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 پښتو د پرمختګ پر لور

ر ې ګړی ارزښت لري ، په نړۍ کې ډسوداګري د انسانانو په ژوند کې ځان

چې یوازې پ ه س وداګرۍ تکی ه ل ري. س وداګري د ه وادونه شتېداسې ه

هېوادون و ک ې سوداګري په  ،ر مهم رول لريهېوادونو په پرمختګ کې ډې

زمين ې رامنتت ه  ۍد بې وزلۍ کچه راکموي، پانګونه ډې روي ، د کاروب ار 

کوي، د توکو بیې راټيتوي، د هېواد په داخل او بهر ک ې د خلک و ت ر م ن  

 اړیکې ټينګوي.

)محم د ل لی هللا  که د اسالم له نظره هم وګورو، ن و زم وخ خ وخ پيغم ر

ت ه ي ې ډی ر  ې او کاروب ارهم په خپل ژوند کې سوداګري کړ  عليه وسلم(

 څو حالل رزق تر السه کړي .  ،خلک هڅويل دي

زموخ هيواد کې هم سوداګري اوخد تاریخ  ل ري،  د خت ی  او لوی دي  ت ر  

ده، د ې ښ مو الر نومېله هم دې الرې ب ه چ ې د ور  من  يې د پله بڼه لرله،

دله ،  خ و کل ه چ ې پ ه ن ړۍ ېختی  او لویدی  ترمن  سوداګري تررسه ک

رامنتته ش و، د ن ړۍ پ ه کچ ه  ډې ر ل وی  )انقالب( لنعتي اوښتون کې

الرې  ټرانزيټيرې لويې ېپه نړۍ کې ډ اقتصادي بدلونونه  رامنتته شول

نړۍ رسه د کيل بڼه غوره کړه او پ ه ورت ه وخ ت ک ې  ېجوړې شوې، ټول
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واد کې جنګونه رامنتته شول،  په همدې س ب   زم وخ  هې واد ېزموخ په ه

 ه بشپړه توګه له منته الړه.کې سوداګري پ

واد کې د نسبي س ولې پ ه رات ګ رسه ی و ش مېر  ېخو له نېکه مرغه په ه  

واد نړيوال ه س وداګري ت ر ش پږو میلی اردو ډال رو ېپرمختګونه وشول، د ه

 هپورې  ورسېده، د دې ت ر څن ګ د هې واد ک ورنۍ س وداګرۍ ه م ت ر ی و 

کي ک ې ی و پ ه راتل ونبریده پرمختګ وکړ . له دې رسه رسه هېواد به م و 

د وي، ځکه دا هېواد د اقتصادي موقعیت ل ه هځل بیا د لوی پرمختګ شا

نظره ډير مهم دی،  له یوې خوا د جنويب اسیا او مرکزي اس یا ت ر م ن  د 

له بلې خوا د ورېښمو پخوانۍ الر هم د جوړېدو په حال ک ې  ،پله بڼه لري

 ده . 

نو که د سوداګرۍ پورتني ارزښت ته پ ام وک ړو، ډې ره مهم ه ده چ ې پ ه 

دې اړه زموخ لیکواالن ډيرې لیکنې وکړي او د سوداګرۍ د اهمیت په اړه 

ټولو هېوادوالو ته معلوم ا  ورک ړي، ل ه ي وې خ وا ب ه د ژب ې د پرمخت ګ 

به مو اړین معلوما  هغ و خلک و ت ه چ ې غ واړي  پلوهسب  وګرځي له بل 

 تررسه کړي، مهیا کړي وي  .  سوداګري

ر مه م  کاروب اري مس ایل د ې ډپه دې کتاب ک ې د س وداګرۍ ت ر څن ګ 

ر ل وی پرمخت ګ دی او  ې ړل ش وي دي  چ ې دا ه م ډاسالم له نظ ره څې 

 اسالم  کاروبار ته ډېر  اهمیت ورکوي  . 
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بیا هم له نیکه مرغه دې موضوع ته زموخ د ځوانانو پام ش وی او غ واړي  

خ  وخ ملګ  ری او  لیکن  ې وک  ړي چ  ې ل  ه دې جمل  ې زم  ا ګ  ران پ  ه دې اړه

ت ر (کاروب اري مس ايل او اس المي ح ل الرې) د )فیاض حمی د( دی چ ې 

دا کتاب ژباړلی او زياتونه يې په کې ک ړې، ل ومړی ده  يې الندېرسليک 

لوستونکو ت ه مب ارکي وای م او ل ه ده څخ ه م ې  ددې کتاب ټولو ته  او بیا

ده پ رې تن ووکړي، تر څو د لوستونک هم لیکل نور هيله ده چې په دې اړه

( ت  ه د ال بری  التوبونو د)فی  اض حمی   خړوب  ه  ، پ  ه پ  ای ک  ې ښ  اغيل

 غوښتونکی یم . 

 درنښت

 محمد داود نیازی

 ترناکه ، حیدراباد ، هندوستان

 8002/08/83نيټه :
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 له اسالمي اقتصادي نظام رسه زما مينه

پوهنتون کې ډېر مضامني ولوستل، ډې ر م ې خوښ ېدل او ل ه ل ږو  پهموخ 

رسه مې بېخي عالقه نه وه، په پنتم سمسرت کې مو )اسالمي ب انکوايل( 

ولوسته، په دغه مضمون کې مو ډېر شيان ولوستل، خو په څه يې پوه او 

په څه يې پوه نه شوم، ځکه درس مو په انګلييس لوسته او په انګلييس  

دومره ترشيح نه راکوله، خو بس غټ غټ ټکي به يې ت رې کې به استاد 

راواخيستل، خو په لوستلو يې زما فکر د اسالمي اقتصادي نظ ام پ ر ل ور 

راواوښت او ډېر لېواله شوم چې اس المي اقتص ادي نظ ام ول وې، ډې ری 

وختونه به مې کتابونه اخيستل يا به مې له ملګ رو غوښ تل، کل ه کل ه ب ه 

ډېر وختونه به مې چې کله د کومې پوښ تنې م کتل، مې په انټرنېټ کې ه

، ځکه انټرنېټ په پښتو ترالسه کړځواب پيدا کاوه، نو په اردو ژبه به مې 

کې ډېر معلوما  نه لري، نو مجبور وم چې په اردو کې يې پيدا کړم، يوه 

مس للې پ ه اړه مالوم ا  لټ ول،  کاروباري يوېورځ مې په انټرنېټ کې  د 

( وېبپاڼه کې مې ترالسه کړل، دا د يو www.shaheedeislam.comچې په )

ديني عاې  )عارف موالنا محمد یوسف لدھیانوی شہید( وېبپاڼ ه ده چ ې 

دي، )آپ کا مس ايل اور ان ک ا  خونديټول اثار يې په همدې وېبپاڼه کې 

چاپ شوی چې )شپږم( جل د ي ې کې حل( دا کتاب يې په )لس( جلدونو 

او د هغ ې ځوابون ه دي، م ا ي ې  پوښ تنې مس ايلو پ ه اړه کاروباري ټول د

هغومره مې  ،ددې برخې لوستل پيل کړل، څومره چې مې دا برخه لوستله

چې  داسې پوښتنې په کې مطرح شوې وې، ترې خوند اخيست ، ډېرې 

د  ه لټ ه ي ې وم،خو پرې نه پوهې دم او د ځوابون و پ  زما په ذهن کې وې،

ځوابونه مې ترالسه کړل او د اس المي اقتص ادي نظ ام  پوښتنو هغې ټولو

په اړه مې نور هم ډېر مسايل زده کړل، نو فک ر م ې وک ړ چ ې دا پوښ تنې 

http://www.shaheedeislam.com/
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پ ه ټولې پښتو ته راوژباړم تر څو نور پښتانه ترې ه م ګټ ه پورت ه ک ړي، 

غ واړم د  چ ې زه اميي ل وک ړددې وېبپاڼې چل وونکي ت ه  همدې موخه مې

ل د چ ې شپږم ج )آپ کا مسايل اور ان کا حل(نوموړي ديني عاې د اثارو 

، پښتو ژبې ت ه راوژب اړم، هغ ه ډې ر خ و  د اقتصادي مسايلو په اړه دی

شو او زما لپاره يې له رب څخه د توفيق دعا وغوښ ته، م ا پ ه ډې ر ش وق 

راوژب اړلې چ ې م وخ وررسه پ ه  مې ېژباړه  رشوع کړه او ټولې هغه پوښتن

ني ژوند کې مخ کې ږو، ددې ت ر څن ګ م ې ل ه ن ورو ډې رو کت ابونو او ورځ

وېبپ  اڼو څخ  ه د اس  المي اقتص  ادي نظ  ام او اس  المي ب  انکوالۍ پ  ه اړه 

او له دې رسه مې يو ځای کړل، دا په دې خاطر ک ه څ و  راټول مالوما  

کوالۍ په الولو پ وه پوښتنې لويل او له هغې مخکې لومړی د اسالمي بان

  ، نو پر پوښتنو به هم يو څه اندازه له مخکې څخه پوه وي.

ل  ه ي  و څ  ه ان  دازه مط  العې وروس  ته زه پ  ه دې ورس  ېدم چ  ې ي  واځينی 

اقتص ادي  حل الره لري او د ژوند هراقتصادي نظام چې هرې مسللې ته 

اقتص ادي نظ ام دی، ک ه چې رې  اس المي الرښوونه لري، هغ ه لپارهاړخ 

المي اقتصادي نظام په يو هېواد کې پ ه پ وره ډول پل ی  ، ن و هغ ه اس

هېواد به ډېر ژر د اقتصادي پرمختګ لوړو څوکو ته ورسېږي. په اسالمي 

اقتصادي نظام کې د ټولو هغو پوښتنو ځوابونه پيدا کې ږي چ ې ن ور ټ ول 

 اقتصادي نظامونه ورته ځواب نه لري.

چ ې پ ه دې  ې الم ل هم دا دید اسالمي اقتصادي نظ ام رسه زم ا د مين 

ه س تونزه ح ل ځ واب ش ته، ه ر نظام کې هر څه شته، هرې پوښتنې ته 

، هر وګړي ته حق ورکړل شوی، د ه ې  ډول لل م ح ق ي ې چات ه ن ه لري

دی ورکړی، غري  په کې ښ ه پ ه ارام ه ژون د تې روالی  ، ان ک ه پ ه 

 نړۍ کې پلی  ، نو هې  ډول اقتصادي ستونزه به رامنتته نه  .
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کتاب تر من  خنډ نه جوړېږم، په اخر کې ل ه خپ ل ګ ران د نور ستاسو او 

ماما )ضياء الرحمن ضيا( څخه مننه کوم چې د کتاب په ژب اړه او مالوم اتو 

راټولو کې يې رارسه مرسته وکړه، له ګ ران او زړه ت ه ران ږدې ملګ ري او 

 چ ېڅخه غرونه غرونه منن ه ک وم  ځوان اقتصاد پوه )محمد داود نيازي(

هر وخت يې زه اقتصادي مطالعې او ژب اړې ت ه هڅ ولی ي م، باي د وواي م 

پ  ه هندوس  تان ک  ې د  ملري  ز ک  ال( ۴۹۳۱اوس  مهال ) چ  ې ني  ازی الال

ې به خپل هېواد ته ډک ې ماسرتۍ پر زده کړو بوخت دی او نږدې ورځو ک

دا کت  اب دی، دا د . ک  ه ن  ن ستاس  و پ  ه م  خ ک  ې   منګ  ولې راس  تون

 دې د خوښيو ډ  عمر ورکړي. نوموړي برکت دی، رب

څرنګ ه چ ې انس ان ل ه دا زما ل ومړی اث ر دی، چ ې ژب اړه او زياتون ه ده، 

غلطيو او تېروتنو خايل نه وي، نو کېدای  ، په دې کې کت اب ک ې ل ه 

ما څخه هم ځينې سهوې او تېروتنې شوې وي، له ټولو لوستونکو څخ ه 

او د ال الح  وکړئ. يې مخکې له مخکې بښنه غواړم، هيله ده بښنه راته

لپ         اره ي         ې ل         ه م         ا رسه پ         ه دې اميي         ل ادرس 

(Fayaz.hamid8008@yahoo.com.اړيکه وکړئ )  ن ور دا ه م تاس ې او دا

 هم )کاروباري مسايل او اسالمي حل الرې(...

 د افغانستان اقتصادي پرمختګ په هيله

 درنښت

 فياض حميد

 ۵/حو /۴۹۳۱-کابل

  

mailto:Fayaz.hamid2012@yahoo.com
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 سوداګري

بول  سووداګريد انساين اړتيا د پوره کولو لپاره دوه رسچينې ډېر مهمې دي، يو 

پوورې  سوداګرۍراعت او صنعت هم ز ، خو په اوسني عرص کې کرنه )زراعت(

اړه لري، که په يو هېواد کې تجارت په سمه توګه تررسه نه يش، نو هلتوه کوه 

 هپوه ه و ړتيا شيان هر څومره ډېور وي، بيوا بوه هومغله هر څومره ډېره وي، دا

کمی او قيمتي وي. نبي عليه السالم فرماييل، چوې  ډېر توکو ود دغ هېواد کې

(رزقدتجارتله رر رته  راي. ددتهګدا ديديت  ه ۰۱/۹ادم)بني 

 ه تهدابريداېهد  د راښهګدتدابريم فياي مثبډېداتالملپارهجګ.يلګ

 ډيل د  يګاخالقيايبلقانګينديهد

دي چووې وويوول يش دا کووار د يووو مسوولان د ا ووان او  ه توودابرياخالقووي ه وو

 عقيدې پر ضد دی. نو ځکه يې په اخرت کې نتيجه هم بده ده.

 قانوين: که يو شخص ددې خالف ورزي وکړي، په دنيا کې يې جزا ويني. 
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 مانا سوداګرۍد 

ويلوی او  سووداګريپه خپل منځ کې اخيستلو او خرڅولو توه اسوالمي رشيعوت 

همدارنګه )بيع و رشاء( لفظونه يوې ورتوه کواروي دي. د تجوارت مانوا د ګ وې 

ترالسه کولو لپاره اخيسوتل او خرڅوول دي او د )بيوع( مانوا پلوورل او د )رشاء( 

ء د بيع په مانوا هوم دي، خو کله کله بيع د رشاء او رشا او پريودل مانا اخيستل

 کارول کېږي.

 سوداګري پېژندنه )تعريف(

يوازې ګ ه پورته کول دي، يعنې په هر څه کې  سوداګريپه اوسني وخت کې 

په نووم توررسه کېوږي، خوو د اسوالمي  سوداګرۍچې ګ ه وليدل يش، ه ه د 

رشيعت له نظره: يوو ښوه شوی )حورام او نواوړه نوه وي( د حوالل يش رسه پوه 

سووداګري . ه وه هد سووداګريکول يا يې اخيسوتل او خرڅوول  خوښۍ تبادله

وي،  سووداګريوي، يا د حراموو او بواطلو شويانو  څخه نهالرې  حاللې له چې

په اسالمي رشيعت کې ورته باطل او فاسد ويل کېږي، که پوه ه وې کوې هور 

په حالل موال توررسه کېوږي، خوو د  سوداګريهمدارنګه  که  .څومره ګ ه وي

 شمېرل کېږي. ههم باطل سوداګري خوښي په کې نه وي، نو دا دواړو لوريو 
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 رلو طريقهېد پلورلو او پ

د اخيستلو او خرڅولو طريقه داده چې اول  دې سودا ښه سمه وکتل يش، بيوه 

ښه سمه وټاکل يش، يا که د شيانو تبادله وي، دغه ټول شيان دې وکتول  دې

زه دا شويان يش او بيا دې ژبنی اقرار ويش، ژبنی اقرار دې په دې ډول ويش؛ 

پوه دې وخووت کوې دې سوووداګر بيوه ووايووي او اخيسوتونکی دې سووودا  پلوورم،

 وګوري او وه دې وايي؛ زما قبوله ده.

پوه  ، کيلو يا چوارکار ته وويل؛ دا غنم سېرد بېلګې په ډول: يو شخص دکاند

، اوس که پريودونکی ووايوي؛ اف انۍڅو دي؟ دکاندار ورته وايي؛ په څلوېښت 

دا بيه زما قبوله ده، نو دا غنم وپلورل شو، يا که ووايي په )څلوېښت( نه بلکوې 

يې اخلم او دوکاندار ورته ووايي سمه ده، پيسوې راوړه، نوو  اف انۍپه )دېرش( 

دې صورت کوې هوم بيوع سومه ده، د اخيسوتونکي لپواره يوې اخيسوتل او د په 

پلورونکي لپاره يې پلورل حتمي شول. که له دوی څخه کوم يو انکار کوي، نو 

رل تررسه کړي. دې قوول او اقورار توه پوه ېتر څو پلورل او پ ،به اړ کېږي ا  قانون

 رشيعت کې ايجاب او قبول وايي.

 )بيه( مثناو  )سودا( مبيعه

په سودا او د ه ې په بيه پرېکړه کول اړين دي، ددې دواړو په اړه اسوالم ډېور 

سوودا توه )مبيعوه( او بيوې توه  رشايط پيل کړيدي، چې دلته ورته ن وتوه کووو،

 )مثن( وايي.
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 :مبيعه

څه شی چې شتون ونه لري، د ه ې پلورل غلط دي، د بېلګې پوه ډول، يوو  -۱

جوامې يوا نوور شويان خوه غلوه، شخص په هندوستان کوې دی، لوه امراکوا څ

ه ه په يو رشط دغوه تووکي راسوتولی يش البته ده،  صحيح بيع نهاخيل، نو دا 

چې اخيستونکی يې له ليدو وروسته اخري پرېکوړه وکوړي يوا يوې د ه وې يووه 

اخيستل او پلورل جوايز  يې بيا بېلګه مخکې راستولې وي، په داسې حالت کې

 دي.

رل ناجوايز دي، د ېوه لري، د ه ې پلورل او پوجود ون همدارنګه ه ه شيان چې

بېلګې په ډول، په باغ کې مېوه نه ده رسېدلې، خو پلوري يې، يا غنمو وږي نه 

بچی ال په نس دی، خوو پلووري يوې، نوو  يدي کړي، خو پلوري يې يا د څارو 

 دا ټول اخيستل او پلورل باطل دي.

ملکيوت کوې وي، يوا هر شی چې يو پلورونکی پلوري بايد ه ه يې په خپول  -۲

يې مالک د پلورلو اجوازه ورکوړې وي. د بېلګوې پوه ډول: يوو شوخص د سويند 

کوه دا د هېچوا واښه نه يش پلورلی، ځ ې دښتېماهيان، د هوا مارغان او د يو 

 په ملکيت کې نه دي.

 :د خرڅالو طريقه

ه ه توکي چې په تول، ګز يا شمېر پلورل کېږي، په ه ې کې پلوورونکی دا  -۱

 لري چې په تول، شمېر يا اندازه يې وپلوري. اختيار
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که پلورونکي )بايع( په يو ځای کې يو بار مېووه يوا غلوه ايښوې وي او وايوي  -۲

 چې دا په دومره بيه پلورم، هم جايز دي.

ه ه ونې چې لومړی ګل کوي او بيا مېوه نييس، د ګل نېونې پر مهوال يوې  -۳

، د ګ وې اخيسوتنې اڅرګنوده يشڅوک نه يش پلورلی، بايد په ه ې کې مېوه ر 

 او بيا وپلورل يش. وړ وګرځي

که د دوه کسانو تر مونځ ځمکوه رشيکوه وي، نوو يوو رشيوک کووالی يش  – ۵

خپله ځمکه وپلوري، که تر منځ يې وېشل شوې وي يا نه، يوا يوې پور خرڅولوو 

 بل رشيک خوښ وي يا نه.

 :مثن )بيه(

يوا نوور  يپيسوې و  عووض يوې  د مال عوض ته بيه )مثون( ويول کېوږي، کوه

توکي. د بېلګې په ډول: د يو څاروي په بدل کې بل څاروی، يا د  څواروی پوه 

   بدل کې پيسې.

کله چې د پيسو په بدل کې پيسې او د شيانو په بدل کې شيان ورکول کېوږي 

څو حالتونه لري، که لږ هم له بې غورۍ څخه کار واخيستل يش، د سوود بهوه 

 و ټکي ذکر کوو:اختياروي، په دې اړه دلته څ

د بيې په واضح او ښکاره ډول ښودل اړين دي، که چېرې په پو  او ناسوم  -۱

ډول بيه وښودل يش، بيع فاسدېږي. د بېلګې په ډول: که يوو شوخص ووايوي 

شوی واخلوم، نوو  فالنیچې زما الس کې چې څومره پيسې دي، غواړم په دې 

ره چوې يوې بيوه ده ه وه دا جايز نه دي، يا دوکاندار ووايي: دا شی واخله څووم
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بيه بوه يوې چې څومره پيسې ورکړي ته يې هم ورکړه، يا   فاليندرنه اخلم، يا 

 درته بيا ووايم، نو په داسې حالت کې بيع فاسدېږي.

قيمت يا هر څه چې په عوض کې ورکول کېوږي، کوه ه وه موجوود وي، د  -۲

دا غله  د ه ې شمېر او اندازه ښودل مهم نه دي، که همدومره وويل يش چې 

 دې څاروي په بدل کې دررسه تبادله کوم، هم سم دي.

 ووايوي يووازې داکه د يو يش قيمت د پريودلو پر وخت ورنه کړل يش، خوو  -۳

اخلوم او بيوه بوه يوې وروسوته پورې کوړم، نوو دا هوم  یپه دومره بيه دا شو چې

 صحيح دي.

به يې پرې که يو څوک يو شی واخيل او ووايي چې هر کله باران يش، بيه  -۴

 کړم، نو دا بيع فاسده ده، د بيې پرې کولو ورځ او نې ه بايد وښودل يش.

په پور واخيل او د پور ورکولو نې وه ونوه ښوايي، نوو دا  شیکه پريودونکی يو  -۵

قرض به د يوې مياشتې لپاره وي او بايد يوه مياشوت پوس يوې قيموت ورکوړل 

 يش.

ار څخه سودا اخيل او پيسې يې که يو شخص په پرلپسې ډول له يو دوکاند -۶

يوې ګونوګ وسواتل د مياشتې په اخر کې ورکوي، نو جايز دي، خو که قيموت 

، يعنې قيمت يې نه معلوموي، نو بيا جايز نه دي، په دې حالوت کوې بايود يش

 اول بيه معلومه کړای يش، بيا سودا واخيستل يش.
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هم ه واخيل، خوو  که په يو هېواد کې هر ډول سکه دود وي، دوکاندار بايد -۷

ودوين توه ميده پيسې نه اخيل، نو حق يې دی چې د مخه يې پري که دوکاندار 

که په يو هېوواد  ووايي چې زه ميده پيسې نه اخلم ماته به روغې پيسې راکوې.

کې څو ډوله پيسې چلېږي، نو د پلورلو پر وخت بايد په ډاګه يش چې په کومو 

 پيسو يې پلوري؟

پوه يوو  يې پيسې  تر ټاکلې مودې پورېوپلورل يش او  ر مال په پو  که کوم -۸

ځل اخيل يا يې د قسطونو په ډول اخيل، دواړه جايز دي، خو د مودې ښوودل 

 او ټاکل دواړه اړين دي.

 د بيع جايزه طريقه

عموما  په درې طريقو اخيستل او خرڅول تررسه کېږي او اسوالم دغوه درېوواړه 

 طريقې جايز کړې دي:

پوه ، يعنې تررسه کولد اخيستنې او خرڅونې معامله اا تبادله الس په الس  -۱

چې دا د بيع تر ټولو  ول،ورک قيمتي ته مال او پلورونکي ته وخت اخستونک يو

 غوره طريقه ده.

قرض وي، دې طريقوې توه پوه رشيعوت يې  قيمتسودا په هم ه وخت خو  -۲

ددې لپواره اجوازه ورکوړل  توه راکوړې ورکوړېکې )بيع نسيه( ويل کېږي، دې 

 شوې چې اخيستونکي ته د توکو په رانيولو کې اساين وي.
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کوول، دې توه پوه رشيعوت کوې ور او سودا وروسته  پرې کولمخکې  قيمت -۳

انتيا ورکړل کېږي، په دې طريقه کې بايع ته اس)بيع سلم( يا )بيع سلف( ويل 

ده. اوس راځوو م د اخيسوتونکي ګ وه پ وه سومبال شوې ده، خو په دې کې ه

 )بيع نسيه( او )بيع سلم( ته:

 بيع نسيه:

 او تررسه يش، يعنې موال مخکوې ورکوړل يش پورچې په  ده ه ه راکړه ورکړه 

 ه دې اړه بايد څو ټکي په نظر کې ونيسو:پيې وروسته ورکول کېږي،  قيمت

د رضوا پرتوه پور  هپه قرض معامله کې د پلورونکي خوښوه حتموي ده، د ه و -۱

 يوې راکړې ورکړې د قرض پرېکړه کول جايز نه دي.

د پيسو پرې کولو موده بايد مالومه وي، چوې پوه فالنوۍ نې وه بوه زه پيسوې  -۲

پرې کوم، يا به په لوی اخرت کې پيسې درکړم. که داسې وويل يش چې  ژمي 

وويل يا اوړي پورې پيسې درکوم، دا صحيح نه ده او دا هم صحيح نه ده چې 

 يې کړم.به يش بيا به پيسې درکړم، يا چې هر وخت مې پيسې پيدا کړې در 

د قرض سودا پلورنې وروسته، پلورونکی حق نه لري چې پلوورل شووی موال  -۳

 بېرته راوګرځوي.

 ږدېدالی يش.ود قرض پرې کولو موده د بايع په خوښه ا -۴

ې مووده يووه که چېرې د قرض پورې کولوو مووده ونوه ټاکول يش، نوو بيوا يو -۵

مياشت ده، يوه مياشت پس بايد پريودونکی قرض لنډ کړي يوا دې پلوورونکي 
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ته وريش او نوره موده دې ترې وغواړي، که پلورونکی د قرض پرې کولو لپواره 

 نوره موده ورنه کړي، بيا به خامخا قرض پرې کوي.

 مو حواله کړي، نو د قرض موده له هکله چې پلورونکی مال پريودونکي ته  -۶

وخووت څخووه پيلېووږي، کووه پلووورونکی مووال لووس ورځووې يووا يوووه مياشووت پووس 

پريودونکي ته ورکړي، نو د قرض موده به هم لس ورځې يا يووه مياشوت پوس 

 مال ترالسه کړي پيلېږي.په هم ه ورځ چې پريودونکی 

که پلورونکی د بيې پرې کول د قسطونو په ډول وټاکي، نو بيا حق نه لوري  -۷

 ټولې پيسې په يو ځل وغواړي.چې له مشرتي څخه 

پلورونکی حق لري چې کوم مال په ن دو پلووري ارزان يوې ورکوړي او کووم  -۸

خوو پوه دې مسو له کوې د نظور  مال چې په قرضو پلووري قيمتوه يوې ورکوړي،

بايود د مبيعوې  پلورونکیاختالف شته، البته د دواړو لوريو رضايت رشط دی او 

   پريودونکي ته وښايي.اصيل قيمت 

 :بيع سلم

مخکوې  قيموتراکړې ورکړې يو ډول )بيع سلم( ده، يعنوې پلوورونکی  د قرض

ترالسه کوي او په راتلونکي کې د مال تسليمولو ژمنوه کووي، دا ډول بيوع هوم 

جايز ده.  بيع سلم د پلورونکي او مشرتي دواړو د اسانتيا لپاره ده، په هر ه وه 

ت او څرنګووالی ډول يوې صوف يش کې بيع سلم جايز ده،  چې په ژبه يا ليکيل

کېدالی يش، ددې بيع د صحت لپاره څو رشايط ډېر مهم دي، که دا رشايوط 

 په کې شتون ونه لري، نو بيع سلم باطل کېږي.
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: مال بايد مخکوې لوه اخيسوتنې څخوه پوه تفصوييل ډول معلووم لومړی رشط

کړای يش او که مخکې له مخکې يې يوه منونه وښودل يش، نوو ال غووره ده. 

بېلګې په ډول: د غلې په اړه بايد معلوموات ورکوړل يش، چوې غونم دي کوه  د

لري يوا  هوربشې؟ که غنم دي، نو کلک دي که نرم؟ سپني دي که رسه؟ خاور 

؟ کوه يوو شوخص النودهنه؟ بل ډول غله په کې ګوډه ده کوه نوه؟ وي دي کوه 

ووايي چې هر ډول مال وي ماتوه يوې راکوړه، نوو دا صوحيح نوه ده، ځکوه پوه 

 .شته لونکي کې د جنجال او شخړې احتالرات

د جنس نرخ يا بيوه فيصوله کووي، يعنوې کوه غونم   دواړه لوري بهدويم رشط:

او مشورتي د څوو  يد اف وانۍوي، نو دا بايد معلومه يش چې يو سوېر پوه څوو 

 غنم اخيل؟  اف انو

د مال اخيستلو موده بايد معلومه يش، چوې پوه کوموه مياشوت، : درېيم رشط

 به مال تسليمېږي. کومه ورځ

:پريودونکی بايد د مال ترالسوه کولوو ځوای مشوخص کوړي او دا څلورم رشط

ووايي چې مال به په فالين ځای کې راته سپارې، خو په دې رشط چوې موال 

نه وي، د بېلګې په ډول: که سل يا دوه سوه سوېره غلوه وي يوا څوو  کمبه يې 

وي، لکه سواعت،  لږده، خو که مال يې  جايزتوپه ټوکر وي، نو بيا يې معامله 

جامې، قلم  يا څو سېره غنم، نو بيا مشرتي دا اجازه نه لري چې  يوو مشوخص 

 ځای ته يې وغواړي.
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: ټولې پيسې بايد په يو وخت ورکړل يش، کوه څووک معاملوه نون پنتم رشط

وکړي او پيسې سبا ورکوي، نو پلورونکی دا حوق لوري چوې سوبا ورځ لوه نننوۍ 

 ملې څخه انکار وکړي.ورځې معا

: د څومره مودې لپاره چې معامله شووې ده، پوه دغوه ټولوه مووده شپږم رشط

کې به د معاملې جنس په بازار کې موجود وي، که ه ه شی په بازار کوې ورک 

 بېرته ورکوي. دا رشط د احنافو علاء کرامو دی. اف انۍيش، نو بايع به 

وايي؛ کوم وخوت چوې  رحمهم هللا شافعي، امام مالک او امام احمد ممګر اما

 يې موجوديت په کار دی، په ټوله موده کې نه.مهال  ه مورکوي ه ماله ه 

ورنه کړ، نو بېرته به پيسې ورکوي، پوه  مالد مودې له تېرېدو وروسته که بايع 

بېرته ورکوي او يوا بوه ه وه  اف انۍدغو پيسو بل شی نه يش اخيستالی، يا به 

 ته نور مهلت ورکوي.

  



 

18 

 

 

 

 

 

 د راکړې ورکړې او مزدورۍ په اړه پوښتنې

 

کې څومره ګټه کول روا دي؟ ددې کوم رشعي اندازه  لوپوښتنه: په پلور 

 ټاکل شوې که نه؟

وخت د ګ ې کولو اندازه نه ده ټاکل شوې، خو د ر ځواب: نه! د  توکو پلورلو پ

بازار له قيمت څخه يې په زياته اندازه خرڅول او د خلکو له مجبوريتونو څخه 

 ستل جايز نه دي.يګ ه اخ ناوړه

پوښتنه: زه غواړم ستاسو پام يوې مهمې مسللې ته راواړوم، هغه دا 

ګټه واخيل جايز چې که يو پلورونکی د توکو په پلورلو کې هر څومره ډېره 

 افغانۍد رخت پلورونکی يو مرت رخت په )لس(  که ده؟ د بېلګې په ډول،

پلوري، نو په داسې وخت کې د  افغانۍاخيل او هغه بېرته په )دېرش( 

اليل بيې څخه په دوه چنده ډېرې پيسې ګټل سم دي؟ همدا بېلګه د 



 

19 

 

اليس ساعت جوړونکو درکوم، که د يو شخص اليس ساعت خراب 

يويس، نو هغه جوړونکی د ساعت د مالک د  يې يو جوړونکي ته  و   ا

نابلدتيا څخه ناسمه ګټه پورته کوي او په )څلوېښت( يا )پنتوس( 

يې جوړ کړي، په داسې حال کې چې د جوړوونکي پرې ټول  افغانۍ

وي او پنته دقيقې وخت يې  ېراغل افغانۍمرصف )څلور( يا )پنته( 

شخص دا ګټه جايز ده؟ اسالم د فطر   هدغپرې لګېدلی وي، نو ايا د 

دين دی، هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د چا له نابلدتيا يا مجبوريتونو 

څخه داسې ناوړه ګټه پورته کړي، نو تاسو محرتم راته دا په ډاګه کړئ 

 چې په اسالم کې د ګټې ترالسه کول څنګه او څومره دي؟

ټاکل شوې، چې دومره جايز ده او ځواب: په رشيعت کې د ګ ې اندازه نه ده 

دومره ناجايزه، خو بيا هم رشيعت د ظلم اجازه نه ورکوي. )کوم ته چې په 

عامه اصطالح )د جېب وهل( ويل کېږي(. کوم شخص چې د داسې ګ ې 

ترالسه کولو رسه عادت وي، نو د ه ې له ګ ې څخه برکت الوځي. بله دا چې 

ترالسه کولو يوه مناسبه اندازه حکومت ته دا واک ورکړل شوی چې د ګ ې 

 وټاکي او پر زياتې ګ ې ترالسه کولو پابندې ولګوي.

پوښتنه: هغه کوم شپږ شيان دي چې د تبادلې پر وخت به يو شان او 

نغد وي؟ ما يو حديث اورېدلی چې په هغې کې د ځينو شيانو يادونه 

شوې وه چې د راکړې ورکړې پر وخت بايد دواړه لوري يو شان وي، 

پوښتنه داده چې هغه کوم شیان دي چې په هغې کې د دې رشطونو په 

؟ او که کوم شخص دا رشطونه په نظر کې ونه نظر کې نيول اړين دي

 پلورل او پېرل حرامېږي که نه؟ هغهنييس، نو ایا د 
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متبادل توکي  وځواب: کوم شيان چې په ناپ يا وزن پلورل کېږي، نو که د ه 

همجنس وي، نو اړينه ده چې دواړه توکي به يو برابر وي او دا راکړه ورکړه 

کې هم قرض کول ناجايز دي او هم بايد په يو وخت تررسه يش، په دې 

کمی زياتی. د بېلګې په ډول: که غوړي له غوړيو رسه تبادله يش، نو په دې 

کې ه ه دواړه خربې ناجايز دي، هم په کې کمی کول ناجايز دي او هم 

قرض، خو که د غوړيو تبادله له وربشو رسه ويش، نو کمی په کې جايز دی، 

 خو قرض بيا هم ناجايز دی. 

 حديث دا دی چې:ه ه 

عن عبادة بن الصامت رضی هللا عنہ قال: قال رسول هللا صلی ” 

هللا علیہ وسلم: الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعیر 

ا بید  ․․․․بالشعیر، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثال مبثل سواء  بسواء اد 

 (۲۴۴)مشکٰوة ص:  “الخ۔

محمد صلی هللا عليه وسلم د شپږو شيانو )رسه زر، سپني زر، غوړي، وربشې، 

کجورې، مالګه(  يادونه وکړه او ويې فرمايل: که کله رسه زر له رسو زرو رسه، 

سپني زر له سپينو زرو رسه، غوړي له غوړيو رسه، وربشې له وربشو رسه، 

نو بايد يوه اندازه  کجورې له کجورو رسه او مالګه له مالګې رسه تبادله کوئ

کمی کول زياتی او وي او په يو الس يې واخلئ او په بل الس يې ورکړئ، 

 په کې سود دی. 

 (۲۳۲ص: ۲)مسنِد احمد ج:
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 پوښتنه: زموخ په کليو کې دا دود دی، کله چې د يو شخص د کور غله د

ده د کور لپاره بسنه نه کوي، يا دده د کور غله د کرلو وړ نه وي، نو هغه 

له يو خپلوان يا کلیوال څخه د اړتيا وړ غله په قرض اخيل، بيا کله چې 

نوی فصل ورسېږي او غله ترالسه کړي، نو بېرته يې هغومره قرض 

 شوې غله وروسپاري، ايا د احاديثو په رڼا کې دا طريقه درسته ده؟

بله دا چې که موخ وګورو، نو په هېواد کې مو هم د غنمو ډېر ډولونه کرل 

بل کېږي، چې ددې غنمو په بيو کې هم توپري شته، دلته د بېلګې او رې

په ډول زه د خپلې سيمې د غنمو له بېالبېلو ډولونو څخه يې فقط دوه 

 ډولونه يادوم:

(، د سيمې په بازارونو کې د دې ډول غنمو يو )من( ۱۴)ګندم پا   -۴

 پورې ده. افغانيو( ۱۱( څخه تر )۰۱بيه له )

(، د سيمې په بازارونو کې د دې ډول غنمو يو )من( ۵۳۴)ګندم يس -۶

 ده. افغانۍ( ۴۶۱بيه نږدې )

د لومړي ډول غنمو حالل ډېر وي، خو په خوړلو کې د دويم ډول غنمو 

خوند له لومړي ډول څخه ډېر خوندور وي، همدا المل دی چې تر من  

تبادلې اړتيا ( پورې توپري دی. که چېرې ددې غنمو د ۵۱-۱۱يې له )

د جنس د  کهپېښه  ، نو څنګه يې تبادله کوالی شو؟ د قيمت له پلوه 

 مقدار مطابق؟ 

بايد يو جنس  لوريځواب: کله چې د غلې تبادله له غلې رسه کېږي، نو دواړه 

وي، که د دواړو نوع )ډول( هم توپري ولري، نو بیا هم بايد دواړه يو شان او 
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بايد راکړه ورکړه تررسه يش، کمی زياتوالی هم برابري وي او الس په الس 

جايز نه دی او له يو اړخه قرض هم ناجايز دی، تاسو چې د غنمو کوم دوه 

ډولونه ياد کړل،  د دغې څخه د يو ډول غنمو )يو من( په بدل کې د بل ډول 

غنمو څخه )يونيم من( نه شئ اخيستالی، دواړه بايد برابر او مساوي وي، که 

ې رسه توپري ولری، نو بايد په خپل منځ کې رسه تبادله نه يش، بلکه د دواړو بي

 په بېلو بېلو بيو دې بېل بېل وپلورل يش.

پوښتنه: ما له يو شخص څخه د سوداګرۍ لپاره پيسې وغوښتې، هغه 

، چې ستا په سوداګرۍ کې چې څومره ګټه کېږي، په هغې ويلراته و 

دومره پيسې وايم، چې هغه کې به زما څومره برخه وي؟ زه هم هغه ته 

ماته په پيسو راکولو رايض  . آيا په داسې قرض اخيستلو سوداګري 

 کول، چې په هغې کې زه هم د مناسبې ګټې کولو مته کوم، جايزه ده؟ 

ځواب: له چا څخه پيسې اخيستل، په ه ې سوداګري کول او بېرته ه ې ته 

ت دا دی چې دا په لومړي ورکول، دوه حالتونه لري، يو حال برخهپه ګ ه کې 

رس کې ذکر کړای يش چې په سوداګرۍ کې څومره ګ ه کېږي په ه ې کې 

( سلنه د پيسو څښنت ته ورکول کېږي او دومره به د کار ۲۱به دومره )مثال :

کولو واال ته او که په سوداګرۍ کې تاوان ويش، نو تاوان به د پيسو پر 

 څښنت راځي، نو دا حالت سم او جايز دی.

 ويم حالت دادی چې؛ که په سوداګرۍ کې ګ ه وي يا تاوان، کمه يا ډېرهد

، په هر حالت کې به د پيسو واال ته په يوه اندازه ګ ه رسېږي. د ګ ه وي

يا د ټولو  اف انيوبېلګې په ډول: ))يو کال يا شپږ مياشتې وروسته د دوه سوه 

پيسو )لس( سلنه به د پيسو څښنت ته ورکول کېږي(( دا حالت جايز نه دی. 

نو که ته له چا څخه د سوداګرۍ لپاره پيسې غواړې، لومړی حالت غوره کړه، 



 

23 

 

خو که پيسې د قرض په ډول اخلې، نو بيا پرې ګ ه اخيستل او ورکول دواړه 

 جايز نه دي.

کوي، له پالر رسه د هغې په  يو شخص پنته وخته ملون : کهپوښتنه

دې دينداره زوی چې واده يې دکان کې کار کوي، پالر يې هر وخت پر 

، نيوکه کوي او ورته وايي: ))ته دکان کې د زړه له کومي کار نه یهم کړ 

کوې((، خو پالر يې نه حالل ګوري نه حرام. اوس يې زوی په دې فکر 

سوداګري يا دنده رشوع  کې دی چې له خپل پالر څخه جال او ځانله بله

 کړي، ايا له پالر څخه ددې جال کېدل رشعاً سم که نا سم کار دی؟

ځواب: که له پالر رسه يې وخت تېرول سخت وي او پالر يې هم د بېلېدو 

غوښتونکی وي، نو رشعا  بېل کار کولو کې هېڅ ستونزه نه شته، خو د پالر 

 کوي.خدمت او نور جايز امرونه منل به په ځان عميل 

په بېالبېلو مشرتيانو باندې پر بېالبېلو بيو توکي پلورل: له موخ  -پوښتنه

رسه په دوکان کې ډول ډول توکي وي، کوم چې موخ حاالتو، وخت او 

مشرتي ته په کتو رسه په بېالبېلو بيو خرڅوو، ايا پر بېالبېلو مشرتيانو 

ټولو لپاره  باندې يو شان توکي په بېالبېلو بيو خرڅول سم دي، که نه د

 يوه بيه وټاکو؟

هم  کمښتځواب: هر يو ته يې په يوه بيه ورکول اړين نه دي، له چا رسه 

کوالی شئ، خو د ناجايزې ګ ې اجازه نشته او نه هم د چا له مجبورۍ څخه 

 شته. هپه ناسمې ګ ې اخيستنې رسه د لوړې بيې اجاز 
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دا رخت عي  لري او پرې ويې  ،پرته له دې چې چاته ووايې  -پوښتنه

پلورې: زه د رخت پلورلو سوداګري کوم، کله چې زما مشرتي د رخت د 

ښه وايل او بدوايل په اړه پوښتنه وکړي، نو زه ساده ځواب ورکړم، ډېر 

عي  يې نه بيانوم، په داسې حال کې چې زه د دغې رخت په اړه پوره 

غه څو  مسلامن نه دی ه ؛مالوما  هم لرم، ما له يو چا څخه واورېدل

چې د خپلو توکو د پلورلو پر وخت مشرتي ته د هغې عيبونه بيان نه 

کړي. ايا که مشرتي له ما څخه د رخت په اړه پوښتنه هم ونه کړي، بيا 

به هم ورته د رخت عيبونه بيانوم، يا د هغې د پوښتنې کولو پر وخت يې 

 بايد بيان کړم؟ 

ا پلورونکي طريقه همدا ده چې پر مشرتي ځواب: هو! د يو مسلان سوداګر ي

ووايي، يا لږ تر لږه  د يو توکي پلورلو پر وخت ه ې ته د نوموړي توکي عيبونه

چې؛ ))وروره! دا رخت ستا پر وړاندې دی، ويې ګوره! زه ددې د  يدومره وواي

هېڅ ډول عيب ذمه وار نه يم((. حرضت امام ابو حنيفه رحمة هللا عليه د 

کوله، يوه ورځ يې خپل ملګري ته وويل ؛ ))دا رخت عيب رخت سوداګري 

((او خپله چرته الړو، ملګري يې د ه ې په نه يلوو ، مشرتي ته يې يلر 

شتون کې ه ه رخت خرڅ کړ، نو کله چې امام ابو حنيفه )رح( راغی پوښتنه 

يې وکړه، آيا تا ورته د دې رخت د عيب په اړه وييل و؟ ه ې منفي ځواب 

ابو حنيفه )رح( ډېر خواشينی شو او د ه ې ورځې ټول عايد يې ورکړ، امام 

 صدقه کړ.

په ژبه يا شفاهي ډول يو توکی اخيستل او بيا د قسم په خوړلو  -پوښتنه

هغه په لوړه بيه پلورل: عمر، زيد او بکر يو دوکان لري، عمر يې پالر، 

 رانييس، افغانۍ( ۴۵زيد او بکر يې زامن دي، عمر ځي يو توکی په )

وپلوره، زيد  افغانۍ( ۶۱) پر تاهغه بېرته خپل زوی )زيد( ته وايي دا ما 
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خرڅ  افغانۍ( ۶۵يې خپل ورور )بکر( ته وايي چې دا ما بېرته پر تا په )

کړ،  نو چې کله مشرتي د همدغې توکي د رانيولو لپاره را ، زيد ورته 

توکی اخيستی، نو هغه  افغانۍ( ۶۵قسم خوري او وايي چې دا ما په )

وپلوري، ايا په اسالم کې په دا ډول قسم خوړلو  بيه پرې بیا په لوړه

 سوداګري  کول سم دي؟

ځواب: دا سوچه فريب او دوکه ده او دا سوداګري د دوکې او فريب 

 سوداګري ده.

پوښتنه: ځينې وختونه داسې خلک موخ ته را  چې موخ پوهېږو دا به 

ا هغه څه چې دی يې اخيل په هرو مرو له موخ څخه سودا اخيل، ځکه ي

بازار کې نه موندل کېږي، يا بل المل وي، نو په داسې وخت کې پرې بيا 

 موخ توکي په لوړه بيه پلورو، ايا په بيه کې دا ډول لوړوالی جايز دی؟

ځواب: رشعا  که په هره بيه مال وپلورل يش جايز دی، خو که کله د چا  له 

مال پرې په قيمته بيه وپلورل يش نو دا به مجبورۍ څخه ناوړه ګ ه پورته او 

 کاروباري زياتی وي.

د مشرتيانو اخيستل او پلورل: کله چې د ورځپاڼو او شيدو  -پوښتنه

پلورونکی کور کور ته د ورځپاڼو او شيدو رسولو کاروبار ښه قوي کړي، 

نو څه موده پس نوموړی پلورونکی هغه سيمه په بل سوداګر وپلوري 

ه به ورځپاڼه يا شيدې رسوي، ايا دا ډول د مشرتيانو چې دغې سيمې ت

 پلورل او اخيستل جايز دي؟
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ځواب: د سيند ماهيان په ټېکه ورکول، باج اخيستل په ټيکه ورکول، دا دواړه 

کارونه ديني عاملانو ناجايز کارونه بليل دي، همدا ډول د مشرتيانو پلورل هم 

 پيسې هم حرامې دي.ناجايز عمل دی او له ه ې څخه السته راغلې 

پوښتنه: که د کوم توکي بيه په بازار کې له خپلې اليل بيې څخه څو 

 چنده لوړه  ، نو په کومه بيه بايد وپلورل  ؟ 

ځواب: کوم شيان چې د پلورلو وړ وي، نو بازار کې دې وکتل يش چې دا په 

 څومره قيمت ترالسه کېږي؟ په هم ې بيه دې دا هم وپلورل يش.

که يوه ښته د مېړه په نه شتون کې د هغې توکي پرته له پوښتنه: 

نو کله چې يې مېړه خر  ، په قهر   او عاجل د  اجازې وپلوري،

 له پلورلو انکار کوي، ايا د ښتې دا اختيار جايز دی؟ توکينوموړي 

ځواب: هېڅ کومه مېرمن د مېړه له اجازې پرته د ه ې هېڅ کوم شی نه يش 

 راکړې ورکړې د ردولو يا منلو پوره اختيار لري. پلورلی، مېړه د دغې

پوښتنه: زما ځينې ملګري د موټرو اخيستل او خرڅول کوي، ځينې 

موټر واخيل، بيا ورته  افغانۍ( سل زرهداسې کوي چې يو شخص ته په )

 افغانۍ( يو سل او پنتوس زرهبه راته ) وروستهوايي؛ يو يا يونيم کال 

ې د سود کار کوي هغوی هم همدا ډول راکوې.زما په اند کوم خلک چ

 کوي. 

موټر واخيل او بيا کال  اف انۍ( سل زرهځواب: که کوم شخص خپله په )

( په قرض وپلوري، نو جايز دي، سل زره( يا )يونيم سل زرهوروسته يې په )

قرض ورکړل يش او دا ورته  اف انۍ( سل زرهخو که د موټر رانيوونکي ته )
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( په رس )پنځوس زره( اضافه سل زرهوروسته به د )وويل يش چې؛ يو کال 

 اخلم، نو دا سود او حرام دي.

په خپل نوم کړي  افغانۍپوښتنه: که کوم شخص يو موټر په )لس زره( 

ی به هم شپږ ډاو نورې پيسې به په شپږو مياشتو کې ورکوي او ګا

مياشتې وروسته ترالسه کوي، خو دې ته يوازې يو رسيد يا کاغذ ورکول 

ېږي، که همدغه شخص د نوموړي موټر په پلورلو کې ګټه ويني، نو ک

کوالی   چې مخکې له دې چې موټر ترالسه کړي، د رسيد يا کاغذ 

له الرې هغه موټر چې دې يې بيانه ورکړې وپلوري؟ همدا ډول د دکان، 

 پلورلو مسلله هم راته ترشيح کړئ. اپارمتانکور او 

، نو تر ه ې چې دغه شی يې په واک ځواب: کله چې يو شی واخيستل يش

مس له  اپارمتانکې نه وي، مخکې يې پلورل جايز نه دي. د دوکان، کور او 

 هم همدا ډول ده، تر ه ې چې په واک کې يې نه وي، پلورلی يې نه يش. 

پوښتنه: عبدالغفار د يو جوما  دکان په کرايه واخيسته او اقرار خط يې 

رشط کې يې ليکيل؛ ))نوموړی دکان ما  هم په سم ډول وليکه، په دويم

د خپلې سوداګرۍ لپاره واخيست، تر کومه چې زما زړه غواړي، خپله 

سوداګري به په کې کوم، هې  کوم شخص حق نه لري چې ما په دې 

کار کولو څخه منع يا خپله په هغې دوکان کې کاروبار  لهدوکان کې 

ته په ټيکه ورکول وکړي او نه به هم دا دوکان په کوم ناسم ډول چا

کېږي، که دا ډول اجازه غوښتل وي، نو د اقرار خط له کمېټې څخه به 

اجازه اخيل، نو څه موده پس عبدالغفار دغه دوکان چاته ورکړي او په 

بدل کې يې مخکې پيسې واخيل، نو دويم شخص د دوکان مالک ته 

ظيم کمېټه . تاسو ووايئ، د تنرالېږهوايي؛ اوس د کرايې بلونه زما په نوم 
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له دغې شخص رسه څه وکړي؟ همدارنګه د عبدالغفار ضامنت هم له 

يادې کمېټې رسه شته، چې کوم به د دکان خايل کولو پر وخت ورته 

 سپارل کېږي.

ځواب: عبدال فار بايد  اقرار خط ته ژمن پاتې وای، خو اوس د جومات کمې ه 

خو د جومات  کوالی يش، د دغې دکان قرارداد له نوي شخص رسه وکړي،

 کمې ه د لومړي دکاندار د ضانت قبضه کولو هېڅ رشعي حق نه لري.

پوښتنه: ايا مدعي ته د ټاکل شوي وخت مدعا عليه حارضول اړين دي؟ 

که په کفالت کې دا رشط ذکر شوی وي چې زه به په ټاکيل وخت مدعا 

عليه حارضوم، خو په ټاکل شوي وخت يې حارض نه کړای  ، نو د 

 )ضامنت( کوونکي رسه څه چلند په کار دی؟کفالت 

ځواب: که مدعا عليه مال وي او تر ټاکلې نې ې پورې حارض نه کړای يش، 

نو ه ه مال به له کفيل څخه اخيستل کېږي او که کفيل د شخص د 

حارضولو ضانت کړی وي او حارض يې نه کړای يش، نو د مدعي په غوښتنه 

 کفيل نظر بند کېدالی يش.

( نوم غاړکۍ پلورل او د هغې کارول: ځينې ښتينه او )ج( د )هللا  -پوښتنه

( نوم غاړکۍ په غاړه ګرځوي، ډېر لږ خلک يې حامم )ج( کوچنيان د )هللا

ته د تللو پر وخت لرې کوي، ګڼ شمېر خلک بې پروايي کوي، چې له 

( نوم بې قدري کېږي. د داسې غاړکۍ خرڅول او له )ج( امله يې د )هللا

 ګټه پورته کول جايز دي که نه؟هغې څخه 
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ځواب: داسې غاړکۍ پلورل جايز دي، بې احرتامي کوونکی يې د بې 

 احرتامۍ خپله ذمه وار دی.

پوښتنه: موخ د يخچال او ائريکنډيشن کاروبار کوو، کله چې د يو 

، نو موخ يې ورته د  شخص يخچال يا ائريکنډيشن کې ګاز خالص 

، خو په دې باندې ډېر لږ مرصف راځي، په بدل کې اچوو افغانيو( ۹۵۱)

کار يې هم تخنيکي دی، په ډېر فکر او احتياط رسه تررسه کېږي، که 

چې بيا يې  په دې کار کې تېروتنه و ، نو د ډېر خطر امکان هم لري،

تاوان زموخ پر غاړه وي. ايا د داسې ډېرو پيسو اخيستل سم دي؟ که 

بېکاره وي. بله دا چې کله د  دومره پيسې وانخلو نو زموخ کاروبار به

مشرتي يخچال يا ائريکنډيشن داسې ستونزه ولري چې زموخ پرې هې  

مرصف نه راځي، فقط د ګوتو په وهلو جوړېږي، يعنې له مغز څخه کار 

اخلو، ايا دا جايز  افغانۍ( ۴۱۱( يا )۵۱اخيستل وي، خو بيا هم موخ )

 دي؟

دي او د کار  کولو په بدل کې   ځواب: دا د کار کولو په بدل کې مزد اخيستل

 مزد اخيستل جايز دي.

وې رسېدلو څخه مخکې باغ پلوري، ايا په دې ېپوښتنه: يو شخص د م

باندې لسمه )عرش( شته؟ که ددې پيسې ټول کال پاتې   زکا  پرې 

 راځي که نه؟

ځواب: د مېوې رسېدلو څخه مخکې باغ خرڅول جايز نه دي، خو د دغې باغ 

ه ورکولی يش، په داسې حال کې پرې عرش نه شته، خو د کال ځمکه په کراي

 په پوره کېدو پرې زکات اوړي.
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پوښتنه: ما اورېديل چې د جمعې اذان څخه وروسته اخيستل او خرڅول 

حرام دي، ايا دا لحيح دي؟ که دا خره درسته وي نو بيا د کوم اذان 

 څخه وروسته؟ لومړي که دويم؟

اذان څخه وروسته اخيستل او  د ملانځه جمعېځواب: په قران کرام کې د 

خرڅول منع راغيل دي، )سورة الجمعه(، نو ځکه د جمعې له لومړي اذان 

 څخه وروسته اخيستل او خرڅول او نور کاروبار جايز نه دی. 

لٰوِة ِمْن اَّْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا اِلٰی ِذکِْر ”  اٰأَاَُّھا الَِّذاَْن اَٰمُنْوا اَِذا نُْوِدَی لِلصَّ

 “۔سورة الجمعه  ․هللِا َوَذُروا الْبَیَْع 

نو  ،په ورځ د ملانته لپاره اذان و  ېمؤمنانو! کله چې د جمعای 

 .ئږدېاخيستل او خرڅول پر او  ئلپاره په بيړه ورځ ولود ياد (ج)دخدای 

 ايا پيسې په پيسو بدلول جايز دي؟: پوښتنه

ځواب: له پيسو رسه د پيسو بدلول جايز دي، خو دواړه طرفونه بايد برابر وي، 

لږوالی او ډېروالی جايز نه دی او له دواړو اړخونو څخه بايد پيسې ن دې وي، 

 قرض هم جايز نه دی.

واد پيسې )ډالر  يا ريال( اخلو او ددې پوښتنه: ځينې وختونه موخ د يو هې

په بدل کې د بل هېواد پيسې )افغانۍيا کلداره( ورکوو، نو ايا په دې کې 

همدې وخت بېرته پيسې ورکول اړين دي؟ که اړين وي، نو جايزه  پرهم 

 بڼه به يې څه ډول وي؟

 ځواب: په دې راکړه ورکړه کې ن د ورکول او اخيستل ډېر اړين دي.
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يا سپني زر کور ته د خوښولو لپاره  زر که کوم شخص رسهپوښتنه: 

راوړي، بيا يې خو  کړي، خو پيسې يې څو ورځې يا څو موده وروسته 

پلورونکي ته ورکړي، نو ايا دا راکړه ورکړه سمه ده؟ که سمه نه وي، نو 

کومه طريقه يې سمه ده؟ ځکه دا شيان پرته له ښتينه وو ته د ښودلو 

 ي.څخه نه اخيستل کېږ

ځواب: کور ته يې د کتلو يا خوښولو لپاره راوړل جايز دي، خو کله چې يې 

اخلې، نو راکړه ورکړه بايد له دواړو اړخونو څخه ن ده وي، قرض نه کېږي، نو 

که کور ته د خوښولو لپاره يوړل يش، د خوښولو وروسته دې بېرته دکاندار ته 

او ياد شيان دې  يشواچول يش، پيسې دې ورکړل  راوړل يش، بيه دې پرې

 واخيستل يش.

د تازه ساتلو پوښتنه: موخ د سبزۍ پلورلو کار کوو، تاسو پوهېږئ چې 

سبزي باندې اوبه اچول کېږي، په دې کې ځينې داسې سبزي  لپاره په

 هم وي چې ډېرې اوبه څښي، ايا دا کار سم دی؟

ځواب: ځينې داسې سبزيانې وي چې که اوبه پرې وانه اچول يش نو 

بېږي، نو له دې امله د اړتيا په حالت کې پرې اوبه اچول سم دي، خو خرا

 همدومره بيه دې ورله راکمه کړي. ېدې د سبزۍ په بيه نه پلوري، بلک اوبه

پوښتنه: که له چا رسه څه اندازه حرامې او څه اندازه حاللې پيسې وي، 

څخه ټولې راټولې کړي او يو جايز کاروبار پرې رشوع کړي، نو له دې 

 السته راغلې ګټه به څنګه وي؟
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ځواب: د ګ ې حکم هم هاغه دی، کوم چې د اصيل مال دی، که اصيل 

مال حالل و، نو ګ ه يې هم حالله ده، که اصيل مال حرام و، نو د ګ ې به 

يې هم همدا حال وي، خو که څومره اندازه يې په کاروبار کې حالل مال 

 م پاکه وي، پاتې حرامه.لګلولی وو، هم ه اندازه به يې ګ ه ه

پوښتنه: يو درزي غري رشعي جامې ګنډي، لکه؛ د نرينه وو لپاره سوچه 

او خپله روزي  وي، يا يو کمپوزر ناروا شيان کمپوز د ورېښمو جامې ګنډي

الس ته راوړي، له دواړو رسه کار کولو باندې عايد السته راوړل حرام 

 دي که مکروه؟

 حرام دی. ځواب: د حرام کار کولو مزد هم

پوښتنه: کوم توکي چې موخ جوړ کړو، نو کله چې د هغې لپاره يوه بيه 

وټاکو، چې دا به په دومره بيه پلورو، نو که موخ هغومره بيه دکاندار ته 

ياده کړو، په هغې بيه يې نه اخيل، څه نا څه راباندې کموي، که موخ دا 

و د مشرتي د نرخ ستونزه په نظر کې ونيسو او بيه لږه لوړه ووايو تر څ

کولو له امله اوسط نرخ ته را ، نو ايا داسې کار کول جايز دي يا په 

 درواغو کې شمېرل کېږي؟

ځواب: لوړه بيه ښودل او له ه ې څخه يې بيا کمول خو درواغ نه دي، نو 

ددې لپاره جايز دي، خو د سوداګرۍ د اصولو له مخې دا کار غلط دی، يو 

خلک درڅخه خواشيني وي، خو  کله چې ټولو  ته دا نرخ ووايه، په رس کې به 

په ډاګه يش چې ته له بازار څخه په کم نرخ توکي پلورې او ستا اصول همدا 

 دي، نو خواشيني به يې ختمه يش او بيا به ارام احساس کړي.
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وخت ددې په پر پوښتنه: کوم توکي چې په وزن پلورل کېږي، د پلورلو 

ون اړين دی؟ آيا هغه په دکاندار اعتبار وزن کولو کې د رانيوونکي شت

کوالی  ؟ که اعتبار کوالی  ، نو کله چې دده وا  ته ورسېږي، 

بيا يې د خپل ډاډ ترالسه کولو لپاره وزن کول اړين دي؟ يا بې له دې چې 

 وزن يې کړي استعاملوالی يا بېرته يې پلورالی  ؟

 حالتونه لري: ځواب: کوم توکي چې په وزن پلورل کېږي، ه ه درې 

لومړی حالت دادی چې کله پلورونکي دغه شيان وزن کول، نو پېرودونکی يا 

يې استازی موجود و، نو په داسې حالت کې د بيا پلورولو پر وخت يې وزن 

کول اړين نه دي، بې له وزن کولو يې بېرته پلورلی يش او خپله يې هم 

 خوړلی يا کارولی يش.

وخت اخيستونکی يا د ه ه استازی موجود نه و، دويم حالت دا دی چې، ه ه 

کوم وخت چې پلورونکي شيان وزن کړل، نو په داسې حالت کې د نوموړو 

توکو کارول او د ه ې بېرته پلورل جايز نه دي، خو که پلورونکي ته دا وويل 

يش؛ چې په دې پالس يک کې چې څومره شيان دي، که لږ وي يا ډېر، په 

 و بيا يې د دويم ځل لپاره د وزن کولو اړتيا نه شته.دومره بيه يې اخلم، ن

دريم حالت دادی چې که د بوجو، پالستيکونو يا تلو په حساب رسه اخيستل 

او خرڅول وي، نو که د دې وزن کم يا ډېر وي، د بېرته وزن کولو اړتيا يې نه 

 وي.

پوښتنه: د ترانسپورټ کاروبار ډېر وخت داسې کېږي چې؛ يو شخص يو 

( واخيست، پر بل شخص يې بېرته په ۵۱۱۱۱موټر په نغدو په )
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 افغانۍ(په قرض وپلوره، اخيستونکی به هره مياشت )درې زره( ۲۱۱۱۱)

د قسط په ډول ورکوي، خو په دې اخيستلو او خرڅولو کې يو رشط دا 

سې به پر موټر وي، پر شخص به نه وي، که کېښودل کېږي چې دا پي

موټر چېرې وسوزي يا ور   ، نو خرڅوونکی له اخيستونکي څخه 

پيسې نه   اخيستالی، دا رشط ډېر مشهور وي، فرق نه کوي که د 

خرڅولو او اخيستلو پر وخت يې څو  يادونه وکړي يا نه، په هر حال په 

ې پرې کړې وي، د دې عمل کېږي او که اخيستونکي هر څومره پيس

 موټر په له منته تللو رسه هغه هم ضايع کېږي.

 ايا دا ډول اخيستل او خرڅول د رشيعت له مخې جايز دي؟ -۴

که جايز نه وي، نو له دې څخه ترالسه شوې ګټه په سود کې  -۶

حسابېږي که نه؟ دا پيسې به په اخيستونکي وي يا پر موټر؟ او د موټر 

ته د موټر له پلورونکي رسه وي ترڅو چې کاغذونه به هم تر هغې وخ

قرض خالص نه  ، ايا له دې رسه په راکړه ورکړه کوم اثر پرېوځي که 

 نه؟

ځواب: د رشيعت له قانون رسه سم کله چې ايجاب او قبول بشپړ يش، نو 

اخيستل او خرڅول هم بشپړ کېږي او پر پلورونکي واجب کېږي چې 

دونکي واجب کېږي چې پلورونکي ته د پريودونکي ته مال وسپاري او په پري 

مال بيه پرې کړي، په دې کې هېڅ فرق نه شته چې د قيمت له پرې کولو 

والړ يش، ضايع يش يا  منځهڅخه مخکې مبيعه )اخيستل شوي توکي( له 

خراب يش، په هر حالت کې په پريودونکي واجب دي چې بيه يې پرې کړي، 

نه د مال رسه، يعنې قيمت په  ځکه د بيې اړيکه له اخيستونکي رسه ده

ل چې؛ اخيستونکي واجبېږي، نه په مال. په راکړه ورکړه کې داسې رشط لګو 
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مخه مال له منځه والړ يش نو پاتې پيسې به ))که د بيې پرې کولو څخه د

هم له منځه ځي(( رشعا  فاسد دی او له داسې رشط رسه اخيستل او خرڅول 

رشط رسه پلورل او اخيستل وکړي، نو په ناجايز دي.  که کوم شخص  د ياد 

ه ې رشعا  دا واجبېږي چې دا راکړه ورکړه ختمه کړي او دغه فاسد رشط له 

منځه يويس او بېرته له رسه نوي پلورل او پېرل وکړي. که له داسې ناوړه 

رشط رسه د راکړې ورکړې کولو وروسته مبيعه )مال( له منځه والړ يش، چې 

ګه نه وي پرې شوې، نو د دغې راکړې ورکړې د نه بيه يې هم په پوره تو 

منسوخ کېدو له امله د پريودونکی د بيې پرې کولو ذمه واري نوره هم 

مستحکمه کېږي، خو پر پريودونکي رشعا  بيه پرې کول دي، هو! که 

پلورونکی د مال له منځه تلو وروسته پريودونکی معاف کړي نو هېڅ ستونزه نه 

د بيعې فاسد کېدو رسه  چې موټر د مشرتي په واک شته. په ياد حالت کې 

کې و، د اخيستونکي په واسطه له موټر څخه ګ ه اخيستنه جايز ده. که 

پلورونکی د پوره بيې ترالسه کولو تر مودې د موټر کاغذونه له ځان رسه 

وسايت، په دې کې هېڅ ستونزه نه شته، خو د ملکيت حق يې مشرتي ته 

 ورکول اړين دي.

: څرنګه چې تاسو پوهېږئ، د اسالم دين پر موخه ناجايزه ګټه پوښتنه

ترالسه کول حرام کړي دي، نو که يو مسلامن ټوله ورځ زيار وبايس، 

ي کوي، يا کوم کاروبار يا سوداګري کوي، په زيار ويستلو خپل ر مزدو 

مزد اخيل، خو کومې پيسې چې دی يې السته راوړي، هغه د حرامو 

ې شخص هم هغه پيسې حرامې دي؟ په داسې پيسې دي، نو ايا په د

 راوړې دي. الس تهدې شخص د  مزدوري کولو له الرې  حال کې چې

ځواب: که د نوموړي شخص کار کول او مزدوري رشعي وي، نو مزد يې هم 

حالل دی، خو په دوه رشطونو، يو دا چې کار به يې سم کړی وي، په کار 
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چې کوم کار يې چې کړی رشعا  کې يې ل ي او غفلت نه وي کړی، دويم دا 

جايز هم دی، له دې وروسته که مالک ورته له حرامو پيسو څخه مزد ورکوي، 

نو نه دې قبلوي، بلکه ه ه دې اړ کړي تر څو له يو چا څخه ورته حاللې 

پيسې واخيل او دده مزد ورکړي. د ه ې له حرامو پيسو څخه مزد اخيستل به 

د فالين شخص يا ادارې ګ ه حرامه ده او  جايز نه وي، که دا مالومه وي چې

د حرام کار کولو له الرې پيسې السته راوړي، نو د ه ې رسه بايد مزدوري يا 

 کار ونه کړای يش.

پوښتنه: ايا د داسې شيانو جوړولو ټېکه چې په هغې کې د ګټې او تاوان 

دواړو احتامل وي، جايز ده که نه؟ په داسې ټېکو کې ځينې وختونه ډېره 

 ټه ترالسه کېږي، ځينې وختونه ډېر تاوان.ګ

 ځواب: دا ټېکه جايز ده.

پر وخت، ټول ټيکداران يو ځای   او  ۍپوښتنه: د دولتي ټيکو  د بول

دا پرېکړه وکړي چې ټيکه به فالنی شخص اخيل او د ټېکې په بدل کې 

به نورو ټيکدارانو ته پيسې ورکوي چې خپل من  کې يې ووييش.  دا 

 ټيکداران بيا دا جواز وړاندې کوي.

 موخ دولت ته فيس ورکړی دی. -۴

 ډول پيشکي ورکړې. ( د ضامنت په۶۲د دې ټېکې لپاره موخ ) -۶

پرې  افغانۍ( ۵۱۱د ټېکې اخيستلو په خاطر مو د بولۍ فارم لپاره ) -۹

کړي، چې بېرته نه راکول کېږي، که ټېکه موخ واخلو يا نه. نو دا پيسې 
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چې موخ پاتې ټېکداران يې په خپل من  کې ويشو دا زموخ د زيار، پانګې 

 او فيس له امله حق جوړېږي.

غه بويل په لوړه بيه اخيل چې ډېرې پيسې ورته په په دې ډول ټيکدار د

کې پاتې  ، د سيالۍ په وخت کې هر ټيکه دار ټيټه بيه وايي. رشعاً 

 دا ډول بويل اخيستل څه حکم لري؟

ځواب: دا پيسې د رشوت په بهه دي، چې ناجايز دي، اخيستونکی يې حرام 

يش، چې په خوري. د سيالۍ څخه د بچ کېدو لپاره دوی داسې هم کوالی 

خپل منځ کې پرېکړه وکړي چې فالنۍ ټيکه فالنی او فالنۍ ټيکه به فالين 

 اخيل، په دې توګه به ټولې ټېکې په خپل منځ کې ووييش.

پوښتنه: په دولتي ادارو کې دا يو ډول دود دی چې کله يو ښه کار هم 

کوې، مامورين درڅخه خپل کمېشن غواړي، که ستا کار هر څومره 

ي، که د حکومت يا ادارې له الولو رسه سم هم وي، بيا لحيح کار و 

هم کمېشن نه پرېږدي او کار دې نه قبلوي، که کمېشن ورنه کړې نو 

ټيکداري پرېښودلو ته دې اړبايس، خو ټيکداري زما مجبوري ده، نو 

کمېشن ورکول څنګه دي؟ او زما د ټېکدارۍ پاتې ګټه يا پيسې څنګه 

 دي، جايز که ناجايز؟

دا هم رشوت دی، که د ظلم د رفع کولو لپاره رشوت ورکړل يش، نو ځواب: 

مته شته چې رشوت ورکوونکی پړ نه وي، خو رشوت اخيستونکی هر وخت 

 حرام خوړونکی دی.
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پوښتنه: په ټېکه کې ځينې ملګري رييسان ټيکدار ته د خواخوخۍ په 

( مرته کنستلې وي، نو ۳۱موخه شيان ډېر ليکي، لکه: که ځمکه يې )

( مرتو پيسې ورکوي. د لس مرتو ډېرې پيسې ۴۱۱رييسان ورته د )

 څنګه دي؟

 ځواب: دا سوچه حرام دي.

پوښتنه: ايا په اسالم کې شفعه کول جايز دي؟ لکه؛ څرنګه چې والدين 

پر بل شخص د خپل جايداد څه برخه يا ټول جايداد خرڅ کړي، نو ايا د 

؟ او دوی د اسالمي الولو يا خپلوان د شفعه کولو حق لري اوالدونهدوی 

 له مخې د  هغې جايداد بېرته اخيستلو حقدار دي که نه؟ 

ځواب: په اسالم کې د شفعه حق جايز دی، خو مسايل يې دومره نازکه دي 

چې خلک پرې نه پوهېږي، لنډه دا چې د امام ابو حنيفه په نزد د شفعه حق 

 يوازې درې ډوله خلک لري:

پلورل شوي جايداد )کور، زمکه( کې اول: ه ه خلک کوم چې په 

 رشيک او يا برخه لري.

دويم: ه ه شخص چې په جايداد کې رشيک نه وي، خو د جايداد 

اړوند شيانو کې رشيک وي، لکه: د دوه کورونو منځ کې رشيکه 

 الر، يا د زمکې خړوبولو رشيکه وياله.

درېيم: ه ه شخص د چا چې له خرڅ شوي جايداد رسه کور يا زمکه 

 ښلېدلې وي. ن
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دغه درې ډوله خلک د شفعې حق لري، يعنې لومړی ه ه شخص چې جايداد 

کې رشيک وي، بيا ه ه چې د جايداد اړوند شيانو کې رشيک وي او بيا 

ګاونډي. که لومړی شخص شفعه کول ونه غواړي، نو بيا يې دويم شخص 

کوالی يش، که دويم يې هم ونه غواړي نو بيا يې درېيم شخص کوالی 

 .يش

نو له دې څخه مالومېږي، چې د پلورونکي اوالد يا خپلوان په دې درې ډوله 

خلکو کې نه دي، نو دوی هېڅکله په دې نوم چې د جايداد پلورونکي اوالد يا 

 خپلوان دي د شفعه حق نه لري.

نو ه ه شخص چې د شفعه حق لري او د جايدا له پلورلو خرب يش، بې له کوم 

چې؛ ))فالنی کور پلورل شوی او زه پرې د شفعه حق ځنډه بايد اعالن وکړي 

لرم، زه به دا خپل حق کاروم(( او د خپل دې اعالن شاهدان هم بايد جوړ 

 کړي.

بيا دې ه ه د پلورونکي يا پريدونکي )چې جايداد د چا په واک کې وي( 

خواته والړ يش، يا دې خپله د ه ې زمکې خوا ته والړ يش او دا اعالن دي 

بيا به يې د شفعه حق پر ځای وي، که چېرې نوموړی شخص د  وکړي، نو

جايداد له پلورنې خرب يش خو غلی پاتې يش او سمدسته د شفعه اعالن ونه 

کړي، نو دی د شفعه له حق څخه محرومېږي. د دغې دوه کارونو تررسه کولو 

وروسته دې بيا محکمې ته والړ يش او هلته دې د خپل استحقاق ثبوت 

 حارض کړي.

پوښتنه: زما يو ملګری رصاف دی، د هغه پالر ته خلکو رسه زر د جوړولو 

لپاره ورکړي وي، خو پالر يې نږدې شل کاله مخکې په حق رسېدلی، له 
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وفا  کېدو وروسته يې ځينې خلک راغلل او خپل رسه زر يې يوړل، خو 

اوس هم ځينې داسې خلک شته چې د خپلو رسو زرو د بېرته اخيستلو 

دي راغيل، نو اوس هغه ملګری دا پوښتي چې له دې رسو زرو لپاره نه 

 رسه څه وکړي؟ 

ځواب: په عامه توګه د رصافانو رسه د خپلو مشرتيانو نومونه ليکل شوي وي، 

و، که د ه ې نومونه او و  ايښيخلکو امانتونه چې يې له پالر رسه  مونو د کو 

دي، که ادرس يا  هم پيدا يش، نو کور ته يې خرب ورکول ډېر مهم ادرسونه

پته نه وي، نو بيا له کومې ممکنې الرې اعالن کول په کار دي، که له 

اعالن کولو څخه يو کال تېر يش او څوک رانه يش، نو ددې حکم به د ورک 

شوي مال وي، خو که د صدقه کولو وروسته يې مالک يا وارث پيدا شو، نو د 

دقه په خپل حال ه ې خربول اړين دي، بيا د ه ې اختيار دی، چې ص

 پرېږدي يا خپل مال بېرته اخيل.

که ه ه د خپل مال غوښتنه وکړي، نو کومې پيسې چې دغه شخص صدقه 

کړې دي، ه ه به د دې له خوا په صدقه کې حساب يش او د مال څښنت ته 

، نو ددې لپاره د ورک شوي مال د صدقه کولو پر ورکويبه همدومره پيسې 

ه يو کاغذ دا وليکل يش چې؛ ))د فالين شخص وخت دا مهمه خربه ده چې پ

نه پيدا کېدو له امله د ه ې له خوا صدقه  د دومره رسه زر، يا پيسې د څښنت

شوې، که کله دغه شخص يا يې خپلوان پيدا يش او د خپل مال ترالسه کولو 

غوښتنه يې وکړه، نو دوی ته به د خپل مال بدله ورکول کېږي.(( دا ليک دې 

 امې په ډول وساتل يش.د يوې وصيت ن

 یپوښتنه: زما ورور د جامو ګنډلو دکان جوړ کړی، دا يې د دکان لومړ 

کال و، په روژه کې خياطانو ته ډېر کار راځي، نو زما ورور ته هم ډېر کار 
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راغی، له رخت څخه ډېرې زياتې ټوټې پاتې شوې، زما ورور وايي؛ 

مشرتيان خپله د يو جوړ جامو لپاره پنته يا شپږ مرته رخت راوړي،که زه 

په خپله خوښه رخت غوڅ کړم او يو څه ټوټه ترې پاتې  ، نو دې کې 

خو به کومه ستونزه نه وي؟ ځينې وختونه له يو کور څخه څو جوړه جامې 

خت او يو رنګ کې راځي، نو چې کله يې غوڅه کړم، ډېر رخت په يو ر 

ترې پاتې کېږي، کومه چې د ګټې اخيستنې وړ وي، دغه پاتې شوی 

رخت په خپل کور کې کارولی شو که نه؟او که دا رخت کوم غري  ته 

 ورکړو نو دا کار سم دی؟ يا دا رخت بېرته مشرتي ته ورکول اړين دي؟ 

، ه ه يې د څښنت دی، ددې بېرته ورکول ځواب: کوم رخت چې پاتې يش

مهم دي، ددې خپله کارول يا کوم غريب ته ورکول جايز نه دي، کنه د غال 

 يا خيانت ګناه به وي.

پوښتنه: موخ چې چېرې اوسېږو، هلته تر اوسه برېښنا نه ده رسېدلې، 

خو د برق برج نزدې دی، نو ځينې خلک په کې کنډه واچوي او کورونو 

اخيل، چې دا  افغانۍکوي، په بدل کې يې له هر کور څخه سل ته برق ور 

کار غال او د قانون خالف کار دی، دا برق زموخ کور ته هم راتېر شوی 

دی، ددې برق په رڼا کې موخ ملون  کوو، دا جايز دی که نه؟ او په دې اړه 

زه بايد څه وکړم؟ ځکه زما په منع کولو خلک له دې کاره الس نه اخيل، 

 وايي موخ پيسې ورکوو، څه وړيا خو يې نه کاروو.هغوی 

ځواب: که غل غال وکړي او سامان پلوري او تاته مالوم يش چې دا د غال 

حرام دي، همدا حکم د دغې  ېنو د ه ې اخيستل جايز نه دي، بلکمال دی، 

 برېښنا هم دی.
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پوښتنه: زموخ په کيل کې يو ځای د جنازې لپاره وقف شوی و، خو د پام 

کولو له امله هغه د چټلتيا ښکار شو او هلته جنازه کول بند شول، نه 

اوس هلته د کيل خلکو لپاره کوهی جوړ شوی دی، خو زموخ د کور تر 

څنګ لږ ځای پاتې دی، زموخ کور ډېر تنګ دی، زړه مو دی چې دغه 

ځای واخلو او کور مو پراخه کړو، که دا ځای زموخ لپاره جايز وي، نو دا 

 و کاروالی شو؟اخيستالی ا

ځواب: د وقف شويو شيانو اخيستل او خرڅول جايز نه دي، که ه ه ځای چا 

وقف کړی نه وي، بلکه خلکو تش ځای ليدلی وي او د حکومت د اجازې 

پرته يې هلته د جنازې ځای جوړ کړی وي، خو د وقف نيت يې نه و کړی او 

تاسو ته يې  نه يې د حکومت څخه منظوري راخيستې وه، نو ددې خرڅول او

 اخيستل جايز دي.

پوښتنه: زه چې اوس کوم ځای کې کار کوم، هغه يوه ټولنيزه اداره ده، 

زه هلته شپه او ورځ کار کوم، په من  کې د ډوډۍ خوړلو دمه هم لرو، 

زه له دوی رسه هې  ډول مسلله داده چې زه دلته يوازې نوکري کوم، 

له دوی  ما چې کال مخکې )يونيم( رشاکت نه لرم، يوازې نورکري کوم، 

تنخوا پرېکړه  افغانۍ( ۶۶۱۱دوی رسه مې پر ) له ، نوپيلوهرسه کار 

، نو ډېره به ښه وي زياته( يا له دې څخه هم ۶۲۱۱)که وکړه، خو ما ويل 

، خو هغوی ونه منله او دا يې راته وويل چې موخ به تاته د ادارې له وي

 افغانۍ (۵۵۱ه مياشت )(سلنه کمېشن درکوو، کوم چې هر ۵عايد څخه )

يا له دې څخه ډېر او کم کېږي، تاسو ددې د جايز يا ناجايز کېدو په اړه 

 مالوما  راکړئ او زما خواشيني لرې کړئ.
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ځواب: ستا معاش خو هم ومره دی، څومره چې ټاکل شوی دی، کوم پنځه 

درکوي جايز  رضافيصده کمېشن چې درته دوی ويالی و، که دوی يې په 

 دی.

پوښتنه: زه په اسرتاليا کې اوسېږم، د دې ځای خلک تر ډېره مسامنان 

غوښه حرام ځناورو  ګڼ شمېر د نه دي، ددې هېواد په خوراکي توکو کې

 حالل دی؟  يې  عايداو يو ځای کېږي، ايا دا ډول شيان پلورل جايز  

وازده )غوړي( کارول شوي  د حرامو حيواناتو چې  په کومو توکو کې ځواب: 

ي، رشعا  د ه ې کارول جايز نه دي او د کومو شيانو چې کارول جايز نه و 

 هم حالل نه دی. يې د ه ې پلورل هم جايز نه دي او عايد ،وي

پوښتنه: نن سبا په خلکو کې دا کار ډېر عام شوی چې د بازارونو 

چوکيداري پر يو بل پلوري، دا په داسې حال کې چې لومړي چوکيدار په 

او نه يې پرې کوم زیار باسلی  ینه وي پرې کړ  قيمتډول دې بازار هې  

که حرام؟ يا د داسې  ،وي، نو په دې نوکرۍ پيسې اخيستل حالل دي

ارډ وي چې په هغې کې عام خلک دنده نه   ترالسه کوالی، ګکمپنۍ 

لکه په ځينو کمپنيو کې حکومت مزدورانو ته يو کارډ ورکوي، چې هغه 

پلوري، خلک يې په  افغانۍنږدې په يو لک مزدوران بیا خپل کارتونه 

ډېرې خوښۍ اخيل. ايا د داسې کارډونو پلورل او پريل حرام دي که 

 حالل؟

ځواب: ذکر شوي حقوق اخيستل او خرڅول صحيح نه دي، له دې څخه 

 السته راغلی مال حرام دی.
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پوښتنه: ځينې سوداګر چې موخ وررسه مخامخېږو، د خپل مال پلورلو په 

قسمونه خوري او وايي: ))دا نرخ  ګڼ شمېرخاطر په )پنته( دقيقو کې 

که هغه نرخ يې رښتيا وي يا دروغ، ځينې بيا  .د امياندارۍ نرخ دی((

په نرخ کې لږوالی کوي او وايي: ))موخ ستا په خاطر لږ تاوان وکړ، په 

 قسم چې تاوان کوو، په قران قسم چې له تا څخه مو يوه انه ګټه هللا

آيا  داسې هم کېدالی   چې محرتم سوداګر زموخ  .هم نه ده کړې((

 تاوان وکړي؟ هخاطر  له

ډول قسمونو  دېځواب: د دروغو قسم خوړل لويه ګناه ده، که څوک په 

خوړلو عادت شوي وي، نو بايد توبه وبايس او ځان اصالح کړي. د مال پلورلو 

ي چې د قيامت ځر هم ناسم کار دی، په حديث کې رالپاره قسم خوړل خو نو 

په ورځ به سوداګر خلک د بدکارو په حيث راپاڅېږي، پرته له ه ې سوداګرو 

 غو ويلو ځان ژغوري.څخه وېرېږي او له درو  )ج( څخه څوک چې له هللا

 په دکاندارۍ کې دروغ ويلو رسه رزق حرامېږي يا نه؟ -۱پوښتنه:    

که په دکاندارۍ کې دروغ ويلو رسه رزق حرامېږي، نو په صدقې  -۲ 

 او زکات ورکولو رسه بېرته پاکېږي که نه؟

څرنګه چې د حرام مال په اړه په حديثونو کې سخت بيانونه  -۳ 

( کاله دی او زه بال  يم، زموږ په کور کې مال او ۱۷ر )راغيل دي، نو زما عم

دولت حرام دی، په دې کې زما څه ګناه ده؟ دا خو زموږ د مرشانو غلطي ده، 

 اوس ماته په دې کور کې اوسېدل په کار دي که کور پرېږدم او والړ شم؟
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که درواغ وويل يش، يو چاته دوکه ورکړل يش او نفقه الس ته  -۱ ځواب: 

 يش، نو دا حرام دي.راوړل 

په ناخربۍ کې غلط بياين کولو رسه السته راوړل شوې ګ ه پاکه  -۲ 

 وي، خو په ډاګه دوکه ورکول او ګ ه السته راوړل هېڅکله پاکه نه وي.

که د حرامو څخه د ژغورنې هېڅ الره نه وي، نو له هللا )ج( څخه  -۳ 

 است فار غواړه.

کانونه شته، د و څنګ نور هم ډېر دپوښتنه: زه يو دکاندار يم، زموخ تر 

کاندارانو رسه پاکستاين توکي دي، خو ډېر دکاندارن پاکستانی و ځينو د

مال د جاپاين په نوم پلوري،  مشرتي په خوښۍ رسه پيسې ورکوي او 

خو په ټوله مياشت کې يو شی  ،ځي. له موخ رسه هم دغه ډول توکي دي

هم نه شو خرڅوالی، ځکه کله چې زموخ خواته مشرتي را ، نو د 

جاپاين توکو غوښتنه کوي، نو موخ رسه خو پاکستاين توکي دي، موخ 

مشرتي يې نه اخيل،  بيا يې ورته پاکه وايو چې دا شيان پاکستاين دي،

خپل مال پرې خرڅ  آيا موخ غلطه خره وکړو يا خره اخوا دېخوا کړو او

 کړو؟

ځواب: د درواغو په ويلو په چا باندې مال خرڅول حرام دي، په دې کې يو د 

 درواغو ويلو ګناه ده، بله د مسلانانو رسه د دوکې ګناه.

نبي عليه السالم  فرماييل: ))کوم شخص چې موږ )مسلانانو ته( دوکه 

 راکوي، ه ه له موږ څخه نه دی((.
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م فرمايي: ))ډېره د خيانت خربه ده چې ته خپل ورور بيا نبي عليه السال 

)مسلان( ته داسې خربه وکړې، چې ه ه پر تا د رښتياوو يقني کوي او تا 

 ورته درواغ وييل وي((.

ب سوداګري کوي، نو خپله دنيا او اخرت دواړه ېکه کوم خلک په درواغو او فر 

ه د راحت او تباه کوي، د داسې خلکو په روزۍ کې برکت نه وي، ه وی ب

ارام له دولت څخه محروم وي، د ه وی دولت چې څه ډول د حرامې الرې 

څخه السته راځي همدا شان به د حرامې الرې څخه بېرته ځي. تاسو له ه ې 

رسه هېڅ وخت سياي مه کوئ، خو مشرتيانو ته پاکه وايئ چې همدا رخت 

ا ويلو رسه به دی چې نور خلک يې د جاپاين په نوم پلوري، ستاسو په رښتي

ستاسې په مال کې برکت وي او د قيامت په ورځ به يې هم ډېر اجر او ثواب 

په الس دريش. نبي عليه السالم فرماييل: ))رښتيا ويونکی او امانتدار سوداګر 

 به د قيامت په ورځ له، نبيانو، صديقانو، شهيدانو او وليانو رسه وي.((

خارجي هېواد ټاپه لګول او بيا يې د پوښتنه: په پاکستاين مال باندې د 

 هغې هېواد په نوم پلورلو ګناه به د چا په غاړه وي؟

ځواب: دا جعل سازي او دوکه ورکول دي، د بل هېواد ټاپه لګولو واال هم 

ګناهګار دی او ه ه خلک څوک چې له دې څخه خرب وي چې ټاپه يې جعل 

 ی هم ګناهګار دي.ده او بيا يې هم د خارجي هېواد په نوم پلوري ه و 
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پوښتنه: ايا هغه پرچون پلورونکی هم ګرم دی څو  چې يې په 

 وروستي مشرتي )د توکو کاروونکي( باندې پلوري؟

تر کومه چې د راکړې ورکړې دا لړۍ دوام کوي او خلک په دې ځواب: 

پوهېږي خو بيا يې هم د اصيل په نوم خرڅوي، ټول پلورونکي يې ګناهګار 

 دي.

د غري مسلم خلکو څخه د خوراکي توکو يا نورو شيانو قرض پوښتنه: ايا 

 اخيستل رشعاً جايز دي که نه؟

ځواب: له غري مسلم رسه راکړه ورکړه جايزه ده، خو په دې رشط چې ه ه 

 غريمسلم مرتد نه وي.له کافر رسه لني دين جايز دی خو له مرتد رسه نه.
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راکړې ورکړې بېالبېل مسايل د  

شخص ته يو څه شی د څه مودې لپاره )موده ټاکلې نه پوښتنه: که کوم 

وي( په مستعار ډول ورکړل   او ډېره موده پس د هغې   د بېرته نه 

ورکولو حالت کې د دواړو تر من  د هغې   مياشتنۍ بدله وټاکل   

سته بيا هغه وچې لومړي شخص ته به هره مياشت ورکول کېږي، ور 

عار ورکوونکی له خپل ورکړل شوي   ټاکلې بدله هم ورنه کړي او مست

څخه د الس مينتلو اعالن وکړي، دا اعالن په داسې حال کې وي چې 

نه خو خپل ورکړل شوی شی الس ته راوړلی   او نه يې د بدلې السته 

راوړلو مته پاتې وي، نو په داسې حالت کې د الس مينتلو تر اعالنه د 

  يا يې له السته مياشتنۍ بدلې پيسې په قرض کې حساب کړای 

راوړلو څخه مته پرې کړي؟ بله دا چې د مستعار په بدله کې ټاکل شوې 

پيسې له هغې لومړۍ ورځې څخه حساب کړای   يا له همدې ورځې 

 څخه په کومه چې دوی مياشتنۍ بدله وټاکله؟

له چا څخه چې يو څه وغوښتل يش، د ه ې بېرته ورکول که  -۱ ځواب: 

يې بېرته ورکولو کې سستي او وروسته والی کوي واجب دي او څوک چې 

 امله د دغې يش کارول حرام دي. همدېه ه خاين او غاصب دی، نو له 

ۍ يو څه بدله وټاکل يش، نو دا که د دواړو لورو څخه يې په خوښ -۲ 

 ه شوه او د تررسه شوي رشط رسه سم يې پرې کول اړين دي.بي

پرې شوې، ه ه  خو   د مستعار په عوض کې چې څومره پيسې -۳ 

دي، خو که د الس مينځلو اعالن موخه دا وي چې  ېيې د مالک لپاره حالل

 وبښل شول. بيا نورې پيسې يا قسطونه مې وبښل، نو
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څومره عوض چې د دواړو لورو تر منځ په خوښۍ وټاکل شو،  -۴ 

هم ه سم دی، نو له دې امله د پوښتنې دا برخه مبهمه ده چې ))مياشتنی 

 دې وخت څخه حساب کړو؟(( عوض له

پوښتنه: د )زيد( او )بکر( تر من  داسې هوکړه وشوه چې )زيد( به د 

)بکر( د زوی لپاره په دوبۍ کې د مزدورۍ لپاره يوه ويزه اخيل او بکر ته 

به يې ورکوي، نو يوه ټوټه زمکه يې د ويزې د بيې په بدل کې )زيد( ته 

)زيد( ته ورکوي، )زيد( د )بکر( زوی ورکړه، ددې زمکې مالومه اندازه غله 

ته ويزه هم ورکړه او د مزدورۍ غم يې هم ورله وخوړ، خو تر اوسه په 

زمکه کې د )بکر( دهقان کار کوي، په کال کې يو ځل مالومه اندازه غله 

)زيد( ته ورکوي، په هوکړه ليک کې ليکل شوي چې دوه کاله پس به 

( څخه به خالص  ،  اوس )بکر( د ويزې بيه پرې کړي او له )زيد

ستل جايز دي که نه؟ د سود څر  خو نه ي)زيد( ته د غلې يا وربشو اخ

 شته؟ که وي نو ولې؟

په پورته ذکر شوي حالت کې )زيد( له خپل جې  څخه د ويزې بيه  -۶

)شپږ زره( درهم پرې کړه، )بکر( ددې بيې پرې کولو لپاره د دوه کلونو 

 کېدالی  ؟هوکړه وکړه، دا څه ډول جايز 

ځواب: لومړی حالت د ګروي دی، يعنې د ويزې په بدل کې يې د )زيد( رسه 

زمکه د ګروي په ډول ايښې ده، د قرض په بدل کې د ګروي زمکې ګ ه 

 اخستل سود دی، نو د زيد لپاره ددې زمکې ګ ه حالله نه ده.

مدومره بيه دې ټاکل د ويزې څومره بيه چې )زيد( پرې کړې، ه -۲ 

ستل ي، که )زيد( د بيې په بدل کې غله اخيپرې کړ  ې ې پور شوې نې
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ستالی يې يش او د غلې اندازه چې د دواړو لوريو تر منځ هر يغواړي، نو اخ

 څومره وټاکل يش، سمه ده.

 پوښتنه: مزدورانو ته بونس اخستل جايز دي؟

 ورکړي، نو جايز دي. هځواب: که مالک يې په خوښ

له ناجايزې الرې پيسې ګټي، تر هغې چې  پوښتنه: يو پالر خپلو بچو ته

  چې زموخ پالر موخ  ډاګه بچي يې بالغ او هوښيار   او دا ورته په

ته حرامې پيسې ګټلې دي، نو ايا بچي بايد له خپل مور او پالر څخه جال 

پيدا ې سا توان نه لري چې د ځان لپاره پي ؟ ځکه چې ال تر اوسه د

او وه يې خوري. ايا د پالر ګناه کې بچي هم رشيک دي، که نه  کړي

 يوازې پالر ګناهګار دی؟ 

ځواب: د بال  کېدو او عقلمند کېدو وروسته خو بچي هم ګناهګار دي، دوی 

بايد له داسې مال خوړلو او کارولو څخه ډډه وکړي، که دا ناشوين وي، نو بيا 

احرتام کې به هېڅ کمی نه کوي دې جال يش، خو د مور و پالر په خدمت او 

 پوره کړي. ه ه بايد ور ،او که کومې اړتياوې ولري

ستلو لپاره راځي، کومې يپوښتنه: زه يو دکاندار يم، خلک د ماتو پيسو اخ

لپاره وي، نو موخ ورته وايو؛ ))نشته دی((،  واړتياو  چې زموخ د شخيص

نو څه شی ويل په کار  ،ايا دا په درواغو کې حسابېږي؟ که حسابېږي

 دي.؟

ځواب: بايد درواغ ونه ويل يش، په کومه مناسبه خربه خپل عذر وړاندې 

 کړئ.
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پوښتنه: په ځينو لويو الرو د سفر پر مهال موټر چلوونکي خپلې موټرې 

د هوټلونو مخې ته ودروي او ټول مسافر هلته خورا  او څښا  کوي، د 

يسې اخيل، موټر چلوونکی هم هوټل واال له عام نرخ څخه لږې ډېرې پ

دلته ډوډۍ خوري، خو له هغې څخه پيسې نه اخيل، نو ايا دا خورا  د 

 چلوونکي لپاره حالل دي؟موټر 

ځواب:که د هوټل واال موټر چلوونکي ته د ملګرتيا يا مېلمستيا په خاطر 

خوراک ورکوي، نو جايز دی، که په دې خاطر يې ورکوی چې ه ه موټر هلته 

ډېره بيه ترالسه کړي، نو جايز نه  د خوراک دوی له مسافرو څخهودروي او 

 دی.

کاندار بايد دغه و پوښتنه: که څو  د قاچاق کولو لپاره رخت اخيل، نو د

ېسې يې پرخت پرې وپلوري که نه؟ که يې پرې وپلوره، نو السته راغلې 

 حاللې دي که حرامې؟

دا مالومات وي چې دا ځواب: قاچاق کول قانونا  منع دي، که دوکاندار ته 

رخت د قاچاق لپاره اخيل، نو بايد پرې ويې نه پلوري، که بيا هم پرې وه يې 

 پلوره، ګ ه يې رشعا  حالله ده.

پوښتنه: د فابريکې کارکوونکو ته هره نيمه مياشت يا يوه مياشت 

وروسته د فابريکې له حالل څخه نغدې پيسې د انعام په توګه ورکول 

ر وخت د خپل انعام اخستلو او ډې یانو کار پرې ايښځينو کسخو کېږي، 

او نه يې کومه پته شته، هغه نغدې پيسې يې د  نه دي راغيل لپاره 

 امانت په توګه پرتې دي، له دې رسه بايد څه و ؟



 

52 

 

ه نه ترالسه کولو يې انسان شکايت نځواب: انعام ه ه څه وي چې کله په 

ددې حيثيت همدا ډول وي، نو  کوي او نه ه ه د واجب حق حيثيت لري، که

ې نه وي ورکړل شوې، د ه وی برخه پيسې د سکومو کسانو ته چې دغه پي

کارخانې دي، ه وی چې پرې څه وغواړي کوالی يش. که هسې يې ورته 

نوم انعام ايښی وي او نور د واجب حق حيثيت لري، بيا هم ه ه کسان چې 

چې ددې لپاره نې ه ټاکل فابريکه يې پرېښې وي، ددې حقدار نه دي، ځکه 

دا مانا لري چې څوک د يادې نې ې پورې کار وکړي، نو ه وی به د انعام 

ې ې څخه مخکې فابريکه څښتنان يش، نو که کومو کسانو له ټاکلې ن

د ه وی استحقاق ختم شو، خو که کارکوونکي فابريکه په خپله  پرېښوده،

وي، نو بيا د دې انعام  خوښه نه وي پرېښي او د کارخانې څښنت ه ه ويستلی

ستلو حق لري، د فابريکې څښنت بايد مخکې له دې چې ه ه له يحق اخ

 دندې ګوښه کړي، د ه ې برخه )انعام( هم وکړي.

پوښتنه: که کوم شخص د ګناه په نيت مال رانيول غواړي، د بېلګې په 

نو ډول: ))د قاچاق لپاره رخت يا نور.. يا چاته د زيان اړولو لپاره وسله(( 

کاندار ته چې په دې پلورنه کې کومه ګټه رسېږي هغه ورته جايز ده و د

 که نه؟

ځواب: داسې شخص ته وسله ورکول چې دا احتال وي چې ه ه  به څوک 

ناحق قتل کړي، نو دا جايز نه دي، پلورونکی به هم ګناهګار وي،  خو راکړه 

 ورکړه يې صحيح ده.

،  افغانۍ )دوه، درې سوه زره(ې پوښتنه: که  يو مسلامن په خپل هېواد ک

زمکه او کور ولري او بیا هم د نورو پیسو السته راوړلو په اللچ کې خپله 

کورنۍ، مېرمن او بچي پرېږدي او بل هېواد ته د مزدورۍ لپاره ځي، نو 
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رشيعت کې ددې لپاره څه حکم دی؟ دا هم بايد وايم چې هغه شخص 

 مې مياشت لپاره کور ته راځي.له يو کال مزدورۍ کولو وروسته د يوې ني

 ځواب: په دې پوښتنه کې دوه ټکي مهم دي:

د ه ه شخص د کور چلولو لپاره يو څه اندازه معاش  کهلومړی:  

بسيا وکړي او که د نورو پيسو السته راوړلو لپاره هم هڅه  بايد وي، نو په دې

ددې ځواب دادی؛ که د يوې رشعي الرې څخه د ال ډېرو پيسو  .وکړي

السته راوړلو هڅه کوي، نو جايز دي، خو که په ه ې معاش او پيسو بسيا 

 وخت د اخرت جوړولو لپاره مرصف کړي ډېر به ښه وي. نور وکړي او

 دويم: دا چې خپل اوالد، مېرمن او کورنۍ پرېږدي او بهر هېواد ته 

که نه؟ ددې ځواب دادی؛ دا د حقوق العباد مس له  یتګ يې درست د ځي،

دنده ده، که  د نوموړيده، د مور، پالر، بچو او مېرمنې حقوق پر ځای کول 

ه وی ورته خپل حق وبښي او د تللو اجازه ورکړي، نو بيا درسته ده، کنه نه 

رښتينی اجازت به  ېده، اجازه او رضا هم بايد يوازې په خوله نه وي، بلک

 .ورکوي

پوښتنه: په ځينو ښوونتيو کې رسښوونکي د هر کال په پيل کې پر 

خپلو زده کوونکو داسې دريس شيان جراً پلوري چې نه ورته د هغوی 

اړتيا وي او نه يې په دريس نصاب کې وي، بيا داسې دليل ورکوي چې 

 دا خو سوداګري ده، ايا دا درست کار دی؟

وښه اخيل، نو بيا صحيح ده، کنه ځواب: که کوم زده کوونکی يې په خپله خ

 جربي پلورنه يې ناجايزه ده.
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نه: ځينې دوکانداران توکي په داسې پالستيکونو کې اچوي چې په تپوښ

نوم يا نور ديني شيان ليکل شوي وي، آيا په داسې کار  )ج( هغې د هللا

 کولو د دوی روزي حالله وي؟

 کول ګناه ده. ځواب: په دې خو يې روزي نه حرامېږي، خو داسې کار

پوښتنه: زموخ ښار کې يو شخص خپله زمکه مدرسې ته وقف کړې وه، 

مدرسه تر اوسه  يادهبيا هغه شخص په هندوستان کې په حق ورسېد، 

دوام لري، اوس د هغې په اوالدونو کې اتم پښت يو شخص دی، هغه 

وايي؛ زموخ نیکه دا زمکه مدرسې ته ورکړې وه، نو دا مدرسه اوس زموخ 

شخص په زور د دې  نوموړیده، ددې دننه د هېچا حق نه شته، 

مدرسې عايد خوري، بهانه يې داده چې زه په مدرسه کې درس ورکوم، 

وي، هم د  حارض ټوله اونۍ کې يوه يا دوه ورځې مدرسه کې خو په

ژوند تباه کوي، آيا دا  وسيمې خلکو رسه شخړې کوي او هم د زده کوونک

شخص په حقه دی؟ يا که موخ ټول د سیمې خلک جمع شو او هغه له 

 کوم رشعي مامنعت خو به نه وي؟ ،مدرسې څخه وباسو

، د ښار خلک بايد دی له ځواب: ددې شخص پر مدرسې هېڅ حق نه شته

مدرسې څخه وبايس او د مدرسې مديريت يو پوه شخص ته وسپاري. دې 

شخص ته د ه ې زمکې حاصل چې مدرسې ته بښل شوې ده، خوړل جايز نه 

 دي.

پوښتنه: زما يو ملګری دی چې د يو څه کورين مشکالتو له امله يې 

ور ته يې درې ښتې ته يو طالق ورکړ، بيا يې سخر پرې فشار راوړ چې ل

و يې ڼيې چې طالقه کړه، نو د مېرمن پالر او ورو  چې طالقه ورکړي، کله
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راونيوه او ويې واهه، تر څو هغه بېهوشه شو، بيا يې وډار کړ چې کور 

يې پوره وډار کړ او دی هم پوره په  چې دې د بچو په نوم کړه، کله

هوش کې نه و، نو قضا ته يې يوړ او هلته يې پرې د کور پر کاغذونو 

السليک وکړ چې دا زما د بچو په نوم شو، ايا داسې کول رشعاً جايز 

 دي؟ يا زما ملګری د خپل کور بېرته اخستلو حق لري؟

او چې دا  شوهه صحيح ن عکه دغې شخص حواس بايليل و، نو بيځواب: 

 نه بلکې غصب دی. عنو دا بي ،ډول وشول

پوښتنه: ما څو کاله وړاندې د خپل واده لپاره ډېرې جامې جوړې کړې 

و کې نجامې تر اوسه همغه شان په پاکټو  څو جوړهوې، له دې څخه 

نو  ،بندې دي، که زه دا جامې بازار ته وباسم او د بازار په نرخ يې وپلورم

ايا دا ګټه زما لپاره جايز ده؟ ځکه د داسې جامو بيه ورځ په ورځ ډېرېږي، 

کې د الس  يا که يې داسې ځای يا هېواد ته واستوم چې هلته په جامو

دا جامې ماته ډېره ګټه وکړي، په کومه  هلته کار ډېر قيمته پلورل کېږي،

ږي، نو ايا بيه چې ما جوړې کړې وې، له هغې څخه په لوړه بيه پلورل کې

داسې کول جايز دي؟ ايا د اسالم د مخې زه له دې ګټې څخه زکا  

 ورکولی شم؟

 ځواب: دا ګ ه جايز ده، په دې کې هېڅ ستونزه نه شته.

پوښتنه: زما خاوند يو مالزم دی، موخ ته له دولت څخه هره مياشت طبي 

 شيان او درمل راکول کېږي، موخ ته چې کوم درمل راکول کېږي، هغه په

کې بند وي، ځينې وکارول  ، خو ځينې پاتې کېږي، چې  پاکټونوخپلو 

، له دې رسه موخ څه درمل جمع کېږيډېر  هره مياشت له موخ رسه
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 غاښونووکړو؟ که موخ دا درمل يو درملتون ته ورکړو او په بدل کې يې د 

 برس، کریم او نور د اړتيا وړ شيان واخلو، نو ايا دا جايز دي؟

لت څخه چې کوم درمل درکول کېږي ه ه کارولی شئ، خو دا ځواب: له دو 

 اضافه کېږي،بېرته پلورل يا په بل څه يې بدلول رشعا  جايز نه دي، کوم چې 

ه ه بېرته دولت ته ورکړئ، که بېرته ورکول يې ناشوين وي، نو بيا يې ه ه 

بې وسه خلکو ته ورکړئ چې اړتيا ورته لري، يا يې کوم خرييه روغتون ته 

 استوئ.و 

پوښتنه: کله چې د ټوکر جوړولو فابريکه جوړېږي نو له حکومت څخه به 

جواز اخلې، حکومت د فابريکې ماشينونو ته په کتلو رسه د وارداتو جواز 

ورکوي، دا اليسنس د هغې مالوچو وي چې ټوکر ترې جوړېږي، خو د 

نو وړو فابريکو څښتنانو رسه دومره پانګه نه وي چې واردا  پرې وکړي، 

دوی بيا خپل جواز په لويو فابريکو پلوري، هغوی مالوچ واردوي او بيا يې 

پر دوی پلوري، نو ايا د وارداتو جواز پلورلو باندې چې کومه ګټه موخ 

 السته راوړو دا حالله ده که حرامه؟

ځواب: د وارداتو اليسنس مال نه دی، بلکه يو حق دی، نو له دې امله يې 

 ې له پلورلو څخه ډډه کول غوره دي.پلورل شکمن دي، ځکه ي

پوښتنه: په يوه رادیو کې د )روشني( په نوم يوه ديني خپرونه خپرېږي، 

چې ديني علامء يې پر مخ بيايي، خو د خپرونې له پای ته رسېدو څخه 

وروسته ويل کېږي، دا خپرونه تاسو ته د فالين بانک په مرسته وړاندې 

رڼا کې ووايئ چې د سود کاروبار شوه. اوس تاسو د قران او حديث په 
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مونو نرشول جايز دي؟ ځکه سود خو کوونکو په مرسته د داسې پروګرا

 رام دی.ح

ځواب: په نېک کار کې د حرام مال مرصفول سم نه دي، بلکه د ګناه تکرار 

 دی.

پوښتنه: ما رسه خلک پيسې د امانت په ډول جمع کوي، په راکړه ورکړه 

ترړه هم وي، که زه د یو څه پيسو په بدل  کې کمی زياتی هم وي، منډه

 نو دا به جايز وي که ناجايز؟ ،واخلم افغانۍکې دوه 

ځواب: خلک تا رسه د امانت په ډول پیسې جمع کوي، نو څومره پيسې چې 

جمع کوي ه ومره بايد ورکړې، د کمي زيايت او په ورکړه کې د شخړې 

که له مخکې څخه  مخنيوي لپاره حساب له ځان رسه ساتل ډېر اړين دي، 

د مزد په  ېد ساتنې په بدل کې به دومره پيس وويل يش چې د دومره پيسو

مزد اخستل بيا سم دي، خو که په داسې حالت کې  ډول ډول اخلم، نو دا

ت په ډول د ندي. د اما يپيسې له منځه والړې يش، نو جربانېدل يې حتم

پيسو کېښودلو په بدل کې نورې پيسې اخستل جايز نه دي. مخکې چې دې 

 له چا څخه دا ډول پيسې اخستې وي، نو بېرته يې ورته ورکړل.

 ځوښتنه: زه په يو هوتل کې کار کوم، هلته ماته له معاش پرته هره ور پ

بخشيش پيسې راکول کېږي، چې مشرتي يې په خپله خوښه راکوي. 

 ايا دا پیسې زموخ لپاره حاللې دي؟
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ځواب: که خلک يې په خپله خوښه درکوي نو سمه ده، خو دا بايد حق ونه 

سپک  ته نه کړي، ه ېګهل يش، غوښتنه يې ونه يش او چې څوک يې در 

 نظر کول جايز نه دي.

پوښتنه: د يوې فابريکې رسمي وخت له سهار )اته( بجو څخه تر 

مازيګر )څلور( بجو پورې وي، خو زموخ د فابريکې د څښتنانو له لوري دا 

( ۵:۴۱پرېکړه وشوه چې ورځنی کار به له )اته( بجو څخه تر مازيګر )

جمعې تر څنګ هره دوميه پنجشنبه ل کې به د دپورې وي او د دې په ب

رخصت وي، يعنې يوه پنجشنبه به وي يوه به نه وي، يعنې په مياشت 

کې ټولې شپږ رخصتۍ، ددې تر څنګ دا پرېکړه هم وشوه، چې د هرې 

رخصت وي، چې څو  دا ونه وايي  به مياشتې اوله او درېيمه پنجشنبه

ا ده چې هغه چې کومه پنجشنبه رخصت کوو او کومه نه. اوس خره د

وخت د چا پام نه و چې ځينو مياشتو کې پنته پنجشبې راځي، الل کې 

خو پرېکړه داسې وه چې يوه پنجشنبه به رخصت وي بله به نه وي، خو 

د فابريکې مالکان يې اوس هېروي، دا کال له يوې مياشتې څخه ډېرو 

مياشتو کې پنته پنجشنبې راځي، د مثال په ډول: په )می( مياشت کې 

 ،پنته پنجشنبې دي. نو په دې اړه راته د عدل او انصاف پرېکړه وکړئ

تر څو نه د فابريکې څښتنان ګناهګار   او نه کاريګر له حق څخه 

واوړي. بله دا که د پنجشنبې پر ورځ دولتي رخصت وي، نو ايا ددې په 

تي ورکول په کار دي که نه؟ ځکه هغه صبدل کې ورته بله ورځ رخ

خو دوی ته په هر حالت کې ورکول کېده او د پنجشنبې رسکاري رخصتي 

رخصتي خو دوی ته د ډېر کار کولو په بدل کې ورکول کېږي، دا رخصتي 

ورته د هغې )څلوېښت( دقيقو په بدل کې ورکول په کار دي، په دې اړه 

 يوه عادالنه پرېکړه وکړئ.
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مه ورځ ځواب: که کومه مياشت پنځه رخصتۍ رايش، نو کارکوونکو ته دې ني

رخصتي ورکړل يش، که نيمه ورځ رخصتي د فابريکې په تاوان وي، نو بيا 

دې دا پرېکړه وکړي چې، يوه بنجشنبه به رخصت وي، بله به نه وي، لومړی 

بايد جمرتي ته په کتلو پرېکړه شوې وای، تر څو شخړې او اختالفات نه 

رفونو تر منځ وای، دو ه مسله چې د دولتي رخصتۍ په اړه وه چې د دواړو ط

يې په اړه هېڅ تړون نه و شوی، په دې مسله کې دې عامه پرېکړه وه يش، 

يعنې نورو فابريکو ته دې وکتل يش، که په عام ډول نورې فابريکې داسې 

کوي چې په داسې حالت کې بله ورځ رخصتي هم ورکوي، نو همداسې دې 

ټاکلی قانون  وکړل يش، که نه يې ورکوي نو دوی دې هم نه ورکوي. که کوم

تر منځ حل يش،  کاريګرونه وي، نو دا مس له دې د فابريکې څښتنانو او 

راټول دې يش او خپلمنځي پرېکړه دې وکړي. تاسو چې د رخصتۍ په اړه 

 کوم دليل ليکلی، ه ه پر خپل ځای سم دی 

پوښتنه: ځينې اشخاص لکه؛ )ښوونکي، چوکيداران، لفاکاران او 

کې چې وقفه نه وي، ځينې نېک کارونه لکه؛ داسې نور( په رسمي وخت 

هې  رسمي کار نه  بلکوي،  کارونه د قران کريم تالو  او داسې نور

کوي، چې له امله يې ادارې ته تاوان يا ستونزه پېښېږي، ايا د دوی دا 

 عمل ثواب لري؟

 ،ځواب: که دولتي کارکوونکی وي يا نادولتي، د دوی کاري وخت د دوی نه

دارې دی چې دوی ترې تنخواه اخيل، د دغې وخت په بدل بلکې د ه ې ا

کې تنخوا اخيل، دا وخت يې خپل نه بلکې د ادارې او ملت دی، که خپل 

رسمي وخت په ه ه کار کې مرصفوي کوم چې ده ته سپارل شوی دی، نو 

امانت پر ځای کوي او تنخوا ورته حالله ګرځي، که په رسمي وخت کې کوم 
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نو په امانت کې خيانت  ،نه کوي او هسې ناست ويبل کار کوي، يا کار 

 کوي او تنخوا ورته حالله نه ده.

کار يې پای ته رسولی او بېکاره ناست وي، نو دې وخت کې  يې خو که دفرت

تالوت کول جايز دي، دغه شان په بل نېک کار کې دا وخت مرصفول هم 

 جايز دي.

پروايي کوي، د کار پر وخت په زموږ کاريګره طبقه په دې مس له کې ډېره بې 

صداقت او امانت رسه د کار کولو فکر له خلکو تللی، دا ډول خلک د ملت 

نوکران او مالزمان دي. له دولتي خزانې څخه چې د ملت له ګ ې څخه جوړه 

شوې وي، تنخوا اخيل. خو فساد دومره حد ته رسېدلی چې عام وګړي ادارو 

ره ځي، خو بېرته خاي الس کور ته راځي، او رياستونو ته د کار خالصولو لپا

خو که رشوت يا واسطه وي، نو کار يې په عاجله توګه خالصوي، ته وا دا 

خلک د ملت نه بلکې د رشوت او سفارش مالزمان دي. که انصاف ته وګورو، 

نو داسې معاش به د يو چا لپاره څنګه حالل وګرځي؟ که دوی چېرې دا فکر 

ته د  )ج( به ځواب ورکوم،  د قيامت پر ورځ به هللا او احساس ولري چې رب ته

خپل هر عمل حساب ورکوم، نو په اداري او رسمي کارونو کې به په ډېر 

صداقت او رښتينولۍ کار وکړي او هېڅ عام وګړی به له دوی څخه په اداري 

 کارونو کې ناخوښ ونه اويس.
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 (پوښتنې او ځوابونه) پلورل مال له وا  څخه د مخه

ښتنه: ځينې کمپنيانې مال جوړ کړي او په يو څه اندازه خلکو يې پو

وپلوري، مشرتيان بيا دغه مال له دې خلکو څخه اخيل، ځينې وختونه 

دې خلکو رسه مال خالص  ، خو د خپلې ګټې د ډېرولو په خاطر بيا 

هم له خلکو مخکې پيسې اخيل او بيا وروسته ووسته ورته له هغې 

کوي. آيا دا رشعاً جايز دي؟ که نه وي، نو رشعي  کمپنۍ څخه مال پوره

 بڼه به يې څه وي؟

ځواب: کوم مال چې شتون ونه لري، د ه ې پلورل هم ناجايز دي، داسې بيع 

ته ))بيع سلم(( ويل کېږي، چې بيه اوس پرې کېږي او مال يوه مياشت يا 

 څه موده پس ترالسه کوي، چې په څو رشطونو رسه جايز ده:

 به معلوم وي. )لکه؛ د مالوچو سودا وشوه(.جنس   -۱ 

 نوع به معلومه وي. )لکه: اصيل، دييس او داسې نور( -۲ 

 صفت به يې معلوم وي. )لکه: اول منرب، دويم منرب يا بېکاره( -۳ 

 اندازه به يې معلومه وي. )لکه: دومره ټنه(  -۴ 

څخه د ترالسه کولو نې ه به يې مالومه وي، چې له يوې مياشتې  -۵ 

 به کمه نه وي.

 د پرې شوو پيسو اندازه به معلومه وي. -۶ 

کوم شيان چې ترانسپورت ته اړتيا لري، په دې کې دا پرېکړه  -۷ 

 هم بايد وه يش چې مال به فالين ځای کې ترالسه کېږي.
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د دواړو لوراو له جال کېدو څخه مخکې بايد په يو ځای ټولې  -۸ 

 پيسې پرې يش.

 رشطونو څخه يو يې هم ونه پالل شو، نو )بيع سلم( فاسدېږي.که له دې اته 

پوښتنه: احمد په بهر هېواد کې دی، محمود ترې يو څه مال واخيست، 

)احمد( ورته مال د بېړۍ له الرې ولېږه، بېړۍ ال په سمندر کې وه، 

)محمود( د ټول مال يو څه برخه په )حميد( وپلورله او د پيسو يو څه 

ته له مخکې ورکړه، خو  )حميد( به د خپل مال پيسې برخه يې )احمد( 

 هغه مهال )محمود( ته ورکوي چې مال ورته وسپاري. 

کله چې مال د )محمود( هېواد ته ورسېد، نو د )حميد( رسه   -۴ 

ه، نو و يې چې د مال کومه بيه کړې وه، د هغې څخه يې اليل  بيه ډېره 

بيه، که هغه بيه چې له  )حميد( بايد کومه بيه پرې کړي؟ د مال اليل

 )محمود( رسه يې پرې هوکړه کړې وه؟

کله چې مال د )محمود( هېواد ته راورسېد، نو په بازار کې  -۶ 

بيه له هغې بيې ټيته وه، کومه بيه چې محمود له حميد رسه کړې وه، نو 

 په داسې حالت کې بايد څه و ؟

و يوازې د مال ذخريه کول جايز دي که نه؟ که نه وي جايز ن -۹ 

 قحط په وخت کې نه دي که په عامو حالتونو کې هم نه دي؟

 ځواب:

صول دي چې کوم مال شتون ونه لري يا په واک اد سوداګرۍ   -۱ 

کې نه وي د ه ې پلورل سم نه دي، نو کوم مال چې تر اوسه د )محمود( 
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وروسته چې  ههېواد ته نه وي رسېدلی  ه ه نه يش پلورلی، )محمود( او له ه 

هر څومره خلک داسې مال چې ال هم شتون نه لري، اخيل، دا راکړه ورکړه 

ناجايز ده، خو )محمود( له نورو خلکو رسه د بيعې وعده کوالی يش، چې مال 

 مهال په بيه به يې پر دوی وپلوري.  هکله راورسېږي نو د ه 

شان څرنګه چې لومړۍ راکړه ورکړه د فسخ کېدو وړ ده، نو دغه  -۲ 

دې ه ه وخت بيه وټاکي کله چې مال ورسېږي، که په غلطۍ يې مخکينۍ 

راکړه ورکړه همداسې وساتله، نو ګناه به وي، خو بيه به هم ه وي، کومه چې 

 يې اوله ټاکلې وه.

مال ذخريه کول په اسالم کې ناجايز دي، دا انساين رويه نه ده،  -۳ 

سايت چې بيه يې لوړه  په حديث کې دي؛ ))کوم خلک چې ددې لپاره مال

پر  )ج( يش او بيا يې وپلوري، نو ه وی ګناه کوي، ه ه ملعون دی، د هللا

کړي، هم نه جربانېږي((  خرياته ه شخص بد دی، که ټول مال  وړاندې

حديث رشيف د دواړو حالتونو )قحط او نا قحط( لپاره دی، خو د قحط په 

اتلو له امله غريبانانو ته وخت کې مال ساتل نور هم بدتر دی، ځکه د مال س

 ډېر تکليف رسېږي.

پوښتنه:  يو شخص مال له بهر هېواد څخه واردوي، په دې مال رسېدلو 

کې وخت هم مرصفېږي، دا په داسې حال کې چې، له بهر هېواده چې 

وره مالوما  ورکول پپه اړه پريودونکي ته  هکوم مال رالېږل کېږي، د هغ

کېږي، چې؛ فالنۍ مياشت په فالنۍ بېړۍ کې ستا مال لېږدول کېږي. 

)د بېالبېلو الملونو له امله مال مخکې وروسته کېدالی هم  (. 

پريودونکي د بېړۍ له نوم څخه مال مخکې له ترالسه کولو څخه پلوري، 

ږي، نو چې فالنی مال په فالنۍ بېړۍ کې راځي، د هغې راکړه ورکړه کې



 

64 

 

که نه؟ او دا ډول اخستل خرڅول جايز دي  سمه ده،رشعاً دا راکړه ورکړه 

 که نه؟

ځواب: دا مس له د بانک د حيثيت پر تعينولو والړه ده، که بانک د اخستونکي 

د وکيل په حيث وي او د بانک مناينده په بهر هېواد کې مال ترالسه کړي او 

لکه د موکل واک دی، نو له دې  راويې لېږي، نو لکه څنګه چې د وکيل واک

تونکي امله د مال پلورل مخکې له رسېدلو څخه جايز دي او که بانک د اخس

مال پلورل  هته د مال ترالسه کولو څخه مخکې د ه  هوکيل ونه اويس، نو ه 

 جايز نه دي.

پوښتنه: مال د اخستلو او پلورلو پر وخت شتون نه لري، بلکه د نوم له 

پلور کېږي، ايا دا جایز دي؟ يا د مال شتون اړین مخې يې اخستل او 

دی؟ پريودونکی مال اخيل، خو د السته راوړلو څخه د مخه يې بېرته 

 پلوري، رشعاً دا جواز لري که نه؟

ستل يځواب: له مال ليدلو پرته د مال اخستل جايز دي، خو وروسته که اخ

اختيار لري، خو  شوی مال ه ه ډول نه و، نو پريودونکی يې د بېرته ورکولو

 کوم شی چې په واک کې نه وي، د ه ې پلورل جايز نه دي.
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 مشارکت، مضاربت او مرابحه

په اوس وخت کې په اسالمي او غري اسالمي بانکونو او نورو سووداګريزو ادارو 

دي،  خوو ه وه ډول نوه توررسه  ضاربه، مرابحه او مشوارکه( عوام شوويکې )م

 راغويل دي، چوې لوه املوه يوې ګو  شومېر کېږي څه ډول چې په حديثونو کې

 اا خو په ناجايز کاروبار او يا سود اخته کېږي.   خلک

 موږ يې دلته په يو بل پسې د بحث الندې نيسو:

 مشارکت 

د دوو څخه ډېور کسوان اوو  ه ه کاروبار ته ويل کېږي چې په ه ې کې دوه يا

ځای کېږي، ګ ه او تاوان او د کاروبار په ټولو چارو کې رسه رشيک وي. ګ ه 

 او تاوان د يو ځانګړي نسبت له مخې وېيش.

 د مشارکت ډولونه: 

 مشارکت په دوه ډوله دی:

 د امالک رشاکت -۱ 

 د عقود رشاکت – ۲ 
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ل: کوه څوو تنوه د يعنې د ملکيت رشاکت، د بېلګوې پوه ډو  :د امال  رشاکت

مرياث په ډول زمکه يا ن دې پيسې ترالسه کړي يا په ګډه څه شی واخيل، نوو 

)د امالکوو په دې صورت کې دوی ټول له يو بول رسه رشيوک دي او دې توه 

 وايي. رشاکت(

د عقد جمع ده او د تړون په مانوا ده، پوه دې رشاکوت  عقود :د عقود رشاکت

يوو بول رسه توړل کېوږي او د ه وې ې لوه مخوې لوه کې رشيکان د يوې هووکړ 

 وايي. د عقود رشاکتهوکړې ټولو رشايطو پابند وي، نو ځکه ورته 

 مضاربت

په اسالمي بانکونو کې ډېرې کاروبواري هووکړې د مضواربې پور بنسو  توررسه 

کېږي، مضاربې ته قراض او معامله هم ويوالی شوو، مضواربه د کاروبوار ه وه 

ته چې  رب املال )د مال څښنت( ويول بهه ده، په کوم کې چې  يو شخص چا 

کېږي، پانګه وي او دويم شخص چاته چې مضوارب يوا عامول ويول کېوږي د 

ه ې په پانګه باندې تجارت کوي، له دې سووداګرۍ چوې کوموه ګ وه السوته 

راځووي، پووه ه ووې کووې دواړه د ټاکوول شوووي تناسووب لووه مخووې رشيووک وي. 

 همدارنګه )امام نوی رح( وايي:

 (0)ة ان يدفع اليه ما ال ليتجر فيه والربح مشرتک(( اربض))القراض وامل

                                                           
1
 ۲۲۲-، مخ1-:  المنهاج: کتاب القراض، ج 
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ژباړه: د قراض او مضاربې دا مانا ده چې يو شخص بول توه موال ورکوړي چوې 

 سوداګري وکړي او ګ ه دواړه په خپل منځ کې وويشې(( ېه ه پر 

 په نيل املآرب کې ليکل شوي:

لوه تحوت  ))وهی رشعا ان يدفع انسان من ماله الی انسان اخرشوي ا  او يکوون

يده علی سبيل الوديعة او ال صوب موال ويواذن لوه ليتجور فيوه ويکوون الوربح 

 2بينها بحسب ما يتفقان عليه((

))د مضاربې رشعي مانا دا ده چې يو شخص بل ته د خپل مال يوو څوه حصوه 

ورکړي، يا له مخکې څخه د ه ې مال له ده رسه د امانت په ډول پوروت وي، 

ته اجازت ورکړي چې په ه ې سوداګري وکړي او يا ده غصب کړی وي او ده 

ګ ه د دواړو تر منځ د ه ې تناسب له مخې ووييش، په کووم چوې دوی متفوق 

 وي((.

 په )امللخص الفقهی( کې د مضاربې مفهوم داسې بيان شوی دی:

 (۷۱، مخ۲ -))دفع مال معلوم ملن يتجربه ببعض ربحه(( )ج

موال ه وه شوخص توه ورکوول چوې ژباړه: د ګ ې د يو څه اندازې په بدل کوې 

 څوک پرې سوداګري وکړي. 

په مضاربت کې که په سوداګرۍ کې تاوان وه يش، نو ټول بوه د رب املوال )د 

مال څښنت( په غاړه وي، په تاوان کې به د مضارب برخه نه وي، ه ه يووازې 

                                                           
۲
 1۲۱-المآرب شرح دليل الطالب، مخ : نيل  
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د خپل زيار ګ ه له السه ورکوي، څرنګه چې له )حرضوت علوی رض هللا عنوه( 

 ي:څخه نقل شو 

 3))الوضيعة علی املال والربح علی ما اصطلحوا عليه((

تناسب له مخې وېشل کېوږي،  هبه د رب املال وي او ګ ه به د ه ژباړه: تاوان 

 چې دوی پرې توافق کړی وي.

 د مضاربت ډولونه:

 مضاربت په دوه ډوله دی:

 مقيد -۱ 

 مطلق -۲ 

 :مضاربت مقيد 

کې د پوانګې څښونت  هچې په ه   ه مضاربت ته ويل کېږي،مقيد مضاربت ه 

د کار ځای، د کار موده يا يو ځانګړی کار په ګوته کړي، چې زما په پانګوه بوه 

اوازې په پالين ځای کې يا پالنوی کوار توررسه کووئ، يوا ووايوي چوې پوه دې 

پانګه د يو کال لپواره کوار توررسه کووالی شوئ، يوا د يوو کوال لپواره پيسوې پوه 

 ټوکر کاروبار لپاره درکوم.مضاربت درکوم، يا دا پيسې د 

 :مضاربت مطلق

په دې مضاربت کې هېڅ کوم پورته ذکر شوي رشطونوه نوه وي، بلکوه داسوې  

مضاربت تررسه کېږي چې مضارب په خپله خوښه چې هر کوار يوې خووښ وي 

                                                           
3
 .۲۱۸ -، مخ۸-عبدالرزاق، جلد -: مصنف 
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تررسه کوي يې، هېڅ کوم قيود او رشط پورې د رب املوال لوه خووا نوه اېښوودل 

 کېږي.

 د مضاربت ځانګړتياوې:

 شخص د پانګونې له مخې په کاروبار کې رشيکېږي. يو 

  دويم شخص په کاروبار کې خپل علم، مهوارت او تجربوه کواروي او

 په کاروبار کې رشيکېږي.

  د ګ ې وېشلو په اړه چې دوی څوه ډول پرېکوړه کوړې وي ه وه ډول

 به وېشل کېږي.

  که تاوان د مضارب د قصدي غلطۍ له امله رامنځتوه يش، مضوارب

ورکوي، کنه پوه نوورو حوالتونو کوې ټوول تواوان د رب املوال  به تاوان

 دی، مضارب د کار څخه الس مينځي.

 د مضاربت رشطونه:

څخوه بنسو يز  هکومو رشطونوو پالول اړيون دي، لوه ه وکې چې د  تپه مضارب

رشط دادی چې؛ په ګ ه کې به د دواړو لوريو د برخې تناسب له مخکوې څخوه 

املوال او مضوارب تور مونځ برابوره وېشول  ټاکل شوی وي، لکوه؛ ګ وه بوه د رب

( سولنه. کوه دا ۴۶( سولنه اخويل او مضوارب بوه )۶۶کېږي، يوا بوه رب املوال )

نامعلومه وي، نو مضاربه به فاسده وي. لکه څرنګه چې پوه  )بودايع الصونايع، 

( کې ليکل شوي دي. د امام مالک په نزد د ګ ې وېشولو پور ۱۷۱،مخ ۱۳جلد 

يون دی، همدارنګوه پوه )م(طوا( کوې لیکول شووي: وخت د رب املال شتون اړ
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))امام مالک وايي: کله چې د مال څښنت شتون ونه لوري، نوو مضوارب هوېڅ 

 حق نه لري چې له ترالسه شوې ګ ې څخه خپله برخه واخيل.

 فی القراض( ة)کتاب القراض: باب املحاسب

له د سوداګرۍ  ههمدارنګه که يو شخص بل ته د مضاربې لپاره مال ورکړ، ه 

الرې ګ ه وکړه، بيا يې راس املال )اصيل مال( جال کړ او له ګ وې څخوه يوې 

خپله برخه واخيسته، د رب املال برخه يې د ګواهانو پوه شوتون کوې پوه اصويل 

مال کې ګډه کړه، نو په دې اړه اموام مالوک وايوي: تور کوومې چوې رب املوال 

اخسوتي  ت ترې لوږ څوهبحارض نه وي، د ګ ې وېشل درست نه دي، که مضار 

وي، ه ه دې هم په کې بېرته واچوي، تر دې چې د موال څښونت خپول موال 

ترالسه کړي او څومره چې پواتې يش پوه خپول مونځ کوې يوې ووېيشو.)کتاب 

 فی القراض( ةالقراض: باب املحاسب

ملوه اد )امام مالک رحمه هللا( خربه د عقل پر تله پوره خېوژي، نوو لوه همودې 

کوالی، ساده خربه ده چوې کلوه رب املوال او  هېڅ عامل وررسه اختالف نه يش

دنوده نوه ده چوې رب  همضارب دواړه په ګ ه کې رشيک دي، نوو ااوا دا د ه و

املال حارض کړي او ورته ووايي چې ما دا کاروبار وکړ، دومره مصارف راغلل او 

 دومره ګ ه پاتې شوه؟ نه دا چې ټولې پرېکړې په خپل رس وکړي.
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 مرابحه

و کې چې د پانګونې کوم بېالبېلو ډولونه تر سرتګو کېږي، له په اسالمي بانکون

دوی څخووه يووې )مرابحووه( د کرښووې پووه رس کووې ده، کومووه چووې د اسووالمي 

 بانکدارۍ په نوم په پراخه اندازه خپره شوې.

د )بيع مرابحه( مانا داده چې، پلورونکی توکي داسې پلوري، چې مشورتي توه 

وايي؛ ما دا توکی په دومره پيسو رانيولی او د دومره ګ ې رسه يې په دومره بيه 

پر تا پلورم. همدارنګه )عالمه موفق الدين ابی محمود عبودهللا بون احمود بون 

نوا داده چوې د اصويل محمد قدامه حنبلی مقدسی( فرموايي: ))د )مرابحوه( ما

بيووې او ټوواکلې ګ لووې رسه پلووورل، پووه دې کووې اړينووه ده چووې پلووورونکي او 

پريودونکي ته اصيل بيه مالومه وي، همدارنګه پلورونکی بايد ووايوي چوې دې 

پوه  اف انيوکې زما اصيل پانګه دومره )سل( مرصف شوې او پر تا يې د )لس( 

 4ګ لو رسه پلورم.

و بيع بوراس املوال موع الوسيط( کې ليکل شوي: ))هپه مشهور کتاب )املعجم 

 ة((زيادة معلوم

ژباړه: پر اصيل بيې د ټاکلې ګ ې رسه پلورلو ته )بيع مرابحه( وايوي. پوه عاموه 

بيه او مرابحه کې همدا توپري دی، چې په عامه بيعه کې د يش اصويل بيوه او 

يوه ښوودل خپله ګ ه ښودل اړين نه وي، خو په مرابحه کې مشرتي ته اصيل ب

 ډېر اړين دي.

                                                           
4
 ۲۶۶ -، مخ۶: المغنی  
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 :رشطونهد مرابحې 

  پلورونکي توکي بايد فزيکي او حکمي شتون ولري، يعنې کوه لوه ده

رسه فزيکي نوه وي، خوو بيوا هوم دده د ملکيوت النودې وي او ټوول 

 حقوق يې له ده رسه وي.

  خرڅوونکی مال بايد د خرڅولو په وخت کې د خرڅوونکي په ملکيت

 کې وي.

 مدستي او پر يوو وخوت توررسه يش، راتلوونکي د مال خرڅالو بايد س

 کوم رشط ته به منتظر نه وي.

  ه ه څه چې پلورل کېږي، بايد ارزښت او قيمت ولوري، ه وه شويان

 بيع وړ نه دي.د چې په اخيستلو او خرڅولو کې قيمت ونه لري، 

 .د پلورنې توکي بايد حرام نه وي 

  مه پلورل او پوريل د توکو بيه بايد معلومه وي، که بيه يې نه وي معلو

 يې جواز نه لري.

  وي، په رشطي ډول پلورل جواز نه لري. بې رشطهپلورنه بايد 

 .د توکو پر تسليمولو بايد مطمني وي، نه شکمن يا احتاي 

  ه ه څه چې پلورل کېږي، بايود اخيسوتونکي توه معلووم وي او ورتوه

د نوورو  يوې څوو ،ځانګړنې يوې ورتوه وويول يش يې وښودل يش او يا

 وکو تر منځ بيا توپري ويش.ت
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 (پوښتنې او ځوابونه) او مرابحه، مضاربت مشارکت

پوښتنه: نن سبا چې دا کومه سوداګري روانه ده، لکه په يوه کمپنۍ کې 

خپلې پيسې بندې کړې او له هغې څخه درته  هره مياشت ګټه راځي، 

رشيک ددې په اړه اسالم کې څه ويل شوي؟ يو خو په ګټه او تاوان کې 

 ( فيصده.۵وي، دويم د ګټې يا تاوان اندازه يې ټاکل شوې وي، لکه )

 ځواب: 

په يوه کمپنۍ کې خپله پانګه جمع کول او په بدل کې يې ګ ه السته   -۱

راوړل په دوه رشطونو باندې حالل دي، يوه دا چې ه ه کمپني به د رشيعت 

کمپنۍ کاروبار د  له اصولو رسه سم جايز او حالل کاروبار کوي، که د کومې

رشيعت له اصولو رسه برابر جايز نه وي، نو ددې ګ ه السته راوړل هم جايز نه 

 دي.

دويم دا چې ه ه کمپني به د رشاکت )مضاربت( له اصولو رسه سم ګ ه په  -۲

سمه توګه حسابوي او پر رشيکانو به يې وېيش. کومه کمپنۍ چې له حساب 

ل جايز نه دي. همدا شان کومه پرته ګ ه وېيش، په ه ې کې رشاکت کو 

کمپنۍ چې د پانګې په حساب په فيصدۍ ګ ه وېيش، لکه؛ )) د پانګې 

 پنځه سلنه((، نو په ه ې کې هم پانګونه جايز نه ده، ځکه دا سود دی. 
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اوس دا تحقيق خپله وکړئ چې کومه کمپنۍ حالل او جايز کاروبار کوي او د 

 وېيش که نه؟ رشاکت له اصولو رسه سم په رشيکانو ګ ه

پوښتنه: موخ تېر کال په )چراټ سيمنټ( کمپنۍ کې يو څه اندازه 

پانګونه کړې وه او غواړو چې نوره هم وکړو، خو د کمپنۍ له کلني راپور 

څخه راته ځينې شکونه پیدا شول، ددې لپاره چې زموخ ګټه سود جوړ نه 

  ، د الندې پوښتنو ځواب راباندې ولوروئ؟

و پيسو څخه پيسې کمپنۍ بيمې ته له رشيکنوموړې  -الف 

 چې بيمه شوې وي. ۍورکوي، لکه کمپن

و ته نځينې پيسې د سود په ډول هغو بانکو  ۍنوموړې کمپن  -ب 

 ورکوي له کومو څخه يې چې قرض کړي وي.

 کمپنۍ ته ځينې پيسې د سود له الرې راځي. -ج 

وري، رشيکان خپله برخه په نورو کسانو باندې په ګټه پل  -د 

يې برخه اخستې وي، په پنتلس يې پلوري، په دې  افغانۍلکه؛ په لس 

اړه څه حکم دی؟ که ذکر شوي ټکي د رشيعت خالف وي، نو خپلې 

 ، که په بل عام وګړي يې وپلورو؟ وبرخې بېرته کمپنۍ ته ورکړ 

ځواب: کومه کمپنۍ چې د سود کاروبار کوي، په ه ې کې رشاکت کول 

صحيح نه دي، ځکه چې په دې سودي کاروبار کې ټول برخوال په ګناه کې 
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رشيک کېږي.  د کمپنۍ برخه په ډېر قيمت پلورل جايز دي. خپله خوښه دې 

 که کمپنۍ ته يې بېرته ورکوې اا يې پلورې.

سوداګري ډېره په چټکۍ روانه ده، پوښتنه: په اوس وختونو کې يوه 

هغه دا چې يو شخص وايي؛ دومره پيسې زما په کاروبار کې ولګوه او 

دومره سلنه ګټه يې ترالسه کړه. دا په داسې حال کې چې په مضاربت 

کې ګټه او نقصان نيم نيم وېشل کېږي. دا چې په دوکان کې په زرګونه 

لومول ډېر ستونزمن کار دی، ډوله شيان وي او د هر يو بېله بېله ګټه مع

نو آيا موخ د رشيعت له مخې داسې کوالی شو چې هره مياشت موخ د 

له مخې د هرې  هخرڅالو له مخې خپله ګټه مالومه کړو او بيا د هغ

 مياشتې ګټه وټاکو؟

ځواب: په مضاربت کې د هر يش بېله بېله ګ ه مالوم اړين نه دي، بلکه د 

ۍ )څنګه چې وي( ترالسه شوې ګ ې حساب ټول مال د شپږمياشتنۍ يا کلن

 مالوم او بيا ووييش. )کله چې ګ ه شوې وي(

سوداګري کوي، )زيد( هغه ته  افغانيو سلګونو زروپوښتنه: يو شخص د 

ورکوي او هوکړه  افغانۍپه سوداګرۍ کې د ګډون کولو لپاره )لس زره( 

ورکوي،  افغانۍ( ۵۱۱کوي چې هره مياشت به )زيد( ته د ګټې په توګه )

نوره ټوله ګټه به د دکاندار وي، همدا ډول به د تاوان کولو پر وخت د 

وي، نور تاوان به د  افغانۍ( ۵۱۱)زيد( د تاوان برخه زيا  نه زياته )
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دکاندار پر غاړه وي. ايا په رشيعت کې داسې هوکړه کول جايز دي؟ که 

 ي؟جايز نه وي، نو دا په کوم ډول واړوي، چې رشعي بڼه خپله کړ 

 اف انيوځواب: دا معامله پاک سود دی، داسې په کار ده چې ددې )لس زره( 

په بدل کې چې څومره ګ ه السته راځي، د ه ې يوه برخه دې زيد ته ورکړل 

 يش، د بېلګې په ډول: ))نیم يا درېيمه برخه دې زيد ته ورکړل يش((.

ه پوښتنه: ځينې خلک په رشاکت کې يو شان پيسې لګوي، په دې هوکړ 

ويستل  له مخېکوي چې هره مياشت به ګټه او تاوان د پچې اچونې 

 هکېږي، پچه چې د چا په نوم ووځي، نو ګټه او تاوان هم د همغ

رسېږي، که هره مياشت پچه د يو سړي په نوم هم ووځي،نور به نيوکه 

 نه وي. ايا رشيعت د داسې کاروبار کولو اجازه راکوي؟

 ځواب: دا قار دی.

په خپل من  کې د رشاکت پر بنسټ سوداګري  کسانه پوښتنه: دو 

کوي، دا په داسې حال کې چې د يو شخص پيسې کارول کېږي او د بل 

شخص کار )زيار(، ګټه په خپل من  کې وېيش. که په دې سوداګرۍ 

 کې تاوان و ، نو تاوان بايد څه ډول ووېشل  ؟

اوان ويش، نو ځواب: دا د رشاکت )مضاربت( بهه ده، که په رشاکت کې ت

ه ه به په راس املال )ه ه پيسې چې په کاروبار کې کارول شوې دي( کې 

حسابېږي. که له تاوان کېدو وروسته دواړه رشيکان جال کېدل غواړي، نو د 
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پيسو څښنت همدوره )د تاوان په اندازه( پيسې الړې او د بل رشيک کار 

دوام ورکول غواړي، نو چې )زيار(، خو که د راتلونکي لپاره هم دې کاروبار ته 

په راتلونکي کې څومره ګ ه الس ته راځي، له ه ې څخه به لومړی د راس 

املال تاوان پوره کوي، له دې څخه چې بيا څومره ډېره ګ ه کېږي، ه ه به د 

 دواړو تر منځ په سم ډول وېشل کېږي.

پوښتنه: عبدالرحيم ته  محمد اقبال يوه )چېلۍ( په نياميي بيه ورکړه، 

چې دې رسه دواړه په دې )چېلۍ( کې رشيک شول، عبدالرحيم ته يې 

وويل؛ ))ته به دا چېلۍ ساتې، چې څومره بچي زېږوي، په هغې کې به 

ښتينه بچي د دواړو رشيک وي او که نر بچي زېږوي، نو هغې کې به 

، هغه به ستا وي(( په رشيعت کې دا رشاکت چې د رشيک نه يمزه 

يم تر من  تررسه کېږي چې په نر بچي کې د محمد اقبال او عبدالرح

 برخې نه درلودلو رشط هم لري، څنګه دی؟

ځواب: دا رشاکت بېخي درست نه دی، اول خو دا چې دواړه رشيکان دي، 

ولې يې پر يو د چېلۍ ساتلو  بوج واچاوه؟ بيا دا رشط يې ولې کېښوده چې په 

 ښځينه بچو کې به يې برخه وي په نر کې به نه وي؟

( سلنه ده، د ۲۲پوښتنه: دوه رشيکان يو ځای کاروبار کوي، د يو پانګه )

( سلنې پانګې څښنت کاروبار پر مخ وړي، ۹۱( سلنه، د )۹۱بل پانګه )

( سلنه پانګې څښنت پرې ۲۲هغه وايي که تاوان و  نو ټول به د )

 کوي،  نه دی خپله. ايا د نوموړي شخص دا رشط لګول رشعاً جايز دی؟
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کوم رشيک چې کار پر مخ وړي، په ګ ه کې يې برخه د پانګې په ځواب: 

( ۳۳( سلنې څښنت او )۶۶نسب  زياته ورکول سم دي. د مثال په ډول: ))د )

سلنې څخه ګ ه بايد يو شان وي، خو که تاوان ويش نو د پانګې په نسبت 

دې د دواړو تر منځ وويشل يش. ټول تاوان پر يو کس پرې کولو واال رشط 

 دی.ناسم 

ته يو څه  هپوښتنه: زما ملګری يوه کوچنۍ سوداګري پر مخ وړي، ما هغ

پيسې د مضاربت په توګه ورکړې، څه موده وروسته راته مالومه شوه چې 

زما پيسې په سوداګرۍ کې نه وې کارولې، بلکه په خپلو شخيص  ههغ

زه د کاروبار په ګټه او تاوان کې  هچارو کې يې لګولې وې، خو هغ

 م، ماته چې يې کومه ګټه راکړې، هغه حالله ده که حرامه؟رشیک کړ 

ستا پيسې په کاروبار کې ونه لګولې نو بيا ګ ه او تاوان  هځواب: کله چې ه 

له کومه شو؟ په کوم کې چې يې ته رشيک کړی يې. که ه ه ستا پيسې په 

 په بدل کې يې ستا د پيسو په اندازه پيسې هکاروبار کې نه وي لګولې او د ه 

کاروبار ته ورکړې وي او ته يې کاروبار کې رشيک کړی يې، نو بيا چې له 

کې يې ستا د پيسو په  هڅخه څومره ګ ه السته راځي او په ه  ردې کاروبا

کاروبار کې  هنسبت ستا برخه کړې وي، نو بيا خو دا ګ ه حالله ده او که ه 

يې پيسې لګولې وي ستا لپاره ستا د پيسو په اندازه پيسې نه وي لګوي او يا 

او بې له دې چې ګ ه حساب کړي او تاته برخه درکړي، بلکه ستا د پيسو 

 لپاره يې يوه اندازه ګ ه ټاکيل وي او ه ه درکوي نو دا حرام دي.
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مال ورکوم، چې کله  افغانيوپوښتنه: زه يو دکاندار ته د )دوه زره( 

دوه زره( )پنتلس( يا )شل( ورځې پس مال ختم  ، نو هغه ماته د )

نوره ګټه  افغانۍرسبېره )دوه سوه، دوه نيم سوه، يا درې سوه(  افغانيو

هم راکوي، یوه ورځ هغه ماته وويل چې ته هره مياشت له ما څخه 

ګټه اخله، مه زياته اخله او مه کمه، ځکه هغه  افغانۍټاکلې دوه سوه 

ډول ورته ډېره ګټه نه پاتې کېده. زه په شک کې يم چې دا ډول ټاکلې 

ګټه اخستل خو به زما لپاره سود نه وي؟ دا ډول ګټه اخستل زما لپاره 

 سود دی که نه؟

ځواب: ته چې په مال باندې کومه ګ ه اخلې، ه ه له بيې رسه يو ځای کړه، 

مال دې ورکړ، اوس چې په دې مال  اف انيولګې په ډول: د )دوه زره( د بې

څومره ګ ه اخستل غواړې، نو ه ه له دې )دوه زره( رسه يو ځای کړه او ورته 

 ووايه، دا د دومره پيسو مال دی.

پوښتنه:  په رشاکت کاروبار کې د يو شخص پيسې کارول کېږي او بل 

ی؟ که جايز وي نو دواړه يوازې شخص کار کوي، ايا دا کاروبار جايز د

 په ګټه کې رشيک دي، که تاوان کې هم بايد رشيک وي؟

ځواب: لومړی بايد په دې پوه شو چې دا ډول کاروبار )رشاکت( نه بلکې په 

 فقه کې دې ته )مضاربت( وايي او دا ډول کاروبار جايز دی.
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ه اندازه که ګ ه السته راوړي، نو د دواړو تر منځ دې د ټاکل شوو برخو پ

ووېشل يش، که تاوان ويش، تاوان به د پانګوال )ه ه شخص چې په کاروبار 

کې يې پيسې بندې دي( برخه وي، نه د کار کوونکي. د بېلګې په ډول: 

پانګه وه، په کاروبار کې تاوان وشو، نو داسې فکر  اف انۍ)پنځوس زره( 

کاروبار له منځه وکړئ چې پانګه )څلوېښت زره( پاتې شوه، اوس که دواړه دا 

په بدل کې  اف انيووړل غواړي، نو پانګوال له کار کوونکي څخه د )لس زره( 

هېڅ څه شی نه يش غوښتلی، البته که له تاوان وروسته بيا هم کاروبار ته 

دوام ورکول غواړي، نو په راتلونکي کې چې کومه ګ ه ترالسه کېږي، له ه ې 

څخه به لومړی د پانګوال پانګه پوره کېږي، چې کله پانګه بېرته )پنځوس 

ه ه دې د ټاکل شوې زره( ته ورسېږي، نو بيا چې ګ ه څومره پاتې يش 

 اندازې برابر د دواړو تر منځ ووېشل يش.

پوښتنه: )زيد( ته د سوداګرۍ پيلولو لپاره د پيسو اړتيا ده، هغه له )بکر( 

څخه څه پيسې په دې رشط اخيل چې هره مياشت به ټاکلې اندازه 

پيسې )زيد( ته د ګټې په نوم ورکوي، )زيد( دا کار ددې لپاره کوي چې 

د حساب کتاب کولو څخه خالص وي، يوازې څو ټاکلې  هغه هر وخت

 اندازه پيسې )بکر( ته ورکړي، رشعاً ددې کاروبار څه حکم دی؟

ځواب: کومه بهه سوداګري چې تا ليکلې، دا واضح سود دی، جايزه او سمه 

بهه يې دا ده چې )زيد( د )بکر( په پانګه سوداګري وکړي، په دې کې چې 

ا دې د ټاکل شوې اندازې له مخې په خپل منځ څومره ګ ه السته راځي، د
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کې ووييش. د بېلګې په ډول: په ګ ه کې به د دواړو برخه يو ډول وي، يا به 

 د يو )شپېته( او د بل )څلوېښت( سلنه وي.

پوښتنه: زما يو ملګري يو شخص ته د کاروبار کولو لپاره پيسې ورکړې 

هغې څلورمه پيسو چې هغه شخص څومره ګټه کوي، د  ودي، په هغ

برخه هره مياشت زما ملګري ته ورکوي، دا ګټه زما د ملګري لپاره جايز 

ده که نه؟ دا په داسې حال کې چې په کاروبار کې يې يوازې پيسې 

 کارول کېږي، دی په کې خپله کار نه کوي.

ځواب: که  ه ه شخص کوم جايز کاروبار تررسه کوي، نو ستا د ملګري لپاره 

 ي.ګ ه اخستل جايز د

 هپوښتنه: ما د څه کاروبار لپاره له يو شخص څخه پيسې واخيستې، هغ

شخص ته به مې هره مياشت د ترالسه شوې ګټې )څلورمه( برخه 

اليل پيسې  هاستوله او درې برخې به يې ما اخيستې، يوه ورځ د هغ

چې ما په کاروبار کې کارولې زما له مېرمنې څخه وسوزېدې، اوس زه 

اليل پيسې بېرته ورکړم که د ګټې څلورمه  ههغنوموړي شخص ته د 

 برخه هم وررسه ورکړم؟

اصيل پيسې چې کاروبار پرې  هځواب: تاسو پيسې ګ ئ، تر څو لومړی د ه 

چلېده پوره کړئ، چې کله يې پيسې پوره يش او ګ ه پاتې يش، نو السته 

 راغلې ګ ه بيا په خپل منځ کې د ټاکل شوې اندازې له مخې ووېشئ.
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 )سود( ربا

))ربا(( د عريب ژبې لفظ دی، چې مانا يې زيواتوالی، لووړوالی او اضوافه والوی 

دی، په پښتو، اردو، دري او ځينو نورو ژبو کې ورته ))سود(( ويول کېوږي. پوه 

 ( هم ويل کېږي.Usury( او )interestانګلييس ژبه کې ورته )

ل دي، د له ربا څخه مراد د پر ټاکيل وخت قورض ه وه اضوافه پيسوې اخيسوت

کومو پيسو غوښتنه چې قرض ورکوونکی له قرض اخستونکي څخه کووي او دا 

 پرېکړه يې له لومړي وخت څخه کړې وي.

 د رشعي اصطالح کې د سود تعريف داسې دی.

اضافه ده، چې يو شوخص يوې بوې لوه کووم حوق  ))ه ه په رشط ټاکل شوې 

 څخه السته راوړي((

 په قران کريم کې هللا تعالی فرمايي:

َا البَيُع ِمثُل الر   ُ البَيَع َوَحرَّ  ۗ  ا  ٰبو ﴿قالوا إمِنَّ سوورة  ...﴾275...ا ٰبوو َم الر   َوأََحلَّ هللاَّ

 البقرة

ژباړه:سود خوړونکو وويل؛ چې سود او تجارت يو شی دی، خوو هللا تعوالی بيوع 

 کړی.حالله کړې او سود يې حرام 

http://tanzil.net/#2:275
http://tanzil.net/#2:275


 

83 

 

 

 

 

 د تجار  او سود تر من  توپري

َا البَيُع ِمثُل الر   ُ البَيَع َوَحرَّ  ۗ  ا  ٰبو ﴿قالوا إمِنَّ سوورة  ...﴾275...ا ٰبوو َم الر   َوأََحلَّ هللاَّ

 البقرة

اضافه واي کوې ددې ايت مانا ته د رسېدلو لپاره اړينه ده چې د بيع او سود په 

فرق وپېژنو چې پر کوم بنس  د بيع ګ ه جايز او د سود اضوافه والوی جوايز نوه 

 دی، دا فرق الندې ذکر شوی.

په تجارت کې د ګ ې ترالسه کول يقيني نه وي، بلکوه د ګ وې تور څنوګ د  -۱

تاوان احتال هم وي، خو په سود کې ګ وه او اضوافه والوی حتموي او يقينوي 

 ی يې د ترالسه کولو لپاره له هېڅ خطر رسه نه مخ کېوږي.وي او سود ورکوونک

 

د تجارت په حالت کې يو جنس په ن دو اخستل او خرڅول کېوږي او د دې  -۲

جنس  په تيوارولو کوې برشوي ځوواک مرصوفېږي تور څوو د پلوورنې وړ يش، او 

ترالسه  کېدونکې ګ ه ددې برشي ځوواک او هڅوو مثوره وي، خوو د سوود پوه 

ه پيسو رسه پلورل کېږي او ترالسه کېودونکې ګ وه يووازې د حالت کې پيسې ل

 ې په بدل کې ترالسه کېږي.دپيسو د خاصې مو 

http://tanzil.net/#2:275
http://tanzil.net/#2:275
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په تجارت کې دا هوکړه يا راکړه ورکړه په عوام ډول يوو لنوډ وخوت وروسوته   -۳

پای ته رسېږي، خو د سود په حالت کوې د يووې اوږدې موودې يوا د نامعلوموه 

 وخت لپاره دوام لري.

بت يا مشارکت کې د دواړه لوريو تر منځ همکاري او همدردي ډېره په مضار  -۴

وي، ځکووه د دوی ګ ووه  رشيکووه وي، خووو پووه سووودي کاروبووار کووې د سووود 

 اخستونکي يوازې خپل سود رسه کار وي.

د صدقې موال ټوول د غريبوانو پوه برخوه وي، خوو پوه کې په اسالمي نظام  -۵

ر ته ځوي، اسوالم چوې کوموه سودي کاروبار کې ټول مال له غريب څخه مالدا

 ټولنه د ورورولۍ پر مخ بيايي، سود يې د ځانځانۍ او خپلګ و پر لور بيايي.
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 پوښتنې او ځوابونه

 

پوښتنه: ما د پاکستان ميل بانک په يوه پروژه ک ې ګ ډون ک ړی دی، هغ ه داس ې ده 

( مياش تې بع د ۲۲ورک وم، ) افغانۍ( ۴۱۱( مياشتو لپاره به زه هره مياشت )۲۲چې د )

وروس ته ب ه ت ر هغ ې پ ورې مات ه  ه( جمع کېږي، نو بيا له هغ۲۲۱۱) پيسېزما ټولې 

( ت رې ن ه وي ۲۲۱۱راکوي، ت ر څ و چ ې م ا خپل ې ) افغانۍبانک هره مياشت )سل( 

به مې امانت پرتې وي. ايا يو ک اريګر س ړی د دا ډول  افغانۍ( ۲۲۱۱اخستي، يعنې )

  ؟ عايد بندوبست کوالی

خو په بانک کې پرتې دي، هره مياشت چې کومې  پيسېځواب: ستا اصيل 

 درکوي دا سود دی. اف انۍسل 

پوښتنه: ما رسه د جوما  د مرستې پيسې دي، کله چې يې يو څه 

اندازه مرصف کړم او نورې يې اضافه  ، نو هغه په يو بانک کې اچوم، 

رسه څه وکړم؟ په هلته چې په دغه پيسو کومه ګټه راځي له هغې 

 جوما  کې يې وکاروم که نه؟

ځواب: تاسو د جومات پيسو لپاره ))کرن  اکاون (( جوړ کړئ، په دغه بانکي 

حساب باندې ګ ه نه راځي او کومه ګ ه مو چې ترالسه کړې وي، ه ه په 

 جومات کې مه مرصفوئ کوم غريب شخص ته يې ورکړئ.
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او په دې کې د هللا تعالی پوښتنه: د سود پيسې په کاروبار کې لګول 

 څخه برکت غوښتل، آيا په دې کې به برکت وي که بربادي؟

ځواب: په سود باندې پيسې اخستل ګناه ده، له دې څخه توبه او است فار په 

کار دی، نه دا چې د برکت دعا ورته وه يش، دا تجربه ده چې کومو خلکو چې 

ه ه د دې قرض  له بانک څخه د قرض په شکل سودي پيسې اخستې وي،

 په جال کې داسې نښتی وي چې خالصېدل يې ډېر ستونزمن وي.

 افغانۍ( زره ۶۱پوښتنه: ما د ځينو دوستانو په وينا په يوه کمپنۍ کې )

جمع کړې، چې تر اته مياشتو يې ماته هره مياشت ګټه راکړه، نو په اته 

بيا هغه ماته راورسولې، خو وروسته  افغانۍ( زره ۱مياشتو کې يې ټولې )

چې د ګټې يا  افغانۍکمپني وتختېده، پوښتنه داده چې هغه )اته زره( 

سود په شکل کې يې ماته راکولې، زما لپاره د قرض عوض کې 

( زره ۴۶حاللېدالی   که نه، ځکه هغې کمپنۍ ته اوس هم زما )

 پاتې دي. اته زره يې ماته رسېديل دي. افغانۍ

د دوی  اف انۍ( زره ۲۶ه وې، خو ستا )ځواب: که سود يې درکوو نو حاللې ن

پر غاړه وې، له دې څخه )اته زره( تاته د قرض په شکل کې بېرته 

 درورسېدلې، نو دا جايز دي.

پوښتنه: بانک کې چې د )پي ايل ايس( په نوم په رشاکت کې کومې 

( سلنه ۲پيسې جمع کېږي او هغوی له دې څخه زکا  هم ورکوي او )

 د قران او سنت له مخې جايز دي؟ ګټه هم درکوي، آيا دا
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ځواب: حکومت دې ته )غري سودي( وايي، خو ددې په اړه چې کوم مالومات 

راجمع شوي، دا په ډاګه کوي چې دې سيستم ته )غري سودي( ويل فقط د 

 نوم لپاره دي، په حقيقت کې دا هم سودي معامله ده.

خاوند وفا   پوښتنه: زه د څلورو بچو مور يم، څلور مياشتې د مخه مې

 ه( کاله دی، د خاوند تر وفا  کېدو وروسته د هغ۶۲شو، زما عمر اوس )

د فنډ  په شکل کې راکړل شوې،  افغانۍ( سل زرهله دفرت څخه ماته )

په بانک کې واچوم او هره  پيسېاوس ډېر خلک ماته وايي چې دا 

مياشت له دې څخه ګټه واخلم او خپل بچي پرې وساتم، دا خره تر 

کوم حده د منلو ده؟ خو زما په اند اول خو دا پيسې حرامې دي، بيا څنګه 

پرې نورې حرامې پيسې وګټم؟ خو خلک راته وايي دا حرامې نه دي، په 

 م څه وکړم؟مجبورۍ کې هر څه جايز دي، خو زه هې  نه پوهېږ 

پوښتنه: هللا تعالی ستا او ستا د بچو ساتنه کوي، ستا خاوند ته چې کومې 

له دفرت څخه ورکړل شوي دي، که کار يې جايز و، نو دا پيسې  هپيسې د ه 

هم حاللې دي، خو دا په بانک کې کېښودل او په دې ګ ه اخستل حالل نه 

ول وغواړي او ستا د دي، بلکه سود دی. که  تارسه کوم نېک انسان نکاح ک

 بچو روزنه هم وکړي، نو ستا لپاره به نکاح کول ډېر مناسب وي. کنه هللا

تعالی ساتونکی دی، خپله کار مزدوري وکړه او بچي وساته او د دوی د نېک 

عمله لوېېدو لپاره دعا ګانې کوه، هللا تعالی دې پر تا او ستا پر بچو اساين 

 راوي. امني!

پوښتنه: د )نيشنل ډيفنس سيونګ اسکيم( په نوم يوه پروژه حکومت 

په الره اچولې، ماته چا وويل چې په دې کې پيسې جمع کول او په هغې 

پيسو ګټه اخستل جايز دي، ځکه په دې پيسو د هېواد د دفاع په خاطر 
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وسله اخستل کېږي او د هېواد په کار راځي، اوس چې دوی کومه وسله 

ه پنته کاله بعد واخيل، نو ډېره بيه پرې راځي، نو ځکه يې اخيل، هغه ک

حکومت له اوسه اخيل. ايا په دې پروژه کې پيسې لګول او ګټه اخستل 

 جايز دي؟

 ځواب: که حکومت په دې پيسو ګ ه ورکوي نو دا سود دی.

پوښتنه: ځينې خلک د پانګې راکړه ورکړه د )سلنې( له مخې کوي، 

سلنه د مياشتې(، ځينې خلک ورته سود  ۴۱، سلنه د مياشتې ۴۵)يعنې 

وايي، خو ځينې وايي دا سود نه دی، موخ له يو مال څخه پوښتنه وکړه، 

راته دا بېخي جايز وويل. اوس موخ سم نه پوهېږو چې دا حالل  هنو هغ

 دي که حرام؟ 

چې  وال صيبګ ه اخستل  سوچه سود دی، کوم م ځواب: د )سلنې( له مخې

، دا بايد د خپلې غلطې فتوا توبه وبايس، یدغه فتوا درکړې،  ه ه ناخربه د

کومو خلکو چې سود اخيستی وي، دوی بايد  بې له صدقې نېت لرلو څخه 

 هم ه اندازه پيسې په غريبانو ووييش.

پوښتنه: که په يوه کمپنۍ کې د برخې په ډول پيسې جمع کړو او هغه 

نسټ وي او هره مياشت هغه کاروبار وکړي کمپني د ګټې او تاوان پر ب

او موخ ته ګټه راکړي، داسې ټاکلې اندازه پيسې نه وي، چې په )سل( 

راکوي، بس څومره چې ګټه او تاوان  افغانۍبه )څلور يا درې(  افغانيو

وي، په خپله اندازه يې راکوي او څومره پيسې مو چې جمع کړې دي، 
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ړه وي راويستلی يې شو، نو دا جايز همغه اندازه به وي، کله چې زموخ  ز 

 دي؟

ځواب: که د کمپنۍ کاروبار د رشيعت خالف نه وي او د مضاربت پر اصولو 

 ګ ه ووييش، ټاکلې اندازه ګ ه نه وي، نو دا ګ ه جايز ګ ه ده.

 پوښتنه: پيسې په پيسو بدلول جايز دي که نه؟

لوري بايد يو اندازه ځواب: له پيسو رسه د پيسو تبادله جايزه ده، خو دواړه 

وي، کمی کول جايز نه دی او له دواړو خواوو څخه به ن د وي، قرض هم 

 جايز نه دی.

پوښتنه: که له چا رسه په داسې وخت کې پيسې نه وي، نو هغه کوالی 

   چې اوس پيسې واخيل او بيا څه موده پس ورته پيسې ورکړي؟

 قرض پرې کړي. ځواب: بيا دې پيسې قرض واخيل او څه موده پس دې

( زره افغانۍ ۹۱۱۱۱پوښتنه: احمد يو موټر اخستل غواړي چې بيه يې )

نه شته، هغه ځي له کمپنۍ څخه  افغانۍ(زره ۹۱ده، خو له احمد رسه )

د موټر بل جوړوي او بانک ته راځي، بانک يې ورته اخيل، خو کله چې 

غانۍ ( زره اف۹۵)احمد( بينک ته قرضه پرې کوي نو په قسطونو به  )

 د بانک لپاره سود دی که نه؟  افغانۍپرې کوي، ايا دا )پنته زره( 

 ځواب: په دې راکړه ورکړه کې دوه شکلونه دي:
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( زره ۳۵(زره واخيل او په )۳۶اول دا چې که بانک دغه موټر په ) 

ي ډيې خرڅ کړي، يعنې له کمپنۍ رسه د موټر سودا بانک وکړي او د ګا

 ص وپلوري، نو دا حالت يې جايز دی.اخستلو وروسته يې په دې شخ

دويم دا چې دا موټر خو )احمد( واخيست او د ګاړي د بل پرې کولو 

( ۵باندې ) اف انو( زره ۳۶لپاره يې له بانک څخه قرض واخيست، بانک په )

سود ولګو او قرض يې ورکړ، دا شکل يې ناجايز دی، تا چې کوم  اف انۍزره 

 شکل ليکلی، د دويم حالت رسه سمون خوري، ددې لپاره جايز نه دی.
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 کور، زمکه، دکان او نور شيان په کرايه ورکول

 پوښتنې او ځوابونه

   

پوښتنه: زمکه په دهقانۍ ورکول جايز دي که نه؟ دا خو سود کې نه 

 راځي؟

زمکه په ټېکه ورکول او کور پر کرايه ورکول خو د ټولو علاو په نظر  ځواب:

جايز دي، خو زمکه په دهقانۍ ورکولو کې اختالف دی، خو فتوا په دې ده 

چې دهقاين جايز ده، په سود يې قياس کول غلط دي، خو که په )مضاربت( 

 يې قياس کړو صحيح ده او مضاربت جايز دی.

ه کور يا جايداد څخه السته راځي، ايا دا سود پوښتنه: کومه کرايه چې ل

 دی؟ 

ځواب:  که له جايداد څخه مو موخه زمکه، کور، دکان او نور وي، نو د دې 

شيانو په کرايه ورکولو اجازت په حديث کې راغلی دی، دې ته د سود فکر 

 کول او وال غلط دي. 

په دې پوښنه: که کوم شخص يو کور واخيل او په کرايه يې ورکړي، نو 

ډول د دې کور کرايه سود ده که نه؟ کوم شيان چې موخ په ودونو کې په 

 ي اونور شيان، آيا دا هم سود دی؟ښکرايه راوړو لکه لو
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ځواب: کور او سامان په کرايه اخستل جايز دي، ددې عااد په سود کې نه 

 حسابېږي.

و نيولی ا افغانۍ( زره ۶۱پوښتنه: يو شخص يو دکان له مالک څخه په )

ورکوي، زه اوس دغه دکان له  افغانۍکرايه يې هم د مياشتې )پنتوس( 

لپاره  او د هغه  په کرايي نيول غواړم، ايا زما افغانۍ( ۶۵۱هغې څخه په )

 داسې کار کول جايز دي؟

ځواب: ستا لپاره ددې دکان په کرايه اخستل جايز دي، په دې کې رشعا  

 هېڅ مانعت نشته.

( کې کور جوړول، کوم چې دولتي لای لکه؛ )ځنګوښتنه: په نا اباد ځپ

 ځای دی، ددې په کرايه اخيستل سم دي که نه؟

 ځواب: که د حکومت په اجازه کور جوړ يش نو په کرايه اخستل يې جايز دي.

پوښتنه: د کور څښنت چې له کرايه دار څخه ايډوانس )پېشکي( پيسې 

 اخيل دا امانت دی که قرض؟

دی،خو که د کرايه دار له خوا يې  د کارونې اجازت وي، ځواب: دا خو امانت 

 نو دا قرض شمېرل کېږي.

 پوښتنه: ایا د کور مالک هغه پيسې په خپله خوښه کارولی  ؟

 ځواب: د پيسو مالک له اجازې پرته يې نه يش کارولی.
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پوښتنه: که دکور مالک دغه پيسې په کوم ناجايز کار کې ولګوي نو ګناه 

 دار ده؟يې پر کرايه 

 ځواب: نه

 پوښتنه: کرايه به هر کال ددې پيسو زکا  ورکول که نه؟

 ځواب: هو ورکوي به يې.

پوښتنه: که د کور مالک دغه پيسې په جايز کار کې ولګوي، بيا هم 

 ګناهګار دی؟

 ځواب: که د پيسو مالک په اجازه يې ولګوي، نو نه دی ګناهګار.

رايه اخيل، بيا د ايډوانس په نوم پوښتنه: د کور مالک له يو طرفه لوړه ک

هم له پيسو ګټه اخيل، بيا په کال دوه کې په کرايه کې هم لوړوالی 

 راويل، نو ايا دا للم نه دی؟

ځواب: د ضانت موخه دا وي چې کرايه دار د اوسېدو پر مهال کور ته تاوان 

لک اړوي، ځينې وختونه، د برق بيل او نور شيان پرېږدي او ځي، نو د کور ما

دې لپاره د کرايه دار څخه ضانت کېښودل کېږي،  ديې بايد پرې کړي، نو 

 که پوره باور وي نو بيا د ضانت کېښودلو اړتيا نه شته.

پوښتنه: يو مالک خپل دکانونه په کرايه ورکوي، په هوکړه ليک کې 

وررسه دا ليکی چې که چېرې کرايه پر وخت ورنه کړل  ، نو مايل 
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، کرايه داران يې وررسه په خوشالۍ مني، ايا دا جايز جرمانه به ورکوي

 ده؟

 ځواب: رشعا  دا ډول ماي جرمانه اخيستل جايز نه دي.

پوښتنه: زه يو دکان لرم، هغه نايي )وېښته جوړوونکی( ته په کرايه 

ورکول غواړم، ښکاره خره داده چې په دې دکان کې به د خلکو خيرې 

 ي حکم څه نه؟کمېږي، نو په دې زما لپاره رشع

ته ووايه چې د  هځواب: ته د حرامو پيسو اخستلو باندې مجبور نه يې، ه 

ږيرې کمولو پيسې زه نه اخلم، ماته حاللې پيسې راکوه، که له بل چا يې 

 درته قرض کړي هم صحيح ده.
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 (پوښتنې او ځوابونه)  ( کاروبارSharesد برخو  )

 

برخې اخيل، ژر اا وروسته يې پوه  يو شخص د يوې کمپنۍ څه -الف پوښتنه:

خپل نوم کوي او بيا يې بېرته پلوري، په دې چې کومه ګ وه السوته راځوي، دا 

 حالله ده که حرامه؟

يو شخص د يوې کمپنۍ څه برخوې اخويل او لوه ځوان رسه يوې  -ب 

سايت، په دې باندې چې کمپني کومه ګ ه يا بونس ورکوي، دا حالل دی که 

 حرام؟

خې له ځان رسه ساتلو باندې د ه ې په بيه کوې چوې د کمپنۍ بر  -ج 

 کوم لوړوالی راځي، دا حالل دی که حرام؟

ځواب: برخې اصل کې د يوې کمپنۍ ملکيت وي، د بېلګوې پوه ډول: )د )يوو 

برخې وي، ځينې برخوې بيوا د کمپنوۍ څښوتنان لوه ځوان رسه  اف انيوميليون( 

سايت او ځينې په عامو خلکو پلوري، هر شخص بيا د خپلې برخې په نسوبت د 

کمپنۍ په ملکيت کې شمېرل کېوږي، ځينوې خلوک خپلوې برخوې پلووري او د 

ملکيت نورو ته انتقالوي، نو له دې امله د برخو اخستل او خرڅوول جوايز دي، 

ې د کمپنۍ کاروبار صحيح او جايز وي، په دې برخوو بانودې د په دې رشط چ
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کمپنۍ له خوا السته راغلې ګ ه هم جوايز ده، پوه دې رشط چوې ه ووی ټولوه 

 ګ ه په برخو تقسيم کړې وي. وهللا اعلم!

اخس تل او خرڅ ول ک وم، پ ه دې  Shares)پوښتنه:  زه د کمپنۍ د برخو )

نۍ د کال په وروستيو ک ې پ ر کې د ګټې او تاوان دواړو احتامل وي، کمپ

برخ  ه اخس  تونکو بان  دې ي  و څ  ه ان  دازه ګټ  ه ه  م وېيش  ، چ  ې هغ  ې ت  ه 

 ))ډيويډنډ(( وايي، آيا دا کاروبار او ګټه جايز ده؟

ځواب: د کمپنۍ مثال داسې دی لکه څو تنه چې يو ځای يش او يو دکان پوه 

ن يوا رشيکه پرانيزي، يا کومه فابريکوه جووړه کوړي، دوی هور يوو بوه پوه دکوا

کارخانه کې د خپلې برخې په اندازه رشيک وي او د خپلوې برخوې پوه انودازه د 

ګ ې السته راوړلو حق لري، په دې ټولو کې هر يو حق لوري چوې خپلوه برخوه 

په بل شخص وپلوري. د کمپنۍ برخې هوم داسوې وګهوۍ، نوو لوه دې املوه د 

کمپنوۍ  کمپنۍ د برخو اخستل او پلورل جوايز دي، البتوه پوه دې رشط چوې د

کاروبار به حالل وي، د کومې کمپنۍ کاروبار چې جايز نه وي، د ه وې برخوې 

اخستل هم جايز نه دي. د بېلګې په ډول؛  بانکونه د سود کاروبار کووي، نوو د 

 ه ې برخه اخستل هم حرام دي.

نن سبا ځين ې س وداګريزې ادارې د پ انګې ډېرول و ي ا  -۴پوښتنه: 

يلول و لپ اره پ ر خلک و د کمپن ۍ برخ ې نوې ادارې د خپل ې س وداګرۍ د پ

يوه برخه وي، نو له دې  افغانۍ پلوري، ددې برخو بيه په عام ډول )لس(

امله د بانکونو له الرې عريضې جمع کوي، د ډېرو عريضو ل ه جم ع کول و 

وروس  ته بي  ا د ټول  و عريض  و ت  ر م  ن  پچ  ه اچ  وي، د ه  ر چ  ا چ  ې پچ  ه 

اچون ه ک ې د ي وې برخ ې  راوخېژي، د کمپنۍ برخه پرې پلوري. په پچ ه

وي، خو په )سټا  مارکي ټ( ک ې ي ې د کمپن ۍ د ښ ه  افغانۍبيه )لس( 
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نوم لرلو له امله بيه لوړېږي او ځينې وختونه يې بي ه ټيټې ږي ه م، يعن ې 

( ۶۵( ي ا )۶۱پل ورل کې ږي، کل ه پ ه ) افغانۍ( ۱( يا )۳کله  يوه برخه په )

کېدالی  . ک ه دا برخ ه د څ ه ، برخه په ازاد بازار کې هم پلورل افغانۍ

مودې يا )شپږو( مياشتو لپاره وساتل  ، نو کمپنۍ پرې د ګټې ورکول و 

اعالن هم کوي، چ ې د ي وې ځ انګړې فيص دۍ ل ه مخ ې ه ر چات ه ک ه 

( برخ ې ول ري د )زرو( ۴۱۱۱( برخې ولري د )سلو( په اندازه او که )۴۱۱)

 لحيح دي که نه؟په اندازه ګټه ورکول کېږي. د دا ډول برخو اخستل 

که واخيستل  ، نو د ګټې ي ا ت اوان پ ر بنس ټ ي ې بېرت ه  -۶ 

 پلورل سم دي که نه؟

دا برخې په دې نيت ساتل چې په دې به ګټه الس ته راځ ي،  -۹ 

 سم کار دی که نه؟

 د ګټې اخستل درست دي که نه؟ -۱ 

( اخستلو مانا په کمپنۍ کوې رشاکوت کوول دي، چوا Sharesځواب: د برخې )

څومره برخې واخستې ه ه د خپلو پيسو د اندازې په نسبت د ه ې کمپنۍ  چې

مالک او په ه ې کې رشيک شو، که کومې کمپنۍ، ميل يوا فابريکوه ولګولوه 

نو نوموړی شخص په کوې د خپلوې پوانګې پوه انودازه رشيوک دی او د خپلوې 

ې برخې پلورلو واک لري، نو د برخې اخستل او پلورل جايز دي، خو دلتوه د در 

 ټکو يادول ډېر اړين دي:
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تر کومه چې کمپنۍ کومه فابريکه يا ميول نوه وي لګوولی، تور  -اول 

( ۱۱( يوا )۹ته بيا په ) اف انۍ( ۱۶ه ې پورې برخه د پيسو حیثيت لري، نو د )

 نه شې پلورلی، دا سوچه سود دی.

په عام ډول داسې کمپنۍ د سود کاروبار کووي، پوه دې ګنواه  -دويم 

 خه اخستونکی رشيک وي.کې به ټول بر 

په يوې کمپنۍ کې رشاکوت ه وه وخوت جوايز دی، چوې پوه  -درېيم 

ه ې کوې ټوولې معواملې صوحيح او جوايز وي، کوه د کمپنوۍ کوموه معاملوه د 

رشيعت پر ضد وي او برخه اخسوتونکو توه ددې پوه اړه مالوموات هوم وي، نوو 

ل جوايز برخه اخستونکي به هم ګناهګار وي، په داسې کمپنۍ کې رشاکت کو 

 نه دي.
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 احتکار

پر ځای چې د نورو خلکو اړتياوې  ددې ځينې خلک د شخيص ګ و په خاطر

په نظر کې ونييس، مال او رضوري شيان ذخريه کوي، د کمي او قيمتۍ پر 

وخت يې بيا بازار ته راوبايس او په خپله خوښه يې په لوړه بيه پلوري، چې 

 دې ته په اسالمي رشيعت کې احتکار وايي.

په اسالمي رشيعت کې احتکار ډېر ناوړه عمل بلل شوی، نبي عليه السالم 

فرماييل: ه ه څوک چې د نرخ لوړولو سببونه پيدا کوي، په هيبتناک اور کې 

 به واچول يش او احتکار کوونکي شخص ته يې ملعون وييل.
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 (پوښتنې او ځوابونه) احتکار

ته ډېر عرضه کړي، په يو  پوښتنه: ځينې وختونه سوداګر خپل مال بازار

خاص تخفيف رسه يې پلوري، بيا همدا مال ذخريه کړي، چې کله بازار 

کې ختم   او د خلکو اړتيا ورته ډېره وي، نو بيا يې بازار ته راوبايس او 

 په لوړه بيه يې پلوري او ډېره ګټه السته راوړي، آيا دا جايز دي؟

خلکو ته تکليف او خفګان څخه  هځواب: مال داسې ذخريه کول چې له ه 

رسېږي، حرام دي. په حديث کې يې دغه ډول مال ذخريه کوونکي ته ملعون 

وييل دي، خو که خلکو ته تکليف پرې نه رسېږي نو بيا مال ذخريه کول جايز 

دي. لېکن کله چې يو شخص د مال د بيې لوړواي لپاره مال ذخريه کوي نو 

 .کار يې له بدواي څخه خاي نه دیدا 

 پوښتنه: د مال ذخريه کولو څه حکم دی؟

ځواب: د مال ذخريه کولو څو بهې دي او د هر يو حکم جدا دی، يو شکل يې 

دادی چې يو شخص د خپلې زمکې غله وسايت او ويې نه پلوري، نو دا شکل 

سم دی، خو په دې شکل کې د قيمتۍ او قحط انتظار کول ګناه ده.که 

، نو دی بايد له خپلې اړتيا اضافه غله خلک د غلې له کمواي رسه مخ دي

 وپلوري.

دويم شکل يې دادی چې؛ يو شخص غله اخيل او ه ه ذخريه  

کوي، چې کله خلک له قحط او د غلې له کمواي رسه مخامخ يش نو بيا يې 
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بازار ته راوړي، دا شکل يې حرام دی، محمد صلی هللا عليه وسلم دغې 

 شخص ته ملعون وييل.

جنس کموالی نه  هدادی چې؛ که په بازار کې د دغدريم شکل يې  

وي او خلک ورته ډېره اړتيا نه لري، نو په داسې حالت کې يې ذخريه کول 

 څخه خاي نه وي. احتکارجايز دي، خو د قيمتۍ په انتظار کې غله ساتل له 

پوښتنه: په کال کې يو ځل د مرشوباتو کمپنيو له لوري دکاندارانو ته 

ورته وايي که په دغه ټاکلې موده کې مو سودا واخيستله اعالن کېږي او 

موده  هنو تاسو ته به خاص تخفيف درکړل  ، نو دکانداران بيا په هغ

کې ډېره سودا اخيل او ذخريه کوي يې، چې کله هغه موده پای ته 

ورسېږي، نو هغه توکي بېرته په عامه بيه  ، چې دکاندارانو ته په کې 

خو مشرتيانو ته په دې کې هې  ډول ستونزه نه  ډېره ګټه پاتې کېږي،

 پېښېږي، آيا دا ډول ذخريه کول جايز دي که نه؟

ي نه وي او مشرتيانو ته د دې په ذخريه کولو طتوکو قح وځواب: که د دغ

هېڅ ستونزه نه پېښېږي، نو په ارزانه بيه د ډېره شيانو اخستل هېڅ جرم نه 

 دی.
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 د قسطونو کاروبار

 سطونو باندې د موټرو اخستل په سود کې راځي که نه؟پوښتنه: په ق

ځواب: که پلورونکی په بشپړ ډول د موټر ټول اسناد اخستونکي ته ورکړي او 

په قسطونو يې وپلوري، نو جايز دي. په دې کې پر قرض پلورلو له امله د 

موټر په اصيل بيه کې زياتوالی جايز دی، دا په سود کې نه راځي. خو په دې 

کې دا ډېره اړينه ده چې په همدې يو ځای دا پرېکړه وکړي چې په ن دو خربه 

له مخې نرخ وټاکي، د بېلګې په ډول: د يو  هيې اخيل که په قرض چې د ه 

 اف انۍ( ۷۶۶۶او د قرض قسطونو بيه يې ) اف انۍ( ۵۶۶۶يش د ن دو بيه )

 وي، نو په بيه کې دا ډول ډېروالی جايز او په سود کې نه راځي. 

پوښتنه: مېرمن مې د زوی لپاره يو داسې دکان پرانيستلی چې شيان په 

قسطونو پلوري، خو زه يې مخالف يم، ځکه چې په دې کاروبار کې 

ډول ويل کېږي چې دا شيان تاته په قسطونو درکول  نيه ژبپمشرتي ته 

کېږي چې ته په اسانه ډول لوی او قيمته شيان واخيستالی شې، خو په 

ې ورته )کرايه دار( ليکلی وي او دا يې هم ليکيل وي چې کاغذونو کې ي

که چېرې قسطونه پر خپل وخت ور نه کړئ، نو شيان به بېرته درڅخه 

 اخستل کېږي. په دې اړه د رشيعت له مخې ستاسو نظر څه دی؟

ځواب: په قسطونو شيان ورکول جايز دي، خو په دې کې دا دوه ستونزې 

يوه دا چې اخستونکي ته ))کرايه دار(( چې تا ليکيل، بايد اصالح يش. 

ليکل، دويم دا چې پر وخت د قسطونو نه ورکولو له امله به ترې شيان بېرته 

اخستل کېږي، دا دواړه خربې رشعا  ناجايز دي. ددې پر ځای داسې يوه الره 
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راوباسئ چې د قسطونو ورکولو ضانت هم السته دريش او د رشيعت خالف 

 هم نه وي.

حمد( يو موټر په نغدو اخيل، )محمود( ورته راځي او دا موټر پوښتنه: )ا

 ترې په قسطونو اخيل، نو )احمد( ورته الندې رشايط وړاندې کوي. 

به نغدې اخلم، پاتې پيسې به هره مياشت )دوه(  افغانۍ)لس زره(  -۴

(زره ۱۵زره د قسط په ډول راکوې، په بازار کې د ګاړي اليل بيه )

( زره پر ۱۵ده، زه به )لس( زره ګټه اخلم. يعنې )محمود( به د ) افغانۍ

پرته  افغانيود نغدو )لس( زره  )احمد( ته ورکوي افغانۍ( زره ۵۵ځای )

 (زره نورې هم ورکوي. ۱۵به )

که موټر وسوزي، غال   يا له منته والړ  ، په هر حالت کې به  -۶

 )محمود( پيسې پرې کوي.

ه له امله پرلپسې درې مياشتې قسطونه پرې نه که )محمود( د هر څ -۹

کړي، نو )احمد( حق لري چې هغه موټر په خپل وا  کې کړي او 

 )محمود( ته هې  هم ورنه کړي.

ځينې وختونه داسې هم کېږي چې )محمود( ته د پيسو اړتيا وي، هغه 

موټر په نغدو پلوري او )احمد( ته مياشتنی قسط ورکوي. ځينې وختونه 

ن نه لري او )احمد( له )محمود( څخه يو څه پيسې نغدې موټر شتو 

اخيل، يو څه وررسه خپلې کوي او  )محمود( ته پرې موټر اخيل. يا 

)محمود( ته نغدې پيسې ورکوي او موټر پرې اخيل. د بېلګې په ډول؛ 
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( زره ۹۵بيه لري، )لس( زره )محمود( اچوي او ) افغانۍ( زره ۱۵))موټر )

 ورته )احمد( ورکوي((

 ځواب: دلته څو مسايل ذکر شوي:

بيه په  لوړهبيه اخستل او بيا يې په  ټي هيو شی په ن دو په  -۱ 

 قسطونو ورکول جايز دي.

کوم شخص چې ه ه شی په قسطونو واخيست، ه ه يې مالک  -۲ 

شو او د قسطونو پيسې پرې کول پر ده حتمي او واجب دي، نو له دې امله 

 خرڅ هم کړي، که به ن دو وي يا قرض.ه ه کوالی يش دا شی بېرته 

پر قسطونو اخستلو وروسته که موټر له منځه والړ يش، نو دا  -۳ 

 تاوان د اخستونکي دی، قسطونه به پرې کوي.

دا رشط چې ؛ ))که ه ه د کومې ستونزې له امله د درې مياشتو   -۴ 

 پرې شوي هقسطونه پرې نه کړي نو )احمد( به ترې موټر اخيل او  د ه 

قسطونه به سوځي.(( دا رشعا  ناسم دی. )احمد( دا حق لري چې خپل 

د موټر په خپل واک کې  بېرته قسطونه په قانوين ډول ترالسه کړي، خو ه ه

 راوستلو حق نه لري او نه د پرې شوو قسطونو خوړلو حق لري.

په ډول  ي)احمد( چې کومې پيسې له )محمود( څخه د پيشک -۵ 

 هللا اعلم!اخيل ه ه جايز دي. و
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 ونهاخذ
 

حافظ ذوالفقار علی، اسالمی بينکاری کی حقيقت، دارالدعوة السلفيه  -۱

 الهور.

۲-  http://ahnafmedia.com/islamic-articles-urdu/item/2746-tjarat-

aur-sood-mein-fraq 

۳- http://www.shaheedeislam.com/aap-k-masaul-or-un-ka-hal/ap-

k-masail-or-unka-hal-jild-641447 

 هو ش ۱۳۹۲فقه اسالمی، مرتجم؛ اديبه غريت نوشاد، انتشارات مستقبل،  -۴

 ملريز کال۱۳۹۱داود محمد نيازی، بانکوالی، ګودر خپرندويه ټولنه،  -۵

 

 

 

http://ahnafmedia.com/islamic-articles-urdu/item/2746-tjarat-aur-sood-mein-fraq
http://ahnafmedia.com/islamic-articles-urdu/item/2746-tjarat-aur-sood-mein-fraq
http://ahnafmedia.com/islamic-articles-urdu/item/2746-tjarat-aur-sood-mein-fraq
http://www.shaheedeislam.com/aap-k-masaul-or-un-ka-hal/ap-k-masail-or-unka-hal-jild-6/1447-khareed-o-farookht-kay-mutafariq-masail
http://www.shaheedeislam.com/aap-k-masaul-or-un-ka-hal/ap-k-masail-or-unka-hal-jild-6/1447-khareed-o-farookht-kay-mutafariq-masail
http://www.shaheedeislam.com/aap-k-masaul-or-un-ka-hal/ap-k-masail-or-unka-hal-jild-6/1447-khareed-o-farookht-kay-mutafariq-masail



	84-1
	84-karobari masael
	84-2



