
 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سؤال جواب

 األهنار مع للتعامل الشرعية القواعد

 دولة يف مصبها إىل منبعها من أكانت سواء األهنار، مع للتعامل ابلنسبة شرعية قواعد هناك هل السؤال:
 .خريا   هللا وجزاكم أخرى؟ دول وخالل خالهلا متر كانت أم اخلالفة،

 اجلواب:
 اْليَ ْومَ ﴿ الدين هذا أكمل سبحانه فاهلل ستحدث، أو حتدث، أو حدثت، مشكلة كلل حلول   اإلسالم يف إن
ْسََلمَ  َلك م   َوَرِضيت   نِْعَمِت  َعَلْيك مْ  َوَأْْتَْمت   ِديَنك مْ  َلك مْ  َأْكَمْلت    يف هللا شرع إىل الحتكام علينا وأوجب ،﴾ِديًنا اْْلِ

نَ ه مْ ب َ  اْحك مْ  َوَأنِ ﴿ سبحانه فقال وكبرية صغرية كل  َعنْ  يَ ْفِتن وكَ  َأنْ  َواْحَذْره مْ  َأْهَواَءه مْ  تَ َتِبعْ  َوَل  اّلَل   أَنْ َزلَ  ِبَا ي ْ
 يف ابإلسالم احلكم سبحانه هللا فأوجب العموم، صيغ من معلوم هو كما "ما" وكلمة ،﴾ِإلَْيكَ  اّلَل   أَنْ َزلَ  َما بَ ْعضِ 

 مل احلكيم العزيز فاهلل ،﴾ِإلَْيكَ  اّلَل   أَنْ َزلَ  َما بَ ْعضِ  َعنْ  يَ ْفِتن وكَ  َأنْ  ه مْ َواْحَذرْ ﴿ جتزئة دون أي استثناء، دون أمر كل
 األصولية القواعد وفق استنباطا   أو نصا   اإلسالم يف حلها وبَّي  إل الدنيا هذه يف الناس تعرتض مشكلة أية يرتك

 الَلِطيف   َوه وَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلم   َأَل ﴿ اخلبري اللطيف نهسبحا فهو أمران ُيصلح ما لنا وبّي خلقنا سبحانه فاهلل الشرعية،
 ﴾.اْْلَِبي  

 ويف فيها متر كانت أم اخلالفة، دولة داخل أكانت سواء األهنار مع للتعامل شرعية قواعد هناك فنعم ولذلك،
 اليت اخلالفة دولة امقي عند هللا شاء إن بتمامها وستكون خمتصر بشكل األمور هذه بعض لك وسأذكر... أخرى دول

 :حكيم عزيز وهللا قريبا ، القيام ذلك يكون أن هللا إىل نضرع
 داخلة جهة من فهي العامة، امللكية أنواع من نوعّي حتت مندرجة وهي عامة ملكية هي العظيمة األهنار إن -1

 داود، أبو رواه «َوالَنارِ  َواْلَماِء، اْلَكََلِ، ِف  َثََلٍث: ِف  ش رََكاء   اْلم ْسِلم ونَ »  قوله عليها يدل اليت اجلماعة مرافق يف
 ِمًن »  النيب حديث من أخذا   حبيازهتا األفراد اختصاص متنع تكوينها طبيعة تكون اليت األعيان من كذلك وهي
 لنظاما كتاب ويف اخلالفة دولة يف األموال كتاب يف موجود كله ذلك وتفصيل... الرتمذي رواه «َسَبقَ  َمنْ  م َناخ  

 .إليهما فلريجع القتصادي
 والفرات كدجلة العظيمة األهنار أبن هذا عصران وحىت  النيب لدن من املسلمّي لدى مدركا   كان لقد -2
 ابألهنار النتفاع من الناس متكن الدولة كانت وقد هبا، النتفاع أو بتملكها أحد خيتص ل عامة ملكية هي والنيل

 يسمى ما )وهو الزروع األراضي ولسقي ابلشفة( يسمى ما )وهو الدواب وسقي املنزيل والنتفاع للشرب العظيمة
رب(  األهنار( بكري يسمى ما )وهو األهنار وبتنظيف األهنار ضفاف برتتيب تقوم وكانت... والتنقل وللسفر ابلش ِّ



 لك وأذكر... اإلسالمي الفقه وكتب التاريخ كتب مراجعة عند واضح ذلك وكل... منها الستفادة الناس ليستطيع
 منها: الستفادة وتسهيل العظيمة األهنار مبوضوع املسلمّي اهتمام على تدل اليت الفقهية النصوص بعض

 ه " ما يلي: 540حنو سنة " ىفملتو ا للسمرقندي الفقهاء حتفة كتاب ف جاء -
َن أَهار... ) ُصوص على فِّيَها ألحد حق َفاَل  َوَغريَها واجليحون والدجلة كالفرات الأعِّظَام األأ  الأَعاَمة حق ُهوَ  بل اخلُأ
َها أراضيه سقِّي على يقدر من َفكل ن أ  ضرب فِّيهِّ  يكن مل إِّذأ  َوَهَذا َذلِّك َوََنأو والدالية الَرَحى نصب وََكَذا َذلِّك فَلهُ  مِّ

َنع ضرب فِّيهِّ  َكانَ  إِّذا أما الأَعظِّيم ابلنهر َن أَهار كري ثَ  َذلِّك َعن فَيمأ ال بَيت َمال من السُّلأطَان على عِّظَامالأ  األأ
َ
َن امل  ألِّ

َفَعتَها ال بَيت َمال َوُهوَ  الأَعاَمة َمال يفِّ  َذلِّك مؤونة فَيكون الَناس َعاَمة إِّىَل  ترجع َمن أ
َ
 .انتهى (...امل

 وسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:امل ف جاء -
رَاجُ  )الأَكرأُي: َفتَ يأهِّ، َوإِّصأاَلحُ  َوَحفأرُهُ  رِّ النَ هأ  أَرأضِّ  مِّنأ  الط ِّّيِّ  إِّخأ  اإلِّصأاَلحِّ  مِّنَ  إِّلَيأهِّ  ََيأَتاجُ  َما َوَجِّيعُ  الأَكرأيِّ  َوُمؤأنَةُ  ضِّ

لِّمَِّّي، َمال بَ يأتِّ  مِّنأ  َلَحةِّ  ألَنَهُ  الأُمسأ ءٌ، الأَمال بَ يأتِّ  يفِّ  َيُكنأ  ملَأ  فَإِّنأ . الأَعاَمةِّ  لِّلأَمصأ بَ رَ  َشيأ َاكِّمُ  َأجأ  إِّصأاَلحِّ  َلىعَ  الَناسَ  احلأ
رِّ  تَ نَ ُعوا إِّنِّ  النَ هأ َلَحةِّ  َوحَتأقِّيق ا لِّلَضَررِّ  َدف أع ا َعنأهُ  امأ  ...الأَعاَمةِّ  لِّلأَمصأ

َلةَ  َكالن ِّيل الأَعاَمةِّ  األأن أَهارِّ  َكرأُي، لِّمَِّّي، َمال بَ يأتِّ  مِّنأ  السُّلأطَانِّ  َعَلى َيُكونُ  َوالأُفرَاتِّ  َودِّجأ َفَعةَ  أَلنَ  الأُمسأ  لأَكرأيِّ ا َمن أ
لِّمَِّّي، لَِّعاَمةِّ  َرَاجُ  : الَنيبِّ ِّ  لَِّقوأل الأَمال، بَ يأتِّ  مِّنأ  ُمؤأنَ ُتهُ  فَ َتُكونُ  الأُمسأ لَضَمانِّ  اخلأ يفَ  َوَلوأ ... ابِّ  األَن أَهارِّ  َهذِّهِّ  مِّنأ  خِّ
َا إِّصأاَلحُ  السُّلأطَانِّ  فَ َعَلى الأَغَرقُ   .(.الأَمال بَ يأتِّ  مِّنأ  َمَسَناهتِّ

 يلي: ما األحكام جملة شرح ف احلكام ررد كتاب ف جاء -
َن أَهارُ  (1238 )الأَماَدةُ  )] * ُلوَكةِّ[ ي أرُ غَ  الأَعاَمةُ  األأ  الأَممأ

َن أَهارُ  - (1238) الأَماَدةُ  ُلوَكةِّ  ي أرُ غَ  الأَعاَمةُ  )األأ َن أَهارُ  َوهِّيَ . الأَممأ ُخلأ  ملَأ  اَليتِّ  األأ م   يفِّ  َتدأ  لأكِّ مِّ  ََمَارِّي يفِّ  َأيأ  ُمَقاسِّ
َن أَهارُ  والطوجنة( والطونة َوالأُفرَاتِّ  َكالن ِّيلِّ  أَيأض ا ُمَباَحةٌ  - ََجَاَعة   ُلوَكةِّ  ي أرُ غَ  الأَعاَمةُ  األأ َن أَهارُ  َوهِّيَ  الأَممأ ُخلأ  ملَأ  اَليتِّ  األأ  يفِّ  َتدأ
م   َتفِّعَ  َأنأ  لُِّكل    فَلَِّذلِّكَ  ُمَباَحةٌ  هِّيَ  َبلأ  ُبَحي أرَاتِّ َوالأ  َكالأبَِّحارِّ  َأَحد   مِّلأكَ  لَيأَستأ  ََجَاَعة   مِّلأكِّ  ََمَارِّي يفِّ  َأيأ  ُمَقاسِّ َا يَ ن أ  هبِّ
رًّا َيُكونَ  َل  َأنأ  بَِّشرأطِّ  َول   فَ تأحَ  َلهُ  َأنَ  َوَذلِّكَ  (1254) الأَماَدةِّ  يفِّ  ُمبَ َّيٌ  ُهوَ  َكَما لِّلأَعاَمةِّ  ُمضِّ  إىَل  الأَماءَ  مِّنأهُ  ُُيأرِّيَ  َوَأنأ  َجدأ
هِّ  قِّيَ يَ  َوَأنأ  أَرأضِّ ئَ  َوَأنأ  أَرأَضهُ  سأ ذَ  َوَأنأ  طَاُحوان   يُ نأشِّ َرَعة   َسانَِّية   يَ َتخِّ َجُة( َوَمشأ  .)الأبَ هأ

رًّا َذلِّكَ  َكانَ  إَذا أََما لأَعاَمةِّ  ُمضِّ َنأ  ابِّ َياهُ  َتفِّيضَ  أبِّ دَ  الأمِّ  َحقُّ  الَناسِّ  فَلُِّكل ِّ  السُُّفنِّ  َسي أرَ  مَتأَنعَ  أَوأ  الَناسِّ  ُحُقوقَ  َوتُ فأسِّ
َن أَهارِّ  يفِّ  َهَذا نأعِّهِّ،مَ  رِّ  يفِّ  َوأََما األأ تَ َفعُ  فَإِّنَهُ  الأَبحأ ُّ  َصرَحَ  َوبِّهِّ  َضَر، َوإِّنأ  بِّهِّ  يُ ن أ َتانِّ ِّ  َشرأحِّ  يفِّ  َوَسيُ بأَحثُ  الأُقُهسأ  الأَماَدتَ ّيأ
أََلةِّ  َهذِّهِّ  َعنأ  (1264 و 1263)  .الأَمسأ

َن أَهارِّ  َهذِّهِّ  يفِّ  الَناسِّ  َولُِّكل ِّ  رًّا َذلِّكَ  َكانَ  َسَواءٌ  الَشَفةِّ  َحقُّ  اَمةِّ الأعَ  األأ لأَعاَمةِّ  ُمضِّ ر    َغي أرَ  أَوأ  ابِّ َن أَهارُ  ُمضِّ  ي أرُ غَ  الأَعاَمةُ  َواألأ
ُلوَكةِّ  رِّ  هِّيَ  الأَممأ َارِّي الن ِّيلِّ  َكنَ هأ رِّ  الأمِّصأرِّي ِّ  الأُقطأرِّ  يفِّ  اجلأ َارِّي الأُفرَاتِّ  َونَ هأ َلةَ  الأعِّرَاقِّ  يفِّ  اجلأ رِّ  يُ قأرَأُ )وَ  َودِّجأ  الَدالِّ  بَِّكسأ
َها( تَِّماعِّ  مِّنأ  ََيأُصلُ  )َوُهوَ  الأَعَربِّ  َوَشط ِّ  َوفَ تأحِّ َلةَ  اجأ ( دِّجأ رُ  َوالأُفرَاتِّ مٌ  يَ َقعُ  اَلذِّي )الدانوب( الطونة َونَ هأ  بِّاَلدِّ  يفِّ  مِّنأهُ  قِّسأ



رِّ  ُروَمان أَيا رِّ  أَيأض ا الأُمَسَمى الطوجنة َونَ هأ َن أَهارُ  فَ َهذِّهِّ  أدرنة َمدِّيَنةِّ  يفِّ  َُيأرِّي ياَلذِّ  الأَمرِّيجِّ  بِّنَ هأ ا لَيأَستأ  الأَعظِّيَمةُ  األأ  مِّلأك 
ََحد   َنَ  ألِّ رَازِّ  ََيأُصلُ  (1249) الأَماَدةِّ  َحسأبَ  الأمِّلأكَ  ألِّ إلأِّحأ رَازُ  الأَيدِّ  َوَوضأعِّ  ابِّ َن أَهارِّ  َهذِّهِّ  َوإِّحأ َها الأَيدِّ  َوَوضأعُ  األأ  َغي أرُ  َعَلي أ
َن أَهارَ  َهذِّهِّ  َأنَ  َدامَ  َفَما ُمُأكِّن   تَ رََكةٌ  َفهِّيَ  حُتََرزُ  َل  األأ َ  ُمشأ  َحقُّ  الَناسِّ  لُِّكل ِّ  َويَ ث أُبتُ  (1234) الأَماَدةِّ  َحسأبَ  الَناسِّ  بَ ّيأ

نأتَِّفاعِّ  َتارِّ  َوَردُّ  )التَ نأوِّيرُ  (1265) الأَماَدةِّ  َحسأبَ  فِّيَها الِّ ( يفِّ  ي أَلعِّي  َوالزَ  الشُّرأبِّ  أََوائِّلِّ  يفِّ  الأُمحأ  ...الشُّرأبِّ
قِّيَ  َأنأ  َأَحد   لُِّكل ِّ  (1265 ])الأَماَدةُ  َيهُ  َيسأ َن أُهرِّ  مِّنأ  أَرَاضِّ ُلوَكةِّ[ ريأِّ غَ  األأ  الأَممأ

قِّيَ  أَنأ  َأَحد   )لُِّكل ِّ  - (1265) الأَماَدةُ  َيهُ  َيسأ َن أُهرِّ  مِّنأ  أَرَاضِّ ُلوَكةِّ، ريأِّ غَ  األأ وَ  َيُشقَ  أَنأ  َوَلهُ  الأَممأ  لَِّسقأيِّ  َوََمأر ى ل  َجدأ
يهِّ  نأَشاءِّ  أَرَاضِّ تَ َرطُ  َلكِّنأ  طَاُحون   َوإلِِّّ َخرِّينَ  الأَمَضرَةِّ  َعَدمُ  ُيشأ ْلأ َلأقِّ  َوَأَضرَ  الأَماءُ  أَفَاضَ  إَذا فَلَِّذلِّكَ  ابِّ خلأ َياهُ  ان أَقَطَعتأ  أَوأ  ابِّ  مِّ
رِّ  لأُكل َِّيةِّ  النَ هأ نَ ان أَعدَ  أَوأ  ابِّ ُر الأُفلأكِّ فَ ُيمأ  ُع(.َم َسي أ

رأبِّ  َحقُّ  َأَحد   لُِّكل ِّ  َن أُهرِّ  يفِّ  الَشَفةِّ  َوَحقُّ  الش ِّ ُلوَكةِّ  ريأِّ غَ  األأ يهِّ، َسقأيُ  َلهُ  َأيأ  الأَممأ َيا َلوأ  َوَذلِّكَ  أَرَاضِّ  قُ رأبَ  َمَوات   َأَحدٌ  َأحأ
رِّ  قُّ  فَ َلهُ  الأَمذأُكورِّ  النَ هأ َول   شِّ رِّ  َماءِّ  َوإَِّساَلةُ  َجدأ هِّ  إىَل  الأَمذأُكورِّ  النَ هأ َياَها اَليتِّ  أَرأضِّ َمعِّ  )َشرأحِّ  َأحأ ( يفِّ  الأَمجأ رأبِّ  إَذا َهَذا الش ِّ
َولُ  فُتِّحَ  اَلذِّي الأَمَكانُ  َكانَ  َدأ َربَ  َأنأ  أَيأض ا َولُِّكل    َلهُ  مِّلأك ا مِّنأهُ  اجلأ رِّ  مِّنأ  الأَماءَ  َيشأ  َوَأنأ  مِّنأهُ  يَ تَ َوَضأَ  َوَأنأ  الأَمذأُكورِّ  النَ هأ

لَ  َول   َيُشقَ  َوَأنأ  هُ ثَِّيابَ  يَ غأسِّ َرَاضِّي أَوأ  مِّلأكِّهِّ  يفِّ  َوََمأَرى َجدأ ا أَوأ  َُمَد ِّد ا الأَمَواتِّ  األأ يهِّ  لَِّسقأيِّ  تَ زأيِّيد   َكَأنأ  طَاُحون   َوإِّنأَشاءِّ  أَرَاضِّ
َولِّ  َيُكونَ  (.الأ  يفِّ  )اهلأِّنأدِّيَةُ  ذَ َمَنافِّ  ََخأَسةَ  أَوأ  أَرأبَ َعةَ  َلهُ  َوَُيأَعلُ  فَ ُيذِّيُدَها َمَنافِّذَ  َثاَلثَةُ  لِّلأَجدأ رأبِّ  َبابِّ الثَانِّ مِّنأ الش ِّ

رٌ  َكانَ  َلوأ  َكَذلِّكَ  رُ  َكبِّريٌ  نَ هأ بُ  فََأرَادَ  َأَحد   َكرأمِّ  قُ رأبِّ  يفِّ  َُمأُلوك   َغي أ رِّ  َعَلى َسانَِّية   إنأَشاءَ  الأَكرأمِّ  َصاحِّ  لَِّسقأيِّ  النَ هأ
ْلأ  َضَررٌ  َذلِّكَ  يفِّ  َيُكنأ  َوملَأ  َكرأمِّهِّ  َصأَحابِّ  فَ َليأسَ  َخرِّينَ ابِّ ُعهُ  َكرأمِّهِّ  حَتأتَ  الأَواقَِّعةِّ  َوالَسَوانِّ  الأُكُرومِّ  ألِّ  بَِّداعِّي َذلِّكَ  مِّنأ  َمن أ
 .رَِّضائِّهِّمأ  َعَدمِّ 

 املذكورة األحكام هذه أن أي العثمانية الدولة ف املطبقة هي كانت األحكام جملة أن تعلم شك ل وأنت
 من الستفادة مع اْلسَلمية الدولة تعامل كيفية على يدل كله وهذا وتعتمدها، تطبقها الدولة كانت األعلى ف

 ...العظيمة األهنار
 يوجد ل فإنه اإلسالمية الدولة سلطان داخل مصبه إىل منبعه من كله واقعا   العظيم النهر كان إذا -3

 يضر ول... األعلى يف بعضها ذكران اليت الشرعية األحكام وفق فيه التنقل ومن مياهه من الستفادة يف إشكاليات
 جغرافية حدود ضمن وتقسيمها الدولة سلطان ضمن كلها الوليت ألن متعددة وليت يف جاري   النهر يكون أن

 فإن املختلفة الوليت بّي معينة ترتيبات حصول العظيمة ابألهنر النتفاع اقتضى وإذا... إدارية انحية هو معينة
 وجه أحسن على املختلفة الوليت من النتفاع حصول يكفل ما التنسيقية اإلدارية لتدابريا من يتخذ اخلليفة
 ...متيسر

 لذلك تفصيلي تنظيم بوضع الدولة تتدخل أن مياهه من والستفادة العظيم النهر استعمال تنظيم اقتضى إذا -4
 فإن احلايل التكنولوجي املادي التطور ظل ويف... وغريها والتنقل السقي أمور تنظم إدارية أنظمة ستضع الدولة فإن

 السفر حركة وتنظيم واملزارع البيوت إىل املياه وتوصيل الري مشاريع بتنظيم ستقوم اليت هي الدولة أن الراجح
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 الربح تضع أن على منها الستفادة وعلى الستعمالت هذه على رسوما   تضع أن وللدولة... األهنار يف والتنقل
 .العامة امللكيات واردات ابب يف املسلمّي مال بيت يف لكذ عن الناتج

 األمر اقتضى إذا تقوم الدولة فإن اإلسالمية الدولة سلطان خارج واقعة العظيم النهر من أجزاء كانت إذا -5
 مبصاحل إخالل دون النهر استعمال لتنظيم وذلك الشرع أحكام وفق العالقة ذات الدولة مع ثنائية اتفاقيات بعقد

 ماء مبنع األخرى الدول من تعد حصل وإذا... العامة ابمللكيات املتعلقة الشرعية األحكام ووفق اإلسالمية الدولة
 اإلجراءات من تتخذ الدولة فإن املسلمّي مبصلحة يضر َنو على ابستغالله أو اإلسالمية الدولة عن العظيم النهر

 إىل األمر وصل لو حىت األخرى الدول قبل من احلاصل الضرر رفع من ميكنها ما والعسكرية والقتصادية السياسية
 .املعتدية الدولة ضد حبرب ابلقيام احلق انتزاع

 من بعضا   بعضها متنع السابقة العصور يف تكن مل عظيمة أهنار على املتشاطئة الدول أن إىل النظر ألفت -6
 تظهر ومل... إشكال دون النهر من تستفيد املتشاطئة ولالد َجيع كانت بل الدويل( )النهر العظيم النهر مبياه النتفاع
 السياسية الضغوط وملمارسة لالستعمار وسيلة اختذها الذي الغريب الستعمار عصر يف إل الدولية األهنار مشاكل

 .األخرى الدول على والقتصادية
 تفرض الدولة فإن ولذلك ى،األخر  للدول وليس اإلسالمية الدولة لرعاي هو العامة امللكية يف احلق إن -7
 من أو مياهها من تبيعها أن وهلا اإلسالمية الدولة سلطان ضمن الواقعة لألهنار األخرى الدول استعمال على رسوما  

 جتيزه الذي الوجه على لينفق املال بيت يف ذلك من املتحققة األرابح وتضع... ذلك َنو أو منها املنتجة الكهرابء
 .الشرعية األحكام
 عدم على فيها والتنقل مياهها وتقسيم العظيمة ابألهنار لالنتفاع تضعها اليت التنظيمات يف ةالدول تراعي -8
 ضرر أي إزالة إىل مباشرة وتسعى آخر، ضرر أي حصول أو مياهها تلوث أو َماريها وانقطاع األهنار تلك جفاف
 نفسه الوقت يف وتتسم املائية احلصص سيمتق يف ابلعدل تتسم مائية سياسات وتعتمد... مقصود غري بشكل َيصل

ئية والبي القتصادية السياسات عن منفك غري كله وهذا... متيسر وجه أفضل على املائية املصادر هذه على ابحلفاظ
 العامة اليت ترمسها الدولة.

 الصيد من ناسال ومتكّي العظيمة األهنر يف السمكية ابلثروة النتفاع الدولة تنظيم ذكره سبق مبا ويلحق -9
 ...إخل وَنوه

 .هللا شاء إن حينه ف يكون ذلك وْتام... كفاية املختصر اجلواب هذا ف يكون أن ملآ إين
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