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قائد

اإلنسانية

العمل
الخيري
تاج على
رؤوسنا
من كلمات
حضرة صاحب السمو الشيخ

صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه  -أمير دولة الكويت

فهرس

الدليل

فضل

اآلبار

فضل سقيا الماء
عن أبي هريرة رضى اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
« بينما رجل ميشي فاشتد عليه العطش  ،فنزل بئر ًا فشرب منها  ،ثم خرج
فإذا بكلب يلهث ،يأكل الثرى من العطش  ،فقال  :لقد بلغ هذا مثل الذي
بلغ بي  ،فمأل خفه ثم أمسكه بفيه  ،ثم رقي فسقى الكلب  ،فشكر اهلل له
فغفر له  ،قالوا يا رسول اهلل  ،وإن لنا يف البهائم أجر ًا؟ قال  :يف كل كبد
رطبة أجر»
رواه البخاري ومسلم
وســئل ابــن عبــاس :أي الصدقــة أفضــل؟ فقــال :املــاء ،ألــم تــروا إلــى أهــل النــار
حــن اســتغاثوا بأهــل اجلنــة« :أن أفيضــوا علينــا مــن املــاء أو ممــا رزقكــم اهلل.
تفسير القرطبي.
كمــا يقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عندمــا ســئل أي الصدقــة أفضــل قــال
ســقي املــاء .
ابن حبان يف صحيحه
املــاء مهــم لــكل البشــر بــل واحليوانــات والنباتــات قــال اإلمــام القرطبــي-
رحمــه اهلل ( -يف هــذه اآليــة دليــل علــى أن ســقي املــاء مــن أفضــل األعمــال)
قــال بعــض التابعــن «مــن كثــرت ذنوبــه؛ فعليــه بســقي املــاء» ،وثبــت يف احلديث
أن اهلل غفــر لرجــل ،ويف روايــة« :لبغــي ســقت كلبـ ًا» قــال العلمــاء :فكيــف مبــن
ســقى مؤمنـ ًا موحــد ًا؟! قالــوا :يــا رســول اهلل ،وإن لنــا يف البهائــم أجــر ًا؟ قــال:
«يف كل ذات كبــد رطبــة أجــر» متفــق عليــه ،فيشــمل ذلــك احليــوان والطيــر.

حفــر اآلبــار« :مــن حفــر بئــر مــاء لــم تشــرب منــه كبــد حــرى مــن جــن وال إنــس
وال طائــر إال آجــره اهلل يــوم القيامــة»
رواه البخاري يف التاريخ الكبير وابن خزمية يف صحيحه

وأن مــن ســبل الســقاية توفيــر املضخــات لتنقيــة امليــاه لتكــون صاحلــة
للشــرب بــدال مــن شــرب امليــاه اآلســنة كمــا يف بعــض الــدول الفقيــرة ،والتبــرع
بالبــرادات عنــد املســاجد أو يف األســواق أو علــى الطــرق.
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ذكــر الرســول صلــى اهلل عليــه
وســلم أمــورا ســبعة يجــري
ثوابهــا علــى اإلنســان يف قبــره
بعــد مــا ميــوت « ســبع يجــري
للعبــد أجرهــن وهــو يف قبــره بعــد
موتــه :مــن علــم علمــا ،أو أجــرى
نهــرا ،أو حفــر بئــرا ،أو غــرس
نخــا ،أو بنــى مســجدا ،أو ورث
مصحفــا ،أو تــرك ولــدا يســتغفر
لــه بعــد موتــه »

وقفية قطرة ماء

حسنه األلباني يف صحيح اجلامع

وقفية قطرة الماء
وقفية اإلسراء لسقيا الماء
ســقي النــاس وإرواؤهــم وتوفيــر املــاء ضمانــة لهــم الســتمرار احليــاة
اإلنســانية.
وقــد ســاهمت الوقفيــة يف التخفيــف مــن معانــاة املاليــن مــن اجلفــاف
والعطــش .
مصارف الوقفية :
حــددت هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية إنفــاق ريــع هــذه الوقفيــة علــى
الســقاية بكافــة أشــكالها والتــي تشــمل:
 .1حفر اآلبار االرتوازية والسطحيةة يف املناطق الفقيرة.
 .2بناء السدود بهدف جتميع املياه واستخدامها عند احلاجة.
 .3تبريد وحتلية ومعاجلة املياه لتكون صاحلة للشرب.
 .4نقــل امليــاه إلــى القــرى واملناطــق الفقيــرة باألنابيــب وبكافــة أشــكال
النقــل.

مصطلحات
البئر االرتوازية:
البئــر االرتوازيــ ّة امل ُ ِ ّ
ممــا يُ ِ
خفّــف الضغــط
تدفقــة عبــارة عــن بئــر ناجمــة عــن َحفْــر طبقــات األرضّ ،
املوجــود ،ويســم ُح للمــاء املوجــود يف باطــن األرض بالوصــول الــى الهــواء ،وكلّمــا كان الضغــط ُمرتفعـاً ،كان
وصــول املــاء إلــى ســطح األرض ُمندفِ ع ـاً.
البئر السطحية :
هــي التــي تســتمد امليــاه مــن طبقــة غيــر محصــورة ويكــون ســطح املــاء داخــل البئــر مســاوياً ملنســوب امليــاه
اجلوفيــة يف حالــة عــدم التشــغيل.
اخلزان :
ـال مــن أجــل االحتفــاظ بامليــاه ألغــراض الشــرب أو
هــو عبــارة عــن خــزان مائــي يبنــى علــى أرتفــاع عـ ٍ
إعــداد الطعــام أو الوضــوء أوالزراعــة والــري  ،وتصنــع مــواد مختلفــة مثــل املعــادن أو أليــاف البالســتك
وقــد تســتعمل اخلرســانة واحلجــر والصلــب (امللحــوم أو املبرشــم ،والكربــون ،أو غيــر القابــل للصــدأ).
شبكة املياه :
شــبكة توزيــع امليــاه ،وهــذه الشــبكة تعنــى بإمــداد املســتخدمني بامليــاه الصاحلــة لالســتخدام البشــري
وتتمتــع هــذه الشــبكة بأهميــة بالغــة يف كافــة املجــاالت.
املضخة اليدوية :
وسيلة سحب و دفع املاء بواسطة حتريك ذراع املضخة.
املضخة الكهربائية :
وسيلة سحب و دفع املاء بواسطة محرك يعمل بالكهرباء.

أفريقيا

آبار أثيوبيا

التكلفة د.ك
30,000
4,000
1,000

مدة التنفيذ "شهر"
6

عدد
املستفيدين

العمق

 2000أسرة

بعمق (  150م )

 500أسرة

بعمق (  16م)

 150أسرة

بعمق (  8م)

بئر ارتوازية  ،مضخة كهربائية  ،خزان سعة  10,000لتر ًا
4

بئر سطحية  ،مضخة يدوية
4

بئر سطحية
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آبار السودان

عدد
املستفيدين

العمق

 1400أسرة

بعمق (  30متر ًا )

19,500

10

 3500أسرة

بعمق (  400متر ًا )

1,200

3

 600أسرة

بعمق (  8أمتار )

التكلفة د.ك
12,000

مدة التنفيذ "شهر"
10

بئرمضخة كهربائية  ،خزان سعة (  15,000لتر ًا )

بئر مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  20,000لتر ًا )  ،حوض لشرب احليوانات
بئر مضخة يدوية

آبار الصومال

التكلفة د.ك

مدة التنفيذ "شهر"

6,300

6

24,500

8

عدد
املستفيدين

العمق

 500اسرة

بئر بعمق (  150متر ًا )

 250أسرة

بئر بعمق (  60متر ًا )

مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  30,000لتر ًا )

آبار المغرب

عدد
املستفيدين

العمق

110

بعمق (  150متر ًا )

90

بعمق (  80متر ًا )

التكلفة د.ك

مدة التنفيذ "شهر"

7,200

3

100

4

130

10,200
6,000

13,200

3
3

بعمق (  100 - 90متر ًا )
بعمق (  200متر ًا )

بئر ارتوازية  ،مضخة كهربائية  ،خزان
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آبار النيجر

التكلفة د.ك
7,800

مدة التنفيذ "شهر"
6

عدد
املستفيدين

العمق

 200أسرة

بئر بعمق (  100متر ًا )

 150أسرة

بئر بعمق (  100متر ًا )

مضخة كهربائية  ،ألواح الطاقة الشمسية مع ملحقاتها  ،خزان سعة ( 10,000لتراً)
6,500
5,800

6
6

مضخة كهربائية  ،خزان سعة ( 10,000لتراً)

3,500

3

1,350

3

950

 150أسرة
 100أسرة

مضخة يدوية

 80أسرة
 60أسرة

3

دلو

بئر بعمق (  50متر ًا )
بئر بعمق (  50متر ًا )
بئر بعمق (  20متر ًا )
بئر بعمق (  50متر ًا )

آبار تنزانيا

عدد
املستفيدين

العمق

 200أسرة

بعمق (  120متر ًا )

1,200

4

 60أسرة

بعمق (  50متر ًا )

1,100

4

 60أسرة

بعمق (  50متر ًا )

التكلفة د.ك
15,600

مدة التنفيذ "شهر"
6

بئر  ،مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  20,000لتر ًا )
بئر  ،مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  3,000لتر ًا )

بئر  ،مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  2,000لتر ًا )

آبار جيبوتي

عدد
املستفيدين

العمق

 1500أسرة

عمق (  100متر ًا )

975

4

 120أسرة

بعمق (  12متر ًا )

475

3

 80أسرة

بعمق (  12متر ًا )

التكلفة د.ك
30,500

مدة التنفيذ "شهر"
6

بئر  ،مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  36,000لتر ًا )

بئر  ،مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  11,000لتر ًا )
بئر  ،دلو لرفع املياه
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آبار غانا

عدد
املستفيدين

العمق

 100أسرة

عمق (  60متر ًا )

800

4

 80أسرة

بعمق (  15متر ًا )

500

4

 60أسرة

بعمق (  15متر ًا )

التكلفة د.ك
3,000

مدة التنفيذ "شهر"
4

بئر  ،مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  3,000لتر ًا )
بئر  ،مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  2,000لتر ًا )
بئر  ،مضخة يدوية

آبار موريتانيا

التكلفة د.ك

مدة التنفيذ "شهر"

20,000

10

900

9

600

5

4,500

10

عدد
املستفيدين

العمق

 150أسرة

بعمق (  25متر ًا )

 10,000فرد

بئر ارتوازية

 100أسرة

بئر سطحية

 200أسرة

بعمق (  90متر ًا )
بعمق ( 15متر ًا )

سعة ( 12,000لتراً)

خزان أرضي ( يتم بناؤه يف أحياء الصفيح واألحياء العشوائية و املؤسسات التعليمية التي
ال تتوفر فيها شبكات مياه

الوطن
العربي

وآسيا

آبار الهند

التكلفة د.ك
1,500

مدة التنفيذ "شهر"

عدد
املستفيدين

العمق

200

بعمق (  60متر ًا )

50

بعمق (  40متر ًا )

6

بئر ارتوازية  ،مضخة كهربائية  ،خزان خرساني  ،وعدد  6أماكن وضوء

550

6

بئر سطحية  ،مضخة كهربائية  ،خزان بالستيكي

آبار اليمن

التكلفة د.ك

مدة التنفيذ "شهر"

2,860

6

19,800

2,530

1,430

8

عدد
املستفيدين

العمق

 1000أسرة

بعمق (  100م)
بعمق ( 40م)

 2000فرد

بئر أرتوازية مع مضخة كهربائية وخزان سعة (36م)3
6

5

 2000فرد

 2000فرد

بعمق  30م)

بعمق  15م)

بئر سطحية
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آبار إندونيسيا
ـ

التكلفة د.ك
480
360

مدة التنفيذ "شهر"
3

عدد
املستفيدين

العمق

 7أسر

عمق ( 50متر ًا )

 5أسر

بعمق (  50متر ًا )

بئر سطحية ،مضخة كهربائية  ،عدد (  ) 2دورات مياه
3

بئر سطحية  ،مضخة كهربائية

آبار بنغالديش

التكلفة د.ك

مدة التنفيذ "شهر"

300

3

600

6

عدد
املستفيدين

العمق

 150فرد

بعمق ( 100متر ًا )

 30 - 15أسرة

 - 1بئر سطحية  ،مضخة كهربائية  10 ،حنفيات
 - 2بئر سطحية  ،مضخة يدوية

عمق ( 50متر ًا )

آبار تايالند

التكلفة د.ك
500

مدة التنفيذ "شهر"
5

عدد
املستفيدين

العمق

 45أسرة

بعمق (  35متر ًا )

بئر  ،خزان  ،مضخة كهربائية  ،دورات مياه

آبار فلسطين

التكلفة د.ك
35,000

مدة التنفيذ "شهر"
3

عدد
املستفيدين

العمق

 200أسرة

بعمق ( 120 - 80م)

بئر ارتوازية مضخة ومتديدات وغرفة حتكم  ،يتم توصيلها بشبكة مياه محلية

10,000

2

 500أسرة

محطة حتلية مياه (بئر ارتوازية بعمق  100-70م  +ماتور كهربائي  +ماكينة الفلترة  +خزان
سعة  5000لتر ًا للمياه املخرجة من البئر  8 +خزانات للمياه سعة  2000لتر ًا للخزان .
4,000

مالحظة  :تنتج احملطة  50,000لتر ًا من املياه العذبة يومي ًا
1

بعمق ( 50 - 30م)

 25أسرة

بئر سطحية  +مضخة ومتديدات وغرفة حتكم
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آبار قرغيزيا

التكلفة د.ك

مدة التنفيذ "شهر"

5,000

6

1,700

6

عدد
املستفيدين

العمق

 30أسرة

بعمق  100متر ًا

 100أسرة

بعمق  120متر ًا

بئر ارتوازية  ،وبعد االنتهاء من تنفيذ البئر يتم تسليمه إلى البلدية لتقوم بتشغيليها
ومتابعتها وصيانتها

آبار األردن

التكلفة د.ك

مدة التنفيذ "شهر"

1,250

2

1,000

2

عدد
املستفيدين

العمق

 10أسرة

بعمق  15متر ًا

 20أسرة

بعمق  24متر ًا

بئر ارتوازية  ،وبعد االنتهاء من تنفيذ البئر يتم تسليمه إلى البلدية لتقوم بتشغيليها
ومتابعتها وصيانتها

آبار سريالنكا

التكلفة د.ك

مدة التنفيذ "شهر"

320

3

3

370

عدد
املستفيدين

العمق

 3أسر

بعمق (  7متر ًا )

بعمق (  5متر ًا )

 3أسر

بئر سطحية  ،مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  500لتر ًا )

آبار لبنان

التكلفة د.ك

مدة التنفيذ "شهر"

6,500

2

4,500

7,000

2

2

عدد
املستفيدين

العمق
بعمق (  150متر ًا )

 35,000فرد

بعمق (  250متر ًا )

 40,000فرد

بعمق (  300متر ًا )

 50,000فرد

بئر سطحية ،مضخة يدوية
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آبار كمبوديا

التكلفة د.ك

مدة التنفيذ "شهر"

450

3

600

3

عدد
املستفيدين

العمق

 40أسرة

بعمق (  45متر ًا )

 10أسر

بعمق (  18متر ًا )

بئر سطحية  ،مضخة يدوية

آبار نيبال

التكلفة د.ك
300

مدة التنفيذ "شهر"
3

عدد
املستفيدين

العمق

 20أسرة

بعمق (  100متر ًا )

بئر سطحية  ،مضخة كهربائية  ،خزان سعة (  1,000لتراً)

أوروبا

آبار ألبانيا

التكلفة د.ك
7,200

مدة التنفيذ "شهر"
3

عدد
املستفيدين

الطول

 50أسرة

 1,000م

شبكة توصل املياه من منابعها إلى التجمعات السكنية  +مضخة كهربائية  +خزان
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