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توصيفها الفقهي  و  يالصناع ء ستسقااال  
 

 حبيب شاکر سيد بروفيسور
 
Abstract 

Asking for water and seeking watering from the almighty God, souls are required to seek help, and 

alone, God acceptable. Ascending industrially is a process of dropping rain from clouds in a scientific 

way clouds formed in hunger in two ways, a specific method of spraying certain materials from the 

ground to charge clouds in the air. Second: spraying certain materials by plane for this purpose. Its 

goals are to accelerate the descending of rain from a specific area and increase the water supply of 

dams, and this process is legitimate. Characterization of industrial dropsy: centered in the associate 

rights of the right to drink, and the rights of Islamic jurisprudence, drinking rights, right of adjacency, 

and right of duct. 
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 البحث ملخص
 وحااهَ   هللا وهااو ي غيث هااا  ممن الطلب   على مجبولة   فالنفوس   تعالى هللا من السقي َطلَب   هو االستسقاء  
َر  علميااة بطريقة السحب من المطر إسقاط عملية عن عبارة الصناعي االستسقاء  السااحب علااى ت جااَ
نة  الجااو  فااي السااحب لشااحن األرض ماان معينااة مااواد رش طريقااة طااريقتين  علی الجو في المتكو  
 ماان و. السااحب علی المواد ترش الغرض لهذا مخصوصة طائرة بواسطة الجوي االستسقاء وطريقة
 العمليااة هااذ  و للسااهود  المااائي المخاازون زيااادة و معينااة سحب من األمطار نزول تسريع اههافها 
 االسااالمي  الفقاا  فااي االرتفااا  حقااو  فی تتمرکز: الصناعي لالستسقاء الفقهي والتوصيف .مشروعة

 . المسيل حق و المجری  حق و الشفعة  حق و الشرب  حق من
 

 مقدمة 
 آلاا  وعلااى للعااالمين  رحمة المبعوث المرسلين  أفضل على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمه

 :بعه أما أجمعين وأصحاب 
 في الحقو  تقسيم احکام إن و عموما الميا  بحقو  تتعلق التی الموضوعات من الصناعی االستسقاء

 المواضاايع أهاام من تعالی و سبحان  هللا باذن المسيرة السحب مع التعامل وتنظيم الشركاء بين الميا 
 احااه الفقهي بتوصيفها يقم لم ضروری امر للموضوع الفقهي التوصيف و بالميا   المعاصرة المتعلقة

 .بالميا  المتعلقة االرتفا  حقو  خالل من عليها واالطالع دراستها الممكن  ومن العلماء من
 

 الموضوع  اهمية
 الااهول منهااا يستسااقی و الميااا  تحماال التاای السااحب ميااا  احکام تبين أنها من الهراسة أهمية تستنبط
 بااين المائيااة األدوار تنظيم فکيفية. اخری بهول الصناعي االستسقاء تضراحيانا حيث معاصرة بطر 
 .من  البه امر الفقهی توصيفها وتبيين الشركاء بين بالسحب االنتفاع وأحكام الهول

 
 الدراسة مشكلة
 الشااريعة فااي الميااا  حقااو  عاان تتحااهث انهااا فااي الصااناعي االستسااقاء فااي الهراسااة مشااكلة تتمثاال

   الصااناعی االستسااقاء بساابب تظهاار الااهول بااين منازعااات  أصاابح  اخااری ناحية من و االسالمية 
 حااول أخری لتحقيقات تمهيها لتکون الفقهي توصيفها و ضوعالمو مشروعية بيان األهمية من فوجهنا

 . الهول بين حولها تزداد التی الخالفات قطع کيفية و الموضوع
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 منهج البحث

تحقيق أههاف الهراسة اتبع  المنهج االستقرائي الذي يمكن ألجل  

المتعلقة  االرتفا   بحقو   المتعلقة  المسائل  استقراء  خالل   من 

وربطها جمع   بالميا   هو  ب   ماقم   اول  الصناعی.  باالستسقاء 

البحث  قسم   ثم  األصيلة.  والمراجع  المصادر  من  العلمية  المادة 

الی ثالثة اقسام  القسم المختصر تتعلق باالستسقاء بواسطة الصالة  

باالستسقاء  التعريف  الثانی  القسم  و  األصلي   للبحث  کتمهيه 

تتمحو  الثالث  القسم  و  مشروعيتها  و  التوصيف الصناعی  حول  ر 

 الفقهی لموضوع ميا  السحب.

 

 الدراسات السابقة

و  الصناعی  االستمطار  موضوع  حول  متفرقة  دراسات  هنالك 

و  الفقهی  توصيفها  حول  للحهيث  التتعرض  أنها  إال  مشروعيتها 

رابطتها بحقو  االرتفا  المتعلقة بالميا  على وج  التحهيه والجهيه 

تع تناول   أنها  الهراسة  هذ   االستسقاء  فی  مشروعية  و  ريف 

بحقو   المتعلقة  الموضوعات  باختصار  تناول   ثم  الصناعی  

فی   أجه  ولم  السحب.  بميا   رابطتها  و  بالميا   المتعلقة  االرتفا  

الهراسات السابقة التلفيق الذی قم  ب  بين االستسقاء الصناعي و 

 و المسيل.  حقو  االرتفا  من شرب و شفعة و مجری الميا 

 

 البحثاسئلة 

 و تجيب الهراسة علی األسئلة التالية:

 ماهو االستسقاء الصناعي و هل هو مشروع أم ال؟ -۱

الصناعي  -۲ االستسقاء  بمشروعية  حکمنا  األحکام   اذا  فماهو 

 الفقهية التی تطبق علی االستسقاء الصناعي؟

 

 تمهيد

هو  االول  النوع  نوعين   الی  االستسقاء  نقسم  ان  لنا  يمکن 

عنه   المعروفة المعروف  الصالة  اداء  بواسطة  تکون  و  العلماء 

هو  االستسقاء  من  الثاني  النوع  و  االستسقاء.  بصالة  المسماة 

االستسقاء الصناعي و هذا النوع االخير هو موضوع بحثنا فی هذا  

ليکون  االستسقاء  بايجاز صالة  نبين  أن  لنا  ينبغي  لکن  و  المقال. 

االستسق وهي  اال  األصلي  لموضوعنا  من تمهيها  و  الصناعي  اء 

الشرکات  و  الهول  بها  تقوم  االستسقاء  من  النوع  هذا  أن  المعلوم 

و  الموضوع  فبيان  المعاصرة   العلوم  بواسطة  تکون  و  الکبری 

حو  البحث  نقسم  و  نوعيتها.  باختالف  تماما  تختلف  احکامها 

 الموضوع الی ثالثة مباحث: 

 المبحث االول: االستقاء بواسطة الصالة. 

 نی: االستسقاء الصناعي.المبحث الثا

 المبحث الثالث: التوصيف الفقهي لالستسقاء الصناعي.

 

 الستسقاء بواسطة الصالةا المبحث االول: 

واالستسقاء    الفقهاء  عنه  تعالى معروف  هللا  من  السقي  َطلَب   هو: 

وكان  وحهَ    هللا  وهو  ي غيث ها   ممن  الطلب   على  مجبولة   فالنفوس  

األ مم   في  معروفًا  عليهم ذلك  األنبياء  سنن  من  وهو  الماضية    

تعالى:   هللا  قال  والسالم   ل قََوم    )الصالة  وَسى  م  اَستََسقَى   [1]   (َوإ ذ  

ألمت   وسلم  علي   هللا  صلى  محمه  نبينا  األنبياء  خاتَم  واستسقى 

على  المسلمون  وأجمع  متنوعة   كيفيات  وعلى  متعهدةٍ   مراٍت 

 . ة صالة االستسقاءمشروعي

ن صالة االستسقاء هو أن ينزل هللا المطر و يزداد الماء  والههف م

الحياة  ألن  الهالک  من  النبات  و  الحيوان  و  االنسان  هللا  يحفظ  و 

و  النبات  ازدادت  الميا   کثرت  کلما  الميا    وجود  فی  تکمن 

 الخضروات التی يستفيه منها االنسان و الحيوان.

إلى ربهم    الناسع  يتضرلإذا انحبس المطر    تؤدی صالة االستسقاء

وتارةً  فراد    أو  جماعةً  بالصالة  تارة  التضرع:  من  بأنواعٍ 

بالهعاء في خطبة الجمعة  يََهعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على 

دعائ   وتارةً بالهعاء عقب الصلوات وفي الخلوات بال صالة وال 

وسلم. علي   هللا  صلى  النبي  عن  وارد   ذلك  فكل  طبة   صالة    خ 

َصلَّى سن  االستسقاء ة مؤكهة   لقول عبه هللا بن زيه: » َخَرَج إ لَى اَلم 

دَاَء  «  َل ر  َبلَةَ َوَحوَّ ا أََرادَ أََن يََهع َو اَستََقبََل اَلق  يََستََسق ي َوأَنَّ   لَمَّ
[2].   

العيه   كصالة  وأحكامها   موضعها  في  االستسقاء  صالة  وصفة 

ة العيه في عهد  فيستحب فعلها في المصلى  وأحكامها كأحكام صال

طبة. الخ  قبل  ت صلى  كونها  وفي  بالقراءة   والجهر  فی    الركعات  و 

 کيفية ادائها اختالف بين الفقهاء ال مجال لبحثها هنا.

كما  ركعتين  وسلم  علي   هللا  صلى  النبي  »صلى  عباس:  ابن  قال 

ويصليها في الصحراء  ألن  صلى هللا علي  وسلم   [ 3]يصلي العيه«

الصحراء  وألن ذلك أبلغ في إظهار االفتقار إلى لم يصلها إال في  

تعالى. علي    هللا  الحال عما هي  بتحويل  التفاؤل  ذلك  في  والحكمة  

أرديتهم  ألن  الناس  الغيث  ويحول  الرخاء ونزول  إلى  الشهة  من 

ما ثب  في حق النبي صلى هللا علي  وسلم  ثب  في حق أمت   ما 

ب . اختصاص   على  دليل  يهل  إن    لم  وإال ثم  المسلمين   هللا  سقى 

 أعادوا االستسقاء ثانيًا وثالثًا  ألن الحاجة داعية إلى ذلك. 

أن يقف في أول  ليصيب  من  ويقول: »اللهم    وإذا نزل المطر يسن

نافعًا« ورحمت «  [ 4]  صيبًا  هللا  بفضل  »م طرنا  ويقول: 
وإذا   .[5]

نا وال زادت الميا  وخيف منها الضرر: س ن أن يقول: »اللهم حوالي

علينا  اللهم على الظ راب واآلكام وبطون األودية ومناب  الشجر« 

 . [6]  ألن  صلى هللا علي  وسلم كان يقول ذلك

معروفة  االستسقاء ألنها  التعريف لصالة  من  القهر  بهذا  نکتفی  و 

التعريف   هي  و  األصلي  موضوعنا  الی  نأتي  و  الناس  عنه 

اله  اليها  يلجئ  الذي  الصناعي  المؤسسات باالستسقاء  و  ول 

 الکبری  لطلب المطر و االستفادة من .

 

 الستسقاء الصناعياالمبحث الثانی: 

 مفهوم االستسقاء الصناعي 

عن   عبارة  الصناعی  السحب االستسقاء  من  المطر  إسقاط  عملية 

ى   ةبطريقة علمية بحت نة في الجو  ويسمَّ ت َجَر  على السحب المتكو  

" السحب  " تطعيم  ا  أيضاً  لزيادة كمية يستخهم  الطريقة  لناس هذ  

الطاقة  لتوليه  أو  للري   الميا   لتوفير  أو  معيَّنة   بمنطقة  الميا  

األمطار  سقوط  لمنع  أيضاً  وت ستخهم  المحطات   من  الكهربائية 

ويمكن  المحاصيل   تلف  من  خوفاً  الزراعية  المناطق  في  الغزيرة 

حب للخبراء في بعض األحيان تخفيض شهة العواصف بتكوين الس

قبل وصولها إلى تلك المناطق  وقه قام العهيه من علماء الواليات  

االست أساليب  بتطوير  مستقلة   بصفة  يعملون  الذين   سقاءالمتحهة  

 .[7]  وطرقها خالل األربعينيات من القرن العشرين

أن   هو  الصناعی  االستسقاء  و  بالصالة  االستسقاء  بين  الفر   و 

بالهع استسقاء  بالصالة  االستسقاء  االستسقاء  من  النوع  هذا  اما  اء 

فتکون بطر  علمية يستخهمها العلماء لتمطر السحب و يستفيه من 

ف بمائها.  نزل  لقحط  من هللا   السقي  بكيفية الناسطلب  غير    أو    

لهم   يكن  ولم  المطر   يحبس  بأن  الحاجة   شهة  عنه  مخصوصة  

و أودية وآبار وأنهار يشربون منها  ويسقون مواشيهم وزرعهم  أ 

امر علمي يستفيه منها الهول التی تقهر   كان ذلك  إال أن  ال يكفي  

مختلفة  طر   الصناعي  لالستقاء  و  السقی.  من  النوع  هذا  علی 

 نبينها فی السطور التالية.
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 طرق االستسقاء الصناعي 

ترجع عملية االسستقاء الصناعي الی ان  اذا تم رش جزئيات من 

الک تتجمع الرطوبة حول هذ   مواد معينة داخل کتل السحب و بذ 

تسقط عل ميا   الی قطرات  تتحول  و  معينةالمواد  منطقة  شکل ب  ی 

امطار  و هذ  العملية لها طر  کثيرة و تتغير کيفيتها حسب تطور 

 هر هذ  الطر  فی السطور التالية: التکنولوجيا و نذکر هنا اش

رش مواد معينة من األرض لشحن السحب في   -الطريقة األولی:

استسقاءالج يتم  و  األرض  و  من  الجو  في  التي  ولهذ     السحب 

العملية شروط عنه تشغيل محطات النثر األرضية ال به من أخذها 

بعين االعتبار عنه النثر منها اختيار أماكن المحطات بحيث تكون 

الت للجهة  المواجهة  الجبال  سطوح  المثقل   يعلى  الهواء  حيث 

 بالرطوبة والقادم من جهة البحر.

الثانية:الط طائرة   -ريقة  بواسطة  الجوي  االستسقاء  طريقة 

قذف  ويتم  الجو  من  الغيوم  نثر  يتم  و  الغرض  لهذا  مخصوصة 

المواد من الطائرة بواسطة جهاز تحكم إليكتروني داخل الطائرة  

فتطلق إلى األسفل إما من داخل الغيمة أو بالقرب من قاعهة الغيم  

ا ويتم  السائهة   الجوية  الوضعية  التي حسب  المادة  ونثر  شتعالها 

 تحتويها على شكل ذرات خالل ثوان معهودة ومعروفة.

 

 اضرار االستسقاء الصناعي 

العملية هذ   تکثر وجود   ولکن  و  بعه   تحل  لم  التخلو من مضار 

هذ  المشاکل و األضرار فی حالة االستخهام السئ لهذ  التقنية. و 

 تلخيص هذ  المضار فی االمور التالية:

 يام بهذ  التقنية مازال  غير اقتصادية و مکلفة ماديا.الق -۱

يتطلب جمع   -۲ نتائجها  حيث  تقييم  الطر  صعوبات فی  لهذ   و 

صعوبات   جود  و  عن  فضال  طويال.  وقتا  بها  موثو   معلومات 

للقيام   الزمنية  الفترة  تعيين  او  اخری  و  منطقة  بين  متمثلة  اخری 

 بالتجربة. 

الي  -۳ العملية  بهذ   المکان القائمين  و  الزمان  تحهيه  ستطيعون 

يکون  و  منطقة  فو   السحب  بذر  يتم  فقه  المطر   لنزول  الهقيق 

 احتمال سقوط المطر علی مناطق قريبة منها احتماال واردا. 

و کذالک يمکن ان يتحول المطر بعه العملية الی حبيبات ثلج   -۴

 فاليمکن االنتفاع ب  انذاک فتنتفی فائهة عملية االستسقاء. 

بحسب تصنيف -المواد المستخهمة في بذر السحب: مواد سامة    -۵

العالمية "   -المنظمات  بجامعة  والسالمة  والصحة  البيئة  فمكتب 

يصنف " يود الفضة "   -كاليفورنيا بالواليات المتحهة    -بيركلي "  

بأن  مادة كيماوية غير عضوية  خطرة  ال تذوب في الماء  وسامة 

 .[8] لإلنسان  واألسماك

ا  لشهة و  الصناعي  باالستقاء  تقوم  الميا   الی  تحتاج  التی  لهول 

األضرار  علی  الميا   حصول  ترجون  حيث  الميا   الی  حاجتهم 

الناجمة من المادة التي تساعههم فی تلقيح السحب. و لذالک ينبغي 

 لهم أن يوازنوا بين مصالح االستسقاء الصناعي و مضارها.

 

 اهداف االستسقاء الصناعي 

اههاف تتغير حسب نوايا الهول التی تتبنی  الصناعي    ءو لالستسقا

مشاريع االستسقاء ال يسعنا تفصيلها فی هذا المقال ولهذا نلخصها 

 فی األمور التالية:

تحتاج   -1 مناطق  فو   معينة   سحب  من  األمطار  نزول  تسريع 

إليها  بهالً من ذهابها إلى مناطق ال حاجة بها إلى الماء  لظروفها  

ال الزراعي الطبيعية  االقتصاد  تنشيط  و  الطبيعي  لإلدرار  مالئمة 

األراضي  مساحات  زيادة  و  المزروعة  األراضي  رقعة  وتوسيع 

 الزراعية الجافة على حساب الصحراء.

 زيادة إدرار السحابة عما يمكن أن تنزل المطر بشكل طبيعي.  -2

فائهة    يتساعه هذا االستسقاء نسبيا علی الحه من الجفاف  و ه  -۳

 مطار او مضاعفة کميتها. من کثرة سقوط األ تنتج

تسهم   -۴ و  الهواء   طبقات  تکثيف  االستسقاء  من  النوع  بهذا  يتم 

 ذالک فی نزول المطر. 

للميا    -۵ إضافي  مخزون  وتوفير  للسهود  المائي  المخزون  زيادة 

 السطحية والجوفية.

أكثر   -۶ وأيها  أنواعها   تشكيالتها   وطبيعة  الغيوم  فيزياء  دراسة 

 ئهة واستجابة لنثر المحاليل فيها.فا

الميا   کسب  فی  الهول  تشويق  فی  تسهم  السامية  األههاف  هذ  

مناطق  علی  األمطار  تسقط  أن  السحب  تجبر  عصرية  بطر  

تکسبوا  أن  الی  العملية  ذالک  تسبب  فی سيطرتهم  و  مخصوصة 

دول  الی  تصل  أن  قبل  أراضيهم  من  تمر  التي  السحب  من  الميا  

واء الطبيعية. و هنا تکمن المنازعات بين الهول أخری حسب األج

تقوم  الهول  لکن  و  الرياح  تسيرها  التي  السحب  ميا   علی 

 باستسقائها برش مواد تجبرها علی انزال األمطار.

مشروعية  ادلة  نبين  أن  شئ  کل  قبل  لنا  ينبغي  ذالک  لبيان  و 

أن  علي  تهل  التي  الشرعية  النصوص  من  الصناعي  االستسقاء 

 ء عملية جائزة.االستسقا

 

 مشروعية االستسقاء الصناعي

المصادر  فی  کثرة  ادلة  الصناعي  االستسقاء  لمشروعية  و 

الشرعية  فيمکن لنا ان نبين منها حسب مراتب األدلة فی السطور 

 التالية:

ث مَّ ي َؤل  ف  بََينَ   ث مَّ يَجَ هللا  قال   ي َسَحاباً  ي َزج   َ عَل    تعالى: )أَلََم تََر أَنَّ َّللاَّ

بَاٍل  ج  َن  م  السََّماء   َن  م  ل   َوي نَز   الل     خ  َن  م  ج   يََخر  اَلَوَدَ   فَتََر   َكاماً  ر 

ف    َعَن َمَن يََشاء  يََكاد  َسنَا  يب  ب    َمَن يََشاء  َويََصر  َن بََرٍد فَي ص  ف يَها م 

) ب اأَلََبَصار  يََذَهب   بََرق    
وقال  [9]   اايضا   )َوأََرَسَلنَا  لََواق َح :  يَاَح  لر  

ن يَن( و   َوَما أََنت َم لَ   ب َخاز  َن السََّماء  َماًء فَأََسقََينَاك م  فَأََنَزَلنَا م 
 [10]  . 

 

 و جه االستدالل من اآلیات 

تعلمنا   و تظهر من التمعن فی هذ  اآليات و آيات قرآنية اخری و

علم بطريقة  والسحاب  والرياح  المطر  بين  العالقة  عن  ية  شيئاً 

االست مبهأ  لفهم  كثيراً  نقترب  المبسطة   سقاءتجعلنا  بصورت  

الطاقة  بفعل  يتبخر  والبحار  المحيطات  فماء  وحكم    وكيفيات  

الهواء    مثل  ير   ال  غازاً  يصبح  المائع  الماء  أن  أي  الشمسية  

الجوية  الطبقات  إلى  ب   وتصعه  الساخن  الغاز  هذا  الرياح  فتحمل 

غاز بأجسام باردة كجبل مرتفع مثالً أو رياح العليا  فإذا التقى هذا ال

باردة في الطبقات العليا من الجو  ترك حرارت  ورجع مائعاً على 

من  ألف  من  جزءاً  حجمها  يكون  جهاً   صغيرة  قطرات  شكل 

األرض  سطح  على  القطرات  هذ   تسقط  فال  تقريباً   المليمترات 

ولكن    –بسبب حجومها الصغيرة  ثم تأتي السحب التي فيها مطر  

الرياح    –ضعيف ال ينزل على األرض لضعف السحابة   تحملها 

فيتم تلقيح السحابة بواسطة الرياح  وهذا هو اللقاح  ويتم من مزج 

ماًء  البخار  يتحول  ال  لكن  ساخن   واآلخر  بارد  أحههما  شيئين 

تحمل  أن  الرياح  على  ينبغي  بل  بارد   بشيء  اتصال   بمجرد 

ات من الغبار الذي تثير  من سطح معها)مراكز تمييع( وهي قسيم

سحاباً   ليصبح  الهواء   تلقيح  يقع  وهكذا  السماء   إلى  األرض 

 .وتصبح الرياح بهذ  الصفة

ل   ي َرس  إ نَّ   َكاَن َغفَّاراً  وا َربَّك َم  وقال سبحان  وتعالى: )فَق َل   اَستََغف ر 

َهَراراً( م  َعلََيك َم  القرطب[11]  السََّماَء  اإلمام  قال  )في    تفسير :  في  ي 

واألمطار( الرز   ب   يستنزل  االستغفار  أن  على  دليل  اآلية   هذ  

لالستمطار    یهو طريق وواجب أول  ر  وال شك أن االستغفا[12]
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ألن  السحابة!  مع  في   يتعامل  الواقع  على  بفعل  اقترن  لو  فكيف 

 .الرز  سبب  المطر أو أن المطر سبب في الرز 

اال فكرة  تؤيه  اآليات  فإذا    سقاءستفهذ   المبتكرة   العلمية  بالطر  

كان  العوالم المخلوقة جميعها مسخرة لإلنسان من أرض كذلول  

سحب  ومن  وصعود   كهبوط  فضاء  ومن  كركوب   سماء  ومن 

لتنزيل المطر  فال داع أن يظن أن هذ  األخيرة أعظم شأناً  وأبعه 

أمام الوقوف  أو  معها  التعامل  من  اإلنسان  يتحرج  كي  ها  مناالً 

 موقف العجز والكسل.

وإن كل ما يفعل  العالم المجرب للمطر الصناعي هو فقط تجارب 

الواسع   عزوجل  هللا  ملكوت  في  ومثبوتة  موجودة  عوالم  على 

وليس إحهاث شيء من العهم  والتجارب إما أن تؤول إلى نجاح أو  

إلى فشل  فإذا نجح  فذلك شيء علم  هللا لمن شاء من خلق   وإذا  

ف . ففي اآليات المذکورة  شيء حجب  هللا عمن شاء من خلق فشل  

دليل علی جواز عملية االستسقاء الصناعي التی تقوم بها االنسان 

 فی زماننا. 

کلما جازت االستسقاء بواسطة الصالة و الهعاء فهذا يهل علی   -۲

التکنولوجيا امر مطلوب ال اشکال  العلم و  ان االستسقاء بواسطة 

األحاديث النبوية أن فعل االستسقاء مسنون  ومثل  و ي فهم من    في  

 االستمطار.

فی صالة االستقاء و الهعاء لالستسقاء  الفقهاء    اقواليفهم من    -۳

متفقون على التعامل مع السحب والغيوم الستمطارها بالهعاء  بأنهم 

والصالة هلل عز جل بأن تمطر  فإن قيل: إن هذ  الصالة ال عالقة 

العل بالصعود  أو لها  الغيوم  لشحن  الجو  إلى  اليوم  المعروف  مي 

تلقيحها لتستمطر  فنجيب أن الصالة نوع أو أسلوب من األساليب 

وبالتالي  هللا   ألمر  الخاضعة  الكونية  العوالم  مع  للتعامل  الكثيرة 

يتعامل   أن  أخر  االنسان  يصح  بأساليب  العوالم  هذ   مع 

والستسقائ للتقهم  تبعاً  الصالة   على  زيادة  العلمي   ها   االكتشاف 

فكل الطر  السالفة الذكر أساليب  فال يعهو أن يكون تلقيح السحب 

ها واحهة من تلك األساليب  أو مضافة إلى تلك األساليب  سقائواست

للزمان  تبعاً  الوسيلة  اختلف   وإن  الممكنة   الطر   من  طريقة  أو 

لى والمكان  ما دام ذلك في  التزام بقواعه الشريعة  وعهم خروج ع

 .[13] قواعهها العامة ومبادئها األصلية

اإلنسان   -۴ أوصل   العلمية  االكتشافات  أن  من  يصه   العقل  إن 

والغيوم   السحب  مثل  العجيبة  هللا  عوالم  مع  يتعامل  أن  إلى 

ويستسقيها على ههي من تعليمات الشريعة  طالما أنها في األصل 

 خلق  لمصلحة اإلنسان وفائهت .

التلقيح   -۵  أو  الزرع  إنبات  الصناعی:  االستسقاء  ويشب  

ويخرج  الزرع    ي نب   الذي  هو  أن   أخبر  تعالى  فاهلل  الصناعي  

الثمار  وما يفعل  بعض المزارعين من وضع المواد الكيميائية  أو  

الطبيعية لسرعة اإلنبات ال يعني مخالفة ما في القرآن  بل إن هللا 

وعلمهم إيا   وقه يكون في  الضرر  كما    تعالى قه مكنهم من هذا 

كاستعمال  النفع   في   يكون  وقه  الكيميائية   المواد  استعمال  في 

فلذالک نقول أن االستسقاء الصناعي امر جائز ال   المواد الطبيعية.

هذ   بمثل  يقوموا  أن  االسالمية  الهول  يستطيع  و  في .  اشکال 

صالة االستسقاء. التجارب و الينبغي لهم کذالک أن يستغنوا عن  

ولکن ينبغي للفقهاء أن يستنبطوا أحکاما لهذ  العملية لکي التسبب 

 االستسقاء الصناعي مشاکل حقوقية بين الهول. 

 

 المبحث الثالث: التوصيف الفقهي لالستسقاء الصناعي  

نوضح  أن  لنا  فينبغی  جائز  الصناعي  االستسقاء  أن  علمنا  فاذا 
اال فان  علي    تترتب  التی  التی  احکام   للسحب  الصناعی  ستسقاء 

أخری    بالد  الی  تمر  و  کهول  معنوية  في فضاء اشخاص  تجري 
منها  تمر  التی  الهولة  اراد  فکلما  الهول   بين  منازعات  تنتج 

من  نوع  الصناعي  االستسقاء  هذ   ففی  اخری  دولة  الی  السحاب 
 منع الميا  عن بله آخر الذی کان  السحاب تتحرک الي .  

يعتها تشب  سير الميا  علی األرض فالتصرف و سير السحب بطب
بميا   تتعلق  نقول:  أن  فنستطيع  الجاري   الماء  حکم  يأخذ  في  
االرتفا   حقو   فی  الفقهاء  ذکرها  التي  الحقو   نفس  السحب 
الخمسة المتعلقة بالميا  التي تمشي علی األرض او المستقرة فيها  

 و نذکرها باختصار فی السطور التالية:
 

حق  االرتفا    االرتفاق:  اوال:  حقو   تشب   السحب  ميا   حق  ان 
تعريف  ألن  عام   بشکل  االرض  علی  تمر  التی  بالميا   المتعلقة 
کالتالي:   الحقو   هذ   عرفوا  حيث  کامال  علي   تطبق  االرتفا  

 [ 14]  )االرتفا  هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر(
ألن ميا  السحب   فحق الهول فی ميا  السحب نوع من هذ  الحقو 

الميا  و  أن  المعلوم  لمنفعة أراضي دول مختلفة و من  حق مقرر 
ابحاثها تتعلق بحقو  االرتفا . فادارة هذا النوع من الحقو  التی  
الصناعي   االستسقاء  تشمل  االرتفا   ابواب  تح   الفقهاء  ذکرها 
بواسطة  المستسقاة  السحب  لميا   يعطی  أن  الممکن  فمن 

او  احکا  التکنولوجيا األرض  في  تستقر  بميا   المتعلقة  االرتفا   م 
و  الشرب   بحقو   متعلق  الموضوع  هذا  فتفصيل  و  فيها.  تجري 

 الشفعة  و المجری  و المسيل. 
 
الشرب:  حق  حق   ثانيا:  هو  االرتفا   حقو   من  الهام  القسم  و 

و حق   [15]  الشرب )و هو نوبة االنتفاع  لسقي الزرع  والحيوان(
 ردت أدلة کثيرة علی مشروعيتها.الشرب حق مشروع و

عز  قول   ذلك  ومن  بالقرآن  الشرب  حق  مشروعية  ثبت   لقه  و 
َعل وٍم( َرب  يََوٍم مَّ َرب  َولَك َم ش  شأن :)قَاَل َهذ    نَاقَة  لََّها ش 
. في اآلية [16]  

سبحان   هللا  ألن  باأليام  الشرب  قسمة  جواز  على  داللة  الكريمة  
ا صالح علي  الصالة والسالم قبل ذلك  وتعالى أخبر عن نبي  سيهن

 ولم يعقب   بالنسخ فصارت شريعة لنا.
وقه وردت أحاديث في السنة تبين قسمة الشرب  منها ما روي عن 

  فأراد  [18]  ل  من العريض[17]  الضحاك بن خليفة أن  سا  خليجا
ل   فقال  محمه   فأبى  مسلمة  بن  محمه  أرض  في  ب   يمر  أن 

تمنعني   لم  وال الضحاك:  وآخرا  أوال  ب   تشرب  منفعة   لك  وهو 
فأمر  الخطاب   بن  عمر  الضحاك  في   فكلم  محمه  فأبى   يضرك 
عمر محمه بن مسلمة أن يخلي سبيل  فقال محمه: ال  فقال عمر: لم 
ال  وهو  وآخرا   أوال  ب   تسقي  نافع  لك  وهو  ينفع   ما  أخاك  تمنع 

ب  ولو على   يضرك  فقال محمه: ال وهللا  فقال عمر: "وهللا ليمرن
الضحاك" ففعل  ب   يمر  أن  فأمر  عمر  بن [19]  بطنك"  أن عمر   .

الخطاب رضي هللا عن  حكم على محمه بن مسلمة في إجراء الماء  
  فهل [20]  في أرض  رغما عن   ولم يرد ل  مخالف من الصحابة

 ذلك على مشروعية الشرب في السنة.
أخری    دولة  علی  دولة  من  تمر  حيث  السحب  ميا   حق و  تشب  

الميا   لها حکم  التکنولوجيا  بواسطة  السحب  ميا   ادارة  و  الشرب 
أن  الممکن  فمن  آخر.  فی عقار شخص  بادارتها  الناس  تقوم  التي 
هذاالموضوع  تحتاج  و  السحب.  لميا   الشرب  حق  احکام  نعطي  
الی تفصيالت ينبغي للباحثين أن يقوموا بالبحوث حول  و يفصلوا  

الف بين ميا  السحب  و من المعلوم أن ميا  موارد التشاب  و االخت
األرض تنزل من السحب و ميا  السحب ابتخرت من البحار التي 
للحياة  تعالی  هللا  خلقها  التي  الميا   فحرکة  األرض   في  تستقر 

 تسلسل دوراني  فالموضوع تحتاج الی اجتهادات جهيهة. 
 

  ثالثا: حق الشفعة:
ادارتها و  السحب  ميا   ث  و  حقا  الشفعة تشب   حق  هی  و  اال  الثا 

واألصل في  دفع الضرر عن الجيران والشركاء "سببها اإلشتراك 
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في شئ ولو منقوال"لعموم األحاديث الواردة في ذلك كحهيث جابر 
في البخاري وغير  "أن النبي صلى هللا علي  وسلم قضى بالشفعة  
فال شفعة  الطر   الحهود وصرف   فإذا وقع   يقسم  لم  ما  في كل 

. و حق الشفعة )هو [12]  رج  أيضا بنحو هذا اللفظ أهل السنن "وأخ
من  المنزلي   واالستعمال  اإلنسان   لشرب  بالماء   االنتفاع  حق 

. [ 22]  طبخ  وغسل  ولسقي البهائم  بالشفة  لهفع العطش  ونحو ( 
و لميا  السحب شب  بماء األنهار العامة هو الماء الذي يجري في  

ألح مملوكة  غير  عامة  النيل مجار  مثل  للجماعة   هي  وإنما  ه  
حق  فيها  ويثب   العظيمة  األنهار  من  ونحوها  والفرات   ودجلة 
أن  أو  ثيااب    يغسل  وأن  ويتوضأ   من    يشرب  أن  ولكل  الشفة  

ملك  إلى  مجر   أو  جهوالً   النبي [23]  يشق  قول  ذالک  دليل  و   .
والكأل   الماء   ثالثة  في  شركاء  الناس  وسلم:  علي   هللا  صلى 

  وبناء علي  من سبق من الناس إلى شيء من  كان أحق [24]النارو
فهو  إلي   يسبق  لم  ما  إلى  لقول  صلى هللا علي  وسلم: من سبق  ب  

. فالشراکة فی العقارات والمنقوالت توجب الشفعة و [25]  أحق ب 
الذی يحتاج الی اجتهاد هو هل السحاب عقار  ام منقول  او شئ 

أ الممکن  من  و  غيرهما؟ هل  امتالکها  و  السحب  ميا   ان  نقول  ن 
 الشراکة فيها من الممکنات فتنتقل الي  احکام الشفعة. 

لنا يمکن  أن   هو  هنا  ارا   شفعة   الذی  حق  احکام  ان  نقول:  أن 

فی   الهول  تطبقها  أن  يمکن  التي  االحکام  من  نوع  الميا   

أن  للباحثين  و  الصناعي.  االستسقاء  من  تحصل  التی  المنازعات 

المتعلقة   يبادروا األحکام  يستنبطوا  و  الموضوع  في  البحث  الی 

بالشفعة فی ميا  السحب التي تؤخذ بواسطة علم االنسان و تحرم 

 منها انسان آخر.

 

المجری: حق  حق   رابعا:  هو  بالميا   المتعلق  الرابع  الحق  و 

المجری و)هو أن يكون لعقار حق إجراء الماء الصالح  ومرور  

. وهذا الحق تابع [ 26]  ر مالك العقار األول(في عقار آخر  مالك  غي

الماء لسقي األشجار  النصيب من  لحق الشرب  ألن الشرب وهو 

ال يمكن استيفاؤ  إال إذا كان ل  مجر  يمر ب  إلى األرض المراد 

الماء  مرور  حق  لعقار  يكون  أن  هو  المجر   حق  فيكون  سقيها  

المالك الصالح لسقي زرع  أو شجر  على عقار آخر مالك  غ ير 

 األول. 

ويتميز هذا التعريف باستخهام  كلمة العقار بهل كلمة الحق ليتفق 

مع التعريف العام لحق االرتفا . وقه يكون المجر  نفس  مملوكا 

لصاحب المجر   أو لصاحب األرض التي هو فيها  وهو الكثير  

كثيرين بين  مشتركا  أو  معا  لهما  أن [27]  أو  هنا  بالذکر  والجهير   .

الهول الف فضاء  الوق   فی عين  و  لها  ملک  دولة  کل  ضاء فضاء 

احکام  الی  تحتاج  فادارتها  اخری  دول  الی  تنتقل  لسحب  مجری 

التي  الصناعي  االستسقاء  من  تأتي  التی  المشاکل  تحل  مستنبطة 

 تقوم بها الهول. 

المتعلق  الحق  من  النوع  هذا  مع  تشاب   لها  السحب  ميا   احکام  و 

نقول احکام حق المجری تطبق علی الميا    بالميا  فمن الممکن أن

التي تحصل من االستسقاء الصناعي. و لکن الموضوع تحتاج الی 

 بحوث تبين الموضوع بأکملها.

و الحق الخامس المتعلق بأحکام الميا  تسمی  خامسا: حق المسيل:

غير  أو  الحاجة  عن  الزائه  الماء  تصريف  حق  المسيل)هو  حق 

 . [28]  مة في عقار الغير(الصالحة إلى المصارف العا

حق  أن  يتضح  المسيل  وحق  المجر   حق  تعريف  خالل  من 

الميا  الصالحة للري والسقي  وأما حق  المجر  يههف إلى جلب 

عن  الزائهة  أو  الصالحة   غير  الميا   صرف  إلى  فيههف  المسيل 

كالً  أن  في  يجتمعان  أنهما  إال  األرض   عن  واستبعادها  الحاجة  

عقا يستخهم  الههفمنهما  هذا  تحقيق  في  الغير  وذلك [29]  ر    

 لكونهما نوعين من أنواع حقو  االرتفا .

و  الی دول اخری  الهول مسيرها و توجهها  تغير  التی  السحب  و 

تضر امطارها بالهول التی تتحرک فی فضائها تشب  حق المسيل  

ألن االستسقاء الصناعي للسحب ربما تسبب سير السحب الی دولة 

ال الممکن تطبيق أخری تسبب  بأراضيهم  فمن  سيول و األضرار 

 احکام حق المسيل فی االستمطار الصناعي.

 و الخالصة فی الموضوع: 

و  تحقيقات  الی  تحتاج  شب   األرض  ميا   و  السحب  لميا   أن 

استنباطات تبين احکام ميا  السحب  و الذي أرا  أن نعطي للسحب 

رک في  جميع الناس  حکم األنهار العامة التي اليملکها أحه بل تشت

األنهار  فی  الشرب  لحق  الفقهاء  وضعها  التي  الفقهية  فاألحکام 

بهول مختلفة و اليملکها احه  تمر  التي  السحب  العامة تطبق علی 

 منهم. 

و الهليل علی ذالک أن اسباب االرتفا  التی ذکرها الفقهاء تظهر 

 : فی حقو  السحب  حيث تنشأ حقو  االرتفا  بأسباب متعهدة منها

وأنهار   .1 طرقات  من  العامة  كالمرافق  العام:  االشتراك 

منها    قريب  عقار  لكل  فيها  الحق  يثب   عامة   ومصارف 

بالمرور والسقي وصرف الميا  الزائهة عن الحاجة  ألن هذ   

المنافع مشتركة بين الناس فيباح لهم االنتفاع بها  بشرط عهم 

 اإلضرار باآلخرين.

البائع على المشتري أن يكون االشتراط في العقود: كاشتراط   .2

ل .   مملوكة  أخر   أو حق شرب ألرض  بها   مرور  ل  حق 

 فيثب  هذان الحقان بهذا الشرط. 

التقادم: أن يثب  حق ارتفا  لعقار من زمن قهيم ال يعلم الناس  .3

وق  ثبوت   كإرث أرض زراعية لها حق المجر  أو المسيل  

ع حمالً على أرض أخر   ألن الظاهر أن  ثب  بسبب مشرو

 ألحوال الناس على الصالح  حتى يثب  العكس. 

 

فالسحب التی تجمع فيها الميا   يشب  الميا  التی تسيل فی األنهار  

العامة التی ال يملکها احه  و قه بين الفقهاء فی ميا  األنهار احکاما 

 مفصلة  و تتلخص فی االمور التالية:

 ً : فإن لم يفعل كان الف: ا المحافظة على حافة مجر  الماء مطلقا

عمالً  عن    للضرر  دفعاً  االنتفاع   من  منع   المجر   لصاحب 

تسرب  الضرر  ومن  ضرار«.  وال  ضرر  »ال  النبوي:  بالحهيث 

إذا  الضمان  وعلي   معتاد   غير  على وج   الجار  أرض  إلى  الماء 

فنزت  ماء   أرض   مأل  من  يضمن  وال  الحنفية:  قال  متعهياً.  كان 

أي   غرق    أو  جار   تتحمل  أرض  الذي  المعتاد  السقي  حال  في 

األرض عادة  ألن  متسبب غير متعه  فإن كان السقي غير معتاد  

الفتو  وعلي   الصناعي [30]ضمن  االستسقاء  تسبب  أن  يمکن  و   .

ضررا لبله آخر فنقول بأن التصرف فی السحب حيث تضر بهول 

ميا   فی  الفقهاء  ذکر   الذی  الحکم  علی  قياسا  جائز  غير  أخری 

 لجاري علی األرض. ا

لم  فإن  وجه   إن  عام  طريق  من  الماء  إمرار  المنتفع  على  ب:ا 

الماء    بإمرار  اإلذن  الخاص  الطريق  صاحب  على  كان  يوجه  

َمَسلَمة حينما شكا  الضحاك  بن  لقول عمر رضي هللا عن  لمحمه 

»وهللا    َمَسلمة:  ابن  أرض  من  ماء  إمرار  أراد  الذي  خليفة  بن 

ع ولو  ب    ن  بطنك«ليمرَّ فی [ 13]لى  يکون  السحب  امرار  فحق   .

فضاء عام و الينبغي للهولة التي تمر منها السحب أن تمنعها من 

 الهولة التي تحتاج الی مياهها. 

لشخص  مملوكاً  الماء  كان  إذا  أن   الشرب  حق  احکام  من  و  ج:ا 

لجماعة  الماء  كان  فإن  كيفما شاء   ب   االنتفاع  ل  حق  كان  واحه  

أناس أو  بالمناوبة   مشتركة  إما  بالعهل   بينهم  وزع  كثيرين  

بفتحات   وإما  معين.  زمن  في  بالماء  واحه  يستقل  بأن  الزمانية 

جانبية للماء إلى المزارع والجهاول  بما يتناسب مساحة أرض كل 
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. و اليمکن تکييف هذا الحکم فی ميا  السحب [32]منتفع بهذا الماء

ع أن  إذا كان نهر فی عصرنا الحاضر. ومقتضى العهل في التوزي

قهر  على  بينهم  الشرب  كان  الشرب   في  واختصموا  قوم   بين 

األراضي   بسقي  االنتفاع  هو  المقصود  ألن  أراضيهم   مساحة 

 فيقهر حقهم بقهرها.

فمقتضى العهل أيضاً أن يتم التوزيع برضا الجميع  فليس لمشترك 

بال رضاهم أن يتصرف فی السحب  و يمکن للهول التي تشترک 

 السحب أن يقسم االستفادة من ميا  السحب بأشکال تناسبها.  فی

أو  األمطار  بماء  الناس  ينتفع  أن  الشرب  حق  احکام  من  و  د:ا 

السيول أو النهر الصغير الذي يزدحم الناس في   بأن يبهأ باألعلى  

يلي    من  إلى  يرسل   ثم  النهاية   إلى  يصل  حتى  أرض    فيسقي 

ى كعب   ثم يرسل  إلى من يلي   فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إل

آخر  إلى  جرا  وهلم  كذلك   النبي [33]فيفعل  »أن  عبادة:  لحهيث    

صل ى هللا علي  وسلم قضى في شرب النخل من السيل: أن األعلى 

يشرب قبل األسفل  ويترك الماء إلى الكعبين  ثم يرسل الماء إلى 

يفنى  أو  الحوائط   تنقضي  حتى  وكذلك  يلي    الذي  األسفل 

تمر [34]الماء« التي  السحب  ميا   فی  األمر  هذا  تکييف  يمکن  و   .

بين   الذي  بالترتيب  الهول  منها  يستفيه  حيث  مختلفة  بلهان  علی 

 الفقهاء فی ميا  األمطار و السيول.

 

 الخاتمة 

أشکر هللا سبحان  وتعالی بأن يسر لي كتابة هذا البحث  الموسوم 

الفقهي توصيفها  و  الصناعي  الهراسة بااالستسقاء  هذ   وجائ     

االلقاع   بواسطة  الهول  منها  تستفيه  التی  السحب  ميا   لتبحث 

أن   لتثب   مشروعيتها   علی  الضوء  البحث  وتسلط  الصناعي 

وقهرتها  تميزها  على  وتؤكه  ومكان   زمان  لكل  الشريعة صالحة 

على معالجة واستيعاب المستجهات والوقائع واألحهاث. و توصل  

 لنتائج التالية:من خالل البحث الی ا

صالة االستسقاء سنة و مع ذالک يجوز االستسقاء الصناعي و   -۱

باألسباب    األخذ  بعه  ومواهب   اإلنسان  قهرات  على  أساساً  يعتمه 

 وأهمها التوكل. 

المعاصرة    -۲ التکنولوجيا  بواسطة  تستسقی  التی  السحب  يعطی 

والمجر    والشفة   الشرب   من  االرتفا   حقو   احکام  اکثر 

السحب وا لمسيل  و لکن هناک موارد اليمکن أن تطبق فی ميا  

 بأکمل .

البحار   -۳ ماء  حکم  السحب  لميا   أن  هو  الي   توصل   الذی 

واألنهار العامة  حيث ال يجوز تملكها إال ما حاز  الشخص منها 

تمر عليها هذ    التي  الهول  لجميع  الشفة والشرب  فيها حق  ويثب  

 السحب. 

بالذکر    -۴ الجهير  أن و  الی  دراستی  خالل  من  توصل   ما 

الی تحتاج  المتعلقة   الموضوع  الحلول  لصياغة  کثيرة  دراسات 

تحل  بأسلوب  اإلسالمية  الهراسات  في  السحب  ميا   بمشكالت 

 المشاکل التی تنشأ بين الهول بسبب االستسقاء الصناعي.
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