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خود داري از اسراف وبي انصافي در استعمال آب وبرق
الحمدهلل الذي اصبغ علینا نعمه ظاهرة و باطنة ونهانا عن االسراف والتبذیر ،رض ينا ب ا را او اااالم دي ا ن ا اا

-

 صلی هللا علیه املم رموالو انبیا .اما بعد:قال هللا سبحانه وتعالی{:و ُكلُوا َواش َربُوا َوالَ تُس ِرفُ َوا ِإنّهُ الَ ی ُِحبّ ال ُمس ِرفِینَ }األعراف)31(:
آب وسیله رفاه  ،بقاء وآسایش بشر شمرده شده كه ازمیان برود ،كسي جز دداونزد تبزارت وتعزالی جزه جالزه قزادر بزه
ص َب َح َماؤُ ُك ْم غ َْو ًرا فَ َمن َيأْتِي ُكم ِب َماء َّم ِعين}الملک)30(:
آفریدن آن نیست طوریکه هللا تعالی میفرماید{:قُ ْل أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم ِإ ْن أ َ ْ
ترجمه:بگو آياديديد اگرشود آب شما فرورفته پس که بياورد به شما آب روان را .
صبِ َح َماؤُ هَاغ َْو ًرا فَلَن ت َ ْست َِطي َع لَهُ َ
طلَبًا}الکهف)41(:
ودرآيه ديگری ميفرمايند{:أ َ ْويُ ْ
ترجمه:يا شود آب فرو رفته پس نه توانی آن را جستن .
واگرمردم به طريق طاعت گام بردارند خداوند جل جالله آب را گوارا به آنان عنايت ميکند طوريکه هللا جل جاللهه
علَى َّ
الط ِريقَ ِة ََل َ ْسقَ ْينَا ُهم َّماء َ
غ َدقًا}الجن)16(:
ميفرمايدَ {:وأَلَّ ِو ا ْستَقَا ُموا َ
ترجمه:واگربنی آدم راست می ایستادند براه راست البته مینوشانیدیم آب بسیار را.
آب وسیله رفاه ،بقا ،وآسایش بشر شمرده شده است:
آب ریشززه زنززدگي ،منشززی یززدایش ودوام هسززتی وحیززام میباشززد ،ازنآرقرآنکززریم آب مبززد آفززرینش هرموجززود زنززده ا
َيء َحي أَفَ َال يُؤْ ِمنُونَ }االنبياء)30( :
است ،هللا تعالی میفرمایدَ {:و َجعَ ْلنَا ِمنَ ْال َماء ُك َّل ش ْ
ترجمه:وهرچيز زنده را،از آب پديد آورديم آيا ايمان نمی آورند.
آب نههه تنههها حيههات ميبخشههد بلکههه هرحيههاتی اصههل آب اسههت ودرقههرآن کههريم آب نعمههت الهههی اسههت وبايههد از آن بجهها
سه ُ
ْهف يَشَهاء َويَجْ عَلُههُ
طهُ فِهي ال َّ
استفاده شود،خداوند جل جالله ميفرمايد{ َّ
سه َحابًا فَيَ ْب ُ
الريَها َ فَتُيِ ُ
يهر َ
َّللاُ الَّذِي ي ُْر ِسه ُل ِ
سه َماء َكي َ
اب بِ ِه َمن يَشَاء ِم ْن ِعبَا ِد ِه إِ َذا ُه ْم يَ ْست َ ْب ِش ُرونَ }الروم)48( :
ص َ
ِك َ
سفًا فَت ََرى ْال َو ْدقَ يَ ْخ ُر ُج ِم ْن ِخ َال ِل ِه فَإ ِ َذا أ َ َ
ترجمه:هللا كسي است كه باد ها را ميفرستد واين باد ها ابرهها را بهر مهي انگيهزد،پس هللا آن ابرههارا در آسهمان مهي
گستراند هرگونه اي كه بخواهد وآنهارا بصورت طبقات متراكم ميسازد ،پس قطرات باران را مي بيني كه از ميان
آن برون مي آيد وهنگاميكه آنرا به كساني كه ميخواهد ازبندگان بباراند نا گهان ايشان شاد ميشوند.
آب نخستين بستر حيات برای تمام موجودات زنده است  ،ادامه حيات درختان وگياهان درايرموجودات عالم تنهها بها
وجود آب امکان پذير است.
عالوه براين وظيفه حياتی ،وظائف اجتماعی ،دينی نيز دارد کهه عبهارت از تنظيهف بهدن والبسهه ازهرنهو کيافهات
س َماء َماء ِليُ َ
ط ِه َر ُكم بِ ِه}االنفال)11(:
علَ ْي ُكم ِمن ال َّ
وآلودگی ميباشد ،هللا تعالی ميفرمايدَ {:ويُن َِز ُل َ
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ترجمه:و ازآسمان بر شما آب فرو ميفرستيم تا به آن شمارا پاک کند.
در آمههوزه هههای دينههی ،ديههن مبههين اسههالم اسههراف آب را ي هک عمههل حههرام قههرار داده واز ارتکههاب آن نهههی فرمههوده
است،آيات قرآن کريم واحاديث متعددی ازپيامبرصلی هللا عليه وسلم با تعبيرهای گونان گهون اسهراف وزيهاده روی
درهر کاری را به طورعام  ،ميفرمايد{:و ُكلُواْ َوا ْش َربُواْ َوالَ تُس ِْرفُواْ ِإنَّهُ الَ ي ُِحبُّ ْال ُمس ِْرفِينَ }االعراف)31( :
ترجمه :بخورید،بنوشید اما اسراف نکنید زیرا دداوند اسراف کننده گان را دوست ندارد.
اسززراف ماززدای هززا گونززان گززونی دارد مانند:اسززراف دردززوردن وآشززامیدن  ،واسززتفاده بززیش از تززرورم آب در
علَیز ِه
امورام روز مره زندگی حتی درعبادام نهی نمزوده  ،در حزدی شزریآ آمزده اسزت َ (:ن َر ُ
صزل هللاُ َ
سزو َل ّللاِ َ
علَز نَ َه ٍزر
ت ِ
ف» فَقَزا َلَ :فِزي ال ُو ُ
زوء إِس َزر ،
سعدٍَ ،و ُه َزو یَت ََوتزیُ ،فَقَزا َلَ « :مزا هَزذَا الس َزر ُ
اف ،قَزا َل« :نَعَزمَ ،وإِن ُكنزتَ َ
سل َم َمر بِ َ
َو َ
ار» سنن ابن ماجه
َج ٍ
ترجمه:رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میذذشت که سعد را درحال وتوء کردن دید ،فرمزود  :ا سزعد اسزراف مکزن
در آب ،سعد گفت ا یامبرددا صلی هللا علیه وسلم آیزا دروتزو هزم اسزراف اسزت حرزرم فرمزود آر اگر زه
وتو گرفتن در آب رود دانه باشد.
در دین مبین اسام حتی از اسراف کردن آب در وتو گرفتن وغسه کردن نی نهی شده است.
س محافآت این عنار حیاتی اساس حفظ وتداوم حیام نباتام،حیوانام وانسانهارا به اشکال مختلزآ تشزکیه میدهزد
س بنا بر قاعده کلی فقهی (ماالیتم الواجب االبه فهو واجب)آنچه بدون آن واجبی انجام نمی یابد دود واجب میباشد.
هرکس که از این عنار محافآت نماید یکی از واجبام دینی دود را انجام میدهد یعنی محافآت ایزن عنازر واجزب
میباشد،هر فعالیتیکه این عناصر را ازانجام وظیفه بیولزوییکی واجتمزاعی زه از طریزی تزاید نمزودن و زه بزا آلزوده
سززادتن بازدارد،درحقیقززت دززود زنززدگی را بززا ویرانززی بززا تعییززه مواجهززه میسززازد،زیرا آب اسززاس زنززدگی را تشززکیه
میدهد.
با درنآرداشت اهمیت آب من حی اساس حیام ،هللا تعالی جزه جالزه اسزتفاده از آب را حزی مشزترم تمزام مخلوقزام
وانسانها قرار داده است.
تمام مخلوقام حی دارند که بدون انحاار اعمال زور ،غارم ،تیاع ویا سزوء اسزتفاده از آن بهزره گیرنزد هللا تعزالی
به قوم ثمود واشترآنها حکم نمودَ {:ونَبِئْ ُه ْم أ َ َّن ْال َماء قِ ْس َمةٌ بَ ْينَ ُه ْم ٌ}القمر)31( :
ترجمه :به ايشان خبر بده که آب بين آنها واشترشان مقسوم است.
وپيغمبر اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمودند(:المسلمون شرکا ٌء فی يالث ،فی الماء والکالء والنار)سنن ابی داود
ترجمه:مسلمانان درسه چيز شريک اند،آب چراگاه وآت .
صبَ َح َماؤُ ُك ْم غ َْو ًرا فَ َمن يَأْتِي ُكم بِ َماء َّم ِعين}الملک)30(:
هللا متعال جل جالله ميفرمايد {:قُ ْل أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم إِ ْن أ َ ْ
ترجمه:بگو آيا ديديد اگرشود آب شما فرورفته پس که بياورد به شما آب روان را .
اينجا آيت نشان ميدهد تأمين آب در اختيار خداوند ميباشد که به اساس اين ميتوان گفت ،که ايمان وتقوا باعهث رزق
وروزی فراوان ميشود واين که انسان حهق نهدارد بگونهه ای عمهل کنهد کهه باعهث کهم شهدن آب هها وخشکسهالی شهود
وارتکاب معاصی وگناه سبب قحطی وخشکسالی وقطع باران رحمت الهی ميگردد.
طوريکه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خطاب به مههاجرين ميفرماينهد ( :يامعشهر المههاجرين خمهس إذا ابتليهتم بههن
وأعوذ باهلل أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط  .حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واَلوجها التهي لهم تكهن
مضت في أسالفهم الذين مضوا ،ولم ينقصوا المكيال والميزان إال أيخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم
 ،ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم لم يمطروا )...سنن ابن ماجه
ترجمه:رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند:ای جماعت مهاجرين پنج خصلت است پنهاه ميخهواهم از خداونهد از
اينکه شما آنهرا پيهدا کنيهدر درههيم قهومی فحشهاء بطهورعلنی ظهاهرنمی شهودمگراينکه آن قهوم بهه امراضهی مبهتالء
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ميشوند که دراسالف آنها وجودت نداشت  ،کم نميکنند در ترازو وپيمانهه مگهر اينکهه بهه قحهط سهالی ومشهقت ،ظلهم
حکام مواجه ميشوند ومنع نمی کند يک قوم زکات را مگر باران بااليشان بند ميشود واگر حيوانات نمی بهود بهاران
نميشد.
برادران مؤمن!
آب يکی از اساسی ترين وتأيير گذارترين پديده در زندگی بشر به شمار می رود ر خداوند منان درآيات متعهددی از
آب ونق آن در زندگی انسان ها ياد نموده وخلقت آب را نمونه آشکار قدرت خود تبيين می نمايد ومی فرمايد(آبی
راکه می نوشيد به آن بانديشيد)هرگاه بخواهيم ،اين آب گوارا را تلخ وشور قرار ميدهيم .
خداوند با آن (آب باران) برای شما زراعت وزيتون ونخل وانگور ،و از همه ميوه هها مهی رويانهد :مسهلما ً درايهن ،
نشانه روشنی برای انديشمندان است.
دوستان وعزیزان محترم!
برای همگان الزم است كه اين ارز ونعمت الهی را گرامی داشته وبه آن احترام قايل شويم ،چنانچه مالکيت آب
درفقه اسالمی ازجمله اشيای مبا عامه خوانهده ميشهود ضهرور اسهت تها آن را منحيهث ملکيهت عامهه درنظربگيهريم
وحق ديگران را در آن جائز دانسته واستفاده عادالنه ومنصفانه را درمصرف آن اختيار نمائيم.
وضعیت کنونی کم آبی وکم برقی در افغانستان:
آب هست ولی کم است،امروزه کمبود آب که از اير تغير اقليم ،ازدياد جمعيت و ...به وجهود آمهده بهه معضهل کهالن
ههم درسهطح داخلههی کشهور وهههم در سهطح بهين المللههی مبهدل گرديههده اسهت وکشهورما از ايههن رويهداد بحههث بهر انگيههز
مسههتيناء نبههوده وهموطنههان مهها نيههز از ايههن رهگههذر رنههج ميبرند،اگرمادرقسههمت جلههوگيری از اسههتفاده بههی رويههه آب
،ضايعات آب وآلودگی آب توجه جدی ننمائيم وضعيت کم آبی از اين وخيم تر خواهد شد.
برای شما بهتر معلوم است که افغانستان يک کشور زراعتهی بهوده واز نظهر جغرافيهايی محهاط بهه خشهکه اسهت وبهه
بحر راه ندارد .تغير اقليم (گرم شدن زمين) ،بارندگی ههای کمتهر ،ذوب شهدن يخچهال ههای طبيعهی ،توسهعه شههرها
وروستاها،ازدياد نفوس شهری ،عهدم در نظرداشهت قهوانين ومقهررات مربهوط بهه آب ههای کشهور ،بلنهد رفهتن ارقهام
مصارف آب نسبت به گذشهته وبالخهره اسهتفاده غيهر عادالنهه از آب ههای زيهر زمينهی ،از جملهه مسهايلی اسهت کهه
ميتواند کمبود آب را در افغانستان تشديد بخشد که اين خود باعث می گردد ،تا گراف منازعات ناشی از آب ميهان
استفاده کننده گان آن روزبه روزباال رود
پس اين حقيقت است ،که آب ملکيت عامه بوده وههرکس مهی توانهد مطهابق اصهول واحکهام شهرعی (فقهی)وقهوانين
خاص از آن استفاده ببرد ر اما آنچه برما الزم است ايهن هسهت کهه منهابع آب را نهه آلهوده بسهازيم نهه در اسهتفاده آب
اسههراف نمههائيم ونههه از آب بههرای مقاصههد غيههر ضههروری اسههتفاده نمههائيم وهميشههه عههدالت وانصههاف را درخصههوص
استفاده آب رعايت نموده تا حق ديگران را که اين نعمت الهی شامل هستند ضايع نشود.
وضعيت کنونی کم آبی در اکير نقاط کشور محسوس است ومهردم دچهار مشهکالت روز افهزون از ايهن ناحيهه مهی
باشند وتال ما نيزهمين است که اطال رسانی نمائيم تا ازمشکالت هموطنان ما قدری کاسته شود.
وهمچنان كم بود برق از مشكالت جدي دركشور محسوب ميشود  ،بايد هموطنان ما درمصرف برق راه اعتهدال را
درنظرگرفته وازبرق برق بخاطرگرم كردن منازل استفاده نكنند.
پیامد های اسراف:
الف:بیماری :يکی ازپيامد هايی که زياده روی واسراف از خود برجای می گذارد بيماری واز دسهت دادن سهالمتی
است .
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ب:فروپاشی در برابرگرفتاری ها وسختی ها :از آن جائيکه شخص اسراف کار در نهاز ونعمهت بهه سهر بهرده وبهه
سختی ومشکالت عادت نداشته درمقابل طوفان مشکالت همچون بيد به خود ميلرزد وسر تسهليم فهرود مهی آورد
از جانب خداوند هم کمترين کمک وياری را متوجه خود نخواهد بود.
ج:بی مباالتی به وضع دیگران :انسان غالبا ً تها بهه مشهکالت ونيازمنهدی دچهارنگردد توجهه واهتمهامی بهه ديگهران
ندارد ووضع آن ها براي مهم جلوه نمی کند.
آدم اسراف کار آن چنان سرگرم اسراف کاری خوي است که جايی برای انديشيدن واهتمام بهه ديگهران بهرای او
باقی نمی ماند.
د:لگد کوب شدن به وسیله لقمه ای حرام :يکی ديگر از نتايج نامطلوب اسراف ،خهرد شهدن گهام ههای کسهب وکهار
نکوهيده وحرام است ،زيرا فرد اسراف کار گاهی برای خروج ازتنگنا يا کمبود درآمد و درجهت حفظ حيهات پهراز
ناز ونعمتی که به آن عادت کرده دست به کسب وکارحرام دست می زند ودچارحرام خوری می گردد .
درحدييی آمده است(هر جسمی که از حرام رشد ونمو کرده باشد بهتر است که در آت بسوزد).
هــب:برادری بــا شــی ان:ايرديگههر اسههراف ،دوسههتی وبههرادری بهها شههيطان اسههت خداونههد متعههال ارشههاد ميفرمايههد {:إِ َّن
ش ْي َ
ين َو َكانَ ال َّ
ْال ُمبَذ ِِرينَ َكانُواْ ِإ ْخ َوانَ ال َّ
ط ُ
ورا}االسراء)27( :
شيَ ِ
ان ِل َر ِب ِه َكفُ ً
اط ِ
ترجمه :بی گمان اسراف کاران برادران شيطان هسهتند وشهيطان ناسهپاس پروردگهار اسهت.برادری باشهيطان بهه
معنههی پيوسههتن وهمبسههتگی بهها حههزب آنههان اسههت وايههن آشههکار تههرين ،زيههان بههار تههرين وبههدترين شههکل گمراهههی
ش ْي َ
ب ال َّ
ان ُه ُم ْالخَا ِس ُرونَ }المجادله )19(:ترجمه:هان گروه شيطان زيان کاراند.
است{:أ َ َال ِإ َّن ِح ْز َ
ط ِ
و :محرومیت از محبت خداوند جل جالله:اسراف محروميت محبت الهی رادر پی دارد هللا متعهال ميفرمايهد {:إِنَّههُ الَ
ي ُِحبُّ ْال ُمس ِْرفِينَ }االعراف )31(:ترجمه :زیرا دداوند اسراف کننده گان را دوست ندارد.
حههال ووضههع کسههی کههه از محبههت خداونههد محههروم گههردد چگونههه بايههد باشههد مسههلما ً چنههين کسههی همههواره در نگرانههی
وپريشانی وعذاب روحی بسر ميبرد اگر چه ازنظر وضع مالی خوبی قرار داشته باشد.
السالم علیكم ورحمت هللا وبركاته
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