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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ف�سلية (مطب�عة) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

هدية العدد

م�شتقبل اخلدمات املالية الإ�شالمية يف
اقت�شاد عاملي
معرفة الرجال من اأهم مقومات النجاح
القيادي...
القواعد ال�شبعة لإدارة الأ�شخا�ص
املبدعني �شعبي املرا�ص
الدكتور عمر حافظ :الكويت متفوقة عربي ًا
يف الرقابة ال�سرعية على املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

جوانب ال�شعف يف البنوك الإ�شالمية
و كيفية حت�شينها يف مواجهة الأزمات

اقت�صاد املياه واالقت�صاد فيها..
املاء املورد االقت�صادي االأهم ..فاحلياة من دونه معدومة

حي ،جعل الطهارة به ،وجعل ال�سقاية فيه ،وجعل املطر و�سيلته،
احلمد هلل الذي خلق لنا املاء وجعل منه كل �سيء هّ
والبحر والنهر والآبار م�ست�عبه.
حرمانا ً
ً
ق�سريا من املياه ،عانى ومازال بع�سهم يُعاين الأم هّرين منه لتدبري نف�سه وعياله ،ومما
عا�س ويعي�س بع�سنا
ي�ؤ�سف له اأن كثري ًا من النا�س ل يهتم�ن بذلك رغم اأنهم اإخ�تهم يف الإن�سانية ،بل اإن منهم اإخ�تهم يف الدين،
والأنكى من كل ذلك اأن ً
بع�سا من النا�س ممن يعي�س�ن مع اأولئك املعانني فيهم امل�سرفني ،وفيهم املبذرين يف �سرف
املاء ،دون وجه حق غري اآبهني بحاجات غريهم.
بثالث :ج ِعلتْ �سف�فنا
النا�س ٍ
لقد ف�سل اهلل اأمة خري الأنام بثالث خ�سال :يق�ل �سلى اهلل عليه و�سلمُ :ف�سل َنا على ِ
ك�سف�ف املالئك ِة ،وجُ علتْ لنا ال ُ
جند املا َء (حديث �سحيح).
أر�س كلها م�سجدا ،وجع َلتْ ُترب ُتها لنا طه�را اإذا مل ِ
ِ
َ
َ
هّ
كان ُ
اإن املاء يف ال�ج�د اأمره عظيم ،ففي احلديث ال�سحيح اأن :اهلل تعاىل َ
عر�س ُه ع َلى املا ِء ومل يخ ُل ْق �سي ًئا قب َل
َ
َ
َ
ً
املاءِ ،فل َهّما اأرا َد اأن يخ ُل َق َ
ُ
أخرج منَ املا ِء دخا ًنا فارتف َعَ ،هّثم (اأي َب َ�س) املا َء فجعله اأر�ساَ ،هّثم فتقها فج َعلها �سب َع
اخللق ا َ
ُ
َ
هّ
العر�س.
خلق ما ا هّ
اأر�سنيَ ،اإىل اأن قال :فل َهّما فر َغ اهلل ع َهّز وج َهّل ِمن ِ
أحب ا�س َت�َى ع َلى ِ
فاأين اقت�ساد املياه؟ واأين القت�ساد فيها؟
لقد �سخر اهلل لنا ماء البحر وجعله اأربعة اأخما�س الكرة الأر�سية ،فجعله َطه�ر ًا ،وحمل فيه ال�سفن والأ�سرعة لنقل
النا�س وحاجاتهم ،وجعل فيه الرثوات احلي�انية البحرية ً
طعاما �سه هّي ًا لذيذ ًا ،ومنه يُخ َرج امللح الذي ل ي�ستقيم
حلي وجمال خالب .وب�سبب الق�ة القت�سادية ملاء البحار،
طعام الإن�سان دونه ،وفيه كن�ز الل�ؤل�ؤ وما �سابهها من هّ
تقا�سمته الدول فكانت ً
ً
مياها اإقليمي ًة واأخرى دولي ًة م�سرتكة مبا يحقق امل�سالح بينها.
ثم جعل ال�سانع املدبر الأبحُ ر خمتلفة يف كثافة مل�حتها لأ�سباب تق�م بها احلياة على الأر�س ،وجعل بينها ف�ا�سل
متنع انزلق بع�سها عن بع�س ،يق�ل تعاىلَ :وهُ َ� ا َّل ِذي َم َر َج ا ْل َب ْح َري ِْن هَ َذا عَ ْذبٌ ُف َراتٌ وَهَ َذا ِم ْل ٌح اأُجَ ا ٌج وَجَ َع َل َب ْي َن ُه َما
مجُ �رًا (الفرقان.)53 :
َب ْر َز ًخا و َِح ْج ًرا َ ْ
وخلق �سبحانه وتعاىل يف قطبي الأر�س بحرين ميطني جامدين اأو �سبه جامدين من املاء العذب ،هما اأ�سبه
مب�ست�دعات تزود البحار باملاء كل حني ،وي�سمان حياة غريبة حت�ي ما يخ�سها من الكائنات التي هي م�سدر
غني لغذاء كثري من النا�س.
يت�سكل املطر من ماء البحار الأُجاج ،وكاأن تلك البح�ر خمازن ت�ؤمن للنا�س م�سادر عي�سهم ونقلهم وطاقتهم،
فراتا ً
عذبا ً
وحاجتهم من مياه الأمطار التي يحملها ال�سحاب يف كل اجتاه ،فيك�ن ما ًء ً
�سائغا لل�ساربني فتق�م به
احلياة.

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

يق�ل اهلل تعاىل يف �س�رة ال�اقعة عن املاء الذي فيه �سبب كل حياة ،باأنه ل� قدهّر �سبحانه وتعاىل له اأن يك�ن ً
ماحلا غري
�سالح لل�سرب فماذا �سيح�سل؟ ومن ذا الذي يُنزله من ال�سحاب غريه تعاىل :اأَ َف َراأَ ْي ُتمُ ْ َاملاء ا َّل ِذي َت ْ�س َرب َُ�ن ( )68اأَاأَن ُتمْ
اأَن َز ْل ُت ُم� ُه ِمنَ ْاملُ ْز ِن اأَ ْم َن ْح ُن ْاملُ ِنز ُل َ�ن (َ )69ل ْ� َن َ�ساء جَ َع ْل َنا ُه اأُجَ ً
اجا َف َل ْ� َل َت ْ�س ُك ُر َون (.)70
ثم اإن اهلل تعاىل قد �سخر لنا مياه الأنهار واأ�سكنها ح�ايا الأر�س ووديانها ،وجعلها غري ماحلة ،فيها ثروات حي�انية
ً
ونباتية فريدة ،ومنها ُت�سقى الأر�سني ل ُتخرج من تربتها ً
الَر ِْ�س ُ ْ
خم َت ِل ًفا
خمتلفا طعمه ول�نه ( َومَا َذ َراأَ َل ُكمْ ِيف ْ أ
طعاما
اأَ ْل�َا ُن ُه ِاإنَّ ِيف َذ ِل َك َ آل َي ًة ِل َق ْ� ٍم َي َّذ َّك ُر َون (َ )13وهُ َ� ا َّل ِذي َ�س َّخ َر ا ْل َب ْح َر ِل َتاأْ ُك ُل�ا ِم ْن ُه َ ْ
حل ًما َط ِريًّا َو َت ْ�س َت ْخ ِرجُ �ا ِم ْن ُه ِح ْل َي ًة
َت ْل َب ُ�س� َنهَا َو َت َرى ا ْل ُف ْل َك َم� َِاخ َر ِفي ِه َو ِل َت ْب َت ُغ�ا ِمنْ َف ْ�س ِل ِه َو َل َع َّل ُكمْ َت ْ�س ُك ُر َون (� )14س�رة النحل.
هّ
و�سخر اهلل تلك الأنهار لتك�ن و�سيلة حلمل النا�س وحمل متاعهم فال تغرق �سفنهم واأ�سرعتهم ،منها م�سرب احلي�انات
التي هي طعام الإن�سان الأ�سا�سي يف هذه احلياة الدنيا.
وغالبا ما كان ذلك ً
وقد تقا�سمت الدول مياه الأنهار فكان منها اخلا�س ومنها امل�سرتكً ،
�سببا حلروب طاحنة بني
�سع�ب وقبائل ودول على م هّر التاريخ ،قراأنا عن بع�سها ،ون�سمع يف هذه الأيام عن مثيلها ،و�ستبقى النا�س يف �سقاق
طاملا اأنهم مل يقيم�ا العدل بينهم ،ومل يلجم�ا َ�سفه �سه�اتهم ا ً
إ�سرافا وتبذير ًا.
وقد ذكر ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف حديثه ال�سحيح اأربعة اأنهر ،ويف ذلك يق�ل :فجرت اأربعة اأنهار من اجلنة:
الفرات ،والنيل ،و�سيحان ،وجيحان.
ثم جعل الرحمن ج هّل يف عُ اله ما فا�س عن الأنهار يَ�سب يف الأبحُ رً ،
منعا ل�سياع �سيء منها دون فائدة ،ويف هذا در�س
م�ستفاد يف معاجلة الن�اجت والبقايا وعدم هدرها اأبد ًا.
واملعل�م اأن اأنهار ن�سف الكرة الأر�سية اجلن�بية تنبع من جن�بها وت�سب يف �سمالها ،بينما تنبع اأنهار ن�سف الكرة
واحد ه� نهر العا�سي فه� من
نهر ٍ
الأر�سية ال�سمالية من ال�سمال وت�سب يف اجلن�ب ،ول يخالف هذه القاعدة �س�ى ٍ
اأنهار ن�سف الكرة الأر�سية ال�سمالية لكنه يتجه عك�س اأقرانه ف�سمي لأجل ذلك بنهر العا�سي لع�سيانه يف الجتاه
لأقرانه من اأنهار ن�سف الكرة الأر�سية ال�سمالية.
وقد ت�زعت احل�سارات فقامت ح�ل املياه وم�سادرها ،وبزوال املياه تندثر املدنيات ول يبقى منها اإل الأثر .كما اأن
لالأنهار اأح�الها ،كالط�فان واملد واجلزر ،فقد ترتك ما ح�لها ً
غارقا حيث تبتلع كل حياة فيه ،اأو تهجره تاركة الطمي
املفيد .لكن حُ مق بع�س احل�سارات جعلها تعبد الأنهار خ�فا من اآثارها ،فاعتربتها اآله ًة ُتعبد من دون اهلل اخلالق،
ومنها (اأي احل�سارات) من قدَّم القرابني لها لرت�سى اأو لتك�ن و�سيلة لر�سى الآلهة املزع�مة.
كما ن�ساأت ق�س�س غرام كانت ً
�سببا جل هّر املياه من مملكة اإىل اأخرى ،وت�سهد مناطق (حماة) ق�سة �سهرية بني مملكة
م�سياف ومملكة ال�سلمية وبينهما قناة ُ�سقت ملد املياه بينهما �سميت بقناة العا�سق لأنها كانت مهر ابنة ملك ال�سلمية
مقابل اإي�سال املاء للمملكة العط�سى ،ومازالت اآثار الأقنية يف قناة العا�سق �ساهدة على ع�سق العا�سق ملع�س�قته ،وع�سق
النا�س للماء واحلياة.
وي�سكل املطر �سلة ال��سل بني البحار التي هي اأربعة اأخما�س الكرة الأر�سيةُ ،وخم�سها من الرباري ،حيث حتمله
الرياح ،لت�سعه اأين ي�ساء اهلل ال�سانع املبدعَ :و َل َق ْد اأَر َْ�س ْل َنا ِمنْ َق ْب ِل َك ر ُُ�س ًال اإِ َىل َق ْ� ِمهِمْ َفجَ ا ُءوهُ مْ ِبا ْل َب ِّي َن ِات َفا ْن َت َق ْم َنا
ِمنَ ا َّل ِذينَ اأَ ْج َرمُ�ا َو َك َان حَ ًّقا عَ َل ْي َنا َن ْ�س ُر ْاملُ�ؤْ ِم ِن َني (ُ َّ )47
ال�س َما ِء َك ْي َف
اهلل ا َّل ِذي ُي ْر ِ�س ُل ال ِّري ََاح َف ُت ِث ُري َ�سحَ ابًا َف َي ْب ُ�س ُط ُه ِيف َّ
ي ََ�سا ُء َوي َْج َع ُل ُه ِك َ�س ًفا َف َ َرتى ا ْل َ�د َْق ي َْخرُجُ ِمنْ ِخ َال ِل ِه َفاإِ َذا اأَ َ�سابَ ِب ِه َمنْ ي ََ�سا ُء ِمنْ ِع َبا ِد ِه ِاإ َذا هُ مْ ي َْ�س َت ْب ِ�س ُر َون (َ )48واإِنْ
َكا ُن�ا ِمنْ َق ْب ِل اأَنْ ُي َن َّز َل عَ َل ْيهِمْ ِمنْ َق ْب ِل ِه َملُ ْب ِل ِ�س َني (� )49س�رة الروم .فالأنهار م�ست�دعاته الظاهرة على الأر�س والآبار
ال�س َما ِء مَا ًء َفاأَ ْ�س َق ْي َنا ُك ُم� ُه َومَا َاأ ْن ُتمْ َل ُه ِب َخا ِز ِن َني ()22
م�ست�دعاته الباطنة فيهاَ :و َاأر َْ�س ْل َنا ال ِّري ََاح َل�َا ِق َح َفاأَ ْن َز ْل َنا ِمنَ َّ
�س�رة احلجر.
وبدون املطر تختفي احلي�ات ،كما تختفي بزيادته عندما يزداد عن احلاجة ،فتك�ن الك�ارث والفي�سانات ،والتدمري
وال�سرر .وقد علمنا ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم دعا ًء عند نزول املطر حتى ل يك�ن وبا ًل ،ففي احلديث ال�سحيح:
النبي �س َهّلى اهلل عليه و�س َهّلم ي ُ
َخطبُ ي� َم اجل ُمع ِة ،فقام رج ٌل فقال :يا َ
هلل ،اد ُع اهلل اأن ي�س ِقيَنا .فتغ َهّي َم ِت
ر�س�ل ا ِ
قلنا :بينا ُهّ
َنز ِله ،فلم َت َز ْل ُمت ِط ُر اإىل اجل ُمع ِة املُق ِب َل ِة ،فقام ذلك الرج ُل اأو غ ُريه،
ال�سما ُء وم ُِط ْرنا ،حتى ما كاد الرج ُل ي َِ�س ُل اإىل م ِ
فقال :اد ُع َ
ال�سحابُ يت َق َهّط ُع َ
ح�ل املدين ِة ،ول
اهلل اأن ي�س ِر َفه عنا فقد َغ ِر ْقنا .فقال( :اللهم ح�ا َلينا ول ع َلينا) .فجعَل َهّ
ُي ِط ُر اأه َل املدين ِة.

الل
عبا�س ر�سي اهلل عنهماِ :خال ٌل من ِخ ِ
اأما اإذا انقطع املطر وغاب ،دع�نا اهلل ا�ست�سقا ًء ،ولي�س بالأن�اء :قال ابن ٍ
اجلاهل َهّي ِةَ :هّ
َ
هّ
�سي ال َهّثالث َةَ ،
قال ُ�س ُ
َ
فيان :ويَق�ل�ن :إانها ال�س ِت�سقا ُء بالأن�ا ِء (حديث
ِ
الط ُعن يف الأ ْن ِ
�ساب ،وال ِهّنياحَ ُة ،و َن َ
�سحيح) .لقد كان �سلى اهلل عليه و�سلم :ل يرف ُع يديه يف �سي ٍء من دعا ِئه اإل يف ال�ست�سقاءِ ،فاإنه كان يرف ُع يديه
حتى يُرى َ
بيا�س اإ ْبط ْيه (حديث �سحيح).
اإل اأن الدعاء وا�ستجابته مره�ن بحُ �سن العبادة و�سحتها و�س�ابها دون ال�سرك باهلل تعاىل ،فقد قرن اهلل تعاىل
ال�س َماء عَ َل ْي ُكم ِّم ْدرَار ًا َوي َِز ْد ُكمْ
يف كتابه زيادة املطر بكرثة ال�ستغفارَ ( :ويَا َق ْ� ِم ْا�س َت ْغ ِف ُرو ْا َر َّب ُكمْ ُثمَّ ُت�بُ� ْا ِاإ َل ْي ِه ُي ْر ِ�س ِل َّ
جم ِر ِمني (� )52س�رة ه�د.
ُق َّ� ًة اإِ َىل ُق َّ� ِت ُكمْ َو َل َت َت َ� َّل ْ� ْا ُ ْ
وتعد �سناعة الآبار وحفرها �سناعة هامة لل��س�ل اإىل املاء �سبيل احلياة واإقامتها ،فلما قدم ر�س�ل اهلل �سلى اهلل
عليه و�سلم املدينة ولي�س بها ماء عذب غري بئر رومة فقال (يف جزء من حديث �سحيح) :مَن َ
ي�سرتي روم َة فيج َع ُل
دل َ� ُه فيها م َع دل ِء امل�سلم َني بخ ٍري َل ُه منها يف اجل َهّن ِة .فا�سرتاها عثمان ر�سي اهلل عنه.
كما تعترب �سناعة ا�ستجرار املياه وحتليتها من الأنهار والبح�ر �سناعة هامة بل هي �سبب يف بقاء ح�سارات
مبكانها دون انزياح.
كما ن�ساأت يف الع�سر احلديث �سراعات ح�ل املحيطات املتجمدة لأنها مبثابة خمازن مياه قابلة للنقل والبيع
�ساأنها �ساأن ال�سخر يف اجلبال.
و�سرعت كثري من الدول واحلك�مات فر�س غرامات نقدية ملن يهدر الرثوة املائية بهدف حتقيق الر�سد والرت�سيد
يف ا�ستخدامها ،فال يحق لأحد ر�س الأر�سفة والطرق وغ�سل ال�سيارات وما �سابه وخا�سة باملياه العذبة ،فمن
ي�سرف يف املاء دون وجه حق اإمنا ه� �سفيه ب�سل�كه.
كما ل يحق لأحد اأن يعتدي على املاء وم�ارده باأية حجة كانت ،فتل�يثه وتل�يث م�سادره جرية لبد من ردع
فاعليها ،ولي�س لأحد اأن يك�ن حر ًا يف فعل ذلك� ،س�اء اأكان فردا اأم جماعة اأم دولة ،فالنا�س �سركاء يف املاء .يق�ل
الكال واملا ِء وال َهّنا ِر ،واإن لفظة النا�س ت�سمل
ثالث يف َ ِأ
�سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�سحيح :ال َهّن ُ
ا�س �س َركا ُء يف ٍ
كل النا�س بال حتديد لل�ن اأو عرق اأو دين.
والعتداء على املاء وم�سادره اإمنا ه� اإ�ساءة لأهم عن�سر من عنا�سر البيئة املحيطة ،فحتى احلرب لي�ست بعذر
لقطع املاء اأو تل�يثه عن املحاربني وغري املحاربني لأن فيه قتل للكائنات احلية ومنها الإن�سان ،فللحروب �س�ابطها.
حي! فقال :اإين م��سيك
ومن يقر أا و�سية اأبي بكر للجي��س التي بعثها اإىل ال�سام يظن اأنه مل ي�سمح لهم قتل كائن هّ
بع�سر خالل :ل تقتل امراأة ول �سبيا ول كبريا هرما ول تقطع �سجرا مثمرا ول تخرب عامرا ول تعقرن �ساة ول
بعريا اإل ملاأكله ول تعقرن نخال ول حترقه ول تغلل ول تخنب.
فاأين هذا ممن يل�ث�ن املاء اأو يقطع�نها على من يحارب�نهم وفيهم غري املحاربني من الن�ساء والأطفال وال�سي�خ؟
بل كيف اإن كانت على م�سلمني؟ اإنه القتل والإجرام.
تربية ال�سل�ك الفردي
م هّر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ب�سعد وه� يت��ساأ فقال :ما هذا ال�سرف يا �سعد؟ قال :اأيف ال��س�ء �سرف! قال:
نعم ،واإن كنت على نهر جار (حديث �سحيح).
اإن �سعد ًا ر�سي اهلل عنه كان يت��ساأ ،وال��س�ء عبادة هلل اخلالق البارئ ،لكن ذلك لي�س مبربر ل�سرف املاء دون
وجه حق اأي بزيادة الكمية امل�ستعملة لأداء الغر�س املحدد حتى ل� كان العمل عبادة ،فهذا �سرف.
اإن ت�سرف �سعد ر�سي اهلل عنه ه� مبثابة �سل�ك فرد واحد ،لكن اإن عممنا �سل�كه ،كنا اأمام ق�سية كلية على
م�ست�ى القت�ساد كله .لذلك جند اأن ر�س�ل الهدى �سلى اهلل عليه و�سلم قد خاطب �سعد ًا كفرد ،بينما ختم
حديثه ال�سريف بقاعدة اقت�سادية كلية م�ؤداها اأنه حتى ل� كانت امل�ارد القت�سادية متاحة فالقت�ساد حال
امل�سلم .فنجده �سلى اهلل عليه و�سلم قد ذكر النهر اجلاري وه� م�رد طبيعي ،مع اأن املخاطب كان فرد ًا واحد ًا،
واملق�س�د بق�له كل فرد اأي كل النا�س .لذلك ل يحق لفرد اأو لأفراد اأن ي�سرف�ا يف ا�ستخداماتهم مبا يق�سي على
هذا امل�رد لأنه ملك اجلماعة .اإن ر�س�ل الهدى �سلى اهلل عليه و�سلم اإمنا يربي ال�سل�ك القت�سادي الفردي و�س� ًل
لر�سم ال�سيا�سة القت�سادية الكلية ،ويف حالتنا لن تق�م حياة ولن ت�ستقيم معي�سة من دون ت�فر عن�سر املاء .هذا

العن�سر الذي ل يتدخل ب�سنعه اأو بكميته اأح ٌد من اخللق ول� اجتمع�ا ،وه� �سراب لي�س له ل�ن اأو رائحة
اأو طعم ،وه� قائم باأمر اهلل اخلالق.
لقد اأثبتت الأزمة املالية العاملية الأخرية اأن العامل قرية واحدة ،فالقت�ساد املحلي ي�ؤثر ويتاأثر بالقت�ساد
الدويل كعالقة اجلزئي بالكلي ،وهما جزء من القت�ساد العاملي ،لذلك فاإن القت�ساد لبد اأن يُبنى على
اأ�سا�س نظرة تعتمد على اأن الك�ن وحدة متكاملة ،فالك�ن كله �سفينة واحدة ل يحق لأحد اأن يُخرب فيها
من طرفه م ً
ُدعيا عدم عالقة الآخرين به ،واإل غرق اجلميع معا .وهذا ما �سبهه لنا �سل�ات اهلل عليه و�سلم
بق�له" :مثل القائم على حدود اهلل وال�اقع فيها كمثل ق�م ا�ستهم�ا على �سفينة فاأ�ساب بع�سهم اأعالها
وبع�سهم اأ�سفلها فكان الذين يف اأ�سفلها اإذا ا�ستق�ا من املاء مروا على من ف�قهم فقال�ا ل� أا هّنا خرقنا يف
ن�سيبنا ً
خرقا ومل ن�ؤذ من ف�قنا فاإن ترك�هم هلك�ا جميعا واإن اأخذوا على اأيديهم جن�ا وجن�ا جميعا"
(حديث �سحيح) .لذلك ملا ترك العامل الدول العظمى تفعل ما ت�ساء يف اقت�سادها وت��سعت بالئتمان دون
عقالنية غرق العامل كله بالأزمة ومل يغرق الفاعل�ن وحدهم.
واعتماد ًا على حديث ال�سفينة ال�سابق ذكره ،لبد من التذكري بالبالء الذي اإن ظهر ،فالبد من ا�ستحقاق
هلل �س َهّلى ُ
اهلل عليه و�س َهّلم فقال يا
ما بعده من العق�بة ،فقد جاء يف احلديث ال�سحيح :اأقبل علينا ر�س� ُل ا ِ
َهّ
�سال اإذا ابتليتم َهّ
تدرك�هن:
هلل اأن
مع�س َر املهاجرين ُ
بهن واأع� ُذ با ِ
خم�س ِخ ٍ
قط ح َهّتى يُع ِلن�ا بها ا َهّإل ف�سا فيهم َهّ
ق�م ُهّ
الطاع�ن والأوجا ُع ا َهّلتي مل ت ُكنْ
 .1مل تظ َه ِر الفاح�س ُة يف ٍ
م�ست يف اأ�سال ِفهم ا َهّلذين َ
م�س ْ�ا.
 .2ومل ين ُق�س�ا َ
َ
املكيال
لطان عليهم.
وامليزان ا َهّإل اأُ ِخذوا ِهّ
بال�سنني و�س َهّد ِة امل�ؤن ِة وج ْ� ِر ُهّ
ال�س ِ
 .3ومل ي َنع�ا زكا َة اأم�ا ِلهم ا َهّإل ُم ِنع�ا ْ
ال�سما ِء ول�ل البهائمُ مل ُي َطروا.
القط َر من َهّ
هلل وعه َد ر�س� ِله ا َهّإل �س َهّلط ُ
اهلل عليهم عد ًوهّا من غ ِريهم فاأخذوا َ
بع�س ما
 .4ومل يَن ُق�س�ا عه َد ا ِ
يف اأيديهم.
ُ
ُ
هلل َ
ويتخريوا فيما اأنزل اهلل ا َهّإل جعل اهلل با َأ�سهم بينهم.
تعاىل َهّ
بكتاب ا ِ
 .5وما مل حت ُكمْ اأئ َهّم ُتهم ِ
ففي البالء الأول م�ت ونفقات ا�ست�سفاء ،ويف الثاين ج�ع وغالء اأ�سعار ،ويف الثالث نق�سان املطر وما
ينجم عنه من خ�ف وعط�س وقلة م�سادر الغذاء من نق�س غالت الزروع وم�ت احلي�انات .ويف الرابع
ا�ستعمار العدو للبالد في�سرق وينهب خرياتها ،ويف اخلام�س ظلم وق�س�ة جتعل احلياة ل تطاق.
واأختم حديثي بالكالم عن نهر الفرات فقد ُ
(�سكي اإىل ابن م�سع�د الفرات ،فقال�ا :اإنا نخاف اأن ينبثق
علينا ،فل� اأر�سلت اإليه من يُ�سكره ،قال :ل اأ�سكره ،ف�اهلل لياأتني على النا�س زمان ل� التم�ستم فيه ملء
ط�ست من ماء ما وجدمت�ه ولريجعن كل ماء اإىل عن�سره ويك�ن فيه املاء وامل�سلم�ن بال�سام) (جممع
الزوائد ومنبع الف�ائد � -سفحة اأو رقم.)7/333 :
ويع�د بنا هذا احلديث اإىل ال�سام باأهليها واأرا�سيها ،مما يُرتب على امل�سلمني حُ ً
كاما ومك�مني عدم
تركها.
ل�قف كل �سفاهة فيه ،بغ�س النظر
وبناء على ما �سبق ،فاإن (اقت�ساد املياه) ي�ست�جب اإيجاد ت�سريع دويل ِ
عن فاعله ،ملنع ال�سرف اأو التبذير باملاء لأنه لي�س ملك اأحد ،ويجب اأن يطال الت�سريع التدخل ل�قف اأي
حربا اأم ً
اإف�ساد له �س�اء اأكان ال��سع ً
�سلما.
حماة (حماها اهلل )2012-6-7

