
 



 

 

 

 

 

 

 



 1.................................... ........ ........ ...........دمعامالتو فقهي الرښود

 
 دمطالبو لړليک

 لومړى فصل

 معامالت
 71 .................................................................................. معامالت

 71 ......................................................................د اسالمي فقه تاريخ :

 02 ............................................................................ ريف :د فقه تع

 07 ............................................................... د فقه د زده کولو اهميت :

 07 ....................................................................... د معامالتو تعريف :

 00 ....................................................................... اهميت : د معامالتو

 02 ................................................................................... تجارت

 02 ....................................................................... د تجارت تعريف :

 02 ....................................................................... د تجارت فضيلت :

 02 ........................................................... صادق تجار فضيلت :د امني او 

 02 ............................................. په تجارت کې د خيانت بد عواقب )پايلې( :

 01 .......................................................... د مسلامن تجار او کاسب آداب

 01 ........................................................................... صالح نيت : -۱

 01 .......................................... داخلېدو په وخت کې ذکر کول :بازار ته د  -۲

 01 .............. په خرڅولو او اخيستلو کې نرمه رويه او سلوک )د سخت ګريي ترک(: -۳

 02 ................................................ په معامله کې امانتداري او صداقت : -۴

 22 ............................................................................ ښه اخالق : -۵

 22 ....................................................... په وزن او اندازه کې عدل کول : -۶

 27 ................................................................... پخپل عهد وفا کول : -۷

 27 ................................... د پښېامنه کس څخه په ښه شان خپل ماالخيستل : -۸

 20 ...................................................... د ډيرو قسمونو څخه ډډه کول : -۹

 20 ................................................... د فريب او دوکې څخه ځان ساتل: -۱۱

 22 ........................................................ په مال کې به عيب نه پټوې : -۱۱

 22 ..................................... د حالل رزق د حصول اسباب په نظر کې نيول : -۱۲
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 فصل دوهم

 و او تجارت شرعي بنسټونهمعامالتد
 22 ..................................................... د معامالتو او تجارت رشعي بنسټونه

 22 ......................................... وي :اول بنسټ جنس يا مال او قيمت به حالل 

 22 ..................................................... دوهم بنسټ خپل منځي رضامندي :

 22 .............................................................. دريم بنسټ د ظلم حرمت :

 27 ................................. څلورم بنسټ ، دين ، عقل او رس مال ته به رضر نه وي :

 27 .................................................... پنځم : په معامالتو کې ُغرر منع دی :

 20 .............................................................. شپږم بنسټ ، عقل او متيز :

 22 .............................................................. اوم بنسټ سود حرام دی :

 22 .......................................................................... د سود تعريف :

 22 ........................................................................... د سود ډولونه :

 22 .................................................................... دپور يا قرض سود : -۱

 22 ................................................................. د زيات اخيستلو سود :-۲

 24 .............................................................................. د سود سزا :

 21 ................................................................. د سود په اړه څو مسائل:

 21 ....................................... سود خور ته د خور لور په نکاح ورکول جايز دي ؟

 24 ....................................... د سود خور رسه په تجارت کې رشاکت جايز دی ؟

 22 ........................................ د سود خور پيسې په جومات کې لګول جايز دي ؟

 27 ........................................................................ د سود څخه توبه :

 20 ........................................................... توبه او د سود څخه خالصون :

 22 .................................. آتم بنسټ ، په معامالتو کې جواري يا قامر حرام دی :

 22 ................................................................ د جواري يا قامر تعريف :

 22 .......................................................................... د قامر حرمت :

 21 ................................................. رشعاً څه حکم لري ؟ (Insurance) بيمه
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 42 ............................................................................... د قامر سزا :

 47 ........................................................... نهم بنسټ ، د احتکار حرمت :

 47 ......................................................................... د احتکار تعريف :

 40 ............................................... په کومو موادو کې احتکار مينځته راځي :

 40 ................................................................ احتکار کله مينځه راځي :

 42 ................................................. په اوس عرص کې د احتکار نوي ډولونه:

 فصل درېيم

 و تقسيممعامالتد
 42 ........................................................................ د معامالتو تقسيم

 42 .............................................................. البيع )اخيستل او خرڅول( :

 42 ........................................................................ ې اصطالحات :ځن

 44 ....................................................................... د بيع مرشوعيت :

 44 ............................................................................. د بيع ارکان :

 41 ........................................... په دريو طريقو رسه جايز دی :ايجاب او قبول 

 42 ................................................................ د بيع د صحت رشطونه :

 44................................................... د بيع نارواه طرېقې او د هغو حکمونه :

 44.............................................................................. بيع باطل : -۱

 44............................................................................ بيع فاسده : -۲

 44............................................................................ بيع مکروه : -۳

 12 ........................................................... املبيع )سودا ياد تجاريت مال( :

 17 .......................................................د املبيع )سودا( د صحت رشطونه :

 10 ........................................... ايا رشعاً د غال مال رانيول جايز دی او که نه ؟

 10 .......................................................................... الثمن )قيمت( :

 12 .................................................................. هالکت :د مبيع او مثن 

 12 ........................................................... د مبيع )تجاريت مال( هالکت :

 12 ............................. اول : د قبض او تسليم څخه مخکې د مبيع کامل هالکت :

 12 .................................... دوهم : د قبض څخه وروسته د مبيع کامل هالکت :

 12 ................................. دريم : که د مبيع څه حصه د قبض مخکې هالکه يش :
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 12 .................................... څلورم : که د قبض نه وروسته څه برخه هالک يش :

 12 ......................................................... د احنافو په نزد د مثن هالکت :

 12 ......................................په مبيع )سودا( کې د قبض نه مخکې ترصف کول :

 14 ........................................... د قبض څخه مخکې په مثن کې ترصف کول :

 11 ......................................................... د اخيستلو او خرڅولو صورتونه :

 12 ....................................................... حکم التسعري )د نرخ ټاکلو حکم( :

 14 ......................................................د بيع د رد يا فسخه کولو صورتونه :

 14 ............................................................................ خيار رشط : -۱

 22 ........................................................................... خيار وصف : -۲

 22 ........................................................................... خيار رويت : -۳

 27 ............................................................................. خيارعيب : -۴

 20 ........................................................................... خيار تعني : -۵

 22 .................................................................................... اقاله :

 22 ............................................................................... بيع نسيه :

 22 ................................................ د قيمت زياتوالی : د مودې په مقابل کې

 21 ........................................................... بيع التقسيط )د قسطونو بيع( :

 22 .................................................................... د بيع التقسيط حکم :

 24 ........................................................... الرصف )د اسعارو بدلول( :بيع 

 24 ........................................................ د بيع الرصف د صحت رشطونه :

 24 .................................................. د اسعارو بدلول به الس په الس وي : -۱

 42 ............................................ همجنس شيان به يو شان او برابر بدليږي : -۲

 47 ........................................ د رصف په معامله کې به خيار الرشط نه وي : -۳

 40 ....................................... د رصف په معامله کې په ځنډ او تأخري نه وي : -۴

 40 ................................ نورو هيوادونو ته د پيسو په حواله کولو کې د ځنډ حکم :

 44................................................................................ بيع السلم :

 41 ................................................................ د سلم د بيع مرشوعيت :

 41 .......................................................... د بيع السلم د صحت رشطونه :
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 44 ....................................................................... حيوان کې سلم : په

 44 ............................................................. په غوښو او هدوګو کې سلم :

 722 ..................................................................... په ماهيانو کې سلم :

 722 ............................................................... په لباس او جامو کې سلم :

 722 ...................................................................... ډوډی کې سلم :په 

 722 ........................................................................... بيع استصناع :

 727 ............................................................................... بيع الوفاء :

 724 ............................................... دبيع الوفاء فسخه په هر وخت يك رواده :

 722 ................................................ د نا جايزو او غري مرشوع معامالتو لنډيز

 722 .................................................... د اهليت له وجې منع شوې بيعې : -۱

 724 ............................. دوهم : د صيغې )ايجاب او قبول( له وجې منع شوې بيعې :

 777 ...................... جې منع شوې بيعې :دريم : د املبيع )مال( او الثمن )قيمت( له و 

 772 ..................................... څلورم : د رشط او وصف  له وجې منع شوې بيعې :

 774 ......................................................... الجمع بني البيع وبني عقود: -۱۱

 فصل څلورم

 قرض
 702 ..................................................................................... قرض

 702 ......................................................................... د قرض تعريف :

 707 .................................................................. فضيلت :د قرض حسنه 

 702 ................................................. پوروړي ته د اسالمي رشيعت هدايات :

 702 ............................................ پور ورکونکي ته د اسالمي رشيعت هدايات :

 702 ................................................ آیا د قرض د پاره وخت ټاکل جايز دي ؟

 704 ................. که د پخوا وخت چلېدونکي پيسې تغري يش قرض به څنګه ادا کيږي؟

 701 .............................................................. د قرض د نه ادا کولو سزا :

 704 ................................................................................... حواله :

 722 .............................................................. : د حوالې د صحت رشطونه

 722 .............................. بل هيواد ته د پیسو حواله او په هغه تأخري څه حکم لري ؟

 722 ................................................................... الرهن )ګاڼه يا ګروي :
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 722 ......................................................................... د رهن تعريف :

 722 ................................................. ګروی(ارکان اورشطونه :درهن )ګاڼه يا 

 722 ............................... مسئوليتونه او حقوق : يا کرو ايښودونکی( د راهن )ګاڼه

 724 ................................................ دګرو اخيستونکی مسئوليتونه اوحقوق :

 721 ....................................................... د ګرو شی څخه فائده اخيستل :

 724 ........................................ په ګرو کور کې بغري له کرايې ورکولو اوسېدل :

 722 ....................................................................... امانت او وديعت :

 722 ......................................... په اسالمي رشيعت کې په امانت باندې تأکيد :

 727 ........................................................................... د امانت حکم :

 720 ....................................................... وديعت تر مينځ فرق :د امانت او 

 720 ...................................................................... د وديعت رشطونه :

 722 ................................................. د امني )امانت ساتونکي( مسئوليتونه :

 722 .................................................... د امانت تاوان څه وخت واجبيږي ؟

 722 ........................................... په امانت باندې اجرت اخيستل کيدای يش ؟

 722 .................................................. د امانت په پیسو تجارت کيدای يش ؟

 722 ............................................. د خيانت په مقابل کې خيانت جايز نه دی

 721 ............................................................... لقطه )ميندل شوی شی( :

 722 ....................................................... )ورک شوي نا بالغ ماشوم( :لقيط 

 724 .................................................................................. عاريت :

 722 ......................................................................... د عاريت الفاظ :

 722 .......................................................................... د عاريت حکم :

 722 ............................................................................ هبه او هديه :

 722 ............................................................................. د هبې حکم :

 727 .............................................................. په هبه کې پېښامنه کېدل:

 720 ........................................................................... د هبې ارکان :

 720 ........................................................................ د ماشومانو هبه :

 

 فصل پنځم
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 شرکت

 722 ................................................................................... رشکت

 722 .................................................................... د مرشوعيت دالئل :

 724 ....................................................................... د رشکت ډولونه :

 724 ....................................................................... رشکت :د امالکو 

 724 ........................................................................ د عقود رشکت :

 721 .................................................................. د مفاوضې رشکت : -۱

 721 ........................................................................ رشکت عنان : -۲

 721 ...................................................... د رشکت عنان د صحت رشطونه :

 722 ..................................................... رشکت صنائع يا رشکت اعامل : -۳

 722 ................................................................ د رشکت صنايع احکام :

 724 ........................................................................... رشکت وجوه :

 724 .................................................................. د رشکت وجوه احکام :

 724 ................................................................................ مضاربت

 747 ........................................................ (املضاربة كتاب -عبدائع الصنائ)

 747 ...................................................................... د مضاربت تعريف:

 747 ..................................................... د مضاربت د صحی کيدو رشطونه :

 740 ..................................... )د پيسو چښنت( حقوق او صالحيتونه : د رب املال

 740 ................................................. د مضارب )تاجر( حقوق او صالحيتونه :

 742 ...................................................................... د مضاربت اقسام :

 742 ................................................................................... مقيد :

 742 ................................... آیا د غري املسلم رسه د مضابت عقد صحي کيږي ؟

 742 ................................................. مضاربت د ګټې په تعني فاسد ګرځي :

 741 ................................... تاوان به له ګټې او بيا له پانګې څخه ګرځول کيږي :

 741 ....................... تجار کوالی يش د مضابت پيسې بل چا ته په مضاربت ورکړي ؟

 742 .......................................... په مضاربت کې به مصارف د چا پر غاړه وي ؟

 742 ................................................................................... کفالت
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 744........................................................... مرشوعيت )د روا وايل دالئل( :

 744............................................................. د کفالت د صحت رشطونه :

 712 ............................................................. د کفيل يا ضامن مسئوليت :

 712 .................................................................................... وکالت

 717 ..................................................................... حکم او مرشوعيت :

 717 ............................................................. صحت رشطونه :د وکالت د 

 فصل شپژم

 اجاره
 712 ....................................................................................  اجاره

 712 ....................................................................... د اجارې تعريف :

 712 ................................................................... د اجاري مرشوعيت :

 712 ............................................................ د اجاري د صحت رشطونه :

 714 ......................................................................... د کرايي احکام :

 712 ........................................................... اجري مشرتک :اجري خاص او 

 712 ........................................................................ اول اجري خاص :

 722 ...................................................................... دوهم اجري مرشک :

 720 ............................................................ د مزدورانو حقوق او فرائض:

 720 ....................................................................... اسالمی هدايات :

 722 ....................................... حقوق او مسئوليتونه : دکار فرما يا دکار دمالک 

 722 ...................................................... دمزدور مسئوليتونه يا ذمه واري :

 722 ................................................... د مزدور د ځورولو او حق خوړلو سزا :

 721 ................................................. د مزدور د حق خوړلو خطرناکې پايلې :

 فصل اووم

 زراعت )کرهڼه(
 722 ......................................................................... زراعت )کرهڼه(

 742 ................................ د الله تعالی د کوم کوم نعمت نه به څوک انکار وکړي ؟

 747 ....................................................................... د کرهنې فضيلت :

 740 ................................................... اجارې او مزارعت احکام :د ځمکې د 
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 742 .................................................................... د مزارعت رشطونه :

 742 .................................................................................. مساقات

 742 ..................................................................... د مساقات رشطونه :

 742 ................................................. باندې ملکيت کله ثابتيږي ؟په جايداد 

 744.................................................................. مباح څيزونه کوم دي ؟

 744................................... په دې څيزونو باندې کله او څنګه ملکيت قامييږي ؟

 741 ............................................................................ د اوبو ښکار :

 742 ......................................... ذريعه ايستل شويو ابو خرڅول ؟د واترپمپ په 

 742 ................................................ دټربني داوبو دخرڅولودري طريقي دي:

 744 .......................................................................... حريم څه وايي ؟

 022 .............................................................................. د ارتفاق حق

 027 ................................................................ ډولونه :د ارتفاقي حقوقو 

 027 ............................................................................ د اوبو حق : -۱

 020 ............................................................... د تېرېدو يا الرې حق : -۲

 022 ............................................................ د اضايف اوبو تېرولو حق : -۳

 022 ........................................................................ د لوړوايل حق -۴

 022 ........ ؟و څخه د بل رسای مابني معلوميږيښيښکه يو تعمري دومره جګ يش چې له 

 022 .................................................................. د ګاونډيتوب حق : -۵

 022 ................................................... د اوبو تېرولو مجری )لښتي( حق : -۶

 022 .................................................... د بل چا په ځمکه کې د ونو کښېنول

 024 ....................................................... د لوند فصل خرڅول او اخيستل :

 021 ........................................... ميوه جات به د پوخنت وروسته پلورل کيږي :

 024 .......................................................... د چرسو کرهنه څه حکم لري ؟

 077 .......................................... د چرسو بيع ،تجارت او زراعت ټول حرام دي :

 070.............................................. د کوکونارو )ترياکو( کرهنه څه حکم لري ؟

 072 ................................................... د ترياکو تجارت او رزاعت حرام دی :

 074 ........................................................... د اسالم دښمنان څه غواړي :
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 071 .................................................................................... موات

 072 ................................................................. د موات کيدو رشطونه :

 

 فصل اتم

 حجر
 007...................................................................................... َحجر

 000 .........................................................................د َحجر سببونه :

 000 ................................................................ د َحجر حق چا لره دی ؟

 002 .................................................................................... شفعه

 002 ........................................................................ د شفعه اسباب :

 002 ............................................................. د شفعه د صحت رشطونه :

 002 .................................................................................... وقف

 002 .............................................................. د وقف د صحت رشطونه :

 002 ................................................................................... غصب

 002 .......................................................................... د غصب حکم :

 002 ...................................................................... د ظلم بدې پايلې :

 002 ......................................... د نفس ناموس او مال څخه د دفاع کولو حکم :

 022 .................................................................................. اإلتالف

 027 ......................................... د نقصان په مقابل کې نقصان رسول حرام دي :

 027 ............................................................... د نقصان سبب جوړېدل :

 020 ......................................................... د رضر رسولو بدې پايلې :چا ته 

 022 ..................................................................................... صلح

 022 ..................................................................... د صلحې جايزوالی :

 022 ............... د جناب نبي کريم صلی الله صلی الله عليه وسلم د جوړجاړی يو منونه:

 024 ................................................. د خلکو په مينځ کې د اصالح فضيلت :

 024 .............................................................. صلح څنګه کول پکار دي :
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 021 .............................................................. صلح د صحت رشطونه :د 

 022 .................................................................................. مسابقه

 027 ......................................................... اوزلوبه )بزکيش( څه حکم لري ؟

 022 ............................................ د سپيو جنګول )سګ جنګي( څه حکم لري ؟

 024 ..................................................................... د حيواناتو جنګول :

 فصل نهم

 معامالت معاصره
 .Error! Bookmark not defined ................................... معامالت معارصه

 024 ................................................... د النقود )نغدو پيسو( حکم څه دی ؟

 024 ..................................................... که موجود بانک نوټونه نا چل يش ؟

 022 .................................. څه حکم لري ؟ (On line Business) آن الين تجارت

 027 .................. څه حکم لري ؟د تجارت د ترغيب د پاره اعالنات او سوغاتونه ويشل 

 022 .......................................................... التأمني )بيمه( څه حکم لري ؟

 024 .................. معالج ډاکرت ته د درملتون او البراتوار کميشن ورکول څه حکم لري ؟

 022 .................................... د تجاريت مال او جنس ګرينټي کول څه حکم لري ؟

 024 ............................................... د ځان او اوالدونو خرڅول څه حکم لري ؟

 047 ..................................................... د وينې خرڅول جايز دي او که نه ؟

 042 ................................................. د کميشن اخيستل جايز دي او که نه ؟

 042 ............................. د بانک د ماسرت کارت ، ويزه کارت کارول څه حکم لري ؟

 044 ............................................... مستعمل رسه زر په نويو رسو زرو بدلول :
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 سريزه 

صلی الله عليه  سيدنا محمدوالصالة والسالم عىل رب العاملني الحمدلله 

 وسلم ،وعلی آله وأصحابه و التابعني ... وبعد.

د انسانانو د رزق حاصلول د معامالتو )تجارت ، زراعت او صنعت( په وسيله 

تر رسه کيږي ، د اسالمي رشيعت د نورو فريض أحکامو پشان د معامالتو 

زده کړه فرض ده تر څو سړی په ورځنيو معامالتو کې حالل او حرام رضوري 

ين .ژ وپي  

ځکه چې د حرامو خوړل نه يوازې دا چې په خپل ذات کې خطرناکې پايلې 

 لري بلکي پر نورو عباداتو او حتی پر اوالد باندې هم اثر کوي .

 من اشرتى ثوبا بعرشة دراهم وفيه»رسول صلی الله عليه وسلم فرماييل :

 .(أحمد)رواه  «درهم حرام مل يقبل الله صالته ما دام عليه

ژباړه : څوک چې يو جامه په لس درهم واخيل او په هغه کې يو درهم حرام 

 وي څو چې دغه جامه استعاملوي ملونځ يې نه قبليږي.

په نن عرص کې اسالمي امت له لويو بالوو رسه مخ دی چې د دغو بالوو څخه 

ء ده ، په دغه بالء کې اقصتادي بازار ته پوره آزادي د کفري دميوکراسۍ بال 

ورکړ شوی ده ، يعنې د دميوکراسۍ په نظام کې سود ، قامر ، فريب ، ظلم ، 

دا نظام د اوس عرص کې هر څه حالل دي او  تجارتمحرمات د او  بې انصايف

.خسيسو چارواکو لخوا د اسالمي امت په ډيرو هيوادونو تپل شوی دی   

نو ځکه نن عرص کې مسلامنان د بل هر وخت په نسبت د لوی امتحان رسه  

 مخ دي .

 

 ددې کتاب ځانګړتياوې :
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دا کتاب د اسالمي رشيعت د نصوصو په رڼا کې ترتيب شوی دی ، د هوا او  -۱

خپل نظر يو خربه هم پکې نشته بلکي هره خربه يې په رشعي نص ثابته شوې 

، په ټولو روانو او مروجو ه ترتيب شوی دی، دا کتاب په نړيواله سطحده 

معارصو معامالتو پوره بحث شوی دی او په واضح او ښکاره توګه بيان شوي 

 دي .

د معامالتو  رسبريهپه دې کتاب کې د معامالتو د بنسټونو ، رشايطو د بيان  -۲

، اخالقي او خطرناکې پايلېفضيلت ، د رشعې خالف معامالتو وعيدونه 

 آداب هم ذکر شوی دي .مسئوليت او 

 دا کتاب په روانه او ساده ژبه او لهجه ترتيب شوی دی . -۳

 الله تعالی يې دې صدقه جاريه او د مسلامنانو لپاره ګټور وګرځوي .

 و ماتوفيقي اال بالله عليه توکلت و اليه انيب 

 غفره و لوالديه "شاکري"حمدالله 

  .األکادميية االسالمية  -تخصص علوم الرشعيه  :طالب العلم
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 لومړی فصل

 معامالت

پخوا له دې چې فقه معامالت ته داخل شو ښه به دا وي چې د اسالمي 

د پيدايښت تاريخ، تعريف او اهميت بيان کړو په عمومي توګه فقه په  ېفق

 دوه برخو ويشل شوې ده :

 .چې عبارت د علم عقائد څخه دهفقه القلوب يا فقه أکرب : 

چې د دين د احکامو )حالل او حرام( څخه الفروغ يا فقه الجوارح :فقه 

 .بحث کوي

 فقه الفروع يا فقه الجوارح په څلورو قسمونو ويشل شوې ده :

 عبادات  -۱

 معامالت  -۲

 نکاح  -۳

 د قضاء او جناياتو احکام  -۴

مګر ابن عابدين رحمه الله نکاح هم په معامالتو کې شامرې او فقه الفروع 

 دری قسمو وييش :په 

 عبادات  -۱

 معامالت  -۲

 د حدودو او جناياتو احکام  -۳

 د اسالمي فقه تاريخ :

د جناب نبی کريم صلی الله عليه وسلم د حيات په وخت کې به خلکو 

قرآنکريم به  ېته پيش کول خپلې پوښتنې رسول الله صلی الله عليه وسلم

وحي په واسطه رسول الله صلی الله د به دو او د هغوی د پوښتنو ځوابونه ېنازل

 .دلېته ښودل ک  عليه وسلم
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 .()النسآء[ يَْستَْفتُونََك قُِل اللُّه يُْفِتيُكْم يِف الَْكالَلَةِ ]فرمايي : الله جل جال له

( )ای محمده ! د کاللی په باره کې يعنې : طلب د فتوی کوي دوی له تا نه

 .د کاللی کې ()مرياثنو ووايه چه الله فتوی درکوي تاسې ته په 

لکه د ظهار د مسئلې په باره کې يوې ښځې له رسول الله صلی الله عليه يا 

څخه پوښتنه وکړه د هغې په ځواب کې د سورت مجادلة لومړي آيتونه  وسلم

 …نازل شول او داسې نور 

د رشعي نصوصو او بيان د پاره يوه ډله  رسول الله صلی الله عليه وسلم

نې اهل علم يې څوارلس کسان بويل او يعنهم و ټاکل چې ځصحابه رضی الله 

نې يې تر هغه زيات بولې د هغوی په رأس کې معلم الناس صلی الله عليه يځ

په زمانه کې د مسائلو  وسلم وو ، او د رسول الله صلی الله عليه وسلم

ته  اختالفات نه وو ځکه چې ټول مسائل به رسول الله صلی الله عليه وسلم

 .دلېپيش ک

رضی الله  ود وفات وروسته صحابه کرام د رسول الله صلی الله عليه وسلم

عنهم په نړۍ کې د دعوت او جهاد د پاره تيت شول اسالم مختلفو قومونو او 

 .واله خلکو ته ورسید ژبومختلفو 

چې د  ېاو صحابه کرامو به د هغو صحابه کرامو په قول فتواوې ورکول

به يې لوړه وه ، د دغو صحابه کرامو شمري ځنې فهم، ادراک او اجتهاد قوه 

اهل علم تر زرو کسانو زیات بويل ابن قيم رحمه الله وايي د دغو صحابه 

کرامو شمريه اوه کسان وو لکه : عمر بن الخطاب ، عيل بن أيب طالب ، 

عبدالله بن مسعود ، عائشة أم املؤمنني ، زيد بن ثابت ، عبدالله بن عباس ، 

 .مر ريض الله عنهم جميعاعبدالله بن ع

يې ته به يې مذهب فالن او فالن ويل  او د دغو صحابه کرامو رايې او نظر

 لکه :
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 مذهب عائشة رضی الله عنها 

 رضی الله عنه مذهب عبد الله بن عمر

 مذهب عبد الله بن مسعود رضی الله عنه

 ……او نور   مذهب عبدالله بن عباس رضی الله عنه

 ،عروة بن الزبري،: د سعيد بن املسيب و کي مذهبهمدارنګه په تابعين

 ،ر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشامخارجة بن زيد ، أبو بك،القاسم بن محمد 

دوی د او ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وو اوسليامن بن يسار 

ده ، د رشعي علومو استاذان او ېه د دين پوهه عامل ته ورسيلمبارکانو په وس

زده کوونکي زيات شول ، د هغوی مبارکانو وروسته به هر چا د ديني مسائلو 

په استنباط کې مداخله کوله او په اسالمې امت کې زيات اختالفات رامينځته 

پخپل فضل د دين د حفاظت د پاره د ډيرې  (جل جال له)شول ، وروسته الله 

ط او لوړ ادراک او فهم واله علامء کرام را مينځته لوړې تقوی او پوره احتيا

کړل او هغوی د قرآن او حديث څخه په ډير احتياط ، لوړ فهم او ادراک رسه 

چې څلور اسالمې فقهې يا څلور مذاهب بلل کيږي کوم  مسائل ترتيب کړل

 .چې د ټول امت ور باندې اتفاق دی

 مذاهب په الندې ډول دي :دا څلور چې 

 الحنفيا الفقه ياملذهب  -

 املذهب املاليك -

 املذهب الشافعي -

 املذهب الحنبيل -

او په دې تر نن ورځې دا مذاهب د تابعينو له دور څخه رشوع شوی دي 

 .باندې د ټول امت اتفاق دیيا اسالمي فقهې مذاهبو 
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عمر بن سليامن چې تاريخ الفقه اإلسالمي شيخ محمد صالح املنجد د 

 حواله ليکي :په ليکلی األشقر 

واملشهور من هذه املذاهب اليوم إال أربعة مذاهب منترشة وهي : 

واملذهب ، واملذهب الشافعي، واملذهب املاليكاملذهب الحنفي ، 

، أكرث األمور وأهمها من الدين. وهي مذاهب يتفق أصحابها يف الحنبيل

 والخالفات حصلت يف فهمهم و ما وصل إليهم من األدلة يف بعض فرعيات

ثم تطور كل مذهب منها مبا  .املسائل وكلهم عىل خري رحمهم الله تعاىل

يطول ذكره حتى وصل األمر إىل ما الناس عليه اليوم من وجود كتب لكل 

مذهب يحوي مسائله وطرائق االستنباط واالستدالل ، ووجد يف األمئة بحمد 

املستجدة الله مجتهدون يستخرجون األحكام يف النوازل واملسائل العرصية و 

مبا آتاهم الله من الفقه والفهم مستعملني االجتهاد والقياس وقواعد املصالح 

 .ء السابقني وأصول الفقه اإلسالميالرشعية وكالم العلام

فبقي الفقه غنياً بحمد الله ، مستوعباً لجميع مسائل الحياة التي يحتاجها 

 .املسلمون

بالحجة يعرف الحق  م للهوال ميكن أن يخلو عرص من العصور من قائ

فنسأل الله أن  .، وبعموم هؤالء ال ميكن أن تجتمع األمة عىل ضاللهويستنبطه

 .والله تعاىل أعلم .يفقهنا يف دينه ويرزقنا العلم والعمل الصالح

 (تاريخ الفقه اإلسالمي لعمر بن سليامن األشقر-)موقع األسالم سوال جواب 

 د فقه تعريف :

فقه په لغت کې پوهې ته وايي او په اصطالح کې د رشعي نصوصو په رڼا  

 .يل بيان ته فقه وايييتفص (کې د رشعي احکامو )حالل او حرام
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 کولو اهميت : د فقه د زده

ْهُه يِف :»فرماييل رسول الله صلی الله عليه وسلم  َمْن يُرِِد اللَُّه ِبِه َخرْيًا يَُفقِّ

يِن،     (.خاريبال۳۱۱۶)… « الدِّ

پوهه ور  ېته چه الله تعالی د خري اراده وکړي نو په دين کښ يعنې : چا    

 .په برخه کړي

 «ِخيَارُُهْم يِف الَْجاِهلِيَِّة ِخيَارُُهْم يِف االْسالِم إِذَا فَُقُهوا»همدارنګه فرمايي :
 .(۳۳۳۵ بخاريال)

ښه يعنې :هغه چې په جاهليت کې ښه خلک وو ، په اسالم کې به هم 

 .خلک وي که چېرې ديني پوهه ولري

رسول الله صلی الله عليه وسلم به ابن عباس رضی الله عنه ته دا دعا 

ين، وعلِّمه التأويل:»کوله ْهُه يف الدِّ  .«اللهمَّ فقِّ

يعنې : ای الله ! په دين کې پوهه ورکړې فقهې يې وګرځوې او د درک او 

 .تفسري علم ورکړې

څخه خرب  ()حالل او حرامد اسالمي رشيعت له احکامو  کله چې مسلامن

يش نو هيڅکله هم د اسالمي رشيعت احکام نه ماتوي که چريې د کوم حکم 

په ماتولو مرتکب يش نو خپل ځان ډير ګناهکار او قارص حسابوي او توبه بايس 

ځکه چې ده ته علم وي چې زه په منکر او ناروا کار کې مبتالء يم ، ولی که چا 

ه علم نه وي هغه ته د حاللو او حرامو فرق نه کيږي ، هغه به ګامن کوي چې ت

ما کې څه نقصان نشته او توبه نه بايس حال دا چې هغه به په ډيرو نارواه 

 .کارونو مبتالء وي که چېرې بې توبې کولو مړ يش خامته به يې خطرناکه وي

 د معامالتو تعريف : 

ه لفظ له عمل څخه اخيستل شوی او معامالت د معامله جمع ده د معامل

عمل په عريب کې کار ته وايي داسې کار چې په هغه کې دوه سړي يا دو 
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څيزونه رشکت ولري ځکه د رزق په دغو وسيلو کې د دوو سړيو يا څيزونو 

رشکت رضور وي لکه : په تجارت کې اخيستونکی او خرڅونکی ، په زراعت 

الک او مزدور ، په مضاربت کې د يو کې کرونګر او سامان ، په مزدورۍ کې م

 .کس پیسې او د بل کس کار او محنت وي

 د معامالتو اهميت :

په اسالمي رشيعت کې د عقائدو او عباداتو نه پس د ټولو نه زيات اهميت 

 د معامالتو دی کوم چې د هغه په وسيله انسان ځان ته روزي او نفقه

 .برابروي

ن روح ته معنوي او اخالقي غذا رسوي عقائد او عبادات په اصل کې د انسا

او د نفقې او روزۍ په وسيله د انسان جسم ته مادي خوراک رسيږي ، د رزق 

او نفقې چې څومره ښې او بدې وسيلې دي د جسم په وسيله د هغه په روح 

 .باندې اثر پرې وځي

اصالً خو د رزق وسيلې بې شمريه دي خو په عمومي ډول د زرق وسائل 

، ، ګاڼه يا ګروي ، قرض ، مضاربت : تجارت ، زراعت ، مزدورۍ عبارت دي له

 .ئلو ته په رشيعت کې معامالت واييحواله او رشاکت او نور دي چې دغو وسا
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 تجارت

 د تجارت تعريف : 

تجارت په لغت کې ګټې ته وايي ، تجارت ته په رشيعت کې بيع هم وايي ، 

 .ورکړې( ته واييبيع په لغت کې تبادلې )د مال راکړې 

د رشيعت په اصطالح کې په حالله طريقه او د طرفينو په رضامندۍ 

 .خرڅولو او اخيستلو يا معامالتو ته تجارت وايي

 د تجارت فضيلت :

د تجارت د فضيلت د پاره دا هم کفايت کوي چې تجارت ته په قرآنکريم 

وَآَخُروَن ي :]کې د الله تعالی فضل ويل شوی دی ، الله سبحانه وتعالی فرماي

بُوَن يِف األَرِْض يَبْتَُغوَن ِمن فَْضِل اللَّهِ   (.۲۱مزمل ) [يَْْضِ

لپاره د تجارت او معامالتو( په )نور د تاسې به سفر کوي  (نېيژباړه : او )ځ

 .له فضله د الله (ځمکه کې او لټوي به دوی )رزق

الَُة فَانترَِشُوا يِف ]او فرمايي :  [األَرِْض َوابْتَُغوا ِمن فَْضِل اللَّهِ فَِإَذا قُِضيَِت الصَّ
 (.۱۱)الجمعه 

نو خواره شئ تاسې په  (ژباړه :هر کله چې ادا کړ يش ملونځ )د جمعې

د بيع ، تجارت او معامالتو د پاره )کې او ولټوئ تاسې له فضله د الله  ځمکه

 (.خواره شئ

طََعاًما قَطُّ َخرْيًا ِمْن َما أَكََل أََحٌد »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

 . (۲۱۷۲)البخاری  «أَْن يَأْكَُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ 

يعنې : ددې نه ښه روزي بله نشته چې سړی يې پخپل الس په زحمت رسه 

 .حاصله کړي

طلب کسب الحالل فريضة بعد »لله صلی الله عليه وسلم فرمايي :رسول ا

 (.)رواه البيهقي «الفريضة

 .الس ته راوړل د فرضو نه پس فرض دیيعنې : حالل کسب 
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د جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم نه پوښتنه وشو چې کوم کسب 

 پاک دی ؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل :

 .)خرجه البزار وصححه الحاكم( «عمل الرجل بيده و کل بيع مربور»

هغه کې خيانت يعنې : د سړي د الس کار او هغه پريودل او پلورل چې په 

 نه وي.

إن أطيب الكسب، »لله صلی الله عليه وسلم فرمايي :همدارنګه رسول ا

كسب التجار، الذين إذا حدثوا مل يكذبوا، وإذا ائتمنوا مل يخونوا، وإذا وعدوا 

مل يخلفوا، وإذا اشرتوا مل يذموا، وإذا باعوا مل يرصوا، وإذا كان عليهم مل 

 .(السيوطي الجامع الصغريالبيهقي، ) «واميطلوا، وإذا كان لهم مل يعس 

ژباړه:په کسبونو کې غوره کسب تجارت دی ، هغه تجارت چې د خربو پر 

مهال دروغ نه وايي ، په امانت کې خيانت نه کوي ، په وعده وفا کوي ، د 

خپل قرض په ادا کولو کې مشکل نه جوړوي په غوښتولو کې سخت ګري نه 

بې ځای )وي ، د خرڅولو په وخت کې په صفت کولو کې مبالغه نه کوي 

 .، او د خرڅولو پر مهال د نورو بد نه وايي (نه کويصفت 

 د امني او صادق تجار فضيلت : 

ُدوُق األَِمیُن َمَع »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : التَّاِجُر الصَّ

َهَداءِ  یِقیَن َوالشُّ دِّ  .(۱۲۱۹)الرتمذي «النَِّبیِّیَن َوالصِّ

انبياؤ ، رښتيا ويونکو او  رښتيا ويونکی او امانتدار تجار به دیعنی : 

 .شهيدانو رسه وي

ُدوُق  األَِمنيُ  التَّاِجرُ »او فرمايي :  َهَداءِ  مع الصَّ )صحيح  «القيامةِ  يومَ  الشُّ

 (.الرتغيب ، ابن ماجه و حاکم

يعنې : امانتدار او رښتيا ويونکی تجار به د قيامت په ورځ له شهيدانو رسه 

 .وي
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 : ()پايلېپه تجارت کې د خيانت بد عواقب 

رسول صلی الله  دی چېروایت څخه رفاعه بن رافع رضی الله عنه  له -۱

اًرا، إاِلَّ َمن اتََّقی اللََّه َوبَرَّ »:فرمايلعلیه وسلم  اَر یُبَعثُوَن یَوَم الِقیَاَمِة فُجَّ إِنَّ التُجَّ

 .(۲۱۴۶)ابن ماجه  (۱۲۱۱)الرتمذي « َوَصَدَق 

قيامت په ورځ فاجران پورته کيږي بغري له هغو ژباړه : يقيناً تجاران به د 

 .تجارانو څخه چې له الله تعالی څخه وېرېږي ، ښه عمله او صادق وي

عالمه مبارکفوري په رشح د دغه حديث کې وايي : )بغري له هغه چې له 

يعني : په تجارت کې خيانت ، تقلب او فريب و نه کړي ،(الله څخه ووېرېږي

 .ت رسه معامله کوياو د خلکو رسه په صداق

په پورته حديث کې د )فاجر( لفظ اکرثه شارحينو په درواغو قسمونو باندې 

 .تفصيل کړی دی

رسول  دی چېعبدالرحمن بن شبل رضی الله عنه روایت همدارنګه له  -۲

اَر ، ِقیَل یَا رَُسوَل اللَّهِ : » فرماييلصلی الله علیه وسلم  الله اَر ُهُم الُفجَّ ؟  إِنَّ التُجَّ

ثُوَن فَیَکِذبُوَن ، َویَحلُِفوَن  أََو لَیَس قَد أََحلَّ اللَُّه البَیَع ؟ قَاَل : بَلَی ، َولِِکنَُّهم یَُحدِّ

 .(رواه احمد ، حاکم و سلسلة صحيحة) «فَیَأمَثُونَ 

يعنې : يقيناً تجاران فاجران دي ، چا وويل يا رسول الله ! نو آيا الله تعالی 

، مګر هغوی درواغ  (؟ و يې فرمايل :هو )حالل دی تجارت نه دی حالل کړی

 .وايي او په درواغو قسم يادوي ، په همدې وجه هغوی ګناهکار دي

من اشرتى ثوبا بعرشة دراهم وفيه »فرمايي : صىل الله عليه وسلم رسول -۳

 .(أحمد)رواه  «درهم حرام مل يقبل الله صالته ما دام عليه

درهم واخيل او په هغه کې يو درهم حرام ژباړه : څوک چې يو جامه په لس 

 .وي څو چې دغه جامه استعاملوي ملونځ يې نه قبليږي
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يا معرش التجار إن الشيطان واإلثم »فرمايي: صىل الله عليه وسلم رسول -۴

 .حسن صحيح( ۱۲۱۸)الرتمذي «يحْضان البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة

او شيطان تړيل دي ، نو ژباړه : ای د تجارو ډلې ! د تجارت رسه ګناه 

 (.ومينځئ تجارت خپل په صدقه رسه )زياته صدقه ورکوئ

لله صلی الله عليه د ابی هريرة رضی الله عنه نه روايت دی چې رسول ا -۵

ثاَلثٌَة ال يَُكلُِّمُهُم اللَُّه يَْوَم الِْقيَاَمِة، َوال يَنْظُُر إِلَيِْهْم: رَُجٌل َحلََف »وسلم فرماييل:

َعٍة لََقْد أَْعطَى ِبَها أَكْرَثَ ِمامَّ أَْعطَى َوُهَو كَاِذٌب، َورَُجٌل َحلََف َعىَل مَينٍِي َعىَل ِسلْ 

كَاِذبٍَة بَْعَد الَْعرْصِ لِيَْقتَِطَع ِبَها َماَل رَُجٍل ُمْسلٍِم، َورَُجٌل َمَنَع فَْضَل َماٍء، فَيَُقوُل 

 (.۲۳۶۹)البخارى:«. َت فَْضَل َما لَْم تَْعَمْل يََداَك اللَُّه: الْيَْوَم أَْمنَُعَك فَْضيِل كَاَم َمَنعْ 

: دری ډلې دي چې د قيامت په ورځ له هغوی رسه الله تعالی ژباړه:

خربې نه کوي ، او هغوی ته نظر نه کوي : يو هغه کس چې قسم خوري چې 

يې ما خپل تجاريت جنس په دومره قيمت اخيستی حال دا چې حقيقي قيمت 

غ وايي ، بل هغه سړی چې وروسته له مازديګر څخه په هغه نه وي او درو 

دروغو قسم کوي تر څو د مسلامن مال پخپل ترصف کې راويل ، بل هغه څوک 

د ورکولو مانع يش ، پس الله تعالی فرمايي : نن اوبو بو يا عامو و چې د اضايف ا

ورځ زه تا د خپل فضل څخه محروموم لکه څنګه چې تا نور د هغه اوبو نه 

 .محروم کړی وو چې ستا کسب نه وو

پس ويالی شو چې تجارت د ټولو کسبونو څخه غوره کسب دی مګر د 

هغه چا د پاره چې په تجارت کې امانتداره او صادق وي ، بې انصافه ، درواغ 

 .ويونکی او فريب ورکوونکی نه وي
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 د مسلمان تجار او کاسب آداب

 صالح نيت : -۱

حالل رزق طلب او د حرامو څخه د ځان او  تجاره وروره ! خپل نيت دې د

اوالد د نجات سبب وګرځوه او خپل دغه عمل د الله تعالی د رضايت وسيله 

وګرځوه ، صالح نيت ددې سبب کيږي چې د بنده د پاره عادي کارونه هم 

عبادت وشمېرل يش او بنده د هغه په وسيله الله تعالی ته نږدې يش ځکه په 

 «إمنا األعامل بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى»: حديث رشيف کې راغيل دي
 .()البخاري

د ټولو عملونو قبلېدل په نيت پورې اړه لري ، انسان ته د ده د نيت يعنې : 

 .موافق ثواب او بدله ورکول کيږي

 بازار ته د داخلېدو په وخت کې ذکر کول : -۲

عليه حْضت عمر رضی الله عنه روايت کوي چې رسول الله صلی الله 

من دخل السوق فقال ال إله إال الله وحده ال رشيك له، له امللك »وسلم فرمايي :

وله الحمد، يحيي ومييت، وهو حي ال ميوت، بيده الخري، وهو عىل كل يشء 

قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف 

 ،وإسناده حسن متصل ورواته ثقات أثبات) املنذري:رواه الرتمذي وابن ماجة. وقال )« ألفدرجة

 .(۲/۳۱۹، وحسنه العالمة األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب۲/۵۱۷الرتغيب والرتهيب 

ال إله إال الله وحده ال »ژباړه : څوک چې بازار ته داخليږي داسې به وايي :

ه الخري، رشيك له، له امللك وله الحمد، يحيي ومييت، وهو حي ال ميوت، بيد

، الله تعالی به ده لره زر زر نيکۍ وليکي ، او له ده  «وهو عىل كل يشء قدير

 .څخه به زر زر بدۍ لري کړي او زر زر درجې به يې لوړې کړي

 :سلوک )د سخت ګريي ترک( په خرڅولو او اخيستلو کې نرمه رويه او -۳

 .مسلامن تجار به په تجارت کې له خلکو رسه نرمه رويه کوي
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الله صلی الله عليه وسلم  جابر رضی الله عنه روايت دی چې رسولد 

 .(رواه البخاري) «رحم الله رجالً سمحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتىض»:فرمايي

يعنې : الله تعالی دې پر هغه سړي رحم وکړي چې په خرڅولو ، اخيستلو 

 .کوياو خپل حق غوښتلو )د قرض په غوښتلو( کې آساين او نرم سلوک 

همدارنګه د ابی هريرة رضی الله عنه نه روايت دی چې رسول الله صلی 

« إن الله يحب سمح البيع سمح الرشاء سمح القضاء»الله عليه وسلم فرماييل :
 .(۲/۳۲۷رواه الرتمذي و صحيح الرتغيب والرتهيب )

يعنې : الله تعالی هغه خرڅول او اخيستل او حق غوښتل خوښوي چې په 

 .نرمه رويه او آسانګريي ويهغه کې 

 په معامله کې امانتداري او صداقت : -۴

اصالً د مسلامن لوی صفت صدق او امانتداري ده مسلامن هيڅکله خاين 

صفته او غل صفته نيش کيدای مسلامن به په ټولو امورو کې د صدق او 

َمُنوا اتَُّقوا اللََّه يَا أَيَُّها الَِّذيَن آ ]امانت خيال کوي ، الله سبحانه وتعالی فرمايي :

اِدِقنيَ   (.۱۱۹التوبة )[وَكُونُوا َمَع الصَّ

او له صالحانو خلکو رسه ملګري  ئای مؤمنان له الله څخه وويريږ ژباړه :

 ئ.ش

إِنَّ الُْمْسلِِمنَي َوالُْمْسلِاَمِت َوالُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمَناِت ]:او همدارنګه فرمايي

اِبرَاِت َوالَْخاِشِعنَي َوالَْقانِِتنَي  اِبِريَن َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ َوالَْقانِتَاِت َوالصَّ

امِئَاِت َوالَْحاِفِظنَي  امِئنَِي َوالصَّ قَاِت َوالصَّ ِقنَي َوالُْمتََصدِّ َوالَْخاِشَعاِت َوالُْمتََصدِّ

اكِِريَن اللََّه كَثِ  اكِرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفرًَة َوأَْجرًا فُُروَجُهْم َوالَْحاِفظَاِت َوالذَّ ريًا َوالذَّ

 .(۳۵األحزاب اآلية )[َعِظياًم 

ژباړه :يقيناً مسلامنان نارينه او مسلامنانې ښځې ،مؤمنان نارينه او 

رښتني  ،وونکي نارينه او اطاعت کونکی ښځېمؤمنانې ښځې ، اطاعت ک
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، تواضع نارينه او صرب کوونکې ښځېکوونکي ، صرب نارينه او رښتنې ښځې

کونکي نارينه او تواضع کونکې ښځې ، خريات ورکونکي نارينه او خريات 

پاک ملنه نارينه او  ،يونکي نارينه او روژه نيونکې ښځېورکونکې ښځې ، روژه ن

پاک ملنې ښځې ، او هغه نارينه چه د الله تعالی ذکر زيات کوي او هغه 

تيار کړی دی الله تعالی دوی )ټولو   زيات کوي ښځې چې د الله تعالی ذکر

 .( دیفرت او لوی اجر )جنتغم (ته

د ابن مسعود رضی الله عنه روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه 

إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل الجنة وإن الرجل »وسلم فرمايي :

الفجور وإن الفجور  ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إىل

رواه البخاري ) «يهدي إىل النار وإن والرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً 

 .(سلماملو 

ژباړه : يقيناً صداقت بنده د نيکۍ طرف ته بيايي او نيکي بنده د جنت 

طرف ته بيايي تر دې پورې چې رښتيا ويونکی سړی د الله په نزد صديق 

درواغ سړی د بدو کارونو طرف ته بيايي او بد کارونه وليکل يش ، او یقيناً چې 

سړی د اور طرف ته بيايي تر دې پورې چې درواغ ويونکی سړی د الله په نزد 

 .درواجن وليکل يش

اصل مطلب صدق وي ، په حديث رشيف کې راغيل به د مسلامن تجار 

 بيعهام البيِّعان بالخيار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهام يف»دي چې :

 .(رواه البخاري) «وإن كذبا وكتام محق بركة بيعهام

خرڅونکی او اخيستونکې څو پورې چې يو له بله نه وي جال شوي د  ژباړه :

معاملی د فسخې حق لري او زياته يې کړه : که هغوی رښتيا ووايي او د جنس 

عيب بيان کړي نو د هغوی په معامله کې به خري او برکت وي او که د جنس 

 .عيب پټ کړي او درواغ ووايي د هغوی معامله به بې برکته وي
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 خالق :ښه ا -۵

مسلامن تجار به په معامله کې ښه اخالق کوي ځکه ښه اخالق د تجار د 

پاره د دنيا او آخرت ګټه ده ، د دنيا ګټه يې دا ده چې کوم تجار ښه اخالق 

ولري د هغه به ډير مشرتيان وي او ډير خلک به د هغه رسه معامله کوي او د 

َماِمن »: اغيل دي :آخرت ګټه يې دا ده لکه څنګه چې په حديث رشيف کې ر 

اِنَّ اللَه  يَشٍء اَثََقُل يِف ِميزاَِن الَعبد املُؤِمِن يَوَم الَقياََمِة ِمن ُحسِن الُخلُِق وَ 

 .(و صحيح الجامع رتمذیال) «يُبِغُض الَفاِحَش البَِذی

 ښو عمل بغري له يو د قيامت په ورځ به د مؤمن بنده د پاره بل هيڅژباړه : 

حياء  ېب وزمني نه وي ، الله تعالی بيهوده خربې کونکی اواخالقو نه زيات 

 .خربې کونکی بد ګڼي(

تاسې ته به معلومه وي چې د اسالم په رشوع کې ډير خلک د تجارانو د 

 .نيک سلوک او ښو اخالقو په وجه مسلامن شوي دي

 په وزن او اندازه کې عدل کول : -۶

 .(۱۵۲األنعام اآلية ) [الَْكيَْل َوالِْميزَاَن ِبالِْقْسِط َوأَْوفُوا ]الله سبحانه وتعالی فرمايي :

 .ژباړه : او پوره کوئ تاسې پيامنه او تول په عدل او انصاف رسه

ِفنَي الَِّذيَن إَِذا اكْتَالُوا َعىَل النَّاِس يَْستَْوفُوَن َوإَِذا ]: او فرمايي َويٌْل لِلُْمطَفِّ

يُْخِسُوَن أاََل يَظُنُّ أُولَِئَك أَنَُّهْم َمبُْعوثُوَن لِيَْوٍم َعِظيٍم يَْوَم يَُقوُم كَالُوُهْم أَْو َوزَنُوُهْم 

 .(۱-۶املطففني اآليات ) [النَّاُس لِرَبِّ الَْعالَِمنيَ 

ژباړه : هالکت او تباهي ده کم کوونکو لره هغوی چې له خلکو څه پيامنه 

ورکوي يا يې ورتيل نو کمې کوي نو پوره يې اخيل او چې نورو ته يې پيامنه 

پکې کوي آيا په دې باور نلري چې : راپورته به کړای يش يوې لويي ورځې ته 

 .په دې ورځ به ټول خلک د رب العاملني په وړاندې ودريږي
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 پخپل عهد وفا کول : -۷

 .()املائده [يَا أَيَُّها الَِّذيَنَءاَمُنوا أَْوفُوا ِبالُْعُقودِ ] 

 .پر خپلو وعدو وفا کوئژباړه : ای مؤمنانو 

 په وعده وفا کول د مسلامن سرت صفت دی 

 .(۸)املومنون  [َوالَِّذيَن ُهْم ألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ ]

چې دوی د امانتونو او وعدو رعايت  (او هغه کسان )کامياب شولژباړه : 

 .يکوونکي د

 : راغيل ديد وعدې مخالفت کول د منافقت نښه ده ، په حديث رشيف 

آية املنافق ثالث: إذا »عن أيب هريرة، عن النبي صىل الله عليه وسلم قال: 

 .(البخاري) «حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

ژباړه : له ابوهريرة نه روايت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 

: چې کله خربې کوي دروغ وايي ، کله چې  ي: د منافق دری نښې د يفرمای

وعده وکړي په هغه وفا نه کوي او که امانت ور ته ورسپارل يش په هغه کې 

 .خيانت کوي

 اخيستل : د پښېامنه کس څخه په ښه شان خپل مال -۸

که څوک په معامله کې پښېامنه يش نو د هغه څخه په ښه شان او ښه 

 .دي ځکه چې داسې کول ثواب لري رويه خپل جنس او مال اخيستل په کار

من أقال مسلامً أقاله الله عرثته »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

 .(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي) «يوم القيامة

د هغه د پښېامنتيا په صورت  يعنې : چا چې په ښه شان د مسلامن ورور

، الله تعالی به يې د قيامت په ورځ له سختۍ نه وسايت کې معامله فسخه کړه 

 .او ګناه به يې لرې کړي

 جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم رحم کوونکو ته داسې دعا کړې ده :
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سلم املرواه أحمد و ) «اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه»

 .(والنسايئ

امتيانو رسه مهرباين او ترحم کوي ته د : ای الله ! څوک چې زما د ژباړه

هغه رسه مهرباين وکړي او څوک چې بده رويه وررسه کوي ته د هغه جزا 

 .ورکړې

 د ډيرو قسمونو څخه ډډه کول : -۹

مسلامن تجار به په معامالتو کې ډير قسمونه نه اخيل که څه په رښتيا رسه 

 .وي

اللََّه ُعرَْضًة ألمَْيَانُِكْم أَْن ترََبُّوا َوتَتَُّقوا َوال تَْجَعلُوا ] :الله سبحانه وتعالی فرمايي

 .(۲۲۴)البقرة  [َوتُْصلُِحوا بنَْيَ النَّاِس 

ژباړه : او تاسې د الله نوم د خپلو قسمونو لپاره نښه مه ګرځوئ ، چې نيکي 

 .به کوئ ، پرهيزکاري به کوئ او د خلکو په مينځ کې به روغه جوړه راولئ

إياكم وكرثة الحلف يف البيع »له عليه وسلم فرمايي :ی الرسول الله صل

 .(سلماملرواه )« فإنه ينفق ثم ميحق

ډير )يعنې : په تجارت کې د ډير قسم يادولو څخه پرهيز وکړئ ځکه چې 

بيعې ته فائده لري مګر وروسته یې ګټه ختموي يا داسې چې  (قسمونه يادول

 .تجارت رواجوي مګر وروسته يې ختموي

 فريب او دوکې څخه ځان ساتل:د  -۱۱

رواه ) «من غشنا فليس مني»لله صلی الله عليه وسلم فرمايي :ځکه رسول ا

 . (سلماملالبخاري و 

 .څخه نه دی (يعنې : څوک چې مونږ ته فريب راکوي له مونږ )زما د امت 
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 په مال کې به عيب نه پټوې : -۱۱

املسلم وال يحل املسلم أخو »:رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي

رواه أحمد وابن ماجة والطرباين يف ) «ملسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن ال يبينه

 .(۲/۳۳۸صحيح الرتغيب والرتهيب  ،والكبري

ژباړه : مسلامن د مسلامن ورور دی ، مسلامن ته دا رواه نه ده چې کله يې 

خو دی هغه له مسلامن ورور څخه څه مال اخيل او په هغه کې عيب وي 

 .عيب بيان نه کړي

 د حالل رزق د حصول اسباب په نظر کې نيول : -۱۲

د ډيرو کسانو په ذهن کې دا را ګرځي چې زه څنګه خپل حالل کسب ته 

پراخي ورکړم او په څه طريقه زما زرق پراخه او د رزق حاصلول آسانه وي د 

 حالل زرق د حاصلولو اسباب په الندې ډول دي :

رزق د اسبابو طلب کې کوښښ کول لکه : زراعت ، تجارت  د حاللالف( :

، صناعت او نور حالل او مباح کسبونه کوم چې الله تعالی د انسان د پاره 

ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم األَرَْض َذلُوالً ]مقدر کړي دي ، لقوله سبحانه وتعالی : 

 .(۱۵امللك: ) [يِْه النُُّشورُ فَاْمُشوا يِف َمَناكِِبَها وَكُلُوا ِمْن ِرزِْقِه َوإِلَ 

ژباړه : الله هغه ذات دی چې : ځمکه يې ستاسې په واک درکړې ده ، نو 

په کونجونو او څنډو کې يې وګرځئ او د الله روزي وخورئ او بريته همغه ته 

 .مو ورتګ دی

د ناروا  د الله تعالی تقوا ، د اسالمي رشيعت د احکامو عميل کول او: (ب

َوَمْن يَتَِّق اللَه يَْجَعْل لَُه َمْخرًَجا ]ل ، لقوله سبحانه وتعالی :څخه ځان سات کارونو

 .(۳، ۲الطالق: ) [* َويَْرزُقُْه ِمْن َحيُْث ال يَْحتَِسُب 
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د  (ور ته )د ستونزو څخه (ژباړه : او څوک چې د الله څخه ووېرېږي )الله

ګامن  (وتلو الر جوړوي ، او هغه ته د داسې الرې نه رزق ورکوي چې )په خپله

 .نه کوي

يار کړه هغه ته به مشکالت او تمطلب دا چې هر کس د الله تعالی تقوا اخ

سختۍ آسانه کړي او همدارنګه د رزق طلب به ورته آسانه کړي او د داسې 

يې په پالن کې به ه طرف رزق ورکوي چې د ده ګامن نه وي يعنې هغبه الرې 

 .هيڅ نه وي

، لکه څنګه چې الله تعالی د خپل رسول او نبي ډير ډير استغفار کول: (ت

اًرا * ]:عليه السالم په اړه داسې فرمايي نوح فَُقلُْت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه كَاَن َغفَّ

اَمَء َعلَيُْكْم ِمْدَراًرا * َومُيِْدْدكُْم  ِبأَْمَواٍل َوبَِننَي َويَْجَعْل لَُكْم َجنَّاٍت يُرِْسِل السَّ

 .(۱۲-۹نوح: [)َويَْجَعْل لَُكْم أَنَْهاًرا

ژباړه : او ورته مې وويل : له خپل رب څخه بښنه وغواړئ بيشکه چې هغه 

ډير بښونکی دی ، هغه به په تاسې له پاسه څخه بارانونه ووروي ، په مالونو او 

 .باغونه به درکړي او ويالې به درته تاندې کړيځامنو رسه به مو مالتړ وکړي 

من لزم :»همدارنګه جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي 

االستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث 

 .(رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه)« ال يحتسب

ده ته د به يعنې : چا چې پر ځان باندې استغفار کول الزم کړل ، الله تعالی 

داسې طرف نه به د ټولو سختيو او مصيبتونه څخه د وتلو الرې آسانه کړي او 

 .رزق ورکوي چې د ده ګامن نه وي

َوَمْن ]يوازې پر الله تعالی باندې توکل کول ، لقوله سبحانه وتعالی : ث(: 

 .(۳الطالق: )[ اللِه فَُهَو َحْسبُهُ يَتَوَكَّْل َعىَل 



 35.................................... ........ ........ ...........دمعامالتو فقهي الرښود

 

 (توکل وکړي ده د پاره همدا )الله  ژباړه : او څوک چې پر الله جل جال له

 کايف دی.

لو أنكم كنتم تَوَكَّلُون عىل الله حق »:الله صلی الله عليه وسلم فرمايي رسول

الرتمذی او  ابن ماجه ،)« توكله، لرزقكم كام يرزق الطري تغدو خامًصا وتروح بطانًا

 .(احمد

ژباړه : که تاسې پر الله داسې توکل وکړئ چې حق او رښيتنی توکل وي ، 

 ینو تاسې ته به داسې زرق درکړي لکه د هوا مرغانو ته يې چې ورکړی د

 .سهار خايل نسونه او بيګا ډکې ګيډې

 .پر الله تعالی توکل وکړ خپل مطلب او مقصد ته به ورسيږي  چا چې 

د حصول او طلب د پاره دعا کول ځکه چې الله تعالی رزاق د رزق  -ج(: 

َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعويِن أَْستَِجْب ]حانه وتعالی :ذو القوة املتني دی ، لقوله سب

 .(۶۱غافر: )[لَُكمْ 

 .قبولې کړم (ژباړه : له ما نه وغواړئ څو ستاسې )غوښتنې

 د رزق د طلب د پاره داسې دعاګانې کوئ :

ای روزي ورکوونکيه ! ما ته روزې راکړه )يا رزاق ارزقني وأنت خري الرازقني 

 (.او ته غوره روزي ورکونکی يې

الله ! زه ستا څخه سوال کوم د حالل او )اللهم إين اسألك رزقا طيبا واسعا 

 (.پراخه زرق

د پاره حالل رزق کايف  زماای الله ! )  اللهم اكفني بحاللك عن حرامك

 .ېوساتته و د حرامو مې ا ېورګرځو 

د الله تعالی حمد او شکر ځکه په هر نعمت کې چې شکر وي د هغه  -: (ح

َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَِِئْ َشَكرْتُْم ]د زيادت سبب ګرځي ، لقوله سبحانه وتعالی : 

 .(۷إبراهيم: )[ألَِزيَدنَُّكْم َولَِِئْ كََفرْتُْم إِنَّ َعَذايِب لََشِديدٌ 



 دمعامالتو فقهي الرښود ............... .......... .......... ........................36

 

او هغه وخت را ياد کړئ چې رب مو اعالن وکړ چې که تاسې شکر  ژباړه :

وکړ نو خامخا به زه لورينه در زياته او که نا شکري مو وکړه نو زما عذاب ډير 

 .سخت دی

 خربدارئ :

انسان په طبيعت کې غنا او مال خوښوي او د فقر نه يې کرکه کيږي ،  

مال له حاللو او حرامو ډير غوره دی ، او دا چې نه  مال لکن لږ مال تر ډير

جمع يش آخر به د هغه وارثانو ته پاتې کيږي لکن ځواب به يې دی ورکوي او 

د ده څخه دا پوښتنه کيږي چې : ]من أين اكتسبه وفيم أنفقه[ يعنې : مال 

 .او په څه کې دې لګولی ؤ ؤ  یدې له کومې الرې حاصل کړ 

رفع يش ، جناب رسول اصالً د کاميابۍ رزق هغه دی چې حاجت ورباندې 

 الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

 مسلم و رواه أحمد و)« قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله مبا آتاه»

 .(ابن ماجة الرتمذي و

ژباړه : کامياب دی هغه څوک چې اميان يې راوړ ، او په قدر د رضورت 

 .ورته رزق ورکړ شو او الله تعالی پرې صرب ورکړ

همدارنګه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : ليس الغنا عن کرثة 

 . (العرض و لکن الغنی غنی النفس )متفق عليه

 .اصل مالداري د زړه غنا ده .يعنې : ډير مال او اسبابو لرل ماداري نه ده

د زيات مال د جمع کولو حرص نه دی په کار ځکه د لږ مال حساب 

 .ورکول آسانه دي

نْيَا*بَْل تُ ]حانه وتعالی فرمايي :الله سب َواآلِخرَُة َخرْيٌ ؤْثُِروَن الَْحيَاَة الدُّ

 .(۱۷، ۱۶األعىل: )[َوأَبَْقى
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تاسې د دنيا ژوند ته ډيره پاملرنه )ژباړه : بلکي تاسې خوښوئ ژوند د دنيا 

 .، حال دا چې اخروي ژوند ډير غوره او تل پاتې دی (کوئ

الدنيا   كانت  من»الله عليه وسلم فرمايي: لله صلیهمدارنګه جناب رسول ا

  الدنيا إال ما كتب  من  يأته  ومل  عينيه  بني فقره   وجعل  أمره  عليه  الله  ، فرق همه

  الدنيا وهي  وأتته  قلبه  يف  غناه  وجعل  أمره  له  جمع  نيته  اآلخرة  كانت  ومن  له،

 .(ابن ماجه او سلسلة الصحيحة)« راغمة

د ده کار   (جل جال له)څوک چې د دنيا په خيال او غم کې وي ، الله  ژباړه:

ده ته تيت کړي او د ده په سرتګو کې به فقر ځای کړي او دی به بل څه په 

الس را نه وړي مګر څه چې ده ته ليکل شوی وي ، او د هر چا چې نيت آخرت 

غني وګرځوي  به د ده کار جوړ کړي او د هغه زړه به  (جل جال له)وي ، الله 

 او دنيا به د ده طرف ته راځي.

انفاق فی سبيل الله ، خپل مال د الله تعالی په الره کې لګول )زکات  -خ(  

چې انفاق وي په هغه کې برکت وي کې ورکول ، ځکه په کوم مال  (، صدقات

 .په امن وينه له بالؤ او آفاتو 

يَْوٍم يُْصِبُح الِْعبَاُد ِفيِه، إاِلَّ َما ِمْن »لله صلی الله عليه وسلم فرمايي :رسول ا

َملََكاِن يَْنزاِلِن، فَيَُقوُل أََحُدُهاَم: اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفًقا َخلًَفا، َويَُقوُل اآلَخُر: اللَُّهمَّ أَْعِط 

 .(۱۴۴۲)بخارى:  «ُمْمِسًكا تَلًَفا

يوه يې وايي : ای الله  .ورځ دوې مالئکې ځمکې ته را کوزيږي هيعنې : هر 

! څوک چې ستا په الر کې انفاق کوي هغې ته بدله ورکړي ، او  ()جل جال له

نه  (! څوک چې ستا په الر کې انفاق )خرچ  بله يې وايي : ای الله )جل جال له(

 .کوي د هغه مال هالک کړه ، يعنې د هغې مال تلف کړې
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 دوهم فصل

 د معامالتو او تجارت شرعي بنسټونه

د ټولو معامالتو او په خاص ډول تجارت د پاره رشعي بنسټونه دي که په 

معامالتوکې دغه بنسټونه يا ضوابت موجود ؤ صحي دی او که نه وو حرام بلل 

 کيږي چې دا بنسټونه په الندې ډل دي :

 اول بنسټ جنس يا مال او قيمت به حالل وي :

حالل وي حرام به نه وي جنس يا مال او همدارنګه د مال قيمت به رشعاً 

 لکه :

د مردار حيوان غوښه حرامه ده تجارت يې حرام دی ، هغه حيوان چې په  -۱

 .رشعي طريقه ذبحه شوی نه وي غوښه يې مرداره ده تجارت يې حرام دی

ټول نشه لرونکي شيان لکه : رشاب او نور او ټول د جسم سست او ضعيف  -۲

 (ترياک ، افيون ، هروئني ، جرس او نورکوکونار يا )کوونکي مْض شيان لکه 

 .حرام دي تجارت يې هم حرام دی

رسول الله صلی الله د رشابو په لعنت او ګناه کې لس کسان شامل دي ، 

لََعَن اللَُّه الَْخْمَر َوَشاِربََها َوَساِقيََها َوبَائَِعَها َوُمبْتَاَعَها »:عليه وسلم فرمايي

 .(۲۳۸ابوداود او سلسلة صحيحة )« َوَحاِملََها َوالَْمْحُمولََة إِلَيْهِ َوَعارِصََها َوُمْعترَِصََها 

کوم چې د څښلو د )يعنې : الله تعالی لعنت کړی دی په رشابخور ، ساقي 

، د رشابو خرچونکی او اخيسونکی، د رشابو جوړونکی او  (پاره رشاب برابروي

 .د رشابو نقل کوونکی او حمل کوونکی

« إن الله إذا حرم شيئا حرم مثنه»:فرمايي  رسول الله صلی الله عليه وسلم 
 (.)رواه ابن ابی شبيه ، و صحيح الجامع

چې د کوم يش د حرمت حکم کړی وي د  ه(جل جال ل)يقيناً الله ژباړه : 

 .یهغې بيع او تجارت هم حرام د
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شی چې دارنګه د کوکونار او چرسو زراعت او تجارت حرام دی ځکه کوم 

 .حرام وي د هغه تجارت هم حرام دی

 .ټول زهرجن او مْض شيان چې رشعاً حرام وي ، تجارت يې هم حرام دی -۳

د نارينه د پاره د سپينو او رسو زرو او ابرېشمي جامې استعامل حرام دی  -۴

 .او د داسې څيزونو تجارت کول هم حرام دی

باس الحرير و الذهب عىل حرم ل»فرمايي :  له صلی الله عليه وسلمرسول ال

 (.حسن صحيح ۱۷۲۱)الرتمذي  «ذكور اّمتى و احل الناثهم

د استعامل زما د امت په سړيو حرام دی او  رسو زرود ابريشمو او : يعنی  

 .ښځو لپاره حالل دی

 .د موسيقۍ ، ګډا او رقص ټول سامانونه حرام تجارت یې حرام دی -۵

 .حرام دي تجارت کول یې حرام ديد جاندارو تصويرونه او مجسمې  -۶

د رشيعت خالف فلمونه ، رسيالونه او ټول هغه څه چې خلکو ته يې ديني ،  -۷

اخالقي او جميس رضر رسيږي حرام دي او هر څوک چې د مسلامنانو په 

مينځ کې فحشاء او منکرات خپروي د فحشاء او منکراتو اسباب واردوي د 

 .رئ ورکړ شوی دیهغوی د پاره د دردونکي عذاب خربدا

إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع الَْفاِحَشُة يِف الَِّذيَن آَمنُوا :]لقوله سبحان وتعالی

نْيَا َواآلِخرَةِ لَُهْم َعَذاٌب أَلِ   .(۱۹النور :) [يٌم يِف الدُّ

ژباړه : کوم کسان چه غواړي د مسلامنانو په ډله کې فحشآء خوره کړي 

   .ته په دنيا او آخرت کې سخت دردوکی عذاب (شته دغو )کسانو

همداسې د ښځينه هغه جامې چې د اسالمي رشيعت خالف وي ، تجارت 

 يې حرام دی .
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 دوهم بنسټ خپل منځي رضامندي :

د معامالتو دوهم رشعي بنسټ د پېرونکي او پلورنکي تر مينځ خوښي او 

خرڅول نه صحي رضامندي ده په زور او اکراه رسه معامله يا اخيستل او 

 .کيږي

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَأْكُلُواْ أَْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم :]الله سبحانه وتعالی فرمايي

نُكمْ   (.۲۹)النساء  [ِبالْبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجارًَة َعن تَرَاٍض مِّ

کې مه ژباړه : ای مؤمنانو ! په ناحقه رسه خپلې شتمنۍ په خپلو منځونو 

 .رسه رس ته ورسيږي ۍخورئ مګر دا چې تجارت وي چې ستاسې په خوښ

عن أيب َسِعيٍد الُْخْدِريَّ ريض الله عنه قَاَل : قال رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َا الْبَيُْع َعْن تَرَاٍض »َوَسلََّم :   .(۲۱۸۵-)صحيح ابن ماجه  «إمِنَّ

الله عنه نه روايت دی چې رسول الله  له ابی سعيد الخدری رضیيعنې : 

صلی الله عليه وسلم فرماييل : بيع به د طرفينو په خوښه تر رسه کيږي )که د 

 (.کوم طرف خوښه نه وي بيع نه صحي کيږي

 دريم بنسټ د ظلم حرمت :

د ټولو پيغمربانو او آسامين کتابونه د نزول يو هدف  له طرفهد الله تعالی 

 : یداو د ظلم مخنيوی ول په ځمکه کې د عدل قامي

لََقْد أَرَْسلَْنا رُُسلَنَا ِبالْبَيَِّناِت َوأَنزَلَْنا َمَعُهُم الِْكتَاَب ]: الله تبارک وتعالی فرمايي

 .(۲۵الحديد ) [َوالِْميزَاَن لِيَُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط 

هداياتو ژباړه : يقيناً چې مونږ خپل پيغمربان له خپلو روښانه او څرګندو 

ؤ تر څو پرخلکو کې  يرسه وليږل او له هغوی رسه مو کتاب او تله نارل کړ 

 .عدل قايم يش

 په ظلم او نا حقه رسه د هيڅ چا مال اخيستل جايز نه دي :

 .(۸۵)االعراف [َوال تَبَْخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم ]
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 .خلکو ته د دوی شيان مه کموئيعنې :

    (۱۸۸البقره ) [َوالَ تَأْكُلُواْ أَْمَوالَُكم بَيَْنُكم ِبالْبَاِطِل..]تعالی:سبحانه و وله و ق

 .يو د بل مال مه خورئ هنځو کې په ناحقيپلو مخپه :يعنې 

كل املسلم عىل املسلم حرام »فرمايي : رسول الله صلی الله عليه وسلم 

 . (سلماملأخرجه ) «دمه وماله وعرضه

 .يبرو او عزت حرام دآ مسلامن وينه ، مال ، بل د ته مسلامن هر يعنې : 

أخرجه أحمد ) «ال يحل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس»او فرمايي : 

  (.والدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح

 .د مسلامن مال حرام دی مګر دا چې هغه اجازه وکړييعنې : 

 څلورم بنسټ ، دين ، عقل او رس مال ته به رضر نه وي :

معامالت چې په هغه کې دين ته خطر وي ، مثالً د ملونځ د ترک داسې 

چې هلته د روژې نيولو  سبب ګرځي ، په کوم کفري هيواد کې تجارت کول

خطر وي ، يا د عقل  څخه منع کوي او يا د دين د نورو احکام د ضايع کېدو

 .رس او مال خطر وي داسې معامالت او تجارت جايز نه دی

رَِجاٌل اَل تُلِْهيِهْم تَِجارٌَة َواَل بَيٌْع َعْن ِذكِْر اللَِّه َوإِقَاِم وتعالی :]لقوله سبحانه 

كَاِة يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلَُّب ِفيِه الُْقلُوُب َواأْلَبَْصارُ  اَلِة َوإِيتَاِء الزَّ  .(۳۷سورة النور اآلية )[الصَّ

راکړه ورکړه يې د ژباړه : هسې سړي يې ثنا او صفت وايي چې تجارت او 

الله له يادولو د ملانځه له ودرولو ، د زکات له ورکولو څخه نه بې پروا کوي له 

 .هغې ورځې نه ډاريږي چې زړونه پکې اوړي را اوړي او سرتګې رډې خيږي

 پنځم : په معامالتو کې ُغرر منع دی :

ُغرر داسې بيع ته وايي چې په هغه کې د مال يا نرخ کوم يو مقدار او 

اندازه نه وي معلومه لکه : د حيوان په ګيډه کې د څاروي پلورل ، يا په سيند 

 .کې ماهيانو خرڅول او يا په هوا کې د مرغان خرڅول او داسې نور
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داسې بيع چې مقدار او نرخ يې نا معلوم وي منع ده ځکه رسول الله صلی 

)رواه  «نهى عن بيع الغرر :» الله عليه وسلم د هغه څخه منع فرماييل ده

 (.مسلم

 املعامالت املعارصة ليکي :

 غرر په الندې دوو رشطونو حرام دی :

که غرر يا اټکل زيات ؤ حرام او که لږ وو نو د بيع د صحت د پاره تاوان  -۱

سل ځکه په دې کې غرر دی په قد او جسم نه رسوي ، لکه : په حامم کې غُ 

نې زياتې اوبه يکمې او ځنې يکې فرق وي ټول يو شان اوبه نه مرصفوي بلکي ځ

 .مرصفوي

يا د يوې ورځې او دوو ورځو د پاره د موټر کرايه کول چې په دې کې هم د 

 .وزن ، د سپرلۍ د شمري او فاصلې فرق وي

چې په دې کې هم ُغرر شته مکر د آسانۍ د پاره په رشيعت کې عفوه 

 .دی

رسېدو مخکې ، لکه : د پخېدو او عامه رضورت په وجه ُغرر عفوه دی د -۲

نې ميوه يد ميوجاتو خرڅول څخه په رشيعت کې منع شوې ده مګر که ځ

جاتو ه نې نه وي رسېدلې که د باغ مالک د ټولو ميو يجات رسېديل وي او ځ

جات په صحي شکل مارکيټ ته نه رسيږي او له ه رسېدلو ته انتظار بايس ميو 

)املعامالت  مينځه ځي نو په دې صورت کې هم د رضورت په وجه جايز دی

 ( . ۷املالية املعارصة : ص

 شپږم بنسټ ، عقل او متيز :

د تجاريت معاملې د عقد تړلو لپاره عقل او متيز هم رشط بلل کيږي ، يعنې 

د ليونې رسه د بيع عقد نيش کيدای همدارنګه د داسې ماشوم رسه چې په 

 .ګټه او تاوان نه پوهيږي تجاريت معامله رشعاً جواز نه لري
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کوم ماشوم چې بلوغ ته نه وي رسيدلی مګر عاقل او په معامله پوه مګر 

 .وي د هغه رسه معامله کول جايز دي

أن يكون العاقد عاقالً أي مميزاً، فال ينعقد بيع املجنون والصبي غري 

حايشه ابن ) العاقل.وال يشرتط البلوغ عند الحنفية، فيصح ترصف الصبي املميز

 (.عابدين

 دی : اوم بنسټ سود حرام

 د سود تعريف : 

سود په لغت کې زياتوايل او ګټې ته وايي او په رشعي اصطالح کې سود 

عبارت له اضافه مال اخيستلو څخه دی چې په مقابل کې يې عوض نه وي په 

 (.۶۱ص  ۳)هدايه ج داسې ډول چې معامله د مال په مال رسه وي 

 د سود ډولونه :

 :په دوه ډوله دی   سود

 (.د پور سود) النسيئةربا  -۱

 .د زيات اخيستلو( سود) ربا الفضل -۲

چه سختې خطرناکی پايلی  هالکوونکی ګناه ده دواړه ډوله حرام سخته

 .لری

 دپور يا قرض سود : -۱

له هغه  د پور سود هغه سود دی چه څوک چاته پيسی پور ورکړي

مثالً يو کس يا د مودې په ترييدلو ګټه ورڅخه اخلی  زياتی پيسې واخيل څخه

چا ته زر روپۍ نغدې ورکوي يو کال وروسته د هغه څخه يونيم زر روپۍ 

 .اخيل

 جاء يف املوسوعة الفقهية :
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ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من املشرتي مقابل التأجيل 

 .كأن يعطيه ألفاً نقداً عىل أن يرده عليه بعد سنة ألفاً ومائة مثالً

 .ناک ترين سود دی ځکه چې رضر يې زيات دیدا ډول سود خطر 

بَا أَْضَعافاً :]عالی فرماييالله سبحانه وت يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَأْكُلُوا الرِّ

 .(۱۳۱)آل عمران/ [ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ 

وډار شئ کيدای ژباړه : ای مؤمنانو ! څو څنده سود مه خورئ له الله څخه 

 .يش چې خالصون به مو په برخه يش

بانک د قرضدار په  چه په نن عرص کې د بانک سود همدا ډول سود دی

چه په بانک کی د پيسو جمع کوونکي ته د مودې يا مهلت  مثال وي

او يا خپله بانک نورو ته سودي قرضونه ورکوي او له  ګټه ورکوي مخی له

فيصدی ګټه اخيل ، دا همغه د جاهليت د وخت سود ته  ېهغوی څخه په ټاکل

کې له همغه وخته په مرياث پاتې دی ، له  ۍورته سود دی چې په کفري نړ 

 .دلو په درشل کې دیېبده مرغه چې اوس په اسالمي امت کې د خر 

متوجه وي ځکه چې  کلکوفان ته ت مسلامنان بايد دې سرت اقتصادی ناويل

له کې ړي پانګه له مينځه وړي او هم به په آخرت دغه ناولی بازار هم د س

 .سخت عذاب رسه مخ کيږي

 د زيات اخيستلو سود :-۲

نغدې روپۍ په نغدو چې  سود هغه سود دیکې  بيعپه راکړه ورکړه يا 

باندې چې جنس يې يو وي مثالً افغانۍ په افغانۍ په زيادت رسه تبادله يش 

جنس څخه وي په زيادت رسه تبادله پيامنې وړ مال چه له يوه  او د وزنيا 

 .يش او الس په الس نه وی

ربا الفضل: وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام جاء يف املوسوعة الفقهية : 

 .بالطعام مع الزيادة
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 ددې ډول سود د حرمت دليل الندې حديث رشيف دی :

َهُب » قَال قَال رسول الله صيل الله عليه وسلم عن ُعباَدة َ بِن الّصاِمِت  اَلذَّ

ِعِر َوالثََّمُر ِباالثََّمِر  ِباالّذَهِب  ِعرُي ِباالشَّ َوالِفّضُة ِباالِفّضِة َوالرُبُّ ِباالرُبِّ َوالشَّ

ِباامللِح ِمثالً مِبِثل ٍ َسَواًء ِبسَواٍء يَداً ِبيداٍ فَاِذَا ختَلََفت هِذِه االَجَناس ُ  َواملِلحُ 

 .(سلماملرواه ) «اً ِبيَدٍ فَبيُعوا كَيَف ِشءتُم اِذاَ كَاَن يد

رسول الله  له عباده بن صامت رضی الله عنه نه روايت دی چهژباړه : 

 زرو: رسه زر په رسو زرو ، سپني زر په سپينو  فرماييل صيل الله عليه وسلم

په بدل کی ده  په وربشو، خرما په خرما ،مالګه په مالګه ې،غنم په عنمو ،وربش

مختلف  يو شان برابر او الس په الس ، اوهر کله چه جنسونه رسه –

 .نوڅنګه مو چه خوښه وي خرڅوئ ،په رشط ددې چه الس په الس وي وي

وړ وي  ېپيامن دتول او کی رسه يوشان وی هغه مواد چه په جنس :يعنې

لکه غنم په غنمو که  راکړه ورکړه به الس په الس ويزيادت پکې حرام دی او 

 .نو زيادت پکې حرام دی د يوه لوری غنم خراب هم وی

غنم په وربشو نو د دواړو طرفو په خوښه  لکه فرق ولري او که اجناس رسه 

 .پکی حرام دی الس په الس به وي ولی مهلت او موافقه زيادت پکی رواه دی

عالوه له دغو شپږګونو موادو کوم چه په حديث د امام ابوحنيفه په نزد 

وړ وي له يوه جنسه وي  ېرشيف کی ذکر شول نور مواد چه د وزن او پيامن

 .يالس په الس به و  زيادت پکې حرام دی

نو  په جنس کی هم رسه برابر نه وي هم نه وي وړ او که د تول او پيامنی

 .طرفو په خوښه ويچې د دواړو  بيا زيادت او مهلت دواړه پکې رواه دي

په نغدو پيسو کې سود داسې دی چې يو کس بل چا ته سلګون نوټ 

ورکړي او په مقابل يې له هغه څخه يوسل او لس افغانئ لسګون نوټونه واخيل 

  .دغه لس افغانۍ زياتوالی سود دی ځکه د نوټ جنس يو شان دی
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ورِق إالَّ ِمثالً وال تبيعوا الورِق بال»:الله صلی الله عليه وسلم فرمايي رسول

 .(۱۵۸۴–و مسلم  ۲۱۷۷-رواه البخاري ) «...مبِثل

تبادله کوئ مګر  مه (نوټونه به په نوټونو)ژباړه : سپني زر به په سپينو زرو 

 .دا چې يو شان وي او مساوي وي

 د سود سزا :

د سود خورو پر وړاندې د  (سود خوړل ډيره لويه ګناه ده الله )جل جال له

 .جنګ اعالن کړی دی

بَا إِْن  :]فإن الله تعاىل يقول يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا اتَُّقوا اللَه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّ

 .(۲۷۸-۲۷۹البقرة:[) فَِإْن لَْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا ِبَحرٍْب ِمَن اللِه َورَُسولِهِ   *  كُْنتُْم ُمْؤِمِننيَ 

ږئ ، که په رښتيا مؤمنان ېر ېنه وو  (ژباړه : ای مؤمنانو ! له الله )جل جال له

مو و  (چې پر خلکو پاتې دی هغه پرېږدئ ، نو که )دا کارمو ياست کوم سود 

رسول الله صلی هغه د او د  د الله تعالی (نه کړ )سود خوړل مو پرې نه ښودل

 .له خوا جګړې ته چمتو شئ  الله عليه وسلم

 په حديث رشيف کې راغيل دي چې : 

و  ،۲۱۴۵۱-رواه أحمد ) «ِدرَْهٌم ِربًا يَأْكُلُُه الرَُّجُل َوُهَو يَْعلَُم أََشدُّ ِمْن ِستٍَّة َوثَ اَلثنَِي زَنْيَةً »

 .(وقال املنذري والهيثمي : رجاله رجال الصحيح ۱۱۳۳-السلسلة الصحيحة 

چې )يعنې : د سود يو درهم چې کوم څوک خوري او دی ورباندې پوه وي 

 .زناؤ څخه لويه او سخته ګناه ده ۳۶د  (دا سود دی

همدارنګه په بل حديث رشيف کې راغيل دي : چې سود خوړل اويا درجې 

 درجه يې داسې ده لکه د خپلې مور رسه زنا کول کمهلري 

بَا َسبُْعوَن »:وقال أيضاً  هُ الرِّ  ،۲۲۷۴-رواه ابن ماجه  («ُحوبًا أَيَْسَُها أَْن يَْنِكَح الرَُّجُل أُمَّ

 .(وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ، وقال املنذري : إسناده صحيح أو حسن

 : چې زنا د قتل نه وروسته لويه ګناه ده او حال دا



 47.................................... ........ ........ ...........دمعامالتو فقهي الرښود

 

َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرََّم اللَُّه إاِل ِبالَْحقِّ َوال يَزْنُوَن :]لقوله سبحانه وتعالی

 [َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك يَلَْق أَثَاًما ، يَُضاَعْف لَُه الَْعَذاُب يَْوَم الِْقيَاَمِة َويَْخلُْد ِفيِه ُمَهانًا 
 .(۶۸-۶۹الفرقان )

الله مګر په حق رسه ، او نه ژباړه : او څوک نه وژين هغه چې حرام کړی 

کوي زنا او څوک چې دا کار وکړي نو هغه ښکيل شو په ګناه کې دوه چنده به 

وي هغه لره عذاب په ورځ د قيامت او پروت به وي په هغه عذاب کې سپک 

 .شوی

 .سود خوړل اصالً کټه نه ده بلکي د خپلې پانګې تباهي ده

َدقَاِت َواللَُّه ال يُِحبُّ كُلَّ مَيَْحُق اللَُّه ا:]لقوله سبحانه وتعالی بَا َويُْريِب الصَّ لرِّ

اٍر أَثِيمٍ   (.۲۷۶البقرة :)  ]كَفَّ

کار اهژباړه : الله سود له مينځه وړي او خرياتونه زياتوي او الله نا شکره ګن

 .نه خوښوي

 د سود په اړه څو مسائل:

 سود خور ته د خور لور په نکاح ورکول جايز دي ؟

یو شخص یو سود  ېر ېډول ده که چ ېتنه په دښزما پو  ئومن ېسالمونه م

ایا دا کار د اسالم  يوکړ  ېځن ېیا ی يته خپله خور یا هم لور ورکړ  يخور سړ 

 که نه ؟ يله نظره جواز لر 

 ستاسو د کامیابی په هیله

 محمدهارون علمزوی

 

 

 :ځواب

د سودخور يا کوم بل فاسق څخه د خور ، لور کول باک نه لري جايز دي 
 (۳۲۳ص  ۱)کفایت املفتي ج 
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خور ته د خور ، لور په نکاح ورکول څه حکم لري ؟ په دې  لکن دا چې سود

اړه د فتاوی معارص االسالم سوال جواب څخه يوې ښځې پوښتنه کړې ده چې 

 شم ؟سودخور سړی د نکاح د پاره قبلوالی  زه

په ځواب کې داسې ليکي :سود د عظيمو ګناهونو څخه لويه ګناه ده ، 

سود ورکوونکی او اخيستونکی دواړه ملعونني دي ، له بده مرغه چې نن عرص 

 .کې په دغه ګناه ډير خلک اخته دي

که سودخور نصيحت قبول نه کړي او سود ترک نه کړي نو تا لره مو 

ګه مه قبلوه ، لکن که هغه توبه وبايس نصيحت دا دی چې هغه د خاوند په تو 

 .باک نه لري ، تاسې د هغه رسه په صادقانه توبه کې مدد وکړئ

 عريب منت يې داسې دی :

الربا من كبائر الذنوب وآكل الربا وموكله كالهام ملعونان ، ولهام اإلثم 

نفسه ، فاآلكل هو الذي أخذ ممن أقرضه زيادة عىل ماله ، واملوكل هو الذي 

 اقرتض ذلك املال.

 .ولألسف –وقد وقع كثريون يف هذه املعصية \

 ثانياً:

بخصوص تقدم ذلك الرجل لِك : فإن أمره يختلف باختالف حاله ، هل تعامله 

 بالربا سيستمر بعد الزواج ؟ أم هو نادم وتائب من ذلك ؟

فإن كان األول : فال ننصحك بقبوله زوجاً ؛ ألنه مرص عىل كبرية من كبائر 

 .لذنوبا

وإن كان حاله الثاين : فال حرج من قبوله زوجاً ، ويجب إعانته عىل التوبة 

 والله أعلم.الصادقة

 اإلسالم سؤال وجواب
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 د سود خور رسه په تجارت کې رشاکت جايز دی ؟

کوم : پس له سالمه زه یوه پوښتنه  ېته سالمونه او نیکی هیلی وړاند تاسې

یو مسلامن دکافر رسه په تجارت کاروبار  ېک هيواد يرته په کفر ېلرم که چ

 ؟جایز دی دا کارمسلامن لپاره  د نو خوريهغه کافر سود  او رشیک يش ېک

 پاينده محمد صافی

 :ځواب

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله، 

 .وبعد

کافر د سود خور رسه په تجارت او سوادګرۍ کې رشاکت جايز نه دی که 

وي يا مسلامن ځکه د بيع او تجارت د صحت يو رشط دا دی چې په معامله 

 .کې به سودي لني دين نه وي

 : جاء فی الفقه التجار املسلم

ال يجوز للمسلم أن يساهم يف رشكات تتعامل بالربا أخذاً وإعطاًء كام هو 

 حال كثري من الرشكات املساهمة التي ينص يف أنظمتها عىل أن من موارد

 الرشكة اإلقراض واالقرتاض بالربا.

 –صىل الله عليه وسلم  –والنصوص الرشعية من كتاب الله وسنة رسوله 

رصيحة يف تحريم الربا تحرمياً قاطعاً ال شك فيه. ومن املسلَّم به عند أهل 

 (.۱/۱۳۱فقه التجار املسلم )العلم أن فوائد البنوك هي من الربا املحرم 

 : ملالية املعارصةو جاء يف املعامالت ا

هذا ويف حالة توافر رشكات مساهمة تسد الحاجة وتلتزم بعدم التعامل 

بالربا أخذاً وإعطاًء يجب عىل املسلمني عدم التعامل مع الرشكات املساهمة 

املعامالت املالية املعارصة ص )التي تقرتض بالربا عند الحاجة وتودع أموالها بفائدة. 

712. 
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يش ژباړه : د مسلامن لپاره جايزه نه ده چې د داسې رشکت رسه رشيک 

ه څنګه چې لکپه سود رسه وي سود اخيل او يا يې ورکوي ، يې کوم چې تعامل 

سود د .يرو رشکتونو همدا حال دی چې معامالت يې په سود ديډنن عرص د 

د قرآن او سنتو په رصيحو نصوصو حرام دی او په دې کې څه شک نشته او 

 .اهل علم په نزد بانکي ګټه سود دی

 همدارنګه معامالت املعارصة ليکي : 

دا حال اوس د ډيرو رشکتونو دی کوم چې د رضورت پر مهال سودي 

معامالت کوي سود اخيل او يا يې ورکوي ، مسلامنانو لپاره جايز نه ده چې په 

داسې رشکتونو کې سهم واخيل کوم چې د رضورت په وخت کې سودي قرض 

 .سپاريته اخيل او يا خپل مالونه د ګټې لپاره هغوی 

 لی اعلمو الله سبحانه و تعا

 پيسې په جومات کې لګول جايز دي ؟مال او د سود خور 

 یڅوک په چا خرب وي چي سود خور د امابعد که يو ېلېه ېکېسالمونه اون

نو په داسې فرش او وي  یته فرش اخيسل شو  جومات او د سود خورله خوا

 او که نه ؟ يږکي ملونځ صحيح کي جومات

 نقيب الله

 :ځواب

دا څرګنده يش چې آمد يې ټول د سود څخه دی نو دا مال  ېر ېکه چ

، په داسې فرش  یخبيث دی د خبيث مال لګول په جومات کې جائز نه د

ص  ۳)کفايت املفتي ج  یچې په حرامو پيسو اخيستل شوی وي ملونځ کول مکروه د

۱۹۱.) 

اکل الربا و کاسب الحرام اهدی الیه او اضافة و غالب ماله حرام ال يقبل و 

 (۱۱۴ص  ۹کفايت املفتی ج  – ۵/۳۴۳هنديه )اليکل مامل يخربه ان ذالک املال اصله حالل 
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الله تعالی نه قبلوي َوال يَْقبَُل اللَُّه إاِلَّ الطَّيَِّب ) :په حديث رشيف کې راځي

 يواځې پاک مال(مګر 

فی الدرمحتار: اما لو انفق فی ذالک ماالً خبيث و ما ال سببه الخبيث جاء 

  (.سعيد ۶۸۵/ ۱و الطيب فيکره )دراملحتار باب مايفسد الصالة وما یکره فيها 

 .ملونځ نه فاسدوي مګر د ملانځه ثواب کميږي

 د سود څخه توبه :

مهربانۍ الله سبحانه وتعالی خپلو ياغي او رسکشه بنده ګانو ته په ډيره 

 رسه خطاب کوي چې :

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أرَْسَفُوا َعىَل أَنُفِسِهْم الَ تَْقنَطُوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه يَْغِفُر ]

نُوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيمُ   (۵۳)الزمر  [ الذُّ

ری کړی دی ېخپلو ځانونو تکومو کسانو چه پر   بنده ګانو!  ای زماژباړه : 

بښي هغه خو  ېد الله له رحمت څخه مه ناهيلې کيږی يقيًنا الله ټولی ګناو 

 .بښونکی اومهربان دی

 مؤمنانو ته يې په توبه کولو حکم کړی دی :

 (النور ۳۱) [َوتُوبُوا إىَِل اللَِّه َجِميًعا أَيَُّها الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ ]

اسی ټول د خپلو ګناهونو نه الله تعالی ته توبه وباسې ددي مؤمنانو! ت

 . دپاره چې کامياب شئ

 الله سبحانه وتعالی د بنده په رجوع او توبه ډير خوشحاليږي :

خاِدِم رسوِل الله صلی الله عليه  –وعن أيب حمزَة أنِس بِن مالٍك األنصارّي 

للُه أفَْرُح ِبتَْوبَِة َعبِْدِه ِمْن »م : وسلم قَاَل : قَاَل رَُسوُل الله صلی الله عليه وسل

 .()متفق عليه «أََحِدكُْم َسَقَط َعىَل بَِعريِه وقد أضلَُّه يف أرٍض فاَلةٍ 

له ايب حمزه انس بن مالک انصاری رضی الله عنه خادم رسول الله صلی 

:چه  عليه وسلم فرماييل صلی الله الله عليه وسلم نه روايت دی چه رسول الله
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د يوه کس نه په يوه دښته يا صحرا کې خپل اوښ ورک شوی وي او هغه پيدا 

بس الله تعالی ددی نه هم زيات د   –يش نو دغه کس به څومره خوشحاليږي 

 .خپل بنده په توبه ويستلو خوشحاليږي

هغه کسان چې قصداً يا د خطا او ناپوهۍ له وجې سود خوري يا سود 

لی څخه دې ووېريږي په دې لږ ګټه باندې خپله ورکوي د الله سبحانه وتعا

پانګه مه بربادوئ او په دې لږه ګټه باندې آخرت مه بربادوئ ځکه د سود 

 .خورو د پاره ډير سخت عذاب دی

نور توبه وباسئ او د الله سبحانه وتعالی پر وړاندې له جنګ کولو څخه 

 دي.الس واخلئ ، اي عاجزه بنده ! د الله تعالی نيول ډير سخت 

 توبه او د سود څخه خالصون :

ستله خپله اصيل پاڼه مو ېکله مو چې د سود څخه په کلکه صادقانه توبه و 

 .واخلئ او سود يې مه اخلئ

کچېرې مو مخکې سود خوړلی وي د سود د ګناه څخه د خالصون په نيت 

 .نه د صدقې په نيت به هغه پر مسکينانو او فقريانو ووييش

امتالك الفوائد الربوية، واالنتفاع بها عىل أي وجه من ال يجوز لك بأي حال 

الوجوه، ويجب اإلرساع يف التخلص منها ورصفها إىل مصالح املسلمني 

 املختلفة، وليس لك ثواب الصدقة يف ذلك، وإمنا تثاب من ناحيتني أخريني:

األوىل : التخلص من املال الحرام، والقذف به بعيداً عنك، ليبقى مالك 

 اهراً، وحياتك منزهة عن هذا الحرام.حالالً ط

من ” الفوائد الربوية ” الثانية: أنك بهذا الفعل كنت وسيطاً يف نقل املال 

إىل جيوب الفقراء، خاصة إذا كان املرصف يتواله جهة غري  (البنك)املرصف 

مسلمة، فبهذا تكون قد ساهمت يف انتزاع هذا املال من أيدي غري مسلمة 

 (فتاوي البلدالحرام –املجلس االسالمی ألفتاء ) الح املسلمني.وجعلها يف قبضة مص
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)ستا لپاره په هيڅ صورت روا نه ده چې د سود ګټه واخلې او د هغه څخه 

په کومه طريقه استفاده وکړې ، پر تا واجبه ده چې هغه د ګناه څخه د 

په دې کې تا ته د صدقې  ېخالصون په نيت د مسلامنانو په مصالحو ولګو 

 ثواب نشته بلکي دوه مقصده دي :

 .اول : د حرام مال څخه خالصون او د حالل مال پاتې کېدل

 (.دوهم : د سودي بانک د ګتې پر ځای د فقريانو جيبونو ته د ګټې انتقال

 ( :۲۳/۲۴۸) "املوسوعة الفقهية"جاء يف 

و ربا أو نحو ذلك ليس املال الحرام كاملأخوذ غضبا أو رسقة أو رشوة أ  "

مملوكا ملن هو بيده , فال تجب عليه زكاته ; ألن الزكاة متليك , وغري املالك ال 

يكون منه متليك ; وألن الزكاة تطهر املزيك وتطهر املال املزىك لقوله تعاىل : 

وقال النبي صىل الله عليه وسلم:  (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)

 (.صدقة من غلولال يقبل الله )

 .واملال الحرام كله خبث ال يطهر

والواجب يف املال الحرام رده إىل أصحابه إن أمكن معرفتهم وإال وجب 

إخراجه كله عن ملكه عىل سبيل التخلص منه ال عىل سبيل التصدق به , وهذا 

 ."متفق عليه بني أصحاب املذاهب

نيش کيدای او  حرام مال لکه غصب ، سود ، رشوت او نور د چا ملکيت)

په هغه کې زکات واجب نه دی ځکه زکات په هغه څه کې واجب وي چې څه 

د چا په ملکيت کې وي ، ځکه زکات د زکات ورکونکي د پاره پاکې ده ، الله 

واخله څو دوی د هغې  (د دوی له مالونو څخه صدقه )زکاتتعالی فرمايي : 

 .له مخې پاک او برکتي کړې ()صدقې

لی الله عليه وسلم فرمايي :الله د خبيث مال صدقه نه او رسول الله ص

 .قبلوي
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سپاري کچېرې و نو واجب دی چې حرام مال به سړی د هغوی څښتنانو ته 

د هغوی پېژندل ممکن وي او که ممکن نه وي نو د حرام مال څخه د خالصون 

په نيت نه د صدقې په نيت به دغه مال په مستحقو کسان ووييش دا قول د 

 .تر مينځ متفق عليه دیمذاهبو 

او که مو توبه ونه ايستله نو بيا د سخت دردونکي عذاب او خطرناکو پايلو 

لپاره خپل ځانونه چمتو کړئ ، دا دوې ورځې چړچې او عيش به داسې په 

 .هيڅ به ورباندې پوه نشئچې باندې تېرې يش  درمنډه 

 لقوله سبحانه وتعالی :

نْيَا ] بُْهُم اللَُّه َعَذابًا أَلِياًم يِف الدُّ فَِإْن يَتُوبُوا يَُك َخرْيًا لَُهْم َوإِْن يَتََولَّْوا يَُعذِّ

 .(۷۴التوبة: ) [َواآْلَِخرَِة َوَما لَُهْم يِف اأْلَرِْض ِمْن َويِلٍّ َواَل نَِصريٍ 

واړوي  که دوی توبه وکړي ، دا به دوی ته ښه وي او که مخ ()اوسژباړه : 

به دوی په دنيا او آخرت کې په دردناک عذاب رسه وکړوي   الله )جل جال له(

 .او دوی ته به د ځمکې پر مخ نه کوم دوست وي او نه هم مرستندوی

 اوم بنسټ چې د سود د حرمت بحث وو په همدې ځای پای ته ورسيد .

 آتم بنسټ ، په معامالتو کې جواري يا قامر حرام دی :

معامالتو او تجارت کې آتم بنسټ دا دی چې په راکړه ورکړه په اسالمي 

 .کې د جواري يا قامر لني دين او معامله حرامه ده

 د جواري يا قامر تعريف :

ميس په لغت کې  .( او )القامر( واييَميَْسةجواري چې په عريب کې ورته )

 .ته وايي ممکن او آساين او په آسانۍ رسه الس ته راوړلو

قمر له لفظ څخه اخيستل شوی دی قمر سپوږمۍ ته وايي ځکه قامر د 

سپوږمۍ کله وړه او کله لويه وي په قامر کې هم کله ګټه او کله تاوان يعنې 

 .برد او باخت وي
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 بخت او لګولو، رشط لګولو يا د ۍهر هغه معامله که په بازپه اصطالح کې 

ته قامر او  يهغ وي اتفاق پر بنا وي چه ګټه او تاوان يې مبهم او نامعلوم

 .ييميس وا

 د قامر حرمت :

اقتصادي  ، د انصاف دين دی اسالم مقدس دين چه رسارس دعدل او د

عدل او انصاف ديوه خاص نظام درلودنکی دی  دخاص حدودو نظام لپاره هم

. 

غربت له  کې يو کس د ېيش چه په هغ لیڼګاسالم داسې ظلم کله رواه 

کښلو نه  ۍخوار  بل کس بغري له کوم عمل او يش او ېهم غريب پات پاسه نور

رقم جمع کړ  جيبونو نه فقريانو د غريبانو او يا د خزانه تر السه کړي او قاروين

 .هغه مالک جوړ يش ډول د ينه په اتفاق ېوج يکس بغري له رشع يو يش او

 .قامر داسې ظاملانه جرم دی د يو کس په تاوان کې د بل کس ګټه وي

په سختو ټکو حرام شوی کې ره عمل دی چه په قرآنکريم کاناقامر سخت 

  .او د شيطان عمل بلل شوی دی ید

َا الَْخْمُر َوالَْميِْسُ َواالَنَصاُب ]:تعالیسبحانه  قولهل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوآ إمِنَّ

يْطَاِن فَاْجتَِنبُوُه لََعلَُّكْم  ْن َعَمِل الشَّ  سورة املائدة(.۹۱) [تُْفلُِحونَ َواالَزاْلَُم رِْجٌس مِّ

فال ، دا  غشی)د قامر او بتان او چه رشاب او اً ای مؤمنانو! يقينژباړه : 

له  ېتاس ئنو ځان وسات يله کاره د شيطان څخه د يپليت د (واړه ټول څلور

 .ئچه نجات وموم ېدې څخه لپاره دد

 په پورته آیت رشيف کې الندې ټکو ته اشاره شوې ده :

نه بايد هر  ېچه دد هوفرمائل شو  (يڅيزونو ته رجس )ګنده ګ اول : دې

 .يسامل عقل خپله اجتناب وکړ 

 .دا کار د شيطان عمل دیدوهم : 
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  .شو رسه جمع کړ ۍحرمت دبت پرست يرشابو او جوار  د ېچ دا : دريم

يات ؤ ، خلک زنځ د قامر کاربار ډیر يتر م خلکو دکې دجاهليت په زمانه  

 ېښځ ېشقان وو چه ډير کرته به يې خپل بال بچ او خپلعمل دومره عاې دد

يې پر يوه ځل کله چې د اسالم سپېڅلی دين مينځ راغی ،  ېکول وهدا ېهم پر 

 .د قامر ټول ډولونه حرام اعالن کړل

بيع مزابنه ،محاقله ،مالمسه ،منابذه او حصاده د  ېقسم معاملو ک ېده پ

 . وروسته را روان دیچې بحث يې او نور صورتونه موجود وو ، 

په  ني نور اوسيځ يد ېله پخوا پات قامر څه ډولونه دکې  عرصخو اوس 

 لکه : نويو شکلونو را پيدا شوي دی

چه په يوه ډبی کې   ېپه رسبسته ډبليو کې جايز  ، بخت حساب اويالټر 

 .ياو داسې نور د کې جايزه وي په بل ډيب او هيڅ يا کم شی وي

خلکو هدف نه وي  دبخت لپاره ثبت نام خو دټکټ اخيستل يا  دالټری

 .وتل وي ېبلکې هدف يې د جايز 

 او يجمع کيږ ېپيس خلکو ډيرو د ، وي کې ګټه او توان نامعلوم ېده پ

يو کس ته حواله  ۍعمل او خوار  هغه د بخت او اتفاق په ډول بغري له کوم

 .یچه همدا قامر د کيږی

موالنا مفتی محمد شفيع صاحب په خپل کتاب  ډولونه يد قامر ټول نو 

د  او همدارنګه يد يکې په پوره وضاحت رسه جالجال بيان کړ  لفقها جواهر

په خپل کتاب  موالنا مجيب الله ندوی فاضل دارالعلوم هند د ندوة العلامء

د نور وضاحت لپاره يې هلته  ښه وضاحت ورکړي دي اسالمی فقه کې

  .ئوګور 

 آسونو رشط لګولو لکه د و اوبازی لګوللونه يې دپخوانی ډو 

 .يلوبی چه رشط پکې و  ېنور  او ي،کوترباز لوبه
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ج  ۹۱)ابن کثري  .کل شیء من القامر فهو من امليس حتی لعب الصبيان بالجو

۳) 

هغه د ميس په حکم کې داخل  –هرهغه څيز په قامر کې داخل وي :يعنی

چهارمغزو وغريه باندی د ګټلو پيللو لوبې کوي چه دماشومانو په غوزانو يا  ید

 .ده يهغه هم قامر يا جوار 

 رشعاً څه حکم لري ؟ (Insurance) بيمه

 الله و برکاته ةالسالم علیکم و رحم :پوښتنه

کار کوم او د  ېزه په یوه دفرت ک ېچ ېتنه لرم هغه داسښزه یوه پو 

چی میدکل  يبیمه هم لر  يصح پرتهد معاش نه  يکارکوونک مؤسيسې

معاش  يدمیاشتن يهرکارکوونک (دMedical Insuranceانشورنس ورته وایی )

او دوه چنده دفرت وررسه  يکو  ټافغانی( دفرت ک ۵۱۱نه یوه اندازه روپی )مثال 

 ۱۵۱۱د هر کارمند په رس  ېمیاشت ېافغانی(نو د هر  ۱۱۱۱)مثال  يای کو ځیو 

او  کوم کارمند مریض يش نو هرکله چی يیو رشکت ته ورکو  ېد بیم ۍافغان

او هغه  ينو د دغه مصارفو بیلونه دغه د بیمی رشکت ته استو  یا دوا واخيل

 .يورکو  ۍورته د بیلونو روپ

 ېپه دوران ک ېمود يکار  ېخپل دیو کارمند  يشی کیداکې نو په نتیجه 

نه  ېوج چی دده د ېکوم د رشکت نه واخيل ېبیم ۍدروپ ېتر هغی زیات

)مثال د لسو میاشتو په  واخيل ېاو یا هم کم يد ل شویړ ورکته رشکت  ېدبیم

 ږيورکول کی ېرشکت ته د یوه کارمند له وج ېبیم ۍدافغان ۱۵۱۱۱موده کی 

رشکت  ېشلو زرو بیل د بیم ۲۱۱۱۱یو کارمند د  کیدایيش ېخو په دی موده ک

داد یوه  وانه خيل يبیخ ېاویا دکمو روپیو اویای واخيل ۍاو روپ يته واستو 

(نو نتیجه داده کارمند ياره لر  ېاو دهغو په مصارفو پور  ۍکارمند په مریض

د  ۍروپ ياو هغه باق ېد بیلو په مقابل ک ېیر ډکه  لېواخست ۍروپ ږکه ل
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 .يهغه به رشکت ورکو ې یر ډ هواخستی او ک ږکه یی ل ېرشکت شو 

 ړئواضح کته دا ږ مون ېاکڼاساساتو په ر  اصلو او يلرم چی داسالم هيلهنو 

 ياسالم ولو په بنیاد او یا په نور ئچی دامعامله صحیح ده او کنه او د کومو دال 

 .ږيد دارنکه معامالتو رسه کوم نوعه چلند کی ېهیوادونو ک

 .بالل له کابل نه. په احرتام.او مدلل جواب په هیله ستاسو د تفصیيل

 :ځواب

وصحبه ومن وااله، الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله 

 .وبعد

د ذمه وارۍ بيمه وي  بيمه هغه که د ژوند وي ، درملنې وي يا د څيزونو 

وکې باندې مشتمل دحرامه ده ځکه چې دا ډول معامالت په سود ، قامر او 

 .وي

 مفتي موالنا کفايت الله دهلوي رحمه الله په اړه ليکي :

ونو ادا کول ودريږي نو د ژوند په بيمه کې سود او توکه ده ځکه که د قسط

 .مخکې ادا شوي قسطونه له مينځه ځي او ډوبيږي

د څيزونو بيمه کول ځکه نا جايز دي چه په دې کې د قامر معامله مينځته 

 .راځي

حاصل دا چې د  –بيمه د نا جايز والی وجه هم قامر دی  ه وارۍاو د ذم

دا ټول حرام  وکې باندې مشتمل دی چېدبيمې کار او بار په سود ، قامر او 

َا الَْخْمُر َوالَْميِْسُ َواالَنَصاُب ]: تعالیسبحانه قوله ل ،دي يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوآ إمِنَّ

يْطَاِن فَاْجتَِنبُوُه لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  ْن َعَمِل الشَّ  .(سورة املائدة۹۱)[ َواالَزاْلَُم رِْجٌس مِّ

َضاَعَفًة َواتَُّقواْ اللَّه لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ] بَا أَْضَعافًا مُّ )ال  [تَأْكُلُواْ الرِّ

  (.۱۳۱عمران 

 (.۶۲ص  ۸کفايت املفتي ج )

 د مکې مکرمې د علمي څيړنو او افتا داميي ټولنه ليکي :
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مياشت يا هر  ه( په دې معنی ده چې يو کس هر Insuranceژباړه : بيمه )

کال د بيمې رشکت ته څه مبلغ ورکوي او د هغه په مقابل کې رشکت دا 

امنت او تعهد کوي چې هر کله څه حادثه مينځته رايش دغه شخص ته به ض

 .د هغه خساره ور کوي

په هر حال کې بيمه ور کوونکی د رضر او تاوان په حال کې وي مګر د 

هغه معامله چې هميشه د برد  بيمې رشکت کله توان کوي او کله ګټه نو

  .باخت په حال کې وي قامر بلل کيږي

پکې ګټه او تاوان ، د حادثې محل او مقدار د بيمې ټول هغه ډولونه چې 

بوهريره رضی ا  په دليل ددې حديث رشيف مبهم او نا معلوم وي حرام دي

نََهي َعْن بَيْعِ »َم : ان النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وَآلِِه َوَسلَّ الله عنه روايت کوي:

 .(۱۵۱۳مسلم ))« الَْغَرر

الغرر د د اسې بيع چې په هغه کې  رسول الله صلی الله عليه وسلم :يعنې

 وي منعه فرمايلې ده. ()نا څرګندوالی

 (۱۵/۳۱۱) (مکة املکرمة)د علمي څيړنو او افتا داميي ټولنه  

 دالحرام ليکي :لهمدارنګه فتاوي علامء الب 

(( د بيمې يو ډول دی چې د اسالم Medical Insuranceبيمه ) د درملنې

 .له نظره حرامه ده

 همدارنګه موقع االسالم السوال جواب يې په اړه ليکي :

له بده مرغه په نورو اسالمې هيوادونو کې هم د کفارو دې نا وړه عمل 

نفوذ کړی دی ولی علامؤ يې په اړه کلکه مبارزه کړی ده او د هغې په حرمت 

 اعلمسبحانه وتعالی و الله .کې يې ډيرې ليکنې کړی دي
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 د قامر سزا :

اَ َصبََغ »: رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي َْد ِشريِ فََكأمنَّ َمْن لَِعَب بالَّنَّ

 .(سلماملأخرجه )« يََدُه يف لَْحِم ِخْنِزيٍر وَدِمهِ 

لوبه وکړه هغه داسې دی لکه د خوګ  (يعنې : چا چې د نرد شري )شطرنج

 .په خوښه او وينه يې چې الس ککړ کړی وي

څخه ابی موسی اشعری رضی الله عنه له رسول صلی الله عليه وسلم 

من لعب بالَّند فقد عىص الله »: روايت نقل کړی دی چې هغه فرماييل دي

 (.موطاء امام مالک و ابوداود)« ورسوله

لوبه کوي پس هغه د الله او د هغه د رسول څوک چې د شطرنج يعنې : 

 .څخه رسغړونه وکړه

 .قامر د الله تعالی د ذکر څخه د غافله کېدو سرت سبب بلل کيږي

َوَمْن أَْعرََض َعْن ِذكِْري فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنكاً ]:الله سبحانه وتعالی فرمايي

 (.۱۲۴)طه [ َونَْحرُشُُه يَْوَم الِْقيَاَمِة أَْعَمى

ژباړه : او څوک چې زما له يادولو مخ واړوي د هغه لپاره به په دنيا کې 

 .تنګ ژوند وي او د قيامت په ورځ به يې ړوند را پاڅوو

 .د قامربار سزا تعزير دی د مسلامنانو امام به هغه ته سزا ټاکي

  جاء يف موسوعة الفقهية :

وعليه تعزير من   , ومنها امليس  , عىل ويّل األمر العمل عىل منع املعايص

  . وال كّفارة  , ألّن التّعزير إمّنا يكون يف كّل معصية ال حّد فيها  , ثبت عليه ذلك

د قامر څخه ګټلی مال خبيث او مردار دی ، د خبيث مال څخه د 

خالصون الره دا ده چې هغه به خپلو مالکانو ته سپارې که دا امکان ونه لري د 

 .هغه پر فقريانو وييش ګناه څخه د خالصون په نيت به

 جاء يف املوسوعة الفقهية :
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وهو من املال الحرام مثل كسب   , ما يكسبه املقامر هو كسب خبيثٌ 

والواجب يف الكسب الخبيث تفريغ الّذّمة منه برّده إىل   , املخادع واملقامر

  . أربابه إن علموا وإاّل إىل الفقراء

 نهم بنسټ ، د احتکار حرمت :

 معامالتو او تجارت نهم بنسټ دا دی چې په راکړه ورکړه يا بيعد اسالمي 

 .کې احتکار حرام دی

 د احتکار تعريف :

په هیله د خلکو د رضورت وړ  احتکار دې ته وايي چې د قیمتونو دلوړوايل

خريه کړي او د سختې اړتيا او رضورت څخه سوء استفاده وکړي او ذ مواد 

پلوري ،او د هغه رضر عامو خلکو په لوړ قيمت و  ېهغه پر خلکو باند

 .ورسيږي

 د احتکار حرمت او د هغه ګناه :

 .احتکار حرام دی او په اړه يې سخت وعيد ذکر شوی دی

 .()املسلم «من احتكر فهو خاطئ»فرماييل: ل الله صلی الله عليه وسلمرسو 

 .څوک چې احتکار کوي هغه ګناهکار دی :يعنې

عىل املسلمني طعامهم ؛ رضبه من احتكر »: بل حديث رشيف کې راځي

راوی عمر بن الخطاب باالسناد  ۳۳۴/ ۱عمدة التفسري  –ابن ماجه ) «الله باإلفالس والجذام

 .(صحيح

څوک چې پر مسلامنانو باندې د خوراک بنديز او احتکار لګوي ،  :يعنې

 .به يې د جذام او افالس په مرضونو ووهي (جل جال له)الله 

 «املحتكر ملعون»ويف املستدرك أنه صىل الله عليه وسلم قال: 

الله تعالی )ون دی عدا روايت هم راغلی چې محتکر ملکې او په مستدرک 

 .(لرېڅخه د رحمت 
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 په کومو موادو کې احتکار مينځته راځي :

يوسف رحمه الله او امام مالک رحمه الله په نزد په هر هغو  د امام ابو

خلکو ته يې رضر رسيږي احتکار مينځ راځي هغه که د اجناسو کې چې 

. د اکرثو علامؤ قول همدا .سوخت مواد وي ، لباس وي او حيوانات او غريه

 .دی

ذهب أبو يوسف من الحنفيّة إىل أّن االحتكار إمنا يكون يف كّل ما أرض  و

حبسه، سواء كان يف األقوات أم يف غريها، اعتامّدا عىل علّة الحكم، وهي 

)الفقة ْضر، فكّل ما سبّب رضّرا فهو احتكار. وهذا أقرب إىل قول مالك. ال

 (.االسالمية

 احتکار کله مينځه راځي :

 .احتکار د الندې دريو رشطونو په صورت کې مينځته راځي

چې د احتکار جنس د هغه د اهل عيال د يو کال مرصف او تکفل  دا:اول 

نه زيات وي ، ځکه دا جايز دی چې سړي د خپل کور د خرڅ د پاره د يو کال 

 .خريه کړيذ مواد 

خريه کړي تر څو قيمتونه ذ دا چې د احتکار اجناس په دې نيت :دوهم 

اړتيا او لوړ يش او بيا يې په ګران قيمت و پلوري ، او د خلکو د سختې 

 .رضورت څخه سوء استفاده وکړي

احتکار هغه وخت مينځته راځي چې کله خلک احتکار شوي  دا چې:دريم 

او ….. ون مواد ، پوښاک او نور ساجناس ته اړتيا ولري لکه خوراکي مواد ، د 

هغه اجناس چې خلک هغې ته رضورت نه لري احتکار نه بلل کيږي ځکه 

 .خلکو ته يې رضر نه رسيږي
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خريه کول د اجناسو په ذ نې معارص علامؤ بل رشط هم ور زياتوي چې دا يځ

نرخ باندې تأثري و نه کړي او په بازار کې د اجناسو قلت را نيش چې دې ډول 

 وايي : تاحتکار ته احتکار قل

وفيه يحتكر عدد قليل من املنتجني أو البائعني إنتاج سلعة معينة بحيث 

  (.)مکتبة االسالميةمثنهاميكنهم التأثري يف ارتفاع 

خريه ذ د مطلب خالصه : هر ډول اجناس چې د نرخونو د لوړوايل په نيت 

خېرې په وجه د موادو کموالی او د نرخ ذ يش او خلکو ته يې رضر رسيږي د 

جګوالی را مينځته کيږي د احتکار حکم لري، مګر که کوم اجناس خريداري 

بازار د ښه والی د پاره وساتل  يش او د شدت او رضر وخت نه وي د بيع او

يش باک نه لري په رشط ددې چې خلکو ته يې رضر نه وي په بازار او نرخ څه 

 .تأثري ونه لري

 په اوس عرص کې د احتکار نوي ډولونه:

په اوسني اقتصادي بازار کې الندې دری ډوله عرصي او مډرن احتکار 

 .رواج لري

 : رشکت قاضبه : (الف

يا څو کسانو کډون ته ويل کيږي ، داسې چې د هر  په تجارت کې د دوه

 .يوه د پانګې اندازه ټاکلې وي او په هامغه اندازه د کټې ونډه اخيل

دا ګډون کونکي د يو خاص تجاريت يش د ټولو پيداوارو او توليداتو ونډه او 

حصې پخپله قبضه کې نييس او د هغې خريداري کوي او بل چا ته د هغه د 

وي ، چې له همدې امله د مربوطه تجاريت يش د توليد حد ، رودلو حق نه ېپ

اندازه او د نرخ تعني د هغوی په الس کې وي او پخپله خوښه د هغه نرخ ټاکي 

 .او په دې توګه عام خلک لوټ کوي
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دا که هر ډول مواد وي تيل ، خوراکي مواد او نور ، د احتکار ددې مډرن 

نييس چې په همدې وجه رشکت په وسيله مارکيټ پخپله قبضه کې  ېطريق

 .قابضه بلل کيږي

 ادماج :  (ب

کې  دا د تجاريت وحدت يو شکل دی ، ادماج يو کولو يا يو شی په بل يش

په هر اړخيز توګه مدغم کولو ته ويل کيږي ، داسې چې د احتکار په عرض د 

د څو رشکتونو ماليکان پخپل مينځ کې تجاريت وحدت  داتو او يا توليداتوېوار 

ونډه نه لري بلکي ټول خپله کې ل ډول په تجاريت اجناسو ېالبېقائم کړي په ب

 .پانګه رسه ګډوي او تجاريت منابع هم يو شان او مشرتک وي

دوی د څو تجاريت اجناسو ولکه پخپل الس کې نييس او د هغه په وسيله د 

 .مارکيټ او بازار نرخ د هغوی په واک کې وي

 ج( د قيمت وحدت :

دونکو تجاران په دې باندې ېالی داسې چې د څو کمپنيو يا وار د قيمت يو 

متفق يش چې د تجاريت اجناسو نرخ به يو شان ټاکي او د دغه ټاکيل قيمت په 

 .ذريعه د مرشيانو لوټول کوي چې دا هم د احتکار يوه نوې طريقه ده

په هر صورت احتکار حرام ګناه کبريه ده ، که په هره طريقه وي او يا په 

 .څه کې وي هر

 .امام ابو يوسف رحمه الله وايي : کل ما ارض الناس حبسه فهو احتکار

يعنې د هر هغه يش زيرمه کول احتکار دی چې ټولنې او خلکو ته زيان رسوي 

که څه هم د زرو رايج الوقت سکو او د رختونو زيرمه کول وي ، د امام ابو 

 .يوسف قول ته د نړي زياتره علامؤ ترجيح ورکړی ده
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 دريم فصل

 د معامالتو تقسيم

 په مجموع کې معامالت په الندې برخو ويشل شوي دي :

الرهن، االجاره، الرشکة، الکفالة،   مضاربت،  ،السلم، الحواله ،البيع، القرض

الشفعة، ، املساقات و املزارعة، احياء املوات، املسابقة، الهبة، الوقف

 .، الغصب او الصلحالحجر  ،اللقطة

 

 : (اخيستل او خرڅول)البيع 

بيع په لغت کې د مال تبادله په مال باندې او په اصطالح کې په رضا او 

 .خوښۍ رسه د مال تبادله په مال رسه

 جاء يف موسوعة الفقهية :

مبادلة مال مبال، أو بعبارة أخرى يف بعض   : البيع لغًة مصدر باع، وهو

  . مقابلة يشء بيشء  : الكتب

فالحنفيّة عرّفوا البيع باملعنى األعّم مبثل تعريفه  : الفقهاءأّما يف اصطالح 

الجزء )املوسوعة الفقهية   .   لرّتايضبا مبادلة مال مبال يعنی :  .  ( الرّتايض ) لغًة بقيد 

 (.البيع –التاسع

د بيع لغت د باع د مصدر څخه دی چې عبارت ده د مال تبادله په مال )

نو کتابونو کې راغلی د د یو يش تبادله په يپه ځرسه ، او يا په بل عبارت چې 

، په اصطالح کې د احنافو په نزد  (بل يش يا شی د يش په عوض )کې اخيستل

 (.: په خوښۍ رسه د مال تبادله په مال رسه

 ځنې اصطالحات :

  (: د مال تبادله يا د مال خرڅول چې ضد يې الرشاء )د مال اخيستل البيع

  (: خرڅوونکي )تجار يا سوداګر البايع
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 : اخيستونکی  املشرتي

 .: هر هغه شی چې رشعاً مباح او د استفادې وړ وي مال بلل کيږي مال

 د بيع مرشوعيت :

 .بيع په قرآن سنتو او اجامع رسه جايزه ده

 .(۲۷۵البقرة اآلية ): }َوأََحلَّ اللَُّه الْبَيَْع{ الله سبحانه وتعالی فرمايي 

 .او الله حالله ګرځولې ده بيع يعنې:

 .«البيعان بالخيار ما مل يتفرقا» او رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي:

خرڅونکی او اخيستونکې څو پورې چې يو له بله نه وي جال شوي د يعنې : 

 .لري کولو اختيارمعاملی د فسخې 

 د بيع ارکان :

د بيع ارکان د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد ايجاب او قبول دی ، يعنې 

بيع په ايجاب او قبول رسه تر رسه کيږي او د ايجاب او قبول لفظ به په مايض 

 (.)رشح قدوريضيعه رسه وي 

مګر صاحب املحيط الربهاين حنفي وايي : په مايض او حال ضيعه هم تړل 

 .کيږي

ه: كل لفظني بلسان عن التمليك والتملك عىل قال أصحابنا رحمهم الل

 (.املحيط) صيغة املايض والحال ينعقد بهام البيع

 موسوعة الفقهية وايي : 

بيع د استفهام يا سواليه په صيغه او همدارنګه د استقبال )راتلونکي 

 .په ضيعه رسه نه صحي کيږي (وخت

به يې کړم يا سبا استفهام لکه : خرڅوې يې ؟ او استقبال صيغه لکه : خرڅ 

 .ته به يې خرڅ کړم مطلب يې راتلوونکي زمانه وي
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  : وال ينعقد البيع إذا كان اإليجاب أو القبول بصيغة االستفهام، مثل

 سأبيعك، أو أبيعك غداً   : أو املضارع املراد به االستقبال، مثل  ؟ أتبعيني 

 (.)املوسوعة الفقهية

 مد په نزد د بيع دری ارکان دي :د امام مالک ، امام شافعې او امام اح

 .صيغة واعاقد، معقود عليه، 

 .: عبارت له بايع او مشرتي يا خرڅونکی او اخيستونکي څخه عاقد

 .: عبارت له مال او قيمت څخه معقود عليه

 .: عبارت له : ايجاب او قبول څخه صيغه

ايجاب دا چې د مال څښنت ووايي چې خرڅ مې کړل او قبول دې ته وايي 

 .چې اخيسونکی ووايي چې وا مې خيستل

 ايجاب او قبول په دريو طريقو رسه جايز دی :

 د اقرار په وسيله : (الف

د ژبې د اقرار په وسيله داسې چې څوک دوکاندار ته ووايي : دغه جنس په 

څو دی دوکاندار ورته ووايي : په دومره افغانۍ دی او خريدار ورته ووايي چې 

 .او دغه اقرار ته ايجاب او قبول وايیاخلم يې نو بيع وشو 

  عميل اقرار : (ب

که په ژبه باندې دواړه لوري اقرار ونه کړي بلکي په عميل ډول اقرار وکړي 

هم صحي دی مثالً : د يو جنس نرخ په بازار کې ثابت معلوم وي اخيستونکي 

دوکاندار ته وويل چې دا جنس راکړه هغه جنس ورکړ او اخيستونکي يې 

 .ادا کړ نو دا ډول اقرار عميل اقرار دی چې په دې رسه هم بيع وشوقيمت 

 د ليکنې او تحرير اقرار : (ج

د ليکلو په ذريغه رسه هم د معاملې فيصله کول جايز دي داسې چې په 

 .صفا الفاظو وي تر څو په آينده کې څه اختالف پکې را نيش



 دمعامالتو فقهي الرښود ............... .......... .......... ........................68

 

 موسوعة الفقهية ليکي :

  . ارضين أو باللّفظ من حارض والكتابة من اآلخريصّح التّعاقد بالكتابة بني ح

  : وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إىل غائب مبثل عبارة

بعتك داري بكذا، أو أرسل بذلك رسوالً فقبل املشرتي بعد اطاّلعه عىل 

 .اإليجاب من الكتاب أو الرّسول

ليکلو رسه تړون کول صحي  تر مينځ په (يعنې : د حارضينو )بايع او مشرتي

کيږي او يا د حارض کس اقرار او د غايب کس ليک. همدارنګه د ليکلو په 

پر تا مې کور  (داسې ورته وليکي)ذريعه د غايب کس تړون صحي کيږي مثالً 

د ايجاب له  (خرڅ کړ ، او يا هغه ته خط ولېږي او مشرتي )اخيستونکی

 .خربېدو وروسته هغه قبول کړي

 صحت رشطونه :د بيع د 

 .دا چې مالک يا د هغه وکيل به موجود ، عاقل او په معامله باندې پوه وي -۱

اخيستونکی به عاقل او داسې سن ته رسيدلی وي چې په معامله باندې پوه  -۲

 .وي

مال او جنس به رشعاً پاک وي حرام به نه وي ، مجهول او نا معلوم به نه  -۳

وي او داسې شی به نه وي چې د هغه وي جنس او قيمت به دواړه معلوم 

 .قبض يا الس ته راوړل نا ممکن وي

 .: يا په بل عبارت ايجاب او قبول به تر رسه شوی وي د عقد ضيعه -۴

: د دواړو طرفونو به خوښه او رضايت به وي که يو طرف نا راضه  رضايت -۵

 .وي بيع نه صحي کيږي

، ياشتد پاره نه وي لکه: يو مپه بيع کې به دوام وي بيع به د مؤقت وخت  -۶

 (.ه عالمه وهبة زحييلتالفقة االسالمي وادل –)موسوعة الفقهية  .يو کال او نور
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 د بيع نارواه طرېقې او د هغو حکمونه :

يع باطل ،بيع فاسده او لکه : بپه عام ډول ناجايزې بيعې په دری ډوله دي 

 .بيع مکروهه

 بيع باطل : -۱

چې معامله او استعامل يې ټول حرام دي مثالً چا دی  د باطلې بيع حکم دا

بيع لپاره  رشاب ديې سود کاربار وکړيا یې د رشابو کارخانه جوړه کړه يا  د

راوړل يا یې د قامر په ذريعه تجارت وکړ څنګه چې دا څيزونه په اسالم کې 

او تجارت يې هم  مال نه ګڼل کيږی نو ځکه دا ټول کار بار حرام او باطل دی

 .دی باطل

 بيع فاسده : -۲

بيع فاسده هغه بيع ده چې د بيعې جنس حالل وي مګر په کوم صورت 

په  : د حيوان په پوست کې وړۍهغه نا جايز وي لکه يچې هغه خرڅيږ

ملک نيش کيدای  څ چاپه درياب کې ماهيان د هي، ځکه درياب کې ماهيان 

 .نه وي نو ددی وجې نه دابيعه فاسده ده يچې ښکار شو  څو تر

 بيع مکروه : -۳

په مکروه بيعه کې مال هم حالل وي اوکوم يش چې خرڅيږي هغه هم 

حالل وي مګر په کومه طريقه چې خرڅيږي او ګټه ترې اخستل کيږی هغه نا 

 .جايز وي

یقني شته چې  ېروپۍ قيمت شوي او دد ۱۱شی له تجار رسه په  مثالً يو

روپۍ غواړي روپۍ يې لس و تجار رايض يش دوهم سړی راځې هغه يې په يو 

چې تجار زياته ګټه  يو  مقصد رصف دا د هغههغه جنس واخست  او ېورکړ 

روپۍ واخست دغه  ۱۱روپۍ خرڅ کړ يایې په  ۱۲جنس يې په  نوموړیوکړي 
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ياتې شوي چې دا زيا دوې روپۍ کټه د هغه دوهم سړي په وجه تجار ته  هيو 

 .واييمکروه او دې بيع ته بيع فعل 

 مسايل

هيچا  بول شوي نه وي دو ا چه پخپله شنه شوی وي او يګيا او بوټهغه  -۱

 .ملک نيش کيدای بيع يې ناجايزه ده

حيوان د بچي بيع د حيوان په نس کې نارواه ده که له بچي رسه يو ځای  د -۲

 .خرڅ يش رواه ده

 .خرڅول حرام دي یپه بدن باندې وړ  حيوان په تيو کې شيدې او د -۳

له هغه څخه استفاده کول حرام  وکو او نورو بيع اوډو هانسان د ويښتان د -۴

 .دي

 .بيع حرامه دهاو خنزير دمردار شوي حيوان  -۵

د وړوکو نجونو لپاره  یپالستکي ناوکد ځاندارو تصويرونه او مجسمې لکه : -۶

د ځاندارو بيع باطله ده په رشيعت کې يا پالستکي حيوان او مرغه او نورو 

 .هيڅ قيمت نه لري تصوير او مجسمه

بيعه حرامه ده ځکه چې د چا  و او په هوا کې مرغانوپه درياب کې ماهيان -۷

 .ملکيت نيش کيدای

کوی دا  ېدېکه څوک غوا پدې رشط وپلوري چې د ورځې څلور کلو ش -۸

 .بيعه حرامه ده مګر که ووايي چې ډيرې شيدې کوي رواه ده
 (.ي)اسالمې فقه ،زيورجنتی ،فتاوی هنديه ،شام

 : (سودا يا تجاريت مال)املبيع 

لکه څنګه چې د مال په اخيستلو کې د قيمت معلومول رشط دي دارنګه د 

 يا د اخيستلو د مال معلومول رشط دي لکه : (مبيعې )سودا
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، نوع د جنس لکه: مالګه .د مال جنس ، نوع او مقدار به واضح معلوم وي -۱

، مقدار د هغه وزن لکه:کيلو دی اوکوم هيواد او یا کومې کمپنې توليد 

 .من او نور دا به واضح معلوم وي

سودا او يا د اخيستلو مال به موجود وي يا به د هغه منونه موجوده وي او  -۲

يا که موجود نه وي هغه په دې رشط اخيستل کيږي که مې له ليدو 

 .وروسته خوښ شو اخلم يې او که مې خوښ نه شو نه يې اخلم

 .څيږي هغه به د خرڅوونکې ملکيت ويکوم مال چې خر  -۳

په بيع کې د مال شامل او غري شامل به واضح وي يو داسې مبيعه وي چې  -۴

، د قفل ې اجزاء عرفاً شامل بلل کيږي لکه: په کور کې اطاقونهپه هغه کې ي

 ..رسه کلۍ او نور

هغه مال او سامان چې د اجزاؤ شامل او غري شاملول يې رضور وي هغه 

 .ح څرګند يشبايد واض

 د صحت رشطونه : (د املبيع )سودا

موسوعة الفقهية د املبيع د صحت د پاره څلور رشطونه بيان کړي دي 

 چې په الندې ډول دي :

دا چې د خرڅولو شی به موجود وي که موجود نه وي هغه بيع نه صحي  -۱

کيږي ، مثالً د خامې ميوې خرڅول ، د څاروي په نس کې د بچې خرځول 

 .و ته غري موجود وايي چې بيع يې نه صحي کيږياو نور 

دا چې د خرڅولو شی به مال وي : مال هر هغه يش ته وايي چې رشعاً مباح  -۲

 .او د ګټې او استفادې کولو وړ وي

له مخې، د مجهول  (د خرڅولو شی به معلوم وي )د جنس ، نوعې او مقدار -۳

 .يش بيع د احنافو په نزد فاسده ده
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جنس مالک به معلوم وي ، هغه شيان چې د خاص کس ملک د تجاريت  -۴

نيش کېدای لکه : د بحر او سيند اوبه ، د فضا هوا په اوبو کې ماهيان هغه 

 .بيع جواز نه لري ود کوم کس ملک نيش کېدای نو ځکه د داسې شيان

، غال يل مالک يې بل کس وي لکه : د غصباو بل ټول هغه مالونه چې اص

 .هغه خرڅول او اخيستل نه صحي کيږياو داسې نور د 
 (.، رشوط املبيع الجزء التاسع)موسوعة الفقهية 

 ايا رشعاً د غال مال رانيول جايز دی او که نه ؟

ځواب: د اسالم مقدس دين له جرم رسه د مخالفت ښکاره کولو او د 

جراميو د له مينځه وړلو د پاره د داسې شيانو رانيول حرام ګرځويل ،چې 

جراميو ته قوت حاصليږي ،چا ته چې معلومه يش چې دغه د غال  مجرم او

شوی يا د غصب مال دی يا د مال له اصيل مالک څخه په ناروا طريقه تر السه 

ده لخوا له غله  شوی وي را نيول يې حرام دي ،ځکه چې په دغه صورت کې د

 .دی ،غاصب او ظامل رسه د غصب ، غال او ظلم په ناوړه کار کې يو ډول تعاون

 (.۲)املائده  [َوالَ تََعاَونُو َعلَی االِثِم َوالُعُدوان: ]الله تعالی فرمايي

 .ېتاسې مرسته يو تر بله د ګناه او ظلم په کار ک ئمه كو او يعنې : 

 او خاص په دی معامله کې جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم فرماييل

: 

السنن ) «رسقة فقد اشرتک فی امثها وعارها من اشرتی رسقة وهو يعلم انها»

 .(۳۵ص  ۳حاکم ج  ۳۳۵ص  ۵الکربی للبيهقي ج

په دې خرب ؤ چې دا مال د غال  چې د غال مال رانيوی او دی ژباړه : چا

 .نو دغه کس په دغه ګناه او ناوړه کار کې رشيک دی ،دی

 : (الثمن )قيمت

اخيستلو کې ورکول مثن يا قيمت هغه مقدار رقم دی کوم چې د مال په 

 .کيږي هغه که نغدې روپۍ وي يا مال وي
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 د مثن په ادا کولو کې څو مهم ټکې :

 .قيمت به په واضح توګه ښودل کيږي مجهول او نا معلوم به نه وي -۱

که د معاملې په وخت کې قيمت معلوم يش نغد ادا نيش مګر د ادا کولو  -۲

 .د پاره يې وخت وټاکل يش داسې کول صحي دي

د وخت ټاکل به مجهول نه وي داسې چې کله واوره ويش يا کله چې باران  -۳

ويش نو زه به دا قيمت ادا کوم بلکي د وخت د ټاکلو د پاره به د ورځو او 

 .مياشتو تاريخ ټاکل کيږي

 د مبيع او مثن هالکت :

 هالکت : (د مبيع )تجاريت مال 

 ت :اول : د قبض او تسليم څخه مخکې د مبيع کامل هالک

که چېرې مبيع د آسامين آفت او يا د بايع )خرڅونکي( په الس او يا هم  -۱

پخپله مال هالک يش لکه : حيوان ډير خوراک وکړي او مړ يش نو په دې 

 .صورتونو کې د بيعې تړون ختميږي

کله چې تجاريت جنس د اخيستونکي يا مشرتي په الس هالک يش بيع نه  -۲

 .ادا کوي فسخه کيږي مشرتې به يې قيمت

که د بايع او مشرتي بغري د بل اجنبي کس په الس هالک شو بيعه نه  -۳

فسخه کيږي په دې صورت کې مشرتي اختيار لري چې اخيل يې او يا يې 

پرېږدي ، اجنبي کس د هالکت ضامني دی مشرتي د اجنبي کس څخه د 

 تاوان غوښتلو حق لري.

 :دوهم : د قبض څخه وروسته د مبيع کامل هالکت 

که چېرې مبيع د تسليم وروسته د آسامين آفاتو ، يا د مشرتي په الس ، يا 

د بايع په الس او يا هم د کوم اجنبي لخوا هالک شو نو د هالکت تاوان په 
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دی نه په بايع ځکه چې د بايع د ضامنت څخه وتلی  (اخيستونکي )مشرتي

 .دی او مشرتي تسليم کړی دی

 .غوښتلو حق لريمشرتي د اجنبي کس څخه د تاوان 

 دريم : که د مبيع څه حصه د قبض مخکې هالکه يش :

څه برخه د آسامين آفاتو په وجه نقصان ومومي او  (کچېرې د مبيع )مال -۱

دغه مبيع يا مال د تول ، وزن او شمري وړ وي نو بيعه به د نقصاين شوې 

دې برخې په اندازه فسخه کيږي او د پاتې برخې به قیمت ادا کوي او په 

او  .کې مشرتي اختيار لري چې د هغه پاتې برخي تړون کوي او که نه

کچريې نقصان د يش په وصف کې وي لکه : په ځمکه کې کښېنول شوې 

ونې او يا په ځمکه کې جوړه شوې ودانۍ نو په دې صورت کې بيع نه 

فسخه کيږي په دې صورت کې مشرتي اختيار لري چې په ټول قيمت 

 .د عيب په وجه يې پرې ږديرسه يې اخيل او يا 

کچېرې دا نقصان او تلف خپله د مبيع په وجه ويش لکه : پخپله د حيوان  -۲

زخمي کېدل نو بيع نه فسخه کيږي او نه هم مثن ساقطيږي ، مشرتي 

 .اختيار لري خوښه يې اخيل يې او يا يې ردوي

ي او د کچېرې نقصان د بايع لخوا ويش نو بيع د نقصان په اندازه باطليږ -۳

په )مشرتي د ذمې څخه د نقصان شوې برخې مثن ادا کول ساقطيږي 

او د پاتې برخې په اخيستلو او نه  (مشرتي باندې د نقصان تاوان نشته

 .اخيستلو کې مشرتي اختيار لري

کچېرې نقصان د مشرتي له السه ويش نو بيع نه باطليږي او نه هم مثن  -۴

کړی دی نو د څه برخي په  ساقطيږي ځکه چې هغه خو ټول مال قبض

 .نقصان رسه د هغه په قبض کې څه فرق نه راځي
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 څلورم : که د قبض نه وروسته څه برخه هالک يش :

کچېرې هالکت د آسامين آفت ، يا د مشرتي په الس وي او يا خپله مبيع  -۱

 .نقصان و مومي نو دا هالکت په مشرتي دی

 رتونه لري :کچېرې د بايع په الس هالک يش نو دوه صو  -۲

: کچېرې قبض د بايع په اجازه وي او قيمت نغد يا پور وي نو حکم يې  (الف

 .په مثل د حکم د اجنبي دی يعنې د هالکت تاوان په بايع دی

: که قبض د بايع په اجازه نه وي او مثن قرض وي نو بيع د نقصان په  (ب

يې  اندازه فسخه کيږي او دغه حصه د مشرتي څخه ساقطيږي )په هغه

 (.تاوان نشته

 د احنافو په نزد د مثن هالکت :

 اول : که مثن د قبض څخه مخکې د تړون په مجلس کې هالک يش 

که مثن لره مثل وي لکه نغدې پيسې نو بيع نه فسخه کيږي ځکه د هغه په  -۱

 .مثل ادا کول ممکن دي

مګر که د هالک شوي يش يف الحال مثل نه وي نو بايع د بيعې د تړون  -۲

کولو اختيار لري که خوښه يې وه هغه دې فسخه کړي او که خوښه يې وه 

 .د هغه پيسو برابر قيمت دې ورڅخه واخيل

 کې د قبض نه مخکې ترصف کول : (په مبيع )سودا

احناف رحمه الله عليهم وايي : په هغه تجاريت مال يا مبيع کې چې د 

دي ځکه چې  نقلولو وړ وي د قبض او تسليم مخکې ترصف کول جايز نه

نهى عن بيع ما مل جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم د هغه منع کړې ده :

 .يقبض
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مګر که غري منقول څيز او جايداد وي په هغه کې د قبض نه مخکې 

ترصف کول د امام ابو حنيفه او امام يوسف په نزد جايز دی مګر د امام 

  .محمد ، امام شافعې او زفر په نزد جايز نه دی
، رد املحتار البن ۲۳۴ومابعدها، ص  ۱۸۱ص  ۵، البدائع: ۲۶۴ص  ۵فتح القدير: ، هت)فقه األسالمي و ادل

 (. ۱۶۹ص  ۴عابدين: 

 د قبض څخه مخکې په مثن کې ترصف کول :

او د پور په ادا کولو کې دا باک  مثن د قبض نه مخکې د پور حيثيت لري

واخيل  ېافغانۍ پر ځای کلدار نه لري چې سړی د ډالر پر ځای افغانۍ يا د 

، په مثن کې د چې د همغه ورځې د اسعارو په نرخ تبادله يش  ېپه رشط دد

 .سکې د بدلون دا ډول ترصف کول جايز دی

په دليل د دغه حديث رشيف : قال ابن عمر ريض الله عنهام : كنا نبيع 

الدراهم ، فقال  اإلبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانري ، ونبيع الدنانري فنأخذ عنها

ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا »النبي صىل الله عليه وسلم : 

 .«وبينكام يشء

يعنې : ابن عمر رضی الله عنه وايي چې اوښ مو په درهمو پلورلی ؤ او 

د  ومدينارونه واخيستل ، او سودا مو په دينار باندې کړی ؤ بيا مو دهغه نه 

هغه څخه درهم واخيستل ، دا مسئله مو د جناب نبی کريم صلی الله عليه 

د ورځې چې وسلم رسه رشيکه کړه ، هغه وفرمايل : باک نه لري په رشط ددې 

 .په نرخ تبادله يش

 .مګر په بيع رصف او بيع السلم کې دا ډول ترصف کول جواز نه لري

املبسوط: ،۲۳۸/۵دائع: الب -ه تد نور تفصيل لپاره فقه األسالمي و ادل

 .ولولئ ۴۴/۴، حاشية ابن عابدين: ۹/۱۳
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 اخيستلو او خرڅولو صورتونه :  د

د مال او جنس د خرڅولو دری صورتونه دي لکه : بيع التوليه ، بيع 

 .املرابحة او بيع الواضيعة

د يوه جنس اخيستل او هغه بريته پخپل رس بغري له ګټې  بيع التولية :

 .خرچولو ته وايي

: د تجاريت جنس اخيستل او بيا هغه په ګټه خرچول په  بيع املرابحة

 .تجاريت جنس کې ګټې کولو ته مرابحه وايي

: د تجاريت جنس اخيستل بيا د هغه په تاوان خرچولو ته  بيع الواضيعة

دالره يو کال وروسته  ۴۱۱مثالً يو کس کمپيوټر اخيل په  .بيع الواضيعة وايي

 .ويدالره خرچ ۳۱۱هغه په 

 .دا دری واړه بيعې د فقهاؤ په اتفاق جايزې دي

په رشط ددي چې تجاريت جنس قبض يش که تجاريت جنس قبض يا تسليم 

 (.۲۶۶ص  ۵)فتح القدير ج  .نه يش بيعه نه صحي کيږي

 

 

 مسائل :

سوداګر ته دا رضور نه ده چې ووايي ما دغه جنس په دومره قيمت اخستی  -۱

ما په دومره اخستی تا ته یې په چې ته وويل  يمشرت  خو که کوم سوداګر

څومره  ېحق نشته يعن نه زيات اخستو ېهغه ته دد دومره ګټه درکوم نو

ته وښوده د هغه نه زيات اخستل جايز نه دي اوکه  يکټه يې چه مشرت 

داسې نه وي نو دروع به یې هم وييل وي او دوکه به يې هم کړي وي چې 

 .دواړه حرام دي
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 ۱۱۱چې د رسولو او نقل کوم خرڅ راځي مثالً يوشی په باندې په کوم جنس  -۲

د  ۱۱۶راغی نو ټول به يش  ېافغانې مرصف ورباند ۶افغانۍ واخستل شول 

مې  ۱۱۶افغانو پورته کټه شمريل کيږي خو داسې به نه وايي چې په  ۱۱۶

دروغ نه  متام شوی ترڅو ۱۱۶رانيولی بلکي داسې به وايي چې په 

 فتاوی هندیه ،اسالمې فقه().يش

 : (د نرخ ټاکلو حکم)حکم التسعري 

 .په اسالمي اقتصادي نظام کې د رشعي عذر پرته د نرخ ټاکل منع دي

إن الله هو املسعر، القابض »لله صلی الله عليه وسلم فرمايي :رسول ا

 (.)ترمذي ، ابوداود ، ابن ماجه «الباسط الرازق

ژباړه : په رښتيا رسه چې يوازې الله دی چې د نرخ او قيمت واقعي 

، هغه )جل جالله( کم  (قيمتي او ارزاين د هغه په واک کې ده)ټاکونکی دی 

 .کوونکی او زياتوونکی او روزي ورکوونکی دی

مګر کچېرې تجاران په خرڅولو کې د حده څخه تېرېدنه او بې انصايف پيل 

و امام مالک په نزد د مسلامنانو ولی األمر ته جايز ده کړي د امام ابوحنيفه ا

چې د اهل رايه او اهل علم په مشوره رسه نرخونه کنرتول کړي ځکه چې دا د 

مګر د امام شافعی او امام احمد  .عمل ؤرضی الله عنه حْضت عمر فاروق 

 .په نزد د نرخ ټاکل جواز نه لري او داسې بيع باطله ده

 الفقهية :جاء يف املوسوعة 

اختلف الفقهاء يف التسعري فذهب الحنفية واملالكية إىل أن لويل األمر 

ذلك إذا كان الباعة يتعدون القيمة وعجز القايض عن صيانة حقوق املسلمني 

إال بالتسعري مبشورة أهل الرأي والبرص وذلك لفعل عمر ريض الله عنه حني مر 

السعر وإما أن تدخل بيتك فتبيع إما أن ترفع   "  : بحاطب يف السوق فقال له
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وذهب الشافعية والحنابلة إىل تحريم التسعري وكراهة الرشاء   .  " كيف شئت 

 .به وحرمة البيع وبطالنه

حنفيه او مالکيه مذهب  .يعنې : د نرخ په ټاکلو کې د فقهاؤ اختالف دی

ل او مر ته د نزخ ټاکأ او يا د مسلامنانو ولی  (دا دی چې : د )اسالمي حکومت

د نرخونو په لوړلو )کنرتول په هغه صورت کې جايز دی چې کله خرڅوونکي 

او قايض د مسلامنانو د حقوقو په  (تجاوز وکړي او )بې انصايف غوره کړي (کې

ساتنه کې پاتې رايش نو د اهل رأی او اهل علم په مشوره نرخونه ټاکلی يش 

د فعل د حْضت عمر رضی الله عنه چې هغه د بازار خلکو ته داسې  (په دليل)

حکم کړی ؤ چې : خوښه مو چې نرخ لوړوې او يا دا چې پخپل کور کينې 

د بازار د نرخ څخه په لوړ نرخ )څنګه مو چې خوښه وې هسې يې خرڅ کړئ 

 (.خرڅونکی په بازار کې د خرڅولو اجازت نه لري

  .زد د نرخونو ټاکل حرام ديمګر د شافعيه او حنابله په ن

 د بيع د رد يا فسخه کولو صورتونه :

ته د بيع د رد او  (او مشرتي )اخيستونکي (اسالمي رشيعت بايع )خرڅونکي

 .فسخه کولو جايز اختيارات ورکړي دي چې په الندې ډول دي

 خيار رشط :  -۱

درې ورځې  ېرشط ولګولو چه دو دا قيمت د فيصلې نه وروسته خريدار  د

يې زه کورته وړم هلته يې  ، يا؟ وروسته به زه تا ته ووايم چې اخلم يې اوکه نه

بريته یې  خوښ مو نه شواو که ښه ګورو د کتلو وروسته مو که خوښ شو 

 .درته راوړم دغه بيع ته خيار رشط وايي

 دې معامله کې د وخت مقررول رضوري ديه پ. 

 رسه څه خرايب راغله نو بيا  دې موده کې د جنس په استعامله که پ

 .کولو حق نلرياو فسخه د واپس 
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د خيار رشط د پاره د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد دری ورځې دي مګر 

صاحبينو امام يوسف او امام محمد په نزد کچېرې د طرفينو خوښ وي د 

 .دريو ورځو نه زيات وخت ټاکل هم روا دي

 خيار وصف : -۲

شپې وخت وي چه  تجاريت جنس ډير صفت وکړي يا دخپل  که يوتجار د

تجار په  رصف د ګوريهغه په غور ونه  خريدار تجاريت جنس ښه نه ښکاري او

هغه سودا يا  نو ورسويکور ته  اسودچې کله خو  ياعتامد وکړ  باندې وينا

حق کولو  هنو اوس خريدار ته د واپس او فسخ ويجنس د صفت مطابق نه 

 .شته

 :خيار رويت  -۳

خريدار  ليدلو نه پس هغه د د کومه معامله چې بې ليدلو تر رسه يش نو

 .عي ته خيار رويت وايييستلو اختيار شته چې دغه بيخانه  ستلو اويخاته د 

  که چا منونه وليدله نو وروسته د واپس کولو حق نه لري مګر که مال د

 .منونې موافق نه ؤ نو دفسخ کولو حق ورته شته

  هغه څيزونه چې په منونه رسه نه معلوميږي لکه څاروي يوڅاروی د نورو

 .يا ټولو ليدلو اختيارشته جال جالد ته څارويو منونه نيش کيدای نو هغه 

      ست نو مالک يخوا هغه يې که د سوداګر منايده يا ايجنټ مال وليد او

نه وي د  د هغه د ردولو حق نلري مګر که دغه منايده د خريداری مناينده

لپاره يې ليږلی وي نو بيا د مالک د ليدلو نه وروسته د  ېمال د ساتن

 .ستلو اختيار لرييخاستلو او نه يخا

 جنس په استعاملولو رسه جنس خراب کړ نو بيا د واپس کولو  که خريدار د

 .حق ورته نشته
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ابن عابدين رحمه الله وايي : اخيستونکی د مال د ليدو څخه وروسته د 

حق لري که څه هم د ليدو څخه مخکې په هغه باندې رضايت ولري او ردولو 

کچېرې د ليدو څخه مخکې هغه رد کړي هم رواه ده ځکه د هغه ناپوهۍ په 

 .وجه چې مال اخيستل شوی دی هيڅکله نه صحي کيږي

 عيب : خيار -۴

کچېرې اخيستونکی د مال د اخيستلو په وخت کې د هغه عيب نه وي 

او چا په دوکه رباندې پوه شوی مګر وروسته يې وويني يا ليدلی يا نه وې و 

نو رسه څه يش وپلورل او پريودنکي ته يې د هغه عيب ونه ښود فريب 

عيب  بيع ته خيار اخيسونکي ته رشعاً حق شته چې هغه فسخه کړي چې دغه

 .وايي

من »دوکه ورکول سخته ګناه ده رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

 .(مسلمرواه ) «فليس منيغشانا 

 .له مونږ څخه نه دیڅوک چې مونږ رسه دوکه کوي يعنې : 

 ست مګر په هغه کې عيب يجنس د سامل جنس په نرخ واخ که خريدار يو

 .کولو حق شته ردخريدار ته يې د  ؤ نو

  که دوکاندار په جنس کې عيب وښودلو خريدار يې د بريته واپس کولو حق

 .نلري

 کار دي ،که ه معلوم يش نو دهغه فوراً واپس کول پ که په جنس کې عيب

لري خوکه داسې شی وي چې ه يې استعامل کړ نو بيا د واپس کولو حق ن

داسې نور نو لږ استعامل  نه معلوميږي لکه موټر اوڅخه بې له استعامل 

 .يې جائز دی
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 ته يې ورسولو ځنې خراب وو اوځنې ښه نو ښه  که چا مال واخيست اوکور

ه کړل او خراب يې واپس کړل داسې کول جواز نه لري خو که د يې ځاتن

 .لريه تجار په خوښه وي نو باک ن

 خيار تعني : -۵

ورته ويې ويل چې په  وښود او که تجار خريدار ته د ډیرو څيزونو قيمت

بيع  دا دومره موده کې چې ستا کوم څيزونه خوښ شول هغه به معامله کوو نو

 .چې کوم شيان اخيل دهغه معامله به تعني کوي صحي ده په مقرره موده کې

  ترڅو پورې چې د معاملې خربې روانې وي تر هغه پورې دواړو ته د

رشط  خيار ختم نه وروسته د معاملې د فسخ کولو اختيار شته ،مګر که د

مله ختم کيدای اوصف په وجه رسه مع ،خيارعيب ،خيار رويت او خيار

 .يش

  څه فصل والړ وي نومالک به هغه فصل که ځمکه خرڅه يش په هغه کې

لرې کوي او ځمکه به خايل کوي مګر که خريدار د فصل تر پخيدو پورې 

 .جواز لري اجازه ورکړه نو

 دهغه د يش په ورسپارلو کې بايد کوم مانع  تجار چې کوم شی خرڅوي نو

 .نه وي

 دی چې کوم ځای مال خرڅ شو نو هملته به يې  حواله کولو مطلب دا د

 .بل ځای ته رسول دخريدار په غاړه دي بل ملک او ريورسپا

  که تجار څه مال خرڅ کړ خو خريدار ته يې د هغه ځای ونښود او وروسته

خريدار ته معلومه شوه چې هغه ځای خطرناک دی يا يې په راوړلو ډير 

 .مرصف راځي نومعامله فسخه کوالی يش

  د تجار له  بغرير خريدا یمعامله فیصله شوه مګر قيمت يې نه دی ادا شو

 .اجازې څخه مال نيش پورته کوالی
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 که په مال کې څه  یهغه نه وي قبض کړ  معامله فيصله ده ولې خريدار

 .هغه تاوان په تجار دی د خرايب رايش نو

 معاملې د د که تجار په خپله خوښه خريدار ته څه شی زيات ورکړ نو 

والی مګر که نه وروسته څوک هغه په واپس کولو نيش مجبوره  فيصلې

 .پخپله خوښه يې بريته ورکړي نو خري دی

  ددې د نو  یکه دمعاملې له فيصله کولو پس خريدار قيمت نه وي اداکړ

 :کيدای يش تونهدوه صور  پاره

  پورې چې قيمت ادا  کولو وعده به کوي څو قيمت د ژر ادا د چې دا :اول

معامله  ېچ دا :کړي تجار خپل مال پخپله قبضه کې ساتلی يش دوهم نه

ه چې خريدار مال خپل کور ته ورسوي ليې په قرض فيصله کړي وي نوک

 .لريه ورسته تجار د هغه د واپسی حق ن

 :د قيمت د ادا کولو دري طرېقې دي 

 .په نقد ډول د يش اخيستل -۱ 

 .په قرض رسه د يش اخيستل -۲ 

د وروسته ورکولو  او ديش يخکې قيمت ورکړ دا چې اخيستونکی م -۳ 

ور رسه وکړي چې دې ته بيع سلم وايي چې مفصل بحث يې وروسته را وعده 

 .روان دی

 اقاله :

د بيع د تر رسه کولو وروسته د خرڅونکي يا اخيستونکې پېښامنه کيدو او 

 .د بيع فسخه کولو ته اقاله وايي

 اقاله په دې رشط جايز ده چې دواړه لورې خوښ وي او په لومړې قيمت

 .باندې فسخه يش
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که څوک په معامله کې پښېامنه يش نو د هغه څخه په ښه شان او ښه 

 .رويه خپل جنس او مال اخيستل په کار دي ځکه چې داسې کول ثواب لري

من أقال مسلامً أقاله الله عرثته »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

 .(حاكم وصححه ووافقه الذهبيرواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وال) «يوم القيامة

يعنې : چا چې په ښه شان د مسلامن وروره رسه د هغه د پښېامنتيا په 

صورت کې معامله فسخه کړه ، الله تعالی به يې د قيامت په ورځ له سختۍ 

 .نه وسايت او ګناه به يې لرې کړي

 جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم رحم کوونکو ته داسې دعا کړې ده :

رواه أحمد ومسلم ) «اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه»

 .(والنسايئ

ژباړه : ای الله ! څوک چې زما د امتيانو رسه مهرباين او ترحم کوي ته د 

ته د هغه جزا او څوک چې بده رويه وررسه کوي  هغه رسه مهرباين وکړي

 .ورکړې

 بيع نسيه :

 .خرڅولو او اخيستلو ته بيع نسيه واييد مال په پور يا قرض رسه 

بيع په نغد رقم او نسيه )د مودې د پاره په قرض رسه خرڅول( دواړه جايز 

ده ، په قرض باندې بيع په دې رشط جايز ده چې د بيع د تړون په وخت کې 

 .د جنس قيمت معلوم او ثابت وي

 موسوعة الفقهيه ليکي :

 : األجل معلوما بدليليجوز البيع بثمن حال أو مؤجل إذا كان 

جايز ده  (او مؤجل تر څه وخت پورې )قرض (يعنې : بيع الس په الس )نغدو

 نظر په الندې دالئلو :
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فشمل ما بيع بثمن حال وما بيع بثمن   { وأحل الله البيع }   : إطالق قوله تعاىل - 7 

 . مؤجل

نو  .ګرځولې دهيعنې : په دليل د دغه قول د الله تعالی چې : الله بيع حالله  

 .دا حکم الس په الس او همدارنګه په پور رسه دواړو ته شامل دی

اشرتى رسول الله صىل الله عليه »  : عن عائشة ريض الله عنها أنها قالت - 0 

   . «وسلم من يهودي طعاما إىل أجل ورهنه درعا من حديد

ه وسلم د يعنې : عايشه رضی الله عنها وايي : چې رسول الله صلی الله علي

يهودي څخه طعام په قرض واخيست او هغه ته يې د اوسپنې زغره په ګاڼه 

 .کې ورکړه

 د مودې په مقابل کې د قيمت زياتوالی :

داسې معامله چې په نغدو په يوه نرخ او په پور باندې په بل نرخ و پلورل 

د تړون په يش رشعاً جواز لري په رشط ددې چې دواړه لورې موافق وي او نرخ 

 .ټاکل شوی ويوخت کې 

 قال العالمة محمد تقي العثامين :

اما االمئة االربعة و جمهور الفقاء املحدثني فقد اجازوا البيع املؤجل  »

بأكرث من سعر النقد برشط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم بثمن 

 (۱۲بحوث يف قضا فقهية معارصة:ص). «متفق عليه عند العقد

نې : څلورو امامانو او جمهورو فقهاء محدثينو د قرض بيع چې د نغدو يع

اجازت ورکړی دی په رشط ددې چې بايع  (څخه په زيات قيمت )وپلورل يش

او مشرتي د تړون پر مهال په خپل مينځ کې قيمت ثابت وټاکي او د قرض 

 .وخت معلوم وي

 او مجموع الفقه اسالمي ليکي :
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الثمن املؤجل عن الثمن الحال ، كام يجوز ذكر مثن  أوالً : تجوز الزيادة يف

املبيع نقداً ، ومثنه باألقساط ملدد معلومة ، وال يصح البيع إال إذا جزم 

العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع الرتدد بني النقد والتأجيل 

 .بأن مل يحصل االتفاق الجازم عىل مثن واحد محدد ، فهو غري جائز رشعاً 

ثانياً : ال يجوز رشعاً ، يف بيع األجل ، التنصيص يف العقد عىل فوائد التقسيط ، 

مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط باألجل ، سواء اتفق العاقدان عىل 

 .(۱۴۲جمع الفقه اإلسالمي ص )م .نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة

دا چې :په قرض باندې مجموع فقه اسالمي دوه رشطونه ذکر کړل ، اول 

خرڅولو کې د قيمت زيادت جايز دی په دې رشط چې :په نغد او مؤجل 

کې د طرفينو موافقه رشط ده که طرفني په نغد يا قرض معامله کې  ()قرض

 .موافقه ونه کړي بيع نه صحي کيږي

دوهم : د قسط په ادا کولو رسه به فائده نه وي ، يعنې قيمت به ثابت وي 

ي که يو ځل قرض ادا يش څومره قيمت او که په يو ځل ادا نه داسې به نه و 

يش په دوهم ځل يا دوهم قسط دومره قيمت داسې کول جايز نه دي بلکي د 

 .مال قيمت به ثابت وي

مسئله د حنفي فقه په الندې مراجعو کې جايز بلل شوې  ېهمدارنګه نومړ 

 .وی ويده په رشط ددې چې قيمت د بيع د فيصلې په وخت کې ټاکل ش
، حاشية ابن عابدين ۹/۲۶۴،العناية رشح الهداية للبابريت  ۳۴۷الجامع الصغري ملحمد بن الحسن ص)

،رشح فتح القدير ۳/۵۸، الهداية رشح البداية للمرغياين۳۴۷، الجامع الصغري ملحمد بن الحسن ص۵/۱۴۲

 .(۶/۱۱۲البن الهامم 

 فتاوي معارص علامء البلدالحرام ليکي :

نې خلک د يوه رضورمتند اخيستونکي څخه يدي چې ځ مونږ اوريديل

خربيږي او په هغه باندې نومړی شی خرچوي داسې چې هغه يي مالک نه وي 

يش ته رضورت دی او د  مثالً يو کس تجار ته ورځي او ورته وايي زما فالين
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هغه د اخيستلو وس او قدرت نه لرم تجار هغه جنس اخيل او په هغه باندې 

کل په لوړ نرخ خرچوي ، يقيناً چې دا ښکاره حيله ده ځکه تجار يې د پور په ش

بلکي  یدې جنس ته هيڅ رضورت نه لري او خپل ځان ته يي هم نه دی رانول

دوهم  ۸۸د سود د پاره يي الره برابره کړه ، او کله دا هم وايي چې لومړی کال 

 .څخه اخلم درسود  ۱۵۸دريم کال  ۱۱۸کال 

عينه  يعلني دين دی او که سړی ښه فکر وکړي د بنو دا معامله يو سودي 

 .رسه شباهت لري
 (۵۸-۲/۵۵(، )۵فتاوي معارص علامء البدالحرام ))

 خربدارئ :

پورته ذکر شول چې د مودې په عوض کې د قيمت زياتوالی د څلورو 

او ابی امامانو او جمهورو فقهاؤ په نزد جايز دی که څه هم د زين العابدين 

 .نزد جواز نه لري خو د جمهورو رايه معتربه دهپه بکر الجصاص 

د مودې په عوض کې د نرخ زياتوالی په دې رشط جايز دی چې طرفني 

قاطع فيصله وکړي چې په نغدو او که په پور مثالً که فيصله په پور باندې وشو 

د هغه نرخ به معلوم وي او نرخ به ثابت وي داسې به نه وي چې يو مياشت 

 .افغانئ دا بيا سودي لني دين شو ۱۵۱ئ دوهمه مياشت افغان ۱۱۱مثالً 

چې اخستونکي بايد تجاريت جنس قبض کړي ځکه د جنس قبض  او بل دا

 و الله اعلم   .کول د بيعې د صيحت رشط دی

 : (د قسطونو بيع)بيع التقسيط 

هم ورته وايي داسې بيعه ده  (د قسطونو له مخې بيع چې )بيع بلتقسيط

مګر قيمت يې د قسطونو  يور سپار ته لورونکی خپل مال اخسيتلونکی پچې 

معموالً د کې ادا کوي ، په بيعه تقسيط  (په يو ځل نه بيل جال جال)له مخې 

 .يش نرخ د بازار له نرخ څخه زيات ټاکل کيږي
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 د بيع التقسيط حکم :

په قسطونو باندې د يش خرڅول د جمهورو فقهاؤ په نزد جايز دي په رشط 

ددې چې قيمت معلوم او ثابت وي، داسې نه وي چې د مودې او قسط له 

 .مخې يې قيمت لوړ يش چې داسې کول سود دی

 د تفصيل لپاره الندې فقهې کتابونه ولولئ :

 و املبسوط( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )

 همدارنګه املعامالت املعارصة ليکي :

ائز وال بأس به ، فيصح أن يبيع جامهري أهل العلم أن البيع بالتقسيط ج

اإلنسان سلعته مقسطة كام أنه يصح له أن يبيعها بسعر حال ؛ يعني إذا باعها 

بثمٍن مؤجل وهذا الثمن يكون عىل آجال يتفق عليها املتعاقدان فإن هذا جائز ؛ 

 .وسواء كان الثمن مساوياً للسلعة أو أنه زيد يف الثمن من أجل 

واستدلوا عىل ذلك مبا تقدم من األصول ، فاألصل يف املعامالت الحل كام 

، واألصل يف الرشوط يف العقود  (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا ِبالُْعُقودِ )قال تعاىل : 

الحل فإذا اتفقا عىل هذا الرشط وهو أن يكون الثمن مقسطاً فاألصل يف ذلك 

 .الحل

ل علم په نزد د قسطونو بيع جايز او څه باک نه لري ، يعنې : د جمهورو اه

دا صحي ده چې انسان خپل مال د قسطونو له مخې و پلوري لکه څنګه چې 

فی حال يا نغد يې پلوري ، يعنې د بايع او مشرتي اتفاق په دې باندې چې مال 

جايز دی ،  (چې قيمت يې د قسطونو له مخې ادا يش)د څه نيټې د پاره په پور 

  .ق نه کوي که د نغدو په قيمت وي يا تر هغه زيات ويفر 

رشط دی لکه چې  (په دې دليل چې اصالً په معامالتو کې الحل )حاللوالی

ای  ژباړه: [أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا ِبالُْعُقودِ يَا ]الله سبحانه وتعالی فرمايي :

 .مؤمنانو! په خپلو تړونونو وفا کوئ
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دې تړون باندې اتفاق ويش چې د قيمت ادا کول به د نو که چېرې په 

 .دي قسطونو له مخې وي داسې کول جايز

 : (بيع الرصف )د اسعارو بدلول

هو بيع النقد بالنقد  او په اصطالح کې :.رصف په لغت کې بدلولو ته وايي

جنساً بجنس أو بغري جنس: أي بيع الذهب بالذهب، أو الفضةبالفضة أو 

 .الذهب بالفضة
 .(۲۴۴/۴، رد املحتار: ۲۱۵/۵، البدائع: ۳۶۸، ۲۸۴/۵فتح القدير مع العناية: )

يعنې : بدلول د نغد په نغد ، جنس په جنس او يا غري جنس او بدلول د 

رسو زو په رسو زرو او د سپينو زرو په سپينو زرو او يا بدلول د رسو زرو په 

 .سپينو زرو

 .تبادله وايي (پيسوبيع الرصف ته په اوس عرص د اسعارو )نغدو 

 د بيع الرصف د صحت رشطونه :

 د اسعارو بدلول به الس په الس وي : -۱

د رصف يا اسعارو د تبادلې د صحت لومړی رشط دا دی چې د پيسو او 

اجناسو بدلول به الس په الس وي ځنډ او قرض به پکې نه وي په دليل د دغه 

بيد، والفضة بالفضة مثاًل الذهب بالذهب مثالً مبثل، يداً »حديث رشيف :

 (.)املسلم «مبثل، يداً بيد

و يو شان برابر او الس په زر رسه زر په رسو زرو ، سپني زر په سپينو  : يعنې

 .به وي الس

کچېرې د قبض يا تسليمولو څخه مخکې يو کس موجود نه وي يا رسه جال 

يش نو دا بيع د احنافو په نزد فاسده ده ځکه په دې کې د قبض يا الس په 

 .(۳۷۱- ۳۶۹ص  ۵فتح القدير ج -ه ت)فقه اسالمي و ادلالس رشط صحت و نه موند 

 (.هتاو د نورو فقهاؤ په نزد باطله ده )فقه اسالمي و ادل
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قبض او تسليم کې که خپله مالک نه وي د يو لوري څخه يا د دواړو  په

 .طرفونو څخه د وکيل قبض او تسليم هم صحت لري

 جاء يف املوسوعة الفقهية :

إىل أنّه تصّح الوكالة بالقبض يف الرّصف، فلو وكّل   : ذهب جمهور الفقهاء

بض الوكيالن، املتصارفان من يقبض لهام، أو وكّل أحدهام من يقبض له، فتقا

أو تقابض أحد املتصارفني ووكيل اآلخر قبل تفرّق املوكّلني، أو قبل تفرّق 

املوكّل والعاقد الثّاين الّذي مل يوكّل جاز العقد، وصّح القبض، ألّن قبض 

  . الوكيل كقبض موكّله

 همجنس شيان به يو شان او برابر بدليږي : -۲

په رسو زرو او سپني زر په که چېرې جنس په جنس بدليږي لکه : رس زر 

سپينو زرو ، ډالر په ډالرو ، افغانۍ په افغانيو نو يو شان او برابر به وي مګر 

که جنس يې رسه فرق ولري لکه : رسه زر په سپينو زرو او ډالر په افغانيو نو 

بیا زيادت او کمبود فرق نه لري په رشط ددې چې الس په الس وي په دليل د 

َهُب ِباالّذَهِب اَ »دغه حديث رشيف : َوالِفّضُة ِباالِفّضِة ِمثالً مِبِثل ٍ َسَواًء  لذَّ

ِبسَواٍء يَداً ِبيداٍ فَاَِذا ختَلََفت هِذِه االَجنَاس ُ فَبيُعوا كَيَف ِشءتُم اِذاَ كَاَن يداً 

 .(رواه مسلم) «ِبيَدٍ 

يو شان  – يو په بدل کی دزر رسه زر په رسو زرو ، سپني زر په سپينو يعنې:

نوڅنګه مو چه  مختلف وي هر کله چه جنسونه رسه برابر او الس په الس ، او

 .خوښه وي خرڅوئ ،په رشط ددې چه الس په الس وي

إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفضة، أو ذهب بذهب، فال يجوز إال مثالً 

ر أو مبثل وزناً، وإن اختلفا يف الجودة والصياغة بأن يكون أحدهام أجود من اآلخ

الذهب »أحسن صياغة  لقوله صىّل الله عليه وسلم يف الحديث السابق: 

 «بالذهب مثالً مبثل
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 (.۲۴۵، رد املحتار: ص ۲۱۶، البدائع: ص ۳۶۹فتح القدير: ص  -ه بحواله ت)فقه االسالمي و ادل

 د رصف په معامله کې به خيار الرشط نه وي : -۳

دی چې په بيع رصف کې خيار د څلورو واړو مذاهبو په دې باندې اتفاق 

الرشط لګول بيع فاسدوي ځکه د رصف په معامله کې قبض او تسليمول رشط 

دی خو د اختيار رشط لګول هغه که يو طرف نه وي يا د دواړو طرفونو څخه د 

 .الرشط لګول د قبض مانع ګرځي رصب بيع فاسدوي ځکه چې خيار

الحنفيّة واملالكيّة  -يرى جمهور الفقهاء جاء يف املوسوعة فقهية : 

فإن رشط الخيار   . أّن الرّصف ال يصّح مع خيار الرّشط -والّشافعيّة يف املذهب 

فيه لكال العاقدين أو ألحدهام فسد الرّصف، ألّن القبض يف هذا العقد رشط 

صّحة، أو رشط بقائه عىل الّصّحة والخيار مينع انعقاد العقد يف حّق الحكم، 

  . قال الكاساينّ  فيمنع صّحة القبض كام

رشط ولګولو چه دا د فيصلې نه وروسته خريدار  بيعې که خيار الرشط :

 يې زه کور ، يا؟ درې ورځې وروسته به زه تا ته ووايم چې اخلم يې اوکه نه ېدو 

خوښ مو نه او که ښه ته وړم هلته يې ګورو د کتلو وروسته مو که خوښ شو 

 .خيار رشط وايي تهبريته یې درته راوړم دغه  شو

 کې عيب وي نو ردول يې جايز دي : ومګر که په اجناس

 جاء يف املوسوعة الفقهية :

ّما خيار العيب فال مينع متام العقد فيثبت يف الرّصف، ألّن الّسالمة عن ا

   . العيب مطلوبة عادًة ففقدانها يوجب الخيار كسائر البياعات

كان عيناً فرّده بالعيب يفسخ العقد، سواء إّن بدل الرّصف إذا   : قال الحنفيّة

وإن كان ديناً بأن وجد الّدراهم ،أكان الرّّد يف املجلس أو بعد االفرتاق

 -املقبوضة زيوفاً أو كاسدًة، أو وجدها رائجًة يف بعض التّجارات دون البعض 
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فرّدها يف املجلس ينفسخ العقد بالرّّد، حتّى لو  -وذلك عيب عند التّجارة 

   . ل مكانه ميّض الرّصفاستبد

يعنې : مګر خيار العيب د رصف د تړون مانع نه ګرځي ، ځکه د عيب 

 .څخه روغوالی او سالمتيا په ټولو بيعو او معامالتو کې مطلوب وي

احناف وايي : که چېرې د رصف په بدلون کې عيب وموندل يش نو تړون 

څخه وروسته ،  دې فسخه يش باک نه لري که په مجلس کې وي يا د بيلتون

وليدل يش چې په رواجي تجارت کې  یکه په قبض شويو پيسو کې څه خراب

ګڼل کيږي نو هغه دې بريته په مجلس کې ورکړي او تړون دې فسخه  ()عيب

 .کړي که څه هم د بدلون ځای تغري وي

 ځنډ او تأخري نه وي : هپد رصف په معامله کې  -۴ 

تړون به د ځنډ او مودې د رصف په بيع کې دا رشط دی چې د رصف 

او تأخري څخه خايل وي هغه که د طرفينو لخوا وي او يا هم د يو طرف  ټاکلو

 .څخه وي که داسې نه وي نو د رصف يا تبادله اسعارو معامله فاسده ده

ځکه چې د بدل شويو قبض او تسليم د جال کيدو نه مخکې رشط دی او د 

 .ويځنډ او مودې ټاکل قبض ځنډوي او تړون فاسد

يشرتط أن يكون عقد الرصف خالياً عن األجل لكل من املتعاقدين أو 

ألحدهام، وإال فسد الرصف؛ ألن قبض البدلني مستحق قبل االفرتاق، كام 

 .عرفنا، واألجل يؤخر القبض، فيفسد العقد
لدر ، ا۲۱۹/۵، البدائع: ۳۶۷/۵، فتح القدير: ۷۵مخترص الطحاوي: ص  )فقه األسالمي و ادله بحواله :

 .(۲۴۶/۴املختار: 

 

 نورو هيوادونو ته د پيسو په حواله کولو کې د ځنډ حکم :

اسعاروتبادله او حواله يومعمول  پوښتنه: نن صبا په ټولو هيوادونو كې د
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اسعارو په مختلفو طريقو تبادله  ډير قسمونه د دى زمونږ په ملك كې

 .كيږي غواړم چى پوه شو چې صحيح طريقه يي كومه ده

په مقابل  ېچ يالر رصاف ته وركو ډيولك  يتبادله كو  ۍفغاناالر په ډيونفر -7

وروسته ورته  ورځېو تاريخ يو يا دوه ا(لكه پرچه وركوي 24ىك رصاف د )

تأخري شو  خوا څخهبل  الر قبض شول اوډديو شخص له خو  دلته ېچ لييك

 و كنه؟امله سود ده معايا دغه آ 

 ړيچى په كابل يك يو نفر ورته يولك دالر ورك يرصافان نن صبا حواله كو - 0

( 7222و د )ا يالر وركو ډ (44222وروسته ) ورځېپه دوىب يك ورته يو يا دوه 

هلته  ېپه مقابل ك ډالرواو يا د  ددوى په اصطالح كميشن ورنه اخيل ډالر

او بل ورته  ږيد اخستل كيغنه ن طرفد يو  دلته ېچ يدرهم وركو 

 نه ده؟ ربايا دغه خو سود يا ا يسعار وركو استه ور  ورځيوساعت يا يوه 

 نو صحيح او اسانه الره يي كومه ده ؟ يسود و  ېر ېچه ك

 جواب په هيله مننه ستاسو د تفصييل

 محمد نبى د كابل نه

 :ځواب

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله، 

 .وبعد

د قرض مبلغ به ثابت وي يا ډالکر او يا افغانۍ ، داسې نيش کيدای  اول :

چې د مودې مخکې د اسعارو د تبادلې نرخ وټاکل يش ، چې ما ته به هغه 

 .وخت د لسو زرو ډالرو شپږ لکه افغانۍ راکوي ، داسې کول حرام دي

 ډالر او يا د هغه ورځې د اسعارو ۱۱۱۱۱بلکي د پور د ادا په وخت کې به يا 

 .د نرخ موافق افغانۍ اخيل
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د پور په ادا کولو کې دا باک نه لري چې سړی د ډالر پر ځای افغانۍ يا د 

چې د همغه ورځې د اسعارو په  ېواخيل په رشط دد ېافغانۍ پر ځای کلدار 

 .نرخ تبادله يش

په دليل د دغه حديث رشيف : قال ابن عمر ريض الله عنهام : كنا نبيع 

خذ عنها الدنانري ، ونبيع الدنانري فنأخذ عنها الدراهم ، فقال اإلبل بالدراهم فنأ 

ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا »النبي صىل الله عليه وسلم :

 .«وبينكام يشء

يعنې : ابن عمر رضی الله عنه وايي چې اوښ مو په درهمو پلورلی ؤ او 

د مو باندې کړی ؤ بيا دينارونه واخيستل ، او سودا مو په دينار مو دهغه نه 

هغه څخه درهم واخيستل ، دا مسئله مو د جناب نبی کريم صلی الله عليه 

وسلم رسه رشيکه کړه ، هغه وفرمايل : چې باک نه لري په رشط ددې د ورځې 

 .په نرخ تبادله يش

د نغدو پيسو بدلول لکه دالر په افغانۍ او افغانۍ په کلدارو په  دوهم :

په دې رشط چې الس په الس وي ځکه چې جنس يې مختلف نرخ جايز دي 

 .رسه مخالف دی

فَِإَذا اِْختَلََفْت َهِذِه اأْلَْصَناُف »له صلی الله عليه وسلم فرمايي:رسول ال

 (.)مسلم «فَِبيُعوا كَيَْف ِشئْتُْم إِذَا كَاَن يًَدا ِبيَدٍ 

کله چې دا اجناس مختلف وي څنګه چې غواړی الس په الس معامله ژباړه:

 .کړئ

د اسعارو په تبادله کې دا رشط دی چې الس په الس به وي يعنې طرفني 

به په يوه مجلس کې عقد کوي او پيسی به تحويل اخيل او که داسې نه وي نو 

 .ربا نسيه بلل کيږي
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نې معارص فقهاء د حوالی دا شکل چې ېد پورته حديث رشيف په دليل ځ

 .لو کې ځنډ راځي صحي نه بويلبل هيواد ته حواله کوي او د پيسو په اخيست

 دريم : د اسعارو په تسليم او يا قبضولو کې ځنډ :

ځنې معارص دا چې په بيع رصف کې قبض رشط او ځنډ جواز نه لري 

چې د اسعارو په مقابل کې د چک او سند ورکول د قبض حکم ء وايي :  فقها

 .لري

د علمي ټولنې او افتاء داميي ټولنه ليکي : د يو هيواد څخه بل هيواد ته 

حواله کول د هغو هيوادونو په رواجي پيسو باندې جايز دي که څه هم برابر 

نه وي ځکه جنس يې يو شان نه دی مګر دا حواله کول به په دې رشط وي 

ستل د چې په يو مجلس او عقد کې صورت و نييس البته د چک يا سند اخي

 قبض په حکم کې داخل دي 

 ( :72/222وقد جاء يف "فتاوى اللجنة الدامئة لإلفتاء" )

يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إىل ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت "

العوضان يف القدر ، الختالف الجنس ، لكن برشط التقابض يف املجلس ، 

  . املجلس" انتهىوقبض الشيك ، أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض يف

فقهاؤ ددې مسئلې قياس د ابن زبري او ابن عباس رضی الله عنهم په عمل 

کړی دی چې هغوی به په مکه کې د تجار څخه پيسې اخيستې او بيا يې 

  .هغوی ته په کوفه يا برصه کې ليکلې

نن عرص د پيسو د اخيستلو په بدل کې د بانک چک او رسيد ورکوي د 

ط د قبض لپاره صحي دی چې د همغه ورځې په تاريخ او بانک سند په دې رش 

همداسې وي لکه به د اسعارو په نرخ وي نو بيا دا د نن عرص د اسعارو رصف 

د ابن زبري رضی الله عنه عمل ځکه چې د بانک سند د قبض قايم مقام 

 .ګرځي
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، فعن -ريض الله عنهم-ابن عباس  القياس عىل ما كان يحصل من ابن الزبري و

كان يأخذ مبكة الورق من  -ريض الله عنهام-أن ابن الزبري  -رحمه الله-عطاء 

التجار فيكتب لهم إىل البرصة وإىل الكوفة فيأخذون أجود من ورقهم، قال 

عطاء: فسألت ابن عباس ريض الله عنه عن أخذهم أجود من ورقهم؟ فقال: "ال 

الله عنهام أنه كان  بأس بذلك ما مل يكن رشطا وبه نأخذ، وعن ابن عباس ريض

 يأخذ الورق مبكة عىل أن يكتب لهم إىل الكوفة بها.

إن ما يحصل اليوم من أخذ البنك النقود من طالب التحويل وتسليم شيك 

برشط أن يكون الشيك بتاريخ اليوم وسعر رصف اليوم هو عني ما كان يفعله 

ود، فإذا كانت ابن الزبري، فإن قبض الشيك يقوم مقام قبض محتواه، فهو كالنق

املبسوط ) السفتجة تقوم مقام القبض، فالشيك يقوم مقامه من باب أوىل.

 (۳۷/ ۱۴)للسخيس

 بيع السلم :

 .بيع السلم ته بيع السلف هم وايي

سلم يا سلف د قيمت مخکې ادا کولو يا د جنس او مال مخکې خرڅولو ته 

 .وايي

 :په بيع کې د قيمت ورکولو دری طرېقې دي

 .په نغدو پيسو رسه د مال اخيستل -۱ 

 .په قرض رسه د مال اخيستل او هغه قبض کول -۲ 

 .د سلم معامله -۳ 

قسم معامله سلم دی يعنی داسې چې تجار يا بائع مخکې له  قرض يو د

 مشرتي يا خريدار څخه قيمت واخيل يا مشرتي مخکې قيمت ورکړ او ديش

 .د وروسته ورکولو وعده يې وکړه نو دا ډول بيع رواه ده
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مثالً يوکس چا ته پیسی ورکړي چه کله فصل ټول يش ماته به شل منه غنم 

 .راکوې

 د سلم د بيع مرشوعيت :

 .د سلم بيع په اتفاق د مذاهبو جايزه ده

ْنتُْم ِبَديٍْن إىَِل أََجٍل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا تََدايَ الله سبحانه وتعالی فرمايي :]

ى فَاكْتُبُوهُ   .(۲۸۲البقرة : [)ُمَسمًّ

ژباړه : ای مؤمنانو ! کله چې تر ټاکلې نيټې پورې د قرض او پور معامله 

 .کوئ نو تاسې هغه وليکئ

عن ابن عباس ريض الله عنهام أن  او بل په دليل د دغه حديث رشيف :

ٍء فَِفي كَيٍْل َمْعلُوٍم، :»قال -صىل الله عليه وسلم -رسول الله َمْن أَْسلََف يِف يَشْ

 .(متفق عليه) «َوَوْزٍن َمْعلُوٍم إىَل أََجٍل َمْعلُومٍ 

ژباړه: ابن عباس رضی الله عنهام روايت کوي چې د رسول الله صلی الله 

تر رسه  (عليه وسلم فرمايي : څوک چې په يو يش کې د سلف يا سلم )معامله

 .کوي نو هغه به په معلومه پيامنه ، معلوم وزن او معلومه نيټه تر رسه کوي

سلم بيع دبائع اومشرتي دواړو د آسانتيا دپاره جايز شوی ده ،دسلم بيع  د

قلم رسه بيان  دهر هغه يش جايزه ده چه دهغه صفت اوڅرندوالی په ژبه او

 .کړ يش

رتي ترمنځ اختالف رانيش نو مش ددی لپاره چې په آينده کې د بايع او

ددی بيعې دصحت لپاره رشايط ټاکل شوی که په دغه رشايطو کې يوهم نه 

 .وي نو بيع جايزه نه ده

 د بيع السلم د صحت رشطونه :

 اول رشط :
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مثالً که بيانول په کار دي کوم شی چې معامله کيږي دهغه پوره تفصيل 

غنم وي د هغه په باره کې تفصيل چې وطني يا زراعتي ياليلمي ،غټ يانري 

همدارنګه که رخت وي  داسې نور اونه؟،سپني يا رسه ،ګردغبار به لري اوکه 

 .د فالنی کمپنۍ به وي کوم ډول رخت ململ ،نيلون يا

 دوهم رشط :

یې ټاکي نرخ يا قيمت به فيصله کوي مثالً که غنم اخيل نو قيمت به 

وو داسې صحي نه ده چې ووايې کله چې فصل تيار يش هغه وخت چه څه نرخ 

 .همغه به يې نرخ وي

وررسه  همدارنکه که کوم جنس راغواړي نوقيمت به يې فيصله کوي دا

 .ېويالی يش چه څومره خرڅ په واردولو اوراوړو راغی هغه به راکو 

 دريم رشط :

ې فيصله به کوي چې په فالنی و موده به مقرروي داسلسودا د اخست د

 .مياشت يا فالين تاريخ به دغه سودا ياجنس درکوم

 

 څلورم رشط :

به جنس درته کې چې په فالين ځای  ښيي خريدار ته به دا،دځای ښودل 

آسانه نه يې رشط د هغه معاملې دپاره دی چې رسول او انتقال  رسوم البته دا

 .اوداسې نوروي لکه سل منه غنم يا پنځه سوه چوکۍ 

درجن که داسې جنس وي چې وړل يې آسان وي لکه څو دانې قلم يا يو 

 .د هغه لپاره دا رشط نشتهکتابچې 

 پنځم رشط :

 .کولو په وخت کې اداکوي ېټولی روپۍ به دمعامل

 شپږم رشط :
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څومره مودې لپاره چې معامله شوی ده په دغه ټوله موده کې به د  د

وي که هغه شی د بازار نه غايب يش نو بايع  جنس په بازار کې موجود ېمعامل

 .رشط د احنافو دعلامء کرامو دی بريته ورکوي دا ۍبه روپ

مګر امام شافعي ،امام مالک او امام احمد وايي چه کوم وخت هغه يش 

 .کار ندهه کار ده په ټوله موده کې په موجودګي پ ېورکوي هغه وخت دد

 ېلو وروسته که بايع هغه شی ورنه کړل نو بريته به پيسمودې له تريد د

ورکوي په دغه پیسو بل شی نيش اخيستالی يابه روپۍ بريته ورکوي اويا به 

 (.)اسالمې فقه ،زيورجنتي ،فتاوي هنديه ، دراملختاراو رشح البدايه .هغه ته نور مهلت ورکوي

 په حيوان کې سلم :

بيع جواز نه لري په دليل د دغه د احنافو په نزد په حيوان کې د سلم 

أن النبي صىّل الله عليه وسلم نهى عن »روي عن ابن عباس  حديث رشيف :

 (أخرجه الحاكم والدارقطني) «السلف يف الحيوان

 .ځکه په هغه کې اختالف رامينځته کيږي

 په غوښو او هدوګو کې سلم :

نه لري ځکه په د امام ابوحنيفه په نزد په هدوګو واله غوښه کې سلم جواز 

 .هغه کې د هدوګو د لږوالی او ډيروالی په وجه اختالف رامينځته کيږي

مګر امام يوسف ، امام محمد ، امام مالک ، امام شافعي او امام احمد په 

نزد په غوښو کې سلم په دې رشط صحي کيږي چې ټول صفات يې معلوم يش 

ه حيوان او که د نلکه : جنس : د پسه غوښه که د غوايه او ډول : د ناري

يص شوې حيوان او سن: ورۍ که ښځينه حيوان ، د خيص شوي او غري خ

پسه، صفت: غوړ، متوسط او که سپور، ځای : ورنونه، سينه او که بل ځای، 

 ، دری منه او نورمقدار: دوه منه
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من أسلف فليسلف يف كيل معلوم أو وزن  په دليل د دغه حديث رشيف :

 (متفق عليه)معلوم

 هيانو کې سلم :په ما

په ماهيانو کې سلم د غوښو د سلم حکم لري چې د جمهورو په نزد جايز 

دی د امام ابوحنيفه په نزد په کوچنيو ماهيانو کې جايز دی ځکه په هغه کې 

 .د غوړو او سپرو اختالف کم وي

 په لباس او جامو کې سلم :

دی ځکه په هغه په لباس او جامو کې سلم د امام ابوحنيفه په نزد جايز نه 

کې فرق موجود وي مګر که جنس ، نوع او صفت لکه : رخت ، رنګ ، طول او 

 .عرض يې معلوم وي جايز دی

مګر د امام مالک ، امام شافعی او امام احمد په نزد په لباس او جامه کې 

 .سلم جايز دی

 په ډوډی کې سلم :

ه لويوالی او د امام ابوحنيفه په نزد په ډوډی کې سلم جايز نه دی ځکه پ

 .کوچنيوالی یې فرق وي

  .امام يوسف وايي :که نوع او وزن يې معلوم وي جايز دی
 بيع السلم( –دوکتور وهبة زحييل ه ت)فقه األسالمي وادل

 بيع استصناع : 

استصناع جوړولو ته وايي يعنې هغه بيع چې د څه يش د جوړولو او توليد 

په بيع سلم او بيع  .ع استصناع دهلپاره تر رسه کيږي. د بيع سلم يو قسم بي

استصناع کې رصف دومره فرق دی چې په بيع سلم کې قيمت د معاملې کولو 

رسه سم ادا کيږي مګر په بيع استصناع کې قيمت فوراً ادا کول رضور نه دي 
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بلکي هر کله چې ده ته مال ورکړل يش بيا به قيمت ادا کوي نور ټول رشايط 

 .يې د سلم په شان دي

 احنافو په نزد د بيع استصناع د پاره دری رشطونه دي :د 

د جوړېدونکي يش جنس ، نوع ، اندازه او نور صفات به معلوم وي ،  -۱

کچېرې د جوړېدونکي يش صفات معلوم نه وي بيع فاسده ده ځکه په دې 

 .کې جهل دی د اختالف سبب ګرځي

لکه زمونږ په  جوړېدونکی شی به داسې څيز وي چې په خلکو کې مروج وي -۲

عرص کې د جامو جوړول او توليد ، ماشني آالت ، موټرونه ، برقي سامان او 

 .نور چې رشعاً مباح وي

په بيع استصناع کې به وخت نه ټاکل کيږي ، د امام ابوحنيفه په نزد  -۳

کچېرې په بيع استصناع د تسليم وخت وټاکل يش بيع استصناع باطل ده 

ايط ورباندې جاري کيږي ، مګر د صاحبانو بيع سلم ګرځي او د سلم رش 

په نزد په بيع استصناع کې د وخت ټاکل  ()امام يوسف او امام محمد

کې راغيل چې په عهد  ۳۸۹صحي دي ، مجلة األحکام العدلية ماده 

عثامين کې په همدې رايه عمل کيدلو ځکه چې د بيع استصناع د پاره د 

 .(۵۹مالية املعارصة وهبة زحييل ص  املعامالت) .وخت ټاکل يو عام رضورت دی

 بيع الوفاء :

الوفاء په وعده باندې عمل کولو ته وايي ،دا داسې بيع ده چې يو يش د څه 

وخت د پاره په وعده کولو رسه پلورل کيږي اخيستونکی له خرڅونکی رسه دا 

وعده کوي چې هر کله دې د مال قيمت ما ته بريته راکړ زه به تا ته يش بريته 

 .درکړم

 مرشوعيت :

 ددې بيع په جواز کې د فقهاء کرامو تر مينځ اختالف دی :
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 .اختالف ده ېكښ ېكوو په د یبيع الوفاء چه مونږ تعبري ورڅخه په ګرو 

 ېحكم د بيع الوفاء عني حكم د رهن ده ټول د رهن احكام پر  : اول قول  

 .ده هم ناروانو بيع الوفاء  نفع په مرهون اخستل ناروا ده ي اوږجاري كي

 (۴۱۴مجله اتايس ،-۸۳كامليه ،۱۶۹-جامع الفصولني ،)خرييهالبيع الوفاء باطل وهو رهن 

 یاو امام حسن املاتريدي دو  ېك الفتاوى جواهر فتاٰوى خرييه او 

 .فتوى وركړي ده پربطالن ټولو

 .صحيح بويلدا ډول تړون  بيع بويل او :بيع الوفاء دوهم قول

صحيح مفيد لبعض احكامه من حل االنتفاع به وعليه  قال الزيلعي انه بيع 

 .الفتوى

انه فاسد يف حق بعض االحكام صحيح يف   القول الجامع لبعض املحققني

ورهن يف حق بعض االحكام جوز لحاجه الناس اليه برشط   حق بعض االحكام

وينبغي ان ال يعدل يف االفتاء عن القول (سالمة البدلني )قال يف البحر

ص  ۷)الدرمحتار ج ي علزيل اعىل ما رجحه والعمل يف ديارنا (الجامع)قال يف النهر

۵۸۱.) 

استعامل يش نو بيا بيع  ېلفظ د بيع په عقد ك ېر ې: كه چ دريم قول

 .رداملحتار() ده صحي ده او كه نه شو استعامل بيا رهن ده ناروا

په  ې: مشائخو د بلخ او خوارزم او ابوعيل النسفي فتوى وركړ  څلورم قول

 )رداملحتار( جاري ده ېځكه عرف ورباند ېجواز د بيع الوفاءباند

نافذه ده ځكه دخلكو حاجت  : دا چه دغه بيعه صحيح ده او پنځم قول

 .دخالصو ن يوه الره ده له سود څخه او ده

رشط د  استعامل يش اوري د بيع لفظ ې: د قاضيخان ده كچم قولږ شپ

 وروسته بيا وعده وكړي جايز ده. فسخ ذكر نيش او
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ان كان بلفظ البيع ال يكون رهنا  قال والصحيح ان العقد الذي جرى بينهام

ثم ينظر ان ذكرا رشط الفسخ يف البيع وتلفظا بلفظ البيع برشط الوفاء اوتلفظا 

وان ذكر   زم فكذلكبا لبيع الجائزوعندهام هذا البيع عبارة عن عقد غري ال 

البيع من غري رشط ثم ذكرا عىل وجه املواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء باا 

)قاضيخان  لوعد الن ا ملواعد قد تكون ال زمة فتجعل الزمة لحاجة الناس(

 ص(۳۵۳ج۲

 په موسوعة الفقهية کې راغيل دي :

، مذهب مالکي او حنابله او  یفاء په اړه د فقهاؤ اختالف دو د بيع ال

پخوانيو احنافو او شافعې مذهب په نزد فاسده ده ، ځکه چې په بيع کې دوام 

او دا چې په  .دی کله چې کوم شی وپلورل يش نو د مالک ملک ګرځيرشط 

ه بايع ګټه واخيل دا رشط باطل مؤقت ډول شی و پلورل يش او له هغه څخ

ه څخه منفعت او ګټه اخيستل سود ، نو کله چې بيع صحي نه شوه د هغدی

 .دی

مګر د ځنو متأخرينو احنافو او شافعي مذهبو په نزد جايزه ده ځكه دخلكو 

او تر ټاکيل وخته پورې د  دخالصو ن يوه الره ده له سود څخه او حاجت ده

 .مال ورکول دي

د احنافو څخه أبو شجاع وعيّل الّسغدّي والقايض أبو الحسن مګر 

:چې بيع الوفاء اصالً بيع نه ده بلکي رهن او ګروي ده په هغه  املاتريدّي وايي

 .باندې د ګروي ټول احکام جاري کيږي ، د هغه څخه ګټه اخيستل سود دی

 دا مطلب املوسوعة الفقهية داسې بيان کړی دی :

 .اختلف الفقهاء يف الحكم الرّشعّي لبيع الوفاء

فيّة والّشافعيّة إىل : أّن بيع فذهب املالكيّة والحنابلة واملتقّدمون من الحن

الوفاء فاسد ، ألّن اشرتاط البائع أخذ املبيع إذا رّد الثّمن إىل املشرتي يخالف 

مقتىض البيع وحكمه ، وهو ملك املشرتي للمبيع عىل سبيل االستقرار 
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ويف هذا الرّشط منفعة للبائع ، ومل يرد دليل معنّي يدّل عىل جوازه ،  .والّدوام

 .فاسداً يفسد البيع باشرتاطه فيه فيكون رشطاً 

وألّن البيع عىل هذا الوجه ال يقصد منه حقيقة البيع برشط الوفاء ، وإمّنا 

يقصد من ورائه الوصول إىل الّربا املحرّم ، وهو إعطاء املال إىل أجل ، ومنفعة 

 .املبيع هي الّربح ، والّربا باطل يف جميع حاالته

يّة والّشافعيّة إىل أّن بيع الوفاء جائز وذهب بعض املتأّخرين من الحنف

وهو البيع  –دون بعضها  –مفيد لبعض أحكامه ، وهو انتفاع املشرتي باملبيع 

 .من آخر

الّناس وتعاملوا به لحاجتهم وحّجتهم يف ذلك : أّن البيع بهذا الرّشط تعارفه 

 .، فراراً من الّرباإليه

الحسن املاتريدّي من وذهب أبو شجاع وعيّل الّسغدّي والقايض أبو 

الحنفيّة إىل : أّن بيع الوفاء رهن وليس ببيع ، فيثبت له جميع أحكام الرّهن فال 

 .ميلكه املشرتي وال ينتفع به

 مجتمع الفقه االسالمية ليکي :

بيع الوفاء د جمهورو فقهاؤ په نزد فاسده ده ځکه ددې بيع اصيل حقيقت 

نو په هر کې راځي رض جر نفعاً( او مقصد د قرض څخه ګټه پورته کول دي )ق

قرض کې چې ګټه وي هغه سود دی ، او بل دا چې داسې عقد رشعاً جايز نه 

 .دی

 جاء فی مجتمع الفقه االسالمية :

بيع الوفاء وحقيقته : بيع املال برشط أن البائع متى رد الثمن يرد املشرتي 

 .إليه املبيع

 وقرر ما ييل :
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فهو تحايل عىل الربا وبعدم  (قرض جر نفعاً )أوالً : إن حقيقة هذا البيع 

 .صحته قال جمهور العلامء

 ()مجمع الفقه اإلسالمي.ثانياً : إن هذا العقد غري جائز رشعاً 

قسمه ده خو نن صبا مروجه بيع الوفاء روا  بيع وفاء څو :د مطلب خالصه

 :ځكه نه ده

 .لفظ دبيع نه استعاملوي :اول 

دبيع نه وي بلكه يې قصد  بيا هم نيت او كه لفظ دبيع استعامل يش: دوهم

 .وي ېنفعه په قرض باند دمقص

دلته رشط لګوي د فسخ نو اوس كه دا بيع بويل نو بيع برشط راغله او : دريم 

په رهن باندې ګټه اخيستل نارواه  كه يي رهن بويل نو ده او بيع برشط ناروا

 .دي

بايد په الندي  الوفاءبيع هغه فقهاؤ چې بيع الوفاء جايز بويل نو  نو

 ويش : ېرشائطوباند

 استعاملوي.به لفظ دبيع  اول:

 په وقت دعقد يك به رشط د فسخه كولو نه لګوي. دوهم: 

خرڅونيك به دواړه عقد الزم بويل او نيت به يي د خريد او  یاخستونك دريم:

 فروخت وي.

شو يب له رشط څخه وروسته به بيا وعده رسه وكړي و  كله عقد ېچ څلورم: 

پیسې دركړم ته به ځمكه راكوي نو دا وعده شوه او وفاء په به چي زه 

نه  ېوايي چه رشط په اصل عقد پور  (ځكه )صاحبني.وعده باندي الزمه ده

 .یهم دا صحيح بلل هرشح مجل ي اوږملحق كي

په قواله يك هم بايد اذن با االنتفاع وليكل يش تر څو له اختالف څخه  پنځم:

 خارج يش.
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ده  )نو كه دغه رشطونه مراعات يش د قاضيخان په قول به عمل ويش او د

خان من اهل  )ان القايض ید ذكر كړي رحمه الله باره يك عالمه ابن عابدين

 التصحيح والرتجيح(

يع ال يكون رهنا ان كان بلفظ الب  بينهامالصحيح ان العقد الذي جرى  قال و

 بلفظ البيع برشط الوفاء اوتلفظ رشط الفسخ يف البيع وتلفظ ثم ينظر ان ذكر

ان ذكر  و  وعندهام هذا البيع عبارة عن عقد غري الزم فكذلك لبيع الجائزبا

لوعد يع ويلزمه الوفاء باعىل وجه املواعدة جاز الب البيع من غري رشط ثم ذكر

 ص(۳۵۳ج۲)قاضيخان ملواعد قد تكون ال زمة فتجعل الزمة لحاجة الناسالن ا

مه ايب حنيفة رح ذكر الرشط بعد العقد يلتحق بالعقد عند يف الظهرية لو و

قدمنا يف البيع الفاسد ترجيح قولهام بعدم التحاق الرشط املتاخر عن  و الله

 صـ(۵۸۳ج۷)رداملحتارالعقد به 

ء په باره کښي وايئ چي په حالت د االوفپه فتاوي حقانيه کښي د بيع 

اضطرار او مجبوري کښي د بايع د پاره د متاخرينو په فتوي باندي د عمل 

د سخت مجبوريت څخه بغري ددې معاملې څخه  مګرکولو ګنجايش شته 

 ص(۱۵۱ج۵حقانيه )اجتناب پکار دی 

 ده : دبيع الوفاء فسخه په هر وخت يك روا

بايع د  ېر ېچه ده نو ك په هر وخت يك روادبيع الوفاء فسخه مسئله : 

مشرتي به زراعت قطعه كوي بائع ته به  ېوركړ  ۍروپپه غوښتنه مشرتي 

 بيا به د زراعت تر ېوركړ يې ځمكه ورخالصوي او كه بدون د طلب د مشرتي 

 ېر ېمثل رسه پاته وي او كه چت ځمكه د مشرتي په الس يك په اجر  دلوېپخ

 او حساب وركوي اخستونيك ته به خپل  نوپه مابني د كال يك فسخه ويش

يوه خپله  هر تقسيم به يئ په دولسو مياشتو كوي وروسته له تقسيم نه به د

 .حصه وركوي
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 .ص(۴۲۲ج۲اتايس  صـــ مجله۲۴۸كامليه ،ص۱۷۲ج۱)جامع الفصولني  

)لوفسخ البيع الجائزبعد ميض بعض السنة قيل للمشرتي ان ياخذ من  

مىض سواء ظهرت  ما الغلة بالحصة فيقسم الغلة عىل اثنى عرش جزا فياخذ

 ص(۴۲۲ج۲مجلةاتايس، ص۱۷۲ج۱)جامع الفصولني الغلة اوال

 ۍڅرنګه چه په بيع الوفاء يك بائع حق لري چه مشرتي ته روپ :مسئله

ځيني قبض كړي دارنګه مشرتي هم حق لري چه مبيعه مبيعه  وركړي او

 ېمعلومه كړ  موده نوي يې ېك روپو په وركولو رشط چه د ېوركړي لكن په د

مشرتي حق  ېمود د له تريدلو ېمخك بيا وي نو ېموده معلومه كړ  ېكه ي او

 .نلري روپو غوښتلو د د

للمشرتي ان يرد وياخذ املبيع كذلك   ان للبائع وفاء له ان يرد الثمن )كام

يجرب البائع عىل اداء  كان الثمن مؤجال فال انه اذا البيع ويسرتد الثمن غري

املديون فله اداء  اما مثله قبل حلول االجل الن التاجيل حقه فله ان اليسقطه و

يجرب املشرتي  اراد و املبيع اذا اسرتداد الثمن قبل حلول االجل و

 .ص(۳۳۷جامع الفوائد،۲۹۶ج املاده ۲الحكام )مجلة االتاجيل حقه وقداسقطه   الن

يب  ېمشرتي په مبيعه باند بيع الوفاء وكړي بيای سړ  يو ېر ېچه ك:مسئله 

رجوع نه  ېمشرتي په بائع باند بيا څخه څه مرصف وكړي نو د بائع ېله اجاز 

 .يش یرجوع كوال  وكړي بيا  يېقايض رسه  د كه په امر اوی يش كوال 

احتاج اىل العامرة ففعل بامر القايض ان يرجع فله الرجوع  )باعه جائزا و
 ص(۱۷۴)جامع الفصولني 

زراعت  د بيع الوفاء ځمكه شيداره كړي او مشرتي د ېر ېكچ :مسئله

مشرتي مزدوري به  د مشرتي څخه نو له طلب د ېوركړي ب ۍبائع روپ ېمخك

 وركوي
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ال الوفاء وفسخ )كرب املشرتي وفاء ارض الوفاء للزراعة ثم ادى البائع م

)مجلة البيع للمشرتي ان يطلب من البائع اجرة الكرب اذاكان بالطلب املشرتي 

 ص(۴۳۱ج۲االحكام 

 اعلمسبحانه وتعالی و الله 

 

 د نا جايزو او غري مرشوع معامالتو لنډيز

 ليکي : کې ه تفقه اسالمي و ادلعالمه دوکتور وهبة زحييل په 

رشيعت کې نا جايزه او منع کړ شوې  هغه بيعې او معاملې چې په اسالمي

 دي ډيرې دي دلته هغه مهم ډولونه بيان شوي چې په څلور ډوله دي :

 د اهليت له وجې منع شوې بيعې  -اول

 له وجې منع شوې بيعې  (د صيغې )ايجاب او قبول -دوهم

 او الثمن )قيمت( له وجې منع شوې بيعې  (د املبيع )مال -دريم

 د رشط ، وصف او رشعي منع له وجې منع شوې بيعې  -څلورم

 د اهليت له وجې منع شوې بيعې : -اول

رشط دی په دې  (د بيع د صحت د پاره د طرفينو اهليت )بلوغ او عقل

 خاطر د الندې اشخاصو رسه معامله کول منع دي :

د فقهاؤ په دې باندې اتفاق دی چې د بيعې د پاره  املجنون )لېونی( : -۱

دي نو ځکه د ليوين او په معامله باندې پوهېدل( رشط )ل او متيز عق

 .رسه بيع او معامله کول رشعاً منع دي نېشه کسهمدانګه 

د هغه ماشوم رسه چې سن يې دومره کوچنی وي چې  الصبي )ماشوم( : -۲

 .په معامله نه پوهيږي بيع کول منع دي

که چېري خرڅونکی ړانده سړي ته د مال ټول توضيحات  )ړوند( : األعمى -۳

وکړي او ړوند ورباندې رايض يش بيع د امام ابوحنيفه په نزد صحي ده 
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مګر د امام شافعي په نزد صحي نه ده ځکه په هغه کې د ادراک جهل 

 .دی

بيع فضويل هغه بيع ده چې يو کس د بل چا مال خرڅ  بيع الفضويل : -۴

ې وکيل وي او نه هم اجازت ورته شوي وي يعنې د کړي حال دا چې نه ي

اجازت څخه بغري د مال خرڅولو ته بيع فضويل وايي دا بيع صحي نه ده 

مګر په هغه صورت کې چې مالک یې اجازه وکړي دا رايه د امام ابوحنيفه 

او امام مالک ده مګر د امام شافعی او امام احمد په نزد اصالً نه صحي 

 .کيږي

دا ډول بيع هم د فضويل په څري نه  : (د الزام او اکراه بيع) هبيع املكر  -۵

صحي کيږي ځکه په بيع کې رضايت رشط دی په جرب او زور رسه بيع نه 

 .صحي کيږي

محجور هغه کس ته وايي چې مال يې رشعاً حجر  : بيع املحجورعليه -۶

شوي وي يعنې د هغه په مال د ترصف کولو څخه منع شوي وي لکه : د 

پوروړي هغه پوروړی چې تر مال او جايداد څخه يې پورونه زيات  مفلس

 .وي او يا د مريض کس ، د حجر مفصل بيان به وروسته رايش

 له وجې منع شوې بيعې : (د صيغې )ايجاب او قبول -دوهم 

 د بيع د پاره ايجاب او قبول رشط دی د بيع الندې صورتونه ممنوع دي :

اة هغه بيعې ته وايي چې بايع او مشرتي په بيع املعاط : بيع املعاطاة -۱

دې )قيمت او مال رسه خوښ او رايض يش مګر ايجاب او قبول ونه کړي 

صحي ده ځکه بيع پر د جمهورو په نزد داسې بيع هم  (ته عميل اقرار وايي

هغه څه باندې چې په رضا داللت وکړي صحي کيږي هغه که په ژبه رسه 

 .شافعي په نزد دا ډول عقد نه صحي کيږيوي او يا اشاره مګر د امام 
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أن يتفق العاقدان عىل مثن ،بيع املعاطاة ه : تجاء يف الفقة األسالمي وادل

ومثمن، ويعطيا من غري إيجاب وال قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهام. وهو بيع 

صحيح عند الجمهور؛ ألن البيع ينعقد بكل ما يدل عىل الرضا بتبادل امللك يف 

سواء بالصيغة املعربة عن اإلرادة رصاحة من إيجاب وقبول، أم مبا األموال، 

يدل عىل الرضا عرفاً، اعتباراً بعرف الناس واحرتاماً لعاداتهم السائدة فيام 

بينهم، ما مل تصادم نصاً من نصوص الرشع. فيصح البيع باللفظ أو اإلشارة أو 

اقدين، ومل يثبت بغريهام، ما دام يدل عىل املقصود من العلم برتايض الع

اشرتاط لفظ، فريجع للعرف كسائر األلفاظ املطلقة. وال ينعقد البيع باملعاطاة 

 عند الشافعية
 ۳۱۴ ص ۵، البدائع :  ۱۳۷ص  ۴وما بعدها ، رد املحتار :  ۳۱۲ص  ۵فتح القدير :  ،)فقه االسالمي وادلته

). 

د رسالې ، ليک او خط ليږلو په وسيله بيع په اتفاق د  : البيع باملراسلة -۲

فقهاؤ صحي کيږي چې اتحاد د مجلس يې د خط او ليک رسيدل دي او په 

کچېري خط او ليک ځواب نيش او په لېږل  .هغه باندې رضا کيدل دي

 .شوي خط باندې رضا نيش بيع نه صحي کيږي

ګونګي سړي بيع په اشاره د  : بيع األخرس باإلشارة املفهومة أو الكتابة -۳

اشاره د نطق او کې او يا ليکلو رسه صحي کيږي ځکه د رضورت په وخت 

خربو په معنی ده لکن که اشاره ونه کړي يا يې ونه ليکي بيع نه صحي 

 .کيږي

د غايب سړي رسه معامله کول چې نه په ژبه ويش او نه  : البيع مع غائب -۴

ناخربه وي داسې بيع نه صحي  په ليک لېږلو رسه هغه بالکل غايب او

 .کيږي

په معامله کې چې ايجاب او  : البيع مع عدم تطابق القبول واإليجاب -۵

قبول موافقه نه وي هغه که د ژبې په اقرار رسه وي ، عميل اقرار رسه وي 
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يا خط په وسيله وي د بايع او مشرتې د فيصلې او رضايت څخه بغري بيع 

 .نه صحي کيږي

غري انجام او غري تکميل شوې بيع نه صحي کيږي : ملنجزالبيع غري ا -۶

داسې چې د مستقبل په رشط وي چې په راتلونکي وخت کې به مثالً سبا 

ته به سواد کوو داسې بيع هم نه صحي کيږي ځکه د بیع د پاره د مايض 

او حال ضيعه وي نه د مستقبل دا ډول بيع د امام ابوحنيفه په نزد فاسده 

 .نزد باطله ده او د جمهورو په

 او الثمن )قيمت( له وجې منع شوې بيعې : (د املبيع )مال -دريم 

وحبل او املالقيح د نامعلوم يش بيع لکه بيع مضامني ، : بيع املعدوم -۱

 . الحبلة

 .: د بچي خرڅول د څاروي په ګېډه کې مضامني

 .: د حيوان د القاح او تخم خرڅول املالقيع

دا رشط کيږي چې  ي: داسې بيع چې اخيستونکی په خرڅونک حبل الحبلة

 .زه دغه څاروي په دې رشط اخلم چې لنګه يش او بچۍ وزيږوي

دا ډول بيعې په اتفاق د مذاهبو باطلې دي ځکه په صحيح احاديثو کې 

 .ورڅخه منع شوې ده

بيع چې قبض کول يې ممکن نه وي  د داسې يش : بيع معجوز التسليم -۲

لکه په هوا کې مرغان او په سيند کې مهيان دا بيع هم په اتفاق د فقهاؤ 

 .نه صحي کيږي

هم ورته  (يعنې پور په پور بيع چې )بيع الدين بالدين : بيع الكالئ بالكالئ -۳

ويل کيږي دا هغه بيع ده چې يو کس پر بل کس باندې مال تر ټاکلې 

رسه  يوري کله چې خرڅونکی پور وغواړي او له اخيستونکمودې پورې پل

يعنې مثالً : سل افغانۍ  .ورته وايي دغه پور را باندې بيا وپلوره .پور نه وي
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پور وي نيټه يې اوږده کړي پرې دوه سوه افغانۍ يې کړي يعنې پور په پور 

 .پرې خرڅ کړي

 .دا بيع په اتفاق د مذاهبو باطله ده له جهته د منع رشعي

 .د زيات غرر بيع د معدوم د بيع په څري باطله ده : بيع الغرر الفاحش -۴

ُغرر داسې بيع ته وايي چې په هغه کې د مال يا نرخ کوم يو مقدار او 

منع ده وي داسې بيع چې مقدار او نرخ يې نا معلوم وي اندازه نه وي معلومه 

نهى عن  » فرماييل دهځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم د هغه څخه منع 

 (.)رواه املسلم «بيع الغرر

 املعامالت املعارصة ليکي :

 غرر په الندې دوو رشطونو حرام دی :

ؤ حرام او که لږ وو نو د بيع د  (که غرر يا اټکل زيات )الغرر الفاحش

صحت د پاره تاوان نه رسوي ، لکه : په حامم کې غسل ځکه په دې کې غرر 

رق وي ټول يو شان اوبه نه مرصفوي بلکي ځنې کمې دی په قد او جسم کې ف

 .او ځنې زياتې اوبه مرصفوي

يا د يوې ورځې او دوو ورځو د پاره د موټر کرايه کول چې په دې کې هم د 

 .وزن ، د سپرلی د شمري او فاصلې فرق وي

د آسانۍ د پاره په رشيعت کې عفوه  چې په دې کې هم ُغرر شته مګر

 .دی

د ناپاک او جنس شی بيع نه صحي کيږي لکه : خنزير ،  : بيع النجس -۵

 رشاب ، مرداره ، وينه او نور 

 د اوبو بيع دری صورتونه لري : بيع املاء: -۶



 113.................................... ........ ........ ...........دمعامالتو فقهي الرښود

 

اول : عامې اوبه لکه : بحرونه ، سيندونه او نور دا د هيڅ چا ملک نيش کيدای 

املسلمون رشکاء يف ثالث : يف املاء و »په دليل د دغه حديث رشيف : 

 (.)رواه أبوداود او احمد «الکأل و النار

يعنې : مسلامنان په دريو شيان کې رشيک دي : په اوبو کې په خپل رس 

 .شنه شويو وښو کې او په اور کې

نو ف او ذخريه کې ځای پر ځای کړې دوهم : هغه اوبه چې يو کس يې په ظر 

 يز دي په دليل د دغهدغه اوبه د ده ملک دی د دغه اوبو خرڅول جا

ألَْن يَأُْخَذ أََحُدكُْم َحبْلَُه فَيَْحتَِطَب َعىَل ظَْهرِِه، َخرْيٌ لَُه ِمْن »حديث رشيف :

 (۱۴۷۱)بخارى:«. أَْن يَأيِْتَ َرُجالً فَيَْسأَلَُه، أَْعطَاُه أَْو َمنََعهُ 

جمع کړي او  (ژباړه : که څوک د تاسې څخه طناب واخيل هيزوم )لرګي

ورباندې برابر کړي دا کار د هغه د پاره تر دې هغه خرڅ کړي او ځانته نفقه 

غوره دی چې خلکو ته د سوال الس وړاندې کړي او هغه هم معلوم نه وي چې 

 .څه ورکړي او که نه

او بوټې د چا ملک نه دی مګر که څوک  د غره پخپل رس شنه شوي واښه

همدارنګه د ذخريه شويو اوبو  يهغه جمع کړي او خرڅ يې کړي جايز د

 .خرڅول هم جايز دي

دريم : د کوهي اوبه او همدانګه د چا په ځمکه کې د باران جمع شوې 

 .اوبه ملک بلل کيږي مګر د رضورت څخه عالوه د چا د منع کولو حق نه لري

 (۲۳۵۴)بخارى:«. ال مَتْنَُعوا فَْضَل الاَْمِء »په دليل د دغه حديث رشيف : 

 اضايف اوبو څخه څوک مه منع کوئ  يعنې : د
 (.۷)مخترص فقه املعامالت صفه 

مجهوله او نامعلومه بيع نه صحي کيږي چې جنس ، نوع  : بيع املجهول -۷

 .او مقدار او قيمت یې نه وي معلوم
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که د قبض کولو مخکې بيع نه صحي کيږي  : بيع اليشء قبل القبض -۸

پخپله قبضه او ملکيت کې يې څوک منقول )د نقل وړ( اجناس واخيل مګر 

بل چا نيش  ررا نه ويل يعنې قبض يې نه کړي نو بيا ئې دغه شخص پ

 ..ده وي ځكه په دې کې غررهم خرڅوالي ولو كه په خپله بائع باندې 

سيايت يف  من بائعه كام وقبضه الن بيع املنقول قبل قبضه اليجوز ولو

 صـ(۲۶۸ج ۷)رداملحتار  بابه

د پخوايل مخکې په ونو کې د مېوې او په ځمکه يا :  الزروعبيع الثامر أو  -۹

 .پټې کې د فصل خرڅل جايز نه دي ځکه چې نامعلوم وي

 د رشط او وصف  له وجې منع شوې بيعې : -څلورم 

بيع العربون د امام ابوحنيفه په نزد فاسده او د امام شافعي  : بيع الَعَربون -۱

 .و کې ورڅخه منع شوې دهنته سکه پاو امام مالک په نزد باطله ده ځ

بيع العربون هغه بيع ده چې : يو کس په ټاکيل قيمت باندې مال واخيل او د 

هغه څه پیسې پيشکي ورکړي او ورته ووايي چې نورې پيسې به په فالين 

غه پيشکي پيسې ستا  تاريخ درکړم که مې در نه کړې او پښامنه شومه

)تجار( ته د بيانيې خوړل رواه نه دي  چې مونږ ورته بيانيه وايو ، بايع ېشو 

 .او داسې بيع نه صحي کيږي

يو سړی څه مال واخيل په معلوم قيمت او د معلومې مودې :  بيع العينة -۲

په قرض رسه مګر قيمت يې نه وي ادا کړی چې بايع ورته وايي چې څه 

 قيمت يې کم کړه او په ما يې خرڅ کړه دغه بيع ته بيع عينه وايي په سنتو

 .کې ددې بيع څخه منع شوي د احنافو په نزد فاسده ده

د سود هر ډوله معامله که د راکړې ورکړې وي او که د پور  : بيع الربا -۳

وي نه صحي کيږي )ددې تفصيل د معامالتو په بنسټونو کې بيان شوی 

 (.دی
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 .د ښار اوسيدونکی به د اطرايف څخه مال نه اخيل : بيع حارض لباد -۴

نََهى رَُسوُل اللَِّه » : ددې څخه منع فرماييلرسول الله صلی الله عليه وسلم 

ه متفق ) «َصىّل اللُه َعلَيِْه وَسلَّم أَْن يَِبيَع َحارِضٌ لِبَاٍد َوإِْن كَاَن أََخاُه ألَِبيه َوأُمِّ

 .(عليه

يعنې :رسول الله صلی الله عليه وسلم د ښاري کس خرڅول په اطرايف 

 .ورور يې هم وي سکهباندې منع کړي ولو که 

د دغه حديث رشحه داسې کې امام نووی رحمه الله په ریاض الصالحني 

 بيان کړې ده :

د ښاري کس لخوا د اطرايف د مال خرڅولو منع داسې ده چې : که يو 

راوړي چې هغه د خلکو رضورت وي او وغواړي چې  اطرايف کس ښار څه مال

هغه د وخت په قيمت خرڅ کړي ، مګر يو ښاري کس ورته وايي دا ما ته 

پرېږده تر څو زه يې په لوړ قيمت خرڅ کړم ، جمهور فقهاء وايي چې دا نهی 

 .په معنی د تحريم ده کچېرې په هغه باندې علم ولري

کروه تحرميي معنی لري مګر د امام ابوحنيفه په نزد نهی کلمه د م

 .جمهور فقهاء يې په تحريم قائل دي

 .ئد تجاريت کاروان مخې ته د استقبال د پاره مه ورځ تلقي الركبان: -۵

ُوا الرُّكْبَان»:فرمايي رَُسوُل اللَِّه َصىّل اللُه َعلَيِْه وَسلَّم  (.)متفق عليه «ال تَتَلَقَّ

 .استقبال ته مه ورځئيعنې : د سورليو )تجاريت کاروان( 

مطلب دا چې بغري د اخيستلو څخه د قيمت د زياتوالی څخه منع شوې 

 .ده

  .دا ډول بيع هم د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد مکروه تحرميي ده

د جمعې د آذان څخه وروسته د بيع  : البيع وقت النداء لصالة الجمعة -۶

 .مامنعت
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وروسته بيع کول مکروه تحرميي دي او  د امام ابوحنيفه په نزد د اول آذان

د امام شافعي په نزد حرام د امام مالک په نزد فسخ کول او د امام احمد په 

 .نزد بيع نه صحي کيږي

املبسوط فقه حنفي ليکي : په دې مسئله کې د مکروه تحرميي اطالق په 

 .(۱۳۴ص ۱املبسوط )ج ،حرام رسه کيږي

 ه :تجاء فی الفقه االسالمي و ادل

من حني يصعد اإلمام عىل املنرب إىل أن تنقيض الصالة، وعند الحنفية: من 

 األذان األول.

وهو مكروه تحرمياً عند الحنفية، صحيح حرام عند الشافعية، ويفسخ يف 

 املشهور عند املالكية، وال يصح أصالً عند الحنابلة

بيع نجش هغه بيعې ته ويل کيږي چې بايع د خپل مال د  بيع الَنَجش : -۷

اوچت خرڅولو لپاره څو کسان د بولۍ لپاره برابر کړي کله چې مشرتي د 

 هغه د مال د قيمت پوښتنه وکړي ، بايع ورته وايي مثالً په سل افغانۍ، د

ده له کسانو څخه يو تن ووايي زه يې په يوسل او لس اخلم بل کس يې وايي 

ه يوسل او شل افغانۍ اخلم چې اصالً د دوی اخيستل مطلب نه وي زه يې پ

مګر مطلب به يې دا وي چې په مشرتي خپل مال په اوچت قيمت خرڅ 

 کړي 

 .دا بيع د امام ابوحنيفه په نزد مکروه تحرميي ده

که چېرې څوک په دې باندې علم ولري چې  :بيع العنب لعارص الخمر -۸

دې خرڅيږي هغه رشاب ورځنې جوړوي نو دغه انګور چې په کوم کس بان

 .ددې انګورو بيع د جمهورو په نزد حرامه ده

د يو انسان بيع د بل ورور په بيع يا په قيمت  : بيع اإلنسان عىل بيع أخيه -۹

باندې قيمت هم منع دی ، داسې چې يو کس د يو يش قيمت ولګولو او 
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تيار شو چې هغه مال واخيل دغه مهال بل کس راغی او قيمت يې ددې 

لپاره زيات کړ چې خريدار يې وانخيل يا يې دی پخپله واخيل او معامله 

زه يې ددې نه په کم قيمت درکوم دا  فيصله شوه بل سوداګر راغی چې

» ټول صورتونه په اتفاق د فقهاؤ منع دي په دليل د دغه حديث رشيف : 

 (.)رواه احمد «اليبع أحدكم عىل بيع أخيه 

د امام ابوحنيفه او امام شافعي په نزد بيع د ګناه رسه صحي ده ، د امام 

 .احمد او امام مالک په مذهب بيع فاسده ده

 ه :تاألسالمي وادل جاء يف فقه

وقد أجمع العلامء عىل تحريم هذه الصور كلها، وأن فاعلها عاص للحديث: 

وأما حكم البيع املذكور فمختلف فيه: فذهب «اليبع أحدكم عىل بيع أخيه » 

الحنفية والشافعية إىل صحته مع اإلثم. وذهبت الحنابلة وابن حزم الظاهري 

 .فساده إىلعنهم  واملالكية يف إحدى الروايتني

هم ويل کيږي، دا داسې بيع ده چې په  بيع الثنيادې بيع ته بيع ورشط: -۱۱

هغه کې يو شی مجهول وي او يا مجهول او فاسد رشط پکې وي چې د 

فاسد رشط په لګولو رسه بيع فاسديږي ، مثالً يو کس د رخت يو ټوټه په 

ر دې رشط اخيل چې خرڅوونکی به قميص ورته ګنډي ، بيع صحي مګ

 .رشط يې فاسد دی

ابر أن النبي صىل الله عليه عن ج په حديث رشيف کې راغيل دي :

 (.)النسايئ «نهى عن املحاقلة واملزابنة واملخابرة وعن الثنيا إال أن تعلم»وسلم

 همدارنګه په بخاري رشيف کې داسې روايت نقل شوی دی :

صلی الله عليه نََهى رَُسوُل اللَِّه »أَنَُّه قَاَل: رضی الله عنهَعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك 

 (۲۲۱۷)بخارى:  «َعِن الُْمَحاقَلَِة َوالُْمَخارَضَِة َوالُْمالَمَسِة َوالُْمنَابََذِة َوالُْمزَابَنَةِ  وسلم
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ژباړه : انس رضی الله عنه وايي : رسول صلی الله عليه وسلم له دغو 

 معامالتو څخه منع فرماييل ده :

   .مالمسه ، منابذه او مزابنهمحالقه ، مخارضه ، 

محاقله بيع دا ده چې تاجر د کښت :(املحاقلة )د دانو خرڅول په وږو کې

او فصل له څښنت څخه د وږي له ايستلو رسه سم او د پخيدو څخه مخکې 

غله واخيل او قبضه پرې وکړي او بيا کله چې فصل ورسيږي تجار پخپله 

 .خوښه هغه و پلوري

: د مزابنه بيع دا ده چې پخه او رسيدلې او وچه شوې له ونو څخه  املزابنة

چې په ونو کې  (شوي ميوه د داسې )مېوې په بدل کې وپلورل يش شکول

شوې نه وي، دغه بيع يا راکړه ورکړه اټکيل ده او د اختالفوتو  وي شکول

 .امکان پکې دی

 .:مخارضه بيع هم د خامې مېوې خرڅول ته وايي مخارضه

: منابذه د جاهليت د وخت بيع ؤ چې کله به بايع مشرتي ته څه مال  همنابذ

 .مثالً يو تان رخت يا بل جنس ور واچولو نو د هغه بيع به پرې الزمه شوه

نو تجارانو کې دا عادت شته که مشرتي د کتلو د پاره څه ينن هم په ځ

دا يو  جنس را کوز کړي او بيا يې مشرتي وانخيل په تجار ښه نه متاميږي چې

 .جاهيل عادت دی

:مخابرة داسې بيع او تړون دی چې بزګر د ځمکې مالک ته ووايي  املخابرة

چې د دغه پټې د فصل دغه طرف زما وي او هاغه طرف به ستا وي دا 

 .ډول معامله فاسده ده

:الثنيا داسې بيعې ته وايي چې په مال کې څه برخه مثتنی او نا معلومه الثنيا

داسې بيع هم صحي نه ده ځکه په دې کې غرر دی په او مجهوله وي نو 

  .ټول اجزاء او برخې معلومې وي (بيع کې بايد د مبيع )تجاريت جنس
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: مالمسه داسې بيع ته وايي چې که مشرتي په تجاريت مال باندې املالمسة

الس ولګوي نو بس اخيستل يې پرې الزم دي بيا د هغه د کتلو او خوښولو 

ورت يې دا ؤ چې مشرتي به سرتګې پټې کړې او حق نه لري ، دوهم ص

بايع او مشرتې به دا فيصله وکړه چې په کوم جنس د ده الس ولګيده هغه 

په دومره قيمت د ده شو ، دا بيع د جاهليت په وخت کې رواج ؤ چې د 

 .اسالم سپېچيل دين هغه منع اعالن کړه

 الجمع بني البيع وبني عقود:  -۱۱

رسه يو ځای کول منع دی لکه :  نورو معامالتو له تړوند بيع تړون د شپږو 

د بيع تړون د الجعالة ، الرصف ، املسقاة ، الرشکة ، النکاح او املضاربة 

   .معامالتو د تړون رسه يو ځای کول منع دي

ځکه چې بيع او دغو شپږو تړونونو په يو ځای کولو کې غرر او جهالت را 

 .مينځته کيږي
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 څلورم فصل

 قرض

 قرض تعريف : د 

قرض په لغت کې پرې کولو ته وايي يعنې قرض ورکونکی د خپل مال يوه 

 .ټاکلې اندازه پرې کوي او هغه پورغوښتونکي ته ورکوي

د فقهې په اصطالح کې قرض يو ځانګړی تړون دی چې د يو کس له لورې 

بل کس ته د مال په ورکولو رسه صورت نييس په دې رشط چې د هامغه په 

 .به يې بريته ورکوياندازه 

جايز او رشعي قرض اصالً يوه داسې معامله ده چې په هغه کې هدف د بل 

 .محتاج کس رسه احسان او کومک وي او نيت يې د الله تعالی رضايت وي

اړ کس د اړې او احتياج  ځکه په رشعي قرض کې مطلب فقط د محتاج او 

هغه قرض کې چې لرې کول وي نور هيڅ عوض او ګټه پکې نه وي ، په هر 

 .عوض او ګټه وي هغه سودي قرض بلل کيږي

 د قرض د صحت رشطونه :

د قرض مطلب به تربع ، احسان او د بل کس د اړې او احتياج رفع کول  -۱

 .وي

د قرض مال به د شمري ، اندازې او وزن کولو وړ وي مګر د امام محمد په  -۲

 .لرينزد د خلکو د حاجت لپاره د ډوډۍ قرض کول باک نه 

 .د قرض لپاره قبض او تسليم رشط دی -۳

د قرض په عوض کې به هيڅ قسم منفعت او ګټه حاصلول نه وي ځکه هر  -۴

 (۸۱)املعامالت املالية املعارصة لزحييل ص  .هغه قرض چې ګټه ولري هغه سود دی

په اقتصادي ډګر کې وي او که په ټولنيز ډګر کې قرض چې په پښتو کې 

ا مهم ارزښت لري ځکه چې په برشي ټولنه کې ټول وګړې ورته پور وايي خور 

نې نور بې وزله ينې مالداره وي او ځيپه اقتصادي لحاظ برابر نه وي بلکي ځ
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يو اخالقي اصل دا دی چې شتمن به د بې وزلو رسه  ۍنو د اسالمي ورورول .وي

 .کومک کوي هغوی ته به د څه وخت د پاره قرض ورکوي

يوازې بې وزله کسان اړتيا لري بلکي کله داسې قرض ته نه يوازې دا چې 

هم پښيږي چې ښه مالداره وي کار يې بند وي د خپلو پيسو د تر السه کولو 

 .امکان نه وي يا چېرې په سفر تللی وي

، کومک او خواخوږی يو چې قرض په برشي ټولنه کې د احسانلنډه دا 

 .مهم اصل بلل کيږي

باندې شيطاين بازار يرغل کړی دی په له بده مرغه چې په اسالمي هيوادو 

اسالمي هيوادونو کې د سود بانکونه او ادارې په علني توګه فعالیت کوي او 

دغو سودي معاملو د ضعيف االميانه مسلامنانو څخه کم کم د کومک ، 

جزبه له مينځه وړې او پر ځای يې ماده پرستي هدف او  ۍاحسان او خواخوږ

  .ده ېمطلب ګرځېدل

 نه فضيلت :د قرض حس

قرض حسنه هغه قرض يا پور دی چې يو مسلامن يې بل محتاج مسلامن ته 

د څه وخت د پاره قرض ورکوي او نيت يې د الله تعالی رضا وي ، قرض حسنه 

زيات فضيلت لري چې په قرآن او سنتو کې يې څو ځايه يادونه شوي ده او 

 .هغه يې نيک قرض يا قرض حسن بللی دی

إِن تُْقرُِضوا اللََّه قَرًْضا َحَسًنا يَُضاِعْفُه لَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ]: وتعالیقوله سبحانه ل

 .(۱۷التعابن ) [اللَُّه َشُكوٌر َحلِيمٌ  وَ 

الله لره قرض نيک )په محبت او  ئرې تاسې قرض ورکړ ېژباړه : که چ

به تاسې ته  (نو دوه چنده به کړي الله ثواب د هغه تاسې ته او )الله (اخالص

 .بخښنه وکړي ، الله ښه قدردان دی ښه تحمل واله دی
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رسول الله صىل الله عليه وسلم أبی امامه رضی الله عنه وايي چې 

دخَل رجٌل الجنَّة، فرأَى عىل بابها مكتوباً: الّصدقُة بَعرِش أَمثالها، »:فرماييل

(، والبيهقي يف ۸/۲۹۷/۷۹۷۶)” املعجم الكبري“أخرجه الطرباين يف )« والقرُض بثامنية عرش

 (.، مګر ابن جوزي او العراقي ضعيف بللی دی ۳۴۱۷ السلسلة الصحيحة ( و۳/۲۸۴/۳۵۶۴” )الشعب“

چې د جنت په يو  يدلې وول، هغه ته سړی جنت يو  شوي وويعنې : داخل 

د صدقې د پاره لس نيکۍ او د قرض حسن د  دروازه داسې ليکل شوي وي :

 نيکۍ. ۱۸پاره 

أن رسول الله صىل الله عليه وسلم  -ريض الله عنه -عن عبد الله بن مسعود

)رواه ابن .«ما من مسلم يقرض مسلام قرضا مرتني إال كان كصدقتها مرة»قال: 

 .(السلسة الصحيحةحه يوالحديث صح۱/۱۹۳، صحيح حسن الهيتمي مکي ۳۴۷ماجه، ص 

ه صلی الله عليه يعنې : عبدالله بن معسود رضی الله عنه له رسول الل

وسلم څخه روايت نقل کړی چې هغه فرمايي : نشته د هيڅ مسلامن د پاره 

چې خپل مسلامن ورور ته دوه ځله قرض ورکوي مګر هغه لره )دغه قرض 

 (.د صدقې اجر لري)داسې دي لکه يو ځل صدقه ورکول  (ورکول

فقهاؤ او محدثينو د قرض حسن د اجر زيادت دا بللی دی چې قرض حسن 

 .يوازې محتاج کس ته رسيږي

يو کس څخه د مشکل او تکليف لرې کول د رسه امداد او کس د محتاج 

 .لوی اجر لري

من كان يف حاجة أخيه، كان الله يف :»په حديث رشيف کې راغيل 

حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 

 (۲۵۸۱)املسلم  «لقيامةالقيامة. ومن سرت مسلام، سرته الله يوم ا

مسلامن حاجت پوره کوي الله تعالی به بل مسلامن د یو څو چې  ترژباړه : 

څوک چې د مسلامن څه تکليف لری کوي نو الله  د ده حاجت پوره کوي ،او
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تعالی به د قيامت په ورځ د ده نه تکليف لری کړي ،او څوک چې په مسلامن 

 .ورځ د ده په عيبونو پرده واچويپرده اچوي الله تعالی به د قيامت په 

 پوروړي ته د اسالمي رشيعت هدايات :

پوروړي ته الزمه ده چې خپل پور په وخت ادا کړي او هغه ونه ځنډوي 

 ځکه چې داسې کول خيانت او ګناه ده ځکه :

 .د وعدې مخالفت کول ګناه او منافقت دی -۱

وعده باندې وفا په وعده باندې وفا کول د مسلامن سرت صفت دی او په 

 .نه کول د منافق نښه ده

 .(۸)املومنون  [َوالَِّذيَن ُهْم ألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ ]

چې دوی د امانتونو او وعدو رعايت  (او هغه کسان )کامياب شولژباړه : 

 .يکوونکي د

آية املنافق ثالث: إذا »عن أيب هريرة، عن النبي صىل الله عليه وسلم قال:

 (.البخاري ) «حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

نه روايت دی چې رسول الله صلی الله رضی الله عنه ژباړه : له ابوهريرة 

، : چې کله خربې کوي دروغ وايي ي: د منافق دری نښې د يعلیه وسلم فرمای

کله چې وعده وکړي په هغه وفا نه کوي او که امانت ور ته ورسپارل يش په 

 .کې خيانت کوي هغه

دا چې د وس لرلو رسه رسه د قرض پر وخت نه ادا کول په ټولنه کې د  -۲

پوروړي اعتامد او اعتبار له مينځه وړي او بيا څوک قرض نه ورکوي او هر 

 .ګڼياو بد معامله څوک يې بد پوری 

رسول الله صلی الله عليه وسلم داسې پوروړي ته ظامل او دغه عمل يې 

له صلی د ابی هريرة رضی الله عنه نه روايت دی چې رسول ال ظلم بللی دی ،

 (.رواه املسلم) «مطل الغنی ظلم»الله عليه وسلم فرماييل :
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 .يعنې : د غني پوروړي له پلوه د قرض مالک ته پور نه ورکول ظلم دی

کله چې پوروړی پخپل وخت پور ادا نه کړي نو پور ورکونکی  -۳

چې په دې رسه د پور ورکونکي اجر هم مجبوريږي چې خپل پور وغواړي 

ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : پوروړی ته الله تعالی  .ختميږي

تر هغه پورې په عملنامه کې ثواب ليکي چې څو پورې هغه قرض نه وي 

 .غوښتی کله چې قرض وغواړي نو د ثواب ليکل هم بند يش

پوروړي رسه احسان کړی دا چې قرض ورکونکی د قرض په ورکولو رسه د 

دی نو پوروړي ته په کار ده چې د پور د مالک رسه دا احسان وکړي چې هغه 

 .ته پخپل وخت قرض ورکړي او هغه د ثواب نه محروم نه کړي

 پور ورکونکي ته د اسالمي رشيعت هدايات :

د احسان او  ۍدا چې په ټولنه کې د پور ورکول د اسالمي ورورول

ته پکار  او د پور ورکول لوی اجر لري نو پور ورکونکييو اصل دی  ۍخواخوږ

 ده چې الندې هدايات په نظر کې ونييس :

د پور ورکولو څخه به يې مطلب يوازې احسان او د الله تعالی رضا وي ، د  -۱

 .هغه ذلت پر هغه باندې محنت بارول او پيغور ورکول به يې هدف نه وي

خيستلو پورې د پوروړي سوغات قبلول د پور ورکولو د مهال څخه تر پور ا -۲

 .او د هغه په کور کې ډوډی خوړل روا نه دي

غوره خو دا ده چې قرض ورکونکی به د قرض تر ټاکل شوي وخته پورې  -۳

خپل قرض نه غواړي تر څو په ثواب کې کمښت را نيش او کله چې وخت 

 .پوره يش نو د قرض په غوښتلو کې به ښه سلوک کوي

به مهلت ورکوي او که ته ې وسه او تنګ اليس وي نو هغه که پوروړی ب -۴

 .بالکل يې ور معاف کړي نو دا ډير اجر لري
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إِن كَاَن ُذو ُعْسٍَة فََنِظرٌَة إِىَل َميَْسٍَة َوأَن  وَ ]الله سبحانه وتعالی فرمايي :

قُواْ َخرْيٌ لَُّكْم إِن كُنتُْم تَْعلَُمونَ   (.۱۸۱)البقره  [تََصدَّ

که ستاسې پوروړی تنګ السی وو نو بايد چې تر شتمن کېدو ورته ژباړه :او 

 .انتظار وکړئ او که خريات پرې وکړئ که پوهيږئ دا درته ډيره غوره ده

من رسه أن ينجيه الله »لله صلی الله عليه وسلم فرمايي :همدارنګه رسول ا

–يب قتاده )راوي :عبدالله بن ا «من كرب يوم القيامة فلينفس عن معس، أو يضع عنه

 (.۱۵۶۳مسلم  

دی له  (جل جال له)کوم سړی چه غواړی د قيامت په ورځ الله ژباړه : 

سختيو نه وسايت نو هغه ته پکار ده چه ،هغه تنګ السه قرضدار ته مهلت 

 .ورکړي يا یې قرض بالکل ور معاف کړي

 آیا د قرض د پاره وخت ټاکل جايز دي ؟

 .جايز ديد قرض د پاره د وخت ټاکل ځواب : 

ى ]لقوله سبحانه وتعالی : يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا إِذَا تََدايَْنتُْم ِبَديٍْن إِىَل أََجٍل ُمَسمًّ

 (.۲۸۲)البقره  [فَاكْتُبُوهُ 

ژباړه :ای مؤمنانو ! کله چې تر ټاکلې نيټې پورې د قرض او پور معامله 

 کوئ نو تاسې هغه وليکئ.

قرض د ادا د پاره وخت ټاکل شوی وي د مګر په هغه صورت کې چې د 

قرض غوښتلو په اړه د فقهاؤ څو قولونه دي چې دوه مشهور قولونه په الندې 

 ډول دي :

اول قول دا دی چې : قرض حسنه ورکونکی به د قرض تر ټاکل شوې 

 (.مودې پورې انتظار کوي )دراملختار ابن عابدين

کی هر وخت خپل قرض دوهم قول : د جمهورو فقهاؤ په نزد قرض ورکون

 .غوښتی يش
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 ليکي :  أحكام رد القرض الحسن يف فقه االسالمية

القول األول: إن القرض يتأجل بالتأجيل، ويلزم املقرض االنتظار حتى يحني 

اتفق عىل تسليم القرض )ابن عابدين، محمد أمني: حاشية رد  الوقت الذي

 .املحتار عىل الدر املختار(

هور العلامء إىل أن القرض مال وأن أُجل مل يتأجل، ذهب جمالقول الثاين : 

 شاء أن يطالب املقرتض برده  فللمقرض متى
 (.علی املذاهب االربعة-کتاب أحكام رد القرض يف الفقه اإلسالمي )

د  (د قرض په فوري ډول غوښتل )چې د پوروړې په الس کې څه نه وي

اسالمي رشيعت د اصولو خالف دی ځکه د اسالمي رشيعت قاعده ده چې )ال 

 .، فوري غوښتلو رسه شدت ، تکليف او رضر وي (رضر و ال رضار فی االسالم

 .يذر څخه د قرض نه ادا کول ګناه او خطرناک دعمګر بغیر د څه 

 ؟  ې تغري يش قرض به څنګه ادا کيږيکه د پخوا وخت چلېدونکي پيس

 ښت، خپل ارز يدو رسه چليدونکي پيسې تغري وکړيې د وخت په تیركچیر 

له السه ورکړي يا يې ارزښت لوړ يش نو مخکنی قرض به څنګه ادا کيږي ؟ په 

 دې اړه د علامء کرامو نظرونو په الندې ډول دي :

امام ابوحنيفه رحمه الله او د شافعيه علامء او حنابله او د مالکيه  :  اول

ده چې په سړی باندې هامغه مقدار پسې کوم چې مخکې  مشهوره رايه دا

  .بغیر له زیادت او کمبود څخه.تعني شوی دی ادا کول واجب دي

سف رحمه الله وايی : په سړې الزم دی چې د هامغه يو  ابو امام:  دوهم

ورځې د نغدو پيسو د قیمت نسبت جارې نرخ ته حساب کړي او هغه 

 .مقدار طلبګار ته ورکړي
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د ماليکه علامء څخه امام رهونی وايي : که د قيمت تغري زيات وي نو  :دريم

د قرض ورکونکی بايد د عقد د وخت نرخ د جارې نرخ رسه مقايسه او 

 .غوښتونکي ته ورکړي حساب کړي او هغه اندازه پور

قول له مخې په سړی واجبه ده چې پوروړی ته د عقد  ريماو د دوهمنو د 

 .نرخ رسه حساب کړید وخت نرخ د نن زمان د 

او د اول قول له رويه چې مشهور دی په سړی څه شی نه الزميږي مګر 

 .هامغه مقدار پسې په کومو چې پخوا عقد شوی وي

توصيه دا ده چې د جمهورو علامؤ )اول  د هيئت اقتصاد عاملي اسالمي

او  .په رأی عمل ويش تر څو احتياطاً د سود د خطرې نه ځان بڅ کړ يش (قول

سود دې ته وايي چې يو کس چا ته پيسې پور ورکړي او د قرض اخيستلو په 

 .ه زيايت پيسی طلب کړيخوخت کې د هغه څ

ه يرونو علامؤ په نزد د بې ارزښته پيسې د جاري نرخ له يکه څه هم د ځ

خو بيا هم د جمهور قول دا دی چې هامغه مقدار پيسې به ول جايز دي حساب

 .ادا کيږي

 .څخه د لرې والی په وجه په اول قول عمل په کار دید شبهاتو 

بَُهاِت، فَقد :» ه صلی الله علیه وسلم فرمايي الل ځکه رسول َمِن اتََّقى الشُّ

 (.۲۹۹۶( مسلم )۵۱بخاري ) «اْسترَْبَأَ لِِديِنِه َوِعرِْضهِ 

هر چا چې له شبهاتو څخه پرهيز وکړ په رښتيا چې هغه خپل دين او يعنې: 

 . وساتلآبرو 

 . (سالميةال موقع عاملی االقتصاد ا )

 د قرض د نه ادا کولو سزا :

د قرض نه ادا کول او د هغه په ادا کولو کې غفلت کول ددې سبب ګرځي 

ی ړ رحلت وکړي چې د خلکو پوروکې په داسې حال سړی تر څو له دنيا څخه 
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وي ، په داسې حال کې چې په آخرت کې نه درهم شته او نه دينار بلکي هلته 

به د پيسو په مقابل کې د نيکو اعاملو بدله او ثواب ورکول کيږي ، د پور د نه 

 ډک ارشادات : ید وعيد او سخت خربدار کې ادا کولو په اړه په احاديثو 

صلی الله عليه د ابی موسی ضی الله عنه نه روايت دی چه رسول الله 

 :وسلم فرمايئ

ُْوَت » نُوِب ِعنَداللِه اَْن يَّلَْقاه َعبُْد ُ بعَد الَْكبَائِرِالَِّتي نَهي اللُه َعْنَها اَْن ميَّ اَْغظَُم الذَّ

 .)رواه احمد( «رَُجُل َو َعلَيِْه َديُْن ُ الَ يََدُع لَُه قََضاُء ُ

ده لکه  ېليد کومو نه چه الله تعالی منع فرما د هغو کبريه ګناهونو نه پس

)رشک،زنا،وغريه( د ټولو نه لويه ګناه دا ده چه سړی په داسې حال کې مړ يش 

چې په هغه باندې د چا قرض وي او د هغه د ادا کولو لپاره يې څه نه وی 

 .يپريښ

د ابی هريرة رضی الله عنه نه روايت دی چه رسول الله صلی الله عليه 

 فرمائی:وسلم 

 .احمد( مسندو )ابن ماجه ،ترمذی ،داؤد  «نَْفُس الْمْؤِمِن ُمَعلََّقُة ُ ِبَديِْنِه َحتَّي يُْقيض َعْنه»

 د مؤمن بنده روح د هغه د قرض په وجه زوړند او بند کړ شوی وي ترژباړه:

 .هغه قرض نه وي ادا شوید هغې پورې چه څو پورې 

روايت دی چه رسول الله صلی الله د عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه 

 عليه وسلم فرمائی:

يْنَ » ِهيِد كُلُّ َذنٍْب ااِلَّ الدَّ  .)رواه مسلم( «يُْعَفُر لِلشَّ

 .شهيد لره به د ټولو ګناهونو مغفرت ويش بغري له قرض څخهيعنې: 

ُد ُ بَيَِده ِ لَْو اَنَّ رَُجالً قَتََل يِف َسِبيلِ .…. » اللِه ثُمَّ َعاَش ثُمَّ  َوالَِّذي نَْفَس ُمَحمَّ

ثُمَّ قُِتَل يِف َسِبيِل اللِه ثُمَّ َ َعاَش َوَعليِه ِديُْن َما َدَخَل  قُِتَل يِف َسِبيِل اللِه ثُمَّ َعاَش 

 .(رواه احمد ، املستدرك عىل الصحيحني) «الَْجنََّة َحتَّي يُْقيض َديُنه
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 چه د محمد ېژباړه : قسم دی په هغه پاک ذات باندې د چا په قبضه ک

 ېپه الرک الله تعالی سړی د رې يوېصلی الله عليه وسلم روح دی ،که چ

او  او بيا ژوندی يش شهيد يش او بيا او بيا ژوندی يش شهيد يش ې)جهاد( ک

بيا د خدای )جل جالله( په الر کې شهيد يش او د ده په ذمه باندې قرض وي 

ه د ده قرض نه وي ادا هغه جنت ته تر هغې پورې نيش تلی ، څو پورې چ نو

 .شوی

َمْن أََخَذ أَْمَواَل النَّاِس يُِريُد أََداَءَها أَدَّى »همداسې بل حديث رشيف کې راغيل:

 .()رواه البخاري «اللَُّه َعْنُه َوَمْن أََخَذ يُِريُد إِتاَْلفََها أَتْلََفُه اللَّهُ 

،او د ده نيت او اراده  كوم سړی چه د خلکو نه په قرض مال واخيلژباړه : 

په ادا کولو کی به د ده مدد اداکړي ) ېالله تعالی به ي د ادا کولو وي ، نو

او که په ژوند کې هغه ادا نيٍش کړای نو په آخرت کې به يې د هغه د  ،وکړي

واخيل او د هغه اراده د خوړلو او چه څوک د چا نه قرض  (يطرف نه ادا کړ 

غه بد نيت د سړي  برباد کړي )په دنيا کی به هم ده، نو الله تعالی به يې وي

 .(امداد ونه کړي او په آخرت کې به هم د هغه د پاره وبال جوړيش

په چټکی رسه خالصول په کار دي ، د رسول الله صلی الله  قرض  يد مړ 

هغوی صلی  دا عادت ؤ چه کله به کومه جنازه ده ته پيش شوه نو عليه وسلم 

د مړي له ورثې څخه پوښتنه کوله چه آيا په دغه کس الله عليه وسلم به 

نو د مړی ورثې ته به  شته او که نه؟ که به د چا پوروړی وود چا قرض باندې 

و ما توفقی اال بالله عليه توکلت  د هغه د قرض په ادا کولو حکم کولو. ېي

 واليه انيب

 حواله 

او په رشيعت کې د  حواله په لغت کې خپله ذمه واري پر بل چا اچولو ته وايې

 .خپل قرض ذمه واري د بل چا طرف ته نقلولو ته حواله وايي
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 مرشوعيت :

 حواله په دليل د دغه حديث رشيف جايز ده :

 ()متفق عليه «إذا أتبع أحدكم عىل ملئ فليتبع مطل الغني ظلم، و»

ژباړه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : غنې لره د قرض په ادا 

کې ځنډ کول ظلم دی او کچېرې پوروړی )خپل پور( يو د تاسې نه چا ته کولو 

 .يحواله کړي چې هغه د قرض په ادا کولو قادر وي نو هغه يې دې قبول کړ 

د جمهورو فقهاؤ قول دا دی چې د حوالې قبلول واجبي حکم نه دی بلکي 

 .قبلول يې مستحب يوه اخالقي ذمه واري ده

 د حوالې د صحت رشطونه :

د پوروړي او پورغوښتونکي او هغه چې د پور پرې کول هغه ته حواله شوي  -۱

 .رضايت رشط دی يو 

، له قبلونکي حق به په جنس، مقدار، نغد ، قرضغوښتونکي او حوا د پور -۲

  .ښه او بد کې بالکل يو شان وي

قرض او پور به ثابت وي داسې نه چې کوم کس خپل اجرت ثابت او تر  -۳

ي په هغه باندې حواله ورکول صحي نه دي يعنې حواله السه کړی نه و 

 .ورکونکی بايد لومړی خپل ملکيت او حق ثابت کړي

 تأخري څه حکم لري ؟کې بل هيواد ته د پیسو حواله او په هغه 

 رشعي رصايف او حواله څه ډول تر رسه کيږي ؟

معمول  حواله يو اوتبادله  اسعارو د ېدونو كاولو هيو ټتنه: نن صبا په ښپو 

 ږيتبادله كي واسعارو په مختلفو طريق ير قسمونه دډ ېپه ملك ك ږدى زمون

 .كومه ده ېصحيح طريقه ي ېم چى پوه شو چړ غوا

په  ېچ يالر رصاف ته وركو ډيولك  يتبادله كو  ۍفغاناالر په ډنفر  يو -7

وروسته  ځېو تاريخ يو يا دوه ور ا(لكه پرچه وركوي 24مقابل ىك رصاف د )
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تأخري شو  طرف نهبل  الر قبض شول اوډديو شخص له خو  دلته ېچ ورته لييك

 .نه؟ه و كامله سود ده ايا دغه معا

الر ډچى په كابل يك يو نفر ورته يولك  يرصافان نن صبا حواله كو  - 0

الر وركوى أو د ډ(44222وروسته ) رځېورته يو يا دوه و  ېى په دوىب كړ ورك

لرو په مقابل ىك اډرنه اخىل او يا د لر ددوى په اصطالح كميشن و ډا( 7222)

 او بل ورته يو ږيستل كييد اخغد يو خو نه ن دلتهچى  يهلته درهم وركو 

 .يا دغه خو سود يا ربا نه ده؟ا يسعار وركو اورسته  ځساعت يا يوه ور 

 .كچريى سود وى نو صحيح او اسانه الره يي كومه ده ؟

 كابل نه محمد نبى د مننه ستاسو د تفصيىل جواب په هيله

 

 

 

 

 :ځواب

د قرض مبلغ به ثابت وي يا ډالر او يا افغانۍ ، داسې نيش کيدای  : اول

چې د مودې مخکې د اسعارو د تبادلې نرخ وټاکل يش ، چې ما ته به هغه 

 .وخت د لسو زرو ډالرو شپږ لکه افغانۍ راکوي ، داسې کول حرام دي

ډالر او يا د هغه ورځې د اسعارو  ۱۱۱۱۱بلکي د پور د ادا په وخت کې به يا 

 .د نرخ موافق افغانۍ اخيل

 مجتمع الفقه اسالمي ليکي :

العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي باملثل وليس بالقيمة ؛ ألن 

الديون تُقىض بأمثالها ، فال يجوز ربط الديون الثابتة يف الذمة ، أيا كان 

 (.۱۶۱۹ص  ۳، ج ۵عدد )” املجمع ” مجلة  .مصدرها ، مبستوى األسعار
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او د پور په ادا کولو کې دا باک نه لري چې سړی د ډالر پر ځای افغانۍ يا 

د افغانۍ پر ځای کلداري واخيل په رشط ددي چې د همغه ورځې د اسعارو 

 .په نرخ تبادله يش

په دليل د دغه حديث رشيف : قال ابن عمر ريض الله عنهام : كنا نبيع 

ل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانري ، ونبيع الدنانري فنأخذ عنها الدراهم ، فقال اإلب

 (.ال بأس أن تأخذها بسعر يومها)النبي صىل الله عليه وسلم : 

 يعنې : ابن عمر رضی الله عنه وايي چې اوښ مو په درهمو پلورلی ؤ او د

د به مو ؤ بيا  دينارونه واخيستل ، او سودا مو په دينار باندې کړیمو هغه نه 

هغه څخه درهم واخيستل ، دا مسئله مو د جناب نبی کريم صلی الله عليه 

وسلم رسه رشيکه کړه ، هغه وفرمايل : چې باک نه لري په رشط ددې د ورځې 

 .په نرخ تبادله يش

الر په افغانۍ او افغانۍ په کلدارو په ډد نغدو پيسو بدلول لکه  دوهم :

رشط چې الس په الس وي ځکه چې جنس يې مختلف نرخ جايز دي په دې 

 .رسه مخالف دی

فَِإَذا اِْختَلََفْت َهِذِه اأْلَْصَناُف »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

 (.)مسلم «فَِبيُعوا كَيَْف ِشئْتُْم إِذَا كَاَن يًَدا ِبيَدٍ 

يې کله چې دا اجناس مختلف وي څنګه چې غواړی الس په الس ژباړه:

 .کړئمعامله 

د اسعارو په تبادله کې دا رشط دی چې الس په الس به وي يعنې طرفني 

به په يوه مجلس کې عقد کوي او پيسی به تحويل اخيل او که داسې نه وي نو 

 .ربا نسيه بلل کيږي

نې معارص فقهاء د حوالی دا شکل چې يد پورته حديث رشيف په دليل ځ

 .لو کې ځنډ راځي صحي نه بويلبل هيواد ته حواله کوي او د پيسو په اخيست
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 حواله بايد الندې دوه حالتونه ولري : (صحيح )رشعي

يا به پيسې مربوطه هيواد ته حواله کوي او ورسته به هلته د همغه هيواد 

 .په پيسو په ورځنې او حارض نرخ تبادله کيږي

او يا به مخکې پخپل ښار يا هيواد کې دغه پيسې چې حواله کوي يې د 

هيواد په پيسو بدلوي او وروسته به يې مربوطه هيواد ته حواله کوي او همغه 

 .هلته به يې قبض کوي

ء بيا وايي : چې د حوالې دا طريقه صحي کيږي  نې معارص فقهايمګر ځ

ځکه بانک يا رصايف مشرتي ته د حوايل سند يا چک ورکوي او دا رسيد يا 

 .چک د قبض ځای نييس

ي ټولنه ليکي : د يو هيواد څخه بل هيواد ته د علمي ټولنې او افتاء دامي

حواله کول د هغو هيوادونو په رواجي پيسو باندې جايز دي که څه هم برابر 

نه وي ځکه جنس يې يو شان نه دی مګر دا حواله کول به په دې رشط وي 

چې په يو مجلس او عقد کې صورت و نييس البته د چک يا سند اخيستل د 

 .(۴۴۸/  ۱۳)” فتاوی اللجنة الدامئة ”  .ديقبض په حکم کې داخل 

نظر ذکر  کې همدا( ۱۱۴-۱۱۳)ي مجمع الفقه اإلسالم“او همدارنګه په فتوی 

 .شوی دی

او د رضورت پر بنا همدا سند يا پارچه ورکول د قبض حکم لري او داسې 

 حواله صحي ده .

 و الله سبحانه وتعالی اعلم

  (ګاڼه يا ګروي)الرهن 

چې په عريب کې ورته رهن وايي په هغه صورت کې چه سړی ګاڼه يا ګروي 

په سفر کې وي روپو ته يې رضورت پيښ يش يا په خپل وطن کې وي خو 
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څوک و نه پيژين او يا د قرض د آدا کولو اعتبار موجود نه وي يعنې د قرض د 

 .حفاظت د پاره يوه وسيله ده

ددې ډول ستونزو حل د رهن  نظام  يدغه صورتونو کې د اسالم اقتصاده پ

 .يا ګروی د حکيامنه الری په مرشوعيت رسه کړی دی

رهن يا ګروي په اسالمې رشيعت کې يو جايز بيع ده چې په قرآن او سنتو 

 .ثابته ده

ْقبُوَضٌة تعالیسبحانه و قوله ل : َوإِن كُنتُْم َعىَل َسَفٍر َولَْم تَِجُدواْ كَاتِبًا فَرَِهاٌن مَّ

 (.۲۸۳)البقره أَِمَن بَْعُضُكم بَْعًضا فَلْيُؤَدِّ الَِّذي اْؤمُتَِن أََمانَتَُه َولْيَتَِّق اللَّه َربَُّه  فَِإنْ 

نو پکار ده يعنې : که تاسې په سفر کې واست او ليکونکی مو ونه موندو 

چې يو څيز په ګرو واخلئ ، نو که ځينو ستاسو ځينې نور امني وګڼل نو په چا 

دی بايد د هغه بل امانت ورکړي او د خپل رب څخه دې وډار چې باور شوی 

 يش .

وايي : جناب نبی کريم صلی الله عليه وسلم   حْضت انس رضی الله عنه

 په مدينه کې د څه غلې په بدل کې يهودي ته خپله زغره په ګرو ايښې وه

، َوأََخَذ ِمْنُه  َولََقْد رََهَن النَِّبيُّ صلی الله عليه وسلم ِدْرًعا لَُه ِبالَْمِديَنِة ِعنَْد يَُهوِديٍّ

 .(۲۱۶۹)بخارى:   َشِعريًا ألَْهلِهِ 

 

 د رهن تعريف : 

 ېڅه سبب په بنا باند رهن عربی لفظ دی چه معنی يې څه څيز لره د

 منع کول يا پابندول دي. 

اصطالح کې رهن د مال بندول او توقيف دی ،د حق په مقابل په رشعی 

يش څخه  يکولو په صورت کې له ګرو شو  کې،دومره مال چې د حق نه ادا

 حق پوره کيدای يش.
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 رشطونه : ارکان او(درهن )ګاڼه يا ګروی

 .وي ۍګروی به د دواړو په رضامند -۱

يږي بايد هغه د ګروی دوهم رکن قبضه ده کوم شی چه په ګروی ورکول ک -۲

،مثالً ځمکه په ګروی يش  ته په قبضه کې ورکړ (يشی مرتهن )ګرو نيونک

کې ورکوي خو په هغه باندې د بل چا قبضه وي نو دا ګروی نه صحی 

 کيږي.

ګرو ايښودونکی او ګرو اخيستونکی به دواړه قاعالن وي ،يعنی په معامله  -۳

 .پوهيږيبه باندې 

وصول يش،موجود  ېقابل وي چه خرڅ يش قيمت پر  ېد ګرو شی به دد -۴

 .وي او دګروی په وخت کې په هغه قبضه کيدای يش

مثالً څوک د درياب ماهيان ،دباغ ميوه د موسم نه مخکې يا په بل ملک 

،نو دا ټول څيزونه په ګرو  يخرچ لګ چه دهغه په راتلو وخت او يکې مال و 

 .ايښودلو کی نه صحی کيږی

 مسئوليتونه او حقوق : (کرو ايښودونکی يا د راهن )ګاڼه

 .ګرو اخيستونکی ته تسليم کړي ۍمالراهن ياګرو ايښودونکی بايد دګرو  -7

حواله شوي نوګرو  ينه و  یتر څو چه ګرو اخيستونکي ته دګروی ش -۲

 اخيستونکی هغه معاهده فسخ کوالی يش.

 ۍاو دګاڼه ګرو اخيستونکی د رضامند ۍدګاڼه يا ګرو شوي يش له تسليم -۳

 .فسخه کوالی معاهده نيش نه ورسته ګاڼه ايښودونکی

يش د بدلولو د اختيار جواز لري په هغه  يګانه ايښودونکی د ګاڼه کړ  -۴

 .راضی وي ېپر  صورت کی چه ګاڼه اخيستونکی 
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د ګاڼه ياګروی په موده کې دګاڼه شوي يش چه څومره زياتوالی اوګټه  -۵

هغه به هم له ګاڼه يا ګروی رسه يوځای د راهن يا ګاڼه  ويکړې 

 .ايښودونکی وي، او دی به يي د کټې په توګه نه اخيل

مثالً د باغ ميوه ،د ځمکې حاصيالت ،د څاروی بچی او د مکان کرايه دا 

 .ټول څيزونه دراهن يا ګاڼه ياګروی ايښودونکي دي

نکي وي نو په هغه چه يش ګټه د ګاڼه ايښودو  ينو څرنګه چه دګاڼه کړ 

 .شوی وي هغه مرصف به ګاڼه اخيستونکی ته ورکوي څومره مرصف

او نور به ګاڼه  مصارف ،د څاروي مصارف ۍمثالً دځمکی د بزګر 

 اخيستونکي ته ورکوي.

که راهن مړ يش نو د ګاڼه يا ګروی معاهده فسخ ده ،نو د ده وارثان به له  -۶

 .به بريته اخيل ترکی نه قرض ادا کوي او ګاڼه شوی شی

 دګرو اخيستونکی مسئوليتونه اوحقوق :

يو امانت ګڼی او د هغه به پوره ساتنه  مالګرو اخيستونکي به د ګروی  -۱

 .کوي

د ګرو يش په ساتنه او حفاظت چه کوم خرڅ کيږي هغه دګرو اخيستونکی  -۲

لپاره وي نو بيا  ېپه غاړه دی ،خو که دا خرڅ دګرو شوي يش د بقا او ګټ

 .په ګرو ايښودونکی دی

حاصالت  ېله ګرو يش څخه ګټه نيش اخيستی ،د ځمک یګرو اخيستونک -۳

ی ،په رسو او سپينو زرو او نغدو پيسو تجارت نشی کولی ،د باغ لنيش خوړ 

 .ميوه نيش خوړلی

د بقا او ګټی خرڅ نه ورکوي ، نوګرو  که ګرو ايښودونکی دګرو يش -۴

 ېپه هغه کوم خرڅ کړی وي نو هغه به د ګروی يش له کټاخيستونکی چه 

 .څخه کټ کړي
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مسئوليت  يپه ګرو يش کې که څه خرابی رايش نو هغه دګرو اخيستونک -۵

يعنی د قرض د ادا کولو په وخت کې به راهن يا ګرو ايښودونکی ته   دی

 .ترينه کټ کړي ۍچه د تاوان په اندازه روپ  اختيار وي

ايښودونکی موجود نه وي ګرو اخيستونکی بغري د  که راهن يا ګرو -۷

 ګاڼه کړی شی نيش خرڅوالی. حکومت له اجازی 

يعنی ګرو اخيستونکی مړ يش نو د هغه وارثان به دګرو يش ګرو  که مرتهن -۸

 وي. ياخيستونک

 د ګرو شی څخه فائده اخيستل : 

دواړو په ذهن کې  ياو ګرو اخيستونک يپه ننۍ زمانه کې دګرو ايښودونک

دا وي چه ګرو ايښودونکی به ګټه اخيل ولی په ګروۍ باندی ګټه اخيستل 

رسارس سود دی ،ځکه چه دلته دقرض په بدل کی ګټه په الس ورځي او 

 .په قرض کی حساب کړي خوري داسې نه کوي چه ګټه هغه

  «ربا کل قرض جر نفعا فهو»د اسالمی رشيعت عمومي قاعده ده 

 .قرض چې نفع ولري سود دیهر : يعنې

رسول الله صلی الله عليه ،حتی د پوروړی سوغات اخيستل هم ناجاير دي 

 .)بخاري( «اذا اقرض الرجل الرجل فال يأخذ هدية»وسلم فرمايي :

ژباړه : کله چې يو سړی بل ته پور ورکړي نو د پوروړی سوغات دی نه  

 .قبلوي

هم د قرض يو شکل دی ګرو شی د امانت شکل  يبل دا چې ګاڼه يا ګرو 

لري چې د قرض خالصولو د اطمنان د پاره يوه وسيله وي او بل دا چې که 

له به وپلوري او دخپل قرض په اندازه  وي شی بهګرو شنو قرض ادا نه يش 

هغه څخه خپل قرض په الس راوړي نو په همدې بنا له ګروۍ څخه هم په هر 

 .کول ناجايز ديصورت چې وي ګټه پورته 
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 دا مسئله په الندې مراجعو کې بيان شوې ده :

ان  فی الشامی عن املنح ال يحل له ان ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه و

اذن له الراهن النه اذن له فی الربا الخ ثم قال ثم رئيت فی جواهر الفتاوی اذا 

 .کان مرشوطاً صار قرضاً فیه منفعة وهو ربا 

ال اال انتفاع به مطلقاً اال باذن کل لآلخر و قيل ال يحل للمرتهن النه ربا و 

 (سعید ۴۸۲/۶الدر املختار کتاب الرهن )قيل ان رشطه کان ربا و اال ال 

وقد سئل علامء اللجنة الدامئة لإلفتاء : تنترش يف بعض قرى مرص عادة 

مال بأخذ املال من رهن األرايض الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إىل 

الرجل الذي ميلك املال، ويف مقابل أخذ املال يأخذ صاحب املال األرض 

الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب املال األرض وينتفع 

األرض من األرض شيئا، وتظل األرض  بثامرها وما تدره األرض، وال يأخذ صاحب

 ن املال لصاحبه. فام حكم ذلكالزراعية تحت ترصف الدائن حتى يدفع املدي

 فأجابوا :

من أقرض قرضا فإنه ال يجوز له أن يشرتط عىل املقرتض نفعا يف مقابل "

كل قرض جر نفعا )القرض؛ ملا روي عن النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم أنه قال: 

، وقد أجمع العلامء عىل ذلك، ومن ذلك ما ذكر يف السؤال من رهن  (فهو ربا

املقرتض للمقرض األرض، وانتفاعه بها إىل تسديد القرض الذي له عىل 

صاحب األرض، وهكذا لو كان له عليه دين، مل يجز لصاحب الدين أن يأخذ 

رهن غلة األرض أو االنتفاع بها يف مقابل إنظار املدين، وألن املقصود من ال

االستيثاق لحصول القرض أو الدين، ال استغالل الرهن يف مقابل القرض أو 

اإلهامل يف تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصىل الله عىل نبينا محمد وآله 

 .انتهى "وصحبه وسلم 
 (۱۴/۱۷۷” )فتاوى اللجنة الدامئة“

 .لنډ دا چې ګروي هم د قرض یو شکل دی په هغه فائده حاصلول سود دی
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 :او د هغه کرايه ورکوله ګرو کور کې اوسيدل پ

دل او د هغه کرايه هم ورکول يو سودي لني او دين ېپه ګرو کور کې اس

په هر قرض کې  (اقاعده ده )کل قرض جر نفعافهو ربد رشيعت عمومي  ید

 .چې ګټه وي هغه سود دی
 (بهشتی زيوراو  ۳۸۹ص  ۱، اسالمې فقه ، مراة املجلة ج ۶۴۳ص  ۲)فتاوي ديوبند ج 

 ( :۶/۱۳۴قال الدکتور وهبة الزحيلی فی الفقة االسالمی وادلته )

و عليه نری ان ما اعتاده الناس فی زماننا من رهن الدور علی ان يسکنها 

 .املرتهن ، ريثام يرد اليه الراهن دينه ، و هو قرض غري جايز باتفاق املذاهب

دوي معاملې نيش جمع او بل دا چې په يوه معامله کې د قرض او اجارې 

 .که د رهن يا ګروی په معامله کې اجاره تر رسه يش نو رهن باطل دی.کيدای

کام فی الدراملختار بخالف ال اجارت واملبيع والهبه والرهن من املرتهن 

او من اجنبی اذا بارش احدهام باذن االخر حيث يخرج من الرهن ويف الشامی 

ان کان هو املرتهن  الراهن فهی باطلة الخ وو اما االجارة فاملستاجر ان کان هو 

 (.۶۴۲ص  ۲)نقل فی الفتاوی دارالعلوم ديوبند ج  .وجدد القبض لالجارة بطل الرهن الخ

 په ګرو کور کې بغري له کرايې ورکولو اوسېدل :

مګر دا چې د مالک ي دد احنافو په نزد په ګرو کور کې اوسيدل جايز نه 

اجازه يې هم وي جواز نلري ، ځکه دا د قرض  او ځينې وايي کهيې اجازه وي 

 څخه يو قسم استفاده کول دي .

 جاء يف حايشه ابن عابدين :

) ال انِْتَفاَع ِبِه ُمطْلًَقا ( ال ِباْستِْخَداٍم , َوال ُسْكَنى َوال لُبٍْس َوال إَجارٍَة َوال إَعارٍَة , 

ْذِن ( كُلٍّ لآِلَخِر , َوِقيَل ال يَِحلُّ لِلُْمرْتَِهِن ألَنَُّه َسَواٌء كَاَن ِمْن ُمرْتَِهٍن أَْو َراِهٍن ) إال ِبإِ 

 ( . ۵/۳۱۱ ن)حايشه ابن عابديِربًا , َوِقيَل إْن رَشَطَُه كَاَن ِربًا َوإاِل ال 

 ه :تقال وهبة الزحييل يف الفقه االسالمي وادل
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لبساً أو قال الحنفية: ليس للراهن أن ينتفع باملرهون استخداماً أو ركوباً أو 

سكنى وغريها، إال بإذن املرتهن، كام أنه ليس للمرتهن االنتفاع بالرهن إال بإذن 

 (.۳۴۲/۵، الدر املختار: ۱۴۶/۶)البدائع: الراهن
 

 د ګروی د بحث پای

 امانت او وديعت :

امانت د خيانت ضد دی امانت او وديعت دې ته وايي چې خپل مال د 

 .سپارېساتنې او حفاظت لپاره بل چا ته و 

يا روپو  په دنيا کې کله نا کله انسان ته دا صورت پيښيږي چې د خپل يش

 .يد حفاظت لپاره له نورو څخه مدد وغواړ 

دا يو اخالقي اصل دی چې د خپل  ۍپه داسې موقع کې د اسالمي ورورول

مسلامن ورور له مدد څخه منع ونه کړي ځکه چې انسانان رسه تړيل دي 

 .رستې د پاره اړ کيږيخامخا به يو بل ته د م

 يد :کالمي رشيعت کې په امانت باندې تأپه اس

 [إِنَّ اللَّه يَأُْمرُكُْم أَن تُؤدُّواْ األََمانَاِت إِىَل أَْهلَِها]الله سبحانه وتعالی فرمايي :
 .(۵۸)النساء 

الله تعالی تاسی ته حکم درکوي چه امانتونه او حقوق د هغی يعنې : 

 .ئمالکانو ته ورسو

 .(۳۸)الحج  [إِنَّ اللََّه الَ يُِحبُّ كُلَّ َخوَّاٍن كَُفورٍ ]

 الله تعالی هر خيانت ګر او ناشکره نه خوښوي يعنې : 

 د مؤمن يو سرت صفت د امانت ساتل دي :

 .(۸املومنني )[ َوالَِّذيَن ُهْم ألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ ]

خپلو امانتونو او وعدو خيال کوم خلق چې د  ()هغه کسان کامياب شول

 .ساتی
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الاميان ملن ال امانة »ريم صلی الله عليه وسلم فرمايې :نبی کهمدارنګه 

 (.)رواه احمد «له

 امانتداری نه وي د هغه زړه له اميان نه خالی وي چه په چا کېيعنې : 

 (.کامل مؤمن نه دی)

املنافق ثالث: إذا آية »عن أيب هريرة، عن النبي صىل الله عليه وسلم قال:

 (.البخاري) «حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

الله صلی الله علیه وسلم  ژباړه : له ابوهريرة نه روايت دی چې رسول

: د منافق دری نښې دی : چې کله خربې کوي دروغ وايي ، کله چې فرمایی

هغه کې  وعده وکړي په هغه وفا نه کوي او که امانت ور ته ورسپارل يش په

 .خيانت کوي

 د امانت حکم :

موسوعة الفقهيه ليکي : څوک چې د امانت د ساتنې توان ولري هغه لره د 

 او د مسئوليت يامانت يو اخالقامانت او ودعيت ساتل مسحب دي يعنې:

 نه قانوناً د امانت په ايښودلو کې کوم جرب ېوج ېښه سلوک نوم دی دد

 .مجبور کيدای يش ورباندېنشته او نه هم څوک 

مګر که د مال د هالکت وېره وي بيا د امانت ساتل واجب ګرځي ځکه د 

مسلامن د مال حرمت داسې دی لکه د هغه نفس حرمت د ابن مسعود رضی 

حرمة »الله عنه نه روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

  (.۳۱۴۱)صحيح الجامع « مال املؤمن كحرمة دمه

 .د مؤمن د مال حرمت داسې دی لکه د هغه د وينو حرمت يعنې :

د امانت ساتل واجب دي هغه که هر قسم امانت وي او همدارنګه د 

 امانت سپارل خپل مالک ته واجب دي لقوله سبحانه وتعالی :

 .(۵۸)النساء  [إِنَّ اللَّه يَأُْمرُكُْم أَن تُؤدُّواْ األََمانَاِت إىَِل أَْهلَِها]
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الله تعالی تاسی ته حکم درکوي چه امانتونه او حقوق د هغی يعنې : 

 .ئمالکانو ته ورسو

أَدِّ اأْلََمانََة إِىَل َمْن »همدارنګه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

 .  (۱۲۶۴-رواه الرتمذي ) «ائْتََمَنَك ، َوال تَُخْن َمْن َخانََك 

يال ساته ، او چا چې ستا يعنې : چا چې تا ته امانت سپارلی وي د هغه خ

 (.أمانة–)موسوعة الفقهية  رسه خيانت وکړ ته د هغه رسه خيانت مه کوه

امانت ضايع يش نو په امني څه  ېله مخ ېکه په اتفاقی ډول د يوی حادث

ويش يا يې په ساتنه کې غفلت  ښکوښ ۍتاوان نشته ولی که قصداً يې د خراب

 .نو بيا به د هغه تاوان ورکوي ويش

 امانت او وديعت تر مينځ فرق :د 

نې يکه څه هم امانت او وديعت ځنې فقهاء يو شان الفاظ بويل مګر ځ

 فقهاء په اصطالحي معنی کې لږ شان فرق ورکوي داسې چې :

په وديعت کې قصد او اراده لرل رضور دي او په امانت کې په قصد رسه 

 .او بغري له قصد رسه هم کيدای يش

الره کې څه څيز مومي دا څيز به د هغه په الس کې مثالً : يو کس په 

امانت وي وديعت نيش کيدای مګر که څوک د چا رسه څه مال د حفاظت د 

پاره کيږدي نو دې ته امانت هم ويالی شو او وديعت هم مطلب دا چې هر 

 .وديعت ته امانت ويالی شو خو هر امانت ته وديعت نشو ويالی

 د وديعت رشطونه :

انو امانت او وديعت صحي دی چې امني ته د هغه قبض کول د هغه شي -۱

 .ممکن وي

 .امانت ايښودونکی او امني به دواړه عاقالن او په معامله پوه وي -۲
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د وديعت په موده کې که د امانت څيز څخه څه فائده په الس راغله نو  -۳

هغه د امانت ايښودونکي ده مثالً يو کس چا ته غوا په امانت و سپارله 

 .روسته د هغې بچی وشو بچی به هم د امانت مالک ته سپارل کيږيو 

 مسئوليتونه : (د امني )امانت ساتونکي

 .امني به د امانت داسې ساتنه کوي لکه د خپل يش چې کوي -۱

امني د امانت ساتنه خپله هم کوالی يش او په خپل اهل عيال او خپلوانو  -۲

 .وی کې خيانت نه ويمګر په رشط ددې چې په هغيش يې هم کوالی 

 .کچېرې د هغوی څخه امانت ضايع شو امني به د هغه تاوان ورکوي

کچېري امني امانت بل کس ته سپاري د امانت د مالک څخه به اجازه  -۳

او يا به امني دغه امانت داسې چا ته سپارې چې د هغه رسه د ده  .اخيل

 .امانتونه هم وي نو په دې کې څه باک نشته

د امانت څيز استعاملول جايز نه دي مګر که د امانت مالک اجازه امني ته  -۴

  .ورته وکړي جايز دی

په همغه ځای به امانت  ويکوم ځای چې امني ته امانت سپارل شوی  -۵

 .ورسپاري

د امانت په ساتلو کې د ډيرو کسانو برخه اخيستل هم صحي دي که ټولو  -۶

 .ه مسئول ديتناقرار وکړ نو ټول يې په سا

 امانت تاوان څه وخت واجبيږي ؟ د

که امانت د امني د ناراستی او غفلت بغري ضايع شو نو په امني باندې د  -۱

 .هغه تاوان نشته

که د امانت په ساتلو کې امني ناراستي او غفلت و کړ هغه يې د مالک د 

 .اجازې بغري استعامل کړ او خراب شو د هغه تاوان په امني باندې دی
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امانت په حفاظت کې داسې غفلت وکړ چې کوم شی په بکس ، که امني د  -۲

املبارۍ يا اتاق کې د ساتنې وي او هغه يې بهر کيښود او امانت ضايع شو 

 .نو ددې تاوان په امني باندې دی

مال غلو يوړل يا حيوانانو او  د امني څخه د دروازه يا بکس خالص پاتې شول -۳

 . دیحرشاتو وخوړلو نو د هغه تاوان په امني

که د آفاتو په وجه مال ضايع يش مثالً کور اور واخيست يا هغه مکان  -۴

 .سيالب خراب کړ نو په دې صورت کې په امني تاوان نشته

که خريدار د تجار په اجازه څه جنس د کتلو لپاره را واخيل هغه ګوري د  -۵

کتلو پر مهال مات يش مثاًل د ښيښې ګالس نو د هغه تاوان په خريدار 

شته مګر که له تجار څخه يې اجازت نه وي اخستی نو بيا به د هغه تاوان ن

 .ورکوي

 په امانت باندې اجرت اخيستل کيدای يش ؟

ری د امانت په ساتنه کې تکليف وي يا کافی ځای ته ېامني ته کچ

داسې صورتونو کې اجرت ه رضورت وي يا د هغه په ساتنه خرڅ راځی پ

 .اخيستالی يش

 و تجارت کيدای يش ؟د امانت په پیس

د صحابه کرامو په دور کې داسې مثالونه ليدل کيږي چې هغوی به د 

 .امانت په پيسو باندې تجارت کولو

د حْضت عمر فاروق رضی الله عنه نه نقل دی چې هغه به د يتيامنو 

وليانو ته د هغوی په مالونو باندې د تجارت کولو ترغيب کولو ځکه چې د 

 .لو کې د هغوی مال ختم نيشزکات په ورکولو ورکو 
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يعنې قايض  –صاحب د هدايه ليکيل دي : يقرض القايض اموال اليتمی 

چې د يتيامنو مالونه په قرض کې ولګوي ددې د پاره چې هغه د  هکار ده لره پ

 .ضايع کيدو نه بچ يش

چې امام ابوحنيفه رحمه الله به  :د امام صاحب سيايس ژوند کتاب ليکې

 .د امانت په پيسو تجارت کولو

په دې بنا د امانت په پيسو کې د اجازت په رشط رسه تجارت کول جايز 

 .(۷۱۳دي )فقه اسالمي ص 

 د خيانت په مقابل کې خيانت جايز نه دی 

 پوښتنه :

 السالم علیکم ورحمت الله وبرکاته

 تمنده یاستروغ جوړ صح ېچ يوکړ  ېالله تعالی د

ماته  ي کېزه د خپل کفیل رسه کار کوم په سعود ېتنه داده چښزما پو 

 يریاله د 2500کاریګرو معاشونه  ېاو زما غوند يریاله معاش راکو 7222

ختمه  ېویزه د ېچ يوای خو کفيلخواهش وکړو دت اد معاش د زينه ېماتر 

ویزه دی ختموم درته زه ورنه تنزل غواړم د  د وي ښه که نهوم که خوښه 

یابه د ویزه ختموم او  يماته وای يتنزل نه راکو  ياقامی بل ته تحویل نه راکو 

 .يیابه کار کو 

یا زه کولی شم چی د خپل معاش مطابق د هغه د روپونه خپل معاش آنو 

 خپل معاش مطابق روپی واخلمد که زه  ينه پوهیږ ېواخلم هغه پد

 .وبښه الله تعالی مو  ئی راته راکړ که ځواب ی

 :ځواب

 بسم الله الرحمن الرحيم
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که د تاسې د کار او لياقت وړتيا د نورو رسه يو شان وي نو تاسې د اجرت 

، اجرت ته وايي څه چې عام رواج وي مثل د وړانديز حق لرئ اجرت مثل هغه

نه پيدا  او که بيا هم تاسې ته اجرت مثل نه درکوي او تاسې ته بل ځای کار

کيږي نو په همدې معاش صرب وکړئ الله تعالی به په همدې کمه اجره کې 

 .برکت در ته واچوي

اجرت مثل نه درکوي د اسالمي رشيعت له مخې  ته کفيلدا چې تاسې 

ظلم دی او د کم اجرت په مقابل کې د مزدور څخه د زيات کار اخيستل دي 

 .چې ظلم او خيانت دی

ده چې پخپل در سپارل شوې مسئوليت کې خيانت مګر تاسې ته جايزه نه 

 .خيال به ساتئ انتوکړئ بلکي د ام

َوالَِّذيَن ُهْم ألَمانَاتِِهْم  ]د مؤمنانو په صفاتو کې فرمايي :  الله جل جال له

او وعدو  مانتونواو هغه کسان چې د خپلو اژباړه : (.۸)املؤمنون [ َوَعْهِدِهْم َراُعونَ 

 .رعايت کوي

أَدِّ اأْلََمانََة إىَِل َمْن ائْتََمَنَك ، َوال »: صلی الله عليه وسلم فرمايي رسول الله

 . (۱۲۶۴-)رواه الرتمذي  «تَُخْن َمْن َخانََك 

يعنې : چا چې تا ته امانت سپارلی وي د هغه خيال ساته ، او چا چې ستا 

 رسه خيانت وکړ ته د هغه رسه خيانت مه کوه

 ليکي :په اړه يې اللجنة الدامئة 

وسئلت اللجنة الدامئة : عن رجل يعمل يف بقالة وصاحب العمل ال يعطيه 

راتبه إال كل أربعة أشهر أو ستة ، فهل يجوز له أن يأخذ راتبه الشهري من 

 أموال البقالة التي يعمل بها بدون علم صاحبها ؟

د  هڅخه د يوه سړي په باب پوښتنه شوي ده چې هغ اللجنة الدامئةد 

ر کولو د هغه مالک څلورو يا شپږ مياشتې د هغه اجرت ځنډوي نو بقالی کا
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هغه ته دا روا ده چې خپل د بقالی کار مياشتنې اجرت د مالک څخه په پټه 

 .واخيل

فأجابت : ال يجوز لك أخذ راتبك من البقالة التي تشتغل فيها بدون علم 

إن أىب فإنك صاحبها وإذنه لك بذلك ، وعليك مبطالبة صاحب العمل مبرتبك ، ف

” فتاوى اللجنة الدامئة“ .تقوم برفع شكايتك إىل الجهة املختصة لتلزمه بذلك اهـ

(۱۵/۱۴۵) 

نه هغه ته دا رواه نه ده چې د خپل کار حقوق د مالک څخه په ځواب :  

پټه يا د هغه د اجازې پرته واخيل ، هغه بايد د خپل مالک څخه د حق غوښتنه 

 .وط مقام ته پيش کړيوکړي ، او خپل شکايت دې مرب

 و الله سبحانه و تعالی اعلم 

 : (ميندل شوی شی)لقطه 

اللقطة په لغت کې هر هغه يش ته وايي چې د ځمکې څخه واخيستل يش 

او د رشعې په اصطالح کې اللقطة هغه مال ته وايي چې د خپل څښنت څخه 

 (.املوسوعة الفقهية)ضايع او ورک يش او بل کس يې واخيل 

يش پورته کول مستحب دي لکن پخپل ځای پرېښودل يې  د ورک شوي

غوره دي او د خپل ځان لپاره اخيستل يې حرام او غصب دی ،مګر که د مال 

د ضايع کېدو وېره وي اخيستل يې فرض دي ځکه د مسلامن د مال حرمت 

 .داسې دی لکه د هغه د نفس حرمت چې ضايع کول يې ګناه ده
 .(۲۱۱/ ۶الصنائع ،وبدائع۲/ ۱۱للسخيس ،واملبسوط۳۱۲/  ۳لكنزللزيلعي،ورشحا۲۷۷/  ۴عابدين حاشيةابن)

تر يوه کاله پوری به  که چا کوم شی پيدا کړ له ځانه رسه به يې سايت

که يې مالک  يد یځای کې پيدا کړ  اعالنونه کوي چې ما داسې شی په فالين

خپله يې نو ر به يې ورته سپاري او که تر يو کاله پيدا نشو ژ شو نو  پيدا

 .استفاده کوالی يش



 دمعامالتو فقهي الرښود ............... .......... .......... ........................148

 

رضی الله َعْن َزيِْد بِْن َخالٍِد الُْجَهِنيِّ په دليل د دغه حديث رشيف : 

اْعرِْف »َسأَلَُه رَُجٌل َعِن اللَُّقطَِة، فََقاَل:  صلی الله عليه وسلمأَنَّ النَِّبيَّ »:عنه

ِوَعاَءَها َوِعَفاَصَها، ثُمَّ َعرِّفَْها َسَنًة، ثُمَّ اْستَْمِتْع ِبَها، فَِإْن َجاَء »أَْو قَاَل: « وِكَاَءَها

 .(۹۱)بخارى:« َربَُّها فَأَدَِّها إِلَيْهِ 

شوي يش د پيدا زيد بن خالد روايت کوي چې : يو سړي د ورک ژباړه :

کېدو په باره کې له رسول الله صلی الله عليه وسلم څخه پوښتنه وکړه، يې 

فرمايل :ځنې مشخصات يې)لکه:لوښی يا داسې شی چې چاپريه تړل شوی 

تر يو کال پورې خلکو ته اعالن کوه، کچېرې يې څښنت پيدا نشو نو د هغه (وي

  .ې ورکړهڅخه کار واخله مګر که څښنت يې پيدا شو هغه ته ي

 : (ورک شوي نا بالغ ماشوم)لقيط 

لقيط په لغت کې هغه ورک شوي ماشوم ته وايي چې خپل والدين نه 

 .پيژين

ژوندي طفل او ماشوم ته وايي چې او د رشيعت په اصطالح کې لقيط 

 الدراملختارعىل)اهل يې د فقر او يا د زنا د تهمت څخه د فرار په وجه پرېښی وي 

 .(۳۱۴/  ۳رداملحتار

که چېرې نا بالغ ماشوم ومېندل يش چې کور او والدين نه پيږين 

 .مسلامنان به د هغه د واريثانو د پيدا کولو او هغوی ته د سپارلو کوښښ کوي

د لقيط اخيستل مستحب دي مګر که د هالکت ويره وي فرض کفايي دي 

 )بدائعاخيستل فرض عني دي يې او کچېرې هغه بل چا نه وي ليدلی نو بيا 

 .(۱۹۸/  ۶الصنائع

پالنه او روزنه يې د محل پر مسلامنانو فرض کفايي ده ، کچېرې يو کس د 

هغه پالنه پر غاړه واخيل د نورو غاړه خالصيږي او که نه ټول محل به ددې 

 فرضو په ترک کې رشيک وي. 

 .غوره دا ده چې د هغه پالنه يو صالح کس ته وسپارل يش
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لله څخه وي که بيت املال نه وي پر مسلامنانو د لقيط نفقه به د بيت ا

واجبه ده او که لقيط مړ يش او څه مرياث ورڅخه پاتې يش هغه به بيت 

  (أحکام لقيط –)املوسوعة الفقة االسالمي  .املال ته سپارل کيږي

 عاريت :

چا ته يو شی بغري له کوم عوض څخه د ګتې او استفادي لپاره ورکولو ته 

 .عاريت وايي

َوتََعاَونُوا ]عاريت په اسالم کې يو نيک کار دی ، الله سبحانه وتعالی فرمايي:

 .[َعىَل الرِْبِّ َوالتَّْقَوى

 يو له بله په نيکی او تقوی کې مرسته وکړئ .ژباړه: 

 .(البخاري ) «كُلُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ »او رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

 ده .يعنې : هر نيک کار صدقه 

پخپل مينځ کې يو بل  که معارشې دا يو اخالقي مسئوليت دی د اسالمي

ته احتياج يش نو يو د بل احتياج به پوره کوي ، په خاصه توګه هغه معمويل 

څيزونه چې روزمره رضورت وي لکه : د پخيل اسباب ، بيل ، کراچۍ ، سنت ، 

 .ه ورکويچکوش ، چاړه ، بسرته او نور به بغري له عوض څخه يو بل ت

قرآنکريم د هغو خلکو مذمت بيان کړی دی چې د روزمره رضورت سامان 

 يو بل ته نه ورکوي :

لُْمَصلِّنَي الله تعالی فرمايي: ] الَِّذيَن  *الَِّذيَن ُهْم َعن َصالَتِِهْم َساُهوَن  *فََويٌْل ل ِّ

 (.املاعون) [َومَيَْنُعوَن الاَْمُعونَ  *ُهْم يُرَاُؤوَن 

ژباړه : خرايب ده هغو خلکو لپاره چې د خپلو ملونځونو څخه غفلت کوي 

يزونو څدوی د ځان ښودنې د پاره ملونځ کوي او د روزمره استعامل په 

 .وروکول کې منع کوي
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 د عاريت الفاظ :

په عاريت کې د عاريت ورکونکی رصيح الفاظ دي چې ووايي : دغه شی 

د استوګنې د پاره بغري له کرايې څخه مې عاريت درکړل ، يا دغه کور مې تا 

 .درکړ

په عاريت کې هم د نورو معامالتو په څري بايد دواړه لورې عاقالن او په 

 .معامله پوه وي او جنس مباح او د قبض کولو وړ وي

 د عاريت حکم :

د امانت )عاريت چې چا ته سپارل کيږي د هغه رسه د امانت حکم لري 

 (.احکامو مخکې ولوستل

 و هديه :هبه ا

هبه او هدية په لغت کې بخشش او سوغات ته وايي او په رشيعت کې 

 .بغري د څه عوض څخه خپل مال د بل په مکليت کې ورکولو ته هبه وايي

د هبې او صدقې تر مينځ دا فرق دی چې هبه د محبت ، عالقې او خپلولې 

او صدقه  ټنګولو په مطلب خپلو خپلوانو ، ګاونډانو او ملګرو ته ورکول کيږي

خاص فقريانو ، مسکينانو او د زکات او صدقانو نورو مستحقينو ته د ثواب په 

 .نيت ورکول کيږي

 د هبې حکم :

هبه ورکول مسحب او د ثواب کار دی ځکه جناب رسول الله صلی الله 

 .عليه وسلم يې ډير ترغيب بيان کړی دی

 .«تهادوا تحابوا»رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

په دې رسه محبت زياتيږي ئ پخپلو مينځو کې هديې او تحفې ليږيعنې : 

 ()ترمذياو د زړه خريي لرې کوي 
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يَا رَُسوَل الله، إِنَّ يِل َجاَريِْن، فَِإىَل » اللُه َعْنَها قالْت: قُلُت:َوَعْن َعائَِشَة ريَِضَ 

 .البخاري()أخرجه  «إِىَل أقَْرِبِهاَم ِمْنِك باباً : أيِِّهاَم أْهِدي؟ قال

روايت دی چې ومې ويل : يا رسول الله : زما نه او د عايشې رضی الله عنها 

نو کوم يو ته هبه ورکړم ؟ ویې فرمايل د کوم چې دروازه تا  يدوه ګاونډيان د

 .ته لنډه وي

له ابې هريرة رضی الله عنه نه روايت دی چه رسول الله صلی الله عليه 

)متفق  «املسلامت التحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاةيا نساء :» وسلم فرمايي

 (.عليه

هبه نه تحقريوي  یای مسلامنو ښځو هيځ ګاونډی به د بل ګاونډيعنې :

هم لږې غوښې واله هدوکی ولو که د پسه  ()کمه او بې ارزشته به يې نه ګڼي

 .وي

هديه اګر که ډيره معمولې هم وي د هغې قبلول پکار  : همدارنګه فرمايي

مسند احمد او )ئ په ليږلو هم رشم مه محسوسو هبېدي همدارنګه د معمويل 

 .ترمذي(

څوک چې چاته هديه ورکوړي مستحب دا ده چې د هغه په ځواب کې 

بهرته هديه ورکړي مګر کوم څوک چې بې وسه او فقري وي هغه بايد د هديې 

ې مجبور نيش بلکي خپل اجر او بدله له الله تعالی څخه وغواړي لو بانددو په ر 
  (۱۶/۱۷۲-)د علمي څيړنو او افتاء داميي ټولنه 

 په هبه کې پېښامنه کېدل:

 :الله صلی الله عليه وسلم فرماييلابن عباس رضی الله عنه وايي : رسول 

 (.)متفق عليه «الذي يعود يف هبته کالکلب يرجع يف قيئه»

څوک چې پخپله هبه باندې پېښامنه کيږي داسې دی لکه سپی ژباړه : 

 .چې خپل قي يا استفراغ خوري
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ص  ۵عاملګريي ج ) (د هبې ردول ګناه ده )وليس له حق الرجوع بعد التسليم

۲۳۵). 

 .يعنې : هغه لره د تسليم وروسته د غوښتلو حق نشته

 د هبې ارکان :

 .کېدل رشط دي د هبې د پاره ايجاب او قبول او د هغه قبض -۱

 هبه کوونکی به عاقل او بالغ وي  -۲

 .رضامندي رشط ده يپه هبه کې د هبه ورکونک -۳

 د ماشومانو هبه :

که چا په ښکاره کوچني ته څه ورکړل او د هغه د پاره يې مشخص کړل نو 

که کوچنی پوه وي د هغه قبضه کول کايف دي او که پوه نه وي د هغه د 

دي په دغو دواړو صورتونو کې رسپرست ته دا حق رسپرست قبضه کول کايف 

نشته چې هغه استعامل کړي مطلب دا چې کوم شی چې د ماشوم ملک شو 

په هغه کې بيا بل څوک حق نه لري د همغه ماشوم د پاره به يې لګوي نه د بل 

 (موالنا مجيب الله ندوي ۷۲۷)اسالمې فقه ص کوم زوی د پاره 

 کې عدالت :اوالدونو ته په هبه ورکولو 

، پاللو او ورکړه کې د و اوالدونو تر مينځ په سلوک کولووالدين به د خپل

عدالت ساتلو خيال کوي ځکه چې اسالمي رشيعت په دې باره کې ډير تأقيد 

 .کړی دی

داسې نه چې يو ښه پالل کيږي او بل محروم وي يو دا چې دا د عدل 

کيږي او بل داچې په دې  تقاضا ده کوم چې الله )جل جالله( ورباندې رايض

کې حکمت او مصلحت دا دی چې که يو پالل کيږي او بل محروم وي نو د 

هغوی ترمنځ به کينه او بغض منځ ته رايش چې کينه او بعض نيکي له منځه 

 وړي
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 : په حديث رشيف کې راغيل دي

َعِطيًَّة، فََقالَْت َعْمرَُة َعْن النُّْعاَمن بَْن بَِشريٍ ريَِض اللَّه َعْنهاَم قال: أَْعطَايِن أيَِب 

فَأَََت رَُسوَل ، ِبْنُت َرَواَحَة: ال أَرََْض َحتَّى تُْشِهَد رَُسوَل اللَِّه صلی الله عليه وسلم

فََقاَل: إيِنِّ أَْعطَْيُت ابِْني ِمْن َعْمرََة ِبْنِت َرَواَحَة َعِطيًَّة،  صلی الله عليه وسلم اللَّهِ 

؟ قَاَل: ال «أَْعطَيَْت َسائَِر َولَِدَك ِمثَْل َهَذا» :أُْشِهَدَك يَا رَُسوَل اللَِّه قَاَل فَأََمرَتِْني أَْن 

 .(. )صحيح البخارىقَاَل: فَرََجَع فَرَدَّ َعِطيَّتَهُ « فَاتَُّقوا اللََّه َواْعِدلُوا بنَْيَ أَْوالِدكُمْ »قَاَل: 

اته يو يش هديه ژباړه : نعامن بن بشري ريض الله عنهام وايي پالر مې م

چې رسول  ترڅو کړل ، عمرة بنت رواحه )مور مې( وويل ترهغه به راضی نه شم

صلی الله علیه وسلم ورباندې شاهد شوی نه وي ، پس پالر مې رسول الله  الله

يو  ته ورغی ورته ویې ویل زوی مې چې له رواحه نه دی صلی الله علیه وسلم

تأقيد کړی چې رسول الله به  یې دا مګر مور کړل (شی مې ورته هديه )سوغات

 .شاهد نيسی

ايا تا ټولو زامنو ته همدا ډول  وفرمایل: رسو ل الله صلی الله علیه وسلم

رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل: له  هغی وویل نه ده ېهديه ورکړ 

عدالت رسه رفتار  خدای )جل جالله( څخه وويريږه او د زامنو تر منځ

 .ورسته مې پالر وګرځید او هديه يې واپس واخيسته وکړه

نو ثابته شوه چې د اوالد تر مينځ په سوغات ورکولو ، پاللو او سلوک کې 

 .بايد فرق ونيش

هر چې د زړه مينه او محبت دی هغه د انسان په اختيار کې نه وي په او 

هغه باندې والدين نه نيول کيږي چې کوم زوی ورباندې ډير ګران وي او کوم 

 .لږ
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 پنځم فصل

 شرکت 

رشکت په لغت کې اختالط او يو ځای وايل ته وايي او د فقهاؤ په اصطالح 

يا څو رشيکانو تر مينځ تړون ته کې په جايداد ، پانګه او ګټه کې د دوو 

 .رشکت وايي

نې تجاريت کارونه په لږ پانګه نه تر رسه کيږي د هغه د پاره دا رضور يځ

وي چې څو کسان خپلې لږې لږې پانګې رسه يو ځای کړي تر څو د هغه څخه 

څه لويه پانګه جوړه يش او بيا دغه کسان په کډه کار وکړي او يا داسې کار 

رس باندې نه کيږي نو په هغه کې څو کسان کډون کوي او وي چې په يوازې 

 .کار په رشيکه رسه پر مخ بيايې

اسالمي رشيعت د ټولنې ددې رضورياتو په نظر کې نيولو رسه د څو کسان 

 .کډون په پانګه او کار کې جايز ګرځولی دی

 د مرشوعيت دالئل :

 الله سبحانه وتعالی فرمايي :

لَطَاِء لَيَبِغي بَعُضُهم َعيَل بَعٍض إالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا َو إنَّ کَِثرياً ِمَن الخُ ]

اُهم الَِحاِت َو قَلِيٌل مَّ  .(۲۴)ص :        [الصَّ

ژباړه : يقيناً ډير رشيکان يو پر بل تېری کوي خو يوازې هغه کسان تېری 

 .نه کوي چې اميان يې راوړی او نيک عمله وي خو دا ډول کسان ډير لږ دي

أنا ثالث الرشيكني ما مل يخن أحدهام :»په حديث رشيف کې راغيل دي 

 «فإن خان أحدهام صاحبه خرجت من بينهام.صاحبه

ژباړه : که چېرې دوه نفره رسه رشيک او يو د بل رسه خيانت ونه کړي نو 

زه هم د هغوی دريم رشيک يم او کله چې د يو بل رسه خيانت وکړي زه د 

يعنې الله تعالی د  .به د هغوی رسه رشيک نه وم هغوی څخه وځم او نور
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رشيکانو په مال کې برکت اچوي تر هغه پورې چې دوی په مينځ کې خيانت 

 (.)ابوداودونه کړي او کله چې خيانت وکړي نو برکت ور څخه ځي 

 )البخاري(.و زيد وايي : زه او براء بن عازب رسه رشيک و 

 د رشکت ډولونه :

 .: د امالکو رشکت او د عقود رشکترشکت په دوه ډوله دی 

 د امالکو رشکت : 

يعنې د جايداد او ملکيت رشکت ، دا داسې رشکت وي چې دوه يا څو 

کسان په مرياث ، هبه شوي ملکيت او يا اخيستل شوي جايداد او مليکت کې 

 .رسه رشيک وي

د رشکت امالک حکم : د رشکت امالک حکم دا دی چې په دې رشکت 

هم بغري د نورو رشيکانو له اجازت څخه د ترصف کولو هيڅ  کې يو رشيک ته

 .او هر يو يې د رشکت په حصه کې د پردي شخص په څري دی .حق نشته

 د عقود رشکت :

يعنې د عقد او تړون رشکت داسې چې دوه يا څو کسان خپلې پانګې رسه 

جمع کړي او پخپل مينځ کې تړون وکړي چې مونږ به په دغو پيسو په رشيکه 

 .ار کوو او د کار نفع به پخپل مينځ کې تقسيمووک

  :د عقود رشکت په څلور ډوله دی چې هر يو يې ځانته احکام لري

 د مفاويض رشکت  -اول

 د عنان رشکت  -دوهم

 د صنائع رشکت  -دريم

 د وجوه رشکت  -څلورم
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 د مفاوضې رشکت : -اول

دوه نفره دا داسې رشکت دی چې .د مفاوضه معنی ده برابري او مساوات

کيږي  په مال ، ترصف او پور کې له يو بل رسه په مساوي او برابر ډول رشيک

  .او په وکالت او کفالت رسه منعقد او تړل کيږي

 ددې رشکت د صحت رشطونه دا دي :

 .د تړون د پيل څخه تر پایه به د دواړو رشيکانو پانګه برابره او مساوي وي -۱

لو ، اخيستلو ، قرض او ترصف اختيار وي هر يو رشيک ته به د مال خرڅو  -۲

يعنې يو رشيک به د بل رشيک کفيل او ضامن هم وي او همدارنګه په ګټه 

 .کې به هم رسه برابر وي

 .دا رشکت د مسلامن ، عاقل او بالغ تر مينځ جايز دی -۳

 رشکت عنان :  -دوهم

دوه  عنان د ور سپارلو په معنی دی ، رشکت عنان هغه تجاريت ګډون دی چې

يا څو کسان په کډ او رشيک تجارت کولو رسه تړون کوي په دې رشکت 

کې د ګډون کوونکو د پانګې ، ګټې او ترصفاتو برابري رشط نه ده پس که 

د يو مال ډير وي د بل کم او يا يوازې يو کس د نورو په موافقه د رشکت 

 .مسئول وي داسې تړون جايز دی ګټه به د پانګې په نسبت تقسيميږي

 د رشکت عنان د صحت رشطونه :

په رشکت عنان کې ګډون کوونکي يو د بل وکالت کوالی يش مګر يو د بل  -۱

يعنې يو د بل په وکالت او نيابت رسه تجاريت معامله  .کفالت نيش کوالی

کولی يش مګر يو د بل د قرض خالصولو او نور ذمه وار نه وي بلکي قرض 

 .به پخپله پور اخيستونکی ادا کوي

په تړون کې دا معلومول په کار دي چې ټول رشيکان به کار کوي که يو يا  -۲

 .څو کسان
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 .ګټه او تاوان به د رأس املال )اصيل پانګې( په نسبت ويشل کيږي -۳

که له ګډون کوونکو څخه يو رشيک مال واخيل او د هغه بل مال هالک  -۴

 .يش نو دواړه رشيکان به په باقي مال کې رشيک وي

د ګډون څخه مخکې ټول مال هالک يش يا د يو ګډون کوونکي مال که  -۵

 .هالک يش او د بل وي په دواړو صورتونو کې ګډون باطل دی

 .په رشکت عنان کې مسلم او غري مسلم رشط نه دی -۶

يادونه : د ګټې حصې به د فيصدی له مخې ټاکې نه په ثابت ډول داسې چې 

ه چې پاتې شول هغه به د فالنې فالنې به شل روپۍ او د فالنې څلوښت څ

 (.)هدايهاو فالنې وي داسې کول صحي نه دي 

 رشکت صنائع يا رشکت اعامل :  -دريم

دا داسې رشکت  .صنائع د صنعت جمع ده او صنعت کار کسب ته وايی

دی چې د کمپنۍ په ډول د يو صنعتي کار دوه يا څو مسلکي کسان د کډ کار 

ياطان ، ترکاڼان چې تړون وکړي چې په کولو تړون کوي لکه دوه او څو خ

 .رشيکه به کار کوو

 د رشکت صنايع احکام :

په رشکت صنايع کې د هر رشيک ګټه د هغه د ذمه وارۍ او مسئوليت په  -۱

 .تناسب وي نه د کار په تناسب

مه ذکر شوی وي نو د رشکت په تړون ليک کې د مفاوضې کلکه چېری د  -۲

مه کت عنان کلرسه مساوي وي او که د رش ټولو حقوق او مسئولتونه به 

پکې ذکر شوي وي نو د کار په تناسب به د هغوی حقوق وي او يو د بل 

 .کفالت نيش کوالی
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که په رشکت کې تاوان ويش نو پر هر يو کډونوال باندې د تړون موافق  -۳

يې پر  تويشل کيږي او که د ګډون کوونکو څخه کوم يو جرم وکړي ضامن

 .مثالً له يوه خياط څخه کايل خراب يش او پرې تاوان يشګردو الزم دی 

 رشکت وجوه : -څلورم 

وجوه د وجهه جمع ده چې په عربی کې مخ ته وايي او دلته مراد ورڅخه 

 .باور ، په ټولنه کې اعتبار او اعتامد ته ويل کيږي

رشکت وجوه د داسې کډون لپاره تړون دی چې څو مخور او د اعتامد 

ای يش په اعتبار او اعتامد رسه له کومې کمپنۍ څخه په کسان رسه يو ځ

قرض رسه مال واخيل او بيا يې په نغدو پلوري او څومره ګټه چې وشو هغه په 

 .رسه وييشکې خپل مينځ 

 د رشکت وجوه احکام :

هر کډون کوونکی به د نياميي نياميي مال ذمه وار وي ، پريودلی مال به  -۱

 .او ګټه به هم د دوی تر مينځ منايئ نياميئ وي يهم نياميئ مناي

که يې تړون په مفاوضه لفظ رسه کړی وي نو د کډون کوونکو تر مينځ به  -۲

هر اړخيز مساوات وي او که تړون يې په عنان رسه کړی وي نو د عنان 

 .رشکت اصول پکې اجراء کيږي

 مضاربت

لري ولی د کار  ۍپه دنيا کې ټول خلک يو شان نه وي ځنې مالدار وي روپ

ځنې بيا داسې وي چه  يا وخت نه لري ،خو او محنت صالحيت بيا نه لري

 .محنت توان لري نه لري ولی د منډو او ۍروپ

ځکه  مخالف دیاو زخيزه کولو خو رسارس د خزانی  اسالمې تجاريت نظام

تر څو  په خزانه کولو کې هيڅ ګټه نشته ،بايد مال او دارايي په دوران کې وي

 .هغه ګټه د پيسو مالک ، تجار او ټولنې ته ورسيږيد 
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ترڅو هم د  مقصد لپاره اسالم مضاربت ته ترغيب ورکړی دی ېهمد د

 د ګټلو لپاره د منډو او ېروپو مالک ته فائده ويش او هم يوه غريب ته د نفق

 .محنت الره هواره يش

 .مضاربت د فقهاؤ په اتفاق جايز دی

 موسوعة الفقهية ليکي :

وذلك عىل وجه الرخصة أو   , ق الفقهاء عىل مرشوعيّة املضاربة وجوازهااتّف

بل بأجر   , ألنّها استئجار بأجر مجهولٍ   , فالقياس أنّها ال تجوز  , االستحسان

ولكّن الفقهاء تركوا القياس وأجازوا املضاربة ترخصاً أو   , معدوٍم ولعمل مجهولٍ 

منها ما ذكره الكاساين   , يّة املضاربةاستحساناً ألدلّة قامت عندهم عىل مرشوع

   . تركنا القياس بالكتاب العزيز والسّنة واإلجامع  : حيث قال

فقهاء د مضاربت په مرشوعيت باندې متفق دي له جهت د رخصت او )

داسې اجاره ده چې اجرت يې  احسان او قياس يې جايز نه دی ځکه دا

ګر فقهاؤ قياس ترک کړی او ، بلکي اجرت معلوم او کار مجهول وي ممجهول

کاساين  .مضاربت ته يې د احسان او رخصت له مخې اجازت ورکړی دی

 .: قياس مو په کتاب الله او سنتو او اجامع رسه ترک کړیوايي

بُوَن يِف األَرِْض  }   : په قرانکريم کې الله سبحانه وتعالی فرمايي  َوآَخُروَن يَْْضِ

   .  { يَبْتَُغوَن ِمن فَْضِل اللَّهِ 

په ځمکه کې او  (لپاره د تجارت)نور د تاسې به سفر کوي  (ژباړه : او )ځنې

 .له فضله د الله (لټوي به دوی )رزق

عنهام نه روايت دی چې هغه او په سنتو کې د ابن عباس رضی الله 

كان العبّاس بن عبد املطّلب ريض اللّه عنه إذا دفع ماالً مضاربًة »:فرمايي

اشرتط عىل صاحبه أن ال يسلك به بحراً، وال ينزل به وادياً، وال يشرتي به ذات 
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كبٍد رطبٍة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع رشطه إىل رسول اللّه صىّل اللّه عليه 

 « وسلّم فأجازه

چا ته په مضاربت مال ورکولو نو رشط ژباړه : عباس بن عبداملطلب به چې 

به يې پرې لګاوه چې زما په مال به حيوان نه رانيسې ، او د درياب ليارې به 

يې نه راوړې او زما له مال رسه به د شېلې په مينځ کې نه اړوې او که دې له 

دغو کارونو څخه کوم کار وکړ نو د تاوان ضامن به ته وې ، نومړي دغه رشایط 

 .صلی الله عليه وسلم ته عرض کړل هغه مبارک اجازه ورکړهرسول الله 
 (كتاب املضاربة -عبدائع الصنائ)

 د مضاربت تعريف:

مضابت کلمه له )رضب( څخه اخيستل شوی ده چې د ځمکې پر رس د 

حرکت او سفر په معنی ده او د رشع په اصطالح کې د رشاکت په ګټه کې 

 .رشيک او کار د بل رشيک ويعقد تړلو ته مضابت وايي چې مال د يو 

 کيدو رشطونه : يد مضاربت د صح

هغه په نفع او  الن وي په معامله او دورکونکی او تجار به دواړه عاق ۍروپ -۱

 به پوه وي. نقصان

 .په قبضه کی ورکول کيږي به تجار ته ۍد مضاربت روپ -۲

ورکول کيږي رقم به  ۍروپ ېد مضاربت لپاره چه محنت کوونکي ته کوم -۳

وي مثالً يولک دوه لکه ، اوکه رقم يې معلوم نه وي نو دا  يې معلوم

 .کيږي يمضاربت نه صح

د برخې فيصله کوي ،چه څومره حصه به د  ېرس کې به د فائد يپه لومړ  -۴

 .د چښنت وي او څومره به د تجار وي پانګې
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، که د ګټی حصه  د فائده نيمه حصه به زما وي او نيمه به ستا وي مثالً

کې بيا د اختالف ويره  ېکيږي ځکه چه پد ينو مضاربت نه صح معلومه نيش

 .پيدا کيږي

چه د  يدا رشط ولګو  هر يو چه وي يکه دروپو واله يا محنت کوونک -۵

شول هغه  ېچه څه پات يباق افغانی به زما وي ۲۱۱۱۱ دومره رقم مثالً ېګټ

اول کې نيش ثابت شکل په دا مضاربت فاسد دی ګټه په  ،نو يبه ستا و 

ګټه کې تعني کيدای بلکي د ګټی حصه به تعينيږي که چريې په مضابت 

 .وټاکل يش دا عقد باطل دی هثابت

 حقوق او صالحيتونه : ()د پيسو چښنت د رب املال

ته ووايي چه  يلګولو واله ته دا حق شته چه تجار يا محنت کوونک ېرسماي -۱

 يکار او بار لپاره ولګوه ،که تجار د هغه خالف کار  د فالين ېپيس دا

 .په هغه کی تاوان وکړي نو هغه به د تجار پر غاړه وي او وکړي

چه په دې پيسو په فالنۍ سيمه کې  همدارنګه دا رشط هم لګولی يش او

 چه تر فالين دا رشط هم لګولی يش کار کوه کابل ،کندهار يا پښور کې، او

 يا يو کال ورباندې کار کوه. ېوخته شپږ مياشت

په خوړلو،څښلو او د کاربار د انتظام لپاره  ېدوران ک که تجار په تجاريت -۲

د ګټې له  د تجاريت دوران مصارف دې لومړی ګټه وشوه روپۍ ولګولې او

 .باقي نفع دې په خپل منځ کی تقسيم کړي روپو څخه پوره کړي

دا رشط ولګوي چه په تاوان کی به دواړه  (مالککه رب املال )د روپو  -۳

 .هغه ته دا حق نشته رشيک وو نو دا مضاربت فاسد دی

 تاجر( حقوق او صالحيتونه :)د مضارب 

 .د هغه دی امني او وکيل دی ېمضارب چه کومه رسمايه اخيست -۱
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پر خپله  ېراک يخو  د ځان خرڅ کې کار او بار کوي که تجار په خپل ولس -۲

خرڅ بيا د کار بار له پيسو  ېي ېغاړه دی مګر په تجاريت دوران يا سفر ک

 .څخه دی

څه  ېمضارب ته د څه مال د ګاڼه ايښودلو،امانت ايښودو ،يا حواله کولو ک -۳

 .تاوان ويش نو دهغی تاوان په مضارب نشته

که پوره  نو تاوان به له ګټی نه پوره کړي تاوان ويش ېکه په تجارت ک

 .واله ورکوي ېهغه به رسماي نيش

ګټه  ۲۱۱تاوان وشو  ۵۱۱ګټه وشوه خو ورسته  ۲۱۱مثالً په تجارتی دوران کی 

 ورکړي. به روپو واله ۳۱۱ېاو پات به په تاوان کی الړه يش

تجار تاوان په  ېخو که تجار ښکاره بی احتياطي او ناغړي وکړي نو بيا د د

 .دی

مثالً که نرخونه يوځل راښکته يش اوتاوان ويش ،نو دا تاوان پر مالک د 

روپو شی  ۸چه د  ۍغور  ېب او ۍپيسو دی نه په تجار ،خو که د تجار له ناپوه

کومه بله نا راستي وکړي نو دا تاوان بيا په يا او  وي يروپو اخيست ۱۲په  ېي

 .تجار دی

 د مضاربت اقسام :

 .دوله دی يو مقيد او بل مطلقمضاربت په دوه 

 مقيد : 

هغه مضاربت ته وايي چې پيسې ورکوونکی پر تجار دا رشط ولګوي چې 

رصف په فالنې ښار کې به کاروبار کوي يا به رصف فالنی کاروبار کوې ، په 

دې صورت کې پر تجار الزمه ده چې د پيسو ورکوونکي په وينا عمل وکړي ، 

او په معامله کې يې تاوان وکړ نو تاوان د تجار که يې د تړون خالف کار وکړ 

 په دليل د دغه حديث رشيف : .په غاړه دی
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 (.)البخاری «املسلمون عند رشوطهم »قال النبی صلی الله عليه وسلم

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرماييل : مسلامنان هغه دي چې پر خپلو 

 .وفا کوي (او وعدو)کړو رشطونو 

 ليکي :همدا راز هدايه 

و ان خص له رب املال الترصف فی بلد بعينه او فی سلعة بعينها مل يجز 

 (.۲۵۸ص  ۳)هدايه ج له ان يتجاوزها 

د کاروبار لپاره يو ټاکلی  (يعنې : که چېرې رب املال )پيسې ورکوونکی

ښار خاص کړ او يا د هغه لپاره د خرڅولو سامان خاص کړ نو د مضارب لپاره 

 .غه څخه رسغړونه وکړيجايز نه دي چې د ه

 يو روايت داسې نقل شوی دی :کې په سنن بيهقي او دارقطني 

چې د رسول الله صلی الله عليه وسلم يو صحايب حکيم بن حزام به چې 

کله يو چاته په مضاربت مال ورکولو ، نو رشط به يې پرې لګاوه چې زما په مال 

نه راوړې او زما له مال کې به حيوان نه رانيسې او د درياب له الرې به يې 

رسه به د شېلې په مينځ قيام نه کوي او که دې له دغو کارونو څخه کوم کار 

وکړ نو د تاوان ضامن به ته وې ، نوموړي صحايب دغه رشطونه د رسول الله 

 .صلی الله عليه وسلم په مخکې وړاندې کړل او ده مبارک اجازت ورکړ

ونکي لخوا داسې رشطونه لګول له دې څخه معلومه شوه چې د پيسو ورکو 

جايز دي نو چې داسې ده بايد د تجار لخوا يې ساتنه ويش ځکه چې : 

 (.مسلامنان هغه دي چې پر رشطونو وفا کوي )البخاري

 مطلق مضاربت 

مطلق مضاربت هغه دی چې پيسې ورکوونکی تجار ته پيسې ورکوي خو  

څه رشط نه ورباندې لګوي نو تجار پخپله خوښه کوالی يش تجارت وکړي په 
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کوم ښار کې يې چې زړه وي او چې د هر جنس او مال تجارت کوي اختيار 

 .لري

قدوري ليکي : فاذا صحت املضاربة مطلقة جاز للمضارب ان يشرتی و  

 .ع و يسافر و يبضع و يوکليبي

يعنې : کله چې د مطلق مضاربت تړون وشو ، نو مضارب لپاره جايز دي 

چې خرڅول او اخيستل وکړي ، سفر وکړي يا په بضاعت مال ورکړي او يا 

 .وکيل ونييس

 آیا د غري املسلم رسه د مضابت عقد صحي کيږي ؟

املسلم رسه د مضابت ځواب :د امام ابوحينفه او امام احمد په نزد د غري 

عقد جايز دی امام کاساين وايي چې د مضاربت د تړون لپاره اسالم رشط نه 

 دی مضاربت د ذمي او مستأمن کافر رسه جايز دي.

 جاء يف املوسوعة الفقهية :

فذهب الحنفية والحنابلة إىل   : اختلف الفقهاء يف مضاربة غري املسلم

وال يشرتط إسالم رب   : قال الكاساين  . جواز مضاربة غري املسلم يف الجملة

فتصح املضاربة بني أهل الذمة وبني املسلم والذمي   , املال أو املضارب

 . حتى لو دخل حريب دار اإلسالم بأمان  , والحريب املستأمن

 مضاربت د ګټې په تعني فاسد ګرځي :

تجار ته اسالم عليکم ورحمة الله وبرکاة ، زه دا پوښتنه لرم که يو سړی يو 

مثالً  هاو ورته ووايي چې د مياشتې دومره کټه راکو  يپسې په مضاربت ورکړ 

پنځه لکه افغانی ورکوي او ورته وايي چې په دې که د مياشتې پنځه زره 

 نګه دي ؟څافغانۍ راکوې داسې کول 

 : ځواب
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د مضاربت په عقد کې د ګټې ثابت تعني سود دی او داسې مضاربت 

 .باطل دی

 -يف بيان رشوط عقد املضاربة  –رحمه الله  –ين الحنفي قال الكاسا 

ومنها : أن يكون املرشوط لكل واحد منهام من املضارب ورب املال من 

الربح جزءاً شائعاً ، نصفاً ، أو ثلثاً ، أو ربعاً , فإن رشطا عدداً مقدراً بأن رشطا أن 

, باقي لآلخر : ال يجوزأكرث ، وال يكون ألحدهام مائة درهم من الربح ، أو أقل ، أو

 .واملضاربة فاسدة ؛

، د پاره رشط وي چې ګټه به نياميي يعنې : په مضاربت کې د دواړو طروفو

درميه برخه ، څلورمه برخه ټاکي مګر د ګټې د مقدار ثابت ټاکل لکه : تا لره 

به سل درهمه وي يا تر هغه لږ او يا ډیرې او نورې به زما وي داسې رشط لګول 

 (.۸۶،  ۸۵/  ۶)” بدائع الصنائع ”  .مضاربت فاسد دی حرام او

 و جاء فی فقه التجار املسلم ، و فقه املعامالت املعارصه :

إذا اتفق شخص مع أحد التجار ليدخله رشيكاً يف تجارته ملدة ثالث 

سنوات عىل أن يدفع للتاجر مبلغ عرشة آالف دينار ورشط عليه أن يعطيه مائة 

د له العرشة آالف دينار عند انتهاء املدة املتفق عليها دينار شهرياً وأن ير 

 .فهذه املعاملة باطلة رشعا

يعنې : که يو شخص د چا رسه په تجارت کې رشيک يش د دريو کلونو د 

مودې لپاره داسې چې تجار ته به لس زره ديناره ورکوي په دې رشط چې تجار 

خر کې به خپلې پيسې به پيسو واله ته د مياشتې سل ديناره ورکوي او په آ 

 .بريته ورکوي نو داسې معامله رشعاً باطله ده ()لس زره ديناره
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 تاوان به له ګټې او بيا له پانګې څخه ګرځول کيږي :

که يو تجار په مضاربت کې لومړی کال مثالً يو لک افغانۍ ګټه وکړي او 

اخيستل دوهم کال يونيم لک افغانۍ تاوان وکړي نو تاوان به له کوم لوري 

 کيږي ؟

ځواب : تاوان به لومړی له ګټې څخه ګرځول کيږي که په ګټه پوره نه شو 

پاتې به له اصيل پانګې ګرځول کيږي ځکه تجار په مثال د امني او مزدور دی 

که تاوان ويش د ده به د وخت او کار ضايع کيدو تاوان وي او د پيسې 

 .ورکوونکي به د مال تاوان وي

... .هلک من مال املضاربة فهو من الربح دون راس املالهدايه ليکي : وما 

 (.۲۶۴ص  ۳)هدايه ج فان زاد الهالک علی الربح فال ضامن علی املضارب النه امني 

يعنې : که د مضاربت مال هالک شو نو دا به له اصيل رسمايي څخه نه 

ن بلکي له ګټې څخه ګرځوي ، کچېرې تاوان تر ګټې زيات ؤ نو پر تجار يې تاوا

 .نشته ځکه چې هغه امني دی

دا په هغه صورت کې چې د تجار د کوتاهۍ ، ناپوهۍ او غفلت له کبله نه 

وي که د ده د غفلت له امله وي نو دی يې ذمه وار دی مثالً د يو يش نرخ 

پنځه روپۍ وي خو دی بغري له پوښتنې په اوه روپۍ اخيل يا د مال صحي 

وونکي د هدايت خالف کار وکړ او په دغو ساتنه ونه کړه او يا يې د پيسو ورک

 .صورتونو کې تاوان وشو نو تاوان به د سوداګر په غاړه وي

 تجار کوالی يش د مضابت پيسې بل چا ته په مضاربت ورکړي ؟

ځواب : د تجار لپاره جايزه نه ده چې د مضاربت پيسې د هغه د مالک د 

کوونکي پر ده باندې اجازې بغري بل کس ته په مضاربت ورکړي ځکه پيسې ور 

اعتامد کړی دی نه پر بل چا باندې مګر په هغه صورت کې جايز دی چې د 

 .پيسو ورکوونکی اجازت ورکړي او يا ورته ووايي چې ته مطلق اختيار لرې



 دمعامالتو فقهي الرښود ............... .......... .......... ........................168

 

هدايه ليکي : و ليس له ان يدفع املال مضاربة اال ان ياذن له رب املال فی 

 (.۲۵۷ص  ۳ )هدايه جذلک او يقول له اعمل علی رأيک 

لپاره جايز نه دی چې بل چاته په مضاربت مال  (يعنې : د مضارب )تجار

ورکړي ، لکن په هغه صورت کې جايز دی چې د پيسو څښنت اجازت ورکړي 

 .او يا ورته ووايي چې ته مطلق آزاد يې د خپلې رايې مطابق عمل کوه

 په مضاربت کې به مصارف د چا پر غاړه وي ؟

خوراک او څښاک او د تجارت نور مصارف پخپله کوي او که تجار به خپل 

 د مضابت د مال څخه ؟

ځواب : که چېرې تجار په ښار کې کار کوي نو د ده نفقه به د مضاربت 

له مال څخه نه وي بلکي پر خپله غاړه به يې وي او که يې د تجارت لپاره سفر 

مضابت له مال  وکړ نو خوراک ، څښاک د سپرلی او سامان کرايه کول به د

 .څخه کيږي

 جاء يف الهدايه :

اذا عمل املضارب فی املرص فليست نفقه فی املال و ان سافر فطعامه و 

 (.۲۶۷ص  ۳)هدايه ج رشابه و کسوته و رکوبه و معناه رشاء او کراء يف املال 

 کفالت

: د څه مال د ادا کولو او يا د کوم کس په وخت حارضولو ذمه  تعريف

 .ت ته کفالت واييوارۍ يا ضامن

مثالً يو کس پروړی دی يا د قرض د ادا کولو توان نه لري او يا بې اعتباري 

مينځته راغيل وي نو دغه پوروړی بل کس د ضامنت لپاره وړاندې کوالی 

 .يش
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 : (مرشوعيت )د روا وايل دالئل

کفالت مسحب دی کار د خري دی په نيک کار او تقوی کې مدد کول دي 

 .تړون دیاو يو جايز 

قَالُوا نَْفِقُد ُصَواَع الَْملِِك َولَِمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل بَِعريٍ الله تبارک وتعالی فرمايي ]

 .(۷۲)يوسف [َوأَنَا ِبِه زَِعيمٌ 

او هر چا چې راوړه پېامنه )پيدا  : وويل هغوی مونږ لټوو پېامنه د پاچاژباړه 

 و زه يې ضامن يم .يې کړه( نو يو اوښ بار به په انعام کې ورکړ يش ا

أيِتَ »َوَعْن َسلََمَة بِْن األكَْوِع ريََض اللُه َعنُه أنَّ النَِّبيَّ صىل الله عليه وسلم 

َ َعلَيَْها، فَقاَل  قالوا: ال، فََصىلَّ َعلَْيِه، ثُمَّ  .«َهل َعلَيِْه ِمْن َديٍْن؟» :ِبَجَنازٍَة لِيَُصيلِّ

َصلُّوا َعىَل » :قالوا: نََعْم، قال .«َعلَيِْه ِمْن َديٍْن؟َهل » :أيِتَ ِبَجَنازٍَة أْخَرى، فَقال

 .(أخرجه البخاري) «قال أبُو قَتَاَدَة: َعيَلَّ َديُْنُه يَا رَُسوَل الله، فََصىلَّ َعلَيْهِ  .«َصاِحِبُكمْ 

ژباړه : سلمه بن االکوع رضی الله عنه روايت کوي چې مونږ د رسول الله 

ې يوه جنازه راوړل شوه ، خلکو وويل : په دغه صلی الله عليه وسلم رسه ؤ چ

د جنازې ملونځ ادا کړئ ، رسول الله وفرمايل : آيا په هغه باندې قرض  ()مړي

نو د هغه جنازه مو ادا کړه ، بيا بله جنازه راوړل شوه ،  .شته ؟ هغوی وويل نه

 .بيا رسول الله پوښتنه وکړه : آيا په هغه باندې قرض شته ؟ هغوی وويل هو

رسول الله وفرمايل : د خپل ملګري جنازه مو ادا کړئ ، ابوقتاده وويل : يا 

  .رسول الله زه د هغه قرض په ذمه اخلم بيا مو د هغه جنازه ادا کړه

 د کفالت د صحت رشطونه :

 .ضامنت کونکی او پوروړی به دواړه عاقل او بالغ وي -۱

معلوم وي او که څه د کوم سړي چې کفالت شوی د هغه نوم او پته به  -۲

 .مال وي د هغه مقدار به معلوم وي
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هغه مال د کوم چې ضامنت شوی دی داسې مال به وي چې ضامنت يې  -۳

کيدای يش که د ګاڼه يا عاريت په شان وي نو د هغه کفالت صحي نه 

 .دی

 د کفيل يا ضامن مسئوليت :

وخت کې  په کار ده چې په مقررته که کفيل د چا ضامنت وکړي نو هغه  -۱

هغه حارض کړي که يې حارض نه کړ تر هغه پورې به ضامن په قيد کې 

ساتل کيږي څو چې حارض شوی نه وي دا د امام ابوحنيفه او امام شافعی 

رايه ده او امام مالک وايي چې هغه ته سزا ورکول صحي نه دي بلکي د 

 .هغه څخه دې څه مال د تاوان په توګه واخيستل يش

ګ د کفالت ذمه واري ختميږي مګر که مدعي مړ شو نو د د کفيل په مر  -۲

 .ده ضامنت نه ختميږي

په سزا ، جرم او حدودو کې د چا نيابت او ضامنت نه صحي کيږي ځکه  -۳

 .چې د يو کس د ګناه سزا بل کس نيش ورکوالی

 .که پوروړی پور ادا نه کړي نو ضامن به يې ادا کوي -۴

 وکالت

اظت او کار سازې ده او د فقه په اصطالح د وکالت معنی ، نظارت ، حف

رولو کې د يو سړی بل سړی ته خپل کار سپارل او دهغه پخپل ځای باندې ود

 .ته وکالت وايي

نې وخت انسان يوکالت د اسالمي رشيعت د اخالقي محاسنو څخه دی ځ

د عجز ، مرض ، مشغوليت او نورو امورو په بنا خپل مسئوليت او د حقوقو تر 

توان له السه ورکوي نو په دې وجه رسه اسالمي رشيعت د آساين او  السه کولو

 .مشکل د حل لپاره وکالت جايز ګرځولی دی
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 حکم او مرشوعيت :

د وکالت تړون بې اجرې او په اجره تر السه کولو دواړو رسه جايز دی لکن 

بې اجرې مستجب او کار د ثواب دی ځکه چې وکالت د خري په کار کې 

 .مددکول دي

قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم مِبَا لَِبثْتُْم فَابَْعثُوا أََحَدكُْم ]له سبحانه وتعالی فرمايي :ال

ِبَورِِقُكْم َهِذِه إىَِل الَْمِديَنِة فَلْيَْنظُْر أَيَُّها أَْزىَك طََعاًما فَلْيَأْتُِكْم ِبِرْزٍق ِمْنُه َولْيَتَلَطَّْف 

 .(۱۹ف:)الكه[َواَل يُْشِعرَنَّ ِبُكْم أََحًدا

ژباړه : رب مو ښه پوه دی چې څومره درنګ مو کړی دی اوس يو تن له 

دغو ورقو رسه ښار ته ولېږئ هغه دې ښه وګوري چې کوم ښاري خوراک ډير 

پاک دی نو له هغه نه دې خوراک راوړي او بايد ډيره هوښيارتيا وکړي او هيڅ 

 .څوک خرب نه کړي

 .ل ښار ته وليږهيعنې : اصحاف الکهف د خپل طرف نه يو وکي

َق عَ  ْن َعيِلٍّ ريَِضَ اللُه َعنُه قَاَل: أَمَريِن رَُسوُل الله صىل الله عليه وسلم أْن أتََصدَّ

 .(متفق عليه) ِبِجالِل البُْدِن الَِّتي نََحرُْت َوِبُجلُوِدَها

ژباړه : حْضت علی رضی الله عنه وايي : ما ته رسول الله صلی الله عليه 

ې او څرمنې په صدقه کولو نکوم مې چې ذبحه کړې وه د کتوسلم د قربانۍ 

 .حکم وکړ

 .يعنې : د هغه د پاره يې وکيل وګرځومل

 د وکالت د صحت رشطونه :

په وکالت کې هم د نورو معامالتو په څري قبول او ايجاب رشط دیکه په  -۱

 .اقرار رسه وي او که يا تحريري توګه
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شوی کار به د مؤکل په خوښه او  دوهم رشط دا دی چې وکيل ته سپارل -۲

رضا وي که هغه په خپل رس څه کار وکړي نو د هغه ضمه واري په وکيل 

 .ده

 .مؤکل او وکيل به دواړه عاقل او په معامله پوه وي -۳

د وکيل حيثيت ديو امني او مناينده وي نو وکيل ته په کار ده چې د کوم  -۴

نسبت ځانته ونه کړي بلکي کار د پاره دی وکيل جوړ شوی دی د هغه کار 

البته په خريد او فروخت کې د کوم يش  .کوييې د مؤکل طرف ته به 

 .کرايه نيولو او مزدور نيولو کې دا رشط رضور نه دی

که د وکيل څخه څه خرايب او تاوان ويش که د بې پروايۍ او غفلت له  -۵

و د وجې وي د هغه د تاوان ضامن دی او که بغري له بې احتياطۍ وي ن

 .هغه ضامن نه دی

 .و کيل ته د مؤکل د اجازې بغري بل وکيل جوړولو صالحيت نشته -۶

 .که دوه يا څو وکيالن وي نو د هغوی ټولو موجوديت الزم دی -۷
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 شپږم فصل

  اجاره

 د اجارې تعريف :

په لغت کې د کار او عمل بدل او اجرت  ېاجارة له أجرة څخه اخيستل شو 

 .ته وايي او په اصطالح کې اجاره د ګټې عقد )تړون( د عوض په مقابل کې

 اجاره په دوه ډوله ده :

: د کرايې په بدل کې د کور ، حيوان او موټر اجاره او  إجارة عىل منفعة -۱

 .د هغه څخه ګټه اخيستل

 .رت اخيستل: د کار په بدل کې د اج إجارة عىل عمل -۲

 د اجاري مرشوعيت :

 اجاره په قرآن ، سنتو او اجامع جايزه ده :

 (.4)الطالق:  [فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن]قال الله تعاىل: 

تاسې هغوی لره  ژباړه :نو که تی ورکاؤ دوی اوالد د تاسې ته نو ورکړئ

 .مزدوري د هغوی په مصلحت او مشوره

چې نبی صلی الله عليه وسلم او ابوبکر عایيش رضی الله عنه روايت کوي 

 .صديق د هجرت پر مهال يو الر ښودونکی کس اجاره کړی وو

 همدارنګه امام بخاري دا روايت نقل کړی دی :

َما »قَاَل:  صلی الله عليه وسلمَعِن النَِّبيِّ رضی الله عنه َعْن أيَِب ُهَريْرََة 

نََعْم كُنُْت أَْرَعاَها »فََقاَل أَْصَحابُُه: َوأَنَْت؟ فََقاَل: « بََعَث اللَُّه نَِبيًّا إِالَّ َرَعى الَْغنَمَ 

 .(۲۲۶۲)بخارى:« َعىَل قَرَاِريَط ألَْهِل َمكَّةَ 

ژباړه : ابی هريرة رضی الله عنه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه 

الله تعالی هيڅ پيغمرب نه دی مبعوث کړی مګر دا چې چوپاين وسلم فرمايل: 

صحابه کرامو عرض وکړ : يا رسول الله تاسې هم چوپاين کړې  .يې نه وي کړې
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ده ؟ ويې فرمايل : هو ما هم د څو قرياطو مزدورۍ په بدل کې د مکي د خلکو 

 .شپنې کړې ده

 د اجاري د صحت رشطونه :

و قبول ، د دواړو طرفونو رضايت او بل د اجارې د صحت رشطونه ايجاب ا

 .دا چې مزد او ګټه به معلوم وي

د مزدور د پاره ساعت ، ورځې او د مياشتې اجرت معلومول او يا د کار د 

 .مقدار له مخې د هغه اجرت معلومول

د کور په کرايه نيول د يوې مياشتې يا يو کال کرايه معلومول او د زراعتي 

ځمکې اجاره کول د يو کال ، دوو کالو لپاره او حيوان او موټر د کرايه کولو 

لپاره د مودې ، وزن ، واټن او نورو معلومول په کار دي او همدارنګه د اجارې 

لکه : د خنزيز غوښه ، شی به رشعاً مباح وي هغه څه چې رشعاً حرام وي 

معامالت ماليه املعارصة )رشاب ، د موسيقي اجرت او داسې نور اجاره يې رواه نه ده 

 (.زحييل

په زور او اکراه رسه اجاره نه صحي کيږي همدارنګه نامعلومه اجاره چې 

 .کرايه ، اجرت ، موده او نور پکې مجهول وي نه صحي کيږي

اجاره لکه : روژه ، ملونځ او نور نه  همدارنګه د ايصال ثواب او عباداتو

صحي کيږي داسې چې څوک کوم کس په اجرت ونييس چې زما لپاره روژه 

 .نيسه او يا ملونځ کوه

د متأخرينو علامء په نزد د قرآنکريم په تعليم ، آذان ، امامت او د جومات 

 .په خدمت باندې اجرت ورکول د رضورت پر بنا جايز دي

ور اجاره کول په کور ، د خدمت اجاره په خدمت ، د د احنافو په نزد د ک

رسه او د زراعت اجاره په زراعت رسه نه صحي کيږي  ۍاجاره په سورل ۍسورل

 (.۷۲)معامالت ماليه املعارصة وهبة زحييل ص  .ځکه په دې معامالتو کې سود راځي
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همدارنګه سودي بانک ، سينام ، رقص خانې ، د رشاب او نورو مخدره 

جوړولو او څښلو او خرڅولو ، د موسيقۍ کارولو او زده کولو ، فلم ، شيانو 

رسيالونو او تصويرونو،فاحشه خانه ، د ښځو آرايشګاه ، د بې حجابی او تربج 

لباس او سامان خرڅولو ، د ږېرې خريلو ، د مسلامنانو د غلولو او قامر بازۍ او 

جاره يا کرايه ورکول جواز نورو حرامو کارونو لپاره د کور ، دوکان او ځای په ا

 .نه لري

 جاء يف املوسوعة الفقة االسالمي :

 يجوز تأجري البيوت واملحالت عىل من يبيع املحرمات كآالت اللهو ال

واألفالم والصور.. وأرشطة الفيديو والغناء.. والخمور واملخدرات..  ..املحرمة

 .والدخان والجراك

كالبنوك الربوية.. ومن يتخذ املحل وكذا من يتعاطى املعامالت املحرمة 

معمالً للخمر.. أو مأوى ألهل املالهي والزنا.. أو مكاناً لعرض أزياء التربج 

وبيعها.. أو محالً لبيع أواين الذهب والفضة.. أو محالً لحلق اللحى ونحو ذلك؛ 

ملا يف ذلك من اإلعانة عىل املحرم، وغش املسلمني، والتعرض لعقوبة الله، 

 .لفتنةوحصول ا

، فلمونه ، حرام لهوو سامان آالت لکه : د حرام معامالتويعنې : د حرامو 

لپاره د کورونو په اجاره ورکول و مخدرات، رشاب او تصويرونه ، ويديو موسيقي 

 جواز نلري .

سود حرام معامالت تر رسه کوي ، د رشابخوری ، د همدارنګه څوک چې 

موسقۍ او زنا ځای ، آرايشګاه ، د سپينو او رسو زرو د ظروفو خرڅول ، او د 

ږېرې خريلو ځای لپاره مکانونه په اجاره ورکول حرام دی ځکه دا په حرام کار 

 کې مدد کول دي . 
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ْقَوى َواَل تََعاَونُوا َعىَل اإْلِثِْم َوتََعاَونُوا َعىَل الرِْبِّ َوالتَّ ] :الله تعالی فرمايي

 (.۲)املائده [ َوالُْعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعَقاِب 

 ( حكم تأجري أهل املحرمات–)املوسوعة الفقة االسالمي 

 احکام : ېد کراي

په اول کې دا رشط تعني کړي چې څلور  که څوک کور په کرايه ورکړي او -۱

مياشتې يا شپږ مياشتې اجاره صحي ده مالک نيش کوالی په دې مدت 

 (.۲۸۶ص  ۳)رشح البدايه ج کې کرايه نشني وبايس 

که څوک چا ته کور پدې رشط په کرايه ورکړي چې که کومې خرابۍ پکې  -۲

 ېراځي ته به دهغه نقصان جربان کوې يا په دی رشط دهغه مرمت به کو 

 (.۱۷۷ص  ۲)رشح التنوير ج همدا يې کرايه ده دا اجاره فاسده ده 

کوم وخت چې کور په کرايه ورکړ يش او قرارداد ويش بيا که سکونت  -۳ 

 (.۲ج  رشح التنوير )وي هم د مياشتې په آخر کې به کرايه ادا کوي پکې نه ک

که څوک کتاب دلوستلو لپاره په کرايه ونييس د امام ابوحنيفه په نزد  -۴ 

 (.۴۴۹ص  ۴فتاوی هنديه ج )صحي نه دی 

غوايې په کرايه نيول د ښځينه حيوان رسه د يوځای وايل  دپسه ،ګاميښ او -۵ 

 (.۲۸۷ص  ۳رشح البدايه ج )ام دي لپاره چې حمل واخيل حر 

دکور د آرايش لپاره ظروف اجاره کول نا جائز دي ، مګر د استعامل لپاره  -۶ 

 (.۴۵۴ص  ۴فتاوی هنديه ج )په کرايه نيول روا دي 

که څوک وسيله نقليه په کرايه ونييس دهغې لپاره جايز نه دي چې د  -۷ 

 .(۴۴۱ص  ۴ج  فتاوی هنديه)معمول له طريقې يې زيات بار کړي 

هم  ويلو ،رقص ،طبله وهلو لپاره په اجره ونييس دا سندروکه بل څوک د  -۸ 

 (.۱۱۳۵ص  ۳)فتاوی هنديه ج باطله معامله ده 
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به  خپل سامان دکرايې وخت چې پوره يش نو خپله به مکان خايل کوي او -۹ 

  (اسالمې فقه.)مالک به خپل ملکيت په قبضه کې راويل ورنه وبايس او

هغه د راوړلو کرايه  يا ظروف کرايه کيږي د يدکرايې لپاره چې کوم لوښ -۱۱ 

 (اسالمې فقه) .بريته وړلو يې په مالک ده په کرایه نيونکي ده او د

دکرايې مکان سمول ،مرمت ،دالرې جوړول کوم شيان چې دکرايه دار  -۱۱ 

ټولو برابرول په مالک دي خرڅ به يې مالک  ېدپاره تکليف وي دد

 (اسالمې فقه) .برداشت کوي

خپلې آسانی لپاره څه شی پکې جوړ کړل  خپل طرف نه د که کرايه دار د -۱۲ 

بيا يې خرڅ په  هغه دوه صورتونه دي که مالک اجازه ورکړی وي نو د نو

،  رس يې جوړ کړی وي بيا خرڅ په کرایه دار دی که پخپل مالک دی او

کثافاتو غورځول په  خس او همدارنګه د مکان صفاکول ،جارو کول ، د

 (اسالمې فقه) .کرایه دار دي

که کرايه نيونکي مکان خراب کړی وي يايې ډير زيات ګنده کړی وي  -۱۳ 

 (اسالمې فقه) .نومالک ته دهغه د ويستلو اختيار شته

که لوښي يا نور سامان دکرايې لپاره کور ته راوړل يش او استعامل نه يش  -۱۴ 

 ته راوړل شوي نه وي نوکرايه يې نشته خو نوکرايه به اداکوي ،لکن که کور

 (اسالمې فقه) .ژر به خرب ورکوي

تريې کرايې معامله ختمه  تن مړ شو نو د که کرایه نيونکی يا مالک يو -۱۵ 

 (اسالمې فقه) .انو رسه له رسه معامله کويشوه اوس به نو له وارث

مکان  دې رشط پيشکي يا ادوانس ورکول چې که مې داه دکرايې لپاره پ -۱۶ 

يا سورلئ يا بل شی په کرايه ونه نيول يش دا رقم به دې مالک وي ، داسې 

 (.اسالمې فقه) .ياتی دیزکول حرام دي دا دمالک 
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 .باندې اخيستل جائز نه ديمشرتک مکان ،مشرتک څيز په کرایه  -۱۷ 

  (اسالمې فقه)

که څوک چاته کور په کرايه ورکړي وخت يې نه وي معلوم چې د څو  – ۱۸ 

څومره نو دا اجاره  ېورځو لپاره يا کرايه يې نه وي معلومه چې د مياشت

  (اسالمې فقه) .فاسده ده

کوه دې رشط په کرايه ورکړي چې په هغه کې استوګنه ه که څوک کور پ -۱۹ 

 (په وخت د رضورت کې دهغه مرمت کوه عاريت )بې له عوضه کومک

  (اسالمې فقه) .یجائز د شمريل کيږي 

 

 اجري خاص او اجري مشرتک :

مخکې کې بيان شول چې اجرت په دوو ډولو تر السه کيږي يو د کرايې په 

وسيله او بل د کار او مزدورۍ په وسيله اجري او مزدور په دوه ډوله دی اجري 

 .خاص او اجري مشرتک

 اول اجري خاص :

اجري خاص هغه دی چې په خاصه او ټاکلې موده کې د ځان په حارضولو 

رسه د اجرت او مزدورۍ مستحق ګرځي که يې څه هم کار نه وي کړی دی د 

 او ي معاش باندې مزدور نييسنمثالً يو کس په مياشت، اجرت مستحق وي

 مياشتنی معاش ورکوي.

د بل کس کار نيش  ويخاص کار دپاره ټاکل شوی  داجري خاص يعنې 

کوالی ځکه په ټاکلې موده کې د ده د الس حاصل رصف د همدغه يوه کس 

 (.۲۴۵عمدة االحکام ص  – ۳۱۸ص  ۳)هدايه ج په مزدورۍ نيولی دی حق جوړيږي  هچې د

اوس پوښتنه دا ده چې که د دغه مزدور څخه د کار پر مهال څه تاوان 

مثالً څه سامان ورڅخه مات يا نقصاين يش او  يې څوک دی ؟  ويش نو ذمه وار
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يا څه کار ورڅخه خراب يش په هغه صورت کې چې قصداً يې داسې نه وي 

 .کړي دی له تاوان څخه خالص دی

هدايه ليکي : و ال ضامن علی االجري الخاص فيها تلف يف يده و ال ما تلف 

 (.۳۱۸ص  ۳هدايه ج )من عمله 

زحييل ليکي چې په دې رشط په هغه باندې تاوان نشته همدارنګه عالمه 

چې قصداً يې تاوان نه وي رسولی او نه د ده د تقصري او کوتاهۍ له کبله تاوان 

 .رامينځه شوی وي

علی  (الحنفية و املالکية و الشافعية و الحنابلة)اتفق امئة املذاهب وهم 

، الن يده امانه کالو کيل و انه الیکون ضامناً العني التی تسلم اليه للعمل فيها 

املضارب ، کام اذا استأجر انسان خياطاً او حداداً مدة او شهر ليعمل له وحدة 

، فاليضمن العني التی تهلک يف يده ، مامل يحصل منه تعد او تقرص فی حفظه 

 (.۳۸۴۷ص  ۵)الفقه االسالمي و ادله ج سواء تلف الشی ء فی يده او اثناء عمل 

 (حنفيه ، مالکيه ، شافعيه او حنابله)ندې د څلورو مذاهبو يعنې : په دې با

اتفاق دی چې هغه کس چې ځان يې د کار لپاره سپارلی دی له تاوانه خالص 

دی ، ځکه د ده الس د وکيل او مضارب په شان امانت بلل کيږي ، نو که يو 

کس خياط يا آهنګر د يوې ورځې يا مياشتې لپاره په مزدورۍ ونييس چې 

ما کار به کوې ، نو که د ده له السه مات ، هالک او نقصان شو دی يې رصف ز 

ضامن نه دی دا په هغه صورت کې چې ده دغه کار قصداً او د خپل حد څخه 

تجاوز نه وي کړی او د مال په ساتنه او حفاظت کې يې کوتاهي او تقصري نه 

ده د کار وي کړی دا فرق نه لري که د ده په الس کې مال ضايع يش او يا د 

 .له امله
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 دوهم اجري مرشک :

اجري مشرتک هغه دی چې د عامو خلکو لپاره کار کوي او يا دا چې د 

اجرت مستحق هغه وخت ګرځي چې کار وکړي رصف د ځان په سپارلو او 

حارضۍ باندې اجري مشرتک نه ګرځي لکه : دويب ، خياط ، نانوای د سامان 

 ....جوړولو فاريکه او نور

يو کس لپاره کار نه کوي بلکي د عامو خلکو لپاره کار کوي ځکه دوی د 
 (.۳۱۶ص  ۳هدايه ج )

اوس پوښتنه دا ده چې که د دغه اجري مشرتک څخه د کار پر مهال څه 

 .تاوان ويش نو ذمه وار يې څوک دي ؟ په دې باره کې د فقهاؤ اختالف دی

 عالمه زحيلی رحمه الله ليکي :

يفه و زفر والحسن بن زياد و الحنابلة فی فقد اختلوا فيه : فقال ابوحن

الصحيح من مذهبهم و الشافعی فی الصحيح من قوليه اال انه مل يکن يفتی به 

لفساد الناس : ان يده يد امانة کاالجري الخاص فال يضمن ما تلف عنده ال 

بالتعدی او التقصري ، الن االصل اال يجب الضامن اال باالعتداء لقوله سبحانه 

، ومل يوجد التعدی من هذا  (۱۹۳البقره ): فال عدوان اال علی الظاملني وتعالی 

 ۵الفقه االسالمی و ادله ج )االجري النه ماذون فی القبض و الهالک ليس هو سبباً فيه 

 (.۳۸۴۸ص 

يعنې : د اجري مشرتک د ضامنت په هلکه اختالف دی امام ابو حنيفه ، 

صحي قول د شافعي يو له صحيح زفر ، حسن بن زياد د امام احمد د مذهب 

قول نه دی ،  (اقوالو څخه که څه هم د خلکو د فساد له کبله يې )مفتی به

دوی وايي چې اجري مشرتک هم د اجري خاص په توګه دی چې د اجري 

مشرتک الس د امانت الس دی ، نو که د ده له الس څخه څه شی ضايع او 

رايب د ده لخوا قصداً نه خراب يش ضامن نه دی دا په هغه صورت کې چې خ

وي او يا د ده تقصري او کوتاهۍ له کبله نه وي رامينځته شوې ځکه اصل دا 
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: الله تعالید دی چې ضامن رصف په اعتدا رسه واجبيږي په دليل د قول 

نو ددغه اجري له طرفه خو ظلم  (نشته هيڅ تېری لکن پر ظاملانو باندې) ژباړه:

ده د مالک په اجازه پر مال قبضه کړی او او تجاوز ونه موندل شو ، ځکه 

 .هالکت په دې کې سبب نه دی

مګر امام يوسف امام محمد ، يو قول د امام مالک او يو قول د امام 

شافعی همدارنګه يو قول د امام احمد دا دی چې اجري مشرتک ضامن دی که 

 یپر هغه دد ده په الس کې يا د ده عمل څخه څه شی ضايع يش نو تاوان یې 

 .که د ده د کوتاهۍ او تقصري څخه را مينځته شوی وي او که نه

مثالً که دويب کايل ورک کړل يا زرګر زر ورک کړل يا د کار کولو پر مهال 

 .کار خراب يش نو تاوان به پر دوی وي

مګر که يو ناڅاپی آفت رايش مثالً کور اور واخيل يا سيالب رايش کور او 

 .په اجري مشرتک نه دی دوکان خراب کړي نو ددې تاوان

 فقه االسالمی و ادله ليکي :

و قال صاحبان و احمد فی رواية اخری : يد االجري املشرتک يد ضامن ، 

فهو ضامن ملايهلک فی يده و لو بغري تعد او تقصري منه ، اال اذا حصل الهالک 

فقه .)بحريق غالب عام ، او غرق غالب ونحوهام ، واستدلوا بفعل عمر وعلی

 (.۳۸۴۸ص  ۵المی و ادله ج االس

يعنې : د صاحبانو امام يوسف او امام محمد او يو روايت کې امام احمد 

وايي : چې اجري مشرتک د مال د تاوان ذمه واره دی د هغه مال تاوان به له 

ده څخه اخيستل کيږي کوم چې د ده په الس کې هالک او ضايع شوی دی 

نه وي شوې ، مګر که هالکت عام  څه هم له ده څخه کوم تقري او تجاوزکه 

وي لکه اور يا عمومي غرقېدل يا دې ته ورته عمومي آفت راغی نو دی يې 

ذمه وار نه دی او دغو حْضاتو د حْضت عمر فاروق او حْضت علی رضی 

 .الله عنهام په فعل استدالل کړی دی
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د اوس وخت حاالتو ته په کتلو رسه سړی ويالی يش چې د خلکو د مالونو 

حفاظت پخاطر دغه قول چې اجري مشرتک ضامن وګرځول يش غوره او د د 

 .احتياط څخه ډک قول دی

 .ځکه نو زياترو متأخرينو د صاحبينو په قول فتوی ورکړی ده

رشح الکنزالدقائق ليکي : و بقولهام يفتی اليوم لتغري احوال الناس و به 

 (.۱۳۵ص  ۵رشح الکنزالدقايق ج )يحصل صيانة اموالهم 

ې : نن ورځ د خلکو د حاالتو د تغري له کبله د صاحبينو پر قول فتوا يعن

 .ورکول کيږي او رصف په دې ډول د خلکو د مالونو ساتنه را تالی يش

د صاحبينو قول د رسول الله صلی الله عليه وسلم ددې قول رسه سمون 

 (.خوري چې : علی اليد ما اخذت حتی توديه )مسند احمد ، او سنن اربعه

 .ې : پر الس د هغه يش ادا کول الزم دي چې ده اخيستي وييعن

 د مزدورانو حقوق او فرائض: 

اصول  رشيعت کوم اخالق ،هدايات او قانوين يمزدورانو لپاره چه اسالم د

د دوی حق به نه  يش نو د مزدوران به آرام مطمني يش تعني کړي که عميل

 په دوی به ظلم نه کيږي. ضايع کيږي او

 هدايات :اسالمی 

أَْعط األَِجرَي أَْجرَُه، قَبَْل أَْن يَِجفَّ »نبی اکرم صلی الله عليه وسلم فرمايي :

 (.)ابن ماجه« َعرَقُهُ 

 .ئدهغه دخولی وچيدونه مخکې ورکړ  يد مزدور مزدور يعنې : 

وکړ نو دهغه په  ېورنه کړه يايې کمه ورکړه يا يی ټال پک يکه چا مزدور 

د کومو دريوکسانو پرخالف به چه د قيامت په ورځ چه زه  يباره کښی فرماي

 مدعی يم په هغه کې به يو :

 (.۲۲۲۷)البخاری « َرُجٌل اْستَأَْجَر أَِجريًا فَاْستَْوََف ِمنُْه َولَْم يُْعِط أَْجرَهُ  وَ »
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 مګر واخيل کوم سړی چه مزدور ونييس دهغه نه پوره کار يعنې:

 .پوره نه ورکوي  مزدوري 

 همدارنګه فرمايی :

إِْخَوانُُكْم َخَولُُكْم، َجَعلَُهُم اللَُّه تَْحَت أَيِْديُكْم، فََمْن كَاَن أَُخوُه تَْحَت يَِدِه، »

 فَلْيُطِْعْمُه ِمامَّ يَأْكُُل، َولْيُلِْبْسُه ِمامَّ يَلْبَُس، َوال تَُكلُِّفوُهْم َما يَْغلِبُُهْم، فَِإْن كَلَّْفتُُموُهمْ 

 (.۳۱)البخاری « ُهمْ فَأَِعيُنو 

ستاسو ماتحت کړی  )جل جالله( اللهدوی ستاسو وروڼه دی چه ژباړه : 

هغه  ئچه څه خور  هنو چه دچا ورور دهغه ماتحت يش نو هغه لره پکارد يد

او دهغه نه داسې  يهغه لره يې هم واغند ېڅه اغوند ېچ يهم ورکړ يې لره 

يات زهغه نه سخت يا  که د چه هغه باکل مغلوب اوبې وسه يش ئاخل مهکار 

 .ئکار اخيستل وي نو په هغه کې وررسه مدد کو 

  )مشکوة( «َواَکرُِموُهم کََکرَاَمِة اَوالَِدکُم َواَطِعُموُهم ِمامَّ تَاْکُلُون»فرمايی : او

 ئڅه چه تاس لکه د خپلو اوالدونو او ئد دوی حفاظت داسې کو ژباړه : 

 .ئهم ورکو  ته يېهغوی  ئخور 

چه د  کولودومره خيال  ېطبق ېمظلوم ېدد (لی الله عليه وسلمهغوی )ص

 وهدا  چه وفرمايل په هغی کې يويې  نصيحتونه يوفات په مرض کې کوم آخر 

: 

الََة َوَما َملََكْت أمَْيَانُُكمْ » الََة الصَّ  .(اوبوداود و سلسلة صحيحة) «الصَّ

 .ئخيال سات ډير ماتحتو خپلو او، ملانځه د ملانځه يعنې : 

څو ځله  نو يوکړ  يپوښتنه وکړه چه که يو مالزم يا مزدور غلط يوصحايب

څه ځواب ورنه  ېدد (لی الله عليه وسلمدهغه معافی کول پکار دي هغوی )ص

( بيا هم لی الله عليه وسلمهغوی )ص بيا همدا پوښتنه وکړه دوهم ځل يې  کړو
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ی الله عليه لپه دريم ځل يې پوښتنه وکړه نو رسول الله )ص شو ېچوپ پات

 (.۵۱۶۴أبو داود(« اعفوا عنه يف كل يوم سبعني مرة»:( وفرمايلوسلم

 .ېنو معاف کوه ي يوکړ  ياويا ځله غلطد ورځې كه  يعنې :

 حقوق او مسئوليتونه : مالک  دکار فرما يا دکار د

اجرت کار اخستيل  يورځنپربنا به له کارګرو په ماهوار يا  ېمعاهد ېد شو  -7

 .کيږي 

يات کار اخستل په کم مزد زنه په ګټه پورته کولو رسه  ۍاجري دمجبور د  -0

 .پکار که څوک داسې وکړی نو اخالقاً او ديانتاً به مجرم وي  ندي 

يا کار ته زړه  کوي  يچه مزدور وران کار  محسوس کړه  دا صاحب کار که -2

 مخکې بايد ، خو يکړ  ېهغه ته دا حق شته چه له کاره يې لر  نه لګوي نو

(ونه يڅه جسمی عذر )کومه ناروغ ې:خربو ته پام وکړي لومړی دا چ وود

نه لرلو علت کم مزدي نه وي که  ۍدده د دلچسپ ې:دوهم دا چ ي،لر 

نو بايد  يکم و  مثل نهرت يا اج يله رواج یدا کمد اجرت او مزد  ېر ېچ

هم  يات کارزيات يش او که دا دوه علتونه موجود نه وي نو بيا ز ور

 .ورڅخه اخيستی يش او تاوان هم ورڅخه اخيستی يش 

خو که اتفاقاً کومه ورځ يا مياشت ټال  اجرت به په ټاکلی موده ورکوي  -2

 ياخالق او په قانوين نو يکو  ېکه عادتاً دغس مګر ينو باک نلر  پکې رايش

 .دواړو مجرم دی

لو که د هغه د توان څخه پورته کار نه اخستل کيږي و  د مزدور څخه د -2

 .مزدور رضا هم وي 

نځل ،بد رد يا وهل ټکول ښکمالک دکار مزدورانو ته تنبيه ورکولی يش مګر  -4

 . سزا ورکولی يش نو مسئول حكمرانان  ينيش کولی که يې وکړ 
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 دمزدور مسئوليتونه يا ذمه واري :

ډول کار رس ته  ياو اخالق به په قانوين يا قرارداد مطابق ېمعاهد ېشو  د -۱

 .رسوي 

خپل ورسپارل شوي کار او د کار لپاره  بايد د مزدور په شان د يوه امني وي -۲

څيز اتفاقاً خراب  که کوم کوي ۍپه پوره امياندار به دواړو حفاظت  سامان

د هغه کړي خراب يې خو که قصداً  يش نو دهغه تاوان په مزدور نه شته

 .يتاوان به ورکو 

 خراب يشکار او  يخالف کار وکړ  مزدور د مالک د هدايتکه کارګر يا  -۳

 .به تاوان ورکوي  ېحالت ک ېپداس

شوی وي  کوم معاهده يا قرارداد څومره ورځو يا څومره کار لپاره چه د -۴

ذر کار عچه مخکې دهغه له ختميدو بغري له کوم  اجري ته دا حق نشته

 .يپريږد

 د مزدور د ځورولو او حق خوړلو سزا :

اوسني عرص کې په اکرثه اسالمي ټولنو کې د مزدور حق خوړل کيږي او په 

 يا هغه پخپل حق ځورول کيږي چې الندې څو صورتونه لري :

په کامله توګه د مزور د حق خوړل چې هغې ته ډول ډول بهانې  اول صورت :

جوړوي او بالخره يې په پوره توګه حق خوري ، مزدور چې مظلوم وي له 

خپل حق څخه د دفاع وس نه لري او عادل حکومت نه وي چې د مظلوم 

له حق څخه دفاع وکړي نو دا فيصله د قيامت ورځې ته پاتې يش د قيامت 

م ته د ظامل کس حسنات ورکړ يش که پوره نه يش بيا به د په ورځ به مظلو 

هغه مظلوم بدۍ پر ظامل واچول يش او بالخره به دوزخ ته کش کړ يش ، 

هالکت دی هغو کسانو د پاره چې ) [ويل للمطففني]لقوله سبحانه وتعالی :

 (د خلکو حقوق پوره نه ورکوي
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کار اخيستل او يا د مزدور څخه د لږ مزد په عوض کې زيات  دوهم صورت :

داسې چې د هغه رسه په ټاکيل وخت تعهد شوی وي مګر بيا هم د ټاکل 

وخت څخه زيات کار ورباندې کول ، چې مزور د مظلوميت او  يشو 

 .مجبورت له وجې د خپل حق عږ نيش پورته کوالی

د مزدور رسه چل او فريب کول ، د مزدور رسه شوی تعهد يا  دريم صورت :

رسول الله  وي مګر په عمل کې بل څه ورباندي کوي ، لقولهقرارداد يو څه 

فريب ورکوونکی له مونږ ) «من غشانا فليس مني»صلی الله عليه وسلم :

 (.څخه نه دی

مزود ته خپل حق پر خپل وخت نه ورکول ، مزود ته به په  څلورم صورت :

خپل وخت د عرف رسه سم مزد ورکول کيږي که له هغه رسه د ورځې 

خربه شوې وي د ورځې په پای کې به مزد ورکوي او که د مياشتې خربه 

 .وررسه شوې وي د مياشتې په پای کې به د هغه مزد ورکوي

ته خپل حق پر خپل وخت نه  نې کمپنۍ مزدورينې کسان او ځيمګر ځ

ورکوي بلکي هغه تر ډيره وخته پخپل حق پسې ال لهانه منډې وهي او د 

سوالګر په شان د خپل حق غوښنته کوي چې کله خربه تر دعوي او محاکمو 

پورې ورسيږي ، دا چې د اوس زماين محاکم هر چا ته ښه څرګند دي، مزدور 

 .ترجيح ورکوي د دعوي د دوام پر ځای د خپل حق پيامل ته

جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم حکم کړی دی چې مزدور ته به په 

 :  بېړه خپل حق ورکوئ

 (.)صحيح ابن ماجه« أَْعط األَِجرَي أَْجرَُه، قَبَْل أَْن يَِجفَّ َعرَقُهُ »

 د مزدور مزدوری د هغه د خولی وچيدو نه مخکې ورکړئيعنې: 
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 پايلې :د مزدور د حق خوړلو خطرناکې 

ه عليه وسلم قَاَل : قال اللُه عن أيَِب ُهَريْرَة رضی الله عنه َعِن النَِّبيِّ صلی الل

ثالثٌة أنا خصمهم يوَم القيامِة : رجٌل أعطى يب ثم غدَر ، ورجٌل باع حرًّا فأكل »:

 (.۲۲۲۷البخاری ) «مثَنه ، ورجٌل استأجَر أجريًا فاستوَف منُه ومل يُْعِطه أجرَه

د ابی هريره رضی الله عنه نه روايت دی چې رسول الله صلی الله ژاړه : 

عليه وسلم وويل : الله سبحانه وتعالی فرمايي : دری کسان دي چې د قيامت 

په ورځ به د هغوی دوښمن وم ، اول : هغه کس چې زما په نوم تعهد وکړي او 

يمت بيا خيانت وکړي ، دوهم : هغه څوک چې آزاد کس و پلوري او د هغه ق

وخوري ، دريم : هغه څوک چې يو کس څخه کار واخيل خو مزدوري يې ور نه 

 .کړي

املؤمن من أمنه الناس عىل أموالهم وأنفسهم واملهاجر من هجر الخطايا »

 .(۳۱۹۳): صحيح ابن ماجه : «والذنوب

جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : مؤمن هغه دی چې د هغه 

څخه د خلکو نفسونه او مالونه په امن وي او مهاجر هغه دی چې د ګناهونو 

 (.د ګناهونو ځايونه پريږدي)څخه هجرت وکړي 

 اليه انيب و ما توفيقي اال بالله عليه توکلت و 
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 اووم فصل

  (هڼزراعت )کره

د انسانانو د ژوند د رضورياتو له وسيلو څخه دوې مخکې بيان شول چې 

، په  مخکې تري شولويي ذريعې تجارت او زراعت دي ، د تجارت رضوري بيان 

دې بحث کې د زراعت مقاصد ، فضيلت او احکام تر څيړنې الندې نيول 

 .کيږي

د پاره فائدې ګټې او ټول مخلوق د انسان د  (جل جال له)څرنګه چې الله 

نسان د فائدې د پاره پيدا کړی مسخر کړی دی دغه شان يې ځمکه هم د ا

 :ده

ِفيَها فَاكَِهٌة َوالنَّْخُل َذاُت  *َواألَرَْض َوَضَعَها لأِلَنَاِم ]قوله سبحانه وتعالی :

يَْحانُ  *األَكْاَمِم   .()الرحمن [َوالَْحبُّ ُذو الَْعْصِف َوالرَّ

مېوې او  (ته و غوړوله ، په هغې کې )بېالبېلېژباړه : او الله ځمکه مخلوق 

د کجوري غوټي لرونکي ونې دي ، او زار زار غلی دي چې په هغو کې واښه هم 

 .دي او دانې هم دي

دې ته ورته په قرآنکريم کې بې شامره آيتونو دی چې په هغه کې انسان ته 

ذريعه خطاب شوی دی چې ځمکه الله تعالی ستاسو د روزی او معاش 

ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم األَرَْض َذلُوالً فَاْمُشوا يِف ]ګرځولی ده لکه چې فرمايي :

زِْقهِ   .(۱۵)امللک  [َمَناكِِبَها وَكُلُوا ِمن رِّ

هواره  (ژباړه : )الله( هغه ذات دی چې ځمکه يې تاسې ته )پسته او

کې چې پ)ګرځولې ده نو تاسې يې په اطرافو ګرځئ او د هغه له رزق څخه 

 .وخورئ (ځای پر ځای شوی دی

که له يوې خوا يې انسان ته د رزق برابرولو ترغيب ورکړی دی بله خوا يې 

دا هم په ذهن کې ور کړی ده چې که ظاهراً هغه تاسې د ظاهري اسبابو په 

قدرت دی که له تاسې  (جل جال له)وسيله پخپلو السونو برابروئ دا ټول د الله 
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پټ او ښکاره مدد نه وي نو تاسې يوه دانه هم نشی  (جل جال له)رسه د الله 

 .زرغونوالی

ا تَْحرُثُوَن ]قوله سبحانه و تعالی :ل أَأَنتُْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن  ،أَفََرأَيْتُم مَّ

 (.۶۴)الواقعه  [الزَّارُِعونَ 

ژباړه : آيا تاسې هغه تخم چې کرئ ليدلی دی ؟ ایا تاسې هغه رزغونه وئ  

 .هغه زرغونوونکي يويا مونږ د 

د زراعت انجنريان او محصلني په دې باندې پوهيږي چې په يوه هکټار 

ځمکه کې په زرګونو جينجې د بزکر يا دهکان رسه د مدد د پاره اخته دي او 

ځمکه نرموي او د ځمکو الندو طبقو ته نايرتوجن ،  (دغه پټ لشکر )چينجي

 نور معدين مواد ، هوا او اوبه رسوي.

 .پټ لښکر خپل کار پرېږدې نو زمونږ ټوله خارې به عبث وي که دغه

همدارنګه که باران و نه وريږي هر څه به وچ يش ، دا هغه څه دې چې 

انسان ته ښکاري يا هغه څيړيل دي دا چې د انسان د سرتګو پټ به د الله 

د کامل قدرت په قبضه څه وي هغه به د مخلوق سرت څښنت ته  ()جل جال له

 .معلوم وي

نو حريان به شئ  که تاسې د الله په قدرت کې په غور فکر او څيړنې وکړئ 

په مينه کې  (او له سرتګو به مو اوښکې وبهيږي بيا به د خپل رب )جل جال له

 .ئډير وژاړ 

په قبضه او قدرت کې دي نو  (جل جال له)عرض دا چې هر څه د الله 

ي ځکه چې دا هر څه د د حدودو پابندي کو  (انسان به د خپل رب )جل جال له

 امتحان د پاره دي :

إِنَّا َجَعلَْنا َما َعىَل األَرِْض ِزيَنًة لََّها لَِنبْلَُوُهْم أَيُُّهْم ]قوله سبحانه وتعالی :ل

 (.۷)سوره الکهف  [أَْحَسُن َعَمالً 
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ژباړه : څه چې په ځمکه کې دي بې شکه مونږ د هغه لپاره ښايست 

 .چې کوم يو د دوی په عمل کې ډير غوره دی ګرځولی دی ، څو دوی و ازمايو

کوم حدود چې اسالمې رشيعت د ځمکې د فائدې اخيستلو په باره کې 

لکه : د فصل ټولولو په وخت د کرهنې  ټاکيل دي د هغه عميل کول پکار دي

 د دغه حکم پر ځای کول : (جل جال له)زکات ورکول او د الله 

 [نِفُقواْ ِمن طَيِّبَاِت َما كََسبْتُْم َوِمامَّ أَْخرَْجَنا لَُكم ِّمَن األَرِْض يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَ ]
 .(041)البقره 

 ېتاس (په کسب رسه)مالونو چه  هغو ای مؤمنانو! لګوی ! له حاللو ،پاکو د

 . يراويستلی د د ځکمی نه لپاره ېتاس چه ما ېله هغ ،او ګټيل

سرت ظلم دی چې که په  صب نه ځان ساتل ځکه چې غصب داسېغظلم 

دنيا کې د قانوين ګرفت نه خالص يش نو په قيامت کې به له سختې سزا رسه 

 فرماييل دي :  مخ يش ، رسول الله صلی الله عليه وسلم

َن االرَِض ظُلامً فَاِء نَّه يُطَوِّقُه يَوَم الِقياََمِة ِمن َسِبع أَرِضنيَ »  «َمن أََخَذ ِشرباً مِّ
 (.مسلمو )البخاري 

به د قيامت په ورځ  يوه لويشت پردی ځمکه په ظلم واخيل څوک چې ژباړه: 

 .د ده تر غاړه راتاو کړ يش ېپور  ېطبق ېدغه ځمکه تر اوم

په حصه کې د نورو د حق له خوړلو څخه  وهمدارنګه د ځمکې د حاصيالت

 ځان ساتل.

 د الله تعالی د کوم کوم نعمت نه به څوک انکار وکړي ؟

ځمکه او په هغه کې ټول موجودات د انسان د فائدې د پاره الله تعالی 

مسخر کړی دي ،او دغه د سرتو انعاماتو ډک نظام او هستي يې ټول د هغه 

جه دا چې دا لويه هستي او انعامات د انسان يپه خدمت کې ګرځويل دي ،نت

د خدمت د پاره او انسان خپله د يوه لوي هدف د پاره چې د الله تعالی 

موجوده کائناتو ته  دغهانسان که و فرمانربداري ده پيدا شوی دی ، عبادت ا
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په د الله تعالی په  نونظر وکړي ، د هغه په پيدايښ کې غور او فکر وکړي 

 .اعرتاف وکړي بهنعمتونو سرتو او بې حسابه 

اٌن ]:قوله سبحانه وتعالیل فَِبأَيِّ آالَء َربُِّكاَم  *ِفيِهاَم فَاكَِهٌة َونَْخٌل َورُمَّ

بَانِ   (.42)الرحمن : [تَُكذِّ

ای )ژباړه:په هغه کې هر ډول خوندورې مېوي او کجورې او انار دي ، نو 

 .د خپل رب کوم ، کوم نعمت درواغ ګڼئ (انسانانو او پیريانو

ْخُل َذاُت ِفيَها فَاكَِهٌة َوالنَّ  *َواألَرَْض َوَضَعَها لأِلَنَاِم ]وتعالی : قوله سبحانه

يَْحانُ  *األَكْاَمِم   .()الرحمن [َوالَْحبُّ ُذو الَْعْصِف َوالرَّ

مېوې او  (ژباړه : او الله ځمکه مخلوق ته و غوړوله ، په هغې کې )بېالبېلې

د کجوري غوټي لرونکي ونې دي ، او زار زار غلی دي چې په هغو کې واښه هم 

 .دي او دانې هم دي

 د کرهنې فضيلت :

د فضيلت په باره کې په قرآن او سنتو کې ډير فضائل بيان شوي د کرهنې 

 دي دلته يوازې د دوه حديثونه په بيان باندې اکتفا کوو :

َعْن أَنَِس ابِْن َمالٍِك رضی الله عنه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه صلی الله عليه وسلم: 

ا فَيَأْكُُل ِمْنُه طرَْيٌ أَْو إِنَْساٌن أَْو بَِهيَمٌة إاِلَّ َما ِمْن ُمْسلٍِم يَْغرُِس َغرًْسا، أَْو يَْزَرُع َزْرعً »

 (۲۳۲۱بخارى: ال)«. كَاَن لَُه ِبِه َصَدقَةٌ 

انس رضی الله عنه وايي جناب نبی کريم صلی الله عليه وسلم فرماييل : 

هر مسلامن چې څه کرونده وکړي يا کومه ونه کيږدي ، نو کوم انسان ، 

 .غه څخه څه وخوري ده لره به صدقه شمريل کيږيحيوان او مرغه چې له ه

 او همدارنګه فرمايي :

من نصب شجرة فصرب عىل حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له يف »

 (.۴/۶۱أخرجه أحمد ) «عز وجل-كل يشء يصاب من مثرها صدقة عن الله 
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څوک چې ونه کښينوي او په صرب د هغه ساتنه او پالنه وکړئ تر دې پورې 

حاصل ته ورسيږي ، ده لره به د الله تعالی په نزد د پالنې د تکليف ، چې 

 .زحمت او ميوې په بدل کې صدقه وي

 د ځمکې د اجارې او مزارعت احکام :

که چريې څوک خپله ځمکه پخپله په څه وجه ونه کري يا وخت نه لري يا 

بل د هغه د کولو صالحيت نه لري نو ده ته دا حق شته چې هغه خپله ځمکه 

 .کس ته په اجاره يا مزارعت ورکړي

د ځمکې اجاره داسې معامله ده چې د ځمکې خاوند خپله  اجاره يا لګان :

ځمکه د نغدو پيسو په بدل کې بزګر يا دهکان يا کاشتکار ته ورکوي او 

 .بزګر د ځمکې د پيداوارو مالک ګرځي

اجاره نه که څوک خپله ځمکه په اجاره نه ورکوي يا هغه څوک په  مزارعت :

اخيل نو دوهم صورت دا دی چې هغه په مزارعت يا دهکانۍ ورکړي کوم 

 .چې د مالک او بزګر تر مينځ به د ځمکې پیداوار تقسميږي

نو اصحابو رضی الله عنهم او امامانو او نور حْضاتو يد مزارعت معامله ځ

 .نا خوښه کړی ده

 .هليکن اجاره کې د ټولو اتفاق د

عت معامله خو پخپله ابتدا کې د اجرت او کرايې مزار  د مزارعت حکم :

 .معامله وي مګر د نتجې په اعتبار رسه د رشکت معامله ده

د رشکت د وجې نه ددې معاملې خاص حکم دا دی چې په دواړو کې به 

يو هم دا تعني نه کوي چې ستا دومره بورئ او زما دومره او يا ستا دومره منه 

پخپل مينځ کې د حيص تعني کوي مثالً درميه به او زما دومره منه بلکي دوی 

 .حصه د دهکان وي باقي د مالک يا به منايي او نور

 .يعنې يوازې حصه او برخه به معلوموي
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 د مزارعت رشطونه :

د مزارعت او اجارې لومړی رشط دا دی چې دواړه به عاقل وي يعنې په  -۱

 .معامله به پوه وي فرق نه کوي که بالغ نه وي

 .ځمکه چې په اجاره ورکول کيږي هغه به د کروندې د پاره اماده وي همکو  -۲

حصه معلوموي کوم چې مخکې بيان کې نځ يمالک او دهکان به پخپل م -۳

 .شول

فيصله به په باره کې  (د بزګرۍ ، تخم او وسائلو )تراکټور ، غوايان او نور -۴

 .کيږي چې الندې صورتونه لري

 .وي کرونده ، تخم او وسائل د بل کس وي که د يو کسم: دا چې ځ (الف

: دا چې ځمکه وسائل او تخم د يو کس وي کرونده يا خواري د بل کس  (ب

 .وي

 .: دا چې ځمکه او تخم د يو کس وي او کرونده او وسائل د بل کس وي (ج

پورته دری واړه صورتونه جايز دي مګر که ځمکه او وسائل د يو کس وي 

وي په عام طور د احنافو د فقهاوو په نزد جايز نه تخم او کرونده د بل کس 

 .دی مګر د امام ابويوسف په نزد جايز دی

 او دوه صورتونه نا جايز دي :

 .: دا چې ځمکه او کرونده د يوه کس وي تخم او وسائل د بل کس وي (الف

 .: دا چې تخم د يو کس وي او نور ټول د بل کس وي (ب

کرل کيږي هغه دې وښودل يش مثاًل  رشط : په ځمکه کې چې کوم شی -۵

چې مالک د يو يش کرل غواړي او نه داسې ، و نور او لچاکغنم ، ورېجې ، 

 .دهکان بل څه کريل وي او بيا وروسته د اختالف سبب يش

 …د ځمکې ورکولو موده به تعينوي يو فصل ، يو کال دوه کاله او نور  -۶

 .تسلمويځمکه به خايل کوي او هغه به بزګر ته  – ۷
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د فصل ټولولو وروسته به هر يو د خپلې حصې موافق پيداوار اخيل داسې  -۸

نيش کيدای چې يو طرف ووايي ماته د غلې په عوض کې نغدې پييس يا 

 .بل جنس راکړه بلکې همغه پيداوار به تقسميږي

چې د دي د اجارې رشطونه : د ځمکې د اجارې رشطونه ټول هغه رشطونه 

نه عالوه د مزارعت د  ددې رشطونوکرايې د پاره وي د ځمکې د اجاري د پاره 

 .يپنځم او آتم رشط نه نور ټول رشطونه د اجارې د پاره هم د

 

  : مساقات

د ځمکې حصه يا دهکانۍ ورکولو ته مزارعت وايي کوم چې مخکې بيان 

 .ورکولو ته مساقات وايي ۍدهکانپه شو او د ميوه دارو ونو حصو ورکولو يا 

يعنې که څوک ميوه داري ونې په دې رشط چا ته وسپاري چې ددې باغ 

اوبول او خدمت کوه چې کوم حاصل وشو نو هغه به تقسيموو چې دې ته په 

 .رشيعت کې مساقات وايي ، او د سقي معنی اوبه ورکول دي

 د مساقات رشطونه : 

د کرهنې د پاره وو مګر په د مساقات د پاره هغه رشطونه دي کوم چې 

 .نو شيان کې له مزارعت رسه فرق لري چې د هغې بيانول رضوري دييځ

د مساقات د پاره يو رشط دا دی چې د ميوو باغ به تيار وي داسې نيش 

وه بيا چې هر کله حاصل ته نکيدای چې بزګر ته وويل يش چې ته ونې کښي

ورسيد دواړه به پکې رشيک وو دا معامله نا جايزه ده ځکه په زراعت کې د 

هم نفعه ژر په الس ورځي او د مودې د ته کروندې موده لنډه وي دهکان 

کموالی له امله د اختالف ګنجايش هم نه وي مګر د باغ رسيدل زيات وخت 

ي او د مودې د زياتوالی له امله په نييس د هغې حاصل هم ژر په الس نه راځ

 هغه کې د اختالف ويره هم وي ځکه کيدای يش د يو طرف فيصله بدله يش.
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په مساقات او مزارعت کې دوهم فرق دا دی چې د مساقاتو په معامله کې 

يو طرف هم بغري له سخت رضورت خپله معامله نيش فسخ کوالی که کوم 

 .د هغه په کولو مجبوريږيطرف يې فسخ کړي نو هغه به قانوناً 

 په جايداد باندې ملکيت کله ثابتيږي ؟

رشيعت کې په ځمکه يا جايداد يا مال باندې د سړي ملکيت  يپه اسالم

په دريو طريقو رسه ثابتيږي کوم چې ددې طريقو څخه په هر کومه طريقه د 

مالک شو نو بيا د ده ملکيت د اجازې نه بغري نه کوم کس کوم څوک يو يش 

نه هم حکومت اخستی يش او نه هم بې اجازې په هغه کې څوک ترصف  او

 .کوالی يش

البته د داسې ملکيت په ترصف کولو کې اسالمي حکومت هغه وخت څه 

پابندي لګوالی يش چې د هغه مالک خپل مال په فضول خرچۍ کې مرصفوي 

 يا د بل کس يا ټولنې په نقصان وي بغري ددې نه د څه ترصف کولو حق هيچا

 .ته نشته

 دا دری صورتونه کوم چې په هغه رسه ملکيت ثابتيږي دا دي :

چې د طرفينو په خوښه د کوم چا څخه څه يش په قيمت رسه واخيل يا چا  -۱

ته څوک څه شی هبه کړي يا يې د انعام په شکل ورکړي نو په دې رسه به 

کس ملکيت ثابت يش ، خرچونکی ، هبه ورکونکی او انعام  يد نومړ 

 .ورنکی په هغه کې د ترصف حق نه لري

 .اتې يشپدوهم صورت دا دی چې چا ته څه شی په مرياث  -۲

دريم صورت دا دی چې سړی پخپله خوارئ يا رسمايې لګولو رسه څه مباح  -۳

 .شی پخپله قبضه کې راويل
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 مباح څيزونه کوم دي ؟

چې  يد يپه دې کائيناتو کې ډير څيزونه داسې پيدا کړ  (جال له جل)الله 

انسان پخپل محنت رسه په هغه باندې قبضه لري مګر بې شمريه داسې 

رسمايه ده لکه اوبه،  څيزونه هم شته چې هغه د ټولې انساين آبادۍ رشيکه

 .، پخپله زرغون شوي واښه ، ځنګلونه او نور خزانه، رڼا ، هوا، بحر

 زونو باندې کله او څنګه ملکيت قامييږي ؟په دې څي

نې داسې دي چې په هغې باندې اسالم د چا يپه دغه څيزونو کې ځ

تر يې ، رڼا چې هر انسان يت نه ثابتوي مثالً سمندر ، سيند، هوا او فضاملک

املوالی يش څو پورې نور ته رضر او نقصان نه وي مثالً عهغه وخته پورې است

خپل تجاريت بړۍ ليږلی يش ، په فضا کې هر په سمندر کې هر حکومت 

 .حکومت خپلې الوتکي الوزوالی يش

په نقصان يا د بل چا لکن که له فضا يا سمندر څخه کار اخيستل د بل 

ملک د حميل کولو د پاره وي نو بيا دا ډول حرکت او استفاده په اسالم کې 

ه به بال ب بلل کيږي ځکه چې دا يو عام نعمت او رحمت دی هغغصظلم او 

 .او مصبت نه ګرځوي

همدا شان که څوک د کومې آلې په وسيله مثالً له هوا يا د ملر له انرژي 

څخه کار اخيل نو ده ته د هغې حق دی مګر که دا آله د بل چا په رضر وي بيا 

 .د کارولو حق نه لري

او همدارنګه که څوک پخپله خواری يا رسمايې لګولو د بحر له ابو يا ملر 

ار واخيل نو هغه به د هغه قدرې څيز مالک وي کوم چې ده پخپله څخه ک

 .قبضه کې راوستی وي

 د ابو ملکيت چا لره دی ؟

 د اوبو مليکت څلور صورتونه لري :



 197.................................... ........ ........ ...........دمعامالتو فقهي الرښود

 

 .لوی سمندرونه چې د هيچا ملکيت نه دی -۱

 .لوی سيندونه ددې حکم هم د سمندرونو دی -۲

حکومت پخپل محنت يا پانګه هغه ويالې ، حوض او نهرونه چې خلکو يا  -۳

 .ت د پانګې لګولو واله دیکيولو رسه جوړ کړی وي ددې اوبو مللګ

ه منع خلکن هغوی ته دا حق نشته چې خلک يا حيوانات د اوبو څښلو څ

 .کړي يا د اوبو ورکولو څه کرايه واخيل

رسول الله صلی الله عليه وسلم د دينه منعه فرمايلې ده او حْضت 

)بدائع لله عنه د داسې خلکو رسه د جنګ اجازت ورکړی دی عمرفاروق رضی ا

 (.۱۸۹ص  ۶ج الصنائع 

که د ډيرو حيواناتو د راتلو په وجه د حوض د غاړو د ماتېدو يا خرابيدو 

ويره وي نو هغه ورباندې پابندي لګوالی يش او د خالف ورزی يا فصل ته د 

 .د منع کولو حق هم شتهته نقصان رسولو په صورت کې هغه 

وي ، هغه د ده حق دی  ېخريه کړ ذ هغه اوبه چې کوم چا پخپل لوښي کې  -۴

 .او هغه خرچوالی هم يش او څوک ور څخه منع کوالی هم يش

 بو ښکار :و د ا

شخيص حوض جوړ  څوکد سيند ماهيان د هيچا حق نه دی ، مګر که 

 کړي ماهيان ونييس او په هغه کې يې واچوي نو ددې دوه صورتونه دي :

: دا چې حوض کوچنی وي ماهيان بغري له وسائلو نيول کيدای يش نو  (الف

 .داسې ماهيان د هغه ملک بلل کيږي

له وسائلو جال وغريه نيش نيول  پرته: که لوی حوض وي چې ماهيان  (ب

کيدای نو دا حوض د ده ملک دی خلک له ښکار څخه منع کوالی يش 

د ماهيانو بيعه هغه مګر په اوبو کې د ماهيانو خرچول نه صحي کيږي 
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وخت صحي وي چې کله يې ښکار کړي او بيا يې پر خلکو و پلوري په اوبو 

 ()اسالمي فقه موالنا مجيب الله ندوي .کې د ماهيانو خرچول صحي نه دي

 د واترپمپ په ذريعه ايستل شويو ابو خرڅول ؟

دوه ساعت  او ۍد ټربني اوبه خرڅول په دي رقم چه يوساعت په لس روپ

ملك نه  چا نلري ځكه د زميك الندي اوبه د جوازمعامله دغه  ۍل روپپه س

 بيع صحي نه ده دي دا

 (۱۲۳۵)املاده  الجاري تحت االرض ليس مبلك احد املاء

املياه االبار قبل اخراجها واحرازها فالمتلك وان كانت نفس االبار مملوكة 

 (ص۱۷۷ج۴)مجلة كامتقدم 

 دي: ېطريق یدر  خرڅولو اوبو د دټربني د

او يا هغه په ټانکر کې حوض جوړ كړي  ته يو اوبو ېچ لومړی طريقه:

 واچوي او بيا يې ورکړي .

جعله يف جرة او ما اشبهها من االوعية فقد احرزه فصار  و اخذاملاء فاذا

 (ص۱۲۱ج۳)هنديهاحق به فيجوز بيعه

دركوم خو ماشني درباندي  شېاوبه خو  ېورته ووايي چ ېچ :دوهمه طريقه

 صحيح ده  اجاره كوم دغه اجاره كول

)مجلة النهر مع املاء وبه يفتى لعموم البلوى  تتمة تجوز اجارة القناة و

 (ماده۵۲۷

 الدلو و حيلته ان يواجر اليجوز بيع املاء يف بريه ونهره هكذا يف الحاوي و

 (۱۲۱ص ۳ج )هنديهالرشاء هكذا يف محيط السخيس 

وي خو دتيلو  شېوي او اوبه هم خو  شیماشني هم خو  ېچ:طريقه  درميه

 )فتاوى محمديه(هم كراهيت نشته  ېك ېواخيل په د مرصف ورڅخه



 199.................................... ........ ........ ...........دمعامالتو فقهي الرښود

 

اتخاذ  بال البري بيع املاء ثم اقول بعد البيان املذكور فقد اجاز

يف رجل ينزع من برئمعينة ماء باالت النزع هل ميلكه ويسوغ   سئل  الحيلة

 ؟ له بيعه

  (عىل تنقيح الحامديه)۳۶۲ ج۱)فتاوى الخرييهنعم ميلكه ويسوغ له بيعه  :اجاب

 حريم څه وايي ؟

حريم د ملکيت او جايداد د ګتې اخيستنې او استفادې کولو چاپري ساحې 

 .ته وايي

 .چنې او نورو حريمد لکه : د کوهي حريم ، د الرې حريم او 

ګزه دی ، که هغه د  ۴۱د کوهي حريم څلورو طرفونو ته د کوهي حريم :  -۱

 .کوهي وي (الناضح)کوهي او يا د  (العطن)

 (.من حفر برئاً فله مام حولها اربعون ذراعاً ملا شية )ابن ماجه و ترمذي

کوهي په دوله ډوله دي يو هغه قسم کوهي ده چې اوبه يې په الس ايستل 

ل قسم هغه کوهي ده چې اوبه يې د کيږي دې ډول کوهي ته العطن وايي او ب

حيوان او يا نورو وسائلو په ذريعه ايستل کيږي چې دې ډول کوهي ته الناضح 

 .ګزه دی ۶۱وايي ، د ځنو فقهاؤ په نزد د الناضح کوهي حريم 

 بل قول دا دی چې د کوهي حريم د رضورت په بنا دی: 

ويالې د عرض د  د ويالې حريم د امام ابو يوسف په نزد دد ويايل حريم : 

نيمې حصې برابر دواړو خواوو ته او د امام محمد په نزد د ويالې د عرض 

 .برابر دواړو خواوو ته

دی په دليل د دغه  د ونې حريم څلورو طرفونو ته پنځه ګزه د ونې حريم :

جعل نبی صلی الله عليه وسلم حريم الشجرة خمسة »حديث رشيف :

 (.ابوداود) «اذرع
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ګزه دی ، يعنې د  ۵۱۱د جاري چينې يا کاريز حريم د جاري چينې حريم : 

ګزه څخه کمه فاصله کې څوک د بل کاريز او چنې د کندلو حق نه  ۵۱۱

 .لري

 .په دليل د دغه حديث : و حريم العني خمس مئة ذراع من کل ناحية

د کاريز حريم په هغه برخه کې چې تر ځمکه الندې يې د کاريز حريم : 

ۍ او لشتی تري شوی وي په قدر د رضورت حريم لري داسې چې په جر 

 .صحي توګه اوبه پکې تېرې يش او څنډې يې ړنګې نيش

د واورې غورځولو ، عمومي دروازه او د د کور حريم : د دفع فاضيالبو ، 

  .تريېدلو په اندازه چې څومره ځای رضور وي د کور حريم بلل کيږي
 .(۱۱۵املعامالت املالية املعارصة ، وهبة زحييل ص  -)کتاب الخراج ابو يوسف 

 د ارتفاق حق

ارتفاق په لغت کې له يوه يش څخه ګټه پورته کولو يا تکيه کولو ته وايي او 

شی د بل غري  (په اصطالح کې د يوه غري منقول )کور ، کوهي ، ځمکه او باغ

په  لکه : د بل .منقول يش حق ثابتول چې دوهم يې د بل چا ملکيت وي

 .ملکيت کې الره ، د بل په ځمکه کې د اوبو راوستلو الره او نور

لکه د يو يش اصل دی يادونه : ملکيت په دوه ډوله دی : يو کامل ملکيت 

او منفعت دواړو ملکيت او بل نيمګړی ملکيت لکه د يو يش يوازې د منفعت 

 .ملکيت

 يا په بل ډول لکه څنګه چې موسوعة الفقه االسالمي ليکي :

ملکيتونه په دوه ډوله دي : عام ملکيتونه لکه : مشرتک کوهۍ ، وياله ، 

الره او نور چې مشخص د يو کس حق نه دی بلکي په هغه کې د سيمې د ټولو 

 .خلکو ارتفاعي حق شته
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دوهم خاص ملکيتونه دي چې هغه يوازې يو کس ته ثابت وي په هغه کې 

 .د چا ارتفاعي حق نشته مګر د مالک په اجازه

 د ارتفاقي حقوقو ډولونه :

د حنفي علامؤ په نزد ارتفاقي حقوق شپږ ډولونه لري چې په الندې ډول 

 دي :

 د اوبو حق  -۱

 د الرې حق  -۲

 د اضافه اوبو تېرولو حق  -۳

 د لوړوايل حق  -۴

 د ګانديتوب حق  -۵

 د اوبو تريولو مجرا يا لښتي حق  -۶

 د اوبو حق :  -۱

 د اوبو د حق څخه مقصد د اوبو نوبت او په هغه کې برخه ده 

 اوبه د ملکيت په لحاظ په دری ډوله دي :

هيڅ چا ملک نيش د ، سيندونه او نور دا اول : عامې اوبه لکه: بحرونه

کيدای په دليل د دغه حديث رشيف : املسلمون رشکاء يف ثالث : يف املاء 

 (.احمد)رواه أبوداود او و الکأل و النار 

يعنې : مسلامنان په دريو شيان کې رشيک دي : په اوبو کې په خپل رس 

 .شنه شويو شيانو)واښه( او په اور کې

دوهم : هغه اوبه چې يو کس په ظرف او ذخريه کې ځای پر ځای کړې وي 

نو دغه اوبه د ده ملک دی د دغه اوبو خرڅول جايز دي په دليل د دغه 

ألَْن يَأُْخَذ أََحُدكُْم َحبْلَُه فَيَْحتَِطَب َعىَل ظَْهرِِه، َخرْيٌ لَُه ِمْن أَْن »حديث رشيف :

 (۱۴۷۱)بخارى:«. يَأيِْتَ َرُجالً فَيَْسأَلَُه، أَْعطَاُه أَْو َمنََعهُ 
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جمع کړي او  (ژباړه : که څوک د تاسې څخه طناب واخيل هيزوم )لرګي

کړي دا کار د هغه د پار تر دې  هغه خرڅ کړي او ځانته نفقه ورباندې برابر

سوال الس وړاندې کړي او هغه هم معلوم نه وي چې د غوره دی چې خلکو ته 

 .څه ورکړي او که نه

د غره خپل رسه شنې شوي بوټې د چا ملک نه دی مګر که څوک هغه جمع 

کړي او خرڅ يې کړي جايز دی همدارنګه د زخريه شويو اوبو خرڅول هم جايز 

 .دي

کوهي اوبه او همدانګه د چا په ځمکه کې د باران جمع شوې دريم : د 

 .اوبه ملک بلل کيږي مګر د رضورت څخه عالوه د چا د منع کولو حق نه لري

 (۲۳۵۴بخارى:ال)«. ال مَتْنَُعوا فَْضَل الاَْمِء »په دليل د دغه حديث رشيف : 

 (.۷صفه )مخترص فقه املعامالت .يعنې : د اضايف اوبو څخه څوک مه منع کوئ

بو د نوبت خرڅول د جمهورو فقهاؤ په نزد جواز نه لري مګر د د و د ا 

بو خرڅول څه حکم لري ددې مسئلې و واترپمپ په ذريعه ايستل شويو ا

 .تفصيل په کرهنه کې تري شو هلته دې وکتل يش

 د تېرېدو يا الرې حق : -۲

 له دې څخه مقصد دا دی چې يو کس خپلې ځمکې ته د بل چا په ځمکه

 .کې ورترېږي هغه که عامه الر وي يا د ځانګړي شخص ملکيت وي

کچېرې عامه الر وي نو هر څوک ورڅخه استفاده کوالی يش په رشط 

ددې چې رضر نه وي او که خاصه الر وي بيا يوازې هغه کس استفاده ورڅخه 

کوالی يش چې ملک يې وي دغسې الرې ته دروازه او کړکۍ ايستلی يش بل 

 .مالک په اجازه استفاده ورڅخه کوالی يشڅوک د هغه د 
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 د اضايف اوبو تېرولو حق : -۳

اضافه اوبه د رضورت څخه عالوه يا د سيالب له اوبو څخه عبارت دي چې 

دا اوبه د چا ملکيت نه دی کچېرې د ګاونډې ځمکه دغه ډول اوبو ته 

رضورت پيدا کړي نو څښنت ته رواه نه ده چې د رضر څخه پرته خپل ګانډی 

 .د دغو اوبو تېرولو څخه منع کړي

 :د لوړوايل حق  -۴

دا عبارت له هغه حق څخه دی چې د الندې پوړ يا منزل د يو کس وي او 

پورته منزل د بل کس وي د پورته منزل څښنت د الندې په منزل کې حق لري 

 .چې دغه حق په نړولو او ورانولو رسه له مينځه نه ځي

 يوه رضوري مسئله :

و څخه د بل رسای مابني ښيښ دومره جګ يش چې له که يو تعمري

 ؟معلوميږي

و څخه ښيښسوال : يو تعمري كه د بل تعمري څخه دومره جګ يش چه له 

 مابني معلوميږي دا رضر فاحش ده او كه نه؟ ید بل رسا يې

ای معلوميږي ځكه د چا له كوره د بل همسايه د ښځو د كيناستو   جواب :

چه دغه رضر دفعه كړي كه  ید مجبور یدغه سړ نو دغه رضر فاحش ده او 

 .يو ه كه ن په مابني يك الري وي او كه نه وي او كه رضر مخکينی وي او

او رضر فاحش هغه ته وايي چه د اصل منفعت د بناء څخه مانع وي مثال د 

 .بناء سستيږي يېسكونت څخه مانع وي او يا كور ورانيږي يا

 (۱۲۱۱)املاده يدفع الْضر الفاحش باي وجه كان

الفاحش كل ما مينع املنفعة االصلية املقصود من البناء كالسكنى  الْضر و

 (۱۱۹۹)املاده يكون سبب انهدامه  او يْض با لبناء اي يجلب له وهنا و
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مقر النساء كصحن الدار واملطبخ والبري يعد الْضر  رويئة املحل الذي هو

مجددة اوجعل له شباكا الفاحش فاذا احدث رجل يف داره شباكا اوبناء 

مطالعىل املحل الذي هومقر نساء جاره املالصق اوالفا صل بينهام طريق فانه 

هذا الْضر بصورة منع وقوع   يومر برفع الْضر ويصري ذلك الرجل مجبور الدفع

النظر اما ببناء الحائط اووضع طبلة لكن اليجرب عىل سد الشباك بالكلية كام 

تى يرى من بينهام مقر نساء جاره فانه يومر بسد اذا عمل ساترامن اغصان ال

 (۱۲۱۲)املاده محالت النظر واليجرب عىل هدمه وبناء حائط

الفتوى عىل ان الكوة حيث كانت للنظر واملوضع موضع النساء تسد 

 تنقيح الحامديه()بالفرق بني الطريق الفاصل وغريه كام يف املضمرات وغريه 

والجار عاجز بحيث تنكشف له نساء جاره  فتح الكوة اىل جانب الجار لو و

اليقدر جاره عىل السرت مينع اليوم وهذااختيار املتاخرين يف هذه الزمان 

 ص(.۳۵۵)جامع الفوائد تغليبا للفساد يف هذالزمان اكربشاهي 

 و الله سبحانه وتعالی اعلم

 د ګاونډيتوب حق : -۵

رسه نښتې وي د دغه حق څخه مقصد دا دی چې د چا ځمکې يا کورونو 

هر يو د هغه بل په ملکيت کې د ارتفاق حق لري په دې رشط چې هغه بل ته 

 .رضر نه وي

 حق : (د اوبو تېرولو مجری )لښتي -۶

دا عبارت له هغو ساملو اوبو څخه دی چې د ځمکې څښنت د بل په ځمکه 

کې له ويالې ، کاريز و غريه څخه خپلې ځمکې ته راويل دغه د اوبو الر يا 

هيڅ په د دغه کس ملکيت نيش کيدای مګر د اوبو تېرولو څخه يې  یلښت

ته کس نيش منع کوالی ځکه حْضت عمرفاروق رضی الله عنه هغه صورت 
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چې ګاونډی يې د اوبو تېرولو څخه منع کړی وو وويل : قسم پر الله چې دا 

 .اوبه به ترييږي که څه هم چې ستا په خيټه تېريږي

 و کښېنول د بل چا په ځمکه کې د ون

څوک حق نه لري چې د بل په ملک کې پخپل رس ترصف وکړي ، يعنې د 

ځمکې اجاره دار او يا د کور کاريه نشني که د ونو کيښنول غواړي د مالک په 

 .اجازې به وي

او که چريې اجاره دار يا کرايه نشني وين کښنوي نو د بل په ځمکه کې د 

ونو په کښنولو رسه د ونو ملکيت او يا په هغه کې د څه حصې ملکيت نه 

 دی.ثابتيږي وين هم د ځمکې د خاوند ملک 

د هغه له ميوو او حاصل  پرتهاو ده ته جايزه نه ده چې د مالک د اجازې 

 .څخه استفاده وکړي

دفع أرضا بيضاء مدة معلومة  رتايش الحنفي يف تنوير األبصار:التمقال 

 ليغرس وتكون األرض والشجر بينهام )ال تصح(.

وجاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية: وأما املغارسة عىل وجه الرشكة 

بينهام يف األرض واألشجار معا فال تجوز عند الحنفية والحنابلة، وذلك الشرتاط 

موجود قبل الرشكة، ألنه نظري من استأجر صباغا يصبغ ثوبه الرشكة فيام هو 

بصبغ نفسه عىل أن يكون نصف املصبوغ للصباغ، فكان كقفيز الطحان، كام 

علله الحنفية، وإذا فسدت املغارسة بهذه الصورة، فالثمر والغرس لرب األرض 

ه، تبعا ألرضه، ألنها هي األصل ولآلخر قيمة غرسه يوم الغرس، وأجر مثل عمل

كام رصح به الحنفية، وقال املالكية: تجوز املغارسة برشكة جزء معلوم يف 

 األرض والشجر. 

 دليل :

 (۱۸۸البقره )قوله تعالی : َوالَ تَأْكُلُواْ أَْمَوالَُكم بَيَْنُكم ِبالْبَاِطِل..
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 پلو منځو کې په ناحق يو د بل مال مه خورئ خپه : يعنې   

كل املسلم عىل املسلم حرام )فرمايي :  رسول الله صلی الله عليه وسلم 

 . (أخرجه مسلم). (دمه وماله وعرضه

وينه ، مال ، آبرو او عزت بل مسلامن ته حرام دي ) يو مسلامن د هر يعنې :

  مسلامن به د بل مسلامن په وينه ، مال او عزت تجاوز نه کوي(

أخرجه أحمد ). (سلم إال عن طيب نفسال يحل مال امرئ م)او فرمايي : 

  (.والدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح

 .د مسلامن مال حرام دی مګر دا چې هغه اجازه وکړييعنې : 

 د لوند فصل خرڅول او اخيستل :

يا شفتلې لكه څرنګه چه اوس  ېرشق ېخرڅول او اخستل د لند مسئله :

مروجه ده په قياس يك نه ده صحي ځكه دا بيع د معدوم ده او بيع د معدوم 

جواز نه لري خو دا بيع استحسانا صحي ده له جهته د تعامل د خلكو لكن د 

 اصالح طريقه يئ دا ده :

اصول هم وررسه واخيل يعني بيخونه يئ واخيل تر څو نور   چه د رشقي 

د مشرتي په ملك يك پيدا يش او يا دې په بعضو روپو موجوده رشقه لوونه هم 

واخيل او په باقي مانده روپو تر معلومه وخت چه د رشقي لوونه راځي او څه 

وخت ختميږي د دغي پټي ځمكه ور رسه په اجاره ونييس تر څو عقد صحي 

 .يش

الفواكه  ادفعة واحدة بل شيئا بعد يش ك تتالحق افراده يعني ان مااليربز ما

كان برزبعضا يصح بيع ماسيربزمع مابرزتبعا له  واالزهار والورق والبقول اذا

بصفقة واحدة سواء كان البارز اقل اواكرث كاميدل عليه اطالق املنت وقدجوز 

 (۲۱۷)مجلة االحكام ماده هذالبيع استحسانا عىل خالف القياس لتعامل الناس فيه 
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 پلورل کيږي :ميوه جات به د پوخنت وروسته 

 .څخه وروسته سودا کړ يش)بخيدو( ميوجات بايد د بدو صالح 

نه مطلب دا دی چې کله د باغ ميوه ورسيږي يعنې پوره پخه يش  ()َصالُحهُ 

او د خوراک د پاره اماده يش ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم د هغو 

 .ميوجاتو د خرڅولو نه منع فرمايلی ده چې پخې شوی نه وي

َعْن َعبِْداللَِّه بِْن ُعَمَر ريَِض اللَّه َعْنهاَم: أَنَّ رَُسوَل اللَِّه صلی الله عليه 

 (۲۱۸۳)البخاري  «ال تَِبيُعوا الثََّمَر َحتَّى يَبُْدَو َصالُحهُ »قَاَل:   وسلم

نه روايت دی چې رسول الله صلی الله  د عبد الله بن عمر رضی الله عنه 

 .څو چې ميوجات نه وي پاخه شوي هغه مه خرڅوئ فرمايي : تر عليه وسلم 

نََهى النَِّبيُّ صلی الله عليه وسلم َعْن بَيْعِ »ْن َجاِبٍر رضی الله عنه قَاَل:عَ 

 .(0724)بخارى  «الثََّمِر َحتَّى يَِطيَب 

د ميوجاتو د  وايي : رسول الله صلی الله عليه وسلم  جابر رضی الله عنه 

 .پخې شوی نه وي منع فرمايلې ده خرڅولو نه تر هغه پورې څو

ددې حمکت دا دی چې د پخيدو مخکي د ميوې د رژيدلو او نورو آفاتو 

 .ويره وي چې بيا وروسته د اختالف سبب ګرځي

په به که ځمکه چا په اجاره نيولې وي نو د کرهنې زکات )عرش(  :مسئله 

 موجر وي او که مستاجر ؟

يو قول خو دا دی چې عرش په دواړو الزم دی هم په ځمکې واله او هم په 

 (۱۱۶ص  ۸)فتاوی دارالعلوم ديوبند ج بزګر هر يو به د خپلو حصو مطابق عرش ورکوي 

دوهم قول دا دی چې دا مسئله د خلکو په عرف او رواج پورې اړه لري هر 

َف  –امداد الفتاوى )کوم چې زيات حاصل واخيستت عرش په هغه باندې الزم دی 

 (۳۳۴ ۲التنوير
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دريم قول دا دی چې : په دې زمانه کې عرش په مستاجر الزم دی ځکه 

 .موجر چې کوم اجرت اخيل ډير کم دی

 و يف الدر:

کمست  املسـتأجر  عــلی  قـاال  و  مـوظف کخراج املوجر   علی  العرش  و »

 . «نأخذ  : و بقولهام الحاری  فی و  ، مسلم  عیر

 الرد:  فی  و

قلُْت: لكن يف زماننا عامة األوقاف من القرى ….( نأخذ  بقولهام  و  : )قوله »

واملزارع لرضا املُْستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر املثل 

أضعافها بالعرش أو خراج املقاسمة، فال ينبغي العدول  بحيث ال تفي األجرة، وال

ك ألنَّهم يف زماننا يقدرون أجرة املثل بناء عىل أنَّ عن اإلفتاء بقولهام يف ذل

ا لو اعترب دفع  اإلْجرَة ساملة لجهة الوقف وال يشء عليه من عرش وغريه، أمَّ

العرش من جهة الَوقْف وأن املستأجر ليس عليه سوى األُْجرة فإنَّ أُْجرَة املثل 

ة يفتى بقول اإلمام، تزيد أضعافاً كثرية كام ال يخفى، فإن أمكن أخذ األجرة كامل

ر الواضح الذي ال يقول به أحد، والله تعاىل  وإالَّ فبقولهام ملا يلزم عليه من الْضَّ

 (0/42.)رد املحتار: «أعلم.

وصاح  االمام  بین  االختالف  ذکر  بعد  ، للزحیلی  االسالمی  الفقه  فی  و 

 : بیه

 املستأجر  علی  الزکاة  ایجاب  نکا  فان »

 (0/202.)الفقه االسالمي و ادلته: « املتأخرون  افتی  به  و  علیه  وجبت  قراءللف  أنفع

 که د باغ ميوجات خرڅ کړ يش زکات پر چا باندې الزميږي ؟مسئله : 

کچريې ميوجات پاخه وي وروسته له رسيدو هغه و پلوري په دې صورت 

 کې عرش په خرڅونکي باندې الزم دی مګر کچريې محصول رسيدلی نه وي

 .نو بيا عرش په مشرتي يا اخيستونکي باندې الزم دی
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 املختار:  الدر  و فی

  بـعده  لو  و  املشرتی  علی  فالعرش  ادراکه  قبل  ان  ، الزرع  باع  ولو »

 . « البائع  فعلی

 : الشامیة  فی  و

  املشرتی  ترکه  و  باعه  اذا  ما  شمل  و  وحده  الزرع  باع  اذا  هذا  ثم »

 (۲/۶۱.)رد املحتار: « املشرتی  علی  عرشه  فعندهام  ادری  حتی  البائع  باذن

 الشيخ ابن عثيمني رحمه الله نظر هم همدا دی :  د حرمينو د عامل

وهو يف الحبوب قبل  –اذا كان البيع قد حصل قبل وجوب الزكاة 

اشتدادها ، ، فالزكاة تجب عىل املشرتي ، أما لو باع الحبوب بعد  –اشتدادها 

 اعلمسبحانه و والله   .فالزكاة تجب عىل البائع ؛ ألنها تعلقت بذمته قبل البيع

 د چرسو کرهنه څه حکم لري ؟

چرس څکول د مذاهبو په اتفاق حرام دي ، د حرمت وجې او دالئل په 

 الندې ډول دي :

د اسالمې رشيعت عمومي قاعده ده چې هر  د عقل زوال او نشه :  اول

 .په حکم د رشابو او خمرو کې شامل بلل کيږيدی شی نشه ولري حرام 

كل مسكر خمر ، وكل مسكر »فرمايي :  رسول الله صلی الله عليه وسلم

 .(۲۱۱۳-رواه مسلم  )« …حرام 

 ټول نشه کوونکي رشاب دي ، او ټول نشه کوونکي حرام دي ،

 األْشَعِريِّ رضی الله عنه : أَنَّ النَِّبيَّ صلی الله عليه َعْن أيَِب ُموَس 

بٍَة تُْصَنُع ِبَها، فََقاَل:   وسلم ؟ قَاَل: «َوَما ِهيَ »بََعثَُه إىَِل الْيََمِن، فََسأَلَُه َعْن أرَْشِ

 (۴۳۴۳)بخارى: «.كُلُّ ُمْسِكٍر َحرَامٌ »الِْبتُْع َوالِْمْزُر، فََقاَل: 

األشعري رضی الله عنه نه روايت دی چې : رسول الله ژباړه:له ابی موسی 

ه رسول الله صلی الله عليه صلی الله عليه وسلم هغه مين ته وليږلو ،هغه ل
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د رشابو په باره کې چې هلته جوړيدل پوښتنه وکړه ، رسول الله نه  وسلم

 .پوښتنه وکړه : هغه له څه يش څخه جوړيږي ؟ ويې ويل : له وربشو او عسل

 .وفرمايل : هر نشه کوونکی شی حرام دی  رسول الله صلی الله عليه وسلم

مطلب دا چې هر ډول مرشوبات وي چې نشه ولري هغه که هر ډول ماده 

 .مياوي تعامل ولري حرام ديياو يا هر ډول ک

حافظ ابن حجر رحمه الله وايي : په استدالل د دغه حديث )كل مسكر 

که رشاب نه وي حرام دي او په دغه حرمت  حرام( هر شی چې نشه ولري ولو

 .کې چرس او نور شامل دي

عىل  «كل مسكر حرام»واستُدل مبطلق قوله : »قال الحافظ ابن حجر : 

فتح ) «تحريم ما يسكر ولو مل يكن رشابا ، فيدخل يف ذلك الحشيشة وغريها

 .(۱۱/۴۵ - الباري

السياسة الرشعية ليکيل : همدارنګه چرس چې د بنګو يا چرسو له بوټې 

جوړيږي حرام دي ، او دا تر رشابو بد دي له جهته ددې چې د عقل او فکر 

خرابونکي دی ، خمر او رشاب له دې جهته خبيث او بد دي چې دوښمنۍ او 

نځ د ذکر او ملو   جګړې ته تحريک کونکی دي او دا ټول د الله جل جال له

 .لرې کوونکي ديڅخه 

الحشيشة املصنوعة من ورق الِقنَّب  و:( ۹۲السياسة الرشعية )ص)وقال يف 

حرام أيضا ، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل واملزاج ، والخمر 

أخبث من جهة أنها تفيض إىل املخاصمة واملقاتلة ، وكالهام يصد عن ذكر 

 .الله تعاىل وعن الصالة

او  يپه چرسو کې عظيم ارضار موجود د جسمي او مايل رضر :  دوهم

 :رضر رسول ځان او بل ته حرام دی

رواه أحمد وابن  «)ال رضر وال رضار»فرمايي :   رسول الله صلی الله عليه وسلم

 (.ماجه 
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چرس څکول روغتيا ته زيات زيان اړوي ، عقل او فکر خرابوي ، د هاضمي 

جهاز کډوډوي او نور د داسې امراضو سبب ګرځي چې د انسان عزت او 

کرامت ته زيان رسوي او همدارنګه د مايل زيان سبب ګرځي د چرسو د زيان 

ليکلی ده د نور تفصيل د پاره  مکمل مطلبپه اړه دوکتور وهبة الزحيلی 

 .( وګورئ۷/۵۵۱۱للدكتور وهبة الزحييل ) (الفقه اإلسالمي وأدلته)

 د چرسو بيع ،تجارت او زراعت ټول حرام دي :

د مذاهبو په اتفاق د چرسو بيع ، تجارت او د هغه هر ډول معامالت او 

همدارنګه د هغه کرل او زراعت حرام دی ، د تحريم په اړه يې زيات دالئل 

 .ذکر شوی دي

فرمايي : )إن اللَّه حرم بيع الخمر، وامليتة،   صلی الله عليه وسلمرسول الله 

حرام کړي ده بيع د رشابو ،   ، يعنې : الله جل جال له (والخنزير، واألصنام

حکم يې د ده ماده  ېونکشه کو حشيش يا چرس ن (.مردارې ، خنزير او بتانو

 .رشابو دی

اره مْض او ټولنه د چرسو حرمت پورته ذکر شو چې د انسان د جسم د پ

کې د فسق او فجورو د خپراوې سبب ګرځي نو په دې بنا د اسالمې رشيعت 

حکم دی چې د ګناه په کار کې به يو له بله مرسته او مدد نه کوئ }وتعاونوا 

 .عىل الرب والتقوى، وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان{

الله إذا حرم  إن:»فرمايي  او بل دا چې رسول الله صلی الله عليه وسلم  

 «شيئا حرم مثنه

چې د کوم شی د حرمت حکم کړی وي د هغې بيع   تعالیيقيناً الله يعنې: 

 .يې حرام کړی دیاو تجارت هم 

 فقه علی املذاهب االربعه ليکي :

 حكم االتجار باملخدرات 
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لقد اشتغل بعض املسلمني بتجارة املخدرات من الخمور، والحشيش 

ملا تدر عليهم تجارة هذه األشياء من الربح الطائل، من واألفيون، والكوكايني، 

أسهل الطرق ويصلون إىل الغنى الفاحش يف أقرب وقت. مع أن الرشيعة 

 .اإلسالمية تحرم هذه األرباح، وتعترب أن عيشة أصحابها من الحرام

 حرمة زراعة الحشيش

اتفق األمئة عىل تحريم زراعة الحشيش، والخشخاش، إلستخراج املادة 

)فقه علی  املخدرة منها لتعاطيها أو اإلتجار فيها، وحرمة زراعتهام من وجوه

 .(املذاهب االربعة

 د کوکونارو )ترياکو( کرهنه څه حکم لري ؟

 :د ترياکو څکول ، تجارت او زراعت حرام دی

ترياک چې په عريب کې ورته األفيون يا املخدرات ويل کيږي چې 

سست او ضعيفه ، بې حسه کوونکيدر جمع ده او مخدر املخدارت د مخ

 .ترياکو يا خاشخاشو له بوټي توليديږيکيږي کوم چې د کوونکې مادې ته ويل

ټول انواع د مذاهبو د معارصو فقهاؤ په اتفاق او خوړلو د ترياکو څکولو 

 حرام دي د حرمت دالئل يې په الندې ډول دي :

 اول :

صحيح سند رسه له أم احمد په خپل مسند کې او أبو داود پخپل مسند په 

 سلمة رضی الله عنها نه روايت نقل کړی دی چې وايي :

 (.ابوداؤداحمد و )« نهى رسول الله صىل الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفرت »

د ټو لو نشه کوونکو او بې حسه او   يعنې : رسول الله صلی الله عليه وسلم

 .ضعیف کوونکو شيانو څخه منع فرمايې ده

 .: هر هغه ماده چې نشه کوونکي وي مکرس

 .: هغه ماده چې بې حسه ، سست او ضعيفه کوونکي وي مفرت
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علامء کرامو د مفرت مادې څخه په خاص ډول چرس او تر ياک استنباط 

 .کړی دي

دوهم : ترياک خبيث او بې حده مْض دي چې په اوس عرص کې د هغه 

َويُِحلُّ لَُهُم ] فرمايي :  الله جل جال له .رضر له هيچا څخه هم پټ نه دی

 .(۱۵۷)االعراف  [الطَّيِّبَاِت َويَُحرُِّم َعلَيِْهُم الَْخبَائِثَ 

ه شيان کوم چې په هغه کې د انسان د بدن غټول ه (الطيبات )پاک څيزونه

د پاره ګټه وي ، خوندور وي ، بدن ته مْض نه وي ، عقل ته مْض نه وي ، او 

زيان رسوي ګټور نه وي نا پاک او خبائث بلل هغه شيان چې د انسان بدن ته 

 .کيږي

په اسالم کې  ( چې )ال رضر وال رضارده او بل دا چې د اسالم عمومي قاعده 

 .ځان او بل ته رضر رسول حرام دي

 

 علامء اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء ليکي :

، ومل املخدرات من الخبائث، وقد حرم الله عىل عباده جميع الخبائث

سورة املائدة اآلية   : يحل لهم إال الطيبات كام يف قوله سبحانه يف سورة املائدة

وقوله يف سورة األعراف يف   { يَْسأَلُونََك َماَذا أُِحلَّ لَُهْم قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّبَاتُ  }  2

لَُهُم َويُِحلُّ  }  721وصف نبينا محمد صىل الله عليه وسلم سورة األعراف اآلية 

وملا روى أبو داود سنن أبو داود   { الطَّيِّبَاِت َويَُحرُِّم َعلَيِْهُم الَْخبَائِثَ 

عن أم سلمة ريض الله عنها،   .  ( 4/224 ) ، مسند أحمد بن حنبل  ( 2424 ) األرشبة 

أن النبي صىل الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفرت، ومعلوم أن 

 -يف املخدرات من األرضار العظيمة وقد قال املخدرات من املفرتات، وملا

، مسند أحمد بن  ( 0222 ) سنن ابن ماجه األحكام   : -عليه الصالة والسالم
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وبالله التوفيق، وصىل الله عىل نبينا محمد   . ال رضر وال رضار  .  ( 2/201 ) حنبل 

 ()اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء  . وآله وصحبه وسلم

 علی املذاهب االربعه ليکي :فقه 

وقد اجتمعت كلمة العلامء عىل تحريم هذه املرشوبات وغريها من 

 .املخدرات املحدثة مثل الحشيش واألفيون وغريهام

هذه املواد حرام، ألنها تؤدي إىل مضار جسيمة ومفاسد كثرية، فهي تفسد 

. فال ميكن العقل، وتفتك بالبدن، إىل غري ذلك من املضار واملفاسد الخطرية

أن تأذن الرشيعة بتعاطيها مع تحرميها ملا هو أقل منها مفسدة، وأخف رضراً، 

ولذك قَاَل بعض علامء الحنفية: )إن من قَاَل بحل الحشيش زنديق مبتدع(. 

 وهذا منه داللة عىل ظهور حرمتها.

وما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وغريهام من العلامء هو 

لحق الذي يسوق إليه الدليل وتطمِئ به النفس، وإذ قد تبني أن النصوص من ا

الكتاب والسنة تتناول الحشيش، فهي تتناول أيضاً األفيون الذي بني العلامء 

فقه )أنه أكرث رضراً، ويرتتب عليه من املفاسد، ما يزيد عىل مفاسد الحشيش 

 (علی املذاهب االربعه

 ام دی :د ترياکو تجارت او رزاعت حر 

د ترياکو حرمت پورته ذکر شو چې د انسان د جسم د پاره مْض او په ټولنه 

کې د فسق او فجورو د خپراوې سبب ګرځي او همدارنګه د انسان اندامونه 

بې حسه ، سست او ضعيف ګرځوي چې له عبادت ، کار او فعاليت څخه يې 

کار کې به  غورځوي نو په دې بنا د اسالمې رشيعت حکم دی چې د ګناه په

}وتعاونوا عىل الرب ، لقوله سبحانه وتعالی :يو له بله مرسته او مدد نه کوئ 

 .والتقوى، وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان{
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إن الله إذا حرم )فرمايي:  او بل دا چې رسول الله صلی الله عليه وسلم  

 (شيئا حرم مثنه

ی وي د هغې بيع چې د کوم يش د حرمت حکم کړ  يقيناً الله جل جال له 

 .یاو تجارت هم حرام د

فقه علی املذاهب االربعه د چرسو او ترياکو د تجارت او زراعت د حرمت 

 حکم په پوره تفصيل رسه بيان کړي دی

 

 

 حرمة زراعة الحشيش

اتفق األمئة عىل تحريم زراعة الحشيش، والخشخاش، إلستخراج املادة 

 وحرمة زراعتهام من وجوه:املخدرة منها لتعاطيها أو اإلتجار فيها، 

أوالً: ماروي عن ابن عباس ريض اللَّه عنهام أن رَُسول اللَِّه َصىل اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّْم 

قَاَل: )إن من حس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً فقد 

 تقحم النار( فهذا دليل عىل حرمة زراعتهام بطريق داللة النص.

ا لهذا الغرض رضاً من الزارع تعاطي الناس لها، وإتجارهم فيها ثانياً: إن زراعته

والرضا باملعصية معصية، وذلك ألن إنكار امنكر بالقلب، الذي هو عبارة عن 

 كراهية القلب وبغضه املنكر، فرض عىل كل مسلم يف كل حال.

من مل  بل ورد يف صحيح مسلم عن رَُسول اللَِّه َصىل اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّْم: )أن

ليس عنده من اإلميان حبة خردل(  –باملعنى الذي بينا  –ينكر املنكر بقلبه 

وفيه مخالفة لويل األمر الذي نهى عنها بالقواننب التي وضعت لذلك، وفيه 

مخالفة لويل االمر الذي نها عنها بالقوانني التي وضعت لذلك، لوجوب طاعة 

 ع املسلمني.ويل االمر فيام ليس ملعصية لله ولرسوله بإجام 
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 ښمنان څه غواړي :د اسالم د

إن أعداء اإلسالم يروجون الحشيش وغريه من املخدرات بقصد إضعاف 

شباب األمة اإلسالمية وضياع مالها، ورجولتها، وقتل شهامتها، وإفساد عقول 

رجالها، حتى تستمر يف التأخر عن مصاف األمم املتقدمة، ويتغلب عليها 

اء، ويستعمرون بالدهم. كام تفعل إرسائيل من ترويج األجانب، ويقهرها األعد

 .()فقه املذاهب االربعه الحشيش واألفيون بني البالد العربية بقصد هالكها 

د چرسو،ترياکو او نورو مخدراتو د ترويج څخه د اسالم د دوښمنانو يعنې: 

مقصد دا دی تر څو د اسالمي امت ځوانان ضعيف کړي مالونه يې ضايع کړي 

، شهامت او غريت يې ختم کړي ،عقلونه يې خراب او فاسد کړي ، د يرغل او 

ښارونه  استعامر د پاره اماده يش او خپلو دوښمنانو ته ماتې ور نيش کړای او

تر خپل استعامر الندې راويل ، لکه څنګه چې ارسائيلو په عريب هيوادونو يې 

 .کې چرس او ترياک رواج کړل تر څو هغوی ور باندې هالک کړي

دوهم مقصد يې دا دی تر څو دغه ناوړه عمل د اسالم او مسلامنانو پر 

ر وړاندې د يوې تبليغايت وسيلې په توګه وکاروي ، چې وګورئ ددي کا

رواجونکي ، توليدونکی مسلامنان دي او دا په اسالمې هيوادونو کې کرل 

 .کيږي

 ؟که له ترياکو الس واخلو نو له لوږې به مړه شو 

يْطَاُن لشيطان هر وخت سړی په لوږه او فقر ويروي ، قوله تعالی : الشَّ

 (.البقره ۲۶۸)يَِعُدكُُم الَْفْقَر 

چوي چه په کوم حرام کار او شيطان ځکه دا ويره دهغه په زړه کې ورا

 .شغل اخته وي هغې ته دوام ورکړي
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د ويرې څخه کوم حرام کسب او کار   مګر چا چې د الله جل جال له

او د هغه اړتياوې او مشکالت حل او ده ته به تر هغه ښه  تعالی بهپرېښود الله 

 .رزق ورکړيغوره 

لَُّه َمْخرًَجا ، َويَْرزُقُْه ِمْن َحيُْث الَ  َوَمن يَتَِّق اللََّه يَْجَعللقوله سبحانه وتعالی :]

 (.۳-۲)الطالق  [يَْحتَِسُب َوَمن يَتَوَكَّْل َعىَل اللَِّه فَُهَو َحْسبُهُ 

د وتلو  (ور ته )د ستونزو څخه (او څوک چې د الله څخه ووېرېږي )اللهژباړه: 

ن نه ګام (الر جوړوي ، او هغه ته د داسې الرې نه رزق ورکوي چې )په خپله

 کايف دی. (توکل وکړي ده د پاره همدا )الله پاک، او څوک چې پر الله کوي

د هيواد په محدود شمري سيمو کې ترياک کرل کيږي او د هيواد زيات 

مناطق داسې دي چې هلته يو بوټۍ هم نه کرل کيږي نو د دغه سيمو خلک 

 له لوږې مړه شول ؟

س راوړل او د عيش ژوند او که مو د ترياکو څخه مقصد ډيرې پيسې په ال 

دی ، داسې مه کوئ چې خپله د عيش او آرام ژوند خوښوئ او د بل ژوند تبا 

 .کوئ

 .چې هغه ته زمونږ ټولو ورتګ دی ئڅخه ووېريږ تعالیبس له الله 

زمونږ خو دغه بيان ديني مسئوليت وو ، منل او عمل ستاسو مسئوليت  

 دی

 موات

او يا له کاره لوېديل څيز ته وايي او په اصطالح کې هغو  يموات مړ شو 

ځمکو ته وايي چې شاړې وي يعنې آبادې شوي نه وي او يا يې مالک معلوم نه 

 .وي
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 د موات کيدو رشطونه :

 مرته لرې وي ۸۱۴-۶۱۳دری څلور فرالنکه يا شاړه ځمکه به د آبادی څخه  -۱

اتو د پاره لکه د اوسيدو ځکه چې آبادی ته نږدې ځمکه به د نورو رضوري

 .ځای جوړولو ، د ځناورو د څرېدو لپاره وي

دوهم رشط دا دی چې د هغه مالک نه وي يا یې مالک وي مګر هغه دری  -۲

اړه پرې ايښې وي نو اسالمي حکومت به هغه حجر کړي او بل چا ته شکاله 

رسول الله صلی الله عليه سلم فرمايي : ليس للمحتجر بعد  .به يې ورکړي

که کې هيڅ مد دری کاله شاړه پرېښودلو واله په دې ځ)ثالث سنني حق 

 (.حق نشه

دريم رشط دا دی چې د شاړې ځمکې په آبادولو کې د اسالمي حکومت  -۳

اجازت رشط دی ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : ال حمی اال 

د شاړې ځمکې خپلولو حق رصف الله او د هغه رسول )و رسوله لله 

 (.لره دی ()اسالمي حکومت

د شاړې ځمکې په آبادلو کې د امام يا اسالمي حکومت د اجازت په باره 

 کې د فقهاؤ تر مينځ اختالف نظر دی :

ځمکې بيابانونه او  ړېا شد امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد هغه بې کاره ، 

مرته دی دری  ۲۱۱چې يو فرالنک له ابادۍ څخه دری څلور فرالنکه غرونه چې 

مرته لرې وي او ځنو فقهاؤ په نزد د لريوالی اندازه  ۸۱۴-۶۱۳ يا څلور فرالنکه

په عرف پورې اړه لري ، د مسلامنانو د امام د اجازت بغري يې څوک مالک 

کيدای نيش يعنې د اسالمي حکومت د اجازې بغري په هغه کې ترصف نيش 

 .کوالی

د امام صاحب دليل دا حديث دی : ال حمی اال الله و رسوله ، يعنې د څه 

 .لره دی (ه ځمکې خپلول حق رصف الله او رسول الله )اسالمي حکومتبيکار 
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مګر د صاحبينو امام يوسف او امام محمد قول دا دی چې د غريو آبادو 

ځمکو د آبادولو په صورت کې د حکومت اجازې ته رضورت نشته ، دهغوی 

 . (دليل دا حديث رشيف دی : من احيا ارضاً ميتة فهی له )ترمذي

 .چې د بيابان شاړه ځمکه آباده کړه نو هغه د ده ملکيت شويعنې : چا 

 جاء فی املختار للفتاوي الحنفي :

ما ال ينتفع به من األرايض، وليس ملك مسلم وال ذمي، وهو بعيد من 

العمران، إذا وقف إنسان بطرف العمران ونادى بأعىل صوته ال يسمع، من أحياه 

وال يجوز إحياء ما قرب من العامر، ومن  بإذن اإلمام ملكه مسلامً كان أو ذمياً،

 (..)مختار للفتاويحجر أرضاً ثالث سنني فلم يزرعها دفعها اإلمام إىل غريه

 : موسوعة الفقهيةجاء فی 

فقهاء املذاهب مختلفون يف أرض املوات هل هي مباحة فيملك كّل من 

فيحتاج  يحّق له اإلحياء أن يحييها بال إذن من اإلمام، أم هي ملك للمسلمني

ذهب الّشافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحّمد إىل أّن اإلحياء   ؟ إحياؤها إىل إذن

وذهب   . ال يشرتط فيه إذن اإلمام، فمن أحيا أرضاً مواتاً بال إذن من اإلمام ملكها

اإلمام أبو حنيفة إىل أنّه يشرتط إذن اإلمام، سواء أكانت األرض املوات قريبًة 

  . واشرتط املالكيّة إذن اإلمام يف القريب قوالً واحداً   . دةً من العمران أم بعي

طريق اللّخمّي وابن رشد أنّه ال يفتقر إلذن اإلمام،   : ولهم يف البعيد طريقان

واملفهوم من نصوص املالكيّة أّن العربة مبا   . والطّريق اآلخر أنّه يحتاج لإلذن

  . فال بّد فيه من اإلذن، وما ال فاليحتاجه الّناس وما ال يحتاجونه، فام احتاجوه 

؛ «من أحيا أرضاً فهي له»  : احتّج الجمهور بعموم قوله صىل الله عليه وسلم

وألّن هذه عني مباحة فال يفتقر ملكها إىل إذن اإلمام كأخذ الحشيش، 

ليس للمرء إالّ ما »  : واحتّج أبو حنيفة بقوله صىل الله عليه وسلم  . والحطب

، وبأّن هذه األرايض كانت يف أيدي الكفرة ثّم صارت يف «إمامه طابت به نفس
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أيدي املسلمني، فصارت فيئاً، وال يختّص بالفيء أحد دون رأي اإلمام، 

والخالف بني اإلمام وصاحبيه يف   . كالغنائم؛ وألّن إذن اإلمام يقطع املشاّحة

إن تركه متعّمداً أّما   . حكم استئذان اإلمام يف تركه من املحيي املسلم جهالً

وكّل هذا يف املحيي   . تهاوناً باإلمام، كان له أن يسرتّد األرض منه زجراً له

 و الله تعالی اعلم    . املسلم يف بالد اإلسالم
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 آتم فصل

 َحجر 

َحجر په لغت کې تنګولو او منع کولو ته وايي او د رشيعت په اصطالح کې 

 .منع کولو ته َحجر وايييو کس پخپل ملکيت کې د ترصف کولو څخه 

د اسالمي رشيعت حکم دی چې هغه کسان چې په معامله ، کټه او توان او 

د مال په صحي مرصفولو نه پوهيږي نو تاسې هغوی پخپل ملکيت له ترصف 

کولو څخه تر هغه پورې منع کوئ څو په دوی کې د معاملې کولو صالحيت 

چې خپل مال  او هغه کساو بې حاله کس  یليون ،نابالغ ماشوم  پيدا يش لکه :

مرصف   د خپل مال د ترصف اوبې ځايه په عیاشۍ و غريه کې استعاملوي 

َحجر وايي ، په اسالمي رشيعت کې کولو ته منع کړئ چې همدې منع  څخه

هغه ويل او رسپرست نه وي ، د رې ېکچاو رسپرست داسې چې د هغه ويل 

وي مسلامنان به د هغوی مال له ځانه اسالمي حکومت که اسالمي حکومت نه 

رسه سايت او هغوی به د خپل مال د ترصف څخه منع کوي ځکه چې د ترصف 

بربادۍ ويره وي او کله چې ماشوم بالغ يش او د صالحيت نه لري د مال 

 .جوړ يش نو هغوی ته به خپل مال سپاريی ونيل

َفَهاء ]لقوله سبحانه وتعالی : أَْمَوالَُكُم الَِّتي َجَعَل اللُّه لَُكْم ِقيَاماً َوالَ تُؤْتُواْ السُّ

ْعُروفًا، َوابْتَلُواْ الْيَتَاَمى َحتََّى إِذَا بَلَُغواْ  َواْرزُقُوُهْم ِفيَها َواكُْسوُهْم َوقُولُواْ لَُهْم قَْوالً مَّ

ْنُهْم رُْشًدا فَاْدفَُعواْ إِلَيِْهْم أَْمَوالَُهمْ  َوالَ تَأْكُلُوَها إرِْسَافًا َوِبَداًرا  النَِّكاَح فَِإْن آنَْستُم مِّ

 (.۵-۴)النسآء  [أَن يَْكرَبُواْ 

مالونه مه سپارئ چې الله پاک ستاسو لپاره  د هغویژباړه : او ناپوهانو ته 

د سبالښت ذريعه ګرځولې ده ، خوراک او پوښاک ترې ورکوئ او خوږې او 

وازمايئ کله مو چې له نرمې خربې ورته وکړئ ، او يتيامن د بلوغ تر رسيدلو 

هغوی څخه هوښيارتيا وليده نو بيا يې مالونه ور وسپارئ ، د هغوی مالونه په 

 .دواړو السونو په بيړه له دې ډاره مه خورئ چې يتيامن را لوی نه يش
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 د َحجر سببونه :

 د حجر کولو دری سببونه دي :

 ...ليونیداسې کس چې په معامله نه پوهيږي لکه : نا بالغ ماشوم او  -۱

داسې کس چې عاقل او بالغ وي مګر خپل مال بې ځايه مرصفوي يا د خپل  -۲

 .حامقت له مخې هغه هميشه په معامالتو کې نقصان کوي

 .مفلس پوروړی -۳

 د َحجر حق چا لره دی ؟

د نا بالغ ماشوم او ليونې د حجر يا پخپل مال کې د ترصف څخه منع کولو  -۱

رسپرست ته دی کچېرې ويل او رسيرست نه وي لومړی حق د هغه ولې او 

ويل يا رسپرست به د هغه مال  .بيا د هغه حق اسالمي حکومت ته دی

سايت چې کله بلوغ ته ورسيږي يا ليونی عاقل يش هغه ته به خپل مال 

ويل او رسپرست د هغه د مليکت څخه د هغه نفقه او مصارف ادا  .سپاري

 .کوالی يش

د هغه پخپل مال کې د  (مال بې ځايه مرصفوي هغه کس چې خپل)سفيه  -۲

ترصف کولو څخه د منع کولو حق ويل او رسپرست ته نشته بلکي د منع 

 .کولو حق يې رصف اسالمي حکومت دی

د مال او جايداد حجر : که يو پوروړی داسې مفلس شوی وي  يد پوروړ  -۳

نه چې د قرض د ادا کولو صالحيت نه لري او دی پور غوښتونکی پريشا

کوي نو د پور غوښتونکي په غوښتنه دې د هغه جايداد ، د کور سامان او 

نور باندې دی حکومت قبضه وکړي او هغه دې د قرض ادا کولو ته مجبور 

کړي که قرض نه ادا کوي د هغه جايداد او سامان به حکومت خرڅ کړي 

 .او د خلکو قرضونه ورباندې آدا کړي
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 شفعه 

يستل شوې چې يو ځای کولو ته وايي او د د شفعه کلمه له شفع نه اخ

فقهاؤ په اصطالح کې شفعه عبارت ده د کور او ځمکې د متلک له حق نه د 

ګاونډيتوب د رضر د لرې کولو پخاطر ، مثالً که څوک خپل کور او ځمکه 

خرڅ کړي د هغه رشيک او يا ګاونډي ته دا حق شته چې د هغه په دغه 

ی مال په هامغه بيع واخيل چې بل چا معامله نيوکه وکړي او پلورل شو 

 .اخيستی وو د رشيک يا ګاونډي دغه حق تثبيتولو ته شفعه وايی

اسالمي رشيعت شفعه ددې لپاره جايز عمل ګرځولی دی څو د رضر ، 

خصومت او دوښمنۍ مخنيوی ويش ځکه کيدای يش رشيک يا ګانډی خپل 

ګانډې ته په ملکيت په داسې بيګانه کس خرڅ کړي چې د هغه رشيک او 

 .رضر متام يش نو د دغه رضر د دفع پخاطر د شفعه حکم جايز شوی دی

قىض رسول الله صىل الله عليه وسلم : په حديث رشيف کې راغيل دي

بالشفعة يف كل رشكة ما مل تقسم ربعة أو حائط ال يحل له أن يبيع حتى يؤذن 

 حق به حتى يؤذنهرشيكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإذا باع ومل يؤذنه فهو أ 
 (.۱۶۱۸)املسلم 

، م  په هر مرشک جايداد )لکه: کورژباړه : رسول الله صلی الله عليه وسل

فرمايلې ده : چې په هر مرشک جايداد کې  کې د شفعه فيصله (باغ او ځمکه

چې تقسيم شوی نه وي باغ وي که کور د هغه مالک ته دا جايزه نه ده څو 

ي اخيستې، رشيک اختيار لري چې هغه پورې چې رشيک څخه اجازه نه و 

کچېرې يې رشيک بغري د رشيک اجازې خپل سهم  خپله واخيل يايې پرېږدي

يعنې په  یخرڅ کړ نو رشيک ته يې په همغه قيمت د اخيستلو حق شته د

 .اخيستلو کې يې اول خپل رشيک او ګانډی حق اولويت لري
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 د شفعه اسباب :

 د شفعه دری اسباب دي :

 جايداد کې رشکت.په  -۱

هغه کس شفعه کوالی يش چې په ګټه کې رشيک وي مثالً الره يې يوه وي  -۲

 .، د يوې چاه څخه اوبه اخيل او داسې نور

د امام ابوحنيفه په نزد ګاونډی د شفعه حق لري کوم کور يا ځمکه چې د  -۳

ده له ملکيت رسه پيوسته وي مګر د جمهورو فقهاؤ امام مالک ، امام 

 (.)موسوعة الفقهيةاو امام احمد په نزد ګاونډې ته د شفعه حق نشه  شافعی

 د شفعه د صحت رشطونه :

 .شفعه يوازې په غري منقوله چايداد کې لکه : کور او ځمکه کې جايزه ده -۱

 .د شفعه په حق کې مسلم او غري مسلم برابر دي -۲

شفعه نيش څو پورې چې جايداد خرڅ شوی يا هبه شوی نه وي هغه پورې  -۳

 .کيدای

کله چې جايداد خرڅ يش شفع کوونکی به د شفع کولو او نا خوښۍ اعالن  -۴

 .کوي او که ده هغه وخت څه ونه ويل نو بيا ورته د شفع حق نشته

 وقف

وقف په لغت کې حبس او بندلو ته وايي په رشع کې د پانګې بندول چې 

يا د عامو  .رسيږيخپله محفوظ وي او ګټه يې عام خلکو ته د ثواب لپاره 

 .خلکو د ګټې او ښېګڼې د پاره يو يش خاص کولو ته وقف وايي

وقف مستحب دی رشعي وقف تر صدقې کولو هم زيات اجر او ثواب لري 

ځکه د صدقې اجر ثابت وي مګر د وقف اجر جاري وي چې تر هر وخت 

پورې موجود وي تر هغه وخت پورې وقف کوونکي ته اجر رسیږي او که وقف 
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نکی وفات يش د هغه د پاره صدقه جاريه ګرځي چې د مرګ وروسته به کوو 

 .هم هغه ته ثواب رسيږي

إَِذا َماَت اإْلِنَْساُن انَْقطََع َعْنُه َعَملُُه »:الله صلی الله عليه وسلم فرمايي رسول

 «أَْو َولٍَد َصالٍِح يَْدُعو لَهُ إاِلَّ ِمْن ثَ اَلثٍَة: إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍَة، أَْو ِعلٍْم يُْنتََفُع ِبِه، 

 (.۱۶۳۱مسلم )

کله چې انسان مړ يش عمل يې قطع کيږي بغري له دريو څيزونو : باړه : ژ

او يا صالح  صدقه ، يا داسې علم چې له هغه څخه د خري استفاده کيږي ريهجا

 .اوالد چه د مور او پالر د پاره دعا کوي

 د وقف د صحت رشطونه :

 .وقف کوونکی به عاقل او بالغ او په معامله به پوه وي -۱

وقف به داسې مال وي چې معلوم وي د استفادې کولو وړ او په هغه قبضه  -۲

 .کول ممکن وي

، جومات ، فقراء او وقف به د خري د پاره وي لکه : اوبه ، الره جوړول  -۳

 .خپلوان

  .وقف به د هميش لپاره وي نه مؤقت -۴

 غصب

د چا حالل مال په زور ، ناحقه او بې اجازې اخيستل او هغه پخپله قبضه 

 .کې راوستلو ته غصب وايي

 د غصب حکم :

 صب حرام او لوی ظلم دی :غ

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم ِبالْبَاِطِل إاِلَّ أَْن الله تعالی فرمايي ]

 (.۲۹)النسآء [ تَُكوَن تَِجارًَة َعْن تَرَاٍض ِمْنُكْم 
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ای مؤمنانو ! په ناحقه رسه خپلې شتمنۍ په خپلو منځونو کې مه ژباړه :

 .ورسيږي رسه رس ته خورئ مګر دا چې تجارت وي چې ستاسې په خوښی

َواَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم ِبالْبَاِطِل َوتُْدلُوا ِبَها إِىَل او الله سبحانه وتعالی فرمايي :]

 (.۱۸۸)البقره [الُْحكَّاِم لِتَأْكُلُوا فَِريًقا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس ِباإْلِثِْم َوأَنْتُْم تَْعلَُمونَ 

او مه  رسه خپلې شتمنۍ په خپلو منځونو کې مه خورئپه ناحقه ژباړه : او 

رسوئ دا مال تر حاکامنو پورې له پاره ددې چې وخورئ تاسې څه مالونه د 

 (.چې دا ظلم دی)خلکو په ظلم او ناحقه حال دا چې تاسې پوهيږئ 

ه وسلم قََعَد َعىَل َوَعْن أيِب بَْكرََة ريَِضَ اللُه َعْنُه أنَُّه ذَكََر أَنَّ النَِّبيَّ صىل الله علي

فََسَكتَْنا َحتَّى  .«أيُّ يَْوٍم َهَذا» :قال -أْو ِبزَِماِمهِ -بَِعريِِه، َوأْمَسَك إنَْساٌن ِبِخطَاِمهِ 

يِه ِسَوى اْسِمِه، قال فَأيُّ » :قُلَنا: بىََل، قال .«ألَيَْس يَْوَم النَّْحرِ » :ظََننَّا أنَُّه َسيَُسمِّ

يِه ِبَغرْيِ اْسِمِه، فََقاَل فََسَكتَْنا  .«َشْهٍر َهَذا ألَيَْس ِبِذي » :َحتَّى ظََننَّا أنَُّه َسيَُسمِّ

ةِ  فَإنَّ ِدَماءَكُْم، َوأْمَوالَُكْم، َوأْعرَاَضُكْم، بَيَْنُكْم َحرَاٌم، » :قُلَنا: بىََل، قال .«الِحجَّ

 .متفق عليه .«كَُحرَْمِة يَْوِمُكْم َهَذا، يِف َشْهرُِكْم َهَذا، يِف بَلَِدكُْم َهَذا

وايي : يو ورځ رسول الله په نه روايت دی هغه ژباړه :ابوبکر رضی الله عنه 

اوښ باندې سپور وو او يو کس د هغه پړی نيولی وو ، رسول الله صحابه کرامو 

ته وويل : نن څه ورځ ده ؟ راوي وايي : مونږ ټول سکوت شولو ، مونږ فکر وکړ 

بل نوم په پام کې لري ، رسول الله چې رسول الله ددې نوم څخه ما سوا 

وفرمايل : آيا نن د قربانۍ ورځ نه ده ؟ مونږ وويل هو ، بيا هغه وفرمايل : دا 

کومه مياشت ده ؟ مونږ ټولو سکوت وکړ او فکر مو وکړ چې ممکن رسول الله 

، بيا يې وفرمايل : آيا دا د ذوالحجې  یددې مياشتې د پاره بل نوم غوره کړ 

ويې فرمايل : ستاسو مالونه او ستاسو ځانونه او  .؟ مونږ وويل هومياشت نه ده 

ستاسو عزت د دغې ورځې دغې مياشتې او دغه ځای په څري حرام دي )څوک 

 (.حق نه لري د چا مال ، نفس او آبرو او عزت پاميال کړي
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نه نيولو غصب داسې سرت ظلم دی چې که په دنيا کې د قانوين ګرفت 

کې به له سختې سزا رسه مخ يش ، رسول الله صلی  خالص يش نو په قيامت

 فرماييل دي :  الله عليه وسلم

قُه يَوَم الِقياََمِة ِمن َسِبع أَرِضنيَ » َن االرَِض ظُلامً فَاِء نَّه يُطَوِّ  «َمن أََخَذ ِشرباً مِّ
 (.)بخاري ومسلم

دغه به د قيامت په ورځ  يوه لويشت پردی ځمکه په ظلم واخيل څوک چې 

 .تر اومی طبقی پوری د ده تر غاړه راتاو کړ يش ځمکه

أاََل اَل تَظْلُِموا ، أاََل اَل  »همدارنګه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

مسند احمد ، ) «تَظْلُِموا ، أاََل اَل تَظْلُِموا ، إِنَُّه اَل يَِحلُّ َماُل اْمِرٍئ إاِلَّ ِبِطيِب نَْفٍس ِمْنهُ 

 (.دارقطني

خربدار ! په چا باندې ظلم مه کوئ ، خربدار ! په چا باندې ظلم مه کوئ ، 

 خربدار ! په چا باندې ظلم مه کوئ 

  .خربدار ! د چا مال د هغه د اجازې پرته اخيستل حرام دي

 

 صب دوه صورتونه لري :غ

دا چې څوک د چا مال په زور نا حقه فيصله ، رشوت او يا د هغه د اجازې  -۱

قصداً غصب کړي ، هغه ګنهکار او غاصب دی ، د هغه څخه به دغه پرته 

 .مال اخيستل کيږي او يا به يې تاوان ورکوي

رسه د چا مال واخيل د هغه مال به بريته ورکوي يا  ۍدا چې څوک په غلط -۲

به يې د هغه تاوان ورکوي مګر ګناه ورباندې نشته ځکه چې هغه دغه کار 

 .رسه کړی دی ۍپه غلط
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 بدې پايلې : د ظلم

په غاصب باندې واجب ده چې الله تعالی ته خالصه توبه وبايس څه يې 

چې په ظلم او غصب تر السه کړي وي هغه به خپل مالک ته سپاري او د هغه 

 .استفاده نه کويبه څخه 

َمْن كَانَْت لَُه َمظْلََمٌة ألحد ِمْن »فرمايي :  رَُسوُل الله صىل الله عليه وسلم

ٍء فَليَتََحلَّلُه ِمْنُه اليَْوَم، قَبَْل أْن ال يَُكوَن ِديَناٌر َوال ِدرَْهٌم، إِْن كَاَن لَُه ِعرِْضِه  أْو يَشْ

َعَمٌل َصالٌِح أِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمظْلََمِتِه، َوإِْن لَْم تَُكْن لَُه َحَسَناٌت أِخَذ ِمْن َسيِّئَاِت 

 .(أخرجه البخاري)« َصاِحِبِه فَُحِمَل َعلَيْهِ 

يعنې : چا چې پر خپل ورور باندې ظلم کړی وي که د هغه په عزت او آبرو 

په )نو همدا نن ورځ  .يې تېری کړی وي او يا يې د هغه حق پاميال کړی وي

کې د هغه څخه بخښنه وغواړي مخکې له دې چې د قيامت ورځ رايش  (دنيا

ه ورځ د تا او هلته درهم او دينار نه وي ، ځکه که نيک اعامل ولرې په هغ

څخه د ظلم په اندازه کټ کيږي او که نيک اعامل ونه لري نو د مظلوم 

 .ګناوې به ستا په غاړه اچول کيږي

 د نفس ناموس او مال څخه د دفاع کولو حکم :

د غله ، زاين او قاتل د پاره په اسالمي رشيعت کې حدود ټاکل شوي دي د 

محکمې پورې اړه لري څوک يې حدودو قيام په اسالمي رشعي نظام او رشعي 

 .په فردي ډول نيش تر رسه کوالی

، نفس او مال سچا په نامو کچريې د چا کور ته غله ولويږي، يا څوک د 

، وي چې غالب ګامن وي چې که له ځانتېری وکړي او تېری کوونکی مسلح 

ه غمال او ناموس څخه دفاع کوم هغه مې وژنې که چا دغه متجاوز ووژلو په ه

عاً ګناه نشته او که د تريي کوونکي رسه د قتل وسائل نه وي بيا يې باندې رش 
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وژل جايز نه دي ، همدارنګه د تجاوز او تريي په وخت کې نه په عادي حالت 

 کې.

من قُتل دون ماله فهو شهيد، »: الله صلی الله عليه وسلم فرمايي رسول

 «ومن قُتل دون دمه فهو شهيد

-)رواه أبوداود دفاع کې مړ يش شهيد دی څوک چې مال او ځان په ژباړه :

 .(۱۴۲۱-، والرتمذي ۴۷۷۲

، «قاتله»وقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مايل؟ قال: 

هو يف »، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «أنت شهيد»قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 

 )رواه املسلم(« النار

تعالی رسوله ! ستا څه نظر دی کچېري يعنې : يو سړي وويل : ای د الله 

څوک رايش او زما خپل مال اخيل ؟ ويې فرمايل : ويې وژنه ، سړي وويل : که 

هغه ما ووژين ؟ ويې فرمايل ته شهيد يي ، ويې ويل : که زه هغه ووژنم ، ويې 

 .فرمايل : هغه به په دوزخ کې وي

 جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية

غريه دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله ; ألن الدفاع  ال قصاص عىل من قتل

  .عن ذلك مأذون فيه لكن ذلك مرشوط مبا إذا كان الدفع ال يتأَت إال بالقتل

  :ويف موضع آخر

لقتل العمد إذا مل يكن فيه و اتفق الفقهاء عىل أن القصاص ال يجب يف ا

بإذن القتيل مل  ، فإذا قتله بحق أووالعدوان يعني تجاوز الحد والحق ،عدوان

داء ، وعىل ذلك يخرج القتل قصاصا، أو حدا، أو دفاعا عن يقتل به لعدم االعت

، أو تطبيبا يف ا عن املال كقتل السارق والغاصب، أو تأديبا، أو دفاعالنفس

 .الجملة ، فإن القتل يف هذه األحوال كلها ال يجب فيه القصاص لعدم االعتداء

 االسالمية :و جاء يف موسوعة الفقة 
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يجوز لإلنسان أن يدافع عن نفسه ممن أراد قتله، ويجوز له أن يدافع عن 

ماله ممن أراد أن ينتهبه، ويكون الدفع باألخف، فإن مل ينفع األخف دفع 

 .باألشد، ولو أدى ذلك إىل املقاتلة

ه صىل الله عليه َعْن أيِب ُهَريْرََة ريَِضَ اللُه َعْنُه قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىَل رَُسوِل الل

فاَل تُْعِطِه » :وسلم، فََقاَل: يَا رَُسوَل الله! أرَأيَْت إْن َجاَء رَُجٌل يُِريُد أْخَذ َمايِل؟ قال

 :قال: أَرأيَْت إْن قَتَلَِني؟ قال .«قَاتِلهُ » :قال: أَرأيَْت إْن قَاتَلَِني؟ قال .«َمالََك 

 .أخرجه مسلم .«ُهَو يِف النَّارِ » :قالقال: أَرأيَْت إْن قَتَلتُُه؟  .«فَأنَْت َشِهيدٌ »

 و الله سبحانه وتعالی اعلم

 إتالف

لکه څنګه چې په اسالمي رشيعت کې د چا مال په زور ، ناحقه او بې 

اجازې اخيستل حرام دي همداسې د چا مال ته نقصان او رضر رسول هم 

 .حرام دي

رشيعت کې اتالف په لغت کې تلف ، نقصان او ضايع کيدو ته وايي او په 

د چا مال ته نقصان رسول چې هغه له استفادې او کار اخيستلو ولويږي اتالف 

 .وايي

په ايالف کې قصداً او بې قصده ، ليونتوب او ماشومتوب رشط نه دی بلکي 

په هره طريقه چې د چا مال ته نقصان ورسيږي د هغه تاوان ورباندې واجب 

 .دی

کې دا خربه ده چې هغه په دې  په قصدي توګه د چا مال ته نقصان رسولو

 ۍعمل رسه ګناه کار شو د مال تاوان به ورکوي او توبه به باسې مګر په غلط

 .رسه د چا مال ته تاوان رسولو رسه ګناه نشته لکن د هغه تاوان به ادا کوي

د رضر او نقصان په مقابل کې د توانان اخيستل جايز دي مګر بخشش 

 غوره دی :
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 .(۱۹۴البقرة:)[لَيُْكْم فَاْعتَُدوا َعلَيِْه مِبِثِْل َما اْعتََدى َعلَيُْكمْ فََمِن اْعتََدى عَ ]

ژباړه :نو که چا پر تاسئ تريی کړی وي تاسې پرې هم په همغه شان تريی 

 .وکړئ

َوإِْن َعاقَبْتُْم فََعاِقبُوا مِبِثِْل َما ُعوِقبْتُْم ِبِه َولَِِئْ َصرَبْتُْم لَُهَو َخرْيٌ او فرمايي : ]

اِبِرينَ   .(۱۲۶)النحل:[لِلصَّ

ژباړه : نو که تاسې غچ اخيستلو نو همغومره يې واخلئ چې څومره پر تاسې 

تريی شوی ؤ او که صرب مو وکړ نو پوه شئ چې دا کار د صرب کوونکو لپاره 

 .ډير غوره دی

 د نقصان په مقابل کې نقصان رسول حرام دي :

د نقصان تاوان ورکوي مګر  که څوک د چا مال ته نقصان ورسوي نو هغه به

دا جايزه نه ده چې چا ته تاوان رسيدلی وي هغه بامثل تاوان ورسوي مثالً يو 

کس د چا مال ، باغ ، زراعت او يا حيوان ته نقصان رسوي او بل کس پورته يش 

بامثل د هغه باغ ، زراعت او حيوان ته نقصان ورسوي داسې کول ظلم دی 

 .ن اخيستل جايز دی او بسهغه ته د رسيديل نقصان تاوا

 د نقصان سبب جوړېدل :

د نقصان سبب جوړيدل هغه وخت مينځ ته راځي چې کله قصد موجود 

 .وي

مثالً چا د بل د زراعت څخه اوبه بندې کړي او هغه ته يې د اوبو ورکولو 

، يا کوم فصل وچ شو نو ددې تاوان به ورکويڅخه منع وکړه او د هغه کس 

کس حيوان تر پړې نيولی دی او بل کس هغه ووېرولو حيوان پړی وشکولو او 

چريې ولوېدو پښه يې ماته شوه ددې تاوان به ورکوي مګر که حيوان چا ونه 

 .يې تاوان نشتهباندې په چا  ووېرېدوخو هغه خپله  وېرولو
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څوک پکې چا په عامه الر کې چاه وکيندله او د هغه رس يې پټ نه کړلو او 

 .ولوېدل د هغه تاوان به ورکوي

که چا قصداً د چا فصل ته څاروي کډ کړل او فصل يې خراب کړ د هغه 

تاوان به ورکوي مګر که په غري قصدي توګه د چا څاروي د کوم کس فصل 

 .خراب کړي د هغه تاوان نشته

 «العجامء جرحها جبار»:ځکه په حديث رشيف کې راغيل دي چې
 (.)الرتمذي

 .: د څارويو د نقصان تاوان نشته يعنې

أجمع العلامء عىل أن جناية البهائم بالنهار ال  :رشح مسلم وقال النووي يف

ضامن فيها إذا مل يكن معها أحد، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور 

 .العلامء عىل ضامن ما أتلفته

باندې اتفاق  يعنې : امام نووي د مسلم په رشحه کې وايي :د علامؤ په دې

دی چې که د ورځې څاروی څه نقصان پيښ کړي او څوک ور رسه نه وي د 

نقصان ضامنت او تاوان نشته مګر که سپور کس يا د څارويو ساتونکی يا شپون 

 .وررسه وي بيا د جمهورو علامؤ په نزد به د نقضان تاوان ورکوي

 چا ته د رضر رسولو بدې پايلې :

و داسې کول جرم دی هغه که د ژبې رضر وي بل چا ته رضر رسول حرام ا

 .د نفس او مال رضر وي حرام دی

په اسالم )د اسالمي رشيعت عامه قاعده چې : ال رضر و ال رضار يف االسالم 

 (.کې ځان او بل ته رضر رسول حرام دي

اسالمې رشيعت د هغه څه حرمت هم اعالن کړی دی کوم چې د مسلامن 

کله چې : الله صلی الله عليه وسلم فرماييرسول .احساس ته صدمه رسوي

نو دوه تنه دې يو نه بغري پخپل منځ کې پټې ئ تاسې دری تنه يو ځای و



 233.................................... ........ ........ ...........دمعامالتو فقهي الرښود

 

څو چې هلته نور خلک نه وي راغيل ځکه په دې رسه به  خربې نه کوي تر

 .البخاري()دريم کس ته رضر او صدمه ورسيږي 

اسې حال په الره يو سړی په د : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي

له ځانه رسه يې وويل : په الله .تريېدلو چې د ونې ښاخ په الره کې پروت وو

تعالی قسم چې هغه به د مسلامنانو له الرې لرې کوم تر څو هغوی ته اذيت 

 .)رواه مسلم(پس ]ددې کار په وسيله [ جنت ته داخل شو  .ونه رسوي

نانو له الرې څخه د اجر او ثواب د هغه چا څوک چې د مسلامئ و ګور

 .اذيت شی لرې کوي اګر که هغه کار ډير کم او کوچنی هم وي

، د اذيت او آزار شی له مسلامنان د مسامنانو الرې تنګوي خو نن ورځ ډير

مردارې  ،لرې کوي، دومره نيش کوالی چې دخپل کور مخه پاکه کړي الرې نه

، بيت خال ګرځي ړې وي او د خلکو د اذيت سبباوبه يې د کور مخې ته وال 

وي چې د لويې بد بويۍ سبب يې په يو بد حالت کې  ()د قضايې حاجت ځای

، فاضله مواد خپل ځای ته نه انتقالوي بلکي په عامه الر کې يې شوی وي

غورځوي ،په فرعي خامه کوچو کې موټران په دومره رسعت روان وي چې په 

 …… ګرد او غبار يې خلک سخت په تنګ کړي وي او داسې نور

خلک دې له خپل رش )اذيت او  : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي

 .)رواه امام مسلم(څخه وساته دا هم ستا د پاره صدقه ده  (آزار

او کله چې رسول الله صلی الله عليه وسلم نه پوښتنه وشو چې کامل 

هغه چې د ژبې  :مسلامن کوم دی ؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل 

 .(متفق عليه)او الس له رضر څخه يې خلک په امن وي 

له ابې هريره رضی الله عنه نه روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه 

 (دا چې لحا)فالنۍ ښځه ملونځ کوي او روژه هم نييس : وسلم ته وويل شول

پس رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل  .ګاونډيان يې په ژبه رسه آزاروي



 دمعامالتو فقهي الرښود ............... .......... .......... ........................234

 

او رسول الله صلی الله عليه  –: په هغه کې خري نشته هغه به په اور کې وي 

وسلم فرمايي : هر څوک چې په الله او ورځ د قيامت اميان لري ګاونډيان به 

 .)متفق عليه(نه آزاروي 

 صلح 

صطالح کې يو صلح په لغت کې جوړې اوسازش ته وايي او د رشيعت په ا

عقد او تعهد دی چې د هغه په وسيله د طرفينو په مينځ کې د خصومت 

د صلح په کولو رسه يو طرف د  .،جنجال او دوښمنۍ مخ نيول کيږي

په خاطر تر خپل حق يا څه حصې د خپل حق  ختمولودوښمنۍ او جنجال د 

 (.هد رضا او خوښۍ د پار   د الله جل جال له)څخه مقابل طرف ته ورتريږي 

او اختالفات مخ نوی کول او  ېنو صلح د طرفينو د شخړې ، جنګ جګړ 

يو نصيحت او خريخواه حرکت بلل )هغوی رايض کول بغري له الزام څخه 

 (.کيږي

 د صلحې جايزوالی :

اسالمي رشيعت د مسلامنانو تر مينځ د شخړې د حل د دوښمنۍ له 

 مينځه وړلو لپاره صلح جايز ګرځولې ده 

 (.۱۲۸النساء/) [والصلح خري]تعالی : سبحانه و قوله ل

 .يعنې : صلح او جوړه کول غوره دي  

 .(۱األنفال/) [فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم] او فرمايي:

 ئڅخه ووېريږئ او خپلمنځي اړيکی سمې کړ  (جل جال له)يعنې : له الله  

 (.منځې شخړې په صلح کولو لرې کړئ د خپل)

، إال الصلح جائز بني املسلمني» فرماييل: عليه وسلم رسول الله صلی الله

 .«صلحاً حرّم حالالً أو أحل حراماً 
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روغه جوړه جايز ده په رشط ددې چې کې يعنې : د مسلامنانو په مينځ 

 .حرام حالل او حالل حرام نه کړي

الِْحَجارَِة، فَأُْخرِبَ رَُسوُل أَنَّ أَْهَل قُبَاٍء اقْتَتَلُوا َحتَّى تَرَاَمْوا بِ » :َعْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ 

 (.۲۶۹۳)بخارى:«. اذَْهبُوا ِبنَا نُْصلُِح بَيَْنُهمْ » :ِبَذلَِك، فََقاَل   اللَِّه صلی الله علیه وسلم

په خپل مينځ  ووايي : د قبا اوسيدونک  سهل بن سعد رضی الله عنهژباړه : 

کې په جنګ شول داسې چې يو د بل په طرف يې ډبرې ويشتې کله چې رسول 

خرب شو ويي فرمايل : ځئ چې الړ شو د هغوی صلح  الله صلی الله عليه وسلم

 .وکړو

 :له عليه وسلم د جوړجاړی يو منونهد جناب نبي کريم صلی الله صلی ال

ې دعوې د حل د پاره ام سلمه رضی الله عنها وايي: دوه کسان د خپل

په باره کې چې زاړه  مرياثته راغلل د څه   رسول الله صلی الله عليه وسلم

شوي او تري وخته شوی وو او د دوی هيڅ کوم هم شاهد نه لرلو ، رسول الله 

وفرمايل : تاسې چې خپلې دعوي رسول الله صلی الله   صلی الله عليه وسلم

نې د يو په شان برش يم ، کيدای يش ځته پيش کوئ او زه د نور   عليه وسلم

ته بليغ وي ، زه هم  تاسې د ليل او حجت په بيانولو کې نظر جانب مقابل

د اوريدلو له مخې دعوه حل کوم ، پس که له تاسې څخه کې ځ ينستاسې په م

چا د ليل د قوت په وجه د بل په مال باندې په ناحقه قبضه وکړه او د هغه په 

به د خپل مسلامن ورور حق نه خوري ځکه ما چې د  ګټه حکم ورکړ شو هغه

دعوي پر اساس هغه ورکړل هغه په اصل کې د هغه حق نه دی په اصل کې 

ده ، چې د قيامت په ورځ به د اور د  ېمې هغه ته د دوزخ يوه ټوټه ورکړ 

حلقې په شان د هغه په غاړه کې ځړول کيږي ددې بيان په وجه هغوی دواړو 

 .زه مې خپل مسلامن ورور ته تر خپل حق تري يم وژړل او هر يو ويل
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وفرمايل : تاسې چې اوس داسې وايئ الړ   رسول الله صلی الله عليه وسلم

شئ هغه تقسيم کړئ او د حق الره ونيسئ او هغه د بچه اچونې له مخې 

 . (ماجه  ابن  او  ابوداود  او  احمد  روا) .تقسيم کړئ

 : د خلکو په مينځ کې د اصالح فضيلت

ن نَّْجَواُهْم إاِلَّ َمْن أََمَر الله سبحانه وتعالی فرمايي :] الَّ َخرْيَ يِف كَِثريٍ مِّ

ِبَصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالٍَح بنَْيَ النَّاِس َوَمن يَْفَعْل َذلَِك ابْتََغاء َمرَْضاِت اللِّه 

 .(۱۱۴النساء )[ فََسْوَف نُؤْتِيِه أَْجراً َعِظيامً 

ژباړه : د دوی په ډيرو پټو خربو کې کوم خري نشته ، خو هغه چا چې په 

کوم خريات يا ښه کار يا د خلکو تر مينځ يې په روغه امر کړی دی او څوک 

د رضا د پاره کوي ، نو ژر به مونږ ده ته ډير  (جل جال له)چې دا کار د الله 

 .لوی اجر ورکړو

أال »اللَّه صىل الله عليه وسلم قال: وروى أبو داود عن أيب الدرداء أن رسول 

 !يا رسول الله بلیأخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا: 

 (.۴۱۱۱حديث  سلسلة صحيحةحديث صحيح، صحيح أيب داود )« …قال: إصالح ذات البني

فرمايل : ايا تاسې د  ژباړه : ابی درداء وايي رسول الله صلی الله عليه وسلم

عمل نه خرب نه کړم چې تر نفيل روژې نفيل ملونځ او صدقې نه يې داسې 

ويي فرمايل : د خلکو په مينځ کې ، درجه غوره وي ؟ ويي ويل هو يا رسول الله 

 .اصالح کول

 صلح څنګه کول پکار دي :

، تربګينت ، سمت  ۍصلح کونکی بايد د حق طرفداري وکړي ، د خپلو 

پر بنا د ظامل طرف طرفداري ونه کړي ، صلح کونکی بايد د مظلوم او  ۍپرست

او نصيحت د ، ښه سلوک ، قناعت  وونييس او مقابل لوری په اخالق حق طرف

 .حق لورې ته دعوت کړي
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َوالَ تَلِْبُسواْ الَْحقَّ ِبالْبَاِطِل َوتَْكتُُمواْ الَْحقَّ َوأَنتُْم  :]فرماي  الله جل جال له

 .(۴۲)البقره   [نَ تَْعلَُمو 

او حق له باطل رسه مه ګډوئ رسه له دې چې تاسې ښه پوهيږئ نو ژباړه: 

 .حق مه پټوئ

من مشی ظامل ليقويه و هو يعلم »: فرمايي  رسول الله صلی الله عليه وسلم

 .مشکوة املصابيح() «انه ظامل فقد خرخ من االسالم

هغه تقويه کړي ، د ظامل رسه ددې د پاره تګ وکړئ چې چې څوک يعنې :

په داسې حال کې چې دی د هغه په ظلم خرب وي نو يقيناً چې دغه کس له 

 .اسالم څخه ووت

او بل دا چې صلح په دې رشط جايز ده چې حالل حرام او حرام حالل نه 

 کړي

الصلح جائز بني املسلمني ، إال »فرمايي :  رسول الله صلی الله عليه وسلم

 «حراماً صلحاً حرّم حالالً أو أحل 

يعنې : صلح کول په دې رشط جايز دي چې حرام حالل او حالل حرام نه  

 .کړ يش

مګر زمونږ په ټولنه کې چې اکرثاً کومې صلح او فيصلې کيږي د کتاب الله 

او سنتو خالف وي جرم يو کس کړي او په بدو کې ښځي ورکوي دا طاغويت 

 .(قبيح عمل دیظلم او  سرتصلحې او فيصيل دي چې رشعاً مردودې دي )

 

 د صلح د صحت رشطونه :

 .د دعوی دواړه طرفونه به عاقل ، بالغ او آزاد وي -۱

 .صلح به داسې وي چې حالل حرام او حرام حالل نه کړي -۲
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يې عدل به صلح کوونکی به متقي ، عامل او په مسائلو پوه کس وي هدف  -۳

هدف  وي ، داسې کس چې هدف يې عدل نه بلکي خپلوي ، طرف او بل

پالل وي يا د مسائلو نه باخربه نه وي په هغه باندې صلح کول جايز نه دي 

 .ځکه هغه د شخړې د حل پر ځای شخړي ته پراختيا ورکوي

صلح که په مال کې وي نو هغه مال مباح او داسې مال وي چې قبضه کول  -۴

 .يې ممکن وي

 .صلح به په حقوق عباد کې وي نه په حقوق الله کې -۵
 (.باب الصلح –)موسوعة الفقة االسالمي 

 مسابقه

د دوو يا څو کسانو تر مينځه سبقت او مخې وايل او هدف ته رسيدلو ته 

 .مسابقه وايي

 د مسابقې حکم :

 .مسابقه په څلور قسمه ده

: په نيکو او ښو کارونو کې مسابقه کول چې نيت یې د الله تعالی رضا  اول

وي دا عايل او د لوړې درجې مسابقه ده ، الله سبحانه وتعالی فرمايي : 

ْت لِلَِّذيَن ] اَمِء َواأْلَرِْض أُِعدَّ َساِبُقوا إىَِل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعرُْضَها َكَعرِْض السَّ

الحديد )[ اللَِّه َورُُسلِِه َذلَِك فَْضُل اللَِّه يُؤْتِيِه َمْن يََشاُء َواللَُّه ُذو الَْفْضِل الَْعِظيمِ آَمُنوا بِ 

۲۱.) 

ژباړه : د خپل رب بښنې او جنت ته يو له بله نه وړاندې شئ چې ارتوالی 

يې د آسامن او ځمکې د ارتوالی په اندازه دی يوازې هغو کسانو ته تيار شوی 

پر الله او د هغه پر رسوالنو يې اميان راوړی وي ، هو : دا د الله دی چې 

مهرباين ده چا ته يې چې خوښه يش ورکوي يې او الله پاک د ډېرې لويې 

 .مهربانۍ څښنت دی
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 دوهم : د جهادي متريناتو مسابقه :

کې د جهادي متريناتو د پاره مسابقه کول جايز دي لکه : په اوس عرص 

او په پخوا وخت د آس ، اوښ او قچرو مسابقه کول د يف  نښه ويشتل او نور

 .سبيل الله جهاد د استعداد د لوړايل په نيت

الَ َسبََق » :َعْن أيَب ُهَريْرََة ريَِضَ اللُه َعْنُه َعِن النَّبيِّ صىل الله عليه وسلم قَاَل 

 .)أخرجه أبو داود والرتمذي(«إاِلَّ يِف نَْصٍل أَْو ُخفٍّ أَْو َحاِفرٍ 

ژباړه : ابی هريرة رضی الله عنه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه 

د )کې وسلم فرمايي : مسابقه کول نشته مګر په نښه ويشتلو اوښ او آس 

  (.جهاد دپاره

َسابََق رَُسوُل الله صىل الله عليه وسلم بنَْيَ »َوَعِن ابِْن ُعَمَر ريَِضَ اللُه َعْنُهاَم قَاَل: 

ِتي قَْد أُْضِمرَْت، فَأَرَْسلََها ِمَن الَحْفيَاِء، وَكَاَن أَمُدَها ثَِنيََّة الَوَداِع َوَسابََق الَخيِْل الَّ 

ْر، فَأرَْسلََها ِمْن ثَِنيَِّة الَوَداِع، وَكَاَن أَمُدَها َمْسِجَد بَِني  بنَْيَ الَخيِْل الَّتِي لَْم تَُضمَّ

ْن َسابَ   .)متفق عليه( «َق ِفيَهاُزَريٍْق، وَكَاَن ابُْن ُعَمَر ِممَّ

ژباړه : او د ابن عمر رضی الله عنهام څخه روايت چې هغه وايي : رسول 

الله صلی الله عليه وسلم د تربيه او روزل شويو اسونو تر مينځ مسابقه په الره 

واچوله چې مسافه يې د حفياء څخه تر تنية پورې وه ، او غري روزل شويو 

ة الوداع څخه تر مسجد بنی زريق پورې وټاکله ، اسونو د پاره يې مسافه د تني

 .ابن عمر وايي: چې زه هم د دغه مسابقې له ګډون کوونکو څخه وم

 دريم مباح مسابقه :

، المبو وهل او نور چې نيت يې د بدن روغتيا وي په الندې لکه سپورت

 .رشطونو جايز دي

ملونځ ، علم رشعي ، بايد چې انسان له ديني واجباتو مشغول نه کړي لکه :  -۱

 .نفقه ، د والدين خدمت او نور
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 .رشط وهل او قامر به پکې نه وي -۲

د اسالمي رشيعت مخالفت به کې نه وي لکه : بې سرتي ، خصومت ، د  -۳

 .وخت ضايع کول او نور

 څلورم قسم حرام مسابقات :

 .، د سپيو جنګول او نوررنج، بزکيش، شطلکه ورق بازي

 څه حکم لري ؟ورق بازي پوښتنه :

څخه تر لسو  ۱یوه بازی ده چی په هغه کښي باچا وزیر غالم ملکه او د 

  ؟ نه نو دغه بازی کول ګناه لری که  يو  ېپوری ورق

 

 

 :ځواب

الله تعالی انسان د يوه سرت هدف د پاره پيدا کړی دی او هغه ته يې امر 

په ورځ  کړی دی چې خپل رشعي وظايف په ښه شان تر رسه کړي او د قيامت

د هغه څخه د هرې لحظې پوښتنه کيږي چې عمر دې په څه کې تري کړی 

دی ، نو ځکه مسلامن بايد خپل قيمتي وخت په بيهوده او بې ګټې چې د نيا 

 .او آخرت په زيان وي تري نه کړي

رسول الله صلی الله عليه وسلم د بې هوده لوبو او لهو لعب په باره کې 

 فرماييل دي چې :

: ميش الرجل  ء ليس من ذكرالله فهو لغو و سهو اال اربع خصال كل يش » 

أخرجه )  «، و تعليم السباحة ، و مالعبته اهله بني الغرضني و تأديب فرسه

 .(۴/۸۶الدر املنثور:، النسايئ
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ټولې لوبې او بازۍ بې هوده او د الله تعالی له ذکر څخه غافله ژباړه: 

ړي تګ يا منډه د دوو اهدافو تر مينځ ، دي بغري له څلورو شيانو :د س ېکوونک

 .د آس تأديب او آمده کول ، د خپل اهل رسه مالعبه او المبو يا آب بازي

ددې صحيح حديث په دليل ټولې لوبې بې هوده او لهو لعب بلل کيږي 

حرام او مکروه تحرمي بللې فقهاؤ لې يو هم ورق بازې ده ، چې چې ددې جم

او د هند سرت مفتي په کفايت املفتي  ۱۱۱۲ده ، امداد املفتني په صفحه 

 .هد ېليکل ۹/۱۹۹

كل لعب  و يحرم باالتفاق »او همدارنګه معارص فقيه عالمه زحييل ليکي: 

و ما خال القامر و هو اللعب الذي ال عوض فيه يف الجانبني و ال … فيه قامر

، لكن اليخلوكل لهو غري نافع  ه ما هو حرام و منه ما هو مباحمن احدهام فمن

الله و عن الصلوة و  عن الكراهة ملا فيه من تضييع الوقت و االشتغال عن ذكر

 (۳/۵۶۱.)الفقه االسالمي: «كل نافع مفيد عن

 يهمدارنګه د البلد الحرام علامء ليکي : سرتنج او ورق بازي حرامه د

وړي او د الله تعالی د ذکر څخه د عفلت سبب ځکه دا غفلت مينځ ته را

 .(۴/۴۳۷-فتاوي علامء البلد الحرام )ګرځي 

او که په ورق بازی کې رشط وي قامر دی چې قامر عظيمه ګناه او 

 و الله سبحانه و تعالی اعلم .شيطاين عمل دی

  اوزلوبه )بزکيش( څه حکم لري ؟

غري اسالمي دود د بزکشی زمونږ په هيواد افغانستان کې يو بل ناوړه او 

والياتو کې تر   نويلوبه ده چې دغه لوبه اکرثاً په ژمي کې د افغانستان په ځ

رسه کيږي ، د دغه لوبې لپاره د سېمې شتمن خلک ښه چټک او مزې آسونه 

ی کې و سايت او هر يو د خپل آس لپاره يو آس ځغلونکی ساتلی وي چې په د

دغه چاپ انداز ته معاش مقرر کړی وي  ورته چاپ انداز وايي ، د آس خاوند
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او د هغه وظيفه يوازې د آس سانته او پالل او بيا په بزکشی کې د آس ځغلول 

 . وي

کله چې د بزکشی وخت رايش نو هر څوک خپل آس د بزکشی ميدان ته 

دغه لوبې لپاره لومړی يو خوسکی ذبحه کوي هغه په ميدان کې د راويل ، 

يره چټکی آسونه د خوسکی طرف ځغلوي او هر يو د اچوي ، چاپ اندازان په ډ

 .خوسکی پورته کولو کوښښ کوي

د بزکشی دغه پورتنې شکل کوم چې اوس رواج لري حرام عمل دی او 

داسې يو جاهيل عمل دی چې نه رشعي مرشوعيت او نه هم کومه مرشوع 

 ګټه لري او په الندې علتونو حرام بلل کيږي :

و د پاره انعام ټاکل شوی لمعامله ده ځکه د لوبې ګټپه دې لوبه کې د قامر  -۱

كل لعب فيه   و يحرم باالتفاق »وي : معارص فقيه عالمه زحييل ليکي: 

و ما خال القامر و هو اللعب الذي ال عوض فيه يف الجانبني و ال من … قامر

، لكن اليخلوكل لهو غري نافع  احدهام فمنه ما هو حرام و منه ما هو مباح

الله و عن الصلوة  اهة ملا فيه من تضييع الوقت و االشتغال عن ذكرعن الكر 

 .(۳/۵۶۱)الفقه االسالمي:. «كل نافع مفيد و عن

همدارنګه موالنا محمد شفيع صاحب په جواهر الفقه کې د آسونو د لوبې ، 

او نورو د قامر شکلونو او معاملو پوره وضاحت  ولول ، جرګانو جنګګد سپو جن

 د ابن کثري قول يې نقل کړی دی :او دغه  کړی دی

ج  ۹۱)ابن کثري  .کل شیء من القامر فهو من امليس حتی لعب الصبيان بالجو

۳) 

هغه د ميس په حکم کې  ،په قامر کې داخل وي چې يعنی : هر هغه څيز 

ماشومانو په غوزانو يا چهارمغزو وغريه باندی د ګټلو پيللو  دحتی  یداخل د

 .يا جواري ده لوبې کوي هغه هم قامر
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ښت د جهاد د تياري لپاره نه بلکي ګدا چې د آسونو خاوندان دومره لوی ل -۲

 .د يوه بې ګټې او ناروا کار د پاره تر رسه کوي

دا چې د بزکشی لومړی مبتدع چنګيزخان دی هغه دغه ناروا عمل په  -۳

هجري کې د لومړی ځل لپاره په اسالمي هيوادونو کې رواج کړ چې پر ۷۱۲

دغو هيوادونو يې وحشانه يرغل وکړ او د يرغل په جريان کې يې ډير بې 

 .کاره او جاهيل رواجونه پرې ښودل

دا چې پر کوم خوسکی چې دوی لوبې کوي هغه الله تعالی د دوی ددې  -2

ډول هوس لپاره نه دی پيدا کړی ، بلکي الله تعالی د يوې معقلې ګټې 

ې لوبې پرې وکړي او هغه په اخيستنې د پاره پيدا کړی دی نه دا چ

ظاملانه توګه داسې دانګ دانګ او خاورو کې ولوغړوي چې انسان ال څه 

 .کوي چې د حيوان له خواراک څخه هم ووځي

اپ اندازان د خپلې تنخوا ، انعام او چدغه لوبه دومره وحيش لوبه ده چې  -2

ماتوي د خپلو بادارانو د خوشحاله کولو پخاطر يو د بل پښې او السونه 

ځنې وختونه مرګ هم مينځ راځي او هيڅ پروا هم نه پرې کوي نه کسات 

شته او نه هم ديت ځکه چې په لوبه کې وژل شوی دی رصف واريثانو ته 

 .يې يو څه اندازه پيسی ورکول کيږي او بس

ت دا دی چې د بزکشی لوبه اکرثاً يانپه بزکشی کې د ټولو څخه لوی ج -۶

يليږي د بزکشی لپاره جمع شوی سيل کوونکي د ماسپښني څخه وروسته پ

خلک تر ماښام پورې سيل کوي او اکرثيت د دوی ملونځ نه ادا کوي بلکي 

ډير کم د دوی ملونځ ادا کوي او دا هغه جنايت دی چې ددې په وسيله 

افله کيږي او بالخره په سلګونو غڅخه  ېخلک د الله تعالی د ذکر او فريض

 .خلک د لوی جرم مرتکب ګرځي
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رسول الله صلی الله عليه وسلم د بې هوده لوبو او لهو لعب په باره کې 

 فرماييل دي چې :

: ميش الرجل  الله فهو لغو و سهو اال اربع خصال ء ليس من ذكر كل يش » 

 .(أخرجه النسايئ)  «، و تعليم السباحة ، و مالعبته اهله بني الغرضني و تأديب فرسه

يعنې : ټولې لوبې او بازۍ بې هوده او د الله تعالی له ذکر څخه غافله 

کوونکي دي بغري له څلورو شيانو :د سړي تګ يا منډه د دوو اهدافو تر مينځ ، 

پاره، د خپل اهل رسه مالعبه او المبو يا آب لد آس تأديب او آمده کول د جهاد 

 .بازي

خالف ظاملانه او جاهالنه لوبه ده نو ثابته شوه چې د بزکشی لوبه د اسالم 

 .چې د مسلامن له شانه رسه بالکل نه ښايي

  څه حکم لري ؟ (سګ جنګي)د سپيو جنګول 

 ېهرڅه مخکی زیات سالمونه او نیکی هیلی محرتمو استادانو ته وړاند تر

 کوم.

کارونه  ېزیات داس ېپه ځینو ځایو کده ته معلومه  تاسو ېمحرتما څرنګه چ

خوا امکان  له یو يپه ډلیزه توګه تررسه کیږ ېشته چی د زیاتو خلګو له لور 

 يخلګو په مینځ کی عادد خو  يله دغو کارونو زیاته ګناه هم ولر  ېځین يلر 

که د کورنیو حیوانات زرکه ، سپی ، کرک ، ي لاو کناه هم نه ورته وای يشو 

. ياو جنګول کیږ يساتل کیږ ېنو کو نور د خلګو لخوا په کور  ېچرګ او داس

په ځینو حاالتو  ېچ ېجنګول ی ېیعن ؟يدا څه حکم لر  ېده چ دا ېپوښتنه م

که دی زرک مات شو نو ماته به دونه  ېیعن يپیسی هم اږد ېورباند ېک

د کورنیو حیواناتو د ساتلو په هکله  ېستا ېچ مونمض کې. مخېراکو  ۍروپ

اناتو د جنګ او د هغو په رس د لیدلی خو دلته د حیو  ېخپورکړی وو هغه م

غواړم  ېځکه چ ئپه تفصیل رسه ځواب راته راکړ  ېر ېکه چ يپیسو ایښودل د
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 ېزه باید مکمل معلومات په د ېوتړم خو مخک کار په ضدکلکه مال ېدد ېچ

 هکله ولرم.

 ترینکوټ ښارنه زیاته مننه: انجنیر فضل الرحمن له ارزګان والیت 

 :ځواب

د اسالم مقدس دين پر حيواناتو باندې د رحم کولو ډير تينګار کړی ، پر 

 .ته خوښ عمل دی(جل جال له)حيواناتو باندې رحم کول الله 

بَيَْنا رَُجٌل مَييِْش فَاْشتَدَّ َعلَيِْه »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي 

َى ِمَن  الَْعطَُش فََنزََل ِبرْئًا فرََشَِب ِمْنَها، ثُمَّ َخَرجَ  فَِإَذا ُهَو ِبَكلٍْب يَلَْهُث يَأْكُُل الرثَّ

ُه، ثُمَّ أَْمَسَكُه ِبِفيِه، ثُمَّ  الَْعطَِش، فََقاَل: لََقْد بَلََغ َهَذا ِمثُْل الَِّذي بَلََغ يِب، فََمألَ ُخفَّ

اللَِّه َوإِنَّ لََنا يِف  قَالُوا: يَا رَُسوَل « رَِقَي، فََسَقى الَْكلَْب، فََشَكَر اللَُّه لَُه، فََغَفَر لَهُ 

 (۲۳۶۳)بخارى:«.يِف كُلِّ َكِبٍد رَطْبٍَة أَْجرٌ »الْبََهائِِم أَْجرًا؟ قَاَل: 

ژباړه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرماييل : يو ورځ يو کس مېزل کولو 

، يوې کوهي ته ورکښته شو او له سخت تږی شو (د مېزل په وخت کې)او هغه 

وڅښلې او بهر شو ، نا بربه يې يو سپی وليد چې د سختې  هغه څخه يې اوبه

 (له ځانه رسه يې) .تندې له امله يې خپله ژبه ايستيل ده او خاورې خوري

دوباره چاه ته ور کښته ): دا سپی هم داسې تږی دی لکه زه چې تږی وم وويل

څخه ، خپله موزه يې له اوبو ډکه کړه هغه يې په خوله کې و نيوه او له چاه (شو

 .پورته شو او سپي ته يې اوبه ورکړي

 .الله )جل جال له( له هغه څخه رايض شو او د هغه ګناهونه يې و بخښل

مونږ ته د حيواناتو رسه د  (صحابوو وويل : ای رسول الله ! الله )جل جال له

نيکی په کولو رسه هم اجر را کوي ؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم و فرمايل 

 .ح رسه نيکي کول ثواب لري(د هر ذی رو ):
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 د حيواناتو جنګول :

اسالمې رشيعت پر حيواناتو باندې ظلم کول ، د هغه په جنګ اچول او د 

 .هغه نښه او هدف ګرځول حرام کړي دي

فقه السنه ليکي : جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم د حيواناتو جنګول 

اس رضی الله عنه نه يو بل ته د هغوی تحريکول منع کړي دي ، د ابن عب

روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د حيواناتو يو بل ته تحريکول 

او د هغه جنګول داسې منع کړی دي لکه د حيواناتو په نښه کول يې چې منع 

 .او حرام کړی دي

بَْت اْمَرأٌَة يِف ِهرٍَّة »فرماييل:اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم  یرسول اللَِّه صل َسَجنَتَْها ُعذِّ

َحتَّى َماتَْت فََدَخلَْت ِفيَها النَّاَر ال ِهَي أَطَْعَمتَْها َوَسَقتَْها إِذْ َحبََستَْها َوال ِهَي 

 (.۲۲۴۲-مسلم  و ،۲۲۳۶-رواه البخاري) «تَرَكَتَْها تَأْكُُل ِمْن َخَشاِش األَرِْض 

يعنې : يوې ښځې پشی بندي کړي وه چې نه يې هغه ته د خوراک شی 

ورکول او نه د څښاک او نه يې خويش کوله چې د ځمکې له ورشو څخه څه و 

هغه  (خوري ، هغه پشی بالخره له لوږې څخه مړه شوه ، )ددې ظلم په وجه

 .ښځه دوزخ ته الړه

ْوُه َعِن ابِْن ُعَمَر ريَِضَ الله َعْنُهاَم: أنَُّه َمّر ِبَنَفٍر نََصبُوا َدَجاَجًة يَرُْمونََها. فَلاَمَّ َرأَ 

لََعَن  صلی الله عليه وسلمتََفرَّقُوا َعْنَها، فََقاَل ابُْن ُعَمَر: َمْن فََعَل َهَذا؟ إِنَّ النَِّبيَّ 

 (۵۵۱۵)بخارى:َمْن فََعَل َهَذا. 

له ابن عمر رضی الله عنهام نه روايت دی چې هغه د يوې ډلې ژباړه : 

ه طرف يې څخه تريدلو چې هغوی چرګ هدف او نښه کړی وو او د هغه پ

ابن عمر وويل : دا  .غیيش ويشتل ، کله چې هغوی ابن عمر وليد تيت شول

کار چا تر رسه کړی دی ؟ څوک چې دا کار وکړي رسول الله صلی الله عليه 

 .وسلم په هغوی باندې لعنت ويلی دی
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لعنت د سختو ګناهونو د پاره استعامل شوی دی مطلب يې دا دی چې 

و نه بايس رسول الله صلی الله عليه وسلم هغوی  څوک له دغه ګناه څخه توبه

 .د رحمت څخه دې لرې وي (جل جال له)ته ښیرا کړی ده چې د الله 

 ودل قامر دی :ېښنګولو په لوبو کې د رشط او پيسو اجد حيواناتو 

لګولو، رشط لګولو يا دبخت او اتفاق پر  ۍ په باز : هر هغه معامله که قامر

 .هغی ته قامر او ميس وائی وي بنا وي چه ګټه او تاوان يې مبهم او نامعلوم

په هره لوبه کې چې رشط لګول وي قامر دی ، د حيوان جنګولو په ظاملانه 

 .لوبه کې رشط لګول قامر دی

ج  ۹۱)ابن کثري کل شیء من القامر فهو من امليس حتی لعب الصبيان بالجو 

۳) 

چې په قامر کې داخل وي د ميس په حکم کې داخل   هر هغه څيز :يعنی

دی تر دې چې د ماشومانو په غوزانو يا چهارمغزو وغريه باندی د ګټلو بيللو 

 .لوبې کوي هغه هم قامر يا جواری ده

: ټولې بې فائدې لوبې منع او نا رواه دي ، برابره خربه جواهر الفقه زیاتوي 

بيا په مقابل کې  .که په هغه باندې مقابله ويش او که نه ، انفرادي وي يا ډليز

څه شی مقرر کړي يو طرف ته وي يا دواړو طرفونو ته دا ډول لوبې مطلقاً 

عبة حرامې دي ، په حديث رشيف راځي : کل لهو املسلم حرام اال ثالثه مال 

 (.۵۳ص  ۵شامي ج  -جواهر الفقه بحواله )اهله و تاديبه لفرسه و مناضلة بقرسه 

قامر عظيمه ګناه ده چې په قرآنکريم کې د شيطان عمل ښودل شوی دی 

 او دغه جرم د بت پرستی رسه برابر ذکر شوی دی :

َا الَْخْمُر ] تعالی:سبحانه قوله ل َوالَْميِْسُ َواالَنَصاُب يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوآ إمِنَّ

يْطَاِن فَاْجتَِنبُوُه لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  ْن َعَمِل الشَّ  سورة املائدة(.۹۱) [َواالَزاْلَُم رِْجٌس مِّ
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، دا فال د)غشی  قامر او بتان او ای مؤمنانو! يقيناْ چه رشاب اوژباړه : 

تاسی له  ئساتپليت دی له کاره د شيطان څخه دی نو ځان و  (واړه ټول  څلور

 څخه لپاره ددی چه نجات ومومئ. دې 

 د حيواناتو جنګول د کافر قوم مرياث دی :

او ژبې حيوانات يو د بل په مقابل کې  ېدا ظاملانه عمل چې بې خول

تحريک او جنګوي ، دغه حيوانات په رسو وينو ککړ ، زخمې بدن څخه دوی 

خوند اخيل د کافر قوم مرياث دی چې وروسته د دين څخه نا خربه مسلامنانو 

 .کې رواج شوی دی

نې ينن ډير د افسوس ځای دی چې په دې ظاملانه عمل باندې ځ

، هغوی ته بيا په سلګونو او زرګونو مسلامنان والړ وي او  مسلامنان ګرفتار دي

 .د دغه ظاملانه شيطاين عمل سيل کوي

 ای افسوس !!!

د حيواناتو جنګولو ظاملانه کړنې په ګناه کې ټول سيل بني او متاشاواله 

 شامل دي :

ځکه چې دوی پر دغه ظاملانه عمل باندې راضی او خوښ دي نو ځکه په 

ټول له يوه رسه شامل دي ، په دليل د الندې حديث  دې شيطاين عمل کې

 رشيف :

إذا عملت الخطيئة يف األرض كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب 

 .(۴۳۴۵)ابوداود ”.عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها

کله چې په یوه ځمکه کې ګناه وکړ يش نو چه کوم خلک هلته يعنې : 

چه هلته موجود  يخلکو په شان د ودوی د هغاو په ګناه خفه يش  موجود وي

چې کوم  او (يعنی د دوی څخه د دغه ګناه په اړه پوښتنه نه کيږي) نه وي

خلکو  وهغوی د هغ خلک په دغه ځمکه کې نه وي او پدی ګناه راضی وي نو
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)دوی په هغه کناه کې رشيک  دغه ځای کې اويس کوم چهي په په شان د

 (.وي

 لی اعلمو الله سبحانه و تعا  

 

 نهم فصل

 معاصر معامالت

 حکم څه دی ؟ (د النقود )نغدو پيسو

چې لومړي د سپينو او رسو زرو څخه جوړېدلې او  (النقود )نغدې روپۍ

ميالدي لومړی په چني کې د ورقو په شکل مينځته  ۱۹۱۱وروسته په کال د 

راغلې او د لومړي ځل لپاره بانک نوټ د استاالهم بانک لخوا توليد او مينځته 

 .راغلې

ال ، د معارصو فقهاؤ په نزد په اوسنيو نغدو نوټونو لکه : افغانۍ ، ډالر ، ري

درهم او نورو باندې د سپينو او رسو زرو احکام جاري کيږي ، مثل په مثل په 

، ډالر په ډالر لکه : افغانۍ په افغانۍ  حکم لري،سود يې زيادت رسه تبادله 

برابر بدليږي که زيادت پکې وو سود دی ځکه جنس یې یو شان دی مګر که 

نلري ځکه جنس يې  جنس مختلف وو لکه: افغانۍ په ډالر زيادت پکې باک

 يو شان نه دی .

معامالت املالية  )او همدارنګه په اوسنيو نغدو پيسو کې زکات فرض دی

 (.۱۵۱ص -وهبة زحييل  –املعارصة 

 که موجود بانک نوټونه نا چل يش ؟

کچېرې موجوده بانک نوټونه ناچل اعالن يش نو د زړو پيسو قرض به څنګه 

 ادا کيږي ؟

د جمهورو فقهاؤ قول دا دی چې د قرض په ادا کولو کې به د هغه جنس ، 

او زيادت څخه به وي  کميله  پرته وينوع ، مقدار او صفت کې هيڅ فرق نه 
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قيمت به قرض ادا کيږي ځکه په مثل يعنې د همغه وخت په پيسو يا د هغه 

زرو چې د فرق په صورت کې د سود وېره ده مروجې پيسې د رسو او سپينو 

 .حکم لري

مګر د امام يوسف قول دا دی چې هغه بايد د ورځې په نرخ تبادله يش او 

 ۵/۴ ۴۲مجتمع الفقه االسالمي "مګر .دا قول د احنافو په نزد مفتی به دی

 .لومړی قول احتياطاً د سود څخه د لريوالی په وجه راجح بويل "۱۴۱۹کال 

 جاء يف املعامالت املالية املعارصة :

الجمهور األعظم من فقهاء املذاهب األربعة : أنها تؤدی بجنسها اتجاء 

ونوعها وقدرها وصفتها ، دون زيادة أو نقصان ، منعاً من وقوع يف الربا املحرم 

 .رشعاً ، شأنها شأن بقية النقود الذهبية أو الفضية والفلوس الرايجة

ضها او و ذهب أبو يوسف رحمه الله الی انه يجب ردها بقيمتها يوم اقرا

قبضها فی القرض ، ورد قيمتها يوم االنعقاد فی عقد البيع ، وهذا هو املفتی 

 .به عند الحنفية

فی دورته  ۱۳۱۹عام  (۵/۴) ۴۳لکن قرار مجمع الفقه االسالمي الدويل رقم 

 .الخامسة بالکويت أخذ باالتجاه األول
 .(۱۵۵ص -املعامالت املالية املعارصة لزحييل )

 څه حکم لري ؟ (On line Business) آن الين تجارت

:انټرنټې تجارت د معارصو فقهاؤ په نزد جايز دی په رشط ددې چې  اول

 .په رشعي ضوابطو برابر وي

داسې چې يو بل و نه ويني او نه هم په يو ځای کې رسه جمع يش او نه هم 

په خپلو سرتګو هغه جنس وويني او نه يو د بل خربې واروي مګر د دوی تر 

د ارتباط وسيله ليکل يا کومه برقي و سيله وي لکه تلېفون ، انټرنټ ، مينځ 

فکس و غريه نو ددې وسائلو په وسيله بيع جايز ده په رشط ددې چې د بايع او 
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معامالت  او جنس قبض يش، مشرتې تر مينځ ايجاب او قبول تر رسه يش

 ليکي :املعارصة 

إذا تم التعاقد بني غائبني ال يجمعهام مكان واحد، وال يرى أحدهام اآلخر؛ 

معاينة، وال يسمع كالمه، وكانت وسيلة االتصال بينهام الكتابة أو الرسالة أو 

السفارة )الرسول(، وينطبق ذلك عىل الربق والتلكس )الربيد اآليل(، والفاكس 

كمبيوتر(، ففي هذه الحالة ينعقد )الربيد املصوَّر(، وشاشات الحاسب اآليل )ال

بحواله  ۴ص )معامالت املعارصه العقد عند وصول اإليجاب إىل املوجه إليه وقبوله 

 .(۳،مجمع الفقه اإلسالمي، جدة، الدورة السادسة، القرار رقم :

 : دوهم

د بيع د صحت له رشط دي ،  او تسليمول په بيع کې د جنس قبض

 .او تسليم يش چې تجاريت جنس قبض رشطونو څخه يو دا رشط دی
 (محمد تقي عثامين ۲۶۳ص  ۱، البحوث ج  ۲۶۶ص  ۵)فتح القدير ج 

راويل او تسليم اجناس پخپل ترصف کې يا د هغه وکيل کله چې تجار خپل 

بيع صحي ده فرق نه کوي بيع او د پيسو ليږل د انټرنيټ له الرې تر  يې کړي

 .رسه شوی وي

بيع نه صحي کيږي ، داسې چې اجناس واخيل مګر که جنس قبض نه يش 

هغه يې خپله تسليم کړي نه وي حتی په سرتګو يې نه وي ليديل پر بل کس 

معامالت نو  ونو سودي بانکونييې د ټکټ او آن الين له الرې و پلورې لکه د ځ

 .(۴/۳۹۴-الصنائع ، للكاساين  بدائع .دا ډول بيع نه صحي کيږي

 اعلمو الله سبحانه وتعالی 

 د تجارت د ترغيب د پاره اعالنات او سوغاتونه ويشل څه حکم لري ؟

 پوښتنه :

 السالم علیکم ورحمة الله وبرکاته!
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الله تعالی دې تاسو ته د دې سرت دیني خدمت اجر په دنیا او آخرت 

دواړو کې درکړي. زه یو سوال لرم، هغه دا چې که څوک پخپل تجاريت اجناسو 

رشوع کول غواړي هغه داسې چې د اجناسو په کیفیت کې د انعاماتو سکیم 

او قیمت کې د انعاماتو څخه د پخوا پشان څه فرق نه راويل، یوازې دې لپاره 

چې خپل اجناس په زیاته اندازه وپلورل يش او تجاريت رشکت یې په مارکیټ 

نو آیا د داسې انعامي سکیم رشوع کول په … کې مشهور يش او داسې نور

 ګه دي؟! ستاسو جامع ځواب ته ژر تر ژره سرتګه په الر یم..رشیعت کې څن

 عمر خطاب

 :ځواب

دلته دوه صورتونه دي اول د تجارت د پاره اعالنات او تبليغات دوهم د 

 .انعاماتو ويشل

د پرمختګ او ترغيب د پاره اعالنات کول د الندې   د تجارت اول صورت :

 رشايطو په صورت کې جايز دي :

: دا چې خلک دده د تجاريت فعاليت څخه خرب نه وي او د اعالناتو څخه  اول

او  ېمقصد د خلکو خربول وي تر څو خلک دده د تجاريت فعاليت د نوع

 .موقعيت څخه خرب يش

: په تجاريت اعالناتو او تبليغاتو کې به دوکه چل او فريب نه وي چې په  دوهم

پټول به  عيببل څه وي او د کې بيا اعالنات کې يو شی وي او په اصل 

پکې نه وي ځکه داسې کول حرام دي جناب نبی کريم صلی الله عليه 

 . مسلم() «فَلَيٌَس ِمنَّا ناَمٌن َغشَّ »وسلم فرمايي :

 .له موږ څخه نه دیڅوک چې مونږ ته فريب راکوي يعنې: 

دريم : د تجاريت معامالتو د پاره چې کوم اعالنات کيږي هغه به په صدق 

 غ به پکې نه وي ځکه چې داسې کول حرام ديا رښتيا والړ وي درو  او
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أَْو «. الْبَيَِّعاِن ِبالِْخيَاِر َما لَْم يَتََفرَّقَا»لله صلی الله عليه وسلم فرمايي :رسول ا

َحتَّى يَتََفرَّقَا، فَِإْن َصَدقَا َوبَيَّنَا بُورَِك لَُهاَم يِف بَيِْعِهاَم، َوإِْن كَتاََم وَكََذبَا »قَاَل: 

 .(۲۱۷۹)بخارى: «. ُمِحَقْت بَرَكَُة بَيِْعِهاَم 

يو له بله نه وي جال شوي د څو پورې چې  یخرڅونکی او اخيستونک ژباړه:

معاملی د فسخې حق لري او زياته يې کړه : که هغوی رښتيا ووايي او د جنس 

عيب بيان کړي نو د هغوی په معامله کې به خري او برکت وي او که د جنس 

 .عيب پټ کړي او درواغ ووايي د هغوی معامله به بې برکته وي

ه رضر رسول نه وي او په دې : په دې تجاريت اعالناتو کې به بل ت څلورم

لله صلی الله مقصد به هم نه وي چې بل کس له پښو وغوځوي ځکه رسول ا

 «ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه»عليه وسلم فرمايي :
 (.مسلم والبخاري )

تر هغه پورې يو د تاسې کامل مؤمن نيش کيدای څو پورې چې څه :يعنې 

 .خپل ورور د پاره خوښ کړيد ځان د پاره خوښوي هغه د 

ال رضر »او په بل روايت کې : « ال رضر ، وال رضار »او همدارنګه فرمايي :

 (.۲۳۴۱،۲۳۴۱ –او ابن ماجه  ۳۲۷،  ۳۱۳،  ۳۲۶/۵)رواه احمد  «وال رضار يف اإلسالم

 .په اسالم کې ځان او بل ته رضر رسول حرام دي: يعنې 

: په تجاريت اعالناتو کې به ارساف او تبذير نه وي ځکه چې ارساف  پنځم

وال ] او تبذير په اسالمې رشيعت کې حرام دی الله سبحانه وتعالی فرمايي :

 (.۱۴۱سورة األنعام )[تسفوا إنه ال يحب املسفني 

 .ځکه الله تعالی ارساف کونکي نه خوښويئ ارساف مه کو ژباړه: 

 [ن املبذرين كانوا إخوان الشياطنيوال تبذر تبذيراً ، إ  ]قال الله تعاىل :  و
 .(۲۷-۲۶)سورة اإلرساء /

په ارساف کولو رسه ، يقيناً ارساف کونکي د ئ او ارساف مه کوژباړه: 

 .شيطان وروڼه دي
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شپږم : نوموړی تجاريت فعاليت به د اسالم او مسلامنانو په رضر نه وي او 

محرماتو نه وي ځکه چې د داسې يش  په هغه کې به ترويج يا رواجول د

 تجارت کول حرام دي

 َوتََعاَونُوا َعىَل الرِْبِّ َوالتَّْقَوى َوال تََعاَونُوا َعىَل اإلثِْم َوالُْعْدَواِن[ قوله تعالی :]

د  (يو له بله مرسته وکړئ او )هيچکلهۍکې په نيکی او پرهيزکار ژباړه :

  .رسته مه کوئپه کار کې يو له بله م ۍګناه او نافرمان

 : د انعاماتو يا سوغاتونو ويشل دي چې دوه ډوله دي: دوهم صورت

هغه چې تجار کوم کس ته څه سوغات ورکوي او په هغه باندې خپله  : اول

بيانات ليکل شوی وي ان شاء الله په دې کې به څه  او تجاريتيا ادرس ه تپ

 .کيږيباندې د هبه احکام جايري  مشکل نه وي او په دې سوغات

په رس بسته ډبيو ، قطيو يا کارټنونو کې د څه سوغات پټ ايښودل  : دوهم

دالحرام لالباملعارص چې رقم ياجنس يې هم يو شان نه وي قامر دی فتاوي 

 : يې په اړه ليکي

: ځنې تجاريت مؤسيسات اعالنونه کوي چې هرڅوک دغه اجناس  پوښتنه 

خلک ورماتوي ترڅو د دوی د واخيل د جائزې مستحق به وګرځي له دې الری 

په نيت  ېخلک يې د جايز  ېنياجناسو د خريدارۍ رسه عالقه مند يش چې ځ

 اخيل ددی حکم څه دی ؟

کار حرام دی او د قامر يو ډول دی دوی د خلکو مال په ناحقه  ځواب : دا

 تر السه کوي دا کار يې د خلکو د غلولو لپاره يو سبب جوړ کړی وي

 .له دې کار څخه ځان وسايتمسلامن سوداګر بايد 
 ( ۱۹/۳۹۸) (فتاوی البلد الحرام )مکة املکرمه

 اعلمسبحانه و تعالی و الله 
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 څه حکم لري ؟ (التأمني )بيمه

، بيمه په دې معنی ده چې يو ې بيان د قامر په برخه کې هم وشود بيم

کس په مياشتنې ډول يا په کال کې څه مبلغ د بيمې رشکت ته ورکوي تر څو 

بيمې رشکت د هغه د روغتيا ، اجناسو او مالونو د ضامنت تعهد وکړي تر د 

 .څو د حادثې په وخت کې د بيمې رشکت د هغه خساره ادا کړي

هر وخت په تاوان کې دی مګر د بيمې  یواضح خربه ده چې بيمه ورکوونک

رشکت کله ګټه او کله تاوان کوي کچېرې خساره د بيمې د ادا شوي مبلغ 

يش رشکت تاوان کوي مګر که خساره او تاوان لږ وي د بيمي څخه اضافه 

رشکت ګټه کوي نو ځکه دا معامله د تاوان او ګټې په مينځ کې مبهمه ده چې 

 .هم قامر او هم سود دی

 لنډه دا چې د بيمې په معامله کې پنځه اسباب حرام دي لکه :

 .: د بيمې د قسطونو په ادا کولو کې بال عوضه زيادت سود دی سود -۱

: د بيمه تړون يو احتاميل تړون دی چې  (نا څرګندوالی)الغرر الفاحش  -۲

معامله ده او په  ناڅرګندهمقدار يې مجهول او نا څرګند دی پس دا يو 

 .حرام دی بلل کيږي چې« الغرر»ناڅرګندوالی معامالت کې 

د بيمه په معامله کې غنب او دوکه وي ځکه محل د تړون  : غنب او دوکه -۳

 .نا معلوم وي

: د بيمه په تړون کې د دواړو طرفونو لپاره جهل وي ځکه د غرق  جهالت -۴

کيدلو او سوزيدو يا اور اخيستلو او داسې نورو حادثاتو مقدار او خساره 

 .معلومه نه وي

د باخت تر مينځ وي چې دا عني ې يا بر ټ: د بيمه معامله د تاوان او ګ قامر -۵

 .قامر دی

 د اسالمي نړۍ الندې معارصو مراجعو د بيمه تړون حرام کړی دی :
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کال ، مجمع البحوث االسالمية يف األزهر ،  ۱۳۸۵د قاهرې د علامؤ ټولنه 

مجمع الفقه االسالمي يف رابطة العامل االسالمي يف مکه مکرمه ، مجلس هيئة 

قرار الندوة الفقهية الثالثة يف بيت التمويل الکويتي ،  کبار العلامء السعودية ،

د آنالين په افغانستان کې ،  (۹/۲) ۹قرار مجمع الفقه األسالمي الدويل رقم 

 اسالمي الرښود د څېړنې علمي څانګه .

 .نو ثابته شوه چې د بيمې عقد رشعاً فاسد عقد دی

د احسان ، صدقې بيمه رشعي يا بيمه تعاوين دا ده چې څو کسه مسلامنان 

او کومک په نيت پيسې او مال جمع کړي يو ټولنه تشکيل کړي او د دغه 

ټولنې ليارې د فقريانو ، طبعي آفاتو تاواين شوي خلکو رسه امداد وکړي داسې 

 .کول جايز دي کار د خري دی
 (. ۲۶۳وهبة زحييل ص  –املعامالت املالية املعارصة )

 البراتوار کميشن ورکول څه حکم لري ؟الج ډاکرت ته د درملتون او عم

 :پوښتنه 

 السالم عليکم ورحمة الله وبرکاة

تاسې ته به معلومه وي چې په اکرثه معاينه خانو کې معالج ډاکټر چې 

کوم درملتون يا البراتوار ته خپل نسخه ليکي د هغه رسه الره لري يعنې 

يا دغه آ درملتون او يا البراتوار د هرې نسخې په رس ډاکټر ته فيصدي ورکوي 

 له کابل څخهاجرت او کميشن ډاکټر او درملتون واله ته جايز دی ؟.عبدالله 

 :ځواب

 معارص فقهاء يې په اړه ليکي : ۍڅرنګه چې دا يوه معارصه مسئله ده د نړ 

د درملتون او البراتوار څخه د معالج طبيب اجره يا کميشن اخيستل دری 

 صورته لري :
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 معايناتودرمتلون او البراتوار واله چې ډاکټر ته په ليکل شوې نسخه او  -۱

رکوي د طرفينو د پاره حرام دی ځکه دا اجرت باندې څه اجره يا کميشن و 

بغري له څه عوض څخه ورکول کيږي ، چې د مريض په حق کې تېری او 

 .خيانت دی

که درملتون يا البراتوار واله له خپل جيب څخه ډاکرت ته د هغه د  -۲

امياندارۍ ، صدق او پوهې له خاطره بغري له کوم عوض څخه څه کومک 

 .دي د ډاکرت او مريض دواړو د پاره کومک دیکوي نو داسې کول جايز 

که معالج ډاکرت د رضورت څخه عالوه اضايف درمل او يا د رضورت څخه  -۳

اضايف معاينات په دې خاطر ليکي چې په نسخه او ټيسټ کې د ده د 

کميشن او اجرت فيصده لوړه يش او يا بې کيفيته درمل ليکي داسې کول 

او په باطله طريقه د خلکو دد کول دي رصيح فريب دي او د فريب رسه م

 .د مال خوړل دي

 فتاوي اللجنة الدامئة ليکي :

 .الحمد لله

أوالً : إذا كان الواقع كام ذكر من االتفاق السابق بني الطبيب يف عيادته 

الخاصة وصاحب املخترب عىل أن يكون له نسبة من أجرة التحليل ـ فذلك غري 

األثرة والتحجري عىل أصحاب املختربات األخرى ، جائز للطرفني ؛ ملا فيه من 

إال إذا كان صاحب هذا املخترب له امتياز عىل غريه من جهة الصدق واألمانة 

والتفوق يف التحليل ، فيجوز تخصيصه بالتحويل عليه ؛ ملا يف ذلك من مزيد 

مصلحة للمريض وإعانة للطبيب عىل إحكام العالج ، لكن ال يجوز للطبيب أن 

  .نسبة من أجرة التحليل ؛ ألنه أَْخُذ مال يف غري مقابل يأخذ

ثانياً : إذا علم صاحب املخترب أن الطبيب طلب تحاليل غري الزمة للمريض 

ليزيد فيام يأخذه من النسبة مل يجز له أن يقوم بعمل هذه التحاليل ؛ ملا يف 
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ينصح  ذلك من التعاون معه عىل غش املريض وأكل ماله بالباطل ، وعليه أن

للطبيب عىس أن يتوب عن ذلك ، وتسلم األطراف الثالثة ، أما إذا مل يعلم 

، وبالله التوفيق .صاحب املخترب بذلك فال إثم عليه يف القيام بتلك التحاليل

 .انتهى” وصىل الله عىل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 .(۲۴/۴۳۲) "فتاوى اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء"

 تجاريت مال او جنس ګرينټي کول څه حکم لري ؟د 

نې کمپنۍ يا رشکتونه خپل مالونه په ګرنټي چې په يپه اوسني بازار کې ځ

مودې پورې عوارض  یعريب کې ورته الضامن وايي خرچوي چې که تر فالن

 .وکړي مونږ يې جوړوو

وي جايز دی  د اجرت پرتهيب ضامنت که عدغه د جوړولو ضامنت يا د 

 .د کفالت عقد دی احسان او تربع بلل کيږي ځکه دا

نټې باندې اجره اخيل بيا سودي لني دين بلل کيږي ياو که چريې په ګر

ځکه کفيل يا ضامني دا پر ځان منيل ده او دا ضامنت پر ده باندې قرض دی 

نو په قرض باندې اجرت اخيستل سود دی او د بيمې يو ډول دی چې د بدن ، 

او د بېمې بيان مخکې تري روغتيا او مالونو بيمه کول په اسالم کې حرام دي 

 .شو

 :يف فتاوی األسالم سوال جواب جاء

ال يجوز أخذ أجرة عىل الكفالة والضامن ؛ ملا قد يؤدي ذلك إىل الوقوع يف 

وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن املكفول إذا مل يقم  .الربا

جرة عىل الضامن ، وكانت األ داد، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضااملكفول بالس

 .ربا ، وهيفائدة عىل القرض
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ولو  " : ۲۸۲قال أبو محمد البغدادي الحنفي يف "مجمع الضامنات" ص 

كفل مبال عىل أن يجعل الطالب له ُجعال ، فإن مل يكن مرشوطا يف الكفالة ؛ 

 .فالرشط باطل ، وإن كان مرشوطا يف الكفالة ، فالكفالة باطلة " انتهى

 :وجاء يف قرار مجمع الفقه اإلسالمي 

تربع يقصد به اإلرفاق واإلحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم  إن الكفالة هي عقد

جواز أخذ العوض عىل الكفالة ، ألنه يف حالة أداء الكفيل مبلغ الضامن يشبه 

قرارات )القرض الذي جر نفعاً عىل املقرض ، وذلك ممنوع رشعاً " انتهى من 

 .الله أعلم و.( ۲۵مجمع الفقه اإلسالمي ص

 څه حکم لري ؟د ځان او اوالدونو خرڅول 

که څوک د فقر او بې وسۍ له مخې خپل ځان يا زامن د پيسو په پوښتنه :

بدل کې خرچ کړي ، آيا داسې کول جايز دي ، د اخيستونکي زامن ملک ګرځي 

 کابل –عبدالله    او کنه ؟

 :ځواب

 .په اتفاق د ټولو فقهاؤ حرام دي (خرڅول او اخيستل)د انسان بيع 

ه عليه وسلم قَاَل : قال اللُه رضی الله عنه َعِن النَِّبيِّ صلی اللعن أيَِب ُهَريْرَة 

َر ، ورجٌل باع حرًّا فأكل ثالثٌة أنا خصمهم يوَم القيامِة : رجٌل أعطى يب ثم غد»:

 (.۲۲۲۷البخاری ) «، ورجٌل استأجَر أجريًا فاستوَف منُه ومل يُْعِطه أجرَهمثَنه

روايت دی چې رسول الله صلی الله  د ابی هريره رضی الله عنه نهژباړه : 

قيامت : دری کسان دي چې د ويل: الله سبحانه وتعالی فرماييعليه وسلم و 

نوم تعهد وکړي او ، اول : هغه کس چې زما په په ورځ به د هغوی دوښمن وم

کس و پلوري او دهغه قيمت  : هغه څوک چې آزادبيا خيانت وکړي، دوهم

څخه کار واخيل خو مزدوري يې ور نه  : هغه څوک چې يو کسوخوري، دريم

 .کړي
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انسان د الله تعالی ملک دی د هيچا ملک نه يش کيدای ځکه الله تعالی 

انسان مکرم او محرتم او ارشف املخلوق پيدا کړی دی او په دنيا کې يې ټول 

 شيان ورته مسخر کړي دي.

لَْناُهْم يِف الرَْبِّ َوالْبَْحِر َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آََدَم َوَحمَ ]لقوله سبحانه وتعالی :

ْن َخلَْقَنا تَْفِضياًل  لَْناُهْم َعىَل كَِثريٍ ِممَّ  .(۷۱اإلرساء:)[َوَرزَقَْناُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ

ژباړه :او په رښتيا چې مونږ بني آدم ډير عزت من کړی ، په وچه او ملده 

ورکړې له پاکو څيزونو مو هغه ته روزي ورکړې او په  ۍکې مو هغه ته سپرل

 .خپلو ډيرو مخلوقاتو مو هغه ته ډير زيات غوروالی ور بښلی دی

حتی د انسان د بدن د اعضاؤ او اندامونو خرڅول هم حرام دي او په حکم 

 .يد نفس د انسان کې د

دا ډير د افسوس خربه ده چې يو مسلامن د لوږې نه د خپلو اوالدونو 

رڅولو او جالوايل ته مجبوريږي خو د هغوی خپل او خپلوان نږدې کسان ، خ

 .کلی او سيمه ځان نه ورباندې خربوي

د افسوس ځای دا ده چې بيا دغه د مسلامن اوالد يو بل بې رحمه او بې 

غريته مسلامن د پيسو په بدل کې اخيل او د سيمې خلک يې ننداره کوي خو 

 .ت نه ويپه هيڅ کوم کې هم رحم او غري 

دا زکات ، عرش او صدقات د څه لپاره دي ؟ دا ولې يو کس فقري او بې 

پوه شئ دا د  .وسه او بل کس مالدار وي ؟ ويل يو کس توانا او بل بې توانه وي

 .دی امتحانالله 

خپلو اوالدونو ته وګورئ ، لږ  چېده مو دا ګيله مسلامنانو څخه  له عامو

غريت او رحم وکړئ ، که ستا له غېږې څخه خپل واړه ماشومان جال يش 

په دې کړئ ، څومره به ورباندې وځريږئ، د خپلو خپلوانو له حاله ځان خرب 



 261.................................... ........ ........ ...........دمعامالتو فقهي الرښود

 

لومړی مسئوليت د هغوی د خپلوانو او نږدې کسان دی ځکه چې  صورت کې

 .وينه څه حال معلوم خو نورو ته 

چې زکات او عرش نشته ټول خلک يې  دې کار څخه دا هم څرګنديږياو د

نه ادا کوي او هسې د ګوتو په شامر خلک يې ادا کوي کچريې ټولو خلکو ادا 

 .کوالی نو يو فقري او بې رسپرسته کور ته به هم څه رسيديل وو

چې د يوې ټولنې دا حال وي چې يو له مړښت څخه چوي او بل يې له 

اخيل ، کې وي او بل بې رحمه او بې غريته يې د پيسو په بدل لوږې اوالد خرڅ

 آيا په داسې ټولنه به د الله تعالی قهر نازليږي او که رحم ؟

 د وينې خرڅول جايز دي او که نه ؟

کوم او وایم چه السالم  ېتحفه وړاند يپه رس کی تاسو ښاغلی ته محمد

 !الله و برکاتهة علیکم ورحم

ښه به  ئواب راکړ ځپس له سالمه یوه پوښتنه لرم که په تفصیل رسه یی 

ده چه ایاد کافر او د اهل کتاب وینه مسلامن ته ورکول  زما پوښتنه دا يو 

 عبدالودود اخرت - او نه او برعکس د هغی. والسالم ږيکی

 :ځواب

مريض ته د وينو په ورکولو عوض او پيسې اخيستل په اتفاق د فقهاؤ  : اول

 .حرام دی

او په  (أو دما مسفوحا)په دليل د الله تعالی ددې حکم چې فرمايي : 

 (.نهى عن مثن الدم)حديث رشيف کې راغلی : 

: د وينې بيع داسې حرامه ده لکه د  رحمه الله واييابن حجر الحافظ 

 .مردارې او خنزير بيع او په دې باندې اجامع ده

إن الله إذا حرم )فرمايي :  وسلم او بل دا چې رسول الله صلی الله عليه 

 (شيئا حرم مثنه
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چې د کوم يش د حرمت حکم کړی وي د (جل جال له)يقيناً الله يعنې : 

 .هغې بيع او تجارت هم حرام دي

د مريض او ناروغ د پاره د وينې اخيستل کې مګر د رضورت په وخت 

 (.مباح دی ځکه )فإن الْضورات تُبيح املحظورات

 ( :۹/۱۴۸) "املوسوعة الفقهية"وجاء يف 

 (...أو دما مسفوحا)ويحرم وال ينعقد بيع الدم املسفوح , لقوله تعاىل : 

 .انتهى” ورصح ابن املنذر والشوكاين بإجامع أهل العلم عىل تحريم بيعه 

 ( :۱۳/۷۱) "فتاوى اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء"جاء يف 

من حديث أيب جحيفة أنه ” , يح البخاريصح“ال يجوز بيع الدم ؛ ملا يف 

اشرتى َحّجاماً , فأمر مبحاجمه فكست , فسئل عن ذلك فقال : إن رسول الله 

 (.نهى عن مثن الدم)صىل الله عليه وسلم 

املراد تحريم بيع الدم كام حرم بيع امليتة : ”  "الفتح"قال الحافظ يف 

 .انتهى” والخنزير , وهو حرام إجامعاً , أعني بيع الدم وأخذ مثنه 

 رأى مجلس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي:

من املحرمات املنصوص عليها يف القرآن  –أي الدم  –ال يجوز؛ ألنه 

ير، فال يجوز بيعه، وأخذ عوٍض عنه، وقد صح الكريم، مع امليتة ولحم الخنـز

، كام صح أنه ”إِنَّ اللََّه إَِذا َحرََّم َعىَل قَْوٍم َشيْئًا َحرََّم َعلَيِْهْم مَثََنهُ ”يف الحديث:

 (.۴۹۳۹صحيح ابن حبان حديث رقم ))نهى عن بيع الدم صلی الله عليه وسلم

ة، وال يوجد َمن ويستثنى من ذلك حاالت الْضورة إليه؛ لألغراض الطبي

يتربع به إال بعوض؛ فإن الْضورات تُبيح املحظورات، بقدر ما تُرفَع الْضورة، 

 وعندئذ يَِحل للمشرتي دفُع العوض، ويكون اإلثم عىل اآلخذ.
 (املجمع الفقهي اإلسالمي)
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: کافر ته د وينې ورکول يا د کافر څخه د وينې اخيستل څه حکم  دوهم

 لري ؟

فتاوی علامء البدالحرام ليکي : هغه کافران چې حريب نه وي يعنې ذمې او 

د وينې ورکول باک نه لري په دليل د دغه آيت رشيف ته معاهد وي هغوی 

ال ينهاكم الله عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم من دياركم أن ]:

 (.۸املمتحنة /)[تربوهم وتقسطوا إليهم 

تاسې له دې څخه نه منع کوي چې چا له تاسې رسه په  ژباړه : الله پاک

چې تاسې له هغوی  ئي جنګ نه دی کړی او نه يې له کورونو ويستيل ېکدين 

 .رسه ښيګنه وکړئ

او نه يې  هغه کافرانو چې د مسلامنانو رسه نه وي جنګيديل :يعنې

د حاجت په وخت کې ته وي هغوی  له خپلو کورونو څخه ايستيل مسلامنان

 .وينه ورکول باک نه لري

مګر هغه کافران چې د مسلامنانو په خاوره يې يرغل کړی وي د هغوی او 

مسلامنانو په مينځ کې جنګ وي هغوی ته د وينې ورکول حرام ، مواالت دی 

د اسالم او مسلامنانو پر وړاندې د هغوی اعانت دی چې سخت خطرناک دی 

 (.وال يرغل او طاغوت)لکه په اوس وخت کې د امريکا په مرشي نړي

ال ينهاكم )ال أعلم مانعاً من ذلك ، ألن الله تعاىل يقول يف كتابه العظيم : "

الله عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم دياركم أن تربوهم وتقسطوا 

 (۸املمتحنة /) (إليهم

فأخرب الله سبحانه أنه ال ينهانا عن الكفار الذين مل يقاتلونا ومل يخرجونا من 

ديارنا أن نربَّهم ونُحسن إليهم ، واملضطر يف حاجة شديدة إىل اإلسعاف ، وقد 

جاءت أم أسامء بنت أيب بكر الصديق ريض الله عنها إىل بنتها وهي كافرة ، 

الله عليه وسلم وأهل مكة ـ تسألها يف املدينة يف وقت الهدنة بني النبي صىل 
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الصلة ، فاستفتت أسامء النبي صىل الله عليه وسلم يف ذلك فأفتاها أن تِصلها ، 

 (صيل أمك وهي كافرة)وقال : 

فإذا اضطر املعاهد أو الكافر املستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب ، إذا 

ر إىل امليتة ، اضطر إىل ذلك فال بأس بالصدقة عليه من الدم ، كام لو اضط

 ".وأنت مأجور يف ذلك ، النه ال حرج عليك أن تسعف من اضطر إىل الصدقة

وبناء عليه ، فإن الكافر املحارب الذي بينه وبني املسلمني حرب ال يجوز 

له التربع بالدم ، ألن يف هذا إعانة عىل عدوانه عىل املسلمني ، وهو أمر 

 .خطري جداً ، نسأل الله السالمة والعافية

 .(۳۷۶ص  ۱ج )مکة املکرمة  –علامء البلدالحرام )

 و الله سبحانه و تعالی اعلم

 د کميشن اخيستل جايز دي او که نه ؟

 !السالم عليکم ورحمة الله وبرکاته ومحرتم

کار کول په کميشن کې  ()رهنامی معامالتدپراپرٹی  ېچ ید سوال مي دا

اخستل جایز دي كه يا نه کميشن و ړ او دوا ؟ نهرسه )په فیصدی(جایز دي كه 

 ؟

 پاکستان –مزمل 

 جواب :

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله، 

 .وبعد

 ياو اخيستونک يله الرې د ځمکې د خرڅونک (پراپرټي)د رهنامی معامالت 

بحوله  ۲۷۱ص  ۱)جديد فهي مسائل ج يا کرايې واله څخه د کميشن اخيستل جواز لري 

 .(۱۴۴ص  ۲بداية املجتهد ج 

 .په رشط ددې چې معامالتو کې صدق موجود وي ، چل او فريب نه وي
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يجوز للسمسار أن يأخذ أجرة عىل سمسته ، من البائع أو املشرتي أو منهام ، 

 .ويلزمه أن يصُدق ويبني

د وکيل حیثيت لري چې په  يرهنامی معامالت يا پراپرټي واله د خرچونک

وکالت کې به امانت او صدق کوي د هغه څخه به د اصيل نرخ څخه عالوه 

څه يش نه اخيل او بل دا چې خپله د کمیشن اجره به ښکاره کوي چې د 

ځمکې دغه قيمت دی او دغه زما د رهنامی معامالتو اجره ده ، او د يش 

نام واله به خلکو ته يب به نه پټوي کچريې د ځمکې اسناد جيل وي رهع

 .فريب نه ورکوي

نور د کميشن کار بار او په هغه باندې اجره اخيستل د څلورو واړو مذاهبو 

 .په نزد رواه ده

و قد نص جمع من األمئة علی جواز السمسة ، و جواز أخذ اجرة عليها 
   (۱۱/ ۱۵۱)موسوعة الفقهية 

 علمسبحانه وتعالی او الله 

 ويزه کارت کارول څه حکم لري ؟ د بانک د ماسرت کارت ،

( وايي ، د بطاقة االئتامند بانک د اعتبار کارت چې په عربی کې ورته )

قرض يو اعتباري کارت وي چې د بانک څخه اخيستل کيږي او په هغه باندې 

په آن الين ډول د انټرنيت له الرې يو يش مثالً سافټوير ، کتاب ،صويت او 

 .اندې اخيستل کيږيويديويي معلومات او نور ورب

د بانک د اعتباري کارت په ذريعه باندې د انټرنيټ له الرې اخيستل او 

 تجارت جايز دی په هغه صورت کې چې په رشعي ضوابتو برابر وي لکه :

خپله د کارت قيمت او په هغه باندې د اداري مصارفو اخيستل جايز دي  -۱

ه اخيستل رصيح مګر د کارت د قيمت او ادارې مصارفو څخه عالوه څ
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سود دی ځکه دغه کارت د قرض حيثيت لري په قرض باندې زيادت سود 

 .دی

 املجتمع الفقه االسالمي ليکي :

أن يأخذ أكرث من املبلغ الذي اشرتى به  (املصدر للبطاقة)فال يجوز له 

صاحب البطاقة البضائع. ويجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا يف مقابل املصاريف 

ذه ال تزيد بزيادة املبلغ املستخدم عند رشاء البضائع. فهو الربا اإلدارية ، وه

 بعينه

زيات مبلغ اخيستل جايز نه دي ، نه د کارت مالک ته د کارت د قيمت )

او هغه ته د کارت د اداري مصارفو د اجرت اخيستل جايز دي مګر د اداري 

عني سود مصارفو د اجرت څخه زيات مبلغ اخيستل ورته جايز نه دي ځکه دا 

 (.دی

په تريېدو او د وخت پوره  ېداسې رشط لګول به پکې نه وي چې د مود -۲

 .پيسې ورکوي ېکيدو رسه به بانک ته نور 

 : لريدوې الرې نو يوازې نې : کله چې د کارت وخت ختم يش يع

الف( : د خپلو هغو پيسو چې بانک ته مو قرض ورکړي د هغه د تر السه کولو 

اخلې د هغه مصارف به ورکوې څو خپل قرض بريته  د پاره به نوي کارت

 .الس ته راوړي چې دا په قرض باندې ګټه شوه

: که کارت نوی نه کړې نو پيسې دې سوزې دا په باطله طريقه د خلکو د  (ب

 .مال خوړل دي

که بانک دا رشط ولګوي چې کله د کارت وخت ختم شو ستا حساب ختم 

دا يو سودي معامله ده ځکه په سودي قرض کې  ېدی نوري پيسې به داخلو 

د قرض په تأخري او ځنډ باندې ګټه اخيستل کيږي دلته بانک هم د قرض په 

 .تأخري رسه ګټه اخيل چې دا رصيح سود دی
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 فتاوي األسالم سوال جواب ليکي :

 يجوز التوقيع عىل العقد الربوي وال الدخول فيه ، ولو كان اإلنسان عازما ال

اد يف الوقت دون تأخري ؛ ألن العقد املحرم ال يجوز إقراره ، وألنه قد عىل السد

يتأخر اإلنسان يف السداد لظرف ما ، من نسيان أو مرض أو غريه ، فيقع يف 

 .الربا

)په سودي تړون باندې امضاء او په هغه کې ور داخېدل جايز نه دي ، که 

څخه به يې ادا  څه هم انسان دا عزم ولري چې په وخت رسه بغري له ځنډ

کوي ځکه داسې عقد او تړون حرام دی په هغه باندې اقرار جايز نه دی ، 

کچېرې انسان هغه پر خپل وخت مرصف او ادا نه کړي د ناروغۍ يا هېرې له 

 (.امله وځنډيږي نو هغه په سود کې واقع کيږي

په دې  "عضو الجمعية العلمية السعودية للسنةخالد بن سعود "همدارنګه 

 ليکي : ه کېبار 

البطاقة اإلئتامنية الربوية بأن يشرتط البنك زيادة حني التأخر عن السداد 

أو يأخذ عىل العميل فوائد مقابل إعطائه البطاقة كام هو الغالب يف البنوك 

كالفيزا واملاسرت كارد واإلكسربس وغريها فهذه يحرم التعامل بها وال يجوز 

بوجه من الوجوه ويجب عىل من كانت للمسلم الحصول عليها واالنتفاع بها 

 .عنده أن يتخلص منها

)د سود اعتباري کارت کې د بانک دا رشط لګول چې که د پيسو په بيا 

اچولو کې تأخري او ځنډ رايش د هغه فائده اخيل يا د کارت په مقابل کې اخيل 

،  (لکه : الفيزا )ويزه (رسه کوي رتلکه غالباً چې اکرثه بانکونه )دا عمل 

اسټرکارت ، اکسپرس او نور په دغو باندې معامالت کول حرام دي ، د م

مسلامن د پاره جايز نه دی چې هغه تر السه کړي او د هغه څخه په وجه ګټه 

 .واخيل که د چا رسه وي د هغه له کارولو څخه دې ډډه وکړي(
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خالصه دا چې داسې رشط لګول چې که په يوه مياشت يا يو کال کې دغه  

خپل پور مرصف کړي ښه که يې مرصف نه کړي نو د  يد کارت اخيستونک

کارت د نوي کولو پیسې به ادا کوي )چې اصالً په همغه پور باندې زيادت شو 

 او که نوی کارت وا نه خيل (خو حيله او بهانه یې د کارت نوي کول شول

 .خپلې پيسې نيش اخيستی ځکه چې د هغه موده ختمه شو

په بخاري رشيف کې روايت نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله عليه 

 وسلم فرمايي :

وطًا لَيَْسْت يِف كِتَاِب اللَِّه، َمِن اْشرَتََط رَشْطًا » َما بَاُل أُنَاٍس يَْشرَتِطُوَن رُشُ

«. ُه َوإِْن رَشََط ِمائََة َمرٍَّة، رَشُْط اللَِّه أََحقُّ َوأَْوثَُق لَيَْس يِف كِتَاِب اللَِّه فَلَيَْس لَ 
 (۲۵۶۱)بخارى:

نشته ؟ کې نې خلک داسې رشطونه لګوي چې هغه په کتاب الله ييعنې : ځ

چې داسې رشط ولګوي چې د الله تعالی په کتاب کې نه وي نو هغه  کهر څو 

چې : د الله  (وه يشسل ځله رشط وتړي )بايد پهم رشط باطل دی که څه 

 .تعالی رشط محکم او مؤثق دی

 همدارنګه دوکتور وهبة الزحييل وايي :

و أمثلتها : الفيزا ، واملاسرت کارد ، والدايَّنز کارد ، واألمريکان اکسربيس ، 

وهی األکرث رواجاً فی عرصنا ، وهی انواع ثالثة ، الخْضاء ، والذهبية و 

 .املاسية

التعامل بهذه البطاقة ، ألنها تشتمل علی عقد حکمها الرشعي : يحرم 

 .اقراض ربوي ، يسدده حاملها علی أقساط مؤجلة ، بفوائد ربوية

، امريکن اکسربيس او مثالونه يې لکه : ويزه، ماسرت کارت، دايَّنز کارت)

رواج لري ، او دا دری ډوله کې رص دغه کارتونه چې کوم دي اکرثه زمونږ په ع

 .او د املاس ، د رسو زرودي، شنه
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: په دغه کارتونو باندې معامالت کول حرام دي ځکه چې  رشعي حکم

ددې تړون يو سودي قرض دی کارت اخيستونکی به د ټال په صورت کې 

 (.۵۴۴وهبة الزحييل ص  –)املعامالت املالية املعارصة  (.سودي قسط ادا کوي

 مستعمل رسه زر په نويو رسو زرو بدلول :

ډير ښځې داسې کوي چې خپل د رسو زرو يا سپينو زرو استعامل شوي 

ګاڼه په نويو ګاڼه بدلوي او په مقابل کې څه پيسې رس )اضافه( ورکوي دا 

 معامله باطله ده او دا ډول لني دين سود دی. 

الذهب بالذهب وزناً بوزن »لله صلی الله عليه وسلم فرمايي :ځکه رسول ا

 «فضة وزناً بوزن مثالً مبثل فمن زاد أو استزاد فهو ربامثالً مبثل والفضة بال

 .(رواه مسلم)

رسه زر په رسو زرو وزن په وزن )برابر( او يو شان او سپني زر په ژباړه: 

سپينو زرو په وزن کې برابر او يو شان بدليږي که زيادت پکې ويش نو هغه 

 .سود دی

ڼه بدل کړي نو مسلامنې خويندې چې کله غواړي خپل ګاڼه په نويو ګا

داسې به کوي چې لومړی به خپل ګاڼه خرڅ کړي او وروسته به نوي ګانه 

و نه بدلوي ځکه چې هغه رس په رس او برابر نه ڼه په ګاڼواخيل هيڅکله به ګا

 .بدليږي نو کله چې ګاڼه رس په رس او برابر بدل نيش سود بلل کيږي

 د وړو پيسو بدلول په لويو پيسو باندې 

يا د افغانيو واړه نوټونه په لويو د ډالرو د وړو نوټونو بدلول په لويو نوټونو 

په فرق رسه که څه هم الس په الس وي حرام او سود دی ځکه نوټونه د نوټونو 

رسو او سپينو زرو حيثيت لري الس په الس ، برابر او يو شان به تبادله کيږي ، 

دی په دليل د دغه حديث رشيف  د افغانۍ ډالر او هر ډول نوټونو همدا حکم
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 «الذهب بالذهب مثالً مبثل، يداً بيد، والفضة بالفضة مثالً مبثل، يداً بيد»:

 (.)املسلم

و  يو شان برابر او الس زر رسه زر په رسو زرو ، سپني زر په سپينو  : يعنې

 .به وي په الس

 جاء يف فقه التجار املسلم :

الدوالر األمرييك بفئة كبرية من ال يجوز رشعاً بيع الفئة الصغرية من 

الدوالر األمرييك مع التفاضل سواء كان ذلك يداً بيد أو مؤجالً، ألن العمالت 

تقوم مقام الذهب والفضة وبالتايل فإن الربا يجري فيها كام  -النقود  -الورقية 

يجري يف الذهب والفضة فتأخذ النقود الورقية أحكام الذهب والفضة وبناًء 

جوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضالً سواء كان ذلك عليه ال ي

: )الذهب -صىل الله عليه وسلم  -نسيئة أو يداً بيد لقول الرسول 

 ۱۱۷فقه التجار املسلم ص  .....(.بالذهب

 د تجاريت نوم يا نښان او لينس يا جواز خرڅول :

لري ځکه تجاريت نښان او جواز د سوداګرو په وړاندې قيمت او ارزښت 

چې هر هغه نوم او نښان چې د خلکو په مينځ کې يې ښه نوم او اعتبار ګټلی 

 .وي نو ګن شمري خلک د همغه تجاريت نوم يا کمپنۍ توکي او اجناس اخيل

 اوس پوښتنه دا ده چې د دغه نښان او جواز خرڅول څه حکم لري ؟

 عالمه ارشف علی تهانوي رحمه الله په اړه ليکي :

د وظيفې د حق رسه ورته والی لري په دې اعتبار چې په  د کمپني نوم

 یاصيل توګه ثابت دی نه په دې معنی چې د رضر د لرېوايل له کبله ثابت د

او دواړه اضايف کړنې دي چې راتلونکي کې د مال السته راوړنې بلل کيږي نو 

هم چې د تقوی څه ښکاري چې په عوض کې يې مال اخيستل جايز دي که 
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)معارص فقهي مسائل ص رسه سمون نه خوري مګر د رضورت له مخې صحت مومي 

۴۱.)  

 مجتمع فقه اسالمي د تجاريت نښان د خرڅولو جواز ورکړی دی :

 مجمع فقه االسالمي د معنوي حقوقو په باره کې داسې فتوی ورکړي ده :

التجارية والتأليف واالخرتاع أو أوالً : االسم التجاري والعنوان التجاري والعالمة 

االبتكار هو حقوق خاصة ألصحابها، أصبح لها يف العرف املعارص قيمة 

مالية معتربة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها رشعاً، فال يجوز 

  .االعتداء عليها

ثانياً: يجوز الترصف يف االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة التجارية 

 قل أي منها بعوض مايل إذا انتفى الغرر والتدليس.ون

اول : تجاريت نوم او نښان ، د کتاب ليکل ، اخرتاع او ابتکار خاص حق دی د 

هغه څښتنانو لره ، هغه لره په معارص عرف او رواج کې خاص حيثيت او 

د توجه وړ او کې اعتبار دی د خلکو د متويل د پاره ، دا حقوق په رشيعت 

 .ندې د چا تجاوز يا ترصف کول جايز نه ديپه هغه با

دوهم : په تجاريت نوم او نښان کې ترصف او يا د هغه نقلول بل کس ته د 

مايل عوض په بدل کې جايز دي په رشط ددې چې چل او فريب پکې نه 

 .وي

يعنې يو کس د خپل رشکت نوم او نښان يا جواز د مال په بدل کې بل کس 

 .يې مالک وګرځي ته ور تسليمولی يش چې هغه

همدارنګه د کتاب په چاپ او هغه څخه کټه پورته کولو کې هيڅوک حق 

نه لري مګر د مال په بدل يا د هغه په اجازه بل کس ته د چاپ او ګټې سپارل 

 .جايز دي

 عالمه وهبة الزحييل ليکي :
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لقد دلت االحکام الفقهية فی املذاهب علی أن منفعة الحقوق املعنوية 

عد ماالً ، و داخلة يف امللک ، ويحرم االعتداء عليها او انتحالها او کاألعيان ت

 .رسقتها

يعنې : په مذاهبو کې فقهې احکام په دې باندې داللت کوي چې :د 

معنوي حقوقو منفعت د مال حکم لري او ملک بلل کيږي ، په هغه باندې 

 .حمله کول او اديب غال کول حرام دي

 ه : اخرتاع ، تأليف او نورو بيع جايز ده همدارنګه د معنوي څيزونو لک

 دوکتور وهبة الزحييل زياتوي :

 .و قد قرر الحنفية جواز کل ما له منفعة

يعنې : احنافو د ټولو هغو شيانو بيع جايز ګرځولې ده کوم چې د منفعت 

 (. ۵۸۲وهبة الزحييل ص  –املعامالت املالية املعارصة ) او او ګټې اخيستنې وړ وي

 : (د حصو خرڅول او اخيستل)ام بيع السه

پخوا زمانه کې به چې رشکت تر رسه کيده دوه يا څو کسانو به پکې کډون 

کولو خو د تريو دوو دريو بېړيو راهيسې يو نوی صورت وجود ته راغلی دی 

يا  (Joint Stockچې د ډيرو کسانو يا څو رشکتونو يو ځای کېدل دي چې )

کمپنۍ ورته وايي او ددې رشکتونو او کمپنيو په کار بار کې دا نوی مسئله 

هم را پيدا شوی ده چې د دغو کمپنيو د حصو پلورل او رانيول په ټوله نړۍ 

 .کې مروج دي

( وايي د shareاو په انګلييس ورته ) (حصه چې په عريب کې ورته )سهم

 .اسبې حصې څخه عبارت دهيوې کمپنۍ په اثاثاتو کې د ملکيت د يوې متن

 د کمپنۍ د حصو يا أسهامو بيع په الندې رشطونو جايز ده :
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کې  کارونوه نه وي او نه به هم په حرامو کمپنۍ به په حرام کار بار ملوث -۱

مرسته کوونکي وي لکه : سود ، د رشابو توليد او داسې نور چې رشعاً حرام 

 .وي

تر رسه کوي ځکه چې د بيمې په  کمپنۍ به د تجاريت بيمه معامالت نه -۲

 .معامله کې جهالت ، فريب ، قامر او سود دی

 جاء يف فتاوي اللجنة الدامئة :

يجوز لإلنسان أن يساهم يف هذه الرشكات إذا كانت ال تتعامل بالربا ، فإن 

كان تعاملها بالربا : فال يجوز ، وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا يف الكتاب 

 .واإلجامعوالسنة 

وكذلك ال يجوز لإلنسان أن يساهم يف رشكات التأمني التجاري ؛ ألنَّ عقود 

 .التأمني املشتملة عىل الغرر والجهالة والربا : محرَّمة يف الرشيعة اإلسالمية

 .(۱۵۲۶اللجنة الدامئة فتوی رقم )

شيخ محمد تقي عثامين په البحوث کې دا رشط زياتوي چې : د  -۳

ثات به د نغدو په شکل نه وي بلکي د ځای پر ځای شوي کمپنۍ ټول اثا

 .سامان او ملکيت لکه : ودانۍ ، ځمکه او داسې نورو درلودونکي به وي

 : (د مکانونو او دوکانونو رسقفيل)بدل الخلو 

رسقفيل چې په عريب کې ورته )الخلو( وايي يعنې د جايداد خايل کول ، 

 (بويل چې فاريس کليمه ده ، اهل شام يې )الفروغ (اهل عراق يې )السقفلية

 .بويل او اهل مرص يې )املفتاح( بويل

بيع رواج لري ،  نو سيمو کې د دوکانونو او مکانونو د رسقفيليپه ځ

رسقفيل په يو مکان يا دوکان کې د حق قرار نوم دی ، داسې چې مالک د خپل 

وي او د کرايې څخه پرته څه مکان يا دوکان د اوږدې مودې لپاره په کرايه ورک

 .اندازه روپۍ د رسقلفۍ په نوم اخيل
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کرايه دار د رسقلفۍ په ورکولو رسه ددې حقدار جوړيږي چې کرايه داري 

تر اوږدې مودې پورې پاتې يش وروسته ډير ځل کرايه دار خپل دغه حق 

 .دوهم کرايه دار ته هم انتقالوي

 الف دی :د رسقفيل په باره کې د فقهاؤ تر مينځ اخت

نې فقهاء لکه : له احنافو څخه ابن نجيم او العامدي او د مالکيه څخه يځ

 .جايز بويليې نارص الدين اللقاين 
 (.۲/۲۴۹(.. فتح العيل املالك: عليش )۵۲۱/ ۴(. رد املحتار: ابن عابدين )۱۱۴األشباه والنظائر: ابن نجيم )

الرشنباليل حنفي او ځنې فقهاؤ يې په عدم جواز فتوی ورکړي لکه :

مفيدة الحسنى يف دفع ظن ) الشيخ عبد الواحد بن عارش واابن عابدين  واالحموي ،

 .(۷۷-الخلو بالسكنى: الرشنباليل 

مجمع الفقه االسالمي د کنفرانس په څلورمه ناسته کې د سعودي 

کال کې د بدل الخلو په  ۱۴۱۸عربستان د جدې په ښار کې د جامدي اآلخر 

 پرې کړه کړې ده : باره کې داسې

 تنقسم صور االتفاق عىل بدل الخلو إىل أربع صور هي: أوالً:

 أن يكون االتفاق بني مالك العقار وبني املستأجر عند بدء العقد.       .1

أن يكون االتفاق بني املستأجر وبني املالك وذلك يف أثناء مدة عقد        .2

 اإلجارة أو بعد انتهائها.

ن االتفاق بني املستأجر وبني مستأجر جديد، يف أثناء مدة عقد أن يكو        .3

 اإلجارة أو بعد انتهائها.

أن يكون االتفاق بني املستأجر الجديد وبني كل من املالك واملستأجر        .4

 األول، قبل انتهاء املدة، أو بعد انتهائها.

للاملك مبلغاً مقطوعاً إذا اتفق املالك واملستأجر عىل أن يدفع املستأجر  ثانياً:

فال مانع   -وهو ما يسمى يف بعض البالد خلواً  –زائداً عن األجرة الدورية 



 275.................................... ........ ........ ...........دمعامالتو فقهي الرښود

 

رشعاً من دفـع هذا املبلغ املقطوع عىل أن يعد جزءاً من أجرة املدة 

 املتفق عليها، ويف حالة الفسخ تطبق عىل هذا املبلغ أحكام األجرة.

ني املستأجر أثناء مدة اإلجارة عىل أن يدفع إذا تم االتفاق بني املالك وب ثالثاً:

املالك إىل املستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد يف ملك 

منفعة بقية املدة، فإن بدل الخلو هذا جائز رشعاً، ألنه تعويض عن تنازل 

 املستأجر برضاه عن حقه يف املنفعة التي باعها للاملك.

ومل يتجدد العقد، رصاحة أو ضمناً، عن طريق أما إذا انقضت مدة اإلجارة، 

التجديد التلقايئ حسب الصيغة املفيدة له، فال يحل بدل الخلو، ألن املالك 

 أحق مبلكه بعد انقضاء حق املستأجر.

إذا تم االتفاق بني املستأجر األول وبني املستأجر الجديد، يف أثناء مدة  رابعاً:

لعقد، لقاء مبلغ زائد عن األجرة اإلجارة، عىل التنازل عن بقية مدة ا

الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز رشعاً، مع مراعاة مقتىض عقد اإلجارة 

املربم بني املالك واملستأجر األول، ومراعاة ما تقيض به القوانني النافذة 

 املوافقة لألحكام الرشعية.

يها إال أخذ بدل الخلو ف يجوز للمستأجر إيجار العني ملستأجر آخر، وال ال

 مبوافقة املالك.

أما إذا تم االتفاق بني املستأجر األول وبني املستأجر الجديد بعد انقضاء 

 .املدة فال يحل بدل الخلو

 ژباړه :

 کې د اتفاق الندې څلور صورتونه دي : (اول : په بدل الخلو )رسقفيل

 .ويتړون په رشوع کې رسه متفق د دا چې د جايداد مالک او اجاره دار به  -۱

دا چې د جايداد مالک او اجاره دار به د اجارې د مودې د عقد پر مهال او  -۲

 .د مودې په ختم کې رسه متفق وي
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دا چې لومړی اجاره دار او نوی اجاره دار به د اجارې پر مهال او د تړون په  -۳

 .پای کې رسه متفق وي

رې د مودې څخه دا چې د نوي اجاره دار ، مالک او اول اجاره دار به د اجا -۴

 .مخکې او وروسته رسه متفق وي

اجاره دار به  : کچېرې مالک او اجاره دار په دې رسه متفق شول چېدوهم : 

نو يد مياشتنې کرايې عالوه څه مبلغ ورکوي چې هغه ته په ځته مالک 

، دغه وايي نو دا رشعي مامنعت نه لري  (ښارونو کې بدل الخلو )رسقفيل

فسخې د يوې مودې اجرت وګرځي په کوم چې دواړه متفق دي ، او دې د 

 .په حالت کې پر دغه مبلغ باندې د اجارې احکام جاري کيږي

کچېرې مالک او اجاره دار د اجارې پر مهال باندې په دې متفق يش دريم : 

چې مالک اجاره دار ته څه مبلغ ورکړي او اجاره دار د خپل ثابت حق څخه 

اجارې د تړون د پاتې مودې له استفادې کولو څخه نو  تري يش يعنې د

جايز وي ځکه چې دا د عوض په مقابل کې د اجاره  دغه رسقفيل به رشعاً 

دار په خوښه د خپل حق څخه الس اخيستل دي د هغه منفعت چې په 

 .مالک يې پلورلی

 که د لومړي اجاره دار او نوي اجاره دار د اجارې په موده کې په دېڅلورم : 

باندې توافق وشو چې : لومړي اجاره دار د تړون د پاتې مودې څخه 

تريېږي او د مياشتنې کرايې څخه عالوه مبلغ اخيل نو دغه رسقفيل هم 

رشعاً جايز ده د اجارې د تړون د رشايطو په نظر کې نيولو رسه کوم چې د 

لومړي اجاره دار رسه شوي وي او د اسالمي رشيعت د قوانينو په نظر کې 

 .نيولو رسه
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د اجاره دار د پاره دا جايز نه ده چې په عني اجاره يې بل اجاره دار ته 

ورکړي او نه هم په دې کې د رسقفلی اخيستل جايز دي مګر دا چې د مکان 

 .د مالک اجازه وي

مګر که د لومړي اجاره دار او نوي اجاره دار تر مينځ د مودې پوره کيدو 

 .صورت کې د رسقفلی اخيستل جايز نه ديورسته اتفاق شوی وي نو په دې 

د رسقلفۍ په معامله اوږد بحث کې مفتي محمد تقي عثامين په البحوث 

د ناروايل قول صحيح  په باره کې يې واخيستل کړی دی او د رسقلفۍ د رقم

بللی دی ځکه دا معامله د اسالمي رشيعت له هيڅ ډول معاملې رسه رس نه 

خوري او مالک ته د کرايې نه عالوه د رسقلفۍ اخيستل رشوت او ناروا دي 
 (.۲۱۱ص  ۱)البحوث ج 

عثامين صاحب زياتوي البته د رسقفيل په مروج نظام کې الندې بدلونونه 

 راتالی يش :

چې هغه د کرايه دار څخه په يو خاصه ده اد د مالک لپاره دا رواه د جايد -۱

واخيل او د معلومې مودې پيشکي  (اندازه کې يک مشت رقم )رسقفيل

کرايه يې دې وګڼي ، دغه يک مشت رقم د کلنی او مياشتنۍ کرايې څخه 

 .په دغه يک مشت رقم باندې د کرايې ټول احکام جاري کيږي .عالوه وي

سبب په وجه اجاره فسخه يش په مالک باندې واجبه ده چې کچېرې د يو 

 .د اجارې د پاتې مودې يک مشت رقم هر څومره چې کيږي بريته ورکړي

که اجاره د معلومې مودې لپاره وي نو د مودې د پوره کېدو مخکې د  -۲

اجارې فسخه کول صحي نه دي ، کچېرې يو بل کس دا وغواړي چې کرايه 

س واخيل او دی يې پر ځای باندې کرايه دار جوړ دار له خپل حق څخه ال 

يش نو د لومړي کرايه دار د پاره دا رواه ده چې د نوي کرايه دار څخه د 

عوض غوښتنه وکړي او د لومړي کرايه دار لپاره دغه عمل د حق کرايه 

څخه د عوض په مقابل کې الس اخيستل دي او ځکه جواز لري چې  ۍدار 
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دی د کومو څخه چې سړی د مال په بدل کې قياس يې پر هغو وظايفو 

  .الس اخيل

خو د جواز لپاره يې دا رشط دی چې اصل کرايه داري به د معلومې مودې 

لپاره تر رسه شوې وي مثالً د لسو کلونو لپاره او د لسو کلونو مخکې به لومړی 

 .د خپل حق نه تريېږيدار کرايه 

د مکان د مالک لپاره روا نده کچېرې اجاره د معلومې مودې لپاره وي نو  -۳

چې د رشعي عذر پرته اجاره فسخه کړي ، که داسې وکړي نو اجاره دار ته 

 .د خپل حق څخه د تريېدو د غوښتلو حق شته
 (.)البحوث مفتي محمد تقي عثامين ، د مکانونو او دوکانونو رسقفيل
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 فصل لسم

 د بانک له الرې معامالت

 په رس کې څو خربې :

 وروڼو او خوندو !ګرانو 

مونږ او تاسې وينو چې په ټولنه مو شيطاين بازار یرغل کړی دی او ورو ورو 

د   هممو پخوا  .په ټولنه کې دغه شيطاين بازار يا نا رواه معامالت زور اخيل

او ددې  ی ؤحرامو معامالتو په اړه پوره پوره وضاحت بيان کړ  ليارې بانک

ټولنې ته خربداری  موامالت د حرمت په اړه شيطاين بازار د سود او قامر د مع

 .ورکړی دی

 .بيان خپور کړو ه لنډپه اړ  ۍاوس غواړو تاسې ته د بانکدار 

لومړی په عمومي ډول بانکداري تر څيړنې الندې نيسو بيا د بانکدارۍ 

حرام معامالت او وروسته اسالمې بانکداري او د هغه اصول تر څيړين الندې 

 .ينيول شوی د

روسته په دی هم و لک د بانک په حرامو معامالتو ښه پوه يش او تر څو خ

 .پوه يش چې اسالمې بانک څه ډول وي

 ( :Banking)بانكداري 

چه په هغه  یڅخه د ې: بانك عبارت له هغه تجاريت ادار  بانك تعريف د

 د ېهمدغه پيس شكلونو رسه راټوليږي او بېال بېلوخلكو روپۍ په  يك د

له خوا نورو افرادو،رشكتونو او صنعت كارانو ته د تجاريت چارو  ېادار  ېنوموړ 

بانک يوه مايل اداره ده يا په بل عبارت :رض وركول كيږي، عد پرمخ بيولو په 

بريته ځينې نورو  ه دپيسو ترالسه کول اوګچې اسايس دنده يې د امانت په تو 

 .پيسو ورکول دي ته د پور په ډول د وگړو
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 د بانك تاريخ :

 خلكو پريودل او پلورل دايس ؤ چه تجاريت تعامل او د ېتريو وختونوكپه 

په بدل  او لپه امانت ډول رصافانو ته ايښود ې يا رسه زر طالو  ېخلكو به خپل

خلكو معامالت  له رصافانو څخه رسيد اخستلو وروسته ورو ورو د ېيك ي

 پيامنه ددل او خلكو به په ډيره لږه ېرسه ك دهمدغه رسيداتو په اساس تر

نوكله چه رصافانو  هستلو لپاره رصافانو ته مراجعه كولياخ د رسو زرو خپلو

وركول  رسو زروهغوي هم نورو خلكو ته په قرض رسه د  دغه حالت وليده نو

رسيداتو په واسطه تررسه  خلكو معامالت د چه په كيل توګه د دا پيل كړل، نو

په ځاي رسيدات وركول زرو  رسو نو رصافانو هم خپلو قرضدارانو ته د ېدلك

رسو  د يېنځته راغله چه له خلكو څخه ياساس يوه منظمه اداره م ېنو په د

قرض په ډول وركول نو ورو ورو كله  د ېستل او نورو ته به ييرسيدات اخ زرو

تطبيق شو چه په  ېرسيداتو هامغه تعامل ورباند نو د ېنځته راغليم ېچه ورق

 (.۱۱۵ص،/ محمد تقي عثامين  او نوی تجارت)اسالم نځته راغله، يبانك اداره م د ېك یپا

په امانت  ېپيس ېرسه دعوت وركوي ترڅو چه خپل ېبانك خلكو ته په د

په  او په عريب ژبه کې ودايع بلل کيږيته وسپاري چه  ېډول رسه دغه ادار 

 وايي. Depositانګلييس ژبه يك ورته 

 

 د بانک حسابونه :

خپل حسايب تعامل په  اچوي نو د ېپيس ېخپل ېكخلك چه په بانكونو 

 هډول یالندي در  ېاساس هغه په بانك يك جمع كوي چه عمده اومهم ي

 حسابونه دي:

 ثابت حساب -۳پس انداز حساب  -۲جاري حساب  -۱
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 (:Current Accountجاري حساب) -۱

هغه حساب ته بلل کيږي  (چې په عريب کې )حساب الجاريجاري حساب 

پيسو  بانك خاوند د د جمع كيږي نو ېپه دغه حساب ك ېومي پيسوايي چه ك

 هم هركله چه وغواړي او په هر پيسو خاوند خاوند ته ګټه نه وركوي او د

 ېمقدار رسه كه وغواړي البته دخپل حساب مطابق له بانك څخه پيس

معيشت  نوی )اسالم اووبار كوي.  كار ېبانك په هغه پيسو باند يش او لیاخست

 (.۱۱۶وتجارت،صا

 (:Saving Accountپس انداز حساب) -۲

( وايي يو سودي التوفیر  حسابپس انداز حساب چې په عريب کې ورته )

له سلني  اساس دې رشايطو پر ځينته د  حساب دی چې بانک د پيسو مالکانو

 .ګټه وركوي مخې

 (:Fixed Depositثابت حساب) -۳

عبارت له هغه ( وايي ةثابتودائع چې په عريب کې ورته )ثابت حساب 

 ېپيس ېخپل ېپه نوموړي حساب ك ېحساب څخه دی چه څوك په بانك ك

وخت پورې هغه په بانك يك ايږدي او  ټاکيليوه تړون په اساس تر  جمع كوي د

له بانك څخه  ېپيس ېخپل ینيش كوال  ېټاكيل وخت له پوره كيدو وړاند د

 .له مخي ګټه تاديه كيږي ېسلن ېټاكل بانك له طرفه هم ورته د واخيل او د

په بانك يك جمع يش نو  پانګهدغه دريو حسابونه په چوكاټ يك  كله چه د

جمع كوي او  ېك( State Bank)يوه برخه په مركزي بانك  پانګېدغه  بانك د

په قرض  ېكارونو ك ېپه عمومي ډول رسه په داس پانګهمركزي بانك دغه 

دول آسانه وي او له هغه غه پيسو نهغ د ېرضورت په صورت ك وركوي چه د

 .څخه دفيصدي په بنا ګټه هم اخيل
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په نوي ډول رسه  نور حسابونه هم شته اوڅخه عالوه حسابونه  ېدد 

او چې د قامر معامله ده بخت حساب يا قسمت  دي لكه د افتتاح شوي

 .دايس نور

 دبانك دندې :

وظايفو لكه تحويل، ځينو  له جمع كولو وروسته بانك د پانګې د ېپه بانك ك

ځينو وظيفو په  پيل كوي چه دلته د بانك د ېزرو تخليق او نورو باند د

 پيل كوو.  ېروښانوايل او وضاحت باند

 ( :Financingتحويل )

دخلكو بډايه كول دي چه هغه  ېټولو مهمه وظيفه تحويل يعن بانك تر د

وي او نورو صنعتكارانو او با  ېپه الره اچول ېي ېپروژ  ېتجارانو ته چه لوي

اعتباره رشكتونو ته قرض وركوي، دغه قرضونه كله اوږد مهاله وي چه دغه 

په انګلييس ژبه  راز قرضونو ته په عريب ژبه يك )ائتامن طويل املدت( او

وايي او كله هم دغه قرضونه لنډ مهاله وي چه په  (LongTerm Creditې)ك

املدت( او په انګلييس ژبه يك  )ائتامن قصريعريب ژبه يك دغه راز قرضونوته 

 .وايي ( Short TermCredit) ورته

 بانك خلكوته په دری ډوله قرض وركوي :

او مامورينو د  کولو ادا بلونو د د ورځنيو تجاريت كارونو لپاره مثالً د -۱

 معاشاتو او نورو كارونو لپاره.

د تجاريت كارونو د اخراجاتو د تنظيم لپاره مثالً د تجاريت سامان آالتو د  -۲

او په  (متويل املشاريع)اخيستلو لپاره چه هغو ته په عريب ژبه يك د 

 وايي. (Project Financing)انګلييس ژبه يك ورته 
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 د زرو تخليق:

د زرو تخليق د  یبانك د مهمو وظيفو څخه بله وظيفه د زرو تخليق د د

بانكونو د رسيداتو د ترويج  ېځكه چه په ابتدا ك یاعتبار د جوړولو په معنى د

چه په پخوا  یموضوع وضاحت دايس د ېمهم رول درلود دد ېپه زيادت ك

 ېپه الس راوړل ېؤ چه خلكو به چه په هره اندازه پيس ېتعامل داس ېك وختونو

به  ېپيس ېټول ېاو پات ېله ځانه رسه ساتل ېنو يوه لږه اندازه د هغه پيسو به ي

نك باو نو ش چا پيسو ته رضورت پيداچې د كله به  ېپه بانك يك جمع كول ېي

بلكه د بانك خاوند به اړكس ته دهغه د  ېنه وركول ېپيس ېدغبه هغه ته ن

چك وركولو  ېپه بانك يك حساب پرانستلو او هغه ته به ي ېپيسو په مقابل ك

چک  ینوموړ  ېورځنيو تجاريت معامالتو كرضورت په مهال په  څو چه د تر

وكاروي مثال كه كوم چا له بانك څخه د سل زره افغانيو په اندازه قرض 

سل زره افغانيو چك  هغه ته د یاخيسته نو بانك به د سل زره افغانيو په ځا

د  ید یالسه كړ  چك تر ېوركولو نو وروسته به دغه كس چه له بانك څخه ي

 خپل رضورت يي رفع كولو. مدغه چك كاراوه اومهال ه يش د اخستلو پر

 بانك ډولونه: د متويل په اعتبار د

چې ځينې يې په ځينو معينو برخو کې متويل  يبانكداري څو قيسمونه لر 

 الندې ډولونه لري :چې  ياو ځنې يې په عامه برخو کې کار کو  يکو 

 نېدکرهيز بانک عبارت له هغه بانک څخه دی چې ن: ګره يز بانکنکرهـ  ۱

 .يپه برخه کې خلکو ته پور ورکو 

نيول او  تياریلپاره  ۍترق يصنعت بانک وظيفه د ي: د صنعت بانک يصنعتـ  ۲

 .يد پيسو دقرض ورکول د

ايې بانک : پراختيايې بانک عبارت له هغه بانک څخه دی چې خلکو يـ پراخت ۳

 ي.چارو د پرمخ بيولو لپاره پور ورکو  ياييپراخت ته د
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: مرستندوی بانک د مرستې او امداد په  بانک (مرستندوی) تعاوينـ  ۴

 ېد هغه تر غړو پور  بانک کار اوبار يخاطر تاسس شوی دی او د نوموړ 

کوالی يش  يهغه کسان چې د بانک مؤسسني د يوازېيعنی  يمحدود و 

 ي.او يا پور ورکړ  پور واخيل  يچه په دغه بانک کې حساب پرانيز 

لو ېب الېهيوادو نو کې په ب بېالبېلواستثامر کلمه په  : د بانک ياستثامر ـ  ۵

مفاهمو رسه ده چه دلته له هغه څخه مراد هغه بانک دی چه په هغه کې 

، عمومی او پس انداز   يلپاره و  ېمود ټاکلېد پيسو حساب د يوې 

کېدای او تنها ثابت حساب پکې د اجرا وړ دی  يحسابونه هلته نيش جار 

او همدارنګه لنډ  يلپاره و  ېمعينې مود بانک پورونه هم د ياو د نوموړ 

 .يد اجرا وړ نه و  مهال پورونه هم هلته

: سوداګريزه بانک له هغه بانک څخه عبارت دی چه د  سوداګريزه بانکـ  ۶

تړاو نه لري  ېپه کومه معينه څانګه پور  ييمخ بيا پر ېعمومې متويل چار 

 . الی يشادارې او پروژې ته پور ورکو  ېاو هر 

ادارو له ډلې څخه يوه  مو: مرکزی بانک د يو هيواد د مه بانک يمرکز ـ  ۷

 بانک د يمرکز  .يو  یاو نظارت کونک یاداره ده چه د ټولو بانکونو څارونک

مرکزی بانک په  .ينظام کې مهم رول لر  ياو اقتصاد مايلهيواد په 

په افغانستان   مثالً يمختلفو هيوادونو کې په مختلفو نومونو رسه يادېږ

په  (اسټيټ بانک آف پاکستان)د افغانستان بانک( په پاکستان کې )کې 

په  (اردو بانک آف انډيا)او په هند کې ) (بينک آف انګلينډ)بريتانياکې 

 نومونو رسه يادېږي.

 د مرکزي بانک دندې :

 .يچې ځينې يې په الند ډول د يتر رسه کو  ېدند  لېېالبېبانک ب يمرکز 
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بانک دی نو په دی اساس د حکومت ټولی  يبانک حکومت يـ دا چې مرکز   ۱

او حکومت ته دحکومت د پيسو په مقابل کې ګټه نه  خريه ذ پيسې هلته 

 .يقرض هم ورکو  ياو د اړتيا په وخت کې حکومت ته سود يورکو 

 (مشاور)سال کار  تکليارې ياو اقتصاد ټولنيزبانک د حکومت د  يمرکز   ـ ۲

 .دی

اړتيا په وخت  او د ي، پيسو ته ارزښت ورکو  يخريه کو ذ بانک زر  يـ مرکز  ۳

 .يهم کو  زرو اجرا  کې د

بانک څخه جواز پاڼه  يمرکز  لپاره د ېـ نور بانکونه د خپلو فعاليتونو د اجاز  ۴

 .اخيل
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 اسالمي بانکداري

 تعريف: ۍد اسالمی بانکدار 

چه په پيسو  یڅخه د ېسسؤ او م ېبانک عبارت له هغه ادار  ياسالم

التزام په اساس عمل  احکامو او بنسټېزو اصولو د رشيعت د ياسالم د ېباند

او  يرشيعت مطابق استثامر او تجارت کو  يد اسالم ېاو په مالونو باند يکو 

 ېيوی ساملد پاکې ګناه څخه  د سرتې (ربا)موخه يې د اقتصاد وده او دسود 

 .(۵۱۶زحيلی ص وهبة   )املعامالت املالية املعارصة يجوړيدل و  ېټولن

 د اسالمی بانکدارۍ تاريخ :

مګر ډير زيات دی  یکړ  ظهوري په نږدې وخت کې بانکدار  ياسالم

 .پرمختګ يې کړی دی چې نړيوال يې په تعجب کې اچويل دي

په مرص کې  ۱۹۶۳جوړولو د پاره لومړی ګام په کال د  ۍد اسالمي بانکدار 

 .پورته شو

د اسالمي هيوادونو د کډ کنفرانس لخوا د  ۱۹۷۳وروسته په کال د

په نوم بانک جوړ او په  (IDB)عربستان په جده کې د اسالمي پراختيايي بانک 

 مارچ د د کال يعيسو  ۱۹۷۵د رسامً په کار پيل وکړ ، همدارنګه  ۱۹۷۵ کال د

 ميليونه درهمو په رسمايه د الحاج محمد سعيد ۵۱مياشتې په دولسمه نيټه د 

 ۱۹۷۷او وروسته کې تاسيس شو  ۍرشيکانو په واسطه په دب هغه د او د.لوتاه

د فيصل په نوم بانک په سوډان کې جوړ شو او همدانګه په دې کال کې په 

کال کې د بحرين اسالمي  ۱۹۷۹ همدې نامه بانک په مرص کې جوړ شو او په

وروسته نور اسالمي بانکونه جوړ شول چې اوس مهال د نړۍ بانک جوړ شو او 

په خپل کار  ونوبانک ياسالم ودغسو زياتو هيوادونو کې فعاليت کوي و تر پنځ

احکامو مطابق يې  رشيعت د ياو عمل کې دپام وړ پرمختګ وکړ او د اسالم

 .پام وړ خدمتونه تقديم کړل د مفيد او يګټه لرونک زيات
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 ځانګړتياوې :د اسالمي بانک 

ؤ په و چه د دغه ځانکړتيا يد يبانکونه د يو لړځانګړتياؤ لرونک ياسالم

او دغه  يږيبانکونو څخه متاميز او جال ک او غريب سوديواسطه له 

رشيعت له نظام او په اقتصاد او اجتامع کې د هغه د  يد اسالم ېځانګړتياو 

 .يډول رسه بيانېږ ېچه په الند يد ېلوړو موخو رسه موافق

 د صحيح آزاد او خپلواک اقتصادي سيستم جوړول :  ـ ۱

اړيکه لري چه په دې  ېنظام رسه پياوړ  يسودي بانکونه له رسمايه دار 

 .اساس رسه دنړيوال صهيونستانو هيلی پوره کېږي 

والړ دی يوه طبقه يې  ېنظام چې په احتکار او ظلم باند يرسمايه دار 

مسايلو کې  ياو فقېره طبقه باندې په اقتصاد واو په غريبان ېشتمنه کړ 

 .حاکميت کوي او اکرثه خلک په فقر او اقتصادي تنګی کې اچوي 

نورو وګړو او رشکتونو  او د بانک د مالکانوپه بانکونو کې ربوی نظام چه 

ته يو څه سلنه  يچه سودي بانک خپل مشرت  یترمنځ تررسه کېږي داسې د

ورکوي او له نورو رشکتونو او افرادو څخه هغه  سلنه او داسې نور۴لکه  يورکو 

او باالخره د دغه بانکونو  زياته سلنه ګټه اخيل يچه بانک هغوی ته قرض ورکړ 

اسالم دکفارو او  ېګټه او فايده چه دټولو خلکو له پور څخه ترالسه شو 

ه د مسلامنانو په لیجيب ته لوېږي چه هغوی د همدغه پيسو په وس دوښمنو

 يعادل اقتصاد يو د بانکونه کوالی يش يمورچل نييس نو اسالم ېوړاند

خنډ وګرځي او خلک او  ېسود او سود خوړلو دالر  سيستم په جوړولو رسه د

 .ټولنه له اقتصادي ترور څخه خالص کړي

په  ۍبانک له ګټو، ښه والی او آثارو څخه يو هم دشلمې پيړ  يد اسالم

 ينکونو په ذريعه يو سامل اقتصادبا يده چې د اسالم څلورمه برخه کې دا
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 ياسالم دولتونو له وساطت څخه پرته يې د نځ ته راغلی او د غريبينظام م

 . ېاړيکه ټينګه کړ  ېنځ پياوړ يم دولتونو تر

 ـ د عادل او شامل اقتصادي نظام په پښو درول : ۲

بانکونو دوهمه ځانګړنه او امتياز دا دی چه په اسالمي بانکونو  يد اسالم

تقسيم د عدالت په بنسټ والړ او ګټه او نفع يې  ېکې د رشيکانو ترمنځ د ګټ

 .عامه او شامله ده

خلکو ته  وهغوی ګټه يوازې رسمايه لرونک بانکونه داسې دي چې د سودي

 حال کې هغوی ته کوم پرته رسېږي او په عني ګاللوله کوم زحمت او تکليف 

 .موجوديت په صورت کې( البته د تاوان د)تاوان او خساره هم نه رسېږی 

بانکونو په تعامل کې د عدالت وجه واضح او  يله رشکانو رسه د اسالم

ته رسېږي  ېبانکونو ګټه او نفع خلکو او ټولن يده هغه دا چې د اسالم مهمعلو 

 .خري لپاره وي د ټولنې د وګړوهغوی شعار دا دی چې ګټه بايد د او د

کوم چې له تجارت او مضاربت څخه په بانکونو کې دګټې ويش  يپه اسالم

معني او محدود نه وي بلکه دګټې په تناسب ګټه دبانک او الس راغلې وي 

 يهغه ګټه که لږ و  يبرخوالو ترمنځ له تحديد پرته په عادالنه ډول تقسميږ

 .که ډيره

 استثامري متويل ته پراختيا ورکول :په مرشوع طريقه   ـ  ۳

تنها دا چه د ربا او د هغه په آفتونو نه بانکونو رسه  يمسلامنان له ربو  ډير

د داسې  ېدککړتيا له وير  ېڅخه بلکه په شبهاتو باند ېدککړتيا له وير  ېباند

او خپل مالونه له خپل ځان رسه  يڅخه ډډه کو کولو  ېله معامل بانکونو رسه

 ېهغوی پيسې له کار او استثامر څخه پات حالت کې د ېغسسايت چې په د

د وتلو لپاره غوره الرې لري او له  بانکونه له دغه مشکل څخه ياسالم ږيیک

 .دغه الرو څخه خلک کوالی يش خپل مالونه په مرشوع ډول په کار واچوي
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خلک کوالی يش چې دخپلو کارونو څخه په دوه  ېبانکونو له الر  يد اسالم

 .مهمو او اقتصادی چارو کې د اسالم په رڼا کې پريکړه وکړي 

 : (ذخريه)اول : ادخار 

ټولنې لپاره ګټور او تاثري  مالونو ذخريه کول دفرد او ودغادخار او دن

ه او ود یه رسه ټولنه او اقتصاد ښه والري د ادخارو او مالونو په ذخ يد يلرونک

 .هيواد دترقۍ سبب ګرځي کوي او د

مالونو په ذخريه کولو رسه له ډيرو سيايس او ټولنيزو  په بانکونو کې د

 بانکونو کې د يده چه په اسالم ږي او له ټولو نه مهمه دايمشکالتو مخ نيوی ک

ورتګ مخه  په ذخريه کولو رسه غرب او سودي بانکونو ته دپيسو د مالونو

 .ځيورتګ مانع ګر  دښمنانو ته دګټې داسالم  نييس او د

ږي يارزښتونه زيات يمالونو په ذخريه کولو اسالم کې د بانکونو يپه اسالم

 .روح ته ځواک ورکوي  ېمين او باور او ېاو په وګړو کې دمرست

 دوهم : د متويل او سوداګرۍ پراختيا :

 باندی د ۍمالونو ايښودل او په مرشوع سوداګر  بانکونو کې د يپه اسالم

کې مهم رول  فعاليتونوکرهڼيزه او صنعتي ،سوداګريزه مالونو په کار اچول په

سطحه  يمعنو  ياسالم يټولنه د هغه په وجه آباده او رغېږ يلري او اسالم

لوړيږي او په عني حال کې په دغه کار رسه د غرب او سودي بانکونو له 

بنسټيزه توګه  ړې اوملت او وطن په پياو يږي او اسالميپريوی څخه ډډه ک

 .ږييرغول ک

،  ۍفقر ، ناپوه مال په کار اچولو رسه د بانکونو کې د ياو په اسالم

چې په  کيدای يشناروغتيا دعواملو او نورو بدبختيو په وړاندی کلکه مبارزه 

 .يآزادي او حريت تحقق پيدا کو  ياقتصاد دې کار رسه
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 رشد مخ نيوی : يغري طبع او ېـ دبې ګټ ۴

رشد څخه  يغري طبع ېبانکونو بله ځانګړنه له تورم او بې ګټ ياسالمد 

 .مخنيوی دی

 د اسالمي بانک موخې :

بانکونه دری  يچه اسالم يله تريو مبحثونو څخه داسې معلوميږ

 ي:لر  ېعمده موخ

دي او غپه موجوده اقتصادي او تجاريت معامالتو کې په ځانګړی توګه په ن -۱

 .کول رشيعت د احکامو پيل يمعامالتو کې د اسالم يجنيس بانک

په معامالتو کې له ربا او سود څخه ډډه ويش چه  ېورکړ  ېتر څو چې د راکړ  

هغه  صد او موخه دهلوړ مق امت لپاره مهم او يپخپله دغه هدف د اسالم

دی او د  بنسټ ېهغوی دعقيد ع احکامو پيل کېدل دو مرش  امت چه د

او د دين او  يرشعي احکامو پلی کېدل غواړ  د کې ژوند په ټولو برخو

 .ياو فاصله باطله او لغوه ګڼ جالوالیدولت تر منځ 

خدمتونو تجاريت او استثامري چارو په واسطه د  يپه مرشوع طريقه د بانک -۲

، له هغه مالونو ذخريه کولو ته پاملرنه ادخار او د رشد او تقويه کول. ېټولن

 پروژو د مباحد وي ونو څخه په الس راغلی عادالنه ګټې څخه چې له مال

 .اهتامم متويل لپاره د الرو برابرول او د بې وزلو حال ته پاملرنه او 

نځ د يم مسلامنانو د مالونو په کار اچولو رسه د بانک او عامل تر د -۳

مسلامنانو په مالونو د شکل چې بانک عمالً  ېګټې تحقق په داس ېمشرتک

ته  سوداګرو او عاملينو يا دا چې بانک دغه مالونه نورو  يکار وکړ  ېباند

 .ياو له هغه څخه ګټه ترالسه کړ  يورکړ 

مال او وديعت  د ېپه هغه صورت کې چه کومه خساره وارده يش نو يواز 

 ېد خپل عمل او کوښښ د خسار  ېد هغه تحمل کوي او بانک يواز به څښنت 
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 ه اساس صورت نييسمتحمل کيږي او دغه حالت د مضاربت او رشکت پ
 (..۵۲۱ـ ۵۲۱)معامالت املالية املعارصة / دکتور وهبه الزحيلی ص 

 وسايل : په عمل او استثامر کې د اسالمی بانکونو 

او  اخيل ېسودي بانکونه داسې عمل کوي چه له خلکو څخه پيس تجاريت

او خپلو  ته يې په قرض ورکوي دغه بانکونه له نورو څخه سود اخيل نورو

پيسی ورکوي او له هغو  ېکم ېګډونوالو ته هم سود ورکوي ګډونوالو ته ډير 

 ېاو په همد په ګټه اخيل پيسی ېڅخه کومو ته چې دوی قرض ورکړي زيات

 .ډول خپل استثامري کارونه په الره اچوي

طريقو رسه  په بېالبېلو يږيبانکونو کې جمع ک يپيسې چه په ربو  ېکوم

 .پس انداز حساب او بخت حساب څخه په الس راوړي، لکه جاری حساب

رسه  بانکونه لکه چه مخکی مو وويل هغه اعامل او معامالت تر يمګر اسالم

لپاره  ېخلکو او ټولن رشيعت له احکامو رسه موافق او د يکوي چه د اسالم

او  رصايف يقرضونه ، رشعحسنه غټ  او يوي مثالً وړيا کوچن يګټه رسونک

او استثامري معامالت چه ټول له سود او ربا څخه لرې او په  يتنور تجار  ېداس

 . يوالړ و  ېاحکامو او تقوای باند ياسالم

 (مرتدد عقود)، (عقود الغرر)ښکاره ربا  د بانکونو د ټولو تعامالتو لکه پټه او

مثال له قبض څخه وړاندی د څه يش خرڅول ، دبانک نوټونو پلورنه او 

او داسې نورو  رصايف ېوه له قبض څخه وړاندڅخه د ي ېدبدلينو له جمل

 د اسالم او رشيعت له احکامو رسه د ېبانکونو ک يپه اسالم يڅخه پاک و 

 .يږيعمل او معامله ک ېخلکو په جمع شوؤ پيسو باند

 ـ مستقيم او مبارش استثامر : ۱

 يمستقيم او مبارش استثامر داسې تر رسه کيږی چه پخپله دغه اسالم

او  يله خپلی رسمايې څخه رشکتونه جوړو  .يرسه کو  بانک عمل او تجارت تر
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 ېهمې پروژ و کار کوي او لويې او م ېنورو په نيابت د هغوی په پيسو باند د

 .يمتويلو 

او  يبانک د عامل او مضارب حيثيت خپلو  يچه په دغه صورت کې اسالم

کړی د رب املال مودعني او هغه کسان چې خپل مالونه يې په بانک کې جمع 

 .يحيثيت خپلو 

 ـ غريمستقيم استثامر : ۲

چه بانک د  يږيرسه ک تر ېغري مستقيم استثامر داس بانکونو يد اسالم

پيسو د خاوندانو په اذن او اجازه په جمع شوو پيسو کې منځګړيتوب کوي او 

شخص ته ورکوي او په هغه رسه کار کوي  ييا حکم يدريم حقيق ېهغه پيس

 .وي والړ ېاو دغه تړون او عمل د مضاربت په تړون باند

په  تړون يرسه شو  تر عامل او مضارب چه کومه فايده ترالسه کوي نو د

څخه عامل او  ېفايد يرشيعت د احکامو مطابق له نوموړ  ياساس د اسالم

 ېمالونو څيښتنانو ته هم له شو  ږي او مودعينو او ديمضارب ته هم ګټه رس

او اساس چه ټولو ته په  منبع ېږي او د دغه فايديڅخه ورکول ک ېفايد

 .ږي هامغه عمل او زحمت دیيعادالنه توګه رس

معمول په ډول په همدغه دوه ډوله عملونو او استثامر  بانکونه د  ياسالم

مالت املالية )املعا يم او غري مستقيم استثامر باندی اقدام کو ييعنی مستق

 (..۵۳۴ـ ۵۲۳املعارصة  دکتور وهبه الزحيلی ص 

 د اسالمي بانک کړنې : 

 : يپه الندی ډول د ېعملونه او کړن د اسالمی بانکونو نور

 .مت ادا کوليق د چک د .قبلول ، دجاري حسابونو پرانستل امانتونود   ـ ۱
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حواله جاتو او  دمالونو ليږد ،  مالونو تحويلول ، د ، دورکړل شوؤ تسليمول د

عمل  مزد او اجرې په مقابل کې چه دغه مزد او اجوره د نورو اجرا کول د

 .ږي يستل کياو کار په مقابل کې اخ

 .رشعي احکامو مطابق رصافی کولد ـ ۲

 .رسه رتاج ـ د وکالت په اساس د ملکيتونو او ترکاتو اداره کول په مزد او  ۳

مالونو او ځانګړو  و يتيامنو داوقاف او همدارنکه د د وصيتونو تنفيذ

 .اداره کول قونوصند

 .معلوماتو ورکول او ګډون والو ته د مشورو او ـ عاملينو ۴

ږو کارونو لکه هغه کسانو ته واده کول چې توان نلري يـ د خرييه او ټولن ۵

کات د ، د ز لپاره صندقونو جوړول ېحسنه قرض ورکول او د دغه موخ

 .او مستحقينو ته يې توزيع کول مالونو جمع کول او فقريانو

، صنعتي او تصادي، کرهڼيزوپيسو اچول په اق ـ د قرض ورکونکو د ۶

 .سوداګريزو پروژو باندې د رشکت مرابحې او مضاربت په طريقو رسه

 په طريقه ېاقتصادي پروژو متويل د مضاربت او مرابحد ـ د پيسو ورکړه او  ۷

بانک سوداګرو ته سوداګريز مالونه او  يشکل چه اسالم ېرسه په داس

شيان اخيل او د نوموړو مالونو پيسې له څه مودې وروسته له سوداګرو 

 .څخه اخيل

متويل او  پروژو د او اکرثه استثامري اعامل د ېډير  بانکونو يد اسالم

ورکولو په برخه کې د مضاربت په تړون رسه وي داسې  د پيسو رشکتونو ته د

 ينوله خلکو څخه رسمايه جمع کوي او هغه باخربو متخصصبانک  يچه اسالم

ګټه او فايده په  ېته ورکوي تر څو په هغه پيسو باندې کار وکړي ، ترالسه کړ 

که په کار يې نځونو کې د شوي اتفاق په تناسب وييش او توزيع کوي يخپلو م

 هغه تاوان متحمل د نځته رايش نو بانک او د رسمايې څښنتيکې کوم تاوان م
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ګرځي او عامل له دې نه غري چه د نوموړی جهد او زحمت کومه نتيجه نده 

بل څه متحمل نه  ورکړې او وخت يې له کومی ګټی پرته تري شوی وي د

 .ږييک

 د بحث پايله :

 .والړ کارکوي ېبانک په دريو اصولو او اساساتو باند ياسالم

 ېاو نورو حرامو معامالتو د کار او تعامل څخه لر  ېګټ ېحرامد سود  ـ د ۱

 .والی

مصدر او اساس دی يعنی ګټه او ربح له کار  ېـ عمل او کار د ګټې او ربح  ۲

 .معلوم وي نا سلنی نسبت  او عمل څخه په الس راځی چه دګټی د

املعامالت املالية / دکتور ). له رشد رسه تړاو ورکول ېرشد ته دټولنـ اقتصادي ۳

 .(۵۲۷الزحيلی ص

 د اسالمي بانک حسابونه

 : په اسالمي بانک کې د حسابونو ډولونه

بانک حسابونه د هغو معامالتو څخه عبارت دي کوم چې په  يد اسالم

 .رشيعت کې مرشوعيت ولري ياسالم

 :(Saving account) ـ د ذخېری او پس انداز حساب۱

بانکونو کې د  ياسالمدياتو څخه عبارت دی چه په غدغه حساب له هغه ن

پيسو څښتنان هرکله چې  ږي او ديوديعت په شکل ايښودل کد امانت يا 

بانک د دغه پيسو يوه  ياسالم .وغواړي هغه پيسې له بانک څخه اخستلی يش

د شکل بې له غپه ن ېپيس ېنور  ېبرخه د اعتبار دقرض په شکل ورکوي او پات

ساتل  کې په کار واچول يشدی چې په مضاربت يا نورو سوداګريزو کارونو 

 .يږيک
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هـ ق په دوبی کې د اسالمی بانکونو د دوهم  ۱۳۹۹م / ۱۹۷۹په کال 

 : يکنفرانس په پريکړو کې داسې راغلی د

د پس انداز حساب په مقابل کې بايد چه هيڅ ډول چاته ګټه او سود 

مهال ترصيح يش چه دغه  پرانستلو پر حساب د چې د ورنکړل يش مګر دا

او که پيسې په تجارتی چارو لکه مضاربت ، رشاکت کې په کار اچول کېږی 

 .(۵۲۷)املعامالت املالية / دکتور الزحيلی ص .نه

وديعت او امانت تقريباً يو شان مفهوم لري په قزآنکريم کې د وديعت او 

ځال ځال بيان لفظ استعامل شوی دی مګر په فقه کې بيا  جامعامانت د پاره يو 

 .شوی دي

چې کوم امانت ايښودل کيږي او ددې امانت ساتلو په بدل کې په بانک 

کې څه اندازه اجرت اخيل نو هغه جايز دی مګر پخپله له هغه پيسو څخه 

 .(۷۱۳)اسالمې فقه موالنا مجيب الله ندوي ص سود اخيستل حرام دي 

 :(Current Account) ـ جايري حساب۲

حساب هغه  يحساب داسې تعريف کړي دی : جار  يجار اقتصاد پوهانو 

بانک  يږي ، د مالونو څښنت اسالميمال دی چه په غوښتونکی حساب کې زيات

بريته  يکله چې وغواړ  هغه د کارولو او نه کارولو اجازه ورکوي او هم هر ته د

 .يې له بانک څخه اخستلی يش

هيڅ ډول ګټه او جاری حساب په مقابل کې رب املال ته  بانک د ياسالم

ربحه نه ورکوي ځکه چه دغه حساب د کوم تجاريت فعاليت الندې نه دی او 

 .يتل غوښتونکی ګڼل کيږ
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 : ـ مضاربت يا مشارکت۳

دغه حساب له هغه مالونو څخه عبارت دی چه څښتنان يې د کار او 

لپاره بانک ته ورکوي او هغه تر ټاکلې نيټی پورې چه د بانک لخو  ۍسوداګر 

 .ږييوی وي له بانک نه اخستل کټاکل ش

چه د  ېبانکونه د دغه ډول حسابونو په مقابل کې په هغه صورت ک سودي

بانکونه که  ييش ګټه ورکوي مګر اسالم ېټاکلې مودي لپاره په بانک کې پات

په نوموړو پيسو باندې کار اوتجارت وکړي هغه که په مبارش او يا غري  ېر ېچ

ناسب رسه د مالونو څښتنانو ته ګټه ورکوي ګټې په ت ېمبارش ډول وي د شو 

او که يې هيڅ فايده نه وي کړی نو د مالونو څيښتنانو ته هيڅ کومه ګټه هم 

 .نه ورکوي
 (۲۱۷ـ  ۱۹۸، دکتور العبادی ص۹۸ـ  ۸۸البنک االربوي فی االسالم للعالمه باقر الصدر ص )

 :مضاربت تړون اسالمی بانک او د

بانکونو کې کارول  يڅخه چې اکرثاً په اسالميو له هغه مهمو تعامالتو 

 .هغه د مضاربت تړون دی يږيک

 : د مضاربت تعريف

مضاربت په تجارت کې د رشاکت له تړون څخه عبارت دی ، دغه 

او د ټاکل  يږينځ تر رسه کياو عامل ترم (د پيسو مالک)ملال ا مشارکت د رب

معاملې په پای کې ګټه او ربح د  شوی وخت په پای کې او يا هم د تجاريت

نځ کې په هغه تناسب باندې چه اتفاق ورباندې شوی يرب املال او عامل په م

وي تقسيميږي او که د مضاربت په تړون کې تاوان رامنځته يش نو د تاوان 

 .ياو په عامل او مضارب نه راځ يتحمل يوازی په رب املال راځ

نيول  ېاړخونو مصلحتونه په نظر کهرو دواړو  د مضاربت په تړون کې د

وخت  ېيعنی د رب املال او عامل ځکه چې ډير خلک پيسې لري ول يشوی د
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ډير خلک هم وخت لري او هم په تجارت  ېاو په تجارت کې مهارت نلري ول

پيسی نلري نو د مضاربت په وسيله دواړه طرفونه فايده  ېکې مهارت لري ول

پام کې نيول شوی دی هم پيسې په کار کوي او د دواړو جهتونو مصلحت په 

/  هعارص ملامالت املالية اع)امل .اچول کېږی او هم بيکاره وګړی په کار مشغولېږي

 .(۴۳۸دکتور وهبه الزحيلی ص 

 .مخکې تري شود مضاربت مفصل بيان 

 : د پيسو حواله يا رصايف -۴

باندې اجرت اخيستل د  ږد: د پسو حواله کول يا ليږل او د هغه په لي(الف

پيسو ليږلو يا رسولو مزد يا د  اځکه د يمعارصو فقهاوو په نزد جايز د

 .کميشن دی او د قرض شکل نه لري

الر ډوي مثالً افغانۍ په افغانۍ  : که د پيسو جنس يو د اسعارو تبادلهب( : 

په کې نه وي او الس په به الرو نو دا تبادله به رس په رس وي زيادت ډ په 

 الس به وي

َهُب ِباالّذَهِب َوالِفّضُة ِباالِفّضِة َوالرُبُّ :»حديث رشيپه دليل د دغه  اَلذَّ

ِعِر َوالثََّمُر ِباالثََّمِر َواملِلُح ِباامللِح ِمثالً مِبِثل َسَواًء ِبسَواٍء يَداً  ِعرُي ِباالشَّ ِباالرُبِّ َوالشَّ

 .(رواه مسلم«)ِبيداٍ 

سپني زر په سپينو زرو، عنم په غنمو، وربيش رسه زر په رسو زرو، ژباړه: 

، خرما په خرما او مالګه په مالګه باندې مساوي الس په الس تبادله په وربشو

 .يش

يعنې کله چې اجناس همجنس وي نو مساوي ، الس په الس به تبادله 

 .کيږي

الر باندې په هغه کې ډاو که جنس يو شان نه وي مثالً د افغانۍ تبادله په 

زيادت باک نه لري ځکه جنس يې يو شان نه دی په رشط ددې چې  فرق او
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فَاَِذا ختَلََفت هِذِه االَجَناس » :ي ، په دليل د دغه حديث رشيف الس په الس و 

 (رواه مسلم) «فَبيُعوا كَيَف ِشءتُم اِذاَ كَاَن يداً ِبيَدٍ 

 ئاو که اجناس فرق ولري بيا چې څنګه غواړئ هسې يې معامله کړ ژباړه :

 .په رشط د دې چې الس په الس وي

 : د املرابحة معامله -۵

 : بيع املرابحة په دری قسمه ده

: د يوه جنس اخيستل او هغه بريته پخپل رس بغري له ګټې  بيع التولية

 .خرچولو ته وايي

: د تجاريت جنس اخيستل او بيا هغه په ګټه خرچول په تجاريت  بيع املرابحة

 .جنس کې ګټې کولو ته مرابحه وايي

: د تجاريت جنس اخيستل بيا د هغه په تاوان خرچولو ته بيع  بيع الواضيعة

دالره يو کال وروسته  ۴۱۱مثالً يو کس کمپيوټر اخيل په  .الواضيعة وايي

 .دالره خرچوي ۳۱۱هغه په 

 .اړه بيعې د فقهاؤ په اتفاق جايزې ديدا دری و 

په رشط ددي چې تجاريت جنس قبض يش که تجاريت جنس قبض يا تسليم 

 .نه يش بيعه نه صحي کيږي

بيعې د صحت رشط دا دی چې تجاريت جنس قبضه او تسليم  د مرابحې 

 (شيخ االسالم محمد تقي عثامين ۲۶۳ص  ۱، البحوث ج  ۳۱۱،  ۲۶۶ص  ۵)فتح القدير ج  .يش

د بانک لخوا د مرابحې بيع به هلته صحي وي چې بانک يا د هغه وکيل 

اخيستل شوي تجاريت اجناس قبض کړي يواځې د ټيکټ په ذريعه چې 

تجاريت اجناس يې ليديل هم نه وي او په اجناسو يې قبضه نه وي کړي نه 

 .صحي کيږي
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َمْن  :»للَِّه قَاَل َعْن ابِْن َعبَّاٍس أَنَّ رَُسوَل اپه دليل د دغه حديث رشيف :

ٍء ِمثْلَهُ   «ابْتَاَع طََعاًما فاََل يَِبْعُه َحتَّى يَْستَْوِفيَُه قَاَل ابُْن َعبَّاٍس َوأَْحِسُب كُلَّ يَشْ
 (.مسلم)رواه 

ژباړه : ابن عباس رضی الله عنه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه 

موادو له خرڅولو څخه وسلم خلک د قبض او تسليم څخه مخکې د خوراکي 

منع کړي دي ، ابن عباس رضی الله عنه وايي : ټول شيان ددې په شان حکم 

 .لري

 : االجاره – ۶

 .اجاره يا اجرت او يا مزد چې عموماً دری قسمه اجروتونه وي

 .الف( هغه اجرت چې سړی د کرايي په بدل کې اخيل

 .اخيلب( : هغه اجرت چې سړی د کسب او مزدورۍ په بدل کې 

 .ج( : هغه اجرت چې سړی د کار په بدل کې نورو مزدورانو ته ورکوي

 د اجارې د صحت د پاره هم د مرابحې په شان د جنس قبض کول رشط دي

، ون مقبوض املوجر اذا کان منقوالً؛ ای من رشائط االجارة : ان يکو منها

 (۲۵۶ص  ۱البحوث ج ) – (۴۱۱ص  ۴)الفتاوی هنديه ج فان مل يکن فی القبضة فال تصح اجارته 

هغه يو صورت دا دی  که بانک غواړي د اجارې معامله تر رسه کړي نو د

َّني ، طياره ، يا ځمکه يا ساختامن او يسامان واخيل مثالً ساختامين ماش  چې

د هغه مالک جوړ يش بيا وروسته هغه د اجاري د معاملې له مخې په کرايه 

 .ورکړي

 مينځ څه فرق دی ؟ ترد اسالمي او سودي بانکونو 

اسالمي بانک هغه دی چې ټول معامالت يې د اسالمي رشيعت موافق وي 

 .او په ټولو معامالت کې د سود او قامر څخه پاک وي
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 په اسالمي بانک کې الندې ضوابت موجود وي :

د اماناتو ساتل ، خرڅول او اخيستل ، مضاربت او )د خدماتو ټول مراحل  -۱

 .به حالل او د اسالمي رشيعت د ضوابتو موافق وي (..اجاره

د اسالمي بانک ټول اسباب او پانګه به حالل وي ، په سودي بانک کې د  -۲

اسالمي بانکدارۍ د څانکې فعاليت خپله د سودي ادارې رسه کومک دی 

 .او خپله سودي لني دين دی ځکه اسباب يې حالل نه دي

 : ګټه په اجامع د امت حرام دهد بانک 

سودي بانکونه دوه ډوله کارونه تر رسه کوي ، خدمات او پانګه ونه يا 

رسمايه ګزاري د سودي بانک اکرثه تعامل په قرض باندې دی او څه برخه يې 

 .روا او نا روا پانګه ونه ده

پورې رسيږي او د  (۸ ۸۱-۷۸د سودي بانکونو د قرض راکړه ورکړه تقريباً )

  .۸( ته رسيږي ۳۷-۹يې تقريباً ) خدماتو په برخه کې پانګه ونه

سودي بانکونه يوازې د سودي قرض د اخيستلو او ورکولو يو وسليه ده ، 

ګټه ورکوي مګر چا ته چې بانک  ۴۸مثالً د چا څخه چې قرض اخيل هغه ته 

ګټه اخيل او سودي بانک دغه فرق د ځان حق  ۷۸قرض ورکوي د هغوی څخه 

 .بويل

ل او ورکول په اجامع د امت سود دی او دا د بانک د دغه ډول ګټه اخيست

 .همغه د جاهليت د زماين )الربا الدين( يا د قرض سود بلل کيږي

په دې باره کې مجتمع فقه اسالمي په مکه مکرمه کې علمي ناسته وکړه 

او د اسالمي فقهې پوهانو برخه لرله  ؤزيات علام ۳۱۱چې په دغه ناسته کې تر 

 .او د بانک ګټه يې سود اعالن کړه

سود نه بلل کيږي بلکي  ېنې برخينې بيا دا حيله جوړوي چې د بانک ځيځ

هغوی پر دغه پانګه باندې مضاربت او تجارت تر رسه کوي دا خربه خطاء او 
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ځکه په .غلطه ده ځکه په مضاربت کې د ګټې ثابت تعينول باطل دي

مضاربت کې ګټه او خساره د حساب کولو وروسته څرګنديږي دلته که فرضاً 

خساره هم شوی وي ګټه ثابته ده چې دا اصالً په قرض باندې سود دی او په 

 .مضابت ، زراعت وغريه د ګټې ثابتول باطل دي

نهی النبی صلی الله عليه وسلم عن »په حديث رشيف راغيل دي :

 .«معينة من االرض تخصيص أحد املتعاقدين بثمرة

يعنې : رسول الله صلی الله عليه وسلم په رزاعت کې مالک او بزګز د پاره 

 .د مېوې د حصې د ثابت ټاکلو څخه منع فرماييل ده

په مضاربت او زراعت کې به يوازې حصه تعينيږي مثالً که په تجارت کې 

تا مګر ګټه ويش يا د فصل حاصل ټول يش نو نيمه حصه به زما وي او نيمه س

افغانۍ به زما وي او پاتې ستا  ۳۱۱د ګټې او حيص ثابت ټاکل باطل دي لکه : 

 .منه مېوه به زما او پاتې به ستا وي داسې معامله باطله ده ۳۱يا 
 (.۲۴۸وهبة زحييل )ص  –املعامالت املالية املعارصة 

 مسائل

 په سودي بانک کې کار کول څه حکم لري ؟

 .ننګرهار والیت د بټی کوټ ولسوالی اوسیدونکیدیدارالحق دیدار یم د 

 .سالمونه وایم تاسې تهاول خو د هر څه تر مخه 

؟  يکار کول څنګه د ېپه بانکونو ک ېپه اوس وخت ک ېده چ زما پوښتنه دا

، که حرام دی نو په کوم دلیل رسه ؟که ؟حالل دی که حرام يې معاش 

 .شحاله شمنو ډیر به خو  ئمعلومات مو په تفصیل رسه راکړ 

 :ځواب

هغه بانکونه کوم چې معامالت يې سودي وي لکه د پس انداز حساب په 

مقابل کې ګټه ورکول ، اجاره او مرابحه د اسالمي رشيعت خالف په سودي 
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ډول تر رسه کول او داسې نور ، يعنې هغه بانکونه چې سودي وي په هغه کې 

او  (کاتبانو )ليکونکوکار کول حرام دي ، ځکه چې د بانک کارکونکي د 

شاهدانو حيثيت لري او رسول الله صلی الله عليه وسلم د سودي معاملې 

 .يد ېکاتب او شاهد دواړه د سود په ګناه کې مساوي او يو شان ګڼل

بَا َوُمْؤكِلَُه وَكَاتِبَُه َوشَ » اِهَديِْه َو لََعَن رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوآلِِه َوَسلََّم آكَِل الرِّ

 .(۱۵۹۸ )مسلم  «قَاَل: ُهْم َسَواءٌ 

رسول الله صلی الله عليه وسلم د سود خوړونکي ،ورکوونکي ژباړه : 

فرمايل چه دوی ټول په اصل د  ېوي ،ليکونکي او شاهدان لعنت کړي دی ،او

 .يرسه برابر د ېګناه ک

دلته مو په دې اړه د نړي ډيرو معتربو مراجعو فتاواوې ور کړی دي چې  

 څو را نقل کړی دي :

 ليکي : (402،  401/  2) "اللجنة الدامئة-فتاوى إسالمية "

پوښتنه : زه په يوه هيواد کې په مرکزي بانک کې دنده تر رسه کوم چې 

عمالً د سود په معامالت کې الس نه لري خو د ګټې اخستنې تعامل تر رسه 

 کول څه حکم لري ؟په دې بانک کې کار   (کوي )ماليات او نور اخيل

 الحمدلله –ځواب 

 يکار کول حرام دي ، که څه هم په داسې برخه کې و کې په دې بانک 

چې هلته د سود معامالت نه تر رسه کيږي ، دا کفايت کوي چې مرکزي بانک 

دی ، مرکزي بانک د سود رأس او مور بلل کيږي او د ټولو سودي مؤسيساتو 

 .انسجامونکی بلل کيږي

د ناظم او چوکيدار د پاره هم په داسې بانکونو کې کار کول نا علامء حتی 

 .رواه ګرځويل دي وار خو د کاتب شو

 د اهل علم د فائدې د پاره عريب منت دلته را نقلوو : 
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 .العمل يف البنك الربوي بغري مبارشة للربا وإيداع األموال فيه

باملعامالت الربوية أعمل يف البنك يف إحدى الدول يف قسم ال يتعامل 

علامً بان البنك املركزي يتعامل بالفوائد وهو مؤسسه حكومية فام هو حكم 

 العمل يف البنك املذكور أرجو إفاديت ؟.

 الحمد لله

عملك يف البنك حرام ، حتى لو كنت يف قسم ال يتعامل باملعامالت 

والعمل يف هو أم البنوك ورأسها ، ” البنك املركزي ” الربويَّة ، ويكفي أن 

يتكون   األقسام األخرى إمنا هو متمم ومكمل ألقسام الربا ، ومن كلِّ األقسام

 .البنك بل كل املؤسسات الربوية

بل إن العلامء أفتوا بعدم جواز العمل حارساً أو سائقاً يف مثل هذه 

 املؤسسات فكيف بالكاتب ؟

سائقاً أو حارساً ؛ وذلك ال يجوز العمل باملؤسسات الربويَّة ولو كان اإلنسان 

ألن دخوله يف وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرَض بها ؛ ألن من أنكر 

شيئاً ال ميكن أن يعمل ملصلحته ، فإذا عمل ملصلحته كان راضياً به ، والرايض 

 .باليشء املحرم يناله من إمثه

ك : فهو ال أما من كان يبارش القيد والكتابة واإلرسال واإليداع وما أشبه ذل

شك أنه مبارش للحرام ، وقد ثبت عن النبي صىل الله عليه وسلم من حديث 

جابر ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله 

 (.۴۱۱/  ۲)” فتاوى إسالمية ”  .وشاهديه وكاتبه ، وقال : هم سواء

 همدارنګه موسوعة الفقه االسالمية ليکي :

سلم العمل يف أي بنك أو مؤسسة تأخذ أو تعطي الربا؛ ألنه يحرم عىل امل

من التعاون عىل اإلثم والعدوان، واملال الذي يأخذه العامل من البنك أو 

 .املؤسسة الذي يعمل فيه سحت وحرام يعاقب عليه إن مل يتب منه
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وسلم آكَِل الّربَا، لََعَن رَُسوُل الله صىل الله عليه »ِبٍر ريَِضَ اللُه َعْنُه قَاَل:َعْن َجا

 .(أخرجه مسلم) «ُهْم َسَواءٌ » :َوُموكِلَُه، وَكَاتِبَُه، َوَشاِهَديِْه، َوقَاَل 

يعنې : د مسلامن د پاره په هر هغه بانک او مؤسسه کې کار کول حرام 

سود خوري او يا سود اخيل ځکه چې دا د ګناه او ظلم په کار کې چي دي کوم 

مؤسسې څخه ګتلی مال حرام دی کچېرې  مدد کول دي او داسې بانک او

  .توبه ونه بايس په هغه باندې نيول کيږي

رسول الله صلی الله عليه وسلم د سود حْضت جابر رضی الله عنه وايي :

ويی فرمايل چه  خوړونکي ،ورکوونکي ،ليکونکي او شاهدان لعنت کړي دی ،او

 .دوی ټول په اصل د ګناه کی رسه برابر دی

 ة ليکي :اللجنة الدامئ

وُسئلت اللجنة الدامئة عن رجل يعمل حارساً ليليّاً يف أحد البنوك ، وليس 

 له عالقة يف املعامالت ، هل يستمر يف عمله أو يرتكه ؟

 فأجابت :

البنوك التي تتعامل بالربا ال يجوز للمسلم أن يكون حارساً لها ؛ ألن هذا من 

وال تعاونوا عىل اإلثم )نه بقوله : التعاون عىل اإلثم والعدوان ، وقد نهى الله ع

 (.والعدوان

وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا ، وينبغي لك أن تبحث عن طريق حالل 

 .من طرق طلب الرزق غري هذا الطريق

 .وبالله التوفيق ، وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وآله وصحبه

د افتاء د داميي ټولنې څخه د يو سړي په اړه پوښتنه شوې ده چې په يو )

بانک کې د چوکيدار او بهره دار په حيث دنده تر رسه کوي او د معامالتو 

ته ادامه ورکړي او که ترک يې رسه هيڅ عالقه نه لري نو هغه خپلې دندې 

 ؟کړي
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د کې چې په ځواب کې ليکي : مسلامن ته جايزه نه چې په داسې بانک 

سود کار کوي دنده تر رسه کړي که څه هم چوکيداري يا بهره داري وي ځکه 

دا عمل د ګناه په کار کې مرسته ده او الله تعالی ددې کار څخه منع فرماييل 

يو له بله کي ، يعنې د ګناه او ظلم په کار  (و ال تعاونوا علی األثم و العدوان)

 .مرسته او مدد مه کوئ

انکونه د سود کار کوي تاسې ته ښايي چې د حاللې الرې په غالب ګامن ب

 (.رزق په الس راوړی

 د سودي بانک په داسې برخه او شعبه کې کار کول چې هلته سود نه وي 

بانک د ګروي د اتشاري )مشوره  "أتش أس يب يس "سوال : زه د بريطانيا د 

په څانګه کې کار کوم ، کوم چې خلکو ته د غوره قرض ، او غوره  (ورکولو

ګروی طريقه بيانوي ، ما پوه کړه چې آيا دا کار حرام دی ؟ لکن دلته مې د 

جومات د امام څخه پوښتنه وکړه هغه ما ته وويل تر هغه پورې دلته دنده تر 

کول جايز  رسه کوه څو پورې دې چې بله دنده نه وي پيدا کړې ، نو ايا داسې

 مرسته او مدد کول دي ؟کې دي او که نه دا عمل د ګناه او ظلم په کار 

 ځواب :

 الحمد لله

 ليکي :االسالم سوال جواب  فتاوي املعارص

سودي بانکونه هغه مؤسيسات دي چې پر معصيت او کبريه : ژباړه

ګناهونو بنا شوې دي کوم چې سود او قامر دی د هيڅ مسلامن د پاره جايز نه 

ده چې د هغه په يو شکل کومک وکړي او هغه په خپل کار او عمل رسه تقويه 

کړي او هيچا ته جايز نه ده چې په هغه کې کار وکړي ولو که په داسې څانګه 

کې کار کول هم وي چې هلته سود نه وي ځکه دا سودي بانک يا مؤسيسه يو 
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قسام او ټولې سيستم دی چې د ټولو څانګو پر فعاليت والړه دی د هغه ټول ا

 .برخې د دغه مؤسيس د سودي معامالتو په کومک او تقويت کې شاملې دي

 له علامء اللجنة الدامئة څخه داسې پوښتنه شوې ده چې :

سوال : د يو انسان د پاره په سودي بانک کې په داسې څانګه کې کار کول 

 جايز دي او که نه په کومه څانګه کې چې سودي معامالت نه وي ؟

 : ځواب

د مسلامن د پاره جايز نه دی چې په سودي بانک کې کار وکړي که څه هم 

دا کار کول په داسې کومه څانګه کې وي چې په هغه کې سودي معامالت نه 

وي ځکه سودي بانک ټولو څانګو ته محتاج دی او د بانک ټولې څانګې د سود 

( فرمايي : ي ، الله )جل جال لهپه معامالتو کې کومک او مساعدت کوونکي د

د ګناه او ظلم په کار کې يو له بله کومک او )[” َواَل تََعاَونُوا َعىَل اإْلِثِْم َوالُْعْدَواِن ]

 (.27/  72)” فتاوى اللجنة الدامئة ”  (.مدد مه کوئ

د سودي بانک د ټولو برخو تحريم بيان ې د علمي څيړنو او افتاء داميي ټولن

هم وي فرق نه کوي مسلامن هيواد وي يا کړی دی ولو که ناظم او چوکيدارې 

 (.72/72فتاوی اللجنة الدامئة ) کافر هيواد.

 املعامالت املعارصة ليکي :

إذا تقرر هذا التحريم القطعي للربا، فيجب أن يُعلم أنه يحرم عىل املسلم 

أن يكون طرفاً يف أي عملية ربوية، ويحرم عليه أن يسهم يف العملية الربوية 

ألشكال، ويدخل يف ذلك أن يأخذ قرضاً ربوياً، وإن مل يدفع هو بأي شكل من ا

الفائدة، بل دفعتها املؤسسة التي عمل فيها، كام ورد يف السؤال، أو أي جهة 

أخرى، وال شك أن من يفعل ذلك فإنه يكون مشاركاً يف الربا، وقد سبق قول 

وشاهديه وقال: النبي صىل الله عليه وسلم:)لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه 

 رواه مسلم.هم سواء( 
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ويعني الطرد من رحمة الله والعياذ -ونالحظ يف هذا الحديث أن اللعن

شامل آلكل الربا، أي لآلخذ له، وملؤكله، أي املعطي للربا، وكذلك لكاتب  -بالله

املعامالت الربوية، كام هو الحال يف موظفي البنوك الربوية، وكذلك للشاهد، 

عىل املعامالت الربوية، ويلحق بذلك من يسهم أي إسهام يف أي الذي يشهد 

العمليات الربوية، كالكفيل،ومن يشرتي مبا يسمى التقسيط امليس عن طريق 

البنوك الربوية،ومدقق الحسابات ومن يقدم برامج الحاسوب ويركب أنظمة 

الحاسوب أو يقوم بصيانتها أو يقدم أي خدمة تسهم يف الربا وغري ذلك من 

 خدمات أو املشاركات يف العمليات الربوية.ال

ژباړه : سود د رشيعت په قطعي دالئلو حرام دی ، د مسلامن د پاره په دې 

چې د مسلامن د پاره په سودي معامالت کې په هر  يباندې پوهيدل واجب د

شکل چې وي برخه اخيستل حرام دي ، که څه هم هغه داسې برخه او يا 

اخيل ځکه دی د همدغه ادارې کار کوونکی دی  داسې څانګه وي چې سود نه

او په دغه اداره کې د ده هر قسم کار د سود په معامله رشکت دی په دليل د 

:)لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه قول د نبی صلی الله عليه وسلم :

 رواه مسلم.وقال: هم سواء( 

 (العياذ بالله)ل په پورته حديث کې لعنت يعنې د الله د رحمت څخه رټ

او همدارنګه د سودي معامالتو ليکونکی چې په  یسود خور ، سود ورکوونک

اوس عرص د سودي بانک مامور او کاتب دی او همدارنګه شاهد هر هغه کس 

کې موجود او دخيل وي نو دا ټول په سود هغه چې دغه معامالت ويني او په 

د پروګرام چلونکی ، د  کې رشيک دي لکه : کفيل ، محاسب ، خزانه دار ،

هغوی انتقالونکی او ناظم او بهره دار او نور ټول په سودي معامله کې رشيک 

 .دي
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األستاذ الدكتور حسام الدين بن موىس املعامالت املالية املعارصة )

 (قدس فلسطنيجامعه العفانة ،

څخه هم دا پوښتنه شوې چې مرکز الفتاوي اسالم ويب همدارنګه د 

 ه ورته ځواب ليکي :پورته بيان ت

أنا أعمل يف بنك ربوي ولكن يف قسم التحويالت وال يوجد بها أي نوع من 

قد أجاز … فهل عميل يف هذا القسم حالل ام حرام …. أنواع الربا وذلك أكيد

الشيخ القرضاوي العمل يف األقسام التي تخلو من الربا فهل عميل يف ذلك 

 ...البنك مرشوع أم

 االحرتام.ولكم مني كل 

زه په سودي بانک کې کار کوم مګر د تحويالتو په برخه کې چې په دې 

څانګه کې هيڅ قسم سود نشته نو زما دنده په دغه برخه کې حرامه ده او که 

حالله ، ماته شيخ القرضاوي اجازه کړې ده چې په هغه برخه کې کار کول چې 

 .د سود څخه خايل وي جايز دی

 خواب :

 اإلجابــة

 الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان األمر كام تقولني أختي السائلة من أن عملك يف قسم التحويالت 

يف البنك الربوي لكن ال بد من التنبيه يف هذه املسألة إىل ثالثة أمور: األمر 

مام ال عالقة له بالربا مع  األول: أن بعض الناس قد يظن يف أعامل يقوم بها أنها

أن األمر خالف ذلك، ومن ذلك كتابة أو حمل ورقة لها تعلق بالربا، ألن ذلك من 

اإلعانة عىل الربا والله تعاىل يقول: َوتََعاَونُوا َعىَل الرِْبِّ َوالتَّْقَوى َوال تََعاَونُوا َعىَل 

يه وسلم: لعن الله الربا آكله {، وقال صىل الله عل0اأْلِثِْم َوالُْعْدَواِن }املائدة: 

فلم يكن اللعن آلكل   وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم.
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أن التحويالت البنكية ال تخلو ، الربا وحده بل شمل املوكل والكاتب والشاهد 

من الربا يف الغالب ألنهم ال يلتزمون بالتقابض عند املصارفة، ومن املعلوم أن 

 الرصف حتى يخلو من ربا النسيئة.واألمر الثالث:أن األفضل التقابض رشط يف

واألحوط لدين املرء هو البعد عن العمل عند املرابني ولو كان العمل يف ذاته 

 مباحا.

که دا کار همداسې وي لکه تاسې چې واياست نو پوښتنه کوونکې ترجمه: 

و امورو خورې ! ستا کار په سودي بانک کې د تحويالتو په برخه کې د دري

 څخه خايل نه دی :

نې خلک ګامن کوي چې د سودي بانک په داسې برخه کې کار کول ي: ځ اول

، سود نه دی لکن داسې نه ده کتابت چې هلته سودي معامالت نه وي نو

ماموريت او تحويالت په سود کې شامل دي ځکه دا د ګناه او ظلم په کار 

َعىَل الرِْبِّ َوالتَّْقَوى َوال تََعاَونُوا َعىَل اأْلِثِْم َوتََعاَونُوا مدد دی الله تعالی فرمايي :

او کې په کار  ۍله بله د خري او پرهيزکار  ، يعنې : مدد وکړئ يو َوالُْعْدَوانِ 

 .مدد مه کوئ تاسې يو له بله د ګناه او ظلم په کار کې

كله لعن الله الربا آ : همدارنګه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : دوهم

يعنې : د الله تعالی لعنت دی په  وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء.

سود خوړونکی ، سود ورکونکي ، ليکونکي او شاهد او ويې ويل : چې دوی 

 .د سود په ګناه کې رسه برابر دي

نو څرګنده شوه چې سود په ګناه کې د سودخور او سود ورکوونکي څخه 

ي نو د بانک تحويالت په سود کې شامل عالوه کاتب او شاهد هم شامل د

 .دي

دريم : غوره او احتياط د بنده په دين کې دا دی چې سړی د سود خورو 

 والله أعلم.  .که څه هم هغه کار په اصل کې مباح وي څخه لرې وي
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 د بانک په قرغه کيش يا بخت حساب کې کډون کول څه حکم لري ؟

 .حلوئ ېستونځ زمونږ کوم چیته د زړه له اخالصه مننه  کارکونکو ټولو

نیت  ېده حساب خالصول پ ېپه بانکونوکا : زما پوښتنه دا ده چې محرتم

 ؟ که نه  او يجواز لر  دا را وځيجایزه  ېچی ماته په قرعه کشی ک

 نه دکندهار” سباوون“همت 

 :ځواب 

ځکه دا قامر دی چې د  يکډون کول حرام دکې د بانک په بخت حساب 

ډيرو کسانو پيسې جمع کيږي او بيا هغه د بخت يا قرغه کيش په ډول يو 

 .کس يا څو کسانو ته وځي

 د قامر پوره تفصيل مخکې تري شو

 په دې اړه د فتاوي دارالعلوم ديوبند څخه داسې پوښتنه شوې ده :
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يش او  په زرګونو ټکټونه خرڅ کړ يوې کمپنۍ لخوا چې د يپوښتنه : الټر 

په ټولو ټکټونو مسلسل منرب ليکل  ټکټ قيمت مثالً يوه روپۍ وي او هر د

منرب مطابق جايزه  د وي او یله ځانه رسه ساتل ۍشوی وي چې دا منرب کمپن

ځای کوي په یوه منګي يا بل  ټول ټکټونه يو وي بيا په يوه ورځ دا ېټاکل شو 

 باندې را اخيل نو بيا په یوه وړوکي هلک يا بل کس يې اچوي اوکې څه 

 هغه شخص وي به د ېټولی پيس وروسته چې د هر چا نوم راووت د ټکټونو

چې  ۍنپحواله کيږي دا رواه دي او کم ېاوس کوم کس ته چې دا ټولی پيس

 د کميشن اخستل رواه دي ؟ته شن اخيل هغې يپدې کار رسه کم

 ېدغه پیسپه نوم چې  چا ځواب : دا قامر يا جواري ده رشعاً حرام دی د

ته د کميشن  ۍستل حرام دي او همدارنګه کمپنيوي هغه ته يې اخ ېراوتل

 .اخستل روا نه دي

که هغه نه وي د هغوی وارثانو  به خپلو مالکانو ته سپاري او ېپیس ېټول دا

 (۶۳۳صفحه ۱ديوبند ج فتاوي دارالعلوم ) .ته به يې سپاري

 :الحرام څخه داسې پوښتنه شوې ده  د فتاوي البلد

 : په بخت آزموينه کې کډون څه حکم لري ؟ پداسې شان چې يو پوښتنه 

کړي که جانس ياري وکړي نو لوی  ېبرابر  ېبخت آزموينې فورم څوک د

چې که څوک پدې نيت کډون پکې وکړي چه  بل دا دولت به په الس راوړي او

حکم  ېفعالتونو کې مرصف کوم نو دد يپه اسالم ېزه بيا دغه د بخت پیس

 دی ؟څه 

څوک د بخت کارت يا فورم واخيل او بيا په  ځواب : دا ډول معامله چې يو

دا په حکم د برد باخت او قامر دی الله تعالی  ورته ووځي سېجانس رسه پی

 : فرمايي
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َا الَْخْمُر َوالَْميِْسُ َواألنَْصاُب َواألزاْلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل ] يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إمِنَّ

يْطَاِن فَاْجتَِنبُوُه لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن ) يْطَاُن أَْن يُوِقَع بَيَْنُكُم 42الشَّ َا يُِريُد الشَّ (إمِنَّ

الِة فََهْل  الَْعَداَوَة َوالْبَْغَضاَء يِف الَْخْمِر َوالَْميِْسِ َويَُصدَّكُْم َعْن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصَّ

 (.ئده)املا( 47) [أَنْتُْم ُمْنتَُهونَ 

رشاب ،قامر،انصاب )نصب کړشوی ډبری د عبادت  ای مؤمنانو! داژباړه : 

ټول ناويل او شيطاين کارونه دي له  پخاطر دا ېغيش د بخت آزمين او (لپاره

شيطان خو  .په برخه يش ې ته به بری درسهيله ده چې تائ هغو نه ډډه وکړ

نځ کې عداوت او يرشابو او قامر په وسيله ستاسې په م غواړي چې د دا

نوآیا   ئلو او ملانځه څخه منع کړو له ياد الله پاکدوښمني واچوي اوتاسې د 

 ؟ ئتاسې له دې چارو الس اخل

زحمت څخه د لوی دولت خاوند  د قامر وړونکی بدون له کوم مشقت او

 .ګرځي

 .کبريه ګناه ده چې د بت پرستی رسه مساوي بلل شوي ده

مال په دې نيت په الس راوړی چې بيا به يې نده چې انسان حرام  او دا روا

 (۴۴۲-۴/۴۴۱اسالمي) یفتاو  -علامء البلدالحرام .د خري په کار کې ولګوم

 ېنې بانکونه د قرعه کشی لپاره ورقيکې ځو : په بعضو هيواد پوښتنه 

ه چې مياشت يا کل هر ستل کيږي اويصادروي دغه ورقې له بانک څخه اخ

کس ته لوی دولت په  پوره يش قرعه کيش کيږي يوکومه بله ټاکل شوی موده 

 الس ورځي په دې اړه د رشيعت څه حکم دی ؟

د علمي څيړنې  .ځواب : دا کار قامر دی له کبريه ګناهونو څخه شمريل کيږي

 ( ۴/۴۴۳او افتاء داميي ټولنه )
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څوک دغه  نې تجاريت مؤسيسات اعالنونه کوي چې هري: ځ پوښتنه 

د  مستحق به وګرځي له دې الری خلک ورماتوي ترڅو اجناس واخيل د جائزې

 ېخلک يې د جايز  ېنيدوی د اجناسو د خريدارۍ رسه عالقه مند يش چې ځ

 په نيت اخيل ددی حکم څه دی ؟

قامر يو ډول دی دوی د خلکو مال په ناحقه  کار حرام دی او د ځواب : دا

 .کړی وي تر السه کوي دا کار يې د خلکو د غلولو لپاره يو سبب جوړ

 (.)علامء البلد الحرام مسلامن سوداګر بايد له دې کار څخه ځان وسايت

همدارنګه د سودي بانک د بخت حساب په اړه فتاوی األسالم سوال جواب 

 ليکي :

الحيلة، لريوج أمرها عىل الناس،  تلجأ بعض البنوك واملؤسسات الربوية إىل

ة يف نهاية السنة أو تُوزع بالقرع ، وإمنا تضع جوائز أوفال تعلن عن فوائد ربوية

مى بشهادات االدخار أو ، ويكرث تداول هذه الطريقة فيام يسكل ستة أشهر

ن البنك ال يوزع الجوائز من ، فإهذه الحيلة ال تجعل الحرام حالال، و االستثامر

، بدال من توزيعها عىل جميع ماله، وإمنا هي فوائد الربا، يوزعها بهذه الطريقة

 (.۷۲۴۱۳األسالم سوال جواب رقم الفتاوي ).وهي طريقة تجمع بني الربا وامليس، لعمالءا

نو سودي بانکونو دا حيله په کار اچولې ده چې په خلکو کې يې يژباړه : ځ

داسې عمل رواج کړی چې سودي فائده نه ښيي بلکي د جائزې په شکل يې 

)ددې الرې ډير  وييش ، دا جوائز د کال په آخر يا هرو شپږو مياشتو کې وييش

يې د پس انداز او پانګې په شکل سايت او خپل کار  (کسان پيسې اچوي بانک

ورباندې کوي ، دا حليه هيڅکله هم حرام نيش حاللولی ځکه بانک د خپل 

مال څخه خلکو ته جوائز نه وييش بلکي د سودي ګټې څخه يې په همدې 

او قامر دواړو جمع طريقه خپلو مشرتيانو باندې وييش او دا طريقه د سود 

 .ده
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 په سودي بانک کې د پيسو ساتل څه حکم لري ؟

 الله وبرکاته ةسالم علیکم ورحملا کارکوونکو! وښاغل

 د افغانستان په اوسنيو مشهورو بانکونوده چه آیا کوالی شو  زما پوښتنه دا

 يد جار  ېیعن وانخيل ېشکل چه سود پر  ېپه داس خپلې پيسې وساتو، ېک

 ياو نه فایده فقط د ساتلو د پاره د جار  يحساب په ډول چه نه تاوان وکړ 

او  ې. لکه د یوه رصاف رسه چه د پیسو د راکړ حساب په ډول واچول يش

 .ېمعامله ولر  ېورکړ 

د پیسو ساتل د غال  ېپه کور ک ېرشایطو ک ېمعلومه ده چه اوس په د تاسو ته

په بانک کی وانه  ېلی پیساو که ټول خلک خپ ياو خطر په وجه مشکل د

غال کول  ينو سخت مشکالت به راپیش کړ  وسايت ېی ېاو په کورونو ک يچو 

 .يته راځ ځينقتل او قتال هم م ېاو په غال کولو ک

او په  ينظام لر  يخو د یادونی وړ ده چه همدغه ذکر شوی بانکونه سود

 .ئاړه مفصل معلومات راکړ  ېده .هیله ده پيچلیږ ېنظام باند يسود

 عبدالحبيب الفت –ډیره مننه 

 :ځواب

د پيسو جمع کوم بانکونه چې په سودي نظام بنا دي په هغو بانکونو کې 

،  يداو کومک کول کول يا ساتل جايز نه دي ځکه د سودی اداری رسه امداد 

 (.۲املائدة اآلية  [)َواَل تََعاَونُوا َعىَل اإْلِثِْم َوالُْعْدَوانِ ]تعالی :  ه الله سبحانه ولقول

 .يعنې : د ګناه او ظلم په کار کې يو له بله مدد او مرسته مه کوئ

رې د پيسو په ساتنه ،انتقال يا په مجموع کې د رس او مال خطر وي ېکچ

جمع کول باک نه  او کومه بله الره نه وي نو بيا په داسې بانک کې د پيسو

 .(۲۸۱ص۱)جديد فقهی مسايل جلري ځکه چې نيت سود نه وي بلکی د پيسو ساتل وي 

 همدارنګه فتاوي علامء البلد الحرام ليکي :
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بانک  يرسه په سود ۍرې په ناچار ېرې يا حتی د رس له و ېکه د غال له و  

 –رام )فتاوي البلدالح .کې پيسی جمع يش باک نه لري سود اخيستل يې حرام دي

 (۳۸۶/۳-۳۹۱مکه مکرمه

 همدارنګه اللجنة الدامئة ليکي :

فال يجوز أن يضعها فيه؛ ملا يف ذلك من إعانة أصحاب البنوك عىل 

َوتََعاَونُوا َعىَل الرِْبِّ َوالتَّْقَوى َواَل تََعاَونُوا َعىَل ]استعاملها يف الربا، وقد قال تعاىل: 

 ۲املائدة اآلية سورة  [اإْلِثِْم َوالُْعْدَواِن 

إذا دعت الْضورة إىل الحفظ عن طريق البنوك الربوية فال حرج يف ذلك إن 

َل لَُكْم َما َحرََّم َعلَيُْكْم إِ ]شاء الله ؛ لقوله سبحانه :  الَّ َما اْضطُِررْتُْم َوقَْد فَصَّ

 وال شك أن التحويل عن طريقها من الْضورات العامة يف هذا،  (۱۱۹)انعام [إِلَيْهِ 

 (. ۱۳/۳۶۹” ))فتاوى اللجنة الدامئة.العرص

کې د پيسو ايښودل جايز نه دي ځکه دا  (ژباړه : په هغه کې )سودي بانک

َوتََعاَونُوا َعىَل الرِْبِّ کار د بانکونو د مالکانو رسه مدد دی الله تعالی فرمايي : ]

 .[َوالتَّْقَوى َواَل تََعاَونُوا َعىَل اإْلِثِْم َوالُْعْدَوانِ 

نو بيا د سودي  (مګر کله چې د ساتنې رضورت وي )د رس او مال خطر

بانک ليارې د مال په ساتلو کې څه حرج نشته ان شآء الله ، په دليل د قول د 

َل لَُكْم َما َحرََّم َعلَيُْكْم إاِلَّ َما اْضطُِررْتُْم إِلَيْهِ الله چې فرمايي :] [)او يقيناً َوقَْد فَصَّ

ه حرام کړ شوي څيزونه په بشپړ ډول بيان کړي دي مګر چې الله پاک تاسې ت

 (.هغه چې اړ کړای شې تاسې

په دې کې شک نشته چې په اوس وخت کې ددې الرې تحويل يو عام 

 و الله سبحانه وتعالی اعلم (.کچېرې اسالمي بانک نه وي)رضورت دی 

 په خارجي هيواد کې د بانک له الرې د کور اخيستل 

 .علاموو ته نیکی هیلی او خواږه سالمونه وړاندې کوم يښاغلو اسالمتاسې 
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 .نه یوه پوښتنه لرم هغه په الندی ډول دهؤ له اسالمی علام

زه مسلامن یم او غواړم چې دلته په امریکا کې یو کور په بیعه واخلم دلته 

 خاوند ته لیدلی او کتالی يش کور اصيل دکورونو خرڅالو په دې ډول دی ]د

ته د کور د خاوند څخه  يله هغه رسه په ړومبی ځل ټوله معامله پای ته رسو 

 نه یو څه مقدار اخيل له تا ېل کځکور مالک په اول  خو د ېکور په بیعه اخل

ډالره په اول  ۴۱۱۱۱ډالره ته ورته  ۲۱۱۱۱۱کور قیمت دی  مثال په ډول د لکه د

رسه  يبایع له مشرت  د نور يکور نور قیمت بانک هغه ته سپار  ځل ورکوې د

مونږ ویالی شو چې د کور  معامله نوره له بانک رسه ده يمشرت  کار نشته د

نه  يبانک له مشرت  معامله له بانک رسه ده ېخریدار بانک دی د مشرتی پات

؟ او که نه  يراځ ېدا معامله په سود ک  کلونو کی اخيل ۴۱یا  ۳۱مبلغ په  ېپات

 ۵یا  ۷اخستالی دلته په سلو کی  نه په بل ډول کور نيش ېاو دلته پرته له د

موږ مسلامنان څه  فیصده سود هم بانک له مشرتی نه اخيل ۸او کله کله 

ارشاداتو په رڼا کی ځواب  يوکړو چې د کور خاوندان شو ؟د قران او نبو 

 امريکا –ستاسی ورور حیات الله ستومان .په درنښت کور مو ودان .غواړو

 :ځواب 

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله، 

 .وبعد

د سودي بانک له الرې د کور اخيستلو معامله حرامه ده ځکه دا د قرض 

ده اصالً رشکت يا بانک ځمکې ،ماشني يا بل جنس ته د  (ربا النسيئة)سود 

مشرتې څخه د اخيستلو رضورت نه لري بلکې دا ددې د پاره اخيل تر څو له 

 .یهر قسط په بدل کې سود تر السه کړي نو دا يو سودي لني دين د

په امريکا يا کوم بل هيواد کې چې د سودي بانک له الرې کورونه اخيستل 

 .اتفاق دی ؤکيږي يوه سودي معامله ده او په حرمت يې د معارصو علام
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با النسيئة فان رشاء البيوت فی أمريکا عن الطريق بنوکها الربوية وهو ر 

 (.)اللجنة الدامئة التی أجمعت األمة علی تحرميه سلفاً و خلفاً 

يعنې : په امريکا کې د سودي بانک له الرې د کور اخيستل جايز نه دي 

ځکه دا د پور سود دی چې په حرمت يې د امت د پخوانيو او ورستنيو علامؤ 

 .انفاق دی

سود خوړلو څخه منع کړی د  سود خوړل سخته ګناه ده الله تعالی مؤمنان

 :دي

َضاَعَفًة َواتَُّقواْ اللَّه  : قوله تعالی بَا أَْضَعافًا مُّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَأْكُلُواْ الرِّ

 (.722َ)ال عمران لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن 

نه  الله پاکياتی له زچنده  څو دا ئای مؤمنانو سود مه خور ژباړه: 

 . ئبريالی ش ېچه تاس يښاي ئريږېوو 

 .چې سود اخيستل او سود ورکول يو شان دي او بل دا

لََعَن رَُسول اللِه َصيل اللُه عليِه َوَسلَم َ اكِل الّربواَوُموكِله وَكاَ تِبه َوَشاِهَديه »

 (.مسلمرواه « )َوقَال ُهم َسوآُء 

خوړونکی ،ورکوونکی  سود رسول الله صلی الله عليه وسلم دژباړه: 

 فرمايل چه دوی ټول په اصل د ېي ته لعنت واستاوه ،او شاهدانو ،ليکونکی او

 .دي ګناه کی رسه برابر

ته د سخت رضورت په  (نو معارصو فقهاوو مسکن )د اوسيدلو ځایيځ

 يا (لکه: هالکت او داسې سخت مشکل چې تحمل يې ناشونی وي)کې وخت 

ستلو بله الره نه وي اخيله د مال ،نفس او عزت سخته خطره وي او بدون 

 .اجازت ورکړی دی

يې بيا په کلکه ردوي چې د مسکن ملکيت رضورت نه  ؤنې علاميخو ځ

 .موجود وي (دی په هغه صورت کې چې اجاره )کرايه وغريه
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فرشاء البيوت عن طريق البنك ال يجوز إذا تضمن الدخول يف محذور 

رشعي ـ كاالقرتاض بالربا ونحوه ـ ما مل تكن هنالك رضورة ملجئة ال ميكن 

دفعها إال بذلك، وحد هذه الْضورة: هو وصول اإلنسان إىل حالة لو مل يتناول 

نظرية الْضورة معها املحرم لهلك، أو وقع يف مشقة شديدة ال تحتمل ـ جاء يف 

الرشعية تعريف الْضورة بأنها: هي أن تطرأ عىل اإلنسان حالة من الخطر، أو 

أي  –املشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث رضر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو 

أو بالعرض، أو بالعقل، أو باملال وتوابعها ـ ويتعني، أو  –عضو من أعضاء النفس 

الواجب، أو تأخريه عن وقته دفعاً للْضر  يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك

 .(شبكة اسالمية – اللجنة الدامئهفتاوی )عنه يف غالب ظنه ضمن قيود الرشع 

په دې مسئله کې د اسالمې نړې علمي مراکزو ډير بحثونه کړی دي د 

 .شاميل امريکا د فقهاوو ټولنې هم په دې مسئله باندې ډير بحث کړی دی

 : زما مسافره وروره

زمونږ نصيحت تاسې ته دا دی چې الله تعالی ته صرب وکړئ او په خپله 

 پرتهې الرې هوارې يش چې لتر څو تاسې ته د حاليل معام هتقوی کلک ودريږ 

له دې چې سودي بانک ته د قسط په ورکولو تاسې په دې وتوانيږې چه پر يو 

 .بلې مرشوع الرې واخلې ځل کور واخلې يا يې له کومې
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 فصللسم يوو
 سره معامالت (د غير مسلمو )کفارو

 د کفارو رسه کار کول څه حکم لري ؟

غري  دي يد مسلامنانو معامالت د غري مسلمو رسه په دوو برخو ويشل شو 

ذمې وي او د  ياحريب کافر کوم چې د مسلامنانو رسه څه معاهده ولري 

مسلامنانو رسه جنګ نه کوي دوهمه ډله حريب کافران دي کوم چې د 

  .مسلامنانو رسه د جنګ په حال کې وي

 د غري حريب کافرانو رسه معامالت : اول صورت

الندې ايت د  دليلدي په  د غري حريب کافرانو رسه معامالت کول جايز

 رشیف :

يِن : ] ال يَْنهَ فرمايي  الله تبارك وتعاىل اكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يِف الدِّ

َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم أَْن ترََبُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي [ 
 .(۸املمتحنة:)

هغو نه منع کوي چې تاسې له څخه الله تعالی تاسې له دې کار ژباړه: 

چې ستاسې رسه په دين کې نه وي  ئخلکو رسه د نیکۍ او عدل چلن وکړ 

، يقیاً الله تعالی   جنګيديل او تاسې يې له خپلو کورو څخه نه وی ايستيل

 انصاف کونکي خوښوي.

أجر نفسه ليهودي  -ريض الله عنه-أّن علياً :بل دليل يې دا حديث دی 

بذلك فلم ينكره.  -صىل الله عليه وسلم-يسقي له كل دلو بتمرة، فأخرب النبي 
 (.)رواه البيهقي وابن ماجه

علی رضی الله عنه يهودي ته د مزد په بدل کې له څاه څخه او به ژباړه : 

کله چې رسول  او وايستلې چې د هرې سلواغې په بدل کې يې يوه خرما مزد و 

 الله صلی الله عليه وسلم ور باندې خرب شو د هغه دا عمل يې رد نه کړ.
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فعن كعب بن عجرة ريض الله »همدارنګه په بل حديث رشيف راغيل دي :

أتيت النبي صىل الله عليه وسلم فرأيته متغرياً فقلت: بأيب أنت،  :عنه قال

جوف ذات كبد منذ ثالث،  مايل أراك متغرياً؟ قال: ما دخل جويف ما يدخل

قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبال له فسقيت له عىل كل دلو بتمرة، 

فجمعت متراً فأتيت به النبي صىل الله عليه وسلم، فقال: من أين لك يا كعب؟ 

رواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد، كام قال الهيثمي يف املجمع، وقد حسنه األلباين يف ) «فأخربته

 .(لرتغيبصحيح ا

ژباړه : کعب بن عجرة رضی الله عنه وايي : ما ته رسول الله صلی الله عليه 

هغه ته مې وويل : ولی دې چهره  وهوسلم راغلی چې چهره مبارکه يې تغري 

تغري ده ؟ ويي فرمايل : د دريو ورځو راهيسې مې نس ته څه نه دي داخل 

بولو و ه مې د پسونو د انو زه الړم د يهودي رس  (.څه مې نه دي خوړيل)کړي 

بولو يو خرما اخيسته دا خرما و کار وکړ د هغه څخه مې د هرې سلواغې په ا

مې ټوله کړه او رسول الله صلی الله عليه وسلم ته مې وړاندې کړه هغه 

کړه ؟ بيا مې هغه په دې کار باندې خرب  ومهک د لهوفرمايل : ای کعب دا 

 .کړ

جواز د پاره فقهاء کرامو الندې رشايط بيان د غري مسلم رسه د معامالتو د 

 کړي دي :

، ذاتاً داسې چې په او آثاراً جايز وي حرام به نه وينومړی کار به ذاتاً   اول:

 .وغريه ، غصب رشعي حرمت نه وي لکه رشاب، سود، غال، ظلمبه هغه کې 

په :   کهاو اثاراً دا چې هغه کار به د اسالم او مسلامنانو په رضر نه وي ل

، کافرانو ته پرول، د منکراتو خپرولخ ۍ، د بې دينخپرولټولنه کې د فحشاء 

کول وغريه چې دا بيا اشد مواالت بلل کيږي د اميان د  د مسلامنانو جاسويس

 .زوال سبب ګرځي
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املؤمنون عند رشوطهم ، إال رشطاً رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : 

 (.أخرجه أبو داود والرتمذي)أحل حراماً أو حرَّم حالالً

ژباړه : مؤمنانو به پر خپلو تړونونو او رشطونو وفا کوي په رشط ددې چې 

 .حالل حرام او حرام حالل نه کړي

په مخکې فصلونو کې ددې مسئلې پوره وضاحت وشو چې کوم شی رشعاً 

 .حرام وي د هغه معامله هم حرامه ده

و کار کول به د ده دين ته د غري مسلم رسه د مسلامن مزدورې ا  دوهم:

او یا داسې چې رضر نه وي مثالً د ملانځه د قضا کيدو ، يا د جامعت د منع 

 .ته کوي چې ږيره وخريه وغريهپه منکراتو حکم ور 

 .لنډه دا چې دا کار او مزدورې به د ده دين ته رضر نه رسوي

عقيديت دی به د خپل دين شعائر لوړ سايت او د کافر په مذهبی شعائرو ، 

 . امور کې به بالکل کډون نه کوي

رَِجاٌل اَل تُلِْهيِهْم تَِجارٌَة َواَل بَيٌْع َعْن ِذكِْر اللَِّه الله سبحانه وتعالی فرمايي :]

كَاِة يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلَُّب ِفيِه الُْقلُوُب َواأْلَبَْصارُ  اَلِة َوإِيتَاِء الزَّ سورة النور )[َوإِقَاِم الصَّ

 .(۳۷ اآلية

ژباړه : هسې سړي يې ثنا او صفت وايي چې تجارت او راکړه ورکړه يې د 

الله له يادولو د ملانځه له ودرولو ، د زکات له ورکولو څخه نه بې پروا کوي له 

  .هغې ورځې نه ډاريږي چې زړونه پکې اوړي را اوړي او سرتګې رډې خيږي

)رواه مالك يف په حديث رشيف کې راغيل : ال رضر و ال رضار يف االسالم 

 (.املوطأ

 .ژباړه : په اسالم کې ځان او بل ته رضر رسول حرام دي 

دا کار او مزدورې به ذلیل کسب نه وي لکه : کافر ته د ډوډۍ  -دريم

وغیره ځکه   برابرول ، د دوازې خالصول ، د هغوی د جامو او لوښو مينځل
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مسلامن ته پر کافر باندې عزت ورکړی دی نو  (جل جالله)الله تعالی  چې 

 .فقهاؤ دا ډول ذليل کسبونه مکروه بللی دي

ولو کې به مسلامن ته اوليت ورکول کيږي بې څلورم : په معامله او کار ک

رضورته له کفارو رسه کار او مزدوري کول صحي نه دي مګر په وخت د 

 رضورت کې :

  (التوبه ۷۱)َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاء[ ]

 .نې د ځينو نورو دوستان دييژباړه : او مؤمنان سړی او مؤمنانې ښځې ځ

َا َولِيُُّكُم اللَُّه َورَُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فرمايي : ] همدارنګه   (۵۵)املائدة: [إمِنَّ

يعنې : يقيناً چې دوست ستاسې الله او د هغه رسول او هغه کسان دي 

 چې اميان يې راوړی.

املؤمن ملؤمن »همدارنګه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

 )متفق عليه( «كالبنيان يشد بعضه بعضا

: مؤمن د مؤمن د پاره داسې دی لکه ساختامن چې يو برخه يې د بلې يعنې

 .برخې په وسيله کلکه شوي وي

مسلامن عدل او انصاب کوي،   کفارو رسه به په معامالتو کې ېلددې ډ

، خيانت به نه کوي ځکه مسلامن غل صفته او خاين صفته غال، رشوت، دوکه

 .به وفا کوي نيش کيدای ، بلکي پخپل عقد

د هغوی رسه به په شوي عهد او تړون وفا کوي ، الله تبارک وتعالی 

 .(۱املائدة: من اآلية) : ] يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا ِبالُْعُقوِد [فرمايي

 .ژباړه : ای مؤمنانو پر خپلو وعدو او تړونونو وفا کوئ

الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا قَوَّاِمنَي لِلَِّه ُشَهَداَء : ] يَا أَيَُّها  ئپه معامالتو کې به عدل کو 

ِبالِْقْسِط َوال يَْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَْوٍم َعىَل أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقْرَُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا 

 (۸املائدة:)اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبرٌي مِبَا تَْعَملُوَن [ 



 323.................................... ........ ........ ...........دمعامالتو فقهي الرښود

 

شی قايم د الله تعالی د پاره ګواهي ورکونکي په  !ای مؤمنانو ژباړه: 

دا ئ عدل کو ئانصاف او د کوم قوم د دوښمنۍ په وجه انصاف مه پريږد

له الله نه او کوم اعامل چې تاسې ئ خربه ډيره نږدې ده تقوی ته او ويره کو

 الله تعالی په هغه باندې ښه خرب دی. ئيې کو 

 د هغوی مال به په ناحقه نه خوري : 

)البقره  [….الَُكْم بَيَْنُكْم ِبالْبَاِطلِ َوال تَأْكُلُوا أَْموَ :]له سبحانه وتعالی فرمايي ال

۱۸۸.) 

 .ژباړه : او پخپلو منځو کې خپل مالونه په نا حقه رسه مه خورئ

إمنا قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم  »همدارنګه علی رضی الله عنه وايي :

 «. ودماؤهم كدمائنا

نو د هغوی وينه او مالونه  ومو چې د ذمي کافر رسه تړون وکړ يعنې : کله 

 .به داسې ګڼئ لکه زمونږ وينې او مالونه

 دوهم صورت د حريب کافرانو رسه معامالت :

د ټول اسالمې امت په دې اتفاق دی چې کله د اسالم دوښمنان د 

و فرض نو پر مسلامنان تريی وکړي خاورهشعائرو او  يمسلامنانو په دين ، اسالم

، که داسې  يده چې له خپل دين څخه دفاع وکړي او د هغوی رسه وجنګيږ

ونه کړي نو دین او دنيا يې دواړه په سخت خطر دي ځکه خدای مه کړه کله 

چې کفر حاکم يش دين به له مينځه ځي يا به سخت کمزوری کيږي او په 

تريوي او دنيا کې به هم د کفر تر حيواين قانون الندې خار او ذليل ژوند 

 .هغوی به د مسلامنانو په اقتصادي امکاناتو خيټه واچوي 

 [َوقَاتُِلوْا ِف َسِبيِل اّللِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكمْ  ]الله تبارک وتعالی فرمايي :

 ( .۱۹۱)البقرة :
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او د الله په الر کې له هغو رسه وجنګيږئ چې له تاسې رسه يعنې: 

 جنګيږي .

مسلامنانو د هغوی رسه قتال فرض شو نو بيا د هغوی رسه نو چې کله پر 

، او  ډير او په هر شکل چې وي حرام دي هر ډول مرسته کول که لږ وي او که

کول هغوی ته د نظامي موادو  يد هغوی رسه معامالت ، رشکت کول ، مزدور 

، غذايي موادو لکه سالح ، مهامت ، تيل ، درمل ، طعام و غريه ور وړل يا د 

وی د انسجام په ادارو کې کارکول او همدارنګه د هغوی د اډو او هغ

استوګنځيو جوړول یا د هغوی ترجامين کول ټول حرام دي او دا په اسالم کې 

 .مواالت بلل کيږي

ال يَتَِّخِذ الُْمْؤِمنُوَن الَْكاِفِريَن أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِن ] : لقوله سبحانه وتعالی

ءٍ الُْمْؤِمِننَي َوَمْن   .(۲۸آل عمران:)[ يَْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمَن اللَِّه يِف يَشْ

پرته له مؤمنانو څخه کافران ، دوستان او واکمنان نه  (ژباړه : )مؤمنان

څه  (څخه )ورته (له دوستۍ)نييس او هر څوک چې دا )کار( وکړي نو د الله 

 .(خپلې اړېکې يې له الله رسه وشلولې)نشته 

أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخُذواْ الْيَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاء بَْعُضُهْم يَا ]: او فرمايي

نُكْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللَّه الَ يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِمنيَ   [أَْولِيَاء بَْعٍض َوَمن يَتََولَُّهم مِّ
 (.۵۱املائده )

دوی په خپلو  ئل ملګري مه نيسخپ ژباړه :اي مؤمنانو! يهود او نصارا

هغه خپل ملګري  نځو کې رسه ملګري دي او که له تاسې څخه څوکيم

نشته چې  ونييس نو بيا هغه هم په همغوی کې شمريل کيږي ،پدې کې شک

 . الله ظاملان له خپلې الرښوين بې برخې کړي دي

 .د اور سکروټي غوره دي او د داسې پيسو په الس راوړلو نه 

أي لحم نبت من حرام ، »ي :کريم صلی الله عليه وسلم فرماي جناب نبي

 .)الرتمذي( «فالنار أوىل به
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تر هغه څخه اور وي چې په حرامو تغذيه شوي  (يعنې : کومې غوښې )بدن

 .غوره دی

 :ه معامالت کول حرام ګرځول شوي ديپه قرآنکريم کې د حريب کفارو رس 

ن قوله تعالی :]ل يِن َوأَْخرَُجوكُم مِّ َا يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوكُْم يِف الدِّ إمِنَّ

ِديَارِكُْم َوظَاَهُروا َعىَل إِْخرَاِجُكْم أَن تََولَّْوُهْم َوَمن يَتََولَُّهْم فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّالُِموَن [ 
  (۹املمتحنة:)

ستۍ د هغو خلکو چې ستاسې رسه الله تعالی تاسې منع کوي له دو ژباړه: 

په دين کې جنګيديل وي او تاسې يې له خپلو کورو ويستلی وی او هغه چې 

او څوک چې د دوی رسه دوستي کوي پس  رشيک شول په ويستلو د تاسې کې

 .هغه دي ظاملان

د پورت آيت رشیف په رڼا کې د فقهاء کرامو په اتفاق د حريب کافرو رسه 

هغه کافران چې د مسلامنانو رسه د جنګ په حال کې وي معامالت کول حرام 

، فتوى علامء  م 7424، تحريم الصلح مع اليهود سنة  فتاوي اسالمية ،   فتاوي اللجنة الدامئة)دي 

 .(مع إرسائيلم بحرمة التعامل 7424املسلمني عام 

دومره قدرې چې   په وخت کې اجازت ورکړی د هالکت  ؤنو فقهايفقط ځ

 أعلم. -تعاىل-والله  .نفس د مرګ او هالکت څخه خالص يش

 

 

ددې مسئلې د څېړنې لپاره مو په مياشتو تحقيق وکړ ، د اسالمي نړی 

 : يوه برخه دلته را نقلوومعترب رشعي منابع مو ولوستل د فائدې لپاره یې 

 الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وآله، أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم عىل أنَّ التعامل مع غري أهل اإلسالم مرشوع بضوابطه 

إن شاء الله -وتأجري املسلم نفسه عند غري املسلم، أمر ال حرج فيه  الرشعية
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ومام  _.يأيت ذكرها _إن شاء الله تعاىلإذا توافرت رشوطه التي س -تعاىل

 استدل به العلامء عىل جواز ذلك، ما ييل:

صىل الله عليه -قال: أتيت النبي  -ريض الله عنه-( حديث كعب بن عجرة 7

فرأيته متغرياً، قال: فقلت: بأيب أنت مايل أراك متغرياً؟ قال: ما دخل  -وسلم

جويف ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثالث قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي 

صىل الله -فسقيت له عىل كل دلو بتمرة، فجمعت متراً وأتيت به النبي  إباًل له

صىل الله عليه -فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخربته، فقال النبي  -عليه وسلم

: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأيب أنت نعم. وقد رواه الطرباين، وجود -وسلم

 إسناده غري واحد من أهل العلم.

أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو  - الله عنهريض-( ما ورد من أّن علياً 0

بذلك فلم ينكره. رواه ابن ماجه.  -صىل الله عليه وسلم-بتمرة، فأخرب النبي 

 وهو وإن كان يف سنده مقال إال أنه قد احتج به بعض أهل العلم بشواهده.

سواء كان -والقاعدة يف هذه املسألة: أنه يجوز للمسلم العمل عند الكافر 

 بثالثة رشوط: -الكافر فرداً عادياً أو مسؤوالً يف رشكةهذا 

األول: أن يكون العمل الذي سيقوم به األجري املسلم ملصلحة الكافر، مباحاً 

 ومرشوعاً يف ذاته، ويف آثاره.

فاملباح يف ذاته، كبناء دار، أو قيادة مركبة يف تسويق بضاعة مباحة، أو 

 ، فهذا جائز.توريد خْضوات أو بيع أسامك، ونحو ذلك

بخالف ما لو كان هذا العمل محرماً يف ذاته، كتسويق املحرمات ونقل 

الخمور، ورعي الخنازير وتسويق لحومها، وتصميم الدعايات لها أو لغريها من 

األمور املحرمة، كالربا وبنوكه ومعامالته، ونحو ذلك؛ ألنَّ العمل املحرم ال 

 يجوز للمسلم القيام به أصالً.
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لفقهاء عىل أن من يفعل ذلك من املسلمني يستحق التعزير وقد نص ا

 بعقوبات منها: مصادرة ما يأخذه من الكافر من أجرة أو راتب.

وأما إباحته ومرشوعيته يف آثاره، فكتوريد السيارات ووسائل االتصال 

املرشوعة، وبناء املصانع يف ديار أهل اإلسالم، و األعامل اإلعالمية التي تخدم 

وأهله، وترجمة املسلم األمني الحاذق للمواقع اإلسالمية، والكتب اإلسالم 

الرشعية، لبعض الجامعات واملراكز العلمية الجادة يف ديار الكفر، ونحو ذلك، 

 فهذا جائز ومرشوع.

بخالف ما لو كان يف هذا العمل رضر عىل اإلسالم أو املسلمني؛ كالعمل 

كان هذا األجري املسلم أو محرراً أو  اإلعالمي املوجه ضد اإلسالم وأهله، مراسالً

منسقاً، أو فنياً ، و مثله وأشد: العمل التجسيس ضد املسلمني بجميع صوره 

 وأشكاله.

وهذه األمثلة األخرية من أخطر األعامل أثراً؛ ألنَّها من أعظم صور مواالة أهل 

املسلم الكفر وتوليهم _والعياذ بالله_، فالجرم فيها أشد، وقد تقدح يف إسالم 

 فضالً عن إميانه.

وخالصة هذا الرشط ، أنه يحرم القيام بأي عمل محرم كعرص خمر أو بيع 

لحوم ميتة أو خنزير أو صيانة آالت طرب أو تصوير حفالت فيها نساء أو فجور؛ 

كام يحرم العمل يف كل ما فيه رضر عىل أهل اإلسالم كالتجسس، بل ولو كان 

ة والرتجمة، وذلك إذا كان لجهات مرتبصة بأهل العمل يف أصله مباحاً، كالكتاب

 .اإلسالم

وتختلف درجات الحرمة باختالف العمل املحرم، ورمبا يصل إىل الكفر 

 ._والعياذ بالله_ كام سبق

الثاين: أال يعود عىل األجري املسلم يف هذا العمل أو بسببه رضر يف الدين؛ 

حضور الجمع والجامعات كام لو مل يسمح له صاحب العمل بأداء الصلوات أو 
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 .مثالً

الثالث: أال يشتمل هذا العمل عىل مذلة أو مهانة للمسلم؛ كالخدمة الشخصية 

الخاصة، من مثل تقديم الطعام له، أو تقريب حذائه، أو الوقوف بني يديه، أو 

 .فتح باب السيارة له، ونحو ذلك

يرى علامء ومام ينبغي التنبيه عليه أن يتورع املسلم من العمل يف رشكة 

اإلسالم مصلحة رشعية يف مقاطعة بضاعتها أو خدماتها مقاطعة اقتصادية، 

 .أعلم -تعاىل-والله  .حتى ال يكون عوناً ألعداء اإلسالم

 حكم التعامل املاىل مع غري املسلمني املساملني منهم واملحاربني

 اإلسالم دين التعايش السلمى مع غري املسلمني : 

يدعو إىل السالم والتعاون وتحقيق الخري للناس جميعاً اإلسالم دين عاملى 

َف إطار مجموعة من الضوابط املستنبطة من مصادر الرشيعة اإلسالمية ، ومل 

يَُحرِّْم هذا الدين املعامالت املالية والتجارية وغريها مع غري املسلمني ، ومن 

َف التجوال األدلة عىل ذلك دور التجار املسلمني َف صدر الدولة اإلسالمية 

َف أنحاء العامل وتعاملهم مع غري املسلمني تجاراً ودعاة ، وبفضل جهودهم 

متكنوا من التعريف بدين الله واعتنق كثري منهم اإلسالم عن إميان راسخ 

 .وأصبحوا فيام بعد من رواد الدعوة اإلسالمية

 املسلمني غري مع التعامل حكم ♦

مع غري املسلمني املساملني ال تحرم الرشيعة اإلسالمية املعامالت 

 : بضوابط رشعية تتمثل َف اآلَت

( العدل وعدم االعتداء أو ظلم اآلخرين حتى ولو كانوا من غري املسلمني ، 1

ودليل ذلك قول الله تبارك وتعاىل : { يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا قَوَّاِمنَي لِلَِّه 

نَُّكْم َشَنآُن قَْوٍم َعىَل أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقْرَُب ُشَهَداَء ِبالِْقْسِط َوال يَْجرِمَ 

 .[2]املائدة:لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبرٌي مِبَا تَْعَملُوَن } 
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( الرب واإلحسان واملعاملة باملثل ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله 0

يِن َولَْم تبارك وتعاىل: { ال  يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يِف الدِّ

يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم أَْن ترََبُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي } 

  .[2]املمتحنة:

اىل : { يَا أَيَُّها الَِّذيَن ( الوفاء بالعهود والعقود ودليل ذلك قول الله تبارك وتع2

  .[7آَمُنوا أَْوفُوا ِبالُْعُقوِد } ]املائدة: من اآلية

( املرشوعية ، ويُقصد بها أن تكون العقود والعهود واملعامالت وما َف حكم 2

ذلك متفقة مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية من حيث إنفاذ الحالل 

املؤمنون عند ))رشعية التى تقول : وإبطال الحرام وهذا وفقاً للقاعدة ال

 .((رشوطهم ، إال رشطاً أحل حراماً أو حرَّم حالالً

( عدم املساس مبقاصد الرشيعة اإلسالمية ، ويقصد بذلك عدم اإلرضار 2

 .بالدين والنفس والعقل والِعرضواملال ، فال رضر وال رِضار

ليل ذلك من الكتاب ( األولوية للتعامل مع املسلمني فهم أوىل بالرعاية ، ود4

، وقولـه  [17]التوبة:: { َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض }  Uقول الله 

َا َولِيُُّكُم اللَُّه َورَُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا }  ، وقول  [22]املائدة:سبحانه وتعاىل : { إمِنَّ

]البخارى ومسلم[ ،  iيشد بعضه بعضا املؤمن ملؤمن كالبنيان  r  :pالرسول 

  .وال يكون التعامل مع غري املسلمني إال عند الحاجة

( حرمة االعتداء عىل أموالهم سواء بالسقة أو الغصب أو اإلتالف أو نحو ذلك 1

إمنا قبلوا عقد الذمة )فقال : ) رضی الله عنه ، وأكد ذلك عىل بن أىب طالب 

 .((كدمائنالتكون أموالهم ودماؤهم 

وَف ضوء هذه القواعد والضوابط تكون املعامالت املالية مع غري 

املسلمني املساملني مرشوعة ، واملال املكتسب منها حالل ، فاإلسالم دين 

 .عاملى يدعو إىل الخري ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر
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 املحاربني املسلمني غري مع املايل التعامل حكم ♦

مة بحرمة التعامل مع دولة معتدية محاربة ، أما بالنسبة لقد أفتى فقهاء األ 

للدولة التى تواىل وتدعم الدولة املحاربة فيجوز التعامل معها عند الْضورة 

التى تُقاس بقدرها ، وتفصيل ذلك َف الفتاوى الصادرة عن دار اإلفتاء ولجنة 

مجامع الفقه الفتوى باألزهر وبيان شيوخ األزهر عىل التتابع والتواىل وفتاوى 

 .اإلسالمية العاملية

ومن األدلة التى اعتمد عليها الفقهاء هى قول الله تبارك وتعاىل : { ال يَتَِّخِذ 

الُْمْؤِمُنوَن الَْكاِفِريَن أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننَي َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمَن اللَِّه يِف 

ٍء إاِلَّ أَْن تَتَُّقوا مِ  ُركُُم اللَُّه نَْفَسُه َوإِىَل اللَِّه الَْمِصرُي } ]آل يَشْ ْنُهْم تَُقاًة َويَُحذِّ

: { يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاَء  r[ ، وقولـه 02عمران:

ُه ِمْنُهْم إِنَّ اللََّه ال يَْهِدي الَْقْوَم بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَّ 

َا يَنَْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن 27الظَّالِِمنَي } ]املائدة: [ ، وقوله سبحانه وتعاىل : { إمِنَّ

يِن َوأَْخرَُجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم َوظَاَهُروا َعىَل إِْخرَاِجُكْم أَْن تََولَّْوُهمْ  َوَمْن  قَاتَلُوكُْم يِف الدِّ

 .[4يَتََولَُّهْم فَأُولَِئَك ُهُم الظَّالُِموَن } ]املمتحنة:

ولقد أجاز فريق من الفقهاء التعامل معهم عند الْضورة فقط والتى تؤدى 

إىل هالك النفس أو أعضاء من البدن أو نحو ذلك وفقاً للضوابط الرشعية التى 

 .وضعها الفقهاء للْضورة

املال املُكتسب من املعامالت مع غري وتأسيساً عىل ما سبق فإن 

املسلمني املحاربني يعترب حراماً يجب تطهريه وفقاً للضوابط الرشعية 

والكيفية التى سبق أن أرشنا إليها َف مواضع سابقة والتى تتلخص َف : التوبة 

واالستغفار والعزم األكيد عىل تجنب مثل هذه املعامالت َف املستقبل 

 .َف وجوه الخري العام والتخلص من هذا املال

 الكويز التفاقية وفقاً  الصهاينة مع التعامل حكم ♦
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لقد َحرَّمت الرشيعة اإلسالمية التعامل مع العدو الصهيوىن طبقاً لهذه 

، ولقد صدر َف هذا الشأن العديد  دار حرباالتفاقية باعتبار الكيان الصهيوىن 

 من الفتاوى والبيانات منها عىل سبيل املثال ما يىل:

  م7424فتوى علامء األزهر َف تحريم الصلح مع اليهود سنة. 

  م باألزهر بحرمة التعامل مع إرسائيل7424فتوى علامء املسلمني عام.  

  م بحرمة 7442فتوى فضيلة اإلمام األكرب جاد الحق عىل جاد الحق ، مارس

 التعامل مع 

 .إرسائيل

  م باملقاطعة 7444فتوى اإلمام األكرب الدكتور محمد سيد طنطاوى ، إبريل

 .مع املعتدين

  دكتور شوقى أحمد دنيا ، ]القواعد الرشعية املنظمة للعالقات االقتصادية

بني الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية[ ، بحث مقدم إىل مركز صالح عبد 

 م 7444الله كامل بجامعة األزهر ، مايو 

  املستشار سامل البهنساوى ، ]قواعد التعامل مع غري املسلمني[ ، دار

 .م0222الوفاء ، 

 ور عطية فياض ، ]فقه املعامالت املالية مع أهل الذمة وغريهم[ ، الدكت

 0222دار النرش للجامعات ، 

فال أمان لهم  “ أهل الحرب” ويُطلق عىل الصهاينة َف كتب الفقه اإلسالمى : 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا  ]وال عهد ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعاىل : 

وَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاَء بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ الْيَهُ 

[ ، وتأسيساً عىل ذلك ال يجوز 27} ]املائدة:[ اللََّه ال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِمنَي 

 .لألفراد أو رجال األعامل التعامل مع الصهاينة

 د پورته مسئلې د څېړنې پای 
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 هيوادونو کې د مسلامن د پاره څه ډول کار جايز دی ؟ يپه غري اسالم

 :ځواب

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله، 

 .وبعد

د غري حريب کافر رسه په هغو امورو کې چې رشعاً مباح وي کار او مزدورې 

 .جايز دیکول په الندې رشايطو 

نومړی کار به ذاتاً او آثاراً جايز وي حرام به نه وي ، ذاتاً داسې چې په هغه  -۱

او  .وغريه کې رشعي حرمت نه وي لکه رشاب ، سود ، غال ، ظلم ، غصب 

: په ټولنه   اثاراً دا چې هغه کار به د اسالم او مسلامنانو په رضر نه وي لکه

خورول ، د منکراتو خورول ، کافرانو ته د کې د فحشاء خورول ، د بې دينی 

مسلامنانو جاسوسې کول ، د اسالم او مسلامنانو پر خالف د کافرانو مرسته 

کول وغريه چې دا بيا اشد مواالت بلل کيږي د اميان د زوال او ارتداد 

 .سبب ګرځي

د غري مسلم رسه د مسلامن مزدورې او کار کول به د ده دين ته رضر نه   -۲

 د ملانځه د قضا کيدو ، يا د جامعت د منع او یا داسې چې په وي مثالً

 .منکراتو حکم ور ته کوي چې ږيره وخريه وغريه

دی به د .لنډه دا چې دا کار او مزدورې به د ده دين ته رضر نه رسوي

خپل دين شعائر لوړ سايت او د کافر په مذهبی شعائرو ، عقيديت امور کې به 

 . بالکل کډون نه کوي

 اوى فقهية معارصة نه په دې باره کې پوښتنه شوې ده چې :فت

کې په خاص ډول د صنايعو  ود غري اسالمې هيوادونو د حکومت په دوائر 

 کې کار کول څه حکم لري ؟ وپه دوائرو او يا د اسرتاتژې او نور 
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ځواب : د مسلامن د پاره په غري اسالمې دوائرو کې په دې رشط کار کول 

 .مباح او د مسلامنانو په رضر نه وي جايز دي چې رشعاً 

ما حكم عمل املسلم يف دوائر ووزارات الحكومة يف البالد غري اإلسالمية 

 خاصة يف مجاالت هامة كالصناعة الذرية أو الدراسات اإلسرتاتيجية ونحوها؟.

يجوز للمسلم العمل املباح رشعاً يف دوائر ومؤسسات حكومات : الجواب

)فتاوى فقهية معارصة د عمله ذلك إىل إلحاق رضر باملسلمني. غري إسالمية إذا مل يؤ 

 (مدينه منوره –

 .((، السؤال الرابع والعرشون77مجمع الفقه اإلسالمي، جدة، الدورة الثالثة، القرار رقم ))

 سبحانه و تعالی و الله  

 

 د کافر څخه غال کول روا دي او که نه ؟

 ه!اسالم علیکم ورحمته الله وبرکات

ستنو د تاسو له زحمت او تکلیف څخه  ۍنړ  يانو او د اسالمذمحرتمو استا

 .ئکو  ېالرښون يمننه چی اسالم ۍیو نړ 

هغو مسلامنانو له رشکتونو رسه چی د  آیا د چېدوه سوالونه لرم هغه دا 

رشکتونو  ېدد يکار کو  ېاو یا د هغو په پیسو باند يکفارو لپاره مواد جوړو 

 ؟ېاو که ځنګه لکه نن په افغانستان ک يهم حرام د کول يرسه کار یا مزدور 

کفارو مال حالل دی او که حرام دی  ایا د حريب چېده  او دوهمه پوښتنه دا

يې  بیا او يل وررسه ورکړ چ ېطریقه یعناو په بله  يغال کړ  ېنيوک یی ځڅکه 

 . مننه د ځواب په انتظار ؟يمجاهدینو ته ورکړ 

 :ځواب

والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله، الحمد لله والصالة 

 .وبعد
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نه مسلامن غل صفته ، خاين صفته او فريب ورکونکی نيش کيدای ، غال ، 

که د غال کول حرام دي هغه دي  ی ګناهونهوکه په اسالم کې حرام دي لو د

 کافر څخه وي او که د مسلامن څخه.

اِرَق »: رسول الله صلی الله عليه وسلم فرماييل رواه البخاري ) «لََعَن اللُه السَّ

 .( ۱۶۸۷( ومسلم )۶۷۸۳)

 .يعني : په غله باندې د الله لعنت دی

 .او د سارق يا غله حد په اسالم کې د الس پرې کول دي

که ورکول حرام او په اړه يې سخت وعيد دی رسول دو فريب او همدارنګه 

 –)راوي : ابوهريره  «فليس مناومن غشنا »فرمايي :  له صلی الله عليه وسلمال

   . (۱۱۱املسلم 

 .له موږ څخه نه دی راکړفريب او چا چې مونږ ته يعنې : 

په اسالم کې خيانت ، غال ، رشوت او فريب وجود نه لري بلکي د عدل او 

 .انصاب دين دی 

َويَا قَْوِم أَْوفُواْ الِْمْكيَاَل َوالِْميزَاَن ِبالِْقْسِط َوالَ تَبَْخُسواْ ]لقوله سبحانه وتعالی:

 .(۸۵:هود)[النَّاَس أَْشيَاءُهْم َوالَ تَْعثَْواْ يِف األَرِْض ُمْفِسِديَن 

خلکو ته  .او ای زما قومه ، پيامنه او تله په انصاف رسه پوره ورکړئژباړه : 

 .د دوی شيان مه کموئ او په ځمکه کې فساد ته الس مه اچوئ

ْن أَْموَ ] اِل َوالَ تَأْكُلُواْ أَْمَوالَُكم بَيَْنُكم ِبالْبَاِطِل َوتُْدلُواْ ِبَها إِىَل الُْحكَّاِم لِتَأْكُلُواْ فَِريًقا مِّ

 .(۱۸۸ البقره:) [النَّاِس ِباإلِثِْم َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ 

او مه يې  مه خورئپه ناروا مالونه په خپلو مينځو کې : او تاسې خپل ژباړه

واکدارانو ته وروړئ تر څو پرې د خلکو د مالونو يوه برخه په ناروا رسه وخورئ 

 او تاسې پوهيږئ چې دا مال پردی او ناروا دی .

په پورته آیتونو کې د الناس کلمه عامه ده يعنې کافر او مسلامن باندې د 

 .اطالق کيږيهغه 
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او دا چې خلک وايي د حريب کافر مال مباح دی هغه د هر چا د پاره مباح 

نه دی بلکې د حريب کافر اسري او د هغه څخه نيول شوی مال غنيمت دی 

هغه به د مسلامنانو مسئول امري ته سپارل کيږي او هغه به يې د اسالمې 

 .رشيعت له مخکې تقسيموي

په ناحقه رسه مال په پټه وړل کيږي چې په ځکه په غال کې له خلکو څخه 

د پاره حد ټاکل شوی  عملاسالمې رشيعت کې داسې کول حرام او د داسې 

 .دی

په   او د جهاد په وخت کې چې د کفارو څخه کوم مال نيول کيږي نو هغه

 (جل جال له)حکم د يف او غنيمت کې دی کوم چې د مجاهدينو د پاره الله 

، او همدارنګه  [فكلوا مام غنتم حالاًل طيباً ]ه تعالی :قولل ،حالل ګرځولی دی

 په غزواتو کې د رسول صلی الله عليه وسلم فعل .

 د خارجي مؤسسياتو رسه کار کول څه حکم لري ؟

 :ځواب 

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله، 

 .وبعد

 (مؤسيسات د حريب کافرو )يرغلګروپه دې کې شک نشته چې اکرثاً خارجي 

نې مستقيامً نظامي فعاليت يرسه د هغوی په شومو اهدافو کې شامل دي ځ

نې فحشاء او بې دينې خروي ينې مسيحيت خپروي ، ځيکې رشکت لري ، ځ

 .نې يې په فکري او تبليغايت شکل مرسته کويياو ځ

مسلامنانو پر وړاندې د ټول امت په اتفاق د حريب کافرو رسه د اسالم او 

 هر ډول مرسته په هر شکل چې وي حرام او مواالت بلل کيږي

وقد نص فقهاء اإلسالم يف كتبهم من أمئة الحنفية واملالكية والشافعية 

والحنابلة وغريهم من فقهاء اإلسالم عىل تحريم بيعهم ما يستعينون به عىل 
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يعطوا طعاماً وال أن يباع لهم املسلمني سالحاً أو عتاداً أو دواباً فال يجوز أن 

طعام وال رشاب وال ماء وال خيام وال شاحنات وال نقل وال أن تعقد معهم عقود 

صيانة أو نقليات ونحو ذلك والكسب الناتج عن ذلك كسب خبيث حرام ، وهو 

 .سحت، والسحت النار أوىل به

او د امت  فعي ، حنبيلد فقهاؤ په اتفاق لکه امئه حنفي ، ماليکي ، شاژباړه: 

په نزد د حريب کفارو رسه بيع ، تجارت يا معامالت چې د  نورو فقهاؤ

مسلامنانو په مقابل کې د هغوی مرسته او مدد ور باندې کيږي حرام دي لکه 

موادو سالح ، او همدارنګه په هغوی باندې د خيمو ، خوراک او څښاک 

هغوی ته د خرچول حرام دي ، د هغوی د نظامي او حريب وسائلو نقل او 

سامان برابرول او نور حرام دي ددې کسب نه کټلی مال خبيث دی ، او تر 

 .مال نه د اور سګوټې غوره دي  دې

او هغه کارونه چې د هغوی مرسته نه ورباندې کيږي بلکي د عامه خلکو 

 .د جلب مصلحت لپاره جايز ديلپاره کارول کيږي 

فقهاؤ هغه نظرونه چې د اوس به ددې مسئلې د وضاحت لپاره د معارصو 

 ولولو : عراق او افغانستان په اړه يې وړاندې کړي دي 

عالمه  اړه په عراق او افغانستان کې د اشغالګرو رسه د کار کولو په

 ی :من بن نارص الرباک فتو عبدالرح

مونږ په عراق کې د امريکايي اشغال رسه مخ يو ، لکه څنګه چې تاسې 

ظيفې دي چې د اشغالګرو په سلطه کې قرار پوهيږئ هلته داسې دندې او و 

ددې دندو تر رسه کول( د هيواد رسه خيانت او اشغالګرو رسه  لري ، )چې

 .مرسته او د هغوی د اشغال پر وړاندې سکوت دی

زما سوال دا دی چې : آيا د يوه مسلامن د پاره جايزه ده چې د اشغالګرو 

 امريکايي فوځيانو رسه په عراق کې کار وکړي ؟
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 جزاكم الله خريا

الحمدلله، بې له شکه نن د لويو بالوو څخه چې په اسالمې امت باندې 

د  –د الله لغت وي  ېپر هغوی د –راغلی دي يو هم امريکايي تسلط دی 

مسلامنانو پر وړاندې د هغوی جنګيدل دي ، لکه څنګه چې د افغانستان په 

حکومت نسکور کړ او پر ځای يې  موجودهيواد کې هم جريان لري ، هلته يې 

 .غالم حکومت ايجاد کړ تر څو د دوی شوم اهداف عميل کړي ېد خپلې راي

او همدارنګه په عراق يې د دوهم ځل د پاره هغوی )اشغالګر( د يوه غالم 

 .حکومت جوړولو په کوښښ کې دي

ټولو مسلامنانو او په خصويص توګه د اشغال شويو  په عمومي توګه پر

هيوادونو پر مسلامنانو باندې واجبه ده چې پر هره وسيله چې ممکنه وي د 

هغوی پر وړاندې مقاومت وکړي ، هيڅ مسلامن ته جايزه نه ده چې د هغوی 

د اهدافو په عميل کولو کې د هغوی رسه مرسته وکړي ځکه دا مرسته په اصل 

 .کې پر اسالم باندې د کفر د غلبې د پاره مرسته کول دي

الګرو په داسې امورو کې کار کول حرام دي چې هغوی خپلو اهدافو د اشغ

د کفر او منکر په کار کې مرسته ده او داسې کول  ته رسوي ځکه چې دا 

 حرام دي :

 .(۲)مائده  [َوالَ تََعاَونُواْ َعىَل اإلِثِْم َوالُْعْدَوانِ ]

،  مګر هغه کارونه چې د هغه په وسيله د مسلامنانو مصالح خوندي کيږي

 .د رش ، غلو ، سارقينو ، د خلکو پر حقوقو باندې د تجاوز له مينځه وړل وي

لکه په روغتون کې کار کول که څه هم د اشغالګرو تر سلطې الندي او يا 

کارونو ترک کول مشکالت نور هم زياتوي ،  ېوي خو بيا هم جايز دی ځکه دد

حال دا چې په اسالمې رشيعت کې د توان پر بناء د مصالح د جلب او د 
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فَاتَُّقوا اللََّه ]ه څنګه چې الله جل جال له فرمايي:مفاسدو له مينځه وړل دي : لک

 .(۱۶)تغابن [َما اْستَطَْعتُمْ 

 ."(72224شمريه )ي عالمه عبدالرحمن بن نارص الرباک؛ د فتوي فتو "

 د فتوی عريب منت :

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن يف العراق ومع االحتالل األمرييك وكام تعلمون هناك وظائف مرتبطة 

بقوات االحتالل وقد يتطلب االمر فيها خيانة البلد او معاونة املحتل او 

للمسلم العمل : هل يجوز سؤايل السكوت عىل ترصفات املحتلني االمريكان،

افيدونا جزاكم الله خريا وسدد الله  ت االحتالل االمرييك يف العراق ؟مع قوا

 .مسعاكم لخدمة الدين

 اإلجابة

الحمد لله، ال ريب أن من أعظم البالء الذي حل باألمة اإلسالمية تسلط 

غزوهم، كام جرى يف بالد عىل املسلمني و  –لعنهم الله  –الدولة األمريكية 

متر بأمرهم حيث أطاحوا بدولة طالبان وأقاموا دولة عميلة لهم، تأ  األفغان،

وكام جرى ثانياً يف العراق، وهم بصدد إقامة دولة  وتسري حسب توجيهاتهم،

عميلة كذلك، والواجب عىل املسلمني عموماً، وعىل أهل البالد املحتلة 

خصوصاً أن يقاوموا هذا الغزو بكل الوسائل املمكنة، وال يجوز ملسلم أن 

 من مظاهرة الكفار عىل املسلمني، يعينهم عىل تحقيق أهدافهم، فإن ذلك 

وات االحتالل يف وظائفهم التي تعينهم عىل تنفيذ أهدافهم والعمل مع ق

وقد نهانا الله تعاىل عن  وتحقيق مطامعهم حرام؛ ألن هذا نوع من مظاهرتهم،

  (،0سورة املائدة) والتعاونوا عىل االثم والعدوان{ذلك بقوله: }

وأما الوظائف التي يتوصل بها إىل تحقيق مصالح املسلمني واملساملني، وتدرأ 

رشوراملفسدين من اللصوص واملعتدين عىل الحرمات، كالعمل يف 

املستشفيات، فهذا النوع من الوظائف يجوز العمل فيها، وإن كانت تحت 
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يد األمر شدة، إدارة قوات االحتالل؛ ألن ترك هذه الوظائف و التخيل عنها يز

د ورشيعة اإلسالم تقوم عىل جلب املصالح ودرء املفاس وتعظم به املصيبة،

)التغابن: من بحسب القدرة واإلمكان، كام قال تعاىل: )فَاتَُّقوا اللََّه َما اْستَطَْعتُْم( 

 والله أعلم. (.74اآلية

 ی :ستاذ دوکتور عبدالفتاح ادريس فتو د جامع االزهر د ا

او مشارکت په هر  تد اشغالګرو رسه په هر شکل او هر صورت مساعد

وي په هر هيواد کې چې وي حرام دی هغه عمل کې چې د مسلامنانو پر ضد 

، په دې باره کې د اسالمې رشيعت د منع ډير نصوص راغلی دي د هغه څخه 

 دی چې فرمايي :  (جل جال له)يو هم دغه قول د الله 

 (۲املائدة : ) [َوتََعاَونُواْ َعىَل الرْبِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُواْ َعىَل اإلِثِْم َوالُْعْدَوانِ ]

هغوی د   چې په عراق کې د امريکايي اشغال رسه مرسته کوي څوک

مسلامنانو د وينې په تويولو کې رشيک دي ، او د امريکايي اشغالګرو رسه دغه 

دي ،  ()د اسالم پر وړاندي د کفر مرسته کول تال امساعدت د کفارو رسه مو 

،  په ډله کې شمريل کيږيوکړل هغوی د کفارو  تاو هر چا چې د کفارو موال 

 فرمايي : (جل جال له)الله 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخُذواْ الْيَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاء بَْعُضُهْم أَْولِيَاء بَْعٍض َوَمن ]

نُكْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللَّه الَ يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِمنيَ   .(۵۱املائده )  [يَتََولَُّهم مِّ

دوی په خپلو  ئاي مؤمنانو! يهود او نصارا خپل ملګري مه نيسژباړه :

نځو کې رسه ملګري دي او که له تاسې څخه څوک هغه خپل ملګري يم

ونييس نو بيا هغه هم په همغوی کې شمريل کيږي ،پدې کې شک نشته چې 

 .الله ظاملان له خپلې الرښوين بې برخې کړي دي

الم يې غوره او خوښ کړی وي بيا د اسالم د هغه چا د پاره نه ښايي چې اس

 .لوی نعمت په څو ډالرو خرڅ کړي
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عالوه له دې دوی به په ټولو هغو جرمونو کې شامل وي کوم چې په عراق 

بله دغو قواوو تر رسه کړي دي لکه : د بې ګناه خلکو وينې تويول چې کې 

مسلامنو  ، دیا وه چې ويل يې رب زمونږ الله دګناه يې نه وه بلکې ګناه يې د

نګول، ړ د جسدونو متثيل، د کورونو ، د مسلامنانو ښځو په عفت باندې تجاوز

، لواطت او داسې منکرات چې په ژبه باندې د د خلکو د عزت او آبرو پياملول

 .هغه بيانول سخت دي

 ويقول األستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس ـ األستاذ بجامعة األزهر:

محرمة بكل صورها وأشكالها ودوافعها، بل إن املشاركة أو فإنَّ هذه املساعدة 

املساعدة يف أي عمل يتم ضد املسلمني يف أي بقعة من بقاع األرض حرام، 

َوتََعاَونُواْ ]لورود النصوص الكثرية الناهية عن ذلك، والتي منها قول الله تعاىل:

 ْ  (. ۲املائدة :) [ِم َوالُْعْدَواِن َعىَل الرْبِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُواْ َعىَل اإلِث

وما يريد مسلمو أمريكا فعله يف العراق بلغ الغاية يف العدوان؛ ألنه اشرتاك 

يف إراقة دماء املسلمني، يضاف إىل هذا أن مساعدة جيش االحتالل األمرييك 

واْ الَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ]مواالة لكافر، ومن يوايل كافرا فإنه مثله، قال تعاىل: 

نُكْم فَِإنَُّه  تَتَِّخُذواْ الْيَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاء بَْعُضُهْم أَْولِيَاء بَْعٍض َوَمن يَتََولَُّهم مِّ

، وال ينبغي ملن ريض اإلسالم دينا أن يخلع عن نفسه نعمة  (۵۱املائدة : ) [ِمْنُهْم 

ن مشاركا لهذه القوات اإلسالم من أجل حفنة دوالرات، فضال عن هذا فإنَّه يكو 

فيام ترتكبه من منكرات يف العراق، من سفك دماء أبرياء ال ذنب لهم إال أن 

قالوا: ربنا الله، وهتك أعراض املسلامت واغتصابهن، والتمثيل بجثث 

املسلمني، وهدم البيوت عىل اآلمنني، وهتك أعراض الرجال، واقرتاف اللواط، 

 ي عن ذكرها.ونحو ذلك من منكرات يعف لسان السو 

 :دوکتور ساجد الدليمي نظر استاذ هد بغداد د جامع الرشيع

هر څوک چې اشغالګرو رسه کار کوي د خپل ملک او قوم رسه خيانت کوي 
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ځکه چې اشالګر د ملک د اشغال او نابودي او تخريب ، د خلکو وژلو ، او 

دينې ازرشتونو د نابودی د پاره راغلی دي ، مونږ ډير عراقي ترجامنان ليديل 

لوي يا يې دي کوم د امريکايي فوځ رسه کار کوي دوی د خلکو شکايات نه قب

څه کې د هغوی تر غوږونو نه رسوي مګر دا چې د شکايت رسولو په مقابل 

نې د دوی اشغالګرو ته د خپل هيواد او يمبلغ د رشوت په توګه اخيل ، ځ

 .هيوادوالو جاسويس کوي

 يضيف الدكتور ساجد الدليمي ـ كلية الرشيعة بجامعة بغداد ـ العراق: و

رب عميال، وخائنا لبلده وشعبه؛ ألنَّ قوات إنَّ كل من يعمل مع املحتل يعت

االحتالل جاءت الحتالل البالد وتدمريها وقتل الناس وهدم قيم الدين، وقد 

رأينا كيف أن معظم املرتجمني العراقيني الذين رافقوا القوات األمريكية كانوا 

ن يعملون أدلة لقوات االحتالل، وكانوا ال يقبلون إيصال شكاوى الناس إال بعد أ 

يفرضوا عىل املشتيك مبلغا من املال كرشوة لطرح شكواه عىل األمريكان، كام 

 .أن بعضهم عمل جاسوسا عىل وطنه وأهل بالده

 

 ی :د موقع االسالم سوال جواب فتو 

کوم چې باندې ايا د يوه مسلامن تجار د پاره جايز ده چې د کفارو په فوځ 

، غذا و پلوري او يا د هغوی تجهيزاتڅه وسائل، د مسلامنانو رسه جنګيږي 

 تړول وکړي ؟ (انتقاالتو او ساتنې)رسه د کمپاين 

 ځواب

 الحمد لله

د علامء اسالم په نزد د مسلامنانو پر وړاندې د کفارو د سلطې د پاره 

 د اميان زوال دی .مرسته او مدد کول حرام دي او دا يس کول 
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آَمُنواْ الَ تَتَِّخُذواْ الْيَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاء يَا أَيَُّها الَِّذيَن :]لقول الله تعاىل

نُكْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللَّه الَ يَْهِدي الَْقْوَم  بَْعُضُهْم أَْولِيَاء بَْعٍض َوَمن يَتََولَُّهم مِّ

 (.۵۱املائده ) [الظَّالِِمنيَ 

دوی په خپلو  ئژباړه :اي مؤمنانو! يهود او نصارا خپل ملګري مه نيس

نځو کې رسه ملګري دي او که له تاسې څخه څوک هغه خپل ملګري يم

ونييس نو بيا هغه هم په همغوی کې شمريل کيږي ،پدې کې شک نشته چې 

 الله ظاملان له خپلې الرښوين بې برخې کړي دي

د فقاؤ په اتفاق لکه امئه حنفي ، ماليکي ، شافعي ، حنبيل او د امت نورو 

د د حريب کفارو رسه بيع ، تجارت يا معامالت چې د مسلامنانو په فقهاؤ په نز 

مقابل کې د هغوی مرسته او مدد ور باندې کيږي حرام دي لکه سالح ، او 

خرچول حرام دي ، د د موادو همدارنګه په هغوی باندې د خوراک او څښاک 

 د سامان برابرول او نور حرام دي ددې کسب نه کټلیته هغوی نقل او هغوی 

 .مال خبيث دی ، او تر دې مال د اور سګوټې غوره دي

   حكم مساعدة الكفار يف عدوانهم عىل املسلمني

تاجر مسلم عرض عليه فرص تجارية ذهبية عرب بيع معدات أو أغذية أو 

القيام بعقود صيانة ونقليات وتركيبات لجيش كافر يحارب املسلمني ، فام 

 حكم هذه األعامل التجارية ؟. 

 لله  الحمد

قرر علامء اإلسالم أنه ال يجوز مظاهرة الكفار عىل املسلمني وأن ذلك كفر 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاَء )وردة لقول الله تعاىل : 

  27املائدة / اآلية  (ُهمْ بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنْ 

وقد نص فقهاء اإلسالم يف كتبهم من أمئة الحنفية واملالكية والشافعية 

والحنابلة وغريهم من فقهاء اإلسالم عىل تحريم بيعهم ما يستعينون به عىل 
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املسلمني سالحاً أو عتاداً أو دواباً فال يجوز أن يعطوا طعاماً وال أن يباع لهم 

ماء وال خيام وال شاحنات وال نقل وال أن تعقد معهم عقود طعام وال رشاب وال 

، وهو صيانة أو نقليات ونحو ذلك والكسب الناتج عن ذلك كسب خبيث حرام 

 .و الله سبحانه و تعالی اعلم. سحت، والسحت النار أوىل به

 

 په خارجي هيواد کې په هوټل کې کار کول څه حکم لري ؟

هیواد کی په هوتل کی کار کوی نو د هغی پیسی  يکه یو څوک په خارج

 ؟که حرمی دی حاللی دی او

 :ځواب

 .الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد

 .په خارجي هيوادونو کې د مسلامن د پاره مباح کارونه جايز دي

هغه کې رشعي حرمت ې په ، ذاتاً دا چداسې چې ذاتاً او آثاراً حالل ويمباح 

، فحشاء او غريه او اثاراً دا چې هغه نه وي لکه: رشاب، د خنزير غوښه، سود

 .کار د اسالم او مسلامنانو پر خالف نه وي

په هوټل کې په دې رشط کار جايز دی چې په هغه کې د خنزير د غوښي 

څښلو  پخول او خلکو ته ورکول ، د رشابو برابرول او د هغه انتقال او خلکو ته د

د پاره ورکول نه وي جايز دی او که دا ډول کارونه وي نو د مسلامن د پاره 

 .جايز نه دي

لََعَن اللَُّه الَْخْمَر َوَشاِربََها َوَساِقيََها »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :

ابوداود او سلسلة  «ولََة إِلَيْهِ َوبَائَِعَها َوُمبْتَاَعَها َوَعارِصََها َوُمْعترَِصََها َوَحاِملََها َوالَْمْحمُ 

 (.۲۳۸صحيحة 
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کوم چې د څښلو د )يعنې : الله تعالی لعنت کړی دی په رشابخور ، ساقي 

، د رشابو خرچونکی او اخيسونکی، د رشابو جوړونکی او  (پاره رشاب برابروي

 .د رشابو نقل کوونکی او حمل کوونکی

 جاء فی فی فقه املعامالت املعارصة :

إذا مل يجد عمالً مباحاً رشعاً العمُل يف مطاعم الكفار، برشط أن ال للمسلم 

يبارش بنفسه سقي الخمر، أو حملها، أو صناعتها، أو االتجار بها، وكذلك الحال 

 بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من املحرمات.
 .(عارش(، السؤال ال۱۱مجمع الفقه اإلسالمي، جدة، الدورة الثالثة، القرار رقم ))

 و الله سبحانه وتعالی اعلم

 د بري او نورو مرشوباتو په دوکان کې کار کول څه حکم لري ؟

 !ياستادانو او عاملانو ته ډالی د او نیکی هیلی می ټولو محرتمو سالمونه

شیانو په  يد نورو خوراک ېچې د یو مسلامن لپاره په دوکان کی کار کول چیر 

 شمول بیر هم خرڅیږی.اسالم څه حکم لری؟ 

 احمد –مننه . ځواب په انتظار یمد 

 ځواب

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله، 

 .وبعد

 البري يا د وربشو اوبه په دوه ډوله دي :

پلورل کيږي کې نو ښارونو ياول ډول : هغه بري چې نشه لري کوم چې په ځ

، پس دا د وربشو رشاب دي ، خريد او فروش او څښل يې حرام دي ، رسول 

رواه ) «كُلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر وَكُلُّ ُمْسِكٍر َحرَامٌ »:الله صلی الله عليه وسلم فرماييل 

 .(۲۱۱۳-مسلم 
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هر نشه کوونکی شی رشاب دي او هر نشه کوونکي شی حرام دي ژباړه: 

هغه که هر ډول تعامل او نوم ولري د رشابو حکم )کوم شی چې نشه ولري 

 (.لري

څښل حرام دي هغه که لږ وي او يا ډير ، و لو  د رشابو او نشه کوونکي يش

که يو څاڅکی هم وي حرام دی ، ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي 

: 

 (.۱۸۶۵ -رواه الرتمذي  « )َما أَْسَكَر كَِثريُُه فََقلِيلُُه َحرَامٌ »

يعنې : د هغه څه چې زيات مقدار نشه کونکی وي کم مقدار يې هم حرام 

 .دی

دوهم ډول : هغه بري دي چې نشه نه لري ، او د الکحولو څخه خايل دي ، 

ی نو په دې قسم باندې د علامء فتو  هغه ډيرو انسانانو چښيل دي نشه نه لري

 .دا ده چې دا ډول بريحالل دي
 (۳۳۷۶۳رقم الفتاوي   –موقع االسالم سوال جواب ، شيخ محمد صالح املنجد )

کوم بري چې نشه ولري هغه رشاب دی د هغه خريد او فروش حرام دی 

 فرمايي : ځکه چې رسول الله صلی الله عليه وسلم 

 (إن الله إذا حرم شيئا حرم مثنه) 

حکم کړی وي د  چې د کوم يش د حرمت (جل جال له)ژباړه : يقيناً الله 

 .هغې بيع او تجارت هم حرام دي

او د اسالم عمومي قاعده ده چې په حرام کار کې مدد او مرسته کول 

 حرام دي :

] َوتََعاَونُوا َعىَل الرِْبِّ َوالتَّْقَوى َوال تََعاَونُوا َعىَل اإلثِْم لقوله سبحانه وتعالی : 

  َوالُْعْدَواِن[

د  (يو له بله مرسته وکړئ او )هيچکلهکې  ۍاو پرهيزکار  ۍپه نيکژباړه: 

 (.۲۱)املائده .په کار کې يو له بله مرسته مه کوئ ۍګناه او نافرمان
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ي په هغه کار کې جايزه ده چې ذاتاً او آثاراً حالل وي ، ذاتاً دا چې دور مز 

په هغه کې رشعي حرمت نه وي لکه سود ، رشاب ،فحشاء او نور ، او آثاراً دا 

 .اسالم او مسلامنانو په رضر نه ويچې هغه کار د 

 .اعلمسبحانه وتعالی و الله 

 و ما توفيقي اال بالله عليه توکلت و اليه انيب

 اجمعنيالسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه  الصالة و و
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