
    

 

ٔ  
www.taleemulislam.net 

 



    

 

ٕ  
www.taleemulislam.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کندهار افؽانستان

 اړٌکه :

ٓ٠ٖٓٓ٘ٓ٠ٓٓ 
 



    

 

ٖ  
www.taleemulislam.net 

 

 

www.taleemulislam.net 

 

 

http://www.taleemulislam.net/
http://www.taleemulislam.net/


    

 

ٗ  
www.taleemulislam.net 

 



    

 

٘  
www.taleemulislam.net 



    

 

ٙ  
www.taleemulislam.net 



    

 

٠  
www.taleemulislam.net 



    

 

8  
www.taleemulislam.net 

 

ْفقِ  ًِّ َعلَى َوْجِه الدَّ ُجِل َواْلَمْرأَ   إْنَزاُل اْلَمنِ ْهَوِة ِمْن الرَّ ة َوالشَّ



    

 

9  
www.taleemulislam.net 

ًِّ َعلَى َوْجهِ  إْنَزاُل اْلَمنِ

ْفِق َوالشَّْهَوةِ  الدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ٔٓ  
www.taleemulislam.net 

٤٦ 

٤٧ ٤ 

٤٨ ٥ 

٤٢ ٦ 

٤٢ ٧ 

٤٢ ٨ 

٥٣ ٢ 

٥٣ ٢ 

٥٤ ٢ 

٥٥ ٣٣ 

٥٦ ٣٣ 

٥٧ ٣٤ 

٥٨ ٣٥ 

٥٢ ٣٦ 



    

 

ٔٔ  
www.taleemulislam.net 

٥٢ ٣٧ 

٥٢ ٣٨ 

٦٣ ٣٢ 

٦٣ ٣٢ 

٦٣ ٣٢ 

٦٤ ٤٣ 

٦٥ ٤٣ 

٦٦ ٤٤ 

٦٧ ٤٥ 

٦٨ 

٢٣

٢٣ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٦ 



    

 

ٕٔ  
www.taleemulislam.net 

٢٧ 

٢٨ 

٢٢ 

٢٢ 

٢٢ 

٢٣ 

٢٣ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٦ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٢ 

٢٢ 

٢٢ 

٢٣ 



    

 

ٖٔ  
www.taleemulislam.net 

١ٔٔ ٢٣ 

٣٣٨ ٢٤ 

٣٣٢ ٢٦ 

٣٣٢ ٢٧ 

٣٣٢ ٢٨ 

٣٤٣ ٢٢ 

٣٤٣ ٢٢ 

٣٤٤ ٢٢ 

٣٤٥ ٣٣٣ 

٣٤٦ ٣٣٣ 

٣٤٧ ٣٣٤ 

٣٤٨ ٣٣٥ 

٣٤٢ ٣٣٦ 

٣٤٢ ٣٣٧ 

٣٤٢ ٣٣٨ 



    

 

ٔٗ  
www.taleemulislam.net 

٣٥٣ ٣٣٢ 

٣٥٣ ٣٣٢ 

٣٥٤ ٣٣٢ 

٣٥٥ ٣٣٣ 

٣٥٦ ٣٣٣ 

٣٥٧ ٣٣٤ 

٣٥٨ ٣٣٥ 

٣٥٢ ٣٣٦ 

٣٥٢ ٣٣٧ 

٣٨٥ ٣٥٢ 

٣٨٦ ٣٦٣ 

٣٨٧ ٣٦٣ 

٣٨٨ ٣٦٤ 

٣٨٢ ٣٦٥ 

٣٨٢ ٣٦٦ 



    

 

ٔ٘  
www.taleemulislam.net 

٣٨٢ ٣٦٧ 

٣٢٣ ٣٦٨ 

٣٢٣ ٣٦٢ 

٣٢٤ ٣٦٢ 

٣٢٥ ٣٦٢ 

٣٢٦ ٣٧٣ 

٣٢٧ ٣٧٣ 

٣٢٨ ٣٧٤ 

٣٢٢ ٣٧٥ 

٣٢٢ ٣٧٦ 

٣٢٢ ٣٧٧ 

٣٢٣ ٣٧٨ 

٣٢٣ ٣٧٢ 

٣٢٤ ٣٧٢ 

٣٢٥ ٣٧٢ 

٣٢٦ ٣٨٣ 

٣٢٧ ٣٨٣ 



    

 

ٔٙ  
www.taleemulislam.net 

٣٨٤ 

٤٣٣ ٣٢٢ 

٤٣٣ ٣٢٢ 

٤٣٤ ٣٢٢ 

٤٣٥ ٣٢٣ 

٤٣٦ ٣٢٣ 

٤٣٧ ٣٢٤ 

٤٣٨ ٣٢٥ 

٤٣٢ ٣٢٦ 

٤٣٢ ٣٢٧ 

٤٣٢ ٣٢٨ 

٤٤٣ ٣٢٢ 

٤٤٣ ٣٢٢ 



    

 

ٔ٠  
www.taleemulislam.net 



    

 

ٔ8  
www.taleemulislam.net 

www.taleemulislam.net 

 

 

http://www.taleemulislam.net/
http://www.taleemulislam.net/


    

 

ٖ  
www.taleemulislam.net 

 

َن َو الَصلوةُ و الَسالُم َعلى  ٌْ اَْلَحَمُد هللا َرِب اْلَعالَم
ِم َو َبْعُد : ٌْ    َرُسْولِِه اْلکَِر

کً مو عبادات ٌعنً د  ټوکفقه المبتدي په اول  د
لنډ حج احکام په  او د ېروژ زکات ، لمانځه ،

کً  ټوکدوهم په د فقه المبتدي او ل ولوستډول 
 ولوستل . احکام نور ًځٌن او ړوندد نکاح امو 

چً همدا اوس کً  ټوکدرٌم په فقه المبتدي  د
 کفالت، وکالت ، د بٌعً  ىستاسً په الس کً د

  د ٌو لړ او ې، اجارمضاربت ، شفعً  شراکت ،
 بٌانٌږي . عامالتو احکامنورو م

دي   هؽه معامالتدا ټول خبره ده چً  ښکاره
کً اړتٌا ورته  ل ورځنً ژوندچً انسان په خپ

مدنً  انسان په خټه او طبٌعت کً ځکه، لري 
انانو سره ګډ ژوند ته اړتٌا لري نورو انس ، د ىد

ژوندانه  دچً ، د دې توان نه لري هم کس ال ٌو 
،  رمل، د  ېجام اړتٌاوي لکه خواړه  ،ټولً 

په ٌوازي پخپله  دياو داسً نور هستوګن ځاى 
 . ًاى سړکبرابر  اوځان ته تٌار سر 
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تر ، ته اړتٌا لري  انً ټولنًانس هر انسانبلکً 
ته  پخپل الس ځان ځنً وياړتٌا هڅو د ژوندان

نځً بٌا د خپل م ينور ًځٌن اوکړي  يتٌار
و داسً ا، عارٌت  ېالتو لکه  بٌعً ، اجارمعام

 ي  .پوره کړ نورو تړونو د الري

او هم ٌې  ت پٌژندلٌمعامالتو شرعً حٌث ؼود د
امول د هر مسلمان انج مطابق شرعً اصولو د

درٌم ټوک د فقه المبتدي که د ځنو ، وجٌبه  ده 
هم د لومړي او دوهم لوستل  ومعامالتٌعنً د 

د تدي طالبانو و او مبکد عامه خلټوک په شان 
 .   ىمهم او ګټور دډېر  پاره

 ولً التوفٌق . هللا و
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 د پٌل خبري

ت لکه رانٌول او معامال منځًخپل  انوانسان د
معتبر بلل کٌږي چً د وخت  خرڅول شرعاً هؽه

 .ً انجام وموم او اراده ههؽوي په خوښ

ملکٌت و  بل دد ٌوه د ملکٌت څخه  شىځکه ٌو 
 مالکان ٌږي چًنقل ته په پٌسو ٌا مفت هؽه وخت

 ي .کړاراده و اوخوښه  هٌې په خپل

 د شً څخه بل څوک په پٌسو ٌا دؼه ډول د ٌوه
ګټه اخٌستالى سً  هجابز هؽه وخت ا ډولوړٌ په

خوښه د همدې ډول کولو اراده  هچً دوى په خپل
 وکړي .

په  ، د خلکو ىخوښً او اراده د زړه کار د
 کونکود معامله  نو ځکه ، ىٌو هللا خبر د ونوزړ

ښکاره چً همدا خوښً او اراده  کار ٌاهؽه وٌنا 
د هري معاملې د صحت د پاره مدار بلل  ،وي ک
 .ږي ٌک

کً د اٌجاب  اصطالحپه فقهً ډول وٌناوي د  دا
 او قبول په نامه ٌادٌږي .

ٌجاب او چً اد دې څرګندونو څخه جوته سوه 

، د انسانانو خپل  ىقبول د هري معاملې رکن د



    

 

ٗ  
www.taleemulislam.net 

کېدالى  بول څخهٌجاب او قبېله ا منځً معاملې

 قبول اندي پر اٌجاب اوړڅه و د هر ، نونسً 

اٌجاب او چً ومه سً ، څو را ته معلږؼٌږو 

 د چا اوکٌږي صحٌح مو صٌؽو وپه کقبول 

 . کٌږياٌجاب او قبول ته اعتبار ورکول 

 نً عام اصطالحاتٌځ

بل سره  َتَعاقُد بٌا ٌو د ، ًَعْقد تړون ته واٌ َعْقُد :

 تړون کولو ته واٌې .

ِن   او َعاِقَدانِ  ً ،تړونکً ته واٌ اِقْد : َعاِقدعَ  ٌْ َعاِقَد

ندؼه دول ، ه ٌې تثنٌه د ٌْ او ُمَتَعاِقَداِن هم  ُمَتَعاِقَد

 . ًواٌ ورته

ه ٌْ ه:  َمْعقُود َعلَ ٌْ چً  ًته واٌ هؽه شً َمْعقُود َعلَ

 . کٌږيتړون باندي 

تړون چً  ، ًکېدلو ته ِاْنِعَقاد واٌوتړون  د ِاْنِعَقاُد:

 .سو  ُمْنَعِقدتړون  هؽه ته واًٌنو وسً 

موټر خرڅوي  ثال په ډول : که زٌد پر بکرم د

نن ٌا زٌد او بکر َعاِقَدٌْ  ٌْ  موټر،  کٌږيبلل  ُمَتَعاِقَد
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ه ٌْ دې تر منځ دوو  ىدو د ، کٌږيبلل  َمْعقُود َعلَ

 .ړون ته َعْقد او َتَعاقُد واًٌ ت

، سودا وسً  منځوو تر د ىچً د دو مهالڅه 

زٌد او بکر  ٌعنً دِاْنِعَقاد واًٌ  هؽه ته د بٌع

 سو . َعِقدُمنْ  د بٌع تړون منځتر

 ُرْکنُ 

 اجزاؤ ته واًٌ چً دا هؽً برخً ٌاد شً ُرْکُن 

وي او بېله هؽه څخه  ىد هؽه څخه جوړ سو شى

 موجود کېدالى نسً .

البته د شٌانو موجودٌت فرق لري ، د ځٌنو شٌانو 

موجودٌت حسً وي ، وجود ٌې محسوس کېدالى 

لکه سکٌنجبٌن چً عسل او سرکه ٌې دا سً ، 

څخه اصلً  چً بېله هؽوول اجزاء دي ډ

ً سکٌنجبٌن جوړېدالى نسً ، عسل او سرکه چ

 سً ، اصلً سکٌنجبٌن ور څخه سره ګډ

 جوړٌږي .

، که په د ځٌنو شٌانو موجودٌت بٌا معنوي وي 

اعتبار ورکول سً موجود ګڼل کً شرٌعت 
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کٌږي ، که په شرٌعت کً اعتبار ور نه کول سً 

 بٌا ؼٌر موجود بلل کٌږي .

مه ، رکوع او سجده ٌاقرابت ، قچً لمونځ لکه 

، د لمانځه د ارکانو څخه د ارکانو څخه دي  ٌې

که څه هم ٌې نور ارکان  که ٌو رکن پاته سً ،

بٌا هم په شرٌعت کً اعتبار نه  پر ځاى سً

ګڼل کٌږي لکه هٌڅ چً  کٌږي او داسًورکول 

 موجود سوى نه وي .

نو کوم معامالت چً اٌجاب او قبول ٌې رکن 

کٌږي ، که بېله اٌجاب او قبول څخه ٌې ګڼل 

خلک انجام کړي ، په شرٌعت کً هؽه ته اعتبار 

 نه ورکول کٌږي .

 شرط

شً وجود پر هؽه  د ٌوشرط هؽه ته واًٌ چً  

د هؽه څخه جوړ نه  شىخو خپله دا وي  موقوؾ

لکه اودس او د عورت پټول چً د لمانځه وي ، 

 . څخه دي نود شرطو
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شً  چً رکن د ىفرق دادرکن او شرط ترمنځ  د

او شً داسً جزء  په ذات کً داخل وي ٌعنً د

موجود کېدالى  شىوي چً بېله هؽه څخه برخه 

 .نه سً 

 د شً وي ٌعنً ىذات څخه وتل د شرط د شً

 موقوؾ صحت پر هؽهد شً خو  جزء نه وي

 .وي 

له رکوع بېکه څوک بې اودسه لمونځ وکړي ٌا 

ه صحٌح کٌږي څخه لمونځ ادا کړي ، لمونځ ٌې ن

ځکه اودس او رکوع دواړه د لمانځه د فرضونو 

 څخه دي .

د لمانځه شرط وٌل کٌږي او ه البته اوداسه ت

ځکه اودس رکوع ته د لمانځه رکن وٌل کٌږي ، 

ځان ته جال عمل دى ، د لمانځه څخه وتلى دى ، 

، د  په دننه کً ادا کٌږي رکوع بٌا د لمانځه

 . لمانځه ٌوه برخه ده
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 ب او قبولاٌجا

د هر جاب او قبول مو ولوستل چً اٌ کً مخ

د  ، ځکه معامله کٌږي رکن بللاو معاملې ون تړ

ن ٌْ په  په خوښً او اردهد هؽوى  منځو ترُمَتَعاِقَد

همدې  اٌجاب او قبول د دوى د اووجود راځً 

 خوښً او ارادې اظهار او څرګندونه کوي .

 اٌجاب

نپه  ٌْ ل د تړون د هر ٌو اوچً کً  وُمَتَعاِقَد

ښً او ارادې اظهار خپلً خود پاره  انجامولو د

قول ته وٌنا او ي د هؽه دې وکړاو څرګندونه 

 اٌجاب واًٌ .

 قبول

ن په ٌْ هؽه بل وروسته د  ترکً چً هر ٌو  وُمَتَعاِقَد

په اظهار او څرګندونه  ېاراداو خپلً خوښً 

هؽه دې قول او وٌنا  ي دوکړهماؼه مجلس کً 

 .قبول واًٌ  ته
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 اٌجاب او قبول صٌغې د

چً  کٌږياٌجاب او قبول په هؽو صٌؽو صحٌح 

ن د وپه هؽ ٌْ تړون  د همدا اوس ګړي د وُمَتَعاِقَد

 ي .کٌږکولو خوښً او اراده ښکاره 

ړى د تړون ګهؽه الفاظ او صٌؽې چً همدا اوس 

بلکً د ، ي ٌږکولو خوښً او اراده نه ځنً ښکار

نکً زمانه کً د ٌا په راتلو، وي  ه ډولپوښتنً پ

اٌجاب او  وځنً فهمول کٌږي په هؽ تړون وعده

 قبول نه صحٌح کٌږي .

 زمانې

او نور ټول  لنکاح تړ اجاره کول ، سودا کول ،

خلک ٌې کوي افعال ٌعنً کارونه  معامالت چً

 زمانه کً کٌږي . ههر کار په ٌو ،دي 

وي هؽه ته د  ىزمانه کً سوه چً په تېر کار ٌو

 ً او چً اوس کٌږي هؽه ته دماضً صٌؽه راځ

زمانه کً  ېحال صٌؽه راځً او چً په راتلونک

 صٌؽه راځً . اْستِْقَبالد کٌږي هؽه ته 
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زمانې که څه هم درې دي ، ماضً ، حال او 

خو صٌؽې ٌې دوې دي ، ٌوه د ماضً  اْستِْقَبال

 صٌؽه ده . ُمَضاِرعصٌؽه ده ، بله د 

ؽه ته د وي ه په تېره زمانه کً چً ٌو کار سوى

ٌو کار چً همدا ٌږي ، ماضً صٌؽه استعمال

اوس ګړى کٌږي ، ٌا وروسته په راتلونکې زمانه 

صٌؽه کارول  ُمَضاِرعکً کٌږي هؽو دواړو ته د 

 اْسِتْقَبالصٌؽه د حال او  ُمَضاِرعد کٌږي ، 

 ٌږي .په مشترک ډول استعمال دواړو د پاره

 ُمَضاِرع

نه صحٌح  په صٌؽه اٌجاب او قبول ُمَضاِرعد 

تر منځ  اْسِتْقَبالد حال او  ُمَضاِرعکٌږي ، ځکه 

صٌؽه که  ُمَضاِرعمشترکه او ګډه صٌؽه ده ، د 

په اٌجاب او قبول کً استعمال سً ، د هؽه څخه 

نه معلومٌږي چً دوى همدا اوس ګړى تړون 

کولو کوي او که په راتلونکې زمانه کً د تړون 

 وعده کوي .

 په معنا دي اْسِتْقَبالد  صٌؽې هم ډول د امر همدا
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 هم اٌجاب او قبول نه صحٌح کٌږي . وپه هؽ 

اره ٌوازي ٌوه صٌؽه د پ نو د اٌجاب او قبول د

نښً بېله نٌت او  ، چً په هؽهٌږي ماضً پات

 کٌږي . صحٌح هر تړون اٌجاب او قبول د څخه

صٌؽه د حال په نٌت په اٌجاب  ُمَضاِرعد  خو که

د حال  ُمَضاِرع ا پرٌ قبول کً استعمال سً ٌا

ٌا بله قرٌنه او نښه  ځانګړي توري داخل سً

څخه معلومٌږي چً هؽه د چً  ، وجود ولري

د بٌا  هلته د حال په معنا کارول کٌږي ُمَضاِرع

هم اٌجاب او  قبول صحٌح  په صٌؽه ُمَضاِرع

 کٌږي .

 ماضً

ًٌ ، ٌو کار چً په تېر ماضً تٌري زمانً ته وا

ه د ماضً صٌؽه وي هؽه ت ىوخت کً سو

 د ماضً صٌؽې  که څه هم د ِاخبار د، راځً 

 معناٌجاب او قبول کً د انشاء خو په ا، پاره دي 

 ورکوي .

تُ  د مثال په ډول ٌْ  د دواړي : ِبْعُت او ِاْشَتَر
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که چا په تېر وخت کً ٌو ، ماضً صٌؽې دي  

همدې  د،  وي ىوي ٌا ٌې رانٌول ىخرڅ کړ شى

ً په صٌؽو ورکوي ، د ماضسودا په هکله خبر 

 ى .ما خرڅ کړ،  ِبْعتُ داسً واًٌ : 

تُ  ٌْ  ى .ما رانٌو،  ِاْشَتَر

 . ًواٌ اد ماضً د اخبار معنته دؼه و 

سودا نه وي  کًاو خرڅونکً مخ ًکه رانٌونک

، د سودا د سودا کوي  بلکً همدا اوس ې ،کړ

تُ او  ِبْعتُ  ِانِعَقاد د پاره ٌْ نو  استعمال کړي ، ِاْشَتَر

نه  اد همدې صٌؽو څخه د ماضً معندلته 

سودا  خکًم ځنتر م ىځکه د دو،  کٌږياخٌستل 

 صٌؽو ېً همدا اوس په همدبلک، نه  ده سوې 

ماضً د صٌؽو د انشاء  د دؼه ته ،سودا کوي 

 واًٌ . امعن

ح او داسً نورو ، نکا مطلب دا چً د بٌع

او قبول کً چً د ماضً  بمعامالتو په اٌجا

څخه مراد انشاء  وهؽ د ٌږيصٌؽې استعمال

 اخٌستل کٌږي .



    

 

ٖٔ  
www.taleemulislam.net 

 ُمَضاِرع

په صٌؽو نه  ُمَضاِرعاٌجاب او قبول د  د بٌع

حال او  د ُمَضاِرعځکه چً  صحٌح کٌږي ،

دواړو د پاره راځً ، که په اٌجاب او  اْستِْقَبال

هؽه  دصٌؽه استعمال سً  ُمَضاِرعول کً د قب

ګړى سودا   دمچً دوى ، څخه نه معلومٌږي 

زمانه کً د  ېپه راتلونک تهبل و که ٌو کوي او 

 کوي .ور سودا وعده

کً د  نوپښتو د صرفو په عامو کتابو نه : دوٌاد

صٌؽې ځانګړي  ګړيپاره ځان د اْسِتْقَبالاو حال 

 .لٌکل سوي دي 

د حال او  ُد الَصرِؾ په خاتمه کًَتْمِهٌْ  د هم موږ

 و، خپاره بېل بېل  ګردانونه لٌکلً دي  د اْستِْقَبال

هؽه صٌؽې چً د  ،که څوک په دقت متوجه سً 

 هؽه پښتو ژب پوهان ٌې د حال په نامه ٌادوي 

د صٌؽو په شان دي  ُمَضاِرعً د کټ مټ د عرب

 استعمال د پاره اْسِتْقَبالپاره او هم د  هم د حال د

 . ٌږيک
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سً  په پښتو کً د ٌران سم  ، رانٌسې ،ٌمثالً : ران

په داسً حال کً ، حال د صٌؽو په نامه ٌادٌږي 

 پاره هم استعمالٌږي . د اْسِتْقَبالچً دا صٌؽې د 

 په دې ډول :

 .رانٌسم  زه اوس کتاب

 .زه سبا کتاب رانٌسم 

 پاره هم د حال دصٌؽه سم ٌراند په دې جملو کً 

 اوده  ېد پاره استعمال سو اْسِتْقَبالد او هم  

 . ىصحٌح دٌې هم پر ځاى او استعمال 

د عربً د  -رانٌسم  - ؽهصٌحال د پښتو  د

هم د  ، په شان ده -اَْشَتِرْي  -د صٌؽې  ُمَضاِرع

 ٌږي لکه :استعمال د پاره اْسِتْقَبالحال او هم د 

 )حال(         .ااْلَن  اَْشَتِرْي اْلکَِتابَ  

 (اْسِتْقَبال)         . اَؼدً  اَْشَتِرْي اْلکَِتابَ 

ن د حال په شا ُمَضاِرعپښتو حال که د عربً د  د

 د نو بٌا ٌې،  مشترک نه واى منځتر اْستِْقَبالاو 
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لکه په  ووؼلط  سًمعنا استعمالول داپه  اْستِْقَبال

 استعمالول مثالً :  ېماضً کً ٌ

ځکه  ،ؼلطه جمله ده  ،زه پرون کتاب رانٌسم 

د د حال صٌؽه د ماضً پرون تېره ورځ ده ، 

 . نه استعمالٌږي  پاره

چً د پښتو په  هسو ارهښکڅخه  نودې مثالو د

 مً صٌؽې د حال په نامهواصطالح کً چً ک

 په ُمَضاِرع د هؽه کټ مټ د عربً، ٌادٌږي 

 مشترکً صٌؽې منځتر  اْسِتْقَبالد حال او ، شان 

 دي .

بٌع ، نکاح او  د د پښتو د حال په صٌؽو ځکه نو

اب او قبول هؽه وخت داسً نورو معامالتو اٌج

، نٌت استعمال سً حال په  د صحٌح کٌږي چً

وفهمول  ٌا بله داسً نښه وجود ولري چً په هؽه

  ى .مراد دحال چً د همدې صٌؽې څخه ، سً 

هم د حال د صٌؽو په نامه  دا صٌؽې که څهځکه 

په  منځتر  اْسِتْقَبالخو عموًما د حال او  ٌادٌږي

 ي .لراستعمال  ډول مشترک
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 ځانګړي نښً

چً ، ٌږي پر صٌؽه ځنً توري داخل ُمَضاِرعد 

د  اْستِْقَبالپاره ٌا د د حال صٌؽه  ُمَضاِرعد هؽه 

  پاره ځانګړې کوي .

توري دي  اْسِتْقَبالپه عربً کً سٌن او َسْوَؾ د 

د داخل سً بٌا  ُمَضاِرعدؼه توري که پر 

بلکً  نه استعمالٌږي معناد حال په  ُمَضاِرع

 ٌږي .د پاره استعمال اْستِْقَبالٌوازي د 

  .دى ځً  ،ذَهُب  مثالً :  ٌَ 

اوس تګ کوونکً ته هم ، صٌؽه ده  ُمَضاِرعد 

د او په راتلونکې زمانه کً تګ کونکً ته هم 

ذَهبُ   .صٌؽه راتلالى سً  ٌَ

ذَهبُ داخل سً لکه سَ  پرحرؾ  اْسِتْقَبالخو که د  ٌَ   

ذَهُب  وؾَ ٌا سَ    د پارهبٌا د اوس تګ کونکً  ،ٌَ

په دې  هځک، دا صٌؽه نه سً استعمال کېدالى 

 ېځانګړ د پاره اْسِتْقَبالد صٌؽه  ُمَضاِرعتورو د 

 کٌږي .
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 دؼه ، دى  ىتور اْسِتْقَبالد  -به  -په پښتو کً 

هؽه بٌا  صٌؽه داخل سً رپ ُمَضاِرعکه د  ىتور

 . استعمال کٌږي  د پاره اْستِْقَبالٌوازي د 

صٌؽه حال  د اصطالحپه د پښتو  ،مثالً : درٌږم 

 ُمَضاِرعاصطالح مطابق د خو د عربً ده ، 

 د پاره اْسِتْقَبالځکه هم د حال او هم د ، صٌؽه ده 

 اْسِتْقَبالپر دؼه  صٌؽه  که د  ،استعمالٌږي 

نو   ،لکه : زه به درٌږم  داخل سً  -به  -ى تور

استعمال  د پاره اْسِتْقَبالٌوازي د  -درٌږم  -بٌا 

 - د عربً د -به  - په پښتو کً ځکه، کٌږي 

 . ىحرؾ د اْسِتْقَبال په شان  د -او سوؾ سٌن 

 حرؾ داخل اْستِْقَبالکه د  ُمَضاِرعپر فعل  لهذا

په هؽه مطلقا اٌجاب او قبول نه صحٌح  سً

داخل نه سً  توري باندي اْسِتْقَبالکٌږي او که د 

نو بٌا هؽه وخت اٌجاب او قبول په صحٌح کٌږي  

 حال په نٌت استعمال سً . چً د
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 ٌوداسً لفظ  سره بل ُمَضاِرع دؼه ډول که د

پر معنا  حال د ُمَضاِرعهؽه د سً چً ځاى 

 په صٌؽه اٌجاب ُمَضاِرعداللت کوي هلته هم د 

  کٌږي . صحٌح او قبول 

 .مثال : اَِبٌُع ِمنکَ هَذا اآلَن بِاَلِؾ ِدرَهٍم 

اوس پر تا په زر درهمه  شىزه دا ژباړه : 

 خرڅوم .

که څه هم  -خرڅوم  – او -اَِبٌُع  -پدې جملو کً 

هم د  حال او هم د، صٌؽې دي  ُمَضاِرعدواړي د 

 -خو دلته د  ًکېدالى سد پاره استعمال  اْستِْقَبال

عُ اَ  –لفظونه د  -اوس  -د او   -ااَلََن  ٌْ  -د او   - ِب

نو ځکه  ، داللت کويپر معنا حال  د -خرڅوم 

کً اٌجاب او قبول په صحٌح په دا ډول حالت 

 کٌږي .

ولو معامالتو اٌجاب او قبول په ټنډه دا چً د ل

هؽو  صحٌح کٌږي چً د نوداسً صٌؽو او لفظو

همدا اوس په ؼوڅ ډول الفاظو او صٌؽو څخه 

 .فهمول کٌږي  معناګړى د تړون کولو 
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په ؼوڅ ډول همدا هؽو څخه  صٌؽې چً دکومً 

اوس ګړى د تړون کولو معنا نه فهمول کٌږي 

په ، فهمول کٌږي  هم ځنًد تړون وعده بلکً 

 . ٌا اٌجاب او قبول نه صحٌح کٌږيهؽو ب

 امر

نورو معامالتو اٌجاب او قبول د  د له نکاح څخهېب

 امر په صٌؽو هم نه صحٌح کٌږي .

 زرهپه لس  شى وواًٌ : دا ىمثالً : رانٌونک

 باندي خر څ کړه . افؽانٌو را

 وافؽانٌ زرهپه لس  شى وواًٌ: دا ىٌا خرڅونک

 ه .راڅخه رانٌس

ډول وٌنا اٌجاب  ؼهرانٌونکً او خرڅونکً د د

مر قبول دې ا که هؽه بل نفر د ،بلل کٌږي نه 

، ورته وواًٌ : په لس زره ستا سو ،  وکړي

وٌنا  وروستً کس بلکً د، سودا نه الزمٌږي 

شمېرل اٌجاب چً واًٌ : په لس زره ستا سو ، 

قبول  ى ٌې په ؼبرګون کًکه امر کونک کٌږي ،

 ه بٌا سودا الزمٌږي .هلت وکړي
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 ،ي د د پاره اْسِتْقَبالځکه د امر صٌؽې ٌو خو د 

لبل نفر په سودا امر کول تو چً بل دا ٌْ   ، ىد َك

او هم  ىرڅونکا هم خپه بٌع کً ٌو نفر شرعً 

 نسً کېدالى . ىرانٌونک

ٌو شً د رانٌولو وکالت  مثالً : که زٌد بکر ته د

خپل  رپ شىبکر په ٌوازي سره خپل  ،ورکړي 

 څوالى .نه سً خر دى ،زٌد  چً دلته ُمَوكَّل

 د نکاح تړون

هم کېدالى سً ، صٌؽه په د امر د نکاح تړون 

:  زٌد بکر ته د شاهدانو په حضور کً وواًٌکه 

 ته په نکاح راکړه . لور ما پالنکۍ ستا 

، دلته ده  ورته وواًٌ : ما په نکاح درکړې بکر

ستعمال سوې که څه هم ٌو اړخ ته د امر صٌؽه ا

 ده ، بٌا ٌې هم تر منځ نکاح تړل کٌږي .

چً په پورتنً مثال کً بکر د زٌد په امر د  ځکه

لهؽه و ٌْ اٌجاب او  دوګرځېدى ، نو د بکر وٌنا  َك

و نفر هم د په نکاح کً ٌ ، درٌږي ځاىقبول پر 

 خوا وکالت کوالى سً .لښځً او هم د نارٌنه 
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لو دپه نکاح کً ځکه  ٌْ رجمان په ت د حٌثٌت َك

د ولور او  حقوق لکه، د نکاح د تړون  شان دى

لو ود ښځً د سپارلو مسؤلٌت  ٌْ نه راجع ته  َك

 کٌږي .

 ضمنً اٌجاب او قبول

چً هؽه که په  ستهنً داسً لفظونه ٌد امر ځ

اٌجاب او قبول کً استعمال سً نو تړون په 

 کٌږي لکه : واخله ٌا  پٌسې ًٌ راکړه    ُمْنَعِقد

 زرهپه لس  شىوواًٌ : دا  ىنٌونکمثالً : را

 څخه رانٌسم . افؽانٌو اوس در

ٌې خله ٌا پٌسې ًٌ  ورته وواًٌ : وا  ىخرڅونک

 راکړه  .

قبول  ٌاد دا ډول صٌؽو سره ضمنً اٌجاب  د امر

ٌږي ځکه د رانٌونکً د اٌجاب وروسته چً فرض

ستلو ٌا د پٌسو په هؽه د شً په اخٌ ىخرڅونک

ا ورکوي چً ما د معنا دې  اي دورکولو امر کړ

ٌا پٌسې خله  ېٌ وا ىد ىدرباندي  خرڅ کړ شى

 ٌې راکړه .
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لفظونه دي چً ِاْقِتَضاًء  پر  سًٌعنً دا د امر دا

 .داللت کوي  اٌجاب ٌا قبول

 اشاره او نوشته

ن مو ولوستل چً هر تړون د کًخم  ٌْ و په ُمَتَعاِقَد

څرنګه چً  لکه ،کٌږي  ُمْنَعِقد خوښً او اراده

نمُ  ٌْ کوالى موافقې اظهار په وٌنا د خپلً  َتَعاِقَد

نکً  نودؼه ډول په ځٌنو وختوسً  ٌْ خپله  ُمَتَعاِقَد

نوشته هم ٌا په اشاره  ىوافقه د وٌنا پر ځام

ٌعنً نوشته او اشاره ٌې د ، کوالى سً  ښکاره

 درٌږي . ځاىاٌجاب او قبول پر ژبنً

صحٌح  ګونګً اٌجاب او قبول په اشارهلهذا د 

اشاره ٌې د موافقې  چً خو پدې شرط، ږي کٌ

سره په لٌکنه بل دا چً او  ىوڅرګندونکې  پوره

د ښکاره کولو څخه  ېد خپلً خوښً او اراد

 .عاجزه وي 

 بٌا به اٌجاب او نو که ګونګً خط لٌکالى سواى 

اشارې  رځکه نوشته ت، قبول په لٌکنه کوي  

 ښه واضح کوي .او مطلب مراد 
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 مثالً :سً هم اٌجاب کېدالى  دؼه ډول په نوشته

ما  : ًؼابب نفر ته په خط کً ولٌک ىخرڅونک

 ىد ىخرڅ کړ هپر تا باندي په دون شى پالنکى

او د لوستلو په وخت  ورسٌږيهؽه ته چً خط 

منځ  کړي نو د سودا تړون ٌې ترکً ٌې قبول 

 کٌږي . ُمْنَعِقد

 َتَعاِطً

سودا په راکړه ورکړه  ېٌ خلکچً  شىهر هؽه 

د سودا په  ىاو خرڅونک ىي ٌعنً رانٌونککو

بلکً ٌو ، واًٌ ه څه نٌو و بل ته وخت کً 

دا ډول ، ي وورک شىهؽه بل ، ي وپٌسې ورک

دا راکړه ورکړه د  ،سودا هم صحٌح کٌږي 

 درٌږي . ځاى اٌجاب او قبول پر

نرخ ولري ٌا  ىځان ته ټاکل شى مثال په ډول ٌو د

 انٌونکىر، وي  ىد خرڅولو نرخ پر لٌکل سو

پٌسې  هد دوکاندار څخه را واخلً او هؽونهؽه 

ورته ټاکل  ٌاوي  ً پر لٌکل سويٌې ورکړي چ

 .سوي وي 
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په خوله ٌو و بل ته  رانٌونکىدوکاندار او خو 

دؼه بېله وٌنا راکړه  ىدو د ،واًٌ نه و هٌڅ

ځاى درٌږي او پدې اٌجاب او قبول پر د ورکړه 

 کٌږي . ِقدُمْنعَ د سودا تړون تر منځ  ېکار ٌ

دوى دا عمل د دوى د خوښً او ارادې  ځکه د

 د کړه ورکړه ٌېانو همدا ر، څرګندونه کوي 

دؼً  ،ٌږي پر ځاى دراٌجاب او قبول ژبنً 

بٌع تعاطً  له مخً اصطالح د فقهًسودا ته 

 واًٌ .

 اصطالحات

ب   ٌْ ب  واًٌ  : د ُمِج ٌْ  اٌجاب کوونکً ته ُمِج

  . واًٌ ل  قبول کونکً ته َقابِ :  َقاِبل  

 اٌجاب او قبول شرطونه د

د ماضً  مو ولوستل چً اٌجاب او قبول کًمخ

د حال په  دؼه ډول اوو صحٌح کٌږي په صٌؽ

 صحٌح کٌږي .هم صٌؽو  وځانګړ

 په نٌت استعمال سً  که د حال ُمَضاِرعدؼه ډول 
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هم اٌجاب او  حال نښه ورسره وي په هؽه ٌا د

 قبول صحٌح کٌږي . 

 :ٌې هم شرطونه دي  ادې عالوه د د

 وي . حداٌجاب او قبول مراد به واض

 اٌجاب سره موافق وي . قبول به د

 اٌجاب او قبول مجلس به ٌو وي . د

 مراد وضاحت د

د اٌجاب او قبول د پاره ٌو شرط د مراد وضاحت 

م لفظ کارول وچً ک د پارههر تړون  ددى ، 

نبه او مقصد هؽه مراد  کٌږي د ٌْ  و تهُمَتَعاِقَد

 واضح او څرګند وي .

ډول الفاظ مثالً : د بٌع په تړون کً باٌد دا 

نوکارول سً چً  ٌْ چً دوى  په وپوهٌږي ُمَتَعاِقَد

 .د بٌع اٌجاب او قبول سره کوي 

ٌد دا ډول الفاظ اجارې په اٌجاب او قبول کً باد 

نڅخه  ود هؽاستعمال سً چً  ٌْ  ېاجار د ُمَتَعاِقَد

 تړون وفهموي .
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هم ځان ته ځانګړي الفاظ نه ال تړون عقد او  ٌو

نورو لفظونه نه په هؽو پرته دي  لري چً د

هر  بلکً په هره ژبه کً چً د، صحٌح کٌږي 

ٌږي په استعمال ونهلفظ کوم د پارهعقد او تړون 

 کٌږي . اٌجاب او قبول صحٌح وؽه

 ځاىپر عربً د بٌع او ِشَراء د د بېلګً په ډول

ول او رانٌول خرڅځٌنً پښتانه په پښتو کً 

 بٌا پلورل او پٌرودل کاروي .ً ځٌناو کاروي 

 چً د ستهنور لفظونه هم ره ځٌنً پر دې برسې

فهمول  معناڅخه د رانٌولو او خرڅولو  وهؽ

اٌجاب او قبول صحٌح کٌږي و هم په هؽ، کٌږي 

نالبته دا ضروري ده چً  ٌْ په مراد  ېبه ٌ ُمَتَعاِقَد

 پوهٌږي . معنااو 
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 ُمَطاَبَقت

د اٌجاب او قبول د صحت د پاره بل شرط 

څخه مقصد دا دى چً  ُمَطاَبَقتدى ، د  ُمَطاَبَقت

 اٌجاب مطابق وي . به دقبول 

 دوو لکوواًٌ : دا موټر په ومثالً : زٌد بکر ته 

سل  ٌوپه : بکر ورته واًٌ  ى ،ستا د وافؽانٌ

د بکر ٌا و زما قبول دى ، افؽانٌ پنځوسو زرو

 ؼهد : شاره وکړي ورته وواًٌموټر ته ا بلزٌد 

دې پ ى ،قبول دافؽانٌو  دوو لکوپه مً موټر 

ځکه ، کٌږي  ُمْنَعِقداړو صورتو کً بٌع نه دو

 . ىنه د چً قبول د اٌجاب مطابق

ب  ولً  ٌْ  خو اٌجاب وکړ په دوو لکو افؽانٌو ُمِج

قبول  و زرو افؽانٌوپنځوس په ٌو لک اوٌې قابل 

 . ىوکړ

ب   ٌْ َقاِبل د بل  ، ىاٌجاب وکړ ٌوه موټر د ُمِج

د اٌجاب او قبول د نه  نو ى ،ل وکړموټر قبو

 لکبله ٌې سودا نه صحٌح کٌږي . ُمَطاَبَقت
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 مجلس ٌووالً د

د اٌجاب او قبول د صحت د پاره بل شرط د 

بېله وصٌت اٌجاب او قبول د مجلس ٌووالى دى ، 

ټولو تړونو  نوروپه څخه  وصً ټاکلووکالت او 

ٌجاب اکٌږي چً د  ُمْنَعِقدبول تړون په هؽه قکً 

 ً .په مجلس کً وس

ً قبول ه هماؼه مجلس کپاٌجاب وروسته که  د

که د اٌجاب  خوکٌږي  ُمْنَعقِدوسً نو تړون 

قبول قابل وروسته بٌا ، وروسته مجلس بدل سً 

 هؽه ته اعتبار نه ورکول کٌږي . ي نوکړو

 زرته وواًٌ : دا ساعت په  مثالً : زٌد بکر

 . ىستا د ۍؽاناف

 که بکر په همدؼه سو ،زٌد دا وٌنا اٌجاب د 

ٌې تر منځ سودا تړون  دمجلس کً قبول وکړي 

 کٌږي . ُمْنَعِقد

 ځاىاٌجاب وروسته خپله زٌد ٌا بکر د همدې  دکه 

بل ناست وي خو  ځاىؼه څخه والړ سً ٌا پر همد

نو مجلس بحث شروع کړي ٌا په بل کار اخته سً 
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زما قبول : وواًٌ  بکرکه سته ورودې بدل سو، د

 . کٌږيقبول ته اعتبار نه ورکول  ادو  ى ،د

ٌوه مجلس کً وي اٌجاب او قبول به په  ځکه چً

 اٌجاب لؽوه کٌږي . که مجلس بدل سً

او  لٌکؼابب سره د  هؽه تړون چً څوک ٌې د

 د پارهد قبول  د هؽه ،کوي  ُمْنَعِقدقاصد په ذرٌعه 

د خبر رسولو مجلس  لوستلو او د قاصد لٌکد 

 . دىمعتبر 

 ٌد بکر ته وواًٌ : ما خپله : زد بېلګً په ډول 

ده   ېخرڅه کړ همځکه پر خالد په دون پالنکۍ

 .! ورسه خالد خبر کړه  بکره

بکر چً خالد ته هر وخت د زٌد د سودا پٌؽام 

په هماؼه مجلس کً که خالد قبول ، ورسوي 

ل که مجلس بد خو ،وکړي نو سودا الزمٌږي 

 سً وروسته ٌې قبول نه صحٌح کٌږي .

سودا کً که د لٌک د لوستلو د لٌک په  دؼه ډول

 ه کٌږي .ُمْنَعِقدسودا  ل سًقبول وکړ مهالپه 
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رٌعه چً هر تړون ذ او لٌک په قاصد دځکه چً 

د خط لوستلو او د قاصد د  د پارهکٌږي د هؽه 

 عقد مجلس بلل کٌږي . خبر رسولو مجلس د

 مجلس بدلون د

هم راځً او پر  په بدلولو ځاى مجلس بدلون د د

نورو خبرو اترو  باندي د بل کار ٌا ځاىهماؼه 

 هم راځً . په شروع کولو

 ى ،وي سونه  اٌجاب وروسته چً قبول ال ترکه 

ند  ٌْ ځاى ناستً د  و څخه ٌو ٌا دواړه خپلُمَتَعاِقَد

کً  ځاىٌا په هماؼه  بدل کړي ځاىوالړي د ٌا 

ي خو د تړون څخه پرته نوري ناست ٌا والړ و

ٌا په بل کار باندي لګٌا  ، کړي پٌلخبري اتري 

  ىمخکن ،ون بلل کٌږي د مجلس بدل ټولدا  سً

 اٌجاب په لؽو کٌږي .

 لاٌجاب  لغوه کېد د

دلو لؽوه ېلکه څرنګه چً اٌجاب د مجلس په بدل

ب د َقاِبل  ٌْ څخه د قبول کٌږي دؼه ډول که ُمِج

وکړي اعراض او جوع د اٌجاب څخه روړاندي 



    

 

ٖٔ  
www.taleemulislam.net 

رته واخلً ٌا والړسً مجلس ٌٌعنً خپله خبره ب

 .بدل کړي هلته هم اٌجاب لؽوه کٌږي 

ب د رجوع او ِاْعَراض وروسته د َقاِبل ٌْ و  د ُمِج

 . قبول ته اعتبار نه ورکول کٌږي

ور َقابِل اٌجاب رد کړي ٌا اعراض  دؼه ډول که

ا د بل بحث شروع کړي ٌ وکړي ٌعنً څخه

دې وروسته  ترخه والړ ٌا رهً سً نو مجلس څ

 .ًٌ هم قبول نه صحٌح کٌږي 

ځکه د َقاِبل په ِاْعَراض او ردولو سره هم اٌجاب 

 لؽوه کٌږي .

 لت او وصٌتوکا

وصٌت او وصً ټاکنً د تړونو د  وکالت ، د

د مجلس ٌووالً شرط نه  د پارهاٌجاب او قبول 

 دي .

ٌا  ته د ٌو کار وکالت ورکوي لهذا څوک چً چا

د و نپس له مرګه د خپل وړو او کوچنٌو اوالد ېٌ

خپل مال د   ٌا د ، سرپرست ټاکًاو وصً پاره 
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وصٌت کً مقدار  لږپه درٌمً څخه  تردرٌمً ٌا 

هؽه بل چً ، ټول تړونونه دي هم ورته کوي دا 

 کٌږي . ُمْنَعِقدبٌا  ًٌ قبول وکړي

اٌجاب  د د پارهدرو تړونو د قبول  ؼود خو د

  ى .ط  نه دمجلس شر

ب  ٌْ  مرګ وروسته دځکه په وصٌت کً د ُمِج

 پداسً حالت کً چً، هؽه هم  دىقبول معتبر  

ب د خپل وصٌت څخه رجوع کړ ٌْ   . ې نه ويُمِج

مرګ وروسته  ترټاکونکً وصً هم د وصً 

نو ځکه د هؽه د مرګ وروسته  ،وصً ګرځً 

 .ٌې قبول هم صحٌح کٌږي 

سً او هم  ورکول کېدالىته  ؼاببهم  وکالت

 .ته ورکول کېدالى سً  حاضر

هؽه په  ،که حاضر نفر ته وکالت ورکړل سً 

مجلس وروسته  او ترنه واًٌ  جواب کً هٌڅ و

ړنه ٌې د مخکنً اٌجاب کهمدا  يهؽه کار وکړ

 قبول بلل کٌږي .
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 عاقد اهلٌت د

 ُمْنَعِقدهر تړون که څه هم په اٌجاب او قبول 

ل ته اعتبار نه او قبو چا اٌجاب هر خو دکٌږي 

اب او قبول اٌجهؽه عاقد  بلکً د، ورکول کٌږي 

چً د تړون اهلٌت  کوم ته اعتبار ورکول کٌږي

 ولري :او وړتٌا 

 ډلو وېشل کٌږي :تړون کوونکً پر درو 

 پوره اهلٌت واال.

 اهلٌت واال. ىنٌمګړ

 اهلٌت نه لرونکً .

هؽه کسان چً پوره او کامل اهلٌت لري هؽوى 

 کوالى سً .هر ډول تړون 

ً د نٌمګړي او ناقص اهلٌت هؽه کسان چ

  ځاىپر  ځاىتړونونه  نًٌهؽوي ځ دي د څښتنان

د ولً پر اجازه موقوفه  ېنً ٌٌځ ،صحٌح کٌږي 

   ٌږيور ٌې بٌا بٌخً لؽوه او باطلنً نٌځ اوکٌږي 
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 رهؽوى ه هؽه کسان چً بٌخً اهلٌت نه لري د

 .  نوع تړون نه صحٌح کٌږي

 ًاهلٌت نه لرونک

هٌڅ د هؽه  ز نه لريٌهؽه څوک چً عقل او تمٌ

 او  ىي لکه لٌونلرنه  ٌتاهلوړتٌا او نوع تړون 

ٌِّزؼٌر   ى .کوچن  ُمَم

ٌِّزغٌر   ىکوچن ُمَم

ٌِّزؼٌر  ته واًٌ چً د ماشوم هؽه و کوچنى   ُمَم

ٌز نه سً کوالى او ٌښو او بدو تر منځ فرق او تم

 وهٌږي .او مقصد پ معناالفاظو په  نه د تړون د

واخلً او  شىٌو کوچنى چً د دوکاندار څخه هم 

 دارته خپلً پٌسې ځنً ؼواړي ٌهم ورته ژاړي ب

ٌِّزؼٌر  نه  معناځکه د  سودا په بلل کٌږي  ُمَم

 .پوهٌږي 

ٌِّزلٌونً او ؼٌر  د معاملې هري  چً د ىکوچن ُمَم

 تړون نهپه هؽه ٌې قبول وکړي  ٌا اٌجابپاره 

 .کٌږي  ُمْنَعِقد
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ٌِّزد لٌونً او ؼٌر  وځکه ن ،  کوچنً بٌع ُمَم

طالق ، هبه  نکاح ، اجاره ، عارٌت ، وکالت ،

 او داسً نور معامالت نه صحٌح کٌږي .

 اهلٌت واال ىنٌمګړ

ٌِّزاو  َمْعُتوهْ   کوچنى په نٌمګړي او ناقص ُمَم

 رل کٌږي .ېواال کً شم اهلٌت 

 عقلً ضعؾ چً د َمْعُتوْه : َمْعُتوْه هؽه چاته واًٌ

کمزورتٌا   سًااو فهم کً د هپه حافظ ېلکبله ٌ

 ېخبري ٌ اوتدبٌره  ېب ېپٌدا سً چً کارونه ٌ

 .ګډي وډي سً 

کله بٌا د او  خبري کوي ه ډولکله د عالقالنو پ

پرتً او چټً خبري ،  لٌونٌانو په شان ږؼٌږي

کوي
ٔ
    . 

 نىچً لٌو ىمعتوه او لٌونً ترمنځ فرق داد د

 رد واًٌ او پوچ  ،ځل ښکن، وهل او ټکول کوي 

                                                           
ٌِّزال ٔ ٌبدء  تمٌٌزال رحسن الجواب عنه و دواقالء فهمه ومن مقاصد الع شى: هو الذي اذا کلم ب ُمَم

 عموما بعد سن السابعة وٌستمر الً البلوغ عاقال.
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او پوچ ښکنځل نکوي او نه  وهل او ټکول َمْعُتوهْ 

 واًٌ .رد 

ٌِّز ٌعنً  ىکوچنى که په سودا پوهېد کوچنى : ُمَم

کً د پٌسو په بدل  شىچً  ېدهدا ورته معلوم

ٌِّزهؽه ته ، رانٌول کٌږي   واًٌ . ىکوچن ُمَم

ٌِّز د  او معتوه تړونونه او تصرفات ًکوچن ُمَم

 دي : ولهدرې ډ 

 ښکاره ګټً تړون . د

 ښکاره تاوان تړون . د

 تړون . ىمال لرونکګټً او تاوان احت د

 د ښکاره گټً تړون

تړون هؽه ته واًٌ چً په  په ښکاره ډول د ګټً

ٌِّزله عوضه د ېب، مفت  شى ٌوهؽه  او  کوچنً ُمَم

په ملکٌت کً راځً لکه د وصٌت  معتوه

ک د څخه وصٌت قبلول ٌعنً ٌو څوکوونکً 

خپل مٌراث د درٌمً څخه څه مقدار د ده د پاره 

 قبول کړي .ځنً وټاکً او دى ٌې 
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د تحفې او صدقې ورکونکً څخه د  دؼه ډول

د کً کولو  پور په اداد صدقې قبلول ٌا او تحفې 

 .کفٌل ضمانت قبلول 

دا ټول د کوچنً او معتوه د پاره په ښکاره ډول 

ٌِّزاو  هْ َمْعُتو، نو ځکه د ګټمن تړونونه دي    ُمَم

 ځاىپر ځاىتړون او تصرؾ  ؼه رازکوچنً د

 .ٌږي او نافذصحٌح 

 ښکاره تاوان تړون د

تاوان تړون هؽه ته واًٌ چً ٌو  په ښکاره ډول د

ٌِّزد  شى د ملکٌت څخه مفت  کوچنً او َمْعُتوهْ  ُمَم

ٌا  ځً ته طالق ورکوللکه خپلً ښ، په وځً 

رض خٌرات ٌا ق خپل مال بل ته په تحفه ،

 پور ضمانت کول . د د بلهم ٌا او  ورکول

ٌِّزد  دؼه ډول تړونونه او َمْعُتوْه  اوکوچنً  ُمَم

تاوان وي لؽو تصرفات چً په ښکاره ډول ًٌ په 

هم نه  د ولً په اجازه ال ،او باطل بلل کٌږي 

 صحٌح کٌږي .
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 ناڅرګند تړوند ګټً او تاوان 

 ،په کراٌه ورکول  شىرانٌول او خرڅول ، خپل 

د ځان  د، په کراٌه اخٌستل  شىد بل څخه ٌو 

 ،نٌول باؼوانً او بزګري  نکاح تړل ، پاره

تړونونه دي  سًټول داکول مضاربت او شراکت 

 حالت ٌې ناڅرګند دى ، ٌعنًچً د ګټً او تاوان 

ره ېد تاوان ب اوکېدالى سً پکښً  د ګټً امٌد هم

ٌِّز کوچنً او َمعْ هم پکښً سته ، نو ځکه د   ُتوهْ ُمَم

، موقوفه کٌږي  د ولً پر اجازه ډول تړونونه اد

ٌې  ته مخکنً تړونهؽه  هکه ولً اجازه ورکړ

نه  اجازه ورهؽه کٌږي او که  اعتبار ور کول

              باطل او لؽو کٌږي . ه ، کړى تړون ٌېکړ

 راشد

 څښتنڅوک د پوره اهلٌت ٌو په عقل او بلوغ 

د راشد هر ، اًٌ عاقل او بالػ ته راشد و، ګرځً 

 صحٌح کٌږي . ځاىپر  ځاىتړون 
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 ولً

ٌِّزاو ؼٌر  ىلٌون نه  تمٌٌزکوچنى د عقل او  ُمَم

او نه  کوالىنسً  لکبله هٌڅ نوع تړون ودرلودل

بلکً شرعا ، تړون ته اعتبار ورکول کٌږي  ېٌ

بل چا پر د د ځان او د مال سرپرستً  ىد دو

 تٌَ سرپرستً ته َواَل  ؼًد وؼاړه اچول کٌږي 

 . واًٌ

د معتوه او ٌعنً نٌمګړي اهلٌت واال د ډول  همدا

ٌِّز کوچنً پر  بلهم د مسولٌت سرپرستً  د ُمَم

 ؼاړه اچول کٌږي .

 دواړه د اهلٌت واال ىاو نٌمګړ ىاهلٌت نه لرونک

 دسر پرست  ، د قاصرقاصر په نامه ٌادٌږي 

 ٌږي .په نامه ٌاد ولً

 : ىدوه ډوله دپر والٌت 

ُه َعلًَ النفِس اَل اَْلو( ٔ)  . ځانً سرپرستًٌَ

ُه َعلًَ الَماِل اَْلو( ٕ) ٌَ  . مالً سرپرستًاَل
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ؼاړه لري  رځانً سرپرستً پبل  څوک چً د

ًُ َعلًَ الَنْفِس واًٌ اَ  هؽه ته بل  چً د ، څوکْلَولِ

ًُ  رمال سر پرستً پد  ؼاړه لري هؽه ته اَْلَولِ

  واًٌ . َعلًَ الَمالِ 

ُه َعلًَ النفِس عنً اَْلوځانً سرپرستً ٌ قاصر د ٌَ اَل

ورکول  و ته د خپلوۍ  په الندي ترتٌبخپلوان

 کٌږي : 

 ګلوي . ىزو

 پالر ګلوي .

 .ورورګلوي 

 اکا ګلوي .

 انًلٌونۍ ښځً ځد د قاصر ٌعنً د لٌونً او 

بٌا د زامنو دي سرپرست اول نارٌنه اوالد زامن  

 . يد زامن

الر ولً پ ېنه درلودل بٌا ٌ ېد ٌکه نارٌنه اوال

وړونه  ېبٌا ٌ، نه درلودى  ېکه پالر ٌ دى ،

رو زامن ېرد و ېبٌا ٌ ،ورپسې ورٌرونه 

 .ؼاړه لري  رسرپرستً پ
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 ېنه درلودل بٌا ٌې هم رونه ٌېاو ور ړونهکه و

 رد اکا زامن سرپرستً پٌې ورپسې  اواکا ګان 

 ؼاړه لري .

په سکه او ناسکه وړونو او اکا ګانو کً سکنً 

 ته دي .تر ناسکه مخ

پالر د خوا نارٌنه  پورتنٌو خپلوانو ته ٌعنً د

نه واًٌ ، که قاصر َعصَبه دوستانو ته َعَصَبة 

د  ؼاړه لري ، سرپرستً پرمور  ېدرلودل بٌا ٌ

 نور ذوي االرحام ٌعنً د مور د ېوروسته ٌ مور

ؼاړه  رسرپرستً پسره  خوا دوستان پخپل ترتٌب

 . لري

 لٌتؤولً مسځانً  د

نً د معتوه او کوچ ونً ،ېل نًد قاصر ٌع

صحً  ي ، د ښوونً او روزنً ، دودجسمانً 

 لٌتونه د ځانً ؤد واده او نکاح مس او اخالقً او

 .ؼاړه دي  رسرپرست پ
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د مرٌضً عالج  قاصر که ناروغ سو ولً به ٌې

 ښه ادب او اخالق قاصر تهو ولً به  کوي ،

د تعلٌم د پاره ٌې ورښوي ، په مدرسه کً به 

 .د واده ؼم به ٌې خوري ، وي شامل

ولً حق نه  ېالبته که قاصر نجلۍ وي نو بٌا ٌ

تعلٌم ٌا ښځٌنه  ځاىلري چً د نرو سره ګډ 

 کسب په زده کړي .

 تړون کونکً

ن و تهتړو ن کونک ٌْ تړون کونکً  واًٌ ، ُمَتَعاِقَد

 څلور ډوله دي.

لو( ٕ)ل ٌاص( ٔ) ٌْ  فضولً .( ٗ)ولً ( ٖ) َك

 اصٌل

قد ته واًٌ چً تړون د خپل ځان اصٌل هؽه عا 

، خرڅوي  پر بل چا شىوي مثالً : خپل ک د پاره

 د پارهخپل ځان  ٌا د، په کراٌه ورکوي  ېٌا ٌ

 تړي . نکاح
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لو ٌْ  َك

لو  ٌْ هؽه چاته واًٌ چً بل څوک د تړون دنده  َك

د هؽه  هؽه په نمابندګً د وروسپاري او دى بٌا د

 . تړون کوي پاره

وکالت ورکړى چً د خالد مثال : زٌد بکر ته 

موټر ورته رانٌسً ، بکر همداسً وکړه د خالد 

سره ٌې د هماؼه موټر سودا وکړه ، پدې تړون 

کً خالد اصٌل بلل کٌږي ځکه خپل موټر ٌې 

لخرڅ کړى او بکر بٌا و ٌْ  ځکه موټر بلل کٌږي َك

 . رانٌاوهپه وکالت  ٌې د زٌد د پاره د هؽه

 ولً

 ه واًٌ چً شرعاً دت ولً ٌا سرپرست هؽه  چا

 . سوى وي ټاکلاو استازى بل نابب 

لو ٌْ  ان دياو نابب استازيبل  او ولً دواړه د َك

لچً و ىد دوى دوو تر منځ فرق دادخو  ٌْ ته  َك

ته  اختٌار سپاري او ولً خپلڅوک خپل کار په 

 حواله کٌږي . اکار سرپرستً شرعد بل  بٌا د
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ٌِّزاو ؼٌر  ىلٌون تړون نسً نوع  کوچنى هٌڅ ُمَم

  نه لرياو وړتٌا  اهلٌتچً د تړون کوالى ځکه 

 فضولً

فضولً هؽه چا ته واًٌ چً د بل چا د پاره 

وکالت ورکول  تړون کوي خو د هؽه لخوا نه

بلکً پر خپل ولً وي شرعا سوى وي او نه ٌې 

 سر د بل د پاره تړون کوي .

زٌد پر خپل سر د خالد د پاره بکر ته : مثال 

 ٌې مرکه ومنله خپله نابالؽهکر ، ب مرکه وکړه

او  د نکاح اٌجابٌې و خالد ته ورکړه خو لور 

د شاهدانو په حضور کً د زٌد سره قبول ٌې 

بکر ولً دى ځکه خپله ، پدې تړون کً وکړى 

نابالؽه لور ٌې خالد ته په نکاح ورکړه او زٌد بٌا 

 فضولً دى ځکه پر خپل سر ٌې د خالد د پاره د

  .نکاح تړون وکړى  
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 بٌع

 خرڅول او رانٌول

بٌع تعرٌؾ د
ٕ
خوښه مال په مال بدلولو  ه: په خپل 

 ته بٌع واًٌ .

 اصطالحات

ُع : بٌع  ٌْ  . رانٌولو ته واًٌپٌرودلو ٌعنً َب

 خرڅولو ته واًٌ .پلورلو ٌعنً ِاْشتَِراُء : اشتراء 

 خرڅونکً ته واًٌ. باٌع:  باٌع

 ُمْشَتِري : مشتري رانٌونکً ته واًٌ . 

 بٌع رکند 

بېله اٌجاب او  اوي دبٌع رکن  اٌجاب او قبول د

 کٌږي . ُمْنَعِقدقبول څخه بٌع نه 

 

                                                           
فٌد مخصوص البٌع مبادلة المال بالمال بالتراضً او هو مبادلة شً مرؼوب فٌه بمثله علً وجه م ٕ

اي باٌجاب او تعاط وخرج بقٌد مفٌد ماال ٌفٌد کبٌع درهم بدرهم وبقٌد مرؼوب فٌه ؼٌرالمرؼوب : 

 مثل المٌتة والدم والتراب 
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 اٌجاب او قبول

او مشتري کً چً هر ٌو اول په سودا  باٌعپه  

هؽه قول او وٌنا ته اٌجاب واًٌ او  شروع کوي د

هؽه بل وٌنا ته چً سودا ورسره صحٌح کوي  د

 قبول واًٌ .

 ؽه : اٌجاب او قبول شرعا داٌجاب او قبول صٌ د

البته ماضً په ، ماضً په صٌؽو سره کٌږي 

 کارول کٌږي  معناانشاء په  اٌجاب او قبول کً د

باندي په ٌولک ما پر تا  شى وواًٌ: دا باٌعمثالً : 

 . ىافؽانٌو خرڅ کړى د

ما په ٌو لک افؽانٌو  شى مشتري ورته وواًٌ : دا

 در څخه رانٌولى دى .

هم  حال په ځانګړو صٌؽو ل داٌجاب او قبو

 صٌؽه که د ُمَضاِرع ډول د همدا، صحٌح کٌږي 

ٌا بله نښه ورسره وي  حال په نٌت استعمال سً

داللت کوي په  معناحال پر  د ُمَضاِرع چً هؽه د

 هم اٌجاب او قبول صحٌح کٌږي . هؽه
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 خٌارقبول

ٌو اٌجاب وکړي  ع او مشتري کً چً هرٌپه با 

مجلس کً د قبلولو ٌا  ؼهپه هما ېهؽه بل ٌ

ٌْب، ردولو اختٌار لري  قبول  هم د دؼه ډول ُمِج

خپل اٌجاب څخه رجوع کوالى  د څخه وړاندي

 دؼه اختٌار ته خٌار قبول واًٌ . وسً 

که د  ىنه وي سو اٌجاب وروسته چً قبول ال تر

باٌع او مشتري څخه هر ٌو د مجلس څخه والړ 

 سً اٌجاب باطلٌږي .

سودا څخه  دلو ٌعنً دېپه بدلمجلس  ډول د هدؼ

بل بحث په شروع کېدلو هم اٌجاب  دپرته 

 باطلٌږي .

قبول نه صحٌح  ېاٌجاب چً باطل سً وروسته ٌ

 کٌږي .
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 سودا لزوم د

، اٌجاب او قبول وروسته سودا الزمٌږي  تر 

هم او نه  رانٌونکىبٌا نه ، سودا چً الزمه سً 

، فسخ کولو اختٌار لري  سودا د د خرڅونکى

به  باٌع اوع ته پٌسې ورکوي ٌمشتري به با کًبل

 . ويتسلٌم شىمشتري ته 

ٌت او خٌار شرط خٌار رو خٌار عٌب ، لٌکن د

 سودا فسخ کوالى سً . ىلکبله خٌار لرونک

ُع الَتَعاِطً ٌْ  َب

بٌع په تعاطً ، تعاطً راکړي ورکړي ته واًٌ  

هم  په راکړه ورکړهمحض له وٌنا څخه ېٌعنً ب

 صحٌح کٌږي .

ٌوې ډوډۍ  ته د ىمثال په ډول ٌو سړى نانوا د

پٌسې ورکړي او هؽه په عوض کً ٌوه ډوډۍ 

، نه واًٌ  خو په خوله هٌڅ هم سره و، ورکړي 

اٌجاب او قبول پر  د دوى دؼه راکړه ورکړه د

، ه کٌږي ُمْنَعقِدترمنځ په  ېسودا ٌ ،درٌږي  ځاى
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اصطالح بٌع په عربً  ددؼه ډول سودا ته 

 ً .تعاطً واٌ

 او قاصد لٌک

 او قاصد په ذرٌعه هم سودا کېدالى سً . لٌک د 

ما خپل :  مثالً : زٌد بکر ته په خط کً ولٌکً

خرڅ کړى  تا افؽانٌو پر ولک وپه لس شى پالنکى

 دى .

پٌؽام ورولٌږي  ٌوه نفر ٌعنً قاصد په ذرٌعه ٌا د

 تا افؽانٌو پر ولک وپه لس شى پالنکىچً ما خپل 

 خرڅ کړى دى .

د د سودا پٌؽام زٌلٌک او قاصد په ذرٌعه چً  د

 بکر ته  چً سو ،بٌع اٌجاب  د اد بکر ته ولٌږي

که  ، ٌا قاصد پٌؽام ور ورسوي ،ورسٌږي  لٌک

په هماؼه مجلس کً چً خط پکښً لولً ٌا 

 ېبٌع ٌ، قاصد پٌؽام ور رسوي قبول وکړي 

 کٌږي . ُمْنَعِقدترمنځ 
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 ٌا دجلس کً په مرسولو  پٌؽام قاصد د دبکر که 

، د  نه کړي و مجلس کً قبوللوستلو په  دلٌک 

مجلس  تر، بکر ٌې  زٌد اٌجاب لؽو کٌږي

 . سً کوالىقبول نوروسته 

 اصطالحات

َعه هؽه شً ته واًٌَمبٌِْ  ٌْ  پرٌې  باٌعچً  َعُة : َمِب

 خرڅوي . مشتري 

ټاکل  َمِبٌِعې او مشتري ترمنځ د  باٌع َثَمُن : د

 امه ٌادٌږي .نرخ د ثمن په ن ىسو

 هعام بازاري نرخ چً هرڅون َمِبٌِعې  قٌمت : د

 قٌمت په نامه ٌادٌږي . د َمِبٌِعې  وي هؽه د

چٌناًٌ باٌسکل په پنځه وٌشت  ىزٌد نو مثالً :

خو دؼه ډول باٌسکل په  سً ،افؽانٌو رانٌ سوه

 ۍافؽان رې زرهار کً عام دوکانداران په دباز

 .خرڅوي 
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پنځه وٌشت  ده ، َمِبٌَعه په دې مثال کً باٌسکل

 رې زرهاو د دىثمن  َمِبٌِعې  د ۍافؽان سوه

 . دىقٌمت  َمِبٌِعې د  ۍافؽان

 

 بٌع شرطونه د

 وله شرطونه لري :ډبٌع څلور  

 اد شرطونه .قَ نعِ اِ  د(  ٔ) 

 صحت شرطونه . د(  ٕ) 

 اذ شرطونه .فَ نِ  د(  ٖ) 

 لزوم شرطونه . د(  ٗ) 

رځاى نسً سودا انعقاد شرطونه که پ بٌع د د

 .باطلٌږي 

بٌع  وپر ځاى نسً نکه صحت شرطونه  د د بٌع

 .فاسدٌږي 

نفاذ شرطونه که پرځاى نسً بٌعه موقوفه  د د بٌع

 .کٌږي 
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په تړون  نسً ځاىپر کهلزوم شرطونه  د د بٌع

 فسخ کولو ٌا صحٌح کولو اختٌار راځً . کً د

د دا څلورو ډولونو شرطونو په پاٌله کً د بٌع 

سمونه الس ته راځً ، البته څلور ٌې د اته ق

 مقابل کً په دې ډول راځً .څلورو په 

 باطله وي .به ه وي ٌا ُمْنَعِقدٌا به بٌع  ٔ

 فاسده وي . به ٌاوي ٌا صحٌح به بٌع  ٕ

 موقوفه وي .به ٌا نافذه وي ٌا به بٌع  ٖ

 ؼٌر الزمه وي .به ٌا الزمه وي ٌا به بٌع  ٗ

 انعقاد شرطونهد بٌع  د

واًٌ  و تههؽو شرطون انعقاد شرطونه بٌع د د

بٌع تړون په وجود نه سً  چً بېله هؽو څخه د

بلکً ، اعتبار ورکول کٌږي هم را تلالى او نه 

 .تړون ًٌ باطل او لؽو بلل کٌږي 

تړون  ٌعنًشرطونه ځنً عاقد  د بٌع د انعقاد

 کونکً ته راجع کٌږي .
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کوي سره ارتباط پٌدا تړون  ٌعنًعقد  د ٌې ًځٌن

او پوري اړه لري  ځاىد تړون په بٌا نً ٌځاو 

هبٌا په  نً نورٌځ ٌْ  ي .اړه لر َمْعقُود َعلَ

د بٌع د انعقاد هؽه شرطونه چً تړون کونکً ته 

 راجع کٌږي دا دي :

څښتن وي ، نو  تمٌٌزاو عقل  د هبعاقد لومړى : 

ٌِّزلٌونً او ؼٌر  دځکه  کوچنً سودا باطله  ُمَم

 بلل کٌږي .

وه لهذا ٌو نفر په ٌ، عاقد به څو تنه وي  دوهم :

بلکً ، دالى ېاو مشتري نسً ګرځ باٌعوخت کً 

او بل  باٌعٌو  لږ تر لږه دوه تنه د پارهسودا  د

 . يمشتري ضروري د

 هؽه شرط چً د عقد سره تړاو لري ٌود انعقاد 

، اٌجاب موافق وي  قبول به دچً هؽه دا دى ، 

 ُمْنَعِقدنو تړون نه که قبول د اٌجاب موافق نه وي 

 کٌږي .

چً ځاى ته راجع کٌږي هم  د انعقاد هؽه شرط

مجلس  اٌجاب او قبول ددا چً هؽه  ٌو دى ،
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، که اٌجاب په ٌوه مجلس  ٌعنً ځاى به ٌو وي

بٌع  وکً وسً او قبول بٌا په مجلس کً وسً ن

 . کٌږي هُمْنَعِقدنه 

هه شرط چً د بٌع د انعقاد هؽ ٌْ  ً ٌعن َمْعقُود َعلَ

 ته راجع کٌږي څلور دي : َمِبٌِعې

سودا په وخت کً وجود  به د َمِبٌَعه لومړى :

هٌڅ وجود و نه  ي اوچً معدوم و شى، ٌو لري 

 .کٌږي  ُمْنَعقِدنه  هٌڅباطله ده  لري ، د هؽه بٌع

که څوک د درختً مېوه د راشنه د مثال په ډول 

 مخته خرڅه کړي نو بٌع ٌې باطله ده ځکه کېدو

وروسته دې  ر اوسه وجود نه لري او ترهؽه ت

 راپٌدا کٌږي .

حکم کً نه  ته د سلم او استصناع معامله په دېالب

 راځً .

به په شرٌعت کً د استفادې وړ  َمِبٌَعه: دوهم 

چً هؽه ته مال وٌل کېدالى  شىمال وي ، کوم 

ٌا د  سً لکه حر انسان ، مردار حٌوان ، وٌنهن

وي لکه نه  شىشرٌعت له مخً د استفادې وړ 
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سودا د مسلمان  شٌانو شراب او خنزٌر ، د داسً

 ه کٌږي .ُمْنَعِقدسودا ٌې نه  د پاره باطله ده او

به څښتن لري ، د داسً شً  َمِبٌَعهدرٌم : 

ه د هٌچا په ملکٌت کً چً هؽباطل دي خرڅول 

ٌا  مرؼان ، دښتً واښه لکه د هوا،  داخل نه وي

، سوي واښه  کو کً خپله راشنهد خلکو په مځ

مالک نه لري ، د  ُمَباح دي اوځکه دا ډول شٌان 

هوا د مرؼانو هؽه مهال څوک څښتن ګرځً چً 

هؽه مهال  وې نٌسً ، خپله راشنه کېدونکً واښه

 چً وې رېبً .د چا ملکٌت ګرځً 

به د تړون په مهال مقدور تسلٌم  َمِبٌَعهڅلورم : 

به وي چً د ورتسلٌمولو  شىوي ٌعنً داسً 

پر ودرلودل سً ، د هوا مرؼه که د نٌولو  واک

وروسته د چا د الس څخه والوځً ، د هؽه 

 کٌږي . هُمْنَعِقدخرڅول باطل دي ، بٌع ٌې نه 

مرؼه که څه هم د سړي په ملکٌت کً  دؼسً

اک نه خو پر تسلٌمً باندي ٌې د و، داخل دى 

 .  درلودلو لکبله بٌع باطلٌږي
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 د بٌع د صحت شرطونه

ته واًٌ شرطونو ت شرطونه هؽو د بٌع د صح

 َمِبٌَعهٌعنً چً د تړون آثار پر هؽو مرتب کٌږي 

د مشتري په او د باٌع د ملکٌت څخه وځً 

، که د بٌع د صحت ملکٌت کً داخلٌږي 

 ږي .ځاى نسً نو سودا شرعا فاسدٌ شرطونه پر

بٌع هؽه مهال صحٌح بلل کٌږي چً سودا د 

 :شپږو راتلونکو عٌبونو څخه خالً وي 

، په کومه جهالت نه وي به لومړى : په سودا کً 

 ٌا جنس ٌا نوع ٌاثمن  سودا کً چً د َمِبٌِعې

وي چً د خرڅونکً پاتً دا ډول نامعلوم  مقدار

او او رانٌونکً تر منځ نه حل کېدونکې نزاع 

 . سدٌږيفا سودا رامنځ ته کوي هؽهشخړه 

د  : په سودا کً به ِاکَراه نه وي نو ځکه دوهم

 او زور سودا فاسده ده . جبر

درٌم : په بٌع کً به توقٌت نه وي ، که څوک د 

خرڅ  شىموقت وخت د پاره لکه مٌاشت ٌا کال 

 نه صحٌح کٌږي . نو بٌع ٌې فاسده ده اوکړي 
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په وصؾ کً به ؼرر نه وي  َمِبٌِعې د څلورم : 

به د داسً صفت په شرط نه خرڅوي  َمِبٌَعهٌعنً 

راځً ، د بېلګً په ډول چً په هؽه کً تېروتنه 

که څوک ؼوا خرڅه کړي خو پدې شرط چً 

ل دونه ٌْ بٌان و شٌدې کوي دا بٌع فاسده ده ، ځکه َك

کله کمً  سوى مقدار شٌدې حتمً نه دي بلکً

 هم پکښً راځً .

په سودا کً به ضرر نه وي ، د مثال په پنځم : 

ډول که څوک د پوښلً خونً د چت ګاډر خرڅ 

ده ، ځکه پدې سودا کً باٌع  کړي سودا ٌې فاسده

د خونً د نړولو  ته ضرر رسٌږي ځکه ګاډر

  پرته نسً ورتسلٌم کوالى .

شپږم : په بٌع کً به فاسد شرط نه وي ، فاسد 

ته واًٌ چً په هؽه کً د باٌع ٌا شرط شرط هؽه 

مشتري ګټه وي او د خلکو عرؾ هم داسً نه 

وي ، د مثال په ډول که څوک موټر پدې شرط 

ً به باٌع د هؽه مٌاشت تر ٌوېکړي چً خرڅ 

ٌا کور خرڅ کړي خو پدې شرط  څخه کار اخلً
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چً تر ٌو ټاکلً مٌعاد به د بٌع وروسته هم 

 اوسٌږي نو دا بٌع فاسده ده . پکښً

 او ثمن معلومول َمبٌِِعې  د

مو ولوستل چً صحٌح بٌع هؽه ده چً په  مخکً

، ِاکراه ، توقٌت ، د وصؾ ؼرر  هؽه کً جهالت

ضرر او فاسد شرط نه وي ځکه که د همدؼو 

بٌع نو عٌبونو څخه ٌو عٌب پکښً ومندل سً 

 فاسده کٌږي .

او ثمن  َمِبٌِعې  دد جهالت د له منځه وړلو د پاره 

نه ثمن  ٌا َمِبٌِعې د ځکه، معلومول ضروري دي 

باٌع او مشتري  تسلٌمً په وخت کً د د ولمعلوم

 د اختالؾ سبب ګرځً .  ترمنځ

معلومه نسً ډېر ځله به داسً پٌښٌږي  ِبٌَعهمَ که 

مشتري به خو ورکوي  شىباٌع به بٌکاره چً 

 .ځنً ؼواړي  شىښه 

باٌع به ډېري پٌسې ځنً که ثمن معلوم نسً 

 مشتري به لږ پٌسې ورکوي .خو ؼواړي 
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 عمومً قاعده

باٌع او  ر کً دخآهره هؽه نامعلومه سودا چً په 

او  ېجګړ د نه حل کېدونکًمشتري ترمنځ 

سودا شرًعا فاسده بلل  اختالؾ سبب ګرځً هؽه

 کٌږي .

 کړيورد پٌسو  پور په سودا کً که د مثالً : د

 ده ،فاسده  دا سودانو نه ټاکل سً  ټه وېمده او ن

باٌع او مشتري  د د پور مٌعاد نه ټاکلځکه 

 ګرځً . الملاختالؾ د نزاع او  ترمنځ

ځنً کوي  باٌع به ٌوه هفته وروسته د پٌسو طلب

 ېبه ورته واًٌ ٌوه مٌاشت وروسته ٌمشتري خو 

 .درکوم  

 او ثمن څنګه معلومٌږي ؟ َمبٌَِعه

 په بٌانولو مقدار د جنس ، نوع اواو ثمن  َمِبٌَعه

 . معلومٌږي

 سوو ودوال ورجو سودا په ېس ٌوه من مثالً : که د

ځکه چً هم ، سودا صحٌح ده  وکړل سً افؽانٌو
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دي  دوه سوه افؽانۍچً  مقدارجنس او  ثمن د

مقدار چً ٌو من دي  َمِبٌِعې د معلوم دي او هم 

معلوم  دهورجه ال ېچً س جنس او نوع ېاو هم ٌ

 . يد

او ثمن معلوم وي نو د  َمبٌَِعهپه سودا کً چً 

ته  ځباٌع او مشتري تر منځ ستونزه نه را من

 کٌږي .

افؽانٌو  دوو سووٌو من ورجً په څوک ٌو که 

و دا چً څه ډول ورجً دي هؽه رانٌسً ، خ

  ځکه چً د، ده  سودا فاسده دانو بٌان نه کړي 

نوعً  د ، معلوم دىنا ډول او نوع َمِبٌِعې

اختالؾ نه حل کېدونکً نزاع او  د نامعلومتٌا

ورجً سېال  مثال مشتري بهځکه ، ګرځً  المل

 . ورجً ورکوي پنډيباٌع به  خوؼواړي ځنً 

من ته که اشاره وکړل سً او ث َمِبٌِعېو  اشاره : 

ي بٌا هم مقدار او صفت بٌان نه کړٌې که څه هم 

دا ډول  شىځکه په اشاره ، صحٌح کٌږي سودا 

په  ېپه وخت کً ٌ ۍتسلٌم چً دن کٌږي ٌتعٌ
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باٌع او مشتري ترمنځ  مقدار او صفت کً د

 اختالؾ نه راځً .

من مقدار ٌعنً مبلػ معلوم کړل که په بٌع کً د ث

تومن ٌا  ، ۍٌعنً افؽان ېت ٌلٌکن صف سً

دې مبلػ  دبٌا  دلته، کلداري بٌان نه کړل سً 

 څخه رواجً سکه مراد اخٌستل کٌږي .

په هره سکه چً خلکو سودا کول هؽه سکه مراد 

 ځنً اخٌستل کٌږي .

، هلته څو سکو رواج درلودى په ٌو ځاى کً که 

پٌسو صفت بٌان نه کړي مثال په دوو که څوک د 

پر بل خرڅ کړي ، دلته بٌا د پٌسو  شىٌو  زرو

 څخه هؽه سکه مراد اخٌستل کٌږي چً په هؽه

 زٌاته راکړه ورکړه کٌږي . 
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 اصل او وصف

تر اصل کً که زٌاتوب راسً ٌعنً  په َمِبٌِعې د 

په  ېً هؽه زٌاتوب ٌسزٌات بٌان سوي مقدار 

 باٌع پوري اړه لري .

شتري بٌا م په اصل کً که کمً راسً َمِبٌِعې  د

کم  د ً اوالى سفسخ کوهم  سودا، اختٌار لري 

  ًالى سځنً کموهم سوي مقدار په اندازه پٌسې 

 ٌاتوب راسًثمن په اصل کً ز دؼه ډول که دهم

 اوپه مشتري اړه لري  ېهؽه زٌاتً سوي پٌسې ٌ

 پوره  کوي . تهور ېکه ثمن کم سً مشتري به ٌ

ٌعنً په وصؾ کً که زٌاتوب راسً  َمِبٌِعې د

باٌع ، هؽه په مشتري پوري اړه لري  ښه وخٌږي

ښه والً لکبله نه را ګرځوالى  وصؾ د د َمِبٌَعه

 زٌاتوالى سً .پر سً او نه ًٌ نرخ 

په وصؾ کً کمً راسً ٌعنً  َمِبٌِعې دکه 

ر لري که په بٌا مشتري اختٌا ي هلتهبٌکاره وخٌږ

قبلوي او که سودا فسخ  ېهؽه مخکنً نرخ ٌ
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د داسً نه سً کوالى چً مشتري خو ،  کوي

د را وګرځوي او  َمِبٌَعهپرته  ۍباٌع د خوښ

پٌسې نرخ کمً تر ټاکلً لکبله  وصؾ د کمً

 ي .ورکړورته 

 ژندلېاصل او وصف پ د

حکم مو  د اصل او وصؾ د زٌاتوب او کمۍ 

او ثمن  َمِبٌِعې د  شىوپېژندى خو دا چً کوم 

ٌې وصؾ بلل کٌږي  شىاصل بلل کٌږي او کوم 

 اړه په لنډ ډول وٌالى سو : پدې

دلو خرابٌږي او ېکېدلو ٌا پرېچً په کم شىهر 

هؽه شً  د، تفاوت راځً  ېپه قٌمت کً ٌ

وصؾ زٌاتوب او کمً بلل  دل دېمک ٌادل ېزٌات

 کٌږي .

اوږدواله د لونګۍ په وصؾ کً شمېرل لونګۍ  د

که نٌم متر ؼٌچً ي ، ځکه د لونګۍ څخه کٌږ

 هم نهال قٌمت  بٌا په نٌم، سً خرابٌږي 

 خرڅٌږي .
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 ،دلونه خرابٌږي ېدلو او کمېکېچً په پر شىهر 

اصل زٌاتوب او کمً  دل دېدل او کمېهؽه زٌات د

 .بلل کٌږي 

ب ېدل ٌا کمېدل د ؼنمو د اصل زٌاتوو زٌاتؼنم د

من فً ؼنم که سل منه او کمً بلل کٌږي ځکه 

د سلو منو څخه که  ، لريوقٌمت  افؽانۍپنځوس 

په ؼنم نه  هبٌا هم پات نو سً مکؼنم پنځه منه 

افؽانٌو  په پنځوسهم من د هؽو  اوخرابٌږي 

 خرڅٌږي .

 زرګۍ په ٌوه لون څوک : که وصؾ مثال د

به وي دې شرط چً پنځه ګزه پ، افؽانٌو رانٌسً 

مشتري نو تر پنځه ګزه کمه سً  لونګۍ که

 ه زرسودا فسخ کوي او که په هؽ، اختٌار لري 

 .ي قبلوًٌ  ۍافؽان

 وخٌږي وږدهتر پنځه ګزه ابٌا که همدا لونګۍ 

د  ېباٌع ٌ، اړه لري  په مشتري زٌاتوب ٌې

بلکً زٌاتوالى پر قٌمت نسً اوږدوالً لکبله 

د مشتري څخه اخٌستالى سً افؽانۍ  زرهماؼه 
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راسً  په وصؾ کً که زٌاتوب َمِبٌِعې ځکه د 

 په مشتري اړه لري . هؽه

ٌوه رشه په  ؼنمو چً د: څوک  اصل مثال د

ط چً ٌو دې شررانٌسً پ ۍافؽان زره هپنځ

 .خروار ده 

تر خروار  وهٌو خروار او پنځه منه س که رشه

که تر خروار دي ، باٌع  ؼنم داضافه پنځه منه 

بٌا مشتري اختٌار  وهسمثالً : نوي منه  وهکمه س

و په نرخ ٌعنً په نوي من که نوي منه د، لري 

او که سودا  قبلوي ۍنافؽا سوه څلور زره او پنځه

 فسخ کوي .

 نفاذ شرطونهد  بٌعد 

ه بٌع ، ُمْنَعِقدد د بٌعې د اتو قسمونو څخه مو 

په شرطونه بٌع  ، صحٌح بٌع ، فاسدي بٌع باطلً

تٌرو درسونو کً ولوستل ، دلته د بٌع د نفاذ 

نافذه بٌع او موقوفه بٌع  ه بٌانوو څوشرطون

 ژنو .وپې

 چً د تړون څخه نافذه بٌع هؽً بٌع ته واًٌ
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 وروسته ځاى پر ځاى اعتبار ورکول کٌږي . 

 د بٌع د نفاذ دوه شرطونه دي :

 لومړى : ملکٌت ٌا والٌت .

په د تړون کونکً څخه پرته بل څوک دوهم : 

ه ٌْ  حق نه درلودل .کً  َمْعقُود َعلَ

چً  شىد ملکٌت څخه مراد دا دى چً کوم 

 شىکه هؽه د ده خپل ځانً ، څوک ٌې خرڅوي 

ٌې دا ډول مالک وي چً په هؽه به دى وي نو 

کً هر ډول تصرؾ وکوالى سً ، د تصرؾ په 

وړاندي ٌې شرعً مانع لکه لٌونتوب ، باوله 

 ملکٌت څښتن نه وي ، د داسً وړکتوب ٌاتوب 

 ٌږي .خرڅ کړي نو بٌع ٌې نافذ شىکه خپل 

د والٌت څخه مراد دا دى چً څوک د بل په شً 

او اختٌار ولري ، دا کً د تصرؾ کولو واک 

واک که د شً د څښتن لخوا څخه ورکول سوى 

لوي لکه و ٌْ په مال کً د  ُمَوكَّلچً د خپل  َك

او ٌا د شارع لخوا اساس تصرؾ کوي  وکالت پر

لکه د قاصر ٌعنً د ورکول سوى وي  څخه
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ً ولً ٌا ٌې د پالر او نٌکه وصً لٌونً او کوچن

 چً د قاصر په مال کً تصرؾ کوي .

لكَ و ل مال خرڅ  ٌْ چً د وکالت پر بنسټ د ُمَوكَّ

لً چً د وکړي بٌع ٌې نافذٌږي ، دؼه ډول 

اساس خرڅ کړي والٌت پر د شرعً  قاصر مال

 ي .ٌږد هؽه بٌع هم نافذ

شرط  د بٌع د نفاذ د پاره د ملکٌت ٌا والٌت د

ٌا ٌږي چً عاقد ٌې ؽه بٌع نافذچً ه ، پاٌله دا ده

لالک ومالک وي ٌا ٌې د م خو خپله ٌْ ٌا ولً  َك

 وي .

د هؽه سودا د ، خرڅ کړي  شىد بل که فضولً 

مالک پر اجازه موقوفه کٌږي ، که مالک ٌې 

اجازه ورکړه نو هؽه مخکنى تړون ٌې صحٌح 

کٌږي ، که مالک ٌې سودا رد کړه نو د فضولً 

 تړون لؽو کٌږي . 

عقد  د نافذي بٌع د پاره دوهم شرط دا دى ، چً د

هَمْعقُودد د محل ٌعنً  ٌْ  سره به د بل حق تړاو َعلَ

هي ، که د نلر ٌْ سره د بل حق تړاو  َمْعقُود َعلَ
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ازه پر اج بٌع د حق د څښتن بٌا ٌې درلودى

 ٌږي .ه کموقوف

هَمْعقُود د  ٌْ سره د بل د حق تړاو درې ډولونه  َعلَ

 لري . 

هلومړى : دا چً د  ٌْ په ذات کً بل حق  َمْعقُود َعلَ

بل مال خرڅ ډول که څوک د  ولري ، د مثال په

ٌږي بلکً د بٌع تړون ٌې د کړي سودا ٌې نه نافذ

َمْعقُود مالک پر اجازه موقوفه کٌږي ، ځکه خپله 

ه ٌْ  د بل ملکٌت او حق دى . َعلَ

دؼه ډول که د مرګً په ناروؼۍ اخته ناروغ د 

خپل مال د درٌمً برخً څخه زٌات وصٌت 

ثانو ٌې د وار وصٌت ًکړي ، تر درٌمً اضافو

اضافه  تر درٌمًپر اجازه موقوفه کٌږي ځکه 

چً کوم مال دى د هؽه سره د وارثانو حق تړاو 

لري نو ځکه ٌې تړون د هؽوى پر اجازه موقوفه 

 کٌږي .

هدوهم : دا چً د  ٌْ د مالٌت سره د بل  َمْعقُود َعلَ

ه کً حق تړاو ولري البته  ٌْ  ٌېخپله په َمْعقُود َعلَ
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پر مدٌون چً  ډول ٌو، د مثال په حق نه وي 

نو د داسً مدٌون  هؽه بندٌز نه وي لګول سوى

د ي دابنٌن ٌې په متضرر کٌږهؽه تصرفات چً 

 ځکه چً هؽوىهؽوى پر اجازه موقوفه کٌږي ، 

که  مدٌون د مال په مالٌت کً حق لري خود 

چً د پوروړو  مدٌون دونه نور مال پٌدا کړى

صرؾ بٌا ٌې تنو پورونه په ادا کېدالى سواى 

 ٌږي .نافذ

چا او واک د بل صالحٌت  تړوندا چً د درٌم : 

ه کً که څه هم ي حق و ٌْ بل  ٌېخپله په َمْعقُود َعلَ

تړون د هؽه چا پر  ، د داسً شٌانوي لرنه و حق 

واک اجازه موقوفه کٌږي چً هؽه ٌې د تصرؾ 

  او صالحٌت لري 

د مثال په ډول نٌمګړى اهلٌت واال کوم چً د 

ه شرعا بندٌز پر لګول سوى وي وړکتوب لکبل

ٌِّزلکه  خرڅ کړي د سودا  شىکه خپل ماشوم  ُمَم

ځکه د د ولً پر اجازه موقوفه کٌږي ،  تړون ٌې

 تړون واک ٌې د ولً سره دى که هؽه اجازه 
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 ٌږي .ورکړه بٌا ٌې سودا نافذ

 و شرطونهدلېالزمد بٌع  د

ونه د هؽو څخه مو شپږ قسمد بٌعې د اتو قسمونو 

ع او ژندل اوس الزمه بٌنو په ړنا کً وپېد شرطو

 ژنو .ؼٌر الزمه بٌع درپې

د بٌع او اجارې تړون هؽه مهال الزمٌږي چً د 

ن ٌْ ه ٌو ال هم په تړون کً داسً خٌار و څخُمَتَعاِقَد

 و نه لري چً لکبله ٌې تړون فسخ کوالى سً .

ٌار کله د تړون کونکً لخوا ځان ته دا ډول خ

مشتري پدې شرط سودا  ٌږي مثال باٌع ٌاثابت

وکړي چً تر ټاکلً مٌعاد پوري که ٌې خوښه نه 

 ً .الى سسودا فسخ کونو  سوه

کله بٌا د شرٌعت لخوا ٌوه ته د فسخ کولو اختٌار 

خٌار عٌب لکبله د سودا  ورکول کٌږي لکه د

مشتري ترمنځ چً باٌع او  نو ځکه دفسخ کول 

پداسً حال کً وسً چً ٌو ال  اٌجاب او قبول

 بٌع الزمٌږي . لري نونو خٌار  هم
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 او نه مشتري د بٌع چً الزمه سً بٌا نه باٌع

مشتري به باٌع ته ثمن بلکً حق لري  ۍپښٌمان

لٌکن تسلٌموي  َمِبٌَعهباٌع به مشتري ته  ،ورکوي 

 . دالى سًېسودا فسخ کٌې خٌار له کبله  د

 الثهارات ثٌَ خِ 

و خٌارات ثالثه هؽو در،  اختٌارول معناار ٌَ خِ 

کً په  نوکتابوپه فقهً  دو ته واًٌ چً اتراختٌا

 کً ذکر کٌږي . نومستقل بابو

په باٌع او مشتري کً چً هر ٌو خٌار ولري 

ده کً دننه سودا خٌار په م هؽه کوالى سً چً د

 فسخ کړي .  ېٌا ٌ صحٌح کړي

 خٌار شرط په نامه دؼه خٌارات ثالثه ٌو د

ه ٌادٌږي ت په نامٌخٌار رو دٌې دوهم ، ٌادٌږي 

 خٌار عٌب په نامه ٌادٌږي . دٌې درٌم  او

 خٌار شرط

باٌع ٌا مشتري چً سودا په دې شرط وکړي چً 

مشوره نه سول  ً وخت پوري که مًفالنتر 
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دؼه ته خٌار کولو حق لرم سودا فسخ د بېرته 

 . شرط واًٌ

په خٌار شرط سودا کوالى  هر ٌوباٌع او مشتري 

 سً .

 خٌارمده د

اوږده شرط  خٌار د په آندرحمه هللا ه ابو حنٌفد 

هر کً باٌع او مشتري په  ،ده درې ورځې ده م

ٌا تر  و پوريورځ ودرتر کوالى سً چً ٌو 

 خووکړي  په خٌار سودا ً مدېکمد درو ورځو 

د  ً مدې د پارهزٌاتد ٌې تر درو ورځو څخه 

 نه صحٌح کٌږي . خٌار شرط سودا

 د واًٌ : تعالً هللا وسؾ او محمد رحمهماابوٌ

هر بٌا تر ده که وټاکل سً نومنهاًٌ خٌار شرط 

 ٌعنًً کوالى سسودا  په خٌارڅو ورځو پوري 

 د اوً هم سودا کوالى س ورځً په خٌارد ٌوې 

 ً .کوالى س همٌې  مٌاشتً په خٌار هفتې او
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 خٌار حکم د

 د َمِبٌَعه وباٌع و خٌار په سودا کً که خٌار د د 

په مده  خٌار بلکً د،  ملکٌت څخه نه وځً باٌع د

تسلٌم کړي بٌا مشتري ته  ېکً دننه که څه هم ٌ

 . باٌع ملکٌت بلل کٌږي هم د

د باٌع د خٌار په ري په الس کً مشت د َمِبٌَعهکه 

بازار د نرخ په  د ېضاٌع سً تاوان به ٌ مده کً

 نرخبازار  که څه هم د، حساب باٌع ته ورکوي 

 ٌا زٌات وي . ثمن څخه کم د ېٌ

مو لوستً دي چً باٌع او مشتري چً په  کًمخ

ثمن واًٌ  َمِبٌِعې نرخ سودا وکړي هؽه ته دکوم 

  د َمِبٌِعېته ٌې چً هر څو وي او د بازار نرخ 

 قٌمت واًٌ .

ثمن او د بازار قٌمت ٌو شان وي  َمِبٌِعې کله د 

 پٌدا کوي .څه تفاوت ٌو د بل څخه خو کله بٌا 

 و ،مشتري و خٌار په سودا کً که خٌار د د

  .ځً وباٌع د ملکٌت څخه  د َمِبٌَعه



    

 

٠ٗ  
www.taleemulislam.net 

مشتري په  د َمِبٌَعهکً دننه که  مدهخٌار په  د

ثمن له مخً  د ېٌبه تاوان  ،الس کً ضاٌع سً 

 ورکوي .باٌع ته 

مشتري په الس کً معٌوبه او خرابه  د َمِبٌَعهکه 

مشتري نسً  ، بٌامشتري خٌار لؽوه کٌږي  د سً

بلکً په هر څو ، کړي  کوالى چً  سودا فسخ

پٌسې به باٌع ته  ههؽون سودا کړې وي ېچً ٌ

 ورکوي .

په باٌع او مشتري کً چً هر ٌو خٌار ولري 

سً چً سودا  کً دننه کوالى مدههؽه د خٌار په 

 فسخ کړي او ٌا ًٌ صحٌح کړي .

خٌار په سودا کً سودا فسخ  باٌع او مشتري که د

هؽه بل  دکول نو هؽه بل نفر باٌد حاضر وي ، 

لٌکن که ً سودا نه سً فسخ کوالى کپه ؼٌاب 

شرط  حضورهؽه بل نفر  ل بٌا دالزمو ېسودا ٌ

 .  ىنه د
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 خٌار روٌت

سودا کً دوهم خٌار چً په هؽه سودا فسخ  په

 . ىدالى سً خٌار روٌت دېک

مشتري سودا فسخ کوالى ٌوازي په خٌار روٌت 

 باٌع خٌار روٌت نه لري .  ځکهسً 

 ېخرڅ کړي چً خپله ٌ شىداسً  خپلکه باٌع 

په مٌراث کً موټر په ونډه مثالً  ى ،نه وي لٌدل

خرڅ  ېمخه ٌتر لٌدلو  د او ږيسٌته ورکً ور

دلته باٌع نسً کوالى چً په خٌار روٌت  ،کړى 

موټر د مشتري څخه را  څوتر سودا فسخ کړي 

 وګرځوي .

نه وي  ېٌ هؽهرانٌسً چً  شىکه مشتري داسً 

سودا  داسً باٌسکل رانٌسً چً نه د : مثالً  ىلٌدل

مخته  ې د سوداوي او نه ٌ حاضرپه وخت کً 

،  لريمشتري خٌار روٌت بٌا دلته  ، وي ىلٌدل

خوښ نه  ېکه ٌ، څه وخت چً باٌسکل ووٌنً 

روٌت په اساس سودا فسخ کوالى خٌار  دنو  وو

   دؼه خٌار ته خٌار روٌت واًٌ،  سً
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 حقخٌار روٌت  د

روٌت حق ٌوازي په هؽه سودا ر خٌا دمشتري 

 . نه وي ېلٌدل ېٌ َمِبٌَعهچً  لريکً 

د ووٌنً  َمِبٌَعهد سودا په وخت کً  که مشتري

 خٌار روٌت حق ٌې ساقط کٌږي .

وي  ېلٌدل َمبٌَِعه ېمخه ٌتر سودا  د دؼه ډول که

د سودا پر مهال پر هؽه حالت پاتً وي په څه  او

مشتري ه هم حالت کً چً ٌې مخته لٌدلې وه هلت

خٌار روٌت په ٌعنً لري ، خٌار روٌت حق ن د

 . والىفسخ کنسً سودا 
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 دلېخٌار روٌت ساقط د

ؽه سودا کً لري خٌار روٌت حق په ه مشتري د

وخت په د سودا  که ،نه وي  ېًٌ لٌدل َمِبٌَعهچً 

 ساقطٌې خٌار روٌت حق  د ووٌنً نو َمِبٌَعهکً 

 ٌږي .ک

لؾ ډولونه لري ښه او بد او مخت شىهر دا چً 

 دچً په هؽه ، هؽه لٌدنه معتبره ده  َمِبٌِعې  نو د

 معلومٌږي . ىو څرنګوالشً نوعٌت ا

د شٌانو نوعٌت او څرنګوالى په بېالبٌلو طرٌقو 

و ښه والى او بد والى شٌان ونٌځمعلومٌږي ، د 

محض په لٌدلو معلومٌږي ، د ځٌنو دا په بوٌولو 

علومٌږي ، د معلومٌږي ، د ځٌنو دا په څکلو م

، نو ځکه د ځٌنو دا په لمس کولو معلومٌږي 

 شٌانو روٌت او لٌدنه بېل بېل ډولونه لري .

د مثال په ډول د عطرو ښه او بد په بوٌولو 

معلومٌږي ، که څوک عطر رانٌسً ، صرؾ په 

لٌدلو ٌې خٌار روٌت نه ساقطٌږي بلکً په 

بوٌولو ٌې خٌار روٌت ساقطٌږي ، که څوک 
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ي او بٌا ٌې رانٌسً نو خٌار روٌت عطر بوى کړ

 نه لري .

د شلومبو ښې او بدي په څکلو معلومٌږي ، که 

څوک شلومبې رانٌسً که څه هم ٌې ووٌنً بٌا 

ٌت لري ، خو که خوند ٌې وڅکً او هم خٌار رو

بٌا سودا په نو څکلو وروسته سودا وکړي  تر

 خٌار روٌت نسً فسخ کوالى .

 پهسمپل ښه او بد د او دې ته ورته شٌانو  وؼنمد 

رنو ؼنمو ېسرب دلهذا د رشې ، معلومٌږي لٌدلو  

ٌې د په لٌدلو خٌار روٌت ساقطٌږي که څه هم 

 لٌدلً نه وي . الندي ؼنم رشې

تان  ټوکر رانٌسً دڅوک تانً ډول که  مداه

خٌار  ېته په الس ور وړلو او کتلو ٌ ولرن ېسرب

 روٌت ساقط کٌږي .

الندي  اوامکً وي لٌکن که ټوکر ګلداره ٌا خ

 هلتهولونو څخه فرق ولري  ورنېربس د ېولونه ٌ

خٌار روٌت نه ساقطٌږي په کتلو  ولد اول بٌا 

 نه وي .لٌدلً ترڅو چً الندي ولونه ًٌ 
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 پاره رانٌول کٌږي دد چً د ؼوښو  نهؽه حٌوانا

په کتلو ساقط ته مخ او مال  وخٌار روٌت  وهؽ

رتٌا په مخ حٌوان چاؼښت او ډنګ د  ځکه، کٌږي 

 . او مال معلومٌږي

 د پاره ۍرلپس ٌاد شٌدو خو کوم حٌوانان چً 

خٌار  ود هؽ، س آلکه ؼوا ٌا رانٌول کٌږي 

که او  ساقطٌږي په لوشلوکه ؼوا وه روٌت بٌا 

 .ساقط کٌږي  دلوېسپرآس وو په 

 انده خٌار روٌتړد 

 دخو هم د بٌنا په شان خٌار روٌت لري ړوند 

هؽه  ٌږي :ه الندي ډول ساقطده خٌار روٌت پړان

لکه ٌې ښه او بد معلومٌږي چً په بوٌولو  شى

په بوٌولو ساقط  ېوٌت ٌعطر د هؽه خٌار ر

 کٌږي .

 په څکلو معلومٌږي ښه او بد ٌې چً  شىهؽه 

په څکلو  ېکه  شلومبې د هؽه شً خٌار روٌت ٌل

 ساقط کٌږي .
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ٌې ښه او  چً په الس ور وړلو او لٌدلو شىهؽه 

هؽه  د، مٌږي لکه ګلداره رنګه ټوکر معلو بد

خٌار روٌت ٌې هؽه وخت ساقط کٌږي چً ټوکر 

بل څوک رنګ او ګل  هم ٌې په الس وګوري او

 . يورته بٌان کړ

اى ٌا کوټۍ رانٌسً نو خٌار روٌت ړوند که سر

کوټۍ  ٌاسراى د ٌې هؽه وخت ساقط کٌږي چً 

د جوړښت او تعمٌر  د، د آبادٌو تعدا د، ساحه 

 ورکړل سً . ٌې معلوماتپه هکله  موادو

په دؼو  ،ً سودا کړي ځاىکه څوک دوه شٌان ٌو 

ې وي او بل ٌ ىلٌدل کًمخ ٌو ېشٌانو کً ٌ دوو

هؽه د  هؽه چً لٌدلً ٌې نه دى د، نه وي  لٌدلى

لو په وخت کً د دواړو شٌانو سودا په خٌار لٌد

 فسخ کوالى سً . روٌت

 ىٌدلٌې ل کًرانٌسً چً مخ شىداسً  ککه څو

څه ، نه وي  حاضرسودا په وخت کً  وي خو د

 هکه پر مخکنً حالت پات، وٌنً وې چً  مهال

مخکنً  پهخٌار روٌت حق نه لري او که  د وو
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هؽه ډول نه ى وو ٌعنً ر راؼلٌتؽٌکً ٌې حالت 

بٌا په خٌار  ولٌدلى و کًلکه څنګه چً ده مخ وو

 . کوالى سً سودا فسخ روٌت 

که  ،نه پاتٌږي نو ته وارثاحق خٌار روٌت د 

رانٌسً خو د لٌدلو څخه ٌې  شىنالٌدلى  څوک

دا خٌار روٌت ې په ٌ ارثانو، سً مخته وفات 

 .نه سً فسخ کوالى سودا 

 خٌار عٌب

 مشتري چً په هؽهکوم په بٌع کً درٌم  خٌار 

 سودا فسخ کوالى سً خٌار عٌب  دى . 

 پېژندنهعٌب  د

هؽه له  خٌار عٌب په هؽه عٌب ثابتٌږي چً د

 . په قٌمت کً کمً راځً َمِبٌِعې کبله د

کً دا ډول عٌب چً لکبله ٌې په قٌمت  َمِبٌَعهپه 

 کً کمً نه راځً پر عٌب نه شمېرل کٌږي .

 تجارانو په اصطالح او عادت پوري ددا لبته ا
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کوي او په ٌې پروا  عٌبم واړه لري چً په ک 

 .نه کوي کوم عٌب ٌې پروا 

کً  ودي چً په هؽنً شٌان داسً ٌځکه ځ

قٌمت د شً  اوعٌب بلل کٌږي ال هم معمولً داغ 

دا ډول شٌان هم سته  نً نور بٌاٌځخو په کمٌږي 

او  م څوک پر عٌب نه ګڼًچً ډېر عٌب ٌې ال ه

 .اثر اچوي قٌمت  پر َمِبٌِعې نه د 

 مشتري سودا فسخ کوالىپه هؽه عٌب  َمِبٌِعې د

په خبر وي او نه  ىلٌدلنه سً چً هؽه مشتري  

 وي .

مشتري سودا نه سً فسخ  په هؽه عٌب َمِبٌِعې د

 ىلٌدل ېم چً د سودا په وخت کً ٌوکوالى ک

ځکه په هؽه دى راضً ، وي  ٌا په خبر وي

 دى . ىسو

 عٌب څخه ځان بري کړي دؼه ډول که باٌع د

که ښه دى  شى: مشتري ته وواًٌ : دؼه  مثالً  

هر ، وم درباندي خرڅ ېٌ هپه دون، او که بد دى 
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، اړه نه لري  په ما، هؽه عٌب چً پکښً وي 

مشتري که د باٌع برابت قبول کړ سودا ٌې وکړه 

 .والى فسخ کنسً  په خٌار عٌببٌا ٌې نو 

سودا  ،خٌار عٌب کً مشتري اختٌار لري په 

 ېقٌمت ٌ ټاکل سوي فسخ کوي او که په مخکنً

را  َمِبٌَعهالي چً وخو داسً نه سً ک، قبلوي 

 ځنً واخلً .ٌې عٌب تاوان  ي او دوګرځو

 رې زرهپه ډول ٌو څوک باٌسکل په دمثال  د

د باٌسکله په د سودا وروسته ، رانٌسً  ۍافؽان

مٌل اکسٌجن سوى  باٌسکله مثالً دعٌب خبر سً 

اختٌار لري کً په دوو شٌانو دلته مشتري  وي ،

، خپلً درې زره ي سودا فسخ کړ دا چً ٌو

 رېپه هماؼه د ٌااو خلً افؽانۍ د باٌع څخه وا

 .ي ول کړقب ېٌ ۍافؽان زره

نسى کوالى چً باٌسکل را داسً مشتري  خو

درو زرو مٌل د ماتوالً لکبله د  وګرځوي او د

ځنً ٌو مقدار په تاوان کً  څخه افؽانٌو

 . راوګرځوي
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 الس عٌب مشتري د د

، مشتري په الس کً معٌوبه سً د  َمِبٌَعهکه 

سً چً  ورته  څرګند عٌب هم بل داسً وروسته

 ىاٌع په الس کً پکښً پٌدا سوب دال مخته هؽه 

سودا نه  باٌع د رضاٌت پرته د مشتريدلته  و ،و

هؽه عٌب تاوان ځنً  د خو، سً فسخ کوالى 

 تهپه الس کً ورباٌع  م چً دوک ٌستالى سًاخ

 . وو ىرسېدل

 ٌوافؽان رې زرهپه د زٌد د بکر څخهکه :  الثم

، ځنً ماته سً ٌې دوښاخه  ورانٌسً اباٌسکل  

 چً د ووٌنً دلو وروستهېد دوښاخً د مات

اکسٌجن  ال مخکً د بکر په الس کًباٌسکله مٌل 

د سودا په وخت  ، د مٌل په اکسٌجن وي ىسو

 . وو ىلٌدل ٌې او نه ووخبر  کً نه زٌد

مٌل تاوان  څخه د کرب حق لري چً د زٌددلته 

 باٌع ځکهى ، سودا بٌا نسً فسخ کوال البتهواخلً 

  . تاوانً کٌږي ٌعنً بکر
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که څه هم د  خوښه هپخپل ٌعنً بکر که باٌع خو 

څخه ماته سوې ده سودا  زٌددوښاخه د  باٌسکله

 الى سً .وسودا فسخ ک نو لهفسخ کو

 

 کً زٌاتوب َمبٌَِعهه پ

داسً کړي ٌا  خرڅً ېپٌس َمِبٌَعه رکه مشتري پ

قٌمت په زښت او ار َمِبٌِعې د کار پر وکړي چً

خبر سً عٌب په  َمِبٌِعې دوروسته ،  ٌږيزٌات

دلته ، وي  ىرسېدلته هؽه د باٌع په الس ور چً

عٌب  باٌع څخه د هم مشتري حق لري چً د

 .تاوان واخلً 

باٌع نه سً کوالى چً مشتري ته پدې صورت کً 

، کړه را  شىواًٌ : تاوان ٌې نه درکوم بېرته زما و

 ري تاوانً کٌږي .په صورت کً مشت د فسخځکه 

 ه تللمنځله  َمبٌَِعه

خوري  ېرانٌسً او و شىڅوک چً خوراکً 

 ابوحنٌفه، سً  عٌب ورته څرګند ېوروسته ٌ
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وان ات باٌع څخه د د ېواًٌ : مشتري ٌ رحمه هللا

 لري .اخٌستلو حق ن

 تعالً واًٌ : هللا رحمهما ابوٌوسؾ او محمد

 د عٌب ېباٌع څخه ٌ مشتري حق لري چً د

 ن واخلً .تاوا

وروسته خوري  ېڅوک دوا رانٌسً و مثالً : ٌو

م واول  نمبر دوا نه وه ک ورته معلومه سى چً دا

 ېورکړ ېبلکً دوهم نمبر دوا ٌ، ده رانٌوله چً 

د مشتري د تاوان آنپه امام صاحب  نو د وه

 حق نه لري .اخٌستلو 

 مشتري د تاوان اخٌستلو حق لري ،ٌاران واًٌ : 

منځ چً په  تر ودوهم نمبر دواد و د اول نمبر ا 

به باٌع و  پٌسې هتفاوت وي هؽون نهڅو قٌمت کً

 ته په تاوان کً ورکوي .مشتري 

 

 

 



    

 

8٠  
www.taleemulislam.net 

 الس پر الس کېدل َمبٌَِعه

په  خو ،رانٌسً  شى عٌب لرونکىڅوک چً 

خرڅ  ې پسًپر بل  چا ٌ، عٌب ٌې خبر نه وي 

 کړي .

بٌرته اول  شىعٌب دا  په خٌاردوهم مشتري که 

په خپله ري ته رد کړى ، که اول مشتري مشت

باٌع  ى ، دى ٌې بٌا خپلکړ قبولځنً  شىخوښه 

نسً رد کوالى ، خو که د اول مشتري سره ته 

بٌا اول فسخ کړې وه قاضً په حکم  دٌې سودا 

خٌار  پهخپل باٌع ته  َمِبٌَعهحق لري چً مشتري 

             رد کړي .عٌب 

 اقاله

 ، په ته اقاله واًٌ کولوفسخ سودا الزمً سوي  د

اقاله کوي ٌعنً  ٌو چً هرکً باٌع او مشتري 

ٌو و بل ته به کوي نو  فسخخوښه سودا  هپخپل

 ٌېچً څونه پٌسو ورکوي په  بٌرتهپٌسې  ههؽون

 . وي ېسودا سره کړ
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موټر  ۍافؽان لکه ېثالً : زٌد پر بکر په درم

اړتٌا لکبله د د خپلً  وروسته زٌد ، خرڅ کړي

بکر  ،مانً څرګنده کړي ېر خرڅولو پښموټر پ

اقاله را سره وکړه ٌعنً سودا را سره ته وواًٌ : 

 کړه .  خفس

 هپخپل ، انهد زٌد ؼوښتنه او عذر ومبکر که 

بکر درې لکه  نو زٌد به د،  هوکړاقاله ٌې خوښه 

 اخلً وبٌرته  خپل موټر څوي ورکو بٌرتهافؽانۍ 

چً  هدې شرط وکړاقاله پٌعنً مشتري ه بکر ک

، کوي رزٌاتً پٌسې وڅه به  افؽانٌو ولک وتر در

د بکر شرط نه منل  ، خوبٌا هم اقاله صحٌح ده 

بٌرته درې لکه افؽانۍ  به فقطزٌد کٌږي ، 

 وي .ورک

د  ، همانً څرګنده کړېپښٌعنً مشتري که بکر 

چً موټر بٌرته په  هؼوښتنه وکړٌې زٌد څخه 

 سره کولهاقاله ورزٌد  که ځنً قبول کړي ،اقاله 

 ورکوي . به بٌرتهدرې لکه افؽانۍ  د مشترينو  
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 ېپدې شرط چً تر درخو  هوکړ اقالهکه زٌد  

ته ورکوي ،  بٌرته بکرکمً پٌسې به  ۍافؽان هلک

و چً ٌې دلته هم اقاله صحٌح ده خو په څونه پٌس

پٌسې به بٌرته  موټر پر خرڅ کړى دى هؽونه

ع او په باٌځکه ٌعنً بکر ته ورکوي ،  مشتري

د ٌې اقاله مشتري کً چً هر ٌو اقاله کوي نو 

 اول ثمن په مقدار کٌږي .

کً کېدالى  َمِبٌَعهاقاله لکه څرنګه چً په ټوله 

ٌوه برخه هم په اقاله  َمِبٌِعې  سً دؼه ډول د

 ېدالى سً .رد

 لبنډسل متره  ېښنا مزىمثالً : سړى د بر

اوٌا متره کار کړي او دٌرش ، د مزي رانٌسً 

رشو ېد هپات د کهسً ،  ًپالتو ورته پات ېه ٌمتر

 ً .کېدالى سهم وؼواړي نو مترو اقاله 
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 ثواب ېاقال د

ً چً هر ٌو پر سودا په باٌع او مشتري ک
د اقالې ؼوښتنه وکړي هؽه بل ته  پښېمانه سً او

اقاله پکار ده چً سودا ورسره فسخ کړي ، ځکه 
فرماٌلً رسول هللا،  ډېر ثواب لري

ٖ
که ي : د 

، هللا به د هؽه سره اقاله وکړي د مسلمان څوک 
 تر لؽزشونو ور تېر سً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٖ
 عثرته هللا أقال ، مسلما أقال من: »  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، هرٌرة أبً عن 

 ) المستدرک علً الحٌحٌن ( « ٌخرجاه لمو الشٌخٌن شرط على صحٌح حدٌث هذا( « » ٔ)
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 سود

 نًپٌژندد  سود د، سود ته په عربً ربا واًٌ 
 ژندل ضروري دي .ېلپاره د الندي اصطالحاتو پ

 َقْدر

د  شىد شً اندازې ته واًٌ ٌعنً دا چً ٌو َقْدر 
څخه مراد د  َقْدربل شً برابر وي ، خو دلته د 

د اندازې معلومولو شرعً معٌار دى ، په  شٌانو
کٌږي  لتاله خرڅېدونکً شٌان په قدر کً ٌو بل

په دى ،  ه د اندازې معلومولو معٌار ٌې وزنځک
ه ي ځکپه قدر کً ٌو دپٌمانه خرڅېدونکً شٌان 

 . دى ٌلد اندازې معلومولو معٌار ٌې کَ 

 َمْوُزوناو  َمکٌِل

لمَ   ٌْ نه خرڅٌږي هؽه شً ته واًٌ چً  په پٌما َك
ل د ٌْ  پٌمانه کول . معنا  َك

شٌانو کً شمېرل ً َمِكٌلپه پطرول نن زمانه کً 
 خرڅٌږي . ټرېل پهځکه چً ي کٌږ

 دشً ته واًٌ چً په تاله خرڅٌږي  هؽهَموُزون 
 تلل .  معناوزن 
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 من کټو او لكٌ پهً دي ځکه چً َمْوُزونً جور
 خرڅٌږي .

نن  مالګه او خرما که څه هم وربشً ، ؼنم ،
بٌا هم شرًعا  خوخرڅٌږي او تاله ورځ په وزن 

ً َمِكٌل د د پارهً نه بلل کٌږي بلکً د تل َمْوُزون
 .ي شٌانو حکم لر

  چً دا څلور واړه شٌان رسول هللاځکه 
په زمانه  ً بللً دي ، او د رسول هللا َمِكٌل
 دل .ېپٌمانه خرڅپه په صاع ٌعنً کً 

ً هللا علٌه و صل رسول هللاسره زر او سپٌن زر 
شرًعا  د پارهنو د تل ، دي  ً بللًَمْوُزون سلم

او تاله ً بلل کٌږي او اوس هم په وزن َمْوُزون
 .خرڅٌږي 

 د شىه شپږو شٌانو څخه ماسٌوا بل هر پورت د
 پوري اړه لري .او رواج په اصطالح  خلکو

په تاله خرڅٌږي  د رواج له مخً چً انٌم شوک
د چً  ٌانم شواو ک حکم لريشٌانو هؽه د وزنً 

 په پٌمانه خرڅٌږي هؽه دخلکو د عادت له مخً 
 حکم لري .شٌانو ً َمِكٌل
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ته واًٌ چً په دانه  َعَددي هؽو شٌانو  َعَددي :
 .لکه کتاب او قلم  ګً خرڅٌږي

 تَفاُضل

 بل څخه زٌاتوب ته واًٌ . ٌو د تَفاُضل

د هؽه څخه په  شىدلته د تفاضل څخه مراد ٌو 
 .رڅولو ته واًٌ خ زٌات مقدار

ټر په ېا ٌو لٌ، مثالً : ٌو من په دوه منه خرڅول 
 وزر وٌا زر افؽانۍ په دو، دوه لٌټره خرڅول 

 .د تفاضل سودا بلل کٌږي خرڅول  ٌوافؽان

 َساءنَ د نون په زور وٌل کٌږي ، َساء َساء : نَ نَ 
پور  دمراد  څخه َساءنَ  د دلته خوځنډولو ته واًٌ 

 . دها سود

 َتَقاُبض

بل څخه اخٌستلو ته واًٌ خو دلته  ٌو د َقاُبضت
 الس په الس سودا کولو ته واًٌ .

 . نس : َجنس ذاتً ٌووالً ته واًٌ جَ 

وربشً ځان ته ، مثالً : ؼنم ځان ته  جنس دي 
 .  ىجنس دي او خرما بٌا ځان ته جنس د
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ځان ته مختلؾ انواع ٌعنً بېل بېل هر جنس 
 ډولونه لري .

 لتع

هؽه له  ت هؽه شً ته واًٌ چً دپه فقه کً عل
 د جاٌز ٌا ناجاٌز حکم کٌږي .شً  کبله پر ٌو

فرماٌلً  : نبً د مثال په ډول
ٗ
دي : څوک  

هؽه دي زموږ  نووخوري ٌا پٌاز چً هوږه 
 .مسجد ته نه را نژدې کٌږي 

د  ځکهوًٌ بولً بعلت فقهاء کرام بد حکم  دې د
 .ي په خوړلو خوله بد بوٌه کٌږاو پٌازو هوږي 

دا چً په مسجد کً ګڼ شمېر لمونځ کونکً 
د چا چً د خولې بد بوى  وراؼونډٌږي ن

هم ال بلکً مالٌکً ال څه کوې نان انسا والړٌږي
نو ، ٌږي څخه په تکلٌف ىد خولې د بد بو هؽه د

 دا کسچً  ى دىکړ تهزجري حکم ور ېځکه ٌ

 ې کٌږي .دزموږ مسجد ته نه رانژدي  

د بد  خواړو کً چً په هرونو په همدې اساس 
هؽه  ګندنه او لکه نصواربوًٌ علت ومندل سً 

                                                           
ٗ
ًَ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  أَنَّ   ُ  َرِض ًِّ  َعنْ  َعْنُهَما َزَعمَ  هللاَّ ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ  أَوْ  ُثوًما أََكلَ  َمنْ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَل

ْعَتِزْلَنا َبَصاًل  ٌَ ْعَتِزلْ  أَوْ  َفْل ٌَ  َمْسِجَدَنا ) البخاري ( ِل
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ٌعنً حکم لري په شان هم د هوږي او پٌازو 
 .خوړل ٌې ناسم کار دى 

له منځه والړ سً مثال  ٌې خو که د بد بوًٌ علت
بد په پخېدلو ٌې  هوږه په خواړو کً پخه سً او

ځکه  ، وا نه لريپر لړبٌا ًٌ خوى ورک سً بو
 له منځه والړى . ېهٌت علت ٌچً د کرا

 حکم سودد 

 د ځکه، ول حرام دى ډرَبا ٌعنً سود په قطعً 
ُ  َوأََحلَّ ...  ى :ارشاد د جل جالله هللا عَ  هللاَّ ٌْ  اْلَب

مَ  َبا َوَحرَّ   البقرة ( ٠ٕ٘)...الرِّ

حرام  ې: هللا بٌع جاٌز کړې ده او سود ٌ ژباړه
 .کړى دى 

 پېژندنهرَبا د 

چً  شىٌو  اتوب ته واًٌ ،ا په لؽت کً زٌرب
 َرَبا ٌعنً زٌات سو .: هؽه ته واًٌ  زٌات سً

سودا ته واًٌ ًا هؽپه شرٌعت کً رب
٘
په چً  

لشرعً معٌار ٌعنً وزن ٌا  ٌْ پدې شرط  َك

                                                           
٘
ارٍ  ِعَوٍض  َعنْ  َخالٍ  َفْضل  :  عرٌؾ الربا عند االحناؾت  ٌَ ً   ِبِمْع نالْ  َحدِ لِ  َمْشُروطٍ  َشْرِع ٌْ  ِفً ُمَتَعاِقَد

 ) الموسوعة الفقهٌة ( . اْلُمَعاَوَضةِ 
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بېله عوض به انجامٌږي چً ٌوه تړون کونکً ته 
 کٌږي . ورکولپکښً  شىڅخه زاٌد 

 سودي مالونه

ًٌ چً د خپل سودي مالونه هؽو مالونو ته وا
جنس په مقابل کً به سر په سر او الس په الس 
خرڅٌږي ، ٌو د بل څخه ٌې زٌاتوب هم سود دى 

 او ٌو ٌې نقد بل ٌې پور هم سود دى .

بٌان کړي دي او مالونه  سودي شپږ نبً کرٌم
حکم ٌې کړى دى چً دا مالونه د خپل جنس په 
 مقابل کً سر په سر او الس په الس خرڅوئ .

 فرماٌلً دي :   هللاَِّ  لُ َرُسو

 سره زر په سرو زرو ، سپٌن زر په سپٌنو زرو

ؼنم په ؼنمو ، وربشً په وربشو ، خرما په  
خرما ، مالګه په مالګه سر په سر برابر ، الس 

 خو څه مهال چً دا شٌان په الس خرڅٌږي ،
زړه مو چً  بېل بېل ډولونه سً بٌا څه ډول

س په وؼواړي هؽسً ٌې خرڅوئ خو چً ال
الس وي

ٙ
 ) مسلم ( 

                                                           
ِة َواْلُبرُّ ِباْلُبرِّ  قال رسول هللا صلً هللا علٌه و سلم : ٙ ُة ِباْلِفضَّ َهِب َواْلِفضَّ َهُب ِبالذَّ ِعٌُر  الذَّ َوالشَّ

ٍد َفإَِذا اْخَتلَفَ  ٌَ ًدا ِب ٌَ ْمِر َواْلِمْلُح ِباْلِمْلِح ِمْثاًل ِبِمْثٍل َسَواًء ِبَسَواٍء  ْمُر ِبالتَّ ِعٌِر َوالتَّ ْت َهِذِه اْلَْصَناُؾ َفِبٌُعوا ِبالشَّ
َؾ  ٌْ اِمِت (شىَك ٍد ) رواه مسلم عن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ ٌَ ًدا ِب ٌَ  ُتْم إَِذا َكاَن 
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 په پورتنً حدٌث کً رسول هللا تشرٌح : 
شپږ سودي مالونه ذکر کړي دي ، دؼه شپږ 

د خپل جنس په مقابل کً پلورل  شىشٌان که هر 
کېدى د جواز د پاره ٌې دوه شرطونه دي ، ٌو دا 

بل دا چً  چً په مقدار کً به دواړه برابر وي ،
 وي . سودا به الس په الس

رو زرو امٌل د سڅوک :  لګً په ډولد بې
د سرو  ً ٌېپه عوض ک اودوکاندار ته ورکوي 

دؼه دوه امٌلونه که ، ً رانٌس امٌل ځنًبل زرو 
بل سره په جوړښت کً فرق ولري  څه هم ٌو د

بل  نوى ډٌزاٌن وي ،ښه جوړ سوى وي  ٌو ٌعنً
د دؼً سودا د رواٌښت  د، زوړ ډٌزاٌن وي  ابٌ

 دي ،طونه بٌان کړي شر دوه نبً کرٌم پاره
هم پر ال کً که ٌو شرط نو په دؼو دوو شرطو

 شمېرلکً سودا په سود  بٌا دا دنه سً  ځاى
 کٌږي او حرامه ده . 

وي  ِبِمْثل ِمْثالً  به : ٌو خودادي  ونهدوه شرط دا
په سر  ه مقدار کً برابر او سرپٌعنً دواړه به 

 .وي 

ه هم سل هؽه بل امٌل ب وکه ٌو امٌل سل ګرامه و
بٌا  وکه هؽه بل تر سل ګرامه کم و ،ګرامه وي 
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 ٌا به دوزن برابروي   وزر وسر ونورٌې په به 
 .په عوض کً پٌسې ورکوي  ً وزناضاف

ٌو تر  ،کړي تفاضل په کښً راځً ن که داسً و
حرام او  فاضلتد سودي مالونو  بل زٌاتٌږي ،

 سود دى .

دً  د سودي مالونو په سودا کً دوهم شرط دٍ ا ٌَ ٌَ   ِب
ٌعنً الس په الس د نقدو سودا به وي ، به وي 

بل  دواړه به په هماؼه د سودا په مجلس کً ٌو و
 .ته امٌل تسلٌموي 

 ېس ور تسلٌم کړي او هؽه بل ٌکه ٌو امٌل او

دا هم په سودي سودا کً وروسته ورته راوړي 
 شمېرل کٌږي .

 ؼنم په ؼنمو زر په سپٌنو زرو ، پٌنډول س همدا
مالګه په  ، ً په اوربشو ، خرما په خرماوربش
الس هم به خرڅول به هم سر په سر او  ًمالګ

 په الس وي . 

کم ٌې زٌات بل ٌې ٌو ، ً پکښً راسکه تفاضل 
نقد  ٌې وي ، ٌا َنساء ٌعنً پور پکښً راسً ٌو

سود بلل  ېزٌاتوب او پور ٌنو پور وي ٌې بل او 
 په قطعً ډول حرام دى . سود کٌږي او
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 ود علتد س

ډول د سود  لنډٌم کً په په قران کر هللا 
د سودي  نبً کرٌم، حرمت بٌان کړى دى 

 .مالونو شپږ توکً راته ښودلً دي 

، امام  امام مالک مجتهدٌنو لکه امام ابوحنٌفه ،
ٌوه په خپل  هر حنبل  شافعً او امام احمد

تفاضل او  د همدې شپږو شٌانو د هاند او اجتهاد
 دى .څٌړلى علت  م والًاحر ساء دنَ 

علت جنس او قدر بولً .  سودد   ابوحنٌفه
کً سره زر او  ځکه چً په دؼو شپږو شٌانو

 هپات،  په تاله خرڅٌږي يً دَمْوُزونسپٌن زر 
د رسول هللا په زمانه کً ، ً دي َمِكٌل ېڅلور ٌ

 په پٌمانه پلورل کېدله . 

خپل جنس په مقابل  د هر ٌودؼه شپږ شٌان که 
زٌاتوب او ٌې ٌو د بل څخه نو پلورل کېدى کً 

منع کړې ده او  رسول هللا پور سودا دهم ٌې 
هلته ٌې  جنس د بل جنس سره تبادله کېده که ٌو

د دې  منع کړى دى ،ٌې پور تفاضل جاٌز خو 
ي قدرهم او  ًجنسهم  ٌږي چًا جوتڅخه د

هم ٌوازي تفاضل او پور دواړه حراموي او 
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د َنساء ٌعنً د پور سً ٌا ٌوازي هم جنقدري 
 حراموي . پلور

، واًٌ جنس ذاتً ٌووالً ته  منځًشٌانو خپل  د
سره زر د سرو ، جنس دي هم ؼنم د ؼنمو  مثال
 جنس دي .هم زرو 

لقدر  ٌْ په پٌمانه خرڅېدونکً  ،او وزن ته واًٌ  َك
، ٌو د بل هم قدره دي  ؼنم او وربشًلکه شٌان 
دواړه ،  يپه وصؾ کً مشترک د زېد انداځکه 
لپه  ً دي اوَمِكٌل ٌْ  ي . پلورل کٌږ َك

 ه دي ځکه د اندازېقدرسره زر او سپٌن زر هم 
ً دي َمْوُزوندواړه  ، په وصؾ کً مشترک دي

 په وزن خرڅٌږي . ځکه

هؽه هردا چً جنس او قدر د سود علت دى نو  
چً هؽه په تاله خرڅٌږي که په خپل هم  شى

الس  الس په اولورل کېدى باٌد سر په سر جنس پ
 خرڅ سً .

 چً هؽه په پٌمانه شىهؽه هرډول  همدا
لورل کېدى باٌد خرڅٌږي که په خپل هم جنس پ

 سً . الس په الس وپلورل سر په سر او

  جنسً َمِكٌللکه ؼنم په بل  جنس ًَمِكٌل که ٌو
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د ٌوه د پٌمانې  لکه وربشً پلورل کېدل هلته که
ه کوي خو پروا ننو مقدار زٌات د بل دا کم وي 

 الس په الس وي .ٌې سودا به 

ٌوه صاع ؼنم په دوو صاعو وربشً خرڅول 
ځکه َنساء به وي ، جاٌز دي البته الس په الس 

 ٌعنً ٌو نقد بل ٌې پور حرام دى .

خرڅٌږي  تالهچً هؽه په  شىدؼه ډول هرهؽه 
م جنس پلورل کېدى باٌد سر په سر که په خپل ه

 الس په الس وپلورل سً . او

 ًَمْوُزون په بل سره زرلکه  جنس ًَمْوُزونٌو  که
هلته که د ٌوه  ىلورل کېدپ سپٌن زرلکه  جنس
پروا نه کوي خو  نو زٌات د بل دا کم وي وزن

 الس په الس وي .ٌې سودا به 

جنسونه دي بېل سره او سپٌن زر که څه هم بېل 
 دواړه ً د قدر په صفت کً ٌو دي ٌعنًخو دا چ

ه ٌو د بل سره تبادله کېدله په تاله خرڅٌږي ، ک
 سودا به ٌې الس په الس وي .
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 ونهډولبٌع  د

 ده : ډولهحکم په اعتبار څلور  بٌع د

  ه بٌعباطله بٌع ، فاسده بٌع ، موقوفه بٌع ، نافذ

 ځاىپر  ځاىنافذه بٌع هؽً سودا ته واًٌ چً 
 سودا صحٌح او الزمه سً .

 ځاىپر ځاىموقوفه  بٌع هؽً سودا ته واًٌ چً 
اړه  پوري اجازه هبل پ الزمه نه سً بلکً د

 . ولري 

سودا ته واًٌ چً په شرعً هؽً  عفاسده بٌ
باٌع او مشتري ته په کار  ،سً  هنه کړل و طرٌقه

بل  هم که ٌو د بٌا خو، وي چً سودا فسخ کړي 
 هؽه مالکان ګرځً . څخه مال تسلٌم کړي د

هؽً سودا ته واًٌ چً په هؽه کً باطله بٌع 
 ۍپه باطله بٌع کً په تسلٌم، مال نه وي  ٌَعهَمبِ 

مبٌعً او ثمن مالک  هم باٌع او مشتري د سره ال
رکن د نشته والً لکبله  بٌع د د ځکه، نه ګرځً 

 . نه دهصحٌح  اصل څخه بٌع د

 اصطالحات :
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څخه لً بٌان د تفصٌ ډولونو مخکنٌو بٌع د د
ژندل ضروري ېاصطالحاتو پ راتلونکو د وړاندي

 .دي 

انسان طبٌعت  ال : مال هؽه شً ته واًٌ چً دم
 د پارهضرورت د وخت  هؽه ته مٌالن کوي او د

 ساتل کېدالى سً .

ته واًٌ چً طبٌعت  ًمنفعت : منفعت هؽه ش
ساتل  د پارهبل وخت  مٌالن ورته کوي خو د

 .کېدالى نه سً 

مثالً : سراى مال دى خو په سراى کً اوسېدل د 
نن ورځً  ځکه چً د، منفعت بلل کٌږي  سراى

 . ساتل کېدالىنسً سبا ته  ېهستوګنه ٌ

ٌو  ٌا د خلکومالٌت د ټولو شً  ٌو دمالٌت : 
 رځولو ثابتګپه تمول ٌعنً مال  خلکو شمېر

 ٌږي  . ک

په کار نه لري هؽه  ې همڅوک ٌهٌچً  شىهؽه 
 ته مال نه وٌل کٌږي .

ممال  ممال  : ُمَتَقوِّ  هؽه مال ته واًٌ چً د ُمَتَقوِّ
و ګټه اخٌستل په شرٌعت کً هؽه څخه استفاده ا

 .ي جاٌز و
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ځکه چً کفارو ته ، خنزٌر مال بلل کٌږي  :مثالً 
، قدر لري لکه موږ ته چً پسه قدر لري  سًدا

مد مسلمان په حق کً  لٌکن ،  دىمال نه  ُمَتَقوِّ
د او ګټه اخٌستل  خنزٌر څخه استفاده د ځکه

 ناجاٌزه ده .مسلمانانو د پاره 

 د ځکه، ؼنمو فقط ٌوه دانه مال نه بلل کٌږي د
ملٌکن  ، لريڅوک په کار نؼنمو ٌوه دانه   ُمَتَقوِّ

ؼنمو د ٌوې دانً څخه  د ځکه، بلل کٌږي  شى
په شرٌعت کً جواز کوي هم که څوک استفاده 

 لري .ورته 

 باطله بٌع

مال په مال  ولوستل چً بٌع په تعرٌؾ کً مو د
چً  ىژندېمو هم وپ مال ،ته بٌع واًٌ  وبدلول

طبٌعت هؽه  خلکومال هؽه شً ته واًٌ چً د 
ساتل  د پاره اړتٌا د وخت ي او دلرولېوالتٌا ته 

 سً . کېدالى

 ، باطله ده  وٌنو سودا د مردار سوي حٌوان ٌا د

 اوحٌوان او وٌنه مالونه نه دي  ىسو مردار ځکه
 ته بٌع نه واًٌ . پلورلومال په ؼٌر مال 
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 کمباطلً بٌع ح د

نه صحٌح کٌږي  د اصل او رٌښې څخهباطله بٌع 
 ىمردار سووٌنه ٌا که څوک پر بل چا : مثالً 

 هؽه پٌسې چً باٌع ًٌ د نوکړي  حٌوان خرڅ
مردار سوي حٌوان په  د وٌنو ٌامشتري څخه 

نه ګرځً او  ٌتلکباٌع مد  هؽه اخلًتبادله کً 
بلکً د پخوا په نه په هؽه کً د تصرؾ حق لري 

 .شتري دي د مشان 

 فاسده بٌع

د  ،شرعً طرٌقه سودا کول بٌع فاسدوي په ؼٌر 
 فاسدي بٌع مختلؾ صورتونه دي . 

 سودا کول .  د پوره وخته اول : تر نامعلوم

د پور  ،جل واًٌ اسودا ته په عربً بٌع پور  د
معلومول  هټېن مٌعاد اوپٌسو  په سودا کً د

 ضروري دي . 

په سً ، د پور  سودا په قسطو هم کېدالىپور  د
ٌعاد و نه ټاکل سً و ورکولو مپٌسد سودا کً که 
  ٌږي .نو بٌع فاسد
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چً هؽه د چا په خرڅول  شىدوهم : داسً 
 واکباٌع په  تسلٌمول د ېٌا ٌ ،ملکٌت کً نه وي 

 .کً نه وي 

نٌولو او  ترهوا مرؼان  : د اوبو ماهٌان او د مثالً 
 ولو دمخه خرڅول .ښکار

دي ٌعنً د  ُمَباحاوبو ماهٌان  هوا مرؼان او د د
 ېهرڅوک چً ٌ، هٌچا په ملکٌت کً نه دي 

 ګرځً .  ٌې مالکونٌسً هؽه 

هؽو مرؼانو خرڅول هم فاسد دي ډول د  همدا
ځکه ، نٌولو وروسته ځنً په هوا سً  ترچً 

باٌع  ملکٌت بلل کٌږي خود باٌع هم هؽه که څه 
 قدرت نه لري . پر تسلٌمولو ٌې

 ېخرڅول چً په تسلٌمولو ٌ شىداسً  درٌم :
چت ګاډر  خونً د باٌع ته ضرر رسٌږي مثالً : د

  ٌا د لونګۍ څخه ٌو متر ټوټه خرڅول .خرڅول 

هم باٌع قدرت  شٌانو پر تسلٌمولو که څه اسًد د
ځکه چً د ، هم سودا فاسده ده  خو بٌا ٌېلري 

ګاډر په تسلٌمولو کً به باٌع د خونً چت نړوي 
کولو ې پر ټوټې په ٌوه مترد لونګۍ څخه  او د
 باٌع ته صورتونو کًپدې  ، لونګۍ خرابٌږي هپات
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 .  سودا فاسده ده نو ځکه ٌې ضرر رسٌږي 

ونګۍ پرې کړي ل ٌالٌکن که باٌع چت ونړوي 
د فسخ کولو  مشتريبٌا ٌې  ، سودا صحٌح کٌږي

 نه  لري .حق 

د داسً وصؾ په شرط خرڅول  َمِبٌَعهرم : وڅل
 ىکنواٌسترېاو ت ٌزه دوکنً ؼرر ٌعد چً هؽه 

څه کړي چً وصؾ وي مثال ؼوا پدې شرط خر
پر وخت ټاکلى  پر وخت دونه شٌدې کوي ځکه

ٌو احتمالً وصؾ دى نو ځکه مقدار شٌدې کول 
 هم فاسده ده .سودا  ٌې

مپنځم : داسً مال رانٌول چً هؽه  نه وي  ُمَتَقوِّ
ٌعنً د هؽه څخه هر ډول استفاده کول شرعاً 

 .  وي ناجاٌزه

مب او خنزٌر ؼٌر شرا شراب  ،مالونه دي  ُمَتَقوِّ
، سودا ٌې نٌول سً ااو خنزٌر که په پٌسو ر

نسً  َمبٌَِعهځکه پدې سودا کً پٌسه باطله ده 
 ګرځېدالى .

کً که د شرابو ٌا خنزٌر سودا د سلعې په تبادله 
 وسً هلته بٌا سودا فاسدٌږي ، ځکه دلته بٌا 

د سودا مقصودي  کٌږي او ولګرځ َمِبٌَعه ِسْلَعه
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ده شراب ٌا خنزٌر د هؽه ثمن ګڼل  َمِبٌَعههم  شى
 کٌږي ، په سودا کً ثمن مقصودي نه دى .

رط اٌښول چً هؽه شپږم : په سودا کً داسً ش
باٌع ٌا  د خوڅخه نه وي  ؼوښتونود بٌع د 
مثالً : باٌع سراى پدې شرط ګټه وي په مشتري 
ً کښه پاٌع ب ي چً ٌوه مٌاشت به نورړخرڅ ک

 مشتري ته تسلٌم ېبه ٌ وروسته له هؽهاوسٌږي 
خرڅ کړي چً پر پدې شرط  سراىوي ٌا ک

په پور هم ته ٌو مقدار پٌسې  باٌعمشتري به 
 .ورکوي 

فاسدٌږي ځکه چً  وداس نوپه دؼه ډول شرطو
 و تقاضا او ؼوښتنه نکوي .دا ډول شرطونبٌع د 

مشتري مثالً ټوکر پدې شرط  دؼه ډول که
رؼوي  هؽه څخه کالً ور ٌسً چً باٌع به دران

ور  ېشتً پدې شرط رانٌسً چً باٌع به ٌٌا شپ
 رٌبً . 

بٌع د ځکه ، هم سودا فاسدٌږي  نوشرطو اسًپه د
شرطونو او پدې  دا ډول شرطونو تقاضا نکوي

 کً بٌا د مشتري ګټه ده .

 ځکه منع کړې دهد بٌع او شرط څخه  نبً 
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 .  يدفاسدي  يپورته سوداو نو 

 ښول سً چً ېکن که په بٌع کً داسً شرط کښلٌ

عام معمول وي نو بٌا د تعامل لکبله  خلکوهؽه د 
 بٌع او شرط دواړه جاٌز بلل کٌږي .

د دؼه ډول هؽه شرط چً په هؽه سره د ثمن ٌا 
که د ځ، مبٌعً صفت څرګندٌږي هم جواز لري 

واضح کٌږي  هصفات چً هر څوناو ثمن  َمِبٌِعې
اختالؾ  د په وخت ًمٌد تسل ېدازه ٌان ونهپه هؽ

 .  ٌږياحتمال ورک

به ؼټً ا پدې شرط وکړي چً ثمن : سود مثال
لوي ٌا ثمن به پٌسې  لوم وخت عٌعنً تر م ُمَؤجَّ

د رانٌسً پدې شرط چً  َمِبٌَعهٌا  په پور وي
 ا ډولدپه  وياو تولٌد به ً وطن جوړ فالن

 فاسدٌږي . بٌع نه وشرطون

ا نه سود وپه هؽ چً هم ستهنً شرطونه داسً ٌځ
اعتبار نه  اوٌږي فاسدٌږي خو شرط پخپله باطل

ر پدې شرط موټکه څوک :  مثالً  يورکول کٌږ
دؼه نه خرڅوي  ېخرڅ کړي چً مشتري به ٌ

 .شرط لره هٌڅ اعتبار نه ورکول کٌږي 

 مثالً : هم بٌع فاسدوي خرڅول  شى: نامعلوم  اوم
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نامعلوم  څخه ٌوله منځ د څو ټوکرانو که څوک 
ځکه ،  کړي دلته هم سودا فاسدٌږي ټوکر خرڅ

 سبب ګرځً . نزاعاختالؾ او  ول سودا دډ اد

 همشتري به ښپه ټوکرانو کً ښه او بد سته ، 
ټوکر باٌع به بٌکاره  خوي ؼواړټوکر ځنً 
 ورکوي .

کً ٌو د  منځچً په خپل  شىدؼه ډول هر هؽه 
سً پسونه او دا، بل څخه تفاوت لري لکه ؼواًٌ 

لٌکن که د څو ټوکرانو څخه ٌو ټوکر خرڅ ، نور 
ن او معلومولو کً مشتري عٌٌهؽه په ت کړي او د
 ي بٌا ًٌ سودا صحٌح ده . ړورکته اختٌار 

 فاسدي بٌع حکم د

سودا کً که مشتري د باٌع په اجازه  هپه فاسد
خو پر ، مالک ګرځً  ېمشتري ٌ، واخلً  َمِبٌَعه

ٌمت ٌعنً د ورځً ق ولو دد قبض ېمشتري ٌ
 بازار نرخ الزمٌږي .

 په فاسده بٌع کً باٌع او مشتري دواړه شرعاً حق 

 لري چً سودا فسخ کړي .

اٌع په اجازه د بمشتري په فاسده سودا کً که 
کً نه  َمِبٌَعهپه وروسته  اوواخلً  َمِبٌَعه
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باٌع د فسخ کولو  ېدونکى زٌاتوب راسً بٌا ٌېلېب
سودا کً ټوکر ده حق نه لري مثالً : په فاس

مشتري د هؽه څخه کالً جوړ  اورانٌول سً 
 کړي ٌا رنګ ورکړي .

د مشتري په الس کً  َمِبٌَعهکً  په فاسده سوداکه 
ٌا خپله د مشتري څخه  خرابه سًفت آسمانً آپه 
سره د  َمِبٌِعې به سً بٌا باٌع حق لري چً دخرا

 خلً . وا د مشتري څخهنقصان تاوان هم 

 عه سوداويممنو

 سوداوي منع کړي دي :  ًراتلونک بً کرٌم ن

د باٌع  د پارهراٌستنً ېبل د ت ش : دجَ اول : نَ 
  ش واًٌجَ ته نَ  د شً ؼوښتلوګران قٌمت څخه په 

باٌع ملګرى د مشتري په مخ کً  دډول  د مثال په
 ېپوښتً او په ګران قٌمت ٌوقٌمت  َمِبٌِعې د 

کً لري بلن ېؼواړي خو د رانٌولو اراده ٌوځنً 
ته ځان داسً  مشتري په تېرباسً ، مشتري
 رانٌونکىدې شً  ښکاره کوي لکه دى چً هم د

، هؽه ته داسً فکر څو هؽه تٌر باسً  تردى 
بل  نوځکه قٌمت مناسب دى  باٌع چً دپٌدا کړي 
 .هم لري  رانٌونکى
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بل په سودا کً  : د وم ؼٌرهوم علً سَ دوهم : السَ 
 .واًٌ  سوم علً سوم ؼٌره و تهدلېور ول

موافقې ته که باٌع او مشتري د شً پر قٌمت 
ته خبره اٌجاب او قبول  فقط د سودا ورسٌږي خو

دل ېسودا کً ور ول ېته په دکس بل  نووي  ًپات
 ٌا باالدوې پر وهل ناجاٌز کار دى .

اٌجاب او قبول د باٌع او مشتري تر منځ که  البته
وي په باالد ېبل ٌ، ٌږي بٌا سودا الزمهلته وسً 

 . سً ځنً ګرځوالىهم نال 

، د لٌالم جاٌزه ده م سودا لٌال د د ٌادونً وړ ده
د ، سودا په سوم علً سوم ؼٌره کً نه راځً 

عُ  ته په عربًسودا لٌالم  ٌْ ِزٌدُ  َمنْ  َب  واًٌ . ٌَ

لٌالم په سودا کً که څه هم مشترٌان ٌو پر بل  د
ً چً نب ځکهزٌاتوي بٌا هم جاٌزه ده قٌمت 
لٌالم  چً په بل دا ،سودا کړي ده  لٌالم د 

نه ورکوي  شىپه نرخ  وکً باٌع د اولو مشترٌان
 شىپه نرخ  هؽه چا بلکً د، او نه په راضً دى 

 . وي تر ټولو لوړنرخ  هؽهد  چًخرڅوي 

 ځاىبل  : ٌو ښار ته چً د اْلَجلَبِ  َتلَقًِّ درٌم :
 اْلَجلَبِ  َتلَقًِّ ، ب واًٌلَ څخه شٌان راځً هؽه ته جَ 
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 خلک، دې ته واًٌ چً په ښار کً ګرانً وي 
 ښار ته چً د ،خوراکً موادو  ته اړتٌا ولري 

 مخً ته ٌو ېهؽ، د راځً  هافلقخوراکً موادو 
، مواد ځنً رانٌسً  ټول، هلته څوک ور ووځً 
پر  بٌا ٌېانحصار کړي  ېپخپل الس کً  ٌ

 په ګران قٌمت خرڅوي .  ٌانوښار

ته ضرر  نورو مسلمانانو بِ اْلَجلَ  َتلَقًِّپه ځکه 
 .رسٌږي 

بٌا دي ېضرر نه رس ېته ٌ خلکوښار  که دخو 
 پروا نه لري .

عُ رم : وڅل ٌْ عُ  : لِْلَباِدي اْلَحاِضرِ  َب ٌْ  لِْلَباِدي اْلَحاِضرِ  َب
چً ښاري سړى قافلې واال ته وواًٌ  دې ته واًٌ

په ګران قٌمت  ېشٌان دي ماته راکړه ، زه ٌ
ه په ارزانه قٌمت د السه درخرڅوم ځکه ستا څخ

موادو ته اړتٌا ولري  خلکښار  چً دٌا دا  وځً
پرښارٌانو نه خرڅوي بلکً  ېخو دوکانداران ٌ

 په ګران قٌمت خرڅوي . ېو ٌٌاناطرافپر 

د عامو خلکو د ضرر او زٌان لکبله سودا  داسً
منع سوې ده ، خو که نورو ته ٌې زٌان او ضرر 

  نه رسېده بٌا پروا نه کوي .
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 چً د زوال وروسته ترد جمعې په ورځ پنځم : 
ذان څخه آد جمعې د  نوسً ناري ذان آعې جم

 همهال لمانځه د ادا کولو تر بٌا د جمعې دنٌولې 
ځکه د جمعې د لمانځه ، سودا کول هم مکروه ده 

به خلک رانٌول او خرڅول  د اول اذان څخه
 . به تٌاري نٌسً د پارهلمانځه  دپرٌږدي 

 ِاحتِکَار

په لؽت کً د ګرانً په انتطار د ٌو شً  ِاحِتکَار
 راګرځولو ته واًٌ .

ُمحَتکِر هؽه چا ته واًٌ چً د ګرانً د پاره 
 خوراکً توکً د بازار څخه راګرځوي .

دې ته واًٌ چً څوک  ِاحتِکَارپه شرٌعت کً 
اَقَوات ٌعنً د انسانانو او حٌوانانو د پاٌښت 

پړوړ ، لکه ؼنم ، وربشً ، وراکې مواد خ
د ګرانۍ په انتظار شپٌشتً او داسً نور 

 ګرځوي .را

تنګً  موادو دهؽه وخت حرام دى چً  ِاحِتکَار
په ٌو که  ، خلکو ته ٌې ضرر رسٌږياو  وي

 ِاحِتکَارپه  د خوراکې توکو پراخً وه اوښار کً 
 بٌا پروا نه کوي .هلته زٌان نه رسېدى  خلکو ته
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او حاصل دؼه ډول که څوک د خپلً مځکً ؼله 
کً نه  ِاحِتکَارد ګرانۍ د پاره ساتً دا هم په 

 راځً ځکه دا ٌې خپل حق دى .

دؼه رنګه که څوک د بل هٌواد ٌا بل ښار څخه د 
انانو د پاٌښت خوراکً توکً لکه انسانانو او حٌو

او بٌا د  يوربشً ، پړوړ او شپشتً واردوؼنم ، 
نه کً  ِاحِتکَارګرانۍ په امٌد راګرځوي دا هم په 

د خوراکً  چً رسول هللا ځکه راځً ، 
ٌعنً هللا ٌې په  توکو واردونکى مرزوق بللى دى

کونکى ٌې  ِاحتِکَاراو  رزق کً برکت پٌدا کوي
ملعون بللى دى

٠
 . 

ٌوازي په هؽو  ِاحِتکَارپه آند   د ابوحنٌفه
شٌانو کً منع دى چً هؽه د انسانانو او حٌوانانو 

کً اړتٌا ورته  په ورځنً ژوندٌعنً قوت وي 
د قوت څخه ماسٌوا نور  البته په پاًٌلري او 

د پاره د بازار څخه  ګرانۍد  شٌان که څوک
 نه راځً . ِاحِتکَارټولوي په هؽه کً 

که  د هر شً په تنګۍپه آند  ابوٌوسؾ  د
 ِاحِتکَارزٌان او ضرر رسېدى د هؽه  خلکو ته

                                                           
٠
ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ    ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقاَل َقالَ  اْلَخطَّ هِ  هللاَّ ٌْ َمْلُعون     َواْلُمْحَتِكرُ  َمْرُزوق   اْلَجاِلبُ  َوَسلَّمَ  َعلَ

 ) ابن ماجه (
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حرام دى ، که څه هم ټوکران ٌا سره او سپٌن 
 وي .زر 

 مده ِاحتِکَار د

 ِاحِتکَارد لږ مدې د پاره د ٌو شً را ګرځول په 

 ٌې  وراګرځول د لږ مدې پهکً نه راځً ، ځکه 

او زٌانمن کٌږي ، بلکً په  خلک نه متضرر
 ډېره مده را ګرځولو ٌې خلکو ته زٌان رسٌږي .

او څوک ٌې بٌا  ډېره مده څوک مٌاشت ګڼً
   څلوٌښت ورځً ګڼً ، ځکه رسول هللا

فرماٌلً
8
: که څوک خوراکه څلوٌښت شپې  دي 

راوګرځوي هؽه په حقٌقت کً د هللا څخه بېزار 
 دى او هللا د هؽه څخه بېزار دى .

 د ُمحَتکِر د مال پلورل

به قاضً ُمحَتکِر ته کً او اړتٌا په مهال  د تنګۍ
څو هؽه د خپل ځان او عٌال څخه تر امر کوي 

هم لوري ، که دوپالتو خوراکه په بازار کً وپ
ته  ِاحِتکَاراو  ځل ٌې بٌا قاضً ته شکاٌت وسو

ٌې ادامه ورکول د قاضً لخوا دي وعظ او هم 
 تهدٌد ورته ورکړه سً .

                                                           
8
لَةً  أَْرَبِعٌنَ  َطَعاًما اْحَتَكرَ  َمنْ    ٌْ ُ  َوَبِرئَ  هللاَِّ  ِمنْ  َبِرئَ  َفَقدْ  لَ  ِمْنه هللاَّ
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 کاوه ، بٌا دي ٌې قاضً ِاحِتکَارکه بٌا ٌې هم 

 په زور دي مالونه په بندي او زجر کړي او

قاضً  رڅول نوکه خپله ٌې نه خ خرڅ کړي او 
 ً په نرخ وپلوري .دي ٌې د ورځ

 تسعٌر

تسعٌر د نرخ ټاکلو ته واًٌ ، سلطان او آمر ته نه 
ځکه چً د خلکو مالونو ته نرخ وټاکً ، ښاًٌ 

خلک د خپلو شٌانو مالکان دي ، دا د خلکو حق 
خرڅوي او په  شىدى چً په څومره قٌمت خپل 

 نه پلوري .بٌا څومره ٌې 

هم فرماٌلً ديرسول هللا 
9
 : تاسو د خلکو 

 مالونو ته نرخ ما ټاکا ، ځکه چً هللا نرخ
اٌښونکى ، تنګً جوړونکى ، پراخً 
 راوستونکى او رزق ورکونکى دى . 

د شٌانو د ارزښت څخه البته که د مالونو څښتنانو 
عامه خلکو ته ٌې  او جګولنرخونه ډېر زٌات 

د عامه خلکو څخه د حاکم ضرر رسېدى هلته بٌا 
اړٌنو شٌانو ته  دانهد ژونضرر د مخنٌوي د پاره 

 د فکر او نظر د څښتنانو په مشوره نرخ ټاکالى
                                                           

9
ُروا اَل     َ  َفإِنَّ  ُتَسعِّ رُ  ُهوَ  هللاَّ اِزق اْلَباِسطُ  اْلَقاِبضُ  اْلُمَسعِّ   الرَّ
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 سً . 

 د مالونو مالکان به په ټاکل سوي نرخ پلورلوخو 

 ، بلکً پلورنکً به تر ټاکل سوياړ باسً  نه ته 

څخه د عامه پلورلو  د په ګران قٌمت نرخ څخه 
 ي .خلکو د مصلحت لکبله منع کو

 د ګټً او تاوان سودا

 ګټً او تاوان په اعتبار هم څلور ډوله ده :بٌع د 

ة  ، ُمَراَبَحُة .  ٌَ  ُمَساَومه ، َوِضٌَعه ، َتْولِ

 ُمَساومة

مساومه هؽً سودا ته واًٌ چً په هؽه کً د 
ګټً او تاوان ٌادونه و نه کړل سً ، بلکً په هر 

سره څو چً د باٌع او مشتري موافقه سول سودا 
 وکړي .

 َوِضٌَعة

 شىا ته واًٌ چً په هؽه کً وضٌعه هؽً سود
تر خپل سر کم ٌعنً په معلوم مقدار تاوان خرڅ 

 کړل سً .
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 َتولٌِة

ة  هؽً سودا ته واًٌ چً په هؽه کً  ٌَ په  شىَتْولِ
 خپل سر خرڅ کړل سً .

 

 ُمَراَبحة

 شىُمَراَبَحُة هؽً سودا ته واًٌ چً په هؽه کً 
 په معلوم مقدار ګټه خرڅ کړل سً .

 فصٌلې تُمَراَبحَ د 

 په معلوم مقدار ګټه سر اضافه خپل تر شىٌو 

 بلل کٌږي .  ُمَراَبَحةُ خرڅول 

رانٌسً  ۍپه ٌو لک افؽان شىمثالً : ٌو سړى ٌو 

 ۍما په ٌو لک افؽان شى دا: مشتري ته وواًٌ 

افؽانۍ لس زره  په خو زه ٌې پر تا ىد ىرانٌول

ګټه  افؽانۍپه لس زره  ېٌ مشتريٌا ګټه خرڅوم 

 .ړي ځنً وؼوا

مرابحې  دؼً سودا ته د مرابحې سودا واًٌ ، د

ة  سودا د  ٌَ او وضٌعې په شان امانتً سودا ده  َتْولِ
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 باٌع په قول او اعتماد د ېځکه چً مشتري ٌ

 رانٌسً .

د رانٌولو  َمِبٌِعې ٌد دد مرابحې په سودا کً با

 معلوم کړل سً .  ګټً مقدارد هم او  قٌمت

د او د ګټً مقدار  متد رانٌولو قٌ َمِبٌِعې که د

سودا نو  جلس کً معلوم نه کړل سًسودا په م

ٌعنً مجهول  ېثمن ٌځکه ، نه صحٌح کٌږي ٌې 

 ٌږي .پات معلومان

 مصرؾداسً  را نٌسً او پر هؽه شى که څوک

مثالً : ساده  ٌږيقٌمت په زٌات َمِبٌِعې وکړي چً د

ٌا په صحرا  خامک پر وکړي اوټوکر رانٌسً 

 په کراٌه را نقل کړي  ېښار ته ٌرانٌسً  مکً ؼن

په سودا کً د شً پر د مرابحې  خرڅونه اسًد

 .قٌمت ولٌږي 

چً پر هؽه داسً خرڅ راؼلى وي  شىدؼه ډول 

چً د شً په ارزښت کً زٌاتوب راولً که 

داسً نه به مشتري ته پلوري  ُمَراَبَحةُ څوک په 

بلکً داسً به ، رانٌولً دى  هپه دون ً چً مااٌو
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 هتمام دى ٌا په دون هته په دون ًٌ چً ماورته وا

 . ى دىوتېته پر را

د مرابحې په سودا کً که باٌع خٌانت وکړي 

 د رانٌولو په قٌمت کً ٌا ٌې دمشتري ته د شً 

وروسته مامېدلو په مبلػ کً درواغ وواًٌ او ت 

 ىسً چً باٌع خٌانت ورسره کړ خبرپه مشتري 

د  نوى د ىزٌات ورته وٌلقٌمت ٌې د شً ، دى 

اثبات وروسته د مشتري اختٌار دى که  ترخٌانت 

ه فٌصله سوي قٌمت سودا فسخ کوي او که په هؽ

 محمد وا دا د ابو حنٌفهالبته ًٌ ځنً قبلوي 

 قول دى .  

چً ٌې خٌانت  ههر څونواًٌ :   ابوٌوسؾ

د ثمن څخه  ٌېورسره کړى وي هؽونً پٌسې 

 ً .والى سځنً کم

 ٌا د ٌع په اقرار ثابتٌږيبا باٌع خٌانت ٌا د د

ه ن خٌانت پر ٌږي ٌا دشاهدانو په شهادت ثابت

قسم اخٌستلوڅخه په د قاضً په مخ کً  دکولو 

 .کٌږي کولو ثابت  انکار
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ة   ٌَ  َتْولِ

 په څونه چً تمام سوى ويپه خپل سر ٌا  شى ٌو

ة  خرڅول  ٌَ بلل کٌږي مثالً : باٌع مشتري ته  َتْولِ

ٌا ماته په  دى ىرانٌول هما په دون شى وواًٌ : دا

ٌې  سرخپل دى ، په هماؼه سوى دونً تمام 

سوى دى په تمام په څونه چً را ته ٌا درکوم 

نه تاوان پر کوم او ، ٌې درباندي خرڅوم  هؽونه

 نه ګټه درباندي کوم .

هر هؽه مصرؾ چً د ٌو  په سودا کً ېد تولٌ

شً په قٌمت کً زٌاتوب راولً د شً پر اصلً 

ا په وخت کً به خو د سود، کٌږي  قٌمت اضافه

دى ٌا په سوى ته تمام  را هورته واًٌ په دون

 ً دى .وت ېپرراته  هدون

 وو د جملې څخه سودا ًامانتهم د  ې سوداٌد تول

، ده چً په که باٌع خٌانت پکښً وکړي ، ده 

نٌولى وي ٌا ده ته چً په څونه پرې ار څونً

 او ًوواٌ مشتري ته نرخزٌات وتى وي تر هؽه 

 د ابوحنٌفه او ،په خبر سً  وروسته مشتري
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د  ٌېپه هؽه اندازه پٌسې  په وٌنا  تعالىهللا رحمهما ابوٌوسؾ

څونه چً ٌې تر خپل سر ً والى سثمن څخه کم

 .زٌاتً ورته وٌلً دي 

اختٌار لري که سودا مشتري  واًٌ : امام محمد

هؽه په ٌې  او که ٌې فسخ کول هم کوالى سً

 . ل هم اختٌار لريبلوطى سوي قٌمت ق

ة   ٌَ کً کېدالى  َمِبٌَعهڅنګه چً په ټوله لکه  َتْولِ

په ٌوه برخه کً هم  َمِبٌِعې سً دؼه ډول د

 . کېدالى سً 

ة  په ٌوه برخه کً  َمِبٌِعې د ٌَ اشتراک کول  َتْولِ

 َمِبٌِعې دمثال چً څوک  ، ځکه دىٌعنً شراکت 

ة  نٌمه برخه په  ٌَ دى هؽه  نوي وخرڅچا پر بل  َتْولِ

 ي .وکً شرٌک ک َمِبٌَعهنٌمه ځان سره په  د

ًّ مثلً او  ِم ٌَ  قِ

ة  او  ُمَراَبَحةُ  ٌَ ً چً کېدالى سپه هؽه شً کً  َتْولِ

 رانٌول سوى وي . ثمنپه مثلً هؽه 
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نم ً شٌان لکه ؼَمْوُزونً او َمِكٌلرواجً سٌکې ، 

 بوره په مثلً شٌانو کً راځً .

 ًّ ِم ٌَ ه د جنس هر ؽه هؽه ته واًٌ چً د شى ِق

قٌمت خرڅٌږي لکه  بېل بېلعدد ځان ته په 

ځان  ېوي ٌا مستعمل موټران چً هر عدد ٌؼوا

 لري . ارزښت بېل بېلته 

ًّ که په  شى ٌو ِم ٌَ هؽه سودا  ً درانٌول سثمن  ِق

ة  نه صحٌح کٌږي او  ُمَراَبَحةُ په  ٌَ ، ځکه د َتْولِ

 رانٌولو سر ٌې نه معلومٌږي .

 ، يکړ مالچه په بل موټرموټر : که څوک  مثال

ة  او  ُمَراَبَحةُ دا موټر په  ٌَ ، نسً خرڅېدالى  َتْولِ

ًّ موټر  ځکه ثمن ٌې هم موټر دى او ِم ٌَ دى ،  ِق

خو که څوک بٌا موټر مثال : په پنځو خروارو 

ة  او  ُمَراَبَحةُ ؼنمو رانٌسً دا موټر په  ٌَ  َتْولِ

خرڅوالى سً ، ځکه ثمن ٌې مثلً دى ، د 

ة  ٌې معلوم دى ، که په رانٌولو سر  ٌَ ٌې  َتْولِ

خرڅاوه د مشتري څخه به پنځه خرواره ؼنم 

څونه ګټه  ٌې خرڅاوه په ُمَراَبَحةُ اخلً ، که په 
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ؼنم به تر پنځو  هؽونًٌې سودا کړې ده چً 

 ځنً اخلً . خروارو اضافه

مساومه تفصٌل نه او وضٌعه د تولٌې په شان ده 

 ؼواړي .

 بٌع د مبٌعې په اعتبار

 څلور ډوله ده .پر ٌع د َمِبٌِعې په اعتبار هم ب

ٌََضه ، صرؾ ، سلم . ُمْطلَق  ، ُمَقا

بٌع عادي سودا ته واًٌ کوم چً په عام  ُمْطلَق
مشتري  ې خلک کوي ، باٌع ِسلَعه ورکوي،ډول ٌ

د خرڅالو  ِسْلَعه ،ٌې په عوض کً پٌسې وکوي 
 شً او سامان ته واًٌ .

ٌََضه ً چً باٌع او مشتري هؽً سودا ته واٌ ُمَقا
سودا وکړي ، د  ِسْلَعه دواړه ٌو د بل سره په 

 مقاٌضې سودا ته په پښتو مالچه واًٌ .

َصرؾ صرافً ته واًٌ ، ٌعنً ٌوه سکه په بله 
سکه تبادله کول ، دؼه ډول زر په زرو ٌا پٌسو 

 خرڅول هم شرًعا صرافً بلل کٌږي .
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 اًٌ چً ثمن ٌعنً پٌسې اوسسلم هؽً سودا ته و
وروسته په ټاکل سوې مده کً  َمِبٌَعه اوورکوي 

 ور تسلٌم کوي .

 

 په اعتبار  َمِبٌِعې مو ولوستل چً بٌع د کًمخ

 ، هضَ اٌَ قَ مُ مطلق بٌع ، ي : ډوله د څلورپر 

 او َسلَم .رؾ صَ 

بٌع طلق تفصٌل نه ؼواړي ځکه چً م مطلق بٌع

ي وورک ِسْلَعه باٌع ،  ته واًٌ همدا عادي سوداو

په  ېمشتري ٌاو د خرڅالو شً ته واًٌ  ِسْلَعه

 ي .وعوض کً پٌسې ورک

ٌََضه هؽً سودا ته واًٌ چً باٌع او مشتري  ُمَقا

د ، سودا وکړي  ِسْلَعه په سره بل  دواړه ٌو د

ٌََضه، مالچه واًٌ  ته په پښتوسودا مقاٌضې   ُمَقا

 هم تفصٌل ته اړتٌا نه لري .

 وا صرؾ کً د ونوفصل راتلونکو دوولهذا په 

 وړاندي کوو .درته تفصٌلً بٌان  سلم
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 صرف

صرؾ صرافً ته واًٌ ، په شرٌعت کً صرؾ 

عوضونه ٌې د ثمن د  هؽً سودا ته واًٌ چً

 سره زر ٌا سپٌن زر وي . ٌعنًجملې څخه وي 

 د سود په فصل کً مو ولوستل چً سودي مالونه 

که هر ٌو د خپل جنس سره تبادله کېدى الس په 

 به وي .الس او سر په سر 

ژندى ېډول د سود د حرمت علت مو هم وپ همدا

 چً جنس او قدر دي .

اء ٌعنً ٌو د بل سَ د همدې علت لکبله تفاضل او نَ 

څخه ٌې زٌاتوب او پور دواړه حرامٌږي بلکً 

 سر په سر او الس په الس به خرڅٌږي .

بل  اوجنس او مقدار څخه ٌې ٌو صفت وو  که د

په بل َمِكٌلً  شىٌلً مثال : ٌو َمكِ  صفت ٌې نه وو

ٌا ٌو  شً لکه ؼنم په وربشو پلورل کېدله

په بل َمْوُزونً شً لکه سره زر په  شىَمْوُزونً 
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ل بٌا ٌې تفاضل جاٌز دى لٌکن سپٌنو زرو خرڅېد

 ٌې ناجاٌز دى . پور

 د شىَمْوُزونً  او ؼٌرَمِكٌلً ؼٌر ډول که  همدا

هلته هم خرڅېدى په مقابل کً خپل همجنس 

ځکه د ناجاٌز دى  ېاو پور ٌجاٌز دى تفاضل 

لکبله ٌې ٌوازي  سود د علت د ٌوه صفت د شتون

 َنَساء حرامٌږي .

مروجه سکې لکه افؽانۍ ، تومن او کلداري د 

سرو او سپٌنو زرو حکم لري ، لکه څنګه چً 

 سره زر په سرو زرو خرڅول ٌا سپٌن زر په

الس په  اوسپٌنو زرو خرڅول باٌد سر په سر 

د خپل جنس هم باٌد د دؼو سٌکو تبادله  الس وي

 . سر په سر او الس په الس وي په مقابل کً

که سره زر په سپٌنو زرو خرڅېدل بٌا ٌې ٌو د 

دى لٌکن پور  بل څخه په مقدار کً زٌاتوب جاٌز

سودا به په نقدو الس په  ٌعنًًٌ نا جاٌز دى 

 الس وي .
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دؼه ډول مروجه سکې لکه افؽانۍ په افؽانۍ 

ل هم باٌد سر په سر او الس په الس وي . خرڅو

د پور سودا او ٌو د بل څخه ٌې زٌاتوب سود بلل 

 کٌږي .

ٌوه سکه په بله سکه لکه افؽانۍ په کلدارو 

خرڅول باٌد الس په الس په نقدو خرڅه سً ، د 

ده البته تفاضل ٌعنً په  ناجاٌزهپور سودا ٌې 

قٌمت او مقدار کً ٌې ٌو د بل څخه زٌاتوب او 

 کمً جاٌز ده .

کوټ ګد وه ، که  د سرو او سپٌنو زرو سرهکه 

کوټ ٌې تر زرو کم وه ٌا د زرو سره برابر وه 

نو هؽه ټول د زرو حکم لري او که کوټ ٌې پر 

 زرو زٌات وه بٌا د زرو حکم نه لري .

 د سٌکې کوټه کېدل

مروجه پٌسو  په فلسو ٌعنً شىکه څوک ٌو 

مخه سکه دورکولو  تررانٌسً ، خو د پٌسو 

په آند سودا  کوټه او ناچله سً د ابوحنٌفه 

 باطلٌږي .
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واًٌ : سودا ٌې صحٌح ده خو د  ؾ ابوٌوس

دؼً کوټه سکې قٌمت ٌعنً اسعاري ارزښت 

چً د سودا په ورځ هر څونه وو هؽونً مجراء 

 به ٌې ورکوي .

: سودا ٌې صحٌح ده خو واًٌ  د امام محم

چً ٌې هر کوټه کېدلو دمخه  ترد دؼً سکې 

اسعاري ارزښت وو د هؽه له مخً به ٌې  هڅون

 مجراء ورکوي .

 سلم

مشتري ثمن ٌعنً  سلم هؽً سودا ته واًٌ چً

په ٌوه ټاکلې  َمِبٌَعهباٌع  او يپٌسې نقدي ورکړ

سلم ځان  ته شرطونه  ، ۍ مده کً ورکويوروست

اتلري او په  ٌَّ  کېدالى سً .و کً ِمْثلِ

ٌَّات  ِمْثلِ

ٌَّات په لکه : ته واًٌ شٌانو ورته و و بل ته ٌ ِمْثلِ

دؼه ډول ، شٌان  پٌمانه ، تاله ، ګزه خرڅېدونکً

هؽه دانه ګً شٌان چً ٌو و بل ته نژدې او ورته 
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ٌَّاتو کً هم په  وي لکه هګۍ او داسً نور ِمْثلِ

 . يشمېرل کٌږ

ً واًٌ لکه َمِكٌلپه پٌمانه خرڅېدونکو شٌانو ته 

ډول ؼنم ، وربشً رٌن تېل ، دؼه پطرول ، خاو

حکم ً شٌانو َمِكٌللګه او خرما هم شرعا د ما

 ه څه هم نن ورځ په وزن خرڅٌږي  .کلري 

لکه  ً واًٌَمْوُزونپه تاله خرڅېدونکو شٌانو ته 

 بوره  او داسً نور . ورجً ، جواري  ،

ٌو و بل ته نژدې او ورته شٌان کوم چً په دانه 

ارب قتعددي م، هؽو ته  ګً خرڅٌږي لکه هګۍ

 .واًٌ 

کً  منځخپل پعددي متقارب ځٌنً داسً دي چً 

 رځً زٌاتنن و د نه لري لکه هٌڅ تفاوت

 منځخپل پ دانېٌې ٌا او ماشٌنً جوړ مصنوعات 

ؼټ  ېځنً ٌ ٌعنًلري بله لږ لږ تفاوت  کً ٌو د

 هؽه لره په خلککوچنً وي خو  ېاو ځٌنً ٌ

ٌا  ۍً اعتبار نه ورکوي لکه جوز او هګقٌمت ک

 .السً جوړ مصنوعات  نًٌځ
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م چً ومصنوعات کماشٌنً  ډېرد نن ورځً 

بلکل جدٌد او نوي  بلکًمستعمل سوي نه وي 

عددي متقارب دي بلکً عددي  ېوي اکثره ٌ

دي په شکل او صورت کً ٌې هٌڅ متساوي 

 تفاوت څوک نسً درک کوالى .

 کوم شٌان چً په ګزه او متر خرڅٌږي هؽو ته

 . ن او فرشونهټوکراواًٌ لکه مذروعات  

 اصطالحات : 

َربُّ پٌسو ورکونکً ته  سلم په معامله کً د د

لَم  .م واًٌ سلِ ٌا مُ  السَّ

ه مال ورکونکً ته  ٌْ راس پٌسو ته ، واًٌ  ُمْسلَم إِلَ

 واًٌ . ِفٌهِ  ُمْسلَمالمال واًٌ او خپله مال ته 

هؽه سلم په هؽه شً کً نه صحٌح کٌږي چً 

بلکً سلم په ،  لرينوپه بازار کً وجود هٌڅ 

هؽه شً کً کېدالى سً چً د سودا د وخت 

تر وخت پوري په  ۍه نٌولې بٌا تر تسلٌمڅخ

 بازار کً وجود ولري .
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 سلم شرطونه د

سلم په سودا کً د اوو  واًٌ : د هابوحنٌف

 معلومول ضروري دي لکه :شٌانو 

 جنس (ٔ)

 نوع  (ٕ)

 صفت (ٖ)

 مقدار  (ٗ)

 ټه ېن ۍتسلٌم د (٘)

   ( پٌسهٙ)

 ځاى . ۍ( د تسلٌم٠)

ه دشٌانو په معلومولو اوو همدې د ځکه  ٌْ  ُمْسلَم إِلَ

منځ    ترباٌع او مشتري  دٌعنً او رب المال 

 . ته کٌږي ځمن رانه  نزاع جګړه او

 معلوم به ِفٌهِ  ُمْسلَمد جنس څخه مراد دادى چً 

 سًوربشً او که بل دا ؼنم ،ورجً ، وي چً 

 ىجنس د بېل بېلته دا هر ٌو ځان  دى ځکه شى
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: لري مثالً  ډولونهاو انواع  بېل بېلهر جنس 

نرۍ ورجً  ورجً ،پنډي  ى ،ورجً ٌو جنس د

او ونه دي ډولانواع او ځٌنً  ېٌسېال ورجً  او

 ٌعنً لري ځان ته بېل بېل صفتونهٌې هر نوع 

اعلً درجه ، مٌانه درجه او کښته  هر نوع ٌې

 .درجه لري 

 سېال ورجه ٌاده سً نو د که په سلم کً اول نمبر

جنس ، نوع او صفت دا ډول څرګند  ِفٌهِ  ُمْسلَم 

 د باٌع او مشتري تر منځ د تسلٌمۍ پر سو چً

 مخه نٌسً .او شخړي مهال ٌو مخ د نزاع 

جنس ، سېال ٌې نوع ، اول  ِفٌهِ  ُمْسلَمورجً د 

 نمبر ٌې صفت سو .

و پٌس مقدار او د ِفٌهِ  ُمْسلَممقدار څخه مراد د  د

 . ىهؽه قٌمت دد مراد  ېٌڅخه 

 او پٌسې نقدي ورکول کٌږي عنًپه سلم کً ثمن ٌ

، نو  وروسته ورکول کٌږي ِفٌهِ  ُمْسلَمنً ٌع َمِبٌَعه

وټاکل باٌد هم او ځاى ټه ېن ۍد تسلٌم ِفٌهِ  ُمْسلَمد 

 . سً 
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نه کړل  معلوم ځاى ۍٌاران واًٌ : که د تسلٌم

 ځاى ۍسلٌمد ت لبتها، سً بٌا هم سلم صحٌح دى 

، په کوم ځاى کً چً د سلم دى  ځاىد سودا  ېٌ

 َربُّ  او محله کً به ًهماؼه کلپه تړون وکړي 

لَم هو  هِ ِفٌ ُمْسلَم السَّ ٌْ  .تسلٌموي  ته ُمْسلَم إِلَ

په سلم کً باٌد راس المال د سودا په مجلس کً 

ه و  ٌْ  ً .ل سته تسلٌم کړ ُمْسلَم إِلَ

ه  ٌْ ده چً د راس المال د قبض  زهته ناجاٌ ُمْسلَم إِلَ

 . مخه په هؽه کً تصرؾ وکړي تر  کولو

لَمدؼه ډول   ُمْسلَمته هم ناجاٌزه ده چً د  َربُّ السَّ

 ولو دمخه په هؽه کً تصرؾ وکړيقبض تر ِفٌهِ 

ه تر تسلٌمولو د مخٌعنً داسً نسً کوالى چً 

ځان سره  دڅوک خرڅ کړي ٌا بل  پر بل چاٌې 

 .پکښً شرٌک کړي 

 قاعده عمومً

صفت او مقدار په  هؽه چً د شىهر هؽه 

په هؽه کً سلم صحٌح ېدالى سً صحٌح ډول بٌان

 اوموجود نه وي  هؽه چً شىداسً ٌعنً کٌږي 
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ي بٌان کړاو اندازه  ىڅرنګوال ٌې باٌع او مشتري

 پهکه حاضر کړل سً  شىوروسته چً هؽه 

اختالؾ نه  د دوى تر منځٌې صفت او مقدار کً 

 .هؽه کً سلم صحٌح کٌږي  پهنو  ىراتل

له لٌدلو ېب اوچً هؽه لٌدل ؼواړي  شىهر هؽه 

دالى په هؽه کً ېصفت او مقدار نسً معلوم ېٌ

سلم نه صحٌح کٌږي لکه : جواهرات او حٌوانان 

د ٌوازي له لٌدلو څخه ېدؼه شٌان ب ځکه چً

هم ال  خلکنولو مسلکً صفت او مقدار په بٌا

 اٌښودالى سً . ژندالى او نه قٌمت ورتهېنسً پ

 تر قبض وړاندي تصرف

ؽه د رانٌسً چً ه په سلم شىکه څوک داسً 

ېدالى سً او تر ٌوه ځاى څخه بل ځاى ته نقل

قبضولو او تسلٌمولو دمخه ٌې پر بل چا خرڅ 

 دا سودا ٌې ناجاٌزه ده .نو کړي 

داسً شٌانو ته منقولً شٌان واًٌ ، د منقولً 

 ح کٌږي .شٌانو خرڅول د تسلٌمۍ وروسته صحٌ
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عقار جاٌداد ته واًٌ لکه مځکه ، دوکان او کور 

 په آند دد ابوحنٌفه او ابوٌوسؾ رحمهما هللا 

 .جاٌز دي  تر تسلٌمۍ دمخهخرڅول جاٌداد 

واًٌ : جاٌداد هم د منقولً  دامام محم

شٌانو حکم لري تر قبضولو دمخه ٌې پر بل چا 

 دي . هخرڅول ناجاٌز

 استصناع

 .لکه نجار اًٌ صانع جوړونکً ته و

 ع فابرٌکې ته واًٌ .صنَ مَ  

 .مصنوع جوړ سوي شً ته واًٌ 

 .واًٌشً جوړولو ته استصناع  د په بل چا

جوړوي هؽه ته  شىه څوک چً په بل هؽ

 .ع واًٌ صنِ ستَ مُ 

ناع هؽه تړون ته واًٌ چً په شرٌعت کً استص

    هٌو ټاکلً شً پ باٌع سره د د ېمشتري ٌ

 کوي .  جوړولو
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باٌع څخه  ي څخه مراد مستصنع او دد مشتر

     مراد صانع دى .

 په استصناع کً کار او مواد دواړه د صانع وي 

پر صانع  ېي او جوړول ٌکه مواد د مشتري و

بلکً هؽه ته ، وي هؽه ته استصناع نه واًٌ 

 ېًٌ مثالً : که څوک په نجار دروازاجاره وا

 ه نولرګً او کار دواړه پر نجار و جوړوي که

 .دې ته استصناع واًٌ  

 ېاو پر نجار ٌ هتصنع وکه لرګً د مسخو 

  .اجاره واًٌ بٌا هؽه ته  هل ووٌوازي جوړ

 استصناع شرطونهد 

 هؽه دا چً د، استصناع څلور شرطونه دي د 

 نوع ، شً جنس ،دونکً ېجوړد مصنوع ٌعنً 

مقدار او صفت به د تړون په وخت کً ټاکل 

ون کً مصنوع تړ د استصناع پهځکه ، کٌږي 

 سً . کړله باٌد معلومه  َمِبٌَعهنو ده  َمِبٌَعه
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مقدار او ، نوع  دونکً شً جنس ،ېکه د جوړ

د مستصنع او صانع تر منځ نه ټاکل سً  صفت و

 جنجال او اختالؾ را منځ ته کٌږي .

 ځکه په، استصناع تړون سلم ته ورته دى  د

و په ٌو خ، دواړو کً د معدوم شً خرڅول دي 

 چً هؽه دا دي :انو کً فرق لري څو شٌ

 مهالچً په سلم کً باٌد د تړون په  دا لومړى

په استصناع کً  ،ټولً پٌسې نقدي ورکول سً 

ورکول ضروري نه دي بلکً نقدي پٌسې 

 هم ورکوالى سً . ېوروسته ٌ

ټه وټاکل ېً باٌد د تسلٌمۍ نچً په سلم ک دوهم دا

د  ۍتسلٌمجوړولو او د په استصناع کً د  ،سً 

 .ټې ټاکل ضروري نه دي ېن

د تړون د  ِفٌهِ  ُمْسلَم دا چً په سلم کً باٌد درٌم

تر وخت پوري په  ۍتسلٌم د بٌا ېوخت څخه نٌول

په استصناع کً که او بازار کً موجود وي 

هٌڅ په بازار کً  شى ىدونکېوړمصنوع ٌعنً ج

 تړون صحٌح کٌږي . همٌې نه وي بٌا هم 
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ټاکل  ده مخ ترتړون د په استصناع کً که صانع 

 د ېٌٌا  جوړ کړى وي شىموافق  نوسوو شرطو

ا جوړ کړي چپه بل  سر سم  نوشرطو ووټاکل س

 .هؽه هم صحٌح کٌږي 

باٌد  ضروري نه ده چً صانعپه استصناع کً  

 پخپله د تړون وروسته جوړ کړي .مصنوع 

واًٌ : که په استصناع کً د  ه ابوحنٌف

ل سً نو بٌا سلم ټه وټاکېن ۍدو او تسلٌمېجوړ

 ٌې پر ځاى سً بٌا نهشرطوسلم  دکه  ،ګرځً 

څخه  نوصحٌح کٌږي ٌعنً د مخکنٌو شرطو

ړون په وخت کً ټولً هم د تٌې عالوه پٌسې به 

ند  چً بل دا اونقدي ورکوي  ٌْ  ٌېو څخه ُمَتَعاِقَد

 .نه لري هم د فسخ کولو حق  ال ٌو

 نود ټاکل سوو شرطو شىدې شرط که پ! هو 

د ټاکل سوو  شىکه  اوو جوړ سوى ومطابق 

 ېبٌا ٌ وسره سم جوړ سوى نه  و نوشرطو

 مشتري د عٌب لکبله فسخ کوالى سً .
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 واًٌ : په استصناع کً که د ابوٌوسؾ او محمد

ټاکل بٌا هم استصناع و ټه همېن ۍدو او تسلمېجوړ

هم د تړون په وخت کً ٌې پٌسې  بلل کٌږي ،

ې هم ٌوروسته  تړون او ترً الى سورکو

 ً .الى سورکو

په وٌنا  ع تړون د ابوحنٌفه او محمدد استصنا

دو وروسته ېد شً د جوړ، تړون نه دى الزمً 

، هم هر ٌو کوالى سً چً تړون فسخ کړي  ال

پر بل چا خرڅ کړي  شىدؼه ډول که صانع دا 

خو په دې شرط چً مستصنع ، هم جواز لري 

 لٌدلى نه وي .

 ٌوازيبٌا ووٌنً  شىکه مستصنع جوړ سوى 

وه او که ٌې رد که ٌې قبالخٌار روٌت لري  هؽه

 کاوه .

بٌا  لٌدلو وروسته په راضً سو ترکه مستصنع 

 فسخ کولو حق نه لري . دهم ال ٌو  ېٌ
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ع تړون الزمً عقد او واًٌ : د استصنا ابوٌوسؾ

فسخ  ې دصانع او مستصنع دواړه ٌ ،تړون دى 

 .کولو حق نه لري 

ار روٌت حق هم نه لري دؼه ډول مستصنع د خٌ 

سره سم جوړ  نود ټاکل سوو شرطو شىالبته که 

د خٌار عٌب په مستصنع  ېبٌا ٌنو  وسوى نه و

 اساس فسخ کوالى سً .

قول د ؾ د امام ابوٌوس ېسالمً کً ٌاالفقه الپه 

 ىمناسب بللسره وړ او اوسنً وخت د شراٌطو 

 . ىد

 کفالت

کفالت ضمانت ته واًٌ
ٔٓ
ق تٌثااس کفالت د ، 

پور الس ته  دپه ضمانت ځکه ، تړون دى 

په  ېښه باوري کٌږي او د سوځلو مخه ٌ راوړل

 نٌول کٌږي .

نً شٌان د داسً ٌځ د دواندارۍ دوکاندار مثالً : د

ٌا باور نه  ژنًېنه پ ېتاجر سره وي چً هؽه ٌ
                                                           

ٔٓ
ة اْلَكِفٌل َضمُّ    ةِ  إِلَى ِذمَّ نٍ  أَوْ  ِبَنْفسٍ  اْلُمَطالََبةِ  ِفً ِصٌلالْ  ِذمَّ ٌْ نٍ  أَوْ  َد ٌْ  . َع
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وي چً مالونه  لٌوال دې تهتاجر خو  پر لري ،

نه نقدو  ټول مالونه په ځکه، په پور خرڅ کړي 

ان ٌا خو ماٌه نه دوکاندار ځکه ډېر، خرڅٌږي 

 .رانٌولو ته زړه نه ښه کوي په نقدو  ېٌ لري ٌا

 پور ت کً دوکاندار او تاجر دواړه ددې صورپ

پور د  تاجر د البتهته اړ او لٌوال دي  اسود

دوکاندار  ٌا خوځکه چً ، سوځلو څخه بٌرٌږي 

 ري .لن او اعتماد باور ٌا پر هؽهژنً ېنه پ

 ځمن دوکاندار او تاجر ترد په پورته صورت کً 

 .ضمانت باور پٌدا کېدالى سً  په 

ژنً او باور ېداسً نفر چً هؽه دوکاندار پکه  

تاجر بٌا پر او  لري د دوکاندار ضمانت وکړي پر

قبول  ېضمانت ٌ ،ضامن باور او اعتماد ولري 

تاجر او د  ، باورۍ خنډ لٌري کٌږي ېکړي د ب

 ترمنځ سودا شونً کٌږي . ردوکاندا

ځان ذمه بل د  مال ٌا د بل د کفالت تعرٌؾ : دد 

 واًٌ . اخٌستلو ته کفالت )ضمانت (
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 اصطالحات :

بل  ضامن ( هؽه چاته واًٌ چً د ٌل : کفٌل )فِ کَ 

 .ځان ذمه اخلً بل د  د مال ٌا د

ل هؽه چاته واًٌ چً کفٌل ٌاصٌل :  ٌْ ذمه  ېاَِص

 هم واًٌ . فُول  َعْنهَمكْ اصٌل ته  اواخلً 

هؽه چاته واًٌ چً هؽه ته َمْكفُول  لَُه :  َمْكفُول  لَهُ 

 ضمانت ورکول کٌږي .

هؽه په مالً ضمانت کً  َمکْفُْوُل ِبهِ :  َمکْفُْوُل بِهِ 

 اوکولو ذمه اخلً  د ادا ېمال ته واًٌ چً کفٌل ٌ

هؽه شخص ته هم و په ځانً ضمانت کً بٌا 

د حاضرولو ذمه  ېچً کفٌل ٌواًٌ  َمکْفُْوُل بِهِ 

 په نامه همَعْنُه  مکفول د کس بته داالاخلً 

 ٌږي . ٌاد

په په ضمانت موټر  مثال : که زٌد پر بکر د خالد

اصٌل ٌا  بکرکً  مثال دېپخرڅ کړي ، پور 
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ل کٌږي بل َمْكفُول  لَُه  زٌد بلل کٌږي ، َمْكفُول  َعْنه

هؽه  د موټر اوکفٌل ٌا ضامن بلل کٌږي  خالد او

 ٌږي .نوم َمکْفُْوُل ِبهِ  پٌسې چً پر بکر باندي دي

 لونهډوکفالت  د

 دوه ډوله دى :پر کفالت 

 .ځانً کفالت  ( ٕ)  مالً کفالت(  ٔ) 

او واًٌ کفالة بالنفس په عربً کفالت ته  ًځان

 کفالت ته کفالة بالمال واًٌ . ًمال

 مالً کفالت

 ته مالً کفالت واًٌ پور ضمانت کولود بل  د

پور باندي  چاچا چً پر بل  ٌن واًٌ ، دپور ته دَ 

بل پور  چا چً دپر وي هؽه ته َدابن واًٌ او 

ٌُونمَ ٌا  َمِدٌنوي هؽه ته  باندي  واًٌ . ْد

لوم وي او مع پور مقدار دکه په مالً کفالت کً 

 صحٌح کٌږي . ېکه نامعلوم وي ضمانت ٌ

اصٌل د ذمې څخه نه  د ه مالً کفالت کً پورپ

 البته پهٌږي پات ههؽه پر ذم بلکً د، اوړي 
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 کفٌل هم ورسره ٌو کً ٌې مطالبه او ؼوښتنه

 .ځاى کٌږي 

همدا وجه ده چً په مالً کفالت کً دابن اختٌار 

پور  خپل څخه د اصٌلٌعنً  َمِدٌن لري که د

 ېد کفٌل څخه ٌکه مطالبه او ؼوښتنه کوي او 

 او ؼوښتنه کوي . مطالبه

مده ورسٌږي خو لو پور ورکو د که پر اصٌل

ټه ېوروسته ن ً مدېهؽ ترکفٌل په کفالت کً 

دابن د اصٌل څخه  پدې صورت کًنو اکلې وي ټ

 ٌې مطالبه ترکفٌل څخه  د خومطالبه کوالى سً 

 .سً کوالى ن وړاندي ټاکلً نٌټې

په ؼوښتنه وکړي  هؽهضمانت د  َمِدٌند کفٌل که 

اصٌل په پور کً  د ېنو هؽه پٌسې چً کفٌل ٌ

 ؼوښتنه د اصٌلهؽو  کفٌل دبن ته ورکوي دا

 څخه کوالى سً . 

کولو دمخه د  ادا ترپور  دڅخه  اصٌل کفٌل د

 ادا کولو تربلکً ، پٌسو مطالبه نه سً کوالى 
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 هپٌسو مطالبه کوالى سً څون هؽونو وروسته د

 وي . ورکړيدابن ته هؽه په پور کً  د ېچً ٌ

، کفٌل پٌسو مطالبه کول  کفٌل څخه د که دابن د

د خپل ځان د بٌا کفٌل  وپه پسې و ٌې نه پرېښاوه

مطالبه   څخه َمْكفُول  َعْنه د خالصون د پاره 

پسې کېدالى سً چً د هؽه په  ٌعنً کوالى سً

 .کړي  دابن پور ادا

بندي په پور کً  َمْكفُول  َعْنهد دؼه ډول که کفٌل 

ځکه ، بندي کوالى سً  َمْكفُول  َعْنهسً هؽه بٌا 

 مصٌبت اخته کړى دى . دى پدېهؽه 

خپل سر وکړي ٌعنً  رمانت پض َمِدٌن د کفٌلکه 

ؼوښتنه نه وي کړې   ې د ضامن کېدلوٌ َمِدٌن

هؽو  څخه د َمِدٌنٌعنً اصٌل  هلته بٌا کفٌل د

 د ېمً چً دابن ته ٌوپٌسو طلب نه سً کوالى ک

ځکه په دې صورت ، ي ړهؽه په پور کً ورک

 ٌعنًکً متبرع  ضمانت په کولو کً کفٌل د

 هپه خپل که  اصٌل ، البتهخٌراتً بلل کٌږي 
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ځنً  ېمجراء ورکول بٌا ٌد هؽه د پٌسو خوښه 

 .سً  ىاخٌستال

 مالً کفالت پاىد 

 پاى ته رسٌږي .و مالً کفالت په دوو شٌانو 

 .پور په اداء کولو  دلومړى : 

 د دابن په ابراء ورکولو .دوهم : 

 د دابن پور اداو کً چً هر ٌاصٌل  اوکفٌل په 

  .کفٌل کفالت پاى ته رسٌږي  کړي د

ٌا  کفٌل تر کفالت ور تېر سً دؼه ډول که دابن د

کفٌل کفالت  ته تر پور ورتېر سً هلته هم د َمِدٌن

مطالبه نه دابن د کفٌل څخه بٌا ، پاى ته رسٌږي 

 .سً کوالى 

ته  َمِدٌنورتېر سً ٌا  کفالتکفٌل ته تر  که دابن

په ابراء  واًٌ ءته ابراسً دؼه  رېپور ور ت تر

 . کفالت پاى ته رسٌږيسره 
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 انً کفالتځ

حاضرولو  د َمکْفُْوُل ِبهِ  کفالت کً کفٌل د ًځانپه 

  .ؼاړه لري  رذمه پ

مثال : زٌد د بکر سره دعوه لري ، زٌد د دې 

بٌري لکبله چً بکر د قضا څخه و نه تښتً ، 

،  يبکر د محاکمې تر مهاله بندي کړ ؼواړي

د د بکر د حاضرولو ضمانت وکړي ، پدې خال

واًٌ ، دؼه ډول د  َمکْفُْوُل بِهِ مثال کً بکر ته 

ځانً کفالت  دا په نامه هم ٌادٌږي او َمْكفُول  َعْنه

 . دى

مسؤلٌت دا دى چً کفٌل  په ځانً کفالت کً د

ٌې په  ي او ٌاکړ محکمې ته حاضر ٌا َمکْفُْوُل بِهِ 

ي ړته په الس ورک ول  لَُه َمْكفُ بل داسً ځاى کً 

 چً هلته محاکمه ورسره کوالى سً .

 هلته ووؼابب  َمْكفُول  َعْنهانً کفالت کً که په ځ

کښً ي چً هؽه پرکومهلت و هبه کفٌل ته دون

 .سً  کړاى حاضر

 حاضر نه کړى ېٌسره  ود کافً مهلت ورکولکه 
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 .کړي  بندي کفٌل بٌا قاضً کوالى سً چًنو  

حال څخه څرګنده سً ٌا  دکفٌل  دکه قاضً ته  

 َمْكفُول  َعْنه  کړي چً کفٌل د شاهدان شاهدي ادا

به کفٌل بٌا  ګړى قدرت نه لري دمپر حاضرولو 

 پر حاضرولوتر هؽه وخته مهلت ورکوي چً  ته

 قدرت مومً .ٌې 

 د ځانً کفالت پاى

 پاى ته رسٌږي :ودرو شٌانو  هځانً کفالت پ

 په سپارلو . َمْكفُول  َعْنه دلومړى : 

 . ابراء ورکولو هپَمْكفُول  لَُه  ددوهم : 

 کېدلو . په مړ َمکْفُْوُل ِبهِ  ددرٌم : 

ځلً په محکمه کً حاضر  ٌو َمکْفُْوُل ِبهِ کفٌل که 

ته په داسً ځاى کً په  َمْكفُول  لَهُ  ېکړي ٌا ٌ

الس ورکړي چً هلته دعوه ورسره کوالى سً 

 . د کفالت څخه خالصٌږيکفٌل ذمه  د

ر ورتېکفٌل تر ضمانت  د َمْكفُول  لَهُ  ډول که دا

 دعوې اوتر  اصٌل ٌا د او ابراء ورکړيسً 
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کفٌل کفالت  ورتېر سً هلته هم د تمخصو

 .ختمٌږي 

ومړ ٌعنً هؽه کس چً  َمکْفُْوُل ِبهِ که دؼه ډول 

وفات هؽه کفٌل ٌې د حاضرولو ضامن سوى دى 

 . پاى ته رسٌږيوهم ځانً کفالت  سً نو پدې

لکفٌل و که د ٌْ  حاضرکً  په محکمه َمکْفُْوُل ِبهِ  َك

کفٌل په کفالت کً ځان  پخپله د َمکْفُْوُل بِهِ کړي ٌا 

الت د دندي د پوره  کف هم د په الس ورکړي دا

په کفٌل ضمانت پاى ته  د اودي  اپه معن ېدوک

 رسٌږي .

 قبلول َمْكفُول  لَهُ  په سپارلو کً د َمکْفُْوُل ِبهِ د 

 .ه دي شرط ن

لو هؽه که کفٌل ٌا د ٌْ په  َمکْفُْوُل بِهِ  ته َمْكفُول  لَهُ  َك

 َمْكفُول  لَُه ٌې که څه هم محکمه کً وسپاري 

کفٌل ضمانت پاى ته  دهم بٌا کړي نځنً تسلٌم 

 رسٌږي .

 



    

 

ٕٔ٘  
www.taleemulislam.net 

 حواله

د ٌوه د ذمې څخه د بل و ذمې ته د پور اړل د 

حوالې په نامه ٌادٌږي
ٔٔ
 . 

 :  حوالې اصطالحات د

ل واًٌ .مُ  ٌْ ل : حواله ورکونکً ته ُمِح ٌْ  ح

دؼه ، ُمَحال : حواله اخٌستونکً ته ُمَحال واًٌ 

ٌِل هم ورته واًٌ . رنګه  ُمْحَتال او َحو

ه : پر چا چً حو ُمَحالُ  ٌْ اله ورکول کٌږي هؽه َعلَ

ه واًٌ . ته ُمَحالُ  ٌْ ه او ُمْحَتاُل َعلَ ٌْ  َعلَ

بل  ې څخه دذمد ٌوه  ُمَحاُل ِبِه : هؽه پور چً د

ذمې ته انتقالٌږي هؽه ته ُمَحاُل بِِه ٌا ُمْحَتاُل ِبِه و 

 واًٌ .

پور باندي افؽانۍ  سل زره: د زٌد پر بکر  ثالم

افؽانۍ  سل زره: ستا  واًٌزٌد ته و بکر ،دى 

ذمه دي  پر خالدد چً پر ما باندي دي هؽه نور 

ٌې قبول  داو خالزٌد که ،  هؽه ٌې درکوياو 

                                                           
ٔٔٔٔ

نِ  َنْقل:  االِْصِطالَحِ  ِفً َواْلَحَوالَةُ  ٌْ ةٍ  ِمنْ  الدَّ ةٍ  لَىإِ  ِذمَّ  . ِذمَّ
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ر د ذمې څخه د خالد ذمې ور د بکد زٌد پکړي 

 . ٌږيته نقل

لپدې مثال کً بکر د  ٌْ په نامه ٌادٌږي ، زٌد  ُمح

هبلل کٌږي ، خالد  ُمَحال ٌْ سل  دى او ُمَحاُل َعلَ

 دي . ُمَحاُل بِهِ زره افؽانۍ 

 دٌو ډول کفالت په شان  تړون هم د ېحوال د

دى ، تړون ٌعنً باور تر السه کولو استٌثاق 

ته راوستل ښه  پور الس له کً هم دپه حوا ځکه

څخه  حاالتوځٌنو د  ، ځکهترا باوري کٌږي 

د تنګ السً څخه پر  خلک ماسٌوا په عام ډول

بد پوره څخه پر سم  د ٌا حواله اخلً ډک السً

 ي .قبلوپوري حواله 

 رکنونه ېحوال د

حوالې رکنونه دي ، په حواله  اٌجاب او قبول د

ل کً اٌجاب د ٌْ  د ُمَحال او قبول د خوا او د ُمح

ه  ٌْ  خوا کٌږي .لُمَحاُل َعلَ

 ، که هؽه د زٌد دى ُمَحالپه مخکنً مثال کً 
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د زٌد پور د پخوا په نو بکر حواله قبوله نکړي  

 شان د بکر پر ذمه پاتٌږي .

ه راز کهدؼه   ٌْ د بکر  دى چً خالد ُمَحاُل َعلَ

حواله پر ځان قبوله نکړي د زٌد پور د بکر پر 

 خوا په شان پاتٌږي .ذمه د پ

خو که دوى دوه حواله قبوله کړي بٌا زٌد د بکر 

و څخه مطالبه نسً کوالى ځکه پور ٌې د خالد 

 ذمې ته اوړي .

د هللا رسول
ٕٔ

 چً د هؽه ؼنً ظالم بللى دى

 تر خپلاو بٌا هم پور پور د ادا کولو توان ولري  

 . يځنډو معٌاد 

ر ده که څوک بٌا تنګ السً وي هؽه ته پکاخو 

چً د توان مندلو تر مهاله مهلت ورکول سً
ٖٔ
 . 

 څوک حوالهکه چا ته پر ؼنً او اعتمادي کس 
                                                           

ٕٔ
َرةَ  أَِبً َعنْ    ٌْ ًَ  ُهَر ُ  َرِض ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َعْنُه أَنَّ  هللاَّ هِ  هللاَّ ٌْ ًِّ  َمْطلُ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ  أُْتِبعَ  َفإَِذا ُظْلم   اْلَؽِن

ً   َعلَى أََحُدُكمْ  ْتَبْع ) البخاري ( ژباړه : ؼنً که د بل پور تر مٌعاد ځنډوي ظل َملِ ٌَ م دى خو که چا َفْل
 ته پر شتمن او د اعتماد وړ کس حواله ورکړه سً حواله دې قبلوي .

 ُذو َكانَ  َوإِنْ ماًٌ : فر مفلس او تنګ السً ته باٌد په پور کً مهلت ورکول سً ځکه چً هللا  ٖٔ

َسَرةٍ  إَِلى َفَنِظَرة   ُعْسَرةٍ  ٌْ قُوا َوأَنْ  َم ر   َتَصدَّ ٌْ  (  البقرة  8ٕٓ) ونَ َتْعلَمُ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ
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 حواله دي ځنً قبلوي .ورکوي  

 شرطونه ېحوال د

ه او ُمَحال په حواله کً د  ٌْ خوښً شرط  ُمَحاُل َعلَ

 د پورد پور په ورکولو او  خلکچً  ځکه، ده  

 خلک په الس ته راوړلو کً فرق لري ، ځٌنً

بٌا د نه لرلو  ېنً ٌٌځاو کوي  پور پر وخت ادا

بلً و د ٌوې ورځً څخه پور لکبله  ۍٌا بد پور

 ورځً ته ځنډوي .

 ،وي ډېر تنګ ىنً دابنٌن پوروړٌځ ډولدؼه 

وي بٌا هم  ىکه څه هم الس تنګ ٌې ىپوروړ

 مهلت نه ورکوي .

مثال : د زٌد پر بکر سل زره افؽانۍ پور باندي 

ته وواًٌ : ستا سل زره افؽانۍ  دى ، بکر زٌد

چً پر ما باندي دي هؽه نور د خالد پر ذمه دي 

هؽه ٌې درکوي ، که زٌد او خالد ٌې قبول کړي 

بکر د ذمې څخه د خالد ذمې ته د زٌد پور د 

 ٌږي .نقل

 بکر حواله پر خالد هؽه  په پورتنً مثال کً د
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ومنً او په  ېٌږي چً زٌد او خالد ٌالزموخت 

ُمَحاُل دى او خالد  ُمَحالځکه زٌد سً  راضً

ه ٌْ  . دى َعلَ

 حوالې حکم د

 پور دنو سً و چًحوالې اٌجاب او قبول  د
ه ٌل د ذمې څخه دحِ مُ  ٌْ ٌږي ذمې ته انتقال ُمَحاُل َعلَ

ٌل څخه د پور مطالبه او ؼوښتنه حِ مُ  نور د ُمَحال
 .نه سً کوالى 

په مخکنً مثال کً بکر زٌد ته پر خالد حواله 
ې وه ، زٌد او خالد چً د بکر په حواله ورکړ

راضً سول نور نو زٌد د بکر څخه د پٌسو 
و زٌد پور د خالد ځکه د ؼوښتنه نسً کوالى 

ذمې ته نقل سو ، هؽه ٌې د ادا کولو مسؤلٌت پر 
 ؼاړه لري .

 د حوالې ردېدل

هد  ل کېدى اوپور سوځ ُمَحال که د ٌْ  ُمَحاُل َعلَ
پدې نو ى څخه ٌې الس ته نسواى راوړال
د خپل پور  ُمَحالصورت که حواله ردٌږي ، 

 ُمِحٌل څخه کوالى سً . مطالبه بٌرته
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ل کٌږي . سوځاو ځً منځه له په دوو شٌانو پور 
هلومړى : دا چً  ٌْ  په حالت کً ًمفلسد  ُمَحاُل َعلَ

 . سًمړ 

هدوهم : دا چً  ٌْ و څخه منل دحوالې  د ُمَحاُل َعلَ
شاهدان  د حوالېؽه پر ه ُمَحالاو  انکار وکړي

 . و نه لري هم

په مخکنً مثال کً بکر و زٌد ته پر خالد حواله 
ورکړې وه او هؽوى دواړو قبوله کړې وه ، که 
خالد ډٌوالً سً او د ډٌوالٌتوب په حالت کً 

وفات سً ، د زٌد پور بٌرته د بکر پر ذمه راځً 
 مخکنۍ حواله ردٌږي .

ه وروسته د منلو څخدؼه رنګه که خالد د حوالې 
زٌد پر هؽه شاهدان هم نه  حواله نه منل او

ل پدې حالت کً هم حواله ردٌږي ، زٌد د درلود
 خپل پور مطالبه د بکر څخه کوالى سً .

پور پکښً  ُمَحال دو حاالتو ته کوم چً دؼو دو
واًٌ د  اوَ تَ کً اصطالح په فقهً  له منځه ځً د

د پور ٌل څخه حِ مُ  بېرته د ُمَحالپه وخت کً  َواتَ 
 اخٌستلو حق لري .

 برسٌره نوپورتنٌو دوو صورتو پر:  ٌاران واًٌ
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ه قاضً د که  ٌْ هؽه د  په ژوندون کً د ُمَحاُل َعلَ
 َواهؽه ته هم تَ نو  يکړصادر حکم  ډٌوالٌتوب

حواله په ردٌږي ،واًٌ 
ٔٗ
ٌل حِ مُ  دبٌرته پور  او 

  ه کٌږي .ذم پر

 د حوالې او کفالت فرق

ٌعنً باور الس استٌثاق  ه دحواله او کفالت دواړ

دواړو ترمنځ فرق  تړونونه دي ، دته راوړلو 

ً د دابن پور د اصٌل پر چً په کفالت ک، دادى 

 اصٌل سره د ٌږي خو دپات د پخوا په شان ذمه

 هم مطالبه کوالى سً . ېکفٌل څخه ٌ

 څخه د ُمحالذمې  د ٌلحِ په حواله کً پور د مُ 

 .ٌږي ته نقلعلٌه و ذمې  

: د زٌد پر بکر پور باندي دى ، خالد د بکر مثال 

کفٌل ٌې سو ، پدې مثال  او د پٌسو ضمانت وکړ

کً د زٌد پور د پخوا په شان پر بکر باندي دى ، 

د بکر څخه ٌې مطالبه او ؼوښتنه کوالى سً خو 

                                                           
ٔٗ

ا   ٌَّةُ  أَمَّ ُجوعِ  َحقَّ  لِْلُمَحال أَنَّ  إِلَى َذَهُبوا َفَقدْ  اْلَحَنِف ثُ  ، التََّوى َحالَةِ  ِفً اْلُمِحٌل َعلَى الرُّ ٌْ  الَ :  َقالُوا َح

ْرِجعُ  ْجَحدَ  ِبأَنْ  ، ِبالتََّوى إاِلَّ  اْلُمِحٌل َعلَى اْلُمَحال ٌَ هِ  اْلُمَحال ٌَ ٌْ ْحلِؾَ  َحَواَلةَ الْ  َعَل ٌَ َنةَ  َوالَ  َو ٌِّ  َوالَ  لِْلُمِحٌل َب
ُموتَ  أَنْ  أَوْ  ، لِْلُمَحال هِ  اْلُمَحال ٌَ ٌْ َفلَِّسهُ  ِبأَنْ  أَوْ  ، َحِنٌَفةَ  أَِبً ِعْندَ  ُمْفِلًسا َعَل اِتهِ  ِفً اْلَحاِكمُ  ٌُ ٌَ  أَِبً ِعْندَ  َح
دٍ  ٌُوُسؾَ  ِصحُّ  َقاِضًالْ  َتْفلٌِسَ  أَنَّ  َعلَى ِبَناءً  ، َوُمَحمَّ ِصحُّ  َوالَ  ِعْنَدُهَما ٌَ  ( .الموسوعة الفقهٌة) ِعْنَدهُ ٌَ
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د دې تر څنګ د خالد څخه ٌې هم مطالبه کوالى 

  .سً ځکه هؽه د بکر کفالت ٌعنً ضمانت کړى دى

که چٌري بکر پر خالد حواله ورکړي ، زٌد و خ

او خالد ٌې حواله قبوله کړي دلته بٌا زٌد د بکر 

د بکر ځکه ، څخه د پٌسو مطالبه نسً کوالى 

زٌد پور نور د  د ؼاړه د پور څخه خالصه سوه ،

مطالبه کوالى  ٌې د هؽه څخهاو خالد پر ذمه دى 

 سً .

 َسْفَتَجة

ومً معاملې ته ن کزموږ په ټولنه کً چً تجارا

 کًهؽه حواله نه ده کوم چً مخ حواله واًٌ دا

ده چً  َسْفَتَجةکً دا اصال بل، موږ بحث پر وکړ 

 دلته بحث پر کوو . اوس

 اصطالحات :

 ُمقِرض : پور ورکونکً ته ُمقِرض واًٌ .

 ُمقَتِرض : پور اخٌستونکً ته ُمقَتِرض واًٌ .

 ک بل ته دې ته واًٌ چً څو َسْفَتَجة :  َسْفَتَجة
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پٌسې پدې شرط په پور ورکوي چً هؽه ٌې په 

 بل ښار کً ورته ورکړي .

د صرافانو په ذرٌعه چً خلک د ٌوه ځاى څخه  

بل ځاى ته پٌسې د حوالې په نامه انتقالوي ٌا د 

بانکونو د الري ٌې ټً ټً کوي دؼً معاملې ته 

 واًٌ . َسْفَتَجةصطالح کً اد فقهً په 

پٌسې ورکوي چً په  بل ته پدې شرطکه څوک 

ورته ورکړي ، نو دا ٌې بل ځاى او وطن کً 

په  ُسْفَتجةد احنافو په آند ده ، زموږ  َسْفَتَجة

تحرٌمً ډول مکروه ده
ٔ٘
، ځکه دا د هؽه قرض  

په جمله کً راځً چً ُمقِرض ګټه الس ته په 

 راوړي .

 داسً قرض چً ُمقِرض ګټه ترې حاصلوي 

 م حرام بللى دى .رسول هللا صلً هللا علٌه و سل

                                                           
ٔ٘

 آخر بلد فً الوفاء أي) منها المقصودة المنفعة كانت إذا التحرٌمٌة الكراهة: الحنفٌة عند وحكمها  

 وٌكره: المرؼٌنانً قال. العرؾ بمقتضى أو العقد، صلب فً مشروطة( الطرٌق خطر لتفادي
 نهى وقد به، استفٌد نفع نوع وهذا الطرٌق، خطر سقوط المقرض به استفاد قرض وهً السفاتج
 قبٌل من لنها السفتجة؛ بمنع الشافعٌة وقال .  نفعاً  جر قرض عن وسلم علٌه هللا صلّى هللا رسول
 عندهم فهً المالكٌة، قال وكذلك .  الطرٌق خطر فٌها بربحه للمقرض منفعة ٌجر الذي القرض
 جواز هو الحنابلة عند والراجح . لماله حفظاً  الضرورة حالة فً إال نفعاً  جر قرض لنها ممنوعة

 لن مطلقاً؛ بالجواز القول قدامة وابن القٌم وابن تٌمٌة ابن واختار مقابل، بال كانت إن المعاملة تلك
 ) الفقه االسالمً و ادلته ( . جمٌعاً  بها ٌنتفعان بل المقرض تخص ال المنفعة
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 د ٌوه ځاى څخه بل ځاى ته پٌسې انتقالول په الره

کً خطره لري ، نو څوک چً د حوالې د پاره 

ٌعنً د صراؾ سره پٌسه جمع قرض ورکوي 

قرض ُمقِرض د خوندي انتقال ګټه  کوي نو پدې

 الس ته راوړي .

د مالکً او شافعً مذهب د پٌروانو په آند هم 

ته مالکٌه ٌې د ضرورت په منع ده ، الب ُسْفَتجة

 مهال د مال د ساتنً لکبله جاٌز ګڼً .

بنسټ  د راجح قول پرد حنبلً مذهب د پٌروانو 

د نننۍ ٌعنً  ُسْفَتجةشن څخه بېله مزد او کمې

اصطالح حواله جاٌز ده ، تر داسً برٌده چً 

مطلقا جاٌز ګڼً ٌعنً  ُسْفَتجةځٌنً حنبلً امامان 

خه ٌې جاٌز بولً ، شن څپه کمېشن او بېله کمې

ګټه ٌوازي ُمقِرض ته  ُسْفَتجېهؽوى واًٌ چً د 

ض او ُمقَتِرض ُمقرِ بلکً ګټه ٌې ، نه رسٌږي 

قرض ورکونکً او قرض اخٌستونکً ٌعنً 

 دواړو ته رسٌږي . 
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 هپ له شرطهېبهمداسً پٌسې  تهبل  خو که څوک

ٌا د نن ورځً د عادت له مخً په ،  پور ورکړي

 ېٌ او بٌاکړي  جمعر سره وتجارتخانه کً ٌې 

د بل ځاى ٌا دى  ور حواله کړي پر بل ښارهؽه 

، دا ډول معامله کړي  حواله ځنً طلباو وطن 

بٌله کراهٌته  زموږ د حنفً مذهب د امامانو په آند

ا بلکً د، نه ده  ُسْفَتجةځکه دا بٌا ، جواز لري 

اصطالح له مخً  شرٌعت د هؽه حواله ده چً د

  . حواله ورته واًٌ
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 وکالت

وکالت تعرٌؾد 
ٔٙ
خپل ځان پر  : بل څوک د 

 جابز کار په کولو کً درول ٌو معلوم او ځاى د

 .  د وکالت په نامه ٌادٌږي

 وکالت اصطالحات : د

 هؽه  چاته واًٌ چً خپل کار بل ته ُمَوكِّل: ُمَوكِّل

 سپاري . 

هؽه چاته واًٌ چً  بل څوک کار  َوِكٌلُ :  َوِكٌلُ 

 ورته سپاري .

ل ل:  فٌِهِ  ُمَوكَّ کار ته واًٌ چً بل ته  هؽه فٌِهِ  ُمَوكَّ

 هم ورته واًٌ . هِ بِ  ُمَوكَّل يسپارل کٌږ

لوتَ  ٌْ لکار سپارنه تو : بل ته د َك ٌْ  بلل کٌږي . َك

: دا زما موټر لږ تر  واًٌ: زٌد بکر ته و ثالم

بکر ومنل  ا خرڅ کړه ،ر دوه لکه افؽانۍلږه په 

 . خرڅ کړىور په همدې قٌمت  ېموټر ٌاو 

                                                           
ٔٙ

ْوِكٌل اْلِحْفظ:  اللَُّؽةِ  ِفً َواْلَكْسرِ  ِباْلَفْتحِ  الَةُ اْلَوكَ    ؾِ  َتْفِوٌضُ :  َوالتَّ ِر، إِلَى التََّصرُّ ٌْ ًَ  اْلَؽ  اْلَوِكٌل َوُسمِّ

َلهُ  نَّ لِ  ؛ َوِكٌالً  ضَ  َقدْ  ُمَوكِّ هِ  َفوَّ ٌْ امَ  إِلَ ٌَ هِ  َمْوُكول   َفُهوَ  ِبأَْمِرهِ  اْلِق ٌْ َفَها ْمرالْ  إَِل ٌَّةُ الْ  َفَعرَّ َها َحَنِف رِ  إَِقاَمةُ :  ِبأَنَّ ٌْ  اْلَؽ
ؾٍ  ِفً - َعْجًزا أَوْ  َتَرفًُّها - َنْفِسهِ  َمَقامَ   (الفقه االسالمً  . ) َمْعلُومٍ  َجاِبزٍ  َتَصرُّ
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کً زٌد کوالى سول چً خپل  نً مثالپه پورت

 ېځکه مالک ٌ، واى  ړىپخپله خرڅ ک ېموټر ٌ

ټر د خرڅولو دنده بکر ته خپل موه د خو د دى

په  ېموټر ٌ ،ؼوښتنه ومنل  ېبکر ٌ اووسپارل 

ختٌار چً اپٌسو ور خرڅ کړى څونه  هؽه اندازه

  ٌې ورکول سوى وو .

لپدې مثال کً زٌد  دى ځکه د خپل موټر د  ُمَوكِّ

 پلورلو دنده ٌې بل ته وسپارل .

د خرڅولو موټر د خپل  دى ځکه زٌد َوِكٌلُ بکر 

 . کار ورته سپارلى دى

لد موټر خرڅول  دى ځکه د همدې کار  ِفٌهِ  ُمَوكَّ

زٌد بکر خپل ځاى ناستى  د اجرا کولو د پاره

 تړون ته وکالت واًٌ  همدېخپله او  ى دىګرځول

 د وکالت رکن

لپه ،  دىاو قبول د وکالت رکن اٌجاب   او  ُمَوكِّ

کً چً هر ٌو لومړى په تړون پٌل کوي د  َوِكٌلُ 

 بلل کٌږي .اٌجاب هؽه وٌنا 
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کار کً  ته وواًٌ : ته په پالنکً َوِكٌلُ  ُمَوكِّلکه 

کار زما د  پالنکىٌا ورته وواًٌ :  ٌې َوِكٌلُ زما 

وٌنا  ا ډولدپه نورو بېلو الفاظو  ٌاپاره وکړه ، 

دا نو وکالت ځنً فهمول کٌږي چً  ورته وکړي

 .اٌجاب سو 

کړي نو د وکالت تړون ٌې تر قبول ٌې  َوِكٌلُ که 

 سو . ُمْنَعِقدمنځ 

، کً وٌنا ضروري نه ده  لولود وکالت په قب

هم قبول صحٌح کٌږي چً د  داسً کاربلکً پ

 قبلولو داللت کوي . پروکالت 

 خرڅولو وکالت  د ًد خپل ش زٌد بکر ته مثالً :

ي او نه څه ورته ړنه وکالت رد ک بکر ، ورکړي

ځنً بازار ته  شىهؽه بکر وروسته  خووواًٌ 

د وکالت د قبلولو په معنا دا کار  بکر، د ٌوسً 

خرڅ کړي سودا ٌې نافذ  شى که بکر دادى ، 

 ٌږي .ځاى پر ځاى نافذتړون  َوِكٌلُ کٌږي ځکه د 

ضروري  سمدستًهم ډول د وکالت قبلول  همدا

مجلس وروسته ٌې هم  تراٌجاب  د بلکً، نه دي 
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 ُمَوكِّلخو په دې شرط چً ، قبول صحٌح کٌږي 

 َوِكٌلُ  ېنه ٌ او نه ويکړې اٌجاب څخه رجوع  د

 د اٌجاب رد کړى وي .

لکه و ٌْ وکالت رد ٌو ځلً اٌجاب وروسته  تر َك

ته اعتبار نه  قبول ېردولو وروسته ٌ تر نوکړي 

 ورکول کٌږي .

 اجورې وکالت د

لخو و م صحٌح کٌږيه وکالت په مزدوري ٌْ  َك

 مستحق ګرځً چً ور ۍه وخت د مزدورهؽ

ځکه چً دؼه  ، ته ورسوي سپارل سوى کار سر

 ډول وکالت د اجارې حکم لري .

 

 

 

 

 

 



    

 

ٔٙ٠  
www.taleemulislam.net 

لد   شرطونه ُمَوكِّ

 ېچً ده ته ٌ کار بل ته سپارالى سًهؽه  ُمَوكِّل

 دهؽه  خپله د ُمَوكِّلکه  ،جاٌز وي هم کول  هخپل

ٌې هم ته  چا نو بل وکولو څخه شرعا منع و

 . ورکوالىنسً وکالت 

ٌِّزلٌونً او ؼٌر  همدا وجه ده چً د  کوچنً  ُمَم

لتو ٌْ نه صحٌح کٌږيپه هٌڅ کار کً  َك
ٔ٠
 . 

ٌِّزٌا ؼٌر  ىکه لٌون شً  ٌو کوچنً بل څوک د ُمَم

طالق ٌا داسً نورو  خرڅولو ، ولو ،په رانٌ

لځان و معامالتو کً د ٌْ ٌْلً توټاکو َك نه  ېٌ َك

ٌِّز ى او ؼٌرلٌون پر ځکه چً، صحٌح کٌږي    ُمَم

طالق او رانٌولو ، خرڅولو ،  دشرعا  ىکوچن

 . بندٌز لګول سوى دىداسً نورو تړونو 

ٌِّزؼٌر  ٌا ىلٌونکه  خپلً ښځً ته  ىکوچن ُمَم

، دؼه کٌږي  واقعنه  ېق ٌطالق ورکړي طال

اعتبار نه  ېکه سودا وکړي سودا ته ٌ ډول
                                                           

ٌِّز  ٠ٔ دؼسً  نه پوهٌږي د څمعامالتو هٌ کوچنى هؽه ته واًٌ چً په سودا او داسً نورو  ؼٌر ُمَم

 د تفصٌل د پاره د همدي ټوک د حجر باب ته مراجعه وکړئ . ٌږي کوچنً هٌڅ تړون نه صحٌح ک
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نسً ٌې هم په ذرٌعه  َوِكٌلُ نو د ورکول کٌږي 

 کوالى .

 

زمُ  ٌِّ  کوچنى َم

ٌِّز د ًکوچنُمَم
ٔ8
لتو  ٌْ چً  و کًکارون وهؽ په َك

نه هم  کولو واک نه لري دشرعا  ېپخلپه ٌ

ورکول لکه خپلً ښځً ته طالق  صحٌح کٌږي

، کً ورکول  تل مال بل ته په هبه او خٌراخپ ٌا

ٌِّز و کً پرکارون داسً پهچً ځکه  ً کوچنُمَم

 بندٌز لګول سوى دى .

ٌِّز هؽه کارونه چً د پکښً کوچنً سراسر ُمَم

په هؽه نو بل څخه خٌرات قبلول  وي لکه د ګټه

 چا ته وکالت ورکوالى سً .کً بل 

ٌِّزد  ٌې ن او تاوا کوچنً هؽه تصرفات چً ګتهُمَم

په  شىخپل خرڅول ٌا  ،لکه رانٌول نامعلوم وي 

                                                           
ٔ8

ٌِّز   ٌِّز  ُمَم کوچنً تصرفات چً سراسر ٌې   کوچنى هؽه ته واًٌ چً په سودا پوهٌږي ، د ُمَم

په ګټه وي صحٌح کٌږي او هؽه تصرفات ٌې هٌڅ نه صحٌح کٌږي چً محض په تاوان ٌې وي ، 
فات ٌې د ولً پر اجازه موقوفه دي ، د تفصٌل د پاره د د ګټً او تاوان احتمال لرونکً تصر

 همدي ټوک د حجر باب ته مراجعه وکړئ .
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 د کولو نوکاروا ډول دکه ولً د ورکول ، اجاره 

دى ًٌ پخپله هم کوالى اجازه ورکړې وي نو 

لو ېسً او هم ٌ ٌْ که ولً او ته سپارالى سً  َك

لې توبٌا ٌ ېاجازه نه وه ورکړٌې  ٌْ ولً پر د  َك

 ي .کٌږاجازه موقوفه 

لد و ٌْ  شرطونه َك

لوهؽه څوک لومړى :   ٌْ ېدالى سً چً عاقل ک َك

 او ؼٌر ىلهذا لٌون،  وي ٌعنً په تړون پوهٌږي

ٌِّز لکوچنى د بل وُمَم ٌْ ځکه ، دالى ېنه سً ګرځ َك

دې نه پوهٌږي چً ه پ اوچً عاقالن نه دي 

 رانٌول او خرڅول څه شً ته واًٌ .

ٌِّزالبته  لځان و کوچنى که څوک دُمَم ٌْ وټاکً  َك

 ولً دٌې صحٌح کٌږي ، که څه هم وکالت ٌې 

ٌِّز ځکهنه وي ، کړې ور بار اجازهوکار  ُمَم

 په سودا پوهٌږي ، کوچنى هؽه ته واًٌ چً

 څوک چً  په سودا پوهٌږي هؽه په سودا کً د

لبل و ٌْ  دالى سً .ېګرځهم  َك
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لودوهم :  ٌْ تړون د ورسپارل سوي کار ه ب َك

د بلکً نه کوي  ډولهسً د مسخرو او بازٌو پر 

 کوي . او اراده به ٌېقصد  تړون په

لدرٌم : و ٌْ څوک بل که ، به په وکالت خبروي  َك

 هؽه ٌو شً د خرڅولو وکالت ورکړي او ته د چا

چً وکالت ٌې  شىهؽه  خوپه وکالت خبر نه وي 

 نافذٌږينه  ېخرڅ کړي سودا ٌ ورکول سوى دى

لځکه چً و،  ګرځًموقوفه بلکً  ٌْ  خبر نه دى َك

شً د خرڅولو وکالت ورکول دې  چً ده ته د

   .سوى دى 

لٌا و د سودا وروسته اجازه ورکړه ُمَوكَّلکه  ٌْ  َك

هؽه  د خبرتٌا وروسته ٌې اوپه وکالت خبر سو 

سودا  ۍمخکننو هؽه سودا صحٌح کړه  ۍمخکن

 کٌږي . نافذًٌ 

لد   شرطونه هِ بِ  ُمَوكَّ

په کوم شً کً چً چا ته وکالت ورکول کٌږي  

 واًٌ . هِ بِ  لُمَوكَّ هؽه ته 
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څوک بل چا ته وکالت الندي کارونو کً په 

  ورکوالى سً .

چً څوک ٌې بل چا ته وکالت  شىکوم لومړى : 

ځکه څوک ، ملکٌت وي ورکوي هؽه به ٌې خپل 

شً مالک نه وي په هؽه کً پخپله د  چً د

څرنګه  ېبل ته به ٌ تصرؾ حق نه لري نو

 سپاري .وتصرؾ 

مستثنا او بېل دى ،  البته ولً د دې حکم څخه

ځکه ولً که څه هم د قاصر د مال څښتن نه دى 

خو بٌا هم د خپل صالحٌت په اندازه د قاصر په 

 مال کً د والٌت پر بنسټ تصرؾ کوالى سً . 

لدوهم :  شٌانو څخه نه وي  ُمَباح به د ِبهِ  ُمَوكَّ

و ، خپله راشنه ٌدښتً لرګ دک که څو ځکه

د ځان کولو کً بل په ښکار د  ٌاواښو  کېدونکو

لو ٌْ څو هؽه د ده د پاره دا شٌان الس ته ً ټاکو َك

نه صحٌح کٌږي بلکً لرګً ،  ېوکالت ٌراوړي 

لو واښه او ښکار د ٌْ ځکه چً ، ملکٌت ګرځً  َك

خپه راشنه کېدونکً لرګً او  دښتً ، ښکار
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واښه
ٔ9
 مالک نه لري د اوشٌانو څخه دي  ُمَباح د 

مالک  ېه ٌهؽ سًالس ته چً اول ور هر چا

 ً .ګرځ

لدرٌم :  څخه وي چً  نوداسً کارو به د ِبه ُمَوكَّ

ح کٌږي صحٌاو استازٌتوب په هؽه کً نٌابت 

 ځاىبل پر د ېوي چً ٌو ٌبه ٌعنً داسً کار 

 کوالى سً . ادا

کً نٌابت نه صحٌح کٌږي  اتوپه ٌو مخ بدنً عباد

څوک هم خپل لمونځ او روژه بل ته ځکه  نو

ؽه ٌې د ده په وکالت ادا نسً سپارالى چً ه

 ځکه چً دا ٌو مخ بدنً عبادات دي .، کړي 

په مالً عباداتو کً وکالت او استازٌتوب صحٌح 

مالً نذر او  کفاره ،مالً  زکات ،کٌږي نو ځکه 

لوخٌرات  ٌْ  ى سً کوال ادا ځاىپر ُمَوكَّلخپل د  َك

                                                           
دښتً لرګً ، خپله راشنه کېدونکً واښه هؽو ته واًٌ چً په ؼرونو ، دښتونو او مځکو کً   9ٔ

خلک ٌې مقصودي نه کري دا ُمَباح دي څښتن نه لري ، هر چً هر څوک  اوپخپله راشنه کٌږي 

البته هؽه لرګً او واښه چً خلک ٌې مقصودي ، الس ته راوړي هؽه ٌې مالک ګرځً  چً ٌې

کري لکه شپشتً او خصٌل هؽه نورو ته ُمَباح نه دي بلکً خپل مالکان لري او هؽوي ٌې اختٌار 

 لري .
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 .مالً عبادات دي  ټول ځکه چً دا

ادات دي خو د حج او عمره که څه هم بدنً عب

مال سره هم تړاو لري ٌعنً نه ٌو مخ بدنً 

 دي او نه ٌو مخ مالً عبادات دي نو پدې عبادات

صحٌح  ٌا د عذر لکبله نٌابتډول عباداتو کً ب

ٌې پخپله د ادا کولو څخه که څوک کٌږي ، 

لعاجز سً ٌا مړ سً نو نابب ٌعنً و ٌْ ٌې د  َك

 هؽه پر ځاى ادا کوالى سً .
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  نهوکالت ډولو د

 : ىدوه ډوله دپر وکالت 

 عام وکالت .

 خاص وکالت .

 عام وکالت

لکار د و ُمَوكِّلکه  ٌْ ه وسپاري و راي او نظر ت َك

لو: هؽه ته عام وکالت واًٌ مثالً نو  ٌْ  :ته وواًٌ َك

رانٌسه  ما ته ٌې چً ستا خوښ وي شىهر هؽه 

 ٌا ورته واًٌ : هر ټوکر چً ستا خوښ وي ما

و کار ور دا ډول الفاظ رونو پهٌا  رانٌسه ېته ٌ

 ځنً فهمول کٌږي . وکالتعام  چً وسپاري

لپه عام وکالت کً که څه هم د  نوع او  ِفٌهِ  ُمَوكَّ

، قٌمت بٌان نه کړل سً بٌا هم صحٌح کٌږي 

 ېاو اختٌار ٌ ټاکنهنوع  او قٌمت  ځکه چً د

لو  ٌْ  ته سپارل سوى دى . َك
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 خاص وکالت

ل که   لکار د وُمَوكِّ ٌْ نه  او نظر ته و ًٌار َك

نه هؽه ته عام او تام اختٌار ورکړي  سپاري او

 هؽه ته بٌا خاص وکالت واًٌ .

 مهالشً د رانٌولو خاص وکالت هؽه  د ٌو

لو ُمَوكِّلصحٌح کٌږي چً  ٌْ ل ته د َك  هِ ِفٌ ُمَوكَّ

جنس او قٌمت  ېٌا ٌ جنس او نوع بٌان کړي

لو څو، ورته بٌان کړي  ٌْ د خپل وکوالى سً  َك

ل امر ځکه چً د ، ً اى سکړ ځاىپر ُمَوكِّ

نٌولو په شً کً که زٌات جهالت راسً نو ار

 هؽه وکالت نه صحٌح کٌږي .

د ولري  ډولونهجنس چً مختلؾ انواع او  ٌو

په جنس د تنها ځکه ، هؽه نوع هم باٌد بٌان سً 

او له منځ څخه نه پورته کٌږي جهالت بٌانولو ٌې 

 سً نو بٌا دبٌان ته  لَكٌْ وهم  ېکه نوع ٌا قٌمت ٌ

 کمٌږي .شً نامعلومتٌا تر ډېره حده 

لنوع و د رانٌولو د شً جنس او ُمَوكِّلکه  ٌْ  ته َك
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متوسط او ادنى درجه  شً اعلً ، د وښوي لٌکن 

ورته وواًٌ چً دونه ورته ونه ښوي مثالً : فقط 

وکالت صحٌح کٌږي بٌا ٌې هم نٌسه راٌو پسه را 

سره هم نامعلومتٌا  لږ جهالت اود  ځکه وکالت

 کٌږي .صحٌح 

لو ُمَوكِّلکه  ٌْ نٌسه  راته ټوکر را  ته وواًٌ : ما  َك

ٌا ورته  رانٌسه ، ٌا ورته وواًٌ : حٌوان را

وکالت نه ډول دا ، رانٌسه  را سراىوواًٌ 

 ، ښار ونه دٌسراځکه چً  ،صحٌح کٌږي 

 وبېل وبېل دګاونډٌانو او تعمٌر په لحاظ  ، ېمنطق

 تفاوت بل څخه ډېر ٌو د  شان دي او و پهانواع

 .لري 

پسونه او اوښان ټول  ؼواًٌ ،، دؼه ډول آسان  

بل څخه بېل  ٌو د البته په نوع کًحٌوانان دي 

 .بېل دي 

 ښمٌن ،ېمادې په اعتبار ور د همدا راز ټوکران

جوړښت په اعتبار  صنع او د پشمً او ، نخً

 مختلؾً او داسً نور پاکستان جاپانً ، افؽانً ،
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 انواع لري . 

رانٌولو قٌمت ٌا تعمٌراتً جوړ او  سراى د که د 

بٌا ٌې وکالت نو منطقه ًٌ هم ورته بٌان کړي 

 صحٌح کٌږي 

رانٌولو  نوع ٌا دحٌوان او ټوکره که د دؼه ډول 

وکالت صحٌح  ېقٌمت هم ورته بٌان کړى بٌا ٌ

 کٌږي .

لو د ٌْ  َتَخلُّف  َك

لوکه  ٌْ ل د َك  کړيانجام طابق تړون د امر م ُمَوكِّ
لپر ٌې هؽه تړون  باندي الزمٌږي او که د  ُمَوكِّ

ل  د ُمَوكِّل وکړي ٌعنً د څخه مخالفتامر  د ُمَوكِّ
ت و امراع نواو قٌدو نواکل سوو شرطوټ خوا د
 نه الزمٌږي . ُمَوكِّلپر  ٌېهؽه تړون نو ً تنه سا

لخرڅولو و د ٌْ  َك

لخرڅولو و د  ٌْ خالؾ  نوود شرط ُمَوكِّلکه د  َك
زمٌږي نه ال ُمَوكِّلپر  ېخرڅ کړي سودا ٌ شى

ُمَوكِّل موقوفه کٌږي ، که  بلکً د هؽه پر اجازه
للته بٌا پر ه هاجازه ورکړ  ،باندي الزمٌږي  ُمَوكَّ

سودا فسخ  ٌې بٌا نه کړي که هؽه اجازه ور
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 کٌږي .

ته ووٌل : دا زما باٌسکل په نقدو  بکر زٌد:  ثالم
 .کړه  راخرڅ وٌافؽان رې زرهپه د

 و سوو افؽانٌوباٌسکل په نقدو په پنځه وٌشت بکر
د دوو مٌاشتو په پور په  ېٌا ٌ ورخرڅ کړى

ړو اوپدې د ،خرڅ کړى ورافؽانٌو  رې زرهد
پر اجازه  زٌدکً د باٌسکله سودا د  نوصورتو

لموقوفه کٌږي ځکه و ٌْ لد ٌعنً بکر  َك ٌعنً  ُمَوكِّ
نو ځکه ، د شرط مطابق سودا نه ده کړې  زٌد

ل ٌې سودا د صحٌح ې څخه پرته نه اجاز د ُمَوكِّ
 کٌږي .

لو  ٌْ ل  د َك پر ځان نه سً خرڅوالى  شىُمَوكِّ
او  رانٌونکىٌو سړى په ٌوه وخت کً هم  ځکه
 دالى .ېنسً ک خرڅونکىهم 

لو آندپه   ابوحنٌفه د ؼه ډول د ٌْ ل د  َك ُمَوكِّ
زانه پر د هؽه شً په قٌمت ٌا تر هؽه ار شى
ً ٌعنً لمس، لً ښځً ، پالر ، نٌکه ، زوى پخ

 دوستانو چً د او داسً نورواصولو او فروعو 
شاهدي نه قبلٌږي نسً  ېهؽوى په حق کً ٌ

لځکه چً و، خرڅوالى  ٌْ په سودا کً تورن  َك
 .کٌږي 



    

 

ٔ٠9  
www.taleemulislam.net 

 په زٌات قٌمت بٌا  ېخو د شً د قٌمت څخه ٌ

خرڅوالى سً ځکه هلته بٌا د تهمت تور نه  پر
 ي . پر لګول کٌږ

لٌاران واًٌ : و ٌْ لد  َك ځان  هله خپلېب شى ُمَوكِّ
زوى او پالر ٌې څخه بل پر هر چا که څه هم 

خرڅوالى سً البته په هؽونً قٌمت ًٌ وي 
ځکه چً  ، څونه چً د شً ارزښت او قٌمت وي

مشتري نه دى ورته  ُمَوكِّلوکالت مطلق دى ٌعنً 
 .ټاکلى 

نه فرق نه او بٌګا خپلنً ورېپه دؼسً سودا کً ت
بل  ٌو د ځکه چً د دوستانو ملکٌتونه، لري 
شً مالک نه بلل  بل د ٌو د، دي بېل ل ېڅخه ب

 کٌږي . د تور لګولو سوال هم نه پٌدا کٌږي نو

لرانٌولو و د ٌْ  َك

لرانٌولو و د  ٌْ ل ته که خپل  َك ور  شىُمَوكِّ
ل رانٌسً خو د ت نه کړي اشرطونه مراع ُمَوكِّ

لپر ٌې سودا  بلکً ، باندي نه الزمٌږي  ُمَوكِّ
ٌْلسودا خپله پر و  .الزمٌږي  َك

کروال هؽه  خالد د :ته وواًٌ  زٌد بکر:  ثالم 
 .موټر را رانٌسه 
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موټر ور  کروال ورته په ګوته سوېکه بکر 
 ږي .ٌد موټر سودا پر زٌد الزمنو رانٌاوه 

بلکً د ، بکر په ګوته سوې کروال را نه نٌول که 
پر  بٌا د هؽه سودانو انٌاوه خالد بل موټر ٌې ر
سودا د بکر د  د هؽهبلکً ، زٌد نه الزمٌږي 

پٌسه به ٌې هم بکر  اوخپل ځان د پاره ګرځً 
اوان ٌې هم په بکر ګټه او ت دؼه رنګه ورکوي ،

خپل ٌعنً د  زٌدد  بکرځکه اړه پٌدا کوي ، 
ٌو موټر هؽه ،  ىامر څخه مخالفت وکړ د ُمَوكِّل

چً ورته را ٌې نٌسً خو  ورته په نښه کړى وو
 ده پر خپل سر بل موټر ورته را نٌوى .

لو ُمَوكِّلکه   ٌْ : تر پنځو لکو افؽانٌو ته وواًٌ  َك
 پوري ٌو موټر را رانٌسه .

لو ٌْ په پنځه لکه او پنځوس زره افؽانۍ موټر  َك
ل باندي نه دا سودا هم پر ورته رانٌسً  ُمَوكِّ

لو ځکه، الزمٌږي  ٌْ کو افؽانٌو تر پنځو لته  َك
په هؽه ده تر  خوورکول سوى دى اختٌار پوري 

لد  زٌاتو پٌسو موټر رانٌاوه نو د امر څخه د  ُمَوكِّ
 نه الزمٌږي . ُمَوكِّلمخالفت لکبله ٌې سودا پر 
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 َتَخلُّف ګټور

لکه و  ٌْ امر څخه دا ډول مخالفت  د ُمَوكِّل د َك
د  ،ګټه وي  په ښکاره ُمَوكِّل ورکړي چً هؽه د

لبٌا هم تړون پر ٌې فت سره سره مخال  ُمَوكِّ
 . باندي الزمٌږي

ورته وې زٌد بکر ته ٌو موټر په نښه کړ :  ثالم
 وٌل : دا موټر په پنځه لکه افؽانۍ را رانٌسه .

 بکر هماؼه موټر په څلور لکه افؽانۍ ور رانٌاوه 

زٌد د امر ٌعنً  ُمَوكِّلبکر د خپل دلته که څه هم 
په  ُمَوكِّلد  تو دا مخالفڅخه مخالفت کړى دى خ

ګټه دى ، نو ځکه ٌې د مخالفت سره د موټر 
 سودا پر زٌد الزمٌږي .

لو د ٌْ  تړونونه َك

لو  ٌْ وکالتاً تړونونه  د پاره ُمَوكِّلخپل  چً د َك
 دوه ډوله دي : پر هؽه کوي 

لنه دي چً وړونوٌو هؽه تلومړى :  ٌْ ې د تړون ٌ َك
 او اجاره . ځان ته کوي لکه بٌعنسبت  په مهال

لړونونه دي چً وبل هؽه تدوهم :  ٌْ ې د تړون ٌ َك
ته کوي لکه نکاح او  ُمَوكِّل خپلنسبت  مهال پر

 طالق .
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لو ٌْ  ، رانٌسً شى ٌو د پاره ُمَوكِّلچً د خپل  َك
ل په سودا کً د ړتٌا نه ادونً ته هٌڅ ٌا و ُمَوكَّ
للري بلکً و ٌْ ٌا قبول په خپل  د سودا اٌجاب َك

لد  َمِبٌَعه البتهى سً نامه کوال ملکٌت  ُمَوكَّ
  .ګرځً 

لکه و ٌْ لد  َك نکاح  د سره تړي نکاح د ښځً ُمَوكِّ
لاٌجاب ٌا قبول به د  په نامه کوي ٌعنً  ُمَوكِّ

 ُمَوكِّلخپل  دښځه  پالنکۍ ما : واًٌ داسً به 
د ځکه ، د پاره وکالتا قبوله کړې ده  پالنکً

لکه و ه وسً اوپه نام ُمَوكِّلنکاح تړون باٌد د  ٌْ  َك
نو نامه وکړي  د نکاح اٌجاب ٌا قبول په خپل

له د وځښ ٌْ  په نکاح کً راځً . َك

 د تړون مسؤلٌتونه

ندي ځٌنً تړون کونکو با په هر تړون کً پر
 دا کً مشتري ته د وسحقونه راځً مثالً : په 

د بٌا ع ته ٌبا ،ع پر ذمه راځً ٌباد سپارل  َمِبٌِعې
دؼه ډول  ، پر ذمه راځً د مشتري سپارلثمن 

 ته د تړون حقوق واًٌ .مسؤلٌتونو 

لهر هؽه تړون چً و ٌْ د  ُمَوكِّلپخپل نامه د  ېٌ َك
لوهؽه تړون حقوق  پاره کوالى سً د ٌْ ته  َك

لکٌږي مثالً : که و جعار ٌْ  د پاره ُمَوكِّلخپل د  َك
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لو قٌمت اداٌنه د د هؽه شً درانٌسً  شى ٌو ٌْ  َك
باٌع ته نسً وٌالى چً دا  لَكٌْ و ځً ،پر ذمه را

د  ېرانٌولى دى پٌسې ٌ د پاره پالنکً ما د شى
 .هؽه څخه واخله 

لخو و ٌْ ل بٌا حق لري چً د شً پٌسې د َك  ُمَوكِّ
لځکه چً و، څخه واخلً  ٌْ لد  شىدا  َك د  ُمَوكَّ

 دى . ىهؽه په امر رانٌول د پاره

مثال : زٌد بکر ته ووٌل : د خالد موټر په دونه 
انٌسه ، بکر په خپل نامه په هؽونو پٌسو د را ر

خالد څخه هؽه موټر رانٌاوه ، دا موټر د زٌد 
ملکٌت ګرځً خو خالد ته به د موټر پٌسې بکر 

ځکه چً د خالد څخه رانٌونکى بکر ، ورکوي 
 .دى 

لهؽه تړونونه چً و ٌْ په خپل نامه نسً  ېٌ َك
ته کوي  ُمَوكِّلکوالى بلکً د تړون نسبت به خپل 

ل ته راتړونو حقوق بٌا  وهؽ د  .ع کٌږي جُمَوكِّ

لزٌد بکر د خپلً نکاح و: مثال  ٌْ وټاکه ، دلته  َك
بکر د نکاح تړون پخپل نامه نسً کوالى بلکً 

 اٌجاب ٌا قبول به د زٌد په نامه کوي .

دلته که الزمٌږي ،  ښځً ولورد نکاح په تړون د 
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ښځه د خپل بٌا هم خو څه هم نکاح بکر تړلې ده 
بلکً د لور مطالبه د بکر څخه نسً کوالى و

 ولور ورکولو مسؤلٌت ٌې د زٌد پر ذمه راځً .

لو د ٌْ لو َك ٌْ  َك

لپه عام وکالت کً و  ٌْ لبل و َك ٌْ دروالى سً  َك
ل کار ځکه چً عام وکالت هؽه ته واًٌ چً  ُمَوكِّ

لد و ٌْ لو نواو نظر ته وسپاري  ًٌرا َك ٌْ چً  َك
ى سً ، که ٌې څه ډول الزم وګڼً همؽسً کوال

لکه ٌې واو پخپله کاوه  ٌْ ورته ټاکه په هؽه ٌې  َك
 ده لره اختٌار ورکول سوى دى . کاوه ځکه

لکً د خرڅولو و وکالتخاص په  ٌْ لبل و َك ٌْ د  َك
ل ب  ېنسً دروالى چً په هؽه ٌ ېاجاز ېُمَوكِّ

شٌانو خرڅول ځان ته ځکه چً د ، خرڅ کړي 
سً هم نه دا ،اعتماد ؼواړي  او همهارت ، تجرب

لته به د و ُمَوكِّلده چً  ٌْ لو َك ٌْ ده په شان  هم د َك
ځکه ، وي کس او اعتماد وړ  د تجربې څښتن

اعتماد ډېر د  بهداسً دي چً ٌوه ته  خلکر ېډ
باور  لږ شً دپر هؽه بٌا به وي خو بل کس وړ 
 . سً کوالىهم نال 

لخو که و ٌْ خرڅولو وکالت  د ًداسً شد ته  َك
لد وپخپله هؽه خرڅول  دورکړل سً چً  ٌْ د  َك
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هلته بٌا خاص نه وي کار مناسب  وړ اوشان 
لو ٌْ لد هؽه د خرڅولو د پاره بل کس و َك ٌْ  َك

 ټاکالى سً. 

ؼواًٌ  ٌاڅوک د پسه ته  يٌو مخور سړ :مثال  
ٌْلخرڅولو وکالت ورکړي دلته و د  بل کس َك
لو ٌْ مخور  په ګنج کً د ځکه ، ى سًدروال َك
 ه د پسه او ؼواًٌ خرڅول ناي د پاره پخپلړس

 ي .ښکارمناسب کار 

لوي چً و شىداسً  هِ ِفٌ ُمَوكَّلدؼه ډول که  ٌْ  َك
بلکً په نسً په ٌوازي سر خرڅوالى  ېٌ

لري او ٌا وکومک ته اړتٌا د بل  ېخرڅولو کً ٌ
خاص مهارت ته  ېچً خرڅول ٌ يو شىداسً 

لو او اړتٌا ولري ٌْ نه څښتن مهارت ډول هؽه د  َك
لوخاص حاالتو کً هم  داسًه وي پ ٌْ لبل و َك ٌْ  َك

 دروالى سً .
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 دلېد وکالت پاى ته رس

لد و ٌْ : وکالت په الندي شٌانو پاى ته رسٌږي  َك
لودا چً  لومړى : ٌْ څخه  پخپله ځان د وکالت َك

 . ګوښه کړي

ل هؽه کار چً و دوهم : دا چً لُمَوكِّ ٌْ  ېته ٌ َك
 .پخپله وکړي  وو ىسپارل

ل ٌا د و دا چً ددرٌم :  لُمَوكِّ ٌْ د وکالت اهلٌت  َك
ل او و لختم سً مثال په ُمَوكِّ ٌْ  کً ٌو مړ سً ٌا  َك

 لته هم وکالت پاى ته رسٌږي . دلٌونى سً 

مثال سً  ه والړمنځله  ٌهِ فِ  ُمَوكَّلڅلورم : دا چً 
 ؼوااو خرڅولو وکالت ٌې ورکړى وي  د د ؼوا
 . سً نو وکالت پاى ته رسٌږي همړ

لچً ُمَوكِّل ودا  پنځم : ٌْ د وکالت څخه معزول  َك
لاو ګوښه کړي البته د و ٌْ د ګوښه کولو د پاره  َك

  .دوه شرطونه دي 

لد و ٌْ  معزولول َك

لو ُمَوكِّلکه  ٌْ که  اوهد وکالت څخه ګوښه ک َك
لنو و درلودىوجود  وشرطون والندي دو ٌْ د  َك

 : يوکالت څخه ګوښه کٌږ
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لاول : و ٌْ  دل .ېرس و خبردلېته د ګوښه ک َك

 بل حق تړاو نه درلودل . وکالت سره د دوهم : د

لد و ُمَوكَّلکه  ٌْ عزول کړي مپه مخ کً هؽه  َك
 .ٌږي ځاى پر ځاى ختم ېوکالت ٌ

لوخپل  ُمَوكِّلکه  ٌْ ؼٌاب کً معزول د هؽه په  َك
لتر هؽه وخته پوري و يکړ ٌْ  تپر خپل وکال َك

پاته بلل کٌږي تر څو چً هؽه ته پدې هکله د 
ل مُ  عادل ورځً ٌا دوه تنه ٌا ٌو قاصدٌا  لٌکَوكِّ

لوکس  ٌْ   .دلو خبر ورکوي ېد معزول کته  َك

لنه وي و عادلنفر چً هؽه ٌو  هدؼه ډول ک ٌْ  َك
لو اوخبر ورکړي  ګوښه کېدلو د ته د هؽه ٌْ  ېٌ َك

لد وهم خبره ومنً هلته  ٌْ  پاى تهووکالت  َك
 رسٌږي .

سبا  د پاره : زٌد بکر ته ماښام ووٌل : زما ثالم
ٌې وکالت بکر  ، ٌو چٌناًٌ باٌسکل را رانٌسه

د بکر په ؼٌاب په مهال ماخستن د زٌد ومانه ، 
سبا کً هؽه د وکالت څخه ګوښه کړى ، بکر 

خو پدې خبر  اوهباٌسکل رانٌ د پارهزٌد  د سهار
چً زٌد براًٌ شپه دى د وکالت څخه  وونه 

 ،الزمٌږي  پر زٌددؼه سودا ، ګوښه کړى دى 
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دى دلى ېبکر ته د معزولٌت خبر رسنه ً ځکه چ
 .په خبر کړى دى  زٌداو نه 

خبر  ه کېدلوسودا دمخه د معزول که بکر ته د
باٌسکل د زٌد د پاره وروسته  هؽه ورسٌږي او د

زمٌږي سودا پر زٌد نه ال هلته د باٌسکلهرانٌسً 
 ٌږي .بلکً باٌسکل پر بکر تاوان

شرط دا دى د وکالت څخه د ګوښه کولو دوهم 
که د ، لري ند بل حق تړاو به د وکالت سره چً 

لنو بٌا وکالت سره د بل حق تړاو ومومً   ُمَوكِّ
لو خپل ٌْ  د وکالت څخه نسً ګوښه کوالى . َك

فؽانٌو ټوکران د الکو  درو د بکرپر : زٌد  ثالم
 ېبکر څخه ٌ د ،کړل خرڅ دوو مٌاشتو په پور 

د موټر  د ېپه ګروي کً واخٌستى او هم ٌموټر 
لخرڅولو د پاره و ٌْ ، بکر خالد ته  هواپه ودر َك
ادا  وردوو مٌاشتو کً د زٌد پ هووٌل : که ما پ

لزما لخوا وته  ىنکړ ٌْ ر د موټ ٌې زما د ګروۍ َك
 کړه .خرڅ زٌد په پور کً 

لپدې مثال کً خالد د بکر و ٌْ د دى خو بکر ٌې  َك
د وکالت څخه نسً زٌد د رضاٌت څخه پرته 

وکالت سره د زٌد د ځکه د خالد ، والى ګوښه ک
، که د زٌد پور تر خپل مٌعاد  حق تړاو لري
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 د الريځنډېډى نو هؽه د همدې وکالت 
 . حاصلوالى سً

 َشِرَکةُ 

 َشِرَکُة ته په پښتو کً شراکت واًٌ .

په لؽت کً اختالط او ګډېدلو ته واًٌ ٌعنً  َشِرَکةُ 

نه ا ٌو مال د بل مال سره دا ډول ګډېدل چً بٌ

تعرٌؾ  په فقهً اصطالح کً ٌې ،ٌږي سره بېل

 ډول دى :  په الندي

د  په سر ماٌه او ګټه کً:  تعرٌؾ راکتد ش

واًٌ شراکت ېدلو تړون تهک شرٌک
ٕٓ
  . 

 دوه ډوله دى . پر شراکت 

 .  مالکِ الَ ا َشِرَکةُ ( ٔ)

 .  دِ وقُ عُ ال َشِرَکةُ ( ٕ)

 

 

 
                                                           

ٕٓ
 تعرٌؾ الشرکة  : هً عبارة عن عقد بٌن المتشار کٌن فً راس المال والربح   
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 مالَکالا َشِرَکةُ 

اًٌ چً دوه ٌا څو شرکة امالک هؽه شراکت ته و

،  ډول مالکان وګرځً ُمَشاعتنه د ٌوه شً په 

د شً په هر شرٌکان دې ته واًٌ چً  ُمَشاع

 جزء کً د فٌصدۍ له مخً شرٌکان وګرځً .

په شراکت د اَمالکً  َشِرَکُة االمالکِ دلته موږ  

 نامه ٌادو .

د شرٌکانو په خپل خوښه او  امالکً شراکت کله

کله بٌا د شرٌکانو بې  ي اورا منځ ته کٌږاختٌار 

 .  را منځ ته کٌږياختٌاره 

د پالر څخه ٌو باغ زٌد ، بکر او خالد ته :  المث

، تر هؽه مهاله چً دوى په مٌراث کً ورسېږي 

و رباغ د دوى دخپل منځ کً باغ وېشلى نه وي 

 ډول شرٌک دى . ُمَشاعتر منځ په 

د زٌد ، بکر او خالد تر منځ امالکً شراکت دا 

پکښً بې اختٌاره خو دوى ٌو د بل سره  دى

 ي . سوي دشرٌکان 
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باغ رانٌسً هلته هم  په ګډهزٌد ، بکر او خالد که 

ډول مشترک   ُمَشاعو تر منځ په رباغ د دوى د

تر منځ د دوى دا امالکً شراکت ګرځً خو دلته 

  را منځ ته سوى دى . خوښه او اختٌار  دوى په

 اصطالحات :  

 هؽه شً ته واًٌ چً د څو تنو تر ُمَشاع:  ُمَشاع

 منځ په ګډه د فٌصدى په حساب شرٌک وي .  

ووېشل  شى ُمَشاعنو تر منځ چً د شرٌکا : ُمفَرزُ 

 د بل د حصې څخه بېلهسً او د هر ٌوه حصه 

 واًٌ .  سً هؽه ته ُمفَرزُ  هکړ

سراى په  د پالر او خالد تهبکر  ،زٌد  مثال :

، بکر او زٌد دا سراى د  پاته سو ،مٌراث کً 

دوى  ،ډول مشترک ګرځً  ُمَشاعپه خالد تر منځ 

حصه کً ، په هره د سراى په هره خونه  رېد

 .بل شرٌکان بلل کٌږي  ٌو د

د هر  اوخپل منځ کً ووېشً پ ىکه دوى سرا 

د نورو څخه بېله او معلومه سً ، دلته ٌوه حصه 
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بېله سوه عنً ٌُمفَرُز د هر ٌوه برخه د نورو څخه 

بلل کٌږي  ٌو د بل شرٌکان نه رېدوى دو نور ن

 .  کٌږيبلکً ٌو د بل ګاونډٌان بلل 

 دلو ته َتَملُک واًٌ . ې: د ٌو شً مالک ک َتَملُک

ورکول َتَملٌُک بلل  شىَتَملٌُک : بل ته په ځان 

 کٌږي . 

 د امالکً شراکت حکم

بل شرٌک  د شرٌککً هر شراکت  ًامالک په

د بل  ٌو شرٌک واانه بلل کٌږي ګحصه کً بېپه 

نوع  برخه کً د هؽه بې اجازې هٌڅ شرٌک په

 تصرؾ نسً کوالى . 

نٌمى ، باغ رانٌسً ډه ګپه کر که زٌد او بمثال : 

باغ د  ، بکر ورکړي ېزٌد او نٌمى ٌ ېٌ ېپٌس

سم برابر ډول  ُمَشاعپه  منځزٌد او بکر تر 

  .رځً ګمشترک 

په دوى دوو کً هر ٌو خپله حصه ٌعنً د باغ 

خو ټوله ، خرڅوالى سً پنځوسمه سلنه % ٓ٘
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ځکه ، باغ د هؽه بل بې اجازې نسً خرڅوالى 

شرٌک د بل  کً ٌو امالکً شراکت چً په

شرٌک په حصه کً هٌڅ ډول تصرؾ د هؽه بې 

 اجازې نسً کوالى .

 ودقُ عُ الکة رِ شَ 

کً  ګټهپه مال او د تړون له مخً دوه ٌاڅو تنه  

 ، دلته موږواًٌ  ودِ َشِرَکُة الُعقُ دلو ته ېکشرٌک 

 د تړونً شراکت په نامه هم ٌادو . َشِرَکُة الُعقُودِ  

 درې ډوله دى : پر شرکة عقود 

 ال .موَ االَ  َشِرَکةُ ( ٔ)

 ال .عمَ االَ  َشِرَکةُ ( ٕ)

 . هوجُ َشِرَکُة الوُ ( ٖ)

کت ته هؽه شرا َشِرَکُة االَمَوال:  َشِرَکُة االَمَوال

کً شرٌکان سً  واًٌ چً دوه ٌا څو تنه په ماٌه

 ګټه هچً هر څونتعالً ، هللا  معامله کوي ګډهپه 

ټاکلً ٌا  ېد ماٌ منځتر  ېهؽه ٌ ړهپکښً ورک

 شرٌکه وي .په حساب  سلنً
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د مالً شراکت په نامه  َشِرَکُة االَمَوالدلته موږ 

 هم ٌادو .

َشِرَکُة االَعَمال هؽه شراکت ته  : َشِرَکُة االَعَمال

ه کارٌګران خپل منځ کً دا واٌې چً دوه ٌاڅو تن

خلکو څخه به په ډول تړون وکړي چً د 

به ٌې کوي او د  ګډهپه  اومزدوري کارونه اخلً 

 خپل منځ کً سم برابر ٌا د ټاکلًپهؽه اجوره به 

 سلنً په حساب وٌشً . 

دلته موږ َشِرَکُة االَعَمال د کاري شراکت په نامه 

 هم ٌادو .

هؽه شراکت ته  الُوُجوه َشِرَکةُ  : َشِرَکُة الُوُجوه

بې ماٌې او څو تنه اعتباري واًٌ چً دوه ٌا 

چً تر منځ دا ډول تړون وکړي خپل کسان 

په پور د خلکو څخه په خپل اعتبار به  مالونه

 ههر څون، په نقدو خرڅوي  ېرانٌسً بٌا به ٌ

تر  ېٌ به هؽه ړهپکښً ورک تعالً چً هللا ګټه

په حساب ۍ فٌصد ټاکلً په نٌماًٌ ٌا د منځ

 شرٌکه وي .
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د اعتباري شراکت په  َشِرَکُة الُوُجوهدلته موږ 

  نامه هم ٌادو .

 ډولونه َشِرَکُة الُعقُودِ د 

ٌا تړونً شراکت پر دوو ډولونو  َشِرَکُة الُعقُودِ 

 َشِرَکُة الُمَفاَوَضةکېدالى سً ، ٌو ډول ته ٌې 

 واًٌ . َشِرَکُة الَعَنانې ه ٌت واًٌ او بل ډول

 که کً  ونواو اعتباري شراکت ً ، کاريمالپه 

مساوي  بل د کار کً ٌو او ګټه ،شرٌکان په ماٌه 

ړي ګانمفاوضې ځ برابر نه وه ٌعنً د او

 دا هر شراکت د بٌا نه وه شرطونه ٌې پرځاى

 .په ډول دى َعَنان َشِرَکُة ال

 ونو کًاو اعتباري شراکت مالً ، کاريپه که 

مساوي  بل د کً ٌوکار  او ګټه ،شرٌکان په ماٌه 

شرطونه  ځانګړيمفاوضې  وه ٌعنً د برابر او

َشِرَکُة هلته بٌا دا هر شراکت د  ٌې پرځاى وه

 ُمَفاَوَضة په ډول دى .ال
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پر شپږو  َشِرَکُة الُعقُودِ وېش له مخً د پورتنً 

 ډولونو وېشل کٌږي .

 َشِرَکُة الُمَفاَوَضة

 هک مالً شراکت کًٌعنً  َشِرَکُة االَمَوال په

په شراکت کً  له ماٌهټو هشرٌکان هر ٌو خپل

بل سره  ٌو دماٌې د ټولو شرٌکانو  اوشامله کړي 

او تصرؾ کً هم  ګټهډول په  همدا ،وي  رابريب

په مساوي او برابر ډول ونډي او شرٌکان  ټول

د هؽوى دا مالً شراکت د مسؤلٌتونه ولري 

پدې ځکه ، په نامه ٌادٌږي  َشِرَکُة الُمَفاَوَضة

ته د شراکت ټول  بلهر شرٌک  راکت کًش

 کارونه سپاري .
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 مفاوضې حکم د

کً هر شرٌک د بل شرٌک  َشِرَکُة الُمَفاَوَضةپه 

لهم و ٌْ مفاوضې  د الهذ،  ګرځًاو هم کفٌل  َك

دالى سً چً د ېک منځ هؽو کسانو تر شراکت د

 ت اهلٌت او وړتٌا ولري .لوکالت او کفا

نسې  منځرهؽو کسانو ت مفاوضې شراکت د د

د ٌا  يو لږ بل دا د ډېرهٌوه ماٌه  دالى چً دېک

 وي .لږ  دابل د او زٌاته د ګټً ونډه ٌوه 

هؽو کسانو  مفاوضې شراکت د دډول  همدا

 په ٌو خاص نوعدالى چً ېنسې کهم منځ تر

خو د دې تر څنګ هر تجارت کً شرٌکان سً 

ځکه په هر هم کوي ، تجارت ٌو ځان ته بل 

شرٌکانو ماٌې ، واک او شراکت کً که د 

مسؤلٌتونه ، د ګټً ونډي په برابر ډول نه وي 

 زٌات د بل دا کم وي هؽه بٌا ددا بلکً د ٌوه 

  .په نامه ٌادٌږي  َشِرَکُة الَعَنان 

شرابطو ته چً وکتل سً  وَشِرَکُة الُمَفاَوَضة د 

ځکه  ،ښکاري او بٌخً نادر ران ګر ېډ ېوجود ٌ



    

 

ٔ98  
www.taleemulislam.net 

پاى ته پر همدې ځاى  بحث َضةَشِرَکُة الُمَفاوَ د نو 

په تفصٌلً بٌان پٌل کوو  َشِرَکُة الَعَناند او رسوو 

ٌا  چً په عام ډول چً خلک مالً ، کاري ځکه

 َشِرَکُة الَعَناناعتباري شراکتونه کوي هؽه ټول د 

 په ډول دي .

 َشِرَکُة الَعَنان

 کً که دمالً شراکت ٌعنً  َشِرَکُة االَمَوالپه  

 ٌا د لږ وي بل دا او د ډېرهه ٌوه شرٌک ماٌ

بل سره مساوي او برابري  ماٌې ٌو دشرٌکانو 

تر هؽه بل زٌاته  سلنهٌوه  کً د ګټهخو په ، وي 

بل پر  ر او دېٌا تجارتً کار د ٌوه پر ذمه ډ وي

ډول خاص ٌو ٌا په  ذمه لږ ٌا بٌخً نه وي

تر څنګ ٌې هر ٌو کً شرٌکان سً خو  تجارت

 دا مالً شراکتنو کوي  مهنور کاروبار ځان ته 

 د قسم څخه دى . َشِرَکُة الَعَنانٌې د  
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 تاوان

 رماٌې په تناسب پ د په َشِرَکُة الَعَنان کً تاوان

په شراکت هر شرٌک چً  ،هر شرٌک راځً 

فٌصده  ههؽوننو ولري  هر څو فٌصده ماٌهکً 

 تاوان پر هؽه باندي راځً  .

 

 ټهګ

 منځًرٌکانو د خپل د ش ګټهکً  َشِرَکُة الَعَنانپه 

 .فٌصلې په حساب تقسٌم کٌږي 

بل سره برابري وي او  که د شرٌکانو ماٌې ٌو د

وټاکل  ګټهاو بل ته لږ  ګټهرٌک ته زٌاته ٌوه ش

چً  طخو پدي شر، سً بٌا هم جواز لري 

ٌا به د هؽه  ار به د دواړو پر ذمه ويتجارتً ک

وي چً هؽه تر خپلې ماٌې زٌاته  شرٌک پر ذمه

 اخلً . ګټه

ټً استحقاق ٌا په مال ٌا په کار ګد چً ځکه دا 

ٌږي نو هؽه شرٌک چً د ثابت ضمان هٌا پ او
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تر  بٌا هؽه پر ذمه شراکتً هٌڅ کار نه وي او

ً ټګاضافً د هؽه  نواخلً  ګټهزٌاته ً ماٌې خپل

مال په مقابل  ځکه چً د، مستحق نه بلل کٌږي 

چً د څونه ګټً مستحق دى دا تر هؽه کً 

ده او کار هم نه کوي چً د کار لکبله د  افهاض

  ً مستحق وبلل سً .اضافً ګټ

ضمان په مقابل  د همدا ډول تر ماٌې اضافه ګټه

اکت کً تاوان د ماٌې په شر اخلً ځکه هم نه کً

 شرٌکانو وٌشل کٌږي  .ر په تناسب پ

 تصرفات

کار  َشِرَکُة الَعَنان کً هر شرٌک په شراکتًپه 

 د َشِرَکُة الَعَنانلهذا  ، ګرځً لَكٌْ بل و کً ٌو د

صحٌح کٌږي چً هؽوى د  منځهؽو کسانو تر 

 وکالت اهلٌت او وړتٌا ولري   .

تړون  کً هر شرٌک د شراکت د َشِرَکُة الَعَنانپه 

 تصرفات کوالى سً . ًراتلونک لکبله

شراکتً مال په نقدو : هر شرٌک خرڅول اول 

او دؼه ډول په ګران ،  ى سًپور خرڅوال او
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ارزان نرخ ٌې هم خرڅوالى سً ، ځکه چً د 

لشراکت د تړون په اساس دوي ٌو د بل و ٌْ  َك

ٌې د شرٌک بې ؼبن فاحش په البته ګرځً ، 

ٌعنً په دونه ارزانه قٌمت  اجازې نسً پلورالى

ډول ٌې نسً خرڅوالى چً په هؽه کً په عام 

 خلک نه تېر وځً . 

: هر شرٌک د شراکت د پاره رانٌول دوهم 

لٌکن ،  ى سًنقدو او پور رانٌوالپه شراکتً مال 

سً هلته بٌا  هپه مالو بند هټول ماٌهکه د شراکت 

د بل شرٌک بې هم نسً کوالى چً ٌو شرٌک 

 . رانٌسً شىاجازې په پور 

د شراکت ماٌه ټوله په مال بنده وي او ٌو که 

شرٌک د شراکت د پاره په پور مال رانٌسً هؽه 

بلکً په خپله په ل کٌږي رېپه شراکت کً نه شم

ګټه او تاوان ٌې هم پر ده  اړه پٌدا کوي او ده

 .راځً 

د په داسً حال کً چً ٌې که شرٌک خو 

د په پور ټولً پٌسً په په مالو بندي وي شراکت 
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هلته ٌې  هرانٌولو اجازه ورکړې و دنورو مالو 

 په مال رانٌوالى سً او هؽههم په پور  ابٌ

 .رل کٌږي ېشراکت کً شم 

 اجٌر په مزدوري  امعنِاْستِْبَجار:  ِاْستِْبَجاردرٌم 

 َشِرَکُة الَعَناندرول ٌا ٌو ځاى په کراٌه نٌول ، په 

 وکً شرٌک د شراکتې کاروبار د پاره اجٌر ا

ساتنً د  دؼه ډول د مالو د، مزدور دروالى سً 

 دام هم نٌوالى سً  .  ګپاره په کراٌه 

شرٌک هر لَعَنان  کً په َشِرَکُة ا:  ِاٌَداع څلورم

شراکتً مال بل ته د ودٌعې په ډول ورکوالى 

سً ٌعنً شرٌک شراکتً مال په بل چا ساتالى 

ځکه چً اٌداع هم د تجارتً اړتٌاؤ څخه ، سً 

 بلل کٌږي . 

 هر شرٌککً  َشِرَکُة الَعَنان: په  اعبضَ اِ  پنځم

  ى سً .اع ورکوالبضَ شراکتً مال په اِ 

څوک بل ته پٌسې د  ابضاع  دې ته واًٌ چً

د ده په پٌسو څو هؽه د ،  ت د پاره ورکړيجارت

او  ګټهه په ن ېهؽه ٌ، تجارت ورکوي ده د پاره 
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شرٌک وي او نه مزدوري ځنً  نه په تاوان کً

 . اخلً

لتوشپږم  ٌْ پېر او شراکتً مال د  هر شرٌک:  َك

لپه وپلور  ٌْ  . کوالى سً َك

ه چً ګڅنپه شرکة العنان کً لکه  :حوالة اووم 

شرٌک په پور مال خرڅوالى سً دؼه ډول د 

مشتري څخه پر بل چا  هؽه مال د پٌسو حواله د

 شىي هم اخٌستالى سً او که په پور باند

ع ته هم پر بل چا ٌرانٌسً د هؽه د پٌسو حواله با

 باندي ورکوالى سً .

کً  َشِرَکُة الَعَنانپه :  مال د ځان سره وړل اتم

په سفر کً د ځان سره شراکتً مال  هر شرٌک

 . ى سًوړال

َشِرَکُة الَعَنان شرٌک په مضاربة  : دؼه ډول نهم 

هم ورکوالى  تکً شراکتً مال بل ته په مضارب

 . سً

ته  بل چاٌو څوک و دې ته واٌې چً  تمضارب

او ، ماٌه د ده تجارت د پاره ورکړي  دپٌسې 
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ګټه ٌې تر منځ د فٌصدۍ له او اوږه د هؽه وي 

وي البته تاوان ټول د ماٌې پر  مخً شرٌکه

 . څښتن راځً 

کً شرٌک کوالى  َشِرَکُة الَعَنانلسم رهن : په 

سً که شراکتً مال ٌې په پور خرڅاوه چً د 

په ګروي کً واخلً ، دؼه  شىمشتري څخه ٌو 

ډول که د شراکت د پاره ٌې مال په پور رانٌاوه 

 شىپه پور کً شراکتً  نو د رانٌول سوي مال

 ي کً ورکوالى سً . په ګرو

َشِرَکُة پورتنٌو تصرفاتو ٌادونه که څه هم د  د

 ېالَعَنان په تړون کً صراحتا و نه کړل سً بٌا ٌ

دا ټول تصرفات د  ځکه، هم شرٌک کوالى سً 

تجارانو معمول او په تجارت کً اړتٌا ورته لٌدل 

 کٌږي .  

مخکنٌو تصرفاتو پر  که د شراکت په تړون کً د

صرٌح ډول بندٌز ولگول سً  په وځٌنو تصرفات

 نسً کوالى . ېاجاز ېبٌا د شرٌک ب ېهلته ٌ
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 تحفه او قرض

شراکتً د هم ال کً ٌو شرٌک  َشِرَکُة الَعَنانپه 

نسً ته تحفه او خٌرات  بل چاڅخه مال 

 . ورکوالى

 هم بل چاال ٌو شرٌک  ېدؼه ډول د شراکت پٌس

رکوالى البته که شرٌک د ته په قرض نسً و

 ېرض ورکولو اجازه ورکړي هلته ٌقاو  تحفً

 بٌا کوالى سً . 

 تړون حقوق د

َشِرَکُة الَعَنان کً چً هر شرٌک سودا وکړي په 

اړه  پوري په هؽه ړهورکراکړه او ثمن  َمِبٌِعېد 

 .پٌدا کوي 

خرڅ کړي هؽه بل شرٌک  شى ٌوٌو شرٌک که 

پٌسو مطالبه نسً کوالى او  مشتري څخه د د ېٌ

سپارلو ؼوښتنه  د َمِبٌِعې ؽه څخه ده نه مشتري د

نه ده  ېشرٌک چً سودا ٌ کومٌعنً  کوالى سً

ع او مشتري څخه ٌخپل شرٌک د با دهؽه کړې 

ٌو او بل د مبٌعً او ثمن په او انه بلل کٌږي ګبٌ
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ځکه چً د ، سپارلو کً نسً مجبوره کوالى 

 ته راجع  کٌږي . ًتړون کونک سودا حقوق

 ُجوهِ َشِرَکُة الوُ 

د شرکة االموال په شان  کټ مټ َکُة الُوُجوهِ َشرِ 

ضې په ډول او هم د عنان په ډول د مفاوهم 

او شرابط ٌې هم ټوله د شرکة  سً دالىېک

 االموال دي .

فرق  منځاو د شرکة الوجوه تر  د شرکة االموال

، چً په  شرکة االموال کً  ٌوازې پدې کً دى

په شرٌکان په پٌسو تجارت او کاروبار کوي او 

شرکة الوجوه کً شرٌکان خپلً ماٌې نه لري 

بٌا  او ل اعتبار مالونه په پور رانٌسًبلکً په خپ

 ټه په نقدو خرڅوي . څه اندازه ګپه  ېٌ

 شرکة الوجوه که د مفاوضې په ډول وي نو د

هؽه د پاره د شرٌکانو د کفالت وړتٌا هم شرط ده 

بل کفٌل  ځکه چً په مفارضه کً شرٌکان ٌو د

 .  ًګرځهم 

 مى پرچً رانٌسً هؽه به نٌ شىډول هر  همدا
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ٌږي او هم د هؽه شً ٌوه او نٌمى به پر بل حساب 

 لاو نٌمى د ب ٌوه پر ذمه ثمن او تاوان به نٌمى د

 .ذمه باندي راځً  پر

دى چً تړون به د مفاوضې  ې دا همبل شرط ٌ

 کٌږي .   ُمْنَعِقدپه نامه 

ر ځاى څخه که ٌو شرط  پ نود پورتنٌو شرطو

ځکه په  ، نسً نو بٌا هؽه ته شرکة العنان واًٌ 

سوي  ولٌعنً رانٌ ارَ شتَ په مُ  شرکة العنان کً که

وي هم  لږاو د بل ونډه  ډېرهٌوه ونډه  شً کً د

 صحٌح کٌږي .

ً په شراکتپه ډول وي عنان که د شرکة الوجوه 

تاوان چً د هر شرٌک څونه ونډه وي کً  شً

 . راځً هؽه پر ٌې هم هؽونه

تر منځ اعتباري تړون پدې که زٌد او بکر  مثال :

چً دوى ٌې د شراکت د  شىډول وکړي چً هر 

د هؽه شپٌته فٌصده د زٌد او پاره رانٌسً 

 .  دهبکر  د ٌېڅلوٌښت فٌصده 

 د هؽه چً د شراکت د پاره رانٌسً شىهر نو 
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زٌد او څلوٌښت  پراو تاوان شپٌته فٌصده  قٌمت 

 . مه باندي راځًد بکر پر ذ ېٌ فٌصده

ٌعنً په  وکړل سًکه مطلق تړون َشِرَکُة الُوُجوِه د 

 د عنان او مفاوضې ٌادونه و نه کړي د تړون کً

 هؽه څخه شرکة العنان مراد اخٌستل کٌږي .

 َشِرَکُة ااَلعَمالِ 

د مفاوضې او هم د عنان په  االعمال هم ةشرک

 ةاالعمال ته شرک ةشرک ،دالى سً ېډول ک

 واًٌ . االبدان هم

مفاوضې  ددي ، دوى خٌاطان زٌد او بکر : مثال 

چً په دوى دوو کً  اکت وکړشر سًپه نامه دا

په  هکار ونٌسً هؽه به دواړ ۍچً هر ٌو د خٌاط

او تاوان په  ګټه ېاو هم به ٌ کويبرابر ډول 

ً به ٌو د بل کار ک ېپداو برابر ډول سره وړي 

 . اوضه واًٌفکفٌل هم وي دؼه ته م

هر شرٌک  واالعمال که دعنان په ډول وکة شر

 ونٌسً هؽه پر نورو ر او څخه ککچً د خل

 هم الزمٌږي . شرٌکانو 
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ډول  ېپه خٌاطً کً پد : که زٌد او بکرال مث

 ۍخٌاط و څخه به دکشرٌکان سً چً د خل

ورکوي خو  ګډهپه  ېکارونه نٌسً بٌا به ٌ

ٌوه حصه د دوې حصې د زٌد او  ېمزدورې ٌ

 ده .بکر 

 د پارهلته که زٌد د خالد څخه ټوکر د کالو د 

رؼولو مطالبه د بکر څخه هم  د ېواخلً خالد ٌ

بکر نسً ورته وٌالى چً کالً ما  اوکوالى سً 

 دؼه ډول بکر بٌا د، نه دي در څخه اخٌستً 

مطالبه کوالى سً  ۍالو د مزدورخالد څخه د ک

تا ته د  هؽه ته نسً وٌالى چً ما کالًبٌا لد خا

ځکه شرکة ، نه دي درکړي  د پاره لوورؼ

 هرمال که څه هم دعنان په ډول وي بٌا هم االع

 بلد هؽه  ېٌ ُمْسَتأِْجرشرٌک چً کار قبول کړي 

کولو مطالبه کوالى سً اجراء  شرٌک څخه هم د

شراکت کً ٌې د مفاوضې په لکه څه ډول چً 

 .   کوالى سً 
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 مضاربت

وبار د  بل ته پٌسې د کار:  تعرٌف تد ُمضاََربَ 

پاره ورکول چً ګټه ٌې د خاوند او عامل تر منځ 

د فٌصدى په حساب شرٌکه وي مضاربت بلل 

 . ٕٔکٌږي

کً تاوان ټول  تبُمَضارَ  د ٌادونً وړ ده چً په

په تاوان کً هٌڅ  ُمَضاِربپر رب المال راځً ، 

ونډه نه اخلً بلکً د هؽه خواري او محنت ضاٌع 

 کٌږي .

 اصطالحات :

پٌسو خاوند ته رب المال ٌا مالک  : درب المال

 واًٌ .

 ګټهته چً په  ًپٌسو کارکونکپه : د بل  بارِ ضَ مُ 

 ٌا عامل واًٌ . ُمَضاِرب کً ورسره شرٌک وي

چً  و ته واًٌپٌس وهؽراس المال :  لراس الما

 تهُمَضاِرب و په مضاربت کً د کار وبار د پاره 

                                                           
ٕٔ

ون الربح مشترکا هً ان ٌدفع المالک الً العامل ماال لٌتجر فٌه وٌک :َبْة تعرٌف الُمضاَرَ    

 .رطاشبٌنهما بحسب ما 
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 .  ور کول کٌږي 

ؽانۍ د تجارت د اف لس لکهزٌد بکر ته مثال : 

ه د زٌد نٌم ېټه به ٌګپاره پدې شرط ورکړي چً 

ت بَ ارَ ضَ دؼه ډول تړون ته مُ  او نٌمه د بکر وي

 واًٌ .

ته بکر ، ً واٌرب المال ته کً زٌد  دې مثالپ

چً زٌد  ٌا عامل واًٌ ، لس لکه افؽانۍُمَضاِرب 

، ږيپه نامه ٌادٌالمال بکر ته ورکړي دي د راس 

  َقارَضة او ُمَعاملة هم واًٌ .ته مُ  ُمَضاَرَبت

 د ُمَضاَرَبت تړون په اٌجاب او قبول تړل کٌږي .
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 ډولونه ُمَضاَرَبت د

،  ُمَضاَرَبتدوه ډوله دى ، مطلق پر  ُمَضاَرَبت

  . ُمَضاَرَبتمقٌد 

دې ته واًٌ چً رب المال بېله  ُمَضاَرَبتمطلق 

ته مال ورکړي ورته  ُمَضاِربقٌد او شرط څخه 

، ته درکړ  ُمَضاَرَبتدا مال مً تا ته په وواًٌ : 

، هؽه ډول کار په وکړه  چً څه ډول الزم بولې

ګټه مو تر منځ دونه فٌصده ستا او دونه فٌصده 

 زما ده .

دې ته واًٌ چً رب المال و  ُمَضاَرَبتمقٌد 

 پالنکًته د کاروبارځاى وټاکً چً په  ُمَضاِرب

ار ډول ٌا د کاروب ښار او وطن کاروباره په کوه

شً تجارت په  پالنکًورته تعٌٌن کړي چً د 

ٌا وخت ورته وټاکً ٌا د کاروبار نفر ورته  کوه

 دؼو کسانو سره پېر او پلور کوه . وټاکً چً د

 هؽه ډول کاروبار ُمَضاِربکً  ُمَضاَرَبتپه مقٌد 

د ټولو  کوالى سً کوم چً ورته ټاکل سوى او

 ټاکل سوو شرطونو مراعات به ساتً .
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 شرطونه ړون کونکوتد 

تړون د پاره ٌو شرط دا دى چً  ُمَضاَرَبتد 

لد تومالک او عامل به دواړه کونکً ٌعنً  ٌْ  َك

لٌعنً د و ٌْ وړتٌا او اهلٌت وکالت هم د ټاکلو او  َك

 .لري 

 د راس المال شرطونه

: راس المال به نقدي پٌسې وي ، مځکه  لومړى

سً راس المال ن ُمَضاَرَبتاو نور سامانونه د 

 ځکه چً د هؽو ارزښت نامعلوم دى .، کېدالى 

ُمَضاِرب البته که مالک مځکه ٌا نور سامانونه و 

ته ورکړي او ورته وواًٌ : دا خرڅ کړه بٌا ٌې 

 واخله هلته بٌا صحٌح کٌږي . ُمَضاَرَبتپٌسې په 

 ال مقدار به معلوم او ټاکلى وي م : د راس المدوه

ي نو ګټه ٌې هم که د راس المال مقدار نامعلوم و

، پداسً حال کً چً په بٌا نامعلومه پاتٌږي 

 .کً باٌد د ګټً مقدار معلوم وي  ُمَضاَرَبت
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م : راس المال به حاضر وي ، پور او ؼاٌب درٌ

 مال په راس المال کً نه صحٌح کٌږي .

مثال : د زٌد پر بکر دوه لکه افؽانۍ باندي دي 

بت بکر ته وواًٌ : زما د پور پٌسې په مضار

کار په وکړه ، بکر په دوو لکو افؽانٌو او واخله 

د پاره موټر رانٌاوه نو دا موټر په  ُمَضاَرَبتد 

 .کٌږي  ه شمېرلن کً ُمَضاَرَبت

پر  د اصل نً مثال کً د ابوحنٌفهپه مخک

ټر ګټه او تاوان د مو موټر د بکر کٌږي اوبنسټ 

خوا په اړه لري ، د زٌد پور د پپوري په بکر 

ځکه د ابوحنٌفه په بکر پر ذمه پاتٌږي ، شان د 

آند که د چا پر بل پور باندي وي او بٌا هؽه ته 

را رانٌسه دا  شىوکالت ورکړي چً زما په پور 

 وکالت نه صحٌح کٌږي .

البته د ملګرو په آند دا ډول وکالت صحٌح کٌږي  

 و د اصل پر بنسټد ملګرکً په پورتنً مثال 

په زٌد هم تاوان ٌې ګټه او  موټر د زٌد کٌږي ،

لود زٌد بکر اړه لري ، ځکه  ٌْ په دى ، د زٌد  َك
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، پدې  رانٌاوهموټر ٌې امر او د هؽه په پٌسو 

خپل کار  بکر دفاسدٌږي نو ځکه  ُمَضاَرَبتسره 

  په اندازه د اجورې مستحق ګرځً .

که د زٌد پر بکر پور باندي وي او خالد ته 

ه په هؽه وواًٌ : زما پور د بکر څخه واخله ت

 صحٌح کٌږي . ُمَضاَرَبتوکړه دلته بٌا  ُمَضاَرَبت

 چا پٌسې بل ته د امانت په ډول د دؼه ډول که 

پرتې وي هؽه ته واًٌ : زما د امانت په پٌسو 

 مضاربت وکړه دا هم صحٌح کٌږي . 

ته سپارل کٌږي ُمَضاِرب م : راس المال به څلور 

 څو هؽه کار په وکړاى سً .
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 د ګټً شرطونه

کً باٌد د رب المال او  ُمَضاَرَبتلومړى : په 

د ګټً مقدار معلوم وي ځکه د  ُمَضاِرب

اصلً موخه همدا ګټه ده ، که د ګټً  ُمَضاَرَبت

 فاسدٌږي . ُمَضاَرَبتوېش نامعلوم سً نو 

البته که څوک چا ته پٌسې ورکړي او ورته 

 ُمَضاَرَبتوواًٌ : په ګټه کً شرٌکان ٌو دلته بٌا 

ګټه نٌمه د ٌوه او نٌمه د بل کٌږي  او دى صحٌح

 ځکه دلته شراکت د برابري په معنا راځً .

اکل ټدوهم : د ګټً وېش به د فٌصدۍ له مخً 

البته په هر څو فٌصدي چً تر منځ کٌږي ، 

 موافقه وکړي .

 که د دواړو سلنً برابري وي هم صحٌح کٌږي 

د بل دا او او که د ٌوه دا مثال څلوېښت فٌصده  

 ته فٌصده وټاکل سً هم صحٌح کٌږي .شپٌ

که د ٌوه د پاره معلوم مقدار ګټه وټاکل سً د 

مثال په ډول د ٌوه د ګټً ونډه شل زره افؽانۍ 
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وټاکل سً تر شلو زرو چً هر څونه اضافه ګټه 

وسً هؽه د هؽه بل د پاره وټاکل سً دا ډول 

ځکه ګټه ٌې تر ، بٌا نه صحٌح کٌږي  ُمَضاَرَبت

 ه ده . ن ُمَشاعمنځ 

 حکمونه ُمَضاَرَبتفاسد د 

به صحٌح وي ٌا به فاسد وي هر ډول  ُمَضاَرَبت

 ٌې ځان ته حکمونه لري پدې څپرکً کً د فاسد

 احکام بٌانوو .  ُمَضاَرَبت 

حق  نه د نفقې ُمَضاِربکً  ُمَضاَرَبتپه فاسد 

 نه د ټاکلً ګټً حق لري بلکً د اجرلري او 

 مثل مستحق ګرځً .

چً څومره کار کړى دى دؼه کار چً ُمَضاِرب 

د ُمَضاِرب هؽه د اجٌر په څومره اجوره کوي 

 کار اجر مثل بلل کٌږي .

زٌد بکر ته وواًٌ : زما موټر واخله که مثال : 

ټې هؽه ب په کوه ، څومره پٌسه چً وګټکسٌتو

 مو تر منځ سم نٌمى ده .
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فاسد دى ، بکر چً څومره  ُمَضاَرَبت ډول  دا

ه ټوله د زٌد ٌعنً د رب المال پٌسه وګټً هؽ

ځکه دا د هؽه د مال زېږد او محصول کٌږي ، 

د خپل کار په اندازه د مزدورۍ  بکر البته دى ،

 مستحق ګرځً .

که بٌخً ګټه ونسً بٌا هم کً  ُمَضاَرَبتپه فاسد 

 حق لري .د اجر مثل  ُمَضاِرب

 احکام ُمَضاَرَبتح د صحٌ

ٌنً ٌې د ډېر احکام دي ځ ُمَضاَرَبتد صحٌح 

، ځٌنً د الس و حالت ته راجع کٌږي  ُمَضاِرب

د تصرفاتو سره تړاو لري ، ځٌنً  ُمَضاِربٌې د 

ځٌنً بٌا او وکار ته راجع کٌږي  ُمَضاِربٌې د 

په کاروبار کولو د  ُمَضاِربپدې اړوند دي چً 

څه شً مستحق ګرځً او ځٌنً نور بٌا و رب 

 د څه المال ته راجع کٌږي چً هؽه په خپل مال

 شً مستحق ګرځً . 
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 د الس حالت ُمَضاِربد 

په الس کً راس  ُمَضاِربامٌن دى ، د  ُمَضاِرب

المال د ودٌعې او امانتً مال حکم لري ځکه چً 

 د مالک په اجازه ٌې اخٌستى دى .

 ُمَضاَرَبتچً څه مهال په راس المال د  ُمَضاِرب

لپلور د و د پاره مال رانٌسً نو بٌا د پېر او ٌْ  َك

ي ځکه د بل په مال کً ٌې د هؽه په حکم پٌدا کو

لاجازه تصرؾ وکړ ، و ٌْ  همدې ته واًٌ .هم  َك

د خپلً نو  ګټه وکړيچً څه مهال ُمَضاِرب 

 ، مال سره شرٌک ګرځًد رب الونډي په اندازه 

او عمل د مال د ٌوې برخً  ځکه په خپل کار

لکبله  خو که د ٌو سببڅښتن وګرځېدى ، 

تړون د اجارې  ُمَضاَرَبتسد سو نو د فا ُمَضاَرَبت

ب المال د پاره د د ر ُمَضاِرب په تړون بدلٌږي او

پل کار په اندازه د د خاو ي اجٌر حکم پٌدا کو

 ً .اجورې مستحق ګرځ

 تفرٌط او په الس کً بېله د ده د ُمَضاِربکه د 
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څخه مال له منځه والړ سً تلؾ سً  نٌمګړتٌا 

 تاوان ٌې نه پر راځً .

ان پر رب المال راځً البته ټول تاو َضاَرَبتمُ  د

هؽه ګټه په تاوان ه ٌې ګټه کړې وي اول که د مخ

نو بٌا د که تاوان تر ګټً زٌات وو ً ، کً ځ

د ماٌې څخه شمېرل څخه اضافه تاوان  ګټً

 کٌږي .

د رب المال د شرط څخه مخالفت  ُمَضاِربکه 

چً رب وکړي په وکړي مثال : داسً کاروبار 

په  شىٌا داسً  کړېٌې اجازه نه وي ورالمال 

انٌولو څخه منع رانٌسً چً رب المال د هؽه د ر

د ؼاصب ُمَضاِرب صورت کً کړى وي ، پدې 

ځکه ، پر راځً  ضمانپه شان ګڼل کٌږي د مال 

 . په معنا دى ٌريا د بل پر ملک د تد

د راس المال د تلؾ  ُمَضاِربکه رب المال پر 

شرط ٌې باطل نو  کېدلو د ضمان شرط کښېښود

 دى البته تړون ٌې صحٌح بلل کٌږي .
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 تصرفات ُمَضاِربد 

په ډول پوري  ُمَضاَرَبتتصرفات د  ُمَضاِربد 

کً ٌو  ُمَضاَرَبتپه مقٌد  ُمَضاِرباړه لري ځکه 

 ُمَضاَرَبتډول تصرفات کوالى سً او په مطلق 

 فات کوالى سً .کً بل ډول تصر

ه چً رب ژندمو مخکً وپې ُمَضاَرَبتمطلق 

ه کوم قٌد او شرط څخه بېلته  ُمَضاِربالمال و 

نه د  مال ورکړي ٌعنً نه د کاروبار ځاى او

بلکً هر  ، کاروبار ډول او وخت ورته وټاکً

 و راًٌ ته وسپاري .  ُمَضاِربڅه د 

چً څه ډول  ُمَضاِربکً  ُمَضاَرَبتپه مطلق 

هر  زم و بلل هؽه ډول تصرؾ کوالى سً اوال

په هر ځاى کً د هر چا سره کوالى نوع تجارت 

 سً .

د پاره مالونه رانٌوالى او خرڅوالى  ُمَضاَرَبتد 

په پېر مقصد ګټه ده او ګټه  ُمَضاَرَبتسً ځکه د 

البته د مالونو په رانٌولو او پلور الس ته راځً ، 

په ؼبن فاحش  شىکً دونه اختٌار نلري چً ٌو 
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 شى د هؽه تر نرخ ډېر ګران رانٌسً بلکًٌعنً 

ٌا ٌا ٌې تر قٌمت لږ څه پورته پخپل قٌمت به 

م ډول پکښً تٌر وځً کوم چً خلک په عاکښته 

لو ُمَضاِربځکه رانٌوالى سً ،  ٌْ لدى د و َك ٌْ  َك

ه متعارؾ ډول وي ٌعنً د خلکو د رانٌول به پ

 ژندل سوي تګالري مطابق به وي .پې

په آند کً د ابوحنٌفه  ُمَضاَرَبتپه مطلق 

الونه په نقدو ، پور او هم ٌې په ؼبن م ُمَضاِرب

ٌعنً د شً د قٌمت څخه سً فاحش خرڅوالى 

ٌې په ډېر تفاوت ګران ٌا ارزان هم خرڅوالى 

 سً .

خرڅالو هم باٌد په  ُمَضاِربد ملګرو په آند د 

 .متعارؾ ډول وي 

مال بل ته د  ُمَضاِربکً ُمَضاَرَبت په مطلق 

 ى سً .امانت په ډول د ساتنً د پاره اٌښوال

په ته مال بل  ُمَضاِربکً ُمَضاَرَبت په مطلق 

څو هؽه د ده د پاره په ، ابضاع ورکوالى سً 

 وړٌا ډول کاروبار په وکړي .
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اجٌر دروالى په مطلق ُمَضاَرَبت کً ُمَضاِرب 

سً او هم د ګدام او کاروبار د پاره ځاى په 

 کراٌه نٌوالى سً .

ر او پلور د د پېپه مطلق ُمَضاَرَبت کً ُمَضاِرب 

لپاره و ٌْ  دروالى سً . َك

 ُمَضاَرَبتدؼه ډول د مشهور رواٌت له مخً د 

 مال په سفر کً هم د ځان سره وړالى سً .

 ً تصرفاتاجازه غوښتونک

 ُمَضاَرَبتځٌنً کارونه دا ډول دي چً په مطلق  

د څرګندي اجازې پرته نسً  ُمَضاِربکً ٌې 

ازه کوالى ، که رب المال په صرٌح ډول اج

 ورکړي هلته ٌې بٌا کوالى سً .

لومړى ِاسِتَداَنة : استدانت پور اخٌستلو ته واًٌ ، 

د پاره د رب المال د اجازې  ُمَضاَرَبتد  ُمَضاِرب

 پرته د بل څخه پٌسې په پور نسً اخٌستالى .

پور وکړي هؽه پر رب المال نه  ُمَضاِربکه 

پر ذمه ٌې ضمان  ُمَضاِربراځً بلکً پخپله د 
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 که رب المال اجازه ورته ورکړي ، خوً ځرا

بٌا پور کوالى د پور د پٌسو تاوان هم د رب 

 المال پر ذمه راځً .

مثال : زٌد بکر ته پنځه لکه افؽانۍ په مضاربت 

د  ُمَضاَرَبتورکړې ، بکر د خالد څخه د همدې 

پاره پنځه لکه افؽانۍ پور واخٌستى ، ټوله لس 

رانٌاوه په هؽه کً مال ٌې په  اوافؽانۍ سوې لکه 

دوه لکه افؽانۍ تاوان وکړ ، که بکر پور د ٌې 

زٌد په اجازه کړى وو د لسو لکو افؽانٌو ټوله 

 د ټوله مال څښتنځکه هؽه ، تاوان پر زٌد راځً 

 دى پور هم د هؽه پر ذمه دى .

که بکر د زٌد بې اجازې پور کړى وو د خو 

د پنځو لکو افؽانٌو تاوان چً ٌو لک کٌږي پر زٌ

پر بکر راځً  د پاته ٌو لک افؽانٌو تاوانراځً 

پنځه لکه افؽانۍ چً ده پور کړى دى هؽه د  ځکه

 . اړه لريده پر ذمه راځً ګټه او تاوان ٌې په ده 
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ورکولو ته واًٌ ،  پور دوهم ِاقَراض : ِاقَراض

د رب المال د اجازې  د راس المال څخه ُمَضاِرب

 ى .پرته بل ته پٌسې په پور نسً ورکوال

 د مال څخه ډېر  ُمَضاَرَبتد  ُمَضاِربدرٌم هبه : 

د رب المال بې اجازې په هبه او تحفه کً  شى

 نسً ورکوالى .

د رب المال بې اجازې د  ُمَضاِربڅلورم : 

د ماٌې څخه زٌات مال نه په نقدو او نه  ُمَضاَرَبت

که د رب المال بې اجازې ى سً ، په پور رانٌوال

 راځً. ُمَضاِربضمان پر ه هؽد ٌې داسً وکړه 

 ُمَضاَرَبتمثال : زٌد بکر ته پنځه لکه افؽانۍ په 

ورکړې ، بکر درې لکه افؽانۍ په مال بندي 

کړې ، دوه لکه نقدي ورته پاته دي ، بکر د زٌد 

نٌم په  بې اجازې د څلورو لکو افؽانٌو نور مال

نقدو نٌم د دوو مٌاشتو په پور رانٌاوه ، دؼه مال 

چً دوه لکه ٌې قٌمت دى په  نٌمه برخه

د  ُمَضاَرَبتځکه د ، کً شمېرل کٌږي  ُمَضاَرَبت
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د نٌمً او ور پاتً دي افؽانۍ پٌسو څخه دوه لکه 

 برخً ضمان ٌې پر بکر راځً .

که پدې مال کً ٌې ٌو لک افؽانۍ تاوان وکړ 

په مال ٌعنً د زٌد د  ُمَضاَرَبتپنځوس زره ٌې د 

وس زره تاوان پنځماًٌ څخه شمېرل کٌږي او 

که ګټه ٌې وکړه هؽه هم دا  ٌې پر بکر راځً او

برخه  ُمَضاَرَبتډول نٌمه د بکر او نٌمه ٌې د 

 کٌږي .

خو که زٌد بکر ته د ماٌې څخه د زٌات مال 

بٌا ٌې تاوان ټوله پر  رانٌولو اجازه ورکړې وه

په ګټه کً ٌې زٌد او بکر دواړه د  زٌد راځً او

  ً ونډه لري .د وېش له مخ ُمَضاَرَبت

د رب المال بې اجازې راس  ُمَضاِربپنځم : 

او  سً ورکوالى ُمَضاَرَبتبل چا ته په المال نه 

کوالى  وبار پهد بل چا سره په شراکت کار نه

 .سً 

ماٌه نه د بل د مال سره  ُمَضاَرَبتدؼه ډول د 

ګډوالى سً او نه ٌې د خپل مال سره ګډوالى 
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ٌې د خپلً ماٌې سره په ما ُمَضاَرَبتسً ٌعنً د 

 .کوالى په ګډ کاروبار نسً 

تصرفاتو اجازه ورکړي  خو که رب المال داسً

ٌا رب المال ورته وواًٌ : ته چً څه ډول الزم 

 دا ټول تصرفاتبٌا ګڼً هؽسً کار په وکړه 

 . کوالى سً

کً د  ُمَضاَرَبتپه لنډ وٌالى سو چً په مطلق 

 تصرفات درې ډوله دي  ُمَضاِرب

ٌو ٌې هؽه ډول تصرفات دي چً د : لومړى 

کوالى سً  ُمَضاِربٌې عرؾ او عادت له مخً 

لکه رانٌول ، خرڅول ، د رانٌولو او خرڅولو د 

لپاره و ٌْ ټاکل ، دا ډول تصرفات که څه هم ٌې  َك

 په صراحت اجازه ورکول سوې نه وي بٌا ٌې هم

د تجارانو د عرؾ او عادت له مخً  ُمَضاِرب

 کوالى سً .

ٌې  ُمَضاِرب: هؽه ډول تصرفات دي چً دوهم 

نسً کوالى خو که کاروبار د ده و راًٌ او نظر 

لکه د ، ته وسپارل سً هلته ٌې بٌا کوالى سً 
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ورکول ٌا د  ُمَضاَرَبتمال بل ته په  ُمَضاَرَبت

مال د ځان ٌا د بل د پٌسو سره د َشِرَکة  ُمَضاَرَبت

 الَعَنان په ډول پر کار اچول .

 ٌې ُمَضاِربډول تصرفات دي چً  درٌم : هؽه

نسً کوالى خو که په صرٌح ډول رب المال  

لکه ، بٌا ٌې کوالى سً نو اجازه ورته ورکړي 

ته قرض او هبه چا د مال څخه بل  ُمَضاَرَبتد 

 ورکول .

 ُمَضاَرَبت ُمَقٌد

په  ُمَضاَرَبتاحکام ټول د ُمطلق  ُمَقٌد ُمَضاَرَبتد 

فرق ٌې  لوستل اوشان دي کوم چً وړاندي مو و

تنها په هؽه قٌد او شرط کً راځً کوم چً د 

 رب المال لخوا ورته اٌښودل سوى وي .

 که رب المال د کاروبار د پاره ٌو ښار او وطن 

په بل وطن کً بٌا کاروبار نسً نو ورته وټاکً 

 کوالى .په 
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پٌسې ورکړي  ُمَضاَرَبتبکر ته په و مثال : زٌد 

په کندهار کً به  خو دا شرط پر کښېږدي چً

بکر د کندهار څخه ماسٌوا  کاروبار په کوي نو

 په نورو ښارونو کاروبار نسً په کوالى .

 ٌا ٌې  که بکر په هرات کً مالونه په رانٌسً

ٌعنً کوم مال  خرڅ کړي ضمان ٌې پر راځً

چً په هرات کً ٌې په رانٌولى دى هؽه د 

بلکً د بکر د خپل  د پاره نه ګرځً ُمَضاَرَبت

او ګټه او تاوان هم پر بکر ځان د پاره کٌږي 

د ابوحنٌفه او محمد په آند ګټه ٌې  راځً البته

ورته پاکه او حالله نه ده ، ابوٌوسؾ واًٌ : ګټه 

 ٌې ورته حالله ده .

که رب المال ځانګړى کاروبار دؼه ډول 

بل څخه ماسٌوا کار د هؽه نو ته وټاکً  ُمَضاِرب

 کوالى .په نسً  کاروبار

ٌو کس ٌا شرکت ورته رب المال ه رنګه که دؼ

وټاکً چً د هؽه څخه مال رانٌسه ٌا ٌې پر 
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دلته هم د هؽه څخه ماسٌوا د بل چا ، خرڅوه 

 سره پېر او پلور نسً کوالى .

تړون په پٌل په مطلق ډول وکړل  ُمَضاَرَبتکه د 

سً وروسته تر هؽه د رب المال لخوا قٌد او 

اوسه ٌې مال نه  کښېښودل سً که ترورته شرط 

خو د هؽه وو وو رانٌولى ٌا ٌې مال په رانٌولى 

مقٌد  ُمَضاَرَبتنو پٌسې ٌې بٌرته نقدي کړي وې 

د وروستً قٌد او شرط مراعات به  کٌږي او

 ساتً .

ماٌه په مال بنده وه بٌا ٌې  ُمَضاَرَبتکه د خو 

د پخوا په شان  ُمَضاَرَبتشرط نه صحٌح کٌږي ، 

و چً په مالو ټوله پٌسه څ مطلق ګڼل کٌږي تر

 نقدٌږي . 

 حقوق ُمَضاِربد 

په پٌسو د کار کولو لکبله د  ُمَضاَرَبتد  ُمَضاِرب

ې مستحق نفق دوو شٌانو مستحق ګرځً ٌو د

څخه د ټاکل سوي برخً ً ګټ بل داو  ګرځً

  .مستحق ګرځً 
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د نفقې څخه مراد د سفر په جرٌان کً د ورځنٌو 

 اړتٌاوو خرڅ دى .

 رڅد نفقې خ

د پاره  ُمَضاَرَبتپه هؽه سفر کً چً د  ُمَضاِرب

د پٌسو څخه خپلً ورځنۍ  ُمَضاَرَبتٌې کوي د 

لکه خوراک ،  اړتٌاوي پوره کوالى سً ،

چښاک ، جامې ، د خادم اجوره ، د حمام خرڅ ، 

د تېر بستر ، د جامو پرېوللو خرڅ ،  د شپه

اړتٌاوو کً  ځکه دا ټول په ورځنًسپرلۍ خرڅ 

 راځً .

راځً البته د نه د درملنً خرڅ په نفقه کً 

د ٌو قول له مخً د درملنً خرڅ ابوحنٌفه

ه بېله روؼتٌا څخه هم په نفقه کً راځً ځک

 .نسً کېدالى کاروبار 

 اووي کپه معروؾ ډول  خرڅسفر به ُمَضاِرب

چً بلکً د تجارانو ، کوي پکښً نه به اسراؾ 

خرڅ کوالى  څومره عادت وي په هؽونه کچه

 سً .
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خو ، د پاره سفر وکړي  ُمَضاَرَبتکه څوک د 

مالونه را ننٌسً بٌرته د پٌسو سره راستون سً 

د پٌسو څخه حق  ُمَضاَرَبتسفر خرڅ د هم  بٌا

 لري .

د سفر خرڅ حق لري دا که تنها د  ُمَضاِرب

د  ُمَضاَرَبتي او که د و د پاره سفر ُمَضاَرَبت

 ي ٌا د څود پاره هم سفر کود خپل مال مال سره 

 د مالونو د پاره سفر کوي . ُمَضاَرَبتتنو د  

د مالونو د پاره وو  ُمَضاَرَبتکه سفر ٌې تنها د 

د مال څخه دى او که د  ُمَضاَرَبتخرڅ ٌې ټول د 

د مال څخه عالوه د ځان د مالونو ٌا د  ُمَضاَرَبت

نورو کسانو د مالونو د پاره ٌې هم سفر کاوه نو 

د ماٌې په حساب وېشل  بٌا ٌې خرڅ پر ټولو

 کٌږي .

 د ګټً حق

دوهم حق ټاکل سوى مقدار ګټه ده ،  ُمَضاِربد 

د هؽً څخه نو که ګټه وسوه  ُمَضاَرَبتپه صحٌح 

د پاره ټاکل سوى  ُمَضاِربڅومره مقدار چً د 
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حق کٌږي ، خو که ګټه  ُمَضاِربدى هؽونً د 

 د هٌڅ شً حق نلري . ُمَضاِربٌې  ونکړه نو بٌا 

 ګټه هؽه مهال را څرګندٌږي چً اَرَبتُمضَ د 

او رب المال تر منځ  ُمَضاِربوېش وکړي ، د  

هؽه وېش معتبر دى چً رب المال خپل راس 

 المال قبض کړي .

 ُمَضاَرَبتبکر ته لس لکه افؽانۍ په و مثال : زٌد 

درې ، کال وروسته ٌې حساب وکړ  ورکړې او 

نً ٌو لکه افؽانۍ ٌې ګټه کړې وه ، نٌمه ګټه ٌع

او لک او پنځوس زره افؽانۍ ٌې زٌد ته ورکړې 

بکر واخٌستً ،  ٌو لک او پنځوس زره افؽانۍ

زٌد خپلً لس لکه افؽانۍ قبض نکړې بلکً 

ته ٌې ادامه پسً ورکړه ، په دوهم کال  ُمَضاَرَبت

کً ٌې څلور لکه افؽانۍ تاوان وکړ ، په دؼه 

 تاوان کً اول د تېر کال درې لکه افؽانۍ ورکول

کٌږي پاته ٌو لک افؽانۍ د زٌد د ماٌې څخه 

کمٌږي ، د تٌر کال وېش ٌې ځکه ندى معتبر چً 
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زٌد خپله ماٌه د بکر څخه نده قبض کً په هؽه 

 کړې .

که په اول کال بکر زٌد ته د هؽه لس لکه افؽانۍ 

ٌو ځلً تسلٌم کړي واى د دوهم کال د پاره ٌې 

وهم نوى تړون کړى واى بٌا د تېر کال ګټه د د

کال په تاوان کً نه تله بلکً د دوهم کال تاوان 

  زٌد راتلى .ټول پر 

 رهن

رهن هؽه تړون ته واًٌ چً  رهن تعرٌؾ : د

مال د وثٌقې او اعتماد د پاره بل ته پکښً اٌښول 

 کٌږي  .

 اصطالحات  :

ته په چً بل ته واًٌ  ًهؽه شرهن :   رهن

هم مرهون  ، دؼه ډولل کٌږي دګروي کً اٌښو

 واًٌ .ته ور

بل  شىچً خپل  چا ته واًٌهؽه  َراِهن : َراِهن

 ږدي .ګروي  ته په
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هؽه چا ته واًٌ چً د خپل و  ُمرَتِهن : ُمرَتِهن

 شً په ضمانت کً ګروي ورته اٌښودل کٌږي .

: ووٌل  ېبکر ته ٌ،  اړ سوزٌد پٌسو ته : ثال م

شپږو مٌاشتود پاره په قرض  افؽانۍ د لکهدوه 

  لکهښه دى دوه : ر ورته ووٌل حسن راکړه ، بک

افؽانۍ په پور درکوم خو په ضمانت کً به ٌو 

راته اٌږدې ، زٌد موټر په ضمانت کً ورته  شى

دؼه تړون ته په عربً رهن او په پښتو  ىورکړ

 واًٌ .ورته کً ګروي 

، د زٌد  ُمْرَتِهن ، بکر َراِهنکً زٌد  دې مثالپ

 موټر رهن ٌا مرهون بلل کٌږي . 

چً د چا په الس کً مضمون  شىٌو : مضمون 

ده په الس  د شىدى که دا  هؽه مطلب دا د وي

به  خاوند تهنو ه والړى منځکً ورک سو ٌا له 

ٌعنً د دې شً چً هر څونه تاوان ورکوي  ٌې

څښتن ته بازاري نرخ وو هؽونه پٌسې به ٌې 

 .ورکوي 
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امانت وي د کً چا په الس  چً د شىٌو  : امانت

په الس کً ٌې  شىکه دا چً دى  هؽه مطلب دا

 ې نه پر راځًتاوان ٌنو  ًورک سضاٌع ٌا 

ه والړى منځدې شً د خاوند خپل مال له  بلکې د

 .  ًنه راځ تاوانې ٌ چا پر ذمهبل د 

 پخپل الس ضاٌع کړي څوک شىلٌکن که امانتً 

لکبله ځنً ورک سً  او بې باکۍٌا د نه ساتنً 

 ً .  پر راځتاوان  ېبٌا ٌ

 هعارٌت هؽه شً ته واًٌ چً د ٌو څ : عارٌت

خٌستلو د ا بل ته د استفادې او کار د پارهمدې 

   پاره ورکول کٌږي . 

بل  ٌر هؽه چا ته واًٌ چً دعِ ستَ مُ  :  ٌرعِ ستَ مُ 

 د څوؼواړي  وخت د پاره موقت د شىڅخه ٌو 

 . رد کړي بٌرته ور  ېکار اخٌستلو وروسته ٌ

بل د ً چته واًٌ  ضارب هؽه چام : مضارب

هؽه او کار  د هسره په اوږه شرٌک وي ٌعنً پٌس

 پر ده وي . 
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شرٌکان هؽو ته واًٌ چً دوه ٌا څو شرٌک : 

 کوي . کاروبارسره واچوي او په ګډه تنه پٌسې 

له  وٌران سً ٌا شى چً پخپله ٌو : دلېهالک ک

 دل واًٌ .ېه والړ سً هؽه ته هالک کمنځ

ي کړ نارچً څوک قصداً وٌ شى: ٌو  استهالک

 واًٌ . ي هؽه ته استهالکړضاٌع ک ېٌ ٌا

ګډ د فٌصدۍ له مخً  منځو تنو تر څد  :  ُمَشاع

  ً .واٌ ُمَشاعاو مشترک شً ته 

 رهن تړون د

او په  يکٌږ ُمْنَعِقدرهن تړون په اٌجاب او قبول  د

ن ٌا د هؽه هِ تَ رٌعنً که مُ قبضولو سره الزمٌږي 

لو ٌْ  نوړي ک تړون وروسته رهن قبض تر َك

د رجوع او فسخ کولو  َراِهنسو بٌا الزم  تړون

 حق نه لري . 

ټوله حق ادا کړي  ُمرَتِهند  څه مهالچً  َراِهن

 څخه اخٌستالى سً .  ُمرَتِهنرهن د هلته بٌا 
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بلل رهن قبض او تسلٌمً هؽه وخت صحٌح  د

نه وي  اړاشؽال او ون په بل شً رهُ چً مَ  يکٌږ

وي  ُمَشاعنه ښتى وي او نبل شً سره  او نه د

څوک په رهن  شىٌعنً د بل سره ګډ شراکتً 

 کً نسً ورکوالى .

ل دپه ضمانت کً نه اٌښو ً شًرهن د امانت

مضمون پور په ضمانت کً  دکٌږي بلکً 

 .ل کٌږي داٌښو

نو  امانت ږدي شىڅوک بل چا ته ٌو که :  مثالً 

 انتً شً په ضمانت کً رهن نسًدؼه ام د

مون شً په ضمانت ځکه رهن د مض، ى اخٌستال

ضاٌع  شىچً که  يستل کٌږدې کبله اخٌ ً دک

خپل حق د رهن څخه الس ته به  ُمرَتِهننو  دىېک

ً شٌان چً د چا په الس کً وي امانت او راوړي

 .ى د تاوان ذمه واره نه د ېٌ ؽهه

د مضاربت پٌسې او عارٌتً ، شراکتً مالونه 

 شٌان هم ټوله امانتً مالونه بلل کٌږي که هالک

 د شرٌک ، مضارب او مستعٌر ېمالک ٌنو سً 
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لٌکن که ، څخه د تاوان اخٌستلو حق نه لري 

شرٌک ، مضارب او مستعٌر د شراکت او 

مضاربت مالونه او پٌسې ٌا د عارٌت شٌان 

خاوندانو  مضمون ګرځًبٌا  هلتهاستهالک کړي 

 تاوان ورکوي .به ٌې ته 

عارٌت او شراکت مالونه  چً د مضاربت ، دا

مانتً مالونه دي نو له همدې جهته څوک د خپل ا

شرٌک څخه د شراکتً مال په ضمانت کً رهن 

 .نسً اخٌستالى 

 که څوک بل ته په مضاربت پٌسې  رنګه همدا

د مضاربت  عارٌت ورکويپه  شىٌو  ورکوي ٌا

عارٌت په ضمانت کً هم رهن نسً د د پٌسو او 

 ځٌنً اخٌستالى .

 ونهرهن حکم د

ل بېل حکمونه لري ځٌنً ٌې دلته رهن ځان ته بې

 ٌو په بل پسې درته بٌانوو :
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 د رهن ضمان

د پور رهن  دى ،رهن ضمان د رهن ٌو حکم د 

 .په ضمانت کً اٌښودل کٌږي 

ږ په قٌمت کً چً هر مبلػ ل په پور او د رهن

 .  ګرځًمضمون  په هؽه اندازهرهن نو وو 

زٌد بکر ته ٌو لک افؽانۍ قرض ورکړې :  المث

ګروي کً  موټر پهپه ضمانت کً ٌې د بکر او 

، د زٌد څخه همدا د رهن موټر ً ٌستواخځنً 

 .  ؼلو ؼال کړى

کٌږي ، که د موټر د بازار نرخ ته کتل  دلته د

و ٌعنً د لکه افؽانۍ ودوه موټر د بازار قٌمت 

زٌد موټر ټوله تاوان پر  وو دپور سره برابر 

باندي نۍ پر بکر چً ٌې دوه لکه افؽانو راځً 

 ٌې ټولً د موټړ په تاوان کً والړې .هؽه دي 

که د موټر د بازار نرخ ٌو لک افؽانۍ وو دلته هم 

ټوله تاوان پر زٌد راځً پر بکر ٌې ٌو لک 

 افؽانۍ پور پاتٌږي . 
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موټر بٌا د و لکه افؽانۍ و درېکه د موټر قٌمت 

دوې درٌمً چً دوه لکه کٌږي مضمون او ٌوه 

ٌږي د امانت حکم لري درٌمه ٌې چً ٌو لک ک

ځکه پور د رهن تر قٌمت لږ دى نو د پور په 

 اندازه رهن مضمون ګرځً .

د زٌد څخه که موټر ضاٌع سو د دوو لکو افؽانٌو 

ٌې تاوان ٌې پر زٌد راځً د هؽه پور په ادا 

کٌږي او د ٌو لک افؽانٌو تاوان ٌې خپله پر بکر 

ځکه د رهن بازاري نرخ که تر قرض راځً 

کم لري و هؽه اضافه مبلػ ٌې د امانت حزٌات و

 بکر ٌې د زٌد څخه تاوان نسً ؼوښتالى . او

 

 رهن امانت غوندي دى

رهن امانت  حکم دا دى چًدوهم د رهن  

د رهن څخه د هٌڅ ډول  ُمْرَتِهن ،ؼوندي دى 

 استفادې او کار اخٌستلو حق نه لري . 

 ناحقه د ٌو شً څخه ناوړه ګټه اخلً ٌا څوک چً

 پکښً کوي هؽه ته َتعَدي واًٌ .  تصرؾ 
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شً د هؽه ي ړکوشً کً تعدي  څوک چً په ٌو

د رهن څخه  ُمْرَتِهن راځً نو ځکه کهپر  ضمان 

د  ته په عارٌت ورکړي بلکار اخٌستى ٌا ٌې 

لٌکن که ، راځً پر  مت ضمانرهن د ټوله قٌ

هلته ٌې ته په عارٌت ورکړي  َراِهنرهن  ُمْرَتِهن

د شً  َراِهنځکه ځً نه ران ضما ُمْرَتِهن پر

 شىڅښتن دى که ځنً ورک ٌا ضاٌع سً خپل 

  ٌې له منځه والړ .

رهن بٌرته د کوالى سً چً هر وخت  ُمْرَتِهن

، څه مهال چً رهن بٌرته د څخه واخلً  َراِهن

بٌرته ٌې ضمان پر نو الس ته ورسٌږي  ُمْرَتِهن

 را ځً .  ُمْرَتِهن

 د رهن ساتنه

د  او ساتنه ده ،رهن حفاظت  د حکمدرٌم د رهن 

د  اورهن د ساتنً مسبولٌت پر مر تهن دى 

، او ساتنه به ٌې کوي  په شان حفاظت ً شًامانت

 پوري اړه لري .  ُمْرَتِهند رهن د ساتنً خرڅ په 
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خپلً  رهن پخپله هم ساتالى سً او د ُمْرَتِهن

هم  ېً خادم په الس ٌخصوصاوالد او  ، ښځً

 ساتالى سً .

حق نه لري چً د پورتنٌو کسانو څخه  ِهنُمْرتَ 

 امانتد ٌا ٌې بل ته  رهن وساتًچا پرته په بل 

 .ږدي ېکښ په ډول

د ٌادو سوو کسانو څخه پرته په بل چا  ُمْرَتِهنکه 

د رهن ساتنه کوي ٌا ٌې بل چا ته د امانت په ول 

د په تعدي  او ٌې په ساتنه کً تعدي دهداوسپاري 

 .راځً باندي ُمْرَتِهنپر  رهن د ټوله قٌمت تاوان

 د رهن پالنه

 ه ده ،د رهن پالنه او خوراک حکم رموڅلد رهن 

پوري  َراِهنپه  خرڅ ېپالنً او خوراک رهن د د

 اړه لري . 

،  پٌوند اوبولو ، د باغ د وکه رهن باغ و مثالً :

 انبارو او داسً نور د مٌوو شکولو ، د ، ۍپوج

 لري . اړه َراِهنباغ پالنً مصرفونه په 
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  ته حٌوان په ګروي کً ُمْرَتِهندؼه ډول که 

 په ېٌ خرڅشپانه او واښو  دنو  ورکول سً

 . اړه لريپوري  َراِهن 

پالنً او جسمانً ودي  او پٌونه د و څرند حٌوانا

 َراِهنشپانه تنخوا هم په  لکبله کٌږي ، نو ځکه د

 پوري اړه لري .

 د رهن پٌدا وار

 ت دي ،حاصال ٌاء رهن نما دحکم  پنځمد رهن 

 د اولري اړه  َراِهنپه د رهن نماء او حاصل 

 هؽه ملکٌت بلل کٌږي .

هؽه نماء او حاصل د د باغ مٌوه  ووباغ رهن که 

رهن که  ،حق او ملکٌت دي  َراِهناو ټول د دى 

 ټول دشٌدې او ورٌان  د پسو وړۍ ، وهپسونه 

 دي . َراِهن

هٌڅ حق ً د رهن په نماء او حاصالتو ک ُمْرَتِهن

البته د رهن نماء او حاصل د رهن سره ، نه لري 

 ٌږي . ځاى په ګروي کً پات ٌو
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کړي  ټوله پور ادا ُمْرَتِهنً هر وخت د چ َراِهن

ته  َراِهنت حاصالټول هؽه  هلته بٌا رهن او د

 . سپارل کٌږي

او  ړماء او حاصل پخپله له منځه والکه د رهن ن

 خو،  نه راځً ِهنُمْرتَ هؽه تاوان پر  دضاٌع سً 

لکبله ضاٌع او  نٌمګړتٌاد تٌري او  ُمْرَتِهنکه د 

بٌا ٌې د رهن په شان ټوله نو له منځه والړ سً 

 راځً . ُمْرَتِهنتاوان پر 

 درٌم ګړى

 لدرهن اٌښود ته ګړي درٌم  حکمشپږم د رهن 

 رهن خوښً وپه موافقه ا ُمْرَتِهناو  َراِهن د دي ،

 ل کېدالى سً .دښودرٌم عادل نفر ته هم اٌ 

په موافقه درٌم نفر  ُمْرَتِهن او َراِهنرهن چً د 

اخٌستلو حق  دٌې هؽه څخه  دنو ښول سً ېته کښ

 لري .  ُمْرَتِهناو نه  َراِهننه 
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ت وي چً درٌم نفر ته تر هؽه وخته پروبه رهن 

پور د ادا  داو کوي  ټوله پور ادا ُمْرَتِهند  َراِهن

 ګروي اخٌستالى سً . خپل َراِهنکولو وروسته 

په خوښً درٌم نفر  ُمْرَتِهناو  َراِهنرهن چً د 

 ُمْرَتِهنسً د هؽه ضمان هم پر ښول ېته کښ

که د  درٌم نفر په الس کً هالک او  نوراځً 

لٌکن که ، راځً  ُمْرَتِهنضاٌع سً تاوان ًٌ پر 

اضافً قٌمت  دنو  ود رهن قٌمت تر پور زٌات و

 َراِهن پر خپله ه راځً بلکًن ُمْرَتِهنپر  ېتاوان ٌ

 ځً .را

نو تٌري لکبله ضاٌع سو  که رهن د درٌم نفر د

 راځً .ه تاوان پر همدؼه درٌم نفر بٌا ٌې ټول

 د رهن تاوان

که   دي ،د رهن تاوان اخٌستل  حکماوم د رهن 

رهن  ه پرته بل نفر پرڅخ ُمْرَتِهناو  َراِهند 

 شىو ثال : ؼال ٌې کړي ٌا د ماتٌدوکړي م ىرېت

نفر څخه د تاوان  نو د دې وي مات ٌې کړي
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 ُمْرَتِهناخٌستلو د پاره  دعوه او ځؽاستً تاختً د 

 وظٌفه ده . 

د رهن بٌا هؽه د رهن تاوان چً واخٌستل سً 

چً د  څه مهال اول کٌږي دپه عوض کً اٌښو

 ٌږي . حواله کته  َراِهنبٌا نو پور ادا سً  ُمْرَتِهن

 د رهن خرڅول

د  که َراِهن دي ،د رهن خرڅول حکم اتم د رهن 

سودا ٌې د  بې اجازې رهن خرڅ کړي ُمْرَتِهن

اجازه  ُمْرَتِهنکه ، کٌږي  هموقوف ازهپر اج ُمْرَتِهن

 .  نافذٌږيبٌا ٌې سودا  هورکړ

ټوله پور ادا کړي  ُمْرَتِهند  َراِهنکه دؼه ډول 

 کٌږي .  نافذهم سودا ٌې هلته 

 د رهن د پاره وکٌل ټاکل

لد رهن د پاره و حکمنهم رهن د  ٌْ  دي ،ټاکل  َك

ٌا بل  ُمْرَتِهنره د رهن د خرڅولو د پا َراِهنکه 

لنفر و ٌْ هؽه ته دنده ورکړي چً څه  اووټاکى  َك

ه راورسٌږي رهن کولو نېټ چً د پور د ادا مهال
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ي  دا وکالت ړپور په ادا ک ُمْرَتِهند  ، يکړ خرڅ

الى سً چً کوهر وخت  َراِهن لبتها، اٌز دى ج

لدا و ٌْ ، وکالت څخه معزول او ګوښه کړي  د َك

لٌکن که د رهن په تړون کً د هؽه د وکالت 

پدې شرط  ُمْرَتِهنشرط ټاکل سوى وي ٌعنً 

 معامله ورسره کړې وي چً د مدې په رسېدلو

ٌو بل  نه کړل سً نو دى ٌا ور رده پو که د

هؽه په قٌمت به  د اوټاکلى نفر به رهن خرڅوي 

لدا و َراِهنلته بٌا ، د يوک پور ادا ْرَتِهنمُ د  ٌْ د  َك

 وکالت څخه نسً ګوښه کوالى . 

لد مړٌنً لکبله هم همدا و َراِهندؼه ډول د   ٌْ د  َك

وکالت څخه نه ګوښه کٌږي بلکً د مخکنً 

 د  والى سً څوکالت پر اساس رهن خرڅو

 کړي .  پور په ادا ُمْرَتِهن

 مړٌنه َراِهند 

 َراِهنکه ،  ديدل ېمړ ک َراِهن دحکم  لسمد رهن 

هؽه په  د  سً د هؽه وصً به رهن خرڅوي مړ

 کوي .  پور ادا ُمْرَتِهنقٌمت به د 
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قاضً د هؽه د  بٌا به وصً نه درلودى َراِهنکه 

هؽه ټاکل سوى وصً به رهن  ،پاره وصً ټاکً 

 کوي .  ه اداپور به پ ُمْرَتِهند  خرڅوي

 بٌع الوفاء

ه خپل د اړتٌا او احتٌاج لکبل ته څوک چً پٌسو

 جاٌداد لکه ، باغ ، سراى ٌا دوکان پر بل خرڅ

ٌا وروسته مشتري وعده  او تر تړون دمخهي کړ

ل کړرابٌرته زما پٌسې چً هر وخت ورکړي 

دؼً سودا ته بٌع  رد کوم درجاٌداد  زهً س

 الوفاء واًٌ . 

بٌع الوفاء په ٌوه لحاظ د بٌع حکم لري ځکه چً 

حاصل مشتري اخلً او په بل اعتبار د  د جاٌداد

ځکه د باٌع او مشتري ، فاسدى بٌع حکم لري 

او په بل څخه ٌې هر ٌو تړون فسخ کوالى سً 

حکم لري ، ځکه چً  ۍاعتبار د رهن او ګرو

هر ، ي ٌې پر بل نفر نه سً خرڅوالى مشتر

مشتري ته خپلً پٌسې  څښتنوخت چً د جاٌداد 

 تسلٌموي . ورکړي هؽه به ٌې جاٌداد ور
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 د علماوو اختالف

اختالؾ دى ځٌنً ٌې  ووعلما په بٌع الوفاء کً د

ځکه چً دا نه ٌو مخ د بٌع تړون ، ناجاٌزه بولً 

 دى او نه ٌو مخ د رهن تړون دى .  

ځٌنً ٌې رهن او ګروي بولً او د رهن ټول  

به ٌې د رهن  احکام ورته ثابتوي ٌعنً مشتري

ٌڅ ډول څخه به هد هؽه  ،په شان ساتنه کوي 

نه به ٌې حاصل  اواستفاده او کار نه اخلً 

حاصل او نماء ٌې په اصلً مالک  بلکًخوري 

که مشتري ٌې حاصل او مېوه ، پوري اړه لري 

د هؽه ضمان او تاوان به اصلً نو وخوري 

 .مالک ته ورکوي 

 خوراک او استفادې اجازه که مالک ٌې د خو

 ُمَباحورته  ا ٌې خوراک او استفادهٌورکړي ب 

 کٌږي . 

ام جاٌز بولً ځٌنً احک بٌا بٌع الوفاءځٌنً علماء 

ځکه ، ورته ثابتوي د بٌع او ځٌنً احکام د رهن 
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چً بٌع الوفاء د رهن او بٌع دواړو سره مشابهت 

 او ورته والى لري  . 

 بٌع الوفاء څه ته واًٌ ؟

لوفاء جاٌز بولً هؽوى علماء کرام چً بٌع اهؽه 

هؽه تړون ته واًٌ چً باٌع او مشتري  بٌع الوفاء

مخه  ترسودا  خو د، وکړي دا د بٌع په الفاظو سو

 ،سودا وروسته ٌو د بل سره وعده وکړي  ترٌا 

لً خاوند چً که هر وخت باٌع ٌعنً د جاٌداد اص

جاٌداد  ٌېمشتري ته خپلً پٌسې ورکړي هؽه به 

 وي . ک ور تسلٌم

 دهحٌح ې صوکړي سودا ٌ سودا کهډول  اسًپه د

الزمٌږي ٌعنً هر کول وفاء ٌې  په وعده او

ٌې  همشتري بوخت چً باٌع بٌرته پٌسې ورکړي 

 جاٌداد ور تسلٌموي .  بنسټ رد همدؼً وعدې پ

 د بٌع الوفاء نه صحٌح کېدل

ٌا د بٌع الوفاء  په شرط د بٌرته ورکولوبٌع الوفاء 

په نامه ٌا د رهن په نامه نه صحٌح کٌږي بلکً د 
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دا په نامه که انجام سً هلته ٌې سودا عادي سو

 صحٌح بلل کٌږي .

بٌع الوفاء پدې شرط وسً چً مشتري به که 

صحٌح نه  ٌېسودا نو  بٌرته باٌع ته ردوي َمِبٌَعه

 :وواًٌ  د تړون په وخت کً باٌعمثال :  کٌږي

سو پدې شرط درباندي پٌ هزه دا مځکه په دون

به ته  درکړم پٌسې وخت زه ستاچً هر  خرڅوم

دا سودا ٌې نه  نووې کرا زما مځکه بٌرته 

 صحٌح کٌږي .

په د بٌع الوفاء ٌع او مشتري سودا ادول که ب همدا

چً بٌع  ه پدې پوهٌږيدواړ اووکړي شرط  

  سً سودا دهؼٌر الزمً سودا ده ٌعنً دا الوفاء

ً  ېدالى ستړون وروسته بٌرته فسخ ک ترچً 

 دؼه سودا هم نه صحٌح کٌږي . 

 او رهن په نامه ۍد ګرو که سودا دؼه ډول

 هؽه هم بٌع نه بلل کٌږي .  وکړل سً 

 ل ړمه وکپه نا ۍدا چً هؽه سودا چً د ګرو لنډه
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نو وکړل سً په شرط  لوبٌرته ورکود سً ٌا 

هؽه ته بٌع الوفاء نه  او ده هؽه سودا ناجاٌزه

چً ځٌنً علماء جاٌز  بلکً بٌع الوفاء، واًٌ 

پل خ لپر ب ً چً ٌوواٌهؽً سودا ته بولً هؽه 

پر  وود عادي سوداڅخه قٌد او شرط  لهبې شى

 امخه ٌ دتړون  ترخو د سودا خرڅ کړي  ډول

 .وعده وکړي د بٌرته ورکولو وروسته 

واًٌ  ته بٌع الوفاءوسً هؽه سودا  په دا ډول که

ځٌنً احکام د بٌع ورته ځٌنً احکام د رهن او 

جاٌز ٌې  البته د هؽو علماؤ په آند چًثابتٌږي 

 ګڼً .

 احکام د بٌع الوفاء

کوالى هر وخت  عً باٌپه بٌع الوفاء کلومړى : 

 َمِبٌَعه اوورکړي  بٌرتهپٌسې ته سً چً مشتري 

 ٌنً تسلٌم کړي .ځ

حق ر وخت کً په همشتري هم ډول  دؼهدوهم : 

ځٌنً  کړي او خپلً پٌسې ردور  َمِبٌَعهلري چً 

 واخلً .
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نسً  پر بل چا َمبٌَِعهمشتري د بٌع الوفاء درٌم : 

 خرڅوالى .

د  َمِبٌَعهدؼه ډول باٌع هم د بٌع الوفاء څلورم : 

 نسً خرڅوالى . چامشتري بې اجازې پر بل 

څخه استفاده کول او  َمِبٌِعې د بٌع الوفاء  دپنځم : 

 حاصل خوړل مشتري ته جاٌز دي . ېهم ٌ

 َمِبٌِعې که مشتري او باٌع د بٌع الوفاء د شپږم : 

هم  دانو اصل پر نٌمى کولو متفق سً د ح

د او  يوفاء الزمٌږ ېٌح کٌږي او په وعده ٌحص

به مشتري اخلً او نٌمى مبٌعً نٌمى حاصل 

 ي .ته ورکوباٌع  ېحاصل به ٌ

ه ٌا زٌات هدؼه ډول د حاصل د نٌماًٌ څخه کم

 لري . ټاکل هم جواز باٌع ته مشتري ٌا برخه و

 الوفاء د کً د بٌع  مشتري په الس داووم : 

ول د رهن حکم ٌا ٌې استهالکدل ېهالک َمِبٌِعې 

 . لري
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قٌمت د مبٌعً  د وقٌمت تر پور کم و َمِبٌِعې که د 

 َمِبٌِعې کٌږي او که د  په اندازه د مشتري پور ادا

د مشتري پور ادا نو  وقٌمت تر پور زٌات و

د تعدي او  ېضافً قٌمت تاوان ٌ د ، کٌږي

 مشتري راځً او دالک په صورت کً پر هاست

ه منځپه صورت کً د باٌع خپل مال له  هالک

 تاوان نه راځً . ېمشتري ٌ پراو  ځً

چً هر  باٌع او مشتري څخه بٌع الوفاء د داتم : 

ثانو ته وار د هؽه ېٌو مړ سً د فسخ کولو حق ٌ

 ٌږي .    نقل

 ُشْفَعه

هؽه حق ته واًٌ چً د  ُشْفَعه: ً تعرؾفعش د
په پرېوتً قٌمت الس ته په مشتري څخه جاٌداد 

 راځً .

 اصطالحات :

حق  ېُشْفعَ : شفٌع هؽه چاته واًٌ چً د  شفٌع
 .  ورکول کٌږي

هؽه جاٌداد ته واًٌ چً د  فُوع ِبهِ َمشْ  َمْشفُوع بِِه : 
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 حق په ثابتٌږي . ېُشْفعَ 

هؽه جاٌداد ته واًٌ چً  َمْشفُوع ِفٌهِ  َمْشفُوع ِفٌِه : 
 . راګرځول کٌږي ُشْفَعهپه 

هِ  ٌْ هِ :  َمْشفُوع َعلَ ٌْ واًٌ هؽه مشتري ته  َمْشفُوع َعلَ
 کٌږي . راګرځولځنً  ُشْفَعهچً جاٌداد په 

 حق ېُشْفعَ  د

د شفعً حق ٌو په بل پسې الندي درې کسان 
  :لري 

 کً شرٌک . َمِبٌَعهاول : په  

 و کً شرٌک .نپه حقو َمِبٌِعې  د: دوهم 

 . ګاونډىښتى ندرٌم : د جاٌداد سره 

 اول مستحق

مٌراث په انٌسً ٌا که دوه تنه په ګده ٌوه مځکه ر
 منځپه خپل تر څو چً دوى نو ورسٌږي  تهور

نه وي دوى دوه ٌو د بل  کً مځکه تقسٌم کړې
ٌعنً د دوى تر منځ امالکً  شرٌکان بلل کٌږي

 شراکت دى .

 ٌو خپل سهم خرڅ کړي په دؼو شرٌکانو کًکه 
مخه د  د انوتر ګاونډٌ ېٌشرٌک هؽه بل  نو
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اکت کً شر َمِبٌَعهپه  شفعً حق لري ځکه چً
 .ور سره لري 

 دوهم مستحق

 ٌا شرٌک نه درلودىامالکً ٌې کً  َمِبٌَعهکه په 
شفعً تر حق تېر سو  خو هؽه د الرهشرٌک ًٌ 

کوڅه او الر کً بٌا حق د هؽه چا دى چً په 
ورسره  ېمځکً اوبه ٌ ٌا د ورسره شرٌک وي
 .وي  شرٌکً او په نوبت

 ري دوه ډوله دي :ال

 عمومً الري .

 خصوصً الري .

ي عمومً الري هؽو الرو ته واًٌ چً اٌله و
عام او خاص  اوٌعنً په پاى کً بندي نه وي 

 اٌله الر کوي ، پکښًتګ او رتګ  خلکټول 
په  ېداد لوًٌ ج او کهې په شکل وي څد کوکه 

په  اوعمومً الره بلل کٌږي بٌا هم شکل وي 
 . ً حق نه ثابتٌږيعد شف روعمومً ال

خصوصً الري هؽو الرو ته واًٌ چً په پاى 
او مځکو  نوڅو معدودو کورو کً بندي وي او د

په ي او نً اخٌستل کٌږراتګ کار ځ ود تګ ا
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 د شفعً حق ثابتٌږي . خصوصً الرو

د ، ه وي څې په پاى کً بله کوڅکه د ٌوې کو
 ه کً د شفعًڅې مالکان د سر په کوڅپاى د کو

پاى په  دبٌا  خلکې څحق لري خو د سر د کو
 .شفعً حق نه لري  ه کً دڅکو

 :دوه ډوله دي پر لې هم ٌاو

 الې .ٌو ؼټً عمومً ٌا
 الې ٌخصوصً ٌا کوچنى و

ته واًٌ چً کښتى  وٌالو هؽوو ې لٌاعمومً و
 ره مځکً په اوبٌږي .ېې شمب ٌا يپکښً چلٌږ

لو ته واًٌ چً د ٌاهؽو وو لې ٌاخصوصً و
 . يبٌږخړومځکً او باؼونه په  رېپه شمو ګوت

 اله چً دوه ٌاٌواًٌ : هؽه و بوٌوسؾا
هؽې ته خصوصً  يبٌږخړودرې باؼونه په 

ٌا مځکً که تر درو زٌات باؼونه  اله واًٌ اوٌو
 اله واًٌ .ٌعمومً و هؽً ته لوٌه ٌا ېپه اوبٌدل

 . ياله د شفعً حق نه ثابتٌږٌپه عمومً و

 ابتٌږي .ثً حق شفع د الهٌپه خصوصً و

که د ٌوې خاصً وٌالې څخه مثالً دوې نوري 
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د سر په  واال هد پاى وٌاللې بېلً سوي وي ٌاو
وٌاله کً د شفعً حق لري خو د سر وٌاله واال د 

 .پاى په وٌالو کً د شفعً حق نلري 

چً څوک اوبو کً  ٌا د جاٌداد په خصوصً الر
و کً شرٌک ند مبٌعً په حقووي هؽه شرٌک 
شفعً حق  په دوهمه درجه کً د ي اوٌږبلل ک
 لري .

 درٌم مستحق

 نه امالکً شرٌک درلودىجاٌداد خرڅ سوي که 
 ې د جاٌداد په حقونو کً شرٌک درلودىاو نه ٌ

کً شرٌک او په حقونو کً شرٌکان ٌا ٌې امال
بٌا د  کولخو هؽو د شفعً ؼوښتنه نه  درلودل

 همساٌه دى . شفعً حق د

هؽه ه ګاونډى دى چً د همساٌه څخه مراد هؽ د
 ښتى وي .نَمْشفُوع ِفٌِه سره  ٌعنً َمِبٌِعې جاٌداد د

 شېشفعً و د

ً مستحقٌن څو تنه وه او هر ٌوه ٌوې درج که د
سړو پر سر  د َمِبٌَعه شفعً دعوه کول نو د ېٌ

 .باندي تقسٌمٌږي 

ر منځ د جاٌداد د ت د مستحقٌنو ً وېشد شفع
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و  ْشفُوع ِبهِ مَ  بلکً د  کٌږي کچً په حساب نه
نو وجاٌداد ، د َمْشفُوع ِبهِ  مالکانو ته کتل کٌږي

د برخو  ًوي پر هؽون هر څو تنهمالکان چً 
 . يشل کٌږېوشفعً جاٌداد پر 

 منځتر  خالدٌو باغ د زٌد ، بکر او  :ال مث
ٌعنً باغ د نٌماًٌ برخً  دمشترک دى ، زٌد 

رمً ود څل ېٌ خالدمالک دى بکر او  %(ٓ٘)
خپل سهم خالد که ، خً مالکان دي بررمً وڅل

د شفعً دعوه  ېزٌد او بکر ٌ او يخرڅ کړ
 ، د خالد خرڅ سوى سهم نٌم زٌد او نٌم يوکړ

که څه ، کً ورکول کٌږي  ُشْفَعهې بکر ته په ٌ
 جاٌداد تر بکر دوه برابره دى .هم د زٌد 

 او ًاول د او ًډول که ٌو کور خرڅ س همدا
درلودل نه  ېٌقٌن درجً د شفعً مستح ًدوهم

ٌوه ګاونډي  د اول لددرو ېبلکً درې ګاونډٌان ٌ
لس  بل دا د، و کور شل متره ورسره متصل و

ور درٌم دا دوه متره د او  ومتره ورسره متصل و
شفعً دعوه  د ېدرو واړو ٌ او وسره متصل و

درٌمه درٌمه  د َمْشفُوع ِفٌهِ  ته ګاونډيهر نو کول 
 . کً ورکول کٌږي ُشْفَعهحصه په 

ښتى نر ورسره ېډي کور ډکه څه هم د ٌوه ګاون
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ځکه چً د ، ښتى دى نلږ ورسره  بل دا دى او د
ٌوې  شفعً مستحقٌن که څو تنه وي او ټوله د

 ،پر سر کٌږي  سړو د ېتقسٌم ٌنو درجً وي 
اولً درجً  البته که د شفعً ؼوښتونکى ٌو د

په الره  ېبل ٌ اوکً شرٌک وي  َمِبٌَعهٌعنً په 
په جاٌداد پوري بٌا  ېک وي او درٌم ٌکً شرٌ

 ُشْفَعهټوله لته بٌا ٌوازي د نومساٌه وي ښتى هن
،  ته ورکول کٌږيٌعنً امالکً شرٌک اول نفر 

د شفعً ؼوښتنه ځکه که د لوړي درجً مستحق 
ونډه نه  څدرجً مستحق ته هٌ ًد کښتنو ولري 

 . ورکول کٌږي

 شفعً طلب د

ؼلط  شرٌک او همساٌه لره د شفعً حق د
 ځکهنو ي ورکول کٌږلکبله ګاونډي د مخنٌوي 

 په جاٌداد کًسً  څهر وخت چً جاٌداد خر
 . يد شفعً حق ثابتٌږٌې ٌا همساٌه لره  شرٌک

کت او همساٌتوب لکبله په بٌع شفعً حق د شرا د
د دلو ېاستقرار او پاته ک دې حق د ثابتٌږي خو د

 که شفٌع دا دوه، دوه تالښه ضروري دي  پاره
،  ساقط کٌږي ېد شفعً حق ٌنو کړي ښه ونتال
طلب بل او د ه طلب مواثب ه ٌو ددوه تالښ دا
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 .په نامه ٌادٌږي  ِاشَهاد

 هبَ اثَ وَ طلب مُ 

شفٌع ته د بٌع خبر ورسٌږي په  هر وخت چً
 ٌعنًجلس کً به د شفعً ؼوښتنه کوي ؼه ماهم

په  زه دؼه خرڅ سوى جاٌداد :په خوله به واًٌ 
دؼً ؼوښتنً ته طلب مواثبه  واو ؼواړم  ُشْفَعه
 واًٌ .

دلو وروسته په هماؼه ېشفٌع که د سودا د خبر
ښتنه و نکړي د شفعً حق مجلس کً د شفعً ؼو

 .ساقط کٌږي  ېٌ

هم دى چً که  دا ٌو قول د امام محمد 
 منځپه ٌا  ورسٌږي او د خط په سر لٌکشفٌع ته 

دى خط  کً د سودا خبر ورته لٌکل سوى وي او
شفعً ؼوښتنه  دٌې وروسته او ولولً تر پاٌه 

هم د شفعً حق  ې الٌ په دونه لږ ځنډ نوي ړکو
ر کمزورى ېق ډځکه چً د شفعً ح،  يساقطٌږ
نه  معمولً ځنډ د ېپه طلب کً ٌ اوحق دى 

 ؼوښتنً دلٌل او د سقوط سبب ګرځً .  

پر طلب مواثبه په کار ده چً  د پارهد احتٌاط 
هِ مَ ځکه که ، ً سدرول وشاهدان  ٌْ د  ېٌ ْشفُوع َعلَ
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  ېوکړي په شاهدانو به ٌ طلب مواثبه څخه انکار

 ورته ثابت کړي . 

هؽه وروسته  که شفٌع په سودا خبر سً او د
په هکله  قٌمت وواًٌ چً چا رانٌولى دى ؟ ٌا د

په نو رانٌولى دى ؟ ې پوښتنه وکړي چً په څو ٌ
ځکه  ،د شفعً حق نه ساقطٌږي  ٌېدؼو پوښتنو 

 بٌا بل دا همساٌتوب څوک قبلوي د کسچً د ٌو 
 .نه قبلوي 

او رانٌسً  شى په ٌوه قٌمت څوک ٌو دؼه ډول
دلو ېد خبرځکه  نو بٌا نه رانٌسً ېپه بل قٌمت ٌ

نه  دا ډول پوښتنً داعراض او ېوروسته ٌ
      .ؼوښتنً دلٌل نه ګرځً 

 ِاشَهادطلب 

طلب مواثبه وروسته به شفٌع باٌع ته ځً او د  د
هدانو په مخ کً به هؽه ته واًٌ چً دؼه دوو شا

د شفعً  ېٌ جاٌداد چً تا خرڅ کړى دى ما
 .ؼواړم  ېٌ ُشْفَعهده او په  ېکړؼوښتنه 

باٌع پر ځاى مشتري  ً هم کوالى سً چً دداس
مخ کً ورته د دوو شاهدانو په  اوته ورسً 

 ېٌ ً تا رانٌولى دى ماچوواًٌ چً دؼه جاٌداد 
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 ىؼوښتنکٌې  ُشْفَعهپه  دى اود شفعً طلب کړى 
 . ٌم

 ىباٌع او مشتري پر ځا الى سً چً دوداسً هم ک
په مخ د دوو تنو شاهدانو اوخپله جاٌداد ته ورسً 

 پالنکًپر  اوجاٌداد دى  پالنکً وواًٌ چً دا دکً 
ؼوښتنه  ًد شفع مخته ې الٌ ما، خرڅ کړى دى  ېٌ

 ؼوښتنکى ٌم .  ُشْفَعهاوس ٌې هم په  اوکړې ده 

هلته به  واٌع جاٌداد مشتري ته تسلٌم کړى وکه ب
شفٌع باٌع ته د شفعً د ؼوښتنً د اثبات د پاره نه 
ورځً بلکً مشتري ٌا جاٌداد ته به ورځً او د 

په مخ کً به د شفعً ؼوښتنه دوو تنو شاهدانو 
 واًٌ .  ِاشَهاددؼً ؼوښتنً ته طلب ، وکوي 

د طلب مواثبه وروسته بېله ځنده څخه ع ٌشفکه 
ٌږي طونه کړي د شفعً حق ٌې ساق ِاشَهادلب ط

لب کً ځنډ راسً په طٌې د عذر لکبله البته که 
خو د ، ٌږي د شفعً حق نه ساقط بٌا ٌې په ځنډ

سمدستً ٌې وروسته به  تر له منځه تلوعذر 
 کوي .  ِاشَهادطلب 

ځکه چً په ، ته طلب تقرٌر هم واًٌ  ِاشَهاد طلب
 ، ٌږيپات بتثا حق ًهمدې طلب سره ٌې د شفع

ونه  ِاشَهادد طلب مواثبه وروسته طلب  خو که
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 ه ځً . منځد شفعً حق ٌې له نو کړي 

 تطلب خصوم

ته  دعوه قاضً وروسته به شفٌع ِاشَهادد طلب 
ورته را  ُشْفَعهاٌداد په وړاندي کوي څو هؽه ج

د دؼه طلب ته طلب خصومت ٌا و  وګرځوي ،
ه وخت خو دا په هؽ، ته راوړلو طلب واًٌ سال

کً کٌږي که مشتري په خپل خوښه جاٌداد نه 
 .  اوهښورپرې

په وٌنا د طلب خصومت په  د ابو حنٌفه 
 ځنډولو د شفعً حق نه ساقط کٌږي . 

واًٌ : که شفٌع طلب خصومت  امام محمد 
څخه ٌوه مٌاشت بېله عذره و  ِاشَهادد طلب 

 ٌږي . ساقط ٌې د شفعً حقنو  هواځنډ

ول د امام صاحب په ق ٌو د ابو ٌوسؾ 
ٌار د تاخٌې دا دى : که شفٌع په خپل  بلشان او 

د نو  لځنډوو د مجلس د داٌرېدلو څخه دعوه قضا
 شفعً حق ٌې ساقط کٌږي . 

 مجلس د قضا

قاضً ته وړاندي  د شفعً دعوهچً  مهالڅه 
ِعً د سً هؽه به اول  څخه شفٌع د ٌعنً څخه ُمدَّ
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ه کوم ځاى کً تً چً پپوښ حدود د َمْشفُوع ِفٌهِ 
ځاٌونه کوم ګردچاپېر ٌې کوم  موقعٌت لري او

به هم ځنً  المل د شفعًډول  ، دؼه واقع دي
جوته سً چً د کومً درجې څو تر پوښتً 
شرٌک دى او که  کًَمْشفُوع ِفٌِه په  اٌا شفٌع دى

 ٌې ګاونډى دى .

هوسته به ور شفٌعد  ٌْ عا َعلَ ٌعنً مشتري  ُمدَّ
خپله وٌنا کً رښتنى دى پوښتً چً اٌا شفٌع په 

 او که نه دى . 

ګاونډٌتوب د  که مشتري د شفٌع د شراکت ٌا
ً شفٌع ته واًٌ بٌا به قاض نوڅخه انکار وکړي 
دي شاهدان وړاندي کړه د  چً پر هؽه جاٌداد

 ې . ګڼً مستحق ځان د شفعته م په اساس چً وک

که شفٌع شاهدان نه درلودل بٌا به مشتري ته پدې 
زه پدې علم نه لرم چً کوي :  وهللا ډول قسم ور

د لکبله ٌې چً کوم شفٌع د هؽه جاٌداد مالک دى 
 شفعً دعوه کوي . 

َمْشفُوع بِِه  که شفٌع د
ٕٕ
ر تېشاهدان  ٌتلکپر م 

قسم اخٌستلو څڅه ډډه وکړل بٌا ٌا مشتري د  کړل

                                                           
ٕٕ

 َمْشفُوع ِبِه  هؽه جاٌداد ته واًٌ چً د هؽه لکبله شفٌع د شفعً حق پٌدا کوي .   
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  تاسوکوي چً اٌا قاضً د مشتري څخه پوښتنه 
 ؟ نه دى رانٌولى موه َمْشفُوع فٌِِه رانٌولى دى او ک

د شفٌع نو ور نه ، که مشتري سودا ومنل خو ښه 
 .وي څخه به پر سودا شاهدان طلب

مشتري ته به نو نه درلودل  شاهدانشفٌع که 
را ندى دا جاٌداد  ما وهللا: قسم ورکوي داسً 
 .  نٌولى

ٌا مشتري د قسم  ر سولېکه پر سودا شاهدان ت
به د شفعً قاضً نو وکړل اخٌستلو څخه منع 

سمدستً وروسته  د قضاشفٌع به  اوفٌصله کوي 
تري سودا په پور کړې مشکه ، پٌسې حاضروي 

 هم شفٌع پٌسې نقدي ورکوي .  هوه بٌا ب

ته راوړلو تر مشتري حق لري چً د پٌسو الس
 د شفٌع څخه راوګرځوي .  َمِبٌَعهوخته 

 په نرخ کً اختالف

په   ع ِفٌهِ َمْشفُو د  منځد شفٌع او مشتري تر که 
ثمن

ٕٖ
ر ېکه شفٌع  شاهدان ت، ً اختالؾ راسً ک 

که او د شفٌع وٌنا په نرخ کً منل کٌږي  لکړ

                                                           
ٕٖ

د او  يٌع او مشتري تر منځ په سودا کً ټاکل سوى واثمن د شً هؽه قٌمت ته واًٌ  چً د ب   

 شً د پازار و عام نرخ ته واًٌ . هؽه فٌمت د  شً
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ا د مشتري قول د قسم ٌشفٌع شاهدان نه درلودل ب
 وروسته معتبر بلل کٌږي .  

 ټٌټقٌمت واٌه او باٌع تر هؽه  جګکه مشتري  
که چٌري باٌع پٌسې اخٌستً وې  نوقٌمت واٌه 
که باٌع او وٌنا پٌسې ورکوي  مشتري د دشفٌع به 

د وٌنا  ته د باٌعباٌع ا اخٌستً بٌ ېنه و پٌسې
 ي .ل کٌږورکو پٌسېمطابق 

 مالچه او تخفٌف

ًّ  په الچه ٌعنً په بل جاٌداد ٌامپه که جاٌداد  ِم ٌَ  ِق
 مشتري شفٌع به مشتري ته دنو سً شٌانو خرڅ 

ه پد جاٌداد قٌمت ورکوي او که په نقدو پٌسو ٌا 
پٌسې ٌا مثلً  ههؽونبٌا به مثلً شٌانو خرڅ سً 

 .په څومره چً ٌې رانٌولى دى ورکوي شٌان 

سودا وروسته مشتري ته په ثمن کً  دباٌع که 
شفٌع ته هم  هؽه تخفٌؾنو ورکړي  تخفٌؾ

ورکول کٌږي او که مشتري باٌع ته تر ټاکل 
پر شفٌع  بٌا سوي نرخ زٌاتً پٌسې ورکړي هؽه

 ږي .باندي نه الزمٌ
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 خٌار

شفٌع هم د مشتري په شان خٌار عٌب او خٌار 
 ولٌدلى نه و َمْشفُوع فٌِهِ   شفٌعکه روٌت لري ، 

 که  رنګهدؼه او ردوالى سً  ېپه خٌار روٌت ٌ
هم په خٌار عٌب ٌې  درلودىب عٌَمْشفُوع فٌِِه 

 والى سً .رد

 د شفعً حق خرڅول

بدل کً د شفعً تر حق تېر پٌسو په  دشفٌع که 
 هم به ه ځً اومنځد شفعً حق له  ېهم ٌنو سً 

د چً ځکه ، ورکوي  بٌرتهد مشتري پٌسې 
 شفعً حق نه خرڅٌږي .

 د شفعً حق له منځه تلل

نو شفعً تر فٌصلې دمخه مړ سً  دشفٌع که 
 ٌږي .شفعً حق نه پات د ېته ٌ ارثانوو

 مخه شفعً تر فٌصلې د دشفٌع که همدا ډول 
چً کوم داد خرڅ کړي هؽه جاٌٌعنً  َمْشفُوع بِهِ 
د شفعً حق نو د شفعً مستحق ګرځً  په هؽه
 . ًه ځمنځًٌ له 

 تر شفعً تېرېدل
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خرڅ  هپه دون َمْشفُوع ِفٌهِ  خبر سو چً شفٌع که 
شفعً تر  رانٌولى دى او د پالنکًسوى دى ٌا 

بل چا هؽه حق تېر سو خو وروسته خبر سو چً 
رانٌولى دى ٌا تر هؽه په لږو پٌسو خرڅ سوى 

 دى بٌرته د شفعً مستحق ګرځً .

رانٌولى دى او د  پالنکًخبر سً چً شفٌع که 
 سً وروسته خبر سً چً د شفعً تر حق تېر

د شرٌک نو هؽه سره بل څوک هم شرٌک دى 
 راګرځوالى سً .کً  ُشْفَعهبرخه ًٌ په 

ځً ته په ولور کً وټاکل سً هؽه جاٌداد چً ښ
ت په صاص په جوړه کً ورکړل سً ٌا مفقٌا د 

هدٌه کً چا ته ورکړل سً په هؽه کً شفٌع د 
په هؽه جاٌداد کً  ُشْفَعهشفعً حق نه لري ځکه 

 . تبادله سًمال په بدل کً  راځً چً د

 اجاره

د اجارې عقد هؽه تړون ته واًٌ چً مال د 
 .منافعو په عوض کً پکښً تبادله کٌږي 

 . منفعت ګټً ته واًٌ  اومنافع د منفعت جمع ده 

ټه ګالس  په خٌاط کالً جوړول د خٌاط د : مثال
ً اوسېدل د کور ګټه په کور کاو او منفعت دى 
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کور  د خٌاط مزدوري او داو منفعت دى او 
 .مال دى بٌا کراٌه 

په اجوره کور په کراٌه نٌول ٌا خٌاط ته کالً 
د خٌاط  ورکول د اجارې تړون دى ځکه

 منفعت او د د د کور مزدوري او د کور کراٌه
 کٌږي . تبادلهټً په عوض کً ګط د الس د خٌا

څوک چً د باغ مٌوه په درختو پوري ٌادونه : 
زموږ د  نوخرڅه کړي  پر بل چا ېٌا ٌرانٌسً 

دؼه ،  ىاجاره کړ ېواًٌ : باغ ٌ سٌمً خلک
ه بولً خو شرعا اجار خلکهم  تړون که څه

 دىبٌع تړون  ا دبلکً د،  ياجاره نه بلل کٌږ
مال په مال  اول په مال ده ځکه دا مبادله د ما

 .مبادله کول بٌع بلل کٌږي 

نٌول ، په موټر کً په پٌسو سفر ه کراٌه پکور 
جوړول  شىٌو  مستري اوجار نپه خٌاط ، ، کول 

ر ا او نوکرزٌم الج کول ، موټروان ،په ډاګټر ع
 ۍپه نوکر د پارهکال د ٌا او مٌاشتً  ٌاورځً  د

 که څه هم،  د اجارې تړونونه دي درول دا ټول
ٌې د  ځٌنً،  ۍد مزدور ځٌنً تو کًښپه پـ ٌې

 د کې او ټې،  فٌس دبٌا  ېکراٌې او ځٌنً نور ٌ
ځکه چً په دؼو ، ٌادٌږي  نوزاًٌ په نوموېرم
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 . يونو کً مال په منافعو معاوضه کٌږتړ

 اصطالحات :

 .  ده په کراٌه ورکول اجاره  شىبل ته ٌو و  : ةارَ جَ اِ 

بل چا ته چً و ؽه چا ته واًٌ ه رجِ ؤمُ ر : جِ ؤمُ 
 . په کراٌه ورکوي شى ٌو

په کراٌه اخٌستلو  شىڅخه ٌو چا : د بل  ِاْستِْبَجار
 واًٌ . ِاْسِتْبَجارته 

په کراٌه اخلً  شىڅوک چً د بل ٌو :  ُمْسَتأِْجر
د جٌم په زېر  ُمْسَتأِْجر، واًٌ  ُمْسَتأِْجرهؽه ته 

 وٌل کٌږي .

په کراٌه اخٌستل کٌږي چً  شىهؽه  : رُمْسَتأْجَ 
د جٌم په زور  رُمْسَتأْجَ ، واًٌ  رُمْسَتأْجَ هؽه ته 

 وٌل کٌږي .

بکر ته کور په کراٌه ورکړى ، و مثال : زٌد 
دى  ُمْسَتأِْجردى ، بکر  ُمؤِجرد پدې مثال کً زٌ

 دى . رُمْسَتأْجَ کور د زٌد  او

 منفعت او اجوره

 َمِبٌِعې ثمن او  لکه څنګه چً په بٌع کً د
معلومول ضروري دي دؼه ډول په اجاره کً بٌا  
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اجورې معلومول ضروري دي ،  منفعت اود 
ځکه په اجاره کً منفعت د اجورې په مقابل کً 

 تبادله کٌږي .

د مٌاشتً په  د پارهسراى د ٌوه کال  څوککه 
ٌې اجاره  نوه کراٌه ورکړي پ ٌوافؽان لس زره
د  چً ځکه چً هم اجوره معلومه دهده ، صحٌح 

کاله ٌولک او شل زره افؽانۍ په دولس قسطه دي 
د سراى مدې په ټاکلو  ٌوه کال د د ېهم ٌ او

منفعت ٌعنً د سراى هستوګنه معلومه او ټاکل 
 سوې ده .

په کراٌه  ٌوافؽانپه لس زره سراى  څوککه 
 د ېهستوکنً مده و نه ټاکً ٌا ٌ ورکړي لٌکن د

 ېاٌه ٌپه کراٌه ورکړي لٌکن کر د پارهٌوه کال 
، اجاره نه صحٌح کٌږي  نو دامعلومه نه کړي 

ځکه چً په اول صورت کً منفعت نامعلوم دى 
 او په دوهم صورت کً اجوره نامعلومه ده .

 

 

 

 



    

 

ٕ٠ٗ  
www.taleemulislam.net 

 د منفعت معلومېدل

اجوره په نجار دروازې  څخه په وٌد خپلو لرګ
 دکور ٌو چا ته په کراٌه ورکول  جوړول ٌا

 اجارې تړونونه دي .

او د کور  ۍمزدور رنجا کً دپه دؼو تړونو 
 ولرګٌ نجار چً د او ياجوره بلل کٌږ کراٌه

په کور کً چً څخه دروازه جوړوي او 
 .منافع بلل کٌږي هستوګنه کٌږي هؽه 

منفعت کله د مدې په ټاکلو معلومٌږي او کله بٌا د 
 کار په ټاکلو معلومٌږي . 

 په کار د منفعت معلومول

ٌو ومٌږي مثالً : منفعت کله د کار په ټاکلو معل
ً چً نجار ته لرګً ورکړي او ورته وواٌڅوک 

اندازه  هدروازه په دون سًڅخه دا ولرګٌ ودؼ د
هؽه ته  اوٌا خٌاط ته ټوکر ورکړي  راجوړه کړه
دې ټوکره څخه دا ډول کالً ٌا  واًٌ چً د

دلته که څه هم مده نه ده ، کړه  صدرۍ راجوړه
 عتخو د کار په ټاکلو ًٌ منفټاکل سوې 
ً ټاکل سوي خٌاط او نجار چنو معلومٌږي 

ه کً وکړي د خپلً ټاکل مد هڅون کارونه په هر
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 مستحق ګرځً . ۍسوي مزدور

 د منفعت معلومول مدهپه 

منافع کله د مدې په ټاکلو معلومٌږي مثالً : که 
څوک خٌاط ٌا نجار ورځنى ٌا مٌاشتنى په معاش 
ه ودروي او په هؽه د نجارۍ او د خٌاطۍ کارون

کوي نو په دؼه ټاکل سوې مده کً که ورځ وي 
او که مٌاشت وي چً خٌاط او نجار هر څونه 
کار وکړي نو څومره اجوره چً ورته ټاکل 

 سوې ده د هؽه مستحق ګرځً .

ورکول ، په اجاره  د پارهتوره مځکه د زراعت 
د کاروبار  دوکان د ٌا سراى د هستوګنً د پاره

صحٌح کٌږي  په کراٌه ورکول هؽه وخت پاره
مٌاشت  هم د کراٌې مده مثالً : چً هم کراٌه او

ځکه په مځکه باندي کښت ، ٌا کال وټاکل سً 
دل او په دوکان کً ېً اوسکول ، په سراى ک

کان منافع ودد  سراى او کاروبار کول د مځکً ،
 ٌوازي د مدې په ټاکلو معلومٌږي . دي او دا

ي هر د اوڅوک سراى ٌا دوکان کراٌه کړي که 
افؽانۍ وټاکً  شل زرهمٌاشتً کراٌه ًٌ مثالً : 

څو مٌاشتو د خو دا معلومه نه کړي چً قرارداد 
 د پارهتړون د ٌوې مٌاشتً  اد، دى  د پاره
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 .په نورو مٌاشتو کً فاسد دى  او دىصحٌح 

پوره  تراولً مٌاشتً  کوالى سً چً د ُمؤِجر
کور  اوته جواب ورکړي  ُمْسَتأِْجر دلو وروستهېک
 تخلٌه کړي . هپ

 ومٌاشتد ٌعنً هم وټاکً ټه ېن يرخآ راردادکه د ق
د اجاري قرارداد  مثالً : د ټاکًو هم ېٌشمېر 

 ٌوافؽان زره شلمٌاشتً په  ددرو کلنو د پاره 
د درو کلنونو د پاره صحٌح اجاره  ېبٌا ٌ کړيو
 نسً کوالى چً تر درو کلنونو ُمؤِجر  اوده 

 مخته کور په خالً کړي .

ي مٌاشتً د چً د هر صورت کً لومړيپه 
مده د پاى خو د قرارداد  وکراٌې بلػ ټاکل سوى و

که د ، سوي  ًمٌاشتً نه وي ټاکلټولً  ٌعنً
 ال هم ٌو ګړى ُمْسَتأِْجر دوهمً مٌاشتً په سر کً

 د پداسً حال کً چًاو دا واوسً  په سراى کً
سراى د  د ُمؤِجردو څخه وړاندي ېمٌاشتً د داخل

د نو  نه وي ځنً کړىهم ولو طلب تخلٌه ک
هم صحٌح او الزمٌږي  ېمٌاشتً اجاره ٌدوهمً 

 دمٌاشتً  نسً کوالى چً د دوهمً ُمؤِجراو 
 سراى څخه وباسً . د ېمخه ٌتر دلو ېپوره ک

هري مٌاشتً په  ډول مٌاشت په مٌاشت د همدا
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ګړى هلته ٌو ٌوه ورځ ٌا  ُمْسَتأِْجرسر کً چً 
د اجارې تړون  د پاره د همهؽً مٌاشتً يٌږپات

 . يصحٌح او الزمٌږ

 

 کراٌه کښً

کراٌه  د پارهر وړلو اب څوک حٌوان ٌا موټر دکه 
هؽه وخت صحٌح کٌږي چً ٌې اجاره  نو کوي
د بار بار مقدار معلوم کړل سً او هم  هم د

 .ځاى وټاکل سً رسولو 

ه ټاکلو هم مسافً پ اجارې کار په اشاره او د د
ٌا ترانسپورټ واال ته  يمثالً : پنډ يمعلومٌږ

ځاى ته وړم  پالنکًسامان دا  واًٌ : دؼه مال ٌا
 ورسرههم کراٌه د موټر او  يمزدورد پنډي 

دلته که څه هم د بار ،  دهوټاکً دا اجاره صحٌح 
 داو ه اشاره کولو وبار ته پوزن نامعلوم دى خو 

 منفعت تعٌٌن کٌږي .ې ٌ په بٌانولو واټن

 ونکىاستعمال رُمْسَتأْجَ د 

دا معلومه نه  خوڅوک سراى کراٌه کړي که 
ٌې پکښً کوي بٌا  هستوګنهڅوک به کړي چً 

ٌعنً  رجِ ُمْسَتأْ  ي اوصحٌح کٌږ ې تړوناجار د هم
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خپله پدې سراى چً کوالى سً  ٌونکىکراٌه نپه 
 په وړٌا ډولبل څوک  کً هستوکنه وکړي ٌا

ره کراٌه ېچا ته په لږ ٌا ډ ې بلپکښً واړوي ٌا ٌ
 اجاره ورکړي .په 

په دوکان ً چ دا خوڅوک دوکان کراٌه کړي که 
 دتعٌٌن نه کړي کوي هؽه څه کاروبار کً 
 اپه د ُمْسَتأِْجراو  يصحٌح کٌږ ې تړون ٌېاجار

، آن تر ى سً دوکان کً هر نوع کاروبار کوال
هم ره کراٌه ېلږ او ډپه مفت ٌا  ٌې بل ته دې چً

هؽه ً په داسً کاروبار چ ، البتهورکوالى سً 
 ٌا ۍرآهنګلکه  يد دوکان تعمٌر ته تاوان رسٌږ

له بٌانولو څخه نسً پکښً ېهؽه بٌا بنو ژرنده 
د ماشٌانو د تعمٌر په اوبو او چً ه کځ، کوالى 

، ږي ٌک ىتکانً او کمزور ږغ په لرزه انهدر
د اجارې په تړون کً د همدې  ُمْسَتأِْجرکه  خو

 ېٌ بٌانو ه ټاکلً و کول ورسره معلوم او نوکارو
 . کوالى سًپکښً 

اجاره  د پارهمځکه د کښت او زراعت  څوککه 
تړون کً معلوم هم په  شىکوي باٌد د کرلو 

نه  ېنه کړي اجاره ٌ ېکړي او که معلوم ٌ
په شٌانو  کً فرق سته چً ځکه ، صحٌح کٌږي 
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اسً دي چً مځکً ته تاوان رسوي ځٌنً شٌان د
کٌږي نه پاد تخمونو څخه مځکه  وروسته ٌې او

 .بٌا مځکً ته تاوان نه رسوي نور ٌنً او ځ

ه پدې شرط ځنً اجاره کړي مځک ُمْسَتأِْجرکه  
ا ٌي برهؽه به په کنو ده زړه وي  د شىچً هر 

 په کرالى سً . شىهر 

د الري  ُمْسَتأِْجراره کً جمځکً په ا ًزراعت د
ه څه هم په تړون کً و حق لري کړاواو اوبو د

 .ي ونه وي بٌان س

 د اجارې پر ځمکه آبادۍ

هم  د پارهه د تعمٌر او نهال اٌښونً کمځ توره
هر وخت چً د اجارې خو دالى سً ېاجاره ک

به خپل تعمٌر وٌرانوي او  ُمْسَتأِْجرمده پوره سً 
پخوا په شان  د اوڅخه کاږي مځکً  نهاالن به د

 ته تسلٌموي . ُمؤِجر هواره مځکه به

تعمٌر  ُمْسَتأِْجر پخپله خوښه د څښتنکه د مځکً 
ده  بٌا مځکه دو نهاالن پر خپله مځکه پرٌښول ا
 تر او دادي  ُمْسَتأِْجرد  ېتعمٌر او نهاالن ٌ او

 ٌا داخوښه وي  څښتنچً د مځکً د  مهالههؽه 
ته د  ُمْسَتأِْجرچً د مځکً خاوند په خپله خوښه 
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 النو قٌمت ورکړي .اتعمٌر او نه

نه ورکول  ارزښتپه  ونود نهاالنو قٌمت د شنو 
و ده په مځکه کً د کښل سو کٌږي بلکً د

ًٌ پٌسې به  هارزښت وي هؽون هو چً څوننهاالن
ي ٌعنً نهاالن د بوټو په قٌمت ځنً وورک

 رانٌسً .

د جوړ تعمٌر نه هم مٌر قٌمت عدؼه ډول د ت
چً د ده په مځکه کً  ورکول کٌږي بلکً د

ارزښت وي  هنړول سوي تعمٌر د موادو څون
دې جوړ تعمٌر په قٌمت کً د پٌسې به  ههؽون

 ورکوي .  

 بار او سپرلۍ

د حٌوانانو او موټرانو  د پارهبار او سپرلۍ  د
اجارې په تړون  کراٌه کول هم جواز لري ، که د

 لۍسپرباندي د  او پر حٌوان نکىکً د موټر چلو
نو  سً ټاکلو نه په مشخص ډول کونکى 
ه وچلوي ٌا کوالى سً چً موټر پخپل ُمْسَتأِْجر

پر حٌوان خپله  ، همدا رنګهي وچلوبل چا  ې پهٌ
د سپرلۍ  دٌې هم ته  بل چا هم سپرېدالى سً او

 ً .والى سورک پاره
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که موټر او حٌوان پدې شرط په کراٌه ورکړي 
ٌوان سپرلۍ به ح ٌا د چلوي پالنکىچً موټر به 

 چً د حق نه لري ُمْسَتأِْجر دلتهکوي  پالنکى
د چالو  ېبل چا ته ٌو خه پرته ي نفر څټاکل سو

و د ټولچً ځکه ، ورکړي  د پارهاو سپرلۍ 
وټر چالو او د حٌوان سپرلۍ ٌو ډول نه م د خلکو

ځٌنً بٌا  اووي  احتٌاط کارهدي ځٌنً ماهر او 
 باکه وي . ېب ٌا ېبې تجرب

ټاکل سوي نفر څخه  جاره کً که دا اسًپه د
سپرلۍ ماسٌوا بل نفر د موټر او حٌوان چالو او 

ًٌ ضامن ګرځً ٌعنً د ټکر  ُمْسَتأِْجرنو وکړي 
 راځً . ُمْسَتأِْجرتاوان پر  ۍخرابهر ډول بل او 

د ٌوه او بل نفر په چً  شىډول هر هؽه  همدا
 الس کًٌوه په  ي ٌعنً دلرواستعمال کً تفاوت 
نه  بٌا بل په الس کً او د يتاوانً او خرابٌږ

کل سوي نفر تاد که څخه هم هؽه د  زٌانمن کٌږي
پر  ېتاوان ٌنو کار اخلً  کسبل  څخه پرته
 . ًراځ ُمْسَتأِْجر

هر هؽه بل جاٌداد او کوالى سً چً ُمْسَتأِْجر 
بل نفر په استعمال کً فرق نه چً د ٌوه او  شى
د  ته د ټاکل سوي نفر څخه پرته بل چا لري
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 .ي رکړو د پارهدې استفا

ٌه پدې شرط په کراکور بکر ته و مثال : زٌد 
پکښً اوسٌږي ، دلته  به بکرورکړ چً خپله 

خالد ٌا بل کس پکښً  بکر کوالى سً چً
هستوګن کړي ، که خالد په عادي ډول پکښً 

ونړېدى پر بکر ٌې تاوان نه  کوراو  اوسېدى
د ٌوه او بل چً په کور کً راځً ، ځکه 

 هستوګنه بې تفاوته ده .

 د تړون مخالفت

 د پارهړولو بار و حٌوان ٌا موټر د څوککه 
نو وټاکً  همبار مقدار او نوع  د اوکراٌه کړي 

کوالى چً د ټاکلً مقدار څخه نسً  ُمْسَتأِْجر
پر بار  شىٌا بل داسً  بار پر بار کړيزٌات 

کړي چً د هؽه وړل تر ټاکل سوي شً تر وړلو 
مثالً : موټر د شلو وي  حٌوان او موټر ته زٌانمن

نو کړي ورکراٌه په د پاره  خروارو ؼنمو
چً په هؽه کً تر شل  نسً کوالى ُمْسَتأِْجر
ٌا په هؽه کً ډبري  ٌا  ًسبار ٌو زٌاتخرواره 

ځکه چً د ، بار کړي  شى زٌان رسونکىبل 
 د ، البتهدي  زٌانمنتر ؼنمو موټر ته ډبرو وړل 

ؼنمو پر ځاى که شل خرواره ورجً ٌا بوره 
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ځکه چً ، پروا نه لري  هؽهنو پکښً بار کړي 
مو ، ورٌجو او بورې بار ٌو د بل څخه په ؼن د

 وړلو کً تفاوت نه لري .

تر ٌوه ټاکلً ځاى پوري د دؼه ډول که حٌوان 
 ُمْسَتأِْجرنو  کراٌه کړي د پارهوړو  شلو منو
ٌا تر  ً چً پر هؽه باندي وړو ته ورتهکوالى س

هر او  بار کړيپر  شىبً ضرره وړو ال هم 
او  تاوانً تر وړو ېچً د بار وړل ٌ شىهؽه 

الى لکه ډبره باروضررناکه وي هؽه بٌا نسً پر 
 پنه او داسً نور درانه شٌان .سو ،

 موټر کً تر ټاکلپه پر حٌوان ٌا  ُمْسَتأِْجرکه 
ٌا تر هؽه بار  سوي بار څخه زٌات بار بار کړي

د نو بل تاوانً او ضررناکه بار بار کړي 
ه کړل سوي حٌوان او ٌعنً د کراٌ رُمْسَتأْجَ 

 ُمْسَتأِْجراو هالکت تاوان پر  ۍسپرلۍ د خراب
 کراٌه اخٌستونکً باندي راځً . رٌعنً پ

 د پارهشلو منو بار وړلو  دٌې  مثالً : حٌوان
پر هؽه پنځه وٌشت منه او بٌا  ى ويکړکراٌه 
مړ او هالک سو وبار څخه  که حٌوان د يبار کړ

 دباندي  ُمْسَتأِْجرپر  ېتاوان ٌ ه بارد اضافنو 
د  چً په مخکنً مثال کًدي لکبله راځً تع
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 هکه دون خو کٌږي ،شل فٌصده حٌوان د ارزښت 
سً حٌوانانو د طاقت اد بار پر بار کړي چً د

قٌمت ټوله د بٌا به د حٌوان نو څخه وتلى وي 
 تاوان ورکوي .

 اجٌر

 ۍبل کار په مزدور اجٌر هؽه چاته واًٌ چً د
 دوه ډوله دي :پر کوي اجٌران 

 خاص . اجٌر( ٔ)

 اجٌر مشترک .( ٕ)

 اجٌر خاص

اجٌر خاص هؽه مزدور او نوکر ته واًٌ چً د 
  د پارهٌوې ټاکلً مدې لکه ورځ ، مٌاشت او کال 

 د ٌو چا سره مزدور سً .

سوې مده کً ځان د  اجٌر خاص چً په ټاکل
د ټاکل سوي نو ورکړي  په اختٌار کً ُمْسَتأِْجر

 ۍزدورد خپل اجرت او مدلو ېمدې په پوره ک
کار نه ځنً  ُمْسَتأِْجرڅه هم  که، مستحق ګرځً 

پر  ۍه بٌکارپ ې همداسًواخلً او ټوله وخت ٌ
 ر سً .ېت
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 اجٌر خاص ضمان د

 د اجٌر خاص په الس کً شى ُمْسَتأِْجرد 
 .حکم لري امانت د مضمون نه دى بلکً 

هالک ٌا مات  شىاجٌر خاص په الس کً ٌو  د
ځنً مات ٌا  شىکً ٌو کولو کار  پهٌا سً 

 .تاوان پر اجٌر خاص نه راځً هالک سً د هؽه

 د کړي اواجٌر زٌد بکر د خدمت د پاره : ال مث
ترموز ولوٌږي مات سً د زٌد د الس څخه  بکر
د نو وللو کً ځنً مات سً ېپه پر ى ٌېلوښٌو  ٌا

ځکه ، بکر نه راځً  تاوان پر ًلوښ او ترموز
 . دىاجٌر خاص  بکرچً 

د نو ٌد ٌو لوښى مات کړي د زبکر قصدا که 
 کهاجٌر خاص هؽه تاوان پر بکر راځً ، ځکه 

شً ته زٌان ورسوي  ُمْسَتأِْجرد په قصد او تعدي 
د  شى ُمْسَتأِْجر د ځکه نو د هؽه تاوان پر راځً ،

هر هؽه ،  حکم لريامانت د اجٌر په الس کً 
شٌانو  النديپه هؽه ولري حکم چً د امانت  شى

 .مضمون ګرځً 

صٌر قبې باکً او ت ېچً په ساتنه کً ٌ دا:  اول
 .وکړي 
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تلؾ او خراب  ېٌ ي ډولپه قصدچً  دا: دوهم 
 .کړي 

چً د تړون د شراٌطو څخه مخالفت  دا: درٌم 
 وکړي .پکښً 

له خپل ېکً بمده اجٌر خاص ته په ټاکل سوې 
 بل چا مزدوري کول ناروا ده  څخه د ُمْسَتأِْجر

تر مازٌګر پوري  د سهار څخه زٌد بکر:  المث
 په دؼه ورځبکر ته  ودراوه نومزدور  ورځنى

ځکه ، د بل سړي مزدوري کول ناروا ده کً 
او شخصً نوکر دى  بکر اجٌر خاص ٌعنًچً 

 دى . ُمْسَتأِْجر د ېد ټاکلً وخت خدمت ٌ

 اجٌر مشترک

 هؽه چا ته واًٌ چً ٌو ټاکلى کار اجٌر مشترک
 بان .په مزدوري کوي لکه د بازار عام کاس

 د پارهاجٌر مشترک کوالى سً چً د هر چا 
بل د کار څخه نسً  د هؽه ُمْسَتأِْجر اوکار وکړي 
د  خلکوځکه چً اجٌر مشترک د ، منع کوالى 

 کار کوي . ګډ پاره

بٌا د نو اجٌر مشترک چً ټاکل سوى کار وکړي 
 اجرت او مزدوري مستحق کرځً .
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 ٌا ۍحمال او ډاکټر که کارونه د ورځن خٌاط ، 
مزدوري په حساب کول نو دوى خاص  ۍٌاشتم

دلو ېل کٌږي او د ټاکلً مدې په پوره کاجٌران بل
 د اجرت مستحق کرځً .

 اومزدوري د جوړې په حساب اخٌستله خٌاط که 
 اومزدوري د من کټ په حساب ؼوښتله حمال 

 ىتسد معاٌنې او اپرٌشن په حساب اخٌ ډاکټر فٌس
ټاکل  د، لل کٌږي بٌا دوى مشترک اجٌران بدلته 

 . اجرت مستحق ګرځً دسوو کارو په انجامولو 

 رک ضمانشتد اجٌر م

د اجٌر  شى ُمْسَتأِْجرواًٌ : د  حنٌفه ابو
امانت د ٌعنً نه دى مضمون  مشترک په الس

تاوان پر  ېدلو ٌېپه تلؾ او ضاٌع ک،  حکم لري
 .اجٌر مشترک نه راځً 

وکر د ته ټ بکرو زٌد  بکر خٌاط دى که:  المث
د او لو د پاره په مزدوري ورکړي کالو جوړو

 ټوکر ځنً ؼال کړي د ،دوکان ؼله ووهً  بکر
ځکه چً بکر ، راځً  بکر نهپر تاوان  هټوکر

ټوکر ٌې په الس کً د  او اجٌر مشترک دى
 امانت حکم لري .
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تلؾ او ټوکر او تعدي لکبله  ۍد بې باک د بکرکه 
بکر ن پر تاوا بٌاسً هلته ٌې ه والړ منځله 

 رصٌقچً امانت په تعدي او ت ځکه، راځً 
 .ځً رګ مضمون

 شى ُمْسَتأِْجرواًٌ : د  ما هللا تعالىرحمه محمدابوٌوسؾ او 
مضمون دى ٌعنً که د اجٌر مشترک په الس کً 

اجٌر مشترک څخه تلؾ ٌا  د شى ُمْسَتأِْجرد 
، وان ورکوي ته به ًٌ تا ُمْسَتأِْجرنو خراب سً 

صٌر او قتپه هؽه کً ر مشترک که څه هم اجٌ
 د شى ُمْسَتأِْجرد  البته که،  ېکړ تعدي نه وي

اجٌر مشترک څخه په داسً طوفان ٌا عمومً 
مخنٌوى  ېٌ خلکواور کً ؼرق او وسوزي چً 

ضمان پر اجٌر مشترک نه  ېٌ نسواى کوالى بٌا
 راځً .

اجٌر مشترک  پر قول ده ٌعنً د فتوا د ٌارانو
ته به  ُمْسَتأِْجرنو اٌع سً تلؾ او ض شىڅخه که 

په اوسنۍ زمانه کً  ځکه، تاوان ورکوي  ېٌ
و د خوندي مالوند  خلکود  تؽٌٌر کړى دى خلکو

 ساتلو همدا الره ده .

 د خاص او مشترک اجٌر فرق

دا فرق تر منځ اجٌر خاص او اجٌر مشترک  د



    

 

ٕ89  
www.taleemulislam.net 

 دلو دېوخت په پوره ک چً اجٌر خاص ددى 
اجٌر خاص  چًاو بل دا اجورې مستحق ګرځً 

د مزدورۍ په مده او وخت کً د بل چا مزدوري 
شٌان د اجٌر  ُمْسَتأِْجرد نسً کوالى ، دؼه ډول 

کً امانت  په مده خاص په الس کً د مزدورۍ
 . يؼوندي ؼٌر مضمون د

پوره کولو د اجورې  هکار پ اجٌر مشترک بٌا د
ر چا بل ه د تر څنګ ٌې خومستحق ګرځً 

 ُمْسَتأِْجربل دا چً د  وامزدوري هم کوالى سً 
 اساس  ربه قول پ ىفتپه الس کً د مُ  ېٌ شى

 .مضمون دى 

کً په په مهال وللو ېپر ده کالً څخ بًد دو که 
تاوان  ېته به ٌ ُمْسَتأِْجرنو ټکولو څٌري سً 

 ورکوي .

مات سً ٌا  شىد حمال څخه که د ښوٌدلو لکبه 
ځنً مات  شىاو بار تړلو رسۍ وشکٌږي  د ېٌ

 ته ورکوي . ُمْسَتأِْجرد هؽه تاوان به و نسً 

په کښتۍ ٌعنً کښتۍ وان څخه که  د مالح
 هد مالو خاوندانو ته بنو ولو کً ډوبه سً ځراګر

که په  لبتها، تاوان ورکوي  نوؼرق سوو مالو د
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د هؽو تاوان نو سً ؼرق  کښتۍ کً انسانان هم
 پرمالح نه راځً . 

ږي د دؼه ډول که څوک د سپرلۍ څخه راولوٌ
 هؽه تاوان هم پر کراٌه کښ نه راځً . 

څپو ؼرقه طوفانً او  نوکه کښتۍ په طوفانً بادو
 پر مالح نه راځً .  تاوان نومالو د هم هلته سً

 استحقاق ېاجور د

د  ۍاو مزدور ېاجٌر په درو شٌانو د خپلً اجور
 . ًځګرمستحق اخٌستلو 

اول : اجٌر مشترک چً ټاکل سوى کار انجام  
خاص چً ټاکل سوې مده پوره  اجٌر د کړي او

رځً باٌد ورته خپلو اجورو مستحق ګ دنو سً 
 ل سً .وورک

ه د اجارې عقد او سر ُمْسَتأِْجراجٌر که د  دوهم :
ړي چً اجوره او مزدوري کتړون پدې شرط و

بٌا اجٌر د ټاکلً  کار دمخه ورکول کٌږي تربه 
د خپل اجرت او  څخه وړاندياو مدې کار 

د باٌد ٌې اجوره ٌعنً ً ګرځستحق م ۍمزدور
 سً . هورکړل کار څخه مخکً

کار  ترکه په خپله خوښه اجٌر ته  ُمْسَتأِْجر درٌم :
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ورکړي نو بٌا که څه  يوړاندي اجوره او مزدور
 تر اوسه کار نه وي انجام کړىمشترک ر هم اجٌ

ټه نه وي رارسٌدلې ېنمعاش  دد اجٌر خاص ٌا 
 .لري  ٌستلو حق نهبٌرته د اخ ېٌ ُمْسَتأِْجر

اجورې اخٌستلو  پٌشکً ترکه اجٌر مشترک 
 هؽه په تړون کً ورسپارل سوى کار وروسته

بٌرته پٌسه ځنً  ُمْسَتأِْجرنو انجام نه کړي 
 ً .ى ساخٌستال

د ټاکل سوي مدې څخه  که اجٌر خاصدؼه ډول 
بٌرته خپلً پٌسې  ُمْسَتأِْجرنو مخته کار پرېږدي 

 ً .ى سځنً اخٌستال
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 تفرٌعات

حق  ُمؤِجرڅوک چً کور په کراٌه ونٌسً ٌو 
د همهؽً  دلوېرېهري ورځً په ت لري چً د
که خو ، وکړي ځنً  ؼوښتنه ېاٌرکورځً د 

 اخٌستلو د د ېکراٌ د ېداجارې په تړون کً ٌ
هفته په هفته ، مٌاشت :  مثالً  ټاکلى وو پاره وخت
د کراٌې اخٌستلو کال په کال ٌې ٌا  په مٌاشت

ټً څخه ېټاکل سوې ن بٌا د ى ووعٌٌن کړتوخت 
 . ؼوښتنه نسً کوالىکراٌې  وړاندي د

اشپز  د پارهډوډۍ پخولو د څوک چً د واده 
اشپز د ډوډۍ اچولو وروسته د اجرت  نو ودروي

هم ځکه د ډوډۍ اچول ، اخٌستلو مستحق ګرځً 
 پر اشپز باندي دي .

څوک چً خښت مال ته خښتً په ټٌکه وکړي 
اًٌ : خښت مال هؽه وخت د  امام صاحب و

اجورې مستحق ګرځً چً خښتً په مٌدان کً 
 ودروي .

او وډل  ٌاران واًٌ : د مٌدان څخه د خښتو ټولول
نوموړو که خو ، هم پر خښت مال باندي دي 

و د اجارې السلٌک پدې شرط کړى وو اجٌران
ولو دمخه انجام ترد کار  ېچً اجوره به ٌ
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ې مستحق بٌا د پٌشکً اجور ورکول کٌږي
 . ګرځً

هر هؽه اجٌر چً د هؽه کار د شً په ذات کً 
هؽه نو رنګمال  ښکاره کوي لکه دوبى او اثر
 د ېخپلً اجور د شى ُمْسَتأِْجرالى سً چً د کو

 .تر وخته راوګرځوي  الس ته راوړلو

که د اجٌر کار د شً په ذات کً اثر نه درلودى 
د ې خپلً اجور هؽه دنو  حمال او بارکښلکه 

 بار نسً راګرځوالى . ُمْسَتأِْجر د ارهپ

 پر ګناه اجوره اخٌستل

اجاره ٌې نو که څوک د ګناه د پاره اجٌر ودروي 
ځکه د اجارې تړون پر هؽه ، نه صحٌح کٌږي 

 ُمَباحشً کېدالى سً چً هؽه په شرٌعت کً 
ت ٌې د کولو څخه منع نه وي وي ٌعنً شرٌع

 .کړې 

جوره راولً د ؼزلو د پاره په ا که څوک ؼزلچً
ره راولً دا اجاره ٌا مسلۍ د بدلو د پاره په اجو

ؼزلچً او مسلۍ د اجورې  نه صحٌح کٌږي ٌعنً
 حق نلري .

دؼه ډول که څوک د جادو ٌا د حرامو اشعارو د 
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هؽه هم د اجورې نو تعلٌم د پاره استاد ودروي 
 حق نلري .

 پر طاعت اجوره اخٌستل

پاره د عت که څوک د طازموږ د امامانو په آند 
هؽه د اجورې اخٌستلو نو په اجوره ودرول سً 

 حق نلري . 

ه مخد تړون تردؼه ډول هر کار چً د اجارې 
د هؽه کار د پاره نو پر چا فرض ٌا واجب وي 

نه صحٌح کٌږي ، ځکه بېله هم ٌې اجٌرتوب 
 اجارې څخه هم دا کار پر هؽه واجب دى .

ان پر امامت ، آذ زموږ د مذهب وروستنً علماء
، د اجورې اخٌستل جاٌز ګڼً  د قرآن پر تعلٌماو 

نن زمانه کً که امام ، مؤذن او چً په ځکه 
نو دا کارونه استاد ته تنخوا ور نه کول سً 

 معطل پاتٌږي او د دې کارونو په معطل پاته
 کېدلو دٌن ته ستر زٌان رسٌږي .

ان پر تعلٌم د امام مالک او امام شافعً د قر
 ځکه چً رسول هللا، ګڼً  ٌزاجورې اخٌستل جا

 أجراً  علٌه أخذتم ما أحق إنفرماٌلً دي :  
 ) بخاري (.  هللا كتاب
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ژباړه : کوم شٌان چً تاسو اجوره پر اخلى په 
هؽو کً تر ټولو زٌات د اجورې اخٌستلو وړ د 

 هللا کتاب دى .

رو تعلٌماتو د تعلٌم څخه ماسٌوا پر نو د قرانکرٌم
په اتفاق جاٌز دي لکه د  اجوره اخٌستل د علماوو

ً ، او حدٌثو ژبً ، ادب ، حساب ، لٌک ، فقه
د مسجدنو ، پالنو او داسً  ښوول ، همدا رنګه

نورو د خٌر د ځاٌونو پر جوړولو اجوره اخٌستل 
 هم جاٌز ده . 

 د اجٌر د کار څخه مزد

د نه صحٌح کٌږي چً  ِاْسِتْبَجارپر داسً کار 
نو ځکه پر  هؽه څخه خپله اجٌر ګټه اخلً ،

نه صحٌح کٌږي ځکه دا د خپل  ِاْستِْبَجارطاعت 
ت ګټه خپله طاعت ځان د پاره کار دى ، د طاع

د خپل ځان د پاره چً  کونکً ته رسٌږي او
پر هؽه د بل څخه د اجورې  نو څوک کار کوي

 اخٌستلو حق نلري .

ژرندي واال  څوک ؼنم وړه کوي او دؼه ډول که
ٌو ټاکلى مقدار  څخه ته ٌعنً اجٌر ته ٌې د وړو

  ً دا هم نه صحٌح کٌږي .په اجوره کً وټاک
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د ؼنمو په وړه کولو کً ژرندي واال ته د وړو 
په نامه قفٌز طحان  اجوره ټاکل د څخه ٌو مقدار

د قفٌز طحان څخه منع  رسول هللا ٌادٌږي او
 کړې ده .

څخه په معلوم مقدار ؼوړو ډول د کونجدو  همدا
 حٌح کٌږي .ؼوړي اٌستل هم نه ص

چً د اجٌر د  شىعمومً قاعده دا ده چً کوم 
کار په نتٌجه کً الس ته راځً د هؽه څخه اجٌر 

 ته اجوره ورکول د اجارې تړون فاسدوي .

کً مالکٌه او حنابله واًٌ : د اجٌر د کار په پاٌله 
شً څخه  الس ته راځً د هماؼه شىچً کوم 

ره وټاکل سً اجاکً که معلوم مقدار په اجوره 
ٌې صحٌح ده

ٕٗ
د همدې جملې څخه د کښتګرو ،  

رېبولو د دا تعامل هم دى چً د ؼنمو د لو ٌعنً 
 په اجوره کً ؼنم ورکوي .

 د کراٌې د ځاى ترمٌم

د کراٌې په مده کً که د کراٌې ځاى ترمٌم ته 
اړتٌا پٌدا کړي لکه د بامو ګلول ، د لښتٌو 

د څاه او سلواؼې اصالح کول ، د خالصول ، 

                                                           
ٕٗ

 د قفٌز طحان د حدٌث صحت د مالکٌه او حنابله په آند ثابت نه دى .  
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د اوبو پاٌپونه او د اوبو راکښلو ماشٌن او  برمې
دؼه ډول او د داسً نورو اړٌنو شٌانو سمول ، 

هؽه ودانول څو ځاى د د ونړٌږي ٌې که ٌو ځاى 
د ٌعنً  ُمؤِجر پهاستفادې وړ وګرځً دا ټول 

، ځکه چً هؽه ٌې مالک کور په څښتن اړه لري 
 دى .

نه مجبوره  د کور څښتن د کور پر ترمٌمولو
ځکه د شً څښتن د خپل ملک په اصالح ،  کٌږي

او ترمٌم څوک نسً مجبور کوالى ، خو که 
د اجارې د فسخ  ُمْسَتأِْجرنو اصالح ٌې نکړي 

 کولو اختٌار پٌدا کوي .

په خپله  شىه ٌو د دؼو شٌانو څخ ُمْسَتأِْجرکه 
د ترمٌم خرڅ ٌې د مالک  خوښه اصالح کړي نو
 .څخه نسً اخٌستالى 

د ځاى د څښتن ٌا د هؽه د ځاى  رُمْسَتأْجِ که 
ٌې ټول خرڅ ناستً په ؼوښتنه ٌې ترمٌم وکړ بٌا 

 . باندي راځً مالک  پر

 پاى ته رسېدلود اٌجارې 

 ُمْسَتأِْجرنو د اٌجارې مٌعاد چً پاى ته ورسٌږي 
ُمؤِجر ته سپاري ، دؼه به د کور ٌا دوکان کلى و 
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 ډول د جاروکښۍ کثافات به هم د کور څخه باسً 

ه څوک حٌوان ٌا ٌو موټر په ښار کً د ٌو ک
څو تر ٌو ټاکلً تر ځاى څخه کراٌه کړي متعٌن 

پر ځاى پوري تګ او راتګ پر وکړي ٌا بار 
الزمه ده چً په کوم ځاى  ُمْسَتأِْجرپر نو ٌوسً 
هلته ٌې بٌرته هم ٌې قبض کړى دى چً کً 

 ته وسپاري . ُمؤِجر

ته هؽه پوره کېدلو وروسته ٌې بٌر که د مدې تر
بلکً خپل کور ٌا بل ، خپل ځاى ته ور نه ولً 

نو ضمان هلته هالک سً او ځاى ته ٌې بوځً 
پوره کېدلو  ٌې پر راځً ، ځکه د تړون تر

 وروسته ٌې بل ځاى ته بٌول تعدي ده .

 د فسخ عذرونه

خو که فسخ کولو ، د اٌجارې تړون الزمً دى 
د عذر لکبله فسخ نو ته ٌې حاجت ومندل سً 

 الى سً .کېد

عذر هر هؽه پېښېدونکې پٌښً ته واًٌ چً که د 
نو اٌجارې تړون پر خپل حالت دوام ومومً 

تړون کونکً ته ٌې زٌان رسٌږي او بېله د 
په بل شً ٌې  څخه اٌجارې د تړون د فسخ کولو
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 ضرر نه دفع کٌږي .

 عذر ُمْسَتأِْجرد 

که مفلس سً ٌا د ٌو کسب څخه بل  ُمْسَتأِْجر
ړي ٌا د ٌوه ځاى څخه بل ځاى ته کسب ته واو
دا ټول د اجارې د فسخ کولو په سفر کوي 

ځکه په دا ډول  ، عذرونو کً شمېرل کٌږي
حاالتو کً که د اجارې تړون فسخ نه کړل سً 

 ته ٌې زٌان رسٌږي . ُمْسَتأِْجرنو 

مثال : زٌد د بکر څخه دوکان د دوو کلنو د پاره 
ته زٌد شپږ مٌاشتً وروس، په کراٌه ونٌاوه 

د همدې ، کاروبار ٌې سقوط وکړ او ډٌوالً سو 
 عذر لکبله زٌد د اجارې تړون فسخ کوالى سً .

بکر  دؼه ډول که زٌد د ټوکرانو په مارکٌټ د
څخه دوکان په کراٌه ونٌاوه او د قرارداد تر پوره 

او ه زٌد د ټوکرانو کاروبار پرېښاوه دمخ کېدلو
مارکٌټ  داسً کاروبار ٌې پٌل کړ چً هؽه پدې

دا هم د اجارې د تړون د فسخ نو نه کېده کً 
 کولو د عذرونو څخه شمېرل کٌږي .

دؼه ډول که زٌد د بکر څخه په کندهار کً کور 
څلور مٌاشتً  ٌوه کال د پاره په کراٌه ونٌاوه اود 
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وروسته زٌد و کابل ته کوچ کاوه دا هم د اجارې 
 د تړون د فسخ کولو د عذرونو څخه دى .

 عذر رُمؤجِ د 

او د مٌعاد تر که څوک کور په کراٌه ورکړي  
ه دونه پور پر باندي سً چً بېله پوره کېدلو دمخ

څخه ٌې په بل شً پور نسواى  قٌمتد دا کور د 
 ُمؤِجرد دا هم د کور د مالک ٌعنً نو ادا کوالى 

د پاره عذر دى چً د اجارې تړون په فسخ کړي 
 .څو وکوالى سً کور خرڅ کړي 

ل ته په که څوک سراى رانٌسً بٌا ٌې ب دؼه ډول
په کور کً داسً  وروستهاو کراٌه ورکړي 

عٌب ورته معلوم سً چً لکبله ٌې سودا فسخ 
هم د اجارې د فسخ کولو د دا نو کوالى سً 
 خه شمېرل کٌږي . عذرونو څ

چً بار  د حمال او کراٌه کښ دا ډول ناروؼۍ
په آند  وړل ورته ضرر رسوي د ابوٌوسؾ

 ذر کً شمېرل کٌږي .په ع

 واًٌ : د کراٌه کښ ناروؼۍ امام محمد
ٌعنً بل کس د اوښانو چً ځکه ، عذر نه دى 

 سره لٌږالى سً .سپرلۍ 
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 ُمَزاَرَعة

 واًٌ . ته په پښتو کً کښتګري ُمَزاَرَعة

 د د پاره: مځکه د کښت مزارعً تعرٌؾ د
 بلل کٌږي . ُمَزاَرَعةحاصل په ٌوه برخه ورکول 

له په نامه هم ٌادٌږياقَ حَ او مُ  رةابَ خَ د مُ  ةُمَزاَرعَ 
ٕ٘
  

  اصطالحات :

ع : مزارع کښتګر ته واًٌ دؼه ډول ارِ زَ مُ 
 . مزارع دعامل په نامه هم ٌادٌږي

 رع : زرع کښت ته واًٌ .زَ 

مځکً  حب االرض دصاحب االرض : صا
 ته واًٌ . څښتنمالک او 

رمه په کښتګري ومځکه د حاصل په درٌمه ٌا څل
 آندپه  او زفر ابوحنٌفه دورکول 

جواز نه لري
ٕٙ
 . 

ٌوسؾ او امام محمد او نورو  ابو د ُمَزاَرَعة
 .جابز ده  آندپه  ووفقها

                                                           
ٕ٘

 المزارعة شرعا : عقد على الزارع ببعض الخارج  
ٕٙ

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسول َقالابوحنٌفه او زفر د رافع بن خدٌج په رواٌت استدالل کوي :    هِ  هللاَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعَل

ْزَرْعَها أَْرض   َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ :  ٌَ ٌُْزِرْعَها أَوْ  َفْل ى ِبَطَعامٍ  َوالَ  ِبُرُبعٍ  َوالَ  ِبُثلُثٍ  ٌَُكاِرٌَها أََخاُه،َوالَ  َفْل مسلم ) ُمَسّمً
) 
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رانو پر قول ده ځکه چً د مزارعې هم د ٌا افتو
 . ل دىماتع ېهمدا ٌ اړتٌا لري او خلکتړون ته 

 رکن ېمزارع د

او نورو تړونو په شان په اٌجاب  هم د ُمَزاَرَعة
 دى .  ېکٌږي ځکه چً رکن ٌ ُمْنَعِقد بولق

مزارعې تړون په ابتداء کً اجاره او په پاى  د
ځکً پر که تخم د م ځکه، کً شراکت ګرځً 

کً مزارع ٌعنً  ابتداءخاوند باندي وي نو په 
او  او په پاى کً شرٌک ګرځً ُمْسَتأِْجرکښتګر 

مځکه په شروع نو  ووکه تخم پر مزارع باندي 
خو په ٌعنً اجاره سوې ده ده  رجَ ُمْسَتأْ کً 
 ٌو د کښتګرصل کً بٌرته د مځکً خاوند او حا

 بل شرٌکان ګرځً .

 د کښت حاصالت

کً باٌد د کښت د حاصالتو وېش د  په کښتګرۍ
مځکً د څښتن او کښتګر تر منځ په تړون کً 

 ټاکل سوى وي .

حاصل به د کښتګر او د مځکً د خاوند تر منځ 
د هر ٌوه ونډه به د وي او  کډول مشتر ُمَشاعپه 

فٌصدۍ له مخً لکه نٌمى ، درٌمه ٌا څلورمه 
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 معلومه وي .

که ٌوه ته معلوم مقدار ونډه وټاکل سً او د هؽه 
ٌا د  اضافه د هؽه بل د پاره وټاکل سًڅخه 

د پاره مځکً د ٌوې معلومً برخً حاصل د ٌوه 
نو او د بلً برخً دا د بل د پاره وټاکل سً 

 ر منځ فاسدٌږي .معامله ٌې ت

ته مځکه د ؼنمو د پاره په  مثال : زٌد بکر
ل ٌو ورکړه ، پدې ډول چً د حاص کښتګرۍ

تر خروار  خروار ؼنم به زٌد ته ورکوي او
به د بکر ونډه وي اضافه هر څونه چً وي هؽه 

 فاسده ده .ٌې کښتګري  نو دا 

پدې  ډول که زٌد بکر ته مځکه په کښتګرۍدؼه 
علومً برخً مځکً د ٌوې م ډول ورکړه ، چً د

ٌې د بکر دى دلته هم  حاصل ٌې زٌد او پاته
 تړون فاسدٌږي .

دؼه رنګه دا هم نه صحٌح کٌږي چً پروړ ٌې 
 مثال د ٌوه او ؼنم ٌې د بل وي .

کً به مځکه د کښتګر په اختٌار کً  په کښتګرۍ
ورکول کٌږي ، که د مځکً کار د مالک پر 

نه صحٌح ؼاړه هم واچول سً نو تړون ٌې 
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 کٌږي .

 د کښتګرۍ حاالت

 په کښتګرۍ څلور حاالت لري ،د ملګرو په آند 
او په ٌوه  درو حاالتو کً ٌې تړون صحٌح کٌږي

 . ت کً ٌې تړون باطلٌږيحال

کار او  ومړى : که مځکه او تخم د ٌوه وي اول
تړون  ٌوان ٌا د زراعت وساٌط پر بل وي نوح

او د  پدې حالت کً د تخم ځکه ٌې صحٌح دى ،
استخدام کونکى ګڼل کښتګر  دمځکً څښتن 

د حٌوان ٌا تراکتور د هؽه  کښتګرد  او کٌږي
 کار په آله کً شمېرل کٌږي .

ر ، تخم او کا که مځکه د ٌوه وي اودوهم : 
صحٌح دى ٌې تر منځ تړون  حٌوان د بل وي نو

دلته بٌا کښتګر د مځکً په ٌو مقدار حاصل ځکه 
 کٌږي .د مځکً اجاره کونکى ګڼل 

حٌوان د ٌوه وي ،  درٌم : که مځکه ، تخم ، او
 کار پر بل وي نو دا تړون هم صحٌح دى ، خو

دا ډول ګڼل کٌږي چً ن دلته بٌا د مځکً څښت
د مځکً په ٌو مقدار حاصل اجٌر  ٌې کښتګر

 کړى دى .
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رم : که مځکه او حٌوان د ٌوه وي او تخم او څلو
ځکه ، تړون ٌې فاسد دى  کار پر بل وي نو دا

د نو که دا تړون د مځکً اجاره وګڼل سً 
ول تړون پر خاوند حٌوان ٌا تراکتور الزمځمکً 
تړون د کښتګر اجاره ٌعنً که او فاسدوي 

جٌر باندي تخم استخدامول و ګڼل سً نو پر ا
 وي .الزمول تړون فاسد

 د فاسد تړون حکم

ټول د ٌې که د کښتګرۍ تړون فاسد سً حاصل 
 تخم واال کٌږي .

ه تخم د مځکً د خاوند وو کښتګر ته به اجر ک
هؽه د کار په پرتله اجوره ورکوي او مثل ٌعنً د 

که تخم د کښتګر وو نو کښتګر به د مځکً 
 مالک ته د مځکً کراٌه ورکوي . 

 باغوانً

 واًٌ . ُمَساَقاةباؼوانً ته په عربً 

بزګر  تعرٌؾ : ونً او باغ په بزګرۍ ُمَساَقاةد 
ورکول  پالنً د پاره پدې شرط ته د خړوبولو او

بلل  ُمَساَقاةوي  چً حاصل به ٌې تر منځ مشترک
 کٌږي .
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بوحنٌفه او په شان د ا باؼوانً هم د کښتګرۍ
فر په آند جاٌز ندهز

ٕ٠
 البته د ابوٌوسؾ ، امام، 

امام احمد په  محمد ، امام مالک ، امام شافعً او
دى ٌعنً باغ په باؼوانً ورکول جاٌز ُمَساَقاة آند 

د خٌبر مځکً او باؼونه د  ځکه رسول هللا
 هودو ته په سم نٌمى حاصل په بزګرۍخبٌر ٌ

بل دا چً خلک اړتٌا ورته لري ،  ورکړي وه او
په  مخکً مو ولوستل چً د کښتګرۍ او باؼوانۍ

 هکله فتوا د ملګرو پر وٌنا ده .

 ُمَغاَرَسة

ٌعنً دا چً  َسة د نهالګٌو اٌښودلو ته واًٌُمَؽارَ 
تر ٌو ټاکلً مٌعاد ک بل ته سپېره ځمکه څو

 ، څو هؽه نهالګً پر ولګوي اوورکړي پوري 
 باغنو څه مهال چً ونً ٌې پر حاصل راسً 

ته پاته مالک خپل منځ کً ووٌشً ، مثال نٌم ٌې 
 بزګر ته په اجوره کً ورکړي .سً او نٌم ٌې 

زموږ د امامانو په آند او هم د نورو بې  ُمَؽاَرَسة
هاوو په آند جاٌز نه ده ، البته مالکٌه ٌې شمېرو فق

 په ځٌنً شرطونو جاٌز ګڼً . 

                                                           
ٕ٠

 َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  َفأَْخَبَرهُ اَلطِ ِباْلبَ  أََتاهُ َحتَّى َخِدٌجٍ  ْبنِ  َراِفعِ  إِلَى ُعَمرَ  اْبنِ  َمعَ  َقاَل َذَهْبتُ  َناِفعٍ  َعنْ   

 ُ هِ  هللاَّ ٌْ  د پاره دلٌل دى . اْلَمَزاِرع . دا حدٌث د ابوحنٌفه ِكَراءِ  َعنْ  َنَهى َوَسلَّمَ  َعلَ
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 جرحَ 

شً  دېپوي نو هؽه  مالکشً ٌو د څوک چً 
په شً  ٌېبل څوک  اوتصرؾ حق لري  کً د
ځکه دى ، بې اجازي تصرؾ نسً کوالى  کً

 دى . څښتنًٌ مالک او 

پخپل شً  اوبندٌز لګول کٌږي  خو کله پر ٌو چا
دؼه  و ،ً د تصرؾ څخه منع کٌږي ملکٌت کو ا

 .جر واًٌ بندٌز ته حَ 

 بندٌز لګول کٌږي اوهؽه څوک چً پر هؽه 
تصرؾ څخه منع  کٌت کً دلپخپل مال او م

هِ  ٌْ  واًٌ . کٌږي هؽه ته َمْحُجورَعلَ

هِ  بندٌز ٌا دد تصرفاتو  ٌْ مصلحت او  د َمْحُجورَعلَ
نورو د مصلحت  ګټً په ؼرض لګول کٌږي ٌا د

کٌږي مثالً : پر لٌونً ه ؼرض لګول او ګټً پ
بندٌز د لٌونً د ګټً په ؼرض   د تصرفاتوباندي 

دلو څخه ېضاٌع ک د ېڅو مال ٌ تر ي ،لګول کٌږ
 وساتل سً .

اجازې رهن خرڅ کړي  بې ُمْرَتِهند  َراِهنکه 
 دا اوه کٌږي فاجازه موقوپر  ُمْرَتِهند  ېٌ سودا

کٌږي ،  لګول َراِهنهم ٌو ډول بندٌز دى چً پر 
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که څه هم د مرهون څښتن دى بٌا ٌې هم د  َراِهن
 خرڅالو څخه منع دى .

بندٌز لګول  چً د رهن د خرڅولو َراِهنپر 
د ګټً او مصلحت په ؼرض  ُمْرَتِهن د دا کٌږي

 حق ضاٌع نسً . ُمْرَتِهن څو د، لګول کٌږي 

 جر اسبابحَ  د

وب او ؼالمى لکبله کوچٌنوالً ، لٌونت بندٌز د
دؼو درو شٌانو ته د حجر اسباب  اوٌږي لګول ک
 واًٌ .

 

 د بلوغ نښً او عمر

وخت په هلک هؽه  ،کوچنى نابالؽه ته واًٌ 
تالم حرل کٌږي چً اېبالؽانو ٌعنً ؼټانو کً شم

ښځه ځنً حامله  خپله ښ سً ٌاېٌا انزال ورته پ
پوره اتلس  ېبٌا چً عمر ٌنو  هکه دا نه و، سً 

 .کاله سً 

رل کٌږي چً ېبالؽانو کً شم نجلۍ هؽه وخت په
اوالد په نس   ېښ سً ٌا ٌېورته پحٌض ٌا احتالم 

پوره اولس  ېبٌا چً عمر ٌنو  هکه دا نه و ،سً 
 کاله سً .
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پر هلک او که واًٌ :  سؾ او امام محمدابوٌو
 ېچً عمر ٌنو بلوغ نښً ښکاره نسً  د نجلۍ

 کٌږي . ګڼل انپوره پنځلس کاله سً هؽوى بالؽ

ته  لکهنو سً  ېلۍ چً بلوغ ته نژدهلک او نج
 واًٌ .  ةقَ اهِ رَ مُ نجلۍ ته ق او هِ ارَ مُ 

ژندنه که ګرانه ېبلوغ پ مراهقً دد د مراهق او 
 هکله منلبٌا د دوى خپله وٌنا د بلوغ په هلته سً 

ؼټانو په  د ، که دوى ځانونه بالؽان بلل نوکٌږي 
 رل کٌږي .ېجمع کً شم

 

ٌِّز ز او نا ُمَم ٌِّ  ُمَم

کم هؽه  ېٌ ، ٌو شمېردوه ډوله دي پر  ومانماش
،  وهٌږيپدي چً په هٌڅ نه عمره ماشومان 
ٌِّزهؽوى ته ؼٌر  هؽه  بلکوچنٌان واًٌ او  ُمَم

بٌا هؽوى ته ، هٌږي ه ٌو څه پودي چً پماشون 
ٌِّز  کوچنٌان واًٌ .ُمَم

چنى دوکاندار ته پٌسې ورکړي ٌو کومثال : که 
 اوورکړي  شىپه بدل کً ٌې دوکاندار  او

پسې خپلً بٌا ژاړي  ځٌنً واخلً او شىکوچنى 
ٌِّزکوچنى ؼٌر  ادنو ؼواړي  بٌرتههم   دى ، ُمَم
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 نه پوهٌږي . هٌڅ ځکه چً په سودا 

ٌِّزد ؼٌر  نه کوچنى سودا او نور معامالت ُمَم
ولً په  دصحٌح کٌږي ، تر داسً برٌده چً 

 اجازه الهم نه صحٌح کٌږي .

 شً د د څخه وکانداردد  هؽهداسً کوچنى چً 
بٌرته نه ؼواړي پٌسې  خپلًوروسته رانٌولو 

ٌِّز واًٌ ته  هؽه پوهٌږي چً  دېپهؽه ځکه ، ُمَم
 د پٌسو په بدل کً الس ته راوړل کٌږي . َمِبٌَعه

ٌِّزد   تړونونه ُمَم

ٌِّزد  درې پر تړونونه  کوچنً سودا او نورُمَم
 ډوله دي . 

ه هؽه کً هؽه تړونونه دي چً پ ېٌو ٌلومړى : 
دؼه ډول نو د کوچنً سراسر ګټه او فاٌده وي 

ٌح کٌږي د ولً بې اجازې هم صح ېٌ تړونونه
 ت قبلول .الکه خٌرات وصٌت او د سوؼ

کوچنً  تړونونه دي چً د سًهؽ ېٌ: بل دوهم 
د ولً په اجازه  ېهؽه ٌ نوتاوان وي په محض 

لکه خپلً ښځً ته ، صحٌح کٌږي  هم نهال 
خٌرات ٌا په ته بل پل مال خٌا طالق ورکول 

، خٌرات که څه هم د خٌر ورکول کً سوؼات 
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کار دى خو په دنٌوي لحاظ ٌې مال د الس څخه 
 په وځً نو ځکه ٌې پر خٌرات بندٌز لګول کٌږي 

 تړونونه دي چً په هؽه کً د هؽه ېٌ: بل درٌم 
ډول تړونونه  اګټً او تاوان دواړو احتمال وي د

 فه کٌږي .ولً پر اجازه موقو ې دٌ

 انو ترتٌبولٌد 

ولً هؽه چاته واًٌ چً شرعا د بل په مال کً  
رؾ صسوى وي او تواک ورسپارل صرؾ ت د
 موقوفه نه وي .هم بل پر اجازه  د ېٌ

پدې شرط چً ، خو د کوچنً ولً خپل پالر دى 
هِ َمْحُجوراو خپله لٌونى  ٌْ  وي .  نه َعلَ

اتو ې په مالً تصرفنه درلودى بٌا ٌ ېکه پالر ٌ
هؽه څوک ولً او سرپرست بلل کٌږي چً  کً

 ېکه د پالر وصً ٌ، وصً ټاکلى وي  ېٌپالر 
 هم ولً بلل کٌږي . ېبل وصً وټاکً هؽه ٌ

ً پالر وص ېاو نه ٌ درلودىپالر نه  ًکوچن که
نً د ٌعنٌکه پلرنى بٌا هؽه ولً  دنو  وټاکلى و

 ېهم نه درلودى بٌا ٌ ېکه نٌکه ٌ، پالر پالر دى 
که د وصً ٌن ه لخوا ټاکل سوى وصً ٌا دد نٌک

 ولً بلل کٌږي . ېوصً ٌ
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بٌا نو وه نٌکه او د هؽوى وصٌان نه ، پالر که 
قاضً  دٌې قاضً بٌا ٌې حاکم وروسته  ېٌ

 ولً بلل کٌږي .وصً 

په هکله  ً تصرفاتوولٌانو پورتنى ترتٌب د مال د 
نکاح او واده په هکله د ولٌانو  د، ځکه چً دى 

مو د فقه المبتدي چً لکه څنګه ، دى ل بېترتٌب 
 ولوستل . په دوهم ټوک کً

لکه ورور ،  نپورته کسانو څخه پرته نور کسا د
مور وصً د کوچنً او لٌونً د  اکا ، مور او د

 مال شرعا سرپرستً نسً کوالى .

 د ولً تصرف

هِ  پر ولً باندي الزمه ده چً د ٌْ په مال  َمْحُجورَعلَ
 رؾ وکړي . هؽه په فاٌده تص کً د

هِ َمْحُجور د ٌْ  ولً هؽه تصرفات  په مال کً د َعلَ

هِ  نه صحٌح کٌږي چً په هؽه کً د ٌْ  َمْحُجورَعلَ
ولً د کوچنً مال ځکه نو ، ضرر وي  تاوان او

او خٌرات کً نسً سوؼات  بل ته په پور ،
ښځً ته طالق ورکوالى سً  ېورکوالى او نه ٌ

هِ  ځکه چً پدې کً د ٌْ  وان دى .تا َمْحُجورَعلَ

بل وصٌت ، خٌرات او  د د پارهکوچنً  ولً د
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کوچنً  ځکه پدې کً د، تحفه قبلوالى سً 
 سراسر ګټه او فاٌده ده .

 د ولً سودا

په تر هؽه  ٌا بازار په نرخ ولً د کوچنً مال د
 خرڅوالى سً . قٌمت زٌات 

بازار په نرخ  د شىدؼه ډول ولً کوچنً ته ٌو 
 سً .  تر هؽه ارزانه رانٌوالى ٌا

په ؼبن ٌسٌر ٌعنً تر خپل نرخ  شى ٌوولً که 
پکښً  خلکګران رانٌسً چً په عام ډول  هدون
خو په ؼبن ، ر وځً هؽه هم صحٌح کٌږي ېت

نسً  ر ګرانېډتر خپل ارزښت ٌې فاحش ٌعنً 
 ورته رانٌوالى .

ر کً د ځان سره وړالى ولً د کوچنً مال په سف
کت شرا ٌابل ته په مضاربت  ېسً او هم ٌ

د د رانٌولو او خرڅولو دؼه ډول ، ورکوالى سً 
لڅوک و بلٌې  پاره ٌْ  .ټاکالى سً هم  َك

 د ولً اجاره

کوچنى د بل سره په خپل تر الس الندي ولً 
اجٌر کوالى سً چً ده ؼوندي  ۍدونه مزدور

ال هم  هؽوىٌا تراو هؽونً مزدوري اخلً  سانک
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خو په ډېره لږه ، زٌاته مزدوري ورته وټاکً 
ًٌ ٌعنً په ؼبن فاحش ًٌ نسً مزدور  ۍدورزم

 کوالى .

ورکوالى سً بل ته په کراٌه  شى ولً د کوچنً
، ده ته په کراٌه اخٌستالى سً  بٌا شىبل  د او

ول تصرفات د تجارت سره تړلً چً دا ټ ځکه
هؽه نو اختٌار ولري  تجارت ک چً دڅواو دي 

هم  اتلو شٌانو اختٌاروټاړوند  د تجارت سره د
 ي .ا کوپٌد

 ولً نفقهد 

به ٌتٌم د مال څخه  دنو  وواو بډا ؼنً  ولًکه 
ا کوالى سً ٌب وهٌڅ هم نه خوري او که فقٌر و

لکبله په جاٌز  ۍسرپرست ٌتٌم د مال د چً د
 ځنً وخوري . شىله اسراؾ څخه څه ېطرٌقه ب

 د ولً اجازه

 ٌاتړون وړاندي  ترچً ولً اجازه لکه څنګه  د
دؼه ډول ، ږي صحٌح کٌوٌنا  څرګندهوروسته په 

، صحٌح کٌږي اجازه هم  ٌېپه داللت او اشاره 
ٌِّزنو ځکه  ل ورځنً خوراکً کوچنٌان چً خپُمَم

 هلتهرانٌسً او داسً پاپړ  ،شٌان لکه بسکوټ 
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بٌا ٌې هم اجازه نه وي  څرنګهولً  که څه هم د
کوچنً ته پٌسې د  ځکهسودا صحٌح کٌږي ، 
 ورکول کٌږي . ارهد پهمدې شٌانو د رانٌولو 

 کوچنً طالق د

کوچنى ، کٌږي  واقعکوچنً طالق نه نابالؽه  د
لخپله ٌا د وکه خپلً ښځً ته  ٌْ طالق په ذرٌعه  َك

 دؼه، نه صحٌح کٌږي  ًطالق ٌنو ورکړي 
و  کوچنً هم د کوچنً ولً او سرپرست ډول د

 ښځً ته طالق نسً ورکوالى .

 د کوچنً اقرار

حق  لب داو ر وکړي پخپله خوښه اقرا څوککه 
ً هؽه حجت ګرځپر ٌې اقرار  نوً پر ځان ومن

 تر اقرار اوي ثابتٌږٌې پر ذمه په حق د بل او 
 نه منل کٌږي ،مانً ٌښپوروسته ٌې انکار ٌا 

 سړى پخپل اقرار نٌول کٌږي . ځکه

که ، ار ته اعتبار نه ورکول کٌږي د کوچنً اقر
 کًپالن کوچنى په خپله خوله اقرار وکړي چً د

هؽه پور پر  دنو پٌسې پور باندي دى  هما دون پر
 نه ثابٌتٌږي .  ده

ولً له  د اوهؽه کوچنى چً په سودا پوهٌږي 
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د هؽه  خوا د کاروبار اجازه ورکول سوې وي
ه د بل په ک ٌعنًوړ دى اعتبار  دمالً اقرار 

 ٌږي .پر ذمه ثابت ٌېهؽه  مالً حق اقرار وکړي

 کوچنً کارونه د

ګرم نه بلل پړ او ه هم پخپله وٌنا که څکوچنً  
 نوولً بې اجازې تړونو کٌږي ٌعنً اقرار او د

خپلو افعالو  دخو ، اعتبار نه ورکول کٌږي  ېته ٌ
د چا نو ځکه که ، نٌول کٌږي په جزا  نواو کارو

 ورکوي .ٌې تاوان به  مات کړي شى

 لٌونى

وهل  اوته واًٌ چً عقل نه لري  لٌونى هؽه چا
 . او ټکول کوي 

چً تل  لٌونى دىدوه ډوله دي ٌو هؽه پر لٌونٌان 
کله  او نى وي او بل هؽه دى چً کله لٌونىلٌو
 .ً ځپه عقل او هوښ کً رابٌا 

د عاقالنو ډول لٌونى د عقلمندۍ په حالت کً  دا
روژه او حج باندي  زکات ، لمونځ ،، حکم لري 
تړونونه ًٌ نور معامالت او  طالق ، فرضٌږي ،

د لٌونتوب څه مهال چً  خو، کٌږي صحٌح 
لٌونٌانو حکم لري حجر او د  ادوره پر راسً بٌ
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 بندٌز پر لګول کٌږي .

ٌِّز کوچنلٌونى د ؼٌر   عبادات، نه حکم لري  ًُمَم
 دي الزم بانديروژه او حج  زکات ، لکه لمونځ ،

 هٌڅ نوع تصرؾ صحٌح کٌږي .  ېاو نه ٌ

لً وٌې که څه هم  او تړونو ته وووٌناد لٌونً 
نه ورکول کٌږي  بٌا هم اعتباروي اجازه ورکړي 

 ږي . ٌکهم نه واقع طالق  ېنه ٌ نو ځکه

د لٌونً د ځانً او مالً کارونو د سمبالولو د 
 پاره چً په شرٌعت کوم کس ټاکل سوى دى هؽه

تصرؾ دنده په ؼاړه د لٌونً د ځانً او مالً 
، و دا کس ته ولً واًٌ او د ولً تصرفات لري 

  د لٌونً په ګټه وي . به ټوله

لٌونى هم د کوچنً په شان د خپل فعل ذمه واره 
د هؽه نو مات ٌا خراب کړي  شىکه د بل ، دى 

 تاوان ځنً اخٌستل کٌږي . 

 وهعتُ مَ 

لکبله  ۍچً د عقل د خرابمعتوه هؽه چا ته واًٌ 
 اوګډي وډي وي  ېخبري ٌ ي ،سم نه پوهٌږ

په پښتو  معتوه ته، وي  سمنا فاسد او ېکارونه ٌ
 . الى سووٌهم باوله  کً
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ر زٌات وي هؽه ېډ ېتوب ٌه هؽه معتوه چً باول
ٌِّزد لٌونً او ؼٌر  هٌڅ ، کوچنً حکم لري  ُمَم

اعتبار نه ورکول  ېنوع تصرؾ او وٌنا ته ٌ
 کٌږي .

ٌعنً نٌم لږ وي  ېتوب ٌه هؽه معتوه چً باول
ٌِّزد  بٌا هؽهحاله باوله وي  کم لري کوچنً ح ُمَم

لکه د  ېتصرفات ٌ ېٌو مخ د ګټً او فاٌد ٌعنً
ولً بې اجازې  دخه خٌرات او تحفه قبلول څبل 

چً  ېتصرفات ٌ داسًاو ي دصحٌح او معتبر 
تاوان او ضرر وي د ولً په په محض  ېهؽه ٌ

بل و لکه خپل مال هم نه صحٌح کٌږي  زه الااج
 ًښځ ًته په تحفه او سوؼات کً ورکول ٌا خپل

 . کولورطالق ته 

 چً په هؽه کً تصرفات د نٌم حاله باوله داسً
د ولً پر  يودي تاوانً  ٌاګټمن  چً کېدالى سً

، ځکه رانٌول  ًش ٌود لکه  اجازه موقوفه کٌږي
 دى منګټ و په سودا کًرانٌولى و ېٌ که ارزانه

د نو دى  ًتاوانو بٌا که ګران ًٌ رانٌولى و او
زه د ولً پر اجا ډول تصرفات ادنٌم حاله باوله 
 . موقوفه کٌږي
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 ٌهفِ سَ 

مال کً اسراؾ په ته واًٌ چً  ٌه هؽه چافِ سَ 
کً چارو په داسً الرو مالونه بې ځاٌه  او کوي

نه  او لو وړ ويمنته د  تعٌشر مصرفوي چً نه
 .عقل منً  ېٌ

هؽه چا ته واًٌ سفٌه  داسً هم وٌالى سو چً
عمل نه  ؼوښتنهپه عقل لري خو د عقل چً 

 وي .ؾ مالونه مصرفوي بلکً د هؽه خالک

 

 د َسفٌِه بندٌز

 بالػ او حر، واًٌ : پر عاقل امام ابوحنٌفه
 ٌعنً َفهپور ، ؼفلت او سَ  انسان باندي د

، لکبله حجر او بندٌز نه لګول کٌږي  ناعقلمندۍ
پل مال په خ ا هم دٌب خو ولػ سلٌکن که کوچنى با

هؽه ته دي خپل نو  ېدىاصالح او ګټه نه پوه
او  تسلٌمږيپوري نه  ۍځه وٌشت کلنپن تر ونهمال

 خو د، مال سرپرستً کوي  د ېدي ٌولً  د هؽه
 وکړپکښً تصرؾ هؽه خپله کوم دې سره که 

پنځه  او ترکٌږي  ګڼلنافذ او صحٌح  ېتصرؾ ٌ
که ، ً س تسلٌم وروسته دي مال ورۍ وٌشت کلن
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 خپل مال په ګټه او اصالح نه پوهٌږي . څه هم د

خپل  دمخه د ۍشت کلنپنځه وٌ ترکه  سدؼه ک
هماؼه  ي بٌا دهٌږپووګټه  واح اصالل په ام

 څخه ٌې مالونه ورسپارل کٌږي .وخت 

ٌه باندي د هؽه د فِ واًٌ : پر سَ  محمد ابوٌوسؾ او
 .ساتنً په سبب حجر لګول کٌږي د مال 

پر کوم کس چً بندٌز ولګول سً هؽه ته 
هِ َمْحُجور ٌْ هِ َمْحُجورد واًٌ ،  َعلَ ٌْ  ٌه هؽهفِ سَ  َعلَ

دالى سً لکه رانٌول او ېتصرفات چً فسخ ک
ه زم ٌعنً سرپرست پر اجاٌَ د قِ ٌې ول هؽه خرڅ

 .موقوفه کٌږي 

هِ َمْحُجورد  ٌْ  فسخهؽه  چًتصرفات  ٌه هؽهفِ سَ  َعلَ
صحٌح  ېلکه نکاح او طالق هؽه ٌ کېدالى نسً

 کٌږي .

په داسً جرم اقرار وکړي چً لکبله ٌې ٌه که فِ سَ 
ځان  د ېاقرار ٌ اجبٌږي نوو حد او قصاص پر

 کٌږي .  منلپه حق کً 

 زکات فرضٌږي او د په مال کًٌه فِ سَ  ددؼه ډول 
باندي هم نفقه  خپل اوالد ، ښځً او ذوى االرحام

م ،  ږيواجبٌ ٌَ د ښځً او  د مال څخهٌې البته قِ
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 ادا کوي .او زکات نفقه اوالد 

 ُمَغَفل

بې  دچً بٌده انسان ته واًٌ او ناخبره  ُمَؽَفل
په سودا نه  ًګټ لکبله د ۍاده ګساو  ۍتجربه ګ
 کٌږي .اٌستل ر ېتل په سودا کً تاو پوهٌږي 

هم د هؽه د مال د ساتنً  ُمَؽَفلد ملګرو په آند پر 
 لکبله بندٌز لګول کٌږي .

باندي د  ُمَؽَفلد ٌادونً وړ ده چً پر َسِفٌه او 
لو په آند د نښو په ښکاره کېدامام محمد
پر په آند ل کٌږي او د ابوٌوسؾبندٌز لګو
باندي د بندٌز لګېدل ٌا د بندٌز  ُمَؽَفلَسِفٌه او 

 پورته کېدل د قاضً په حکم کېدالى سً او همدا
  د ابوٌوسؾ قول راجح دى .

دؼه ډول د ملګرو په آند پر مدٌون د داٌن د پور 
ٌُون هؽه  بندٌزد ساتنً په سبب  لګول کٌږي ، َمد

بٌا ن اٌِ دَ ، پور پر باندي وي ه واًٌ چً د بل چا ت
 پور باندي وي .  ېهؽه چاته واًٌ چً پر بل ٌ

په هکله او بندٌز د سفٌه ، ُمَؽَفل او مدٌون د حجر 
البته پر دوى باندي ، د ٌارانو پر قول ده  افتو

 .په حکم لګول کٌږي د قاضً  بندٌز
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قاضً د  دباندي بېله کوچنً ، لٌونً او معتوه پر 
 ږي .لګول کٌ دٌزبنهم  حکم څخه

 اهل کساننا

ٌه اس کرفلِ ً او مُ فتِ باک مُ  ېپر ناپوه طبٌب ، ب
د ګټً په سبب حجر  خلکوکښ باندي هم دعامه 
 او بڼدٌز لګول کٌږي .

ډاګټر هؽه چاته واًٌ چً د ناپوه  ٌاناپوه طبٌب 
انو مرٌضٌت ونه لري مثالً :او طبابت اهل ۍټرکډا

کله که ،  که او وژونکً دواوي ورکويهلِ ته مُ 
لکبله پر مرٌض  کوم بل سبب د حساسٌت ٌا دوا

 مخنٌوى نسً کوالى .ٌې هؽه بد تاثٌر وکړي نو 

د خپله ځانه  ً هؽه چا ته واًٌ چًفتِ بې باک مُ 
 حالل په حرامولو او د د ،څخه فتواوي ورکوي 

 باک نه کوي .هٌڅ حرام په حاللولو 

 ٌه کښ هؽه چاته واًٌ چً ترانسپورټًاس کرفلِ مُ 
، خو پٌسې نه لري  وامکانات ٌعنً نقلٌه وساٌط ا

حمل او نقل قرار  د نواو مالو خلکو د دې سرهد 
کوچ او  داو څه مهال چً سره کوي  خلکوداد د 
کومً  اووي ځان پټنو رسٌږي وپر  ټهېانتقال ن

اخٌستً څخه  ٌې د خلکو پٌسې چً د وړاندي
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 وي .پر کار اچپخپل کار کً  وي هؽه

د حاجٌانو د بٌولو او چً کً  نن زمانهپه 
هم د دي دا خصوصً شرکتونه کوم راوستلو 

  په حکم کً راتلالى سً .کراٌه کښانو 

ٌه کښ اً او مفلس کرفتِ ناپوه طبٌب ، بې باک مُ 
او کراٌه کښً څخه منع ، افتاء  ۍټرکځکه د ډا
بدنً ، دٌنً او  د عامه خلک ٌېڅو تر کٌږي 

 مالً تاوانو څخه وژؼورل سً .

 

 بندٌز وندٌُ مَ  د

 واًٌ : پر مفلس پوروړي امام ابوحنٌفه
جبر په  مال ېباندي حجر نه لګول کٌږي او نه ٌ

ورته به امر  خوا قاضً د خرڅٌږي بلکً د
 .کړي  پورونه ادا خلکوکٌږي چً د 

تر  يڅ کړپخپله خپل جاٌداد او مالونه خردى که 
که  ښه او خوڅو د پوروړو پورونه په ادا کړي 

بٌا دي تر هؽه وخته بندي نو کړي  نه داسً و
پورونه ادا کوي ٌا په  خلکو چً دتر څو ي کٌږ
او ځکه څوک چً پٌسې لري ، ل کً مري ٌج

و لدېپوره ک تربل حق د معٌاد  و داؼنً وي 



    

 

ٖٕٗ  
www.taleemulislam.net 

 د اوکوي هؽه ظالم دى ادا هم نه ال وروسته 
 .لم سزا بند دى اظ

 الس تنګً اوهٌڅ په الس کً و نه لري  لٌکن که
پوري مهلت  پٌدا کولو ترپٌسو  ثابته سً بٌا د ېٌ

 ورکول کٌږي .

 د ېون باندي که پور ٌدٌُ ٌاران واًٌ : پر مَ 
روړو په پو د و ،سره برابر ٌا زٌات وشتمنۍ 

او تر لګول کٌږي  بندٌزؼوښتنه د قاضً په حکم 
صرؾ څخه منع هر هؽه مالً ت وروسته د بندٌز

نو ،  ٌې په زٌانمن کٌږيکٌږي چً پوروړو 
لً راکړه ورکړه نسً وته ، ماتلً خٌرافنځکه 

او  ونواوالد، د خپل ځان ، ښځً  البته، کوالى 
د ځکه ، کوالى سً  ې خرڅنفقد  ذوى االرحام
اصلً اړتٌاوي د پوروړو تر حق  ًخپلهر انسان 
 مخته دي .

 لمسٌان ،، زامن بالؽان انا ،  ،روم ،نٌکه ، پالر 
، الدونه ، ماما ندي او د هؽوى اوېوړونه خو
ټول په ذوي االرحام کً راځً عمه ، خاله ، اکا 

، نه د خپلً محتاج وي څوک  ٌوپه دوى کً که 
کار او په الس کً ولري او نه د  شىنفقې د پاره 

د ضرورت په اندازه نفقه  ولري نو توان ۍخوار
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 پر سړي الزمٌږي . ېٌ

 او ونهډول که مدٌون پخپله خوښه خپل مال همدا
حاکم نو  ولپوروړو په پور کً نه خرڅ د دجاٌدا
د  څوتر ً الى سخرڅو ونهجاٌداد او مال ٌې

 وٌشً .له مخً وفٌصدي  ٌې د منځپوروړو تر 

ل په پور اقرار حجر وروسته د ب ترمدٌون که 
دلو ېپورته ک تربندٌز  د ېاقرار ٌ نووکړي 

د ٌې د شتمنۍ څخه  اول ٌعنًٌږي وروسته نافذ
او تر هؽو ي ٌږک ادا ونهمخکنٌو پوروړو پور

ي چً مدٌون ادا کٌږپور د هؽه چا ٌې وروسته 
 .په پور اقرار کړى دى د بندٌز په مهال ٌې 

 سفلِ مُ 

معلوم ناکه  مالد مفلس  ،مفلس ډٌوالً ته واًٌ 
بندي کولو څخه د  قاضً د ېاو پوروړو ٌ وو

نو ، ده وٌل چً زه مال نه لرم  واؼوښتنه کول 
 چً هڅون اٌرې مٌاشتً د، دوې  ٌېقاضً دي 

مال پوښتنه دي  د اوي کړوبولً بندي  الزمٌې 
 . ځنً کوي 

 ېمال ښکاره نه سو ٌا ٌد بند سره ٌې بٌا هم که 
د بند نو ر کړل ېلو شاهدان تدمال پر نه درلو د
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ده او د پوروړو  د سً اواٌله څخه دي خوشً او 
 ، دؼه رنګهي جوړٌږنه هم  خنډدي  منځتر 

تل نه په پسې کٌږي او نه به هم  ٌېبه  يپوروړ
 .کاروبار او سفر څخه منع کوي  د ېٌ

هؽه دي څه زٌاته پٌسه وګټً  د نفقې څخهکه 
پٌسو  ددي کً  منځخپل او ځنً اخلً پوروړي 

 پر سر سره وٌشً .

ډٌوالٌتوب  دفلس ٌاران واًٌ : که حاکم د مُ 
بٌا دي نو هؽه ُمفلس وبولً  ٌعنًپرېکړه وکړي 

تر  منع کويځنً تر هؽه مهاله ي پوروړقاضً 
ې ٌ پوروړيچً  ٌا دااو  کوي پٌسې پٌدا څو چً

شاهدان تېر کړي چً ده اوس پٌسې پٌدا کړي 
 دي .

د فقه المبتدي درٌم ټوک معامالت پر همدې ځاى 
ٌې ان شاء هللا څلورم  پاى ته رسٌږي ورپسې

مٌراث  او په څلورم ټوک کً د قضا ، ټوک دى
 . انٌږياحکام او مساٌل بٌ
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کال د سنبلې د مٌاشتً پر  9ٖٓٔتدي د درٌم ټوک تبٌض د د فقه المب
کال د روژې د  ٕٖٗٔچً د ، د چهار شنبې په ورځ ، دوهمه نېټه 

ري د هللا په توفٌق پاى ته مٌاشتً د څلور وٌشتمً نېټې سره سمون خو
 ورسېد .

م علً سٌدنا خر دعونا ان الحمد هلل رب العالمٌن و الصلوة و السالو آ
 . محمد و آله وصحبه اجمعٌن
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