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پېليزه

په اسالم کې د مسلمان لپاره د پېر او پلور احاکم او مسائل پېژندل نهايت زيات 
اړين دي، که ووايو چې اسالم کې د ټولو عباداتو او احاکمو قبول تر پلور او پېر 
څرخيږي تېرويت به نه يو، د پلور او پېر اساليم احاکم پېژندل په راروانو فقراتو 

کې خپل اهميت روښانه کوي: 

درهم څخه ځان  ګوماين  او  شبهې  د  فرمايي: چې  اهلل  مبارک رمحه  بن  عبداهلل 
وژغورم، هل دې څخه را ته بهرت ده چې يو لک، بيا په يو لک، او بيا په يو لکو درهمو 

خريات او صدقه وکړم.

د عمر ريض اهلل عنه اړوند روايت دی چې يوه ورځ يې شوده وڅښل ډېر خوند 
يې ورکړ، هل سايق څخه يې وپوښتل: دا چرته و؟ سايق ورته وويل: د زاکت اوښان 
تېرېدل، خلکو خړوبول، ما ترې شوده ولوشل، عمر ريض اهلل عنه ګوته خولې ته 

کړه او خوړيل شوده يې اولټې کړل

په يو روايت کې ال دا هم دي چې غالم ورته وويل: ولې ځان تکليفوې؟ هغه 
ورته وويل: که ساه مې هم وررسه ووځې خو بېرته يې راوباسم، ځکه چې ما د 
ٍْم َنبََت ِمْن ُسْحٍت فَانلَّاُر 

َ
نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم نه اوريديل دي چې ]ُکُّ ل

بِِه[ کومه غوښه چې هل حرامو څخه راوټوکيږي نو په خوراک يې اور ډېر  أوىل 
حقدار دی.

راته څه  باره کې  تقوا  او  پرهېزګارۍ  د  امام څخه وپوښتل شول:  بل ديين  يو  هل 
ويلکه، هغه ورته د پلور او پېر اړوند مسائل ويللک، خلکو ورته وويل: اهلل په تا 
ورمحېږه! مونږ درته وايو چې د تقوا او پرهېزګارۍ اړوند معلومات راکړه او تا راته 
د پلور او پېر، د دنيا د ګټلو اړوند نوشته وکړه؟ هغه ورته وويل: يقيين پرهزيګاره 

هغه دی چې د چا خواړه روا ګټه وټه وي.
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خپلو  راووتل  پسې  لټه  په  خواړو  د  لکه  به  چې  اهلل  رمحهم  صالني  سلف  حیت 
برداشت  ولږه  شه،  وډار  څخه  اهلل  هل  اړوند  زمونږ  ويل:  ورته  يې  به  کورودانو 

کوالی شو خو د اور د برداشت نه يو.

د دومره ډېر اهميت هل کبله مې د پلور او پېر اړوند د ديين معلوماتو راغونډولو 
هوډ وکړ، ترڅو مسلمان په اعمه توګه او سوداګر يې په ځآنګړي توګه فهم او د 

سوداګرۍ په چارو کې د تنفيذ غور وکړي.

رب اکئنات دې دا عمل خالص د هغه د رضا لپاره وګرځوي، او اهلل دې د خپلو 
بندګانو لپاره په خري او منعفت تمام کړي.

لقمان حکيم حکمت

Hekmat0344@gmail.com
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تجارت او عبادت 

روحاين  نورو  يا  روژې  او  ملونځ  د  کې  اسالم  په  عبادت  څېر  په  مذاهبو  نورو  د 
ترينه  په اسالم کې خورا حميط  نه دی، بلکې عبادت  نوم  او حاتلونو  کيفيتونو 
لکمه ده چې د انسان د ژوند هر اړخ ته اکمل او اعم تام شمول لري، که مونږ د 
خپل ژوند ژواک هر اړخزيې اړتياوې په داسې څېر بشپړ کړو چې د اهلل تعایل 
رضا او خوشحايل پرې وګټو، دېته عبادت ويل کيږي، که هغه دواکنداري وي، که 
د جتارت بل هر ډول وي، ولو که خپلو چبو رسه لوبې ټاکلې ولې نه وي خو چې 

موخه يې د اهلل رضا وي دا به عبادت وي.

هل همدې کبله که مونږ ګرد جتاريت لېن دېن او د پلور او پېر کم او کېف اړوند 
چارې يې د اهلل پاک د راستويل دين او مبني رشيعت د راښولې اصولو او ضوابطو 

رسه سم تر رسه کړو، نو اهلل پاک به يې رانه په عبادت قبويل کړي.

 پرهېزګاري او د دنيا حقارت او ورڅخه کرکه: 

دنيا د حمبت څپاند  د  او  په عشق څومره مبتال دی  دنيا  د  انسان  نن مهال چې 
موجونه يې د نظر په هر لوړ بې سارې بوړبوړکۍ چې د لظاتو ژوند لري راپورته 
کړي دي، خپل مينه ګريک يې د ځان پسې ړانده او اکڼه کړيدي، د روا او ناروا 
هېڅ اساليم معيارونه نه ييژين، او که څوک يې پيژين د د نياوي اللچ هل امله يې 
غوبل کړيدي، تر دې حده يې ورسول چې د ژوند ګردو ترو ترخو شيبو ته يې 
جوړ کړل، غونې ترې ځيګ راوالړ يش، خو ددې ټولو کيفيتونو د جريان رسه 
رسه بيا هم د اسالم وړانګني دين دنيا ته لوبې او دوکه، زر زايله کېدونکی ډول 

او سينګار وييل دي.

فتنې څخه  دنيا هل  د  ارشاداتو  نېکو  نبوي  او  ايتونو  قراين  ټولو  باوجود  د دې  خو 
ډارويل يو، او بار بار او لظه په لظه د د نيا د حمبت په اښته کېدو څخه يې راته 
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په  اخستنې  د عربت  قومونو څخه  تېرو  د  او  پندونه  تعداده  ال  ژغورنې  د ځان 
رنګارنګ زړه راښکوين فصيحه اسلوبونو خماطب کړي يو.

يواځې دا نه بلکې قراين سپېڅلو ايتونو او پاکو مقدسو نبوي حديثونو راته دنيا او 
اخرت پرتله کړي دي، او د شننې پاي په دې تمامه شوېده چې د اخرت زندګۍ 

دوامداره، براقراره، نه ختمېدونکې او رسمدي ده.

او د دنيا زندګي که هرڅومره درازه يش، ځان وغځوي پاي او اختتام لري، هېڅلکه 
نه د چا د بدو کردارونو هل خمې وفاء کوي او نه ورپکې هغه تل ژوندي پاتې وي 

چې د نيکو اخالقو سمبول او د تر څنګ يې د اهلل پاک په عبادتونو بوخت وي.

نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص لکه د د نيا قلت او لږوایل مثال هل دې رسه ورکړی دی لکه انسان 
چې په سمندر کې د خپل الس يوه ګوته ښکته کړي نو څومره اوبه چې د ګوتې 

رسه راوخيژي همدغومره د دنيا د قلت مثال دی.

مردار  د  دنيا  بل ځاي کې  په  ډېر نکارت هل خمې  او  زيات حقارت  د  ولې  خو 
حيوان چې هر څوک ترې نفرت او د خوراک څخه يې زړه بدې راپورته کيږي 

ورهل تشبيه ورکړې ده.

هل همدې کبله نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص د ژوند په ټولو مراحلو کې خپل د ژوند ملګرو او 
ځمونږ سپېڅلو پېشوايانو او د الرې مشالونو ته د سم دروست مزنل ته د ورتګ 
چې فناء نه لري د ځان رسونې ارشادات کړيدي، حیت چې خپل ځان يې هغوی 
ته په دنيا کې د هغه مسافر په څېر ورپېژندیل دی چې په الرې کې سيوري ته 
دمه اخيل خو پوړدارې مانۍ پرې نه ودانوي نو داسې په دنيا کې د تل پاتې کېدو 
سوچونو په چروت کې تاسو هم ماڼې مه ودانوئ بلکې اخرت ته هم لږ غور وکړئ.

او په دې کې هم شک نشته چې صحابه کرامو ته متوجه نبوي ارشادات مونږ ته 
هم متوجه اوامر او الرښوونې دي، نبوي ارشاداتو مونږ په دې زيور ښايسته کړي 
يو چې هغه انسان ته مبارک باد دی چې د ايمان په شتوايل کې وررسه د ورځې او 

شپې د خوراک څه اندازه شتون ولري.

ددغې ټولو خربو څخه موخه هل دنيا څخه داسې کناره کيش نه ده چې دومره ورته 
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شا کړئ چې هل ولږې او تندې مو سا ووځي او يا هم دنيا د داسې عبادت کولو په 
خاطر د خپو الندې کړئ چې د نبوي ارشاداتو هل وړانګو او ځال څخه په تورتم 
کې وئ او هغه داسې چې د حالل رزق ګتل او ورپسې زيار او کوښښ ويستل 
دعبادت په څېر نه بلکې خپله عبادت دی، او اهلل پاک ورباندې انسان ته اجرونه 

او ثوابونه او نورې رنګارنګ نېکې بدلې ورکوي.

د دنيا ګټلو رسه بايد پر انسان د اخرت فکر اغلب وي، هغه بايد داسې هېڅلکه نه 
يش چې په اخرت يې دنيوي سوچونه او تله ترازو درنه وي، يا په دې خاطر چې 
دنيادار يش او په هر چا وځليږي، نوم يې په دنيا د دنيا لپاره روښانه يش، د اهلل 
پاک هل پلوه ورته متوجه اوامر ريزمريز کړي، ملونځ، زاکت، او حج او نور مايل او 

نفيس عبادتونه د دنيا د زوال او ضياع سبب بويل.

دغسې انسان بيا په رښتيا هم چې د انسان په شلک او صورت کې د بشپړ حيوانيت 
او ال وبالۍ ترمجاين کوي، د دنيا هل کبله د اهلل پاک هل ياد نه په دنيوي مرصوفيتونو 

بوخت انسان عيل  د حيوان په نوم پېژين، هغه وايي: 

بهيمـــة  الرجـــال  مـــن  إن  فـــي صـــورة الرجـــل الســـميع املبصرإبنـــي 

مالـــه  فـــي  مصيبـــة  بـــكل  يشـــعرفطـــن  لـــم  بدينـــه  أصيـــب  وإذا 

ژباړه: ځويه! ځينې داسې خلک دي چې د يلدونکي او اورېدونکي انسان په 
هيئت او شلک کې ژوندی وي خو ولې هغه پوره حېوان او وحيش درينده وي.

د خپلې مايل پانګې د تاوان او کمښت په هر راز رنځونو باخربه او چست ځېرک 
وي خو ولې د خپل ديين کمښت او زوال نه وړوند او بې غوره وي.

بلکې دنيا د اخرت د ګټې وټې ذريعه جوړول د انسان د فالح او بهبود روښانه 
الره ده، دنيا د اخرت د ګټلو لپاره د کشت او کر په اوبو خړوبه ځمکه جوړول 

په اکر دي.

 رزق او تقسيم: 

روزي ورکول د اهلل پاک صفت دی او د هغه په الس کې ده، د خپلې مرضۍ رسه 
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سم چا ته زياته روزي ورکوي او چې وغواړي چا ته لږ خواړه ورکوي، اهلل پاک 
فرمايي:

)ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ( 

]سورت رعد:  26[

اهلل پاک هل خپلې خوښې رسه سم چا ته ډېره او چا ته کمه روزي ورکوي، که څه 
هم دا خلک د دنيا په ژوند خوشحاهل دي خو په اخرت کې د دنيا ژوند هل څکې 

پرته نور هېڅ نه دي.

او د رزق په دې ډول ورکونه کې د اهلل پاک خپل بالغ حکمتونه دي چې د ځينو 
ادراک انسان د ويح او هل ويح رسه سم مناسب لکه لکه د عقل هل الرې هم کوي 

خو ولې نور ډېر داسې حکمتونه وي چې د ذهين حميط څخه يې بهر وي.

دا چې ولې اهلل پاک هر انسان پوره غين نه دی پېدا کړي؟ د مايلت هل نګاه نه ولې 
په انسانانو کې دغه توپري کړی شوی دی؟ په مال او دولت کې ولې انسانان رسه 
خپلمنځنې احتياجات لري؟ دا ټولې پوښتنې اهلل پاک په ښه توګه جواب کړيدي، 

اهلل پاک فرمايي:

)ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   

ۆ ( ]سورت شوري: 27[
که روزي او رزقونه اهلل پاک په ځمکه کې هر خپل بنده ته پراخه پرېمانه ورکړی 

وی نو دوی به په ځمکه کې اړی ګړی او ختريباکري کړې وه.

نور داسې نبوي حديثونه هم د حکمتونو په دې باب کې ځليږي او وړانګې يې 
عقلونه ال پسې روښانه وي چې اهلل پاک خپلو ځينو بندګانو ته مادلاري ځکه 
ورکوي چې که ناداره او بې وسه يې کړي اکفر اود اهلل څخه منکرترې جوړيږي، 
او ځينې نور بندګان ځکه ناداره ا و غريب غربه کوي چې که په دنيا يې موړ 
کړي بغاوت او د اهلل پاک هل حدودو څخه تېری او انکار ترې راوالړيږي، او دې 

حکمت ته هم په صحيح حديث کې اشاره شوېده.

هل مداره يې دا حکمت هم څرخيږي چې اهلل پاک په دنيا موړ انسان د دنيا په وږي 
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ازموي، او په دنيا وږي او بې چاره انسان د دنيا په موړ ازموي چې په ازموينه کې 
به د برياتلوب نقطه څوک تر السه کوي، يو او که دواړه؟؟

نور ګن شمېر حکمتونه چې د رشيع کتابونو د بيوعو په بابونو کې شتون لري.

خو بهر کيف د چا ځولۍ چې هل دنيا څخه ډکه وي هغه دې د اهلل پاک جامعه 
شکريه ادا کړي او په ښو او نېکو جامعو لکماتو دې د اهلل پاک ثنا ووايي، ترڅو د 
نعمتونو د شکر په ادا کولو د جنت جوګه يش، ځکه چې د شکرګوزار انسان رسه 

د اهلل مينه او مرسته وي.

او نور هغه د اهلل بندګان چې د ژوند هر ملحه يې فقر او فاقت، د زندګۍ هر لظه 
يې خواري او غرييب، ستړې ستوماين وي بايد په دې مرحله هل اهلل پاک نه رايض 
او خوشحاهل يش او هل دربار څخه يې د پاکې حاللې او خوندورې روزۍ سوال 

زاري وکړي.

که بډا بډا وي او خوار خوار وي خو په زندګۍ کې به هېڅ چرته هم هل رزق او 
روزۍ څخه حمروم پايت نه يش تر څو چۍ پرې د ژوندي اطالق کيږي، د تقدير هل 
خمې به ورته خپله مقرره برخه که د ځمکې په تل کې ولې نه وي خو وررسيږي، 
د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص ځالنده ارشاد دی فرمايي: ]لَْن َتُموَْت ُنْفٌس َحیّت تَْستَْکِمَل ِرْزَقَها[ 
)صحيح الرتغيب والرتهيب: ۱۷۰۲(. تر هغه انسان نه مړ کيږي تر څو خپله مقدره او 

معلومه د رزق حصه پوره نه کړي.

هېڅ څوک د چا مقّدره روزي نه يش خوړالی او نه يې ورڅخه په کمښت کې 
کوم رول لوبوالی يش، او نه يې د زيادت خمه نيوالی يش، څومره چې د انسان 
په تقدير او برخليک ايمان زياتيږي هومره يې ايماين زيادت او د رزق او روزۍ 

دروازې پراخېږي.

انسان ال د مور په نس کې وي چې د رزق ا وروزۍ ټوهل اندازه يې د اهلل پاک هل 
پلوه د ورته راستول شوې مالئکې په منځګړينه نوشته يش.

په ابوداود کې د )۴۷۰۸( نمرب صحيح حديث هل خمې د والدت په مهال د انسان عمر 
او زندګي، خوراک او څښاک، سعادت او شقاوت ويللک يش.
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هل تېرې څېړنې او مدليّل شننې څخه مو الس ته راوړنه داده چې لکه هم اهلل پاک 
د انسان لپاره رزق او خورک او د ژوند اړوند ګرد کيفيتونه مقدر او يليلک دي 
بايد انسان خپپلو ديين واجباتو کې ناراسيت او تنبلتوب ونه کړي، هېڅلکه د دنيا 
په ګټلو کې د ديين عبادتونو او ورته متوجه اوامرو نه بې غوره او ال وباهل نه يش، 
او نه هم د خپلو چبو اړوند تش په خوهل او کمزوري انساين عقلونو هل خمې راجئه 
فلسفه تاييد کړي چې يا په ديين زده کړو کې روښانه مستقبل نشته! يا ځالنده 

راتلونکی يواځې د دنيوي علومو اړوند منحرص بويل! او.... 

په سست عقيل  څېر  په  کور  د  د جوالګي  او  تثبيتوي  فکره  دا  هغه خلک چې 
په  حکمت  خپل  د  فلسفه  يې  اهلل  رمحه  شافيع  امام  کوي،  تاييدات  يې  ديللونو 
د  که  فْلََس[ 

َ
أ بِالِکيْميَاِء  الَماَل  َطلََب  ]َمْن  وايي:  هغه  کړېده  ريشه  ريشه  تربګي 

کيمياء هل الرې څوک مايل پلټنې کوي نور به هم بې چاره يش.
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د رزق د پراخه کېدو مهم الملونه

د رزق پراخه کېدل رشيع الملونه لري چې د پوهاوۍ په خاطر يې ځينې قابل 
ذکر بولم: 

 توبه او استغفار: 

 اهلل پاک خپپل مقدس کتاب کې د نوح  اړوند فرمايي:

)ی  ی   ی  ی       جئ  حئ  مئ   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ( ]سورت نوح: ۱۰ - ۱۲[
ژباړه: ما خپل قوم ته وويل چې د اهلل پاک څخه خبشش وغواړئ هغه ډېر زيات 
بښونکی ذات دی * اسمان به درباندې په پرهل پسې څپو څپو راووروي * په ډېرو 
زياتو شتمنيو او په چبو به ستاسو مرسته وکړي )يعين دربه يې کړي( او هغه به 
درهل خېل خېل بااغت په اوبو باندې رازغون کړي او روان نهرونه او د اوبو ويالې 

به درته جاري کړي.

تر څو د مبارکو ايتونو مفهوم ال پسې ښه پړقينده يش کوالی شو چې د اساليم 
د ژوند  تر څو  ته ځغلند نظر وکړو  لوي اعبد حسن برصي رمحه اهلل قول  امت 

الرې مو د ښاکرګر شيطان او نفيس غوښتنو هل ازغنو پنجو خالصې کړو: 

 حسن برصي رمحه اهلل ته يو چا د سوکړې او بې سارې وچاکلۍ فرياد وکړ، هغه 
ځواب ورکړ چې هل اهلل پاک څخه د خپلو تېروتنو او ګناهونو خبشش وغواړه، د 
ناستې په لړې کې بل نفر رايغ او ورته يې د خپل ژوند د فقر او فاقت او بې 
چارګۍ آهونه پورته کړل، هغه ورته ځواب ورکړ چې اهلل پاک ته متوجه شه او 
توبه وباسه، هغه هل خپل ځايه نه و پورته شوی چې دريم نفر رايغ او ورته يې د 
چبو د نه شتون څخه د زړه راز ووايو، هغه ورته وويل: اهلل پاک ته متوجه شه او 

ورته توبه وباسه.
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په دې دوران کې ورڅخه چا وپوښتل چې څنګه دې درې کسانو ته چې بېالبېلې 
غوښتنې يې درلودې يو څېر ځواب ورکړ؟ هغه ورته وويل: ما نه، دغې پوښتنو ته 

قران خپله ځواب ويیل دی او بيا يې ورته دغه مذکوره اياتونه ولوستل.

 په اهلل بروسه لرل: 

د دنيا په ګردو چارو کې په اهلل پاک بروسه کول او د هر اکر اجنام اهلل ته سپارتلو 
ته تولک وايي چې د اکر اجنام هر ډول پسند يا ناپسند وي خو د اهلل په قضا رضا 
ښودلو ته تولک ويل کيږي، هل تولک څخه به څوک په دې توګه بده استفاده نه کوي 
چې هر څه اهلل کوي، رزق د اهلل پاک په الس کې دی خملوق ته ترې هغه انداز 
رسيږي چې څومره يې ورته يلیلک وي، دا عقيده سمه ده خو اسباب نه استعمالول 

او په خوهل اقرار کول د اساليم مبني او حنيف دين رسه ټکر لري. 

 هل دې کبله عمر بن اخلطاب  د خپل خالفت په دور کې څه خلک ويلدل 
چې د مسجد په ګوټ کې ناست او ذکرونه يې کول، ورڅخه يې وپوښتل: تاسو 
لرونکي  تولک  اهلل  په  مونږ  چې  ْوَن(  الُمتََوکُّ ُْن 

َ
)ن وويل:  هغوی  ياست؟  څوک 

الُمتَآلِکُُوَن( تاسو د  ْنتُُم 
َ
)أ او ورته يې وويل:  خلک يو، هغه پرې دوره پورته کړه 

تولک واال نه بلکې غالګر ياست په دې بهانه د خلکو شتمين خورئ، او هل مسجد 
َواَل فِّضة( اسمان  َماَء اَلُتْمِطُر ّذَهباً  څخه يې وويستل، او ورته يې وويل: )ِاّن السَّ

څه رسه او سپني زر نه راوروي.

 او اهلل پاک هم فرمايي:
)ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ(

 ]سورت طالق: ۳[

څوک چې په اهلل پاک باندې بروسه ولري هغه به يې بس او اکيف يش، اهلل پاک 
خپله پرېکړه هرومرو تنفيذوي او د هر څه لپاره يې اندازه ګرځولې ده.

امام ترمذي په خپل سنن )۲۳۴۴( شمېر باندې هل عمر بن اخلطاب  څخه روايت 
َتْغُدو  رْيُ  الطَّ يُْرَزُق  َکَما  لَُرِزْقتُْم  ِِه  تََوکُّ َحقَّ  اهلل  َعَ  وَن 

ُ تََوکَّ ُکنْتُْم  نَُّکْم 
َ
أ ]لَو  کوي 

ِخَاًصا َو تَُروُح بَِطانًا[.
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 که تاسو په اهلل پاک رښتین تولک وکړ نو د مراغنو په څېر به درته خواړه درکړی 
يش چې هل جالو څخه تشې ججوري وځي او ډکې ججوري راځي.

 خپلويل پالل: 
خپلويل پالل هم يو هل هغه بابرکته نېکيو او اهلل تعایل ته هل پسندو اکرونو څخه د 
نبوي حديثونو په قاموس کې شمېر دي چې په انساين رزق او روزۍ کې خېر او 
برکت او يب مثله زيادت راويل، په دې اړه ډېر زيات قراين ايتونه او نبوي حديثونه 
غږېديل دي چې د انسان کوتاه فهم او نه الس ريس به دا نه باعثوي چې ګنې په 

دې اړه اساليم دين یلغ پاتې شوی دی.
هل دغو زياتو نصوصو هل مجلې څخه چې انساين فکره وخړوبوي او په ذهين توګه 
انسان د تل لپاره د لوی اهلل تعایل رسه په خورا ټينګو اړيکو چې متانت يې هېڅ 
دنيوي چارې او شيطاين وسويس او يا نوره خود غريض نه يش ځپیل او نه يې هل 

حرکت څخه ويستیل يش، يو څو بېلګې يې قابل ذکر بولو: 
ْن 

َ
ُه أ  د پېغمرب پاک او د دواړو جهانونو رسدار نبوي ارشاد دی فرمايي: ]َمْن رَسَّ

يَِصْل رمَِحَُه[ )خباري: ۲۰۶۷ نمرب حديث(.
ْ
ثَِرهِ، فَل

َ
ُ يِف أ

َ
 هل

َ
ْو يُنَْسأ

َ
ُ يِف ِرْزقِِه، أ

َ
يُبَْسَط هل

ژباړه: څوک چې د خپل رزق او خوراک څښاک په زياتوايل خوشحايلږي او په 
دې خوشحايلږي چې عمر يې دراز يش نو خپلويل دې وپايل.

لږ وړاندې مو يادګېرنه وکړه چې د انساين فکر کوتايه او عقيل خايم د اساليم 
رشيعت کومې خوګانې نه دي، که څه هم انسان د ځېنو مسئلو اړوند زيار وبايس 
او ورڅخه کوږ نسکور يش د خپل کړي اجتهاد هل خمې په سپني نېتۍ - که څه هم 
خطا شوي وي او نقطې ته يې رسيدګې ونه يش کوالی - خو پرېکړه به يې په نيت 
کيږي، که خطا يش يو اجر او که صواب ته ورسيږي نو اهلل به دوه اجرونه ورکړي.
دا خربې ځکه قابل غور دي چې خمکې مو يو حديث واخست چې اهلل پاک د 
انسان رزق او خوراک د هغه عمر او زندګي د هغه سعادت يا شقاوت د مور څخه 
د پېدائښت په مهال چې يوه مالئکه ورته راستوي نويشته کوي، بيا دومره ستړيا 
او ستومانتيا او د پلور او پېر کړکېچن کيفيت ولې وزغموو؟ چې د نوشته مقدرې 

برخې څخه نه څوک زيادت کوالی يش او نه يې په تنقيصولو توان لري.
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دتله مذکوره حديث په ظاهره توګه د تېر حديث رسه لفظاً ټکر وخوړ؟

الفاظو څخه ردوبدلې معناګانې  نه د حديثونو هل  او  تعارض دی  نه  دا  خو ولې 
اخستل کيږي، دواړه حديثونه په يو مفهوم غږيديل دي او د دواړو حديثونو مدار 

هم يوه نقطه ده.

کوالی شو چې په تفصييل انداز ووايو: لکه څنکه چې د انسان رزق او د ژوند 
نويشته دي  تقدير کې  په  پاک  اهلل  د  لري  نفوذ  بلې  تر  ورځ  کيفيتونه چې  ګرد 
همدغسې وررسه دا هم نويشته دي چې که څوک په رزق کې پرايخ او دراز عمر 
خپپلو خپلو اسبابو کې نغښتل شوي دي، که څوک دغه اسباب د خوشحاهل ژوند 
لپاره خپل او په اکر واچوي، اهلل پاک به يې ژوند بابرکته او هل خېره ډک کړي، 

عمر به يې درازه او ډېر يش.

په  پاللو کې  په خپلويل  باالخره کېښوده چې  انساين جتربې هم اغړه  دېته خو  او 
نهايت زيات يقني رسه يب نظريه رزيق زيادت، قليب اطمئنان، ذهين سکون او نفيس 
ارام اېښودل شوی دی، نو د ژوند د ټولو تاوترخيوالو، پريشانيو، د قلق او اضطراب 
هل سمندري طوفان څخه پرې انسان بچ او روغ پاتې کېدای يش، پل په پل ورته 
ډاډ او حوصله وي، اطمئنانې مورال يې تر هر څه لوړ او سرت وي، د بدين رنځونو 
او زړه خوړونکو ناروغيو څخه ناخربه او غوږونه يې ورڅخه اکڼه وي، د دومره 
هغه  رسه  دې  په  وي،  اضافه  او  زيات  ارومرو  به  عمر  څښنت  ژوند  خبته  خوش 
الپسې نور هم د خپل خريد او فروخت لېن دېن پراخه او ال غځوىل يش، د ژوند 
په داسې خوشحاهل او سواکهل صفتونو موصوفه زندګۍ باندې د قسمت خور انسان 
يو ساعت په خوب خونه کې ارام د يو اکل زندګۍ رسه الکه زيات ترې نه وي 
کم ترې هم نه دی، دغسې بې غمه زندګي چې په جتارت او بل ته په صدقاتو 
ورکولو ډکه وي که څه هم واردات د کرثت صفت پېدا کوي خو صدقه او خپلويل 
پانله هم وررسه په کرثت کې په مسابقه بوخته وي، په رښتيا هم دا دراز عمر دی.

اړيکې  تعایل رسه  دنيا زياتيږي هومره يې د اهلل  انسان چې څومره يې  دغسې 
ټينګيږي.

زما په اند خو هل دې څخه بله درازه زندګي شتون نه لري.
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 د اهلل په الره کې خرچه کول رزق ډېروي: 
دقرانکريم ګڼ شمېر ايتونه او نبوي حديثونه راښايي چې د اهلل په الره کې انفاق 
او خرچه کول يو هل هغه الملونو څخه دی چې رزيق تنګستيا هل منځه وړي، د 
اهلل په الره کې خرچه شوې اندازه د ځان پسې د اخالص په بنياد په څو چنده 
رزق راجلبوي، ځکه چې د نېکو عملونو مدار په نېت دی چې نېت څومره صالح 
او خالص وي، دومره اجر او ثواب، اخروي او دنيوي برکتونه يې په څو څو وارې 

اضافه کيږي، اهلل پاک فرمايي: 
)ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  

حئمئ  ىئ  يئ        جب( ]سورت سبأ: ۳۹[
ژباړه: ورته ووايه چې زما رب د خپلې مرضۍ رسه سم خپلو بندګانو کې چا ته 
رزق پراخه او چا ته يې تنګوي، او تاسو چې کومې صدقې او خېراتونه کوئ اهلل 

به يې عوض درکړي او هغه ډېر ښه رزق ورکونکی ذات دی.
هل ايت څخه جوته شوه چې هر هغه څه چې اهلل پاک ستاسو لپاره روا او استعمال 
يې ستاسو لپاره حالل کړي دي او تاسو ورڅخه د اهلل د امر رسه سم صدقه او 
خېرات ورکړئ نو په دنيا کې به يې مزيده ښه بدهل درکړي او په اخرت کې به 

درهل اجرونه او ثوابونه درکړي.
او دا منل شوې قاعده ده چې صدقات د انسان د رزق په زيادت کې بې حتاشا 
رول لوبوي، د اهلل رسه د مينې په بنياد چې څوک د غريب غربه اخراجات په 
اغړه واخيل، مال او دولت به يې د اخالص په بنسټ زيادت ته نوره هم خمه کړي.
نه د ماّده پرستو په ګومان چې صدقات او خېراتونه د مال د کمښت المل ګرځي، 

ددې شبهاتو د هل منځه وړلو لپاره خو اهلل پاک فرمايي: )گ  گ   گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

متصل  ورپسې  اوبيا  ۓ(  ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ   ڭ     ڭ     ڭ    ( فرمايي 
ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]سورت بقرة: ۲۶۸-۲۶۷[

څخه  ځمکې  هل  درته  مونږ  چې  څخه  خواړو  پاکو  هغو  هل  مومنانو!  ای  ژباړه: 
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راويستيل دي نفقه او صدقات ورکړئ، ناخوښه برخه ترې مه صدقه کوئ چې 
نه اخلئ مګر دا چې سرتګې ورباندې  ته يې څوک درکوي خپله يې  تاسو  که 
پټې کړئ، او وپوهېږئ چې اهلل پاک بې احتياجه غين او ستايل شوی ذات دی * 
شيطان مو هل فقر و فاقت څخه ويروي او په ښاکره بدو درته امر کوي خو اهلل پاک 
دررسه هل دغې ګناهونو څخه په خبشش او مزيد فضل وعده کوي، او اهلل پاک 

پراخه رزق ورکونکی او پوهه ذات دی.

 دا دواړه ايتونه ډېرو لوړو هدفونو ته شمول لري: 

لومړی: د اهلل په الره کې خرچ نفقه. دوهم: د شيطان بې ساره هڅه چې په انسان 
دين ګډ وډ کړي...

هل دې کبله هل ابن عباس  څخه نقل دي چې دوه ورکړې په ايت کې د اهلل پاک 
هل پلوه دي او دوه شيان پکې د شيطان هل پلوه دي )الّشيَْطاُن يَِعُدُکُم الَفْقَر( شيطان 
مو هل فقر او فاقت څخه ډاروي چې مايلت دې مه خرچه کوه د خوارۍ رسه به مخ 
ُمُرُکْم بِالَفْحَشاِء( په 

ْ
يش، ذخريه يې کړه شايد په تنګه کې دې په اکر رايش )َويأ

بدو او ناوړه عملونو درته امر هم کوي چې که په دنيا کې دې هل مزو څخه خوند 
واخست سمه ده ورنه بې مزې به الړ شې. )َواهلل يَِعُدُکْم َمْغِفَرًة ِمنُْه( او اهلل پاک 
درته په دغو ګناهونو چې شيطان پکې مبتال کړي ياست د خبشش وعدې او زيري 

درکوي )َوفَْضاًل( او اهلل به درته د خرچ په بدل کې مزيد رزق هم درکړي.

او په دې کې شک نشته چې )مغفرت( په دنيا او اخرت کې د انسان په ګناهونو 
پرده اچولو ته ويل کيږي او )فضل( په دنيا کې د رزق پراخوايل ته ويل کيږي، 
معین دا شوه چې که څوک څومره نفقه وکړي اهلل پاک به ورته په دنيا او اخرت 

کې په چندونو چندونو بدهل ورکړي.

د هغې نبوي حديثونو هل مجلې څخه چې د اهلل پاک په الره کې انفاق د رزق د 
پراختيا مهم المل بويل ځېنې حديثونه يې قابل ذکر بولم: 

نِْفْق 
َ
ابوهريرة ريض اهلل عنه هل نيب ملسو هيلع هللا ىلص څخه روايت کوي چې اهلل پاک فرمايي: ]أ

ْيتُْم 
َ
َرأ

َ
اُء اللَّيَْل َوانلََّهاَر، َوقَاَل: أ ى اَل تَِغيُضَها َنَفَقٌة َسحَّ

َ ْ
َّ َمل نِْفْق َعلَيَْك، َوقَاَل: يَُد اهلل

ُ
أ
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إِنَُّه لَْم يَِغْض َما يِف يَِدهِ، َواَکَن َعرُْشُه َعَ الَماِء، 
رَْض، فَ

َ
َماَء َواأل ْنَفَق ُمنُْذ َخلََق السَّ

َ
َما أ

َوبِيَِدهِ الِمزَياُن خَيِْفُض َوَيْرَفُع[ )خباري 4684(.
ای انسانه ته مال خرچه کړه زه به په تا خرچه وکړم، نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص بيا وفرمايل: د 
ورځو شپو اخراجات او نفقې د اهلل پاک الس څخه څه نه کموي د اهلل پاک الس 
ډک دی، بيا يې وويل: خرب شئ چې د اسمان او ځمکې هل پېدائښت وروسته چې 
څومره نفقه اهلل پاک په خملوق کړېده په الس کې وررسه خزانو څخه يې هېڅ هم 
نه دي کم شوې، عرش يې په اوبو باندې و، د اهلل په الس کې ترازو ده ښکته 

کول او پورته کول هغه کوي.
هل حديث څخه په څرګند ډول بريښي چې د انسان د رزق زيادت د خرچې پورې 
تړل شوی دی، په نېک او صاله نيت چې انسان څومره داليه رضا په خاطر نفقه 

کوي هومره ورته اهلل پاک دنيوي او اخروي بدلې هم ورکوي.
د ابوهريرة ريض اهلل عنه په روايت بل حديث کې راځي چې نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص فرمايي: 
ْعِط ُمنِْفًقا 

َ
َحُدُهَما: امهللَّ أ

َ
اَلِن، َفيَُقوُل أ  َملاََکِن َيزْنِ

َّ
]َما ِمْن يَْوٍم يُْصِبُح الِعبَاُد ِفيِه، إِال

ْعِط ُمْمِساًک تَلًَفا[ )خباري: ۱۴۴۲(.
َ
َخلًَفا، َوَيُقوُل اآلَخُر: امهللَّ أ

هر ورځ چې په انسانانو سبا کيږي مګر دوه مالئک پکې راښکته کيږي، يوه 
بله  او  ورکړه،  بدهل  او  ته عوض  انسان  اهلل! صدقه کونکي  ای  وايي:  مالئکه 

مالئکه وايي: ای اهلل! خبيل انسان په زيان واړوه.
 څخه  امام بيهيق رمحه اهلل په )شعب االيمان: ۱۳۹۳( شمېر باندې هل اعئشې 
ْطِعْمنَا يَا باَِلُل ». قَاَل: يَا رَُسوَل 

َ
ملسو هيلع هللا ىلص بالل ته وويل: ]أ روايت کوي چې نيب کريم 

ْن خَيِْسَف اهلل بِِه يِف 
َ
َْش أ َما ختَ

َ
تُُه لََك، قَاَل: » أ

ْ
 ُصرْبٌ ِمْن َتْمٍر َخبَّأ

َّ
اهلِل، َما ِعنِْدي إِال

.]
ً

َعْرِش إِقاَْلال
ْ
َْش ِمْن ِذي ال  ختَ

َ
نِْفْق يَا باَِلُل، َوال

َ
نَاِر َجَهنََّم، أ

بالهل! لږ څه راباندې وخوره، هغه ورته وويل: د اهلل پېغمربه! د کجور څه اندازې 
نشته، هغه ورته  نور څه رارسه  پټې ساتلې وې  لپاره  پرته چې هغه مې هم ستا 
کې  اور  په  اهلل  دي  کجورو  ډېرکۍ  د  چې  حمسوسو  نه  دې  ډار  دا  بالهل!  وويل: 

رااکږي! خرچ يې کړه او د اهلل پاک هل پلوه په غربت او نادارۍ مه ويريږه.
ايتونه او نبوي حديثونه د خري ښېګړي په ګڼ شمېر خبشونو کې  مذکوره قراين 
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انفاق او مايل برخې اخستلو ته هڅونه کوي، او ټولو هغه وګړو ته چې د ښېګړو 
په خبشونو کې الس ولري زيري ورکوي چې په دنيوي او اخروي عوضونو به مو 

اهلل پاک ونازوي، خرييت او فضل به درکړي.
ځېنې خلک دې دا ګمان نه کوي چې که اهلل مليونر کړ د خري او ښيګړې په الرو 
کې به هېڅلکه هم بې ونډه نه وي، داسې فکره لرل ډېره لويه تېروتنه ده، ولې چې 
هل مونږ څخه مطلوب اخالص دی، شايد ستا يوه )انه( چې په صالح نيت يې داهلل 
پاک په الره کې د غريب غربه په چارو کې نفقه کړې هل هغه چا څخه زيات او 
ډېر وي چې يو مليون يې نفقه کړي وي، ځکه کېداي يش چې د هغه موخه پرې 
شهرت وي چې خلک يې عمل وستايي!! خو د نيتونو علم يک يواځې د اهلل رسه 

دی، اهلل پاک فرمايي: 
)ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  
ڳ( ]سورت هود: ۱۶-۱۵[

دنيوي ژوند او ډول ډال چې څوک غواړي مونږ به يې ورته پوره پوره ورکړو او 
هېڅ کمې به پکې نه حمسوسوي * د دغې خلکو لپاره په اخرت کې هل اور پرته 
نور هېڅ نشته، په دنيا کې نيک عملونه يې يب ثوابه دي، او په اخرت کې يې هم 

نېک عملونه برباد دي.

  بې وسه او بې کسو رسه الس اړول: 
د اهلل پاک په الره کې د خرچ او نفقاتو په مېدان کې هل غريب غربه او بې وسو 
]باب  د  امام خباري رمحه اهلل خپپل صحيح کې  ده،  داخله  رسه مايل ښيګړه هم 
 حديث راوړی  االستعانة بالضعفاء واملساکني[ الندې د سعد بن أيب وقاص 
ورته  ملسو هيلع هللا ىلص  نيب کريم  ګڼو،  نه الندې خلکو غوره  به خپل ځان  لره  هغه  دی چې 

وَن َوتُْرَزقُوَن إاِل بُِضَعَفائُِکْم[ )خباري: 2896 شمېر حديث(. وويل: ]َهْل ُتنرَْصُ
ژباړه: تاسو ته په جنګونو کې مرسته او اعم رزق روزي ستاسو د کمزورو په برکت 

درکول کيږي.
دې حديث کې يو نا اشنا راز ته نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص اشاره کړې ده، هغه داسې چې د فقري 
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او نادارو خلکو زړونه د اهلل رسه په اړيکو کې د مادلارو خلکو د زړونو نه ډېر 
ټنيګ وي، د دنيا هل حمبت څخه يې زړه تش تور وي، د اخرت بريا يې سرته الس ته 
راوړنه او لوړه موخه وي، په عبادتونو کې هم د مادلارو طبقه خلکو په پرتله ډېره 
خشوع او خضوع لري، د اخالص او للّهّيت په بنسټ د عبادتونو ماڼۍ ودانوي، امام 
عبدالرزاق په خپل مصنَّف کې د مکحول په روايت په تېر حديث کې څه زيادت 
-که څه هم مرسل دی- ذکر کوي ]قال سعد يا رسول اهلل أرأيت رجال يکون حامية 
القوم ويدفع عن أصحابه أيکون نصيبه کنصيب غريه[ )مصنف ابن عبدالرزاق: 9691(.

ژباړه: سعد بن ايب وقاص ريض اهلل عنه نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص ته وويل: ايا هل قوم څخه 
مدافع او ورڅخه د متوجه خطراتو اړونکی په ثواب کې د اعم قوم په څېر دي؟ 

نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص ورته هغه ځواب ورکړ چې لږ خمکې يې يادونه وشوه.

ته  کفارو څخه الس  هل  په جنګ کې  هم جوته کيږي چې  دا  هل حديث څخه 
راوړل شوې غنيمت کې هم زړور او کمزوري يو څېر دي، که په جنګ جګړه 
کې يو ونډوال دالور وي خو ولې بل برخوال پکې هل اخالص او د داع په قبويلت 
ماالمال وي، هل حديث څخه په ډېر روښانه ډول بريښي چې په کمزورو خلکو 
په  درزق  پوره کول  اړتياوې  نيوي  د  د هغوی  په هغوی رحم کول،  زړه سوزول، 

ډېرښت تر هر څه سرت المل دی.

پوښتنه دا منځ ته راځي چې په حديث کې کمزورو څخه څوک مراد کېدای يش؟

ځواب دا دی چې په حديث کې ذکر شوي کمزوري ګڼ شمېر ډولونه لري، په دوي 
کې نادار، يتيم، بې رسپرسته، مسکني، رنځور، مسافر، د ډېر اوالد څښنت چې هل 
نفقې څخه يې بې توانه دی، کونډه ښځه چې خاوند يې هل دنيا څخه په داسې 
حالت کې کوچ کړی وي چې د دنيوي چارو د سمبالښت يې څوک نه وي، دا 
ټول داخل دي، هريه دې نه وي چې ددغې اړينو خلکو رسه احسان کول يو هل بل 
څخه توپري خوري، د نمونې په توګه د نادار او غريب غربه رسه احسان دا کېداي 
يش چې صدقه او مايل مرسته وررسه وکړی يش، هغوی ته ډاډ ورکړي چې خاطر 
دې مجع کړه د ژوند په هر پړاو کې دررسه الس اړونې ته تيار يم، ما ته چې اهلل 
پاک کوم مايلت راکړی دی داسې وانګېروه چې دا ستا خپل مال دی، يا که څه 
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د  نور  ته حقدار ګرځوىل يې، داسې  هم مال زما دی خو اهلل پاک رارسه پکې 
حوصلې لوړولو لکمات چې انسان پرې درون ښاکري او غريب غربه ته پرې ډاډ 

او قليب اطمئنان حاصليږي.

د يتيم او کونډې رسه احسان داسې کېدای يش چې د تل لپاره د هغوی دنيوي 
چارو اړوند دوامداره پوښتنه وکړي، د هغوی اړتياوې پوره کړي، تر څو يتيم د 
خپل خواريک پالر مرګ احساس نه کړي، داسې نه وي چې کونډې رنډې هېڅ د 
خوراک درک نه لري، په تن پروت بلاس يې غوين زږوي، او تر څنګ کور کې يې 
رنګارنګ خوراکونه او خېل خېل پوښاکونو باندې ګاونډ سمبال وي، های های 

د الفت صيب شعر مې خولې ته څومره په چټکۍ رايغ: 
داســې بې غيم دې خداي په هېڅ ځاي کې پېدا نه کړي
يو کور کې چـــې غــم وي او بــل خانــدي د يلیل رسه

او هغه خلکو رسه احسان چې روغ صحت يې هل السه ورکړی وي  د رنځورانو 
احسان دا دی چې د هغوی بېمارپريس ويش، د هغوی د دارودرملو لپاره دنيکو الرو 
پلټنې وکړی يش، هغوی ته صرب او زغم او په نورو تسيّل خبش لکماتو ډاډ ورکړي 
يش چې په داسې تکليفونو اهلل پاک هل انسان څخه ګناهونه رژوي، او داسې نور...

هل بل اړخه غريب غربه ته، کونډو رنډو ته، يتيمانانو او بې وزلو ته، د دوي په 
او ورته په ژوند کې ستونزې  او بې کسو ته الر ازغنه کول  څېر نورو بې وسه 
په هغوی الس  انسانيت هل داېرې څخه يې ويستل،  د  او  راوالړول، هغوی رټل 
پورته کول او زړونه يې ماتول ددې سبب ګرځي چې په رزق کې تنګي راويل، 

د دې خربې د تاييد لپاره په )سورت ن( کې د باغ واال قيصه ډېره ښه نمونه ده.

مونږ چونکه د اساليم اقتصاد اړوند لوستوالو ته د معلوماتو ورکولو -ان شاء اهلل- لکک 
هوډ کړی دی، خو دا چې هل اسالم څخه ډېر وروسته ځېنو نورو اقتصادي نظامونو په 
داسې حالت کې شتون پېدا کړ چې په نړيواهل سطحه پېرواکر لري، په نړيوالو اثر او 

رسوخ لري، غواړو چې په دې عجاهل کې يې مونږ هم هل ځغلند نظره تېر کړو.
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لومړي: راسمالي اقتصادي نظام

دې نظام ته رسمايه اکري نظام هم وايي، د دې اقتصادي نظام ځانګړنه دا ده چې 
فرد څنګه، چرته، او په هر راز وسيله مايل الس ته راوړنې کوالی يش، تر څو د 
هيواد قوانينو رسه تصادم ونه لري، په دې نظام کې يواځې مايل ډېرښت ته هڅونه 
ده، هل رشيع امورو او اخرت نګاه نه انسان ته هېڅ اوامر او نور ارشادات نه متوجه 
کوي، دا نظام د امريکا په متحده اياالتو کې، په اروپا کې، په جاپان او نورو هغه 

هېوادونو کې چې د اقتصاد دغه ډول ځان لپاره ګټور بويل رواج لري.

 ددې اقتصادي نظام ځانګړتياوې: 

 حکومت د الس وهنې حق نه لري: د اقتصاد په دغې وګړيز نظام کې حکومت 
د الس وهنې هېڅ حق نه لري، فرد بويه چې د تويلد يا پلورلو او پېرلو څنګه او 
چرته خپل اسباب په اکر اچوي، او نه حکومت ددې حق لري چې د پلور او پېر 
نرخ او يا د نرخونو ډولونه حتديد کړي، بس حکومت همدومره کوالی يش چې 
د پلور او پېر دواړه خواوې د دوليت اخستلو خرڅولو په وضع شوي قوانينو ملزم 
کې  توکو  فروخت  او  خريد  د  چې  لري  توان  حکومت  کې  نظام  دې  په  وګڼي، 
حمدودو رشوطو ته دواړه خواوې اغړه کيږدي، يا هغه توکې چې هيواد او ولس 
ته په زيان تماميږي خمه يې ونييس، لکه د نيش توکو خريد او فروخت، يا لکه د 

موټرو هراړخزيه سالميت چې خو )عيب( ونه لري، داسې نور...

 استهالکونکی )لګښت وال( بشپړ ازاد دی: په رسمايه داري نظام کې مرصف 
کونکی او استهالکګر بشپړه ازادي لري، ځکه چې هغه د اقتصادي ستونزو د 
حل او فصل لپاره د اقتصادي جريانونو کوم غړيتوب نه لري، هغه ازادي لري چې 
د خپل رغبت رسه سم او د خپلې خوښې په پراخه بنسټ تر څو نفيس غوښتنو 
ته په اسانه ورسيږي هر څه يې د طبيعت تابع دي، د توکو د څومره او څنګه واک 
د لګښت وال په الس کې دی چې څومره غواړي او څنګه او په کوم وخت کې 
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يې غواړي، نلډه دا چې په بازار کې په لګښت وال د هېڅ بازاري سلوک اجباري 
تاثري نشته.

د  کې  نظام  راسمايل  په  ازادي:  خپلمنځنۍ  کې  تويلداتو  په  ازادي،  تويلداتو  د   
تويلداتو که څه هم د حجم هل نګاه څخه سرت نه وي ډېر وګړي پکې برخوال 
جوړېدای يش، يعين فرد نه يش کوالی چې د کوم تويلد په جريان ځان ته واک 
ورکړي او نور هل دغسې تويلداتو څخه وژغوري چې هل ما پرته نور څوک د دې 
تويلداتو حقوق نه لري، نا بلکې هر فرد کوالی يش چې دغسې تويلدات توند او 

چابک کړي.

 د ځاين شتمنۍ محايت: د اقتصاد په راسمايل نظام کې د ځانګړي شتمنۍ چې 
وګړي يې غوڅ حقوق لري، د خپلې مرضۍ هل خمې يې نور وګړو ته د انتقال او 
نه انتقال ثابت حقونه لري، که فرد وغواړي چې خپله شتمين چا ته، څومره او 
په کوم وخت کې او څنګه ورکړي ورکوالی يش، دولت يا دوليت اړوند ارګانونه 
يې په ترصف کې هېڅ د ممانعت حق نه لري، فرد کوالی يش چې د تويلداتو په 
عملياتو کې ځان رسه نورو ته هم سهم ورکړي، هېڅ توپري نه لري که دغه رشاکت 

په ځاين شتمنۍ کې وي او که په استهاليک )لګښت والۍ( شتمنۍ کې وي.

کې  نظام  اقتصادي  په  راسمايل  د  دی:  حق  پېرونکي  او  پلورنکي  د  نرخ   
پلورونکی او پېروونکی رسه خپلمنځنۍ ازادي لري، دواړه کوالی يش چې د 
توکو د پلور او پېر لپاره د توافق هل الرې رسه رضا يش، د باور وړ نرخ هغه دی چې 
دواړه خواوو رسه پرې هوکړه کړي وي، د نرخ معلومول د توافق هل الرې د توکو 
په ساتلو کې د پېرونکي رغبت او د تويک اهميت ته غوڅه پاملرنه زياتوي، او 
تويلدونکي دېته هڅوي چې ددغې توکو مزيد ډېرښت ته ځانګړی پام ولري، تر 
څو بازارونه يې ساړه پاتې نه يش، او لکه چې هم د توکو نرخ واک تويلدونکي او 
پېرونکي ته ورکړل يش، او دواړه خواوې رسه د نرخ په ټايلک اندازه خوښ يش، 

جتارت او مايل پانګونه نوره پسې هم پرخمتګ کوي.
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دوهم: اشتراکي اقتصادي نظام

دا ډول اقتصادي نظام د تويلد ګرد عوامل د ځانګړي ملکيت په ځاي د دولت 
ملکيت بويل، په همدې رسه وګړيز ملکيتونه هل منځه ځي، هېره دې نه وي چې 
تويلدات به د هيواد په اختيار او يا هم هغه پالوې چې هيواد به يې ددغې تويلد د 
ارشاداتو لپاره ګماري د هداياتو رسه سم مخ په وړاندې ځي، هېواد به هغه تويلداتو 
ته ځانګړې پاملرنه لري چې د هيواد باشنده ګان يې پسند بويل، د شيانو او خلکو 
څارنې  د  حکومت  د  به  استول  لپاره  پلور  د  ته  بازار  نرخونه،  توکو  پسندو  د  ته 
د ورکړې  نظام رسه  اقتصادي  د اشرتايک  الندې وي، که څه هم هغه خلک چې 
راکړې معامله لري خو د نرخونو هل کبله ستونزو رسه مش ګريوان وي، هل دې کبله 
اشرتايک اقتصادي نظام د ټونلې د افرادو رغبتونو هل پاللو څخه پاتې او کمزوري 
راځي، ولې چې هيواد نه يش کوالی چې تويلدات خلکو ته د هغوی د رغبتونو 
رسه سم د ښه وايل او د نوعيت رسه په اع او معياري کيفيت کې وړاندې کړي. 

 ددې اقتصادي نظام ځانګړتياوې: 

 د تويلداتو وسايل اعم واک لري: د اقتصاد په دې نظام کې وګړيز ملکيتونو 
بييخ شتون نه لري، بلکې دېته اعم ملکيت ويالی يش معنا دا ده چې ګرد ولس 
او  د هيواد  يې  او کنرتول  اداره  ده چې  په ملکيت کې ګډونوال دي خو دومره 
قانون په الس کې دي، حکوميت ادارې د وخت رسه سم د اړتيا وړ شيانو د تويلد 
احاکمات صادروي، حکومت د توکو د تويلداتو او د افرادو ترمنځ يې د توزيع ډاچنه 
ږدي، په کمونسيت اقتصادي نظام کې فرد توان نه لري چې د تويلداتو فابريکې 
يا نور اقتصادي موارد ولري، فرد نه يش کوالی چې په دې نظام کې خپپله خوښه 
مايل پانګونه وکړي، نا بلکې د تويلداتو د فابريکو او د ټونلې اړتياوې د اړخونو 
په جريانونو ګمارل  تويلداتو  د  ارګانونه چې  نور هغه دوليت  او  د هيواد  مړښت 

شوي وي ځانګړې دنده ده او بس.
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په  وي:  کې  اکنرتول  په  حکومت  د  به  عمليتونه  تويلداتو  د  او  موارد  اقتصادي   
اشرتايک اقتصادي نظام کې د حکومت او اړوند ارګانونو رسم کړي پالن هل خمې 
به د تويلداتو نوعيت او کميت )څومره وايل( رغبت رسه سم پل پورته کوالی يش، 

توزيع به يې په هغه ډول کيږي چې اقتصادي اداري يې څنګه پالن لري.

 د نرخنامې ارزښت ورکېدل: په اقتصادي چارو کې د حکومت الس وهنه د 
اقتصاد په مرکزي نظام کې په نرخنامه ډېر اغېز لري، ځکه چې حکومت غواړي 
د تعني شويو توکو په بشپړه تويلد خپل ځان ټايلک هدف ته ورسوي، او هل مقرره 
تويلداتو پرته نور هل هر څه رصف نظر وي، دا ډول سياست حکومت جمبوروي 
چې ټولو تويلد شويو توکو ته ټيټ حمدود نرخ ورکړي، معنا دا چې بازار ته رایلغ 
د تويلد کميت شايد د نرخ په نسبت دومره زيار نه ارزي، او لکه نا لکه داسې هم 
ويش چې تويلد شوې توکې د تعني شوي نرخ څخه هم په کمه بيعه خرڅ يش، هل 
دې څخه د هيواد موخه دا وي چې تويلد شويو توکو ته دخلکو پام راواړوي تر څو 
په پېرلو کې هل يو بل څخه چټيک وکړي چې لکه لکه داسې هم ګټور وي، د بېلګې 
په توګه که د څه توکو د ټيټ نرخ په تعني کې هيواد لکک درېځ په دې غوره کړی 

وي چې بازاري غوښتنه يې هم زياته يش او په ښه ډول ډېر کميت وپلورل يش. 
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دريم: مختلط اقتصادي نظام

په  اقتصادي ودې  د  نظام دی،  يو ډول  نظامونو څخه  اقتصادي  نړيوالو  د  دا هم 
د  توګه  بشپړه  په  يې  نه  او  ورکوي  ته  وګړو  واک خو  توکو  تويلدايت  د  نه  بنسټ 
حکومت حق بويل، نا بلکې هيواد او فرد دواړه په اقتصادي ډګر کې ازاد بويل، او 
دا نظام غواړي چې لوي احتاکرتونه بييخ هل منځه يويس، تر څو د لګښت وال او 
تويلدونکي منځين مصلحتونه رسه خوندي پاتې يش، د دې نظام د رواج رسه 
يې موخه دا ده ده چې د شخيص ملکيتونو او حکوميت ملکيتونو هل بدو ستونزو 
څخه دواړه خواوې وژغورل يش او دواړه خواوې په اقتصادي اړخونو کې الپسې 

پرخمتګ وکړي.

د اقتصاد دا نظام د سوسيال او کيپېټل اقتصادي نظامونو ترمنځ د مثبتو صفتونو 
ترمنځ ټينګې اړيکې پېدا کول غواړي، که څه هم څارنه د هيواد خصويص ادارې 
په الس کې وي خو سال مشورې ته مستهلکني )لګښت وال( او تويلدونکي 

افراد رابويل.

 کوالی شو چې د اقتصاد دا ډول نظام په نلډو ټکو کې داسې ياد کړو:

په دې نظام کې لګښتوال او تويلدونکي افراد خپلو رغباتو رسه پل پورته کوي، 
په دې نظام کې ټونله حمدود اقتصادي موارد لري، پوښتنه دا رامنځ ته کيږي چې 
د حمدودو اقتصادي مواردو کې د ټونلې د افراد د غوښتنو لپاره پلټنه او غوڅه کره 

کتنه څنګه کېدای يش؟

اقتصادي نظام کېښودل شوي پالن وايي چې  ته ځواب د دې ډول  دې پوښتنې 
هيواد به د وګړو لپاره د هغې وسيلې په لټه بوخت وي چې د اقتصادي ستونزې 

رسه خمامخ شوي دي.

ته  تويلدونکو دواړو  او  دا ډول مسئلې لګښتوال  اقتصاد کې  ازاد  په  خو ولې 
پرېښودل کيږي.
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کوالی شو چې په ډېر اختصار د دواړو نړيوالو اقتصادي نظامونو تاوانونو ته   
ځغلند پام ورواړ وو: 

أ.   د راسمايل اقتصادي نظام )کپېټالېزم( تاوانونه په دې ډول دي: 

د راسمايل )کپېټالېزم( اقتصادي نظام رواج رسه د انسان هل مغزو نه ديين،   
اخاليق، او انساين خوي او اعدتونه کوچېږي.

ځکه هر انسان مينه لري چې د ډېرې شتمنې واکدار يش، په دې نظام کې 
چونکه فرد ازاد دی چې خپله شتمنې څنګه ډېروىل يش حق يې لري، په 
دې نظام کې فرد د سود، غال، زنا، کفر او زندقت، احتاکر، ټنګ ټکور، لوڅ 
او لغړ فلمونه او د انساين عزت پلورل او نور هغه اړخونه چې د انسانيت 
معالم وژين ورباندې ثروت اضافه کوالی يش، د اخرت، د جنت او دوزخ 
څخه خلک بييخ بې غوره کول چې ژوند همدا د دنيا ژوند دی، زه زه يم، 

مال زما مال دی، زه او زما مريض....

په مادلارۍ او ثروت کې بې حتاشا تفاوت چې يوه خوا پکې هل مزو څخه نه   
وزګاريږي، ددې حساب وررسه نه يش کېداي چې مايلت يې هل کوم اړخ د 
ډېرښت صفت پېدا کوي او مايل لګښتونه يې په کومو ځايونو کې دي، خو 
ولې بله خوا د فقر په ژوره څاه کې تنفس هم نه يش اخستالی، په دې نظام 
کې مايلت يواځې بډايي طبقه کې منحرص وي، د غريب غربه خلکو السونه 

پکې د تل لپاره تش تور وي.

په بازارونو او مارکېټونو باندې د احتاکر هل خمې واک لرنه، معنا دا ده چې   
په راسمايل ټونلو کې لويې رشکتونه رسه خپلې توکې په دې احتاکروي چې 
نرخونه يې الپسې لوړ يش، د ځميک واردات هم احتاکروي تر څو غوښتنه يې 

هم لوړه يش او نرخونه يې هم پورته يش.

تل لپاره اقتصادي ستونزې په سخته توګه ګالل، په دې نظام کې زياتره وګړي   
پوروړي پاتې کيږي، د ورځو په شمېر پکې انسان مليونر هم جوړېداي يش 
کې  په  وخت  ډېر  جوړيږي،  هم  لپنګ  نړيوال  لوي  پکې  مليونر  ولې  خو 

انسان هل خپلې خونې، ښځې، اوالد او چبيانو څخه السونه ووينځي.
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بېالبېل اقتصادي او ټونلزي احزاب منځ ته راتلل.  

ب.   د اشرتايک اقتصادي نظام تاوانونه: 

مزيد  څخه  دائرې  حمدودې  هل  چې  کول  مقيد  اړخونه  اقتصادي  افرادو  د   
قدمونه نه يش اخستالی، په دې رسه اهلل پاک په انسان کې ايښې موهبه 
ټپي کول وي، عزائم پکې جمروح وي، انسان نه يش کوالی چې خپل پټ 

اقتصادي قابليت ته پرخمتګ ورکړي.

د تويلدي وسايلو هل کبله فردي ملکيت هل منځه وړل، او دا هل برشي فطرت   
رسه هر اړخزي تضاد لري، ځکه چې د مال او دنيا رسه د انسان مينه فطريت 

ده، انسان خوښه ګڼي چې د مايلت واکدار وي.

د اسماين دينونو رسه په ښاکره ډول د جنګ اعالن، هغه داسې چې اسماين   
او  کور  د خپل يلک  بډا پکې  هر  بايد  نظام چې  اقتصادي  راستوىل  دينونو 
چاپرييال فقرزده انسان په خپله مايل شتمنۍ وپايل، د هغوی ظروفو ته وکتل 
يش، په حقوقو کې يې اهمال ونه کړی يش، خو ولې دې نظام کې فرد د 
هيواد د مشرنۍ مثال لري، هر وګړی بايد هرومرو په مشرنۍ کې د راز راز 

پرزو په څېر کردار ادا کړي.

په اکر کسب کې د مشغولو افرادو کوتايه او نيمګړتياوې.  

د ټونلزي او وګړيز فساداتو انتشار، ځکه چې کمونسيت اقتصادي نظام هل دين   
او اخالقو څخه په ټپه انکار کوي.
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دريم: اسالمي اقتصادي نظام

 اساليم اقتصادي نظام د داسې ضوابطو ټولګه ده چې د انسان په انسانيت د 
مکمل حفاظت هراړخزيه غوڅ نظرونه لري، دا ځکه چې دا ډول نظام د ټولې نړۍ 
واکدار او خالق، سميع او بصري ذات رايلږدوىل دی، تر څو ددغې اسماين دين او 

مبني رشيعت په نظر کې نېولې موخې وجود ته رايش، دغه موخې عبارت دي د: 

د انسان مايلت او ټوهل شتمين.

انساين عقل.

انساين نسل.

او اسماين رالېږدول شوي دين.

تر څو په ځمکه باندې د عدالت په پياوړو بنسټونو ودان دين هل خمې دکرامت او 
رشافت، د عزت او وقار څخه ډک د ژوند نوي مراحل ساه واخيل، دکومو ودانۍ 
په دواړو کورونو کې د  او اخرت  دنيا  د  به يې  دا وي، څښنت  بنسټونه چې هم 

سعادت په ماالمال ژوند فائز وي.

غواړو چې د اقتصاد هغه نظام چې واضع يې اهلل پاک دی، واضع يې هغه ذات 
دی چې هره شپه او ورځ ورته په اعجزۍ رسه نهايت زيات تندي او د کرب رسونه 
ټيټيږي، يو څو ځانګړتياوې يې ذکر کړو، او ياد به کړو چې اساليم اقتصادي 

نظام هل خمکې ذکر شوو نظامونو رسه په څه کې او څومره توپري لري.

 مايلت، شتمين، او دنيا د اهلل تعایل ده، دومره ده چې ځېنو خلکو ته يې پکې 
واک او اختيار ورکړی دی، ځېنې خپل خملوق ته يې خپل دغه مايلت په دومره 
اندازه ورکړی دی چې د امتحان په صورت کې يې خپل نور ځېنو خملوق ته لږ 
او يا هم بييخ ورکړی نه دی، د غنا او فقر په دواړومرحلو اهلل پاک خپل خملوق 
ازموي چې ايا غين زما په لورينو شکر اوبايس؟ ايا زه ورته د غنا په حاتلونو کې 



36

پېر او پلور، احاکم او مسايل، د مستندو ديللونو په رڼا کې

ورياد يم؟ ايا په ورکړل شوي مايلت کې کوم فقري نادار زما د رضا په خاطر لکه هم 
يادوي؟ ايا د ايثار معين پکې شته؟

او فقري او نادار په دې ازموي چې ايا کوالی يش چې زما په يليلک تقدير ايمان 
ولري؟ ايا په دې کې د صرب ماده شته او که نه؟ د فقر په حالت کې ما او که د 

ځمکې نور معبودان يادوي؟
اهلل دې وکړي چې مونږ که د ژوند د اقتصاد په هر پړاو کې يو رب العلمني دې 
مونږ بريايل کړي، د اخرت هل نعمتونو څخه دې اهلل پاک مونږ نه حمروموي )امني(.

ددې ټولو بنسټ دا قراين ايتونه دي: 
 )ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ( ]سورت جنم: ۳۱[

ژباړه: په اسمانونو او ځمکه کې ټول هر څه د اهلل دي.
 )گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ( ]سورت حديد: ۷[

ژباړه: او هل هغې مال څخه نفقه وکړئ چې تاسو ته يې پکې واک درکړی دی.
 )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]سورت نور: ۳۳[

ژباړه: د اهلل پاک هل هغې مال څخه ورته څه ورکړئ کوم چې اهلل تاسو ته درکړی دی.
 اساليم دين هل عباداتو او معامالتو څخه جوړ دی، او دواړه خواوې رسه منځنې 

ټينګې اړيکې لري.
 د انسان هل پېدائښت څخه موخه د اهلل پاک د پېدا کړې ځمکې د هغې ارشاداتو 
هل خمې ودانول دي چې اهلل پاک په پوره تفصيل بيان کړي دي، هغه ديين ښووين 
او اسماين ارشادات چې د ګرد خملوق او په ځانګړي توګه د انسان د ښه ژوند او 
بهبود، د دنيا او اخرت د سعادت پوره ضمانت کوي، د ورانو وجياړو فلسفو جرړې 
هل منځه وړي او پرځاي د تعمري او بيا رغونې هغه بنسټونه ږدي چې انسانيت 

پکې په هرې معنا خوندي دی.
 په اساليم چاپېريال کې هر مادلار به د ناداره خيال سايت.

نا  دا نه چې کوم فرد مال او دولت ولري، لګښت به يې هم خپپله مرضې وي، 
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بلکې څنګه چې اسالم د مال او دولت د الس ته راوړنې لپاره اصول ايښې دي، 
په دغه څېر يې د استهالک لپاره هم الرې ګودرې ښوويل دي، دا چې مقصد په 

ښه توګه واضحه يش غواړم چې ستاسو پام يو څو ايتونو ته راواړوم.

 اهلل پاک فرمايي: 

)ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ( ]سورت ماعون: ۱ - ۳[
ژباړه: ايا هغه سړي ته دې پام او غور شته چې د دين تکذيب کوي؟ همدغه 
سړی دی چې يتيم ته ديکې ورکوي او د يتيمانانو په خوراک او خواړو هېڅ لکه 

هم تزيي نه کوي.

دغو قراين ايتونو هغه خبيل په دنيا اعشق انسان چې هرې خواته يواځې ځان ويين، 
خپل ډول ډال يې مقصد وي، انساين رويې څخه حمرومه وي، په زړه کې سوز نه 

لري واقعاً چې:
چاچـــې پـــه عمـــر يک ژړيل نه ويڅه به احســـاس د بل د اوښکو وکړې

د خلکو هل ذهن څخه هم  پناه يش،  او  ټونلې څخه ورک  انسان هل  خو که دغسې 
ووځي، هل داعګانو هم هري وي، څنګه چې به ده د اهلل پاک مال خواړه او نور يې هېر 
وو، دغسې به يې د قرب تورتمونه او حرشات وخوري، دغه مال به يې د قيامت په ورځ 
اژدها مار جوړ يش او د بدن په نازکه اندام )د خولې په اوښکو( به يې چيچي، او 

نَا َمالُکَ( زه ستا خزانه کړي مال او شتمين يم.
َ
نَا ُکزْنُکَ أ

َ
دا يو اواز به ورکوي چې )أ

 اهلل پاک مزيد فرمايي: 

)گ  گ   گ  ڳ  ڳ( ]سورت معارج: ۲۴[

ژباړه: د دوي په شتمنيو کې د غريبانانو او بې وسه خلکو پوره حق دی.

 اهلل 
َ

َّ َوُربََّما قَاَل إِیل إِيلَ
 فَ

ًّ
 او نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: ]َمْن تََرَك َکال

 فَِلَوَرثَِتِه[ )سنن أيب داود: ۲۸۹۹ نمرب حديث(.
ً

، َوَمْن تََرَك َماال  رَُسوهِلِ
َ

َوإیِل

ژباړه: هل چا څخه چې واړه چبيان پاتې يش زه يې رسپرست يم، او لکه نا لکه به 
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يې داسې ويل: اهلل پاک او بيا د هغه رسول به يې ذمه وار وي، او که هل چا څخه 
شتمين پاتې شوي وي نو د وارثانو حق يې دی.

 په مسلمان چاپېريال کې به د اقتصادي توازن او ټونلزي عدالت خاص خيال 
ساتيل يش.

د انسانيت اخاليق او عقيدوي دا پرخمتګ د اهلل پاک په دې قول مبين دی: 

)ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]سورت حرش: ۷[

ژباړه: شتمين به د ټونلې د مادلاره طبقه خلکو ترمنځ اوړي راوړي نه، او داسې 
به هم نه کيږي چې ټونلزيې ګټې وټې به يک يواځې د هغه خلکو ترمنځ توزيع 

کيږي چې شتمن وي.

همدغه نقطه نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم داسې توضيح کړې ده چې ]تُؤُْخُذ ِمْن 
ْغِنيَائِِهْم َفرُتَدُّ َعَ ُفَقَرائِِهْم[ )خباري: ۱۴۹۶ نمرب حديث(. 

َ
أ

ژباړه: هل شتمنو څخه به يې زاکت اخستل کيږي او په نادارو به يې تقسيميږي.

 په پردي ملکيت ځانګړي خيال ساتل چې ضايع نه يش. 

نو  اوږده کړل  پرته السونه  ته هل حق  پردي مال  دا ده چې که چا  ددې موخه هم 
اساليم رشيعت واضح کړي قانون په اساس به وررسه روا چلند کيږي، څوک هم 
په اسالم کې نه يش کوالی چې په پردي مال خيټه واچوي، که دغه مال څوک غال 
کړي الس به ترې په دې خاطر غوڅيږي چې د هر مسلمان شتمين په اکمله توګه 
تامني يش، خو که د خپل مال د حفاظت په الره کې څوک ژوند هل السه ورکړي 
اړوند نيب کريم صیل اهلل  نقطې  لومړۍ  د  اسالم ورته د شهيد مقام ورکړی دی، 
ُ وَِعرُْضُه[ )مسلم: ۲۵۶۴(.

ُ
عليه وسلم فرمايي: ]ُکُّ الُمْسِلِم َعَ الُمْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَماهل

ژباړه: د هر مسلمان وينه، شتمين، او عزت په بل مسلمان باندي حرام دي.

او د دوهمې نقطې اړوند نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: ]َمْن قُِتَل ُدوَن َماهِلِ 
َفُهَو َشِهيٌد[ )خباري: ۲۴۸۰(. 

ژباړه: د خپلې شتمنې په خوندي ساتلو کې که څوک ومړ شهيد دی.



39

پېر او پلور، احاکم او مسايل، د مستندو ديللونو په رڼا کې

اسالمي اقتصادي نظام د نورو اقتصادي نظامونو په پرتله

  لومړي: د اقتصاد د نورو نظامونو په پرتله د اساليم اقتصاد موخه: 
اساليم اقتصادي نظام د اصيل اړتياوو مړښت )پوره کول( سرته ځانګړنه ده، تر 
څو خلک په ښه او نېک ډول د ژوند پړاو پېل کړي، خپل ټول ژوند د هغه مقصد 
په الس ته راوړنه کې تېر کړي چې د کومې موخې لپاره يې د شتون اراده شوېده، 
اساليم اقتصادي نظام د انسان مادي او رويح دواړه اړخونه ته وده ورکولو کې 

انسان هڅوي، مادي پرخمتګ ته يې په دې ايت هڅوي چې 
)ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ( ]سورت هود: 61[

ژباړه: اهلل پاک تاسو هل ځمکې پېدا کړئ او بيا يې پکې اباد هم کړئ.
او روح په اساليم بڼه ودانولو ته د قران کريم دا يت الرښونه کوي چې 

)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]سورت اذلاريات: 56[

ژباړه: ما پېريان او انسانان نه دي پېدا کړې مګر د خپل عبادت لپاره.
خو ولې که وګورو نو وضيع اقتصادي نظامونه يک يواځې په مادياتو او د مايلت 
په څنګه ډېرولو... غور لري، د روحاين اړخونه په عبادتونو ودان ساتلو څخه بييخ 
بې غوره دي، ځکه چې هغوی دا خپل اصيل مقصد نه بويل، او نه يې د کومې 

اړتيا په نوم پېژين.

  دوهم: د اقتصاد د نورو نظامونو په پرتله د اساليم اقتصادي نظام تګالره: 
اساليم اقتصادي نظام په عقيدوي او اخاليق بنسټ والړ دی، خلک په حاللو او 
پاکزيه خواړو، امانتدارۍ، رښتيا، پاکوايل، هل بل رسه مرسته او الس اړونې، مينه 
او ورورولۍ رسه رسه په دې عقيده روزي چې ټول معامالت -چې اقتصادي امور 
هم پکې داخل دي- د نېک نېت په بنياد پرې د عبادت اجرونه او ثواب ورکړل 

کيږي، د اقتصاد د دې ودانۍ بنسټ د اهلل پاک دا قول دی 
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)ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ( ]سورت انلحل: 114[

ژباړه: هل هغې حاللو او خوندورو خواړو څخه چې اهلل پاک درته درکړي دي تاسو 
خوراک وکړئ، او د اهلل پاک د دې نعمت شکريه ادا کړئ.

او ژوند رسه توپريوي، د خپلې خام  اقتصادي نظامونه دين  خو ولې نور وضيع 
مستقل  څخه  اړخ  اقتصادي  د  اړخونه  اخاليق  او  عقيدوي  ګرد  خمې  هل  خيالۍ 
بويل، هغوی د »دين د اهلل دی په هيواد کې ټول برخوال دي« عنوان الندې قاعدې 
ته ځانونه تسليم کړي دي، د اقتصاد او عقيدې رسه د فصل په بنسټ هغوی دا 
قاعده » قيرص ته د قيرص او اهلل ته د اهلل حقونه ورکړه « په ټونله کې زمزمه کوي، 
که څه هم دا او د دې په څېر نورې ډېرې قاعدې د فکرونو د ختريب لپاره ايښي 
بنسټ والړې  په عليم  کتنې  کره  د  ټولې  قاموس کې  اساليم  په  ولې  دي خو 

څېړين هل خمې مردودې دي. 

ترشييع  نظام  اقتصادي  اساليم  د  رسه  نظامونو  نورو  د  اقتصاد  د  دريم:   
توپريونه: 

اساليم اقتصاد د خپلې اصيل رسچينې )قران، حديث، او د غښتيل اساليم فقهاؤ 
هغه اجتهادات چې حق ته پکې رسېديل وي( څخه ځېنې بنسټزي قواعد استنباط 
کړي دي، دغه مستنبط شوې قواعد دومره هل خېر ښېګـڼې نه ډک دي چې د 
اساليم مبني رشيعت هل هېڅ مقصدونو رسه تضاد نه لري، نا بلکې دغه قواعد 
ابرو،  نفس،  دين، عقل،  )د  ايښي مقاصدو  بنا دي چې اساليم رشيعت  په دې 
او شتمنې( ساتلو ته د عميل بڼه ورکولو بشپړه هڅونه کوي، هل دې کبله اساليم 
اقتصادي نظام بيان کړي قواعدو کې د واقعيت او رسخندنې نښې نښانې يلدل 
کيږي، په تفاصيلو او نورو اجراءاتو، اسلوبونو، او وسائلو کې يې اسانتياوې ډېرې 

ښې يلدل کيږي.

خو ولې هل بل اړخه وضيع اقتصادي نظامونه د انسانانو د جتربو په بنسټ والړ دي 
چې خطا او رسا دواړه اړخونه لري، لکه لکه دغه اقتصادي بنسټونه د حکوميت 
ادارو هل خوا د عميل پالن په جريان کې بدلونونه هم خوري، هل همدې ځايه ويالي 
شو چې د وضيع اقتصادونو بنسټزي قواعد ثبوت او دوام نه لري، بلکې هرومرو 
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ورته بدلون السونه غځوي، يواځې دا نه بلکې ناقص هم دي او منځین تضادات 
هم لري، دا په دې خاطر چې واضعني يې انسانان دي، څنګه چې انسان د خپل 
ځان د چباو لپاره پوره پوره تصاميم نه يش نيوىل، د تقدير پرېکړې نه يش ردولې، 

دغه څېر يې وضع کړي قوانني هم ناقص او هم به پکې هرومرو تغري راځي.

  څلورم: د اقتصاد د نورو نظامونو رسه د اساليم اقتصادي نظام د وسائلو او 
اسلوب توپري: 

د اساليم اقتصاد پوهان )فقهاء( د قواعدو د تطبيق لپاره د اسلوب او وسائلو هغه 
ټولګې څخه استفادې کوي چې تر څو په اسانه خپلې موخې الس ته راوړي، 
هغه هم په دې رشط چې د اسالم ضد اسلوب او وسائل به نه وي، خو ولې اسالم 
چې  قواعد  خوړونکي  سمون  رسه  وخت  هل  چې  رابندوي  نه  څخه  دې  هل  يې 
اسالم يې تاييدوي استفاده به ترې نه کوي، نا بلکې نور يې هم ورته هڅويل دي 
په خمه  پلټل د مسلمان ورکه ده چرته چې  او خري  چې ځريکتيا، چست چااليک 

وريش وادې اخيل.

هل دې امله مونږ وينو چې داسې وسائل شته چې په اساليم او راسمايل او اشرتايک 
درېواړو نظامونو کې زير استعمال دي، توپري يواځې همدومره دی چې په اساليم 
نظام کې يې استعمال هله روا دي چې اغيه، اسلوبونه، او وسائل مرشوع وي، خو 
ولې نور نړيوال اقتصادي نظامونه هل دې څخه سرتګي پټوي او خپلې دنيوي ګټې 

سنجوي او بس. 

په بنسټونو کې  اقتصادي  اقتصاد د نورو نظامونو رسه د اساليم  پنځم: د    
توپريونه: 

وړاندې مو ذکر کړل چې اساليم اقتصادي نظام د غريب غربه رسه په مرسته او 
کومک والړ دی، لوي بنسټ يې دا ګڼیل يش چې اساليم نظام د زاکت نه ورکول، 
د سود په راکړه ورکړه، او نور ګرد هغه معامالت چې په باطله بڼه پرې د خلکو 
نظام ټونلزيې ښېګړې  بلکې اساليم  راوړل کيږي غنديل دي،  ته  شتمين الس 
په فردي ګټو خميک کړيدي، دغه پورتنې شيان اسالم ځکه حرام بليل دي چې د 
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انسانيت معالم پکې بې نوره کيږي، ددغې ناوړه اکرونو په کولو رسه انسان هل 
اسالم څخه هم وځي چې ددې نايح هل کبله ابوبکر ريض اهلل عنه د مانيع الزاکة 
رسه داسې خونړيزه معرکه وپالـلـه چې د يو اکل په اوږدو کې يې په جزيرة العرب 

کې داسې څوک ونه يلد چې د زاکت هل ورکولو څخه يې انکار کو.

خو که وګورو د انسانيت تاييدونکي دغه قواعد د نړۍ په سطحه د اقتصاد په 
راسمايل او اشرتايک نظام کې نشته، او که شته هم خو د ځايونو په اختالف رسه 
يې قوانني هم اختالف لري، د بېلګې په توګه دواړه وضيع اقتصادي نظامونه هل 
خپلو افرادو څخه په مبارش يا غري مبارش ډول ټيکسونه راټولوي، د ټيکسونو دا 
نظام بډايي طبقه دې ته جمبوروي چې هل نورو خلکو څخه حکومت ته د ټيکس 
په مقدار مايلت د غري مرشوعو طريقو هل الرې واخيل، دا ټول هغه څه دي چې هل 

اسالم پرته يې د وضيع اقتصادي پوهان هم غندي او هم پرې اقرار کوي.

شپږم: د اقتصاد د نورو نظامونو رسه د اساليم اقتصاد په بازاري حساب    
کې توپريونه: 

د  لري چې  قوانني  بازاري  او حمرتم  پاک، سپېڅيل  نظام دومره  اقتصادي  اساليم 
او  پلور  د  او  کول،  غال  فرصتونه  احتاکر،  قماربازۍ،  تدليس،  جهالت،  دوکې، 
پېر ګرد حرام ډولونه چې د پردو خلکو شتمين پرې هل کومې تريويل يش چې لږ 

وروسته به يې تفصيل رايش په بشپړه توګه حرام بليل دي.

بازار ته داسې حمرمات السونه اوږده کړي، خلک دحرام خورۍ په  که لکه هم 
نشه مست يش، خلکو د خولو په زور ګټیل مال بازار کې د حرامې الرې په ډېره 
اسانۍ په نهايت زيات ظلم د بل په جېب کې واچول يش، د پلور او پېر رشيع 
بڼه په هواپرستې بدهل يش، اسالم حکومت ته جواز ورکړی چې ددغسې ناورين 
پرخمتګ شنډ کړي، فرد او ټونلې ته متوجه خطرات بې اثره کړي، د اصالح لپاره 
چې څنګه ورته ښه ښاکري تعزيري زساګانې ورکړي، په بدل کې بايد د خلکو 
نظريات اسالم پلوه کړي، دا ورزده کړي چې د معامالتو ثوابونه مو مه خاورې 

ايرې کوئ، داسې نور.

بڼه والړ  نرخې  په  او  توکو د خرڅالو  د  نظام  اقتصادي  خو که وګورو اشرتايک 
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دی، د نرخنامې او تويلد حقوق پکې فرد ته نه دي حاصل، او په ډېر يقني رسه 
ويالی شو چې دا او دېته ورته نور منيف الملونه د انسان نوښتونه او ابتاکرات 

زخيم کوي.

که څه هم دا ګته لري چې د اقتصادي ځواکمنتيا او د تويلداتو د تنوع هل بهريه 
ننګه کوي، او د ازاد بازار مثبتې خواوې هم سايت، هغه خلک چې راسمايل نظام 
کې د بازار ټول ځواک په ځان کې انصار بويل اشرتاکې نظام يې کړۍ ماتوي او 

د ټونلې په ګټه مناسب او قانوين تدبريونه نييس.

هل بل پلوه راسمايل اقتصادي نظام د بازاري کړو وړو ټول حريت فرد ته ورکړی 
دی، فرد بويه چې تويلد او لګښت څنګه اداره کوي، لکه هم ورپکې حکومت 
نه يش کوالی که څه هم د غېر مستقيمې الرې څخه د  مبارشې الس وهنې 
توګه: دولت کوىل يش  په  بېلګې  د  په پروسو )تعامل( کې مداخله کوي،  بازار 
ځېنې دوليت حمصوالت بازار ته وړاندې کړي، په سيايلو کې ونډه ولري، يا نوي 
قوانني جوړ او په عميل بڼه يې وښايي، نلډه دا چې په ازاد بازار کې هر څوک خپلې 
شخيص ګټې لټوىل يش، خپپله ازاده اراده خپل تصاميم ونييس، د ازادو قراردادونو 
داخل يش، هر څوک د  ته  نورو رسه سيايلو  هل  په چواکټ کې  قانون  د  هل الرې 
د  او هر څوک  وړاندې کوىل يش  ته  بازار  تويلدات  خپلې مرضۍ هل خمې خپل 
خپلې مرضۍ رسه سم بازاري شيان په بيه اخستيل يش، په دې ډول بازار کې د 
پلور او پېرو په مهال راسمايل اقتصادي نظام د انسان د عقيدوي او اخاليق اړخونو 
څخه بې غوره وي، په داسې بازارونو کې لکه هم اقتصاد په عقيده نه وې بنا چې 
د حرامو او حاللو تميزي پرې وکوالی يش، او نه هم اخاليق جانب يې د دغسې 
ناخوالو څخه رابندوي چې ايا د انسان په صفت د پلور دغه زياتې هل مارسه ارزي؟

اقتصادي نظامونو  اووم: د ملکيت هل نګاه نه د اساليم نظام رسه د نورو    
توپريونه: 

په اساليم اقتصادي نظام کې ځانکړی ملکيت لومړی اصل دی، پر هيواد حق 
جوړيږي چې ددغو خصويص ملکيتونو د ساتنې لپاره ټول ځواک په اکر واچوي، 
د خصويص ملکيتونو د زيادت، د ساتنې، د پرخمتګ او نور اړوند هغه چارې چې 
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اسالم د دولت وجيبه ګرځولې ده ورته بايد خاصه پاملرنه وکړي، خو که دولت 
په دغسې ورسپارتل شوو دندو کې پاتې رايش عنداهلل او عندانلاس به مسؤل وي.

خو هيواد پر افرادو هم حقوق لري چې د ژوند په هرې ګړۍ کې به فرد دغې 
حقوقو ته يلوال وي، ورته به ژمن وي چې خيانت به پکې نه کوم، خو که فرد 
هل دغې حقوقو څخه سرتګې پټې کړي، خپل مسري ونه پېژين، بيا فرد عنداهلل او 
عندانلاس مسؤل دی، دولت کوالی يش چې د فرد اړوند خپل تصميم اعالن 
کړي، هغه حقوق چې اسالم په افرادو هيواد ته ورکړي دي هل مجلې څخه يې: 
زاکت ورکول، خريات او صدقې ورکول، هغه غېر مسلم چې د مسلمانانو په قلمرو 

کې اوويس ټيکس )جزيه( ورکول او... داسې نور.

که نفوسو ته حسب رضورت واردات بسنه ونه کړای يش دولت حق لري چې د 
اړتيا په مهال د بډايانو په شتمنې پانګونې وکړي.
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اقتصادي ستونزې د اسالم له نظره 

 د اقتصاد د راسمايل نظام هل اند چې اقتصادي ستونزې هل طبييع مواردو څخه 
راوالړيږي، وررسه د اسالم اقتصادي نظام لکک خمالفت لري، د اسالم دغه نظام د 
اشرتايک نظام رسه هم لکک ضد دی چې د ټونلزي تويلد او د افرادو ترمنځ د شتمنۍ 

د ويشلو پالن کې رامنځ ته شوې تناقض د اقتصادي ستونزو سرت المل بويل.

 نا بلکې اساليم اقتصادي نظام اقتصادي ستونزه خپله انسان بويل، او همدې 
نقطې ته قران کريم په ځالنده اسلوب اشاره کړې ده، اهلل پاک فرمايي:

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ( ]سورت ابراهيم: ۳۴[
تاسو غوښتيل دي اهلل درته درکړي دي، خو که د اهلل  ژباړه: ټول هغه څه چې 
تعایل پېرزوينې وشمارئ وبه يې نه شئ شمارىل، انسان خپپله ډېر ظالم او اکفر دی.

دا ايت ښاکره داللت کوي چې د اهلل پېرزوينې ګڼ شمېر دي، د دغسې ستړو او 
ستونزو د منځ ته راتګ المل انسان خپپله دی، لکه چې په خيټه موړ او بډا انسان 
د اهلل د نعمتنونو ناشکري وکړي، ځان احسان شناس جوړ نه کړي، په کرب غرور 
کې دومره وده وکړي چې ناداره انسان ورته انسان نه بلکې هل حيوان هم کم 
ښاکري، دا يې هم په الشعور کې نه وي که د نيوي ستونزو ونيو څوک به يې ترې 

خالصوي؟

د دغسې انسان هل کرب جربوت څخه اقتصادي ستونزې راوالړې يش، بدخبتيانې 
زياتې يش، فقراو فاقت دومره وده وکړي چې ساری نه لري.

 په اقتصادي ډګر کې انساين ظلم او زيایت د شتمنۍ د ويشلو په پالن کې هم 
منځ ته راځي، دا ډول ظلم هله کېدای يش چې د مايلت راکړه درکړه )تعامل(د 
بډايانو ترمنځ منحرصه يش، د پلور او پېرو ټول لني دين د سود په بنسټ ودريږي، 
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د خلکو اړتيا وړ شيان احتاکر يش، خپله به فقر او فاقت په خپلو ازغنو السونو د 
معصومو خلکو ګريوانونه دوه پړقه کوي، د هغوی د بدن غړي به يو په بل پسې 
تدرجيا اسارت ته ورکوي، هل کوره تر ګوره ورته پل پل د غم وي، په ټوهل زندګۍ 

کې په هوسا تنفس واخنيل.

 د خداي پاک د پېرزوينو څخه ناشکري په دې کې نغښتل شوې ده چې هل طبييع 
په  څخه  ځمکې  د  يواځې  يش،  پاتې  ناخربه  انسان  اخستلو  ګټې  هل  څخه  استثمار 
استفاده ځان منحرص وبويل، هل اکر کړنې، هل تويلد او اجياد هل نړۍ څخه لرې پاتې يش.

دا خربې دېته هڅونه ده چې انسان رسه نه ارزي چې عقيل ځواک د کوچنيانو په 
څېر په بې هوده مشغوتليا تبديل کړي، داسې مشغوتليا چې يواځې دا نه بلکې 

ټونلې ته ترې نورې ډېرې ستړياوې راوالړيږي.

 اقتصادي ستونزې بايد څنګه وکوچيږي؟

 اساليم دين دومره حمرتم دين دی چې د نوم انسان )مسلمان او اکفر( انسانيت 
پکې خوندي دی، کرامتونه يې نه جترحيوي، تر څو انسان د اهلل په حقوقو، د 
انسانانو په حقوقو، د حيواناتو په حقوقو بلکې د ګرد خملوق په حقوقو تېری نه 
وي کړی، خو دا چې انسان د اهلل پاک په وحدانيت لوبې ملنډې وويه، د نور 
خملوق اړتياوي ورته هېڅ نه ښاکري، بيا ورته مونږ نه بلکې اهلل ورته )حيوان، 
خر، سیپ، شادوګان، خزنيران او...( وييل دي، دا هله چې انسان لکه انسانې اډې 

پايمال کړي، د اهلل ممنوعه عالقه )ټول حمرمات( بې معنا وګڼي.

اقتصادي  د  ده چې  دا  فايده  يوه  فايدو څخه  او  دين هل ګڼ شمېر ګټو  د اساليم 
ستونزې د خمنيوې لپاره يې خلک په اسانو الرو ګودرو پوهويل دي، اهلل دې وکړي 

چې مسلمانان ورته ځېر يش، زه يې هم په نلډه توګه يادونه کول غواړم: 

 لومړي: د شتمنې په توزيع کې ظلم نه کول: 

اسالم  چې  کوم  يش  کړی  غوره  دريځ  هغه  که  کې  توزيع  په  اوثروت  مايلت  د 
ښووىل دی، هېڅلکه به هم د خلکو تر منځ په هېڅ ټونله کې اقتصادي ستنونزې 

راوالړې نه يش، د اسالم دغه رسم کړی پالن درې اړخونه لري: 
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 اکر، کسب او صنعت: 

د اسالم په رسم کړي پالن کې اکرو کسب ارزښتناک او د ودې سرت المل دی، په 
اکروکسب انسان د ډېر څه مالک جوړېدای يش، که د اسالم دې نظر ته لږ ځېر 
شو راته به جوته يش چې اکر او صنعت په اسالم کې د مادې د ملکيت سبب 
دی خو د مادې د قيمت سبب نه دی لکه څنګه چې يې اشرتايک نظام دعوه لري.

 اړتيا: د اړتياو هل خمې په ټونله کې ګرد افراد درې ډوهل تشکيلوي: 

لومړي ډول: هغه خلک چې خپلې اړتياوې د اهلل په توفيق او بيا د خپلو مټو په 
زور حل او فصل کوي.

دوهم ډول: هغه خلک چې هل نور هر څه پرته خپلې هغه اړتياوې چې مړښت )په 
سمه توګه يې اجنامول( ورته ډېر زيات اړين ښاکري په کولو يې بوخت وي، معین 

دا ده چې دومره څه کوي چې د ده حوائج پرې رفعه يش نور غم غرض نه لري.

دريم ډول: هغه خلک چې د بدن د غړو د بې توانۍ او کمزورۍ هل کبله، يا د عقيل 
خامۍ هل کبله نه خو په دې توانېدای يش چې د ژوند اړوند اړتياوې ومړوي او 
نه په دې توانېدای يش چې په ژوندۍ بڼه ټول هغه څه وکړي چې د کمال څښنت 

پرې جوړ يش، نلډه دا چې د دې ډول خلکو ژوند په نورو پسې تړل شوی دی.

لومړی ډول خلک چونکه په اهلل پاک هل باور لرلو وروسته خپپل اکروکسب باور 
لري، د خپل ملکيت په بنسټ چې د توزيع اوويش مهم اړخ دی د خپلې مرضۍ 
او د زړه په خوشحالۍ کوالی يش هغه اندازه چې اساليم رشيعت يې په ورکړې 
جمبور کړی دی نفقه وکړي، که څه يې هم مايلت ډېر دی، خو دا طبقه خلک د 
خپلې شتمنۍ زاکتونه دولت ته ورکوي خو هل دولت څخه مايل منافع نه غواړي، 

ځکه چې اړتيا ورته نه لري.

دوهم ډول خلک که څه هم ايله بيله خپلې اړتياوې د توان په اندازه هل ځانه شړي، 
خپل ورځين حوائج هم مړوي، خو ولې هل دې څخه ناتوانه دي چې د نورو زخونه 
ته مرهم يش، د نورو رسه مايل مرستې وکړي، د زړه هل درد او خولې د اف اف نه 
خواران نور څه نه لري، د اساليم حکم هل خمې په دولت واجب دي چې ددې 
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ډول خلکو د اقتصادي وضع د ښه کېدو لپاره ګټورې الرې وسنجوي، اړتياوې 
ته  رشائطو  داسې  حاالت  کړي،  برابره  ورته  زمينه  اکروکسب  د  کړي،  پوره  يې 
برابر کړي چې کسبګر پکې وده وکړي، صنعت پکې پرخمتګ وکړي، تر څو 
دا ډول افراد وکوالی يش د کمال څښتنان يش او ددې جوګه يش چې د بل درد 

هل دوا يش.

دريم ډول خلک داسې دي چې د اړتياو او کمايل دواړو امورو هل پلوه په دولت 
بار دي، هېواد بايد د اساليم نظريې هل خمې د دې ډول خلکو د اړتياو لپاره ګردې 
چارې وسنجوي، حوائج يې پوره کړي، او د حواجئو څخه يې د اکر کسب مېدان 

ته وبايس.

هيواد کوالی يش چې د دې ډول خلکو د اړتيا وړ ستونزې د حل او فصل لپاره 
هل بډايانو څخه زاکتونو، بيت املال او هغه ټېکسونه چې اسالم ورته د حليت په 
چواکټ کې ځای ورکړی دی -لږ وروسته يې په تفصييل توګه بيان راروان دی- 

څخه اکر واخيل.

ناداره خلکو د مايل  په غريبو  نور ګڼ اساليم نصوص هم شته چې  پرته  هل دې 
نفقې هڅونه کوي، لکه اهلل پاک فرمايي: 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]سورت ذاريات: ۱۹[

ژباړه: او د مادلاره مسلمانانو په شتمنيو کې د ناداره او بې برخو خلکو حقونه 
هم شته.

د بېلګې په توګه د بډا په مال کې زاکت د ناداره خلکو برخه ده.

د  نه ده خو ځانګړي ملکيتونه   ځانکړي ملکيتونه: که څه هم رضوري 
توزيع دوهم پړاو دی.

د ځانګړې مايلې پانګونې او د جتاريت نشاطاتو هل خمې ورته مزيده وده ورکول ټول 
هغه څه دي چې اسالم ورته د ځانګړي رشوطو هل خمې اجازه ورکړېده، او دغه 
رشوط هم په داسې کيفيت دي چې د ټونلزي عدالت رسه هېڅ راز ضد او خمالفت 

نه لري.
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 د ټيکسونورشيع حيثيت: 

ته ويل کيږي چې دولت )حکومت( يې هل رعيت څخه  ټيکس هغه مايل رقم 
په بېالبېل ډول نومونو اخيل، داسې هم کېدای يش چې که د غه معلوم رعيت 
حکومت ته په خپل حمدود وخت کې ټېکس ورنه کړي د خالف ورزې په صورت 

کې قانوين اجراءات کوي.

په دې خاطر چې د ټيکسونو حکم د اساليم مبني دين هل خمې ښه پسې وځليږي، 
هر چا ته يې د ملر په څېر حکم په بشپړه توګه وړانګني يش په راروانو نقطو کې 

يې ستاسو حمرتم حضور ته د توان په اندازه رشح او تفصيل ږدو: 

مکس: که لومړی د مکس لغوي او اصطاليح معین ته رس ورښاکره کړو بده به 
نه وي، تر څو په اسانه وکوالی شو د مکس رشيع حيثيت وپېژنو.

مکس په لغت کې: که د لغوي معین لپاره مونږ )معجم مقاييس اللغة: ۲۷۶/۵، 
املصباح   ،۷۴۲ املحيط:  قاموس  ګړه،  )َمَکَس(  د  العرب  لسان   ،۹۷۹/۳ الصحاح: 
املنري: ۵۷۷/۲( ته مراجعه وکړو، وبه ګورو چې د )مکس( معین: د ظلم او نقصان 
ده، مکس د ټيکس يو ډول دی چې هل خلکو څخه اخستل کيږي، په دې بنسټ 

راغونډول د مکس حقييق معین ده.

مکس په اصطالح کې: د مکس اصطاليح معین هل لغوي معین څخه هېڅ توپري نه 
خوري، ځکه په اصطالح کې د مکس اطالق د ټيکس په ټولو ډولونو کېدای يش.

د مکس رشيع حکم: مکس د قراين ايتونو هل خمې، د نبوي حديثونو په رڼا کې، 
د اثر او امجاع هل پلوه حرام دي.

 د مکس په حراموايل قراين ايتونه: 

د قران کريم ايتونه په اعمه توګه داسې راغيل دي چې په عدل انصاف امر او هل 
ظلم زيايت څخه د منعې ارشادات کوي، په حرامه توګه د خلکو مالونه په يوه او 
بله بانه خوړل د حتريم په الفاظو غندي، او په دې کې شک نشته چې )مکس( 
ظلم او په ناحقه توګه د پردو مال خوړل دي، ځينې هغه ايتونه چې په رصاحت 

رسه يې دا پلو څېړیل دی نموين يې دا دي: 
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ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   )چ    
ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ( ]سورت نل: ۹۰[

ژباړه: اهلل پاک تاسو ته په عدل او نورو رسه په بهرتې رويې کولو، خپلوانو رسه 
په مرسته کولو او هل بدو او ناوړه اکرونو څخه په رابندېدو، په نورو خلکو باندې 
د ظلم زيايت کولو نه د ژغورنې امر کوي، هغه درته پند درکوي په دې خاطر چې 

تاسو نصيحت واخلئ.
شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل وايي: دې ايت ټول واجبات او د اهلل پاک ټول 
حمرمات راغونډ کړي دي، تر هغه د ټولواک حکمراين نه يش دروسته کېداي چې 
د دې ايت په مدلوالتو يې عمل نه وي کړي، ځکه چې د رشعيت هل نګاه نه په 

اقوالو، اعمالو او اخالقو کې عدل مطلوب دی.
او احسان -د خلکو رسه ښه رويه کول- د خلکو ګردو چارو ته شمول لري، په 
هغوی باندې مرشي کولو ته هم شامل دی، هل همدې کبله نيب کريم صیل اهلل 
عليه وسلم چې لکه معاذ بن جبل ريض اهلل عنه د زاکت او صدقاتو د راغونډولو 
َمْظلُْوِم فَاِنَُّه لَيَْس بَيْنَُه َو َبنْيَ اهلِل 

ْ
لپاره واستو، ورته يې امر وکړ چې ]َواتَِّق َدْعَوِة ال

ِحَجاٌب[ )صحيح ابلخاري: ۱۴۹۶(.
ژباړه: د مظلوم هل ښېراه څخه ځان وساته، ځکه چې د هغه او د اهلل ترمنځ هېڅ 

پرده نشته.
 بل ځای کې اهلل پاک فرمايي: )ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ( ]سورت بقرة: 188[
ژباړه: او تاسو خپل منځ کې د خلکو شتمين په باطله )حرامه( توګه مه خورئ، 
او مه دغه مالونه حاکمانو ته استوئ چې د نورو خلکو د شتمين پرې په ناروا او د 

ګناه په طريقه وخورئ، رسه هل دې چې تاسو ښه پوهېږئ.
په دې ايت کې اهلل پاک په ناحقه توګه د خلکو د شتمنۍ هل خوړلو څخه منعه 
وفرمايله، او دا منع ټول مايل پرېکړو ته شمول لري لکه: پلور او پېر، اجاره، ګاڼه 
کول او...، په دې منع کې د خلکو مالونه به غصب او اختطاف خوړل، په غال او 

حيت د خيانت ګرد ډولونه شمول لري چې يو هم ورڅخه )مکس( دی.
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)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]سورت نساء: 29[

ای مومنانو! تاسو خپپل منځ کې رسه خپل مالونه په حرامه توګه مه خورئ، مګر 
دا چې ورکړه درکړه جتارت او يا هم د رضا هل خمې وي او خپل ځانونه مو مه وژنئ، 

اهلل په تاسو د ډېر رحم واال دی.

په مذکوره ايت کريمه کې اهلل پاک د پردو خلکو شتمين د حرام اکر و کسب د 
ټولو ډولونو څخه په ځان ژغورنې ټول بندګان خماطب کړي دي، لکه قمار بازي، 

سود خوري او داسې نور... چې يو ډول يې )مکس( دی.

خو که د خلکو شتمين د جتارتونو او د حرامو موانعو څخه خايل پرېکړو باندې 
رسه تبادهل يش، هله په دې رشط يې خوړل روا دي چې د دواړو خواو رضا پکې 
وي، او په دې کې شک نشته چې د )مکس( اخستنه هل رضا پرته په زور جرب 

اخستل کيږي.

 )ى  ى  ائ  ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  
ېئ( ]سورت الشورى: 42[

ژباړه: ګناه د هغه چا کيږي چې په خلکو زور جرب کوي او په ځمکه کې غري حق 
بغاوت او رسکيش کوي، دردناک عذاب به د دغې خلکو لپاره وي.

امام الطربي رمحه اهلل د دې ايت الندې وايي: د ډېرو علماوو په قول: په نفسونو او 
مالونو کې زيایت کوي، او هل شک پرته )مکس( په دې ايت کې داخل دی.

حافظ ذهيب په )الکبائر: ۱۱۵( کې وايي: ټيکس )مکس( اخستونکي د اهلل په 
دې قول کې داخل دي او د ظاملانو لوي مرستندويه هغه څوک دي چې ټيکسونه 
يې  ته  چا  هغه  او  نه جوړيږي  يې  اخيل چې حق  هغه څه  دوی  راټولوي، ځکه 

ورکوي چې حق يې نه جوړيږي.

نور هم ډېر زيات قراين ايتونه شته چې )مکس( حرام بويل او په ګوته کوي چې 
هېڅلکه پکې خري او برکت نشته.
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 دوهم: د )مکس( په حراموايل نبوي حديثونه: 

د )مکس( په حرمت نبوي حديثونه دوه ډوهل دي: اعم ديللونه، او خاص ديللونه.

اعم دالئل هغه دي چې د پردو خلکو شمتين په ناحقه توګه خوړل لکک غندي او 
حرام يې بويل، کوالی شو چې اعمو ځېنو دالئلو ته نلډه اشاره وکړو.

 ابوبکرة ريض اهلل عنه روايت کوي چې نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم مونږ 
ته د لوي اخرت په روځ خطبه راکړه. -په خطبه کې دي-: تر هغه ګړۍ چې رب 
رسه مو مالقات ويش، ستاسو وينې، ستاسو شتمنۍ په يو بل داسې حرامې دي لکه 
دا ورځ، دا مياشت او دا ښار چې درباندې حرام دی، ايا ما درته اسالم تبليغ کړ؟ 
ټولو وويل: هو. هغه وويل: ای اهلل ته پرې ګواه شه، حارض دې زما خربې اغئب 
ته ورسوي، ډېر وخت هل اوريدونکي نه دعوت شوی په خربه ښه پوهيږي، زما هل 
مړينې وروسته اکفران مه جوړېږئ چې د يو بل څټونه ووهئ. )صحيح ابلخاري: ۶۷(. 

 د ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم 
ُ وَِعرُْضُه[ )صحيح مسلم: ۶۷۰۶(.

ُ
ُمْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَماهل

ْ
ُمْسِلِم َعَ ال

ْ
فرمايي: ]ُکُّ ال

په مسلمان باندې د مسلمان وينه، دمسلمان شتمين او د مسلمان ابرو حرامه ده.

 د ابو محيد الساعدي ريض اهلل عنه نه روايت دي چې رسول اهلل صیل اهلل 
ِمنُْه[  َنْفٍس  ِطيِب  بَِغرْيِ  ِخيِه 

َ
أ َعَصا  ُخَذ 

ْ
يَأ ْن 

َ
أ اِلْمِرٍئ  لُّ  حَيِ  

َ
]ال فرمايي:  عليه وسلم 
)صحيح ابن حبان: ۵۹۷۸(.

ژباړه: د چا لپاره جائز نه دي چې د خپل ورور لښته ]چوکه[ هم د هغه د زړه هل 
خوشحالې پرته واخنيل.

په دواړو حديثونو کې دېته اشاره ده چې د مسلمان مال او شتمين هل اجازې او د 
زړه د خوشحالۍ پرته په بل چا حرامه ده، او په دې کې شک نشته چې )مکس( 

په جرب زور اخستل کيږي.

بايق هغه نبوي حديث چې د)مکس( اړوند په ځانګړي توګه غږيديل دي، کوالی 
شو هل مجلې څخه يې ځېنې نموين ذکر کړو: 
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 د اغمدې مشهور حديث دي چې نيب صیل اهلل عليه وسلم ته راغله، او ورته 
ي َنْفيِس بِيَِدهِ لََقْد  ِ

َّ
، فََواذل يې وويل: ما پاکه کړه... په حديث کې دي: ]َمْهاًل يَا َخادِلُ
ُ[ )صحيح مسلم: ۱۶۹۵(. تَابَْت تَْوَبًة لَْو تَاَبَها َصاِحُب َمْکٍس لَُغِفَر هلَ

ژباړه: خادله! قالر شه! په هغه ذات مې دې قسم وي چې زما نفس يې په الس 
کې دی، دې ښځې داسې توبه ويستلې ده که د )مکس( واال يې وبايس هم به 

ورته ګناه خبشش يش.

امام نووي د مسلم په رشح )۲۰۳/۱۱( کې وايي: حديث په دې داللت کوي چې 
)مکس( د ګناه بدترين ډول دی.

څخه  ضعف  ولې  خو  لري،  شتون  هم  حديثونه  نور  څخه  دې  هل  هم  څه  که 
خايل نه دي هل دې کبله مو قابل ذکر ونه ګڼل، خو په جمموعه توګه ښايي چې 
مکس حرام دی، او هل حرامو څخه ګټه په ځان ژغورنه کې وي، په هغې باندې 

بوختېدلو کې نه وي.

 دريم: د )مکس( په حراموايل رشيع اثار: 

عمر بن عبدالعزيز د مديين ګورنر ته يلک واستو چې )مکسونه( وانه اخلې، دا 
مکس نه بلکې هغه خبس دی چې اهلل يې په قراين ايت کې يادونه کړېده: 

)ژ  ژ  ڑ  ڑ( ]سورت أعراف: ۸۵[

ژباړه: هل خلکو رسه په ورکړه درکړه کې نقصانونه مه کوئ.

خو که زاکت درته چا درکړو ترې قبول يې کړه، او که زاکت درته چا در نه کړ اهلل 
به وررسه حساب کتاب وکړي، والسالم.

 زمونږ د ژوند د سعادت پرخمتګ لپاره دغه ايتونه، نبوي صحيح حديثونه او د 
عمر بن عبدالعزيز صحيح اثر بسنه کوي، که د ژوند په هر پړاو کې مو په اهلل 

تولک وکړ، اهلل به مو ټولې چارې سمې او د ترقې په لور رهۍ کړي.

او د سلفو صالينو ټولو علماوو په دې امجاع کړېده چې مکس او هل مسلمان 
څخه ټيکسونه اخستل حرام دي، کوالی شئ چې د مزيدو معلوماتو لپاره )اعالم 
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املوقعني: ۳۹/۱، املبسوط: ۱۹۹/۲، املدونة: ۳۱۰/۲، املجموع: ۱۶۲/۳، مطالب أويل انلیه: 
۶۱۲/۱، االنصاف: ۱۲۲/۶( ته مراجعه وکړئ.

 د )مکس( ډولونه: 
مکس ډېر ډولونه لري، مونږ کوالی شو د مکس هغه ډولونه ذکر کړو چې فقهاء 

کرامو خپپلو عليم ارزښتناکو يلکونو کې ياد کړيدي: 
هل  کې  بازارونو  په  به  کې  زمانه  په  جاهليت  د  چې  دی  دا  ډول  يو  مکس  د 

پلورونکي څخه مايل عوض اخستل کېده.
بل ډول يې دا دی چې د زاکت په راغونډولو ګمارل شوي يې هل زاکت څخه وروسته 

ځان لپاره مايله ټوهل کړي.
دا هم د مکس )ټيکس( بل ډول دی چې په الرو ترييدونکو سوداګرو څخه د 

رس په رس معلومه اندازه مايل رقم واخستل يش.
د فقهاوو ذکر کړو ډولونو څخه بل ډول مکس دا هم دی چې ګورنران او ټولوااکن 

يې د زاکت او صدقې په نوم د عرش په صفت اخيل.
هغه ټيکسونه چې هل جتارانو او يا هل اعمو خلکو څخه هل رشيع حق پرته اخستل 

کيږي ورته مکس وييل يش.
د حقوقو د خپلولو لپاره، په ګواهۍ او سفارشونو کې مايل رقم چا ته ورکول هم په 

مکس کې داخل دي.
دا ټول د ټيکس ډولونه حرام او ناروا دي، که چا واخستل په صدقه کولو ترې 
ثواب نشته، ميلمه پالل، د خلکو په حواجئو کې يې لکه نالکه نفقه کول يا نور د 
خري ښېګړو په الرو کې مرصفولو پرې هېڅ ثواب نه ورکول کيږي، ځکه ټيکسونه 

حرام دي، او په حرامو ثواب نه ګټل  کيږي.
که څوک د دې اړوندمزيد تفصيالت غواړي، کوالی يش چې الندينې مراجعو 

ته رسښاکره کړي: 
)األموال( د قاسم بن سالم يلکنه، )غريب الديث( د خطايب يلکنه، )املفهم( د 

ابوالعباس القرطيب يلکنه، )نيل األوطار( د شواکين يلکنه.
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د )مکس( په نوم اوسمهاهل صورت چې ښاروالۍ يې په جتارانو او د پلور او پېر 
په شغل بوخت وګړو کوم مايل رقم ټيکس ږدي، يا يې په مارکيټونو او په ميلو 
ږدي، په حرامو ټيکسونو کې نه داخليږي، که څه هم خلک دغې حمدود مبلغ ته 
د مکس )ټيکس( نوم اخيل، ځکه عربت نوم او لفظ ته نه ورکړل کيږي، عربت 
او باور د اشياؤ مقاصدو او حقائقو ته ورکړل کيږي، هغه مارکيټونه او د خرڅالو 
ښاروالۍ  د  کيږي  کېښودل  پرې  ټيکس  مياشتين  يا  ورځين  چې  ځايونه  نور 
ورکړي،  اجاره  په  ځايونه  دغه  خپل  چې  وغوښتل  ښاروالۍ  او  دي،  مليکتونه 
عالمة عبدالميد بن باديس څخه وپوښتل شول چې ايا بازاري مارکيټونو، منډيه 
ته د پلور اوپري توکو، يا د رمو هل څښتنانو څخه مايل عوض اخستل د ټيکس په 

حرامو ډولونو کې داخليږي؟ هغه پوښتنه وځوابوهل چې: 

هر څوک پوهيږي چې بازارونو رساکري ملکيتونه دي، که څه هم عوام پکې 
حقوق لري خو که ووايو چې واک يې د ښاروالۍ رسه دی او د حمدود مايل رقم په 
بدل کې يې په نيټه ورکوي، نو په کرايه ورکول يې جواز لري، ښاروالۍ کوالی يش 

چې دغې ميلې يا مارکيټ ته د راوړل شوو توکو په بدل کې مايل عوض واخيل.

 څلورم: د زاکت په نيت ټيکس ورکول: 

د زاکت په نيت ټيکسونه ورکول، يا ټيکسونه ورکول ځان ته په زاکت شمېرلو کې 
علماوو رسه خمتلف دي، مجهور حنيف، ماليک، او شافيع علماء وايي چې ټيکسونه 
ځان ته په زاکت کې نه يش حسابويل، او په سلفو کې دا د عبداهلل بن عمر ريض 
اهلل عنه، طاووس، جماهد، ضحاک، او د امام امحد نه په يو روايت کې نقل دي، او 

دا مذهب شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل هم تاييد کړی دی.

د فقهاؤ ځېنې نور علماء وايي چې ټيکسونه ځان ته په زاکت کې حسابوىل يش، 
په سلفو کې دا مذهب د انس بن مالک ريض اهلل عنه، د حسن برصي، أبو جعفر 
حممد بن عيل، عطاء، ابراهيم انلخيع، او د امام امحد نه يې هم يو روايت راغيل دي.

خو ولې د يو څو وجوهاتو هل خمې ورپکې صحيح مذهب په دواړو کې لومړین 
مذهب دی: 
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 د ظلم او استبداد د ټولوااکنو په رژيمونو کې که هل زغم څخه اکر واخلو، 
رشيع حقوق يې اجنام کړو، او خپل حقوق هل اهلل څخه وغواړو، چونکه ټولوااکن 
ټيکسونه د دولت د ټونلزيو اعمې رغونې په نوم ټولوي، دا خلکو ته په ګوته کوي 
چې د ټيکسونو هل خمې قدريت افتونو ځپيل خلکو ته، د ټونلې اړوند ګرد اړتيا وړ 

خواوې بشپړولو کې د ټيکس هل الرې راغيل مايلت نه ګټه اخيل.

 ټيکسونه بايد په زاکت کې حساب نه کړی يش، ځکه چې قراين ايت ياد 
کړي د زاکت وړ اتوو اصنافو کې چې اهلل پاک يې مونږ ته د ورکړې امر کړي 

دي ذکر نشته.

 لږ څه خمکې تري شول چې )ټيکسونه( حرام دي، او دغسې مال لکه هم په 
زاکت کې نه يش حسابېدای.

 ټيکسونه خلک د جرب زور هل الرې اخيل، د دغسې مال اخستل نه بلکې 
څښنت ته يې ورکول واجب دي، او لکه چې هم د رشيعت هل نګاه نه د مال حيثيت 

دا وي زاکت يې هم اعتبار نه لري.

پلوه اساليم ترشيع ده چې  د اهلل هل  لري، زاکت  توپري  او ټيکس رسه   زاکت 
خپپلو بندګانو يې په حاللو رزقونو کې فرض کړې ده، د زاکت لپاره يې رشوط 
او ځانګړي مصارف تعني کړيدي، او ټيکسونه وضيع ترشيع ده د وخت رس سم 
تغريات او راز راز بدلونونه قبلوي، لکه لوړيږي او لکه ټيټيږي، لکه لغوه کيږي او 

لکه برقرار پاتې وي، او د زاکت په څېر ځانګړي د ورکړې ځاي هم نه لري.

 جزيه، لکه؟ څنګه؟ او څومره؟

اليه ځېنو رشائعو څخه خربې کول ډېرې  د  په مهال  د مسلمانانو د کمزورتيا 
کمې وي، لکه نا لکه په ژبو زمزمه کيږي، يک يواځې هله نکته نظر وي چې 
يا  او  په الس رايش  موقع  بڼه  په  د درس  په کوم رشيع مضمون کې  يې  يا خو 
دېته ورته نورې ډېرې لږې غونډې چې نابربه پکې د جزيې، جهاد، غالمان او 

وينځې، خراج، غنيمت او... خربه رايش او د ژبې په رس هوايي تېره يش.

اړوند  رسه خلک بېالبېلې نظريې لري، ځېنې يې غواړي  که څه هم د جزيې 
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چې بييخ يې هريه کړي چې ددغې خربو اړوند اوسمهال هېڅ اړتيا نشته، دواړه 
خواوې )مسلمان او اکفر( دواړه بايد د سولې په سيوري کې ژوند رسه تري کړي، 
ځېنې نور اټلکوي چې جزيه د وطنوالو ترمنځ خونړيزي، بدګماين او خېل خېل 
فتنې راوالړوي، او ځېنې نور وايي چې جزيه اليه ترشيع او رباين ديين رشيعه ده، 
مونږ غواړو چې جزيه چونکه ټيکس دی د اسالم هل نظره يې تفصييل شننه کوو.

لومړی: د جزيې معین: جزيه د )جزاء( هل لکمې څخه اخستل شوېده، ګويا که 
جزيه دا معین ورکوي چې اهل ذمه د مسلمانانو په لکو ښارونو کې د مسلمانانو 
څخه د خپلو وينو، شتمنيو، او د کورين غړو د بشپړ امن او امان په بدل کې مايل 

عوض ورکوي.

د لغت ځېنې علماء وايي: جزيه د )اجزاء( هل لکمې څخه اخستل شوېده، معين به 
دا يش چې د ويين په بدل کې يې مايل عوض ورکونه بسنه کوي.

که څه هم د جزيې اړوند د لغت علماء رسه يوه خوهل نه دي، د اشتقاق هل خمې هر 
يو زيار ويستيل چې د لکمې سمه معین روښانه کړي خو د ټولو اقوالو څخه جوته 

کيږي چې: 

جزيه: هغه مايل اندازه ده چې غري مسلم به يې د مسلمانانو بيت املال ته په بشپړ ذلت 
او سپاکوې هله ورکوي چې د مسلمانانو په لکو او ښارونو کې اوسېدل پسند بويل.

د دې برسېره علماء کرامو جزيې ته د )خراج الرأس، جايله، مال اجلماجم( نومونه 
هم اخسيت دي.

 د جزيې مرشوعيت: 

جزيه د قراين ايتونو، نبوي حديثونو او د ټولو علماوو په امجاع ثابته ده.

په قرانکريم کې اهلل تعایل فرمايي: 

)چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ( ]سورت اتلوبة: 29[



58

پېر او پلور، احاکم او مسايل، د مستندو ديللونو په رڼا کې

ژباړه: د هغو خلکو رسه چې اسماين کتاب ورته ورکړل شوی دی، په اهلل او په 
ورځ د اخرت ايمان نه لري، او د اهلل تعایل او د هغه د رسول په حمرماتو د حتريم 
عقيده نه سايت، په حق دين ايمان نه لري، وررسه جنګ او جهاد وکړئ او يا دا چې 

الس په الس درته په سپاکوې جزيه درکړي.

 د مزيد وضاحت لپاره لوستوال کوالی يش )األحاکم السلطانية: ۱۴۳( ته مراجعه 
وکړي.

امام مسلم رمحه اهلل په خپل صحيح کې په )۱۷۳۱( شمېر باندې د بَُريَْده ريض اهلل 
بَْوا 

َ
أ ُهْم  عنه په روايت اوږد حديث راوړی دی، په حديث کې راځي چې: ]إِْن 

بَْوا فَاْستَِعْن بِاهلِل 
َ
إِْن ُهْم أ

َجابُوَك فَاْقبَْل ِمنُْهْم، َوُکفَّ َعنُْهْم، فَ
َ
إِْن ُهْم أ

ْزَيَة، فَ ِ
ْ
ُهُم اجل

ْ
فََسل

ُهْم...[.
ْ
َوقَاتِل

ژباړه: که ستا هل دغې اختيار څخه يې انکار وکړ د جزيې ورکولو ورته ووايه، 
که يې جزيه پر ځان ومنله ترې يې قبوهل کړه، جنګ وررسه ونه کړې، او لکه هل 

جزيې څخه يې هم انکار وکړ نو بيا اهلل مرسته وغواړه او جهاد وررسه وکړه...

مغرية بن شعبة ريض اهلل عنه هم کرسی ته وييل و: مونږ ته مو پېغمرب امر کړی 
دی چې تر هغه دررسه جهاد وکړو تر څو د اهلل عبادت وکړئ، خو که جزيه مو 

ومنله هل جنګ پرته مو پرېږدو )صحيح خباري: ۲۹۲۵(.

او امجاع هم ورباندې داللت کوي، د کوم صحايب هل انکار پرته ابوبکر، عمر، 
عثمان، عيل ريض اهلل عنهم امجعني او ټولو خلفاوو او امريانو اخستې ده، هېڅ چا 
پرې انکار نه دی کړی، د جزيي اخستلو امجاع ابن قدامه په مغين کې، ابن القيم 

په أحاکم أهل اذلمة کې او ابن حزم په مراتب االمجاع کې ذکر کړېده. 

 دجزيې اخستل څه ګټه لري؟

هل غريمسلمو څخه جزيه اخستل ډېرې ګټې لري، کوالی شو ځېنو ته ېې چټکه 
کتنه وکړو: 

 په کفر او اکفرانو د اساليم دولت زور ښاکره کول تر څو غري مسلم اسالم 
ته منقاد يش. 
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 په جزيې رسه غري مسلم کوالی يش خپله وينه، خپله شتمين حمفوظه وسايت، 
تر څو په ډېره اسانه اسالم د عميل نګاه نه وڅاري او په اسالم کې داخل يش.

 جزيه د اساليم دولت لپاره د وارداتو ډېر ښه مدرک دی، دولت کوالی يش 
د خلکو اړتياوې، اعمې رغونې او بنسټزيې چارې پرې ومړوي لکه: امن، ښوونه 

او روزنه، روغتيا، الرې ګودرې، هستوګنځايونه وغريه....

 جزيه بايد هل چا څخه واخستل يش؟

جزيه هل هر اکفر )که عرب وي که عجم( او در اجحو اقوالو هل خمې هل مرشکينو او 
د کفر ګرد منسوبينو څخه اخستل کېدای يش.

 جزيه به څوک ورکوي؟

هغه مرشک او اکفر چې د جنګ کولو صالحيت لري، مسلمان ترې جزيه اخسيت 
يش، د دې برسېره بايد جزيه ورکونکي بالغ، اعقل، مذکر، ازاد، مادلار او روغ 
رمټ وي، که په چا کې د تريو صفتونو ضد صفتونه پېدا يش جزيه اخستل ترې 

رشيعت ساقطوي.

 د جزيې مقدار: 

که څه هم مسئله د فقهاوو ترمنځ هل اختالف څخه څرخيږي خو سمه خربه دا ده 
چې د جزيې واک رشيعت مسلمان ټولواک ته ورکړي دي، دا خربه د امام خباري 
روايت هم تاييدوي چې ابوجنيح جماهد رمحه اهلل ته وويل: د شام خلک ولې څلور 

او د يمن خلک يو دينار په جزيه کې ورکوي؟ هغه ورته وويل: د توان خربه ده.

اته څلوېښت څخه جزيه پنځوسو درهمو ته پورته  او عمر ريض اهلل عنه هم هل 
کړه.

 جزيه لکه معاف کېداي يش؟

هل انسان څخه جزيه هله د سقوط قابل ده چې اسالم ته اغړه کيږدي، ابن املنذر 
رمحه اهلل په دې باندې امجاع ذکر کړې ده.
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د تېر په څېر که جزيه ورکونکی سخت فقر او فاقت ونيو، يا نور داسې قدريت 
افتونو کې ښکيل شو چې ورڅخه وتل ترې ناشوين وي او الس يې هم تش او 
خايل وي، نارويغ او رنځونه يې داسې وځپې چې هل اکرو کسب څخه يې وبايس، 
وړوند  کې  دور  په  خالفت  خپل  د  چې  عنه  اهلل  ريض  عمر  لکه  وي  وړوند  يا 

نرصاين هل جزيې څخه معاف کړ.

دتري په څېر لکه اساليم دولت د اهل ذمه د جاين او مايل محايت څخه پاتې رايش، 
جزيه پرې ساقطيږي.
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د ټيکسونو مفهوم، ډولونه او موخې

 د ټيکس ماهيت: 

په لومړيو کې د قبيلو مرشانو به د مالتړ په رس نقدي، يا عيين وسايل رسه راټولول 
تر څو قبيله د نورو خلکو هل بريدونو څخه خوندي وسايت.

نفس دغه قبيلوي نظام دولت ته رسايت وکړ، دولت به هل خپلو راعياو څخه چې 
د پلور پري الرې يې ورته خالصې پرېښې وې، هر اړخزيه اقتصادي ازادي وه، په 
هر فرد يې د معلوم مايل مبلغ ورکړه فرض وبولل، دې حالت دومره پرخمتګ وکړ 

چې د ټيکسونو مستقل نظام منځ ته رایغ، ا وسمهال قوانني او ضوابط لري. 

 د ټيکس مفهوم: 

هل  يې  مونږ  که  چې  دا  خو  لري،  تعريفونه  بېالبېل  رسه  علماء  اړوند  ټيکس  د 
تعريفونو رصف نظر شو او يواځې د ټولو تعريفونو چنوړ واخلو ډېره به ښه وي، هل 

ټولو تعريفونو چنوړ په الندېنيو نقاطو کې خالصه دي: 

يا جتاريت وګړي  منسوبني  دولت  د  ده چې  دا  رقم دی: معین  مايل  ټيکس   
به دولت ته په ټيکس کې نقدي رقم ورکوي، د ټيکس په بدل کې به شخيص 

خدمتونه يا نور اعيان نه ورکوي. 

 ټيکس به د قانون هل خمې تعينيږي، په دې دنده ګمارل شوي افراد به ټيکسونه 
هل خلکو څخه راټولوي.

 ټيکس الزايم یش دی عقايب نه دي: معین دا ده چې د دولت هل خمې په افرادو 
او  ټيکس کېښودل د د دوليت قوانينو څخه د کومې رسغړونې جمازات نه دي، 
ورکړه به يې هم جربي او نهايي وي، که څوک د ټيکس هل ورکړې رسغړونه کوي، 
انکار کوي، د دولت هل پلوه ورته د جتاريت قوانينو هل خمې جمازات ورکړل کيږي، 

تر دې چې لکه نا لکه مايل بنديز ته هم خربه رسيږي.
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 هل ځانګړې خوا )ملکفينو( څخه پکې موارد اعمې خوا )دولت( ته په جربي 
توګه نقل کيږي، معین دا ده چې ټيکس اختياري یش نه دی، په دې کې ترباعت، 

هبه، خرياتو اوصدقات نه دي شامل.

 ټيکس به دولت ته په نهايي توګه او هرومرو ورکړل کيږي، معین دا ده چې 
په دې کې هغه پور چې خلکو هل دولت څخه اخسیت وي هېڅ شمول نه لري.

 ټيکس به دولت ته هل عوض پرته ورکول کيږي: مطلب دا چې په دې کې د 
برق، د تليفون، ګيس، تعليم وغريه بيلونه نه دي شامل، ځکه دغه بيلونه رعيت 

حکومت ته د دوليت خدماتو د استعمال په بدل کې ورکوي.

 ټيکس به د اقتصاد او ټونلزي او سيايس موخو لپاره اخستل کيږي، معین دا 
نه راغونډوي چې خزانې ډکې  په دې  به هل راعياو څخه مايل مبلغ  چې دولت 
ته ځان  او ديين موخو  او سيايس  ټونلزي  اقتصادي،  يې  به  بلکې موخه  نا  کړي، 
رسول وي، يا په بل عبارت ټيکس به تش په نوم نه اخستل کيږي، بلکې د اعمو 

اغراضو د حتقيق لپاره به ترې ګټه اخستالی يش.

او د بنسټزيو حمدودو معيارونو هل خمې ټاک کيږي،  به د قواعدو   ټيکسونه 
لکه: عدالت، باور، او داسې نور.

 د ټيکسونو موخې: 

دولت کوىل يش د ټيکسونو هل خمې پرخمتګ ته وده ورکړي، مونږکوالی شو چې په 
الندې نقاطو کې يې چنوړ کړو: 

ټيکسونو هل خمې اعم اخراجاتو کې ګټه  د   مايل موخې: دولت کوالی يش 
اړخونو کې  او مايل  بېالبېل سيايس  په  د دولت  ټيکسونه  واخيل، ددې ترڅنګ 

مهم رول هم لوبوي.

 اقتصادي موخې: دولت کوالی يش چې خپل اقتصادي توازن د ګڼ شمېر 
الرو څخه خوندي وسايت: 

مقابله  وررسه  تويلدات  وطين  خپل  څو  تر  لږول  ټيکسونه  تويلداتو  خاريج  په 
وکړای يش.
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په  د خپل ملک  تر څو هغوی  يا کمول  ټيکسونه ختمول  باندې  تويلداتو  بهرين 
پرخمتګ نور هم وهڅول يش، د هغوی به جتارت وده وکړي او ددې به ملک مخ په 

وړاندې الړ يش.

د معلومې ګټې وټې اړوند اقتصادي موارد په ښه ټوګه څارل.

 د ټيکسونو اړوند اساليم حکم: 

د ټيکسونو اړوند اساليم درېځ په تفصييل توګه تري شوی دی، لوستوال کوالی يش 
چې ورته مراجعه وکړي.

 حالل رزق روزي، اثرات او اهميت: 

چونکه روا خواړه په زړه مثبت اغېز لري سلف صالينو يې په ګټه وټه هم زياته 
هڅونه کړېده، د روا او حالل رزق لپاره اساليم دين او مبني رشيعت ګڼ شمېر 

الملونه په نښه کړي دي چې په خمکنو فقراتو کې يې تفصييل څېړنه تېره شوه.

 د روا خواړو اهميت: 

ګرد اهل علم په يوه دي چې بايد نوم مسلمان د زړه اکته صفا او پرې ځانګړي 
خيال وسايت، هل همدې کبله امام امحد رمحه اهلل څخه وپوښتل شول چې د زړه د 

رنځ روغتيا په څه کې ده؟ هغه ورته وويل: د حالل رزق په لټه کې ده.

راته څه  باره کې  تقوا  او  پرهېزګارۍ  د  امام څخه وپوښتل شول:  بل ديين  يو  هل 
ويلکه، هغه ورته د پلور او پېر اړوند مسائل ويللک، خلکو ورته وويل: اهلل په تا 
ورمحېږه! مونږ درته وايو چې د تقوا او پرهېزګارۍ اړوند معلومات راکړه او تا راته 
د پلور او پېر، د دنيا د ګټلو اړوند نوشته وکړه؟ هغه ورته کړه: د چا خواړه چې روا 

ګټه وټه وي يقيين پرهېزګار دی.

پرهېزګاري  نه دی،  نوم  کناره کشۍ  د  دنيا څخه  هل  پرهېزګاري  جوته شوه چې 
يواځې بدين عبادت يا هل نورو رسه مايل مرستو ته نه ويل کيږي، دا هم پرهزيګاري 
ده چې هل حرامو څخه انسان په پلور او پېر کې ځان راونغاړي، سودي معامالت 
ټول شاته کړي، د اخستلو او خرڅولو په هره ګړۍ کې ورته قرب او قيامت سرتګو 
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سرتګو ته کيږي تر څو په حرامو ښکيل نه يش، دا المل دی چې څومره زمونږ د 
پلور او پېر رشيع کچه په ټيټېدو ده، هومره وررسه مونږ د رب اليزال هل پېرزوينو 
څخه بې برخې يو، د مړۍ پسې ساه تيګاه يو خو بيا هم پکې خري او برکت نشته، 
د دې امت سلف صالني )صحابه کرام( ريض اهلل عنهم به د نبوي ارشاداتو هل 
خمې د حرام مال څخه په ځان ژغورنې کې په لوړه کچه هل غور نه اکر اخست، 
َخَذ 

َ
يِت َعَ انلَّاِس َزَماٌن، اَل ُيبَايِل الَمرُْء َما أ

ْ
نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: ]يَأ

ْم ِمَن الََراِم[ )صحيح ابلخاري: ۲۰۵۹ شمېر حديث(. 
َ
ِمَن الاََلِل أ

َ
ِمنُْه، أ

ايا  ژباړه: په خلکو به داسې وخت رايش چې ددې به هېڅ پرواګري نه وي چې 
حالل او که حرام يې واخست.

او عمر ريض اهلل عنه فرمايي: هل حرامو څخه د ځان ژغورنې په خاطر مونږ د روا 
خواړو نهه برخې نورې هم پرېږدو.

او دا سمه خربه ده، تر څو حقيقت پسې ال ځالنده يش مونږ يې څو بېلګې قابل 
ُكُل ِمْن َخَراِجِه، 

ْ
بُو بَْکٍر يَأ

َ
ُ اخلََراَج، َواَکَن أ

َ
يِب بَْکٍر ُغاَلٌم خُيِْرُج هل

َ
ذکر بولو: ]اَکَن أِل

بُو 
َ
أ َفَقاَل  َهَذا؟  َما  تَْدرِي 

َ
أ الُغاَلُم:   ُ

َ
هل َفَقاَل  بَْکٍر،  بُو 

َ
أ ِمنُْه  َكَل 

َ
فَأ ٍء  بيَِشْ يَْوًما  فََجاَء 

 
َّ

ْحِسُن الِکَهانََة، إِال
ُ
نَْساٍن يِف اجلَاِهِليَِّة، َوَما أ نُْت ِلِ بَْکٍر: َوَما ُهَو؟ قَاَل: ُکنُْت تََکهَّ

بُو بَْکٍر يََدُه، 
َ
ْدَخَل أ

َ
َت ِمنُْه، فَأ

ْ
َكل

َ
ي أ ِ

َّ
ْعَطايِن بَِذلَِك، َفَهَذا اذل

َ
ينِّ َخَدْعتُُه، فَلَِقيَيِن فَأ

َ
أ

ٍء يِف َبْطِنِه[ )صحيح ابلخاري: ۳۸۴۲(.  َفَقاَء ُکَّ يَشْ

ژباړه: اعئشه ريض اهلل عنها وايي: د ابوبکر ريض اهلل عنه يو غالم و، ورځنۍ 
مزدوري به يې راوړهل او ابوبکر به د هغه د الس مزدوري خوړهل، يوه ورځ يې 
خواړه راوړل ابوبکر ريض اهلل عنه ترې لږ څه وخوړل، غالم ورته وويل: تا ته 
پته ده چې دا څه یش و؟ هغه ورته وويل: ولې څه و؟ غالم ورته وويل: د جاهليت 
په دور کې مې يو چا ته کهانت کړی و او په کهانت هم سم نه پوهېدم خو دوکه 
مې وررسه وکړه، بيا رارسه مخ شو او دغه عوض يې راکړ او دغه دی تا هم وخوړ، 
ابوبکر ريض اهلل عنه د الس ګوتې په خوهل کې وردننه کړې او ټول خواړه يې 

بېرته اولټۍ کړل. 

په يو روايت کې ال دا هم دي چې غالم ورته وويل: ولې ځان تکليفوې؟ هغه 
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ورته وويل: که ساه مې هم وررسه ووځې خو بېرته يې راوباسم، ځکه چې ما د 
ٍْم َنبََت ِمْن ُسْحٍت فَانلَّاُر 

َ
نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم نه اوريديل دي چې ]ُکُّ ل

بِِه[ کومه غوښه چې هل حرامو څخه راوټوکيږي نو په خوراک يې اور ډېر    
َ

ْويل
َ
أ

حقدار دی.

خپلو  راووتل  پسې  لټه  په  خواړو  د  لکه  به  چې  اهلل  رمحهم  صالني  سلف  حیت 
برداشت  ولږه  شه،  وډار  څخه  اهلل  هل  اړوند  زمونږ  ويل:  ورته  يې  به  کورودانو 

کوالی شو خو د اور د برداشت نه يو.

غري  په  سودبازي،  غالګانې،  پراډونه،  دوکې،  کې  بازارونو  په  چې  کبله  دې  هل 
مرشوعه توګه پلور پېر کيږي، په حديث کې ورته د بدۍ نوم ورکړل شوی دی، 
ْبَغُض 

َ
 اهلِل َمَساِجُدَها، َوأ

َ
ِاَلِد إِیل

ْ
َحُب ابل

َ
نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: ]أ
ْسَواُقَها[ )صحيح مسلم: ۶۷۱(. 

َ
 اهلِل أ

َ
ِاَلِد إِیل

ْ
ابل

بدترين  ورته  او  دي،  )مسجدونه(  مجاعتونه  ځايونه  پسندترين  ته  اهلل  ژباړه: 
ځايونه بازارونه دي.

امام ترمذي خپپل سنن کې په )۱۲۱۰( شمېر باندې حديث ذکر کړي دي چې نيب 
صیل اهلل عليه وسلم خلک د پلور او پېر په مهال ويلد ورته يې وويل: ]يَا َمْعرَشَ 
بَْصارَُهْم 

َ
َوأ ْعنَاَقُهْم 

َ
أ َوَرَفُعوا  وََسلََّم،  َعلَيِْه  اهلل  َصیلَّ  اهلل  لِرَُسوِل  فَاْستََجابُوا  اِر،  اتلُّجَّ

، وََصَدَق[.   َمْن اتََّق اهلل، َوَبرَّ
َّ

اًرا، إِال اَر ُيبَْعثُوَن يَْوَم الِقيَاَمِة فُجَّ ِْه، َفَقاَل: إِنَّ اتلُّجَّ
َ

إِيل

او  ته راغلل، رسونه  ژباړه: ای دواکندارانو! ټول نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم 
سرتګې يې ورته پورته ونيويل، ورته يې وويل: د قيامت په ورځ به هل پرهېزګار، 

حمسن او رښتيا ګوه پرته دواکنداران فاجران راپورته کړی يش.

درهم څخه ځان  ګوماين  او  شبهې  د  فرمايي: چې  اهلل  مبارک رمحه  بن  عبداهلل 
وژغورم، هل دې څخه را ته بهرت ده چې يو لک، بيا په يو لک، او بيا په يو لکو درهمو 

خريات او صدقه وکړم.

ْثُم  ِ
ْ

ُلُِق، َوال
ْ
رِبُّ ُحْسُن اخل

ْ
په رښتيا هم چې نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: ]ال

ِلَع َعلَيِْه انلَّاُس[ )صحيح مسلم: ۲۵۵۳(.  ْن َيطَّ
َ
َما َحاَك يِف َصْدرَِك، َوَکِرْهَت أ
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ژباړه: نييک ښلکو اخالقو ته وييل يش، او ګناه هغه ده چې ستا په سينه کې خنډ وي 
او دا دې هم خوښه نه ده چې خلک ترې خرب يش.

 د حرامو خوړو هل کبله داعګانې نه قبليږي: 

امام مسلم په خپل صحيح کې په )۱۰۱۵( شمېر حديث راوړی دی چې ]ُثمَّ َذَکَر 
َوَمْطَعُمُه   ، رَبِّ يَا   ، رَبِّ يَا  َماِء،  السَّ  

َ
إِیل يََديِْه  َيُمدُّ   ، ْغرَبَ

َ
أ ْشَعَث 

َ
أ َفَر  السَّ يُِطيُل  الرَُّجَل 

لَِك[. ینَّ يُْستََجاُب ذِلَ
َ
ََراِم، فَأ

ْ
بَُسُه َحَراٌم، وَُغِذَي بِال

ْ
ُبُه َحَراٌم، َوَمل َحَراٌم، َوَمرْشَ

ژباړه: بيا نيب صیل اهلل عليه وسلم د يو سړي يادونه وکړه چې په اوږد سفر وي، 
ويښتان يې ګډوډ او ګرد غبار پرې پروت وي، دواړه السونه يې اسمان ته پورته 
کړي وي او )ای ربه! ای ربه!( نعرې چغې ويه، خواړه يې هم حرام وي، څښاک 
يې هم حرام وي، پوښاک يې هم حرام وي، په حرامو يې وده کړي وي نو داعء به 

يې څه قبوهل يش؟!

په حديثونو کې راځي چې د مسافر داعګانې ښې قبليږي، خو چې د حرام خورۍ 
په نوم مانع شتون ودرلود، داعګانې هم مردودې شوې، بيا نيب کريم صیل اهلل عليه 
( دې کې دېته اشاره ده چې په نهايت زيات انکسار او  ْغرَبَ

َ
ْشَعَث أ

َ
وسلم فرمايي )أ

اعجزۍ اهلل رابيل، خو ولې چې د حرام خورۍ په نوم مانع شتون ودرلود، داعګانې 
هم مردودې شوې، السونه يې هم اسمان ته پورته کړي وي، او نيب کريم صیل اهلل 
ِْه يََديِْه، 

َ
ْن يَْرَفَع إِيل

َ
عليه وسلم فرمايي: ]إِنَّ َربَُّکْم َحِيٌّ َکِريٌم، يَْستَْحِي ِمْن َعبِْدهِ أ

ُهَما ِصْفًرا[ )سنن ابن ماجه: ۳۸۶۵(.  َفرَيُدَّ

ژباړه: ستاسو رب ډېر د حيا او کرامت واال دی، هغه ته حياء ورځي چې بنده 
ورته السونه پورته کړي وي او هغه يې ورته تش تور راوګرځوي.

خو ولې چې د حرام خورۍ په نوم مانع شتون ودرلود نو د اعګانې هم مردودې 
شوې.

 حرام مال د عذاب المل دي: 

اهلل پاک مونږ ټول خملوق ته په قرانکريم کې ارشاد فرماييل دي چې که هل حرامو 
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الرو ګودرو څخه څوک خيټه ډکه کړي او مجعه واري وکړي، همدغه خيټه به يې 
د دوزخ په اور وريته وريته يش، اهلل پاک فرمايي: 

)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  

ک( ]سورت النساء: 10[

خېټو  خپلو  په  دوي  خوري،  څوک  زيايت  ظلم  په  چې  شتمين  يتيمانانو  د  ژباړه: 
کې اور اچوي او ډېر زر به سعري )جهنم( ته ننوځي. او نيب کريم صیل اهلل عليه 
ُ اجلَنََّة[ )صحيح 

َ
ْضَمْن هل

َ
ْيَيِْه َوَما َبنْيَ رِْجلَيِْه أ

َ
وسلم فرمايي: ]َمْن يَْضَمْن يِل َما َبنْيَ ل

ابلخاري: ۶۴۷۴(.

ژباړه: د ژامو ترمنځ او د خپو ترمنځ اندامونو ضمانت چې ما هل څوک راکړي، زه 
ورهل د جنت ذمه واري اخلم. معین دا شوه چې نه حرام خپله خوري او نه حرام 

څښي.

د عمر ريض اهلل عنه اړوند روايت دی چې يوه ورځ يې شوده وڅښل ډېر خوند 
يې ورکړ، هل سايق څخه يې وپوښتل: دا چرته و؟ سايق ورته وويل: د زاکت اوښان 
تېرېدل، خلکو خړوبول، ما ترې شوده ولوشل، عمر ريض اهلل عنه ګوته خولې ته 

کړه او خوړيل شوده يې اولټې کړل.
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د حاللو شيانو مفهوم او د پېژندګلو طريقه

که په نلډو ټکو کې ووايو تر څو لوستوال خپله وپوهيږي او خپله وکوالی يش د 
حاللو او حرامو پېژندګلو وکړای يش چې حالل هغې ته ويل کيږي چې انسان 
ته پکې حريت او اختيار ورکړل شوی وي، مثال د هغه خوښه ده غوښه خوري 
او که نه، سزبجيات خوري او که نه، کومه ميوه خوري او کومه پرېږدي وغريه، خو 
ولې د حاللو د مزيد  پېژندګلو لپاره علماء کرامو ځېنې نښې نښانې بيان کړيدي 

چې په الندنيو کرښو کې يې تاسو ته چنوړوم: 

 د يو يش د حليت نښه دا ده چې قران يا حديث ورته )حالل( وييل وي، لکه 
اهلل پاک په سورت مائدة )۵( ايت کې فرمايي: 

)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې( 

]سورت مائدة: 5[

ژباړه: نن ورځ تاسو ته ټول خوندور خواړه حالل کړی شول، د اهل کتابو )يهودانو 
او نرصانيانو( خواړه تاسو ته او ستاسو خواړه هغوی ته حالل دي.

د اهل کتابو خواړه زمونږ لپاره هله روا دي چې د خواړو ماده خو يا حرامه نه وي 
لکه د خزنير، سپي، خر وغريه او يا هم خواړه د بل چا په نوم نه وي، لکه غوا، ګده، 
ووزه وغريه که څه هم خپله حالل دي خو ولې د مسيح عليه السالم نوم پرې 
ياد يش يا نور هغه موانع چې خوراک يې رشيعت حمرم وبويل، بيا نه شو کوالی 
چې خواړه يې وخورو، خو که د نرصاين هوټل وي او د حالل حيوان غوښې پکې 
خپيږي مسلمان ته روا دي چې ورڅخه خواړه وخوري، خو د مرشک خواړه نه، 

ځکه هغه په دين کې ټول حرام دي.

دا حکم د هغه خواړو اړوند دی چې ذحبه پکې رشط وي، که ذحبه پکې نه 
وي، لکه ميوه جات، سزبجيات چې د اکفرو په الس يې خدمت کېداي يش، يا لکه 
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مايه )کب( چې ذحبه يې رشط نه ده، دا که د هر چا هل السه وي حالل دي، بييخ 
پکې حرمت نشته ولو که مرشک هم وي.

 د يو يش د حليت عقيده په قران يا حديث کې هل دې هم ثابتيږي چې د ]اَل 
َحَرَج، اَل ُجنَاَح، اَل ِاْثَم[ او ديته ورته نور هغه لکمات چې حرمت نيف کوي رايش، 

دا لکمات د شيانو په حليت داللت کوي.

 د حرامو شيانو مفهوم او د پېژندګلو طريقه: 

حرام شيان مونږ هغې ته ويالی شو چې قران يا په مبارکو حديثونو کې ترې د 
ځان ژغورنې لکک اوامر راغيل وي، په دې انداز چې که څوک ترې په څنګ 
اخته يش،  منهياتو  دغې  په  که څوک  ولې  وړ ګرځي خو  ثواب  او  اجر  د  شول 

ښکيل يش، اساليم رشيعت ورته په خپل چواکټ کې سنګينه زسا ورکوي.

کوالی شو د حرامو ځېنې نښې نښانې لوستوالو ته په الندې کرښو کې چنوړ کړو: 

)حرام( لکمه  د  ورته  اساليم رشيعت کې  په  به حرام وي چې  شيان  هغه   
استعمال شوي وي، لکه د نمونې په توګه اهلل پاک فرمايي: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ( ]سورت مائدة: 3[

 يا په اساليم رشيعت کې يو يش ته د )نه دي حالل( لکمات وويل يش لکه 
ُلّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إِاَل بِِطيِْب َنْفٍس  نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: ]اَل حَيِ

ِمنُْه[ )ارواء الغليل: ۱۴۵۹(.

ژباړه: د مسلمان سړي مال د هغه هل خوښې پرته بييخ حالل نه دی.

ځان  د  ورڅخه  کې  رشيعت  اساليم  په  چې  وي  حرام  هم  به  شيان  هغه   
ژغورنې ټينګار رایلغ وي، د نمونې په توګه اهلل پاک فرمايي: 

)ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]سورت حج: ۳۰[

او هل دروغو څخه هم ځان لکک  پليتۍ نه هم ځان لکک وساتئ  بوتانو  ژباړه: د 
وساتئ.
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 په اساليم رشيعت کې به ټول هغه څه هم حرام وي چې په کولو يې اسالم 
زسا اورولې وي، د نمونې په توګه اهلل پاک فرمايي: 

)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  

ک( ]سورت نساء: ۱۰[

ژباړه: هغه خلک چې په ظلم د يتيمانانو مالونه خوري دوي په خپلو خيټو کې اور 
خوري )اچوي( او ډېر ګرم اور ته به ډېر زر وريش.

 حتليل او حتريم د چا حق دی؟
حتليل او حتريم يواځې د اهلل حق دی او د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص په ژبه يې مونږ ته د ګردو 
حتليالتو او حمرماتو بيان کړی دی، ټول هغه څه به حالل او تناول به يې روا وي 
چې اساليم رشيعت يې حتليل تنصيص کړی وی، حتليل او حتريم به د ژوند په 
ګردو چارو کې د بدين او مايل عبادتونو په څېر پېژنو، څنګه چې د ملونځ لپاره 
اودس رشط بولو او هل طهارت پرته يې نه رشيعت قابل قبول بويل او نه پرې مونږ 
او حتريم هم ځانکړی خيال ساتو،  به د حتليل  يو دغه ډول  مسلمانان مطمنئ 
شهوت  او  هواپرستۍ  نه  لري  تکيه  ته  رشيعت  حتريم  او  حتليل  شيانو  د  زمونږ 
پرستۍ ته، پاک صفا شيان چې رشيعت يې استعمال روا بلیل وي تر څو رشيعت نه 
وي حتريم کړي زمونږ په خربو هېڅلکه نه حتريميږي، کوالی شو نمونه يې د نيب 
کريم ملسو هيلع هللا ىلص هغه واقعه قابل ذکر وبولو چې شهد يې پر ځان حرام کړي و، اهلل پاک 
مبينه ويح راواستوهل چې شهد حالل دي، هل ايت څخه داسې هم معلوميږي چې 
اهلل پاک حالل کړي شيان نيب هم نه يش حتريموىل، نو په حتريم کې به د ويل او 
بزرګ څه حيثيت وي؟ ټول هغه شيان چې نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص يې حتريم بيان کړی دی 

د اهلل حمرمات دي، معین دا ده چې نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص مونږ ته د اهلل ترمجاين کړې ده.
اهلل پاک فرمايي 

)ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ( ]سورت حتريم: ۱[

ته ولې هغه څه حرام بولې چې اهلل جل جالهل درته حالل  پېغمربه!  ژباړه: ای 
کړي دي؟ ايا ته په دې رسه د خپلو يب بيانو خوشحالول غواړې؟ او اهلل بښونکی 

او د رحم واال دی.
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 د حتليل او حتريم حق بل چا ته ورکول رشک دی: 

لږ څه و ړاندې مو د مبني رشيعت ټول هغه نصوص ذکر کړل چې د حتريم او 
دی،  رسول حق  د  هغه  د  او  اهلل  د  دا  وکړه چې  پرېکړه  يې غوڅه  اړوند  حتليل 
حالل هغه دي چې قران او حديث يې حتليل کړي، او حرام هغه دي چې په قران 
يا حديث کې پرې نص رایلغ وي، جوته شوه چې حتليل او حتريم د شارع هغه 
ځانکړی حق دی چې هېڅ خملوق وررسه په کې رشاکت نه لري، هغه نص چې 
َتيُْت 

َ
دا ديين درېځ ال پسې څرګندوي د عدي بن حاتم  حديث دی فرمايي: ]أ

انلَّيِبَّ َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم َوِف ُعنُيِق َصِليٌب ِمْن َذَهٍب. َفَقاَل: يَا َعِديُّ اْطَرْح َعنَْك 
 يِف ُسوَرِة بََراَءٌة )ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

ُ
َهَذا الَوَثَن، َو َسِمْعتُُه َيْقَرأ

َحلُّوا لَُهْم َشيْئًا 
َ
ُهْم لَْم يَُکونُوا َيْعبُُدوَنُهْم، َولَِکنَُّهْم اَکنُوا إَِذا أ َما إِنَّ

َ
ٴۇ  ۋ(، قَاَل: أ

ُموُه[ )جامع الرتمذي: ۳۰۹۵(. ُموا َعلَيِْهْم َشيْئًا َحرَّ اْستََحلُّوُه، َوإَِذا َحرَّ

ژباړه: زه نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص ته راغلم او پر اغړه مې د رسو زرو صليب و، هغه وويل: 
عدي! نور دغه بوت وغورځوه او د سورت براءت دا ايت مې ترې واورېد چې 
]اختذوا...[ دوی )اهل کتابو( خپل پريان او مواليان هل اهلل پرته په عبادت باندې 
نيويل وو، بيا يې وويل: هغوی يې د )رکوع او سجدې( عبادت نه و کړی، خو چې 
څه به يې ورته حاللول دوی به حالل ګڼل او که به يې ورته څه حرام کړل دوی 

به حرام ګڼل.

هل حديث څخه په ډاګه معلوميږي چې د اشياؤ حتليل او حتريم ترشييع حق دی، 
هل شارع پرته د شيانو حتليل او حتريم عبادت من دون اهلل ګڼل کيږي او که څوک 
پر دغه عبادت خوشحاهل وي نو بيا اسالم ورته په خپل قاموس کې طاغوت وايي، 
ابلته که علماء کرام د اجتهاد يا شبهې هل وجې حرام حالل يا حالل حرام وبويل 
نو معذور ګڼل کيږي او په طاغوت کې نه راځي، خو که څوک د حتليل او حتريم 
په باب کې اختيار غرياهلل ته ورکړي نو د اهلل رسه يې په عبادت کې رشک وکړ، 

اهلل دې زمونږ ټول عملونه د اهلل د رضا لپاره وګرځوي.

 ټول حرام شيان اهلل په تفصيل رسه بيان کړي دي: 

اهلل پاک فرمايي: 
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)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( 
]سورت انعام: ۱۱۹[

په  او  ياد شوی وي  پرې  نوم  اهلل  د  نه خورئ چې  هغه څه  ولې  تاسو  او  ژباړه: 
د  بيان کړي دي مګر  بڼه  تفصييل  په  ټول حترييم شيان  درته  اهلل  حقيقت کې 
اضطرار )نهايت زيات جمبوريت( په حالت کې، زياتره يې )په حتليل او حتريم کې 
د خپلو اغراضو او شهواتو هل خمې چې د رشيعت رسه هېڅ راز اړيکه نه لري( 
بې الرې يش، ستا رب هغه خلک ډېر ښه پېژين چې )د حاللو او حرامو( هل پولو 

څخه جتاوز کوي.

د ايت په سبب نزول کې مفرسين هغې واقعې ته اشاره کوي چې امام ابوداود په 
خپل سنن کې په )۲۸۱۹( شمېر روايت کړی دی ]َعِن ابِْن َعبَّاٍس ريض اهلل َعنُْه 
ُكُل 

ْ
 نَأ

َ
نَا، َوال

ْ
ا َقتَل ُكُل ِممَّ

ْ
 انلَّيِبِّ َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم َفَقالُوا: نَأ

َ
َُهوُد إِیل قَاَل: َجاَءِت ايلْ

نَْزَل اهلل: )ڱ  ڱ  ڱ([.
َ
ا َقتََل اهلل، فَأ ِممَّ

ژباړه: نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم ته يهودان راغلل او ورته يې کړه چې څنګه 
کېدای يش چې هل خپلو السو مړ کړی حيوان خورو او چې اهلل مړ کړی وي نو 

نه به يې خورو؟ نو اهلل پاک دغه ايتونه نازل کړل.

( څخه موخه  َ هل دې ايت الندې امام ابن تيميه رمَِحَُه اهلل وايي: په ايت کې هل )َبنيَّ
نهايت زيات تفصيل او وضاحت مراد دی، که قران کريم د ځېنو شيانو اړوند په 
حتريم نه وي غږېدیل معین به دا وي چې دغه یش په خپل اباحت پاتې دی او هل 

مباحاتو څخه انسان کوىل يش مستفيد يش.

نه وي کړی هغه هم  او حتريم وضاحت چې شارع  دکومو شيانو د حتليل   
مباح دي: 

که څه هم تکراري خربې ذهين بوج شته کوي خو د ځيين مسايلو اړوند تکرار 
په زړه کې قرار پېدا کوي، تاييدي اړخ ال پسې پياوړی کوي او يقني پرې وده 
کوي، هل هغه مجلې څخه يوه دا مسله هم ده چې د ژوند اړوند هېڅ داسې څه 
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نشته چې انسان ورته اړتيا لري او د اسالم مبني دين ترې ګونګ پاتې شوی وي، 
ډېر څرګند ډول واضحه  په  َعلَيُْکْم...(  َم  َحرَّ َما  لَُکْم  َل  فَصَّ )َوقَْد  ايت  خمکين 
کړل چې حرام ټول په تفصييل بڼه ستاسو ترخمې پراته دي، خو ولې ځېنې هغه 
معارص شيان چې انسان يې د اباحت او حرمت ترمنځ هک او پک وي د حترييم 
يا حتلييل علت د شتون او نه شتون هل کبله پرې د حتريم يا حتليل عقيده لرىل يش، 
دا هله چې اجتهاد يې ترشييع نصوصو ته لکک استناد ولري، ورنه هواپرسيت قران 
مونږ ته ديهودو خوی خصلت معرف کړی دی چې د نفيس طبيعت او غوښتنې 

په اساس به يې حالل حرامول او حرام به يې حتليلول.

خو ولې هغه شيان چې رشيعت ترې ساکت پاتې شوی دی معین دا ده چې هل اهلل 
څخه پټ او پناه نه وو، بلکې اهلل د خپل رمحت او شاملې لورينې هل خمې په دغه 
حالت ځکه پرېښودل چې د انسانيت لپاره ترې ګټه اخستل په اباحت پاتې يش.

امام ابوداود په خپل سنن کې په )۳۸۰۰( شمېر باندې د عبداهلل بن عباس ريض اهلل 
َعنُْهَما په روايت يو حديث راوړی دی چې زمونږ دا موضوع په ښه ډول څېړي، 
اهلل  َفبََعَث  ًرا،  َتَقذُّ ْشيَاَء 

َ
أ ُکوَن  َوَيرْتُ ْشيَاَء 

َ
أ ُكلُوَن 

ْ
يَأ َاِهِليَِّة 

ْ
اجل ْهُل 

َ
أ ]اَکَن  وايي:  هغه 

َحلَّ 
َ
َم َحَراَمُه، َفَما أ ُ، وََحرَّ

َ
َحلَّ َحاَلهل

َ
نَْزَل ِکتَابَُه، َوأ

َ
 نَِبيَُّه، َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم َوأ

َ
َتَعایل

َم َفُهَو َحَراٌم، َوَما َسَکَت َعنُْه َفُهَو َعْفٌو، َوتاََل )ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   َفُهَو َحاَلٌل، َوَما َحرَّ
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ([.

ژباړه: د جاهليت دور خلکو به ځينې شيان خوړل او هل ځېنو به يې ځانونه قابو 
کول چې ګنې پليت دي، اهلل پاک خپل پېغمرب راواستوه او کتاب يې پرې نازل 
کړ، د هغه حالل يې حتليل او د هغه حرام يې حتريم اعالن کړل، نو حالل يې 
حالل او حرام يې حرام دي، او هل څه نه چې خاموش پایت دی نو استعمال او نه 
استعمال يې عفو ده، او بيا يې دا ايت ولوست )قل..( ورته ووايه چې ما ته په ويح 

کړی شوي کتاب کې مې حرام څه ونه يلدل پرته هل...

 په نېک نيت باندې حرام نه حاليلږي: 

د حاللو توکو استعمال خپله عبادت دی انسان پرې اهلل ته تقرب حاصلوىل يش، 
که څه هم د خپلې ښځې رسه مجاع ولې نه وي، يا هل تبذير او تکرب پرته څوک 
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پر ځان يا کورنۍ خرچ وکړي، يا خوراک او څښاک يا پوښاک يې هل هر چا اغيل 
او ګران بيه وي، خو چې حالل وي اهلل ورته ثوابونه ورکوي، خو ولې که څوک د 
ثواب اکرونه په هغه ډول شتمنۍ مخ پر وړاندې يويس چې کم او کيف يې ناروا 
وي او په ناروا يې کمايي شوي وي، د دې پرځای چې اهلل ته تقرب حاصل کړي او 

ثوابونه وګټي نو ګناه يې کيږي او هل اهلل څخه مزيد نور هم لري وځي.

د نمونې په توګه که څوک د مسجدونو په ابادۍ کې، د قران کريم په چاپ او نرش 
و اشاعت کې، د مدارسو رسه په تعاون او مرسته کې هل هغه مال څخه ګټه واخيل 
چې بنسټ يې سود وي، يا په رشوتونو راټول شوی وي نو دغه اکرونه حرام دي، 
ځکه په حرامو کې اهلل خري او برکت نه دی اېښی، خو که هل سودي کمايۍ څخه 
ځان په بشپړه توګه خالصوي نو کوالی يش چې هل مساجدو پرته يې د مسلمانانو 
په اجتمايع او فردي خري ښېګړو هر ډول اړتياو کې مرصف کړي، خو ولې که 
د خري په اکرونو کې څوک هل چا څخه رشوتونه اخيل نو بيا حرام دی، لکه څوک 
ووايي چې دتله درته د فالنکي موسسې هل خمې سرت مسجد په دې رشط ابادوم 
چې دومره اندازه سلنه راته راکړل يش او يا هل چا څخه معلومه اندازه پيسې د 

رشوت په نورو نومونو واخيل نو کمايي يې حرامه ده.

 په حيلو او پراډونو هم حرام نه حاليلږي: 

اهلل تعایل په يهودو باندې وازده حرامه کړه نو هغوی ييل کړه او تېل يې ورهل خرڅ 
کړل او نرخونه يې وخوړل، نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم يې دغه کړنه وغندهل، 
َمْت  نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم په غوڅو لکماتو کې وايي ]قَاتََل اهلل ايلَُهوَد ُحرِّ

ُحوُم، فََجَملُوَها َفبَاُعوَها[ )صحيح خباري: ۲۲۲۳(. َعلَيِْهُم الشُّ

ژباړه: اهلل دې يهودان تباه کړي، وازدې پرې حرامې شوې نو ويلې يې کړې او 
بيا يې خرڅې کړې.

دا ډول که څوک د حتفې په نوم رشوتونه واخيل، يا د منافعو په نوم سود وخوري که 
هر څومره زړه راښکونکی نوم پرې کيږدي خو ولې حرام پرې نه يش حتليلوىل، 
د باطل لپاره دغه ډول زيارونه ټول هغه څه دي چې نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم 
وَنَها بَِغرْيِ  َْمَر، يَُسمُّ

ْ
يِت اخل مَّ

ُ
َبنَّ نَاٌس ِمْن أ يې وړاندوينه کړې ده، هغه فرمايي ]لَيرَْشَ
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رَْض، َوجَيَْعُل 
َ ْ
ُمَغنِّيَاِت، خَيِْسُف اهلل بِِهُم األ

ْ
َمَعازِِف، َو ال

ْ
اْسِمَها، ُيْعَزُف َعَ رُُءوِسِهْم بِال

َنَاِزيَر[ )سنن ابن ماجه: ۴۰۲۰(.
ْ
ِقَرَدَة َو اخل

ْ
ِمنُْهُم ال

ژباړه: زما په امت کې به هرومرو ځينې خلک رشاب په نورو نومونو وڅښي، پر 
رس به ورته ګانې جبانې ويل کيږي، ځمکه به پرې اهلل وشکوي او شادوګان او 

خزنيران به ترې اهلل جوړ کړي.

حديث کې دې ته اشاره وشوه چې که په رشابو څوک د شېدو نوم هم کيږدي 
حرام دي او که رشاب ورته هم ووايي بيا هم حرام دي، که د شهدو او د ميوو رس 
نوم پرې هم کيږدي خو چې رشاب وي نو حرام دي، دغه ډول ټولې هغه حتفې 
چې د رشوت په ډول ورکول کيږي، باطل پرې حق او حق برې باطليږي رشوت 
دی که څه هم په نوم حتفه وي، د نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم تېر مذکور حديث 
دومره جامع دی چې هر ډول حرامو ته شمول لري، که څه هم حرام په ډول ډول 

ښو نومونو ونومول يش.

 حرامو ته ګرد ذرائع هم حرام دي: 

هل نصوصو څخه اهل علمو استنباط کړې قاعدې هل خمې ګرد ذرائع چې حرامو 
ته پرې الر هوارېدای يش ذارئع يې هم حرام دي، که څه هم ذريعه خپله مباحه 
وي، خو که نفس ذريعه حاللو ته رهربي کوي نو واضحه ده چې مسلمان ترې 
استفاده کوىل يش، هغه قاعده چې مونږ ورته اشاره وکړه او د قواعدو او احاکمو 
په کتابونو کې يې د ملت فقهاؤ په خورا توضييح ډول ترشيح کړې ده، سلطان 
او وسائل  لري،  او مفاسد ډېری وسائل  العلماء عز بن عبدالسالم وايي: مصالح 
د مقاصدو په څېر د ندب، وجوب، حتريم، کراهت او اباحت حکمونه لري، لکه 
وسيله پر مقصد سرته بهرتي لري لکه ځينې طاعتونه او معارف چې هل وسيلې 
 .۴۳/۱ املقاصد:  اختصار  يف  )الفوائد  وي.  څښنت  ثواب  د  ډېر  مقصد  يې  څخه 

لومړی چاپ ۱۴۱۶، دارالفکر(.

ْحاَکُم الَمَقاِصِد( د دې قاعدې په رڼا 
َ
دغه مستنبطه قاعده دا ده چې )الوََسائُِل لََها أ

کې چې اساليم صحيحو او رصحيو روايتونو ته استناد لري په ډاګه ويالی شو چې 
هر اکر او وسيله چې حرامو ته ذريعه وي که څه هم د حاللو جتارت وي، که څه 
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په  انسانيت  امور وي چې  داسې  نور  د خريښېګړې  هم عبادتونه وي، که څه هم 
کې خوندي پاتې کيږي خو که قليب فساد په کې وي لکه رياء نو عبادتونه پرې نه 
قبليږي، ځکه چې رياء په کې ده، په ټونلزيو اصاليح امورو او د ميل ګتو خونديتوب 
که څه هم نېک اکر دی خو ولې مقصد يې رياء وي يا يې باعث نور امور وي چې 

اليه رضا په کې هېڅ شتون نه لري نو د ثواب پر ځای يې ګرد عمل الثوابه يش.

 حرام د هېڅ چا لپاره نه حاليلږي: 

د اساليم احاکمو په قاموس کې چې هر يش ته د حرامو حکم متوجه شوی وي 
نو د مسلمانانو ګردو افرادو ته تعميم کيدای يش، دا د اساليم رشيعت ځانګړنه 
ده چې احاکم يې شمويل دي، هېڅ افرادو ته يې استثنائيت نه دی حاصل، مګر 
هغه مهال چې رشيعت خپله يو حکم کړی وی او ورڅخه يې د ځينو افرادو 
اختصاص کړی وي، ورنه د باطل استنباط په زور به مونږ زيار نه اوباسو تر څو 
وبولو، اسالم چې لکه  پورې خمتص  يا اشخاصو  او ماکن  د زمان  تعمييم احاکم 
کومې توکې حرامې وبويل نو احاکم به يې هر فرد، امري او غريب، باچا او ګدا، 
نارينه او زنانه، کرش او مرش، تور اوسپني، عرب او عجم ته متوجه وي، او که يې 
د کومو شيانو په حليت امر صادر کړ هم به ګردو افرادو ته په وګړيز او ټونلزي 
ژوند دواړو اړخونو کې متوجه وي، مګر هغه مهال چې رشيعت خپله حکم د 
ځينو افرادو پورې خمتص نه وي بوىل، د نمونې په توګه د بلاس مسئله، که څه هم 
هل ګيټکو الندې بلاس د نارينو په حق کې حرام دی خو ولې د زنانو په حق کې 
روا دی، يا مسلمان افراد که څه هم هل داسې هېواد څخه وي چې دوليت قوانني 
يې کفر وي او دوی په کې اسالم ته اغړه ايښي وي خو د ټونلې په بنسټ ورته 
هېڅلکه حرام نه حاليلږي او نه ورته حالل حراميږي، څومره اسالم چې يې زده 
وي پرې عمل به کوي او د مزيد تعليم به الرې سنجوي تر څو اسالم په پوره معین 
او اکمله توګه عميل کړي، مثال غال او رسقت په اسالم کې حرام دی، غال هل 
مسلمان او اکفر دواړو نه حرامه ده، که اوس مهال غال ته بل هر څومره مقدس 
او دلکش نوم کېښودل يش خو حرامه ده، که هر څوک يې کوي حرامه ده، که 
هر ځای يې کوي حرامه ده، هل دې کبله نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم په نهايت 
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قَْت لََقَطْعُت  ٍد رَسَ نَّ فَاِطَمَة بِنَْت حُمَمَّ
َ
لَْو أ زيات وضاحت رسه وايي چې ]َواْيُم اهلل 
يََدَها[ )صحيح ابلخاري: ۳۴۷۵، ۳۷۳۲، ۴۳۰۴، ۶۷۸۷(.

لوړه په رب اليزال چې که فاطمه ريض اهلل َعنَْها هم غال وکړي نو الس به ترې 
قطع کړم.

دې نص کې دې ته اشاره ده چې فاطمه ريض اهلل َعنَْها که څه هم په هغو ښځو 
کې شمېر ده چې هل عقل ا و دين څخه پوره ده، بل غوره وایل يې دا دی چې د 
پېغمرب لور ده، د جنيت سړي يب يب ده، د جنت درسدارانو مور ده، هل عقل او دين 
څخه پوره ښځو کې د بهرتينې ښځې لور ده، خو ولې غال چې اسالم حرامه کړې 
ده د اعم مسلمان په څېر ورته حکم متوجه دی، ديين او عقيل کمال، بهرتي او 

فضيلت يې هل حکم څخه خمتصه نه کړه.

 که د مرګ خطره وي يا انساين اعضاء تلف کيږي نو حرام حاليلږي: 

اساليم دين رسارس رمحت دی، مهرباين او اليه فضل او کرم دی، اساليم دين ټول 
اسان او سهولت دی، داسې دين دی چې د ژوند په هر ډګر کې سخت دريزي په 

لککو ټکو غندي، اساليم دين د دې قراين ايت څخه راویت دی چې 

)ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( ]سورت بقره: ۱۸۵[

کول  سخيت  غواړي  اسانتياوې  کې  بڼه  عميل  دين  د  درباندې  کريم  اهلل  ژباړه: 
درباندې نه غواړي.

يَُشادَّ  َولَْن   ، يرُْسٌ يَن  ادلِّ ]إِنَّ  وََسلََّم هم فرمايي:  َعلَيِْه  دغه څېر نيب کريم َصیلَّ اهلل 
 َغلَبَُه[ )صحيح ابلخاري: ۳۹(.

َّ
َحٌد إِال

َ
يَن أ ادلِّ

ژباړه: اساليم دين ډېر اسان دی، هېڅ څوک په دين کې ځان باندې سخيت نه 
کوي مګر د دين اسانتياوې پرې اغبله کيږي.

هل دغې اسانتياو هل مجلې څخه يو هم انسان ته په هغه حالت کې چې حرام ونه 
خوري يا خو د مرګ رسه مخ کيږي او يا يې بدين غړي تلف کيږي، اسالم ورته 

خپل حمرمات حتليل کړي دي، اهلل رب کريم فرمايي: 
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)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( 
]سورت أنعام: 119[

ژباړه: تاسو لره څه رابندوي چې هغه څه نه خورئ چې د اهلل نوم پرې ياد شوی 
وي، رسه هل دې چې اهلل درته ټول حرام په تفصييل توګه بيان کړي دي، مګر هغه 
حرام چې د سخت رضورت هل خمې ورته اړتيا ولرئ، ډېری خلک هل علم پرته د 
خپلو هوسونو په خاطر د اهلل هل الرې څخه خلک بې الرې کوي، په جتاوزګرو 

باندې ستا رب ډېر ښه خرب دی.
چې  ده  اېښې  قاعده  فقيه  بله  فقهاؤ  مسلمانانو  کې  رڼا  په  ايت  همدې  د 
راوالړيږي  ترې  مرګ  )چې  اړتيا  زياته  نهايت  الَمْحُظْوَراِت(  تُِبيُْح  ْوِرَياُت  ُ )الضَّ

مثال( ديين حمرمات حتليلوي.
د رضورت او اضطرار ترمنځ بايد توپري وکړو، په دنيا کې به هېڅ انسان نه وي مګر 
رضورت به لري، که څه هم باچا وي، بډا وي، خو رضورت به لري، پاتې ال نادار 

او بې کسه او بې وسه.
انساين  يا  چې  کيږي  ويل  ته  حالت  هغه  اضطرار  چې  مووويل  وړاندې  لږڅه 

زندګي اخيل او يا يې نور بدين غړي هل تلفاتو رسه مخ کيږي.

 د اضطرار په حالت کې دومره حرام کول چې اړتيا پرې پوره يش: 
هغه مسلمان افراد چې د اضطرار په حالت ګرفتار وي بايد هل حرامو څخه به 
دومره استفاده کوي چې ګوزاره يې ويش او تر حاللو پورې پرې رسيدګي وکوىل 
يش، ددې معین دا نه ده چې خلک به دومره غال، اختالس او چورچپاول کوي 
چې د ځآن لپاره پرې د حالل جتارت د اساس تيږه کېږدي، نا هېڅلکه ترې دا نه 
دي مراد، بلکې د مسلمان شېوه به دا وي چې هل رسه به د حاللو لټونوال وي، د 
حرامو چکر به يې بييخ په ذهين حميط کې نه وي، په دغسې سختو حاتلونو کې 
به انسان هل ديين حمرماتو څومره ګټه اخيل؟ خپله مونږ ته قران کريم دغه نقشه 

رسم کړې ده، اهلل پاک فرمايي 
)  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ( ]سورت بقره: 173[
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ژباړه: که اضطرار څوک فوق اذلکر حمرماتو ته اړ کړ نو هل اړتيا نه پورته به يې 
خوراک نه کوي او نه به پکې د اهلل هل پولو جتاوز کوي، که څوک دغسې وکړي 

نو ګناه پرې نشته او اهلل بښونکی او د رحم واال ذات دی.
بايد انسان هل ذهنه وبايس چې ګرد حمرمات په دې کې نه دي داخل، هسې نه هل 
ايتونو څخه په ناوړه استدالل ځينې د متعې په نوم زنا کوي تر څو ګناه کې واقع 
نه يش، نا، بلکې متعه دتله خپله زنا ده که څه هم شيعګان يې روا بويل خو ويل 
هغوی د اهلل په کتاب هل تالعب پرته نوره هېڅ اراده نه لري، او مونږ دتله اساليم 
حکمونه هغه چا ته بيانول غواړو چې اساليم دين ته ژمن وي، ورنه زنا خپله که 
څه هم نومونه يې ردو بدل يش او خلک پرې تېرباسل يش خو د اهلل هل حکمونو 
په داسې امورو کې اهلل هغه څوک ستايیل دی چې  څخه تعدا او رسغړونه ده، 

حمصن وي او فرج يې په حرامو کې استعمال نه يش، اهلل پاک فرمايي 
)ٹ  ٹ  ٹ  ٹ( ]سورت مؤمنون: 5[

ژباړه: او هغه خلک چې خپل فرجونه يې هل زنا او لواطتونو نه حمفوظ ساتيل وي.
په انعام کې ورته اهلل پاک وروسته ايتونو کې د هميشګرۍ جنتونو ورکړي دي.

ځان  څخه  لواطتونو  او  زنا  هل  څخه  پېل  هل  چې  وي  دا  به  شېوه  مسلمان  د  او 
وژغوري، په حيلو او پراډ به هېڅلکه د حرامو حتليل نه يش کيدای، لږ وړاندې 
د ځآنګړي عنوان الندې ورته اشاره وشوه او هلته مو زده کړل چې په پراډونو 

باندې د حمرماتو حتليل د يهودانو خوی خصلت دی.
د تېرې اوږدې شننې پايڅوړ دفقهاؤ هل ايتونو او حديثونو څخه مستنبطه فقيه 
ُر بَِقَدرَِها[ )الوجزي يف ايضاح القواعد الفقه اللکية:  ْوِريَّاُت ُتَقدَّ ُ قاعده ده چې ]الضَّ

۱-۲۳۹، د دکتور حممد صديق يلکنه څلورم چاپ ۱۴۱۶، مؤسسة الريان(.
اړتياوې به په اندازې رسه تررسه کيږي، نه به په کې څوک هل حده جتاوز کوي او 

نه به يې هل اړتيا نه زيات استعمالوي.

 هل مشتبهاتو څخه به انسان ځان ژغوري: 
که څه هم اساليم دين ګرد حمرمات او حالل په ښه ډول واضح کړي دي خو دنبوي 
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حديثونو هل خمې ځينې امور مشتبه دي، د مسلمان رسه ښائيږي چې ځان ورڅخه 
رابند کړي، شايد فلسفه په کې هم دا وي چې اهلل پرې زمونږ ايمانونه ازموي چې 
په کوم انداز کې دي، ځان ته نه بلکې مونږ ته يې راښايي چې تاسو د ا يمان دعوېدار 
څومره په ايمان کې ياست او څومره ترې بهر ياست، څومره په خپلې ژمنې لکک 
والړ ياست او څومره ورته ژمن نه ياست، په داسې ازمېښتونو اهلل پاک د مسلمانانو 
يو  او سود  بيع  منافقينو څخه تصفيه کوي، هل دې کبله خو غري مسلم  صفونه هل 
یش بويل، هېره دې نه وي چې مشتبهات په هغه امورو کې داخل نه دي چې شارع 
ترې تفضاًل سکوت کړی وي، بلکې مشتبهات او دغه څېر مباح مسکوتات رسه 
منځ کې د اسمان او ځمکې توپېر لري، هل دې کبله اساليم او ديين درېځ په داسې 
مسائلوکې دا دی چې تفضاًل مسکوت عنه کې به څوک پوښتنې نه کوي، بلکې 
استعمال يې مباح دی او انسان که وغواړي ترې مستفيد يش نو کوىل يش، خو ولې 
په مشتبه امورو کې ديين حکم په بشپړه توګه ځان ژغورنه ده، که څوک پرې اخته 
په  يش نزدې ده چې د اهلل په ممنوعه عالقه کې ځان وڅروي، راروان حديث يې 
 ، ٌ ډېره ښه توګه مزيد توضيحوي، نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي: ]الاََلُل َبنيِّ
 
َ
، َوَبيْنَُهَما ُمَشبََّهاٌت اَل َيْعلَُمَها َکِثرٌي ِمَن انلَّاِس، َفَمِن اتََّق الُمَشبََّهاِت اْسترَْبَأ ٌ َوالََراُم َبنيِّ

اَل 
َ
ْن يَُواقَِعُه، أ

َ
بَُهاِت: َکَراٍع يَْرَع َحْوَل اِلَم، يُوِشُك أ يِنِه وَِعرِْضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ دِلِ

رِْضِه حَمَاِرُمُه[ )صحيح ابلخاري: ۵۲(.
َ
اَل إِنَّ ِحَم اهلل يِف أ

َ
َوإِنَّ ِللُکِّ َمِلٍك ِحًم، أ

ژباړه: حالل هم ښاکره دي او حرام هم ښاکره دي، ترمنځ يې داسې څه مشتبهات 
دي چې زياتره خلک يې نه پېژين، که هل دغې امورو څخه چا ځان وژغورو نو 
دين يې هل نقص او عزت يې هل طعن تشنيع څخه بچ وساته، خو که څوک په دغه 
شبهاتو کې واقع يش نو د هغه شپون مثال لري چې د ممنوعې عالقې نزدې خپله 
رمه څروي، نزدې ده چې ممنوعې عالقې ته خوهل واچوي، خربدار چې هر ټولواک 

ممنوعه عالقه لري او د اهلل پر ځمکه د هغه ممنوعه عالقه د هغه حمرمات دي.

چې لکه هم انسان د يو يش اړوند په يوه دوه کې يش مناسب ده چې هل ريب او 
شک هلته وکوچيږي چې حقيقت او روښنايي ده، نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم 
نِينٌَة، َوإِنَّ الَکِذَب ِريبٌَة[ 

ْ
ْدَق ُطَمأ إِنَّ الصِّ

 يَِريبَُك، فَ
َ

 َما ال
َ

فرمايي ]َدْع َما يَِريبَُك إِیل
)جامع الرتمذي: ۲۵۱۸(.
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ژباړه: هغه څه پرېږده چې شکونو کې دې اچوې د هغه څه لپاره چې شکونو کې 
دې نه اچوي، رښتيا ډاډ او دروغ خپله شکونه دي.

هل حديث څخه ډېر ښه څرګنديږي چې د مسلمان هسيت رسه نه ښائيږي چې 
حتليالتو او حتريماتو کې يې ټول استناد په شکونو او حيلو والړ وي.

دا چې نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم صدقات نه خوړل او پرې حرام و، هل اشد 
احتياط هل کبله يې د الرې پر رس پرته کجوره تر خولې نه کړه په دې خاطر چې 
هسې نه د صدقې کجوره وي، امام خباري رمَِحَُه اهلل په خپل صحيح کې هل انس 
ريض اهلل َعنُْه نه په )۲۰۵۵( شمېر روايت کوي ]َمرَّ انلَّيِبُّ َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم، بِتَْمَرٍة 

تَُها[.
ْ
لَک

َ َ
ْن تَُکوَن ِمْن َصَدقٍَة أل

َ
َمْسُقوَطٍة َفَقاَل: لَْواَل أ

ژباړه: نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم الره کې پر لويدلې کجورې تېر شو، نووېويل: 
که خوف رارسه نه وی چې هل صدقې څخه به وي نو خوړلې به مې وه.

دا او دېته ورته نور ډېری روايتونه په ښه توګه څرګندوي چې په مشتبه امورو 
لږ  ولې  خو  ولري  تاييدات  برشي  هم  څه  که  حاليلږي  نه  حرام  ته  چا  باندې 
څوک  هېڅ  دي  حقوق  ځانګړي  شارع  د  اوحتريم  حتليل  چې  ويل  مو  وړاندې 

وررسه په کې د رشاکت حق نه لري.

 غوره خواړه د خپل الس ګټه وټه ده: 
د حديثونو په ګردو ټولګو کې که د بيوع په باب کې ژور نظر واچو راته به جوته 
يش چې د پلور اوپېر لپاره اسالم د انساين سعادت لپاره د اکميابۍ اصول ايښې 
ټول  او دوکې  پراډ  د  بلکې  او بس،  رابند کړی دی  يې  نه چې ورڅخه  دا  دي، 
ډولونه يې حرام بويل دي، پر حرامو يې انسان ته سخت دنيوي او اخروي وعيدونه 
هم ورکړي دي، که څوک د چا مايلت د هغه هل رضا پرته واخيل که څه هم ډېر 
کم وي، بې باکه وي خو حرام دی، چې تر څو يې ورته مالک خبشش نه کړي 

نو د قيامت پر ورځ به وررسه اهلل حساب کتاب کوي.
ا  ، َخرْيً َحٌد َطَعاًما َقطُّ

َ
َكَل أ

َ
په دغه باب نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي ]َما أ

ُكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ[ 
ْ
اَلُم، اَکَن يَأ ُكَل ِمْن َعَمِل يَِدهِ، َوإِنَّ نيَِبَّ اهلل َداوَُد َعلَيِْه السَّ

ْ
ْن يَأ

َ
ِمْن أ

)صحيح ابلخاري: ۲۰۷۲(.
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ژباړه: د خپل الس هل ګټې وټې پرته غوره ترين خواړه نور څوک نه خوري، د اهلل 
اَلم به هم د خپل الس ګټه وټه خوړهل. نيب داود َعلَيِْه السَّ

َصیلَّ  پسې واضحه کوي، نیب کريم  روايت هم شته چې زمونږ مفهوم ال  بل  يو 
ِمْن  َدُکْم 

َ
ْوال

َ
أ َوإِنَّ  َکْسِبُکْم،  ِمْن  تُْم 

ْ
َكل

َ
أ َما  ْطيََب 

َ
أ ]إِنَّ  فرمايي  وََسلََّم  َعلَيِْه  اهلل 

َکْسِبُکْم[ )جامع الرتمذي: ۱۳۵۸(.

ژباړه: ډېر حالل خواړه هغه دي چې ستاسو خپله ګټه وټه وي، او ستاسو چبيان 
ستاسو ګټه وټه ده.

که څه هم په دې باب روايتونه ډېر دي خو د بهرتو خواړو په باب کې به ان شاء 
اهلل دومره بسنه وکړي، د حق پېرواکرو ته هم دومره بسنه کوي که څه هم لکمات 
کم وي، او باطل پرستو ته که څه هم لوی کتاب واوروې خو ولې زنګني زړه يې 

پرې هل شکوکو او شبهاتو ډک وي.

 په معايش جدوجهد کې د اساليم دين ترغيب: 

د اساليم دين پر کمال او مجال يې د پلور او پېر مبني احاکم ډېر ښه ګواه دي، د 
ژوند اړوند هېڅ اړخ يې کم او ال وباهل نه دی پرېښی، که د پلور او پېر هر ايت 
او حديث ته څېړنېزه کتنه وکړو شايد خربه دومره اوږده يش چې موخه به په ښه 
توګه واضحه نه يش، ان شاء اهلل دومره به بسيا وکړي چې دحکم استناد صحيح 

او رصيح حديث ته ويش.

په دې برخه کې غواړو ځينې هغه نصوص ذکر کړو چې تعطل او يب اکري يې په 
سختو لکماتو غندلې ده، او هغه څوک يې هم غنديل دي چې د بل په اوږو پيټی 
وي، اساليم تعليمات دا دي چې مسلمان کې به مجود نه وي بلکې د ټونلې فعال 

غړی به وي چې خري او ګټه يې هر چا ته شامله وي.

د ابوهريرة ريض اهلل َعنُْه څخه روايت دی چې رسول اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم 
َحًدا، 

َ
أ َل 

َ
يَْسأ ْن 

َ
أ ُ ِمْن 

َ
َحُدُکْم ُحْزَمًة َعَ َظْهِرهِ، َخرْيٌ هل

َ
أ ْن حَيْتَِطَب 

َ َ
فرماييل دي ]أل

ْو َيْمنََعُه[ )صحيح ابلخاري: ۲۰۷۴(.
َ
َفيُْعِطيَُه أ

ژباړه: تاسو کې چې څوک په خپلې شاه د لرګو ګيډی راوړي نو هل دې څخه به 
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ورهل ډېره غوره وي چې هل چا څخه سوال کوي چې يا ورته څه ورکړي او يا يې 
ورنه کړي.

پر اکروبار باندې دين دومره هڅونه ورکړې ده چې ساری نه لري، دزبري بن العوام 
َحُدُکْم 

َ
ُخَذ أ

ْ
ْن يَأ

َ َ
رَِضَ اهلل َعنُْه په روايت نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي ]أل

َبََل، َفيَِجَء حِبُْزَمِة َحَطٍب َعَ َظْهِرهِ َفيَِبيَعَها، فَيَْستَْغيِنَ بِثََمِنَها، َخرْيٌ 
ْ
يِتَ اجل

ْ
ْحبُلَُه، َفيَأ

َ
أ

ْو َمنَُعوُه[ )سنن ابن ماجه: ۱۸۳۶(.
َ
ْعَطوُْه أ

َ
َل انلَّاَس، أ

َ
ْن يَْسأ

َ
ُ ِمْن أ

َ
هل

ژباړه: تاسو کې چې څوک خپل پړی )رسۍ( واخيل او غره ته الړ يش، د لرګو 
ګيډی پر خپلې شا راوړي او خرڅ يې کړي او په پيسو يې ځان هل نورو نه غين 
کړي هل دې څخه به ورهل  ډېر غوره وي چې هل خلکو نه سوال کوي، چې هغوی يا 

څه ورکړي او يا يې ورنه کړي.
دا دومره مقنع اسلوب دی چې ساری نه لري، هر څوک کوىل يش تر اکيف حده 
ځان وپوهوي چې د بل الس ته ناسته او ځان پر نورو پيټي کول څومره مذموم او 
نفيس عزت الهو کوي، او ځان پر اکروبارو مشغول ساتل او د اهلل نور خملوق ته 

ګټه رسولو کې څومره خوند او ديين او دنيوي عزت دی.
د تېر په څېر يو بل حديث دی او په پوره معین توضيحوي چې صحابه کرام ريض 
اهلل َعنُْهْم د بل چا د شتمنيو غله نه وو، هغوی پر بل چا تکيه نه و، د خپل ژوند 
مراحل يې د نورو شتمنيو ته په طمع توقع نه دي تېرې کړي، اعيشه ريض اهلل َعنَْها 
ْنُفِسِهْم، َواَکَن يَُکوُن لَُهْم 

َ
اَل أ ْصَحاُب رَُسوِل اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم ُعمَّ

َ
وايي ]اَکَن أ

تُْم[ )صحيح ابلخاري: ۲۰۷۱(.
ْ
ْرَواٌح، فَِقيَل لَُهْم: لَِو اْغتََسل

َ
أ

ژباړه: د نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم ملګرو به هر چا اکرونه خپله کول، )د 
خولو هل کبله( به ترې بد بوي تلو، نو ورته وويل شول چې )که دمجعې په ورځ( 

مو غسل کول نو ښه به وکړئ.
مطلب دا دی چې اسالم هل هاغه وخته اسالم دی، اوس هم چې مسلمان پرخمتګ 
غواړي بايد د صحابه کرامو هل ژوند څخه مسري مستنبط کړي او خپل ځان او 
اموال بايد په مرشوعه توګه توظيف کړي، ګټه به يې هم ډېره، هم حالهل او هل 

طمانينت څخه ډکه وي.
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 د صحابه کرامو هل حرام خورۍ څخه ځان ژغورنه: 

په صحابه کرامو ريض اهلل َعنُْهْم باندې د خشوع او خضوع تمامه وه، هغوی د 
زهد او پرهزيګارۍ په ګاڼه دومره سينګار وو چې اوس مهال يې بييخ نمونه نشته، 
چې پر نورو به يې خپل مايلت ونه خوړ نو د نورو مايلت خو به يې بييخ نه خوړه، 
په وړه او اندک مسئلو کې به يې دومره حتقيق کو چې ته به وايي هل دې به بله 
سرته ګناه نه وي، هل دې کبله خو يې ايمانونه هم معياري وو او مونږ هم د هغوی 

د ايمانونو په څېر ايمان باندې حتضيض شوي يو.

که څه په دې باب ډېر تاييدات لرو خو وړانګني تاييد يې هغه واقعه ده چې اعئشې 
ُ اخلََراَج، َواَکَن 

َ
يِب بَْکٍر ُغاَلٌم خُيِْرُج هل

َ
ريض اهلل َعنَْها روايت کړې ده فرمايي ]اَکَن أِل

ُ الُغاَلُم: 
َ

بُو بَْکٍر، َفَقاَل هل
َ
َكَل ِمنُْه أ

َ
ٍء فَأ ُكُل ِمْن َخَراِجِه، فََجاَء يَْوًما بيَِشْ

ْ
بُو بَْکٍر يَأ

َ
أ

نَْساٍن يِف اجلَاِهِليَِّة،  نُْت ِلِ بُو بَْکٍر: َوَما ُهَو؟ قَاَل: ُکنُْت تََکهَّ
َ
تَْدرِي َما َهَذا؟ َفَقاَل أ

َ
أ

َت ِمنُْه، 
ْ
َكل

َ
ي أ ِ

َّ
ْعَطايِن بَِذلَِك، َفَهَذا اذل

َ
ينِّ َخَدْعتُُه، فَلَِقيَيِن فَأ

َ
 أ

َّ
ْحِسُن الِکَهانََة، إِال

ُ
َوَما أ

ٍء يِف َبْطِنِه[ )صحيح ابلخاري: ۳۸۴۲(. بُو بَْکٍر يََدُه، َفَقاَء ُکَّ يَشْ
َ
ْدَخَل أ

َ
فَأ

ژباړه: د ابوبکر ريض اهلل َعنُْه يو غالم و چې ګټه وټه به يې ورهل کوهل او هغه 
به يې د الس ګټیل مال خوړه، يوه ورځ يې ورته څه راوړل هغه وخوړل، غالم يې 
ورته وويل: ايا پوهه يې چې څه دې وخوړل؟ هغه وويل: ولې څه یش و؟ غالم 
وويل: د جاهليت په مهال مې د يو چا لپاره کهانت کړی و خو په کهانت هم ال 
نه پوهېدم دوکه مې وررسه کړې وه، هغه راته دغه اجرت راکړی و چې تا وخوړ، 
ابوبکر رَِضَ اهلل َعنُْه خپل الس تر خولې ننويست او هل خيټي يې ټول په اکنګو 

راوويستل.

چونکه هغوی داسې وو نو ايمانونه يې ځکه معيار دي، ځکه خو ټول مستجاب 
ادلعوه هم وو، ځکه يې په شتمنۍ کې خري او برکتونه ول، ځکه خو به ورته دنيا 

پريمانه راروانه وه خو ولې دوی به خپله نه قبلوهل، ريض اهلل َعنُْهْم َورَُضْوا َعنُْه.

 د حرام خور داعګانې نه قبليږي: 

په دې کې شک نشته چې اهلل رب رحيم ذات د انساين سعادت او ګرد برشيت 
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لپاره هل تقديس او سپيڅلتيا څخه ډک دين بې د سارې لورينې په خاطر راستوىل 
دی، مونږ ملکف يو چې په مزاياو يې ځان تر توانه وخرب وو، هر خوند ته يې بل 
پاتې راځي چې خورا سرت يې استجاب ادلعوات دی، د اهلل رسه مناجات دی، په 
ستړيو ستومانو کې اهلل ته خپلې لپې پورته کول دي، دا داسې حاتلونه دي چې د 
رب اکئنات رسه پرې د هغه خالص بندګان خوند او مزه اخيل، د اهلل رسه مناجات 
ورته هل هر څه او هر چا څخه د حمبوبيت په قمة الرشف کې وي، خو ولې ځيين 
داسې اسباب شته چې هل دغې حالت څخه انسان رابندوي، د اهلل رسه مناجات 
ترمنځ يې اعئق واقع کيږي، خو که په فريض ډول د اهلل په عبادتونو پېل هم وکړي 
نو هېڅ مزه ترې نه يش اخستیل، عبادتونه پر ځان بوج بويل، د عقيدوي منافق په 
څېر يې يا په رياء او يا هم په بشپړ کسالت ادا کوي، يو هغه سبب چې د عبادتونو 
مزه وړي او د رب رسه د انسان اړيکي شکوي حرام خوري ده، امام مسلم رمَِحَُه 
َعنُْه څخه  ابوهريره ريض اهلل  باندې هل  )۱۰۱۵( شمېر  په  په خپل صحيح کې  اهلل 
َها انلَّاُس، إِنَّ اهلَل َطيٌِّب  يُّ

َ
روايت کوي چې نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي ]أ

ُمرَْسِلنَي، َفَقاَل: )ڻ  ڻ  
ْ
َمَر بِِه ال

َ
ُمْؤِمِننَي بَِما أ

ْ
َمَر ال

َ
 َطيِّبًا، َوإِنَّ اهلَل أ

َّ
 َيْقبَُل إِال

َ
ال

ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ( ]سورت املؤمنون: 51[، َوقَاَل: )چ  
يُِطيُل  الرَُّجَل  َذَکَر  ُثمَّ   ،]172 ابلقرة:  ]سورت  ڌ(  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ُبُه  ، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمرْشَ ، يَا رَبِّ َماِء، يَا رَبِّ  السَّ

َ
، َيُمدُّ يََديِْه إِیل ْغرَبَ

َ
ْشَعَث أ

َ
َفَر أ السَّ

لَِك؟[. ینَّ يُْستََجاُب ذِلَ
َ
ََراِم، فَأ

ْ
بَُسُه َحَراٌم، وَُغِذَي بِال

ْ
َحَراٌم، َوَمل

مومنان  اهلل  قبلوي،  نه  څه  نور  پرته  پاکو  هل  او  دی  پاک  اهلل  خلکو!  ای  ژباړه: 
ای  وايي:  اهلل  دي،  کړي  امر  پرې  يې  پېغمربان  چې  دي  کړي  امر  څه  هغه  پر 
پېغمربانو! هل پاکو شيانو څخه خوراک کوئ او نېک عملونه وکړئ، تاسو چې څه 
کوئ زه پرې دانا يم، او فرمايي: ای مومنانو! هغه پاک خواړه خورئ چې مونږ درته 
درکړي دي، بيا نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم يو سړی ذکر کړ چې پر اوږد سفر 
هم وي، برب رس او ګرد غبار اخسیت وي، اسمان ته يې السونه اوږده کړي وي او 
د يا رب يا رب... لکمات وايي، حاالنکه خواړه يې حرام وي، څښاک يې حرام 
وي، پوښاک يې حرام وي او پر حرامو ټوکېدیل وي، نو داع به يې څنګه قبوهل يش.

پر دې حديث نور داسې وضاحت هېڅ ارزښت نه لري چې موخه پرې ال روښانه 



87

پېر او پلور، احاکم او مسايل، د مستندو ديللونو په رڼا کې

او  لکمات  زمونږ  شايد  دي  کړي  توضيح  څومره  مقاصد  چې  حديث  دې  يش، 
تر ډېره حده اعجز رايش، همدومره بسنه کوي چې حرام خوري د  اسلوب ترې 
داعء هل قبول څخه لوی مانع دی، د حرام خور هېڅ اواز تر عرشه نه رسيږي، د حرام 
خور اواز او درد هېڅلکه نه اهلل قبلوي که څه هم ستونزو ستړيو ښکېل کړی وي.

 په حرام مال صدقه کول هم نه قبليږي: 

په خمکين عنوان کې مو زده کړل چې پيغمربان او امتيان يو څېر اهلل پاک په پاکو 
خواړو مامور کړي دي، په پاکو خواړو کې ډېر ديين رازونه دي که يې استحصاء 
وکړو شايد اعجز پاتې شو، خو که دا يلکنه يوآځې د حرامو منيف اړخ ته ځانګړي 
کړو او سلبيات يې راغونډ کړو شايد د پلور پېر نور مسايل راڅخه په ځای پاتې 
او د  يوه دا ده چې اهلل د حالل خور داعګانې قبلوي  لويه فلسفه  يش، د حاللو 
حرامو خور فرياد او ژړا اهلل بييخ نه قبلوي او که قبلوي يې نو په اسالم کې ورته 
استدارج ويیل شوی دی د حرامو په څېر ورته استدارج هم د سرت عذاب نښه ده.

چور  د  خيانت،  د  چې  څرګندوي  الفاظو  غوڅو  په  دی  حديث  بل  همدارنګه 
د عبادتونو د  باطلې الرې څخه مايل کمايي  بلې  د  يا  او رسقت  چپاول، د غال 
نه قبول بل المل دی، دا څومره لويه زسا ده چې انسان ګرد ديين عبادتونه کوي 
په  يې  اهلل  ولې  ورکوي خو  ان کې حارضي  او  حال  هر  په  ته  اراکنو  اساليم  او 
خپل دربار کې نه قبلوي، ځکه چې د قبويلت بنسټزي المل پکې معدوم دی، 
هل قبويلت څخه يې سرت اعئق ترخمه والړ دی، که څه هم په عبادتونو کې ورته 
وايي  بن سعد  دنيوي عذاب دی، مصعب  يې  دا  ګويا کې  ده خو  ستونزه  ستړې 
 تَْدُعو اهلَل يِل يَا 

َ
ال

َ
]َدَخَل َعبُْد اهلِل ْبُن ُعَمَر َعَ ابِْن اَعِمٍر َيُعوُدُه َوُهَو َمِريٌض َفَقاَل: أ

 ُتْقبَُل َصاَلٌة 
َ

اْبَن ُعَمَر؟ قَاَل: إِينِّ َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوُل: ال
 َصَدقٌَة ِمْن ُغلُوٍل[ )صحيح مسلم: ۲۲۴(.

َ
بَِغرْيِ ُطُهوٍر َوال

ژباړه: عبداهلل بن عمر رَِضَ اهلل َعنُْه د ابن اعمر عيادت کو، هغه ورته وويل: ابن 
عمره! داعګانې راته کوه، هغه ورته وويل: ما هل رسول اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم 
او  نه هم هل غال  او  قبلوي  نه  ملونځ  اهلل  پرته  اورېديل دي چې هل طهارت  څخه 

خيانت څخه صدقه او خرياتونه قبلوي.
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او داع نه قبلېدل هم لوی عذاب دی، نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم به تل هل دې 
څخه پناه غوښته چې ای اهلل هل هغه فرياد، اواز، ښېرا، غوښتنې څخه درپورې 

پناه غواړم چې نه قبليږي.

که څه هم د داعګانو د نه قبلېدو ډېر الملونه نور هم دي خو ولې سرت يې حرام 
خوري ده.

 د حرامو او حاللو ترمنځ توپري نه کول د قيامت نښه ده: 

اسالم  يې  نه  واچوي  اکر  په  اسباب  حالل  څوک  که  لپاره  ډېرښت  د  مايلت  د 
تقبيحوي او نه يې لکه غنديل دي تر هغه چې د مايلت د راغونډولو اسباب مباح 
وي، اسالم تل لپاره په اکروکسب او عميل ميدان کې ونډه لرلو باندې تزيي ورکړې 
ده او هل تعطل او بې اکرۍ څخه يې مسلمان فرد په سختو لکماتو رابند کړی دی، 
خو که څوک د خپل مايلت د ډېرښت اړوند د حرامو او حاللو توپريونو باندې 
پټ سرتګي کوي، په دې ډګر کې الوباهل وي چې کمايي هل حاللو او که هل حرامو 
څخه راروانه ده، نو داسې حاتلونه د قيامت ورځې په نزدېکت خورا لوی ديلل 
يِت َعَ انلَّاِس َزَماٌن، اَل ُيبَايِل الَمرُْء َما 

ْ
دی، نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي ]يَأ

ْم ِمَن الََراِم[ )صحيح ابلخاري: ۲۰۵۹(.
َ
ِمَن الاََلِل أ

َ
َخَذ ِمنُْه، أ

َ
أ

ژباړه: په خلکو به داسې وخت رايش چې سړی به پکې د دې هېڅ پروا نه کوي 
چې مال يې هل حاللو او که هل حرامو واخست.

 د قيامت په ورځ به د حرام مال خصويص پوښتنه کيږي: 

دنيا د عمل ميدان او قيامت په اعمالو د جزا او زسا کور دی، هر امتحان پايله 
او اجنام لري، هر ازمېښت ماکفات او جمازات لري، فرد بويه چې ازمېښت ورته 
څومره ارزښت لري او څومره ورته يلواهل او يا الوباهل دی، خو نتائج به هرومرو 
او  ظلم  څکوي،  هرومرو  به  مزه  پايلو  د  خو  نه  که  او  وي  يې  خوښه  که  ويين، 
بربريت، چور او چپاول، حرام خوري او پر حرامو لکک والړو خلکو څخه به اهلل 
د قيامت په ورځ د هر مظلوم حساب کتاب واخيل، دغسې انسان چې زندګي يې 
په نېکو عملونو او هل حرامو اړخونو يې مايلت راغونډ کړی وي، ظلم او بربريت 
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يې اوج ته رسېدیل وي، هل دنيا څخه په داسې حالت کې کوچېدیل وي چې نه خو 
توبه تائب وي او نه يې مظلمه خپل اهل ته ورکړي وي، دغسې انسان ته اسالم د 
قيامت د ورځې مفلس وييل دي، نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم يوه ورځ هل خپلو 
ُمْفِلُس؟ قَالُوا: الُمْفِلُس ِفينَا يَا رَُسوَل 

ْ
تَْدُروَن َمِن ال

َ
احبابو او ملګرو څخه وپوښتل ]أ

يِت  مَّ
ُ
 َمتَاَع، قَاَل رَُسوُل اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم: الُمْفِلُس ِمْن أ

َ
ُ َوال

َ
 ِدرَْهَم هل

َ
اهلل َمْن ال

َكَل 
َ
يِت قَْد َشتََم َهَذا َوقََذَف َهَذا، َوأ

ْ
يِت يَْوَم الِقيَاَمِة بَِصاَلتِِه وَِصيَاِمِه َوَزاَکتِِه، َوَيأ

ْ
َمْن يَأ

َماَل َهَذا، وََسَفَك َدَم َهَذا، َورَضََب َهَذا َفيَْقُعُد َفيَْقتَصُّ َهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه، َوَهَذا ِمْن 
ِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم 

ُ
ْن ُيْقتَّص َما َعلَيِْه ِمَن اخلََطايَا أ

َ
إِْن فَِنيَْت َحَسنَاتُُه َقبَْل أ

َحَسنَاتِِه، فَ
َفُطِرَح َعلَيِْه ُثمَّ ُطِرَح يِف انلَّاِر[ )جامع الرتمذي: ۲۴۱۸ ۹(.

ژباړه: ايا تاسو پوهېږئ چې مفلس څوک دی؟ هغوی وويل: د اهلل رسوهل! مونږ کې 
مفلس هغه څوک دی چې پيسې ټکې او د سازو سامان څښنت نه وي، رسول اهلل 
َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم ورته وويل: د قيامت په ورځ زما په امت کې مفلس هغه څوک 
دی چې ملونځونه، روژې او زاکت به راوړي، ده ته به يې کنځلې کړې وي او په ده به 
يې تور پورې کړی وي، د ده به يې مال خوړیل وي او د ده به يې وينه تويه کړې وي او 
دا به يې وهیل وي، تر هغه به کېنوىل يش چې حسنات )روژه، ملونځ، زاکت او...( ترې 
د ظلمونو او حرام خورۍ په بدل کې واخستل يش، خو که حسنات يې د حقوقو په 
بدل کې ختم شول او حقوق پرې پاتې وو نو د مظلومانو ګناهونه به راواخستل يش 

او په دغه ظالم حرام خور به واچول يش او بيا به اور ته وغورځول يش.

ډېر لوی وعيد دی که څوک په رس کې مغز ولري، د خفګان ډېر لوی مقام دی 
چې څوک خپل حسنات د بل په ترازو کې وويين، د خفګان لوی مقام دی چې 
څوک بقاء په فناء پلوري، د خفګان لوی مقام دی چې د بل په ستړې څوک خپله 

هوسا هل السه ورکوي.

په دې اړه د معاذ ريض اهلل َعنُْه يو بل حديث هم دی چې رسول اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه 
ْفنَاُه، َوَعْن 

َ
َل َعْن ُعُمِرهِ ِفيَما أ

َ
 تَُزوُل قََدَما َعبٍْد يَْوَم الِقيَاَمِة َحیتَّ يُْسأ

َ
وََسلََّم فرمايي ]ال

باَْلُه[ 
َ
أ ْنَفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَم 

َ
أ تََسبَُه َوِفيَم 

ْ
ْيَن اک

َ
أ َفَعَل، َوَعْن َماهِلِ ِمْن  ِمِه ِفيَم 

ْ
ِعل

)جامع الرتمذي: ۲۴۱۷(.
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ژباړه: د قيامت په ورځ به تر هغه د انسان قدمونه حرکت ونه کړي چې ورڅخه 
د عمر په بابت پوښتنه ونه يش چې په څه کې يې تېر کړی دی، او د علم اړوند 
چې څه يې پرې کړي دي، او هل مال او دولت څخه چې هل کومه يې ګټیل او په 

څه کې يې لګوىل و، او د بدن باره کې چې په څه کې يې زوړ کړی و.

نو په حديث کې دې ته اشاره وشوه چې مايلت او ټکې پيسې هغه نعمت دی چې 
اهلل به يې هل بنده څخه ځانګړې پوښتنه کوي، چې حالل او که حرام دی؟ که 
حالل وي او د خري په امورو کې مرصف شوی وي نو فبها ونعم، مزې او چړچې 
به يې وي، خنداګانې او خوشحايلانې به وي، نعمتونه او رزقونه به وي، جنتونه او 
حورې غلمان به وي، خو که مال حرام وي او په حرامو کې ځای پر ځای شوی 
وي نو هل وېر او ژړا، هل نکال او عذاب، هل اور او سوز پرته به نور څه نه وي، او 
نعوذ باهلل د جهنم داسې عذابونه دي چې د وخت په مرور رسه به ال پسې تودېږي، 
 
َّ
ال پسې زياتيږي، ال پسې په جوش او غومربه کېږي، )فَُذْوقُْوا فَلَْن نَِزيَْدُکْم ِاال

َعَذاباً( عذابونه وڅکئ، مونږ به درته عذاب ال پسې نور هم اضافه کړو.

 حرام خور به هرومرو جهنم ته ځي: 

جنت پاک کور دی او پاک خلک به ورته ځي، هغه څوک به جنت ته ځي چې د 
قراين ايتونو او نبوي حديثونو په تعميل يې تقديس ګټیل وي، خو ولې هغه خلک 
چې خپل اصليت يې په کم اصلو اکرونو پلورىل وي، اللونه يې په اېرو ورکړي 
وي، جنت نه بلکې دوزخ ته به ځي، دوزخ خپله ګنده او د ګنده خلکو ځای 
دی، نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم کعب بن عجرة رَِضَ اهلل َعنُْه ته د ګڼ شمېر 
ُْمُه 

َ
َنََّة َمْن َنبََت ل

ْ
 يَْدُخُل اجل

َ
وصيتونو په ترڅ کې دا هم وويل ]يَا َکْعُب ْبَن ُعْجَرَة، ال

 بِِه[ )مسند امحد: ۱۵۲۸۴(.
َ

ْوىل
َ
ِمْن ُسْحٍت، انلَّاُر أ

حرامو  هل  يې  غوښه  چې  ننوتیل  يش  نه  څوک  هغه  ته  جنت  کعبه!  ای  ژباړه: 
راټوکېدلې وي، اور پر ده زيات اليق دی.
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د پلور او پېر غوره والی او اسالمي ادبونه

د اساليم دين حقانيت هغه څوک پېژندیل يش چې د سپيڅيل کتاب مقدس خمونه 
نه دی  بندګانو د اهلل د رمحت څپې وګوري، اساليم دين داسې  پر  يې وګوري، 
چې يوآځې په عبادتونو باندې زور ورکوي، نا بلکې د عبادت په څېر يې په اکر 
او کسب هم قابل غور هڅونه کړې ده، اسالم غواړي چې هر فرد د عبادت په 
څېر هل حالل مالونو څخه دومره اندازه کمايي ولري چې د سوال هل خمې پر چا د 
َل 

َ
مخ اوبه ونه پلوري او حیت چې نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي ]َمْن َسأ

[ )صحيح مسلم: ۱۰۴۱(. ْو ِليَْستَْکرِثْ
َ
يَْستَِقلَّ أ

ْ
ُل مَجًْرا فَل

َ
َما يَْسأ إِنَّ

ا، فَ ً ْمَوالَُهْم تََکرثُّ
َ
انلَّاَس أ

ژباړه: څوک چې هل خلکو څخه د مايلت سوال په دې خاطر کوي چې پانګه يې 
ډېره يش نو په حقيقت کې سکروټې راټولوي، اوس يې خوښه چې کمې )لږې( 

سکروټې راټولوي او که ډېرې.

په راروانو نصوصو کې به په تفصييل بڼه وپوهېږو چې په اساليم قاموس کې پلور 
او پېر او هل حاللو څخه کمايي څومره ارزښت لري؟

او زده به کړو چې اسالم دنيا او اخرت دواړو ته شامل دی، په روا بڼه دنيا ګټل 
هېڅلکه اسالم ضد نه دي، او نه رسه دواړه يو هل بله مستقل دي، دواړه عبادتونه 

دي او په دواړو کې انسان په ښه نيت ماجور دی.

 حالل جتاريت منافع د اهلل ځانګړې لورينه ده: 

تر دې مهاهل چې څومر وغږېدو او ال غږېږو موخه مو ورڅخه دا ده چې د افرادو 
هل ذهنه اوباسو چې اسالم اوس هم کم لری، اهلل پاک فرمايي 

)ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک( ]سورت بقره: ۱۹۸[
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ژباړه: پر تاسو هېڅ ګناه نشته چې )د حج په موسم کې( د اهلل فضل )پلور او پېر( 
ولټوئ، هل عرفات څخه چې لکه راښکته شئ په مشعر الرام )مزدلفه( کې د اهلل ډېر 
ډېر ياد وکړئ، او په هغه بڼه يې ياد کړئ چې په سمه توګه يې تاسو ته هدايت کړی 

دی، که څه هم هل دې نه وړاندې په داسې ضاللت کې وئ چې حق مو نه پېژنده.
ايت په تفصييل توګه واضحوي چې انسان که څه هم د حج په نېت روان دی خو 
ولې کوىل يش چې د نيوي ګټه وټه هم په نظر کې ولري، دغه دنيوي ګټه وټه يې 

عبادت نه اغېزمن کوي، بلکې )ِعبَاَدٌة َو اْسِتَفاَدٌة( هم عبادت او هم ګټه وټه.
هم د اهلل فرض ا دا کړي او هم د اهلل دنيوي لورينه راټولوي، دواړه هېڅلکه ضد 

نه دي او نه يو پر بل بد اثر لري.
په قران کې يو بل ايت هم دی چې دا معین يې ال پسې تفسري کړې ده، اهلل پاک فرمايي 

)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ( ]سورت مجعه: ۱۰[
ژباړه: لکه چې ملونځ تر پايه ورسيږي نو بيا په ځمکه د اهلل د فضل لټولو پسې والړ 
شئ، او اهلل ډېر ډېر يادوئ شايد اکمياب شئ )هل اور څخه جنات تر السه کړئ او 

جنت ته والړ شئ(.
جوته شوه چې په دواړو ايتونو کې هل )فضل( څخه د اهلل په ځمکه کې د حالل 
رزق روزۍ پلټنه ده، جتاريت امورو ته وده ورکول دي، هل روا الرې څخه د مايلت 
او  بنا وويل شول چې د ګټلو ذرائع  په دې  او )فضل( هم ورته  راغوڼدول دي، 
اسباب به يې حالل دي، که د مايلت په ډېرښت کې څوک ناروا اسباب په اکر 
واچوي که څه هم په مقدسو ځايونو کې وي خو جتارت يې ناروا او حرام دی، د 
حرامو ذرايعو هل خمې مايلت ته وده ورکول )فضل( نه بلکې اليه عذاب ورته ويل 
شوی دی، دغسې ډېرښت او ښه ژوند ته اهلل په قران کريم کې )مهلت( ويیل دی.

 سوداګر بايد هل اساليم سوداګريز اصولو څخه واقف وي: 
 ټول هغه بنسټزي مسايل چې اساليم مبني رشيعت د پلور اوپېر لپاره ايښي دي 
بايد مسلمان سوداګر ورڅخه په دومره اندازه واقف وي چې په ناعلمۍ کې په 
حرامو کې مبتال نه يش، او پر دغې اصولو د معرفت هل خمې وکوىل يش چې هغه 
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روزي ترالسه کړي چې د حرامو هېڅ بوي په کې نه وي، هل دې کبله به عمر ريض 
اهلل َعنُْه د خالفت په دور کې ټول سوداګر ملکف کړي وو چې دغه زده کړې 
همېشه په ذهن کې ولري، تر څو وکوىل يش ځان هل حرامو څخه وژغوري، امام 
ترمذي په خپل جامع کې )۴۸۷( نمرب باندې هل عمر ريض اهلل َعنُْه څخه نقلوي 

يِن(. َه يِف ادلِّ  َمْن قَْد َتَفقَّ
َّ

 يَِبْع يِف ُسوقِنَا إِال
َ

چې )ال
او  علم  دين  په  چې  کوي  نه  پلورل  څوک  هغه  دې  کې  بازار  په  زمونږ  ژباړه: 

معرفت نه لري.
نو په سوداګريزو اصولو دانش لرل باخلصوص او د اسالم په احاکمو بالعموم پوهه 
لرل د ښه مسلمان شيوه ده، داسې ډېرې بېلګې مونږ د سلفو صالينو په ژوند 
کې وينو چې په پلور او پېر کې يې نهايت زيات احتياط کړی دی، په دې خاطر 
چې ټول دين د انسان په شمتنۍ والړ دی، نو که شتمين حرامه وي يا يې کمايي هل 
حرامو څخه ويش نو په دين کې به يې څه خوند پاتې يش؟ زاکت د مال رسه تعلق 
لري، حج د مال رسه تعلق لري، نور د نفقاتو ډېر بابونه چې که دتله يې ذکر ته 
اکر ووايو شايد موخه راڅخه پاتې يش، د صدقاتو ټول انواع چې د مال رسه لککه 
اړيکه لري او اهلل ته پرې انسان نزدې کيږي هغه مايلت دی چې کمايي يې هل 
حاللو څخه شوي وي، همدا ډول د پلور او پېر اساليم اصول پېژندل ځکه اړين 
دي چې هل حرامو څخه ځان ژغورنه په کې نغښتل شوې ده، عيل ريض اهلل َعنُْه 

َبا ُثمَّ اْرَتَطَم ُثمَّ اْرَتَطَم(. َه اْرَتَطَم يِف الرِّ ْن َيتََفقَّ
َ
ََر َقبْل أ فرمايي )َمِن اجتَّ

څوک چې په دين کې هل فقاهت وړاندې جتاريت سلسله پېل کړي نو په ربا کې 
وغورځيږي، په ربا کې به وغورځيږي، په ربا کې به وغورځيږي.

دا چې صحابه کرامو ريض اهلل َعنُْهْم به تر هغه مهال د پلور او پېر اقدام نه کو تر 
څو يې متعلق غښتيل معلومات ونه لري په دې خاطر چې په حرامو کې واقع نه 
يش، نو زندګي يې هم هل خري او برکت نه ډکه وه او هم خپل منځين تعلقات يې 

هم داسې وو چې اوس مهال يې بېلګې په نظر نه راځي.
که د هغوی حالت مونږ هل خپل نين بازاري حالت رسه پرتله کړو، وبه وينو چې ډيری 
خلک د پانګونې په خاطر غري مرشوعې الرې تعقيبوي چې په کې د سود او حرام 
خورۍ الرې هم دي، په پلور اوپېر کې د خداع او ټکمارۍ دومره اسايلب استعمالوي 
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چې نظري يې نشته، او داسې انګريي چې ګنې د پلور او پېر لپاره اسالم حنيف دين 
اصول او ضوابط نه لري، خپل ټول عمر د حرامو په راغونډولو کې په دې ګمان تېر 

کړي چې ګنې د خپل الس ګټې وټې ته ناست يم او حرام راباندې سيوری نه دی.

 مسلمان سوداګر به سوداګريزو اصولو کې وعده ترايش نه کوي: 

که  ماتول  ژمنې  ووايو  بايد  بوځو  وړاندې  سلسله  شننزيه  چې  دې  هل  وړاندې 
سوداګريزې وي او که نه د منافق سړی خوی خصلت دی، که تاوان وي او که 
ګټه خو مسلمان به په کړي لوظ لکک دريځه وي، خپل اسالم او اغيل ديانت به 
په خسيسو او ارجاسو شيانو نه پلوري، په پلور او پېر کې بايد مسلمان دنيوي فنا 
او اخروي بقاء رسه خپل منځ مقايسه کړي، په راروانو کرښو کې به لږ زره اساليم 
اصول مزيد په دې بابت ذکر کړو چې په عقودو او معامالتو کې بايد مسلمان 

سوداګر خپل لوظونه مات نه کړي.

 اهلل پاک فرمايي

)ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]سورت مائده: ۱[

ژباړه: ای مومنانو! په خپلو لوظونو پوره وایل وکړئ.

ددې ايت په تفسري کې عبداهلل بن عباس ريض اهلل َعنُْهَما څخه نقل دي چې ای 
مومنانو! هغه لوظونه تکميل کړئ چې د اهلل رسه مو کړي دي او هغه لوظونه 
چې  کړئ  اجنام  فرائض  هغه  دي،  مو کړي  رسه  د خلکو  چې  ورسوئ  اتمام  تر 

درباندې فرض شوي دي...

په تفسري فتح القدير کې د ايت تفسري او د )ُعُقوْد( لکمې د رشحې په ترڅ کې ذکر 
يَِة 

ْ
 ُشُموُل اآل

َ
ْوىل

َ ْ
ُمَعاَماَلِت، َواأل

ْ
ُعُقوُد الَّيِت َيْعِقُدوَنَها بَيْنَُهْم ِمْن ُعُقوِد ال

ْ
کوي )يِهَ ال

 وَْجَه تِلَْخِصيِص َبْعِضَها ُدوَن َبْعٍض(.
َ

يًعا، َوال ْمَريِْن مَجِ
َ ْ
ِلل

هل دې څخه يې د خپل منځين معامالتو عقود مراد دي، خو ولې دروسته دا ده چې 
د اهلل او بندګانو رسه ټولو عقودو ته ايت شمويلت لري ځکه چې د ختصيص هېڅ 

وجوهات يې په ايت کې نشته.
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بهر کيف د مسلمان رسه بالعموم او د سوداګر رسه په ځانګړي ډول نه ښايي چې 
د عهدشکين وکړي.

 ولې بايد پر خپلو ژمنو لکک دريځه شو؟ په دې کې ديين فلسفه څه ده؟

ځکه بايد پرخپلو ژمنو ترهغه لکک والړ اوسو تر څو يې تکميل کړو چې اهلل 
رب اکئنات راڅخه د لوظونو اړوند خمالفت پوښيت او انسان پرې زسا وار کيږي، 

او په پوره وايل يې د انسان د ثواب درجې مخ په پورته ځي.

او ديين فلسفه په کې هم دا ده چې برشي روحيت په کې وده کوي، نفيس اطمئنان 
وررسه شته کيږي، پر مسلمان ورور د ډاډ عقيده لرل دي چې په اساليم اصولو 
دومره لکک والړ دی چې که څه هل هم ځاين تاوان رسه مخ کيږي خو هل ژبې نه 
ترييږ، او تر هر څه لوی هدف په کې دا دی چې اسالم ته دعوت ورکول دي، غري او 
اغيار په دې خربول دي چې مسلمان د مسلمان او حیت د نوم انسان رسه که څه هم 
اکفر وي پر خپلې وعدې تر هغه لکک والړ وي تر څو يې پوره کړې نه وي، تر څو 
هغه ته درس ورکړي چې پر لوظونو لکک والړ خلک چې د خلکو رسه داسې دي 
نو د خپل رب په وعدو به څومره لکک والړ وي! خپل دين ته به څومره ژمن وي!! د 

خپل ديين تقدس به څومره ځانګړی خيال سايت!! او داسې نورې ګڼ شمېر ګتې..

 هل بل پلوه هغه لوظونه چې د عقودو په بېالبېلو ډولونو کې رسه تړل کيږي 
ونه  او هېڅلکه يې خمالفت  دا وي چې ورته اغړه کيږدي  بايد د مسلمان شېوه 
کړي، او نه يې ددنيوي مفادو په خاطر خمالفت ته زړه ښه کړي، تر څو د هغه چا 
هل مجلې څخه ونه ګرځي چې اخرت په دنيا او سعادت په شقاوت وپلوري، دغسې 
خمالفتونه يواځې دا نه چې منځین باور زايلوي او خري او برکت هل منځه وړي، 
بلکې د منافق نښه هم ده، که څه هم څښنت يې عقيدوي منافقت نه دی خو ولې 
عميل منافقتونه په ډېرو وختونو کې د عقيدوي منافقتونو لپاره توطئې کېدای يش، 
د عقيدوی منافقت لپاره مقدمات جوړيږ او باالخره د منافقت په هغه ډول ښکيل 
يش چې که څه هم وتل ترې ګران بريښي خو ولې د دې باوجود جهنم الندنۍ 
برخه يې هم ځآی ده، اهلل تعایل دی مونږ د عقيدوی او عميل منافقت څخه په 

خپل کرم او امتنان وژغوري.
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 په سوداګريزو راکړه درکړه کې بايد هل دروغو څخه ځان وژغورل يش: 
دروغ ويل هغه څه دي چې د اضطرار هل حالت پرته نور په هېڅ ځای يې ويل جواز 
نه لري، خو ابلته خلک بايد د ا ضطرار او رضورت ترمنځ توپري وپيژين، د دنيا پر 
مخ به داسې څوک نه وي چې رضورت ونه لري که څه هم بډا وي، رسبراه وي، 
وډېره وي او داسې نور... خو اضطرار ډېر کم وګړي لري، بهر کيف که مرشوع 
موخه يې بې هل دروغو نه شوه ترالسه کېدای کوىل يش خو هغه هم په هغو حدودو 
کې چې اسالم ورته روا کړي وي او انسان په کې غري باغ وال اعد نه وي، موقعه 
به يې نه بويل چې دومره څه وکړي چې د ډېری افرادو لپاره بسنه کوي، که څه هم 
ځينې علماو هغه حديث چې ښځې او د صلحې او جنګ په ډګرونو کې يې دروغ 
روا بليل دي د مذکوره مواقعو رسه منحرص بوىل دی خو بيا هم ابن القيم رمَِحَُه اهلل 
يې په زاد املعاد )۱۴۵/۲( کې ذکر کوي چې که څوک پر ځان يا نورو داسې دروغ 
ووايي چې هېڅ پلو ته زيان نه لري او خپل حق پرې تر السه کوىل يش نو کوىل يش.
بهر حال اضطرار او رضورت بايد توپري کړی يش، او بهرت دا ده چې په هېڅ حالت 
او  اسمان  د  رسه  اسالم  او  ويل  دروغ  چې  ځکه  وايي،  ونه  دروغ  مسلمان  کې 

ځمکې څېر ضد دي.

 مسلمان سوداګر بايد د پلور په توکو کې تېروستنه ونه کړي: 
رزق د اهلل په الس کې دی، او د مور څخه د انسان هل پېدائښت وړاندې ورته 
ټول مقدر رزق نويشته يش، تر هغه نه فوت کيږي تر څو دنيوي رزق تر پايه ونه 
خوري، دا چې انسان هل خپل مقدر رزق څخه زره هم نوره په بره نه يش وړیل بايد 
سوداګريزي توکې هم هل ګردو خوګانو پرته په روا توګه وپلورې تر څو رزق يې هم 

بابرکته يش او اسالميت يې هم وده کړي.
لُّ   حَيِ

َ
ُمْسِلِم، َوال

ْ
ُخو ال

َ
ُمْسِلُم أ

ْ
په دې بابت نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي ]ال

ُ[ )سنن ابن ماجه: ۲۲۴۶(.  بَيَّنَُه هلَ
َّ

ِخيِه َبيًْعا ِفيِه َعيٌْب إِال
َ
لُِمْسِلٍم بَاَع ِمْن أ

ژباړه: مسلمان د مسلمان ورور دی، او د مسلمان شان رسه نه ښائيږي چې په خپل 
ورور داسې څه وپلوري چې عيب او نقص ولري مګر دا چې ورته يې بيان کړي.
يا  يې سامليت  پلورونکی  بايد  توکې که هر خېل وي  هل دې کبله سوداګريزې 
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عيب جين په ډاګه کړي ترڅو اخرت ونه پلوري، وجدان او اساليم ضمري ونه 
پلوري، که په رښتوين توګه يې خپل سازو سامان که څه هم عيب ولري وپلوري 
دوه نورې ګټې به هم تر السه کړي، يو به يې توکې وپلورل يش او بل به حالهل ګټه 

تر السه کړي که څه هم کمه وي. 
نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم يوه ورځ بازار ته ووت، پر پلورنځيو تېرېده چې د 
خورايک توکو ډېره کۍ يې ويلده، الس يې وردننه کړ نو ګوتې يې لوندې شوې، ويې 
فَاَل 

َ
َماُء يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل: أ َصاَبتُْه السَّ

َ
َعاِم؟ قَاَل أ پوښتل چې ]َما َهَذا يَا َصاِحَب الطَّ

[ )صحيح مسلم: ۱۰۲(. ْ يََراُه انلَّاُس، َمْن َغشَّ فَلَيَْس ِمينِّ
َ

َعاِم يک تَُه فَْوَق الطَّ
ْ
َجَعل

ژباړه: دا )لوندوایل( ولې دی؟ هغه وويل: د اهلل رسوهل باران پرې شوی دی، نيب 
کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم ورته وويل: ولې دې نو د خورايک توکو په رس نه اچول 

تر څو خلک يې وويين، څوک چې دوکه کوی زمونږ هل مجلې څخه نه دی.

 قسم خور تاجر د اهلل بدي يش: 
ګالن  کې  دنيا  په  که  څوک  مل(،  الرې  د  عمل  )خپل  چې  دی  متل  رښتوین   
وکري هېڅلکه به ازغيک ونه رييب، که څوک د سعادت کروندې وکړي هېڅلکه به 
شقاوت لو نه کړي، که څوک د صداقت ختم پر خپلې ايماين ځمکې داسې وکري 
چې په ايماين اوبو يې خړوب کړي، هېڅلکه به واوېال او ستړې ستونزې ونه ويين، 
دنيا د اخرت لپاره کرونده ده، په دنيا کې د انسانيت پر ګردو چارو به انسان ته 
په اخرت کې جزا او يا زسا ورکړل کيږي، هل ډېرو او تفصيل څخه به يې تېر شو 
خو د خپلې موخې الس ته راوړو په خاطر به د جتارت پر موضوع دومره وغږېږو 
چې هدف وڅرکيږي او لوستوال ته يې قياساً د هر نېک عمل اجنام روښانه يش، 
لوستوال بايد پاتې ټولې چارې پر دغه مسله په داسې انداز قياس کړي چې رسه 

سمون خوري او دتوافق اړوند فوارق ونه لري.
وييل  وََسلََّم  َعلَيِْه  اهلل  َصیلَّ  اهلل  روايت دی چې رسول  نه  َعنُْه  اهلل  ريََض  ابوذر  د 
ُف، 

َّ
اَل

ْ
َائُِع ال

ْ
ْو قَاَل: ابل

َ
أ ُف، 

َّ
اَل

ْ
دي درې قسمه خلک د اهلل بدي يش ]اتلَّاِجُر ال

ُمْختَاُل[ )مسند امحد: ۲۱۳۴۰(.
ْ
َفِقرُي ال

ْ
َمنَّاُن، َوال

ْ
َِخيُل ال َوابلْ

ژباړه: قسم خور پلورنکی، قسم خور پېرونکی، زباتګر خبيل او متکربه غريب.
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وواياست چې ولې بايدد دنيا هل کبله د اهلل هل پامه بدي راشو؟ ولې په دنيا د اهلل 
رضا ونه ګټو؟ ولې مايفین ته په ما يبق خرييت ورکړو؟ 

 په پېر او پلور کې به سوداګر قسمونه نه خوري: 
قسم خوړل هسې هم ښه اکر نه دی تر څو رشيع موجب ونه لري، د قسم کفاره د 
دې لپاره بسنه کوي چې ګرد اساليم امت هل قسمخورۍ څخه ځانونه وژغوري تر 
څو په حنث کې واقع نه يش، او قسم خوړل کېږی هم په دې خاطر چې مقابل لور 
ستا په خربو يقني ونه لري، خو دا چې مسلمان دروغ نه وايي او اساليم نصوصو 
ترې په سختو او غوڅو الفاظو منعه کړې ده نو نه ښايي چې مسلمان ته دروغ 
ووايي تر څو قسم ته اړ يش، او پېرونکي رسه هم نه ښايي چې د توکو د پېر په 
مهال پلورونکی تر دې حده تنګ کړي چې په باطله بڼه ورته قسمونه وخوري.

خو دا چې په پلور او پېر کې قسم خوړل څومره وعيد خلکو ته اوروىل دی په 
الندې لکماتو يې تاسو ته توضيحوو: 

په پلور او پېر کې قسم خوړل که رښتوین وي او که نه خو مکروه دي، که دروغجن 
وي نو قسم خوړل يې مکروه حترييم دي، ګناه يې لويه او زسا يې سخته ده، که څه 
هم لوړه پورته کول د توکو د تعميم په خاطر وي تر څو مينوال ولري يا يې رواج 
ډېرښت وکړي هل اخستو او خرڅولو څخه خري او برکت پورته کوي، ابو هريره 
ريض اهلل َعنُْه هل نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم څخه روايت کوي چې هغه فرمايي 

َکِة[ )صحيح ابلخاري: ۲۰۸۷(. رَبَ
ْ
َعِة، ُمْمِحَقٌة لِل

ْ
ل َقٌة لِلسِّ ]الَِلُف ُمنَفِّ

ژباړه: دروغجن قسم که څه هم توکې تروجيوي خو برکت هم هل منځه وړي.
بل وعيد يې ال پسې هل دې سخت دی، د اورېدو رسه د انسا غوین راځږوی او پر 
بدن يې ورته وېښته دريږي، ابوذر ريض اهلل َعنُْه هل نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم 
 

َ
ِْهْم َوال

َ
إِيل َينُْظُر   

َ
ِقيَاَمِة، َوال

ْ
 يَُکلُِّمُهُم اهلل يَْوَم ال

َ
څخه روايت کوي چې ]ثاََلثٌَة ال

َها رَُسوُل اهلِل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم ثاََلَث ِمَراًرا، 
َ
يِلٌم قَاَل: َفَقَرأ

َ
يِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ يَُزکِّ

ُق  ُمنَفِّ
ْ
َمنَّاُن، َوال

ْ
ُمْسِبُل، َوال

ْ
وا، َمْن ُهْم يَا رَُسوَل اهلِل؟ قَاَل: ال : َخابُوا وََخرِسُ بُو َذرٍّ

َ
قَاَل أ

اَکِذِب[ )صحيح مسلم: ۱۰۶(.
ْ
َِلِف ال

ْ
َعتَُه بِال

ْ
ِسل

ژباړه: درې ډوهل خلک دي چې د قيامت پر ورځ به وررسه اهلل هېڅ خربې ونه 
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وکړي او د رمحت په نظر به ورته ونه ګوري او نه به يې هل ګناهونو څخه پاک کړي 
او ددې برسېره به ورلره دردناک عذاب هم دی درې ځل نیب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه 
وََسلََّم دا لکمات تکرار کړل، ابوذر ريض اهلل َعنُْه ورته وويل: دوی خو سخت 
تاوان وکړ دا څوک دي د اهلل رسوهل! هغه وويل: هل پندو الندې جامه راښکونکی 
دی، زباتونکی دی او دروغجن قسم خور دی چې خپلې توکې په قسم تروجيوي.
هل  شمېره   )۲۵۷۶( په  کې  سنن  خپل  په  اهلل  رمَِحَُه  نسايئ  امام  چې  حديث  بل  يو 
ابوهريره ريض اهلل َعنُْه نه روايت کړی دی چې نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم 
يُْخ  َوالشَّ ُمْختَاُل، 

ْ
ال َفِقرُي 

ْ
َوال ُف، 

َّ
اَل

ْ
َيَّاُع ال

ْ
ابل  : َعزَّ وََجلَّ َيبْغُضُهُم اهلل  ْرَبَعٌة 

َ
]أ فرمايي 

َائُِر[.
ْ
َِماُم اجل

ْ
ايِن، َوال الزَّ

ژباړه: څلور ډوهل خلک دي چې د اهلل بدي يش: ډېر قسمخور پلورنکی، ناداره 
متکرب، او زنااکر بوډا او ظالم ټولواک.

دا او دې ته ورته نور ډېری حديثونه چې په پلور او پېر قسمونه خوړل په سختو 
لکماتو غندي او پرې زساوار کوي يې، او ددې برسېره يې هل جتارتې پېشې څخه 

برکت او خري هم کوچيږي.
خو که په قسم کې رښتوین وي بيا هم هل کراهت څخه نه وځي بايد ورڅخه رابند 

يش، ځکه اهلل پاک فرمايي )ىئ   ی( ]سورت مائده: ۸۹[.
ژباړه: او خپل قسمونه په ښه ډول وساتئ.

همدا راز اهلل پاک فرمايي
)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ( ]سورت بقره: ۲۲۴[

او تاسو د اهلل نوم هل يو يش)خري اکر( نه مانع مه ګرځوئ.
د تېر په څېر هل قسم څخه په ځان ژغورين يو بل حديث المل يې هم ښودیل دی 
امام مسلم رمَِحُُه اهلل په خپل صحيح کې هل ابوقتاده ريض اهلل َعنُْه نه روايت کوي 
إِنَُّه 

َيِْع، فَ
ْ

َِلِف يِف ابل
ْ
َة ال چې رسول اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي ]إِيَّاُکْم َوَکرْثَ

ُق، ُثمَّ َيْمَحُق[. ُينَفِّ
ژباړه: په پلور کې هل ډېرو قسمونو څخه ځانونه رابند کړئ، که څه هم قسم توکې 

تروجيوي خو ولې برکت ورڅخه هم ختموي.
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 سوداګر بايد نيت کې صاحله وي: 
هر څوک چې سوداګريزې پېشې ته نېت لري بايد نيت يې صالح وي، ځکه ښه 
په ښه نيت  او فضائل ترڅ کې لري، څومره چې  برکتونه  نيت هل ځآن رسه ډېر 
سوداګر د خپل پلور او پېر توکې مخ په وړاندې وړي هومره يې برکتونه ډېرښت 
 کوي او رزق يې هل هغه الرې برکتونو جلبوي چې د سوداګر ترې بې غوره وي.
امام خباري رمَِحَُه اهلل د خپل صحيح ااغز د عمر بن اخلطاب ريض اهلل َعنُْه په روايت 

ْعَماُل بِانلِّيَِّة َوإِنََّما اِلْمِرٍئ َما نََوى[ )ابلخاري: ۱(.
َ ْ
کړي حديث کوي چې ]إِنََّما األ

يا جزا(  ته هغه څه )زسا  او هر سړي  لري  تړاو  د نېت رسه  ټول عملونه  ژباړه: 
ورکول کيږي چې نيت يې ورهل کړی وي.

د دې حديث څخه د امام خباري موخه هم داده چې هل اقدام وړاندې بايد نيت 
تصحيح کړئ، که هر ډول عمل وي، که ددنيا رسه تعلق لري او که د اخرت رسه 

اړخ لګوي.
دروسته  عقيده  او  نيت  کې  لومړی  په  چې  ښايي  رسه  سوداګر  وايي:  غزايل  امام 
کړي، سوداګر بايد په جتاريت بڼه خپل استعفاف او د خلکو شتمين بايد په سوال 
ونه لوټي، خپله توقع او طمع ترې د خپلو السو په ګټه وټه پرېکړي... په خپلو 
معامالتو کې به يې نيت د خلکو رسه احسان او انصاف وي، د پلور او پېر په 
به  په ښو اخالقو  او  بازارونو کې هل بدو څخه منع  په  اندازه  په  توان  د  به  مهال 
خلکو ته امر کوي، که زړه په دغسې علمونو او نېتونو سينګار وي نو اخرت به 
پرې وګټیل يش، که مايلت يې ډېرښت کې رايش نو اضايف فايده او که هل تاوان 

رسه مخ يش نو په اخرت کې به ګتور يش.

 رزق طليب بايد ونه ځنډول يش: 
که کوم مسلمان وګړی که غواړي چې سوداګريز معامالت ولري نو تاخري دې 
نه کوي، ځکه نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم د خپل امت لپاره داع کړې ده چې 
نغښتل شوی دی، د صخر  برکت  او  برخې اکرونو کې خري  لومړۍ  په  د ورځې 
)باب يف  د  په خپل سنن کې  اهلل  رمَِحَُه  ابوداود  روايت  په  َعنُْه  اهلل  اغمدي ريض 
االبتاکر يف السفر( الندې په )۲۶۰۶( شمېر حديث روايت کړی دی چې نيب کريم 
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ْو 
َ
يًَّة أ يِت يِف بُُکورَِها، َواَکَن إَِذا َبَعَث رَسِ مَّ

ُ
َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي ]امهللَّ بَارِْك أِل

ِل انلََّهاِر[. وَّ
َ
َجيًْشا َبَعثَُهْم ِمْن أ

ژباړه: ای اهلل! زما د امت لپاره د ورځې په لومړی وخت اکرونو کې ډېر خري او 
برکت واچوه، نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم چې به لکه جنګي يلکه چرته ا ستوهل 

نو د ورځې په سهار کې به يې استوهل.
دا چې صخر ريض اهلل َعنُْه خپله تاجر پېشه سړی و، خپل سوداګر به يې د ورځې 

په اوهل برخه کې استول، هغه و چې مال يې بې نمونې ډېر شو.

 بازار ته د ننوتو په مهال مسنون ذکر ويل: 
سوداګريزه  نورو  او  بازار  د  چې  ده  هم  دا  يو  څخه  ادبونو  شمېر  ګڼ  جتارت  د 
مارکيټونو ته د ننوتو په مهال اهلل په ځانګړې توګه ياد کړی يش، دا مهال د اهلل 

يادول ډيری ګټې لري: 
 ګناهونه ورڅخه رژيږي.

 حسنات او نيکۍ پرې وده کوي.
 انساين درجې پرې لوړيږي.

هل عمر بن اخلطاب ريض اهلل َعنُْه څخه روايت دی چې نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم 
َْمُد 

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ هل

َ
يَك هل  رَشِ

َ
 اهلل وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
وَق َفَقاَل: ال فرمايي ]َمْن َدَخَل السُّ

َف 
ْ
ل
َ
ُ أ

َ
ٍء قَِديٌر؛ َکتََب اهلل هل رَْيُ َوُهَو َعَ ُکِّ يَشْ

ْ
 َيُموُت بِيَِدهِ اخل

َ
حُيِْي َوُيِميُت َوُهَو يَحٌّ ال

ِف َدرََجٍة[ )جامع ترمذي: ۳۴۲۸(.
ْ
ل
َ
َف أ

ْ
ل
َ
ُ أ

َ
ِف َسيِّئٍَة؛ َوَرَفَع هل

ْ
ل
َ
َف أ

ْ
ل
َ
ِف َحَسنٍَة؛ َوحَمَا َعنُْه أ

ْ
ل
َ
أ

ژباړه: څوک چې بازار ته ننوځي او ووایي: هل اهلل پرته بل حق مبعود نشته او هغه يو 
دی هېڅ رشيک نه لري، هغه لره بادشايه او محد او ثنا ده، هغه مړه کول او ژوندي 
کول کوي هغه خپله ژوندی دی نه مړ کيږي، په الس کې يې خري اوبرکت دی او 
په هر څه باندې قدرت لرونکی دی، نو اهلل به ورهل زر زره )لس لکه( نييک ويليک 

او لس لکه به ترې بدۍ حموه کړي او لس لکه درجې به يې بلندې کړي.
په دې ذکر کې ډېرې نايابه فايدې دي، يوه فايده په کې دا ده چې بازار کې زياتره 
همدومره  بس  وي،  عباداتو څخه اغفله  ګردو  هل  او  اسالم  دين  او  اهلل  هل  خلک 



102

پېر او پلور، احاکم او مسايل، د مستندو ديللونو په رڼا کې

مرصوف وي چې دا په څو... په دې نه کيږي او کيږي آو... خو د اهلل ذکر کې په 
کې ډېر کم وي، شيطانت زياتره وخت د خلکو په زړونو دومره قابض وي چې 
په لوړ غږ اذان پرې هم وانه اوري او ملونځ هم لکه په مجاعت او لکه غري مجاعت، 
لکه پر خپل وخت او لکه هل وخت نه وروسته... د شېطان لښکرې پکې په تېزۍ 
خوځي راخوځي، نو د اهلل ذاکر بنده په دغسې حالت کې د پلور او پېر مهم مخ 
په وړاندې وړلو کې د شيطان رسه هم اعالن جنګ وکړي او هم يې پر ژبه د اهلل 
ذکر رايش، شيطاين لښکرې په خپل ايماين زور بې زوره کړي او د ځواکونو راج 

يې اوبه کړي، دغه مهال د اهلل ذاکر بنده د اهلل په دې قول کې داخل يش چې

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ( ]سورت نور: ۳۷[

اړوي. نه  نه  ذکر  هل  اهلل  د  يې  پلور  او  سوداګري  چې  دي  خلک  داسې   ژباړه: 
هل دې کبله اسالم سوداګر ته درس ورکوي چې په خپلو بازاري وختونو کې هم 
بايد ډېر کرته سبحان اهلل، المدهلل، الاهل اال اهلل، اهلل اکرب، الحول وال قوة اال 
باهلل او داسې د ذکر نور لکمات ووايي، عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهما به د خپل 
ځوی سالم رسه هر وخت بازار ته په دې خاطر تلل چې بازار کې د ذکر فضيلت 

اړوند غږيديل حديث باندې عمل وکړي او دغه لوړې درجې تر السه کړي.

 سوداګر بايد هل تاواين رسه ښه وکړي: 

 که سوداګر هل يو چا رسه د پېر او پلور لني دين لري او هغه ته داسې اسماين افت 
ورسيږي چې ورڅخه متاثره يش، شتمين يې زوال وخوري او مايلت يې هل السه 
ووځي، يا يې اور آټه او پلورنځی غومربه کړي، يا يې ځملکړزی هرڅه هل خاورو 
الندې کړي، د سيند او سيالب څپاند موجونه يې ټول ماديات څپو کې تاال ترغۍ 
کړي، بادو باران او يا ۍلګ يې رسسزب او شاداب زراعتونه ريزمريز کړي، سوداګر 
بايد په داسې حاتلونو کې د خپل لني دين خلک د اساليم اصولو رسه سم د پور هل 
ادا څخه معاف کړي، نريم بايد وررسه وکړي، انساين اصول بايد پکې مرااعت 
کړي، او په بدل کې د اهلل پاک څخه د قيامت په ورځ د نېکې بدلې متمين يش، 
اميد او طمع توقع ولري چې په دې اکر به مې اهلل مال هل ګناهونو څخه سپکه 
کړي، په دې نيت که ما د اهلل په بنده اساين وکړه اهلل به هل ما رسه اساين وکړي، 
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په دې نيت چې ما د اهلل يو بنده ته خپل حقوق معاف کړل اهلل به ما ته هغه 
رسغړونې راوبښي چې ما يې په حق کې کوتايه کړې ده، نيب کريم َصیلَّ اهلل 
ُخَذ 

ْ
ْن تَأ

َ
لُّ لََك أ َصاَبتُْه َجاِئٌَة فَاَل حَيِ

َ
ِخيَك َثَمًرا فَأ

َ
َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي ]لَْو بِْعَت ِمْن أ

؟[ )صحيح مسلم: ۱۵۵۴(. ِخيَك بَِغرْيِ َحقٍّ
َ
ُخُذ َماَل أ

ْ
ِمنُْه َشيْئًا؛ بَِم تَأ

ژباړه: که پر ورور دې ميوجات خرڅ کړې او ورته اسماين افت ورسيږي نو ستا لپاره 
دا نه دي روا چې څه ترې واخلې، ولې دې د ورور مايلت هل کوم حق پرته اخلې؟

ََوائِِح[ )صحيح مسلم: ۱۵۵۴(.
ْ
َمَر بِوَْضِع اجل

َ
او په بل حديث کې راځي ]أ

ژباړه: نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم د اسماين افتونو په معاف کولو امر کړی دی.

 سوداګر بايد نرم مزاج وي: 

لږ څه وړاندې مو وويل کې نريم د انسانيت غوښتنه ده او د مسلمان په ځانګړي 
په  کې  پېر  او  پلور  او  هم  کې  حاتلونو  عمويم  په  بايد  مسلمان  ده،  شېوه  توګه 
ځانګړي توګه د شفت او تسامح څښنت وي، احسان اود نېکې رويې مالک وي، 
نزدې  نه کوي چې  مبالغه  په ګټه کې دومره  او  به ګوزاره کوي  وټه  لږه ګټه  په 
رأس املال ته په قيمت توکې پلوري، او نه به داسې وي چې د مسلمانانو ورونو هل 
اړتياو څخه په بده استفاده د توکو قيمتونو دومره پورته کړي چې نه خو يې څوک 

پرېښودی يش او نه يې د اخستو توان لري.

نا، بلکې د اساليم ورورولۍ حقوقو ځانګړی خيال به ساتو، په دې به دوه ګټې 
او د  ادا کړي وي  پلوه به مو د اساليم ورورولۍ پوره حقوق  يو  ترالسه کړو، هل 
هغوی مينه او حمبت به موګټیل وي آو هل بل پلوه به راته د نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه 
َوإَِذا  بَاَع،  إَِذا  وََسلََّم د داع اثر هم راورسيږي، هغه فرمايي ]رَِحَم اهلل رَُجاًل َسْمًحا 

اْشرَتَى، َوإَِذا اْقتََض[ )صحيح ابلخاري: ۲۰۷۶(.

ژباړه: پر هغه سړي دې اهلل مهربانه يش که اخستل کوی او که خرڅول کوي 
او که هل نورو څخه خپل مايل حقوق غواړي نو سخاوت او تساهل پکې کوي.

دتله هل تسامح معین هم دا ده چې ګران بيه به نه وي چې که تویک په کوم قيمت 
وپېري بېرته د راس املال او يا هم نيمايي پورې په ګټه پلوري.
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او تساهل کې کوىل شو هل سلفو صالينو څخه مصداقونه ذکر کړو،  په تسامح 
ذکر کوي چې  باندې  )۲۲۵۵۹( شمېر  په  مسند کې  په خپل  بن حنبل  امحد  امام 
ابوقتاده ريض اهلل َعنُْه په سړي پور درلود او سړی به ترې هر وخت په دې پټېده 
چې دومره توان نه لری تر څو يې پور ادا کړی يش، يوه ورځ چې ابوقتاده ريض 
اهلل َعنُْه يې کور ته رایغ او پور يې ترې غوښت سړی ورته راووت، ورته يې وويل: 
ولې راڅخه پناه کېږې؟ سړي وويل: توان مې نشته چې پور دې ادا کړی شم! هغه 
ورته وويل: ستا دې قسم وي چې توان يې نه لرې؟ سړي وويل: هو، ابوقتاده ريض 
اهلل َعنُْه وويل: ما هل رسول اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم څخه اوريدیل دي چې ]َمْن 

ِقيَاَمِة[.
ْ
َعْرِش يَْوَم ال

ْ
ْو حَمَا َعنُْه اَکَن يِف ِظلِّ ال

َ
َس َعْن َغِريِمِه أ َنفَّ

يا ورته قرض  او  پورته کړي  ژباړه: څوک چې هل خپل پوروړي څخه تکليف 
معاف کړي نو د قيامت په ورځ به د اهلل د عرش د سيورې الندې وي.

 سوداګر بايد هل پوروړي رسه غوره چلند وکړي: 

وړاندې مو د ابوقتاده ريض اهلل َعنُْه په حديث کې وڅېړل چې نرم مزايج بايد 
د سوداګر شيوه وي ځکه هغه د رنګارنګ خملوق رسه مواجه کيږي، شايد د ښو 
خلقو په نسبت هل بدو اخالقو رسه ډېر خمامخ يش، شايد هل نرمو خلکو په پرتله 
د سخت مزاجو ډېر لني دين ولري نو ښه به دا وي چې دا د ښه چلند څښنت وي 
او په ځانګړي توګه پر معرس او هغه پوروړي چې هل ادا څخه اعجز دی خوا پرې 

بده نه کړي، رب اکئنات په قران کريم کې فرمايي 

)ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ         

ېئ( ]سورت ابلقرة: 280[
ژباړه: او که پور وړی مو تنګ دسته و نو تر اسانۍ پورې ورته انتظار اوباسئ، خو 
که )پور ورته( خريات کړئ نو درهل به ډېره ښه وي که چرته )تاسو يې په اجر او 

ثواب( پوهېږئ.

په دې موضوع ډيری حديثونه هم غږيديل دي چې هل مجلې څخه يې ځينو ته په 
ځغلند نظر ګورو او هل تفصيل څخه يې ډډه کوو په دې خاطر چې يواځې مفهوم 
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واضحه کړو تر څو لوستوال نور خپله وکوىل يش په دې مورد کې اساليم احاکم 
کشف او په سمه توګه وپېژين.

هل ابوهريره ريض اهلل َعنُْه څخه روايت چې نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي 
يَْوِم  ُکَرِب  ِمْن  ُکْرَبًة  َعنُْه  اهلل  َس  َنفَّ ْنيَا،  ادلُّ ُکَرِب  ِمْن  ُکْرَبًة  ُمْؤِمٍن  َعْن  َس  َنفَّ ]َمْن 
ِخَرِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما، َسرَتَُه 

ْ
ْنيَا َواآل َ اهلل َعلَيِْه يِف ادلُّ ، يرَسَّ َ َعَ ُمْعرِسٍ ِقيَاَمِة، َوَمْن يرَسَّ

ْ
ال

ِخيِه[ )مسلم: ۲۶۹۹(.
َ
َعبُْد يِف َعْوِن أ

ْ
َعبِْد َما اَکَن ال

ْ
ِخَرِة، َواهلل يِف َعْوِن ال

ْ
ْنيَا َواآل اهلل يِف ادلُّ

ژباړه: که هل کوم مومن مسلمان څخه چا دنيوی سخته پورته کړه اهلل پاک به ترې 
د قيامت د ورځې سخيت پورته کړي او که څوک د تنګ دست رسه اساين وکړي 
نو اهلل به وررسه په دنيا او اخرت کې اساين وکړي، څوک چې پر مسلمان پرده 
واچوي نو اهلل به پرې په دنيا او اخرت کې پرده واچوي، او تر هغه اهلل د خپل بنده 

په کومک کې دی چې بنده د خپل ورور په کومک کې وي.

هل دې څخه ال بل غوره زيری هغه دی چې امام مسلم رمَِحَُه اهلل په خپل صحيح 
ِقيَاَمِة، 

ْ
ال يَْوِم  ُکَرِب  ِمْن  ُينِْجيَُه اهلل  ْن 

َ
أ ُه  رَسَّ ]َمْن  نقلوي چې  باندې  )۱۵۶۳( شمېر 

ْو يََضْع َعنُْه[.
َ
، أ ْس َعْن ُمْعرِسٍ يُنَفِّ

ْ
فَل

ژباړه: که څوک په دې خوشحايلږي چې اهلل ورته د قيامت هل سختيو څخه جنات 
ورکړي نو هل تنګ دست رسه دې ښه چلند وکړي او يا دې ورته پور معاف کړي.

 سوداګر بايد په صدقاتو کې ونډه ولري: 

دا چې سوداګر په خپلو مرصوفيتونو کې ډېر اخته وي او د خېل خېل توکو پلور او 
پېر يې پېشه وي، يا د ځانګړي توکو په سودا بوخت وي خو د انسانيت په بنسټ 
هل خو او عيب نه نه وي خالص، هرومرو ترې ظلم زيایت کيږي، په شعوري يا 
غري شعوري توګه ورڅخه د عدل او انصاف ضد ځينې امور صادريږي، دا چې هل 
حماسبه وررسه اسانه ويش او سوداګريزي خطاګانې ورڅخه ورژيږي تر څو پرې 
ونه نېول يش بايد په صدقاتو کې ونډه ولري، په دې خاطر چې صدقه باندې د 
اهلل غضب ختميږي، هل قيس بن ايب غرزة ريض اهلل َعنُْه نه روايت دی هغه فرمايي 
َة َفَقاَل: يَا َمْعرَشَ  َمارِسَ ُْن نَُسمَّ السَّ

َ
]َخَرَج َعلَيْنَا رَُسوُل اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم َون

َدقَِة[. َيَْع فَُشوُبوا َبيَْعکْم بِالصَّ
ْ

اِن ابل ْثَم حَيُْضَ ِ
ْ

يَْطاَن َوال اِر إِنَّ الشَّ اتلُّجَّ
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ژباړه: پر مونږه نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم راووت، دغه مهال به مونږ ته خلکو 
)دالل +کمېشن اکر( ويل، هغه وويل: ای سوداګرو! هل شک پرته شيطان او ګناه 

دواړه پلور کې حارض وي، د پلور رسه مو صدقه يوځای کړئ.

 د پلور يا پېر پر يللکې بڼه او يا پرې ګواهان لرل: 

د پلور يا پېر پر مهال معامالت په يليلک بڼه ثبتول او يا پرې ګواهان لرل د بيع او 
رشا مهمه ضابطه ده، ټول خلک د يوې مور چبي نه دي او نه هم ټول خلک رسه 
يو څېر اخالق لري او نه رسه ټول خلک په ضبط الصدر کې مساوي دي، انسان 
هېر لري او ځينې نور يې بيا په دوکه او پراډ راټوکېديل وي، دا چې انساين حقوق 
په سمه توګه تضمني يش او يو پر بل حقويق يرغلونه ونه لري او يا هېر ورته ياد 
کړي بايد سوداګريز معامالت مستند ثبوت ولري، تر څو د هر چا حقوق هغه 

ډول خوندي پاتې يش چې اساليم رشيعت يې اصول ايښي دي.

اهلل پاک په خپل خادل او دائم کالم کې فرمايي 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ( ]سورت ابلقرة: 282[

ژباړه: ای مومنانو! لکه چې تاسو )په پلور او پېر( کې رسه تر معلومې ڼېټې پورې 
د پور معامله کوئ نو ويې يلکئ... او دوه سړي پرې ګواهان هم ونيسئ خو که 
دوه سړي ونه مومئ نو يو سړی او دوه داسې ښځې چې تاسو يې پر ګواهۍ باندې 

خوشحاهل يئ.

المل هم ورڅخه دا دی چې حق تضمني يش او باور ال باوثوقه يش، دا چې اوس 
مهال يو د بل پر حقوقو ظاملانه بريدونه او غصبول په ښاکره توګه رشوع دي نو 

چې يللک او يا ګواه ونه لري څه به چا ته حقوق ورکړل يش؟؟

  



107

پېر او پلور، احاکم او مسايل، د مستندو ديللونو په رڼا کې

د بيع لغوی او اصطالحي تعريف

)َبيٌْع( هل )بَاَع يَِبيُْع( څخه مصدر او د پلور معنا ورکوي، مجع يې )بيوع( ده، که 
څه هم بيع د )رشاء( ضده ده خو لکه نالکه يې )رشاء( هم معنا ورکوی، لکه اهلل 

پاک فرمايي

)ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے( ]سورت يوسف: ۲۰[.

ژباړه: د لږ څه عوض درهمونو په بدل کې يې خرڅ کړ. 

او )بيع( هم د )رشاء( په معین راځي، لکه نيب کريم َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم فرمايي 
ِخيِه[ )صحيح ابلخاري: ۲۱۳۹(.

َ
]اَل يَِبيُع َبْعُضُکْم َعَ َبيِْع أ

ژباړه: ستاسو ځينې دې دخپل ورور په پېر پېرل نه کوي.

دتله نيه مشرتي ته متوجه ده بائع ته نه ده متوجه، نو جوته شوه چې بيع او رشاء 
هل اضدادو څخه دي، دواړه د يو او بل په معین باندې راځي.

 د بيع اصطاليح تعريف: 

که څه هم فقهې علماو د )بيع( بېالبېل تعريفونه کړي دی خو ولې ټول رسه په 
مغز کې يو دي، عبارتونه يې رسه نزدې او مفهوم يې ورڅخه يو دی.

ماليک مذهب علماء )بيع( داسې پېژين چې هل منافعو پرته د معاوضې عقد دی. 
)رشح الزرقاين: ۳/۳، دارالفکر(.

حنفيان وايي چې )بيع( په رضااکرانه توګه مايلت پر مايلت بدلولو ته ويل کيږي. 
)تبني القائق رشح کزن ادلقائق: ۲/۴، دوهم چاپ دارالکتب االساليم(.

شافعيان يې بيا داسې پېژين چې )بيع( په ځانګړي توګه مايلت د مايلت په مقابله 
کې ورکول دي. )مغين املحتاج: ۲/۳، دارالفکر(.
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حنابله د )بيع( متعلق وايي چې د واک او اختيار په خاطر مال پر مال بدلولو ته بيع 
ويیل يش. )االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف: ۲۴۸/۴، لومړی چاپ دارالکتب 

العلمية ۱۴۱۸ه( 

تابيدي تملک په خاطر  ځېنې نور علماء وايي چې )بيع( هل ربا او قرض پرته د 
مايلت يا نور مباح املنفعت شيان د مال په بدل کې ورکولو ته ويل کيږي. )مطالب 

أويل انلیه يف رشح اغية املنتیه: ۳/۳-۴، دوهم چاپ ۱۴۱۵ ـه۱۹۹۴مـ(.

هل  اخستونکي  د  ويل کيږي چې  ته  تبادلې  مايلتونو  د  )بيع(   جوته شوه چې 
وپېژندل يش  بايد  دا هم  روا کوي،  ورته پکې  او ترصف  ولکې الندې راځي 
چې )بيع( او )هبه(رسه فرق لري، هبه کې که څه هم ملکيت ثابتيږي خو ولې 
بالعوض ده او بيع کې د عوض په بدل کې ملکيت ثابتيږي، )بيع( هل )اجارې( 
څخه هم توپري خوري، ځکه اجاره کې د )يش( مالک څوک نه جوړيږي بلکې 
د منفعت په خاطر يې مالک وي او اجاره د عمل او وخت په لاظ حمدوده وي 
او بيع ال حمدوده وي.)حقيقة بيع اتلورق الفقيه واتلورق املرصف: ۱۵-۱۶، لومړی 

چاپ اکل ۱۴۲۹ه، ۲۰۰۸مـ.

 د بيع د مرشوعيت راز: 

ښاکره خربه ده چې د يو چا مايلت او ملکيتونه رسه د بل په پرتله توپري لري، اليه 
لورينې د خملوق ترمنځ د اهلل د حکمتونو پر بنسټ ويشل شوي دي، هر انسان بل 
ته اړتيا لري خو که اړتيا وړ څوک د بډايانو رسه د اکر کسب عوض ونه لري نو 
دبډا هل السه او جيب څخه هم څه نه راوځي، دا چې د اکر څښنت مايلت ته اړتيا 
لري او بډا اکريګړ ته، نو د بيع لويه فلسفه دا ده چې د اکرګرۍ او يا نور معنوي 
او يا حيس عوضونو په بدل کې مايلت هل يو جيب څخه بل ته کوچيږي، او د 
اقتصادي ودې لوی المل دا دی چې مايلت په کوم ځای کې کزن نه يش بليک 

تداول ومويم.

بل لوی راز په کې دا هم دی چې د رسقت او نهب اختالس ناوړه خصلتونه د بيع 
او رشاء هل الرې زوال وخوري، دا او دې ته ورته نور ډېری مصالح -چې د انسان 

وګړيز او ټونلزي د ژوند سعادت تضمينوي- په کې شتون لري.
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 د پلور او پېر ګټې او فايدې: 

ډېره اړينه بريښي چې د پېر او پلور هغې مصالو ته ځغلند نظر واچو چې هل کبله 
يې اهلل پاک او د هغه رسول صیل اهلل عليه وسلم د خپلو بندګانو لپاره د پلور او 
پېر قواعد ايښي دي، وبه ګورو چې پلور او پېر د انسان پر ټونلزي او وګړيز ژوند 

څومره مثبت اثرات لري او څومره يې په ديين او دنيوي سعادت تماميږي؟

 انسان چې لکه هل حاللې الرې د مايلت کمايي کوي نو حرامو ته به يې تل 
تندی ګونځې وي، د سوداګرۍ هل خمې به وکوىل يش چې هل خلکو څخه طمع 
توقع پرې کړي او د کرامت د ژوند څښنت به وي، د ذلت او مهانت څخه 

به لري وي.

 د حالل مال هل الرې مسلمان کوىل يش د اهلل اطاعت ته ځان ال پسې پياوړی 
کړي، هم د اهلل په الره کې نفقه وي تر څو د اهلل په رضا فايز يش او هم به 
يې اهلل د خلکو په زړونو کې مينه او حمبت واچوی، تل به وررسه د غريب 
او نادار داعګانې وي او د ژوند مرحلې به يې په پرهل پسې توګه هل سعادت 
څخه ډکې وي، ښه مال او د ښه سړي ملکيت، حالهل شتمين او د حاللوين 
واک او اختيار، هل حرامو نه پاک مال هل ګناه نه پاک زړه کې... هل دې نور بل 

سعادت نشته.

 د پلور او پېر هل خمې انسان هل خول او کسالت هل دائرو څخه وځي، کوىل يش 
چې د روا او حاللو الرو نه پانګونه وکړي، ځکه چې لکه هم خلک هل اکرو 
ټپه ودريږي، معييش  په  ارام کيين نو د خلکو ګټوره زندګي هم  نه  کسب 
نظام فلج يش، فقر او فاقت وده وکړي او د فقر او فاقت هل خمې خلک د هغې 

بدمرغۍ ښاکر يش چې خالصون ترې زښت ګران دی.

 د اکروکسب هل خمې اهلل پاک د انسان ټول مصالح بشپړوي، د هغوی د خوراک 
او څښاک، د هغوی د تداوۍ او رنځ خمنيوۍ په خاطر خالص نيت باندې 

ورته اهلل اجر هم ورکوي.

 سوداګر کوىل يش چې د پلور او پېر په سفرونو کې خلک او ښارونه وويين، د 
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خلکو تهذيبونو او دودونو رسه اشنا وي، د سفر په دورانيه کې د اهلل د قدرت 
عجايب وويين نو ايماين قوه يې په وده کې يش، خلک يې هل ايماندارۍ او 
ديندارۍ نه دومره متاثره يش چې اهلل پاک يې د نور خلکو د ايمان سبب 

هم جوړ کړي.

نور ډيری فوايد او ګټې چې د اساليم حدودو ترمنځ عميل ميدان کې ترې سوداګر 
خوند او مزه اخيل.

 د بيع اراکن: 

دا چې په اسالم کې هر عبادت اراکن لري د دې معین ورکوي چې که په عباداتو 
کې کوم رکن هل منځه والړل يش نو عبادت پرې نړيږي، دا چې بيع او رشاء هم 
اراکن لري سوداګر ته يې په تفصييل بڼه وړاندې کول اړين بولم ترڅو وکوىل يش هل 

حرامو ځان وژغوري او پر حاللو دائم او مستقيم وويس.

 لومړی رکن: صيغه: 

صيغه هل اجياب او قبول څخه تعبري دی، صيغه هغې لکماتو ته ويل کيږي چې د 
پېر او پلور هل يوې خوا څخه په خوشحالۍ او رضا صادره يش، ځکه رضا د پلور 
او پېر د صحت لپاره رشط دی چې په وجود يې صحت موجوديږي او پر عدم يې 
عدم، خو دا چې رضا د زړه عمل دی او د خفا هل کبله نه ترسرتګو کيږي نو پر 

ځای يې د اجياب او قبول په نوم صيغې څخه تعبري وکړی شو.

خو دا چې اجياب او قبول څه ته ويل کيږي؟ بايد ځغلند نظر ورته وکړو.

 د اجياب او قبول تعريف: 

اجياب په لغت کې وقوع ته ويل کيږي او قبول په لغت کې موافقت، تصديق او 
د رضا ښاکره کولو ته ويل کيږي.

په اصطالح کې د مجهورو په نېز اجياب هغې لکماتو ته ويیل يش چې تمليک پرې 
انتقالېدی يش او قبول هل هغه لکماتو څخه تعبري دی چې په اخستلو توکو کې 

پرې تمليک ثابتيږي.
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 د اجياب او قبول رشطونه: 

اجياب او قبول هم د نورو احاکمو په څېر د قبول رشوط لري چې په نلډه توګه يې 
يادونه کيدی يش.

 قبول بايد د اجياب رسه هر اړخزيه تطابق ولري، که پلورونکی خپلې توکې په 
داسې قيمت وړاندې کړي چې پېرونکی په کې زيات او کم وي نو عقد 

نه صحيح کيږي تر څو دواړه خواوې يې په ټايلک قيمت توافق نه وي کړی.

 د اجياب او قبول جملس هم بايد يو وي، تر څو هغه فاصله چې عرف کې 
اعراض شمېرل کيږي شبهه يې هل منځه الړه يش، که څه هم رسه مسئله کې 
ديين علماء اختالف لري او ځينې يې سمه بويل چې تر څو سکوت دومره 
نه وي چې هل حده ووځي، که بايع مثال توافق وښايي او بيا د بل چا رسه په 
خربو بوخت يش او يا هسې طويل سکوت وکړي نو بيع نه واقع کيږي ځکه 

چې احتاد جملس معدوم شو.

 سوداګريزه پرېکړه بايد رشوط او قيودات ونه لري، معین دا که څوک توکې 
د يو چا تر حضوره وځنډوی او پېرونکی ووايي چې سمه ده زما قبول دی 
نو بيع نه واقع کيږي ځکه چې رشط وجود ته رایغ، او تعليق هم په عدم 
رضا داللت کوي او زده مو کړل چې رضا د پلور او پېر د صحت رشط دی.

 دوهم رکن: پلورنکی او پېرونکی: 

په اساليم سوداګريز نظام کې دواړه خواوې د عقد د صحت لپاره رشوط لري چې 
هل مجلې څخه يې: 

دواړه خواوې به د تمزي څښتنان وي، معنا دا چې د ماشوم عقد سم نه دی، که 
ماشوم پلور او پېر وکړي نو کوىل يش چې عقد فسخه کړي مګر هغه مهال چې 
د ماشوم ويل پرې رايض وي او يا داسې څه وي چې نرخ يې معلوم وي او ماشوم 
يې د پلور يا پېر لپاره استول شوی وي، يا ماشوم خپله داسې وي چې د پلور او پېر 
پر اصولو واقف وي، خربې رسه تبادهل کوىل يش او ښه بد پېژين، خو بهر حالت د 

ويل اجازه او رضا په کې رشط ده.
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که ممزي ماشوم توکې وپېري او د ويل اجازه وررسه وي نو عقد د اساليم اصولو هل 
خمې سم دی، دا مهال ويل نه يش کوىل چې عقد فسخ کړي، خو که د ويل هل خمې 
اجازه ونه لري او ممزي ماشوم د خپلې مرضۍ رسه سوداګريز عقود په مخ بوځي نو 

که ويل نارضا وي اسالم دا توان ورکړی چې عقد فسخ اعالن کړي.

همدا راز د تمزي هل خمې د جمنون او بې وقوف عقد هم دروست نه بلل کيږي، که معتوه 
د پلور او پېر د ځينو مقاصدو ادراک کوالی شو نو د ماشوم په څېر حکم لري.

دواړه خواوې بايد د رشد وصف ولري چې ښه او بد رسه توپريوىل يش، دا رشط 
د سوداګريز عقد د صحت لپاره دی، هل دې کبله لږ وړاندې مو وويل چې هغه 
صيب که څه هم ممزي وی يا نه وي عقد يې د ويل هل اجازې پرته نه صحيح کيږي، 
د تېر په څېر د جمنون، بې وقوف او کوټ مغزي سوداګريز عقود هم صحيح نه دي.

د پلور او پېر دواړه خواوې بايد خودخمتاره وي، معنا دا چې د اکراه په صورت کې 
)ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   فرمايي  پاک  اهلل  نه صحيح کيږي،  او رشا  بيع 

ڃ( ]سورت النساء: ۲۹[.
ژباړه: مګر دا چې سوداګريزه معامله مو د رضا هل خمې وي.

 َعْن تََراٍض[ )صحيح 
َّ

َقنَّ اْثنَاِن إِال  َيْفرَتِ
َ

او نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي ]ال
مسلم: ۳۴۵۸(.

ژباړه: دوه نفر دې هېڅله رسه نه جال کيږي مګر دا چې په عقد رايض وي.

 دريم رکن: معقود عليه )پلور توکې(

معقود عليه هم ځينې رشوط لري تر څو سوداګريز عقد په اساليم بڼه د تنفيذ 
حيثيت ولري، ځينې رشوط يې په الندې توګه دي: 

معقود عليه به حالل او پاک وي، د اساليم رشيعت په قاموس کې د جنس پلور 
توکو عقد صحيح نه دی، که څوک داسې څه پېر يا وپلوری چې پاکوایل يې شوين 
په حرامو  پاک شيان  نه دی، خو که څوک مثال  نو عقد يې هم دروست  نه وي 
وپلوري نو هم عقد نه صحيح کيږي، د نمونې په توګه که څوک غوښه په رشابو يا 
خزنير يا نورو حرامو شيانو باندې چې د نرخ ځای ونييس وپلوري عقد روا نه دی.
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ثمن يا يې قائم مقام بايد داسې څه وي چې رشاع ترې ګټه اخستل روا وي، معنا 
دا چې د حرشاتو پلور اوپېر ناروا دی.

د عقد په مهال بايد پلور توکې د پلورونکي زيردست وي، هل )سلم( پرته نور هېڅ 
شيان چې پلورونکی يې فعاًل نه لري پلور يې هم ناروا دی، د نمونې په توګه 
که څوک پر چا غوا خرڅه کړي چې دومره وخت وروسته به يې درکړم او حااًل 

وررسه نه وي نو دا عقد حرام دی.

د پلور توکو په ورکولو به توان لري، معنا دا چې د زور جرب هل خمې اخستل شوي 
شيانو عقد نه صحيح کيږي، مګر هغه مهال يې عقد سم دی چې پېرونکی يې 
هل اغصب څخه څخه د ترالسه کولو توان لري او اغصب يې هم د پلورلو توان 

ځکه نه لري چې خپل ملکيت يې نه دی. 

د نمونې په توګه که امحد هل حممود څخه يو څه په جرب او زور واخيل نو حممود يې 
ځکه نه يش خرڅوىل چې حااًل يې واک نه لري چې پېرونکي ته يې د نرخ په 
بدل کې ورکړي خو که پېرونکی هل امحد څخه په ترالسه کولو توان ولري نو 

عقد صحيح دی  .

پلور توکې او نرخ يې بايد معلوم وي تر څو شخړې ترې راوالړې نه يش، معنا دا 
چې پلور توکې به جمهول نه وي چې تلخ کاليم ترې منځ ته رايش د نمونې په توګه 
لکه پلورونکي چا ته ووايي: زما هل رمې څخه يوه ووزه )بزه( ستا په زر روپۍ شوه، 
نو دا عقد ځکه سم نه دی چې معقود عليه په کې جمهول دی ځکه رمه خو لويه 

رمه ده چې پلورتوکې په کې کوم يو دی؟

يا ورته ووايي چې په خپل نرخ يې واخله، نو نرخ خو يې پېرونکي ته نه دی 
معلوم نو جنګ جدل ترې راوالړ يش.

يا رانه دا توکې واخله او نرخ به فالنکی ووايي، نو په دې ټولو صورتونو کې بيع 
حرامه ده.

پلور توکې بايد موقت نه وي، د نمونې په توګه که څوک چا ته ووايي چې دا موټر 
مې درباندې تر اکهل پورې د پنځوس زره روپو په بدل کې وپلور، معنا دا چې يو 
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اکل وروسته به يې بېرته ما ته تسليموې، يوه د کرايه مسله ده هغه روا ده خو موقت 
بيعه ناروا ده.

 د پلور ډولونه: 

لومړی: د پلور توکې )مبيعې( په اعتبار د پلور ډولونه: 

د مبادلې هل خمې پلور څلور ډولونه لري: 

پېر خورا  او  پلور  د  دا  وي،  نقده  بييخ  معامله  سوداګريزه  مطلق: چې  بيع   
مشهورترينه نوعه ده، د نورو ډولونو په څېر قيوداتو ته اړتيا نه لري، د لږ څه 
وضاحت رسه بايد دومره ووايو چې که څوک چا ته توکې د پلور لپاره ورکړي 
چې دا په زر روپۍ خرڅ کړه او هل زرو نه پورته ستا، او هغه يې په دوره زره و 
پلوري نو دا بيع حرامه ده، ځکه چې د سړي اجاره جمهوهل ده او هم سوداګرو 

ته تاوان رسول دي.

خو که ورته ووايي چې که دا توکې دې په هر څو وپلورلې ستا په کې سل 
يا  روپۍ مزدوري ده نو بيع حالهل ده، ځکه مزدوري په کې ټاک شوې ده، 
ورته ووايه چې دا توکې په دوه زره وپلوره او پنځه سوه پکې ستا هم روا ده، 

ځکه اجرت متعني دی.

 بيع سلَم: دې ډول ته په فقيه مصطلح کې )سلف( هم وايي، سلم يا سلف 
)پلور  مبيعه  او  واخيل  نرخ  يو يش  د  کيږي چې څوک اعجل  ويل  ته  دې 

توکې( په ټاک شوې نېټه پېرونکې ته وروسته ورکړي.

څلور واړو اساليم مذهبونو د سلم بېالبېل تعريفونه کړي دي خو ولې چنوړ 
ترې دا راوځي چې سلف )سلم( په ذمه کې د موصوفو توکو د فعاًل موجود 

نرخ په بدل کې پلورلو ته ويل کيږي.

 بيع رصف: رصف د روپو په روپو خرڅولو ته ويل کيږي، يا: نقود په خپل منځ 
کې رسه په يو بل خرڅول لکه رسه زر په رسو زرو، يا بغري جنس خرڅول 

لکه رسه زر په سپينو زرو خرڅول.
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رصف هم ورته په دې خاطر وايي چې په يو جملس کې رسه دواړه خواوې 
وجوباً خپل ملکيتونه ورکوي.

 دا ډول بيع څلور رشوط لري: 

 د دواړو خواو هل نفيس افرتاق وړاندې تقابض )يو هل بل څخه اخستل( 
تر څو هل سود څخه وژغورل يش، ځکه نیب کريم صیل اهلل  رشط دی 
 

َّ
ِرًبا إِال رُبِّ 

ْ
بِال  َهاَء َوَهاَء، َوالرُبُّ 

َّ
إِال ِرًبا  َهِب  َهُب بِاذلَّ عليه وسلم فرمايي ]اذلَّ

َهاَء َوَهاَء...[ )صحيح ابلخاري: ۲۱۳۴(.

ژباړه: رسه زر په رسو زرو سود دی مګر دا چې الس په الس وي، غنم په 
غنمو پلورل سود دی مګر دا چې الس په الس وي... 

 که جنس يو وي نو مثليت رشط دی، لکه رسه زره په رسو زرو مثال، نو 
دا مهال به په وزن او مقدار کې تساوي رشط وي او د ښو او ناښو لاظ 

به نيش ساتیل.

 عقد به قاطع وي او خيار به په کې نه و ي، ځکه قبض ددې ډول بيع 
رشط دی او خيار الرشط د ملکيت د ثبوت مانع دی.

 عقد کې به پور نه وي، ځکه هل افرتاق وړاندې د عوضينو اخستل يو پر 
بل حق دی او نيټه معلومول رسه حقوق تاخريوي، په موجوده رشوطو کې 

چې يې لکه هم يو رشط اخالل يش د رصف بيع فاسديږي.

 بيع املقايضه: دې ته ويل کيږي چې پلور توکې په پلور توکو وپلورل يش، 
مثال: ځمکه پر ځمکه وپلورل يش، موټر پر موټر، يا خواړه پر خواړو، معنا 
دا چې مبيعه او نرخ دواړه پلور تویک وي، دا ډول بيع هغه مهال ډېره وه چې 
پېسو ټکو شتون نه درلود، خو د صحت لپاره يې په تقابض کې تساوي هله 
رشط ده چې جنس او قدر يې يو وي، د نمونې په توګه ژوندی حيوان په 
غوښې اخستل دروست دي ځکه چې موزون په غري موزون پلورل کيږي، 
يا څوک وړه په ډوډۍ باندې متفاضال )زيات( واخيل هم سمه ده، ځکه چې 
مکيل په موزون وپلورل شو، هل تماثل پرته النده اينځر په وچ اينځر هم نه 
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يش پلور کېدی، او نه غنم په وړو باندې که څه هم مساوات ولري ځکه 
چې په کيل کې رسه هل لومړي څخه ډېر فرق خوري خو که موزون خرڅ 

يش نو تماثل په کې واجب دی.

 دنرخ په اعتبار د پلور پېر ډولونه: 

د نرخ په اعتبار هم پلور پېر درې ډوهل لري: 

 بيع املساومة: دې ډول ته )مماکسه( هم ويل کيږي دا هغه ډول پلور ته ويیل 
يش چې دواړه خواوې پکې پر نرخ رايض يش او نور پکې د زيادت او 
کمې هېڅ ګنجايش نه کيږي، معنا دا چې د راس املال په کې هېڅ ذکر نه 
وي، خو د اتفاق رسه هومره نرخ پېرونکی ورکوي چې د پلورونکي رسه 

يې پرې توافق رايش.

 بيع املزايده )بويل(: دې ته ويیل يش چې پلورونکی د پلورتوکې په بازار کې 
نرخ ته وړاندې کړي او پېرونکي يې په نرخ کې يو پر بل پورته ځي، څوک 

چې ډېرې پيسۍ ورکوي په هم هغه توکې خرڅې کړي.

لکه څنګه چې په پلور کې بويل جواز لري دغه څېر يې په پلور کې هم جواز 
شته که څه خمکين فقهاء په دې مسئله نه دي غږيديل خو په دې رشط چې 

د توکې اوصاف او کيفيت په جملس کې څرګند يش.

 د امانت بيوع: دې ته ويیل يش چې د پلورونکي او پېرونکي ترمنځ د توکو 
په نرخ اتفاق رايش يا بييخ په خپل رس، يا لږ زيات او يا کم، د امانت بيع 
ورته هم هل دې کبله ويل کيږي چې پلورونکي پېرونکي ته راس املال 

معلوموي، دا ډول بيع درې ډوهل تشکيلوي: 

 بيع املراحبه: دې ته ويیل يش چې د معلومې ګټې رسه پلورونکی خپلې 
توکې په اتفاقيه رقم چې دواړو خواو پرې هوکړه کړي وي وپلوري. 

 د تويله بيع: چې پلورونکی خپلې توکې په هغه نرخ ورکړي چې ده ته 
پرې راغلې وي، نه په کې څه وګټي او نه پکې تاوان وکړي.
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د خپل  توکې  پلورونکي خپلې  ته ويیل يش چې  بيع: دې  د وضيعت   
اصيل نرخ -چې توکې پرې خپله لويديل وي- په کمه اندازه خرڅ کړي.

 د پيسو د ورکولو په اعتبار د بيع ډولونه: 
د پيسو د ادا کولو په اعتبار پلور او پېر يو څه ډولونه لري: 

 نقده بيع: دې ته ويیل يش چې د اخستلو رسه متفق عليه نرخ ادا يش.
 د پور بيع: دې ته ويیل يش چې د توکو نرخ په کې قرض وبلل يش او د ادا 

لپاره يې نيټه تعني يش.
 د سلم يا )سلف( بيع: په نقدو پيسو باندې موصوف یش )توکې( چې د عقد 

دواړه خواوې پرې هوکړه وکړي خرڅول.
 په نېټه رسه د پور معامله کول، چې هم توکې پور وي او هم نرخ، دا خو بې 

هل تفصيله حرامه ده.
يا په بل عبارت، بيع ادلين بادلين، يا بيع الاکلئ بالاکلئ.

 د رشيع حکم په اعتبار د پلور پېر ډولونه: 
هل دې اعتباره هم پلور او پېر ګڼ شمېر ډولونه لري لکه: 

 جائز پلور پېر، مقابل کې يې باطل پلور پېر.
 صحيح پلور پېر، مقابل کې يې فاسد پلور پېر.
 نافذ پلور پېر، مقابل کې يې موقوف پلور پېر.

 الزم پلور پېر، مقابل کې يې غري الزم پلور پېر، )دې ډول ته جائز يا خمرّي بيع 
هم ويل کيږي(.

الزمه بيع دې ته ويل کيږي چې خيارات په کې نه وي لکه څوک په چا باندې 
توکې په سل روپۍ خرڅې کړي او پېرونکی يې واخیل او په خپله خمه الړ يش.

او غري الزم بيع يې دا ده چې خيار په کې وي که په سل روپۍ پېرونکی موافقه 
وکړي او ووايي چې درې ورځې مهلت به راکوې نو... بيع غري الزمه ده.
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او موقوفه بيع دې ته ويیل يش چې پلور توکو پورې د بل چا حق معلق وي، لکه 
څوک چې د چا شيان هل اجازې پرته وپلوري نو بيع هله صحيح کيږي چې د توکو 

خپل مالک اجازه وکړي.

او الزم نافذه صحيح بيع هغه ده چې په اصل کې وصف کې مرشوع وي، نه د بل 
چا حق وي او نه په کې خيار وي، دا ډول بيع يف الال واقع کيږي.

او باطله بيع بيا هغه ده چې رکن يې هل منځه الړ يش او يا د اصل او وصف په 
اعتبار بييخ مرشوع نه وي، دا ډول بيع صحيح نه ده.

او فاسده بيع يې دا ده چې په اصل کې مرشوع وي خو ولې خنډ په کې وصف 
وي، لکه د جهالت بيع چې الجنې کوجنې ترې راوالړيږي، لکه ما پر تا والړو 

موټرونو کې يو موټر درخرڅ کړ خو ولې تعني يې ونه کړي.

 يا پرې معدوم شيان خرڅ کړي، يا يې هل ورکولو څخه اعجز وي، يا په کې دوکه 
وي، يا جنس وي او داسې نور. 

 د نرخ ويلو لومړی حقدار څوک دی؟

هل اسالیم ادبونو او نصوصو څخه داسې جوتيږي چې د پلور توکو لومړی نرخ به 
پلورونکی خپله وايي، خو ولې دا د پلورونکي واجيب حق نه دی او هل وجوب 
څخه يې ندب ته قرينه د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم او د جابر ريض اهلل عنه 
معامله وه چې د اوښ پېرلو کې لومړی نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم نرخ وکړ 
مبيعه  راوپلوره، رسه هل دې چې  اوښ  راباندې  اوقيه دې  يوه  په  ْوِقيٍَة( 

َ
بِأ )بِْعِنيِْه 

)پلور توکې( د جابر ريض اهلل عنه وې.

امام خباري رمحه اهلل د دې مسئلې متعلق په خپل صحيح کې مستقل باب ايښی 
ذکر  دا حديث  يې  باب الندې  بالسوم(، هل دې  أحق  السلعة  )باب صاحب  دی 

اِر ثَاِمنُويِن حِبَائِِطُکْم َهَذا[ )صحيح ابلخاري: ۴۲۸(. کړی دی ]يَا بيَِن انلَّجَّ

ژباړه: ای بنو جنارو! ستاسو ددې باغيچې نرخ رارسه وکړئ.

معلومه شوه چې د سودا لومړی نرخ به پلورنکی وايي، بيا پېرونکی پوهه شه 
چې اخيل يې او که نه!
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 د ناپ تول ذمه واري د پلورنکي ده: 

د ناپ تول اړوند ګرد مسؤيلتونه اساليم رشيعت د پلورونکي پر ذمه اچويل دي، 
نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم عثمان بن عفان ريض اهلل عنه ته د يو حديث په ترڅ 

[ )سنن دارقطين: ۲۸۱۸(. تَْل، َوإَِذا بِْعَت فَلِکْ
ْ
کې سپارښتنه کوي چې ]إَِذا اْبتَْعَت فَاک

ژباړه: که څه پېرې نو ځان ته يې وتله، او که يې پلورې نو بل ته يې وتله.

معنا دا چې اخستل او خرڅولو کې د تللو خاص خيال ساته، هسې نه هل چا نه 
پوره نرخ واخلئ او سودا کمه ورکړې شايد دا عمل هل ناخربۍ په حالت کې که 

څه هم وي خو لوي ناندرۍ به ترې رامنځ ته يش.

دې ته بايد د سوداګر پام وي چې حديث ټولو هغو توکو ته چې په ناپ، تول، پيمانه 
او نور شيان چې اندازًة پلورل کيږي ورته اعم دی.

او په ناپ تول کې اساليم ادب دا دی چې پېرونکي ته به توکې بييخ مساوي هم 
نه تلې، بلکې تول ناپ کې به لږ زره زيادت کوې، په دې اړه نيب کريم صیل اهلل 

رِْجْح[ )سنن ابن ماجه: ۲۲۲۰(.
َ
عليه وسلم فرمايي ]يَا َوزَّاُن ِزْن َوأ

ژباړه: ای تولګره! تول لږ درون کوه.

د جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنه په مشهور حديث کې چې په نيب کريم صیل اهلل 
وِقيًَّة، 

ُ
ُ أ

َ
ْن يَِزَن هل

َ
 أ

ً
َمَر باَِلال

َ
عليه وسلم يې اوښ پلورىل و دا هم پکې دي چې ]فَأ

رَْجَح يِل يِف الِمزَياِن...[ )صحيح ابلخاري: ۲۰۹۷(.
َ
فََوَزَن يِل باَِلٌل، فَأ

ژباړه: هغه بيا بالل ته امر وکړ چې څلوېښت اوقې راته تول کړي، بالل ريض اهلل 
عنه راته څلوېښت اوقيې درنې وتللې 

رِْجُحوا[ 
َ
د درون تول متعلق نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي ]إَِذا َوَزْنتُْم فَأ

)سنن ابن ماجه: ۲۲۲۲(.

ژباړه: تاسو چې لکه هم تول کوئ نو درون تول وکړئ.

اهلل عليه وسلم ځکه  وايي: نيب صیل  اهلل  العثيمني رمحه  بن صالح  عالمه حممد 
تولګر ته د درون تول سپارښتنه وکړه چې هغوی به هل دې وړاندې نقود )روپۍ( 
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په وزن کې اخستې نه د شمېر په لاظ، که څه به يې په شمېر هم اخستې خو 
ولې دا اعدت ډېر کم و، نو نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ورته هل خپل استحقاق 
څخه ډېر څه ورکړل، هر انسان بايد د ناپ تول په مهال دغه نبوي اخالق خپل 
به زيادت  په ورکړه کې  نه کړي بلکې  بايد کم ناپ او کم تول  کړي، هېڅ 

کوي. )رشح رياض الصالني: ۴۱۱/۵، دارالوطن رياض ۱۴۲۶ه(.

امام مناوي وايي: که ناپ تول رس په رس ويش شايد اغړه يې خالصه نه يش، خو 
که ناپ تول لږ درون وکړی يش نو دا واجب عدل او د پرهېزګارۍ مناسبه الر ده. 

)فيض القدير: ۶۵/۴، لومړی چاپ ۱۳۵۶ ـهاملکتبة اتلجارية الکربی مرص(.

تولګر بايد په ناپ او تول کې د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم امر ته د قداست په 
نظر وګوري او د دنيوی او اخروی سعادت د حصول ذريعه يې وبويل، هېره دې نه 
وي چې په ناپ تول کې رجحان هله جواز لري چې توکې رسه يو جنس نه لري، 
که يې جنس متحد وي نو رجحان پکې حرام دی او د اساليم احاکمو په قاموس 
َهِب  َهُب بِاذلَّ کې ورته ربا ويل شوي دي، نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي ]اذلَّ
ِح ِمثاًْل بِِمثٍْل 

ْ
ِمل

ْ
ُح بِال

ْ
ِمل

ْ
ِعرِي َواتلَّْمُر بِاتلَّْمِر َوال ِعرُي بِالشَّ رُبِّ َوالشَّ

ْ
رُبُّ بِال

ْ
ِة َوال ِفضَّ

ْ
ُة بِال ِفضَّ

ْ
َوال

ُمْعِطی ِفيِه َسَواٌء[ )صحيح مسلم: ۱۵۸۴(.
ْ
ْرَب اآلِخُذ َوال

َ
اَد َفَقْد أ ِو اْسَتَ

َ
يًَدا بِيٍَد َفَمْن َزاَد أ

ژباړه: رسه زر په رسو زرو، سپني په سپينو زرو، غنم په غنمو، وربشې په وربشو، 
کجورې په کجورو، او مالګه په مالګې به يوڅېر او الس په الس ورکړل کيږي، 
که څوک په کې زيادت وکړي او يا اضافه وغواړي نو سود يې وکړ، د اخستونکي 

او ورکونکي ګناه په کې يو څېر ده.

په وزن کې نقص تنقيص کول هغه ناوړه کړه وړه دي چې اهلل پاک پرې شعيب 
عليه السالم د نورو عباداتو د توضيح په شمول مستقل استازی راوستیل و، قران 
ته  رنځ  دې  قوم  د  هرومرو  واقعاتو کې  نقل کړي  السالم  عليه  د شعيب  کريم 
هم اشاره کوي، زه هم په خمترصه توګه هغه ايتونه ذکر کوم چې د وزن په مسئله 

مستقل غږيديل دي: 

 د سورت اعراف په )۸۵( ايت کې اهلل فرمايي )ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ( ]سورت اعراف: 85[.
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مه  کمې  توکې  ته  خلکو  او  وکړئ  وایل  پوره  کې  تول  او  پايمانه  په  ژباړه: 
ورکوئ.

 په سورت شعراء )۱۸۱ - ۱۸۳( کې اهلل پاک فرمايي )يئ  جب  حب    خب  مب  
ىبيب  جت  حت  ختمت   ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  

مج      جح( ]سورت شعراء: ۱۸۳-۱۸۱[.
ژباړه: پايمانه کې پوره وایل وکړئ او کيم کونکي مه جوړېږئ * په ترازو 
باندې په سمه توګه تول وکړئ* او خلکو ته )يې خورايک توکو( کې کيم مه 

کوئ او په ځمکه کې ورانکاري مه جوړېږئ.

 د سورت رمحن په )۹( ايت کې اهلل پاک فرمايي )گ  گ  ڳ      ڳ  
ڳ  ڳ( ]سورت رمحن: 9[.

ژباړه: تول په عدل رسه پوره قائم کړئ او په ترازو کې کيم مه کوئ.

 اهلل پاک په سورت مطففني )۱ - ۳( ايتونو کې فرمايي )ڭ  ۇۇ  ۆ  
ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]سورت مطففني: 3-1[.
ژباړه: ناپ او تول کې کيم کونکو )ټګمارو( لپاره دې هالکت يا د جهنم کنده 
)ويل( وي، هغه خلک چې هل خلکو نه خپل ناپ تول پوره اخيل * او چې 

خلکو ته ناپ تول کوي نو کم په کې کوي.

د تېرو نصوصو په رڼا کې بايد تولګر د خپل تول ناپ اصول او قواعد په رشيع 
بڼه ښه پاښه کړي تر څو اغړه يې د نورو خلکو په حقوقو ښکيل نه وي، خو که په 
سودا کې دواړه اړخونه رسه هل تسامح نه اکر واخيل او يو بل ته خپل ځينې حقوق 
عن طيب نفس په داسې حالت کې پريږدي چې اساليم رشيعت کې روا وي نو 

د دواړو خواو اغړه ازاده ده 

 په سوداګريزو ورکړو درکړوکې ګواهان نيول ښه اکر دی: 

که سوداګريزې توکې روزمره شيان وي چې په معلوم نرخ پلور او پېرل کيږي او 
شاهدان نېولو ته پرې هېڅ اړتيا نه وي نو د دواړو خواو ذمه ترې هم فارغه ده، لکه 
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مثال: غوښه، وړه، اورلګيت، مالګه، غوړي... دا او دې ته ورته نور هغه شيان چې 
ګواهان پرې نيول دواړو خواو ته ګران تماميږي.

خو ولې هغه درانه معامالت چې که ګواهان په کې شتون ونه لري شايد د شخړې 
اندازه تر مرګ ژوبلې ورسيږي اساليم حکم په کې دا دی چې بايد هل ګواهانو 
پرته دغه ډول سوداګريز معامالت یط نه يش، داسې واقعات ډير دي حیت چې 
نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم په خپله هل بانډه چې څخه اوښه هل ګواه پرته پلورلې 
وه، دپلورونکي د بانډچيتوب هل کبله خربه دې ته ورسېده چې د نيب کريم صیل 
اهلل عليه وسلم تر اغړې يې خپل څادر په زور ورواچو، دا چې هغه د اهلل پېغمرب 
او د حوصلې او برده بارۍ باچا و هېڅ يې ورته ونه ويل او دډېر حلم هل خمې يې 
ورته په ادا کې اضافه هم وکړه، خو دا چې امت يې د هغه په څېر حلم او برده بار 

نه دی شايد شخړه تر هغه وغځيږي چې تصور يې هم نه وي.
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اسالمي سوداګريز شرطونه

د نورو عباداتو او معامالتو په څېر سوداګريزې راکړې ورکړې هم په اسالم کې 
رشوط لري، که دغه رشوط په سوداګريزو کړو وړو کې شته نه يش عقد ناسم 

دی، په خمترصه توګه يې دتله يادونه کوو: 

 د پلور او پېر د صحت رشوط دوه ډوهل دي: 

پېر په هر ډول کې شتون ولري ترڅو قابل  او  بايد د پلور   اعم رشوط چې 
تنفيذ وبلل يش يادونه يې په الندې کرښو کې کوو: 

 په توکو کې د جهالت انتفاء: معنا دا چې پلورونکي او پېرونکي ته به د 
توکو ماهيت او کيفيت معلوم وي ترڅو دواړه خواوې پر توکو باندې هل عدم 
علم نه جنګ جګړې ته رسايت ونه کړي، ځکه په توکو علم نه لرل خپله 
دوکه ده او نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم د غرر هل پلور اوپېر نه اشده منع 

کړې ده، دا ډول جهالت څلور ډولونه تشکيلوي: 

د توکو جهالت، که د جنس په لاظ وی او که د نوعيت او يا د اندازې په 
لاظ وي.

د نرخ جهالت.

په خيار رشط يا د قرض په اکته کې د نيټې جهالت.

د عقد په توثيق کې د وسايلو جهالت، د نمونې په توګه لکه د کفيل رشط 
لګول.

 د جرب زور انتفاء: معنا دا ده چې په پلور او پېر به چا ته دړکې نه ورکول 
کيږي چې که ته راباندې خپله ځمکه، کور، موټر او... ونه پلورې نو... يا 
يې د خپلو توکو په پېرلو جمبور کړي چې هل ما څخه به هرومرو سودا کوې، 
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د هغه اراده غصب کړي او اختيار يې ولوټي، دا چې رضا په بيع کې رشط 
دی بې هل دې عقود ناسم دي.

 پلور توکې به موقتې نه وي: معنا دا چې د پلور او پېر صورت به دا نه وي چې 
دا کور مې درباندې تر يو اکل د مايلت په دومره اندازه وپلور يا وپېر... په دې 
صورت کې بيع ځکه فاسده وي چې د عقد اصليت رسه يې منافات ودرلود، 
په بيع رسه د پېرونکي واک او اختيار په مبيعه کې شته کيږي خو ولې دتله 

د پېرونکي په واک کې مبيعه بييخ رانغله.
 عقد کې ټګي برګي نه وي: معنا دا چې د مبييع وصف به بييخ ظاهره وي، 
خمکين  پکې  وروسته  اخستو  هل  که  کيږي،  غور  يې  به  صفاتو  ظاهري  په 

عيوب راظاهر يش نو پېرونکی يې د بېرته ورکولو اساليم حق لري.
 د توکو پلور پېر به د چا په زيان نه وي: معنا دا چې هغه ډول پلور پېر به 
څوک نه کوي چې د بل چا په زيان تماميږي، د نمونې په توګه د چت هغه 
تېر چې د ګاوندې په ديوال کې اېښې وی نوکه تري خرڅوي د ګاونډي کور 
ديوال  دا  او  پروت وي  ديوال  په  ده  د  تېر  ګاونډي دخونې  د  يا  زيانمنيږي، 
خرڅوي، که څه هم ديوال دده حق دی خو ولې بل مسلمان ته په کې لوی 
ستونزې راوالړيږي فلهذا د بل د سواکهل ژوند په خاطر به داسې څه نه کوي 

چې د هغه ژوند هل خطراتو رسه مخ کوي.
لري:  ټکر  اصليت رسه  بيع  د  تړي چې  نه  داسې رشوط  به  دواړه خواوې   
معنا دا چې دواړه خواوې به هغه رشوط نه ږدي چې رشيعت ته استناد نه 
لري، لکه: کور درباندې په دې رشط پلورم چې تر يو اکل پورې به کې نه 
په مايل معاوضاتو کې شته يش عقد  اوفاسد رشط چې لکه هم  اوسيږې... 

فاسدوي.
 بل ډول يې ځانګړې رشوط دي د ځينو رسه تعلق لري او هل ځينو رسه يې 
نه، لکه هل افرتاق وړاندې په بيع الرصف کې د بديلنو تقابض يا هل د سودي شبهاتو 

څخه ذمه فارغول.
دا د پلور او پېر رشطونو ته ځغلند نظر و، خو ولې په پېر او پلور کې رشطونه هغې 
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ته ويیل يش چې د عقد دواړو خواو کې يو بل په داسې څه ملکف کړي چې د 
عقد تقاضا نه وي، بلکې داسې اضايف څه وي چې عقد پرې بشپړيږي.

دواړه ډول رشطونه رسه خپل منځ کې هل څلورو اړخونو توپريونه خوري: 

لومړی: د بيع او رشاء رشوط اسالم خپله ايښي دي او په بيع او رشاء کې رشط 
هغه دی چې د عقد خواوې يې ږدي.

دوهم: د بيع او رشاء په رشوطو باندې د عقد صحت والړ وي، او په بيع او رشاء 
کې رشوطو باندې د بيع لزوم والړ وي، که څه هم رشط صحيح دی خو الزم نه 
دی، ځکه که په رشط يې وفاء ونه يش نو د تنفيذ او فسخ خيار ورته حاصل دی.

دريم: د بيع رشا ء رشوط به هرومرو تنفيذيږي او د عمل الندې به راځي خو ولې 
په بيع او رشاء کې رشوط ساقطيدی هم يش.

څلورم: د بيع او رشاء ټول رشوط د اعتبار وړ او صحيح دي خو ولې په بيع او 
رشاء کې رشوط سم او ناسم دواړه اړخونه لري.

دا هم بايد هل پامه ونه غورځول يش چې ايا رشوط يف ابليع د عقد په پېل، په منځ 
يا وروسته خمکې په کوم ځای کې به ورته اعتبار ورکړل کيږي؟

دروسته دا ده چې د عقد په مهال او يا هم د جملس او رشط خيار په مهال وي.

 هل پلورل شوو توکو څخه د جمهول استثناء دروسته نه ده: 

معنا دا چې که څوک د پېر او پلور په مهال چا ته ووايي چې ځمکه مې درباندې 
درخرڅه کړه خو دوه درې يا څلور... مرته نه، دا ځکه سمه نه يش کېدای شايد 
ډېرې ناندرۍ ترې راوالړې يش، هغه داسې چې که مثال په پلور شوې ځمکه، غر 
يا نورو توکو کې خزانه او معدن راوخېژي يا په کې ميوه دار بوټي وي او بادو باران 
يې زيانمې کړې او يو بوټی ترې پاتې يش او پلورنکی دعوه دنګله واچوي چې 
ما خودرته وييل ول چې يو مرت ځمکه مې درباندې نه ده پلورلې هغه مې دا يادوهل 
چې خزانه پکې رابرسېره شوه، يا د باغ ونو کې مې استثنا څخه موخه دا بوټی و، 
نو دا چې وروسته مشاجرې ترې راوالړيږي نو ځکه بېع او رشا هم دروسته نه ده.
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دا  چې  ووايي  که  مثال  دي،  دروست  پېر  او  پلور  نو  وي  معلومه  حصه  که  خو 
ځمکه او غر مې درباندې وپلور خو د چينې ترخوا فالنکۍ اندازه نه، يا باغ مې 
درباندې وپلوره خو په نښه کړي ونې بوټې نه، او مستثین معلومه کړي نو بيع او 

رشاء دروسته ده.

 د نايلديل توکو خرڅول او اخستل: 

که څوک پر چا نايلديل تویک په داسې حالت کې وپلوري يا وپېري چې اوصاف 
په  او بيع سمه نه يش بلل کېدای، ځکه  ناروا ده  نو  بيان کړي  يې ورته نه وي 
مبيعه باندې علم لرل چې د بيع او رشاء مهم اړخ دی هل منځه والړ نو بيع ځکه 

فاسده ده.

اوصافو  داسې  د  پايمانه  دومره  په  یش  فالنکی  چې  يش  بيان  اوصاف  که  خو 
حامل... او دواړه خواوې پرې رضا يش نو بيع او رشاء سمه بلل کيږي، په دې ا 
ړه مو په دروند حضور کې دا ديلل ږدم ]َعْن َعبِْداهلل بِْن ُعَمَر ريض اهلل َعنُْهَما، 
ا  فَلَمَّ  ، خِبَيرَْبَ  ُ

َ
هل بَِماٍل  بِالَواِدي   

ً
َماال اَن  َعفَّ بِْن  ُعثَْماَن  الُمْؤِمِننَي  ِمرِي 

َ
أ ِمْن  بِْعُت  قَاَل: 

نَُّة  يِن ابَليَْع َواَکنَِت السُّ ْن يَُرادَّ
َ
َتبَاَيْعنَا رََجْعُت َعَ َعِقيِب َحیتَّ َخرَْجُت ِمْن بَيِْتِه َخْشيََة أ

ينِّ 
َ
يُْت أ

َ
ا وََجَب َبييِْع َوَبيُْعُه، َرأ قَا قَاَل َعبُْد اهلل: فَلَمَّ نَّ الُمتَبَايَِعنْيِ بِاخِليَاِر َحیتَّ َيتََفرَّ

َ
أ

َاٍل[ 
َ

 الَمِدينَِة بِثَاَلِث يل
َ

يِن إِیل
َاٍل وََساقَ

َ
رِْض َثُموَد بِثَاَلِث يل

َ
 أ

َ
ينِّ ُسْقتُُه إِیل

َ
قَْد َغبَنْتُُه، بِأ

)صحيح ابلخاري: ۲۱۱۶(.

 ژباړه: عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهما وايي چې ما په عثمان بن عفان ريض اهلل 
عنه باندې په خيرب کې خپل مال )ځمکه( په مدينه کې د هغه په مال )ځمکې( 
خرڅ کړ، لکه چې عقد تر رسه ورسېد نو پر شاه ترې په دې خاطر هل کوره ووتم 
تر  دا ول چې  پېر کې  او  پلور  په  نبوي سنت  او  نه کړي  بېرته عقد واپس  چې 
او پېرونکی رسه جال شوي نه وي نو خيار جملس ورته ثابت  څو پلورونکی 
دی )کوىل يش بيع فسخ کړي( عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهما وايي: لکه چې 
وپوهېدم چې بيع واجبه شوه پوهه شوم چې په حق کې مې ورهل کوتايه وکړه، د 
درې ميله په اندازه مې د ثموديانو لرې ځمکې ته واستو خو ولې درې شپې په 

مسافه يې زه مديين ته واستولم.
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دتله دواړو خواو د يو بل پلور توکې نه وې يلدلې خو دا چې اوصاف او کيفيتونه 
ظاهر وي نو بيع سمه بلیل يش.

ابن بطال رمحه اهلل ذکر کوي چې عثمان ريض اهلل عنه ته وويل شول دوکه شوې! 
هغه وويل: هېڅ پروا نه کوي ال د خيار څښنت يم که مې خوښه نه شوه بېرته به يې 
ورکړم، دواړو جبري بن مطعم ريض اهلل عنه ته پرېکړه يوړه او هغه د بيع په سموايل 
پرېکړه وکړه.)رشح صحيح ابلخاري د ابن بطال: ۲۷۵/۶، دوهم چاپ ۱۴۲۳ ـه۲۰۰۳م، 

مکتبة الرشد رياض(.

نو که توکې په معلومو اوصافو وپلورل يش او رضائيت پرې د دواړو خواو وي نو 
ان شاء اهلل هېڅ خربه به نه وي، خو که اوصاف يې بيان نه يش او د خولې په رس 

عقد تر پايه ورسيږي نو بيع سمه نه ده.

 د توک پلور په مهال د دريم ګړي مداخله ناروا ده: 

او فروخت  په خريد  نفر د توکو  يا د خرڅ بل ځای کې دوه  آټۍ  يا  بازار  په  که 
مرصوف وي دريم نفر ته اسالم اجازه نه ورکوي چې په عقد کې د زيادت يا کيم 
هل خمې ګډون وکړي، معنا دا که څوک په چا باندې يو یش په سل روپۍ خرڅوي 
دريم به ورته نه وايي چې ما ته يې په يو سل او لس راکړه، يا به دريم ګړی دا نه 
کوي چې مشرتي ته ووايي چې په فالنکي اوصافو توکې به درته زه په نوي روپۍ 
درکړم، دا ناروا دي، او د ناروا معنا هم دا ده چې هل بيع او رشاء نه به دې اليه 

برکت پورته يش.

په دې اړه د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ارشاد مبارک دی ]َنیَه رَُسوُل اهلل َصیلَّ 
ِخيِه[ 

َ
ْن يَِبيَع َحارِضٌ بِلَاٍد، َواَل َتنَاَجُشوا، َواَل يَِبيُع الرَُّجُل َعَ َبيِْع أ

َ
اهلل َعلَيِْه وََسلََّم أ

)صحيح ابلخاري: ۲۱۴۰(.

ژباړه: رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم منعه فرمايلې ده چې ښاريز سړی دې د 
بانډه چي لپاره توکې وپلوري، او جنش )په دوکه باندې توکو کې نرخ اضافه کول( 
مه کوئ )لکه څوک يو یش په لس روپۍ اخيل دويم ووايي چې ما ته يې پنځلس 
راکړه خو اخيل يې نه بلکې اول پرې راتېزوي، اول يې هل کبله قصداً غږ کړي 
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چې زماپه شل شو( او هېڅ څوک دې د خپل ورور په خرڅ )او رشا( باندې خرڅ 
)او رشا( نه کوي.

 که په پلور او پېر کې ګواه نه وي د شخړې په مهال به د چا خربه دروسته وي؟

 که د توکو پلور پېر په مهال دواړه سوداګر رسه په تشنج اخته يش، پېرونکی دعوه 
پور  په  او مشرتي دعوه لري چې ما ترې  په نقدو خرڅ کړی  لري چې ما پرې 
اخسیت، يا پلورونکی ووايي چې په سل مې پلورىل دی او مشرتي ووايي چې په 
پنځوس مې ترې اخسیت راجح يې دا ده چې د بائع قول به معترب وي او د پرېکړې 
لپاره به معيار وي، ځکه چې صحيح حديث پرې په رصاحت رسه داللت کوي، 
ابَلائِِع  قَْوُل  فَالَقْوُل  ابَليَِّعاِن  اْختَلََف  ]إَِذا  فرمايي  وسلم  عليه  اهلل  صیل  کريم  نيب 

َوالُمبْتَاُع بِاخِليَاِر[ )جامع ترمذي: ۱۲۷۰(.

ژباړه: لکه چې رسه بائع او مشرتي په اختالف )جنګ جګړه( يش نو معتربه خربه 
به د بائع وي او مشرتي ته اختيار دی چې توکې اخيل او که يې پريږدي.

که څه هم علماء رسه د نورو حديثونو په رڼا کې د مشرتي قول معترب ګڼي خو 
يا يې داليل صحيح دي خو رصيح نه دي او يا رصيح دي خو صحيح نه دي علل 

قادحه په کې دي.

په خيار کې ګټه هم دا ده چې د عقد په دواړو خواو اساين راويل، خيار په اعقدينو 
باندې رمحت او د ستونزو دفع کول دي، په خيار رسه جنګ جګړې او حسدونه 

هل منځه ځي.

 په اسالم کې د بيع او رشاء مرشوع خيارات دا دي: 

 د جملس خيار اساليم مفهوم دا دی چې د سوداګريزو کړو وړ په مهال د دواړو 
خواو ترمنځ متفق عليه عقد وروسته دواړه خواوې د فسخ او عدم فسخ اختيار لري، 
خو که عقد په دې ويش چې وروسته به هېڅ څوک خيار نه لري نو بيا خيار نشته، 
ګټه يې هم دا ده چې ځيين وختونو کې نابربه څوک په يو يش غوټه يش خو بېرته زر 
پوهه يش چې دا یش که څه هم ګټور دی خو اوس يې اختسل مناسب نه و يا د نه 
اخستلو نور وجوهات ولري نو اسالم دين چونکه د انسانيت دين او په مسلمانانو 
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يې خري پېرزو دی دا خيار ورکړ چې د عقد فسخ کولو حق ورته حاصل دی، دا هله 
په تغري حکيم  باالبدان رسه د ځايونو  تفرق  نه وي رایلغ خو  باالبدان  تفرق  چې 
بدلون خوري، که عقد په کوچين کور کې ويش يو بهر ووت نو تفرق باالبدان رایغ، 
که کور لوی وي مثال او درې څلور قدمه د عقد هل ځايه وړاندې الړ يش تفرق 

باالبدان دی خو که دواړه يو ځاي پورته يش يا الړ يش نو خيار په ځای پایت دی.
راجح دا ده چې تفرق باالبدان په عرف پورې تړیل دی چې په عرف کې څه ته 

تفرق باالبدان وويل يش هغه به تفرق وي.
د دې اړوند لږ وړاندې د عثمان بن عفان او عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهما 

واقعه تېره شوه.
 خيار رشط: دا ډول عقد دې ته ويیل يش چې څوک تر معلومې نېټې پورې که 
څه هم اوږده وي توکې وپلوري بيا يې خوښه چې د بيع عقد نافذ بويل او که يې 
فسخ کوي، دا ډول خيار هله باور وړ وي چې يا خو پرې د عقد دواړه خواوې 

توافق وکړي او يا يې يوه خوا رشط کړي هم سمه ده.
د جواز دالئل يې ګڼ دي خو نمونې يې په دې ډول دي: 

 د عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهما په روايت نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم 
 َبيَْع 

َّ
قَا، إِال فرمايي ]الُمتَبَايَِعاِن ُکُّ َواِحٍد ِمنُْهَما بِاخِليَاِر َعَ َصاِحِبِه َما لَْم َيتََفرَّ

اخِليَاِر[ )صحيح ابلخاري: ۲۱۱۱(.
ژباړه: پلورونکی او پېرونکی دواړه يو پر بل تر هغه خيار لري چې جال شوي 

رسه نه وي مګر د خيار )رشط( په بيع کې.
معنا دا ده چې که دواړو خواو د عقد صحت تر رشط موقوف کړ که څه هم تفرق 
باالبدان رايش خو بيع به هل رشوطو موجوديت وروسته د فسخ او عدم فسخ حکم 

اخيل تر څو معلومه نيټه رايش.
 د عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهما په روايت نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم 
يًعا،  قَا، َواَکنَا مَجِ فرمايي ]إَِذا َتبَاَيَع الرَُّجاَلِن، فَلُکُّ َواِحٍد ِمنُْهَما بِاخِليَاِر َما لَْم َيتََفرَّ
ْن 

َ
قَا َبْعَد أ َحُدُهَما اآلَخَر، َفتَبَاَيَعا َعَ َذلَِك، َفَقْد وََجَب ابَليُْع، َوإِْن َتَفرَّ

َ
ُ أ ْو خُيَريِّ

َ
أ

يَتَبَاَيَعا َولَْم َيرْتُْك َواِحٌد ِمنُْهَما ابَليَْع، َفَقْد وََجَب ابَليُْع[ )صحيح ابلخاري: ۲۱۱۲(.
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ژباړه: لکه چې دوه سړي رسه اخستل او خرڅول وکړي نو دواړو ته تر هغه اختيار 
حاصل دی چې رسه جال شوي نه وي او يا يو ځای وي يا پکې يو بل ته اختيار 
ورکړي او پلور پېر رسه وکړي نو بيع واجب شوه، خو که د پلور او پېر نه وروسته 
يو هل بل نه رسه جال يش او دواړو کې يو هم بيع پري نه ږدي نو بيع واجب شوه. 

خو که د رشط مدت تر پاي ورسيږي او بيع فسخ نه يش عقد خپله الزميږي او 
خيار هل منځه ځي.

 د عيب خيار: هل الندې مسئلو څخه يې صورت او حکم دواړه اخستیل شو: 

 د بيع په مهال په پلور توکو کې د نقص او عيب پټول حرام دي ځکه چې: 

 عقبه بن اعمر ريض اهلل عنه وايي ما هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څخه 
ِخيِه َبيًْعا ِفيِه 

َ
لُّ لُِمْسِلٍم بَاَع ِمْن أ  حَيِ

َ
ُمْسِلِم، َوال

ْ
ُخو ال

َ
ُمْسِلُم أ

ْ
اوريديل دي چې ]ال

ُ[ )سنن ابن ماجه: ۲۲۴۶(.  بَيَّنَُه هلَ
َّ

َعيٌْب إِال

ژباړه: مسلمان د مسلمان ورور دی، هېڅ مسلمان لپاره نه دي حالل چې په مسلمان 
ورور باندې عيب دار شيان خرڅ کړي مګر دا چې عيب ورته ښاکره کړي.

 عداء بن خادل ريض اهلل عنه وايي: ما ته رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم يليلک 
ول: عداء بن خادل بن هوذه هل حممد رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څخه 
مری )غالم( يا وينځه واخسته، نه به پکې عيب او نه به پکې فجور او 
خيانت وي او نه به هم مری حرام وي، مسلمان به هل مسلمان رسه په بيع 

کې دوکه او غش نه کوي.

 د هغه توکو حکم چې د پلور په مهال عيب او خو ولري: که د عيب باوجود 
پېرونکی څه واخيل نو هېڅ ډول خيار نه لري ځکه د عيب باوجود عقد معنا دا 

ورکوي چې پېرونکی په عقد رضا دی.

خو که پلورونکی د عقد په مهال په عيب ناپوهه وي او هل عقد وروسته په عيب 
خرب يش که څه هم عقد صحيح دی خو ولې الزم نه دی، د فسخ خيار يې ال هم 
لري چې عقد ختم کړي او خپل مايلت بېرته وغواړي او کوىل يش چې بيع سمه 

وبويل او فسخ يې نه کړي.
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 د تدليس خيار: که پلورونکی په پلورونکي باندې د توکو نرخ د تدليس هل 
خمه پورته کړي نو پلورونکی حرامو کې واقع شو.

مشرتې د درې ورځو موده کې کوىل يش چې مبيعه پلورونکي ته ستنه کړي، 
وا اِلبَِل َوالَغنََم، َفَمِن اْبتَاَعَها َبْعُد  نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي ]اَل ترَُصُّ
َتْمٍر[  وََصاَع  َها  رَدَّ َشاَء  َوإِْن  ْمَسَك، 

َ
أ َشاَء  إِْن  حَيْتَِلبََها:  ْن 

َ
أ َبْعَد  انلََّظَريِْن  رْيِ 

خِبَ إِنَُّه 
فَ

)صحيح ابلخاري: ۲۱۴۸(.

په غوالنځه کې شوده مه مجعه کوئ، که هل دې  او ووزو  اوښانو  د  تاسو  ژباړه: 
وروسته يې څوک واخيل نو د لوشلو وروسته د )ځان( ګټور اکر اختيارمند دی، که 
يې خوښه يش هل ځان رسه يې حصاروىل يش او که يې خوښه يش نو د يو صاع 

)دوه کيلو سل ګرامه( کجورو رسه دې بېرته واپس کړي.

 په پلور او پېر کې د غنب خيار: غنب د پلورونکي په حق کې دا وي چې د 
پنځه روپۍ توکې په درې خرڅې کړي او د مشرتي په حق کې دا وي چې د درې 

روپو یش په پنځو واخيل.

په داسې حاتلونو کې د عقد دواړه خواوې کوىل يش چې رجوع وکړي او عقد 
فسخ کړي په دې رشط چې د توکو هل نرخ څخه به واقعا ناخربه وي خو ايا په جمرد 

غنب باندې خيار ثابتيدی يش؟

که غنب يسري وي نو اماکن لري چې د اعدت هل خمې پکې تسامح ويش او که غنب 
بييخ فاحش وي، ښه دا ده چې خربه تر عرف منحرص وبلل يش، که عرف ورته 
غنب ووايي خيار پکې ثابتېدی يش خو که عرف او اعدت څه ته غنب ونه وايي 

نو خيار نه ثابتيږي.

 د نرخونو پورته وړلو رشيع حکم: 

اړتياو پوره کولو کې  انسان د اصيل معيشت  ښاکره ده چې د نرخونو زياتېدل د 
لويه ستونزه ده، په ځانګړې توګه ناداره خلک چې هل مزدورۍ دومره څه نه يش 
الس ته ر اوړیل چې کورنۍ اړتياوې پوره کړي چې هل کبله يې د شقاوت او تنګې 
زندګۍ رسه اخته وي، سرت المل يې الچلي سوداګر دی چې څنګه هل نادارو څخه 



132

پېر او پلور، احاکم او مسايل، د مستندو ديللونو په رڼا کې

مزيد  چې  دی  اکر  ناروا  ډېر  دا  خمې  هل  نصوصو  رشيع  د  کړي،  راغونډ  مايلت 
تفصيل يې ستاسو خمې ته ږدو.

اساليم رشيعت په ګڼ شمېر قراين ايتونو او نبوي حديثونو کې ټينګار کړی دی 
چې وګړيز او ټونلزي مصلحتونه بايد هل پامه ونه غورځول يش، هل دې کبله يې 
تطفيف، يا د دوکې د بېالبېلو ډولونو څخه د يو انتخاب، يا د توکو کيفيت ټيټول او 
نوعيت يې خرابول هل ټولو څخه شديده منع فرمايلې ده او هل دې ټولو سوداګريزو 
ناوړه سلوکو نه مونږ اساليم رشيعت بند کړي يو چې هل ظروفو څخه په استغالل 
به سوداګر حمدودې توکې چې ټونله ورته اړتيا لري نرخ به يې په پورته نه وړي، هل 
دې فاحش کسب هل خمې به پانګونه نه کوي او مسلمانان به نه تکليفوي، خو دا 

چې نرخونه ولې پورته ځي؟ بنسټزي المل يې څه کېدی يش؟

لومړی المل يې ګناهونه دي، ښاکره خربه ده چې ګناهونه د انسان په ژوند ډېرې 
 ، رِبُّ

ْ
 ال

َّ
ُعْمِر إِال

ْ
 يَِزيُد يِف ال

َ
بدې اغېزې لري، نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي ]ال

نِْب يُِصيبُُه[ )سنن ابن ماجه: ۴۰۲۲(. ْزَق بِاذلَّ ُْحَرُم الرِّ اَعُء، َوإِنَّ الرَُّجَل يلَ  ادلُّ
َّ

َقَدَر إِال
ْ
 يَُردُّ ال

َ
َوال

ژباړه: په زندګۍ کې هل نېکۍ پرته نور څه زيادت نه راويل، او تقدير هل داع پرته 
نور څه نه یش ختموىل، او لکه سړی ګناه وکړي چې هل کبله يې پرې هل رزق نه 

حمروم يش.

او اهلل پاک فرمايي 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]سورت اعراف: ۹۶[
ژباړه: او که چېرې د لکيو اوسېدونکو ايمان راوړى وى او پرهېزګاره شوي وى )نو( 
مونږ به خاخما په دوي باندې د اسمان او ځمکې نه برکتونه پرانستيل وى، يلکن 

دوى تکذيب وکړ، نو مونږ دوى د هغو عملونو په سبب ونيول چې دوى به کول.

ابلته د دې رنځ تداوی شته، که څوک غواړي رزق يې پراخه يش، خېټه يې مړه او 
چا ته د سوال السونه لپه نه کړي بايد هل خپلو رسغړونو توبه تائب يش، استغفار 

د رزق د زيادت هل الملونو څخه مؤثر المل دی.
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دوهم المل يې هل دين څخه لرې وایل او د اساليم رشيعت زده کړو ته توجه نه 
کول دي، اهلل پاک فرمايي 

)ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی( 

]سورت طه: 124[

ژباړه: او هغه څوك چې زما هل ذکر )قران( نه مخ وګرځوي، نو بېشکه د ده لپاره 
ډېر تنګ ګذران )او ژوند( دى او دى به مونږ د قيامت په ورځ وړوند راپورته کړو.

نو د تنګدسته ژوند سرت المل د معاصيو ارتکاب هم دی، ترڅو چې انسان په 
ګناهونو کې ښکېل وي او د خپلې رهايۍ لپاره جدوجهد ونه کړي رزق او زندګي 

به يې تنګه وي.

معلومه شوه چې ګناه هغه څه دي چې د انسان رزق ننګوي او ګواښي.

 َخاِطٌئ[ )صحيح مسلم: ۱۶۰۵(.
َّ

 حَيْتَِکُر إِال
َ

نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي ]ال

ژباړه: د ګناهګار نه بغري څوک احتاکر نه کوي.

د مسلمان سړي په بازار کې بايد يو ډول نرخ وي چې غريب او امري دواړه ورته 
الس ریس لرىل يش بايد د حکومت اړوند د )اهل حسبې( هل خوا په نظارت کې 
ونېول يش، ترڅو بازار په رشيع بڼه هل حرامو څخه هم پاک وي او د سوداګرو بد 

سلوک به هم هل منځه يويس چې د نرخ لوړوايل اللچ يې ورکړی و.

د دې معنا دا نه ده چې اهل حسبه به د شيانو نرخونه ټايک بلکې خلک به هل ظلم 
او استبداد څخه په نرخونو کې رابندوي، ورنه حديث په ډېر رصاحت غږېدیل 
دی چې نرخونه اهلل پاک ږدي، د ګناهونو په سبب نرخ کې لوړوایل رآځي او په 
اطاعت او د اهلل په فرمانربدارۍ د خورايک توکو او د ژوند نورو مهماتو نرخونو کې 
ټيټوایل راځي، د نرخ اړوند درته د انس ريض اهلل عنه هغه حديث چې وايي ځينې 
خلک نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ته عرض شول چې زمونږ لپاره بازاري نرخ 
کېږده چې ښکته پورته نه ځي، نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ورته وويل ]إِنَّ اهلل 
َحٌد ِمنُْکْم 

َ
أ َولَيَْس  َق اهلل 

ْ
ل
َ
أ ْن 

َ
أ رُْجو 

َ َ
َوإيِنِّ أل اِزُق،  الرَّ َاِسُط 

ْ
َقابُِض ابل

ْ
ال ُر  ُمَسعِّ

ْ
ال ُهَو 

 َماٍل[ )سنن ايب داود: ۳۴۵۱(.
َ

ُيَطابِلُيِن بَِمْظلََمٍة يِف َدٍم َوال
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ژباړه: اهلل نرخ لګونکی دی، هغه رزق تنګوي او پراخوي، په دې امېد چې زه 
به هل اهلل رسه په داسې حالت کې خمامخ شم چې هل تاسو څخه به رانه په وينه او 

مال کې څوک مطابله نه لري چې ما پرې ظلم کړی وي.

 د احتاکر د بدو پايلو نمونې: 
د اساليم رشيعت غښتلتيا هم دا ده چې ټونلزي مصالح په فردي مصالو مقدم 
فرد ورڅخه ځان  بايد  وي  نه  ګټه  او  ټونلزي خري  شيانو کې چې  په کومو  بويل، 
وژغوري که څه هم فرد په کې د ځان خري او فايده ويين، يو هل دغې مجلې څخه 
چې اسالم په کې د چاپرييال حق ته لومړيتوب ورکړی دی احتاکر دی، احتاکر 
ځکه حرام دی ټونله په ګڼ شمېر ستونزو کې اچوي، هل نادودو رسه يې مواجه 
کوي، شان او دبدبه يې هل منځه وړي نو ځکه احتاکر حرام دی، دا چې احتاکر 

څومره مساوئ لري ستاسو خمې ته يې نمونې ږدم: 
د پلور پېر کوچين سوداګر او هټيوال به د زوال رسه مخ يش، هل ښارونو پرته لکيوال 
داکنونه به زايله يش، بازارونو ته به هرڅوک لويې مسافې وهلو باندې جمبور يش، 
د يو څو دقيقو یش چې په ډېره اسانه ورته الس ریس کيږي نزدې به په يو ساعت 

کې ترالسه کېږي.
هل نفس څخه د انساين اخالقوکوچېدل او د بداخالقۍ پديده راښاکره کېدل.

دا چې احتاکر د انسان اخالق بدوی نو زسا يې هم هغه څه دي چې د انسان په 
زيان تماميږي، معنا دا چې د احتاکر د بې وزهل اخالقو بنسټزي المل دی.

احتاکر د انسانيت ترمنځ د حسد او عداوت بنياد دی، د ټونلې مقومات پايش او 
احتاد يې تفريقوي.

احتاکر د ټونلې او چاپرييال پرخمتګ ګواښي او د امن او امان صورت حال يې 
تعطيلوي.

احتاکر د مسلمانانو ترمنځ د ايثار صفت خوري.
ده، لکه رشوتونه، غش،  او ټونلزي رنځونو زيږنده  اقتصادي  احتاکر د ګڼ شمېر 

رسقت او داسې نور.
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 څنګه بايد د احتاکر مقابله وکړو؟

کوالی شو چې په سالم نيت د احتاکر رنځ هل ټونلې څخه پورته کړو او هل نورو 
ټونلو رسه يې سيال کړو، دا هله چې مونږ اسالم ته په حقييق شلک تن کېږدو، 
ځکه چې اسالم د چاپېريال د ماتولو ټولو اسبابو لککه خمه نېولې ده او افراد يې په 
دې تېز کړي دي چې د ساملې ټونلې موجوديت ته تل ژمن وي، يو هغه رنځ چې 
ټونله ماتوي او روحيت يې وژين احتاکر دی کوىل شو چې په مرشويع وسايلو يې 

مقابله وکړو لکه: 

قوي  احتاکر ضد  د  بايد  پر چارو ګمارل شوی رسپرست  مارکيټ  او  بازار  د   
که  وپلوري،  نرخ  معتدل  په  توکې  چې  کړي  جمبور  سوداګر  او  وي،  رسابره 
يې ممانعت وکړ د چارو مسؤلني کوىل يش چې توکې يې مصادره کړي ترڅو 
حاکم او په چارو ګمارل شوي هل هغو خلکو ظلم او استبداد پورته کړي چې 

اهلل به يې ورڅخه پوښتنه کوي.

 چې لکه هم په بازار کې د اړتيا وړ شيانو کميت په ټېټېدو يش بايد حکومت 
ټول زيار په دې مرصف کړي چې هيوادوالو ته بازار هل مطلوبو توکو څخه ډک 
کړي تر څو هل اړتياوې يې پوره يش هم به احتاکر هل منځه الړ يش او هم به 

نرخ دتېر په څېر معتدل وچليږي.

جتارتونو  بهرين  په  سوداګر  او  پراخول  مواقع  جتارت  د  رسه  هيوادونو  نورو  هل   
تېزول ترڅو هېواد يې هم هل نورو رسه سيال يش او هم يې اړتياوی فيصله يش.

په  ترڅو سوداګر  ټايک  نرخ هم  توکو  د  لپاره  احتاکر هل منځه وړلو  د  به   هېواد 
پېرونکو ظلم ونه کړي هغه هم په دې رشط چې حکومت به په دې مورد 
کې د ديين علماؤ او اقتصاد پوهانو رسه په ديين بڼه ناسته کوي ترڅو دواړه 
کې  ټالکو  نرخ  په  وخت  زيات  ځکه  يش  پاتې  ساملې  څخه  ظلم  هل  خواوې 

ظلمونه هم کيدای يش.

او رشيع  اړتيا  اړتيا ويلدل يش، هل  تعني هله موجب ګرځېدی يش چې  نرخ  د 
موجب پرته د توکو نرخ ټاک ښه اکر نه دی ترڅو په بيع او رشاء کې د افرادو 
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ازادي سلب نه يش خوکه افراد هل ازادۍ څخه ناوړه ګټه پورته کوي دې ته رشيع 
موجب ويیل يش او حکومت په کې په رشيع بڼه د تداخل حقوق لري.

او نه حرمت کې رسه فقها دوه نظرونه لري، حرمت يې د  د احتاکر په حرمت 
مجهورو فقهاؤ مذهب دی او په کراهت يې احناف قايل دي، د احتاکر په حرمت 
کې به شايد دومره بسنه وکړي چې اهلل پاک به حمتکر د قيامت په ورځ د اور په 
ٍء  عظيمه برخه کې کېنوي، نیب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي ]َمْن َدَخَل يِف يَشْ
ْن ُيْقِعَدُه بُِعْظٍم ِمْن انلَّاِر يَْوَم 

َ
ا َعَ اهلل أ ُمْسِلِمنَي يِلُْغِليَُه َعلَيِْهْم اَکَن َحقًّ

ْ
ْسَعاِر ال

َ
ِمْن أ

ِقيَاَمِة[ )مسند امحد ۲۰۳۱۳(.
ْ
ال

ژباړه: څوک چې د مسلمانانو په نرخونو کې ننوځي )الس وهنه پکې وکړي( 
په دې خاطر چې نرخونه پورته يش نو اهلل پاک به يې د قيامت په ورځ د اور په 

عظيم ترينه برخه کې کېنوي.

ْن 
َ
په بل مقام کې نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي ]َمِن اْحتََکَر ُحْکَرًة، يُِريُد أ

ُمْسِلِمنَي، َفُهَو َخاِطٌئ[ )مسند امحد: ۸۶۱۷(.
ْ
ُيْغيِلَ بَِها َعَ ال

نرخونه  باندې  مسلمانانو  په  چې  کوی  احتاکر  خاطر  دې  په  چې  څوک  ژباړه: 
پورته کړي نو ګناهګار دی.

امام شواکين هل دې او ورته د نورو حديثونو وروسته وايي: په يقني رسه چې د باب 
ټول حديثونه په جممويع توګه د احتاکر په عدم جواز داللت کوی. )نيل األوطار: 

۲۶۰/۵، لومړی چاپ ۱۴۱۳ه، ۱۹۹۳مـ دار الديث مرص(.

چې دچارو مسؤلني خپله په بازاري سسټم کې مبارشة دخل ولري نو پلور او پېر 
هم په رشيع بڼه پرخمتګ کوي، عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه به په بازار کې 
ګرځېده او خلکو ته به يې اسالم کې بازاري اصول ښودل، د احتاکر اړوند فرمايي 
 ِرْزٍق ِمْن ِرْزِق 

َ
ْذَهاٍب، إِیل

َ
يِْديِهْم فُُضوٌل ِمْن أ

َ
]اَل ُحْکَرَة يِف ُسوقِنَا. اَل َيْعِمُد رَِجاٌل، بِأ

َما َجاِلٍب َجلََب َعَ َعُموِد َکِبِدهِ يِف  يُّ
َ
اهلِل نََزَل بَِساَحِتنَا. َفيَْحتَِکُرونَُه َعلَيْنَا. َولَِکْن أ

ُْمِسْك َکيَْف َشاَء اهلل[  يَِبْع َکيَْف َشاَء اهلل َويلْ
ْ
يِْف فَذلَِك َضيُْف ُعَمَر فَل تَاِء، َوالصَّ الشِّ

)موطأ امام مالک: ۲۳۹۸(.
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ژباړه: زمونږ په بازار کې به څوک احتاکر نه کوي، هغه خلک چې په السونو کې 
وررسه اضايف رسه زر وي هغې رزق ته دې قصد نه کوي )نه ورځي( چې زمونږ په 
ساحه کې اهلل هل خپل رزق نه رايلږیل دی چې )وايي اخيل( او هل مونږ نه يې احتاکر 
کړي )چې نرخ يې پورته يش( خو کوم راغونډونکي )سوداګر( چې په ژيم او 
اوړي کې په خپله شاه )يا سورلۍ( څه راټولوي نو دغه سوداګر د عمر )ريض اهلل 
عنه( ميلمه دی خو ښه يې چې داهلل هل مشيئت رسه سم يې پلوري او که يې هل 

ځان رسه سايت.
هل خلفاء راشدينو او صحابه کرامو څخه د احتاکر په حتريم نور نصوص هم شته 

خو ان شاء اهلل دومره به بسنه وکړي.

 د احتاکر په حرمت کې فلسفه څه ده؟
اساليم دين ډېر مبني او هل حکمتونو ډک احاکم لري، هېڅ حکم يې هل فايدې 
تش تور نه دی، د هر خبش احاکم يې عقل اجيابوي او د انساين فطرت رسه سمون 
خوري، د اسالم په حکيمانه احاکمو کې يو هم د احتاکر حتريم دی، ګټه يې دا ده 
چې ترڅو هل اعمو خلکو څخه تکليف او مشقت پورته کړي، هل دې کبله ګرد 
د داسې شيانو احتاکر وکړي چې خلک  په دې متفق دي چې که څوک  علماء 
ورته اړتيا حمسوسوي او هل ده پرته نور هل چا رسه شتون نه لري، په جرب زور به ترې 
فقري  د غريب  او  کيږي  اخستل  بدل کې  په  نرخ  مناسب  د  توکې  احتاکر شوې 
منګولو ته به رسيږي، ميوه جات او که سزبي جات، پوښاک وي او که د خوراک او 
څښاک بل ډول وي، خو چې په احتاکر يې خلک مشقت کې لوېدل نو حرام دي.

دا هم بايد توضيح يش چې حمرم احتاکر کوم يو دی؟
د فقهاؤ په اتفاق احتاکر مطلق دتوکو ذخريه کولو ته نه ويل کيږي، لکه انسان د 
ځآن او اهل لپاره تر يواکل بودجيه وسايت خو ولې دې ته احتاکر ويل ناسم دي، 
َْل بيَِن انلَِّضرِي، َوحَيِْبُس  نَّ انلَّيِبَّ َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم اَکَن يَِبيُع خنَ

َ
حديث کې راځي ]أ

ْهِلِه قُوَت َسنَِتِهْم[ )صحيح ابلخاري: ۵۳۵۷(.
َ
أِل

ژباړه: نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم به د بنونظريو کجورې خرڅولې او تر اکل 
پورې به يې ترې د خپل اهل لپاره خوراک ساته.
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حديث دې ته اشاره کوي چې د خوراک دا ډول ذخريه هېڅ حرمت نه لري او نه 
دا منيه عنه احتاکر دی، احتاکر کې هله د حرمت صفت پېدا کيږي چې الندې 

رشوط په کې شته يش: 
احتاکر شوي شيان چې لکه قوت ابلدل او د خلکو عمويم خوراک وي.

احتاکري شوي توکې به هل بازاره اخستل شوي وي، که احتاکر شوي توکې هل خارج 
څخه راغيل وي او يا د حمتکر خپل انتاج وي نو ځکه ورته احتاکر نه شو ويیل چې 
د خورايک او غري خورايک اړتيا وړ شيانو متعلق د عوامو حقوق د هيواد داخل توکو 
پورې اړه لري نه د هغه توکو پورې چې هل خارج څخه وارديږي، ځکه مشرتي 
کوىل شول چې هل خارج څخه څه راونه غواړي نو هل ځان رسه به ترې هم څه ونه 
سايت که څه هم بهرته دا ده چې احتاکر يې نه کړي ځکه عوامو ته پکې مشقت 
دی خو که فرضاً احتاکر يې هم کړي رشيعت ورته جواز ورکړی دی او دا ډول 

مذموم احتاکر نه دی.
او  وپېرل يش  مهال  په  لوړوايل  د  نرخ  د  توکې هله حراميږي چې  احتاکر شوې 
خلک ورته سخته اړتيا لري، که د خلکو الس ته دا مهال احتاکر شوې توکې ونه 

رسيږي نزدې ده چې په سخت مشقت کې ولويږي.
د احتاکر لپاره وخت رشط دی ځکه په ځينو اثارو کې څلوېښت ورځې راغيل 
دي خو اثر ضعيف دی امام امحد په خپل مسند کې نقل کړی دی خو چې د يو 
يش په احتاکر کې خلکو ته تکليف او مشقت و نو ناروا دی که يوه ورځ وي او 

که څلوېښت ورځې وي وخت ورلره هېڅ رشط نه دی.

 هل تېرې شننې پايڅوړ دا دی چې: 
احتاکر اقتصادي او اجتمايع رسغړونه ده، د اهلل پاک د رايلږيل منهج ضد کړه وړه 

دي، احتاکر بېالبېل شلکونه او بال ډېر اسلوبونه لري.
احتاکر د اقواتو پورې هېڅ ځانګړی نه دی، بلکې هر مال او اکر او کسب او د 
ګټې وټې اسباب، ځمکې او کورونه، د نقل او حرکت اسباب لکه ګاړي موټرې، 
عليم مشورې او ګټورې طرحې چې مسلمان ورته اړتيا لري او د اړتيا په مهال 

ونيول يش احتاکر کې راځي.
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دوليت ارګانونه بايد د احتاکر رنځ ته متوجه وي ترڅو بډايان يې په رعيت لوبې 
ونه کړي او وينه يې ونه روي، دولت بايد د احتاکر هل منځه وړلو لپاره د ولس د 
امن اطمينان او سواکلۍ لپاره ګرد اسباب په اکر واچوي ترڅو احتاکر فيصله کړي 

او هل منځه يې يويس.

احتاکر که داخيل توکې او منتجات وي او که خاريج وي خو چې عوامو ته يې 
ذخريه او اکتناز تکليف او په مشقت کې لويدل وي بايد ډډه ورڅخه ويش که 
څه هم په خاريج توکو کې نظر شته، داسې چې که څوک توکې هل بهرين هيوادونو 
څخه واخيل او بيا يې خپل يلک ښار ته راوړي او يا يې د خپلې ځمکې پېداوار وي 

او پلورىل يې نه وي نو د ځينو فقهاؤ هل نظره ذخريه اندوزي يې ناروا نه ده.
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د احتکار او ذخيراندوزۍ ځينې روا صورتونه

يې  اوس  چې  کړي  ذخريه  شيان  ځينې  نيت  دې  په  زميندار  يا  سوداګر  که   
قيمت ارزان دی او ترهغه به يې بازار ته نه وړاندې کوي چې قيمت يې پالنکي 
اندازې ته ورسيږي او مذکوره توکې په بازار کې په وافر انداز ترالسه کېدی يش 
او بيا ذخريه شوي شيان د وخت په مناسب قيمت خلکو ته وړاندې کړي دا په 

احتاکر حمرم کې نه راځي.

 که کوم افراد د شخيص رضورت په اساس کور کې خورايک توکې ذخري کړي 
چې په مستقبل کې د مهنګايۍ څخه خالصون ومويم او سهولت کې وي نو په 
دې ذخريه اندوزۍ کې هم څه رشيع قباحت نشته، امام نووي رمحه اهلل يې په 

جواز قائل دی. )رشح مسلم مع نووي: ۴۳/۱۱(.

 که بيدار سوداګر هل خفيه ذرايعو هل خمې معلومات تر السه کړي چې د هيودا په 
راروانه بودجيه کې به د پالنکيو توکو نرخ لوړيږي او هل دا مهاهل توکيو راونييس 
او د اړتيا په مهال يې بازار ته وړاندې کړي ترڅو ډېر څه وګټي، د پلور دا نوعيت 

هم په احتاکر حمرم کې نه راځي.

 په باطله توګه د خلکو شمتين خوړل حرام دي: 

په باطله توګه د خلکو شتمين خوړل جاهيل اعدت او بد خوي دی، د جاهليت په 
دور کې به د خلکو کمايي د بل چا پر مايلتونو او شتمنو بريدونه، چور چپاول، 

قماربازي، غصب، د ښځو او يتيمانانو حقوق خوړول و.

او معلومه خربه ده چې شمتين او مايلت د ژوند بنياد دی، سوهل او جګړه په شمتنۍ 
دوکه  او  اسالم غش  په شتمنۍ کيږي، هل دې کبله خو  تريق  او  پرخمتګ  کيږي، 
حرامه کړې ده ترڅو د پرخمتګ خمه ونه نيول يش، او عن طيب نفس پرته يې د 
مسلمان شتمين د بل لپاره حرامه ګڼلې ده. )اتلفسري الوسيط 92/1( د زحييل يلکنه.



142

پېر او پلور، احاکم او مسايل، د مستندو ديللونو په رڼا کې

هل دې کبله چې انسان هل دنيادارۍ رسه مينه لري او د خپلې شمتنۍ لګښت هم 
هل ډېر تاکيد او غور وروسته په مقدار کوي نو دا چې په مشقت کې واقع نه يش 

اهلل ترې مال هم نه غواړي، اهلل پاک فرمايي 
)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ( 

]سورت حممد: 37-36[

ژباړه: او هل تاسو نه به ستاسو مالونه ونه وغواړي * که هغه هل تاسو نه دغه )مال( 
وغواړي، پس تاسو به ښه کوشش وکړي )نو( تاسو به خبل وکړئ، او هغه )اهلل( به 

ستاسو پټې کينې راوبايس.
هل دې کبله د حجة الوداع په مهال نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم د مسلمان د مال 
حرمت د مسلمان د ويين د حرمت په څېر بلیل دی، که څه هم ترمنځ يې حرمت 
درجې لري خو عن طيب نفس د مسلمان مال هېڅلکه د چا لپاره حالل نه دی او 

حديث په تاکيدي حرمت ډېر ښه ديلل دی.
هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: 

]ک املسلم ع املسلم حرام: دمه، وماهل، وعرضه[ )صحيح مسلم: ۲۵۶۴(.
ژباړه: د هر مسلمان پر بل مسلمان باندې د هغه وينه، مال او شتمين او عزت 

حرام دی.
ډېری حديثونه شته چې د انسان شتمين په ډېر تاکيد د بل لپاره حرامه بويل مګر 

دا چې څوک يې عن طيب نفس چا ته وبښي.
نلډه به يې ووايو چې د مسلمان شمتين په باطله توګه خوړل -که د خوړو انداز 
او تر السه کول هر ډول وي- حرام او ناروا دي، د مزيد وضاحت لپاره يې دتله 

ځينې نمونې ځکه قابل ذکر بولو چې انسان ترې ځان وسايت.
لومړی: د چور چپاول او بريدونو هل خمې، دغال او ډاکې هل خمې، د ظلم او ستم، د 

چل او پراډ هل خمې د مسلمان شمتين چا ته نه روا کيږي.
دوهم: د قماربازۍ، ناروا ګاڼې، جوارګري -د ټولو ډولونو په شمول- دوکه بازي 

-که هر ډول ولري- په ټولو رسه د بل مسلمان مايلت چا ته نه حاليلږي.
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دريم: د رشوت هل الرې چې څومره مايلت څوک ر اغونډوي د رمحت پر ځای د 
لعنت سبب ګرځي، نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: ]لعنة اهلل ع الرايش 

واملرتيش[ )جامع الرتمذي: ۱۳۳۷، سنن ايب داود: ۳۵۸۰، سنن ابن ماجه: ۲۳۱۳(.
ژباړه: په رشوت ورکونکي او اخستونکي دواړو دې د اهلل لعنت وي.

څلورم: کوم مالونه چې ټولواک، ولسمرش هل خلکو څخه په غري مرشوع توګه 
اخيل هم حرام دي، امام صنعاين يې څېړنه کړې او څلورو ډولو ته يې تقسيم کړی 
دی چې مرشانو ته او د چارو مسؤيلنو ته حتفې او ډالۍ ورکول د رشوت نوعه ده.

پنځم: هغه مادلار او په اکرکسب توانا چې زاکت او صدقات اخيل، دا يې په حق 
کې ناروا دي او د غريب او نادار حقوق خيټې ته اچوي.

شپږم: ټول هغه مايلت حرام دی چې د سودي اکروبار هل خمې راغونډ شوی وي، 
ټوهل  او حرام وي  مردار  يې  اصل  ولري خو چې  مايلت هرڅومره ضخامت  که 

کمايي يې ناروا ده.
اووم: د غصب هل الرې چې څومره مايلت ترالسه شوی وي خو چې ترڅو د جهل 
او جهالت هل الرې نه وي نو حرام دي، خو که جهل يې په داليلو او قناعت ورکول 

پورته يش او هغه يې نه مين بيا هم حرام دي.
اتم: هغه مايلت چې د پردو حقوقو هضمولو او پټولو په خاطر راغونډ شوی وي، يا 
د باطل په احقاقولو هل خمې الس ته رایلغ وي، يا هل هغو االتو او الرو هل خمې الس 

ته رایلغ وي چې د اهلل فرمانربدارۍ خمه نييس حرام دی.
نهم: د خلکو ترمنځ هل هغو پرېکړو څخه الس ته رایلغ مال چې حقدار ته پکې 

هغه حق نه ورکړل کيږي چې اسالم ورته ورکړی وي.
لسم: هغه مال چې د څښنت هل زړه نه نه وي او څوک يې واخيل، دا هم د اساليم 

رشيعت په نصوصو کې دحرام په صفت مونږ ته پېژندل شوی دی.
يوولسم: د يتيمانانو شتمين، وقيف اموال او صدقات خوړل هم حرام دي.

دولسم: هل پردو حقوقو څخه انکار، هل ګواه پرته پردې امانتونه خوړل لکه: وديعه، 
اعريه او داسې نور.
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د  چې  ډولونه  ټول  تدليس  د  او  دتلبيس  ورکول،  پرآډ  ته  چا  او  دوکه  ديارلسم: 
شمتنۍ کمايت پرې کېدی يش.

څوارلسم: مړو ته د ثواب لپاره قران لوستل او پر هغې اجرت اخستل، يا د پېريانو 
هل ستونزو څخه دچباو په خاطر دم او تعوّذ پيسۍ اخستل.

پنځلسم: هر هغه څه چې اساليم رشيعت يې د مال هل څښنت څخه اخستل ناروا 
لکه  او ورکونکي رضا وي  د اخستونکي  پرې  به وي، که څه هم  بويل حرام 

زنااکري، اکهن ته تلل او د معلوماتو په بدل کې ورته مايلت ورکول.

شپاړسم: د توان باوجود پور نه ادا کول، يا هل مال څخه دومره زاکت نه ورکول چې 
اسالم پرې واجب کړی وي، يا هغه چا ته نفقه نه ورکول چې اساليم رشيعت يې 

په ذمه نفقه اچويل وي.

اوولسم: په امانتونو کې خيانت کول هم چا ته مال نه حاللوي، او دا د عميل منافق 
لويه نښه ده.

اتلسم: د حرامو ويډيوګانو، ګانو جبانو، سينماګانو، هل سګرټو او نشو تماشو، د ذات 
االرواح تصويرانو جوړولو او داسې په نورو حمرماتو شتمين راټولول هم حرام دي.

شادوګان،  لکه  لري  نه  ارزښت  هېڅ  چې  راټولول  شمتين  څه  هغه  پر  نوولسم: 
خزنيران، چمان او په دې ډول داخل ټول بې ګټې شيان.

شلم: د فاسدو عقدونو بدل خوړل.

يويشتم: په عقد کې هل تقابض پرته د يو عوض هل تسليم نه بغري د خلکو مالونه 
خوړل، ځکه په مايل عقودو کې تقابض د صحت او حاللوايل لپاره رشط دی.

او فضول خرچۍ هل خمې خپله شمتين خوړل که څه هم  د ارساف  ويشتم:  دوه 
حالهل وي د ناروا صورت اختيار وي.

 د سپو خرڅول: 

دسپو خرڅول اسالم سخت حرام بليل دي که څه هم سیپ هغه ډول وي چې ساتل 
يې روا وي، د سپو هل خرڅولو څخه په اسالم کې په ګڼ شمېر حديثونو کې شديده 
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منعه راغلې ده، هېره دې نه وي چې نصوص د سپي هر ډول ته شمول لري، که 
ساتل يې روا او که ناروا وي، هل مجلې څخه ځينې حديثونه په الندې ډول دي: 

يِب ُجَحيَْفَة ريض اهلل عنه قَاَل: ]َنیَه انلَّيِبُّ َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم َعْن َثَمِن 
َ
 عن أ

ِب[ )صحيح ابلخاري: 1944(.
ْ
لَک

ْ
ال

ژباړه: نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم د سپي هل نرخ نه منعه کړې ده.

َّ َعلَيِْه وََسلََّم َنیَه  نَّ رَُسوَل اهلل َصیلَّ اهلل
َ
نَْصارِيِّ ريض اهلل َعنُْه ]أ

َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
 َعْن أ

اَکِهِن[ )صحيح ابلخاري: 2083، صحيح مسلم 2930(.
ْ
َواِن ال

ْ
َِغِّ وَُحل ِب َوَمْهِر ابلْ

ْ
لَک

ْ
َعْن َثَمِن ال

ژباړه: رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم د سپي هل نرخ )خرڅولو( نه، د زنااکرې هل 
عوض نه، او اکهن هل مايل عوض نه منعه کړې ده. 

 َعْن َعبِْد اهلل بِْن َعبَّاٍس ريض اهلل عنهما قَاَل: )َنیَه رَُسوُل اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم 
ُه تَُرابًا[ )سنن ايب داود: 3021(.  َکفَّ

ْ
ِب فَاْمل

ْ
لَک

ْ
ِب، َوإِْن َجاَء َيْطلُُب َثَمَن ال

ْ
لَک

ْ
َعْن َثَمِن ال

ژباړه: رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم د سپي هل نرخ نه منعه کړې ده، که څوک 
رايش او د سپي نرخ يې غوښته نو السونه يې هل خاورو ورډک کړه.

 عن أيب ُهَريَْرَة ريض اهلل عنه قال: قَاَل رَُسوُل اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم: ]ال حَيِلُّ 
[ )سنن أيب داود: 3023(. َِغِّ اَکِهِن، َوال َمْهُر ابلْ

ْ
َواُن ال

ْ
ِب، َوال ُحل

ْ
لَک

ْ
َثَمُن ال

د  نه دی،  ژباړه: رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: د سپي نرخ هم حالل 
اکهن مايل عوض هم حالل نه دی، او د زنااکرې عوض هم حالل نه دی.

 د پېشوګانو پلورل او پېرل: 

که څه هم علماء د پيشو په پلور او پېر کې رسه اختالف لري خو ولې نصوص 
تاييدوي چې د پيشوګانو پلور او پېر حرام دی، په دې باب کې راغيل حديثونه 

هېڅ معارض نه لري.

قَاَل: زََجَر انلَّيِبُّ  نَّْوِر  َوالسِّ ِب 
ْ
لَک

ْ
ال َثَمِن  ُت َجابًِرا َعْن 

ْ
ل
َ
قَاَل: ]َسأ َبرْيِ  الزُّ يِب 

َ
أ  َعْن 

َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم َعْن َذلَِك[ )صحيح مسلم )1569(.
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ژباړه: زبري وايي ما هل جابر ريض اهلل عنه څخه د سپي او پېشو اړوند وپوښتل هغه 
وويل: نيب کريم صیل اهلل عليه يې پلور او پېر نه منعه کړې ده.

 َعْن َجابٍِر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما قَاَل: )َنیَه رَُسوُل اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه 
نَّْوِر[ )سنن أيب داود: 3479، جامع الرتمذي: 1279(. ِب َوالسِّ

ْ
لَک

ْ
وََسلََّم َعْن َثَمِن ال

ژباړه: رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم د سپي او پېشو هل پلور او پېر نه منعه کړې ده.

 د خزنير پلور او پېر: 

د خزنير پلور او پېر پر اکفر او مسلمان د اساليم رشيعت د نصوصو هل خمې ناروا 
او حرام دي.

اهلل پاک فرمايي: 

)ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ( ]سورت األنعام: 145[

ژباړه: ای نيب صیل اهلل عليه وسلم ورته ووايه چې ما ته په ويح شوي رشيعت کې 
زه داسې څه نه مومم چې په خوړونکي حرام شوي وي مګر دا چې يا مرداره 
وي، يا بَهول شوي وينه وي او يا د خزنير غوښه وي، نو دا پلييت ده، يا هغه ډول 
فسق او فجور وي چې د غري اهلل نوم پرې ياد شوی وي، خو که څوک ورته په 
سخته اړتيا کې ولويږي نو هل بغاوت او تعدا پرته دې ترې ګټه واخيل په يقني رسه 

چې ستا رب بښونکی او نهايت مهربان دی.

م ثمنه[ )سنن  م شيئاً حرَّ او نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: ]إن اهلل إذا حرَّ
أيب داود: 3488(.

ژباړه: اهلل پاک چې لکه څه یش حرام کړي نو کمايي يې هم حراموي.

د جابر ريض اهلل عنه په روايت چې هل نيب صیل اهلل عليه وسلم څخه يې د مکې 
فتحې په ورځ اورېديل دي هغه ويل ]إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير 

واألصنام[ )صحيح ابلخاري: 1212، صحيح مسلم: 1581(.
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ژباړه: اهلل پاک او د هغه رسول د رشابو، د مردارې، د خزنير او بوتانو پلورل حرام 
کړي دي.

 تمثال )بوتان(: 

د ذي روح شيانو شلکونه او بوتان جوړل اوتراشل په اساليم رشيعت کې جواز 
نه لري پاتې ال پلور اوپېر او د ځان لپاره کسب جوړول، که هغه د انسان شلک 
تراشل وي او که د ماراغنو او دريندګانو، اساليم رشيعت يې په اړه سخت وعيد د 
تصويرانو فناکر ته اوروىل دی، او په دې شک نشته چې اسالم څه حتريم کړي وي 
کمايي پرې هم حرامه ده، په حرامو شيانو د مايلت ډېرولو اړوند هلل المد تفصييل 

خربې اترې خمکې وکړې اهلل دې د خلکو په ګټې اوفايدې باندې تمامې کړي.

هل عالمه ابن باز رمحه اهلل څخه يې اړوند چا وپوښتل هغه ځواب ورکړ چې د 
مسلمان هل شان رسه نه ښايي چې پر بوتانو او تصويرانو اقتصادي وضعې ته وده 
ورکړي، ځکه د ذي ارواحو او په ځانګړي توګه د بوتانو جوړولو او تراشلو متعلق 
صحيحو حديثونو کې د حتريم ښاکره حکم رایلغ دی، او په دې کې شک نشته، 
چې دغه شيان د پلور او پېر هل خمې تروجيول او په دې سوداګري کول، هل باطل 

پرستو رسه مرسته کول دي.

نو چې يو ډول توکې حرامې وي بايد ده چې سوداګري کول خو پرې الزما حرامه 
وي، هل دغې کمايۍ څخه مسلمان نه د خپل ژوند اړتياوې پوره کوىل يش او نه 
ترې خوراک او پوښاک کوىل يش، نه پرې ميلمه پالیل يش او نه پرې هل چا رسه 
مرسته کوىل يش، معنا هېڅ ثواب ورته پرې د خري په اکرونو کې نه ورکول کيږي، 
ځکه چې مال حرام دی او په حرامو باندې صدقه اهلل پاک نه قبلوي، مسلمان 
رسه دا ښايي چې هل دې ډول شغل او سوداګرۍ نه اهلل ته توبه تائب يش او د حالل 

رزق په لټه کې يش، اهلل ډېر بښونکی ذات دی، اهلل فرمايي: 

)گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]سورت طه: ۸۲[

ژباړه: او زه د هغه چا لپاره چې توبه وکړي او پر نېکو عملونو توجه او تمرکز ولري 
او د هدايت په لور ریه يش په حق يې ډېر بښونکی يم...
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هېره دې نه وي که تراشل شوی د انسان يا بل ذي روح تصوير داسې وي چې رسه 
يې غوڅ شوی وي، يا نيم جوړ شوی وي، نو په ساتلو او پېر او پلور کې يې هغه 
مهال رشيع حمذور نشته چې اعمه منفعت ترې اخستل کيدی يش او يا د عبادت 

او تعظيم بله کومه معنا په کې نه وي پرته.
کوم تصوير چې رس نه لري په اباحت يې ديلل د ابوهريره ريض اهلل عنه حديث دی 
چې امام ترمذي په خپل سنن کې په )۲۸۰۶( باندې روايت کړي دی چې نيب صیل 
ْن 

َ
َارَِحَة فَلَْم َيْمنَْعيِن أ

ْ
تَيْتَُك ابل

َ
يُل َفَقاَل: إِينِّ ُکنُْت أ تَايِن ِجرْبِ

َ
اهلل عليه وسلم فرمايي: ]أ

َيِْت تِْمثَاُل الرَِّجاِل، 
ْ

نَُّه اَکَن يِف بَاِب ابل
َ
 أ

َّ
ي ُکنَْت ِفيِه إِال ِ

َّ
َيَْت اذل

ْ
ُت َعلَيَْك ابل

ْ
ُكوَن َدَخل

َ
أ

ي  ِ
َّ

ِس اتلِّْمثَاِل اذل
ْ
ٌب، َفُمْر بَِرأ

ْ
َيِْت لَک

ْ
َيِْت قَِراُم ِسرْتٍ ِفيِه َتَماِثيُل، َواَکَن يِف ابل

ْ
َواَکَن يِف ابل

يُْقَطْع َوجُيَْعْل ِمنُْه وَِساَدَتنْيِ 
ْ
رْتِ فَل

َوُمْر بِالسِّ َجَرِة،  ْ َکَهيْئَِة الشَّ يَُصريَّ
ْ
يُْقَطْع فَل

ْ
َاِب فَل

ْ
بِابل

ِب َفيُْخَرْج، َفَفَعَل رَُسوُل اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم، َواَکَن 
ْ
لَک

ْ
ُمنْتَبََذَتنْيِ يُوَطآَِن، َوُمْر بِال

ْخِرَج[.
ُ
َمَر بِِه فَأ

َ
ُ فَأ

َ
َْت نََضٍد هل

َ
َُسنْيِ حت

ْ
ْو ال

َ
َحَسِن أ

ْ
ُب َجْرًوا لِل

ْ
لَک

ْ
َذلَِك ال

ژباړه: هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم 
فرمايي: ما ته جربيل عليه السالم رایغ او راته يې وويل: پرون شپه درته راغلم 
خو تا ته هل درتلو نه دې منعه کړم چې پر دروازه باندې د بوتانو )تصويرانو( پرده 
وه، او په کور کې يوه بله پرده هم وه چې د بوتانو تصويران پرې ول، همدا راز په 
کور کې سیپ هم و، نو د کور پر دروازه پاندې د پرتې پردې تصويرانو رس غوڅولو 
امر وکړه نو ونه به ترې جوره يش او د پردې لپاره پرتې ټوټې د غوڅولو امر هم 
وکړه اودوه داسې فرشونه ترې جوړ کړه چې خپې به پرې کيښودیل شوې، او هل 
کور څخه د سپي په ويستلو هم حکم وکړه، نو رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم 
هرڅه دغسې وکړل، او په کور کې سپي هم د حسن او حسني ريض اهلل عنهما و 

او د کټ الندې به يې تړیل و، نو امر يې وکړ او وويستل شو.
د تېر په څېر امام نسايئ په خپل سنن کې په )۵۳۶۵( نمرب باندې هل ابوهريرة ريض 
َعلَيِْه  اَلم َعَ انلَّيِبِّ َصیلَّ اهلل  السَّ َعلَيِْه  يُل  ِجرْبِ َذَن 

ْ
اهلل عنه نه روايت کوي ]اْستَأ

ُتْقَطَع  ْن 
َ
أ ا  إِمَّ

فَ تََصاِويُر؟  ِفيِه  ِسرْتٌ  بَيِْتَك  َوِف  ْدُخُل 
َ
أ َفَقاَل َکيَْف  اْدُخْل  َفَقاَل:  وََسلََّم 

 نَْدُخُل بَيْتًا ِفيِه تََصاِويُر[.
َ

َماَلئَِکِة ال
ْ
إِنَّا َمْعرَشَ ال

 فَ
ُ
َْعَل بَِساًطا يُوَطأ

ُ
ْو جت

َ
رُُءوُسَها أ

ژباړه: جربيل عليه السالم هل نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم نه اجازه وغوښته نو 
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هغه ورته د ننوتو اجازه وکړه، هغه ورته وويل: زه څنګه درننوځم او ستا د کور 
په پرده ده چې تصويران پرې دي؟ يا خو يې بايد رسونه غوڅ يش او يا دې ترې 
فرش جوړ کړی يش چې خپي پرې کېښودل کيږي، مونږ مالئکان هغه کور ته 

نه ننوځو چې تصويران پکې وي.

هم  باندې  جمسمو  لرغونې  او  تارييخ  ان  چې  شوه  جوته  خمې  هل  شننې  تېرې  د 
سوداګري ناروا ده، خو که رسونه ترې غوڅ يش نو د تېرو نصوصو په رڼا کې بيا 

د تصوير هل مجلې څخه نه شمېرل کيږي نو سوداګري هم روا ده.

خپل  به  نفقه  ساری  بې  لري،  ورکړه  پراخه  دي،  ماالمال  خزانې  اکئنات  رب  د 
خملوق باندې کوي، هل خپلو پېرواکرو رسه يې د نيک او حالل پراخه رزق ژمنې 

کړې دي، اهلل پاک فرمايي 

)ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ( ]سورت الطالق: ۳-۲[
ژباړه: که څوک هل اهلل څخه وډار يش نو هل کړاونو څخه به ورهل د خالصون الره 
وګرځوي، او هل داسې پلوه به ورته رزق ورکړي چې د ده به ګومان هم نه وي، خو 

که څوک په اهلل پاک تولک وکړي نو هغه به ورهل اکيف او بس يش.

او اهلل پاک فرمايي: 

)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]سورت انلحل: ۹۷[
ژوند  نېک  ورته  به  مونږ  نو  کوي  عملونه  نېک  چې  ښځه  يا  سړی  کوم  ژباړه: 
ورکړو، او د هغو نيکو او ښو علمونو په بدل کې چې دوی به کول ورته نېک اجر 

او ثواب هم ورکړو.

رزق  د  مسلمان  بيا  توګه  ځانګړي  په  او  انسان  نوم  توګه  اعمه  په  چې  ده  بايد 
اورزۍ اسباب په اکر واچوي او پر اهلل بروسه ولري، او د رزق روزۍ لپاره ټول هغه 
اسباب په اکر واچوي رشيعت پرې د تعامل اجازه ورکړي وي او د همدوی لپاره 

يې مسخر کړي وي.
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 د مردارې پلور او پېر: 
مرداره ټولو هغه څه ته ويل کيږي چې سا ورڅخه وتيل وي، انسان وي او که حيوان، 
خو په حيوان کې بيا مردار هغه څه ته ويل کيږي چې په خپل مرګ مړی شوی 

وي او په هغه توګه نه وي ذبح شوی چې اساليم رشيعت يې الرښونې کړې وي.
د حيوان مردار بيا دوه ډولونه لري: 

 د حبر مرداره: لکه مایه )کب( او داسې نور...
د حبر دا ډول مردارې خوړل او پلور دواړه روا دي، اړوند يې هل ابوهريرة ريض اهلل عنه 
نه روايت دي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم چې يو چا ورڅخه د حبر د مردارې 
ُهوُر َماُؤُه اِللُّ َميْتَتُُه[ )جامع الرتمذي: ۶۹(. اړوند پوښتنه وکړه هغه ورته وويل: ]ُهَو الطَّ

ژباړه: اوبه يې پاکې دي او مرداره يې روا ده.
 د وچې مرداره: لکه زينده رس، اعم حيوانات او ماراغن او داسې نور.

د دې ډول مردارو تناول، پلور او پېر، خوړل او څښل هر څه حرام دي، د وچې هل 
مردارو څخه ملخان مستثین دي چې خوراک او پلور او پېر يې روا دي.

 د انسان مرداره: مسلمان وي او که اکفر خو د انسان مرداره خرڅول او پېرل 
يا خوړل د اساليم دين احاکمو په ټولګه کې ناروا دي، بدين غړي خرڅول يې هم 
حرام دي، ځکه چې انسان ټول د اهلل ملکيت دی او هغه په خپلو السونو )چې 
څنګه يې هل شان رسه ښائيږي( پېدا کړی دی او پر خپلو نور خملوقاتو يې ورته 

کرامت او رشافت ورکړی دی.
هل دې کبله چې لکه انسان ومري، نو مسلمان يې په قرب کې تدفني کيږي، او پر اکفر 

يې خاورې اړول کيږي په دې خاطر چې جثه يې تکريما هل خاورو الندې يش.
اهلل پاک فرمايي: 

)ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ڱ  ں  ں( ]سورت الرساء: ۷۰[
ژباړه: په يقني رسه چې مونږ بنو ادمو )انسانانو( ته کرامت او رشافت ورکړی دی، 
په وچه او لونده کې مو سپاره کړل او هل خوندورو خواړو څخه مو ورته خوراکونه 

ورکړي، او پر ډېرو خملوقاتو مو ورته غوره وایل هم ورکړی دی.
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 د وينې خرڅول: 
د وينې پلور او پېر هم اسالم رشيعت ناروا بويل، ابوجحيفه ريض اهلل عنه فرمايي 
ُُه َعْن َذلَِك قَاَل: إِنَّ رَُسوَل  تلْ

َ
ِه، فَُکرِسَْت، فََسأ َمَر بَِمَحامِجِ

َ
اًما، فَأ يِب اْشرَتَى َحجَّ

َ
يُْت أ

َ
]َرأ

ِم[ )صحيح ابلخاري: ۲۲۳۸(. اهلل َصیلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم َنیَه َعْن َثَمِن ادلَّ
ژباړه: ما مې پالر ويلد چې يو حجام يې واخست، د هغه د حجام االتو باندې يې 
امر وکړ نو مات کړی شول، د سبب باره کې يې ما پوښتنه وکړه نو هغه وويل چې 

رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم د وينې هل نرخ قيمت نه منعه کړې ده.
امام ابن حجر عسقالين رمحه اهلل وايي: دتله د مردارې او خزنير د حرمت په د 
ويين حرمت ته هم اشاره ده، د ويين پلور اوپېر په امجاع رسه حرام دی، موخه مې 

دا ده چې د وينې پلورل او پيسۍ پرې اخستل رسسخت حرام دي.
په )موسوعة الفقهية: ۱۴۸/۹( کې وايي: د بهيدونکي )روانې( وينې خرڅول ناسم 

دي، ابن منذر او شواکين رمحهما اهلل يې په حتريم د امجاع ترصيح کړې ده.

 د اضافه اوبو خرڅول: 
د اوبو پلورل هل دوو حاتلونو څخه نه وځي: 

لومړی حالت: چې اوبه په اعمو چينو، کوهيانو، نهرونو او رودونو کې وي او د 
هېڅ چا خصويص ملکيت نه وي، نو دا ډول اوبه خرڅول هل ديين نګاه نه حرام 
اَکُء يِف ثاََلٍث:  ُمْسِلُموَن رُشَ

ْ
دي، نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ارشاد مبارک دی: ]ال

َماِء َوانلَّاِر[ )سنن ابن ماجه: ۲۴۷۲، سنن ايب داود: ۳۴۷۷(.
ْ
َکَلِ َوال

ْ
يِف ال

ژباړه: مسلمانان په دريو شيانو کې رشيک دي: ګيا )واښه( او اوبه او اور.
دتله ورڅخه د هغو اوبو پلورلو حرمت مراد دی چې د چا په زيار نه وي تر السه 
شوې، لکه کوهيان، هل اعمو سيندو او نهرونو نه راجال کړي رودونه، لښيت او ويالۍ، 

يا په کوزه او لوټه کې پرتې اوبه، د داسې اوبو خرڅولو ته حرمت متوجه نه دی.
دوهم حالت: چې د ځآنګړي چا ملکيت وي، په خپل زيار يې ترالسه کړي وي، 
مالګي لګښت يې پرې کړی وي، اسالم د دا ډول اوبو د پلور او پېر د جواز حکم 

ورکړی دی.
عالمه عثيمني رمحه اهلل يې اړوند واي: که څوک اوبه راوبايس او په څه )لوښي( 



152

پېر او پلور، احاکم او مسايل، د مستندو ديللونو په رڼا کې

کې يې واچوي نو دا د ده ملکيت دی کوىل يش چې خرڅې يې کړي. )الرشح 
املمتع: ۱۴۰/۸(.

 د ټنک ټکور توکې يا د ګانو جبانو کيسټې، يس ډي او داسې وغريه پلورل: 
هل قران او نبوي حديث څخه ډېری داسې ديللونه شته چې ګانې جبانې او اړوند 

ګرد االت شديد حرام دي، هم يې اورېدل او هم يې پلور پېر.

 د ټنک ټکور د حرمت ديللونه: 
ټنک ټکور د انسان د ضاللت تر هرڅه لوی سبب دی، ټنک ټکور انساين عقل په 
دومره اسانۍ ختريبوي چې دوهم نه لري، عقل هل نوښتونو او ابتاکر څخه تعطيلوي، 
د ارزښت ودانې ماڼۍ يې وجياړوي او انسانيت يې نړوي، د انساين عقل او نفس 
د کرامت هل کبله اساليم رشيعت ګانې جبانې هم په سختو الفاظو حرامې کړي 

دي، دتله يې تاسو ته د ځينو حترييم ديللونو نمونې ږدو: 
 اهلل پاک فرمايي: 

)ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ( ]سورت لقمان: ۶[

ژباړه: په خلکو کې ځينې داسې دي چې هل خري څخه اړونکي خربې په نرخ 
اخيل، په دې خاطر چې د اهلل هل الرې څخه بې الرې يش.

د نبوي امت سرت اعلم او لوی دين پوهه او پر تفسري دانا هسيت عبداهلل بن عباس 
ريض اهلل عنهما وايي: په ايت کې هل )هلو الديث( مراد ګانې جبانې دي.

امام جماهد رمحه اهلل وايي: هل )هلو الديث( نه مراد د ټنک ټکور االت دي.
عالمه سعدي رمحه اهلل وايي: په )هلو الديث( ټولو حرامو خربو ته شمول لري، 
هر لغو او باطل پکې شامل دی، په کفر او عصيان کې ټول ترغييب کردار او 
ګفتار په کې شمول لري، )هلو الديث( کې د حق په ترديد او د باطل د احقاقولو 
اقوال هم شامل دي، په دې کې غيبت، نميمت، دروغ، سپورې ستغې، او د شيطان 

اوازونه )ګانې جبانې( هم شاملې دي.
ابن القيم رمحه اهلل وايي: د )هلو الديث( د رشح او توضيح لپاره د صحابه کرامو 

ريض اهلل عنهم اقوال بسنه کوي چې ګانې جبانې ورڅخه مراد دي.
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 همدا راز اهلل پاک فرمايي 

)ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ( ]سورت االرساء: ۶۴[

ژباړه: چې پر چا دې توان وي نو په خپل اواز دې هغوی سپک سپاند کړه.

جماهد رمحه اهلل وايي: په خپل اواز دې هغه څوک راښکته کړه چې توان دې پرې 
بر وي، او اواز يې سندرې او ګانې جبانې دي.

 اهلل پاک فرمایي: 

)ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ( ]سورت جنم: ۵۹ - ۶۱[

ژباړه: ايا تاسو هل دې خربو )قران کريم( نه په تعجب کې ياست؟، بړقا خنداګانې 
کوئ او نه ژاړئ؟ او ترې اغفله يئ(

عکرمه رمحه اهلل هل ابن عباس څخه روايت کوي چې هل )سمود( ګانې جبانې مراد دي.

د تېر په څېر يې پر حرمت نبوي حديثونه هم په پوره ترصيح غږيديل دي، امام 
وسلم  عليه  اهلل  صیل  نيب  چې  دي  کړي  روايت  کې  تعليقاتو  خپلو  په  خباري 
َوالَمَعازَِف[  َواخلَْمَر  َوالَِريَر،  اِلَر  يَْستَِحلُّوَن  قَْواٌم، 

َ
أ يِت  مَّ

ُ
أ ِمْن  َُکوَننَّ  ]يلَ فرمايي: 
)صحيح ابلخاري: ۵۵۹۰(

ژباړه: زما په امت کې به داسې خلک راپېدا يش چې فرجونه )زنا( او ورېښم، 
رشاب او ټنک ټکور به روا او حالل ګڼي.

همدارنګه د ټنک ټکور په حرمت باندې بال ډېر حديثونه د سهل بن سعد، عمران 
ابلاهيل،  أمامة  أبو  أبو هريرة،  بن حصني، عبداهلل بن عمر، عبد اهلل بن عباس، 
اعئشة أم املؤمنني، عيل بن أيب طالب، أنس بن مالك، عبد الرمحن بن سابط، اغزي 
بن ربيعة ريض اهلل عنهم امجعني په روايتونه په داسې حالت کې راغيل دي چې 

بييخ ترصيح يې پرې کړې ده.

  








