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  احلديٞ افقاحد وافثالثقن

 

أكل  توفير المو  ،الحياة  ب  صَ ة وىو عَ في توفير الماء للرعيّ 
 ةفراد الرعيّ أوالملبس والمسكن لكل فرد من  

ظذ تقؾر املٚء فرظٚيٚ افدوفٜ  افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ صحر

 د وافْسٚئل ظـ إحْػ بـ ؿٔس أنّ ذم ادديْٜ ادْقرة ؾَد روى أمح اإلشالمّٜٔ

ُ َففُ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ  ؿٚل: " َر اَّللَّ ٍَ ، َؽ َٜ ـْ َيبَْتُٚع بِئَْر ُروَم                    116!"َم

ثؿ  ،ؾٚبتٚظٓٚ ظثامن بـ ظٍٚن رِض اهلل ظْف ،بئر ـٕٚٝ ممِقـٜ فٔٓقديوهذه اف

ٓٚ بُذا وـذا. ذهٛ إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ وؿٚل فف: ابتًتُ 

َغ َوَأْجُرَهٚ َفَؽ " :ؾَٚل ِّ ْسِِ ُّ ِْ
ِ ًٜ ف َٚي ََ ٚ ِش َٓ ِْ ًَ  117".اْج
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ؾراد أؾرد مـ  ٖـؾ وادِبس وادسُـ فُؾـام إف مـ واجبٚت احلٚـؿ تقؾر امل

مـ  أشٚشٜٔ جيٛ تقؾرهٚ فُؾ ؾردٍ  حٚجٍٚت  اإلشالمٜ  وافتل اظتزهٚ افرظّٔ 

د رظّٔ أ ّٜٜٔ افدوفٜ ؾرا ًٚجلتف دو ،، دْع وجقد افٍَر ذم ادجتّع ابتداءً اإلشالم

ًٚ بٖوامر اهلل شبحٕٚف افَٚئؾ: ،إن ُوِجد م  وذفؽ افتزا

َـّ َوـِْس "  ُٓ َٓ َوَظَذ اْدَْقُفقِد َفُف ِرْزُؿ  ٚ َٓ ًَ َّٓ ُوْش ٌٍْس إِ َٕ َُِّػ  َُ َٓ ُت ُروِف  ًْ َـّ بِْٚدَ َقهُتُ

ِرِث ِمْثُؾ َذفَِؽ  َٓ َمْقُفقٌد َفُف بَِقَفِدِه َوَظَذ اْفَقا افَٚئؾ ، و118"ُتَوٚرَّ َوافَِدٌة بَِقَفِدَهٚ َو

ْؿ  شبحٕٚف: " ـُ ـْ ُوْجِد ُْْتْؿ ِم َُ ُٞ َش ـْ َحْٔ َـّ ِم ُْقُه
ُِ صذ  وفَقل افْبل  .119"َأْش

ـّ ظُِٔؿ أن ُُتِسْقا إفٔٓـ ذم ـسقهتـ : " اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ ُٓ َُّ أٓ وَح

،  ممٚ يدل ظذ أن احلٚجٚت إشٚشٜٔ افتل يًتز ظدم إصبٚظٓٚ 120" وضًٚمٓـ

ً هل افىًٚم وافُسقة وادسُـ. أّمٚ مٚ ظدا ذفؽ ؾًٔتز مـ  احلٚجٚت ؾَرا

 121افُامفٜٔ.
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