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إذا كان العالم مبؤسساته احلديثة -كاألمم املتحدة- قد انتبه مؤخرا ألهمية 
املياه، وعني يوما دوليا لالحتفال باملياه )22 من مارس(؛ فإن اإلسالم قد سبق 
امل��اء عناية كبيرة باعتباره عنصرا  اجلميع في هذا األم��ر؛ من خالل إيالئه 
الدين  ه��و  ف��اإلس��الم  احل��ي��اة؛  عليه  تقوم  الطبيعة؛ حيث  م��ن عناصر  مهما 
اخلامت الذي جاء إلسعاد اإلنسان في دنياه وأخ��راه، إذا اتبع أوام��ره وانتهى 
عن نواهيه؛ فاإلسالم عقيدة وشريعة، كما هو نظام رباني متكامل يشمل كل 
به، ولم يترك  إال وأمرهم  مناحي احلياة؛ فلم يترك شيئا فيه خير للبشر 

شيئا فيه شر لهم إال ونهاهم عنه.
ومن مظاهر شمولية اإلسالم للحياة كلها اهتمامه بالبيئة وعناصرها وكيفية 
إحداث توازن بني هذه العناصر اهتماما كبيرا، دون أن يطغى عنصر على آخر؛ 
وميكن عرض بعض مظاهر الهدي اإلسالمي في التعامل مع املاء باعتباره 

عنصرا بيئيا هاما فيما يلي:
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أوال- التذكير بأهمية الماء للحياة 
حرص اإلسالم -في عشرات اآليات التي ورد فيها لفظ املاء- على 
إبراز أهيمته في احلياة؛ حتى يحرص الناس عليه حفظا حلياتهم 

ومعاشهم وابتغاء رضوان ربهم.
فقد أب��رز القرآن أن امل��اء يستمد أهميته من أنه أصل احلياة على 
هذه األرض، فقد أخبر تعالى عن ذلك في قوله تعالى: }أََو َلْم َيَر 
َوَجَعْلَنا  َفَفَتْقَناُهَما  َرْتًقا  َكاَنَتا  َواأَلْرَض  َماَواِت  السَّ أَنَّ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ
ِمَن امْلَاِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفاَل ُيْؤِمُنوَن{ )األنبياء: 30(، وقال عز من قائل: 
ن  ِشي َعَلى َبْطِنِه َوِمْنُهم مَّ ن مَيْ اٍء َفِمْنُهم مَّ ن مَّ ٍة مِّ }َواهلُل َخَلَق ُكلَّ َدابَّ
ِشي َعَلى أَْرَبٍع َيْخُلُق اهلُل َما َيَشاُء{  ن مَيْ ِشي َعَلى ِرْجَلنْيِ َوِمْنُهم مَّ مَيْ
ِذي َخَلَق ِمَن امْلَاِء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا  )النور: 45(. وقال عز وجل: }َوُهَو الَّ

َوِصْهًرا{ )الفرقان: 54(.
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وم���ن م��ظ��اه��ر إب����راز أه��م��ي��ة امل���اء ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي –أيضا- قوله 
ا َعَلى  اُه ِفي اأَلْرِض َوِإنَّ َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفأَْسَكنَّ تعالى: }َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ
هو الشيء  ب�”قدر”  18(؛ فالشيء املنزل  )املؤمنون:  َل��َق��اِدُروَن{  ِبِه  َذَه��اٍب 
العزيز الغالي الذي يجب احلفاظ عليه، خاصة مع التهديد اإللهي 
ا َعَلى َذَهاٍب ِبِه َلَقاِدُروَن(؛ فإن لم  الذي ُيستشف من قوله تعالى )َوِإنَّ
حتافظوا على هذه النعمة فإننا ق��ادرون على سلبها منكم. ثم في 
اآلية التالية يشير سبحانه إلى النعم احلاصلة من هذا املاء –كما 
هو احلال مع كثير من اآليات التي حتدثت عن نزول املاء- فيقول 
َفَواِكُه  ِفيَها  ُكْم  لَّ َوأَْعَناٍب  ِخيٍل  نَّ ن  اٍت مِّ َجنَّ ِبِه  َلُكْم  تعالى: }َفأَنَشْأَنا 

َكِثيَرٌة َوِمْنَها َتْأُكُلوَن{ )املؤمنون: 19(.
��ِذي  الَّ امْلَ��اَء  ويأتي هذا التهديد واضحا في قوله تعالى: }أََف��َرأَْي��ُت��ُم 
��ن��ِزُل��وَن * َل��ْو َنَشاُء  ���ْزِن أَْم َنْحُن امْلُ َت��ْش��َرُب��وَن * أَأَْن��ُت��ْم أَْن��َزْل��ُت��ُم��وُه ِم��َن امْلُ

َجَعْلَناُه ُأَجاًجا َفَلْواَل َتْشُكُروَن{ )الواقعة: 70-68(.
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ثانيا- النهي عن اإلسراف 
اإلس���الم دي��ن الوسطية؛ فهو ض��د اإلف���راط والتفريط، وق��د ح��ارب 
��ُه اَل ُيِحبُّ  ِإنَّ اإلس��الم اإلس��راف والتبذير في كل شيء }َواَل ُتْسِرُفوا 
ِإنَّ  َت��ْب��ِذي��ًرا *  ْر  ُت��َب��ذِّ ��ْس��ِرِف��نَي{ )األع����رف: 31(. وق��ال تعالى: }َواَل  امْلُ

َياِطنِي{ )اإلسراء: 26، 27(. ِريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشَّ امْلَُبذِّ
ومن مظاهر محاربة هذا التبذير واإلس��راف هدي النبي صلى اهلل 
عليه وسلم مع املاء، وهو عدم اإلسراف فيه، حتى لو كان املسلم على 
نهر جار يكثر فيها املاء؛ فالنهي عن اإلسراف والتبذير بصورة عامة 

هدي إسالمي أصيل.
ومن مظاهر النهي عن اإلس��راف في املاء ما رواه عبد اهلل بن عمر 
رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- مر بسعد وهو 
يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: وهل في املاء سرف يا 
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رسول اهلل؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار” )رواه ابن ماجه(.
ول��م يكتف صلى اهلل عليه وسلم ف��ي ه��ذا األم��ر بلسان امل��ق��ال؛ بل 
أض���اف ل��ه ل��س��ان احل���ال؛ فعن عائشة رض��ي اهلل عنها ق��ال��ت: “كان 
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- يتوضأ بنحو املد، ويغتسل بنحو 
الصاع”. وعن سفية مولى أم سلمة قال: “كان رسول اهلل -صلى اهلل 

عليه وسلم- يوضيه املد ويغسله الصاع” )الدارقطني(.
فإذا كان هذا األمر في باب من أجلِّ األبواب التي ُيستخدم فيها املاء 

وهو العبادات؛ فإن األمر يكون أولى وأوجب في غيره من األبواب.
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ثالثا- منع احتكار الماء 
نظرا ألهمية املاء في احلياة، وخوفا من استغالل طائفة من الناس 
له دون غيرها والتحكم فيه، حرص اإلسالم على منع احتكار املاء؛ 
حيث يقول صلى اهلل عليه وسلم: “املسلمون شركاء في ثالث: في 
املاء والنار والكأل” )أبو داود وابن ماجه وأحمد(. وفي رواية عند أبي 
داود “الناس شركاء في ثالث…” فعّم الناس كلهم، ولم يقصره على 

املسلمني.
ويعلق على هذا احلديث صاحب “شرح بلوغ املرام” فيقول: “جرم 
املاء السائل الشفاف هو الذي ال ُيباع، وإذا زاد عن حاجتك فأعطه 
لغيرك، ولكن ه��ذا م��ن ب��اب اإلرف���اق، وليس م��ن ب��اب ال��وج��وب؛ فلو 
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كان املاء جاريًا في الوادي، ومير على بلدك، أو على مزرعتك؛ فخذ 
حاجتك، وال تبع الباقي، ولكن أرسله إلى َمن وراءك، وهكذا لو وجدت 
غديرًا في األرض )حفرة بها ماء( وليست ملكًا لك؛ فال متلك أن 
تبيعها، ولو كانت في ملكك فال متنع أحدا يحتاج أن يأخذ املاء ما 

دام زائدًا عن حاجتك”.
َ��اِء؛  ْ��َن��ُع َفْضُل امْل وق��ال صلى اهلل عليه وسلم في حديث آخ��ر: “اَل مُي
ِلُيْمَنَع ِبِه اْلَكأَل” )البخاري ومسلم(. قال ابن بطال في شرحه لصحيح 

البخاري “نهى أن مُينع املاء، لئال ُيتذرع بذلك إلى منع الكأل”.
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رابعا- التصدق بالماء 
لقد بلغ اهتمام اإلسالم مبلغا عظيما؛ حيث حث على سقاء الغير، 
وجعل ذلك الفعل من باب الصدقة التي يؤجر فاعلها، كما يؤجر 
النفس  أم��وال��ه؛ بل جعله أفضل الصدقة، عن  حينما يتصدق من 
أو الغير؛ فقد روي عن سعد بن عبادة ق��ال: قلت: يا رس��ول اهلل، إن 
أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت أي الصدقة أفضل؟ قال: 

سقي املاء )شرح الزرقاني )3/  74(
وروي عن طاوس عن بن عباس -أظنه رفعه )شك ليث(- قال: في 
ابن آدم ستون وثالثمائة سالمى أو عظم أو مفصل، على كل واحد 
في كل يوم صدقة؛ كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، 
والشربة من املاء يسقيها صدقة، وإماطة األذى عن الطريق صدقة” 

)صححه األلباني(.
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بل ويتجاوز األم��ر سقي اآلدم��ي��ني إل��ى سقي احل��ي��وان��ات؛ فعن أَِب��ي 
ُيِطيُف  “بينما كلب  النبي صلى اهلل عليه وسلم:  هريرة، قال: قال 
ٍة كاد يقتله العطش، إذ رأته َبِغيٌّ ِمْن بغايا بني إسرائيل، فنزعت  ِبَرِكيَّ
ُموَقَها، فسقته، َفُغِفَر لها به” )اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان(.
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خامسا- الترغيب في حفر اآلبار 
ُيعد حفر اآلبار ليشرب منها الناس واألنعام والطير.. بابا من أبواب 
ال��ذي ح��ث عليه اإلس���الم؛ فعن جابر ب��ن عبد اهلل:  ب��امل��اء  التصدق 
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: “َمْن َحَفر ماًء لم تشرب 
ى من جنٍّ وال إنٍس وال َسُبٍع وال طائٍر إال آجره اهلل يوَم  منه كبد حرَّ

القيامة” )جامع العلوم واحلكم، وصحيح ابن خزمية(.
وقد روي أيضا أنه –صلى اهلل عليه وسلم- قال: “من حفر بئر رومة 

فله اجلنة”، فحفرها عثمان رضي اهلل عنه )صحيح البخاري(.
وُي��ع��د توفير ب����رادات امل���اء ف��ي امل��س��اج��د وال��ش��وارع واألم��اك��ن العامة 
تطبيقا معاصرا للتصدق باملاء في مقابل حفر اآلبار في القدمي، 
كما أن هناك بعض الدول في جنوب إفريقيا ومثيالتها رمبا تكون 

في حاجة حلفر آبار.
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 سادسا- الحرص على نظافة الماء 
نظرا ألهمية املاء في احلياة، وإدراكا خلطورة تلوثه على املخلوقات.. 
استبق اإلسالم العلم احلديث والطب الوقائي في التعامل مع هذا 
األمر؛ حيث نهى الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- عن البول في املاء 
الراكد؛ حيث قال صلى اهلل عليه وسلم: “ال يبولنَّ أحدكم في املاء 
الراكد” )صحيح مسلم، وابن ماجه(؛ بل وفي رواية للطبراني أنه 

–صلى اهلل عليه وسلم- نهى أن يبال في املاء اجلاري.
ونهى -صلى اهلل عليه وسلم- أن يبول الرجل في ُمسَتحمه )رواه أبو 
داود(. وقال صلى اهلل عليه وسلم: “اتقوا املالعن الثالث: البراز في 

املاء وفي الظل وفي طريق الناس” )رواه ابن ماجه(.
ويعد النهي عن البول والتبرز في املاء من أكبر أنواع الوقاية للماء 
من انتشار األوبئة مثل البلهارسيا وغيرها من األم��راض التي قد 

تصيب من يضطر الستخدام هذا املاء بعد ذلك.
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ومن هديه صلى اهلل عليه وسلم تغطية اآلنية التي فيها طعام أو 
ق��ال صلى اهلل عليه  ش��راب حتى ال تتعرض للتلوث واألذى؛ حيث 
وسلم: “غطوا اإلناء، وأوكوا السقاء؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها 
وباء ال مير بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء إال نزل 

فيه من ذلك الوباء” )صحيح مسلم(.
بل وبلغ حرصه -صلى اهلل عليه وسلم- في احلفاظ على نظافة املاء 
أن نهى عن النفخ في الشراب، وأن يكون التنفس في أثناء الشرب 
خ��ارج اإلن��اء ال��ذي يشرب منه. كما نهى صلى اهلل عليه وسلم من 
الشرب من في السقاء مباشرة؛ حرصا على عدم تلوث املاء من فم 
الشارب، خاصة إذا تبقى في اإلناء شراب آخر لغيره؛ حتى ال يؤذيه.
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