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 .حممد بن عبدهللا و علی آله وصحبه امجعنیسالم علی خری الربیة والصالة و ال و صهرا   فجلعه نسبا   احلمد هلل خلق من املاء بشرا  
 بیشتر واضح  مح  اهمیت آن از خالل آیات و احادیث گرانبهای پیغمبربها بوده از تعریف و  آب یک موضوع بسیار با اهمیت و پر

 .گردد
 (دهخدا) .گیردو تراوت تری  ،گ ه ن تازات از آنبات آشامد وم  از آن  اتبوی که حیوانب  شفاف ب  مزه و  مایع :تعریف آب

زنحدگ  مووحودات روی زمحین را  مشحکالت ین بخشکه بیشترآب یک  از بزرگترین نعمتهای پروردگار است در این شک  نیست 
ات روی زمین بووود آب وابسته است حت  گفته میتوانیم بیشترین مدار حیاة مووودزندگ  آنها را زیبا و مزین ساخته ووابگو بوده و 
و نبود آن تهدیحد بحزرب بحرای  (دهخدا) .و ابو المدرک گفته اند بهمین خاطر آب را ابوالحیا ،زندگ  محسوب میگرددی ووود آب مایه 

دارد که دیگر نعمت ها و اشیاء را حاصح    سزایه اهمیت بآب در زندگ  انسان  نعمت از این وهت ،است زندگ  مووودات روی زمین
 ٣٠: األنبیاء چۀ  ہ  ۀڻ  ڻ  ں   ں  ڻ  ڻچ :اهلل تعال  در قرآن کریم میفرماید ،نیست

 .آورند؟یم آیا ایمان نم آفریدای را از آب  و هر چیز زنده :ترجمه
و بقای آن نیز در ووود آب وابسته است چنانچه در تفسیر الوسیط به این ال  منشأ هر چیز را از آب گفته در این آیت کریمه اهلل تع

 ....وبقائها حياته استمرار يف املاءِ  ِإىل حمتاج أنه كما  حياة، فيه ما كل  امليت املاء من خلقنا و: شده استموضوع اشاره 
و بقای خود به آب نیازمند اسحت بخاطر استمرار زندگ   که م آفریدیم از آب مرده هر چیزی را که در آن زندگ  است قسو :هترجم

یعن  هحر آن چیزیکحه . اتنباتیا و اتپیدایش، تغذیه و نمو هر چیز اعم از این که انسان باشد یا حیوانآب عنصر ضروری است بخاطر 
فنا و هالکت بر وی غالب میشود از این لحاظ الیح  بحود کحه در صورت نرسیدن آب و صفت رشد و نمو را دارد از آب مستغن  نیست 

 وسیط تفسیر. ه  برای مخلوقاتش استب اینکه آب از بهترین نعمتهای السبه باحسان خود را باالی مخلوقاتش اظهار کند پروردگار 
طرف تو میبینم چشمانم سرد ه زمانیکه بپیغمبر اهلل ای : چنین آمده است میفرماید در تفسیر ابن کثیر روایت  از حضرت ابوهریر

  کثیر ابن تفسیر. هر چیز از آب پیدا شده است: فرمود آنحضرتهر چیز خبر بده ( ماهیت)میشود و نفسم خوش میشود پس مرا از 

َجَعْلناو :در تفسیر روح البیان در زیر آیت مذکور چنین گفته شده است  احليواانت من حياة ذى كل  حياة خلق تعاىل انه اىل َحي    َشْيء   ُكل    اْلماءِ  ِمنَ  ََ
  .عرشه عليه الذي املاء من

زندگ  را از حیوانات از آبیکه باالی آن عرش وی پروردگار آفریده زندگ  هر صاحب  ،تمام چیزهاراحیات و گردانیدیم از آب  :ترجمه
 البیان روح .است

 ٤٥: النور چٿٺ  ٿٺ   ڀ  ٺ  ٺچ :فرموده استدر آیت دیگر اهلل رب العزت چنین 
 .آفرید ای را از آب و خداوند هر ونبنده :ترجمه

آن مخلوقیکه در روی زمین حرکت، نشحو و  پیدایش هر ونبنده را از آب گفته است یعن  هردر این آیت مبارکه پروردگار عالمیان 
 سحببهر چیحز را در پیدایش، نمو و رشد آب اهلل تعال  میشود معلوم  از آیات قرآن  بخوب  و دارد ووود آن از آب شده است لهذانم

قاب  ارزش زندگ  وی گردانیده است پس معلوم میشود که آب در تمام شئون زندگ  از اهمیت باالی بر خوردار بوده  همگامو ساخته 
مختلف بحه چنانچه قرآن کریم در آیات ین مناسبت حفظ آن و صرفه ووئ  در استعمال آن یک امر ضروری پنداشته میشود است به ا

مشحت نمونحه خحروار این طرف اشاره نموده که چند آیات قرآن  را طور نمونه وهت روشن شدن اهمیت آب و حفظ و نگهداشت آن 
 ٩: ق چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہچ :فشرده قاب  ذکر میدانمخلص و 

 .شت درو شدهک نهس رویانیدیم بسبب آن باغ ها و داپو فرود آوردیم از آسمان آب که با برکت است  :ترجمه
و دیگر گیاهان  ،هاخوانده است و سبب رشد و نمو باغ  آنرا با برکتدر این آیت کریمه اهلل تعال  نزول آب را بجانب خود نسبت داده 

 .آن ولوگیر کردحت  االمکان باید قدر دان  نمود و از هدر نمودن حبوبات گفته است لهذا از این نعمت گرانبها 
 ١٠: النح  چڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ :در وای دیگر اهلل تعال  میفرماید

 در را خود حیوانات که درختان  و گیاهان( همچنین) و است؛ آن از شما نوشیدن که فرستاد، آب  آسمان، از که است کس  او :ترجمه
 .است آن از نیز برید، م  چرا به آن

انسانها، حیوانات، نباتات و گیاهان تاثیرات در رشد و نمو عالوه اینکه بر نموده است که آب  رب العزت چنین در افشان در وای دیگر 
 ١١ :الزخرف چڀ  ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀچ :زمین های مرده را نیز زنده میکندبلکه مثبت دارد 



 از قیامت در) گونه همین بخشیدیم حیات را مرده سرزمین آن بوسیله و معیّن، بمقدار فرستاد آب  آسمان از که کس  همان :ترجمه
 .سازند م  خارج را شما( قبرها

  ېۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې       ېچ :سر سبزی زمین را ممنون اثرات باران میدانددر وای دیگر پروردگار عالم 

 ٦٣: الحج چې     ى  ى  ائ
 .است آگاه و لطیف خداوند و .گردد؟می خرّم و سرسبز( آن اثر بر) زمین و فرستاد، آب  آسمان از خداوند ندیدی آیا :ترجمه

تا از آن فایحده گیاهان و حیوانات میشود که اهلل تعال  آن را پاک و پاکیزه نازل مینماید تنها این نیست که آبها سبب بقا و عملکرد 
 و فرسحتاد، رحمتش از پیش بشارتگران  را بادها که است کس  او: ترومه: ارشاد باری تعال  استهای مشروع دیگر نیز صورت گیرد 

 [٤٨آیت : فرقانسوره ] .کننده پاک آب  آسمان کردیم از نازل
اشاره به این مینماید که شما نوشیدن  خود را از آن حاص  کنیحد م گوارا بودن آب را وصف دیگری از آن محسوب نموده قرآن کری

 ٢٧: المرسالت چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ: میفرمایدارشاد 

 !نوشاندیم شما به گوارا آب  و دادیم، قرار بلندی و استوار های کوه آن در و :ترجمه
هحرا  نکنیحد بلکحه  مطمئن میسازد که از کم  آبرا های خود ه   خطاب نموده اهلل تعال  بندفراوانرا به آب وصف و در آیت دیگر 
ڌ   ڌ  چ :چنانچه میفرمایدشما با خبر و حقوق شما را میرساند بلکه در وقت و زمان از احوال گذارد  تنها نم شما را پروردگار تان 

 ١٤: النبأ چڎ  ڎ  ڈ
 .کردیم نازل فراوان آب  زاباران  ابرهای از و :ترجمه

کار شما رسیدگ  به امور محولۀ تان اسحت یعنح  در این آیت کریمه اهلل تعال  پریشان  بندهای خود را از قلت آب رفع میسازد که 
ٱ   ٻ  ٻ  چ :هلل تعال  در قرآن کریم میفرمایداهلل تعال  است چنانچه ا مۀروزی شما بذو رزق وظیفه خود را بطور احسن انجام دهید 

  ٩٦: األعراف چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ
 آنهحا) ولح  گشودیم؛م  آنها بر را زمین و آسمان برکات کردند،م  پیشه تقوا و آوردندم  ایمان آبادیها، و شهرها اه  اگر و :ترجمه
 .کردیم مجازات اعمالشان کیفر به را آنان هم ما کردند؛ تکذیب( را ح 
هد تا زمانیکه وظیفه اصحی  ر  من تو قرار میدو هر وقت آن را در دست ،الجالل است اهلل ذو مۀبذ روزی من و توو در محترم رزق برا 

 .میباشد مسئولیت بدوش خودمادر غیر آن  مطاب  گفته وی انجام دهیمرا خود 
 آسمان از و فرستادیم؛( گیاهان و ابرها) ساختن بارور برای را بادها ما: ترومه :اهلل رب العزت چنین ارشاد فرموده استوای در دیگر 

 [٢٢آیت : حجرسوره ] !نداشتید را آن نگهداری و حفظ توانای  شما که حال  در ساختیم؛ سیراب آن با را شما و کردیم، نازل آب

 مح  آن از چهارپایانشحان هحم که رویانیممی زراعتهای  آن بوسیله و رانیممی خشک زمینهای بسوی را آب ما که ندیدند آیا :ترجمه
 [٢٧آیت : سجدةسوره ].!بینند؟ نم  آیا کنند؛م  تغذیه خودشان هم و خورند

چنین و چنان استفاده آنها که از نشان ساخته است خاطر ها از آب را برای مایان ه در این آیات اهلل رب االرباب انواع فوائد و استفاد
 .در آیات فوق ذکر شدکه ها میشود 

 اما با ،مهیا میسازد ،در کدام وقت الزم است ،چقدر الزم استبرای انسانها  ،استخال  و مالک آن مربوط ووود آب و پیدا کردن آن 
قدر و منزلت آب را بطحور همحه  :های من متووه باشیده میدهد ای بند هشدار های خوده ووود تمام رحم و کرم اله  باز هم برای بند

 شما قطع نگردد و گرنه کس  دیگری ووود ندارد که دوباره برای شما آنرا مهیا سازداهمیت آنرا خوب بدانید تا از  وانبه درک کنید و
 ٧٠ - ٦٨: الواقعۀ چۋ  ۅ  ۅ  ۉے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ٴۇ   ۋ  چ :قرآن کریم میفرماید

اگحر بخحواهیم . آرنده یم فرود ود آورده اید آن را از ابر یا مایآیا شما فر.  آب  را که مینوشید( آیا دیدید)پس خوب بنگرید  :ترجمه 
 .تفسیر کابل  (.کنید شکر نم )گردانیم آنرا شور پس چرا احسان نم  پذیرید 

 ٣٠: الملک چڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ ڇ  ڇ چ :چنین آمده استدر وای دیگر 

 قحرار شما دستر  در گوارا و واری آب تواندمی کس  چه رود، فرو زمین در شما( سرزمین) آبهای اگر دهید خبر من به: بگو :ترجمه
 !دهد؟

از اسراف و  الی  است که باشندبدون ذات باری تعال  در پیدایش آن همه عاوز قیمت  باشد و که به این اندازه گرانبها و  پس نعمت 
ڤ  ڦ   چ :قسمیکه فرموده است م شام  حال ما باشد ری بعم  آید تا نعمت های اله  دایبصورت ودی ولوگی آنفضول مصرف  

 ٧: إبراهیم چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ
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بر شما خواهم ( نعمت خود را)گزاری کنید،  اگر شکر: »هنگام  را که پروردگارتان اعالم داشت( همچنین به خاطر بیاورید)و :ترجمه
 .!«اسپاس  کنید، مجازاتم شدید استافزود؛ و اگر ن

بحرای  پروردگحار از محا از آنها مستفید میشویم در عوض   را بدون کدام معاوضه مالک هستیم وما نعمت های الهفلهذا باید بدانیم 
ذخیره کردن آنحرا نیحز خود چیزی نخواسته بلکه سع  و تالش آنرا خواسته قیدو قیود هم نگذاشته چقدر میخورید و مینوشید بلکه 

و  باید از تمام انواع حرامبرای کسب نعمتهای اله  راه های و شیوه های حرام است از اینرو است تنها چیزیکه ممنوع است اوازه داده 
قرآن کحریم اهلل تعحال  چنحین ارشحاد در  .میان نیایده   باهلل تعال  کفران و ناسپاسهای تا در مقاب  نعمت رهیز کرد آن پناهنجاریها 
 ٣١: األعراف چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀچ :فرموده است

 اسراف ول  بیاشامید، و بخورید( اله  نعمتهای از) و! بردارید خود با مسجد، به رفتن هنگام به را خود زینت! آدم فرزندان ای :ترجمه
 .دارد نم  دوست را مسرفان خداوند که نکنید

و در وای دیگری از بیجا منع فرموده است  مصارفامر بخوردن و نوشیدن نموده ول  از اسراف و در این آیت مبارکه اهلل رب االرباب 
گفته است بخاطریکه شیطان از ومله ناسپاسان پروردگار بود پس از اشاره قرآن کریم معلوم دگان را برادران شیطان قرآن اسراف کنن

و از فرمحان اهلل بخحود پیشحه سحاخته و اهمیت ناشنا  هستند که بیجا خرچ  را ناسپا   میشود که اسراف کننده در اص  مردمان
 [٦٠: بقرةسوره ] .نکنید فساد زمین در و بیاشامید و بخورید اله  روزیهای از: ترومه :در قرآن کریم آمده است سرپیج  میکنند

بخحوب   أکحه از انعامحات اهللاست امر به استفاده آنها نیز نموده است یعن  تمام آنچه رب العزت برای استفاده مخلوقاتش آفریده 
 .کنندهاسراف نه و باشید مستفید شوید نه فساد کننده 

ی    یىئ  ىئ    ىئ  ی    یچ :سحتنموده ابیان چنین را اسراف کنندگان  آیت مبارکه اهلل تعال  حال مذمومدیگر چنانچه در 

 ٢٧: اإلسراء چجئ  حئ  مئ
 .هر آئینه اسراف کنندگان هستند برادران شیاطین و هست شیطان به پروردگار خود ناسپا 
در  یعن  هر کس  ستمصل  ساخته ادر این آیت اهلل تعال  اسراف کنندگان را از لیست انسان ها بیرون نموده در لیست شیطان ها 

وی از ومله شیطان ها محسوب میگردد و در قیامحت از عمح   یقیناًذرد و میانه روی را در نظر نگیرد مقاب  نعمت های اله  از حد بگ
انسحان  ودیت منع نموده اند ولوه بشریف از اسراف آب  در حدیث همچنان رسول گرام . ووابگو میباشدنزد اهلل متعال زشت خود 

 بسععد رم النيب أن: العاص بن عمرو بن هللا عبد عن :میفرمایددر استعمال آب اسراف صورت گیرد چنانچه نباید  هم باشددر لب دریای واری 
  أحمد مسند ".جار   ََنْر   على كنتَ   وإن نعم،: "قال سرٌف؟، الوضوء أيف: قال ،" سعد؟ اي الس َرفُ  هذا ما: "فقال یتوضأ، وهو

ای بود پس گفت وضوء در حال گذر نمود وی  حضرت سعداز نزد بیشک نب  پسر عمرو پسر عاص روایت استاز عبداهلل  :ترجمه
 .ووی روان هم باش فرمود بل  اگرچه در کناره  نب ست؟ حضرت سعد گفت آیا در وضوء هم اسراف میشود؟ اسعد این چ  اسراف 
است که انسان در معحدن و ذخیحرة به این طرف اشاره  ضمناًمیانه روی را تعلیم میدهد و  برای حضرت سعد در این حدیث نب 

که از سوی رهبحر  استکند این یک نوع تعلیم ناز آن عبور ش ء هم باشد نباید از حد بگذرد و اعتدال  را که اسالم تعین ساخته یک 
و تعادل و میانه روی را از دست ندهنحد  معامالت و تا در همه کارها، اعم از عباداتاست  امت اش بر رسول اهللحضرت محمد انسانیت 
 .مراعات نمایند وداًرا  أحدود اهلل

 :نتیجه گیری

از آن مستغن   و هیچ ونبنده ی  زمین بوده نعمت پر بهای  است که سر منشأ تمام هست  رویآب که از بحث فوق معلوم میگردد 
بح  بحدی  را هر فرد قدر این نعمحت مرهون همین آب است بناءً نمو و رشد حیوانات، گیاهان و نباتات نیست و نبوده حت  دار و مدار 

 .محروم نه گردیمتا خدای نخواسته از آن ب  بهره و یا  درک کرده در حفظ و نگهداشت آن کوشا باشد
 :مآخذفهرست 
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