
����

»
«

��
��

moe.curriculum@moe.gov.af

!"#$%&' ()*+, -./01.23, 4
!"#$% &'()* +

,-./" 0)1 .234#5* + 6.78 9:2;<= +

1398
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فقـــه
)قدوري- د معامالتو برخه(

اتم ！ول／ی
)د ديني مدارسو لپاره(

د چاپ کال: ١٣٩٨ هـ. ش.

د افغانستان اسالمي جمهوريت
د پوهنې وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا لوی رياست



ب

مؤلفان:
 محمد عارف لودين

 سيد فاضل شاه

علمي اي６ي
 دکتور شير علي  ظريفي

 حبيب اهلل فوزي
 مولوي عين النعيم فيضي

د ژب３ اي６ي
 فروزان خاموش

ديني، سياسي او فرهن／ي کمي＂ه: 
 پوهندوی عبداهلل حاتم

 فضل اهلل نيازی

 إشراف
- دکتور شير علي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې رئيس.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم



د

دا عزت د هـــر افغان دى دا وطن افغانستـــان دى  
هر بچی ي３ قهرمـــان دى کور د سول３ کور د تورې  
د بلو＇ــــو د ازبکـــــــــو دا وطن د ！ولو کـور دى  
د ترکمنــــو د تاجکـــــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  
پاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  
هم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  
لکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي  
لکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  
وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



ه

د پوهن３ د وزير پيغام 
الحمداهلل رب العالمين والصلوة والسالم علی نبيه و رسوله محمد و علی آله و اصحابه اجمعين 

اما بعد:
د پوهن３ تعليم３ نصاب د ＊وون３ او روزن３ د نظام بنس جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو 

نسلونو په علمي، فکري او سلوکي ودې او پراختيا ک３ بنس＂يز او ارز＊تمن رول لري. 
تعليمي نصاب بايد د وخت په تيريدو او د ژوندانه په ب５الب５لو ډ－رونو ک３ له بدلون او پرمخت， 
او د ！ولن３ له اړتياوو سره سم هم د مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورک７ې د الرو چارو له 

مخ３ بدلون او پراختيا ومومي. 
د تعليمي نصاب په ډ－ر ک３، چ３ د بيا کتلو لپاره ورته ډ４ره اړتيا موجوده ده، يو هم د اسالمي 
زده ک７و نصاب دی؛ ＄که په اسالمي زده ک７و ک３ عقايد او د اسالم د سپ５）لي دين احکام او 
الر＊وون３ شامل３ دي، چ３ د انساني ژوند د ！ولو اړخونو بشپ７ نظام او قانون او د ن７ۍ د خالق او 
پرورد－ار د وروستني پيغام په تو－ه به د قيامت تر ور＄３ پورې د بشريت د الر＊وون３ دنده سرته 

رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو ک３ د اسالمي معارف، د اسالمي تعليماتو د سيستم په 
رامن％ته کولو، پراختيا او ب６اينه او همدارنگه په ＄انگ７ې توگه د اسالمي ن７ۍ د علمي مرکزونو 

او موسساتو د تعليمي نصاب په تدريجي انکشاف ک３ خپله دنده سرته رسول３ ده.
په اسالمي معارف او اسالمي علومو ک３ دقيقه مطالعه دا ＇ر－ندوي چ３ زموږ د تعليمي مدرسو 
او مرکزونو نصاب د ！ولن３ د اړتياوو او د اسالم د دين له ثوابتو او طبيعت سره سم د ！ولو انسانانو 

لپاره هر وخت او هر ＄ای پراختيا موندل３ ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ＄لند تاريخ په درلودلو سره يو وخت د علم او زده ک７ې يو 

بسم اهلل الرحمن الرحيم



و

لوی مرکز و چ３ د اسالمي لوی تمدن په جوړ＊ت ک３ ي３ ستر رول درلود. د علم او فرهنگ په 
مختلفو ساحو او په ＄انگ７ې توگه په شرعي علومو، لکه عقايد، تفسير، حديث، فقه، د فقه３ 

اصولو ک３ د زر－ونو پوهانو او عالمانو شتون زموږ ددې وينا پخلی کوي. 
په اوسني عصر ک３ د اسالمي ＇پو له ډ４ر４دو او لوړ４دو سره سم زموږ په ه５واد ک３ اسالمي 
تعليماتو د ＇ومره والي او ＄رن／والي له مخ３ زيات بدلون موندلی او د ه５واد کوچنيانو او ＄وانانو 

په ډ４ره مينه او ليوالتيا د اسالمي زده ک７و مرکزونو او مدرسو ته مخه ک７ې ده. 
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت د اسالمي زده ک７و د کيفي او کمي پراختيا او 

په هغ３ ک３ د اسالمي زده ک７و نصاب په اړه د پام وړ －امونه پورته ک７ي دي.
دې وزارت د هيواد د ډاډ وړ عالمانو، استادانو او نامتو ماهرينو ته بلنه ورک７ې چ３ د تعليمي نصاب 
ال ＊ه کولو ته م＂３ ونغاړي او د ＊３ او زيات３ －＂３ اخيستن３ په موخه په اسالمي زده ک７و ک３ د دود 
تعليمي نصاب د موجودو مضمونونو او کتابونه له کمولو او زياتولو پرته موجود کتابونه په درسي 
چوکاټ ک３ واچوي، متنونه ي３ ال واضح او ＇ر－ند ک７ي او د فعاليتونو، ارزونو او مناسبو تمرينونو 

په زياتولو ي３ نور هم پس３ ب６ای ک７ي. 
هيله لرم چ３ د پوهن３ وزارت دا کوچنی خدمت او د هيواد د عالمانو، پوهانو او ماهرانو د ستاينی 
وړ زيار د اهلل تعالی د منلو وړ  او زموږ په －ران ه５واد ک３ د اسالمي تعليماتو په ودې او پراختيا ک３ 

گ＂ور پای ته ورسي８ي.
وبااهلل توفيق

دکتور محمد ميرويس بلخی
د پوهن３ وزير



ز

مقدمه

＊اغلو ＊وونکو او －رانو زده کوونکو!
د ه５واد اوسنيو حاالتو او د ديني مدرسو اړتياوو ته په پاملرنه د افغانستان د اسالمي جمهوريت 
د معارف وزارت د ＊وونيز نصاب عمومي رياست دا وپتيله چ３ د مدرسو د متوسطه دورې د 
فقه３ په مضمون ک３ د قدوري کتاب بنس و －ر＄ول شي، په ملي ژبو د هغه ژباړه ترسره، 
د کتاب محتوا په لوستونو وويشل شي او د بغلي مناسبو عناوينو په ترڅ ک３ په لن６ ډول شرحه 
شي، ＇و له يو لوري ه５وادوا ل باوري شي چ３ بچيان ي３ د حنفي فقه３ يو معتمد متن لولي 
او له بل لوري زده کوونکو ته د حنفي فقه３ مطالب د هغوی په خپله ژبه وړاندې شي، نو په 

دې تو－ه، به "اصالت" او "نو＊ت" دواړه په پام ک３ نيول شوي وي.
د مدارسو په متوسطه دوره ک３ د فقه３ د مضمون له لوستلو ＇خه عمده هدف زده کوونکو ته 
د فقه３ د اصطالحاتو ورپ５ژندل، د فقه３ له مهمو مسآلو سره د هغوی أشنا کول او د فقه３ د 
علم د عمومي جوړ＊ت ورمعرفي کول دي، ＇و زده کوونکي د طهارت له باب ＇خه په پيل، 
د عباداتو، معامالتو، شخصي احوالو، جناياتو او مرافعاتو په بابونو باندې مرور وک７ي، د فقه３ 
په هر باب ک３ د ضروري زده ک７و په تر السه کولو ي３ د مضمون مبادي په ذهن ک３ پاخه او په 

راتلونک３ ک３ د پراخ３ مطالع３ لپاره جو－ه شي. 
نو ＄که د شرح３ په مهال کو＊（ شوی ＇و يوازې د قدوري د متن خدمت وشي او د اړتيا په 
وخت په لن６ه تو－ه د مسايلو دليلونه بيان شي. نور مذاهب، د هغوی دليلونه او بيا ي３ له حنفي 
مذهب سره پرتله د مدارسو د دې دورې له اهدافو ＇خه نه وو، نو د درسونو له اوږدوالي ＇خه 

د مخنيوي لپاره، دا ＇يزونه نه دي راوړل شوي. 
د ليکن３ په مهال د قدوري له مختلفو نسخو ＇خه کار اخيستل شوی، په ل８و مواردو ک３ چ３ 
د نسخو تر من＃ توپير وو، د قدوري د شروحو لکه "الجوهرة" او "اللباب" په مرسته غوره نسخه 

انتخاب او شرحه شوي. 
دا کتاب نه يوازې دا چ３ په مدرسو ک３ به د درسي نصاب په تو－ه لوستل ک８５ي بلکه- ان شاء 
اهلل- په کورونو او نورو علمي مرکزونو ک３ به د حنفي مذهب د باوري متن په تو－ه ور＇خه －＂ه 

اخيستل ک８５ي، ＄که زموږ په ملي ژبو دا کار يو ب３ ساری نو＊ت دی.



ح

يادونه: ＇رن／ه چ３ له ډيره وخته را پدې خوا په ن７ۍ ک３ مريونه او وين％３ شتون نه لري، 
نو د قدوري هغه متن چ３ په دې مسايلو را＇رخ８５ي، موږ له نصاب ＇خه حذف ک７ی، ＄که 
پاته  لوستلو ＇خه  له  لري،  توب  لوم７ی  هغه موضوعات چ３  نور  راوړلو،  په  مسايلو  هغو  د 

ک８５ي. 
درانه علماء او －ران لوستونکي که په کتاب ک３ له کوم３ علمي او يا فني خطا سره مخ ک８５ي، 

نو له موږ سره دې خپل وړانديزونه او مشورې هرومرو شريک３ ک７ي.
د کتاب د تدريس الره: ＇رن／ه چ３ د کتاب حجم هغه ته د ！اکلي وخت په پرتله زيات 
دی نو ＊اغلي ＊وونکي به له پوره چمتو والي وروسته د ژباړې په مرسته د قدوري متن زده 

کوونکو ته ترجمه کوي.
کله چ３ زده کوونکو د کلماتو ژباړه زده ک７ه نو د درس واړه عنوانونه به په تخته ليکي او د 

شرح３ مطابق به ３４ له کتاب ＇خه د باندې زده کوونکو ته بيانوي.
نه  تدريس ک３ ＄ان／７ی وخت  په  کي８ي،  کارول  تو－ه  په  مأخذ  د  يوازې  برخه  پ＋تو  دکتاب 

لري.
اهلل تعالی دې د دې کتاب مؤلفينو، مدرسينو او لوستونکو ته ستر اجر او د عمل توفيق ورپه 

برخه ک７ي.

وبااهلل توفيق



ط

فهرست

د بيع３ پيژندنه        ١ لوم７ی لوست  
دپلورلو احکام)١(                    ٥ دويم لوست  
دپلورلو احکام)٢(                     ٩ دريم لوست  
د شرط خيار                   ١٣ ＇لورم لوست  
د رويت )ليدلو( خيار                ١۷ پن％م لوست  
د عيب خيار                 ٢١ شپ８م لوست   

فاسده بيعه                 ٢٥       او وم لوست  
د فاسدې او مکروه３ بيع３ حکم              ٢٩   اتم لوست  
اقاله                 ٣٣ نهم لوست  
مرابحه او توليه                ٣٥ لسم لوست  

د سود احکام                ٣٩           يو ولسم لوست  
د سلم احکام               ۴٣ دولسم لوست  
د صرف بيعه               ۴٩ ديار لسم لوست  
－روي)١(                 ٥٥ ＇وار لسم لوست  
－روي)٢(                  ٥٩ پت％لسم لوست  
－روي)٣(                ٦٣ شپارلسم لوست  
حجر)١(                 ٦۷ او ولسم لوست  
حجر)٢(                 ۷١ اتلسم لوست  

حجر)٣(                 ۷٥   نولسم لوست  
اقرار)١(                ٨١ شلم لوست  
اقرار)٢(                 ٨٥ يو ويشتم لوست   
اقرار )٣(               ٨٩ دوه ويشتم لوست  



ي

اقرار)۴(                ٩٣ درويشتم لوست   
اقرار )٥(               ٩۷   ＇لورويشم لوست   
اجاره )١(                ١٠١ پن％ه ويشتم لوست   
اجاره)٢(                ١٠۷ شپ８ويشتم لوست   
اجاره)٣ د اجيرانو ډولونه              ١١١ او ويشتم لوست   
اجاره )۴( د اجورې حکمونه            ١١٥ اته ويشتم لوست   
اجاره)٥( د اجورې حکمونه             ١١٩ نهه ويشتم لوست   

اجاره)٦( د اجارې فسخه کيدل           ١٢٣   ديرشتم لوست   
شفعه)١(               ١٢۷  يو ديرشم لوست   
شفعه)٢( د شفع３ غو＊تلو حکمونه           ١٣٣ دوه ديرشم لوست   
شفعه)٣( د شفع３ قيمت ورکول           ١٣۷ دوې ديرشم لوست   
شفعه)۴( د شفع３ له －＂لو وروسته حکمونه      ١۴٣ ＇لورديرشم لوست   
شرکت)١( د مفاوض３ شرکت            ١۴۷ پن％ه ديرشم لوست   
شرکت)٢( د عنان شرکت              ١٥٣ شپ８ديرشم لوست   
مضاربت)١(             ١٦١ او ديرشم لوست   
مضاربت)٢(             ١٦۷ اته ديرشم لوست   
وکالت)١(             ١۷١ نهه ديرشم لوست   
وکالت)٢(              ١۷٩ ＇لوي＋تم لوست   
کفالت              ١٨٥ يو＇لوي＋تم لوست   
حواله               ١٩٣ دوه ＇لوي＋تم لوست  
صلحه)١(              ١٩۷ درې ＇لويشتم لوست  

صلحه)٢(               ٢٠٣   ＇لور＇لوي＋تم لوست  
هبه )بخشش(              ٢٠٩ پن％ه ＇لوي＋تم لوست   
وقف               ٢١۷  شپ８＇لوي＋تم لوست  
غصب              ٢٢٣ او وه ＇لوي＋تم لوست  
وديعت              ٢٣١ اته ＇لوي＋تم لوست  

عاريت              ٢٣۷  نه ＇لوي＋تم لوست   
لقيط              ٢۴١ پن）وسم لوست   
لقطه              ٢۴٥ يو پن％وسم لوست   
خنثي                ٢۴٩ دوه پن％وسم لوست  
د مفقود)ورک شوي( احکام             ٢٥٣ دري پن％وسم لوست  



ك

د شاړو ＄مکو ابادول             ٢٥٥ ＇لور پن％وسم لوست  
دهقاني او باغواني              ٢٥٩ پن％ه پن％وسم لوست  

نکاح              ٢٦٥   شپ８پن％وسم لوست   
د نکاح محرمات             ٢٦٩ اووه پن％وسم لوست  
اته پن％وسم لوست              له کتابي ＊％وسره نکاح او د ＊％و په نکاح ....            ٢۷٣
واليت               ٢۷۷ نهه پن％وسم لوست   
کفاءت               ٢٨١ شپيتم لوست    
مهر)١(              ٢٨٥ يو شپيتم لوست   
مهر)٢(            ٢٨٩ دوه شپيتم لوست   
د زوجاتو تعدد            ٢٩٥ دري شپيتم لوست   
په نکاح د ارتداد اغيز او د قسم حکم         ٢٩٩ ＇لورشپيتم لوست   
رضاع)١(             ٣٠٣ پن％ه شپيتم لوست   

رضاع)٢(            ٣٠٥    شپ８شپيتم لوست   
طالق)١(            ٣٠٩ اووه شپيتم لوست    
طالق )٢(           ٣١٣ اته وه شپيتم لوست   
طالق )٣(           ٣١٩ نهه شپيتم لوست    
طالق)۴(           ٣٢٣ اويايم لوست    
رجعت           ٣٢۷ يواويايم لوست   
درجعي طالق اړوند احکام         ٣٣١ دوه اويايم لوست    
ايالء           ٣٣٥ دري３ اويايم لوست    
خلع           ٣٣٩ ＇لوراويايم لوست   
ظهار           ٣۴٣ پن％ه اويايم لوست   
لعان           ٣٥١ شپ８اويايم لوست   
عدت          ٣٥۷ اووه اويايم لوست   
احداد او دعدت ＄ين３ نور احکام      ٣٦٣ اته اويايم لوست    
نفقه)١(         ٣٦٩ نهه اويايم لوست    
نفقه)٢(         ٣۷٣ اتيايم لوست   
حضانت          ٣۷٩ يو اتيايم لوست   



١

لوم７ی لوست

د ب５ع３ پ５ژندنه

انسان د ژوندانه په چارو ک３ ډ４رو شيانو ته اړتيا لري چ３ په يوازې ＄ان نشي کوالی دا ！ول 
خپله چمتو ک７ي. له همدې امله د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره په بيعه د توکو رانيولو ته اړ 
دی. اسالمي شريعت د انسانانو دغه اړتيا په پام ک３ نيول３، پلورل او پ５رودل ي３ ورته روا ک７ي. 
د پلورلو، پ５رودلو او نور له دې سره اړوند احکام به په دې برخه ک３ ولولو چ３ پيل ي３ له بيع３ 

＇خه کوو:
 

�*Ê åu>ßá�=� åÎ ß�á«ß·åE�>ß¾> ß²�=ßcC� å¹ÇàFß̄á¶= ßÆ� åH>ß�åáÝ>åE� àbå̄ ß£á¿ßÈ� à¤áÉßFá¶=�$-%
�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� åkå·áßá�=� å��àÄß·åFß®�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE� àf ß] áÛ>ßª� ß¤áÉßFá¶=� åÀáÈßbå®> ß£ßJàá�=� àb ßUß?� ßG ßQáÆß?�=ßcåC ßÆ�$.%

�* àH>ß�åáÝ=� ß̧ ßìßE� å¹ÇàFß̄á¶=� ß̧ áFß®� åkå·áßá�=� áÀåº�ß½>ß®�> ß» àÃèÈß? ßÆ�àÅçaße
�áÆß?� æGáÉ ß¢� áÀåº� ç×C�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÇå¶�ße>ßÉ å]� ß×ßÆ� à¤áÉßFá¶=�ß½åhß¶� à¹ÇàFß̄á¶= ßÆ� àH>ß�åáÝ=� ß̧ ßr ßU�=ßcåC ßÆ�$/%

�*æÍßÈáÕàe�å½ßb ß¢
* å¤áÉßFá¶=�åg=ßÇ ßQ� å��> ßÂåe=ßbá̄ åº�åÍßªåfá£ßº� ß�C� àT>ßJáß�� ß×�>ßÃáÉß¶C� àe> ßnàá�=� àz=ßÇ á¢ßáÙ=ßÆ�$0%

*åÍß« ër¶=ßÆ�åeábß̄á¶=�ÍßªÆàfá£ßº� ßÁÇ à³ßI� áÁß?� ç×C� èX årßI� ß×�àÍß̄ß· áìàá�=� àÁ>ßá�ßáÙ=ßÆ�$1%

ژباړه: 

%-$�بيعه د ايجاب او قبول په الفاظو چ３ د ماضي په صيغو سره وي، رامن％ته کي８ي. 
%.$�کله چ３ د بيع３ يو لوری د خر＇ولو يا اخيستلو وړانديز )ايجاب( وک７ي، نو مقابل لوری 
واک لري، که ي３ خو＊ه شوه، په همدې مجلس ک３ به ي３ ومني او که ي３ خو＊ه وه، رد به 
ي３ ک７ي. که د ب５ع３ هر لوری د وړانديز له قبلولو مخک３ له مجلسه ووت، ايجاب له من％ه 

والړ. 
%/$�کله چ３ ايجاب او قبول تر سره شي نو بيعه وشوه، يو لوری هم )د بيع３ د ماتولو( اختيار 



٢

نه لري، خو د عيب يا )د مب５ع３( د نه ليدلو له امله. 
�%0$�هغه عوضونه چ３ اشاره ورته وشي، د پلورلو په رواوالي ک３ ي３ اندازې معلومولو ته اړتيا نشته. 

%1$�په مطلقو پيسو )بيعه( صحيح نه ده، خو دا چ３ د پيسو اندازه او ډول معلوم وي.

شرحه:
د بيعې تعريف: بيعه په لغت ک３ مطلق３ مبادل３ ته ويل کي８ي او په اصطالح ک３ په رضا د 

يوه مال په بل مال بدلولو ته وايي.

ßEëf¶=�ß½çf<})البقرة: ۲۷۵(  ßUßÆ� ß¤áÉßFá¶=�àä�=� ç̧ ßUß?ßÆ} :د بيعې مشروعيت: اهلل )جل جالله( فرمايي
ژباړه: اهلل پاک بيع روا او سود ناروا ک７ی دی.

د بيعې رکن: ايجاب او قبول د بيع３ رکن دی.
ايجاب: د اخيستلو يا خر＇ولو لوم７نی وړانديز چ３ له هر لوري وشي، ايجاب بلل کي８ي. د 
ب５ل／３ په ډول اخيستونکی ووايي: دا کتابچه م３ په شل افغان９ در＇خه واخيسته. يا پلورونکی 

ووايي: دا کتابچه م３ په شل افغان９ درباندې وپلورله.
قبول: د بيع３ د دويم لوري منلو او موافق３ ته قبول وايي. د ب５ل／３ په تو－ه په پورتني لوم７ي 

مثال ک３ مقابل لوری ووايي: ما وپلورله. 
د ايجاب او قبول لپاره شرط دی چ３ د ماضي په صيغو ترسره شي. د مستقبل او امر په صيغو 

ايجاب او قبول نه صح５ح کي８ي، لکه: پر تا به ي３ وپلورم، يا دا قلم په لس افغان９ واخله!
د قبول خيار: کله چ３ د بيع３ يو لوری د بيع３ وړانديز )ايجاب( وک７ي، د ب５ل／３ په ډول 
بيعه  افغانيو وپلورلو. اخيستونکی واک لري چ３  په لسو  تا  پر  پلورونکی ووايي: دا قلم م３ 
قبلوي او که ي３ ردوي. که د بيع３ يو لوری تر قبول وړاندې له مجلسه وو＄ي يا په بل کار پيل 
وک７ي، ايجاب له من％ه ＄ي. ＄که د ايجاب او قبول لپاره دا شرط دي چ３ دواړه بايد په يوه 

مجلس ک３ تر سره شي.
په قيمت ک３ نقصان  په وړاندې عادتا  هره هغه نيم／７تيا چ３ د سودا－رو  د عيب تعريف: 

راولي، عيب －２ل کي８ي.
پر  د عقد  داس３ عيب ومومي چ３  ثمن ک３  يا  مبيعه  په  متعاقدينو  د  يو  که  د عيب خيار: 



٣

مهال په هغه پوه نه وي، نو هر يو ي３ په ！اکل شوي ثمن د اخيستلو او ردولو واک لري، مثال 
ومني  ي３  اخيستونکی  او  وپلورلو  پرتا  افغانيو  سوه  پن％ه  په  م３  کتاب  دا  ووايي:  پلورونکی 
خو وروسته ＇ر－نده شي چ３ د نوموړي کتاب ل８ې يا ډ４رې پا３１ د －＂３ اخيستلو وړ نه دي، 

اخيستونکی حق لري چ３ په ！اکل شوي ثمن نوموړی کتاب واخلي او يا ي３ رد ک７ي.
 

د رؤيت )ليدلو( خيار: دې ته وايي چ３ ＇وک داس３ مال واخلي چ３ هغه ي３ ليدلی نه وي. 
هر کله چ３ نوموړی مال وويني، د بيع３ د قبلولو او ردولو اختيار لري. 

د ثمن او قيمت پېژندل: ثمن د بيع３ پر مهال د مبيع３ لپاره ！اکل شوي بدل ته ويل کي８ي، 
که هغه د مبيع３ له حقيقي ارز＊ت ＇خه ل８ وي او که ډ４ر.

قيمت: له ل８والي او ډ４روالي پرته د شيانو واقعي ارز＊ت ته قيمت ويل کي８ي چ３ د نوموړو 
شيانو لپاره معيار گر＄ي او بدلون پک３ نه را＄ي، چ３ د ＇يزونو په هکله د کار پوهو اشخاصو 
له خوا ！اکل کي８ي. له ثمن سره د قيمت توپير دا دی چ３ ثمن د اخيستونکي او پلورونکي له 
خوا ！اکل کي８ي او ک５دای شي چ３ د مب５ع３ له اصلي او واقعي ارز＊ت ＇خه ډ４ر يا ل８ وي، 

خو قيمت د مبيع３ له واقعي ارز＊ت ＇خه نه کمي８ي او نه ډ４ر８４ي.
ډ４ر ＄له د )ثمن( ！کی د سرو زرو، سپينو زرو او نورو هغو شيانو لپاره کارول کي８ي چ３ د دوی 

په ＄ای استعمالي８ي، لکه کاغذي نو！ونه او فلزي پيس３.
دي  مبيعه(  او  )ثمن  بدلونه  هغه  ورک７ې  راک７ې  د  مقصد  ＇خه   $>ÃÉ¶= �e>n�= �z=Ç¢Ù=%
چ３ حاضر وي، بايع او مشتري ي３ ويني او د بيع３ پر مهال ورته اشاره وشي. د داس３ شيانو 
پلورل او اخيستل د اندازې او ډول له معلومولو پرته هم روا دي، ＄که په اشارې سره شيان 
＊ه معلومي８ي او د شخ７ې ＄ای پک３ نه پات３ کي８ي، دې ډول بيع３ ته ا！کلي بيعه هم وايي، 
د ب５لگ３ په ډول که ＇وک يوې ډ４رۍ غنمو ته اشاره وک７ي او اخيستونکي ته ووايي: دا ډ４رۍ 

غنم م３ په دوه زره افغانيو پر تا وپلورل او اخيستونکی ي３ قبول ک７ي، بيعه صح５ح ده. 
همدا راز که اخيستونکی په خپل الس ک３ شتو پيسو ته اشاره وک７ي او د غنمو پلورونکي ته 
ووايي: په دې پيسو م３ له تا ＇خه لس منه غنم واخيستل او هغه بيعه قبوله ک７ي، بيعه صح５ح 

ده.
مطلق ثمن: ومو ويل چ３ که حاضرو پيسو ته اشاره وشي، د صفت او نوع３ له ＇رگندولو 



٤

پرته ورباندې بيعه صح５ح ده، خو که د بيع３ په مهال پيسو ته اشاره ونه شي او په مطلق ډول 
پيس３ يادې شي، بيعه صح５ح نه ده، د ب５لگ３ په ډول اخيستونکی ووايي: له تا ＇خه م３ په 

پيسو غنم واخيستل. 
په پورتني صورت ک３ د پيسو اندازه او صفت معلومول ضروري دي، ＇و په ثمن ک３ جهالت 
رانشي. مثال داس３ به وايي: يو من غنم م３ در＇خه په سلو افغانيو واخيستل. په دې مثال ک３ 

)سل( اندازه او )افغان９( صفت دی.

زده کوونکي دې د عيب ب５الب５ل داس３ مثالونه ووايي چ３ مبيعه پرې رد ک５دای شي.

١- بيعه تعريف ک７ئ.
۲- د بيع３ رکن بيان ک７ئ.

٣- د مثال په ترڅ ک３ ايجاب او قبول رو＊انه ک７ئ.
٤- ا！کلي بيعه د يوه مثال په بيانولو سره رو＊انه ک７ئ.

·àÍß̄ß$�＇خه مقصد ＇ه دی؟ د مثال په ترڅ ک３ ي３ رو＊انه  áìàá�=� àÁ>ßá�ßáÙ=%۵- په متن ک３ له�
ک７ئ.



٥

دويم لوست

د پلورلو احکام )١(

په بيعه ک３ د ثمن او مبيع３ معلومول خورا ضروري دي چ３ په دې لوست ک３ به ي３ په اړه 
معلومات درک７و:

*>âºÇà·á£ßº� à̧ ßQßáÙ=� ßÁ>ß²�=ßcC� æ̧ çQßÖàº�áÆß?� ú¹> ßU� æÀß»ßNåE� à¤áÉßFá¶=� àgÇàß�ßÆ�$-%
�âÍß«å·ßJáà��àaÇ à̄è¿¶=� åKß¾> ß²� áÁåDßª� åbß·ßFá¶=� åbá̄ß¾� åGå¶> ß¦�Îß· ß¢� ßÁ>ß²� å¤áÉßFá¶=� å�� ßÀß»çN¶=� ß°ß· á{ß?� áÀßºßÆ�$.%

*> ßÂßb ßUß?�ß ë�ßFàÈ� áÁß?� ç×C�ãb åi>ßª� à¤áÉßFá¶>ßª
� åÁágßÇåEßÆ�àÅ àe=ßbá̄ åº� àßfá£àÈ� ß×�åÄå¿áÉ ß£åE�æÐ>ß¾åDåEßÆ�âÍßªßg>ßà�ßÆ�âÍß·ßÈ> ß³àº� åHÇàFàá�=ßÆ�å½> ß£ çì¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�$/%

*àÅ àe=ßbá̄ åº� àßfá£àÈ� ß×�åÄå¿áÉ ß£åE�æf ßR ßU
� ç×C�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�æb åU=ßÆ�æhÉå«ß®� å�� à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ� æ¼ ßÂáeåbåE�æhÉå«ß®� ç̧ à²�æ½> ß£ ß{�ßÌßá� àq�ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$0%

*å�Ã áQßÇá¶=���àgÇàß��6×>ß®ßÆ�(> ßÃå¾=ßhá«à®�àÍß·á à�� ßÊ ë» ßjàÈ� áÁß?
� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(ßÍ«É¿ ßU�ÊE?�ßbá¿ å¢�>ßÃå£Éåß�� å��ãb åi>ßª� à¤áÉßFá¶>ßª� æ¼ ßÂáeåbåE�æÌ> ßm� ç̧ à²� æ¼ß¿ ß¦� ß¤É åìß®� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$1%

* åÁ> ß¢áeèd¶=�Íß·á à�� ë¼ ßjàÈ�áß�ßÆ�( æ¼ ßÂáeåbåE� æ¥=ßeåc� ç̧ à²�âÍ ß¢ße=ßdàº�>âEáÇßM� ß¥>ßE� áÀßº
�Ëåß� ánàá�>ßª �( ç̧ ß®ß? �> ßÂßb ßQßÇßª �( æ¼ ßÂáeåa �åÍßÑ>åå� �æhÉå«ß® �àÍßÑ>åº �> ßÃç¾ß? �Îß· ß¢ �æ½> ß£ ß{ �ßÌßá� àq� ß¥>JáE= � áÀßºßÆ �$2%
�ßfßNá²ß?�> ßÂßb ßQßÆ� áÁåCßÆ�( ß¤áÉßFá¶=� ß_ ßjßª�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( åÀ ß»çN¶=� ßÀåº�åÄåJ çråå}�ßaÇ àQáÇßá�=� ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE

�* å¤åÑ>ßFá·å¶�àÌßa>ßÈëh¶>ßª
� æ¥=ßeåc�àÍßÑ>åº�> ßÃç¾ß?�Îß· ß¢�> âuáeß?�áÆß?�( ß¼ åÂ=ßeßa�åÌßf ßnß£åE� æ¥àeácß?�àÌßf ßnß¢�àÄç¾ß?�Îß· ß¢�>âEáÇßM�Ïßß� ám=� åÀßºßÆ�$3%
�(> ßÃß²ßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� åÀ ß»çN¶=�åÍß· á»àå|�> ßÂßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�Ëåß� ánàá�>ßª� ç̧ ß®ß?�> ß» àÂßb ßQßÇßª�( æ¼ ßÂáeåa�åÍßÑ>åå�

�* å¤åÑ>ßFá·å¶�ße>ßÉ å]� ß×ßÆ�Ëåß� án à»á·å¶� ßÊÃßª�àÅ>çß��Ëådç¶=� å¥=ßeëd¶=� áÀåº�ßfßNá²ß?�> ßÂßb ßQßÆ� áÁåCßÆ
�âÍ ßrå®>ß¾�> ßÂßb ßQßÇßª� æ¼ ßÂáeåbåE� æ¥=ßeåc� ç̧ à²�( æ¼ ßÂáeåa�åÍßÑ>åå�� æ¥=ßeåc�àÍßÑ>åº�> ßÃç¾ß?�Îß· ß¢�>ßÃ³àJá£åE�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$4%
�âÌ ßbåÑ=ßg�> ßÂßb ßQßÆ� áÁåCßÆ�(> ßÃß²ßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� åÀ ß»çN¶=� áÀåº�>ßÃåJ çråå}�> ßÂßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�Ëåß� ánàá�>ßª

* ß¤áÉßFá¶=� ß_ ßjßª�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� æ¼ ßÂáeåbåE� æ¥=ßeåc� ç̧ à²� ß¤É å»ßá�=�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åEÇ àÃßª
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ژباړه: 
%-$�په نغدو پيسو پلورل او اخيستل روا دي، په ن５＂ه هم پلورل روا دي خو چ３ د )پيسو( د 

ورک７ې تاريخ معلوم وي.
%.$�که چا په بيعه ک３ )د وصف( له قيد پرته پيس３ يادې ک７ې، په هغه ډول پيسو حمل کي８ي 
چ３ په ＊ار ک３ زيات３ دود وي، که په ＊ار ک３ دود پيسو په مالي ارز＊ت ک３ توپير درلود، نو په 

مطلقو پيسو بيعه فاسده ده م／ر دا چ３ وصف )ډول( ي３ و！اکي.
%/$�د خوراکي توکو، غنمو او غلو دانو پلورل په پيمانه، ا！کل او په داس３ معين لو＊ي چ３ 
اندازه ي３ معلومه نه وي، روا دي. همدا راز په داس３ معين کا１ي ي３ هم پلورل روا دي چ３ 

وزن ي３ معلوم نه وي. 
%0$�که ＇وک د غنمو يوه ډ４رۍ، هره پيمانه په يوه درهم وپلوري، بيعه ي３ د امام ابوحنيفه په 
نزد يوازې په يوه پيمانه ک３ صح５ح ده م／ر دا چ３ د ډ４رۍ د ！ولو پيمانو شم５ر معلوم ک７ي. 

صاحبين وايي: په دواړو حاالتو ک３ )ي３ پلورل( روا دي.
%1$�که ＇وک د پسونو يوه رمه، هر پسه په يوه درهم وپلوري )او د ！ولو پسونو شم５ر ونه ！اکي(، 
د امام ابوحنيفه په نظر د ！ولو بيعه فاسده ده. همدا رن／ه که ＇وک د يوې جام３، هر －ز په يوه 

درهم وپلوري )او د ！ولو گزونو يادونه ونه ک７ي، د ده په نزد ي３ بيعه فاسده ده.(
که ＇وک د غنمو يوه ډ４رۍ په سل درهمه په دې شرط واخلي چ３ سل پيمان３ ده او  �$2%
وروسته معلومه شي چ３ له سلو پيمانو کمه ده، نو اخيستونکی اختيار لري چ３ د شتو پيمانو 
په برخه پيسو ي３ واخلي او يا بيعه فسخه ک７ي، خو که معلومه شي چ３ د غنمو ډ４رۍ له سلو 

پيمانو ډ４ره ده نو زياتوالی د پلورونکي حق دی.
%3$�که ＇وک يوه جامه په لس درهمه )پدې شرط( واخلي چ３ لس －زه ده، يا ＄مکه )پدې 
شرط( په سل درهمه واخلي چ３ سل －زه ده، خو وروسته ＇ر－نده شي چ３ جامه او ＄مکه 
له ！اکل３ اندازې ل８ه ده، نو اخيستونکی اختيار لري چ３ په ！ول قيمت ي３ واخلي او يا ي３ رد 
ک７ي، خو که معلومه شوه چ３ له يادې شوې اندازې زياته ده، نو زياتوالی د اخيستونکي دی 

او پلورونکي ته اختيار نشته. 
%4$�که پلورونکی وواي３: دا جامه چ３ سل －زه ده، پر تا م３ په سل درهمه، هر يو －ز په يوه 
درهم وپلورله او وروسته معلومه شي چ３ جامه له يادې شوې اندازې ل８ه ده، نو په دې صورت 
ک３ اخيستونکی اختيار لري چ３ د کموالي په اندازه ي３ په ل８و درهمو واخلي او يا ي３ رد ک７ي، 
همدا راز که جامه له نوموړې اندازې زياته راوو＄ي، اخيستونکی اختيار لري چ３ ！وله جامه 

)－ز په يوه درهم( واخلي او يا بيعه فسخه ک７ي.
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شرحه: د شرح３ په پيل ک３ د الندې اصطالحاتو په معنا پوه５دل ضروري دي:
مبيعه: هغه عين او سامان ته ويل کي８ي چ３ د ！اکلو پيسو په مقابل ک３ وپلورل شي او په بيعه 

ک３ اصل مبيعه ده.
ثمن حال: نغدي بدل.

ثمن مؤجل: هغه پيس３ دي چ３ په بيعه ک３ يوه لوري ته له ＇ه مودې وروسته په ！اکل３ ن５＂ه ورکول کي８ي.
نغدې: سرو زرو، سپينو زرو او نورو هغو نغدو پيسو ته ويل کي８ي چ３ په سيمه ک３ دود وي. 

نو！ونه او فلزې پيس３ په بيعه ک３ د سرو زرو او سپينو زرو حکم لري.
مکايله: په پيمان３ سره خر＇ولو ته د مکايل３ بيعه وايي، مثال سل پيمان３ غنم، هره پيمانه په 

لس افغان９ وپلوري.
مجازفه: په ا！کلي ب２ه پلورلو ته بيع مجازفه وايي، د ب５ل／３ په ډول داس３ ووايي: دا ډ４رۍ غنم 

م３ په سل افغان９ پر تا وپلورل. 
د پيسو ډول معلومول:

توگه  په  ب５لگ３  د  شي،  نه  معلوم  ي３  ډول  او  شي  يادې  مطلق３  پيس３  مهال  پر  بيع３  د  که   
اخيستونکی ووايي: دا کتاب م３ په سلو روپو پر تا وپلوره، او له روپو سره د افغانيو، کلدارو يا 
ريال صفت ونه ويل شي، په دې صورت ک３ به د روپو ！کی په هغو پيسو حمل کي８ي چ３ په 
سيمه ک３ زيات３ دود وي. که په سيمه ک３ کار４دونک３ روپ９ په دود او مالي ارز＊ت ک３ سره 
برابرې وې، تر هغ３ ورباندې بيع صح５ح نه ده چ３ ډول ي３ معلوم شوی نه وي، ＄که د روپو 

د ډول له معلومولو پرته ثمن مجهول پات３ کي８ي.
که پلورونکی او اخيستونکی په خپلو ک３ د بيع３ لپاره داس３ کا１ی يا پيمانه و！اکي چ３ د کيلو 

يا چارک په حساب ي３ اندازه معلومه نه وي، بيعه ورباندې روا ده.
د هرې پيمانې په يو درهم پلورل: 

که ＇وک د غل３ يوه ډ４رۍ، هره پيمانه په يو درهم وپلوري او ！ول３ پيمان３ معلوم３ نه ک７ي، 
د امام ابوحنيفه په نظر ＄که بيعه يوازې په يوه پيمانه ک３ صح５ح ده  چ３ د ！ولو پيمانو شم５ر 
نه دی معلوم، په دې بنس د ثمن اندازه مجهوله پات３ ده، خو دا چ３ د يوې پيمان３ او ثمنو 
اندازه معلومه ده، بيعه ي３ صح５ح ده. البته که د ！ولو پيمانو شم５ر معلوم ک７ي، د مب５ع３ او ثمن 

جهالت له من％ه ＄ي او بيعه په ！ولو ک３ صح５ح گر＄ي. 
د يارانو )امام ابويوسف او امام محمد( په نظر د ！ولو پيمانو د شم５ر د نه ＇رگندوالي په صورت 
ک３ هم ＄که بيعه صح５ح ده چ３ د ډ４رۍ په ليدلو په تقريبي ډول د هغ３ اندازه معلومي８ي، بله 

دا چ３ د مب５ع３ دا مجهولتيا ډ４ر ژر په تللو سره له من％ه ＄ي او شخ７ه ترې نه پيدا کي８ي.
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رمه، هر پسه په يو درهم پلورل: 
که ＇وک د پسونو يوه رمه، هر پسه په يوه درهم وپلوري، د امام ابوحنيفه په نظر- د غل３ د 
پيمانو پر خالف- د ！ولو پسونو بيعه فاسده ده، ＄که د مب５ع３ او ثمن اندازه معلومه نه ده. بله 
خوا د رم３ پسونه په غ＂والي او کوچنيوالي ک３ سره توپير لري، نو د يو پسه بيعه هم صح５ح نه 
ده، خو دا چ３ د غل３ د ډ４رۍ ！ول３ پيمان３ په يوه اندازه وې او توپير ي３ سره نه درلود، د يوې 

پيمان３ بيعه صح５ح وه. 
همدا راز که ＇وک يوه جامه، هر گز په يو درهم وپلوري، د يو گز بيعه هم صح５ح نه ده، ＄که 

د ！ولو گزونو شم５ر معلوم نه دی او د يو گز په غو＇ولو سره جامه زيانمنه کي８ي.
سل کيلو غله په دوه زره افغان９: 

که ＇وک د غنمو ډ４رۍ په دوه زره افغانيو واخلي چ３ سل کيلو ده، خو وروسته نوموړې ډ４رۍ 
نوي کيلو وخيژي، اخيستونکی اختيار لري چ３ په ١٨٠٠ افغانيو ي３ واخلي، ＄که په وزني 
شيانو ک３ ثمن په مبيعه و４شل کي８ي نو د نوي کيلو ١٨٠٠ افغان９ کي８ي. همدا راز اخيستونکی 
د بيع３ د فسخ کولو اختيار هم لري، ＄که مب５عه له هغ３ اندازې کمه ختل３ چ３ اخيستونکي 

ته ويل شوي وه او د اخيستونکي اړتيا نه پوره کوي.
که چيرې ډ４رۍ له سلو کيلو زياته وخيژي، زياتوالی د پلورونکي دی، ＄که د پلورل شوې 

مب５ع３ اندازه معلومه ده چ３ سل کيلو دي او له هغ３ نه زياتي８ي.
لس متره جامه په زر افغان９:

که ＇وک لس متره جامه په زر افغان９ يا لس متره مربع ＄مکه په يو لک افغان９ واخلي، خو 
وروسته له لسو مترو ل８ه وخ５ژي، اخيستونکى اختيار لري چ３ جامه په زرو افغانيو او ＄مکه 

په يو لک افغانيو اخلي او که ي３ ردوي.

زده کوونکي دې د مبيع３ د اندازې معلومولو ب５الب５ل３ الرې په گوته ک７ي او مثالونه دې ورته ووايي.

١_ د مثال په ترڅ ک３ مؤجل ثمن رو＊انه ک７ئ!
۲_ د نقودو مفهوم بيان ک７ئ!

٣_ مکايله د مثال په ترڅ ک３ رو＊انه ک７ئ!
٤_ که ＇وک د جامو ！و！ه متر په پن％وس افغان９، په دې شرط واخلي چ３ لس متره ده، 

او وروسته ل８ه وخيژي، ＇ه حکم لري؟ له دليل سره ي３ بيان ک７ئ!
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در４م لوست

د پلورلو احکام )٢( 
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ژباړه : 

%-$�كه ＇وک کور وپلوري، ودان９ پک３ داخلي８ي که ياده ي３ هم نه ک７ي. که ＇وک ＄مکه 
وپلوري نو ＇ه چ３ په ک３ دي له يادولو پرته په ک３ داخلي８ي. 

م５وه  بله  يا  شاملي８ي. ＇وک چ３ خرما  نه  ک３  بيعه  په  د ＄مک３  پرته  يادولو  له  ک＋ت  �$.%
لرونک３ ونه چ３ م５وه پرې بار وي وپلوري، م５وه ي３ د پلورونکي ده م／ر دا چ３ اخيستونکي د 
＄ان لپاره شرط ک７ي وي، او )په لوم７ي صورت ک３ به( پلورونکي ته ويل کي８ي: ميوه وشکوه 

او مبيعه تسليم ک７ه.
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%/$�په ونه ک３ د خام３ او پخ３ دواړو ډولو م５وو پلورل روا دي، خو په اخيستونکي واجب 
دي چ３ سمدستي ي３ وشکوي. که چ５رې په ونه ک３ د م５وې پات３ ک５دل شرط ک７ي نو بيعه 

فاسده ده.
%0$�روا نه ده چ３ م５وه )په ونه ک３( وپلوري او ＇و معلوم３ پيمان３ ور＇خه استثنا ک７ي. په وږو 
ک３ د غنمو او په پوستکو ک３ د چ２و خر＇ول روا دي. ＇وک چ３ کور خرڅ ک７ي د کلپونو 

کونجيان３ ي３ په بيعه ک３ را＄ي. 
%1$�د پيمانه کوونکي او د ثمن د کره کتونکي )صيرفي( مزدوري په پلورونکي ده او د ثمن 

تلونکي مزدوري پر اخيستونکي ده. 
%2$�که ＇وک مال په پيسو خرڅ ک７ي نو اخيستونکي ته به وويل شي: لوم７ی پيس３ ورک７ه! 

کله چ３ هغه پيس３ ورک７ي نو پلورونکي ته به وويل شي: مبيعه وسپاره!
%3$�که ＇وک سامان په سامان يا پيس３ په پيسو وپلوري نو دواړو ته به ويل کي８ي: يو بل ته ي３ 

وسپارئ.

شرحه
پرته داس３  نوم اخيستلو  له  د ودان９  او  وپلوري  د کور او ځمکې پلورل: که ＇وک کور 
ووايي: دا کور م３ پر تا وپلورلو. ودان９ په بيعه ک３ داخلي８ي، په دې دليل چ３ د عرف له مخ３ 
د )دار( ！کی حو４ل９ او ودان９ دواړو ته شاملي８ي. له بل پلوه ودان９ په کور پورې په دوامدار ډول 
ن＋ت３ وي چ３ فقها ور＇خه د )اتصال قرار( په ！کي تعبير کوي. د همدې دليل )اتصال قرار( 
په بنس هغه ون３ چ３ په کور ک３ دي له يادولو پرته په بيعه ک３ داخلي８ي. خو که ＇وک داس３ 
＄مکه وپلوري چ３ ک＋ت پک３ وي، ک＋ت په بيعه ک３ نه داخلي８ي ＄که ک＋ت په ＄مک３ 

پورې په دائمي ډول ن＋تی نه وي، بلک３ د ل８ې او معلوم３ مودې لپاره په ＄مکه ک３ وي.
که ＇وک کور وپلوري، د کلپونو کونجيان３ ＄که په بيعه ک３ داخل３ دي چ３ کلپونه په ودان３ 
پورې په دائم３ توگه ن＋تي دي او کونجيان３ د کلپ جز )برخه( ده چ３ له کونجيانو پرته له کلپ 

＇خه گ＂ه اخيستل شوني نه دي.
د ميوه لرونکې ونې پلورل: په ونه ک３ د م５وې شتون، په ＄مکه ک３ د ک＋ت په ＇５ر دی، 
يعن３ که چا له ميوې ډکه ونه وپلورله، م５وه په ونه ک３ نه داخلي８ي او ميوه د پلورونکي حق دی. 
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د دې لپاره چ３ د اخيستونکي حق )ونه( د پلورونکي په حق )م５وه( مشغول نه شي، پلورونکي 
ته به ويل کي８ي: خپله م５وه وشکوه او مبيعه تسليم ک７ه. البته که اخيستونکی د ＄مک３ او ون３ 

د اخيستلو پر مهال ونه او م５وه د ＄ان لپاره شرط ک７ي، په بيعه ک３ داخلي８ي.
په ونه کې د مېوې پلورل: که ميوه خامه وي او که پخه، په ونه ک３ ي３ پلورل روا دي، 
＄که له خام３ م５وې هم گ＂ه اخيستل ک５دای شي او متقوم )ارز＊ت لرونکی( مال گ２ل کي８ي 
شرط  شکول  م５وې  د  ک３  بيعه  په  يا  وک７ي،  غو＊تنه  شکولو  د  م５وې  د  پلورونکی  که  خو 
شوي وي، اخيستونکی بايد م５وه وشکوي، ＇و پردی ملکيت )ون３( په خپل ملکيت )م５وې( 

مشغول نه ک７ي. 
که په ونه ک３ د ميوې پات３ ک５دل شرط شي، بيعه فاسده ده، ＄که اخيستونکي پردی ملکيت په 
خپل ملکيت مشغول ک７ی دی. البته که له شرط کولو پرته ي３ د ونو ＇＋تن په ونو ک３ پر８４دي، 

＇و پخه شي پروا نه لري. 
داس３ بيعه هم فاسده ده چ３ په ونه ک３ ميوه وپلورل شي، خو ＇و ！اکل３ پيمان３ ور＇خه استثنا 

ک７ي، ＄که له استثنا وروسته د مب５ع３ اندازه مجهوله پات３ کي８ي. 
په وږو کې د غلې دانې پلورل: په وږو ک３ په مخالف جنس د غلو دانو- لکه د غنمو پر 
وربشو- پلورل روا دي. دا د ا！کلي بيع３ يو ډول دی. د دې بيع３ لپاره د جنسونو مخالفت شرط 
دی، که ＇وک غل３ دان３ په وږو ک３ په خپل جنس وپلوري، د ب５لگ３ په ډول غنم په غنمو يا 

جوار په جوارو وپلوري، بيعه روا نه ده، ＄که د سود احتمال پک３ را＄ي.
د تلونکي او د پيسو د شمېرونکي مزدوري پر چا ده؟

د  ولري،  اړتيا  ته  يا شم５رونکي  کوونکي  پيمانه  تلونکي،  وپلورل شي چ３  مبيعه  داس３  که 
تلونکي، پيمانه کوونکي او شم５رونکي مزدوري پر پلورونکي ده، ＄که له تللو، پيمانه کولو او 
شم５رلو وړاندې پلورونکی نه شي کوالی چ３ اخيستونکي ته مبيعه وسپاري. په همدې دليل 

د پيسو د شم５رونکي مزدوري پر اخيستونکي ده.
د پيسو د کره کتونکي )هغه ＇وک چ３ د پيسو کره او کو！ه معلوموي( مزدوري پر پلورونکي 
نو د کره  بائع خپل ډاډ غواړي  په خپل گمان کره پيس３ ورک７ي، که  ده، ＄که اخيستونکي 

کتونکي مزدوري بايد ورک７ي. 
کوم لوری به لوم７ی پيسې او يا مال سپاري؟

په دې مسئله ک３ تفصيل دی:
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که حاضر مال د پيسو په مقابل ک３ وپلورل شي نو لوم７ی به اخيستونکی ثمن ورک７ي، ＄که 
په مبيعه ک３ د اخيستونکي حق تعيين شوی. د دې لپاره چ３ د پلورونکي حق هم په پيسو 
ک３ تعيين شي او برابري من％ته راشي، بايد اخيستونکی لوم７ی پيس３ وروسپاري. په پورتني 

صورت ک３ په پيسو ک３ د پلورونکي حق له قبضولو وړاندې نه ！اکل کي８ي.
که جنس د جنس يا پيس３ د پيسو په مقابل ک３ وپلورل شي، نو دواړو ته به ويل کي８ي چ３ 

مالونه مو يو بل ته وسپارئ!، ＄که د پورتني دليل له مخ３ دواړه سره برابر دي.

١- کوم شيان د کور په بيعه ک３ داخلي８ي؟
۲- م５وه ＇ه مهال د پلورلو وړ گر＄ي؟

٣- په وږو ک３ د غلو په يو بل پلورل په کوم شرط روا دي او شرط ول３ ک５＋ودل شوی؟
٤- د تلونکي او د پيسو د شم５رونکي مزدوري پر چا ده؟
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＇لورم لوست

د شرط خيار

د دې لپاره چ３ خلک په راک７ه ورک７ه ک３ دوکه نه شي او د اخيستل شوي جنس له ＊ه والي 
＇خه ډاډه شي، روا ده چ３ خيار کي８دي. روان لوست د خيار د حکمونو په اړه دی.

�(> ßÃß¾Æàa�> ß»ßª�æ½>çÈ
ß?�àÍßM ßØßM� àe>ßÉåá�=�> ß»àß�ßÆ�(Ëåß� ánàá�=ßÆ� å¤åÑ>ßFá·å¶� å¤áÉßFá¶=� å��ãhåÑ> ßQ� å�áf çn¶=� àe>ßÉ å]�$-%

�âÌ çbàº�>ßÉçß��=ßcC� àgÇàß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� ß́ å¶ßc� áÀåº� àfßNá²ß?� àgÇàß�� ß×ßÆ
*âÍßºÇà·á£ßº

�åÌ çbàº� å��åÅ åbßÈ� å�� ß́ ß· ßÂßÆ�Ëåß� ánàá�=�àÄ ßvßFß®�ÁåDßª�(åÄ å³á·åº� áÀåº� å¤ÉåFßá�=� ßTÆàf à]� à¤ß¿áß�� å¤åÑ>ßFá¶=� àe>ßÉ å]ßÆ�$.%
�*åÍ ß»Éå̄á¶>åE�àÄß¿ å» ßu�åe>ßÉåá�=

�ßb¿¢�àÄ à³å·áß�×�Ëåß� ánàá�=� çÁ?� ç×C� å¤åÑ>ßFá¶=�´á·åº� áÀåº� å¤ÉåFßá�=� ßTÆàf à]� à¤ß¿áß�� ß×�Ëåß� ánàá�=� àe>ßÉ å]ßÆ�$/%
� áÁC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ� åÀ ß»çN¶>åE� ß́ ß· ßÂ�åÅ åbßÈ� å�� ß́ ß· ßÂ� áÁåDßª�àÄ à³å·áß��ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Í«É¿U�ÊE?
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�åá�ß§åE�Åßg> ßQß?� áÁåDßª�(àÅßhÉåà�� áÁß?�àÄß¶ßÆ�åe>ßÉåá�=�åÌ çbàº� å�� ß_ ßjá«ßÈ� áÁß?�àÄß·ßª� àe>ßÉåá�=�àÄß¶� ß�åf àm� áÀßºßÆ�$0%

�*=âf åu> ßU�àf ß] áÛ=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�áhàß��áß�� ß_ ßjßª� áÁåCßÆ�ßg> ßQ�åÄåF åU> ßq�åÌßf áv ßU
*åÄåJßMßeßÆ� ß�C� á̧ å̄ßJá¿ßÈ�áß�ßÆ�àÅ àe>ßÉ å]� ß̧ ßìßE� àe>ßÉåá�=�àÄß¶� áÀßº� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$1%

�àÅ ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�åe>ßÉåá�>åE�Ëåß� ánàá�>ßª�( ß́ å¶ßc� å ßØåå~� ßÁ> ß³ßª� ãGåI> ß²�áÆß?�ãg>çF ß]�àÄç¾ß?�Îß· ß¢�= âbáF ß¢� ß¥>ßE� áÀßºßÆ
�*àÄ ß²ßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� åÀ ß»çN¶=� å¤É å»ßå|

ژباړه

%-$�په بيعه ک３ د شرط خيار د اخيستونکي او پلورونکي دواړو لپاره روا دی. د دواړو لپاره 
درې ور＄３ او يا له درو ور＄و ل８ه )موده( خيار دي. د امام ابوحنيفه په نزد له درو ور＄و زيات 
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روا  نه دی. امام ابويوسف او امام محمد ويلي: روا دی خو چ３ معلومه موده و！اکي. 
%.$�د پلورونکي خيار، د هغه له ملکيت ＇خه د مبيع３ د وتلو مانع کي８ي، که اخيستونکي 
مبيعه قبض ک７ه او د هغه په الس ک３ د خيار په موده ک３ له من％ه الړه، د قيمت ضامن دی. 

%/$�د اخيستونکي خيار د پلورونکي له ملکيت ＇خه د مبيع３ د وتلو مانع نه －ر＄ي، م／ر 
د امام ابوحنيفه په نزد د اخيستونکي په ملکيت ک３ هم نه داخلي８ي، امام ابويوسف او امام 
محمد ويلي: د اخيستونکي په ملکيت ک３ داخلي８ي. که د اخيستونکي په الس ک３ له من％ه 

الړه شي او يا عيبجنه شي، ثمن به ي３ ورکوي.
%0$�د خيار ＇＋تن واک لري چ３ د خيار په موده ک３ بيعه مني او که ي３ فسخه کوي. که د 
مقابل لوري په غياب ک３ ي３ د بيع３ اجازه وک７ه، صح５ح ده، خو د هغه له حضور پرته ي３ 

ردوالی نه شي. که د خيار ＇＋تن م７ شي، خيار له من％ه ＄ي او وارثانو ته نه انتقالي８ي.
او وروسته معلومه شوه  ليکونکی دی  يا  نانوای  نامه خرڅ ک７ چ３  په دې  که چا غالم  �$1%
چ３ نوموړی صفت نه لري، اخيستونکی اختيار لري چ３ په پوره ثمن ي３ اخلي او که ي３ 

پر８４دي.

شرحه
خيار: د اختيار په  معنا دی. د شرط خيار دې ته وايي چ３ اخيستونکی يا پلورونکی د بيع３ 

د لزوم لپاره ＇ه موده و！اکي.
د شرط خيار حکم: د شرط خيار اخيستونکي او پلورونکي دواړو ته روا دی. د دارقطني د 
روايت له مخ３ رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( يو صحابي ته چ３ په بيعه ک３ دوکه ک５دلو، د 

درې ور＄و د خيار ک５＋ودلو اجازه ورک７ې وه.
د خيار ګټه: د خيار －＂ه داده چ３ اخيستونکي او خر＇وونکي ته د فکر کولو او له بل چا سره 

د سال کولو فرصت په الس ور＄ي، ＇و له دوکه ک５دو وژغورل شي.
د شرط د خيار موده: د امام ابوحنيفه په نزد ي３ د پورتني حديث له مخ３ ډ４ره موده درې 
ور＄３ ده. امام ابويوسف او امام محمد وايي: که متعاقدين راضي وي تر درو ور＄و ډ４ر هم 

صح５ح دی.
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د پلورونکي د شرط خيار: که خيار پلورونکي درلود، مبيعه د ده له ملکيت ＇خه نه باسي. 
دا بيعه موقوفه ده، که پلورل شوی مال له اخيستونکي سره د خيار په موده ک３ هالک شي، 
)ارز＊ت(  قيمت  اخيستونکي  پر  او  بيعه فسخه کي８ي  له من％ه ＄ي،  )مبيعه(  بيع３ محل  د 
الزمي８ي، که مال له مثلي شيانو ＇خه وي، د هغه مثل به ورکوي او که له قيمياتو＇خه وي، 

قيمت به ي３ ورکوي. 
د اخيستونکي د شرط خيار: که اخيستونکي خياردرلود، د مبيع３ د حالت په هکله د امام 

ابوحنيفه او يارانو ترمن＃ اختالف دی:
الف: د امام ابوحنيفه نظر: مبيعه د بايع له ملکيته و＄ي، خو د مشتري په ملکيت ک３ نه 
داخلي８ي، ＄که که د مشتري په ملکيت ک３ داخله شي، نو مبيعه او ثمن دواړه له مشتري سره 

جمع کي８ي او دا په شريعت ک３ ＄ای نه لري.
ب: د يارانو نظر: مبيعه د بايع له ملکيته و＄ي او د مشتري په ملکيت ک３ داخلي８ي، ＄که 
که د پلورونکي له ملکيت ＇خه وو＄ي او د مشتري په ملکيت ک３ داخله نه شي، نو مبيعه ب３ 

＇＋تنه پات３ کي８ي چ３ دا هم په شريعت ک３ ＄ای نه لري.
که پلورل شوی مال د اخيستونکي په الس ک３ د ده د خيار په موده ک３ دائمي عيبجن يا له 
من％ه الړ شي، ثمن به ي３ ورکوي، ＄که د مبيع３ ب５رته ورکول ممکن نه دي، نو ثمن ي３ چ３ 

د دواړو له خواو ！اکل شوی الزمي８ي.
د خيار په موده کې د بيعې منل يا ردول: د خيار ＇＋تن کوالی شي د مقابل لوري په 
موجوديت ک３ بيعه ومني يا ي３ رد ک７ي. د هغه په غياب ک３ هم  کوالی شي چ３ بيعه ومني، 
＄که خيار د همدغو موخو لپاره ک５＋ودل شوی، خو د مقابل لوري د غيابت په صورت ک３ 
بيعه ردوالی نه شي، ＄که په دې ک３ د بل چا په هکله د هغه له خبرولو پرته تصرف کول دي 

او په دې سره هغه ته زيان رسي８ي. 
د خيار د څښتن م７ينه: که د خيار ＇＋تن د بيع３ د تنفيذ او د خيار د مودې له پای ته رس５دو 
وړاندې م７ شي، خيار باطلي８ي او وارثانو ته نه انتقالي８ي. په دې دليل چ３ په ميراث يوازې 
هغه شيان وړل کي８ي چ３ د انتقال وړ وي، خو خيار له ارادې ＇خه عبارت او اراده د انتقال 

وړ نه ده.
که په مبيعه کې ياد شوي صفتونه نه وي؟

که چا غالم په دې نامه وپلوره چ３ ليکونکی يا نانوای دی او وروسته معلومه شوه چ３ نوموړی 
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صفت نه لري، اخيستونکی اختيار لري چ３ په ！ول ثمن ي３ اخلي او که ردوي ي３. ＇رنگه 
چ３ په بيعه ک３ د اوصافو په مقابل ک３ پيس３ نه را＄ي، نو د وصف په کم５دو پيس３ )ثمن( نه 
کمي８ي او ！ول ثمن الزمي８ي، خو دا چ３ د اخيستونکي د پام وړ صفت پک３ موجود نه دی، 

د ردولو اختيار ي３ لري.

١- خيار تعريف ک７ئ.
۲- د شرط د خيار موده ＇ومره ده؟

٣- د خيار گ＂ه ＇ه ده؟
٤- أيا د خيار د ＇＋تن په م７ينه خيار له من％ه ＄ي؟

۵- که په مبيعه ک３ ياد شوی صفت نه وي، په مقابل ک３ ي３ ثمن ول３ نه کمي８ي او خيار 
ول３ ثابتي８ي؟
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پن％م لوست

د رؤيت )ليدلو( خيار

په بيعه ک３ ＇و ډوله خيارونه دي، له دې جمل３ ＇خه يو هم د رؤيت خيار دی چ３ په ننني 
لوست ک３ به ورباندې ＄ان پوه ک７و.
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ژباړه

%-$�که چا ناليدلی شی واخيست، بيعه روا ده، کله چ３ مبيعه ووين３ خيار لري، که ي３ خو＊ه 
وه، اخلي ي３ او که ي３ خو＊ه شوه، ردوي ي３. که چا ناليدلی شی وپلورلو خيار نه لري. 
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%.$�که ＇وک د غل３ د ډ４رۍ مخ وويني، يا د تاوې شوې جام３ مخ وويني، يا هم د ＇اروي 
مخ او شا وويني خيار ي３ له من％ه ＄ي. که ＇وک د کور ان／７ وويني خيار ي３ له من％ه ＄ي که 

＇ه هم کو！３ ي３ نه وي ليدلي. 
%/$�د ړانده خر＇ول او اخيستل روا دي او د اخيستلو په مهال خيار لري. د ړانده د ليدلو خيار 
په هغو شيانو ک３ چ３ په لمس معلومي８ي په لمس کولو، په هغو شيانو ک３ چ３ په بوی کولو 
معلومي８ي په بوی کولو او په هغو شيانو ک３ چ３ په ＇کلو معلومي８ي په ＇کلو سره له من％ه 

＄ي. په عقار ک３ ي３ تر هغ３ خيار نه ساقطي８ي چ３ صفت ي３ ورته نه وي بيان شوی. 
%0$�چا چ３ پردی مال د ＇＋تن له اجازې پرته خرڅ ک７ نو ＇＋تن اختيار لري چ３ بيعه مني 
او که ي３ فسخه کوي. ＇＋تن تر هغ３ د بيع３ اجازه ورکوالی شي چ３ متعاقدين او مبيعه په 

خپل حال وي. 
%1$�که ＇وک له دوه جوړه جامو ＇خه يوه وويني او دواړه يو ＄ای واخلي، وروسته دويمه هم 

وويني، کوالی شي چ３ دواړه رد ک７ي. 
%2$�که د ليدلو د خيار ＇＋تن م７ شي نو خيار له من％ه ＄ي. 

%3$�که ＇وک يو مال وويني او ＇ه موده وروسته ي３ واخلي، که چيرې مال په خپل پخواني 
حالت پات３ و نو د ليدلو خيار نه لري، خو که په مال ک３ بدلون راغلی و د ليدلو خيار لري.

شرحه
د رؤيت )ليدلو( خيار: دې ته وايي چ３ شخص ناليدلی مال واخلي او د بيع３ منل او ردول 

تر ليدلو پورې و＄ن６ي８ي.
د ناليدلي مال اخيستل: د ناليدلي مال اخيستل روا دي. هر کله چ３ اخيستونکي مال 
وليدلو د هغه د اخيستلو او پر４＋ودلو اختيار لري، ＄که د دارقطني په سنن ک３ له رسول اهلل 

 *àÅAße�=ßcåC�åe>ßÉåá�>åE�ßÇ àÃßª�àÅßfßÈ�áß��>âÒáÉ ßm�Ïßß� ám=� åÀßº :صلی اهلل عليه وسلم( ＇خه راغلي(
ژباړه: ))چا چ３ ناليدلی شی واخيست، هغه ته خيار دی کله ي３ چ３ ول５د.((

خو پلورونکي ته د ليدلو خيار نشته، ＄که په حديث ک３ خيار يوازې اخيستونکي ته ثابت 
دی نه پلورونکي ته، نو که ＇وک خپل ناليدلی مال وپلوري بيعه د ده په حق ک３ الزمه شم５رل 

کي８ي.
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نه دي، بلک３ د مال  ليدل شرط  په خيار ک３ د ！ول مال  ليدلو  د  د مال يوه خوا ليدل: 
دومره اندازه ليدل معتبر دي چ３ په مبيعه باندې د اخيستونکي علم راولي او جهالت له من％ه 
يوسي. په دې بنس که اخيستونکی د غنمو د ډ４رۍ مخ، د تاوې شوې جام３ ＇رگنده برخه، 

د ＇اروي مخ يا وروست９ برخه يا د کور حو４ل９ وويني، نو د ليدلو اختيار ي３ له من％ه ＄ي.
خو د حويل９ په ليدلو په هغه زمانه ک３ خيار له من％ه تللو چ３ په داخل د کور ک３ کو！و زيات 
توپير سره نه درلود. په اوسني وخت ک３ چ３ د کورونو کو！３ يو له بله زيات توپير لري، د کو！و 

له ليدلو پرته ي３ د حويل９ په ليدلو خيار له من％ه نه ＄ي.
د ړانده له خوا اخيستل او خرڅول: د ړانده له خوا اخيستل او خر＇ول صح５ح دي. 
د مال لمس کول، ＇کل او بوی کول د ليدلو ＄ای نيسي، ＄که په دغو کارونو سره په مبيعه 
علم تر السه کي８ي او جهالت له من％ه ＄ي. همدا راز د ＄مک３ مواصفات بيانول ورته د ليدلو 

＄ای نيسي او خيار ي３ پرې له من％ه ＄ي.
له اجازې پرته د بل چا مال پلورل: که ＇وک )فضولي( پردی مال د خاوند له اجازې 
پرته وپلوري، دا بيعه منعقدي８ي خو د ＇＋تن تر اجازې پورې موقوفه ده، بيعه ＄که منعقدي８ي 
چ３ په دې بيعه ک３ اخيستونکي او پلورونکي دواړو ته گ＂３ شته، خو د مال د ＇＋تن اجازه 
په ک３ ＄که شرط ده چ３ هغه ته زيان ونه رسي８ي. اجازه هغه وخت صح５ح ده چ３ مبيعه، 

＇＋تن، اخيستونکی او د بل چا مال پلورونکی )فضولي( په خپل حال پات３ وي. 
د مال ځينې برخې ليدل: که چا په يوه بيعه دوه جوړه جام３ واخيست３، يوه ي３ ليدل３ 
وه او بله ي３ له اخيستلو وروسته وليده. که د جامو تر من＃ توپير و، د خيار رؤيت په بنس د 
دواړو د ردولو اختيار لري. يوازې يوه ي３ ＄که نه شي رد والی چ３ په دې سره د يوې معامل３ 
ب５لوالی )چ３ د فقهاؤو په اصطآلح ورته )تفريق الصفقة( وايي، رامن％ته کي８ي. که جام３ يا 
نور پلورل شوي شيان د مثلياتو له جمل３ ＇خه وو، نو د ＄ينو په ليدلو ي３ په نورو ک３ د ليدلو 

خيار ساقطي８ي.
له م７ينې وروسته د ليدلو د خيار حکم: د خيار د ＇＋تن په م７ينه بيعه بشپ７ي８ي او د شرط 

د خيار په ＇５ر د رؤيت خيار هم په ميراث نه وړل کي８ي. 
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احمد غواړي مو！ر واخلي. أيا له ورايه د مو！ر په ليدلو ي３ خيار له من％ه ＄ي او که نه؟
زده کوونکي دې د محترم ＊وونکي تر ＇ارن３ الندې په دې موضوع بحث وک７ي.

١- د ليدلو خيار ＇ه ته وايي؟
۲- د ناليدلي مال اخيستل ＇ه حکم لري؟ تشر４ح ي３ ک７ئ.

٣- کوم شيان د ړانده په حق ک３ د ليدلو د خيار ＄ای نيسي؟
٤- له اجازې پرته د بل چا مال پلورل ＇ه حکم لري؟
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شپ８م لوست

د عيب خيار

د عيب خيار د خيارونو يو مهم ډول دی چ３ پوه５دن３ ته ي３ زياته اړتيا ليدل کي８ي. دلته به د 
همدې خيار حکمونه ولولو:

� áÁåCßÆ�( åÀ ß»çN¶=� å¤É å»ßå|�àÅ ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�ßÇ àÃßª� å¤ÉåFßá�=� å�� æGáÉ ß¢�Îß· ß¢�Ëåß� ánàá�=� ß¤ß· ç{=�=ßcC�$-%
* ßÁ> ßrá̄è¿¶=� ßd à]á@ßÈßÆ�àÄ ß³ åjáà�� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß¶ßÆ�(àÅçaße�ßÐ> ßm

* ãGáÉ ß¢�ßÇ àÃßª�åe> çRèJ¶=�åÌßa> ß¢� å�� åÀß»çN¶=� ßÁ> ßrá̄ à¾� ßG ßQáÆß?�>ßº� ȩ̀ à²ßÆ�$.%
� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�àÄß·ßª� å¤åÑ>ßFá¶=� ßbá¿ å¢� ßÁ>ß²� æGáÉ ß¢�Îß· ß¢� ß¤ß· ç{=� ç¼àM�( ãGáÉ ß¢�Ëåß� ánàá�=� ßbá¿ å¢� ßPßb ßU�=ßcåC ßÆ�$/%

�*åÄåFáÉ ß£åE�àÅ ßd à]á@ßÈ� áÁß?� à¤åÑ>ßFá¶=�Î ßuáfßÈ� áÁß?� ç×C�� ß¤ÉåFßá�=�ça àfßÈ� ß×ßÆ� åÁ> ßrá̄è¿¶>åE
�Îß· ß¢� ß¤ß· ç{=� ç¼àM�( æÀá» ßjåE� ß°ÈåÇ çj¶=� çKß¶�áÆß?�(àÄß§ßF ßq�áÆß?�àÄ ß{> ß]ßÆ� ßHáÇçN¶=�Ëåß� ánàá�=� ß¤ ßìß®� áÁåCßÆ�$0%

*àÅ ßd à]á@ßÈ� áÁß?� å¤åÑ>ßFá·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�åÄå¾> ßrá̄à¿åE� ß¤ ßQße� æGáÉ ß¢
� áÁß?�àÄß·ßª�Êu>ß̄á¶=�åÐ> ßvß̄åE�àÄß·åFß®� áÁåDßª�( æGáÉß£åE�åÄáÉß· ß¢�ça àe� ç¼àM�(Ëåß� ánàá�=�àÄ ß¢>ßFßª�= âbáF ß¢� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$1%
� å¤åÑ>ßFá¶= �Îß· ß¢�àÅça àfßÈ � áÁß? �àÄß¶ � ßkáÉß·ßª �Êu>ß̄á¶= �åÐ> ßvß®�åá�ß§åE �àÄß·åFß® � áÁåCßßÆ� å¹çÆßáÙ=� å¤åÑ>ßFá¶= �Îß· ß¢�àÅça àfßÈ

�* å¹çÆßáÙ=
�áß�� áÁåCßÆ�( æGáÉß£åE�àÅça àfßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß·ßª� æGáÉ ß¢� ȩ̈ à²� áÀåº�ßÌßÐ=ßß�á¶=� ß�ßf ßmßÆ�=âbáF ß¢�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$2%

*> ßÂçb à£ßÈ�áß�ßÆ� åHÇàÉ à£á¶=�ßÍß·á à�� ë¼ ßjàÈ

ژباړه

%-$�که اخيستونکی په مبيعه ک３ کوم عيب ومومي، نو اختيار لري چ３  په پوره ثمن ي３ اخلي 
او که ي３ ردوي، اخيستونکي ته روا نه دي چ３ مبيعه له ＄ان سره ايساره ک７ي او د عيب تاوان 

له پلورونکي ＇خه واخلي. 
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%.$�هر شی چ３ د سودا－رو په عرف ک３ د مبيع３ په قيمت ک３ نقصان راولي، عيب －２ل 
کي８ي. 

%/$�که مبيعه له اخيستونکي سره عيبجنه شي، بيا اخيستونکی په مبيعه ک３ په بل عيب چ３ 
له بائع سره ي３ درلود، خبر شي، نو کوالی شي چ３ د عيب تاوان له پلورونکي ＇خه واخلي. 

مبيعه به نه ردوي م／ر دا چ３ بائع ي３ له عيب سره په اخيستلو موافقه وک７ي. 
%0$�که اخيستونکی ！وکر غوڅ ک７ي او وي３ －ن６ي يا ي３ رن， ک７ي، يا ستوان له غوړو سره －６ 
ک７ي او بيا د مبيع３ پر عيب پوه شي، نو کوالی شي چ３ د عيب تاوان واخلي خو پلورونکی 

ي３ د ب５رته اخيستلو حق نه لري. 
%1$�که ＇وک مريی وپلوري، بيا ي３ اخيستونکی هم په بل چا وپلوري، بيا د عيب له امله په ده 
تاوان شي، که د قاضي په حکم پرې تاوان شوی و، کوالی شي چ３ لوم７ي پلورونکي ته ي３ رد 

ک７ي، خو که د قاضي له حکم پرته ي３ قبول ک７و، نو لوم７ي پلورونکي ته ي３ نشي ردوالی. 
%2$�که ＇وک مريی واخلي او پلورونکی له هر عيبه ب５زاري اعالن ک７ي، نو اخيستونکي ي３ د 
هي＆ عيب له امله په پلورونکي نشي تاوان کوالی، که ＇ه هم پلورونکي د ！ولو عيبونو نومونه 

اخيستي او شم５رلي نه وي.

شرحه
د عيب خيار: هغه اختيار ته ويل کي８ي چ３ له امله ي３ عيبجن مال ب５رته ＇＋تن ته رد يدالی 

شي.
په مبيعه کې د عيب موندل: که اخيستونکی په مبيعه ک３ داس３ عيب ومومي چ３ له 
پلورونکي سره په مبيعه ک３ موجود و، او اخيستونکي د بيع３ او قبض پر مهال نه و ليدلی، 
کوالی شي چ３ مال پلورونکي ته رد ک７ي، ＄که د مطلق عقد غو＊تنه دا ده چ３ مبيعه له 
د  ردولو خيار شته، ＇و  د  ته  اخيستونکي  په صورت ک３  د عيب  نو  پاکه وي،  عيب ＇خه 

معيوب مال په اخيستلو زيانمن نه شي. 
که اخيستونکي مبيعه له عيب سره ومنله، پوره ثمن به ورکوي. ＇رنگه چ３ د اوصافو په مقابل 
ک３ ثمن نه را＄ي، اخيستونکی نه شي کوالی چ３ د عيب په مقابل ک３ له ثمن ＇خه ＇ه کم 

ک７ي. له بل پلوه د کم ثمن په اخيستلو د پلورونکي مجبورول، پلورونکي ته زيان دی.
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په مبيعه کې په زاړه عيب سربېره د نوي عيب پيدا کېدل: که له اخيستونکي سره 
په مبيعه ک３ عيب پيدا شي او بل عيب داس３ وي چ３ له پلورونکي سره هم پک３ وي، په دې 
صورت ک３ اخيستونکی نه شي کوالی چ３ د پخواني عيب له امله مبيعه پلورونکي ته رد 
ک７ي، ＄که په مبيعه ک３ نوی عيب رامن％ته شوی او له نوي عيب سره پلورونکي ته د مبيع３ 
په ردولو زيان رسي８ي. په دې صورت ک３ يوازې يوه الر پات３ کي８ي او هغه دا چ３ اخيستونکی 

له پلورونکي ＇خه د عيب تاوان واخلي. 
که پلورونکی له خپله حقه ت５ر شي او له نوي عيب سره سره مبيعه  قبوله ک７ي، صح５ح ده.

د اخيستونکي )دويم پلورونکي( له خوآ د عيب له امله د مبيعې ردول: که ＇وک 
کوم مال واخلي او په بل چا ي３ وپلوري، بيا د عيب له امله په ده تاوان شي، که د قاضي په 
حکم پرې تاوان شوی و، نو کوالی شي چ３ لوم７ي ＇＋تن ته ي３ رد ک７ي. ＄که د قاضي 
حکم د بيع３ فسخه کول دي او داس３ دي لکه له سره چ３ بيعه نه وي رامن％ته شوي، خو که 
د محکم３ له حکم پرته ي３ قبول ک７ی و، نو لوم７ي ＇＋تن ته ي３ نشي رد والی، ＄که دا د 

در４م گ７ي په حق ک３ نوې بيعه ده.
له ټولو عيبونو څخه بې زاري اعالنول: که ＇وک مو！ر يا بل مال واخلي او پلورونکی 
ووايي: زه د هي＆ عيب ذمه وار نه يم. وروسته په مبيعه ک３ عيب را＊کاره شي، نو اخيستونکی 
ي３ د عيب له امله په پلورونکي نشي تاوانوالی، که ＇ه هم پلورونکي د ب５زارۍ پر مهال د ！ولو 
عيبونو نومونه نه وي اخيستي، ＄که له مجهولو عيبونو ＇خه د ب３ زارۍ اعالنول صح５ح 

دي.

که ＇وک غوا واخلي او کور ته له رسولو وروسته ＇رگنده شي چ３ د غوالن％３ دوه تيونه ي３ 
وچ دي، نو ＇ه به کوي؟ مختلف احتمالونه ي３ په هکله بيان ک７ئ. 
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١- د عيب خيار تعريف ک７ئ.
۲- د سودا－رو په عرف ک３ عيب ＇ه ته ويل کي８ي؟

٣- أيا اخيستونکی کوالی شي د هغه عيب له امله چ３ د بيع３ پر مهال ي３ نه وي ليدلی، 
مبيعه رد ک７ي؟

٤- که اخيستونکی د خوراکي توکو له خوړلو وروسته د هغ３ په عيب خبرشي ＇ه حکم 
لري؟

امله د  له  أيا اخيستونکی د عيب  ب５زاري اعالن ک７ي،  ！ولو عيبونو  له  پلورونکی  ۵- که 
مبيع３ د ردولو حق لري؟
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اووم لوست

فاسده بيعه

 په اسالم ک３ معامالت د گ＂و د خوندي کولو او د زيانونو او النجو د له من％ه وړلو پر بنس
تنظيم شوي دي. له دې کبله که په بيعه ک３ ＇ه زيانونه او يا النج３ وي، هغه بيعه ناروا ده، 

فاسده گ２ل کي８ي او بايد فسخه شي، چ３ په دې لوست ک３ د فاسدې بيع３ احکام لولو:

�(å½ çb¶>åE �áÆß? �(åÍßJáÉßá�>åE � å¤áÉßFá¶> ß² �( ãb åi>ßª � à¤áÉßFá¶>ßª �>âºçfßà� �> ß» àÂ ßØå² �áÆß? �å á� ßußÇå£á¶= � àb ßUß? � ßÁ>ß² �=ßcC �$-%
�(åfçEßbàá�=ßÆ �( åbß¶ßÇá¶= �ë½à? � à¤áÉßEßÆ �(ëfàá�>ß² �( æµÇà·áß� �ßá� ß¦� ßÁ>ß² �=ßcC � ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(åfÈåhá¿åá�>åE �áÆß? �(åf á»ßá�>åE �áÆß?

�* ãb åi>ßª� åGßI> ß³àá�=ßÆ
� àgÇàß�� ß×ßÆ�(åÐ=ßÇßá�=� å��åá� çì¶=� à¤áÉßE� ß×ßÆ�(àÅßa> ßì árßÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�åÐ>ßá�=� å�� ǻ ß» çj¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�$.%

�* å¼ß¿ß§á¶=�åfáÃ ß��Îß· ß¢� åÇ èr¶=� ß×ßÆ�� å¥áf çv¶=� å��å ß�ç·¶=� à¤áÉßE� ß×ßÆ� åT>ßJë¿¶=� ß×ßÆ� å̧ á»ßá�=� à¤áÉßE
�åÍß¿ßE=ßhàá�=� à¤áÉßE� ß×ßÆ�( åså¾>ß̄á¶=�åÍßEáf ßußÆ� æ¬á̄ ßi� å�� æ¥ád åQßÆ� æHáÇßM� áÀåº� æ¥=ßeåc� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�$/%
�åÐ>ß̄á¶åDåE� à¤áÉßFá¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�()�>qáf ß]�åÄå·áÉ ß²� ß̧ áNåº�æcáÆ àdáß��æf á»ßJåE� å̧ á̂ ç¿¶=�Îß· ß¢�åf á»çJ¶=� à¤áÉßE�ßÇ àÂßÆ�)

*å á�ßEáÇßM� áÀåº� æHáÇßM� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�(åÌ ßdßE>ß¿àá�= ßÆ�åÍ ßjßº ßØàá�=ßÆ�åf ßRßá�=
�âÌ çbàº�>ßÃß¿ à³ ájßÈ� áÁß?�Îß· ß¢�=âe=ßa�áÆß?�(=âfáÃ ßm� à¤åÑ>ßFá¶=�àÄßºåb á̂ ßJ ájßÈ� áÁß?�Îß· ß¢�=âbáF ß¢� ß¥>ßE�áÇß¶� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$0%

�*âÍçÈåb ßÂ�àÄß¶� ßËåbáÃàÈ� áÁß?�Îß· ß¢�áÆß?�( ß¼ åÂ=eßa�Ëåß� ánàá�=�àÄ ßuåfá̄ àÈ� áÁß?�Îß· ß¢�áÆß?�(âÍßºáÇà·á£ßº
�* ãb åi>ßª� à¤áÉßFá¶>ßª�(åfáÃ çn¶=� ålá?e� ß�C�>ßÃ ß»ë· ßjàÈ� ß×� áÁß?�Îß· ß¢�>â¿áÉ ß¢� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$1%

�* ãb åi>ßª� à¤áÉßFá¶>ßª�> ßÃß·áß�� ç×C�âÍëE=ßa� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$2%
� áÁß?�Îß· ß¢� âØá£ß¾�áÆß?�(âÐ>ßFß®�áÆß?�(> ârÉ å»ß®�àÄ ßìÉåß�ßÆ� à¤åÑ>ßFá¶=�àÄß£ ßìá̄ßÈ� áÁß?�Îß· ß¢�>âEáÇßM�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$3%

* ãb åi>ßª� à¤áÉßFá¶>ßª�> ßÃß²åf ánàÈ�áÆß?�(> ßÂßÆ àdáß�
� åÁ>ß£åÈ>ßFßJàá�=� áåfá£ßÈ�áß��=ßcC)�åaÇ àÃßÉá¶=�åf áìåªßÆ�Ïße> ßrç¿¶=�å½áÇ ßqßÆ� åÁ> ßQßfáÃåá�=ßÆ�ågÆàá�ç¿¶=� ß�C� à¤áÉßFá¶= ßÆ�$4%

* ãb åi>ßª�) ß́ å¶ßc
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� å�>ß̄ áiåDåE�>ßÉ ßu=ßfßI� áÁåDßª�� ëT>ßá�=�å½Æ àbà®ßÆ� å> ßìå̄á¶= ßÆ� ål>ßÈëb¶=ßÆ�åa> ßrßá�=� ß�C� à¤áÉßFá¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$5%
�ßg> ßQ� ëT>ßá�=�å½Æ àbà®� ß̧ Fß®� ßÆ� å> ßìå̄á¶= ßÆ�( ål>ßÈëb¶=ßÆ�åa> ßrßá�=� å�� àl>ç¿¶=� ßd à]á@ßÈ� áÁß?� ß̧ áFß®� å̧ ßQßáÙ=

* à¤áÉßFá¶=
ژباړه: 

%-$�که يو عوض يا دواړه عوضونه )مبيعه او ثمن( حرام وي، بيعه باطله ده، لکه د مردارې، 
وين３، شرابو او خوګ پلورل. همدا راز که مبيعه مملوکه نه وي، لکه أزاد انسان او د ام الولد، 

مدبر او مکاتب بيعه باطله ده. 
%.$�له ＊کار ＇خه وړاندې په اوبو ک３ د کب پلورل او په هوا ک３ د مرغانو پلورل روا نه دي. 

همدا راز د حمل نتاج، په غوالن％ه ک３ د شيدو او د پسونو په شا د وړيو بيعه فاسده ده. 
%/$�له جام３ ＇خه يو －ز ！وکر پلورل، له چت ＇خه تير پلورل او د ضربة القانص )د ＊کاري د 
يو ＄ل دام په اچولو رانيول شوی ＊کار( پلورل روا نه دي، او نه مزابنه )په ا！کلي ډول په ونه ک３ 
د شتو خرماوو پلورل په شکول شوو خرماوو باندې(. د کا１ي په گوزارولو سره بيعه، مالمسه، 

منابذه او له دوو جوړه جامو ＇خه يوه نا！اکل３ جوړه پلورل روا نه دي. 
%0$�که په دې شرط ي３ مريی وپلورلو چ３ يوه مياشت به د پلورونکي خدمت کوي، يا ي３ کور 
په دې شرط وپلورلو چ３ پلورونکی به په ک３ تر معلوم３ مودې اوسي８ي، يا دا چ３ اخيستونکی 

به پلورونکي ته ＇و درهمه پور ورکوي، يا به ورته ډال９ ورکوي، بيعه فاسده ده.
%1$�چا چ３ په دې شرط مال وپلورلو چ３ د مياشت３ تر ختلو پورې به ي３ اخيستونکي ته نه 

سپاري، بيعه فاسده ده.
%2$�چا چ３ ＇اروی له حمل پرته وپلورلو، بيعه فاسده ده. 

%3$�چا چ３ په دې شرط ！وکر واخيست چ３ پلورونکی به ترې د اخيستونکي لپاره جام３ يا 
چپن －ن６ي، يا ي３ ＇پل９ په دې شرط واخيست３ چ３ پلورونکی به ي３ برابروي يا به ورته تان／نی 

اچوي نو بيعه فاسده ده. 
%4$�د نوروز، مهرجان، د نصاراوو تر روژې او د يهودو تر اختره ن５＂ه ！اکل په هغه صورت ک３ 

بيعه فاسدوي چ３ اخيستونکي او پلورونکي ته دا ن５＂３ معلوم３ نه وي.
%5$�د لو، درمند، م５وې شکولو او د حاجيانو د رات， په ن５＂ه بيعه روا نه ده، که د بيع３ دواړه 
لوري په لو، درمند او م５وې شکولو د خلکو له بوخت５دو او د حاجيانو له رات， وړاندې د ن５＂３ 

په لغوه کولو راضي شول، بيعه روا ده.
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شرحه:
موقوفه  او  بيعه  باطله  بيعه،  فاسده  بيعه،  ده: صح５حه  ډوله  په ＇لور  بيعه  بيعې ډولونه:  د 

بيعه.
د  مبيع３  د  بيعه  فاسده  وي.  نه  ک３  په  خيار  انتقالوي چ３  ملکيت  بيعه سمالسي  صحيحه 
قبضولو په صورت ک３ له بائع ＇خه مشتري ته ملکيت انتقالوي. باطله بيعه هي）کله ملکيت 
نه انتقالوي او موقوفه بيعه )لکه چ３ ＇وک د بل چا مال وپلوري( د مالک تر اجازې پخوا ＇ه 
اغ５ز نه لري، خو کله چ３ مالک اجازه وک７ي، صح５حه بيعه گر＄ي. امام قدوري صح５حه 

بيعه مخک３ بيان ک７ه، باطل３ او فاسدې بيع３ ي３ په دې متن ک３ بيان ک７ي:
د فاسدې او باطلې بيعې تعريف: فاسده بيعه هغه ده چ３ د اصل په اعتبار روا او د وصف 
بالغ انسان( ＇خه صادر  په اعتبار ناروا وي، يعن３ عقد له اهليت لرونکي شخص )عاقل او 
او محل )مال( ته مضاف شوی وي، خو له يو ناوړه وصف سره ت７ل شوې وي، لکه فاسد 

شرط.
يا هم د بيع３ محل  او  بيعه،  بيعه: هغه ده چ３ عاقد ي３ اهليت ونه لري لکه د ل５وني  باطله 

)مبيعه( مال نه وي لکه د مردارې پلورل.
د فاسدې او باطلې بيعې حکم: په فاسده بيعه ک３ د قبض په صورت ک３ اخيستونکی 
نه  مال ＇＋تن  د  ه５＆ صورت  په  اخيستونکی  بيع３ ک３  باطل３  په  －ر＄ي.  مبيع３ ＇＋تن  د 

گر＄ي.
د نامعلوم شي پلورل: له دې ＇خه مقصد د هغو شيانو پلورل دي چ３ معدوم يا نامعلوم وي 
لکه د نا＊کار شوي کب پلورل، په هوا ک３ د مرغانو پلورل، په غوالن％ه ک３ د شيدو پلورل، 
د پسونو په شا د وړيو پلورل او د ＇ارويو په خ５＂ه ک３ د حمل پلورل. په دغو ！ولو صورتونو ک３ 

بيعه فاسده ده.
ضربة القانص: که ＇وک د ＊کار لپاره دام يا جال ک８５دي او بل ته ووايي چ３ که په دې دام 
ک３ هر ＇ومره ＊کار ون＋ت، د سلو افغانيو په مقابل ک３ ستا دی. دې ته ضربة القانص ويل 

ک８５ي او دا بيعه ＄که فاسده ده چ３ مبيعه په ک３ نامعلومه ده.
مزابنه: دې ته وايي چ３ د ون３ په ＇ان／و ک３ موجودې خرما په شکول شوو خرماوو په ا！کلي 

ډول وپلورل شي. دا بيعه ＄که فاسده ده چ３ د سود احتمال په ک３ شته.
وي،  پرت３  جال  جام３  جوړه  ＇و  ک３  ＄ای  يو  په  چ３  ده  بيعه  هغه  الحجر:  بإلقاء  البيع 
اخيستونکی هغه لور ته کا１ی وغور＄وي او په هرې جوړې چ３ وغور＄８５ي، اخيستل ي３ له 
ليدلو پرته الزم شي او اخيستونکی په ک３ خيار ونه لري. په دې بيعه ک３ مخک３ له مخک３ د 
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جوړې قيمت ！اکل شوی وي.
المالمسة: دې ته وايي چ３ د بيع３ د يو لوري له خوا د بل لوري د جام３ په لمس کولو سره 

له فکر کولو پرته بيعه الزمه وگر＄ي او د ليدلو خيار له من％ه الړ شي.
المنابذة: دې ته ويل کي８ي چ３ متعاقدين يو بل ته خپل３ جام３ له ليدلو او فکر کولو پرته 

گوزارې ک７ي او په دې سره بيعه الزمه وگر＄ي.
د  به  وخت  ＇ه  چ３  شرط  دې  په  خر＇ول  مريي  د  فاسدوي:  بيعه  چې  شرطونه  هغه 
پلورونکي خدمت کوي. او دی ته ورته نور شر طونه چ３ په متن ک３ ي３ يادونه شوی، ！ول هغه 
ډول شرطونه دي چ３ بيعه فاسدوي. د اوس５دلو، پور او ډال９ اخيستلو په شرط د کور پلورل. 

نامعلوم وخت ته د عوض ځن６ول:
دوو کسانو په خپل من＃ ک３ راک７ه ورک７ه وک７ه، اخيستونکي د قيمت ورکول نوروز )د حمل 
د مياشت３ لوم７ۍ ورځ(، مهرجان )د مني د موسم لوم７ۍ ورځ( د لو کولو وخت او يا د فصل 
！ولولو وخت ته و＄ن６ول، که چ５رې متعاقدين په دې ن５＂و پوه５دل، نو بيعه صح５ح ده او که نه 

پوه５دل، بيعه فاسده ده.
د لو، درمند، ميوو شکولو او د حاجيانو د راتگ وخت د عوض ورکولو لپاره ن５＂ه ！اکل هم بيعه 
فاسدوي، ＄که دا ن５＂３ ثابت３ نه دي او بدلون مومي چ３ په نتيجه ک３ د شخ７ې المل کي８ي. که 

ي３ د نوموړو ن５＂و له رارس５دو ＇خه وړاندې دا ن５＂３ لغوه ک７ې، بيعه صح５ح ده.     

زده کوونکي دې ＇و هغه شرطونه بيان ک７ي چ３ بيعه فاسدوي.

١_ فاسده بيعه تعريف ک７ئ.
۲_ د فاسدې بيع３ حکم ＇ه دی؟

٣_ د فاسدې بيع３ ＇و مثالونه وواياست.
٤_ که پلورونکي کور په دې شرط وپلوره چ３ اخيستونکى به ورته ډال９ ورکوي او يا به 

ي３ ده ته د يوې مياشت３ د اوسيدو لپاره پر８４دي، حکم ي３ ＇ه دی؟
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اتم لوست

د فاسدې او مکروه３ بيع３ حکم 

په دې لوست ک３ د فاسدې بيع３ حکم او د مکروه３ بيع３ ＇و مثالونه تاسو ته بيانوو.

� ȩ̀ à²� åÁ> ßußÇ å¢�åbá̄ ß£á¶=� å�ßÆ�)� å¤åÑ>ßFá¶=� åÁácåDåE� åb åi>ß«á¶=� å¤áÉßFá¶=� å�� ß¤ÉåFßá�=�Ëåß� ánàá�=� ßxßFß®�=ßcåC ßÆ�$-%
� áÁåDßª�(àÄ à̂ ájßª� åÀáÈßbå®> ß£ßJàá�=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å¶ßÆ�(àÄàJ ß»Éå®�àÄáJßºåhß¶ßÆ� ß¤ÉåFßá�=� ß́ ß·ßº�)� ã¹>ßº�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ

*àÄ à£áÉßE� ßdß«ß¾�Ëåß� ánàá�=�àÄ ß¢>ßE
� æbáF ß¢�ß á�ßE� ß¤ßß�� áÀßºßÆ�(> ß»åÃÉåª� à¤áÉßFá¶=� ß̧ ßìßE�æÍßJëÉßºßÆ�æÍçÉ å²ßc�æÌ> ßm�ß á�ßE�áÆß?�( æbáF ß¢ßÆ�úf àU�ß á�ßE� ß¤ßß�� áÀßºßÆ�$.%

* åÀ ß»çN¶=� áÀåº�åÄåJ çråå}�åbáFß£á¶=� å�� àbá̄ ß£á¶=� çX ßq�åÅåá� ß¦�åbáF ß¢ßÆ�åÅ åbáF ß¢�ß á�ßE�áÆß?�(æfçEßbàºßÆ
�å(åÅåá� ß¦�å½áÇ ßi�Îß· ß¢�å½áÇ çj¶=� áÀ ß¢ßÆ� åo áRç¿¶=� áÀ ß¢� ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=�Îç· ßq�åç�=� à¹Ç àiße�ÎßÃß¾ßÆ�$/%
� ß́ å¶ßc� ȩ̀ à²ßÆ�(åÍß£ à»àá�=� åÁ=ßcß?� ßbá¿ å¢� å¤áÉßFá¶=� áÀ ß¢ßÆ�(Ëåa>ßFá·å¶�åf åu>ßá�=� å¤áÉßE� áÀ ß¢ßÆ� åGß·ßá�=�Êë̄ß·ßI� áÀ ß¢ßÆ

* à¤áÉßFá¶=�åÄåE� àb àjá«ßÈ� ß×ßÆ�àÅßf á³àÈ

ژباړه
%-$�کله چ３ اخيستونکی په فاسده بيعه ک３ د پلورونکي په اجازه مبيعه قبض ک７ي او د بيع３ 
دواړه عوضونه مال وي، اخيستونکی د مال ＇＋تن －ر＄ي او قيمت ورکول ي３ پرې الزم دي. 
د ت７ون دواړه لوري دا ډول بيعه فسخه کوالی شي. که اخيستونکی نوموړی مال وپلوري، بيعه 

ي３ نافذه ده.
%.$�چا چ３ ازاد انسان او مريی يا حالل شوی پسه او مرداره دواړه په يوه عقد وپلورل، د دواړو 
بيعه باطله ده. که ي３ مريی او مدبر يا خپل مريی او پردی مريی په يو عقد وپلورل، بيعه يوازې 

د پلورونکي په مريي ک３ د هغه د ثمن په برخه ک３ صح５ح ده. 
%/$�رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( د )نجش(، د بل چا پر بيع３ بيعه کولو، تلقي الجلب )د 
قافل３ مخ３ ته له ورتللو(، د بان６ه چ３ لپاره د ＊اري )شخص( دالل ک５دلو او د جمع３ د اذان 



٣٠

پر مهال له اخيستلو او خر＇ولو ＇خه منعه ک７ې. دا بيع３ مکروه دي او فاسدې نه دي.

شرحه
په فاسده بيعه مال اخيستل: 

که اخيستونکی په فاسدې بيع３ سره مال واخلي، د ب５لگ３ په ډول په دوه سوه افغان９، په دې 
شرط ！وکر واخلي چ３ پلورونکی به ＇ادر ترې گن６ي، چ３ دلته دواړه بدلين مالونه دي. په 
دې صورت ک３ اخيستونکی هلته د مب５ع３ ＇＋تن －ر＄ي چ３ مبيعه قبض ک７ي او د شرط )د 
＇ادر گن６ل( ليرې کول ورباندې الزم دي، ＇و فساد له من％ه الړ شي، ＄که دا شرط ناروا او 

له من％ه وړل ي３ واجب دي.
جايز او حرام يو ځای کول: 

که ＇وک خپل مريی او بل أزاد انسان سره يو ＄ای ک７ي او هغه په يوه بيعه په بل چا وپلوري، 
بيعه په مريي او أزاد دواړو ک３ باطله ده، ＄که چ３ د مبيع３ يوه برخه )ازاد انسان( اصال د 
پلورلو وړ نه دی او بيعه له اساس ＇خه باطله ده، خو که د مطلق مريي سره مدبر مريی يو ＄ای 
ک７ي او په يوه بيعه ي３ وپلوري، يعن３ د هر يوه قيمت جال جال معلوم نه ک７ي، مطلق مريی په 

خپله برخه ثمن ک３ پلورل کي８ي. 
د مکروهې بيعې تعريف: 

مکروه په لغت ک３ ناخو＊ه ته وايي او په اصطالح ک３ هغ３ بيع３ ته ويل کي８ي چ３ له بدلينو 
پرته د بل بهرني المل له کبله ور＇خه منع شوې وي لکه د جمع３ د اذان په مهال اخيستل او 
خر＇ول. د جمع３ په ورځ اخيستل او خر＇ول ناروا کار نه دی، خو لمان％ه ته له اذان وروسته 
پلورل او اخيستل ＄که روا نه دي چ３ س７ی له لمان％ه ＇خه باسي، يعن３ په بيعه باندې بوختيا 

د لمان％ه ＇خه خارجي المل دی او له بدلينو سره کوم ت７او نه لري.
د نجش بيعه: 

نجش د نون او جيم په زور سره د جال لوري ته د مرغانو ه）ولو ته ويل کي８ي او په اصطالح 
ک３ دې ته وايي چ３ ＇وک د اخيستلو لپاره نه بلک３ د خلکو د ه）ولو په موخه د مشتري په 
توگه مال لوړ بيعه ک７ي او خلک وغولوي او يا په درواغو د مال په ＊ه صفت کولو سره غواړي 
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هغه ته بازار پيدا ک７ي. 
بيع السوم: 

د بل چا په بيعه باندې بيعه کولو ته وايي چ３ په حديث ک３ ور＇خه منع شوې. پيغمبر عليه 
السالم فرمايي: %�×ÄÉ]=�ÍFì]�Î·¢�Gì�×Æ�ÄÉ]=�½Çi�Î·¢�¸Qf¶=�½>JjÈ$ ژباړه: يو 
مسلمان دې د بل مسلمان په بيعه باندې بيعه نه کوي او نه دې د بل مسلمان په خطبه )مرکه( 
باندې مرکه کوي، ＄که په دې کار سره نور مسلمانان زيانمن کي８ي، البته دا په هغه صورت 
ک３ چ３ دواړو لورو ال يو بل ته د )نه( ＄واب نه وي ورک７ی. که دواړو لورو ت７ون ته رغبت نه 

درلود بيا ورباندې بيعه کول روا دي.
تلقي الجلب:

�Î·q%��=�¹Çie�ÎÃ¾�( :خه روايت دی＇ )په صح５حينو ک３ د ابن عباس )رضی اهلل عنه 
=��¢·a>F¶�fu>U�¤ÉFÈ�Á?Æ�Á>F²f¶=�Î¯·JI�Á=�$¼·iÆ�ÄÉ*$�ژباړه: پيغمبر )عليه السالم( د 
سپرو مخ３ ته د ورت， او د ＊اري خلکو د بان６ه چيانو لپاره د بيع３ کولو ＇خه منع ک７ې. د 
)تلقي الرکبان( لغوي معنا )د سپرو مخ３ ته ورتلل دي(. په حديث ک３ د منعه شوي صورت 
تفصيل دا دی چ３ ＊اري شخص د کليو ＇خه د راتلونکو هغو سپرو مخ３ ته ورشي چ３ له 
＄انه سره ي３ د خرڅ لپاره خوراکي توکي راوړي وي، په ＊ار ک３ هم د نوموړو توکو لپاره اړتيا 
زياته وي او ＊اري شخص غواړي چ３ توکي په ارزانه بيعه واخلي او بيا ي３ د ＊ار په خلکو په 

－رانه بيعه وپلوري.
بيع الحاضر للبادي: 

د بان６ه چ３ لپاره د ＊اري د بيع３ مقصد دا دی چ３ بان６ه چي ＊ار ته توکي راوړي، ＊اري 
)دالل( ي３ پرې ن８دي چ３ هغه ي３ پخپله وپلوري بلک３ د بيع３ چاره پخپل الس ک３ ونيسي، 
＇و ي３ په ＊اريانو په لوړ قيمت وپلوري. په دې صورت ک３ دالل پر ＊اريانو د قيمت لوړولو 

کو＊（ کوي، دا ډول بيعه مکروه ده.
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د )تلقي الجلب( او )بيع الحاضر للبادی( بيع３ په کوم حالت ک３ صح５ح دي؟
زده کوونکي دې په پورتن９ موضوع د داليلو په ر１ا ک３ بحث وک７ي.

١- مکروهه بيعه تعريف ک７ئ.
۲- د مکروه３ بيع３ دوه مثالونه بيان ک７ئ.

٣- د بل چا په بيعه باندې د بيع３ کولو په اړه حديث بيان ک７ئ.
٤- د تلقي الجلب صورت بيان ک７ئ.
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نهم لوست

اقاله

کله کله بايع او مشتري دې ته راضي کي８ي چ３ د بيع３ ت７ل شوی عقد له من％ه يوسي، دې ته 
په فقه ک３ اقاله وايي چ３ دلته ي３ اړوند احکام لولو.

�(àÄá¿åº�ßfßNá²ß?�áÆß?�(àÄá¿åº� ç̧ ß®ß?� ß�ßf ßm� áÁåDßª�( å¹çÆßáÙ=� åÀ ß»çN¶=� å̧ áNåå�� å¤áÉßFá¶=� å��ãÌßhåÑ> ßQ�àÍß¶>ß®åáÝ=�$-%
* å¹çÆÙ=� åÀ ß»çN¶=� ß̧ áNåº��èa àfàÈ�ßÆ�( ã̧ å{>ßE� à�áf çn¶>ßª

�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� å¹áÇß®� å��> ß» åÂåá�ß¦� ë° ßU� å��ãbÈåb ßQ� ã¤áÉßE�( åÀáÈßbå®> ß£ßJàá�=� ë° ßU� å�� ã_ ájßª� ßÊ åÂßÆ�$.%
� å¤ÉåFßá�=� àxá£ßE� ß́ ß· ßÂ� áÁåCßÆ�*> ßÃ à£ß¿áß�� å¤ÉåFßá�=� àµ ßØßÂßÆ�åÍß¶>ß®åáÝ=�ßÍ çV åq� à¤ß¿áß�� ß×� åÀ ß»çN¶=� àµ ßØßÂßÆ�$/%

*åÄÉå®>ßE� å��àÍß¶>ß®åáÝ=� áLßg> ßQ
ژباړه

%-$�اقاله په بيعه ک３ د لوم７ي ثمن په مثل روا ده. که اخيستونکی يا خر＇وونکی له لوم７ي 
ثمن ＇خه زيات يا کم شرط ک７ي، نو شرط باطل دی او د لوم７ي ثمن مثل به ورکوي. 

%.$�اقاله د متعاقدينو په حق ک３ فسخه او د نورو په حق ک３ د امام ابوحنيفه په نظر نوې بيعه 
ده. 

%/$�د ثمن له من％ه تلل د اقال３ مانع نه －ر＄ي، خو د مبيع３ له من％ه تلل د اقال３ مانع －ر＄ي. 
که د مبيع３ ＄ين３ برخ３ له من％ه الړې شي، په پات３ برخ３ ک３ اقاله صح５ح ده.

شرحه
د اقالې تعريف: اقاله د هغه عقد له من％ه وړلو ته وايي چ３ اخيستونکي او پلورونکي په 

خپلو من％ونو ک３ ت７لی وي.
د اقالې حکم: اقاله د متعاقدينو د رضايت په صورت ک３ په لوم７ي ثمن روا ده.

اقاله نوې بيعه ده که فسخه؟ اقاله د متعاقدينو په حق ک３ فسخه ده، خو د بل چا په حق ک３ د 
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امام ابوحنيفه په نظر نوې بيعه ده.
مثال: پلورونکي خپله ＄مکه خر＇ه ک７ه او شف５ع د شفع３ د حق  له غو＊تلو ت５ر شو. وروسته 
متعاقدينو اقاله وک７ه او ＄مکه ب５رته پلورونکي ته وسپارل شوه. په دې صورت ک３ شفيع کوالی 
شي چ３ د شفع３ د حق غو＊تنه وک７ي، ＄که چ３ اقاله له متعاقدينو پرته د نورو خلکو په حق 

ک３ نوې بيعه ده.
هغه شيان چې اقاله باطلوي: کله چ３ مبيعه له من％ه الړه شي، اقاله باطلي８ي، ＄که اقاله 
د عقد له من％ه وړلو ته وايي چ３ محل ي３ مبيعه ده، خو که ثمن له من％ه الړ شي، اقاله نه 

باطلي８ي.
که ＇وک دوه کتابونه وپلوري او وروسته يو کتاب له من％ه والړ شي، په پات３ يو کتاب ک３ اقاله 

صح５ح ده.
اقاله ک３ شرط ک７ي چ３  په  اخيستونکی  يا  پلورونکی  که  باطل شرطونه:  اقاله کې  په 
له پخواني ثمن ＇خه به زيات يا  کم ورکوي، داس３ شرط باطل دی او هماغه لوم７ی ثمن 

الزمي８ي.

زده کوونکي دې د اقال３ صورت بيان ک７ي.

١- اقاله تعريف ک７ئ.
۲- د اقال３ حکم ＇ه دی؟

٣- اقاله د متعاقدينو په حق ک３ بيعه ده که د نورو په حق ک３؟
٤- که ثمن له من％ه والړ شي اقاله ＇ه حکم لرئ؟
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لسم لوست

 مرابحه او توليه

بيعه ډ４ر ډولونه لري، مرابحه او توليه هم د بيع３ له ډولونو ＇خه دي او دا لوست مو د همدغو 
بيعو د حکمونو په اړه دی:

�>ßº� à̧ á̄ ß¾�àÍßÉå¶áÇçJ¶= ßÆ�* æXáEåe�åÌßa>ßÈåg� ß¤ßº� å¹çÆßáÙ=� åÀ ß»çN¶>åE� å¹çÆßáÙ=�åbá̄ ß£á¶>åE�àÄ ß³ß·ßº�>ßº� à̧ á̄ ß¾�àÍßß}=ßfàá�=�$-%
* æXáEåe�åÌßa>ßÈåg�åá� ß¦� áÀåº� å¹çÆßáÙ=� åÀ ß»çN¶>åE� å¹çÆßáÙ=�åbá̄ ß£á¶>åE�àÄ ß³ß·ßº

�* åÁÆàgáÇßá�=ßÆ� å̧ É å³ßá�> ß²� ã̧ áNåº�àÄß¶�>çå�� àzßÇå£á¶=�ÁÇ à³ßÈ�ÎçJ ßU�àÍßÉå¶áÇçJ¶=� ß×ßÆ�àÍßß}=ßfàá�=� èX årßI� ß×ßÆ�$.%
�ßÌßf áQà?ßÆ� å¹>çJß«á¶= ßÆ�(åg=ßf ëì¶=ßÆ� å©>çF çr¶=ßÆ�åe> çrß̄á¶=�ßÌßf áQà?� å¹>ßá�=� ålá?ße� ß�C� ß¬É åvàÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$/%

*= ßd ß³åE�ÄJáÈßß� ám=�6 à¹Çà̄ßÈ� ß×ßÆ�(= ßd ß³åE� çÊß· ß¢�ß½>ß®�6 à¹Çà̄ßÈßÆ�(å½> ß£ çì¶=� å̧ áß�
�àÅ ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åe>ßÉåá�>åE�ßÇ àÃßª�åÍßß}=ßfàá�=� å��æÍß¾>ßÉ å]�Îß· ß¢�Ëåß� ánàá�=� ß¤ß· ç{=�=ßcåC ßÆ�$0%

*àÅçaße�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( åÀ ß»çN¶=� å¤É å»ßå|
�(> ß»åÃÉåª� è�àß��6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�( åÀ ß»çN¶=� áÀåº�>ßÃ ßìß̄ áiß?�åÍßÉå¶áÇçJ¶=� å��æÍß¾>ßÉ å]�Îß· ß¢� ß¤ß· ç{=� áÁåCßÆ�$1%

* àe>ßÉåá�=�àÄß¶ßÆ�> ß»åÃÉåª� è�àß�� ß×�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ
� ß̧ áFß® �åe>ß̄ ß£á¶= � à¤áÉßE � àgÇàß�ßÆ�(àÄ ßvåFá̄ßÈ �ÎçJ ßU�àÄ à£áÉßE �àÄß¶ �áhàß��áß��( à̧ ß̄á¿àÈ �>çå��>âÒáÉ ßm�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$2%

* àgÇàß�� ß×�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�( ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åxáFß̄á¶=
�áÆß?�(âÍß·ßÈ> ß³àº�àÄ ß¢>ßE� ç¼àM�(àÄß¾ßhçI=�áÆß?�(àÄß¶>ßJá²>ßª�âÍß¾ßg=ßÇàº�>â¾ÆàgáÇßº�áÆß?�(âÍß·ßÈ> ß³àº� âØÉ å³ßº�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$3%

* ßÁágßÇá¶=ßÆ� ß̧ áÉ ß³á¶=� ßbÉå£àÈ�ÎçJ ßU�àÄß· à²á@ßÈ� ß×ßÆ�àÄß£ÉåFßÈ� áÁß?�àÄá¿åº�Ëåß� án à»á·å¶�áhàß��áß��âÍß¾ßg=ßÇàº
�( åÀ ß»çN¶=� å�� ß¤åÑ>ßFá¶=� ßbÈåhßÈ� áÁß?�Ëåß� án à»á·å¶� àgÇàß�ßÆ�*ãhåÑ> ßQ� åxáFß̄á¶=� ß̧ áFß®� åÀ ß»çN¶=� å�� àèf ßrçJ¶=ßÆ�$4%
� å¤É å»ßå|� à±>ß̄ áVåJ ái å×=� à°ç·ß£ßJßÈßÆ�( åÀ ß»çN¶=� áÀåº� ç�àß�� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�( å¤ÉåFßá�=� å��ßbÈåhßÈ� áÁß?� å¤åÑ>ßFá·å¶� àgÇàß�ßÆ

* ß́ å¶ßc
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�àÄß· çQß?�=ßcC� ú¹> ßU� æÀáÈßa� ȩ̀ à²ßÆ�( âØ çQßÖàº�ße> ßq�>âºÇà·á£ßº� âØ ßQß?�àÄß· çQß?� ç¼àM� ú¹> ßU� æÀß»ßNåE� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$5%
*� èX årßÈ� ß×�àÄß·É åQá@ßI� çÁåDßª� ßzáfß̄á¶=� ç×C� âØ çQßÖàº�ße> ßq�àÄàF åU> ßq

ژباړه
%-$�په لوم７ي عقد الس ته راغلى شى له خپل اول ثمن نه په －＂ه  پلورل مرابحه بلل کي８ي. په 

لوم７ي عقد الس ته راغلى شى پخپل اول ثمن پلورل توليه بلل کي８ي. 
%.$�مرابحه او توليه يوازې هغه مهال صح５ح ده چ３ عوض ي３ له مثلي شيانو＇خه وي، لکه 

پيمانه ک５دونکي او تلل ک５دونکي شيان. 
%/$�له راس المال سره د وين％ونکي )دوبي(، رن／ريز، طراز، اوبدونکي او باروونکي مزدوري 
يو ＄ای کول روا دي، خو داس３ به وايي: په دومره راته تمام شوی، داس３ به نه وايي چ３ په 

دومره م３ اخيستی دی.
امام  نو د  په ！／９ خبر شي،  پلورونکي  بيعه ک３ اخيستونکی د  په  کله چ３ د مرابح３  �$0%

ابوحنيفه په نظر اختيار لري چ３ په ！ولو پيسو مبيعه اخلي او که ي３ ردوي. 
%1$�که اخيستونکی د تولي３ په بيعه ک３ د پلورونکي په ！／９ خبر شي، نو د ！／９ په اندازه 
به له ثمن ＇خه کموي. امام ابويوسف وايي: په دواړو بيعو )توليه او مرابحه( ک３ ي３ کموالی 
شي او امام محمد وايي: په دواړو بيعو ک３ ي３ نشي کموالی او اختيار لري )چ３ ي３ اخلي او 

که ي３ ردوي(. 
%2$�چاچ３ منقول شی واخيست، پلورل ي３ ورته تر هغ３ روا نه دي چ３ قبض ک７ی ي３ نه 
وي. د امام ابوحنيفه او امام ابويوسف په نظر د ＄مک３ خر＇ول له قبض کولو مخک３ روا دي 

خو امام محمد وايي چ３ روا نه دي. 
%3$�＇وک چ３ په پيمانه خر＇５دونکي شيان په پيمانه واخلي يا په تول خر＇５دونکي شيان په 
تول واخلي، بيا ي３ تول او پيمانه ک７ي، بيا ي３ په تول او پيمانه خرڅ ک７ي، دويم اخيستونکي 

ته روا نه دي چ３ له تول او پيمان３ وړاندې ي３ وخوري او يا ي３ وپلوري. 
%4$�له قبض نه وړاندې په ثمن ک３ تصرف روا دی. اخيستونکي ته روا دي چ３ بائع ته ثمن 
زيات ک７ي. پلورونکي ته روا دي چ３ په مبيعه ک３ زياتوالی وک７ي، او روا دي چ３ ثمن کم 

ک７ي، دا )زياتوالی( ！ول )په عقد ک３ عوض گر＄ي او د مقابل لوري( حق گر＄ي. 
%5$�چا چ３ په نغدو مال وپلورلو، خو بيا ي３ د پيسو لپاره ن５＂ه و！اکله، )بيعه( په ن５＂ه گر＄ي. هر 
مالي معجل پور چ３ ＇＋تن ي３ ＄ن６من وگر＄وي، ＄ن６من گر＄ي، پرته له قرضه چ３ ＄ن６من 
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کول ي３ صح５ح نه دي.
شرحه

د مرابحې او توليې تعريف
مرابحه: په ＇ر－نده －＂ه د اخيستل شوي شي پلورلو ته وايي.
توليه: په هماغه ثمن د مال پلورل چ３ پرې اخيستي ي３ وي.

د مرابحې او توليې حکم: مرابحه او توليه د شريعت له مخ３ روا ده.
د مرابحې او توليې د صحت شرط: مرابحه او توليه هغه وخت صح５ح ده چ３ د مبيع３ 
عوض پيس３ يا مثلي شيان وي، لکه په تول او پيمانه پلورل ک５دونکي شيان او هغه عددي شيان 

چ３ په اندازه ک３ سره ن８دې وي. 
يا په کوم بل دليل، اخيستونکي  په مرابحه او توليه کې ټگي: که د پلورونکي په اقرار 
ته معلومه شي چ３ پلورونکي په بيعه ک３ ！／ي ک７ې، د امام ابوحنيفه په نظر په مرابحه ک３ 
اخيستونکی اختيار لري چ３ په ！ول ثمن ي３ اخلي او که ي３ ردوي. د ردولو اختيار ＄که لري 
چ３ د ！／９ په صورت ک３ د اخيستونکي رضا  نه شته، کومه چ３ د بيع３ لپاره شرط ده.که 
اخيستونکی د تولي３ په بيعه ک３ په ！گ９ خبر شي، د ！گ９ په اندازه به له ثمن ＇خه کموي، 

＄که که د ！گ９ اندازه له ثمن ＇خه کمه نه ک７ي، د تولي３ بيعه په حقيقت ک３ توليه نه پات３ کي８ي.
امام ابويوسف وايي: په دواړو بيعو ک３ خيار نه لري خو د ！گ９ مقدار به ترې کموي، ＄که 
اصل په دې عقد ک３ مرابحه والی او توليه والی دی چ３ په لوم７ي عقد والړ دی، پيس３ هم په 

لوم７ي عقد پورې تعلق نيسي او د هغوی په بنس ور＇خه کمي８ي. 
د امام محمد په مذهب به ه５＆ شی ترې نه کموي ＄که مرابحه والی او توليه والی په دې عقد 
ک３ وصف دی، چ３ په مقابل ک３ ي３ ثمن نه را＄ي او په له من％ه تلو سره ي３ اخيستونکی ته 

يوازې خيار ثابتي８ي.
له قبضولو وړاندې د مبيعې پلورل: له قبضولو وړاندې د منقولو شيانو پلورل روا نه دي، 
＄که د هالک５دو له امله د عقد د فسخه ک５دو و４ره شته. خو ＄مکه او کور چ３ د له من％ه 
تلو الملونه ي３ کم دي. د امام ابوحنيفه او امام ابويوسف په نزد ي３ له قبضولو وړاندې پلورل 
روا دي. امام محمد وايي: ＄مکه او کور هم د منقولو شيانو په ＇５ر له قبضولو وړاندې نشي 

پلورل ک５دای.
د مبيعې تول او پيمانه کول: ＇وک چ３ په پيمانه خر＇５دونکي شيان په پيمانه واخلي، 
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يا په تول پلورل ک５دونکي شيان په تول واخلي او بيا ي３ خرڅ ک７ي، دويم اخيستونکي ته روا نه 
دي چ３ له تول او پيمان３ وړاندې ي３ وخوري او يا ي３ وپلوري، ＄که د ابن ماجه په حديث ک３ 
�( åÁ> ß¢> çr¶=�åÄÉåª� ßËåfáß��ÎçJ ßU�å½> ß£ çì¶=� å¤áÉßE� áÀ ß¢� ß¼ç· ßiÆ�åÄáÉ· ß¢��=�Îç· ßq�å�=� à¹Ç àiße�ÎßÃß¾ :راغلي
�Ëåß*�ژباړه: پيغمبر )عليه السالم( د خوراکي توکو له پلورلو منعه ک７ې  ánàá�=� à¥> ßqßÆ�( å¤åÑ>ßFá¶=� à¥> ßq
مگر دا چ３ دوې پيمان３ په ک３ جاري شي )دوه ＄ل３ وتلل شي( د پلورونکي )لپاره( پيمانه او 

د اخيستونکي )لپاره( پيمانه.
دا ＄که چ３ احتمال لري نوموړي توکي له يادې شوې اندازې ＇خه ډ４ر يا ل８ وي چ３ په دې 
صورت ک３ پردی حق خوړل کي８ي او هم دا چ３ خلک په نه پيمانه کولو روږدي )عادت( 

کي８ي.
د اخيستونکي او پلورونکي تصرفات: د بيع３ له بشپ４７دو وروسته په مال او قيمت ک３ 
د اخيستونکي او پلورونکي د کمولو يا زياتولو تصرف صح５ح دی. اخيستونکی کوالی شي 
پلورونکي ته زيات３ پيس３ ورک７ي همدا راز پلورونکی کوالی شي چ３ اخيستونکي ته ډ４ر مال 

ورک７ي، يا ثمن کم ک７ي. 
د پلورونکي له خوا د مال وروستی زياتوالی او د اخيستونکي له خوا د ثمن وروستی زياتوالی 
د عقد په اصل پورې ملحق کي８ي او پر زياتوونکو داس３ الزم گر＄ي، لکه په لوم７ي سر ک３ 

چ３ ي３ په ＄ان منلي وي. 

زده کوونکي دې د مرابح３ او تولي３ مثالونه خپلو ！ولگيوالو ته ووايي.

١- مرابحه او توليه تعريف ک７ئ.
۲- أيا د مرابح３ او تولي３ د صحت لپاره کوم شرط شته؟

٣- که اخيستونکی په توليه ک３ د پلورونکي له ！／９ خبر شي ＇ه کوالی شي؟
٤- أيا بائع اخيستونکي ته په مال ک３ زياتوالی کوالی شي؟
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يوولسم لوست

د سود احکام

قرآن  په  منعه ک７ي دي.  اهلل )جل جالله( ور＇خه مسلمانان  －ناه ده چ３  لويه  يوه  ربا )سود( 
کريم او نبوي احاديثو ک３ د سود خوړونکي لپاره د سختو سزا－انو يادونه شوې ده، په همدې 
بنس د هر مسلمان لپاره ضروري ده چ３ د سودي معامالتو په اړه معلومات ولري او ＄ان 

ترې وساتي.

* âØ åu>ß«ßJ àº�åÄ åjá¿åå|� ß¤ÉåE�=ßcC� æÁÆàgáÇßºßÆ� æ̧ É å³ßº� ȩ̈ à²� å��ã½çfßà��>ßEëf¶=�$-%
�åÄ åjá¿åå|� àÁÆàgáÇßá�=�áÆß?� à̧ É å³ßá�=� ß¤ÉåE�=ßcåDßª�( åká¿åá�=� ß¤ßº� àÁágßÇá¶=�áÆß?�( åká¿åá�=� ß¤ßº� à̧ áÉ ß³á¶=�åÄÉåª�àÍç·å£á¶>ßª�$.%

�*áhàß��áß�� ßØ ßu>ß«ßI� áÁåCßÆ�( à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ� æ̧ áNåå�� âØáNåº
* æ̧ áNåå�� âØáNåº� ç×C�>ßEëf¶=�åÄÉåª�>çå��åÐËåaçf¶>åE� åbëÉßá�=� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�$/%

�= ßb åQ àÆ�=ßcåC ßÆ�(àÐ> ßjç¿¶=ßÆ� à̧ àu>ß«çJ¶=� ç̧ ßU�(åÄáÉß¶C�à½Ç à» ávßá�=�Îß¿á£ßá�=ßÆ� àká¿åá�=�6 åÁ>ß« áqßÇá¶=�ß½åb à¢�=ßcåDßª�$0%
�*àÐ> ßjç¿¶=�ß½ àf ßUßÆ� à̧ àu>ß«çJ¶=� ç̧ ßU�àf ß] áÛ=�ß½åb à¢ßÆ�> ß» àÂ àb ßUß?�ßb åQ àÆ�=ßcåC ßÆ�(àÐ> ßjç¿¶=ßÆ� à̧ àu>ß«çJ¶=�ß½ àf ßU

� âØáÉß²�åÄÉåª� å̧ àu>ß«çJ¶=� å¼Èåfáß��Îß· ß¢�$ ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=�Îç· ßq%�åç�=� à¹Ç àiße� çsß¾�æÐ áÊ ßm� ȩ̀ à²ßÆ�$1%
� ȩ̀ à²ßÆ�( åXá·åá�=ßÆ�åf á»çJ¶= ßÆ�å�å£ çn¶=ßÆ�åÍ ßìá¿åá�=� à̧ áNåº�åÄÉåª� ß̧ áÉ ß³á¶=� àl>ç¿¶=� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(= âbßEß?� ã̧ É å³ßº�ßÇ àÃßª
�åÄÉåª� ßÁágßÇá¶=� àl>ç¿¶=� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(= âbßEß?� ãÁÆàgáÇßº�ßÇ àÃßª�>â¾ágßÆ�åÄÉåª� å̧ àu>ß«çJ¶=�å�¼Èåfáß��Îß· ß¢� çsß¾�æÐ áÊ ßm

* ål>ç¿¶=� åL=ßa> ß¢�Îß· ß¢� ã¹Ç à»áß��ßÇ àÃßª�åÄáÉß· ß¢� çsà¿ßÈ�áß��>ßºßÆ�(åÍ çvå«á¶=ßÆ� åGßÂçd¶=� à̧ áNåº
�àÅ=ßÇ åi�>ßºßÆ�( åkå·áßá�=� å��åÄáÉ ßußÇ å¢� àxáFß®�àß�ßJá£àÈ�( åÁ>ßá�ßáÙ=� åká¿ åQ�Îß· ß¢� ß¤ß®ßÆ�>ßº� åáf çr¶=� àbá̄ ß¢ßÆ�$2%

* àxàE>ß̄çJ¶=�åÄÉåª�àß�ßJá£àÈ� ß×ßÆ�à�åÉá£çJ¶=�åÄÉåª�àß�ßJá£àÈ�>ßEëf¶=�åÄÉåª�>çå�
�* å°ÈÇ çj¶>åE� à°Éå®çb¶=� ß́ å¶dß²ßÆ�( å°ÈåÇ çj¶>åE� ß×ßÆ� å°Éå®çb¶>åE�åÍ ßìá¿åá�=� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�$3%

�� ç×C� àgÇàß�� ß×�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�* ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åÁ=ßÇßÉßá�>åE�å�¼ áVç·¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�$4%
* å�á̄ çj¶>åE�àÌßa>ßÈëh¶=Æ�åÄå·áNåå�� à¼ áVç·¶=� àÁÇ à³ßÉßª� åÁ=ßÇáÉßá�=� å��>ç��ßfßNá²?� à¼ áVç·¶=� ßÁÇ³ßÈ� áÁ?
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�* åGÉåEçh¶>åE� åGß¿å£á¶=ßÆ� æ̧ áNåå�� âØáNåº�åf á»çJ¶>åE� åG ß{èf¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�$5%
� àTßá� çn¶=ßÆ� àKáÈçh¶=� ßÁÇ à³ßÈ�ÎçJ ßU� åTßá� çn¶>åE�å�¼ åjá» ëj¶=ßÆ� åKáÈçh¶>åE� åÁÇàJáÈçh¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�$-,%

* åTßá� çn¶>åE�àÌßa>ßÈëh¶=ßÆ�åÄå·áNåå�� àÀáÂèb¶=� àÁÇ à³ßÉßª�å�¼ åjá» ëj¶=ßÆ� åÁÇàJáÈçh¶=� å��>çå��ßfßNá²ß?
�(åfß̄ßFá¶= � àÁ>ßFá¶ß? � ß́ å¶ ßdß²ßÆ �( âØ åu>ß«ßJ àº � æxá£ßFåE �> ßÃ åvá£ßE �åÍß«å·ßJ á̂ àá�= � åÁ> ß» áVè·¶= �¤áÉßE � àgÇàß�ßÆ �$--%

�* âØ åu>ß«ßJ àº� å°Éå®çb¶=ßÆ�åÍ ßìá¿åá�>åE�åháFàá�=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�( åGß¿å£á¶=� ȩ̈ ßå~� å̧ ß® çb¶=� ȩ̀ ß]ßÆ�å�¼ß¿ß§á¶=ßÆ
* åHáfßá�=�åe=ßa� å�� ëÊåEáfßá�=ßÆ� å¼å· ájàá�=�ß á�ßE� ß×ßÆ�åÅ åbáF ß¢ßÆ� ß�áÇßá�=�ß á�ßE�>ßEåe� ß×ßÆ�$-.%

ژباړه
په  مقابل ک３  په  د خپل جنس  کله چ３  کي８ي،  پلورل  پيمانه  يا  تول  په  هغه شيان چ３  �$-%

زياتوالي وپلورل شي، سود بلل کي８ي او ناروا دی.
%.$ د سود علت پيمانه او جنس، يا وزن او جنس دی، نو د تول يا پيمان３ وړ شيان که په خپل 

جنس يو برابر وپلورل شي، روا او  که يو له بله زيات وو، روا نه ده.
%/$�د سودي شيانو د ＊ه او خراب جنس يو پر بل پلورل روا نه دي مگر په برابره توگه.

%0$�که د سود علتونه ) اندازه او د جنس يووالی( په ک３ نه وو، زياتوالی او نسيه دواړه روا دي. 
که دواړه )علتونه( موجود شول، زياتوالی او نسيه دواړه حرام دي. که د سود يو علت موجود و 

نو زياتوالی روا او نسيه ناروا ده. 
%1$�هر جنس چ３ پيغمبر )عليه السالم( د کيل پر بنس په هغ３ ک３ زياتوالی حرام بللی هغه 
کيلي دی که ＇ه هم خلک ي３ په تول پلوري لکه غنم، وربش３، خرما او مال／ه او هر جنس 
چ３ پيغمبر )عليه السالم( د وزن پر بنس په هغ３ ک３ زياتوالی حرام بللی. هغه به تل وزني 
－２ل کي８ي که ＇ه هم خلک ي３ په پيمانه خرڅ ک７ي، لکه سره او سپين زر. هغه جنسونه چ３ 

پيغمبر)عليه السالم( نه دي ！اکلي د خلکو دود په ک３ معتبر دی. 
%2$�د پيسو پر پيسو خر＇ولو ته صرف وايي. د صرف په بيعه ک３ په مجلس ک３ د عوضينو 
قبضول معتبر دي، د صرف پرته په نورو بيعو ک３ چ３ ربا پک３ را＄ي، يوازې د عوضينو ！اکل 

معتبر دي نه قبضول.
%3$�د غنمو، په اوړو او په ستوانو باندې پلورل روا نه دي. د اوړو په ستوانو باندې پلورل هم 

روا نه دي. 
امام  باندې د ＇اروي پلورل روا دي.  په نزد په غو＊ه  ابويوسف  امام  او  ابوحنيفه  امام  د  �$4%
محمد وايي: روا نه دي م／ر دا چ３ غو＊ه په ＇اروي ک３ له )موجودې( غو＊３ ＇خه زياته 
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وي، تر ＇و چ３ غو＊ه د غو＊３ په مقابل ک３ راشي او پات３ د ＇اروي د )سر، پ＋و، پوستکي 
او نورو( په مقابل ک３. 

%5$�تازه خرما په وچو خرماوو پلورل روا دي چ３ سره برابرې وي، همدا راز د انگورو پلورل 
په مميزو. 

%,-$�د زيتونو دان３ د زيتونو په ت５لو او د کن％لو دان３ د کن％لو په ت５لو پلورل روا نه دي م／ر )په 
هغه صورت ک３( چ３ ت５ل په دانو ک３ له شتو ت５لو ＇خه زيات وي، نو ت５ل به د ت５لو په مقابل 

ک３ او زيات تيل به د دانو د بوسو په مقابل ک３ حساب شي. 
%--$�مختلف３ غو＊３ يو پر بل د زياتوالي سره پلورل روا دي، همدا راز د غواگانو او م８５و 
شيدې )يو پر بل د زياتوالي سره روا دي(، په همدې ډول د خرابو خرماوو د سرک３ پلورل د 
ان／ورو په سرکه په زياتوالي سره روا دي. د ډوډيو پلورل په غنمو او اوړو، د زياتوالي سره روا 

دي. 
%.-$�د مريي او ＇＋تن تر من％ه سود نشته، همدا راز په دارالحرب ک３ د مسلمان او حربي 

تر من＃ هم سود نشته.
شرحه

د ربا )سود( تعريف: ربا په لغت ک３ زياتوالي ته وايي او په شريعت ک３ هغه زياتوالي ته وايي 
چ３ په مالي مبادله ک３ له عوض پرته د متعاقدينو د يو تن لپاره شرط و－ر＄ول شي.

�Ìf¯F¶=%�$>ßEëf¶=�ß½çf ßUßÆ� ß¤áÉßFá¶=�àä�=� ç̧ ßUß?ßÆ% :د سود د حرمت دليل د اهلل جل جالله دا وينا ده
۲7۵$�ژباړه: اهلل پاک بيعه روا او سود ي３ حرام －ر＄ولی.

همدا راز د امام مسلم په صح５ح ک３ له جابربن عبداهلل ＇خه روايت دی چ３ پيغمبر)عليه 
السالم( پر سود اخيستونکي، سود ورکوونکي، د سودي ت７ون پر ليکونکي او شاهد باندې 

لعنت ويلی.
د سود علتونه: سود دوه علتونه لري چ３ جنس او اندازه )تول او پيمانه( ＊ودل شوي. د تول 
او پيمان３ وړ شيان چ３ له يو جنس ＇خه وي، يو پر بل ي３ په زياتوالي خر＇ول ناروا دي، د 

ب５ل／３ په ډول دوې پيمان３ غنم په ＇لورو پيمانو غنمو پلورل سود دی.
د سود ډولونه: سود دوه ډولونه لري چ３ يو ي３ د زياتوالي سود او دويم ي３ د نسيه )پور( 

سود دی.
د زياتوالي سود: دې ته ويل کي８ي چ３ د تول يا پيمان３ وړ مال په خپل جنس باندې په 

زياتوالي سره وپلورل شي چ３ مثال ي３ ذکر شو.
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د نسيه )پور( سود: دې ته وايي چ３ د يو جنس شيان يو پر بل په ن５＂ه وپلورل شي. يا د تول 
او پيمان３ وړ شيان پر مخالف جنس په ن５＂ه وپلورل شي. د ب５ل／３ په ډول دوې پيمان３ جوار 
په دوو پيمانو جوارو په ن５＂ه وپلورل شي يا لس －رامه سره زر په شلو －رامو سپينو زرو په ن５＂ه 

وپلورل شي.
د سود د علتونو اغېز: که په بدلينو ک３ د سود دواړه علتونه )اندازه او د جنس يووالی( وو، 
نو د سود دواړه ډولونه )تفاضل او نسيه( حراموي او که د سود يو علت پک３ وو، نو بيا نسيه 

حرامه او تفاضل روا دی. 
مسائل: غنم او اوړه له يو جنس ＇خه دي او دواړه په پيمانه پلورل کي８ي، ＇رنگه چ３ غنم کم 
＄ای نيسي او د اوړو اجزا خپاره شوي نو زيات ＄ای نيسي، په دې بنس د پيمان３ له الرې د 

دواړو برابروالی ممکن نه دی، له همدې امله ي３ يو پر بل پلورل روا نه دي.
په نزد په غو＊３ د ＇اروي پلورل ＄که روا دي چ３ د سود يو شرط )قدر:  ابوحنيفه  امام  د 
اندازه( موجود نه دی، يعن３ وزن ک５دونکی شی په نه وزن ک５دونکي شي پلورل شوی. البته 

جنس بايد تعيين شي او نسيه هم په ک３ ناروا ده.
د وچو خرماوو په تازه خرماوو برابر پلورل ＄که روا دي چ３ په پيمانه کولو سره ي３ اندازه 

معلومي８ي.
د مريي او څښتن ترمنځ سود: د مريي او ＇＋تن تر من＃ سود تر شرعي حرمت الندې نه 
را＄ي، ＄که مريی او مال ي３ ！ول د ＇＋تن ملکيت دی او －＂ه ي３ په پای ک３ بيا هم ＇＋تن 

ته رسي８ي.

 

د زياتوالي او نسيه سود مثالونه وړاندې ک７ئ.

١- د سود لغوي او شرعي تعريف وک７ئ.
۲- د سود د حرمت دليلونه وواياست.

٣- د سود علتونه کوم کوم دي؟
٤- سود په ＇و ډوله دی؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.
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دولسم لوست

د سلم احکام

－رانو زده کوونکو! په راک７ه ورک７ه ک３ کله کله موږ د داس３ شيانو اخيستلو يا خر＇ولو ته اړ 
کي８و چ３ له پلورونکي سره نه وي. د ب５ل／３ په ډول پلورونکي ته اوس دوه زره افغان９ ورکوو 
او له هغه ＇خه په راتلونک３ ک３ په ！اکل３ ن５＂ه پن％وس کيلو غنم  تر السه کوو. دې بيع３ ته سلم 

وايي او په نني لوست ک３ به ي３ په احکامو پوه شو.

� åxáÉßFá¶= ßÆ�ågáÇßá�>ß²� àLßÆ>ß«ßJßI� ß×� å�ç¶=� åL=ßaÆ àbá£ßá�=ßÆ�( åL>ß¾ÆàgáÇßá�=ßÆ�( åL ßØÉ å³ßá�=� å��ãhåÑ> ßQ� à¼ß· çj¶=�$-%
�* åL> ß¢Æàeádßá�=� å�ßÆ

�(>âºßh àU� åG ßìßá�=� å�� ß×ßÆ�(=âa ßb ß¢�åÅåaÇà· àQ� å�� ß×ßÆ�åÄåª=ßf á{ß?� å�� ß×ßÆ� åÁ=ßÇßÉßá�=� å�� à¼ß· çj¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$.%
�*=âg àf àQ�åÍßF á{çf¶=� å�� ß×ßÆ

�* ȩ̈ åßá�=�å� åU� ß�C�åbá̄ ß£á¶=�å� åU� áÀåº�=âaÇ àQáÇßº�åÄÉåª� à¼ß· ájàá�=�ÁÇ à³ßÈ�ÎçJ ßU� à¼ß· çj¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$/%
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åaÆ àbá£ßá�=ßÆ
*ãÍß¾áÖàºßÆ� ã̧ áß��àÄß¶� ßÁ>ß²�=ßcC�åÄÉåª�åÄÉåªÇàÈ�Ëådç¶=� åÁ> ß³ßá�=�àÍßÉ å» ájßIßÆ�)g

� åÁ> ß³ßº� ß�C� ß×ßÆ�(>â¿çÉ ß£àº� ßÁ>ß²�=ßcC� å¹>ßá�=� ålá?ße�åÍßÉ å» ájßI� ß�C� àT>ßJáà�� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$2%
�* åbá̄ ß£á¶=� åÁ> ß³ßº� å��àÄ à»ë· ßjàÈßÆ�( å¼Éå· ájçJ¶=

� å�� àèf ßrçJ¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�*àÄß®åe>ß«àÈ� áÁß?� ß̧ áFß®� å¹>ßá�=� ßlá?ße� ßxåFá̄ßÈ�ÎçJ ßU� à¼ß· çj¶=� èX årßÈ� ß×ßÆ�$3%
�åÄÉåª� å¼ß· ájàá�=� å��àÍßÉå¶áÇçJ¶=� ß×ßÆ�àÍß²åf çn¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�(åÄ åváFß®� ß̧ áFß®�åÄÉåª� å¼ß· ájàá�=� å�� ß×ßÆ� å¹>ßá�=� ålá?ße

�* åxáFß̄¶=� ß̧ áFß®
�åf åÂ=ßÇßá�=� å�� à¼ß· çj¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�(âÍß£á® àeßÆ�> âuáf ß¢ßÆ� â×Ç à{�Îçß��=ßcC� åH>ßÉëN¶=� å�� à¼ß· çj¶=� àgÇàß�ßÆ�$4%

�*>âºÇà·á£ßº�>â¿ßFá·åº�Îçß��=ßcC�ëf àQ áÛ=ßÆ�(å ß�ç·¶=� å�� å¼ß· çj¶>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�*ågßfßá�=� å�� ß×ßÆ
� â�áF ßu� àÀ å³áà�� ß×�>ßºßÆ�(åÄÉåª� à¼ß· çj¶=�ßg> ßQ�åÅåe=ßbá̄ åº�àÍßªåfá£ßºßÆ�åÄåJß« åq� à�áF ßu� ßÀ ß³áºß?�>ßº� ȩ̀ à²ßÆ�$5%

*åÄÉåª� à¼ß· çj¶=� àgÇàß�� ß×�àÅ àe=ßbá̄ åº� àßfá£àÈ� ß×ßÆ�åÄåJß« åq
� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�(åfÈåhá¿åá�=ßÆ�åf á»ßá�=� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�( å¥>ßF ëj¶=ßÆ�åbáÃß«á¶=ßÆ� åGá· ß³á¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�$-,%

* åL=ße=çÇ à³á¶=� ß¤ßº� ç×C� å̧ áVç¿¶=� ß×ßÆ�ëhß̄á¶=� ß¤ßº� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�ëhß̄á¶=�åaÆàa
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ژباړه

%-$�د تول، پيمان３ او －ز وړ شيانو ک３ سلم جايز دی، په هغو عددي شيانو ک３ هم جايز دی 
چ３ اندازې ي３ سره ډ４ر توپير ونه لري لکه چارمغز او ه／９ او هغه شيان چ３ په －ز اندازه 

ک８５ي.
%.$�په ＇اروي او د هغه په غ７و او پوستکي ک３ په شم５ر سره سلم روا نه دی. همدا راز په خسو 

او و＊و ک３ په －６５يو هم سلم روا نه دى.
%/$�سلم په دې شرط روا دی چ３ مسلم فيه به د سلم د عقد له مهاله د تسليم５دو تر مهاله 

موندل کي８ي. 
%0$�سلم له ن５＂３ پرته صح５ح نه دی. له معلوم３ ن５＂３ پرته هم صح５ح نه دی. د ＄ان／７ي س７ي 
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په پيمانه او －ز سلم صح５ح نه دی، د ＄ان／７ي کلي په خوړو، لکه غنم او د ＄ان／７ې ون３ په 
م５وو ک３ هم سلم روا نه دی.

%1$�د امام ابوحنيفه په أند د عقد پر مهال د الندې اوو شرطونو له ذکر پرته سلم صح５ح نه 
دی. 

الف- د مسلم فيه جنس معلومول.
ب- د نوع３ معلومول.

ج- د صفت معلومول. 
د- د اندازې معلومول.

هـ- د سپارلو ن５＂ه معلومول. 
و- د راس المال د اندازې پ５ژندنه که چ５رې بيعه د تول، پيمان３ او شم５ر وړ شيانو ک３ وه.

ز- د هغه ＄ای ！اکل چ３ مال به پک３ اخيستونکي ته سپاري، په دې شرط چ３ د مال 
نقلول مزدور ته اړتيا ولري. 

%2$�امام ابويوسف او امام محمد وايي: که راس المال معين و، نو زيات３ پ５ژندن３ ته ي３ اړتيا 
نشته، د سپارلو د ＄ای ！اکلو ته هم اړتيا نشته او مال به په همغه ＄ای ک３ اخيستونکي ته سپاري 

چ３ عقد شوی وي.
%3$�د سلم بيعه تر هغ３ صح５ح نه ده چ３ پلورونکی له جال ک５دو وړاندې راس المال )ثمن( 
قبض نه ک７ي. په مسلم فيه او راس المال ک３ تر قبض وړاندې تصرف روا نه دی، همدا راز 

شرکت او د تولي３ بيعه په مسلم فيه ک３ له قبضه مخک３ ناروا دي.
%4$�په جامو )！وکر( ک３ هغه وخت سلم روا دی چ３ اوږدوالی، بر او نوعه ي３ و！اکل شي. په 
－ا１ه او قيمتي کا１و ک３ سلم روا نه دی. په پخو او خامو خ＋تو ک３ هغه مهال سلم جايز دی 

چ３ د خ＋تو قالب معلوم وي. 
%5$�)لن６ه دا چ３( هر هغه شی چ３ صفت او اندازه ي３ معلوم５دای شي سلم په ک３ روا او هغه 

چ３ صفت او اندازه ي３ معلوم５دای نه شي، سلم په ک３ صح５ح نه دی.
%,-$�د سپي، پ７ان， او نورو ＇５روونکو ＄ناورو پلورل روا دي. د شرابو او خوګ پلورل ناروا 
دي. د ور４＋مو د چينجي پلورل له ور４＋مو پرته روا نه دي، همدا راز د شاتو د مچيو پلورل 

هم له چک )صندوق( پرته روا نه دي.



٤٦

%--$�ذميان له شرابو او خوږ پرته په نورو راک７و ورک７و ک３ د مسلمانانو په ＇５ر دي. د ذميانو له 
خوا د خوګ پلورل داس３ مثال لري لکه مسلمان چ３ پسونه پلوري او د شرابو پلورل ي３ داس３ 

دي لکه مسلمان چ３ د م５وو اوبه پلوري.

شرحه:
د سلم تعريف: سلم په لغت ک３ ورک７ې، پر４＋ودلو او قرض ته وايي او د فقه３ په اصطالح 

ک３ په نغد ثمن باندې په ن５＂３ سره د مال اخيستلو ته سلم وايي.
مسلم فيه: د سلم مبيعه.

مسلم اليه: پلورونکی.
مسلم يا رب السلم: اخيستونکی.

راس مال السلم: ثمن يا پيس３.
د سلم مثال: احمد توريالي ته پن％ه سوه افغان９ ورک７ې چ３ توريالی به پوره درې مياشت３ 

وروسته ＇لور منه اعٰلى درجه للمي غنم په کابل ک３ احمد ته ورکوي او توريالي هم ومنله. 
سلم په کومو شيانو کې روا دی؟ 

سلم په هغو شيانو ک３ روا دی چ３ د صفت تعيين او د اندازې پ５ژندل ي３ ممکن وي، په دې 
بنس د تول، پيمان３ او －ز وړ شيانو ک３ سلم روا دی لکه غنم، مال／ه، ！وکر او داس３ نور. 
همدا راز د شمار وړ هغو شيانو ک３ هم سلم روا دی چ３ اندازې ي３ سره ډ４ر توپير ونه لري 

لکه ه／９. 
هغه شيان چ３ د صفت تعيين او د اندازې پ５ژندل ي３ ممکن نه وي، سلم پک３ صح５ح نه 
دی لکه ＇اروي، د ＇ارويو پوستکي او نور ورته شيان. له يوې خوا که د ＇ارويو او د ＇ارويو 
د پوستکو د ＇رن／والي )صفت( ！اکل مخک３ له مخک３ ممکن نه دي، نو له بل پلوه دوی په 
اندازه ک３ هم سره ډ４ر توپير لري چ３ په دې بنس په مبيعه ک３ جهالت را＄ي او د مجهول 

شي اخيستل روا نه دي. 
مسائل: په اندازه ک３ د ډ４ر توپير له امله د خسو او و＊و په گ６５يو ک３ هم سلم روا نه دی.

سلم له ن５＂３ پرته روا نه دی، ＄که سلم د تش السو خلکو د اړتيا لپاره روا شوی، همدا راز 
ن５＂ه بايد معلومه وي، ＇و د ن５＂３ د نه معلوم５دو له امله شخ７ه رامن％ته نه شي.

د ！اکلي س７ي په پيمانه او گز ＄که سلم صح５ح نه دی چ３ دا دواړه له من％ه تلونکي دي او 
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د شخ７ې المل کي８ي. د ！اکل３ ون３ په م５وې او د ！اکلي، کلي په خوراکي شيانو ک３ هم په 
دې دليل سلم روا نه دی چ３ نوموړي شيان له من％ه تلونکي دي او سپارل ي３ د مسلم اليه په 

توان ک３ نه دي. 
د سلم شرطونه: 

د امام ابوحنيفه په نظر د دې لپاره چ３ د سلم له عقد ＇خه شخ７ه رامن％ته نه شي، د سلم د 
جواز لپاره اووه شرطونه دي:

١ـ د مسلم فيه جنس بايد معلوم وي، مثال غنم دي يا جوار.
۲- نوعه ي３ بايد معلومه وي، مثال للمي دى که أبي.

٣ـ صفت ي３ بايد معلوم چ３ ＊ه دي که ردي.
٤ـ اندازه ي３ معلومه وي چ３ ＇و منه او يا ＇و کيلو دي او داس３ نور.

۵ـ د سپارلو ن５＂ه ي３ معلومه لکه د )١٣۹٠( لمريز کال د سرطان لوم７ۍ ن５＂ه.
۶ـ د راس المال )ثمن( د اندازې پ５ژندنه.
۷ـ د مسلم فيه د سپارلو ＄ای معلومول.

په مسلم فيه کې له قبض وړاندې تصرف: 
＇رنگه چ３ مسلم فيه د مبيع３ په ＇５ر دی، له قبض وړاندې په ک３ تصرف کول روا نه دي، 
وړاندې  قبض  له  ک３  فيه  مسلم  په   بنس دې  پر  دی،  تصرف  ډول  يو  هم  توليه  او  شرکت 

نوموړي عقدونه روا نه دي.
په گاڼه کې سلم: 

په گا１ه او قيمتي کا１و ک３ ＄که سلم روا نه دی چ３ افراد ي３ سره ډ４ر توپير لري او د شخ７ې 
المل کي８ي.

د پلورلو وړ شيان:
 هر هغه شی چ３ مال وي او مشروعه گ＂ه ور＇خه اخيستل کي８ي، پلورل ي３ روا دي. له سپي 
گ＂ه اخيستل  پوستکو ＇خه  له  او د ＇يروونکو حيواناتو  کار اخيستل کي８ي  ＇خه د ＇ارن３ 
کي８ي، خو د ور４＋مو چينجي او د شاتو مچ９ په خپل ذات ک３ د گ＂３ اخيستلو وړتيا نه لري، 
نو له همدې کبله دوی د ور４＋مو او صندوق په تبعيت پلورل کي８ي او له هغوی پرته ي３ پلورل 

روا نه دي.
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د سلم لپاره دومره －０ شرطونه ول３ ！اکل شوي؟
زده کوونکي دې په دې اړه پخپلو ک３ بحث وک７ي.

١- سلم تعريف ک７ئ.
۲- مسلم فيه، مسلم اليه او رب السلم چا ته ويل کي８ي؟

٣- سلم په کومو شيانو ک３ روا دی؟ په ل２د ډول ي３ وواياست.
٤- د امام ابوحنيفه په نظر د سلم شرطونه بيان ک７ئ.

۵- په قيمتي کا１و ک３ ول３ سلم روا نه دی؟
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ديارلسم لوست

د صرف بيعه

په راک７ه ورک７ه ک３ د پيسو بدلولو ته زياته اړتيا پي＋ي８ي. مثال که غواړو چ３ په کابل ＊ار ک３ 
شيان راونيسو او له موږ سره د افغانيو په ＄ای نورې پيس３ وي، نو دې ته اړ کي８و چ３ لوم７ی 
هغه پيس３ په افغانيو بدل３ ک７و او بيا شيان وپ５رو. د پيسو په پيسو بدلولو ته د صرف بيعه ويل 

کي８ي چ３ په دې لوست ک３ به ي３ احکام ولولو:

�âÍ çvåª� ß¥>ßE� áÁåDßª� åÁ>ßá�ßáÙ=� åká¿ åQ� áÀåº�åÄáÉ ßußÇ å¢� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� ßÁ>ß²�=ßcC� à¤áÉßFá¶=�ßÇ àÂ� àáf çr¶=�$-%
*åÍ ß¦>ßÉ ër¶=ßÆ�åÌßaáÇßá�=� å��>ß«ß·ßJ á]=� áÁåCßÆ� æ̧ áNåå�� âØáNåº� ç×C�áhàß��áß�� æGßÂßdåE�>âF ßÂßc�áÆß?�(æÍ çvå«åE

�* å±=ßå�áª å×=� ß̧ áFß®�å á� ßußÇå£á¶=� åxáFß®� áÀåº�çbàE� ß×ßÆ�$.%
�>ß®ßß�áª=� áÁåCßÆ�(@ ßjç¿¶=�ß½ àf ßUßÆ� àxàE>ß̄çJ¶=� ßG ßQßÆßÆ� à̧ àu>ß«çJ¶=�ßg> ßQ�åÍ çvå«á¶>åE� ßGßÂçd¶=� ß¥>ßE�=ßcåC ßÆ�$/%

�* àbá̄ ß£á¶=� ß̧ ßìßE�> ß» åÂåb ßUß?�áÆß?�å á� ßußÇå£á¶=� åxáFß®� ß̧ áFß®� åáf çr¶=� å�
*åÄ åváFß®� ß̧ áFß®� åáf çr¶=� åÀßß�� å�� àèf ßrçJ¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$0%

�*âÍßªßg>ßà��åÍ çvå«á¶>åE� åGßÂçd¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�ß�Æ�$1%
�> â» ßÂáeåa�ß� åjáß��åÄå¿ßß�� áÀåº� ß¤ßªßbßª�> â» ßÂáeåa� ßÁÇ àjáß��àÄàJßÉá· åUßÆ� æ¼ ßÂáeåa�åÍßÑ>åå��Îé·ßà��>â«áÉ ßi� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$2%
�åÅ åd ßÂ�ád à]�6 ß¹>ß®� áÁC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�* ß́ å¶ßc�á ë�ßFàÈ�áß�� áÁåCßÆ�åÍ çvå«á¶=�ßÍ çr åU� àzÇàFá̄ßá�=� ßÁ>ß²ßÆ� à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ
� ßÁ>ß²� áÁåC� å¬É çj¶=ßÆ�åÍßÉá·åá�=� å�� àbá̄ ß£á¶=� ß̧ ßìßE�>ß®ßß�áª=�ÎçJ ßU�> ßvßE>ß̄ßJßÈ�áß�� áÁåDßª�(> ß»åÃå¿ßß�� áÀåº�ß� åjá»ßá�=
� å�� ß̧ ßìßEßÆ� å¬áÉ çj¶=� å�� à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ�æeßf ßu�åá�ß§ååE� àsç·^ßJßÈ� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(æeßf ßvåE�ç×åC� àsç·^ßJßÈ�ß×

*åÍßÉá·åá�=
� çX ßqßÆ� áxåFá̄ßÈ�áß��> ß»Éåª� àbá̄ ß£á¶=� ß̧ ßìßE�åÄå¿ßß�� ßxá£ßE� ßxßFß®�ábß®ßÆ�>ß®ßß�áª=� ç¼àM�(æÍ çvåª�ßÐ>ß¾C� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$3%
� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�Ëåß� ánàá�=� ßÁ>ß²�åÐ>ß¾åáÝ=� àxá£ßE� ç° åVàJ áià=� áÁåCßÆ�(> ß» àÃß¿áÉßE�âÍß²åf ßm�àÐ>ß¾åáÝ=� ßÁ>ß²ßÆ� ßxßFß®�> ß»Éåª
�> ßÃ àvá£ßE� ç° åVàJ ái>ßª�æÍ çvåª�ßÍß£ áìå®� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�*àÅçaße�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( åÀ ß»çN¶=� ßÀåº�åÄåJ çråå}� ßÊå®>ßFá¶=� ßd ß]ß?�ßÐ> ßm



٥٠

*àÄß¶�ße>ßÉ å]� ß×ßÆ�åÄåJ çråå}� ßÊå̄ßE�>ßº�ßd ß]ß?
� áÀåº �æb åU=ßÆ � ȩ̀ à² � ß̧ å£ àQßÆ � à¤áÉßFá¶= �ßg> ßQ � æ¼ ßÂáeåaßÆ � åÀáÈße>ß¿È åbåE �=âe>ß¿ÈåaßÆ �å á�ß» ßÂáeåa � ß¥>ßE � áÀßºßÆ �$4%
�ßg> ßQ�æe>ß¿ÈåaßÆ� ß¼ åÂ=ßeßa�åÌßf ßnß£åE�> â» ßÂáeåa�ßf ßnß¢�ßb ßUß?� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�*åf ß] áÛ=� åká¿å�=� ßÀåº�â×ßbßE�å á� ßjá¿åá�=

*¼ ßÂáeëb¶>åE� àe>ß¿È ëb¶=ßÆ�>ßÃå·áNåå��àÌßf ßnß£á¶=� áKß¾> ß²ßÆ� à¤áÉßFá¶=
�*æÍç· ß¦�å á�ß» ßÂáeåaßÆ� æXÉ åV ßq� æ¼ ßÂáeåbåE��æÍç· ß¦� æ¼ ßÂáeåaßÆ�å á� ßVÉ åV ßq�å á�ß» ßÂáeåa� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�$5%

�å�å¾>ß¾çb¶=�Îß· ß¢� àGå¶>ß§á¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(ãÍ çvåª� ßÊåÃßª�ßÍ çvå«á¶=� å¼ åÂ=ßeçb¶=�Îß· ß¢� àGå¶>ß§á¶=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$-,%
�(åa>ßÉåá�=� å��àß�ßJá£àÈ�>ßº� å̧ àu>ß«çJ¶=�¼Èåfáß�� áÀåº�> ß»åÃÉåª�àß�ßJá£àÈßÆ�( åGßÂçd¶=�¼ á³ àU� ß�� ßÊåÃßª� àGßÂçd¶=
�¼ á³ àU� å��>ß¾> ß²ßÆ�å�å¾>ß¾çb¶=ßÆ�¼ åÂ=ßeçb¶= �¼ á³ àU� å��> ßjáÉß·ßª � çoå§á¶= �> ß»åÃáÉß· ß¢� àGå¶>ß§á¶= � ßÁ>ß²� áÁåCßÆ

�*ßg> ßQ� âØ åu>ß«ßJ àº�> ßÃ åjá¿åå|� áKß£ÉåE�=ßcåDßª�( åzÆàf à£á¶=
� ß�C�>ßÃ ß»ë· ßjàÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�> ßÃåE�ßÍß·ßº> ß£àá�=� àl>ç¿¶=� ßµßfßIßÆ� áLßb ßjß²� ç¼àM�âÍß£á· åi�>ßÃåE�Ïßß� ám=�=ßcåC ßÆ�$--%
�6 ãb ç» à�� ß¹>ß®ßÆ�* å¤áÉßFá¶=�ß½áÇßÈ�> ßÃàJ ß»Éå®�åÄáÉß· ß¢�6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� à¤áÉßFá¶=� ß̧ ßìßE� å¤åÑ>ßFá¶=

*>ÃåE� àl>ç¿¶=� ß̧ ßº>£ßI�>º�ßf]A�>ÃàJ ß»Éß®�åÄáÉß· ß¢
�ÎçJ ßU�>ßÃåE� à¤áÉßFá¶=�áhàß��áß��âÌ ßb åi>ß²� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�á ç�ß£àI�áß�� áÁåCßÆ�åÍß̄åª>ç¿¶=� ålÇà·à«á¶>åE� à¤áÉßFá¶=� àgÇàß�ßÆ�$-.%
*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� à¤áÉßFá¶=� ß̧ ßìßE� åxáFß̄á¶=� ß̧ áFß®� áLßb ßjß²� ç¼àM�åÍß̄åª>ç¿¶=� ålÇà·à«á¶>åE� ß¥>ßE�=ßcåC ßÆ�(> ßÃß¿ëÉ ß£àÈ

� æ¼ ßÂáeåa� å¬ árå¿åE� à¥>ßFàÈ�>ßº�åÄáÉß· ß¢ßÆ� à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ�> âiÇà·àª� æ¼ ßÂáeåa� å¬ árå¿åE�>âÒáÉ ßm�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$-/%
�* ålÇà·à«á¶=� áÀåº

�(âÍçF ßU� ç×C�>â« árå¾�åÄå« árå¿åEßÆ�> âiÇà·àª�åÄå« árå¿åE� å� åìá¢ß?� ß¹>ß̄ßª�> â» ßÂáeåa�çå�ßá� çr¶=�Î ßìá¢ß?� áÀßºßÆ�$-0%
� ålÇà·à«á¶=� å�� à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ�6b»�Æ�¬iÇÈÇE?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� å¤É å»ßá�=� å�� à¤áÉßFá¶=� ßb ßjßª
�áÇß¶ßÆ�( à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ�âÍçF ßU� ç×C�>« árå¾ßÆ�> âiÇà·àª�¼ ßÂáeåa� ß¬ árå¾� å� åìá¢ß?�6 ß¹>ß®�áÇß¶ßÆ�( ßÊå̄ßE�> ß»Éåª� ß̧ ßìßEßÆ
� ßÁ>ß²ßÆ� à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ�(> âiÇà·àª�Êå®>Fá¶= ßÆ�âÍçF ßU� ç×C�¼ ßÂáeåa� à¬ árå¾�àÄà¾ágßÆ�= á�§ ßq�>» ßÂáeåa� å� åìá¢ß?�6 ß¹>ß®

* ålÇà·à«á¶=�åÐ=gåDåE�Êå®>Fá¶= ßÆ��åá�å§ çr¶=�¼ ßÂáeëb¶=�åÐ=gåDåE�âÍçF ßU� ç×C� à¬ árë¿¶=
ژباړه

%-$�صرف هغ３ بيع３ ته وايي چ３ دواړه عوضونه ي３ ثمن وي. که چا سپين زر په سپينو زرو 

å

åå
ååå

å
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يا سره زر په سرو زرو وپلورل، بيعه نه صح５ح کي８ي م／ر دا چ３ الس په الس او مساوي وي. 
که ＇ه هم زر په ＊ه والي او جوړ＊ت ک３ سره توپير ولري. 

%.$�)په دې بيعه ک３( بايد عوضونه له جال ک５دو وړاندې يو له بل ＇خه قبض ک７ي. 
%/$�که سره زر په سپينو زرو وپلوري، نو زياتوالی روا، قبض واجب او نسيه )ن５＂ه ک５＋ودل( 
ناروا دي )يعن３ دا بيعه به الس په الس وي(. که )عاقدين( د صرف په بيعه ک３ د عوضينو يا يو 

عوض له قبض ＇خه مخک３ سره جال شول نو بيعه باطله ده.
%0$�له قبض ＇خه وړاندې د صرف په ثمن ک３ تصرف کول جايز نه دي. 

%1$�په ا！کلي ډول د سرو زرو په سپينو زرو پلورل روا دي. 
%2$�که چا داس３ زرينه توره په سل درهمه وپلورله چ３ زر ي３ پن％وس درهمه وو او اخيستونکي 
له ！ول قيمت ＇خه پن％وس درهمه ورک７ل )او پات３ نور ي３ پور و－ر＄ول(، بيعه صح５ح ده او 
قبض شوی قيمت د زرو په مقابل ک３ －ر＄ي که ＇ه هم هغه دا رو＊انه نه ک７ي او يا داس３ 
ووايی: د دواړو له قيمت ＇خه دا پن％وس درواخله. که )اخيستونکي او پلورونکي ثمن او 
توره( يو بل ته ونه سپارل او سره جال شول، نو که توره له زرو ＇خه له زيان پرته جال ک５دای 
شوه، بيعه په توره ک３ صح５ح او په زرو ک３ باطله ده، خو که )زر له تورې ＇خه( له زيان پرته 

نه جال ک５دل، بيعه په توره او زرو دواړو ک３ باطله ده.
%3$�که چا د سپينو زرو لو＊ی وپلوره او له جال ک５دو وړاندې ي３ د ثمن ＄ين３ برخه قبض 
ک７ه، بيعه په هماغه اندازه ک３ صح５ح ده چ３ ثمن ي３ قبض شوی او په پات３ برخه ک３ باطله 
ده، په دې حالت ک３ به لو＊ی د دواړو تر من＃ شريک وي، که د همدې لو＊ي ＄ين３ برخ３ د 
بل چا حق و－ر＄ي، اخيستونکی اختيار لري چ３ پات３ برخ３ په خپله برخه ثمن اخلي او که 
بيعه ردوي. که چا د )خامو( سپينو زرو ！و！ه واخيسته، خو د هغ３ په ＄ينو برخو ک３ بل حقدار 

پيدا شو نو پات３ برخه به اخلي او د ردولو اختيار نه لري.
%4$�که چا دوه درهمه او يو دينار په دوو دينارو او يو درهم وپلورل، بيعه روا ده او هر جنس 
به د مخالف جنس په مقابل ک３ واقع کي８ي. که چا يوولس درهمه په لسو درهمو او يو دينار 
وپلورل بيعه صح５ح ده، لس درهمه به د لسو درهمو په مقابل ک３ وي او يو درهم به د دينار 

په مقابل ک３. 
%5$�د دوو سمو درهمو او يو ناکاره درهم پلورل په يو سم درهم او دوو ناکارو درهمو سره روا 

دي. 
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%,-$�که په درهمو ک３ سپين زر زيات وو د سپينو زرو په حکم ک３ دي، همدا راز که په دينارو 
ک３ سره زر ډ４ر وو، د سرو زرو په حکم ک３ دي او د سوچه زرو په ＇５ر د بيع３ پر مهال زياتوالی 
پک３ روا نه دی. که په درهمو او دينارو ک３ －６والی زيات و، د درهمو او دينارو په حکم ک３ 
نه دي بلک３ دا دواړه د تجارتي توکو په حکم ک３ دي او پخپل جنس باندې ي３ له زياتوالي 

سره پلورل روا دي. 
%--$�که په پورتنيو )－６و شوو( پيسو باندې )په ن５＂ه( مال واخلي او بايع ته له تسليمولو مخک３ 
هغه پيس３ کو！ه او له راک７ې ورک７ې وغور＄５دي، د امام ابوحنيفه په أند بيعه باطلي８ي، خو امام 
ابويوسف وايي چ３ د بيع３ د ور＄３ قيمت پرې الزمي８ي او امام محمد وايي: د کو！ه پيسو د 

راک７ې ورک７ې د وروستيو ور＄و د ارز＊ت په اندازه بدل به ورکوي. 
%.-$�د چلن وړ پيسو باندې بيعه روا ده که ＇ه هم ＄ان／７ې پيس３ ونه ！اکل شي، که پيس３ 
له چلن ＇خه غور＄５دل３ وې، تر هغ３ پرې راک７ه ورک７ه صح５ح نه ده چ３ ＄انگ７ې پيس３ 
ونه ！اکل شي. که د چلن وړ پر پيسو ي３ بيعه وک７ه او له سپارلو وړاندې هغه کو！ه شوې، د امام 

ابوحنيفه په نظر بيعه باطله ده. 
بيعه  و،  برابر  نيم درهم سره  له  ي３  ارز＊ت  پيسو واخيست چ３  په داس３  مال  که چا  �$-/%

صح５ح ده او د نيم درهم په اندازه مال به ورکوي. 
%0-$�که ＇وک صراف ته يو درهم ورک７ي او ورته ووايي: د نيم درهم پيس３ راک７ه او په نيم 
درهم حبه کم نيم درهم راک７ه، نو بيعه په ！ولو ک３ فاسده ده. امام ابويوسف او امام محمد 
وايی: په پيسو ک３ بيعه صح５ح او په پات３ ک３ باطله ده، او که داس３ ووايي: د نيم درهم پيس３ 
او حبه کم نيم درهم راک７ه نو بيعه روا ده. که ورته ووايي: داس３ وړوکی درهم راک７ه چ３ وزن 
ي３ دانه کم نيم درهم وي او پات３ پيس３ راک７ه، نو دا بيعه هم صح５ح ده، حبه کم درهم به د 

وړوکي درهم په مقابل ک３ شي او پات３ به د پيسو په مقابل ک３ شي.

شرحه
د صرف بيعې تعريف: د صرف بيعه لکه چ３ په متن ک３ تعريف شوې، دې ته وايي چ３ د 
بيع３ دواړه عوضونه ثمن وي. د زيات وضاحت لپاره بايد وويل شي چ３ د نغدو په نغدو باندې 
پلورل د صرف بيعه بلل کي８ي، لکه سره زر په سرو زرو، سپين زر په سپينو زرو او يا يو په بل 

سره، همدا رنگه بانک نو！ونه يا فلزي روپ９ لکه افغان９ په افغانيو يا افغان９ په کلدارو پلورل.
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د صرف بيعې شرط: د صرف د بيع３ شرط دا دی چ３ دواړه عوضونه به پيس３ وي او پيس３ 
له سرو زرو، سپينو زرو او نورو هغو شيانو ＇خه عبارت دی چ３ د دوی په ＄ای کارول کي８ي 

لکه کاغذي نو！ونه او فلزي سک３.
په صرف بيعه کې زياتوالی او نسيه:

که د صرف په بيعه ک３ د دواړو لورو پيس３ له يوه جنس ＇خه وي، يعن３ دواړو لورو ته سره 
زر يا سپين زر وو، نو زياتوالی او نسيه دواړه ناروا دي. که دواړه عوضونه له يوه جنس ＇خه نه 
وو، زياتوالی روا او نسيه ناروا ده. د ب５ل／３ په ډول پلورونکی سره زر او اخيستونکی سپين زر 

يا کاغذي پيس３ ورک７ي. 
د ثمن قبضول: 

د صرف بيعه به په هر حالت ک３ الس په الس وي، که ثمن او مبيعه د بيع３ په مجلس ک３ 
قبض نه شي، نو ملکيت نه ثابتي８ي، له همدې امله له قبض وړاندې په ثمن ک３ تصرف روا 

نه دی.
مسئله: 

که ＇وک د سپينو زرو لو＊ی وپلوري او ＄ين３ ثمن قبض ک７ي او ＄ين３ پات３ شي، بيا دواړه 
سره جال شي لو＊ی د دواړو تر من＃ شريک دی، خو که بائع نوموړی لو＊ی وپلوري او وروسته 
په استحقاق يوړل شي، مشتري ي３ د ردولو اختيار لري، ＄که شرکت په مال ک３ عيب گ２ل 
کي８ي، په لوم７ي صورت ک３ اخيستونکي ＄که اختيار نه درلود چ３ د عيب )شرکت( المل 
اخيستونکی و خو د استحقاق په صورت ک３ د عيب )شرکت( المل اخيستونکی نه دی، نو 

＄که د ردولو اختيار لري. 
که ＇وک د سپينو زرو ！و！３ واخلي او وروسته د نوموړو ！و！و ＄ين３ برخ３ په استحقاق يووړل 
شي، ＇رنگه چ３ ！و！３ په جال کولو سره نه زيانمن３ کي８ي، اخيستونکی د پات３ برخ３ د ردولو 

خيار نه لري.
په زرو کې ګ６ شيان: 

که په زرو ک３ نور شيان －６ شوي وو، خو د زرو اندازه غالبه وه نو د زرو په حکم ک３ را＄ي. 
که چ５رې د زرو اندازه کمه او د －６و شوو شيانو اندازه زياته وه، نو دا ډول شيان د زرو په حکم 

ک３ نه را＄ي او پلورل ي３ د صرف بيعه نه －２ل کي８ي.
که بيعه داس３ وي چ３ له يوه لوري فاسده او له بل لوري صح５حه وي، نو د صحت لوری معتبر 
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－２ل کي８ي. په همدې بنس که چا دوه درهمه او يو دينار په دوو دينارو او يو درهم وپلورل، بيعه 
روا ده او هر جنس به د مخالف جنس په مقابل ک３ واقع کي８ي.

د پيسو عين ټاکل: په مروجو پيسو باندې په راک７ه ورک７ه ک３ کوم３ بعينه پيس３ ！اکل ضروري 
نه دي، بلک３ د پيسو اندازه او جنس ！اکل ضروري دي. که پيس３ له رواجه وغور＄ي８ي او د 
سامان )سوداگريزو توکو( حيثيت غوره ک７ي، په دې صورت ک３ د بيع３ پر مهال د بعينه پيسو 

！اکل ضروري دي.

١- د صرف بيعه تعريف ک７ئ.
۲- د صرف په بيعه ک３ زياتوالی ＇ه وخت روا دی؟

٣- په زرو ک３ د －６و شيانو حکم وواياست.
٤- أيا د صرف په بيعه ک３ د معينو پيسو تعينول ضروري دي؟
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＇وارلسم لوست

－روي )١(

د پور د خونديتوب لپاره کوالی شو چ３ د پوروړي ＇خه کوم شی د －رو په تو－ه واخلو. دې 
ډول راک７ې ورک７ې ته )رهن( ويل کي８ي. په دې لوست ک３ به د رهن )－روۍ( د احکامو په 

اړه خبرې وک７و:
�=âgáÇàß�� ßÀáÂçf¶=� àÀåÃßIáfàá�=� ßxßFß®�=ßcåDßª�( åxáFß̄á¶>åE� è¼åJßÈßÆ� å¹ÇàFß̄á¶= ßÆ� åH>ß�åáÝ>åE� àbå̄ ß£á¿ßÈ� àÀáÂçf¶=�$-%
� ß¤ ßQße�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(àÄ ß»ç· ßi�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE� àÀ åÂ=çf¶>ßª�àÄ ávåFá̄ßÈ�áß��>ßºßÆ�(åÄÉåª� àbá̄ ß£á¶=�çß��=âhçÉßà��> â¦ßfá«àº

*åÄå¾> ß» ßu� å�� ß̧ ß]ßa�àÄ ßvßFß®ßÆ�åÄáÉß¶C�àÄ ß»ç· ßi�=ßcåDßª�( åÀáÂçf¶=� áÀ ß¢
�( åÀáÈçb¶=� áÀåºßÆ�åÄåJ ß»Éå®� áÀåº� ȩ̈ ß®ßáÙ>åE� ãÁÇ à» ávßº�ßÇ àÂßÆ�( æÁÇ à» ávßº� æÀáÈßbåE� ç×C� àÀáÂçf¶=� èX årßÈ� ß×ßÆ�$.%
� áÁåCßÆ�(> â» á³ àU�åÄå¿áÈßbå¶�>âÉåªáÇßJ ájàº� àÀåÃßIáfàá�=�ße> ßq�ãÐ=ßÇ ßi� àÀáÈçb¶=ßÆ�ÄJ ß»Éå®ßÆ� åÀåÃßIáfàá�=� åbßÈ� å�� ß́ ß· ßÂ�=ßcåDßª
� áÀåº� ß�ß̄ ßi� ç̧ ß®ß?� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(åÅ åbßÈ� å��ãÍß¾>ßºß?� à̧ åu>ß«á¶>ßª� åÀáÈçb¶=� áÀåº�ßfßNá²ß?� åÀáÂçf¶=�àÍ ß»Éå®� áKß¾> ß²

* å̧ ávß«á¶>åE� àÀåÃßIáfàá�=� ß¤ ßQßeßÆ�> ßÂåeábß̄åE� åÀáÈçb¶=
� å�� æ¥áeßg� ß×ßÆ�( å̧ á̂ ç¿¶=� ßÁÆàa� å̧ á̂ ç¿¶=� ålÆàÐ àe�Îß· ß¢�æÌßfßß�� àÀáÂße� ß×ßÆ� å¥> ßnàá�=� àÀáÂße� àgÇàß�� ß×ßÆ�$/%

�*> ß» àÃß¾Æàa� åzáeßáÙ=� àÀáÂße� àgÇàß�� ß×ßÆ� åzáeßáÙ=� ßÁÆàa� åzáeßáÙ=
*åÍ ß²åf çn¶=� å¹>ßºßÆ� åL>ßEße> ßvàá�=ßÆ� å¤åÑ=ßaßÇá¶> ß²� åL>ß¾>ßºßáÙ>åE� àÀáÂçf¶=� èX årßÈ� ß×ßÆ�$0%

� åkå·áß�� å�� ß́ ß· ßÂ�ÁåDßª�(åÄÉåª� å¼ß· ájàá�=ßÆ� åáf çr¶=� åÀßß�ßÆ� å¼ß· çj¶=� å¹>ßº� ålá?ßfåE� àÀáÂçf¶=� èX årßÈßÆ�$1%
*åÄå¿áÈ ßbå¶�>ÉåªáÇßJ ájàº� àÀåÃßIáfàá�=�ße> ßqßÆ� à¼ß· ëj¶=Æ� àáf çr¶=�çß��åbá̄ ß£á¶=

� åÀ åÂ=çf·å¶� ß×ßÆ� åÀåÃßIáf à»á·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�ßg> ßQ� æ¹áb ß¢� áËßbßÈ�Îß· ß¢� åÀáÂçf¶=� å¤ áußÆ�Îß· ß¢�>ß̄ ß«çI=�=ßcåC ßÆ�$2%
* åÀåÃßIáfàá�=� åÁ> ß» ßu� áÀåº� ß́ ß· ßÂ�(åÅ åbßÈ� å�� ß́ ß· ßÂ� áÁåDßª�(åÅ åbßÈ� áÀåº�àÅ àd á]ß?

�( áK ß³ß· ßÂßÆ�>ßÃ åjá¿åå|� áKß¿ åÂàe� áÁåDßª�( åÁÆàgáÇßá�=ßÆ� å̧ É å³ßá�=ßÆ�(å�å¾>ß¾çb¶=ßÆ� å¼ åÂ=ßeçb¶=� àÀáÂße� àgÇàß�ßÆ�$3%
*åÍ ß¦>É ër¶=ßÆ�åÌßaáÇßá�=� å��>«ß·ßJ á]=� åÁåCßÆ� åÀáÈçb¶=� ßÀåº�>ßÃå·áNåå�� áK ß³ß· ßÂ
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� ßØßª�>âªÇàÈ àg� ßÁ>ß²�àÄç¾ß?� ß¼å· ß¢� ç¼àM�(àÄß̄ ß«á¾ß@ßª�åÄå¿áÈßa� ß̧ áNåº�àÄá¿åº�ßd ß]ß@ßª�åÅåá� ß¦�Îß· ß¢� ãÀáÈßa�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�$4%
�*åa>ßÉåá�>åE� à¤ åQáfßÈßÆ� åÇàÈèh¶=� ß̧ áNåº�èa àfßÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÄß¶�ßÐ áÊ ßm

�ÎçJ ßU�àÄ ßvåFá̄ßÈ� áÁß?�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß��> ß» åÂåb ßUß?�ßÍ çr åU�Î ßvß̄ßª� æ¼ ßÂáeåa� å¬á¶ß@åE� åÀáÈßbáF ß¢�ÀáÂße� áÀßºßÆ�$5%
* åÀáÈçb¶=� ßÊå®>ßE� ßËëaßÖàÈ

ژباړه
سره  کولو  قبض  په  －رو شوي شي(  )د  او  را＄ي  من％ته  قبول سره  او  ايجاب  په  －روي  �$-%
بشپ７ي８ي، کله چ３ －رو اخيستونکی محوز )د راهن په حق ک３ مشغول نه وي( مفرغ )تقسيم 
شوى مال( مميز )له نورو مالونو سره متصل نه وي( مال قبض ک７، －روي بشپ７ه شوه. تر ＇و 
چ３ －رو اخيستونکي －رو شى نه وي قبض ک７ي، －رو ورکوونکی اختيار لري، که ي３ خو＊ه 
شوه تسليم به ي３ ک７ي او که ي３ خو＊ه شوه له گروۍ به وگر＄ي. کله ي３ چ３ －روي هغه ته 

تسليم ک７ه او گرو اخيستونکي قبض ک７ه، په ضمانت ک３ ي３ داخله شوه.  
%.$�－روي يوازې په هغو پورونو ک３ صح５ح ده چ３ مضمون )ادا کول ي３ الزم( وي. －رو شوی 
مال د پور او قيمت –هر يو چ３ کم و- په مقابل ک３ مضمون دی. که －رو شوی مال د －رو 
اخيستونکي په الس ک３ هالک شي او د پور او －رو شوي مال قيمت سره برابر وي، نو د －رو 
اخيستونکي پور حکماً ادا شوی －２ل کي８ي، خو که د －رو شوي مال قيمت له پور ＇خه زيات 
و، نو زياتوالی د －رو اخيستونکي په الس ک３ د امانت حکم لري. که د －رو شوي مال قيمت 
له پور ＇خه کم و، نو د －رو اخيستونکي پور د هغه د قيمت په اندازه کمي８ي او پات３ پور به له 

－رو ورکوونکي ＇خه اخلي.
%/$�د مشاع )په نورو مالونو ک３ تيت او پراگنده( مال －رو کول روا نه دي، همدا راز له ونو پرته 
په ونو ک３ موجودې م５وې －رو کول، له ＄مک３ پرته ک＋ت －رو کول او له ک＋ت او م５وې پرته 

＄مکه او ون３ －رو کول روا نه دي. 
%0$�په امانتي مالونو ک３ گرو صح５ح نه دی، لکه د چا سره د ساتلو په موخه اي＋ودل شوی مال 

يا د مضاربت او شرکت مال. 
%1$�د سلم په راس المال، د صرف په ثمن او په مسلم فيه گروي صح５ح ده. که )نوموړي 
شيان( د )گروۍ( د عقد په مجلس ک３ هالک شي، د صرف او سلم عقد بشپ７ي８ي او مرتهن 

د خپل حق اخيستونکی گ２ل کي８ي. 
%2$�د )－رو اخيستونکي او －رو ورکوونکي( د رضايت په صورت ک３ روا ده چ３ －روي د 
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در４م عادل شخص سره ک５＋ودل شي، خو يو لوری ي３ هم د بل له اجازې پرته ور＇خه نه 
شي اخيستالی. که مرهونه د در４م شخص په الس ک３ هالکه شي، د －رو اخيستونکي مال 

له من％ه والړ. 
%3$�د درهمو، دينارو او د تول او پيمان３ وړ شيانو －رو کول روا دي، که د خپل جنس په مقابل 
ک３ －رو وي او هالک شي، د هالک شوي مال په اندازه پور له من％ه ＄ي. که ＇ه هم دواړه 

جنسونه په ＊ه والي او جوړ＊ت ک３ سره توپير ولري.
اندازه پيس３ ور＇خه واخلي او مصرف ي３ ک７ي  په  که ＇وک پر چا پور ولري، د پور  �$4%
خو وروسته ورته معلومه شي چ３ مصرف شوې پيس３ کو！ه )ناچل３( وې. د امام ابوحنيفه په 
نزد د هي＆ شي د غو＊تلو حق نه لري خو امام ابويوسف او امام محمد وايی: ناچل３ پيس３ به 

ورسپاري او روغ３ به ور＇خه اخلي. 
%5$�چا چ３ دوه مريان په زرو روپيو ک３ －رو ک７ل، بيا ي３ د يوه مريي په اندازه پور وسپاره، تر 

＇و ي３ چ３ پات３ پور نه وي سپارلی، د مريي د اخيستلو حق نه لري.
شرحه

د رهن تعريف: رهن په لغت ک３ بندولو ته وايي او په اصطالح ک３ د پور په مقابل ک３ د 
داس３ شيانو ايسارولو ته وايی چ３ پور ترې پوره ک５دای شي.

�ÁåCßÆ% پاک دا قول دی چ３ فرمايي:  د رهن د مشروعيت دليل د اهلل  د رهن مشروعيت: 
4/�6Ìf¯F¶=%�$ãÍ.$�ژباړه: كه تاس３ د سفر په  ßuÇF¯ºà� ãÁ> ßÂåfßª�>âFåI> ß²�á=Æ àbåß��áß�ßÆ�æfß« ßi�Îß· ß¢� á¼àJ¿ à²
حال ك３ يئ او )د سند ليكلو له پاره( مو كوم ليكونكى پيدا نک７، نو د شيانو په گرو اخيستلو 

معامله وك７ئ.(
�å�=� à¹Ç àiße�Ïßß� ám= :د بخاري په روايت د عائش３ )رضي اهلل عنها( په حديث ک３ داس３ راغلي
àÄ*�ژباړه: پيغمبر )عليه السالم( له يو  ß¢áeåa�àÄß¿ ßÂßeßÆ�>âº> ß£ ß{� úËåaÇ àÃßÈ� áÀåº�$¼·iÆ�ÄÉ·¢��=�Î·q%

يهودي ＇خه خوراکي توکي )په پور( واخيستل او خپله زغره ي３ د هغه سره گرو ک７ه.
راهن: －روي ورکوونکي او مرتهن －روي اخيستونکي ته ويل کي８ي. －رو شوی مال د رهن 

او مرهون３ په نامه يادي８ي. 
ګرو مال به څنگه وي؟ د راهن هغه مالونه چ３ په －روۍ ک３ ورکول کي８ي، بايد الندې 

شرطونه ولري:
مفرغ به وي: －رو ک５دونکى مال به د راهن په حق ک３ مشغول نه وي، د ب５ل／３ په ډول د 

داس３ کور －رو کول چ３ په هغ３ ک３ د راهن سامان وي روا نه دى.
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محوز به وي: يعن３ داس３ مال چ３ جال شوى او و４شل شوى وي، په دې بنس د مشاع مال 
－رو کول روا نه دي.

مميز به وي: مقصد دا دی چ３ د －روۍ مال به خلقتاً د بل شي سره متصل نه وي، لکه 
د م５وې －روي په ونو ک３، نو دا هم لکه د شايع په شان شوه او －رو کول ي３ ناروا دي. له دې 
امله که ＇وک په مريي ک３ له بل چا سره نيم په نيمه شريک وي ، نه شي کوالی چ３ خپله 
برخه مريی په －رو ورک７ي. د －روۍ د مال لپاره پورتني شرطونه ＄که ضروري دي چ３ د دغو 

شرطونو له پوره ک５دو پرته مرتهن نه شي کوالی رهن قبض ک７ي.
د －رو مال له قبض کولو وړاندې د －روۍ عقد نه بشپ７ي８ي او دواړه لوري کوالی شي چ３ 
د عقد له ت７لو ＇خه ت５ر شي. کله چ３ مرتهن －روي قبض ک７ي، د قبض شوي مال ضامن 

－ر＄ي.
د گروۍ د ضمانت اندازه: که خالد فريد ته سل افغان９ پور ورک７ي او فريد د پور په مقابل 
ک３ له خالد سره يو ساعت د گرو په توگه کي８دي، وروسته نوموړی ساعت د خالد سره له من％ه 
والړ شي، په دې صورت ک３ که د ساعت قيمت سل افغان９ وي نو د خالد پور ادا شوی گ２ل 
کي８ي، که د ساعت قيمت اتيا افغان９ وي د خالد له پور ＇خه اتيا افغان９ ادا شوې گ２ل ک８５ي 
او شل افغان９ پور ي３ په فريد پات３ دي. خو که د ساعت قيمت يوسلوشل افغان９ وي نو د خالد 
پور ادا شوی گ２ل کي８ي او شل افغان９ د خالد سره د امانت په توگه دي او په امانت ک３ چ３ 

هالک شي ضمان نشته.

زده کوونکي دې د －روۍ په عقد ک３ د راهن او مرتهن لپاره په شتو －＂و وغ８４８ي.

١- رهن تعريف ک７ئ.
۲- د مرهون３ شرطونه رو＊انه ک７ئ.

٣- که مرهونه د مرتهن په الس ک３ هالکه شي ＇ه حکم لري؟ تفصيلي ＄واب وواياست.
٤- مشاع مال د يوه مثال په ترڅ ک３ رو＊انه ک７ئ.
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پن％لسم لوست

－روي )٢(

پر  ل７ احکام ولوستل، دغه لوست مو هم د －روۍ  يو  اړه  په  ت５ر لوست ک３ مو د －روۍ  په 
موضوع را＇رخي او د همدې موضوع په يو شم５ر نورو مسئلو به ＄انونه پوه ک７و.

� å̧ ßQßáÙ=� å¹Çà· àU�ßbá¿ å¢� åÀáÂçf¶=� å¤áÉßFåE�> ß» àÂßá�ß¦�áÆß?� ß¹ábß£á¶=�áÆß?� ßÀåÃßIáfàá�=� àÀ åÂ=çf¶=� ß̧ ç²ßÆ�=ßcåC ßÆ�$-%
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�*åÄáÉß¶C
�ßg> ßQ� àÀåÃßIáfàá�=�àÅßg> ßQß?� áÁåDßª�( ãÇà®áÇßº� à¤áÉßFá¶>ßª� åÀåÃßIáfàá�=� åÁácC�åá�ß§åE� ßÀáÂçf¶=� àÀ åÂ=çf¶=� ß¥>ßE�=ßcåC ßÆ�$/%

* à¤áÉßFá¶=ß�ßg> ßQ�àÄß¿áÈßa� àÀ åÂ=çf¶=�àÅ> ßvß®� áÁåCßÆ
� é×> ßU� àÀáÈçb¶=� ßÁ>ß²� áÁåDßª�(àÄ à̄áJ å¢�ßdß«ß¾� åÀåÃßIáfàá�=� åÁácåC�åá�ß§åE� åÀáÂçf¶=� ßbáF ß¢� àÀ åÂ=çf¶=� ß°ßJ á¢ß?� áÁåCßÆ�$0%
� ç̧ åß��ÎçJ ßU�àÄß¾> ß³ßº�>â¿ áÂße� áKß·å£ àRßª�åbáFß£á¶=�àÍ ß»Éå®�àÄá¿åº�ßd å]à?� âØ çQßÖàº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ� åÀáÈçb¶=�åÐ=ßaß@åE� ßGå¶Ç à{
�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(àÄß¿áÈßa�>ÃåE�Î ßvß̄ßª�åÄåJ ß»Éå®�� å�� àbáFß£á¶=�Îß£ ßi�=âf åjá£àº� àÀ åÂ=çf¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( àÀáÈçb¶=
� àd à]á@ßÈßÆ�åÄå¿É å» ávßI� å�� à¼ árßá�=�ßÇ àÂ� àÀåÃßIáfàá�>ßª�êå�ß¿ áQß?�àÄ ß³ß·áÃßJ ái=� áÁåCßÆ�( ßÀáÂçf¶=� àÀ åÂ=çf¶=� ß́ ß·áÃßJ ái=

*åÅ åbßÈ� å��>â¿ áÂße� àÁÇ à³ßJßª�ßÍ ß»Éå̄á¶=
�> ßÂåeábß̄åE�åÄå¿áÈßa� áÀåº� á�å̄ ájàI�åÄáÉß· ß¢� åÀåÃßIáfàá�=�àÍßÈ>ß¿ åQßÆ�ãÍß¾Ç à» ávßº� åÀáÂçf¶=�Îß· ß¢� åÀ åÂ=çf¶=�àÍßÈ>ß¿ åQßÆ�$1%

*ãeßb ßÂ�> ß»åå�=ßÇáºß?�Îß· ß¢ßÆ� åÀåÃßIáfàá�=ßÆ�( åÀ åÂ=çf¶=�Îß· ß¢� åÀáÂçf¶=�àÍßÈ>ß¿ åQßÆ
� åÀáÂçf¶=�àÍß̄ ß«ß¾ßÆ�Ê å¢=çf¶=�àÌßf áQà?ßÆ�( åÀåÃßIáfàá�=�Îß· ß¢� àÀáÂçf¶=�åÄÉåª� à ß«áà��Ëådç¶=� åKáÉßFá¶=�àÌßf áQà?ßÆ�$2%
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�ß½áÇßÈ� åÀáÂçf¶=�åÍ ß»Éå®�Îß· ß¢� àÀáÈçb¶=� à¼ ßjá̄ àÈßÆ�åÄåJ çråå}� àÀåÂ=çf¶=�àÄ ç³ßJáª=�àÐ> ß»ç¿¶=� ßÊå̄ßEßÆ� à̧ áqßáÙ=� ß́ ß· ßÂ
� ßH> ßqß? �>ßºßÆ� åÀáÈçb¶= � áÀåº� ß�ß̄ ßi� ß̧ áqßáÙ= � ßH> ßqß? �> ß»ßª �( åµ> ß³å«á¶= �ß½áÇßÈ �åÐ> ß»ç¿¶= �åÍ ß»Éå®ßÆ � åxáFß̄á¶=

*åÄåE� àÀ åÂ=çf¶=�àÄ ç³ßJáª=�ßÐ> ß»ç¿¶=
ژباړه

%-$�کله چ３ د پور د ن５＂３ د پوره ک５دو پر مهال راهن، مرتهن يا در４م／７ی د رهن په پلورلو 
وکيل ک７ي، نو وکالت صح５ح دی. که مرتهن د عقد په مهال وکالت شرط  ک７ نو راهن د 
وکالت ＇خه د هغه د لرې کولو حق نه لري، که ي３ گو＊ه هم ک７ي نه گو＊ه کي８ي. همدا راز 

د راهن په م７ينه هم نه عزل کي８ي. 
%.$�مرتهن حق لري چ３ له راهن ＇خه خپل پور وغواړي او )د نه ورکولو په صورت ک３ ي３ 
په قاضي( بندي ک７ي. که مرهونه د مرتهن په الس ک３ وي، په مرتهن الزمه نه ده چ３ راهن 
ته د گروۍ د پلورلو واک ورک７ي، ＇و هغه ته د رهن له ثمن ＇خه پور ورک７ي. کله چ３ راهن 

پور ادا ک７ي نو مرتهن ته به وويل شي: －روي وروسپاره! 
%/$�که راهن د مرتهن له اجازې پرته مرهونه وپلوري نو بيعه موقوفه ده. که مرتهن اجازه وک７ه 

بيعه صح５ح ده. که راهن پور تسليم ک７ هم بيعه جايزه ده.
%0$�که راهن د مرتهن له اجازې پرته －رو شوی مريی ازاد ک７ي، نو ازادي ي３ نافذه ده، که د 
پور ن５＂ه پوره وه، له راهن ＇خه به د پور سپارلو غو＊تنه وک７ي او که د پور ن５＂ه ال نه وه پوره، 
نو له راهن ＇خه به د پلورل شوي مريي قيمت د پور د ن５＂３ تر پوره ک５دو پورې د رهن په تو－ه 
واخلي، خو که راهن تن， السی و نو مريی به د خپل قيمت د －＂لو لپاره په کار و－مارل شي 
تر ＇و د مرتهن پور ادا ک７ي. که راهن －روي قصدا هالکه ک７ي نو هم )پورتنی حکم لري(، 
خو که بل ＇وک －روي له من％ه يوسي نو مرتهن به ي３ په ضامن گر＄ولو ک３ خصم وي، قيمت 

به ي３ )له هالکوونکي ＇خه( اخلي او د رهن په تو－ه به ورسره وي. 
%1$�که راهن د －روۍ مال ته زيان ورسوي نو ضامن －２ل کي８ي خو که مرتهن －روۍ ته زيان 
ورسوي نو د زيان په اندازه ي３ له پور ＇خه کمي８ي. که د －روۍ مال راهن، مرتهن يا د هغوی 

مال ته زيان ورسوي نو تاوان ي３ په هيچا نشته.
%2$�د هغه کور کرايه چ３ －روي پک３ ساتل کي８ي، د مرتهن په غاړه ده خو د شپانه مزدوري او 
د مرهون３ نفقه په راهن ده. د －روۍ د مال زيات５دنه د راهن ده او د اصل سره به د رهن په تو－ه 
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مل وي، که له من％ه الړه شي، نو تاوان نه لري. که اصل له من％ه الړ او نماء پات３ شوه، راهن 
به نماء په هومره پيسو راخالصوي چ３ ＇ومره ده ته رسي８ي، نو د دې لپاره به داس３ وک７ي 
چ３ دين به د اصل رهن او نماء په قيمت وو４شل شي، اصل ته به هغه قيمت ورک７ل شي، کوم 
چ３ ده د قبض په ورځ درلود او نماء به د خالصون د ور＄３ په قيمت حساب شي، ＇ومره 
چ３ اصل ته ورس５ده هغه به د مرتهن له دين ＇خه کم او ＇ومره چ３ نماء ته ورس５د، هغه به 

راهن مرتهن ته وسپاري او نماء به ترې خالصه ک７ي.
شرحه

د ګرو شوي مال خرڅالو: －رو ورکوونکی کوالی شي چ３ －رو اخيستونکی يا در４م／７ی 
د －رو مال د خرڅ لپاره وکيل و－ر＄وي. که －رو اخيستونکی د ＄ان لپاره وکالت شرط ک７ي، 

نو بيا ي３ راهن له دغه وکالت ＇خه د عزل حق نه لري او نه هم د راهن په م７ينه معزول８５ي.
ايسارولو حق لري، ＄که چ３  نه سپارلو په صورت ک３ د －روۍ د  پور  －رو اخيستونکی د 
پور ي３ نه دی تسليم ک７ی، خو راهن د مال په پلورلو نه شي مجبوروالی. همدا راز د －رو 
له  اخيستونکي  －رو  د  پلورالی، ＄که  نه شي  مال  راهن خپل  پرته  اجازې  له  اخيستونکي 

اجازې پرته ي３ مشتري ته تسليمول ممکن نه دي.
د ګروۍ د مال هالکت: که راهن گروي هالکه ک７ي، د مرتهن په وړاندې ضامن دی، 

مرتهن ور＇خه د بل３ －روۍ د غو＊تلو حق لري.
که مرتهن گروي هالکه ک７ي، ضامن ي３ گ２ل کي８ي، ＄که پردی مال ي３ هالک ک７ی دی.

که گروي د راهن يا مرتهن پر مال يا پر هغوی داس３ جنايت )ت５ری( وک７ چ３ مال ي３ الزمولو، 
د ب５لگ３ په ډول گرو شوى اوښ په راهن، مرتهن يا د هغوی په مال ت５ری وک７ او هغه ي３ داس３ 
زيانمن ک７ چ３ په مقابل ک３ ي３ د مال ورکول الزم وو، په دې صورتونو ک３ دا جنايت ه５＆ 

تاوان نه لري.
د ګرو مال ساتنه: د －رو شوي مال لپاره ＄ای برابرول او ساتنه ي３ کول د －رواخيستونکي پر 
غاړه دي، ＄که چ３ دا دواړه د －رواخيستونکي اړتيا ده، خو د －رو شوي مال خوراک او تغذيه 
په －رو ورکوونکي ده، ＄که چ３ دا د راهن ملکيت دی او کوم زياتوالی چ３ پک３ را＄ي هم 

په ده پورې اړه نيسي.
په گرو شوي مال کې زياتوالی راتلل: که چ５رې ＇وک چا ته غوا گرو ورک７ي او غوا 
پيدا شوی، که چيرې  له ملکيت ＇خه  د هغه  د راهن حق دی ＄که  بچی وز８４وي، بچی 
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نوموړی بچی هالک شي، تاوان نه لري ＄که رهن د اصل په مقابل ک３ دی او بچی تابع دی 
کوم چ３ په عقد ک３ مقصود نه و.

که چيرې اصل )غوا( هالکه او بچی پات３ شي، په جالوالي سره په عقد ک３ مقصود گر＄ي او 
د خپل３ برخ３ پور په ورکولو به له مرتهن ＇خه خالصي８ي.

د ب５لگ３ په ډول که د شپ８و زرو افغانيو غوا د دولسو زرو افغانيو پور په مقابل ک３ گرو شي، بيا 
غوا بچی وز８４وي او وروسته غوا م７ه او بچی ي３ پات３ شي چ３ درې زره افغان９ قيمت لري. 
په دې صورت ک３ پور )دولس زره افغان９( د غوا په شپ８و زرو او د خوسي په درې زرو و４شل 
کي８ي. په دولسو زرو ک３ د غوا د شپ８و زرو برخه اته زره افغان９ کي８ي او له من％ه ＄ي، په 
دولسو زرو ک３ د خوسي برخه ＇لور زره افغان９ کي８ي. راهن به مرتهن ته ＇لور زره افغان９ 

ورک７ي او خوسی به راخالص ک７ي.

د گرو شوي مال د ل８５دولو لگ＋ت د چا په غاړه دی؟ 
زده کوونکي دې په دې اړه د دليل په بنس نظرونه تبادله ک７ي.

١- د مرتهن له اجازې پرته راهن ول３ د －روي مال نه شي پلورالی؟
۲- أيا د مرتهن له موافق３ پرته －رو شوی مريی ازادي８ي؟

٣- د －روۍ د مال ساتنه او تغذيه د چا پر غاړه ده؟
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شپاړسم لوست

－روي )٣(

په ت５رو لوستونو ک３ مو د －روۍ په ب５الب５لو اړخونو ر１ا واچوله. نن به هم د －روۍ پر پات３ 
احکامو  ＄انونه خبر ک７و. 

�à� årßÈ�ß×ßÆ�( æb ç»ßà�ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åÀáÈçb¶=� å��àgÇàß�� ß×ßÆ� åÀáÂçf¶=� å��àÌßa>ßÈëh¶=� àgÇàß�ßÆ�$-%
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�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( åÀáÂçf¶=� åµáß�åE� ßÊ åuße�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE� à¤åÑ>ßFá¶=� ßÁ>ß²ßÆ�åÄáÉß· ß¢�áß�áà��áß�� åÀáÂçf¶=� å¼Éå· ájßI

*àÄß¾> ß³ßº�>â¿ áÂße� åÀáÂçf¶=�ßÍ ß»Éå®� ß¤ßªábßÈ�áÆß?�( é×> ßU� ßÀß»çN¶=�Ëåß� ánàá�=� ß¤ßªábßÈ� áÁß?� ç×C� ß¤áÉßFá¶=� ß_ ßjßª
� áÁåCßÆ�(åÄå¶>ßÉ å¢� å��Ëådç¶=�åÄåºåa> ß]ßÆ�åÅ åbß¶ßÆßÆ�åÄåJ ßQáÆßgßÆ�åÄ åjá«ß¿åE� ßÀáÂçf¶=� ß ß«áß�� áÁß?� åÀåÃßIáf à»á·å¶ßÆ�$0%

�* ßÀ å» ßu�àÄ ß¢ßaáÆß?�áÆß?�åÄå¶>ßÉ å¢� å�� áÀßº�åá�ß§åE�àÄ ß�å« ßU
*åÄåJ ß»Éå®� å¤É å»ßå|� åG árß§á¶=� ßÁ> ß» ßu�àÄß¿ ç» ßu� åÀáÂçf¶=� å�� àÀåÃßIáfàá�=�Ïçbß£ßI�=ßcåC ßÆ�$1%

�åbßÈ � å� � ß́ ß· ßÂ � áÁåDßª �(åÄå¾> ß» ßu � áÀåº � ßTßf ß] �àÄ ßvßFß̄ßª � åÀ åÂ=çf·å¶ � ßÀáÂçf¶= � àÀåÃßIáfàá�= �ße> ß¢ß? �=ßcåC ßÆ �$2%
�* àÁ> ß» çv¶=�ßa> ß¢�àÅ ßd ß]ß?�=ßcåDßª�åÅ åbßÈ� ß�C�àÄß£ åQáß� ájßÈ� áÁß?� åÀåÃßIáf à»á·å¶ßÆ��æÐ áÊ ßm�åá�ß§åE� ß́ ß· ßÂ� åÀ åÂ=çf¶=

� ßG ßrß¾� êÊ åqßÆ�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåDßª��( ßÀáÈçb¶=�Î ßvß®ßÆ� ßÀáÂçf¶=�àÄèÉ åqßÆ� ß¥>ßE� àÀ åÂ=çf¶=� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$3%
�*åÄå£áÉßFåE�àÅßfßºß?ßÆ�>éÉ åqßÆ�àÄß¶�Ê åu>ß̄á¶=
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ژباړه
%-$�د امام ابوحنيفه او امام محمد په نزد په رهن ک３ زياتوالی روا او په پور ک３ ناروا دی. )که 
په پور ک３ زياتوالی راشي نو( رهن د )پخواني او نوي پور( دواړو په مقابل ک３ نه را＄ي. امام 

ابويوسف وايي: په پور ک３ هم زياتوالی جايز دی. 
%.$�که ＇وک يوه گروي )مال( د ددو کسانو د پور په مقابل ک３ د دواړو سره －رو ک７ي، روا 
ده او د －روۍ ！ول مال د هر يوه سره －رو －２ل کي８ي، دواړه －رو اخيستونکي به د خپل پور په 
اندازه ضامنان －２ل کي８ي. که يوه ي３ پور وسپاره نو ！وله گروي به له بل سره －رو وي تر ＇و چ３ 

خپل پور قبض ک７ي.
%/$�که ＇وک مريی په دې شرط وپلوري چ３ اخيستونکی به د مريي په ثمن ک３ يو معين شی 
د پلورونکي سره －رو ږدي او اخيستونکي د گرو له تسليمولو انکار وک７، په －رو کولو مجبور 
ک５دای نه شي، خو پلورونکی اختيار لري چ３ د －روۍ شرط پر８４دي او که بيعه فسخه کوي، 

مگر دا چ３ اخيستونکی ثمن ادا ک７ي يا د مرهون３ قيمت －رو ک８５دي )نو بيعه بشپ７ه ده(.
%0$�مرتهن کوالی شي چ３ د －رو مال په خپله وساتي يا ي３ په خپل３ م５رمن３، زوی، او هغه 
خادم وساتي چ３ د ده په ساتنه او کور ک３ وي، که له دې کسانو پرته ي３ کم په بل چا وساته او 

يا ي３ په وديعت ورک７، ضامن －２ل کي８ي.
%1$�که مرتهن په گرو شوي مال ت５ری وک７ نو د غصب په ＇５ر به د ！ول قيمت تاوان ورکوي.

%2$�که مرتهن مرهونه ب５رته راهن ته د استعارې په تو－ه ورک７ه او هغه قبض ک７ه نو د مرتهن له 
ضمان ＇خه و＄ي، په دې صورت ک３ که د راهن په الس ک３ هالکه شوه، مرتهن ي３ ضامن 
نه دی، مرتهن کوالی شي چ３ ب５رته ي３ ور＇ه واخلي. کله ي３ چ３ ور＇خه واخيسته ضمانت 

)ده ته( راوگر＄５د. 
%3$�که راهن م７ شي نو وصي به ي３ رهن وپلوري او پور به پرې ادا ک７ي، که وصي ي３ نه درلود 

قاضي به ورته وصي و！اکي او د پلورلو امر به ورته وک７ي.

شرحه
په رهن کې زياتوالی: د راهن له خوا په رهن ک３ زياتوالی روا دی او مرتهن ي３ ضامن 
－２ل کي８ي، ددې مسئل３ صورت داس３ دی چ３ احمد له توريالي ＇خه شل زره افغان９ پور 
واخيست او په مقابل ک３ ي３ خپل مو！رسايکل له هغه سره د －رو په تو－ه ک５＋وود. وروسته ي３ 
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د همدغه پور په مقابل ک３ －روي زياته ک７ه او خپل سايکل ي３ هم ورسره －رو ک７. 
په پور کې زياتوالی: د ب５ل／３ په ډول احمد له توريالي ＇خه زر افغان９ پور واخيست او 
په مقابل ک３ ي３ خپل موبايل چ３ دوه زره افغان９ قيمت لري له توريالي سره －رو ک７، بيا ي３ له 
توريالي ＇خه زر افغان９ نورې هم په پور واخيست３ او ورته ي３ وويل: زما موبايل به د دوو زرو 

افغانيو په مقابل ک３ له تاسره －رو وي. 
د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر په پورتني مثال ک３ موبايل د دوو زرو افغانيو په مقابل 
ک３ －رو نه －２ل کي８ي بلک３ يوازې د زرو افغانيو په مقابل ک３ －رو دی. په دې صورت ک３ که 
موبايل له من％ه الړ شي نو يوازې د لوم７يو زرو افغانيو په مقابل ک３ له من％ه ＄ي او پات３ زر 

افغان９ په احمد پور پات３ کي８ي.
＇رنگه چ３ د امام ابويوسف په نزد په پور ک３ هم زياتوالی روا دی، موبايل د دوو زرو افغانيو 

په مقابل ک３ گرو گ２ل کي８ي.
يو مال د دوو کسانو سره ګرو کول: که ＇وک له دوو کسانو پور واخلي او دواړو ته يو 
مال په －رو ورک７ي، جايزه ده، ＄که د －رو ورکولو مقصد د پور ساتنه او د هغ３ د ضايع ک５دو 
مخه نيول دي او دا مقصد دوو کسانو ته د يوه مال د －رو ورکولو په صورت ک３ هم پوره ک５دای 

شي.
په بيعه کې د گروۍ شرط: که سعيد پر منصور خپل کمپيو！ر په دې شرط وپلوري چ３ 
منصور به د قيمت په ＄ای سعيد سره خپل سايکل د گرو په توگه ږدي، د دې شرط ک５＋ودل 
روا دي، خو که منصور د دې شرط له منلو وروسته د سايکل له تسليمولو ＇خه ډډه وک７ي، 
نو په دې کار مجبور ک５دای نشي، ＄که گروي د راهن په حق ک３ يو تبرعي عقد دی او په 

تبرعاتو ک３ اجبار نشته. 
پلورونکی )سعيد( د بيع３ د فسخه کولو اختيار لري، مگر که اخيستونکی )منصور( پيس３ 

سمالسي ورک７ي او يا د ياد شوي سايکل قيمت د ده په ＄ای ورک７ي. 
مسئله: که مرتهن د －روۍ په ساتلو ک３ زياتی وک７ نو د غصب په ＇５ر به د ！ول قيمت ضامن 

وي. دا مسئله د يو مثال په ترڅ ک３ داس３ رو＊انوو:
حامد، －ل خان ته د ＇لور زرو افغانيو پور په مقابل ک３ خپل سايکل چ３ پن％ه زره افغان９ 
قيمت لري په －رو ورک７، وروسته د －ل خان له پاملرن３ او ساتن３ سره سره －رو شوی سايکل 
د کوم أفت په سبب له من％ه الړ. په دې صورت ک３ د سايکل په مقابل ک３ د －ل خان ＇لور 
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زره افغان９ پور له من％ه الړ او د سايکل د قيمت پات３ زر افغان９ چ３ له  －ل خان سره امانت 
－２ل کي８ي، تاوان نه لري.

خو که چ５رې －رو شوی سايکل د －ل خان د ت５ري له امله له من％ه الړ شي، د －ل خان ＇لور 
زره افغان９ له من％ه ＄ي او هم الزمه ده چ３ د سايکل د قيمت پات３ زر افغان９ هم حامد ته 

تسليم ک７ي، ＄که چ３ د ت５ري په صورت ک３ مرتهن د ！ول قيمت ضامن دی.
په گرو شوي مال ت５ری په ډ４رو ب２و راتالى شي، د ب５لگ３ په ډول که ＇وک گروي د راهن له 
گ２ل  کوونکی  ت５ری  مرتهن  نو  ورک７ي،  يا مضاربت  عاريت  کرايه،  په  ته  چا  بل  پرته  اجازې 
کي８ي، همدا راز که مرتهن د گرو شوي ＇اروي په ساتنه ک３ سستي وک７ي او هغه ته خوراک 

ورنک７ي او له لوږې م７ شي، دا په گرو شوي مال ت５ری گ２ل کي８ي او مرتهن ي３ ضامن دی.
وصي: هغه شخص ته ويل کي８ي چ３ ＇وک ي３ د ＄ان له خوا له مر－ه وروسته د چارو د 

تدبير لپاره ！اکي.

زده کوونکي دې دوديزه گروي له شرعي گروۍ سره پرتله ک７ي.

١- أيا په رهن او پور ک３ زياتوالی روا دی؟
۲- له دوو کسانو سره يو مال －رو کول ＇ه حکم لري؟

٣- وديعت ＇ه ته وايي؟
٤- وصي تعريف ک７ئ
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اوولسم لوست

حجر )١(

＄ين３ انسانان د عقل د نه موجوديت يا نيم／７تيا له امله نشي کوالی داس３ راک７ې ورک７ې تر 
سره ک７ي چ３ د دوی په －＂ه وي، بلک３ په اخيستلو او خر＇ولو ک３ دوکه ک８５ي او تل تاوان 
کوي. اسالمي شريعت د داس３ کسانو د مالونو د ساتن３ په موخه د هغوی په راک７ه ورک７ه ک３ 

بنديزونه ل／ولي چ３ په فقه ک３ د حجر په نامه يادي８ي.

�ëå� çr¶=� àèf ßrßI� àgÇàß�� ß×ßÆ�( àÁÇà¿àá�=ßÆ� è±ëf¶=ßÆ� àfß§ ër¶=�6ãÍßM ßØßM�åf áR ßVá·å¶�àÍßF åQÇàá�=� àH>ßF áißáÙ=�$-%
�Îß· ß¢� åHÇà·á§ßá�=� åÁÇà¿áßá�=� àèf ßrßI� àgÇàß�� ß×ßÆ�(åÅ åbëÉ ßi� åÁácåDåE� ç×C�åbáFß£á¶=� àèf ßrßI� ß×ßÆ�(ÄäÉå¶ßÆ� åÁácåDåE� ç×C

* æ¹>ßå}�åÄå·á̄ ß¢
� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE� èÊå¶ßÇá¶>ßª�àÅ àb årá̄ßÈßÆ�ßbá̄ ß£á¶=� à̧ å̄ á£ßÈ�ßÇ àÂßÆ�àÅ=ßß� ám=�áÆß?�>âÒáÉ ßm�åÐ ß×àÖ ßÂ� áÀåº� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$.%

*àÄ ß̂ ßjßª�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�ãÍ ßVß· árßº�åÄÉåª� ßÁ>ß²�=ßcC�àÅßg> ßQß?�ßÐ> ßm
� ß×� àÁÇà¿áßá�=ßÆ�èå� çr¶>ßª�( å¹>ß£áªßáÙ=� ßÁÆàa� å¹=ßÇá®ßáÙ=� å��ßf áRßá�=� àG åQÇàI�àÍßM ßØçN¶=�Êå¾> ß£ßá�=�åÅ åd ßÂßÆ�$/%
�> ß» àÃßºåhß¶�>âÒáÉ ßm�>ß«ß·áIß?� áÁåCßÆ�(> ß» àÃà®>ßJ á¢=� ß×ßÆ�> ß» àÃà® ßØ ß{� à¤ß̄ßÈ� ß×ßÆ�> ß» àÂàe=ßfá®C� ß×ßÆ�> ß» àÂàaÇ à̄ à¢� èX årßI

�*àÄà¾> ß» ßu
�åÄå¶>ßº� å��àÄàªèf ßrßIßÆ�( âØå®> ß¢�> â§å¶>ßE�=éf àU� ßÁ>ß²�=ßcC�åÄÉå« çj¶=�Îß· ß¢� àf àR áUß?� ß×�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$0%
�àÄß«å·áJàÈ� áÁ?�¸áNåº�ßÍ ßVß· árßº� ß×ßÆ�åÄÉåª�àÄß¶� ßzßf ß¦� ß×�> ß»Éåª�àÄß¶>ßº� à¬å·áJàÈ�= âb åjá«àº�=âeëdßF àº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�ãhåÑ> ßQ
�ÎçJ ßU�àÄà¶>ßº�åÄáÉß¶C� á¼ç· ßjàÈ�áß��æbÉ åmße�ßá� ß¦�à½ ßØ à§á¶=� ß̈ ß·ßE�=ßcC�àÄç¾ß?� ç×C�(åe>ç¿¶=� å��àÄß®åfáß��Æ?�åf áVßFá¶=��
� ßÀÈåf ánå¢ßÆ�> âjáß�� ß̈ ß·ßE�=ßcåDßª�(àÄàªèf ßrßI�ßdß«ß¾� ß́ å¶ßc� ß̧ áFß®� ßçf ßrßI� áÁåDßª�(âÍß¿ ßi� ßÀÈåf ánå¢ßÆ�> âjáß�� ß̈ à·áFßÈ

��* àb ámèf¶=�àÄá¿åº� ákß¾áÖàÈ�áß�� áÁåCßÆ�àÄà¶>ßº�åÄáÉß¶C� ß¼ë· ài�âÍß¿ ßi
� ß¥>ßE� áÁåDßª�(åÄå¶>ßº� å�� åèf ßrçJ¶=� áÀåº� à¤ß¿áà�ßÆ�åÄÉå« çj¶=�Îß· ß¢� àf ßRáà��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$1%
�Îçß�� áÁåDßßª�(àÄ àU> ß³å¾�ßg> ßQ�âÌß?ßfáº=� ßTçÆßhßI� áÁåCßÆ�( à¼å²>ßá�=�àÅßg> ßQß?�ãÍ ßVß· árßº�åÄÉåª� ßÁ>ß²� áÁåDßª�(àÄ à£áÉßE�ádà«á¿ßÈ�áß�
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* à̧ åu>ß«á¶=� ß̧ ßìßEßÆ�>ßÃå·áNåº�åfáÃßº� àe=ßbá̄ åº�àÄá¿åº�ßg> ßQ�=âfáÃßº�>ßß�
ژباړه 

%-$�د حجر الملونه درې شيان دي: کوچنيوالی، مرييتوب او ليونتوب. د صغيرانو )کوچنيانو( 
تصرف د هغوی د ولي له اجازې پرته صح５ح نه دی. همدا راز د مريي تصرف هم د بادار له 
اجازې پرته صح５ح نه دی. د هغه ليوني تصرف هم ه５）کله صح５ح نه دی چ３ تل ب３ حاله 

وي.
%.$�که له دوی ＇خه يو چا په داس３ حال ک３ راک７ه ورک７ه وک７ه چ３ په بيعه پوه５ده او د بيع３ 
نيت ي３ درلود، نو ولي ي３ اختيار لري. که ي３ خو＊ه وه اجازه به وک７ي که د دوی په －＂ه وه، او 

که ي３ خو＊ه شوه بيعه به فسخه ک７ي.
%/$�د حجر دا )پورتني( درې الملونه په ويناوو بنديز ل／وي نه په افعالو، نو د کوچني او ل５وني 
عقدونه، او اقرار صح５ح نه دي او نه ي３ طالق او عتاق )مريی آزادول( واقع کي８ي. که دوی يو 

شي هالک ک７، نو تاوان ورباندې الزم دی.  
%0$�امام ابوحنيفه ويلي: که سفيه )کم عقل انسان(، بالغ عاقل او أزاد و، بنديز پرې نه ل／وم 
او په خپل مال ک３ ي３ تصرف جايز دی که ＇ه هم ب３ ＄ايه ل／＋ت کوونکی وي او خپل مال 
په ب３ －＂３ او ب３ مقصده ＄ايونو ک３ ل／وي، د ب５ل／３ په ډول خپل مال په سيند الهو کوي او 
يا ي３ په اور سيزي، البته که هلک داس３ بالغ شي چ３ ناپوهه وي نو تر پن％ه ويشت کلن９ به 
ورته مال نه سپارل کي８ي، که چ５رې ي３ په خپل مال ک３ تصرف وک７و، نو تصرف ي３ نافذ دی، 
کله چ３ پن％ه ويشت کلن９ ته ورس５د نو مال به ي３ ورته سپارل کي８ي که ＇ه هم له ب３ عقل９ 

او ساد－９ راوتلی نه وي.
%1$�خو امام ابويوسف او امام محمد ويلي: پر سفيه به بنديز ل／ول کي８ي او په خپل مال ک３ 
به له تصرف کولو ＇خه منع کي８ي، که مال ي３ خرڅ ک７، نو بيعه ي３ نافذه نه ده، خو که －＂ه ي３ 
په ک３ وه نو حاکم )قاضي( به اجازه ورکوي. که ＊％ه ي３ په نکاح ک７ه جايزه ده، خو که مهر 

ي３ له مهرمثل ＇خه زيات ！اکلی و نو زياتوالی باطل دی. 

شرحه
د حجر تعريف: حجر په لغت ک３ بنديز ته وايي.

د فقه３ په اصطالح ک３ ！اکل شوي اشخاص له مالي تصرفاتو ＇خه منعه کول حجر بلل 
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کي８ي.
د حجر الملونه: درې شيان د حجر المل کي８ي چ３ عبارت دي له: کوچنيوالي، ليونتوب او 
مرييتوب ＇خه. په دې بنس کوچنی او مريی نه شي کوالی چ３ په خپلو مالونو ک３ د ولي له 

اجازې پرته تصرف وک７ي. دا هم بايد ووايو چ３ ليونی هي）کله تصرف نه شي کوالی.
بل شخص چارې  د  په حکم  د شريعت  کي８ي چ３  ويل  ته  هغه چا  ولي  تعريف:  د ولي 

سمبالوي لکه پالر چ３ د زوی په چارو ک３ تصرف کوي.
هغه ل５ونی چ３ تل ب３ حاله وي، هي＆ راز مالي تصرف نه شي کوالی. خو که داس３ کوچنی 
چ３ په بيعه پوهي８ي له چا سره مالي معامله وک７ي، د معامل３ بشپ７تيا ي３ د ولي په اجازې پورې 

موقوفه ده. ولي به هم د دوی －＂３ په نظر ک３ نيسي.
د حجر )بنديز( ډولونه: بنديز په دوه ډوله دی: 

١- په ويناوو بنديز.

۲- په افعالو بنديز.
دلته له بنديز ＇خه مقصد په مالي ويناوو بنديز دی، نه پر افعالو، نو که له دوی ＇خه د ضرر 
ترې  تاوان  په صورت ک３  يو شي د هالکولو  د  لکه  گالي،  پرې  به  تاوان  ترسره شي،  کارونه 

اخيستل ک８５ي.
＇رن／ه چ３ حجر په ويناوو ک５＋ودل شوی، نو د کوچني او ليوني طالق، او د نورو خلکو لپاره 
پر ＄ان د پيسو اقرار کول صح５ح نه دي، خو که دوی په خپل فعل سره د چا مال هالک ک７ي، 

نو ضامن －２ل کي８ي او تاوان به ورکوي.
د سفيه احکام: سفاهت په لغت ک３ کم عقل９ ته ويل کي８ي. د فقه３ په اصطالح ک３ سفيه 
هغه ＇وک دی چ３ د کم عقل９ له مخ３ خپل مال ب３ ＄ايه د شريعت او عقل مخالف ل／وي 

او اسراف کوي.
د سفيه په اړه د امام ابوحنيفه نظر: پر سفيه بنديز نه ل／ول کي８ي او د هغه ！ول３ راک７ې 
ورک７ې نافذې دي، ＄که هغه بالغ عاقل انسان او په شرعي احکامو مکلف او مخاطب دی. 
که د مال د ساتن３ په خاطر د هغه راک７ې ورک７ې صح５ح ونه بولو، نو دا د هغه د س７يتوب 
سپکاوی دی. البته که هلک په داس３ تو－ه بالغ شو چ３ سفيه و، نو ولي به ي３ مال ورته نه 
سپاري، خو که معامل３ ي３ تر سره ک７ې نو نافذې او صح５ح دي. د امام ابوحنيفه په نظر له 
پن％ه ويشت کلن９ وروسته د هغه مال ورته سپارل کي８ي او په بشپ７ه أزادۍ خپل３ معامل３ ترسره 
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کوالی شي.
د امام ابويوسف او امام محمد نظر: پر سفيه به تر هغ３ بنديز ل／５دلی وي چ３ عقلمند 
شي. د بنديز د پای ته رس５دو لپاره عمر شرط نه دی، بلک３ عقلمندي ي３ شرط ده. د سفاهت 
په دوره ک３ نه هغه ته مال سپارل کي８ي او نه د هغه معامل３ نافذې دي. که ي３ عقدونه گ＂ور وو، 

حاکم به ي３ نافذوي.

زده کوونکي دې د مالي بنديزونو په الملونو او －＂و وغ８４８ي.

١- حجر تعريف ک７ئ.
۲- د حجر الملونه ＇و دي؟

٣- د کوچني او ليوني تر من＃ په حجر ک３ ＇ه توپير دی؟
٤- سفيه چا ته ويل کي８ي؟

۵- پر سفيه د بنديز په اړه د امام ابوحنيفه نظر ＇ه دی؟
۶- د سفيه په اړه د يارانو نظر بيان ک７ئ.
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اتلسم لوست

حجر )٢(
د سفيه احکام

په ت５ر لوست ک３ د حجر د الملونو  په اړه وغ４８دو. دا مو هم ولوستل چ３ د امام ابوحنيفه 
په نظر هغه شخص چ３ د بلوغ سن ته ورسي８ي او عقل ي３ نيم／７ی وي، په خپل مال ک３ 

ي３ تصرف صح５ح دی، خو ياران وايي چ３ نه ي３ په خپل مال ک３ تصرف صح５ح دی او نه 
ورته مال سپارل کي８ي. په ننني لوست ک３ به ددې موضوع پات３ احکام ولولو:

� àgÇàß�� ß×ßÆ� àb ámèf¶=�àÄá¿åº� ßkß¾áÖàÈ�ÎçJ ßU�=âbßEß?�àÄà¶>ßº�åÄáÉß¶C� á¤ßªábàÈ�áß��6 æbÉ åmße�ßá� ß¦� ß̈ ß·ßE� áÀ ß»Éåª� ß×>ß®ßÆ�$-%
*åÄÉåª�àÄàªèf ßrßI

�àÄàJß̄ ß«ß¾�åÄáÉß· ß¢� àGåß�� áÀßºßÆ�åÄåJ ßQáÆßgßÆ�åÅåa ß×áÆß?�Îß· ß¢� à°ß«á¿àÈßÆ�(åÄÉå« çj¶=� æ¹>ßº� áÀåº�àÌ> ß²çh¶=� àTßfáà�ßÆ�$.%
�åÄáÉß¶C�ßÍß̄ ß«ç¿¶=�Ê åu>ß̄á¶=� à¼ë· ßjàÈ� ß×ßÆ�(> ßÃá¿åº� á¤ß¿áà��áß��å½ ßØ áiåáÝ=�ßÍ çR ßU�ßa=ßeß?� áÁåDßª�(åÄåº> ßUáeß?�ËåÆßc� áÀåº
� áÀåº�>ßÈ> ßqßÇåE�Î ßqáÆß?ßÆ� ßzåfßº� áÁåDßª�( ëSßá�=� å°Èåf ß{� å��åÄáÉß· ß¢�>ßÃ à̄å«á¿àÈ� ëT>ßá�=� áÀåº�æÍß̄åM� ß�C�>ßÃ à»ë· ßjàÈßÆ

*åÄå¶>ßº� åOà·àM� å�� ß́ å¶ßc�ßg> ßQ�åá�ßá�=� åH=ßÇáEß? ßÆ� åHßfà̄á¶=
� ç¼åJßÈ�ÎçJ ßVßª� ß́ å¶ßc�áb ßQÇàÈ�áß�� áÁåDßª� ßÓ å{ßÆ�=ßcC� å¹=ßhá¾åáÝ=ßÆ� å¹>ßF áUåáÝ=ßÆ�(å½ ßØåJ áU å×>åE�å½ ßØ à§á¶=� à©Çà·àEßÆ�$/%

�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�âÍß¿ ßi�ßÌßf ánß¢� ßÊå¾>ßß��àÄß¶
� ß¤áF ßi�>ßß�� ç¼åJßÈ�ÎçJ ßVßª� ß́ å¶ßc�áb ßQÇàÈ�áß�� áÁåDßª� å̧ ßFßá�=ßÆ�å½ ßØåJ áU å×=ßÆ� åxáÉßá�>åE�åÍßÈåe>ßá�=� à©Çà·àEßÆ�$0%

�*âÍß¿ ßi�ßÌßf ánß¢
�=ßcåC ßÆ�*> ß§ß·ßE�ábß̄ßª�âÍß¿ ßi�ßÌßf ánß¢� ßkáß��åÍßÈåe>ßá�=ßÆ�å½ ßØ à§á·å¶�çß��=ßcC�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$1%
�> ß»àà�áÇß® � à¹áÇß̄á¶>ßª �(>ß¿á§ß·ßE �ábß® �6 ß×>ß̄ßª � å©Çà·àFá¶= � å� �> ß» àÂàfáºß? � ß̧ ß³ ámß?ßÆ �àÍßÈåe>ßá�=ßÆ �à½ ßØ à§á¶= � ß° ßÂ=ße

*ß�å§å¶>ßFá¶=�à½> ß³ áUß?�> ß» àÃàº> ß³ áUß?ßÆ
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ژباړه
%-$�امام ابويوسف او امام محمد د هغه شخص په اړه چ３ د بلوغ سن ته ورسي８ي او عقل ي３ 
نيم／７ی وي، ويلي: تر ＇و چ３ د عقلمندۍ او پوه３ حالت ته ونه رسي８ي، ه５）کله ورته نه 

مال سپارل کي８ي او نه ي３ تصرف صح５ح دی. 
%.$�د سفيه له مال ＇خه به زکات ايستل کي８ي، له مال ＇خه به ي３ د اوالد، م５رمن３ او نورو 
هغو خپلوانو نفقه هم ورکول کي８ي چ３ په ده ي３ نفقه واجبه ده، که د )فرضي( حج اراده ي３ 
درلوده، ور＇خه نه منعه کي８ي، خو قاضي به ي３ نفقه ده ته په الس نه ورکوي، بلک３ د حج 
د الرې يوه باوري مل／ري ته به ي３ ورکوي چ３ پرې مصرف ي３ ک７ي. که سفيه ناروغه شو او 
اهلل ته د نزد４والي او ＊３２／５ په الره ک３ ي３ د مال ل／ولو وصيت وک７، نو وصيت ي３ د مال په 

در４مه برخه ک３ صح５ح دی.
%/$�د امام ابوحنيفه په نزد هلک په شيطان ت５ر ايستلو، د ＊％３ په حامله کولو او د کوروالي په 
مهال د مني په وتلو سره بالغ کي８ي. که د بلوغ دا ن＋３ په ک３ ونه موندل شوې نو د اتلس کلن９ 

په بشپ４７دو بالغ －ر＄ي. 
%0$�همدا راز نجل９ په حيض راتلو، شيطان ت５ر ايستلو او حمل اخيستلو سره بالغه کي８ي، که 

د بلوغ دا ن＋３ په ک３ ونه ميندل شوې نو د اوولسو کلو په بشپ４７دو بالغه －ر＄ي.
%1$�امام ابويوسف او امام محمد وايی: که هلک او نجل９ پن％لس کاله عمر پوره  ک７ي، بالغان 
دي. کله چ３ هلک او نجل９ مراهق او د بلوغ پ５ژندل ي３ ستونزمن شي او ووايي: موږ بالغان 

شوي يو، خبره ي３ منل کي８ي او د بالغانو احکام پرې جاري کي８ي. 

شرحه
که ＇ه هم سفيه ته د امام ابو يوسف او امام محمد په قول د هغه مال نه سپارل کي８ي او ولي به 
د هغه مال سمبالوي، خو دا خبره ددې المل ک５دای نه شي چ３ هغه له يو ل７ فرضي حکمونو 

＇خه معاف شي. د دغو حکمونو ＇و ب５ل／３ په الندې ډول دي:
١- د سفيه په مال ک３ زکات شته، ＄که چ３ زکات يو مالي حق دی او په شتمن９ پورې اړه 

لري په دې بنس به د هغه له مال ＇خه زکات ايستل کي８ي.
۲- د سفيه له مال ＇خه به د هغه د اوالد، م５رمن３ او هغو اقاربو نفقه اخيستل کي８ي چ３ په ده 

ي３ نفقه ورکول الزم دي، ＄که چ３ دا شيان د خلکو حقونه دي چ３ پر ده واجب دي.
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د سفيه حج او وصيت: که سفيه د فرضي حج د ادا کولو هوډ وک７، نو ＇وک ي３ مخه نه 
شي نيوالی، ＄که چ３ سفاهت د حج د فريض３ د ادا کولو مانع نه －ر＄ي او نه ي３ وجوب له 
من％ه وړي، البته دده ل／＋ت به د الرې يوه امانت ساتونکي مل／ري حاجي ته ورکول کي８ي 
تر ＇و ي３ دی ب５％ايه ونه ل／وي. په همدې ډول که سفيه د ＊２／５و په کارونو ک３ د خپل مال د 
ل／ولو وصيت وک７ي، نو وصيت ي３ د مال په در４مه برخه ک３ نافذ دی، ＄که د داس３ وصيتونو 

نافذول د سفيه د اخرت په －＂ه دي او اهلل جل جالله ته پرې ن８دې کي８ي.
د بلوغ نښې: ومو لوستل چ３ صغر )کوچنيوالی( د حجر يو سبب دی، اوس بايد په دې پوه 

شو چ３ کوچنيوالی کله پای ته رسي８ي او انسان کله بالغ شم５رل کي８ي.
د هلکانو د بلوغ ن＋３ ＇لور دي:
١_ احتالم )شيطان ت５ر ايستل.( 

۲_ د ＊％３ سره په يو ＄ای ک５دو هغه حامله －ر＄ول.
٣_ د مني وتل.

٤_ که چ５رې دا درې ن＋３ په چا ک３ ونه موندل شوې، نو د اتلس کلن９ د سن په بشپ７ولو 
سره بالغ شم５رل کي８ي.

د نجونو د بلوغ نښې هم څلور دي:
١_ احتالم.

۲_ حامله ک５دل.
٣_ د حيض رات，.

بالغه شم５رل  ٤_ که دا ن＋３ په نجل９ ک３ ونه موندل شوې نو د اوولسو کلو په بشپ７ولو 
ک８５ي.

زده کوونکي دې په متن ک３ له يادو شوو حقونو پرته د نورو هغو مالي حقونو يادونه وک７ي چ３ 
ادا کول ي３ د سفيه له مال ＇خه ضروري دي.
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١- هغه کوم مالي حقونه دي چ３ د سفيه له مال ＇خه به ادا کي８ي؟
۲- أيا د سفيه حج صح５ح دی؟
٣- أيا د سفيه وصيت نافذ دی؟

٤- د هلکانو د بلوغ ن＋３ بيان ک７ئ.
۵- که په نجونو ک３ د بلوغ ن＋３ ＇ر－ندې نه شي، ＇ه وخت بالغ３ گ２ل کي８ي؟
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نولسم لوست

حجر )٣(
د پوروړي او مفلس حجر

－رانو زده کوونکو! د ت５ر لوست په زده کولو سره تاسو په سفيه )کم عقل( باندې د مالي بنديزونو 
په اړه معلومات تر السه ک７ل. اوس غواړو پر پوروړي او مفلس باندې د مالي بنديزونو د ل／ولو 

په اړه هم خپل معلومات بشپ７ ک７ئ.

� æ̧ àQße�Îß· ß¢� àÁÇàÈèb¶=� áKßF ßQßÆ�=ßcåC ßÆ�* åkå·á«àá�=�Î· ß¢� åÀáÈçb¶=� å��àf àR áUß?� ß×�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$-%
�*åÄáÉß· ß¢�áf àR áUß?�áß��åÄáÉß· ß¢�ßf áRåá�=ßÆ�àÄ ßjáF ßU�àÅ àÕ>ßºßf à¦� ßGß· ß{ßÆ

� áÁåDßª�(åÄå¿áÈßa� å��àÄß£ÉåFßÈ�ÎçJ ßU�=âbßEß?�àÄ àjåFáß�� áÀ å³ß¶ßÆ� à¼å²>ßá�=�åÄÉåª� áçf ßrßJßÈ�áß�� ã¹>ßº�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$.%
�à�å¾>ß¾ßa�àÄß¶ßÆ� ß¼ åÂ=ßeßa�àÄà¿áÈßa� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�*åÅåfáºß?�åá�ß§åE�Ê åu>ß̄á¶=�> ßÂ> ßvß®� à¼ åÂ=ßeßa�àÄà¿áÈßaßÆ� à¼ åÂ=ßeßa�àÄß¶� ßÁ>ß²

�*åÄå¿áÈßa� å��Ê åu>ß̄á¶=�> ßÃ ß¢>ßE
�åÄáÉß· ß¢�Ê åu>ß̄á¶=�ßf ßR ßU�(åÄáÉß· ß¢�ßf áRåá�=� åkå·á«àá�=�àÐ>ßºßf à¦� ßGß· ß{�=ßcC�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$/%
� áÀåº� ß¤ß¿ßJáº=� áÁC�àÄß¶>ßº� ß¥>ßEßÆ�åÐ>ßºßf à§á¶>åE�çf àvßÈ� ß×�ÎçJ ßU�åe=ßfá®åáÝ=ßÆ�( å¤áÉßFá¶= ßÆ�( åèf ßrçJ¶=� áÀåº�àÄß£ß¿ßºßÆ
�åÐ> ßvß®�ßbá£ßE� ß́ å¶ßc�àÄßºåhß¶�æe=ßfá®åDåE�åf áRßá�=� å¹> ßU� å��çfß®ß?� áÁåDßª�( ås ßråá�>åE�åÄåÑ>ßºßf à¦�ß á�ßE�àÄ ß» ßjß®ßÆ�åÄå£áÉßE

* åÀáÈçb¶=
*åÄåº> ßUáeß?�ËåÆßcßÆ�åe>ß§ ër¶=�åÅåa ß×áÆß?ßÆ�åÄåJ ßQáÆßg�Îß· ß¢ßÆ�åÄå¶>ßº� áÀåº� åkå·á«àá�=�Îß· ß¢� à°ß«á¿àÈßÆ�$0%

�àÄ ßjßF ßU�(Êå¶�¹>ßº� ß×�6 à¹Çà̄ßÈ�ßÇ àÂßÆ�àÄ ßjáF ßU�àÅ àÕ>ßºßf à¦� ßGß· ß{ßÆ� ã¹>ßº� åkå·á« à»á·å¶� áßfá£àÈ�áß�� áÁåDßª�$1%
� å�ßÆ�( åzáfß̄á¶=� å¹ßbßEßÆ� å¤ÉåFßá�=� åÀ ß»ßNß²�åÅ åbßÈ� å�� ß̧ ßr ßU� æ¹>ßº� áÀ ß¢� â×ßbßE�àÄßºßhßJá¶=� æÀáÈßa� ȩ̈ à²� å�� à¼å²>ßá�=
� åHÇ àrá§ßá�=� åzßÇå£ß²�( ß́ å¶ßc�ÏßÇ åi�> ß»Éåª�àÄ ájåFáß��áß�ßÆ��åÍß¶>ß« ß³á¶=ßÆ�åfáÃßá�> ß²�æbá̄ ß£åE�àÄßºßhßJá¶=� æÀáÈßa� ȩ̈ à²

�* â×>ßº�àÄß¶� çÁß?�àÍß¿ëÉßFá¶=�ß½Ç à̄ßI� áÁß?� ç×C� åL>ßÈ>ß¿åá�=� åpáeß?ßÆ
�Îç· ß]� ã¹>ßº�àÄß¶� á¬ ån ß³á¿ßÈ�áß�� áÁåDßª�(åÄå¶> ßU� áÀ ß¢� ß¹ß@ ßi�âÍßM ßØßM�áÆß?�ÀáÈßfáÃ ßm�Ê åu>ß̄á¶=�àÄ ßjßF ßU�=ßcåDßª�$2%
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� áÀåº�åÄ åQÆàf à]�ßbá£ßE�åÄåÑ>ßºßf à¦�ß á�ßEßÆ�àÄß¿áÉßE� à¹Çàß�� ß×ßÆ�*àÄß¶� ß¹>ßº� ß×�àÄç¾ß?�ßÍß¿ëÉßFá¶=�ß½>ß®ß?�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�àÄß·ÉåF ßi
� à¼ ßjá̄àÉßª�åÄåF ájß²� ß̧ ávßª� ßÁÆ àd à]á@ßÈßÆ�(åfß« çj¶=ßÆ� åèf ßrçJ¶=� áÀåº�àÄß¾Ç à£ß¿áß�� ß×ßÆ�àÄß¾Çàºåg ßØàÈßÆ� åÀ áR ëj¶=

�* ås ßråá�>åE� á¼ àÃß¿áÉßE
�=Ç à»Éå̄ àÈ� áÁß?� ç×C�åÄåÑ>ßºßf à¦�ß á�ßEßÆ�àÄß¿áÉßE� ß¹> ßU� à¼å²>ßá�=�àÄ ßjç·ßª�=ßcC�6 ãb ç»ßà�ßÆ�¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$3%

* ã¹>ßº�àÄß¶� ß̧ ßr ßU�ábß®�àÄç¾ß?�ßÍß¿ëÉßFá¶=
�*ãÐ=ßÇ ßi� àÔåe> çì¶=ßÆ� èÊå· áqßáÙ=� à° ájå«á¶=ßÆ��åÄå¶>ßå��> âVå· áràº� ßÁ>ß²�=ßcC� å° åi>ß«á¶=�Îß· ß¢� àf ßRáà�� ß×ßÆ�$4%

*åÄÉåª�åÐ>ßºßf à§á¶=�àÌßÇ áià?� å¥>ßJßá�=� àG åU> ßrßª�(àÄá¿åº�àÄ ß¢>ßJáE=�åÄå¿áÉ ß£åE� æ̧ àQßfå¶� ã¥>ßJßº�àÅ ßbá¿ å¢ßÆ� ßkß·áªß?� áÀßºßÆ�$5%

ژباړه
%-$�امام ابوحنيفه وايي: زه په پور ک３ پر مفلس حجر نه لگوم.  که په چا پورونه واوړي او د 

پور خاوند د هغه د بند او د حجر ل／ولو غو＊تنه وک７ي، نو زه پرې حجر نه ل／وم. 
%.$�که ي３ مال درلود، نو حاکم په ک３ تصرف نه شي کوالی، خو بندي کوي به ي３ تر ＇و مال 
وپلوري او په پور ک３ ي３ ورک７ي. که ي３ دراهم درلودل او پور هم دراهم وو، نو قاضي به ي３، 
د ده له اجازې پرته په پور ک３ ورک７ي او که پور ي３ دراهم وو، خو ده دينار درلودل، قاضي به 

ي３ دينار په پور ک３ وپلوري.
%/$�امام ابويوسف او امام محمد وايی: که د پور خاوند د مفلس پوره وړي د حجر غو＊تنه 
وک７ه، قاضي به پرې حجر ول／وي او له بيع３، تصرف او اقرار کولو به ي３ منع ک７ي، ＇و پور 
ورکوونکو ته زيان ونه رسي８ي، که ي３ د مال له پلورلو ＇خه انکار وک７، قاضي به ي３ وپلوري او 
په پور ورکوونکو باندې به ي３ )د دوی د پورونو( په برخو وويشي. که مفلس د حجر په حالت 

ک３ چا ته په مال اقرار وک７، اقرار ي３ د شته پور له ورکولو وروسته پرې الزمي８ي.
%0$�د مفلس له مال ＇خه به د ده، د ده د ＊％３، کوچنيانو اوالدونو او خپلوانو نفقه ورکول 

کي８ي. 
%1$�که مفلس ＊کاره مال نه درلود او د پور خاوند ي３ د بندي ک５دو غو＊تنه وک７ه، په داس３ 
حال ک３ چ３ مفلس وايي: مال نه لرم - نو قاضي به ي３ په هر داس３ دين ک３ بندي کوي چ３ 
د مال الس ته راتللو په بدل ک３ پر ده الزم شوی وي، لکه د مبيع３ ثمن او د قرض بدل، او 
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په هر دين ک３ چ３ د عقد له امله پرې الزم شوی وي، لکه مهر او کفالت، له دې پرته په نورو 
شيانو لکه د غصب شوي مال په ضمانت او د جنايت په تاوان ک３ به ي３ نه بندي کوي، م／ر 

دا چ３ په شهادت سره د مفلس مال ثابت شي.
%2$�کله چ３ قاضي مفلس دوه يا درې مياشت３ بندي ک７ي، نو قاضي به د ده د حال پو＊تنه 
وک７ي، که ي３ مال پيدا نه شو، خوش３ به ي３ ک７ي. همدا راز که ي３ شاهدان ت５ر ک７ل چ３ مال 
نه لري، له زندان ＇خه له وتلو وروسته به د ده او د پور ورکوونکو تر من＃ خن６ نه واقع ک８５ي 
او ورسره به وي، له سفر او تصرف نه به ي３ نه منع کوي. د کسب زيات３ پيس３ به ي３ اخلي او 

د دوی تر من＃ به )د دوی د پورونو( په برخو و４شل کي８ي. 
%3$�امام ابويوسف او امام محمد وايي: که حاکم پرې د مفلس９ حکم وک７ي، پور ورکوونکي 
د ＇ارن３ په خاطر ورسره مل ک５دای نه شي م／ر دا چ３ په شاهدانو سره ي３ د مال الس ته 

راوړل ثابت ک７ي.
%4$�که فاسق په  خپل مال ک３ په سم ډول تصرف کولو، حجر پرې نه شي ل／５دای. اصلي او 

عارضي فسق دواړه )په حکم ک３( برابر دي. 
%5$�＇وک چ３ مفلس شو او له ده سره د يو معلوم شخص داس３ توکي وو چ３ ور＇خه ي３ 

پ５رودلي وو، نو د توکو ＇＋تن په دې توکو ک３ له نورو پورورکوونکو سره يو شان دی.

شرحه
پر پوروړي حجر: 

مفلس هغه چاته ويل کي８ي چ３ هي＆ مال ونه لري د امام ابوحنيفه په نظر پر مفلس پوروړي 
！ول  بلک３ د هغه  نه شي ل／ول ک５دای،  په صورت ک３ حجر  ادا کولو  نه  د  پورونو  د  باندې 
تصرفات او راک７ې ورک７ې سم３ او نافذې دي، ＄که د حجر په لگولو ک３ د س７ي اهليت له 
من％ه ＄ي او د پورورکوونکي د پور لپاره - چ３ يو وړوکی مصلحت دی، د چا اهليت له من％ه 
وړل روا نه دي. همدا راز قاضي هم نه شي کوالی چ３ د پوروړي له اجازې پرته د هغه مالونه 
وپلوري او پور ورکوونکو ته ي３ په پور ک３ ورک７ي، ＄که د مال د ＇＋تن له رضا پرته د هغه په 
مال معامله کول روا نه دي. البته که پر چا دراهم يا د نانير پور وي او دى دراهم او د نانير ولري، 
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قاضي ي３ له اجازې پرته د هغه پورورکوونکو ته ورکوالی شي، ＄که پورورکوونکی چ３ له 
پوروړي سره د خپل حق جنس وويني، د پوروړي له اجازې پرته ي３ ور＇خه اخيستلی شي.

قاضي کوالی شي پوروړی چ３ پورونه نه ادا کوي، بندي ک７ي او د بند له الرې زور پرې راوړي 
تر ＇و خپل مالونه وپلوري او د خلکو پورونه وسپاري.

د يارانو نظر: 
د پورونو په مسئله ک３ د امام ابويوسف او امام محمد نظر داس３ دی: که چ５رې پوروړي د پور 
له ادا کولو ＇خه )پور ل８ وي که ډ４ر( منع راوړى قاضي کوالی شي چ３ د پور ورکوونکو په 
غو＊تنه په نوموړي باندې حجر ول／وي، له اخيستلو او خر＇ولو، چا ته په مال اقرار کولو او په 

خپل مال ک３ له تصرف کولو ＇خه ي３ منعه ک７ي، ＇و دده پور ورکوونکي زيانمن نه شي. 
پور  د  کوالی شي چ３  قاضي  وک７،  انکار  ورکولو  له  مالونو  د خپلو  ک３  پور  په  پوروړي  که 
ورکوونکو په غو＊تنه د پوروړي مالونه او سامان وپلوري او د هغوی پورونه پرې ادا ک７ي. د 
مالونو په پلورلو ک３ به د هغه په سامانونو پيل کي８ي او بيا به ＄مکه خر＇ي８ي. له ضروري شيانو 
پرته به د پوروړي ！ول مالونه پلورل کي８ي او د پور ورکوونکو تر من＃ به د هغوی د پورونو په 

تناسب و４شل کي８ي.
که پوروړی د حجر په حالت ک３ چا ته په مال اقرار وک７ي، د پخوانيو پورونو له ادا کولو مخک３ 

ي３ نه شي ورکوالی، بلک３ د پورونو له ادا کولو وروسته به نوموړی اقرار سر ته رسوي.

د مفلس نفقه: 
د مفلس له مال ＇خه به د مفلس، د مفلس د م５رمن３، کوچنيو اوالدونو او نورو هغو خپلوانو 
نفقه ورکول کي８ي چ３ پر مفلس ي３ نفقه ورکول الزم دي، ＄که دا د مفلس اصلي حاجتونه 

دي او پر نورو حقونو وړاندې دي.

کوم پورونه د بند المل کېدای شي؟ 
يوازې په هغو پورونو ک３ پوروړی د بندي ک５دو وړ دی چ３ د عقد په نتيجه ک３ من％ته راغلي 
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وي لکه د بيع３ عقد، د نکاح عقد، کفالت او داس３ نور. هغه پورونه چ３ د عقد په نتيجه ک３ 
من＃ ته نه وي راغلي لکه د غصب او جنايت په نتيجه ک３ رامن％ته شوي پورونه، نو په داس３ 
مواردو ک３ پوروړی بندي ک５دالی نه شي، مگر دا چ３ د پور خاوند د پوره وړي په شتمن９ 

درلودلو شاهدان ت５ر ک７ي.
که ＇وک له مفلس سره خپل مال بعينه وويني، نه شي کوالی چ３ د نورو پور خاوندانو پرته 
ي３ د ＄ان لپاره واخلي، بلک３ په دې مال ک３ دی له نورو پور ورکوونکو سره يو شان حق لري، 

＄که د پوروړي پر غاړه د ده حق د نورو له حقونو سره برابر دی او کوم لوم７يتوب نه لري.

د فاسق حجر: 
فسق په دوه ډوله دی: لوم７ی دا چ３ انسان د فسق په حالت ک３ بالغ شي او همداس３ دوام 
وک７ي چ３ دې ته اصلي فسق ويل کي８ي. دويم هغه فسق دی چ３ له بلوغ وروسته په عارضي 
ډول راپيدا شي. اصلي او عارضي دواړه فسقونه د فاسق پر تصرفاتو د بنديز سبب ک５دای نه 

شي.

د پور په مقابل ک３ د پوروړي بندي ک５دل په ＇ه شي داللت کوي؟ 
زده کوونکي دې په اسالمي شريعت ک３ د مال په ارز＊ت وغ８ي８ي.
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١- أيا د امام ابوحنيفه په نظر د پور په مقابل ک３ په پوروړي باندې حجر ل／ول روا دي؟
۲- د پورتن９ موضوع په اړه د يارانو نظر بيان ک７ئ.

٣- مفلس تعريف ک７ئ.
٤- له مفلس ＇خه خپل پورونه ＇ن／ه ب５رته الس ته راوړالی شو؟

۵- أيا فسق پر تصرفاتو د حجر سبب ک５دای شي؟
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شلم لوست

اقرار )١(

اسالمي شريعت او عقل دواړو د انسان وينا او اقرار ته ارز＊ت ورک７ی او هر انسان په خپل 
اقرار نيول کي８ي. د اقرار په اړه موجود احکام ب５الب５ل اړخونه لري چ３ نن به موږ په اسالمي 

شريعت ک３ د اقرار کوونکي په شرطونو او د اقرار په جملو وغ８ي８و.
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ژباړه 

ي３  کول  ادا  وک７ي،  اقرار  باندې  يا مجهول حق  معلوم  په  انسان  عاقل  او  بالغ  ازاد،  که  �$-%
ورباندې الزم دي او ورته به ويل کي８ي چ３ د مجهول وضاحت وک７ه! که ي３ وضاحت ونه ک７، 

حاکم به ي３ په وضاحت کولو مجبوروي. 
%.$�که ي３ وويل: د فالني پر ما باندې يو شی دی، نو پرې الزم دي چ３ ارز＊ت لرونکی شی 
و＊يي، که مقرله له ＊ودل شوې اندازې ＇خه د ډ４ر شي دعوه کوله، خبره د اقرار کوونکي 

معتبره ده له قسم سره.
%/$�که ي３ وويل: د هغه پر ما مال دی. نو د وضاحت لپاره به ده ته مراجعه کي８ي او په ل８ او 
ډ４ر ک３ ي３ خبره منل کي８ي. که ي３ وويل: د هغه پر ما ستر مال دی، له دوه سوو درهمو ＇خه 
په کمو ي３ خبره نه منل کي８ي او که ي３ وويل: ډ４رې پيس３ دي. له لسو ＇خه په ل８و درهمو 
ک３ ي３ خبره نه قبلي８ي. که ي３ وويل: درهمونه دي. نو درې درهمه دي م／ر دا چ３ د ډ４رو 

بيان وک７ي. 
%0$�که ي３ وويل: دومره، دومره درهمه دي. له يوولسو ＇خه په ل８و ک３ ي３ خبره نه منل کي８ي. 
او که ي３ وويل: دومره او دومره درهمه دي. له يو ويشتو ＇خه په ل８و ک３ ي３ خبره نه منل کي８ي. 
که ي３ وويل: د هغه پر ما باندې دي يا د هغه زما لوري ته دي، نو په پور ي３ اقرار وک７، خو که 

وي３ ويل: زما سره دي، نو دا په امانت اقرار دی. 
%1$�که يوه شخص ورته وويل: زما پر تا زر دي او ده )ورته په ＄واب ک３( وويل: وي３ تله، يا 

کره ي３ معلومه ک７ه، يا ن５＂ه ي３ راک７ه، او يا درم３ ک７ې، نو دا اقرار دی. 
%2$�که چا د ن５＂３ په پور اقرار وک７، مقرله په پور ک３ ري＋تينی وباله، خو په ن５＂ه ک３ ي３ دروغجن 

وباله، نو سمالسي دين ورباندې الزم دی او په ن５＂ه ک３ به مقرله ته قسم ورکول کي８ي.
شرحه

د اقرار تعريف: اقرار په لغت ک３ اثبات ته وايي. او په اصطالح ک３ پر خپل ＄ان د بل چا د 
حق له ثبوت ＇خه خبر ورکولو ته ويل کي８ي.

مقر: هغه ＇وک دى چ３ په خپل ＄ان باندې د بل چا له حق ＇خه خبر ورکوي.
مقرله: هغه چا ته ويل کي８ي چ３ مقر ي３ حق په ＄ان باندې مني.
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مقربه: هغه حق چ３ مقر ورباندې اقرار ک７ی وي.

د مقر شرطونه: د مقر لپاره دا شرط دی چ３ هغه به ازاد انسان وي، په مالي مسايلو ک３ چ３ 
زيان ي３ بادار ته اوړي، د مريي اقرار صح５ح نه دی، خو که مريی ماذون و اقرار ي３ منل کي８ي، 
همدا راز که مريی د چا پر حق اقرار وک７ي نو له ازادۍ وروسته به ي３ ادا کوي. د کوچني اقرار 
هم صح５ح نه دی، م／ر دا چ３ اجازه ورته شوې وي. همدا راز د ليوني اقرار هم د منلو وړ 

نه دی.
مقر، به مجهول حقونه رو＊انوي او که ي３ انکار وک７ قاضي به ي３ دې ته اړباسي چ３ رو＊انه 
ي３ ک７ي. په اقرار ک３ دا هم شرط ده چ３ مقرله، د مقر اقرار ومني. د مجهول اقرار د رو＊انولو 
لپاره ضروري ده چ３ داس３ شی و＊يي چ３ ارز＊ت ولري. که د مقر او مقرله تر من＃ د مقربه 

په اندازه ک３ اختالف و، نو د مقر خبره له قسم سره معتبره ده.

د اقرار ټکي: ＄ين３ داس３ ！کي شته چ３ کچه ي３ پوره معلومه نه ده. د فقه３ علماوو د داس３ 
！کو اندازې ！اکلي، د ب５ل／３ په ډول که مقر په )ستر مال( اقرار وک７ي، نو له دوو سوو درهمو به 
ل８ نه وي، ＄که دوه سوه درهمه هغه اندازه ده چ３ شخص پرې غني －ر＄ي. په همدې دليل 
که ＇وک ووايي چ３ پر ما د فالني ډ４رې پيس３ دي، د يارانو په نظر ل８ تر ل８ه دوه سوه درهمه 
پرې الزمي８ي، خو امام صاحب وايي: لس درهمه پرې الزم８５ي، ＄که چ３ د دراهمو ！کی 
يوازې د لسو پورې، د عدد تمييز را＄ي. له )کذا، کذا درهما: دومره، دومره درهمه( ＇خه به 
کم تر کمه يوولس اخيستل کي８ي ＄که دوه داس３ مجهول عددونه ي３ ذکر ک７ي چ３ په من＃ 
ک３ ي３ د عطف حرف نشته، او د دې تميز ل８ تر ل８ه يوولس را＄ي. همدا راز له )کذا و کذا 
درهما: دومره او دومره درهمه( ＇خه به ل８ تر ل８ه يوويشت اخيستل کي８ي، ＄که دوه داس３ 
عددونه ي３ ذکر ک７ي چ３ په من＃ ک３ ي３ د عطف حرف دی، او د دې تمييز ل８ تر ل８ه يوويشت 

را＄ي.
د )علي: پر ما باندې( ！کی په عربي ک３ د الزمولو لپاره کارول کي８ي، که په اقرار ک３ وکارول 
شي، نو د پور په معنا به وي، خو که په اقرار ک３ د )عندې او معي: زما سره( ！کی وکارول شي 

چ３ د الزمولو لپاره نه دی، نو د امانت معنا افاده کوي.
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زده کوونکي دې په عملي ډول د اقرار يو ل７ صورتونه په خپلو من％ونو ک３ تطبيق ک７ي.

١- اقرار تعريف ک７ئ.
۲- مقر، مقرله او مقر به تعريف ک７ئ.

٣- د مقر شرطونه رو＊انه ک７ئ.
٤- أيا په مجهول شي اقرار صح５ح دی؟ دليل ي３ وواياست.

۵- په اقرار ک３ د )پر ما باندې( ！کی ＇ه معنا ورکوي؟
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يوويشتم لوست

اقرار )٢(
د اقرار ！کي

پوهي８و چ３ اقرار په ډول ډول جملو رامن％ه ک５دای شي. جمل３ او ！کي د اقرار په ثبوت ک３ 
مهم رول لري، له همدې امله علماوو د اقرار جملو ته پاملرنه ک７ې چ３ يوه برخه به ي３ دلته 

ولولو.

� ç̧ ß®ßáÙ=�Îß¿áNßJ ái=�ãÐ=ßÇ ßi�Êå®>ßFá¶=�àÄßºåhß¶ßÆ�àÐ>ß¿áNåJ ái å×=� çX ßq�åÅåe=ßfá®åDåE� âØ årçJàº�Îß¿áNßJ ái=ßÆ�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$-%
*àÐ>ß¿áNåJ ái å×=� ß̧ ßìßEßÆ� àe=ßfá®åáÝ=�àÄßºåhß¶� ß¤É å»ßá�=�Îß¿áNßJ ái=� áÁåDßª�(ßfßNá²ßáÙ=�áÆß?

�ßÍ ß»Éå®� ç×C� æ¼ ßÂáea�àÍßÑ>åº�àÄßºåhß¶�*æÍ ßìá¿ åU�ßhÉå«ß®� ç×C�áÆß?�(=âe>ß¿Èåa� ç×C� æ¼ ßÂáeåa�àÍßÑ>åº� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$.%
*åhÉå«ß̄á¶=�áÆß?�åe>ß¿È ëb¶=

� ãHáÇßM�àÄßºåhß¶�* ãHáÇßMßÆ�ãÍßÑ>åº�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�( à¼ åÂ=ßeßa�>Ãè· à²�àÍßÑ>åá�>ßª�* ã¼ ßÂáeåaßÆ�ãÍßÑ>åº� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$/%
*åÄáÉß¶C�åÍßÑ>åá�=�å� åjá«ßI� å�� à¤ åQâfßá�=ßÆ�ãb åU=ßÆ

* àe=ßfá®åáÝ=�àÄáºßhá·ßÈ�áß��åÅåe=ßfá®åDåE� âØ årçJàº�àç�=�ßÐ> ßm� áÁC�6 ß¹>ß®ßÆ� ú°ßå}�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$0%
�* àe>ßÉåá�=� ß̧ ßìßEßÆ� àe=ßfá®åáÝ=�àÄßºåhß¶�åÄ åjá«ß¿å¶�ße>ßÉåá�=� ß�ßf ßmßÆ�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$1%

�åÅ åd ßÂ�àÐ>ß¿åE�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�(àÐ>ß¿åFá¶= ßÆ� àe=çb¶=�àÄß¶�ëfß̄ à»á·å·ßª�åÄ åjá«ß¿å¶�> ßÂßÐ>ß¿åE�Îß¿áNßJ ái=ßÆ�æe=ßbåE�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$2%
�* ß¹>ß®�> ß»ß²�ßÇ àÃßª�* æÁ ßØà«å¶�àÍ ßqáfß£á¶=ßÆ�Êå¶�åe=çb¶=

�àÄßºåhß¶� æ̧ áF ßì áqC� å��æÍçE= ßbåE�çfß®ß?� áÀßºßÆ�*àÌçf ßqáÇß̄á¶= ßÆ� àf á»çJ¶=�àÄßºåhß¶�æÌçf ßqáÇß®� å��æf á»ßJåE�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$3%
�*âÍ çq> ß]�àÍçE= çb¶=

�*àÅ>ßºåhß¶� æHáÇßM� å�� ãHáÇßM� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�(> â£Éåß��àÅ>ßºåhß¶� æ̧ È åbá¿åº� å��>âEáÇßM� àKáF ßrß¦�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$4%
� ãHáÇßM� ç×C� ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�Í«É¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÄáºßhá·ßÈ�áß�� æH=ßÇáMß?�åÌßf ßnß¢� å�� ãHáÇßM� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ

*�>âEáÇßM�ßf ßnß¢�ßb ßUß?�àÄàºßhá·ßÈ�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�( ãb åU=ßÆ
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�çfß®ß? �áÇß¶ �= ßdß²ßÆ�(åÄå¿Éåß� � ß¤ßº�àÄà¶áÇß® � à¹áÇß̄á¶>ßª � æGÉå£ßº� æHáÇßNåE �ßÐ> ßQßÆ� æHáÇßM � åG árß§åE �çfß®ß? � áÀßºßÆ�$5%
� ßH> ßjåá�=ßÆ� ßHáf çv¶=� àbÈåfàÈ�)�æÍ ßjáß�� å��ãÍ ßjáß�� çÊß· ß¢�àÄß¶� ß¹>ß®�� áÁåCßÆ�* ãÇàÈ àg� ßÊ åÂ�6 ß¹>ß®ßÆ� ß¼ åÂ=ßeßbåE

*ãÌßf ßnß¢�àÄßºåhß¶�æÍ ßjáß�� ß¤ßº�âÍ ßjáß��Láaßeß?�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�(ãÍ ßjáß��àÄßºåhß¶�)

ژباړه

%-$�که چا اقرار وک７ او په متصله استثنا ي３ ل８ يا ډ４ر ＇ه ور＇خه استثنا ک７ل، نو استثنا ي３ 
صح５ح او پات３ به ورکوي، خو که ！ول ي３ استثنا ک７ل، نو اقرار ي３ صحيح او استثنا ي３ باطله 

ده. 
%.$�که ي３ وويل: د هغه پر ما سل درهمه دي، م／ر يو دينار نه، يا يوه پيمانه غنم نه. دا به د يو 

دينار يا يوې پيمان３ غنمو د قيمت په اندازه له سلو درهمو ＇خه ل８ ورکوي.
%/$ که چا وويل: د هغه پر ما سل او يو درهم دی، نو سل ！ول درهم دي. که ي３ وويل: سل او 
يوه جوړه جام３ دي، نو پر ده يوه جوړه جام３ دي او د سلو د وضاحت لپاره به له هغه پو＊تنه 

کي８ي. 
%0$�که چا پر يو حق د اقرار کولو پس３ متصل )ان شاء اهلل( وويل، اقرار پرې نه الزمي８ي. 

%1$�که چا اقرار وک７، خو خيار ي３ ＄ان ته ثابت ک７، نو اقرار ي３ صح５ح او خيار ي３ باطل 
دی. 

%2$�که چا په کور اقرار وک７، خو ودان９ ي３ د ＄ان لپاره استثنا ک７ه، نو کور او ودان９ دواړه د 
مقرله حق دی. که داس３ ي３ وويل: د دې کور ودان９ زما او انگ７ )حويل９( ي３ د فالني ده، نو 

خبره ي３ منل کي８ي.
%3$�که چا په ！وکرۍ ک３ په خرما باندې د )غصب( اقرار وک７، خرما او ！وکرۍ دواړه پرې 

الزمي８ي. که چا په غوجل ک３ په ＇اروي اقرار وک７، نو يوازې ＇اروی پرې الزمي８ي. 
%4$�که ي３ داس３ وويل: په دستمال ک３ م３ جام３ غصب ک７ې نو دواړه پرې الزمي８ي او که 
ي３ وويل: له هغه م３ جامه په جامه ک３ غصب ک７ې، دواړه جام３ پرې الزمي８ي، او که داس３ 
ي３ وويل: د هغه پر ما باندې يوه جوړه جام３ په لسو جوړو ک３ دي. د امام ابوحنيفه او امام 
امام محمد وايي: يوولس جوړه جام３  نزد يوه جوړه جام３ ورباندې دي، خو  په  ابويوسف 
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ورباندې دي. 
%5$�چا چ３ د جامو په غصب کولو اقرار وک７ او عيبجنه جامه ي３ د سپارلو لپاره راوړه، نو 
خبره ي３ له قسم سره معتبره ده. همدا راز که په دراهمو ي３ اقرار وک７ او وي３ ويل: هغه کو！ه 

)ناچل３( دي. 
که ي３ وويل: پر ما پن％ه په پن％و ک３ دي او مقصد ي３ ضرب او حساب وو، نو يوازې پن％ه پرې 

الزمي８ي او که ي３ وويل: زما مقصد پن％ه جمع پن％ه وو، لس پرې الزمي８ي.

شرحه
په اقرار کې د استثناء بيان: استثنا په دوو ډولو ده، يوې ته تعطيلي )＄ن６وونک３( او بل３ 
ته تحصيلي )حاصلوونک３( استثناء وايي. دا دواړه استثنا－ان３ هغه مهال صح５ح دي چ３ له 

خبرې سره متصل３ ذکر شي.
تعطيلي استثناء: د ب５ل／３ په ډول يو ＇وک ووايي: ستا پر ما سل افغان９ دي إن شاءاهلل. په دې 
مثال ک３ د )إن شاءاهلل( له جمل３ سره ！ول اقرار و＄ن４６ده او داس３ دی لکه چ３ له سره اقرار نه 

وي شوی، ＄که هغه اقرار چ３ تعطيلي استثنا پک３ وي په مقر هي＆ شی نه الزموي.
تحصيلي استثناء: دې ته وايي چ３ د ويل شوې جمل３ له حکم ＇خه د استثنا په ！کو )اال، 
غير او سوی( ＄ن３ شيان وايستل شي، لکه )له علي مائة درهم إال درهما( د هغه پر ما سل 
درهمه دي، خو يو درهم نه. د دې استثنا په نتيجه ک３ که تر حکم الندې ډ４ر شيان پات３ شي 
او که ل８، استثنا صح５ح بلل کي８ي، البته که د ويل شوې جمل３ ！ول شيان ب５رته استثنا شي 
لکه )د هغه پر ما سل افغان９ دی م／ر سل نه( نو دا استثنا باطله ده او په مقر باندې ！ول شيان 
الزمي８ي ＄که چ３ دا استثنا نه، بلک３ رجوع )له اقرار ＇خه －ر＄５دل( بلل کي８ي او له اقرار 

＇خه －ر＄５دل شرعا باطل دي.
اقرار او خيار: که ＇وک د يو مال په اخيستلو اقرار وک７ي او ورسره دا هم ووايي چ３ ما ته 
پک３ خيار هم شته نو اقرار ي３ صح５ح او خيار ي３ باطل دی، ＄که چ３ خيار د فسخ３ لپاره 

وي او اقرار نه فسخه کي８ي.
مسئله: که ＇وک د چا لپاره په کور اقرار وک７ي، نو ودان９ ور＇خه نه شي استثنا کوالی، ＄که 
چ３ ودان９ په طبيعي ډول په کور ک３ شامله وي، البته که چا ته په ودان９ اقرار وک７ي او انگ７ 
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ور＇خه استثنا ک７ي، صح５ح ده، يعن３ ودان９ او تر ودان９ الندې ＄مکه د مقرله حق گر＄ي او 
انگ７ د مقر په ملکيت ک３ پات３ کي８ي.

مسئله: که ＇وک په يو شي ک３ د بل شي د غصب اقرار وک７ي او لوم７ی شی د دويم لپاره 
ظرف وي، نو دواړه پرې الزمي８ي، خو که له يوه شي ＇خه د بل شي د غال کولو اقرار وک７ي 
نو يوازې دويم شی پرې الزمي８ي، که ＇ه هم لوم７ی ظرف وي، ＄که د )من( کلمه د راب５لولو 
معنا لري. په دې اړه په متن ک３ راغل３ مسئل３ په همدې بنس والړې دي، البته په غوجل 
ک３ د ＇اروي په غصب کولو باندې په اقرار کولو ＄که يوازې ＇اروي الزمي８ي چ３ غوجل له 

＄مک３ ＇خه عبارت ده او غصب ي３ ممکن نه دی.

زده کوونکي دې د محترم ＊وونکي په مرسته په اقرار ک３ د استثنا لپاره ب５الب５ل３ جمل３ 
جوړې او حکم دې رو＊انه ک７ي.

١- په اقرار ک３ استثنا په کوم شرط صح５ح －２ل کي８ي؟
۲- تعطيلي استثنا ＇ه ته وايي؟

٣- د استثنا ！کي کوم کوم دي؟
٤- په اقرار ک３ ＄انته خيار ثابتول ＇ه حکم لري؟

۵- په غوجل ک３ د ＇اروي په غصب ول３ دواړه نه الزمي８ي؟
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دوه ويشتم لوست

اقرار )٣(
د اقرار جمل３

اړه وو،  په  او جملو  اقرار ک３ د کارول ک５دونکو ！کو  په  ت５ر لوست مو  خوږو زده کوونکو! 
＇رن／ه چ３ دا موضوع پای ته نه ده رس５دل３، غواړو چ３ نن هم ورسره تم شو او په ب５الب５لو 

اړخونو ي３ ＄انونه ＊ه پوه ک７و.

�àÐ= ßbåJáE å×=�àÄàºßhá·ßÈ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ãÍß£ ájåI�àÄßºåhß¶�(æÌßf ßnß¢� ß�C� æ¼ ßÂáeåa� áÀåº� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-%
�*> ßÃè· à²�àÌßf ßnß£á¶=�àÄàºßhá·ßÈ� ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(àÍßÈ> ß§á¶=� à�à̄ ájßIßÆ�àÅ ßbá£ßE�>ßºßÆ

� ß̧ Éå®�åÄå¿áÉ ß£åE�= âbáF ß¢�ßfß²ßc� áÁåDßª�(àÄ ávåFá®ß?�áß�ßÆ�àÄá¿åº�ÄJáÈßß� ám=�æbáF ß¢� åÀßß�� áÀåº� ã¬á¶ß?� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$.%
�*´ß¶�ßÐ áÊ ßm� ßØßª� ç×åCßÆ�( ß¬á¶ßáÙ=�åd à]ßÆ�ßbáFß£á¶=�å�¼ë· ßjßª� ßKáÒ åm� áÁC�6àÄß¶�ëfß̄ à»á·å¶

�áÇß¶ßÆ�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� å¹áÇß®� å�� à¬á¶ßáÙ=�àÄßºåhß¶�àÄá¿ëÉ ß£àÈ�áß�ßÆ�æbáF ß¢� åÀßß�� áÀåº� ã¬á¶ß?� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$/%
�àÄßºåhß¶� ßbáFß£á¶=� ß¼ç· ßi� áÁDßª�( ßbáFß£á¶=� ß¼ë· ßjàÈ�ÎçJ ßU�àÄáºßhá·ßÈ�áß��åbáFß£á¶=�=dÂ� åÀßß�� áÀåº� ã¬á¶?�Ê· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®

*àÄáºåhá·ßI�áß��àÄ á»ë· ßjàÈ�áß�� áÁCßÆ� à¬á¶ áÙ=
�(àÅà� åjá«ßI� á̧ ßFá̄ àÈ�áß�ßÆ� à¬á¶ßáÙ=�àÄßºåhß¶�(æfÈåhá¿ å]�áÆß?�æfáß�� åÀßß�� áÀåº� æ¼ ßÂáeåa� à¬á¶ß?� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$0%
�àa>ßÉåá�=�àÄßºåhß¶�(ãa>ßÉ åQ� ßÊ åÂ�6àÄß¶�èfß̄àá�=� ß¹>ß®ßÆ�( ãÇàÈ àg� ßÊ åÂßÆ� æ¥>ßJßº� åÀßß�� áÀåº� ã¬á¶ß?� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ

*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� å¹áÇß®� å�
� àÀá«åá�=ßÆ� à̧ árç¿¶=�àÄß·ßª� æ¬áÉ ßjåE�àÄß¶�çfß®ß?� áÁåCßÆ�( èsß«á¶=ßÆ�àÍß̄á·ßá�=�àÄß·ßª�æß�>ßå~�åÅåá�ß§å¶�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$1%

*àÌßÇ áj å³á¶=ßÆ� àÁ=ßbÉå£á¶=�àÄß·ßª�æÍß· ßRßå}�çfß®ß?� áÀßºßÆ�( à̧ åÑ> ß»ßá�=ßÆ

ژباړه

%-$�که )مقر( وويل: د هغه پر ما له يوه درهم ＇خه تر لسو پورې دي نو د امام ابوحنيفه په نزد 
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نهه درهمه پرې الزمي８ي )يعن３( له ابتدا )يوه( ＇خه تر نهو شم５رې پک３ داخل３ دي او غايه 
)لسمه( پک３ داخله نه ده. امام ابويوسف او امام محمد وايي: لس پوره پرې الزمي８ي. 

%.$�که )مقر( وويل: د هغه پر ما د هغه مريي له درکه چ３ ور＇خه م３ اخيستی، خو قبض 
ک７ی م３ نه دی، زر درهمه دي. که ي３ مريي تعيين ک７، نو مقرله ته به وويل شي: که دې خو＊ه 

وي نو مريی وسپاره او زر درهمه واخله او که مريی نه سپارې، نو د هي＆ شي حقدار نه ي３. 
%/$�که مقر وويل: د هغه پر ما د مريي د قيمت له درکه زر دي او مريی ي３ تعيين نه ک７، نو د 
امام ابوحنيفه په نظر زر درهمه پرې الزم دي، خو که داس３ ي３ وويل: د هغه پر ما د دغه مريی 
د قيمت له درکه زر دي، نو زر تر هغ３ نه الزمي８ي چ３ مريی تر السه نه ک７ي. که ي３ مريی 

ورتسليم ک７، نو زر پرې الزم８５ي او که ي３ مريی تسليم نه ک７ نو نه الزمي８ي. 
%0$�که ي３ وويل: د هغه پر ما زر دي، د شرابو يا د خوګ د قيمت له درکه. په دې اقرار ک３ زر 
درهمه پرې الزمي８ي او د شرابو او خوګ تفسير ي３ نه منل کي８ي. که مقر وويل: د هغه پر ما د 
مال د قيمت له درکه زر درهمه کو！ه پيس３ دي، خو مقرله وويل چ３ روغ３ پيس３ دي. په دې 

صورت ک３ د امام ابوحنيفه په نظر روغ３ پيس３ پرې الزمي８ي. 
%1$�که مقر د چا لپاره په －وته اقرار وک７ نو حلقه او غمی دواړه پرې الزمي８ي. که چا په توره 
اقرار وک７ نو ت５غ، تيکى او غاړه ک９ ！ول پرې الزم دي. که پر ډول９ ي３ اقرار وک７، نو لر－ى او 

！وکر دواړه پرې الزمي８ي.

شرحه
که اقرار کوونکی ووايي: د هغه پر ما د هغه مريي له درکه چ３ ور＇خه م３ اخيستی، خو قبض 

ک７ی م３ نه دی، زر درهمه دي. په دې مسئله ک３ دوه صورتونه دي:
١- که مقر مريی تعين ک７، نو خو＊ه د مقرله ده چ３ مريی سپاري او زر درهمه اخلي او که 
انکار کوي او د مريي له سپارلو ډډه کوي، يعن３ په دې صورت ک３ د مريي له سپارلو پرته پر 

مقر زر درهمه نه الزمي８ي.
۲- که مقر مريی تعين نه ک７، نو په دې صورت ک３ که مقرله د مريي له سپارلو انکار وک７ي هم 
پر مقر زر درهمه الزمي８ي، ＄که د مقر د اقرار له مخ３ پر هغه زر درهمه الزم شول، له دې 
وروسته دا خبره چ３ )ما غالم قبض ک７ی نه دی(، له اقرار ＇خه رجوع －２ل کي８ي او له اقرار 
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＇خه رجوع کول شرعا باطل دي، البته د امام ابويوسف او امام محمد په نظر که د نه قبض 
ک５دلو خبره ي３ متصله وک７ه، نو د مريي له ترالسه کولو پرته پرې زر درهمه نه الزمي８ي خو که 

د نه قبض ک５دو خبره ي３ متصله ونه ک７ه، نو زر درهمه پرې الزم دي.
مسئله: 

په دې اقرار ک３ )چ３ پر ما د هغه زر درهمه دي د خوګ يا د شرابو د قيمت له درکه( هم پر 
مقر زر درهمه الزم دي. که ＇ه هم خوګ او شراب په شريعت ک３ ه５＆ مالي ارز＊ت نه لري 
او له دې درکه پر چا مال نه الزم８５ي خو ＇رن／ه چ３ مقر لوم７ی په دې اقرار) پر ما د هغه زر 
درهمه دي( پر خپل ＄ان زر درهمه الزم ک７ي او ورپس３ د خوګ او شرابو خبره ＄که د منلو 
وړ نه ده چ３ دا وينا په حقيقت ک３ له اقرار ＇خه د رجوع په معنا ده او له اقرار ＇خه رجوع 

کول شرعا باطل دي.  
په همدې ډول که د مال د قيمت له درکه په زرو درهمو اقرار وک７ي او ورپس３ ووايي چ３ زر  
درهمه کو！ه دي، خو مقر له ووايي چ３ روغ３ پيس３ دي. په دې صورت ک３ هم ＄که روغ３ 
پيس３ الزمي８ي چ３ عموما راک７ه ورک７ه په روغو پيسو کي８ي، کله چ３ ＇وک په پيسو اقرار 
وک７ي او بيا وايي چ３ کو！ه پيس３ دي، نو دا هم له اقرار ＇خه يو ډول رجوع ده چ３ شرعا د 

منلو وړ نه ده.
په ګوته اقرار کول: 

که ＇وک د چا لپاره په －وته اقرار وک７ي، نو حلقه او غمی دواړه پرې الزم８５ي، ＄که په عرف 
او دود ک３ －وته حلق３ او غمي دواړو ته ويل کي８ي، لن６ه دا چ３ دې مثال ته ورته هغه شيان 
چ３ د کوم نوم الندې را＄ي، د هغه نوم د اخيستلو په مهال په اقرار ک３ داخلي８ي، لکه د تيکى 

)پوښ( او غاړه ک９ داخل５دل په توره ک３ او د لر－و او ！وکر داخل５دل په ډول９ ک３.

نوم الندې ＇و شيان داخل  يوه  اقرار داس３ مثالونه وړاندې ک７ي چ３ د  زده کوونکي دې د 
وي.



٩٢

١- )د هغه پر ما د هغه پسه له درکه چ３ ور＇خه م３ اخيستی خو قبض ک７ی م３ نه دی، 
زر درهمه دي( د دې مسئل３ دوه صورتونه بيان ک７ئ.

۲- په پورتن９ مسئله ک３ که پسه تعيين نه شي، ول３ په هر حال زر درهمه الزمي８ي؟
٣- په دې صورت ک３ )پر ما باندې د هغه زر درهمه دي د شرابو د قيمت له درکه( د 

شرابو تفسير ول３ نه منل کي８ي؟
٤- د )－وت３( تر نامه الندې کوم شيان داخلي８ي؟
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درويشتم لوست

اقرار )٤(
حمل ته اقرار او په مرض ک３ اقرار

د مر－ون３ ناروغ９ په حالت ک３ په کوم شي باندې د چا لپاره اقرار کول په شريعت ک３ ＄ان／７ي 
حکمونه لري، همدا راز حمل ته اقرار کول هم يوه مهمه موضوع ده. را＄ئ چ３ په احکامو 

ي３ ＄انونه پوه ک７و.

�àÄßMåeßÇßª�àÅÇàEß?� ßL>ßº�áÆß?� ãÁ ßØàª�>ßÃåE�Î ßqáÆß?� ß¹>ß®� áÁåDßª�( æ¼ ßÂáeåa� à¬á¶ß?� çÊß· ß¢�ßÍß¾ ßØàª� å̧ á»ßå��6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-%
�* ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� çX årßÈ�áß��ße=ßfá®åáÝ=� ß¼ßÃáEß?� áÁåCßÆ�( ãXÉ åV ßq�àe=ßfá®åáÝ>ßª

*àÄßºåhß¶ßÆ� àe=ßfá®åáÝ=� çX ßq� æ̧ àQßfå¶�æÌ> ßm� å̧ á»ßå}�çfß®ß?� áÁåCßÆ�$.%
�àÄáJßºåhß¶� ãÁÇàÈàaßÆ�åÄåJ çV åq� å��àÄáJßºåhß¶� ãÁÇàÈàa�åÄáÉß· ß¢ßÆ� æÁÇàÈ àbåE�åÄåIáÇßº� åzßfßº� å�� à̧ àQçf¶=�çfß®ß?�=ßcåC ßÆ�$/%
�(åÅåá� ß¦�Î· ß¢�ã½çbß̄ àº� åH>ßF áißáÙ>åE� àÆàfá£ßá�=� àÀáÈçb¶=ßÆ�åÍ çV ër¶=� àÀáÈßbßª�(æÍßºÇà·á£ßº� æH>ßF áiß@åE�åÄ åußfßº� å�
�àÄáJßºåhß¶� ãÁÇàÈàa�åÄáÉß· ß¢� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ� åzßfßá�=� å¹> ßU� å��åÄåE�çfß®?�>»áÉåª� ßÁ>ß²�ãÐÊ ßm� ß̧ àvßªßÆ� áKßÉ åvà®�=ßcåDßª

*åÍßMßeßÇá¶=� áÀåº� ß�áÆß?�àÄß¶�èfß̄àá�=� ßÁ>ß²ßÆ�àÅ àe=ßfá®C�ßg> ßQ�åÄåJ çV åq� å�
�*åÍßMßeßÇá¶=�àÍçÉå̄ßE�àÄß®ëb ßràÈ� áÁß?� ç×C� ã̧ å{>ßE�åÄåMåe=ßÇå¶� åxÈåfßá�=� àe=ßfá®åC ßÆ�$0%

�*àÄß¶�àÅ àe=ßfá®C� ß̧ ßìßEßÆ�àÄá¿åº�àÄàF ßjß¾� ßKßFßM�( å�áE=�ßÇ àÂ�6 ß¹>ß®� ç¼àM�åÄåIáÇßº� åzßfßº� å��úå�ß¿ áQßåÙ�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$1%
�*>ßß��àÅ àe=ßfá®C� á̧ àìáFßÈ�áß��>ßÃ ßQçÆßhßI� ç¼àM�æÍçÉåFß¿ áQßåÙ�çfß®ß?�áÇß¶ßÆ

� åÀáÈçb¶=� áÀåº� ȩ̀ ß®ßáÙ=�>ßÃß·ßª�( ßL> ß»ßª� æÀáÈßbåE�>ßß��çfß®ß?� ç¼àM�(åÄ åußfßº� å��>âM ßØßM�àÄßJ ßQáÆßg� ß°ç· ß{� áÀßºßÆ�$2%
*àÄá¿åº�> ßÃåM=ß�åº� áÀåºßÆ

ژباړه

%-$�که )مقر( وويل: د فالن９ ＊％３ د حمل پر ما باندې زر روپ９ دي. که داس３ ي３ وويل چ３ 
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فالني ورته وصيت ک７ی يا ي３ پالر م７ شوی، د پالر ميراث ي３ دی نو اقرار ي３ صح５ح دی، 
خو که اقرار ي３ مبهم )－ون，( و، نو د امام ابويوسف په نزد صح５ح نه دی. 

%.$�که د م８５ې په حمل ي３ د چا لپاره اقرار وک７ نو اقرار ي３ صح５ح او ادا کول ي３ ورباندې 
الزم دي.

%/$�که چا په مرض موت ک３ په پورونو اقرار وک７ او پر هغه د روغتيا د مهال پورونه هم وو او 
د مرض موت د مهال نور پورونه هم وو چ３ سبب يي معلوم و، په دې حالت ک３ د روغتيا 
د مهال پورونه او د معلومو سببونو پورونه پر نورو وړاندې دي. کله چ３ دا پورونه ادا شي او 
＇ه ترې پات３ شي، نو دا به په هغه ＇ه ک３ )ورکول کي８ي( چ３ په مرض ک３ ي３ ورباندې اقرار 
ک７ی. خو که د روغتيا د مهال پورونه ورباندې نه وو، نو اقرار ي３ صح５ح او د مقرله حق په 

ورثه وو مقدم دی. 
%0$�وارث ته د ناروغ اقرار باطل دی، دا چ３ نور وارثان ي３ تصديق وک７ي. 

%1$�چا چ３ پردي س７ي ته په مرض موت ک３ اقرار وک７ او بيا ي３ وويل: هغه زما زوی  دی، 
نو نسب ي３ ثابت او اقرار ي３ باطل دی. که پردۍ ＊％３ ته ي３ اقرار وک７، بيا ي３ هغه په نکاح 

ک７ه نو اقرار ي３ نه باطلي８ي. 
%2$�که چا خپله ＊％ه په مرض موت ک３ په در４و طالقو، طالقه ک７ه، بيا ي３ ورته په پور اقرار 

وک７ او م７ شو، دې ＊％３ ته به له پور او ميراث ＇خه هر يو چ３ کم و ورکول کي８ي. 

شرحه
حمل ته اقرار: حمل ته اقرار کول صح５ح دي، په دې شرط چ３ په اقرار ک３ داس３ معقول 
سبب ذکر وي چ３ په هغه سره حمل ته مال انتقال５دای شي، د ب５ل／３ په ډول مقر ووايي  چ３ 
د دغه حمل په ما د حامد د وصيت له درکه چ３ دې حمل ته ي３ ک７ی و، زر افغان９ دي يا 
داس３ ووايی: د دغه حمل پر ما د ده د م７ شوي پالر د پور له درکه زر افغان９ دي چ３ هغه 

افغان９ ده په ميراث وړې دي.
که پر مال د اقرار سبب معلوم نه وي، لکه د دې حمل پر ما زر افغان９ دي، يا داس３ سبب 
و＊يي چ３ معقول نه وي، د ب５ل／３ په ډول مقر ووايی: د دې حمل پر ما د پور له درکه زر 
افغان９ دي، يا د دې حمل پر ما د مو！ر له درکه چ３ ور＇خه م３ په بيعه اخيستی زر افغان９ 
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دي، نو اقرار باطل دی.
د م８５ې، غوا او داس３ نورو په حمل باندې د بل چا لپاره اقرار صح５ح دی، که ＇ه هم حمل 
مجهول دی، خو لکه چ３ پخوا مو ويلي وو، په مجهول حق باندې هم اقرار صح５ح دی. ياده 
دې وي چ３ حمل ته هغه مهال اقرار صح５ح دی چ３ حمل موجود وي، که د اقرار پر مهال 

حمل موجود نه و، نو اقرار باطل دی.
مرگونې ناروغي )مرض موت(: 

هغ３ ناروغتيا ته ويل کي８ي چ３ د مرگ و４ره پک３ غالبه وي که ＇ه هم ناروغ پک３ بستري نه 
وي.

په مرض موت کې په پورونو اقرار: 
که ＇وک په مر－ون３ ناروغ９ ک３ په پور اقرار وک７ي، نو اقرار ي３ صح５ح او د پورونو ادا کول 
ورباندې الزم دي، البته د دوو ډولو پورونو ادا کول په دې اقرار باندې مقدم دي چ３ په الندې 

ډول دي:
١-  د روغتيا پر مهال اخيستل شوي پورونه.

۲- د مر－ون３ ناروغ９ د مهال هغه پورونه چ３ سبب ي３ معلوم وي، د ب５ل／３ په ډول د 
درملو لپاره اخيستل شوي پورونه چ３ شاهدان پرې هم شتون ولري او حق ي３ د مقر له 

اقرار پرته هم معلوم او ثابت دی.
که د پورتنيو پورونو له ادا کولو وروسته مال پات３ و، نو د ناروغ９ د مهال په اقرار ک３ ي３ ورکول 

د وارثانو په حق مقدم دي.
په مر－ون３ ناروغ９ ک３ وارث ته پر مال اقرار باطل دی، مگر چ３ وارثان ي３ تصديق وک７ي. په 
همدې بنس که ＇وک پردي س７ي ته اقرار وک７ي او وروسته د هغه د زوی والي دعوه وک７ي، 
نو نسب ي３ ثابت او د وارث －ر＄５دو له امله ي３ اقرار باطل دی، خو که چا پردۍ ＊％３ ته په 
مال اقرار وک７ او وروسته ي３ هغه په نکاح ک７ه، د وارث －ر＄５دو له امله ي３ د پورتني مثال په 
＇５ر اقرار نه باطلي８ي، ＄که م５رمن ي３ د اقرار پر مهال پردۍ او زوی ي３ د اقرار پر مهال هم 

وارث و، پردي ته اقرار صح５ح او وارث ته اقرار باطل دی.
انسان واک  د  په خپل مال ک３  ناروغ９ ک３  په مر－ون３  دا دی چ３  پورتنيو احکامو سبب  د 
مر－ون３  په  مال ک３ کوالی شول  په خپل  ي３  روغتيا ک３  په  تصرفات چ３  هغه  او  راکمي８ي 

ناروغ９ ک３ ي３ نه شي کوالی.
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مسئله: که س７ی خپل３ ＊％３ ته په مر－ون３ ناروغ９ ک３ مغلظ طالق ورک７ي، بيا ورته په پور 
اقرار وک７ي او د ＊％３ د عدت په حال ک３ م７ شي، ＇رن／ه چ３ په دې صورت ک３ په س７ي 
－ومان کي８ي چ３ د خپل３ ＊％３ د حق زياتولو په خاطر ي３ لوم７ی هغه طالقه او بيا ي３ ورته په 
پور اقرار ک７ی، نو په دې بنس چ３ د مرګ په ناروغ９ ک３ د انسان واک راکمي８ي، ＊％３ ته 
به له ميراث يا پور ＇خه هغه حق ورکول کي８ي چ３ کم وي تر ＇و نور وارثان زيانمن نه شي. 

زده کوونکي دې په مرض موت ک３ د ناروغ د تصرفاتو د محدود４دو په الملونو بحث وک７ي.

١- حمل ته د اقرار کولو شرطونه وواياست.
۲- أيا په حمل اقرار صح５ح دی؟

٣- د مرض موت پر مهال د پور په اقرار باندې کوم پورونه مقدم دي؟
٤- د هغ３ ＊％３ حق بيان ک７ئ چ３ م７５ه په مرض موت ک３ په دريو طالقو، طالقه ک７ې 

وي او په پور ي３ ورته اقرار ک７ی وي. 
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＇لرويشتم لوست

اقرار )٥(
په نسب اقرار

د اقرار له ډولونو ＇خه يو هم په نسب اقرار کول دي. دا ډول اقرار د فقه３ له نظره ＄که مهم  
دی چ３ د دغه اقرار په ثبوت سره يو شخص د بل په ميراث ک３ حقدار －ر＄ي. الندنی لوست 

د همدغو مسائلو ＇خه بحث کوي.

�à½ ßØ à§á¶=�àÄß®çb ßqßÆ�àÄà¿áE=�àÄç¾ß?�[� ãÆàfá£ßº� ãG ßjß¾�àÄß¶� ßkáÉß¶ßÆ�åÄå·áNåå��àÄà·áNåº� àbß¶ÇàÈ�[�æ½ ßØ à§åE�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$-%
* åP=ß�åá�=� å��ßÍßMßeßÇá¶=� àµåe> ßnàÈßÆ�(> âvÈåfßº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�àÄàF ßjß¾� ßKßFßM

�åÌß?áfßá�= � àe=ßfá®C � à̧ ßFá̄ àÈ ßÆ �( ß�áÇßá�=ßÆ �åÍ ßQáÆçh¶=ßÆ �åbß¶ßÇá¶=ßÆ � åÀáÈßbå¶=ßÇá¶>åE � å̧ àQçf¶= � àe=ßfá®C � àgÇàß�ßÆ �$.%
�ßbßÃ ánßI�áÆß?� àTáÆçh¶=�> ßÃß®ëb ßràÈ� áÁß?� ç×C�åbß¶ßÇá¶>åE�> ßÂàe=ßfá®C� à̧ ßFá̄ àÈ� ß×ßÆ� ß�áÇßá�=ßÆ� åTáÆçh¶=ßÆ� åÀáÈßbå¶=ßÇá¶>åE

�*ãÍß·åE>ß®�> ßÃåIßa ß×åÇåE
� å̀ ßáÙ=� à̧ áNåº)� ß�áÇßá�=ßÆ�åÍ ßQáÆçh¶=ßÆ� åTáÆçh¶=ßÆ�åbß¶ßÇá¶=ßÆ� åÀáÈßbå¶=ßÇá¶=�åá� ß¦� áÀåº� æG ßjß¿åE�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$/%
� ß�áÆß?�ßÇ àÃßª�ãbÉå£ßE�áÆß?� ãGÈåfß®� ãÆàfá£ßº� ãPåe=ßÆ�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( åG ßjç¿¶=� å��àÅ àe=ßfá®C� á̧ ßFá̄ àÈ�áß��) ë¼ß£á¶=ßÆ

�*àÄßM=ß�åº�àÄß¶�èfß̄àá�=� ç° ßVßJ ái=� ãPåe=ßÆ�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåDßª�(àÄß¶�ëfß̄àá�=� áÀåº� åP=ß�åá�>åE
* åP=ß�åá�=� å��àÄ à²åe> ßnàÈßÆ�åÄÉ å]ß?� àG ßjß¾� áKàFáNßÈ�áß�� æ̀

ß@åE�çfß®ß@ßª�àÅÇàEß?� ßL>ßº� áÀßºßÆ�$0%

 ژباړه
%-$�چا چ３ د داس３ شخص په زوی ول９ اقرار وک７ چ３ نسب ي３ معلوم نه و او د هغه په ＇５ر 
شخص د ده په ＇５ر س７ي ＇خه ز４８４دای شو او هغه ي３ هم تصديق وک７، نو نسب له ده ＇خه 
ثابت او له وارثانو سره په ميراث ک３ شريک دی که ＇ه هم مقر دا اقرار په مرض موت ک３ 

ک７ی وي. 
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%.$�د س７ي اقرار پر مور، پالر، زوی، م５رمن３ او بادار باندې صح５ح دی. د ＊％３ اقرار په 
مور، پالر، م７５ه او بادار باندې صح５ح دی، پر زوی ي３ اقرار صح５ح نه دی، م／ر دا چ３ م７５ه 

ي３ تصديق وک７ي او يا ي３ دايه په والدت شاهدي ورک７ي. 
%/$�چا چ３ له پالر، مور، زوی، م７５ه، م５رمن３ او بادار پرته په بل چا لکه ورور او تره د نسب 
اقرار وک７، په )دې( نسب ي３ اقرار نه منل کي８ي. که ي３ ن８دې يا ليرې معلوم خپلوان درلود، 
له مقرله ＇خه هغه په ميراث ک３ مقدم دی، خو که وارث ي３ نه درلود، مقرله ي３ د ميراث 

حقدار دی. 
%0$�د چا چ３ پالر م７ شو او د ورور په نسب ي３ اقرار وک７، د ورور نسب ي３ نه ثابتي８ي، خو 

په ميراث ک３ ورسره شريکي８ي.

شرحه
د نسب تعريف: 

نسب داس３ قرابت ته ويل کي８ي چ３ دوه تنه په پالر يا ن８دې او لرې نيکه ک３ يو ＄ای ک７ي.
په زوی والي اقرار: که ＇وک د چا په زوی والي اقرار وک７ي، نو د زوی د نسب د ثبوت لپاره 

الندې شرطونه بايد بشپ７ شي:
١- مقرله به معلوم نسب نه لري.

۲- مقرله به له مقر ＇خه په عمر ک３ دومره کشر وي چ３ عقال د هغه زوی ک５دای شي، 
يعن３ که مقر س７ی وي، نو مقرله به ور＇خه کم تر کمه دولس نيم کاله کشر وي او که مقر 
＊％ه وي، نو مقرله به ور＇خه کم تر کمه نهه کاله کشر وي. ＄که چ３ س７ی له دولس 

نيمو کلو وړاندې او ＊％ه له نهو کلو وړاندې پالر او مور ک５دای نه شي.
٣- مقرله به د مقر دعوه ري＋تين３ و－２ي. دا خبره هغه وخت شرط ده چ３ مقرله بالغ وي، 

که مقرله صغير وي، نو بيا ي３ تصديق ته اړتيا نشته.
کله چ３ دا شرطونه بشپ７ شي، نو نسب ثابتي８ي او په ميراث ک３ شريک －ر＄ي. که د نسب 
اقرار د مر－ون３ ناروغ９ په حالت ک３ وشي هم صح５ح دی او د ميراث سبب کي８ي، ＄که د 
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نسب ثبوت ډ４ر پخواني وخت ته ور－ر＄ي چ３ هغه مهال ال مقر روغ او تصرفات ي３ بشپ７ 
نافذ وو. 

د نسب اقرار چا ته صحېح دی؟
د س７ي له خوا الندې کسانو ته د نسب اقرار صح５ح  دی:

١- مور او پالر.
۲- اوالدونه.

٣- ＊％ه.
٤- بادار.

په پورتنيو کسانو باندې اقرار ＄که صح５ح دی چ３ دوی ته په اقرار ک３ له مقر پرته پر بل چا 
د نسب تحميل نه را＄ي.

همدا راز د ＊％３ اقرار په مور او پالر، م７５ه او بادار باندې صح５ح دی، ＄که په اقرار ک３ ي３ 
له خپل ＄ان پرته په بل چا باندې د نسب تحميلول نشته. د چا پر زوی ول９ ي３ اقرار صح５ح 
نه دی، ＄که په دې صورت ک３ پر م７５ه د نسب تحميلول را＄ي. که ي３ م７５ه تصديق وک７ي او 

يا ي３ دايه )قابله( پر والدت شاهدي ووايي، نو اقرار ي３ صح５ح دی.
که چا د داس３ شخص په نسب اقرار وک７ چ３ نسب ي３ شرعا نه ثابت５ده، نو د م７ين３ پر مهال 
ي３ که وارثان نه وو، نوموړى شخص ي３ په ميراث ک３ حقدار دى، ＄که په دغو صورتونو ک３ 
د مقر په اقرار ک３ دوه شيان دي، يو د نسب ثبوت او بل د مال انتقال. ＇رن／ه چ３ د نسب 
ثبوت دده په واک ک３ نه دی، په دې بنس نسب نه ثابيتي８ي، خو د مال انتقال د مقر په واک 

ک３ دی نو ＄که مقرله په ميراث ک３ ورسره شريک شم５رل کي８ي. 
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پر بل چا د نسب تحميل ＇ه معنا؟ دا عبارت و＇７５ئ او اهميت ي３ بيان ک７ئ.

١- نسب تعريف ک７ئ.
۲- د زوی والي په اقرار ک３ د نسب د ثبوت شرطونه بيان ک７ئ.

٣- س７ی کومو کسانو ته په نسب اقرار کوالی شي؟
٤- ＊％ه کومو کسانو ته په نسب اقرار کوالی شي؟ 

۵- د نسب د نه ثبوت په صورت ک３ ول３ مقرله د ميراث حقدار －２ل کي８ي؟
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پن％ه ويشتم لوست

اجاره )١(
د اجارې پ５ژندنه

په فقه ک３ تمليک په دوه ډوله دی: د عين تمليک او د منافعو تمليک. د عين تمليک که د 
عوض په مقابل ک３ وي، نو بيعه ده او که د عوض په مقابل ک３ نه وي، نو هبه ده. همدا راز د 
منافعو تمليک که له عوض پرته وي، عاريت －２ل کي８ي، خو که د عوض په مقابل ک３ وي، 

نو اجاره ده چ３ په دغو راتلونکو لوستونو ک３ به ي３ تفصيالت ولولو.
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� áK ßvß̄á¾=�=ßcåDßª�(=âf ßR ßm�áÆß?� âØáß��>ßÃÉåª� ßlåfá§ßÈ�áÆß?�> ßÃÉåª�ßå�áFßÉå¶�ßÍ ßU> çj¶=�ßf åQá@ßJ ájßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$3%
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� ß́ å¶ßc�ßÍ ß»Éå®�àÄß¶�ß½ßfá§ßÈ� áÁß?� åzáeßáÙ=� àG åU> ßq�ße>ßJáß�� áÁß?� ç×C�âÍ ß¦åe>ßª�> ßÃ à»ë· ßjàÈßÆ� ß́ å¶ßc� à¤á·ß®�àÄßºåhß¶�àÌ çbàá�=
*= ßdßå�� àzáeßáÙ=ßÆ�(= ßdßå��àÐ>ß¿åFá¶=� ßÁÇ à³ßÉßª�åÄå¶> ßU�Îß· ß¢�åÄå²áß�åE�Î ßuáfßÈ�áÆß?�àÄ ß³å· á»ßÉßª�(> â¢Çà·á̄ ßº

ژباړه

%-$�د عوض په مقابل ک３ د منافعو پلورل اجاره بلل کي８ي. د اجارې عقد تر هغ３ صح５ح نه 
دی چ３ منافع او مزدوري معلومه شوې نه وي. 

%.$�هغه شيان چ３ په بيعه ک３ ي３ د ثمن په تو－ه ورکول صح５ح دي، په اجاره ک３ د مزدورۍ 
په تو－ه ورکول ک５دای شي. 

لپاره  او د زراعت  لپاره کورونه  ！اکل کي８ي لکه د اوس５دو   پر بنس منافع کله د مودې  �$/%
عقد  اجارې  د   – وي  هر ＇ومره  –چ３  لپاره  مودې  ！اکل３  د  نو  اخيستل،  اجاره  په  ＄مکه 
صح５ح دی. کله بيا منافع په کار کولو او نوم اخيستلو سره ！اکل کي８ي لکه چا چ３ د جامو 
رنگولو يا جامو گن６لو لپاره ＇وک په اجاره نيولی وي، يا ي３ سپرل９ په اجاره نيول３ وي، ＇و 

！اکلي ＄اي ته پرې معلوم بار ول８５دوي او يا ！اکل３ مسافه پرې سفر وک７ي.
%0$�کله کله منافع په تعيينولو او اشارې سره ！اکل کي８ي، لکه ＇وک چ３ د دې لپاره س７ي په 

اجاره ونيسي چ３ دا غله )پرت３ غل３ ته اشاره وک７ي( به فالني ＄اي ته ل８５دوي.
%1$�د استوگن３ د کورونو او دکانونو په اجاره نيول روا دي که ＇ه هم دا رو＊انه نه ک７ي چ３ 
＇ه کار به پک３ کوي، اجاره نيوونکی له پ＋توب، دوبي توب او ژرندې کولو پرته ！ول کارونه 

پک３ کوالی شي. 
%2$�د بزگرۍ لپاره د ＄مک３ په اجاره نيول روا دي، خو عقد به هله صح５ح وي چ３ بزگر 
دا رو＊انه ک７ي چ３ په ＄مکه ک３ به ＇ه شی کري او يا داس３ ووايي: ＇ه م３ چ３ خوښ شو 

هغه به پک３ کرم.  
%3$�د أبادۍ او ونو بو！و کرلو لپاره هم ＄مکه په اجاره نيول روا دي، خو کله چ３ د اجارې 
موده پوره شي، نو په اجاره نيوونکي الزم دي چ３ ودان９ او ون３ بو！ي ليرې ک７ي او ＄مکه 
او  ن４７دل３ ودان９  ته تشه تسليم ک７ي مگر دا چ３ د ＄مک３ ＇＋تن ي３ د  اجاره ورکوونکي 
ايستل شوو ونو په تو－ه قيمت ورکولو ته راضي شي، يا ي３ په ＄مکه ک３ پر４＋ودلو ته راضي 
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شي چ３ په دې صورت ک３ به ودان９ او ون３ د اجاره نيوونکي او ＄مکه د اجاره ورکوونکي 
ملکيت وي.

شرحه
د اجارې تعريف: د لغت له مخ３ اجاره له )اجر( ＇خه اخيستل شوې چ３ د مزد په معنا 

دی. په اصطالح ک３ د عوض په مقابل ک３ د منافعو عقد ته اجاره وايي.
مؤجر: هغه چا ته ويل کي８ي چ３ مال په اجاره ورکوي.

مستاجر: هغه ＇وک دی چ３ مال په اجاره اخلي او په مقابل ک３ اجوره ورکوي.
د اجارې مشروعيت: 

که ＇ه هم په اجاره ک３ د منافعو پلورل چ３ ال تراوسه موجود نه دي، د قياس له مخ３ روا نه 
دي، خو ＇رنگه چ３ دې عقد ته زياته اړتيا ده، د قرأن او احاديثو له مخ３ روا دی. اهلل پاک 
فرمايي:�%Øì¶=%�$ÀÂeÇQ?�ÀÂÇIBª�¼³¶�À£ue?�ÁDª±2�6( ژباړه: که ي３ ستاسو بچيانو ته 
شيدې ورک７ې نو د هغوی مزدوري ورک７ئ. همدا راز په السنن الصغرى للبيهقي ک３ راغلي، 
àÄà®ßf* يعن３ مزدور ته د  ß¢� ç¬åß�� áÁß?� ß̧ áFß®�àÅßf áQß?�ß� åQßáÙ=� å�á¢ß?�:چ３ پيغمبر )عليه السالم( فرمايي

خول３ له وچ５دو وړاندې د هغه مزدوري ورک７ه.
د اجورې )مزدورۍ( ټاکل: 

د اجارې د عقد د صحت لپاره دا شرط دي چ３ منافع او مزدوري دواړه بايد د عقد پر مهال 
و！اکل شي، ＇و وروسته د عاقدينو تر من＃ شخ７ه پ５＋ه نه شي. پر دې بنس بايد په اجوره ک３ 
د ورکول ک５دونکو وزني شيانو د وزن کچه او د کيلي شيانو د پيمانو اندازه د عقد پر مهال و！اکل 

شي، همدا راز د عددي شيانو صفت او شم５ر معلوم ک７ای شي. 
تو－ه ورکول  په  په اجاره ک３ هم د اجورې  بيعه ک３ ثمن －ر＄５دای شي،  په  کوم شيان چ３ 
ک５دای شي، يعن３ اجوره به متقوم مال وي، پر دې سرب５ره ＄يني نور داس３ شيان هم شته چ３ 
په بيعه ک３ ثمن نه شي ک５دای، خو په اجاره ک３ د اجورې په تو－ه منل کي８ي، لکه د منفعت 
په مقابل ک３ منفعت ورکول، د ب５ل／３ په ډول د ＄مک３ د اجارې په عوض ک３ او＊ان په اجاره 

ورکول، البته دا منافع به سره مختلف３ وي، ＇و سود من＃ ته رانشي.
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د منافعو ټاکل: 
د عقد پر مهال د اجورې په ＇５ر د منافعو ！اکل هم ضروري دي، تر＇و د اختالف او شخ７ې 

مخه ونيول شي. په اجاره ک３ منافع په الندې طريقو ！اکل ک５دای شي:
١ – د مودې په بنسټ: 

په اجاره  افغانيو  لپاره په شپ８و زرو  ته د شپ８و مياشتو  ب５ل／３ په ډول حامد خپل کور اسد  د 
ورکوي يا خالد ته خپله دوه جريبه ＄مکه د يوه کال لپاره په لسو زرو افغانيو په اجاره ورکوي. 
په دې مثالونو ک３ د اجارې منافع د مودې په بنس ！اکل شوي. په اجاره ک３ د ل８ې يا ډ４رې 
مودې ！اکل د عاقدينو په رضايت پورې اړه لري، البته د اوقافو په ملکيتونو ک３ له دريو کلو ډ４ره 

موده ！اکل روا نه دي ＄که چ３ پر وقفي ملکيتونو د دعوې کولو و４ره زياته وي. 
٢ – د کار د ټاکلو له الرې:

ور＇خه جام３  اجوره  په  افغانيو  سلو  د  ورکوي چ３  ！وکر  ته  درزي  احمد  ډول  په  ب５ل／３  د 
و－ن６ي. په دې صورت ک３ منفعت کار دی چ３ د جامو －ن６لو په ب２ه ！اکل شوی. همدا راز 
نجيب په زرو افغانيو له رنگمال سره خپل کور اجاره کوي چ３ سپين رنگ ورک７ي، په دې 
صورت ک３ د اجارې منفعت د کار يعن３ کور رن／ولو په تو－ه ！اکل شوی. په دې دواړو صورتونو 

ک３ منفعت د کار د نوم په اخيستلو سره رو＊انه شوی.
٣ – د اجارې د منفعت ！اکل کله له مودې او نوم اخيستلو پرته په اشارې سره هم ！اکل کي８ي 
لکه ＇وک چ３ جوالي ته ووايي: دا غنم د پن％وسو افغانيو په بدل ک３ زما تر کوره راسره يوسه. 
په دې صورت ک３ د اجارې لپاره نه موده ！اکل شوې او نه د غنمو د اندازې يادونه شوې، بلک３ 

په اشارې سره ي３ تعيين شوی.
له پورته ＇رگندونو ＇خه جوتي８ي چ３ د کورونو، مو！رو او نورو شيانو په کرايه نيول، کسب －رو 

سره د کار کولو ت７ون او د اداري مامورينو －مارل د اجارې ب５الب５ل ډولونه دي.
د کور او ځمکې څخه گټه اخيستل: 

که ＇وک کور يا دکان په اجاره ونيسي نو ！ول３ هغه －＂３ ترې اخيستالي شي چ３ د خلکو تر 
من＃ دود وي، خو د اجاره اخيستونکي لپاره داس３ －＂ه اخيستل روا نه دي چ３ ودان９ ته زيان 
رسوي، لکه په کور ک３ د داس３ درنو ماشينونو فعالول چ３ د کور د ديوالونو د سست５دو او ن４７دو 

المل کي８ي او داس３ نور چ３ په متن ک３ ي３ مثالونه راغلي دي.
په دې خاطر چ３ د عاقدينو تر من＃ شخ７ه رانشي، نو د کرنيزې ＄مک３ د اجارې پر مهال بايد 
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دا خبره رو＊انه شي چ３ اجاره اخيستونکی په ＄مکه ک３ د کومو ک＋تونو د کرلو واک لري 
يا دا چ３ د کر لپاره د ک＋تونو غوره کول د اجاره اخيستونکي خو＊３ ته پر４＋ودل شي او هغه 

پک３ بشپ７ واک ولري.
مسئله: 

که ＇وک له چا کور په اجاره واخلي او قبض ي３ ک７ي، کوالی شي چ３ بل چا ته ي３ په همغه 
اجوره يا له هغ３ ＇خه په کمه اجوره په اجاره ورک７ي، له پخوان９ اجورې ＇خه په زياته اجوره 
ي３ بل چا ته ورکول ＊ه نه دي، البته په بدل جنس سره ي３ په زياتو هم ورکوالی شي يا دا چ３ 

په کور ک３ کوم اضافه ＊ه والي راولي لکه ＇اه پک３ وکيندي.
په اجاره اخيستونکي الزم دي چ３ اجاره ورکوونکي ته د هغه ＄مکه په هغه ډول وروسپاري 
أبادي  نو  أبادي ک７ې وي،  چ３ ور＇خه ي３ اخيست３ وي، يعن３ که اجاره اخيستونکي پک３ 
به ن７وي او که ون３ ي３ پک３ کرل３ وي نو ون３ به باسي، دا ＄که چ３ په طبيعي ډول د أبادۍ 
او ونو له من％ه تلل ډ４ره موده نيسي چ３ اجاره ورکوونکی ورته انتظار نه شي کوالی. اجاره 
ورکوونکی اختيار لري چ３ اجاره اخيستونکي ته د ايستل شوو ونو او ن７ول شوې ابادۍ قيمت 
ورک７ي او د آبادۍ له ن７ولو او د ونو له ايستلو ي３ منعه ک７ي، که ي３ ايستلو او ن７ولو ＄مک３ 

ته تاوان رساوه.
که اجاره اخيستونکي په ＄مکه ک３ ک＋ت کرلی وي او د ک＋ت له رس５دو او پخ５دو وړاندې 
د اجارې وخت پوره شي، نو په اجاره ورکوونکي الزم دي چ３ د ک＋ت رس５دو او پخ５دو 
ته انتظار وباسي، ＄که د ＄مک３ د خالي کولو لپاره د خام ک＋ت په له من％ه وړلو ک３ اجاره 
اخيستونکي ته زيان دی او له بله پلوه د ک＋ت رس５دو ته انتظار کول زياته موده هم نه نيسي، نو 

په دې صورت ک３ به اجاره اخيستونکی د زيات３ شوې مودې مثلي اجوره ورکوي. 

زده کوونکي دې د مودې ！اکلو، کار معلومولو او د اشارې کولو په وسيله د منافعو ！اکلو نور 
مثالونه ووايي.
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١- اجاره تعريف ک７ئ.
۲- د اجارې د مشروعيت داليل ووايئ.

٣- په اجاره ک３ د کومو شيانو ！اکل ضروري دي؟
٤- اجاره اخيستونکی به اجاره ورکوونکي ته د هغه ＄مکه په ＇ه ډول سپاري؟ رو＊انه 

ي３ ک７ئ.
۵- که ک＋ت خام وي او د اجارې وخت پوره شي، أيا اجاره پاي ته رسي８ي؟



١٠٧

شپ８ويشتم لوست

اجاره )٢(
سپرل９ په اجاره نيول

په ت５ر لوست ک３ د اجارې د تعريف، شرطونو او د اجاره شوي کور او ＄مک３ ＇خه د －＂３ 
اخيستلو په اړه غ４８دلي يو، د اجاره شوو سپرليو ＇خه د گ＂３ اخيستلو احکام به په دې لوست 

ک３ ولولو:

�> ßÃßF å²áfàÈ� áÁß?�àÄß¶�ßg> ßQ� ßHÇ à²èf¶=� ß°ß· á{ß?� áÁåDßª�( å̧ á»ßá�=ßÆ� åHÇ à²èf·å¶� ëH=ßÆçb¶=� àe> ßRáÒåJ ái=� àgÇàß�ßÆ�$-%
�* ß°ß· á{ß?ßÆ� åkáFè·å¶�>âEáÇßM�ßf ßQá@ßJ ái=�=ßcC�= ßdß²ßÆ�(ßÐ> ßm� áÀßº

� ßHáÇçN¶=� ßkßFá¶ß?�áÆß?�àÅßá� ß¦�>ßÃßF ß²áeß@ßª�( ãÁ ßØàª� ßHáÇçN¶=� ßkßFá·ßÈ�áÆß?� ãÁ ßØàª�>ßÃßF ß²áfßÈ� áÁß?�Îß· ß¢�6 ß¹>ß®� áÁåDßª�$.%
� å ßØåJ á]>åE� à¬å·ßJáß��>ßº� ȩ̀ à²� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( àHáÇçN¶=� ß¬å·ßI�áÆß?�àÍçE= çb¶=� åKßF åì ß¢� áÁC�>â¿åº> ßu� ßÁ>ß²�àÅßá� ß¦
� ß�ßf ßm�=ßcåDßª�*åÄáÉß· ß¢� ßÁ>» ßu�Øßª� å̧ å»á£ßJ ájàá�=� å ßØåJ á]>åE� à¬å·ßJáß�� ß×�>ßºßÆ� àe>ß̄ ß£á¶=�>çºß?ßÆ�ß* å̧ å»á£ßJ ájàá�=

�*àÅßá� ß¦� ßÀ å³ ájàÈ� áÁß?�àÄß·ßª� æb åU=Æ�Î¿ á³ ài
� áÁß?�àÄß·ßª�æÍ ßìá¿ åU�åÌßhå«á®ß?�àÍ ßjáß�� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� à̧ áNåº�åÍçE= çb¶=�Îß· ß¢�àÄà· å»áß��> â¢áÇß¾�áÆß?�=âeábß®�Îçß�� áÁåCßÆ�$/%
�>ßº� ß̧ å»áß�� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß¶ßÆ�(å�¼ åjá» ëj¶=ßÆ�å�å£ çn¶>ß²� ȩ̀ ß®ß?�áÆß?�åeßf çv¶=� å��åÍ ßìá¿åá�=� à̧ áNåº�ßÇ àÂ�>ßº� ß̧ å»áß�

*åbÈåbßá�=ßÆ� åXá·åá�> ß²�åÍ ßìá¿åá�=� áÀåº�èf ßuß?�ßÇ àÂ
�*= âbÈåb ßU�åÄå¾ágßÆ� ß̧ áNåº� ß̧ å»áß�� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß·ßª�àÅ>çß��>â¿ áìà®�> ßÃáÉß· ß¢� ß̧ å» áVßÉå¶�> ßÂßf ßQá@ßJ ái=� áÁåCßÆ�$0%

�×ßÆ�>ßÃåJ ß»Éå®� ß¬ árå¾� ßÀ å» ßu� áKßF åìß£ßª�ßf ß]A� âØ àQße�àÄß£ßº� ßßaáeß@ßª�> ßÃßF ß²áß�å¶�> ßÂßf ßQá@ßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$1%
�àÄá¿åº�ßfßNá²ß?�> ßÃáÉß· ß¢� ß̧ ß» ßVßª�åÍ ßìá¿åá�=� áÀåº�=âe=ßbá̄ åº�> ßÃáÉß· ß¢� ß̧ å» áVßÉå¶�> ßÂßf ßQá@ßJ ái=� áÁåCßÆ�* å̧ á̄ëN¶>ßE�àß�ßJá£àÈ
� ßÀ å» ßu� áKßF åìß£ßª�> ßÃßEßf ßu�áÆß?�> ßÃåº> ßRå·åE�ßÍçE= çb¶=� ßXßFß²�=cCßÆ�* å̧ á̄ëN¶=� ßÀåº��ßa=ßg�>ßº� ßÀ å» ßu� áKßF åìß£ßª

*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢
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ژباړه

%-$�د سپر４دو او بار وړلو لپاره د ＇ارويو په اجاره نيول روا دي، که په مطلق ډول ي３ د سپر４دو 
يادونه وک７ه، نو هر ＇وک پرې سپروالی شي، همدا راز که د جامو د اجاره اخيستلو پر مهال 

ي３ په مطلق ډول د اغوستلو يادونه وک７ه، نو هر چا ته ي３ وراغوستالی شي. 
%.$�که ي３ وويل: فالنی به پرې سپري８ي يا فالنی به ي３ اغوندي، او وروسته ي３ بل ＇وک پرې 
سپور ک７ يا ي３ جام３ بل چا ته په ＄ان ک７ې، په دې صورت ک３ که سپرل９ يا جام３ له من％ه 
الړې شي، اجاره اخيستونکی ضامن دی. په همدې ډول په ！ولو هغو شيانو ک３ ضمانت شته 
او هغو شيانو ک３ چ３  په ＄مک３  توپير ولري، خو  له بل سره  يو  چ３ استعمالوونکي پک３ 
استعمالوونکي ي３ سره توپير ونه لري، ضمانت نشته. که د يو ！اکلي شخص اوس５دل ي３ شرط 

ک７ل هم کوالی شي چ３ بل ＇وک پک３ استوگن ک７ي. 
%/$�که ＄ان／７ی ډول بار يا اندازه ي３ ياده ک７ه، مثال ووايي: پن％ه بورۍ غنم، په دې صورت ک３ 
کوالی شي چ３ د غنمو په ＇５ر شيان يا له غنمو ＇خه کم ضرره شيان لکه وربش３ او کن％ل３ 

پرې بار ک７ي، له غنمو ＇خه زيات ضرري شيان لکه اوسپنه او مال／ه پرې نشي باروالی. 
%0$�که ي３ سپرل９ د دې لپاره اجاره ک７ه چ３ معلومه اندازه مالوچ پرې ول８５دوي، نو د مالوچو 

برابر اوسپنه پرې نشي ل８５دوالی. 
%1$�که ي３ سپرل９ د دې لپاره اجاره ک７ه چ３ پرې سپور شي، بيا ي３ د ＄ان سره بل س７ی هم 
سپور ک７ او سپرل９ هالکه شوه، نو د نيمايي قيمت ضامن دی او دروندوالی اعتبار نه لري. که 
ي３ سپرل９ د دې لپاره اجاره ک７ه چ３ ！اکل３ اندازه غنم پرې بار ک７ي، خو له ！اکل３ اندازې ＇خه 

ي３ ډ４ر پرې بار ک７ل او سپرل９ هالکه شوه، نو د زيات شوي بار په کچه به ضامن وي. 
يا ي３ ووهله او هالکه شوه، د امام  که )اجاره نيوونکی( د سپرل９ قيضه په سخت９ کش ک７ه 

ابوحنيفه په نظر ضامن دی. 

شرحه
سپرل９ څوک کاروالی شي؟  

په سپرليو  لکه  لري  توپير  بل سر  له  يو  کارولو ک３ ي３ خلک  په  ＄ن３ شيان داس３ دي چ３ 
سپر４دل، دا ＄که چ３ د ＄ينو خلکو وزن ډ４ر او په سپرل９ زور ډ４ر را＄ي، م／ر ＄ين３ بيا  ل８ 
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وزنه او د سپرليو لپاره ي３ ل８５دول أسانه وي، نو په عقد ک３ چ３ ＇وک ياد شوی وي، همغه به 
پرې سپري８ي. له بل پلوه نور شيان داس３ دي چ３ کاروونکي ي３ په استعمالولو ک３ توپير نه سره 
لري، لکه د ＄مک３ کرل. پر دې بنس هغه شيان چ３ کاروونکي ي３ په کارولو ک３ يو شيان 
وي، که په اجاره واخيستل شي، نو اجاره اخيستونکی کوالی شي چ３ پخپله ي３ استعمال 

ک７ي يا ي３ بل چا ته د کارولو لپاره ورک７ي.
خو هغه شيان چې کاروونکي يې سره توپير لري، د استعمالولو احکام يې په الندې ډول دي:

١- که اجاره اخيستونکي هغه له قيد او شرط پرته په مطلق ډول په اجاره واخلي، کوالي 
لپاره  کارولو  د  ي３  ته  بل چا  لري چ３  دا حق هم  او  ک７ي  استعمال  ي３  پخپله  شي چ３ 

ورک７ي.
۲- که د اجارې پر مهال ي３ شرط ک５＋وود، د ب５ل／３ په ډول داس３ ي３ وويل: يوازې زه به 
پرې سپر８４م. يا ي３ وويل: يوازې پالر م３ پرې سپر４دای شي، په دې صورتونو ک３ بل چا 
ته پرې د سپر４دو اجازه نشته. که له نوموړو کسانو پرته بل ＇وک پرې سپور شو او سپرل９ 
په کارولو ک３  به ورکوي، ＄که د دغه مال  تاوان  او  نو مستاجر ضامن دی  هالکه شوه، 
خلک سره توپير لري او د اجارې اخيستونکي له اجازې پرته بل چا ته ورک７ی او له خپل 

حق ＇خه ي３ ت５ری ک７ی.
٣- که د سپرل９ اجاره ورکوونکی د بار لپاره يوه ！اکل３ اندازه شرط ک７ي او ووايي: له لسو 
منو غنمو ډ４ر پرې نش３ باروالی. په دې صورت ک３ مستاجر نشي کوالی چ３ له لسو منو 
غنمو ډ４ر پرې بار ک７ي. که ي３ ډ４ر پرې بار ک７ او سپرل９ هالکه شوه، د ډ４ر شوي وزن په 

اندازه ضامن دی. 
همدا راز که مؤجر د بار ＄ان／７ې نوعه شرط ک７ي او يوازې د غنمو د ل８５دولو اجازه وک７ي، 
په دې صورت ک３ مستاجر يوازې هغه شيان پرې باروالی شي چ３ په بارولو او ل８５دولو ک３ 
ي３ زيان له غنمو ډ４ر نه وي، لکه مالوچ او وربش３. که داس３ شيان پرې بار ک７ي چ３ ضرر ي３ 
زيات وي - لکه اوسپنه چ３ سپرل９ ي３ په ل８５دولو ک３ له تکليف او ژوبل５دو سره مخ کي８ي - او 

سپرل９ له من％ه الړه شي، په دې صورت ک３ مستاجر د تاوان ضامن دی.  
په سپرل９ د دويم تن سپرول: که ＇وک په اجاره شوې سپرل９ له اجازې پرته دويم س７ی له 
＄ان سره سپور ک７ي او سپرل９ هالکه شي، پر اجورې سرب５ره د سپرل９ نيم تاوان به هم ورکوي، 
په دې صورت ک３ دې ته نه کتل کي８ي چ３ د دويم تن وزن ＇ومره دی، که د دويم س７ي وزن 
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د لوم７ي دوه برابره هم وي، نيم قيمت پرې الزمي８ي، ＄که د انسانانو په سپر４دو ک３ د هغوی 
وزن نه بلک３ له سپرل９ سره بلدتيا معتبره ده، يعن３ که ډ４ر دروند س７ی هم د سپرل９ په مناسب 
＄ای کيني او ＄ان کنترول ک７ي، سپرل９ ته زيان نه رسوي، خو که مستاجر د انسان په ＄ای 
له ＄ان سره بار ډ４ر ک７ي او سپرل９ له من％ه الړه شي، نو د زيات بار د وزن په کچه تاوان پرې 

الزمي８ي. 
مسئله: د سپرل９ د مهارولو او کنترول لپاره مستاجر کوالی شي چ３ له عادت او معمول سره 
سم دومره قيضه راکاږي او يا سپرل９ ووهي چ３ د سپرل９ روغتيا ته زيان ونه رسوي. که هغه 
سپرل９ دومره ووهي او يا ي３ قيضه داس３ راکاږي چ３ د سپرل９ د م７ين３ سبب شي، په دې 

صورت ک３ مستاجر د سپرل９ د تاوان ضامن دی.

زده کوونکي دې د استاد تر ＇ارن３ الندې پورتني حکمونه د ل８５دون３ په اوسنيو وسايلو لکه 
مو！رو او الريو تطبيق ک７ي.

١- د استعمال پر بنس اجاره ک５دونکی شيان په ＇و ډوله دي او ＇ه حکم لري؟
۲- که د عاقدينو تر من＃ پر سپرل９ باندې د پن％و منو غنمو په ل８５دولو هوک７ه وشي، أيا 

مستاجر کوالی شي چ３ پن％ه منه وسپنه پرې بار ک７ي؟
٣- که ＇وک له اجازې پرته په سپرل９ دويم تن له ＄ان سره سپور ک７ي او سپرل９ م７ه شي، 

مستاجر ＇ومره ضامن دی؟
٤- د سپرل９ د مهارولو او واک ک３ راوستلو لپاره مستاجر ＇ومره واک لري؟
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اووه يشتم لوست

اجاره )٣(
د اجيرانو ډولونه

－رانو زده کوونکو! اجير )مزدور( په دوه ډوله دی چ３ مشترک او خاص اجير ي３ بولي. دوی 
دواړه په مسؤليت او حکمونو ک３ سره توپير لري. په دې لوست ک３ به د دوی دواړو تعريف 

او اړوند حکمونه ولولو:
�* út> ß]�ã� åQß?ßÆ� ãµßß� ánàº�ã� åQß?�6å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢�àÐ=ßf ßQàáÙ=ßÆ�$-%

� å��ãÍß¾>ßºß?� à¥>ßJßá�= ßÆ�( å©>çF çr¶=ßÆ�åe> çrß̄á¶> ß²� ß̧ ß»á£ßÈ�ÎçJ ßU�ßÌßf áQàáÙ=� è° åVßJ ájßÈ� ß×� áÀßº� ȩ̀ à²�6 àµßß� ánàá�>ßª�$.%
�* ãÁÇ à» ávßº�ßÇ àÂ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>âÒáÉ ßm� áÀ ß» ávßÈ�áß�� ß́ ß· ßÂ� áÁC�(åÅ åbßÈ

�Ëådç¶=� å̧ áFßá�=� å¥> ßìå̄á¾= ßÆ� å¹> ç»ßá�=� å°ß¶ßgßÆ�åÄë®ßa� áÀåº� åHáÇçN¶=� å°Èåf á̂ ßJ ß²�åÄå· ß» ß¢� áÀåº� ß¬å·ßI�>ßºßÆ�$/%
�ß½ßaA� å�ßE�åÄåE� àÀ ß» ávßÈ� ß×�àÄç¾ß?� ç×C� ãÁÇ à» ávßº�> ßÂëbßº� áÀåº�åÍß¿Éå« çj¶=� å±ßf ß¦ßÆ� ß̧ á»åá�=�Ëåe> ß³àá�=�åÄåE� èb ànßÈ

�*åÍçE= çb¶=� áÀåº� ß�ß̄ ßi�áÆß?�åÍß¿Éå« çj¶=� å�� á¼ àÃá¿åº� ß±åf ß¦� áÀçå�
�> ß»Éåª�åÄáÉß· ß¢� ßÁ> ß» ßu� ßØßª�ßa>ßJá£àá�=� ß¤ åuáÇß�=�ágßÆ> ßRßJßÈ�áß�ßÆ� à©=çhßFá¶=� ß©çhßE�áÆß?�àa> çrß«á¶=� ßb ßrßª�=ßcåC ßÆ�$0%

* ß́ å¶ßc� áÀåº� ßG åìß¢
� á̧ ß»á£ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�åÌ çbàá�=� å��åÄ åjá«ß¾� å¼Éå· ájßJåE�ßÌßf áQàáÙ=� è° åVßJ ájßÈ�Ëådç¶=�ßÇ àÂ�6 èt>ßá�=�à� åQßáÙ=ßÆ�$1%

�*å�¼ß¿ß§á¶=� åÊá¢ßfå¶�áÆß?�åÍßºáb å̂ á·å¶�=âfáÃ ßm� âØ àQße�ßf ßQá@ßJ ái=� áÀ ß»ß²
*åÄå· ß» ß¢� áÀåº� ß¬å·ßI�>ßº� ß×ßÆ�åÅ åbßÈ� å�� ß¬å·ßI�> ß»Éåª� ët>ßá�=�å� åQßáÙ=�Îß· ß¢� ßÁ> ß» ßu� ß×ßÆ�$2%

�* ß¤áÉßFá¶=� àb åjá«àI�> ß»ß²� à�Æàf èn¶=�> ßÂ àb åjá«àI�ãÌße> ßQåáÝ=ßÆ�$3%
� áÁåCßÆ�(àa>ßJá£àá�=� à̧ å»áßá�=�àÄß¶ßÆ�ßg> ßQ�ßÍ ç³ßº� ß�C�å á�ßFå²=ßeßÆ� âØå»áß��åÄáÉß· ß¢� ß̧ å» áVßÉå¶� âØßß��ßf ßQá@ßJ ái=� áÀßºßÆ�$4%

�*àaßÇ áQß?�ßÇ àÃßª� ß̧ å»áßá�=� à¹> ç»ßá�=�ßb ßÂ> ßm
� áÁß?�ßg> ßQ� å°Èåf çì¶=� å��àÄá¿åº� ß̧ ß²ß@ßª�åa=çh¶=� áÀåº�=âe=ßbá̄ åº�åÄáÉß· ß¢� ß̧ å» áVßÉå¶�=â�å£ßE�ßf ßQá@ßJ ái=� áÁåCßÆ�$5%

* ß̧ ß²ß?�>ßº� ßzßÇ å¢�ça àfßÈ
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ژباړه
%-$�اجيران )مزدوران( په دوه ډوله دي: مشترک اجير او خاص اجير.

%.$�مشترک هغه اجير ته ويل ک８５ي چ３ د کار  له پای ته رسولو وړاندې د اجورې حقدار 
نه گر＄ي، لکه دوبي او رنگر４ز. ورک７ل شوی مال له دوی سره امانت دى او که له من％ه والړ 
شي، د امام ابوحنيفه په نزد ضامن نه دی.امام ابويوسف او امام محمد وايي: هغه مضمون 

دی. 
%/$�هغه ＇ه چ３ د مزدور د  عمل په نتيجه ک３  له من％ه الړ شي لکه د ！کولو له امله د جامو 
＇ير４دل، د جوالي ＊وي５دل، د هغه پ７ي شل５دل چ３ جوالي ورباندې بار ت７ي او د کشولو له 
امله د ب７５ۍ ډوب５دل، )هغه مال( مضمون دی، م／ر که انسان په ب７５ۍ ک３ ډوب شي او يا له 

سپرل９ وغور＄８５ي، ضمانت ورباندې نشته.
%0$�کله چ３ ＊کر وهونکی او رگ وهونکی، ＊کر يا رگ ووهي او له عادي ＄اى ＇خه ت５ری 

ونه ک７ي، ضمانت ورباندې نشته که له دې کاره )س７ی يا ＇اروی( م７ شو. 
%1$�خاص اجير هغه دی چ３ په ！اکل شوې موده ک３ د ＄ان په سپارلو سره د اجورې حقدار 
－ر＄ي، که ＇ه هم کار ونه ک７ي، لکه ＇وک چ３ د يوې مياشت３ لپاره د خدمت يا رم３ ＇رولو 

لپاره مزدور په اجاره ونيسي. 
%2$�که له خاص اجير سره کوم شی هالک شي يا د هغه د کار په نتيجه ک３ کوم شی هالک 

شي، ضامن نه گ２ل ک８５ي.
%3$�اجاره د شرطونو په ک５＋ودلو فاسد８４ي لکه بيعه چ３ ورباندې فاسدي８ي.

%4$�چا چ３ اوښ په اجاره ونيو چ３ ډول９ او دوه تنه سپاره ورباندې تر مک３ يوسي، روا ده، 
خو ډول９ به له عام دود سره سمه وي، که اجاره ورکوونکی ډول９ وويني غوره ده. 

%5$�که د يوې ！اکل３ اندازې تو＊３ لپاره اوښ په کرايه  ونيسي او په الره ک３ له تو＊３ ＇خه ＇ه 
وخوري، روا ده چ３ د خوړل شوې  تو＊３ په اندازه نور بار ورزيات ک７ي. 

شرحه
مشترک اجير: هغه دی چ３ د عامو خلکو لپاره کار کوي، لکه －ن６ونکی، ترکاڼ، مستري 
او داس３ نور. دوی په يوه مهال د ډ４رو خلکو کار کوالی شي او يو تن نشي کوالی چ３ د بل 
چا له کار ＇خه ي３ منعه ک７ي. مشترک اجير د ورسپارل شوي کار له پای ته رسولو وړاندې د 
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اجورې مستحق نه گر＄ي. کله چ３ کار پوره ک７ي، مال به ＇＋تن ته سپاري او اجوره به ورکول 
کي８ي. که چيرې مال له مشترک اجير سره له من％ه الړ شي، د امام ابوحنيفه په نظر ضامن 
نه دی، ＄که چ３ مال ي３ د ＇＋تن په اجازه قبض ک７ی او د امانت ب２ه لري او په امانت ک３ 

ضمانت نه وي. 
د امام ابويوسف او امام محمد په نظر مشترک اجير ضامن دی، البته که متاع د داس３ سبب 
په وسيله له من％ه الړه شي چ３ مخه نيول ي３ د اجير په واک او توان ک３ نه وي، بيا ضامن نه 

دی.
 که چيرې متاع د اجير د عمل په ترڅ ک３ له من％ه الړه شي، ضامن －２ل کي８ي، د ب５ل／３ په 
ډول گن６ونکی د ！وکر په ناسم پرې کولو سره ！وکر له من％ه يوسي او د جامو گن６لو وړ پات３ 
نشي. همدا راز که د مال د ل８５دولو پر مهال د جوالي پ＋ه و＊ويي８ي او د هغه په راپر４وتو سره 
مال له من％ه الړ شي يا د کرايه ک（ د ت７لو پ７ی وشلي８ي او مال له من＃ الړ شي. په همدې 
ډول که د ب７５ۍ پ７ی په راکاږلو سره وشلي８ي او د ب７５ۍ په ډوب５دو سره مال هالک شي، په دغو 
！ولو صورتونو ک３ اجير د مال ضامن دی، ＄که دا ！ول کارونه د ده په الس ترسره شوي، البته 
د ب７５ۍ د ډوب５دو په صورت ک３ که انسانان هالک شي، نو اجير ي３ ＄که  ضامن نه دی چ３ 
انسان په خپل الس ک３ گ２ل کي８ي نه د اجير په الس ک３. بله دا چ３ که ضامن وگ２ل شي، 
پور د ده په عاقله را＄ي او عاقله د ويلو )عقودو( پور پر غاړه نه اخلي، بلک３ د ک７نو )جنايت( 

پور په غاړه اخلي.
که مشترک اجير خپل کار د خپل مسلک او کسب له اصولو سره سم تر سره ک７ي او بيا هم 
مال له من％ه الړ شي، ضامن نه شم５رل کي８ي، د ب５ل／３ په ډول که رگ وهونکی، انسان ته په 
سم ډول رگ ووهي او له خپل حد ＇خه ت５ری ونه ک７ي، خو بيا هم انسان له رگ وهلو ＇خه 

م７ شي، ضامن نه －２ل کي８ي.
خاص اجير: هغه ته ويل کي８ي چ３ کار ي３ د عامو خلکو لپاره نه، بلک３ يوازې د يوه تن لپاره 
وي، لکه ＇وک چ３ د خدمت په موخه د يوې مياشت３ يا زيات３ او کم３ مودې لپاره له چا سره 
مزدور شي، لکه د دولت مامورين، يعن３ د خاص اجير د اجورې معيار وخت دی. خاص 
اجير ته ＄که خاص ويل کي８ي چ３ په اجاره شوې موده ک３ له مستاجر پرته د بل چا کار نشي 
کوالی. خاص اجير مستاجر ته په ！اکل３ موده ک３ په ＄ان سپارلو سره د اجورې مستحق گر＄ي 

که ＇ه هم مستاجر ترې کار وانخلي.
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که خاص اجير د کار په ترڅ ک３ په خپل عمل سره مال هالک ک７ي يا د ده له عمل پرته په بل 
ډول له من％ه الړ شي، ضامن نه －２ل کي８ي، په دې شرط چ３ مال ي３ په قصدي ډول نه وي 
هالک ک７ی. که ي３ په قصدي تو－ه مال له من％ه يووړ، د مثال په تو－ه اجير شپون پسه دومره 

سخت وواهه چ３ له وهلو م７ شو، نو ضامن دی.
په اجاره کې شرطونه: کوم شرطونه چ３ بيعه فاسدوي، اجاره هم فاسدوي، لکه داس３ 
شرطونه چ３ د معقودعليه، د اجارې د مودې او د اجورې جهالت رامن％ته کوي، خو کوم 
شرطونه چ３ د عقد له غو＊تنو سره ！کر نه لري، د هغوی پوره کول ضروري دي لکه ＇وک 
چ３ گن６ونکي ته ووايي: اجوره درکوم خو په دې شرط چ３ جام３ به راته پخپله －ن６ې نه په 

شاگرد.

زده کوونکي دې په اجاره ک３ د فاسدو شرطونو لپاره مثالونه وړاندې ک７ي.

١- مشترک اجير تعريف ک７ئ.
۲ أيا د مال د له من％ه تلو پر مهال مشترک اجير ضامن دی؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.

٣- خاص اجير تعريف ک７ئ.
٤- خاص اجير ＇ه وخت د مال د تاوان ضامن －２ل کي８ي؟

۵- په اجاره ک３ د شرطونو ل／ول ＇ه حکم لري؟
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اته ويشتم لوست

اجاره )٤(
د اجورې حکمونه

د اجيرانو د ډولونو له پ５ژندلو وروسته اوس په دې خبرې کوو  چ３ پر مستاجر ＇ه وخت د 
اجورې ورکول الزمي８ي او دې ته ورته له اجارې سره نور ت７لي مسايل زده کوو.
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ژباړه

د  په عقد ک３  له دغو درو شيانو الزمي８ي: چ３  يوه  په  بلک３  نه،  ت７لو  په  اجوره د عقد  �$-%
اجورې مخک３ ورکول شرط شي يا له شرط پرته اجوره له کار بشپ７ولو مخک３ ورک７ل شي او 

يا شوی کار سرته ورسول شي.
%.$�چا چ３ کور په اجاره ونيو، اجاره ورکوونکی حق لري چ３ د هرې ور＄３ په پای ک３ ترې 

اجوره وغواړي م／ر دا چ３ په عقد ک３ بل ډول ！اکل شوي وي. 
%/$�چا چ３ اوښ تر مک３ په کرايه ونيو، اوښ واال حق لري چ３ په هره مرحله ک３ ترې د 

دغ３ مرحل３ اجوره وغواړي. 
%0$�دوبي او خياط نشي کوالی چ３ د کار له بشپ７ولو وړاندې اجوره وغواړي م／ر دا چ３ د 

عقد پر مهال ي３ همداس３ شرط ک７ي وي. 
%1$�چا چ３ نانوای په اجاره نيولی وي چ３ دده په کور ک３ به ورته يوه پيمانه اوړه په يوه درهم 
پخوي، تر ＇و چ３ ډوډۍ له تنور ＇خه نه وي راوتلي، نانوای د اجورې مستحق نه گر＄ي. 
که چا أشپز د واده د ډوډۍ پخولو لپاره په اجاره ونيولو، له ک＂وۍ ＇خه د خوراک را ايستل 

)توزيع( هم دا شپز پر غاړه دي. 
نظر د خ＋تو  په  ابوحنيفه  امام  د  نيولی و،  اجاره  په  لپاره مزدور  اچولو  که چا د خ＋تو  �$2%
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په درولو د اجورې مستحق گر＄ي، خو امام ابويوسف او امام محمد وايي چ３ د خ＋تو له 
را！ولولو او يوه پر بل باندې له اي＋ودلو وروسته د اجورې مستحق کي８ي.

%3$�که ي３ －ن６ونکي ته وويل: که دا جام３ دې په فارسي )مود( و－ن６ل３ نو يو درهم درکوم او 
که په رومي )مود( دې و－ن６ل３، نو دوه درهمه درکوم، دا ډول اجاره روا ده او په هر ډول ي３ چ３ 
و－ن６ل３، د هغ３ اجورې حقدار دى. که ي３ گن６ونکي ته وويل: که جام３ دې نن راوگن６ل３ يو 
درهم درکوم او که دې سبا وگن６ل３ نو نيم درهم درکوم. که ي３ نن وگن６ل３ د يوه درهم حقدار 
دی او که ي３ سبا وگن６ل３ د امام ابوحنيفه په نظر د اجر مثل حقدار دی خو له اجر مسمي 
)نيم درهم( ＇خه به ي３ اجوره نه زياتي８ي. امام ابويوسف او امام محمد وايي: د اجارې دواړه 

صورتونه روا دي او په هر يوه ي３ چ３ عمل وک７، د هغ３ اجورې حقدار گر＄ي. 
%4$�که )اجاره ورکوونکي د دکان د اجارې په مهال( وويل: که عطر پلورونکی په ک３ م５شت 
کوې، نو مياشت په يوه درهم او که پ（ پک３ م５شت کوې، نو مياشت په دوو درهمو. د امام 
ابوحنيفه په نظر دا عقد روا دی او هر کار ي３ چ３ پک３ وک７، د هغه اجوره به ورکوي، خو امام 

ابويوسف او امام محمد وايي چ３ اجاره فاسده ده.
%5$�که چا کور مياشت په يوه درهم په اجاره ونيو، عقد يوازې د يوې مياشت３ لپاره صح５ح او 
په پاتو ک３ فاسد دی مگر دا چ３ د ！ولو مياشتو شم５ر و！اکي، که د دويم３ مياشت３ يو ساعت ي３ 
هم پک３ ت５ر ک７، نو د دويم３ مياشت３ عقد صح５ح او اجاره به يي ورکوي، او اجاره ورکوونکی 
نشي کوالی چ３ د مياشت３ له بشپ４７دو وړاندې کرايه نيوونکی له کوره وباسي. په همدې ډول 

هره مياشت چ３ په اول ک３ ي３ يو ساعت واوس５دې درواخله. 
%,-$�که ي３ کور د يوه  کال لپاره په لسو درهمو ونيو، روا دی که ＇ه هم د هرې مياشت３ کرايه 

يي نه وي معلومه ک７ي.

شرحه
د اجورې واجبېدل: يوازې د اجارې د عقد په ت７لو سره د اجورې ورکول نه الزمي８ي، عقد 
په اصل ک３ د عوضونو بدلول دي چ３ په برابره تو－ه بايد تبادله شي. په دې بنس د اجارې 
عقد د منافعو په الس ته راتلو سره －ام په －ام رامن％ته کي８ي، نو کله چ３ منافع پوره الس ته 

راشي د اجورې سپارل هم الزمي８ي.
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اجير په الندې دريوو صورتونو کې د اجورې مستحق کي８ي:
په  ورکوي.  مخک３  رسولو  ته  سر  کار  له  به  اجوره  چ３  ک７ي  شرط  مؤجر  په  اجير   -١
دې صورت ک３ که مؤجر اجوره ور نه ک７ي، اجير کوالی شي چ３ د کار له پيلولو ډډه 

وک７ي.
۲- له شرط پرته اجاره ورکوونکی د کار له پيلولو وړاندې هغه ته اجوره وسپاري. 

٣- کله چ３ اجاره ورکوونکی د عقد منافع ترالسه ک７ي.
د اجورې د سپارلو لپاره وخت ！اکل د عاقدينو په الس ک３ دی او کوالی شي چ３ هر وخت 

ورته و！اکي، له کار مخک３ وي او که له هغه وروسته، جواز لري.
مسئله: که ＇وک کور يا دکان په کرايه واخلي او د اجورې سپارلو وخت ونه ！اکي، نو مؤجر 
د هرې ور＄３ په پای ک３ د نوموړې ور＄３ د اجورې غو＊تنه کوالی شي، ＄که د اجارې 
په موده ک３ يوه بشپ７ه ورځ جال مرحله شم５رل کي８ي. همدا راز که اوښ تر يوه ！اکلي ＄اى 
پورې په اجاره ونيول شي، نو مؤجر کوالی شي چ３ د هر پ７او په وهلو اجوره وغواړي، خو که 
－ن６ونکي نيم３ جام３ －ن６ل３ وي، د هغ３ د اجورې غو＊تنه نشي کوالی، ＄که د نيمو －ن６ل 

شوو جامو ＇خه －＂ه نه اخيستل ک８５ي. 
مسئله: که ＇وک کور د مياشت３ په زرو افغانيو اجاره ونيسي، نو عقد يوازې د يوې مياشت３ 
لپاره صح５ح او په نورو ک３ فاسد دی. ＄که چ３ په دې عقد ک３ د مياشتو شم５ر نه دی ！اکل 
شوی، نو د اجارې په موده ک３ جهالت موجود دی، خو دا چ３ لوم７ۍ مياشت معلومه ده، نو 
يوازې په همدې مياشت ک３ اجاره صح５ح ده. همدا راز د هرې مياشت３ په داخل５دو سره هغه 

هم تعيين８５ي او اجاره پک３ روا －ر＄ي.

١- اجير په ＇و صورتونو د اجورې مستحق －ر＄ي؟
۲- أيا د اجورې د سپارلو لپاره د وخت په ！اکلو ک３ عاقدين واک لري؟

د کور کرايه  پای ک３  په  د کور کرايه ورکوونکی کوالی شي چ３ د هرې ور３＄  يا   -٣
وغواړي؟

٤- که ＇وک کور د مياشت３ په زر افغان９ کرايه ورک７ي، ول３ اجاره يوازې په يوه مياشت 
ک３ صح５ح ده؟
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نهه ويشتم لوست

اجاره )٥(
د اجورې حکمونه

د اجورې اړوند يو ل７ حکمونه مو په ت５ر لوست ک３ ولوستل، په دې لوست ک３ به د اجورې 
پات３ حکمونه ولولو:

�*å½> çRßá�=ßÆ�å½> ç»ßá�=�åÌßf áQà?� àd á]ß?� àgÇàß�ßÆ�$-%
�åÍßº>ß®åáÝ=ßÆ � åÁ=ßcßáÙ= �Îß· ß¢ � àe> ßRáÒåJ ái å×= � àgÇàß� � ß×ßÆ �( åkáÉçJ¶= � åG ájß¢ �åÌßf áQà? � àd á]ß? � àgÇàß� � ß×ßÆ �$.%

* å\áÇç¿¶= ßÆ�åÐ>ß¿ å§á¶=ßÆ� ëSßá�=ßÆ� åÁAáf à̄á¶=� å¼áÉå·á£ßIßÆ
�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�( ǻ Èåf çn¶=� áÀåº� ç×C�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� å¥> ßnàá�=�àÌße> ßQC� àgÇàß�� ß×ßÆ�$/%

�*ãÌßhåÑ> ßQ� å¥> ßnàá�=�àÌße> ßQC
�åf åQá@ßJ áj à»á·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�(> ßÃåIßÇ ájå²ßÆ�>ßÃåº>ß£ ßìåE� àgÇàß�ßÆ�(æÍßºÇà·á£ßº�æÌßf áQà@åE�åfáÒ ë�¶=� àe> ßRáÒåJ ái=� àgÇàß�ßÆ�$0%
�ëå� çr¶=�Î· ß¢�=áÇàª> ß]�=cC�ßÌße> ßQåáÝ=�=Ç à̂ ßjá«ßÈ� áÁß?� á¼àß�� ßÁ>ß²� áKß·åF ßU� áÁåDßª�> ßÃåÒ á{ßÆ� áÀåº�>ßÃ ßQáÆßg� ß¤ß¿áß�� áÁß?

*>ßß��ßf áQß?� ßØßª�æÌ> ßm�å ß�ß·åE�åÌ çbàá�=� å��àÄáJß£ ßuáeß?� áÁåDßª�(ëå� çr¶=�ß½> ß£ ß{� ßXå· áràI� áÁß?�> ßÃáÉß· ß¢ßÆ�(>Ãå¿ßFß¶� áÀåº
� å©=ßfß«á¶=� ßbá£ßE�ß á�ß£á¶=� ßkåFáß�� áÁß?�àÄß·ßª�åe> çrß̄á¶=ßÆ� å©>çF çr¶>ß²�å á�ß£á¶=� å��ãfßMß?�åÄå· ß»ß£å¶� æ¤å¾> ßq� ȩ̀ à²ßÆ�$1%
� ßkåFáß�� áÁß? �àÄß¶ � ßkáÉß·ßª �å á�ß£á¶= � å��ãfßMß? �åÄå· ß»ß£å¶� ßkáÉß¶� áÀßºßÆ�(ßÌßf áQàáÙ=�ßå�áÇßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�åÄå· ß» ß¢� áÀåº

* å\ çØßá�=ßÆ� å¹> ç»ßá�>ß²�ß á�ß£á¶=
�àÄß¶� ß°ß· á{ß?� áÁåDßª�(àÅßá� ß¦� ß̧ å»á£ßJ ájßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß·ßª�åÄ åjá«ß¿åE� ß̧ ß»á£ßÈ� áÁß?� å¤å¾> çr¶=�Îß· ß¢� ß�ßf ßm�=ßcåC ßÆ�$2%

*àÄà· ß»á£ßÈ� áÀßº�ßf åQá@ßJ ájßÈ� áÁß?�àÄß·ßª� ß̧ ß»ß£á¶=
�âÐ>ßFß®�àÄß· ß»á£ßI� áÁß?�´àIáfßºß?�6 åHáÇçN¶=� àG åU> ßq� ß¹>ß̄ßª� åHáÇçN¶=� àG åU> ßqßÆ� à�>çÉßá�=� ß¬ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$3%
�ÄJá§ßF ßrßª�ßfßá�ß?�àÄß§àF árßI� áÁß?�´àIáfßºß?�6 å©>çF çr·å¶� åHáÇçN¶=� àG åU> ßq� ß¹>ß®�áÆß?�(> ârÉ å»ß®�6 à�>çÉßá�=� ß¹>ß®ßÆ

�* ãÀåº> ßu� à�>çÉßá�>ßª� ß¬ß· ßU� áÁåDßª�(åÄå¿Éåß�� ß¤ßº� åHáÇçN¶=� åG åU> ßq� à¹áÇß®� à¹áÇß̄á¶>ßª�(ßfß« áqß?
� à¹áÇß®� à¹áÇß̄á¶>ßª�(æÌßf áQà@åE�6 à¤å¾> çr¶=� ß¹>ß®ßÆ�(æÌßf áQà?�åá�ß§åE�Êå¶�àÄßJá· å» ß¢�6 åHáÇçN¶=� àG åU> ßq� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$4%



١٢٠

*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÄå¿Éåß�� ß¤ßº� åHáÇçN¶=� åG åU> ßq
�*àÄß¶�ßÌßf áQà?� ßØßª�>â«Èåf ßU� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(àÌßf áQàáÙ=�àÄß·ßª�àÄß¶�>â«Èåf ßU� ßÁ>ß²� áÁC�6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$5%

�àÄç¾? �åÄå¿Éåß� � ß¤ßº �Äà¶áÇß® � à¹áÇß̄á¶>ßª �åÌßf áQàáÙ>åE �åÍß£á¿ çr¶= �åÅ ådßÃåE �>ªáÆàfá£ßº � à¤å¾> çr¶= � ßÁ>ß² � áÁC �ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ
*æÌßf áQà@åE�àÄß· å» ß¢

ژباړه
%-$�په حمام او ＊کر لگولو اجوره اخيستل روا دي. 

%.$�په نر ＇اروي د ＊％３ ＇اروي د بالربولو اجوره اخيستل روا نه دي، په اذان، اقامت، د 
قران په ＊وون３، حج، سندرو ويلو او په م７ي باندې په ژړا کولو اجوره اخيستل روا نه دي.

%/$�د امام ابوحنيفه په نظر د مشاع )نورو سره د －６( مال اجاره کول روا نه دي، مگر له خپل 
شريک سره. امام ابويوسف او امام محمد وايي: )هر چا سره( د －６ مال اجاره کول روا دي. 

%0$�په ！اکل３ اجورې د شيدې ورکوونک３ ＊％３ په اجاره نيول روا دي، په خوراک او جامو ي３ 
هم نيول روا دي. مستاجر نشي کوالی چ３ د اجاره شوې ＊％３ م７５ه د هغ３ سره له کوروالي 
منعه ک７ي، که چيرې نوموړې ＊％ه اميدواره شي او مستاجر د ＊％３ د شيدو له ضرره پخپل 
ماشوم وويري８ي نو کوالی شي چ３ اجاره فسخه ک７ي. شيدې ورکوونک３ ＊％ه به د کوچني 
خوراک هم چمتو کوي، که د رضاع په موده ک３ ي３ د م８５ې شيدې ورک７ې، نو د اجورې حق 

نه لري. 
%1$�هر کار کوونکى او صانع چ３ کار ي３ په شي ک３ اغ５ز لري، لکه رن／ر４ز او دوبي، وروسته 
د کار له بشپ７ولو کوالی شي چ３ د اجورې ترالس ته راوړلو پورې شى له ＄ان سره ايسار 
ک７ي، خو هغه اجير چ３ کار ي３ په مال ک３ اغ５ز نه لري، د مال د ايسارولو حق نه لري لکه 

جوالي او ما１و.
%2$�که په کار کوونکي شرط ک７ي چ３ کار به پخپله کوي نو حق نه لري چ３ بل ＇وک د 
کار لپاره وگماري، خو که مطلق کار کول ي３ اجاره ک７ل نو اجير واک لري چ３ په هر چا ي３ 

ترسره کوي. 
%3$�که د －ن６ونکي او د ！وکر د ＇＋تن تر من＃ اختالف راغي، د ！وکر ＇＋تن ويل: ما درته 
ويلي وو چ３ چپن راته وگن６ه. －ن６ونکي ويل: د کميس دې راته ويلي وو. يا د جامو ＇＋تن 
رن／ر４ز ته ويل: ما درته د سور رنگ ويلي وو، خو تا زي７ رنگ ورک７ی. )په دې صورتونو ک３( 
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د جامو او ！وکر د ＇＋تن خبره له قسم سره معتبره ده، که ي３ قسم وک７، نو －ن６ونکی )د تاوان( 
ضامن دی، ＄که د بل چا په ملک ک３ ي３ تصرف ک７ى دى. 

%4$�که د جامو ＇＋تن وويل: له اجورې پرته دې راته گن６لي، خو گن６ونکي ويل: په اجوره 
م３ درته گن６لي. )په دې صورت ک３( د امام ابوحنيفه په نظر د جامو د ＇＋تن خبره معتبره ده 

له قسم سره. 
%5$�امام ابويوسف ويلي: که گن６ونکی کسب گر و، نو د اجورې حقدار دی او که کسب گر 

نه و نو د اجورې مستحق نه دی. 
امام محمد ويلي: که گن６ونکی په اجورې سره په گن６لو مشهور و نو د قسم سره د ده خبره 

معتبره ده چ３ په اجوره ي３ گن６لی دى.
د  کولو ک３  په حمام  که ＇ه هم  روا دي،  اخيستل  اجوره  له حمام کوونکي ＇خه  شرحه: 
من＃  تر  مسلمانانو  د  دا چ３  خو  وي،  نه  معلومه  اندازه  ت５رولو  وخت  او  اوبو  مصرف５دونکو 
اندازې  ت５رولو  او وخت  اوبو  نو د  نه رامن％ته کي８ي،  او کومه شخ７ه پرې  همداس３ دود دى 
له ！اکلو پرته پرې اجوره اخيستل روا دي. په ＊کر لگولو هم اجوره اخيستل روا دي، ＄که 
د  په وسيله  نر ＇اروي  د  پيس３ ورک７ي.  په لگولو  رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( د ＊کر 
امام طحاوي په مشکل  اړه د  په دې  نه دي،  په بالربولو اجوره اخيستل روا  ＊％ينه ＇اروي 
*�ژباړه: پيغمبر )عليه السالم( د  åkáÉçJ¶=� åG ájß¢� áÀ ß¢�ÎßÃß¾�XàÄç¾ß?�:اآلثار ک３ دا حديث راغلي

نر ＇اروي په وسيله د ＊％ينه ＇اروي په بالربولو باندې له اجورې اخيستلو ＇خه منعه ک７ې.
په عبادت اجوره اخيستل: په اذان، اقامت، د قرآن په ＊وون３، او حج کولو اجوره اخيستل 
روا نه دي، ＄که دا د بنده هغه عبادتونه دي چ３ ＄ان پرې اهلل تعالي ته ن８دې کوي او ثواب 
ي３ هم هغه چا ته رس８５ي چ３ ترسره کوي ي３، خو متاخرينو فقهاوو ويلي: د قرآن کريم په 
＊وون３ اجوره اخيستل روا دي ＄که اوس مهال په خلکو ک３ سستيا پيدا شوې او له بل پلوه 
هغه مرسته چ３ پخوا به د اسالمي حکومت له خوا د قرآن کريم له ＊وونکو سره ک５ده اوس 
مهال نشته، نو دوی اړ دي چ３ د ژوند د اړتياوو پوره کولو لپاره يا خو د قرآن کريم په ＊وونه 
اجوره واخلي او يا د دې پر ＄ای کوم کار او کسب ته مخه ک７ي چ３ په دې صورت ک３ د قرآن 
کريم ＊وونه ترې پات３ کي８ي. په دې بنس متاخرينو فقهاوو د قرآن کريم په ＊وون３ د اجورې 

اخيستلو پر جواز فتوا ورک７ې ده.
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په سندرو ويلو، پر م７ي ژړا کولو او دې ته ورته نورو کارونو باندې اجوره اخيستل روا نه دي، 
＄که دا د －ناه چارې دي او په －ناه کولو اجوره اخيستل روا نه دي.

د مشاع مال اجاره کول: مشاع هغه مال ته ويل ک８５ي چ３ له نورو سره －６ او په هغوی ک３ 
خپور وي. د ب５ل／３ په ډول دوه کسان په گ６ه يو جريب ＄مکه اخلي او پخپل من＃ ک３ له و４شلو پرته 

＄مکه شريکه پر８４دي، يعن３ د ＄مک３ په هره برخه ک３ دواړه شريکان وي.
شريک ته د مشاع مال په اجاره ورکول په اتفاق سره روا دي. له شريک پرته بل چا ته د مشاع په اجاره 
ورکول د يارانو په نظر روا دي ＄که اجاره د بيع３ يو ډول دي، نو کله چ３ د مشاع پلورل روا وو، اجاره 
ي３ هم روا ده، له بل پلوه په تخليه کولو او د گ＂３ لپاره په چمتو کولو سره مشاع حق د استفادې وړ 
گر＄ي، نو اجاره کول ي３ روا دي. امام ابوحنيفه له شريک پرته بل چا ته د مشاع حق په اجاره ورکول 

＄که روا نه بولي چ３ له شريک３ برخ３ پرته ي３ چا ته تسليمول ممکن نه دي.
اجير په کوم حالت کې مال له ځان سره ايسارولی شي؟ هغه اجير چ３ کار ي３ په مال 
ک３ اغ５ز لري، يعن３ په مال ک３ بدلون راولي، کوالی شي چ３ د کار له سر ته رسولو وروسته د اجورې 
د نه سپارلو په صورت ک３ مال د ＇＋تن له خو＊３ پرته له ＄ان سره ايسار ک７ي. که په دې موده ک３ 
مال له من％ه الړ شي، اجير ضامن نه －２ل ک８５ي. البته هغه اجيران چ３ کار ي３ په مال ک３ اغ５ز نه 
لري، نشي کوالی چ３ د اجورې لپاره مال له ＄ان سره وساتي که ي３ داس３ وک７ل او مال هالک شو، 

ضامن －２ل ک８５ي.
په الندې کارونو اجوره اخيستل روا دي:

٣- د قران کريم ＊وونه. ٤- ماشوم ته شيدې ورکول. ۲- ＊کر لگول.  ١- حمام کول. 
په الندې کارونو اجوره اخيستل روا نه دي:

١- په نر ＇اروي د ＊％３ ＇اروي ت５رول )بالربول(. ۲_ سندري ويل. ٣_ پر م７ي ژړا  کول.

١- په حمام کولو ک３ د مصرف５دونکو اوبو اندازه مجهوله وي، خو بيا هم دا اجاره ول３ روا ده؟
۲- په ＊کر لگولو د اجورې اخيستلو دليل وواياست.

٣- أيا د قرأن کريم په ＊وون３ اجوره اخيستل روا دي؟
٤- مشاع حق )مال( ＇ه ته وايي او أيا اجاره کول ي３ روا دي؟

۵- که د اجير کار پر مال اغ５زه ولري ايا د اجوري د ＄ن６ولو په صورت ک３ د مال د ايسارولو حق لري؟
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د４رشم لوست

اجاره )٦(
د اجارې فسخه ک５دل

گرانو زده کوونکو! د اجارې د احکامو په اړه دا وروستی لوست دی. په دې لوست ک３ به د 
فاسدې اجارې حکم ولولو او پر هغو شرعي عذرونو به وغ８ي８و چ３ له امله ي３ اجاره فسخه 

ک５دای شي:

*Î ç» ßjàá�=�> ßÃåE� àgßÆ> ßRßJßÈ� ß×� å̧ áNåá�=�àÌßf áQà?�åÌ ßb åi>ß«á¶=�åÌße> ßQåáÝ=� å�� àG åQ=ßÇá¶=ßÆ�$-%
� áÀåº� ãG åq> ß¦�>ßÃßF ßrß¦� áÁåDßª�(> ßÃá¿ à³ ájßÈ�áß�� áÁåCßÆ�àÌßf áQàáÙ=�åÄáÉß·ß£ßª�ße=çb¶=� àf åQá@ßJ ájàá�=� ßxßFß®�=ßcåC ßÆ�$.%

�* à_ ájß«á¶=�àÄß·ßª�Îß¿ á³ èj¶>åE�èf àvßÈ�>âFáÉ ß¢�>ßÃåE�ßb ßQßÆ� áÁåCßÆ�(àÌßf áQàáÙ=� áK ßìß̄ ßi�åÅ åbßÈ
� áK ß̂ ßjß«á¾=�Î ßUçf¶=� áÀ ß¢�àÐ>ßá�=� ß¤ ßìß̄á¾=�áÆß?�åÍß£áÉ çv¶=� àHáf åm� ß¤ ßìß̄á¾=�áÆß?� àe=çb¶=� áKßEåf ß]�=ßcåC ßÆ�$/%

*Î ßUçf¶=� ß̧ ß»á£ßJ ái=�Æ?� ßÀ ß³ ßi�>º�åeábß̄åE�àÄßºåhß¶ßÆ�àÌße> ßQåáÝ=
�> ßÂßbß̄ ß¢� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( àbá̄ ß£á¶=� ß_ ßjß«á¾=�åÄ åjá«ß¿å¶�ßÌße> ßQåáÝ=�ßbß̄ ß¢�ábß®ßÆ� åÀáÈßbå®> ß£ßJàá�=� àb ßUß?� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$0%

� á_ åjß«á¿ßI�áß��åÅåá�ß§å¶
�*åÌße> ßQåáÝ=� å��åe>ßÉåá�=� à�áf ßm� èX årßÈßÆ�$1%

�(àÄà¶>ßº� ßGßÂßdßª�åÄÉåª�ßf åRçJßÉå¶� å±Ç èj¶=� å��>â¾> ç²àa�ßf ßQá@ßJ ái=� áÀ ß»ß²�åe=ßd á¢ßáÙ>åE�àÌße> ßQåáÝ=� à_ åjß«á¿ßIßÆ�$2%
�(àÅßf ßQA�>ßº� åÀßß�� áÀåº� ç×C�>ßÃåÑ> ßvß®�Îß· ß¢� àeåbá̄ßÈ� ß×� ãÁÇàÈàa�àÄáJßºåhß¶ßÆ� ßkß·áªß@ßª�>â¾> ç²àa�áÆß?�=âe=ßa�ßf ßQA� áÀ ß»ß²ßÆ

�* åÀáÈçb¶=� å��>ßÃ ß¢>ßEßÆ�ßbá̄ ß£á¶=�Ê åu>ß̄á¶=� ß_ ßjßª
�= ßbßE� áÁåCßÆ�*ãeád à¢�ßÇ àÃßª�åfß« çj¶=� áÀåº�ßb à£á̄ßÈ� áÁß?�àÄß¶�= ßbßE� ç¼àM�> ßÃáÉß· ß¢�ßfåª> ßjàÉå¶�âÍçE=ßa�ßf ßQá@ßJ ái=� áÀßºßÆ�$3%

*æeád à£åE� ßkáÉß·ßª�åfß« çj¶=� áÀåº�ßb à£á̄ßÈ� áÁß?�Ëåe> ß³ à»á·å¶
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ژباړه

%-$�په فاسده اجاره ک３ د اجر مثل ورکول واجب دي، خو د ！اکل３ اجورې ＇خه به ډ４ر نه 
وي. 

%.$�کله چ３ مستاجر کور قبض ک７ي، نو اجوره ورکول پرې الزم دي، که ＇ه هم اوس５دلی 
پک３ نه وي. که چا ور＇خه په زور ونيو، نو اجوره ساقطه شوه، که داس３ عيب ي３ پک３ وموند 

چ３ اوس５دونکو ته ي３ زيان رسولو، نو حق لري چ３ اجاره فسخه ک７ي. 
%/$�کله چ３ کور ړنگ شو يا د ＄مک３ او ژرندې اوبه بندې شوې، نو اجاره فسخه ک８５ي او 

يوازې په همغه اندازه اجوره پرې الزمي８ي چ３ پک３ اوس５دلی او يا ي３ ژرنده کارول３.
%0$�که يو له متعاقدينو ＇خه م７ شي، په داس３ حال ک３ چ３ عقد ي３ د ＄ان لپاره ت７لی و، 

اجاره فسخه کي８ي، خو که د بل چا لپاره ي３ عقد ت７لی وي، نه فسخه کي８ي. 
%1$�په اجاره ک３ د خيار شرط کول روا دي. 

%2$�د عذرونو له امله اجاره فسخه کي８ي، لکه ＇وک چ３ د سوداگرۍ لپاره دکان په اجاره 
ونيسي، خو بيا ي３ مال له من％ه الړ شي، يا ＇وک کور او دکان په اجاره ورک７ي او بيا مفلس 
او داس３ پوروړی شي چ３ د اجاره شوي مال له پلورلو پرته پور نشي ادا  کوالی، نو قاضي به 

ي３ اجاره فسخه ک７ي او اجاره شوی مال به ي３ په پور ک３ وپلوري. 
%3$�چا چ３ د سفر کولو لپاره سپرل９ اجاره ک７ې وي، خو بيا ورته ＇رگنده شي چ３ بايد له 
سفره پات３ شي، نو دا هم عذر دی، خو که د سپرل９ اجاره ورکوونکي ته ＇رگنده شوه چ３ بايد 

له سفره پات３ شي، عذر نه دی.

شرحه
په  نو  ته ورسوي،  او مزدور خپل کار سر  د فاسدې اجارې حکم: که اجاره فاسده شي 
مستاجر الزم دي چ３ اجير ته اجر مثل ورک７ي، که ي３ د مزدور اجوره ！اکل３ وه، نو اجرمثل به 
له نوموړې ！اکل شوې اجورې ＇خه نه زياتي８ي. د يادولو وړ ده چ３ په فاسده اجاره ک３ اجوره 
يوازې هغه وخت الزمي８ي چ３ له اجاره شوي مال ＇خه گ＂ه اخيستل شوي وي، يعن３ يوازې 
په تخليه او چمتو کولو سره اجوره نه الزمي８ي، البته په صح５حه اجاره ک３ يوازې په تخليه او 
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سپارلو سره هم اجوره الزمي８ي.
د اجارې فسخه کېدل: د شرعي عذرونو په رامن％ته ک５دو سره اجاره فسخه ک５دای شي. 

شرعي عذرونه درې ډوله دي:
١- د مستاجر له لوري عذر: لکه ＇وک چ３ د سوداگرۍ لپاره دکان په اجاره ونيسي، خو 
بيا ي３ مال له من％ه الړ شي يا د ！وکر پلورلو لپاره دکان ونيسي، خو وروسته پ＋توب پيل ک７ي. 
＇رنگه چ３ په دې صورتونو ک３ په اجارې سرته رسولو ک３ مستاجر ته زيات زيان رسي８ي نو 

عذر ي３ شرعا د منلو وړ دی.
٢- د مؤجر له لوري عذر: کله کله اجاره ورکوونکی له داس３ ستونزې سره مخ شي چ３ د 
اجارې له فسخه کولو پرته بله مناسبه الر نه لري. د مثال په تو－ه د کور اجاره ورکوونکی دومره 
پوروړی شي چ３ له کور پلورلو پرته د پورونو د ادا کولو لپاره بله الر ونه لري، په دې صورت 

ک３ کوالی شي چ３ اجاره فسخه ک７ي.
٣- په اجاره شوي مال کې عذر: ＄ين３ وخت په اجاره شوي مال ک３ داس３ عيب او 
نيم／７تيا رامن％ته شي چ３ مستاجر نشي کوالی د هغه له امله پوره گ＂ه ترې واخلي. مثال د 
په دې  بندې شي.  اوبه  اخيستل شوې ژرندې  اجاره  د  يا  ديوال ړنگ شي  اجاره شوي کور 

صورتونو ک３ مستأجرد اجارې د فسخ３ حق لري. 
که چا د ＄ان لپاره د اجارې عقد ت７لی وي او م７ شي، نو اجاره فسخه کي８ي، ＄که د مستاجر 
په م７ين３ سره د هغه مال د وارثانو ملکيت گر＄ي او د بل چا له ملکيت ＇خه د اجورې ورکول 
روا نه دي. همدا راز د مؤجر په م７ين３ سره منافع د وارثانو ملکيت گر＄ي چ３ بيا هم پردی 
حق د اجورې په مقابل ک３ را＄ي، البته که اجاره ي３ د بل چا لپاره د وکيل او وصي په توگه 

ترسره ک７ې وه، نو بيا ي３ م７ينه د اجارې په عقد کوم اغ５ز نه لري. 
مسئله: که د سفر لپاره د او＊انو کرايه ورکوونکی د ناروغتيا يا بل سبب له امله له سفره پات３ 
لپاره شرعي عذر نشي ک５دای، ＄که هغه  دا ډول عذرونه د اجارې د فسخه کولو  نو  شي، 

کوالی شي چ３ د ＄ان پر ＄ای له کاروان سره بل ＇وک ولي８ي.
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زده کوونکي دې له خپل ذهن ＇خه د اجارې د فسخه ک５دو لپاره د شرعي عذرونو مثالونه 
وړاندې ک７ي.

١- د فاسدې اجارې حکم بيان ک７ئ.
۲- د اجارې د فسخه ک５دو لپاره د مستاجر له خوا د شرعي عذر مثال بيان ک７ئ.

٣- که چا د ＄ان لپاره د اجارې عقد ت７لی وي او م７ شي، اجاره ي３ ＇ه حکم لري؟
٤- أيا په اجاره ک３ خيار شرط روا دی؟

۵- که د سپرليو اجاره کوونکی په کوم عذر له سفره پات３ شي، أيا اجاره فسخه کوالی 
شي؟
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يود４رشم لوست

 شفعه )١(

که ＇وک ＄مکه يا کور پلوري، نو د اسالمي فقه３ له نظره ي３ د اخيستلو لوم７ي حقداران، 
شريکان او ن８دې －اون６يان دي، ＇و د پردو خلکو په رات， سره دوی زيانمن نشي. د اخيستلو 

د لوم７يتوب دې حق ته په فقه ک３ شفعه وايي چ３ احکام به ي３ په دې لوستونو ک３ ولولو:

� åHáf ën¶>ß² � å¤ÉåFßá�= � ë° ßU � å� � å�Éå· ß̂ á·¶ � ç¼àM �( å¤ÉåFßá�= � åká«ß¾ � å� � å�Éå· ß̂ á·å¶ �ãÍßF åQ=ßÆ �àÍß£á« èn¶= �$-%
�( å�Éå·ßá�=� ß¤ßº�ãÍß£á« àm�åe>ßá�=ßÆ� åHáf ën¶=ßÆ� å°Èåf çì¶=� å�� ǻ Èåf çn·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�*åe> ßRá·å¶� ç¼àM�( å°Èåf çì¶=ßÆ

* àe>ßá�=�> ßÂßd ß]ß?� ß¼ç· ßi� áÁåDßª�( å°Èåf çì¶=� å�� ǻ Èåf çn·å¶�àÍß£á« èn¶>ßª� ß¼ç· ßi� áÁåDßª
�áÆß?�Ëåß� ánàá�=�> ßÃ ß»ç· ßi�=ßcC� åd á]ßáÙ>åE� à́ ß·áà�ßÆ�åa> ßÃ ámåáÝ>åE�èfå̄ßJ ájßIßÆ� å¤áÉßFá¶=� åbá̄ ß£åE� àGåß��àÍß£á« èn¶=ßÆ�$.%

* ã¼å²> ßU�>ßÃåE� ß¼ ß³ ßU
� àbåÃ ánàÉßª��àÄá¿åº� àxßÃá¿ßÈ� ç¼àM�åÍßFß¶> ßìàá�=�Îß· ß¢� ß́ å¶ßc�åÄ åjå·áß�� å��ßbßÃ ámß?� å¤áÉßFá¶>åE� à¤Éå« çn¶=� ß¼å· ß¢�=ßcåC ßÆ�$/%
� áLçfß̄ßJi=� ß́ å¶c� ß̧ ß£ßª�=cDßª�*åe>ß̄ ß£á¶=� ßbá¿ å¢�áÆß?� å¥>ßJáFàá�=�Îß· ß¢�áÆß?�åÅ åbßÈ� å�� à¤ÉåFßá�=� ßÁ>ß²� áÁC� å¤åÑ>ßFá¶=�Îß· ß¢
�åa>ßÃ ámåáÝ=�ßbá£ßE�=âfáÃ ßm�>ßÃß²ßfßI� áÁC�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�*ßÍß«É¿ ßU�ÊE?�ßbá¿ å¢�åá� å]@çJ¶>åE� á�à̄ ájßI�áß�ßÆ�àÄàJ ß£á« àm

* áKß· ßìßE
�åeßÆ àb¶=ßÆ�åfáÒåFá¶= ßÆ�Ê ßUçf¶=ßÆ�å½>»ßá�>²� à¼ ßjá̄ àÈ� ß×�>çå�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�åe>ß̄ ß£á¶=� å��ãÍßF åQ=ßÆ�àÍß£á« èn¶=ßÆ�$0%

�*åe>§ ër¶=
* åÀà« èj¶=� å�� ß×ßÆ� åzÆàf à£á¶=� å��ßÍß£á« àm� ß×ßÆ�$1%

�*ãÐ=ßÇ ßi�åÍß£á« èn¶=� å�� èÊëºëd¶=ßÆ� à¼å· ájàá�=ßÆ�$2%
�*àÍß£á« èn¶=�åÄÉåª� áKßF ßQßÆ� ã¹>ßº�ßÇ àÂ� æzßÇå£åE�ße>ß̄ ß£á¶=� ß́ ß·ßº�=ßcåC ßÆ�$3%

�=âe=ßa�> ßÃåE� àf åQá@ßJ ájßÈ�áÆß?�> ßÃåE�àÄßIß?ßfáº=� à¤å¶>ßà��áÆß?�> ßÃáÉß· ß¢� à̧ àQçf¶=� àTçÆßhßJßÈ�åe=çb¶=� å��ßÍß£á« àm� ß×ßÆ�$4%
� áÁåDßª�( æLÇ à³ ài�áÆß?�æe> ß³á¾åDåE�> ßÃá¿ ß¢�àå�> ßràÈ�áÆß?�= âbáF ß¢�>ßÃáÉß· ß¢� à°åJá£àÈ�áÆß?� æb á» ß¢�å½ßa� áÀ ß¢�>ßÃåE�àå�> ßràÈ�áÆß?
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*àÍ ß£á« èn¶=�> ßÃÉåª� áKßF ßQßÆ�æe=ßfá®åDåE�> ßÃá¿ ß¢�ßß�> ßq
ژباړه

په  بيا د هغه چا حق دی چ３ د مبيع３  په مبيعه ک３ لوم７ى د شريک حق دی،  شفعه  �$-%
حقوقو ک３ شريک وي لکه په اوبو او الره ک３ شريک. بيا د －اون６ي )حق دی(. په الر او اوبو 
ک３ شريک، او گاون６ی، په مبيعه ک３ له شريک سره شفعه نه لري. که )په مال ک３ شريک( 
له شفع３ ت５ر شو، بيا د الرې او اوبو د شريک حق دی، که هغه هم ت５ر شو، بيا د －اون６ي حق 

دی. 
%.$�شفعه )د بيع３( په عقد ثابتي８ي، د شاهدانو په نيولو سره له باطل５دو خوندي کي８ي او د  

مشتري په سپارلو او يا د حاکم په حکم سره د شفيع ملکيت گر＄ي. 
%/$�کله چ３ شفيع له بيع３ ＇خه خبر شي نو د شفع３ په غو＊تولو به په نوموړي مجلس ک３ 
شاهدان نيسي، بيا به له هغه ＄ايه پا＇ي８ي او په پلورونکي به شاهدان نيسي. که مبيعه د هغه په 
الس ک３ وه، يا د اخيستونکي، يا د )پلورل شوې( ＄مک３ پر وړاندې به شاهدان نيسي. کله 
ي３ چ３ دا  کار وک７، نو بيا ي３ د شفع３ حق د امام ابوحنيفه په نظر په تاخير نه باطلي８ي، خو 
امام محمد ويلي: که له شاهد نيولو نه ي３ وروسته يوه مياشت د شفع３ غو＊تنه پر４＋ووده، نو 

د شفع３ حق ي３ باطل دی. 
%0$�په عقار ک３ د شفع３ حق ثابت دی که ＇ه هم د و４شلو وړ نه وي، لکه حمام، ژرنده، ＇اه 

او کوچني کورونه. 
%1$�په ب７５يو او ل８５د４دونکو )منقولو( شيانو ک３ د شفع３ حق نشته. 

%2$�مسلمان او ذمي د شفع３ غو＊تلو په حق ک３ سره برابر دي.
په مقابل ک３ واخيستل شي چ３ مال وي، نو شفعه  که ＄مکه )عقار( د داس３ عوض  �$3%

پک３ شته. 
%4$�په هغه کور ک３ چ３ م７５ه ي３ په مهر ک３ ＊％３ ته ورکوي يا پرې له هغ３ سره خلعه کوي 
يا ي３ د بل کور په اجاره ک３ ورکوي يا پرې د قتل په قضيه ک３ صلحه کوي يا ي３ د مريي په 
أزادولو ک３ چاته ورکوي او يا هم د انکار او چوپوالي په ب２ه پرې له چا سره صلحه کوي، شفعه 

نشته، که ي３ په اقرار سره په هغه صلحه وک７ه، نو د شفع３ حق ثابت دی.
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شرحه
د شفعې تعريف: د لغت له مخ３  )شفعه( جوړه کولو او يو＄ای کولو ته وايي. ＇رن／ه چ３ 
شفيع د بل چا ＄مکه د خپل３ ＄مک３ سره يو＄ای کوي، نو دې ته هم شفعه ويل ک８５ي. په 
اصطالح ک３ د ضرر له مخ３ له اخيستونکي ＇خه د ＄مک３ راگر＄ول او د خپل３ ＄مک３ 

سره ي３ يو ＄ای کولو ته شفعه ويل کي８ي.
شفيع: هغه شخص ته ويل کي８ي چ３ د شفع３ حقدار وي.

مشفوع: هغه ＄مکه چ３ د شفع３ حق په ک３ ثابتي８ي.
مشفوع به: د شفيع هغه ＄مکه چ３ له امله ي３ د شفع３ حقدار گر＄ي.

د شفعې مشروعيت: شفعه د پيغمبر )عليه السالم( په احاديثو ثابته ده. له هغ３ جمل３ ＇خه 

�$¼·iÆ�ÄÉ·¢��=�Ê·q%�åç�=�¹Ç àiße�Î ßvß® :دا حديث دی چ３ په صح５ح مسلم ک３ راغلی
�àÄ ß³Èåf ßm� ßÁåcáÖàÈ�ÎçJ ßU� ß¤ÉåFßÈ� áÁß?�àÄß¶�¸åß��ß×�(� æ�åÑ> ßU�áÆß?�æÍß£áEße� á¼ ßjá̄ àI�áß��æÍß²åf ßm�¸ à²� å��åÍß£á« èn¶>åE
�åÄåE*�ژباړه: رسول اهلل )صلي اهلل  è° ßUß?�ßÇ àÃßª�àÄá¾åcáÖàÈ�áß�ßÆ� ß¥>ßE�=ßcåDßª�(� ßµßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁåDßª
عليه وسلم( په هر شريک کور او باغ ک３ د شفع３ پر４ک７ه ک７ې. روا نه دي چ３ وي３ پلوري تر 
هغه چ３ شريک خبر ک７ي، که ي３ خو＊ه شوه، وابه ي３ اخلي او که ي３ خو＊ه نه شوه، پرې به 

ي３ ږدي. که ي３ وپلورله او خبر ي３ نه ک７، نو هغه ترې ډ４ر حقدار دی.
شفيع په درې ډوله دی او په الندې ترتيب سره په شريعت کې د شفعې مستحق 

گرځي:
١- الخليط في نفس المبيع: هغه ＇وک چ３ د پلورل شوي جايداد )＄مک３ او کور( په 

ملکيت ک３ شريک وي.
٢- الخليط في حق المبيع: هغه ＇وک چ３ د مبيع３ په حقوقو لکه الرې او اوبو ک３ 

شريک وي.
٣- جار: له ＄مک３ سره پيوسته گاون６ی.

د شفعې ثبوت: د شفع３ حق د ＄مک３ په پلورل ک５دو سره ثابتي８ي، که ＇وک د ＄مک３ 
له پلورل ک５دو وړاندې د شفع３ له حق ＇خه ت５ر شي، نو دا ت５ر４دنه د شفيع حق نه باطلوي او 

شفيع کوالی شي چ３ له پلورن３ وروسته د شفع３ دعوه وک７ي.
د شفعې غوښتنه: د شفع３ راگر＄ولو لپاره شرط دا دی چ３ د ＄مک３ د پلورل ک５دو له خبر 
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اور４دو سره سم شفيع د شفع３ غو＊تنه وک７ي او په همدې مجلس ک３ د شفع３ پر غو＊تلو 
شاهدان ونيسي چ３ دې ته د مواثبت طلب وايي، بيا پر بائع شاهدان ونيسي که ي３ مبيعه په 
الس ک３ وه او يا په مشتري، يا د ＄مک３ تر ＇نگ شاهدان ونيسي. د شاهدانو له نيولو وروسته 
د شفع３ حق له من％ه نه ＄ي چ３ په متن ک３ ور＇خه په )تستقر( يادونه شوې. مواثبت د لغت 
له مخ３ ！وپ وهلو ته وايي او دلته ترې مقصد له ＄ن６ پرته سمالسي د شفع３ غو＊تنه ده، که 
شفيع د خبر له اور４دو سره د شفع３ غو＊تنه ونه ک７ي او د شفع３ په غو＊تنه ک３ ＄ن６ وک７ي، نو 
د شفع３ حق ي３ باطلي８ي، ＄که چ３ شفعه يو ضعيف حق دی. د شفع３ د حق خوندي کولو 
لپاره پر شفيع الزمه ده چ３ د مواثبت له طلب وروسته سمالسي پلورونکي، اخيستونکي او يا 
هم پلورل شوې ＄مک３ ته ورشي او د هغوی په وړاندې د شفع３ پر غو＊تلو شاهدان ونيسي. 
دې ته د استحقاق يا تقرير طلب وايي چ３ له دې وروسته د شفيع حق په تاخير او ＄ن６ کولو 

سره له من％ه نه ＄ي. 
يوازې د شفع３ په غو＊تلو او شاهدانو نيولو سره شفيع د مشفوع )＄مک３( مالک نه گر＄ي 
په سپارلو سره شفيع د ＄مک３ مالک  ته  له خوا شفيع  يا قاضي  بلک３ د ＄مک３ د ＇＋تن 

گر＄ي.
د شفع３ غو＊تل په ！ولو هغو ！کو سره صح５ح دي چ３ د شفع３ پر غو＊تلو داللت وک７ي لکه 

ووايي: زه د شفع３ غو＊تونکی يم، زه شفعه غواړم او داس３ نور.
د شفع３ حق يوازې په ＄مک３ پورې محدود دی او له  شفعه په کومو شيانو کې شته؟ 
＄مک３ پرته په نورو شيانو ک３ شفعه نشته، که چيرې په دويم پوړ ک３ کور پلورل ک８５ي، نو 
－اون６يان ي３ د شفع３ غو＊تنه کوالی شي. د الندې پوړ ＇＋تنان هغه مهال د پاس پوړ د کورونو 

شفعه غو＊تالی شي چ３ الره ي３ سره شريکه وي. 
＇رنگه چ３ مسلمان او ذمي د شفع３ د ثبوت په اسبابو او د شفع３ د مشروعيت په حکمتونو 
ک３ سره برابر دي، نو د شفع３ په استحقاق ک３ هم سره برابردي، يعن３ که مسلمان او ذمي 
دواړه يو د بل شفيعان وي او مسلمان خپله ＄مکه وپلوري، نو ذمي ي３ شفيع دی او د شفع３ 

حق لري.
مسئله: د شفع３ غو＊تنه يوازې هغه مهال صح５ح ده چ３ په بيعه ک３ د ＄مک３ عوض مال 
وي، که چيرې عوض مال نه وي نو د شفع３ غو＊تلو حق نشته. په همدې بنس که ＇وک 
خپله ＄مکه د مهر، خلع３، اجارې او يا هم په عمدي قتل ک３ له مقابل لوري سره د صلح３ 
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په معامله ک３ هغوی ته ورک７ي، نو شفيع ي３ د شفع３ غو＊تنه نشي کوالی، ＄که چ３ په دې 
صورتونو ک３ ＄مکه د مال په مقابل ک３ نه ده پلورل شوې.

همدا راز که چا ＄مکه له مدعی به ＇خه د انکار يا سکوت په صورت ک３ په صلحه ک３ 
ورک７ه، نو شفيع ي３ د شفع３ غو＊تلو حق نه لري، ＄که صلحه کوونکی په دې صورت ک３ 
خپله ＄مکه د مال په عوض ک３ نه شم５ري، بلک３ د شخ７ې د له من％ه وړلو عوض ي３ －２ي 
او د شخ７ې له من％ه وړل مال نه دی. البته که صلحه کوونکي په اقرار سره صلحه ومنله، نو 
شفيع د شفع３ غو＊تلو حق لري، ＄که صلحه کوونکي دغه تبادله د مال تبادله －２ل３ او پرې 

اقرار ي３ ک７ی، په دې بنس ＄مکه د مال په مقابل ک３ را＄ي او شفعه ثابتي８ي.
د مسئلې د ښه روښانتيا لپاره د پورتنيو صلحو تعريفونه په الندې ډول دي:

١- د مدعی عليه له اقرار سره صلحه: داس３ چ３ يو شخص د بل په مال دعوه وک７ي او 
هغه پرې اقرار وک７ي، خو بيا دا مدعی عليه د بل شي په ورکولو د مدعي سره صلحه وک７ي.

٢- د مدعی عليه د انکار سره صلحه: داس３ چ３ مدعي د چا پر ＄مکه دعوه وک７ي 
له مدعي سره روغه  په ورکولو  انکار وک７ي، خو وروسته د ＄ين３ ＄مک３  او هغه ور＇خه 

وک７ي.
٣- د مدعی عليه له سکوت سره صلحه: لکه مدعي چ３ د چا په مال دعوه وک７ي او 
مدعی عليه د مدعي له دعوې ＇خه نه انکار وک７ي او نه ي３ ومني او وروسته مدعي ته د کوم３ 

＄مک３ په ورکولو سره صلحه وک７ي. 

زده کوونکي دې د محترم ＊وونکي په مرسته د شفع３ غو＊تلو ب５الب５ل صورتونه په عملي تو－ه 
تمثيل او ان％ور ک７ي.
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١- شفعه تعريف ک７ئ!
۲- د شفع３ د مشروعيت دليل وواياست!

٣- شفيع په ＇و ډوله دی؟ رو＊انه ي３ ک７ئ!
٤- شفعه ＇ه ډول غو＊تل کي８ي؟ د مواثبت او استحقاق طلب تشريح ک７ئ!

۵ -د شفع３ غو＊تلو حق تر کوم شي پورې منحصر دی؟
حکم  ＇ه  وي،  نه  مال  چ３  شي  وپلورل  ک３  مقابل  په  عوض  داس３  د  ＄مکه  که   -۶

لري؟
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دوه د４رشم لوست

شفعه )٢(
د شفع３ د غو＊تلو حکمونه

په ت５ر لوست ک３ مو د شفع３ د تعريف، مشروعيت او يو ل７ شرطونو په اړه معلومات ترالسه 
اړوندو حکمونو  او  په الندې طريقو  له شريعت سره سم د شفع３ د غو＊تلو  به  ک７ل، اوس 

وغ８ي８و:
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�>ßº� à¤Éå« çn¶=� ß¥>ßE�=ßcåC ßÆ�* á�à̄ ájßI�áß��Ëåß� ánàá�=� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�(àÄàJ ß£á« àm� áKß· ßìßE� à¤Éå« çn¶=� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$4%
*àÄàJ ß£á« àm� áKß· ßìßE�åÍß£á« èn¶>åE�àÄß¶�Î ßvá̄ àÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�åÄåE� à¤ß« ánßÈ

ژباړه

غو＊تنه  د شفع３  او  وک７ي  دعوه  د خر＇５دو  د ＄مک３  وړاندې  پر  قاضي  د  شفيع  که  �$-%
وک７ي، نو قاضي به له مدعی عليه ＇خه پو＊تنه وک７ي. که ي３ د شفيع په ＄مکه چ３ له امله 
ي３ د شفع３ حقدار گر＄ي، اعتراف وک７ )ډ４ره ＊ه( او که مدعی عليه انکار وک７، نو شفيع به 

شاهدانو ت５رولو ته اړباسي. 
%.$�که شفيع د شاهدانو ت５رولو ＇خه ناتوانه شو، نو اخيستونکي ته به پر اهلل )جل جالله( قسم 
ورک７ شي چ３ دی د نوموړې ＄مک３ – چ３ ورباندې شفيع گر＄ي - په اړه نه پوهي８ي چ３ 
شفيع د هغ３ ＇＋تن دی. که له قسم کولو ي３ انکار وک７ يا شفيع شاهدان ت５ر ک７ل، نو قاضي به 
له اخيستونکي وپو＊تي چ３ أيا ＄مکه ي３ اخيست３؟ که اخيستونکي له پ５رودلو انکار وک７، 
شفيع ته به و ويل شي: )په پ５رودلو( شاهدان ت５ر ک７ه. که له شاهدانو ت５رولو ＇خه ناتوانه شو 
نو اخيستونکي ته به په اهلل قسم ورک７ل شي چ３ ＄مکه ي３ نه ده اخيست３، يا به داس３ قسم 

ورک７ي چ３ دی پر ما د ياد شوي سبب له امله د شفع３ حق نه لري. 
%/$�که شفيع محکم３ ته پيس３ هم نه وي راوړي، د شفع３ د دعوې پرمخ ب５ول ي３ صح５ح 

دي، کله چ３ قاضي د ده په حق ک３ پر４ک７ه وک７ي، بيا پرې پيس３ حاضرول الزم دي. 
%0$�شفيع کوالی شي چ３ د خيار عيب او خيار رؤيت له امله مبيعه رد ک７ي. 

%1$�که مبيعه د پلورونکي په الس ک３ وي او شفيع يي محکم３ ته راولي، نو شفيع کوالی 
شي چ３ د شفع３ دعوه ورسره وک７ي. قاضي تر هغ３ د گواهانو شاهدي نشي اور４دالی ＇و 
اخيستونکی نه وي حاضر شوی، نو بيعه به د اخيستونکي په موجوديت ک３ فسخه ک７ي، د 

شفع３ حکم به په پلورونکي وک７ي او هم به تاوان پر ده ک７ي. 
%2$�که شفيع د ＄مک３ د پلورن３ د خبر اور４دو په مهال د شاهدانو نيولو وسه درلوده او شاهدان 
ي３ ونه نيول، شفعه ي３ باطله شوه. همدا راز که په مجلس ک３ ي３ شاهدان ونيول خو د عاقدينو 

يا ＄مک３ پر وړاندې ي３ شاهدان ونه نيول. 
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%3$�که شفيع د اخيستل شوي عوض په مقابل ک３ له شفع３ ت５ر شو، د شفع３ حق ي３ باطل 
او عوض به هم ب５رته ورکوي. 

%4$�که شفيع م７ شي، د شفع３ حق ي３ له من％ه ＄ي، خو که اخيستونکی ومري، د شفع３ 
حق نه باطل８５ي. 

که شفيع هغه ＄مکه چ３ له امله ي３ د شفع３ مستحق دی، د شفع３ له －＂لو وړاندې وپلوري، 
د شفع３ حق ي３ باطلي８ي.

شرحه
د شفعې غوښتلو طريقه: کله چ３ د چا مشفوعه ＄مکه د هغه له اجازې پرته وپلورل شي 
نو شفيع به د خپل حق غو＊تلو لپاره قاضي ته ورشي. قاضي د ＄مک３ له اخيستونکي ＇خه 
پو＊تنه کوي چ３ أيا شفيع د هغ３ ＄مک３ ＇＋تن دی چ３ له امله ي３ نوموړی د پلورل شوې 
＄مک３ شفيع －ر＄ي؟ که اخيستونکي د شفيع په ملکيت اعتراف وک７، نو ＊ه ده، خو که 
ته وخت ورکوي چ３ د  به شفيع  انکار وک７، قاضي  له ملکيت ＇خه  اخيستونکي د شفيع 
هغ３ ＄مک３ په ملکيت شاهدان ت５ر ک７ي چ３ له امله ي３ دی د شفع３ مستحق گر＄ي. که 
شفيع د خپل３ ＄مک３ په ملکيت شاهدان ت５ر نه ک７ای شول، اخيستونکی به په دې خبره لوړه 
)قسم( وک７ي چ３ دی د شفيع د ملکيت په اړه معلومات نه لري. که اخيستونکي له لوړې 
کولو منعه راوړه يا شفيع په خپل ملکيت شاهدان ت５ر ک７ل، نو په دې صورت ک３ به قاضي له 
اخيستونکي وپو＊تي چ３ أيا نوموړې ＄مکه ي３ په بيعه اخيست３؟ که اخيستونکي له بيع３ 
اخيستلو انکار وک７، نو شفيع به په دې خبره شاهدان ت５روي چ３ اخيستونکي نوموړې ＄مکه 
په بيعه اخيست３ ده. که شفيع د ＄مک３ په پلورلو شاهدان ت５ر نک７ای شول، اخيستونکی به د 
 مک３ په نه اخيستلو لوړه کوي او يا به په دې قسم کوي چ３ شفيع د ياد شوي سبب پر بنس＄

د شفع３ حق نه لري. 
له  به  نو شفيع  وه،  او قبض ک７ې  اخيست３  اخيستونکي ＄مکه  که  د شفيع مدعی عليه: 
اخيستونکي سره د شفع３ دعوه کوي. په دې صورت ک３ په پلورونکي دعوه صح５ح نه ده، 
＄که پلورونکی د اخيستونکي له قبض وروسته د پردي حيثيت لري، البته له قبض وړاندې په 
پلورونکي دعوه کوالی شي، ＄که چ３ ＄مکه ال د پلورونکي په الس ک３ ده، خو د شاهدانو 
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ت５رولو پر مهال به اخيستونکی راغو＊تل کي８ي، بيعه به د هغه په وړاندې فسخه او پلورونکی 
به مدعی عليه گر＄ي. 

په شفعه کې خيار: کله چ３ شفيع د شفع３ د حق پر بنس له اخيستونکي ＇خه ＄مکه 
راوگر＄وي، نو د ليدلو او عيب خيار لري، يعن３ شفيع کوالی شي له ليدلو وروسته ي３ ب５رته 
اخيستونکي ته رد ک７ي او له اخيستلو ي３ ت５ر شي. همدا راز که په مبيعه ک３ عيب ومومي هم 
کوالی شي چ３ د عيب له امله ي３ رد ک７ي. د اخيستونکي ليدل او له عيب سره سره منل د 

شفيع د ليدلو او عيب خيار له من％ه نه وړي.

د شفعې باطلېدل: د شفع３ غو＊تلو حق په الندې سببونو سره له من％ه ＄ي:
١- کله چ３ شفيع له توان سره سره د مواثبت يا تقرير پر طلب د شاهدانو نيول پر８４دي.

۲- کله چ３ شفيع د عوض په مقابل ک３ له شفع３ ت５ر شي.
٣- کله چ３ شفيع د ＄مک３ له پلورلو وروسته او د قاضي له پر４ک７ۍ مخک９ م７ شي.

٤- شفيع خپله هغه ＄مکه چ３ پر بنس ي３ د شفع３ حقدار گر＄５دلی، د شفع３ د دعوه پر 
مهال د قاضي له پر４ک７ۍ وړاندې وپلوري.

زده کوونکي دې د عيب او رؤيت خيار تعريف ک７ي.

١- په محکمه ک３ د شفع３ غو＊تلو طريقه رو＊انه ک７ئ.
۲- که اخيستونکي ＄مکه قبض ک７ې وي، د شفيع مدعی عليه به ＇وک وي؟

٣- أيا شفيع د رؤيت او عيب خيار لري؟
٤- شفعه په کومو شيانو باطلي８ي؟
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دري د４رشم لوست

شفعه )٣(
د شفع３ قيمت ورکول

گرانو زده کوونکو! په ت５ر لوست ک３ مو په محکمه ک３ د شفع３ غو＊تلو طريقه بيان ک７ه. په دې 
لوست ک３ به د شفع３ د ثبوت ＄ن３ صورتونه ولولو او هم به د شفيع او اخيستونکي تر من＃ د 

رامن％ته شوي اختالف اړوند احکام زده ک７و.
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ژباړه

له  نو د شفع３ حق ي３  او شفيع هم پخپله وي،  پلورونکي وکيل ＄مکه وپلوري  که د  �$-%
من％ه ＄ي. همدا راز که شفيع د اخيستونکي پر وړاندې د پلورونکي له خوا د ضامن بالدرک 
له من％ه ＄ي. که  تاوان ضمانت وک７ي( د شفع３ حق ي３  )يعن３ د مبيع３ د استحاق د  شى 
نه  ي３  لپاره ＄مکه واخلي، شفعه  د اخيستونکي  د اخيستونکي وکيل چ３ شفيع هم دی، 

باطلي８ي. 
%.$�که پلورونکی په خيار سره ＄مکه وپلوري، نو شفيع د شفع３ دعوه نشي کوالی، م／ر دا 

چ３ خيار له من％ه يوسي.
%/$�خو که خيار اخيستونکي ته وي، نو د شفع３ دعوه کوالی شي. که ＇وک په فاسده بيعه 
ثابت８５ي او دواړه لوري عقد فسخه کوالی شي، که فسخه ساقطه  نه  ＄مکه وپلوري، شفعه 

شوه، شفعه ثابته شوه.
%0$�که ذمي د شرابو يا خوګ په مقابل ک３ ＄مکه وپ５رله او شفيع ي３ هم ذمي و، شفيع به ي３ 
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د شرابو په مثل او د خوګ په قيمت اخلي خو که شفيع مسلمان و، نو مسلمان به ي３ د شرابو 
او خوګ په قيمت اخلي. 

%1$�په هبه که شفعه نشته، مگر دا چ３ د عوض په مقابل ک３ وي. 
معتبره  اخيستونکي خبره  د  نو  وک７،  اختالف  ک３  قيمت  په  او شفيع  اخيستونکي  که  �$2%
ده، که دواړو شاهدان ت５ر ک７ل نو د امام ابوحنيفه په نظر د شفيع شاهدان معتبر دي، خو امام 

ابويوسف وايي چ３ د اخيستونکي شاهدان معتبر دي. 
%3$�که اخيستونکي د يوه قيمت دعوه وک７ه او پلورونکي له هغه ＇خه د کم قيمت چ３ ال 
قبض ک７ی ي３ هم نه دی، په دې صورت ک３ به ي３ شفيع په هغه قيمت اخلي چ３ بايع ＊ودلی، 
خو که قيمت ي３ قبض ک７ی و، نو د اخيستونکي په قيمت به ي３ اخلي او د پلورونکي خبره 

اعتبار نه لري. 
له شفيع هم ساقطي８ي، خو  نو  پر４＋ودل３،  پيس３  ته ＄ين３  اخيستونکي  پلورونکي  که  �$4%
که ！ول３ ي３ ورته پر４＋ودل３، په دې صورت ک３ له شفيع ＇خه نه ساقطي８ي. که پلورونکي په 

اخيستونکي قيمت ورزيات ک７، په شفيع نه زياتي８ي. 
%5$�که د شفع３ حقداران －０ وو، ＄مکه به د هغوی د شم５ر پر بنس و４شل کي８ي، نه د 

هغوی د ＄مک３ د ډ４روالي او کموالي په تناسب.
%,-$�چا چ３ د توكي په مقابل ک３ ＄مکه واخيسته، شفيع به ي３ د همغه توكي په قيمت 

اخلي، که ي３ په کيلي يا وزني شيانو واخيسته، شفيع به ي３ هم د همغه شي په مثل اخلي. 
%--$�که ي３ ＄مکه پر ＄مکه وپلورله، شفيع به هره يوه د بل په قيمت اخلي.

%.-$ که شفيع ته وويل شول چ３ مشفوعه ي３ په زرو روپو پلورل شوې او له شفع３ ت５ر شو، خو 
وروسته معلومه شوه چ３ له زرو ＇خه په کمو روپو يا په دومره غنمو او وربشو پلورل شوې چ３ 
قيمت ي３ زر روپ９ کي８ي، له شفع３ ت５ر４دل ي３ باطل او د شفع３ حقدار دی، که معلومه شوه 

چ３ د زرو روپو په معادلو يا زياتو دينارو پلورل شوې، نو د شفع３ حق ي３ ساقط دی. 
%.-$�که ورته وويل شول چ３ د شفع３ اخيستونکی فالنی دی، نو شفعه ي３ تسليم ک７ه، خو 

وروسته معلومه شوه چ３ بل ＇وک دی، نو د شفع３ غو＊تلو حق لري. 
%/-$�که چا د بل شخص لپاره کور واخيست، نو د شفع３ دعوه به له ده سره کي８ي، مگر دا 
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چ３ موکل ته ي３ وسپاري. 

شرحه
پلورلو وروسته د  له  نو  په توگه خپله مشفوعه وپلوري،  د شفيع وکالت: که شفيع د وکيل 
شفع３ غو＊تلو حق نه لري، ＄که له پلورلو وروسته پر وکيل الزم دي چ３ مبيعه اخيستونکي 
ته وسپاري. د همدې لزوم له امله شفعه باطلي８ي. په همدې ډول که شفيع د اخيستونکي لپاره 
د پلورونکي ضمانت وک７، نو د شفع３ حق له من％ه ＄ي، ＄که ضمانت کول د بيع３ صح５ح 

－２ل دي او شفعه د بيع３ باطلول دي. له دې امله دواړه نه سره يو＄ای کي８ي.
که شفيع په بيعه ک３ د اخيستونکي وکالت وک７ي، نو د شفع３ حق نه باطلي８ي ＄که د شفع３ 

حق هغه مهال ثابت８５ي چ３ بيعه سرته ورسي８ي. 
＇رنگه چ３ د بايع د خيار په حال ک３ مبيعه د بايع له ملکه نه و＄ي، نو شفعه هم نه ثابتي８ي، 
خو دا چ３ د اخيستونکي د خيار په حال ک３ مبيعه د پلورونکي له ملکيت ＇خه و＄ي، نو 

شفعه هم ثابتي８ي.
په فاسده بيعه ک３ ＄که شفعه نه ثابتي８ي چ３ مبيعه ال د پلورونکي له ملکيت ＇خه نده وتل３ 

او بيعه د فسخ３ وړ ده. که د فسخ３ حق له من％ه الړ شي، نو شفعه هم ثابتي８ي.
که ذمي له ذمي ＇خه شفعه وگ＂ي او ＄مکه په شرابو پلورل شوې وي، نو شفيع به د شرابو مثل 
ورکوي، ＄که شراب مثلي دي. که ي３ په خوګ پلورل３ وي، نو د خوګ قيمت به ورکوي، 
＄که خوګ قيمي دی. لن６ه دا چ３ په مثلي شيانو ک３ به اخستونکي ته مثل ورکوي او په غير 
مثلي شيانو ک３ به قيمت ورسپاري. البته که مسلمان له ذمي ＇خه شفعه وگ＂ي او ＄مکه په 
شرابو يا خوګ پلورل شوې وي، نو مسلمان به ي３ قيمت ورکوي، ＄که د مسلمان پر وړاندې 

خوګ او شراب متقوم مال نه دی او راک７ه ورک７ه ورباندې روا نه ده.
په بخ＋ل شوې ＄مکه ک３ شفعه نشته مگر دا چ３ بخشش کوونکی د بخشش په مقابل ک３ 
پر بخشش اخيستونکي د مال ورکول شرط ک７ي او د همدې شرط په منلو يو له بل ＇خه مال 
تسليم ک７ي، د ب５لگ３ په ډول طارق منير ته خپله يو جريب ＄مکه په دې شرط وبخ＋ي چ３ 

منير به د ＄مک３ په مقابل ک３ طارق ته مو！ر ورکوي.
د شفعې په قيمت کې اختالف: 

که اخيستونکي وويل: ＄مکه م３ په لس زره افغان９ اخيست３ او شفيع دعوه وک７ه چ３ په اته 
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زره افغان９ ي３ اخيست３، په دې صورت ک３ د اخيستونکي خبره له قسم سره معتبره ده. که 
شفيع په خپله خبره شاهدان ت５ر ک７ل، نو خبره ي３ د اعتبار وړ ده.

که اخيستونکي وويل: ＄مکه م３ په لس زره افغان９ اخيست３ او پلورونکي ويل چ３ په نهه زره 
افغان９ ي３ پلورل３ او پيس３ ي３ هم نه وې قبض ک７ې، په دې صورت ک３ به شفيع د پلورونکي 
د  بيا  ک３  دې صورت  په  نو  وې،  ک７ې  قبض  پيس３  پلورونکي  که  اخلي.  قيمت ＄مکه  په 

اخيستونکي خبره د منلو وړ او د پلورونکي وينا اعتبار نه لري.
که پلورونکی د شفع３ له قيمت ＇خه ＄ين３ برخه اخيستونکي ته وبخ＋ي، شفيع کوالی شي 
چ３ له پلورونکي ＇خه ي３ راوگر＄وي، البته که پلورونکی اخيستونکي ته ！ول قيمت وبخ＋ي 
نو شفيع د دعوې حق نه لري. دا هم د يادون３ وړ ده چ３ که اخيستونکی په قيمت ک３ زياتوالی 

راولي، نو شفيع ي３ په ورکولو مجبور نه دی.
مسئله: 

که درې تنه په لس جريبه ＄مکه ک３ داس３ شريک وي چ３ لوم７ی تن د پن％ه جريبه ＄مک３ 
＇＋تن، دويم د درې جريبه ＄مک３ ＇＋تن او در４م ي３ د دوه جريبه ＄مک３ ＇＋تن وي، د 
درې جريبه ＄مک３ ＇＋تن غواړي خپله ＄مکه وپلوري. د پلورونکي دواړه شفيعان په برابره 
توگه د شفع３ مستحق دي، يعن３ د ＄مک３ نيمه برخه به يوه او نيمه به بل شفيع اخلي. د پن％و 
جريبو ＇＋تن دا دعوه نشي کوالی چ３ ＄مکه ي３ ډ４ره ده، نو په شفعه ک３ هم ډ４ر حقدار 

دی.
مسئله: 

که ＄مکه په ＄مکه وپلورل شي، شفيع به د شفع３ په مقابل ک３ د هغه بل３ ＄مک３ قيمت 
ورکوي. 

شفيع ته ناسم خبر رسېدل: که شفيع ته وويل شول چ３ شفعه ي３ په لس زرو روپو پلورل 
شوې او له شفع３ ت５ر شو، خو وروسته معلومه شوه چ３ له لسو زرو ＇خه په ل８و روپو يا په 
دومره غنمو او وربشو پلورل شوې چ３ قيمت ي３ لس زره روپ９ کي８ي، نو له شفع３ ت５ر４دل 
ي３ باطل او د شفع３ حقدار دی. دا په دې دليل چ３ لس زره روپ９ ډ４رې او اته زره ل８ې دي، 
نو ک５دای شي چ３ مشفوعه ＄مکه ي３ په لس زرو روپو خو＊ه نه شي، خو په اتو زرو روپو ي３ 
خو＊ه شي. همدا راز کله کله يو شخص د روپو په ورکولو قادر نه وي، خو د غنمو د ورکولو 

توان لري.
په همدې ډول ＄ين３ وخت شفيع د يو شخص له ＊و اخالقو او －اون６يتوب ＇خه خوښ وي 
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نو د شفع３ غو＊تنه هم نه کوي، خو که د نوموړي پر ＄ای بل داس３ ＇وک ＄مکه واخلي چ３ 
شفيع ي３ له اخالقو او چلن ＇خه ناخوښ وي، نو په گاون６يتوب ي３ هم نه راضي کي８ي، په 
دې بنس که شفيع ته په لوم７ي سر ک３ د يو شخص نوم واخيستل شي او وروسته معلومه شي 

چ３ د ＄مک３ اخيستونکی بل ＇وک دی، نو د شفع３ غو＊تلو حق لري.
که شفيع ته خبر ورسي８ي چ３ ＄مکه په لس زرو روپو پلورل شوې، خو وروسته معلومه شي 
چ３ په لسو زرو روپو نه بلک３ په دومره دينارو پلورل شوې چ３ ارز＊ت ي３ له لسو زرو روپو 

سره برابر يا زيات دی، په دې صورت ک３ هم د شفع３ غو＊تلو حق نه لري.

که يو جريب ＄مکه دوه شفيعان ولري، داس３ چ３ د يو شفيع ＇لور جريبه ＄مکه له شفع３ 
سره لگ５دل３ وي او د بل دوه جريبه. 

زده کوونکي دې پر دې بحث وک７ي چ３ د پلورلو پر مهال په ＄مکه ک３ هر شفيع ＇ومره 
حق لري؟

١- که شفيع د پلورلو وکيل هم وي، أيا له پلورلو وروسته د شفع３ غو＊تلو حق لري؟
۲- أيا د اخيستلو وکيل له اخيستلو وروسته د شفع３ غو＊تلو حق لري؟ 

٣- که د مسلمان شفعه په ذمي شخص په شرابو پلورل شوې وي، مسلمان به ي３ قيمت 
＇ه ډول ادا کوي؟

٤- د شفيع او اخيستونکي تر من＃ په قيمت ک３ د اختالف حکمونه رو＊انه ک７ئ.
۵- د گ２و شفيعانو تر من＃ ＄مکه په کوم بنس و４شل کي８ي؟



١٤٣

＇لور د４رشم لوست

شفعه )٤(
د شفع３ له گ＂لو وروسته حکمونه

دا د شفع３ په اړه وروستی لوست دی. په دې لوست ک３ به هغه حکمونه ولولو چ３ د شفع３ 
له گ＂لو وروسته شفيع او اخيستونکي ته راجع کي８ي:

� áÁåCßÆ�(àÄß¶�ßÍß£á« àm� ßØßª� ß¤Éå« çn¶=�Êå·ßÈ�Ëådç¶=� ëbßá�=� å¹Ç à{� å�� æ¥=ßeåc�ße=ßbá̄ åº� ç×C�=e=ßa� ß¥>ßE�=ßcåC ßÆ�$-%
� áÁåCßÆ�(Êå¾>çN¶=� ßÁÆàa� å¹çÆßáÙ=� å¼áÃ çj¶=� å��åe> ßRá·å¶�àÍß£á« èn¶>ßª�> ßÃßJçÉå̄ßE� ß¥>ßE� ç¼àM�( æÀ ß»ßNåE�> ßÃá¿åº�> â»áÃ ßi� ß¥>ßE

* åHáÇçN¶=� ßÁÆàa� åÀ ß»çN¶>åE�àÍß£á« èn¶>ßª�Ä¿ ß¢�>âEáÇßM�åÄáÉß¶C� ß¤ßªßa� ç¼àM� æÀ ß»ßNåE� ß¥>ßJáE=
* æb ç»ßà��ßbá¿ å¢�àÅßf á³àIßÆ�( ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÍß£á« èn¶=� å�>ß̄ áiC� å��àÍß·Éåá�=�àÅßf á³àI� ß×ßÆ�$.%

�> ßÂßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�åe>ßÉåá�>åE�ßÇ àÃßª�åÍß£á« èn¶>åE� å¤Éå« çn·å¶� ßÎ åvà®� ç¼àM� ßlßf ß¦�áÆß?�Ëåß� ánàá�=�Îß¿ßE�=ßcåC ßÆ�$/%
� à¤Éå« çn¶=�> ßÂßd ß]ß?�=ßcåC ßÆ�(àÄß£á·ß®� ßËåß� ánà�=� ß¬ç·ß²�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(> â¢Çà·á̄ ßº� åláfß§á¶=ßÆ�åÐ>ß¿åFá¶=�åÍ ß»Éå®ßÆ� åÀ ß»çN¶>åE

�* åláfß§á¶=ßÆ�åÐ>ß¿åFá¶=�åÍ ß»Éå̄åE� à¤ åQáfßÈ� ß×ßÆ� åÀ ß»çN¶>åE� ß¤ ßQße� áKç̄ åVàJ áià=� ç¼àM�( ßlßf ß¦�áÆß?�> ßÃÉåª�Îß¿ßFßª
� æb ßUß? � å̧ á£åª �åá�ß§åE � åÁ>ßJ ájàFá¶= � àf ßR ßm � ç¬ ßQ �áÆß? �> ßÂ àÕ>ß¿åE � ß±ßß� áU= �áÆß? � àe=çb¶= � áKßºßbßÃá¾= �=ßcåC ßÆ �$0%
� ß̧ Éå®�ßÐ>ß¿åFá¶=�Ëåß� ánàá�=� ßxß̄ß¾� áÁåCßÆ�( ßµßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( åÀ ß»çN¶=� å¤É å»ßå|�àÅ ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�åe>ßÉåá�>åE� à¤Éå« çn¶>ßª

* ßxá̄è¿¶=� ßd à]á@ßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß¶ßÆ�( á¥ßbßª�KáÒ åm� áÁåCßÆ�(> ßÃåJ çråå}�ßÍ ßqáfß£á¶=�ád à̂ ßª�KáÒ åm� áÁC�6 å¤Éå« çn·å¶
� áÀ ß¢� ß�ß̄ ßi�Ëåß� ánàá�=�àÅ çb ßQ� áÁåDßª�(> ßÂåf ß»ßNåE� à¤Éå« çn¶=�> ßÂßd ß]ß?�ãfßß��>ßÃå·áß�� å�ßÆ�> âuáeß?� ß¥>ßJáE=� áÀßºßÆ�$1%

�*àÄàJ çr åU� å¤Éå« çn¶=
�> ßÃåE� ßb ßQßÆ� áÁåCßÆ�(åÍßÈáÕèf¶=� àe>ßÉ å]�àÄß·ßª�> ßÂAße� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�åe=çb¶>åE� å¤Éå« çn·å¶�Ê åu>ß̄á¶=�Î ßvß®�=ßcåC ßÆ�$2%

�*àÄá¿åº�ßÌßÐ=ßß�á¶=� ß�ßf ßm�Ëåß� ánàá�=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�åÄåE�> ßÂça àfßÈ� áÁß?�àÄß·ßª�>âFáÉ ß¢
�ßß� ßq�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( ú¹> ßU� æÀß»ßNåE�> ßÂßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�åe>ßÉåá�>åE� à¤Éå« çn¶>ßª� æ̧ çQßÖàº� æÀ ß»ßNåE� ß¥>ßJáE=�=ßcåC ßÆ�$3%

�*> ßÂßd à]á@ßÈ� ç¼àM� à̧ ßQßáÙ=� ßÊ åvß̄á¿ßÈ�ÎçJ ßU
� ß¼ç· ßjßª �=âe=ßa �Ïßß� ám= �=ßcåC ßÆ �(åÍ ß» ájå̄á¶>åE � á¼ åÂåe>ßå��ßÍß£á« àm� ßØßª �ße>ß̄ ß£á¶= �àÐ> ß²ßf èn¶= � ß¼ ßjß® �=ßcåC ßÆ �$4%
�ßÍß£á« àm� ßØßª� æz>ß®�åÐ> ßvß̄åE� æGáÉ ß¢�áÆß?� æ�áf ßm�áÆß?�æÍßÈáÕàe�åe>ßÉåå~�Ëåß� ánàá�=�> ßÂçaße� ç¼àM�(ßÍß£á« èn¶=� à¤Éå« çn¶=
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*àÍ ß£á« èn¶=� å¤Éå« çn·å·ßª� ßØßÈ>ß̄ßI�áÆß?�åÐ> ßvß®�åá�ß§åE�> ßÂçaße� áÁåCßÆ�( å¤áÉå« çn·å¶
ژباړه: 

%-$�که چا  کور وپلورلو، خو د يوه  گز په اندازه ＄ای ي３ چ３ د شفيع له ＄مک３ سره لگ５دلی، 
د فاصل３ په توگه له پلورلو پر４＋ود، نو شفيع د شفع３ حق نه لري. که له ＄مک３ ＇خه ي３ يوه 
)مشاعه( برخه وپلورله، بيا ي３ پات３ هم وپلورله، نو گاون６ي په لوم７ۍ بيعه ک３ د شفع３ حق 
لري، نه په دويمه ک３. که ي３ ＄مکه په پيسو وپلورله، خو بيا ي３ )په عوض ک３( جام３ ورک７ې 

نو شفعه په پيسو ده، نه په جامو.
%.$�د امام ابويوسف په نظر د شفع３ حق د له من％ه وړلو لپاره حيله جوړول مکروه نه دي او 

د امام محمد په نظر مکروه دي. 
په ＄مکه  بيا  يا ي３ پک３ ون３ وکرل３،  په ＄مکه ک３ ودان９ جوړه ک７ه  که اخيستونکي  �$/%
د شفيع لپاره حکم وشو، شفيع اختيار لري چ３ د ن４７دل３ ودان９ او ايستل شويو ونو قيمت 
ورکوي او که اخيستونکی اړباسي چ３ ودان９ ړنگه او ون３ وباسي. که شفيع ＄مکه واخيسته 
او ودان９ يا ون３ ي３ پک３ وکرل３، خو وروسته بل چا په استحقاق يووړه، نو يوازې د ق５مت 

حقدار دی او د ودان９ او ونو قيمت نشي اخيستالی.
%0$�که کور ون７ي８ي يا وسو＄ي، يا هم د ب０ ون３ د چا له قصد پرته وچ３ شي، نو شفيع اختيار 
لري چ３ په پوره ق５مت ي３ اخلي او که ي３ ردوي. که اخيستونکی ودان９ ون７وي، نو شفيع 
اختيار لري چ３ ＄مکه د هغ３ د برخ３ په ثمن اخلي او که ي３ پر８４دي، البته د ودان９ د توکو 

غو＊تنه نشي کوالی. 
%1$�که چا ＄مکه واخيسته او په ونه ک３ ي３ م５وه وه، شفيع به ي３ له ميوې سره اخلي او که 

مشتري د ونو ميوې وشکول３، د ميوو پيس３ له شفيع ＇خه کمي８ي.
%2$�که شفيع د قاضي په پر４ک７ه کور وگ＂لو، خو ليدلی ي３ نه و، نو د رؤيت خيار لري. که 
ي３ عيب پک３ مونده ک７، د ردولو اختيار ي３ لري. که ＇ه هم اخيستونکي )مشتري( ور＇خه 

برآت شرط ک７ی وي. 
%3$�که اخيستونکي کور په مؤجل ثمن اخيستی وي نو شفيع اختيار لري چ３ سمالسي پيس３ 

ورکوي او که ن５＂３ ته انتظار کوي، چ３ ن５＂ه راشي، بيا ي３ اخلي. 
%4$�که شريکان خپله ＄مکه وويش３، نو شفيع ي３ د شفع３ غو＊تلو حق نه لري. که شفيع 
له شفع３ ت５ر شو  او وروسته اخيستونکي نوموړی کور د رؤيت، شرط يا عيب په خيارسره د 
قاضي په پر４ک７ې ب５رته رد ک７، نو شفيع د شفع３ حق نه لري، خو که د قاضي له پر４ک７ې پرته 

ي３ رد ک７ يا ي３ اقاله وک７ه، نو د شفع３ حق لري. 
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شرحه:
په  د شفعې حيلې: که ＇وک خپل کور وپلوري خو د گاون６ي لوري ته د هغه د ＄مک３ 
اوږدوالي يو گز ＄مکه له بيع３ پر８４دي چ３ په دې تو－ه د پلورل شوې ＄مک３ او د گاون６ي 
د ＄مک３ تر من＃ يوه اوږده تراړه چ３ پلنوالی ي３ يو گز وي، د حايل او فاصل په تو－ه په من＃ 
ک３ پات３ شي، په دې صورت ک３ گاون６ې شفيع نه گ２ل کي８ي، ＄که چ３ د هغه لوري ته د 

پلورونکي هغه نرۍ تراړه ＄مکه واقع ده چ３ پلورل شوې نده. 
که ＇وک د خپل３ ＄مک３ لسمه برخه د مشاع په تو－ه وپلوري او وروسته بيا پات３ نهه برخ３ 
هم په خپل همدغه شريک وپلوري، په دې صورت ک３ شفيع يوازې په لوم７ۍ بيعه ک３ د 
شفع３ حق لري. ＇رن／ه چ３ په دويمه بيعه ک３ ＄مکه په داس３ شخص پلورل کي８ي چ３ په 
مبيعه ک３ شريک دی، نو －اون６ي د شفع３ حق نه لري. په اصل ک３ دا کار د －اون６ي شفيع د 
شفع３ د حق د له من％ه  وړلو لپاره داس３ ترسره کي８ي چ３ پلورونکی لوم７ی د خپل３ يو جريب 
＄مک３ -چ３ لس زره افغان９ ارز＊ت لري لسمه برخه مشاع حق په نهه زره افغان９ پلوري، 
＇رنگه چ３ د جريب لسمه برخه د نهه زرو افغانيو ارز＊ت نه لري، نو شفيع ي３ له اخيستلو 
مبيعه ک３  په  اجنبي شخص  اخيستلو  په  د مشاع حق  اخلي،  ي３  اجنبي شخص  او  تيري８ي 
شريک گر＄ي، له دې وروسته دويمه بيعه رامن％ته کي８ي چ３ په نوموړې بيعه ک３ پلورونکی 
خپله پات３ نهه برخ３ ＄مکه په زر افغان９ پلوري او په دې توگه د －اون６ي شفيع د شفع３ حق د 

له من％ه وړلو لپاره حيله ترسره کي８ي.
ارز＊ت  افغانيو  زرو  لسو  د  دا دی چ３ شخص  مثال  بل  د حيل３  لپاره  د ساقطولو  د شفع３ 
لرونک３ ＄مکه په شل زره روپ９ په دې خاطر وپلوري چ３ شفيع ي３ د قيمت د لوړوالي له امله 
له شفع３ ت５ر شي، کله چ３ شفيع له اخيستلو ت５ر شي، نو پلورونکی له اخيستونکي د شلو زرو 

روپو په ＄ای دومره جام３ يا بل جنس واخلي چ３ د لسو زرو روپو ارز＊ت لري. 
د حيلې په اړه د امامانو نظر: د امام ابويوسف په نظر د شفع３ د ساقطولو لپاره د پورتن９ 
حيل３ جوړول روا دي، ＄که دا ډول حيل３ د شفع３ ثابت شوی حق له من％ه نه وړي، بلک３ 
وار له مخه د شفع３ د ثابت５دو مخه نيسي. دويم دا چ３ کله کله د يوه فاسق او بداخالقه شخص 
د －اون６يتوب مخه پرې نيول کي８ي. د امام محمد په نظر د شفع３ د ساقطولو لپاره دا ډول حيله 
جوړول روا نه دي، د هغه دليل دا دی چ３ د شفع３ حق له شفيع ＇خه د ضرر د مخنيوي لپاره 

روا شوی او د حيل３ په رواوالي سره شفيع زيانمن کي８ي.
مسئله: که اخيستونکی په ＄مکه ک３ ودان９ جوړه ک７ي يا ون３ وکري او شفيع ي３ ور＇خه 
وگ＂ي، په دې صورت ک３ د شفيع خو＊ه ده چ３ د ＄مک３ په ثمن سرب５ره د چپه شوې ودان９ 
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او  ودان９  د  اخيستونکی  او  ثمن ورکوي  که د ＄مک３  او  قيمت ورکوي  ونو  ايستل شوو  او 
ونو ايستلو ته اړباسي. دا ＄که چ３ اخيستونکي د بل چا په ملکيت ک３ د مالک له اجازې 
او خو＊３ پرته ودان９ يا ون３ کرلي، يعن３ د شفيع حق دومره قوت او لوم７يتوب لري چ３ که 

اخيستونکی نوموړې ＄مکه پر چا پلورل３ هم وي، ب５رته ور＇خه راگر＄ول کي８ي. 
که شفيع له اخيستونکي ＄مکه وگ＂ي او ودان９ پک３ جوړه يا ون３ پک３ وکري، خو وروسته 
قيمت  د  ونو  او  ودان９  د  پرته  ثمن  له  شفيع  نو  يوسي،  استحقاق  په  ور＇خه ＇وک ＄مکه 
غو＊تنه نشي کوالی، ＄که شفيع په ناحقه توگه ＄مکه خپله ک７ې او د بل په ＄مکه ک３ ي３ 

تصرف ک７ی.
مسئله: اخيستونکی له ＄مک３ ＇خه ودان９ ورانه ک７ي او د کور دروازې لرې ک７ي. وروسته 
شفيع نوموړی کور وگ＂ي، په دې صورت ک３ به شفيع له ثمنو ＇خه د کور او دروازو قيمت 
کموي او يوازې د ＄مک３ قيمت به ورکوي، يا هم د شفع３ له اخيستلو تيري８ي، خو نشي 
کوالی چ３ له اخيستونکی ＇خه دروازې او وران شوی کور د هغه له خو＊３ پرته په قيمت 

واخلي.  
لن６ه دا چ３ هغه منقول شيان چ３ له ＄مک３ ＇خه ليرې شوي وي له ＄مک３ ＇خه ي３ قيمت 

کمي８ي او  شفيع ي３ د اخستونکي له خو＊３ پرته ور＇خه نشي اخيستالی.

زده کوونکي دې د محترم ＊وونکي په مرسته الندې صورتونه په عملي تو－ه تمثيل ک７ي:
ته  ١- د خيار عيب، خيار رؤيت او خيار شرط پر بنس د قاضي په حکم پلورونکي 

＄مکه ب５رته سپارل.
٢- د خيار عيب، خيار رؤيت او خيار شرط پر بنس د قاضي له حکم پرته يا د اقال３ په 

تو－ه پلورونکي ته د ＄مک３ ب５رته سپارل.

١- د شفع３ د مخنيوي حيل３ بيان ک７ئ.
٢- د شفع３ د مخنيوي د حيلو حکم بيان ک７ئ.

٣- که اخيستونکی په ＄مکه ک３ ودان９ جوړه ک７ي او شفيع ي３ ＄مکه وگ＂ي، اخيستونکي 
ته به ＇ه ورکوي؟
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پن％ه د４رشم لوست

شرکت )١(
د مفاوض３ شرکت

او  کار  ＄ان  يوازې  په  کله  انسانان  دي.  چارې  الرې  گ＂لو  شتمن９  د  کول  سوداگري  او  کار 
سوداگري کوي، خو کله بيا له نورو سره خپل کار او شتمني شريکوي، ＇و ډ４رې گ＂３ الس 
ته راوړي او هغه لوی سودا－ريز فعاليتونه ترسره ک７ي چ３ يو تن ي３ په يوا＄３ تو－ه نشي ترسره 
کوالی . دا چ３ په فقه ک３ شرکتونه په ＇و ډوله دي او ＇ه حکمونه لري په راتلونکو لوستونو 

ک３ به ي３ ولولو.
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ژباړه

%-$�شرکت په دوه ډوله دی: د ملکيتونو شرکت او د عقدونو شرکت. د ملکيتونو شرکت 
داس３ دی لکه دوه کسان چ３ په گ６ه يو مال واخلي يا ي３ په ميراث يوسي. دوی دواړو ته روا 
نه دي چ３ له اجازې پرته د يو بل په مال ک３ تصرف وک７ي او يو د بل په برخه ک３ لکه پردي 

دي.
%.$�دويم ډول شرکت د عقدونو شرکت دی او په ＇لورو ډوله دی: 

١- د مفاوض３ شرکت. 
٢- د عنان شرکت. 
٣- د کار شرکت. 

٤- د وجوهو شرکت.
%/$�د مفاوض３ شرکت دا دی چ３ دوه کسان سره شريک شي او په مال، تصرف او دين ک３ 
سره برابر وي. دا عقد د دوو عاقلو بالغو أزادو مسلمانانو تر من＃ روا دی، د بادار او مريي، بالغ 
او کوچني او يا هم د مسلمان او کافر تر من＃ روا نه دی. د مفاوض３ شرکت د وکالت او کفالت 

پر بنس رامن％ته کي８ي. 
%0$�د کورن９ له خوراک او له جامو پرته چ３ هر يو ＇ه اخلي )لگ＋ت ي３( پر شرکت دی. 

%1$�هغه پورونه چ３ په يوه له دوى ＇خه د داس３ شي په بدل ک３ الزمي８ي چ３ په هغه ک３ 
شرکت صحيح دى، هغه بل ي３ ضامن دی. که يو شريک داس３ مال په ميراث يوسي چ３ 
شرکت په ک３ صح５ح وي يا ي３ ＇وک ورته وبخ＋ي او د ده الس ته ورسي８ي، نو د مفاوض３ 

شرکت باطل او په عنان شرکت بدلي８ي.
%2$�شرکت يوازې په درهمو، دينارو او د چلن وړ روپو باندې من％ته را＄ي، له دې پرته په 
نورو شيانو روا نه دی مگر دا چ３ د خلکو تعامل ورباندې جوړ شي، لکه د سرو او سپينو زرو 



١٤٩

！و！ى، نو بيا ورباندې شرکت صح５ح دی.
%3$�که په مالونو باندې ي３ د شرکت رامن％ته کولو هوډ وک７، نو هر يو به خپل نيم مال د بل پر 

نيم مال وپلوري او بيا به د شرکت عقد وت７ي.

شرحه
د شرکت تعريف: شرکت په لغت ک３ گ６ولو ته وايي او په اصطالح ک３ د مالونو په داس３ 

ډول يو ＄ای والی چ３ د يوه مال له بل ＇خه ب５ل نه وي، شرکت بلل کي８ي.
د شرکت مشروعيت: د رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( په زمانه ک３ خلکو د شرکت په ب２ه 
سوداگري کوله اوهغه )صلي اهلل عليه وسلم( له دې کار ＇خه نه منعه کول. دا په دې داللت 

کوي چ３ شرکت روا دی.
د شرکت ډولونه: په لوم７ي سر ک３ شرکت په دوو ډولونو و４شل شوی، چ３ يوه ته ي３ د 

ملکيتونو شرکت او بل ته ي３ د عقدونو شرکت ويل کي８ي.
د ملکيتونو شرکت:  لکه چ３ په متن ک３ راغلي په ملکيتونو ک３ د شرکت صورت داس３ 
دی چ３ دوه کسان په گ６ه يو مال واخلي يا ي３ په ميراث يوسي. دوی دواړه يو د بل په برخه ک３ 

د پردي په ＇５ر دي او د ملگري له اجازې پرته د هغه په برخه ک３ تصرف نه شي کوالی.
د عقدونو شرکت: لکه چ３ په متن ک３ وويل شو، د عقدونو شرکت په ＇لور ډوله دی، په 

دې لوست ک３ به له دې ډولونو ＇خه د مفاوض３ شرکت احکام ولولو:
١- د مفاوضې شرکت: )مفاوضة( په لغت ک３ برابرۍ ته ويل کي８ي. ＇رنگه چ３ په دې 
ډول شرکت ک３ دواړه شريکان په رأس المال، گ＂ه او تصرف ک３ سره برابر دي، نو د مفاوض３ 
په نامه ياد شو. د مفاوض３ شرکت لپاره شرط دی چ３ دواړه شريکان به په درې شيانو ک３ سره 

برابر وي:
ورباندې صح５ح  مفاوض３ عقد  د  برابر وي چ３  مال ک３ سره  په هغه  به  دواړه شريکان   -١
کي８ي. له همدې امله که له شراکت وروسته د يوه شريک الس ته پيس３ ورشي، نو د مفاوض３ 
شرکت له من％ه ＄ي، ＄که چ３ د نوو پيسو په راتگ سره د شريکانو تر من＃ په مال ک３ برابري 
له من％ه ＄ي. بايد په ياد ولرو چ３ د مفاوض３ شرکت يوازې په پيسو ک３ صح５ح کي８ي نه د 
سوداگرۍ په نورو مالونو او ＄مکو ک３، په دې اساس که د کوم شريک الس ته ＄مکه يا د 

سوداگرۍ نور مالونه ورشي، نو د مفاوض３ شرکت نه باطلي８ي.
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٢- دواړه به په تصرف ک３ سره برابر وي، له همدې امله د مفاوض３ شرکت د أزاد او مريي 
تر من＃ روا نه دی، ＄که أزاد انسان د ډ４ر تصرف لرونکی دی، أزاد انسان خلکو ته د مال د 
بخ＋لو واک لري. خو مريی د بادار له اجازې پرته چا ته د مال د بخ＋لو حق نه لري. همدا راز 
د بالغ او ماشوم تر من＃ هم د مفاوض３ شرکت په دې دليل روا نه دی چ３ د مفاوض３ شرکت 
پر کفالت باندې والړ دی او د ماشوم کفالت شرعا صح５ح نه دی، نو پر دې بنس دواړه په 

تصرف ک３ سره برابر نه دي.
٣- د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر دواړه شريکان به په دين ک３ سره برابر وي. که دواړه په 
دين ک３ سره شريک نه وي، د مفاوض３ شرکت ي３ صح５ح نه دی. د ب５لگ３ په ډول يو مسلمان 
او بل ذمي وي، نو ذمي کوالی شي چ３ شراب وپلوري، خو مسلمان دا سودا نه شي کوالی. 
په دې بنس دواړه په تصرف ک３ سره برابر نه دي، البته د امام ابويوسف په نزد ي３ شرکت 
صح５ح، خو مکروه دی. د صحت دليل ي３ دا دی چ３ دواړه د کفالت او وکالت اهليت لري 
کوم چ３ د مفاوض３ لپاره ضروري دی، خو دا چ３ له ذمي ＇خه د ناروا بيعو د ترسره کولو 

و４ره ده نو شرکت ورسره مکروه دی. 
د مفاوض３ شرکت د وکالت او کفالت پر بنس رامن％ته ک８５ي، يعن３ يو شريک له بله ＇خه 
د مال په پلورلو ک３ وکيل دی. همدا راز د پورونو په اخيستلو ک３ يو شريک له بل ＇خه کفيل 
دی، نو که يو شريک د شرکت په دايره ک３ له چا ＇خه پور واخلي، پور وړی کوالی شي چ３ 

له مل／ري او شريک ＇خه ي３ وغواړي.

په مفاوضه کې د شريکانو پ５رودنې: ＇رنگه چ３ د مفاوض３ شرکت په مساوات او برابرۍ 
والړ دی، نو هر شريک چ３ شيان اخلي په شرکت حسابي８ي، مگر د خپل ＄ان او کورن９ 
خوراک او جام３. که ＇ه هم د برابرۍ غو＊تنه دا ده چ３ نوموړي شيان دې هم پر شرکت وي، 
خو له دې کبله چ３ دا توکي د انسان اساسي ضرورتونه دي، نو اخيستونکي پورې مخصوص 

دي.
که په يو شريک د داس３ معاملو له درکه پور واوړي چ３ د مفاوض３ تر شرکت الندې را＄ي او 
دواړه په ک３ شر４ک５دای شي، لکه د اخيستلو يا اجارې له درکه، نو بل شريک ي３ د مساوات 
پر بنس ضامن دی او پور ورکوونکی ي３ له دواړو ＇خه غو＊تلی شي، البته که پور د داس３ 
معامل３ و چ３ دواړه په ک３ شريک５دای نه شول، لکه نکاح او خلعه، نو بل شريک ي３ ضامن 
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نه دی.
که يو شريک ته د ميراث يا بخشش له درکه داس３ مال په الس ورشي چ３ شرکت په ک３ 
صح５ح وي، د مفاوض３ شرکت له من％ه ＄ي، ＄که چ３ په مال ک３ مساوات او برابري له 
من％ه ＄ي، کوم چ３ د مفاوض３ لپاره شرط دی. په دې صورت ک３ مفاوضه په عنان شرکت 

بدلي８ي، ＄که د عنان لپاره مساوات شرط نه دی.

شرکت په کومو شيانو رامنځته کي８ي؟
شرکت يوازې په الندې شيانو رامن％ته ک５دای شي:

١- درهم )د حکومت له خوا د سپينو زرو وهل شوې سک３( 
٢- دينار )د حکومت له خوا د سرو زرو وهل شوې سک３( 

٣- نافقه فلوس )له سرو او سپينو زرو پرته له نورو فلزاتو ＇خه جوړې پيس３ چ３ د چلن وړ 
وي( 

د شرکت رامن％ته ک５دل تر درهمو او دينارو پورې ＄که محدود دي چ３ يوازې همدا دواړه 
حقيقي پيس３ او د نورو شيانو ارز＊ت ورباندې ！اکل کي８ي، له دې پرته په نورو شيانو شرکت 
نه منعقد کي８ي مگر دا چ３ خلک ورباندې د پيسو په توگه تعامل وک７ي، لکه سره او سپين زر 

چ３ سک３ ور＇خه جوړې شوې نه وي او خلک ي３ د پيسو په توگه کاروي.

د  من＃  تر  مريانو  دوو  او  ماشومانو  دوو  د  چ３  وک７ي  بحث  مسئله  دې  په  دې  کوونکي  زده 
مفاوض３ شرکت صح５ح دی او که نه؟
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١- شرکت ＇ه ته ويل کي８ي؟
٢- د شرکت د مشروعيت دليل وواياست.

٣- شرکت په ＇و ډوله دی؟
٤- د ملکيتونو شرکت د يوه مثال په ترڅ ک３ رو＊انه ک７ئ.

٥- د مفاوض３ شرکت ＇ه ته وايي؟
٦- د مفاوض３ شرکت شرطونه رو＊انه ک７ئ.

٧- أيا د بالغ او ماشوم تر من＃ د مفاوض３ شرکت صح５ح دی؟
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شپ８د４رشم لوست

شرکت )٢(
د عنان شرکت

گرانو زده کوونکو! په ت５ر لوست ک３ مو د مفاوض３ شرکت ولوست، په دې لوست ک３ به د 
عنان، صنايعو او وجوهو د شرکت په اړه معلومات درک７و.

� å¹>ßá�= � å�� à̧ àu>ß«çJ¶= � èX årßÈßÆ�(åÍß¶>ß« ß³á¶= � ßÁÆàa �åÍß¶> ß²ßÇá¶= �Îß· ß¢� àbå̄ ß£á¿ßJßª � åÁ>ß¿ å£á¶= �àÍ ß²åf ßm�>çºß?ßÆ�$-%
�* åXáEëf¶=� å�� ßØ ßu>ß«ßJßÈßÆ� å¹>ßá�=� å��>ßÈßÆ> ßjßJßÈ� áÁß?� èX årßÈßÆ

�* æxá£ßE� ßÁÆàa�åÄå¶>ßº� åxá£ßFåE�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�> ßÂßbå̄ á£ßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$.%
�*åÄåE� èX årßI�ßÍ ßußÆ>ß«àá�=� çÁß?�>ç¿çÉßE�>ßå�� ç×C� èX årßI� ß×ßÆ�$/%

�* à¼ åÂ=ßeßa�åf ß] áÛ=ßÆ�à�å¾>ß¾ßa�> ß» åÂåb ßUß?�åÍßÃ åQ� áÀåºßÆ�> ß²åß� ánßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$0%
�Îß· ß¢ � à¤ åQáfßÈ � ç¼àM �åf ß] áÛ= � ßÁÆàa �åÄå¿ ß»ßNåE � ßGå¶Ç à{ �åÍß²åf çn·å¶ �> ß» àÃá¿åº �æb åU=ßÆ � ȩ̀ à² �àÅ=ßß� ám= �>ßºßÆ �$1%

*àÄá¿åº�åÄåJ çråå}�åÄ å³Èåf ßm
� áÁåCßÆ�(àÍ ß²åf çn¶=� áKß· ßìßE�>âÒáÉ ßm�>ßÈåß� ánßÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�å á�ß¶>ßá�=� àb ßUß?�áÆß?�åÍ ß²åf çn¶=� à¹>ßº� ß́ ß· ßÂ�=ßcåC ßÆ�$2%
�> ß{ßf ßm�>ßº�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE �Ïßß� ánàá�>ßª �åÐ=ßf ën¶=� ß̧ áFß® �åf ß] áÛ=� à¹>ßº� ß́ ß· ßÂßÆ�åÄå¶>ßå��> ß» àÂ àb ßUß?�Ïßß� ám=

�* á�ß¶>ßá�=�> ßìå·áß��áß�� áÁåCßÆ�àÍß²åf çn¶=� àgÇàß�ßÆ�*åÄå¿ßß�� áÀåº�åÄåJ çråå}�åÄ å³Èåf ßm�Îß· ß¢� à¤ åQáfßÈßÆ
* åXáEëf¶=� áÀåº�âÌ> ç» ßjàº� ß¼ åÂ=ßeßa�> ß» åÂåb ßUßåÙ�> ß{ßf ßm�=ßcC�àÍ ß²åf çn¶=� àèX årßI� ß×ßÆ�$3%

�âÍßEße> ßvàº �àÄß£ßªábßÈßÆ � ß¹>ßá�= � ß¤ åváFàÈ � áÁß? � åÁ>ß¿ å£á¶= � áÊ ß³Èåf ßmßÆ �å á� ßuåÆ>ß«ßJàá�= � áÀåº �æb åU=ßÆ � ȩ̈ à³å¶ßÆ �$4%
*æÍß¾>ßºß?� àbßÈ� å¹>ßá�=� å��àÅ àbßÈßÆ�åÄÉåª� àçf ßrßJßÈ� áÀßº� ß̧ ë²ßÇàÈßÆ

� ß¹> ß» á¢ßáÙ= � ßØçFß̄ßJßÈ � áÁß? �Îß· ß¢ � åÁ>ß²åß� ánßÈ � åÁ> ß¦>çF çr¶=ßÆ � åÁ> ß{>çÉßá�>ßª � � å¤åÑ>ß¿ çr¶= �àÍß²åf ßm �>çºß?ßÆ �$5%
�àÄàºßhá·ßÈ� å̧ ß»ß£á¶=� áÀåº�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�àÄà·çFß̄ßJßÈ�>ßºßÆ�( ß́ å¶ßc�ßgÇ àRßÉßª�> ß» àÃß¿áÉßE� àG áj ß³á¶=� ßÁÇ à³ßÈßÆ
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* åÁ>ß« árå¾�> ß» àÃß¿áÉßE� àG áj ß³á¶>ßª�åf ß] áÛ=� ßÁÆàa�> ß» àÂ àb ßUß?� ß̧ å» ß¢� áÁåDßª�(àÄ ß³Èåf ßm�à½ßhá·ßÈßÆ
�> ß»åÃ åÂÇ àQàÇåE�>ßÈåß� ánßÈ� áÁß?�Îß· ß¢�> ß»àß�� ß¹>ßº� ß×ßÆ� åÁ>ß²åß� ánßÈ� åÁ ßØ àQçf¶>ßª�6åÅÇ àQàÇá¶=�àÍß²åf ßm�>çºß?ßÆ�$-,%
�(åÄÈåß� ánßÈ�> ß»Éåª�åf ß] áÜå¶� ã̧ É å²ßÆ�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²ßÆ�( ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE�àÍß²åf çn¶=� çX årßJßª�> ß£ÉåFßÈßÆ
� áÁåCßÆ�(åÄÉåª� ßØ ßu>ß«ßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�( ß́ å¶ ßdß²� àXáEëf¶>ßª� åÁ>ß« árå¾�> ß» àÃß¿áÉßE�Ïßß� ánàá�=� çÁß?�> ß{ßf ßm� áÁåDßª

* ß́ å¶ ßdß²� àXáEëf¶>ßª�>âM ßØáMß?�> ß» àÃß¿áÉßE�Ïßß� ánàá�=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?�> ß{ßf ßm
�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�àÅßa> ßì áq=�>ßºßÆ� åp> ßnåJ áU å×=ßÆ�åa>ßÉ åì áq å×=ßÆ� åH> ßìåJ áU å×=� å��àÍß²åf çn¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$--%

*åf ß] áÛ=� ßÁÆàa�àÄß¶�ßÇ àÃßª�àÄßF ßìßJ áU=�áÆß?�> ß» àÃá¿åº
� ßG áj ß³á¶=� çÁß?�Îß· ß¢�ßÐ>ßá�=�> ß»åÃáÉß· ß¢�>ßÉå̄ßJ ájßÉå¶�ãÍßÈåÆ=ße�åf ß] áÜå¶ßÆ� ã̧ á§ßE�> ß» åÂåb ßUßåÙßÆ�(> ß²ßß� ám=� áÁåCßÆ�$-.%
� ßÁ>ß²� áÁC�åÍßÈåÆ=çf¶=� å̧ áNåº� àf áQß?�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(Îß̄ßJ ái=�Ëådç·å¶�àÄè· à²� àG áj ß³á¶=ßÆ�(àÍ ß²åf çn¶=� çX årßI�áß��(> ß» àÃß¿áÉßE

* å̧ á§ßFá¶=� å̧ áNåº�àÌßf áQà?�åÄáÉß·ß£ßª�åÍßÈåÆ=çf¶=� ßG åU> ßq� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( å̧ á§ßFá¶=� ßG åU> ßq� à̧ åº> ß£á¶=
�* å̧ àu>ß«çJ¶=� à�áf ßm� à̧ àìáFßÈßÆ� å¹>ßá�=�åeábß®�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE�> ßÃÉåª� àXáEëf¶>ßª�æÌ ßb åi>ßª�æÍß²åf ßm� ȩ̀ à²ßÆ�$-/%

*àÍß²åf çn¶=� áKß· ßìßE� åHáfßá�=�åe=ßbåE� ß°åß�ßÆ�çbßIáe=�áÆß?�å á� ß³Èåf çn¶=� àb ßUß?� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$-0%
� ȩ̀ à²� ßÁåcß?� áÁåDßª�(åÄå¾ácåDåE� ç×C�åf ß] áÛ=� æ¹>ßº�ßÌ> ß²ßg� ßËëaßÖàÈ� áÁß?�å á� ß³Èåf çn¶=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å¶� ßkáÉß¶ßÆ�$-1%
�åÐ=ßaß@åE� ß¼å· ß¢� ãÀåº> ßu�Êå¾>çN¶>ßª�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�> ßÂ=çaß@ßª�àÄßI> ß²ßg� ßËëaßÖàÈ� áÁß?�åÄåF åU> ßrå¶�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ

* áÀ ß» ávßÈ�áß�� á¼ß·á£ßÈ�áß�� áÁC�6×>®ßÆ�* á¼ß·á£ßÈ�áß��áÆß?� å¹çÆßáÙ=

ژباړه : 
%-$�د عنان شرکت د وکالت پر بنس رامن％ته کي８ي نه د کفالت پر بنس، په دې شرکت 
ک３ په مال ک３ )يو پر بل( زياتوالی روا دی، )دا هم( روا ده چ３ په مال ک３ سره برابر او  په گ＂ه 

ک３ يو له بل ډ４ر وي. 
%.$�دا هم روا ده چ３ هر شريک خپل ＄ين３ مالونه په شرکت ک３ ورک７ي. 

%/$�)عنان شرکت( يوازې په هغه ＇ه صحيح دي چ３ د مفاوض３ شرکت ورباندې صح５ح 
کي８ي. 

%0$�روا ده چ３ د يوه شريک له خوا درهم او د بل له طرفه دينار وي. 
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%1$�هر شريک چ３ د شرکت لپاره ＇ه واخيستل، پيس３ به ي３ له همغه ＇خه غو＊تل کي８ي 
او له ورک７ې وروسته به له خپل شريک ＇خه د هغ３ برخه اخلي.

%2$�که د شرکت )！ول( مال يا د يوه شريک برخه د ＇ه شي تر اخيستلو وړاندې هالکه شي 
شرکت باطل８５ي. که يو شريک په خپل مال ＇ه شی واخيست او د بل شريک مال د ＇ه شي 
له اخيستلو وړاندې هالک شو، نو اخيستل شوی شی به د دواړو تر من＃ د شرطونو مطابق 
شريک وي او له خپل ملگري به د برخ３ په تناسب ق５مت اخلي. که )شريکان( خپل مالونه 

سره گ６ نه ک７ي هم شرکت روا دی. 
%3$�که د يوه  لپاره ي３ له گ＂３ ＇خه شم５رلي درهم و！اکل، شرکت صح５ح نه دی. 

%4$�د مفاوض３ او عنان شريکان کوالی شي چ３ مال ب３ له گ＂３ ＇خه په سوداگرۍ ورک７ي، يا 
ي３ په مضاربت ورک７ي، يا د تصرف لپاره ＇وک وکيل و！اکي. د شرکت مالونه له دوی سره امانت 

دي.
%5$�د صنايعو شرکت داس３ دی لکه دوه خياطان يا رنگماالن چ３ د کار په اخيستلو ک３ سره 
شريک شي او گ＂ه ي３ تر من＃ شريکه وي، نو دا روا ده. هر شريک چ３ له چا  کار اخلي په ده 

او شريک ي３ کول الزم دي. که يو ي３ له بل پرته کار وک７ي هم گ＂ه ي３ تر من＃ نيمه ده.  
سره  اعتبار  په  ولري،  مال  چ３  دې  له  پرته  کسان  دوه  چ３  دی  دا  شرکت  وجوهو  د  �$-,%
شريکي８ي او )مال( پيري او پلوري، په دې توگه شرکت صح５ح دی او هر يو په اخيستلو ک３ يو 
د بل وکيل دی، که ي３ پر４ک７ه وک７ه چ３ اخيستل شوي شيان به د دواړو تر من＃ نيم وي، نو گ＂ه 
به هم همداس３ وي او روا نه ده چ３ په گ＂ه ک３ يو له بله زيات وي. که ي３ پر４ک７ه داس３ وه چ３ 

اخيستل شوی شی به په درې برخو وي، نو گ＂ه به هم په همدې )تناسب( وي. 
%--$�په لرگو، و＊و او ＊کار کولو ک３ شرکت روا نه دی، نو چا چ３ ＇ومره ＊کار وک７ يا ي３ 

لرگي را！ول ک７ل، له ملگري پرته د هغه دي. 
%.-$�که د يو مشک او د بل کچر و او په اوبو راوړلو ک３ سره شريک شول او گ＂ه د دواړو 
تر من＃ شريکه وه، شرکت صح５ح نه دی. گ＂ه ！وله د اوبو راوړونکي ده او پر هغه د مشک د 
＇＋تن اجر مثل دی، که کار د کچرې ＇＋تن کاوه، خو که کار د مشک ＇＋تن کاوه، نو گ＂ه 

د هغه او د کچر د ＇＋تن اجر مثل ورباندې دی. 
%/-$�هر شرکت چ３ فاسد شي، گ＂ه به د راس المال په تناسب وي او د زياتوالي شرط باطل 
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دی. 
%0-$�که يو له شريکانو م７ يا له مرتد ک５دو وروسته دارحرب ته الړ، نو شرکت باطل دی. 

%1-$�يو شريک نشي کوالی چ３ د بل زکات ادا ک７ي، مگر دا چ３ هغه ورته اجازه ک７ي وي. 
که دواړو يو بل ته د زکات ادا کولو اجازه ک７ې وه او دواړو زکات ادا ک７، نو دويم )ادا کوونکی( 

ضامن دی، د لوم７ي په ادا کولو خبر وي او که نه، يارانو ويلي: که خبر نه و، ضامن نه دی. 

شرحه
د عنان شرکت تعريف: 

د عنان شرکت دې ته وايي چ３ دوه کسان راس المال سره واچوي چ３ تجارت به پرې کوي، 
گ＂ه او تاوان به ي３ د ت７ون مطابق سره ويشي. په عنان شرکت ک３ شريکان کوالی شي چ３ خپل 
ډ４ر يا ل８ مال په شرکت ک３ واچوي، همدا راز د دواړو شريکانو د مال برابروالی هم شرط نه 
دی، پر دې سرب５ره په گ＂ه ک３ هم برابروالی شرط نه دی او شريکان کوالی شي چ３ گ＂ه له 
خپل３ خو＊３ سره سمه وويشي. ＇رنگه چ３ د عنان شرکت يوازې د وکالت پر بنس رامن％ته 
کي８ي نه د کفالت پر بنس نو د ماذون کوچني او بالغ شخص تر من＃ هم صح５ح دی. دا هم 
روا ده چ３ د يو شريک له لوري درهم او د بل له لوري دينار وي. البته په عنان شرکت ک３ به 

هم راس المال هغه ＇ه وي چ３ د مفاوض３ شرکت انعقاد پرې صح５ح و. 
د عنان او مفاوضې شرکتونو توپير: 

د مفاوض３ شرکت لپاره شرط وه چ３ شريکان به په مال، تصرف او دين ک３ سره برابر وي او 
هم دا چ３ د مفاوض３ شرکت د وکالت او کفالت دواړو پر بنس رام％ته ک５ده، خو د عنان 
شرکت لپاره په مال، تصرف او دين ک３ برابري شرط نه ده او يوازې د وکالت پر بنس رامن％ته 

کي８ي.
＇رنگه چ３ د عنان شرکت د وکالت پر بنس رامن％ته کي８ي، نو يو شريک کوالی شي چ３ د 
بل په وکالت سوداگريز توکي واخلي او له خپل شريک ＇خه ي３ د برخ３ قيمت وغواړي، خو 
که د عنان شرکت يو شريک په بازار ک３ په پور سودا واخلي، پور ورکوونکی نشي کوالی چ３ 

له بل شريک ＇خه ي３ خپل پور وغواړي، ＄که دوی دواړه يو د بل کفيالن نه دي. 
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د عنان شرکت بطالن: 
که شريکان د عنان شرکت عقد وت７ي او د توکو له اخيستلو وړاندې ！ول مال يا د يوه شريک 
مال هالک شي، شرکت باطل８５ي، ＄که شرکت په مال من％ته را＄ي او مال له من％ه الړ، خو 
که د يوه شريک مال د توکو له اخيستلو وروسته يعن３ د سوداگرۍ له پيل کولو وروسته له من％ه 
الړ شي، نو دواړه په دې اخيستل شوي شي ک３ شريک دي، ＄که دا مال د شرکت په توگه 

اخيستل شوی، نو د دواړو تر من＃ شريک دی.
هي＆ شريک نشي کوالی چ３ په گ＂ه ک３ د ＄ان لپاره معلوم شم５ر پيس３ و！اکي، د ب５لگ３ په 
ډول ووايي: که گ＂ه هر ＇ومره وه، ماته به زر افغان９ راکوې او نورې ي３ ستا. دا صورت ＄که 

روا نه دی چ３ په دې ک３ سود دی. 
د عنان شرکت شريکان په راس المال ک３ هغه تصرفات کوالی شي چ３ د سوداگرو تر من＃ 
دود دي، لکه راس المال په مضاربت ورکول، په ابضاع ورکول )مال په سوداگرۍ ورکول پرته 

له دې چ３ له تا سره په گ＂ه ک３ شريک شي( او داس３ نور.

د صنايعو )ابدانو( شرکت: 
دې ته وايي چ３ دوه يا ډ４ر کسان د ب５لگ３ په ډول ＇و خياطان يا ترکا１ان په کار کولو ک３ سره 
شريک شي او گ＂ه ي３ تر من＃ شريکه وي. دا شرکت د ب５الب５لو کسب گرو تر من＃ هم روا دی 
لکه د کمپيو！ر جوړوونکي او تلويزون جوړوونکي تر من＃. دا شريکان گ＂ه هم په خپله خو＊ه 
زياته او کمه د ت７ون مطابق و４شالی شي. په دې شرکت ک３ که يو لوری کار هم ونه ک７ي، د 

مزدورۍ مستحق گر＄ي. 
د صنايعو شرکت که د مفاوض３ په توگه وي، نو دواړه يو د بل وکيالن او کفيالن دي، يعن３ يو د 
بل کار له خلکو اخيستالی شي او هم خلک کوالی شي چ３ د يوه کار له بل ＇خه وغواړي، 
خو که د عنان په توگه وي، نو يوازې په وکالت والړ دی، يعن３ خلک يو شريک د بل پر ＄ای 

نشي نيوالی.
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د وجوهو شرکت: 
دې ته وايي چ３ ＇و داس３ کسان چ３ مال ونه لري، په اعتبار سره په پور مالونه اخلي او پلوري 
ي３ او گ＂ه ي３ سره شريکه وي. د وجوهو په شرکت ک３ گ＂ه د ضمانت په بنس و４شل کي８ي 
يعن３ که يو شريک اويا فيصده ضامن او بل د４رش فيصده ضامن وي، نو گ＂ه هم په همدې 

تناسب و４شل کي８ي.
د وجوهو شرکت هم د مفاوض３ او عنان په ب２ه رامن％ته ک５دای شي او د هغوی شرطونه او 

حکمونه ورباندې تطبيقي８ي.
د مباحو شيانو په رانيولو کې شرکت: 

په لرگو ！ولولو او ＊کار کولو ک３  شرکت رامن％ته کول روا نه دي، د ب５لگ３ په ډول که درې 
کسان غره ته پورته شي او داس３ توافق وک７ي چ３ در４واړه به يوه ＄ای ته لرگي را！ولوي او سره 
گ６وي به ي３، بيا به گ６ شوي لرگي په درې ون６و و４شل کي８ي او هر يو شريک به يوه ون６ه اخلي، 
نو دا شرکت ناروا دی، ＄که د صحرا لرگي او د هوا مارغان مباح شيان دي او د مباحو شيانو 
 په رانيولو ک３ يو شخص بل شخص خپل وکيل نشي نيوالی او شرکت د وکالت پر بنس

رامن％ته کي８ي، نو دا شرکت هم صح５ح نه دی او دواړه د خپلو رانيولو لرگو ＇＋تنان دي.
مسئله: 

که دوه کسان چ３ يو د مشک ＇＋تن او بل د کچرې لرونکی وي په اوبو راوړلو ک３ داس３ سره 
شريک شي چ３ گ＂ه به نيمه وي، نو دا شرکت صح５ح نه دی، ＄که چ３ اوبه هم له مباحاتو 
د  نيوالی. ＇رنگه چ３ شرکت  نشي  وکيل  بل شخص خپل  پک３  يو شخص  او  ＇خه دي 
وکالت پر بنس رامن％ته کي８ي او دلته ـ په مباحاتو ک３ –وکالت صح５ح نه دی نو شرکت روا 
نه دی، که د داس３ شرکت په نتيجه ک３ کار رامن％ته شي، نو گ＂ه د کار د ＇＋تن ده او مقابل 

لوري ته به اجر مثل ورکوي. 
د فاسد شرکت حکم:

 په متن ک３ د شرکت د فاسد４دو الملونه د مسايلو په ترڅ ک３ بيان شول، نو که شرکت د کوم 
سبب له امله فاسد شي، گ＂ه به د راس المال په تناسب و４شل کي８ي او په گ＂ه ک３ د زياتوالي 
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شرط باطل دی. 
د يوه شريک په م７ينه او همدا راز د شريک د ارتداد او دار حرب ته د ننوتو په صورت ک３ 
شرکت باطلي８５ي، ＄که شرکت د وکالت په بنس رامن％ته کي８ي او په م７ينه او ارتداد سره 

چ３ مرتد دارحرب ته ننو＄ي، وکالت له من％ه ＄ي او شرکت باطلي８ي.

د شريک له خوا زکات ورکول:
له  ترسره کوالی شي. د ملگري  يوازې سوداگريزې معامل３  مالونو ک３  په  شريک د شرکت 
اجازې پرته نشي کوالی چ３ د هغه د مال زکات ورک７ي، ＄که زکات له سوداگريزو معاملو 
＇خه نه بلک３ له عباداتو ＇خه دی او شريکان يوازې په سوداگريزو معاملو ک３ يو د بل وکيالن 

دي.
که دواړه شريکان يو بل ته د هغه د زکات ورکولو اجازه وک７ي او دواړه يو له بل ＇خه زکات 
ورک７ي، نو وروستی زکات ورکوونکی د لوم７ي شريک د ورک７ل شوي زکات ضامن دی. 
بيا هم دويم ＄لي زکات وباسي،  که په دې خبر وي چ３ لوم７ي شريک زکات ادا ک７ي او 
نو د ضمانت دليل ي３ ＊کاره دی، البته که له خبرتيا پرته د شريک زکات ورک７ي، نو د امام 
ابوحنيفه په نظر ضامن دی، ＄که چ３ د لوم７ي شريک له زکات ورکولو وروسته د ده تاديه 
په ＄ای نه ده لگ５دل３ او له فرضيت پرته ي３ پردی مال مصرف ک７ی، نو ضامن گ２ل کي８ي او 

ناخبري ي３ اعتبار نه لري، يارانو ي３ ناخبري عذر گ２لي او د دوی په نزد ضامن نه دی. 

ک３  شيانو  کومو  په  مفاوض３ شرکت  د  وک７ي چ３  موضوع خبرې  دې  په  دې  کوونکي  زده 
صح５ح دی؟ 
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١- د عنان شرکت تعريف ک７ئ.
٢- د مفاوض３ او عنان شرکت توپيرونه تشر４ح ک７ئ.

٣- د صنايعو شرکت تعريف ک７ئ.
٤- د وجوهو شرکت تعريف ک７ئ.

٥- که يو شريک د ＄ان لپاره په گ＂ه ک３ شم５رل３ پيس３ شرط ک７ي، ول３ جواز نه لري؟
٦- أيا يو شريک د بل شريک زکات ورکوالی شي؟
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اووه د４رشم لوست

مضاربت )١( 

کله ＇وک پيس３ ولري، خو په سوداگرۍ کولو نه پوهي８ي يا په نورو چارو بوخت وي او غواړي 
چ３ خپل３ پيس３ په کار واچوي، د داس３ خلکو لپاره اسالمي شريعت د مضاربت معامله روا 

گر＄ول３. په دې لوست ک３ به مضاربت او د دغه عقد احکام ولولو.

�*åf ß] áÛ=� áÀåº� æ̧ ß» ß¢ßÆ�å á� ß³Èåf çn¶=�åb ßUß?� áÀåº� æ¹>ßå��åÍß²åf çn¶=�Îß· ß¢�ãbá̄ ß¢�àÍßEße> ßvàá�=�$-%
�*åÄåE� èX årßI�ßÍß²åf çn¶=� çÁß?�>ç¿çÉßE�Ëådç¶=� å¹>ßá�>åE� ç×C�àÍßEße> ßvàá�=� èX årßI� ß×ßÆ�$.%

�(âÌ> ç» ßjàº� ß¼ åÂ=ßeßa�àÄá¿åº�> ß» àÂ àb ßUß?� è° åVßJ ájßÈ� ß×�> â¢> ßnàº�> ß» àÃß¿áÉßE� àXáEëf¶=�ÁÇ à³ßÈ� áÁß?�> ßÃ å{áf ßm� áÀåºßÆ�$/%
*åÄÉåª� å¹>ßá�=� ëHßfå¶�ßbßÈ� ß×� åHåe> ßvàá�=� ß�C�> â»ç· ßjàº� à¹>ßá�=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� çbàE� ß×ßÆ

� ß¤ åváFàÈßÆ �ßfåª> ßjàÈßÆ � ß¤ÉåFßÈßÆ � ßËåß� ánßÈ � áÁß? � åHåe> ßv à»á·å¶ �ßg> ßQ�âÍß̄ß· áìàº �àÍßEße> ßvàá�= � áK çV ßq�=ßcåDßª �$0%
�* ß́ å¶ßc� å�� å¹>ßá�=� èHße�àÄß¶� ßÁßcá@ßÈ� áÁß?� ç×C�âÍßEße> ßvàº� ß¹>ßá�=� ß¤ßªábßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß¶ßÆ�( ß̧ ë²ßÇàÈßÆ� ß¥åaÇàÈßÆ

� áÁß?�àÄß¶�áhàß��áß��(> ßÃå¿áÉ ß£åE�æÍß£á· åi� å��áÆß?�åÄå¿áÉ ß£åE� æbß·ßE� å�� ßèf ßrçJ¶=� å¹>ßá�=� èHße�àÄß¶� çs ß]� áÁåCßÆ�$1%
� àbá̄ ß£á¶= � ß̧ ßìßEßÆ �ßg> ßQ �>ßÃå¿áÉ ß£åE �âÍßºÇà·á£ßº �âÌ çbàº �åÍßEße> ßv à»á·å¶ � ßKç®ßÆ �=ßcC � ß́ å¶ ßdß²ßÆ �( ß́ å¶ßc �ßgßÆ> ßRßJßÈ

�*> ßÃëÉ åvàå�
� ß×ßÆ� å¤áªçb¶>åE� áÀ ß» ávßÈ�áß�� å¹>ßá�=� èHße�àÄß¶� áÁßcá@ßÈ�áß�ßÆ�åÅåá�ß§å¶�âÍßEße> ßvàº� ß¹>ßá�=� àHåe> ßvàá�=� ß¤ßªßa�=ßcåC ßÆ�$2%

�* å¹>ßá�=� ëHßfå¶� à¹çÆßáÙ=� àHåe> ßvàá�=� ßÀ å» ßu� ßXåEße�=ßcåDßª�( ßXßEáfßÈ�ÎçJ ßU�Êå¾>çN¶=� åHåe> ßvàá�=� åèf ßrßJåE
� åOà·èN¶>åE�àÄß£ßªßbßª�âÍßEße> ßvàº�àÄß£ßªábßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßÁåcß?�ábß®ßÆ�( å¬ árë¿¶>åE�âÍßEße> ßvàº� ß¹>ßá�=�åÄáÉß¶C� ß¤ßªßa�=ßcåC ßÆ�$3%
� å¹>ßá�=� ëHßfå·ßª�( åÁ>ß« árå¾�>ß¿ß¿áÉßE�àç�=� ß±ßgße�>ßº� çÁß?�Îß· ß¢� á̧ ß» á¢=�6àÄß¶� ß¹>ß®� å¹>ßá�=� èHße� ßÁ>ß²� áÁåDßª�*ßg> ßQ

�* àlàb èj¶=� å¹çÆßáÙ=� åHåe> ßv à»á·å¶ßÆ�( åXáEëf¶=� àOà·àM�Êå¾>çN¶=� åHåe> ßv à»á·å¶ßÆ� åXáEëf¶=� à¬ árå¾
�>ßºßÆ� àOà·èN¶=�Êå¾>çN¶=� åHåe> ßv à»á·å·ßª�( åÁ>ß« árå¾�>ß¿ß¿áÉßE�àç�=�´ß®ßgße�>ßº� çÁß?�Îß· ß¢�6 ß¹>ß®� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$4%
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�* åÁ>ß« árå¾� å¹çÆßáÙ=� åHåe> ßvàá�=ßÆ�(� å¹>ßá�=� ëHße�ß á�ßE� ßÊå̄ßE
�( å¬ árë¿¶>åE�âÍßEße> ßvàº� ß¹>ßá�=� ß¤ßªßaßÆ�(àÄà« árå¾�Êå·ßª�æÐ áÊ ßm� áÀåº�àç�=� ß±ßgße�>ßº� çÁß?�Îß· ß¢�6àÄß¶� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$5%

�* å¹çÆßáÙ=� åHåe> ßv à»á·å¶�ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ�( åXáEëf¶=� à¬ árå¾� å¹>ßá�=� ëHßfå¶ßÆ� åXáEëf¶=� à¬ árå¾�Êå¾>çN·å·ßª
� åHåe> ßv à»á·å¶ßÆ� à¬ árë¿¶=� å¹>ßá�=� ëHßfå·ßª� åXáEëf¶=� áÊßNà·àM�Êå¾>çN·å¶� à¹çÆßáÙ=� àHåe> ßvàá�=� ß�ßf ßm� áÁåDßª�$-,%

*åÄå¶>ßº� å�� åXáEëf¶=� ßlàb ài�Êå¾>çN·å¶� à¹çÆßáÙ=� àHåe> ßvàá�=� àÀ ß» ávßÈßÆ� à¬ árë¿¶=�Êå¾>çN¶=

ژباړه
%-$�مضاربت د مال په شرکت باندې ت７ون دی چ３ د يوه شريک له لوري مال او د بل له لوري 

به عمل وي.
%.$�مضاربت يوازې په هغه مال صح５ح دی چ３ شرکت ورباندې صح５ح وي. 

%/$�د مضاربت له شرطونو ＇خه يو دا دی چ３  گ＂ه به مشاعه وي، يو لوری هم پک３ د ！اکلو 
پيسو حق نه لري، مال به خامخا مضارب ته سپاري او د مال ＇＋تن په ک３ واک نه لري، 

%0$�کله چ３ د مضاربت مطلق عقد رامن％ته شي، مضارب ته روا دي چ３ شيان واخلي، وي３ 
پلوري، د )سوداگرۍ لپاره( سفر وک７ي او مال چا ته په بضاعت او وديعت ورک７ي او يا وکيل 
ونيسي. مضارب نشي کوالی چ３ پيس３ بل چا ته په مضاربت ورک７ي مگر دا چ３ د پيسو 

خاوند اجازه ک７ې وي. 
%1$�که د مال ＇＋تن ورته د تصرف لپاره کوم ＊ار يا ＄انگ７ی سامان و！اکه، نو مضارب ته له 
هغ３ ＇خه ت５ری روا نه دی. همدا راز که ي３ د مضاربت لپاره معلومه ن５＂ه و！اکله، روا ده او د 

ن５＂３ په رس５دو عقد باطلي８ي. 
%2$�که مضارب د مال د ＇＋تن له اجازې پرته مال بل چا ته په مضاربت ورک７، نو په سپارلو او 
د دويم مضارب په تصرف کولو ضامن نه گر＄ي ＇و چ３ په ک３ دويم مضارب گ＂ه نه وي ک７ي. 

کله ي３ چ３ په ک３ گ＂ه وک７ه، نو لوم７ی مضارب د مال د ＇＋تن پر وړاندې ضامن کي８ي.
%3$ که ي３ په نيمه په مضاربت ورک７ او اجازه ي３ ورته وک７ه چ３ بل چا ته ي３ په مضاربت 
ورک７ي او هغه بل چا ته په در４مه په مضاربت ورک７، نو روا ده. که د مال ＇＋تن ورته داس３ 
ويلي وو: )کار کوه! ＇ه چ３ اهلل پاک راک７ل، نو زموږ تر من＃ به نيمايي وي، نو د مال ＇＋تن به 



١٦٣

د گ＂３ نيمايي او دويم مضارب به د گ＂３ در４مه اخلي او لوم７ي مضارب ته به شپ８مه وي. 
%4$�که د مال ＇＋تن داس３ ويلي وو: )＇ه چ３ اهلل پاک درک７ل، زموږ تر من＃ به نيم وي (، نو 

د گ＂３ در４مه به دويم مضارب او پات３ به د مال د ＇＋تن او لوم７ي مضارب تر من＃ نيم وي. 
%5$�که ي３ ورته وويل: ＇ه چ３ اهلل راک７ل، نو نيم به ي３ زما وي، او مال ي３ په نيمه په مضاربت 
ورک７ نو دويم )مضارب( ته د گ＂３ نيمايي او د مال ＇＋تن ته نيمايي کي８ي او لوم７ي مضارب 

ته ه５＆ نه کي８ي.
%,-$�که لوم７ي مضارب د دويم لپاره د گ＂３ دوې برخ３ ！اکل３ وې، نو د مال ＇＋تن ته نيمه 
او دويم مضارب ته هم نيمه گ＂ه ورکول کي８ي او لوم７ی مضارب به دويم ته د شپ８م３ برخ３ 

ضامن وي.

شرحه
د مضاربت تعريف: 

د )مضاربة( کلمه له )ضرب( ＇خه اخيستل شوې چ３ د ＄مک３ پر سر د حرکت او سفر کولو 
په معنا ده. د شرع３ په اصطالح ک３ په گ＂ه ک３ د شرکت عقد ته وايي چ３ مال د يو شريک او 

کار د بل شريک له پلوه وي.
د مضاربت د مشروعيت دليل دا دی چ３ له يو پلوه خلک د مضاربت معامل３ ته اړتيا لري او 
له بل پلوه د رسول اهللU په زمانه ک３ خلکو د مضاربت معامله کوله او هغه له دې کار ＇خه نه 

منعه کول، همدا راز صحابه وو هم پخپلو من％ونو ک３ د مضاربت معامل３ ترسره کول３.  
د مضاربت شرطونه:

 په ت５ر لوست ک３ مو ويلي وو چ３ شرکت له درهمو، دينارو او مروجه پيسو پرته په بل شي نه 
منعقد کي８ي، خو که خلکو  د سرو او سپينو زرو په ！و！و باندې معامل３ کول３ نو د شرکت انعقاد 

ورباندې صح５ح دی. مضاربت هم له نوموړو شيانو پرته په بل شي ک３ نه منعقد کي８ي. 
د مضاربت په عقد ک３ به گ＂ه مشاعه وي، پر دې بنس که يو لوری د ＄ان لپاره معلوم شم５ر 
گ＂ه و！اکي، د ب５لگ３ په ډول ووايي: په گ＂ه ک３ به لس زره افغان９ زما وي. د داس３ شرط په 
ک５＋ودلو عقد فاسدي８ي، ＄که چ３ دا ډول شرط شرکت پرې کوي، يعن３ ک５دای شي ！وله گ＂ه 

همدا معلوم شم５ر پيس３ وي او بس. 
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د مضاربت لپاره دا هم شرط ده چ３ د مال ＇＋تن به مال د مضارب په واک ک３ ورکوي او دی 
پک３ د السوهن３ حق نه لري ＇و مضارب پک３ پخپل زړه تصرف وک７ي.

د مضاربت ډولونه: 
مضاربت الندې دوه ډولونه لري:

مطلق مضاربت: 
او  ته مال ورک７ل شي، خو د کوم ＄انگ７ي تجارت، ＄ای  ته ويل کي８ي چ３ مضارب  هغه 
وخت قيد پک３ نه وي. په مطلق مضاربت ک３ مضارب کوالی شي چ３ په خپله خو＊ه پ５رل او 
پ５رودل وک７ي، د سوداگرۍ لپاره بل ＄ای ته سفر وک７ي او يا وکيل ونيسي. په مطلق مضاربت 
ک３ مضارب ته روا دي چ３ مال په بضاعت ورک７ي. ابضاع دې ته ويل کي８ي چ３ د چا پر مال 

له عوض پرته سوداگري وک７ي. 
په مطلق مضاربت ک３ مضارب ته روا نه دي چ３ مال بل چا ته په مضاربت ورک７ي مگر دا چ３ 

د مال ＇＋تن اجازه ورک７ې وي او يا ورته ووايي: په خپل نظر کار وک７ه!
مقيد مضاربت: 

هغه دی چ３ مضارب ته مال ورک７ل شي، خو د مضارب سوداگري د ＄انگ７ي ＊ار، د سوداگرۍ 
＄انگ７و توکو او يا تر ！اکلي وخت پورې محدوده شي. په مقيد مضاربت ک３ مضارب له ！اکل 

شويو حدودو ＇خه ت５ری نشي کوالی.
د مضارب پ５رودنې: 

مضارب نشي کوالی چ３ د مسلمان مضارب په پيسو شراب وپ５ري، ＇رنگه چ３ مسلمان 
نشي کوالی شراب ب５رته وپلوري نو د مال ＇＋تن ته تاوان رسي８ي. 

که لوم７ی مضارب د مال د ＇＋تن له اجازې پرته مال بل چا ته په مضاربت ورک７ي، نو تر هغ３ 
د مال ضامن نه گ２ل ک８５ي ＇و چ３ دويم مضارب گ＂ه پک３ نه وي ک７ي. کله چ３ دويم مضارب 
پر مال له سوداگرۍ کولو وروسته گ＂ه وک７ي، نو لوم７ی مضارب د مال د ＇＋تن پر وړاندې 
ضامن گ２ل کي８ي. دا له امام ابوحنيفه ＇خه د امام حسن روايت دی، خو امام ابويوسف او امام 
محمد له امام ابوحنيفه ＇خه په بل روايت ک３  وايي چ３ د دويم مضارب په عمل )سوداگرۍ( 

کولو سره لوم７ی مضارب ضامن گر＄ي، که ＇ه هم گ＂ه ي３ نه وي ک７ي. 
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دويم  اجازه  په  ＇＋تن  د  مال  د  خوا  له  مضارب  لوم７ي  د  مسئله  وروست９  متن  د  لوست  د 
مضارب ته د مال پر مضاربت ورکولو را＇رخي.

6 ＇ه چ３ اهلل موږ ته راک７ل، زموږ تر  åÁ>ß« árå¾�>ß¿ß¿áÉßE�àç�=� ß±ßgße�>ßº� çÁß?% په لوم７ي صورت ک３ د
من＃ به نيم وي( جمله راغل３، ＇رنگه چ３ د مال ＇＋تن د ＄ان لپاره د ！ول３ گ＂３ نيمه شرط 
ک７ې نو برخه ي３ له نيمايي نه زياتي８ي، دويم مضارب د شوي عقد له مخ３ دريمه اخلي، پات３ 

ي３ )شپ８مه( د لوم７ي مضارب حق دی.
6 ＇ه چ３ اهلل تاته درک７ل زموږ تر من＃  åÁ>ß« árå¾�>ß¿ß¿áÉßE�àç�=�´ß®ßgße�>ßº� çÁß?% په دويم صورت ک３ د
به نيم وي( جمله راغل３. په دې صورت ک３ د دويم مضارب لپاره د ت７ون له مخ３ دريمه ده. 
＇رنگه چ３ د مال ＇＋تن لوم７ي مضارب ته د منسوب３ گ＂３ د نيمولو وينا ک７ې او هغه د گ＂３ 
دوه برخ３ دي، نو دا دوه برخ３ به د مال د ＇＋تن او لوم７ي مضارب تر من＃ په برابر ډول و４شل 

کي８ي. 
»�6àÄàهغه  árå¾�Êå·ßª�æÐ áÊ ßm� áÀåº�àç�=� ß±ßgße�>ßº� çÁß?% :３په در４م صورت ک３ بيا داس３ جمله راغل
＇ه چ３ اهلل راک７ل، نيمه برخه به ي３ زما وي.( په دې مثال ک３ د ！ول３ گ＂３ نيمه د مال ＇＋تن 
＄ان ته گر＄ول３ او لوم７ي مضارب خپله نيمه دويم مضارب ته ورک７ې، نو ده ته ＇ه نه پات３ 

کي８ي. 
＇لورم صورت دا دی چ３ په پورتني مثال ک３ لوم７ی مضارب، دويم مضارب ته د گ＂３ د دوو 
ثلثو ورکولو ت７ون وک７ي. په دې صورت ک３ نيمه گ＂ه د مال د ＇＋تن او نيمه د دويم مضارب 
کي８ي. لوم７ي مضارب ته ＇ه نه پات３ کي８ي خو دا چ３ لوم７ي مضارب دويم مضارب ته د 
گ＂３ د دوو ثلثو د ورکولو ژمنه  ک７ې وه او د مال د ＇＋تن د گ＂３ سره د ！کر په نتيجه ک３ دويم 
مضارب ته دوه ثلثه پوره ونه رس５دل، نو لوم７ی مضارب به له خپل مال ＇خه دويم مضارب ته 

سدس )شپ８مه( ورکوي، ＇و د هغه برخه پوره شي او دی په خپله ژمنه وفا وک７ي.
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که د عقد يو لوری د مضاربت په گ＂ه ک３ معلوم شم５ر پيس３ د ＄ان لپاره شرط ک７ي، دا کوم 
ډول سود دی؟ 

زده کوونکي دې په لن６ ډول د سود د احکامو په اړه وغ８ي８ي.

١- مضاربت تعريف ک７ئ.
٢- أيا په مضاربت ک３ د مال ＇＋تن په گ＂ه ک３ د ＄ان لپاره په شمار معلوم３ پيس３ ！اکلی 

شي؟
٣- مقيد مضاربت تعريف ک７ئ.

په مضاربت ورک７ئ، ＇ه وخت  ته  په خپل سر د مضاربت مال بل چا  ٤- که مضارب 
ضامن گ２ل کي８ي؟
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اته د４رشم لوست

مضاربت )٢(

ت５ر لوست د مضاربت په اړه و، په دې لوست ک３ به د مضاربت له پات３ احکامو خبر شو.

�å½ ßØ áiåáÝ=� áÀ ß¢� å¹>ßá�=� èHße�çbßIáe=� áÁåCßÆ�(àÍßEße> ßvàá�=� áKß· ßìßE� àHåe> ßvàá�=�áÆß?� å¹>ßá�=� èHße� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$-%
*ÍßEße> ßvàá�=� áKß· ßìßE� åHáfßá�=�åe=ßbåE� ß°åß�ßÆ

�(ãhåÑ> ßQ�àÄàªèf ßrßJßª� ß¥>ßEßÆ�Ïßß� ám=�ÎçJ ßU�åÄå¶áhß£åE� á¼ß·á£ßÈ�áß�ßÆ�(Håe> ßvàá�=� å¹>ßá�=� èHße� ß¹ßh ß¢�=ßcåC ßÆ�$.%
� ß×� ç¼àM�( ß́ å¶ßc� áÀ ß¢� à¹áhß£á¶=�àÄ à£ß¿áß�� ß×ßÆ�>ßÃß£ÉåFßÈ� áÁß?�àÄß·ßª�åÅ åbßÈ��� ãzÆàf à¢� à¹>ßá�=ßÆ�åÄå¶áhß£åE� ß¼å· ß¢� áÁåCßÆ
� áK çvß¾�ábß®�à�å¾>ß¾ßa�áÆß?� à¼ åÂ=ßeßa� å¹>ßá�=� àlá?ßeßÆ�àÄß¶ßh ß¢� áÁåCßÆ�(ßf ß]A�>âÒáÉ ßm�>ßÃå¿ ß»ßNåE� ßËåß� ánßÈ� áÁß?� àgÇàß�

*>ßÃÉåª� ßçf ßrßJßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß·ßª
� åÁÇàÈèb¶=�åÐ> ßvåJá®=�Îß· ß¢� à¼å²>ßá�=�àÅßß� áQß?�åÄÉåª� àHåe> ßvàá�=� ßXåEße�ábß®ßÆ� ãÁÇàÈàa� å¹>ßá�=� å�ßÆ�>ß®ßß�áª=�=ßcåC ßÆ�$/%

*åÐ> ßvåJá® å×=� å�� å¹>ßá�=� çHße� á̧ ë²ßÆ�6àÄß¶� à¹>ß̄ àÈßÆ�àÐ> ßvåJá® å×=�àÄáºßhá·ßÈ�áß�� ãXáEåe�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ
�Îß· ß¢� à́ å¶>ßá�=�ßa=ßg� áÁåDßª� å¹>ßá�=� ålá?ße� ßÁÆàa� åXáEëf¶=� áÀåº�ßÇ àÃßª�åÍßEße> ßvàá�=� å¹>ßº� áÀåº� ß́ ß· ßÂ�>ßºßÆ�$0%

�* åHåe> ßvàá�=�Îß· ß¢� ßÁ> ß» ßu� ßØßª� åXáEëf¶=
�ÎçJ ßU� ßXáEëf¶=�=ça=ßfßI�àÄ àvá£ßE�áÆß?� à¹>ßá�=� ß́ ß· ßÂ� ç¼àM�>ßå�>ßå}�àÍßEße> ßvàá�=ßÆ� ßXáEëf¶=�> ß» ßjßJá®=�>ß¾> ß²� áÁåCßÆ�$1%
�ßßØßª� å¹>ßá�=� ålá?ße� áÀ ß¢� ßsß̄ß¾� áÁåCßÆ�(> ß» àÃß¿áÉßE� ßÁ>ß²�ãÐ áÊ ßm� ß̧ ßvßª� áÁåDßª�(åÄå¶>ßº� ßlá?ße� å¹>ßá�=� èHße�ßå�áÇßJ ájßÈ

�* åHåe> ßvàá�=�Îß· ß¢� ßÁ> ß» ßu
� ßXáEëf¶=�=ça=ßß�ßÈ�áß�� à¹>ßá�=� ß́ ß· ßÂßÆ�> ßÂ=ßbß̄ ß¢� ç¼àM�ßÍßEße> ßvàá�=�> ß̂ ßjßªßÆ� ßXáEëf¶=�> ß» ßjßJá®=�>ß¾> ß²� áÁåCßÆ�$2%

* ß¹çÆßáÙ=
� å¹>ßº � áÀåº �âÍßºß? � ß×ßÆ �= âbáF ß¢ � àTëÆßhàÈ � ß×ßÆ �åÍßÒÉ åjç¿¶=ßÆ �åbá̄ç¿¶>åE � ß¤ÉåFßÈ � áÁß? � åHåe> ßv à»á·å¶ � àgÇàß�ßÆ �$3%

*ÍßEße> ßvàá�=
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ژباړه

%-$�که د مال ＇＋تن يا مضارب م７ شي، مضاربت باطل دی، که د مال ＇＋تن مرتد شي او 
دارحرب ته الړ شي، مضاربت باطلي８ي.

%.$�که د مال ＇＋تن مضارب عزل )گو＊ه( ک７ي خو هغه په خپل عزل خبر نه وي او مال 
واخلي او خرڅ ي３ ک７ي، نو تصرفات ي３ روا دي. که په خپل عزل خبر وي او راس المال د 
توکو په توگه د هغه په الس ک３ موجود وي، کوالی شي چ３ وي３ پلوري. عزل د دې کار مخه 
نه نيسي خو بيا ورته روا نه دي چ３ په پيسو ي３ نور توکي واخلي. که ي３ عزل ک７ او راس المال 

له توکو وروسته په درهمو يا ديناور اړول شوی و، نو تصرف په ک３ نشي کوالی. 
%/$�که دواړه جال شول او مال پورونه وو چ３ مضارب په ک３ گ＂ه ک７ې وه، حاکم به ي３ د پورونو 
په غو＊تلو مجبور ک７ي، که د مضارب گ＂ه په ک３ نه وه، نو )د پورونو( غو＊تل ورباندې الزم نه 

دي، بلک３ ورته به ويل کي８ي: د مال ＇＋تن په پور غو＊تلو ک３ وکيل ک７ه.
%0$�＇ه چ３ د مضاربت له مال ＇خه هالکي８ي، له گ＂３ ＇خه )وضع( کي８ي، نه له راس المال 

＇خه. که هالک شوی مال له گ＂３ ＇خه زيات شو، په مضارب ي３ ضمان نشته. 
%1$�که دواړو گ＂ه سره و و４شله او مضاربت پخپل حال پات３ و، بيا ！ول مال يا ＄ين３ مال هالک 
شو،  گ＂ه به ب５رته راگر＄وي ＇و د مال ＇＋تن خپل راس المال پوره ک７ي. که ＇ه زيات شول د 

دواړو تر من＃ به شريک وي او که له راس المال ＇خه کم شول مضارب ضامن نه دی. 
%2$�که دواړو گ＂ه و４شل３ او مضاربت ي３ فسخه ک７ی و، بيا ي３ )د مضاربت( بل عقد ت７لی و 

او مال هالک شو، نو لوم７ۍ گ＂ه به نه راگر＄وي.
%3$�مضارب ته روا دي چ３ په نغدو او پور توکي وپلوري، )مضارب( نه شي کوالی چ３ د 

مضاربت له مال ＇خه وينزه واده ک７ي يا مريي ته واده وک７ي.

شرحه
د مضاربت بطالن: مضاربت په الندې حاالتو ک３ له من％ه ＄ي.

د  ＄که  باطلي８ي،  عقد  مضاربت  د  م７ينه  په  يوه  هر  د  مضارب  او  ＇＋تن  د  مال  د   -١
مضاربت عقد په وکالت والړ دی او د شخص په م７ينه د هغه وکالت له من％ه ＄ي، يعن３ 
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د عاقدينو په م７ينه د مضاربت اساس له من％ه ＄ي.
٢- د مال د ＇＋تن په مرتد ک５دو او دارحرب ته په  تللو هم د مضاربت عقد له من％ه 
＄ي. د شخص ارتداد د شريعت له مخ３ د م７ين３ په حکم ک３ دی. له همدې امله ي３ مال 

خپلوانو ته په ميراث ورکول کي８ي.
٣- مضاربت د مضارب په عزل کولو له من％ه ＄ي. که د مال ＇＋تن مضارب عزل ک７ي 
د  نو  ک７ي،  ي３  او خرڅ  واخلي  شيان  ک３  ناخبرۍ  په  له خپل عزل ＇خه  خو مضارب 
مضارب تصرفات صح５ح او نافذ دي، د مال د ＇＋تن له خوا د مضارب عزل کول هغه 

مهال د مضارب په تصرفاتو بنديز لگوي چ３ مضارب له خپل عزل ＇خه خبر شي. 
همدا راز که مضارب له خپل عزل ＇خه خبر شي، خو راس المال د تجارتي توکو )سامان( په 
ب２ه موجود وي، نو کوالی شي چ３ وي３ پلوري او په نغدو ي３ واړوي. دا په دې دليل چ３ د توکو 
په اخيستلو سره راس المال زيات شوی او  گ＂ه من％ته راغل３ چ３ په دې گ＂ه ک３ مضارب هم 
برخه وال دی او په گ＂ه ک３ د مضارب برخه هله معلومي８ي چ３ راس المال په نغدو بدل شي،.
له دې امله کوالی شي چ３ مال وپلوري او په نغدو ي３ واړوي، البته که د مضارب د عزل پر 
مهال راس المال د نغدو په ب２ه موجود وي، نو مضارب ته روا نه دي چ３ په اخيستلو او پلورلو 

سره نغدې پيس３ په تجارتي توکو واړوي.
که د مضاربت راس المال دينار وو او د عزل پر مهال د مضارب سره راس المال د درهمو په 
ب２ه موجود وو، نو کوالی شي چ３ درهم په دينارو بدل ک７ي، ＄که په گ＂ه ک３ د دواړو لورو 
د برخ３ معلومولو لپاره دې ته اړتيا ده چ３ راس المال په هغو پيسو واړول شي چ３ عقد پرې 

رامن％ته شوی و.
د پورونو تر السه کول:

 که د مال ＇＋تن او مضارب عقد پای ته ورسوي او راس المال په خلکو باندې د پور په توگه 
پات３ وي. په دې صورت ک３ که په پورونو ک３ د مضارب گ＂ه هم موجوده وي، نو مضارب دنده 
لري چ３ له پوروړو ＇خه پورونه ترالسه ک７ي، ＄که مضارب چ３ کومه گ＂ه خپله ک７ې، په 
حقيقت ک３ د مزد په توگه ده چ３ د کار په مقابل ک３ ي３ اخلي، نو خپل کار بايد د پور په تر 

السه کولو سره بشپ７ ک７ي، يعن３ د پور غو＊تل د ده د کار يوه برخه ده.
که په پورونو ک３ د مضارب برخه گ＂ه نه وه، نو په دې صورت ک３ مضارب د يوه وړيا وکيل په 
توگه دی، نه د مزدور په تو－ه، ＄که نو د پورونو په را！ولولو مجبور نه دی، بلک３ دنده ي３ دا 
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ده چ３ د مال ＇＋تن د پورونو په ترالسه کولو ک３ د خپل وکيل په توگه و！اکي او د پورونو د 
را！ولولو واک هغه ته انتقال شي.

د مال هالک５دل:
 که د مضاربت مال هالک شي، نو لوم７ی به له گ＂３ ＇خه پرې کي８ي، که زيان له گ＂３ هم زيات 

شو، نو له راس المال ＇خه به پرې کي８ي او مضارب ي３ ضامن نه دی. 
که د گ＂３ له و４شلو وروسته راس المال ته زيان ورس５د، نو د راس المال زيان به له و４شل شوې 

گ＂３ ＇خه پوره کي８ي او د نه پوره ک５دو په صورت ک３ مضارب ضامن نه دی. 
که زيان د گ＂３ له و４شلو او مضاربت پای ته رسولو وروسته په نوي عقد ک３ رامن％ته شو، نو 

پخوان９ گ＂ه د زيان پوره کولو لپاره نشي راگر＄ول ک５دای.
مضارب کوالی شي چ３ د سوداگرو له عرف سره سم په نغدو او پور سره توکي واخلي او 

وي３ پلوري.

١- مضاربت په کومو شيانو باطلي８ي؟
٢- د عاقدينو په ارتداد سره ول３ مضاربت باطلي８ي؟

٣- که مضارب له خپل عزل ＇خه خبر شي، خو راس المال د تجارتي توکو )سامان( په 
ب２ه موجود وي، أيا په دې صورت ک３ مضارب کوالی شي چ３ توکي وپلوري؟

٤- د مضاربت د پای ته رس５دو پر مهال د پورونو را！ولول د چا دنده ده؟
٥- که د مضاربت مال هالک شي، رامن％ته شوی تاوان به له کومه پوره کي８ي؟

٦- أيا مضارب کوالی شي په پور توکي واخلي؟
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نهه د４رشم لوست

وکالت )١(

لکه ＇ن／ه چ３ په معامالتو ک３ د وکيل نيولو اړتيا خورا زياته پي＋ي８ي. له همدې امله وکالت 
اړه  په  ته د وکالت د احکامو  تاسو  به  په روانو دوو لوستونو ک３  يو مهم بحث دی.  د فقه３ 

معلومات درک７و:

�*àÅßá� ß¦�åÄåE� ß̧ ë²ßÇàÈ� áÁß?�ßg> ßQ�åÄ åjá«ß¿åE� àÁ> ßjá¾åáÝ=�àÅ ßbå̄ á£ßÈ� áÁß?�ßg> ßQ�æbá̄ ß¢� ȩ̀ à²�$-%
� ç×C�åÐ>ß«ÉåJ ái å×>åE� à̧ É å²áÇçJ¶=� àgÇàß�ßÆ�(> ßÃåI>ßFáMåC ßÆ� å±Çà̄àá�=�åfåÑ> ßi� å��åÍßºÇ àràá�>åE� à̧ É å²áÇçJ¶=� àgÇàß�ßÆ�$.%

* åkå·áßá�=� áÀ ß¢� å̧ ë²ßÇàá�=�åÍßFáÉ ß¦� ß¤ßº�> ß»åÃåÑ>ß«ÉåJ ái>åE� èX årßI� ß×�ßÍß¶> ß²ßÇá¶=� çÁåDßª�( åt> ßrå̄á¶=ßÆ�åaÆ àbàá�=� å�
� à̧ ë²ßÇàá�=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�å�¼ árßá�=�> ßuåfåE� ç×C�åÍßºÇ àràá�>åE� à̧ É å²áÇçJ¶=� àgÇàß�� ß×�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$/%
�åá�ß§åE� à̧ É å²áÇçJ¶=� àgÇàß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(= âb å¢> ßrßª�æ½>çÈ

ß?�åÍßM ßØßM�ßÌß� åjßº�>âFåÑ> ß¦�áÆß?�> âvÈåfßº
*å�¼ árßá�=�> ßuåe

� à̧ É å²ßÇá¶=ßÆ�à½> ß³ áUßáÙ=�àÄàºßhá·ßÈßÆ� ßèf ßrçJ¶=� à́ å·áß�� áÀçå�� à̧ ë²ßÇàá�=�ÁÇ à³ßÈ� áÁß?�åÍß¶> ß²ßÇá¶=� å�áf ßm� áÀåºßÆ�$0%
*àÅ àb årá̄ßÈßÆ�ßbá̄ ß£á¶=� à̧ å̄ á£ßÈ� áÀçå�

� ß¤áÉßFá¶=� à̧ å̄ á£ßÈ�=âeÇ àRáß��>éÉåF ßq� ßØç²ßÆ� áÁåCßÆ�(ßg> ßQ�> ß» àÃß·áNåº� àÁÆàcá@ßá�=�áÆß?� à̈ å¶>ßFá¶=�èfàá�=� ß̧ ç²ßÆ�=ßcåC ßÆ�$1%
*> ß»åÃáÉß·ë²ßÇàå�� à°ç·ß£ßJßÈßÆ� à±Çà̄àá�=�> ß»åÃåE� à°ç·ß£ßJßÈ� ß×ßÆ�ßg> ßQ�=âeÇ àRáß��=âbáF ß¢�áÆß?�ßÐ=ßf ën¶=ßÆ

*å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢�àÐ ßØß²àÇá¶=�> ßÂ àbå̄ á£ßÈ� å�ç¶=�àaÇ à̄ à£á¶=ßÆ�$2%
� à°ç·ß£ßJßI� åbá̄ ß£á¶=� ß́ å¶ßc� à±Çà̄ àVßª�åÌße> ßQåáÝ=ßÆ� å¤áÉßFá¶=� à̧ áNåº�åÄ åjá«ß¾� ß�C� à̧ É å²ßÇá¶=�àÄà«É åvàÈ�æbá̄ ß¢� ȩ̀ à³ßª
� àxåFá̄ßÈßÆ�Ïßß� ám=�=ßcC� åÀ ß»çN¶>åE� àGß¶> ßìàÈßÆ� ßÀ ß»çN¶=� àxåFá̄ßÈßÆ� ß¤ÉåFßá�=� à¼ë· ßjàÉßª� å̧ ë²ßÇàá�=� ßÁÆàa� å̧ É å²ßÇá¶>åE

�* åGáÉß£á¶=� å�� à¼ åq>ßà�ßÆ� ß¤ÉåFßá�=
�àÄß®Ç à̄ àU � çÁåDßª � åb á»ß£á¶= �å½ßa � áÀ ß¢ � åXá· èr¶=ßÆ � å¤á·àá�=ßÆ � å\> ß³ë¿¶> ß² �åÄå·ë²ßÇàº � ß�C �àÄà«É åvàÈ �æbá̄ ß¢ � ȩ̀ à²ßÆ
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�åÌß?áfßá�=� ß̧ É å²ßÆ�à½ßhá·ßÈ� ß×ßÆ� å±=ßb çr¶>åE� åTáÆçh¶=� à̧ É å²ßÆ� àGß¶> ßìàÈ� ßØßª� å̧ É å²ßÇá¶=� ßÁÆàa� å̧ ë²ßÇàá�>åE� à°ç·ß£ßJßI
�*> ßÃ à»Éå· ájßI

� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�ßg> ßQ�åÄáÉß¶C�àÄß£ßªßa� áÁåDßª�(àÅ>çÈC�àÄß£ß¿áß�� áÁß?�àÄß·ßª� åÀ ß»çN¶>åE� ßËåß� ánàá�=� à̧ ë²ßÇàá�=� ßGß¶> ß{�=ßcåC ßÆ�$3%
*>âÉå¾>ßM�åÄåE�àÄßFå¶> ßìàÈ� áÁß?� å̧ É å²ßÇá·å¶

�åÄå¿ßß�� å̈ ß·áFßºßÆ�åÄ åjá¿ åQ�áÆß?�åÄåJß« åqßÆ�åÄ åjá¿ åQ�åÍßÉ å» ájßI� áÀåº�çbàE� ßØßª� æÓáÉ ßm�åÐ=f ånåE� âØ àQße� ß̧ ç²ßÆ� áÀßºßÆ�$4%
*KáÈß?ße�>ßº�Êå¶� á¤ßJáE=�6àÄß¶� ß¹Çà̄ßÉßª�âÍçº> ß¢�âÍß¶> ß²ßÆ�àÄß·ë²ßÇàÈ� áÁß?� ç×C

�ß½=ßa�>ßº� åGáÉß£á¶>åE�àÅça àfßÈ� áÁß?�àÄß·ßª� æGáÉ ß¢�Îß· ß¢� ß¤ß· ç{=� ç¼àM� ß¤ÉåFßá�=� ßxßFß®ßÆ� à̧ É å²ßÇá¶=�Ïßß� ám=�=ßcåC ßÆ�$5%
*åÄå¾ácåDåE� ç×C�àÅça àfßÈ�áß�� å̧ ë²ßÇàá�=� ß�C�àÄ ß»ç· ßi� áÁåDßª�åÅ åbßÈ� å�� à¤ÉåFßá�=

� åxáFß̄á¶=� ß̧ áFß®�àÄßF åU> ßq� à̧ É å²ßÇá¶=� ß±ße>ßª� áÁåDßª�( å¼ß· çj¶=ßÆ� åáf çr¶=�åbá̄ ß£åE� à̧ É å²áÇçJ¶=� àgÇàß�ßÆ�$-,%
�* å̧ ë²ßÇàá�=�àÍß®ße>ß«àº�àß�ßJá£àI� ß×ßÆ� àbá̄ ß£á¶=� ß̧ ßìßE

�Îß· ß¢�åÄåE� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�àÄß·ßª� ß¤ÉåFßá�= � ßxßFß®ßÆ�åÄå¶>ßº� áÀåº� ßÀ ß»çN¶= �åÐ=ßf ën¶>åE� à̧ É å²ßÇá¶=� ß¤ßªßa�=ßcåC ßÆ�$--%
�àÄß¶ßÆ�( àÀ ß»çN¶=� å�à̄ ájßÈ�áß�ßÆ� å̧ ë²ßÇàá�=� å¹>ßº� áÀåº� ß́ ß· ßÂ�åÄ åjáF ßU� ß̧ áFß®�åÅ åbßÈ� å�� à¤ÉåFßá�=� ß́ ß· ßÂ� áÁåDßª�( å̧ ë²ßÇàá�=
� åÀáÂçf¶=� ßÁ> ß» ßu�>â¾Ç à» ávßº� ßÁ>ß²�ÅbÈ���( ß́ ß·ßÃßª�àÄ ßjßF ßU� áÁåDßª�( ßÀ ß»çN¶=�ßå�áÇßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�àÄ ßjåFáß�� áÁß?

* æb ç»ßà��ßbá¿ å¢� å¤ÉåFßá�=� ßÁ> ß» ßußÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?� ßbá¿ å¢
� ç×C�åf ß] áÛ=� ßÁÆàa�åÄÉåª� ßØë² àÆ�> ß»Éåª� ßçf ßrßJßÈ� áÁß?�> ß» åÂåb ßUßåÙ� ßkáÉß·ßª�å á�ß· àQße� ã̧ àQße� ß̧ ç²ßÆ�=ßcåC ßÆ�$-.%
�ëaßfåE�áÆß?� æzßÇ å¢�åá�ß§åE�åÅ åbáF ß¢� å°áJå£åE�áÆß?� æzßÇ å¢�åá�ß§åE�åÄåJ ßQáÆßg� å± ßØ ßìåE�áÆß?�åÍßºÇ àràá�>åE�> ß» àÃß·ë²ßÇàÈ� áÁß?
�áÆß?� à̧ ë²ßÇàá�=�àÄ¶� ßÁßcá@ßÈ� áÁß?� ç×C�åÄåE� ß̧ ë² àÆ�>ßå�� ß̧ ë²ßÇàÈ� áÁß?� å̧ É å²ßÇá·å¶� ßkáÉß¶ßÆ( æÀáÈßa�åÐ> ßvß̄åE�áÆß?�àÅ ßbá¿ ß¢�æÍß£ÈåaßÆ
�ßbß̄ ß¢� áÁåCßÆ�ßg> ßQ�åÄåIßf ávßå}�àÄà·É å²ßÆ�ßbß̄ ß£ßª�åÄ·ë²ßÇàº� åÁácC�åá�ß§åE� ß̧ ç²ßÆ� áÁåDßª�(´åÈá?ßfåE� á̧ ß» á¢=�6àÄß¶� ß¹Çà̄ßÈ

*ßg> ßQ� à¹çÆßáÙ=� à̧ É å²ßÇá¶=�àÅßg> ßQß@ßª�åÄåIßf áv ßU�åá�ß§åE

ژباړه  

%-$�！ول هغه عقدونه چ３ انسان ي３ پخپله ت７لی شي، ورته روا دي چ３ بل ＇وک پک３ وکيل 
ونيسي. 
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%.$�په ！ولو حقونو ک３ د خصومت او د هغو د ثابتولو لپاره وکيل نيول روا دي. د ！ولو حقونو 
په ترالسه کولو ک３ د وکيل نيول روا دي مگر په حدودو او قصاص ک３ چ３ موکل په مجلس 

ک３ حاضر نه وي، )د حدودو او قصاص( د اخيستلو وکالت صح５ح نه دی. 
%/$�امام ابوحنيفه وايي: په خصومت ک３ د مقابل لوري له رضا پرته وکيل نيول روا نه دي، 
امام  وي.  ک３  ＄ای  لرې  اندازه  په  ور＄و  درې  د  ترکمه  کم  يا  او  ناروغ  موکل  چ３  دا  مگر 

ابويوسف او امام محمد وايي: د مقابل لوري له رضا پرته هم وکيل نيول روا دي.
%0$�په وکيل نيولو ک３ دا شرط دی چ３ موکل به د تصرف کولو وړ او احکام پرې الزم وي. 

وکيل به داس３ ＇وک وي چ３ د عقد )په چارو( او مقصد پوهي８ي. 
%1$�که أزاد بالغ يا ما ذون انسان د ＄ان په ＇５ر شخص وکيل ونيو روا ده، که ي３ داس３ محجور 
کوچنی وکيل ک７ چ３ په اخيستلو او پلورلو پوه５ده، يا ي３ محجور مريی وکيل ونيو نو روا ده، 

خو حقونه په دوی پورې اړه نه نيس３، بلک３ په موکل پورې تعلق نيسي.
%2$�هغه عقدونه چ３ وکيالن ي３ ت７ي، په دوه ډوله دي. 

١لف- هغه عقدونه چ３ وکيل ي３ نسبت خپل ＄ان ته کوي لکه بيعه او اجاره، حقوق 
ي３ وکيل پورې اړه لري، نه په موکل پورې، نو همدی به مبيعه سپاري، پيس３ به اخلي، د 
اخيستلو په صورت ک３ به له ده ＇خه پيس３ غو＊تل کي８ي، مبيعه به اخلي او د عيب په 

صورت ک３ به دعوه چلوي.
ب- هغه عقدونه چ３ وکيل ي３ موکل ته منسوبوي لکه نکاح، خلع او په عمد قتل ک３ 
صلحه کول، د دغو عقدونو حقوق يوازې په موکل پورې اړه نيسي، ＄که نو د م７５ه له 
ته  نه دي چ３ ＊％ه س７ي  وکيل الزم  په  د ＊３％  او  کي８ي  نه غو＊تل  مهر  وکيل ＇خه 

وسپاري.
%3$�که موکل له مشتري ＇خه پيس３ وغواړي، مشتري کوالی شي چ３ ور ي３ نه ک７ي، خو که 

وري３ ک７ي نو روا ده او وکيل ي３ دويم ＄لي ترې نشي غو＊تلی.
%4$�چا چ３ د كوم شي د اخيستلو لپاره ＇وک وکيل ونيو، نو پرې الزم دي چ３ د جنس نوم 
او صفت ورته و＊يي يا جنس او قيمت ي３ ورته و＊يي مگر دا چ３ عام وکالت ي３ ورک７ی وي 

او ورته ي３ ويلي وي: ＇ه چ３ دې خوښ وو، راته ي３ واخله. 
%5$�که وکيل د مبيع３ له اخيستلو او قبضولو وروسته په کوم عيب خبر شو، نو تر ＇و ي３ چ３ 
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مبيعه په الس ک３ وي کوالی شي چ３ ب５رته ي３ رد ک７ي، خو که موکل ته ي３ وسپارله، بيا ي３ 
نو د هغه له اجازې پرته نشي ردوالی.

%,-$�د صرف او سلم د بيع３ لپاره وکيل نيول روا دي که وکيل له مقابل لوري ＇خه له قبض 
وړاندې جال شو، نو عقد باطل دی او د موکل جال ک５دل معتبر نه دي. 

%--$�که د اخيستلو وکيل خپل３ پيس３ ورک７ې او مبيعه ي３ قبض ک７، نو کوالی شي چ３ له 
موکل ＇خه ي３ واخلي، که )د مبيع３( تر بندولو وړاندې مبيعه له وکيل سره هالکه شوه، د 
موکل له مال ＇خه هالک８５ي او د وکيل پيس３ نه )سو＄ي(. وکيل حق لري چ３ د پيسو ترالسه 
کولو پورې مبيعه له ＄ان سره ايساره ک７ي. که په دې حالت ک３ مبيعه له من％ه الړه شي، د امام 
ابويوسف په نزد ي３ ضمانت د رهن په توگه دی، يعن３ د مبيع３ د ارز＊ت او پيسو نه چ３ کوم 
يو ل８ وي، د هغ３ ضامن دی. امام محمد وايي چ３ ضمانت ي３ د مبيع３ دی، يعن３ د مب５ع３ 

د پيسو ضامن دی، ل８ې وي او که ډ４رې.
%.-$�که چا دوه کسان وکيالن ونيول، نو يو له بل پرته تصرف نشي کوالی، مگر دا چ３ دواړه 
ي３ په خصومت، له عوض پرته د ＊％３ په طالقولو، د مريي په أزادولو، د امانت په سپارلو 
او د پور په ادا کولو ک３ وکيالن نيولي وي. وکيل نشي کوالی په ورسپارل شوې چاره ک３ بل 
＇وک وکيل ک７ي، مگر دا چ３ موکل ورته اجازه ورک７ې وي او يا ي３ داس３ ورته ويلي وي: 
په خپله خو＊ه کار وک７ه. که ي３ د موکل له اجازې پرته وکيل ونيو او هغه د ده په شتون  ک３ 
عقد وت７لو، نو روا ده، خو که د ده په غياب ک３ ي３ عقد وت７لو او لوم７ي وکيل اجازه ورک７ه نو 

هم روا دی.

شرحه
د وکالت تعريف: 

)وکالة( په لغت ک３ ساتلو ته وايي او په اصطالح ک３ په ！اکلي تصرف ک３ د خپل ＄ان پر ＄ای 
د بل چا ！اکلو ته وکالت وايي. 

موکل هغه چا ته ويل کي８ي چ３ د خپل ＄ان په ＄ای بل ＇وک ！اکي او ！اکل شوی شخص 
وکيل گ２ل کي８ي.
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د وکالت مشروعيت: 
په قرآني أيت سرب５ره له ډ４رو احاديثو ＇خه د وکالت رواوالی ثابت دی چ３ له دې جمل３ ＇خه 
�àÅ> ßì á¢ß?�¼·iÆ�ÄÉ·¢��=�Î·q�çå�ç¿¶=� çÁß?�ßÌ ßÆáf¢�À¢ :د صح５ح البخاري دا حديث هم دی
å***�ژباړه: له عروه )رضي اهلل عنه( ＇خه روايت  á�ßI> ßm�åÄåE�àÄß¶�Ïßß� ám>ßª�âÌ> ßm�åÄåE�Ëåß� ánßÈ�=âe>ß¿Èåa
دی چ３ رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( ورته يو دينار ورک７ چ３ هغه )صلي اهلل عليه وسلم( 

ته پرې يو پسه واخلي، نو هغه ورته پرې دوه پسونه واخيستل...(

د وکيل نيولو موارد: 
پر عقدونو سرب５ره د خصومت لپاره هم د وکيل ！اکل روا دي، يعن３ پر چا باندې د خپل حق د 
دعوې کولو او يا پر ＄ان باندې د بل چا له دعوې ＇خه د دفاع کولو لپاره په هر ډول قضيو ک３ 
د وکيل ！اکل جايز دي. دا د امام محمد نظر دی، خو امام ابويوسف وايي: په لعان، حدودو 
او قصاص ک３ وکيل نيول روا نه دي. امام ابوحنيفه وايي: په خصومت ک３ د مقابل لوري له 
اجازې پرته وکيل نيول روا نه دي خو دا چ３ موکل دومره ناروغه وي چ３ محکم３ ته د راتگ 
توان ونه لري او يا ل８ تر ل８ه د درې ور＄و د مزل په کچه لرې وي، نو په دې صورتونو ک３ د مقابل 
لوري له موافق３ پرته هم د خصومت لپاره وکيل ！اکلی شي. هغه ＊％３ هم د خصم له اجازې 

پرته وکيل نيولی شي چ３ د نارينه وو مجلس ته له راتگ او خبرو کولو سره عادت نه وي.
له حدودو او قصاص پرته په نورو قضيو ک３ د استيفاء )خپل حق اخيستلو( لپاره وکيل نيول 
روا دي، خو حدود او قصاص اخيستل د موکل له شتون پرته روا نه دي. حدود په شبهاتو له 
من％ه ＄ي او د قصاص د اخيستلو پر مهال د ولي د غياب په صورت ک３ شبهه موجوده ده، 
يعن３ که موکل د قصاص اخيستلو پر مهال پخپله موجود وي، احتمال لري چ３ عفوه وک７ي. 
د عفوې احتمال يوه شبهه ده او د شبه３ په صورت ک３ حدود له من％ه ＄ي. له دې امله اړينه 

ده چ３ موکل د حدودو او قصاص د استيفاء پر مهال پخپله موجود وي.
د موکل شرطونه: 

موکل بايد د هغو تصرفاتو واک ولري چ３ وکيل ته ي３ سپاري. په دې بنس موکل په هغو 
چارو ک３ چ３ خپله ي３ واک نه لري، بل ＇وک وکيل نشي نيوالی.

 له دې امله ل５ونی، غير مميز کوچنی او محجور مريی پخپل سر د وکيل نيولو حق نه لري، 
خو مميز کوچنی او ماذون مريی کوالی شي بل ＇وک يوازې په هغو چارو ک３ وکيل ونيسي 
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چ３ دی ي３ د ترسره کولو واک لري.
د وکيل شرطونه: 

د وکيل لپاره عقل او په بيع３ پوه５دنه شرط دي. په دې بنس د ليوني او غيرمميز کوچني 
وکالت صح５ح نه دي، خو د مميز کوچني وکالت صح５ح دی. بايد ووايو چ３ بلوغ او حريت 

د وکيل لپاره شرط نه دی. 
د وکيل عقدونه: 

هغه عقدونه چ３ وکيل ي３ سرته رسوي، په دوه ډوله دي:
لوم７ی: هغه عقدونه دي چ３ وکيل ي３ خپل ＄ان ته منسوبوي، لکه بيعه او اجاره چ３ وکيل 
ي３ د عقد پر مهال وايي: دا کتاب م３ له تا ＇خه په سل افغان９ واخيست. د داس３ عقدونو 

حقوق او مسؤليتونه وکيل ته راجع کي８ي لکه د مبيع３ تسليمول او د پيسو اخيستل.
دويم: هغه عقدونه دي چ３ وکيل ي３ خپل موکل ته منسوبوي او دی پک３ يوازې د يوه استازي 
حيثيت لري، لکه د نکاح عقد چ３ وکيل پک３ داس３ وايي: فالن９ ＊％ه م３ خپل موکل 
)احمد( ته په شرعي نکاح سره قبوله ک７ه. د دغه عقدونو حقوق په موکل پورې اړه نيسي، 
د ب５لگ３ په ډول ＊％ه نشي کوالی چ３ له وکيل ＇خه مهر وغواړي، بلک３ مهر به له موکل 

)احمد( ＇خه غواړي.
د وکالت ډولونه: وکالت په دوه ډوله دی:

عام وکالت: 
دا دی چ３ موکل وکيل ته په مطلق ډول ووايي: ＇ه دې چ３ خوښ شو، راته ي３ واخله! يا 
داس３ ووايي: ＇ه ډول کور دې چ３ خوښ شو، راته ي３ واخله، او داس３ نور. دا ډول وکالت د 

مبيع３ د جنس، صفت او قيمت له ！اکلو پرته صح５ح دی.
خاص وکالت: 

خاص وکالت د جنس او صفت يا جنس او قيمت له ！اکلو پرته صح５ح نه دی. د خاص وکالت 
مثال دا دی چ３ موکل خپل وکيل ته ووايي: زما لپاره يو وطنی پسه واخله. چ３ پسه جنس او  

وطنی ي３ صفت دی. يا وايي: يو پسه راته په پن％ه زره افغان９ واخله.
په خاص وکالت ک３ له ！اکلو قيدونو ＇خه ت５ری صح５ح نه دی.
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د سلم په بيعه کې وکالت: 
د سلم په بيعه ک３ د مال ＇＋تن )اخيستونکی( کوالی شي چ３ د ＄ان لپاره وکيل ونيسي، خو 
مسلم اليه )هغه ＇وک چ３ مال پلوري( نشي کوالی چ３ د ＄ان لپاره وکيل ونيسي. د صرف او 
 سلم په بيعو ک３ وکيل عاقد شم５رل کي８ي او د عقد حقوق وکيل ته راجع کي８ي، په دې بنس

په دغو بيعو ک３ له قبض ＇خه وړاندې د موکل جال ک５دل په عقد کوم اغ５ز نه لري.
د وکيل سره د مبيعې هالک５دل: 

د اخيستلو وکيل کوالی شي چ３ له خپل جيب ＇خه د مبيع３ قيمت ورک７ي او بيا ي３ له 
موکل ＇خه واخلي. په دې صورت ک３ که مبيعه د وکيل په الس ک３ هالکه شي، نو د موکل 
له مال ＇خه حسابي８ي. که وکيل مبيعه د پيسو په مقابل ک３ ايساره ک７ي او ورسره هالکه شي، 

نو د امام ابويوسف په نظر د رهن )گرو( حيثيت لري. 
د گرو په لوست ک３ مو ويلي وو چ３ د －رو شوي مال تاوان د پور له اندازې او له خپل قيمت 
＇خه پورته نه ＄ي. که －رو شوی مال د －رو اخيستونکي په الس ک３ هالک شي او د پور او 
－رو شوي مال قيمت سره برابر وي، نو د －رو اخيستونکي پور حکماً ادا شوی －２ل کي８ي، خو 
که د －رو شوي مال قيمت له پور ＇خه زيات و، نو زياتوالی د －رو اخيستونکي په الس ک３ د 
امانت حکم لري. که د －رو شوي مال قيمت له پور ＇خه ل８ و، نو د －رو اخيستونکي پور د 

هغه د قيمت په اندازه کمي８ي او پات３ پور به له －رو ورکوونکي ＇خه اخلي.
د امام محمد په نظر د نا سپارل شوې مبيع３ حيثيت لري او حکم ي３ دا دی چ３ له تاوان 
پرته د وکيل له مال ＇خه هالکي８ي، ＄که په دې صورت ک３ موکل د مشتري او وکيل د بايع 
حيثيت لري. د ناسپارل شوې مبيع３ د هالک５دو په صورت ک３ بيعه فسخه کي８ي او په مشتري 

)موکل( کوم تاوان نشته.
د دوو وکيالنو ټاکل: 

که موکل د کوم تصرف لپاره په يوه وينا دوه تنه وکيالن و！اکي، نو يو له بل ＇خه پرته تصرف 
！اکل، له عوض پرته ＊％３ ته د طالق ورکولو  لپاره د وکيل  نشي کوالی، خو د خصومت 
او مريي أزادولو لپاره وکيل ！اکل، د امانت، وديعت، غصب شوي مال او پور سپارلو لپاره د 
وکيل ！اکل له دې ＇خه مستثنی دي او په يادو موضوعاتو ک３ يو وکيل کوالی شي چ３ له بل 
پرته تصرف وک７ي. دا ＄که چ３ په محکمه ک３ د خصومت لپاره يو تن بس وي او د دوو تنو 
په خصومت کولو سره د محکم３ په مجلس ک３ گ６وډي رامن％ته کي８ي. همدا راز طالق، 
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عتاق، د امانت، وديعت او نورو يادو شوو شيانو سپارل رای او فکر ته اړتيا نه لري بلک３ يوازې 
د خول３ وينا ته اړتيا لري چ３ يو او دوه کسان پک３ برابر دي، البته که عتاق او طالق ورکول د 
دوی راي３ ته سپارل شوي وي، بيا نو يو تن نشي کوالی چ３ په يوازې ډول ＊％ه طالقه ک７ي.

که گرو شوی مال له مرتهن سره له من％ه الړ شي، ضمان ي３ د پور له اندازې او له خپل قيمت 
＇خه پورته نه ＄ي.

زده کوونکي دې د ＇وارلسم لوست له شرح３ سره سم پورتن９ مسئله د يو مثال په ترڅ ک３ 
رو＊انه ک７ي. 

١- وکالت تعريف ک７ئ.
٢- د وکالت د مشروعيت دليل وواياست.

٣- د وکيل نيول په کومو موضوعاتو ک３ صح５ح نه دي؟
٤- د وکيل او موکل شرطونه رو＊انه ک７ئ.

٥- وکالت په ＇و ډوله دی؟ تشر４ح ي３ ک７ئ.
٦- که وکيل د پيسو لپاره مبيعه ايساره ک７ي، تاوان ي３ پر چا دی؟
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＇لو４＋تم لوست

وکالت )٢(

په ت５ر لوست ک３ مو د وکالت د احکامو په اړه يو ＇ه معلومات درک７ي وو. په دې لوست ک３ 
به د وکالت پات３ احکام ولوستل شي.
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� à̧ É å²ßÇá¶=ßÆ�( æb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åxáFß̄á¶>åE� ã̧ É å²ßÆ�åÍßºÇ àràá�>åE� à̧ É å²ßÇá¶=ßÆ�$-/%

�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÍßºÇ àràá�>åE� ã̧ É å²ßÆ� åÀáÈçb¶=� åxáFß̄åE
�åÄáÉß· ß¢�àÅ àe=ßfá®C� àgÇàß�� ß×ßÆ�(àÅ àe=ßfá®C�ßg> ßQ�Ê åu>ß̄á¶=� ßbá¿ å¢�åÄå·ë²ßÇàº�Î·¢�åÍßºÇ àràá�>åE� à̧ É å²ßÇá¶=�çfß®ß?�=ßcåC ßÆ
�åá� ß¦�ßbá¿ å¢�åÄáÉß· ß¢�àÅ àe=ßfá®C� àgÇàß��6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�( æb ç»ßà�ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�Ê åu>ß̄á¶=�åá� ß¦�ßbá¿ å¢

*Ê åu>ß̄á¶=
� åÀáÈçb¶=� å¼Éå· ájßJåE�ßfåºà?� à¼Èåfß§á¶=�àÄß®çb ßrßª�åÄå¿áÈßa� åxáFß®� å�� åGåÑ>ß§á¶=� à̧ É å²ßÆ�àÄç¾ß?�Î ß¢ça=� áÀßºßÆ�$-0%
�Îß· ß¢ �åÄåE � à¤ åQáfßÈßÆ �>âÉå¾>ßM � ßÀáÈçb¶= �åÄáÉß¶C � à¼Èåfß§á¶= � ß¤ßªßa � ç×åCßÆ �àÄß®çb ßrßª � àGåÑ>ß§á¶= �ßf ßv ßU� áÁåDßª �(åÄáÉß¶C

�(åÅ åbßÈ� å��>âÉå®>ßE� ßÁ>ß²� áÁC� å̧ É å²ßÇá¶=
*åÄáÉß¶C� å¼Éå· ájçJ¶>åE�áfßºáÖàÈ�áß�� à¥ßaÇàá�=�àÄß®çb ßqßÆ�åÍß£ÈåaßÇá¶=� åxáFß̄åE� åGåÑ>ß§á¶=� à̧ É å²ßÆ�Êë¾C� ß¹>ß®� áÁåCßÆ

ژباړه
%-$�موکل چ３ هر وخت وغواړي وکيل له وکالت ＇خه عزل کوالی شي. تر ＇و چ３ وکيل 
ته د عزل خبر نه وي رس５دلی، وکالت ي３ پر ＄ای دی او تصرفات ي３ تر هغ３ پورې صح５ح 

دي چ３ په عزل خبر شي. 
%.$�د موکل په م７ينه، بشپ７ ليونتوب او د مرتد په توگه دار حرب ته په رس５دو باندې وکالت 

باطلي８ي. 
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%/$�که مکاتب وکيل ونيسي، خو بيا )له ＄ان أزادولو ＇خه( عاجز شي، يا ماذون مريی وکيل 
ونيسي، خو وروسته ورباندې بنديز ولگي８ي يا دوه شريکان وکيل ونيسي، خو وروسته سره 
جال شي، دا ！ول شيان وکالت باطلوي - برابره ده چ３ وکيل په خپل عزل خبر وي او که نه. 

%0$�که وکيل م７ يا دايمي ليونی شي، نو وکالت ي３ باطلي８ي، که د مرتد په توگه دارحرب ته 
ورسي８ي نو تصرف ي３ صح５ح نه دي، مگر دا چ３ ب５رته د مسلمان په توگه راوگر＄ي. 

%1$�که ＇وک يو کار ته وکيل ونيسي، بيا په نوموړي کار ک３ پخپله تصرف پيل ک７ي، نو وکالت 
باطلي８ي. 

%2$�د امام ابوحنيفه په نزد د اخيستلو او پلورلو وکيل ته روا نه دي چ３ له خپل پالر، نيکه، 
لمسي، م５رمن３، مريي او مکاتب سره عقد وت７ي، خو امام ابويوسف او امام محمد وايي: له 

مريي او مکاتب پرته په بل چا ي３ په قيمت مثل پلورل روا دي. 
%3$�د امام ابوحنيفه په نظر د پلورلو د وکيل بيعه په ل８و او ډ４رو پيسو روا ده. امام ابويوسف 
او امام محمد وايي: په داس３ تاوان ي３ پلورنه صح５ح نه ده چ３ خلک پک３ نه ت５رو＄ي )نه 

غولي８ي(. 
%4$�د اخيستلو وکيل ته روا دي چ３ په قيمت مثل او داس３ تاوان سره مال واخلي چ３ خلک 
پک３ ت５رو＄ي او په هغه تاوان ک３ چ３ خلک پک３ نه ت５رو＄ي، روا نه دي. هغه اندازه چ３ 

خلک په ک３ نه ت５رو＄ي، دومره ده چ３ د قيمت ！اکونکو په ！اکنه ک３ نه را＄ي. 
%5$�که د پلورلو وکيل د اخيستونکي د پيسو ضمانت وک７، نو ضمانت ي３ باطل دی. 

%,-$�که موکل هغه د مريي په پلورلو وکيل ک７، خو وکيل نيم مريی وپلوره، نو د امام ابوحنيفه 
په نزد روا ده. که ي３ د مريي اخيستلو لپاره وکيل و！اکه او هغه نيم مريی واخيست، نو بيعه 

موقوفه ده، که پات３ ي３ هم واخيست، نو په موکل ي３ پيس３ ورکول الزم دي. 
%--$�که ي３ په يو درهم د لسو رطلو غو＊３ پر اخيستلو وکيل ک７، خو هغه شل رطله داس３ 
غو＊ه په يو درهم واخيسته چ３ لس رطله ي３ په يو درهم پلورل کي８ي، نو د امام ابوحنيفه په 
نظر په موکل په نيم درهم د لسو رطلو غو＊３ اخيستل الزم دي. امام ابويوسف او امام محمد 

وايي: د شلو اخيستل پرې الزم دي. 
%.-$�که د يو معين شي د اخيستلو لپاره ي３ وکيل و！اکه، نو د ＄ان لپاره ي３ اخيستل ورته روا 
نه دي. که د نا！اکلي مريي د اخيستلو لپاره ي３ وکيل ک７ او هغه يو مريی واخيست، نو دا د وکيل 
دی مگر دا چ３ داس３ ووايي: اراده م３ موکل ته اخيستل وو، او يا  دا چ３ د موکل په پيسو 
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ي３ واخلي. 
%/-$�د خصومت وکيل د امام ابوحنيفه، امام ابويوسف او امام محمد په نظر د قبض وکيل هم 

دی. د پور د قبض کولو وکيل د امام ابوحنيفه په نظر د خصومت وکيل هم دی. 
که د خصومت وکيل د قاضي پر وړاندې پر موکل باندې اقرار وک７، صح５ح دی، خو د امام 
ابوحنيفه او امام محمد په أند له قاضي پرته د بل چا پر وړاندې ي３ پر موکل اقرار صح５ح نه 
دی. امام ابويوسف وايي چ３ له قاضي پرته د بل چا پر وړاندې ي３ هم  پر موکل اقرار صح５ح 

دی. 
%0-$�که چا دعوه وک７ه چ３ دی د پور په قبضولو ک３ د غايب شخص وکيل دی او پوروړي ي３ 
هم تصديق وک７، نو پوروړي ته به، نوموړي شخص ته د پور سپارلو امر وشي. کله چ３ غايب 
راغى او د وکالت تصديق ي３ وک７، ډ４ره ＊ه او که ي３ د نوموړي د وکالت تکذيب وک７، نو 
پوروړي به دويم ＄لي پور ورادا ک７ي او خپل مال به له وکيل ＇خه وغواړي. که د هغه په الس 
ک３ موجود و. که چا دعوه وک７ه چ３ دی د امانت د قبضولو وکيل دی او امين ي３ هم تصديق 

وک７، نو امين ته به د امانت په سپارلو امر نه کي８ي.
شرحه

د وکالت پای ته رس５دل: موکل کوالی شي چ３ خپل وکيل عزل او له وکالته گو＊ه ک７ي 
خو د وکيل تصرفات تر هغ３ صح５ح دي چ３ له خپل عزل ＇خه خبر نه وي.

ننوتلو سره  په  ته  توگه ي３ دار حرب  په  او د مرتد  ليونتوب  دائمي  په م７ينه،  وکالت د موکل 
باطلي８ي. که مکاتب مريی د کوم کار لپاره ＇وک وکيل ونيسي او د خپل ＄ان له أزادولو ＇خه 
عاجز شي، نو وکالت باطلي８ي، همدا راز که کوچنی او مريی ＇وک د ＄ان وکيل ونيسي او 
وروسته په دوی حجر )بنديز( ولگي８ي، نو وکالت باطلي８ي. که دوو شريکانو د شريک کار 
لپاره وکيل نيولی وي او دواړه شرکت پای ته ورسوي او جال شي نو وکالت باطلي８ي. په پورتنيو 

صورتونو ک３ پرته له دې چ３ وکيل خبر شي وکالت باطلي８ي.
د وکيل په م７ينه، دائمي ليونتوب، دارحرب ته ي３ د مرتد په توگه ننوتلو او هلته په پات３ ک５دو 
سره د وکيل وکالت باطلي８ي. همدا راز که موکل وکيل ته په سپارل شوي کار ک３ پخپله تصرف 

پيل ک７ي، نو هم وکالت باطلي８ي.
د وکيل تصرفات: د امام ابوحنيفه په نظر د اخيستلو او خر＇ولو وکيل نشي کوالی چ３ د 
وکالت له مال ＇خه کوم شی پر خپل پالر، نيکه، زوی، د لمسي، ＊％３، مريي او مکاتب 



١٨٣

د دوی گ＂３  امله  له  نژدې خپلوې  د  ترمن＃  د دوی  ي３ ور＇خه واخلي،  يا  او  وپلوري  باندې 
شريک３ دي نو د راک７ې ورک７ې پر مهال دا گومان کي８ي چ３ د موکل د گ＂و په ＄ای به ي３ پام 

خپلو گ＂و ته وي او د يو ډول شک الندې را＄ي، پر دې بنس ورسره عقد ت７ل روا نه دي.
امام ابويوسف او امام محمد وايي: وکالت له دې قيد ＇خه مطلق دی، نو وکيل کوالی شي 
چ３ په پورتنيو کسانو په مثلي قيمت )د بازار په نرخ( سره شيان وپلوري مگر پر خپل مريي او 
مکاتب ي３ ＄که نشي پلورالی چ３ له مريي او مکاتب سره راک７ه ورک７ه په حقيقت ک３ له 
خپل ＄ان سره راک７ه ورک７ه ده او وکيل نشي کوالی چ３ د وکالت له مال ＇خه کوم شي پخپل 

＄ان وپلوري.
د پلورنې تصرفات:د امام ابوحنيفه په نظر د پلورلو وکيل کوالی شي چ３ په ل８ او ډ４ر قيمت 
سره مال وپلوري، ＄که وکيل ته د بيع３ واک ورک７ل شوی او په ل８ او ډ４ر دواړو ق５متونو سره 

پلورل د بيع３ تر ！کي الندې را＄ي. 
امام ابويوسف او امام محمد وايي: په دومره کموالي او نقصان سره ي３ پلورل روا نه دي چ３ 
د عرف له مخ３ ي３ سوداگر له پامه نه غور＄وي او خلک په ک３ نه ت５رو＄ي. دوی وايي: که 
＇ه هم د بيع３ ！کی مطلق او په ل８ او ډ４ر قيمت پلورلو ته شاملي８ي، خو د وکيل پلورنه بايد د 
عرف او دود سره سمه وي او په عرف ک３ خلک په ل８ نقصان ک３ يو بل ته تيري８ي، خو په ډ４ر 

نقصان ک３ نه تيري８ي، نو پلورن３ په عرف مقيدې دي.
نو  پيسو ضامن شي،  د  ته  موکل  له خوا  اخيستونکي  د  او  وپلوري  مال  وکيل  پلورن３  د  که 
ضمانت ي３ باطل دی. د وکيل الس د امانت الس دی او دا صفت ي３ د بدل５دو وړ نه دی، 

＄که نو په ضمانت نه بدلي８ي.
که موکل وکيل د مو！ر پلورلو لپاره وکيل ک７ او هغه نيم مو！ر وپلورلو، د امام ابوحنيفه په نزد دا 
بيعه روا ده، ＄که چ３ د بيع３ لفظ عام دی او د نيم او پوره دواړو پلورلو ته شامل دی. د امام 
ابويوسف او امام محمد په نظر دا بيعه صح５ح نه ده، ＄که چ３ د مو！ر د ملکيت په و４ش 
ک３ موکل ته زيان دی. پر دې بنس ！ول هغه شيان چ３ په و４شلو ک３ ي３ موکل ته زيان وي، 
پلورل ي３ صح５ح نه دي او هغه شيان چ３ په و４شلو ک３ ي３ زيان نه وي لکه غنم او وربش３، 

نو پلورل ي３ روا دي.
که موکل وکيل د مريي د اخيستلو لپاره وکيل ک７ي او هغه نيم مريی واخلي، نو بيعه د موکل 
تر اجازې موقوفه ده، ＄که موکل د پوره مريي د اخيستلو لپاره وکيل ک７ی او نيم مريی د پوره 
په  لري چ３  توپير  دا  پلورلو سره  له  پ５رودل  پورتن９５ مسئله ک３  په  نيوالی.  نشي  مريي ＄ای 
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پ５رودلو ک３ پر اخيستونکي دا تهمت واردي８ي چ３ نيم مريی به ي３ د ＄ان لپاره اخيستی وي، 
خو په پلورلو ک３ دې تهمت ＄ای نه درلود.

په متن ک３ د غو＊３ په مثال ک３ د امام ابوحنيفه په نزد يوازې په لسو رطلو ک３ بيعه صح５ح ده، 
＄که چ３ موکل له لسو رطلو ＇خه د ډ４رو اخيستلو امر نه دی ک７ی. 

په دې دليل چ３ موکل د يو درهم د  بيعه په شلو رطلو ک３ هم صح５ح ده،  په نظر  يارانو  د 
مصرفولو امر ک７ی او گومان ي３ ک７ی و چ３ لس رطله غو＊ه به ورباندې واخيستل شي، خو 

دا چ３ په يو درهم شل رطله غو＊ه واخيستل شوه، گ＂ه ي３ وک７ه نه تاوان.
که ＇وک د معين شي د اخيستلو لپاره وکيل و！اکل شي، نو د ＄ان لپاره ي３ نشي اخيستالی 

＄که له وکالت قبلولو سره د اخيستلو موخه تعينه شوه.
د لوست په متن ک３ وروست９ موضوع د وکيل له خوا له پوروړي او امين ＇خه د پور او امانت 
غو＊تنه ده. د پور په اقرار ک３ سپارل واجب دي، ＄که په پور ک３ د پور شوي شي مثل ورکول 
کي８ي او مثل د پوروړي خپل اصلي مال دی، يعن３ په پور اقرار په خپل ＄ان اقرار کول دي 
او د فقه３ د قواعدو له مخ３ ＇وک چ３ په خپل ＄ان د کوم شي اقرار وک７ي، نو ورکول ي３ 
ورباندې الزم دي، خو ＇رنگه چ３ په وديعت ک５＋ودل شوی، مال د موَدع )امين( مال نه گ２ل 
کي８ي، بلک３ د موِدع مال دی نو په دې صورت ک３ د بل چا پر مال اقرار دی او د بل چا پر مال 

د اقرار کولو په صورت ک３ د هغه تسليمول واجب نه دي.

زده کوونکي دې په اوسنيو راک７و ورک７و ک３ د کموالي هغه مثالونه ووايي چ３ سوداگر پرې 
حساب نه کوي او ور＇خه تيري８ي.

 

١- وکالت د موکل له خوا په  کومو حاالتو ک３ پای ته رسي８ي؟
٢- وکالت د وکيل له خوا په کومو حاالتو ک３ پای ته رس８５ي؟

٣- د بيع３ او شراء وکيل په کومو کسانو د وکالت مال نشي پلورالی؟
٤- د وکيل له خوا موکل ته د پلورل شوي شي د پيسو ضمانت ول３ صح５ح نه دی؟

٥- وکيل ته د پور او وديعت سپارلو حکم له دليل سره رو＊انه ک７ئ.
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يو ＇لو４＋تم لوست

کفالت

د انسانانو تر من＃ په راک７و ورک７و ک３ کله کله د پيسو د نه موجوديت په صورت ک３ دې ته اړتيا 
پي＋ي８ي چ３ بل ＇وک د پيسو ورکولو ضمانت وک７ي. دې کار ته په فقه ک３ کفالت ويل کي８ي 

چ３ اړوند احکام ي３ په همدې لوست ک３ لولو.

� àÁáÇ à» ávßá�=ßÆ�ãÌßhåÑ> ßQ� åká«ç¿¶>åE�àÍß¶>ß« ß³á¶>ßª�( å¹>ßá�>åE�ãÍß¶>ß«ß²ßÆ� åká«ç¿¶>åE�ãÍß¶>ß«ß²�6 åÁ>ßEáf ßu�àÍß¶>ß« ß³á¶=�$-%
�áÆß?�åÄ åUÆàfåE�áÆß?�åÄåJßFß®ßfåE�áÆß?� æÁ ßØàª� åká«ß¿åE� àKá·ç« ß³ßI� ß¹>ß®�=ßcC� àbå̄ ß£á¿ßIßÆ�(åÄåE� å¹Çà« á³ßá�=� àe> ßv áUC�>ßÃåE
� çÊß¶C�áÆß?� çÊß· ß¢�ßÇ àÂ�áÆß?�´ß¶�àÄJá¿ å» ßu�6 ß¹>ß®�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(åÄåNà·àNåE�áÆß?�åÄå« árå¿åE�áÆß?�åÄ åiá?ßfåE�áÆß?�åÅ åb ßjßå|

*åÄåE� ã̧ ÉåFß®�áÆß?�åÄåE� ã̧ Éå«ß²�áÆß?�åÄåE� ã¼É å¢ßg�>ß¾ß?�áÆß?
�åÄåE�àÄßFß¶> ß{�=ßcC�àÅ àe> ßv áUC�àÄßºåhß¶�åÄå¿áÉ ß£åE� æKá®ßÆ� å��åÄåE� å¹Çà« á³ßá�=� ß¼Éå· ájßI�åÍß¶>ß« ß³á¶=� å�� ß�ßf ßm� áÁåDßª�$.%
� å�� ß¼ç· ßißÆ�àÅßf ßv áUß?�=ßcåC ßÆ�(àÅßfváß��ÎJU� à¼å²>ßá�=�àÄ ßjßF ßU� ç×åCßÆ�àÅßf ßv áUß?� áÁåDßª�( åKá®ßÇá¶=� ß́ å¶ßc� å�

�*åÍß¶>ß« ß³á¶=� áÀåº� à̧ Éå« ß³á¶=� ßÔåfßE�åÄåJ ß»ß²>ßà��Îß· ß¢�àÄß¶� à¹Çà« á³ßá�=� àeåbá̄ßÈ�Á> ß³ßº
�àÄ ß»ç· ßi� áÁåCßÆ� ßÔåfßE� å±Ç èj¶=� å��àÄ ß»ç· ßjßª�Ê åu>ß̄á¶=� åkå·áß�� å��àÄ ß»ë· ßjàÈ� áÁß?�Îß· ß¢�åÄåE� ß̧ ç« ß³ßI�=ßcåC ßÆ�$/%

�á*?ßá�ßÈ�áß��æÍçÈëfßE� å�
�*åÍß¶>ß« ß³á¶=� áÀåº� åká«ç¿¶>åE� à̧ Éå« ß³á¶=� ßÔåfßE�åÄåE� à¹Çà« á³ßá�=� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$0%

�ßÇ àÂßÆ�åÄáÉß· ß¢�>ßå�� ãÀåº> ßu�ßÇ àÃßª�(= ßdß²� åKá®ßÆ� å��åÄåE� å=ßÇàÈ�áß�� áÁC�àÄç¾ß?�Îß· ß¢�åÄ åjá«ß¿åE� ß̧ ç« ß³ßI� áÁåDßª�$1%
�* åká«ç¿¶>åE�åÍß¶>ß« ß³á¶=� áÀåº�á?ßá�ßÈ�áß�ßÆ� å¹>ßá�=� àÁ> ß» ßu�àÄßºåhß¶� åKá®ßÇá¶=� å��àÅáf åváà��áß�� áÁåDßª� ã¬á¶ß?

�* àgáÇàß��6×>®ßÆ�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åt> ßrå̄á¶=ßÆ�åaÆ àbàá�=� å�� åká«ç¿¶>åE�àÍß¶>ß« ß³á¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$2%
�>â¿áÈßa� ßÁ>ß²�=ßcC�( â×Ç àÃáß��áÆß?�åÄåE� à¹Çà« á³ßá�=� à¹>ßá�=� ßÁ>ß²�>âºÇà·á£ßº�ãÌßhåÑ> ßRßª� å¹>ßá�>åE�àÍß¶>ß« ß³á¶=�>çºß?ßÆ�$3%
�( å¤áÉßFá¶=�= ßd ßÂ� å��´à²åeábàÈ�>ßå��áÆß?�åÄáÉß· ß¢� ß́ ß¶�>ßå��áÆß?� æ¬á¶ß@åE�àÄá¿ ß¢�Ká·ç« ß³ßI�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� à̧ áNåº�(> âVÉ åV ßq
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*àÄß·Éå«ß²� ßGß¶> ß{�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( à̧ áqßáÙ=�åÄáÉß· ß¢�Ëådç¶=� ßGß¶> ß{�ßÐ> ßm� áÁC�åe>ßÉåá�>åE�àÄß¶� à¹Çà« á³ßá�=ßÆ
� ßH=ßc�>ßº�áÆß?� çÊß·ß£ßª�>â¾ ßØàª�Ká£ßÈ>ßE�>ßº�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� à̧ áNåº� å�áf çn¶>åE�åÍß¶>ß« ß³á¶=� à°Éå·á£ßI� àgÇàß�ßÆ�$4%
�åÄáÉß· ß¢�àÍß¿ëÉßFá¶=� áKßº>ß̄ßª�(åÄáÉß· ß¢�´ß¶�>ßå�� àKá·ç« ß³ßI�6 ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�( çÊß·ß£ßª� ß́ ßF ßrß¦�>ßº�áÆß?� çÊß·ß£ßª�åÄáÉß· ß¢�´ß¶
�>ßº�åe=ßbá̄ åº � å��åÄå¿Éåß�� ß¤ßº� å̧ Éå« ß³á¶= � à¹áÇß® � à¹áÇß̄á¶>ßª �àÍß¿ëÉßFá¶= � á¼ à̄ßI �áß�� áÁåCßÆ�( à̧ Éå« ß³á¶= �> ßÃß¿ å» ßu� æ¬á¶ß@åE

�*åÄå·Éå«ß²�Îß· ß¢� á±çb ßràÈ�áß�� ß́ å¶ßc� áÀåº�ßfßNá²ß@åE�àÄá¿ ß¢� à¹Çà« á³ßá�=� ßßß�á¢=� áÁåDßª�(åÄåE� àåß�á£ßÈ
�(åÄáÉß· ß¢�ËëaßÖàÈ�>ßå�� ß¤ ßQße�åÅåfáºß@åE� ß̧ ß«ß²� áÁåDßª�(åÅåfáºß?�åá�ß§åEßÆ�àÄá¿ ß¢� å¹Çà« á³ßá�=�åfáºß@åE�àÍß¶>ß« ß³á¶=� àgÇàß�ßÆ�$5%

*ËëaßÖàÈ�>ßå�� á¤ åQáfßÈ�áß��åÅåfáºß?�åá�ß§åE�àÄá¿ ß¢� ß̧ ß«ß²� áÁåCßÆ
� å¹>ßá�>åE�ß½ågÇà¶� áÁåDßª�àÄá¿ ß¢� ßËëaßÖàÈ� áÁß?� ß̧ áFß®� å¹>ßá�>åE�àÄá¿ ß¢� ß¹Çà« á³ßá�=� ßGå¶> ßìàÈ� áÁß?� å̧ Éå« ß³á·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�$-,%
�ÎßªáÇßJ ái=�áÆß?�àÄá¿ ß¢� ß¹Çà« á³ßá�=� àGå¶> çì¶=�ß?ßfáEß?�=ßcåC ßÆ�(àÄ ßrë·ßà��ÎçJ ßU�àÄá¿ ß¢� ß¹Çà« á³ßá�=�ß½åg ßØàÈ� áÁß?�àÄß¶� ßÁ>ß²

�* à̧ É åqßáÙ=�á?ßá�àÈ�áß�� à̧ Éå« ß³á¶=� ßÔåfßE� áÁåCßÆ�( à̧ Éå« ß³á¶=� ßÔåfßE�àÄá¿åº
�* æ�áf ßnåE�åÍß¶>ß« ß³á¶=� áÀåº�åÌßÐ=ßß�á¶=� à°Éå·á£ßI� àgÇàß�� ß×ßÆ�$--%

�åaÆ àbàá�>ß² �åÄåE �àÍß¶>ß« ß³á¶= � èX årßI � ß× � å̧ Éå« ß³á¶= � áÀåº �àÅ àÕ>ß«ÉåJ ái= � àÀ å³áà� � ß× � ú° ßU � ȩ̀ à²ßÆ �$-.%
�* åt> ßrå̄á¶=ßÆ

�* çX årßÈ�áß�� å¤ÉåFßá�>åE� å¤åÑ>ßFá¶=� áÀ ß¢� ß̧ ç« ß³ßI� áÁåCßÆ�(ßg> ßQ� åÀ ß»çN¶>åE�Ëåß� ánàá�=� áÀ ß¢� ß̧ ç« ß³ßI�=ßcåC ßÆ�$-/%
� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�( å̧ á»ßá�>åE�àÍß¶>ß« ß³á¶=� çX årßI�áß��>ßÃå¿áÉ ß£åE� áKß¾> ß²� áÁåDßª� å̧ á» ßVá·å¶�âÍçE=ßa�ßf ßQá@ßJ ái=� áÀßºßÆ�$-0%

�*àÍß¶>ß« ß³á¶=� áLßg> ßQ�>ßÃå¿áÉ ß¢�åá�ß§åE
� ßÊ åÂßÆ�æÌ ßb åU=ßÆ�æÍß¶ß@ ájßº� å�� ç×C�åbá̄ ß£á¶=� åkå·áß�� å��àÄß¶� å¹Çà« á³ßá�=� å¹ÇàFß̄åE� ç×C�àÍß¶>ß« ß³á¶=� èX årßI� ß×ßÆ�$-1%
�åÐ>ßºßf à§á¶=�åÍßFáÉ ß¦� ß¤ßº�åÄåE� ß̧ ç« ß³ßJßª� åÀáÈçb¶=� áÀåº� çÊß· ß¢�>ßå�� ë� ß¢� á̧ ç« ß³ßI�6åÄåMåe=ßÇå¶� àxÈåfßá�=� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?

�* àgÇàß��àÄç¾åDßª
�Ïçaß?� áÁDßª�åf ß] áÛ=� áÀ ß¢� ãÀåº> ßu� ã̧ Éå«ß²�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²ßÆ�å á�ß¿áM=�Îß· ß¢� àÀáÈçb¶=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$-2%

�*åÌßa>ßÈëh¶>åE� ß¤ åQáß�ßª� å¬ árë¿¶=�Îß· ß¢�åÄÈëaßÖàÈ�>ßº�ßbÈåhßÈ�ÎçJ ßU�åÄ å³Èåf ßm�Îß· ß¢�åÄåE� á¤ åQáfßÈ�áß��> ß» àÂ àb ßUß?
� áÀ ß¢� ã̧ Éå«ß² �> ß» àÃá¿åº �æb åU=ßÆ � ç̧ à² � çÁ? �Î·¢� æ¼ ßÂáeåa � å¬á¶ß@åE � æ̧ àQße � áÀ ß¢� åÁ>ß¿áM= � ß̧ ç« ß³ßI �=ßcåC ßÆ �$-3%
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�*=â�åNß²�áÆß?� ßÁ>ß²� âØÉå·ß®�åÄ å³Èåf ßm�Îß· ß¢�åÄå« árå¿åE� ß¤ ßQße�> ß» àÂ àb ßUß?�àÅ=çaß?�> ß»ßª�(åÄåF åU> ßq
� çX årßI�áß��åÐ>ßºßf à§á·å¶� ã̧ àQße�àÄá¿ ß¢� ß̧ ç« ß³ßJßª�>âÒáÉ ßm� áµàá�ßÈ�áß�ßÆ� ãÁÇàÈàa�åÄáÉß· ß¢ßÆ� à̧ àQçf¶=� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$-4%

* èX årßI�6×>®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÍß¶>ß« ß³á¶=

ژباړه

%-$�کفالت په دوه ډوله دی: يو کفالت په ＄ان او بل کفالت په مال سره دی. د ＄ان کفالت روا 
دی او ضمانت ي３ د مکفول به حاضرول دي. دا کفالت هغه مهال منعقدي８ي چ３ وواي３: د 
فالني د نفس، غاړې، روح، جسد، سر، يا د هغه د نيمايي يا در４م３ برخ３ ＄ان کفالت م３ 
وک７. همدا راز که ووايي: د هغه ضمانت م３ وک７ يا هغه پر ما دی، يا هغه ما ته دی، يا زه د 

هغه كفيل يا ضامن يم. 
%.$�که په کفالت ک３ ي３ په ！اکلي وخت ک３ د مکفول عنه حاضرول شرط ک７ي وو، نو الزم 
دي چ３ د غو＊تن３ پر مهال نوموړی حاضر ک７ي. که ي３ حاضر ک７، ＊ه تر ＊ه، که نه حاکم به 
کفيل تر هغ３ بندي ک７ي چ３ مکفول عنه حاضر ک７ي. کله ي３ چ３ )مکفول عنه( حاضر ک７ 
او داس３ ＄ای ک３ ي３ وروسپاره چ３ مکفول له ي３ په محاکمه کولو قادر و، نو کفيل له کفالته 

خالص شو. 
ک３  بازار  په  او  ورتسليموي  ي３  به  ک３  مجلس  په  قاضي  د  و چ３  ک７ی  کفالت  ي３  که  �$/%

ورتسليم ک７، دی خالص شو. که په ب５ديا ک３ ي３ ورتسليم ک７، نه خالصي８ي. 
%0$�که مکفول به م７ شو، د نفس کفيل هم له کفالته خالص شو. 

%1$�که د نفس کفالت ي３ وک７، داس３ چ３ که نوموړي )مکفول عنه( په فالني وخت ک３ )حق( 
ادا نه ک７، نو دی د هغه )حق( ضامن دی او هغه )حق( زر روپ９ وې، مکفول عنه په نوموړي 
وخت ک３ زر روپ９ حاضرې نه ک７ې، نو پر کفيل زر روپ９ ورکول الزم دي او د نفس له کفالته 

هم خالص نه دی. 
%2$�د امام ابوحنيفه په نزد په حدودو او قصاص ک３ د نفس کفالت روا نه دی. امام ابويوسف 

او امام محمد وايي: روا دی.
%3$�د مال کفالت روا دی که مکفول به معلوم مال وي او که نامعلوم، خو چ３ صح５ح پور 
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وي. د ب５لگ３ په ډول داس３ ووايي: پر هغه د زرو روپو کفيل يم يا د هغه ＇ه کفيل يم چ３ ستا 
ورباندې دي او يا هغه چ３ په دې بيعه ک３ درته رسي８ي. مکفول له اختيار لري چ３ له اصلي 

س７ي ＇خه خپل حق غواړي او که له کفيل ＇خه.
%4$�په شرط پورې د کفالت مشروط کول روا دي. د ب５لگ３ په ډول داس３ ووايي: په فالني دې 
چ３ ＇ه وپلورل پر ما دي، پر فالني دې چ３ ＇ه واو＊تل پر ما دي، يا فالني چ３ درنه ＇ه 
غصب ک７ل پر ما دي. که ي３ وويل: پر فالني چ３ ستا ＇ه دي، زه د هغ３ کفيل يم او په هغه 
د زرو روپو شاهدي وويل شوه، نو کفيل ي３ ضامن دی، که شاهدي ونه ويل شوه، نو خبره د 
کفيل معتبره ده له قسم سره په هغومره مال ک３ چ３ دی پرې اعتراف کوي. که مکفول عنه له 

دې ＇خه پر ډ４رو اعتراف کاوه، نو پر کفيل ي３ منل نشته. 
%5$�کفالت د مکفول عنه په امر او د هغه له امر پرته روا دی، که کفيل د مکفول عنه په امر 
کفالت وک７، نو کفيل به ي３ له أمر ＇خه غواړي. که کفالت ي３ د هغه په امر نه و ک７ی نو له 

مکفول عنه ＇خه ي３ نشي غو＊تالی.
%,-$ کفيل نشي کوالی چ３ )د مال( له ادا کولو مخک３ له مکفول عنه ＇خه مال وغواړي، 
که )مکفول له( د مال لپاره د کفيل پس３ شوی و، نو کفيل کوالی شي چ３ د )خپل حق تر 
اخيستو( پورې په مکفول عنه پس３ شي. که غو＊تونکي مکفول عنه پر４＋ود او يا ي３ خپل حق 

واخيست، نو کفيل هم خالص دی. که کفيل ي３ پر４＋ود، مکفول عنه نه خالصي８ي. 
%--$�د کفالت ＇خه براءت په کوم شرط پورې مشروطول روا نه دي. 

%.-$�！ول هغه حقونه چ３ له کفيل ＇خه ي３ ترالسه کول ممکن نه دي، کفالت ي３ صح５ح نه 
دی لکه حدود او قصاص. 

%/-$�که له مشتري ＇خه ي３ د ثمن کفالت وک７، صح５ح دی، خو له بايع ＇خه د مبيع３ کفالت 
صح５ح نه دی. 

%0-$�چا چ３ د بار لپاره سپرل９ ونيوله، د عين سپرل９ کفالت صح５ح نه دی او له عين سپرل９ 
پرته ي３ کفالت صح５ح دی. 

%1-$�له دې پرته چ３ مکفول له )کفالت( په مجلس ک３ ومني، کفالت صح５ح نه دی، مگر 
په يوه مسئله ک３ او هغه دا چ３ ناروغ خپل وارث ته ووايي: پر ما چ３ کوم پورونه دي، د هغ３ 
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کفالت پر غاړه واخله او هغه د پورورکوونکو په غياب ک３ کفالت قبول ک７ي، نو صح５ح ده. 
%2-$�که پور په دوو کسانو وي او دواړه د يو بل ضامنان وي، که يو ي３ پور ادا ک７ي، نو له بل 
شريک ＇خه ي３ نشي غو＊تالی، مگر دا چ３ له نيمايي ＇خه ي３ زيات ادا ک７ی وي، نو د 

زياتي غو＊تنه کوالی شي. 
%3-$�که دوه تنه له يوه س７ي ＇خه د زرو درهمو کفالت داس３ وک７ي چ３ هر يو له خپل ملگري 
＇خه کفيل وي، نو يوه تن ي３ چ３ هر ＇ومره ادا ک７ې، د هغ３ نيمايي له خپل ملگري ＇خه 

غو＊تالی شي )ادا ک７ل شوې روپ９( ل８ې وي او که ډ４رې. 
%4-$�که س７ی م７ شو، پر هغه پورونه وو او هي＆ شی ي３ په ميراث نه و پر４＋ی، خو کوم شخص 
د هغه د پور ورکوونکو پر وړاندې کفالت وک７، نو د امام ابوحنيفه په نظر ي３ کفالت صح５ح نه 

دی، خو ياران وايي صح５ح دی.

شرحه
د کفالت تعريف:

 کفالت په لغت ک３ يو＄ای کولو ته وايي او په اصطالح ک３ د غو＊تن３ پر وړاندې له يوې ذم３ 
سره د بل３ ذم３ غاړه کولو ته کفالت ويل کي８ي.

د کفالت مشروعيت: 

�$ ã¼É å¢ßg�åÄåE�>ß¾ß? ßÆ�æ�å£ßE� à̧ áå��åÄåE�ßÐ> ßQ� áÀßå�ßÆ% :کفالت د اهلل پاک په دې وينا ثابت دی چ３ فرمايي
%iÇÈ¬3.�6$�ژباړه: چا چ３ راوړ )جام( د هغه لپاره د يوه اوښ بار )مکافات( دی او زه ي３ 

کفيل يم. 
همدا راز د پيغمبر )عليه السالم( دا حديث ي３ هم په مشروعيت داللت کوي چ３ ترمذي 

روايت ک７ي، فرمايي: =¶e>¦�¼É¢h½. ژباړه: کفيل ضامن دی.

د کفالت عناصر:
کفيل: هغه ＇وک چ３ د بل چا د پور ادا کول پر خپله غاړه اخلي.

مکفول عنه: هغه پوروړی چ３ کفيل د هغه د پور ادا کول پخپله غاړه اخيستي او اصيل هم 
ورته ويل کي８ي. 
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مکفول له: د پور ＇＋تن.
مکفول به: د کفالت موضوع يا پور چ３ کفيل ي３ د ادا کولو ذمه وهلي وي. د ＄ان )نفس( په 

کفالت ک３ مکفول عنه او مکفول به يو وي.
د کفالت ډولونه: 

کفالت په دوه ډوله دی: د ＄ان کفالت. د مال کفالت:
د ځان يا نفس کفالت: 

په ！اکل شوي وخت ک３ له غو＊تن３ سره سم د مکفول به د حاضرولو له ضمانت ＇خه عبارت 
دی چ３ په ＄انگ７و ！کو رامن％ته کي８ي او په متن ک３ ذکر شوي. د ＄ان په کفالت ک３ پر کفيل 
الزم دي چ３ مکفول عنه داس３ ＄ای ته حاضر ک７ي چ３ له هغه ＄ايه ي３ مکفول له د قاضي 
مجلس ته راوستالی شي، له همدې امله که کفيل نوموړی بازار ته حاضر ک７ خالص８５ي، 
＄که مکفول له کوالی شي چ３ له بازاره ي３ د قاضي مجلس ته راولي، البته که کفيل مکفول 
عنه داس３ ＄ای ته حاضر ک７ چ３ مکفول له ي３ له هغه ＄ايه د قاضي مجلس ته په راوستو قادر 

نه وو، لکه ب５ديا، نو دا حاضرول صح５ح نه دي.
د ځان د کفالت پای: 

ته رسي８ي، ＄که د م７ي  پای  په م７ينه د کفيل مسؤليت  به  په کفالت ک３ د مکفول  د ＄ان 
حاضرول ممکن نه دي. د مکفول له په م７ينه د کفيل دنده پای ته نه رسي８ي او مکفول به به د 

مکفول له وارثانو ته سپاري.
که کفيل د نفس د کفالت په ترڅ ک３ داس３ ＇رگنده ک７ه چ３ که مکفول عنه په ！اکلي وخت 
حق ادا نه ک７، نو دی به ي３ ورکوي. د ب５لگ３ په ډول حامد د مالل９ د م７５ه سليم د نفس کفالت 
وک７ي او ووايي: که سليم په ！اکلي وخت مهر ادا نه ک７، زه به د مالل９ پن％وس زره افغان９ مهر 
ورکوم. په دې صورت ک３ که د مالل９ م７５ه په ！اکلي وخت حاضر نشي، نو حامد به مالل９ ته 
پن％وس زره افغان９ مهر ورکوي او پر دې سرب５ره به د مالل９ م７５ه سليم هم حاضروي، يعن３ 
دواړه کارونه به سرته رسوي. د سليم حاضرول ＄که ضروري دي، چ３ ک５دای شي پر هغه د 

مالل９ نور پورونه هم وي.
په حدودو او قصاص ک３ کفالت صح５ح نه دی، ＄که حدود او قصاص له کفيل ＇خه نشي 

اخيستل ک５دای.



١٩١

په مال کفالت:
دا دی چ３ يو ＇وک د پور د ＇＋تن پر وړاندې د پور په غو＊تلو سره د پوروړي په مسؤليت 
ک３ ＄ان ورگ６ ک７ي او د هغه ضامن شي. په مال باندې کفالت روا دی که ＇ه هم د مال اندازه 
معلومه نه وي، خو مال بايد الزم او صح５ح پور وي، يعن３ له ادا کولو يا ابرا کولو پرته په بل 
ډول له من％ه د تلو وړ نه وي. په همدې بنس د مکاتب د أزاد４دو قيمت د کفالت وړ نه دی، 
＄که د مکاتب قيمت له ادا کولو او ابرا کولو پرته په بل ډول هم له من％ه ＄ي او هغه دا چ３ 

مکاتب له أزادۍ ت５ر شي او د أزاد４دو پور ي３ په خپله له من％ه الړ شي.
مشروط کفالت:

داس３ شرط پورې د کفالت مشروطول روا دي چ３ له کفالت سره مالئم او مناسب وي، لکه 
داس３ شرط چ３ د حق د ثابت５دو سبب کي８ي، د ب５لگ３ په ډول يو تن چا ته ووايي: که فالني 
ته دې پور ورک７، زه ي３ کفيل يم، يا که پر فالني دې مال وپلوره، زه ي３ د پيسو ضامن يم، البته  
داس３ شرطونو پورې کفالت مشروطول چ３ له کفالت سره ت７او نه لري، روا نه دی مثًال ووايي: 

که ته کور ته ننوت３، نو زه پر تا د احمد له خوا د او＊تي پور ضامن يم.
د کفالت ک７ل شوي مال په اندازه ک３ د کفيل خبره معتبره ده، د کفيل په مقابل ک３ د مکفول 

عنه خبره هغه وخت د منلو وړ ده چ３ په خپله خبره شاهدان ولري.
کفيل څه وخت له مکفول عنه څخه مال غوښتالی شي؟ 

که کفيل د مکفول عنه په امر د هغه د زرو افغانيو پور کفالت وک７ي، وروسته د کفالت په نتيجه 
ک３ زر افغان９ مکفول له ته وسپاري، په دې صورت ک３ کوالی شي چ３ له مکفول عنه ＇خه 
هغه زر افغان９ وغواړي چ３ ده ي３ په پور ک３ ورک７ي، خو که کفالت ي３ د مکفول عنه په امر نه 
و ک７ی، بلک３ په خپله خو＊ه ي３ ک７ی و، په دې صورت ک３ له هغه ＇خه نوموړې زر افغان９ 

نشي غو＊تالی ＄که کفيل په خپله خو＊ه يو خيراتي کار تر سره ک７ی.
که مکفول له د کفيل د ت５＋ت３ له و４رې له هغه سره ملتيا غوره ک７ه، يا ي３ په کفالت ک３ بندې 
ک７، نو کفيل هم کوالی شي چ３ له مکفول عنه سره ملتيا غوره ک７ي او يا هغه بندي ک７ي، 
＄که د ملتيا او بنديتوب اصلي المل مکفول عنه دی، نو له هغه سره به هم بالمثل معامله 

کي８ي.
د کفالت مشروطول روا دي، خو د کفالت ＇خه براءت )خالصون( مشروطول روا نه دي، لکه 

چ３ يو مکفول عنه کفيل ته ووايي: که سهار شو، نو ته له کفالت ＇خه خالص يئ.
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په کومو شيانو کې کفالت صح５ح دی؟ 
＇رنگه چ３ ثمن پور دی او پر ＄ای ي３ بل مثل منل کي８ي، نو کفيل د مشتري کفالت کوالی 
شي، خو دا چ３ په بيعه ک３ د مبيع３ عين مقصود دی، نو د له من％ه تلو په صورت ک３ ي３ 

کفالت گ＂ه نه لري.
که ！اکلی معلوم ＇اروی د سپرل９ لپاره ونيول شي، نو کفالت ي３ صح５ح نه دی، ＄که چ３ د 
！اکلي عين د له من％ه تلو په صورت ک３ کفالت گ＂ه نه لري، خو که د ！اکل３ سپرل９ کرايه کول 
مقصد نه بلک３ د مطلق３ سپرل９ کرايه کول مقصد وو، بيا کفالت روا دی، ＄که د انتقال لپاره 

له نورو سپرليو هم کار اخيستل ک５دای شي.
د ناداره کفالت: 

که شخص م７ شي، د خلکو پورونه ورباندې وي او مال هم ونه لري، په دې صورت ک３ د 
امام ابوحنيفه په نظر ه５）وک د ده کفالت نشي کوالی، ＄که د پور غو＊تن３ حق د شخص په 

م７ين３ پای ته رس５دلی، خو امام ابويوسف او امام محمد وايي: کفالت ي３ ک５دای شي.

١- کفالت تعريف ک７ئ.
٢- د کفالت د مشروعيت داليل وواياست.

٣- د کفالت عناصر رو＊انه ک７ئ.
٤- کفالت په ＇و ډوله دی او هم د نفس کفالت تعريف ک７ئ.

٥- په حدودو او قصاص ک３ ول３ کفالت صح５ح نه دی؟
٦- أيا مشروط کفالت روا دی؟ دا موضوع پوره تشر４ح ک７ئ. 
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دوه ＇لو４＋تم لوست

حواله

گرانو زده کوونکو!
ايا تاسو حواله پ５ژني؟

د حوال３ شرطونه کوم دي؟
په دې لوست ک３ به د حوال３ په حکمونو ＄ان پوه ک７و.
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ژباړه

%-$�د پورونو حواله روا ده.حواله د محيل، محتال له او محتال عليه په خو＊ه صحيح کي８ي. 
%.$�چ３ حواله بشپ７ه شوه، نو محيل له پوره خالصي８ي او محتال له محيل ＇خه پور نشي 
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غو＊تلی مگر چ３ حق ي３ هالک شي. 
حوال３  له  عليه  محتال  دا چ３  يو  شيانوهالکي８ي:  دوو  په  حق  نظر  په  ابوحنيفه  امام  د  �$/%
＇خه منکر شي، قسم وک７ي او پر هغه کوم شاهد هم نه وي، بل دا چ３ مفلس م７ شي، امام 
ابويوسف او امام محمد وايي: دوې وجه３ دا دي او در４مه وجه هم شته، هغه دا ده چ３ حاکم 

ي３ په ژوند په افالس حکم وک７ي.
%0$ چ３ محتال عليه له محيل ＇خه د ادا ک７ي پور غوندې مال وغواړي او محيل ووايي: ما پر 
تا د خپل پور حواله ک７ې وه، نو دا خبره ي３ نه منل کي８ي او په هغه د حوال３ په ＇５ر پور شته. 
%1$�که محيل له محتال له ＇خه د حوال３ پيس３ وغواړي او ووايي: ما تا ته حواله درک７ې وه 
چ３ زما لپاره ي３ قبض ک７ې او محتال له ويل: حواله دې د هغه پور لپاره راک７ې وه چ３ زما پر 

تا دی، )په دې صورت ک３( د محيل خبره له قسم سره معتبره ده. 
%2$�سفاتج مکروه دي او )سفاتج( هغه قرض ته وايي چ３ قرض ورکوونکی پرې د الرې له 

خطر ＇خه ＄ان خوندي کوي.

شرحه
د حوالې تعريف: حواله په لغت ک３ نقلولو ته وايي. په اصطالح ک３ د يو شخص له ذم３ 

＇خه د بل شخص ذم３ ته د پور نقلول حواله بلل کي８ي.
د حوالې مشروعيت: د حوال３ مشروعيت د رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( په دې حديث 

�Î·¢�¼²bU?�¤FI?�=cCÆ�(¼·���§¶=� à̧ áìßº :سره ثابت دی چ３ په صح５ح البخاري ک３ راغلی
FçJÉ·ª�ÐÊ·º¤* ژباړه: د شتمن )له خوا پور( ＄ن６ول ظلم دی، کله چ３ ستاسو کوم تن ته په 

شتمن شخص حواله ورک７ل شي نو په هغه پس３ دې ورشي.
د حوالې عناصر: 

د حوال３ عناصر په الندې ډول دي:
محيل: هغه پوروړی چ３ په بل چا حواله ورکوي.

محتال عليه: هغه شخص چ３ د بل چا پور په ＄ان ک７ي.
محتال له: پور ورکوونکی چ３ خپل پور د پوروړي په ＄ای بل شخص ته نقل ک７ي.

محال به: پور چ３ د يوه شخص له ذم３ ＇خه د بل شخص ذم３ ته نقل شي.  
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د حوالې شرطونه: په حواله ک３ د محيل، محتال عليه او محتال له ！ولو لپاره عقل، بلوغ، 
رضا او د مجلس يووالی شرط دی. د محال به يعن３ مال لپاره شرط دا دی چ３ هغه به پور وي، 
په اعيانو ک３ حواله صح５ح نه ده، همدا راز محال به به الزم او صح５ح پور وي چ３ معنی ي３ 

په ت５ر لوست ک３ رو＊انه شوې. 
محيل کله له پوره خالصي８ي؟  چ３ پوروړی د پور د ادا کولو لپاره په بل چا حواله ورک７ي 
او محتال له ي３ هم ومني، نو د محيل غاړه خالصه شوه او محتال له نشي کوالی چ３ له دې 
وروسته له محيل ＇خه پور وغواړي، مگر په دوو صورتونو ک３ کوالی شي چ３ له محيل ＇خه 

خپل پور وغواړي او هغه صورتونه په الندې ډول دي:
١- چ３ محتال عليه له حوال３ منکر شي او قسم وک７ي په داس３ حال ک３ چ３ محال له په دې 

خبره کوم شاهد هم ونه لري چ３ محتال عليه حواله قبوله ک７ې وه.
٢- چ３ محتال عليه مفلس م７ شي. ＇رنگه چ３ په دغو دواړو صورتونو ک３ محتال له خپل 

حق له محتال عليه ＇خه نشي تر السه کوالی، نو  به له محيل ＇خه خپل حق وغواړي.
امام ابويوسف او امام محمد په پورتنيو دوو صورتونو در４م صورت هم وراضافه ک７ی او هغه دا 
دی چ３ کله قاضي د محتال عليه په ژوند ک３ پر هغه د افالس حکم وک７ي، نو په دې وخت 

ک３ هم محتال له کوالی شي چ３ له محيل ＇خه د خپل پور غو＊تنه وک７ي.
مسئله: که زمری د طارق زر افغان９ پوروړی وي او زمری د پور ادا کولو لپاره طارق ته په حميد 
حواله ورک７ي، حميد طارق ته زر افغان９ ورک７ي او وروسته حميد نوموړې زر افغان９ له زمري 
＇خه وغواړي، خو زمری حميد ته ووايي: ته پر ما کوم حق نه لرې، ＄که ته زما زر افغان９ 

پوروړی وې، کوم３ زر افغان９ دې چ３ طارق ته ورک７ي، زما پور دې پرې ادا ک７ی.
په پورتني صورت ک３ به زمری حميد ته زر افغان９ ورکوي، ＄که د حوال３ په معامله ک３ چ３ 
حميد زر افغان９ ورک７ي، زمری ور＇خه منکر نه دی، نو هغه زر افغان９ ثابت３ دي، خو د زمري 

له خوا پر حميد د زرو روپو د پور دعوه اثبات ته اړتيا لري. 
مسئله: که زاهد اکرام ته په اسد د زرو افغانيو حواله ورک７ي او اکرام ي３ له اسد ＇خه تر السه 
ک７ي، وروسته زاهد )محيل( له اسد )محتال له( ＇خه د حوال３ زر افغان９ وغواړي او اسد ورته 
ووايي: هغه حواله خو تا زما د پور د ادا کولو لپاره راک７ې وه او زاهد ووايي: بلک３ د دې لپاره 

م３ حواله درک７ې وه چ３ زما لپاره ي３ ور＇خه قبض ک７ې، ته اصال پر ما کوم پور نه لرې. 
په دې صورت ک３ د زاهد )محيل( خبره له قسم سره معتبره ده، يعن３ د اسد د پور دعوه چ３ 
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يو نوی شی دی، ثبوت ي３ شاهدانو ته اړتيا لري.
ته ويل کي８ي. سفاتج هغه قرض دی چ３ قرض  پا３１  سفاتج: د سفتجة جمع ده، سفتجه 
ورکوونکی پرې ＄ان د الرې له خطر ＇خه خوندي کوي. د سفاتج مثال دا دی چ３ سوداگر 
کوم شخص ته په دې شرط قرض ورک７ي چ３ نوموړي شخص به په فالني ＊ار ک３ دا قرض 

ده ته تسليموي.
د سفاتجو معامله مکروه ده، ＄که سفاتج داس３ قرض دی چ３ قرض ورکوونکی ور＇خه د 
الرې له خطرونو ＇خه د خپلو پيسو د خوندي کولو گ＂ه اخلي. که د سفاتجو په معامله ک３ له 
لوم７ي سره په بل ＊ار ک３ د پور د تسليمولو شرط نه وي ک５＋ودل شوی او وروسته په طبيعي 
ډول قرض په بل ＊ار ک３ تسليم ک７ي، نو پروا نه لري، خو که له لوم７ي سره د الرې له خطرونو 
＇خه د خوندي ک５دو په خاطر په بل ＊ار ک３ د قرض تسليمول شرط شوي وي، بيا دا معامله 

مکروه د ه. 

زده کوونکي دې د محترم ＊وونک３ د ＇ارن３ الندې د حوال３ صورتونه په ！ولگي ک３ تمثيل 
ک７ي.

١- حواله تعريف ک７ئ.
٢- د حوال３ مشروعيت بيان ک７ئ.
٣- د حوال３ عناصر رو＊انه ک７ئ.

٤- د حوال３ شرطونه کوم کوم دي؟
٥- سفاتج ＇ه ته وايي او حکم ي３ ＇ه دی؟
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دري ＇لو４＋تم لوست

صلحه )١(

د متخاصمو ډلو ترمن＃ کله کله محکمه پر４ک７ه وک７ي، خو له پر４ک７ې وروسته زړه بدوالی 
او کرکه پات３ کي８ي. د صلح３ په کولو سره شخ７ه هواري８ي او زړه بدوالی هم له من％ه ＄ي. 

صلحه کول په فقه ک３ ＄انگ７ي احکام لري چ３ په دې لوست ک３ به ي３ ولولو.

�çfå̄ àÈ� ß×� áÁß?�ßÇ àÂßÆ�( æLÇ à³ ài� ß¤ßº� ãXá· àqßÆ�(æe=ßfá®C� ß¤ßº� ãXá· àq�6 æHàf áuß?�åÍßM ßØßM�Îß· ß¢� àXá· èr¶=�$-%
�*ãhåÑ> ßQ� ß́ å¶ßc� ȩ̀ à²ßÆ�(æe> ß³á¾C� ß¤ßº� ãXá· àqßÆ�(ßf å³á¿àÈ� ß×ßÆ�åÄáÉß· ß¢�Î ß¢çbàá�=

�( æ¹>ßå�� æ¹>ßº� áÀ ß¢� ß¤ß®ßÆ� áÁC�( åL> ß¢>ßÉåFá¶=� å��àß�ßJá£àÈ�>ßº�åÄÉåª�ßå�àJ á¢à=�åe=ßfá®åáÝ=�Îß· ß¢� àXá· èr¶=� ß¤ß®ßÆ� áÁåDßª�$.%
�* åL=ße> ßQåáÝ>åE�ßå�àJ á¢à=� ß¤åª>ß¿ßå�� æ¹>ßº� áÀ ß¢� ß¤ß®ßÆ� áÁåCßÆ

� å¤ áìß®ßÆ �å�å»ßÉá¶= �åÐ= ßbåJáª å× �åÄáÉß· ß¢ �Î ß¢çbàá�= � ë° ßU � å� �å(e> ß³á¾åáÝ=ßÆ � åLÇ à³ èj¶= � áÀ ß¢ � àXá· èr¶=ßÆ �$/%
�*åÍ ßußÆ>ß£àá�=�Îß¿á£ßå��Ê å¢çbàá�=� ë° ßU� å�ßÆ�(åÍßºÇ àràá�=

�*àÍß£á« èn¶=�> ßÃÉåª� áKßF ßQßÆ�æe=ßa�Îß· ß¢�ßß�> ßq�=ßcåC ßÆ�(àÍß£á« èn¶=�> ßÃÉåª� áGåß��áß��æe=ßa� áÀ ß¢�ßß�> ßq�=ßcåC ßÆ�$0%
�åÍ çråå}�åÄáÉß· ß¢�Î ß¢çbàá�=� ß¤ ßQße�(àÄá¿ ß¢�åß�> ßràá�=� àxá£ßE� ç° åVàJ ái>ßª�(æe=ßfá®C� áÀ ß¢� àXá· èr¶=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$1%
�Ê å¢çbàá�=� ß¤ ßQße�åÄÉåª� à¥ßg>ß¿ßJàá�=� ç° åVàJ ái>ßª�æe> ß³á¾C�áÆß?� æLÇ à³ ài� áÀß¢� ß¤ß®ßÆ� áÁåCßÆ�( åzßÇå£á¶=� áÀåº� ß́ å¶ßc

�*åÄáÉåª�åÍßºÇ àràá�>åE� ß¤ ßQßeßÆ�àÄßJ çr åU�çaße�( ß́ å¶ßc� ßxá£ßE� ç° ßVßJ ái=� áÁåCßÆ�( ßzßÇå£á¶=�çaßeßÆ�åÍßºÇ àràá�>åE
�áß��(åe=çb¶=� ßxá£ßE� ç° ßVßJ ái=� ç¼àM�(æÐ áÊ ßm�Îß· ß¢�àÄá¿ ß¢�ßå�Ç àrßª�(àÄá¿ëÉßFàÈ�áß��åe=ßa� å��>é̄ ßU�Îß¢ça=� áÁåCßÆ�$2%

�* ßÊå̄ßE�>»Éåª� ßÁÇ à³ßI� áÁ?� àgáÇàß��àÅ=Ç á¢ßa� çÁ åÙ� åzßÇå£á¶=� áÀåº�>âÒáÉ ßm�ça àfßÈ
�ÏßÇ á¢ßa� å��àgÇàß�� ß×ßÆ�(å@ ßìßá�=ßÆ�åb á»ß£á¶=�åÍßÈ>ß¿ åQßÆ� å¤åª>ß¿ßá�= ßÆ� å¹=ßÇáºßáÙ=�ÏßÇ á¢ßa� å��ãhåÑ> ßQ� àXá· èr¶=ßÆ�$3%

�* úb ßU
�ÎçJ ßU�àÄß¶�àÄáJß¶ ßdßE� æ¹>ßº�Îß· ß¢�àÄáJßß�> ßrßª� àb ßVáß�� ßÊ åÂßÆ�> âU> ß³å¾�æÌß?ßfáº=�Îß· ß¢� ã̧ àQße�Î ß¢ça=�=ßcåC ßÆ�$4%
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�> ßÃßß�> ßrßª�( æ̧ àQße�Îß· ß¢�> âU> ß³å¾�ãÌß?ßfáº=� áKß¢ça=� áÁåCßÆ�( å¤á·àá�=�Îß¿á£ßº� å�� ßÁ>ß²ßÆ�ßg> ßQ�ÏßÇ á¢çb¶=� ßµàá�ßÈ
�*áhàß��áß��>ßß��àÄß¶ßdßE� æ¹>ßº�Îß· ß¢

�Îß· ß¢ � á̧ ß»áà� �áß� �(åÍß¿ßÈ= ßbàá�= � åbá̄ ß£åE � ê° ßVßJ ájàº �ßÇ àÂßÆ �( åXá· èr¶= � àbá̄ ß¢ �åÄáÉß· ß¢ � ß¤ß®ßÆ �æÐ áÊ ßm � ȩ̀ à²ßÆ �$5%
� æ̧ àQße�Îß· ß¢�àÄß¶� áÀ ß»ß²�(àÄßÉå®>ßE� ß�ß̄ áiß?ßÆ�åÄë̄ ßU� ßxá£ßE�ÎßªáÇßJ ái=�àÄç¾ß?�Îß· ß¢� à̧ ß»áà��>ßç�åCßÆ�(åÍ ßußÆ>ß£àá�=
�(åÄë̄ ßU� åxá£ßE� áÀåº�àÅß?ßfáEß?�àÄç¾ß@ ß²�ße> ßqßÆ�ßg> ßQ�( æÇàÈ àg�æÍßÑ> å» åjáß��Îß· ß¢�àÄßß�> ßrßª�æa>ßÉ åQ� æ¼ ßÂáeåa� à¬á¶ß?
�ß�å¾>ß¾ßa�Îß· ß¢�àÄßß�> ßq�áÇß¶ßÆ�( ë°ßá�=� ßká«ß¾� ß̧ çQß?�àÄç¾ß@ ß²�ße> ßqßÆ�ßg> ßQ� æ̧ çQßÖàº� æ¬á¶ß?�Îß· ß¢�àÄßß�> ßq�áÇß¶ßÆ
� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ�(áhàß��áß��(æÍç¶> ßU�æÍßÑ> å» åjáß��Îß· ß¢�àÄßß�> ßrßª�ãÍß· çQßÖàº� ã¬á¶ß?�àÄß¶� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ�(áhàß��áß��(æfáÃ ßm� ß�C

*áhàß��áß�� æxÉåE�æÍßÑ> å» åjáß��Îß· ß¢�àÄßß�> ßrßª�(ãaÇ ài� ã¬á¶ß?�àÄß¶

ژباړه

صلحه په درې ډوله ده: له اقرار سره صلحه، له سکوت سره صلحه، هغه داس３ چ３  �$-%
مدعی عليه نه اقرار وک７ي او نه انکار، او د انکار سره صلحه، د ) صلح３( دا ！ول ډولونه روا 

دي.
%.$�که صلحه له اقرار سره وشوه او  له مال ＇خه په مال وه، نو د بيعو په ＇５ر حکم لري، او 

که له مال ＇خه د منافعو په مقابل ک３ وشوه، نو په اجارو قياس کي８ي. 
%/$�له سکوت او انکار سره صلحه، د مدعي عليه په حق ک３ د قسم د فدي３ او د شخ７ې د 

پرې کولو په معنا او د مدعي په حق ک３ د معاوض３ په معنا ده. 
%0$�که ＇وک له کور ＇خه صلحه وک７ي، نو شفعه په ک３ نه واجبي８ي او که په کور صلحه 

وک７ي شفعه په ک３ واجبي８ي.
%1$�که صلحه په اقرار سره وشوه او ＄ين３ مصالح عنه په استحقاق يوړل شو، مدعی عليه به له 
مدعي ＇خه په استحقاق د وړل شوې برخ３ په اندازه عوض اخلي، خو که صلحه د سکوت 
يا انکار سره شوې وه او مصالح عنه مال په استحقاق يوړل شو مدعي به )مدعی عليه( ته خپل 
عوض ورک７ي او مستحق سره به خصومت کوي، که ي３ ＄ن３ برخه په استحقاق يوړل شوه، په 

همغه اندازه عوض به ب５رته ورسپاري او په هغه ک３ به د مستحق سره خصومت کوي. 
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%2$�که په يوه کور ک３ ي３ د نامعلوم３ اندازې د حق دعوه وک７ه او د دواړو تر من＃ په عوض 
صلحه وشوه، خو وروسته د نوموړي کور ＄ين３ برخه په استحقاق يوړل شوه، نو مدعي به له 

عوض ＇خه ه５＆ شی ب５رته نه ورکوي، ＄که ک５دای شي چ３ دعوا ي３ په دې پات３ ک３ وي.
%3$�د مالونو، منافعو او د عمد او خطا جنايتونو په دعواوو ک３ صلحه روا ده. د حد په دعوا 

ک３ صلحه روا نه ده. 
%4$�که س７ي په کوم３ ＊％３ د نکاح دعوه وک７ه او هغ３ انکار کاوه، او هغ３ په داس３ مال چ３ 
هغه ته ي３ ورک７ی و، صلحه وک７ه ＇و س７ی له دعوې ت５ر شي، روا ده او د خلع３ حکم لري. 
که ＊％３ په س７ي د نکاح دعوه وک７ه او س７ي پر هغه مال چ３ ＊％３ ته ي３ ورک７ی و، د هغ３ 

سره صلحه وک７ه، روا نه ده. 
%5$�هر داس３ شی چ３ صلحه ورباندې وشي او د مداين３ د عقد پر بنس د چا حق شي، نو 
عوض نه گ２ل کي８ي، بلک３ داس３ حکم لري چ３ مدعي خپل ＄ين３ حق اخيستی او له پات３ 
ت５ر شوی دی، لکه ＇وک چ３ په چا زر ارز＊تمن درهمه پور ولري او هغه سره په پن％و سوو 
کم ارز＊تو درهمو صلحه وک７ي، نو روا ده او داس３ حکم لري لکه د خپل حق له ＄ين３ برخ３ 
چ３ ورته ت５ر شوی وي. که په زرو مؤجلو درهمو ورسره صلحه وک７ي روا ده او داس３ حکم 
لري لکه په خپل حق ک３ ي３ چ３ ورته ن５＂ه ورک７ې وي، که د يوې مياشت３ په ن５＂３ ي３ ورسره 
په دينارونو صلحه ک７ي وي، روا نه ده. که پر پوروړي ي３ زر مؤجل３ پور وې او پر پن％و سوو 
نغدو ي３ ورسره صلحه وک７ه، روا نه ده. که پور ي３ زر تورې )کم ارز＊ته( روپ９ وې او صلحه 

ي３ ورسره په پن％و سوو سپينو )ارز＊تمنو روپو( وک７ه، روا  نه ده.

شرحه
د صلحې تعريف: صلحه په لغت ک３ د روغ３ جوړې په معنا ده او په اصطالح ک３ هغه 
عقد ته ويل کي８ي چ３ د دوو لورو تر من＃ د پ５＋３ شخ７ې د هوارولو لپاره د دوی په خو＊ه 

رامن％ته کي８ي.
د صلحې مشروعيت: 

�ãá$�)النساء: ١٢٨( ژباړه: او صلحه غوره ده. ß]� àXá· èr¶=ßÆ% :اهلل پاک فرمايي
په مبارک حديث ک３ چ３ ابن ماجه روايت ک７ی، رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( فرمايي: 
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الصلح جائز بين المسلمين إال صلحاً احل حراماً او حرم حالًال. ژباړه: د مسلمانانو تر من＃ 
صلحه روا  ده مگر هغه صلح )ناروا ده( چ３ حرام حالل ک７ي يا حالل حرام ک７ي.

د صلحې عناصر: په الندې تو－ه دي:
مصالِح: هغه شخص چ３ صلحه کوي.

مصالح عليه: هغه شی چ３ صلحه ورباندې کي８ي يا د صلح３ بدل.
مصالح عنه: هغه شی چ３ دعوه ورباندې شوې وي او صلحه ور＇خه وشي.

مصالَح: هغه ＇وک چ３ صلحه ورسره کي８ي.
د صلحې ډولونه: 

صلحه په الندې درې ډولونو ده چ３ در４واړه ډولونه روا دي. 
١- د مدعی عليه له اقرار سره صلحه: داس３ چ３ يو شخص د بل په مال دعوه وک７ي او 
په ورکولو له مدعي سره صلحه وک７ي. په دې  بيا د بل شي  اقرار وک７ي، خو  هغه پرې 
صلحه ک３ که مال په مقابل ک３ ورک７ل شي، د ب５لگ３ په ډول د ＄مک３ په مقابل ک３ پيس３ 
ورک７ل شي، نو د بيع３ احکام ورباندې تطبيقي８ي، لکه د عيب خيار، د شفع３ ثبوت او 

داس３ نور.
ورباندې  احکام  اجارې  د  نو  شي،  واقع  ک３  مقابل  په  منافع  ک３  صلحه  نوموړې  په  که 
تطبيقي８ي لکه د گ＂３ اخيستلو د مهال ！اکل او د گ＂３ اخيستونکي په م７ينه د اجارې فسخه 

ک５دل.
٢- د مدعی عليه له انکار سره صلحه: داس３ چ３ مدعي د چا په مال دعوه وک７ي او هغه 

ور＇خه انکار وک７ي، خو وروسته د ＄ينو شيانو په ورکولو له مدعي سره روغه وک７ي.
٣- د مدعی عليه له سکوت سره صلحه: لکه مدعي چ３ د چا په مال دعوه وک７ي او 
مدعی عليه د مدعي له دعوې ＇خه نه انکار وک７ي او نه ي３ ومني او وروسته مدعي ته د 
کوم شي په ورکولو سره صلحه وک７ي. له انکار او سکوت سره صلحه د مدعی عليه لپاره 
د قسم د فدي３ ورکولو او د مدعي له دعوې ＇خه ＄ان ژغورل او د مدعي په حق ک３ د 

عوض ترالسه کول دي، نو له دواړو لورو سره د هغوی د باور په بنس معامله کي８ي.
له سکوت يا انکار سره له ځمکې صلحه: 

که ميرويس د فريد پر ＄مکه دعوه وک７ي او فريد ور＇خه انکار يا سکوت وک７ي، خو وروسته 
فريد د شخ７ې د له من％ه وړلو لپاره ميرويس ته لس زره افغان９ ورک７ي او دواړه صلحه وک７ي، 



٢٠١

په دې صورت ک３ شفيع د شفع３ غو＊تلو حق نه لري، ＄که فريد په دې باور دی، چ３ ＄مکه 
ي３ له پخوا ＇خه په ملکيت ک３ ده او د صلح３ په نتيجه ک３ د ده په ملکيت ک３ نه ده داخله 

شوې.
له سکوت يا انکار سره په ځمکه صلحه:

که جمال د خوشحال په مو！ر دعوه وک７ي، خوشحال د جمال له دعوې انکار يا سکوت وک７ي 
خو وروسته دواړه صلحه وک７ي او خوشحال د مو！ر په مقابل ک３ جمال ته نيم جريب ＄مکه 
ورک７ي، په دې صورت ک３ شفيع د شفع３ غو＊تنه کوالی شي، ＄که جمال ＄مکه د عوض 
په توگه اخيست３ او هغه ＇ه چ３ مدعي ي３ په صلحه ک３ د عوض په توگه اخلي، د مدعي په 

حق ک３ د بيع３ حکم لري او د شفع３ حق په بيعه ک３ ثابت دی.
د مصالح عنه استحقاق: 

که شفيق د سباوون په دوه جريبه ＄مکه دعوه وک７ي او سباوون اقرار وک７ي، خو وروسته دواړه 
په دوه سوه زره افغانيو صلحه وک７ي او ＄مکه له سباوون سره پات３ شي. ＇ه وخت وروسته 
بل شخص له سباوون ＇خه د نوموړې ＄مک３ يو جريب په استحقاق يوسي، په دې صورت 
ک３ ＇رنگه چ３ صلحه د بيع３ حکم لري، نو شفيق به سباوون ته د يوه جريب ＄مک３ عوض 

)سل زره افغان９( رد ک７ي او  له مستحق سره به دعوی کوي. 
ته  به سباوون  نو شفيق  يا سکوت سره شوې وي  انکار  له  پورتني صورت ک３ که صلحه  په 
عوض ورکوي او چا چ３ ＄مکه په استحقاق وړې، له هغه سره به خصومت او دعوه کوي. په 
دې صورت ک３ سباوون له شفيق ＇خه ＄که عوض اخلي چ３ د ＄مک３ په استحقاق وړلو 
سره معلومه شوه چ３ شفيق په ＄مکه په ناحقه دعوه ک７ې وه او له سباوون ＇خه ي３ په ناحقه 

روپ９ اخيست３ وې.
په ورکولو  پ５سو  بريالي د  او  نامعلومه برخه دعوی وک７ي  په ＄ين３  بريالي د کور  که احمد د 
ورسره صلحه وک７ي. خو وروسته احمد د نوموړي کور ＄ين３ برخه په استحقاق يوسي، په دې 
صورت ک３ بريالی ور＇خه ورک７ی پيس３ نشي اخيستلی، ＄که کيدای شي د احمد دعوی په 

هغه برخه ک３ وي چ３ د بريالي سره پات３ ده.   
په حدودو کې صلحه:

 په حدودو ک３ صلحه کول روا نه دي، ＄که حد د اهلل حق دی او بندگان نشي کوالی چ３ د 
اهلل پاک په حق ک３ له بل چا نه عوض واخلي.
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په ښځه باندې د نکاح دعوی: 
د س７ي له خوا پر ＊％３ د نکاح د دعوې په صورت ک３ صلحه ＄که روا ده چ３ د س７ي په 
گومان د نکاح حق ثابت دی، نو صلحه د يوه ثابت حق په مقابل ک３ رامن％ته شوه او دا صلحه 

د خلع３ حکم لري. 
په س７ي د نکاح دعوی: 

د ＊％３ له خوا پر س７ي د نکاح په دعوه ک３ صلحه کول او عوض اخيستل صح５ح نه دي، 
＄که دا عوض مقابل نه لري، يعن３ که نکاح موجوده وي، نو د دواړو د جالوالي په صورت 
ک３ ＊％ه س７ي ته عوض ورکوي نه س７ی ＊％３ ته او که نکاح ثابته نه وي، نو س７ی ＊％３ ته 

د کوم شي عوض ورکوي؟

زده کوونکي دې د هغ３ صلح３ مثالونه ووايي چ３ حرام حالل ک７ي.

١- صلحه تعريف ک７ئ.
٢- د صلح３ د مشروعيت داليل وواياست.

٣- د صلح３ عناصر تشر４ح ک７ئ.
٤- صلح په ＇و ډوله ده؟ رو＊انه ي３  ک７ئ.

٥- په حدودو ک３ ول３ صلحه روا نه ده؟
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＇لور ＇لو４＋تم لوست

صلحه )٢(

په ت５ر لوست ک３ مو د صلح３ د تعريف، مشروعيت او ډولونو په اړه معلومات ترالسه ک７ل، 
په دې لوست ک３ به د صلح３ پات３ احکام ولولو.
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ژباړه: 
%-$�چا چ３ د صلح３ لپاره وکيل ونيو او هغه صلحه وک７ه، پر وکيل باندې هغه ＇ه نه الزمي８ي 

چ３ صلحه ي３ ورباندې ک７ې،  مگر دا چ３ وکيل ي３ ضمانت وک７ي او مال په موکل دی. 
%.$�که )فضولي( د )مصالح( له امر ＇خه پرته په کوم شي صلحه وک７ي، ＇لور وجه３ لري: 

=¶¬6 په مال صلحه وک７ي او ضمانت ي３ هم وک７ي، نو صلحه بشپ７ه ده.
6Hهمدا راز که ووايي: له تاسره م３ زما په دغو زرو )روپيو( صلحه وک７ه، صلحه صح５ح ده 

او مقابل لوري ته د دغو پيسو تسليمول پرې الزم دي.
او پيس３ هم ورتسليم  تا سره م３ په زرو )روپيو( صلحه وک７ه  له  6T همدا راز که ي３ وويل: 

ک７ي.
6a که ي３ وويل: په زرو )روپيو( م３ درسره صلحه وک７ه او ورتسليم ي３ نه ک７ي نو عقد موقوف 
دی، که مدعی عليه اجازه وک７ه صلحه روا او د زرو )روپيو( سپارل ورباندې الزم دي او که 

اجازه ي３ ونه ک７ه صلحه باطله ده. 
%/$�که پور د دوو کسانو تر من＃ شريک وي، يو ي３ د )پوروړي( سره له خپل３ برخ３ ＇خه په 
يوه جامه صلحه وک７ه، نو شريک ي３ اختيار لري چ３ له )پوروړي( ＇خه خپله پات３ نيمه برخه 
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غواړي او که )له شريک ＇خه( نيمه جامه اخلي مگر دا چ３ شريک ي３ ورته ＇لورمه حصه 
پور ورک７ي. 

%0$�که ي３ له )پوروړي( ＇خه خپله برخه پور واخيست، نو شريک ي３ حق لري چ３ له ده 
سره په اخيست３ برخه ک３ شريک شي او پات３ له پوروړي ＇خه وغواړي، او که يو له شريکانو 
＇خه د دې پور په برخه سامان واخيست، نو شريک ي３ کوالی شي دا ＇لورمه برخه پور ورنه 

واخلي. 
%1$�که سلم د دوو کسانو تر من＃ شريک و او يوه ي３ په خپله برخه رأس المال صلحه وک７ه نو 
د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر )دا صلحه( روا نه ده، خو امام ابويوسف وايي: صلحه 

روا ده.
%2$�که ترکه د وارثانو تر من＃ وه او دوی يو وارث په ورک７ل شوي مال له ترک３ وويست، او ترکه 

＄مکه يا سامان وي. که ايستل شوي ته ي３ ل８ مال ورک７ی وي او که ډ４ر )صلحه( روا ده. 
%3$�که ترکه سپين زر وو او ايستل شوي ته ي３ سره زر ورک７ل، يا ترکه سره زر وو او ايستل 

شوي شخص ته ي３ سپين زر ورک７ل، )صلحه( صح５ح ده. 
%4$�که ترکه سره زر، سپين زر او نور شيان وو او د ايستل شوي سره ي３ په سرو يا سپينو زرو 
صلحه وک７ه، نو ورک７ل شوې برخه بايد په هغه جنس ک３ د هغه له ون６ې ＇خه زياته وي ＇و 
په مقابل ک３  پات３ ميراث ک３ د هغه د حق  په  زياتوالی  او  برابر شي  له جنس( سره  )جنس 

راشي. 
%5$�که په ترکه ک３ پر خلکو )د م７ي( پور و او دا پور ي３ په )دې شرط( په صلحه ک３ داخل 
ک７ چ３ مصالح به ورنه وباسي او پور به د دوی وي، صلحه باطله ده. که )صلحه کوونکو( دا 
شرط ک７ه چ３ پوروړي به له ده ＇خه خالص وي او دوی به له هغوی ＇خه د مصالح برخه نه 

غواړي، نو صلحه روا ده.
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شرحه
په صلحه کې وکالت: 

که ＇وک د صلح３ لپاره وکيل ونيسي او وکيل په مال صلحه وک７ي، نو ورکول ي３ په موکل 
الزم دي نه پر وکيل، خو که وکيل ي３ د خپل مال ＇خه د ورکولو ضمانت وک７ي نو بيا ي３ 

ورکول د وکيل دنده ده.
که وکيل د مصالح له امر پرته په مال صلحه وک７ي، د دې صلح３ ＇لور وجه３ په متن ک３ ذکر 
شوي، په لوم７يو درې وجهو ک３ د مال ورکول په وکيل ＄که الزم دي چ３ هغه په خپله وينا 
د مال سپارلو مسؤليت په خپله غاړه اخيستی، البته په ＇لورمه وجه )په زرو روپيو ي３ ورسره 
صلحه وک７ه او ورتسليم ي３ نه ک７ي( ک３ ي３ د مال سپارلو مسؤليت په خپله غاړه نه و اخيستی 

نو صلحه د موکل تر اجازې موقوفه ده.
په شريک پور صلحه:

 نصير او منير دواړو خپل شريک موبايل په اته سوه افغانيو پر طارق وپلوره او پيس３ پور پات３ 
شوې. وروسته منير له طارق سره په خپل پور صلحه وک７ه او په مقابل ک３ ي３ ور＇خه يو قاب 
ساعت واخيست. په دې صورت ک３ نصير اختيار لري چ３ له طارق ＇خه خپله برخه پور 
اخلي او که له منير سره ＄ان په ساعت ک３ شريکوي، ＄که صلحه په نيم پور شوې او په دې 
پور ک３ د دواړو حق مشاع دی، ＄که د هغه پور و４شل چ３ په ذمه وي، صح５ح نه دي نو دواړه 
په ساعت ک３ شريک دي، خو که منير نصير ته د پور د ＇لورم３ برخ３ ضمانت وک７ نو نصير 

به خپل پات３ پور له طارق ＇خه غواړي. 
که منير له طارق ＇خه خپله نيمه برخه پور )＇لور سوه افغان９( تر السه ک７ي، د پورتني دليل 
پر بنس چ３ په پور ک３ د دواړو حق مشاع دی، نصير کوالی شي چ３ له منير سره ＄ان په 

اخيستل شوي پور ک３ شريک ک７ي او پات３ پور به په گ６ه له طارق ＇خه اخلي.
په پورتن９ مسئله ک３ که منير له طارق ＇خه د خپل پور په مقابل ک３ ساعت په بيعه واخلي، 
د صلح３ د صورت پر خالف نصير حق لري چ３ منير د پور د ＇لورم３ برخ３ )دوه سوه 
کله  کله  يعن３  وي،  والړه  پ＂ولو  سترگو  او  ت５ر４دو  په  وگر＄وي، ＄که صلحه  افغانيو( ضامن 
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صلحه کوونکی خپل پور، پوره نه تر السه کوي، نو د صلح３ په صورت ک３ که نصير، منير د 
＇لورم３ برخ３ ضامن وگر＄وي، ＊ايي منير تاوان وک７ي، خو دا چ３ د بيع３ معامله د ثمن او 
مبيع３ په برابروالي او پوره حق اخيستلو والړه ده، نو نصير کوالی شي چ３ د بيع３ په صورت 

ک３ منير د ＇لورم３ برخ３ ضامن وگر＄وي، ＄که په ضامن گر＄ولو سره نه تاواني ک８５ي.
که هارون او سهيل چ３ د غنمو سودا－ران دي ادريس ته چ３ بز－ر دی دده د کرل شويو لس 
منو للمي غنمو  لپاره دوه زره افغان９ ورک７ي، وروسته يو سودا－ر )سهيل( له ادريس ＇خه د 
زرو افغانيو په اخيستلو صلحه وک７ي او له غنمو اخيستلو ت５ر شي. دا صلحه روا نه ده ＄که 
چ３ په دې سره د خپل شريک سودا－ر له اجازې پرته د عقد فسخه کول رامن％ته کي８ي. امام 

ابويوسف دا مسئله په عامو پورونو قياس ک７ې او روا ي３ بلل３.
د ورثه و تر منځ صلحه: 

که د م７ي وارثان په رضا سره د م７ي له ترک３ ＇خه په کوم شی باندې له يو وارث سره صلحه 
وک７ي او هغه له ميراث غو＊تلو ت５ر شي، روا ده. ＇رنگه چ３ دا معامله د معاوض３ او بيع３ 
حکم لري، نو د سود احکام بايد په پام ک３ ونيول شي. يعن３ که په ترکه ک３ د مصالح حق زر 
ديناره وي، نو له زرو دينارو ＇خه په ل８و يا ډ４رو صلحه نشي کوالی، البته که جنس بدل و نو 

بيا زياتوالی او کموالی پروا نه لري.
د م７ي په پورونو صلحه: 

که په ترکه ک３ پر خلکو باندې پور و او ورثه وو يوه وارث ته کوم شی ورک７ او پور ي３ په صلحه 
ک３ داخل ک７ او په دې راضي شول چ３ صلحه کوونکی به له دې پور ＇خه وباسي او پور به د 
دوی وي، نو دا صلحه ＄که باطله ده چ３ پور هغه چا ته تمليک شو چ３ پور پر هغه نه دی، 
يعن３ پور د پوروړو پر ＄ای ورثه وو ته تمليک شو او دا تمليک صح５ح نه دی، نو صلحه چ３ 

په همدې تمليک والړه ده هم صح５ح نه ده. 
که صلحه په دې توگه وي چ３ صلحه کوونکی پوروړو ته له خپل حق ＇خه ت５ر شي، نه به 
ي３ صلحه کوونکی او نه هم نور ورثه ور＇خه غواړي، نو دا صلحه ＄که روا ده چ３ صلحه 

کوونکي د خپل پور برخه پوروړو ته ساقطه ک７ې.
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زده کوونکي دې د سود په احکامو وغ８ي８ي.

١- که وکيل د مصالح له امر پرته په مال صلحه وک７ي، ＇و وجه３ لري؟ بيان ي３ ک７ئ.
٢- که په مشترک پور ک３ يو شريک په خپله برخه صلحه وک７ي، دويم شريک به ＇ه 

کوي؟
٣- که په مشترک سلم ک３ يو شريک په راس المال صلحه وک７ي، روا ده؟

٤- که د م７ي يو وارث له نورو سره په کوم شي صلحه وک７ي، دا معامله د کوم عقد حکم 
لري؟
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پن％ه ＇لو４＋تم لوست

هبه )بخشش(

هبه او بخشش يوه ＊５گ２ه ده چ３ انسانان ي３ له يو بل سره کوي، په هب３ سره د انسانانو تر من＃ 
مينه او خواخوږي رامن％ته کي８ي او په ！ولنه ک３ د مرست３ روحيه غ＋تل３ کي８ي. هبه په اسالمي 

شريعت ک３ ＄انگ７ي احکام لري چ３ په دې لوست  ک３ به ي３ ولولو:

� åkå·áßá�= � å��àÄß¶ � àHÇ àÂáÇßá�= �àÄ ßvßFß® � áÁåDßª �( åxáFß̄á¶>åE � è¼åJßIßÆ � å¹ÇàFß̄á¶= ßÆ � åH>ß�åáÝ>åE � èX årßI �àÍßFåá�= �$-%
� å�� àGåÂ=ßÇá¶=�àÄß¶� ßÁßcá@ßÈ� áÁß?� ç×C� çX årßÈ�áß�� å±=ßå�áª å×=�ßbá£ßE� ßxßFß®� áÁåCßÆ�(ßg> ßQ� åGåÂ=ßÇá¶=�åfáºß?�åá�ß§åE

�* åxáFß̄á¶=
� àKß·ß£ ßQßÆ�ß½> ß£ çì¶=�= ßd ßÂ�´àJ á»ß£ á{ß?ßÆ�´àJáÉ ßìá¢ß?ßÆ�´àJá·ßß�ßÆ�´àJáF ßÂßÆ�6åÄå¶áÇß̄åE�àÍßFåá�=� àbå̄ ß£á¿ßIßÆ�$.%
� åÁ ßØá»àá�>åE�ÏßÇß¾�=ßcC�åÍçE= çb¶=�åÅ åd ßÂ�Îß· ß¢�´àJá·ßß�ßÆ�ßÐ áÊ çn¶=�= ßd ßÂ� ß́ àIáf ß» á¢ß?ßÆ�´ß¶� ßHÇçN¶=�= ßd ßÂ

�*ßÍßFåá�=
�*âÍßºÇ àjá̄ ßº�âÌßgÇàß�� ç×C� à¼ ßjá̄ àÈ�> ß»Éåª�àÍßFåá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$/%

*ãÌßhåÑ> ßQ� à¼ ßjá̄ àÈ� ß×�>ßº� å�� å¥> ßnàá�=�àÍßF åÂßÆ�$0%
�*ßg> ßQ�àÄ ß»ç· ßißÆ�àÄ ß» çjß®� áÁåDßª�(ãÌ ßb åi>ßª�àÍßFåá�>ßª�(> â¢> ßnàº�> ârá̄ åm� ßGßÂßÆ� áÀßºßÆ�$1%

�*áhàß��áß�� ß¼ç· ßißÆ� ßÀ ßV ß{� áÁåDßª�(ãÌ ßb åi>ßª�àÍßFåá�>ßª�( æ¼ åjáå�� å��>â¿ áÂàa�áÆß?�æÍ ßìá¿ åU� å��>â̄Éå®ßa� ßGßÂßÆ�áÇß¶ßÆ�$2%
�*> âváFß®�> ßÃÉåª�áaëbßà��áß�� áÁåCßÆ�åÍßFåá�>åE�> ßÃ ß³ß·ßº�àÄß¶� åHÇ àÂáÇßá�=� åbßÈ� å��àÍßEÇ àÂáÇßá�=�àá�ß£á¶=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�$3%

�(>váFß®�>ÃÉåª�áb ßQáÇàÈ�áß�� áÁCßÆ�åbá̄ ß£á¶>åE� àÀáE å×=�>ßÃ ß³ß·ßº�âÍßF åÂ�å�å§ çr¶=�åÄå¿áE å×� àHßáÙ=� ßGßÂßÆ�=ßcåC ßÆ�$4%
* åHßáÙ=� åxáFß̄åE� áKçß��âÍßF åÂ�êå�ß¿ áQß?�àÄß¶� ßGßÂßÆ� áÁåDßª

�ßg> ßQ�(àÄß¶�> ßÃáJ ßvßFß̄ßª�åÄëºà?�åf áR åU� å�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(ßg> ßQ�ÄäÉå¶ßÆ�àÄß¶�> ßÃ ßvßFß̄ßª�ãÍßF åÂ� å¼ÉåJßÉá·å¶� ßGåÂ àÆ�=ßcåC ßÆ�$5%
*ßg> ßQ� ã̧ å̄ á£ßÈ�ßÇ àÂßÆ�åÄ åjá«ß¿å¶�ßÍßFåá�=�èå� çr¶=� ßxßFß®� áÁåCßÆ�(åÄÉëEßfàÈ�úå�ß¿ áQß?�åf áR åU� å�� ßÁ>ß²�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ
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�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�áhàß��áß��å á�ß¿áM=� áÀåº�ãb åU=ßÆ�>ßÃßF ßÂßÆ� áÁåCßÆ�(ßg> ßQ�=âe=ßa� æb åU=ßÇå¶� åÁ>ß¿áM=� ßGßÂßÆ� áÁåCßÆ�$-,%
*ßÍß«Éå¿ ßU

�* èX årßÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ
�ßbÈåhßÈ�áÆß?�> ßÃá¿ ß¢�àÄ ßuëÇß£àÈ� áÁß?� ç×C�àÅßf á³àÈ�àÄç¾ß?� ç×C�>ßÃÉåª� à¥Ç àQèf¶=�àÄß·ßª�(úå�ß¿ áQßåÙ�âÍßF åÂ� ßGßÂßÆ�=ßcåC ßÆ�$--%

�*àÄß¶� åHÇ àÂáÇßá�=� ǻ á·åº� áÀåº�àÍßFåá�=� ßTßfáß��áÆß?� åÀáÈßbå®> ß£ßJàá�=� àb ßUß?� ßLÇàß��áÆß?�âÍß· årçJàº�âÌßa>ßÈåg
�å á� ßQáÆçh¶=� àb ßUß?�àÄßF ßÂßÆ�>ßº� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�>ßÃÉåª� ß¥Ç àQàe� ßØßª�àÄá¿åº�æ½ßfáß�� æ¼ åUße�Ëådå¶�âÍßF åÂ� ßGßÂßÆ� áÁåCßÆ�$-.%

*åf ß] áÜå¶
� å��áÆß?�> ßÃá¿åº� â×ßbßE�áÆß?�´åJßF åÂ� áÀ ß¢�> âußÇ å¢�=ßd ßÂ�ád à]�6 åGåÂ=ßÇá·å¶�àÄß¶� àHÇ àÂáÇßá�=� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$-/%
�> â¢ëß�ßJàº�àÄß¶� åHÇ àÂáÇßá�=� áÀ ß¢�êå�ß¿ áQß?�àÄ ßuçÇ ß¢� áÁåCßÆ�( à¥Ç àQèf¶=� ß�ß̄ ßi�( àGåÂ=ßÇá¶=�àÄ ßvßFß̄ßª�> ßÃåJß·ßE>ß̄ àº

�* à¥Ç àQèf¶=� ß�ß̄ ßi� ßzßÇå£á¶=� ßxßFß̄ßª
� áÀåº� ßÊå̄ßE �>ßº �ça àfßÈ � áÁß? � ç×C �( æÓáÉ ßnåE �åÍßFåá�= � å��á¤ åQáfßÈ �áß� �( åzßÇå£á¶= � à¬ árå¾� ç° åVàJ ái=� áÁåCßÆ�$-0%

*åÍßFåá�=� ȩ̈ à²� å�� ß¤ åQáfßÈ� ç¼àM�( åzßÇå£á¶=
�* å¼å²>ßá�=� å¼ á³àå}�áÆß?�> ß»åÃÉ åu=ßß�åE� ç×C� à¥Ç àQèf¶=� èX årßÈ� ß×ßÆ�$-1%

� á¤ åQáfßÈ�áß��(àÄß¶� ßHÇ àÂáÇßá�=� ßÀ ç» ßvßª�( ê° åVßJ ájàº�>ßÃç̄ ßVßJ ái=� ç¼àM�(àÍßEÇ àÂáÇßá�=�àá�ß£á¶=� áKß«å·ßI�=ßcåC ßÆ�$-2%
�*æÐ áÊ ßnåE� åGåÂ=ßÇá¶=�Îß· ß¢

�( àbá̄ ß£á¶=� çX ßq�> ßvßE>ß̄ßI�=ßcåDßª�(å á� ßußÇå£á¶=� å�� àxàE>ß̄çJ¶=�ßå�àJ á¢à=� åzßÇå£á¶=� å�áf ßnåE� ßGßÂßÆ�=ßcåC ßÆ�$-3%
�*àÍß£á« èn¶=�> ßÃÉåª� àGåß�ßÆ�åÍßÈáÕèf¶=�åe>ßÉ å]ßÆ� åGáÉß£á¶>åE�èaßfàÈ� å¤áÉßFá¶=� å¼ á³ àU� å��ße> ßqßÆ

�*åÄåIáÇßº�åbá£ßE� áÀåº�åÄåJßMßeßÇå¶ßÆ�åÄåI>ßÉ ßU� å¹> ßU� å��àÄß¶åf ç»ß£ à»á·å¶�ãÌßhåÑ> ßQ�Ïßf á» à£á¶=ßÆ�$-4%
*ãÌßhåÑ> ßQ�6¬iÇÈÇE?� ß¹>ß®ßÆ�( æb ç»ßà�ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ãÍß· å{>ßE�ÎßFá®èf¶=

�*àÐ>ß¿áNåJ ái å×=� ß̧ ßìßEßÆ�àÍßFåá�=� áK çV ßq�>ßÃß·áß�� ç×C�âÍßÈåe> ßQ� ßGßÂßÆ� áÀßºßÆ�$-5%
�=cCÆ�(ßÍ ß» ájå̄á¶=� à̧ å»ßJáß�� æ¥> ßnàº� å��àgÇàß�� ß×ßÆ� åxáFß̄á¶>åE� ç×C� èX årßI� ß×�(åÍßFåá�> ß²�àÍß®ßb çr¶=ßÆ�$.,%

* åxáFß̄á¶=� ßbá£ßE�åÍß®ßb çr¶=� å�� à¥Ç àQèf¶=� èX årßÈ� ß×ßÆ�*ßg> ßQ�æÐ áÊ ßnåE� åÀáÈßá�å̄ßª�Î·¢� ß±çb ßrßI
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�à*Ì> ß²çh¶=�åÄÉåª� àGåß��>ßº� åká¿åå|� ß±çb ßrßJßÈ� áÁß?�àÄßºåhß¶�åÄå¶>ßå�� ß±çb ßrßJßÈ� áÁß?�ßeßdß¾� áÀßºßÆ�$.-%
�ße=bá̄ åº�àÄá¿åº� á́ åjáºß?�6àÄß¶� à¹>ß̄ àÈßÆ� å¤É å»ßá�>åE� ß±çb ßrßJßÈ� áÁß?�àÄßºåhß¶�åÄ å³á·åå�� ß±çb ßrßJßÈ� áÁß?�ßeßdß¾� áÀßºßÆ�$..%
� á±çb ßrßI�6àÄß¶� ß̧ Éå®� â×>ßº� ßG ßjßJá²=�=ßcåDßª� â×>ßº� ßG åjßJ á³ßI� áÁß?� ß�C� ß́ å¶>ßÉ å¢ßÆ� ß́ åjá«ß¾�Îß· ß¢�àÄ à̄å«á¿àI�>ßº

* ßK á³ ßjáºß?�>ßº� å̧ áNåå�

ژباړه
%-$�هبه په ايجاب او قبول سره صح５ح کي８ي او په قبض کولو سره بشپ７ي８ي. که موهوب له  
)دعقد( په مجلس ک３ د واهب له امر پرته هبه قبض ک７ي، روا ده. که )د دواړو( له جال ک５دو 

وروسته ي３ قبض ک７ي، صح５ح نه ده مگر دا چ３ واهب ورته د قبض اجازه وک７ي. 
%.$�هبه د )واهب( په دې وينا سره منعقد８４ي: دروم３ بخ＋له، درم３ ک７ه، دا خوراک م３ 
درک７، دا کالي م３ ستا وگر＄ول، دا شی م３ تر عمره ستا ک７، پر دې سپرل９ م３ سپور ک７ې او 

له سپرولو ي３ نيت بخشش وي.
%/$�هغه مال چ３ و４شل ي３ ممکن وي، تر هغ３ ي３ بخشش روا نه دی چ３ و４شل شوی او 

جال شوی نه وي. 
%0$�د هغه مشاع مال بخشش چ３ و４شل ي３ ممکن نه وي، روا دی. 

%1$�چا چ３ مشاعه برخه بخشش ک７ه هبه ي３ فاسده ده، که ي３ وو４شله او بيا ي３ تسليم ک７ه روا 
ده. 

%2$�که ي３ اوړه په غنمو او غوړي په کون％لو ک３ بخشش ک７ل، هبه فاسده ده، که ي３ ژرنده 
ک７ل او بيا ي３ تسليم ک７ل، روا نه ده.

%3$�که مال د موهوب له په الس ک３ و، د قبض له نوي کولو پرته ي３ په بخشش سره مال 
گر＄ي. 

%4$�که پالر خپل صغير زوی ته کوم شی بخشش ک７ي، نو زوی ي３ په عقد سره مالک گر＄ي. 
که پردی س７ی ورته بخشش وک７ي، د پالر په قبضولو ي３ هبه بشپ８４７ي.

%5$�که يتيم ته بخشش وشو او ولي ي３ ورته قبض ک７ روا ده. که د مور په غ８５ ک３ و او مور 
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ي３ ورته )بخشش( قبض ک７، روا ده. همدا راز که د پردي په پالنه ک３ و )او )بخشش( ي３ ورته 
قبض ک７ روا ده( 

%,-$�که عقلمن ماشوم د ＄ان لپاره بخشش قبض ک７، صح５ح دی. 
که دوو کسانو يوه تن ته کور بخشش ک７، روا دی. که يو تن دوو کسانو ته کور بخشش ک７ د امام 

ابوحنيفه په نظر روا نه دی، امام ابويوسف او امام محمد وايي: روا دی.  
%--$�که پردي س７ي ته ي３ بخشش ورک７، کوالی شي چ３ ب５رته ي３ ترې واخلي، دا کار مکروه 
دی مگر دا چ３ هغه ي３ عوض ورک７ي يا په بخشش ک３ نه ب５ل５دونکی زياتوالی راشي، يا د 

عاقدينو يو تن م７ شي، يا د موهوب له له ملکيت ＇خه هبه وو＄ي. 
%.-$�که محرم خپلوان ته ي３ بخشش ورک７، نو ب５رته ي３ ترې نشي اخيستالی. همدا راز که 

＊％ه او م７５ه هم يو بل ته ورک７ي بخششونه ب５رته نشي اخيستالی. 
%/-$��که موهوب له بخشش کوونکي ته ووايي: دا )مال( د بخشش په عوض، بدل يا مقابل 
لري.  نه  ب５رته غو＊تلو( حق  )بخشش  د رجوع  واخلي،  ي３  او بخشش کوونکی  واخله  ک３ 
که پردی شخص بخشش کوونکي ته د موهوب له له خوا په خيراتي توگه عوض ورک７ي او 

بخشش کوونکی ي３ قبض ک７ي، نو د رجوع حق نه لري. 
%0-$�که د عوض نيمه برخه په استحقاق يوړل شي، د بخشش هي＆ برخه ب５رته نشي اخيستالی 

مگر دا چ３ پات３ عوض هم ورک７ي او بيا بخشش ب５رته وغواړي.
%1-$�بخشش ب５رته اخيستل صح５ح نه دي مگر د دواړو په رضا يا د حاکم په حکم. 

%2-$�که بخشش شوی عين )د موهوب له په الس ک３( هالک شي، بيا ي３ ＇وک په استحقاق 
يوسي او موهوب له ي３ تاوان ورک７ي، نو موهوب له بخشش کوونکي ＇خه ه５＆ شی نشي 

غو＊تالی. 
%3-$�که د عوض په شرط ي３ )مال( بخشش ک７، د عوضينو قبض کول معتبر دي، کله ي３ چ３ 
يو له بله قبض ک７، عقد صح５ح او د بيع３ حکم لري، يعن３ په عيب او خيار رؤيه سره ردي８ي 

او شفعه پک３ واجبي８ي.  
%4-$�عمری رواه ده، موهوب له ته د هغه په ژوند ک３ او ورثه وو ته ي３ د هغه له مرگه وروسته 



٢١٣

ده. 
)رقبي( د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر باطله او امام ابويوسف وايي روا ده.

%5-$�چا چ３ وين％ه له حمل پرته بخشش ک７ه، هبه ي３ صح５ح او استثنا ي３ باطله ده. 
%,.$�صدقه د هب３ په ＇５ر ده )په حکم ک３ يعن３( له قبض پرته نه صح５ح کي８ي. 

د هغ３ مشاع )برخ３( خيرات کول روا نه دي چ３ د و４شلو وړ وي،. که دوو کسانو ته ي３ ＇ه 
شی خيرات ورک７، روا دی، په خيرات ک３ له قبض وروسته رجوع کول صح５ح نه دي. 

%-.$�که چا د خپل مال د خيراتولو نذر وک７، نو الزم دي چ３ هغه جنس خيرات ک７ي چ３ 
زکات پک３ واجب دی. 

%..$�چا چ３ نذر وک７ چ３ خپل ملکيت به خيراتوي، نو ورباندې الزم دي چ３ خپل ！ول مال 
خيرات ک７ي او ورته به ويل کي８ي: له شتمن９ ＇خه دې دومره سپما ک７ه چ３ په خپل ＄ان او 
کورن９ ي３ مصرفوې، تر ＇و نور مال وگ＂３، کله ي３ چ３ مال وگ＂لو ورته به وويل شي: دومره 

ور＇خه خيرات ک７ه چ３ پخوا دې د ＄ان او کورن９ لپاره سپما ک７ی و.  

شرحه
د هبې تعريف او مشروعيت: 

السنن  په  په حديث ک３ چ３  ويل کي８ي.  ته هبه  تمليک  د عين  پرته  بدل  او  له کوم عوض 
الکبری ک３ دی راغلی، له رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( ＇خه روايت شوی چ３ فرمايي: 

تهادوا تحابوا. ژباړه: يو بل ته هبه ورک７ئ، تر من＃ به مو مينه پيدا شي.
واهب: بخشش کوونکی.

موهوب له: هغه ＇وک چ３ مال ورته بخشش شي.
د هب３ عقد په ايجاب او قبول سره رامن％ته کي８ي، د هب３ د عقد د بشپ４７دو لپاره شرط ده چ３ 
د ايجاب او قبول په مجلس ک３ هبه شوی مال قبض شي، له مجلس وروسته يوازې د واهب په 

اجازه قبض روا دي. هبه په ＄انگ７و الفاظو رامن％ته کي８ي چ３ په متن ک３ ي３ يادونه وشوه.



٢١٤

د مشاع حق بخشش: 
مشاع حق په دوه ډوله دی: يو هغه چ３ د جال ک５دلو وړتيا ولري، لکه: دوه جريبه ＄مکه چ３ 

د دوو تنو تر من＃ شريکه وي، خو د هر شريک حق بيل شوی نه وي.
د مشاع حق بل ډول داس３ دی چ３ د جال ک５دلو وړتيا ونه لري، لکه: دوه تنه چ３ په مو！ر ک３ 
سره شريکان وي، دوی دواړه نشي کوالی چ３ مو！ر په من＃ نيم ک７ي او هر شريک يوه يوه 

برخه واخلي. 
له پورتن９ تشر４ح وروسته وايو چ３ د و４ش وړ مشاع حق له و４شلو وړاندې بخشش ک５دای 
نشي، خو هغه مشاع مال چ３ د و４شلو وړ نه وي، بخشش کول ي３ روا دي لکه په مو！ر ک３ 
خپله مشاعه برخه هبه کول. که د و４شلو او جال ک５دلو وړ مشاع مال جال او برخ３ برخ３ ک７ل 

شي نو بخشش ي３ روا دی.
په دانو ک３ د غوړو هبه کول ＄که روا نه دي چ３ غوړي ال تر اوسه معدوم دي او د معدوم هبه 
کول صح５ح نه دي او کله چ３ دا عقد له لوم７ي سره باطل منعقد شي، نو وروسته په جال کولو 

او د غوړو په راپيدا ک５دو نه صح５ح کي８ي.
په قبض کې واکمني: 

د کوچنيانو پلرونه د هغوی وليان دي او د هب３ په قبضولو ک３ د هغوی واکمنان دي، همدا راز د 
کوچنيانو ！ول شرعي واکمنان د هب３ په قبضولو ک３ د کوچنيانو واکمني کوي او هبه صح５ح گ２ل 

کي８ي. که کوچنی مميز وي، قبض ي３ صح５ح دی.
دوو کسانو ته د يو تن بخشش: د يو تن له لوري دوو کسانو ته کور هبه کول روا نه دي، 
＄که چ３ په دې عمل سره په حقيقت ک３ په کور ک３ د دوو کسانو مشاع３ برخ３ رامن％ته 
کول دي او په مشاع شي ک３ قبض نه شي ک５دای، بيا دا کور داس３ مشاع مال دی چ３ د و４شلو 

وړ دی او د و４شلو وړ مشاع مال له جال کولو وړاندې بخشش کول روا نه دي.
د بخشش ب５رته اخيستل: اصال د بخ＋ل شوي مال ب５رته غو＊تل د مروت خالف کار دی، 
خو بيا هم که بخشش پردو ته ب３ له عوض شوی وي له الندې حاالتو پرته ي３ ب５رته اخيستل 

روا دي، ＄که پردي ته له بخشش ＇خه مقصد عوض وي نه صله رحمي.
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١- په بخشش ک３ نه ب５ل５دونکی زياتوالی راشي لکه په  کور ک３ ＇اه وکيندل شي. 
٢- واهب يا موهوب له م７ شي. 

٣- هبه د موهوب له له ملکيت ＇خه وو＄ي. 
ب５رته وغواړي،  ته ورک７ل شوی بخشش  يا ＊３％  او مي７ه  واهب نشي کوالی چ３ محارمو، 

＄که چ３ له دغس３ هب３ ＇خه مقصد صله رحمي ده نه عوض.
مسئله: 

که صفيه رويا ته د سرو زرو بنگ７ی بخشش ورک７ي او رويا په مقابل ک３ دوې جوړې جام３ 
ورک７ي. وروسته يو جوړ جام３ په استحقاق يوړل شي، په دې صورت ک３ صفيه نشي کوالی 
چ３ له رويا ＇خه بنگ７ی ب５رته وغواړي مگر دا چ３ پات３ جوړه هم رويا ته ورک７ي او خپل د 

سرو زرو بنگ７ی وغواړي.
عمری: 

دې ته وايي چ３ د ب５لگ３ په ډول يو ＇وک خپل کور چا ته بخشش ک７ي او ورته ووايي چ３ 
زما تر مرگه دا کور ستا دی، يا ستا تر مرگه دا کور ستا دی، گ＂ه ترې اخله. په دې صورت ک３ 
بخشش صح５ح او د وخت شرط باطل دی، د موهوب له له م７ين３ وروسته کور د موهوب له 

د وارثانو حق دی.
رقبی:

 که ＇وک چا ته ووايي: خپل دا کور م３ تاته درک７، که زه له تا مخک３ م７ شوم، نو کور ستا شو 
او که ته له ما مخک３ م７ شوې، نو کور به زما وي. د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر دا ډول 

هبه باطله او عاريت بلل کي８ي خو امام ابويوسف وايي چ３ هبه صح５ح ده.
صدقات هم د هب３ حکم لري خو له قبض وروسته ي３ ب５رته اخيستل روا نه دي؛ ＄که عوض 
)ثواب( ي３ واخيست که ي３ دوو مسکينانو ته کوم شی صدقه ک７ روا دی ＄که مشاع والی نه په 

ک３ را＄ي ＄که صدقه اول اهلل تعالی ته رسي８ي بيا له ده ＇خه مسکينانو ته. 
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زده کوونکي دې شرعي محارم په گوته ک７ي.

١- هبه تعريف او د مشروعيت دليل ي３ وواياست.
٢- واهب او موهوب له چا ته ويل کي８ي؟

٣- د مشاع حق ډولونه د مثالونو په ترڅ ک３ رو＊انه ک７ئ.
٤- له پردو ＇خه د بخشش ب５رته اخيستلو حکمونه تشر４ح ک７ئ.

٥- عمری او رقبی تعريف ک７ئ. 
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شپ８ ＇لو４＋تم لوست

وقف

خلکو ته د گ＂３ رسولو لپاره د خپل مال وقف کول يوه داس３ الره ده چ３ په دوامدار ډول 
ور＇خه گ＂ه اخيستل کي８ي. دا يو ن５ک کار او د بنده لپاره اجر لري.
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ژباړه

%-$�د امام ابوحنيفه په نظر وقف د واقف له ملکيته نه و＄ي مگر دا چ３ حاکم ي３ )په وتلو( 
حکم وک７ي يا واقف وقف تر خپل３ م７ين３ پورې تعليق ک７ي او ووايي: کله چ３ زه م７ شوم 
نو کور م３ د فالني لپاره وقف دی. امام ابويوسف وايي: وقف په محض وينا سره د واقف له 
ملکيت نه و＄ي. امام محمد وايي: وقف تر هغ３ د واقف له ملکيت ＇خه نه و＄ي چ３ د 

وقف لپاره ي３ سرپرست نه وي ！اکلی او هغه ته ي３ سپارلی نه وي. 
%.$�کله چ３ د اختالفاتو په پام ک３ نيولو سره وقف صح５ح شي، نو وقف د واقف له ملکيت 

＇خه و＄ي او د موقوف عليه په ملکيت ک３ نه داخلي８ي. 
%/$�د مشاع )مال( وقفول د امام ابويوسف په نظر روا دي. امام محمد وايي: روا نه دي.

%0$�د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر د وقف )عقد( تر هغ３ نه بشپ７ي８ي چ３ پای ي３ يوه 
دائمي جهت ته نه وي گر＄ول شوی، امام ابويوسف وايي: که پای ي３ مؤقت جهت ته وگر＄ول 

شي هم روا دی او له هغ３ وروسته د فقيرانو حق گر＄ي که ＇ه هم ياد ک７ي ي３ نه وي.
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%1$�د ＄مک３ وقف کول صح５ح دي، د منقولو او ل８５د４دونکو شيانو وقف روا نه دی. امام 
ابويوسف وايي: که خپله ＄مکه له غوايانو او بزگرانو سره چ３ هغوى ي３ مريان وي، وقف ک７ي 

روا ده. امام محمد وايي: د اس او وسل３ وقفول روا دي. 
%2$�کله چ３ وقف صح５ح شو، بيا ي３ پلورل او تمليک کول روا نه دي، مگر د امام ابويوسف 
په نظر که )وقف( د مشاع مال په ب２ه وي او شريک ي３ د و４شلو غو＊تنه وک７ي نو و４شل ي３ 

صح５ح دي. 
د وقف له عايداتو ＇خه لوم７ی د وقفي أبادۍ جوړول واجب دي، که واقف دا شرط ک７ي 

وي او که نه. 
%3$�که ي３ کور د چا د اوالد د اوس５دو لپاره وقف ک７، نو جوړول ي３ هم په هغه چا دي چ３ د 
اوسيدو حق په ک３ لري، که اوس５دونکي له جوړولو ډډه وک７ه يا ب３ وزله و، حاکم به ي３ په کرايه 

ورک７ي او په کرايه به ي３ ودان ک７ي، کله چ３ ودان شي ب５رته به ي３ اوس５دونکي ته ورک７ي. 
ورته  ي３  که  لگوي  ک３  په جوړولو  ودان９  د  حاکم  به  وسايل  او  توکي  ن４７دلي  ودان９  د  �$4%
)سمالسي( اړتيا درلوده، که نه تر هغ３ به ي３ ساتي چ３ ودان９ ي３ بيا لگولو ته اړتيا پيدا ک７ي 

＇و ي３ په ک３ مصرف ک７ي، دا روا نه دي چ３ د وقف د مستحقينو تر من＃ ي３ وويشي. 
امام  د  ک７ي،  ＄ان  د  سرپرستي  ي３  يا  ورگر＄وي،  لپاره  ＄ان  د  غله  وقف  د  واقف  که  �$5%

ابويوسف په نظر روا ده. 
%,-$�که )واقف( جومات جوړ ک７، تر هغه ي３ له ملکيته نه و＄ي چ３ له خپل ملکيته ي３ 
د الرې سره جال ک７ی نه وي او خلکو ته ي３ پک３ د لمان％ه اجازه نه وي ورک７ي، کله چ３ 
يو تن پک３ لمون＃ وک７ي، د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر د )واقف( له ملکيت ＇خه 
و＄ي، خو امام ابويوسف وايي: وقف د واقف له ملکيت ＇خه په دې وينا و＄ي چ３ ووايي: 

دا )＄مکه( م３ جومات ک７. 
%--$�که ＇وک د مسلمانانو لپاره د اوبو ورکولو ＄ای، مسافرخانه يا رباط جوړ ک７ي او يا خپله 
＄مکه هديره وگر＄وي، د امام ابوحنيفه په نظر د ده له ملکيته تر هغ３ نه و＄ي چ３ حاکم 

ورباندې حکم نه وي ک７ی. 
ابويوسف وايي: په خبره ي３ له ملکيت ＇خه و＄ي. امام محمد وايي: کله چ３  امام  �$-.%
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خلک د اوبو ورکولو له ＄ای ＇خه اوبه يوسي، په رباط او مسافرخانه  ک３ واوسي８ي او په هديره 
ک３ م７ی خ（ ک７ي نو د واقف له ملکيته و＄ي.

شرحه
د وقف تعريف او مشروعيت: وقف په لغت ک３ بندولو او ساتلو ته وايي او د فقهاوو په 
اصطالح ک３ د واقف په ملکيت ک３ د عين ساتلو او گ＂و خيرات کولو ته وقف وايي چ３ د 

عاريت په ＇５ر دی.
اهلل پاک په ډ４رو أيتونو ک３ مسلمانان خيرات کولو ته رابللي او وقف هم د صدق３ او خيرات 
البخاري د روايت له مخ３ عبداهلل بن عمر )رضي اهلل عنه( له  کولو يو ډول دی. د صح５ح 
پيغمبر )عليه السالم( ＇خه د خپل３ ＄مک３ د صدقه کولو په اړه سال وغو＊ته، هغه )عليه 
السالم( ورته وويل: ÃE�K®brIÆ�>Ã·q?�KjçFU�KÒm�ÁC<* ژباړه: که دې خو＊ه وي عين 
ي３ له ＄ان سره وساته او )گ＂３( ي３ صدقه ک７ه. دا حديث د وقف په مشروعيت او رواوالي 

داللت کوي. 
واقف: هغه چا ته ويل کي８ي چ３ خپل مال وقف کوي.

موقوف: هغه عين چ３ واقف ي３ وقف کوي.
موقوف عليه: هغه جهت )افراد يا کار( چ３ د وقف گ＂３ په هغوی مصرفي８ي.

صيغه: هغه الفاظ او ！کي چ３ د وقف عقد ورباندې رامن％ته کي８ي.
أيا موقوف د واقف له ملکيته وځي؟ د امام ابوحنيفه په نظر وقف د عاريت په ＇５ر دی 
او د دوو حالتونو پرته د واقف له ملکيت ＇خه نه و＄ي، يعن３ واقف کوالی شي چ３ وقف 
پای ته ورسوي او وقف شوی عين او گ＂３ ي３ په خپل ملکيت ک３ راولي. هغه دوه حالتونه دا 

دي: 
١- چ３ حاکم د واقف له ملکيت ＇خه د وقف په وتلو حکم وک７ي.

٢- چ３ وقف تر خپل３ م７ين３ پورې تعليق ک７ي او داس３ ووايي: کله چ３ زه م７ شوم، نو 
زما کور دې فالني ته وقف وي.

د يارانو په مذهب وقف شوی عين د واقف له ملکيت ＇خه و＄ي، خو د موقوف عليه په 
او  پلورل  نو  داخل شي  ملکيت ک３  په  عليه  موقوف  د  که  داخلي８ي، ＄که  نه  ملکيت ک３ 

تمليک ي３ روا ک８５ي په داس３ حال ک３ چ３ د وقف پلورل روا نه دي.
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د مشاع وقف کول: 
د امام ابويوسف په نظر د مشاع مال چ３ د تقسيم وړ وي، وقف کول صح５ح دي، ＄که د 
هغه په نظر په وقف ک３ قبض شرط نه دی. د امام محمد په نظر د مشاع مال چ３ د و４ش وړ  
وي وقف کول ＄که صح５ح نه دي چ３ په وقف ک３ قبض شرط دی او د مشاع مال قبض 

کول ممکن نه دي.
د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر د وقف پای بايد داس３ لوري ته وگر＄ول شي چ３ تلپات３ 
وي. وقف بايد مهالني او مؤقتي نه وي او ب５رته واقف ته راونه گر＄ي، ＄که هم５شه والی د 
وقف له شرطونو ＇خه دی، د ب５لگ３ په ډول که ＇وک ووايي: زما دا يو جريب ＄مکه د لسو 

کلو لپاره د ＊وون％ي لپاره وقف ده. دا مؤقتي وقف دی او صح５ح نه دی.
د امام ابويوسف په نظر هم５شه والی د وقف لپاره شرط نه دی، بلک３ کله چ３ ！اکل شوی 
لوری پای ته ورسي８ي، وقفي مال د فقيرانو لپاره گر＄ي. نو په پورتنی مساله ک３ له ！اکلي وخته 

وروسته ＄مکه د فقيرانو لپاره －ر＄ي.
د وقف د گټو مصرفول: 

د ب５لگ３ په ډول که کور وقف شي، نو په کرايه ک３ لوم７ی حق د کور د رغولو او اصالح دی، 
موقوف عليه بايد کور ترميم ک７ي، که ي３ له دې کار ډډه وک７ه يا ي３ د ترميم وس نه درلود، نو 
چارواکي به کور بل چاته په کرايه ورکوي او له کراي３ ＇خه به د کور ترميم کي８ي، له ترميم 

وروسته به موقوف عليه ته سپارل کي８ي. 
د وقف شوې ودان９ ب５کاره شوي لرگي او نور شيان به ب５رته په ودان９ ک３ لگول کي８ي. که په 
ودان９ که د بيا لگولو وړ نه و، نو روا ده چ３ وپلورل شي او پيس３ ي３ په ودان９ مصرف شي، 

موقوف عليه ته د دغو شيانو ورکول روا نه دي.
که واقف د وقف گ＂３ يا سرپرستي د خپل ＄ان لپاره شرط ک７ي، نو د امام ابويوسف په نظر 
وقف صح５ح او د امام محمد په نظر صح５ح نه دی، ＄که چ３ قبض نه رامن％ته کي８ي او 

قبض د وقف لپاره شرط دی.
قبض د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر د وقف لپاره شرط دی. په همدې بنس که يو 
＇وک جومات جوړ ک７ي، تر هغ３ ي３ له ملکيت ＇خه نه و＄ي چ３ خلکو پک３ لمون＃ نه 
وي ک７ی، ＇رنگه چ３ په جومات ک３ قبض ممکن نه دی، نو د خلکو لمون＃ کول د قبض 
＄ای نيسي، خو د امام ابويوسف په نظر چ３ قبض شرط نه دی، نو يوا＄３ په ودانولو وقف 
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بشپ７ي８ي.
په متن ک３ د اوبو ورکولو ＄ای، مسافرخان３ جوړولو او د ＄مک３ هديره گر＄ولو په مسئله ک３ 
د امام ابوحنيفه په نظر د حاکم حکم ＄که شرط دی چ３ يوا＄３ په ودانولو سره د واقف له 
ملکيت ＇خه نه و＄ي. د امام محمد په نظر د ت５رې مسئل３ په ＇５ر د خلکو له خوا د اوبو په 

وړلو، اوس５دو او د م７ي په خ＋ولو سره وقف بشپ７ي８ي.

زده کوونکي دې په ！ولگ３ ک３ د وقف عمليه تمثيل ک７ي.

١- وقف تعريف او د مشروعيت داليل ي３ رو＊انه ک７ئ.
٢- د وقف عناصر رو＊انه ک７ئ.

٣- أيا وقف د واقف له ملکيت ＇خه و＄ي؟ په دې اړه د امامانو نظرونه بيان ک７ئ.
٤- د مشاع مال وقفول ＇ه حکم لري؟

٥- قبض په وقف ک３ ＇ه حيثيت لري؟ په دې اړه د امامانو اختالف ＇رگند ک７ئ.
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اووه ＇لو４＋تم لوست

غصب

د بل چا مال په ناحقه او زور اخيستل يو ناروا عمل دى او اسالمي شريعت له هغ３ ＇خه منعه 
ک４７ده، چ３ شريعت ک３ ورته غصب وايي او دا لوست ي３ د حکمونو په اړه دی.

� ß̧ áNåº� ß×�>çå�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(åÄå·áNåº� àÁ> ß» ßu�åÄáÉß·ß£ßª�åÅ åbßÈ� å�� ß́ ß·ßÃßª� ã̧ áNåº�àÄß¶�>çå��>âÒáÉ ßm� ßG ßrß¦� áÀßºßÆ�$-%
�* åG árß§á¶=�ß½áÇßÈ�àÄàJ ß»Éå®�åÄáÉß·ß£ßª�àÄß¶

� ß¼ß·á£ßÈ�ÎçJ ßU� à¼å²>ßá�=�àÄ ßjßF ßU�>ßÃß² ßØßÂ�Î ß¢ça=� áÁåCßÆ�(åÍßEÇ àrá§ßá�=�å á�ß£á¶=�èaße� åG åq>ß§á¶=�Îß· ß¢ßÆ�$.%
�*>ßå�ßbßFåE�åÄáÉß· ß¢� ßÊ åvá̄ßÈ� ç¼àM�> ßÂßfßÃ á�ßßÙ�âÍßÉå®>ßE� áKß¾> ß²�áÇß¶�> ßÃç¾ß?

�* à¹çÇßà�ßÆ� à̧ ß̄á¿àÈ�> ß»Éåª� àG árß§á¶=ßÆ�$/%
� ß¹>ß®ßÆ�( ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÄá¿ ß» ávßÈ�áß��åÅ åbßÈ� å�� ß́ ß·ßÃßª�=âe>ß̄ ß¢� ßG ßrß¦�=ßcåC ßÆ�$0%

�*> â£Éåß�� á¼åå�áÇß®� å��àÄß¿ å» ßu�àÅ>ß¿ á³ àißÆ�åÄå·á£å«åE� ßsß̄ß¾�>ßºßÆ�*àÄà¿ ß» ávßÈ�6 ãb ç»ßà�
�åÅ åbßÈ� å�� ßsß̄ß¾� áÁåDßª�(àÄß¿ å» ßu�åÄå·á£åª�åá�ß§åE�áÆß?�åÄå·á£å«åE� åG åq>ß§á¶=� åbßÈ� å�� àHÇ àrá§ßá�=� ß́ ß· ßÂ�=ßcåC ßÆ�$1%

�* åÁ> ßrá̄è¿¶=� àÁ> ß» ßu�åÄáÉß·ß£ßª
�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(åÄáÉß¶C�> ßÃ ß»ç· ßißÆ�>ßÃßJ ß»Éå®�àÄß¿ ç» ßu�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�> ßÃ à³å¶> ß»ßª�åÅåá� ß¦�ßÌ> ßm� ßXßEßc� áÀßºßÆ�$2%
�>â®áf ß]�àÄß®ßf ß]� áÁåCßÆ�(àÄß¾> ßrá̄ à¾� ßÀ å» ßu�=â� åjßÈ�>â®áf ß]�åÅåá� ß¦� ßHáÇßM� ß±ßf ß]� áÀßºßÆ�(> ßÃß¾> ßrá̄ à¾�àÄß¿ ç» ßu

�*åÄåJ ß»Éå®� ß¤Éåß��àÄß¿ ë» ßvàÈ� áÁß?�åÄ å³å¶> ß»å·ßª�åÄå£åª>ß¿ßº�ßÍçº> ß¢� à̧ åìáFàÈ�=â�åNß²
� ß¹=ßg�>ßÃå£åª>ß¿ßº� à¼ á� à¢?ßÆ�>ßÃàá�=� ß¹=ßg�ÎçJ ßU� åG åq>ß§á¶=� å̧ á£å«åE�àÍßEÇ àrá§ßá�=�àá�ß£á¶=� áLßç�ß§ßI�=ßcåC ßÆ�$3%
� ßËëaßÖàÈ�ÎçJ ßU�>ßÃåE� à¥>ß«åJá¾ å×=�àÄß¶� ç̧ åß��áß�ßÆ�(> ßÃß¿ å» ßußÆ� àG åq>ß§á¶=�> ßÃ ß³ß·ßºßÆ�>ßÃá¿ ß¢�àÄá¿åº� åHÇ àrá§ßá�=� à́ á·åº
�Æ?�(>Ãß¿ ßV ßìßª�âÍ ßìá¿ åU� ßG ßrß¦�Æ?�(>Ã ß̂ ßF ß{�Æ?�>Â=çÇ ßmßÆ�>Ãßß}ßdßª�âÌ>m� ßG ßrß¦� áÀß»ß²�=d ßÂßÆ�(>ßß�ßbßE

*âÍßÉå¾A�àÄß· å»ß£ßª�â=fá« àq�Æ?�(â>«áÉ ßi�àÅ ßdßç�>ßª�=bÈb ßU
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�> ßÃ å³å¶>ßº� à́ á·åº� á¹àhßÈ�áß��âÍßÉå¾A�áÆß?�ß�å¾>ß¾ßa�áÆß?� ß¼ åÂ=ßeßa�> ßÃßEßf ßvßª�(>âF ßÂßc�áÆß?�âÍ çvåª� ßG ßrß¦� áÁåCßÆ�$4%
�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃá¿ ß¢

�*> ßÃàJ ß»Éå®� ßG åq>ß§á¶=�ß½åhß¶ßÆ�(> ßÃá¿ ß¢�>ßÃ å³å¶>ßº� à́ á·åº� ß¹=ßg�>ßÃáÉß· ß¢�Îß¿ßFßª�âÍ ßU> ßi� ßG ßrß¦� áÀßºßÆ�$5%
�> ßÂça àeßÆ� ßláfß§á¶=ßÆ�ßÐ>ß¿åFá¶=� á¤ß·á®=�6àÄß¶� ß̧ Éå®�> ßÃÉåª�Îß¿ßE�áÆß?�> ßÃÉåª� ßlßfß§ßª�> âuáeß?� ßG ßrß¦� áÀßºßÆ�$-,%
�ßÍ ß»Éå®�àÄß¶� ßÀ ß» ávßÈ� áÁß?� ǻ å¶> ß»á·å·ßª�( ß́ å¶ßc� å¤á·ß̄åE� àsà̄á¿ßI� àzáeßáÙ=� áKß¾> ß²� áÁåDßª�(Í¦åe>ßª�> ßÃ å³å¶>ßº� ß�C

*> â¢Çà·á̄ ßº� åláfß§á¶=ßÆ�åÐ>ß¿åFá¶=
�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�àÄàF åU> ßrßª�( æÀá» ßjåE�àÄçJß·ßª�>â̄ÈåÇ ßi�áÆß?�ßfßá�ß?�àÄß§ßF ßrßª�>âEáÇßM� ßG ßrß¦� áÀßºßÆ�$--%
� ßÀ å» ßußÆ�> ß» àÂßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( åG åq>ß§á·å¶� ß́ å¶ßc� ß¼ç· ßißÆ� å°ÈåÇ çj¶=� ß̧ áNåºßÆ� ßxßÉáEß?�åÄåEáÇßM�ßÍ ß»Éå®�àÄß¿ ç» ßu

�*> ß»åÃÉåª� àÀá» çj¶=ßÆ� à̈áF çr¶=�ßa=ßg�>ßº
� à¹áÇß̄á¶= ßÆ�(åÍ ß»Éå̄á¶>åE� àG åq>ß§á¶=�> ßÃ ß³ß·ßº�(> ßÃßJ ß»Éå®� à́ å¶>ßá�=�àÄß¿ ç» ßvßª�(> ßÃßFçÉ ß§ßª�>â¿áÉ ß¢� ßG ßrß¦� áÀßºßÆ�$-.%
� áLßfßÃ ß�� áÁåDßª�( ß́ å¶ßc� áÀåº�ßfßNá²ß@åE�ßÍß¿ëÉßFá¶=� à́ å¶>ßá�=� ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?� ç×C�åÄå¿Éåß�� ß¤ßº� åG åq>ß§á¶=� à¹áÇß®�åÍ ß»Éå̄á¶=� å�
� å¹Ç à³à¿åE�áÆß?� ǻ å¶>ßá�=�> ßÃßº>ß®ß?�æÍß¿ëÉßE�áÆß?� ǻ å¶>ßá�=� å¹áÇß̄åE�> ßÃß¿ å» ßu�ábß®ßÆ�( ßÀ å» ßu�>çå�� àfßNá²ß?�> ßÃàJ ß»Éå®ßÆ�àá�ß£á¶=
�åÄå¿Éåß� � ß¤ßº � åG åq>ß§á¶= � å¹áÇß̄åE �> ßÃß¿ å» ßu� ßÁ>ß² � áÁåCßÆ �( ǻ å¶> ß»á·å¶ �ße>ßÉ å] � ßØßª �å�å»ßÉá¶= � áÀ ß¢ � åG åq>ß§á¶=

*� ßzßÇå£á¶=�çaßeßÆ�ß á�ß£á¶=� ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� ßÁ> ß» çv¶=�Î ßváºß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE� à́ å¶>ßá�>ßª
� áK ß³ß· ßÂ� áÁC� åG åq>ß§á¶=� åbßÈ� å��ãÍß¾>ßºß?� åHÇ àrá§ßá�=� åÁ>ßJ ájàFá¶=�àÌßfßß�ßÆ�> ßÂ àÕ>ßß�ßÆ�åÍßEÇ àrá§ßá�=� àbß¶ßÆßÆ�$-/%

�*> ßÂ>çÈC�àÄß£ß¿ á»ßÉßª�> ßÃ à³å¶>ßº�> ßÃßFà· áìßÈ�áÆß?�> ßÃÉåª�Ïçbß£ßJßÈ� áÁß?� ç×C�åÄáÉß· ß¢� ßÁ> ß» ßu� ßØßª
�ãÐ>ßªßÆ�åbß¶ßÇá¶=�åÍ ß»Éå®� å�� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( åG åq>ß§á¶=� åÁ> ß» ßu� áÀå»ßª�åÌßa ß×åÇá¶>åE�àÍßÈåe>ßá�=� áK ßrß̄ß¾�>ßºßÆ�$-0%
�>ßº� ß¤åª>ß¿ßº� àG åq>ß§á¶=� àÀ ß» ávßÈ� ß×ßÆ� åG åq>ß§á¶=� áÀ ß¢�àÄà¾> ß» ßu� ß�ß̄ ßißÆ�åbß¶ßÇá¶>åE� àÁ> ßrá̄è¿¶=�ßå� àQ�åÄåE

�* ßÁ> ßrá̄è¿¶=�à½ßfá§ßÉßª�åÄå¶> ß»á£åJ ái>åE� ßsà̄á¿ßÈ� áÁß?� ç×C�àÄßF ßrß¦
�> ß» àÃ ß³ß·áÃßJ ái= � áÁåCßÆ �(> ß» àÃßJ ß»Éå® � ßÀ å» ßu�àÅßfÈåhá¿ å]�áÆß? � ëÊëºëd¶= �ßfáß�� à¼å· ájàá�= � ß́ ß·áÃßJ ái= �=ßcåC ßÆ �$-1%

* áÀ ß» ávßÈ�áß�� æ¼å· ájàå�� ã¼å· ájàº
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ژباړه: 
%-$�چا چ３ داس３ شی غصب ک７ چ３ مثل ي３ درلود او په الس ک３ ي３ هالک شو، نو پر 
هغه د مثل ضمان دی. که شی داس３ و چ３ مثل ي３ نه درلود، نو پر هغه ي３ د غصب د ور３＄ 

قيمت الزم دی. 
%.$�په غاصب باندې د غصب ک７ي شي ب５رته ورکول دي. که ي３ د هالک５دو دعوه وک７ه، حاکم 
به ي３ تر هغ３ بندي ک７ي چ３ يقين ي３ راشي چ３ که مغصوبه )ورسره( پات３ وای، نو ＊کاره 

ک７ې به ي３ وه، بيا به ورباندې د بدل ورکولو حکم وک７ي.
%/$�غصب په هغو مالونو ک３ )معتبر( دی چ３ د نقل او ل８５دولو وړ وي. 

%0$�که ＄مکه ي３ غصب ک７ه او په الس ک３ ي３ هالکه شوه د امام ابوحنيفه او امام ابويوسف 
په نظر ضامن نه دی. امام محمد وايي: ضامن ي３ دی. او هغه چ３ په خپل الس او اوس５دو ي３ 

نيمگ７ې ک７ې وي، د ！ولو امامانو په نظر ضامن دی. 
%1$�که مغصوبه د غاصب په الس ک３ د ده په ک７نه يا د ده ب３ ک７و هالکه شي، تاوان به ي３ 

ورکوي، که ي３ په الس ک３ نيمگ７ې شي نو د نقصان تاوان ورباندې دی.
%2$�چا چ３ پردی پسه حالل ک７، نو ＇＋تن ي３ اختيار لري چ３ قيمت ي３ ترې اخلي او پسه 
ورپر８４دي او که د نقصان تاوان ترې اخلي. چا چ３ پردۍ جام３ ل８ې وشلول３ نو تاوان به ي３ 
ورکوي، که دومره ډ４رې ي３ وشلول３ چ３ په عام ډول گ＂ه نشوه ترې اخيستل ک５دای، نو ＇＋تن 

ي３ کوالی شي چ３ د ！ول قيمت تاوان ترې واخلي.
%3$�که غصب شوی مال د غاصب په عمل سره دومره تغير وموند چ３ پخوان９ عمده گ＂３ 
او پخوانی نوم ي３ له من％ه الړ، د مغصوب منُه له ملکيت ＇خه و＄ي او د غاصب ملکيت 
گر＄ي او تاوان به ي３ ورکوي، غاصب ته ور＇خه تر هغ３ گ＂ه اخيستل روا نه دي چ３ بدل 
ي３ نه وي ورک７ی، لکه ＇وک چ３ پسه غصب ک７ي، حالل او وريت يا پوخ ي３ ک７ي، يا غنم 
غصب او ژرنده ي３ ک７ي، يا اوسپنه غصب او توره ترې جوړه ک７ي، زي７ غصب او لو＊ي ترې 

جوړ ک７ي. 
%4$�که سپين يا سره زر غصب ک７ي او بيا ترې سک３ يا لو＊３ جوړ ک７ي، د امام ابوحنيفه په 
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نزد د ＇＋تن له ملکيت ＇خه نه و＄ي. 
%5$�چا چ３ ساجه )تير(١ غصب ک７ او ودان９ ي３ ورباندې جوړه ک７ه، د ＇＋تن له ملکيت 

＇خه و＄ي او پر غاصب ي３ قيمت ورکول الزم دي.
%,-$�چا چ３ ＄مکه غصب ک７ه او ون３ ي３ پک３ وکرل３، يا ي３ ودان９ پک３ جوړه ک７ه، نو ورته 
به وويل شي: ون３ ترې وباسه او ودان９ ړن／ه ک７ه او ＇＋تن ته ي３ تشه ورتسليم ک７ه! که ＄مکه 
د ونو او ودان９ په لرې کولو زيانمنه ک５ده، نو ＇＋تن کوالی شي چ３ د ايستل شوو ونو او ړن／３ 

ودان９ په توگه ورته قيمت ورک７ي او د ده شي. 
%--$�چا چ３ جام３ غصب او سور رنگ ي３ ورک７ يا ي３ ستوان غصب او له غوړو سره ي３ 
گ６ ک７ل، نو ＇＋تن ي３ اختيار لري چ３ د سپينو جامو قيمت او د خپلو ستوانو په ＇５ر ستوان 
ور＇خه اخلي او مغصوبه غاصب ته پر８４دي او که خپل مال اخلي او د زياتي رنگ او غوړو 

قيمت ورکوي.
%.-$�چا چ３ يو عين غصب ک７ او پ ي３ ک７ او ＇＋تن ته ي３ د هغ３ قيمت ورک７ د غاصب 
ملکيت گر＄ي. په قيمت ک３ ي３ د غاصب خبره د قسم سره معتبره ده مگر دا چ３ ＇＋تن ي３ 
د شاهدانو په واسطه قيمت زيات ثابت ک７ي. که عين ب５رته راپيدا شي او قيمت ي３ د ورک７ي 
تاوان ＇خه زيات وي په داس３ حال ک３ چ３ غاصب د ＇＋تن په وينا يا د ده په گواهانو او يا هم 
د غاصب په نکول سره قيمت اخيستی وي نو ＇＋تن اختيار نه لري خو که غاصب د قيمت 
ضمانت د غاصب د وينا يا قسم په بنس ک７ی وي نو ＇＋تن اختيار لري چ３ اخيستل شوی 

عوض کافي بولي او که راپيدا شوی عين اخلي او عوض ب５رته ورکوي.
%/-$�د مغصوب３ بچی او زياتوالی او د غصب شوي باغ ميوې د غاصب په الس ک３ امانت 
يا ي３ ＇＋تن  دي. که هالک شول، پر غاصب ي３ تاوان نشته مگر دا چ３ ت５ری پرې وک７ي 

وغواړي او دی ي３ ور نه ک７ي. 
%0-$�که وين％ه له غاصب سره په والدت نيمگ７ې شي، نو تاوان ي３ پر غاصب دی. که په 
ز８４ولي بچي ي３ تاوان خالص５ده، نو غاصب له تاوانه خالص دی. غاصب د مغصوب３ د گ＂و 

١. په جيم سره د ساج مفرد دى او هغه لويه او کلکه ونه ده چ３ د کورونو په دروازو او ابادۍ ک３ کارول ک８５ي او دلته ترې مراد ت５ر دی.
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ضامن نه دی مگر دا چ３ د هغه په کارولو سره نيمگ７تيا رامن％ته شي، نو تاوان به ورکوي. 
%1-$�که مسلمان د ذمي شراب يا خوگ هالک ک７ي، نو د قيمتونو ي３ ضامن دی، خو که 

مسلمان د مسلمان شراب يا خوگ هالک ک７ي، نو تاوان پرې نشته.

شرحه
د غصب تعريف او حرمت:

په لغت ک３ په زور له بل چا ＇خه د يو شي اخيستلو ته غصب ويل کي８ي او په اصطالح ک３ 
د ＇＋تن له اجازې پرته د هغه متقوم مال په داس３ ډول اخيستل چ３ د هغه له السه وو＄ي، 

غصب بلل کي８ي.
� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ% :غصب د قرأني أيتونو او نبوي احاديثو له مخ３ حرام دی. اهلل پاک فرمايي
$�%=¶¿5�6Ð>j.$�ژباړه: ای مؤمنانو! په خپلو من％و  å̧ å{>ßFá¶>åE� á¼ à³ß¿áÉßE� á¼ à³ß¶=ßÇáºß?�á=Çà· à²á@ßI�ß×�á=Çà¿ßºA

ک３ يو د بل مالونه په ناروا سره مه خورئ.
وسلم(  عليه  اهلل  )صلي  اهلل  رسول  ک７ی،  روايت  بخاري  ک３ چ３  هغه حديث  په  راز  همدا 
او  مالونه  ژباړه: ستاسو وين３،  �* á¼ à³áÉß· ß¢�ã½=ßf ßU� á¼ à³ ßu=ßf á¢ß?ßÆ � á¼ à³ß¶=ßÇáºß?ßÆ � á¼ à²ßÐ>ßºåa � çÁåC فرمايي: 

ستاس３ ناموس پر تاسو حرام دی.
غاصب سره به څه کي８ي؟ 

که ＇وک د چا مال غصب ک７ي او غصب شوی مال ورسره موجود وي، نو ب５رته به ي３ د مال 
＇＋تن ته ورسپاري. که غاصب د مغصوب３ د هالکت دعوه وک７ي قاضي به ي３ ترهغ３ بندي 
کوي چ３ دا باور ي３ راشي چ３ مال په ري＋تيا هالک شوی. که غصب شوی مال له مثلي مالونو 
＇خه و او ور＇خه هالک شو، نو پر غاصب الزم دي چ３ مثل ي３ ＇＋تن ته وسپاري، لکه 
غنم، جوار، وربش３ او نور. که غصب شوی مال له قيمي مالونو ＇خه و او هالک شو، نو 

قيمت به ي３ ＇＋تن ته سپاري لکه غوا، م５＋ه او داس３ نور.
هغه شيان چ３ د ل８５دولو وړ نه دي لکه ＄مکه، د امام ابوحنيفه او امام ابويوسف په نظر ي３ 
غصب ممکن نه دی، له همدې امله که مغصوبه ＄مکه د سيالب په وس５له له من％ه الړه شي 
په غاصب ي３ تاوان نشته، خو د امام محمد په نظر غاصب ضامن دی، البته که غاصب قصدا 
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ويجاړه ک７ي وي، نو په اتفاق سره ضامن دی.
که منقول مال د غاصب په الس ک３ هالک شي، که ي３ غاصب هالک ک７ي او که په خپله 
هالک شي، تاوان ي３ پر غاصب دی. که مال هالک نه شو، بلک３ نيمگ７ی شو، د نيمگ７تيا 

تاوان په غاصب دی.
د ضمان )تاوان( قاعده:

 که غاصب په مغصوبه ک３ دومره بدلون راوست چ３ په نوموړي تغيير سره د مال نوم بدل５ده 
او د مال پخوان９ عمده گ＂３ ترې نه اخيستل ک５دې، نو مغصوب منه حق لري چ３ له غاصب 
＇خه د خپل مال قيمت واخلي او مال غاصب ته پر８４دي. لکه ＇وک چ３ د چا پسه غصب 
ک７ي او حالل ي３ ک７ي، په دې صورت ک３ مغصوب منه کوالی شي چ３ د پسه غو＊ه غاصب 
ته پر８４دي او قيمت ور＇خه واخلي، په دې حالت ک３ د پسه غو＊ه تر هغ３ غاصب ته حالله 

نه ده چ３ قيمت ي３ نه وي ورک７ی.
که چيري په غصب شوي مال ک３ دومره بدلون نه و راغلی چ３ نوم ي３ بدل شي يا عمده گ＂３ 
له السه ورک７ي نو مغصوب منه به يوازې د نيمگ７تيا تاوان اخلي او ！ول مال په غاصب نشي 
د  يوازې  منه  نو مغصوب  ک７ي  ماته  اشاره  مو！ر  د غصب شوي  لکه غاصب چ３  تاوانوالی 

اشارې د تاوان اخيستلو حق لري. 
که غاصب سره يا سپين زر په سکو بدل ک７ل نو د امام صاحب په قول به سک３ ردوي، له سکو 
پرته تاوان ورباندې؛ ＄که نشته چ３ غاصب ي３ مالک نه －ر＄ي؛ ＄که چ３ د زرو نوم او وزن 

په خپل حال پات３ دی او  ډير بدلون په ک３ نه دې راغلی.
که ＇وک په مغصوبه ＄مکه ک３ ون３ وکري نو ＇＋تن ته د سپارلو په مهال ي３ په ايستلو مکلف 
دی، که د ونو ايستلو ＄مک３ ته زيان رسولو او ＇＋تن ي３ په ايستلو راضي نه و نو ون３ به په 

＄مکه ک３ پر８４دي او غاصب ته به د نوموړو ونو قيمت د ايستلو شوو ونو په توگه ورک７ي.
که له چا ＇خه جام３ غصب شوې او غاصب رنگ ورک７، يعن３ زياتوالی ي３ په ارز＊ت ک３ 
راغی نو مغصوب منه اختيار لري چ３ د رنگ قيمت ورکوي او که جام３ پر غاصب تاوانوي 

او قيمت ي３ ورنه اخلي.
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د قيمي مغصوبې ضمان: 
د مغصوب３ د قيمت په ！اکلو ک３ د غاصب خبره له قسم سره معتبره ده. که د مغصوب３ قيمت 
ادا شي او بيا ورکه مغصوبه راپيدا شي او قيمت ي３ له اخيستي قيمت ＇خه زيات وي، نو که د 
مغصوب３ قيمت د غاصب له وينا او قسم سره ！اکل شوی و، ＇＋تن حق لري که ي３ خو＊ه وه، 
زياتوالی به ورنه واخلي او که ي３ خو＊ه وه، اخيستی قيمت به ورته رد ک７ي او مغصوب به واخلي، 

خو که د مغصوب３ قيمت د غاصب له وينا او قسم سره نه و ！اکل شوی، اختيار نه لري.

د مغصوبې گټې:
د مغصوب３ بچي، زياتوالی او د باغ ميوې د غاصب په الس ک３ د امانت ب２ه لري، يعن３ که د 
غاصب له تيري پرته هالک شي، نو پر غاصب ي３ تاوان نشته، خو که د غاصب په تيري هالک 

شي ضامن گ２ل کي８ي. 
که ＇اروی غصب شي او له غاصب سره بچی وز８４وي، له يوې خوا په بچي ز８４ولو د ＇اروي 
قيمت کم شي، خو له بل پلوه د بچي قيمت د ＇اروي له قيمت سره يو زياتوالی دی چ３ 
رامن％ته کي８ي. که د بچي په زياتوالي د ＇اروي د قيمت کموالی پوره ک５ده نو غاصب ضامن 
نه دی، خو که د بچي په زياتوالي د ＇اروي د قيمت کموالی نه جبيره ک５ده غاصب د کموالي 

ضامن دی. 
＇رنگه چ３ شراب او خوگ د ذمي په حق ک３ متقوم مال دی، نو مسلمان ي３ له هغه ＇خه د 
غصب په صورت ک３ په هالکولو ضامن گ２ل کي８ي، خو دا چ３ د مسلمان لپاره متقوم مال نه 
دی، نو که مسلمان له مسلمان ＇خه شراب غصب او بيا هالک ک７ي، ضامن نه گ２ل کي８ي، 

＄که غصب يوازې په متقوم مال ک３ معتبر دی. 
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زده کوونکي دې د اسالمي شريعت له مخ３ د غصب په زيانونو خبرې وک７ي.

١- غصب تعريف او د حرمت داليل ي３ بيان ک７ئ.
٢- که غصب شوی مال له غاصب ＇خه هالک شوی وي، مغصوب منه د ＇ه شي مستحق 

دی؟
٣- په غصب ک３ د ضمانت قاعده تشر４ح ک７ئ.

٤- که غاصب سره زر په سکو بدل ک７ي، مغصوب منه د ＇ه شي مستحق دی؟
٥- که مسلمان د مسلمان شراب غصب ک７ي، په تاوان ک３ به ＇ه ورکوي؟
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اته ＇لو４＋تم لوست

وديعت

د امانت په توگه له خلکو سره مالونه ک５＋ودل هغه اړتيا ده چ３ زياته پي＋ي８ي، کله کله د امانتونو 
د له من％ه تلو په سبب د خلکو تر من＃ شخ７ې هم رامن％ته کي８ي. په دې لوست ک３ به د 

وديعت )امانت( د احکامو په اړه تاسو ته معلومات درک７و. 

�*> ßÃá¿ ß» ávßÈ�áß�� áK ß³ß· ßÂ�=ßcåC� å¥ßaÇàá�=� åbßÈ� å��ãÍß¾>ßºß?�àÍß£ÈåaßÇá¶=�$-%
� ßÀ å» ßu�>ßÃ ß¢ßaáÆß?�áÆß?� á¼ åÂåá�ß§åE�> ßÃ ß�å« ßU� áÁåDßª�(åÄå¶>ßÉ å¢� å�� áÀßå�ßÆ�åÄ åjá«ß¿åE�> ßÃ ß�ß«áß�� áÁß?� å¥ßaÇ à»á·å¶ßÆ�$.%

�>ßÃà· à̄á¿ßÉßª� ß±ßfß§á¶=� ß>ßß��åÍß¿Éå« ßi� å�� ßÁÇ à³ßI�áÆß?�(åÅåe> ßQ� ß�C�>ßÃ ß»ë· ßjàÉßª� ã°Èåf ßU�åÅåe=ßa� å�� ß¤ß̄ßÈ� áÁß?� ç×C
*Ïßf á]à?�æÍß¿Éå« ßi� ß�C

�>ßÃ ßjßF ßVßª�>ßÃàF åU> ßq�>ßÃßFß· ß{� áÁåDßª�(> ßÃß¿ å» ßu�àhçÉ ß»ßJßI� ß×� áLße> ßq�ÎçJ ßU�åÄå¶>ßå�� à¥ßaÇàá�=�> ßÃ ßìß· ß]� áÁåCßÆ�$/%
�* ßÀ å» ßu�>ßÃ å»Éå· ájßI�Îß· ß¢� àeåbá̄ßÈ�ßÇ àÂßÆ�àÄá¿ ß¢

�*> ßÃåF åU> ßrå¶� ã́ Èåf ßm�ßÇ àÃßª�åÄå·á£åª�åá� ß¦� áÀåº�åÄå¶>ßå�� áK ßìß·ßJ á]=� áÁåCßÆ�$0%
�* ß¤É å»ßá�=� ßÀ å» ßu�Êå®>ßFá¶>åE�àÄ ßìß· ß̂ ßª�àÄß·áNåº�çaße� ç¼àM�> ßÃ ßvá£ßE� à¥ßaÇàá�=� ß°ß«á¾ß?� áÁåDßª�$1%

�àÄßºßb á̂ ßJ ái>ßª�= âbáF ß¢�áÆß?�àÄ ßjåFß·ßª�>âEáÇßM�áÆß?�> ßÃßF å²ßfßª�âÍçE=ßa� áKß¾> ß²� áÁß@åE�åÍß£ÈåaßÇá¶=� å�� à¥ßaÇàá�=�Ïçbß£ßI�=ßcåC ßÆ�$2%
�>ßÃàF åU> ßq�>ßÃßFß· ß{� áÁåDßª�( àÁ> ß» çv¶=� ß¹=ßg�åÅ åbßÈ� ß�C�> ßÂçaße�áÆ?� ßËëbß£çJ¶=� ß¹=ßgß?� ç¼àM�åÅåá� ß¦�ßbá¿ å¢�>ßÃ ß¢ßaáÆß?�áÆß?

�* åÁ> ß» çv¶=� áÀåº�á?ßá�ßÈ�áß�� å=ßå�á¢ å×=� ß�C�ßa> ß¢� áÁåDßª�(> ßÃß¿ å» ßu� ß́ ß·ßÃßª�> ßÂ>çÈC�àÅ ßb ßV ßRßª
*ãÍß¾áÖàºßÆ� ã̧ áå��>ßß�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�åÍß£ÈåaßÇá¶>åE�ßfåª> ßjàÈ� áÁß?� å¥ßaÇ à»á·å¶ßÆ�$3%

� á¤ßªábßÈ�áß��>ßÃá¿åº�àÄßFÉ årß¾� ßGß· ßìßª�> ß» àÂ àb ßUß?�ßf ßv ßU� ç¼àM�âÍß£ÈåaßÆ� æ̧ àQße�ßbá¿ å¢� åÁ ßØ àQße� ß¥ßaáÆß?�=ßcåC ßÆ�$4%
�åÄáÉß¶C� à¤ßªábßÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� àf ß] áÛ=�ßf àváß��ÎçJ ßU�>ßÃá¿åº�>ÒÉ ßm�åÄáÉß¶C

�*àÄßFÉ årß¾
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�åf ß] áÛ=� ß�C�> ß» àÂ àb ßUß?�àÄß£ßªábßÈ� áÁß?�áhàß��áß�� à¼ ßjá̄ àÈ�>çå��>âÒáÉ ßm�å á�ß· àQße�ßbá¿ å¢� ã̧ àQße� ß¥ßaáÆß?� áÁåCßÆ�$5%
�àÄ ß�ß«áß�� áÁß?�ßg> ßQ� à¼ ßjá̄ àÈ� ß×�>çå�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(àÄß« árå¾�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� à ß«áß�ßÆ�åÄå¾> ß» åjßJá̄ßÈ�> ß» àÃç¿ å³ß¶ßÆ

�*åf ß]Û=� åÁácåDåE�> ß» àÂ àb ßUß?
�áß� �>ßÃáÉß¶C �> ßÃ ß»ç· ßjßª � ß́ åJ ßQáÆßg � ß�C �>ßÃ á»ë· ßjàI � ß× �6 å¥ßaáÇ à»á·å¶ �åÍß£ÈåaßÇá¶= � àG åU> ßq � ß¹>ß® �=ßcåC ßÆ �$-,%
�áß��åe=çb¶=� ß́ á·åI� áÀåº�ßf ß]A� æKáÉßE� å��>ßÃ ß�å« ßVßª� åKáÉßFá¶=�= ßd ßÂ� å��>ßÃ á�ß« áU=�6àÄß¶� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�( áÀ ß» ávßÈ

* ßÀ å» ßu�Ïßf á]à?�æe=ßa� å��>ßÃ ß�å« ßU� áÁåCßÆ�( áÀ ß» ávßÈ

ژباړه
%-$�وديعت د موَدع په الس ک３ امانت دی که هالکه شي، تاوان ورباندې نشته. 

%.$�مودع بايد هغه په خپله او په خپل３ کورن９ )هغه کسان چ３ نفقه ي３ پر موَدع الزمه وي( 
وساتي، که ي３ په بل چا وساتي يا ي３ ورسره )د وديعت په توگه( کي８دي ضامن دی مگر دا چ３ 
په خپل کور ي３ اور ولگي８ي او گاون６ي ته ي３ ورک７ي، يا په ب７５ۍ ک３ ناست وي او د ب７５ۍ د 

ډوبيدو له و４رې ي３ بل３ ب７５ۍ ته وغور＄وي. 
%/$�که موَدع ي３ له خپل مال سره داس３ گ６ ک７ي چ３ ترې نه جال ک５ده، ضامن دی. که ＇＋تن 
ي３ وغواړي او موَدع ي３ په داس３ حال ک３ ور＇خه ايسار ک７ي چ３ په ورسپارلو ي３ قادر وي 

نو ضامن دی.
%0$�که د موَدع له السوهن３ پرته د ده له مال سره گ６ه شي، نو دواړه په ک３ شريکان دي. 

%1$�که موَدع ي３ ＄ن３ برخه مصرف ک７ه بيا ي３ د هغ３ مثل ب５رته ورسره گ６ ک７ د ！ول ضامن 
دی. 

%2$�که موَدع په ود４ع３ ت５ری وک７ ـ مثال وديعه سپرل９ وه او دی ورباندې سپور شو، يا ي３ جام３ 
وې او ده په ＄ان ک７ې، يا مريی و ده وکارولو، يا ي３ وديعت له بل چا سره ک５＋ودله – خو 
وروسته ي３ ت５ری له من％ه يووړ او يا ده ب５رته خپل الس ته راووړ نو ضمانت پای ته ورس５د، که 
＇＋تن ي３ وغو＊تله او دی منکر شو او وروسته هالکه شوه، ضامن دی. که له انکاره اعتراف 

ته راوگر＄５دو، له ضمانت ＇خه نه خالصي８ي.
%3$�موَدع کوالی شي چ３ وديعه له ＄ان سره په سفر يوسي، که ＇ه هم ي３ لي８دول مصرف 



٢٣٣

ولري. 
%4$�که دوه کسان له يوه تن سره وديعت کي８دي بيا يو تن ي３ راشي او خپله برخه وغواړي، د 
امام ابوحنيفه په نظر تر هغ３ به ي３ نه ورکوي چ３ بل ملگری ي３ نه وي راغلی. امام ابويوسف 

او امام محمد وايي: خپله برخه به ورسپاري. 
%5$�که يو تن له دوو تنو سره داس３ شی وديعت کي８دي چ３ د تقسيم وړ وي، نو يوه ته ي３ روا 
نه دي چ３ بل ته ي３ ورک７ي، بلک３ دواړه به ي３ ويشي او هر يو به خپله نيمه برخه ساتي. که 

وديعت د تقسيم وړ نه وي، نو روا ده چ３ يو ي３ د بل په اجازه وساتي.
ي３  او هغه  مه سپاره!  ته دې  م５رمن３  وويل:  ته  موَدع  )وديعت ک５＋ودونکی(  موِدع  که  �$-,%
خپل３ م５رمن３ ته وسپاري، ضامن نه دی. که )موِدع( ورته ووايي: په دې کو！ه ک３ ي３ وساته او 
)موَدع( ي３ د )همدې( کور په بله کو！ه ک３ وساتي، ضامن نه دی، البته که په بل کور ک３ ي３ 

وساتي ضامن دی.
شرحه

د وديعت تعريف او مشروعيت: 
وديعت د لغت له مخ３ د پر４＋ودلو په معنا دی او په اصطالح ک３ له اهليت وړ شخص سره د 
ساتلو لپاره د جنس ک５＋ودل چ３ د ＇＋تن ملکيت پک３ پات３ وي وديعت گ２ل کي８ي. امانت 
چ３ وديعت ته نژدې ！کی دی له وديعت سره ي３ فرق دا دی چ３ امانت عام او وديعت خاص 
دی. امانت ک５دای شي له عقد پرته د چا په الس پريو＄ي، لکه باد چ３ د چا شيان بل کور ته 

يوسي، خو وديعت يوازې د عقد پر بنس رامن％ته کي８ي.
�$>ßÃå· áÂß?� ß�åC� åL>ß¾>ßºßáÙ=�=ÆèaßÖàI� áÁß?� á¼ à²àfàºá@ßÈ�ßç�=� çÁåC%�:وديعت يو روا عمل دی، اهلل پاک فرمايي

<146åÐ$ ژباړه: اهلل پاک تاسو ته امر کوي چ３ امانتونه خپل اهل ته وسپارئ. ßjë¿¶=%
�* ß́ ß¿ ß»ßJáÑ=� åÀßº� ß�åC�ßÍß¾>ßºßáÙ=�ëaß? :د ترمذي په روايت شوي حديث ک３ پيغمبر )عليه السالم( فرمايي

ژباړه: امانت هغه چا ته وسپاره چ３ تا ته ي３ درک７ی.
پورتنی مبارک أيت او حديث د وديعت په روا والي داللت کوي.

موِدع: د مال ＇＋تن چ３ خپل مال له چا سره امانت ږدي.
موَدع: هغه شخص چ３ مال ورسره د امانت په توگه ک５＋ودل کي８ي.
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وديعت: په امانت ک５＋ودل شوی مال.
د وديعت حکم:

وديعت د امانت حکم لري، د هالکت په صورت ک３ ي３ له تيري پرته ساتونکی ضامن نه گ２ل 
کي８ي، ＄که خلک د امانتونو ساتلو ته اړتيا لري او که د هالکت په صورت ک３ ساتونکی 

ضامن وگ２ل شي، نو بيا به خلک د امانتونو له ساتلو ډډه کوي. 
وديعت په چا ساتل کي８ي؟ موَدع به په خپله د ود４عت ساتنه کوي او دا هم کوالی شي چ３ په 
خپله کورن９ ي３ وساتي. له کورن９ ＇خه مراد هغه کسان دي چ３ له موَدع سره اوسي８ي او په 
هغه ي３ نفقه واجبه وي. د وديع３ ساتل له خپل３ کورن９ پرته په بل چا روا نه دي مگر دا چ３ 
د کوم３ واقع３ اړتيا له مخ３ ي３ بل چا ته وسپاري، لکه په کور اور ولگي８ي او د ژغورن３ او 

ساتن３ لپاره ي３ گاون６ي ته ورک７ي او داس３ نور.
د وديعت ضمانت:

١- که د وديع３ ساتونکی د اي＋ودونکي له غو＊تن３ سره وديعت هغه ته ونه سپاري، ضامن گ２ل 
کي８ي، ＄که په دې صورت ک３ د وديع３ ساتونکی غاصب دی او غاصب ضامن دی. 

٢- که ساتونکی قصداً وديعت د خپل مال سره داس３ گ６ه ک７ي چ３ ب５رته ي３ جال کول شوني 
نه وي، د امام ابوحنيفه په نزد ضامن دی، ＄که دا عمل د قصدي هالکولو په معنا دی، خو 
که وديعت ي３ په قصدي توگه له خپل مال سره نه وي گ６ه ک７ي، مثال د غنمو د بوريو خول３ 

خالص３ شي او غنم سره گ６ شي، نو ضامن نه دی او په مال ک３ د شريکانو ب２ه غوره کوي.
٣- که د وديع３ ＄ن３ برخه مصرف ک７ي او بيا ي３ مثل ب５رته په ک３ واچوي، ضامن دی. د 
ب５لگ３ په ډول د لسو منو وديعت غنمو ＇خه پن％ه منه مصرف ک７ي او بيا وروسته نور پن％ه منه 
په ک３ واچوي او له دې وروسته له تيري پرته هالک شي، نو د ！ولو ضامن دی، ＄که لوم７ی 
ي３ د موِدع  پر مال ت５ری ک７ی او وروسته ي３ خپل مال د موِدع له مال سره گ６ ک７ی، لکه په 

پورتني مثال ک３ ي３ چ３ يادونه وشوه، نو ضامن دی.
که موَدع پر ود４ع３ ت５ری وک７ی، د ب５لگ３ په ډول د موِدع له اجازې پرته په أس سپور شي، خو 
أس ته تاوان ونه رس８５ي او بيا ي３ ت５ری پر４＋ود، ضمانت پرې نشته، ＄که ت５ری له کوم نقصان 

اړولو پرته پای ته رس５دلی.
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مسئله: 
بايسکل  خپل  يونس  وروسته  ورک７ي،  توگه  په  ود４عت  د  ته  جواد  بايسکل  خپل  يونس  که 
وغواړي خو جواد له بايسکل ＇خه منکر شي، جواد ضامن دی، ＄که چ３ په دې انکار سره 
موَدع غاصب شو. که جواد له انکار کولو وروسته بيا په وديع３ )بايسکل( اعتراف وک７ي هم 
ضامن دی ＄که وديعه د جواد په انکار سره د يونس له السه وتل３ او تاوان ي３ الزم شوی، نو 

ب５رته له خپل حالت ＇خه نه و＄ي.
وديعه په سفر وړل: 

موَدع کوالی شي چ３ د ساتلو په موخه وديعه له ＄ان سره په سفر يوسي، په دې شرط چ３ 
موَدع د الرې له خونديتوب ＇خه ډاډه وي او موِدع په سفر له وړلو ＇خه منعه ک７ی نه وي.

پر موَدع شرط ک５ښودل: 
که وديعت ورکوونکی ساتونکي ته ووايي: چ３ وديعت به دې په ميرمن نه سات３ نو دا خبره ي３ 
معتبره نه ده، ＄که موَدع نشي کوالی چ３ تل وديعت له ＄ان سره وساتي، بلک３ هرو مرو د 

دې اړتيا پي＋ي８ي چ３ پر بل چا ي３ هم وساتي او انسان ته م５رمن تر ！ولو نژدې شخص دی.
د کور په دننه کو！３ سره توپير نه لري او که د موِدع د غو＊تن３ خالف په بله کو！ه ک３ وساتل 
شي پروا نه لري، البته کورونه د خونديتوب له پلوه سره توپير لري او موَدع نشي کوالی چ３ د 

موِدع د غو＊تن３ پر خالف وديعت په بل کور ک３ وساتي.

زده کوونکي دې د امانت او وديعت تر من＃ د توپير په ر１ا ک３ د دواړو مثالونه ووايي.
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١- وديعت تعريف او له امانت سره ي３ توپير بيان ک７ئ.
٢- د وديعت د مشروعيت داليل وواياست.

٣- موِدع، موَدع او وديعت د يوه مثال په ترڅ ک３ بيان ک７ئ.
٤- موَدع له ＄ان پرته پر چا وديعت ساتالی شي؟

٥- که وديعت له موَدع سره هالک شي، ＇ه حکم لري؟
٦- أيا موَدع کوالی چ３ وديعت له ＄ان سره په سفر يوسي؟
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نهه ＇لو４＋تم لوست

عاريت

انسان په ور＄ني ژوند ک３ ＄ن３ شيانو ته اړ کي８ي چ３ ورسره موجود نه وي او له بل چا ＇خه 
ي３ په مؤقتي ډول د کارولو په موخه اخلي. د اړتيا پر مهال په روا کارونو ک３ د مسلمان مرسته 
يو ن５ک کار دی. پورتن９ مرسته کله د عاريت په ب２ه رامن％ته کي８ي چ３ احکام ي３ په دې لوست 

ک３ لولو.

�åÅ åd ßÂ�´àJ á»ß£ á{ß?ßÆ�´àIáf ß¢ß?�6åÄå¶áÇß̄åE� èX årßIßÆ�* æzßÇ å¢�åá�ß§åE� å¤åª>ß¿ßá�=� à́ Éå·áß�� ßÊ åÂßÆ�ãÌßhåÑ> ßQ�àÍçÈåe>ß£á¶=�$-%
�´àJáºßb á]ß?ßÆ�(ßÍßFåá�=�åÄåE�áaåfàÈ�áß��=ßcC�åÍçE= çb¶=�åÅ åd ßÂ�Îß· ß¢�´àJá·ßß�ßÆ� ßHáÇçN¶=�= ßd ßÂ�´àJ áVß¿ßºßÆ�( ßzáeßáÙ=

�*Îß¿ á³ ài�Ïßf á» à¢�´ß¶�Ëåe=ßaßÆ�(Îß¿ á³ ài�´ß¶�Ëåe=ßaßÆ�( ßbáFß£á¶=�= ßd ßÂ
�*ßÐ> ßm�ÎßJßº�åÍçÈåe>ß£á¶=� å�� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�æ�å£ à»á·å¶ßÆ�$.%

* áÀ ß» ávßÈ�áß��úbß£ßI�åá� ß¦� áÀåº� áK ß³ß· ßÂ� áÁC�åá�å£ßJ ájàá�=� åbßÈ� å��ãÍß¾>ßºß?�àÍçÈåe>ß£á¶=ßÆ�$/%
�àÄß¶ßÆ�( ßÀ å» ßu� ß́ ß·ßÃßª�àÅßf ßQ?�ÁDßª�(àÄß¿ åÂáfàÈ�Á?�×ßÆ�àÅße> ß£ßJ ái=�>ßº�ßf åQáÖàÈ� áÁß?�å�å£ßJ áj à»á·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�$0%

�* å̧ å»á£ßJ ájàá�=� å ßØåJ á]>åE� à¬å·ßJáß�� ß×�>çå�� ßÁ>ß²�=ßcC�àÅß�å£àÈ� áÁß?
* ãzáfß®� åÁÆàgáÇßá�=ßÆ� å̧ É å³ßá�=ßÆ�å�å¾>ß¾çb¶=ßÆ� å¼ åÂ=ßeçb¶=�àÍçÈåe> ß¢ßÆ�$1%

�àÄß«ë· ß³àÈßÆ�>ßÃÉåª� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�å�å£ à»á·å¶ßÆ�(ßg> ßQ� âØáß�� ßlåfá§ßÈ�áÆß?�> ßÃÉåª�ßå�áFßÉå¶�> âuáeß?�ße>ß£ßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$2%
� ß̧ áFß®� ß¤ ßQßfßª�ÍçÈåe>ß£á¶=� ßKç®ßÆ� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ßÁ> ß» ßu� ßØßª�ßÍçÈåe>ß£á¶=�K®ÇàÈ�áß�� áÁåDßª�( åláfß§á¶=ßÆ�åÐ>ß¿åFá¶=� ß¤á·ß®

�* å¤á·ß̄á¶>åE� àláfß§á¶=ßÆ�àÐ>ß¿åFá¶=� ßsß̄ß¾�>ßº�à�å£àá�=� ßÀ å» ßu� åKá®ßÇá¶=
�ëaße�àÌßf áQà?ßÆ�(åf åQáÖàá�=�Îß· ß¢�åÌßf ßQá@ßJ ájàá�=�å á�ß£á¶=�ëaße�àÌßf áQà?ßÆ�(å�å£ßJ ájàá�=�Îß· ß¢�åÍçÈåe>ß£á¶=�ëaße�àÌßf áQà?ßÆ�$3%

�* åG åq>ß§á¶=�Îß· ß¢�åÍßEÇ àrá§ßá�=�å á�ß£á¶=
� ß�C�> ßÂçaßfßª�>â¿áÉ ß¢�ße>ß£ßJ ái=� áÁåCßÆ�( áÀ ß» ávßÈ�áß�� áK ß³ß·ßÃßª�> ßÃåF åU> ßq� å̧ áF ßì áqC� ß�C�> ßÂçaßfßª�âÍçE=ßa�ße>ß£ßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$4%

* ßÀ å» ßu�åÄáÉß¶C�> ßÃ á»ë· ßjàÈ�áß�ßÆ� ǻ å¶>ßá�=�åe=ßa� ß�C�ßÍß£ÈåaßÇá¶=�çaße� áÁåCßÆ�( ßÀ å» ßu�åÄáÉß¶C�> ßÃ á»ë· ßjàÈ�áß�ßÆ� ǻ å¶>ßá�=�åe=ßa
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ژباړه 

%-$�عاريت روا دی او له عوض پرته د گ＂و تمليک کول )عاريت بلل کي８ي( او د عاريت عقد 
د عاريت ورکوونکي په دې ！کو صح５ح ک８５ي: په اعاره م３ درک７، دا ＄مکه م３ در وخوروله، 
دا جام３ م３ درک７ې، په دې سپرل９ م３ سپور ک７ې ـ که نيت ي３ بخشش نه وي،  دا مريی م３ 

ستا خدمتگار ک７، زما کور ستا استوگن％ی شو، زما کور زما تر عمره ستا استوگن％ی شو. 
%.$�اعاره ورکوونکی هر مهال کوالی شي چ３ خپل مال ب５رته واخلي.

%/$�عاريت له مستعير سره امانت دی، که له ت５ري پرته هالک شي، نو مستعير ضامن نه دی. 
%0$�مستعير نشي کوالی چ３ عاريت بل چا ته په اجاره ورک７ي، يا ي３ گا１ه )رهن( ک７ي، که 
ي３ په اجوره ورک７ او هالک شو، نو ضامن دی، که عاريت د کاروونکو په بدلون توپير نه درلود 

مستعير کوالی شي چ３ بل چا ته ي３ په اعاره ورک７ي.
%1$�د درهمو، دينارو، او په پيمان３ او وزن د پلورل ک５دونکو شيانو عاريت قرض دی. 

%2$�که ＄مکه د دې لپاره په عاريت ورک７ي چ３ وداني پک３ جوړه ک７ي يا ون３ پک３ وکري 
روا ده. عاريت ورکوونکی کوالی شي چ３ ＄مکه ب５رته ور＇خه وغواړي او د ودان９ او ونو په 
ليرې کولو ي３ مکلف ک７ي، که ي３ د عاريت وخت نه و ！اکلی ضمان ورباندې نشته، خو که د 
عاريت وخت ي３ ！اکلی و او له ن５＂３ مخک３ اعاره ورکوونکي )ودان９ يا ون３( لرې ک７ې، د هغه 

نقصان ضامن دی چ３ د ودان３ په ن７ولو يا د ونو په ايستلو رامن％ته شوی. 
%3$�د عاريت د ردولو مزدوري پر مستعير، د اجاره شوي جنس د ردولو مزدوري په اجاره 

ورکوونکي ده او د غصب شوي جنس د ردولو مزدوري پر غاصب ده. 
%4$�که ي３ ＇اروی په عاريت واخيست او ب５رته ي３ د ＇＋تن غوجل ته ورسولو او هالک شو 
ضامن نه دی، که ي３ يو عين په عاريت واخيست او ب５رته ي３ د ＇＋تن کور ته وروړ خو هغه ته 
ي３ تسليم نه ک７، ضامن دی. که موَدع وديعت د ＇＋تن کور ته رد ک７ه او ＇＋تن ته ي３ تسليم 

نه ک７ه، ضامن دی.
شرحه

د عاريت تعريف:
عاريت د لغت له مخ３ د ورک７ې په معنا دی. په اصطالح ک３ له عوض پرته د منافعو تمليک 
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کولو ته عاريت ويل کي８ي. 
په اسالمي شريعت ک３ شيان په عاريت اخيستل روا دي. د سنن ابي داود د حديث له مخ３ 
پيغمبر )عليه السالم( د حنين د غزا په ورځ له صفوان بن اميه ＇خه د هغه زغرې په عاريت 

اخيست３ وي. 
معير: هغه شخص چ３ بل چا ته شی د گ＂３ اخيستلو لپاره ورکوي.

مستعير: هغه شخص چ３ له چا ＇خه يو شی د گ＂３ اخيستلو لپاره اخلي.
د عاريت عقد د ＄انگ７و الفاظو په ويلو چ３ د گ＂３ په تمليک داللت کوي، رامن％ته ک８５ي 
چ３ په متن ک３ ي３ يادونه وشوه. دعاريت په عقد ک３ معير کوالی شي هر وخت چ３ وغواړي 

له مستعير ＇خه خپل مال ب５رته واخلي.
د عاريت ضمانت:

عاريت د وديعت په ＇５ر د امانت حکم لري او د هالک５دو په صورت ک３ د مستعير له تيري 
پرته ضمان )پور( نه لري. 

عاريت بل چا ته ورکول:
مستعير نشي کوالی چ３ په عاريت اخيستل شوی مال چا ته په گروۍ يا مزدورۍ ورک７ي. که 
ي３ دا کار وک７، د مال ضامن دی. مستعير کوالی شي يوازې هغه جنس بل چا ته په عاريت 
ورک７ي چ３ د استعمالوونکي په بدلون ک３ سره توپير ونه لري، د ب５لگ３ په ډول ديوالي ساعت 
چ３ ！ول خلک ي３ يو ډول په ديوال را＄７وي او په کارولو ک３ ي３ يو شان دي، که خلکو ي３ 
په کارولو ک３ سره توپير درلود، نو په عاريت ورکول ي３ روا نه دي لکه مو！ر چ３ په بارولو او 

چلولو ک３ ي３ خلک له يو بل سره توپير لري.
هغه شيان چ３ له استهالک پرته ور＇خه گ＂ه نشي اخيستل ک５دای، په عاريت اخيستل ي３ د 

قرض حکم لري لکه روپ９، غنم، غوړي او داس３ نور.
د عاريت ډولونه: 

عاريت په دوه ډوله دی:
په دې ډول  ！اکل شوې وي.  ن５＂ه پک３  ب５رته اخيستلو  د  ١- مؤقت عاريت: هغه دی چ３ 
مال  مستعير ＇خه خپل  له  مخک３  رارس５دو  له  ني＂３  د  کوالی چ３  نشي  معير  ک３  عاريت 
！اکل３  ！اکل３ ن５＂３ سره په عاريت ورک７ي وي، نو له  واخلي، د ب５لگ３ په ډول چا ＄مکه په 
ن５＂３ مخک３ خپله ＄مکه نشي اخيستالی، که له وخته مخک３ ي３ د مستعير ون３ له ＄مک３ 
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وويستل３، د نقصان ضامن گ２ل کي８ي.
٢- غيرمؤقت عاريت: هغه دی چ３ د ب５رته اخيستلو ن５＂ه پک３ ！اکل شوې نه وي. په داس３ 

عاريت ک３ چ３ معير هر وخت خپل مال ب５رته واخيست د نقصان پور پرې نشته.

زده  کوونکي دې د عاريت عقد په ！ولگي ک３ په عملي ب２ه تمثيل ک７ي.

١- عاريت تعريف او د مشروعيت دليل ي３ وواياست.
٢- معير او مستعير چا ته ويل کي８ي؟

٣- د عاريت عقد په کومو ！کو رامن％ته کي８ي؟ بيان ي３ ک７ئ.
٤- أيا په عاريت اخيستل شوی مال تاوان لري؟

٥- أيا په عاريت اخيستل شوی مال بل چا ته په عاريت ورکول روا دي؟
٦- د عاريت ډولونه بيان ک７ئ.
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پن％وسم لوست

لقيط

�àÅ ßd à]á@ßÈ� áÁß?�åÅåá�ß§å¶� áÀ à³ßÈ�áß�� ã̧ àQße�àÄ ßìß̄ßJá¶=� áÁåDßª�( å¹>ßá�=� åKáÉßE� áÀåº�àÄàJß̄ ß«ß¾ßÆ� ã¼å· ájàº�êf àU� à�Éå̄ç·¶=�$-%
�âÍßº ßØß¢�> ß» àÂ àb ßUß?� ß¬ ßqßÆßÆ� åÁ>ß¿áM=�àÅ> ß¢ça=� áÁåCßÆ�(àÄà¶áÇß®� à¹áÇß̄á¶>ßª�àÄà¿áE=�àÄç¾ß?� æ¥çbàº�Î ß¢ça=� áÁåDßª�(åÅ åbßÈ� áÀåº

�*åÄåE� ß�áÆß?�ßÇ àÃßª�åÅ åb ßj ßQ� å�
� êÊëºåc�Î ß¢ça>ßª� ã�áÉå̄ß¶� á¼ àÂ=ßfà®� áÀåº�æÍßÈáfß®� å��áÆß?�ß�å»å· ájàá�=�åe> ßráºß?� áÀåº�æf áråº� å��ßb åQ àÆ�=ßcåC ßÆ�$.%
�æÍß£ÉåE� å��áÆß?�åÍçºëd¶=� å̧ áÂß?�Ïßfà®� áÀåº�æÍßÈáfß®� å��ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�(> â»å· ájàº� ßÁ>ß²ßÆ�àÄá¿åº�àÄàF ßjß¾� ßKßFßM�àÄà¿áE=�àÄç¾ß?

�*>éÉëºåc� ßÁ>ß²�æÍ ßjÉå¿ ß²�áÆß?
� ßKßFßM�àÄà¿áE=�àÄç¾ß?� ãbáF ß¢�Î ß¢ça=� áÁåCßÆ�(=éf àU� ßÁ>ß²ßÆ�àÄá¿åº� á̧ ßFá̄ àÈ�áß��àÅ àbáF ß¢� ß�Éå̄ç·¶=� çÁß?�Î ß¢ça=� áÀßºßÆ�$/%

�*=éf àU� ßÁ>ß²ßÆ�àÄá¿åº�àÄàF ßjß¾
�*àÄß¶�ßÇ àÃßª�åÄáÉß· ß¢�ãaÆ àb ánßº� ã¹>ßº� å�Éå̄ç·¶=� ß¤ßº�ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$0%

�àÄß¶� ßxåFá̄ßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�( å�Éå̄ç·¶=� å¹>ßº� å��àÄàªèf ßrßI� ß×ßÆ� ß�Éå̄ç·¶=� å�å̄ßJá·àá�=� àSÈåÆáhßI� àgÇàß�� ß×ßÆ�$1%
*àÅßf åQáÖàÈßÆ�æÍ ß¢>ß¿ åq� å��àÄ ß»ë· ßjàÈßÆ�ßÍßFåá�=

ژباړه
%-$�لقيط )موندل شوی( کوچنی، أزاد مسلمان گ２ل کي８ي او نفقه ي３ پر بيت المال ده، چا 
چ３ وموند، بل ＇وک ي３ ور＇خه نشي اخيستالی، که چا دعوه وک７ه چ３ )موندل شوی( د 
هغه زوی دی، خبره ي３ معتبره ده، که دوو کسانو ي３ د زويتوب دعوه وک７ه او يوه ي３ د بدن 

کومه ن＋ه په گوته ک７ه، نو هغه د لوم７يتوب حق لري.
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%.$�که د مسلمانانو په کوم ＊ار يا کلي ک３ لقيط وموندل شي او ذمي ي３ د زوی والي دعوه 
وک７ي، نسب ي３ له ذمي ＇خه ثابتي８ي او کوچنی مسلمان شم５رل ک８５ي، خو که د ذميانو په 

کلي يا د يهودانو او مسيحيانو په عبادت ＄ای ک３ وموندل شي، نو ذمي شم５رل کي８ي. 
او  کي８ي  منل  نه  ي３  مريی دی، خبره  ي３  موندل شوی کوچنی  وک７ه چ３  که چا دعوه  �$/%
او  ثابتي８ي  ي３ ور＇خه  ي３ زوی دی، نسب  أزاد دی. که مريی دعوه وک７ه چ３ دی  کوچنی 

کوچنی أزاد دی.
%0$�که له موندل شوي کوچني سره ت７لی مال هم وموندل شي، د کوچني شم５رل کي８ي. 

موندونکي ته د موندل شوي په نکاح ورکول او د هغه په مال ک３ تصرف کول روا نه دي. 
%1$�موندونکی د موندل شوي لپاره بخشش قبض کوالی شي، په صنعت او مزدورۍ ک３ 

ي３ گومارلی شي.

شرحه
د لقيط تعريف: 

ٌط( ＇خه اخيستل شوی، د )لقط( معنا ده: له ＄مک３ پورته کول. د فقه３ په  )لقيط( له )لََقْ
اصطالح ک３ لقيط هغه ژوندي کوچني ته ويل کي８ي چ３ کورن９ ي３ د لوږې يا شرم له و４رې 

بهر غور＄ولی وي.
د لقيط د پورته کولو حکم: 

که لقيط په داس３ ＄ای ک３ وموندل شي چ３ د م７ين３ خطر ي３ موجود وي، نو پورته کول ي３ 
واجب دي، ＄که له مرگ ＇خه د انسان ژغورنه واجب ده، خو که لقيط په داس３ ＄ای ک３ 

وموندل شو چ３ د مرگ و４ره ي３ نه وه، بيا ي３ راپورته کول مستحب دي. 
لقيط په ！ولو احکامو ک３ د أزاد انسان حيثيت لري، که ＇ه هم کوم مريی ي３ د زوی والي دعوه 
وک７ي او ومنل شي. همدا راز که ＇وک ي３ د مرييتوب دعوه وک７ي، نو دعوه ي３ باطله ده، دا 

＄که چ３ اصل په انسانانو ک３ حريت او أزادي ده او داراسالم هم د حريت دار دی.
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د لقيط دين: 
که لقيط د مسلمانانو په کلي ک３ وموندل شي، د اسالم احکام ورباندې تطبيقي８ي، ＄که چ３ 
په اسالم ک３ د هغه گ＂ه ده، نو د لقيط گ＂ه په پام ک３ نيول ک８５ي، او مسلمان شم５رل کي８ي که 
＇ه هم کوم ذمي راپورته ک７ی وي. البته که د ذميانو په کلي يا عبادت ＄ای ک３ وموندل شي، 

نو ذمي گ２ل کي８ي، يعن３ د موندل ک５دو ＄ای معتبر دی.
د لقيط نسب:

 که ＇وک پر لقيط د زوی والي دعوه وک７ي، دعوه ي３ منل ک８５ي که ＇ه هم ذمي ي３ د نسب 
دعوه وک７ي، ＄که چ３ لقيط نسب ته اړتيا لري او د زوی ول９ په دعوه ک３ د لقيط گ＂ه ده. 

که دوه کسان د لقيط د نسب دعوه وک７ي، نو هر يوه چ３ دعوه مخک３ ک７ي وي، د هغه دعوه 
منل کي８ي، که يو تن ي３ داس３ ن＋ه او قرينه وړاندې ک７ه چ３ د هغه په پالرتوب ي３ داللت کاوه، 
نو دی د لقيط په پالرتوب ک３ د لوم７يتوب حق لري. که ＇وک د لقيط په پالرتوب شاهدان 

ت５ر ک７ي، نسب ي３ له هماغه ثابت８５ي.
لقيط چ３ چا وموندلو، د هغه دی او بل ＇وک ي３ ور＇خه اخيستلی نشي.

د لقيط نفقه: 
که له موندل شوي کوچني سره مال نه و، د ده لگ＋ت په بيت المال دی، ＄که ميراث ي３ د 
مسلمانانو دی، نو پکار ده چ３ نفقه ي３ هم د دوی له مالونو ＇خه ورک７ل شي او د مسلمانانو 

مشترکه خزانه بيت المال دی.
د لقيط سرپرست نشي کوالی چ３ لقيط چا ته په نکاح ورک７ي. سرپرست د لقيط په مال او 
نفس ک３ د تصرف کولو واک نه لري او يوازې حاکم کوالی شي چ３ په نکاح ي３ ورک７ي، 
البته هغه په کوم کسب لکه ترکا９１، خياط９ ، مزدورۍ او داس３ نورو کارونو باندې گومارلی 

شي ＄که چ３ لقيط ته گ＂ه رسوي.
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١- لقيط تعريف ک７ي.
٢- د لقيط پورته کول ＇ه حکم لري؟

٣- پر لقيط د کوم دين احکام تطبيقي８ي؟
٤- د لقيط نسب له چا ＇خه شم５رل کي８ي؟

٥- د لقيط نفقه پر چا ده؟



٢٤٥

يو پن％وسم لوست

لقطه

ډ４ر ＄ل３ موږ په الرو ک３ د خلکو ورک شوي شيان لکه پيس３ او نور مالونه مومو. يو شم５ر 
خلک دا ورک شوي شيان د ＄ان لپاره حالل گ２ي او په خپل ＄ان ي３ مصرفوي. په دې لوست 

ک３ به په الرو ک３ د موندل شوو شيانو په ب５الب５لو حکمونو خبر شو.
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 *ßÐ=ßfß̄ àª�=Çà¾> ß²�=ßcC�åÄåJ ßQáÆßgßÆ�åÄåº?ßÆ

ژباړه

%-$�لقطه امانت دی چ３ اخيستونکی ي３ په دې شاهد ونيسي چ３ د ساتن３ لپاره ي３ اخلي او 
＇＋تن ته ي３ سپاري. که له لسو درهمو ＇خه کم３ وې ＇و ور＄３ به ي３ اعالن کوي او که له 

لسو زيات３ وې يو کال به ي３ اعالن کوي. 
%.$�که ＇＋تن ي３ راغی )هغه ته به ي３ وسپاري( که نه خيرات به ي３ ک７ي. که ＇＋تن ي３ راغی 
او اخيستونکي خيرات ک７ې وې نو اختيار لري چ３ خيراتول ي３ تائيدوي او که له اخيستونکي 

＇خه تاوان اخلي.
%/$�د پسه، غوا او اوښ اخيستل روا دي. که اخيستونکي د حاکم له اجازې پرته ورباندې 
مصرف وک７، نو مصرف ي３ خيرات دی، که د حاکم په اجازه ي３ ورباندې مصرف وک７ بيا د 

)لقط３( پر ＇＋تن پور دی.
%0$�که موضوع حاکم ته وړاندې شي، هغه به پرې فکر وک７ي، که ＇اروي گ＂ه لرله په مزدورۍ 
به ي３ ورک７ي او له هغ３ به ورباندې مصرف کوي، که گ＂ه ي３ نه لرله او له دې و４ر４ده چ３ په 
مصرف ک３ به الړه شي، نو وبه ي３ پلوري او د پيسو په ساتلو به ي３ امر وک７ي. که مصلحت 
په دې ک３ و چ３ مصرف ورباندې وک７ي، نو اخيستونکي ته به )د مصرف( اجازه وک７ي او 
د  لري چ３  موندونکی حق  راشي،  ي３ چ３ ＇＋تن  کله  پور وي،  په ＇＋تن  ي３  به  مصرف 

مصرف تر اخيستلو ي３ ور＇خه ايساره ک７ي. 
%1$�د حل او حرم لقط３ يو برابر دي.

که يو س７ی راشي او د لقط３ د ملکيت دعوه وک７ي، تر هغ３ به نه ورکول ک８５ي چ３  �$2%
شاهدان ي３ نه وي ت５ر ک７ي. که ي３ د لقط３ ن＋３ وويل３، اخيستونکي ته روا دي چ３ وري３ 

ک７ي خو په قضا ک３ نه پرې مجبورول کي８ي.
%3$�لقطه به په غنيانو نه صدقه کوي، که پورته کوونکی غني و، ور＇خه گ＂ه اخيستل ورته 
روا نه دي او که فقير و پروا نشته چ３ گ＂ه ترې واخلي، که دی غني و خو پالر، زوی، مور يا 

م５رمن ي３ فقيران وو، نو په هغوی ي３ خيراتول روا دي.
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شرحه
د لقطي تعريف:

 لقطه هغه مال ته ويل کي８ي چ３ په الره ک３ وموندل شي او واخيستل شي او ＇＋تن ي３ معلوم 
نه وي.

د لقطې د راپورته کولو حکم: 
که پورته کوونکی په دې باور و چ３ له راخيستو پرته به له من％ه الړ او يا د داس３ شخص الس 
ته وغور＄ي８ي چ３ ＇＋تن ته ي３ نه ورکوي، نو راپورته کول ي３ واجب دي، خو که له نه ضايع 

ک５دو ي３ ډاډه و، نو راپورته کول ي３ مباح دي.
که ي３ نيت ＇＋تن ته رسول نه بلک３ د خپل ＄ان لپاره اخيستل و، نو پورته کول ي３ روا نه 

دي.
د موندلو پر مهال شاهدان نيول:

د لقط３ پر پورته کوونکي الزم دي چ３ د امکان په صورت ک３ د پورته کولو پر مهال شاهدان 
ونيسي، که ي３ شاهد ونيولو او لقطه هالکه شوه، نو ضامن نه دی. که پورته کوونکي په دې 

اقرار وک７ چ３ د ＄ان لپاره ي３ پورته ک７ې او لقطه هالکه شي، ضامن دی.
د ＇５روونکو ＄ناورو او ورک５دو له و４رې پسه، غوا او اوښ د لقيط په توگه رانيول روا دي. که د 
＇ارويو رانيونکی په خپل سر ＇ارويو ته خوراک ورک７ي او مصرف ورباندې وک７ي، د ＇＋تن 
د راتلو په صورت ک３ له هغه ＇خه مصرف نشي اخيستل９، خو که د حاکم په امر ي３ خوراک 

ورک７ی و او مصرف ي３ ورباندې ک７ی و، نو د ＇ارويو له ＇＋تن ＇خه ي３ اخيستلی شي.
د څارويو په اړه د حاکم پرېک７ې: 

که د ＇اروي د موندل ک５دو موضوع حاکم ته وړاندې شي، نو درې الرې دي:
١- که ＇اروی د مزدورۍ وړ وي، حاکم به ورته امر وک７ي چ３ په مزدورۍ ي３ ورک７ي او له 

هغ３ ورباندې نفقه وک７ي. 
٢- که ＇اروی د مزدورۍ وړ نه وي او پر هغه باندې په خوراک او مصرف کولو ک３ د دې و４ره 
وي چ３ د ＇اروي ق５مت به په مصرف ک３ له من％ه الړ شي، نو حاکم ي３ پلوري او د پيسو په 

ساتلو ي３ امر ورته کوي. 
٣- حاکم ته دا مصلحت ＊کاره شي چ３ لقطه وساتل شي، خوراک ورک７ل شي او کله چ３ 

ي３ ＇＋تن راشي، د خوراک مصرف ورک７ي. دا درې واړې الرې جايزې دي.
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څښتن ته د لقطې سپارل:
 کله چ３ ＇وک راشي او د لقط３ د ملکيت دعوه وک７ي، نو شاهدان به ت５روي، ＄که دعوه په 
شاهدانو ثابتي８ي. که شاهدان نه وو او د لقط３ ن＋３ او عالم３ ي３ وويل３، نو موندونکی کوالی 
شي چ３ مال وروسپاري. که موندونکي د حاکم په امر په ＇اروي مصرف ک７ی وي، کوالی 
شي چ３ له ＇＋تن ＇خه ي３ وغواړي او د نه ورکولو په صورت ک３ ＇اروی له ＄ان سره ايسار 
ک７ي، ＇و خپل لگ＋تونه ور＇خه واخلي. که ＇＋تن راشي او موندونکي مال خيرات ک７ی 
وي ＇＋تن حق لري چ３ خيرات ي３ تائيدوي او که له موندونکي ＇خه ي３ اخلي، ＄که ده 

پردی مال د ＇＋تن له اجازې پرته خيرات ک７ی.

د لقطې خيراتول: که موندونکی لقطه تر ！اکلي وخته وساتي، خو ＇＋تن ي３ پيدا نشي، 
کوالی شي چ３ ب３ وزلو خلکو ته ي３ خيرات ورک７ي، که موندونکی فقير و، ورته روا دي 
چ３ په خپله ي３ واخلي،  همدا راز که پالر، ورور، م５رمن او زوی ي３ فقيران و، کوالی شي 

چ３ هغوی ته ي３ صدقه ورک７ي.

زده کوونکي دې د لقيط او لقط３ تر من＃ توپير رو＊انه ک７ي.

١- لقطه تعريف ک７ئ.
٢- د لقط３ پورته  کولو حکم بيان ک７ئ.

٣- پر خپل ＄ان د لقط３ د مصرفولو په نيت د لقط３ راپورته کول ＇ه حکم لري؟
٤- که د ＇اروي د موندل ک５دو موضوع حاکم ته وړاندې شي، ＇ه به کوي؟

٥- لقطه پورته کوونکی به د لقط３ له راخيستلو سره سم ＇ه کوي؟
٦- که موندونکي د حاکم په امر پر لقطه مصرف ک７ی وي، له چا به ي３ اخلي؟
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دوه پن％وسم لوست

خنثی )نر＊％ی(

په اسالمي شريعت ک３ په ډ４رو ＄ايونو ک３ د ＊％و احکام د نارينه وو له احکامو سره توپير 
لري، پر دې بنس د نارينه وو او ＊％ينه وو پ５ژندل او جال کول ضروري دي. خنثی مشکل 
هغه انسان دی چ３ په يو جنس ک３ هم نه شم５رل کي８ي. له همدې امله هغه جال احکام لري 

چ３ په ننني لوست ک３ به ي３ ولولو.
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* ß¤ßFçJàÉßª� ß́ å¶ßc�àá� ß¦�ß ç�ßFßJßÈ� áÁß?� ç×C� åP=ß�åá�=� å��àÅ ßbá¿ å¢�ÎNá¾?�ßÇ àÂßÆ�( ã¼áÃ ßi�ÎßNá¿ à̂ á·å¶ßÆ� åÁ> ß»áÃ ßi� åÀáE åØå¶

� à¹áÇß®�ßÇ àÂßÆ�(ÎßNá¾à?� åP=ß�åº� à¬ árå¾ßÆ� æ̧ àQße� åP=ß�åº� à¬ árå¾�ÎßNá¿ à̂ á·å¶�6ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$5%
�ÎßNá¿ à̂ á·å¶ßÆ�(ãÍß£ßEáeß?� åÀáE åØå¶�(æÍß£áF ßi�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE� à¹>ßá�=� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß̄ßª�*åÄå¶áÇß®� ål>ßÉå®� å��>ß«ß·ßJ á]=ßÆ�ëå�á£ çn¶=

*ãÍ ßjáß��ÎßNá¿ à̂ á·å¶ßÆ�(ãÍß£áF ßi� åÀáE åØå¶�6>»áÃ ßi�ßf ßnß¢�áß�áM=�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE� àP=ß�åá�=�6ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�*ãÍßM ßØßM
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ژباړه 
%-$�که نوی پيدا شوی کوچنی ＊％ينه او نارينه تناسلي أله ولري، نو خنثی بلل کي８ي، که له 
نارينه تناسلي أل３ ＇خه ي３ ميتيازې کول３، نو هلک دی او که له ＊％ينه تناسلي أل３ ＇خه ي３ 

ميتيازې کول３ نو نجل９ ده. 
%.$�که له دواړو ي３ کول３، نو له )هرې( يوې )أل３( ＇خه چ３ مخک３ راوتل３ هماغه )جنس( 
گ２ل کي８ي، که له دواړو )ألو( ＇خه په مهال راوتل３، نو د امام ابوحنيفه په أند ډ４روالی اعتبار 
نه لري، خو امام ابويوسف او امام محمد وايي: له کوم３ چ３ ډ４رې راوتل３ هماغه جنس گ２ل 

کي８ي.
%/$�که نر＊％ی بالغ شي او ږ４ره ي３ راشي، يا له ＊％３ سره په جماع کولو قادر شي، نارينه 

دی. 
%0$�که د ＊％و په ＇５ر ي３ تي راووتل، يا ي３ له تيو ش５دې راووتل３، يا حيض پرې راغی، يا ي３ 

حمل واخيست يا د فرج له الرې ورسره جماع کول ممکن شول، نو ＊％ه ده. 
%1$�که دا يوه ن＋ه هم پک３ ونه ليدل شوه، نو خنثی مشکل دی.

%2$�خنثی مشکل به د جماعت په لمان％ه ک３ د ＊％و او نرانو د صفونو تر من＃ )په مستقل 
صف ک３( دري８ي. 

%3$�که ي３ مال درلود، له مال ＇خه به ورته وين％ه په بيعه اخيستل کي８ي چ３ سنت ي３ ک７ي. 
که ي３ مال نه درلود، حاکم به د بيت المال له پيسو ＇خه ورته وين％ه په بيعه واخلي چ３ سنت 

ي３ ک７ي، کله ي３ چ３ سنت ک７، وين％ه به ب５رته وپلوري او پيس３ به ي３ بيت المال ته ورک７ي.
%4$�که د خنثی مشکل پالر م７ شي، يو زوی او يو خنثی مشکل ور＇خه پات３ شي، د امام 
ابوحنيفه په نظر ي３ مال درې برخ３ کي８ي، زوی دوه برخ３ اخلي او خنثی مشکل يوه برخه. 
د هغه )امام ابوحنيفه( په نظر خنثی د لور په حکم ک３ دی، مگر دا چ３ بل ډول ثابته شي، نو 

د هغ３ پيروي ک８５ي. 
%5$�امام ابويوسف او امام محمد وايي: خنثی ته د نارينه د نيم ميراث او د ＊％３ د نيم ميراث 
)مجموعه( ده، دا د امام شعبي وينا ده. دواړه امامان د هغه د وينا په قياس ک３ اختالف لري، 
امام ابويوسف وايي: ميراث اووه برخ３ کي８ي، زوی ته ＇لور برخ３ او خنثی ته درې برخ３. 
امام محمد وايي: مال د دواړو تر من＃ دولس برخ３ کي８ي، زوی ته اووه برخ３ او خنثی ته 

پن％ه.
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شرحه:
د خنثی پ５ژندنه: خنثی )نر＊％ی( هغه انسان ته ويل کي８ي چ３ د نارينه او ＊％ينه دواړو 
جنسونو تناسل３ أل３ )ذکر او فرج( ولري. د دوی په اړه کو＊（ کي８ي چ３ د ن＋و او عالمو له 
الرې ي３ پ５ژندنه وشي او تر يوه انساني جنس پورې وت７ل شي، خو که د نرتوب او ＊％５توب 
ن＋３ او عالم３ پک３ په برابره توگه موجودې وي، نو خنثی مشکل بلل کي８ي او جال احکام 

لري.
د نرتوب نښې: که خنثی ذکر او فرج دواړه ولري نو دالندې ن＋و په درلودو سره نر گ２ل کي８ي.

١- د خنثی بول )تش３ ميتيازې( د نارينه تناسلي أل３ )ذکر( له الرې راوتل.
٢- له دواړو الرو د راوتلو په صورت ک３ د نارينه تناسل３ أل３ له الرې لوم７ی راوتل.

د امام ابويوسف او امام محمد په نظر که له يوې الرې ډ４رې او له بل３ الرې ل８ې راوتل３، نو 
ډ４رو ته اعتبار ورکول کي８ي، يعن３ که له ذکر ＇خه ډ４رې راوتل３ نو نارينه او که له فرج ＇خه 

ډ４رې راوتل３، نو ＊％ينه بلل کي８ي، خو امام ابوحنيفه دا ډ４روالی معتبر نه گ２ي.
٣- له بلوغ وروسته ږيره راتلل.

٤- له ＊％３ سره په جماع کولو توان５دل.
د ښځ５توب نښې: د الندې ن＋و د درلودلو په صورت ک３ خنثی، ＊％ه گ２ل کي８ي:

١- د ＊％و په ＇５ر د تيو راوتل.
٢- له تيو ش５دې راوتل.

٣- د حيض راتگ.
٤- د حمل اخيستل يا اميدواره ک５دل.

٥- د فرج له الرې ورسره د جماع کولو امکان پيدا ک５دل.
که د ＊％و او نارينه و پورتن９ ن＋３ پک３ ونه موندل شوې، نو خنثی مشکل بلل کي８ي او جال 
احکام لري. د خنثی په اړه د فقهاوو نظر دا دی چ３ په هر حکم ک３ چ３ زيات احتياط و، په 

همغه حکم عمل کي８ي چ３ په الندې ډول دي:
په جماعت کې لمونځ: د جماعت په لمان％ه ک３ به د ＊％و او س７و تر من＃ په جال صف 
ک３ دري８ي، ＄که که د س７و په صف ک３ ودري８ي نو په دې احتمال چ３ ＊％ه ده په خوا ک３ 
د والړ س７ي لمون＃ فاسدوي او که د ＊％و په صف ک３ ودري８ي نو په دې احتمال چ３ س７ی 

دی د ده لمون＃ فاسدي８ي.
ختنه )سنتول(: په دې بنس چ３ خنثی د نارينتوب او ＊％يتوب دواړو احتمال لري، نارينه 



٢٥٢

 او ＊％３ دواړه نشي کوالی چ３ د هغه عورت وويني او سنت )ختنه( ي３ ک７ي. په دې بنس
که مال ي３ درلود له مال ＇خه به ي３ وين％ه په پيسو واخيستل شي او هغه به ي３ سنت ک７ي، 
＄که وين％３ ته روا دي چ３ د خپل بادار عورت ته وگوري. دا په هغه صورت ک３ چ３ خنثی 
مشکل بالغ وي که کوچنی و س７ي او ＊％３ دواړه ي３ ختنه کوالی شي. که ي３ مال نه درلود، 

سنتول ي３ په بيت المال )حکومت( دي.
د ميراث حکمونه: د امام ابوحنيفه په نظر خنثی مشکل ته د نر او ＊％３ له برخو ＇خه هغه 
برخه ورکول ک８５ي چ３ کمه وي، يعن３ خنثی مشکل به لوم７ی نر او بيا ＊％ه فرض شي، په 
هر حالت ک３ چ３ ورته کم مال رس５ده د همغ３ حال ميراث به ورکول کي８ي ＄که چ３ دغه 

کم متيقن دی او په زيات ک３ شک دی.
امام ابويوسف او امام محمد د خنثی مشکل په ميراث ک３ د امام شعبي نظر اخيستی، خو د 

هغ３ په تفسير ک３ ي３ اختالف ک７ی او په الندې ډول شرحه کي８ي:
امام ابويوسف وايي چ３ که زوی يوازې وي، ！ول３ ＇لور برخ３ وړي او که لور يوازې وي دوه 
برخ３ وړي. نو خنثی به لوم７ی د زوی د برخ３ نيمه )دوه برخ３( او بيا به د لور د برخ３ نيمه 

)يوه برخه( واخلي چ３ ！ول３ درې برخ３ کي８ي.
امام محمد وايي: خنثی به له دولسو برخو، پن％ه برخ３ اخلي، ＄که که نر وای شپ８ برخ３ ي３ 
ک５دې او که ＊％ه وی ＇لور برخ３ ي３ ک５دې، اوس ي３ د شپ８و نيم３ )درې( او د ＇لورو نيم３ 

)دوه( کي８ي چ３ مجموعا پن％ه شوې. 

زده کوونکي دې د خنثی او خنثی مشکل تر من＃ په توپير خبرې وک７ي.

١- خنثی مشکل تعريف ک７ئ. 
٢- په خنثی ک３ د نرتوب ن＋３ کوم３ دي؟

٣- په خنثی ک３ د ＊％توب ن＋３ کوم３ دي؟
٤- خنثی مشکل به په لمان％ه ک３ په کوم صف ک３ دري８ي؟

٥- د خنثی مشکل د ميراث اخيستلو احکام او اختالف رو＊انه ک７ئ.
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دري پن％وسم لوست

د مفقود )ورک شوی( احکام

گرانو زده کوونکو! نننی لوست مو د مفقود يا ورک شوي شخص د احکامو په اړه دی چ３ 
تاسو ي３ لوستلو ته رابولو.

�Ê åu>ß̄á¶=� ßG çrß¾�( ãKëÉßº�á½ß?�ßÇ àÂ� êÊ ßUß?� á¼ß·á£àÈ�áß�ßÆ� ã¤ åuáÇßº�àÄß¶� áßfá£àÈ�áß�ßÆ�( à̧ àQçf¶=� ßH> ß¦�=ßcC�$-%
� ß×ßÆ�(åÄå¶>ßº� áÀåº�åÅåa ß×áÆß?ßÆ�åÄåJ ßQáÆßg�Îß· ß¢� à°å«á¿àÈßÆ�àÄß®Ç à̄ àU�áå�áÇßJ ájßÈßÆ�åÄáÉß· ß¢�à½Ç à̄ßÈßÆ�àÄß¶>ßº� à ß«áß�� áÀßº

�*åÄåIß?ßfáº=�ß á�ßEßÆ�àÄß¿áÉßE� à±çfß«àÈ
� ß¼ ëjà®ßÆ�àÄàIß?ßfáº=� åLçbßJ á¢=ßÆ�(åÄåIáÇßå��>ß¿ á» ß³ ßU�( ßbå¶ àÆ�å½áÇßÈ� áÀåº�âÍß¿ ßi� ßÁÆàf ánå¢ßÆ�ãÍßÑ>åº�àÄß¶�çß��=ßcåDßª�$.%

�*àÄá¿åº� áPåfßÈ�áß�� ß́ å¶ßc� ß̧ áFß®� á¼ àÃá¿åº� ßL>ßº� áÀßºßÆ�* åKá®ßÇá¶=� ß́ å¶ßc� å�� ßÀÈåaÇ àQáÇßá�=�åÄåJßMßeßÆ�ß á�ßE�àÄà¶>ßº
*åÅ åbá̄ßª� å¹> ßU� å�� ßL>ßº�æb ßUß?� áÀåº�àaÇ à̄á«ßá�=� àPåfßÈ� ß×ßÆ�$/%

ژباړه
%-$�که س７ی ورک شي، ＄ای ي３ معلوم نه وي او دا هم معلومه نه وي چ３ م７ دی که ژوندی، 
نو قاضي به سرپرست ورته و！اکي چ３ د مال ساتنه او سرپرستي ي３ وک７ي او له خلکو ＇خه 
ي３ حقوق تر السه ک７ي. له مال ＇خه ي３ د ＊％３ او اوالدونو نفقه ورک７ي. د )ورک( او ＊３％ 

تر من＃ ي３ تفريق نه راوستل کي８ي.
%.$�کله چ３ ي３ له ز４８４دو ＇خه يو سلو شل کاله پوره شي په م７ينه ي３ حکم کوو، ＊％ه به ي３ 
عدت ت５روي او مال به ي３ په همدې مهال په موجودو وارثانو و و４شل شي، هغه خپلوان چ３ 

له دې مهاله مخک３ م７ه شوي، ور＇خه ميراث نشي وړالی، 
%/$�مفقود )ورک شوی( هم له هغه چا ＇خه ميراث نشي وړالی چ３ د ده د ورک５دو په موده 

ک３ م７ شوی.
شرحه

د مفقود تعريف: مفقود هغه ورک شوي شخص ته ويل کي８ي چ３ له پل＂ن３ سره سره ي３ د 
＄ای، ژوند او  مرگ په اړه معلومات نه وي. که د＊من ي３ بندي ک７ي او د ＄ای، ژوند او مرگ 

په اړه ي３ معلومات نه وي هم مفقود گ２ل کي８ي.
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د مفقود د مال سرپرستي: قاضي به د مفقود د مال ساتن３، له خلکو ＇خه د هغه د حقونو 
لکه پور، حاصالتو او اجارې د اخيستلو لپاره سرپرست ！اکي، نوموړی به د مفقود له مال ＇خه 

د هغه د م５رمن３ او اوالدونو نفقه ورکوي. 
د مفقود احکام: د د حنفي فقهاوو له نظره مفقود تر ＇و چ３ په م７ينه ي３ حکم و نه شي 
په استصحاب سره ژوندی گنل کي８ي او په دې ژوند له خپله ماله د نورو حقداري دفع کوالی 

شي او له نورو ورباندې حق نشي وړلی. 
د فقهاوو د قاعدې )مفقود د خپل ＄ان په حقونو ک３ م７ او د نورو په حقونو ک３ ژوندی دی( 
پر دې بنس قاضي د مفقود او م５رمن３ تر من＃ تفريق نشي راوستی، ＄که چ３ نکاح د ده 
له حقونو ＇خه ده. د مفقود په م７ينه هغه مهال حکم ک８５ي چ３ د ز４８４دن３ له ن５＂３ ＇خه ي３ 
يوسلو شل کاله ت５ر شي، له دې وروسته به ي３ م５رمن د وفات عدت ت５روي، مال به ي３ په دغه 
وخت ک３ د موجودو ورثه و تر من＃ و４شل کي８ي، ＄که چ３ دی د ＄ان په حقوقو ک３ ژوندی 

دی او مال ي３ دده له حقونو ＇خه دی. له چا ＇خه ميراث نشي وړالی. 
د امام مالک په نظر د ورک شوي له ورک５دو ＇لور کاله وروسته دهغه په م７ينه حکم کي８ي، 
＄که عمر )رضي اهلل عنه( د يوه ورک شوي په اړه همداس３ حکم ک７ی و. په دې مسئله ک３ 
�àÄàIß?ßfáº=� ßÊ åÂ�:حنفي مذهب د علي )رضي اهلل عنه( او نورو صحابه و په وينا والړ دی چ３ وايي
. دا د )ورک شوي( ＊％ه ده، په أزموينه ک３ ده  ã± ßØ ß{�áÆß?� ãLáÇßº�ß�åFßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�áå� árßJá·ßª� áKßÉå·àJáEà=

نو صبر دې وک７ي ＇و ي３ د )م７５ه( م７ينه ＇رگنده شي او يا طالق ＇رگند شي.
له بل پلوه نکاح ثابته او يقيني ده او د ورک شوي م７ينه شکي ده، د فقهي قاعدې )اليقين اليزول 

بالشک: يقين په شک له من％ه نه ＄ي( له مخ３ بايد د ＊％３ او م７５ه تر من＃ جالوالی رانشي.
په حنفي مذهب ک３ د ورک شوي د م７ين３ د ＇رگندتيا لپاره يوسلو شل کاله ＄که ！اکل شوي 

چ３ په غالب گومان انسان له دومره کلونو وروسته ژوندی نه پات３ کي８ي. 

١- مفقود تعريف ک７ئ.
٢- د مفقود په اړه د فقهاوو عمومي قاعده بيان ک７ئ.
٣- په مفقود باندې ＇ه وخت د م７ين３ حکم کي８ي؟
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＇لور پن％وسم لوست

د شاړو ＄مکو آبادول

د اسالم مبارک دين د أبادۍ او رغون３ دين دی. مسلمانانو ته ي３ د ＄مک３ د أبادولو حکم 
ک７ی، په دې بنس خلک کوالی شي چ３ شاړې ＄مک３ أبادې ک７ي خو ＇رنگه چ３ شاړې 
＄مک３ د ！ولو مسلمانانو حق دی د أبادولو لپاره ي３ د امام اجازه شرط ده. نننی لوست مو د 

شاړو ＄مکو د حکمونو په اړه دی.

�ßÄßF ámß?�>ßº�áÆß?�(åÄáÉß· ß¢�åÐ>ßá�=�åÍßFß·ß§å¶�áÆß?�(àÄá¿ ß¢�åÐ>ßá�=� å¥> ßìå̄á¾ å×� åzáeßáÙ=� áÀåº�åÄåE� à¤ß«ßJá¿àÈ� ß×�>ßº� àL=ßÇßá�=�$-%
�*ßÍ ß¢=ßeëh¶=� à¤ß¿áß��>çå�� ß́ å¶ßc

�(åÄå¿áÉ ß£åE� ã́ å¶>ßº�àÄß¶� àßfá£àÈ� ß×ßÆ�å½ ßØ áiåáÝ=� å��>â²Çà·áß�� ßÁ>ß²�áÆß?�(àÄß¶� ß́ å¶>ßº� ß×�>âÈåa> ß¢�>ßÃá¿åº� ßÁ>ß²�> ß»ßª�$.%
� àLáÇ çr¶=� å¤ ß» ájàÈ�áß�� ß\> ßrßª�å(fåº>ß£á¶=�Î ßrá®ß?� å�� ãÁ> ßjá¾C� ß¬ß®ßÆ�=ßcC� àOáÉßå}�åÍßÈáfß̄á¶=� áÀåº�ãbÉå£ßE�ßÇ àÂßÆ
�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÄ á³å·áß��áß��(å½>ßºåáÝ=� åÁácC�åá�ß§åE�àÅ>ßÉ áUß?� áÁåCßÆ�(àÄ ß³ß·ßº�å½>ßºåáÝ=� åÁácåDåE�àÅ>ßÉ áUß?� áÀßº�( ãL=ßÇßº�ßÇ àÃßª�åÄáÉåª

�*àÄ à³å·áß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU
* à¼å· ájàá�=� à́ å·áß��> ß»ß²�åÐ>ßÉ áUåáÝ>åE� èÊëºëd¶=� à́ å·áß�ßÆ�$/%

�*åÅåá� ß¦� ß�C�>ßÃß£ßªßaßÆ�àÄá¿åº�à½>ßºåáÝ=�> ßÂßd ß]ß?�(ß�å¿ åi� ßP ßØßM�> ßÂáf à»á£ßÈ�áß�ßÆ�> âuáeß?�ßf çR ßU� áÀßºßÆ�$0%
�> âUßf áìßºßÆ �åÍßÈáfß̄á¶= � å̧ áÂßåÙ �Î â¢áfßº � àµßá�àÈßÆ �(åfåº>ß£á¶= � áÀåº � ßHàfß® �>ßº �àÐ>ßÉ áUC � àgÇàß� � ß×ßÆ �$1%

�* á¼ åÂåbåÑ> ßrßå�
�(> â¢=ßeåc� ßÁÇ à£ßEáeß?�> ßÃà�åf ßVßª�( åÀ ßìß£á·å¶� àfÒåFá¶=� áKß¾> ß²� áÁåDßª�(> ßÃà�åf ßU�àÄß·ßª�æÍçÈëfßE� å��=âfáÒåE�ßfß« ßU� áÀßºßÆ�$2%
� áÁß?�ßa=ßeß?� áÀßºßÆ�* æ¥=ßeåc�åÍßÑ>åà� ßØßM�>ßÃà�åf ßVßª�>â¿áÉ ß¢� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(> â¢=ßeåc� ßÁÇèJ åjßª� åX åu>ç¿·å¶� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ

*àÄá¿åº� ß¤å¿àº�=âfáÒåE�> ßÃå�åf ßU� å��ßfå«áß�
� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(àÅ àÕ>ßÉ áUC�áhàß��áß��åÄáÉß¶C�àÅàaáÇ ß¢� àgÇàß�� ßÁ>ß²� áÁåDßª�(àÄá¿ ß¢� ß¹ßb ß¢ßÆ�àÍß· áQëb¶=�áÆß?� àL=ßfà«á¶=� ßµßfßI�>ßºßÆ�$3%

�*å½>ßºåáÝ=� åÁácåDåE�àÅ>ßÉ áUß?� áÀßº�àÄ à³å·áß��æfåº>ß£å¶�>â�åf ßU� áÀ à³ßÈ�áß��=ßcC� åL=ßÇßá�> ß²ßÇ àÃßª�åÄáÉß¶C�ßaÇ à£ßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×
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�âÍß¿ëÉßE� ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?� ç×C�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� ã¼Èåf ßU�àÄß¶� ßkáÉß·ßª�(åÅåá� ß¦� åzáeß?� å��ãfáÃß¾�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�$4%
*àÄß¿É å{�>ßÃáÉß· ß¢�Êå̄á·àÈßÆ�>ßÃáÉß· ß¢�Ê ånáß��ãÌ>ç¿ ßjàº�àÄß¶�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�( ß́ å¶ßc�Îß· ß¢

ژباړه 

%-$�شاړه هغه ＄مکه ده چ３ د اوبو د نشتوالي يا  زياتوالي او ورته سببونو له کبله چ３ د کرن３ 
مخه نيسي، ور＇خه گ＂ه نه اخيستل کي８ي. 

%.$�هغه شاړې چ３ عادي )پخوا ويجاړې شوې( وي او ＇＋تن ونه لري يا هغه شاړې چ３ په 
اسالم ک３ پخوا د چا مليکت وي )خو اوس( ي３ معين ＇＋تن معلوم نه وي او دا ＄مک３ له 
کلي ＇خه دومره لرې وي چ３ که انسان د أبادۍ په وروست９ برخه ک３ ودري８ي او غ８ وک７ي، 
غ８ ي３ په شاړه ک３ وانه اور４دل شي نو دا ＄مکه شاړه )موات( بلل کي８ي. که ＇وک ي３ د امام 
)حکومت( په اجازه أباده ک７ي د هغه ملکيت دی، خو که ＇وک ي３ د امام له اجازې پرته أباده 
ک７ي د امام ابوحنيفه په نزد ي３ نه مالک کي８ي، امام ابويوسف او امام محمد وايي: مالک 

کي８ي.
%/$�ذمي هم د مسلمان په ＇５ر په أبادولو سره )د ＄مک３( مالک گر＄ي.

%0$�＇وک چ３ د ن＋３ په ډول ډبرې له ＄مک３ ) چاپ５ره( ولگوي او تر درو کلو ي３ أباده نه ک７ي 
امام به ي３ ور＇خه واخلي او بل چا ته به ي３ ورک７ي. 

%1$�أبادۍ ته د نژدې )شاړو( ＄مکو أبادول روا نه دي او د کلي خلکو ته به د ورشو او فصلونو 
ک５＋ودلو لپاره پر４＋ودل کي８ي. 

%2$�چا چ３ په شاړه ک３ ＇اه وکيندله، حريم به ي３ د هغه وي. که ي３ له ＇اه ＇خه اوبه په الس 
رايستل３، حريم ي３ ＇لو４＋ت گزه او که په ارټ ي３ را ايستل３، حريم ي３ شپ５ته گزه دی. که چينه 

وه، حريم ي３ درې سوه گزه دی، که چا ي３ په حريم ک３ ＇اه کيندله منعه کوالی ي３ شي. 
خوا  بل  او  پر８４دي  ي３  )سيندونه(  برخ３ چ３  هغه  غاړو  د  سيندونو  فرات  او  دجل３  د  �$3%
ور＇خه اوړي، که ب５رته راگر＄５دل ي３ ورته محتمل وو، نو أبادول ي３ روا نه دي،  که د ب５رته 
را اوړ４دو احتمال ي３ نه و، د شاړو په ＇５ر دي، که ＇وک ي３ د امام په اجازه أبادې ک７ي مالک 

ي３ گر＄ي په دې شرط چ３ د کلي حريم نه وي.
%4$�که د چا وياله د بل چا په ＄مکه ک３ وي، د امام ابوحنيفه په أند حريم نه لري مگر دا چ３ 
په حريم شاهدان ت５ر ک７ي. امام ابويوسف او امام محمد وايي: د هغه لپاره دومره )پوله( شته 
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چ３ ورباندې وگر＄ي او د ويال３ خ＂３ ورباندې واچوي.  
شرحه 

د موات تعريف او حکم: د )االرض الموات( تعريف په متن ک３ رو＊انه دی. د موات )شاړو 
＄مکو( په اړه د امام ابويوسف او امام محمد نظر دا دی چ３ أبادول ي３ د امام )حکومت( 
اجازې ته اړتيا نه لري او هر ＇وک کوالی چ３ أباده ي３ ک７ي، ＄که د ابوداود په روايت ک７ي 
حديث ک３ پيغمبر )عليه السالم( فرمايي:  %Ä¶�ÊÃª�ÍJÉº�â>ue?�>ÉU?�Àº$. چا چ３ شاړه 

＄مکه أباده ک７ه، د هغه ده.
د حکومت اجازه: د امام ابوحنيفه په نظر د شاړو ＄مکو په أبادولو ک３ د امام اجازه شرط 

�åÄåº>ßºC*$�ژباړه:  àká«ß¾�åÄåE� áKßE> ß{�>ßº� ç×C�åÐáf ß»á·å¶� ßkáÉß¶%�:ده ＄که پيغمبر )عليه السالم( فرمايي
س７ي ته يوازې هغه ＇ه روا دي چ３ امام )حاکم( ي３ ورباندې راضي وي. 

شاړې ＄مک３ د بيت المال په ＇５ر د ！ولو مسلمانانو حق دی، نو د امام ابوحنيفه په نظر يو تن 
نشي کوالی چ３ د امام له اجازې پرته ي３ په خپل ملکيت ک３ داخل３ ک７ي، خو که ＇وک شاړه 
＄مکه د امام له اجازې پرته أباده ک７ي او وروسته امام اجازه ورک７ي، نو ملکيت ي３ گر＄ي، 

غوره دا ده چ３ امام ي３ هم له أبادولو وروسته هغه ته پر８４دي.
د مسلمان په ＇５ر ذمي هم په أبادولو سره د شاړې ＄مک３ مالک گر＄ي ＄که د مالک کيدلو 

سبب أبادول دي او ذمي او مسلمان دواړه په أبادولو ک３ سره برابر دي.
＇رنگه چ３ له پورتني حکم ＇خه د اسالمي شريعت مقصد أبادي او انسانانو ته گ＂ه رسول دي 
نو د شاړې ＄مک３ أبادوونکی بايد په درو کلونو ک３ ＄مکه أباده ک７ي، که چا شاړه ＄مکه د 
ن＋و په ک５＋ودلو سره خپله ک７ي وي او په درو کلو ک３ ي３ أباده نه ک７ي، حکومت به ي３ ور＇خه 

اخلي او بل چا ته به ي３ د أبادولو لپاره ورکوي.
د شاړې ځمکې د آبادولو الرې: په شاړو ＄مکو ک３ ＇اه ايستل د هغ３ د أبادولو په معنا 
دي او په دې سره ＄مکه )د ＇اه حريم( د کيندونکي په ملکيت ک３ را＄ي. که ＇اه داس３ 
وه چ３ د اوبو بوکه ور＇خه په الس را ايستل ک５ده نو د ＇اه هر لور ته ＇لو４＋ت گزه مسافه د 
کيندونکي په ملکيت ک３ را＄ي، خو که له ＇اه ＇خه اوبه د ارټ په وسيله راويستل ک５دې د 
＇اه هر لور ته شپ５ته متره مسافه د کيندونکي ملکيت دی. د چين３ هر لور ته درې سوه گزه 
＄مکه د چين３ کيندونکي ملکيت دی، ＄که چينه د کرن３ لپاره ايستل کي８ي او د اوبو ډن６ونو 
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او ويالو ته اړتيا لري، نو بايد چ３ ساحه ي３ پراخه وي.
که ＇وک د چا د ＇اه يا چين３ په حريم ک３ بله ＇اه کني، منع کي８ي، ＄که هغه ＄مکه د لوم７ي 

أبادوونکي په ملکيت ک３ داخله شوې ده. 
له سيند څخه پاتې شاړه: که د سيند مخه بله خوا واوړي او د تل ＄مکه ي３ شاړه پات３ شي 
داس３ چ３ د سيند د ب５رته راگر＄５دلو احتمال نه وي، خلک کوالی شي چ３ د حکومت په 
اجازه نوموړې شاړه ＄مکه أباده ک７ي په دې شرط چ３ دا ＄مکه پخوا د چا ملکيت، وقف 
او جومات نه وي. همدا راز نژدې ورسره کلی هم نه وي، که نژدې ورسره کلی و يا پخوا د چا 

ملکيت، وقف او جومات وي، أبادول ي３ روا نه دي.
د بل چا په ځمکه کې د ويالې حريم: د امام ابوحنيفه په نظر د بل چا په ＄مکه ک３ 
ت５ره شوې وياله حريم نه لري، په دې دليل چ３ وياله د اوبو لپاره وي او له حريم پرته هم د اوبو 
ت５رولو گ＂ه ترې اخيستل ک５دای شي. امام ابويوسف او امام محمد وايي: نوموړې وياله حريم 
لري، ＄که له حريم پرته د ويال３ ＇＋تن نشي کوالی چ３ د ويال３ په غاړه وگر＄ي او د اوبو 
＇ارنه وک７ي. دويم دا چ３ د ويال３ د پاکولو په صورت ک３ دې ته اړتيا ده چ３ خ＂３ د ويال３ په 

غاړه واچول شي نو حريم ته اړتيا ده.

په حکم  ر１ا ک３ د خپل３ سيم３ د شاړو ＄مکو  په  لوستل شوي درس  د  زده کوونکي دې 
وغ８ي８ي.

 

١- موات کوم３ ＄مک３ ته ويل کي８ي؟
٢- أيا د شاړې ＄مک３ د أبادلو لپاره د امام اجازه شرط ده؟ 

٣- مسلمان او ذمي د شاړې ＄مک３ په أبادولو ک３ ول３ توپير نه لري؟
٤- شاړې ＄مک３ له کليو ＇خه ＇ومره لرې وي؟

٥- په شاړو ＄مکو ک３ د ＇اه او چين３ حريم ＇ومره وي؟
٦- که د سيند مخه بل لوري ته واوړي، پات３ شوې ＄مک３ ＇ه حکم لري؟

٧- أيا د شخص وياله چ３ د بل چا په ＄مکه ک３ وي، حريم لري؟ 
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پن％ه پن％وسم لوست

دهقاني او باغواني

دهقاني او باغواني هغه عقدونه دي چ３ زموږ په ه５واد ک３ زيات رواج لري، له همدې امله 
لوستل او ورباندې پوه５دل زيات اړين دي.

�*ãÌßhåÑ> ßQ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ãÍß· å{>ßE� å¤àEèf¶=ßÆ� åOà·èN¶>åE�àÍ ß¢ße=ßhàá�=�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®�$-%
�6æÄ àQáÆß?�åÍß£ßEáeß?�Îß· ß¢�> ß» àÂßbá¿ å¢� ßÊ åÂßÆ�$.%

*àÍ ß¢ße=hàá�=� áLßg> ßQ�æb åU=ßÇå¶� àfß̄ßFá¶= ßÆ� à̧ ß»ß£á¶=ßÆ�æb åU=ßÇå¶� àeádßFá¶= ßÆ� àzáeßáÙ=� áKß¾> ß²�=ßcC _-
*> âváÈß?� áLßg> ßQ�æb åU=ßÇå¶� àeádßFá¶= ßÆ� àfß̄ßFá¶= ßÆ� à̧ ß»ß£á¶=ßÆ�æb åU=ßÇå¶� àzáeßáÙ=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ _/

�*> âváÈß?� áLßg> ßQ�ßf ß]A� áÀåº� à̧ ß»ß£á¶=ßÆ�æb åU=ßÇå¶� àfß̄ßFá¶= ßÆ� àeádßFá¶= ßÆ� àzáeßáÙ=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ _/
�*ãÍß· å{>ßE� ßÊåÃßª�ßf ß] åÛ� à̧ ß»ß£á¶=ßÆ� àeádßFá¶= ßÆ�æb åU=ßÇå¶� àfß̄ßFá¶= ßÆ� àzáeßáÙ=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ _0

� ß�ßf ßm� áÁåDßª�(> â¢> ßnàº�> ß» àÃß¿áÉßE� àTåe>ßá�=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?ßÆ�(æÍßºÇà·á£ßº�æÌ çbàº�Îß· ß¢� ç×C�àÍ ß¢ße=ßhàá�=� èX årßI� ß×ßÆ�$/%
*Êå®=çÇ çj¶=ßÆ� åL>ß¾>ßÈåc>ßá�=�Îß· ß¢�>ßº�> ß{ßf ßm�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(ãÍß· å{>ßE� ßÊåÃßª�âÌ> ç» ßjàº�>â¾=ßhá«à®�> ß» åÂåb ßUßåÙ

� ßØßª�>âÒáÉ ßm� àzáeßáÙ=� áTåfáà��áß�� áÁåDßª�(> ß{ßf ßm�>ßº�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE� àTåe>ßá�>ßª�àÍ ß¢ße=hàá�=� åK çV ßq�=cCßÆ�$0%
�* å̧ åº> ß£á·å¶�ßÐ áÊ ßm

� ëHße� å̧ ßFå®� áÀåº� àeádßFá¶=� ßÁ>²� áÁDßª�((åeádßFá¶=� åG åU> ßrå¶�àÄè· à²� àTåe>ßá�>ßª�àÍ ß¢ße=ßhàá�=� áLßb ßjßª�=ßcåC ßÆ�$1%
� àeádßFá¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( åTåe>á�=� ßÀåº�àÄ¶� ß�åf àm�>º�åe=bá̄ åº�Î·¢�àa=hàÈ�×�åÄå·áNåº� àf áQ?� å̧ åº>£á·å·ßª� åzáeÙ=

�*>Ãå·áNåº� àf áQß?� åzáeßáÙ=� åG åU> ßrå·ßª� å̧ åº> ß£á¶=� å̧ ßFå®� áÀåº
�Ëådç¶=� ß¤ß¿ßJáº=� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢�áß�áà��áß�� å̧ ß»ß£á¶=� áÀåº�åeádßFá¶=� àG åU> ßq� ß¤ß¿ßJáº>ßª�ßÍ ß¢ße=ßhàá�=�= ßbß̄ ß¢�=ßcåC ßÆ�$2%

�* å̧ ß»ß£á¶=�Îß· ß¢� à¼å²>ßá�=�àÅßß� áQß?� àeádßFá¶=�åÄå·ßFå®� áÀåº� ßkáÉß¶
*àÍ ß¢ße=ßhàá�=� áKß· ßìßE� åÀáÈßbå®> ß£ßJàá�=� àb ßUß?� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$3%
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� áÀåº�åÄåFÉ årß¾� å̧ áNåº� àf áQß?� å¥åe=ßhàá�=�Îß· ß¢� ßÁ>ß²�( áµßeábàÈ�áß�� à¥áeçh¶=ßÆ�(åÍ ß¢ße=ßhàá�=�àÌ çbàº� áK ßvß̄á¾=�=ßcåC ßÆ�$4%
�àÌßf áQà?ßÆ�(> ß»åÃå®Ç à̄ àU�åe=ßbá̄ åº�Îß· ß¢�> ß»åÃáÉß· ß¢� å¥áeçh¶=�Îß· ß¢�àÍß̄ ß«ç¿¶= ßÆ�( ßb ßr áVßJ ájàÈ� áÁß?� ß�C� åzáeßáÙ=
�Îß· ß¢�åÍ ß¢ße=ßhàá�= � å��àÅ> ß{ßf ßm� áÁåDßª �( ås ßråá�>åE �> ß»åÃáÉß· ß¢�åÍßÈåeádçJ¶= ßÆ � ål>ßÈëb¶=ßÆ � å¥>ßªëf¶=ßÆ �åa> ßrßá�=

*àÍ ß¢ße=hà�=� áLßb ßjßª� å̧ åº> ß£á¶=
� ßÊ åÂ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*ãÍß· å{>ßE�â>¢>nº�åÌßf ß»çN¶=� áÀåº�æÐáhàå|�àÌ>ß®> ßjàá�=�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>®�$5%

�*> â¢> ßnàº�åÌßf ß»çN¶=� áÀåº�=âÐáh àQ�>ßÉçß�ßÆ�(âÍßºÇà·á£ßº�âÌ çbàº�=ßfß²ßc�=ßcC�(ãÌßhåÑ> ßQ
� ß¤ßªßa� áÁåDßª�( åÁ>ßá�åc>ßFá¶=� å¹Ç àqà?ßÆ� åH> ß{ëf¶=ßÆ�å½áf ß³á¶=ßÆ�åf ßR çn¶=ßÆ� å̧ á̂ ç¿¶=� å��àÌ>ß®> ßjàá�=� àgÇàß�ßÆ�$-,%

�*áhàß��áß�� áKßÃßJá¾=�ábß®� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(ßg> ßQ� å̧ ß»ß£á¶>åE� àbÈåhßI�àÌßf ß»çN¶= ßÆ�(âÌ>ß®> ßjàº�ãÌßfßß��åÄÉåª� âØáß�
*åÄå·áNåº� àf áQß?� å̧ åº> ß£á·å·ßª�àÌ>ß®> ßjàá�=� áLßb ßjßª�=ßcåC ßÆ�$--%

*àÌße> ßQåáÝ=� à_ ßjá«àI�> ß»ß²�åe=ßd á¢ßáÙ>åE� à_ ßjá«àIßÆ�( åLáÇßá�>åE�àÌ>ß®> ßjàá�=� à̧ àìáFßIßÆ�$-.%

ژباړه
%-$�امام ابوحنيفه ويلي: دهقاني په در４م３ او ＇لورم３ )برخ３( باطله ده. امام ابويوسف او امام 

محمد وايي: روا ده. 
%.$�دهقاني د دوی دواړو په نزد په ＇لور ډوله ده. 

=¶¬6 که ＄مکه او تخم د يوه، کار او غوايان د بل وي، دهقاني روا ده. 
6H که ＄مکه د يوه او کار، غوايان او تخم د بل وي، روا ده. 

6T که ＄مکه، تخم او غوايان د يوه او کار د بل وي، بيا هم روا ده. 
6a که ＄مکه او غوايان د يوه او تخم او کار د بل وي، باطله ده. 

%/$�د هقاني په دې شرط روا ده چ３ موده ي３ معلومه او حاصل د دواړو تر من＃ مشاع وي. 
که د يوه لپاره ي３ معين３ پيمان３ و！اکل３ يا ي３ د ل＋تي او ويالو په ＇ن６ه )را شنه ک５دونکي( د يوه 

لپاره ＄انگ７ي ک７ل عقد باطل دی. 
%0$�کله چ３ د دهقان９ عقد صح５ح شي، حاصل ي３ د دواړو له خوا د ！اکل شوو شرطونو سره 

سم و４شل کي８ي. که ＄مک３ ＇ه زرغون نه ک７ل، دهقان ته ه５＆ شی نشته.
%1$�که د دهقان９ عقد فاسد شي، حاصل د تخم د ＇＋تن دی، که تخم د ＄مک３ د ＇＋تن 
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و دهقان ته اجرمثل دی، چ３ ده ته له ！اکل شوې برخ３ ＇خه به نه زياتي８ي، که تخم د دهقان 
وي د ＄مک３ ＇＋تن ددې د اجر مثل حقدار دی. 

%2$�که د دهقان９ ت７ون وشي او د تخم ＇＋تن له کار کولو ډډه وک７ي، نو ورباندې نه مجبوري８ي 
خو که د تخم د ＇＋تن مقابل لوری له کار ډډه وک７ي حاکم به ي３ په کار مجبوروي. 

%3$�که يو د متعاقدينو م７ شي د دهقان９ عقد باطلي８ي. 
%4$�که د دهقان９ موده پای ته ورسي８ي او ک＋ت نه وي رس５دلی، نو په دهقان دده د برخ３ په 
اندازه د ＄مک３ اجر مثل دی، تر ＇و چ３ ک＋ت لو شي او په ک＋ت شوی لگ＋ت به پر دواړو 
باندې د دوی د حقوقو په اندازه وي. د لو، چلولو، غوبل او بادولو لگ＋ت هم پر دواړو باندې 
د هغوی د برخو په اندازه دی، که ي３ په دهقان９ ک３ )پورتني لگ＋تونه( يوازې په دهقان شرط 

ک７ي وو، د دهقان９ عقد فاسد دی.
او  ابويوسف  امام  ده.  باطله  برخه  په ＄ين３ مشاع  م５وې  د  باغواني  وايي:  ابوحنيفه  امام  �$5%
امام محمد وايي: روا ده چ３ معلومه موده ورته و！اکي او له م５وې ＇خه مشاعه برخه معلومه 

ک７ي.
%,-$�د باغوان９ عقد په خرما، ونو، تاکونو، سبزيجاتو او د بانجانو په بو！و روا دی. که په باغوان９ 
ي３ داس３ ون３ ورک７ې چ３ م５وې پک３ وې او م５وې په کار زيات５دل３، روا ده، خو که نورې نه 

زيات５دل３، روا نه ده. 
%--$�کله چ３ د باغوان９ عقد فاسد شي، باغوان ته اجر مثل ورکول کي８ي. 

%.-$�په م７ين３ سره د باغوان９ عقد باطلي８ي او په عذرونو سره فسخه کي８ي، لکه د اجارې 
عقد چ３ فسخ کي８ي.
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شرحه
د مزارعت )دهقاني( تعريف: 

)مزارعت( له )زرع( ＇خه اخيستل شوی چ３ کرلو ته وايي. په اصطالح ک３ د حاصالتو د 
＄ين３ برخ３ په مقابل ک３ د کرلو عقد مزارعت بلل کي８ي.

د دهقان９ حکم: 
د امام ابوحنيفه په نظر د حاصالتو په ＄ينو برخو د دهقان９ عقد ت７ل روا نه دي او دغه عقد 
فاسد دی، ＄که په دې عقد ک３ مزدوري مجهوله او نامعلومه ده. په دې معنا چ３ د عقد پر 
مهال مزدوري موجوده او معلومه نه ده، يعن３ ه５）وک نه پوهي８ي چ３ ک＋ت به رازرغون شي 

او که نه؟
د امام ابويوسف او امام محمد په نظر دهقاني روا ده، ＄که چ３ خلک ورته ډ４ره اړتيا لري او 
د همدوی په قول فتوا هم ده. د دوی په نظر دهقاني ＇لور ډوله دي، چ３ درې ي３ جايز او يوه 

ي３ ناروا ده، جايز ډولونه په الندې توگه دي:
١- ＄مکه او تخم د يوه لوري او کار او غوايان له بل لوري ＇خه وي.

٢- ＄مکه د يوه، کار، غوايان او تخم د بل وي. 
٣- ＄مکه، تخم او غوايان د يوه، او کار د بل وي. 

٤- ＄مکه او غوايان د يوه او تخم او کار د بل وي. دا صورت باطل دی، ＄که چ３ که 
غوايان د ＄مک３ پر ＇＋تن شرط شي، نو اجاره فاسدي８ي يعن３ غوايان د ＄مک３ تابع نه 

دي او دواړه د ب５لو مقاصدو لپاره کارول کي８ي.

د دهقان９ شرطونه: 
د دهقان９ د عقد لپاره دا شرط دی چ３ موده به ！اکل３ او معلومه وي. همدا راز د دواړو حق به 
په مشاع ډول وي، نه په ！اکل３ اندازه، يعن３ که يو ووايي: ماته به يو خروار راکوې پات３ مو سره 
－６ دي، نو عقد باطل دی. په همدې ډول که په ＄مکه ک３ د يو ＄انگ７ي پ＂ي حاصل د ＄ان 

لپاره شرط ک７ي، عقد باطل دی.
که د دهقان９ په صح５ح عقد ک３ ＄مکه حاصل ونک７ي، دهقان د ه５＆ شي حقدار نه دی، 
＄که په صح５ح عقد ک３ پر４ک７ه په ！اکل شوي مزدورۍ شوې وه چ３ د حاصل يوه برخه ده 

او حاصل الس ته رانغلو.
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فاسده دهقاني:
 که د دهقان９ عقد فاسد شي، حاصل د تخم د ＇＋تن حق دی او مقابل لوري ته به اجرمثل 

ورکوي. 
که د دهقان９ په عقد ک３ د تخم ＇＋تن د تخم له شيندلو وړاندې له کار کولو ＇خه ډډه وک７ه، 
په  کار کولو نه  مجبوري８ي، ＄که د عقد مخ په وړاندې ب５ول د ده په زيان تمامي８ي چ３ هغه 
د تخم له من％ه تلل دي، خو که د تخم د ＇＋تن مقابل لوري له کار ＇خه ډډه وک７ه، کار ته 
اړ ايستلی شي، ＄که په عقد باندې وفا الزمه او ده ته په وفا کولو کوم زيان هم متوجه نه دی. 
د دې مثال داس３ دی لکه ＇وک چ３ مزدور د د４وال ن７ولو ته ونيسي، خو وروسته د ديوال له 

ن７ولو ت５ر شي، نو مزدور نشي کوالی چ３ هغه د د４وال په ن７ولو مجبور ک７ي.
د امام محمد په نظر د ک＋ت لو، چلول او غوبل پر دهقان شرط کول، دهقاني فاسدوي ＄که د 
دهقان کار د ک＋ت تر پخ５دو پورې دی او بس. امام ابويوسف وايي: پر دهقان باندې لو، چلول 
او  غوبل شرط کول روا دي، ＄که چ３ په همدې باندې تعامل دی، د بلخ علماوو همدا نظر 

غوره گ２لی او په همدې باندې ي３ عمل ک７ی.
د مساقات )باغوان９( تعريف: 

پالن３  او  په ساتن３  ون３  معنا دی.  په  د خ７وبولو  اخيستل شوی چ３  له سقي ＇خه  مساقات 
ورکول چ３ له م５وې ＇خه به برخه په مزدورې ک３ ورکوي، مساقات بلل کي８ي.

د باغوان９ په اړه د امام ابوحنيفه او يارانو تر من＃ همغس３ اختالف دی لکه په دهقان９ ک３ چ３ و.
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د باغوان９ عقد په ونو، تاکونو او سبزيجاتو ک３ روا دی.
د ونو ＇＋تن کوالی شي چ３ د م５وو له رس５دو او پخ５دو مخک３ د باغوان９ عقد وت７ي، کله 
بيا د باغوان９ عقد نشي رامن％ته ک５دای، ＄که چ３ مزد په کار ورکول  چ３ م５وې ورسي８ي 
باغوان د مزد مستحق  په کولو ي３  له رس５دو وروسته داس３ کار نشته چ３  او د م５وې  کي８ي 

شي.

زده کوونکي دې د دهقان９ او باغوان９ په هغو عقدونو وغ８ي８ي چ３ ناروا دي.

١- مزارعت تعريف ک７ئ.
٢- د مزارعت په اړه د امامانو اختالف بيان ک７ئ.

٣- دهقاني ＇و ډولونه لري؟ کوم ي３ روا او کوم ي３ ناروا دي؟
٤- د دهقان９ د صحت شرطونه رو＊انه ک７ئ.

٥- په دهقان３ ک３ لو او غوبل پر چا دی؟
٦- مساقات تعريف ک７ئ.

٧- مساقات په کومو شيانو ک３ روا دی؟
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شپ８پن％وسم لوست

نكاح

اهلل تعالي په انسان ک３ جنسي غريزه اي＋３ ده، تر ＇و د انساني نسل د بقاء سبب شي، اسالمي 
شريعت د نر او ＊％３ د يو ＄ای ژوند کولو روا الره نکاح ＊ودل３ چ３ په دې لوست ک３ به ي３ 

په احکامو باندې خبرې وشي.
� å\> ß³ë¿¶=� àH>ßJå²

�> ß» åÂåb ßUß@åE�àç�ß£àÈ�áÆß?�(Ê åu>ßá�=� áÀ ß¢�> ß»åÃåE�àç�ß£àÈ�å á� ß�á«ß·åE�( å¹ÇàFß̄á¶= ßÆ� åH>ß�åáÝ>åE� àbå̄ ß£á¿ßÈ� à\> ß³ë¿¶=�$-%
�* ß́ àJ áQçÆßg�ábß®� ß¹Çà̄ßÉßª� å� áQëÆßg� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� à̧ áNåº� å̧ ßFá̄ßJ ájàá�=� áÀ ß¢�åf ß] áÛ=ßÆ�Ê åu>ßá�=� áÀ ß¢

�*å á�ß·å®> ß¢�(å á�ß§å¶>ßE�(å á�ß»å· ájàº�( åÀáÈçf àU� åÀáÈßb åÂ> ßm�åeÇ àvàå}� ç×C�(ß�å»å· ájàá�=� à\> ß³å¾� àbå̄ ß£á¿ßÈ� ß×ßÆ�$.%
�* æádß®� å�� ßÀÈåaÆ àbáß��áÆß?�( æ¹Æ àb à¢�ßá� ß¦�áÆß?�=Çà¾> ß²� â×Æ àb à¢�(å á�ßIß?ßfáº=ßÆ� æ̧ àQße�áÆß?

� ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�( ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ßg> ßQ�å á�çÉëºåc�åÌßa> ßÃ ßnåE�(âÍçÉëºåc� ã¼å· ájàº� ßTçÆßhßI� áÁåDßª�$/%
* àgÇàß�� ß×�àfßª àgßÆ

ژباړه : 
د نکاح کتاب: 

%-$�نکاح په ايجاب اوقبول سره ت７ل کي８ي. په دوو داس３ لفظونو چ３ تعبير ور＇خه په ماضي 
کي８ي، يا د يوه )لفظ( ＇خه ي３ تعبير په ماضي او د بل ＇خه په مستقبل سره وشي، مثال )＊％ه( 

ووايي: وم３ ک７ه او س７ی ووايي: وم３ ک７ې.
نارينه او دوو ＊％و شاهدانو په  يا يوه  نارينه  نه ت７ل کي８ي م／ر د دوو  %.$ د مسلمانانو نکاح 
حضور چ３ دواړه به أزاد، بالغ، عاقل او مسلمان وي ، که هغوی عادالن وي او که نه وي، يا 

د تهمت ل／ولو )قذف( سزا ورک７ل شوې وي.
%/$�که )يو( مسلمان )س７ي( له ذمي ＊％３ سره د دوو ذميانو په شهادت سره نکاح وک７ه، د امام 
ابو حنيفه او امام ابو يوسف رحمة اهلل عليهما په نزد جائز ده، خو امام محمد او زفر رحمها 

اهلل عليه ويلي: جواز نه لري. 
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شرحه: 
د نکاح تعريف: 

په لغت کې: يو ＄ای ک５دلو ته وايي.
په شرعي اصطالح کې: هغه عقد ته ويل کي８ي چ３ س７ي او ＊％３ ته له يو بل ＇خه جنسي 

－＂ه اخيستل رواکوي. 
د نکاح الفاظ:

نکاح، د نکاح او تزويج په لفظونو ت７ل کي８ي. همدا راز په هر هغه لفظ چ３ د شيانو تمليک 
او عطي３ )ورک７ی(  باندې نکاح ت７ل کي８ي، لکه د هب３ ، صدق３  په هغى  ورباندې را３＄، 

الفاظ، په دې شرط چ３ نيت ي３ د نکاح وي او شاهدان هم دده په مقصود پوه شي.  
د نکاح د الفاظو څرنګوالی:

١- نکاح به په داس３ الفاظو ت７ى چ３ په ت５ره زمانه داللت کوى، لکه يو س７ی د نجل９ پالر ته 
وواي３: ما ستا لور په نکاح ک７له، هغه ورته په ＄واب ک３ وواي３: مادرک７له.

٢- که چيرې يو لفظ ماضى او بل مضارع وى، بيا هم نکاح صحيح ده، لکه د نجل９ پالر 
هلک ته وواي３: زه لور درکوم، هلك ورته په ＄واب ک３ وواي３: ما قبوله  ک７ه، يا داس３: هلک 
د نجل９ پالر ته وواي３: ماته دې لور په نکاح راک７ه، د نجل９ پالر ورته په ＄واب ک３ وواي３، 

ما درک７له.
د نکاح شرطونه: 

د نکاح د ت７لو د صحت لپاره مهم شرطونه په الندې ډول بياني８ي: 
١. ايجاب او قبول به په يوه مجلس ک３ ترسره کي８ی يعني د عقد په مجلس ک３ به وي.

٢. ايجاب او قبول به په لوړ غ８ سره وي، تر＇و ي３ شاهدان يو ＄اى واوري او رضايت 
＊کاره شي. 

٣.  د ايجاب او قبول الفاظ به دائمى وي او په مؤقت وخت پورې به ت７ل３ نه وي،  لکه 
مياشت، کال او داس３ نور، تر＇و د متع３ نکاح ور＇خه وو＄ي، د متع３ نکاح په ＇لورو 

مذاهبو ک３ حرامه او باطله ده. 
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٤. عقد کوونک３ به دواړه د عقل خاوندان وي، د ليوني اوغير مميز ماشوم نکاح صحيح 
نده. 

٥. عقد کوونک３ به بالغ او أزاد وي، دا دواړه د نکاح د نفاذ له شرايطو ＇خه دي.
له  له جمل３ ＇خه ده، د شاهدانو  د نکاح د صحت د شرطونو  ٦. د شاهدانو شاهدي 
حضور ＇خه پرته نکاح نه ت７ل کي８ي. نکاح د دوو نارينه شاهدانو او يا د يو نارينه او دوه 

＊％ينه شاهدانو په حضور ت７ل کي８ي.

د شاهدانو شرطونه په الندې ډول دي:
١. عقل، د ليونی په شاهدي د نکاح ت７ل صحيح نه دي.

٢.  بلوغ، د ماشوم په شاهدي د نکاح ت７ل صحيح نه دي.
٣.  أزادي، د غالم په شاهدى باندې د نکاح ت７ل صحيح نه دي.

٤.  اسالم، د مسلمانانو په نکاح باندې د ذميانو شاهدى صحيح نه ده.
٥. شاهدان به دوه س７ي يا يو س７ی او دوې ＊％３ وي، يوا＄３ د ＊％و په شاهدۍ نکاح 

نه صحيح کي８ي.
٦. شاهدانو به د دواړو عاقدينو خبره يو ＄آى اور４دلى وي، يعن３ د خوب وړو شاهدي 

صحيح نه ده. 
٧.  د زوجينو معلومول: که يو ＇وک چ３ دوې لور－انی ولری يو چاته ووايي چ３ ما يوه لور 

په نکاح درک７ه، دا صحيح نه ده، ＄که معلومه نه شوه چ３ کومه لور ي３ مراد ده.

د ＊وونکي په مرسته دې زده کوونکي په خپلو ک３  د ايجاب او قبول د الفاظو په هکله سره 
مناقشه وک７ي.
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١. نکاح تعريف ک７ئ؟
٢. نکاح په کومو الفاظو ت７ل کي８ي؟

٣. له عربي ژب３ ＇خه پرته په نورو ژبو نکاح ت７ل ＇ه حکم لري؟
٤. د نکاح شرطونه ＇و او کوم دي؟

٥. أيا له شاهدانو پرته نکاح ت７ل کي８ي؟
٦. د شاهدانو شرطونه بيان ک７ئ؟

زده کوونکي دې د متن مسئل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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اووه پن％وسم لوست 

د نکاح محرمات 

�( áKß·ß« ßi� áÁåCßÆ�åÅ åbß¶ßÆ�åÍß¿áE>åE� ß×ßÆ�åÄåJß¿áE>åE� ß×ßÆ�(åÄåI= çbßå|� ß×ßÆ�(åÄëºà@åE� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?� å̧ àQçf·å¶� ȩ̀ åß�� ß×ßÆ�$-%
�ë½à@åE� ß×ßÆ�(åÄåJß¶>ßå~� ß×ßÆ�(åÄåJ ç»ß£åE� ß×ßÆ� ßÀá·ß« ßi� áÁåCßÆ�(åÄåJ á]à?� åL>ß¿ßFåE� ß×ßÆ�(åÄÉ å]ß?� åL>ß¿ßFåE� ß×ßÆ�(åÄåJ á]à@åE� ß×ßÆ
� å�� áKß¾>ß²�ãÐ=ßÇ ßi�(> ßÃëºà@åE� ß̧ ß]ßa� å�ç¶=�åÄåIß?ßfáº=� åKá¿åFåE� ß×ßÆ�( á̧ à]ábßÈ�áß��áÆß?�(> ßÃåJß¿áE>åE� ß̧ ß]ßa�(åÄåIß?ßfáº=

*åÅåá� ß¦�åf áR åU�áÆß?�åÅåf áR åU
� ß×ßÆ�(åÍ ß¢> ßuçf¶=� áÀåº�Äºß@åE� ß×ßÆ�(åÅåa ß×áÆß?� å�ßEßÆ�åÄå¿áE=�åÌß?ßfáº>åE� ß×ßÆ�(åÅåa= ßb áQß?ßÆ�åÄÉåEß?�åÌß?ßfáº>åE� ß×ßÆ�$.%
�ß á�ßE� à¤ ß»áß�� ß×ßÆ�$/%�*>É{Æ�æ�åß�� ǻ á·åå�� ß×ßÆ� æ\> ß³å¿åE�å á�ßJ á]à?�ß á�ßE� à¤ ß»áß�� ß×ßÆ�åÍ ß¢> ßuçf¶=� áÀåº�åÄåJ á]à@åE

�*> ßÃÉ å]ß?� åKá¿åE� ß×ßÆ�>ßÃåJ á]à?� åKá¿åE� ß×ßÆ�>ßÃåJß¶> ß]� ß×ßÆ�>ßÃåJ ç» ß¢ßÆ�åÌß?áfßá�=
�Ïßf á]àáÙ>åE� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?�áhàß��áß��( âØ àQße�> ß» àÃá¿åº�æÌ ßb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� áKß¾> ß²�áÇß¶�å á�ßIß?ßfáº=�ß á�ßE� à¤ ß»áß�� ß×ßÆ�$0%

�åÄå·áFß®� áÀåº�>ßß�� ßÁ>ß²� æTáÆßg�åÍß¿áE= ßÆ�æÌß?ßfáº=�ß á�ßE� ß¤ ß»áß�� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ
�>ßÃàJß¿áE= ßÆ�>ßÃèºà?�åÄáÉß· ß¢� áKßºëf àU�æÌß?ßfáº>åE�Îß¾ßg� áÀßºßÆ�$1%

�ÎçJ ßU�>ßÃåJ á]à@åE� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?�àÄß¶�áhàß��áß��>éÉ å£ áQße�áÆß?�(>â¿åÑ>ßE�>â® ßØ ß{�àÄßIß?ßfáº=� à̧ àQçf¶=� ß°ç· ß{�=ßcåC ßÆ�$2%
�>ßÃàIçb å¢� ßÊ åvß̄á¿ßI

ژباړه : 

%-$�س７ي ته حالل نه دي چ３ له خپل３ مور سره نکاح وک７ي، نه له خپلو نيا －انو سره )که هغه 
د س７و له خوا وي که د ＊％و له خوا( نه له خپل３ لور سره، نه د اوالدونو له لور سره، که ＇ه 
هم الندې وي)لکه لمسيان３(، نه له خپل３ خور سره، او نه له خورزو سره، نه له ور４رو سره که 
＇ه هم الندې وي)لکه د هغوی د اوالدونو لو３１(، نه د پالر له خور)عمه( سره، او نه د مور له 
خور)خاله( سره، نه د ＊％３ له مور )خوا＊３( سره که ي３ له لور سره يو ＄ای شوی وي او يا نه 
وي)کور واله ک７ې وي يا نه(، نه د هغ３ ＊％３ له لور )پرک＂９(  سره چ３  ورسره يو ＄ای شوی 

وي )کور واله ک７ې وي( برابره خبره ده که هغه دده په روزنه ک３ وي او که د بل چا.
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%.$�نه د پالر له ＊％３ )ميرې( او نه د نيکونو له ＊％و سره، نه د زوی له ＊％３ )ن／ور( اونه 
د لمسو د ＊％و سره)د زامنو او لو１و د زامنو د ＊％و سره( ، نه له رضاعي مور سره)هغه چ３ 

شيدې ي３ رودل３ وي(، نه له رضاعي خور سره. 
%/$�او نه دې جمع کوي دوه خويندې په نکاح سره، نه د وين％و دوه خويندې په وطی سره، او 
نه دې جمع کوي ＊％ه او د هغ３ ترور)عمه(، نه د هغ３ خاله، نه خور＄ه او نه د هغ３ ور４ره 

)دا ＊％３ يو د بل بن３ کيدای نه شي(. 
%0$�او نه دې جمع کوي داس３ دوې ＊％３ چ３ که هره يوه ورته س７ی فرض شي، نو له هغ３ 
بل３ سره ي３ نکاح  روا نه وي، او دا باک نه لري که د ＊％３ او د هغ３ د مخکيني مي７ه د لور 

)بنزۍ( په من＃ ک３ يو ＄ای والی وک７ي. 
%1$�او ＇وک چ３ له کوم３ ＊％３ سره زنا وک７ي په ده باندې د هغ３ مور او لور حرامه شوه. 

%2$�او که س７ي خپله ＊％ه په بائن يا رجعي طالق سره طالقه ک７ه، نو تر ＇و چ３ ي３ عدت 
تير شوی نه وي د هغ３ له خور سره ي３ نکاح کول جواز نه لري.

شرحه : له محرماتو سره نکاح کول حرام دي، او د نکاح د عقد د صحت لپاره دا شرط دی 
چ３ ＊％ه س７ي ته روا وي.

د محّرماتو تعريف: محّرمات د محّرمة جمعه ده او محّرمة حرام )منعه ( ک７ې شوې ته ويل 
کي８ي.

په اصطالح ک３: هغه ＊％ينه او نارينه چ３ د قرابت په وجه ي３ يو بل سره نکاح کول حرام وي، 
محرمات بلل کي８ي.

د محرماتو ډولونه:محرمات په دوه ډوله دي:
٢ – موقتى محرمات. ١ – ابدي محرمات.  

ابدي محرمات: ابدي محرمات هغه دي چ３ د تل لپاره د س７ى نکاح ورسره حرامه وي.
ابدي محرمات په دری ډوله دي: 

لوم７ی: نسبي محرمات: نسبي محرمات هغه ＊％３ دي چ３ د نسبي قرابت له امله په س７ي 
حرامي８ي او هغه اووه دي:

أ- مور－اني او تر هغوې پورته) د مور مور، او د پالر مور( او تر دوى پورته چ３ د انسان 
اصول ورته وايی.
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ب- لور－ان３ او تر هغوي ＊کته)دلور لور، دزوي لور همداس３ ＊کته(.چ３ د انسان فروع 
دي.

ج- د مور او پالر لو３１ لکه خويندې او د هغوی د اوالدنولو３１، لکه لمسيان３.
د- د نيا او نيکه لو３１، لکه عمه －ان３ او خاله －ان３.

ه- ور４رې او د هغوی اوالدونو لو１ى.
ز- خور＄３ او د خورينو د اوالدونو لو３１.

دويم: د مصاهرت محرمات: د مصاهرت محرمات هغه دى چ３ د خسر والي او زوم والي 
له امله په س７ي حرامي８ي، او دا په ＇لور ډوله دى:

أ- د ＊％３ مور:  د عقد په ت７لو سره د خپل３ ＊％３ مور او ددې نياگان３ په س７ي باندې د ابد 
لپاره حرامي８ي. 

ب- د ＊％３ لو１ي )د س７ي پرک＂ى( او د هغ３ لو３１ او ترهغو ＊کته، پدې شرط چ３ م７５ه د 
＊％３ سره کوروال９ ک７ې وي، که چيرې ي３ کوروال９ ورسره نه وي ک７ى او له عقد وروسته 
ور＇خه په طالق يا وفات جال شوه، بيا ورته رواده چ３ ددغ３ ＊％３ لورگان３ او لمسيان３ په 

نکاح ک７ي.
 ج- د زامنو ＊％３ )نن／يندى(: )د اوالدونو او د لمسو ＊％３( همداس３ تر ＊کته، برابره خبره 

ده چ３ زوی او لمسي له خپلو ＊％و سره کورواله ک７ې وي او يانه، بلکه نکاح کافي ده.
په زنا کولو د مصاهرت حرمت:

په زنا کولو د مصاهرت حرمت ثابتي８ي، که يو ＇وک له کوم３ ＊％３ سره زنا وک７ي، نو د هغ３ 
اصول او فروع يعن３  مور، نيا همداس３ پورته. لور او د هغ３ د اوالدونو لو３１ همداس３ ＊کته  

ورباندې حرامي８ي، همدا شان دغه ＊％ه د زانی س７ي پر اصولو او فروعو هم حرامه ده.
دريم : رضاعي محرمات:

باندې  په تي خوړونکي  په سبب  رضاعي محرمات هغه دي چ３ د رضاع )د شيدو رودلو( 
حرامي８ي، کوم３ ＊％３ چ３ د نسب او مصاهرت په سبب په س７ي حرامي８ي، هم هغه ＊３％ 

د رضاع په سبب هم ورباندې حرامي８ي.
موقت محرمات :موقت محرمات په الندې ډول دي: 

ا - همدا شان له ＊％３ سره بله داس３ ＊％ه يو＄اي کول  چ３ هره يوه ورته  نر فرض ک７اي  
شي له دويم３ سره  ي３ نکاح جواز ونه لري، حرامه ده، لکه د دوه خويندو جمع کول، 
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＊％ه او خاله يا د ＊％３ يو＄ای کول د عم３ سره.
ب - پن％مه ＊％ه کول: س７ي ته په اسالم ک３ دا جواز نه لري چ３ په يوه مهال له ＇لورو 

＇خه زيات３ ＊％３ په نکاح ک３ ولري. 
ج- هغ３ ＊％３ سره نکاح کول چ３ په اسماني دين ايمان نلري: مسلمان ته روا نه دي چ３ 

مشرک３ او بت پرست３ ＊％３ سره نکاح وک７ي.

زده کوونکي دې درې ډل３ شي: يوه ډله دې ابدې محرمات، دويمه ډله دې مؤقت محرمات 
او دريمه ډله دې له کافرې، يا کتابي ＊％３ سره د نکاح حکم بيان ک７ي.

١. محرمات تعريف ک７ئ؟ 
٢. د محرماتو ډولونه کوم دي؟

٣. په عدت ک３ د ＊％３ نکاح ＇ه حکم لري؟
٤. ايا له کافر سره د مسلمان３ ＊％３ نکاح جواز لري؟
٥- له پن％م３ ＊％３ سره نکاح کول ＇ه حکم لري؟

د محرماتو ډولونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

 



٢٧٣

اته پن％وسم لوست 

له کتابي ＊％و سره نکاح او پيغل３ نکاح ته نه مجبورول

په تير درس ک３ مو محرمات وپ５ژندل، اوس غواړو چ３ له کتابي، صابي او ايمان نه لرونکو 
＊％و سره د نکاح په هکله درته معلومات وړاندې ک７و.

* åL>çÉå¿ßMßÇá¶=� ß×ßÆ�( åL>çÉ åiÇàßá�=� àTèÆßhßI� àgÇàß�� ß×ßÆ�( åL>çÉåE>ßJ å³á¶=� àTèÆßhßI� àgÇàß�ßÆ�$-%
*� æH>ßJ å³åE� ßÁÆèfå̄ àÈßÆ� æÀÈåbåE� ßÁÇà¿åºáÖàÈ�=Çà¾> ß²�=ßcC�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åL>ßÒåE> çr¶=� àTèÆßhßI� àgÇàß�ßÆ�$.%

�áß��( á¼àß�� ßH>ßJå²� ß×ßÆ� ßGå²=ßÇ ß³á¶=� ßÁÆ àbàFá£ßÈ�=Çà¾> ß²� áÁåDßª�( àgÇàß�� ß×�( ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$/%
�* á¼ àÃàJ ßVß²>ß¿ àº�áhàß�

�å½=ßf áUåáÝ=� å¹> ßU� å��> ßQçÆßhßJßÈ� áÁß?�åÍßºåfáàá�=ßÆ�å½åf áV à»á·å¶� àgÇàß�ßÆ�$0%
�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� äÊå¶ßÆ�>ßÃáÉß· ß¢�ábå̄ á£ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(> ßÂ> ßuåfåE�)�åÍß·å®> ß£á¶=�åÍß§å¶>ßFá¶=�åÌçfàá�=� à\> ß³å¾� àbå̄ ß£á¿ßÈßÆ�$1%
�b¯£¿È�×6Ê¶>£I��=>»Ã�e�b»��Æ�¬iÇÈ�ÇE=�¹>®Æ�(>âFëÉßM�áÆß?� áKß¾> ß²�=âf á³åE�ßfßª àgßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU

�*Ê¶ÇE�×=
�*>âFëÉßM�áÆß?� áKß¾> ß²�=âf á³åE� å\> ß³ë¿¶=�Îß· ß¢�åÍß§å¶>ßFá¶=� àe>ßF áQC� ëÊå¶ßÇá·å¶� àgÇàß�� ß×ßÆ�$2%

�çbàE� ßØßª�( ßGëÉçN¶=� ßÁßcá@ßJ ái=� áÁåCßÆ�>ßÃá¿åº� ãÁácC� ß́ å¶ ßdßª� áK ß³ åV ßu�áÆß?� áKßJ ß³ ßjßª�>ßÃß¾ßcá@ßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$3%
�* å¹áÇß̄á¶>åE�> ßÂ> ßuåe� áÀåº

� áKß¶=ßg� áÁåCßÆ�(åe> ß³áEßáÙ=� å¼ á³ àU� å�� ßÊåÃßª�(æÍ ßU=ßf åQ�áÆß?�æÍ ßváÉ ßU�áÆß?�æÍßFáMßÇåE�> ßÃàIße> ß³ßE� áKß¶=ßg�=ßcåC ßÆ�$4%
�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� ß́ å¶ ßdß²� ßÊåÃßª�>â¾åhåE

� à¹áÇß̄á¶>ßª�( àLáaßaße� á̧ ßE�6�)�àÄß¶�âÍßFÉåà��)� áKß¶>ß̄ßª� ëK ß³ ßjßª� à\> ß³ë¿¶=� ǻ ß§ß·ßE� àTáÆçh¶=� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$5%
�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃáÉß· ß¢�ß�åß�� ß×ßÆ�(>ßà�áÇß®

�åÄÉåª� à¬ß· áVßJ ájàÈ�ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� å\> ß³ë¿¶=� å�� à¬ß· áVßJ ájàÈ� ß×ßÆ�$-,%
*
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� àbå̄ ß£á¿ßÈ� ß×ßÆ�( ǻ Éå· á»çJ¶= ßÆ�(åÍß®ßb çr¶=ßÆ�(åÍßFåá�=ßÆ�( åSÈåÆáhçJ¶= ßÆ�( å\> ß³ë¿¶=� å á«ß·åE� à\> ß³ë¿¶=� àbå̄ ß£á¿ßÈßÆ�$--%
*åÍçÉ åqßÇá¶=� å á«ß·åE� àbå̄ ß£á¿ßÈ� ß×ßÆ�åÍ ßU>ßEåáÝ=ßÆ�æÌße> ßQåáÝ=� å á«ß·åE

ژباړه: 
%-$�له کتابي ＊％و سره نکاح کول جواز لري، او له أتش پرستو او بت پرستو ＊％و سره نکاح 

جواز نه لري.
%.$ او له صابيه ＊％و سره نکاح د امام ابوحنيفه په نزد جواز لري، که په )کوم( دين باندې ايمان 

ولري په ) أسماني(  کتاب مقر وي )ايمان پرې لري(
%/$�امام ابويوسف او امام محمد رحمهما اهلل وايي: جواز نه لري. که د ستورو عبادت کوي 

او کتاب ورسره نه وي، نو نکاح ورسره کول )د ！ولو په نزد( جواز نه لري.
%0$�ُمحرم س７ي او محرم３ ＊％３ ته جواز لري چ３ د احرام په حالت نکاح وک７ي.

%1$�او د أزادې، بالغ３ او عاقل３ ＊％３ نکاح د هغ３ په خو＊ه ت７ل ک８５ي که ＇ه هم د هغ３ 
ولي ي３ و نه ت７ي. د امام ابوحنيفه او زفر په نزد، باکره وي او که ثيبه )کون６ه(، او صاحبينو ويلي 

چ３ ب３ ولي ي３ نکاح ت７ل کي８ي.
%2$�ولي جواز نه لري چ３ بالغه پيغله )نکاح کولو ته( مجبوره ک７ي، باکره وي او که ثيبه.

%3$ که د هغ３ ولي ور＇خه اجازه وغواړي، دا چوپه شي او يا وخاندې، نو دا د هغ３ له لوري 
اجازه ورکول دي، او که له کون６ې ＇خه اجازه وغواړي نو د هغ３ خو＊ه په قول )ويلو( ضروري 

ده.
%4$�که د ＊％３)پيغل３( بکارت په ！وپ وهلو، حيض او زخم زائل شو)له من％ه الړ( نو هغه د 
باکرې په حکم ک３ ده، او که ي３ بکارت په زنا کولو سره لرې شو، نو هغه هم د امام ابوحنيفه 

په نزد د پيغل３ په شان ده. 
تا  او  تاته د نکاح کولو خبر در ورس５د  ته ووايي چ３  پيغلي  %5$�که )له واده مخک３(خاوند 
سکوت ک７ی و )چوپه خوله شوې( او دې ورته وويل نه )سکوت م３ نه دی ک７ی( بلک３ رد م３ 

ک７،  د هغ３ خبره)معتبره( ده، خو د امام ابوحنيفه رحمه اهلل په نزد  قسم ورباندې نه شته.
%,-$ د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په أند په نکاح ک３ قسم نه غو＊تل کي８ي، او صاحبينو 

ويلي چ３ قسم ور＇خه غو＊تل کي８ي.
%--$�نكاح د تزويج، تمليک، هب３ او صدق３ په الفاظو ت７ل کي８ي، او د اجارې، اعارې او 
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اباحت په لفظ نه ت７ل کي８ي، او نه د وصيت په لفظ ت７ل کي８ي.
له صابيه ښځو سره نکاح : له صابيه ＊％و سره نکاح کول جواز لري. که په کوم نبي باندې 
ايمان ولري، د امام ابو حنيفه په نزد. او که د ستورو عبادت کوي او د کوم اسماني کتاب پيرو 

نه وي، نو نکاح ورسره په اتفاق جواز نه لري.
صاحبين وايي د صابيه فرقه په بت پرستو ک３ داخله ده، ＄که چ３ دوی د ستورو عبادت کوي، 
خو د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه د تحقيق له مخ３ صابيات هغه دي چ３ دوی په زبور ايمان 

لري او د ستورو عبادت نه کوي.
له هغو ښځو سره د نکاح حکم چې په کوم أسمانې دين ايمان نه لري: د مسلمان 
س７ي لپاره روا نه دي چ３ له  مشرک３ او بت پرست３ ＊％３ سره نکاح وک７ي. اهلل تعاٰلى فرمايي: 
))وال تنکحوا المشرکات حتى يؤمن(( ژباړه: له مشرکو ＊％و  سره نکاح مه کوئ، تر＇و ايمان 

راوړي.
له کافر سره د مسلمانې ښځې نکاح: له کافر س７ي سره د مسلمان３ ＊％３ نکاح کول 
اهلل  بل کافر وي،  يا  او  يهودي، نصراني، ملحد کمونست،  په مطلق ډول حرام دي که هغه 
تعالي> فرمايي، چ３ معنا ي３ دا ده: ))بيا كله چي تاسي ته معلومه شي چي هغوى مْومني 
دي  نو هغوى ب５رته كافرانوته مه لي８ئ، نه هغوى د كافرانو له پاره روادي او نه كافران دهغو له 

پاره روادي.((
په نکاح کې د ښځې رضايت: په نکاح ک３ د بالغ３ ＊％３ او بالغ هلک رضايت او خو＊ه 
له  د هغوی  يعنی  کولو مجبورې ک７ي،  نکاح  په  نشته چ３ هغوی  دا حق  ته  ولي  ده،  شرط 

رضايت ＇خه پرته د ولی په نکاح ورکول نافذ او عملی نه دي. 
په نکاح کې اجازه: دا سنت ده چ３ ولي د پيغل３ د نکاح کولو مخک３ د هغ３ اجازه  او 
خو＊ه واخلی او ورته ووايي فالنی س７ی ستا سره نکاح کول غواړي، نو که ي３ سکوت وک７ 
او چوپتيا ي３ غوره ک７ه، دا ي３ خو＊ه بلل کي８ي، او که د هغ３ اجازه او خو＊ه وانه خلي، نو د 

سنت خالف کار ي３ وک７ او نکاح به بيا هم ددې تر اجازی پوری موقوفه وي.  
خو د کون６ې ＊％３ سکوت د هغ３ موافقه نه －２ل ک８５ي، بلک３ هغه به د موافق３ خبره په 

صراحت سره کوي.
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که د پ５غل３ بکارت په زنا کولو سره لري شي، نو هغه هم د امام ابو حنيفه په نزد لکه د پ５غل３ 
په شان په نکاح ورکول کي８ي، او صاحبينو ويلي دي چ３ هغه د کون６ې په حکم ک３ ده،لکه 

دکون６ې په شان به په خوله خپله خو＊ه ＇ر－ندوي. 
＊وونکی دې زده کوونکي په درو ډلو وو４شي، د کتابي، صابي او  کافرو ＊％و سره د مسلمان 

د نکاح او له مسلمان３ ＊％３ سره د کافر د نکاح اړه دې خبرې وک７ي.

  ١- له کتابي ＊％و سره د نکاح کولو حکم ＇ه دی؟
٢- صابيئه ＊％３ ＇وک دي، او له هغو سره د مسلمان د نکاح کولو حکم ＇ه دی؟
 ٣- له هغو ＊％و سره نکاح ＇ه حکم لري چ３ په کوم أسمان３ دين اعتقاد )باور( نه

لري؟
٤- أيا له کافر سره د مسلمان３ ＊％３ نکاح جواز لري؟ 

٥- أيا پ５غله د هغ３ د خو＊３ خالف نکاح ته مجبوره ک５دای شي؟ 
.٦- د پ５غل３ او کون６ې تر من＃ د اجازې توپير رو＊انه ک７ئ

د مسجد د مال امام په مرسته د صابيه طايف３ په هکله اضافي معلومات په خپلو کتابچو ک３ 
وليکئ.
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نهه پن％وسم لوست

واليت

د نکاح ولي ته ډ４ر د پام وړ اختيار حاصل دی، تر ＇و له داس３ چا سره ي３ نکاح وشي چ３ 
هغه ي３ سيال وي او په راتلونک３ ک３ په نکاح ک３ ستونزې پيدا نه شي، نو را＄ئ چ３ په دې 

درس ک３ د واليت اړوند احکام او مسايل مطالعه ک７و.

�*>âFëÉßM�áÆß?�àÌß�å§ çr¶=� áKß¾> ß²�=âf á³åE� èÊå¶ßÇá¶=�> ß» àÃ ßQçÆßg�=ßcC�(åÌß�å§ çr¶=ßÆ�å�å§ çr¶=� à\> ß³å¾� àgÇàß�ßÆ�$-%
*àÍßF ßrß£á¶=�ßÇ àÂ� èÊå¶ßÇá¶=ßÆ�$.%

� åHßáÙ=�àá� ß¦�> ß» àÃ ßQçÆßg� áÁåCßÆ�( å©Çà·àFá¶=� ßbá£ßE�> ß»àß��ße>ßÉ å]� ßØßª�( èbßá�=�áÆß?� àHßáÙ=�> ß» àÃ ßQçÆßg� áÁåDßª�$/%
* ëbßá�=ßÆ

� ß×ßÆ�* ß_ ßjßª�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� å\> ß³ë¿¶=�Îß· ß¢�ß½>ß®ß?�ßÐ> ßm� áÁC�( ß̈ ß·ßE�=ßcC�à(e>ßÉåá�=�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å·ßª�$0%
� àgÇàß��*ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�æÍ ß»å· ájàº�Îß· ß¢�æfåª> ß³å¶�ßÍßÈ ß×åÆ� ß×ßÆ�( æÁÇà¿áß�� ß×ßÆ�( æbáF ß¢� ß×ßÆ�(æ�å§ ßrå¶�ßÍßÈ ß×åÆ

�* àSÈåÆáhçJ¶=� åHåe>ß®ßáÙ=� áÀåº� åL>ßF ßrß£á¶=�åá�ß§å¶
*ßg> ßQ�>ßÃß̄ßJ á¢ß?�Ëådç¶=�> ßÂ ß×áÇßº�>ßÃ ßQçÆßg�=ßcC�>ßß��Êå¶ßÆ� ß×� áÀßºßÆ�$1%

�>âª ßØ å]� àTëÆßhàÈ �Áß? �àÄá¿åº � àbß£áEß? �ßÇ àÂ � áÀßå� �ßg> ßQ �âÍß£ åìß̄á¿ àº �âÍßFáÉ ß¦ � àHßfá®ßáÙ= � èÊå¶ßÇá¶= � ßH> ß¦ �=ßcåC ßÆ �$2%
*ßfßª àhå¶

�âÌçfßº� ç×C�åÍß¿ çj¶=� å�� à̧ åª=ßÇß̄á¶=�åÄáÉß¶C� à̧ årßÈ� ß×�æbß·ßE� å�� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?�àÍß£ åìß̄á¿àá�=�àÍßFáÉ ß§á¶=ßÆ�$3%

ژباړه : 

%-$�د صغير هلک او صغيرې نجل９ نکاح جواز لري، خو چ３ نکاح ي３ ولي وک７ي، که دا 
وړه نجل９ باکره )پيغله( وي او که ثيبه )کون６ه( وي.

%.$�او ولي عصبه دی.
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 %/$�که دوی )دواړه( پالر يا نيکه په نکاح ورک７ي وي، بلوغ ته له رس５دلو وروسته دوی ته 
اختيار نه شته، او که د دوی نکاح له پالر او نيکه ＇خه پرته بل ولي ک７ي وي، نو دوی دواړه هر 

يو اختيار لري، که غواړي په نکاح ک３ دې پات３ شي او که غواړي )نکاح( دې فسخه ک７ي.
%0$� کوچني، مريي او ليوني لره واليت )واک( نشته او کافر لره په مسلمان３ ＊％３ واليت 
نشته، ابوحنيفه رحمة اهلل عليه ويلي دي: له عصباتو پرته)چ３ شتون ونلري( نورو اقاربو ته )لکه 

خور، مور او خاله( ته د نکاح )واليت( ورکول جايز دي.
%1$�د کوم３ ＊％３ چ３ ولي نه وي، که هغه د هغ３ موال)بادار( چ３ داي３ أزاده ک７ې ده، په 

نکاح ورک７ي، جواز لري.  
%2$�او که نژدې ولي په ُمنَقِطعه غيابت باندې غائب شوی وي، نو تر ده لري ولي ته جواز دى 

چ３ هغه په نکاح ورک７ي.
%3$�او ُمنَقِطعه غيابت هغه دی چ３ په داس３ سيمه ک３ وي چ３ هلته قافل３ له يو واره زيات په 

کال ک３  نه رسي８ي.

شرحه : 
د واليت تعريف: واليت په لغت ک９: امارت او واک ته ويل کي８ی. او د فقه３ په اصطالح 
ک３: د چا له اجازې پرته په يو کار ک３ د تصرف قدرت او واک لرلو ته واليت وايي. همداس３ 

شخص ته ولی وايي.
ولی په لغت ک３: د د＊من خالف دی.

او د فقه３ په اصطالح ک３: ولي هغه بالغ او عاقل عصبه نارينه وارث دی چ３ د ذوي الفروضو 
په نشتوالي ک３ ！ول مال اخلي.   

د واليت ډولونه: 
واليت په دری ډوله دی:
١- د نفس واليت.
٢- د مال واليت.

٣- د نفس او مال دواړه واليت.
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د نفس واليت په دوه ډوله دی:
١- د اجبار واليت:  په بل چا د خبری د قبلولو واک لرل.

٢- د اختيار واليت: 
د اجبار د واليت سببونه دری دي:

 ١- کوچنيوالی.
٢ - ليونتوب.

٣- العته)دعقل کم والی.(
٢- د اختيار واليت: د ＊％３ په نکاح ورکولو ک３ د ولی حق دی چ３ د هغ３ د خو＊３ 

او رضا پر اساس وي. 

په نکاح کې د ولي واک: 
د امام ابوحنيفه او امام ذفر رحمهما اهلل تعالی په اند عاقله، بالغه او أزاده ＊％ه د ولي له اجازې 

پرته خپل ＄ان په نکاح ورکوالي شـي.

د اولياوو ترتيب:
١- زوي، د زوي زوي، همداس３ ＊کته.

٢- پالر، نيکه،همداس３ پورته.
٣- سکه ورور، دهغه زامن، همداس３ ＊کته.

٤- سکه تره، د هغه زامن .
٥- د پالر تره، دهغه زامن ،بيا د نيکه تره بيا دهغه زامن، همداس３. 

له دې وروسته بيا سبب３ عصب３ ته واليت او واک دی چ３ هغه أزادونکی دی، له هغه وروسته 
بيا امام او چارواکی ولی جوړي８ی.
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 زده کوونک３ دې په درو ډلو وو４شل شي او په نکاح ک３ د ولي د اختيار، د پ５غل３ له خو＊３ 
پرته په اجبار سره نکاح او د اولياؤ د ترتيب په هکله مناقشه وک７ي.

١. واليت ＇ه ته وايي، تعريف ي３ ک７ئ؟
٢. ولي ＇وک دی؟

٣. د واليت ډولونه کوم دي؟
٤. د اولياوو ترتيب بيان ک７ئ؟

د متن د مسائلو لن６يز په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

 



٢٨١

شپ５تم لوست

کفاءت

د دې لپاره چ３ د م７５ه او ＊％３ تر من＃ اړيک３ پخ３ او تلپات３ وي، شريعت په م７５ونو ک３ د 
＊％و په نسبت ＄ين３ صفات ！اکلي او هغه دا چ３ م７５ه به د ＊％３ سيال وي، نو سيال ＇ه ته 

وايي؟ او که ＊％ه ناسيال س７ی په نکاح ک７ي، اولياء ＇ه کولی شي؟
دا او دې ته ورته پو＊تن３ په دې لوست ک３ ＄وابي８ي.

 
�=Çà®ëfß«àÈ � áÁß? �åÐ>ßÉå¶áÆßáÚå·ßª �æÇà« à² �ßá� ß¦ �àÌß?áfßá�= � áK ßQçÆßhßI �=ßcåC ßÆ �ãÌßß�ßJá£àº � å\> ß³ë¿¶= � å� �àÌßÐ>ß« ß³á¶=ßÆ �$-%
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� áÁC�(> ßÃå·áNåº� àfáÃßº�>ßÃß·ßª�(>ßß��ßfáÃßº� ß×� áÁß?�Îß· ß¢�>ßÃ ßQçÆßhßI�áÆß?�(=âfáÃßº�>ßß�� ë¼ ßjàÈ�áß�ßÆ�>ßÃ ßQçÆßhßI� áÁåDßª�$4%
� æH=ßÇáMß?�àÍßM ßØßM�ÊÂÆ�*àÍß£áJàá�=�> ßÃß·ßª�(åÌßÇá·ßá�=ßÆ� å¹Ç à]èb¶=� ß̧ áFß®�> ßÃß̄ç· ß{� áÁåDßª�(> ßÃá¿ ß¢� ßL>ßº�áÆß?�> ßÃåE� ß̧ ß]ßa

*> ßÃå·áNåº�åÌßÇ ájå²� áÀåº
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ژباړه 

%-$�او سيالتوب ته په نکاح ک３ اعتبار ورکول کي８ي، نو کومه م５رمن كه له نا سيال م７５ه سره 
واده وک７ي د هغی اوليا کوالی شی چ３ د هغوی ترمن＃ جدايي راولي.

%.$�سيالتوب په نسب، دين او مال ک３ معتبر دی، هغه پدی ډول: چ３ د مهر او نفق３ مالک 
به وي، په کار او کسب ک３ هم )سيالتوب( اعتبار لري.

%/$�که م５رمن３ له خپل مهر مثل ＇خه په ل８ه اندازه نکاح وک７ه، د هغ３ اولياء پر هغ３ باندې د 
امام ابوحنيفه له نظره د اعتراض حق لری، أن تر دې چ３ د هغی لپاره مهر مثل ور پوره ک７ی 

شي او يا ي３ جال ک７ي.
%0$�که پالر خپله صغيره لور په ل８ مهر په نکاح ورک７ي، يا صغير زوی ته په ډ４ر مهر نجل９ په 
نکاح ک７ي، پالر او نيکه ته دغه واک د دوی په هکله شته او پرته له دوی ＇خه نور خپلوان 

دا واک نه لري.
بيا هم صحيح  ！اکي  نه  و  او که مهر  نو صحيح کي８ي،  و！اکي،  نکاح ک３ چ３ مهر  په  �$1%

کي８ي.
%2$�د مهر ل８ه اندازه لس درهمه ده، که له هغه ل８ه و！اکي نو لس درهمه ي３ حق کي８ی.

＇وک چ３ لس درهمه او يا له هغه ډ４ر مهر و！اکي او له هغ３ سره کوروال９ وک７ي، يا ور＇خه 
م７ شي، بيا ورلره همهغه ！اکل شوی)مهر( دی.

%3$�اوکه م５رمن مخکی له کوروالي او يا خلوت کولو ＇خه طالقه ک７ي، د تعيين شوي مهر 
نيمايي به ورکول کي８ي.

%4$�که نکاح وک７ي او مهر په ک３ تعيين نه شي، او يا په دې شرط نکاح وک７ي چ３ مهر به نه 
وي ، او له هغ３ سره کوروالی وک７ي او يا ترې م７ شي، هغ３ ته به مهر مثل ورکول کي８ي، او که 
هغه مخک３ له کوروالي او خلوت ＇خه طالقه ک７ي، هغ３ ته متعه ورکول کي８ي، متعه درې 

جامی دي چ３ د دود مطابق د هغ３ هم مثله م５رمن ته ورکول ک８５ي.



٢٨٣

شرحه
د کفاءت تعريف 

کفاءت په لغت ک３ مساوات او برابری ته وايي. او د فقهاوو په اصطالح ک３ د ＊％３ او خاوند 
تر من＃ په  نسب ، ديانت، ما ل او کسب ک３ مساوات کفاءت بلل کي８ي. 

د م７５ه او م５رمنی ترمنځ سيالتوب 
کفاءت د س７ې په جانب ک３ معتبر دی، ＄که شريفه ＊％ه دا بده －３２ چ３ له خسيس سره واده 

وک７ي، خو س７ی دا بده نه －２ي چ３ ＊％ه يي خسيسه يا د کمزوري نسب خاونده وي.
م７５ه  نا سيال  لپاره  د ＄ان  م５رمن چ３  نوهغه  کفا ءت ضروري دی،  من＃  تر  اوم７５ه  م５رمن  د 
اختياروی د هغی اولياء کوالی شی ددغی نکاح پر خالف ودري８ی او دغه نکاح لغوه ک７ی، 
د  نجون３  احتمال هم شته چ３  او ددی خبری  لحاظ متضررکي８ی  اجتماعی  په  ＄که دوی 
＄وان９ د احساساتو له کبله خپل مصلحت ونه سنجوي او له خپلی سوي３ ＇خه ！ي م７５ه غوره 

ک７ي، نو ＄که اولياوو ته د اعتراض حق شته.
د ښځې او خاوند ترمنځ سيالي په کومو شيانو کې اعتبار لري؟

١- نسب: ＄که هر ＇وک په خپل نسب وياړي، نو نجلی ته پکار دي چ３ داس３ خاوند 
غوره ک７ي چ３ په نسب ک３ ور＇خه ＊کته نه وي، دا د دې لپاره چ３ ！ولنيزې ستونزې 

راوالړې نه شي.
نه دي،＄که د هغ３  او فاسق هلک سره سياالن  ٢- دين: معنا دا چ３ صالحه نجل９ 

کورن９ ته عار دی او ورباندې شرم８５ي.
٣- اقتصاد: د واده هلک به دومره وس لري چ３ د ＊％３ معجل مهر او نفقه ورک７ای 

شي. 
٤- کسب اوتخصص: په ！ولنه ک３ ＄ن３ داس３ کسبونه شته چ３ خلک ورته په ＊ه ستر－ه 

نه －وري، نو پکار دي چ３ په خپلوۍ ک３ دې ته هم پام وش３.
په نکاح کی د مهر حکم  

که د نکاح پر مهال مهر تعيين شی او يا تعيين نشی، نکاح صحيح کي８ی، د تعيين په صورت 
ک３ هم هغه ！اکل شوی مال واجبي８ي، او د نه ！اکلو په صورت ک３ مهر مثل الزمي８ي.

د مهر ډولونه
مهر په دوه ډوله دی، چ３ يو ته مسمی)تعيين شوی( او بل ته مهر مثل وايي.



٢٨٤

کله چ３ د عقد پر مهال ＊％３ ته مهر و！اکل شي، دې ته مسمی مهر ويل ک８５ي او د نه تعيين 
پر مهال هغه مهر چ３ د نجل９ همزولو او هم مثله خپلوانو نجونو اخيستی وي ، دې ته هم 

ورکول کي８ي او مهر مثل ورته ويل کي８ي.
د مهر ل８ه اوډېره اندازه

د مهر ل８ه اندازه لس شرعي روپی او لوړه اندازه يي نده ！اکل شوې، خو په ډ４رو رواياتوک３ د 
هغو م５رمنو توصيف شوی چ３ مهر ي３ ل８ وي، د مهرونو ډ４روالی په ！ولنه ک３ ډ４رې ستونزې 

ز８４وی.
د نيمايی مهر او متعې د وجوب حاالت 

کولو  يا صحيح خلوت  او  کوروالي  له  وي،  ！اکل شوی  مهر  ته چ３  م５رمن３  کوم３   -١
مخکی طالقه ک７ل شي د م７５ه له خوا به ورته نيمايي مهر ورکول کي８ي.

٢- خو که مهر د هغی لپاره نه وي ！اکل شوي او له کوروالي ＇خه يی مخک３ طالقه ک７ي 
بيا به متعه ورکوي .

متعه هغه درې جامي )کميس، پرتوګ او ！کری( دی چ３ کيفيت او قيمت يي د ＊％３ له  د 
خپلوانو د ＊％و له جامو سره برابروي او د مي７ه له خوا طالقی شوې م５رمن３ ته ورکول کي８ي.

 

١- د مي７ه او م５رمنی برابروالی په کومو شيانوک３ ضروری دی؟
٢- متعه ＇ه شی ده او ＇وک به ي３ چا ته ورکوي؟

٣- مهر مثل په کوم وخت ک３ م５رمنی ته ورکول کي８ي؟
٤- د مهر ل８ه اندازه او لوړه اندازه ＇ومره ده؟

٥- د شريعت له نظره د لوړ مهر لرونک３ م５رمن غوره ده او که د ل８ مهر لرونک３؟

زده کوونکي دي د خپل چاپيريال د مهر دودونه له ويل شوي لوست سره پرتله ک７ي او توپيرونه 
دې رو＊انه ک７ي.

 



٢٨٥

يوشپ５تم لوست

مهر)١(

او د  ته د مهر حق،  نارينه ته د طالق حق ورک７ل شوی او ＊３％  په نکاح ک３  ＇رن／ه چ３ 
مسلمانانو نکاح ب３ مهره نه وي، نو په دې لوست ک３ به د مهر ډولونه او احکام ولولئ.
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ژباړه 

%-$�که مسلمان س７ی په شرابو يا خنزير باندې نکاح وک７ي، نکاح صحيح کي８ی او ＊％３ ته 
مهر مثل دی.

%.$�که م５رمن ي３ د مهر له تعيين پرته په نکاح ک７ه، وروسته دواړو په يوه مهر موافقه وک７ه، که 
کوروالی ي３ ورسره وک７ه او يا ور＇خه م７ شو، هماغه )！اکلی( مهر ي３ کي８ي، او که له کوروالي 

＇خه مخک３ ي３ طالقه ک７ي، متعه به ورکوي.
%/$�که د نکاح له ت７لو وروسته مهر ورته ډ４ر ک７ي، پر م７５ه باندې الزمي８ي، خو که له کوروالي 
مخک３ طالقه شي، زيادت ساقطي８ي، اوکه م５رمن م７５ه ته په مهرک３ کم＋ت راولي، کم＋ت 

صحيح کي８ي.
%0$�که م７５ه له م５رمن３ سره خلوت وک７ي او د کور والي مانع شتون ونلري، بيا هغه طالقه 
ک７ي، هغ３ ته به کامل مهر ورکوي، او ＊％ه به عدت ت５روي، که له دوی ＇خه کوم يو ناروغ او 
يا رمضان ک３ روژه وي او يا خو د فرض يا نفل حج او يا د عمرې د احرام په حالت ک３ وي، 

او يا م５رمن حايضه وي، دغه ډول خلوت ته صحيح خلوت نه ويل کي８ي،
%1$�که مجبوب)چ３ تناسلي أله ي３ پرې شوې وي( له خپل３ م５رمن３ سره خلوت وک７ي او بيا 

هغه طالقه ک７ي د امام ابوحنيفه په نزد به پوره مهرورکوي.
يوې طالق３ شوې  م／ر  دی،  کار  ورکول مستحب  متعه  لپاره  م５رمنو  ！ولو طالقو شوو  �$2%
＊％３ ته چ３ مهر ورته نه وي ！اکل شوی او له دخول ＇خه پخوا طالقه شي)د دې لپاره متعه 

واجب ده(.
%3$�که س７ي خپله لور په دې باندې په نکاح ورک７ه، چ３ هغه به ده ته خپله خور او يا لور په 
نکاح ورکوي او يو عقد)ت７ون( به د بل لپاره عوض شي، دواړه عقدونه روا دي او د هرې يوې 

لپاره مهر مثل الزمي８ي.
%4$�أزاد س７ي يوه ＊％ه د يو کال خدمت )چ３ س７ی به ３４ دې ته تر سره کوي( او يا د قرأن د 

＊وون３ په مقابل ک３ په نکاح ک７ه، نو دې لره مهر مثل دی. 
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شرحه
حرام توکی که مهر و！اکل شي، نو مهر مثل الزمي８ي

حرام شيان لکه شراب او خنزيرکه مهر و！اکل شي، نکاح صحيح کي８ي، خو مهر مثل الزمي８ي، 
＄که د مسلمان لپاره دا ناروا دي چ３ حرام توکي د مهر په تو－ه م５رمن３ ته وسپاري.

له عقد وروسته په مهر کې زيادت او کمښت راوستل
د مهر په ！اکنه ک３ د طرفينو رضايت او موافقه د موضوع بنس جوړوي، م７５ه او م５رمن کوالی 
شي وروسته له ت７ون ＇خه مهر ډ４ر او يا هم ل８ ک７ی او په خپله وعده مکلف －２ل کي８ي، دا په 
هغه صورت ک３ چ３ نکاح په خپل حال دوام وک７ي، دخول راشي او يا س７ی ور＇خه م７ شي، 
خو که له دخول مخک３ طالق راشي، نو بيا وروستي ډ４روالی ساقط８５ي او د حط )کموالي( په 

صورت ک３ حط اعتبار لري او دغه به نيمايي کي８ي.
خلوت صحيحه 

＊％ه او خاوند چ３ د زواج له عقد وروسته په داس３ ＄ای ک３ چ３ د کوروالي ممانعت شتون 
ونه لري سره يو ＄ای شي، خلوت صحيحه بلل کي８ي، او د کوروالي په ＇ير شم５رل کي８ی، 
اما هغه خلوت ک３ چ３ شرعی يا طبيعي عذرونه د کوروالي لپاره شتون ولری، بيا کور والی نه 

بلل کي８ی او دا عذرونه عبارت دي له:
١- ناروغتيا.

٢- د رمضان مياشت روژه.
٣- د فرضي يا نفلي حج احرام.

٤- حيض.
استحبابي متعه

د ！ولو هغو م５رمنو لپاره چ３ د مهر له ！اکلو وروسته طالق３ شي، د متع３ ورکول مستحب دي، 
خو هغه م５رمن３ چ３ مهر ورته نه وي ！اکل شوی او له کوروالي وړاندې طالق３ شي، دوی ته 

متعه ورکول واجب دي.
شغار )بدل( 

يوه نجل９ د بل３ په مقابل ک３ ودول پداس３ ډول چ３ يوه د بل３ مهر شي بدل بلل ک８５ي.
د بدل حکم

د اسالم له نظره اصيله م５رمن بايد د مهر په تو－ه د بل３ م５رمن３ سره تبادله نه شي، کوم اولياء 
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چ３ لور－ان３ له نورو م５رمنو سره تبادله کوي)بدل کوي(، دغه کار سم نه دی، که چ５رې کوم 
＄ای ک３ داس３ ت７ون ترسره شي. نکاح سمه ده، خو مهر مثل به دواړو م５رمنو ته ورکول کي８ي. 

＄که مهر د م５رمن３ حق دی نه دا چ３ له دوی نه يوه د بل３  لپاره مهر شي.
منافع) ګټې( په مهر کې ورکول

د قرأن او دين زده ک７ه يا ＊％３ ته ＄ان د معلوم وخت لپاره په مزدوری ورسپارل د دې لپاره 
چ３ همدا مهر و－２ل شي سم نه دي، او＊％３ ته مهر مثل الزمي８ي.

 

١- صحيح خلوت کوم يو دی او ＇ه حکم لري؟
٢- د م５رمن３ لپاره که بله م５رمن مهر شي ＇ه واقع ک８５ی؟

٣- د مهر د اندازې تعيينول د چا حق دی؟
٤- أيا شراب او خنزير د مهر په تو－ه ！اکل ک５دای شي؟

٥- کوم زوجين چ３ شراب د مهر په تو－ه و！اکي بيا به ＇ه کي８ي؟

زده کوونکي دې د شغار )بدل( د زيانونو په اړه يوه مقاله وليکي چ３ تر لسو کر＊و ل８ه نه 
وي.
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دوه شپ５تم لوست

مهر )٢(
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*åÍç«å£á¶=ßÆ�åf árß£á¶=ßÆ�åbß·ßFá¶= ßÆ� åG ßjç¿¶=ßÆ

ژباړه

%-$�کله چ３ د ليون９ ＊％３ پالر او زوی دواړه وي، نو د نکاح ولي ３４ د ابوحنيفه او ابويوسف 
په نزد زوی دی، امام محمد وايي د نکاح ولی ي３ پالر دی.

%.$�که په زر درهمه ＊％ه په دې شرط په نکاح ک７ي، چ３ هغه به له دې ＊اره نه باسي او يا به 
پر هغ３ باندې بله م５رمن نه کوي، م７５ه که په شرط وفادار پاتي شي، د هغ３ مهر هماغه ！اکل 

شوی او که وفادار پات３ نه شي، نو مهر مثل ورباندې الزمي８ي.
%/$�که ＊％ه د يوه غير موصوف حيوان)لکه يو غويی( په بدل ک３ په نکاح ک７ي، نکاح درسته 

ده متوسط حيوان به ورکوي، مي７ه اختيار لري چ３ حيوان ورکوي او که د هغه قيمت.
%0$�که م５رمن د غير موصوفي جام３)لکه يوه جوړه جام３( په بدل ک３ په نکاح ک７ي، بيا به 

هغ３ ته مهر مثل ورکوي.
%1$�موقته او د متع３ نکاح باطله ده.

%2$�د مريي او وين％３ نکاح د بادار له اجازې پرته موقوفه ده: که بادار ي３ اجازه وک７ه، جايزه ده 
اوکه ي３ رد ک７ه باطله ده. په همدې ډول کومه م５رمن چ３ د هغ３ له اجازې پرته په نکاح ورک７ل 

شي او يا کوم س７ي ته د هغ３ له اجازې پرته واده وشي) نکاح موقوفه －ر＄ي(.
%3$�د تره زوی )چ３ کله ولي وي(، کوالی شي چ３ د تره لور ＄ان ته په نکاح ک７ي،

%4$�که کومه ＊％ه نارينه ته اختيار ورک７ي چ３ هغه ＄ان ته په نکاح ک７ي او هغه د دوو شاهدانو 
په حضورک３ دغه م５رمن ＄ان ته په نکاح ک７ي)نکاح( سمه ده.

%5$�که )د ＊％３( ولي د مهر ضامن شي ضمانت ي３ صحيح دی، م５رمن اختيار لري چ３ مهر 
له م７５ه او يا له ولي ＇خه وغواړي.

%,-$�که په فاسده نکاح ک３ مخک３ له کوروالي ＇خه قاضی م５رمن او م７５ه سره جال ک７ي، 
د هغ３ لپاره ه５＆ مهر نشته. همدا راز له خلوت وروسته هم )مهر ورته نشته( ، که کور والی 
ي３ ورسره ک７ی وي، بيا ورته مهر مثل دی، خو له تعيين شوې ＇خه به نه زياتي８ي، م５رمن به 

عدت تيروي او د اوالد نسب ي３ ثابتي８ي.
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%--$ په مهر مثل ک３ خويندو، عمه －انو او د تره لورانو ته کتل کي８ي، مور او خاله －ان３ چ３ 
د دې له قوم ＇خه نه وي، د هغو مهر ته نه کتل ک８５ي.

%2-$�په مهر مثل ک３ اعتبار: د دوو م５رمنو مساوات په عمر، ＊ايست، پاک لمن９، مال، عقل، 
دين، ＊ار او زمان３ ته ورکول کي８ی.

شرحه 
د ليون９ د نکاح ولي څوک دی؟

هغه ليون９ م５رمن چ３ زوی او پالر دواړه ولري د نکاح د سرپرست په اړه زمون８ د مذهب 
امامان دوه نظره لري: امام محمد وايي: پالر يي سرپرست دی،＄که د پالر شفقت د زوی په 
نسبت ډ４ر دی او دا واليت په همدې بناء دی. امام ابوحنيفه او امام ابو يوسف ي３ سرپرست 
زوی بولي، ＄که د نکاح واليت پر عصوبت بنا دی او په پورتني صورت ک３ زوی عصبه دی، 

نه پالر.
په مهر باندې د مېرمنی د شرطونو اغېز 

کومه م５رمن چ３ په خپل م７５ه باندې ＇ه داس３ شرطونه کي８دي چ３ هغه د عقد له غو＊تنو سره 
برابر وي او م７５ه پرې عمل وک７ي يوډول مهر، او که ورسره د شروطو سره سم و نه چلي８ي بيا 

بل ډ ول مهر الزم８５ي، چ３ تفصيل يي داس３ دی:
م５رمن کوالی شي د نکاح پر مهال داس３ شرطونه ک８５دي چ３ هغه د نکاح له غو＊تنو سره 
برابر وي لکه ＊％ه ووايي: ما به له دی ＊اره نه باسئ او يا به بله م５رمن نه په نکاح کوئ، که 
ددغو شرطو په مقابل ک３ مهر ل８ تعين شي او م７５ه په شرط وفا وک７ي، ！اکلی)مسمی( مهر به 

ورکوي.او که وفا ونه ک７ي، بيا به مهر مثل ورکوي.
هر مال مهرکېدای شی

ضروري نه ده چ３ مهر به نقدې پيس３ وي، ک５دای شي چ３ بل ډول منقول مال لکه حيوانات... 
په تو－ه و！اکل شي. که په مهر ک３ غير معين او غير موصوف  يا غيرمنقول اموال د مهر  او 
حيوان کي８دي، دا مهر سم دی، او د هغه حيوان له جنسه متوسط ورکول کي８ي، دا ＄که چ３ 
مهر په نکاح ک３ له يو پلوه ثانوي درجه لري، او د هغ３ خپلوۍ په مقابل ک３ چ３ له نکاح 
＇خه من＃ ته را＄ي، اهميت ３４ ل８ دی. بل دا چ３ د م５رمن３ او خاوند تر من＃ لور４ن３ وي، نو 
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منازعي او جنجالونه نه را من＃ ته کوي. خو که کومه ＊％ه په غير موصوفه او غير معينه جامه 
په نکاح شي، بيا مهر مثل الزمي８ي، ＄که چ３ په جامو ک３ توپير ډ４ر دی، نو د اعلی، اوسط 
او ادنی معلومول په ک３ －ران دي، خو د حيواناتو تر من＃ دومره توپير نه ليدل کي８ي چ３ شخ７ه 

ترې راپيدا شي، نو په دې خاطر د هغوی له جنسه متوسط حيوان الزمي８ي. 
مهر دچا حق دی او له چا يي غوښتالی شي؟

دا خبره بايد معلومه وي چ３ مهر يوازی د م５رمن３ حق دی، ولي يي يوازې ضمانت کوالی 
شي، نه دا چ３ په خپله －＂ه يي استعمال ک７ي، نو هغه ي３ له خپل سرپرست ＇خه د هغ３ د 

ضمانت په صورت ک３ او يا له م７５ه ＇خه هر مهال مطالبه کوالی شي.
په فاسده نکاح کې د قاضي تفريق 

په فاسده نکاح ک３ چ３ کله قاضي د＊％３ او خاوند تر من＃ جال والی راولي، که کوروالی ي３ 
سره نه وي ک７ې، که ＇ه هم خلوت ３４ سره ک７ی وي، د هغ３ لپاره ه５＆ مهر نشته.

خو که کوروالی ３４ سره ک７ی وي، په دې صورت ک３ به دومره مهر مثل ورکول کي８ي چ３ له 
تعيين شوې مهر ＇خه ډ４ر نه شي.

مهر مثل څنګه معلوميدای شي؟
د مهر مثل معلومول به د خويندو، عمه －انو او د تره لور－انو له مهرونو ＇خه کي８ي، او په دې 

اړه به عمر، ＊ايست، دين، پاک لمن９، مال، عقل، ＊ار او زمانه په پام ک３ نيول کي８ي.
مېرمن د خپلې نکاح اختيار بل چا ته ورکوالی شي

که کومه م５رمن د ＄ان د نکاح اختيار بل شخص ته سپاري، هغه کوالی شي دغه کار ترسره 
ک７ي، که د پيغل３ د تره  زوی د هغ３ ولي و، ورو１ه او پالر ３４ نه وو، نو د تره زوی د دوو 

شاهدانو په حضور سره هغه ＄ان ته په نکاح کوالی شي.
د متعې نکاح

تعريف: هغه نکاح چ３ د متع３ په لفظ د نا ！اکل３ مودې لپاره د ！اکل３ مال په مقابل ک３ ت７ل 
شي، د متع３ نکاح بلل کي８ي. 

صورت ３４ دا دی چ３ س７ی داس３ ＊％３ ته چ３ نکاح کول ورسره روا وي ووا３４:زه د دومره 
مال په مقابل ک３ يوه موده له تا ＇خه －＂ه اخلم. 

حکم: د متع３ نکاح د اهل سنتو په أند باطله ده.



٢٩٣

موقته نکاح
تعريف: د ！اکل３ مودې لپاره )لکه لس ور＄３ يا مياشت( د －واهانو په وړاندې م５رمن په نکاح 

کول موقته نکاح بلل کي８ي.
په  －واهانو  د  روا وي  ورسره  کول  نکاح  ته چ３  داس３ ＊３％  دا دی چ３ س７ی   ３４ صورت 
وړاندې ووا３４: ما سره د دوو مياشتو يا د يوې ！اکل３ مودې لپاره واده وک７ه، او هغه ي３ قبوله 

ک７ي، دا مؤقته نکاح ده.
حکم: موقته نکاح د جمهورو علماوو په نزد پرته له امام زفر ＇خه باطله ده، ＄که دا هم د 
متع３ په معنا ده، نو ＇ن／ه چ３ د متع３ نکاح باطله ده همدا شان دا هم باطله شميرل ک８５ي. 
نه  باندې  باطلو شرطونو  په  نکاح  دی، ＄که  باطل  نکاح صحيح خو شرط  وا３４:  زفر  امام 

باطلي８ي.  
د متعې او موقتې نکاح تر منځ توپير

۱- موقته نکاح د نکاح يا په هغه الفاظو چ３ نکاح ت７ل ورباندې جواز لري، وت７ل شي، موقته 
ده، خو د متع３ نکاح فقط د متع３ په لفظ ت７ل کي８ي.

۲- په موقته نکاح ک３ －واهان وي، خو په متعه ک３ نه وي. 
موقوفه نکاح: که ＇وک نا پو＊تل شوي بالغ شخص، هلک وي او يا نجل９، سره د بل نکاح 

وک７ي دا نکاح موقوفه ت７ل کي８ي.
د موقوفې نکاح حکم: موقوفه نکاح د نا پو＊تل شوي شخص په اجازې پورې ت７ل３ ده، که 

اجازه ３４ ورک７ه، نکاح نافذه －ر＄ي، او که رد ３４ ک７ه، نکاح له من％ه ＄ي.
نافذه نکاح: د بالغ شخص د ＄ان لپاره نکاح، د موکل لپاره د وکيل نکاح او د ماشوم لپاره 

د ولي نکاح نافذه ده.
خو که د ماشومتوب په صورت ک３ ولي، پالر نه وي، نو ماشوم ته د بلوغ خيار ثابتي８ي چ３ 

تفصيل ３４ په متن ک３ بيان شو.

۱- د ليون９ د نکاح ولي ＇وک دی؟ د علماوو اختالف په ک３ بيان ک７ئ.
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۲- کوم مال مهر ک５دای شي؟ او د م５رمن３ کوم ډول شرطونه په مهر اثر غور＄وي؟ موضوع 
په تفصيل سره رو＊انه ک７ئ.

۳- مهر د چا حق دی؟ له چا غو＊تل کي８ي؟ او مهر مثل ＇ن／ه معلوميدای شي؟ موضوع 
رو＊انه ک７ئ.

۴- د مهر مثل د ！اکلو الرې په －وته ک７ی؟
۵- په فاسده نکاح ک３ د قاضي تفريق ＇ه پايل３ لري؟ بيان ３４ ک７ئ.

۶- الندې اصطالحات تعريف ک７ئ او بيا ３４ صورت د حکم سره وواياست:
ا- مهر مثل

ب- موقته نکاح
ج- د متع３ نکاح
د- موقوفه نکاح
ه- نا فذه نکاح.

په مهر ک３ د ناروا او ناسمو دودونو په اړه يوه مقاله وليکئ.

 



٢٩٥

دري شپ５تم لوست

د زوجاتو تعدد

کله چ３ س７ی جسمي توان ولري او په دې باوري وي چ３ د اهل او اوالد پالنه او روزنه په ＊ه 
تو－ه کولی شي، اوظلم زياتی نه ور＇خه کي８ي، دويمه، در４مه او حتی ＇لورمه ＊％ه هم په 

نکاح کولی شي. نو د ＊％و د تعدد ＇ه احکام دي؟
دا مسأل３ به په الندې درسونو ک３ بيان شي.

*�âÍçÉåE>ßJ å²�áÆß?� áKß¾> ß²�âÍ ß»å· ájàº�åÍßºßáÙ=� àTèÆßhßI� àgÇàß�ßÆ�$-%
*åÍßºßáÙ=�Îß· ß¢�åÌçfàá�=� àTèÆßhßI� àgÇàß�ßÆ�æÌçf àU�Îß· ß¢�âÍßºß?� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$.%

� áÁåDßª�( ß́ å¶ßc� áÀåº�ßfßNá²ß?� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß¶ßÆ�(åÐ>ßºåáÝ=ßÆ�åfåÑ=ßfßá�=� áÀåº�> â£ßEáeß?� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?�ëf àVá·å¶ßÆ�$/%
�*> ßÃàIçb å¢� ßÊ åvß̄á¿ßI�ÎçJ ßU�âÍß£åE=ße� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?�àÄß¶�áhàß��áß��>â¿åÑ>ßE�>â® ßØ ß{� å¤ßEáeßáÙ=�Ïßb áUC�èfàá�=� ß°ç· ß{

� å�ç¶=� à\> ß³å¾� çX ßq�(>ßÃ àU> ß³å¾�àÄß¶� ȩ̀ åß�� ß×�> ß» àÂ=ßb áUC�( æb åU=ßÆ�æbá̄ ß¢� å��å á�ßIß?ßfáº=� ßTçÆßhßI� áÀßºßÆ�$0%
*Ïßf á]àáÙ=� à\> ß³å¾� ß̧ ßìßEßÆ�àÄß¶� ȩ̀ åß�

�*> ßÃ åQáÆßhå¶�ße>ßÉ å]� ßØßª� ãGáÉ ß¢�åÌß?áfßá�>åE� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$1%
�ÊåEß?ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÌß?áf ß»á·å¶�ße>ßÉ å]� ßØßª� ãtßfßE�áÆß?�ã½= ßd àQ�áÆß?� ãÁÇà¿ àQ� åTáÆçh¶>åE� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$2%
�>ßÃáÉß¶C� ß̧ ßqßÆ� áÁåDßª�( âØåº>ß²� â×áÇ ßU� à¼å²>ßá�=�àÄß· çQß?�>â¿Éë¿ å¢� ßÁ>ß²� áÁåDßª�e>É�=�>��b»��¹>®�Æ� ß¬ àiÇàÈ
� à¹> ß»ß²�>ßß�ßÆ�(�âÍß¿åÑ>ßE�âÍß̄Éå· áìßI�àÍß®áfà«á¶=� áKß¾> ß²ßÆ� ß́ å¶ßc�àÌß?áfßá�=� áKßFß· ß{� áÁC�(> ß» àÃß¿áÉßE� à¼å²>ßá�=� ß±çfßª� ç×åCßÆ

�*> ßÃåE� ßØ ß]�ábß®� ßÁ>ß²�=ßcC�åfáÃßá�=
� à̧ çQßÖàÈ �> ß»ß² � à̧ çQßÖàÈ � èÊ årßá�=ßÆ(àÄá· ëQßÖàÈ �áß�ßÆ � å¹>ßá�= � å� �> ß» àÃß¿áÉßE � ß±çfßª �>âEÇàFáß� � ßÁ>ß² � áÁåCßÆ �$3%

�* à�ë¿å£á¶=
� ßÊåÃßª� ß¼ß· áiß?� áÁåDßª�(ß½ ßØ áiåáÝ=�Ê åu>ß̄á¶=�åÄáÉß· ß¢� ßzßf ß¢�(ãfåª> ß²�>ßÃ àQáÆßgßÆ�àÌß?áfßá�=� áKß»ß· áiß?�=ßcåC ßÆ�$4%
�æb ç»ßà�ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>â¿åÑ>ßE�>â® ßØ ß{� ß́ å¶ßc� ßÁ>ß²ßÆ�> ß» àÃß¿áÉßE� ß±çfßªå�½ßØ áiåÝ=� åÀ ß¢�(ÎßEß?� áÁåCßÆ�(àÄàIß?ßfáº=
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* æ±ßØ ß{�åá�ß§åE�àÍß®áfà«¶=� ßÊ åÂ�6¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ�(
�(àÄàIß?ßfáº=� ßÊåÃßª� áKß»ß· áiß?� áÁåDßª�(ß½ ßØ áiåáÝ=�>ßÃáÉß· ß¢� ßzßf ß¢�(ãÍçÉ åiÇàß��àÄßJáß�ßÆ�( àTáÆçh¶=� ß¼ß· áiß?� áÁåCßÆ�$5%
� áÁåCßÆ� àfáÃßá�=�> ßÃß·ßª�> ßÃåE� ß̧ ß]ßa� ßÁ>ß²� áÁåDßª�>â® ßØ ß{�àÍß®áfà«á¶=� áÀ à³ßI�áß�ßÆ�(> ß» àÃß¿áÉßE�Ê åu>ß̄á¶=� ß±çfßª� áKßEß?� áÁåCßÆ

*>ßß��ßfáÃßº� ßØßª�>ßÃåE� ß̧ ß]ßa� áÀ à³ßÈ�áß�
�( æxßÉ åU� ßP ßØßM� ßxÉåß��ÎçJ ßU�>ßÃáÉß· ß¢�àÍß®áfà«á¶=� á¤ß̄ßI�áß��( åHáfßá�=�åe=ßa� å��àÌß?áfßá�=� áKß»ß· áiß?�=ßcåC ßÆ�$-,%

*> ß»åÃ åU> ß³å¾�Îß· ß¢�> ß» àÃßª�åÍçÉåE>ßJ å³á¶=� àTáÆßg� ß¼ß· áiß?�=ßcåC ßÆ�*> ßÃ åQáÆßg� áÀåº� áKß¾>ßE� áK ßu> ßU�=ßcåDßª

ژباړه:

%-$�د وين％３ په نکاح کول که مسلمانه او يا کتابيه وي، روا دی.
%.$�دا روا نه دي چ３ پر اصيل３ م５رمن３ د پاسه وين％ه په نکاح ک７ي، خو د اصيلی نکاح کول 

پر وين％ه باندې روا دي.
%/$�د اصيل نرينه لپاره روا دي چ３ ＇لور اصيلی او يا وين％３ په نکاح ک７ي، له دې ＇خه زيات３ 
نشي په نکاح کوالی، که اصيل س７ی له ＇لورو م５رمنو ＇خه يوه په باين طالق طالقه ک７ي، تر 

هغه بله م５رمن نشي کوالی چ３ د هغ３ عدت خالص شوی نه ٍوي.
%0$�که ＇وک په يوه عقد دوه م５رمن３ په نکاح ک７ي او د يوې نکاح ورته حرامه وي، د هغ３ 

نکاح صحيح ده چ３ نکاح کول ي３ ورته روا دي او د بل３ نکاح باطله ده.
%1$�که په م５رمن ک３ عيب وي، م７５ه يی اختيار نه لري.

%2$�که په م７５ه ک３ ليونتوب، جذام او فيس ناروغي وي د امام ابوحنيفه او امام ابو يوسف 
په نزد م５رمن３ ته اختيار نشته، امام محمد ويلي: د هغ３ لپاره اختيار شته. که م７５ه عنين وي، 
حاکم به يوکال وخت ورک７ي، که قدرت ي３ پيدا ک７،خو ＊ه تر ＊ه، او که نه، نو د م５رمن３ د 
غو＊تن３ په صورت ک３ به يي حاکم سره جال کوي، چ３ دا تفريق يو باين طالق －２ل کي８ي، د 

هغ３ لپاره پوره مهر دی که ي３ خلوت ورسره ک７ی وي.
%3$�او که د م７５ه أله پريک７ شوې وي، قاضي به سم د السه هغوی سره  جدا  کوي، هي＆ به 

يی نه ＄ن６وي اوخص３ ته به د عنين په ＇５ر مهلت ورکوي.
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%4$�که م５رمن مسلمانه شوه او م７５ه ３４ کافرپات３ شو، قاضي به هغه ته د اسالم وړانديز وک７ي، 
که مسلمان شو همدا ي３ م５رمن ده، او که اسالم يي قبول نه ک７، قاضي به هغوی سره ب５ل ک７ي، 
دغه ب５لتون د امام ابوحنيفه او امام محمد په اند يو باين طالق بلل کي８ي، امام ابو يوسف وا４ي: 

دا له طالقه پرته ب５لتون دی.
که  ک７ي،  وړاندې  ورته  دې  اسالم  وي،  مجوسيه  يي  م５رمنه  او  شي  مسلمان  م７５ه  که  �$5%
مسلمانه شوه دده م５رمن ده او که مسلمانه نه شوه، قاضي به دواړه سره جدا ک７ي، دغه جدايي 
طالق نه بلل کي８ي. نو که کوروالی يي ورسره ک７ی وي، د هغ３ مهر حق دی او که کوروالي 

يی نه وي ک７ې، د مهرحق نه لري.
نه －２ل کي８ي تر＇و چ３ درې  ب５له  تر هغه  په دار حرب ک３ م５رمن مسلمانه شوه،  که  �$-,%
حيضه ت５ر نه ک７ي. درې حيضه چ３ پوره ک７ي، بيا له م７５ه نه جدا کي８ي. که د کتابي３ م５رمن３ 

م７５ه مسلمان شي، نکاح ي３ پر＄ای پات３ کي８ي.

شرحه
د وينځې نکاح: 

د مسلمان３ او کتابي３ مين％３ نکاح کول روا کار دی.
پر اصيله د وينځې د نکاح يا په وينځې د اصيلې د نکاح کولو حکم

پر اصيله م５رمن برسيره د وين％３ نکاح کول نا جايز کار دی او د دي مسئلی عکس روا دی، 
�Îß· ß¢ �àÌçfàá�= � àX ß³á¿àIßÆ �åÌçfàá�= �Îß· ß¢ �àÍßºßáÙ= � àX ß³á¿àI � ß×% فرمايي:  عليه وسلم  اهلل  اهلل صلی  رسول 

=åÍßºßáÙ$�وين％３ په اصيله نه په نکاح کي８ي او اصيله په وين％３ په نکاح کي８ي.
د مېرمنو تعدد: أزاد مسلمان ته له ＇لورو م５رمنو ＇خه د زياتو نکاح کول روا نه دي، په هغه 
وخت ک３ بله پن％مه م５رمن په نکاح کولی شي چ３ يوه له ＇لورو ＇خه طالقه ک７ي او د هغ３ 

د عدت موده هم ت５ره شي.
د دوو مېرمنو نکاح کول په يو عقد سره: هغه شخص چ３ دوه م５رمنی په يوه عقد په 
نکاح ک７ی، وروسته ＇ر－نده شی چ３ يوه له هغوی ＇خه د هغه له محارمو ＇خه ده، د همدې 
محرم３ نکاح باطله او د هغ３ بلی نکاح سمه ده، که ＇ه هم دواړه په يوه ت７ون په نکاح شوي 

وي.د امام صاحب په نزد ！ول ！اکلی مهر همدې ته ورکول کي８ي.
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په زوجينو کې عيب: که په م５رمن ک３ عيب وي مي７ه ي３ د فسخ３ اختيار نه لري، ＄که 
م７５ه ته د طالق او بل３ ＊％３ سره د نکاح کولو واک شته، نو حق ３４ نه سو＄ي. په همدې 
تو－ه که په م７５ه ک３ داس３ عيب وي چ３ د م５رمنی حقوق د هغه له کبله نه ضايع کي８ی، بيا 
＊％３ ته خيار نشته، اوکه په داس３ ناروغی اخته وي چ３ د ＊％３ حق پک３ ضايع ک８５ي لکه 
عنت ) نامردي(، تر يوه کاله به قاضی د تداوی او صحت لپاره وخت ورکوی، وروسته له هغه 
که روغ شوی نه وي، نو قاضي به ي３ د ميرمن３ په غو＊تنه سره جال ک７ي، يعن３  د مقابل لورې 
په غو＊تنه به د دواړو تر من＃  تفريق راوستل کي８ي، دا تفريق يو باين طالق دی. د عيوبو ذکر 

په متن ک３ بيان شوی چ３ تکرار ته يي اړتيا نشته.
يو د زوجينو چې دين بدل کړي  که په دار اسالم ک３ ＊％ه مسلمانه شي، او م７５ه کافر 
او که  پات３ ده  بلنه ورکوي، که مسلمان شي نکاح يی پر＄ای  به قاضي د اسالم  ته  وي هغه 
مسلمان نشی، قاضي به د هغوی ترمن＃ جدايی راولی. دا جدايي د طرفينو په نزد باين طالق 

دی، نو که کوروالی ي３ ک７ی و، پوره مهر او که نه نو نيم مهر به ورکوي.
که م７５ه مسلمان شي او ＊％ه کتابيه نه، بلک３ بل ډول کافره وي، او په خپل دين پات３ شي، 
قاضي به د اسالم بلنه ورکوي، که مسلمانه شوه، ＊％ه يي ده او که اسالم يي ونه مانه، قاضي به 
د دوی تر من＃ تفريق راولي او دا تفريق طالق نه دی، ＄که چ３ د ＊％３ له لورې راغلی او هر 
تفريق چ３ د ＊％３ له لورې راشي، هغه طالق نه －２ل کي８ي، نو که ي３ کوروالی ورسره ک７ی 

و، مهر به ورک７ي او که نه نو مهر ورلره نشته.
که م７５ه مسلمان شي او م５رمن ي３ اهل کتابه وي، نکاح پر＄ای پات３ کي８ي او د دی مسل３ 
پر عکس چ３ م５رمن مسلمانه شی او م７５ه يی اهل کتاب وي، قاضي به تفريق راولي، ＄که 

مسلمانه کافر ته نه روا کي８ي.

أيا د فسخ３ اختيار  ۱- که په زوجينو ک３ عيب معلوم شي، مقابل جانب به ＇ه کوي، 
لري؟

۲-که په زوجينو ک３ يو مسلمان شي، بل لوری ＇و حاالت لرلی شي؟ او ＇ه به کوي؟
۳- أزاد مسلمان نارينه ته د ＇و م５رمنو نکاح کول روا دی؟



٢٩٩

＇لور شپ５تم لوست

د ارتداد اثر په نکاح او د قسم حکم

خدای مه ک７ه که د زوجينو ＇خه يو مرتد شو، نو پر نکاح به ي３ ＇ه اثر وي؟ او همدا راز د 
＊％و تر من＃ د وخت د ويشلو احکام ＇ه ډول دي؟ دا او دې ته ورته نور مسايل مون８ په دې 

لوست ک３ لولو.
�=ßcåC ßÆ�(> ß» àÃß¿áÉßE�àÍß¾Çà¿áÉßFá¶=� áKß£ß®ßÆ�(> â»å· ájàº� åHáfßá�=�åe=ßa� áÀåº�>ß¿áÉß¶C�å á� ßQáÆçh¶=� àb ßUß?� ßTßf ß]�=ßcåC ßÆ�$-%

*àÍß¾Çà¿áÉßFá¶=� á¤ß̄ßI�áß��> â£ßº�>ßÉåF ài� áÁåCßÆ�(àÍß¾Çà¿áÉßFá¶=� áKß£ß®ßÆ�> ß» àÂ àb ßUß?�ßå� ài
��(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃáÉß· ß¢�ßÌ çb å¢� ß×ßÆ�( ßTçÆßhßJßI� áÁß?�ßg> ßQ�(âÌßf åQ>ßÃàº�>ß¿áÉß¶C�àÌß?áfßá�=� áK ßQßf ß]�=ßcåC ßÆ�$.%

�*> ßÃß·áß�� ß¤ ßvßI�ÎçJ ßU� áTçÆßhßJßI�áß�� âØåº> ßU� áKß¾>ß²� áÁåDßª
� áÁåDßª�( æ± ßØ ß{�åá�ß§åE�âÍß®áfàª�> ß» àÃß¿áÉßE�àÍß¾Çà¿áÉßFá¶=� áKß£ß®ßÆ�(å½ ßØ áiåáÝ=� áÀ ß¢�å á� ßQáÆçh¶=� àb ßUß?� çbßIáe=�=ßcåC ßÆ�$/%
�*åfáÃà�=� à¬ árå¾�>ßÃß·ßª�(> ßÃåE� á̧ à]ábßÈ�áß��Á>²� áÁåCßÆ�( àfáÃßá�=�> ßÃß·ßª�> ßÃåE� ß̧ ß]ßa�ábß®ßÆ�( çbßIáfàá�=�ßÇ àÂ� àTáÆçh¶=� ßÁ>ß²
�>ßÃß·ßª� å¹Ç à]èb¶=�ßbá£ßE� áLçbßIáe=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(>ßß��ßfáÃßº� ßØßª�( å¹Ç à]èb¶=� ß̧ áFß®�ßÌ çbßIáfàá�=� ßÊ åÂ� áKß¾>ß²� áÁåCßÆ

�*> ß»åÃ åU> ß³å¾�Îß· ß¢�> ß» àÃßª�> â£ßº�> ß»ß· áiß?� ç¼àM�> â£ßº�= çbßIáe=� áÁåCßÆ�åfáÃßá�=� à¤Éåß�
� ß× �(àÌ çbßIáfàá�= � ß́ å¶ ßdß²ßÆ � �(âÌ çbßIáfàº � ß×ßÆ �âÌßfåª> ß² � ß×ßÆ �âÍ ß»å· ájàº �( èbßIáfàá�= � ßTçÆßhßJßÈ � áÁß? � àgÇàß� � ß×ßÆ �$0%

* êbßIáfàº� ß×ßÆ�ãfåª> ß²� ß×ßÆ� ã¼å· ájàº�>ßÃ àQçÆßhßJßÈ
� ãbß¶ßÆ�àÄß¶ßÆ�> ß» àÂ àb ßUß?� ß¼ß· áiß?�=ßcC�= ßdß²ßÆ�åÄå¿Èåa�Îß· ß¢� àbß¶ßÇá¶>ßª�(> â»å· ájàº�å á� ßQáÆçh¶=� àb ßUß?� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$1%

�*åÄåº ßØ áiåDåE�> â»å· ájàº�àÅ àbß¶ßÆ�ße> ßq�(ã�å§ ßq
* êÊåE>ßJ å²� àbß¶ßÇá¶>ßª�(>éÉ åiÇàß��àf ß] áÛ=ßÆ�>éÉåE>ßJ å²� åÀáÈßÇßEßáÙ=� àb ßUß?� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$2%

�( á¼åÃå¿Èåa� å�� á¼ àÂßbá¿ å¢�ãhåÑ> ßQ� ß́ å¶ßcßÆ�(æfåª> ß²� áÀåº�æÌ çb å¢� å��áÆß?�æaÇ àÃ àm�åá�ß§åE� àfåª> ß³á¶=� ßTçÆßhßI�=ßcåC ßÆ�$3%
*åÄáÉß· ß¢�=çfå®à?�> ß»ß· áiß?� ç¼àM

�*> ß» àÃß¿áÉßE� ß±ëfàª� áKß»ß· áiß?� ç¼àM�(ÄßJá¿åE�áÆß?�àÄçºà?� èÊ åiÇàßá�=� ßTçÆßhßI� áÁåCßÆ�$4%
�áÆß?�>ßJß¾> ß²� åÀáÈßf á³åE�(

å¼ ájß̄á¶=� å��> ß» àÃß¿áÉßE� ß¹åbá£ßÈ� áÁß?�åÄáÉß·ß£ßª� åÁ>ßIçf àU� åÁ>ßIß?ßfáº=� å̧ àQçf·å¶� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$5%
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*>âFëÉßM�Ïßf á]àáÙ=ßÆ�=âf á³åE�> ß» àÂ=ßb áUC�áÆß?�å á�ßJßFÉåM
* àOà·èN¶=�åÍßºßáÚå¶ßÆ� å¼ ájß̄á¶=� áÀåº� åÁ>ßNà·èN¶=�åÌçf àVá·å·ßª�âÍßºß?�Ïßf á]àáÙ=ßÆ�âÌçf àU�> ß» àÂ=ßb áUC� áKß¾> ß²� áÁåDßª�$-,%

� ß¥åfá̄ àÈ� áÁß?� ß�áÆßáÙ=ßÆ� çÀ àÃá¿åº�ßÐ> ßm� áÀßå�� àfåª> ßjàÈßÆ�(åfß« çj¶=� å¹> ßU� å�� å¼ ájß̄á¶=� å�� çÀàß�� ç° ßU� ß×ßÆ�$--%
*> ßÃàJ ß¢áfà®� áK ßQßf ß]� áÀßå��ßfåª> ßjàÉßª� çÀ àÃß¿áÉßE

� ß́ å¶ßc� å�� ß¤ åQáfßI� áÁß?�>ßß�ßÆ�ßg> ßQ�>ßÃåJßF åU> ßrå¶�>ßÃ å» ájß®� åµáß�åE� åL> ßQáÆçh¶=�Ïßb áUC�KÉ åuße�=ßcåC ßÆ�$-.%
*

ژباړه:
%-$�كه له زوجينو ＇خه يو ي３ له دار حرب ＇خه راوو＄ي او مسلمان شي، د دواړو ترمن＃ 
جدايي رامن％ته کي８ي، که يو له هغوی ＇خه اسير شي، بيا هم جداي３ رامن％ته کي８ي، او که 

دواړه يو＄ای اسيران شي، جدايی ي３ ترمن＃ نه را＄ي.
%.$�که م５رمنه مسلمانانو ته د مهاجرې په تو－ه راشي، هغ３ ته روا دي چ３ له عدت ت５رولو 
پرته د امام ابوحنيفه په نزد له بل چا سره نکاح وک７ي او که حامله وي، تر هغه به ازدواج نه 

کوي ＇و چ３ حمل ونه ز８４وي.
%/$�که له زوجينو ＇خه يو ي３ له اسالمه و－ر＄ي )مرتد شي(، له طالقه پرته د هغوی په من＃ 
ک３ جدايي را＄ي، که يوا＄３ م７５ه مرتد شو او کوروالی يي ک７ې وي، هغ３ ته به کامل مهر 
ورکوي، اوکه کوروالي ي３ نه وي ک７ی، نيمايي مهر به ورکوي، اوکه يوا＄３ م５رمن مخک３ له 
کوروالي مرتده شي د هغ３ لپاره مهر نشته، که وروسته له کوروالي مرتده شوه، د هغ３ لپاره 
بشپ７ مهر دی. که دواړه په يو وخت ک３ مرتد شول او بيرته دواړه مسلمانان شول، نو دوی پر 

هماغه نکاح پات３ دي. 
%0$�مرتد ته روا نه دي چ３ مسلمانه، کافره او مرتده په نکاح ک７ي. په همدې تو－ه مرتده به نه 

مسلمان نه کافراونه مرتد په نکاح کوي.
باندې دی، په  %1$�کله چ３ له زوجينو ＇خه يو مسلمان وي، اوالد د ده )مسلمان( په دين 
اسالم  په  ده  د  يي  اوالد  ولري،  اوالد  وړوکی  او  زوجينو مسلمان شي  د  يو  که  تو－ه  همدې 

مسلمان －２ل کي８ي.
%2$ که يو د زوجينو کتابي وي او بل مجوسي، اوالد يي کتابي －２ل کي８ي.

%3$�که کافر پرته له شاهدانو او يا له داس３ ＊％３ سره چ３ د کافر په عدت ک３ وي، نکاح وک７ي، 
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او دا د دوی په دين ک３ جايز وي، بيا دواړه مسلمانان شي، په همدې حالت به پري＋ودل شي.
%4$�که مجوسي خپله مور او يا لور په نکاح ک７ي، بيا مسلمانه شي، هغوی به سره جدا کي８ي.

%5$�که يوه س７ی دوه اصيلی م５رمن３ لري، د هغوی ترمن＃ به په شپه تيرولو ک３ برابري راولي 
دواړه باکرې وي او يا ثيبي او يا ي３ يوه باکره او بله ثيبه. 

%,-$�که يوه اصيله او بله وين％ه وي اصيل３ ته دې دوه ثلثه وخت او مين％３ ته يو ثلث وخت 
ورک７ي.

%--$�د سفر پر  مهال د شپ３ ت５رولو د ويش په هکله د م５رمنو حق نشته، د م７５ه خو＊ه ده 
هره کومه چ３ له ＄ان سره بيايی، بيوالی شي، خو غوره خبره دا ده چ３ د هغوی ترمن＃ پچه 

واچوي او هغه دې له ＄ان سره بوزي چ３ قرعه يي وتل３ وي.
%.-$ که کومه م５رمن له خپل تقسيم ＇خه د بل３ بن３ په نفعه تنازل وک７ي روا ده او بيرته )له 

خپلو تير４دو( －ر＄５دای شي.
شرحه

داراسالم: هر هغه ＄مکه چ３ په ＇ر－ند ډول په ک３ د اسالم احکام چلي８ي دار اسالم بلل 
کي８ي.

دارحرب: هغه د کفر تر واک الندې سيمه چ３ خلک ي３ له مسلمانانو سره په ج／７ه کی 
وی، دارحرب دی.

که له زوجينو څخه يو يې له دارحرب څخه دار اسالم ته مسلمان ننوځي او يا 
دواړه  کافران اسيران شي: که له زوجينو ＇خه يو ي３ له دارحرب ＇خه دار اسالم ته 
راشي، د کفر ه５واد پر８４دي او د اسالم پر دين مشرف شي، نو د دوی ترمن＃ پريکون را＄ي، 

＄که چ３، دينونه او دار ي３ سره جال شول. 
خو که م７５ه او م５رمن دواړه له مسلمانانو سره اسيران شي، د هغوی نکاح پر خپل ＄ای باندې 

پات３ کي８ي، ＄که دار او دين يي سره ندي جال شوي.
په ازدواج د مېرمنې د هجرت اغيز: کومه م５رمنه چ３ د مهاجرې په تو－ه له دار حرب 
＇خه دار اسالم ته راشي، د هغ３ نکاح ختمه شوه. که حامله نه وي سمدستي هغه کوالی شي 

په دار اسالم ک３ د ＄ان لپاره م７５ه غوره ک７ی، ＄که د کافر د اوبو درناوی الزم نه دی.
خو که نوموړې م５رمن حامله وي هغه به تر هغه انتظار باسي چ３ حمل وز８４وی بيا به م７５ه 

کوي، د دې لپاره چ３ حمل د درناوي وړ دی، او بايد احترام ３４ وشي.
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پر ازدواج باندې د ارتداد اغيز: که له زوجينو ＇خه يو ي３ مرتد شي او بل يي مسلمان 
پات３ شي نکاح يي له من％ه ＄ي، ＄که له مرتد سره نکاح شلي８ي.

 که مي７ه او م５رمن دواړه مرتدان شي او ب５رته دواړه مسلمان شي، هغوی پر خپله سابقه نکاح 
باندی پاتی دي، ＄که په دينونو ک３ ３４ بيلتون نه دی راغلی.

له مرتد او مرتدې سره د نکاح حکم: مرتد او مرتده نشي کوالی چ３ له مرتد، کافر او 
مسلمان سره نکاح وک７ي، ＄که هغوی تر تحقيق الندې دي، درې ور＄３ وخت لري چ３ 
ب５رته اسالم قبول ک７ي، که اسالم قبول نه ک７ی نارينه به اعدامي８ی او م５رمن که مرتده وی هغه 

به په بند ک３ پاتی ک８５ی، له همدی کبله د هغوی ازدواج ه５＆ مفهوم نلری.
اوالد د خير االبوين تابع دی: که له زوجينو يو ي３ مسلمان او بل يی غيرمسلمان وي، 
اوالد  د  ک３  دې  په  او  دی  مسلمان  تو－ه  فطري  په  هغه  ＄که  منسوبي８ي،  ته  مسلمان  اوالد 

خيردی، همدا راز که يو کتابي او بل مجوسي وي، اوالد کتابي －２ل ک８５ي.
د مېرمنو ترمنځ عدالت: کوم س７ی چ３ تر يوې ډ４رې م５رمن３ لري، خپل د شپ３ ت５رولو 
نوبت به د هغوی ترمن＃ تقسيموي. نوې او زړه، ＄وانه اوعمر خوړل３ له يو بل ＇خه ه５＆ توپير 

نه لري، بلک３ ！ولو ته به مساوي وخت ورکوي.
که م７５ه سفر ته ＄ی بيا به د م５رمنو ترمن＃ په استحبابي تو－ه پچه اچوي، د هرې م５رمن３ پچه 
چ３ وختله، هغه به له ＄ان سره سفر ته بياي３، خو د سفر په اړه م７５ه کوالی شی کومه م５رمن 
چ３ دی ي３ د سفر لپاره مناسبه بولي، له ＄ان سره پرته له پچ３ اچولو بوزي، ＄که د سفر 
په حالت ک３ د ＊％و تقسيم ساقط دی، نو حق ３４ نه －２ل کي８ي، که خاوند په تبرعي تو－ه 
کومه يوه له ＄انه سره بووله، واک ３４ لري خو پچه اچول مستحب کار دی، تر ＇و عدالت 

＊ه خوندي شي.

۱- که د کافر س７ي م５رمنه مسلمانه شي او دار اسالم ته هجرت وک７ي د ازدواج حکم ي３ 
＇ه دی؟

۲- که زوجين د اسارت په حال ک３ دار اسالم ته راوستل شي، أيا نکاح ي３ باقي پات３ 
کي８ي؟

۳- د م５رمنو ترمن＃ د م７５ه د وخت ت５رولو و４ش په کوم ډول ترسره ک５دای شي؟
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پن％ه شپ５تم لوست

رضاع )١(
هم  ماشومانوته  پرديو  م５رمن３  کله  خو  ورکوي،  شيدې  ته  ماشوم  خپل  خو＊ه  خپله  په  مور 
ش５دې ورکوي، چ３ هغه ماشومان ي３ رضاعي اوالدونه －ر＄ي چ３ دا کار د شريعت له مخ３ 

مشخص حکمونه لري، چ３ په راتلونکو لوستونو ک３ به پرې ＄ان پوه ک７و.

6¥>uf¶=�H>J²
* à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI� å¥> ßuçf¶=�åÌ çbàº� å�� ß̧ ßr ßU�=ßcC�àÅà�åNß²ßÆ� å¥> ßuçf¶=� à̧ Éå·ß®�$-%

*=âfáÃ ßm� ßÁÇàM ßØßM�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� å¥> ßuçf¶=�àÌ çbàºßÆ�$.%
* ã¼Èåfáß�� å¥> ßuçf¶>åE� á°ç·ß£ßJßÈ�áß�� å¥> ßuçf¶=�àÌ çbàº� áK ßvßº�=ßcåDßª�� åÁ>ßJß¿ ßi�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$/%

� áÁß?�àÄß¶� àgÇàß��àÄç¾åDßª� å¥> ßuçf¶=� áÀåº�åÄÉ å]ß?�ç½à?� ç×C� åG ßjç¿¶=� áÀåº�à½ àfáß��>ßº� å¥> ßuçf¶=� áÀåº�à½ àfáß�ßÆ�$0%
�* åG ßjç¿¶=� áÀåº�åÄÉ å]ß?�ç½à?� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�>ßÃ ßQçÆßhßJßÈ

� áÀåº�åÄå¿áE= �àÌß?ßfáº=ßÆ� åG ßjç¿¶= � áÀåº� àgÇàß�� ß×ßÆ� å¥> ßuçf¶= � áÀåº�åÄå¿áE= � ßK á]à? � ßTçÆßhßJßÈ � áÁß? � àgÇàß�ßÆ�$1%
� åG ßjç¿¶=� áÀåº� ß́ å¶ßc� àgÇàß�� ß×�> ß»ß²�>ßÃ ßQçÆßhßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×� å¥> ßuçf¶=

* åG ßjç¿¶=� ßÀåº�åÄáÉåEß?�ßÌ?ßfáº=� ßTçÆßhßJßÈ� áÁ?� àgáÇàß��ß×�> ß»ß²�>ßÃ ßQçÆßhßJßÈ�Á?� àgÇàß��ß×� å¥> ßuëf¶=� ßÀåº�åÄáÉåE?�àÌ?ßfáºCßÆ�$2%
ژباړه:

د رضاع کتاب:
والی  لري( حرام  )يوحكم  وي  موده ک３  په  د رضاع  ورکول چ３  ډ４رې ش５دې  او  ل８ې  �$-%

ورپورې تعلق نيسي.
%.$�د امام ابوحنيفه له نظره ماشوم ته د شيدو ورکولو موده ديرش مياشت３ ده،

%/$�ابويوسف اومحمد واي３: دوه کاله ده، نو کله چ３ د شيدو ورکولو  موده تيره شوه، بيا د 
شيدو په وركولو تحريم نه ثابتي８ي.

%0$�د شيدو په رودلو باندي هغه ＇ه حرامي８ي چ３ په نسب حرامي８ي، يوا＄３ د رضاع３ ورور 
د مور نکاح کول ورته روا دي، او دا جايز نه ده چ３ د نسبي ورورمور په نکاح ک７ي.

%1$�)همدا راز( د رضاعي زوی خور نکاح کول روا دي، او دا روا نه ده چ３ د نسبي زوی خور 
په نکاح ک７ل شي، د رضاعي زوی د ميرمن３ نکاح کول روا نه دي، لکه ＇ن／ه چ３ د نسبي 

زوی د م５رمن نکاح کول روا نه دي.
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%2$�د رضاعی پالرميرمن نکاح کول روانه دي، لکه ＇ن／ه چ３ د نسبي پالر＊％ه نکاح کول روا نه دي.
شرحه

د رضاع تعريف:
رضاع په لغت ک３ رودلو ته وايي او د فقه３ په اصطالح ک３ د ماشوم د شيدو رودلو په موده ک３ 

شيدی خوړل رضاع بلل کي８ی.
درضاع موده:

پدې هکله دوه نظره دي يو نظر د امام ابويوسف او امام محمد رحمهما اهلل دی چ３ هغوی 
ماشوم ته د شيدوورکولوموده دوه کاله بولي.

دويم د امام ابوحنيفه رحمه اهلل نظردی هغه واي３ د رضاع موده ديرش مياشتی ده. نو که کوم 
ماشوم د کوم３ ＊％３ شيدې د خپل عمر په پن％ه ويشتمه مياشت و رودل３ د امام صاحب په 

نزد يي رضاعي مور او د صاحبينو په نزد يي مور نه －２ل کي８ي.
په تي ورکولو باندې کوم کسان حراميږي؟

په رضاع باندې د مور اقارب د تي رودونکي خپل －ر＄ي، او د تي رودونکي فروع او زوج د 
مور خپلوان جوړي８ي، چ３ دا مطلب په يو فارسي بيت ک３ ＊ه رو＊انه شوی هغه داس３:

از جانب شير ده همه خويش شوند
از جانب شير خوار زوجان وفروع

مطلب دا چ３ د شيدې ورکونکي له لورې ！ول اقارب لکه: مور، ترور، خاله، زامن، لو１ه...
！ول پرې حرامي８ي. خو د شيدې خوړونکي له لوري همدا شيدې خوړونکی، د ده ＊％ه )يا 
د دې خاوند که رودونک３ نجلی وي( او اوالدونه چ３ ＇ومره ＊کته وي په شيدو ورکوونکو 

حرامي８ي. د پورتني متن ！ول مسايل په همدې قاعدې باندې حل کي８ي.

۱- د رضاع لغوي او اصطالحي تعريف بيان ک７ئ.
۲- درضاع حکم ＇ه دی؟

۳- د رضاع د محرماتو په هکله چ３ کوم شعر په شرحه ک３ ذکر شوی هغه شرحه ک７ئ.

زده کوونکي به په کورونو ک３ له والدينوسره اړوند مطالب شريکوی. نتيجه به ي３ ！ول／ی ته راوړي.
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شپ８شپ５تم لوست

رضاع )٢(

�àÍçÉåF çr¶=�åÅ åd ßÂ�à½ àf áVßJßª�(ãÍçÉåF ßq�àÌß?áfßá�=� ß¤ åuáfàI� áÁ?�6ßÇ àÂßÆ�(� à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� à°ç·ß£ßJßÈ� å̧ áVß«á¶=�àß�ß¶ßÆ�$-%
åÍß£ ßuáf à»á·å¶�>âEß?� àß�ç·¶=�àÄá¿åº� ß¹ßhß¾�Ëådç¶=� àTáÆçh¶=�à� årßÈßÆ�(åÄåÑ>ß¿áEß? ßÆ�åÄåÑ>ßEA�Îß· ß¢ßÆ�>ßÃ åQáÆßg�Îß· ß¢

� å̀ ßáÙ=� ß̧ áNåº� ß́ å¶ßcßÆ�( åG ßjç¿¶=� áÀåº� àgÇàß��> ß»ß²�( å¥> ßuçf¶=� áÀåº�åÄÉ å]ß?� ßK á]à?� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$.%
*> ßÃ ßQçÆßhßJßÈ� áÁß?�åÄÉåEß?� áÀåº�åÄÉ å]ßåÙ�ßg> ßQ�(åÄëºà?� áÀåº� ãK á]à?�àÄß¶� ßÁ>ß²�=ßcC�( åHßáÙ=� áÀåº

� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?�> ß» åÂåb ßUßåÙ�áhàß��áß�� å¥> ßuçf¶=�åÌ çbàº� å��æb åU=ßÆ� æËábßM�Îß· ß¢�>ß£ ß»ßJ áQ=�å á�çÉåF ßq� ȩ̀ à²ßÆ�$/%
åf ß] áÛ>åE

*>Âb¶Æ�b¶Æ�×Æ�>ßÃáJß£ ßuáeß?� å�ç¶=� åbß¶ßÆ� áÀåº�â=b ßUß?�(àÍß£ ßuáfàá�=� ßTçÆßhßJßI� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$0%
�*åÍ ß¢> ßuçf¶=� áÀåº�àÄàJ ç» ß¢�>ßÃç¾ßåÙ�7åÍß£ åuf�=� åTáÆßg� åK á]à@åE�( à¤ ßuáfàá�=�èå� çr¶=� àTçÆßhßJßÈ� ß×ßÆ�$1%

�áß��(àÐ>ßá�=� ßGß· ß¦� áÁåCßÆ�( à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI�( àGå¶>ß§á¶=�ßÇ àÂ�àß�ç·¶=ßÆ�(åÐ>ßá�>åE�àß�ç·¶=� ß�ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$2%
* à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� á°ç·ß£ßJßÈ

�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>âFå¶> ß¦�àß�ç·¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� á°ç·ß£ßJßÈ�áß��(å½> ß£ çì¶>åE� ß�ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$3%
*� à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI� àGå¶>ß§á¶=�ßÇ àÂ�àß�ç·¶=ßÆ�åÐ= ßÆçb¶>åE� ß�ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ

�* à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI�(èå� çr¶=�åÄåE�ßf åQáÆà@ßª�(> ßÃåIáÇßº�ßbá£ßE�åÌß?áfßá�=� áÀåº�àß�ç·¶=� ßGå· àU�=ßcåC ßÆ�$4%
*æÌ> ßm�å ß�ß·åE�àß�ç·¶=� ß�ß·ßJ á]=� áÁåCßÆ�$5%

� à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� á°ç·ß£ßJßÈ�áß��(åÌ> çn¶=�àß�ß¶� ßGß· ß¦� áÁåCßÆ�( à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI�( àGå¶>ß§á¶=�ßÇ àÂ�àß�ç·¶=ßÆ
�ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�> ß» åÂåfßNá²ß@åE� à¼Èåf áVçJ¶=� ß°ç·ß£ßI�(å á�ßIß?ßfáº=�àß�ß¶� ß�ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$-,%

*> ß»åÃåE� à°ç·ß£ßJßÈ
* à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI�>éÉåF ßq�åÄåE� áKß£ ßuáeß@ßª�ã ß�ß¶�åf á³åFá·å¶� ß¹ßhß¾�=ßcåC ßÆ�$--%
* ã¼Èåfáß��åÄåE� á°ç·ß£ßJßÈ�áß��>éÉåF ßq�åÄåE� ß¤ ßuáeß@ßª�ã ß�ß¶� å̧ àQçf·å¶� ß¹ßhß¾�=ßcåC ßÆ�$-.%
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*> ß» àÃß¿áÉßE� ß¥> ßuße� ßØßª�æÌ> ßm�å ß�ß¶� áÀåº� åÁ>ßÉåF ßq� ßHåf ßm�=ßcåC ßÆ�$-/%
��( åTáÆçh¶=�Îß· ß¢�>ßJßºëf àU�(ßÌß�å§ çr¶=�àÌß�åF ß³á¶=� áKß£ ßuáeß@ßª�(âÌß�åFß²ßÆ�âÌß�å§ ßq� à̧ àQçf¶=� ßTçÆßhßI�=ßcåC ßÆ�$-0%
�åÌß�åF ß³á¶=�Îß· ß¢�åÄåE� à¤ åQáfßÈßÆ�åfáÃßá�=� à¬ árå¾�åÌß�å§ çr·å¶ßÆ�>ßß��ßfáÃßº� ßØßª�åÌß�åF ß³á¶>åE� á̧ à]ábßÈ�áß�� ßÁ>ß²� áÁåDßª

�> ßÃáÉß· ß¢�ßÐ áÊ ßm�ßØßª�áb ç»ß£ßJßI���ÁCÆ�ßa> ßjß«á¶=� åLßb ç»ß£ßI� áKß¾> ß²� áÁC
� æ̧ àQße�áÆß?�å á�ß· àQße�åÌßa> ßÃ ßnåE� àKàFáNßÈ�>ßç�åCßÆ� æL=ßaåfß«á¿ àº�åÐ> ßjë¿¶=�àÌßa> ßÃ ßm� å¥> ßuçf¶=� å�� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�$-1%

 å á�ßIß?ßfáº=ßÆ
ژباړه:

%-$�د م７５ه په شيدوباندې د تحريم حکم مرتبي８ي هغه داس３: چ３ يوه ميرمن يوې ماشوم３ 
نجل９ ته شيدې ورک７ي د دغ３ نجل９ نکاح د تي ورکوونک３ م５رمن３ له م７５ه او د هغه له پلرونو 
اوزامنوسره نه صحيح کي８ي، دغه م７５ه چ３ شيدې له هغه ＇خه سرچينه اخلي، د همدې 

ماشوم３ رضاعي پالربلل کي８ي.
%.$�د س７ي نکاح د رضاعي ورور له خورسره رواکي８ي، لکه ＇ن／ه چ３ د هغه نکاح د نسبي 
)ورورله خور(سره صحيح ک８５ي، د دې مثال دادی: پلرنی ورور چ３ مورن９ خور ولري،  پلرني 

ورور ته د هغ３ نکاح سمه ده.
%/$�هر هغه دوه پردي ماشومان چ３ د يوې رضاعي مور په تيورودلو باندې سره راجمع شي، 

يوه اوبل ته ي３ نکاح نه صحيح کي８ي.
%0$�تي ورکوونک３ ＊％３ ته روا نه دي چ３ د هغه چا اوالد يا د اوالد اوالد په نکاح ک７ي، کوم 

ته چ３ دې تی ورک７ی وي.
%1$�جايز نه ده چ３ تی رودونکی هلک دتي ورکوونک３ ＊％３ د م７５ه له خورسره واده وک７ي 

＄که هغه ي３ رضاعی عمه کي８ي.
%2$�کله چ３ شيدې له اوبوسره －６ې شي اوشيدې له اوبو＇خه ډ４رې وي، حرمت ور باندې 

ثابتي８ي.
%3$�که اوبه ورباندې ډ４رې وې حرام والی نه ثابتي８ي، اوکه شيدې له خوراک سره يو＄ای ک７ل 
شي دامام ابوحنيفه په نزد حرمت ورباندې نه ثابتي８ي که ＇ه هم شيدې له طعام ＇خه زيات３ 

وي، که له دوا سره －６ې شي او اندازه ي３ له دوا نه ډ４ره وي حرام والی ورباندې ثابتي８ي.
%4$�که له م７ې شوې م５رمن３ ＇خه ش５دې ولوشل شي او ماشوم ته ورکول شي، حرام والی ثابتوي.
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%5$�که شيدې د م８５ې له شيدوسره يو＄ای ک７ل شي او د ميرمن３ شيدې ورباندې زيات３ وې، د حرمت 
حکم ورباندې را＄ي، او که د م８５ي شيدې ورباندې زيات３ وي، حرام والی نه ورباندې را＄ي.

نظره  له  ابويوسف  امام  او  ابوحنيفه  امام  د  يو＄ای شي،  م５رمنو شيدې سره  د دوو  که  �$-,%
حرام والی په هغوشيدو را＄ي، چ３ ډ４رې دي، اوامام محمد وايي : دواړه ＊％３ ور باندې 

حرامي８ي.
%--$�که د پ５غل３ نجل９ شيدې پيدا شي، اوهغه ماشوم ته ورک７ي، حرام والی ثابتوي 

ورباندې  نه  والی  حرام  ورک７ي  ته  ماشوم  اوهغه  پيداشي  شيدې  ＇خه  نارينه  له  اوکه  �$-.%
ثابتي８ي.

%/-$�که دوه ماشومان د يوې م８５ې شيدې وخوري، حرام والی نه ثابتوي.
%0-$�که يو س７ی يوه ماشومه او يوه لويه ＊％ه په نکاح ک７ي او لويه م５رمن وړې ته شيدې ورک７ي 
په م７５ه باندې دواړه حرامي８ي، که خاوند  له لو３４ ميرمن３ سره کوروالی نه وي ک７ی، مهر ورته 
لپاره نيماي３ مهردی، که مشرې ميرمن３ قصدا د )نکاح( د  ثابتي８ي، او د وړوک３ ميرمن３  نه 
فاسدولو لپاره دغه کارک７ی وي، م７５ه به د وړوک３ م５رمن３ نيمايي مهر له هغ３ ＇خه غواړي، او 

که په قصدې تو－ه ي３ دا  کارنه وي ک７ی، بيا م７５ه له هغ３ ＇خه ＇ه نشي غو＊تلی.
%1-$�په رضاع ک３ په تنها ډول د ＊％و شاهدي نه قبلي８ي، يوازې ددوؤ نارينه اويا دوؤ ＊％واو 

يوه نارينه په شاهدی ثابتي８ي.
شرحه: د رضاعي ورور خور سره نکاح کول روا دي لکه ＇ن／ه چ３ د نسبي ورور له خور 
نو   دی  زوی  ي３ رضاعي  زبير  او  زوی  نسبي  زبيدې  د  تو－ه:مصعب،  په  مثال  ده،د  روا  سره 
مصعب کولی شي  د زبير نسبي خور فاطمه په نکاح ک７ي، حال دا چ３ د ده د رضاعي ورور 

خور ده.
د نسبي خور د نکاح صورت داس３ دی: شريف او زرين له دوو ميرمنو ＇خه د احمد زامن دي، 

د شريف د مور له پخواني خاوند ＇خه لور ده، هغه زرين ته روا ده چ３ ＄ان ته ي３ نکاح ک７ي.
رضاعي پالر: د رضاعي مور م７５ه د ماشوم رضاعي پالردی، چ３ په فقه ک３ دا شيدې د )لبن 

الفحل( په نامه ياد شويدی، ＄که دا تر هماغه حديث الندې را＄３ چ３ په ک３ راغلي:
)يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب( شيدې ورکوونک３ ＊％ه ３４ مور －ر＄ي، ＄که شيدې 
３４ ورک７ې دي، او د هغ３ خاوند ３４ پالر －ر＄ي، ＄که دا شيدې د ده د نطف３ له کبله را پيدا 

شوې دي.
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ګډې شيدې:
۱- که د م５رمن３ شيدې له مايع سره يو ＄ای شي، لکه د بل حيوان له شيدو يا بل３ کوم３ مايع 
سره، دلته اعتبار غلب３ او ډيروالي ته دی، نو که مايع يا د حيوان شيدې ډ４رې او د ＊％３ شيدې 
ل８ې وي او ماشوم ３４ د رضاع په موده ک３ وخوري، کوم حرام والی ورباندې نه را＄ي، او که 

د ＊％３ شيدې ډيرې وي، بيا رضاع ثابتي８ي.
۲- که د ميرمن３ په شيدو ک３ خواړه پاخه شي او يا ورسره －６ شي او ماشوم ته د رضاع په موده 

ک３ ورک７ل شي رضاع ورباندې نه ثابتي８ي.
۳- که د م５رمن３ شيدې له دوا سره －６ې او پرې ډيرې شي تحريم ثابتي８ي.

۴- که د ميرمن３ شيدې له داس３ خوړو سره يو ＄ای شي چ３ هغه په اور نه وي پاخه شوې 
د امام صاحب په نزد رضاع پرې نه ثابتي８ي او صاحبين وا３４: دلته هم اعتبار غلب３ ته دی که 

شيدې ډ４رې وې تحريم ثابتي８ي او که ل８ې وې رضاع نه ثابتي８ي.
د يوه مېړه د دوو مېرمنو ترمنځ يوې بلې ته دشيدو ورکولو حکم: که يو شخص 
په نکاح ک３ دوه داس３ ميرمن３ راولي چ３ يوه دومره وړه وي چ３ درضاعت موده ي３ نه وي 
بشپ７ه، دغه ميرمن３ په پ＋تنو ک３ بن３ بلل کي８ي،که له دوی ＇خه غ＂ه بنه وړې بن３ ته  شيدې 
ورک７ي پر م７５ه باندې دواړه حرامي８ي، ＄که يوه ３４ پرک＂９ او بله ３４ خوا＊３ －ر＄ي، او له 

پرک＂９ او خوا＊３ سره د زوجيت اړيکه جوړول او ساتل جواز نه لري.
احتياط: په رضاع باندې ډيراحکام مرتبي８ي، له همدې کبله ضروري ده چ３ ！ول３ کورن９ په 
دې اړه ډ４رې محتاط３ واوسي، هرماشوم ته ب３ موجبه خپل３ شيدې ورنک７ي، ＄که هغه بيا له 

حافظ３ ＇خه وزي اوپايله ک３ ددې سبب کي８ي چ３ ستراحکام ترپ＋والندې شي.

۱- د رضاعي ورور خور سره نکاح ＇ه حکم لري؟ صورت ３４ بيان ک７ئ.
۲- داس３ صورت بيان ک７ئ چ３ هغ３ ک３ د نسبي ورور خور سره نکاح روا وي؟

۳- لبن الفحل تعريف ک７ئ.
۴- که د ＊％３ شيدې له مايعاتو، يا په داس３ خوراکي توکو ک３ －６ شي چ３ ورسره پاخه 
شوې نه وي او بيا د رضاع په موده ک３ ماشوم ته ورک７ل شي رضاع پرې ثابتي８ي که نه؟ 

تفصيل ورک７ئ.
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اووه شپ５تم لوست

طالق )١(

طالق په اسالم ک３ د دې لپاره روا شوی چ３ د ستونزو پرمهال د ازدواج ت７ون وشلوي، دغه 
کار م７５ه ته ورسپارل شوی دی، دا هم بايد و وايو چ３ طالق د حل وروستی الره ده، له دې 
＇خه وړاندې د نصيحت، يو ＄ای نه ويده ک５دل، صلح３ او من％／７يتوب خبرې دي، چ３ د 
ستونزو پر مهال کار ترې اخيستل کي８ي،که دغه الرې د م７５ه او م５رمن３ ترمن＃ ستونزې حل 
نه ک７ي، بيا طالق ته مراجعه کي８ي، خو د طالق لپاره ＄ان／７ي اصول او احکام وضع شوي 

چ３ په دې لوستونو ک３ بياني８ي.

�6 å± ßØ çì¶=� àH>ßJå²
6åÍ ß¢ábåF¶=� à±ßØ ß{ßÆ�åÍç¿ èj¶=� à±Ø ß{ßÆ�( å±ßØ çì¶=� àÀ ßj áUß=�æÄ àQáÆß?�åÍßM ßØßM�Îß· ß¢� à± ßØ çì¶=�$-%

�åÄÉåª�> ßÃá£åº>ßà��áß��æfáÃ à{� å��âÌ ßb åU=ßÆ�âÍß̄Éå· áìßI�àÄßIß?ßfáº=�¸Qf¶=� ß°ë· ßìàÈ� áÁß?� å± ßØ çì¶=� àÀ ßj áUß@ßª�6¬¶=
�*> ßÃàIçb å¢� ßÊ åvß̄á¿ßI�ÎçJ ßU�>ßÃß²àá�ßÈßÆ

�*æe>ßÃ á{ß?�åÍßM ßØßM� å��>âM ßØßM�>ßÃåE� ß¹Ç à]ábßá�=� ß°ë· ßìàÈ� áÁß?�åÍç¿ èj¶=� à± ßØ ß{ßÆ�6H
� ß́ å¶ßc� ß̧ ß£ßª�=ßcåDßª�( æb åU=ßÆ�æfáÃ à{� å��>âM ßØßM�áÆß?�æÌ ßb åU=ßÆ�æÍ ß»å· ß³åE�>âM ßØßM�>ßÃß̄ë· ßìàÈ� áÁß?�åÍ ß¢ábåFá¶=� à± ßØ ß{ßÆ�6T

*>âÉ åq> ß¢� ßÁ>ß²ßÆ�(àÄá¿åº� áKß¾>ßEßÆ� à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ
�åaßbß£á¶=� å��àÍç¿ èj¶>ßª�åaßbß£á¶=� å��ãÍç¿ àißÆ� åKá®ßÇá¶=� å��ãÍç¿ ài�6å á�ßÃ áQßÆ� áÀåº�( å± ßØ çì¶=� å��àÍç¿ èj¶=ßÆ�$.%

*> ßÃåE� å¹Ç à]ábßá�=�àá� ß¦ßÆ�>ßÃåE� à¹Ç à]ábßá�=�> ßÃÉåª�ËåÇßJ ájßÈ
�>ßÃá£åº>ßà��áß��æfáÃ à{� å��>ßÃß̄ë· ßìàÈ� áÁß?�ßÇ àÂßÆ�âÍ çq> ß]�>ßÃåE� å¹Ç à]ábßá�=� å�� àKàFáNßI� åKá®ßÇá¶=� å��àÍç¿ èj¶=ßÆ�$/%

*� åxáÉßá�=ßÆ�åfáÃ èì¶=�åÍß¶> ßU� å��>ßÃ à̄ë· ßìàÈ�> ßÃåE� å¹Ç à]ábßá�=�àá� ß¦ßÆ*åÄÉåª
�(âÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃß̄ç· ß{�(åÍç¿ èj·å¶�> ßÃß̄ë· ßìàÈ� áÁß?�ßa=ßeß?ßÆ�(æß�å²�áÆß?�æfß§ åq� áÀåº� àxÉåß�� ß×�àÌß?áfßá�=� áKß¾> ß²�=ßcåC ßÆ�$0%
� ß×ßÆ�>ßÃß̄ë· ßìàÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�(Ïf]A�>Ã¯·{�f]A�fÃm�Îvº�=cDª�(Ïf]?�>Ã¯·{�fÃm�Îvº�=cDª
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* æÁ>ßºßhåE�> ßÃå® ßØ ß{ßÆ�>ßÃåÒ á{ßÆ�ß á�ßE� à̧ årá«ßÈ
�(å á�ßJß̄Éå· áìßI� ȩ̈ à²�ß á�ßE� à̧ årá«ßÈ�(>âM ßØßM�åÍç¿ èj·å¶�> ßÃ à̄ë· ßìàÈßÆ�( å¥> ß»åá�=� ßGÉå̄ ß¢� àgÇàß�� å̧ åº>ßá�=� à± ßØ ß{ßÆ�$1%

�*> ß» àÂßbá¿ å¢�æfáÃ ßnåE
*âÌ ßb åU=ßÆ� ç×C�åÍç¿ èj·å¶�> ßÃ à̄ë· ßìàÈ� ß×�6 àfßª àgßÆ�ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ

�(> ßÃß£ åQ=ßfàÈ� áÁß?�àÄß¶� èG ßVßJ ájàÈßÆ�( à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ�( åxáÉßá�=� å¹> ßU� å��àÄßIß?ßfáº=�¸Qf¶=� ß°ç· ß{�=ßcåC ßÆ�$2%
*> ßÃ ß³ ßjáºß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�>ßÃß̄ç· ß{�ßÐ> ßm� áÁåDßª�6�ãç�ßà��ßÇ àÃßª� áLßf àÃ ß{� ç¼àM� áK ßu> ßUßÆ� áLßf àÃ ß{� áÁåDßª

ژباړه 
د طالق کتاب: 

%-$�طالق په درې ډوله دی: احسن طالق، سنت طالق اوبدعت طالق.
پاک９ ک３ چ３  په هغه  الف- احسن طالق )تر ！ولو ＊ه طالق( دا دی چ３ خپله ميرمن 
ورسره ي３ کوروالی نه وی ک７ی په يوه طالق طالقه ک７ی اوترهغه وخته ي３ پر８４دی چ３ 

عدت ي３ ت５ر شی.
په  وي  شوی  يو＄ای  ورسره  چ３  ميرمن  هغه  خپله  چ３  دادی  طالق  سنت  ب- 

دريوطهرونو)پاکيو(ک３ درې ＄له طالقه ک７ي.
ج- بدعت طالق هغه دی چ３ درې طالقه په يو＄ل ورک７ي اويا درې طالقه په يوه طهرک３ 

ورک７ي، که دغس３ کاروک７ي ميرمن ي３ طالقه ترې جداکي８ي او م７５ه －نه／اردی.
%.$�په طالق ک３ له دوو لوريو سنت رعايت کي８ي: سنت والی په وخت ک３ او سنت والی 
په عدد ک３، د عدد په سنت والي ک３ هغه ميرمن چ３ ورسره يو＄ای شوی وي او يا نه وي 

شوی، برابره ده.
%/$�او سنت والی په وخت ک３، يوا＄３ هغ３ ميرمن３ پورې ت７اولري چ３ ورسره يو＄ای شوی 
يو＄ای  په هغه ک３ ورسره  ي３ طالقه ک７ي چ３  په داس３ طهرک３  تو－ه چ３  پدې  اوهغه  وي 
شوی نه وي، کومه ميرمن چ３ له هغ３ سره يو＄ای والی شوی نه وي، په طهراوحيض ک３ ３４ 

طالقوالی شي.
%0$�کومه ميرمن چ３ دکوچني والي اويا لوی والي له کبله حيض نه ويني او م７５ه ورته د سنت 
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طالق ورکولو اراده وک７ي هغی ته به په مياشت ک３ يو طالق ورکوي. کله چ３ مياشت پوره 
شوه، بل طالق به ورکوي اوپه دريمه مياشت ک３ به بل طالق ورکوي، او)دې ＊％３ ته( داس３ 

طالق ورکول هم روادي چ３ د طالق اوکوروالي ترمن＃ فاصله رانه ولي.
%1$�حامل３ م５رمن３ ته وروسته له کوروالي ＇خه طالق ورکول روا دي خود امام ابوحنيفه او 
امام ابويوسف رحمهما اهلل تعالی په نزد ي３ سني طالق دادی چ３ ددوو طالقو ترمن＃ مياشت 

فاصله ورک７ي، اوامام محمد وا３４: سنت طالق ي３ يوا＄３ يوطالق دی.
%2$�که کوم س７ی خپله ＊％ه په حيض ک３ طالقه ک７ي، طالق واقع کي８ي،  خومستحب داده 
چ３ ورته مراجعه وک７ي، خوکله چ３ پاکه شوه، بيا حايضه شوه بيا پاکه شوه، دی اختيارلری: 

که خو＊ه ي３ راغله طالقه دې ک７ي، او که خو＊ه ي３ شوه له ＄ان سره دې وساتي.
د طالق تعريف

شرحه:
طالق په لغت ک３ د قيد خالصولو او خوش３ کولو ته واي３ او د فقهاوو په اصطالح ک３ د طالق 
او طالق ته ورته نورو الفاظو په وسيله چ３ د خوش３ کولو لپاره استعمالي８ي د ثابت３ نکاح له 

من％ه وړل طالق بلل کي８ي.
رواعمل  امله  له  د ضرورت  استناد  په  احاديثو  اونبوی  قرآنکريم  د  طالق  د طالق حکم: 

دی.
د حکم له مخ３ د طالق ډولونه

۱- تر ！ولو＊ه طالق)احسن طالق(.
۲- سنت طالق.

۳- بدعت طالق.
د درې واړو تعريف په ت５ر متن ک３ بيان شوی.

د عدد له اړخه سنت طالق:
د کوم３ ميرمن３ چ３ حيض را＄ي، هغ３ لپاره د عدد له مخ３ سني طالق هغه دی چ３ په هر 

طهر ک３ ورته يو يو طالق ورکول شي.
که کومه ＊％ه د کوم المل) وړوکوالي يا د عمر د ډ４روالي( له کبله حيض نه ويني، د هغ３ لپاره 
سن３ طالق دا دی چ３ په درې مياشتو ک３ دې ورته درې طالقه ورک７ل شي،  يعن３ په هره 
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مياشت ک３ به يو يو طالق ور کول کي８ي، ＄که د دوی په حق ک３ مياشت د حيض قايمقام ده 
.حامله ميرمن په طالق ک３ د همدوی په ＇５رده.

د حيض په حالت ک３ م５رمن３ ته طالق ورکول نا روا دي، خو طالق واقع کي８ي، او که س７ی 
وغواړي چ３ له －ناه ＇％ه ＄ان بچ ک７ي، ب５رته دې ورته مراجعه وک７ي له ＄ان سره دې وساتي 
بيا دې ３４ په طهر ک３ طالقه  له بل حيض ＇خه چ３ ＊％ه و وزي،  له طهر ＇خه وروسته 

ک７ي.
د وخت له اړخه سني طالق

دا طالق يوا＄３ په هغه نکاح شوو م５رمنو ک３ راتالی شي چ３ کوروالی ورسره شوی وي، د 
دغو ميرمنو سن３ طالق دا دی چ３ په داس３ طهر ک３ به طالق ورکوي، چ３ جماع ３４ پک３ 
نه وي ورسره ک７ي، ＄که دا د رغبت د تجديد وخت دی، نوکله چ３ پداس３ وخت ک３ س７ی 

خپل３ ＊％３ ته طالق ورکوي، ＇ر－نده ده چ３ －وزاره ورسره نه کي８ي.
هغه ＊％ه چ３ کوروالی ورسره نه وي شوی هغ３ ته په طهر او حيض دواړو ک３ طالق ورکول 

روا دي.

۱- د طالق لغوي اواصطالحي معنا ＇ه ده؟
۲- د عدد له مخ３ طالق په ＇و ډوله دی بيان ي３ ک７ئ.

۳- د وخت له مخ３ د طالق ډولونه بيان ک７ئ.
۴- بدعي اواحسن طالق سره ＇ه توپيرلري؟

۵- حامله م５رمن به په سني طالق ＇ن／ه طالقي８ي؟
۶- تر طالق وړاندې د ستونزو د حل الر کومه ده، په لن６ ډول ي３ بيان ک７ئ؟

！ول زده کونکي دې پورتني سوالونه له ＄وابو سره په خپلوکتابچوک３ وليکي.
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اته شپ５تم لوست

طالق )٢(

*å�¼åÑ>ç¿¶= ßÆ� åÁÇà¿áßá�=ßÆ�ëå� çr¶=� à± ßØ ß{� à¤ß̄ßÈ� ß×ßÆ�( âØå®> ß¢�> â§å¶>ßE� ßÁ>ß²�=ßcC�( æTáÆßg� ȩ̈ à²� à± ßØ ß{� à¤ß̄ßÈßÆ�$-%
*ãÍßÈ>ß¿ å²ßÆ� ãXÈåf ßq�6å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢� à± ßØ çì¶=ßÆ�$.%

� ß×ßÆ�( èÊå£ áQçf¶=� à± ßØ çì¶=�åÄåE� à¤ß̄ßÈ�= ßdßÃßª�´àJá̄ ç· ß{�ábß®ßÆ�ãÍß̄ç· ßìàºßÆ� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?�6àÄà¶áÇß®� àXÈåf çr¶>ßª�$/%
*æÍçÉå¾� ß�C�áfå̄ßJá«ßÈ� ß×ßÆ�( ß́ å¶ßc� áÀåº�ßfßNá²?�ÏßÇß¾� áÁCÆ�(âÌ ßb åU=ßÆ� ç×C�åÄåE� à¤ß̄ßÈ

� ßÊåÃßª�ãÍçÉå¾�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåDßª�>â® ßØ ß{� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?ßÆ�( ß± ßØ çì¶=� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?ßÆ� à°å¶> çì¶=� åKá¾ß?�6àÄà¶áÇß®ßÆ�$0%
�* ãP ßØßM� ßÊåÃßª�>âM ßØßM�ÏßÇß¾� áÁåCßÆ�> âváÈß?�ãÍçÉ å£ áQße�ãÌ ßb åU=ßÆ� ßÊåÃßª�å á�ßJß¿áM=�ÏßÇß¾� áÁåCßÆ�ãÍçÉ å£ áQße�ãÌ ßb åU=ßÆ

� ßÊ åÂßÆ��( æ¹> ßU�åÍß¶ ß×ßa�áÆß?�æÍçÉå¿åE� ç×C� à± ßØ çì¶=�> ßÃåE� à¤ß̄ßÈ� ß×�Æ�( àL>ßÈ>ß¿ å³á¶=�6Êå¾>çN¶=� àHáf çv¶=ßÆ�$1%
�ßÇ àÂßÆ�(âÌ ßb åU=ßÆ� ç×C�>ßÃåE� à¤ß̄ßÈ� ß×ßÆ�( èÊå£ áQçf¶=�±Øì¶=�>ßÃåE� à¤ß̄ßÈ� æ�>ß«á¶ß?�àÍßM ßØßM�(> ßÃá¿åº�(å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢

*ãÌ ßb åU=ßÆ� åKá¾ß?ßÆ�(´ßå�ße�ÊåÑåá�ßJ ái=ßÆ�(ËëbßJ á¢=�6 à¹áÇß®
�(>âM ßØßM� ßÁ>ß²�>âM ßØßM�ÏßÇß¾� áÁåCßÆ�(âÍß¿åÑ>ßE�âÌ ßb åU=ßÆ� áKß¾> ß²� ß± ßØ çì¶=�> ßÃåE�ÏßÇß¾�=ßcC�( åL>ßÈ>ß¿ å³á¶=�àÍçÉå̄ßE ßÆ�$2%
� ǻ à·áF ßUßÆ�ã½=ßf ßUßÆ�ãÍß·áJßEßÆ�ãÍçJßEßÆ� ãÀåÑ>ßE� åKá¾ß?�6åÄå¶áÇß®� à̧ áNåº�= ßd ßÂßÆ�(âÌ ßb åU=ßÆ� áKß¾> ß²�å á�ßJß¿áM=�ÏßÇß¾� áÁåCßÆ
� ßKá¾?ßÆ� ǻ àJá®ße>ßªßÆ� ǻ àJ áUçf ßißÆ� ǻ å· áÂ åÙ� ǻ àJáF ßÂßÆßÆ�ãÍçÈåfßEßÆ�ãÍçÉå· ß]ßÆ�´å· áÂß@åE�Êå̄ßá�=ßÆ� ǻ åEåe> ß¦�Îß· ß¢

�* ßT=ßÆágÙ=�Êå§ßJE=ßÆ� áÊåE àf á¦=ßÆ� áËåå�ßJ ái=ßÆ�Ëåf ç»ßß�ßÆ�Êå£ç¿ß̄ßIßÆ�ãÌçf àU
��( å± ßØ çì¶=�åÌßfß²=ßdàº� å��>ß¾Ç à³ßÈ� áÁß?� ç×C� ã± ßØ ß{� å�>ß«á¶ßáÙ=�åÅ ådßÃåE� á¤ß̄ßÈ�áß��(ãÍçÉå¾�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåDßª�$3%

*àÄßÈåÇá¿ßÈ� áÁß?� ç×C� ß�>ß£ßI�åç�=�ß á�ßEßÆ�àÄß¿áÉßE�> ß»Éåª� à¤ß̄ßÈ� ß×ßÆ�(åÐ> ßvß̄á¶=� å�� à± ßØ çì¶=�> ßÃåE� à¤ß̄ßÉßª
�æÍ ß�á«ß¶� ȩ̈ à³åE� à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ�(æÍßºÇ àr à]�áÆß?� æG ßvß¦� å��>ß¾> ß²ßÆ� å± ßØ çì¶=�åÌßfß²=ßdàº� å��>ß¾Ç à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�$4%

*ÄÈÇ¿È�Á?�×C�Ä»ÉJn¶=Æ�Gj¶=�ÄE�br¯È�>��¤¯È��Æ�ßÍ ß»ÉåJ çn¶=ßÆ� çG çj¶=�>ßÃåE� àb årá̄ßÈ� ß×
� åKá¾ß?�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß̧ áNåº��>â¿åÑ>ßE� ßÁ>ß²�(åÌ çb ën¶=ßÆ�åÌßa>ßÈëh¶=� áÀåº� æHáf ßvåEß� ß± ßØ çì¶=� ß¬ ßqßÆ�=ßcåC ßÆ�$5%
� ß± ßØ ß{�áÆß? � åÁ> ßìáÉ çn¶= � ß± ßØ ß{�áÆß? � å± ßØ çì¶= � ßo ßVáªß? �áÆß? � å± ßØ çì¶= �çb ßmß? � ã°å¶> ß{�áÆß? � ãÀåÑ>ßE � ã°å¶> ß{
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*� åKáÉßFá¶=�åÐ á̧ åº�áÆß?� å̧ áFßá�>ß²�áÆß?�åÍ ß¢ábåFá¶=
�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß̧ áNåº� à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ�åÍß· á»àá�=� áÀ ß¢�åÄåE�àç�ß£àÈ�>ßº� ß�C�áÆß?�> ßÃåJß·á à�� ß�C� ß± ßØ çì¶=� ß> ßuß?�=ßcåC ßÆ�$-,%

*� ǻ àÃ áQßÆ�áÆß?� ǻ àQáfßª�áÆß?� åµ àb ßj ßQ�áÆß?� ǻ àUÆàe�áÆß?� ǻ à̄à¿ à¢�áÆß?� ã°å¶> ß{� ǻ àJßFß®ße�áÆß?� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?
� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�* ǻ àNà·àM�áÆß?� ã°å¶> ß{� ǻ à« árå¾�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß̧ áNåº�>Ã¿º�(> â£åÑ> ßm�=âÐáh àQ� ß°ç· ß{� áÁC�= ßdß²ßÆ�$--%

*� à± ßØ çì¶=� à¤ß̄ßÈ� ß×� ã°å¶> ß{�´à· áQåe�áÆß?� ã°å¶> ß{�µ àbßÈ
*âÌ ßb åU=ßÆ�âÍß̄Éå· áìßI� áKß¾> ß²�(æÍß̄Éå· áìßI� ßOà·àM�áÆß?�æÍß̄Éå· áìßI� ß¬ árå¾�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåCßÆ�$-.%

�ã�* ã¤å®=ßÆ� åÁ=ßf á³ çj¶=ßÆ�åÅßf á³àá�=� à± ßØ ß{ßÆ�$-/%
*�åÌße> ßmåáÝ>åE� ålßf á]ßáÙ=� à± ßØ ß{� à¤ß̄ßÈßÆ�$-0%

� áÁC�6æÍçÉåFß¿ áQßåÙ� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß̧ áNåº�( å\> ß³ë¿¶=� ßGÉå̄ ß¢� ß¤ß®ßÆ�( å\> ß³ë¿¶=� ß�C� ß± ßØ çì¶=� ß> ßuß?�=ßcåC ßÆ�$-1%
� ã°å¶> ß{� ßÊåÃßª�> ßÃ àQçÆßhßIß?�æÌß?ßfáº=� ȩ̀ à²�áÆß?� ã°å¶> ß{� åKá¾ß@ßª� ǻ àJ áQçÆßhßI

� áÁC�6åÄåIß?ßfáº å×� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß̧ áNåº�( å�áf çn¶=� ßGÉå̄ ß¢� ß¤ß®ßÆ�( æ�áf ßm� ß�C� ß± ßØ çì¶=� ß> ßuß?�=ßcåC ßÆ�$-2%
�* ã°å¶> ß{� åKá¾ß@ßª�ße=çb¶=� åKá· ß]ßa

� ǽ á·åº� ß�C�àÄß«É åvàÈ�áÆß?�> â³å¶>ßº� à¬å¶>ßá�=�ÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�( å± ßØ çì¶=�àÍßª> ßuC� èX årßÈ� ß×ßÆ�$-3%
�áß��(ße=çb¶=� åKß· ß]ßbßª�(> ßÃ ßQçÆßhßI� ç¼àM�( ã°å¶> ß{� åKá¾@ßª�ße=çb¶=� åKá· ß]ßa� áÁC�6æÍçÉåFß¿ áQ åÙ� ß¹>ß®�ÁCÆ�$-4%

* á°ç·ìàI

ژباړه:
%-$�د هرهغه م７５ه طالق واقع کي８ي، چ３ عاقل او بالغ وی، د ماشوم، ل５ونی او ويده طالق 

نه واقع کي８ی.
%.$�طالق په دوه ډوله دی: صريح اوکنايی.

%/$�صريح د س７ې دا خبره ده چ３: ته طالقه ي３، ته مطلقه )خالصه ک７ل شوې(  ي３، طالقه 
م３ ک７ې، پدې ！ولوباندې يو رجعي طالق واقع کي８ي، له يوه ＇خه که د زياتونيت وک７ی، بياهم 

يوطالق واقع کي８ي او نيت ته اړتيا نه لری.
%0$�او دا خبره چ３: ته طالقه ي３، ته په دا معلوم طالق طالقه ي３ ، اويا ته طالقه ي３ په طالق  
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که نيت ي３ نه و، يو رجعی واقع کي８ي او که د دوو نيت وک７ي هم يو رجعي واقع کي８ي، او که 
نيت ي３ درې طالقه وي، درې واقع کي８ي.

%1$�دويم ډول:په کناياتو باندې طالق دی)او دا طالق( نه واقع کي８ي م／ر په نيت، يا د حال 
په تقاضا، او په دوه ډوله دی. يوهغه دری الفاظ دي چ３ يورجعي طالق ورباندې واقع کي８ي 
اوهغه )د مي７ه( داخبره ده: )اعتدي( عدت تيرک７ه )واستبرئي رحمك( خپل رحم پاک ک７ه 

)وأنت واحدة( ته يوه ي３. 
باين طالق  يو  يوه طالق وي،  د  نيت ورسره  نورکنايات چ３  پرته(  الفاظو  )له دې درې  �$2%
واقع کي８ي، اوکه درې وي، درې واقع ک８５ي، که د دوؤ نيت وک７ي يو واقع کي８ي، لکه چ３ 
ي３،  ماحرامه  په  ته  او  ده  قطع  سره  ستا  او  زما  ته جدا،  وحرام(  وبتلة  وبتة  بائن  وواي３)آنت 
)وحبلك على غاربك(ستاپ７ی ستاپرغاړه دی، )والحقي بأهلك(له خپلو خپلوانو سره يو＄ای 
ته بخشش  اهل  ته می خپل  )ووهبتك ألهلك(  ي３  اوبرئ  ته خالصه  وبرية(  )وخلية  شه، 
)وتقنعي  ي３  ازاده  ته  حرة(  )وآنت  ک７ې،  اوجدا  م３ خوش３  ته  وفارقتك(  ک７ی)وسرحتك 
وتخمري واستتري واعزبي واغربي وابتغي األزواج( ته مخ پو！ی واغونده، ！کری په سرک７ه، 

＄ان پ ک７ه، ＄ان مجردک７ه، لرې الړه شه، ＄ان ته مي７ونه وغواړه.
%3$ که نيت ي３ نه درلوده پدې الفاظوطالق نه واقع کي８ي، م／رکه)مي７ه او ＊％ه( د طالق د 
يادونی پرمهال وو، نو د قضا په نزد طالق واقع کي８ي او په ديانتی لحاظ، که نيت ３４ نه وو، 

طالق نه واقع کي８ي.
په  شخ７ې  او  غضب  د  بلک３  نه،  ک３  حالت  په  يادون３  د  طالق  د  اوخاوند  ＊％ه  که  �$4%
او  نه وي،  کي８ي چ３ مقصد ور＇خه کن％ل  واقع  الفاظوطالق  ！ولو هغو  په  حالت ک３ وي 
له کوموالفاظو＇خه چ３ کن％ل مقصد وي، په هغوباندې طالق نه واقع کي８ي، م／ر په هغه 

صورت ک３ چ３ د طالق نيت وک７ي.
%5$ کله چ３ د طالق لفظ په زيادت او شدت باندې توصيف ک７ي، باين طالق واقع کي８ي، لکه 
چ３ ووايی: ته په باين طالق طالقه ي３ ، ته طالقه يی په سخت طالق، يا فاحش طالق، ياشيطاني 

طالق، يا بدعي طالق، يا طالق ي３ د غره په ＇ير طالق او يا د ډک کور په ＇ير طالق.
%,-$�که طالق ３４ ！ول３ ＊％３ ته مضاف ک７ او يا ３４ هغه ＇ه ته مضاف ک７ چ３ له ！ول بدن 
＇خه تعبير ورباندې کي８ي طالق واقع کي８ی، لکه چ３ ووايی: ته طالقه يی، ستاغاړه طالقه 

ده، ستاروح طالق دی، ستا بدن، ستاجسد، ستاشرم ＄ای اوستامخ طالق دی. 
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%--$�په همدې ډول که د دې مشاع جز ته طالق منسوب ک７ي، طالق واقع کي８ی ، لکه چ３ 
ووايی: ستا نيمايی ، ستا دريمه)برخه( دې طالقه وي. که ووايي: ستا الس او يا ستا پ＋ه دې 

طالقه وي، طالق نه واقع ک８５ی.
%.-$�که هغ３ ته نيمايي طالق ورک７ي اويا د طالق دريمه حصه طالق ورک７ی، يو طالق －２ل 

کي８ي.
%/-$�ترفشار الندې )مجبور ک７ل شوي( او د نش３ په حال ک３ س７ي طالق واقع کي８ي.

%0-$ د－ون／３ طالق په اشاره سره واقع کي８ي.
%1-$�که طالق نکاح ته منسوب شي، وروسته له نکاح سم دالسه واقع کي８ي، لکه چ３ )يوې 
اجنبي ＊％３( ته ووايي: که ته م３ په نکاح ک７ې نو طالقه ي３ او يا وواي３: هره ＊％ه چ３ م３ 

په نکاح ک７ه هغه طالقه ده.
%2-$�که کوم شرط ته طالق منسوب ک７ي، وروسته دشرط له پل３ ک５دو طالق واقع کي８ي، لکه 

چ３ خپل３ ميرمن３ ته ووايي: که کورته ننوت３ طالقه ي３. 
اويا طالق  وي،  مالک  ويونکی  قسم  دا چ３  م／ر  دی  نه  سم  اضافت  د طالقونکي  �$-3%

ملکيت ته مضاف ک７ي.
%4-$�که پردۍ ميرمن３ ته ووايی: که کورته ننوت３، ته طالقه ي３، بيا ي３ په نکاح ک７ه اوکورته 

ننوته، نه طالقي８ي.
شرحه:

د الفاظو له مخې د طالق ډولونه
د الفاظو له مخ３ طالق په دوه ډوله دی، چ３ يو ته صريح او بل ته کناي３ واي３.

۱- صريح طالق:هغه الفاظ دي چ３ د طالق مراد ترې ＇ر－ند او د طالق لپاره استعمالي８ي. 
دا هغه الفاظ دي چ３ د)طالق( له کلم３ ＇خه راوتلي وي. 

۲- کناي３ طالق: هغه الفاظ دي چ３ د طالق لفظ پک３ نه وي، خو په عرف ک３ په طالق 
ک３ استعمالي８ي. او په دوه ډوله دي:

الف: درې الفاظ دي چ３ د هغوپه واسطه يوازی يورجعی طالق واقع کي８ي، چ３ نيت ي３ 
وي، هغه الفاظ دادی: )اعتدي(عدت تيرک７ه )واستبرئي رحمك(خپل رحم پاک ک７ه )وآنت 

واحدة(ته يوه ي３.
ب: باقی ！ول کنايي الفاظ چ３ حکم ي３ ترنيت پورې ت７او لري، که د س７ی نيت طالق وی 



٣١٧

بائن طالق واقع کي８ي او که نيت ي３ طالق نه وي، نونه واقع کي８ي همدا راز که د يوه طالق 
نيت وک７ي، يو واقع کي８ي او که د دوونيت وک７ي هم يو واقع کي８ي اما  که د درو نيت وک７ي 

درې واقع کي８ي.
نوټ: کنايي طالق کوم خاص الفاظ نه لري، بلکه عرف او نيت ته کتل کي８ي، هغه داس３ کوم 
الفاظ چ３ په کور کلي ک３ د قهر او د طالق يادون３ پر مهال د طالق لپاره استعمالي８ي چ３ د 
طالق له کلم３ ＇خه مشتق نه وي، هغه کنايي الفاظ دي.لکه: زما له کوره و＄ه، د پالر په کور 

کينه....او نور. د دې الفاظو د استعمال سره سره نيت هم ورته شرط دی. 
آيا کنځل هم طالق ګڼل کېږي؟

！ول３ کن％ل３ چ３ مقصد ور＇خه کن％ل نه وي او نيت ي３ ور＇خه طالق وي، طالق －２ل 
کي８ي.

د طالق په الفاظو کې تغليظ: هرډول د تغليظ او ！ين／ارالفاظ چ３ له طالق سره مل／ری 
ک７ل شي د هغو په واسطه باين طالق واقع کي８ي، لکه ته په ستر، يا دروند، يا سخت او....

طالق سره طالقه ３４.
د ميرمنې غړوته د طالق نسبت: د استعمال له مخ３ په عرف او رواج ک３ غ７ي په دوه 
ډوله دي، يو هغه چ３ ！ول بدن ور＇خه مرادي８ي او بل هغه چ３ ！ول بدن ور＇خه نه مرادي８ي، 
نو که طالق د ميرمن３ هغو غ７و ته مضاف شي چ３ له هغ３ ＇خه ！ول بدن مرادي８ي بيا طالق 

واقع کي８ي لکه: غاړه، بدن، جسم، شرم／اه.
اوکه داس３ غ７وته مضاف شي چ３ له هغو ＇خه ！ول بدن نه مرادي８ي لکه الس اوپ＋ه بيا طالق 

نه واقع کي８ي.
تجزيه ک７ي  يوطالق  م７５ه  او درې دي، که چيرې  دوه  يو،  اندازه  د طالق تجزيه:د طالق 
د طالق نيمايي دويمه در４مه برخه خپل３ ميرمن３ ته ورکوي، دغه طالق پوره يو طالق بلل 

کي８ي،＄که طالق تجزيه نه قبلوي.
همدا راز بيا هم طالق واقع کي８ي، که خپل３ ميرمن３ ته د هغ３ يوه شايع برخه ياده ک７ي او 

ووايي:ستا نيمايي برخه، در４مه برخه...دې طالقه وي. 
تر فشار الندې اونشې په حالت کې طالق

م７５ه چ３ تهديد او مجبور )ُمکره( شي، دحنفي مذهب له مخ３ طالق واقع کي８ي، خو ＄ين３ 
مذهبونه دغه ډول طالق واقع نه بولي.



٣١٨

همدا راز که چيرې مي７ه د نش３ په حالت ک３ چ３ د حرام３ الرې وي  خپله ＊％ه طالقه ک７ي، 
طالق واقع کي８ي.    

مشروط طالق: هرکله چ３ طالق تريوشرط پورې وت７ل شي، د هغه شرط په پلي ک５دو باندې 
له کوره ووت３ طالقه ３４، چ３ ووزي  ته و وايي:که  طالق واقع کي８ي. لکه چ３ م７５ه ＊３％ 

طالق واقع کي８ي.
د طالق د تعليق شرط د س７ي طالق هلته معلق کي８ي چ３ د ＊％３ د طالق خاوند وي او يا 
طالق ملکيت ته مضاف ک７ي، لکه چ３ ووايي که م３ نکاح ک７ې، طالقه يئ، يعن３ چ３ خپله 
＊％ه ３４ وي، او که پردی ＊％３ ته و وايي: که له کوره ووت３ ته دې طالقه ３４، دا خبره ３４ ه５＆ 

＄ای نه نيسي، که همدا ＊％ه ３４ په نکاح ک７ه او بيا بهر ووتله، طالق نه واقع کي８ي.
ملکيت ته د اضافت مثال لکه: هر کله م３ چ３ په نکاح ک７ې، طالقه ３４، دلته تعليق سم 
دی او هرکله ３４ چ３ په نکاح ک７ي، طالق واقع کي８ي، ＄که طالق ３４ د ملک سبب )نکاح( 

ته مضاف ک７ی دی، او نکاح د طالق د مالک５دو سبب دی.

۱- طالق د الفاظوله مخ３ ＇وډولونه لري؟ بيان يي ک７ئ.
۲- د طالق کنايی الفاظ په ＇و برخو و４شل شوي دي؟ هر ډول ي３ په مثال سره رو＊انه ک７ئ.

۳- کن％ل کله طالق －２ل کي８ي؟ او د طالق په الفاظو ک３ ！ين／ار راشي کوم طالق واقع 
کي８ي.

۴- د ميرمن３ غ７و ته که طالق منسوب شي ＇ه حکم لري؟
۵- د الندې اشخاصو طالق ＇ه حکم لري:

�د مکره )فشار الندې س７ي(طالق. t
�د نش３ په حالت ک３ طالق. t

۶- مشروط طالق او د طالق تعليق تر شرط پورې ＇ه توپير لري، رو＊انه ３４ ک７ئ. 

هر زده کونکی به زمون８ په ه５واد ک３ د طالق پر وضعيت يوه مقاله چ３ له يوې پا３１ ل８ه نه 
وي، وليکي.
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نهه شپ５تم لوست

طالق )٣(

*>ßº�ÎßJßºßÆ�ÎßJßºßÆ�> ß»ç· à²ßÆ� ȩ̂ à²ßÆ�>ßº�=ßcåC ßÆ�=ßcåC ßÆ� áÁC�( å�áf çn¶=� à�>ß«á¶ß? ßÆ�$-%
�åeèf ß³ßJåE� àeçf ß³ßJßÈ� ß± ßØ çì¶=� çÁåDßª�(> ß»ç· à²� å�� ç×C�( à�å»ßÉá¶=� áKç·ßá�=� áLßb åQàÆ�=ßcC� å�Æàf èn¶=�åÅ åd ßÂ� ȩ̀ à²ßÆ�$.%
*ãÐ áÊ ßm�á¤ß̄ßÈ�áß��( à�áf çn¶=�ßeçf ß³ßIßÆ� ß́ å¶ßc� ßbá£ßE�> ßÃ ßQçÆßhßI� áÁåDßª�*� æL>ß̄Éå· áìßI� ßP ßØßM� ß¤ß̄ßÈ�ÎçJ ßU� å�áf çn¶=

� áKç·ßá�=�(åÄ å³á·åº � å�� ßÊ åÂßÆ� à�áf çn¶= �ßb åQ àÆ� áÁåDßª �* �> ßÃà· åìáFàÈ � ß×�å�å»ßÉá¶= � ßbá£ßE � ǻ á·åá�= � à¹=ßÆßgßÆ�$/%
*ãÐ áÊ ßm�á¤ß̄ßÈ�áß�ßÆ��à�å»ßÉá¶=� áKç·ßá�=�(åÄ å³á·åº�åá� ß¦� å��ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ��( à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆßÆ�à�å»ßÉá¶=
�âÍß¿ëÉßE�àÌß?áfßá�=� ß¼Éå̄ àI� áÁß?� ç×C� åTáÆçh¶=� à¹áÇß®� à¹áÇß̄á¶>ßª�( å�áf çn¶=�åaÇ àQ àÆ� å��>ß«ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$0%

�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß̧ áNåº�(> ßÃ åjá«ß¾� ë° ßU� å��>ßà�áÇß®� à¹áÇß̄á¶>ßª�(> ßÃåJßÃ åQ� áÀåº� ç×C� à¼ß·á£àÈ� ß×� à�áf çn¶=� ßÁ>ß²� áÁåDßª�$1%
�* áKß̄ë· à{�(K áv åU�ábß®�6� áKß¶>ß̄ßª� ã°å¶> ß{� åKá¾ß@ßª�K áv åU�=ßcC

�áß�ßÆ�( ßÊ åÂ� áKß̄ë· à{�( àK áv åU�6 áKß¶>ß̄ßª�( ǻ ß£ßº�àÍß¾ ßØàªßÆ� ã°å¶> ß{� åKá¾ß@ßª� åK áv åU� áÁC�6 ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$2%
*àÍß¾ ßØàª� á°ç· ßìàI

�(�æ½>çÈ
ß?�ßÍßM ßØßM�çf å»ßJ ájßÈ�ÎçJ ßU� á°ç· ßìàI�áß��ß½çb¶=� áLß?ßfßª�( ã°å¶> ß{� åKá¾ß@ßª� åK áv åU�=ßcC�6>ßß�� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$3%

�* áK ßu> ßU�å� åU� áÀåº� å± ßØ çì¶>åE�>ß¿ á» ß³ ßU�(æ½>çÈ
ß?�àÍßM ßØßM� áKçß��=ßcåDßª

*> ßÃåJ ßváÉ ßU� áÀåº�ßf àÃ áìßI�ÎçJ ßU� á°ç· ßìàI�áß�� ã°å¶> ß{�( åKá¾ß@ßª�âÍ ßváÉ ßU�K áv åU� áÁC�6>ßß�� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$4%
� ßÁ>ß²�=éf àU� ãP ßØßM�åÌçfàá�=� à± ßØ ß{ßÆ�(= âbáF ß¢�áÆß?�> ßÃ àQáÆßg� ßÁ>ß²�=éf àU� åÁ>ßJß̄Éå· áìßI�åÍßºßáÙ=� à± ßØ ß{ßÆ�$5%

�*= âbáF ß¢�áÆß?�> ßÃ àQáÆßg
�( ß± ßØ çì¶=� ß±çfßª� áÁåDßª�(> ßÃáÉß· ß¢� ßÀá£ß®ßÆ�(>âM ßØßM�>ßÃåE� å¹Ç à]èb¶=� ß̧ áFß®�àÄßIß?ßfáº=� à̧ àQçf¶=� ß°ç· ß{�=ßcåC ßÆ�$-,%

�*àÍßÉå¾>çN¶=� á¤ß̄ßI�áß�ßÆ� ß�ÆàáÙ>åE� áKß¾>ßE
*ãÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃáÉß· ß¢� áKß£ß®ßÆ�(âÌ ßb åU=ßÆßÆ�âÌ ßb åU=ßÆ� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?�>ßß�� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$--%

*ãÌ ßb åU=ßÆ� áKß£ß®ßÆ�(æÌ ßb åU=ßÆ� ß̧ áFß®�âÌ ßb åU=ßÆ� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-.%
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� åÁ>ßJá¿åM� à¤ß̄ßÈ�æÌ ßb åU=ßÆ�ßbá£ßE�(âÌ ßb åU=ßÆ� ß¹>ß®� áÁåCßÆ� åÁ>ßJá¿åM� áKß£ß®ßÆ�(ãÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃß·áFß®�âÌ ßb åU=ßÆ�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-/%
*ÌbU=Æ�K£®Æ�(ÌbU=Æ�>Âb£E�ÌbU=Æ�6¹>®�ÁCÆ�$-0%

* åÁ>ßJß¿áM=� åKá£ß®ßÆ�ãÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃß£ßº�Æ?�æÌ ßb åU=ßÆ� ß¤ßº�Æ?�æÌ ßb åU=ßÆ�ßbá£ßE�âÌ ßb åU=ßÆ�6¹>®�ÁCÆ�$-1%
� áKß£ß®ßÆ�(ße=çb¶=� áKß· ß]ßbßª�âÌ ßb åU=ßÆßÆ�(âÌ ßb åU=ßÆ� ã°å¶> ß{� åKá¾ß@ßª�(ße=çb¶=�Ká· ß]ßa� áÁC�6>ßß�� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-2%

*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ãÌ ßb åU=ßÆ
� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?�6 ß¹>ß®�=ßcC�= ßdß²ßÆ�*åa ßØåFá¶=� å¤Éåß�� å�� áKß̄ à· ß{�(ßÍ ç³ßº� å�� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?�6>ßß�� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-3%

�*åe=çb¶=� å�
�ßÍ ç³ßº� ß̧ à]ábßI�ÎçJ ßU� á°ç· ßìàI�áß��(ßÍ ç³ßº� åKá· ß]ßa�=ßcC� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?�>ßß�� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-4%

åf áRß«á¶=� å¥Çà· àìåE� à± ßØ çì¶=�> ßÃáÉß· ß¢� ß¤ß®ßÆ�(= âb ß¦� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?�6>ßß�� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-5%
ژباړه:

%-$�د شرط الفاظ دا دي: إن)که(، إذا)کله چ３(، إذا ما)هغه مهال(، کل)هر(، کلما)هر کله 
چ３(، متی )کله چ３( اومتی ما)کله چ３(.

%.$�پدغو ！ولو شرطونوک３ چ３ )شرط( موجود شي، قسم پای ته ورس５د )يوطالق واقع شو(، 
م／ر يوازې د )کلما( په لفظ د شرط په تکرار سره طالق تکراري８ي ترهغه چ３ درې طالقه پوره 

شي، که بيا３４ په نکاح ک７ه اوشرط تکرار شو ه５＆ نه واقع کي８ي.
%/$�زوال د ملک )ازدواج( وروسته له قسمه ＇خه هغه نه باطلوي، که شرط موجود شو او هغه 
３４ په ازدواج ک３ وه قسم تمامي８ي اوطالق واقع کي８ي، که له ملک ＇خه پرته )شرط( موجود 

شي، قسم تمامي８ي اوطالق نه واقع کي８ي.
%0$�که د شرط په موجوديت ک３ دواړه اختالف وک７ي، د م７５ه خبرې ته اعتبار ورکول کي８ي، 

م／ر په هغه مهال چ３ ＊％ه شاهدان راولي.
%1$�که شرط داس３ وي چ３ يوازې د م５رمن３ په واسطه معلوم５دای شي، بيا د دې خبره د خپل 
＄ان په حق ک３ د باور وړده. لکه چ３ مي７ه و وا３４: که ته حايضه شوې نو طالقه ３４، هغ３ 

وويل: زه حايضه شوم، طالقه شوه.
%2$ که م７５ه ووايي: ))کله(( چ３ ته حايضه شوې، طالقه يي او فالن９ درسره هم، هغ３ وويل: 

زه حايضه شوم همدا طالقه شوه اوفالن９ نه طالقي８ي.
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%3$ که دې ته ووا３４: ))کله(( چ３ حايضه شوې طالقه يي، هغ３)د حيض( وين３ وليدل３ تر 
هغه نه طالقي８ي چ３ ＇و وينو درې ور＄３ دوام نه وي ک７ی، کله چ３ درې ور＄３ پوره شوې 

مون８حکم کوو چ３ طالق د حيض له لوم７ی ني＂３ واقع شو.
%4$�که خپل３ م５رمن３ ته ووايي: که ته په )يو( حيض باندې حايضه شوې، نو طالقه يي، ترهغه 

وخته نه طالقي８ي نو تر＇و چ３ له حيض ＇خه پاکه شوې نه وي نه طالقي８ي.
%5$�د وين％３ طالقونه دوه دي، برابره خبره ده که م７５ه ي３ أزاد وي او يا مريی، د اصيلي ميرمن３ 

طالقونه درې دي برابره خبره ده که م７５ه ي３ مريی وي او يا أزاد.
%,-$�که س７ي خپله ميرمن مخک３ له کوروالي ＇خه په يو وار په درې طالقونو طالقه ک７ه، 

درې واړه واقع کي８ي.
که طالقونه ي３ سره ب５ل ب５ل ک７ل، په لوم７ي طالق باندې جال کي８ي اودويم نه واقع کي８ي.
%--$�که م５رمن３ ته ووايي: ته په يوطالق طالقه ي３ او په يو)طالق(، يو)طالق( واقع کي８ي.

%.-$�اوکه ورته ووايی: په يو طالق طالقه ي３، مخک３ د يو ＇خه يو واقع کي８ي.
%/-$�اوکه ورته ووايی: په يوه طالق طالقه ي３، ترې مخک３ به يو وي، په دوو طالقو طالقي８ي. 

که ورته ووايي: په يوه طالق طالقه ي３ وروسته د يوه ＇خه، دوه واقع کي８ي.
%0-$�که ورته ووايي: په يوه طالق طالقه ي３ چ３ له هغه وروسته يو دی، يو واقع کي８ي. 

%1-$�او که ووايی: په يوه طالق طالقه ي３ وروسته د يوه ＇خه، يا يو ورسره بل يا له هغه سره 
يو بل، په دوو طالقو طالقي８ي. 

%2-$�که خپل３ ميرمن３ ته ووايي: که کورته ننوت３، ته دې په يوه طالق او يو طالق طالقه ي３، 
نو کور ته ننوته، د امام ابوحنيفه په نزد يوطالق واقع شو.

%3-$�که ورته وواي３: ته طالقه ي３ په مکه ک３، هر＊ارک３ چ３ وي طالقي８ي، په همدې ډول 
که ورته وواي３ ته طالقه ي３ په کورک３.

%4-$ که ورته ووايي: ته طالقه يي که مکی ته ننوت３ يوا＄３، هغه وخت طالقي８ي چ３  مک３ 
ته ننو３＄.

%5-$ که ورته ووايي: ته دې سبا طالقه ي３، کله چ３ سباراوخيژې طالقي８ي.
شرحه

د شرط الفاظ: په متن ک３ د شرط هغه الفاظ ذکر شوي چ３ په عربي   ژبه ک３ د شرط لپاره 
استعمالي８ي او له پ＋توسره ډ４ر توپير لري، خو په هره ژبه ک３ له اصطالحاتو ＇خه د کاروونکو 
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دوديزې معناوې اخستل کي８ي. په عمومي تو－ه دا الفاظ دوه ډوله دي، يو هغه چ３ يو ＄ل 
د شرط په وجود سره له من％ه ＄ي، چ３ هغه )) إن)که(، إذا)کله چ３(، إذاما)هغه وخت(، 

کل)هر(، متی)کله( اومتی ما)کله( (( الفاظ دي.
او بل د ))کلما(( لفظ دی چ３ د شرط په تکرار سره درې ＄له تکراري８ي، ＄که په در４م طالق 
＊％ه د ده له ملکيته وزې او د شرط مصداق له من％ه ＄ي، نو د شرط په تکرار کوم اثر نه 

مرتبي８ي.
ته مشروط طالق  د شرط د موجوديت په اړه اختالف: کله چ３ م７５ه خپل３ م５رمن３ 
ورک７ي، اوبيا د شرط په اړه د م７５ه او ＊％３ ترمن＃ اختالف پيدا شي يو وايي: شرط موجود 
شوی او بل لوری وايي: نه دی موجود شوی، پدې صورت ک３ د م７５ه خبرې ته اعتبار ورکول 
په شرط ک３ د  بيا د شاهدانو خبره منل کي８ي، ＄که چ３  کي８ي، که م５رمن شاهدان ولري 
اختالف په صورت ک３ ＊％ه د أزادۍ دعوا  کوي، نو دا مدعي او خاوند ３４ د نکاح د بقا 
دعوه لري، نو هغه مدعي عليه －２ل کي８ي او بينه په مدعي او قسم په مدعي عليه دی. که د 
شرط موجوديت يوازې د م５رمن３  له لوري معلوم５دای شي، بيا د ميرمن３ خبره د خپل ＄ان په 

حق ک３ معتبره ده، ＄که پدې وخت ک３ دا په خپل ＄ان ＊ه خبره ده.
د طالقونو شمير: د طالقونو د شم５ر په هکله م５رمن ته کتل کي８ي، که م５رمن اصيله وي، 
د درې طالقو او که وين％ه وي، نو د دوو طالقونو ＄ای －２ل کي８ي، او په دې هکله م７５ه ته نه 

کتل کي８ي.

۱- د شرط الفاظ په ＇و ډوله دي؟ هر ډول ３４ په مثال سره رو＊انه ک７ئ.
۲- د طالقو د شم５ر په هکله چا ته کتل کي８ي؟

۳- د شرط د موجوديت په هکله که ＊％ه او خاوند سره اختالف وک７ي، د خاوند خبره 
＇ه وخت د باور وړ ده او د ＊％３ خبره ＇ه اعتبار اعتبار لري؟

په پورتني درس ک３ د مشروطه طالق مثالونه بيان شوي دي. زده کونکي دې هغه په منظم ډول 
په خپلوکتابچوک３ وليکي.
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اويايم لوست

طالق )٤(

�´ ßjá«ß¾�Êå̄ë· ß{�6>ßß�� ß¹>ß®�áÆß?�( ß± ßØ çì¶=� ß́ å¶ ßdåE�ËåÇá¿ßÈ�(´ ßjá«ß¾�Ëåe>ßJ á]=�6åÄåIß?ßfáº å×� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$-%
�(ßf ß]A� æ̧ ß» ß¢� å�� áLßd ß]ß?�áÆß?�àÄá¿åº� áKßº>ß®� áÁåDßª�( ß́ å¶ßc�> ßÃ åjå·áß�� å�� áKßº=ßa�>ßº�> ßÃ ßjá«ß¾� ß°ë· ßìàI� áÁß?�> ßÃß·ßª

*> ßÂåbßÈ� áÀåº� àfáºßáÙ=� ßTßf ß]
�(>âM ßØßM� àÁÇ à³ßÈ� ß×ßÆ��(âÍß¿åÑ>ßE�âÌ ßb åU=ßÆ� áKß¾> ß²� ǻ ßjá«ß¾�Ëåe>ßJ á]=�6åÄå¶áÇß®� å��>ßÃ ßjá«ß¾� áLße>ßJ á]=� áÁåDßª�$.%

�*> ßÃåº ßØß²�áÆß?�åÄåº ßØß²� å�� åká«ç¿¶=�åfá²åc� áÀåº�çbàE� ß×ßÆ� ß́ å¶ßc� àTáÆçh¶=�ÏßÇß¾� áÁåCßÆ
�>ßÃ ßjá«ß¾� áKß̄ç· ß{� áÁåDßª��(ãÍçÉ å£ áQße�ãÌ ßb åU=ßÆ� ßÊåÃßª�(´ ßjá«ß¾�Êå̄ë· ß{�6åÄå¶áÇß®� å��>ßÃ ßjá«ß¾� áKß̄ç· ß{� áÁåDßª�$/%

�*> ßÃáÉß· ß¢� ßÀá£ß®ßÆ� ß́ å¶ßc� àTáÆçh¶=�ßa=ßeß?�ábß®ßÆ�(>âM ßØßM
�*àÅ ßbá£ßEßÆ� åkå·áßá�=� å��>ßÃ ßjá«ß¾� ß°ë· ßìàI� áÁß?�> ßÃß·ßª�( åKáÒ åm�ÎßJßº� ǻ ßjá«ß¾�Êå̄ë· ß{�6>ßß�� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$0%
�* ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�àÄß¶ßÆ�(àÅ ßbá£ßEßÆ� åkå·áßá�=� å��>ßÃß̄ë· ßìàÈ� áÁß?�àÄß·ßª�(ÊåIß?ßfáº=� á°ë· ß{�6 æ̧ àQßfå¶� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$1%

�*âÍ çq> ß]� åkå·áßá�=� å��>ßÃß̄ë· ßìàÈ� áÁß?�àÄß·ßª�(KáÒ åm� áÁC�> ßÃá̄ ë· ß{� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$2%
� ß́ àvß§áEß?�áÆß?� ß́ èF åUà?�>ß¾ß?� áKß¶>ß̄ßª�( ã°å¶> ß{� åKá¾ß@ßª� å�É åvà§áFßI�áÆß?� å�ÉëFåà��Ká¿ à²� áÁC�6>ßß�� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$3%

*� áLßfßÃ á�ß?�>ßº� å ßØåå~�>ßÃåFá·ß®� å�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ
� áKßMåeßÆ�(åÌ çbå£á¶=� å�� ßÊ åÂßÆ� ßL> ß»ßª�(>â¿åÑ>ßE�>â® ßØ ß{�åÄåIáÇßº� åzßfßº� å��àÄßIß?ßfáº=� à̧ àQçf¶=� ß°ç· ß{�=ßcåC ßÆ�$4%

*>ßß�� ßP=ßá�åº�ßØßª�(> ßÃåIçb å¢�åÐ> ßvå̄á¾=� ßbá£ßE� ßL>ßº� áÁCßÆ�(àÄá¿åº
*>ÃÉ·¢� à± ßØ çì¶=� á¤ß̄ßÈ�áß��( âØ årçJàº�àç�=�ßÐ> ßm� áÁC� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?6åÄåIß?ßfáº å×�TÆh¶=� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$5%

�(å á�ßJß¿áM=� ç×C�>âM ßØßM�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�(å á�ßJß¿áM=� åKß̄ë· à{�(âÌ ßb åU=ßÆ� ç×C�>âM ßØßM� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?�6>ßß�� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-,%
�*âÌ ßb åU=ßÆ� áKß̄ë· à{
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ژباړه 
%-$�که م７５ه خپل３ م５رمن３ ته ووايي: ＄ان دې خوښ ک７ه )واک دې ستا شو( او مقصد ي３ 
همدې  په  پورې چ３  ترهغه   ، ک７ه  نفس طالق  ووايي: خپل  ورته  اويا  وي،  ور＇خه طالق 
مجلس ک３ وي، کوالی شي چ３ خپل ＄ان طالق ک７ي، که ور＇خه والړه شوه او يا يي په يوه 

بل کار ＄ان بوخت ک７، اختيار ي３ له السه  ووت.
%.$�اوکه خپل ＄ان ته ي３ د م７５ه په دې خبره اختيار ورک７ چ３: د خپل نفس لپاره اختيارلرې، 
يوباين طالق واقع کي８ي، درې طالقه نه صحيح کي８ي  که ＇ه هم مي７ه د دريو نيت ولری، دا 

ضروري ده چ３ د م７５ه يا م５رمن３ په خبرو ک３ د )نفس( کلمه ياده شی.
%/$�که هغ３ ＄ان د م７５ه په دې خبره، خپل ＄ان طالق ک７ه، طالق ک７، يورجعي طالق واقع 
ک８５ي، که په دريو طالقو ي３ ＄ان طالق ک７، که د م７５ه نيت هم همدا وي، درې طالقه واقع 

کي８ي.
%0$�که هغه ورته وويل: کله چ３ دې خو＊ه ش３، ＄ان طالق ک７ه ، هغه کوالی شي په همدې 

مجلس او يا له مجلس ＇خه وروسته  ＄ان طالق ک７ي.
%1$�که م７５ه يو س７ي ته ووايي: زما م５رمن طالقه ک７ه، هغه کوالی شي په مجلس او وروسته له 

مجلس ＇خه هغه طالقه ک７ي، خو ب５رته د خپل３ خبرې ＇خه －ر＄５دای هم شي.
%2$ که ورته ووايي: که خو＊ه دې وي زما ＊％ه طالقه ک７ه، هغه يوازې په همدې مجلس ک３ 

طالق ورکوالی شي.
%3$�که دې ته ووايي: که ته له ما سره مينه لرې اويا م３ بد －３２، نو ته دې طالقه ي３، هغ３ 
وويل: زه  درسره مينه لرم اويا دې بد －２م، طالقه شوه، ولوکه په زړه ک３ ３４ د اظهار خالف 

)بله( خبره وي. 
%4$�که س７ي خپله ميرمن په مرض موت ک３ په باين طالق طالقه ک７ه او دا په عدت ک３ وه 
چ３ خاوند ي３ م７ شو، ميراث ور＇خه وړي اوکه د عدت له ت５ريدو وروسته م７ شو، ميراث 

نشي وړالی.
%5$�که م７５ه خپل３ م５رمن３ ته ووايي: ته طالقه ي３، او سمدست３ ورپس３ ان شاء اهلل ووايي، 

طالق نه واقع کي８ي.
%,-$�که م５رمن３ ته ووايي: ته په درو طالقو طالقه ي３ پرته له يوه ＇خه، دوه طالقه واقع کي８ي. 

که ورته ووايي: په درې طالقو طالقه يي پرته له دوو ＇خه نويوطالق واقع کي８ي.
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%--$�که م７５ه د خپل３ م５رمن３ مالک شي اويا د هغ３ د يوې برخ３ مالک شي او يا م５رمن 
دخپل م７５ه مالکه شي او يا د هغه د يوې برخ３ مالکه شي د دواړو ترمن＃ فرقت )جدايي( 

راوستل کي８ي.
شرحه

خپلې ښځې اويا بل چا ته د طالق واک سپارل: م７５ه کوالی شي چ３ خپل３ ＊３％ 
او يا بل شخص ته د طالق ورکولو صالحيت وسپاري، دغه صالحيت بل ته ورکول که په 
تو－ه  هماغه  په  غيرمشروط  يا  او  معلقول  طالق  د  پورې  مجلس  د  لکه  وي،  ډول  مشروط 

صحيح کي８ی.
يوازې  نو  ونه ک７ي،  په وخت تصريح  او  اختيار وسپاري  ته د طالق  م５رمن３  م７５ه خپل３  که 

مجلس پورې معلق کي８ي. که له مجلس ＇خه پا＇５دله خيار ３４ ساقط شو.
＇وک چ３ د خپل３ ＊％３ د طالق واک بل چا ته ورک７ي، دا په طالق توکيل －２ل کي８ي، او 

د هغه له عزل کولو مخک３، د مجلس په بدلون توکيل نه ختمي８ي.
＇خه  ناروغتيا  هغ３  له  موت  مرض  ورکول:  طالق  ته  مانديني  کې  موت  مرض  په 
عبارت دی چ３ غالبا س７ی ترې مري، او يا هغه ناروغي ده چ３ س７ی د باندينيو کارونو او ＊％ه 
د کورنيو کارونو ＇خه تر مر－ه پورې غور＄وي. که داس３ ناروغتيا ک３ ＇وک خپله م５رمن په 
باين طالق طالقه ک７ي چ３ م７５ه م７ شي او ＊％ه په عدت ک３ وي، د ميراث مستحقه ده، 
＄که په دې صورت ک３ س７ی غواړي ＇و ＊％ه له ميراث ＇خه محرومه ک７ي، او دا زياتی 
دی، نو ＄که د ده د غو＊تن３ خالف معامله ورسره کي８ي او ميراث به ورکول کي８ي. که خاوند 

د عدت له خالص５دو وروسته وفات شو، بيا د ميراث مستحقه نه ده.
باين قيد ３４ ＄که په طالق ک３ کي＋ود چ３ رجعي طالق، په عدت ک３ ＊％ه له ميراث  د 
＇خه نه محروموي، برابره خبره ده چ３ مرض موت ک３ وي که په روغتيا ک３. خو د باين په 
صورت ک３ که طالق په روغتيا ک３ ورواچوي، او م７ شي، نو د عدت له ت５ر４دو مخک３ هم 

ميراث نه وړي.
د طالق له لفظ سره د إن شاء اهلل او استثنأ استعمالول: هغه م７５ونه چ３ خپلو ميرمنو 
ته د طالق ورکولو پر مهال د طالق په لفظ پس３ متصل د انشاء اهلل کلمه ووايی، طالق نه واقع 

کي８ي، ＄که د انشاء اهلل کلمه مخک５ن９ خبره له من％ه وړي.
استثنا ي３  استثنا ک７ي،  لفظ  په متصل  يا دوه  يو  بيا ور＇خه  او  لفظ ووايي  که د دريو طالقو 
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صحيح کي８ي، له استثنا ＇خه چ３ کوم عدد پات３ شي همهغه واقع کي８ي.
م５رمن３  د خپل３  م７５ه  مالک شي:که  يا خاوند د ښځې  مالکه شي  مېړه  که ښځه د 
مالک ش３ اويا بالعکس ميرمن د هغه مالکه شي په شرعي لحاظ دواړه سره جدا کي８ي يعن３ 
نکاح ي３ له من％ه ＄ي، ＄که د نکاح او د رقب３ د ملکيت تر من＃ منافات موجود دی، که 
＊％ه د غالم هم ماندينه وي او هم ３４ مالکه وي، نو د دې دواړو اړيکو ترمن＃ حقيقي منافات 
دی، ＄که س７ي په ＊％و قوامين او سرپرستان وي، او مالکان د خپلو مالونو سرپرستان وي، 
 ３４ نو نکاح له من％ه ＄ي او کله چ３ م７５ه د ＊％３ مالک شي، نو د رقب３ د ملکيت پر بنس

جماع ورته روا کي８ي، نکاح ته اړتيا نه پيدا کي８ي.

۱- أيا م７５ه کوالی شي د طالق ورکولو صالحيت بل شخص ته وسپاري؟ موضوع رو＊انه 
ک７ئ.

۲-که م７５ه د طالق واک خپل３ ＊％３ ته په مشروط ډول وسپاري؟ صورت ３４ له حکم 
سره بيان ک７ئ.

۳- مرض موت تعريف ک７ئ.
۴- د مرض موت کومه مطلقه د ميراث ＇خه نه محروم８５ي او ول３؟ 

۵- د طالق له لفظ سره د إن شاءاهلل او استثنا استعمالول په طالق ＇ه اغ５ز کوي؟ موضوع 
په تفصيل سره رو＊انه ک７ئ.

۶- که ＊％ه د خاوند يا خاوند د ＊％３ بادار و－ر＄ي، د نکاح په عقد ＇ه اغيز غور＄وي؟ 
موضوع له تعليل سره رو＊انه ک７ئ.

د متن پن％ه مسئل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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يو اويايم لوست

رجعت
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ژباړه 

%-$�د رجعت کتاب: کله چ３ م７５ه خپله م５رمن په يوه يا دوو رجع３ طالقو باندې طالقه 
ک７ي، دی کوالی شي چ３ بيرته هغ３ ته د عدت په موده ک３ مراجعه وک７ي، که د هغ３ خو＊ه 

وي اوياي３ خو＊ه نه وي.
%.$�رجوع دې ته ويل کي８ي چ３ ووايي: تا ته مي رجوع وک７ه او يا خپل３ ＊％３ ته م３ رجوع 
وک７ه، يا کورواله ورسره وک７ي، يايي ＊کل ک７ي، ياي３ په شهوت سره لمس ک７ي اويا خوي３ 

شرم ＄ای ته په شهوت سره و－وري.
%/$�مستحب کاردادی چی په رجوع کولوباندی دوه －واهان ونيس３ او که شاهدان نه وي  بياهم 

رجوع سمه ده.
%0$�که د عدت موده ت５ره شي بيا ووايي: ما درته په عدت ک３ رجوع ک７ې وه اوميرمن يي هم 
ومن３، رجوع سمه ده، او که م５رمن هغه دروغ جن وبولي د ＊％３ خبرې ته اعتبار ورکول 

ک８５ي اود امام ابوحنيفه په نزد قسم نه ورکول کي８ي. 
%1$�که م７５ه ووايي: ما درته رجوع وک７ه اوهغه په ＄واب ک３ ووايي: زما عدت ت５رشوی دی د 

امام ابوحنيفه په أند رجوع نه صحيح ک８５ي. 
%2$�کله چ３ د در４م حيض ويني، په لسمه ورځ ودر４دي، عدت پای ته ورس５د او رجوع قطع 
شوه، که ＇ه هم غسل يي نه وي ک７ی، که له لسو ور＄و＇خه په ل８ه موده ک３ وينه ودر４ده، د 
امام ابوحنيفه او امام ابويوسف په نزد رجعت د غسل ترکولو، يا د يوه لمان％ه د وخت تر پای، 
يا هم د تيمم او لمان％ه کولو ترمودې پورې نه دی ختم شوی. امام محمد وايي : کله چ３ تيمم 

وک７ي، عدت ختم شو، که ＇ه هم لمون＃ ３４ نه وي ک７ی.
%3$�که غسل ي３ وک７ او ترې د بدن يو ＇ه ＄اى ي３ ه５ر ک７ او وبه ورته ونه رسيدې،  که دغه 
＄ای يو اندام او يا له هغه ＇خه ډ４ر و، رجعت نه دی ختم شوی، او که له يوه اندام ＇خه ل８ 

وي بيا نو رجعت ختم  دی.
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شرحه
د رجعت تعريف

رجعت ورکر＄５دلو ته وايي او د فقهاوو په اصطالح ک３ د طالق３ شوي م５رمن３ له نوي عقد 
＇خه پرته د زوجيت حالت ته ب５رته را－ر＄５دل رجعت بلل کي８ي.

مېړه کومي مطلقې ته رجوع کوالی شي؟
رجعت غيرله باين طالق ＇خه په رجعي طالق ک３ جايز دی په الندې تفصيل سره:

۱- هغ３ م５رمن３ ته رجوع کوالی شي چ３ د درې طالقو ＇خه په ل８و طالقو په صريحو 
الفاظو باندې طالقه شوې وي، نو هغ３ ميرمن３ ته چ３ په درو طالقو، يا په کنايي الفاظو او 

يا په بل باين طالق طالقه شوې وي، رجوع نه شي کوالی.
۲- هغ３ م５رمن３ ته چ３ د طالق په بدل ک３ ور＇خه عوض اخست３ وي، رجوع نه  شي 

کوالی.نو له کوم３ م５رمن３ سره چ３ خلع وشي، بيا ورته مراجعه نه شي کوالی.
۳- رجوع يوازې په عدت ک３ صورت مومي، نو د کوم３ م５رمن３ چ３ عدت ختم شي 

رجوع ورته نشي کوالی.

رجعت په کومو شيانوسره راځي؟
۱- هر لفظ په واسطه چ３ د م７５ه له خوا پررجعت باندې داللت وک７ي اوله طالق ＇خه د 

－ر＄５دلو په معنی تمام شي.
۲- چ３ م７５ه داس３ کارترسره ک７ي چ３ هغه د رجوع معنا ولري.

د رجوع او نه رجوع په هکله اختالف
کله کله دعدت په ل７ک３  د رجوع اونه رجوع په اړه د م７５ه او ＊％３ اختالف رامن％ته کي８ي، 
که س７ی شاهدان و نه لري، د ＊％３ خبرې ته اعتبارورکول کي８ي او د امام صاحب په اند قسم 

پرې نشته.
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۱- رجعت تعريف ک７ئ؟
۲- م７５ه کومي مطلق３ ته رجوع کوالی شي؟

۳- رجعت په کومو شيانو سره را＄ي؟
۴- درجعت د پای حاالت بيان ک７ئ ؟

۵- د رجوع او نه رجوع په هکله به د ＊％３ او خاوند ستونزه ＇ن／ه حل کي８ي ؟

！ول زده کونکي به د پورتنيو پو＊تنو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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دوه اويايم لوست

د رجعي طالق اړوند احکام

�ÎçJ ßU�>ßÃáÉß· ß¢� ß̧ à]ábßÈ� ß×� áÁß?�(> ßÃ åQáÆßhå¶� èG ßVßJ ájàÈßÆ�( àÀçÈßhßJßIßÆ�çÇ ßnßJßI�àÍçÉ å£ áQçf¶=�àÍß̄ç· ßìàá�=ßÆ�$-%
�*åÄáÉß·á£ß¾� ß°á« ß]�>ßÃß£ å» ájàÈ�áÆß?�>Ã¾c@JjÈ

�*ßÐ á�ßÇá¶=�à½ëfßà�� ß×� èÊå£ áQçf¶=� à± ßØ çì¶=ßÆ�$.%
�>ßÃåIçb å¢�åÐ> ßvå̄á¾=� ßbá£ßEßÆ�>ßÃåIçb å¢� å��>ßÃ ßQçÆßhßJßÈ� áÁß?�àÄß·ßª�( åP ßØçN¶=� ßÁÆàa�>â¿åÑ>ßE� à± ßØ çì¶=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$/%
�àÅßá� ß¦�> âQáÆßg� ßX å³á¿ßI�ÎçJ ßU�àÄß¶� ç̧ åß��áß��(åÍßºßáÙ=� å��å á�ßJß¿áM=�åÆß?�åÌçfàá�=� å��>âM ßØßM� à± ßØ çì¶=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$0%

�*> ßÃá¿ ß¢� ßLÇàß��áÆß?�> ßÃß̄ë· ßìàÈ� ç¼àM�(> ßÃåE� ß̧ à]ábßÈßÆ�> âVÉ åV ßq�> âU> ß³å¾
* å̈ å¶>ßFá¶> ß²� å̧ Éå· áVçJ¶=� å�� à°åÂ=ßfàá�=�èå� çr¶=ßÆ�$1%

*> ßÃà·ë·ßà�� ß×�àÄßJßºß?� ß�áÇßá�=�àÐ á�ßÆßÆ�$2%
�* å¹çÆßáÚå¶� áKç· ßU�>ßÃßÒ å{ßÆ� áÁåDßª�(ãÅÆ àf á³ßº� à\> ß³ë¿¶>ßª�( å̧ Éå· áVçJ¶=� å�áf ßnåE�>ßÃ ßQçÆßhßI�=ßcåC ßÆ�$3%

� ç¼àM�(ßf ß]A�> âQáÆßg� áK ßQçÆßhßIßÆ�(> ßÃàIçb å¢� áK ßvß̄á¾=ßÆ�å á�ßJß̄Éå· áìßI�áÆß?�âÍß̄Éå· áìßI�ßÌçfàá�=� ß°ç· ß{�=ßcåC ßÆ�$4%
�Àº � åP ßØçN¶= � ßÁÆàa �>ßº �Êå¾>çN¶= � àTáÆçh¶= �à½åbáÃßÈßÆ �( æL>ß̄Éå· áìßI � åP ßØßNåE � áLßa> ß¢ � å¹çÆßáÙ= � ß�C � áLßa> ß¢

�* ßP ßØçN¶=�à½åbáÃßÈ�> ß»ß²� å±ßØ çì¶=
�ÊåE � ß̧ ß]ßaßÆ �(ßf ß]A � æTáÆßhåE � àK áQçÆßhßIßÆ �(ÊåIçb å¢ � áK ßvß̄á¾= � åbß® �6 áKß¶>ß̄ßª �>âM ßØßM �>ßÃß̄ç· ß{ �=ßcåC ßÆ �$5%
� ßÁ>ß²�=ßcC�(> ßÃß®ëb ßràÈ� áÁß?� åTáÆçh·å¶�ßg> ßQ�( ß́ å¶ßc� à̧ å»ßJáß��àÌ çbàá�=ßÆ�(ÊåIçb å¢� áK ßvß̄á¾=ßÆ� å�ß̄ç· ß{ßÆ�( àTáÆçh¶=

�*ãÍß®åa> ßq�>ßÃç¾ß?�åÄë¿ ß�� åGå¶> ß¦� å�

ژباړه

%-$�په رجعي طالق طالقه شوې م５رمن به مخ او ！ول ＄ان سن／اروي، د هغ３ د م７５ه لپاره 
مستحب دي چ３ کله د هغ３ خواته ور＄ي، اجازه به ترې اخلي، اويا به ３４ د خپلو بو！انو په 
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اواز باندې خبروي.
%.$�رجعي طالق، کوروالي له ميرمن３ سره نه حراموي.

%/$�او که باين طالق له دريو کم و ي، م７５ه کوالی شي هغه د عدت په موده ک３ او يا وروسته 
له عدت ＇خه بيا په نکاح ک７ي.

%0$�که اصيله م５رمن په درو طالقو او وين％ه په دوو طالقوطالقه شي، تر هغه )طالقوونکي( 
م７５ه ته نه حاللي８ي، تر＇و چ３ بل م７５ه هغه په صحيح３ نکاح، نکاح نک７ي،کوروالی ورسره 

وک７ي بيايي طالقه ک７ي اويا ترې دغه  م７５ه م７ شي.
%1$�مراهق هلک په تحليل کی د بالغ په ＇５ر دی.

%2$�د بادارکوروالی وين％ه د م７５ه لپاره نشی حاللوالی.
%3$�که ＇وک د تحليل په نيت نکاح وک７ي، نکاح يی مکروه ده، که کوروالی ورسره وک７ي، 

د لوم７ي م７５ه لپاره حاللي８ي.
%4$�که اصيله م５رمن په يوه او يا دوو طالقو طالقه شي، د عدت له ت５ر４دو وروسته له بل چا 
سره واده وک７ي اوبيا د لوم７ي مي７ه تر نکاح الندې راشي ، له درې واړو طالقو سره لوم７ي مي７ه 
ته را－ر＄ي، دويم م７５ه تر دريو ل８ طالقونه داس３ له من％ه وړي لکه ＇ن／ه چ３ درې طالقه له 

من％ه وړي.
%5$�که م５رمن په درو طالقو طالقه ک７ي اوهغه ووايي: زما عدت ت５ر شو، بل م７５ه سره م３ واده 
وک７، هغه راسره يو＄ای شو، او طالقه ي３ ک７م، عدت می ت５ر شو، اوموده د دغو کارو احتمال 

ولري، م７５ه ته جايز دي چ３ د هغ３ خبره ومني که د ده په غالب －مان هغه صادقه وي.

شرحه
په رجعې طالق د طالقي شوې ښځې مېړه ته ځان ښودل او سينګار

کومه م５رمن چ３ په رجعي طالق طالقه شوه، هغه کوالی شي چ３ د خپل م７５ه لپاره ＄ان 
سين／ارک７ي، تر＇و د م７５ه رغبت ورته پيدا شي اومراجعه ورته وک７ي او د طالق له بدو پايلو 
＇خه ＄ان او خپل م７５ه وژغوری او م７５ه ته د ＊％３ ＄ان جوړول د رجعت لپاره الر جوړوي 

او مستحب کار دی.
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په رجعت کې له رجعي مطلقې سره د مېړه تعامل
د رجع３ مطلق３ م７５ه ته مستحب ده چ３ کله د هغ３ لوري او يا کو！３ ته ور＄ي، اجازه به ترې 
اخلي اويا به هغه  په خپل ورت， خبروي، ＄که طالق د ده له لوري  واقع شوی او له طالق 
＇خه ＇ر－ندي８ي چ３ دی ３４ نور له ＄ان سره ساتل نه غواړي، او که غو＊تی ３４ نو رجوع به 

３４ ورته ک７ې وه. نو دی به له هغ３ سره د پردۍ په تو－ه تعامل کوي .
طالقې شوې ښځې ته د رجوع حکم

لکه ＇رن／ه چ３ تاسو لوستي دي چ３ طالق په درو ډوله دی: رجعي، باين او مغلظ، نو په 
رجعي طالق ک３ س７ی په ＄ان／７ې اراده، د ＊％３ له موافق３ پرته هغ３ ته رجوع کولی شي. 

نوي عقد ته پک３ اړتيا نشته.
په باين طالق ک３ که خاوند وغواړي چ３ ＊％ه ب５رته له ＄انه سره وساتي، نو په يوا＄３ تو－ه 
رجوع نشي کوالی، بلکه د ＊％３ رضا ته اړتيا شته، له سره به عقد ت７ل کي８ي او ايجاب او 

قبول به کي８ي، بيا ورته روا کي８ي.
په مغلظ طالق ک３ چ３ ＊％３ ته درې طالقونه اچول شوي وي، په نوي عقد کار نه جوړي８ي، 
بلک３ ＊％ه به پر８４دي چ３ عدت ３４ ت５ر شي، يا م７ شي او عدت ي３ ت５ر شي بيا ３４ بل م７５ه په 
نکاح ک７ي، کورواله ورسره وک７ي، که هغه طالقه ک７ه، بيا پخواني م７５ه ته له نوي عقد ＇خه 

وروسته روا کي８ي.
د حاللې په نيت د نکاح حکم

لوم７ې م７５ه ته د حالل５دو په نيت طالقه شوی م５رمن په نکاح کول او ب５رته طالقول مکروه 
�¶�àÄß} د اهلل  ß̧ ç·ßàá�=ßÆ� ß̧ ë·ßàá�=�àç�=� ßÀß£ß¶ }�:تحريمی دي، رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمايي

لعنت دې وي په حاللونکي او په هغه چا چ３ هغه ته يي حاللوي.
دويم مېړه د پخواني ميړه ټول طالقونه بيا راژوندي کوي

هر س７ی خپل３ ＊％３ ته د درو طالقونو واک لري، کله چ３ يو ＇وک خپل３ م５رمن３ ته يو يا 
دوه طالقه واچوي، که ب５رته رجوع ورته وک７ي، نو يوا＄３ هغه پاته طالقونه وراچولی شي، او 
که وروا３４ چول او له پخوانو سره ３４ درې طالقه پوره شول، ＊％ه په مغلظ طالق طالقه شوه، 
او ب５رته رجوع ورته نشي کوالی. خو که طالق３ شوې م５رمن３ بل م７５ه وک７، او هغه له يو＄ای 
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والي وروسته طالقه ک７ه، که پخواني م７５ه په نکاح ک７ه، هغه له ！ولو طالقونو سره را－ر＄ي، که 
يو طالق ３４ ور اچولی وي، که دوه او که درې ！ول له من％ه ＄ي.

۱- کومه مطلقه م５رمن م７５ه ته ＄ان سين／اروالی شي او ول３؟.
۲- په رجعت ک３ به م７５ه له خپل３ مطلق３ سره ＇ه تعامل کوي؟

۳- خپل３ مطلق３ ته رجوع ＇ه حکم لري او کوم３ مطلق３ ته م７５ه رجوع کوالی ش３؟ او 
کومي ته ３４ نه شي کوالی؟ د موضوع تفصيل بيان ک７ئ.

۴- د حالل３ په نيت نکاح ＇ه حکم لري؟
۵- يو م７５ه خپل３ ＊％３ ته د ＇و طالقونو واک لري؟ دا واک ＇ه وخت ختمي８ي او کله 

ب５رته راژوندی کي８ي؟ موضوع رو＊انه ک７ئ.

！ول زده کونکي به په خپلوکتابچوک３ د  پورتني لوست د پو＊تنو ＄وابونه وليکي.
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درې اويايم لوست

ايالء

6åÐ ßØÈåáÝ=� àH>ßJå²
�* æ¹Çàº�ßÇ àÃßª�(æf àÃ ámß?�ßÍß£ßEáeß?� ǻ àEßfá®ß?� ß×�åç�ß=ßÆ�áÆß?� ǻ àEßfá®ß?� ß×�åç�ß=ßÆ�(åÄåIß?ßfáº å×� àTáÆçh¶=� ß¹>ß®�=ßcC�$-%

�áß�� áÁåCßÆ�(àÐ ßØÈåáÝ=� ß�ß̄ ßißÆ�(àÌße>ç« ß³á¶=�àÄáJßºåhß¶ßÆ�(åÄå¿Éåß�� å�� ßOå¿ ßU�åf àÃ ámßáÙ=�åÍß£ßEáeßáÙ=� å��>ßÃßÒ å{ßÆ� áÁåDßª�$.%
�æf àÃ ámß?�åÍß£ßEáeß?�Îß· ß¢� ß¬ß· ßU� ßÁ>ß²� áÁåDßª��(æÍß̄Éå· áìßJåE�àÄá¿åº� áKß¾>ßE�(æf àÃ ámß?�àÍß£ßEáeß?� áK ßvßº�ÎçJ ßU�>ßÃáEßfá̄ßÈ

�* à�å»ßÉá¶=� åK ßìß̄ ßi�( á�ß̄ßª
�(> ßÃßÒ å{ßÆ� áÁåDßª�(àÐ ßØÈåáÝ=�ßa> ß¢�(> ßÃ ßQçÆßhßJßª�ßa> ß¢� áÁåDßª�ãÍßÉå®>ßE�à�å»ßÉá¶>ßª�( åbßEßáÙ=�Îß· ß¢� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�$/%
�àÐ ßØßÈ áÝ=�ßa> ß¢�(> ßÃ ßQçÆßhßI� áÁåDßª�(Ïßf á]à?�ãÍß̄Éå· áìßI�æf àÃ ámß?�åÍß£ßEáeß?� ëÊ åvàå�� áKß£ß®ßÆ� ç×åCßÆ�Ìe>«³¶=�ÄJºh¶
� ß́ å¶ ßdåE � á¤ß̄ßÈ �áß� �(ßf ß]A � æTáÆßg �ßbá£ßE �> ßÃ ßQçÆßhßI � áÁåDßª �Ïßf á]à? �ãÍß̄áÉå· áìßI �fÃm? �Í£Ee? �Êv��¤®ÆÆ

�åÄå¿Éåß�� áÀ ß¢�ßfç«ß²�>ßÃßÒ å{ßÆ� áÁåDßª�(ãÍßÉå®>ßE�à�å»ßÉá¶= ßÆ�( ã± ßØ ß{�åÐ ßØÈåáÝ=
�áÆß?�æ½áÇ ßq�áÆß?� úSßå}� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�(>âÉå¶Çàº� áÀ à³ßÈ�áß��(æf àÃ ámß?�åÍß£ßEáeß?� áÀåº� ç̧ ß®ß?�Îß· ß¢� ß¬ß· ßU� áÁåDßª�$0%

* æ¹Çàº�ßÇ àÃßª� æ± ßØ ß{�áÆß?� æ°áJ å¢�áÆß?�æÍß®ßb ßq
�*>âÉå¶Çàº� àÁÇ à³ßÈ� ß×� æÀåÑ>ßFá¶=� áÀåº� ß�A� áÁåCßÆ�*>âÉå¶Çàº� ßÁ>ß²�(åÍçÉ å£ áQçf¶=�åÍß̄ç· ßìàá�=� áÀåº� ß�A� áÁåCßÆ�$1%

* åÁ=ßfáÃ ßm�åÍßºßáÙ=�åÐ ßØÈC�àÌ çbàºßÆ�$2%
�> ß» àÃß¿áÉßE� ßÁ>ß²�áÆß?�(âÍ ßvÈåfßº�àÌß?áfßá�=� áKß¾> ß²�áÆß?�( å¥> ß»åá�=�Îß· ß¢� àeåbá̄ßÈ� ß×�> âvÈåfßº� å�áÇàá�=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$3%
�=ßcåDßª�(> ßÃáÉß¶C� àKáÒåª�6åÄå¾> ßjå·åE� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?�àÅ àÖáÉß«ßª�(åÐ ßØÈåáÝ=�åÌ çbàº� å��>ßÃáÉß¶C� ß̧ årßÈ� áÁß?� àeåbá̄ßÈ� ß×�ãÍßª> ßjßº

*àÐ ßØÈåáÝ=� ß�ß̄ ßi� ß́ å¶ßc� ß¹>ß®
�* ß¥> ß»åá�=�àÅ àÖáÉßª�ße> ßqßÆ�(àÐ áÊß«á¶=� ß́ å¶ßc� ß̧ ßìßE�(åÌ çbàá�=� å�� çX ßq� áÁåCßÆ�$4%

�ßÇ àÃßª�( ßHåd ß³á¶=�Láaßeß?�6 ß¹>ß®� áÁåDßª�(åÄåJçÉå¾� áÀ ß¢� ß̧ åÒ ài�(ã½=ßf ßU� çÊß· ß¢� åKá¾ß?�6åÄåIß?ßfáº å×� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$5%
� ß¹>ß® � áÁåCßÆ�( ßP ßØçN¶= � ßËåÇá¿ßÈ � áÁß? � ç×C �ãÍß¿åÑ>ßE �ãÍß̄Éå· áìßI � ßÊåÃßª �( ß± ßØ çì¶= �KáÈßÇß¾ �6 ß¹>ß® � áÁåCßÆ� ß¹>ß® �> ß»ß²
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�> ßÃåE�à� årßÈ�ã�åß��ßÇ àÃßª�>âÒáÉ ßm�åÄåE�áaåeà?�áß��áÆß?� ß¼Èåf áVçJ¶=�Láaßeß?� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�ãe>ßÃ å��ßÇ àÃßª�(ße>ßÃ ë�¶=�Láaßeß?
*>âÉå¶Çàº

ژباړه 
دايالء کتاب 

ته  تا  زه  اويا  ک８５م،  نژدې  نه  تاته  به  زه  په خدای  قسم  ووايي:  ته  ميرمن３  مي７ه  کله چ３  �$-%
＇لورمياشت３ نه نژدې ک８５م، دی د ايالء سو－ند خوړونکی۱  －２ل کي８ي.

%.$�که په ＇لورو مياشتو ک３ له هغ３ سره کوروالی وک７ي، په خپل قسم ک３ حانث کي８ي، )د 
قسم( کفاره به ورکوي او ايالء له من％ه ＄ي، که په ＇لورومياشتوک３ له هغ３ سره کوروالی ونه 
ک７ي، ＊％ه ３４ په يو باين طالق طالقي８ي، که قسم ک３ ３４ ＇لور مياشت３ يادې ک７ي وي، نو 

قسم ３４ ساقطي８ي.
%/$ اوکه قسم ３４ د تل لپاره ک７ی و، قسم ３４ باقي دی، که بيا ي３ په نکاح ک７ه، ايالء بيا ورسره 
را－ر＄ي، که له هغ３ سره کوروالي وک７ي، کفاره ورباندې الزمي８ي، او که نه د ＇لورو مياشتو 
په ت５ر４دو بل طالق واقع کي８ي. که بيا ي３ په نکاح ک７ه، ايالء بيا ورسره را－ر＄ي چ３ د ＇لورو 
مياشتو په ت５ر４دو بيا طالقي８ي، که هغه وروسته د بل مي７ه له ازدواج ＇خه بيا په نکاح ک７ي، 
بيا په دغه ايالء طالق نه واقع کي８ي، خو قسم يي باقي دی که کوروالی ورسره وک７ي د قسم 

کفاره به ورکوي.
%0$�که له ＇لورو مياشتو ＇خه ل８ه ني＂ه په قسم ک３ ياده ک７ي، دغه شخص ايالء کوونکی نه 
－２ل ک８５ي، که قسم په حج، روژې، صدق３، د غالم په أزادولو اويا په طالق باندې وک７ي ايالء 

کوونکی بلل کي８ي.
 %1$�که په رجعي طالق طالق３ شوې م５رمن３ ＇خه ايالء وک７ي، ايالء کوونکی دی، که له 

باين３ مطلق３ ＇خه ايالء وک７ي، ايالء کوونکی نه －２ل ک８５ي. 
%2$�د وين％３ د ايالء موده دوه مياشت３ ده.

%3$�که ايالء کوونکی داس３ ناروغ وي چ３ کوروالی نشي کوالی، او يا م５رمن ناروغه وي، 
اويا د دواړو ترمن＃ دومره مسافه وي چ３ د ايالء په موده ک３ ＄ان هلته نشي رسوالی، وفا 
رجوع د ده دا ده چی په ژبه باندی ووايی: ما دې ته رجوع وک７ه، کله چ３ همدا خبره وک７ي 

۱- ايالء کوونکی ته په عربی کی مول ويل کي８ی.
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ايالء ساقطي８ي.
%4$ که له ناروغ９ ＇خه د ايالء په ！اکل３ موده  ک３ روغ شي، بيا دغه د خولي رجوع باطلي８ي، 

او د جماع )کوروالي( په واسطه رجوع صورت مومي. 
%5$�که ميرمن３ ته ووايي: ته په ما باندې حرامه ３４ د نيت پو＊تنه به ور＇خه کي８ي، که هغه 
وويل: درواغ م３ ويل: درواغ －２ل ک８５ي، که هغه وويل: طالق م３ هدف و، په يو باين طالق 
ک８５ي، خو که د در４يو نيت ي３ ک７ی وي، بيا درې دي، که ووايي: مقصد م３ ظهار و، ظهاربلل 
ک８５ي، که ووايي: مقصد م３ حراموالی و، يا م３ هي＆ هدف نه و، نو قسم －２ل کي８ي او ايالء 

واقع ک８５ي.
شرحه

داس３  ده چ３ ＇وک  دا  ايالء  ک３  په اصطالح  فقهاوو  د  او  وايي  ته  قسم  لغت ک３  په  ايالء 
سو－ند وخوري: زه به تر＇لورو مياشتو اويا له هغو＇خه په زياته موده کی له خپل３ م５رمن３ سره 

کوروالی نه کوم.
د ايالء الفاظ

د ايالء الفاظ په دوه ډوله دي صريح او کنايي.
صريح الفاظ هغه الفاظ دي چ３ په ＊کاره ډول د نه ن８دې ک５دو او نه کوروالي معنا ور＇خه 
معلومي８ي، او نيت ته کومه اړتيا نلري، لکه خپل３ ＊％３ ته د مي７ه دا الفاظ: واهلل که درن８دې 
شم، واهلل که درسره کوروالی وک７م، واهلل که د جنابت غسل در＇خه وک７م او دې ته ورته نور 
الفاظ چ３ قسم پرې منعقدي８ي. دا ډول الفاظ که استعمال شي، سمدست３ پرته له کوم３ ن５＂３ 

ايالء واقع کي８ي.
کنايي الفاظ هغه الفاظ دي چ３ صراحتا ور＇خه د نه نژدې ک５دو معنا نه راوزي بلکه د متکلم 
نيت او د خبرو سياق ته کتل ک８５ي، لکه د م７５ه دا الفاظ: تاته نه را＄م، تا سره په ک ک３ شپه 

نه کوم، تا سره اړخ نه ل／وم، ته په ما باندې حرامه يي، او دې ته ورته نور الفاظ.
د ايالء ډولونه

ايالء په دوه ډوله ده:
۱- ابدی ايالء : هغه ايالء ده چ３ م７５ه په خپل قسم ک３ د مودې يادونه و نه ک７ی.

ياده  تر دې ډ４ره موده  يا  په قسم ک３ ＇لورمياشت３  ايالء ده چ３ م７５ه  موقته ايالء: هغه   -۲
ک７ي.
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د ايالء حکم

�åÍß£ßEáeß?� àsèEßfßI� á¼åÃåÑ> ßjå¾� áÀåº� ßÁÇà¶áÖàÈ� ßÀÈådç·å¶%:د ايالء د حکم په هکله اهلل جل جالله فرمايي
�$ ã¼Éå· ß¢� ã¤Éåß��ßç�=� çÁåDßª� ß±Ø çì¶=�=Çàºßh ß¢� áÁåCßÆ�( ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=ÆàÐ>ßª� áÁåDßª�æf àÃ ámß?

]البقره ۲۲۶- ۲۲۷[ ژباړه:د هغو کسانو لپاره چ３ د خپلو ＊％و )＇خه( قسم خوري، انتظار 
دی ＇لور مياشتي، نو که) د دې مودې دننه(د يو بل سره يو ＄ای شول، ب３ شکه اهلل ب＋ونکی او 

مهربان دی. او که د طالق اراده ３４ ک７ې وه، نو ب３ شکه اهلل اور４دونکی او ＊ه پوه دی.
که ايالء کونکی خاوند د ＇لورو مياشتو دننه ＊％３ ته ورنژدې شو، د قسم کفاره۱ به ورکوي.

که ＇لور مياشت３ تيرې شوې او کوروالي يي ورسره ونه ک７، بيا په يو باين طالق طالقي８ي.
د ايالء احکام

شم５رل  نه  ايالء  و！اک３،  موده  ل８ه  ＇خه  مياشتو  ＇لورو  تر  ک３  قسم  خپل  م７５ه  که   -۱
کي８ي.

۲- رجعي مطلق３ ته د عدت په ل７ک３ ايالء صحيح ده، خو باين３ ته نه ده صحيح.
تا سره م３  له  که  باندي قسم وک７ي لکه چ３ ووايي:  اويا صدق３  په حج، روژه  ۳- که 
کوروالي)جماع( وک７ه، په ما دې حج، لس ور＄３ روژه، يا دوه زره افغان９ صدقه وي، دا 

！ول ايالء بلل کي８ي.
۴- که م７５ه ＊％３ ته په نژدي وال３ ک３ ستونزي لري، که دا ستونزې ناروغي وي او يا د 

مساف３ لرې والی، په خوله باندی هم رجوع کول جواز لري.

۱- ايالء ＇ه ته وايی؟
۲- د ايالء الفاظ په ＇و ډوله دي په لن６و ！کو ک３ ي３ بيان ک７ئ؟

۳- د ايالء حکم ＇ه شی دی، بيان يي ک７ئ؟
۴- د ايالء له احکامو ＇خه ＇لور احکام وليکئ؟

۵- د ايالء ډولونه ＇و دي، بيان يي ک７ئ.
۱ - د قسم کفاره لسو مسکينانو ته ډوډۍ، يا جام３، يا د مريی أزادول دي او که دا يو هم ونه لري بيا به درې 

روژې نيسي.
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＇لور اويايم لوست

خلع

په طالق او ايالء باندې د＊％３ او مي７ه ترمن＃ جال والی را＄ي، همدا شان نن له يوي بل３ 
فقهي اصطالح سره اشنا کي８و چ３ په هغ３ باندې هم ＊％ه له م７５ه ＇خه جال کي８ي او هغه  

خلع ده را＄ی چ３ خلع وپ５ژنو.
�6¤·�=�H>J²

�àÄá¿åº�> ßÃ ßjá«ß¾� ßËåbßJá«ßI� áÁß?� ßlá@ßE� ßØßª�(åç�=�ßaÆ àb àU�> ß»Éå̄ àÈ� ß×� áÁß?�>ßª> ß]ßÆ�( åÁ> ßQáÆçh¶=� ç±> ßnßI�=ßcC�$-%
�* à¹>ßá�=�> ßÃßºåhß¶ßÆ�âÍß¿åÑ>ßE�âÍß̄Éå· áìßI� å¤á·àá�>åE� ß¤ß®ßÆ� ß́ å¶ßc� ß̧ ß£ßª�=ßcåDßª�åÄåE�> ßÃ à£ß·áß�� æ¹>ßå�

� áÀåº� àgÇ ànè¿¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ(�> âußÇ å¢�>ßÃá¿åº�ßd à]á@ßÈ� áÁß?�àÄß¶�ßÅåf à²(� åTáÆçh¶=� å̧ ßFå®� áÀåº� àgÇ ànè¿¶=� ßÁ>ß²� áÁåDßª�$.%
*åÐ> ßvß̄á¶=� å��ßg> ßQ� ß́ å¶ßc� ß̧ ß£ßª� áÁåDßª�(�> ßÂ> ßìá¢ß?�>çå��ßfßNá²ß?�> ßÃá¿åº�ßd à]á@ßÈ� áÁß?�àÄß¶�ßÅåf à²�(> ßÃå·ßFå®

�*>â¿åÑ>ßE� à± ßØ çì¶=� ßÁ>ß²ßÆ�( à¹>ßá�=�> ßÃßºåhß¶ßÆ� à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ�( áKß·åFß̄ßª�( æ¹>ßº�Îß· ß¢�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåCßÆ�$/%
�(æÍßJáÉßº�áÆß?�æfÈåhá¿ å]�áÆß?�æfáß��Îß· ß¢�ßÍ ß»å· ájàá�=� ß¤å¶>ßà�� áÁß?� à̧ áNåº� å¤á·àá�=� å�� àzßÇå£á¶=� ß̧ ßìßE� áÁåCßÆ�$0%
� áÁß?�ßg> ßQ�>ßºßÆ�(>éÉ å£ áQße� ßÁ>ß²�( å± ßØ çì¶=� å�� àzßÇå£á¶=� ß̧ ßìßE� áÁåCßÆ�(ãÍß¿åÑ>ßE�àÍß®áfà«á¶=ßÆ� åTáÆçh·å¶�ßÐ áÊ ßm� ßØßª

�*� å¤á·àá�=� å�� â×ßbßE�ÁÇ à³ßÈ� áÁß?�ßg> ßQ�(=âfáÃßº�ÁÇ à³ßÈ
�ßÐ áÊ ßm� ßØßª�(ãÐ áÊ ßm�> ßÂåbßÈ� å�� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�(> ßÃß£ß¶> ß̂ ßª�(ËåbßÈ� å��>ßº�Îß· ß¢� å�á£å¶> ß]�6àÄß¶� áKß¶>ß®�=ßcåC ßÆ�$1%

�*> ßÃáÉß· ß¢�àÄß¶
�(ãÐ áÊ ßm�> ßÂåbßÈ� å�� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�(> ßÃß£ß¶> ß̂ ßª�( æ¹>ßº� áÀåº�ËåbßÈ� å��>ßº�Îß· ß¢� å�á£å¶> ß]�6 áKß¶>ß®� áÁåCßÆ�$2%

*> ßÂßfáÃßº�åÄáÉß· ß¢� áLçaße
� å�� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�( ß̧ ß£ß«ßª�(å�¼ åÂ=ßeçb¶=� ßÀåº�Æ?� ß¼ åÂ=ßeßa� áÀåº�ËåbßÈ� å��>ßº�Îß· ß¢� å�á£å¶> ß]� áKß¶>ß®� áÁåCßÆ�$3%

* ß¼ åÂ=ßeßa�àÍßM ßØßM�>ßÃáÉß· ß¢�àÄß·ßª�(ãÐ áÊ ßm�> ßÂåbßÈ
�* å¬á¶ßáÙ=� àOà·àM�> ßÃáÉß·ß£ßª�(âÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃß̄ç· ßìßª� æ¬á¶ß@åE�>âM ßØßM� å�á̄ë· ß{�6 áKß¶>ß®� áÁåCßÆ�$4%

�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃáÉß· ß¢�àÄß¶�ßÐ áÊ ßm� ßØßª�(âÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃß̄ç· ßìßª� æ¬á¶ß?�Îß· ß¢�>âM ßØßM� å�á̄ë· ß{�6 áKß¶>ß®�=ßcåC ßÆ�$5%
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�(âÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃ ßjá«ß¾� áKß̄ç· ßìßª�( æ¬á¶ß?�Îß· ß¢�áÆß?�( æ¬á¶ß@åE�>âM ßØßM� ǻ ßjá«ß¾� áÊå̄ë· ß{�6 àTáÆçh¶=� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-,%
�*ãÐ áÊ ßm�>ßÃáÉß· ß¢� á¤ß̄ßÈ�áß�

�Îß· ß¢�å á� ßQáÆçh¶=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å¶� ú° ßU� ç̧ à²� åÁ> ßìå̄ ájàÈ�àÌß?ße>ßFàá�= ßÆ� à¤á·àá�=ßÆ�( å¤á·àá�>ß²�àÌß?ße>ßFàá�= ßÆ�$--%
*�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� å\> ß³ë¿¶>åE� à°ç·ß£ßJßÈ�>çå��åf ß] áÛ=

ژباړه:
د خلعې کتاب:

%-$�کله چ３ م７５ه اوم５رمن سره وران شي او پدې وويري８ي چ３ د اهلل احکام به قايم نک７ي، بيا 
م５رمن کوالی شي چ３ خپل نفس د مال په مقابل کی له م７５ه ＇خه خالص ک７ي، دا کارچ３ 

وشي، نو په خلعه باندې يوباين طالق واقع کي８ي او م５رمن به م７５ه ته مال ورکوي.
%.$�که نشوز)د بيلتون الملونه، لکه بد ايس５دل او سرنه ！ي＂ول( د م７５ه له خوا وي، بيا ده ته 
مکروه ده چ３ د خلع په مقابل ک３ مال ور＇خه واخلي، که نشوز د م５رمن３ له خوا وي، بيا 
م７５ه ته مکروه ده چ３ له ورک７ي مال)مهر( زيات ور ＇خه واخلي، خو که دغه کاروک７ي د 

قضاء پر وړاندې جواز لري.
%/$�که م５رمن د مال په مقابل ک３ طالقه ک７ي، م５رمن هم دغه طالق قبول ک７ي، باين طالق 

واقع کي８ي او پرهغ３ باندې مال الزمي８ي.
%0$�که په خلع ک３ عوض باطل شي، پدې معنی چ３ مسلمانه م５رمن د شرابو، خنزير يا د 
مردارې په مقابل ک３ خلع وک７ي، باين ُفرقت واقع ک８５ي، خوم７５ه ته ه５＆ عوض نه ورکول 
ک８５ي، که په طالق ک３ عوض باطل شي، رجعي طالق واقع کي８ي. هر هغه ＇ه چ３ مهر واقع 

ک８５ي، د خلع بدل هم  ک５دای شي.
%1$�که م５رمن ووايي: ما سره په هغه ＇ه خلع وک７ه چ３ زما په الس ک３ دي، نو م７５ه خلع 
ورسره وک７ه اوپه الس ک３ ي３ ه５＆ نه وي )خلع واقع کي８ي(، خو م７５ه په ＊％ه د ه５＆ شی حق 

نه لري.
%2$�که ورته ووايي: ماسره په هغه مال خلع وک７ه چ３ زما په الس ک３ دی، هغه ورسره خلع 

وک７ه، خو د هغ３ په الس ک３ ه５＆ نه و، خپل مهر به م７５ه ته ورکوي. 
%3$�که ورته ووايی: ماسره په هغو درهمو خلع وک７ه چ３ زما په الس ک３ دي اوهلته ه５＆ نه 

وي، درې درهمه به م７５ه ته ورکوي.
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%4$�که ووايی: په زرو م３ په درې طالقونو طالقه ک７ه، اوهغه يوطالق ورک７ي، د زرو )روپو(
در４يمه برخه به ورکوي.

%5$ که ووايی: درې طالقه په زرو )روپو( را ک７ه او يوطالق ورک７ی، د امام ابوحنيفه په نزد م７５ه 
د ه５＆ شي مستحق نه دی.

%,-$�که )م７５ه( ＊％３ ته ووايي: خپل نفس د زرو روپو مقابل ک３ او يا په زرو روپو په درې 
طالقو طالق ک７ه، هغ３ ＄ان ته يو طالق ورک７، ه５＆ طالق نه واقع کي８ي.

%--$�بيزاري )مبارأة( د خلع په ＇ير ده، خلع او ب５زاري دواړه د امام ابوحنيفه په نزد د نکاح 
اړوند ！ول حقونه هغه چ３ د زوجينو تر من＃ پر يوه اوبل باندې دي، ساقطوي.

شرحه
د خلع تعريف: خلع په لغت ک３ ايستلو اولري کولوته واي３ او د فقه３ په اصطالح ک３: د مال 

په بدل ک３ دخلع په لفظ سره د نکاح له من％ه وړل خلع بلل کي８ي.
څه وخت د ښځې او خاوند ترمنځ خلع کيږي؟:کوم مي７ه او ميرمن چ３ په خپل من＃ 
ک３ داس３ اختالف ولري چ３ شريک ژوند ته دوام نش３ ورکوالی، پدې صورت ک３ هغوی په 
خپله خو＊ه کوالی ش３ چ３ د نکاح ت７ون ته د پای ！کی کي８دي، هغه پدې معنی چ３ م５رمن 
د مال په مقابل ک３ خپل ＄ان له م７５ه ＇خه أزاد ک７ي، دغه ډول خالصون چ３ م７５ه خپل３ 
ميرمن３ ته د مال مقابل ک３ ورکوي، خلع نومول شوې ده چ３ ورباندې يو باين طالق واقع کي８ي 

او په ميرمن مال الزم８５ي.
د مېړه نشوز: نشوز ته په پ＋تو ک３ )سر نه ！ي＂ول( ويالی شو، هغه داس３ چ３ په م７５ه او م５رمن 
ک３ يو داس３ وي چ３ د بل درناوی نه کوي، حق ３４ نه ادا کوي او يا زياتی ورسره کوي، بد ３４ 

ايس８５ي او ژوند کول ورسره نه خو＊وي.
که م７５ه نشوز ولري او هغه د خلع المل شوی وي، بيا ورته مکروه ده چ３ م５رمن د مال په 
مقابل ک３ له ＄انه جال ک７ي، پدې صورت ک３ هغه ته دا غوره ده چ３ له مال ＇خه پرته ميرمن３ 
�àà�áaßeß?� áÁåCßÆ :ته طالق ورک７ي، ＄که اهلل جل جالله م７５ه له دې ＇خه منعه ک７ی دی، فرمايي
�â>¾>ßJáÃàE�àÄß¾Æ àd à]á@ßIß?�â>ÒáÉ ßm�àÄá¿åº�=Æ àd à]á@ßI�Øßª�â=e> ßìá¿å®� çÀ àÂ=ßb áUåC� á¼àJáÉßIA ßÆ� æTáÆßg� ßÁ> ß³ßº� æTáÆßg� ß¹=ßbáFåJ ái=
â>¿ÉåF$ ]النساء ۲۰[. که ومو غو＊تل يوه ＊％ه بدله ک７ئ، د بل３ پر ＄ای او ورک７ې مو وي  àº�â> á�åCßÆ
دوی ته )کومه چ３ خوش３ کوئ( ډير مال )مهر ک３(، نو ه５＆ ترې مه اخلی، أيا تاس３ ي３ په نا 

حقه او په ＊کاره －ناه سره اخلئ؟.
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د ښځې نشوز: که نشوز د ميرمن３ له لورې وي، بيا م７５ه ته مکروه ده چ３ د خلع３ مقابل ک３ 
له هغه مال ＇خه اضافه مال واخل３ کوم چ３ ده م５رمن３ ته د نکاح پرمهال ورک７ی دی، ＄که 

له مهر ＇خه ډ４ر مال ظلم دی بايد په ＊％ه ونه تپل شي.
د خلعې بدله: د خلع بدله هر هغه شی واقع ک５دای شي کوم چ３ مهر واقع ک５دای شي، نو 
که د خلع３ بدله هغه ＇ه و！اکل شي چ３ د شريعت له مخ３ ناروا وي، لکه شراب او يا نورحرام 
توکي، باين طالق واقع ک８５ي، اما مي７ه د هي＆ شي مستحق نه بلل کي８ي، ＄که ＊％３ د شرع３ 

له نظره مال نه دی ياد ک７ی او چ３ ＇ه شی ３４ ياد ک７ی هغه شرعا مال نه دی.
د خلعې واک بل چا ته سپارل: م７５ه دا حق لری چ３ دخپل３ ميرمن３ خلع بل شخص 
اويا هم خپل３ م５رمن３ ته وسپاري، هر＇ومره بدله چ３ د م７５ه او م５رمن３ ترمن＃ د خلع３ لپاره 

و！اکل ش３ هماغه اندازه پر م５رمن د خلع３ د تنفيذ پرمهال الزمي８ي.
المباراة: مبارات يو بل بري او ازاد －ر＄ولو ته وايي، هغه داس３ چ３ خاوند له ＊％３ ＇خه 
د پيسو په مقابل ک３ أزادوي، او ＊％ه هم د مال په منلو ＄ان له خاوند ＇خه بيزاروي، خو 
يو رمزي توپير ３４ دا دی، په مبارات ک３ د امام صاحب ابوحنيفه او امام ابو يوسف په نزد، د 
＊％３ ＄ن３ ثابت حقوق، لکه د ت５ر وخت نفقه او دې ته ورته نور د م７５ه نه ساقط８５ي، خو په 
خلعه ک３ د ابو يوسف په أند يوازې هغه ＇ه ساقط８５ي، چ３ کوم د خلع３ پر مهال ورباندې 

موافقه وشي.
امام محمد رحمه اهلل تعالی وايي: په خلعه او مبارات دواړو ک３ هغومره مال ساقط８５ي چ３ 

مخک３ نومول شوی وي.

۱- نشوز ＇ه ته وايي؟
۲- خلعه ＇ه ته وای؟

۳- خلعه په کوم هدف ترسره کي８ي؟
۴- دطالق او خلعه ترمن＃ کوم توپيرونه شتون لری؟

۵- ايالء او خلعه ＇ه توپير لری؟
۶- د خلع３ بدله به ＇ه شي وي؟ بيان يي ک７ئ.

۷- مبارات ＇ه شی دی؟ او له خلع３ سره ＇ه توپير لري.
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پن％ه اويايم لوست

ظهار

پدې لوست ک３ په ظهار باندې په تفصيل سره بحث کي８ي،خو هغه مسايل چ３ د غالم９ تر 
مسايلو پورې ت７او لري، ＇ن／ه چ３ دا زمون８ په عصرکی د خدای په فضل له من％ه تللي دي، 

نو موږ ي３ پر８４دو. 

 6e>Ã�¶=�H>J²
�> ßÂ àÖ á{ßÆ�àÄß¶� ȩ̀ åß�� ß×ßÆ�(åÄáÉß· ß¢� áKßºëf àU�ábß̄ßª�(Êëºà?�åfáÃ ß�ß²� çÊß· ß¢� åKá¾ß?�6åÄåIß?ßfáº å×� à̧ àQçf¶=� ß¹>ß®�=ßcC�$-%

�*åÅåe>ßÃ å�� áÀ ß¢�ßfë« ß³àÈ�ÎçJ ßU�(> ßÃà·ÉåFá̄ ßI� ß×ßÆ�>ßÃ àjáß�� ß×ßÆ
� ß×ßÆ�( ß�ÆàáÙ=�åÌße>ç« ß³á¶=�àá� ß¦�åÄáÉß· ß¢�ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ�( ß�>ß£ßI�ßç�=�ßfß«á§ßJ ái=�ßfë« ß³àÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�> ßÃßÒ å{ßÆ� áÁåDßª�$.%

*ßfë« ß³àÈ�ÎçJ ßU�àaÇ à£ßÈ
�*> ßÃåÒ á{ßÆ�Îß· ß¢�ß½åhá£ßÈ� áÁß?�(àÌße>ç« ß³á¶=�åÄåE� àGåß��Ëådç¶=�àaáÇß£á¶=ßÆ�$/%

�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(ãf åÂ> ß�àº�ßÇ àÃßª�(> ßÃ åQáfß«ß²�áÆß?�> ßÂåd å̂ ß«ß²�áÆß?�Êëºà?� åÀ áìßFß²� çÊß· ß¢� åKá¾ß?�6 ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$0%
�áÆß?�åÄåJ ç» ß¢�áÆß?�åÄåJ á]à?� à̧ áNåº�åÄåºåe>ßß�� åL=ßÆßc� áÀåº�åbÉåEá@çJ¶=�Îß· ß¢�>ßÃàJ ßVß²>ß¿ àº�àÄß¶� ȩ̀ åß�� ß×� áÀßå��>ßÃßÃçF ßm

*�åÍ ß¢> ßuçf¶=� áÀåº�åÄëºà?
� ǻ à« árå¾�áÆß?� ǻ àJßFß®ße�áÆß?� ǻ àÃ áQßÆ�áÆß?� ǻ àQáfßª�áÆß?�Êëºà?�åfáÃ ß�ß²� çÊß· ß¢� ǻ àiá?ße�6 ß¹>ß®�=ßcC�= ßdß²ßÆ�$1%

*=âf åÂ> ß�àº� ßÁ>ß²� åµàf án à¢�áÆß?� ǻ àNà·àM�áÆß?
�ßÇ àÃßª�(ßÍßº=ßf ß³á¶=� àLáaße?� ß¹>ß®� áÁåDßª�*åÄåJçÉå¾� ß�C� ß¤ åQàe�Êëºà@ ß²�áÆß?�Êëºà?� à̧ áNåº� çÊß· ß¢� åKá¾ß?6� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$2%
�( ãÀåÑ>ßE� ã± ßØ ß{�ßÇ àÃßª�( ß± ßØ çì¶=� àLáaßeß?� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�(ãe>ßÃ å��ßÇ àÃßª�(ße>ßÃ ë�¶=�Láaßeß?� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�( ß¹>ß®�> ß»ß²

æÐ áÊ ßnåE� ßkáÉß·ßª�ãÍçÉå¾�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ
�*=âf åÂ> ß�àº� áÀ à³ßÈ�áß��(åÄåJßºß?� áÀåº�ßf ßÂ> ß�� áÁåCßÆ�(åÄåJ ßQáÆßg� áÀåº� ç×C� àe>ßÃ ë�¶=� àÁÇ à³ßÈ� ß×ßÆ�$3%
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� ȩ̈ à³å¶ �åÄáÉß· ß¢ßÆ�( çÀåÃå£Éåß�� áÀåº �=âf åÂ> ß�àº � ßÁ>ß² �(Êëºà? �åfáÃ ß�ß²� çÊß· ß¢�ç à�á¾ß? �6åÄåÑ> ßjå¿å¶ � ß¹>ß® � áÀßºßÆ �$4%
�*ãÌße>ç«ß²�ÀÃ¿º�æÌ ßb åU=ßÆ

�à½> ß£ á{åDßª� á¤ åìßJ ájßÈ�áß�� áÁåDßª�*å á�ß£åE>ßJßJ àº� åÀáÈßfáÃ ßm�ß½> ßq�(ábåß��áß�� áÁåDßª�*æÍßFß®ße� à°áJ å¢�6åe>ßÃ ë�¶=�àÌße>ç«ß²ßÆ�$5%
* åkÉ åjßá�=� ß̧ áFß®� ß́ å¶ßc� ȩ̀ à²�(>â¿É å³ ájåº�ß�ëJ åi

� ß×ßÆ�à�åF ß³á¶=ßÆ�à�å§ çr¶=ßÆ�ÎßNá¾àáÙ=ßÆ� àfß²çd¶=ßÆ�àÌßfåª> ß³á¶=ßÆ�àÍ ß»å· ájàá�=�(àÍßFß®çf¶=� å°áJå£á¶=� å��Ôåháà�ßÆ�$-,%
� åÀáÈßbßÉ¶=�Ïßb áUC� à¥áÇ àìá̄ß�= ßÆ�( è¼ ßqßáÙ=� àgÇàß�ßÆ�*å á�ß· áQëf¶=�áÆß?� åÀáÈßbßÉá¶=�àÍ ß¢Ç àìá̄ ßº� ß×ßÆ�àÐ>ßÉ á»ß£á¶=� àgÇàß�
� ß×�Ëådç¶= � àÁÇà¿áßá�=� ß×ßÆ� åÀáÈßbßÉá¶= � áÊßº>ßÃáEC � à¥Ç àìá̄ ßº � àgÇàß�� ß×ßÆ�( å ßØ å]� áÀåº�å á�ß· áQëf¶= �Ïßb áUCßÆ
�áß��àÄßJßÉå®>ßE� ß°ßJ á¢=� ç¼àM�> ßÃá¿åº�ßf ßÂ> ß��ÎåJç¶=� ß¤ßº> ßQ� ç¼àM�åÄåIße>ç«ß²� áÀ ß¢�åÅ åbáF ß¢� ß¬ árå¾� ß°ßJ á¢=� áÁCßÆ�* à̧ å̄ á£ßÈ

*Íß«Éå¿ ßU�ÎåE=� ßbá¿ å¢�áhàß�
* å¹>ßá�=� ßxá£ßE�Ïçaß?�Ëådç¶=� àGßI> ß³àá�=� ß×ßÆ�åbß¶ßÇá¶=�è½à? ßÆ�åfçEßbàá�=� à°áJ å¢� àgÇàß�� ß×ßÆ�$--%

�(ßÌße>ç« ß³á¶=�åÐ=ßf ën¶>åE�ËåÇá¿ßÈ�àÄß¿áE=� åÆß?�àÅ>ßEß?�Ïßß� ám=� áÁåDßª�(ßg> ßQ�>âÒáÉ ßm�ëaßÖàÈ�áß��>âFßI> ß³àº� ß°ßJ á¢ß?� áÁåDßª�$-.%
�áhàß��áß��(àÄß̄ßJ á¢ß@ßª�åÄÉå®>ßE�ßÍ ß»Éå®� ßÀ å» ßußÆ�åÌße>ç« ß³á¶=� áÀ ß¢� æµßß� ánàº�æbáF ß¢� ß¬ árå¾� ß°ßJ á¢ß?� áÁåCßÆ�(>Ãá¿ ß¢�ßg> ßQ
� ß°ßJ á¢ß?� áÁåCßÆ�ßg> ßQ�>ßÃá¿ ß¢�àÄßÉå®>ßE� ß°ßJ á¢ß?� ç¼àM�åÄåIße>ç«ß²� áÀ ß¢�åÅ åbáF ß¢� ß¬ árå¾� ß°ßJ á¢ß?� áÁåCßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢
�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�=ßd ßÂ�áhàß��áß��(àÄßÉå®>ßE� ß°ßJ á¢ß?� ç¼àM�(> ßÃá¿åº�ßf ßÂ> ß�� å�ç¶=� ß¤ßº> ßQ� ç¼àM�(åÄåIße>ç«ß²� áÀ ß¢�åÅ åbáF ß¢� ß¬ árå¾

�*ßÍß«Éå¿ ßU
�àfáÃ ßm�> ß»åÃÉåª� ßkáÉß¶�(å á�ß£åE>ßJßJ àº� åÀáÈßfáÃ ßm�à½áÇ ßq�(àÄàIße>ç« ß³ßª� à°åJá£àÈ�>ßº� àf åÂ> ß�àá�=�ábåß��áß�� áÁåCßÆ�$-/%

� å°Èåf ánçJ¶=�à½>çÈß?� ß×ßÆ�(åf áVç¿¶=�à½áÇßÈ� ß×ßÆ�(åf áìå«á¶=�à½áÇßÈ� ß×ßÆ� ßÁ> ßvßºße
� ß¬ß¾á@ßJ ái=�(>âÉ åi>ß¾�=âe>ßÃß¾�áÆß?�= âbåº> ß¢� âØáÉß¶� åÀáÈßfáÃ çn¶=� å¹ ßØ å]� å��>ßÃá¿åº�ßf ßÂ> ß�� å�ç¶=� ß¤ßº> ßQ� áÁåDßª�$-0%

�* ß¬ß¾á@ßJ ái=�æeád à¢�åá�ß§å¶�áÆß?�æeád à£å¶�> ßÃá¿åº�æ½áÇßÈ� å��ßf ßìáªß?� áÁåCßÆ��(b»�Æ�Í«É¿U�ÊE?�b¿¢�ß½áÇ çr¶=
� ß¼ß£ á{ß?�áÆß?�àÄá¿ ß¢� ß�áÇßá�=� ß°ßJ á¢ß?� áÁåCßÆ�(à½áÇ çr¶=� ç×C�åÌße>ç« ß³á¶=� å��åÅåháà��áß��( àbáFß£á¶=�ßf ßÂ> ß��=ßcåC ßÆ�$-1%

�*åÅåháà��áß��(àÄá¿ ß¢
� áÀåº� æ¥> ßq� à¬ árå¾��³jº�¸²�(>â¿É å³ ájåº�ß�ëJ åi� ß¼ß£ á{ß?�(ß½>ßÉ ër¶=� àf åÂ> ß�àá�=� á¤ åìßJ ájßÈ�áß��=ßcåC ßÆ�$-2%
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�=Çà·ß²ß?�>º� âØÉå·ß®�ßg> ßQ� á¼ àÂ> çn ß¢ßÆ� á¼ àÂ=çb ß¦� áÁåDßª� ß́ å¶ßc�ßÍ ß»Éå®�áÆß?�æ�å£ ßm�áÆß?�æfáß�� áÀåº�> â¢> ßq�áÆß?�úfàE
*=â�åNß²�áÆß?

�æ½áÇßÈ� å��àÅ> ßì á¢ß?� áÁåCßÆ�àÅß?ßh áQß?�å á�ßJß£åF ánàº�å á�ßJß·á²ß?�>âºáÇßÈ�ß�ëJ åi�=âb åU=ßÆ�>â¿É å³ ájåº� ß¼ß£ á{ß?� áÁåCßÆ�$-3%
� å¹ ßØ å]� å��>ßÃá¿åº�ßf ßÂ> ß�� å�ç¶=� ßHßfß®� áÁåDßª� ß́ å¶ßc�åÄåºáÇßÈ� áÀ ß¢� ç×C�àÄáÑåháà��áß��>â¿É å³ ájåº�ß�ëJ åi�ß½> ß£ ß{�æb åU=ßÆ

�* á¬å¾�á@ßJ ájßÈ�áß��å½> ß£ á{åáÝ=
�(> ß» àÃá¿ ß¢�ßg> ßQ�>ßÃå¿áÉ ß£åE�> ß» àÂ=ßb áUC�ËåÇá¿ßÈ� ß×�å á�ßJßFß®ße� ß°ßJ á¢ß@ßª�(æe>ßÃ å��>ßIße>ç«ß²�åÄáÉß· ß¢� ßG ßQßÆ� áÀßºßÆ�$-4%
�âÍßFß®ße� ß°ßJ á¢ß?� áÁåCßÆ�(ßg> ßQ�>â¿É å³ ájåº� ßÀÈåf ánå¢ßÆ�âÍßÑ>åº� ß¼ß£ á{ß?�áÆß?�(æf àÃ ámß?�ßÍß£ßEáeß?�ß½> ßq� áÁC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ

�*ßÐ> ßm�> ß»åÃëÈß?� áÀ ß¢� ß́ å¶ßc� ß̧ ß£áß�� áÁß?�ßg> ßQ� åÀáÈßfáÃ ßm�ß½> ßqßÆ�âÌ ßb åU=ßÆ

ژباړه:
د ظهارکتاب: 

%-$ که م７５ه م５رمن３ ته وويل: ته راباندې زما د مور د شا په ＇５ر ي３، نو ورباندې حرامه شوه، 
ترهغه وخته به هغ３ سره نه کوروالي کوي، نه به ي３ لمس او نه به ي３ مچ３ کوي، تر＇و چ３ 

ي３ د خپل سو－ند کفاره۱ نه وي ورک７ي، 
%.$�که له هغ３ سره يي مخک３ د کفارې له ورک７ې کوروالي وک７ه، له خدايه دې ب＋نه وغواړي، 

اوپرته له هغ３ لوم７ۍ کفارې بل ＇ه ورباندې نشته. 
%/$�دا را－ر＄يدنه )عودت( چ３ کفاره ورباندې وا جبي８ي داده، چ３ له ＊％３ سره د کوروالي 

عزم وک７ي. 
%0$�که م７５ه ووايی: ته راباندې زما د مور د خي＂３، يا ورانه، يا شرم％ای په ＇５ر ي３، دی مظاهر 
)ظهار کوونکی( －２ل کي８ي، په همدې تو－ه که م５رمن مشابه ک７ي له هغو محارمو سره  چ３ په 

ابدي تو－ه هغوی ته د ده نکاح ناروا  ده، لکه خپله خور، عمه او يا رضاعی مور. 
%1$�همداس３ حکم دی که و وايي: ستا سر پر ما داس３ دی، لکه زما د مور شا، شرم／ا، مخ 

۱ - کفاره عربي لفظ دی چ３ له －ناه ＇خه د پاک５دو په معنی، د قسم د حانث کيدوله کبله شريعت شخص 
ورباندی مکلفوی.
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او غاړه او يا ستا نيمايي او يا ستا دريمه او يا ستا لسمه حصه د هغ３ د شا  په ＇يرده، نو دا س７ی 
ظهار کوونکی دی.

%2$�که ووايي: ته پرما زما د مور غوندې ي３، د نيت پو＊تنه به ور＇خه وک７ي  که مقصد ي３ احترام 
و نو هماغس３  ده، او که و وايي: زما هدف ظهار وو، بيا ظهاردی، او که و وايي: زما هدف طالق 

وو، نو باين طالق واقع کي８ي، که ه５＆ نيت ي３ نه درلوده، بيا نو ه５＆ شی نه واقع کي８ي.
%3$�ظهار يوا＄３ د خپل３ م５رمنی په اړه صحيح ک８５ي، که ＇وک د خپل３ وين％３ ＇خه ظهار 

وک７ي مظاهر نه بلل کي８ي.
%4$�＇وک چ３ خپلو ميرمنو ته ووايي: تاسو پرما باندې لکه زما د مور د شا په ＇５ر ياست، د 

！ولو م５رمنو په اړه مظاهر بلل ک８５ي، او د هرې يوې لپاره به يوه کفاره ورکوي. 
%5$�د ظهارکفاره: د يو مري３ أزادول دي، که هغه ي３ نه درلوده، دوې مياشت３ پرله پس３ روژه 
نيول دي، که د دې وسه ３４ هم نه درلود، نو بيا شپيتو مسکينانو ته خواړه ورکول دي، دا ！ول 

مخک３ له کوروالي ＇خه دي.
%,-$�د کافر او مسلمان، نارينه او ＊％ينه، واړه او لوی غالم أزادول جايز دي. د ړانده اوهغه 
غالم چ３ دواړه السونه، اويا دواړه پ＋３ ３４ پرې وي، دظهار په کفاره ک３ ي３ أزادول نه صح５ح 
کي８ې.د －ون／３ اوهغه  غالم چ３ يوالس اويوه پ＋ه ي３ په مخالف ډول)＊ي الس او چپه پ＋ه( 
پرې وي، أزادول جايزدي، د هغه مر３４ چ３ دواړه غ＂３ －وت３ ３４ پرې وي، او يا ليونی وي، په 

هي＆ نه پوهي８ي، آزادول نه صحيح کي８ی.
%--$�د مدبر)هغه مر يی چ３ أزادې ي３ د بادار تر مر－ه پوری ت７ل شوی وي(، ام ولده )هغه 
د  مال  معين  د  يی چ３  مر  او مکاتب)هغه  لرونک３ شي(  اوالد  د  بادار ＇خه  له  وين％ه چ３ 
پيداکولو او بادار ته ورکولو وروسته به أزادي ترالسه کوي( چ３ يوه برخه مال ي３ اداء ک７ی وي 

أزادول نه صحيح کي８ي.
%.-$�که داس３ مکاتب أزاد ک７ي، چ３ ه５＆ مال ３４ نه وي اداء ک７ی، جواز لري. که خپل پالر 
او يا زوی پدې نيت واخلي، چ３ کفاره پرې اداء ک７ي، دا کار سم دی، که د مشترک مريي 
نيمايي برخه د کفارې لپاره أزاده ک７ي، او د پات３ برخ３ د قيمت ضمانت وک７ي او هغه هم 



٣٤٧

أزاده ک７ي، د امام ابوحنيفه په نزد نه صحيح کي８ي، که د خپل مريي نيمايي له کفارې ＇خه 
أزاده ک７ي،  بيا ي３ پات３ برخه ازاده ک７ي، صحيح کي８ي.

که د خپل مريي نيمايي د کفارې لپاره أزاد ک７ي، بيا له ظهارک７ل شوي م５رمن３ سره کوروالي 
وک７ي، او بيا باقی مريی أزاد ک７ي، د امام ابوحنيفه په نزد نه صحيح کي８ي. 

%/-$�که ظهار کوونکي )م７５ه( د أزادولو لپاره ه５＆ غالم پيدا نه ک７، نو کفاره ي３ دوې داس３ 
مياشت３ پرله پس３ روژه نيول دي، چ３ په من＃ ک３ ي３ د رمضان، وړوکي اختر، لوی اختراو د 

تشريق ور＄３ نه وي.
%0-$�که د دوو مياشتو په ل７ ک３ له ظهارک７ل شوې ميرمن３ سره د شپ３ قصدا او يا د ور＄３ د 
نسيان له کبله کوروالی وک７ي، د امام ابوحنيفه اوامام محمد په نزد به روژې له سره را－رزوي، 
پيل  له سره  ي３  به  بيا  ب３ عذره روژه وخوري،  يا  او  د عذر  يوه ورځ  دننه  د شپيتو ور＄و  که 

کوي.
%1-$�که غالم ظهارک７ی وي، د هغه کفاره يوا＄３ روژي نيول دي، که د هغه بادار د ده پر＄ای 

غالم أزاد ک７ي، او يا مسکينانو ته ډوډی ورک７ي، نه صحيح کي８ي.
ورکوي،  به ډوډۍ  ته  نيوالی، شپيتو مسکينانو  نه شوه  روژه  کوونکي س７ي  که ظهار  �$-2%
ق５مت  د همدغو شيانو  به  يا  او  وربشو  د  يا  د خرماوو،  پيمانه  پوره  او  د غنمو  پيمانه  نيمايي 
ورکوي، که د غرم３ او ما＊ام ډوډۍ ورک７ي، هغوی ل８ ور＇خه وخوري او يا زياته ور＇خه 

وخوري، کفاره سمه ده.
%3-$�داهم صحيح کي８ي چ３ يو مسکين ته شپ５ته ور＄３ دوه وخته په م７ه －６５ه ډوډی ورک７ي، 
او که په يوه ورځ همدې يو ته د شپيتو تنو ډوډۍ ورک７ي نه صحيح کي８ي، خو يوا＄ي  د دغ３ 
په جريان ک３ کوروالي  د ورک７ي  د ډوډۍ  م５رمن３ سره  له ظهارک７ل شوې  که  لپاره،  ور３＄ 

وک７ي، کفاره ３４ سمه ده، له سره شروع ته اړتيا نه پات３ کي８ي.
%4-$�که  پر چا باندې د ظهار دوې کفارې الزم３ شوې وي، او بيا دوه غالمان أزاد ک７ي، 
او د هرې يوې کفاري لپاره ي３ مشخص نه ک７ي، دا کارهم روا بلل کي８ي، په همدې تو－ه که 
＇لورمياشت３ روژه ونيسي، او يا يو سلو شلو مسکينانو ته  ډوډی د دوو کفارو لپاره ورک７ي، 
روا ده، او که د ظهار د دوه کفارو لپاره يو مريي أزاد ک７ي، او دوې مياشت３ روژه ونيسي، هغه 
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کوالی شي د يوي کفارې لپاره يو او د بل３ لپاره بل و！اکي.

شرحه 
د ظهار تعريف 

ظهار په لغت ک３ شا په شا کيدو ته ويل کي８ي، د فقه３ په اصطالح ک３ خپل３ ＊％３ ！ول بدن 
او يا ي３ داس３ غ７ی چ３ د ！ول بدن تعبير ور＇خه کي８ي د مور يا نورو ابدي محرماتو د غ７و يا 

！ول جسم سره مشابه کول ظهار بلل کي８ي.
د ظهار الفاظ

هره ！ولنه خپل الفاظ لري چ３ د سياق او سباق ＇خه يي مفهوم ＇ر－ندي８ي. همدا شان د ظهار 
الفاظ هم دي، نو که يو مسلمان خپل３ ميرمن３ ته ووايي: ستا شا زما د مور د شا په شان ده، دا 
س７ی مظاهر دی، خو که ورته و وايي: ته پر ما باندې داس３ يي لکه زما مور، دلته د س７ي نيت 
ته کتل کي８ي، که د ظهار نيت يي وي ظهار دی، که د طالق نيت ي３ وي باين طالق دی، که 
د عزت او کرامت نيت يي وي په همدې حملي８ي او که د هي＆ شي نيت يي نه وي، هي＆ نه 

واقع کي８ي.
د ظهار حکم

هغه ＊％ه  تر  کوي،  تشبيه  سره   محرماتو  ابدي  يا  ميندو  له  ميرمن３  م７５ونه چ３ خپل３  هغه 
ورباندې حرامي８ي، ＇و د خپل ظهارکفاره ورنک７ي.

د ظهار کفاره 
د ظهارکفاره د درې الندې شيانو ＇خه يوه ده:

۱- د يوغالم أزادول
۲- که غالم ي３ نه درلود، دوې مياشت３ به پرله پس３ روژې نيسي.

۳-  اوکه دغه کاريي هم نشو کوالی شپيتو مسکينانو ته به يوه ورځ ډوډی ورکوي او يا به 
يوه مسکين ته شپيته ور＄３  ډوډی ورکوي.

د ظهار مسايل
۱- د کفارې په جريان کې کوروالی

يا د هغی په جريان ک３ ظهارکونکی م７５ه مکلف دی چ３ له خپل３  او  له ورک７ې  د کفارې 
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م５رمن３ سره کورواله ونه ک７ي، که ３４ کفاره په روژه اداء کوله او د روژې په جريان ک３، له هغ３ 
سره د شپ３ په قصد او د ور＄３ په ه５ره کوروالي وک７ي، د امام ابو حنيفه او محمد په نزد به 
کفاره له سره پيل کوي، ＄که پرله پس３ والی )تتابع( له من％ه الړ، خو امام ابويوسف وايي: له 
سره به ３４ نه پيلوي، ＄که دا هغه کارونه دي چ３ روژه نه فاسدوي، نو پرله پس３ والی هم له 

من％ه نه وړي.
۲- تر يوې د ډېرو ښځو سره ظهار 

که چ５رې خپلو ！ولو ＊％و ته)که دا دوه...وي( ووايي: تاس３ په ما داس３ ياست لکه زما د مور 
شا، دی د ！ولو ＇خه مظاهر دی، که ＊％３ دوه وې دوه کفارې، که درې وې درې او که ＇لور 

وې ＇لور کفارې به ورکوي.
۳- کومې ورځې د روژې پرله پسې والی ماتوي؟

 که د ظهار کفاره په روژو نيولو اداء کوي، نو د رمضان د مياشت３ فرضي روژه، د واړه او غ
اختر ور＄３ او د تشريق په ور＄و ک３ به روژه نه نيسي، ＄که پدې سره تتابع له من％ه ＄ي که 

دغه ور＄３ پک３ راشي له سره به شپ５ته روژې نيسي.
۴- د متعددو ظهارونو کفاره  

که ظهارونه متعدد وي، د يوه په کفاره ک３ روژه ونيس３، د بل په کفاره ک３ غالم أزاد ک７ي او په 
در４م ک３ شپيتو مسکينانو ته ډوډۍ ورک７ي، يا ！ول په يو ډول کفاره خالص ک７ي، مثال درې 
ظهاره په يوسلو اتيا روژو يا درې غالمانو ازادولو اداءک７ي جواز لري، تشخيص ي３ ضرور نه 

دی.
۵- د مرېې د ظهار کفاره

د مر３４ د ظهار کفاره پرته له روژو په نورو شيانو نه شي راتالی، که بادار دهغه پر ＄ای غالم 
أزاد ک７ي يا مسکينانو ته ډوډی ورک７ي هم نه صحيح کي８ي.
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۱- ظهارتعريف ک７ئ؟
۲- له خپل３ ！ولن３ ＇خه د ظهار شپ８ الفاظ راوکاږئ .

۳- کفاره ＇ه ته وايي او د ظهار په کفاره ک３ کوم شيان ورکول کي８ي؟.
۴- د ظهار د احکامو ＇خه درې حکمونه په لن６و الفاظو په خپل تعبير وليکئ.

زده کوونکی به هغه أيت کريمه چ３ دظهارپه اړه راغلي، په قرأنکريم ک３ پيداک７ي اوله ژباړې 
سره يو＄ای به ي３ خپلوکتابچوک３ وليکي.
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شپ８ اويايم لوست

لعان

لعان د فقه３ يوه مشهوره اصطالح ده، په قرآنکريم ک３ يي هم بيان راغلی دې، پدې لوست 
ک３ ورباندې په تفصيل غ８ي８و.
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ژباړه:
د لعان کتاب: 

%-$�که م７５ه خپله م５رمن په زنا تورنه ک７ي، دواړه )مي７ه اوميرمن( د شهادت اهليت لرونکي 
وي، م５رمن هم داس３ وی چ３ قاذف )کن％ل کوونکی( ي３ په درو وهل کي８ي، او يا خو م７５ه 
د هغ３ د بچي د نسب نفی وک７ه او م５رمن د دغ３ خبرې د سپيناوي غو＊تنه ور＇خه وک７ي 
پر هغه )م７５ه( باندې لعان الزمي８ي، که ي３ له لعان ＇خه انکار وک７، حاکم به ３４ تر هغه وخته 
پلی  به د قذف حد ورباندې  بيا  نو  يا ＄ان درواغ جن وبولي  او  لعان وک７ي  بندي کوي ＇و 

کي８ي.
%.$�که ي３ لعان وک７، م５رمن باندې هم لعان واجب８５ي، که ي３ انکار وک７ بندۍ به شي تر＇و 

چ３ لعان وک７ي او يا م７５ه ري＋تونی وبولي.
%/$ که م７５ه مريى يا  کافر يا د قذف په حد باندې په حد شوی و او خپله ＊％ه ي３ تورنه ک７ه، 
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حد ورباندې پلی کي８ي او  که م７５ه د شهادت اهليت درلوده خو م５رمن ي３ وين％ه يا کافره، يا 
د قذف حد ورباندې جاري شوی و او يا له هغ３ ډل３ ＇خه و چ３ قاذف يی نه په حد ک５ده، 
يعن３ چ３ م５رمن وړه ، ل５ون９ او يا زنا کاره وي، نو بيا ي３ م７５ه په دغه تور ل／ولو نه په حد ک８５ي 

او نه به لعان کوي.
د لعان صفت داس３ دی: قاضي به لعان لوم７ی د م７５ه نه پيل کوي. م７５ه به ＇لور＄له  �$0%
شاهدي ورکوي. په هر＄ل به وايي:) شاهدي کوم په  اهلل پاک چ３ زه ر＊تيا وايم او د هغ３ د 
زنا په تورولو ک３ ري＋تونی يم( په پن％م ＄ل به وايي: )که زه به د هغ３ دزنا په اړه دروغ وايم پرما 

دي د خدای لعنت وي( پدې هر＄ل ويلو به هغ３ ته اشاره کوي. 
بيا به م５رمن ＇لور＄له شاهدي په الندې ډول سره وايي:)زه خدای شاهد بولم چ３ دی په دې 
خبره ک３ چ３ زه يي زانيه و－２لم دروغ جن دی( په پن％م ＄ل به وايي:)که هغه په زنا باندې زما 

د متهمولوپه اړه ر＊تونی وي، نو د خدای غضب دې پرما وي(. 
%1$�کله چ３ د ＊％３ او خاوند تر من＃ لعان وشو، قاضی به دوی سره جالک７ي دغه جدايی د 
امام ابوحنيفه اوامام محمد په نزد يو باين طالق دی،او امام ابويوسف وايی:د تل لپاره ورباندې 

حرامي８ي. 
%2$�که تور د ماشوم په اړه و، قاضی به د هغه نسب له م７５ه ＇خه نفی ک７ي او مور پورې به يي 
وت７ي، وروسته که م７５ه ＄ان دروغ جن وباله، د قذف حد به په هغه پلي ک７ي، او ورته روا ده 
چ３ م５رمن ب５رته  په نکاح ک７ي، په همدې ډول که پردۍ م５رمن ته د قذف نسبت وک７ي، او 
دی په حد شي او يا م５رمن زنا وک７ې، بيا په حد شي )ورته روا ده چ３ م５رمن ب５رته په نکاح 

ک７ي(. 
يا ليونی وي، تورنه ک７ي، د دواړو ترمن＃ لعان نشته، د  که خپله م５رمن چ３ صغيره او  �$3%

－ون／ي په قذف باندې لعان نه مرتبي８ي.
%4$ که م７５ه و وايي: ستا حمل له ما ＇خه نه دی، ترمن＃ ي３ لعان نه پلي کي８ي، او که و واي３: 
زنا دې ک７ې ده او دغه حمل له زنا ＇خه دی، دواړه به لعان کوي، او قاضي به حمل نه نفی 

کوي. 
%5$�که م７５ه له والدت وروسته او يا د هغه د مبارکی قبلولو پرمهال اويا د والدت د وسايلو د 
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اخيستلو پرمهال ماشوم نفی ک７ي، نفی ي３ صحيح ده، لعان به کوی. که وروسته لدې کارونو 
نفی وک７ي لعان به کوي خو نسب ثابتي８ي. 

امام ابويوسف اوامام محمد وايي: د نفاس په موده ک３ نفی صحيح کي８ي.
%,-$�که م５رمن３ يو＄ل دوه بچيان وزي８ول، م７５ه اول بچی  نفی ک７ او دويم ３４ د ＄ان وباله، 
د دواړو نسب ثابت８５ي او پر م７５ه به د قذف حد پل３ کي８ي، او لعان به نه کوی که په اول ３４ 

اعتراف وک７، دويم ３４ نفی ک７، د دواړو نسب ثابتي８ي او لعان به کوي.

شرحه
لعان څه وخت صورت مومي

د م７５ه او م５رمن３ ترمن＃ لعان هغه وخت پيل کي８ی، چ３ م７５ه خپله م５رمن په زنا  تورنه ک７ي، 
يا د هغ３ ولد  نف３ ک７ي، پداس３ حال ک３ چ３ د خپلی مدعی لپاره شاهدان ونه لري.

تعريف
لعان په لغت ک３ ش７لو او لرې کولو ته وايي. او د فقهاوو په اصطالح ک３ هغه －واه９ چ３ د 

＊％３ او خاوند تر من＃ د غضب او لعنت  په ملتيا تر سره کي８ي لعان بلل کي８ي.
د لعنت کلمه به مي７ه وايي او د غضب لفظ به ميرمن استعمالوي.

اهل شهادت څوک دي؟
د شهادت اهل هغه ＇وک دی چ３ عاقل، بالغ، أزاد، مسلمان وي او د قذف په حد باندې په 
دورو وهل شوی نه وي. نو که په زوجينو ک３ کوم يو ليونی، غالم ، صغير اويا د قذف په حد 

وهل شوی وي، نو د دوی تر من＃ لعان نه واقع ک８５ي، ＄که اهل شهادت نه دي.
د لعان کيفيت او مثال

کوثر خپله م５رمن زبيده په زنا باندې تورنه ک７ه، خو د خپل３ دعوا لپاره ه５＆ －واه نلری، زبيدې 
وويل: زه زنا کاره نه يم، او له قاضي ＇خه ３４ د م７５ه لپاره د قذف د حد غو＊تنه وک７ه، قاض３ 
به لوم７ی م７５ه ته په هغو الفاظو  قسم ورکوي  چ３ په متن ک３ واضح شول، کوثر چ３ دغه 
قسمونه تکرار ک７ل، بيا به قاض３ زبيدې ته هماغه قسمونه ورک７ي چ３ په متن ک３ يي يادونه 

شوې ده.
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د لعان حکم
کله چ３ د ＊％３ او خاوند تر من＃ د قاضي پر وړاندې د متن په ترتيب لعان وشو، قاض３ به 
دواړه سره جال ک７ي، امام ابوحنيفه او امام محمد دغه جدا کيدل يو باين طالق بولي، ＄که دا 
تفريق د قاضي له لورې را＄ي او د قاضي تفريق باين طالق دی، خو امام ابويوسف يي دايمي 
{-= âbßEß?� åÁ>ß£ å»ßJáß�� ß×� åÁ>ß¿ å¢ ßØßJàá�=}�:جدايي －２ي، ＄که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمايي

لعان کوونکي د تل لپاره سره نه جمع کي８ي.
له لعان څخه انکار

که م７５ه له لعان ＇خه انکار وک７ي، قاضي به ي３ بندي ک７ي، که ي３ ＄ان درواغجن وباله د 
قذف حد به پرې پل３ ک７ي، ＄که هغه خپله ميرمن په ناحقه په زنا تورنه ک７ې ده.

که ميرمن د لعان ＇خه انکار وک７ي، هغه به د قاضي له خوا ترهغه پورې زنداني کي８ي، ＇و 
لعان و وايي، او يا خو د خپل م７５ه خبره تصديق ک７ي.

که د م７５ه خبره ３４ تصديق ک７ه، د زنا حد ورباندې نه پلی کي８ي، ＄که د زنا د حد د پلي ک５دو 
لپاره ＇لور ＄له اقرار شرط دي، او دا يو اقرار دی نو په يو اقرار ورباندې حد نشته، همدا راز د 
لعان پري＋ودل په زنا نه －واهي ده او نه اقرار، نو غو＊تنه ３４ دا شوه چ３ د حد ايجاب نه کوي.

په غبرګولو ماشومانو کې له يوه څخه انکار
که په غبر－ولو ماشومانو ک３ لوم７ی نفيه ک７ي، اوپه دويم اعتراف وک７ي، د دواړو نسب ثابتي８ي، 
م７５ه په حد کي８ي او لعان صورت نه مومي، ＄که دا دواړه د يوو اوبو ＇خه پيدا شوي، او ده په 

دويم باندې په اعتراف خپل ＄ان درواغجن و－ا１ه، ＄که يو حمل د دوه کسانو نه وي.
که لوم７ی د ＄ان بولي او دويم نفي ک７ي، د دواړو نسب ثابتي８ي، خو لعان به کوي، ＄که دا هم 
د اول په شان يو حمل دی، اول اعتراف د دويم لپاره ثبوت دی، نو نفی پدې خاطر نه صحيح 

کي８ي او لعان به ＄که کوي چ３  ＊％ه ي３ د دويم ماشوم په نفی کولو سره په زنا تورنه ک７ه.

لعان د څه شي قايم مقام دی؟
د خاوند په حق ک３ لعان د قذف د حد قايم مقام دي او د ＊％３ په حق ک３ د زنا د حد قايم 

مقام دی.

۱ - اخرجه ابوداود فی سننه باب اللعان ۳- ۲۴۲ صححه االلباني.



٣٥٦

۱-  لعان د لغت او اصطالح له مخ３ تعريف ک７ئ؟
۲-  لعان په کوم مهال د کومو اشخاصوترمن＃ پ５＋ي８ي؟

۳- د لعان حکم ＇ه؟ او ＇ن／ه تر سره کي８ي؟
۴- د لعان نه په انکار ＇ه اثر مرتبي８ي؟

۵- د غبر－ولو ماشومانو نه د يوه ＇خه په انکار ＇ه شی الزمي８ي؟

د لعان په اړه چ３ کوم أيت کريمه په قرآنکريم ک３ راغلی، هغه به له  ژباړې  سره يو＄ای په 
کتابچوک３ وليکئ.
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اووه اويايم لوست

عدت

م５رمن چ３ طالقه شي، ترکومه به انتظار باسي، بله نکاح به نه کوي؟ 
که م７５ه ي３ وفات شي تر کومه وخته به ＊％ه بل م７５ه نه کوي؟ دا او دې ته د ورته پو＊تنو 

＄وابونه د دې درس موضوع ده.
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� çÁåDßª�(ßÍßÉå¾>çN¶=� á̧ å» á³àI�áß�ßÆ� å¹çÆßáÙ=� áÀåº�àÌ çbå£á¶=� áK ßvß̄á¾=�=ßcåDßª�> â£Éåß��> ß» àÃá¿åº�åÄåE�>âF ßjßJáà�� åxáÉßá�=� áÀåº

�*Êå¾>çN¶=�åÌ çb å¢�ß½>ßß��>ßÃáÉß· ß¢
� á¼ß·á£ßI�áß�� áÁåDßª�(åÌ>ßªßÇá¶=� ßGÉå̄ ß¢�åÌ>ßªßÇá¶=� å�ßÆ� å± ßØ çì¶=� ßGÉå̄ ß¢� å± ßØ çì¶=� å��åÌ çbå£á¶=�àÐ= ßbåJáE= ßÆ�$-0%

*> ßÃàIçb å¢� áK ßvß̄á¾=� åbß̄ßª�(àÌ çbå£á¶=� áK ßvßº�ÎçJ ßU�åÌ>ßªßÇá¶=�áÆß?� å± ßØ çì¶>åE
� åµáfßI�Îß· ß¢� åÓ å{=ßÇá¶=�å½áh ß¢�ßbá¿ å¢�áÆß?�(> ß» àÃß¿áÉßE� å°Èåfá«çJ¶=� ßGÉå̄ ß¢�( åb åi>ß«á¶=� å\> ß³ë¿¶=� å��àÌ çbå£á¶=ßÆ�$-1%

 *> ßÃåÒ á{ßÆ

ژباړه:
دعدت کتاب  

%-$�م７５ه چ３ خپله م５رمن په باين، رجعي يا درې طالقو طالقه ک７ه، او يا د دواړو ترمن＃ له طالقه 
پرته جدايي رامن＃ ته شوه، ＊％ه أزاده او حيض ليدونک３ وه، عدت يی درې اقراء)حيضونه( 

دي.
%.$�)اقراء(: حيضونه )مياشتن９ ناروغي( دي.

%/$�که ＊％ه د وړوکوالي اويا لوی والي )د ډ４ر عمر ت５ر４دو( له کبله حيض نه ويني، عدت ３４ 
درې مياشت３ دی،که ميرمن حامله وه، عدت ３４ د حمل ز８４ول دي.

%0$�که )م５رمن( وين％ه وه، عدت ３４ دوه حيضه دي، اوکه نه حايضه ک５ده بيا ３４ عدت يوه 
نيمه مياشت دی. 

%1$�که م７５ه له اصيلي م５رمن３ ＇خه وفات شي، عدت يي ＇لورمياشت３ اولس ور＄３ دی، که 
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وين％ه وه نوعدت ي３ دوې مياشت３ اوپن％ه ور＄３ دی، که اميدواره وه، بيا ي３ عدت د حمل 
زي８ول دي. 

%2$�که )د مي７ه( په مرض ک３ طالقه شوې م５رمن، د ميراث حق ولري، نو عدت ４ی د دوو 
مودو)＇لور مياشت３ او لس ور＄３ او د حمل وضع( ＇خه اوږده موده ده. 

%3$�که وين％ه د رجعي طالق د عدت په ل７ ک３ أزاده شي، عدت ي３ د اصيلو م５رمنو عدت 
ته انتقالي８ي، او که په داس３ حال ک３ ازاده ک７ی شي چ３ مبتوته ) په باين طالق طالقه( وي يا 

ترې م７５ه م７ شوي وي، عدت ３４ د اصيلو م５رمنو عدت ته نه انتقالي８ي. 
%4$�که آيسه )چ３ مياشتنی ناروغي نلري( وي، نو عدت ي３ په مياشتو ت５ر ک７، خو بيا د حيض 
پوره  په حيضونو  به عدت  له سره  او  له من％ه ＄ي،  ت５ره شوې موده  وين３، د عدت  و  وين３ 

کوي. 
%5$�په فاسده نکاح نکاح شوو، او په اشتباه وط３ شوو ميرمنو عدت په جدايي اومرګ ک３ 

حيض دی.
أزاده ک７ي، عدت ي３ درې حيضه  ياي３  او  بادار م７ شي  ام ولدې وين％３ ＇خه  له  %,-$ که 

دی. 
%--$�که صغير له خپل３ ام５دوارې م５رمن３ ＇خه وفات شي، عدت ي３ د ماشوم ز８４ول دي، که 
حمل وروسته له مر－ه ورپي（ شو، بيايی عدت ＇لورمياشت３ اولس ور＄３ دی، خو په دواړو 

صورتونو ک３ نسب نه ثابتي８ي. 
%.-$�که م７５ه خپله م５رمن د حيض په حالت ک３ طالقه ک７ي، دغه حيض چ３ طالق په ک３ 

واقع شوی، په عدت ک３ نه شم５رل کي８ي. 
%/-$�که د عدت په حالت ک３ له م５رمن３ سره په اشتباه کوروالی وشي، پدې باندې بل عدت 
الزمي８ي، اودواړه عدتونه په يوه اوبل ک３ تداخل پيدا کوي، کوم حيضونه چ３ وين３، هغه د 
دواړو عدتو لپاره －２ل کي８ي، کله چ３ د لوم７ې عدت موده پوره او د دويم پات３ وه هغه به پوره 

کوي. 
%0-$�د عدت پيل په طالق ک３ وروسته له طالقه دی، په وفات کی وروسته له وفاته،که له 
طالق او يا وفات ＇خه تر هغه پورې نا خبره وه چ３ د عدت موده ي３ ت５ره شوه )پوره شوه(، نو 
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عدت ي３ ت５ر شم５رل کي８ي.
%1-$�په فاسده نکاح ک３ عدت د دواړو له جال ک５دو وروسته، يا چ３ وط３ کوونکي د دې د 

وط３ د پري＋ودو قصد وک７ي، پيل ک８５ي.
شرحه 
تعريف

عدت په لغت ک３ شم５رلو ته واي３،او د فقهاوو په اصطالح ک３ هغه شرعي مشخص انتظار دی 
چ３ م５رمن به يی د خپل رحم د پاکوالي لپاره د م７５ه په کور ک３ باسي او بل واده به نه کوي.

د عدت حکمت
م７５ه ته د فکر کولو مهلت او ＊％３ ته د خپل رحم معلومات چ３ حمل پک３ شته او که نه؟ 

د عدت له حکمتونو ＇خه －２ل ک８５ي.
د عدت حکم

درې  حيضه،  موده)درې  ！اکل３  لپاره  ميرمن３  د  وروسته  ＇خه  وفات  او  جدايی  طالق،  له 
مياشت３...( ت５رول واجب دي.

د عدت ډولونه
عدت په درې ډوله دی، عدت په حيضونو، عدت په مياشتو او عدت د ماشوم په ز８４ولو باندې. 

او دا د م５رمنو اوجدايی د کيفيت له مخ３ ！اکل کي８ي چ３ تفصيل يي په الندې ډول دی:
په حيضونو عدت

کوم３ م５رمن３ چ３ د خپلو م７５ونو له لورې طالق３، يا ي３ تر من＃ ُفرقت راشي او دوی حيض 
� àL>ß̄ç· ßìàá�=ßÆ%:فرمايي جالله  جل  اهلل  ده،  )حيضه(  درې  يي  موده  عدت  د  وي،  ليدونکي 
�æÐÆàfà®�ßÍßMßØßM$�طالق３ شوې ميرمن３ به په خپلو ＄انونو درې حيضه ＄ن６  çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ

کوي) له بل３ نکاح پرته به انتظار باسي(.
کله چ３ درې حيضه پوره شول، هغه بيا کوالی شي چ３ د＄ان لپاره بل م７５ه غوره ک７ي.

په مياشتو عدت
په مياشتو عدت په دوه ډوله م５رمنو ک３ راتالی شي.

لومړی: هغه م５رمن３ چ３ د ماشومتوب اويا لوی والی له کبله حيض نه وينی،  د عدت موده 

� åÁåC� á¼ à³åÑ> ßjå¾� áÀåº� åxÉåßá�=� ßÀåº� ßÀ ájåÒßÈ�ÊåÑçØ¶ß=ßÆ( :ي３ درې مياشت３ ده، اهلل جل جالله فرمايي
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æf$)الطالق: ۴(.  که ستاسو له م５رمنو ＇خه کوم３ م５رمن３ د حيض  àÃ ámß?�àÍßMßØßM� çÀ àÃàIçbå£ßª� á¼àJáFßIáe=
له راتلو ＇خه نا اميده شي، که )تاس３( د دوی )په عدت ک３( شک کوی، نو د دوی عدت 

درې مياشتي دی.
دويم:هغه م５رمن３ چ３ خاوند ترې وفات شي او اميدوارې نه وي، برابره ده چ３ کوروالي 
پرې را＄ي، عدت ي３ ＇لور  نه  او که  پرې را＄ي  نه وي شوی، حيض  يا  ورسره شوی وي 
�> âQ=ßÆágß?� ßÁÆàeßdßÈßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÁáÇçªßÇßJàÈ� ßÀÈådç¶ß=ßÆ% :مياشت３ او لس ور＄３ دی اهلل جل جالله فرمايي
fn¢Æ�f=$�)البقرة: ۲۳۴(.�او هغه ＇وک چ３ له تاسو نه وفات  àÃ ámß?�ßÍß£ßEáeß?� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ

شي او ＊％３ پري８دي، )＊％３( به په خپلو ＄انونو＇لور مياشت３ او لس ور＄３ انتظار کوي.
د عدت مياشت３ په قمري مياشتو حسابي８ي.

د حمل په زېږېدلو باندې عدت
که طالقه شوې م５رمن حامله وي، د هغ３ عدت د حمل په ز８４ون پای ته رسي８ي، اهلل جل 
ام５دوارو  د  ]الطالق: ۴[   { çÀ àÃß·áß�� ßÀá£ ßvßÈ � áÁß? � çÀ àÃà· ßQß? � å¹> á�ßáÙ= � àL×Æà?ßÆ} فرمايي:� جالله 

م５رمنو عدت دا دی چ３ حمل و ز８４وي.
په مرض کې د طالقې شوې ښځې عدت چې مېړه ېې مړ شي

که م７５ه خپله م５رمن په مرض موت ک３ طالقه ک７ي او بيا م７ شي، نو که طالق رجعي و، ＊％ه 
به د هغه له مرګ ＇خه وروسته، عدت په مياشتو ت５روي ＇لور مياشت３ او لس ور＄ي، ＄که 

په رجعي طالق ک３ نکاح په پوره تو－ه له من％ه نه ده تلل３.
او که باين طالق و، او م７５ه د عدت له ت５ر４دو پخوا م７ شو او ＊％３ ميراث يووړ، نو عدت به 
３４ د طالق او وفات له عدتونو ＇خه، کومه چ３ اوږده وي، همهغه －２ل کي８ي. پدې تو－ه چ３ 
که درې حيضه د ＇لورو مياشتو او لسو ور＄و ＇خه پخوا پوره شول، نو ＇لور مياشت３ او لس 
ور＄３ به پوره کوي او که ＇لور مياشت３ او لس ور＄３ ت５رې شي، خو درې حيضه ونه ويني، 

دا به تر هغه انتظار باسي  تر ＇و درې حيضه پوره ک７ي.
د عدت پيل

د عدت پيل له هغه وخته ک８５ي چ３ طالق، تفريق، او د م７５ه مرګ رامن＃ ته شي، که ＊％ه په 
دې پ５＋و خبره وي او که نه ، عدت ３４ حسابي８ي.

که م７５ه خپله م５رمن په حيض کی طالقه ک７ي، دغه حيض يی په عدت کی نه شم５رل کي８ی، 
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له دغه حيض نه پرته به درې حيضونه تيروي نو د عدت پيل ي３ له راتلونکي حيض ＇خه 
کي８ي.

۱- عدت ＇ه ته وايی؟
۲- عدت په ＇وډوله دی په تفصيل سره ي３ بيان ک７ی.

۳- د عدت حکم ＇ه دی؟
۴- دعدت حکمت وواياست.

۵- قروء د حنفي مذهب له مخ３ ＇ه معنی لري بيان ي３ ک７ئ.
۶- د وين％３ عدت د اصيل３ له عدت سره ＇ه توپير لري؟

۷- ابعد االجلين ＇ه معنا لري؟ او د کومو م５رمنو لپاره عدت دی؟
۸-  عدت له کومه وخته پيل８５ي؟
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اته اويايم لوست

احداد او د عدت ＄ين３ نور احکام

＊％ه چ３ په باين طالق طالقه شي او يا ３４ م７５ه ور＇خه م７ شي، د نکاح د نعمت او د م７５ه 
ناورين يوه موده ت５ره ک７ي، دا  بايد د  د ور ＇خه اخيستل ک５دو له امله، د شريعت په حکم 
ناورين او خپ／ان به په ＇ه شي ＊کاره کوي؟ دا او دې ته ورته د عدت نور مسايل به په دې 

درس ک３ ولولی.

*àa= ßb áUåáÝ=�)âÍ ß»å· ájàº�âÍß·å®> ß¢�âÍß§å¶>ßE� áKß¾> ß²�=ßcC�)>ßÃ àQáÆßg�>ßÃá¿ ß¢�ÎçªßÇßJàá�= ßÆ�åÍßIÇàJáFßá�=�Îß· ß¢ßÆ�$-%
� àG åvßJáß�� ß×ßÆ�æeád à¢� áÀåº� ç×C� ßÀáÂèb¶=ßÆ� ß̧ áV à³á¶=ßÆ�ßÍß¿Èëh¶=ßÆ� ßGÉ ëì¶=� ßµàá�ßI� áÁß?�6àa= ßb áUåáÝ=ßÆ�$.%

�* æÁ=ßfß« á¢ßhåE� ß×ßÆ�æfà« árà£åE�> â¦ÇàF árßº�>âEáÇßM� àkßFá·ßI� ß×ßÆ�åÐ>ç¿åá�>åE
�*àa= ßb áUåáÝ=�åÍßºßáÙ=�Îß· ß¢ßÆ�*æÌß�å§ ßq� ß×ßÆ�æÌßfåª> ß²�Îß· ß¢�ßa= ßb áUC� ß×ßÆ�$/%

*ãa= ßb áUC�( åbß¶ßÇá¶=�ë½à?�åÌ çb å¢� å�� ß×ßÆ�åb åi>ß«á¶=� å\> ß³ë¿¶=�åÌ çb å¢� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$0%
*åÍßF áìåá�=� å�� åxÈåfá£çJ¶>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�(àÌ çbßJá£àá�=� ßG ßìáà�� áÁß?�Êå§ßFá¿ßÈ� ß×ßÆ�$1%

�*=âe>ßÃß¾� ß×ßÆ� âØáÉß¶�> ßÃßJáÉßE� áÀåº� àTÆàfàá�=�åÍßIÇàJáFßá�= ßÆ�åÍçÉ å£ áQçf¶=�åÍß̄ç· ßì à»á·å¶� àgÇàß�� ß×ßÆ�$2%
�>ßå�åhá¿ßº��¦��� àKÉåFßI� ß×ßÆ�( å̧ áÉç·¶=� ßxá£ßEßÆ�=âe>ßÃß¾� àTàfáß��(> ßÃ àQáÆßg�>ßÃá¿ ß¢�ÎçªßÇßJàá�= ßÆ�$3%

�åÍß®áfà«á¶=� å¥Çà® àÆ� ß¹> ßU�Îß¿ á³ èj¶>åE�> ßÃáÉß¶C� à> ßvàÈ�Ëådç¶=� å¹åhá¿ßá�=� å��çbßJá£ßI� áÁß?�åÌ çbßJá£àá�=�Îß· ß¢ßÆ�$4%
� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�æeád à¢� áÀåº� ç×C� ßTàfáß�� áÁß?�>ßß�� ßkáÉß·ßª�(> ßÃÉå« á³ßÈ� åKëÉßá�=�åe=ßa� áÀåº�>ßÃàFÉ årß¾� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( åLáÇßá�=ßÆ

* áKß·ß̄ßJá¾=� á¼åÃåFÉ årß¾� áÀåº�àÍßMßeßÇá¶=�> ßÃ ßQßf á]ß@ßª�> ßÃÉå« á³ßÈ� ß×� åKëÉßá�=�åe=ßa� áÀåº�>ßÃàFÉ årß¾
�*åÍçÉ å£ áQçf¶=�åÍß̄ç· ßìàá�>åE� àTáÆçh¶=�ßfåª> ßjàÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$5%

� ß̧ áFß® �> ßÃß̄ç· ß{ � ç¼àM �(> ßÃåIçb å¢ � å� �>ßÃ ßQçÆßhßI � ç¼àM �>â¿åÑ>ßE �(>â® ßØ ß{ �àÄßIß?ßfáº= � à̧ àQçf¶= � ß°ç· ß{ �=ßcåC ßÆ �$-,%
�åfáÃßá�= � à¬ árå¾ �>ßß� �ãb ç»ßà� � ß¹>ß®ßÆ*> ß» àÂßbá¿ å¢ �ãÍß·á̄ßJ ájàº �ãÌ çb å¢ �>ßÃáÉß· ß¢ßÆ �( ã̧ åº> ß² �ãfáÃßº �åÄáÉß·ß£ßª �( å¹Ç à]èb¶=

�* ß�ÆàáÙ=�åÌ çbå£á¶=�à½>ßß��>ßÃáÉß· ß¢ßÆ
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�çfå̄ àI �áß� �>ßº �ßfßNá²ß? �áÆß? �å á�ßJß¿ ßjå¶ �åÄåE � áLßÐ> ßQ �=ßcC �(åÍçÉ å£ áQçf¶= �åÍß̄ç· ßìàá�= � åbß¶ßÆ � àG ßjß¾ � àKàFáNßÈßÆ �$--%
� áÀåº�ßfßNá²ßåÙ�åÄåE � áLßÐ> ßQ� áÁåCßÆ�(àÄá¿åº � áKß¾>ßE �å á�ßJß¿ ßi� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ�åÄåE � áLßÐ> ßQ�=ßcåDßª �(> ßÃåIçb å¢�åÐ> ßvå̄á¾>åE

*âÍß£ áQåe� áKß¾> ß²ßÆ�àÄàF ßjß¾� ßKßFßM�å á�ßJß¿ ßi
�å½> ß»ßJå¶�åÄåE� áLßÐ> ßQ�=ßcåC ßÆ�(å á�ßJß¿ ßi� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ�åÄåE� áLßÐ> ßQ�=ßcC�> ßÂåbß¶ßÆ� àG ßjß¾� àKàFáNßÈ�àÍßIÇàJáFßá�= ßÆ�$-.%

*àÄßÉ å¢çbßÈ� áÁß?� ç×C�àÄàF ßjß¾� áKàFáNßÈ�áß��(åÍß®áfà«á¶=�å½áÇßÈ� áÀåº�å á�ßJß¿ ßi
�*å á�ßJß¿ ßi�ß á�ßEßÆ�åÌ>ßªßÇá¶=�ß á�ßE�>ßº�> ßÃ àQáÆßg�>ßÃá¿ ß¢�ÎçªßÇßJàá�=� àG ßjß¾� àKàFáNßÈßÆ�$-/%

� ßKßFßM�(æf àÃ ámß?�åÍçJ åi� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ�æbß¶ßÇåE� áLßÐ> ßQ� ç¼àM�(> ßÃåIçb å¢�åÐ> ßvå̄á¾>åE�àÌ çbßJá£àá�=� áKßªßß�á¢=�=ßcåC ßÆ�$-0%
�*ÄFj¾� áKàFáNßÈ�áß��æf àÃ ámß?�åÍçJ åjå¶�åÄåE� áLßÐ> ßQ� áÁåCßÆ�àÄàF ßjß¾

� åÁ ßØ àQße�>ßÃåIßa ß×åÇåE�ßbßÃ ánßÈ� áÁß?� ç×C�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÄàF ßjß¾� áKàFáNßÈ�áß��(= âbß¶ßÆ�àÌ çbßJá£àá�=� áLßbß¶ßÆ�=ßcåC ßÆ�$-1%
� àG ßjç¿¶=� àKàFáNßÉßª�( åTáÆçh¶=� å̧ ßFå®� áÀåº� ã=ßå�á¢=�áÆß?�ãf åÂ> ß�� ã̧ áß�� ßµ>ß¿ àÂ� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C� åÁ>ßIß?ßfáº=ßÆ� ã̧ àQße�áÆß?

�*æÌ ßb åU=ßÆ�æÌß?ßfáº=�åÌßa> ßÃ ßnåE� å¤É å»ßá�=� å�� àKàFáNßÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(æÌßa> ßÃ ßm�åá�ß¦� áÀåº
� áKàFáNßÈ�áß��(> ßÃ ßQçÆßhßI�å½áÇßÈ� áÀåº�æf àÃ ámß?�åÍçJ åi� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ�æbß¶ßÇåE� áLßÐ> ßRßª�(âÌß?ßfáº=� ßTçÆßhßI�=ßcåC ßÆ�$-2%
�(ßÌßa ß×åÇá¶=� ßb ßV ßQ� áÁåCßÆ�(åÄåE� ßßß�á¢=�=ßcC�àÄàF ßjß¾� ßKßFßM�(= âb å¢> ßrßª�æf àÃ ámß?�åÍçJ åjå¶�åÄåE� áLßÐ> ßQ� áÁåCßÆ�(àÄàF ßjß¾

*�åÌßa ß×åÇá¶>åE� àbßÃ ánßI�æÌ ßb åU=ßÆ�æÌß?ßfáº=�åÌßa> ßÃ ßnåE�àÄàF ßjß¾� ßKßFßM
�*æf àÃ ámß?�àÍçJ åi�àÄè·ß®ß? ßÆ�( åÁ>ßJß¿ ßi� å̧ á»ßá�=�åÌ çbàº� àfßNá²ß?ßÆ�$-3%

*> ßÃáÉß· ß¢�ßÌ çb å¢� ßØßª�(ßÍçÉëºëd¶=� èÊëºëd¶=� ß°ç· ß{�=ßcåC ßÆ�$-4%
�*> ßÃß·áß�� ß¤ ßvßI�ÎçJ ßU�> ßÂ àÖ ßìßÈ� ß×ßÆ�( à\> ß³ë¿¶=�ßg> ßQ�(>ß¾ëh¶=� áÀåº� à̧ åº>ßá�=� åK ßQèÆàhßI�=ßcåC ßÆ�$-5%

ژباړه:

%-$�په هغه بالغه مسلمانه م５رمن، چی په باين) وړوکي باين يا غليظ( طالق طالقه شي اويا ي３ 
م７５ه وفات شي داحداد ت５رول دي.

%.$�احداد دا دی چ３ عطر، ＊ايست، رانجه او ت５ل استعمالول پر８４دي م／ر چ３ عذر ولري. 
نه کاروي په عصفرو)يوقسم بو！ی دی چ３ سوررن， ترې جوړي８ي( او زعفرانو  به  نکريزې 
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باندې رن， شوې جام３ به نه اغوندي. 
%/$�په کافرې اوصغيرې باندې احداد نشته، اما وين％ه به احداد کوي. 

%0$�د فاسدې نکاح اوام ولدې په عدت ک３ احداد نشته. 
%1$�مناسبه نه ده چ３ معتدې )هغه ميرمن چ３ په عدت ک３ وي( ته د نکاح وړانديز وشي، خو 

اشاره کول خواست／ارۍ ته پروا نه لري.
%2$�په رجعي اوغير رجعي طالق باندې طالق３ شوې م５رمن３ ته رواه نه دي چ３ د شپ３ او يا 

ور＄３ له مخ３ له کوره بهر وو＄ي.
%3$ خو هغه م５رمن چ３ م７５ه يي م７ شوی وي، د ور＄ی له مخ３ او د شپ３ په ＄ينو برخو ک３ 

کوالی شي چ３ بهرالړه شي ، خوله خپله کوره به بهرشپه نه ت５روي.
%4$�په عدت ت５روونک３ م５رمن３ باندې الزمي ده چ３ په هماغه کورک３ واوسي８ی چی د تفريق 
يا د م７يني پر مهال دې ته د استو－نی لپاره ＄ان／７ی شوی دی، که له وفات شوي م７５ه ＇خه 
دې ته رس５دل３ برخه د دې د استو－ن３ لپاره بسيا کوي، بيا ورته پرته له عذره وتل نه دي روا، او 

که ورته بسيا نه کوي، او ورثه ３４ له خپلو برخو وباسي، بيا بل ＄ای ته انتقال５دای شي. 
%5$�م７５ه ته روا نه دي چ３ خپله رجعي مطلقه سفرته له ＄انه سره بوزي.

%,-$�که س７ی خپله م５رمن په باين طالق طالقه ک７ي، بيا په عدت ک３ ورسره نکاح وک７ي، 
عدت  ＄ان／７ی  م５رمن  په  او  مهر  بشپ７  م７５ه  په  ک７ي،  طالقه  بيا  ي３  کوروالي  له  اومخک３ 

الزم８５ي، امام محمد وايي: نيمايي مهر ورلره دی، او د لوم７ني عدت پوره کول ورباندې دي. 
%--$�د رجعي مطلقي د اوالد نسب تر دوو کلو او يا زياتو چ３ د عدت د پوره ک５دو اقرار ３４ نه 
وي ک７ی ثابت８５ي، که يي له دوو کلو ＇خه په ل８ه موده ک３ اوالد راوړ، دا له ده ＇خه جدا )باينه( 
شوه، او که له دوو کلو ＇خه په ډ４ره موده ک３ اوالد وز８４وي، نسب ثابت８５ي او دغه )والدت( 

رجعت －２ل کي８ي.   
%.-$�د باين３ مطلق３ د اوالد نسب له دوو کلونو ＇خه په کمه موده ک３ ثابتي８ي، اوکه د جدا 
ک５دو له ور＄３ ＇خه د دوو کلو له پوره ک５دو سره سم پيداشي، نسب نه ثابتي８ي، م／ر دی ي３ 

دعوی وک７ي.
%/-$�د هغ３ م５رمن３ د اوالد نسب چ３ م７５ه يی وفات شوی وي له وفات ＇خه بيا تر دوه کلو 
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پورې ثابت８５ي.
%0-$�که معتده م５رمن، د عدت په ت５ر４دو باندې اعتراف وک７ي، او بيا له شپ８و مياشتو ＇خه 
په ل８ه موده ک３ اوالد وز８４وي، نسب ي３ ثابتي８ي، اوکه د شپ８و مياشتو د پوره ک５دو سره سم يي 

و ز８４اوه نسب ي３ نه ثابتي８ي. 
نه  اعتراف  هم  م７５ه   وي(،  نه  ＇ر－ند   ３４ )او حمل  وز８４وي  اوالد  م５رمن  معتده  که  �$-1%
وي ک７ی، د امام ابوحنيفه به نزد تر هغه نسب نه ثابت８５ي چ３ دوو نارينه وو او يا يوه نارينه او 
پرته  بيا نسب  يا م７５ه معترف وي،  نه وي ورک７ي، خو که ＇ر－ند حمل  دوو ＊％و شاهدي 
له －واهی ثابت８５ي.امام محمد اوامام ابويوسف وايي: پدې ！ولو صورتو ک３ د يوې م５رمن３ په 

شاهدی)نسب( ثابتي８ي.
%2-$ که )س７ی( م５رمن په نکاح ک７ي، او د واده له ور＄３ ＇خه له شپ８و مياشتو په ل８ه موده ک３ 
اوالد راوړي، نسب ي３ نه ثابت８５ي، اوکه له شپ８و اويا له هغو ＇خه ډ４ره موده کی يي وز８４وي، 
په هغه صورت ک３ ثابت８５ي چ３ مي７ه اعتراف او ياسکوت وک７ي، اوکه په والدت منکر شي، 

بيا د يوې ＊％３ په شاهدی سره ثابت８５ي، کومه چ３ په ز８４ون شاهدي ورکوي.
%3-$�د حمل ډ４ره موده دوه کاله او ل８ه ي３ شپ８ مياشت３ ده. 

%4-$�که ذمي ذميه م５رمن طالقه ک７ي، عدت ورباندې نشته. 
%5-$�که په زنا باندې حامله م５رمن م７５ه وک７ي، نکاح  صحيح ده، تر هغ３ به ورسره کوروالی 

نه کوي، چ３ حمل وضعه ک７ي. 
شرحه:
احداد

له باين طالق او له وفات ＇خه د عدت ت５رولو په موده ک３  م５رمنه په احداد هم مکلفه ده، احداد 
عربي لفظ دی، چ３ منع３ ته وايي، دلته ي３ معنی هغه ده چ３ په متن ک３ ذکر شوې  ده، يعن３ 
م５رمن به د عدت په ل７ی ک３ داس３ کارونه نه کوي چ３ د نارينه رغبت د هغ３ نکاح ته پيدا شي.

په کومه مېرمن احداد نشته
د صغيرې، کافرې،رجع３ مطلق３، په فاسده نکاح۱ نکاح شوې او ام ولدې ＊％３ له عدت 

۱ - فاسده نکاح هغ３ نکاح ته ويل کي８ي چ３ د  صحت د شروطو ＇خه  پک３ کوم نه وي لکه: پرته له 
－واهانو نکاح د فاسدې نکاح بيل／ه ده.
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سره د احداد ملتيا نشته.
د عدت په لړ کې د نکاح وړانديز نه ورکول

کومه ＊％ه چ３ په عدت ک３ وي، په ＊کاره ！کو ک３ ورته د نکاح وړانديز ورکول جواز نه 
لري، خو په کناياتو ک３ ورته ويل جواز لري لکه: زه غواړم ＊％ه وک７م، ما او تا دې خدای سره 

يو＄ای ک７ي او دې ته ورته نور الفاظ.
د عدت په بهير کې له کوره نه وتل

د عدت په موده ک３ به م５رمن ب３ له ضرورته له هغه کوره چ３ پک３ اوس８５ي نه و＄ي، ＄که 
�ß�åIá@ßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÀ áQàfáß��×ßÆ� çÀåÃåIÇàÉàE� áÀåº� çÀ àÂÇ àQåfáà��×% ３４اهلل جل جالله په دې هکله فرما
W۱±Øì¶=Y$æÍß¿ëÉßF دوی د دوی)د اوس５دو( له کورونو ＇خه مه باسئ او )پخپله( دې  àº�æÍ ßn åU>ß«åE

هم نه و＄ي، م／ر که ＊کاره بي حيايي ３４ وک７ه.
د هغ３ ＊％３ چ３ م７５ه م７ شوی وي، کوالی شي چ３ ！وله ورځ او د شپ３ په ＄ينو برخو ک３ له 

کوره وو＄ي، ＄که نفقه ３４ نشته، نو له دې امله ضرور ده چ３ د کار لپاره بهر الړه شي.
م７５ه رجع３ مطلقه ＄ان سره سفر ته نه شي بيوالی، ＄که دا هم د ＊％３ له کور ＇خه ايستل 

دي، او په تالوت شوي ايت ک３ منعه ور＇خه شوې.
باينې مطلقې سره د عدت په لړۍ کې نکاح

که باينه مطلقه د عدت په ل７ۍ ک３ بيا په نکاح شي او له کوروالي وړاندې طالقه شي، د امام 
ابوحنيفه او ابويوسف په نزد به م７５ه ورته نوی بشپ７ مهر ورکوي او ＊％ه به نوی عدت ت５روي، 
＄که دا د ده د واک الندې ده او د ت５رې نکاح احکام پات３ دي، کوروالي ورسره شوې －２ل 

کي８ي بناء په م７５ه پوره مهر را＄ي او م５رمن به بل عدت ت５روي.
امام محمد وا３４: په مي７ه باندې نيم مهر الزم８５ي او ＊％ه به لوم７ی عدت پوره کوي، ＄که دا 

له کوروالي ＇خه وړاندې طالق دی.
د عدت په لړۍ کې د پيدا شوې اوالد نسب مېړه ته ثابتيږي

د نسب د ثبوت ل８ه موده شپ８مياشت３ او ډ４ره موده ي３ دوه کاله ده. هرهغه ماشوم چ３ جال 
شوې م５رمن ３４ له دوو کالو په ل８ه موده ک３ وز８４وي، نسب ي３ د م７５ه  لپاره ثابت دی، خو په 
هغه صورت ک３ نه ثابت８５ي چ３ پر خالف ي３ نور داليل وموندل شي، کوم چ３ په متن ک３ په 

تفصيل سره ذکر شوي.
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د معتدې د اوالد نسب څنګه ثابتيږي؟
که معتدې م５رمن３ د عدت پر مهال ماشوم راوړ، که حمل ＇ر－ند و، اويا هم م７５ه د ماشوم 
په پالرتوب اعتراف وک７، نو دده اوالد －２ل ک８５ي، خو که داس３ نه وو، او ＊％３ وويل: ما د 
عدت په موده ک３ ز８４ولی، اوس７ي له دې ＇خه انکار کاوه، نو د ماشوم نسب د امام صاحب 
په أند د دوو نارينه شاهدانو يا يو نارينه او دوو ＊％ينه شاهدانو په شاهدۍ ثابت８５ي، ＄که دا په 
نسب باندې د م７５ه ملزم －ر＄ول دي او بشپ７ حجت ته اړتيا لري او بشپ７ حجت همدا دی، 
خو صاحبين وايي: د يوې ＊％３ پر شاهدۍ هم ثابت８５ي، ＄که فراش د عدت په قيام قايم دی، 
او همدا فراش پر م７５ه د نسب الزام راولي، چ３ م７５ه له هغه ＇خه انکار کوي، دلته يوا３＄ 
د ماشوم په ز８４ون او ！اکلو ک３ اختالف دی، او د دې اثبات د يوې ＊％３ په شاهدۍ سرته 

رس５دای شي.

۱- احداد ＇ه ته وايي تعريف ي３ ک７ئ؟
۲- په کومه م５رمن احداد الزمي دی؟

۳- د اوالد نسب د م７５ه لپاره په کوم وخت ک３ ثابت８５ی.
۴- دعدت په موده ک３ م５رمن３ ته د نکاح وړانديز ＇ه حکم لري؟

۵- أيا په عدت ک３ م５رمن له کوره بهروتلی شي اوکه نه؟ دغه موضوع توضيح ک７ئ.
۶- د عدت په ل７ۍ ک３ که ＊％ه ماشوم وز８４وي نسب ي３ چاته ثابت８５ي؟

！ول زده کونکی به له خپل چاپيريال ＇خه د احداد رواجونه د لوست سره وتلي، چ３ ورسره 
برابر دي او که ＇ن／ه ؟ او توپيرونه دې په خپلو کتابچوک３ وليکي.
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نهه اويايم لوست

نفقه )١(
�� åL>ß̄ ß«ç¿¶=� àH>ßJå²

� å��>ßÃ ßjá«ß¾� áKß»ç· ßi�=ßcC�(âÌßfåª> ß²�áÆß?� áKß¾> ß²�âÍ ß»å· ájàº�>ßÃ åQáÆßg�Îß· ß¢�åÍ ßQáÆçh·å¶�ãÍßF åQ=ßÆ�àÍß̄ ß«ç¿¶=�$-%
� àTáÆçh¶=� ßÁ>ß²�=âf åiÇàº�(> â£Éåß��> ß»åå�>ßå}� ß́ å¶ßc�àß�ßJá£àÈ�(> ßÂ>ß¿ á³ àißÆ�>ßÃàIßÇ ájå²ßÆ�>ßÃàJß̄ ß«ß¾�åÄáÉß·ß£ßª�(åÄå¶åhá¿ßº

*=âf åjá£àº�áÆß?
� ßØßª� áLßh ßnß¾� áÁåCßÆ�(àÍß̄ ß«ç¿¶=�> ßÃß·ßª�(> ßÂßfáÃßº�>ßÃßÉëªßÇàÈ�ÎçJ ßU�>ßÃ åjá«ß¾� å¼Éå· ájßI� áÀåº� áKß£ß¿ßJáº=� åÁåDßª�$.%

�*åÄå¶åhá¿ßº� ß�C�ßaÇ à£ßI�ÎçJ ßU�>ßß��ßÍß̄ ß«ß¾
�*åÄáÉß¶C� áKß»ç· ßi� áÁåCßÆ�>ßß��ßÍß̄ ß«ß¾� ßØßª�(> ßÃåE� à¤ßJ á»ßJ ájàÈ� ß×�âÌß�å§ ßq� áKß¾>ß²� áÁåCßÆ�$/%

�*åÄå¶>ßº� áÀåº�àÍß̄ ß«ç¿¶=�> ßÃß·ßª�(ãÌß�åFß²�àÌß?áfßá�=ßÆ�åÐ á�ßÇá¶=�Îß· ß¢� àeåbá̄ßÈ� ß×�=â�å§ ßq� àTáÆçh¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$0%
�áÆß?� à± ßØ çì¶=� ßÁ>ß²�>éÉ å£ áQße�>ßÃåIçb å¢� å��Îß¿ á³ èj¶=ßÆ�àÍß̄ ß«ç¿¶=�> ßÃß·ßª�(àÄßIß?ßfáº=� à̧ àQçf¶=� ß°ç· ß{�=ßcåC ßÆ�$1%

�*> ßÃ àQáÆßg�>ßÃá¿ ß¢�ÎçªßÇßJ à»á·å¶�ßÍß̄ ß«ß¾� ß×ßÆ�>â¿åÑ>ßE
*>ßß��ßÍß̄ ß«ß¾� ßØßª�(æÍßÉ årá£ßå��åÌß?áfßá�=� å̧ ßFå®� áÀåº� áLßÐ> ßQ�æÍß®áfàª� ȩ̀ à²ßÆ�$2%

�*> ßÃàJß̄ ß«ß¾� áK ßìß̄ ßi� áLçbßIáe=� ç¼àM�> ßÃß̄ç· ß{� áÁåCßÆ�$3%
� ß̧ áFß®� ßÁ>ß²� áÁCßÆ�(àÍß̄ ß«ç¿¶=�> ßÃß·ßª�( å±ßØ çì¶=�ßbá£ßE� ßÁ>ß²� áÁC�> ßÃ åjá«ß¾� áÀåº�>ßÃ åQÆßg� ßÀáE=� åKß¿ ç³ßº� áÁCßÆ�$4%

*>ßß��ßÍß̄ ß«ß¾�ßØßª� å±ßØ çì¶=
�åá� ß¦� ß¤ßº� áK çR ßU�áÆß?�> ßÃåE� ßGßÂßdßª�(> âÂáfß²� ã̧ àQße�>ßÃßF ßrß¦�áÆß?� æÀáÈßa� å��àÌß?áfßá�=� áK ßjåF àU�=ßcåC ßÆ�$5%

�*àÍß̄ ß«ç¿¶=�> ßÃß·ßª�> ßÃ åQáÆßg� åKáÉßE� å�� áK ßuåfßº�=ßcåC ßÆ�>ßß��ßÍß̄ ß«ß¾� ßØßª�æ½çfßà�
�æ½åa> ß]� áÀåº�ßfßNá²ßåÙ� àzßfá«àÈ� ß×ßÆ�(> ßÃåºåa> ß]�àÍß̄ ß«ß¾�=âf åiÇàº� ßÁ>ß²�=ßcC� åTáÆçh¶=�Îß· ß¢� àzßfá«àÈßÆ�$-,%
� áÁåCßÆ�( ß́ å¶ßc�ße>ßJáß�� áÁß?� ç×C�åÄå· áÂß?� áÀåº�ãb ßUß?�> ßÃÉåª� ßkáÉß¶�æÌßaåfß«á¿ àº�æe=ßa� å��>ßÃß¿ å³ ájàÈ� áÁß?�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(bU=Æ

*> ßÃß£ßº�àÄß¿ å³ ájàI� áÁß?�> ßÃáÉß· ß¢� ßkáÉß·ßª�> ßÂåá�ß¦� áÀåº�ãbß¶ßÆ�àÄß¶� ßÁ>ß²
� ßÀåº� á¼ àÃß£ß¿áß��ß×ßÆ�(> ßÃáÉß· ß¢� ß¹Ç à]èb¶=�> ßÃß· ßÂß?�ßÆ�åÅ� ß¦�Àåº�> ßÂßbß¶ßÆßÆ�>ßÃáÈßbß¶=ßßÆ� ß¤ß¿ß�� äÁß?�TÆçh·å¶�$--%
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*=Æ�àÐ>m�K®ßÆ� çËß=�å��>ßÃåºØß²ßÆ�>ßÃáÉß¶å=�f ß�ä¿¶=
ژباړه

د نفقو کتاب 

%-$�د م５رمن３ نفقه مسلمانه وي که کافره، پر م７５ه باندې هغه مهال واجبه ده چ３ ＄ان هغه ته 
د هغه په کور ک３ تسليم ک７ي، م７５ه که غريب يا غني وي، نفقه، استو－ن％ی اوجام３ به ورته 

برابروي، پدې اړه به د دواړو لوريو اقتصادي حالت په پام ک３ نيول ک８５ي.
%.$�که هغ３ ＄ان ورته لدې کبله نه تسليماوه چ３ خپل مهرترالسه ک７ي، بيا هم نفقه ورلره 
شته، اوکه م５رمن３ سرغ７ونه کوله بيا تر هغ３ د نفقي حقداره نه ده تر＇وچ３ د خاوندکورته 

راستنه شي. 
%/$�که ميرمن صغيره وه، جنسي استفاده ور＇خه نه ک５ده، که ＇ه هم ＄ان يي تسليم ک７ی 

وي، نفقه ورته نشته.
%0$�که مي７ه صغير وي، کوروالی نشي کوالی او م５رمن لويه وي د ده په مال ک３ نفقه ورته 

الزم８５ي.
%1$�که م７５ه خپله م５رمن په رجعي يا باين طالق طالقه ک７ه د عدت په موده ک３ د دې لپاره 

نفقه او استو－ن％ای شته.
هغ３ م５رمن３ ته چ３ م７５ه ي３ وفات شي )په عدت ک３ ３４ هم( نفقه نشته

%2$�)او همدا راز( هر هغه جدايي چ３ د م５رمن３ د －ناه له کبله راشي، نفقه ورلره نشته.
%3$�که م７５ه م５رمن طالقه ک７ي بيا هغه مرتده شي نفقه ي３ له من％ه ＄ي.

%4$�هغه م５رمن چ３ وروسته له طالقه د م７５ه له زوی سره کوروالي وک７ي، نفقه ي３ شته، که 
مخکی له طالقه ي３ دغه کار ک７ی و نفقه نه لري.

%5$�که م５رمن د قرض له کبله زندانی شي، يا ي３ په زور ＇وک غصبه اوله ＄ان سره بوزي، 
يا حج ته له غير محرم سره الړه شي، نفقه نه ورکول ک８５ی، که د م７５ه په کور ک３ ناروغه شي 

نفقه ورلره شته.
%,-$�پر م７５ه باندې که غني وي د هغ３ د خادم  نفقه الزمه ده، له يوه خادم ＇خه د زياتو 
خادمانو نفقه نه الزم８５ي، پر م７５ه باندې الزمه ده چ３ هغه په ＄انته کورک３ واوسوی په کوم 
ک３ چ３ د هغه نور خپلوان نه اوس８５ي، م／ر دې دغه خو＊ه ک７ه، که م７５ه د بل３ ميرمن３ ＇خه 

زوی ولري، نو پرې الزمه نه ده چ３ له ＄ان سره ي３ واوسوي.
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%--$�م７５ه کوالی شي د م５رمن３ والدين، له بل م７５ه ＇خه د هغ３ زوی او د دې نور محارم 
خپلوان دې ته له ورننوتلو منعه ک７ي، خوهغوی  هغ３ ته له کتلو او ورسره له خبروکولو ＇خه 

نه شي منعه کوالی، ＇ه وخت چ３ وغواړې دا ليدالی او خبرې ورسره کوالی شي.
شرحه

د نفقې تعريف: نفقه په لغت ک３ ايستلو او له من％ه تللو ته وايي او د فقهاوو په اصطالح ک３ 
خپلی ＊％３ اوعيال ته خوراک، ＇＋اک، جامه اوهستو－ن％ی برابرول نفقه بلل کي８ي.

د نفقې د وجوب اسباب: د نفق３ د وجوب اسباب درې دي، زوجيت، نسب او ملک.
۱- زوجيت: د ＊％３ نفقه پر م７５ه باندې په هر حالت ک３ الزمه ده، برابره ده چ３ م７５ه غني 

وي يا فقير او همدا راز د ＊％３ په غن３ والي هم نه ساقطي８ي.
۲- نسب: په نسب باندې چ３ کومه نفقه الزم８５ي، د حکم له مخ３ په درې ډوله ده.

ا- د صغيرو اوالدونو نفقه په پالر باندې که فقير وي او که غني واجبه ده.
او  نادار  والدين  ده چ３  واجبه  هغه وخت ک３  په  باندې  اوالدونو  په  نفقه  والدينو  د  ب- 

اوالدونه غنيان وي، برابره ده که والدين مسلمان او يا نا مسلمان وي.

ج- د فقيرو او مسلمانوخپلوانو نفقه په شتمنو اقاربو باندې الزمه ده.
۳- د مريي نفقه په بادار باندې واجبه ده.
د ميرمنې نفقه څه وخت په مېړه الزمېږي؟

د م５رمن３ نفقه هغه وخت پر م７５ه باندې الزمه －ر＄３ چ３ د م７５ه کور ته واده شي او هغه ته 
＄ان تسليم ک７ي، هغه م５رمن چ３ د م７５ه کور ته نه وي واده شوې او يا د م７５ه له کوره پرته بل 
＄ای اوسي８ي پر م７５ه يی نفقه نه واجبي８ي، خو که د مهر د نه ورکولو له کبله ３４ ＄ان ور＇خه 

ب５ل ک７ی وي، نو ＇رن／ه چ３ مالمتيا په م７５ه ک３ ده، نفقه ３４ ورباندې الزمي８ي.
د نفقې اندازه او څرنګوالی: د نفقی اندازه اوکيفيت د مي７ه اوميرمن３ د اقتصادي حالت 
سره برابر سنجول کي８ي، داس３ نشي ک５دای چ３ د معمول خالف اوله اقتصادي توانه بهرنفقه 
پرم７５ه الزمه شي، داهم سمه نده چ３ د م５رمن３ حالت او حيثيت له پامه وغور＄ول شي او په 

ل８ه اندازه خوراک ＇＋اک پوشاک او استو－ن％ي منلو مجبوره شي.
د نفقې د سقوط حاالت

۱- که ＊％ه ناشزه وي: د م７５ه له اجازې پرته له کوره و＄ي، نفقه ي３ ساقطي８ي، خو که 
غو＊تنه يي دا وي چ３ ＄ان／７ي کور ته م３ بو＄ه چ３ د نورو خپلوانو ＇خه دې －و＊ه وي، 
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بيا يي نفقه حق دی.
۲- که ＊％ه ماشومه وي او د کوروالي کولو طاقت نلري که ＇ه هم واده شوې وي، پر 

خاوند د نفق３ حق نه لري.
که قصور په م７５ه ک３ وي لکه: هومره ماشوم وي چ３ له ＊％３ سره کوروالی نه شي کوالی، 
يا ＊％ه د خپل معجل مهر غو＊تنه کوي او م７５ه ي３ نه ورکوي، بيا د ＊％３ نفقه پر خاوند 

الزمه ده.
د عدت په حالت کې نفقه: پرته له هغ３ م５رمن３ چ３ م７５ه يي وفات شوی وي، نورې هر 
ډول ميرمن３ چ３ دعدت په موده ک３ وي پرمي７ونو باندی يی نفقه الزمه ده، اما هرهغه جدايی 
چ３ د م５رمن３ د نافرمان９ له امله )لکه: د ＊％３ مرتد والی او دې ته ورته نور( رامن％ته شي، د 

هغ３ د نفق３ حق له من％ه وړي.
د ښځو د اوسېدو د ځای او نفقې څرنګوالی: دا چ３ م７５ونه به ＊％و ته ＇ه ډول د 
اوس５دو ＄ای برابروي او ＇ه ډول نفقه به ورکوي؟ پدې هکله تر ！ولو لوم７ی د م７５ونو مالي 
توان په پام ک３ نيول ک８５ي، او د خلکو دود او دستور هم په دې هکله معتبر دی، نو نه به م７５ونه 

په دې هکله بخيلي کوي او نه به م５رمن３ له دود ＇خه ډ４ر ＇ه غواړي.

۱- د نفق３ لغوي اواصطالحي معنی ＇ه ده؟
۲- دنفق３ د وجوب اسباب کوم دي په لن６ ډول ي３ بيان ک７ئ؟

۳- پر خاوند باندې نفقه ＇ه وخت الزمي８ي او ＇ه وخت ساقطي８ي؟
۴-د نفقی په اندازه اوکيفيت ک３ د چا اقتصاد بايد په پام ک３ ونيول شی؟
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اتيايم لوست

نفقه )٢(

åÄáÉß· ß¢� å�ÈåbßJ ái=�àÄß¶� à¹>ß̄ àÈßÆ�(> ß» àÃß¿áÉßE� á±çfß«àÈ�áß��(åÄåJ ßQáÆßg�åÍß̄ ß«ß¿åE�ßf ßjá¢ß?� áÀßºßÆ�$-%
� ß́ å¶ßc� å��Ê åu>ß̄á¶=� ßzßfßª�(åÍçÉ åQáÆçh¶>åEßÆ�åÄåE� æåß�á£àº� æ̧ àQße�åbßÈ� å�� ã¹>ßº�àÄß¶ßÆ�( à̧ àQçf¶=� ßH> ß¦�=ßcåC ßÆ
�æÍß̄ ß«ß¿åE�Ê åvá̄ßÈ� ß×ßÆ�(> ßÃEå�âØáÉå«ß²� àd à]á@ßÈßÆ�(åÄÈåbå¶=ßÆßÆ�åe>ß§ ër¶=�åÅåa ß×áÆß?ßÆ� åGåÑ>ß§á¶=�åÍ ßQáÆßg�ßÍß̄ ß«ß¾� å¹>ßá�=

�*åÐ ß×àÖßå�� ç×C� åGåÑ>ß§á¶=� å¹>ßº� å�
�ßÍß̄ ß«ß¾�>ßß�� ß¼çß��(Ê åu>ß̄á¶=� ß�C�àÄáJ ß» ßq> ß̂ ßª�ßf ßjáÈß?� ç¼àM�(åe> ßjá¢åáÝ=�åÍß̄ ß«ß¿åE�>ßß��Ê åu>ß̄á¶=�Î ßvß®�=ßcåC ßÆ�$.%

�*åf åiÇàá�=
� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�>ßß��ßÐ áÊ ßm� ßØßª�( ß́ å¶ ßdåE�àÄáJßFß¶> ß{ßÆ�>ßÃÉåª� àTáÆçh¶=�> ßÃáÉß· ß¢� á°å«á¿àÈ�áß��ãÌ çbàº� áK ßvßº�=ßcåC ßÆ�$/%
�(Î ßvßº�>ßº�åÍß̄ ß«ß¿åE�>ßß��Ê åvá̄ßÉßª�> ßÂåe=ßbá̄ åº�Îß· ß¢� ßTáÆçh¶=� áKßß�> ßq�áÆß?�ßÍß̄ ß«ç¿¶=�>ßß�� ßzßfßª�Ê åu>ß̄á¶=

*àÍß̄ ß«ç¿¶=� åK ßìß̄ ßi�ãeÇ àÃ àm� áK ßvßº�Æ�åÍß̄ ß«ç¿¶>åE�åÄáÉß· ß¢�Î ßvß®�>ßºßbá£ßE� àTáÆçh¶=� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ
�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�(æÐ áÊ ßnåE�>ßÃá¿åº� á¤ ßQáß� ájàÈ�áß��>ßÃëÉ åvàº� ß̧ áFß®� áKßI>ßº� ç¼àM�æÍß¿ ßi�ßÍß̄ ß«ß¾�> ßÃß«ß· áiß?� áÁåCßÆ�$0%

�* åTáÆçh·å¶� ßÊå̄ßE�>ßºßÆ�Î ßvßº�>ßº�àÍß̄ ß«ß¾�>ßß�� àG ßjáà�
�åÄåJ ßQáÆßg�åÍß̄ ß«ß¾� å��àÄ à²åe> ßnàÈ� ß×�> ß»ß²�ãb ßUß?�> ßÃÉåª�àÄ à²åe> ßnàÈ� ß×� åHßáÙ=�Îß· ß¢�åe>ß§ ër¶=�åa ß×áÆßáÙ=�àÍß̄ ß«ß¾ßÆ�$1%

�*ãb ßUß?
�àÄ à£ åuáfàÈ� áÀßº� àHßáÙ=� àf åQá@ßJ ájßÈßÆ�(àÄß£ åuáfàI� áÁß?�åÄëºà?�Îß· ß¢� ßkáÉß·ßª�(> â£É åuße� àbß¶ßÇá¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$2%
� áK ßvß̄á¾= � åÁåCßÆ�(áhàß��áß��(> ßÂbß¶ßÆ� ß¤ åuáà�å¶�(ÄIçbßJá£àº�áÆß? �ÄJ ßQáÆßg� ßÊ åÂßÆ�(> ßÂßf ßQá@ßJ ái=� áÁåDßª �(> ßÂßbá¿ å¢

*ßg> ßQ�åÄ å¢> ßuáeC�Îß· ß¢�> ßÂßf ßQá@ßJ ái>ßª> ßÃàIçb å¢
� åKß¾> ß²�(åÍçÉåFß¿ áQßáÙ=�åÌßf áQà?� å̧ áNåå��è½àáÙ=� åKßÉ åußfßª�(> ßÂåá�ß§åE�ßÐ> ßQßÆ�(> ßÂàf åQá@ßJ áiß?� ß×� àHßáÙ=� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$3%

*> ßÃáÉß· ß¢� àTáÆçh¶=� ß�áà��áß��âÌßa>ßÈåg� áK ßjß»ßJ¶=� åÁCßÆ�åÄåE� ç° ßUß?�è½àÙ=
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�Îß· ß¢�åÍ ßQÆçh¶=�àÍß̄ ß«ß¾� àGåß��> ß»ß²�(åÄå¿Èåa� å��àÄß«ß¶> ß]� áÁåCßÆ�åÄÉåEß?�Îß· ß¢�å�å§ çr¶=�àÍß̄ ß«ß¾� àGåß�ßÆ�$4%
*åÄå¿áÈåa� å��àÄáJß«ß¶> ß]� áÁCßÆ� åTÆçh¶=

ژباړه 
%-$�＇وک چ３ د م５رمن３ د نفق３ له ورک７ې عاجز شي، ترمن＃ ي３ جدايي نه راوستل کي８ي، 
م５رمن３  ته به )د قاضي له لوري( ويل کي８ی: په پورې واخله يه دې )مي７ه( به وي. که م７５ه غايب 
و، خو د هغه مال د بل س７ي په الس ک３ و، او هغه )بل س７ی( په دې مال او واده معترف و، 
قاضي به له همدغه مال ＇خه د غايب م７５ه د م５رمن３، کوچنيانو او والدينو لپاره نفقه ！اکي او 
ور＇خه به ضامن اخلي )که نفقه ي３ د طالق يا نشوز له کبله حق نه وه، يا ３４ پيشکي ورک７ې 
وه، نو ب５رته به ３４ ور ＇خه اخلي(، غيرله پورتنيو اشخاصو  ＇خه د بل چا د نفق３ لپاره به د 

غايب د مال د ورک７ي پر４ک７ه نه ک８５ي.
%.$�که قاضي د م５رمن３ لپاره د تن／الس９ د نفق３ اندازه فيصله ک７ې وي، خو بيا م７５ه غني 

شي، م５رمن )د زيادت( دعوا وک７ي)قاضي به( ورته د ب６ای نفقه بشپ７ه ک７ي.
%/$�چ３ ＇ه موده ت５ره شوه، او م７５ه هغ３ ته نفقه نه وي ورک７ې، او دې دا )د ت５رې ن５＂３( نفقه 
ور＇خه وغو＊تله، نو دې لره ه５＆ شی نشته، خو که قاضي وړاندې ورته اندازه ک７ې وه، او 
يايي له م７５ه سره د نفق３ د اندازې په اړه مصالحه ک７ې وي، پدې صورت ک３ به هغ３ ته د ت５رې 
نفق３ د ورک７ې پر４ک７ه کوي، که م７５ه وروسته د نفق３ له پرې ک７ې م７ شو او ＇و مياشت３ ت５رې 

شوې نفقه ساقط８５ي. 
%0$�او که م７５ه د يوه کال نفقه وړاندې ورک７ه، بيا ＊％ه م７ه شوه، ه５＆ ترې نه شي غو＊تالی، 
امام محمد وايي: حساب به ک８５ي، کومه موده چ３ ت５ره شوې د هغ３ به ورکول ک８５ي او پات３ 

د مي７ه ده. 
%1$�د کوچنيو اوالدو نفقه پر پالر ده، ه５）وک ورسره په ک３ شريک نه دی، لکه ＇ن／ه چ３ 

ي３ د م５رمن３ په نفقه ک３ بل ＇وک شريک نه دي.
%2$�که کوچنی تي خوری وي، پر مور ي３ الزمه نده چ３ شيدې ورک７ي، پالر به يو ＇وک د 
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شيدو لپاره ورته په اجاره نيسي، تر＇و د هغ３ تر ＇ن， ور ته شيدې ورک７ي، که په اجاره ي３ 
ورته خپله مور ونيوله، د دې لپاره چ３ خپل بچي ته شيدې ورک７ي، پداس３ حال ک３ چ３ هغه 
د ده م５رمن او يا معتده وي، دا کار جواز نه لري. او که عدت ي３ ت５ر شي بيا ي３ ماشوم ته د 

شيدو ورکولو لپاره په اجاره ونيسي، روا دي. 
%3$�که د ماشوم پالر ووايي: هغه نه په اجاره کوم، او بله ＊％ه راولي، او خپله مور ３４ د پردۍ 
م５رمن３ په بيه راضي شي، مور يي حقداره ده، که)مور( يی د زيات３ اجورې غو＊تنه کوله، م７５ه 

پرې نه مجبوري８ي. 
%4$�د ماشوم نفقه پر پالرالزمه ده که ＇ه هم په دين ک３ ورسره مخالف وي،  په همدې ډول 

د ＊％３ نفقه پر م７５ه الزمه ده و لو که هغه په بل دين باندې وي.

شرحه
د مېړه د تنګ الس９ پر مهال د ښځې نفقه

که خاوند د خپل３ غريب９ له کبله ＊％３ ته نفقه نشي ورکوالی، د دواړو تر من＃ جال والی نه 
را＄ي، خو نفقه ورباندې پورکي８ي، تر هغه چ３ غني شي، الر ي３ دا ده چ３ قاضي به ＊３％ 
ته خپل  داين  ده چ３  دا  －＂ه  د دې   ، واخلي  پور  لپاره  نفق３  د خپل３  ورکوي چ３  اجازه  ته 
مديون معلوم شي چ３ هغه د ＊％３ خاوند دی او که په خپل سر قرض وک７ي بيا به پور ＊％ه 
خالصوي. تفريق ＄که نه را＄３ چ３ په هغ３ ک３ د س７ي حق له من％ه ＄ي، او په پور ک３ د 

＊％３ حق وروسته کي８ي، خو له من％ه نه ＄ي، نظر تفريق ته ي３ زيان ل８ دی.
د هغې ښځې نفقه چې مېړه يې غايب وي

غايب: هغه ＇وک دی چ３ محکم３ ته يي حاضر４دل ناشوني وي، برابره ده چ３ لرې وي 
که نژدې.

که د غايب م７５ه ＊％ه د نفق３ غو＊تنه وک７ي، قاضي به －وري که ＇ر－ند مال يي درلود او د 
نفق３ اخيستل ترې ممکن و، قاضي به ورته د نفق３ په اخيستنه پر４ک７ه کوي اوله ＊％３ او 

والدينو ＇خه به ضامن اخلي.
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به هم قاضي د ده  بيا  او زوجيت معترف و  په مال  او هغه  که د غايب مال د بل چا سره و 
د＊％３، اوالدونو، پالر او مور لپاره نفقه ！اکي.

د غايب په مال کې د نفقې حقدار څوک دي؟
قاضي چ３ کله د غايب په مال باندې د نفق３ پريک７ه کوي، دا به د غايب د ＊％３، اوالدونو 
نه  پک３  به  نور  داس３  او  ترور－ان３  ترونه،  لکه:خويندې،  محارم  نور  کوي.  لپاره  والدينو  او 
او د قاضي  په هغه الزمه  پرته هم  پر４ک７ې  له  نفقه د قاضي  شاملي８ي، ＄که د لوم７ۍ ډل３ 
پر４ک７ه يوا＄３ مرسته ورسره کوي، او د نورو محارمو نفقه يوا＄３ دقاضي په پر４ک７ه په شخص 

الزم８５ي، او په غايب باندې پر４ک７ه جواز نه لري.
د وخت په تېرېدو سره نه اخستل شوې نفقه ساقطيږي

که ＇ه موده ت５ره شوه، م７５ه خپل３ ＊％３ ته نفقه ورنه ک７ه او ＊％ه يي غو＊تنه وک７ي کتالی 
شي:

که قاضي د ！اکلي مقدار پر４ک７ه پرې ک７ې وي او يا خاوند ورسره په ！اکل３ اندازه جوړ جاړی 
ک７ی وي، بيا به د ت５رې مودې نفقه هم ورکوي.

که دا يو هم نه وي تر سره شوی، بيا ه５＆ ورلره نشته، ＄که د شيخينو په نزد نفقه صله رحمي 
او نيکي ده، يوا＄３ د احتباس عوض نه دی، نو وجوب ３４ يوا＄３ د قاضي په پرې ک７ه او يا 

هم د س７ي په صلحه پياوړې ک８５ي او د س７ي په ذمه پور －ر＄ي.
که د قاضي پرې ک７ه او يا د س７ي صلحه ３４ په هکله نه وي، بيا د ت５ري زمان３ د نفق３ غو＊تنه 

نشته.
د نفقې وړاندېوالی

پ５（  داس３ حاالت  که  ورک７ي، خو  نفقه  پيشکي  ته  م５رمنو  کوالی شي چ３ خپلو  م７５ونه 
يوه  د  له زوجينو ＇خه  يا  نافرماني  نفق３ د سقوط غو＊تنه کوي، لکه: د ＊３％  د  شي چ３ 
م７ينه، نو د شيخينو په نزد م７５ه او د م７５ه خپلوان ه５＆ شی نه شي مستردوالی، ＄که نفقه 
صله او هبه ده، نو چا چ３ خپل３ ＊％３ او نورو خپلوانو ته ＇ه وب＋ل، ب５رته يي ترې نه شي 
د  م７５ه  د  موده چ３  کي８ي، ＇ومره  به  وايي: حساب  اهلل  رحمه  محمد  امام  غو＊تالی، خو 
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！اکل３  په  نفقه  ته مستردي８ي، ＄که  به خاوند  نوره  او  به ورته حساب８５ي  وه هغه  واک الندې 
موده ک３ د احتباس  عوض دی، نو ＇ومره موده چ３ احتباس له من％ه الړ، همغومره عوض 
ک７ي. مسترده  ب５رته  نفقه  پات３  ن５＂３  پات３  د  چ３  لري  حق  خاوند  ＄ي،نو  من％ه  له  هم   يي 

د اوالدونو نفقه
د صغيرو اوالدونو نفقه چ３ ب３ وزلي وي، پر پالر باندې ده، همدا ډول د سترو لو１و، ＄که 
دوی د کار کولو توان نه لري. او که ب３ وزلي نه وي )شتمن وي(، بيا ３４ نفقه په خپل مال 
ک３ الزم８５ي، نو په پالر الزمه ده چ３ خپلو اوالدونو ته مناسب هستو－ن％ی، مناسب لباس، 
مناسب خوراک، ＇＋اک او له خپل وس سره سم د ＊وون３ او رزون３ اسباب برابر ک７ي، او 
که پالر دا کار ونه ک７ي د دوی پر وړاندې ي３ خپل مسوليت نه دی پوره ک７ی او －ناه／ار －２ل 

ک８５ي.
صغير اوالدونه که پالر سره په دين ک３ مخالف وي، بيا يي هم نفقه پر پالر حق ده لکه ＇ن／ه 

چ３ د ＊％３ ورباندې ده که ＇ه هم ورسره ديني اختالف ولري.

په ښځه باندې بچي ته شيدې ورکول الزم نه دي
اصل دا دی چ３ د ماشوم نفقه په پالر الزمه ده که د تي رودونکي ماشوم مور، په خپله خو＊ه 
ماشوم ته تی ورک７ي، نو ډ４ره ＊ه ده او اجر لري، خو که له شيدو ورکولو ３４ انکار وک７، تر 
＇و چ３ د ماشوم ژوند په خطر ک３ ونه لو８４ي، بله مرضعه پيدا کي８ي، او يا نورې شيدي پيدا 
کي８ي، مور ３４ په تي ورکولو مجبور８４ي. او که مور ３４ د اجورې غو＊تنه وک７ه، نو د نکاح او 
عدت په موده ک３ ３４ غو＊تنه نه اوريدل کي８ي، او که د پالر د نکاح ＇خه ووتله بيا خپل ماشوم 

ته په تي ورکولو د نورو په اندازه د اجورې غو＊تنه کولی شي.
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۱- د مي７ه د تن， السی په حالت ک３ به د ＊％３ د نفق３ ＇ه صورت حال وي؟ بيان يي 
ک７ئ.

۲- هغه ＊％３ ته به نفقه ＇ن／ه ！اکل کي８ي چ３ م７５ه يي غايب وي؟ .
۳- نه اخيستل شوې نفقه کله ساقطي８ي؟

۴- د نفق３ د وړاندې والي په هکله خپل معلومات وليکئ.
۵- د اوالدونو نفقه په چا الزمه ده؟ رو＊انه يي ک７ئ.

۶- که خپله مور د ماشوم د شيدو نه انکاري شي، ＇ه صورت حال به ک８５ي، لن６ه ر１ا 
پرې واچوې.
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يواتيايم لوست

حضانت

ک３  نظام  کورني  په  جوړوي.  برخه  اساسي  يوه  ＇خه  مسايلو  له  نظام  اجتماعي  د  حضانت 
حضانت هغه وخت ډ４ر تر ＇ي７ن３ الندې را＄ي چ３ د م７５ه او م５رمن３ ترمن＃ د ازدواج ت７ون 
د ＄ينو عواملو له کبله وشلي８ي، پدې وخت ک３ هر لوری کو＊（ کوي چ３ ماشومان د ＄ان 
ک７ی، دا چ３ ماشوم پدې مرحله ک３ د چا حق دی، په دې لوست ک３ همدا موضوع تر ＇７５ن３ 

الندې نيول شوې ده او يو شم５ر اړوند احکام ي３ ذکر شوي دي.
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ژباړه 

%-$�کله چی د مي７ه او ميرمن３ ترمن＃ جدايی پي＋ه شوه او دوی صغير اوالد درلود، نو مور ３４ 
)د حضانت( مستحقه －２ل ک８５ی، که هغه نه وه بيا د مور مور احقه ده، که هغه هم نه وه بيا د 
خويندو په پرتله د پالر مور حقداره ده، که نيا نه وه بيا خويندی له عمه －انو او خاله －انو ＇خه 
غوره دي، مورن９ او پلرن９ خويندې مخک３ ورپس３ مورن９ خويندې او بيا پلرن９ خويندې دي، 
له دوی وروسته خاله －ان３ غوره دي له عمه －انو ＇خه،)دا ل７ۍ( همداس３ را！ي＂ي８ی لکه ＇ن／ه 
چ３ خويندې را！ي＂ي８ي، پرته له هغ３ انا چی م７５ه ي３ د ماشوم  نيکه وي. هره يوه )له پورتنيو 

＊％و ＇خه( چ３ نکاح وک７ي، )د حضانت( حق ي３ ساقطي８ي.
%.$�که د ماشوم په کورنی ک３ ه５＆ م５رمن نه وه او نارينه وو په حضانت ک３ جنجال درلود، 
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هغه نارينه مستحق دی چ３ په عصوبت ک３ ماشوم ته نژدې دی. 
%/$�مور او نيا به تر هغه وخته هلک له ＄ان سره ساتي تر＇و په خپله خوراک ＇＋اک وک７ي، 
به ترهغه ورسره وی چ３ حيض  په خپله لباس واغوندې او په خپله استنجا وک７ي، نجون３ 
ووينی، غير له مور او نيا ＇خه نور ＇وک چ３ د نجونو په پالنه احق دي، نجون３ به تر هغه 

ساتي چ３ د شهوت پ７او ته ورس８５ي.
%0$�ذميه د خپل هغه زوی )په پالنه( چ３ د مسلمان م７５ه ＇خه ３４ زي８ولی وي تر هغه مستحقه 

ده چ３ د دين پ５ژند－لوي نشي کوالی او د کافر ک５دو خطره يي نه وي.
%1$�طالقه شوې ميرمن د دې حق نلري چ３ ماشوم له ＊ار ＇خه  بهر وباسي، اما خپل هغه 

هستو－ن％ي ته يي بيوالی شي چ３ م７５ه په هماغه ＄اى ک３ په نکاح ک７ې وي.
%2$�پر نارينه باندې الزمه ده چ３ د خپلو فقيرانو والدينو، بابا －انو او نيا－انو نفقه و لو که په دين 

ک３ ورسره مخالف وي ورک７ي.
%3$�ددين په اختالف باندې د خپل３ م５رمن３، والدينو، بابا－انو، نيا－انو، د بچي او د بچي د 

بچي نفقه نه ساقطي８ی، له بچي سره د والدينو په نفقه ک３ ه５）وک نه ور－６ي８ي.
%4$�نفقه د هر محرم قريب چ３ فقير او صغير وي، يا بالغه ＊％ه فقيره وي،  يا نارينه دايمي 

ناروغ وي ، ړانده فقير اوليوني فقير لپاره شته، دا نفقه د ميراث د برخ３ په اندازه الزمي８ي.
%5$ د دايمي ناروغ زوی او د بالغ３ لور نفقه په پالر دوه ثلثه او په مور يو ثلث الزمه ده، د دوی 

نفقه د دين د اختالف په صورت ک３ او)همدا راز( په فقير باندې نه الزمي８ي.
%,-$�که غايب زوی مال درلود، قاضي به له هغه ＇خه د والدينو د نفق３ د ورک７ې پر４ک７ه 
کوي، که پالر او مور د غايب زوی وسايل د خپل３ نفق３ لپاره خرڅ ک７ي، د امام ابوحنيفه په 

نزد  ورته جايز ده، اما د عقار خر＇ول ورته روا نه دي.
%--$ که د غايب زوی مال د والدينو په الس ک３ وي او والدين ３４ په نفقه ک３ مصرف ک７ي 
تاوان پرې نشته، او که د بل چا په الس ک３ وي، هغه بيا دغه مال د ده پر والدينو د قاضي له 

پر４ک７ې پرته مصرف ک７ي، )اجنبي( د مال ضامن دی.
پر４ک７ه وک７ي  نفق３  د  لپاره  نورو محارمو خپلوانو  د  يا  او  والدينو  يا  د زوی  قاضي  که   $-.%
نه  بيا  نفقه ساقطي８ي، خو که قاضي د قرض کولو اجازه ورک７ې وي  ت５ر شي  او ＇ه وخت 
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ساقطي８ي.

شرحه:
د حضانت اساسي موضوع د نفق３ سره کلک３ اړيکي لري چ３ په ت５رو لوستونو ک３ ورباندې 

خبرې وشوې، ＄که حضانت پرته له خوراک،  استو－ن％ي او لباسه ه５＆ معنی نه لري.
د حضانت تعريف

حضانت په لغت ک３ غ８５ ک３ نيولو ته وايي او د فقهاوو په اصطالح ک３ په ！اکل３ موده ک３ د 
ماشوم پالنه د هغه چا له لورې چ３ شرعا ي３ د پالن３ حق لري لکه مور او نيا حضانت بلل 

کي８ي.
د حضانت د مستحقينو لړۍ

د ماشوم پالنه د شفقت او وړتيا پر بنس ده، د چا چ３ شفقت ډ４ر وي او د پالني وس ولري، 
هغه ته د لوم７يتوب حق دی، نو که م７５ه او م５رمن سره جال شول، الندې اشخاص د ماشوم 

د پالن３ حق لري:
۱- مور د ماشوم د حضانت لپاره له پالر ＇خه احقه ده، ＄که د هغ３ شفقت ډ４ر دی، همدا 
راز يوه ＊％ه م７５ه طالقه ک７ې وه، چ３ بچی يي هم ور＄ن３ واخيست، رسول اهلل صلی اهلل 
�°U=�K¾=%:عليه وسلم ته ３４ شکايت وک７ رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم ورته و فرمايل

ÊV³¿I��>º�ÄE$۱ تر ＇و چ３ م７５ه ونک７ې ته )د ماشوم د پالن３( حقداره يي.
۲- که د ماشوم خپله مور نه وه بيا د مور مور، بيا د پالر مور، بيا خويندې، خاله －ان３ او 

بيا عمه －ان３ په ترتيب سره د ماشوم د پالن３ حق لري.
۳- که پورتني اشخاص يو هم نه وي، بيا به نارينه خپلوان د حضانت مسؤليت د نژدې 

توب په ترتيب ترالسه کوي.
د حضانت سقوط

کله چ３ د پورتنيو ＊％و ＇خه هره يوه واده شوه او م７５ه يي وک７، د حضانت حق ي３ ساقطي８ي، 
خو که د نيا م７５ه، نيکه و د ماشوم پالن３ حق يي پر ＄ای دی.

د حضانت موده
۱- ماشوم که هلک وي مور اونيا به تر هغه وخته نوموړې له ＄ان سره ساتي چ３ پدې 

۱ - د دې حديث روايت حاکم په مستدرک ک３ ک７ی۲- ۲۲۵ کتاب الطالق.
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وتواني８ی چ３ جامی خپله واغوندې، خواړه په خپله وخوري او استنجا په خپله وکوالی 
شی.

حيض  چ３  ساتی  سره  ＄ان  له  وخته  ترهغه   ３４ به  موراونيا  وی  نجل９  که  ماشوم   -۲
ووينی)بالغه شي(.

۳- غيرله مور او نيا نور اقارب جنک９ ترهغه وخته له ＄انه سره ساتلی شي چ３ د شهوت 
پ７او ته ورسي８ی.

د مور، پالر نيا او نيکونو نفقه
د مور، پالر، نيا او نيکونو د نفق３ په ورک７ه ک３ فقر اعتبار لري او مزمنه ناروغتيا ورته شرط نه 
ده، نو د چا چ３ مور، پالر، نيا او نيکونه فقيران وي که ＇ه هم په دين ک３ ور＇خه بيل وي 

نفقه يي په اوالدونو الزمه ده.
پالر د غايب زوی مال چ３ ورسره په الس ک３ وي د خپل３ نفق３ لپاره پلورالی شي، خو که د 

بل چا په الس ک３ وي بيا يي نه شي پلورالی.
پر سړې د کومو خپلوانو نفقه الزمه ده؟

په پورته خپلوانو سربيره د فقيرو محرمو خپلوانو نفقه په غني۱ شخص الزمه ده، چ３ تفصيل 
يي دا دی:

۱- فقير صغير.
۲- بالغه فقيره ＊％ه.

۳- هغه نارينه چ３ په دايمي ناروغ９ اخته وي.
۴- ړوند فقير.

د نفقې تقسيم په خپلوانو باندې
د اړو، مزمنو ناروغو او صغيرو خپلوانو نفقه د ميراث له سهم سره سمه الزمي８ي. هغه داس３ 
چ３ غنيان خپلوان د فقير خپل د مرګ په صورت ک３ چ３ د هغه له ميراث ＇خه ＇ومره برخه 

وړي همغومره برخه به د هغه په نفقه ک３ هم پرې کوي.
زلمی زوی چ３ په مزمن３ ناروغ９ اخته وي يا د بالغ３ لور د نفق３ دوې برخ３ په غني پالر او 

۱ - د امام ابو يوسف رحمه اهلل په نظر غنی هغه ＇وک دی چ３ د نصاب مالک وي )۵۹۵ －رامه سپين زر 
او يا د دې قيمت ولري(، خو امام محمد رحمه اهلل وايي: دا غنا د زکات د غنا سره توپير لري ، نو که س７ی 
د خپل اهل او عيال د دوه مياشتو مصارف ولري، په هغه د ＊％３ او اوالدونو پرته د نورو خپلوانو نفقه هم 

الزمه ده .
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يوه برخه په شتمنه مور ده او که په دوی ک３ کوم يو فقير و بيا نفقه ورباندې نشته.

۱- حضانت د لغت او اصطالح له مخ３ تعريف ک７ئ؟
۲- د حضانت د مستحقينو ل７ی په لن６ ډول رو＊انه ک７ئ.

۳- د حضانت موده د سقوط له حاالتو سره په －وته ک７ئ؟
۴- په س７ي د کومو خپلوانو نفقه الزمه ده؟

۵- د اقاربو په نفقه ک３ کوم شيان اعتبار لري؟ په لن６ ډول يي بيان ک７ئ.
۶- د نفق３ د تقسيم په هکله ＇و ژوندې مثالونه ورک７ئ.

هر زده کونکی به د ماشوم د حضانت د －＂و او پايلو په اړه يوه مقاله وليکی چ３ له يوې صفح３ 
به کمه نه وي.

 


