پوهاند دکتورارسارالحی منيب

پوهنمل احسان الله ناصح

او

اسالمي تعليماتو څانګه ،شرعياتو پوهنځی ،ننګرهار پوهنتون
تقريظ ورکوونکي :پوهاند دکتور دل اقا وقار او پوهاند سيد محبوب شاه هاشمي

په اسالم کې د اوبو ارزښت

لنډيز
په اسالمي رشيعت کې داوبو ارزښت ته ځانګړی پاملرنه شوی دبيلګې په توګه:
اوبه د ژوندانه له ډيرو مهمو عنارصو څخه شمريل کيږي چې د ځمکې په مخ ټول ژوندي
موجودات ورته اړتيا لري،په اسالمي رشیعت کې د اوبو اهميت بيانول او ګټه ترې اخيستل په دې
توګه شوي چې د انسان او ټولو ژونديو موجوداتو د منځته راتګ د اصيل رسچينې په توګه يادې شوي
دي ،د اوبو څخه ګټه اخيستل او د هغې ساتنه کول هغه څه دي چې اسالمي رشيعت يې مونږ ته په
اړه کلکې سپارښتنې کړې دي.
د اوبو د زيرمو او ډميونو برابرولو په واسطه الله جل جالله خپل مخلوق ته بښنه کوي ،له امراضو
يې ژغوري او د قيامت په ورځ ورته بښنه کوي.که ممکن وي حيواناتو ،مرغانواو نورو ځناورو لپاره د
هغوی د تګ راتګ په ځايونو کې د اوبو زيرمې جوړول،د اوبو تلويث او چټلول په ځمکه کې د فساد
په معنی رسه دی ،داسالم مبارک دين له دې ډول کړنو په کلکه منع کړې ده ،او حکم کوي ،چې هر
انسان بايد د اوبو له چټلولو ځان وسايت.په هغو ځايونو کې بايد د کثافاتو له خښولو او اچولو ډډه
ويش چې د وخت په تريېدو رسه د اوبو زيرمو ته الر پيدا کوي او د اوبو د بندېدو يا خرابيدو ويره پکې
وي.
کليدي کلامت  :اسالم  ،قرآن  ،اوبه  ،انسان  ،ژوند  ،پاکوالی.

رسيزه
اوبه دژونديو ژوو دپايښت او دژوندي پاتې کېدو بنسټ بلل کېږي ،چې له انسانانو پرته
حيوانات ،نباتات ،حرشات او...هم نه يش کولی خپلې چارې او ژوند له اوبو پرته رسته ورسوي ،تردې
پرته په عباديت اړخ کې دپاکوالې په برخه کې هم سرت نقش لري ،چې دفقهاوو په کتابونو کې پرې
بحثونه په نظر کې نيول شوي دي.
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له اوبوڅخه دخپل ارزښت له مخې په قرآن کريم کې په مختلفو تعبريونو رسه ( )۶۳ځلې يادونه
شوې ده  ،داچې داوبو خالق يوازي الله جل جال له دې  ،يوازينې مخلوق دې،چې د (غاز ،مايع او
جامد) په درې ګونو حاالتو کې موندل کيږي.
نو داچې په دنيوي او اخروي ژوند کې اوبه ډير مهم او اسايس رول لوبوي په دې مقاله کې به
د اسالمي رشيعت له نظره د اوبو په اهميت باندې رڼا اچوي.
د څيړنې اهميت :
د څيړنې اهميت په الندې ټکو کې واضح کيږي
 -۱د اسالمي رشيعت په رڼا کې د اوبو اړونده ارتفاق د حقوقو،احکامواو اوبو د تنظيم په اړه د فقهاوو
د څيړنو واضح کول .
 -۲دتفسري ،حديث ،او فقهې په کتابونو کې د اوبو اړونده د متشتتو( خورو ورو) او بيالبيلو موضوعاتو
راټولول او واضح قول ورڅخه په نښه کول.
 -۳په یوه لنډه څيړنيزه علمي مقاله کې د اوبو اړوند د ارتفاق د حقوقو اونورو اړونده مسائلو پيژندنه .
دڅيړنې ستونزه  :د اوبو اړونده ارتفاق د حقوقو نه پيژندل او د خلکو ترمنځ د اوبو په ويش د جنجالونو
رامنځته کېدل.
مخکېنيوڅېړنوته کتنه :په پښتو ميل ژبه مو د موضوع اړونده کومه علمي لېکنه په نظررانغله ،البته په
دې هکله دعزام تيرسريحان (حقوق االرتفاق واحکامه فی الفقه االسالمي ) ترعنوان الندې د ماسټرۍ
رساله شتون لري ،چې ديوه پلوه د چاپ په ګاڼه نده سمبال شوی او له بل زمونږ د هیوادوالو د
استفادې وړنده.

اوبه د هر ژوندي موجود د بنسټ په توګه
اوبو ته په عريب ژبه کې ( ماء) وايي چې د لغوي ريښې له مخې دپسوند په صورت کې مختلفې
معناګانې لري او په مطلقه توګه داسې يوه بهيدونکی ماده ده،چې خوند  ،رنګ او بوی نه لري او په
اصطالح کې اوبه له هغې رڼې ،بهيدونکې ،طبعي مادي څخه عبارت دي چې د اکسيجن او
هايدروجن دوه عنرصونو له ترکيب څخه منځ ته راغيل دي)1(.

 - 1أحمد مختار عبد الحميد عمراو نور ملګري۲۰۰۸(،م) ،معجم اللغة العربية املعارصة،خپرندوی :عامل الكتب،ج،۳
ص۲۱۴۱
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اوبه د ټولو ښيګڼو مور بلل کيږي په دې معنی چې په ځمکه کې د خوځيدونکو موجوداتو د
ژوندانه بنسټ همدا اوبه دي که اوبه نه وي نو ژوند ،کرهڼه  ،تعمريات ،مصنوعات او عبادات به يو
هم نه وو ،دا هغه حقيقت دی چې هر انسان منلی او غاړه يې ورته ايښې ده.
د انسان او ټولو ژونديو موجوداتو په ژوند کې اوبه د خورا ارزښت او اهميت درلودونکي او د دوی
د پيدا کيدو او ژوندي پاتې کيدو لپاره بنسټيزه ماده بلل شوې ده.

الله جل جالله په خپل مبارک کتاب کې فرمايي ( َو َج َعلْنَا ِم َن ال َْم ِاء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍي أَفَ ََل يُ ْؤِمنُو َن

()2()30

ژباړه :او مونږ له اوبو څخه هر ژوندی موجود پيدا کړی دی؟آيا (بيا هم) دوی اميان نه راوړي.

اَّلل خلَق ُك َّل دابٍَّة ِمن م ٍ
اء ( )3او الله جل جالله (په
په بل ځای کې الله عزوجل فرماييل چېَ :و َُّ َ َ َ ْ َ

ځمکه)هر خوځيدونکی موجود له اوبو څخه پيدا کړی دی.

په دې مبارکو اياتونو کې اوبه د خپل اهميت له مخې د ژونديو موجوداتو د جوړښت او منځ ته
راتګ اصيل رسچينه بلل شوې ده ،د اوبو څخه د ژونديو موجوداتو د پيدايښت په اړه علامء وايي :د
اوبو څخه د ژونديو موجوداتو پيدا کيدل يو منل شوی حقيقت دی ځينې ژوندي موجودات مستقيامً
د رطوباتو څخه متولد شوي دي لکه ځينې چينجي او ځينې حرشات او يا ترې په غري مستقيمه توګه
صورت نييس لکه د انسان په شمول تناسيل حيوانات ،چې له نطفې څخه را منځ ته کيږي؛خو نطفه
له هغو خوراکي توکواو غذاګانو جوړښت مومي چې د اوبو په ذريعه پيدا کېږي او منو کوي .همدې
اصل ته په کتو رسه به الندې اشکاالت او وهمونه هم له منځه والړ يش او دپوهيدا الرې چارې به يې
اسانې يش:
ملړی :عيسی عليه السالم که څه هم له نطفې څخه نه دی پيدا شوی مګر د رحم له رطوبت
څخه خوندي نه دی پاتی شوی.
دوه يم  :ادم عليه السالم اصالً له خاورې څخه پيدا کړی شوی دی ،مګر خاوره په اوبو باندې
اغږل شوې ده ،نو په دې اعتبار رسه دوی دواړه هم له اوبو څخه پيدا شوي بلل کيږي()4
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 :االنبياء۳۰ :
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 :النور 45 :
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 :محمد األمني بن محمد املختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،

خپرندوی :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع بريوت – لبنان ،ج  4ص .615
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؛ خو د تفسري مظهري مصنف بيا وايي :له اوبو څخه همدغه پېژندل شوي اوبه مطلب دي ،او
له اوبو څخه د ژونديو موجوداتو د خلق کولو معنی داده چې دوی ورته ډيره زياته اړتيا لري ،ته به وايي
چې دوی بالکل له اوبو څخه جوړ شوي دي()5

د اوبه ولو او د او اوبو زيرمه کولو فضيلت او اهميت:
تنده ځپلو انسانانو  ،حيواناتو او نباتاتو ته اوبه ورکول او د اوبو ورکولو زمينه ورته برابرول د اسالم
په مبارک دين کې داسې لوی او عظيم عمل دی چې په سبب يې ددغه مسلامن ګناهونه رژيږي،
مرضونه يې رغيږي او تل پاتې صدقه ورته حسابيږي.
د اوبو ذخريې او زيرمې جوړول په اسالمي رشيعت کې بهرتين خريات او تر ټولو غوره صدقه ده،
سعد بن عبادة رضی الله عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ته راغی ورته يې وويل :د الله رسوله !
مور مې مړه شوې ده ايا په هغې پسې صدقه وکړم؟ هغه(صلی الله عليه وسلم ) ورته وفرمايل هو!
سعد ورته وويل :ښه نو کومه صدقه ډيره بهرته ده؟(چې هغې ته يې زيات ثواب ورسيږي).رسول الله
صلی الله عليه وسلم ورته په ځواب کې وويل :د اوبو ورکول(.)6
بيا نو سعد رضی الله عنه يو کوهي وکيندلو او ويې ويل :چې ددې ثواب د سعد د مور لپاره
دي.
امام قرطبي رحمه الله وايي " :ددې حديث نه دا معلومه شوه چې خلکو ته د اوبو زمينه او
اسانتياوې برابرول د الله جل جالله په وړاندې تر ټولو غوره صدقه ده" (.)7
د اوبو اسانتياوي برابرول د مرضونو د مخنيوي او عالج سبب کيږي ،په کور کې د برکت پيدا
کيدو او د ناوړه پيښو څخه د کورونو د ساتنې سبب دی ،نو بايد هر مسلامن په مسجد ،الره  ،موټر،
ښار او نورو عامه ځايونو کې د اوبو ورکولو سهولتونه چمتو کړي ،د حديثو مشهور امام حاکم رحمه
الله وايي ":زما په مخ کې يو زخم راپيدا شو چې هيڅ نه رغيده ،نو د کور په مخکې مې خلکو ته د ابو
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 :محمد ثناء الله پاين پتي املظهري ،التفسري املظهري ،چاپ ځای :مكتبة الرشدية – الباكستان ،چاپ کال :

 ۱۴۱۲ه ق ،ج  ۶ص .۱۹۴
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ِستاين ،سنن أيب داود،
السج ْ
 :أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ

النارش :دار الرسالة العاملية ج  3ص .108شعيب األرناووط رحمه الله وايي چې :ددې حديث په سند کې ضعف
دی ،ځکه يو سړی پکې مبهم دی ،خو نور ټول راويان يې ثقه دي.
7

 :أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أيب بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ،الجامع ألحكام

القرآن ،دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودي،ج  ۷ص .۲۱۵
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څښلو لپاره يو لوښی کېښود ،او خلکو به ترې اوبه څښلې ،يوه اونۍ ال نه وه تريه شوې چې مخ مې
ښه شو او تر پخوا ډير ښايسته ښکارېدو")8(.
په همدې توګه ابن الشقيق وايي " :عبدالله بن املبارک ته يو کس راغی په پښه کې يې زخم
وو هغه ورته وويل :اووه کاله کيږي چې زما په زنګون کې زخم دی او وينه ترې بهيږي ،ډيرو ډاکټرانو
ته والړم خو هيڅ نتيجه يې نه ده ورکړې ،عبدالله بن املبارک رحمه الله ورته وويل :الړ شه په داسې
ځای کې يو کوهي وکاږه چې خلک يې اوبو ته اړتيا ولري ،کله چې نوموړي مريض ياده چاره تررسه
کړه ،الله جل جالله ددې کار په تررسه کولو رسه ورغاوه" ()9

د اوبو ورکول د بښنې سبب کيږي
د اوبو زيرمې برابرول او انسانانو ،حيواناتو او نباتاتو ته د اوبو ورکول دالله جل جالله په وړاندې
هغه لوی او سرت عمل دی چې په سبب يې د رحمن جل جالله رحم په خوځښت راويل او ددې
کړنې تررسه کوونکی شخص د بښنې وړ ګرځوي ،رسول الله صلی الله عليه وسلم فرماييل دي" :هر
مسلامن چې بل مسلامن ته د تندې په وخت کې اوبه ورکړې؛ الله جل جالله به يې د قيامت په ورځ
د مهر شويو رشابو څخه خړوب کړي" ()10
له يو شمري تابعينو څخه رانقل شوي دي دوی فرماييل :که د چا ګناهونه زيات وي نو د بښنې
وسيله يې داده چې خلکو ته د اوبو ورکولو زمينه برابره کړي()11
حيواناتو ته د اوبو ورکولو د فضيلت او ارزښت په اړه په صحيحينو کې راغلی روايت ډير زيات د
حريانتيا او خوشالۍ بښوونکی دی ،او هغه داچې يوې زناکارې ښځې ته لدې امله بښنه وشوه ،چې
هغې يو تږي سپي ته اوبه ورکړې وې ،رسول الله عليه وسلم فرمايي  :د يوه کوهي په غاړه يو سپی د
تندي له امله تاوېدو را تاوېدو نږدې وه چې تنده يې ووژين ،په دې وخت د بني ارسائيلو يوه زناکاره
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 :عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله ،أبو محمد ،زيك الدين املنذري (املتوىف656 :هـ) ،الرتغيب والرتهيب

من الحديث الرشيف ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت ،ج  2ص .43
9

 :أبو بكر أحمد بن الحسني بن عيل بن موىس البيهقي ،شعب اإلميان ،النارش :مكتبة الرشد للنرش والتوزيع

بالرياض،لومړی چاپ  1423 ،هـ  2003 -م  ،ج ۵ص .۶۹
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 :محمد بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي،سنن الرتمذي ،النارش :دار الغرب اإلسالمي –

بريوت ،د چاپ کال 1998 :م .۲۴۴۹امام الباين د ترمذي په تعليق کې ياد حديث ضعيف بللی دی.
11

 :قرطبي  :ج  ۷ص .۱۵
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ښځه راغله او هغه ته يې په خپله پڼه(موزه) کې له کوهي څخه اوبه راوويستلی او د هغه تنده يې پرې
ختمه کړه؛ نو الله جل جالله ورته د همدې عمل په سبب بښنه وکړه()12

د اوبو په استعامل کې دقت او احتياط:
د اسالم مبارک دين د ژوندانه په ټولو اړخونو کې خپلو پريوانو ته اصول او قواعد وضع کړي دي،
تر دې چې د اوبو د استعامل په اړه يې هم ورته خورا واضحه کړنالره بيان کړې ده ،له همدې کبله
هر مسلامن ته پکار ده چې د اوبو د استعامل په اړه پوره زيرک واويس ځکه په نړۍ کې د اوبو
رسچينې محدودي او ډيرې کمې دي ،مونږ ګورو چې همدا اوس په يوشمري هيوادونو کې د يو ليرت
تيلو او يو ليرت اوبو قيمت رسه برابر دی ،او د ساينس پوهانو وړاندوينې داسې دي چې په راتلونکو
کلونو کې به د اوبو اندازه په ځمکه کې کميږي ،همدې اصولو ته پام رسه زمونږ الرښود رسول صلی
الله عليه وسلم مونږ ته د اوبو د استعامل اندازه راښودلې ده ،سفينه رضی الله عنه وايي چې:رسول
الله صلی الله عليه وسلم به د جنابت له امله په يوه صاع(  )2600ګرامه يا ( )۲۴۳۰ميل ليرته اوبو
غسل کاوه او په يوه ُمد (  )۶۵۰ګرامه يا ( ) ۶۰۷.۵ميل ليرته به يې اودس کاوه(.)13
پورتنی حديث په خورا واضح ډول مونږ ته د اوبو د استعامل طرز او طريقه راښيي چې له اړتيا
زياتې اوبه بايد استعامل نه يش ،يوه ورځ سعد بن ايب وقاص رضی الله عنه اودس کاوه رسول الله
صلی الله عليه وسلم وليده چې زياتې اوبه يې مرصفولې نو ورته يې وفرمايل :ولې ارساف کوي؟!!
هغه ورته وويل :د الله رسوله! آيا د اوبو په استعامل کې هم ارساف شته؟ هغه(صلی الله عليه وسلم)
ورته وفرمايل:هو بالكل اګر که د يوې روانې ويالې په غاړه هم ناست وې)14(.

د اوبو پاکوايل ته پاملرنه:
نظافت او پاکوايل د اسالم په مبارک دين کې نياميي اميان بلل شوی دی ،ناپاکي او نجاست
د امراضو بنسټ تشکيلوي ،په ټوليز ډول اسالم د هريش پاکوايل باندې ټينګار کړی دی چې په
همدې سلسله کې يې د اوبو پر پاک ساتلو هم تأکيد کړی ،په دې اړه رسول الله صلی الله عليه

َح ُد ُك ْم ِِف املَ ِاء َّ
الدائِِم الَّ ِذي الَ ََْي ِري ،مث يغتسل فيه)()15
وسلم فرمايي(:الَ يَبُولَ َّن أ َ
12

 :محمد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،صحيح البخاري ،النارش :دار طوق النجاة،ج  4ص .173

13

 :أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (املتوىف273 :هـ) ،سنن ابن ماجه ت األرنؤوط ،خپرندوی :دار الرسالة

العاملية ،چاپ وار 1430 :هـ  2009 -م .ج  ۱ص .۱۷۹
14

 :ابن ماجه ،ج  1ص .272

15

 :صحيح البخاري ج 1ص .239
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ژباړه:ستاسې يو کس دي په هغو اوبو کې چې والړې وي او جاري نه وي ،تشې متيازې دې نه
کوي ،چې بيا په هغې کې غسل کوي.
په والړو پليتو اوبو کې غسل کول يا ترې نوره ګټه اخيستنه د بيالبيلو مهلکو امراضو د راپيدا
کيدو سبب کيږي لکه کولرا ،د پوستکي ناروغۍ او ...
په همدې توګه په يوه بل حديث کې راځي چې په روانو اوبو کې به هم څوک بولې(تشې
متيازې) نه کوي :په دې اړه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :ال يبال يف املاء الجاري()16
يعنې په روانو اوبو کې به څوک متيازې نه کوي.
نو د چاپرييال ساتنې له اړخه په اوبو کې له متيازو کولو نه منع په حقيقت کې د طب هغې
برخې ته پاملرنه ده چې په کې ويل کيږي(وقايه تر عالج بهرته ده) .
هغه څوک چې له خوب نه رابيدار يش ،له دې څخه منع شوی دی چې په يوه لوښي کې الس
دننه کړي تر څو چې يې السونه پرېمينځيل نه وي ،ددې لپاره چې ذخريه شوې اوبه چټلې او يا
پليتې نه يش .
په ځمکه باندې فساد کول په اسالمي رشيعت کې سخت منع شوی عمل دی ،چې د اوبو
ککړتيا او خرابوالی هم يو ډول فساد دی ؛ نو بنا ًء د اوبو ذخريو ته تاوان رسول او بې ځايه استعامل
يې د ممنوعه فساد تر قاعدې الندې راځي.
داوبود ملکيت ،خړوبولواو ګټې اخېستلو احکام:
ددې رسليک الندې اوبو اړونده ارتفاق حقوق څيړل شوي دي چې په الندې توګه ورڅخه يادونه
کوو:
ارتفاق په لغت کې ګټې اخېستلو ،د بل يش په واسطه منفعت او کومک ترالسه کول په څنګل
تکيه کېدوته وايې(.)17

16

 :سليامن بن أحمد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين ،املعجم األوسط،خپرونکی :دار

الحرمني – القاهرة،ج  ۲ص .۲۰۸
 : 17ابن منظور ،لسان العرب درفق ماده ۱۱۸/۱۰
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او په اصطالح کې دځمکې اړونده منافعو او ګټوالس ته راوړلو ته وايې لکه دځمکې خړوبول  ،د
اضافه اوبو ايستلو حقوق او داسې نور.)18( .
د اوبو اړوند د ارتفاق د حقوقو وېش
د اوبو اړوند د ارتفاق څلور حقوق دي:
 -۱د اوبولو(خړوبولو) حق ،په عريب ژبه کې ورته حق الرشب وايي ،يعنی د ځمکې د خړوبولو
لپاره د اوبو نوبت او وخت ټاکل )19(.چې قران کريم ورته داسې اشاره کړېده :ق َ
ب
رش ٌ
َال َه ِذ ِه نَاقَ ٌة لَ َها ِ ْ
ب يَ ْومٍ َم ْعلُومٍ .
رش ُ
َولَ ُك ْم ِ ْ
ژباړه :هغه(صالح عليه السالم وويل) دا اوښه (زما د نبوت د اثبات معجزه) ده ،ددې لپاره د اوبو
څښلو او ستاسې لپاره د اوبو څښلو لپاره د معلومې ورځې نوبت دی.
په ذکر شوي ايت کې د صالح عليه السالم د اوښې چې د معجزې په توګه الله جل جالله
راليږلې وه  ،او د هغه قوم د اوبو نوبت ته اشاره ده .چې په محمدي صلی الله عليه وسلم رشيعت کې
ورڅخه منع نه ده راغلې.
د انسانانو او حيواناتو لپاره د اوبو څښلو او د ژوندانه د رضورتونو د پوره کولو حق( )20چې د
فقهې په کتابونو کې ترې په (الشفة) رسه تعبري کيږي )21( .او څلورو ډولونوته ويشل کېږي.
الف :هغه اوبه چې په ځانګړو لوښو لکه لوښی  ،چاټۍ  ،حوضونه  ،او په ښارونو کې کوورنو ته
د اوبو رسولو ځانګړي سيستمونه ساتل کېږي )22(.چې ددې ډول اوبو په هکله علاموو دوو موضوعاتو
ته اشاره کړې ده.
لومړۍ موضوع (مسئله) :ایا ددې ډول اوبو متليک صحيح دی؟
ځواب :د احنافو ،مالکيانو،د شافعيانو صحيح مذهب او د حنبليانو په نزد يې ملکيت دمالک
پورې تړاو لري او بل څوک پکې ترصف نه يش کولی .په دې هکله عالمه کاسانې په خپل مشهور
 : 18زين الدين ابن ابراهيم ابن محمد چې په ابن نجيم مرصي حنفي رسه شهرت لري۱۴۱۸( ،ق) البحرالرائق
رشح کنزالدقايق  ،څېړونکی زکريا عمريات ،څېړونکی محمدعيل بيضوي داراملکتبه العلميه بريوت ۲۲۸/۶
 . 19ابن نجيم  ،البحرالرائق ۳۹۱/۱۵
 . 20قران کريم سورت الشعراء  ۵۵ايت
 . 21علی حيدر داراالحکام  ،ماده ۳۶۹ /۳ ، ۱۲۶۳
 . 22الزحييل الفقة االسالمی وادلته ۵۹۳ /۵
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تاليف (البدائع ) لېکيل دي  :په ټولوښارونو کې پرته د کوم انکار څخه ددې ډول اوبو ذخريه کول او
په ملکیت کې راوستل د خلکو عرف او عادت ګرځېدلی ،او هيڅوک نه يش کولی چې د مالک له
خوښې او رضا پرته د څښلو يا اودس کولو لپاره وکاروي ،خو که د مالک څخه يې اضافه وي او بل
شخص ورته سخت رضورت وي نو بيا يې ورته د اجازې پرته هم استعاملول روا دي)23(.
دویمه موضوع (مسئله) ایا ددې ډول اوبو خرڅول روا دي؟
کله چې يادې اوبه د شخص ملکيت ګڼل کيږي نو د جمهورو فقهاووپه نزديې خرڅول هم روا
دي او په کومو روايتونو کې چې د اوبو له خرڅولو منع راغلې ده يا خو په عموم داللت کوي او يا هغه
اوبه دې چې له حاجت څخه اضافه دي او يا د شخص ملکيت نه دي  ،چې همدا د عرف او عادت
رسه هم سمون لري ()24
ب :دويم ډول د چينو ،کوهيانو او حوضونو اوبه دي  .دا هغه اوبه دي چې يو څوک يې د خپل
ځان لپاره راوبايس )25(.پدې هکله د احنافو ،حنابلوو ،ځېنې شافعيانواو زيديه و نظر دادی چې دا
ډول اوبه د اباحت اصل ته په کتو رسه په ملکيت کې نه راځي ځکه چې د اوبو په خلقت کې هم
اباحت اصل دی ( )26لکه چې رسول الله صل الله عليه وسلم فرماييل دي :الناس رشکاء فی ثالث
:املاء ،الکالء  ،والنار.)27(.
ژباړه :خلک په دريو شيانو کې رسه رشيک دي  :اوبه ،واښه او اور.
خو که په مملوکه ځمکه کې وي د امام مالک رحمه الله په نزد يې په ملکيت کې راوستل صحيح
دي)28( .
ج :دريم ډول د شخيص ويالو اوبه دي  .دا دویالو هغه اوبه دي چې د ځنې خلکو ملکيت وي.
حکم يې دا دی چې دا د همدوي پورې خاص دي او بل څوک پکې ترصف نه يش کولی)29( .

 . 23موفق الدين ابن قدامه  ،املغنی  – ۲۰۱/۴او السمرقندي  ،تحفة الفقهاء ۴۰۶/۲
 . 24ابن حزم املحلی  ۷-۶/۹ابن رشد بداية املجتهد ۱۳۵/۲
 . 25الزحيلی  ،الفقه االسالمی ۵۹۴/۵
 . 26الکاساين  ،بدائع الصنائع  ، ۱۰۸/۶املغني ۲۰۰/۴
 . 27الحارث ابن ابی اسامه او حافظ نورالدين  ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث تحقيق حسني الباکری ،نارش
مرکزخدمة السنة والسرية النبويه  ،املدينة املنورة  ۵۰۸/۱رقم ۴۴۹
 . 28ابن رشد ،بدائة املجتهد ۱۳۴/۲
 . 29الزحیلی  ،الفقه االسالمي ۵۹۵/۵
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د :څلورم ډول د عامو ويالو(لختو) اوبه دي  .داهغه اوبه دي چې په عامو ويالوکې بهيږي ،د
شخص ملکيت دشخص ملکيت نه دی او د عامو وګړو پورې تړواو ولري .لکه د نيل  ،دجلې او فرات
او نورو لویو ويالو اوبه چې د بحرونو او سيندونو اوبه هم ورته شامليږي ( )30ددې ډول اوبو حکم دا
دې چې دا دهيچا په ملکيت کې نه راځي مګر داچې په لوښو او يا نورو وسايلو کې ذخريه شوی دی
(.)31
څرګنده شوه چې د عامو ويالو څخه هر چاته د اوبو او شفع حق ثابت دی ،کولی يش چې واړه
واړه لختي ورڅخه تري کړي اوپه خپل ملکيت کې يې راوړي خو داهم بايد په پام کې ونيسو چې د
اوليت او لومړيتوب حق هغه چاته ورکول کيږي چې په الس نه راوړلو کې يې وړاندی والی کړی وي
لکه چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلی دي :من سبق الی من مل يسبقه اليه مسلم فهو
به(.)32
څوک چې هغه حق ته تر ټولو وړاندې شو چې بل مسلامن نه وي ورمخکې شوی ،نو دا د همده
حق دی.
 -۳د مجری حق :يعنی عقار ته د اړتيا په صورت کې د خپلې  ،مشرتکې او يا بل چا په ځمکه
کې د اوبو راوستل دي)33(.
اوس پوښتنه داده چې ايا د بل چا په ځمکه او يا وياله کې اوبه راوستل روا دي او که نه ؟
ځواب :که چاځمکه د اوبو رسچينواو يا ويالورسه وصل نه وي او غواړي چې دبل له ملکيت څخه
استفاده وکړي په دې هکله د فقهاوو نظرونه دي :
ملړی نظر :احناف ،د امام شافعي جديدمعتمدقول  ،امام مالک په یو روايت کې  ،حنابله  ،ابن
حزم ظاهری او زيدیه وايې :دبل چا په ځمکه کې د اوبو راوستل که رضورت په اساس هم دهغه له
خوښې او رضا پرته روا نه دي  ،دوي په عموم کې په ټولو هغو حديثونو استدالل کوي چې د بل چا د
مال په حرمت داللت کوي  ،د بېلګې په توګه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایيل دي :

 . 30مخکنۍ مرجع او ابن الهامم  ،فتح القدير ۸۰ /۱۰
31

 :املغنی ۲۰۱/۴

32

 :السنن الکربی ،کتاب احياءاملوات باب من احياء ارض ۱۴۲/۶ ...رقم ۱۱۵۵۹

. 33محمدابوزهره ،امللکيه ونظرية العقدخ الرشيعة االسالمية ص  . ۹۵دارالفکر العربی – او – الفقة االسالمی وادلته
۶۰۴/۵
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اليحل مال امرئ مسلم اال عن طيب نفس (.)34
ژباړه  :د مسلامن مال د هغه له خوښې پرته خوړل جايز نه دي.
همدارنه دوي وايې :دا د بل چا په ملکيت کې دهغه له اجازې پرته ترصف کول دي  ،نو څرنګه
چې د پل چا په ځمکه کې فصل او کښت کرلی او دبل چا له سورلۍ څخه د هغه د اجازې پرته
استفاده کول روا نه دي ،داچاره هم روا نده)35( .
دويم نظر :د امام شافعي لومړی قو اود امام مالک او حنابلوو يو روايت داسې دی چې د رضورت
په وخت کې د رضر د نه رسولو به مراعت کولو رسه داسې کول روا دي  .دوي نبی عليه السالم په دې
وينا استدالل کوي  :يو ګاونډی دې د بل ګاوندې لرګې له خپل ديوال څخه نه بندوي)36(.
زما په آند په دې هکله دې عرف ته ترجيح ورکول يش او دځمکې د مالک اجازه ،رضا او هغه ته
رضر رسول دې په پام کې ونيول يش ،ځکه اوس مهال د ديانت او تقوا دکموايل له کبله مطلقه اجازه
د ځمکې د خاوند په نقصان متاميږي ،تردې چې دغصب احتامل هم پکې شته.
 -۴د مسيل (اوبوويستلو حق) د بل چا په ځمکه کې دعامه لګښتونو په نظر کې نيولو رسه
دخپلې ځمکې څخه د اضافه اوبو ويستلو ته د (مسيل) حق وايې)37( .
پايله
داسې يوه بهيدونکی ماده ده،چې خوند  ،رنګ او بوی نه لري او په اصطالح کې اوبه له هغې رڼې،
بهيدونکې ،طبعي مادي څخه عبارت دي چې د اکسيجن او هايدروجن دوه عنرصونو له ترکيب
څخه منځ ته راغيل دي.
د انسان او ټولو ژونديو موجوداتو په ژوند کې اوبه د خورا ارزښت او اهميت درلودونکي او د دوی
د پيدا کيدو او ژوندي پاتې کيدو لپاره بنسټيزه ماده بلل شوې ده.
د اوبو ذخريې او زيرمې جوړول په اسالمي رشيعت کې بهرتين خريات او تر ټولو غوره صدقه ده،
د اوبو اسانتياوي برابرول د مرضونو د مخنيوي او عالج سبب کيږي ،په کور کې د برکت پيدا کيدو او
د ناوړه پيښو څخه د کورونو د ساتنې سبب دی ،په ټوليز ډول اسالم د هريش پاکوايل باندې ټينګار

 . 34الدارقطنی  ،سنن الدارقطنی کتاب البيوع  ۲۶ /۳رقم ۹۲
 . 35املغنی  – ۳۰ /۵او -الشیرازي  ،املهذب علی تکلمله املجموع ۴۰۳/۱۳
 . 36سبل السالم ۶۰/۳
 . 37الفقة االسالمی اودلته ۶۰۵/۵
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کړی دی چې په همدې سلسله کې يې د اوبو پر پاک ساتلو هم تأکيد کړی ،په ځمکه باندې فساد
کول په اسالمي رشيعت کې سخت منع شوی عمل دی ،چې د اوبو ککړتيا او خرابوالی هم يو ډول
فساد دی ؛ نو بنا ًء د اوبو ذخريو ته تاوان رسول او بې ځايه استعامل يې د ممنوعه فساد تر قاعدې
الندې راځي.
هغه اوبه چې په ځانګړو لوښو لکه چاټۍ  ،حوضونو  ،او په ښارونو کې کوورنو ته د اوبو رسولو
ځانګړي سيستمونو کې ساتل کېږي ،دمالک پورې تړاو لري او بل څوک پکې ترصف نه يش کولی،
کله چې يادې اوبه د شخص ملکيت ګڼل کيږي نو د جمهورو فقهاووپه نزديې خرڅول هم روا دي او
په کومو روايتونو کې چې د اوبو له خرڅولو منع راغلې ده يا خو په عموم داللت کوي او يا هغه اوبه
دې چې له حاجت څخه اضافه دي او يا د شخص ملکيت نه دي.

وړانديزونه
 .۱علامء کرام بايد ولسونه د منربونو له الرې د اوبو په اهميت ،فضيلت او د استعامل په الرو
چارو پوه کړي.
 -۲دافغانستان داسالمي جمهوريت له مرش تابه اواړوند مسؤلينو غوښتنه کوو ،چې دګران هيواد
افغانستان سيندونه او داوبو زيرمې په سمه توګه مهار او دهيواد په ښېرازۍ او ابادۍ کې ترې کار
واخيستل يش.
( -۳زمونږ اوبه زمونږ ابرو ده) شعار ته ريښتنې بڼه ورکړل يش او دعميل کولو لپاره يې په اړوندو
وزارتونوکې وړ او اهل شخصيتونه وګامرل يش ،او په اړه يې دپوهنتونونو له علمي کادرونو ګټه
واخيستل يش.

خَلصة املقال
أمهية املياه ِف اإلسَلم
دکتوراسراراحلی منيب
استاذ و رئيس کلية الشريعة  ،جامعة ننجرهار -أفغانستان
إحسان هللا انصح
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األستاذ املساعد  ,كلية الشريعة ,قسم التفسري  ,جامعة ننجرهار -أفغانستان
اهتم الشريعة االسالمية ألمهية املاء اهتماما خاصا منها:
ُيمَثِّل عنصر املاء أحد ِّ
أهم العناصر البيئية اليت حتتاجها مجيع الكائنات احليَّة على وجه
األرض ،وبدأ استثمار املاء يف املنهج اإلسالمي من مرحلة تعريف اإلنسان ابألمهية البالغة هلذا
كل دابٍَّة ،وكيف ال يستطيع أحد أن جيعله
العنصر احليوي ،وكيف خلق هللا سبحانه وتعاىل منه َّ

َّ
فاستمد من الكتاب
سهل التناول عذب املذاق َّإال هللا تبارك وتعاىل ،مثَّ أتى الفقه اإلسالمي
حدودا
السنَّة قواعده وتفريعاته؛ ليضع احلدود بني املاء ،ويم َف ِّرق بني أنواعه وحاالته ،فيضع هبذا ً
و م
وأتسيسا على هذا وردت التعاليم اإلسالمية املوصية
فاصلة بني استثمار املاء وبني إفساده؛
ً

مرًة ،ويستطيع
ابستثمار وتنمية املوارد املائية.وقد ورد ذكر املاء يف كتاب هللا ثال ًًث وستني َّ
اإلنسان احلياة بدون طعام إىل مدَّة تبلغ الشهر ،بينما ال يستطيع احلياة بدون املاء أكثر من
أسبوع يف ِّ
احلد األقصى.قَدَّر اإلسالم أمهيَّة املاء ابلنسبة حلياة البشر ،وكانت رؤيته هذه للماء
وأمهيته مما ترتَّب عليه وضع القواعد والتعاليم والتشريعات الستثماره وتنميته.
الکلمات املفتاحية :اإلسالم ,القران ,املاء ,احلياة ,الطهارة.

مأخذونه
 .1قرآن کريم
 .2ابن منظور :محمد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،جامل الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى ( 1414هـ) :لسان العرب،خپرندوی :دار صادر – بريوت:درېيم چاپ.
 .3أحمد مختار عبد الحميد عمراو نور ملګري۲۰۰۸(،م) ،معجم اللغة العربية
املعارصة،خپرندوی :عامل الكتب.
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 .4أفندي ،عيل حيدر خواجه أمني (1411هـ 1991 -م) ،درر الحكام يف رشح مجلة
األحكام،خپرندوی :دار الجيل.
 .5البخاري ،محمد بن إسامعيل أبو عبدالله الجعفي(،چاپ کال نه لري) ،صحيح
البخاري ،النارش :دار طوق النجاة،
 .6البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسني بن عيل بن موىس البيهقي 2003 (،م) شعب
اإلميان ،النارش :مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض.
 .7الرتمذي،محمد بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي 1998(،م )سنن
الرتمذي ،النارش :دار الغرب اإلسالمي – بريوت.
 .8الدارقطني ،أبو الحسن عيل بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن
دينار( 1424هـ  2004 -م)،سنن الدارقطني ،خپرندوی :مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان.
اإلسالمي وأدلَّتُ ُه ،خپرندوی :دار الفكر
يل ،أ .دَ .و ْه َبة بن مصطفى (ب ت) ،ال ِف ْق ُه
 .9ال ُّز َح ْي ِ ي
ُّ
 سوريَّة – دمشق.ِستاين ،أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
السج ْ
ِّ .10
ِستاين( ،چاپ کال نه لري) ،سنن أيب داود ،النارش :دار الرسالة العاملية
السج ْ
األزدي ِّ
 .11السمرقندي  ،محمد بن أحمد بن أيب أحمد ،أبو بكر عالء الدين ( 1414هـ  1994 -م),
تحفة الفقهاء ،خپرندوی :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
 .12السيوايس ،كامل الدين محمد بن عبد الواحد املعروف بابن الهامم(ب ت) ،فتح
القدير ،خپرندوی :دار الفكر.
 .13الشنقيطي ،محمد األمني بن محمد املختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي( ،
چاپ کال نه لري)،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،خپرندوی :دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع بريوت – لبنان.
14

 .14الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف(ت ب) ،املهذب يف فقة اإلمام
الشافعي،خپرندوی :دار الكتب العلمية.
 .15الصنعاين ،محمد بن إسامعيل بن صالح بن محمد الحسني(ت ب)  ،سبل السالم،
خپرندوی :دار الحديث.
 .16الطرباين  ،سليامن بن أحمد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم
الطرباين(،چاپ کال نه لري) ،املعجم األوسط،خپرونکی :دار الحرمني – القاهرة
 .17الظاهري  ،عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ب) ،املحيل ،النارش  :دار اآلفاق
الجديدة -بريوت.
 .18القرطبي ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أيب بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس
الدين القرطبي (،چاپ کال نه لري) الجامع ألحكام القرآن ،دار عامل الكتب ،الرياض،
اململكة العربية السعودي.
 .19القرطبي ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الشهري بابن رشد
الحفيد(1425هـ  2004 -م) ،بداية املجتهد ونهاية املقتصد ،خپرندوی :دار الحديث –
القاهرة.
 .20القزويني ،أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( 2009م) ،سنن ابن ماجه ت األرنؤوط،
خپرندوی :دار الرسالة العاملية.
 .21محمد ابوزهرة (ت ب)،امللكية و نظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية ،خپرندوی:
دارالفكر العريب.
 .22املرصي ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،املعروف بابن نجيم(1418ه ق) بحر الرائق
رشح كنز الدقائق ،خپرندوی :دار الكتب العلمية بريوت – لبنان.
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 .23املظهري ،محمد ثناء الله پاين پتي املظهري ۱۴۱۲ (،ه ق) التفسري املظهري ،چاپ
ځای :مكتبة الرشدية – الباكستان.
 .24املقديس ،موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجامعييل(1388هـ -
1968م) ،املغني ،خپرندوی :مكتبة القاهرة.
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(چاپ کال نه لري) ،الرتغيب والرتهيب من الحديث الرشيف ،النارش :دار الكتب
العلمية – بريوت،
 .26الهيثمي ،نور الدين ( ،)1992 - 1413بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ،املحقق :
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