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 كان وتاوهو فه سپارده                                    

 

   

دی كوڕی هممهحور مالم بۆ سهاڵت وسهدرود وصه بان وهومیهره ورهسوپاس وستایش بۆ خوای گه

 .  تایهتا ههوتوانی ههر و شوێنكهیت و یار ویاوه و اا  وبهاڵبدوڵعه

ت خزمه وهكان، جارێكی تر هاتینهداراییه ڵهی مامهتی بابهچوار چێوه لهویستان خۆشهڕیزان و به  

 بۆ تتانبابه چوار  وههكانوتاوهو فه سپارده یبارهلهوره تی خوای گهمهریابه مجاره، اهرێزی بهاێوه

 م :تی دووهبابه ،تیشروعیهی مهڵگهبهو = الودیعة ( سپاردهی ) پێناسهم : كهتی یهبابه، ینكهدهباس

: متی چوارهبابه ،سپارده هست بیوهپه ند حوكمێكیچهم : سێهه تیبابه ،دروستی سپاردهكانی رجهمه

 . وهكانهوتاوهفهی بارهله

 . تیشروعیهی مهڵگهوبه = الودیعة( سپارده)  یپێناسهم : كهتی یهبابه

ی كهی یان جێگرهكهنهخاوه ی كهو كااڵیهی یان لهو شتهله بریتیه = الودیعة ( سپاردهی ) پێناسه  -1

 ر بۆی بپارێزێت .رامبهی بێ بهوهبۆ اه وهسێكهالی كهیدات بهده

 من خن حن ُّٱتی : رموویهفه وهیهم بارهله وره: خوای گه = الودیعة ( سپاردهتی ) شروعیهی مهڵگهبه -2

 . (1) َّ ىه مه جه ين ىن

 یکهتهمانهرێت اهنستپاک دادهمین و دهاه ی بهوهکتری دڵنیا بوون با اهیه ر لهگهخۆ اهواتا : 

 ی .كهنهبۆ خاوه وهوبیگڕێته وهبداته

 . (2)ٱَّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ُّٱتی : رموویهكی تردا فهجێگایه ها لهروههه

ر هه چونكهکانیان، نهست خاوهده وهنهکان بدهتهمانهاه دات کهرمانتان پێدهبێگومان خودا فهواتا : 

   ی .كههنخاوه ۆب وهگێڕیتهبێت بیهدستت، ده درایه سپارده شتێك به

                                                           
 . 382تی : تی البقرة : اایهسوره ( 1)

 . 382تی : تی البقرة : اایهسوره ( 2)
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أد   {تی : رموویهحیحدا فهكی صهیهرموودهفه له ) صلى الله عليه وسلم (ری خوا مبهها پێغهروههه

   . (1) }األمانة ملن ائتمنك, وال ختن من خانك 

 سهو كهت و ناپاكیش لهخیانه وه پارێزی داناویت، سپارده به كه وهرهبده سهو كهی اهسپاردهواتا : 

 ت و ناپاكی لێ كردوویت .خیانه كه كهمه

 كانیان .نهبۆ خاوه وهكان بگێڕریتهت و سپاردهمانهاه خوازێت كهڵك وادهرانی خهژیان و گوزه چونكه

ماڵ و موڵكی  ت لههو خیان پارێزه سپارده بوو كهخۆی ههی بهڕ و متمانهسێك باوهركههه جا بۆیه

خۆی،  ڵكی بگرێتهی خهت و سپاردهمانهاه ت وایهسوننه وهر الیان دانا، اهگهڵكی ناكات اهخه

كتیری تی یهیارمه دات كهوامان ) صلی الله علیه وسلم ( هانی موسڵمانان دهری پێشهمبهپێغه چونكه

واهلل يف عون العبد   {تی : رموویهك فهبن، وه وهكترهنی یهكاجێ كردنی پێداویستیهم جێ بهدهن و بهبده

 . (2) } مادام العبد يف عون أخيه

 ییههندبه واهكات، مادامێك ی دهكهندهكی بهتی و كۆمهبان یارمهومیهره ورهی گهواتا : خوا

 ی بكات .براكهكی تی و كۆمهیارمه

دروست  وهڵكی بكات، اهی خهت و سپاردهمانهاه وانێت پارێزگاری لهنات ر هاتوو زانی كهگهاڵم اهبه

 . وهربگرێت والی خۆی بیهڵێتهڵكی وهی خهسپارده نیه

 = الودیعة ( : ) سپاردهدروستی كانی رجهم : مهتی دووهبابه

و له سهو كهبێت اهاهنێت سێك دادهالی كه سپارده ك بهماڵێك یان كااڵیه ی كهسهو كهبێت اهاه

وت ڵسوكهسێكی ههر هاتوو كهگهاه ڕوفی دروست بێت، بۆیهصهوت وتهڵسوكههه بێت كه سانهكه

 و كااڵیهكرد، و اه شتێكی الی مناڵێك یان شێتێك یان گێل و كاڵفامێك سپارده وهیهكهماڵه دروست به

خۆی  سهو كهاه ، چونكهوهكی بۆ ناكرێتهبوویهرهمان و قهوتا و تیاچوو، هیچ زهفه سانهو كهالی اه

ر هاتوو مناڵێك یان شێتێك گهاڵم اهبێت، به سانهو كهی الی اهكهماڵه و ڕازی بووه م بووهرخهمتهكه

                                                           
حیحی كی صهیهرموودهفه لبانیش بهشێخ اه، تیان كردووه( ڕیوایه4321) ی ژمارهرموودهفه به موذیرتی( و 2323) ی ژمارهرموودهفه به بو داوداه ( 1)

 (.3/284ج ) اإلرواء :رتووكی په ، بڕوانهداناوه

 . تی كردووهڕیوایهی یهرموودهم فهاه( 3222) ی ژمارهرموودهفه موسلیم به ( 2)
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 نكه، چویهو شتهزامنی اه سهو كهوا اهدانا، اه سپارده سێكی تر بهیان كاڵفامێك شتێكی الی كه

وتان و فه له م بووهرخهمتهوا خۆی كهوتا اهر فهگهی ال دابنرێت، جا اهیهو سپاردهاه ڕازی بووه

 پێی پێویست .پاراستنی بهنه

 = الودیعة ( : ) سپارده ست بهیوهپه ند حوكمێكیم : چهتی سێههبابه 

م رخهمتهكه سهو كهر هاتوو اهگهاه بۆیه سی پێی سپێرراو،الی كه تهمانهكراو اه ماڵی سپارده -4

سی ، كهتێكی تر وایهمانهموو اهك ههوه وتانی، چونكهفه پاراستنی زامن نابێت له بوو لهنه

 وتانیان نابێت، بهزامنی فه ت و سپاردهمانهپاراستنی اه بوو لهم نهرخهمتهر كهگهمینیش اهاه

ال  {تی : رموویهوامان ) صلی الله علیه وسلم ( فهری پێشهمبهپێغه ی كهیهموودهرو فهی اهڵگهبه

 . (1) }ضمان ىلع مؤتمن 

 وتا الی .ر فهگهك نابێت اهیهسپاردهپێكراو زامنی  مین و متمانهسی اهواتا : كه   

، یان كهپاراستنی ماڵه م بوو لهرخهمتهنرێت، كهی ال دادهی سپاردهسهو كهر هاتوو اهگهاڵم اهبه -3

و  یهو ماڵهزامنی اه سهو كهوتا وتیاچوو اهر فهگهاه واوتانیدا، اهفه بوو لهستی ههخۆی ده

 .وتاندووهیری خۆی فهماڵی غه ، چونكهوهی بكاتهكهنهبوووی خاوهرهبێت قهده

و له   و ماڵهلوپهو كهبێت اهكات الی خۆی، دهده هڵك سپاردلی خهلوپهماڵ و كه ی كهسهو كهاه -2

 ورهخوای گه هێنن، چونكهكاریان دهڵكی بۆ پاراستنیان بهخه بپارزێت كه شوێن وجێگایانه

و بێت اهنه وهدی بهتهش نایهمه، اهوهكانیان بگێڕرێتهنهكان بۆ خاوهسپارده كه رمانی كردووهفه

ی كهماڵه بۆیه سهو كهها اهروههه ڵیان بگرێت، وهكان الی خۆی بپارێزێت و باش هههسپارد سهكه

الی كراویش  سی سپاردهكه وتێت، بۆیههێڵێت بفهبۆی بپارێزێت و نه كردووه سپارده سهو كهالی اه

وتان و فه پاراست لهی نهكهر ماڵهگه، جا اهی الی دانراوهوهپاراستنی اه ند بێت بهبێت پابهده

 . كردووهدای نهاه ری واجب بووهسهی لهوهتیاچوون اه

                                                           
 به وهموو ڕێگاكانیههه لبانی بهاه (، شێخ2/382)ج تی كردووهقیش ڕیوایهیههبه وه، تی كردووه( ڕیوایه1442) ی ژمارهرموودهفه به قوطني داره ( 1)

 (.4311 ی ژمارهرمووده: ) اإلرواء : فه ، بڕوانهنی داناوهسهكی حهیهرموودهفه
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 دابنێت كه سانهو كهالی اه كهكراوه سپارده نرێت دروستهی ال دادهسپارده ی كهسهو كهاه -1

ی یان كهرهدازنهی یان خهكهی یان كۆیلهكهی الی ژنهوهك اهپارێزن، وهن ماڵی دهتهعاده

م رخهمتهبێ كهبه سانهو كهالی اه كهكراوهر هاتوو سپاردهگهدایبنێت، جا اه یكهتكارهخزمه

 .وهنهبوووی ناكهرهوتا، زامن نابن و قهست درێژی كردن فهبوون و ده

 ماڵه سپاردهو بێ بوونی عوزرێك اهبه نرێت، دروست نیهكی ال دادهیهسپارده ی كهسهو كهاه -3

، یان ركردنفهك عوزری سهبوو، وهر هاتوو عوزرێكی ههگهاڵم اهسێكی تر بسپێرێت، بهكهبه كراوه

ر گهسێكی تر بسپێرێت، جا اهكه به كهكراوه بۆی سپارده وا دروسته، اهوهرگهمهرهسه وتنهكه

وتا، م فهسی دووهالی كه كهێكی تر سپارد و ماڵهسكهبه و عوزرانهكێك لهر بوونی یهبههاتوو له

و سێكی تر سپارد و اهكه رعی بهبێ هیچ عوزرێكی شهر هاتوو بهگهاڵم اهوا زامن نابێت، بهاه

 ، چونكهوهی بكاتهكهنهبووی خاوهرهبێت قهو ده وا زامنهوتا و تیاچوو، اهفه كراوه سپارده ماڵه

 . كهپاراستنی سپارده له بووهم رخهمتهكه

، یان كهپاراستنی سپارده بوو لهنرێت ترسی ههی ال دادههدسپار ی كهسهو كهر هاتوو اهگهاه -2

ی یان بۆ كهنهبۆ خاوه وهبگێڕێته كهكراوهسپارده ری ماڵهسهله وا واجبهر بكات، اهفهوویستی سه

ڵ گهبێت لهوا ده، اهوهیان بۆ بگێڕێتهكهسپارده وت كهكهست نهانی دهور اهگهی، جا اهكهكیلهوه

رنا گه پارێزرێت، وهباشتر ده كهماڵه و جۆرهبه ر هاتوو زانیگهی اهكهرهفهخۆیدا بیبات بۆ سه

بێت الی دهوا توانی اهشی نهوهر اهگهی بكات، اهكهاڵتداری شارهسهسلیمی حاكم ودهبێت تهده

ی وهر ) صلی الله علیه وسلم ( پێش اهمبهپێغه پێكراوی خۆی دایبنێت، چونكه سێكی متمانهكه

و بوو، الی اوم كرا الی سپارده ڵكی كهت وسامانی خهروهرچی ماڵ و سهدینه ههكۆچ بكات بۆ مه

،  (1) كانیاننهبۆ خاوه وهبو طالب بیانگێڕێتهلی كوڕی اهعه رمانی كرد بهفه ن داینان، وهیمهاه

 وا واجبهبوو بمرێت، اهی ههوهوت و ترسی اهخۆش كهالكراو نه سی سپاردهر كهگهها اهروههه

بۆ  وهیتوانی بیانگێڕێتهر نهگهكانیان، خۆ اهنهخاوهبۆ  وهكان بگێڕێتهكراوه سپارده ری ماڵهسهله

                                                           
 (.3/281واء : ج: ) اإلر ، بڕوانهنی داناوهسهكی حهیهرموودهفه به وهموو ڕێگاكانیههه لبانی به(، شێخ اه2/382)ج تی كردووهقی ڕیوایهیههبه ( 1)
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 سێكی متمانهیان الی كهاڵتداری شاری بكات، سهدهوسلیمی حاكم بێت تهوا دهكانیان اهنهخاوه

 پێكراو دایبنێت .

كات، كراو ااڵف واالیكی بۆ دابین بسی سپاردهكه وا واجبهڵ بوو، اهكراو ااژهر هاتوو سپاردهگهاه -1

 بێت چونكهگوناهباریش ده ، وهوهبووی بكاتهرهبێت قهوتا، دهم بوو وفهرخهمتهر كهگهاه وه

گیانداران پاداشتی  گیاندارێك، بێگومان ااو وخوادرنیش به گرنگیدان به له م بووهرخهمتهكه

 . ورهالی خوای گه رهسهله

ی وهی اهشهر بانگهگه، اهرگیراوهوهوبوڵ ی قه، وووتههستپاك وڕاستگۆیكراو دهسی سپاردهكه -8

و ی اهووته ی، بۆیهكهكیلهی یان بۆ وهكهنهبۆ خاوه وهتهڕاندوهی گهكهكراوهسپارده كرد كهده

می و رخهمتهبێ كهبه كهكراوهسپارده ر ووتی ماڵهگهڵ سوێند خواردنی اهگهگیرێت لهردهوه

 سپاردهسی كه داوای له كهن ماڵهر هاتوو خاوهگهها اهروه، ههوتاوهو فهستدرێژی كردن الی اهده

بێ بوونی ر هاتوو بهگهاڵم اه، بهوهبێت خیڕا بۆی بگێڕێتهده وهبگێڕێتهی بۆ كهكرد ماڵه دانراوال

و  یهو ماڵهوا زامنی اهوتا، اهفهی و كهنهبۆ خاوه وهیگێرایهنهی كهسپارده رعیی شههیچ عوزرێك

 . وهی بكاتهكهنهبووی خاوهرهبێت قهده

ی وهویش بهنرێت، اهكان دادهبانكه ی لهو پارانهك اهوه كان : رخههاوچه ی سپاردهنموونه -2

و  ژماره به ارهێك پغهبلهچێت بۆ بانك و مهده پێناو پاراستنی ماڵ وسامانی له ن پارهخاوه

 وهیهو پارهڕوف بهصهوت وتهڵسوكهكات، بانكیش ههده خۆی ایداع و سپاردهت بهكۆدێكی تایبه

ی ش شێوهمه، بهسهو كهدات بهموو جارێك سودێكی جێگیر دهندی خۆی، وههوهرژهبه كات لهده

و وت بهڵسوكهك ماڵ ودارایی خۆی ههانك وهب ، چونكهكهرزی لێ دێت الی بانكهك قهوه كهسپارده

 داوه كهسهكه لێنی بهبه وهتایشهرهسه، لهودایهی اهتۆ وذیمهساه وله كات،ده وهیهپاره

كان ی بانكهسپارده ش لهم جۆرهاه ، دیارهوهبۆی بگێڕێته وهی كردهكهركاتێك داوای پارههه

، یاساغ و ڕیگری لێكردووه ورهخوای گه كه یهرامهو سوو وڕیبا حهاه نكهچو رامهكی حهیهشێوه

و وداایع اڵم اه، بهوهو شێوهكی لهیهڵهمامه ونهكهی نهوهااگابن له بێت موسڵمانان زۆر بهده بۆیه

 ی حساب وژمارههوك كردنهرناگرن، وهر وهسهكانیان سوودی لهنهخاوه ی كهبانكیانه و سپارده
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ر سهوسوودێكی له ی هیچ زیادهكهنهخاوه ، چونكهكان (، هیچ گرفتێكی تێدا نیه)جاریه

رگرتنی سوود وه ند وایلزام كرد بهی پابهكهن پارهر هاتوو بانك خاوهگهاڵك اهرناگرێت، بهوه

ر ایداع گهی اهوه، بهو بانكانهبكات له ی ایداع و سپاردهكهپاره ویش ناچار بوو كهاه ، وهوزیاده

دا و كاتهوا له، اهوهبویهوپوڵی دووچاری زیان وتیاچوون ده كرد ماڵ وسامان وپارهی نهو سپارده

ك كات، وهرجی دهكانی موسڵماناندا خهگشتیه ندیهرژوهبه رگرێت و لهردهوه یهو سوود وزیادهاه

 كانیان .وهاوشێوه خۆشخانهكردنی ڕێگا وبان وپرد ونهدروست  رجكردنی لهخه

 :وهكانهوتاوهی فهبارهم : لهتی چوارهبابه

 رامهق ومافێك كارێكی حهبێ هیچ ههڵكی وبردنی بهر موڵك وماڵی خهسه ستدرێژی كردنهده

ر ماڵی سه تدرێژی كردهسسێك دهر كههه ، بۆیه، وااینی پیرۆزی ایسالم یاساغی كردووهونادروسته

تی زامنیه سهو كهوا اهماڵێكی ڕێزلێگراو بوو، اه و ماڵهمان كاتدا اههه وتاندنی، لهسانی تر و فهكه

ی تیاچوونی ماڵ مایه سێك بوو بهر كهها ههروه، ههوهی بكاتهكهنهبووی خاوهرهبێت قهو ده

و یاخی بوو، یان  وهڵێكی كردهی ااژهوهستنهگورسی به ی كهوهسانی تر، بهرت وسامانی كهروهوسه

و بێت اهوا ده، اهوانهی اهكی تری هاوشێوهیهر شێوه، یان ههوهی لێكردهكهو خانه چهرگای پهده

 نكهو چووهی بكاتهكهنهبوووی خاوهرهقه كهڵهوتان و تیاچوونی ااژهی فهمایه به ی بووهسهكه

 . وتانی بووههۆكاری فه

وڕ و خانی گهوله پارێزێتانو بیشهری بهسهله وا پێویستهڵ و وواڵخ بوو اهر هاتوو ااژهگهاه

 یی خراپكردنی كشتوكاڵمایهبه ببن ڵ ووواڵخانهو ااژههێڵێت اهنه ، وهوهسێتهتدا بیانبهتایبه

یاندن ی زیانگهمایه رخی كرد و بوو بهمتهر هاتوو كهگهاه هخۆی، بۆییاندن بهڵكی یان زیان گهخه

ماڵ  ، چونكهوهوتوان بكاتهبووی زیان لێكهرهبێت قهوده م زامنهرخهمتهسی كهوا كهاهودا، شه له

ت ر، یان ببێسه ستدرێژیان بكرێتهڵكی ڕێزلێگیراوه ونابێت دهت وسامان وگیانی خهروهوسه

 ری خراپ بوون و تیاچوونیان .هۆكابه

یان كهستدرێژیهتوانرا دهر هاتوو نهگهستدرێژی كار، اهڵی دهستدرێژی كار، یان ااژهسی دهكه

بوو رهت ناكرێت و قهمانهر هاتوو كوژرا، هیچ زهگهاه بكوژرێت، جا بۆیه بێت كهنه وهبه دواوه بدرێته
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ی ڵگهبه ویش بهفسی خۆی، اهگیان ونه له رگری كردن بووهی بۆ بهكهكوشتنه ، چونكهوهناكرێته

من أرید ماهل بغري حق، فقاتل، فقتل، فهو  {تی : رموویهر ) صلی الله علیه وسلم ( فهمبهپێغه ی كهوهاه

 . (1)}شهيد

دا و پێناوهله هق ومافێك، وبێ هیچ هه ر ماڵ وسامانی بهسه ستدرێژ كرایهده سێكركهواتا : هه

 . هیدهوا شهنگا، وكوژرا، اهستدرێژكار جهسی دهڵ كهگهله

كانی ك اامێرهرام كردبوو، وهی حهو شتهاه ورهخوای گه كه وتاندرشتێكی فهسێك ههركههه وه

 ی بیدعهرتووك، وكتێب وپهوهی خواردنهرداخی مهو په خاچ، وپیاڵه پ، وهوگه موسیقا و گاڵته

كانیان نهبووی خاوهرهقه وا زامن نابێت وواجب نیهاڵ، اهرهر، وكاسێت وگۆڤاری ڕووت وبهگومڕاكهو

زووی خۆی اارهو بهسهركههه كه نیه یهو شێوهبه و كارهش بزانین اهوهبیت اهاڵم ده، بهوهبكاته

 وهاڵت ااگاداری اهسهبێت حاكم ودهڵكو دهبكات، به و كارهاه اڵتسهبێ پرسی حاكم وده ڵسێت بههه

 ی خراپهوهندی گشتی و گلدانهوهرژهر بهبهویش لهودا بێت، اهژێر چاودێری اهبێت، و له

   دا ..ڵگهناو كۆمهله گیرساندنی ااشوب وااژاوهڵنهوهه

 تیمان بدات كهیارمه یی خۆیخشندهزڵ وبهفه به كهبان داواكارین و میهره ورهخوای گهله] 

ین، كهتیان نهمانهواه سپارده ت لههیچ جۆرێك خیانهبه ، وهر بینپارێزه ت وسپاردهمانهسێكی اهكه

وتاندن وتیاچوونی ماڵ ڵكی و فهت وسامانی خهروهر سهسه ست درێژی كردنهی دهمایه بین بهنه وه

 رگێڕ [ وهوحاڵیان

 له وصحبه وسلمآلله وسلم علی سیدنا محمد وعلی اوصلی 

                                                           
ی رموودهفه یش بهابن ماجه ، وهحیحهن و صهسهكی حهیهرموودهتی : فهووتویه ، وهتی كردووه(، ڕیوایه4131ی ژماره )رموودهفه  رموذی بهتي ( 1)

 لبانیش بهها شێخ اهروه، ههن داناوهسهحه ی بهیهودهرموم فهدی اهنهرتووكی ) الزوااد ( دا سهپه بوصیری له ، وهتی كردووه( ڕیوایه3383) ژماره

 ( .4411 ی ژمارهرمووده: صحیح الترمذي، فه ، ) بڕوانهحیحی داناوهكی صهیهرموودهفه


