د افغانســـتان اســـــالمي امارت
د ارشــاد ،حج او اوقافو وزارت
دمساجدو د ارشاد او انسجام ریاست
دارشـــاد او دعوت آمــریت
دخطبو دتنظيم عمومي مدیریریت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د جمعې خطبې الرښود مؤرخ1443/7/9 :هجری قمری مطابق1400/11/22هجری شمسی

د اوبو او بریښنا په استعمال کې له اسراف او بې انصافۍ څخه ځان ساتل
الحمدهلل الذي اصبغ علینا نعمه ظاهرة و باطنة ونهانا عن االسراف والتبذیر ،رضينا باهلل رباً وباإلسالم دينا وبمحمد –صلی
هللا علیه وسلم -رسوالً ونبیا .اما بعد:
قال هللا سبحانه وتعالی{:و ُكلُوا َواش َربُوا َوالَ تُس ِرفُ َوا إِنّهُ الَ ی ُِحبّ ال ُمس ِرفِینَ }األعراف31:
د اوبو اهميت:
اوبه د ژوند لپاره د هوساینې ،ترقۍ او اسائش وسیله ده که چیرې اوبه نه وي او یا هم اوبه د زمکې له سطحې څخه ښکته
الړی شي؛ پرته له هللا جل جالله بل هیڅوک پهه دې قهادر نهه دی چهې اوبهه را پیهدا کهاي او یها یهې د زمکهې سهطحې تهه را
اوچتې کاي.
صبَ َح َماؤُ ُك ْم غ َْو ًرا فَ َمن يَأْتِي ُكم بِ َماء َّم ِعين}الملک)30(:
هللا تعالی فرمایلي دي{:قُ ْل أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم إِ ْن أ َ ْ
ترجمه :ای محمد(صلی هللا عليه وسلم) دوی ته ووايه! آيا تاسو ليدلي دي که چيرې ستاسو اوبه په زمکه کې ښکته الړې
شي( ،پرته له هللا تعالی) بل څوک شته دی چې تاسو ته د زمکې په سر بهيدونکې اوبه را پيدا کړي؟
صبِ َح َماؤُ هَاغ َْو ًرا فَلَن ت َ ْست َِطي َع لَهُ َ
طلَبًا}الکهف)41(:
په بل آيت شريف کې هللا تعالی فرمايلي دي{:أ َ ْويُ ْ
ترجمه :او يا يې اوبه په ښکته الړې شي او بيا هيڅکله ته هغه اوبو ته السرسی ونه لری.
خو که چيرې خلک د هللا تعالی اطاعت وکړي او د هغه پر دين ثابت پااتې شاي  ،هللا ال لاه باه ورتاه پاه نعمات کاې
علَى َّ
الط ِريقَ ِة ََل َ ْسقَ ْينَا ُهم َّماء َ
غ َدقًا}ال ن)16(:
خوږې اوبه ورکړي .هللا ل له فرمايلي ديَ {:وأَلَّ ِو ا ْستَقَا ُموا َ
ترجمه :او که چیرې دوی (انسانان) په سمه(هدایت) الره ثابت پاتې شول ،خامخا مونږ به یي په زیاتو اوبهو سهره خهاو
کاو.
اوبه د پایښت ،هوساینې او د انسانانو د ژوند وسيله ده.
اوبه د ژوند ددوام وسیله ده ،د هستۍ د پیدایش او دوام منشأ ده .د قرآن کریم د آیتونو له مخهې اوبهه د ولهو موجوداتهو مبهد
َيء َحي أَفَ َ يُؤْ ِمنُونَ }االنبياء)30( :
ده .هللا تعالی فرمایلي ديَ {:و َ عَ ْلنَا ِمنَ ْال َماء ُك َّل ش ْ
ترجمه :او ګرځولي دي مونږ له اوبو څخه ټول شيان ژوندي ،بيا دوی ولی ايمان نه راوړي؟!
اوبه يواځې دا نه چې ژوند بښي ؛ بلکې د هر ژوندي څير اصل اوبه دي  .په قرآن کريم کې د اوبو څخه د الهاي نعمات
َّللاُ الَّاِِي
به توګه يادونه شوی ده او په کار ده چې د الهي نعمت شکر په ځای راوړل شي .هللا ال لاه فرماايلي ديَّ { :
س ُ
اب ِب ِه َمن َيشَاء
طهُ ِفي ال َّ
س َحابًا فَ َي ْب ُ
الر َيا َح فَت ُ ِث ُ
ص َ
ْف َيشَاء َو َي ْ َعلُهُ ِك َ
ير َ
سفًا فَت ََرى ْال َو ْدقَ َي ْخ ُر ُج ِم ْن ِخ َ ِل ِه فَإ ِ َِا أ َ َ
ي ُْر ِس ُل ِ
س َماء َكي َ
ِم ْن ِعبَا ِد ِه ِإ َِا ُه ْم يَ ْست َ ْب ِش ُرونَ }الروم)48( :
ترجمه( :هللا) هغه ِات دی چاې هواګاانې او بادوناه را لياږي او بادوناه وريځاې را اوچتاه وي بياا هللا تعاالی وريځاې پاه
آسمان کې خپروي څرنګه چې يې خوښاه شاي او ګرځاوي ياي ټاوټې ټاوټې تاه باه ويناې بااران لاره چاې راوزي د مان د
وريځو څخه ،کله چې ورسوي باران هغه چاته چې خوښه يې شی لاه بنادګانو څخاه بياا هغاوی خوشاحاليږي د بااران پاه
وريدلو سره .
اوبه د ټولو مو وداتو د ژوند لپاره لومړنی بستر دی ،د ونو ،بوټو او وښو ژوند يواځې په اوبو پورې تړلی دی.
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اوبه پرته له دې چې د ژوند لپاره مهمې دي ،تعبدي اړخ هم لري ،هغه داسې چې په اوباو ساره ماونږ بادن  ،کاالي او د
لمانځه ځای دهر ډول خيرو او کثافاتو څخه پاکوو او وينځو او بيا د هللا تعالی عبادت کوو .هللا تعالی فرمايليد ديَ {:ويُن َِز ُل
س َماء َماء ِليُ َ
ط ِه َر ُكم ِب ِه}االنفال)11(:
علَ ْي ُكم ِمن ال َّ
َ
ترجمه :او را نازلوي په تاسو له آسمان څخه اوبه ددې لپاره چې تاسو ورباندې پاک کړي( خيرو او چرکونو څخه).
د اس م د سپيڅلي دين په الرښوونو کې د اوبو اسراف حرام عمل ګڼل شوی دی او ددې کار څخه يي منع کړی ده ،د
قرآن کريم په آياتونوکې او د پيغمبرعليه الس م په بې شميره آحاديثو کې په ډول ډول تعبيرونو سره عموما په هرکار
کې اسراف کول غندلي دي او ورڅخه يي منع کړی ده .هللا ل له فرمايلي ديَ { :و ُكلُوا َو ْش َربُوا َوالَ تُس ِْرفُوا اِنَّهُ الَ
ي ُِحب ْال ُمس ِْرفِينَ } االعراف)31( :
ژباړه :وخورئ ،وڅښئ ،خو اسراف مه کوئ ،ځکه هللا تعالی اسراف کوونکي نه خوښوي.
اسراف بې بېل مثالونه لري لکه :په خوراک او څښاک کې اسراف ،د برق او بريښنا په استعمال کې اسراف او په
ورځنيو چارو کې د اوبو ډېر استعمال او په بي انصافۍ سره اوبه مصرفول ،حتی د اوبو بې ځايه او له حا ته زياتې
عب ِد
عن َ
مصرفول ولو که په عبادت کې هم وي ،سم کار نه دی په همدي اساس په يو حديث شريف کې داسې راځيَ ( :
سو َل َ
َ
وء
ض ِ
ف» فَقَا َلَ :فِي ال ُو ُ
سعدٍَ ،و ُه َو یَت ََوضَأُ ،فَقَا َلَ « :ما َهذَا ال َ
عم ٍروَ َ ،ن َر ُ
س َر ُ
صلَى هللاُ َ
ّللاِ ب ِن َ
سلَ َم َم َر بِ َ
علَی ِه َو َ
ّللاِ َ
ار» سنن ابن ماجه
ِإس َر ٌ
اف ،قَا َل« :نَ َعمَ ،و ِإن ُكنتَ َ
علَى نَ َه ٍر َج ٍ
ژباړه :له حضرت عبدهللا اين عمرو رضی هللا څخه روايت دی چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په الره تېرېده چې
سعد رضی هللا عنه اودس کولو پيغمبرعليه الس م وليد چې سعد رضي هللا په اوداسه کې زياتې اوبه استعمالوي ورته يي
وفرمايل :ای سعده! اسراف مه کوه .سعد رضي هللا وويل :يارسول هللا (صلی هللا عليه وسلم) آيا په اودس کې هم
اسراف شته؟ پيغمبرعليه الس م ورته وفرمايل :بلې ! په اودس کې هم اسراف شته ،د اوبو په استعمال کې اسراف مه
کوه ولو د روان نهر په غاړه هم اوسی.
په دې حديث شريف کې وينو چې داس م مبارک دين حتی په اودس کې هم له حا ت څخه د زياتو اوبو مصرفول او
هغه په بې انصافۍ سره ضائع کولو څخه منع کړی ده.
ددې حیاتي عنصر څخه حفاظت او ساتنه په مختلفو بڼو سره د نباتاتو ،حيواناتو او انسانانو د ژوند د ساتنې او دوام
بنسټ وړوي .بنا ًء ددې ديني قاعدې په اساس چې ( ما ال يتم الوا ب اال به ،فهو وا ب) هر هغه څه چې وا ب حکم
په هغه پوری تړلی وي ،هغه هم وا ب ګرځي .د اوبو حفاظت هم وا ب عمل دی ،ځکه چې اوبه د ژوند بنسټ دی.
هر څوک چې ددې ارزښتناکه عنصر حفاظت کوي په حقیقت کې خپله دیني وجیبه ادا کوي یعنې ددې حیاتي عنصر ساتنه
واجب ده .هرهغه عمل چې ددې عنصر د لمنځه وړلو او ضائع کولو ،آلوده کولو سبب ګرځي په حقیقهت کهې خپهل ژونهد د
ویرانۍ او معطل کولو سره مواجه کول دي ،ځکه آوبه دي چې د ژوند اسها تشهکیلوي .اوبهه مهن حیه ددې چهې د ژونهد
اسا دی  ،هللا تعالی د اوبو څخه استفاده د انسانانو او نورو مخلوقاتو مشترک حق ګرځولي دي.
ول مخلوقات پرته له انحصار ،لوټ،ضايع کولو يا ناوړه ګټې اخیستنې ،ددې حق لري چې د اوبو څخهه ګههه واخلهي  .هللا
تعالی د ثمودیانو او دهغوی د اوښې په باره کې فرمایلي ديَ {:ون َِبئْ ُه ْم أ َ َّن ْال َماء قِ ْس َمةٌ َب ْينَ ُه ْم ٌ}القمر)31( :
تر مه :او دوی ته خبر ورکړه چې اوبه ددوی او د اوښې ترمن ويشل شوی دي.
همدا راز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايي( :المسلمون شرکا ٌء فی ث ث ،فی الماء والک ء والنار)سنن ابی داود
ژباړه :مسلمانان په دريو شيانو کې شريک دي :اوبه ،څړځای او اور.
َورا فَ َمن يَأْتِي ُكم بِ َماء َّم ِعين} الملك)30( :
هللا ل له فرمايي{ :قُ ْل أ َ َرأ َ ْيتْ ُم ا ِْن أ َ ْ
صبَ َح َماؤُ ُك ْم غ ْ
ژباړه :ورته ووايه! آيا تاسو وليدل چې که ستاسو اوبه د زمکې په سطحه کې ښکته ډوبي شي ،څوک شته چې هغه د
زمکې په سطحه باندې اري کړي؟.
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له دې آيت څخه څرګندېږي چې د اوبو تأمينول د هللا تعالی په اختيار کې دي ،په دې اساس وي ى شو چې ايمان او تقوا
د خيرازۍ او رزق د ډېرېدو المل ګرځي او انسان ددې حق نه لري چې داسې كړنه وكړي چې د اوبو د كمښت المل
شي ،ګناهونه او معصيتونه هم د وچکالۍ او د هللا تعالی د رحمت د بنديدو سبب ګرځي.
لکه څنګه چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مها رينو ته وفرمايل (:يامعشر المها رين خمس إِا ابتليتم بهن وأعوِ
باهلل أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط  .حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واَلو اع التي لم تكن مضت في
أس فهم الِين مضوا ،ولم ينقصوا المكيال والميزان إال أخِوا بالسنين وشدة المئونة و ور السلطان عليهم  ،ولم يمنعوا
زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم لم يمطروا )...سنن ابن ما ه
ژباړه :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفرمايل :ای د مها رينو قومه! پنځه صفتونه دي چې کله تاسو ورباندې اخته
شی -او زه په تاسو کې د هغه له موندلو څخه په هللا ل له پناه غواړم ،-په هيڅ قوم کې زنا نه کيږي مګر داچې
طاعون او داسې مرضونه به په کې خپريږي چې ددوی په پخوانيو قومونو کې نه ؤ تير شوي .پيمانه او ترازو کې به
کمی نه کوي ؛ مګر داچې په قحطۍ او سختيو او د حاکمانوپه ظلمونو به ونيول شي او ورباندې به اخته شي .او دا
خلک به زکات ورکول نه بندوي؛ مګر داچې د آسمان څخه باران وريدل به ورباندې بند شي ،که چيرې د څارويو
ده کت ويره نه وای په دوی به هيڅکله باران نه ؤ وريدلی....
مومنو وروڼو!
اوبه د انسان په ژوند کې يو له خورا بنسټيزو او اغيزمنو نعمتونو څخه دي؛ هللا تعالی په بې شميره آيتونو کې د انسان
په ژوند کې د اوبو رول ته اشاره کړی ده او د اوبو پيدا کول يې د خپل قدرت د څرګندې نښانې په توګه بيان کړی ده
او فرمايلي يې دي (دهغه اوبو په اړه چې تاسو يي څکۍ فکر وکړئ) دا تازه اوبه مونږ ملګينې ګرځوو .په دې د(باران
په اوبو) سره هللا تعالی ستاسو لپاره د زيتون ،ک ورې ،انګورو او د ټولو ميوو کښت پيدا کړي ،يقينا دا د هغه چا لپاره
زمونږ د قدرت ښکاره نښنه ده چې فکر کوي.
ګرانو هيوادوالو او عزيزانو!
د دې الهي ارزښت او نعمت قدر او درناوی پر مونږ ټولو الزم دی او په کارده چې ورته د قدر په سترګه وګورو ،که
په اس مي فقه کې د اوبو مالکيت يو له روا عامه څيزونو څخه بلل کېږي ،نو الزمه ده چې اوبه عامه شتمني وګڼو او د
نورو ته ددې ا ازه ورکړو چې ددې حق څخه په عادالنه او منصفانه توګه ګټه واخلي او په انصاف سره يي مصرف
کړو.
په افغانستان کې د اوبو او برېښنا د کمښت اوسنی وضعيت:
زمونږ په هيواد کې اوبه شته ،خو کمې دي ،نن ورځ د اوبو کمښت چې د اقليم د بدلون ،د نفوسو د زياتوالي او داسې
نورو له امله رامن ته کېږي ،په کور دننه او نړيواله کچه يوه لويه ستونزه ګرځېدلې ده او زموږ هېواد هم له دې
ن الي پېښې مستثنی نه دی .له دې سره مخ دي ،که مونږ د اوبو د ډېر استعمال ،د اوبو د ضايع کېدو او د اوبو د
ککړتيا مخنيوي ته دي پاملرنه ونه کړو ،د اوبو د کمښت وضعيت به تر دې هم بدتر شي.
مونږ او تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان يو کرنيز هيواد دی او په وچه کې راګير هيواددی چې بحر سره
وصل نه دی .د اقليم بدلون (نړيواله تودوخه) ،لږ اورښت ،د طبيعي يخچالونو ِوب کيدل ،ښاري پراختيا ،د نفوسو
زياتوالی ،د هيواد د اوبو د قوانينو او مقرراتو نه مراعات ،د پخوا په پرتله د اوبو د مصرف د ارقامو زياتوالی او
باآلخره د ځمکې الندې اوبو څخه په بې انصافۍ اوغيرعادالنه توګه استفاده کول ،يو له هغه مسائلو څخه دي چې
کوالی شي د اوبو کمبود په افغانستان کې زيات کړي چې ممکن په پايله کې يې د اوبو د کاروونکو ترمن د اوبو د
شخړو ګراف ورځ تر بلی لوړ شي.
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حقيقت دادی چې اوبه عامه ملکيت دی او هر څوک کولی شي د شريعت ،فقهې اصولو او په دې برخه کې د ځانګړو
قوانينو له مخې ترې ګټه پورته کړي ،خو هغه څه چې مونږ ورته اړتيا لرو هغه د اوبو د سرچينو ککړتيا څخه ځان
ساتل دي ،د اوبو څخه د استفادې پروخت له اسراف څخه بايد ځانونه وساتو او هم د بې ځايه او غير ضروري مصرف
څخه هم ځان وساتو او تل د اوبو په استعمال کې عدالت او انصاف په نظر کې ولرو ترڅو نور مخلوق چې په دې الهی
نعمت کې يي حق لري د خپل حق څخه محروم نه شي.
د هېواد په ډېرو برخو کې د اوبو کمښت محسوسيږي او د هيواد په زياتو برخو کې خلک په دې برخه کې له ستونزو
سره الس او ګرېوان دي ،مونږ بايد هڅه وکړو ترڅو د خلکو د پوهاوي له الرې  ،د هغوی ستونزې يو څه کمې شي.
همدا راز هغه څه چې يو له بل سره تړاو لري ،د برق او بريښنا موضوع ده.
زمونږ په هيواد کې لکه اوبو په څيرد بريښنا کمښت هم شتون لري بايد چې زمونږ هيوادوال د بريښنا په استعمال کې د
احتياط څخه کار واخلي اود بريښنا د بې ځايه مصرف څخه ځانونه وساتي او په کار نه ده چې د غير ضروري موخو
لپاره د بريښنا وکارول شي لکه اطاقونه ګرمول او داسې نور.
د اسراف بدې پايلې:
الف :ناروغتيا :يو له هغو بدو اغيزو چې د اوبو زيات مصرف يي له ځانه سره لري  ،ناروغي او د س متيا له السه
ورکول دي.
ب :د سختيو په مقابل کې سقوط :له دې چې اسراف کوونکي په عيش او عشرت کې ژوند کولو سره عادت وي او له
سختيو او مشک تو سره يې عادت نه وي ،د ستونزو د طوفان په مقابل کې وبارندې لړزه راځي او ورسره د مقابلې
توان نه لري او ژر سقوط کوي.
ج :د نورو له حاالتو بي پروايي  :غالبا انسان چې کله په مشک تو کې نه وي پريوتې د نورو له مشک تو نه خبريږي
او د نورو مشک ت ورته هيڅ اهميت نه لري.
اسراف کوونکی انسان هم تل د نورو خلکو له اړتياو خبر نه وي او تل د خپل ځان په فکر کې وي.
د :له شيطان سره ملګرتيا :د اسراف بله بده پايله د شيطان ملګرتيا او دوستي ده .هللا تعالی فرمايي}:إِ َّن ْال ُمبَِ ِِرينَ َكانُواْ
ش ْي َ
ين َو َكانَ ال َّ
إِ ْخ َوانَ ال َّ
ط ُ
ورا}االسراء)27( :
شيَ ِ
ان ِل َربِ ِه َكفُ ً
اط ِ
ژباړه :بې شکه اسراف کوونکي د شيطان وروڼه دي او شيطان د خپل رب نافرمانه دی.
هـ :د هللا تعالی له محبت څخه محروميت :اسراف بنده د هللا تعالی له رحمت څخه محرومه وي.د الهي محبت څخه
محروميت دی ،هللا تعالی فرمايي {: :إِنَّهُ الَ ي ُِحب ْال ُمس ِْرفِينَ }االعراف)31( :
ترجمه :بيشکه ،هللا تعالی نه خوښوي اسراف کوونکي.
د هغه چا حالت بايد څرنګه وي د هللا تعالی له محبت او رحمت څخه بې برخې وي؟!
يقينا داسې سړی تل په اضطراب او روحي عِاب کې اخته وي ،که څه هم په مالي حالت يې ښه وي.
والسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته
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