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احلمد هلل ،والصالة والســام عىل رســول اهلل وعىل آله وصحبه ومن
وااله ،وبعد:
فإن حتقيق األمن الغذائي واملائي ألمة اإلسالم ،مطلب ديني ،ومقصد
ترشيعي ،ولذا فإن مهة الدول اإلســامية يف كل عــر ،ترنو نحو حتقيق
ذلك ،واختاذ الســبل التي من شأهنا حتقيقه ،وقد أخذت دول مسلمة كثرية
بام أتاحــه التقدم التقني لتوفري املواد الغذائية ،ويأيت هذا البحث ليؤكد عىل
رضورة امليض قدما نحو حتقيق هذا املطلــب الرشعي ،ويتم بيان ذلك من
خالل املطالب والفروع واملقاصد التالية:
مطلب متهيدي :حتقيق األمن الغذائي واملائي من فروض الكفاية.
املطلب األول :سبل حتقيق األمن الغذائي.
الفرع األول :االعتامد عىل املنتجات املحلية.
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الفرع الثاين :استخدام التقنيات التي من شأهنا حتقيق هذا األمن.
املقصــد األول :األخذ بمعطيــات العرص وتطبيــق التقنيات احلديثة
لتحقيق حد الكفاية ثم الوفرة يف جمال اإلنتاج الزراعي.
املقصد الثاين :انتخاب سالالت النباتات واملغروسات ،التي من شأهنا
زيادة املنتج الغذائي.
الفرع الثالث :زيادة مساحة األرض الصاحلة لإلنتاج الزراعي وإقامة
املشاريع الغذائية عليها.
املقصــد األول :إحيــاء األرض املوات باملشــاريع التــي يتحقق هبا
هذا اإلحياء.
املقصد الثاين :منح مهلة مناســبة ملتحجري املوات للتمكن من إحيائه
بوسائل التقنيات احلديثة.
املقصد الثالث :رصد اخلــراء ذوي الكفاءة لتقديم اخلربة العملية ملن
يقومون بإحياء املوات.
الفرع الرابع :تشجيع إقامة املشاريع الزراعية والصناعية التي تقوم عىل
هذه املنتجات.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

9

أهم املشكالت اليت تواجهها الدول اإلسالمية لتحقيق األمن الغذائي واملائي

الفرع اخلامس :توفري الغذاء كنوع التزام ألزم الشارع املكلفني به.
املقصد األول :توفري الغذاء للفقراء واملساكني كأحد خصال الكفارات.
املقصد الثاين :توفري الغذاء يف النفقة الواجبة عىل املكلفني هبا.
املقصد الثالث :توفري الغذاء يف حق املضطر إليه.
املقصد الرابع :حتريم احتكار األقوات.
املقصد اخلامس :عدم اإلغالء عىل الناس يف قيم أغذيتهم.
املطلب الثاين :سبل حتقيق األمن املائي.
الفرع األول :البحث عن موارد املاء.
الفرع الثــاين :احلفاظ عىل املاء املوجود بتخزينــه يف األماكن الصاحلة
لذلك.
الفرع الثالث :احلفاظ عىل املاء املوجود بتنقيته.
الفرع الرابع :حتقيق األمن املائي بتحلية املياه املاحلة.
الفرع اخلامس :إعادة االنتفاع بمياه الرصف بعد معاجلاهتا.
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املطلب الثالث :املشــكالت التي تواجهها الدول اإلســامية وهي يف
سبيل حتقيق األمن الغذائي واملائي وأثرها.
الفرع األول :قلة األرايض الصاحلة للزراعة يف الدول اإلسالمية بوجه
عام.
الفــرع الثاين :إحجام الكثريين عن اســتثامر أمواهلم يف إحياء األرض
املوات.
الفرع الثالث :نــدرة موارد املياه العذبة وندرة مشــاريع حتقيق األمن
الغذائي.
الفــرع الرابع :عدم االقتصاد يف اســتهالك املواد الغذائية واســتعامل
أكثرها يف غري ما خصصت له.
الفرع اخلامس :عدم القصد أو ســوء استعامل املاء العذب واستهالك
أكثره يف غري ما خصص له.
•
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مطلب متهيدي
حتقيق األمن الغذائي واملائي من فروض الكفاية
فرض الكفاية :ما جيب عىل املخاطبني به ،إال أنه إن أداه من فيهم كفاية

منهم ،سقط اإلثم عن الباقني ،وإن تركه اجلميع أثموا (((.

وقد بني الفقهاء جماالت فروض الكفايــة ،وذكروا أن هذه املجاالت

يمكن إرجاعها إىل جمالني ،مها ما ييل:
أوال جمال العبادات:

وممــا اعتربه الفقهاء مــن العبادات من فــروض الكفاية :طلب العلم

النافــع ،والدعوة إىل اهلل تعاىل ،وجتهيز امليت من تغســيله وتكفينه ،ومحله،
والصالة عليه ،ومحلــه ودفنه ،واألمر باملعروف والنهــي عن املنكر ،ورد

الســام ،وتســميت العاطس بعد محده اهلل تعاىل ،وإقامة احلجج للرد عىل
املبتدعة واملشككني يف الدين ،وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة.
ثانيا :جمال األمور الدنيوية:
وممــا اعتربه الفقهاء من األمــور الدنيوية من فــروض الكفاية :تعلم

الطب واهلندســة واحلســاب والزراعة والفلك ..ونحوها ،وتعلم أصول
((( فتاوى ابن الصالح .145/
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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الصناعات املختلفة ،كالفالحة واحلياكة واحلجامة والسياســة ،ونحوها،
فإن ذلك كله وما كان مثله فتعلمه من فروض الكفايات ،قال الغزايل« :إن
أيضا من
الطب واحلس��اب من فروض الكفايات؛ فإن أصول الصناعات ً

فروض الكفايات؛ كالفالحة واحلياكة والسياسـ�ة ،بل احلجامة واخلياطة؛

حل َّجام تسـ�ارع اهلالك إليهـ�م ،وحرجوا بتعريضهم
فإنه لو خال البلد من ا َ
أنفسهم للهالك (((.

ثالثا :جمال املعامالت:
وممــا اعتربه الفقهاء من األمــور الدنيوية من فــروض الكفاية :إقامة
املعامــات املختلفة التــي ترفع احلرج عــن الناس يف معاشــهم ،كالبيع

والرشاء واإلجارة والرهن ،واحلـرث ،وتويل اإلمامة َّ
والشهــادة وأدائها،
والقضــــاء ،ودفع األذى والرضر عن الناس ،وإطعــام اجلوعى ،وإيواء
املرشدين ،وتزويج العزب والعانس ..ونحوها (((.
وإذا كان إطعام اجلوعى ،بتوفري الغذاء املناسب هلم ،سواء كان توفريه
بإنتاجه يف الداخل أو باسترياده ،بقصد بيعه هلم أو التصدق به عىل من ليس
((( إحياء علوم الدين .16/1
((( الغمراوي :الرساج الوهاج عىل متن منهاج الطالبني يف خمترص املحرر يف فروع الشافعية
 ،521/الطرق احلكمية .359/
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بوســعه أن يبتاعه ،يعد من فروض الكفايــات ،وكان دفع األذى والرضر
عن الناس ،بتقديم الرشاب للعطشى من اآلدميني أو الدواب من كل نفس
حمرتمــة منها ،من فروض الكفايات كذلك ،فإن املخاطب هبذا الفرض هم
ذوي القدرة من مجاعة املســلمني يف كل بلد ،ســواء تعلقت قدرهتم بإنتاج
الغذاء ،أو تصنيعه ،أو اســترياده ممن ينتجــه أو يصنعه ،أو تعلقت قدرهتم
بتوفــر املياه الصاحلة لرشب اآلدميني أو اســتعامالهتم يف ري أراضيهم أو
سقي دواهبم.
ومن ثــم فإنه إذا قام ذووا القدرة من مجاعة املســلمني يف كل بلد هبذا
الفرض ،سقط اإلثم عن باقي مجاعة املسلمني ،وإال أثم اجلميع.
•

•

•
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املطلب األول
سبل حتقيق األمن الغذائي
ليتحقــق األمن الغذائي يف جمتمع ما ،فال بد لذلك من أســباب تعمل

عىل حتقيقه ،لعل منها :اعتامد املســتهلكني يف املجتمــع عىل املنتج املحيل،
واســتخدام التقنيات التي من شــأهنا حتقيق هذا األمن ،وزيادة مســاحة

األرض الصاحلة لإلنتاج الزراعي وإقامة املشاريع غذائية عليها ،وتشجيع
املشاريع الزراعية والصناعية التي تقوم عىل هذه املنتجات ،ونبني يف عجالة

كيف يتحقق األمن الغذائي هبذه السبل.

الفرع األول :االعتماد على املنتجات احمللية:

اعتامد املســتهلكني عىل ما تنتجه أرض الدولة التي يقيمون عليها ،وما

ينتجه أهلها ،وتنتجه مصانعها ،من شــأنه أن يشــجع عىل إنتاج املزيد من
الغذاء ،واجتذاب أفراد من املجتمع للعمل واالســتثامر يف هذا الســبيل،

بام يوفره املنتــج املحيل من أنواع األغذية املختلفــة يف كل األوقات غالبا،
ولكل املســتهلكني ،ويف مجيع حــاالت االحتياج إىل هــذه األغذية ،وقد

شــجع اإلســام عىل ذلك ،فأمر املنتجني بتويل بيع ســلعهم يف األسواق
بأنفســهم ،حتى ال يتعرضوا للخديعة إن توىل بيعها غريهم من الوســطاء
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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والس�مارسة ،فقد روى طاوس عن ابن عباس م قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«ال تلقــوا الركبان ،وال يبيع حارض لباد ،قال :فقلت البن عباس :ما قوله:

«ال يبيع حارض لباد؟» ،قال :ال يكون له سمسارا»((( ،وعن جابر ريض اهلل

عنه قال :قال رس��ول اهلل ﷺ« :ال يبيع حارض لباد ،دعوا الناس يرزق اهلل

بعضهم من بعض»((( ،وجعل جلالب السلع الغذائية وغريها حق الرجوع

يف البيع إن تلقاه أحد املشرتين فاشــرى كل ما جلبه ،ثم وجد سلعته تباع

يف الســوق بأعىل مما بيعت به ،فقد روى أبو هريرة ريض اهلل عنه قال :قال:
رس��ول اهلل ﷺ« :ال تلقوا اجللب ،فمن تلقاه فاشرتى منه ،فإذا أتى سيده

السوق فهو باخليار»(((.

الفرع الثاني :استخدام التقنيات اليت من شأنها حتقيق هذا األمن:

املقصــد األول :األخذ بمعطيــات العرص وتطبيــق التقنيات احلديثة
لتحقيق حد الكفاية ثم الوفرة يف جمال اإلنتاج الزراعي:
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .757/2
((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،والرتمذي يف ســننه ،وصححه ،واستشــهد به النووي
يف رشحه عىل مسلم ،وســكت عنه ،وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي يف سننهم،
وســكتوا عنه( .صحيح ابن حبان  ،335/11سنن الرتمذي  ،526/3رشح صحيح
مســلم  ،164/10سنن النســائي  ،256/7ســنن أيب داود  ،270/3سنن البيهقي
)347/5
((( أخرجه مسلم يف صحيحه .1157/3
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ال ينــازع أحد يف دور التقدم التقني يف املجــاالت احلياتية ،ومن بينها
اإلنتاج الغذائي ،بدءا باســتخدام آالت امليكنة الزراعية ،وســبل انتخاب
السالالت التي تضاعف املنتج الزراعي ،وقد أخذت املجتمعات اإلسالمية
هبذه التقانة إىل حد ما يف زراعة املواد الغذائية وجنيها وهتيئتها للغذاء ،وإن
كان املسلمون يؤملون الكثري يف اســتخدامها ،بتحقيق كفايتهم عىل األقل
من اســتخدامها ،وهم وإن أخذوا بأسباب ذلك ،إال أن الناتج ال حيقق هلم
حد الكفاية من الغذاء ،ولذا فــإن كثريا من هذه الدول تغطي حاجتها من
الغذاء باسترياد بعض املنتجات الغذائية من خارجها.
ونصوص الرشع وقواعده ال متنع من اإلفادة بالتقدم العلمي والتقني،
واألخذ بأســباب ذلك ما مل يرتتب عليه ارتكاب حمظور ،وإذا كانت صور
وأشــكال التقدم التقني مل تصنعها األيدي املتوضئة ،فإن اإلسالم ال يمنع
من االســتفادة مما أنتجه غري املسلمني يف هذا الشــأن ،فقد أفاد رسول اهلل
ﷺ من خربة أهل فارس ،حني فكر يف وسيلة محاية تقي املسلمني يف املدينة
من زحف األحزاب ،فأمرهم باالســتعداد للمواجهة وحثهم عىل اجلهاد،
واستش��ارهم يف وضع خطة متنع دخوهلم إىل املدينة ،فأشــار عليه ســلامن
الفاــريس ريض اهلل عنه بحفر اخلندق ،قائ ً
ال لــه :كنا بفارس إذا حورصنا،
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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خندقنا علينا ،فاستحسن النبي ﷺ وأصحابه هذا الرأي ،وأمر بحفره»(((،
وقــد كان أهل فارس يومئذ ال يدينون باإلســام ،وحفــر اخلندق حول
املدين��ة ،من أعامل اخلربة ،وقد أفاد منه النبي ﷺ وأصحابه ريض اهلل عنهم
واملسلمون ،كام أفاد املسلمون من أعامل اخلربة لغريهم من األمم املجاورة،
سواء يف سك العملة أو حفظ املال أو تنظيم الرصف منه ،أو نحو ذلك من
صور األعامل يف الدولة اإلسالمية.
املقصد الثاين :انتخاب سالالت النباتات واملغروسات ،التي من شأهنا
زيادة املنتج الغذائي:
إن حتقيق حد الكفاية الغذائية للمسلمني ،يقتيض انتخاب سالالت من
النبــات والغراس ،يرتتب عىل اختيارها زيــادة املنتج ،وإن هذا االنتخاب
يتم بطرق عدة ،إما بالتهجني ،أو التحويــر الوراثي ،أو انتهاج طريقة غري
تقليدية يف إكثار النبات والغراس ،كزراعة األنسجة ونحوها ،إلنتاج أنواع
من الثامر والــزروع أكثر من معدل مثيلتها التــي مل يتبع فيها ذلك ،وإنتاج
زروع وثامر يف غــر بيئتها الطبيعية ،ويف غــر أوان نضجها ،وإنتاج أنواع
مقاومة لآلفات.
((( فتح الباري .393/7
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

18

أهم املشكالت اليت تواجهها الدول اإلسالمية لتحقيق األمن الغذائي واملائي

وال متنــع نصوص الــرع وقواعده اســتخدام هذه التقنيــة ،لزيادة
املنتجات الغذائية ،فقد فتح رسوــل اهلل ﷺ الباب واســعا أما املســلمني،
حني تركهم يزيدون مــن إنتاج نخيلهم بالطريقة التــي جربوها من قبل،
وأثبتــت جدواها يف إنتاج الكثري من الثامر ،حني اســتقبح تأبري النخل ،ثم
أذن هلم يف فعل ما يتحقق به كثرة الثــار وجودهتا ،إذ قال هلم« :أنتم أعلم
بأمر دنياكم» ،فقد روى عروة بن الزبري عن عائشة ريض اهلل عنهم أن النبي
ﷺ مر بقــوم يلقحون ،فقال :لــو مل تفعلوا لصلح ،قال :فخرج شــيصا،
فمر هبم فقال :ما لنخلكم؟ ،قالــوا :قلت :كذا وكذا ،قال :أنتم أعلم بأمر
دنياكم»((( ،فــكل ما يتحقق به نفع املســلمني ،وال خيالف الرشع احلنيف
فهــو مأذون فيه رشعا ،فضال عن هذا فإنــا إذا قلنا أن توفري الغذاء فرض،
وكان اســتخدام هذه التقنيات من شــأهنا حتقيق ذلك ،فإن اســتخدامها
يكــون واجبا ،باعتبار أن «ما ال يتم الواجــب إال به وهو مقدور للمكلف
فهو واجب»(((.
((( أخرجه مسلم يف صحيحه .1836/4
((( اآلمدي :اإلحكام  ،153/1البعيل :القواعد والفوائد األصولية  ،104/السيل اجلرار
.590/4
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الفرع الثالث :زيادة مساحـة األرض الصاحلـة لإلنتـاج الزراعي وإقامة املشاريع
الغذائية عليها:

ال يتحقــق األمن الغذائي بغري زيادة الرقعة الزراعية ،بحســباهنا التي
يرتفق هبا إلنتاج املزيد من الغذاء ،بام يكفي حاجة الناس ،ووســائل زيادة
املســاحة التي يمكن زراعتها ،يكون بإحياء األرض املوات ،أو منح مهلة
مناســبة ملن حتجر املــوات ،ليمكنه إحيــاءه ،وتقديم اخلــرة ملن يقومون
باإلحياء ،حتى يتحقق هلم ما أملوه من املوات بعد إحيائه.
املقصــد األول :إحيــاء األرض املوات باملشــاريع التــي يتحقق هبا
هذا اإلحياء:
املوات :هي األرض التــي مل تعمر((( ،وإحياؤها يكون بجعلها صاحلة
لالنتفاع هبا فيام عمرت له(((.
وقد اتفق الفقهاء عىل مرشوعية إحيــاء األرض املوات ،ومن الفقهاء
من يرى استحبابه(((.
((( هناية املحتاج .331/5
((( العناية عىل اهلداية .2/9
((( اهلداية ورشوحها  ،3/9مواهــب اجلليل  ،145/4الكوهجي :زاد املحتاج ،397/2
الكايف .435/2
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ومما يدل عىل مرشوعيته ،أحاديــث ،منها :ما رواه جابر ريض اهلل عنه
أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :من أحيا أرضا ميتة فهي له»((( ،وحديث عائشــة
ك أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :من عمر أرضا ليست ألحد فهو أحق هبا»(((.
وقد أمجع الفقهاء عىل مرشوعية إحياء املوات ،وعامة الفقهاء عىل أن املوات
يملك باإلحياء(((.
ويعتــر يف إحياء األرض املوات ،ما يعد إحيــاء هلا يف العرف ،وذلك
خيتلــف باختالف الغرض مــن إحياء املوضع ،وضابــط اإلحياء :أن هييأ
كل يشء ملا يقصــد منه غالبا ،فــإن كان املراد من إحيــاء األرض املوات
إعدادهــا للزراعــة مثال ،فــإن إحياءها يكــون بتهيئتها لتكــون صاحلة
هلذا الغرض.
((( أخرجــه أبو داود والرتمذي يف ســننهام ،وســكت عنه أبو داود ،وقــال فيه الرتمذي:
حديث حســن صحيح ،وعلقه البخاري عن عمر ،ورواه ابن حجر يف تغليق التعليق
مســندا من حديث كثري بــن عبد اهلل بن عمرو بن عوف عن أبيــه عن جده( .صحيح
البخاري  ،823/2ســنن أيب داود  ،178/3ســنن الرتمذي  ،68/5تغليق التعليق
.)309/3
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .140/3
((( العنايــة عىل اهلدايــة  ،3/9مواهب اجلليل  ،145/4هناية املحتاج  ،330/5حاشــية
الرشواين عىل حتفة املحتاج  ،202/6املغني .596/5
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إال أن عبارات الفقهاء اختلفت فيام تكون به األرض معدة لذلك:
فــرى احلنفيــة أن األرض املــوات تكــون صاحلــة للزراعــة ،إذا
كرهبــا((( مــن أراد زراعتها ،أو قــام ببذرها ،أو رضب عليها املســناة ،أو
حفر هلا بئرا ،أو شــق هلــا هنرا ،أو حوطها وســنمها بحيــث يعصم املاء
من غمرها.
ويــرى املالكيــة أن إحياءها للزراعــة ،يكون بحفر بئــر أو إزالة املاء
عنها ،ويكون بحرثها وإثارة تربتها وبذرها ،وإزالة الشــجر واحلجر عنها،
وتسوية تربتها.
ويرى الشــافعية أن األرض تكون معدة للزراعــة ،بجمع الرتاب أو
القصب أو احلجر أو الشوك حوهلا ،وتسويتها وحراثتها وتليني تربتها ،وإن
كان يكفي لرهيا ماء الســاء مل يشرتط حفر بئر ونحوه لسقيها ،وإن مل يكفها
ماء السامء اشــرط إلحيائها ســوق املاء الذي تروى به من عني أو هنر أو
بئر ونحوها.
((( كرب األرض :أثارها للزرع .القاموس املحيط .166/
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ويــرى احلنابلة أن إحياءها للزراعة يتحقق بســوق املــاء إليها من بئر
أو عــن أو هنر إن كان ال يكفيها ماء املطر ،فــإن كفاها تكون حمياة بتهيئتها
للغــرس أو الزرع ،ويف رواية عن أمحد أن حتويــط البقعة إحياء هلا أيا كان
الغرض من إحيائها((( ،حلديث سمرة عن النبي ﷺ قال« :من أحاط حائطا
عىل أرض فهي له»(((.
وإحيــاء األرض املوات الختاذهــا موضعا ملصنــع أو لرتبية الدواب
ونحوهــا ،يعترب فيه ما يكون إحياء له يف العــرف ،فإن كان اإلحياء إلقامة
مصنــع ،فإن إحياؤها يكون بإقامة حوائط املصنع ،وإقامة املعدات الالزمة
لإلنتــاج ،وتوفري املــواد الالزمة للتصنيــع ،ونحو ذلــك ،وإحياء املكان
بقصد تربيــة الطيور والدواب ،يكون بإقامة ســور عليه ،وإعداد احلظائر
املناســبة حلفظ وتربية أنــواع الطيور والــدواب ،وتوفري مــن يقوم عىل
إطعامها ورعايتها.
((( اهلداية والكفايــة  ،6/9رشح منح اجلليل  ،19/4روضــة الطالبني  ،289/5املغني
.599/5
((( أخرجه أمحد يف مســنده ،والبيهقي وأبو داود والرتمذي يف سننهم ،وسكت عنه البيهقي
وأبو داود ،وقــال الرتمذي :حديث صحيح ،وصححه ابن اجلــارود كذلك( .الفتح
الرباين  ،131/15الســنن الكربى  ،148/6ســنن أيب داود  ،179/3نيل األوطار
)145/6
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املقصد الثاين :منح مهلة مناســبة ملتحجري املوات للتمكن من إحيائه

بوسائل التقنيات احلديثة:

منح مهلة مناســبة ملتحجري املوات ،ليتمكنوا من إحيائه باســتخدام

وسائل التقنيات احلديثة ،التي حيبذها طابع العرص ،وتقتضيها طبيعة إحياء
املوات يف زماننا ،والذي يستغرق تدبري وسائله وقتا وجهدا وماال ،وملا كان

حتجري املوات هو اخلطوة األوىل إلحيائه ،كان البد من بيان حقيقته ،ومدى
اعتباره إحياء ،وبيان املدة التي رضهبا الرشع ملن حتجر املوات.

والتحجــر هو :اإلعالم بوضــع األحجار حول املوضــع الذي يراد

إحياؤه ،ملنع الغري مــن الدخول فيه بقصد إحيائه ،ويرى مجهور الفقهاء أن
حتجري موضع ما ،يكون بوضع عالمــة تدل عىل بدء إعامره ،كجمع تراب

حوله ،أو إحاطته بحائط ،أو غرز خشــبات أو نحوهــا حوله ،ويرون أن
التحجري ليس إحياء للموات ،بل هو جمرد إعالم للغري بأن املوضع املحجر
قد سبق إليه أحد بقصد إحيائه(((.

وقد ذهب مجهورهم إىل أنه ال يفيد ملك املتحجر فيام حجره ،بل يثبت
له حق اختصــاص باملوضع املحجر ،وهو الصحيــح من مذهب احلنفية،
((( اهلداية والعناية  ،5/9بدائع الصنائــع  ،71/7 ،3853/8رشح منح اجلليل ،19/4
روضة الطالبني .286/5
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وإليه ذهب املالكية والشــافعية واحلنابلة ((( .حلديث أسمر بن مرضس أن
رس��ول اهلل ﷺ قال« :من سبق إىل ما مل يســبق إليه مسلم فهو أحق به»(((.
فهو يثبت جمرد حق اختصاص للمتحجر يف املوضع ،بحيث إذا دخله أحد
وأحياه فال يثبت له حق فيه.
وينبغي عىل املتحجر أن يشتغل بعامرة ما حجره بعد التحجري مبارشة،
فإن مل يفعل وطالت املدة ،طالبه ويل األمر أن يبدأ يف عامرة املكان وإال تركه
ملن حيييه ،فإن طلب مهلة أمهله مدة قريبة مناسبة ملا يقوم به ،ويثبت له حق
االختصاص باملوضع خالل مدة اإلمهال.
وقد حــدد فقهاء احلنفية مدة ثبوت احلق للمتحجر فيام حجره ،بثالث
ســنني((( ،ألثر يروى عن عمر ريض اهلل عنه قــال« :ليس ملتحجر حق بعد
ثالث سنني»(((.
((( املصادر الفقهية السابقة ،املغني .569/5
((( أخرجه البيهقي وأبو داود يف سننهام وسكتا عنه ،وأخرجه الطرباين يف الكبري ،وقال ابن
حجر يف ســنده عند أيب داود :إسناده حسن( ..السنن الكربى  ،142/6سنن أيب داود
 ،177/3الطرباين :املعجم الكبري  ،280/1اإلصابة .)67/1
((( اهلداية .5/9
((( أخرجه أبو يوســف يف كتاب اخلراج عن احلســن بن عامرة عن الزهري عن سعيد بن
املسيب ،قال ابن حجر يف الدراية :وإسناده واه( .الدراية )244/2
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وتــرك الشــافعية واحلنابلة تقدير هــذه املدة إىل ويل األمر ،بحســب
ما يرى مــن حال املتحجــر ،وما تقتضيــه املصلحة العامة للمســلمني،
ومــا جرت بــه العــادة يف مثله ،إال أنــه ينبغــي أن يكون األمــد قريبا،
حتــى ال يفــوت عىل غريه إحيــاءه ،فإن مضــت املدة املرضوبــة ومل يقم
بإحيــاء ما حجــره ،أو ترك املوات وأعــرض عنه ،بطل حقــه فيه ،وكان
لغريه إحياءه(((.
ووفقا ملا جرت عليه عادة من يقومون بإحياء املوات ،حتليل الرتبة ،ثم
معاجلتها باألسمدة والطمي ونحو ذلك ،وفق ما يراد زراعته فيها ،ثم تدبري
وســيلة الري بام حتتاجه من حفر بئر عميقة ،وتثبيت شــبكة الري املناسبة،
سواء كان ريا حموريا أو بالتنقيط أو الغمر ،أو نحو ذلك ،وقبل ذلك تسوية
األرض وهتذيب ســطحها ،وخماطبة اجلهات احلكوميــة املعنية ،لإلذن يف
احلفــر وإنزال طلمبات األعامق ،وكل ذلك وغــره حيتاج إىل وقت حيدده
ســر اإلجراءات ،ومما الشك فيه أن الوقت الذي يســتغرق لتجهيز هذه
األرض للزراعة اآلن خيتلف باختالف مســاحة األرض وطبيعتها وبعدها
((( هناية املحتاج  ،340/5املغني  ،569/5الكايف .439/2
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أو قرهبا من مورد املاء والطاقة ،ونحو ذلك ،وال ينبغي أن تقدر املدة بثالث
سنني أو أربع ،إال بعد سؤال أهل اخلربة يف ذلك ،فرأهيم يف حتديد املدة حمل
اعتبار ،حتى ال يرتتب عىل التحديد بغري مشــورهتم ،حرمان املتحجر من
حقه يف إحياء املوضع إن كان قادرا عليه ،ومل يقرص يف اختاذ أسباب اإلحياء
منذ حتجر املوات.
املقصد الثالث :رصد اخلرباء ذوي الكفــاءة لتقديم اخلربة العملية ملن
يقومون بإحياء املوات:
ملا كانت الغاية من إحياء املوات هو إجياد البيئة الطبيعية املناسبة لتوفري
الغذاء ،وكانــت األرض املوات مما ختتلف طبيعتها وما جيود فيها من أنواع
املزروعات واملغروســات ،وما يلزم هلا إلنتاج حمصول وافر ،حيقق الكفاية
الغذائية ألهل األماكن القريبــة منه ،فإن غالبية من يقومون باإلحياء قلييل
اخلربة يف كيميائية الرتبة ،وما جيود فيها ،وطريقة الري املناســبة ،واألسمدة
التي تعالج هبــا تربتها ،ونوع مقاومــة اآلفات التي حتــل باملوضع ،ولذا
كان مــن املناســب ختصيص خبري زراعــي لكل منطقة مــن املناطق التي
يتــم إحياؤها ،ليقدم خرباته ملــن يقومون بإحياء املــوات ،ليتحقق األمن
الغذائي للجميع.
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الفرع الرابع :تشجيع إقـامـة املشاريع الزراعيـة والصناعيـة اليت تقوم على هذه
املنتجـات:

تنتج األرض أنواعــا عدة من الزروع والثامر ،كــا يقام فيها حظائر
الطيور والدواب ،التي تنتج أنواعا عدة مــن املنتجات الغذائية ،ويقام هبا
املزارع الســمكية ،ونحوها ،ومما ال يمرتي فيه أحــد أن ما ينتج يزيد عن
حاجة املســتهلكني وقت إنتاجه ،فلو أقيمت مرشوعات زراعية وصناعية
تقوم بتحويل هــذه املنتجات الغذائية إىل منتجات يمكــن ختزينها ونقلها
مــن موضع إىل آخر ،كان ذلك حمققا األمــن الغذائي هبذه املنتجات لكافة
املستهلكني طوال العام.
وقد كان رس��ول اهلل ﷺ يدخر ألهله أقواهتم من الغذاء ملدة عام ،وما
زاد عىل ذلك كان جيعله يف سبيل اهلل تعاىل ،فقد روى عمر ريض اهلل عنه« :أن
النبي ﷺ كان يبيع نخل بني النضري ،وحيبس ألهله قوت سنتهم»((( ،وألن
بعض املنتجات ال يمكن ختزينها عىل طبيعتها التي أنتجت عليها ،فكثري من
هذه األغذية يســارع إليه الفساد ،وبعضها ال يمكن ختزينه إال بعد معاجلة،
((( أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني( .صحيح البخاري  ،2048/5صحيح مسلم
.)1379/2
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وبعضها ال خيزن يف ظروف الطقس االعتيادية ،فلزم أن تقوم صناعات عىل
هــذه املنتجات إما لتحويلها عن طبيعتها ليمكــن ختزينها واإلفادة منها يف
أكثر السنة ،وإما بجعلها منتجا آخر له طبيعته اخلاصة املختلفة عام كان عليه
وقت اإلنتاج ،وإما بدجمه مع منتج آخر ،لصناعة منتج غذائي منهام ،ونحو
ذلك ،وكل ذلك حيقــق الغاية املقصودة من إنتاجــه ،وهو األمن الغذائي
للمجتمع املسلم خالل أيام السنة.
الفرع اخلامس  :توفري الغذاء كنوع التزام ألزم الشارع املكلفني به:

نبني يف هذا الســبيل ســبل توفري الغذاء كالتزام يلتزم به املكلفون به،
سواء يف جانب األوامر أو النواهي.
املقصد األول :توفري الغذاء للفقراء واملساكني كأحد خصال الكفارات:
الكفــارات :عقوبات فيها معنى العبادة ،رشعت تكفريا للذنب وحموا
للجرم وتقربا إىل اهلل تعاىل.
والتكفــر باإلطعام ،يكون يف خمالفة حمظــورات اإلحرام ،التي منها:
لبــس املخيط أو املحيط بالبدن يف حق الرجال ،ومس الطيب أو التطيب به
يف الثوب أو البدن ،وجماوزة امليقات املكاين بدون إحرام ،وقطع شجر احلرم
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أو نباته ،والتعرض لصيد احلرم ،وإزالة شــعر الرأس لعذر أو لغريه ،وقلم
األظفار ،واجلامع أو اإلتيان بمقدماته.
يدل لوجوب الفدية باإلطعام يف ذلك ونحوه ،من ارتكاب حمظور من
حمظورات اإلحرام ،ما ييل:
قول احلق سبحانه يف شأن حلق املحرم شعر رأسه قبل التحلل ﴿ ،ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾((( ،روى عــن كعب بن عجرة ريض اهلل عنه أن
رس��ول اهلل ﷺ قال له« :آذاك هوام رأسك؟ ،قال :نعم ،فقال له النبي ﷺ:
احلق ثم اذبح شاة نســكا ،أو صم ثالثة أيام ،أو أطعم ثالثة آصع من ثمر
عىل ستة مساكني»(((.
وقوله ســبحانه يف قتل املحرم الصيد﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾((( ،عىل تفصيل بني العلامء
((( من اآلية  196من سورة البقرة.
((( أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني( .صحيح البخاري  ،1534/4صحيح مسلم
.)859/2
((( من اآلية  95من سورة املائدة.
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يف موضع ذبح النســك واإلطعام ،حيث ذهــب املالكية والظاهرية إىل أنه
جيزئ ذبح النســك ،واإلطعام يف أي موضع من األرض ،بمكة أو غريها،
ومشهور مذهب الشافعية أن ذلك ال جيزئ إال بمكة ،وهو رواية عن أمحد،
ومذهب احلنفيــة أن الدم يكون بمكة ،وأما اإلطعام فحيث شــاء املكفر،
ويرى مجهور احلنابلة أن موضع الذبح واإلطعام يف املوضع الذي حتلل فيه
املحرم باحللق(((.
ويف مجاع املحرم زوجته ،روى يزيد بن نعيم «أن رجال من جذام جامع
امرأته ومها حمرمان ،فسأال النبي ﷺ؟ ،فقال :اقضيا نسكا واهديا هديا»(((.
ويف اإلتيان بمقدمات اجلامع ،روي عن عيل ريض اهلل عنه أنه قال« :من
قبل امرأته وهو حمرم فليهرق دما»(((.
((( اهلدايــة  ،452/2بداية املجتهد  ،498/1التاج واإلكليل  ،192/1املهذب ،220/1
مغنى املحتاج  ،530/1املغنى  ،573 ،568/3الكاىف ،429/1املحىل،320/7تفسري
ابن عطية ،156/2تفسري القرآن العظيم .233/1
((( أخرجــه أبــو داود يف مراســيله من طريــق يزيد بن نعيــم ،وأخرجه ابــن حجر يف
الدرايــة ،وذكــره يف تلخيص احلبري ،وقــال :رجاله ثقات مع إرســاله( .مراســيل
أيب داود  ،147/الدرايــة يف ختريــج أحاديــث اهلدايــة  ،40/2تلخيــص احلبــر
.)283/2
((( أخرجه البيهقي يف سننه .168/5
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والتكفــر باهلدي يكون عند اإلحصار عــن أداء احلج أو العمرة ،قال
تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﴾(((.
والتكفري باإلطعام يكــون كذلك عند احلنث يف اليمــن ،قال تعاىل:
﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾(((.
والتكفــر باإلطعام يف الظهار ،عند إرادة الــزوج املظاهر الرجوع إىل
معــارشة زوجته ،إذا عجز املظاهر عن العتــق والصيام﴿ .ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﴾(((.
والتكفري باإلطعام يف الفطــر عمدا يف هنار رمضان لعذر أو غريه ،قال
جل شأنه ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾((( ،وروي عن
أيب هريرة ريض اهلل عنه قال« :أتى رسول اهلل ﷺ رجل فقال :هلكت ،فقال:
((( من اآلية  196من سورة البقرة.
((( من اآلية  89من سورة املائدة.
((( اآليتان  4 ،3من سورة املجادلة.
((( من اآلية  184من سورة البقرة.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وما أهلكك ،قال :واقعت امرأيت يف شــهر رمضان ،قال :فاعتق رقبة ،قال:
ليس عندي ،قال :فصم شــهرين متتابعني ،قال :ال أستطيع ،قال :فأطعم
س��تني مسكينا ،قال :ال أجد ،فأتى رس��ول اهلل ﷺ بعزق فيه متر فقال :أين
الســائل ،تصدق هبذا ،فقال :عىل أفقر من أهيل يا رسول اهلل ،فواهلل ما بني
البتيه��ا أهل بيت أفقر منا فقال رس��ول اهلل ﷺ :فأنتم إذا ،وضحك حتى
بدت أنيابه»(((.
املقصد الثاين :توفري الغذاء يف النفقة الواجبة عىل املكلفني هبا:
أوجــب اهلل عــى كل قادر لــه مال أو عمل يتكســب منــه ،أن ينفق
عــى زوجته وأصوله وفروعــه الذين ال مال هلم وال عمــل وال يقدرون
عــى الكســب ،ومن املعلــوم أن للنفقــة شــعبا ثالثة ،هي :الســكنى،
واإلطعام ،والكسوة.
ومما ورد يف إجيــاب إطعام الزوج زوجته ،مــا رواه حكيم بن معاوية
القشــري عن أبيه ،قال« :قلت :يا رســول اهلل ما حق زوجة أحدنا عليه،
قال :أن تطعمها إذا طعمت ،وتكســوها إذا اكتسيت ،وال ترضب الوجه،
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .2467/6
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وال تقبح ،وال هتجر إال يف البيت»((( ،مع قوله تعاىل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ﴾((( ،وروي عن عبد اهلل بن عمرو م أن رس��ول اهلل ﷺ

قال« :كفي باملرء إثام أن يضيع من يقوت»(((.

ومما ورد يف إطعام األصول لفروعهم ،قول اهلل تعاىل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ﴾ ،واملولــود له هو األب ،وقد وجبت عليه النفقة

بشــعبها الثالث للزوجة ،ألجل األوالد ،فألن جتــب النفقة عليه لألوالد
فباألوىل ،وقد روت عائشــة أن هند بنت عتبة قالت« :يا رســول اهلل إن أبا

سفيان رجل شــحيح ،وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه
وهــو ال يعلم ،فقال :خذي مــا يكفيك وولدك باملعــروف»((( ،وحديث

عبد اهلل بن عمرو السابق.

((( أخرجه أمحد يف مسنده ،والبيهقي وأبو داود والنسائي يف سننهم وسكتوا عنه ،وأخرجه
الطرباين يف الكبري ،وقال ابن حجر يف تلخيــص احلبري :صححه الدارقطني يف العلل،
وأخرجه احلاكم يف املســتدرك ،وصحح إســناده( .مســند أمحد  ،3/5سنن البيهقي
 ،305/7سنن أيب داود  ،245/2سنن النسائي  ،323/6املعجم الكبري ،427/19
تلخيص احلبري .)7/4
((( من اآلية  233من سورة البقرة.
((( أخرجه احلاكم يف املســتدرك ،وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وأخرجه ابن حبان يف
صحيحه ،والبيهقي والنسائي وأبو داود يف سننهم وسكتوا عنه( .املستدرك ،575/1
صحيح ابن حبان  ،52/10ســنن البيهقي  ،25/9سنن النسائي  ،374/5سنن أيب
داود )132/2
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .2052/5
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ومما ورد يف إطعام الفروع ألصوهلم ،ما رواه طارق املحاريب ريض اهلل
عنه قال :قدمنا املدينة ،فإذا رسول اهلل ﷺ قائم عىل املنرب خيطب الناس ،وهو
يقول« :يد املعطي العليــا ،وابدأ بمن تعول ،أمك وأباك ،وأختك وأخاك،
ثم أدناك أدناك»((( ،وحديث عبد اهلل بن عمرو السابق.
املقصد الثالث :توفري الغذاء يف حق املضطر إليه:
إذا اضطر املرء إىل الطعام أو الرشاب أو نحومها مما تتوقف حياته عليه
من الغذاء ،وكان ذلك يف يد مســلم فإنه جيب عليه عينا أن يبذله له ،حفظا
ملهجته ،وكان للمضطر إىل الغذاء قتل من معه ذلك وأخذ الطعام والرشاب
منه إن منعه ذلك ،فإن وجــد الطعام والرشاب مع أكثر من واحد ،كان رد
مهجة املضطر إىل الطعام والرشاب واجبا عليهم عىل الكفاية ،فإن قام أحدهم
به وحتقق حفظ املهجة بام قدمه من غذاء ،ســقط اإلثــم عن الباقني ،وإال
أثموا مجيعا ،قال القرطبي« :ال خالف بني أهل العلم متأخرهيم ومتقدميهم
يف وجوب رد مهجة املســلم عند خوف الذهاب والتلف ،باليشء اليســر
((( أخرجــه ابــن حبــان يف صحيحــه ،واحلاكم يف املســتدرك ،وقــال :حديث صحيح
اإلســناد ومل خيرجاه ،وأخرجه البيهقي والنســائي يف سننهام ،وســكتا عنه( .صحيح
ابن حبان  ،519/14املســتدرك  ،668/2ســنن البيهقي  ،345/8ســنن النسائي
.)61/5
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الــذي ال مرضة فيه عىل صاحبه وفيه البلغة»((( ،وقال كذلك« :إن املســلم
إذا تعني عليه رد رمق مهجة املســلم وتوجه الفرض يف ذلك ،بأن ال يكون
هناك غريه ،قىض عليه برتميق تلك املهجة اآلدمية»((( ،،وقال ابن عبد الرب:
«إن املسلم إذا تعني عليه رد مهجة املسلم ،وتوجه الفرض يف ذلك إليه ،بأن
ال يكون هناك غريه ،قيض عليه برتميق تلك املهجة اآلدمية ،وكان للممنوع
ماله من ذلك حماربة من منعه ،ومقاتلته وإن أتى ذلك عىل نفسه ،وذلك عند
أهل العلم إذا مل يكن هناك إال واحد ،فحينئذ يتعني عليه الفرض ،فإن كانوا
كثريا أو مجاعة وعــددا ،كان ذلك عليهم فرضا عىل الكفاية ،واملاء يف ذلك
وغريه مما يرد نفس املسلم ويمسكها سواء»(((.
املقصد الرابع :حتريم احتكار األقوات:
االحتكار :هو أن يشرتي التاجر السلع ثم يمسكها وال يبيعها ألجل أن
يزداد ثمنها ،وقيل :هو مجع السلع وحبسها إىل الغالء ،أو هو حبس ما يرض
بالناس حبسه بقصد إغالء السعر عليهم(((.
((( تفسري القرطبي .226/2
((( تفسري القرطبي .226 -225/2
((( ابن عبد الرب :التمهيد .210/14
((( رد املحتار .398/6
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وقــد جاءت أحاديث عدة يدل ظاهرها عيل حتريم االحتكار ،منها :ما
روي عن معقل بن يسار ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال« :من دخل يف
يشء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم ،كان حقا عىل اهلل أن يقعده بعظم من
النار يوم القيامة»((( ،وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رس��ول اهلل ﷺ قال:
«من احتكر حكرة يريد أن يغيل هبا عىل املسلمني فهو خاطئ»(((( ،اخلاطئ:
هو املذنب العايص هلل تعايل) ،وروي عن ابن عمر م أن رسول اهلل ﷺ قال:
«مــن احتكر الطعام أربعني ليلة فقد بــرئ من اهلل وبرئ اهلل منه ،وأيام أهل
عرصة أصبح فيهــم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمــة اهلل»((( ،وروي عن
((( أخرجه احلاكم يف املستدرك ،وقال :هذه األحاديث الستة طلبتها وخرجتها يف موضعها
من هذا الكتاب احتسابا ملا فيه الناس من الضيق واهلل يكشفها وإن مل يكن من رشط هذا
الكتاب ،وأخرجه أمحد يف مســنده ،والطرباين يف الكبري واألوسط ،والبيهقي يف سننه،
وسكت عنه ،وقال الشوكاين :يف إسناده زيد بن مرة ،قال فيه اهليثمي :مل أجد من ترجم
له ،وبقية رجاله رجال الصحيح( .املســتدرك  ،15/2جممع الزوائد  ،101/4السنن
الكربى للبيهقي  ،30/6نيل األوطار .)336/5
((( أخرجه احلاكم يف املســتدرك ،وذكره اهليثمي يف جممــع الزوائد ،وقال :رواه أمحد ،وفيه
أبو معرس وهو ضعيــف وقد وثق ،وذكره املباركفوري يف حتفة األحوذي ،وقال :ذكره
ابن حجر يف الفتح وســكت عنه( .فتح الباري  ،348/4جممع الزوائد  ،100/4حتفة
األحوذي .)405/4
((( أخرجه احلاكم يف املســتدرك ،وســكت عنه ،وذكره ابن حجر يف الفتح ،وقال :أخرجه
أمحــد واحلاكم ،ويف إســناده مقــال ،وأخرجه أمحد وابن أيب شــيبة ،والبــزار ،وقال
الشــوكاين :الشــك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها لالســتدالل عىل عدم=  
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ابن عمر م أن النبي ﷺ قال« :من احتكر عيل املســلمني طعامهم رضبه اهلل
باجلــذام واإلفــاس»((( ،وهناك أحاديــث كثرية غريها تــدل عيل النهي
عن االحتكار.
وقد استدل مجهور الفقهاء هبذه األحاديث وغريها عيل حرمة االحتكار،
فإذا احتكر شخص أدب وعزر وأجرب عيل إخراج السلع املحبوسة وبيعها،
وقد اتفق مجهور الفقهاء عيل حرمــة احتكار أقوات اآلدميني ،حلديثي ابن
عمر الوارد فيهام النهي عن احتكار خصوص طعام اآلدميني ،واختلف يف
حكــم احتكار غريه ،كعلف الدواب وطعــام الطري واحلرشات ،واألدوية
والثياب ،وســائر ما حيتاجه الناس ملعاشــهم ،فريي فريــق من الفقهاء أن
احتكار ذلك ال حرمة فيه ،ألن احلاجة ال تعم إليها ،ويري غريهم حرمته،
لعمــوم أدلة حتريــم االحتكار عامــة ،دون فرق بني القــوت وغريه ،قال
=  جواز االحتكار ،لو فرض عدم ثبوت يشء منها يف الصحيح ،فكيف وحديث معمر
املذكور يف صحيح مســلم والترصيح بأن املحتكر خاطــئ ،كاف يف إفادة عدم اجلواز
ألن اخلاطئ املذنب العايص( .املستدرك  ،14/2فتح الباري  ،348/4تلخيص احلبري
 ،13/3نيل األوطار .)336/5
((( أخرجه ابن ماجة ،وذكره ابن حجر يف الفتح ،وقال :إســناده حســن ،وقال الكناين يف
مصباح الزجاجة :إســناده حســن ورجاله موثقون( ،فتح البــاري  ،348/4مصباح
الزجاجة  ،11/3نيل األوطار  ،336/5حتفة األحوذي .)404/4
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الشــوكاين :ظاهر األحاديث أن االحتكار حمرم بال فرق بني قوت اآلدمي
والدواب وبني غريه ،والترصيح بلفظ الطعام يف بعض الروايات ال يصلح
لتقييد بقية الروايات املطلقة ،بل هو من التنصيص عىل فرد من األفراد التي
يطلق عليها املطلق ،والذي أراه أن التنصيص عيل الطعام يف أحاديث حتريم
االحتكار ال يدل عيل اختصاص الطعام هبذا احلكم دون غريه مما حيتاج إليه
الناس ،وإنام ذكر الطعام يف األحاديث التي هني فيها عن احتكاره جريا عيل
الغالب مما كان حيتكر ،مما تشــتد حاجة الناس إليه ،وما خرج خمرج الغالب
ال مفهــوم له ،وال يدل عيل إباحة االحتكار يف غريه ،بل إن األحاديث التي
تنهي عن االحتكار عامة تدل عيل حرمــة احتكار غري الطعام ،فإن حاجة
الناس ال تتعلق بالطعام فقط ،فقد تشــتد حاجتهم إيل كساء ودواء ومأوى
وآلة ،ونحو ذلك أكثر مــن حاجتهم إيل الطعام ،واحتكار ما حيتاجون إليه
من ذلك يض ِّيق عليهم ويوقعهم يف حرج ،وقد جاءت الرشيعة اإلســامية
برفــع كل ما يضيق عيل النــاس ويوقعهم يف احلــرج ،وإذا كانت العلة يف
حرمــة االحتكار هو اإلرضار باملســلمني ،فكل ما يرتتــب عيل احتكاره
اإلرضار هبــم فهو مما حيــرم احتكاره ،ومن ثم فإن احتــكار كل ما حيتاجه
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النــاس حمرم رشعا ،وقد ذكر الفقهاء لتحريــم االحتكار رشوط ًا ،هي :أن
يكــون االحتكار مرض ًا بالناس ،وأن يكون االحتــكار يف بلد يضيق بأهله
احتكار سلعة أو يشء معني ،بحيث ال يمكنهم تدبري بديل لليشء املحتكر،
أو احلصــول عليه من موضع آخر قريب ،وأن يكــون اليشء املحتكر ماال
متجرا بــه ،وأن يكون املحتكر قوت ًا ،وفقا ملا ذهب إليه مجهور الفقهاء ،وإن
كان الراجح هو حرمة احتكار كل يشء حيتاج الناس إليه وإن مل يكن قوتا،
وال يعد احتكارا أن يدخر اإلنسان شيئا أو أشياء معينة ،كاحلبوب أو الثامر
أو األدويــة أو الثياب ونحوها ،بمقدار حاجته وحاجة من يعوهلم ملدة عام
أو أقل أو أكثر ،فقد كان رس��ول اهلل ﷺ يدخر ألهله قوت ســنتهم من متر
وغريه ،إذ روي نافع عن ابن عمر م قال« :أعطى رسول اهلل ﷺ خيرب بشطر
ما خيرج منها من ثمر أو زرع ،فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ،ثامنني
وسقا من متر وعرشين وسقا من شعري»(((( ،الوسق :محل البعري ،ومقداره
ســتون صاعا ،أو  129.36كج تقريبا) ،مما يدل عيل عدم اعتبار ذلك من
االحتكار املحرم.
((( نيل األوطار .337/5
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املقصد اخلامس :عدم اإلغالء عىل الناس يف قيم أغذيتهم:
إن اإلغالء عىل النــاس يف قيم أغذيتهم ،يفــي إىل عجز الناس عن
رشائها ،فيفوت بذلك حتقيق األمن الغذائي ،وتفقد وســيلة من وســائل
اإلعاشــة ،فيصابون باألمراض املختلفة نتيجة لذلك ،وقد هيلكون بسببه،
ولذا دعا بعض العلامء إىل تسعري السلع الغذائية ونحوها.
والتسعري :هو وضع حد أعىل لسعر السلعة من احلاكم أو نائبه ،ال جتوز
الزيادة عليه،
وقد اختلف العلامء يف مدى مرشوعيته،
 فمــن العلامء من يرى حرمتــه ،وأنه جيب أن يــرك الناس يبيعونسلعهم كيف شاءوا ،لتتحدد أسعار السلع يف األسواق وفق نظام العرض
والطلــب ،واحتجوا بحديث أبى هرير ريض اهلل عنه «أن رج ً
ال جاء فقال:
يا رســول اهلل ســعر لنا ،فقال :بل أدعو ،ثم جاء رجل فقال :يا رسول اهلل
ســعر ،فقال :بل اهلل خيفض ويرفع ،وإين ألرجو أن ألقى اهلل وليس ألحد
عندي مظلمة»((( ،ويرى بعض العلامء أنه يصح التسعري يف كل يشء ماعدا
((( أخرجه البيهقي والرتمذي والدارمي وابن ماجة يف سننهم ،وقال فيه الرتمذي :حديث
حسن صحيح ،وسكت عنه البيهقي ،وأخرجه البزار وأمحد وأبو يعىل يف مسانيدهم=  ،
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قوت اآلدمي ،ملا رواه ابن عمر م قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من أعتق رشكا
له يف عبد ،فكان لــه مال يبلغ ثمن العبد ،قوم عليــه قيمة العدل ،فأعطى
رشكاءه حصصهم ،وعتق عليــه العبد ،وإال فقد عتق منه ما عتق»((( ،ففي
احلديث أمــر بتقويم العبد ،وهو حتديد لســعره ،وإجبار صاحبه عىل هذه
القيمة ،وهو دليل عىل جواز وضع حد أعىل لقيمة السلع من قبل ويل األمر،
وقد روى ســعيد بن املســيب أن عمر بن اخلطاب مر عىل حاطب بن أيب
بلتعة وهو يبيع زبيبا له يف السوق فقال له عمر إما أن تزيد يف السعر وإما أن
ترفع عن ســوقنا) ((( ،وهذا حتديد للسعر من قبل ويل األمر بزيادته ،بحيث
يتساوى مع ما يبيع به التجار يف السوق،
وفرض تسعرية جربية عىل مجيع الســلع أمر حمرم ،للنصوص املحرمة
له ،وألنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ،إذا كانت السلعة قد اشرتاها
=  والطرباين يف الكبري والصغري( .سنن البيهقي  ،29/6سنن الرتمذي  ،605/3سنن
الدارمي  ،324/2سنن ابن ماجة  ،741/2مسند البزار  ،113/3مسند أمحد ،85/3
مسند أيب يعىل  ،444/6املعجم الكبري  ،125/22املعجم الصغري .)59/2
((( أخرجــه الشــيخان يف الصحيحــن( .صحيح البخــاري  ،139/3صحيح مســلم
.)1139/2
((( أخرجــه البيهقي يف ســننه ،وعبد الرزاق يف مصنفه ،ومالك يف املوطأ( .ســنن البيهقي
 ،48/6مصنف عبد الرزاق  ،207/8موطأ مالك .)942/4
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التاجر بأعىل من الســعر اجلربي ،فض ً
ال عن هذا فإن التسعري قد يؤدى إىل
احتكار هذه الســلع حتين ًا الرتفاع أســعارها وفق ًا لنظام العرض والطلب،
وقد اعترب رس��ول اهلل ﷺ التسعري ظل ًام ،والظلم حرام ،ولكن بعض السلع
الرضورية غذاء كانت أو دواء أو لباســا ،أو نحوها مما تشتد حاجة الناس
إليــه ،قد تفتقر إىل حتديد قيمها من قبــل ويل األمر أو نائبه ،إذا غاىل التجار
يف قيمتها ،وأفــى ذلك إىل عجز الناس عن رشائهــا ،ملا يرتتب عليه من
احلــرج والضيق عليهم ،وبحيث يراعى يف حتديــد قيمتها ما حتمله التجار
يف جلبها إىل السوق ،والنفقات التي يبذلوهنا عند بيعها فيه ،ورشحية الربح
التي ينبغي أن تتحقق هلم من البيع.
•
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املطلب الثاني
سبل حتقيق األمن املائي
البد لتحقق األمن الغذائي من وجود موارد مائية ،تتم املحافظة عليها
بتنقيتها ،وحتلية املالح منها ،وترشــيح ما حيتوى عىل شوائب من هذه املياه،
ليصلح االنتفاع به
الفرع األول :البحث عن موارد املاء:

موارد املــاء يف الطبيعة هي من الكثرة بمكان ،فمنها مياه األمطار ،وما
ترسب منها يف داخل الرتبة ،ليســتقر يف الطبقــة احلافظة له من بني طبقات
األرض ،ومنهــا :اآلبار التي يتم حفرها ،والــرع والقنوات وجماري املياه
التي يتم شقها ،لالنتفاع بام جتمع فيها من ماء.
وقد امتــن اهلل تعاىل عىل عباده ،فأنزل هلم من الســاء ماء ،قال تعاىل:
﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾((( ،وقــد كان ماء
((( اآليتان  11 ،10من سورة النحل.
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املطر وما زال هو املورد األســاس للامء عــى األرض ،فمنه تتكون األهنار
والرتع والقنــوات ،وتتفتق العيون به ،وحتتوي عليــه اآلبار ،ونحوها من
املوارد املائية.
وقد اســتطاعت بعض الدول ،بتهيئة املناخ يف بعض املواضع بالطرق
الكيميائية ،إلنزال ماء املزن فيها ،لالســتفادة به يف الزراعة ونحوها ،وهي
وإن كانت تقنية مكلفة ،وتســفر عن مياه هلا آثــار ضارة عىل البيئة ،إال أهنا
تدل عىل قدرة اإلنسان عىل االحتيال إلنزال ماء املطر ،لالنتفاع به عند شدة
االحتياج إليه.
وقد حض رس��ول اهلل ﷺ عىل حفر اآلبار لرشب املســلمني ،حتقيقا
لألمــن املائي هلم باملدينة ،يــدل هلذا :ما روي عن أنــس ريض اهلل عنه أن
رس��ول اهلل ﷺ قال« :ســبع جتري للعبد بعد موته وهــو يف قربه :من علم
علام ،أو كرى هنرا ،أو حفر بئرا ،أو غرس نخال ،أو بني مســجدا ،أو ورث
مصحفا ،أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته»((( ،وما روي عن جابر ريض اهلل
((( ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ،وقال :رواه البزار وأبو نعيم يف احللية ،وقال :هذا
حديث غريب من حديث قتادة ،تفرد بــه أبو نعيم عن العزرمي قال احلافظ ،رواه ابن
ماجه من حديث أيب هريرة بإســناد حســن ،ورواه ابن خزيمة يف صحيحه ،وذكره أبو
الفضل السيوطي يف الديباج( .الرتغيب والرتهيب  ،41/2الديباج .)228/4
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

أهم املشكالت اليت تواجهها الدول اإلسالمية لتحقيق األمن الغذائي واملائي

45

عنهأن رس��ول اهلل ﷺ قال« :من حفر ماء مل ترشب منه كبد حرى من جن
وال إنــس وال طائر ،إال آجره اهلل يوم القيامــة»((( ،ومعنى حرى :من احلر
تأنيث حران ،أي أهنا لشدة حرها وقد عطشت ويبست من العطش ،يعني:
يف ســقي كل ذي كبد حــرى أجر ،وقيل :أراد به حيــاة صاحبها ،ألنه إنام
تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة ،وروي عن سعد بن عبادة ريض اهلل عنه
أنه قال لرسول اهلل ﷺ« :يا رسول اهلل إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟،
قال :املاء ،فحفر بئرا ،وقال هذه ألم سعد»((( ،وروي احلسن عن سعد بن
عبادة «أن أمه ماتت ،فقال لرسول اهلل ﷺ :إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟،
قال :نعم ،قال :فأي الصدقة أفضل؟ ،قال :سقى املاء» ،قال احلسن :فتلك
سقاية آل سعد باملدينة((( ،وروي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ
((( رواه البخــاري يف تارخيه ،وابــن خزيمة يف صحيحه ،وروى ابن ماجه بعضه بإســناد
صحيح ورواه أمحد والبزار( .الرتغيب والرتهيب .)42/2 ،120/1
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى وشعب اإليامن ،وأخرجه النسائي وأبو داود يف سننهام
وسكتوا عنه ،وأخرجه أمحد يف مسنده ،وذكره ابن حجر يف الفتح وسكت عنه( .مسند
أمحد  ،284/5سنن البيهقي الكربى  ،112/4شعب اإليامن  ،221/3سنن النسائي
 ،254/6سنن أيب داود  ،130/2فتح الباري .)389/5
((( أخرجه أمحد يف مســنده ،والنســائي يف سننه ،وســكت عنه ،وأخرجه احلاكم بعضه يف
املستدرك ،وقال :صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه( .مسند أمحد  ،284/5سنن
النسائي  ،254/6املستدرك .)574/1
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قال« :ليس صدقة أعظم أجرا من ماء» ،كام حض رسول اهلل ﷺ عىل رشاء
اآلبار لرشب املســلمني ،يدل له ما روي عن ثاممة بن حزن القشريي قال:
«شــهدت الدار يوم أصيب عثامن ،فطلع عليهم إطالعــة فقال :ادعوا يل
صاحبيكم اللذين ألباكم عيل ،فدعيا له فقال :نشدتكام اهلل أتعلامن أن رسول
اهلل ﷺ ملا قدم املدينة ضاق املسجد بأهله ،فقال :من يشرتي هذه البقعة من
خالص ماله فيكون فيها كاملســلمني ،وله خري منها يف اجلنة ،فاشرتيتها من
خالص مايل فجعلتها بني املسلمني ،وأنتم متنعوين أن أصيل فيه ركعتني ،ثم
قال :أنش��دكم اهلل أتعلمون أن رسول اهلل ﷺ ملا قدم املدينة مل يكن فيها بئر
يس��تعذب منه إال رومة ،فقال رسول اهلل ﷺ :من يشرتهيا من خالص ماله
فيكون دلوه فيها كدالء املســلمني ،وله خري منها يف اجلنة ،فاشــريتها من
خالــص مايل ،فأنتم متنعوين أن أرشب منها»((( ،كام حض رس��ول اهلل ﷺ
عىل رشاء األســقية وجلب املاء لســقي الناس والدواب منه ،يدل هلذا :ما
روي ع��ن ابن عباس م قال« :أتى النبي ﷺ رجل فقال :ما عمل إن عملت
((( أخرجه الدارقطني يف سننه وسكت عنه ،وعلقه البخاري عىل عثامن ،وقال ابن حجر يف
تغليق التعليق :رواه الرتمذي وابن خزيمة والدارقطني من حديث حييى بن أيب احلجاج،
وفيه مقال لينه ابن معني ،وقال ابن عدي ال أرى برواياته بأســا ،وقال يف الفتح :وصله
الرتمذي والنســائي وابن خزيمة من طريق ثاممة بن حزن( .سنن الدارقطني ،197/4
صحيح البخاري  ،829/2فتح الباري  ،30/5تغليق التعليق .)314/3
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به دخلت اجلنــة؟ ،قال :أنت ببلد جيلب به املاء؟ ،قال :نعم ،قال :فاشــر
هبا ســقاء جديدا ثم اســق فيها حتى خترقها ،فإنك لن خترقها حتى تبلغ هبا
عمل اجلنة»((( ،كام يــدل له :ما روي عن عبد اهلل بن عمر م «أن رجال جاء
إىل رس��ول اهلل ﷺ فقال :إين أنزع يف حويض حتى إذا مألته إلبيل ،ورد عيل
البعري لغريي فســقيته ،فهل يف ذلك من أجر؟ ،فقال رسول اهلل ﷺ :إن يف
كل ذات كبد رطبة أجرا»(((.
وهــذا وغريه دليــل عــى أن توفري امليــاه الالزمــة ملنافــع الناس،
ســواء بحفر اآلبــار أو رشائها أو توفــر مصدرها ،أمر مرغــب فيه من
قبل الشارع.
الفرع الثاني :احلفاظ على املاء املوجود بتخزينه يف األماكن الصاحلة لذلك:

واملاء باعتبار طبيعته غري قابل للبقاء مددا طويلة ،فهو يترسب يف الرتبة
ليصــل إىل الطبقة التي حتفظــه من طبقــات األرض ،وطبيعته أنه ال يقبل
البقاء عىل ســطح األرض مدة طويلة ،ولذا فإنــه ال يتحقق اإلفادة منه إال
((( أخرجــه الطرباين يف الكبري ،واملنذري يف الرتغيــب والرتهيب ،وقال :رواه الطرباين يف
الكبري ،ورواة إســناده ثقــات إال حييى احلامين( .املعجم الكبــر  ،104/12الرتغيب
والرتهيب .)40/2
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .870/2
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بتهيئة أماكن خيــزن فيها أو حتتوي عليه ،ومن هــذه :حفظه يف اخلزانات،
وخلف السدود ،واستقبال جريانه بحفر جماريه ،كاألهنار والرتع والقنوات
واجلــداول ،ونحوها ،وقــد وردت نصوص رشعية كثــرة ،تنبه إىل اختاذ
هذه الوســائل حلفظ املاء ،منها :قــول اهلل تعاىل ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾((( ،وقولــه ســبحانه﴿ :ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾((( ،وقــال جــل
شــأنه يف حق أهــل ســبأ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ﴾((( ،والزم اجلنتــن جريــان املاء إليهام عــن طريق جدولني
من املاء.
الفرع الثالث :احلفاظ على املاء املوجود بتنقيته:

من وســائل حفظ املاء الســتمرار االنتفاع به ،تنقيته ممــا علق به من
شوائب ومواد صلبة ،وختليصه منها ،سواء قصد استعامله يف ري األرايض،
أو ســقي اآلدميني ،أو الدواب ،يدل هلذا :مــا رواه أبو هنيك قال :حدثني
((( من اآلية  32من سورة إبراهيم.
((( اآلية  34من سورة يس.
((( من اآلية  15من سورة سبأ.
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عمرو بن أخطب قال« :استس��قى رس��ول اهلل ﷺ فأتيته بإناء فيه ماء وفيه
ش��عرة ،فرفعتها ،فناولته ،فنظر إيل ﷺ فقال :اللهم مجله ،قال :فرأيته وهو
ابن ثالث وتسعني ،وما يف رأسه وحليته شعرة بيضاء»((( ،وألن يف تنقيته من
ذلك حمافظة عليه الســتعامل اآلدميني وغريهم ،وهو نوع من القصد الذي
أمر به الشارع.
الفرع الرابع :حتقيق األمن املائي بتحلية املياه املاحلة:

إن مــن املواضع ما ال يوجد فيه مياه عذبــة ،أو توجد إال أهنا ال تكفي
لرشب اآلدميني ،أو ري أراضيهم أو سقي دواهبم ،أو نحو ذلك ،ولذا فقد
توصل املسلمون إىل وسائل أخرى للحصول عىل املاء العذب ،غري جتميع
مياه املطر يف خزانات ،أو حفر اآلبار ،أو التنقيب عن املياه العذبة يف طبقات
األرض احلاملة هلا ،وهي حتلية املياه املاحلة ،وربام عرفت هذه الوســيلة يف
عصور سابقة ،وإن مل تكن بالتقنية املستعملة اآلن لتحلية املياه ،إذ إن لتحلية
املياه املاحلة طرقا شتى ،منها :التحلية باستعامل أشعة الشمس((( ،والتحلية
((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،واحلاكم يف املستدرك ،وقال :حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه( .صحيح ابن حبان  ،132/16املستدرك .)155/4
((( وهي عبارة عن عملية تنظيف ماء البحر من األمالح ،واملعادن ،والشوائب ،والرواسب
عن طريق التبخري ،ثم التكثيف باســتخدام الطاقة الشمسية احلرارية ،هبدف احلصول
عىل ماء نقي صالح لالستخدام ،سوا ًء للرشب أو للزراعةhttps://mawdoo3.com .
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بالتقطري((( ،والتحلية بالتناضــح العكيس((( ،والتحلية بالديلزة الكهربائية
( ،((()Dialysisوالتحلية بالتجميد(((.
الفرع اخلامس :إعادة االنتفاع مبياه الصرف بعد معاجلاتها:

مياه الرصف الصحــي أو املياه العادمة  : :Sewage Waterعبارة عن
يتم فيها تبخري املياه اخلام وتكثيفها كمياه عذبة.
((( عملية ّ

https://mawdoo3.com

((( تعتمد هذه التقنية عىل نظرية االنتشــار للمحاليل؛ وهي اســتخدام أغشية ذات نفاذية
نسبية بحيث تســمح بمرور جزيئات املاء من خالهلا ،ومتنع مرور أي جزيئات أخرى
األســموزي،
فيها ،فيتعرض التدفق املائي إىل ضغط هيدروليكي حتى يكافئ الضغط
ّ
ممّا يــؤدي إىل مرور املاء العذب من خالل الغشــاء ،مع بقاء باقــي اجلزيئات مكاهنا،
فينتقل املاء من اجلانب ّ
األقل ملوحة إىل اجلانب األكثر ملوحة حتى تتساوى ملوحتهام،
وهبذه الطريقــة تكون قد متّت معاجلة املياه املاحلــة ]٣[.فيديو مدن وحدائق حتت املاء
https://mawdoo3.com

((( هي عبارة عن فصل املواد الكيميائية ،باســتخدام غشــاء نصف مسامي ،يسمح بمرور
اجلزيئات الصغرية ،وحيول دون مرور الكبرية منها ،وحتتوي اخللية املســتخدمة لتحلية
املياه ،عىل عدد من احلجرات املتتالية ،تشــتمل عىل عدد من األغشية السالبة واملوجبة،
توضع بالتناوب ،وعنــد تطبيق اجلهد الكهربائي ،ينتقل امللــح من حجرة إىل احلجرة
املجاورة ،ويرتكز فيها ،وهكذا ،أي أن التحليل الكهربائي يستخدم يف حتلية مياه البحر،
بتجميع الصوديوم حول قطب كهريب سالب ،والكلوريد حول قطب كهريب موجب.

h t t p s : / / w w w. f e e d o . n e t / S c i e n c e A n d Te c h n o l o g y / Te c h n o l o g y /

.EssentialTechnology/SeaWaterDesalination.htm
((( وتقــوم هذه الطريقة عىل جتميد مياه البحر ،فام جتمــد منه فهو خال من األمالح ،وهي
تقــرب كثريا من فكرة حتلية مياه البحر بتقطريها ،فامء البحر املتبخر يف عملية التقطري،
خال من امللح( .املصدر السابق).
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فات س��ائلةٍ ،
ُم ّل ٍ
ناجتة عن أنشطة اإلنسان ا ُملختلفة ،سوا ًء كانت املنزلية ،أو

ٍ
شبكة
يتم َتميعها من خالل
التجارية ،أو املؤسسـ�ية ،أو الصناعية؛ بحيث ّ

من األنابيب والقنوات ،لتصل إىل ِ
نقطة جتميع ُمدّ دة للبدء بعمل ّية املعاجلة،

لشــح امليــاه ،وازدياد
ُســمى هذه النقطة بمح ّطة ُمعاجلة املياه ،وذلك
ّ
وت ّ
أعداد الس��كان ،والتقدّ م الصناعي ،وزيادة الرفاه ّية يف معظم أنحاء العامل،
ّ
فإن كم ّيات مي�اـه الرصف الصحي زادت إىل حدٍّ كبــر ،لذلك كان ال ُبدّ

من البحث عن وســائل هتدف إىل ُمعاجلة هذه املياه الستغالهلا يف أغراض
الزراعة ،والصناعة ،والتربيد ،ونحو ذلك(((.
أوال :أنواع مياه الرصف الصحي:
تُصنّف مياه الرصف الصحي حسب َمصدرها إىل ما ييل:
 -1مياه الرصف الصحي املنزليةDomestic Wastewater :

وهي عبــارة عن املِيــاه املتخلفة عن االســتعامل املنــزيل ،واألماكن

املؤسسية كاملدارس،
التجار ّية كاألســواق ،واملطاعم ،والبنوك ،واألماكن ّ

وا ُملستشفياتَ ،
وتتلف كم ّية املياه املستعملة هذه باختالف ساعات اليوم،
واأليام ،والفصول ،وتتم ّيز مياه الـصرف الصحي املنزل ّية اجلديدة برائحة

((( https://mawdoo3.com
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تُشبه رائحة الكريوسني ،أما مياه الرصف الصحي القديمة فتتميز ِ
برائحتها
ّ
ّ
الكرهية جد ًا ،كرائحة البيض الفاسد ا ُملشاهبة لرائحة كربيتيد اهليدروجني،

وتكتســب مياه الرصف الصحي احلديثة اللون الرمادي ،أ ّما ِمياه الرصف
الصحي القديمة فتكتسب لون ًا أسود ًا ،وتَرتاوح َدرجة حرارة ِمياه الرصف
الصحي املنزل ّية ما بني  20-10درجة سيليسية.

 -2مياه الرصف الصحي الصناعيةIndustrial Wastewater: :

وهي املياه املتخلفة من عمليات التصنيع املختلفة
 -3املياه املتسللة واملتدفقةInfiltration and Inflow Water: :

وهي املياه ا ُملتس ّللة إىل شبكات الرصف الصحي من آبار املياه اجلوف ّية،

والترسب من خـلال األنابيب التالفـ�ة أو عن طريق
عن طريق الرشـ�ح
ّ
وصالت األنابيب ،باإلضافة إىل ِم ِ
ياه األمطار التي تدخل عن طريق ا َملناهل
واملصارف.
 -4مياه األمطارStorm Water: :

ِ
وهي عبارة عن املياه التي تســقطها املزن ،أو امليــاه الناجتة عن َذوبان
الصف الصحي.
الثلوج التي تدخل شبكات مياه ّ
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ثانيا :مكونات مياه الرصف الصحي:
ٍ
بشــكل تقريبي من
الصحي
تتكون مياه الرصف
املكونات الكيميائيةّ :
ّ

 %99من املياه ،و %1من املواد العضوية وغري العضوية ،عىل شــكل مواد
ذائبة وعالقة؛ حي��ث يتواجد ٌّ
كل من الربوتني ،والســليليلوز ،والدهون،

واملواد غري العضوية عىل شكل مواد عالقة.
نام تَكــون املواد الكحولية ،والدهون احلمضيــة ،واألمحاض األمينية

عىل ش��كل مواد ذائبة ،وترتاوح قيمة الرقــم اهليدروجيني يف ِمياه الرصف
الصحي املنزلية ما بــن  ،8 - 6.7أ ّما الرقــم اهليدروجيني ملياه الرصف
املكونات الكيميائ ّية هلا.
الصحي الصناع ّية فيختلف حسب ّ

تتنوع الكائنات احل ّيــة الدقيقة ا َملوجودة يف مياه
ملكون��ات البيولوجية ّ

الرصف الصحي ما بني الفطريات ،والبكترييا ،واألوليات ،والفريوسات،
والطحالب الدقيقة(((.
ثالثا :أثر مياه الرصف الصحي عىل البيئة:

تؤ ّثر ِميــاه الرصف الصحــي عىل اإلنســان والبيئــة املحيطة به عىل
النحو التايل:
((( https://mawdoo3.com
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 -1تســاعد مياه الرصف الصحي عىل انتشــار ا َمليكروبات و ُمس ّببات

صحة اإلنســان وزيــادة احتامل ّية إصابته
األم��راض ،مما ُيؤ ّثر ســلب ًا عىل ّ

باألمراض ا ُملســتعصية؛ حيث تُســ ّبب البكترييا املوجودة يف مياه الرصف
وتقرحاهتا الدقيقة،
الصحي العديد م��ن األمراض أمهها :التهاب األمعاءّ ،

والكول�يرا ،والتيفوئيد ،وأمــراض اجلهاز التنفــي ،واحلمى ،والريقان،

بينام تُس�� ّبب الفريوســات التهابات األمعاء ،والتهاب السحايا ،والشلل،
والريق��ان ،وأمراض اجلهــاز التنفيس ،وأمراض القلب غــر املألوفة ،كام

تُس�� ّبب األحياء األول ّية إصابة اإلنسان باإلسهال ،واألميبا ،وأوبئة الكبد،
وغريها من األمراض.

 -2اســتهالك األكســجني ا ُملذاب يف املاء بواســطة امليكروبات ،ممّا

يؤ ّدي إىل موت الكائنــات احلية املائية ،وحدوث عفن يف املياه ،وانتشــار
الروائح الكرهية.

ٍ
التنوع احليوي.
 -3حدوث
اختالل يف ّ
ووصوهلا إىل
ترسب امليـ�اه العادمةُ ،
 -4التسـ� ّبب يف ّ
تلوث الرتبة عند ّ

األرايض الزراع ّية(((.

((( Mackenzie Davis، David Cornwell، Introduction to Environmental
Engineering، New York: McGraw-Hill، Page 456. Edited
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رابعا :كيفية معاجلة مياه الرصف الصحي:
متر عمل ّية معاجلة مياه الرصف الصحي بالعديد من املراحل كاآليت:
ّ
 -1مرحلة املعاجلة األولية: Preliminary Treatment:

تتم يف هذه املرحلــة إزالة مجيع املواد التي قد تُعيــق عمل ّيات املعاجلة
ّ

الالحقة ،مثل أغصان األشــجار ،واحلىص ،والزيوت ،والرمال ،والرتبة،
باستخدام :املصايف Screens::التي تعمل عىل حجز املواد الكبرية احلجم.
ترسب
وباســتخدام أحواض حجز الرمل Grit Chambers::حيث يتم ّ
املواد غري العضو ّية كالزيوت ،وباستخدام الرمال ،واحلىص؛ حيث ُت ّرر مياه

رتسبة
ويتم التحكّم يف املواد ا ُمل ّ
الرصف الصحي يف أحواض ترسيب رمليةّ ،

ٍ
أحواض حمدّ دة،
ليتم ختزينهــا يف
عن طريق التحكّم يف رسعة الرتســيبّ ،

وإرساهلا إىل
مكب النفايات الحق ًا ،وتتم ّيز هذه األحواض بصغر حجمها.
ّ
 -2مرحلة الرتسيب االبتدائي:Primary Sedimentation :

يف هــذه املرحلة تُزال املواد ذات الكثافة العاليــة ،التي قد تكون مواد
عضو ّي��ة أو غري عضو ّيــة ،وتؤ ّدي هذه املرحلة إىل انخفــاض تركيز املواد

العالقة بنسبة ُ
تصل إىل %55
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 -3مرحلة املعاجلة احليويةBiological Treatment::

وهي املرحلة التي تؤكسد فيها املواد العضو ّية املوجودة يف مياه الرصف

ويتم استخدام وسيلة ا ُملعاجلة حسب
الصحي بواســطة البكترييا اهلوائيةّ ،

نظام
النمو البيولوجي ا ُملستخدم للكائنات احل ّية الدقيقة ،كاآليت:
ّ

* النمــو البيولوجــي اهلوائــي املعلــق؛ تكــون البكترييــا ُمع ّلقــ ًة

يف امليــاه العادمــة أثنــاء عمل ّيــة اخللــط ،وتُســتخدم الطــرق اآلتيــة
للمعاجلة البيولوج ّية:
ُ
حلمأة املنشــطة :Activated Sludge :وفيها تُنش��ط الكائنات احل ّي ُة

الدقيقة عن طريق إضافة كمي ٍة ٍ
قليلة من محأة نش��طت سابق ًا ،ثم ُتلط املِياه
ّ
العادمة وتُقلب لتهويتها ،لتقوم البكترييا بأكس��دة املواد العضوية ،وتؤ ّدي
املس��تمرة إىل خت ّثر املواد ا ُملع ّلقــة وزيادة تركيزها ،ل ُيتخ ّلص
عمل ّية التقليب
ّ
منها الحق ًا يف عمل ّية الرتسيب الثانوية.

ٍ
أحواض
برك األكســدة ،:Stabilization ponds :وه��ي ِعبارة عن

ٍ
بطريقة طبيع ّي ٍة باالعتامد عىل الطحالب،
تتم معاجلة املياه فيها
بسيطة الصنعّ ،

وأشعة الشمس ،والعنارص املوجودة يف مياه الرصف.
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* النمو البيولوجي اهلوائي املتالحق ،تكون البكترييا ُمتّصل ًة بدعامات،

للمعاجلة البيولوج ّية:
وتُستخدم الطرق اآلتية ُ

تتكون ّ
املرشــحات
 -املرشــحات البيولوجيةّ Trickling filters: :

البيولوجية من أحواض مبن ّية من الطوب أو اخلرس�اـنة املس��لحة ،وتكون

مملوء ًة باحلىص أو البالستيك ،وعند خروج املياه ِ
العادمة من حوض الرتسيب
َ

ُوزع عىل س��طح ّ
املرشحات بواسطة أنابيب مثقبة ،لتتخ ّلل املياه
االبتدائي ت ّ
الفجوات بني احلىص ،وبالتايل تتشكّل طبق ٌة ُهالم ّي ٌة عىل السطح حتتوي عىل
البكترييا والكائنات احل ّية الدقيقة لتقوم بعمل ّية األكسدة.

األقراص البيولوج ّية الدوارة:Rotating Biological Contactors :

وهي ِعبار ٌة عن أقراص دائر ّية َمصنوعة من البالستيك ،تدور بشكل بطيء،

تتكون طبقة
وتكون مغم��ور ًة إىل ُمنتصفها باملياه العادمة ،ونتيج ًة للدوران ّ

ثم
بيولوج ّية ،تبدأ بعمل ّية ا ُملعاجلة عند غمر هذه األقراص يف املياه العادمةّ ،

تعريضها للجو.

تتم عمل ّية
 -4مرحلة الرتســيب النهائيــةّ Final Sedimentation: :

يسهل عملية استخراجها(((.
إزالة الرمال والصخور من املياه يف هذه ّ
((( https://mawdoo3.com
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خامسا :حكم استعامل هذه املياه بعد معاجلتها:
وافق املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ،يف دورة
انعقاده احلاديــة عرشة بمكة املكرمة يف الفرتة من 1409/7/20-13هـ،
عىل جواز اســتعامل مياه املجارى بعد تنقيتهــا ومعاجلتها بام جيعلها صاحلة
لالســتعامل ،إذ جاء يف القرار اخلامس ملجلســه« :بعد مراجعة املختصني
بالتنقية بالطرق الكيامويــة ،وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاســة
منه عىل مراحل أربعة :وهي الرتسيب ،والتهوية ،وقتل اجلراثيم ،وتعقيمه
بالكلور ،بحيث ال يبقى للنجاسة أثر :يف طعمه ،ولونه ،ورحيه ،قرر املجمع:
أن ماء املجارى إذا نقي بالطرق املذكورة أو ما يامثلها ،ومل يبق للنجاسة أثر
يف طعمــه ،وال يف لونه ،وال يف رحيه ،صار طهورا ،جيوز رفع احلدث وإزالة
النجاسة به ،بناء عىل القاعدة الفقهية التي تقرر :أن املاء الكثري الذي وقعت
فيه نجاسة ،يطهر بزوال هذه النجاسة منه ،إذا مل يبق هلا أثر فيه».
•
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املطلب الثالث
املشكالت اليت تواجهها الدول اإلسالمية وهي يف سبيل
حتقيق األمن الغذائي واملائي وأثرها
تواجه الكثري من الدول اإلســامية مشكالت شــتى ،وهي يف سبيل
حتقيق األمن الغذائي واملائي ،لعل منها :قلــة األرايض الصاحلة للزراعة،
وإحجــام الكثريين عن اســتثامر أمواهلم يف إحيــاء األرض املوات ،ندرة
موارد املياه العذبة وندرة مشــاريع حتقيق األمن الغذائي ،وعدم االقتصاد
يف استهالك املواد الغذائية واســتعامل أكثرها يف غري ما خصصت له ،عدم
القصد أو سوء اســتعامل املاء العذب أو إفساده واستهالك أكثره يف غري ما
خصص له.
الفرع األول :قلة األراضي الصاحلة للزراعة يف الدول اإلسالمية بوجه عام:

ربام كان من أهم املشــكالت التي تواجه الدول اإلســامية ،وهي يف
ســبيل حتقيق األمن الغذائي ،هو قلــة األرايض الصاحلة للزراعة ،إذ يمتد
العامل اإلســامي مــن خط طول  ْ 18غربــا إىل  ْ 140رشقــا ،ومن دائرة
عرض ْ 10جنوب خط االســتواء إىل  ْ 55شــاال .وتبلغ مساحته حوايل
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 32مليون كم ،2أي ما يقارب ربع مســاحة اليابســة البالغة حوايل 149
مليون كــم ،2وحتيط به حدود برية تقدر بحــوايل  168،760كم ،تغطي
املياه العذبــة جزء ًا حمدودا مــن أرايض العامل اإلســامي ،يزيد قلي ً
ال عن
نصف مليــون كيلومرت مربع ،وتشــكل األرايض الزراعية حوايل %11،3
من مساحة العامل اإلســامي ،أي ما يعادل 3،5 :مليون كم 2تقريبا ،منها
حوايل  658ألف كم 2أراض مروية ،تشــكل نســبتها  %18من األرايض
الصاحلة للزراعة ،وتبقى قرابة  2،6مليون كم 2أرايض غري مروية ،إال أهنا
صاحلة للزراعة(((.
وذلك يقتيض بذل كثري من اجلهود يف ســبيل إجياد وسائل غري تقليدية
لتوفري املياه الصاحلة لزراعة هذه األرايض ،واستخدام تقنيات متقدمة لري
هذه األرايض ،مع استخدام امليكنة الزراعية يف مجيع جماالت زراعتها.
بــذل اجلهود يف ســبيل اســتصالح األرايض التي مل تــزرع من قبل،
واســتخدام ما وفره التقدم العلمي يف إحياء هذه األرايض ،لزيادة نســبة
األرايض الصاحلــة للزراعــة ،ولتحقيــق األمن الغذائي مــن زراعة هذه
األرايض بقدر االستطاعة.
((( .http://www.odci.gov/cia/publications/factbook
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الفرع الثاني :إحجام الكثريين عن استثمار أمواهلم يف إحياء األرض املوات:

إحيــاء األرايض املوات ،يفتقر إىل كثري من الوقت واجلهد واملال ،وهو
وإن كان وســيلة من وسائل اكتساب امللك فيام تم إحياؤه من قبل املحيي،
إال أن دورة رأس املال فيه بطيئــة إىل حد كبري ،فإن كل مرحلة من مراحله
متتــد يف الزمن ،مع قلة الفائدة املرجوة مما تم إحيــاؤه ،وعدم حتقق الفائدة
املرجوة منه إال عــى املدى البعيد ،ولذا فإن أكثر أصحاب رءوس األموال
ينحون بأمواهلم منحى املرشوعات األخرى التي تؤيت ثامرها وافرة يف املدى
القصري ،وال يبذل فيها جهد كاجلهد الذي يبذل يف إحياء املوات ،ويف نفس
الوقت حيجمون عن استثامر أمواهلم يف إحياء األرايض املوات ،نظرا لوجود
خماطر يف اســتثامر املال عن طريقه ،وبطء دورة رأس املال فيه ،وزيادة نسبة
احتامالت توقف املرشوع يف أحد مراحله ،قبل حتقق اإلنتاج منه ،فضال عن
أن بعض الدول تقــوم بإبطال يد املحيي عىل األرض التي أحياها ،وتطرح
بيعهــا يف املزاد ،وكأن هذا املحيي مل تكن له عالقة هبا من قبل ،بعد أن أنفق
ماله وجهده ووقته يف إحيائها.
ويمكن للتغلب عىل هذه املشكلة ،محاية من أحيا املوات ،وحترير صك
له من قبل اجلهة املعنية يف الدولة بملكيته ملا أحياه ،وتقرير ســلطان املالك
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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له عىل ما أحياه أبدا ،ألن الشــارع ملكه املوات بمجرد إحيائه ،وإضافة إىل
ذلك ،قيام الدولة التي فيها املــوات ،بتقديم بعض آالت اإلحياء ملن يقوم
به ،للتيســر عليه فيام يقوم به ،وقيامها ببعض مقدمات اإلحياء ،كتســوية
املوضع ،أو حفر البئر الذي يرتفــق به لري هذه األرض ،باعتبار ذلك من
قبيل التعاون عىل الرب والتقوى الذي أمر به الشارع.
كام أن لويل األمــر أن يقطع بعض أرايض املــوات  -رقبة أو منفعة -
لبعض املس��لمني ،وقد فعل رس��ول اهلل ﷺ ذلك لبعــض الصحابة ،فقد
روى علقم��ة بن وائل احلرضمي عن أبيه «أن رس��ول اهلل ﷺ أقطعه أرضا
بحرض موت ،قال وائل :فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه ،أو قال أعلمها
إياه»((( ،وروى هش��ام بن عروة عن أبيه أن النبي ﷺ أقطع الزبري أرضا من
أموال بني النضري»((( ،وعن متيم الداري قال« :استقطعت النبي ﷺ أرضا
بالشــام قبل أن يفتح ،فأعطانيها ،ففتحها عمر يف زمانــه ،فأتيته فقلت إن
رسول اهلل ﷺ أعطاين أرضا من كذا إىل كذا ،فجعل عمر ثلثها البن السبيل،
((( أخرجه أمحد يف مسنده ،والرتمذي والبيهقي والدارمي يف سننهم ،وقال الرتمذي :حديث
حســن( .مسند أمحد  ،399/6سنن الرتمذي  ،665/3سنن الدارمي  ،347/2سنن
البيهقي .)144/6
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .1149/2
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وثلثــا لعامرهيا ،وثلثا لنا»((( ،مما يدل عىل جــواز إقطاع األرض املوات ملن
يقوم بإعامرها.
الفرع الثالث:ندرة موارد املياه العذبة وندرة مشاريع حتقيق األمن الغذائي:

ذكرنــا قبال أن امليــاه العذبة تغطي جــزء ًا حمدودا مــن أرايض العامل
اإلســامي ،يزيد قلي ً
ال عن نصف مليون كيلومرت مربع ،وتشكل األرايض
الزراعية حوايل  %11،3من مســاحة العامل اإلسالمي ،أي ما يعادل3،5 :
مليون كم 2تقريبا ،منها حوايل  658ألف كم 2أراض مروية ،تشكل نسبتها
 %18من األرايض الصاحلة للزراعة ،وتبقى قرابة  2،6مليون كم 2أرايض
غري مروية ،إال أهنــا صاحلة للزراعة ،وندرة موارد املياه العذبة كان ســببا
يف اصطباغ معظم أرايض العامل اإلســامي بصبغة األرايض الصحراوية،
ونتيجة لذلك كان يف مشــاريع األمن الغذائي ندرة ،لعدم وجود مســاحة
مناســبة من األرايض الصاحلة للزراعة ،وندرة املياه التي يمكن هبا زراعة
مــا يصلح منهــا لذلك ،ولذلــك قلت املشــاريع التي من شــأهنا حتقيق
األمن الغذائي.
((( ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ،وقال :رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات ،وذكره ابن
حجر يف اإلصابة ،وسكت عنه( .جممع الزوائد  ،8/6املعجم الكبري  ،58/2اإلصابة
.)242/6
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ولتجاوز هذه املشــكلة ينبغي اتباع وســائل غري تقليديــة لتوفري املياه
الصاحلة للزراعة ،واإلرشــاد إىل املناطق التي تصلح وجتود فيها الزراعة،
وتشجيع املســلمني عىل زراعتها ،وإقامة املشــاريع التي يتحقق هبا األمن
الغذائي عىل هذه األرض.
الفرع الرابع :عدم االقتصاد يف استهالك املواد الغذائية واستعمال أكثرها يف
غري ما خصصت له:

ينفق الكثريون يف العامل اإلسالمي الطعام والرشاب يف غري ما خصص
له هذا وذاك:
فبعض املجتمعات اإلســامية تتخلص من بقايا الطعام الفائض من
الوجبات اليومية ،وال توجد جهــات جلمع هذه البقايا إلعادة االنتفاع هبا
يف إطعام اإلنســان أو احليوان ،وهذا يمثل إهدارا للمنتجات الغذائية التي
تفتقر إليها جمتمعات إسالمية.
وبعــض املجتمعات تعمــد إىل الغذاء املخصــص لآلدميني ،فتطعمه
للدواب ،مع توافر أنواع العلف املخصصة إلطعام غري اإلنســان ،ووجود
آدميني يفتقرون إىل هذه األطعمة ،بام يمثل إهدارا للمواد الغذائية املخصصة
لآلدميني ،ويساعد عىل عدم حتقق األمن الغذائي هلم.
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كام يوجد منهج إرسايف يف كميات الغــذاء التي تقدم كوجبات يومية،
أو نطلب من أماكن إعداد الطعام ،بحســباهنا يف نظــر البعض مظهرا من
مظاهــر الكرم ،أو إظهار النعمة عىل من يفعلــه ،حتى ولو ادخر ما يفيض
عىل احلاجة منها بوســائل احلفظ املختلفة ،إال أن مــا يدخر يكون مآله يف
األغلب األعم التخلص منــه وعدم االنتفاع به ،باعتبار أن حفظه أو طول
حفظه يغري من طعمه وقيمته الغذائية ،فيئول أمره إىل أن يكون من النفايات
أو يتم التخلص منه لعدم الرغبة يف تناوله.
وقد هنى اهلل سبحانه عن اإلرساف والتبذير ،فقال سبحانه ﴿:ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾((( ،وقوله سبحانه ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾(((،
وقال النبي ﷺ« :كلوا وارشبوا وتصدقوا من غري إرساف وال خميلة ،إن اهلل
تعاىل حيب أن يــرى أثر نعمته عىل عبده»((( ،عــن املقدام بن معدي كرب
ريض اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :ما مأل آدمي وعاء رشا من
((( من اآلية  31من سورة األعراف.
((( اآليتان  27 ،26من سورة اإلرساء.
((( علقه البخاري يف صحيحه ،ووصله احلاكم يف املســتدرك مــن طريق قتادة عن عمرو
بن شــعيب عن أبيه عن جده ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .صحيح
البخاري  ،2181/5املستدرك .)150/4
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بطن ،بحســب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه ،فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه
وثلث لرشابه وثلث لنفســه»((( ،كام أن يف إتالف الطعام أو التخلص منه،
إضاعة للامل ،وذلك منهي عنه ،فقد روى املغرية بن شــعبة قال« :سمعت
رسول اهلل ﷺ يقول :إن اهلل حرم ثالثا وهنى عن ثالث ،حرم عقوق الوالد
ووأد البنــات ومنعا وهات ،وهنى عن ثالث :قيل وقال ،وكثرة الســؤال،
وإضاعة املال»(((.
الفرع اخلامس :عدم القصد أو سوء استعمال املـاء العـذب أو إفساده ،واستهالك
أكثره يف غري ما خصص له:

مما يالحظ أنه يوجد ســوء اســتعامل للميــاه العذبــة يف أكثر الدول
اإلسالمية ،ومن مظاهر سوء االستعامل ما ييل:
 -1اســتعامل املياه النقيــة املعدة لــرب اآلدميــن يف ري احلدائق
((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،واحلاكم يف املســتدرك ،وسكت عنه ،وأخرجه الرتمذي
والنسائي يف سننهام ،وقال فيه الرتمذي :حديث حسن صحيح ،وسكت عنه النسائي.
وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ،والطرباين يف مسند الشاميني ،واملنذري يف الرتغيب
والرتهيب( .صحيح ابن حبان  ،449/2املستدرك  ،135/4سنن الرتمذي ،590/4
سنن النســائي  ،178/4شعب اإليامن  ،28/5مسند الشــاميني  ،396/2الرتغيب
والرتهيب .)99/3
((( أخرجــه الشــيخان يف الصحيحــن( .صحيح البخــاري  ،848/2صحيح مســلم
.)1340/3
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واملتنزهــات واملزارع ،وغســل الســيارات ،وعدم اســتخدام املياه غري

املفلرتة يف ذلك.

 -2ســكب املاء النقي املعد لرشب اإلنســان واحليوان يف الشــوارع

والطرقات ،وأمام املؤسســات املختلفة ،كنوع من أنواع تســكني الغبار أو
تلطيف الطقس يف هذه األماكن.

 -3ملء محامات الســباحة هبذا املاء املعد للرشب ،سواء يف األندية أو

املنتجعات أو الفنادق ،أو املساكن اخلاصة ،أو نحوها.

 -4استصالح األرايض التي يراد زراعتها أو غرس األشجار فيها ،هبذا

املاء املفلرت املعد لرشب اإلنســان ،وسقي احليوان ،رغم وجود املاء العذب
غري املفلرت صاحلا هلذا االستصالح.

 -5التفريــط يف املياه العذبة ،بجعل مصدرهــا يصب يف البحر بدون

مقتض لذلك ،مع إمكان االســتفادة من هذه املياه يف وجوه االستخدامات
النافعة لإلنسان واحليوان.

 -6يعمد البعض إىل جعل املياه العذبة بوجه عام غري صاحلة الستعامل

اآلدمــي أو احليوان أو البيئة ،وذلك بوضع املبيدات أو خملفات التعقيم ،أو
وضع ما ختلف عــن عمليات التنظيف هبا ،فينتج عــن ذلك كله مياه غري
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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صاحلة لالســتعامل اآلدمي أو ســقي احليــوان أو األرض هبا ،فضال عن
إرضارها بالبيئة إذا ســكبت عىل اليابسة ،وإرضارها كذلك باألحياء املائية
إذا سكبت يف جمرى مائي به ماء عذب أو مالح.
 -7وقد يقيض البعض حاجته أو يلقي بالفضالت النجسة أو احليوانات
النافقة أو خملفات املصانع من املواد الكيميائية أو الزيوت والشحوم ونحوها
يف جماري املياه العذبة ،وبعض املناطق يف العامل اإلســامي ترصف خملفات
دورات املياه يف هذه املجاري ،وال جتري معاجلات هلذه املياه ،فتكون النتيجة
اإلرضار الشديد باإلنسان واحليوان والبيئة.
إىل غري ذلك من مظاهر سوء استخدام هذه املياه ،وهي كثرية.
وقد أمر الشــارع بالقصــد وعــدم اإلرساف يف كل يشء ،فقال احلق
ســبحانه ناهيــا عــن اإلرساف ﴿ :ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾»(((،
وقولــه ســبحانه ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾((( ،وروي عــن عبد اهلل بن عمرو م «أن النبي
ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ ،فقال :ما هذا الرسف يا سعد؟ ،قال :أيف الوضوء
((( من اآلية  31من سورة األعراف.
((( اآليتان  27 ،26من سورة اإلرساء.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

أهم املشكالت اليت تواجهها الدول اإلسالمية لتحقيق األمن الغذائي واملائي

69

رسف؟ ،قال :نعم وان كنت عىل هنر جار»((( ،وإذا كان اإلرساف يف استعامل
املاء منهيا عنه عىل هذا النحو ،كان القصد يف اســتعامله مأمورا به ،وقد كان
رسول اهلل ﷺ خري مثل حيتذي يف هذا القصد ،فقد كان ﷺ يغتسل بمقدار
الصــاع من املاء ،ويتوضأ بمقدار املد منــه ،إذ روي عن أنس ريض اهلل عنه
قال« :كان رسول اهلل ﷺ يغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد ،ويتوضأ باملد»(((،
و كان يأمر ﷺ غريه باالغتســال والوضوء هبذا القدر كذلك ،إذ روي عن
جابر ريض اهلل عنه أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :جيزئ من الغسل الصاع ،ومن
الوضوء املد»((( ،وهنى الشارع عن االستعامل الذي يؤدي إىل تلويث املاء،
فقد روى عبد اهلل بن مغفل ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال« :ال يبولن
أحدكم يف مســتحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ ،فإن عامة الوسواس منه»(((،
((( أخرجه أمحد يف مســنده ،وابن ماجه يف ســننه ،والبيهقي يف شــعب اإليامن ،والطرباين
يف األوسط( .مسند أمحد  ،221/2ســنن ابن ماجة  ،137/1شعب اإليامن ،30/3
املعجم األوسط )36/3
((( أخرجه البخاري ومســلم يف الصحيحني( .صحيح البخاري  ،84/1صحيح مســلم
.)258/1
((( أخرجه احلاكم يف املســتدرك ،وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وأخرجه ابن خزيمة
يف صحيحه ،وأبــو عوانة وأمحد وعبد بــن محيد يف مســانيدهم ،والبيهقي وأبو داود
وابن ماجة يف ســننهم( .املستدرك  ،266/1مسند أمحد  ،370/3صحيح ابن خزيمة
 ،62/1مســند عبد بن محيد  ،335/ســنن البيهقي  ،195/1سنن أيب داود ،24/1
مصباح الزجاجة )40/1
((( أخرجه احلاكم يف املستدرك ،وقال :حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وله شاهد=  ،
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بمعني أن املــرء قد يصيبه رضر إذا بال يف مغتســله ،وروي عن أيب هريرة
ريض اهلل عنه أنه س��مع رس��ول اهلل ﷺ يقول« :ال يبولــن أحدكم يف املاء
الدائم ثم يغتســل منه»((( ،واملاء الدائم :هو الذي ال يتحرك من موضعه،
قال ابن حجر يف بيان علة النهي :إن النهي عن البول فيه لئال ينجســه وعن
االغتسال فيه لئال يسلبه الطهورية ،فدل عيل أن املنع من االنغامس فيه لئال
يصري مستعمال فيمتنع عيل الغري االنتفاع به ،فمنع الشارع من تلويث املياه
باملخلفات اآلدميــة أو احليوانية أو غريها ،مما يرض بالصحة واحلياة العامة،
ومما يدل هلذا كذلك ما روي عن جابر ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ« :هني أن
يبال يف املاء الراكد»((( ،وروي عنه أنه قال« :هني رس��ول اهلل ﷺ أن يبال يف
املاء اجلاري»((( ،وروي عن ابن عباس م قال« :س��معت النبي ﷺ يقول:
=  وأخرجه أمحد وعبد بن محيد يف مســانيدهم ،والطرباين يف األوسط ،والبيهقي وأبو
داود وابن ماجه والنسائي يف سننهم( .،املستدرك  ،296/1مسند أمحد  ،56/5مسند
عبد بن محيد  ،181/1املعجم األوسط  ،230/3سنن البيهقي  ،98/1سنن أيب داود
 ،7/1سنن النسائي  ،34/1سنن ابن ماجة .)111/1
((( أخرجه مسلم يف صحيحه .235/1
((( أخرجه مسلم يف صحيحه.235/1 .
((( ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ،وقال :رواه الطرباين يف األوســط ورجال ثقات ،وذكره
املنذري يف الرتغيب ،وقال :رواه الطرباين يف األوســط بإســناد جيــد( .جممع الزوائد
 ،204/1املعجم األوسط  ،208/2الرتغيب والرتهيب .)81/1
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اتقوا املالعن الثالث ،قيل :ما املالعن يا رسول اهلل؟ ،قال :أن يبول أحدكم
يف ظل يســتظل فيه ،أو يف طريق ،أو يف نقع ماء»((( ،وروى أبو هريرة قال:
«سمعت رس��ول اهلل ﷺ يقول من سل سخيمته عىل طريق عامر من طرق
املســلمني ،فعليه لعنــة اهلل واملالئكة والناس أمجعني»((( ،الســخيمة :هي
الغائط والنجو((( ،واحلديث فيه حتذير من التخلص من فضالت اآلدميني
عىل الطرق السابلة ،ومثلها يف ذلك املياه التي يستخدمها الناس يف الرشب
واالغتسال والري.
وعالج ذلــك االلتزام برشع اهلل تعاىل ،وذلــك يف االلتزام بالقصد يف
استعامل املاء العذب ،وعدم إفساده ،وعدم استعامله يف غري ما خصص له،
((( أخرجه احلاكم يف املســتدرك ،وقال :صحيح اإلســناد ومل خيرجــاه ،وأخرجه أمحد يف
مســنده ،والطرباين يف الكبري ،والبيهقي وأبو داود وابن ماجة يف ســننهم ،وسكت عنه
البيهقي وأبو داود ،وذكره املنذري يف الرتغيب وســكت عنه( .املســتدرك ،273/1
مســند أمحد  ،299/1املعجم الكبري  ،123/20سنن البيهقي  ،97/1سنن ابن ماجه
 ،119/1سنن أيب داود  ،7/1الرتغيب والرتهيب .)80/1
((( أخرجه احلاكم يف املستدرك والبيهقي يف سننه وسكتا عنه ،وأخرجه املنذري يف الرتغيب
والرتهيب ،وقال :رواه الطرباين يف األوســط والبيهقي وغريمهــا ،ورواته ثقات ،إال
حممد بن عمرو األنصاري ،وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد وقال :رواه الطرباين ،وله يف
الصحيح اتقــوا اللعانني ،وفيه حممد بن عمرو األنصاري ضعفه حييى بن معني .ووثقه
ابن حبان وبقية رجاله ثقات( .املســتدرك  ،296/1ســنن البيهقي  ،98/1الرتغيب
والرتهيب  ،81/1جممع الزوائد .)204/1
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر .351/2
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باعتبار أن ذلك من شــأنه حتقيق األمن املائي ،الذي ال يقل أمهية عن حتقيق
األمن يف أقوات الناس.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
•

•

•

مشروع قرار يف حتقيق األمن الغذائي
يعــد الغذاء عصب حيــاة كل كائن حــي ،وملا كان تأمينه لإلنســان
يقتيض األخذ بأســباب ذلك ،كان البد من مراعاة هذه األسباب ،واألخذ
بمعطيات العرص نحــو حتقيق حد الكفاية من املنتجــات الغذائية يف بالد
املســلمني ،باعتباره فرض كفاية عىل القادرين عليه من أهل هذه البالد ،ثم
حتقيق حد الوفرة فيها هلم بعد ،مع انعدام ســوء االســتخدام فيها ،وتقليل
االعتامد عىل اســترياد هــذه املنتجات من الدول التي تنتجهــا ،باعتبار أن
تقديم هذه األقــوات من هذه الدول ال خيلو من منة ،أو إمالء سياســات
معينة عىل الدول اإلسالمية ،تتناىف مع معتقدها وطبيعتها ومصلحتها.
•
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أوال :القرآن الكريم.
ثانيا :كتب احلديث واآلثار ورشوحهام:
& تلخيص احلبري :أمحد بن عيل بن حجر العســقالين ،املدينة املنورة،

نرش  1384هـ.

& الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية :أمحد بن عىل بن حجر العسقالنى،

دار املعرفة ،بريوت.

& ســنن الرتمذي :حممد بن عيســى بن سورة الســلمى ،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت.
&

سنن الدارقطني :عيل بن عمر الدارقطني ،دار املعرفة ،بريوت.

&

سنن أيب داود :سليامن بن األشــعث السجستاين األزدي ،املكتبة

&

السنن الكربي :أمحد بن احلسني بن عيل بن مويس البيهقي ،مكتبة

العرصية ،بريوت.

دار الباز ،مكة املكرمة.
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& سنن ابن ماجة :حممد بن يزيد القزويني ،دار الفكر العربى ،بريوت.
&

ســنن النسائي :أمحد بن شــعيب بن بحر النســائى ،دار البشائر

اإلسالمية ،بريوت.

& رشح النووي عىل صحيح مسلم :حييى بن رشف بن مري النووي،

دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

& صحيح البخاري :حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري ،دار ابن

كثري ،الياممة ،بريوت.
&

صحي��ح ابن حبان :حممد ب��ن أمحد بن حبان التميمي البســتي،

&

صحيح مسلم :مسلم بن احلجـــاج القشــري النيسابوري ،دار

&

فتح الباري :أمحد بن عيل بن حجر العســقالين ،املطبعة السلفية،

مؤسسة الرسالة ،بريوت.

إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
القاهرة.
&

جممع الزوائد ومنبع الفرائد :عــي بن أيب بكر اهليثمي ،دار الريان

للرتاث ،القاهرة.
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&

املستدرك عيل الصحيحني :حممد عبد اهلل احلاكم النيسابورى ،دار

&

مسند أمحد بن حنبل الشــيباين ،الطبعة األويل 1408هـ ،مؤسسة

&

املصنـ�ف :عبد الرزاق بـ�ن مهام الصنعاين ،املكتب اإلسـلامي،

الكتب العلمية ،بريوت.
علوم القرآن ،بريوت.
بريوت.
&

املوطأ :مالك بن أنس األصبحي ،دار احلديث ،القاهرة.

ثالث ًا :كتب الفقه:
أ -كتب الفقه احلنفي:
& بدائ��ع الصنائع :عالء الدين أبو بكر بن مســعود الكاســاين ،دار

الكتاب العريب ،بريوت.

& الدر املختــار :رشح تنوير األبصار :حممد عالء الدين احلصكفي،

وحاشيته رد املحتار :حممد أمني بن عابدين ،دار الفكر ،بريوت.

اهلدايــة :برهان الدين عــى بن أبى بكر املرغينانــى ،ورشوحها :فتح

القدير :حممد ن عبد الواحد الســيوايس (ابن اهلامم) ،وتكملة فتح القدير:
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

76

أهم املشكالت اليت تواجهها الدول اإلسالمية لتحقيق األمن الغذائي واملائي

نتائج األفكار :شمس الدين أمحد بن قودر (قايض زادة) ،والعناية :حممد بن
حممود البابريت ،واخلوارزمي :الكفاية عيل اهلداية ،وحاشــية سعدي جلبي

عيل العناية ،دار الفكر ،بريوت
ب -كتب الفقه املالكي:

& رشح اخلريش :حممد بن عبد اهلل اخلرشى ،املطبعة األمريية ،بوالق،

القاهرة.
&

الرشح الكبري :أمحد بن حممد بن أمحد الدردير ،وحاشية الدسوقي

عىل الرشح الكبري للدردير :حممد بن عرفة الدسوقي ،دار الفكر ،بريوت.

& رشح منــح اجلليل :حممد بن أمحد بن حممد عليش ،مكتبة النجاح،

ليبيا.

& مواهبــ اجلليل :حممد ب��ن عبد الرمحن املغــريب (احلطاب) ،دار

الفكر ،بريوت.

ج -كتب الفقه الشافعي:
&

روضــة الطالبــن :حييى بن رشف بــن مري النــووي ،املكتب

اإلسالمي ،بريوت.
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&

بريوت.
&

مغنــي املحتاج :حممد بن أمحــد الرشبينى اخلطيــب ،دار الفكر،
املهذب :إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوز آبادي الشريازي ،دار

الفكر ،بريوت.

& هنايــة املحتــاج إيل رشح املنهاج :حممد بن أمحد بــن محزة الرميل،

وحاشــيتا أيب الضياء عيل بن عيل الشــرامليس عيل الرشح املذكور .مكتبة
مصطفي احللبي ،القاهرة.

د -كتب الفقه احلنبيل:
&

رشح منتهي اإلرادات :منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،دار

&

الفروع :حممد بن مفلح املقديس ،عامل الكتب ،بريوت.

الفكر ،بريوت.

& ال��كايف :عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،املكتب اإلســامي،

بريوت.
&

مطالـ�ب أويل النهـ�ي :مصطفي السـ�يوطي الرحيبـ�اين ،املكتب

اإلسالمي ،دمشق.
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&

املغني :عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،دار الفكر ،بريوت.

هـ كتب الفقه الظاهري:
& املحلـي :عيل بن أمحد بن ســعيد بن حزم الظاهــري ،دار اآلفاق

اجلديدة ،بريوت.

رابع ًا :كتب اللغة واملصطلحات الرشعية:
&

القاموس املحيط :حممد بن يعقوب الفريوز آبادي الشريازي ،دار

الفكر ،بريوت.

& لس��ان العرب :حممد بن جالل الدين (ابن منظور اإلفريقى) ،دار

صادر ،بريوت.

•

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

•

•

79

أهم املشكالت اليت تواجهها الدول اإلسالمية لتحقيق األمن الغذائي واملائي

املقدمة

7

مطلب متهيدي :حتقيق األمن الغذائي واملائي من فروض الكفاية

11

املطلب األول :سبل حتقيق األمن الغذائي

14

الفرع األول :االعتامد عىل املنتجات املحلية

14

الفرع الثاين :استخدام التقنيات التي من شأهنا حتقيق هذا األمن
املقصــد األول :األخذ بمعطيــات العرص وتطبيــق التقنيات احلديثة
لتحقيق حد الكفاية ثم الوفرة يف جمال اإلنتاج الزراعي
املقصد الثاين :انتخاب ســاالت النباتات واملغروسات ,التي من شأهنا
زيادة املنتج الغذائي
الفرع الثالث :زيادة مســاحة األرض الصاحلة لإلنتاج الزراعي وإقامة
املشاريع الغذائية عليها
املقصــد األول :إحيــاء األرض املوات باملشــاريع التــي يتحقق هبا
هذا اإلحياء
املقصد الثاين :منح مهلة مناســبة ملتحجري املوات للتمكن من إحيائه
بوسائل التقنيات احلديثة
املقصد الثالث :رصد اخلرباء ذوي الكفــاءة لتقديم اخلربة العملية ملن
يقومون بإحياء املوات

15
15
17
19
19
23
26
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الفرع الرابع :تشجيع إقامة املشاريع الزراعية والصناعية التي تقوم عىل
هذه املنتجات
الفرع اخلامس :توفري الغذاء كنوع التزام ألزم الشارع املكلفني به
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