هللا التتتيف لتتته قتتتَبلكا ، واارجتتتوا متتتن عيتتتع املظتتتامل التتتيف عنتتتد  (52 جُمْتتترِِمَ  أل نهتتتوه:

بعضتتتكا لتتتبعمل ، وف ثتتتروا متتتن االستتتليفار ، بقلتتتب يقظتتتان َاضتتتر ، معتتتلا كلتتتذنو  ، مقتتتر كللقصتتت  والعيتتتو  ، وفهميتتتوا اللضتتترع لتتتر  
. قتال القترتب ر ته هللا : وقتد اسللتقى نبي نتا  متد صتلى هللا عليته وستلا ، الختري إىل املصتلَّى األرك  : يُدرَّ عليكا الر ق من اللتاا  

لتتبك بتته ، الكيتتم بنتتا ، وال توبتتة معنتتا ، إال العنتتاه ، و الفتتة ر  العبتتاه ، التت تت ً ، ملضتترعاً ، َو أَّنَّ ملواضتتعاً ، ملتتذل ً ، ملخمحتتعاً ، ملسِ 
واللوبتة واتمبتة إىل هللا متع االستليفار واللجتوء إىل هللا ر  العتامل  كلتدعاء يف امحتوع وتضترع  الاتق ع عتن التذنو  واملعاصتْ ُنلقى  ل

 وانكلار واض رار من فسبا  نزول الييِ من اللماء واتمداه كألموال والبن  وجراين األبار والو ة يف  لك.
: استليفر هللا. ز جتاء رجتو ياتر القتال لته : ال لته احللتن البصتريمل ا تر لل القتالقد جاء رجو إىل احللن البصري القال لته : إن اللتماء 

اشتكوا الفقترلل القتتال لته احللتتن البصتري : استتليفر هللا. ز جتاء ًثلتتِ القتال لتته: امترفيت عتتاقر ال تلتدلل القتتال لته احللتتن البصتري : استتليفر 
فر هللا. القتال احلاضترون للالتن البصتري : عجبنتا : استليلا تنب  لل القال له احللن البصتريهللا. ز جاء رابع القال له فجدب  األرض ال

: }الَتُقْلتُ  اْستلَتْيِفُروا قلت  شتْء متن عنتدي وقترف قولته تعتاىللك فو  لما جاءى شتاى قلت  لته استليفر هللا ل القتال هلتا احللتن البصتري متا 
 .( 12 -10 أِبَْمَوال  َوبَِنَ  َوََيَْعْو َلُكْا َجنَّات  َوََيَْعْو َلُكْا َفْبَارًاأل ننور َربَُّكْا ِإنَُّه َ اَن َغفَّارًا يُتْرِسِو اللََّماَء َعَلْيُكْا ِمْدرَارًا َومُيِْدهُْ اْ 

 العليكا بدوام االسليفار والرجوع إىل هللا تعاىل؛ والعمو بكلابه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلا؛ َىت ُيصبَّ علينا اا  صباً . 
 حونالعنصر الرابع: وافعلوا اخلري لعلكم تفل

ينبيتتْ علتتى  تتو إنلتتان فن يلتتعى جاهتتداً يف عمتتو ستتبيو ستتقْ املتتاء أبي وستتيلة متتن الوستتائو املخللفتتة؛ ال تتذا متتن التتو  أيهااا املساالمون:
اللويتتتد األ بتتاه، وإتفتتاء َتترارة الظمتتتألن متتن فعظتتا األبتتوا  التتتيف تقتتوه إىل اجلنتتان، ومتتتن والصتتدقات اجلاريتتة التتيف تلاتتت  املتترء بعتتد والاتتته؛ 

 ًثم، وهو ك  عظيا ت ها  األسقام، وبه تكون الصدقة جارية عن النفك واْلَواِلَدْيِن واْلِوْلَدان.فسبا  تكف  اا
ِمَن ِمتْن َعمَ ال ِْ َلتَناتِِه بَتْعتَد َمْوتِتتهِ َعتْن َفِب ُهَريْتترََة ، قَتاَل : قَتتاَل َرُستوُل هللِا َصتلَّى هللا َعلْيتتِه وَستلََّا : ِإنَّ ممَّتا يَتْلَاتتُ  اْلُمت ََ : ِعْلًمتا َنمَحترَُه ، َوَولَتتًدا  لِتتِه َو

ًلا اِلْبِن اللَِّبيِو بَتَناُه ، فَْو َبْرًا فَ  َياتِتِه َصاحِلًا تَترََ ُه ، َوُمْصَاًفا َورَّيفَُه ، فَْو َمْلِجًدا بَتَناُه ، فَْو بَتيتْ ََ ِلِه َو ْجرَاُه ، فَْو َصَدَقًة َفْاَرَجَ ا ِمْن َمالِتِه يف ِصتاَّ
، قَتتاَل: قَتتاَل َرُستتوُل هللِا و  نابتتن ماجتتة والبي قتتْ بلتتند َلتتن(.  َمْوتِتتِه.، تَتْلَاُقتتُه ِمتتْن بَتْعتتدِ  ُ َعَلْيتتِه َوَستتلَّاَ -َعتتْن فَنَتتك  َستتْبع  ََيْتترِي » : -َصتتلَّى اَّللَّ

َفتَر  ََ ََ َمْلتِجًدا، فَْو َورََّث ُمْصتَاًفا، لِْلَعْبِد َفْجرُُهنَّ ِمْن بَتْعتِد َمْوتِتِه َوُهتَو يف قَتْوِِه: َمتْن َعلَّتَا ِعْلًمتا، فَْو َ تَرى َبَترًا، فَْو  ترًا، فَْو َغتَرَ  َتْتً ، فَْو بَت بِئتْ
 بلند َلن لي ه(. يف احللية البزار والبي قْ وفبو نعيان  «.فَْو تَتَرَى َوَلًدا َيْللَتْيِفُر َلُه بَتْعَد َمْوتِِه 

يمة لذي النورين عثمتان وما فعو هذه وستقاية  التذي يلتعى إىل اجلنتة عتن تريت  التلاَا واللكاالتو - رضتْ هللا عنته - الصورة النبيلة الَر
الاشتلاها عثمتان بتن  :قتال  الت ن النتب صتلى هللا عليته وستلا قتال متن يمحتلي بئتر رومتة يوستع ؛تا علتى امللتلم  ولته اجلنتة ؛ " النا   ل ا

الي توهي يبيتع ماءهتا . ويف احلتديِ فن عثمتان و تان  ؛عفان رضْ هللا عنه من ي وهي أبمر النب صتلى هللا عليته وستلا وستبل ا للملتلم 



  (6) 

ز قتال للي توهي ااتل إمتا فن َتاتذها يومتا وياتذها يومتا وإمتا فن تنصتب لتك علي تا ؛ رضْ هللا عنته اشتلى منته نصتف ا كيفتا عمحتر فلفتا 
َّْ  :لي توهيالقتال ا؛ الكتان النتا  يلتلقون من تا يف يتوم عثمتان لليتوم  ؛ الاالتار يومتا ويومتا ؛ هلوا وفنصب علي تا هلتوا  بئتري  فاللتدت علت

 ." ن  اه املعاه البن القيا ( الاشلاه بثمانية يالا؛ الاشل كقي ا 
تتده؛ ولكنتته مثتتال  علتتى اَلك ختيلتتوا اي عبتتاه هللا فنتته ال يوجتتد بئتتر وال متتاء للملتتلم  غتت  هتتذه ؛ و تتان عثمتتان رضتتْ هللا عنتته قتتاهراً  ارهتتا َو

ده يف هذا الزمان؛ ما ا  ان يفعو كملللم   لل  واللكاالو؛ وختيلوا لو فن هذه البئر لللاَا  يف فيدي فَد احمللكرين اجلمحع  َو
 تتذلك يكتتون ستتبباً يف غفتتران  نوبتتك وري  متتأها   التتب، بتتو إَلتتانك إىل الب تتائا الالنتتا   فجتتر ويفتتوا  ستتقْ املتتاء علتتىوال يقلصتتر 

ُ َعْنُه قَاَل:  َْ اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّا: وهاولك اجلنة: الَعْن َفِب ُهَريْترََة َرِض َنَما َ ْلب  يُِ يُم ِبرَِ يَّة  َ اَه يَتْقلُتلُتُه اْلَع َتُش؛ ِإْ  رَفَتْتُه “قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ بَتيتْ
َْل ِمْن بَتَيااَي َبِا ِإْسرَائِيَو الَتنَتَزَعْ  ُموقَتَ ا اَلَلَقْلُه الَتُيِفَر هَلَا بِهِ   .(ملف  عليهن ” بَِي

ُ َعَلْيِه َوَسلََّا قَاَل:وَعْن َفِب ُهَريتْ  ُ َعْنُه: فَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َْ اَّللَّ َ تا ُزَّ ” رََة َرِض ترًا اَلمَحتِرَ  ِمنتْ نَتا َرُجتو  مَيْمِحتْ الَاْشتَلدَّ َعَلْيتِه اْلَع َتُش الَتنَتتَزَل بِئتْ بَتيتْ
ُِ ََيُْ ُو الثتََّرى ِمْن اْلَعَ شِ  َْ اَلَلتَقى َارََي؛ الَِ َ ا ُهَو ِبَكْلب  يَتْلَ  . الَتَقاَل: َلَقْد بَتَلَغ َهَذا ِمْثُو الَِّذي بَتلَتَغ ِب، اَلَمتأَلَ ُافَّتُه ُزَّ فَْمَلتَكُه بِِفيتِه ُزَّ َرقِت

ُ َلُه الَتَيَفَر َلُه. قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوِإنَّ لََنا يف اْلبَتَ ائِِا َفْجرًا ل قَاَل: يف   .(ملف  عليه” ن َ ِبد  َرْتَبة  َفْجر  وِ     ُ اْلَكْلَب اَلمَحَكَر اَّللَّ
 ال  ا  ان هللا غفر هلذا الرجو وتلك املرفة البيْ من فجو سقْ الكلب الما كلكا  ن َرا على سقْ فبناء يهم  لل

 (. بتفل  القرت بلقْ املاء" نقال بعمل اللابع : "من  ثرت  نوبه العليه ال شك فن هللا ييفر له عيع  نوبه م ما بلي  ؛ لذلك 
يت  املخلتوم يف اجلنتة،ومن الضائو سقْ املاء فيضاً   ُ َعَلْيتِه َوَستلََّا قَتالَ ؛ َعتْن َفِب َستِعيد  اْاُتْدرِي ِ ال فن يلقيه هللا من الَر  :"َعتْن النَّتِبِ  َصتلَّى اَّللَّ

ُ ِمتتْن ُاْضتتِر اجْلَنَّتت َتتا ُمْلتتِلا  َ َلتتا ُمْلتتِلًما يفتَتتْوًك َعلَتتى عُتتْري  َ َلتتاُه اَّللَّ ُ ِمتتْن مثَتتاِر اجْلَنَّتتةِ  ؛ةِ فمي  َتتا ُمْلتتِلا  فَْتَعتتَا ُمْلتتِلًما َعلَتتى ُجتتوع  فَْتَعَمتتُه اَّللَّ َتتا  ؛َوفمي  َوفمي 
يِ  اْلَمْخُلوِم  َِ ُ ِمْن الرَّ  ( . ذيواللم وفبو هاوه ن ف د". ُمْلِلا  َسَقى ُمْلِلًما َعَلى َ َم   َسَقاُه اَّللَّ

جتتر، وبتتذل املعتتروا وااتت  ستتاب  إىل الصتتدقات اجلاريتتة، عتتن ااكء واألم تتات، والبنتت  والبنتتات، واألنفتتك اليتتا في تتا الراغتتب يف التتو واأل 
َعتتْن َستتْعِد بْتتِن ُعبَتتاَهَة: فَنَّ فُمَّتتُه َماتَتتْ  الَتَقتتاَل: اَي الستتقْ املتتاء وإجتتراؤه، ال تتو متتن فالضتتو األعمتتال،  لتتذوات، واعلتتا فن متتن فعظتتا الصتتدقاتوا

، ِإنَّ  َ تا  قَتاَل:  َرُسوَل اَّللَِّ ُْ اْلَمتاءِ »، قَتاَل: الَتَأي  الصَّتَدَقِة فاَْلَضتُو  قَتاَل: «نَتَعتاْ »فُمِ ْ َماَتْ ، فالَأََتَصدَُّق َعنتْ والنلتائْ  د وفبتو هاوهنف ت .«َستْق
 .عند هللا تعاىل"  هل على فن سقْ املاء من فعظا الُقُرَكت ُمَعلِ ًقا على هذا احلديِ: "يف تفل ه (؛ قال اتمام القرتب  وابن ماجه

يقتول ابتن شتقي : "ععت   وتعتا ؛ فَنَّته ستبب  لعت ي األمتراض، وشتفاء األستقام ا نته ستباانه فيضتاً  من الوائد سقْ املتاءو  يف هللا: أحبيت
تتة  ارجتت  يف ر بلتته منتتذ َستتْبِع ستتن ، وقتتد عاجل تتا أبنتتواع العتت ي، وستتأل األتبتتاء اللتتا ينلفتتع  تت ا فع تتوه، ابتتن املبتتارى وستتأله رجتتو: عتتن قَر

القتتال لتته ابتتن املبتتارى: ا هتتب التتاَفر بئتترًا يف مكتتان  لتتاي النتتا  اليتته إىل املتتاء، التت َل فرجتتو فن ينبتتع هنتتاى عتت  وميلتتك عنتتك التتدم، الفعتتو 
 القد  ان سقْ املاء من هذا الرجو سبًبا لمحفائه بعد إ ن هللا سباانه وتعاىل. .( نفارجه البي قْ يف المحعب الرجو الوف ا ن هللا"

وهتتذا فمتتر ميلتتور، الَتُيِ ْيتتُ  اتنلتتان فن  فتتر لتته بئتتر  بتتثمن  َفتتر ااكر يف األمتتا ن التتيف  لتتاي إلي تتا النتتا ، صتتوا في تتا امللتتلمون علتتىالاَر 
: يقتتول - صتلى هللا عليته وستلاهللا  -قتال: ععت  رستول  –رضتْ هللا عنته  -العتن جتتابر  اتك يف بلتد القت  معتو  جتتري عليته بر لته وبتره،

َفَر مَ » ََ ُ يتَتْوَم اْلِقَياَمتةِ َمْن  ترَّى ِمتْن ِجتن   َوالَ ِإنْتك  َوالَ تَتائِر  ِإالَّ يَجترَُه اَّللَّ ََ للتاري  الكبت  وابتن نفارجته البختاري يف ا .«اًء مَلْ َيمْحَرْ  ِمْنتُه َ بِتد  
  و هذه املعاَل جتعو األمة يف َب وتعاون وتكاالو وفمن وس م .  بلند صايف(. ازمية

 بالدان وبالد املسلمني من كل مكروه وسوء ؛؛؛؛؛نسأل هللا أن حيفظ 
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية                             ،،،،،وأقم الصالة                                                      ،،،،،الدعاء

 د / خالد بدير بدوي


